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دهیچک
ازجملمه ابمن    شممندان یاند گریو سپس به همت د نایوسیلة ابن س حیّ بن یقظان ابتدا به داستان

انمد نن   دهیبا سبک خاص خود کوشم  کیداستان هر  سندگانینوشته شد. نو یبه زبان عرب لیطف

 ابم  نایسم  قرار دهند. اگرچه سماختار داسمتان ابمن    خداوند ینحوه شناخت عقل یبرا یرا محمل

بمردن بمه    یمایه هر دو پ درون یدارد، ول یادیز یها است تفاوت  پرداخته لیکه ابن طف یداستان

دو داسمتان چمه وجموه مشمترچ و چمه       نیم ا یمحتموا اما است.  یاست مبتن یتعال یوجود بار

 ربم  نایبا ننچه از ابن سم  لیقلم ابن طف هداستان ب یدارد و رابطه محتوا یفرد منحصربه یها جنبه

و شمناخت   یبررسم سمه،  یدو اثر، به مقا نیمقاله با استفاده از ترجمه ا نیا ست؟یمانده چ یجا

 راممون یکمه پ  ینرا و نظرات ةدو داستان پرداخته و سپس با ارائ ییمحتوا یها ها و تفاوت شباهت

 یفلسف یها یژگیاز لحاظ لفظ و عنوان و و زدو، ج نیا نداشتن مطرح شده م مانند شباهت  هانن

دو اثمر و   نیم ا ییارتباط محتموا  یکوشد ضمن بررس می و است  کردهفوق را نقد  های داستان م

را بمه   نایمایه اثر ابن س درونل، یطفکند که ابن  یرا بررس هیفرض نیشده، ا پاسخ به سؤال مطرح

 ابن سمینا  ییگو؛ است دهیبه نن بخش یکار خود قرار داده و وجهة عمل یمبنا، یتئور کیعنوان 

  .کند نییاست نن را بسط داده، تب  دهینن را اثبات و کوش لیرا مطرح ساخته و ابن طف یا هیفرض

 
 

 .یعروج عقل قظان؛یبن  یّداستان ح ل؛یابن طف نا؛یابن س:هادواژهیکل
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 مقدمه

ویمژه فلسمفه    از علمو  بمه   یاریدر بس یرانیپزشک و دانشمند مشهور ا( ق370-428) نایس یابوعل

ثبت کمرد کمه بمه مکتمب      شیرشته به نا  خو نیرا در ا یا ژهیداشت و مکتب و رینظ کم یمهارت

 یاز خمود بمه جما   ی نرا، مباحم  و نثمار ارزشممند   ی در حوزة فلسمفه،  معروف است. و ءمشا

 است. مطرح شده لیدر قالب داستان و تمث ننهااز  یکه برخ هگذاشت

و بمه   انهیو صموف  یرفمان ع یرا در پوششم  یفلسمف  یبود که داسمتان  یکس نینخست» ابن سینا

 (.230 : 1987)هالل، « درنورد ریتحر ةبا عنوان حیّ بن یقظان به رشت یرمز یا وهیش

بمه   نایسم  یابموعل  یفلسف نثار نیاز مشهورتر 1بسالاحیّ بن یقظان و سالمان و  های داستان

 د.نخداوند اشاره دار ةواسط یشناخت ب ةانسان و نحو یکه به عروج عقل دینن شمار می

 نیبما همم   یدر ساختار داستان اریبس راتییرا با تغ لیتمث نیهم ا لیابن طفنا، یاز ابن س پس

مضممون   نیبما همم   یلیتمث زین یسهرورد نیالد اشراق شهاب خیدرنورد و ش ریتحر ةنا  به رشت

اثمر  نیمز  (  1037 م   980)ی جوزجمان  اسمت.  گذاشمته  یجا از خود بر « یةالغربة االغرب»به نا   یداستان

بمر نن نگاشمت و ابمن     ی( شمرح عربم  ق440؟ م  )  لهیابن ز .ترجمه کرد یرا به فارس نایس یعلبو

قدر  استاد گران زیرا ن لیابن طف اثر سرود. یعرب یا دهی( با الها  از شرح او، قصهم 502؟ م  )  یةاهلبارا

 ترجمه کرد. یشمس یهجر 1334سال  در «داریب ةزند»الزمان فروزانفر با نا   عیبد

همواره توجه فالسمفه و عالممان   ، ینغز و مهم فلسف میدارا بودن مفاه لیبه دل لیتمث سه نیا

نرا و ته، نگاشم  بمر نن فمراوان   همای  که شرح ییتا جا، است علو  مختلف را به خود جلب کرده

سه اثمر   نیا یاز رو زین ی. اقتباسات فراواناند کردهسه اثر را از ننها استخراج  نینظرات مؤلفان ا

 «ال کریتیکمون » و ( 1719دفمو )  لی، اثر دن«کروزوئه نسونیراب»داستان  مانند؛ است رفتهصورت گ

 .(35: 1372، ی)بدو انیاثر گراس

رضما ملمک   به مقالة توان  میشده، سه اثر انجا   نیا یبر روکه  ای یقیتطب اتمطالعجمله از

 «اشراق خیو ش لیابن طف نا،یداستان حیّ بن یقظان از ابن س یاجمال سهیمقا»عنوان با  ییشاهکو

در هفمت   شیهمما  نیا قاالتارائه و در مجموعه م نایابن س یالملل نیب شیدر همااشاره کرد که 

را سمه اثمر    نیا یبه صورت کامالً خالصه و کل . ایشان در این مقالهاست دهیصفحه به چاپ رس

                                                                                                                                                       

 .است نمده یو هاتیالتنباإلشاراتواز کتاب  یکه در بخش یداستان کوتاه. 1
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در  یاسمت. و  نیمم ااحممد  کتماب  ، موضوع نیتر در رابطه با ا و اما اثر مهم اند داده قیتطببا هم 

در مقدممه   لی، قبل از شرح داستان ابن طف«طفیل، السهروردیسینا، ابنبن یقظان البنحی»کتاب 

 است. سه اثر پرداخته نیا قیکتابش به تطب

 یامما در سماختار داسمتان    کسمان ی باًیحیّ بن یقظان با موضوع، مفهو  و مضمون تقر داستان

فمرد و   منحصمربه  تیم اهم یکه هرکدا  جداگانه دارا دهیما رسبه  ینام لسوفیگوناگون از سه ف

 یولم ، دارنمد بمه همم    یکم یشمباهت نزد  یعرفان لیاست اما از لحاظ روح، محتوا و تمث یفراوان

 ییچنمان اسمت کمه گمو     -ساختار، ارکان و عناصمر  - یعد داستاناز بُ هس نیتفاوت موجود در ا

و  (1-39: 1344)فروزانفمر،  چمون فروزانفمر    یحم مطر بمان ینثار وجود نمدارد و اد  نیا نیب یشباهت

را بمه   یشباهت سماختار نبود  نیامر تأکید دارند و ا نیبر ا (234-236 : 1987)هالل،  هالل یمیغن

 .دهند یربط م زیمضمون ن

را مورد تأکید قمرار   لیبر ابن طف نایقرن تقد  ابن س کیهالل  یمیفروزانفر و غن الزمان عیبد

از ننکه ابن  شیپ: »دگوی یم لیان اثر ابن طفظداستان حیّ بن یق ةنفر در ترجمداده و استاد فروزا

نورد،  انیم بمه م  یکشد و از سالمان و ابسال ذکر ریرا به رشته تحر یقظانداستان حیّ بن  لیطف

کمرده و بمه قصمة سمالمان و ابسمال در کتماب        فیبه نا  حیّ بن یقظان را تمأل  ای هرسال یابوعل

 (.1-39: 1344، )فروزانفر« است اشاره نموده «هاتیت و التنبااإلشار»

مگمر از جهمت    نایبا ابن سم  لیاثر ابن طف انیم یمشابهت گونه هیچو فروزانفر  یمیغن هرچند

در مقدمه داستان اعتمراف   لیکه خود ابن طفنیرغم ا یاند و عل هدیاشتراچ لفظ و عنوان رساله ند

 ابمن : »دگویم  یپا را فراتمر نهماده و مم    یمیغن ولیت، اس ثر شدهأمت نایکه از داستان ابن س کند یم

اعتمراف دارد، امما جمز اسمم و      نایاز ابن سم  شیخو یریرپذیدر مقدمه داستان خود به تأث لیطف

او،  یاشمراق  ةاثمر، فلسمف   نیم است و ا نگرفته نایرا از ابن س یزیداستانش چ یفلسف یکل یژگیو

 .(234-236: 1987)هالل،  کند یمو اصالت اثرش را نشکار  یو یروشن داستان یژگیو

بمه نما  حمیّ بمن یقظمان و       یلغمز  نایمطلب ننکه ابن س قتیحق: »دگوی یدر ادامه م زین فروزانفر

 یتصور شود از جنبه ادبم  یتیاست که اگر بر نن اهم داده بیترت یروح قدس ایاو از عقل فعال  تیکنا

 (.29: 1344)فروزانفر، « دست توان نورداز مطالعه نن به  یا نن است، نه از جهت ننکه مطلب تازه

دارد.  یکرده م با نظر فروزانفر تفماوت اساسم    سهیسه اثر را با هم مقا نیم که ا  نیمانظر احمد  اما

او را  لیم اسمت و ابمن طف   حیّ بن یقظان را عقل متفلسف قمرار داده  نایابن س»دارد که:  انیب نیچن یو
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 عرفمت م یان متصوف که به سبب تصوف به حدّ اعمال او را انس یانسان عاقل و متصوف و سهرورد

و انسمان   رود یاسمت برتمر مم    دهیرسم  بمدان  نایاز ننچه انسمان ابمن سم    لیپس انسان ابن طف؛ رسد یم

او معتقمد اسمت کمه     (.383-384: 1367ان، ی)پورناممدار  «است... دهیرس لیاز ننچه انسان ابن طف یسهرورد

 دو. نیبرتر از ا یتر است و قصه سهروردبر نایاز داستان ابن س لیداستان ابن طف

در  لیم دارد. هرچند ابمن طف  ینشکار یها تفاوت لیبا اثر ابن طف نایمنسوب به ابن س ةرسال

منظمور   ت، ولمی موافمق اسم   نایبا نظر ابن س ینا  قهرمان داستان و رمز و اشاره نن با عقل انسان

  عقل خواهد یم لیاما ابن طف؛ کندرا بازگو  یبشر عقل فوق کیاست که وجود  نیا سیالرئ خیش

 یمعلمم حکممت اسمت، ولم    نا، ینن را شرح دهد. حیّ بن یقظان ابن سم  یو نشر و ارتقا یعیطب

کمه بمه ممدد نظمر و فطمرت، در مکتمب       ت اسم  ینموز متعلّم و دانشل، یقهرمان داستان ابن طف

 (.72: 1348، ی)واعظ جواد نموزد حکمت می عتیطب

و ابمن   نایدو داستان حیّ بن یقظان اثر ابن سد، یجد یکردیبا رو رو در نظر دارد شیپ ةمقال

 نیم و نقاط اشتراچ و اختالف ا هدقرار د قیو تطب لیمورد تحل یفلسف یرا از منظر محتوا لیطف

نگارندگان ارائمه   یاز سو دیجد دگاهید نیمقاله ا نیمضمون نشکار سازد. در ا نظردو اثر را از 

مبنا و اساس کار خود قمرار داده و وجهمة   ، یرا به عنوان تئور ناین ساثر اب لیکه ابن طف شود یم

 لیو ابن طف دهد یرا شرح م یعروج عقل ةنحو ناینحو که ابن س نیبد؛ است دهیبدان بخش یعمل

 .گذارد یم شیداستانش به نما تیعروج را در شخص یچگونگ

 

دواثریمحتوایبررس
تکامل و عمروج  ، یانسان به تعال دنیرس یبرا حیصح ریمس کیارائه نا، یداستان ابن سمایه  درون

را در  ریمسم  نیم تفاوت کمه او ا  نیدهد، با ا را نشان می ریمس نیهم زین لیاست و ابن طف یعقل

کنمد و   یرا طم  ریقرار داده تا نن مسم  ریمس یکرده و حیّ بن یقظان را در ابتدا میداستانش ترس

 نایکه حیّ بن یقظان در اثر ابن س یخنان و مراحلس یاست. تمام به گزارش ماوقع پرداخته دخو

 کند. می یط لیدهد، حیّ بن یقظان در داستان ابن طف شرح می

اشاره نمموده و   نایخود به اقتباس از اثر ابن سل، یاست که ابن طف نیا دینما جالب می ننچه

 ادیاز نن  نایسرا که ابن  یاز او تقاضا کرد تا اسرار حکمت مشرق یکند که شخص می انیب نیچن

 ظمر سمازد. بمه ن   ریپمذ  و فهم نن را امکان دهداست و مرد  را به طلب نن فرا خوانده شرح  کرده
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از  ایاشم  قینممده و حقما   لئم از کشمف نا  ای هاست که به مرتب ساخته یکار، فقط از کس نیا، یو

مات و و نوردن مقمد  اسیم ق بیکه از ترت یادراچ نظر قیذوق بر او ظاهر شود، نه از طر قیطر

 (.26: 1343)فروزانفر،  دین یبه دست م جیاستخدا  نتا

 گمران دی کمه  باجه ابن نه؛ اند نرسیدهمرتبه  نیکدا  به ا چیهن، یشیپ ةفالسفل، ینظر ابن طف از

از نوردن  یننچمه و  یعنم ی؛ اسمت...  هرچند بمدان اشماره کمرده   نا، یرا بدان فراخوانده و نه ابن س

اشماره   دانبم  نایعمل پوشاندن به هر ننچه است که ابن س ةده جنبداستان حیّ بن یقظان اراده کر

حیّ بن یقظمان   تیرا در شخص یاز اسرار حکمت شرق شیخو یادراچ عمل، ینموده و به نوع

 .گذارد یم شیبه نما

 

وهمراهانتفکر
رو  نیم ازا؛ بمه بحم  تجمرد نفمس اشماره دارد      نایهمانند ابن س لیحیّ بن یقظان ابن طف داستان

 یها برا راه نیاز بهتر یکیاست.  از انسان معلق او استفاده کرده لیوان احتمال داد که ابن طفت می

بما   نایداشت. البته ابن س نایتوان از انسان معلق ابن س است که می یریتجرد نفس، تصو افتیدر

متنبمه  خواهد که افمراد را   کند، بلکه فقط می یاثبات نفس نم یانسان معلق خود، اقامه برهان برا

کند، انسان معلق ابمن   می یمتروچ و دورافتاده، تنها زندگ یا رهیسازد. اگر حیّ بن یقظان در جز

معلق  نسانمعلق است. البته ا نینسمان و زم انیاست و نه در نسمان، بلکه م نیزم ینه رو نایس

نوع  نیاعلم انسان حیّ بن یقظان از  یاست ول یاو صرفاً حضور یذهن ندارد و نگاه نایابن س

 .(85: 1389روند، ی)پا ستین

ه شد  بم  رونیبود  که ب شیشهر خوه ب»کند:  گونه شروع می نیرا ا شیداستان خو نایس ابن

 .«شیخو ارانیکه در نن شهر اندر بود با  ییها از نزهتگاه ینزهتگاه

دانمد کمه بمه     می یزیرا مشغول بودن نفس به چ «بود  شیشهر خوه ب»منظور از  یجوزجان

نزهتگماه رفمتن را   ه پمس بم   .اسمت  نشیشده و نن تفکر و تعقل در بماب نفمر   دهیر نن نفرخاط

راه را سمه قموه خشمم،     نیم در ا یو ارانیداند و  می زیبرهان و منطق در نن چ افتنیندانستن و 

 (.4-7: 1366نا، ی)ابن سشمارد  همان حافظه( می ایو قوه متفکره  ،الیا حواس، خی) الیشهوت و خ

جانمداران و   ریخود و سا انیدر تفاوت موجود م شهیحیّ بن یقظان همل، یابن طف در اثر اما

را  یارانیم  شمد یندیخلقت ننگاه که نموخت ب یالخلقه متفکر بود. او از ابتدا جانوران ناقص یحت
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که حافظ صور است در او  الیو چون قوه خ»است همراهش بودند:  کرده ادیاز ننها  نایکه ابن س

 لیماند حس م داریاز حس در نفس او پا بتیدر حال غ ایو صورت و نمودار اشنمده  جودبه و

 (.55: 1344)فروزانفر، « شد داریدر او ب ایو رغبت و نفرت و کراهت نسبت به اش

 یمی رویمحرچ را همراه دارد: ن یرویدر هر ادراچ خود از امور، همواره سه ن حیّ بن یقظان

کنمد   )شهوت(، ناموافق را از خود دور ممی  کند تالش می پس به خاطر نن ردیپذ که موافق را می

 د.نکن رد می ایو  رندیپذ می رویبه ننچه دو ن یابیدست یبرا الیو تفکر و خ )خشم(،

 

فعالعقل
اسمت و پسمر     «زنمده » نما  ممن  »کنمد:   ممی  یمعرفم  نیخود را چن نایدر اثر ابن س حیّ بن یقظان

تما   دنیم کردن است و گرد جهان گرد احتیمن س شهیپ .المقدس است تیو شهر من ب« دار یب»

هما را   زنده است و من همة علم یپدر  است و و یمن سو یجهان بدانستم. رو یها همه حال

نا، ی)ابمن سم  « اسمت  نمموده  یاست مرا و یها که رفتن جهان، نن راه یا ، و راه کنارها از او نموخته

1366 :11-10.) 
 یاند که حیّ بن یقظمان بما افشما    نورده نیاشته شده، چننگ نایکه بر کتاب ابن س یمالحظات در

( یّزنمده )حم   .باور فالسفه، عقل از جمنس فرشمته اسمت    هب؛ سازد خود را نشکار می ینا ، فرشتگ

اممور بمالقوه در    زشیم نم جمه یمرگ نت رایاست که مرگ به ساحت فرشته راه ندارد، ز نیاشاره به ا

 یا که خواب به قلمرو زنمده نیا یعنی( قظانی) داریباست.  یبر زشیاست و ذات فرشته از نم ذات

 یگموهر  ایالمقدس اشاره است به عمالم عقمول کمه دار    تیب زیکه عقل صرف است راه ندارد و ن

، است که حمیّ بمن یقظمان    یالمقدس همان مشرق مقدس و به دور از حلول ماده در نن است. بیت

اسمت   شمده  دهیقدس( در تقابل با مغرب فهمالم نن نشنا خواهد کرد. مشرق )بیت رموزسالک را با 

 .(91)همان: است  شده ریاشاره دارد و معموالً از نن به مصر تعب یماد ییایکه به دن

هما بمه    عقمل  ریو سما  ،پدر نیم ده عقل م است که عقل نخست   یده فرشته کرّوب یدارا انسان

ر، عقل فعال، خود را خاط نیبه هم؛ عقل، عقل فعال است نیاست. دهم شده دهینفر یو یانجیم

پس ؛ خفتن، یداریبرابر بدر مردن است و ، ینامد، چراکه در برابر زندگ می قظانیو پدر را  یّح

اسمت   افتمه یواسمطه او در  از امورش را به یاریبس لیدل نیباالتر قرار دارد. به هم یا تبهاو در مر

در  دیده اسمت، امما زنمده شما    زنم  داریم بودن برتر از زنده بودن است، چراکمه ب  داریب .(10)همان: 
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 خواب باشد.

 

لیدرداستانابنطفعقل
از  یاریبه وجود نمد پس او با بسم  یقظاندر حیّ بن  الیچون قوه خ دیگونه که ذکر گرد همان

 رهیم جانمداران جز  ریحماالت سما   زینهوان و ن ینواجه، یدرنت؛ دیموافقات و ناموافقات نشنا گرد

 و... را فرا گرفت. کردن غذا دایچون حمله، دفاع، پ

 یدیبه کشف امر جد یکه و یدر حیّ بن یقظان وجود داشته و هر زمان نیعقل نخست پس

، یوانیم و روح ح یزینهو، کشف حرارت غر چون کشف روح به هنگا  مرگ ماده ،نمد نائل می

بمه   یدر و یدیم جد یهما  عقمل  ییگشت، گو تر می کامل یدرچ عالم کون و فساد و...، عقل و

پمس عقمل   ؛ افمت یکامل گشت و خداوند را در یو عقل و دیرس دنمد تا به مقا  شهو وجود می

 به وجود نمد. یفعال در و

 کند: می یدرجه، ده مرحله مهم را ط نیبه ا دنیرس یبرا یو

نن و روح کمه   انیتشابه م کشف نتش و( 2؛ نفس( ایتن و روان )جسم و ذات  افتیدر( 1

را  شیخمو  یراحتم  لیوسما ( 4؛ یو روح انسمان  یزیرت غربردن به حرا یپ( 3؛ است یدر تعال

عمالم   ناختشم ( 6؛ شمناخت عمالم کمون و فسماد     (5؛ پخته و... یفراهم کردن چون خانه، غذا

( 9؛ یشناخت اجمرا  سمماو  ( 8؛ معرفت اسباب و علل( 7؛ و مراتب تقدس روح و تن یروحان

بمه وجمود    یده عقل در وکه نی. مثل االوجود واجبکشف  درنهایتو ( 10؛ درچ حدوث عالم

معلو  که  چنان است. ذکر شده ناینن، همان عقل فعال است که در داستان ابن س نینمده که دهم

 یممدت، زممان دراز   نیم در ا .الوجود است کشف واجب، یو یمرحلة تکامل عقل نیاست نخر

کمه ابمن   همان اسمت   نیو ا دهیحدّ رس نیکرده و به باالتر یتکامل را ط کهگذشته  یبر عقل و

 ایم عقل فعمال   کار.دکن می ادی( 3: 1366نا، ی)ابن س انیبرنا یو تازگ رانیاز نن به عنوان شکوه پ نایس

 طور. نیهم زین لیکردن است، در اثر ابن طف احتیس نایهمان حیّ بن یقظان در اثر ابن س

 

همراهانعقلفعالیژگیو
 :کند یوصف م نی)سالک( را چن نایابن س اریسه  حیّ بن یقظان

بمه تمو    ییو خبرهما  زدیم نم حق را بمه باطمل ممی   ؛ یزن است و ژاژخا رو که دروغ شیپ اری
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 یخواهمد تمو را از گمراهم    زدیم اما اگمر ا ؛ و جاسوس است هیطال یول یخواه یکه نم دیگو می

و مدارا بما او   ردیپذ یو پند را نم حتیاست ناپاچ که نص ینجات دهد. در سمت راست، دوست

)ابمن  و طماع اسمت و...   صیخوار، حرارین بسیدر سمت چپ دوست چرک ندارد و یسود چیه

 .(15-16: 1366نا، یس

 یبم یکمه او بمه غر  نیداند، مگمر ا  می ریناپذ ییجدا اریرا صاحب سه  نایابن سحیّ بن یقظان، 

توانمد جمدا    یو او از ننهما نمم   سمت ین یبیاکنون وقت غر ولی بروند ننجا به نتوانند هارود که نن

 .(16)همان: کند  شیرا مسخر خو شانیدست خود قرار دهد و اریننها را ز دیبا یشود، ول

به حافظمه م کمه شمامل:      دنیاز درچ تا رس یمعن کیمراحل گذر  حیپس از توض یجوزجان

فهمم بما   کند(،  یدرچ م الیاگر در برابر حواس نبود با خ) گذر از حواس، درچ با حس مشترچ

کمه   یو اعممال  اریم سمه   نیمعنا در حافظه م به شرح ا  نوری عمتفکّره و سپس جم ای لهیّمتخ ةقو

 .پردازد یانجا  دهند م توانند یم

 نورد یرا بمه وجمود مم    هما  معنمی  و ها تاست که ننچه از صور الیاول قدرت وهم و خ اری

رسمد ممکمن اسمت     نورد، پس هر ننچه به نفس می را به وجود می یمتفاوت باتیو ترک زدنمی یم

 گردد. حجت و برهان مشخص می ایمسئله با خرد  نیروغ و درچ صحت اد ایراست باشد 

و اگمر   ردپمذی  ینمم  حیو چه ناصح حیباشد، چه صح ندشیخشم که هر ننچه ناخوشا قوت

قمدرتش، نن را در دسمت    نیو بمه خماطر همم    شود یقابل کنترل مریبدان بها داده شود غ یادیز

 .اند هراست قرار داد

قائمل   یزییم و تم ردپمذی  یبدانمد مم   ندیه هر ننچمه را خوشما  شهوت است ک یرویسو  ن اری

 انمد، چراکمه   هو چون قدرتش از قدرت خشم کمتر است نن را در دست چپ قرار داد شود ینم

 است. تر ضعیف راست دست از چپ دست

که خشمم و   بیترت نیبد؛ دهد یشرح م زیساختن ننان را ن عیراه مقابله و مط حیّ بن یقظان

 .(19: همان)خرد  یرویسازد و قدرت وهم را با ن یه هم خنثواسط شهوت را به

 او داده شمد. شمرح   کهرا داراست  رویسه ن نیداستان ا یاصل تیشخص زین لیاثر ابن طف در

در  افمت ی یبرداشت و چون نن را عمال  ای هپس قبضد، یرا که ناگهان به وجود نمده بود د ینتش

 .(64: 1344)فروزانفر،  دیحفظ نن کوش

 دنیم د .از دو کالغ، جسد را دفمن کمرد   دیپس به تقل؛ را نزرد یتعفن مادر، خاطر وم جسد
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امر منجمر شمد    نیعلت را جستجو کند و هم ،جان مادر باع  شد که به تفکر پرداخته یجسم ب

 .(57-64: همان)ببرد  یکه او به وجود روح پ

کرده تا بمه   رویسه ن نیا از یقظاناست که حیّ بن  هایی هاستفاد نتری ییذکرشده، ابتدا موارد

انسان است، پمس   کی زین یقظاندر وجود همه است و حیّ بن  رویسه ن نای برسد. اش هخواست

 دنیو رس قتیدرچ حق یبرا رویسه ن نیاما او از اشود،  یم افتی یدر وجود و زیسه قوه ن نیا

در داسمتان ابمن    یولم او دارد،  یفقط استفاده مثبت بمرا  رویسه ن نی. اکند یاستفاده م وببه مطل

 یولم شمود،   ینگردد که نمابود مم   رویسه ن ردستیکه ز دهد یحیّ بن یقظان به او هشدار م نایس

 یقم یاست، اما عمروج حق  یعروج ضرور یبرا رویسه ن نیچراکه وجود ا ،نگردد زیکامالً جدا ن

 .شوند یمانع م زیرا ن

 

یقیحقعروج
در عالم شرق و غمرب بپمردازد،    احتیراه او به سخواهد تا به هم از حیّ بن یقظان می نایس ابن

نمدن با ممن   ییهمراه تو هستند تو توانا ارانتیکه  یتا زمان دیگو یدهد و م او پاسخ رد می یول

با من  توانی یم یپس تو گاه؛ معلو  یمگر در وقتست، یممکن ن زیاز ننان ن ییو جدا یرا ندار

 .(25: 1366نا، ی)ابن سبا دوستانت  یو گاه یباش

دسمت   یقم یبه علمم حق  یتو را تحت سلطه دارند هرگز نتوان رویسه ن نیکه ا یتا زمان یعنی

 یابیدست  یقیاز علو  حق یبه بعض توانی یپس م ی.ابی یبرتر رویسه ن نیکه بر انیمگر ا، یابی

 نیم در ا .که مرگت فمرا رسمد  نیممکن است، مگر اریغ رویسه ن نیاز ا ییچون جدا؛ اما کامل نه

 .(25-27: همان)است  یگردد و مرگ را وقت مشخص از علو  بر تو نشکار می یاریبس صورت

اممور   ازمراحل رشد عقل و کسب معرفت  یحیّ بن یقظان پس از طل، یداستان ابن طف در

کمه   یمی روی، چراکه هنوز سه نردعروج دوا  ندا نینمد، اما ا لئو علو  مختلف به مقا  کشف نا

پمس وصمال او اسمتمرار    ؛ وجمود دارد  زیم ن یقظاناست، در حیّ بن  ردهدر اثرش ذکر ک نایابن س

را  هوشمی  یاندچ کرد و حواس به او بازگشت و از ننکه بم  یناگاه درنگ کی به»نداشت، چون 

گشمت و   داریم و عالم محسموس در نظمرش پد   دیدانست به خود نمد و قدمش از نن مقا  لغز

ماننمد دو هموو    ،و با هم داشتن ممکن نبود دنید نظر هر دو را کیشد، چه به  دایناپ یعالم اله

 .(127: 1344، )فروزانفر« است گرینن د یدموجب ناخشنوک، یهر  یکه خشنود
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اش مجبور است وصمال را تمرچ کنمد، امما تمما        یجسمان یازهایساختن ن برطرف یبرا او

 یرسماند ولم   هفته ممی  کیداد تا به حداکثر  زمان وصال انجا  می مدت شیافزا یتالشش را برا

 .(127-130: همان)برگردد  دیبا درنهایت

 

عروجزانیومیعقلدرک
 یکردنم  احتیبپسمند بمه سم   »کنمد:   ممی  ییراهنمما  نیرا در عروجش چن نایابن سحیّ بن یقظان، 

، نای)ابمن سم  « یکنم  زشیم نم ارانیم  نیبا ا یو گاه یکن احتیس یبا نرا  و نشستن که گاه ختهینم

1366 :25). 
 یجهمان  کار ننه که ب یو ا: »دهد یشرح م نیجمله را چن نیاز ا نایود ابن سمقص، یجوزجان

و  دیم تو حاصل ن ةو نن ترا بر انداز یبدان ،است که هنوز نبوده یبودن یزهایتا چ، یمشغول باش

 .(29-30: همان)« شانیبر اندازة ا دیرا حاصل ن غمبرانیکه پ چنان

تکاممل   زانیهر کس از شهود و عالم معنا و م درچ نایکه ابن س دین برمی نیشرح چن نیا از

 لیم در داستان ابن طف زین یمسئله و مفهوم نیداند. چن می یو یدرچ عقل زانیرا بر اساس م یو

 است. نمده

نن، دو سمؤال در ذهمنش    رشیاسال  و پذ عتیبسال و شرابا  ییپس از نشنا حیّ بن یقظان

 بندد: نقش می

کشمف   میو از تعلم  شدهموارد به ضرب امثال متوسل  شتریچرا رسول اکر )ص( در ب (الف

 است؟ فرموده یخوددار

موظمف سماخته و    یض و اعممال عبماد  یفمرا  نی، امّت خود را تنها بمه همم  دلیلبه چه  (ب

اممور   ی،و ی جمو  حمق  دهیم است، حال ننکمه در عق  را بر ننان مباح دانسته یاز امور ماد یاریبس

 ؟نداشت تیاصالً اهم ینیچن نیا

؛ دشم  کمتر موفق ممی  کوشید، می شتریامّا هرچه ب کردننان  تیو هدا ییبه راهنما شروع پس

نقمص فطمرت    لیم کمه ننهما بمه دل    افمت یو پس از تفحص در احواالت مرد  در شد دیپس ناام

مکاشفه سمخن   قیاز طر شانیکه با ا دیدر نظرش نشکار گرد نیگردانند و ا یاز حق رو شیخو

عاممه،   انیم کمه از م  دیفهم زیعمل مکلف نتوان داشت و ن چیه قدر به نیاز ا شیب ونتوان گفت 

 .(141-142: 1344، )فروزانفررسند  ینم یخروااندچ به سعادت  یا جز عده
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امر را کمه عمروج    نیظاهرنگر، ا ن یب با قراردادن حیّ بن یقظان در برابر مرد  کوته لیطف ابن

نشمان   یخموب  دارد بمه  یاو بسمتگ  یدرچ عقلم  زانیبه م یبه درجات تعال یو دنیهر کس و رس

 دهد. می

تما    یرا به بخشندگ یو ،کند می فیپادشاه اعظم را توص یدر نخر که ذات وجود نایس ابن

، نای)ابمن سم  « دنینتوانند د شیقوّت خو ی از اندکدن، یکه او را نتوانند د شانیا» کند اما وصف می

1366 :80). 

 

والیهایعالممغربشناخت
. مشرق، نماد عالم ملکموت و  انهیو م ،: مشرق، مغربداند یرا سه حد م نیزم یحدها نایس ابن

هممان   والیم و ه ،هممان شمرق و مماده    ،عالم صورت ایو مغرب، نماد عالم محسوس  یانوار اله

 .(34: الف1366نا، ی)ابن سغرب است 

و  (والیم موجود بمه دو قسمم بمالقوه )ه   » .زدینم و صورت در هم می والینن است که ه انهیم

مماده و   بیم بمودن ترک  یاتحماد ، یمسئله مهم و اساسم  گریشود و د می میبالفعل )صورت( تقس

 .(215: 1365، یمی)ابراه« صورت است

 یمطلمق جموهر   یبه معنم  والیه: »دیگو می نیچن نیماده نخست ای والیه فیدر تعر نایس ابن

 تیممه قابلازننجاکم ؛ ابمد ینکنممد وجمودش بالفعمل تحقممق ن   دایم پ یاسمت کمه تما شممکل جسممان    

ممراد   میینمدارد. چمون بمدان جموهر گمو      یا ژهیدارد و ذاتاً جز بالقوه، صورت و یریپذ صورت

شمود کمه بتوانمد     گفته ممی  یزیبر هر چ نیماده نخست زیبذاته و ن ستنن ا ی]جنبه[ فعل حصول

 والیم ه یزینسبت به هر چ جهیننچه را فاقد است واجد گردد. درنت ای ستیرا که در نن ن یکمال

 .(23: ب1366، نایابن س)« که در نن هست موضوع است یزینسبت به چو 

کمه در صمحنه    یاز همر موجمود   شیپم »توان گفمت:   می نیماده چن ای والیکل در مورد هدر

وجود خواهمد داشمت کمه نن مماده      یا کند ماده ییگسترده زمان خودنما دانیو م یپهناور هست

موجمود   ءیاز نن شم  شیاسمت، پم   ءیشم  ةقمو حامل امکان نن موجود است. اگر ماده که حامل 

 ایچنان در کتم عد   به منصة ظهور نخواهد گذاشت و عالم هم پادر جهان  ای ءیش چیه ،نباشد

 .(214: 1365، یمی)ابراه« خواهد ماند یمرحله کمون باق

انمد،   مطلمق دانسمته   یستیو ن یستیمعادل ننن را که  رهیگر  و ت یایمغرب را به در نایس ابن
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نفتماب نمماد صمورت    ؛ «نفتاب در ننجا فرو شد» .است یستین والیاصل ه رایز ،است کرده هیتشب

گمردد،   هسمت ممی   زیم چ واسطه نفتماب هممه   به رایز ،گردد واسطه نن هست می به والیاست که ه

 دهیم کنماره پد »است.  یستیاست که ن والیذاتشان از ه یعنی؛ «است رانیو نیمکه از ز ییرودها»

 یو از جما  باننمد ینبادکننمدگانش غر » د.ست نگردد با صورت، موجمود نباشم  تا ه یعنی؛ «ستین

 لسموف یجز افراد دانشمند و ف کنند، به را هست می والیها هستند که ه صورت یعنی؛ «ندین گرید

که صمورت وارد هیموال شمد، کائنمات و موجمودات       یو وقت ستین نگاه والیه قتیاز حق یکس

حمال   کیم و  ردیگ یبه دست نورند. صورت در هیوال نرا  نمتوانند نور خود را از نن  می یماد

و انتقمال از   لیو تبمد  رییم در حمال تغ  شهیبلکه هم ،ستیشور ثمربخش ن نیماند و مانند زم ینم

شمکل، وضمع و    یدارا ،صورت انسمان شمود   یهیوال دارا یوقت .است گریبه صورت د یصورت

صمورت را در معمر     شمه ید که همشو نن وارد می بر یبلکه عوارض یست،ن یاندازه مخصوص

 .(41-43: 1366، نای)ابن سدهد  قرار می یدگرگون

گرفت  میپس از تفحص در باب نباتات و جانوران، تصم لیحیّ بن یقظان در اثر ابن طف اما

امتمداد در   یمگر معنم  افتین یشرط وصف نیبا ا» پس؛ ابدیهمه اجسا  ب انیمشترچ م یکه صفت

رو  نیم ازا .]...[ عمر  و عممق، و در هممه وجمود دارد     ،ست از طمول ا عبارت که گانه ابعاد سه

 یمسمتغن  گریکمد یاسمت کمه متالزمنمد و از     یمرکب از دو معن ،که مفهو  جسم دیروشن گرد

مختلف متعاقباً بر جسمم   یها تفاوت که ننچه ممکن است متبدل شود و به شکل نیبا استند، ین

 نیم سمت و ا ا صمورت  یکمه دارا  یدر اجسمام  «تصور»است به  هیامتداد شب یعنی ،وارد گردد

 .(81-82: 1344، )فروزانفر« نامند می «والیو ه دهما»همان که اهل نظر نن را ؛ منزله گِل است به

 

هاآسمانادیبن
مغرب قرار  نیما و زم نیزم انیکند که م اشاره می ییها نیبعد از اشاره به مغرب، به زم نایس ابن

 .(45-46: 1366، نای)ابن سشمارد  را جداگانه برمی کی هر یها یژگیدارد و سپس و

 وانیم اشاره به انواع معدن، نبمات و ح  گرید یها نیاست و زم تیما، عالم بشر نیاز زم مراد

 ینمور را از منبعم  »هاسمت و   اشاره به نسممان  میاقل نیاند. ا شده بیاست که از چهار عنصر ترک

انمد و از ننهما بمه     از خدا کسب کمرده  ماًیل را مستقها نور عق نسمان یعنی؛ «کنند کسب می گرید

؛ «ثابمت اسمت   نیزمم  نیدر ا ینبادان»است.  کرده تیاز نن است سرا یعناصر که بشر جزئ معال
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لحاظ با عمالم عناصمر    نیشود و از ا ینم ری( دگرگون و متغیکشورها )اجرا  سماو نیصورت ا

 اریشموند سمتارگان سم    کمه وارد نن ممی   یاست فرق دارد و مقصود از افراد ریکه صور ننها متغ

ای  هصورت اضاف چیمتفاوت است. ه نیزم یبا هیوال یجداگانه دارد، ول یاست. نسمان، هیوال

 .(47: همان) ردیگ یهیوال نن را نم از

 .شمارد که اشماره بمه افمالچ اسمت     می میاقل نیا یمورد، نُه شهر را برا نیپس از ا نایس ابن

: فلمک قممر، عطمارد، زهمره،     بیم ترت نیبه ا ،وجود نه فلک معتقد بودند به ونانی میفالسفه قد»

تما  ستارگان  ثابت در نن قرار دارنمد و   شانیا دهیزحل، بروج، که به عق، یمشترخ، یشمس، مر

بمه تمما  عمالم     طیتمر و محم   االفمالچ اسمت کمه نن را از هممه بمزرگ      فلک ایاطلس  لکف ،نهم

االفمالچ اسمت و معتقمد     ننها فلک نیفلک قمر و دورترن، یزمننها به  نیتر کیدانستند و نزد می

است که منشأ ادراچ  یعقل یاست که منشأ حرکت و دارا ینفس یاز ننها دارا کی بودند که هر

 ی،سمنندج  ی)حممد  دندینام ذات خدا، عقول عشر می یعنی العلة اعل نن است و نُه عقل افالچ را با 

1355 :15). 

کمه بمه وجمود هیموال و صمورت در همر       نیحیّ بن یقظان پس از ا ل،یاما در داستان ابن طف

کمه نسممان    افمت یکرد و در یبرد، شروع به تفحّص در باب نسمان و اجرا  سماو یپ یمخلوق

در  رایم جسممند، ز  ینسممان  یهما  دانست که نسمان و ستاره»هیوال و صورت است و  یدارا زین

« سمتند یصمفت ن  نیمنفک و جدا از ا کی چیهامتداد دارند و  ،و عمق عر طول،  ،گانه ابعاد سه

هیموال دارد امما    زیموجود است پس نسمان ن، والیرا ه یازننجاکه هر صورت .(85: 1344، )فروزانفر

 ،کنمد  در حیّ بن یقظان دارد و حمسّ او نن را ادراچ ممی   یکه رو یاز جهت یجسم سماو نیا»

و  رنمد یپذ ینمم  یرییم نن تغ یها صورتاما ؛ ستین یة الهاایاغ یدامتدا یاست و دارا یپس متناه

« اسمت است متفماوت   نیکه هیوال و صورت نسمان با ننچه در زم افتیپس در؛ همچنان ثابتند
 .(86-90: همان)

اطمالع   زیم کند که حیّ بن یقظمان بمه نُمه فلمک ن     امر می نیبه ا زیکوتاه ن ای هاشار لیطف ابن

: اول کند یافالچ را مشاهده من، ییز باال تا پاو ا دنی یم لئاست، ننجا که به درجه وصول نا افتهی

 یو در نخر، فلک قمر را و بعد، متوجه عالم محسوس شمده و وصمول و   ندبی یرا م یعلافلک 

 .(124: همان) گردد یقطع م
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صورتایمشرقعالم
، نای)ابن سم پردازد  عالم مشرق می فیها به توص نسمان ادیپس از وصف عالم مغرب و بن نایس ابن

1366 :55). 
 میاول اقلم ؛ اسمت  میاقلم  بمه  میصورت )مشرق( اقلم  یصورت است. از نظر و ،از مشرق مراد

کمه همر    صمورت  نیبمد ؛ انسان میچهار  اقل جانوران، و مینباتات، سو  اقل میجمادات، دو  اقل

 داراست. ینوع به زیرا ن یمرتبه قبل یها مرتبه از صورت، صورت

 یگریاز هیوال و صورت بدون د کی چینن است و ه یمادة اجسا  و صورت امتدادهاهیوال 

 .(11: 1355نا، ی)ابن س« وجود بالقوه و صورت، وجود بالفعل است، والیه؛ وجود ندارد

هم، صورت وجود دارد. قهرمان داستان پس از کشف نن م امتمداد اجسما      لیدر اثر ابن طف

 .(77-81: 1344)فروزانفر، برد  می یدر طول، عر  و عمق م به وجود هیوال پ

 

الوجوددرکواجبمراحل
به  اینحوه شناخت  ،داده حیکه هیوال و صورت را توضنیپس از انا، یدر اثر ابن س حیّ بن یقظان

داند کمه   می یمیبه اقل دنیمشرق را رس تیدهد، پس نها گذر از ننها را شرح می نینماد یعبارت

 هکمه را  یکنند و گروهم  که پرواز می یروهگ؛ کند طلوع می طانیش رویدو گروه پ انینفتاب در م

کمه   یکه خصلت درنمدگان را دارنمد و گروهم    یگروه؛ شوند روند که خود باز دو دسته می می

 کیم پ ی. پادشماه پمنج راه بمرا   سمتند یشمکل ن  کیپروازگران متفاوتند و به ؛ را انیخلقت چهارپا

هما   راه نیم از ا رانیاسم  هسمتند، پمس   زیخانه کشور ن ننها سرپرست اسلحه؛ در نظر دارد شیخو

 نیم وسمیلة ا  مهروممو  بمه   رانیاسم  نیاخبار ا .شوند سرپرست داده می لیو تحو وندش گرفتار می

 میاقل نیبه ا یگاه طانیش روانیپ نیا .شود تا او به پادشاه برساند دار داده می نهاسرپرست به خز

 یاست و فرشمتگان  ییها لهیها، قبنیا انیدر م یافکنند. ول ها را به رنج می و انسان ندین ها می انسان

ننها  یسع .برند فرشتگان سود می ییها از راهنما لهیقب نیکوشند و ا اش می ینبادان یکه برا دارند

در  یکم یانمد کمه    کمه دو فرشمته  نیو ا ندیگو هاست که جنّ و حنّ می یمرد  از نلودگ یساز پاچ

گاه  ،روند رند که گاه به نسمان میدر سمت چپ که فرمانده و فرمانبُردا یگریسمت راست و د

دارد کمه بمه درگماه او     یتر است کمه خمدمتکاران   بزرگ یکنند. مرد  را پادشاه می ریس نیزم در

هسمتند کمه تقمرب     یکسمان  نمان یکشور است، امما بماالتر از ا   یاند و کارشان نبادان تقرب جسته
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اما  رتریاست که از او پ یر، پدر وت اما از پادشاه بزرگ .به پادشاه دارند و در حد کمالند یشتریب

 رسد. می نیریواسطه او به سا بُرناتر است و سخن پادشاه به اهرشظ

برد کمه او دو صمفت    می یخود پ ةاز شناخت عالم ماده و صورت، انسان به نفس ناطق پس

دارد( و محرکه )خشم و شهوت( دارد که گماه او را از نفمس    عیچون حرکت سر الیمدرکه )خ

 کند. ر میناطقه دو

گانمه )پمنج راه( ادراکمات و     حواس پمنج  قیتا از طر دیانسان نفر یخداوند عقل را برا پس

کمه از   یهمان معان ای( به حس مشترچ بسپارد و او اخبار ادراکات رانیصور محسوسات را )اس

بسپارد تا بمه   الیادراچ حواس حاصل شده و حس مشترچ از درچ نن عاجز مانده را به قوه خ

 .(24: 1355ی، سنندج ی)حمداستنباط کند  یننها را از صور محسوسات ماد لرساند و عقعقل ب

در اعمال حیّ بمن یقظمان نشمان داده     یشیگفته به صورت نما نایننچه ابن س لیدر اثر ابن طف اما

انمداخت، سمپس    را به کار می شیکرد اول حواس خو که کشف می یزیدرچ هر چ یشود: او برا می

 .قیدرچ حقا جهیحافظه و بعد از نن عقل و تفکر و درنتال، یحس مشترچ، خ

بمه   ماًیکه حّی بمن یقظمان در حمال کشمف حمدوث عمالم اسمت مسمتق         یهنگام لیطف ابن

که جسم نباشمد و همر گماه     میفر  کن یعالم فاعل یبرا دیبا»: کند شناخت اشاره می یچگونگ

نج حمس، تنهما اجسما  را درچ    پم  رایم حمواس ادراچ نتموان کمرد، ز    لهیوس جسم نباشد نن را به

 لیم ننکمه تخ  یممکن نخواهد بود، برا زینن ن لینشود، تخ اچ... و هر گاه به حس ادرندنمای یم

 .(91-92: 1344)فروزانفر، ... بتیست از حاضر کردن صور محسوس در ذهن پس از غا عبارت

کمرد   یبمرد، پمس سمع    یالوجمود پم   ادامه داشت تا به ذات واجب یدر نزد و قیحقا کشف

از  نایهمان است که ابمن سم   نیا؛ باره انجا  داد نیرا درا یاقدامات جهیدرنت؛ وصالش را حفظ کند

کمه در   زیم هما ن  . سمخن از عقمل  بمرد  یبُمردار نما  مم    نن به عنوان فرشته فرمانده و فرشته فرممان 

 .دیقبل ذکر گرد یها قسمت

 

 الوجودباآفتابذاتواجبیهمانند

نراسته، او  یالوجود( به صفات پادشاه )ذات واجب فیپس از توص نایس در اثر ابن حیّ بن یقظان

 ییکویکه ن یپندار»کند:  وصف می نیادراچ مرد  از او چن زانیلطف و بخشش و م زانیرا در م

سبب  ینشکار شدن و؛ است یو یدیسبب ناپد ینمدن و دیاست، و پد یو ییکویپرده ن یو
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نشکار شد، و چون سمخت   اریچند اندچ پنهان شد بسکه نفتاب اگر چناناست،  یپنهان شدن و

است مر  نمده دیپادشاه پد نیاست و ا یو یپرده روشن یو یپس روشن .شد، اندر پرده شد دایپ

از دن، یم که او را نتوانند د شانیو ا شیخو داریده ب شانینکند بر ا یلیرا، و بخ شیخو یها کَس

 .(80: 1366، نای)ابن س« دنینتوانند د شیقوت خو یاندک

 نیاز ا یشود که دور خشنود می نیچن ،دهیمقا  رس نیتر یشود به عال کیکس به او نزد هر

 .(82: همان)برگردد  اریبس یپس اگر برگردد با کرامات .مقا  نتواند

 قیاز حقما  یاریو کشمف بسم   اریپس از مشماهدات بسم   لیدر داستان ابن طف حیّ بن یقظان

 یرا در استخر امن محمض و ثنما   یا برد و چند لحظه می یبه وجود ذات حق پ یو معنو یماد

و  نمد یب لحظه است که انواع افالچ را از اعال تا عالم کون و فسماد ممی   نیدر ا .برد تا  به سر می

کنمد و ننهما    قرار دارد و نور او را منعکس می دیکه در برابر خورش ندیب می یا نهیسان ن ننان را به

اسمت کمه    ییهمان معنا نیو ا ندیب می یو شادمان یخوش تیدر غاذات حقّند  داریرا چون در د

 .(124: 1344، )فروزانفراست  در اثرش ذکر کرده نایابن س

  

یریگجهینت
به  یجیدو داستان از نظر محتوا نتا یگرفته بر رو صورت های یلو تحل یقیتطب سهیاساس مقا بر

 است: ریکه به شرح زدست نمد 

 ییمتفاوت اسمت امما پمس از رمزگشما     نایدر ظاهر با داستان ابن س لیداستان ابن طف اگرچه

ه، یما که درون یی. ازننجادیدو نشکار گرد نیا یو مضمون یساختار یها شباهتنا، یابن س لیتمث

دو  نیم دهمد و چمون ا   خالق اثمر را نشمان ممی    یمش است و خط یاثر هنر کیبخش  نتری ممه

 تموان  یاساس م نیو همانند هستند، پس بر ا کسانی اًبیتقر زیو محتوا ن مضمونداستان از لحاظ 

؛ کمه نظمر مخمالف دارنمد(     یمی دو اثر را مشترچ در ساختار و مضممون دانسمت )در ردّ نرا   نیا

 است. باتریتر و ز کامل لیابن طف یهرچند بافت داستان

داستان ابمن   پایانبه شناخت خداوند و عقل فعال است، اما در  دنیهر دو داستان رس هدف

همم   ری( را مغما نیم انجا  داده و عقل و نقل )د یکل یبند جمع عتیحکمت و شر نیاو بل، یطف

 داند. ینم

نن  لیم انسان است که ابمن طف  یعروج و تکامل عقل یبرا یتئور کیطرح  نایابن س داستان
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کمه  نیا بمه شمرط  اسمت.   بودن خارج ساخته و جامه عمل بمر نن پوشمانده   هیو فرض یرا از تئور

 ریم به شرح ز داند یالز  م یهر سالک یبرا نایرا که حیّ بن یقظان در اثر ابن س یحلمرا مودنیپ

 باشد:

؛ همراهان عقل فعال یژگیشناخت و؛ با عقل فعال یینشنا؛ تفکر و همراهان نن ةقو شناختن

شمناخت عمالم   ؛ دارد یافمراد بسمتگ   یدرچ عقل زانیعروج به م زانیم؛ یقیعروج حق یچگونگ

مراحمل درچ  ؛ صمورت  ایم شمناخت عمالم مشمرق    ؛ هما  نسممان  ادیم ناخت بنشم ؛ والیه ایمغرب 

گما  بما    بمه  توان گا  مراحل را می نیالوجود با نفتاب. همه ا ذات واجب یهمانند؛ الوجود واجب

کمه   ناستیابن س یاز فلسفه شرق یهمان ادراچ عمل نیتجربه کرد و ا لیحیّ بن یقظان ابن طف

 نن بود. ةخواستار تجرب لیابن طف

گرفت، اما انکمار   دهیمباح  ناد نیا ةگون را در قالب داستان لیابن طف یدست رهیچ دینبا لبتها

بمدان   لیم دو اثر کمه خمود ابمن طف    انیم یفلسف میو مفاه یهر گونه مشابهت در ساختار داستان

 .ییفلسفه مشا میبس بزرگ است به حک یظلم کند یاذعان م
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ااآل اأمامهةاامسةأل امةااهةياانشة اهاتايفاحمتةو اتیهةَاالقصةَت اواعلىاحموراواحد،اأْياىلدراكاوجوداًاتعا .او

ابةةنامةةقاقصةة ااابةةنافییةة مامةةااهةةياالعالقةة ابةة احمتةةو االقصةة اامل،توبةة ابقلةةامةةااهةةياابوانةةداالیردیةة ال،ةة امهامةةا،او
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