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چکیده
از دوران قدیم همواره گروهی به وجود مراتبی برای عالم معتقدد بدودهاندد عدالم

خیال منفصل ،به عنوان عالمی واسطه بین عالم مداده و عدالم عقدل -و البتده تحدت

عناوین مختلف -در جهان اسالم مطرح شد قوۀ خیدال نید قدوۀ میدانیی سدو و

عقل درنظر گرفته شد از طرفی در میان ملل مختلف ،تیارب دینی و عرفدانیای

وجود داشته است که از آن با نامهای متفاوتی مانند کرامات ،خوارق عادات و
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نامبرده میشود در میان صوفیه ،این موضوعات اهمیت و بسامد ویدههای داشدت
بهطوریکه متون متعددی در این زمینه به یادگدار ماندد کده تذکرة االولیاء یکدی از

آنهاست هانری کربن مستشرقی است که به کمک مؤلفدههدای پدیدارشناسدی،
در برخورد با تیارب عرفانی اولیا ،ل وم درک صدحی آن را در موضد دقدیق

یعنددی عددالم خیددال منفصددل ،بارهددا یددادآور مددیشددود پددهوه

ساضددر در سددای

ن دیکشدن بهروش کربن که همان تأویل یا کشفالمحیوب است ،معیارهایی
ارائه میدهد که در تذکرة االولیاء به کمک آن میتوان خیالی (مثالی) بودن مرتبد
وقای را تشخیص داد یافتههای پهوه

ناظر بر ایدن اسدت کده معیارهدایی مانندد

زمان قدسی ،ارتباط با فرشته ،اوصاف لطیف و مثدالی و قادرندد مکدان صدحی
وقوع وقای مثالی را به مخاطبان متونی نظیر تکرة االولیاء نشان دهند

واژههای کلیدی :هانری کربن ،خیال منفصل ،تکرة االولیاء

 .1مقدمه و بیان مسئله
فلسف مشرقزمین در نیم دوم قرن ششم محل ظهور شیخ اشدراق بدود شدریانی کده جریدان فلسدف

یونانی (افالطونی) ،سکمت ایران باستان و آموزههای اصیل اسالمی را پیوند مدیدهدد و از دل آن،

فلسف نور و ظلمت خوی

(فلسف اشراق) را ارائه مدیدهدد سدهروردی اسدت کده در ایدن فلسدفه

حکمةاالشذةا ) عالم «مُثُل معلقه» را بهعنوان میانیی عدوالم عقدل و سدو معرفدی

(بهویهه در کتاب

کرده است به فاصل زمانی و مکانی اندک با او ،ابنعربی بهصورت جدیتر نظریهپردازی پیرامون

خیال بهمثابه قوۀ ادراکی و نی بهمثاب عدالمی مسدتقل را آزداز کدرد از آن زمدان تداکنون متفکدران
بسیاری به شرح و بسط آرای آنها پرداختهاند ،اما در دوران معاصر ،هانری کربن -که وجود او نی

محل برخورد گرای های متفاوت و بعضاً مشابه اندیش بشری است-بهدلیدل گدرای

تاتدیاش بده

مشرب افالطدونی (کدربن ،)69 :1383 ،بده بررسدی و تبیدین آادار شخصدیتهدایی در جهدان اسدالم
پرداخت که برخورد با آنان نیازمند فهم عمیقتر بود وی بهمدد اب ارهدایی کده از جهدان زدرب بده

شرق آورده بود سعی کرد همانند سهروردی زمینه های مشترک افالطونیان ایران و یونان باسدتان را

با افالطونیان دورۀ اسالمی نشان دهد برای این منظدور ،از روشهدایی کده در درک عمدق و بداطن

پدیدههای مورد مطالعه بهمدد پهوهشگر میآیند بهره برد روش او پدیدارشناسی است ،اما متفاوت
با پدیدارشناسی مرسوم در زرب پدیدارشناسی او کشف تات پدیدار و رسیدن بده بداطن آن را از

رهگذر ظاهر و نمود میسر میداند پدیدارشناسی کدربن ،بدا تمدام وجدود بدهسدمت تأویدل متمایدل

میشود و تأویل یا همان کشفالمحیوب ،متعلقات خدوی

را بدههمدراه مدیآورد کدربن پیوسدته
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یادآور میشود که درک سقیقت بسیاری از آموزههای قرآن و گرای های باطنی مثدل تصدوف و

تشی منوط به درک صحی هستیشناسانه و انسان شناسانه است همان شناخت عالم و قوۀ ادراکدی

واسطه خیال منفصل ،عالمی است زیرمادی با ویهگیهای عالم ماده آنچه در ظرف این عدالم رخ

می دهد در برابر معیارهای اابت روابط علی و معلولی مقاومدت مدیکندد جررافیدای آن جررافیدای
اشراقی است جهانی است که در آن ،بواطن از ظواهر آشکار مدیشدود و لدذا ارت تأویدل اسدت

زمان دیگر خطی مستقیم از گذشته به آینده نیست ،بلکه به شکل دایره جریان مییابدد فضدای آن،

مکان اتصال روان بشری با فرشته است «سهروردی به ما میگوید که تخیل اگر بر پای تعقل نهداده

باشد به فرشته بدل میگردد یعنی به قوهای مفکر تبدیل میشود» (شایگان)85-84 :1394 ،

کربن با متدولوژی پدیدارشناسانه در محضر درس ابنعربی مینشیند و به او ن دیک میشود و

این را روش ژرف اندیشی درمورد یک موضوع میداند (کربن 1390 ،الدف )45 :درنتیید همدین
نگرش عمیق ،به ویهگدی هدایی در آادار افدراد مدورد تحقدیق

مدیپدردازد کده مدیتدوان آنهدا را

معیارهایی برای تمیی وقایعی دانست که شأن مثالی دارند شاید این سدؤال بده تهدن برسدد کده آیدا

میتوان اب اری بهدست داد کده تمدامی آادار رمد ی یدا آاداری را کده بده سرگذشدتهدای معندوی
پرداخته اند تحلیل و درک کرد پهوه

ساضر بدا نشسدتن در محضدر درس کدربن و تذکرة االولیاء،

سعی در معرفی معیارهایی دارد که خوانندۀ سرگذشت پررم وراز اصحاب کرامدت بتواندد وقدایعی

که در عالم خیال منفصل روی داده است و نیاز به تأویل برای درک صحی دارد ،از میعدوتت و

برساخته های وهمی بازشناسد بنابراین هدف پهوه
تأویل است

تأویل نیست ،بلکه تشخیص پدیددار نیازمندد

 .1-1پیشینۀ پژوهش
تاکنون پهوهشی با این عنوان و رویکرد انیام نشدده اسدت امدا خیدال منفصدل دارای پیشدین نسدبتاً
پرباری است که تقریباً از زمان شیخ اشراق بهطور خاص آزاز شده اسدت و نقداط عطفدی همچدون

شیخ اکبر و صدرالمتألهین در سددههدای بعدد دارد برخدی از مهدمتدرین پدهوه هدایی کده نقداط

مشترکی با پهوه

ساضر دارند ،بدین قرارند:

هانری کربن در تخیل خالق در عرفان ابنعربی ( ،)1390ایدن کتداب را در دو بخد

و شد

فصل تنظیم و تخیل و عالم خیال را از منظر ابنعربی تشری کرده است بدینترتیب کده ضدرورت

وجود عالمی واسطه و قوهای واسطه را تبیین میکند عالوهبراین ،کتاب دارای پی گفتاری اسدت

که می تواند راهنمای راه تحقیق درمورد وقای خیالی باشد چرا که به کمک علوم فلسدفی معاصدر
مانند پدیدارشناسی به علم خیال ن دیک شده است
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هانری کربن در ارت ملکوت و کالبد انسان در روز رستاخی از ایران م دائی تا ایدران شدیعی

( ،)1358در بخ

اول ،پیشینه و امتداد جهانبینی مبتنی بر فرشتهشناسی و عدالم واسدطه را از ایدران

م دایی قبل از اسالم تا ایران بعد از اسالم و شباهت یک تفکر را در دو دورۀ متفاوت نشان میدهد
در بخ

دوم که متعلق به دورۀ بعد از اسالم است ،به برگ یدۀ متدونی از عرفدا و فالسدف ایراندی و

مسلمان میپدردازد کده در آن ،بدهصدراست بده تبیدین اقلدیم هشدتم و ارت ملکدوت پرداختدهاندد و
ویهگیهای عالم خیال و قوۀ مرتبط با آن را تشری کردهاند

بابک اسمددی در چهدار گد ارش از تذکرة االولیذاء ( ،)1379پدو از مقدمدهای دربدارۀ عطدار و
تکرة االولیاء ،در چهار بخ

به چهار گد ارش متفداوت -کده درواقد چهدار مبندای متفداوت بدرای

بررسی متن است -به بررسی تکرة االولیاء میپردازد در بخ

چهارم به مباسث هرمنوتیکی در اادر

مذکور توجه میکند و ج اشارهای به تقسیمبندی واقع روسانی ،توجهی به خیدال منفصدل در آن
وجود ندارد و هدف بیشتر معناهای نهفته در متن و زبان اار است

از آنیا که مطالعات بسیاری دربارۀ مسائل مربدوط بده کرامدات و همچندین تذکرة االولیاء و سدیر

اندیش کربن به صورت جداگانه انیام شده است که آنها را در ارتباط با هم بررسی نکردهاندد ،از
توضی دیگر آاار صرفنظر میشود و صرفاً به برشمردن نام مهمترین آنها بسنده میشود :مقدمد

شفیعی کدکنی بر اسرارالتوسید (مسدئل کرامدات و طبقدهبنددیهدای قددیم) ،پدیدارشناسدی ،هندر،
حکمةاالشذةا سدهروردی)،

مدرنیته نوشت محمدرضا ریخته گران (بررسی نسبت پدیدارشناسدی بدا

هانری کربن :آفاق تفکر معنوی در اسالم ایرانی نوشدت داریدوش شدایگان (بررسدی سدیر اندیشده و

مختصات فکری کربن) ،الخیال عالم البرزخ و المثال نوشدت محمدود الردراب (دیددگاه ابدنعربدی

درمورد خیال) ،عوالم خیال نوشت ویلیام چیتیک (دیدگاه ابنعربی درمورد خیال) ،رسال نوریه در

عالم مثال نوشت سکیم بهایی تهییی (درمورد عالم مثال)

 .2پیشینۀ خیال منفصل
میتوان از این پرس آزاز کرد که اب ارهای ادراکی بشر برای معرفت به سقیقت وجود کداماند و

معرفت خود را از کدام منب کسب میکنند تفکدر درمدورد ایدن موضدوع ،جریدانهدای اندیشدگی

متفاوتی را در طول تاریخ اندیشه بهوجود آورده است بدا وجدود ایدن ،همد ایدن اندیشدههدا در دو

جریان کلی قابلطبقهبندی هستند که بهمرور به پیچیدگیهدای هرکددام افد وده شدده اسدت یکدی
پیروان تفکر ارسطویی که به سو و عقل بهعنوان اب ار شناخت قائلاند ،اما برای این قوا و دادههای

آن ها خارج از وجود انسان منبعی قائل نیستند این تفکر راه ارتباط با ملکوت را بسته میداندد و بده
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موضوع این پهوه

مربوط نمیشدود در مقابدل ،پیدروان مکتدب افالطدون ،عدالم هسدتی را دارای

مراتبی میدانند که از طریق آن ،ملک با ملکوت ارتباط مییابد افالطون نظری مثل را مطرح کدرد
که نام دیگر آن «مثل نوریه» است ،یعندی عدالم عقالندی محد

در میدان سکمدای بعدد از اسدالم،

سهروردی با مطرحکردن «سکمت اشراق» ،این ادراک چندبعدی از هستی را دوباره مطدرح کدرد

خمیرۀ سکمت اشراقی که کربن آن را سکمت جاوید نی مینامدد از هدرمو (ابوالحکمداآ) آزداز
می شود و از طریق دو سلسله از سکما به سهروردی میرسد سکمت از جانب مررب به امبداتقلو
و فیثازورایان و افالطون و افالطونیان میرسد از جانب شرق به کیدومر مالدک طدین (گلشداه) و

فریدون و کیخسرو میرسد آنگاه در عالم اسالم خمیرۀ مرربیان به اخیاخمیم توالندون مصدری و
ابوسهل تستری و خمیرۀ مشرقیان به بای ید بسطامی و منصور سالج و ابوالحسن خرقانی مدیپیونددد

(کربن )36 :1393 ،مشابهت قابلتأمل تعالیم زردشت و افالطون مؤید عقیدۀ سهروردی و اقتران و
برخوردهای فرهنگی ایران و یونان قدیم اسدت مشدابهتهدایی مانندد مسدئل «ساکمدان سکدیم» در

اندیش افالطون و «بختاران» یا «سوشیانتها» در اندیش زردشت ،طبقات سهگان معرفیشده توسط
افالطون برای آرمانشهر و شباهت آن به طبقات اجتماعی در ایدران و هندد و چنددین مدورد دیگدر
(ابراهیمی دینانی )31-30 :1379 ،مثل افالطونی و ارباب انواع سکمدای ایدران باسدتان در نظرگداه

شیخ اشراق به هم میپیوندد و به تکامل میرسد و از درک دومرتبهای هستی که به درک عقلدی و
درک سسی معتقد بود به درک سهمرتبهای از هستی میرسد یعنی به عالم «مثدل معلقده» بدهعندوان

واسط عالم عقول و محسوسات معتقد شد تا به تناظر هر عدالم در هسدتی ،قدوهای مدرتبط بدا آن در
انسان به اابات برساند

ابنعربی نی به همین درک سلسلهمراتبی از سقیقت معتقد است و ستدی بدرای سضدرت خیدال

اهمیتی علیسده قائل است و ند ول سدق از معندی بده محسدوس را تنهدا در سضدرت خیدال ممکدن

میداند بسیاری از نظریهپردازیها دربارۀ خیال را مرهون دقت نظدر ابدنعربدی هسدتیم ایدن همدان

نقطه ای است که ابنسینا تحت تأایر عوامل متعدد  -که بسط آن در این مقال نمیگنید  -بهسمت
آن سرکت کرد ،اما نتوانست یا نخواست بدان برسد یکی از این عوامل ،مناب اشراقی مورد مطالع

ابنسینا همچون کتاب ااولوجیا یا تئولوکیا اار فلوطین است که قسمتی از کتداب تسداعات اوسدت

یعنی شیخالرئیو بهاستمال گمان میکرده است که در محضر ااری مشائی کسب داند

مدیکندد

شاید بتوان گفت اعتقاد وی به زیب و راهیابی او بده ایدن عدالم از طریدق رمد و تمثیدل از رهگدذر

مطالع اینگونه از آاار بوده است شدباهت زیداد داسدتان معدراجگوند فلدوطین ( )44-43 :1378بدا
تمثیلهای سهگان بوعلی میتواند گواهی بر این مدعا باشد
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 .3هانری کربن ،خیال منفصل و تأویل پدیدارشناسانه
بعد از شیخ اشراق و ابنعربی ،اندیشمندان هر دورهای دیدگاههای آنان را شدرح و بسدط کردندد و
بعضاً به تکمیل آن پرداختند هانری کربن نی در دوران ساضر به این میدان پا گذاشت او بیشتر بده

نقاط مشترک سکمت باطنی مشرقزمین پرداخت سال این سکمت در هر لباسی که بدود بدرای او
تفاوتی نداشت او سهروردیگون بر وجه اشراقی فلسف ایرانی در تمام اعصار قبل و بعدد از اسدالم

تأکید میکند و ستی همراهان زربی این تفکر (مثل افالطونیان کمبدری و سسدیدیمهدای یهدودی)

(کربن )49-48 :1395 ،را تعقیب و معرفی میکند این وسعت نظر بههمراه روششناسی دقیدق ،بده

تحقیقات کربن ویهگی اعتمادپذیری عطا کرده است

روش او پدیدارشناسی است ،اما در پدیدارشناسی از هوسرل و ستی هایدگر فاصدله مدیگیدرد

هدف او نی از بررسی پدیدار ،رسیدن به تات و ماهیت پدیدار است ،اما برعکو هوسرل ،او ظاهر

را راه رسیدن به باطن میداند و بین ظاهر و باطن بهنوعی ایدنهمدانی قائدل اسدت در تأویدل نید از

هایدگر فاصله میگیرد و از هرمنوتیک محدود به جهان به فراسوی جهان و مرگ مدیرود کدربن
تنها به اصولی از پدیدارشناسدی کده بده او کمدک مدیکنندد تدا بده بداطن و ماهیدت پدیددار اجدازۀ

آشکارشدن بدهد وفادار میماند برای مثال ،اپوخه که تعلیق پی داوریهاست ،اصدلی اسدت کده

کربن از آن بهره می گیرد و همچنین مخالفت با فروکداه

و تند ل پدیددارها را از پدیدارشناسدی

آموخته است به عقیدۀ کربن ،پدیدار همیشه کمتر از آن چی ی است که در پو آن پنهدان اسدت

بنابراین ،نمیتواند آن گونه که بایسته است آن باطن را آشکار سازد ،ولی فقط پدیدار میتواند آن

را آشکار سازد پو هم باید ظاهر (پدیدار) را سفظ کرد و هدم از آن فراتدر رفدت (کدربن1390 ،

الف )13-12 :کربن ن د عارفان مسلمان ،آنچه از پدیدارشناسی و هرمنوتیک برای رسیدن به باطن
و تات پدیدار میخواست ،یافت نوع تیرب این شخصیتها از ندص قدرآن و معدارف دیندیشدان،

برای او تعریدف دقیدق پدیدارشناسدیاش بدود تیربده ای کده تنهدا بدا طدرح عدالم خیدال منفصدل و

فرشته شناسی مرتبط با آن که مکان طرح چنین تیربههایی است و قوۀ ادراکی مدرتبط بدا آن عدالم

که قوۀ خیال است ،قابلیت بررسی پدیدارشناسانه و ماهوی دارد

عالم خیال منفصل -که کربن آن را از طریدق آمدوزههدای عارفدان مسدلمان تعریدف مدیکندد-

عالمی است در سد فاصل عالم مادۀ مح

و عالم عقل مح

در این عالم که ارت مکاشفات و

وقای خیالی است ،جسم صدعود مدیکندد و روسدانی مدیشدود و روسانیدات ند ول مدیکنندد و بده

جسمانیت ن دیک می شوند بسیاری از کرامات عرفا و سرگذشت انبیا بدون درک آن در این اقلیم

معنوی قابلدرک و فهم نیست اب ار درک و اتصال به این جهان ملکوتی ،قوۀ خیال در انسان است
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که شبیه به عالم خیال است «خیال بهعنوان یک قوۀ جادویی خالق که موجد عالم محسوس است،

روح مطلق را در قالب اشکال و الوان اییاد میکند» (همان )275 :این اتصدال از طریدق ارتبداط بدا

فرشته که شأن ملکوتی موجودات است و اب ار این ارتباط قوۀ خیال است ،صورت میپذیرد پدو
این ادراک ،ادراکی رم ی است و فعل

تأویل است زیرا خیدال ،امکدان توصدیف امدور زیبدی را

به صورت اموری که واجد اوصافی متناسب با جهان شهادت هستند فراهم میکند (چیتیک:1383 ،

 )89و این کار را از طریق ادراک رم ی انیام میدهد

رم « ،واسط آگاه و فرزانهای است میان عالم زیب و اسرار و جهان ظاهر از اینرو ،نده میدرد

است نه محسوس نه عقالیی است نه عاطفی نه واقعدی اسدت نده موهدوم بلکده همد ایدن صدفات

دوگانه را در خود جم دارد و برایناساس ،هم عواطف و اسساسات را متأار میسازد ،هم عقدل و

خرد را برمیانگی د» (ستاری )458 :1366 ،کربن ویهگیهای مختلفی را برای رم برمیشمارد کده

یکی از آن ها خودجوشی و عینیت رمد اسدت او معتقدد اسدت رم هدا سدوزهای را بدر نفدو عیدان

میسازند که به اندازۀ عالم محسوس ،عینی است خودجوشی رم ها ساکی از تکرار بارز آنهدا در
فرهنگهای مختلفی است که هم بهلحاظ زمانی و هم بهلحاظ مکدانی بسدیار بدا هدم فاصدله دارندد

درنتییه ،درک وقای تاریخی بهصورت رم ی و روسانی ،آنها را به وقای نفدو تبددیل مدیکندد

(کربن )440 :1387 ،بیان تیربه های معنوی از طریق رم  ،ل وم روش تأویل را بهعنوان روشی کده

موضوع مطرحشدۀ رم ی را به اصل و مکان سقیقیاش بازمیگرداند ،نمایان میسازد
در تأویل ،کربن و هایدگر تا آنیا با هم پی

میروند که هردو میان وجوه فهم و وجوه هستی

پیونددد برقددرار مددیکننددد و شددیوۀ شددناخت را منطبددق بددر شددیوۀ وجددود ،و وجودشناسددی را مقدددم بددر

معرفتشناسی میدانند بنابراین ،از دیدگاه آنها تأویل را دیگر صرفاً بازی بدا کلمدات نمدیدانندد،

بلکه تأویل ،کشف درونیات ماسدت ایدن مابعدالطبیعد وجدود اسدت ،ولدی تفداوت اینیاسدت کده

هایدگر این عمل را تنها در سط فلسفه اجرا میکند ،ولی کربن آن را به الهیات نی بسط میدهد

یعنی لد وم راهنمایدانی را در ایدن تأویدل وجدودی ضدروری مدیداندد (کدربن 1390 ،ب)15-14 :

درواق  ،رموزی که در متون مقدس و عرفانی یا هر متن دیگر بهکار گرفته مدیشدوند و مظهدری از
معنا و سقیقتی وسی تر هستند ،بهکمک تأویل به اصل خوی

بازگردانده میشدوند تأویدل از نظدر

لروی یعنی بازگردانیدن بازگردانیدن محسوسات و دادههدا بده اصدل ،بدهصدورت ازلدی بده دهنددۀ

آنهاست «بدینمنظور باید آن محسوسات را در هریک از مدارج وجودی یا سطوسی که بهوسیل

آنها باید هبوط کنند تا به نوع هستی که مطابق با سط وضوح وجدان عدام ماسدت برسدند ،درک

کرد این عمل (تأویل) باید بعد

سدطوح را مظهدر بعضدی دیگدر گرداندد» (کدربن)107 :1358 ،

اساس سکمت اشراقی و شیعی و عالم خیال بر امر تأویل است
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کربن در پدیدارشناسی تیربه های معنوی عارفان مسلمان که همان بررسی تأویلی است ،نکاتی

را برجسته میسازد تا بتواند موض شناسی دقیقی از وقای مربوط به عالم خیال منفصدل ارائده دهدد

این نکات که ویهگی های عالم خیال منفصل و درک خیالی هستند همگی در ارتباط بدا یکددیگر،

کلیتی انداموار را شکل میدهند و میتوان آن ها را معیارهایی دانست که شأن خیالی یک واقعه یدا

پدیدار را نمایان میسازند برای مثال مدی تدوان ارتبداط بدا فرشدته را ندام بدرد کده ظداهری را بدرای

نشاندادن خود برمیگ یند و کار مؤول بازشناختن سقیقت فرشته است ابنعربی خوابی میبیندد و

در این خواب ،پرندهای او را به رفتن به شرق فرمان میدهد و همراه او را نی معرفی میکند کربن
این پرنده را با همراه ملکوتیاش ،تیسم روحالقدس و جبرئیل میداند ( 1390الف )105 :در جای
دیگر برای نشاندادن درک خیالی ابن عربی از مالقات دختری اصفهانی در کعبه ،نق

توصدیفات

و تصویرپردازی ابنعربی (شب هنگام بودن) را در تعریفکردن این واقعه برجسته میسازد (همان:

 )225مورد دیگر تیسم معنا و مفهوم است که شأن خیالی ماجرا را نشان مدیدهدد کدربن در ایدن

مورد ،تیسم سورۀ فاتحه توسط فاطمه قرطبی را بهصورت جسمانی مثال میزند و آن را اار همدت
میداند (همان )91 :از تکر مثالهای بیشتر بهدلیل ضیق مقال صرفنظر میشود و در بخ
این عناوین پرداخته خواهد شد

بعد بده

 .4بررسی معیارهای شناخت وقایع خیال منفصل بهمدد هانری کربن

 .1-4کشف حقایق و معانی و نیز ارتباط با غیب بهواسطۀ فرشته :یوهان گئورگ هامدان
به کربن آموخت سخنگفتن ترجمهکردن است از زبان فرشتگان به زبان بشری در قدوس ند ول از
عالم خیال همگی مخلوقات برابرند و هر مخلوقی از برکات سیر ن ولی آفرین

بهرهمند مدیشدود،

اما در برزخ صعودی که مسیری است کمالی است هر فرد به اندازۀ ظرفیت وجدودیاش مدیتواندد
به جهان ملکوت فرارود و به تأویل سقدایق واصدل شدود در ایدن مسدیر ،سقدایق بدهواسدط فرشدت

شخصی که راهبر درونی و نفسانی هر فردی است دریافدت و بدا قدوۀ خیدال فعدال درک مدیشدود

فرشت شخصی میتواند در هر قالبی برای شخص تیلی کند گاهی ندایی است درونی که ج نددا
تیسم دیگری ندارد ،اما گاهی در قالب شخصیتی کامل مانند پیامبر اسالم ظاهر مدیشدود کده ایدن

مورد ازلب در خواب اتفاق میافتد پیرمبر همان روحالقدس ،جبرئیل یا عقل فعال است که وظیف

فرابردن نفو از عالم ملک به ملکوت بر عهدۀ اوست کربن شخصدیت سدی ابدنیقظدان در تمثیدل

ابنسینا را رم فرشت راهبر میداند (کربن )292 :1387 ،مثالً محمدبنخفیف را در بادیهای بعدد از
برداد و در راه س واقعهای میافتد و آن اینکه آهویی بر سر چاهی بیرسن و دلو آب مدیخدورد،
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ولی چون خفیف قصد آبخوردن کرد آب چاه پایین رفدت او گمدان کدرد کده مند لت

از آهدو

کمتر است در این هنگام آوازی میشنود که این آهو چون بر ما توکل کدرد بدیرسدن و دلدو آب

خورد و آوازی دیگر شنید که برای امتحان صبر تو آب چاه پایین رفدت و بعدد آب بدات آمدد و او
وضو ساخت و آب خورد و تا مدینه استیاج به آب نداشت و جنید نی وقتی او را دید از این واقعده

آگاه بود (همان )499 :این آواز ،ندای فرشت شخصی است که راهبر و راهنمای محمددبنخفیدف
در سلوک نفسانی است و معنای سقیقی وقای را به او می نمایاندد و ضدمیر او را روشدن مدیسدازد

عالوهبراین ،نشانههای دیگری که مثالی و فرامادیبودن این واقعه را برجسته میکنند ،سدفر سد و
راه بادیه است که سلوک ظاهری و باطنی را هماهنگ میسازد آبی که خفیف از چاه مدیخدورد،

س دیرابکنندددگیای دارد کدده در آبهددای مددادی سددرای نددداریم و از لطافددت برخددوردار اسددت

عالوهبراین ،وقتی با جنید دیدار میکند از این واقعه بداخبر اسدت و ایدن موضدوع بدا ویهگدیهدای
ادراک در بعددد مددادی تطددابق ندددارد و شخصددی دیگددر از ایددن نادیددده و ناشددنیده خبددر دارد البتدده

عبارتهایی که از ارتباط با فرشته در این قبیل وقای بهکار گرفته میشوند ،خدود نشدانگر سقدایقی
مهم و قابل توجه هستند مثال دیگر پیام هاتف به بای ید است (همان)160 :

 .2-4عدم تبعیت از زمان آفاقی :تاریخ در عالم خیال منفصل از نوع انفسدی و دروندی اسدت
که زمان قدسی نامیده میشود این نوع از تاریخ از شیوۀ ادراکی ناشی اسدت کده از مادیدت وقدای

تیربی فراتر میرود کربن واقع میثاق با خدا را بهعنوان نمونه بیدان مدیکندد (کدربن 1390 ،الدف:

 )207و در این نوع از زمانمندی است که مثالً مشایخ با خضر یا هر شخصیت مثالی دیگر مالقدات
میکنند :ابراهیم ادهم در بادیه الیاس و خضر را مالقات و با آنها گفتوگو کرد در همدین بادیده

به هفتاد مرق پوش برخورد می کند که با دیدن خضر و شادشدن از دیدار او مورد زضدب خداوندد

واق شدند و جانشان ستانده شد (عطار )90 :1386 ،مسلم است که خضر یدا الیداس از نظدر تداریخ

آفاقی نمیتوانند توسط ابراهیم ادهم رؤیت شوند ،اما در تاریخ عدالم خیدال منفصدل ،زمدان خطدی
نیست ،بلکه دایرهای است و آزاز و پایان بهمعنای مرسوم کلمه در آن معنا ندارد آزداز و پایدان در

عالم خیال میتوانند به هم برسند از نشانههای دیگری که در این داستان بهخصوص شأن خیالی آن

را یادآور میشود می تواند خود بادیه باشد که جلوهای مثالی دارد بهعالوه که ایدن بادیده بادیدهای
است که به من ل یار عرفانی ختم میشود و سفر سلوک را ممکن میسازد نکت دیگر اینکه درجد

میانین و واسطهبودن عالم مثال است که سبب میشود آندان کده در ایدن بادیده مانددهاندد وصفشدان
اینگونه باشد که به مطلوب خوی

نرسیده جان دادهاند
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 .3-4عدم تبعیت از جغرافیای ماادی و بیرونای :عدالم خیدال منفصدل عدالوه بدر ویهگدی
نازمانی ،از ویهگی نامکانی نی برخوردار اسدت وقدای عدالم خیدال در ناکیدای جررافیدایی اتفداق

میافتند چراکه به جررافیای مادی محدود نمدی مانندد نفسدی کده بده عدالم خیدال منفصدل و مرتبد

وجودی فرامادی نائل میشود هرلحظه که اراده کند میتواند در هرجایی که میخواهد باشد ستی

میتواند در یک لحظه در دو مکان متفاوت با بعد مکانی زیاد ساضر باشد «در جهان واسط ،نفدو

از قیود مشخصات و مختصات فضایی آزاد است بهجدای وقدوع یدا افتدادن و بدهجدای لد وم تعیدین
موقعیت خود در یک فضای مقدم ،خود نفو فضا را تعیین میکند یعندی کده خدود مبددو و منشدأ

روابط و تعلقات فضایی است و ساختمان آن را تعیین میکند» (کربن )50 :1358 ،بنابراین ،مبحث

طی طریق که از کرامات اولیاست در این قسمت قرار میگیرد مثالً امدام القدراآ ابدوعمرو بدهعلدت
گناهی که کرد قرآن را فراموش کرد ن د سسن بصری رفت و چاره خواست و سسن او را به س

فرستاد و گفت به مسید خیف ن د پیری برو تا دعا کند او این کار را انیام داد در مسید نشسدته
بود که مردی با جام سپید پاکی ه وارد شد و وقتی رفدت ،آن پیدر توضدی داد کده آن مدرد سسدن
بصری بود که هرروز نماز پیشین به بصره کند و اینیا آید و با ما سخن گوید و نماز دیگر به بصره

برد (عطار )34-33 :1386 ،در این واقعه ،نکتهای که روشن میکند این است که سسن بصدری یدا
هر انسان دیگری در سالت عادی و در مرتب مادیت خوی

نمی تواند بین نماز پیشین و نماز دیگدر

از بصره به س رود و بازگردد ،اما این امر در عالم خیال منفصل و توسط نفو بدهمددد قدوۀ خیدال

امکانپذیر است زیرا در عالم خیال ،جررافیای مادی و بعد مکانی معنای خود را از دست میدهدد
و هر اتفاقی بهمدد قدرت نفو خداگونه ممکن میشود عالوهبراین ،نشدانههدایی دیگدر مدیتواندد

شأن ملکوتی و مثالی این واقعه را برجسته کند اوصدافی کده بدرای سسدن بصدری بدهکدار مدیرود
(مردی با جام سپید پاکی ه) ،لطافتی روسانی را به نمای

میگذارد که نشان دهد نفو میسمشدۀ

سسن بصری مورد توصیف است همچنین قدرت نفو آن پیر کده بدا خواسدت نفدو او قدرآن بدر

ابوعمرو گشاده شد و مشکل روسی او از میان رفت

 .4-4اوصاف و ویژگیهای لطیف پدیدههای مثالی :در وقای مثالی ،پدیدهها بدهگوندهای
توصیف می شوند که لطافت وجودی آنها مشدخص مدیشدود ایدن اوصداف و ویهگدیهدا تقریبداً

به صورت قراردادی برای وصف پدیدههایی بهکار میرود که زیبی یا متعلق به مرتبهای فرامادی از
وجود هستند ،مانندد تصدوری کده در ناخودآگداه جمعدی مدا از پدیددۀ زیبدی هسدت بدرای مثدال،

نورانیبودن یا سوی آسمانی می تواند بستری برای توصیف پدیدهای خیالی فراهم کندد تدا هرچندد
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ملکوت از راه زبان وصف میشود ،مخاطب این تمای را اسساس کند بهعنوان مثال ،بای یدد بدرای
آیات و کراماتی که به او روی مینمود از خداوند تصدیق میخواسدت پدو در سدال ندوری زرد

پدید میآمد که با خطی سب بعد از «ت اله ات اهلل» ،ندام پیدامبران اولدوالع م بدر آن نوشدته شدده بدود

(همان )155 :نور در جایجای کتاب مقدس و همچنین تذکرة االولیاء مظهر معناست مناسدبتدرین
واژهای است که بهصورت کلی میتوان معانی وات را در آن نازل و بیان کرد تیلی یدک سقیقدت

مثالی واسد بهصورت رم های یکسان در فرهنگها یا زمانهای مختلف از دیدگاه کدربن بدهعلدت
پیوند تاتدیای اسدت کده میدان سقیقدت مثدالی و تیلدی آن برقدرار اسدت (کدربن)32-31 :1392 ،

رنگ های زرد و سب نی در وصف پدیدههای عالم خیال و ملکوت بهطورکلی کاربرد دارند برای
توصیف خضر ،فرشتگان یا هر پدیدهای با شأن ملکوتی از این رنگهای لطیف اسدتفاده مدیشدود

سب بودن پوش

سادات در عالم تشی نی از همین نوع است

 .5-4احاطۀ نفس بر طبیعات یاا نفاو

 :دانسدتهایدم کده نفدو بدهسدبب سرشدت متعدالی و

ملکوتیاش با اتصال به عالم ملکوت میتواند از قید محدودیتها و سصار قوانین ماده رهایی یابدد

و ابتکار عمل را بهدست گیرد و خالقانه فعل خلقت را در طول ارادۀ الهی و بده تقلیدد از آن انیدام

دهد نفو میتواند بیافریند ،ترییر دهد ،اادر بگدذارد و تحدت تسدلط و تصدرف و کنتدرل درآورد

می تواند بر طبیعت که شامل جماد و نبات و سیوان است تأایر بگذارد یا میتواند در نفدوس دیگدر
مؤار واق شود و وقای موجود در عالم خیال منفصدل را فرادیدد نفدوس دیگدر آورد مالصددرا در
تعلیقات

حکمةاالشةا مینویسد« :کل انسان یخلق بالهمة فی قو خیاله ما توجود لده ات فیهدا و

بر

العارف یخلق بالهمة ما یکون له وجود فی خارج محل الهمة ولکن تی ال الهمذة یحفظده و تیؤدهدا
سفظ ما خلقه فمتی طرآ علی عقله عن سفظ ما خلقده عددم تلدک المخلدوق » (ابراهیمدی دیندانی،

)581 :1379

ب رگی در روز آدینه ن د سهل تستری میرود پو از گفتوگو با او ،سهل نظر آن بد رگ را

درمورد نماز جمعه میپرسد و آن شخص به مسافت طوتنی بین آنها و مسید که یدک شدبانهروز
است اشاره میکند آن شخص نقل میکند که در این هنگام دست من بگرفت پدو نگداه کدردم

خود را در مسید آدینه دیدم و بعد از نماز ،سهل درمورد جماعت ساضر میگوید که اهدل ت الده

ات اهلل بسیارند و مخلصان اندک (عطار )267 :1386 ،در این واقعه که سفری نفسانی است و زمدان

و مکان مادی و قوانین فی یک قادر به توجیه آن نیستند ،سهل تستری با تصدرف در نفدو شخصدی

دیگر این واقعیت نفسانی را در درون به نمای

میگذارد و شخص بهواسط قدرت نفو تستری به
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عالم خیال منفصل متصل شده است گرفتن دست نشان این تصرف است این نکته که تستری بعدد
از نماز ،مخلصان را اندک دانسته نشان دیگری است کده قددرت تشدخیص بداطنی او را بدهنمدای

می گذارد و چشم سقیقتبین او را اابات میکندد بدرای مثدال ،درمدورد قددرت نفدو در طبیعدت
میتوان ظاهرشدن گور در اار ارادۀ ابراهیم ادهم را مثال زد (همان)106 :

 .6-4تناقض و عدم تطابق با ویژگیهای ماده :اعتقاد به جهان صرفاً مادی یا نهایتداً اعتقداد
به بعد عقالنی بیارتباط با این مادیت در کنار آن ،این موضوع را بر فهم انسان تحمیل میکند کده

این جهان و مواد تشکیلدهندۀ آن که اج ای آن است فقط قادرند وجودی محدود را تیربه کنندد

با ویهگیها و ساتت منحصر به همان وجود مادی سال آنکه در واق امر ،پدیدههدا مدیتوانندد در

مراتب وجودی فرامادی نی ساضر شوند و تنها امدر تزم در جهدت فهدم ایدن پدیددههدا در مراتدب

وجودی فرامادی ،درک ویهگیهای مختص هر مرتبه از وجود است بده عبدارت دیگدر ،وقتدی در
واقعهای مشاهده میشود سبیب عیمی روی آب راه میرود ،اما در آب فرونمدیرود (همدان)55 :

باید توجه داشت که در عالم ماده ،هر بدنی وزنی دارد که براساس قدوانین فی یدک تجدرم پدو از

قدمگذاشتن بر آب فروخواهد رفت ،اما بدن مثالی یا خیالی دربند و محددود ایدن قدوانین نیسدت و

می تواند آزادانه این محدودیتها را کنار ب ند همچندین تنهدا در قدوانین عدالم خیدال و قدوۀ خیدال
متصل میگنید که صورتهایی رؤیت شوند مشتمل بر اوصدافی متنداق

کدربن از ابدنعربدی در

فتوسات نقل می کند که در هنگام طواف به دور کعبده جدوانی را مدیبیندد بددین اوصداف« :الفتدی
الفائت ،المتکلم و الصامت الذی لیو بحیّ و تمائت المرکب البسدیط» ایدن اوصداف تنداق

آلدود

نشان میدهد که این مشاهده در ساست خیال فعال صورت گرفته که قوۀ ادراک عالم مثال است و

در این عالم ،جم نقیضان ممکن است (کربن 1390 ،ب )100-99 :تناقضدی نید کده در توصدیف
خضر از خود در دیدار با ابراهیم ادهم مشاهده میشود از همین نوع است خضر گفدت« :ارضدی و

بحری و برّی و سمائیام» (عطار)88 :1386 ،

در همین رابطه میتوان از صوت مثالی نی سخن گفت سهروردی میگوید« :تزم نیسدت اگدر

چی ی در محلی شرط چی ی باشد ،در محل دیگدر هدم شدرط مثدل آن باشدد آنچده از آوازهدای

سهمناک ،خداوندان کشف شنوند روا نبود گفته شود که از جهت تموج هوا در دمدایهدا ساصدل
آید اینگونه آوازها مثال صوت بود و مثال صوت نی صوت بود» (سهروردی )370 :1390 ،پو

آنیا که ابوالخیر اقط در بادیه شخصی را میبیند که بیزاد و بیآب و بیآلدت سدفر مدیرفدت بدا
خود اندیشه میکند که «او را به جان هیچ کار نیست؟» آن شخص روی باز کدرد و گفدت« :الغیبذة
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سرام» (عطار )481 :1386 ،این صوت ،صوتی مثالی است که به قوۀ سم مثالی استماع مدیشدود و
شرط منعقدشدن آن تموج هوا نیست

 .7-4شیوۀ خیالی (مثالی) در ادراک و آگاهی :اابات عالم خیال منفصل و بهتبد آن قدوۀ

ادراکی خیال در انسان ،منبعی فرامادی از آگاهی و اب اری زیرعقلی برای ادراک و کسب معرفدت

معرفی میکند برایناساس ،انسان با تقویت قوای نفسانی و باطنی خوی

میتواند از زیب ،ندیده،

نشنیده ،ندانسته یا از ضمیر دیگران و ستی از آینده اطالع کسب کند و این موارد را نید در قلمدرو
دان

خوی

درآورد این قابلیتی است که تنها با اتصال نفو به عالم خیال منفصل ممکن میشود

و وجود آن خود دتلتی است بر وجود عالمی فرامادی به نام خیال منفصل برای مثال در این مورد

میتوان به مالقات هرمبنسیّان با اویو قرنی اشاره کرد هرم در کنار فرات ،اویو را مییابد به او
سالم میکند و سال

را میپرسد و اویو پاسخ میدهد« :سیّاک اهلل یا هرمبنسیّان » هرمبدنسیّدان

تعیب میکند و میپرسد که چگونه مرا شناختی اویو در پاسخ میگوید« :نبأنی العلیم الخبیدر» و

می گوید روح من روح تو را شناخت (همان )21 :اویو تا آن زمان هرمبنسیّان را ندیده بود ،امدا
با قدرت خیال و از طریق عالم خیال ،به منب علم الهی متصل مدیشدود و سقدایق بدر نفدو او ندازل

میگردد و به ندانسته واقف میشود

 .8-4تجسم و تجسد معانی و تشخص اعضا و جوارح :در عالم خیال منفصل ،ستدی مفهدوم

و معنا می تواند صاسب جسم و شخصیت و متیسد شود بنابراین ،مواجهه با این دسته از وقدای در
تذکرة االولیاء ،دال بر تعلق آنها به مرتب خیالی وجود است بهعنوان نمونه ،ابوبکر کتانی در خواب

خوی  ،جوانی صاسبجمال را میبیند و آن جوان خود را «تقوی» معرفی میکند سپو زنی سیاه
و زشت را میبیند و آن زن خود را «خنده و نشاط و خوشدلی» مینامد (همان )495 :در خواب و

رؤیا نی انسان می تواند به عالم خیال منفصل وصل شود و از خاصیتهای آن بهرهمند گدردد و امدر

معنوی برای

میسم شود در همین راستا در عالم خیال است که هرکدام از اعضا و جوارح انسان

می توانند شخصیت داشته باشند و مستقل از صاسب خوی  ،فعلی انیام دهند پدو از مثلدهکدردن

سالج از یکیک اندام او آواز «وناالحق» میآمد (همان )518 :البته شنیدن این آواز یا نددا مسدتل م
بهرهمندی مخاطب از قوۀ سمعانی باطنی است و شخص با قوۀ خیال خدوی

آن را ادراک خواهدد

کرد هرچند فعلی که برای قوای ظاهری و بداطنی کداربرد دارد ازلدب یکسدان اسدت ،بدا تکیده بدر
شواهدی از این نوع میتوان بین آنها تمای قائل شد
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موارد دیگری را نی میتوان به این موارد اف ود که به اشاره مطرح مدیشدود :تبعیدتنداشدتن از

روابط علی و معلولی (دعای مالک دینار همان 44 :و دزد چادر رابعه همدان ،)65 :ظهدور پدیدده از
منب زیرمادی و بدون پیشین مدادی (درم و زدالم عبدداهلل مبدارک همدان ،)187 :فعدل تیشدعور از

زیرتیشعور (سخنگفتن گوسفند با اویو قرنی همان ،)24 :ترییر یا ارتقای مرتب وجودی پدیدهها
و وقای (تبدیل مهره به یاقوت بهوسیل توالنون همان 122 :و مالدک دیندار و سدخن زیدب از زبدان

کودک همان ،)46-45 :تبعیتنداشتن از اعداد و مقادیر و قراردادهای مادی (ابوالحسدین ندوری و
ههده ه ار عالم همان ،)409 :رؤیت وقای و موجودات زیبی و خیالی (گفتوگوی ابراهیم ادهم با

ابلیو همان)104 :

 .5نتیجهگیری
رویکرد هانری کربن ،روشی است مرکب از پدیدارشناسی و هرمنوتیدک در زدرب کده معدادل بدا

کشفالمحیوب در عالم عرفان اسالمی است امکان بررسی بسیاری از تذکرههای عارفان از منظر
تأویل پدیدارشناسان کربن وجود دارد در بررسی تکرة االولیاء برمبنای نگاه کربن مدیتدوان نتییده

گرفت که بسیاری از وقای مطرحشده در این تذکره ،در عالم خیال منفصل اتفاق افتداده اسدت کده

شخص قویالنفو توانسته است با قوۀ خیال خود این وقدای معندوی را درک کندد ایدن وقدای در

قالب متن به زمان سال رسیده است ،اما در همین متن و در خالل این کالم ،نشانههایی وجدود دارد
که شأن خیالی و زیرمادیبودن این وقای را نشان میدهند در برخی از این وقای  ،چندین نشانه در
کنار هم قرار دارند این نشانههای برجستهساز عبارتاند از :تبعیتنداشتن از روابط علی و معلولی،
تبعیتنداشتن از زمان و تاریخ آفاقی ،تطابقنداشتن با ویهگیهای ماده ،کشف سقایق و معانی و نی

ارتباط با زیب بهواسط فرشته ،تیسم و تیسد معانی و تشخص اعضا و جدوارح ،تبعیدتنداشدتن از

جررافیای مادی و بیرونی ،اساط نفو بر طبیعت یا نفوس ،ظهور پدیده از منبد زیرمدادی و بددون

پیشین مادی ،فعل تیشعور از زیرتیشدعور ،ترییدر یدا ارتقدای مرتبد وجدودی پدیددههدا و وقدای ،
اوصدداف و ویهگددیهددای لطیددف پدیدددههددای مثددالی ،شدیوۀ خیددالی (مثددالی) در ادراک و آگدداهی،

تبعیتنداشتن از اعداد و مقادیر و قراردادهای مدادی ،رؤیدت وقدای و موجدودات زیبدی و خیدالی

وجود هریک از این نشانهها در یک واقعه دلیلی است بر زیرمادیبودن آن واقعه پو اهمیت ایدن

مسئله تمای قائل شدن بین مراتب مختلف وجودی و عوالم و قوای ادراکی متناسب با آنها از طریق
همین عالئم و دتلتهاست و روشی است که سبب می شود وقای عدالم خیدال منفصدل بدا وهدم و

فانت ی اشتباه گرفته نشوند
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منابع

ابراهیمی دینانی ،زالمحسین ( )1379شعاع اندیشه و شدهود در فلسدف سدهروردی چدا پدنیم سکمدت
تهران

چیتیک ،ویلیام ( )1383عوالم خیال ترجم سید محمود یوسف ادانی پهوهشدکده امدام خمیندی و انقدالب
اسالمی تهران

ستاری ،جالل ( )1366رم و مثل در روانکاوی توس تهران

سهروردی ،شهاب ( )1390حکمةاالشةا
تهران تهران

ترجمه و شرح از جعفر سیادی چا دهم انتشدارات دانشدگاه

شایگان ،داریوش ( )1394هانری کربن :آفاق تفکر معنوی در اسالم ایرانی ترجم باقر پرهام چا هفدتم
فرزان روز تهران

عطار ،محمدابنابراهیم )1386( ،تذکرة االولیاء تصدحی و توضدی محمدد اسدتعالمی چدا هفددهم زوار
تهران

فلوطین ( )1378ااولوجیا ترجمه و شرح فارسی دکتر سسن ملکشاهی سروش تهران

کربن ،هانری ( )1358ارت ملکوت و کالبد انسان در روز رستاخی  .ترجم ضیاآالدین دهشیری طهوری
تهران

_____ ( )1395ارت ملکوت و کالبد انسان در روز رستاخی ترجمه انشاآاهلل رسمتی سوفیا تهران

_____ ( )1383از هایددگر تددا سددهروردی ترجمد سامددد فوتدونددد سدازمان چددا و انتشددارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی تهران

_____ ( )1387ابنسینا و تمثیل عرفانی ترجم انشاآاهلل رسمتی جامی تهران

_____ ( )1392ابنسینا و تمثیل عرفانی ترجم انشاآاهلل رسمتی چا سوم سوفیا تهران

_____ ( 1390الف) تخیل خالق در عرفان ابنعربی ترجم انشاآاهلل رسمتی جامی تهران

_____ ( 1390ب) معبد و مکاشفه مقدمه ،ترجمه و توضی انشاآاهلل رسمتی چا دوم مؤسس بوسدتان
کتاب قم

_____ ( )1393روابط سکمت اشراق و فلسف ایران باستان ترجمد اسمدد فردیدد و عبدالحسدین گلشدن
چا چهارم مؤسس پهوهشی سکمت و فلسف ایران تهران
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Abstract
Since the ancient times, there have always been groups of people who believed in
the order of the universe. The concept of discontinuous imaginal world was raised in
the Muslim world as the mediator between the world of intellect and the world of
matter, of course under different titles. The imagination was also considered to be
the mediator between sense and reason. Moreover, there exist religious and mystical
experiences in different nations which are named differently, including metaphysical
powers (Kerāmāt), supernatural wonders (Khavāriq-e-ādāt), and the like. These
issues were of great importance and recurrence among the Sufis, and various texts
have addressed them, one of which is Tazkirat-al-Awliā. Henry Corbin, an
Orientalist, who used phenomenological components in examining the mystical
experiences of Sufis, recurrently reminds us of the necessity of proper understanding
of it in its precise position, i.e. discontinuous imaginal universe. The present study,
approaching Corbin’s method, which is the same as interpretation (ta’wil) or
revelation of the veiled (Kashf-ol-Mahjoub), provides criteria that can be used to
discern the imaginary dimension of the events in Tazkirat-al-Awliā. Results suggest
that criteria such as sacred time, relationship with angels, subtle and imaginal
descriptions, and the like could display the proper place of occurrence of imaginal
events to readers of texts as Tazkirat-al-Awliā.
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