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چکیده 
داستان حیّ بن یقظان ابتدا بهوسیلة ابن سینا و سپس به همت دیگر اندیشممندان ازجملمه ابمن
طفیل به زبان عربی نوشته شد .نویسندگان داستان هر یک با سبک خاص خود کوشمیدهانمد نن
را محملی برای نحوه شناخت عقلی خداوند قرار دهند .اگرچه سماختار داسمتان ابمن سمینا بما
داستانی که ابن طفیل پرداخته است تفاوتهای زیادی دارد ،ولی درونمایه هر دو پیبمردن بمه
وجود باریتعالی است مبتنی است .اما محتموای ایمن دو داسمتان چمه وجموه مشمترچ و چمه
جنبههای منحصربهفردی دارد و رابطه محتوای داستان به قلم ابن طفیل با ننچه از ابن سمینا بمر
جای مانده چیست؟ این مقاله با استفاده از ترجمه این دو اثر ،به مقایسمه ،بررسمی و شمناخت
شباهتها و تفاوتهای محتوایی دو داستان پرداخته و سپس با ارائة نرا و نظراتی کمه پیراممون
ننها مطرح شده م مانند شباهت نداشتن این دو ،جز از لحاظ لفظ و عنوان و ویژگیهای فلسفی
م داستانهای فوق را نقد کرده است و میکوشد ضمن بررسی ارتباط محتموایی ایمن دو اثمر و
پاسخ به سؤال مطرحشده ،این فرضیه را بررسی کند که ابن طفیل ،درونمایه اثر ابن سینا را بمه
عنوان یک تئوری ،مبنای کار خود قرار داده و وجهة عملی به نن بخشیدهاست؛ گویی ابن سمینا
فرضیهای را مطرح ساخته و ابن طفیل نن را اثبات و کوشیده است نن را بسط داده ،تبیین کند.

دواژهها:ابن سینا؛ ابن طفیل؛ داستان حیّ بن یقظان؛ عروج عقلی.

کلی
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مقدمه
ابوعلی سینا (370-428ق) پزشک و دانشمند مشهور ایرانی در بسیاری از علمو بمهویمژه فلسمفه
مهارتی کمنظیر داشت و مکتب ویژهای را در این رشته به نا خویش ثبت کمرد کمه بمه مکتمب
مشاء معروف است .وی در حوزة فلسمفه ،نرا ،مباحم

و نثمار ارزشممندی از خمود بمه جمای

گذاشته که برخی از ننها در قالب داستان و تمثیل مطرح شدهاست.
ابن سینا «نخستین کسی بود که داسمتانی فلسمفی را در پوششمی عرفمانی و صموفیانه و بمه
شیوهای رمزی با عنوان حیّ بن یقظان به رشتة تحریر

درنورد» (هالل.)230 : 1987 ،

داستان های حیّ بن یقظان و سالمان و ابسال 1از مشهورترین نثار فلسفی ابموعلی سمینا بمه
شمار مینیند که به عروج عقلی انسان و نحوة شناخت بیواسطة خداوند اشاره دارند.
پس از ابن سینا ،ابن طفیل هم این تمثیل را با تغییرات بسیار در ساختار داستانی بما هممین
نا به رشتة تحریر درنورد و شیخ اشراق شهابالدین سهروردی نیز تمثیلی بما هممین مضممون

داستانی به نا «الغربة االغربیة » از خود بر جای گذاشمتهاسمت .جوزجمانی ( 980م  ) 1037نیمز اثمر
بوعلی سینا را به فارسی ترجمه کرد .ابن زیله ( ؟ م440ق) شمرح عربمی بمر نن نگاشمت و ابمن
اهلباریة ( ؟ م 502هم) با الها از شرح او ،قصیدهای عربی سرود .اثر ابن طفیل را نیز استاد گرانقدر
ا

بدیعالزمان فروزانفر با نا «زندة بیدار» در سال  1334هجری شمسی ترجمه کرد.
این سه تمثیل به دلیل دارا بودن مفاهیم نغز و مهم فلسفی ،همواره توجه فالسمفه و عالممان
علو مختلف را به خود جلب کردهاست ،تا جایی که شرحهمای فمراوان بمر نن نگاشمته ،نرا و
نظرات مؤلفان این سه اثر را از ننها استخراج کردهاند .اقتباسات فراوانی نیز از روی این سه اثمر
صورت گرفتهاست؛ مانند داستان «رابینسون کروزوئه» ،اثر دنیل دفمو ( ) 1719و «ال کریتیکمون»
اثر گراسیان (بدوی.)35 :1372 ،
ازجمله مطالعات تطبیقیای که بر روی این سه اثر انجا شده ،میتوان به مقالة رضما ملمک
شاهکویی با عنوان «مقایسه اجمالی داستان حیّ بن یقظان از ابن سینا ،ابن طفیل و شیخ اشراق»
اشاره کرد که در همایش بینالمللی ابن سینا ارائه و در مجموعه مقاالت این هممایش در هفمت
صفحه به چاپ رسیدهاست .ایشان در این مقاله به صورت کامالً خالصه و کلی این سمه اثمر را
 .1داستان کوتاهی که در بخشی از کتاب اإلشاراتوالتنبیهات وی نمدهاست.
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با هم تطبیق دادهاند و اما اثر مهمتر در رابطه با این موضوع ،کتماب احممد اممین اسمت .وی در
کتاب «حیبن یقظان البنسینا ،ابنطفیل ،السهروردی» ،قبل از شرح داستان ابن طفیل در مقدممه
کتابش به تطبیق این سه اثر پرداختهاست.
داستان حیّ بن یقظان با موضوع ،مفهو و مضمون تقریباً یکسمان امما در سماختار داسمتانی
گوناگون از سه فیلسوف نامی به ما رسیده که هرکدا جداگانه دارای اهمیمت منحصمربهفمرد و
فراوانی است اما از لحاظ روح ،محتوا و تمثیل عرفانی شمباهت نزدیکمی بمه همم دارنمد ،ولمی
تفاوت موجود در این سه از بُعد داستانی  -ساختار ،ارکان و عناصمر -چنمان اسمت کمه گمویی
شباهتی بین این نثار وجود نمدارد و ادیبمان مطرحمی چمون فروزانفمر (فروزانفمر )1-39 :1344 ،و
غنیمی هالل (هالل )234-236 : 1987 ،بر این امر تأکید دارند و این نبود شباهت سماختاری را بمه
مضمون نیز ربط میدهند.
بدیعالزمان فروزانفر و غنیمی هالل یک قرن تقد ابن سینا بر ابن طفیل را مورد تأکید قمرار
داده و استاد فروزانفر در ترجمة داستان حیّ بن یقظان اثر ابن طفیل میگوید« :پیش از ننکه ابن
طفیل داستان حیّ بن یقظان را به رشته تحریر کشد و از سالمان و ابسال ذکری بمه میمان نورد،
ابوعلی رسالهای به نا حیّ بن یقظان را تمألیف کمرده و بمه قصمة سمالمان و ابسمال در کتماب
«اإلشارات و التنبیهات» اشاره نمودهاست»

(فروزانفر.)1-39 :1344 ،

هرچند غنیمی و فروزانفر هیچگونه مشابهتی میان اثر ابن طفیل با ابن سمینا مگمر از جهمت
اشتراچ لفظ و عنوان رساله ندیدهاند و علیرغم اینکه خود ابن طفیل در مقدمه داستان اعتمراف
میکند که از داستان ابن سینا متأثر شدهاست ،ولی غنیمی پا را فراتمر نهماده و ممیگویمد« :ابمن
طفیل در مقدمه داستان خود به تأثیرپذیری خویش از ابن سمینا اعتمراف دارد ،امما جمز اسمم و
ویژگی کلی فلسفی داستانش چیزی را از ابن سینا نگرفتهاست و ایمن اثمر ،فلسمفة اشمراقی او،
ویژگی روشن داستانی وی و اصالت اثرش را نشکار

میکند (هالل.)234-236 :1987 ،

فروزانفر نیز در ادامه میگوید« :حقیقت مطلب ننکه ابن سینا لغمزی بمه نما حمیّ بمن یقظمان و
کنایت او از عقل فعال یا روح قدسی ترتیب دادهاست که اگر بر نن اهمیتی تصور شود از جنبه ادبمی
نن است ،نه از جهت ننکه مطلب تازهای از مطالعه نن به دست توان نورد» (فروزانفر.)29 :1344 ،

اما نظر احمد امین م که این سه اثر را با هم مقایسه کرده م با نظر فروزانفر تفماوت اساسمی دارد.
وی چنین بیان دارد که« :ابن سینا حیّ بن یقظان را عقل متفلسف قمرار دادهاسمت و ابمن طفیمل او را
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انسان عاقل و متصوف و سهروردی او را انسان متصوف که به سبب تصوف به حدّ اعمالی معرفمت
میرسد؛ پس انسان ابن طفیل از ننچه انسمان ابمن سمینا بمدان رسمیدهاسمت برتمر ممیرود و انسمان
سهروردی از ننچه انسان ابن طفیل رسیدهاست( »...پورناممداریان .)383-384 :1367 ،او معتقمد اسمت کمه
داستان ابن طفیل از داستان ابن سینا برتر است و قصه سهروردی برتر از این دو.
رسالة منسوب به ابن سینا با اثر ابن طفیل تفاوتهای نشکاری دارد .هرچند ابمن طفیمل در
نا قهرمان داستان و رمز و اشاره نن با عقل انسانی با نظر ابن سینا موافمق اسمت ،ولمی منظمور
شیخالرئیس این است که وجود یک عقل فوقبشری را بازگو کند؛ اما ابن طفیل میخواهد عقل
طبیعی و نشر و ارتقای نن را شرح دهد .حیّ بن یقظان ابن سمینا ،معلمم حکممت اسمت ،ولمی
قهرمان داستان ابن طفیل ،متعلّم و دانشنموزی اسمت کمه بمه ممدد نظمر و فطمرت ،در مکتمب
طبیعت حکمت مینموزد

(واعظ جوادی.)72 :1348 ،

مقالة پیش رو در نظر دارد با رویکردی جدید ،دو داستان حیّ بن یقظان اثر ابن سینا و ابمن
طفیل را از منظر محتوای فلسفی مورد تحلیل و تطبیق قرار دهد و نقاط اشتراچ و اختالف ایمن
دو اثر را از نظر مضمون نشکار سازد .در این مقاله این دیدگاه جدید از سوی نگارندگان ارائمه
میشود که ابن طفیل اثر ابن سینا را به عنوان تئوری ،مبنا و اساس کار خود قمرار داده و وجهمة
عملی بدان بخشیدهاست؛ بدین نحو که ابن سینا نحوة عروج عقلی را شرح میدهد و ابن طفیل
چگونگی عروج را در شخصیت داستانش به نمایش میگذارد.

بررسیمحتوایدواثر 
درونمایه داستان ابن سینا ،ارائه یک مسیر صحیح برای رسیدن انسان به تعالی ،تکامل و عمروج
عقلی است و ابن طفیل نیز همین مسیر را نشان میدهد ،با این تفاوت کمه او ایمن مسمیر را در
داستانش ترسیم کرده و حیّ بن یقظان را در ابتدای مسیر قرار داده تا نن مسمیر را طمی کنمد و
خود به گزارش ماوقع پرداختهاست .تمامی سخنان و مراحلی که حیّ بن یقظان در اثر ابن سینا
شرح میدهد ،حیّ بن یقظان در داستان ابن طفیل طی میکند.
ننچه جالب مینماید این است که ابن طفیل ،خود به اقتباس از اثر ابن سینا اشاره نمموده و
چنین بیان میکند که شخصی از او تقاضا کرد تا اسرار حکمت مشرقی را که ابن سینا از نن یاد
کردهاست و مرد را به طلب نن فرا خوانده شرح دهد و فهم نن را امکانپمذیر سمازد .بمه نظمر
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وی ،این کار ،فقط از کسی ساختهاست که به مرتبهای از کشمف نائمل نممده و حقمایق اشمیا از
طریق ذوق بر او ظاهر شود ،نه از طریق ادراچ نظری که از ترتیب قیماس و نوردن مقمدمات و
استخدا نتایج به دست مینید

(فروزانفر.)26 :1343 ،

از نظر ابن طفیل ،فالسفة پیشین ،هیچکدا به این مرتبه نرسیدهاند؛ نه ابن باجه کمه دیگمران
را بدان فراخوانده و نه ابن سینا ،هرچند بمدان اشماره کمردهاسمت...؛ یعنمی ننچمه وی از نوردن
داستان حیّ بن یقظان اراده کرده جنبة عمل پوشاندن به هر ننچه است که ابن سینا بمدان اشماره
نموده و به نوعی ،ادراچ عملی خویش از اسرار حکمت شرقی را در شخصیت حیّ بن یقظمان
به نمایش میگذارد.

تفکروهمراهان 
داستان حیّ بن یقظان ابن طفیل همانند ابن سینا بمه بحم

تجمرد نفمس اشماره دارد؛ ازایمنرو

میتوان احتمال داد که ابن طفیل از انسان معلق او استفاده کردهاست .یکی از بهترین راهها برای
دریافت تجرد نفس ،تصویری است که میتوان از انسان معلق ابن سینا داشت .البته ابن سینا بما
انسان معلق خود ،اقامه برهان برای اثبات نفس نمیکند ،بلکه فقط میخواهد که افمراد را متنبمه
سازد .اگر حیّ بن یقظان در جزیرهای متروچ و دورافتاده ،تنها زندگی میکند ،انسان معلق ابمن
سینا نه روی زمین است و نه در نسمان ،بلکه میان نسمان و زمین معلق است .البته انسان معلق
ابن سینا ذهن ندارد و نگاهی او صرفاً حضوری است ولی علم انسان حیّ بن یقظان از این نوع
نیست (پایروند.)85 :1389 ،
ابن سینا داستان خویش را این گونه شروع میکند« :به شهر خویش بود که بیرون شد بمه
نزهتگاهی از نزهتگاههایی که در نن شهر اندر بود با یاران خویش».
جوزجانی منظور از «به شهر خویش بود » را مشغول بودن نفس به چیزی میدانمد کمه بمه
خاطر نن نفریده شده و نن تفکر و تعقل در بماب نفمرینش اسمت .پمس بمه نزهتگماه رفمتن را
ندانستن و یافتن برهان و منطق در نن چیز میداند و یاران وی در ایمن راه را سمه قموه خشمم،
شهوت و خیال (یا حواس ،خیال ،و قوه متفکره یا همان حافظه) میشمارد

(ابن سینا.)4-7 :1366 ،

اما در اثر ابن طفیل ،حیّ بن یقظان همیشه در تفاوت موجود میان خود و سایر جانمداران و
حتی جانوران ناقصالخلقه متفکر بود .او از ابتدای خلقت ننگاه که نموخت بیندیشمد یمارانی را
81

مجلهیعلمی-پژوهشیانجمنایرانیزبانوادبیاتعربی


شماره.33زمستان 1393

که ابن سینا از ننها یاد کردهاست همراهش بودند« :و چون قوه خیال که حافظ صور است در او
به وجود نمده و صورت و نمودار اشیا در حال غیبت از حس در نفس او پایدار ماند حس میل
و رغبت و نفرت و کراهت نسبت به اشیا در او بیدار شد»

(فروزانفر.)55 :1344 ،

حیّ بن یقظان در هر ادراچ خود از امور ،همواره سه نیروی محرچ را همراه دارد :نیرویمی
که موافق را میپذیرد پس به خاطر نن تالش میکند (شهوت) ،ناموافق را از خود دور ممیکنمد
(خشم) ،و تفکر و خیال برای دستیابی به ننچه دو نیرو میپذیرند و یا رد میکنند.

عقلفعال 
حیّ بن یقظان در اثر ابن سینا خود را چنین معرفمی ممیکنمد« :نما ممن «زنمده» اسمت و پسمر
«بیدار » و شهر من بیتالمقدس است .پیشه من سیاحت کردن است و گرد جهان گردیمدن تما
همه حالهای جهان بدانستم .روی من سوی پدر است و وی زنده است و من همة علمهما را
از او نموختها  ،و راه کنارهای جهان ،نن راهها که رفتنی است مرا وی نممودهاسمت»

(ابمن سمینا،

.)10-11 :1366

در مالحظاتی که بر کتاب ابن سینا نگاشته شده ،چنین نوردهاند که حیّ بن یقظمان بما افشمای
نا  ،فرشتگی خود را نشکار میسازد؛ به باور فالسفه ،عقل از جمنس فرشمته اسمت .زنمده (حمیّ)
اشاره به این است که مرگ به ساحت فرشته راه ندارد ،زیرا مرگ نتیجمه نمیمزش اممور بمالقوه در
ذات است و ذات فرشته از نمیزش بری است .بیدار (یقظان) یعنی اینکه خواب به قلمرو زنمدهای
که عقل صرف است راه ندارد و نیز بیتالمقدس اشاره است به عمالم عقمول کمه دارای گموهری
مقدس و به دور از حلول ماده در نن است .بیتالمقدس همان مشرقی است که حمیّ بمن یقظمان،
سالک را با رموز نن نشنا خواهد کرد .مشرق (بیتالمقدس) در تقابل با مغرب فهمیده شمدهاسمت
که به دنیایی مادی اشاره

دارد و معموالً از نن به مصر تعبیر شدهاست (همان.)91 :

انسان دارای ده فرشته کرّوبی م ده عقل م است که عقل نخستین پدر ،و سمایر عقملهما بمه
میانجی وی نفریده شدهاست .دهمین عقل ،عقل فعال است؛ به همین خاطر ،عقل فعال ،خود را
حیّ و پدر را یقظان مینامد ،چراکه در برابر زندگی ،مردن است و در برابر بیداری ،خفتن؛ پس
او در مرتبهای باالتر قرار دارد .به همین دلیل بسیاری از امورش را بهواسمطه او دریافتمه اسمت
(همان .)10 :بیدار بودن برتر از زنده بودن است ،چراکمه بیمدار زنمده اسمت ،امما زنمده شماید در
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خواب باشد.

عقلدرداستانابنطفیل 
همان گونه که ذکر گردید چون قوه خیال در حیّ بن یقظان به وجود نمد پس او با بسمیاری از
موافقات و ناموافقات نشنا گردید؛ درنتیجه ،نوای نهوان و نیز حماالت سمایر جانمداران جزیمره
چون حمله ،دفاع ،پیدا کردن غذا و ...را فرا گرفت.
پس عقل نخستین در حیّ بن یقظان وجود داشته و هر زمانی که وی به کشف امر جدیدی
نائل مینمد ،چون کشف روح به هنگا مرگ مادهنهو ،کشف حرارت غریزی و روح حیموانی،
درچ عالم کون و فساد و ،...عقل وی کاملتر میگشت ،گویی عقملهمای جدیمدی در وی بمه
وجود مینمد تا به مقا شهود رسید و عقل وی کامل گشت و خداوند را دریافمت؛ پمس عقمل
فعال در وی به وجود نمد.
وی برای رسیدن به این درجه ،ده مرحله مهم را طی میکند:
 )1دریافت تن و روان (جسم و ذات یا نفس)؛  )2کشف نتش و تشابه میان نن و روح کمه
در تعالی است؛  )3پی بردن به حرارت غریزی و روح انسمانی؛  )4وسمایل راحتمی خمویش را
فراهم کردن چون خانه ،غذای پخته و...؛  )5شمناخت عمالم کمون و فسماد؛  )6شمناخت عمالم
روحانی و مراتب تقدس روح و تن؛  )7معرفت اسباب و علل؛  )8شناخت اجمرا سمماوی؛ )9
درچ حدوث عالم؛  )10و درنهایت کشف واجبالوجود .مثل اینکه ده عقل در وی بمه وجمود
نمده که دهمین نن ،همان عقل فعال است که در داستان ابن سینا ذکر شدهاست .چنانکه معلو
است نخرین مرحلة تکامل عقلی وی ،کشف واجبالوجود است .در ایمن ممدت ،زممان درازی
بر عقل وی گذشته که تکامل را طی کرده و به باالترین حدّ رسیده و این همان اسمت کمه ابمن
سینا از نن به عنوان شکوه پیران و تازگی برنایان (ابن سینا )3 :1366 ،یاد میکند.کار عقل فعمال یما
همان حیّ بن یقظان در اثر ابن سینا سیاحت کردن است ،در اثر ابن طفیل نیز همینطور.

ویژگیهمراهانعقلفعال 
حیّ بن یقظان سه یار ابن سینا (سالک) را چنین وصف میکند:
یار پیش رو که دروغزن است و ژاژخای؛ حق را بمه باطمل ممینمیمزد و خبرهمایی بمه تمو
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میگوید که نمیخواهی ولی طالیه و جاسوس است؛ اما اگمر ایمزد خواهمد تمو را از گمراهمی
نجات دهد .در سمت راست ،دوستی است ناپاچ که نصیحت و پند را نمیپذیرد و مدارا بما او
هیچ سودی ندارد و در سمت چپ دوست چرکین بسیارخوار ،حریص و طماع اسمت و...

(ابمن

سینا.)15-16 :1366 ،
حیّ بن یقظان ،ابن سینا را صاحب سه یار جداییناپذیر میداند ،مگمر اینکمه او بمه غریبمی
رود که ننها نتوانند به ننجا بروند ولی اکنون وقت غریبی نیسمت و او از ننهما نممیتوانمد جمدا
شود ،ولی باید ننها را زیردست خود قرار دهد و ایشان را مسخر خویش کند (همان.)16 :
جوزجانی پس از توضیح مراحل گذر یک معنی از درچ تا رسیدن به حافظمه م کمه شمامل:
گذر از حواس ،درچ با حس مشترچ (اگر در برابر حواس نبود با خیال درچ میکند) ،فهمم بما
قوة متخیّله یا متفکّره و سپس جمعنوری معنا در حافظه م به شرح این سمه یمار و اعممالی کمه
میتوانند انجا دهند میپردازد.
یار اول قدرت وهم و خیال است که ننچه از صورتها و معنمیهما را بمه وجمود ممینورد
مینمیزد و ترکیبات متفاوتی را به وجود مینورد ،پس هر ننچه به نفس میرسمد ممکمن اسمت
راست باشد یا دروغ و درچ صحت این مسئله با خرد یا حجت و برهان مشخص میگردد.
قوت خشم که هر ننچه ناخوشایندش باشد ،چه صحیح و چه ناصحیح نممیپمذیرد و اگمر
زیادی بدان بها داده شود غیرقابل کنترل میشود و بمه خماطر هممین قمدرتش ،نن را در دسمت
راست قرار دادهاند.
یار سو نیروی شهوت است که هر ننچمه را خوشمایند بدانمد ممیپمذیرد و تمییمزی قائمل
نمیشود و چون قدرتش از قدرت خشم کمتر است نن را در دست چپ قرار دادهانمد ،چراکمه
دست چپ از دست راست ضعیفتر است.
حیّ بن یقظان راه مقابله و مطیع ساختن ننان را نیز شرح میدهد؛ بدین ترتیب که خشمم و
شهوت را بهواسطه هم خنثی سازد و قدرت وهم را با نیروی خرد (همان.)19 :
در اثر ابن طفیل نیز شخصیت اصلی داستان این سه نیرو را داراست که شمرح داده شمد .او
نتشی را که ناگهان به وجود نمده بود دید ،پس قبضهای برداشت و چون نن را عمالی یافمت در
حفظ نن کوشید

(فروزانفر.)64 :1344 ،

جسد متعفن مادر ،خاطر وی را نزرد؛ پس به تقلید از دو کالغ ،جسد را دفمن کمرد .دیمدن
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شد که به تفکر پرداخته ،علت را جستجو کند و همین امر منجمر شمد

که او به وجود روح پی ببرد

(همان.)57-64 :

موارد ذکرشده ،ابتداییترین استفادههایی است که حیّ بن یقظان از این سه نیرو کرده تا بمه
خواستهاش برسد .این سه نیرو در وجود همه است و حیّ بن یقظان نیز یک انسان است ،پمس
این سه قوه نیز در وجود وی یافت میشود ،اما او از این سه نیرو برای درچ حقیقت و رسیدن
به مطلوب استفاده میکند .این سه نیرو فقط استفاده مثبت بمرای او دارد ،ولمی در داسمتان ابمن
سینا حیّ بن یقظان به او هشدار میدهد که زیردست سه نیرو نگردد که نمابود ممیشمود ،ولمی
کامالً جدا نیز نگردد ،چراکه وجود این سه نیرو برای عروج ضروری است ،اما عمروج حقیقمی
را نیز مانع میشوند.

عروجحقیقی 
ابن سینا از حیّ بن یقظان میخواهد تا به همراه او به سیاحت در عالم شرق و غمرب بپمردازد،
ولی او پاسخ رد میدهد و میگوید تا زمانی که یارانت همراه تو هستند تو توانایی نمدن با ممن
را نداری و جدایی از ننان نیز ممکن نیست ،مگر در وقتی معلو ؛ پس تو گاهی میتوانی با من
باشی و گاهی با دوستانت

(ابن سینا.)25 :1366 ،

یعنی تا زمانی که این سه نیرو تو را تحت سلطه دارند هرگز نتوانی به علمم حقیقمی دسمت
یابی ،مگر اینکه بر این سه نیرو برتری یابی .پس میتوانی به بعضی از علو حقیقی دست یابی
اما کامل نه؛ چون جدایی از این سه نیرو غیرممکن است ،مگر اینکه مرگت فمرا رسمد .در ایمن
صورت بسیاری از علو بر تو نشکار میگردد و مرگ را وقت مشخصی است

(همان.)25-27 :

در داستان ابن طفیل ،حیّ بن یقظان پس از طی مراحل رشد عقل و کسب معرفت از اممور
و علو مختلف به مقا کشف نائل نمد ،اما این عروج دوا ندارد ،چراکه هنوز سه نیرویمی کمه
ابن سینا در اثرش ذکر کردهاست ،در حیّ بن یقظان نیمز وجمود دارد؛ پمس وصمال او اسمتمرار
نداشت ،چون «به یک ناگاه درنگی اندچ کرد و حواس به او بازگشت و از ننکه بمیهوشمی را
دانست به خود نمد و قدمش از نن مقا لغزید و عالم محسموس در نظمرش پدیمدار گشمت و
عالم الهی ناپیدا شد ،چه به یک نظر هر دو را دیدن و با هم داشتن ممکن نبود ،ماننمد دو هموو
که خشنودی هر یک ،موجب ناخشنودی نن دیگر است» (فروزانفر.)127 :1344 ،
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او برای برطرف ساختن نیازهای جسمانیاش مجبور است وصمال را تمرچ کنمد ،امما تمما
تالشش را برای افزایش مدتزمان وصال انجا میداد تا به حداکثر یک هفته ممیرسماند ولمی
درنهایت باید برگردد (همان.)127-130 :

درکعقلیومیزانعروج 
حیّ بن یقظان ،ابن سینا را در عروجش چنین راهنممایی ممیکنمد« :بپسمند بمه سمیاحتکردنمی
نمیخته با نرا و نشستن که گاهی سیاحت کنی و گاهی با این یماران نمیمزش کنمی»

(ابمن سمینا،

.)25 :1366

جوزجانی ،مقصود ابن سینا از این جمله را چنین شرح میدهد« :و ای که به کار ننجهمانی
مشغول باشی ،تا چیزهای بودنی که هنوز نبودهاست ،بدانی و نن ترا بر اندازة تو حاصل نیمد و
چنانکه پیغمبران را حاصل نید بر اندازة ایشان» (همان.)29-30 :
از این شرح چنین برمینید که ابن سینا درچ هر کس از شهود و عالم معنا و میزان تکاممل
وی را بر اساس میزان درچ عقلی وی میداند .چنین مسئله و مفهومی نیز در داستان ابن طفیمل
نمدهاست.
حیّ بن یقظان پس از نشنایی با ابسال و شریعت اسال و پذیرش نن ،دو سمؤال در ذهمنش
نقش میبندد:
الف) چرا رسول اکر (ص) در بیشتر موارد به ضرب امثال متوسل شده و از تعلمیم کشمف
خودداری فرمودهاست؟
ب) به چه دلیل ،امّت خود را تنها بمه هممین فمرایض و اعممال عبمادی موظمف سماخته و
بسیاری از امور مادی را بر ننان مباح دانستهاست ،حال ننکمه در عقیمده حمقجموی وی ،اممور
اینچنینی اصالً اهمیت نداشت؟
پس شروع به راهنمایی و هدایت ننان کرد امّا هرچه بیشتر میکوشید ،کمتر موفق ممیشمد؛
پس ناامید شد و پس از تفحص در احواالت مرد دریافمت کمه ننهما بمه دلیمل نقمص فطمرت
خویش از حق رویگردانند و این در نظرش نشکار گردید که با ایشان از طریق مکاشفه سمخن
نتوان گفت و بیش از اینقدر به هیچ عمل مکلف نتوان داشت و نیز فهمید کمه از میمان عاممه،
جز عدهای اندچ به سعادت اخروی نمیرسند (فروزانفر.)141-142 :1344 ،
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ابن طفیل با قراردادن حیّ بن یقظان در برابر مرد کوتهبین ظاهرنگر ،این امر را کمه عمروج
هر کس و رسیدن وی به درجات تعالی به میزان درچ عقلمی او بسمتگی دارد بمهخموبی نشمان
میدهد.
ابن سینا در نخر که ذات وجودی پادشاه اعظم را توصیف میکند ،وی را به بخشندگی تما
وصف میکند اما «ایشان که او را نتوانند دیدن ،از اندکی قوّت خویش نتوانند دیدن»

(ابمن سمینا،

.)80 :1366

شناختعالممغربیاهیوال 
ابن سینا حدهای زمین را سه حد میداند :مشرق ،مغرب ،و میانه .مشرق ،نماد عالم ملکموت و
انوار الهی و مغرب ،نماد عالم محسوس یا عالم صورت ،هممان شمرق و مماده ،و هیموال هممان
غرب است (ابن سینا1366 ،الف.)34 :
میانه نن است که هیوال و صورت در هم مینمیزد« .موجود بمه دو قسمم بمالقوه (هیموال) و
بالفعل (صورت) تقسیم میشود و دیگر مسئله مهم و اساسمی ،اتحمادی بمودن ترکیمب مماده و
صورت

است» (ابراهیمی.)215 :1365 ،

ابن سینا در تعریف هیوال یا ماده نخستین چنین میگوید« :هیوال به معنمی مطلمق جموهری
اسمت کمه تما شممکل جسممانی پیمدا نکنممد وجمودش بالفعمل تحقممق نیابمد؛ ازننجاکمه قابلیمت
صورتپذیری دارد و ذاتاً جز بالقوه ،صورت ویژهای نمدارد .چمون بمدان جموهر گموییم ممراد
حصول [جنبه] فعلی نن است بذاته و نیز ماده نخستین بر هر چیزی گفته ممیشمود کمه بتوانمد
کمالی را که در نن نیست یا ننچه را فاقد است واجد گردد .درنتیجه نسبت به هر چیزی هیموال
و نسبت به چیزی که در نن هست موضوع است» (ابن سینا1366 ،ب.)23 :
درکل در مورد هیوال یا ماده چنین میتوان گفمت« :پمیش از همر موجمودی کمه در صمحنه
پهناور هستی و میدان گسترده زمان خودنمایی کند مادهای وجود خواهمد داشمت کمه نن مماده
حامل امکان نن موجود است .اگر ماده که حامل قموة شمیء اسمت ،پمیش از نن شمیء موجمود
نباشد ،هیچ شیءای در جهان پا به منصة ظهور نخواهد گذاشت و عالم همچنان در کتم عد یا
مرحله کمون باقی خواهد ماند» (ابراهیمی.)214 :1365 ،
ابن سینا مغرب را به دریای گر و تیره که نن را معادل نیستی و نیستی مطلمق دانسمتهانمد،
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تشبیه کردهاست ،زیرا اصل هیوال نیستی است« .نفتاب در ننجا فرو شد»؛ نفتماب نمماد صمورت
است که هیوال بهواسطه نن هست میگردد ،زیرا بهواسطه نفتماب هممهچیمز هسمت ممیگمردد،
«رودهایی که از زمین ویران است»؛ یعنی ذاتشان از هیوال است که نیستی است« .کنماره پدیمده
نیست»؛ یعنی تا هست نگردد با صورت ،موجمود نباشمد« .نبادکننمدگانش غریباننمد و از جمای
دیگر نیند»؛ یعنی صورتها هستند که هیوال را هست میکنند ،بهجز افراد دانشمند و فیلسموف
کسی از حقیقت هیوال نگاه نیست و وقتی که صمورت وارد هیموال شمد ،کائنمات و موجمودات
مادی می توانند نور خود را از نن به دست نورند .صورت در هیوال نرا نمیگیرد و یمک حمال
نمیماند و مانند زمین شور ثمربخش نیست ،بلکه همیشه در حمال تغییمر و تبمدیل و انتقمال از
صورتی به صورت دیگر است .وقتی هیوال دارای صورت انسمان شمود ،دارای شمکل ،وضمع و
اندازه مخصوصی نیست ،بلکه عوارضی بر نن وارد میشود که همیشمه صمورت را در معمر
دگرگونی قرار میدهد (ابن سینا.)41-43 :1366 ،
اما حیّ بن یقظان در اثر ابن طفیل پس از تفحص در باب نباتات و جانوران ،تصمیم گرفت
که صفتی مشترچ میان همه اجسا بیابد؛ پس «با این شرط وصفی نیافت مگر معنمی امتمداد در
ابعاد سهگانه که عبارت است از طمول ،عمر

و عممق ،و در هممه وجمود دارد [ .]...ازایمنرو

روشن گردید که مفهو جسم ،مرکب از دو معنی اسمت کمه متالزمنمد و از یکمدیگر مسمتغنی
نیستند ،با این تفاوت که ننچه ممکن است متبدل شود و به شکلهای مختلف متعاقباً بر جسمم
وارد گردد ،یعنی امتداد شبیه است به «صورت» در اجسمامی کمه دارای صمورت اسمت و ایمن
بهمنزله گِل است؛ همان که اهل نظر نن را «ماده و هیوال» مینامند» (فروزانفر.)81-82 :1344 ،

آسمانها 

بنیاد
ابن سینا بعد از اشاره به مغرب ،به زمینهایی اشاره میکند که میان زمین ما و زمین مغرب قرار
دارد و سپس ویژگیهای هر یک را جداگانه برمیشمارد

(ابن سینا.)45-46 :1366 ،

مراد از زمین ما ،عالم بشریت است و زمینهای دیگر اشاره به انواع معدن ،نبمات و حیموان
است که از چهار عنصر ترکیب شدهاند .این اقلیم اشاره به نسممانهاسمت و «نمور را از منبعمی
دیگر کسب میکنند»؛ یعنی نسمانها نور عقل را مستقیماً از خدا کسب کمردهانمد و از ننهما بمه
عالم عناصر که بشر جزئی از نن است سرایت کردهاست« .نبادانی در این زممین ثابمت اسمت»؛
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صورت این کشورها (اجرا سماوی) دگرگون و متغیر نمیشود و از این لحاظ با عمالم عناصمر
که صور ننها متغیر است فرق دارد و مقصود از افرادی کمه وارد نن ممیشموند سمتارگان سمیار
است .نسمان ،هیوالی جداگانه دارد ،ولی با هیوالی زمین متفاوت است .هیچ صورت اضافهای
از هیوال نن را نمیگیرد

(همان.)47 :

ابن سینا پس از این مورد ،نُه شهر را برای این اقلیم میشمارد که اشماره بمه افمالچ اسمت.
«فالسفه قدیم یونان به وجود نه فلک معتقد بودند ،به این ترتیمب :فلمک قممر ،عطمارد ،زهمره،
شمس ،مریخ ،مشتری ،زحل ،بروج ،که به عقیده ایشان تما ستارگان ثابت در نن قرار دارنمد و
نهم ،فلک اطلس یا فلکاالفمالچ اسمت کمه نن را از هممه بمزرگتمر و محمیط بمه تمما عمالم
میدانستند و نزدیکترین ننها به زمین ،فلک قمر و دورترین ننها فلکاالفمالچ اسمت و معتقمد
بودند که هر یک از ننها دارای نفسی است که منشأ حرکت و دارای عقلی است که منشأ ادراچ
نن است و نُه عقل افالچ را با عل االعلة یعنی ذات خدا ،عقول عشر

مینامیدند (حممدی سمنندجی،

.)15 :1355
اما در داستان ابن طفیل ،حیّ بن یقظان پس از اینکمه بمه وجمود هیموال و صمورت در همر
مخلوقی پی برد ،شروع به تفحّص در باب نسمان و اجرا سماوی کرد و دریافمت کمه نسممان
نیز دارای هیوال و صورت است و «دانست که نسمان و ستارههمای نسممانی جسممند ،زیمرا در
ابعاد سهگانه ،طول ،عر

و عمق ،امتداد دارند و هیچیک منفک و جدا از این صمفت نیسمتند»

(فروزانفر .)85 :1344 ،ازننجاکه هر صورتی را هیوال ،موجود است پس نسمان نیز هیموال دارد امما
«این جسم سماوی از جهتی که روی در حیّ بن یقظان دارد و حمسّ او نن را ادراچ ممیکنمد،
پس متناهی است و دارای امتدادی غ ایالهاایة نیست؛ اما صورتهای نن تغییمری نممیپذیرنمد و
همچنان ثابتند؛ پس دریافت که هیوال و صورت نسمان با ننچه در زمین است متفماوت اسمت»
(همان.)86-90 :

ابن طفیل اشارهای کوتاه نیز به این امر میکند که حیّ بن یقظمان بمه نُمه فلمک نیمز اطمالع
یافتهاست ،ننجا که به درجه وصول نائل مینید و از باال تا پایین ،افالچ را مشاهده میکند :اول
فلک اعلی را میبیند و در نخر ،فلک قمر را و بعد ،متوجه عالم محسوس شمده و وصمول وی
قطع میگردد (همان.)124 :
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عالممشرقیاصورت 
ابن سینا پس از وصف عالم مغرب و بنیاد نسمانها به توصیف عالم مشرق میپردازد

(ابن سمینا،

.)55 :1366

مراد از مشرق ،صورت است .از نظر وی صورت (مشرق) اقلمیمبمهاقلمیم اسمت؛ اول اقلمیم
جمادات ،دو اقلیم نباتات ،سو اقلیم جانوران ،و چهار اقلیم انسان؛ بمدین صمورت کمه همر
مرتبه از صورت ،صورتهای مرتبه قبلی را نیز بهنوعی داراست.
هیوال مادة اجسا و صورت امتدادهای نن است و هیچیک از هیوال و صورت بدون دیگری
وجود ندارد؛ هیوال ،وجود بالقوه و صورت ،وجود بالفعل است»

(ابن سینا.)11 :1355 ،

در اثر ابن طفیل هم ،صورت وجود دارد .قهرمان داستان پس از کشف نن م امتمداد اجسما
در طول ،عر

و عمق م به وجود هیوال پی میبرد (فروزانفر.)77-81 :1344 ،

درکواجبالوجود 

مراحل
حیّ بن یقظان در اثر ابن سینا ،پس از اینکه هیوال و صورت را توضیح داده ،نحوه شناخت یا به
عبارتی نمادین گذر از ننها را شرح میدهد ،پس نهایت مشرق را رسیدن به اقلیمی میداند کمه
نفتاب در میان دو گروه پیرو شیطان طلوع میکند؛ گروهی که پرواز میکنند و گروهمی کمه راه
میروند که خود باز دو دسته میشوند؛ گروهی که خصلت درنمدگان را دارنمد و گروهمی کمه
خلقت چهارپایان را؛ پروازگران متفاوتند و به یک شمکل نیسمتند .پادشماه پمنج راه بمرای پیمک
خویش در نظر دارد؛ ننها سرپرست اسلحهخانه کشور نیز هسمتند ،پمس اسمیران از ایمن راههما
گرفتار میشوند و تحویل سرپرست داده میشوند .اخبار این اسمیران مهروممو بمهوسمیلة ایمن
سرپرست به خزانهدار داده میشود تا او به پادشاه برساند .این پیروان شیطان گاهی به این اقلیم
انسانها مینیند و انسانها را به رنج میافکنند .ولی در میان اینها ،قبیلههایی است و فرشمتگانی
دارند که برای نبادانیاش میکوشند و این قبیلهها از راهنمایی فرشتگان سود میبرند .سعی ننها
پاچسازی مرد از نلودگیهاست که جنّ و حنّ میگویند و اینکمه دو فرشمتهانمد کمه یکمی در
سمت راست و دیگری در سمت چپ که فرمانده و فرمانبُردارند که گاه به نسمان میروند ،گاه
در زمین سیر میکنند .مرد را پادشاهی بزرگتر است کمه خمدمتکارانی دارد کمه بمه درگماه او
تقرب جستهاند و کارشان نبادانی کشور است ،امما بماالتر از اینمان کسمانی هسمتند کمه تقمرب
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بیشتری به پادشاه دارند و در حد کمالند .اما از پادشاه بزرگتر ،پدر وی است که از او پیرتر اما
ظاهرش بُرناتر است و سخن پادشاه بهواسطه او به سایرین میرسد.
پس از شناخت عالم ماده و صورت ،انسان به نفس ناطقة خود پی میبرد کمه او دو صمفت
مدرکه (خیال چون حرکت سریع دارد) و محرکه (خشم و شهوت) دارد که گماه او را از نفمس
ناطقه دور میکند.
پس خداوند عقل را برای انسان نفرید تا از طریق حواس پمنجگانمه (پمنج راه) ادراکمات و
صور محسوسات را (اسیران) به حس مشترچ بسپارد و او اخبار ادراکات یا همان معانی کمه از
ادراچ حواس حاصل شده و حس مشترچ از درچ نن عاجز مانده را به قوه خیال بسپارد تا بمه
عقل برساند و عقل ننها را از صور محسوسات مادی استنباط

کند (حمدی سنندجی.)24 :1355 ،

اما در اثر ابن طفیل ننچه ابن سینا گفته به صورت نمایشی در اعمال حیّ بمن یقظمان نشمان داده
میشود :او برای درچ هر چیزی که کشف میکرد اول حواس خویش را به کار میانمداخت ،سمپس
حس مشترچ ،خیال ،حافظه و بعد از نن عقل و تفکر و درنتیجه درچ حقایق.
ی بمن یقظمان در حمال کشمف حمدوث عمالم اسمت مسمتقیماً بمه
ابن طفیل هنگامی که ح ّ
چگونگی شناخت اشاره میکند« :باید برای عالم فاعلی فر

کنیم که جسم نباشمد و همر گماه

جسم نباشد نن را بهوسیله حمواس ادراچ نتموان کمرد ،زیمرا پمنج حمس ،تنهما اجسما را درچ
مینمایند ...و هر گاه به حس ادراچ نشود ،تخیل نن نیز ممکن نخواهد بود ،برای ننکمه تخیمل
عبارت است از حاضر کردن صور محسوس در ذهن پس از غیبت( ...فروزانفر.)91-92 :1344 ،
کشف حقایق در نزد وی ادامه داشت تا به ذات واجبالوجمود پمی بمرد ،پمس سمعی کمرد
وصالش را حفظ کند؛ درنتیجه اقداماتی را دراینباره انجا داد؛ این همان است که ابمن سمینا از
نن به عنوان فرشته فرمانده و فرشته فرممانبُمردار نما ممیبمرد .سمخن از عقملهما نیمز کمه در
قسمتهای قبل ذکر گردید.

ذاتواجبالوجودباآفتاب

همانندی
حیّ بن یقظان در اثر ابن سینا پس از توصیف پادشاه (ذات واجبالوجود) به صفاتی نراسته ،او
را در میزان لطف و بخشش و میزان ادراچ مرد از او چنین وصف میکند« :پنداری که نیکویی
وی پرده نیکویی وی است ،و پدید نمدن وی سبب ناپدیدی وی است؛ نشکار شدن وی سبب
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پنهان شدن وی است ،چنانکه نفتاب اگرچند اندچ پنهان شد بسیار نشکار شد ،و چون سمخت
پیدا شد ،اندر پرده شد .پس روشنی وی پرده روشنی وی است و این پادشاه پدید نمدهاست مر
کَسهای خویش را ،و بخیلی نکند بر ایشان به دیدار خویش و ایشان که او را نتوانند دیمدن ،از
اندکی قوت خویش نتوانند دیدن» (ابن سینا.)80 :1366 ،
هر کس به او نزدیک شود به عالیترین مقا رسیده ،چنین خشنود میشود که دوری از این
مقا نتواند .پس اگر برگردد با کراماتی بسیار برگردد

(همان.)82 :

حیّ بن یقظان در داستان ابن طفیل پس از مشماهدات بسمیار و کشمف بسمیاری از حقمایق
مادی و معنوی به وجود ذات حق پی میبرد و چند لحظهای را در استخر امن محمض و ثنمای
تا به سر میبرد .در این لحظه است که انواع افالچ را از اعال تا عالم کون و فسماد ممیبینمد و
ننان را بهسان نینهای میبیند که در برابر خورشید قرار دارد و نور او را منعکس میکنمد و ننهما
را چون در دیدار ذات حقّند در غایت خوشی و شادمانی میبیند و این همان معنایی اسمت کمه
ابن سینا در اثرش ذکر کردهاست

(فروزانفر.)124 :1344 ،

جهگیری 
نتی 
بر اساس مقایسه تطبیقی و تحلیلهای صورتگرفته بر روی دو داستان از نظر محتوا نتایجی به
دست نمد که به شرح زیر است:
اگرچه داستان ابن طفیل در ظاهر با داستان ابن سینا متفاوت اسمت امما پمس از رمزگشمایی
تمثیل ابن سینا ،شباهتهای ساختاری و مضمونی این دو نشکار گردید .ازننجاییکه درونمایه،
مهمترین بخش یک اثر هنری است و خطمشی خالق اثمر را نشمان ممیدهمد و چمون ایمن دو
داستان از لحاظ مضمون و محتوا نیز تقریباً یکسان و همانند هستند ،پس بر این اساس میتموان
این دو اثر را مشترچ در ساختار و مضممون دانسمت (در ردّ نرایمی کمه نظمر مخمالف دارنمد)؛
هرچند بافت داستانی ابن طفیل کاملتر و زیباتر است.
هدف هر دو داستان رسیدن به شناخت خداوند و عقل فعال است ،اما در پایان داستان ابمن
طفیل ،او بین حکمت و شریعت جمعبندی کلی انجا داده و عقل و نقل (دیمن) را مغمایر همم
نمیداند.
داستان ابن سینا طرح یک تئوری برای عروج و تکامل عقلی انسان است که ابمن طفیمل نن
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را از تئوری و فرضیه بودن خارج ساخته و جامه عمل بمر نن پوشماندهاسمت .بمه شمرط اینکمه
پیمودن مراحلی را که حیّ بن یقظان در اثر ابن سینا برای هر سالکی الز میداند به شرح زیمر
باشد:
شناختن قوة تفکر و همراهان نن؛ نشنایی با عقل فعال؛ شناخت ویژگی همراهان عقل فعال؛
چگونگی عروج حقیقی؛ میزان عروج به میزان درچ عقلی افمراد بسمتگی دارد؛ شمناخت عمالم
مغرب یا هیوال؛ شمناخت بنیماد نسممانهما؛ شمناخت عمالم مشمرق یما صمورت؛ مراحمل درچ
واجبالوجود؛ همانندی ذات واجبالوجود با نفتاب .همه این مراحل را میتوان گا بمهگما بما
حیّ بن یقظان ابن طفیل تجربه کرد و این همان ادراچ عملی از فلسفه شرقی ابن سیناست کمه
ابن طفیل خواستار تجربة نن بود.
البته نباید چیرهدستی ابن طفیل را در قالب داستانگونة این مباح

نادیده گرفت ،اما انکمار

هر گونه مشابهت در ساختار داستانی و مفاهیم فلسفی میان دو اثر کمه خمود ابمن طفیمل بمدان
اذعان میکند ظلمی بس بزرگ است به حکیم فلسفه مشایی.


منابع 
الف)کتابها 

 .1ابراهیمی ،غالمحسین ،)1365( ،قواعدکلیفلسفیدرفلسفهاسالمی ،چاپ دو  ،جلد  ،1تهمران:
مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 .2ابن سینا1366( ،الف) ،حیّبنیقظان،شرحمنسوببهجوزجانی ،مصحح :هنمری کمربن ،چماپ
سو  ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 .3ابن سینا1366( ،ب) ،حدودیاتعریفات ،مترجم :محمدمهدی فوالدوند ،چاپ دو  ،تهران :سروش.
رمزوداستانهایرمزی ،چاپ دو  ،تهران :انتشارات علمی فرهنگی.

 .4پورنامداریان ،تقی،)1367( ،
 .5حمدی سنندجی ،برهانالدین ( ،)1355رساالتحیّبنیقظان ،تهران :بینا.
 .6صاحبی ،علی ،)1387( ،تمثیلدرمانگریدربازسازیشناختی ،تهران :سمت.

وااملصری .ا
ا
 .7عبداحللیم،احممود،ا(1987م)،ااجملموعة الکاملة فلسفة ابن طفیل،ادارالکتابااللبهانیا
 .8فروزانفر ،بدیعالزمان ،)1344( ،زندهبیدار ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 .9هالل،احممداغهیمی،ا(1987م)،ااالدب املقارن،اب ایوت:اداراالعودة.
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ا

شماره.33زمستان 1393

ب)مجالت 
 .1پایروند ثابت ،فریبا« ،)1389( ،ابن طفیل» ،کتابماهعلوموفنون.
 .2موسوی سیدرضا« ،بررسی تطبیقی ابن سینا و داستانهای حیّ بن یقظان» ،مجموعهمقاالتهمایش
ابنسینا.
 .3واعظ جوادی ،اسماعیل (« ،)1348شاهکارهای فلسفه اسالمی» ،مجلهمعارفاسالمی ،شماره .9
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حجترسولی،سمیهشجاعی،خدیجهشاهمحمدی

داستانحیبنیقظان

تحلیلدرونمایهدو

التحلیل املضموين لقصة حي بن يقظان البن سینا و ابن طفیل
حجت رسولی ،1مسیة شجاعی ،2خدجیة شاهحممدی

3

.1اأستاذامشارکايفاقسمااللغ االعربی اوآداهبااجبامع اشایداهبشتی ا
.2اماجستیايفااللغ االعربی اواآداهبااجبامع اشایداهبشتی ا
.3اماجستیايفااللغ االعربی اواآداهبااجبامع اشایداهبشتی ا
ا

املل ّخص

 h-rasouli@sbu.ac.ir
ابتدأاابناسیهااقص َاحيابنایقظةا اباللغة االعربیة اتاهتباةاا یمةاابعةداعلمةا اآلةرو اباللغة اذا ةا؛امةهاماابةنافییة .ا
لقداسعىاهتّاباهذهاالقص ،اه ٌّابأسةلوب اىل اأ اععلةواامةناهةذهاالقصة ام یّة ةاملعر ة اًامعر ة ةاعقلیة .ا ة ی اأ ا
بهی االقص ااآلنیة االةذهرانبةناسةیهااتتبةایناعةناالقصة االةباهتباةااابةنافییة اتبایهةاةاواحة اة،اىلناأ اموةمو ماایهبة ا
احد،اأياىلدراكاوجوداًاتعا .اوااآل اأمامهةاامسةأل امةااهةياانشة اهاتايفاحمتةو اتیهةَاالقصةتَ اوا
علىاحموراو
ْ
مةةااهةةياابوانةةداالیردیة ال،ة امهامةةا،اوامةةااهةةياالعالقة ابة احمتةةو االقصة اامل،توبة ابقلةماابةةنافییة امةةقاقصة اابةةنا
سةةیها؟اىل ّ اهةةذهااملقال ة ،امسةةتهد ةاىل اترل ة اهةةذیناالعمل ة اىل االلغ ة االیارسةةی ،اتتهةةاولااملقارن ة ابیهامةةااوادراسةةتاماا
ومعر االوجوهااملومونی ااملش ه اوااملتبایه ا یاما،اتّابعداذلَامُت ِسَابإزمی االهقدامت رق اىل ااآلرا اواالةرى االةبا
رحةةواحوهلمةةا؛امةةنامع ة اعةةدماتشةةاب اهةةذیناا و ةرینا ّىلنالیظ ةاةاواعهوان ةاةاوامسة ل
ع ِ
ةاتا لسةةیی ة.اتتغیّةةااهةةذهاالدراس ة ،ا
م
مهتاج ة ةا ةةتاالت لی ة ااملوةةموساللةةه اواسةةتهاداةاىل اآرا اأه ة اال ةرأي،امةةنالةةاللادراسةةتاااالعالق ة َااملوةةمونی اب ة ا
ةیهاا
اضاأ ّ اابنافیی ا ّاّتذامنامومو اعم اابناس ا
العملَ اوااإلجاب اعناالسؤالااملعروض،اأ اتتهاولابالدرساا َا
ههظری لاأساساةالعمل ،اواألبسااا بغ اعملی ؛اعلىاالشة ،االتةا :اهةأ ّ اابةناسةیهاافَةر ا رحةی ةاتّاأَوبتاةااابةنافییة ا
یماابعداوابذلاجادهايفابس اااواتبییهاا .ا
ا

بنایقظا ،االعروجاالعقلي.
الكلمات الرئیسة:اابناسیها،اابنافیی ،اقص احيا ا
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