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 وجوه فردی و جمعى روايت حى بن يقظان

  *مرتضى بحرانى

  چكيده

بـه ) ، رمزی از خداوند»يقظان«، رمزی از عقل و »حى«(داستان رمزی حى بن يقظان 

. دكرتوان آن را به وجوه مختلف و حتى متفاوت تفسير  ای روايت شده است كه مى گونه

اثبات جـاودانگى نفـس ناطقـه  .الف: تفاسير را چنين خالصه كرد توان برخى از اين مى

بررسى رابطه ميان فرد  .پردازی دوگانه در باب ابتدای خلقت انسان؛ ج نظريه .انسان؛ ب

شرح غربت و تنهـايى  .است؛ داين نظريه كه منشأ جامعه فرد  مطرح كردنو اجتماع و 

طفيـل بـا كتـاب  ابن حّى بن يقظانله اين دو تفسير اخير، بر اساس مقايسه رسا. انسان

شـده در  تفسير اخير، انسان موجودی گـمدر . ه صورت گرفته استباج ابن تدبيرالمتوّحد

اگر انسان بتواند خـودش را پيـدا . اين جهان است كه به دنبال پيدا كردن خويش است

ن است نكته مهم روايت حى ابن يقظان اي. تواند به مراحل كامل انسانيت برسد كند مى

كنـد كـه همگـى وجـوه  جوی خويش، به امـوری دسـت پيـدا مىو كه انسان در جست

 كـردنتقليد اصوات و وضع لغت، اختراع لبـاس، تهيـه مسـكن، آمـاده : اجتماعى دارند

گيری از حيوانات اهلى؛ كشف آتش  وسايل و ابزار دفاعى مانند چوب دستى و نيزه، بهره

های ديگر، آگـاهى انسـان بـه اهميـت  نيازمندی و به كار بردن آن در پختن غذا و رفع

اساسـى قلـب در  اعضا و جوارح خود و همچنين تشريح آنها و سـرانجام كشـف نقـش

. ای از وجود رهبر يا ضرورت حـاكم در جامعـه باشـد تواند استعاره ساختمان بدن كه مى

قظان و روش تحليل فلسفى، و با تمركز بر تفسير داستان حى بن ي اشد بكو ىنگارنده م

نيز را وجوه اجتماعى آن  زد وپردابمقايسه آن با سالمان و ابسال، به شرح غربت انسان 

  .ردگذاببه بحث 

  .طفيل، انسان تنها، امور اجتماعى، فرد ابن حى ابن يقظان، سالمان و ابسال، :ها كليدواژه

                                                 
 پژوهشكده مطالعات فرهنگى و اجتماعىاستاديار  *
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  مقدمه

يدايش، رشد، تعليم و تعلـم، و در ضمن داستانى رمزی، پ، )زنده بيدار( حّى بن يقظاندر  طفيل ابن

آنچـه در . گذارد تكامل و تعالى و امكان اجتماعى شدن يك انسان تنها و منزوی را به نمايش مى

شناسى  است، روش و موضوع حكمت اشراق و معرفتمهم ابن يقضان   اينجا در بررسى قصه حى

دسـتيابى بـه  بـرایی توان از يك سو آن را معرفتى فرد چه مىاگرحاكم بر اين انديشه است كه 

 برایاما همين معرفت دارای وجوهى اجتماعى است كه فرد به واسطه نياز، و   سعادت تفسير كرد،

مبنای آن فرديت و سعادت خود را در متن جمع و  كند و بر تحقق سعادتش، به آنها دست پيدا مى

: وری از ايـن قبيـل اسـتپيامد اين وجه اجتماعى، دستيابى به ام. كند جامعه بازيافته و تعريف مى

دسـتى و  تقليد اصوات و وضع لغت، اختراع لباس، تهيه مسكن، ساخت ابـزار دفـاعى ماننـد چوب

گيــری از حيوانــات اهلــى، كشــف آتــش و بــه كــار بــردن آن در پخــتن غــذا و رفــع  نيــزه، بهره

  .های ديگر، آگاهى انسان به اهميت اعضا و جوارح خود و همچنين تشريح آنها نيازمندی

دهد كه معرفت اشراقى ضرورتًا رو به انزوا نـدارد و در سـطح فـرد توقـف  طفيل نشان مى ابن

به ايـن معنـا، آنچـه . دشوتواند خود را توسعه بخشد و با وجوه اجتماعى سازگار  كند، بلكه مى نمى

 برد، جامعه نيست، بلكه تغاير ميان او و نوع معرفتـى اسـت كـه در جامعـه فيلسوف را به انزوا مى

ن و اتواند در جامعه غيراشراقى زيست كند، اما برای اشراقي اگرچه فرد اشراقى نمى. فرما است حكم

واقع انـزوا و معرفـت  در. اشراقى تأسيس كنند ای معرفت اشراقى اين امكان وجود دارد كه مدينه

ه بايد رهـا خرباألای كه  تواند مقدمه تشكيل مدينه باشد؛ اما مدينه طفيل حتى مى فردی، برای ابن

) چه در جزيره باشد، چـه در مدينـه(وجه دراماتيك انساِن تنها . شود و بنابراين جای ماندن نيست

در اين بازگشت، حتى اگـر ديگرانـى هـم همـراه . خود باز گردد» معاد«اين است كه بايد تنها به 

گر سخن، حتـى به دي. اعمال و وظايف خاص خود را انجام دهندبايد انسان باشند، تك تك افراد 

. از اين جهان، مفـرد بـالطبع اسـت/الطبع باشد، در آمد و شد به اگر انسان در فاصله زندگى، مدنى

شناسى  طفيل و ديگر حكمای اشراقى مشابه را از معرفت شناسى ابن همين مسئله است كه معرفت

ناسى اشراقى بايد ش به اين معنا، خواننده و مفسر معرفت. دكن يونانى و حتى قرون جديد متمايز مى

اين نكته را در نظر داشته باشد كه معرفت فردی و سعادت فردی در اين آمـوزه، بـه چـه معنـا و 

ای  جـا ضـمن اشـارهندر اي. كند چگونه خود را در ارتباط با حيات مدنى و زيست جمعى تعريف مى
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جمعى آن بـه مجمل به اين داستان و ربط آن با قصه سالمان و ابسال، وجوه علم فردی و عمل 

  .شود بحث گذاشته مى

  روايت حى بن يقظان پيشينه

  تطورات روايى و مضمونى. 1

دومين فيلسوف مشهور در غرب جهان اسالم اسـت .) م1185-1111./ق.ه 581-500(طفيل  ابن

او . كـرد زنـدگى مى) دوازدهـم مـيالدی(رشد، در قرن ششـم  باجه و پيش از ابن كه به دنبال ابن

. ق.ه 580-558(ياضيدان و منجم و طبيب بود و در دولت و دسـتگاه موحـدان فيلسوف، شاعر، ر

سلسله ). 69: 2000بدوی، (برای مدتى طبيب و وزير ابويعقوب يوسف اول شد ) .م1163-1184/

أبوعبداّهللاٰ به دست  ،و به دنبال سرنگونى مرابطون در اندلس. م1128/. ق.ه 515موحدان در سال 

سـينا و  ، ابـنطفيل بـا فلسـفه فـارابى ابن). 241 :1998آخرون، ل و بري(ابن تومرت شكل گرفت 

سينا و سهروردی را مبهم، و فلسـفه فـارابى را  وده است؛ در اين ميان، فلسفه ابنسهروردی آشنا ب

به فارابى تاختـه و «رشد،  سان كه بعد از او ابن ماندانست؛ درست ه مى» پر از شكوك و تناقض«

دارد ليفـاتى تأ طفيل ابن). 221: 1355صفا، (» قرار داده نه در زمره فالسفهاو را در زمره متكلمين 

مانـده از او كـه از حيـث حجـم  اثر فلسفى باقى. سفانه بيشتر آنها به دست ما نرسيده استكه متأ

  .است حى ابن يقظان، استمختصر 

دو  بـوده وتوجه  حلطفيل نيز م قبل از ابن) و نيز سالمان و ابسال(شخصيت حّى بن يقظان 

. اند پرداخته هر يك به نوعى به آن ،سينا و سهروردی يعنى ابن ،ترين فالسفه اسالمى تن از بزرگ

رسـاله  ای به همـين نـام بـه بحـث گذاشـته اسـت، ولـى نـام سينا اين شخصيت را در رساله ابن

تـأليف  قّصـة الغربـة الغربيـهتحت عنوان  نيست بلكه او داستان خود را حّى بن يقظانسهروردی 

  .كرده است

هنگامى كه در قلعه فردجـان همـدان محبـوس  ،سينا را نخستين بار ابن بن يقظان  حىقصه 

های اشراقى انديشه  ، مايهفى العشقو  الطير  رسالهاين رساله به همراه دو رساله ديگر . بود، نوشت

مĤبانـه،  نى، يونانىهای يونـا دهند كه مصداقى از بافت پيچيده انديشه سينا را شكل مى فلسفى ابن

: 1378محقـق دامـاد، ( دارنداش از انديشه مشايى  ، و حكايت از جدايىهستند ايرانى و اسالمى او

] تن[كشد كه به قفس  نفوس آدميان را بسان مرغان دربندی به تصوير مى الطير  رسالهاو در  .)88
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آزاد شـوند و خـود را بـه قلـه ند كوش مىزنند و  اند ولى از تسليم به اين تقدير سرباز مى رانده شده

خورند و به هدايت او به شـهر پادشـاه بـزرگ  نظير برمى ای بى برسانند و در آنجا به پرندهاّهللاٰ  جبل

كه نخست از آن بيرون آمده بودند، خـود را » وادی احزانى«گاه در  از آن پس، ديگر هيچ. روند مى

  ).89: همان( نندك آسوده و آشنا احساس نمى

شهر خود به نزهتگاهى با ياران بيرون «دهد كه از  شرح مى يقظان  حى ابن، در رساله سينا ابن

نامم حـى اسـت و پسـر «: او گفت. »شده، به پيری برخورده، نيرومند و باشكوه و با نيروی جوانى

و همه ...  كردن است و رو سوی پدر دارم  ام سياحت المقدس و پيشه باشم و شهرم بيت يقظان مى

و اين ياران تو بد هستند و خواهان فـريفتن ...  توان به واسطه علم فراست آموخت را مى ها دانش

او . »و راه رهايى تو از اينان، رفتن به غربت است؛ به سوی شهرهايى كه آنها نتواننـد آينـد... تو 

يكى ميان : زمين را سه حد است«گويد كه  پرسد و حى به او مى سپس از حى نحوه سياحت را مى

ها، از اقليم ديـوان و  و بايد كه از انواع اقليم. غرب و مشرق، يكى پس مغرب و يكى پس مشرقم

در . »جا پادشاهى باشد يگانه و همـه فرمـانبران اوافت و آنها راه ي گذشت تا به آسمان  فرشتگان،

تقـرب بـه آن پادشـاه بـوده «گويد كه هدفش از نشان دادن راه و سـياحت بـه او  نهايت حى مى

آورد اما در نمط نهم كتـاب  به ميان نمى سالمان و ابسالسينا در اين رساله سخنى از  ابن. »تاس

چيـزی  سـالمان و ابسـالاگر تو را سر اين است كه از قصه «كند كه  بيان مى اشارات و تنبيهات

سينا چيـزی  ابن. »مثل درجه تو در عرفان است ابسالَمَثل توست و  سالمانبدانى، پس بدان كه 

  .گويد يش از اين در باب سالمان و ابسال نمىب

رسد نخستين روايت از سالمان و ابسـال، از آِن حنـين ابـن  حالى است كه به نظر مى اين در

باشد كه آن را از زبان يونـانى بـه عربـى ترجمـه كـرده اسـت و آن ) ق. هـ 260متوفى (اسحاق 

مصر و يونـان و روم كـه خواهـان  پادشاهى حاكم بر«حكايت : استاكنون موجود  ترجمه نيز هم

به كمك حكيمى، نوزادی پسر از نطفه او و خارج از رحم ... .  فرزندی است بدون نزديكى با زنان

سـپس . »دهـد او را شـير مى ابسالای به نام  گذارند و دايه مى سالمانآيد و نام او را  به وجود مى

كنـد امـا  ا را از هم جدا مىهشود آن متوجه مىآيد و شاه كه  دايه رابطه عاشقانه پديد مىو ميان او 

و شود  مىا آگاه هنمای خود از وضع آن شاه با جام جهان. كنند ا به ماورای دريای مغرب فرار مىهآن

 پـذيرد و بـه نـزد ابسـال بـاز سـالمان نمى. كند خواند و او را از آن عشق نهى مى مى فرزند را فرا

اما شاه بـا قـدرت خـويش . افكنند مىدرون آب خود را  نند وك مىآن دو قصد خودكشى . گردد مى
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و به كمك همان حكيم، سالمان عشق ابسال ...  شود دهد و ابسال غرق مى سالمان را نجات مى

  ).1382سجادی، (د شو مىكند و مستعد جانشينى پدر  مىرا از قلب خود بيرون 

را در حد يك چيسـتان تقليـل آن  سالمان و ابسالسينا از  امام فخر رازی در شرح منظور ابن

گويد پاسخ اين چيستان اين است كه سالمان همان آدم است و ابسـال نيـز همـان  دهد و مى مى

كنـد؛ يكـى  اما خواجه نصير طوسى با رد نظر فخر رازی، دو تقرير از آن را بيـان مى. بهشت است

در روزگـار «آن  بر اسـاسمطابق ترجمه حنين ابن اسحاق و ديگری كه برساخته خود اوست كه 

ای  شود و به هر حيلـه قديم دو برادر بودند به نام سالمان و ابسال و زن سالمان عاشق ابسال مى

كـه بـه نزن سـالمان بـرای اي. جويد شود و ابسال از اين خواسته دوری مى خواهان تمتع از او مى

ی او به بسـتر رود و هنگام به جا د تا شبآور خواسته خود برسد، خواهرش را به عقد ابسال در مى

اما باز هم هزاران حيله بـه ...  شود شود و از شهر خارج مى اما ابسال از مكر او آگاه مى. كام جويد

فريبد تا در غذای ابسال سم بريزند و  خدمت را مى شود، آشپز و پيش برد و چون موفق نمى كار مى

رود،  المان از قـدرت كنـاره مـىشود و برادرش س بدين طريق ابسال كشته مى. او را مسموم كنند

خـدمت را  كند و او به انتقام برادرش، همسر و آشپز و پيش خداوند او را از عمل همسرش آگاه مى

  .)43: همان(» كشد با سم مى

بعد از خواندن داستان حى بن يقظان و سـالمان و  دگوي مى قصة الغربة الغربيةسهروردی، در 

يـافتم، » حاتى كه اشاره كند به طور اعظم، يعنى طامـه كبـریعاری از تلوي«ابسال، چون آنها را 

بـرای بعضـى دوسـتان ...  بر آن شدم اندكى از اين راز را در داستانى به نام قصه غربـت غربيـه«

با برادر خود عاصم از ديار ماوراءالنهر به بالد مغرب سفر «دهد كه  او توضيح مى. »بزرگوار بپردازم

شـوند و  ها در ديه قيروان گرفتار ظالمان مىآن... »مسبز را صيد كني كردم تا مرغان ساحل دريای

مـا فرزنـدان شـيخ هـادی «ا دانسـتند كـه هـشوند كه چون آن در كنار قصر، در چاهى زندانى مى

ای از  تا اينكه هدهد نامـه...  هنگام از آن بيرون آييم الخير يمانى هستيم، تنها اجازه دانند شب ابن

...  كه نوشته بود اگر خواهى با برادرت خالص يابى، در عزم سفر سستى مكـن پدرمان به ما آورد

مانـده نيسـت و  زنت را بكش كه او را پس... دامن را بيفشان و   و چون به وادی مورچگان برسى،

سهروردی سپس سفر دريايى خود را توضيح ). 288-2/275: 1355سهروردی، (» در كشتى نشين

ترس پادشاهى ظالم، كشتى را خراب كنند و سپس رسيدنشان بـه سـد  دهد كه ناچار شدند از مى

دهـد و  شرح مى» يافتن راه درست را«يأجوج و مأجوج و سفر هوايى و گذر از افالك گوناگون تا 

تا اينكه به طـور سـينا و صـومعه . داشته است» روی سوی چشمه زندگانى«كه او در اين سفر ناي
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نـزد پـدر . بينـد را كه سفر و سرگذشتى چون او داشته بودند، مىران خود ادرسد و ساير بر پدر مى

نيكو َرستى اما ناگزير به زنـدان «گويد  كند و پدر مى های راه شكايت مى سجده و سپس از سختى

چـون ايـن سـخن بشـنيدم، ...  ای غربى بازخواهى گشت و هنوز همه بندها را از خود برنيفكنـده

او گفت كه اين بازگشت برای تو ضروری است، اما تو را اين  هوش از سرم رفت و ناله برآوردم و

در اين حال بـودم ...  بشارت است كه دوباره نزد ما باز آيى و از همه شهرهای غريب رهايى يابى

كه ناگهان خود را در سرزمينى و در ميـان گروهـى غيرسـالك يـافتم و در ديـار مغـرب زنـدانى 

خـدای مـا را از اسـارت طبيعـت و از بنـد «دعا است كه هروردی اين عبارت سواپسين  .»بماندم

آرا و نظريات گونـاگونى ). 1382  ؛ سجادی،1344، طفيل ابن؛ 289-297: همان( »وال رها سازدهي

) .ق .هــ 898متوفى (جامى . گفته شده است سالمان و ابسالو  بن يقظان حى در شرح و تفسير 

مطابق ترجمه حنين ابن اسـحاق بـه نظـم كشـيده  نيز در مثنوی سالمان و ابسال، آن داستان را

  .است

  دامنه تاثير روايت حى بن يقظان. 2

از  ،مثـالرای ب. های ديگر نيز وجود دارد ، تشابهاتى ميان اين داستان و داستانعالوه بر پيشينيان

ظـاهرًا دوفـو در هنگـام روزوئه سخن گفته شده اسـت؛ تشابه ميان حى بن يقظان و رابينسون ك

 ).1983 حسـن عبـاس، محمود،(داشته است  آگاهى حى بن يقظان، از رابينسون كروزوئه نوشتن

در همين جهـان تـالش  و بقا تفاوت آنها در اين است كه رابينسون، مردی است كه برای زندگى

أبـو بنـدورة، ( گر چشم دوختـه اسـتكند، اما حى مثالى از انسان متأمل است كه به حيات دي مى

  ).341: 1384ربن، ك(» داند يك سبك دانستن اين دو داستان را نادرست مىبه «؛ كربن )2006

بـا ايـن تفـاوت كـه بـرخالف بسـياری از . گرايانـه نيـز هسـت آرمان ىداسـتان ،حى بن يقظـان

از   كيد دارند ـ از افالطـون گرفتـه تـا فـارابى،تأ هايى كه بر امكان يك جامعه آرمانى گرايى آرمان

گرفته تا اتالنتيس جديـد فرانسـيس بـيكن ) 1639 -1568(ايتاليای  كمبانيالی» شهر خورشيد«

. آرمانى نظـر دارنـد» فرد«بن يقظان و سالمان و ابسال قبل از هر چيز بر   ـ حى) 1560-1626(

حتى گفتـه شـده كـه . اگرچه از مجموع اين افراد امكان تشكيل و تأسيس شهر نيز منتفى نيست

 انـد گفتهو  انـد ای حتـى فراتـر از ايـن رفته عـده؛ شـود ىاين فرد فقط در جنس مذكر منحصـر م

 نقـش داشـته اسـت گيری جريان روشنگری اروپـايى هايى چون حى ابن يقظان، در شكل داستان

)Attar, 2008.(  
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نيـز  1671د و در كـربـه عبـری ترجمـه را  حى بن يقظان 1349در ، ناربونى) موشه(موسى 

و در كنار متن عربـى آن منتشـر شـد كرد التينى ترجمه  در انگليس به زبانآن را ادوارد بوكوك 

برای بـار اول در . به زبان هلندی ترجمه شد اسپينوزازير نظر نيز  1672در ). 336: 1384كربن، (

اليافى، ( كردنداز التينى به انگليسى ترجمه آن را  جورج كيث و برای بار دوم جورج اشويل 1674

بار ديگر  .كردبه انگليسى ترجمه آن را سيمون اوكلى  1708در برای بار سوم از عربى، و  .)2002

بـه زبـان فرانسـه آن را نيز ليون گوتيه  1900در . كردبه انگليسى ترجمه آن را نيز جيم كولويل 

قبل از . ترجمه شد زنده بيدارو با عنوان فر  فروزان همتدر فارسى به  حى بن يقظان. كردترجمه 

ايـن ترجمـه ديگـری از . ترجمـه كـرد پدر طبيعتآن را با عنوان نيز ب فر، ابوالقاسم سحا فروزان

 ).1385نژاد،  محمدی(موجود است  قلم شيخ عبدالرحيم صاحب الفصولنيز به  كتاب

  بن يقظان و پيوند آن با سالمان و ابسال حىّ روايت ابن طفيل از 

، انسانى تنها بـه نـام حـى ستوار خط ادر يكى از جزاير دورافتاده هند، زي«طفيل،  بنا به روايت ابن

طفيل به مالحظـه عقيـده  ابن. »آيد وجود مىبه ) و بدون وساطت پدر و مادر(ابن يقظان، از خاك 

بـه  شمارند پيدايش حّى بن يقظان را كسانى كه برای تولد انسان، وجود پدر و مادر را ضروری مى

جزيره پادشاهى بود و خـواهر آن در نزديكى آن «بر اساس آن كند كه  طرز ديگری نيز روايت مى

حاصـل . ولى ازدواج او مورد رضايت پادشـاه نبـود ،كند پادشاه با شخصى به نام يقظان ازدواج مى

پس تولد حى برای اينكه پادشاه از اين امر آگاه نشـود، . اين ازدواج، تولد فرزندی به نام حى است

ای كـه حامـل طفـل  جعبه. سپارد دريا مى دهد و آن را به مادر، فرزند خود را در صندوقى قرار مى

اش را عقاب برده بـود، او را بـا شـير  آيد و آهويى كه بچه بود، در اثر امواج دريا به اين جزيره مى

: 1360طفيـل،  ابـن(» شـود كند و به اين وسيله بچه به تنهايى در جزيره بزرگ مى خود تغذيه مى

طفيل چگونگى  جا به بعد، ابنناز اي. پردازد تأمل مىاين فرد در آن جزيره تنها به تفكر و ). 23-43

كنـد و آن را نمونـه  مراحـل سـلوك بيـان مى رشد اين طفل را تا آخرين مدارج كمال و باالترين

در شـرح وقـايعى كـه بـرای حـى اتفـاق . شناسد برای سير و صعود انسان مى كامل و مثال اعال

يافتن علت مرگ، از بين  برایتشريح جسد مادر  ،)آهو(افتد، اموری چون مواجهه با مرگ مادر  مى

رفتن جسد، نحوه دفن كردن جسد، وقوفش بر عريان بودن خود و تـالش بـرای تهيـه لبـاس از 

مهـم ساختن مسكن بسـيار و برگ درخت و سپس پِر پرندگان، دستيابى به آتش، شكار حيوانات، 

  .)55-44: همان(هستند 
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هى رواج گرفته بود كه حقـايق ديـن را يان پيامبران االباری، در جزيره نزديك حى يكى از اد

ابسـال و هـای  در آن جزيره دو جوان نيكـو بودنـد بـه نام. دادند از طريق مثال به مردم نشان مى

 ابسـال. كوشـيد به حفظ ظاهر شريعت مى ابسال به باطن شريعت نظر داشت و سالمان. سالمان

ا شـنيده بـود عـزم كـرد بـه آنجـا رود؛ چـون ر حى ابن يقظانعزلت گزيد و چون وصف جزيره 

او در آنجا به عبادت و تفكـر . دانست كه در آنجا به واسطه انفراد به مطلوب خود خواهد رسيد مى

در يكـى از . آمـد پرداخت و گهگاه نيز از جايگاه خود برای به دست آوردن غذای اندك بيرون مى

ون آمده بود ناگهـان چشمشـان بـه يكـديگر روزها كه حى نيز برای طلب غذا از جايگاه خود بير

نشين است امـا حـى هـيچ ندانسـت كـه او  ابسال پنداشت كه حى مانند او عابدی گوشه. افتد مى

رو بـا  ناز ايـ. زيرا او بر شكل هيچ يك از حيواناتى كه در آن جزيره بودند نبـود. چيست يا كيست

بعـد از . هاد و حى نيز به دنبال او روان شـدابسال پا به فرار ن. كرد شگفتى تمام به ابسال نگاه مى

ابسال به نماز ايستاد و حى اندك اندك به او نزديـك . اندكى پا واپس كشيد و خود را پنهان كرد

. در اين حال او را مانند خود ديد و به او نزديـك شـد. شنيد شد تا آنجا كه صدای تسبيح او را مى

 هـم كوشـيدند بـاابسال و حى . را دنبال كرد و بگرفت ابسال دوباره پا به فرار گذاشت اما حى او

در اين . فهميد ابسال با هر زبان كه آموخته بود با حى سخن گفت اما او چيزی نمى. ندشومأنوس 

  .وقت ابسال قصد كرد كه تكلم و علم و دين را به حى بياموزد

ن او ظاهِر چيـزی پس از مدتى حى داستان خود را برای او توضيح داد و ابسال دانست كه دي

ابسال از وضع مردمان جزيره خـود بـه حـى خبـر داد و . است كه حى به باطن آن راه يافته است

جـا چـون بـه آن. ا بازگوينـدهـا بروند تا حقايقى را كه دريافته بودنـد بـه آنهتصميم گرفتند نزد آن

پرده از اسرار و رموز حق در آنجا حى . ا را قدر نهادهجا شده بود، آنپادشاه آنبازگشتند، سالمان كه 

ا نااميد شد و چون احوال بيشتر مـردم هحى از اصالح آن. برداشت اما آن مردمان از او دلگير شدند

ديد دانست كه چرا پيامبرشان طريق سعادت را به شيوه ) فارابى بهيميونيادآور (را مانند حيوانات 

زيـره نخسـتين بازگشـتند و هـر دو بـه آنگاه از سالمان با ابسال بـه ج. تمثيل به آنها گفته است

  ).154-139: 1382؛ سجادی، 67-129: همان(عبادت پرداختند تا مرگشان فرا رسيد 

  و فردی روايت وجوه اجتماعى

گردند، امـا  كنند و به جزيره خود باز مى اگرچه حى و ابسال جزيره و اجتماع سالمانيان را ترك مى

ره، صـرفًا انـزوای آنهـا از مدينـه غيراشـراقى را مـنعكس طفيل با بازگرداندن اين دو به جزيـ ابن
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. ای تـازه تأسـيس كننـد توانند در ديار خود مدينـه دهد كه اين دو مى كند؛ بلكه نيز نشان مى نمى

كـرد  ای مجاور كه سالمان در آنجـا زنـدگى و رهبـری مى كه رفتن آنها به مدينه جزيرهنضمن اي

  .ها با اصل زندگى اجتماعى مشكلى ندارندآنه تواند حكايت از آن داشته باشد ك مى

  مصاديق. الف

معرفـت ) ای موارد، جزئيات و در پاره(كه كليات ان حى ابن يقظان، عالوه بر اينگفته شد كه داست

، در خالل داسـتان حـى بـه مـواردی اشـاره و از اين نظر، وجه فردی دارد كند اشراقى را بيان مى

ر يك از آنها در پيدايش تمدن و فرهنگ بشری نقش عمده و شود كه وجه اجتماعى دارند و ه مى

  :اند اين مسائل عبارت. اند داشته اساسى

 تقليد اصوات و وضع لغت. 1

 :1360طفيـل،  ابـن(» گفت دانست و سخن نمى زبان نمى«كند كه حى در آغاز  طفيل بيان مى ابن

گذشـت  كه روزهـا مى رد، چنانمدتى دراز رنج ب«حى . »از فهم كالم حق محروم نبود«اما ). 124

ها را بسته بود و از همه محسوسات و قوای جسمانى  چشم... كرد  خورد و حركت نمى كه غذا نمى

و ندای حق را شنيد و سخن حـق ...  الوجود بود روی برتافته بود و همت و فكر او متوجه به واجب

» فهم كالم حق محروم نشـد گفت، از دانست و سخن نمى را فهم كرد و بدان دليل كه زبان نمى

بـه واسـطه اصـواتى كـه از بعضـى «اما در جريان ديدار حى با ابسال، حـى ). 124-123: همان(

ابسال نيز كـه . »حيوانات آموخته بود خواست تا ابسال را به خود مأنوس كند و از وحشتش بكاهد

دانسـت بـا حـى  نى كـه مىبه هر زبـا«ها را آموخته بود،  به دليل عالقه به علم تأويل بيشتر زبان

امـا ابسـال ...  گويد دانست چه مى كرد و نمى شنيد تعجب مى و حى از آنچه مى...  سخن آغاز كرد

نمود و اسـمش  گونه كه اول به طرف چيزی اشاره مى نبدي...  تكلم و علم و دين را به او آموخت

د گرفت و بـه كمتـرين مـدت بـر تا اينكه حى نام هر چيز را يا...  كرد كرد و تكرار مى را تلفظ مى

نيـاز از توضـيح اسـت كـه قـوه نطـق يكـى از بـى . )144-142: همان(» حرف زدن قادر گرديد

  .ابزارهای تعامل اجتماعى است
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 لباس اختراع. 2

طفيل، حى توانست در مقايسه خود با انواع حيوانات و در حالى كـه در ميـان جامعـه  به روايت ابن

ا بدنشان از عريانى محفوظ بود، برای خود پوششى تهيه كند كه هه آنكرد و هم حيوانى زندگى مى

در «حـى در آن جزيـره . همه برای او ساتر عورت باشد و هم بدن او را از سرما و گرما حفظ كند

و بـه ...  ها از پشم و موی و پرها پوشيده اسـته پوست آنديد ك حال همه حيوانات نظر كرد و مى

های پهـن و  سالگى رسيد و از برگ ه به هفتتا اينك...  كه برهنه استديد  نگريست و مى خود مى

وار بر خود ساخت و قسمتى را در پيش و بخشى را از پس خود قـرار  عريض درختان چيزی لباس

او اين عمل را تكـرار كـرد تـا . ريخت ها فرو پژمرد و فرو ولى چيزی نگذشت كه آن برگ...  داد

ر انديشه شد كه دم حيوانات مرده را جهت ستر عورت به خـود اينكه سنش از هفت درگذشت و د

ای را ديـد و  تـا اينكـه كـركس مـرده...  كنند بچساند اما ديد كه حيوانات از مرده خود دوری مى

كنند پس بدو يازيد و دو بال و دم او را بريـد و بـرای  متوجه شد كه حيوانات از جثه او نفرت نمى

هـای  هم بـرای او گرمـى بـه ارمغـان آورد و هـم اينكـه در دل ،اين كار. خود لباس درست كرد

). 55-51: همـان(» پرداخت كه هيچ يك با او به منازعت نمى حيوانات شكوهى تمام يافت، چنان

 ).68: همان( ن ساختاو سپس از پوست حيوانات جامه و نعلي

 تهيه خانه. 3

طفيـل، حـى در آن جزيـره  گفته ابن به. ساختن خانه و بيرون شدن از غار نيز وجه اجتماعى دارد

سازی، تهيه  اما با دقت در عمل زنبور عسل و پرستو در خانه. كرد ابتدا در شكاف كوهى زندگى مى

كرد و بـا  جا ذخيره مىمازاد خود را در آن ای غيرسنگى را آغاز كرد و انباری را ساخت و غذای خانه

: همـان(اش نشـود  وارد خانـه ىا هيچ حيوانبرای خانه خود حصار و در درست كرد ت  ها، كمك نى

به ياد داشته باشيم كه حى . روشن است كه تأسيس مسكن برای امنيت، وجه اجتماعى دارد). 68

بيند، نه اينكـه خـود را  او خود را در ميان اجتماع حيوانات مى. در اين زمان تصوری از انسان ندارد

  .ست و به جنگل و جزيره پناه برده باشدها بريده شده ا انسانى بداند كه از جمع انسان

عالوه بر يادگيری زبان، تهيه لباس و ساختن مسكن كه وجوه اجتمـاعى آنهـا آشـكار اسـت، 

نكته مهـم . مواردی نيز در داستان حى ابن يقظان هست كه الاقل به عدم انزوای فرد اشاره دارد

ز منـزوی بـودن نداشـت، زيـرا اين است كه حى تا پيش از ورود ابسال به آن جزيـره، تصـوری ا
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او برای بقا در اين اجتماع، دست به اقداماتى . ديد همه حيوان مى  خودش را در ميان و در كنار آن

از ايـن دسـت اقـدامات . يازيـد بود نيز بـه آن اقـدامات دسـت مى زد كه اگر در جامعه انسانى مى

  :اند از عبارت

 از حيوانات  انسان گيري بهره. 4

كه بتواند حيوانات را بهتر شكار كند، مرغان شكاری را آموزش داد تا در شكار بـه او حى برای اين

حـى . مند شود مرغان خانگى و كبوتران را اهلى نمود تا از تخم و جوجه آنها بهره«كمك كنند و 

را به خود مأنوس و اهلـى كـرد تـا ) مانند اسبان بيابانى و خرهای وحشى(سپس حيوانات تيزتك 

از چرم خود آنها برای مهـار آنهـا دهانـه و . آنها سوار شود و بر ديگر حيوانات حمله آورد بتواند بر

 ).69 و 68: همان( »ن ساختافسار و زي

 ابزارسازي. 5

متوجه شـد كـه آنهـا در دويـدن و «حى ابزارسازی را نيز از توجه به حيوانات ياد گرفت؛ آنجا كه 

برای حمله و دفاع دارند، از قبيل شاخ و نيش و سـم كردن نيرومند هستند و اسلحه مناسب   حمله

ديـد كـه حيوانـات بـا او در  اين توجه وقتى برايش دسـت داد كـه او مى. و خار و منقار و چنگال

شـدند و او  رباينـد و بـر وی غالـب مى خورنـد و از او مى كنند و تنها مى ها ستيزه مى خوردن ميوه

های درختـان عصـا و  رو به انديشـه فـرو رفـت و از شـاخه ناز اي ... توانست از خود دفاع كند نمى

كوفـت و بـر ضـعفا  مى كردند فرو دستى درست كرد و بر اندام وحوشى كه با او منازعت مى چوب

پرداخت و بدين جهت به چشم خود قدری گرامى آمد، زيـرا  برد و با اقويا به مقاومت مى حمله مى

او سـپس بـا كمـك ). 54-51: همان(» ضيلت داردهای ديگر حيوانات ف ديد كه دست او بر دست

شـاخ گاوهـای وحشـى سـرنيزه «حى از ). 68: همان( ردالياف گياهان ريسمان و طناب درست ك

همه اينها ...  پشت برای خود سپر ساخت ساخت و برای آن دسته قرار داد و سپس از پوست الك

 .)69: همان(» پى برده بود از اينجا بود كه او سالح طبيعى نداشت ولى به قدرت دست خود

 كشف آتش. 6

هـای  آتشى در نيستان از راه به هم سـودن نى«كند كه يك روز در جزيره حى  طفيل بيان مى ابن

حى اندك اندك به سوی آن رفت و در آتـش .. . انگيز يافت و منظری هول ... بوريا روشن گرديد
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...  گردانـد سـوزاند و مسـتحيل مى گرفـت مى چـه در او مى روشنى يافت و نيز اين نيرو كـه هـر

و سرانجام متوجه شد كه بايـد قسـمتى را ... خواست قسمتى از آتش را بردارد اما دستش سوخت 

آتش را به محلى برد به مدد گيـاه خشـك آن را روشـن ...  اش آتش نگرفته است بردارد كه همه

و يـك روز ...  د دانسـتسخت بدان دلباخته شد و آن را برتـرين چيزهـای خـو...  داشت نگه مى

مرغى دريايى را در آتش افكند وقتى كه پخته شد و بوی بريـانى از آن بلنـد شـد اشـتهايش بـه 

حركت آمد از اينجا بود كه به گوشت خوردن عادت كرد و به صـيد حيوانـات خشـكى و دريـايى 

 ).64-62 :همان(» پرداخت تا در اين فن ماهر شد

 )گاهي از روحتشريح بدن و آ(مرگ و تنهايي . 7

كـه (حى با از دست دادن آهو . مسئله ديگری كه برای حى وجه اجتماعى دارد، مسئله مرگ است

. رود كند و به دنبال زنـده كـردن او مـى احساس فقدان و تنهايى مى) برای او حكم مادر را داشت

كنـد  نمى حى در تعجب شد كه چرا آهو حركت«رد داد، مُ  آهويى كه به حى شير مى وقتى كه ماده

در دلش آمد كه شايد عضـوی مهـم از اعضـای . در حالى كه همه اعضای ظاهری او سالم است

برد كه اگر آن عضو را پيدا كنـد و نقـص آن را رفـع كنـد،  داخلى او از كار افتاده است و اميد مى

كـه آن  پس يقين كرد ... احوال آهو به راستى گرايد و افعال و وظايف بدن او به حال اول باز آيد

های سـخت و  سـنگ از پاره... د خواست آن را بشكاف...  اش جای دارد عضو در وسط او و در سينه

قلـب را ...  تا به قلب رسـيد... اش را شكافت  های خشك مانند كارد چيزی به هم كرد و سينه نى

...  نيافـتدرون قلب را هم شكافت اما درون آن چيزی ...  بيرون كشيد، اما در آن هيچ آفتى نديد

فكر آن چيز چنان ذهـنش ...  يقين كرد كه در اين قلب چيزی ساكن بوده است كه اكنون نيست

بعدها، حى عمل تشريح را در ). 61-58 :همان(» را به خود مشغول كرد كه جسد را فراموش كرد

صـاعد خصوص حيوانات زنده نيز ادامه داد و متوجه شد كه با شكافتن قلب آنها، بخاری از آنها مت

عـالوه  ).66: همان(جا بود كه او به روح پى برد ناز اي. گيرد ها را فرا مىون آنشود و سپس سك مى

كه  ،عمل تدفين جسد نيزبر موضوع روح و پيوندهايى روحانى ميان موجودات، و در همين رابطه، 

جهت در كند، دارای وجهى اجتماعى است؛ حى به ويژه از آن  طفيل در داستان حى مطرح مى ابن

آهو مرد و جسد آن  ه مادهوقتى ك«. آزارد آيد كه تعفن جسد او را مى مىآهو بر ن جسد مادهپى تدفي

جنگند و سرآخر يكى از آنها ديگـری را  گنديد و ناخوش گشت، حى دو كالغ را ديد كه با هم مى

آهو را  ادهاز اينجا بود كه او دريافت كـه جسـد مـ. كشت و سپس زمين را كاويد و آن را دفن كرد
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ضمن اينكه در همين جا، يادگيری از طريق تقليد نيـز وجهـى اجتمـاعى  .)62 :همان( »دفن كند

و نه بـه صـورت (است كه حى در اين جزيره در ميان اجتماع حيوانات  بار ديگر قابل ذكر. يابد مى

  .كرد زندگى مى) منزوی

  تقدم علم و عمل اجتماعى بر علم و عمل اشراقى . ب

توان از آن ايـن برداشـت را  كند كه مى در خالل داستان به نحوی موضوع را روايت مى طفيل ابن

دهد كـه حـى  توضيح مى او. است) فردی(به عمل آورد كه عمل اجتماعى مقدم بر عمل اشراقى 

بعد از اينكه به اين علوم و صنايع دست يافت به شناخت عالم روحانى و مراتب نفوس پرداخـت و 

در نگاه او،  .شناخت ، و در نهايت صانع راسباب و علل نائل آمد و اجرام سماویسپس به معرفت ا

مقـدم بـر دانـش ) از جمله، زبـان(های ضروری و مقدماتى  دانششناخت فنون و صنايع و كسب 

جهانى مربوط به زندگى مقدم بر علوم مربـوط بـه آخـرت  به ديگر سخن، علوم اين .اشراقى است

  .است

حـى «: كنـد سانى برخاسته از معرفت اشراقى را به سـه دسـته تقسـيم مىطفيل اعمال ان ابن

يا مطابق اعمال حيوانات است؛ يـا مطـابق اجـرام سـماوی : دانست كه اعمالش بر سه وجه است

كه در ايـن صـورت ...  جويد الوجود تشبه مى ه در آن به واجبدهد ك است؛ و يا كاری را انجام مى

او فهميـد كـه همـه ايـن اعمـال بـرای انسـان . شود انسان مىانسان خدا در مقام گوش و چشم 

؛ با اين تفاوت كه عمل اول موجب حجاب است و عمل دوم هم مشـاهده حـق را »ضرورت دارد

. آورد عمل سوم است كه مشاهده خالص را برای انسان به ارمغـان مـى فقطكند، و  غيرخالص مى

از جمله اعمـال دسـته اول ل وابسته است؛ اما اين عمل سوم به عمل دوم و عمل دوم به عمل او

كند و پوشاك و  كه از درون انسان را حفظ مىاست كند، خوردن غذا  طفيل به آن اشاره مى كه ابن

 بايـداما حى دانسـت كـه در عمـل اول ). 117 :همان(كند  مسكن كه انسان را از برون حفظ مى

كـه تركيبـى از  اسـت نشى دست يافتهبينيم حى به دا از اينجاست كه مى. حدودی را رعايت كند

: نگـذرداو فهميد كه برای خود حدود و موازينى مشخص كنـد و از حـد «. شريعت و اخالق است

مثًال گياهى كه هنوز . ا و فاصله هر وعده غذايى را برای خود تعريف كردجنس غذا را و مقدار غذ

از ميان حيوانات يـا بـری . د بخوردنرسته است و الزم است كه از آن گياهى ديگر پديد آيد را نباي

بـه قـدر سـد جـوع «در خصوص مقدار غذا او تصميم گرفت كه ). 115 :همان(» بخورد يا بحری
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از پوشاك و مسكن نيز در حد پوستينى كه تنش را بپوشد و مسكنى كه از گزنـد خـارجى . بخورد

  ).118 :همان(اكتفا كند   ،»حفظش كند

آسـمانى نيـز بـه انجـام  دسته دوم، يعنى اعمال شـبهمال حى پس از اين تصميم گرفت تا اع

اقداماتى چون گرم كردن و سرد كردن درون خود؛ نور دادن به درون خود؛ لطيف سـاختن : رساند

كمـك بـه گياهـان و . الـف: و شفاف كردن درون خود؛ همه اينها از طريق انجـام امـوری چـون

يا آب رساندن به گياهى كه از نـور و آب بازمانـده مثًال نور رساندن (ديده  حيوانات نيازمند و زيان

زدودن چرك از . ب ؛)است؛ يا رها ساختن حيوانى كه خاری در پايش خليده است و سير كردن آن

و . ج و چـرخ زدن؛ تن خود و غسل كردن و استفاده از عطر و ورزيده كردن تن از طريق تحـرك

نهاد و دو گـوش را  حوی كه دو چشم بر هم مىالوجود به ن تفكر پيوسته در واجب«تر از همه  مهم

: همان( »ردك رفت و تنها و تنها در وجود واجب فكر مى توانست از پى خيال نمى بست و تا مى مى

120.(  

ای بـه اسـتغراق در واجـب  حى در نهايت عمل خود، به رياضت پرداخت و پيوسـته در گوشـه

اين مرحله برای حـى ). 124: همان( ردفهم كتا اينكه ندای حق را شنيد و كالم او را  مشغول شد

چه توان كرد « ؛دهد توضيح نمى چندانطفيل اين مرحله را  ابن. چيزی شبيه لحظه پيامبری است

كنـد كـه هـر  اما توصيه مى). 128 :همان(» سخت تنگ است اكه ميدان عبارت در بيان اين معن

كـه آرام «كند و عقل را گويد كـه كس كه بدين مرحله رسيد به چند و چون عقل خود توجه ن آن

امـا ). 129 :همـان( »ش را متهم داردنشاند و سخن تند نگويد و خوي نشيند و هيجان خود را فرو

طفيـل بـر  رسد چنـين نباشـد؛ چراكـه ابن آيا اين اشاره، داللتى بر سركوب عقل دارد؟ به نظر مى

  .اساس دانش اشراقى به مرتبه بعد از عقل توجه دارد

طفيل اعمال آدمى را به سه نوع تقسيم  ای پرداخت؛ گفته شد كه ابن جا بايد به نكتهدر همين 

او در خصوص اعمال حيـوانى بـه دو دسـته از اعمـال اشـاره . هىحيوانى، سماوی، و اال: كند مى

و ديگـری كـه آدمـى از  استكند؛ يكى كه از درون بدن، آدمى به آن نيازمند است و آن غذا  مى

ای به نياز جنسى انسان  طفيل در اينجا اشاره ابن. است و آن لباس و مسكن استبرون محتاج آن 

وسـاطت  كه انسان بىنرسد اين است كه آغاز داستان مبنى بر اي ای كه به ذهن مى نكته. كند نمى

تواند به دنيا آيد، ساخته ذهن دقيق او در اين خصوص باشد كه وقتى قرار است  پدر و مادر نيز مى

آغوشى را حتى برای توالد و تناسـل نفـى  داستان برسد بتواند به صراحت، نياز حى به همبه ميانه 

به ياد داريم كه حنين ابن اسحاق تولد سالمان را با حضور پدر و بدون وساطت مادر توصيف . كند
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سخنى نگفته بود، ولى سهروردی گفته بود كـه  و ايجاباً  سينا در اين خصوص سلباً  رده بود و ابنك

؛ اما در شرح خواجـه نصـيرالدين طوسـى از سـالمان و »مانده نيست نت را بكش كه او را پسز«

طفيل همان اسـت كـه حـى  رو، گويى اصل داستان نزد ابن ناز همي. ابسال، زن حضور فعال دارد

طفيل، اصل  اما فرع داستان كه برای ابن. حاصل ازدواج خواهر پادشاه با فردی به نام يقظان است

اين است كه حى حاصل ازدواج نيست؛ چه اينكه ازدواج نيازمند حضور دو جنس مـذكر و شود  مى

بـر (كند، فقط يـك جـنس مـذكر دارد  در حالى كه حى كه تنها در جزيره زندگى مى. مؤنث است

و قرار نيست كـه بـا ) ای هم نداشته باشد اساس نام او، و اال چه بسا او اساسًا به جنس حى اشاره

تان حى در مقام انسانى نه تنها متفرد، بلكه منفرد، داسـتان انسـان نيـز بـه پايـان تمام شدن داس

  .برسد

  های فردی و جمعى روايت حى بن يقظان جنبه تحليل. ج

  :آن شده است چندين تحليل و تفسير ازبنا به اهميت اين روايت، 

فق عـالم واسـط قـرار های تمثيلى و تعليمى را بايد در ا معنا و هدف رساله«كربن معتقد است . 1

» افتد، درام تاريخ شخصـى ها كه در عالم مثال اتفاق مى حوادث اين رساله«؛ ديگر اينكه »داد

ها، كه تاريخ قدسى رمزی است كه بـه حـواس در  اينجا، سخن نه از كنايه«. نويسندگان است

باجـه و  ابن سيد حسين نصر در حالى كه ابن طفيل را، در كنار). 301: 1373كربن، (» آيند نمى

) 107: 1383نصـر، (كنـد  معرفـى مى» مشـايى«طفيل، و البته به نحو غيردقيق، فيلسوفى  ابن

دانـد كـه يكـى از باورهـای آن  مى» افكـار هرمسـى«نويسى را متأثر از  سنت حى ابن يقظان

كند و سـرانجام  اعتقاد به يك هادی آسمانى است كه انسان را در وصال به حقيقت ياری مى«

از سوی ديگر، گفته شده كـه در نظـر ايـن فيلسـوف ). 78: همان. (گردد با او متحد مىسالك 

جالب . كند است كه از خداوند حكايت مى رمزی» يقظان«رمز عقل است و كلمه » حىّ «كلمه 

بـه » يقظـان«به عنوان يكى از صفات خدا در قرآن ياد شده است اما از » حى«اينجاست كه 

خـدا را «اگرچه به مضامينى از اين تصريح شده است كـه . ده استطور مستقيم نامى برده نش

نخسـتين » عقل«با اين حال در روايات اسالمى آمده است كه ). 255: بقره(» گيرد خواب نمى

شايد از اينجاست كه عمومًا گفته شده اين داستان كنايه از عقـل فعـال دارد . مخلوق خداست

اما «داند؛  ها مى گونه رساله را هدف اين» عقل فعال به«كربن نيز رسيدن ). 254: 1355صفا، (

ای ديگـر،  نـزد عـده). 338و  337: كربن، همـان(» طفيل، حى مبين عقل فعال نيست نزد ابن
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انسـان اسـت كـه از بـد  طفيل از اين داستان اثبات خلود و جاودانگى نفس ناطقـه مقصود ابن

عنوان ابزاری برای وصـول بـه  دنى را بهحادثه چند روزی به بدن ماّدی تعلق گرفته و قوای ب

برخـى . يابد به عالم ديگر انتقال مى برد و سرانجام از اين جهان ماّدی مراحل كمال به كار مى

ای، وجـوه  در نظـر عـده. خلقت انسـان را نشـان دهـد طفيل خواسته است ابتدای معتقدند ابن

حتى نام وی بـه ). 5: 1984، شمس الدين(تربيتى داستان حى ابن يقظان بسيار برجسته است 

كربن آنچـه ). 2001: پالمر، برسلر و كوپر(عنوان يكى از فيلسوفان تربيتى، برجسته شده است 

 ).همان: كربن(داند  را شرح غربت و تنهايى انسان مى در اين داستان آمده

ن فلسـفه بيـا: كنـد ای را دنبـال مى طفيل از اين داستان هدف دوگانه از نظر اين پژوهش، ابن. 2

در كنار ) و در نتيجه پرداختن به غربت انسان هم در اين دنيا، و هم در گذر از اين دنيا(اشراقى 

پاسـخ بـه «او بـه گفتـه خـودش ايـن داسـتان را در . توجه به وجوه اجتماعى زنـدگى انسـان

اسرار حكمت مشرقى را «تأليف كرده است كه از او خواسته بود » درخواست دوست بزرگوارش

» الرئيس ابوعلى سينا از آن ياد كرده است، تا بدانجا كـه افشـا و اظهـار آن روا باشـد شيخكه 

هـدف او «انـد كـه  برخى از ديگر پژوهشگران نيز به اين نكتـه اشـاره كرده. برای او بيان كند

، امـا همزمـان )231-230: 2002طرابيشى، ( »تحول انسان از وضع طبيعى به وضع تأله است

تفاوت اين ديدگاه با حكمت اشراق در نظـر وی عبـارت . اند عى آن توجه نداشتهبه وجوه اجتما

كه از يك طرف با اراده راسخ و جديت تمام » وصول به حقيقت ثابت و دور از ترديد«است از 

ای  رياضت، تـا اينكـه انسـان سـالك بـه درجـه«و از سوی ديگر به واسطه » شود حاصل مى

حكمت اشراق ). 24: همان(» اين است وصول به حقيقت: رسد كه ديگر فقط ناظر خداست مى

صـاحبان دو روش متفـاوت و «را » مشـرقيين و مغـربيين«او . سينا معرفى كرد را نخست ابن

اند كـه در فهـم مقاصـد  داند كه هر يك اصل خاصى را پيروی كنند بلكه دو دسته متغاير نمى

بـه گفتـه سـهروردی، ). 303: 1355صـفا، (» اخـتالف دارنـد) ارسطو(فيلسوف بزرگ يونانى 

ای كه با سير و سلوك روحانى و ماورای طبيعت توأم نباشد و با خلسه و جذبه نپيونـدد،  فلسفه

سير و سلوك عرفانى اگر متكى و مبتنى بر مكتسبات فلسفى . عملى لغو و كرداری عبث است

الت وجود و عـدم جـای مقو  در اين فلسفه،). 220: همان  كربن،(اساس و بنياد است  نباشد، بى

شود و  سراسر حكمت اشراق به يك حقيقت معنوی منجر مى. دهند خود را به نور و ظلمت مى

طفيل در داستان حى  ابن). 222: همان(آميز استخالص از زندان اظالم است  آن فضيلت خلسه

ابن يقظان، ابتدا به شيوه اهل نظر و استدالل و سپس بـه شـيوه رياضـت و مجاهـدت پـيش  
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رسد كه ذات حق آشـكار اسـت و او در ايـن مرحلـه  ای مى در اينجاست كه به مرحله. رود مى

). 1983محمود، حسن عبـاس، (كند بيان كند  ديگر نيازی به زبان ندارد تا آنچه را مشاهده مى

كند اما به خداشناسـى و  شناسى شروع مى شناسى و طبيعت طفيل با كيهان بنابراين، اگرچه ابن

سـينا آن را  يابد؛ او در همان راهى قدم نهاده كـه پـيش از او ابن شناسى سوق مى بيعهماوراءالط

مبـانى علـم «ترين اخـتالف فلسـفه اشـراقى بـا مشـايى در  از اين نظر، مهم. شروع كرده بود

دانند نـه  دال بر ماهيت شىء مى«است كه بر اساس آن مشرقيين تعاريف مشايين را » معرفت

 ).32: 1386كريمى زنجايى اصل، (» عى ما از اشيارهنمون به ادراك واق

نكته مهم در كنار اين دانش اشراقى، صرفًا اين نيست كه انسان در اين دنيا غريب است؛ برای . 3

بلكـه انسـان در . توجهى به امور اجتماعى و زندگى جمعى نيست طفيل غربت به معنای بى ابن

جهـانى و  و الزم است بـه اسـتلزامات اين قلمروهای مرزهايى خاص، دنيايى و اجتماعى است

سينا و سهروردی به مـا خاطرنشـان  طفيل و نيز ابن نكته مهمى كه ابن. اجتماعى خود تن دهد

انسان غريـب و «است، بلكه اين است كه » تنها«كنند اين نيست كه انسان در اين جهان  مى

گويد انسان برای  جه به ما مىدر نتي). 302: 1384كربن، (» تنها چگونه به وطن خود باز گردد

 .بازگشت غريبانه خود راهى جز اين ندارد كه حكمت اشراقى و عمل را به هم آميزد

چـون «. كند كه خود به اين حكمت و عمِل مرتبط با آن دست يافتـه اسـت طفيل بيان مى ابن. 4

پرتو آن  پرسش از وصول حقيقت ضمير مرا برانگيخت، انديشه لطيفى در من پديد آورد كه در

ای شگفت نائل شدم كه وصف آن در  يافتم و به درجه در خود حالتى يافتم كه پيش از آن نمى

بـا ايـن حـال آن حالـت باعـث . »زيرا آن حالت ورای لفظ و عبارت است  زبان و بيان نگنجد،

نشده بود كه او مثل برخى صوفيان عربده مستانه بكشد و از سر درد سخنى آشـفته بـه زبـان 

الثـوب اال   ليس فـى«و » انا الحق«، »سبحانى ما اعظم شأنى«عباراتى از اين دست كه  .راند

بلكه در عرف عام و خاص، لفظى وجود ندارد كه حالت كسى كه بـه درجـه ) 21: همان(» اّهللاٰ 

او اين وضع را با ذكـر مثـالى بيـان ). 24: همان(مشاهده و كشف رسيده را به خوبى بيان كند 

يان اهل نظر و اهل كشف چون حالت كسى است كه با چشم بسته به دنيـا تفاوت م«: كند مى

آيد و چنان همه چيـز  آيد ولى به دليل فطرت نيك پيوسته درصدد شناسايى همه چيز برمى مى

شـود و  رود، اما ناگهان چشم او بـاز مى راهنما و بدون عصا در شهر راه مى شناسد كه بى را مى

افتد و البته چيزی را برخالف تصور پيشين خـود  در شهر راه مى بيند و همه چيز را به چشم مى

 ).26: همان(» دهد، زيادت وضوح و لذت شگفت است يابد اما چيزی كه برای او روی مى نمى
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كنـد كـه از طريـق  طفيل دانش اشراقى متفاوت با فلسفه صرف اسـت؛ او تصـريح مى نزد ابن. 5

كه گفتـه  باجه به تأليف اين داستان دست زده است و چنان غزالى و ابن  سينا، آشنايى با آثار ابن

كند  گيرد و بيان مى باجه مشائى خرده مى شد، چون به دنبال بيان حكمت اشراقى است، بر ابن

چنان باشد كه صـاحب آن   هرگز ممكن نيست كه معلومات مكتسبه، در درجات مختلف،«كه 

عتقدات و علومى ببخشـد كـه از محسوسـات و علوم را از مرتبه پيشين خود جدا كند و به او م

بلكه حكمت اشراق، هرگز محصول زنـدگانى طبيعـى و حيـات . امور مادی اقتباس نشده باشد

اين حالت االهى و يزدانى، ناشـى از دوری از آلـودگى حيـات مـادی اسـت كـه . حسى نيست

ای كـه  رتبـه«يجـه، در نت). 23: همان(» بخشد مى  خواهد، خداوند به هر كه از بندگان خود مى

ای است كه از راه علم نظری و به طريق بحث و اسـتدالل  گويد رتبه باجه از آن سخن مى ابن

توان به آن رسيد و هيچ شك نيست كه او خود بدان درجه رسيده ولـى قـدم فراتـر  فكری مى

و آن را و اگر او درجه اهل اشراق را انكـار كنـد، . »]و به علم اشراق دست نيافته است[ننهاده 

ای مگـو، و  صفت شيرينى چيزی كه نچشـيده«نتيجه خيال و توهم بداند، بايد به او گفت كه 

 ).27: همان(» سخن مردان حق را انكار مكن

برای غير نيسـت، امـا » قابل اثبات«طفيل، حكمت اشراقى و محتوا و پيامدهای آن  از نظر ابن. 6

توانـد از حقيقـت  ايـن راه نگـذارد، نمى كسى كه خود قـدم در. هست» قابل انتقال«تا حدی 

اين امری نيست كه به نوشتن و گفتن، اثبات آن به طوری كه مطلـوب و «اشراق چيزی بداند 

منظور است ميسر گردد و هر گاه كسى در صدد ايضاح آن به وسـيله گفـتن و نوشـتن برآيـد 

گردد، زيرا  مىشود و آنچه شهودی و كشفى است به امور نظری بدل  حقيقت مطلب عوض مى

وقتى امر شهودی را در لباس حرف و صوت جلوه دهند و به محسوس نزديك كنند هرگز بـه 

شود و قابليت انحـراف پيـدا  ماند، بلكه دچار تعبيرهای مختلف مى حال نخستين خود باقى نمى

ضمن اينكه عالم شهود را نهايت نيست و بر ما محيط است و ما بر آن محيط نتوانيم . كند مى

به ايـن كـار  حى ابن يقظانطفيل خود با تأليف  بينيم كه ابن با اين حال مى). 28: همان(» بود

شرح اين قصه كـه شـيخ ابـوعلى يـاد كـرده «استدالل وی اين است كه در . دست زده است

» عبرت است خردمندان را و تذكر است برای كسى كه دل و معرفتى خداداد داشته باشد  است،

مشاهدات حى بن يقظان را در حدی كه ممكن بوده، بـه اشـارت «حال او   اينبا ). 39: همان(

گفتار ما را اين فايده بس باشـد كـه تـرا در عقايـد كهنـه و «و ). 136: همان(است » باز گفته

كنـد درسـت تأمـل  موروث به شك افكند زيرا شك پايه تحقيق است و كسى كـه شـك نمى
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كـالم در هـيچ كتـابى «هرچند ايـن ). 35: همان(» دبر كند و در كوری حيرانى به سر مى نمى

وگوهای معمول مسموع نيفتاده است و اين قصه از مراتب علم مكنون و  ديده نشده و در گفت

اسرار نهانى است كه جز خداشناسان نپذيرند و جز مغروران از آن بيگانه نباشـند و مـا در ايـن 

ايم  امساك داشتند و اين كار را كـردهباره خالف روش صلحای پيشين رفتيم كه در كشف سّر 

البتـه بـاز هـم ). 154: همـان(» تا مگر مردمان را به طريق تحقيق كشانيم و از تقليد برهانيم

 .كليت داستان حى بن يقظان، رمزی است

زنـد، نـام  هـايى چنـد مى طفيل در حى ابن يقظـان خـود دسـت بـه نوآوری به رغم اينكه ابن. 7

سينا در خلق  رسد ابن اين در حالى است كه به نظر مى. راری استهای داستان او تك شخصيت

بـه رغـم اشـاره بـه حـى ابـن  غربت غربيهگام است و سهروردی نيز در  پيش حى ابن يقظان

گويـد، كـه او و  سـخن مى» هـادی ابـن خيـر«يقظان و سالمان و ابسال از شخصيتى به نام 

اما به . ن اويند و رو به سوی او دارندفرزندا) كه خود شخصيتى جديد است(» عاصم«برادرش 

سـينا،  ابن: لحاظ مكانى هر يك از اين سـه فيلسـوف سـه مكـان متفـاوت را مـد نظـر دارنـد

طفيل قهرمانى به نام حى ابن  ابن. طفيل، هند را المقدس را، سهروردی ماوراءالنهر را و ابن بيت

جا و در ضمن يـك داسـتان بـه  كهای سالمان و ابسال ي يقظان را با دو قهرمان ديگر به نام

دهد و  ابن يقظان را در يك داستان شرح مى  سينا كه حى برخالف ابن. كند خواننده معرفى مى

البتـه . برد نام مى اشارات و تنبيهاتدو قهرمان سالمان و ابسال را فقط در يك سطر در كتاب 

نـام  قصه غربـت غربيـهدای سهروردی نيز همين كار را كرد، اما او از اين قهرمان فقط در ابت

اما ويژگـى حـى ابـن يقظـان و . كند برد و سپس داستان خود و برادرش عاصم را بيان مى مى

سينا و سـهروردی و خواجـه نصـير روايـت  طفيل، و تمايز آن از آنچه ابن سالمان و ابسال ابن

طلب آن اسـت حقيقت م«. طفيل وجه فلسفى فراوانى دارد اند، در اين است كه رساله ابن كرده 

ای از عقل فعال يا روح قدسى  سينا و سهروردی چيستانى به نام حى بن يقظان و كنايه كه ابن

اند كه اگر برای آن اهميتى تصور شود از جنبه ادبى آن اسـت، نـه از جهـت آنكـه  ترتيب داده

: 1958طفيـل،  ؛ ابن12: 1334طفيـل،  ابن(» ای از مطالعه آن به دسـت تـوان آورد مطلب تازه

هايى چون حى ابن يقضان و سـالمان و  با اين حال، هانری كربن در خصوص شخصيت). 14

مظـاهری هسـتند مرمـوز و «دانـد بلكـه  نمى» ای و يا خيـالى قهرمانان افسانه«ابسال آنها را 

 ).9: 1384كربن، (» توان آخرين كلمه را درباره آنان ادا كرد مسكوت كه هرگز نمى
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شود، اما اين غربت،  ختم مى» تنهايى و غربت«پايان داستان به مسئله درست است كه آغاز و . 8

ای باشد بـرای تأمـل و  رسد انزوای فرد بيشتر وسيله به نظر مى. غايت نيست بلكه وسيله است

شود و فرد را مسـتعد مشـاهده  كسب معرفت؛ معرفتى كه از آن به عنوان فلسفه اشراق ياد مى

انزوا بستری اسـت بـرای شـكوفايى عقـل انسـان و امكـان  به عبارت ديگر،. كند حقيقت مى

طفيل با اين مسئله مشكلى ندارد كه اگر در جامعه و مدينه كسانى باشـند كـه  لذا ابن. رياضت

يا از زاويه ديگـر، . توان در همان جا به مشاهده حقيقت نائل آمد مى  معرفت اشراقى را بپذيرند،

ردند، ديگر آنها تنها نيستند، و اين نشـان از آن دارد كـه گ وقتى كه او با ابسال به جزيره برمى

 .دانسته است حى در جزيره خودش امكان اجتماع اشراقيان را منتفى نمى

از . اما همه سعادت نيسـت  اگرچه سعادت برخاسته از معرفت اشراقى، نوع كامل سعادت است،. 9

ا به مردمان جزيره مجـاور انتقـال تواند حقايق اشراقى ر رو، آنجا كه حى ابن يقظان نمى همين

كند كه اگر به روش تمثيلى خود باقى بماننـد  كند، بلكه اميدوارشان مى دهد، آنها را تكفير نمى

جاسـت كـه او بـه  از همين). 153: همـان(به سرمنزل يقين و به بهشت برين خواهنـد رسـيد 

و سرانجام همه را نيستى و  همه خلق را از رحمت خدا نوميد ساخته«تازد، چراكه او  فارابى مى

 ).32: همان(» عدم شمرده است و اين خطا نابخشودنى است

  نتيجه

بيرون از دولت يا  شود و موجودِ  ارسطو زمانى گفته بود كه انسان با قوه نطق و با مدينه تعريف مى

كـه تنهاسـت  در واقع دو سر طيف تمدن و نطق، تفـرد و تـوحش اسـت؛ آن. حيوان است يا خدا

در جامعـه و نـاطق (انسان گريزی جز انسان بودن . كه متوحش است، حيوان است  ت و آنخداس

در  طفيـل ابن. تواند خدا شود تواند حيوان شود و نه مى ندارد؛ در تفكر فلسفى، انسان نه مى) بودن

توان ذيل معرفت اشراقى، هم فرديت را حفظ كرد و  دهد كه چگونه مى ، نشان مىابن يقظان  حى

بندی اعمال انسـان بـه  وی در تقسيم. عيت را؛ از اين منظر اثر او، درآمدی بر مدنيت استهم جم

، در كنار انزوای الزم برای مشـاهده حـق، اخـتالط بـا را دهد كه اين معرفت سه دسته، نشان مى

  حـىبه ديگر سخن، . شمارد مهم مى ،های عملى زندگى و ضرورت اكتساب دانش ،طبيعت و خلق

حد وسط دو تفسير زندگى مدنى و غيرمـدنى در مدينـه و خـارج از مدينـه «طفيل  بنا يقظان بن 

نكته مهم اين است كه انسان چه بسا در مدينه يا خارج از مدينه، تنها باشـد، امـا تنهـايى . »است

توانـد بـه مرجـع خـود  آن انسـان مى در خاللای است كه  برای انسان هدف نيست، بلكه توصيه
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طفيل، سعادِت حاصل از معرفت اشراقى پيوسته با تنهايى و رياضت،  ، از نظر ابندر نتيجه. بازگردد

يكى از اعمال انسان است كه بـا آن سـعادت  فقطهمه سعادت نيست؛ وانگهى، تنها بودن و انزوا 

گيرد كه  طفيل به فارابى خرده مى جاست كه از يك سو، ابن شود؛ از همين انسان اشراقى كامل مى

يقظان او وقتى در جزيره خـود   فلسفه منحصر كرده است، و از سوی ديگر، حى ابنسعادت را در 

تـا او را » دود مـى«شود برای رسيدن به او و بيرون آمدن از انزوا، به دنبـال او  با ابسال مواجه مى

وجـوه اجتمـاعى . فرد فلسفى را به فرد مدنى نزديك كند كوشد مىحى ابن يقظان . فراچنگ آورد

ايـن وجـوه . شود كه در موارد متعدد به آنها اشاره شـد انش اشراقى در اموری متبلور مىناشى از د

او ديگر ـ برخالف فرد فلسـفى ـ . كشاند اجتماعى، فيلسوف اشراقى را به سمت نيازهای مدنى مى

  .در انديشه به خدمت گرفتن فرد مدنى نيست
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