
____________________________
2/2/1391:       تاريخ پذيرش6/7/1390: تاريخ دريافت

Drarab110@gmail.com :الكترونيكيپست 

ـ پژوهشي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(مجله زبان و ادبيات عربي  ـ  پاييز و زمستان ، )علمي  1391شماره هفتم 

)ولؤ و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد،نويسنده مسدانشيار زبان(عباس عربدكتر 

)دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي  دانشگاه فردوسي مشهد(راضيه خسروي 

رساله حي بن يقظان ابن طفيلتطبيق عناصر داستاني بر 

چكيده

اسالم است كه در فلسفه و طـب و     جهان   از دانشمندان بزرگ     ابوبكر محمدبن طفيل اندلسي   

رساله حي بـن يقظـان    از آثار او جز قصايدي در طب و  .علوم عقلي مقامي در خور ستايش دارد      

هاي عميـق   كه شامل انديشه  رين اثر ابن طفيل است      اين رساله مهم ت   . چيزي بر جاي نمانده است    

 سـير آنموضـوع   و ه شدهنگاشتدر قالب داستان ،  با بهره گيري از عنصر خيال وستوفلسفي ا

درون مايـه .  معقـوالت و رسـيدن بـه معرفـت الهـي اسـت      جهانسان از عالم ماده به    وحركت ان 

 اسـت  اين مقاله برآن  . شود توجه   تر  آن كم هنري  داستان باعث شده به جنبه    اين  فكري و فلسفي    

 سـازد و  اي از هنر ودانش ابن طفيـل را نمايـان        بعد تازه ،  داستاني دراين رساله  عناصر  تحليل  تا با   

، لحـن ،  سبك،  زاويه ديد ،  شخصيت،  درون مايه ،  مهم ترين عناصر داستان فني را كه شامل پيرنگ        

. بررسي كندقصه  مانند حي بن يقظان در رساله، زبان و تكنيك است

. عناصر داستاني، داستان، حي بن يقظان، ابن طفيل: هاواژهكليد

مقدمه

 و ابتكـار در علـوم عقلـي و          دانـش ت  وسع اسالم كه با وجود       جهان از فالسفه و دانشمندان بزرگ    

ـ          كـه در خـور مقـام اوسـت مـشهور نگرديـده، ابـوبكر               ، چنـان  يطبيعي و طب و علو مقام در فنون ادب

 هـ در ناحيـه آش يـا اشـبيليه انـدلس زاده     506او در سال «. ملك بن طفيل اندلسي است   محمدبن عبدال 

تـرين فيلـسوف    هـاي ابـن باجـه بـزرگ       مخصوصاً كتاب ،  هاي فلسفه و طب   شد و خيلي زود به كتاب     

)85: 1994ضيف، (» .زمانش روي آورد
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يـد و سـلطان   شهرت ابن طفيل در طب و نجـوم و رياضـيات او را مقـرب دربـار موحـدون گردان                  

جـا كـه سـلطان بـه حكمـت و فلـسفه       از آن. يوسف بن عبدالمؤمن او را به وزارت خود منصوب كرد       

بسيار داشت، ابن طفيل دانشمندان بسياري از جملـه ابـن رشـد را از اطـراف بـه دربـار وي فـرا               عالقه

580ود يعنـي سـال   اين فيلسوف تا زمان مرگ خ. خواند و سلطان را بر آن داشت تا آنان را گرامي دارد         

حـي بـن يقظـان      ترين اثر ابن طفيل رساله    مهم«.چنان در دستگاه موحدون جايگاهي ويژه داشت      هـ، هم 

)7: 1963ول، مخّ(» .است كه جز آن و چندين قصيده در طب، چيزي به دست ما نرسيده است

داستان حي بن يقظان

رو از ايـن  . دادنـد بـت نـشان نمـي     مردم اندلس به دليل پيروي از مذهب مالكي به علـوم عقلـي رغ             

داشـتند، زيـرا همـين كـه        دانستند از بيم عوام دانش و معرفت خود را مـستور مـي            كساني كه فلسفه مي   

ايـن  . خواندنـد  و وي را ملحـد مـي  ندخاستمي شد، مردم به دشمني او بر   ين رشته مشهور مي   دراعالمي  

تجربـه  و تفكر بارور و ادب رفيع خـود، نتيجـه  عميق فلسفهمسأله ابن طفيل را بر آن داشت تا در سايه   

هـدف از تـأليف   .  تفكرات فلسفي خود را در لباس داستاني به نام حي بن يقظان عرضـه دارد             حاصلو  

 رسـيدن بـه وحـدت       انهرسيدن به معرفت خالق و ايمان به اوست يا بر اساس تعابير صـوفي             «اين كتاب   

)687: 1986، الشكعه(» . و حالتي از سرور و مكاشفه استوجود

ترين مسائل و مباحثي است كه تاكنون بـشر بـا آن رو بـه رو       موضوع داستان حي بن يقظان  از مهم       

انسان و چگونگي رشـد      پيرامون خلقت اوليه    رساله شود كه ر مي بتدا تصو داستان، ا با مطالعه . بوده است 

از جمـاد و نبـات   را تمام كائنات عـالم  يابيم كه داستان، نه تنها انسان بلكه     اما با تأمل درمي   . و نمو اوست  

.رسي قرار داده استر بشري و ستارگان، مورد بسگرفته تا حيوان و نف

كساني كـه رسـاله حـي       . اين داستان شرح غربت و تنهايي انسان است       «برخي انديشمندان معتقدند    

: 1384كـوربن،  (» .د دارنـد اند بر اين نظر بيشتر تأكيـ بن يقظان را با تدبير المتوحد ابن باجه مقايسه كرده      

296(

فلسفي اين داستان بايد اذعان نمود ابن طفيل اولين كسي نيست كه ايـن رسـاله را     هاي    ريشهدرباره

آن تحرير در آورده، بلكه چارچوب رمانتيك آن ريشه هاي بسيار قـديمي تـري دارد و پيـشينه             به رشته 
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همچنين حكايـت مـشابهي از   .  يافت"ايت بت    اسكندر و حك   "را مي توان در داستاني  كهن موسوم به        

منابع يوناني توسط حنين بن اسحاق، مترجم عربي زبان ترجمه شـده و احتمـال مـي رود كـه پيـدايش        

عبدالرحمن جامي هم اين حكايـت را       . اين داستان مربوط به ادوار و افكار نوافالطوني و هرمسي باشد            

ان فالسفه مسلمان نيز پيش از ابن طفيـل، ابـوعلي سـينا             در جهان اسالم و در مي     . به نظم در آورده است    

 در كتـاب االشـارات و    " سـالمان و ابـسال     "رساله اي به نام حي بن يقظـان تـأليف كـرده و بـه قـصه                

هـيچ گونـه    «التنبيهات اشاره نموده است، ولي چنانكه در مقدمه حـي بـن يقظـان مالحظـه مـي شـود                     

» .موجود نيست مگر از جهـت اشـتراك لفـظ و عنـوان رسـاله              مناسبتي ميان گفتار ابن سينا و ابن طفيل         

)7:1993ابن طفيل، (

با اين همه بايد يادآور شد كه ابن طفيل اولين حكيم مسلماني بوده كه روح جديدي در كالبـد ايـن                     

در . داستان دميده و از آن به طور كامل جهت تبيين موضوعات تماماً عقلي و فلسفي بهره گرفتـه اسـت                   

 حي بن يقظان در يكي از جزاير هند با هوايي معتـدل و مناسـب از            كه شودميچنين انگاشته   اين رساله   

ابن طفيل به سبب برخي مالحظات پيـدايش ايـن انـسان را بـه صـورتي                 . آيدگل تخمير شده پديد مي    

خـواهر پادشـاه بـا مـردي كـه شايـسته            يادشـده،   اي مقابل جزيـره   در جزيره «: كندديگر نيز روايت مي   

 از بـيم بـرادر او را در         ن طفل متولـد شـد       وچ و  گرفت انست پنهان از برادر خود ازدواج كرد و بار        دمي

آهـويي كـه    ،  بنـابر هـر دو فـرض      . جزيـره بـرد    آن   تابوتي قرار داد و به دريا افكند و آب دريا او را به              

)7: 1334فروزانفر، (» .طفل شنيد و شيرش داد و تربيتش كرداش را عقاب ربوده بود نالهبچه

كـاملي از   كند و آن را نمونـه     ن مدارج كمال بيان مي    ي را تا آخر   گاه ابن طفيل چگونگي رشد حي     آن

در نظـر مـي گيـرد و    حي بن يقظان هفت مرحله براي زندگي ترتيب كه ينه ا ب. د شمار تحول انسان مي  

ذات حـق   شـناخت   رود تـا در نهايـت بـه        از نردبان معرفت باال مـي      او پس از طي اين مراحل، بتدريج      

: اين مراحل  به ترتيب زير است. رسدمي

ــ  3ــ كـشف معرفـت از طريـق تجربـه و حـواس       2ـ  پيدايش حي و سرپرستي او توسط آهـو         1

ــ  5ــ كـشف وحـدت روح و مـاده وصـورت             4استنتاج روح حيواني كه با كشف آتش آغاز مي شود         

ه مربوط به اثبات بقـاي نفـس انـساني          اين مرحل ( ـ استنتاج عقلي    6نگرش در ستارگان و اجسام فلكي       
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در اين مرحله در مـي يابـد كـه سـعادت او در دوام مـشاهده واجـب الوجـود           ( ـ راه سعادت    7) است

.) است

دو انـسان پـس از   . آوردمؤلف اسباب آشنايي او را با  عابـدي بـه نـام ابـسال فـراهم مـي            ،  در پايان 

رسـند كـه آنچـه    دهند و به اين نتيجـه مـي  م قرار مي هاي خود را در اختيار ه     آشنايي با يكديگر آموخته   

از راه فلسفه و مكاشفه آموخته ابسال از طريق شريعت به آن دست يافته است، حي.

حي بن يقظانعناصر داستاني رساله تحليل 

محتواي فلسفي اين داستان باعث شده بيش از آنكه اهميـت ادبـي و هنـري داشـته باشـد، اهميـت           

منتقدان مهـارت نويـسنده را در ايـن زمينـه ناديـده انگاشـته انـد و                  برخي  تا جايي كه    . فلسفي پيدا كند  

و ، اي است بـراي ذكـر آراء فلـسفي پراكنـده در مـتن      تنها وسيله اين رساله،   قالب داستاني در    « معتقدند  

ي و تـالش بـراي     ردمهاي م فلسفي دقيق است با داستان     انديشه هاي    ختنمهارت مؤلف نيز تنها در آمي     

)531: 1969هالل، (» . انديشه هاآنتوجيه منطقي و هنرمندانه

 اين  مقاله بـا تحليـل عناصـر داسـتاني ايـن رسـاله در       .يدمي نماغيرمنصفانه  تا حدودي   اين عقيده   

حي بن يقظان  نيـز همچـون محتـواي آن        پرتو نقد جديد، نشان  خواهد داد كه ساختار داستاني  رساله           

.ردار استاز اهميت ويژه اي برخو

ـ طرح يا پيرنگ1

مجرايي است كه در آن حوادث با تسلسل طبيعي يا منطقي و به شكل رو بـه رشـد     «طرح يا پيرنگ    

اي كـه  ي و معلولي است بـه گونـه  ميان حوادث قائم بر نظام علّدر پيرنگ رابطه  . يابدسريع جريان مي  و

: 1376بهـشتي،   (» سبب رويداد بعدي اسـت    شود و خود نيز م    هر حادثه از رويداد قبل از خود ناشي مي        

از ، دهد چرا اين حادثه روي داد و بعد چه خواهـد شـد  جا كه پيرنگ داستان به ما توضيح مي       از آن ) 27

رابطه پيرنگ با داستان، ماننـد رابطـه نقـشه          «. يك سو با اشخاص رابطه دارد و از سوي ديگر با حوادث           

آيد كه پيرنگ، الگوي داستان اسـت و باعـث          ين عبارت برمي  از ا ) 26: 1362پراين،  (» .است با مسافرت  

.راه خود را گم نكند و از مجراي طبيعي خود منحرف نشود، در تشريح حوادثنويسنده شود مي
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در نـوع اول، داسـتان برپايـه       . پيوسـته و گسـسته    : شـود  از نظر پيرنگ به دو نوع تقسيم مـي         داستان

 علت و معلول يكديگرند و در يك خـط مـستقيم در حركـت    كه  شكل مي گيرد   حوادث مرتبط با هم     

اي از حـوادث جـدا از هـم    داستان براسـاس سلـسله  ،  اما درپيرنگ گسسته  . دنند تا به جايگاه خود برس     ا

ن آتنها براساس محيطي است كـه در        ،  رود كه تقريباً هيچ ربطي به هم ندارند و وحدت داستان          پيش مي 

)73: 1979نجم، . (داستانجاري است يا براساس شخصيت اول 

:اكنون به پيرنگ بخش اول داستان حي بن يقظان توجه كنيد

كـه آن گـل   در يكي از جزاير هند نزديك خط استوا طفلي  از گل تخمير شده پديد آمد بـراي ايـن                   

ايـن طفـل توسـط مـاده آهـويي پـرورش       . انساني بودداراي اعتدال مزاج و آمادگي جهت ساخت ماده  

كـه كـودك اميـد بـه     بـراي ايـن  ، پس از مرگ آهـو    . اش را از دست داده بود     كه آهو بچه  نيافت براي اي  

اعـضا را   كه همه مد و براي اين   آ بر  او بدنبازگشت و بهبودي او داشت در پي كشف عضو آسيب ديده          

پـس از شـكافتن     . ين ترتيب قلـب را شـناخت      ه ا سالم ديد دانست كه عضو بيمار درون سينه است و ب          

خالي ديد، دريافت كه علـت مـرگ در جـسم نيـست و در نتيجـه        آن دو حفره   كه درون اينقلب براي   

...روح را كشف كرد

گونـه  آن.  را دنبـال مـي كنـد   ي ميان وقايععلّ سببيت يا  رابطه  داستان اينجا  پيرنگ   بينيم  كه مي چنان

ي هـستيم ك علـت و   ياهـ  جرا مـا پيرنگ  از نوع به هم پيوسته است زيرا در آن شـاهد اين كه پيداست   

.ستمعلول يكديگرند و امكان حذف هيچ يك از متن اصلي داستان ميسر ني

 متعـددي  ي خـود مركـب از اجـزا    ودهـد ترين بخش داستان را تشكيل مـي     اصلي   طرح و پيرنگ    

گـشايي ــ گـره   6 و ــ اوج  5ـ بحـران    4 شك و انتظار     -3ـ كشمكش   2 گره افكني    -1:  كه شامل  است  

)166 ـ154: 1367ميرصادقي، (.است

يـ گره افكن1ـ1

.آيد انداختن و ايجاد گره در ذهن خواننده استبرمي واژه  كه از  ظاهرگونههمان 

كند و موجـب گـسترش   افكني درست همان چيزي است كه ذهن خواننده را به خود معطوف مي            گره

ات به طور ناگهاني ايجاد به عبارت ديگر وضعيت و موقعيت دشواري است كه بعضي اوق    «. شودپيرنگ مي 
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 بخشي از داستان همچنين. دهدهايي را كه  وجود دارد تغيير ميها و نگرش ها، راه و روش   شود و برنامه  مي

ـاي متقابـل گـسترش يابـد    خورد و موجب مياست كه در آن كارها به هم گره مي         » .شود كشمكش نيروه

)295: 1366ميرصادقي، (

ـير معرفـت انـساني     ، ن طفيل از تأليف  داستان حي بن يقظان    كه قبالً ذكر شد هدف اب     چنان بررسـي س

ـاب   از اين. وتشريح مراتب رسيدن به اين معرفت بوده است        رو، موضوع داستان و نيز هدف نويـسنده، ايج

 در  انتظارنمي رود بنابراين  .كند كه داستان با زباني ساده و واضح و به دوراز پيچيدگي و ابهام مطرح شود               مي

ـاد          تنها موردي  كه مي     .فت شود   ياي آن   فنافكني به معناي    استان گره اين د  توان به عنوان گره داستان از آن ي

كشاند و او را بـه تـالش در جهـت          مي  كرد، چگونگي دفن ماده آهو است كه قهرمان داستان را به چالش             

ـا در  ،  بـدن او پرداخـت   به تشريح اعضايپس از مرگ آهو، حي«  كه بيانين ه ا ب.رددامي  رفع مشكل وا   ام

 گشت و آرزو نن مردار افزوآاين حين جسد به فساد گراييد و بوهاي ناخوش از آن برخاست و نفرتش از 

پس از آن حي، با ديدن كالغي كه دوسـت خـود را             ) 59:1993ابن طفيل،    ()1(».مي برد كه ديگر او را نبيند      

چنين خود را از  نمود و به دفن آهو پرداخت، و اينپس از كشتن در زير خاك پنهان كرد، عمل او را تقليد         

.رها ساخت، تنگنايي كه برايش پيش آمده بود

ـ كشمكش يا جدال2 ـ1

ـان او و موانـع سـر راهـش                اي كه قهرمان با آن مواجه مي      مشكل يا مسأله   شود منجر بـه كـشمكش مي

) 161: 1348براهني،  (» . يكديگر است  ها در برابر  روبه رو شدن دو نيرو و جبهه گرفتن آن        ،  جدال«. دگردمي

توان كشمكش را بـه  به طور كلي مي. خواه اين نيروها دو قهرمان باشند و خواه دو قدرت يا دو فكر متضاد           

)161: 1367ميرصادقي، (.ـ ذهني 4ـ اخالقي 3ـ عاطفي 2ـ جسماني 1: چهار نوع تقسيم كرد

تفكـر  «به عبـارت ديگـر   . ه تفكر ذهني است يديخوانيم زاچه  آن را كشمكش يا جدال ذهني مي  آن

ي ضـمير صـورت   در ايـن جـدال ذهنـي كـه در محفظـه          . آوردذهني هميشه جدال ذهني را پيش مـي       

)87براهني، (» .كند و هميشه خود با خود در جدال استگيرد، من با من صحبت ميمي

اين نـوع جـدال     . هني است يم از نوع جدال ذ     ياب  در داستان حي بن يقظان  مي        از عنصر جدال   آنچه

درگير وجـود خـود و محـيط خـارج          ،  دهد، چرا كه دائماً ذهن حي     جزء اصلي داستان ما را تشكيل مي      
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اولين درگيري ذهني پس از مرگ آهو و پي بردن  به اين نكتـه كـه چيـزي وراي جـسم مـادي                   .  است

و چگونـه اسـت   آن چيـست؟  «.:  است، به صورت سؤاالتي در ذهن حي شكل گرفته است       علت مرگ 

 خـروج از كـدام روزنـه    هنگـام ط ساخته اسـت؟ او  كجـا رفـت و    ـو چه چيز آن را به اين جسد مرتب  

)59،ابن طفيل( )2(»د؟ـخارج ش

 تفكر در مورد كشف وحـدت و كثـرت در عـالم اجـسام و در نتيجـه             در پي   دومين جدال داستان    

 مـي همـه را جـستجو  ...  و خـاك و آب و  و انواع حيوان و گيـاه  «: كشف طبيعت ماده پديد آمده است     

و از راه ...  آورد كه اعضايشان مختلف است و هر يك منفرد اسـت بـه فعلـي خـاص      ميكرد و در نظر   

او اگرچه داراي كثرت اسـت ولـي   يافت كه اعضامي كرد و درمي   اول توجه     نظر غير از به نظري ر  ديگ

ـ            روح حيـواني اسـت و آن       ي دارد ناشـي از قـوه      به هم پيوستگي دارد و از هم جدا نيست واگر اختالف

)67ـ66،همان ()3(».روح بالذات واحد است و هموست حقيقت ذات هر چيز

 در پي كشف اجرام آسماني برآمد و ايـن سـؤال در    حيكهپديدار شد هنگاميذهني  جدال  سومين  

ي اسـت؟  لتـاج فـاع    كه كار اجرام آسماني چگونه اسـت؟ و آيـا آن نيـز مح              كل گرفت ذهن او ايجاد ش   

سپس به اين نتيجه رسيد كه  ستارگان و آسمان جسم هـستند و از ايـن رو در جـوهر خـود بـا زمـين                     

.ند پس مانند آن نيازمند فاعل ا شباهت دارند  جنس حيوانند و چون بهيكسان ا

ـ شك و انتظار3ـ1

ايـن امـر سـبب      . شـود كنجكاوي و اشتياق خواننده براي ادامه داستان افزوده مي        ،  با گسترش پيرنگ  

گردد تا او همراه قهرمانان داستان حركت كند و منتظر حوادث بعدي باشـد، ايـن حالـت را شـك و             مي

دارد كه از خود سـؤال كنـد بعـد چـه اتفـاقي              شك و انتظار در داستان خواننده را وا مي        « . گويندانتظار  

د جهـت يـافتن پاسـخي بـراي         كنـ خواهد افتاد؟ يا آخرش چه خواهـد شـد؟ آنگـاه او را مجبـور مـي                

) 31: 1362پراين، (» .هاي خود داستان را ادامه دهدپرسش

اي اسـت كـه     زيرا ماهيت داستان به گونـه     . در داستان حي بن يقظان اين عنصر قابل مشاهده نيست         

 رويداد به سـرانجام نرسـد حادثـه        رسد و تا يك   ي در آن خيلي زود به نتيجه مي       تكنيكهر حادثه يا گره     
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از اين رو مجالي براي انتظـار خواننـده و در نتيجـه هيجـان و التهـاب او                   .  تواند شكل بگيرد   دي نمي بع

.ماندباقي نمي

ـ بحران4ـ1

اي است سرنوشت ساز و قطعي كـه در آن عناصـر متـضاد داسـتان بـا هـم برخـورد                      مرحلهبحران  

بايـد توجـه داشـت      . كنـد ايجاد مي اي در سرنوشت قهرمانان     و نتيجه اين برخوردها تغيير ريشه     كنندمي

براي اينكه بتوان عالقه و ميل خواننـده را زنـده نگـه داشـت               «داستان هرچه باشد نبايد يكنواخت باشد       

دهد بينديشد و بخواهد با نيروي حدس و گمـان ماهيـت            بايد كاري كرد كه درباره وقايعي كه روي مي        

 سرنوشت اشـخاص داسـتان بـه راه افتـد و در             به عبارت ديگر دنبال حوادث و     . حوادث آتي را دريابد   

)213: 1379يونسي، (» .وظيفه بحران ايجاد يك چنين احساسي است. انتظار بماند

هاست كه البته شدت و ضعف دارند و شايد نتـوان           اي از بحران  داستان حي بن يقظان داراي سلسله     

 بـه حـوادث     ين دو بحران واقع مـي شـود        كه ب  ياز اين رو ما از  حوادث      . بر برخي از آنها نام بحران نهاد      

با مرگ آهو شكل گرفته است زيرا مهم ترين چيـزي اسـت              داستان،   اولين بحران . فرعي تعبير مي كنيم     

     كند و او را به سمت كشف معرفـت از راه تجربـه و    را تعيين مي   كه سرنوشت قهرمان داستان يعني حي

مـاده آهـو رفتـه رفتـه الغـر و       « : تان بيان شـده   اين بحران به اين صورت در داس      . دهدحواس سوق مي  

ناتوان شد تا مرگش فرا رسيد و حركاتش به سكون گراييد و يكباره از كار افتاد، چون فرزنـدش بـدين                     

ابـن   ()4 (».حال بديد سخت بي تابي نمود و جزع كرد و نزديك بود از شدت اندوه جانش از كف بـرود  

كـشف حقيقـت مـرگ      : نـد از   ا عبـارت ،  دنيآن اول پيش مي   حوادث فرعي كه به دنبال بحرا     ) 54،طفيل

زيرا با توجه به گرمـاي بـدن موجـود زنـده جـوهر روح و      (آن كشف روح  در پي  آهو، كشف آتش و   

.كشف عالم روحاني، ، ادراك وحدت روح و جسم)داندآتش را يكي مي

، ه، زيـرا در ايـن جايگـاه   دومين بحران در پايان و به هنگام  ديدار حي بن يقظان با ابسال پديد آمـد              

و ديـدار وي بـا ابـسال        مي شـود      و در مقام خويش مستغرق        مي گردد حي  به معرفت ذات حق نائل        

روزگار حـي بـن يقظـان در مقامـات ارجمنـد        و بدين «:  مي كند   وارد   جديديمرحلهبه  زندگي وي را    

... ي يكبار بـراي تنـاول غـذا         اآمد مگر هفته  كه از غارش بيرون نمي    خويش استغراقي تمام داشت، چنان    
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)5 (».تا روزي چنان افتاد كه به طلب غذا بيرون آمد و ابسال هم بدانجا رسيد و چشم آن دو به هـم افتـاد    

)132،ابن طفيل(

بينيم بحران اول مدتي به طول انجاميده و با حوادث فرعي قطع شـده و مجـدداً بحـران                   كه مي چنان

جـالبي  بحـران فقـط حادثـه     « اين سخن كه     هبا توجه ب  . رفته است دوم به صورت كامالً مستقل شكل گ      

» .منطقـي جريـان حـوادث داسـتان باشـد     نيست كه به خاطر خود، در داستان بيايـد بلكـه بايـد نتيجـه             

مـورد انتقـاد قـرار دهـيم و     ، بحـران دوم عملكرد نويسنده را در پديـد آوردن      مي توانيم   ) 214يونسي،  (

تـوان آن را آغـاز يـك    و حتـي مـي  د نه ارتباطي با حوادث قبل از آن ندار      بگوييم كه اين بحران هيچ گو     

.داستان مستقل در نظر گرفت

ـ اوج5ـ1

اوج آن  در واقع سير صعودي حوادث پي در پـي داسـتان نقطـه            .  بخش مهمي از پيرنگ است     ،اوج

ايـن بخـش    . ودشـ  پايان خود نزديك مي     به به حل حوادث و در نتيجه     ،  سازد و پس از آن داستان     را مي 

تـأثير  رسـد بـسيار تحـت   وقتـي خواننـده بـه اوج مـي    «. ترين آن استترين بخش داستان و جذاب مهم

 احـساس    مي گردد و   اي كه عواطف او دچار اضطراب و خلجان         شود به گونه  حوادث داستان واقع مي   

ليم سـ (» .دشـو دهد و شوق او براي شـناخت حـل داسـتان افـزون مـي              لذت بيشتري به وي دست مي     

)100: 2009الخطيب، 

و ، يابـد داستان است و بخش عمده داستان در همين نقطـه تمركـز مـي       كه اوج، نكته  با توجه به اين   

اي كـه   حق و كيفيت صفات او بوده،  نكتـه حضرتكه هدف حي بن يقظان شناخت نيز با توجه به اين    

و آن نقطه و نكتـه كـشف حـدوث    كند،  نقطه اوج داستان است  مي ياري هدف    اين او را در رسيدن به    

چرا كه مي بينيم پس از اين كشف، حي بن يقظان جهان را نيازمند فاعلي مي بيند كـه آن را                     . عالم است 

چون يقين آورد كه تمام عالم در حقيقـت شخـصي           «: وجود بخشيده و اين فاعل همان ذات حق است        

ر افتاد كه آيا مجمـوع عـالم بعـد از آن    است واحد، و اجزاء متعدد جهان به نظرش متحد آمد، به اين فك     

كه امري است كه هميشه وجود داشـته و هرگـز   يا اين،  پديد آمد و پس از نيستي وجود گرفت       ،  كه نبود 

)86ابن طفيل،  ()6 (».مسبوق به عدم نيست
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گيريگشايي و نتيجهـ  گره6ـ1

گيـري كنـد و     گـشايي و نتيجـه     گره  را حل و   رسد، بايد نويسنده مسأله   كه داستان به اوج مي    هنگامي

شـود و   در اين مرحله سرنوشت قهرمان خواه خير باشـد يـا شـر، مـشخص مـي                «. داستان را پايان دهد   

)223يونسي، (» .دگردين وسيله از آن خشنود ميه اخواننده يا مخاطب ب

:اختيار داردر نويسنده دو روش براي پايان دادن داستان د

شـود بلكـه بخـشي بـه        شود ولي گره آن به كلي باز نمي       متوقف مي  در اين نوع، حوادث      :پايان باز 

.گردداستنباط خواننده واگذار مي

رسد و جايي براي استنباط خواننـده        با پايان يافتن حوادث، داستان به نتيجه و خاتمه مي          :پايان بسته 

)100ـ2009سليم الخطيب، . (ماندباقي نمي

زيـرا چنـان كـه خـواهيم ديـد نويـسنده جـايي بـراي            ،  ستپايان داستان مورد بحث، از نوع بسته ا       

گشايي و نتيجه گيـري     اين گره .استنباط خواننده باقي نگذاشته و حوادث را به نتيجه قطعي رسانده است           

: در دو مورد خالصه مي شود

بـه   داده و قـرار داستان بالفاصله پس از اوج نتيجه را اين ابن طفيل :الوجودـ پي بردن به فاعل واجب    1

وجود فاعلي كه نه جسم است و نه متـصل  ) حدوث و قدم عالم(به هر دو طريق     «: ين صورت بيان كرده     ا

جا كه هـر جـسم نيازمنـد صـورت اسـت و صـورت نيـز تحقـق         و از آن  ... به جسم، به حقيقت پيوست      

ـ     كه  ر او روشن گشت     ، ب پذيرد مگر از فعل اين فاعل     نمي ـاعلي مخت ار كـه  نيازمندي همه موجـودات بـه ف

)91ـ90،ابن طفيل ()7 (».و آن فاعل علت است و عالم همه معلول او... ها جز بدو نتواند بود وجود آن

از آنجا كه يكي از اهداف ابن طفيـل در ايـن رسـاله  بيـان ارتبـاط ديـن و             : ـ ارتباط دين و فلسفه    2

 حاصـل مـي     گيري داسـتان    يجهپيوندد، دومين نت   كه اين ارتباط به وقوع مي      اجآن  فلسفه است، بنابراين    

حـي  ،  د كه آنچه  ابسال از طريق تعليم در باب شريعت فرا گرفته بود             كناو در اين قسمت بيان مي     . شود

چون وصف آن حقايق از حـي بـن يقظـان شـنيد و او ذات     ... «: ه بود بن يقظان از راه تفكر به آن رسيد       

هيچ شك بر ابسال روشن شـد كـه آنچـه           يحق تعالي را با ذكر صفات و اسماء حسني تعريف نمود، ب           
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مثـال و نمـوداري اسـت از        ،  درباره خداوند و مالئكه و كتب آسماني و روز قيامت در شريعت او آمده             

)136همان،  ()8 (».چه حي بن يقظان مشاهده نموده استآن

مايه درون-2

تان توجه بـه درون    در صحبت از داس   . مايه است مضمون و درون  ،  داستاندومين عنصر تشكيل دهنده   

درونمايه همان تفكر حاكم بر اثر است كه نويسنده داستان خود را به خاطر              . مايه امري است اجتناب ناپذير    

ـتان را بـه هـم پيونـد     يمايه مانند رابطي است كه اجـزا درون«.  دارد موضوع تفاوت نويسد و با  آن مي   داس

)61: 1376بهشتي، (» .كنده داللت ميقدان بر شخصيت فكري نويسندتنمدهد و در نظر برخي مي

چنان كه گذشت . مختلف آن مي رويمهاي   به سراغ بخش حي بن يقظانداستان براي فهم درون مايه

ـ فانديـشه .  آغاز مي شـود نگي پيدايش حيوداستان با روايت چگ     اثـر وجـود دارد در   ورايسفي كـه در  ل

ـاره    در داستان ادامه مياين تفكر فلسفي    . بازتاب عيني شكل فلسفي مي گيرد      يابد تا پس از مـرگ آهـو دوب

آن چيست؟ و چگونه «: بينيممي شكل مي گيرد، انعكاس آن را در سؤاالتي كه در ذهن حي در مورد روح            

كه داستان  تا اين ) 59ابن طفيل،    ()9(»ين بدن مرتبط ساخته است؟  به كجا رفت؟        ه ا است و چه چيز آن را ب      

و همت و فكـر او متمركـز   «: دست مي يابد شود و حي بن يقظان به هدف خود         يبه انتهاي خود نزديك م    

چنان جوياي آن بود كه از خود فاني گردد و هم.. و خود را بدين رياضت برآورد و        ... الوجودبود به واجب  

ر از فكـ  ... ها و زمين    حق نائل آيد تا اين مطلب بزرگ تيسر پذيرفت و آسمان          به مقام اخالص در مشاهده    

داستان  بنابراين درونمايه ) 117همان،   ()10 (»...و جز واحد حق هيچ برجاي نماند      ... وي غايب و محو شدند    

توانـد بـه    كه فيلسوف با كمك عقل فعال و بدون هيچ وحـي و شـريعتي مـي                انديشه   عبارت است از اين   

.حق و سعادت نائل آيدشناخت 

ـ شخصيت3

كـه حـوادث را     وادث رو به رو هستيم و از سوي ديگر بـا كـساني            در دنياي داستان از يك سو با ح       

شخصيت، محوري است كه تماميت قصه برمـدار        «. ناميمهاي داستان مي  ها را شخصيت  سازند و  آن   مي
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عينيت، كمال، معنا و مفهوم و حتي علت وجودي خـود را از عامـل               ،  چرخد و تمام عوامل ديگر    آن مي 

) 243: 1348، براهني(» .كنندشخصيت كسب مي

شخـصيتي  : ـ شخـصيت ايـستا  1«: شودشخصيت براساس تحول و عدم تحول به دو نوع تقسيم مي 

شخـصيتي اسـت كـه دائمـاً      : ـ شخـصيت پويـا    2در داستان است كه تغيير نكند يا اندك تغييري بپذيرد           

)103: 1979نجم، (» .برحسب شرايط و حوادث دستخوش تغيير و تحول باشد

 حـي، قهرمـان   -1:نـد از   ا كه عبارت هاي اندكي مواجه هستيم    يقظان با شخصيت   در داستان حي بن   

 رمـز تحـول عقـل بـشري     وشخصيتي خيالي كه ابن طفيل آن را با قدرت تخيل خـود آفريـده      ،  داستان

 آهـو،  كـه بـه    -2، در كشف حقيقت و كسب معرفت نـشان داده شـده اسـت   ،  است و نقش اصلي آن    

، بـا مـرگ او شـكل    عنوان شخصيتي واقعي نمايش داده شده و نقش اصلي آن در تحقق اولـين بحـران       

 قـرار دارد و     تـري از حـي    ابسال، شخص عابدي است كه از نظر فطرت در مرتبه پايين          -3گرفته است،   

حقيقـت  عـاجز اسـت و بـا شـريعت و نبـوت بـه كـشف        ،  كه حقيقت را با عقل خود درك كند       از اين 

ي حـي زنـدگي     اي نزديـك جزيـره     سالمان كه به همراه دوست خـود ابـسال در جزيـره            -4و.رسدمي

 و سالمان به حفـظ ظـاهر شـريعت       استتر  تر و از معاني روحاني آگاه     بينابسال در باطن ژرف   . كندمي

.استتر و از تأويل گريزان مايل

ا و ثابـت هـستند كـه در طـول داسـتان         هايي ايـست  ها همه شخصيت  بينيم اين شخصيت  كه مي چنان

.اندو در خدمت هدف نويسنده شكل گرفتهاند دچار تغيير و تحول نشده 

نويـسنده ممكـن اسـت بـراي        . گوينـد پـردازي مـي    شخصيت  را به مخاطب    روش ارائه شخصيت  

:زي در داستان از دو شيوه استفاده كنداپردشخصيت

)  داسـتان  اغلب قهرمـان  (ها  از زبان يكي از شخصيت    نويسنده خود يا    ،  در اين روش  : روش مستقيم 

پـردازد و ممكـن اسـت    ها، افكار و احساسات شخص مـي به صورت مستقيم به شرح و تحليل ويژگي  

در ايـن روش كـه بـه        ) 570: 1969هالل،  (» . بپردازد نظر به اظهار   و به طور صريح      ندبرخي را تفسير ك   

هـاي داسـتانش را بـه     و درون شخـصيت   مـي كنـد   فتار  نويسنده چون عقل كلي ر    «آن داناي كل گويند     

)188: 1367ميرصادقي، (» .دهدخواننده نشان مي
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در آن ارائه شخصيت از طريق عمل شخص با كمي شرح و تفسير يا بـدون آن                 «:روش غيرمستقيم 

)189همان، (» .پذيردصورت مي

 و كـامال سـاخته و پرداختـه    در اين رساله از آنجا كه شخصيت اصلي داستان و نيز عمل او خيـالي     

زيـرا ايـن مؤلـف      . تواند به كار گرفته شـود     ذهن نويسنده است، طبيعي است كه روش غيرمستقيم نمي        

دهـد و بـه جلـو    اعمال حـي بـن يقظـان را جهـت مـي     ، است كه براساس افكار فلسفي خود از خارج    

.راند، از اين رو داستان او شكل مقاله و گزارش پيدا كرده استمي

ديدزاويهـ 4

آن مصالح داستان خود را بـه خواننـده         اي است كه نويسنده به وسيله     شيوهديد نمايش دهنده  زاويه

)239،همان(دهد نويسنده با داستان را نشان ميكند و در واقع رابطهارائه مي

 يـا   ترجمـه  (خودزيست نامه ويه ديد دروني كه     ادر ز . ديد ممكن است دروني باشد يا بيروني      زاويه

نويسنده خود را در جايگاه قهرمان يا يكي از افراد درجـه دوم قـرار               «نوعي از آن است،      هم   )هذاتيسيره

قلمـرو زاويـه ديـد بيرونـي در        )79نجم،  (» .انگيز جاري كند   خيال خويش نامه اي  دهد تا بر زبان او      مي

هـاي داسـتان را     خـصيت به عبارت ديگر فكري برتر، از خارج، ش       «د،  ريگمي  عقل كل يا داناي كل قرار       

هاست و در حكـم خـدايي اسـت كـه از گذشـته و               ند، از نزديك شاهد اعمال و افكار آن       كرهبري مي   

)1367:246ميرصادقي، (» .حال و آينده آگاه است

ـتان از نـوع بيرونـي اسـت                 ـتان را بـه نيابـت از             .زاويه ديد ابن طفيـل در ايـن داس  زيـرا حـوادث داس

د و  از افكار و احساسات  نمايافكار و اعمال آنان را رهبري مي،  و از بيرونند مي كهاي ان اداره    شخصيت

ابن طفيل اسـت كـه نويـسنده     در واقع حي بن يقظان نماينده .هاي خود با خبر استپنهان همه شخصيت  

.ديد تا آخر داستان بدون تغيير ادامه مي يابداين زاويه. او پنهان كرده استدر ورايخود را 

نمايشيراخ منظر و صحنهفصحنه

، خواننـده را بـه ديـدن و          نيروي واژگان  ه وسيله  ب الش مي كند  ت،  ديد زاويه  بكارگيري نويسنده در 

فـراخ منظـر و     اي از صـحنه   اغلب نويسندگان براي اين منظور آميـزه      . خواهد وادار كند  شنيدن آنچه مي  
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دهـد و بـراي     انـدازي پهنـاور ارائـه مـي       فراخ منظر به ما چـشم     صحنه«. برندنمايشي  به كار مي    صحنه

گـذارد  اي را از نزديك پيش چشم مـا مـي  نمايشي منظرهشود و صحنههاي عمومي به كار برده ميجنبه

)268ـ261همان، (» .هاي خاص استو ثبت كننده لحظه

نمايشي است و ابـن طفيـل جـز در          ديد در داستان حي بن يقظان اغلب از نوع صحنه         كانون زاويه 

يكـي از ايـن مـوارد شـروع داسـتان و توصـيف       . فراخ منظر استفاده نكرده است    رد اندكي از صحنه   موا

نمايـشي  ي بـه صـحنه     ابتـداي  هايحي بن يقظان است كه نويسنده در آن پس از شرح و تفصيل            جزيره

ـ   از جزيـره  بـود اي جزيـره «: كنـيم  صحنه را ذكر مـي  نوعاي از اين جا نمونه در اين . رسدمي د، هـاي هن

اي و رو به روي آن جزيـره      ... آيد  ميانجي پدر و مادر به وجود مي      نزديك خط استوا كه انسان در آن بي       

)44ابن طفيل،  ()11 (»...بود بزرگ و گسترده و آبادان به مردم و پادشاهي داشت سخت با غيرت 

خـاطر تـرس    پس از روايت  تولد حي، توصيف در تابوت گذاشتن كودك و به دريا افكندن او بـه                   

. شـود نمايـشي مـي  فراخ منظر تبديل بـه صـحنه   وصف وداع مادر با كودك، صحنه    به هنگام از پادشاه،   

بار خدايا ايـن طفـل را از هـيچ آفريـدي و در تـاريكي درون روزي                  «: مادر با فرزند وداع كرد و گفت      «

دشـاه سـتمگر بـه لطـف        دادي و او را مراقبت كردي تا به خلقت كامل رسيد و من او را از ترس اين پا                  

)44همان،  ()12 (».سپارم و به فضل تو اميد دارمتو مي

ز  غيـر ا –سپس از زمان پرورش حي بن يقظـان توسـط آهـو و رشـد و نمـو او تـا آخـر داسـتان                   

در . خـورد فراخ منظري به چشم نمي     تقريباً هيچ صحنه     --آن ها توصيف سالمان و ابسال در جزيره     

 خـود  نمايشي در لحظات تكرار نـشدني داسـتان مـا را بـا قهرمـان              اربرد صحنه حقيقت ابن طفيل  با ك     

. ساخته استهمراه 

ـ سبك5

گذارنـد بلكـه   تنها كلمات و جمالت نيستند كه بـر خواننـده تـأثير مـي              داستان،   زباندر بكارگيري   

ـ   . د ساز  مي  دگرگون  كاربرد و انتخاب آنهاست كه خواننده را         چگونگي    آنچـه    سـبب  هخواننده صرفاً ب

هـا، بـرايش مطبـوع و خوشـايند         بلكه چگونگي گفتن آن   ،  آيدگويد از داستان خوشش نمي    نويسنده مي 

نويس اسـت بـا زبـان،       قصهرفتار هنرمندانه ،  سبك«درواقع  . است، يعني سبك يا شيوه نگارش نويسنده      
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به طرف عمـل و     طرف زبان دوري كند و      آن قصه نويس از حالت خنثي و بي       عاملي است كه به وسيله    

)344،يونسي. (حركت درآيد

 جمـالت   و و آشنا،    آسانروائي ساده همراه با كلمات      بر شيوه مبتني   داستان   ر اين سبك ابن طفيل د   

هـايي  بـه ويژگـي   ايـن داسـتان     در بررسـي سـبك       عـالوه بـر ايـن،        .روان و به دور از پيچيدگي است      

: ند از اها عبارتاين ويژگي. آن داردده نويسن و فرهنگيحكايت از شخصيت علميخوريم كهبرمي

و برايش آشكار شد كه     «: ـ كاربرد تعابير صوفيانه چون مشاهده و دوام و سخن برخي بزرگان صوفيه            1

كه تا وقتي   كمال ذات و لذت آن تنها وابسته به مشاهده بالفعل آن واجب الوجود و دوام آن است به طوري                  

ي باشد و پيشواي صوفيان جنيد در اشاره به اين نكته هنگام مـرگش              مرگش فرا رسيد او به حال شهود فعل       

)99ابن طفيل،  ()13 (».اين وقتي است كه بايد از آن برخوردار شد، و نيت نماز كرد: به ياران خود گفت

چنـين اطـالع او از       هـم . ـ تعريف علمي و فلسفي برخي اصطالحات علمي چون تغـذي و نمـو             2

و «:  تجربه اين دانشمند را در كشف نيروي دافعه به كار بنـدد            نيزشد كه او   سبب    و دانش او     ارشميدس

اي را پر از هوا كنند و درش را محكم نمايند و به زير آب برند ميـل بـه بـاال آمـدن              كيسهديد كه هرگاه  

)71همان،  ()14(»آورددارد، فشار ميكه زير آب نگاهش ميدارد و بر كسي

ـان د       و  ي  هاي عين  استمداد از مثال   -3 ـايي و تحـرك بخـشيدن بـه زب ـتان تاريخي بـه منظـور پوي  از.اس

ـان           به دنبا يعني  ،  روايت دوم والدت حي   ،   بارز اين مورد   هاينمونه ـا يقظ ـاه ب ل ازدواج پنهاني خـواهر پادش

ـام  قصه«آيد آن را از كه از كتب تاريخي برمياست كه چنان   عباسه خواهر هارون الرشيد با جعفر برمكي اله

ـان بـه    گروهـي از فته، كه در آن عباسه پس از والدت پنهاني فرزندش، او را از ترس هارون به همراه      گر  زن

 و افكنـدن او در      )ع( از داستان حضرت موسـي      ممكن است   يا )1/328: 1968ابن خلكان،   (» .مكه فرستاد 

)39: طه) ( اليم بالساحلاليم فليلقهالتابوت فاقذفيه فيأن اقذفيه في (:شده باشدرود نيل الهام گرفته 

ـ لحن6

لحن طرز برخورد نويسنده نسبت به اثر است و كامالً از هدف و نيت او تبعيت مي كند به طوري كه                      «

ـاطبش           ـا موضـوع و مخ خواننده آن را حدس مي زند، درست مثل صداي گوينده كه طرز برخـورد او را ب

) 376:1367ميرصادقي، ( » .يا موقرانه باشدنشان مي دهد و مي تواند مثالً تحقير آميز، نشاط آور 
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چنان كه ذكر شد اين طفيل در اين داستان به بيـان مباحـث فلـسفي و حكيمانـه پرداختـه اسـت و                        

چون اصوالً در طرح چنين مباحثي احساسات جايي ندارد، طبيعي است لحن او بـه دور از احـساس و                    

از آنجـا كـه در داسـتان        . ن، اشخاص داسـتان اسـت     از عوامل مؤثر در لح    . كامالً موقرانه و سنگين باشد    

ثابت و ايستا سر و كار دارد لحـن او نيـز در سراسـر داسـتان،     هاي  حي بن يقظان نويسنده با شخصيت     

.يكسان و به دور از تنوع به پيش رفته است

ـ زبان7

ق بـه  روش سخن گفتن در روايت را به طور خالصه زبان مي گويند كه ممكن است مستقيماً متعلـ            

... در زبان از آرايه هـايي همچـون اسـتعاره، تـشبيه، نمـاد، تمثيـل و                  . نويسنده باشد يا راوي انتخابي او     

.استفاده مي شود

ادبي در زبان اين داستان اهميـت بيـشتري دارد نخـست نمـاد اسـت و ديگـري                هاي    آنچه از آرايه  

 بدهد و جانشين چيز ديگـري شـود و          معناي خود را  « نماد را هم چون چيزي برشمرده اند كه         . اقتباس

در داستان ما، حي، نماد بـشر يـا عقـل اوسـت كـه از طريـق        ) 416همان،  ( » .يا چيز ديگري را القا كند     

.معرفت به حقيقت مي رسد و يقظان نماد ذات باري تعالي است

ـ  . هم چنين ابن طفيل در موارد متعددي به اقتباس از آيات قرآني پرداخته است      ن مـوارد  از جملـه اي

آن گـاه   « : اقتباس از داستان هابيل و قابيل است كه به هنگام دفن آهو توسط حي از آن بهره برده اسـت                   

دو كالغ را ديد كه با هم جنگ مي كردند و يكي از آنها ديگري را كشت، پس از آن كالغ زنـده زمـين                         

) 59،فيلابن ط ()15 (».را كاويد و گودالي كند و آن مرده را در خاك پنهان كرد

فبعث اهللا غراباً يبحث فـي األرض ليريـه         « : قرآن أخذ كرده است   نويسنده اين عبارت را از اين آيه        

)31مائده، ( » كيف يواري سوأه أخيه

ابن طفيل هم چنين براي تحكيم ارزش هنري اثر خود از اشعار برخـي شـاعران بـزرگ نيـز غافـل                    

اسـت كـه آن را از ايـن    ) 129،ابن طفيـل  (» كاليف الحياه سئم ت « از جمله اين موارد عبارت      . نشده است 

: زهير اقتباس كرده استبيت معلقه

سأمــك يــوالً ال أباً لــن حــسئمت تكاليف الحياه و من يعش          ثماني
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ـ تكنيك8

تكنيك مجموعه شيوه هايي است كه در بيان روايت به كار مي رود و در خـدمت چگونـه گفـتن                     «

تكنيك ابزاري است معطوف بـه صـورت، شـكل،          . ر معناي داستان يا چه گفتن دخالت ندارد       است و د  

)120:1376بهشتي( » .فرم و ساختار روايت

:در بحث از تكنيك موارد زير مورد بررسي قرار مي گيرد

چنـان كـه مـي دانـيم زمـان داسـتان مـورد        ). گذشته، حال، آينده يا تركيبي از آنها( ـ زمان داستان  1

.ث ما تماماً مربوط به گذشته بسيار دور استبح

ابن طفيل داستان خود را بـا توصـيف         ). با گفتگو، رخداد، توصيف يا شخصيت پردازي      ( ـ شروع   2

جزيره اي است از جزايـر هنـد در زيـر خـط     « .جزيره اي كه حي در آن به وجود آمد، آغاز كرده است         

)41،ابن طفيل( » ... و مادر در آن به وجود مي آيد استوا، همان جزيره اي كه انسان بدون دخالت پدر

ـ تغيير يا عدم تغيير زاويه ديد3

توضيح اين دو مورد و تحليل آن در بحث از زاويه ديد به تفصيل بيـان                ( ـ شيوه استفاده از صحنه      4

. )شده است

اتـر بـرده و   حي بن يقظان را از حد مرزهـاي اسـالمي وعربـي فر        اين ساختار داستاني ممتاز، رساله    

هـاي   ايـن مطلـب بـا توجـه بـه ترجمـه           . مورد توجه فالسفه و اديبان ايراني و غربي  قرار داده اسـت              

بـه عنـوان مثـال در ادب فارسـي     . مختلف و كتاب هايي كه به تقليد از آن نوشته شده، كامالً هويداست         

امي در منظومـه خـود بـه     و ج "الغربه الغريبه "نويسندگان و شاعران نامداري چون سهروردي در كتاب         

.تقليد از اين اثر پرداخته اند وحتي قهرمانان داستان خود را سالمان و ابسال نام نهاده اند

در زمينه ترجمه، بايد گفت اولين گروهي كه به ترجمه اين اثر پرداختنـد يهوديـان بودنـد كـه آن را          

  به التين و پـس از آن بـه ديگـر             سپس  كتاب، در قرن  هفدهم      . در قرن چهاردهم به عبري برگرداندند     

اين ترجمه ها و انتشار پـي در پـي كتـاب حـي     . اروپايي نظير فرانسوي و آلماني  ترجمه شدهاي    زبان

روشـنگري، گـواه بـر اهميـت و         هاي    بن يقظان در كشورهاي مختلف اروپايي به ويژه در اوج فعاليت          

.ر استغرب و متفكران آن دياتأثيرگذاري اين كتاب در انديشه
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 يادشده  كه به تقليد از اين رساله نوشته شده اثر نويسندگان شرقي است، بـه                 هاي    از آنجا كه كتاب   

بنـابراين  . حـي بـن يقظـان وجـود داشـته باشـد           طور طبيعي نبايد تفاوت چنداني ميان آن آثار ورسـاله         

شـناخت شـباهت هـا      شايسته است براي آشنايي با تأثير اين داسـتان بـر ادبيـات غربـي و در راسـتاي                    

ژگـي هـاي همـسان و    موجود ميان تفكر شرقي اسالمي و غربي مسيحي، بـه اجمـال  وي         هاي    وتفاوت

ناهمسان اين رساله را با يكي از مشهورترين داستان هايي كه به تأثير از آن نوشته شـده، مقايـسه كنـيم،                     

ينه كه خود مجالي وســيع مـي طلبـد و از حوصـله     شايد فتح بابي باشد براي پژوهشي ديگر در اين زم        

.جستار حاضرخارج است

مقايسه حي بن يقظان با روبنسون كروزو

چنان كه گذشت رساله حي بن يقظان مرزهاي جهان اسالم را درنورديد و بر آثار ادبي غيـر آن اثـر                     

 بـه تقليـد     »نسون كروزو  روب «:  در  داستان خود      1به نظر مي رسد در ادبيات غربي دانيل ديفو        . گذاشت  

اين دو اثر در ابتدا، اولين تشابه ميان آنهـا را در عنـصر              در مقايسه . حي بن يقظان پرداخته باشد    از رساله 

به اين صورت كه  حوادث هر دو داستان در يك جزيره دور افتاده به وقوع پيوسـته كـه   . مكان مي يابيم  

همچنـين ظهـور   . ون اين شخصيت اصلي مـي چرخـد  انساني تنها در آن زندگي مي كند و داستان پيرام     

در هر دو داستان در شرايطي  يكسان، يعني پـس از گذشـت زمـان                ) ابسال و جمعه  (دومين شخصيت   

زيادي از عزلت و تنهايي فرد اول در جزيره، صورت گرفته و به اين ترتيب نوعي هيجان و التهـاب بـه                      

.داستان بخشيده است

ابـن طفيـل در     . و داستان نيز از ديگر وجـوه شـباهت ميـان آنهاسـت            عالوه بر اين، هدف تعليمي د     

خود به طور غير مستقيم از مردم مي خواهد كه بـا دقـت در ژرفنـاي هـستي بـا تعقـل و ايمـان                      رساله

دانيل ديفو نيز از طريق ترسـيم حـوادث و خطراتـي            . حقيقي به ذات حق نائل شوند نه با ايمان تقليدي         

نپذيرفتن نصيحت والدينش در ممانعت از سفر با آن مواجه شـده، مخاطـب              كه روبنسون كروزو در پي      

پدر و مادر فرا مي خواندو با تجسم شرايط دشوار روبنـسون، عواقـب   هاي   خود را به اطاعت از توصيه     

.وخيم اين امر را گوشزد مي كند

1- Daniel Defoe
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 آن در  در كنار اين شباهت ها اختالفـاتي نيـز در دو داسـتان بـه چـشم مـي خوردكـه مهـم تـرين                        

آن گونه كه ذكر شد حي بن يقظان فـردي اسـت كـه              . چگونگي پيدايش قهرمان اصلي در جزيره است      

زنـدگي او بـه ماننـد       دورافتاده آغاز نموده، از ايـن رو شـيوه        زندگي خود را از بدو تولد در آن جزيره          

 را بـه آن جزيـره       در حالي كه روبنسون انساني است متمدن، كه حوادث سفر او          . اوليه است هاي    انسان

.منتقل كرده است

نزديك حي با طبيعت، او را انساني مي يابيم كه افكار معنـوي و روحـاني بـر او                   با توجه به  رابطه    «

غلبه دارد و بيشتر در جستجوي مسائل مربوط به ايمان و مرگ است، از اين رو زندگي مـادي او را بـه                       

 مادي است  و تمام تالش خـود را صـرف تـأمين    اما كروزو غرق در دنياي. خود مشغول نساخته است  

. معاش مي كند

. بر قهرمانان دو داستان نيـز از مـوارد اخـتالف ميـان آنهاسـت     )ابسال و جمعه(تأثير شخصيت دوم    

چنان كه گذشت، ديدار حي با ابسال وسـيله اي مـي شـود بـراي تقويـت بعـد روحـي او، امـا ديـدار                       

 تقـويت بعد مادي او، چرا كه  در جـهت بهتر شــدن زنـدگي   روبنسون با جمعه وسـيله اي است براي 

)9:2000حمود، (» .مادي خود از او بهره مي گيرد

معرفتـي دو طـرف   هـاي      همچنين رابطه حي با ابسال رابطه اي دوستانه  است كه  به تبادل آموزه  

سـت  و نـام  و عنـواني           ارباب و رعيـت ا    روبنسون با جمعه، رابطه   منتهي مي گردد، در حالي كه رابطه      

)100:2002ديفو، (» .به او گفتم كه مرا ارباب بنامد« : كه او براي خود برمي گزيند گواه آن است

تأثيرپذيري مطلق ديفو را از ابن طفيل رد  مي كند و نشان مي دهد كـه او تنهـا             ،  اين گونه اختالفات  

ير مـوارد و در طـرح جزئيـات، راه ابـداع و             در برخي موارد كلي به تقليد از ابن طفيل پرداخته و در سا            

. ابتكار پيموده است

نتيجه

 ادبيات داستاني  است كه به لحاظ محتواي عميـق فلـسفي و    كالسيك رساله حي بن يقظان  از آثار  

اين رساله گرچـه از بعـد داسـتاني و ادبـي آن كمتـر               .  بسيار برخوردار است   يآن از اهميت  بيان رمزگونه 

 تحليل هنري آن نشان مي دهـد كـه بـه لحـاظ دارا بـودن                 ديشمندان قرار گرفته است، اما    مورد توجه ان  
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تـرين   مهـم .عناصر داستاني، آن گونه كه درنقد جديد مطرح است، از اهميت ويژه اي برخـوردار اسـت      

:ند از اارتابن طفيل عبدر  رسالهاين عناصر 

ن جز شـك و انتظـار       آاجزاء تشكيل دهنده  از نوع به هم پيوسته است و همه          كه   ـ پيرنگ داستان    1

.در اين داستان قابل بررسي است

هـاي مختلـف داسـتان      ن طفيل است و از تلفيق قسمت      بمايه كه در حقيقت تفكر اصلي ا      نو در -2

شود و عبارت است از توانايي فيلسوف با كمك عقل فعال خود و بدون اسـتمداد از وحـي                   استنباط مي 

.فت و ذات حقرعمو شريعت در رسيدن به 

 همگـي    انـد و   هاي خيالي و واقعـي     داستان حي بن يقظان  معدودي  شخصيت         هاي  شخصيت -3

.داراي ساختاري ثابت و ايستا هستند

 از خـارج اعمـال    و اسـت  را برگزيـده قالـب دانـاي كـل   ابن طفيل   ،  داستانديدزاويهبه عنوان   ـ  4

. كندها را رهبري ميشخصيت

ـ  ـ سبك نويسنده در   5  بـراي تحـرك     نويـسنده هـام اسـت و    ب داسـتان، سـاده و آشـنا و دور از ا           ن اي

عينـي و تـاريخي   هـاي    از بسياري از تعابير و اصطالحات صوفيانه و علمي و نيـز مثـال  بخشيدن به آن 

.سود برده است

. است و با وقارـ لحن ابن طفيل در داستان مذكور به اقتضاي موضوع آن سنگين6

.اده از آرايه هايي نظير نماد و اقتباس  غنا يافته استـ  زبان اثر  با استف7

.ـ در بحث از تكنيك مواردي مانند زمان، شروع، زاويه ديد و صحنه داستان  قابل بحث است8

هايادداشت

.)عبارات در متن مقاله از فروزانفر اقتباس شده استترجمه(

الل ذلك نتن ذلـك الجـسد و قامـت    بعد موت الظبيه، حي يشرح جثتها بحثا عن الروح و في خـ  1

.منه روائح كريهه فزادت نفرته عنه و ود أن ال يراه

ـ ما هو؟ و كيف هو؟ و ما الذي ربطه بهذا الجسد؟ و الي أين صار؟ و من أي االبواب خـرج عنـد              2

خروجه من الجسد؟ 
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كـان  ... المـاء و    ـ فتصفح جميع االجسام من الحيوانات علي اختالف انواعها و النبات و التـراب و                3

ثم كان يرجع إلي نظـر آخـر   ... ينظر الي اختالف أعضائه و أن كل واحد منها منفرد بفعل و صفه تخصه               

من طريق ثان، فيري أن أعضائه و إن كانت كثيره، فهـي متـصله كلهـا بعـضها بـبعض، ال إنفـصال بينهـا                

ها و أن ذلك اإلختالف إنمـا هـو         و أنها التختلف إال بحسب إختالف أفعال      . بوجه، فهي في حكم الواحد    

.بسبب ما يصل إليها من قوه الروح الحيواني و أن ذلك الروح واحد في ذاته و هو أيضا حقيقه الذات

ـ و مارال الضعف و الهرال يستولي عليهـا و يتـوالي إلـي أن أدركهـا المـوت، فـسكنت حركاتهـا                       4

 الحال جزع جزعـا شـديدا و كـادت نفـسه            فلما رآها الصبي علي تلك    . بالجمله و تعطلت جميع أفعالها    

.تفيض أسفا عليها

ـ و كان حي بن يقظان في تلك المده شديد اإلستغراق فـي مقاماتـه الكريمـه فكـان اليبـرح عـن                       5

إلي أن إتفق في بعض االوقات أن خرج حـي بـن            ... مغارته إال مره في األسبوع لتناول ما سنح من الغذاء         

.دألم بتلك الجهه، فوقع بصر كل واحد منهما علي اآلخريقظان اللتماس غذائه و أبسال ق

ـ فلما تبين له أنه كله كشخص واحد في الحقيقه و اتحدت عنه أجزائـه الكثيـره تفكـر فـي العـالم                6

بجملته، هل هو شيء حدث بعد أن لم يكن وخرج الي الوجود بعد العدم؟ أو هو أمر كان موجودا فيمـا                     

الوجوه؟ سلف و لم يسبقه العدم بوجه من 

و لما كانت الماده مـن      . ـ و صح له علي الوجهين جميعا وجود فاعل غير جسم و ال متصل بجسم              7

كل جسم مفتقره إلي الصوره و كانت الصوره اليصح وجودها اال من فعل هـذا الفاعـل تبـين لـه إفتقـار                    

و إذن علـه لـه و هـي         جميع الموجودات في وجودها الي هذا الفاعل و أنه ال قيام لشيء منها اال بـه، فهـ                 

.معلوله له

و وصـف ذات الحـق تعـالي و جـل بأوصـافه      ... ـ فلمل سمع أبسال منه وصـف تلـك الحقـائق           8

الحسني، لم يشك في أن جميع األشياء التي وردت في شريعته من أمر اهللا عز و جل و مالئكتـه و كتبـه                       

. و رسله و اليوم اآلخر هي أمثله هذه التي شاهدها حي بن يقظان

ـ ما هو؟ و كيف هو؟ و ما الذي ربطه بهذا الجسد؟ و الي أين صار؟9
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و مـازال  ... و راض نفـسه علـي ذلـك      ... مجتمع الهم و الفكره في الموجود الواجـب وحـده         ... ـ  10

يطلب الفناء عن نفسه و االخالص في مشاهده الحق حتي تأتي له ذلـك و غابـت عـن ذكـره و فكـره                         

.ق اال الواحد الحق الموجود الثابت الوجودو لم يب...السماوات و االرض 

ـ إن جزيره من جزائر الهند قرب خط اإلستواء و هي جزيره التي يتولد بها االنسان مـن غيـر أم و                11

إنه كان بإزاء تلك الجزيره، جزيرظ عظيمه متسعه األكناف كثيره الفوائد عـامره بالنـاس يملكهـا              ... ال أب   

...هرجل منهم شديد األنفه و الغير

ـ اللهم إنك قد خلقت هذا الطفل و لم يكـن شـيئا مـذكورا، و رزقتـه فـي ظلمـات االحـشاء، و                  12

وأنا قد سلمته إلي لطفك و رجوت لـه فـضلك، خوفـا مـن هـذا الملـك          . تكفلت به حتي تم و استوي     

. المغشوم الجبار

لوجـود علـي الـدوام،      ـ فتبين له أن كمال ذاته و لذتها إنما هو بمشاهده ذلك الموجود الواجـب ا               13

... مشاهده بالفعل أبدا، حتي اليعرض عنه طرفه عين لكي توافيه منيته، و هو في حال المـشاهده بالفعـل                    

و . هـذا وقـت يؤخـذ منـه اهللا اكبـر          : و اليه أشار الجنيد شيخ الصوفيه و إمامهم عند موته بقوله ألصحابه             

.أحرم الصلوه

جلد و ربط ثم غوض تحت المـاء طلـب الـصعود و تحامـل               ـ و كان يري أن الهواء إذا مليء به          14

. علي من يمسكه تحت الماء

ثم جعل الحـي يبحـث فـي االرض        .سنح لنظره غرابان يقتتالن حتي صرع أحدهما اآلخر ميتا      ... ـ  15

.فواري فيها ذلك الملت بالتراب) حتي حفر حفره( 
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