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چکیده:
با آغاز ترجمه آثار علمي مسلمانان در قرن  48و  41میالدي توسط اروپايیان ،سیل اين ترجمه
ها در زم اني که مسلمانان در قله شکوفايي علمي بودند ،به اروپا وارد شد .در اين میان يکي از
شاخه هاي مهم ترجمه ،ترجمه آثار فلسفي و ادبي مسلمانان از عربي به التین بود .ابن سینا،
يکي از دانشمندان مشهور ايراني بود که آثار علمي او در حوزه پزشکي و فلسفه مورد استقبال
گسترده اروپايیان قرار گرفت .رساله زنده بیدار (حيبنيقظان) ابن سینا ،از نمايشيترين و
کهنترين رسالههايي است که در سال  4220به زبان فرانسه ترجمه شده است ،و شايد ترجمه
انگلیسي رساله ابنطفیلآندلسي با همین نام ،و اشاره مستقیم ابن طفیل در رساله خود به رساله
زنده بیدار (حيبنيقظان) ابن سینا ،منشاء آشنايي تالکین با رساله ابن سینا وتحت تاثیر قرار
گرفتن او و الهام از آن براي نوشتن کتاب هاي رمان خود شده است .رمان هابیت نوشته جي
آر آر تالکین يکي از جذاب ترين رمان هاي تخیلي فانتزي عصر حاضر است که توانسته
طرفداران بیشماري را به خود جذب کند .در اين پژوهش کوشش شده که به روش تحلیلي-
توصیفي با نگاه به رويکرد ادبیاتتطبیقي به سبك آمريکايي ،اثرگذاري داستان «رساله زنده
بیدار» ابنسینا بر پیکره داستان رمان هابيت )تالکین  )4128،علیرغم تفاوت در محتواي آنها،
بررسي و اثبات شود.
واژگان کلیدي :زنده بیدار ،ابنسینا ،حيبنيقظان ،رمان هابیت ،تالکین ،ادبیاتتطبیقي.
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مقدمه:
در ادبیات تطبیقي به سبك آمريکايي به میزان تاثیر يك اثر بر اثري ديگر که ميتواند
فرهنگي يا هنري يا ادبي باشد پرداخته مي شود .بعبارت ديگر بر خالف فضاي بسته حاکم بر
ادبیات تطبیقي در مکتب فرانسوي که فقط شامل آثار ادبي اروپايي و حتي در آغاز محدود به
آثار نويسندگان معدودي بوده است ،مکتب تطبیقي آمريکايي فضا را براي به بوته نقد گذاشتن
و تجزيه و تحلیل هر نوع آثار ادبي ،هنري و فرهنگي از غرب تا شرق جهان با يکديگر را
فراهم کرده است .همچنین از منظر رويکرد آمريکايي صرف وجود شباهت بدون توجه به
پديده هاي تاريخي و سیاسي ،مي تواند زمینه يك پژوهش تطبیقي باشد (.بحراني،)4101 ،
(ذبیح نیا( ،)4108 ،میرزابابازاده( ،)4101 ،ابراهیمي.))4101 ،
هادي نظري منظم در مقاله «ادبیات تطبیقي (تعريف و پژوهش)» در سال  4120ادبیات
تظبیقي به سبك آمريکايي را اينگونه توصیف ميکند« :مکتب تطبیقي آمريکايي که در نیمه دوم
سده بیستم سر برکشیده بود ،زيباييشناسي و توجه به نقد و تحلیل را در راس کار تطبیقگري
نهاد .مکتب مزبور ادبیات را پديدهاي جهاني و در ارتباط با ساير شاخههاي دانش انساني و
هنرهاي زيبا ميداند و برخي از تطبیقگران معاصر آمريکا ،ادبیاتتطبیقي را با مطالعات فرهنگي
در آمیختهاند» (نظري منظم.)812-884 ،4120 ،
کتاب درآمدی بر مطالعات ادبی تطبيقی ( )4021اثر زيگبرت سالمن پراور با نوآوري در
فن تحقیق تطبیقي بیان شده است که اين نظام بندي ،کمك شاياني به پژوهشهاي علمي
تطبیقي ميکند .پراور نظريهها و حوزه هاي بنیادين و پژوهشي ادبیات تطبیقي را در ده فصل
مطرح ميکند و روش تحقیق هر حوزه نظري را با ذکر مثال و توضیحات کافي و روشن براي
خوانندگان تشريح ميکند .در نخستین فصل ،تعريف ادبیات تطبیقي را بصورت« :اصطالح
ادبیات تظبیقي يعني مطالعه و بررسي ادبیات که از تطبیق بعنوان ابزار اصلي ،و نه هدف،
استفاده مي کند( ».پراور،ترجمه انوشیرواني )44 ،4101 ،بیان ميکند .او از وسیعترين حوزه
پژوهش ادبیات تطبیقي يعني تأثیر و تشابه ادبي شروع ميکند و سپس به حوزههاي جديدتر
ادبیات تطبیقي يعني ترجمه و اقتباس ،مضمونها و پیشنمونهها ،ژانرها ،مکتبها و دورهها،
ساختار ،مکانبندي و نقد ادبي وارد ميشود .فصل مکانبندي اين کتاب از نوآوريهاي پراور
است .اين کتاب در زمره کتابهاي کالسیك و ماندگار در دانشگاههاي معتبر غربي در رشته
ادبیات تطبیقي محسوب ميشود.
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در پژوهش حاضر نشان داده شده که ادبیات و سینماي جهاني از ظرفیتهاي فوق العاده
ادبیات کالسیك ايراني نهايت بهره برداري را کرده و ميکند و صرفا بعنوان نمونه ،يکي از
بهروزترين و پرمخاطبترين آثار ادبي-سینمايي غرب -رمان هابیت نوشته جي آر آر تالکین-
بررسي شده است و نشان داده شده که چگونه بر پايه هاي ادبیات کالسیك ايراني توانسته آثار
جالب توجهي خلق و به جهان عرضه نمايد که با استقبال فراوان روبرو گردد .بر پايه همین
رمان ،سه گانه هابیت در سال هاي  8948تا  8941ساخته شد و بر روي پرده سینما رفت و با
استقبال فراواني روبرو شد.
با توجه به اينکه تعدد سرزمینها و ساکنان آنها در قصه «حيبنيقظان» ،بسیار زياد است،
شماري از تصويرسازيهاي برخي ديگر از رمانهاي تخیلي و نیز داستان و شخصیتهاي
فیلمهاي تخیلي و فانتزي هالیوودي نیز شباهتهاي بسیاري با توصیفات و تصويرسازيهاي
شگفتانگیز داستان «حيبنيقظان» دارد .به طور مثال تصويرسازي تخیلياي که در ادامه به آن
اشاره شده ،شباهتهاي گستردهاي با برخي تصويرسازيهاي رمان «آلیس در سرزمین عجايب»
و يا فیلم سینمايي و فانتزي «سرزمین نارنیا» دارد« :و اما گروهي که پرواز ميکنند ،آنان در
سمت راست مشرقاند و به يك شکل آفريده نشدهاند بلکه هر يك بهشکل کمیابي
(غیرمعمول) آفريده شدهاند که بعضي از آنان در خلقتشان با دو مخلوق و يا با چهار مخلوق
آمیخته شدهاند ،مانند انساني که پرواز ميکند يا ماري که سرش خوک است .گروهي از آنان
ناقص آفريده شدهاند ،همچون شخصي که نیمه انسان و شخصي که پاي انساني است يا کسي
که کف دستي از اوست و مانند آن» .زندهبيدار (ابن سینا ،مترجم برهانينژاد ،4109،ص .)11
اين موضوع ميتواند در پژوهشهاي مستقلي مورد بررسي و بصورت علمي ارائه گردد.
پیشینه پژوهش
با بررسيهايي که در مورد رساله حيبنيقظان انجام شد ،پژوهشها ،مقاالت و کتاب هايي
که به اين رساله به شکل مفصل يا اختصاصي پرداخته باشند ،موارد معدودي مشاهده شد که
هر کدام به اين رساله با نگاه درون رشته اي نگريستهاند ،که به موارد مرتبط تر با موضوع مورد
بررسي مقاله حاضر ،اشاره اي کوتاه ميشود.
"
در مقاله (سیاوشي" ،خوانش تطبیقي حيبنيقظان و رابینسون کروزوئه  )4101به بررسي
ساختار و محتواي دو داستان و بیان وجوه تشابه و تمايز آن ها پرداخته شده است هر چند قبل
از آن (حسن عباس )4021 ،و (عباس عرب )4104 ،اين کار را به گفته اين مقاله بصورت
اجمال انجام داده اند.
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مرتضي بحراني در مقاله ي «وجوه فردي و جمعي روايت حي بن يقظان» ( )4101در مورد
جنبه فلسفي داستان ابنطفیل است هرچند به دامنه تاثیر روايت حيبنيقظان بر ادبیات ساير
ملل نیز مي پردازد ولي به داستان ابنسینا نیز اشاراتي دارد و بیان مي کند که «ابنسینا چیستانى
به نام حيبنيقظان و کنايه اي از عقل فعال يا روح قدسى ترتیب داده است که اگر براي آن
اهمیتى تصور شود از جنبه ادبى آن است ،نه از جهت آنکه مطلب تازه اي از مطالعه آن بتوان
بدست آورد( ».فصلنامه علمي-پژوهشي دانشگاه قم)444 ،
(حجت رسولي )4101 ،در مقاله ي «تحلیل درونمايه ي دو داستان حي بن يقظان به قلم
ابن سینا و ابن طفیل» به مقايسه ،بررسي و شناخت شباهت ها و تفاوتهاي محتوايي دو
داستان (حيبنيقظان ابنسینا و ابنطفیل) پرداخته و در نهايت شباهتهاي ساختاري و
مضموني اين دو را آشکار کرده است.
همچنین در مجموعه مقاالت همايش بین المللي ابنسینا و پايان نامه هايي که در رشتههاي
غیر هنري در اين زمینه انجام شده و يا در آن اشارهاي به اين رساله ابنسینا شده است ،بیشتر
بر جنبه هاي فلسفي ،عرفاني و غیر هنري اين رساله تاکید شده و بررسي ويژهاي در زمینه
داستاني رساله صورت نگرفته است.
(پورشبانان )4101 ،در مقاله خود با عنوان «درآمدی بر تعامل ميان ادبيات کالسيك
عرفانی با سينمای معناگرا» به تبیین چگونگي تعامل میان ادبیات عرفاني با سینماي معناگرا با
روش توصیفي تحلیلي پرداخته و سعي کرده توجه سینماگران ايراني به ظرفیت آثار ادبي
کالسیك ايراني براي استفاده در سینماي هنري و معناگرا و تبديل اين آثار به نسخه هاي
تصويري جلب شود« :اگرچه ارتباط میان ادبیات و سینما همپاي ظهور اين هنر جديد در ساير
نقاط جهان در ايران نیز نمود داشته است ،اما اين ارتباط هرگز رکني اساسي و مهم در توجه به
ادبیات کالسیك نبوده ،و آثار درخوري بر مبناي ادبیات کالسیك ايران در سینماي کشور
بازآفريني نشده است»( .کهن نامه ادب پارسي )88 ،همچنین بیان شده که بررسي تعامل ادبیات
روايي عرفاني با سینماي معناگرا در بستر ارتباط ژانري تا پیش از اين در پژوهش ديگري بدين
شکل مطرح نشده است .تکیه و تاکید مقاله بر شاخصها و عناصر نمايشي مطلوب براي خلق
قصه سینمايي ،بخصوص با تاکید بر رساله حيبنيقظان ابنسینا است.
 .0آثار رمزی-تمثيلی ابنسينا
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ابنسینا فیلسوف و دانشمند بزرگ مسلمان ايراني است که در قرن سوم و چهارم هجري
قمري ميزيست .تقريبا دو قرن قبل از شروع ترجمههاي اروپايیان از کتب عربي مسلمانان ،از
او رسالهها و کتب بسیاري در زمینههاي علمي گوناگون وجود دارد که مشهورترين آنها در
زمینههاي طب و فلسفه و الهیات است .او سه رساله رمزي-تمثیلي به نامهاي «حيبنيقظان»
و«رسالهالطیر» و «سالمان و آبسال» را که درواقع جزء تالیفات عرفاني او محسوب ميشود،
نگاشتهاست ،که نخستین آنها حيبنيقظان است .به اعتقاد هانري کربن اين سه داستان به
منزله سه بخش از دوره سیر و سلوک عارفانه و تجربه عملي خود ابنسینا است ،درست بر
عکس نظر آنماري گواشون که داستان حيبنيقظان را خالي از عرفان ميداند و مدعي است
که تمام اشارات و مضامین و استعارههاي داستان را ميتوان در آثار فلسفي ابنسینا يافت.
(غنیميهالل )4022 ،نیز در اين زمینه ميگويد که ابنسینا داستان فلسفي را در پوشش عرفاني
بیان کردهاست .در مجموع بهنظر ميرسد که بو علي فلسفه و عرفان را درهم آمیخته و معجوني
تازه و شفا بخش براي عالقهمندان ساختهاست( .موسوي،سید رضا.)4121،
عالیه ژرفي در پايان نامه ي خود با عنوان «نسبت حکمت و تمثیل در انديشه ابنسینا با
تاکید بر رساله حيبنيقظان» داستانهاي تمثیلي ابن سینا را اينگونه شرح ميدهد« :داستانهاي
تمثیلي ابنسینا زنجیرههاي سهگانه سیر نفس را نشان ميدهند .در حکايت نخستین
«حيبنيقظان» سالك ،فرشته راهبر را مالقات ميکند....سالك در داستان حيبنيقظان و
رسالهالطیر ،که اکنون در عرفان و مراتب معرفت به درجه کمال رسیدهاست آزادي جاويد و
بازگشت دائمياش تحقق ميپذيرد و دوره سلوک نفس به انجام ميرسد»( .ژرفي)1 :4122 ،
با اينکه رساله حيبنيقظان ابنسینا متقدم بر حيبنيقظان ابنطفیل است ،توجه بیشتر
دانشمندان و محققین به رساله ابنطفیل معطوف شده است .داستان ابنطفیل در کتب متعدد
مورد نقد و بررسي قرار گرفته است ،از جمله کتاب حيبنيقظان (سعد )4008 ،و کتاب الفکر
التربوي عند ابنطفیل (شمس الدين )4021 ،و نیز کتاب مقاربات تطبیقیه في االدب المقارن
(حمود )8999،که در آن رساله ابنطفیل با رمان رابینسون کروزوئه مقايسه شدهاست ،ولي
محققان معدودي مانند هانري کربندر کتاب ابنسینا و تمثیل عرفانى (کربن )4009 ،به بررسي
عرفاني رساله حيبنيقظان ابنسینا وآن ماري گواشون (گواشون  )4080 ،به بررسي فلسفي آن
–که منشا پیدايش قصه ابنطفیل است -پرداختهاند ،و اين تفسیرهاي عرفاني و فلسفي بر
اساس اولین ترجمه و تشريح آن که توسط شاگرد ابنسینا (جوزجاني) نوشته شده ،ميباشد.
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حيبنيقظان ابنسینا اجزاي قصه عرفاني را دارا است از جمله اينکه داستان روايي است که
راوي در آن ،بین پیر و من (اول شخص) جابهجا ميشود و داراي تصاوير متنوعي از رمز و
تمثیل و سمبل است« .وقتي که به سمت مشرق ميروي خورشید را میبیني که از میان دو شاخ
ديو طلوع ميکند .ديو دو شاخ دارد يك شاخ پروازکنان و شاخ ديگر جنبان»( .ابن سینا ،ترجمه
برهاني نژاد ،زنده بیدار .)11 :4109 ،وجود شخصیتهاي انساني کم ،و موجودات و
موقعیتهاي شگفتانگیز بسیار است .همچنین عمل و عکسالعمل بر پايه گفتگو است «با
يکديگر به گفتگو پرداختیم و من از اوضاع و احوالش پرسیدم»( .همان .)42 :قصه عرفاني بیان
ويژهاي دارد و فهم دقیق آن احتیاج به تفسیر و شرح دارد« .نام من زنده است و فرزند بیدارم.
.....روي من به سوي پدر است و او بیدار است همان کسي که کلید همه علوم را به من
بخشید»( .همان.)42 :
 .6معرفی رساله حیبنیقظان ابنسينا
داستان از برخورد سالك که ضمیر اول شخص است و درواقع نمادي از خود ابنسینا است
با پیر راهنما و عارف آغاز ميشود ،حيدر تفاسیر عرفاني و فلسفي به عقل فعال تعبیر شده که
عقل فعال در فلسفه عقول ده گانه ابنسینا ،عقل دهم است که به جبرائیل اشاره دارد.
«....در هنگام گردش پیري را ديدم زيبا ،سالخورده و قوي با آنکه سن و سال زيادي
داشت ،اما همچو جوانان شاداب و با نشاط بود ،اندامش سالم بود و از پیري با او
نشاني نبود جز شکوه و فر پیران( ».همان.)48 :
سالك مشتاق دانستن تجارب و دانسته هاي پیر از عوالم جهان ميشود و پیر براي او رمز و
راز زندگي و چگونگي آماده شدن براي سفر را شرح ميدهد تا اينکه صحبت به سرزمینهاي
موجود در عالم ميرسد.
«پس سخن رسید به سرزمینهايي که او آنجا رفته بود و يا از آنان خبر داشت و آگاه
بود .گفت :زمین سه قسمت است .يك قسمت میان مشرق و مغرب که آن را به تمام
ميشناسند .يکي در آن سوي مغرب و ديگري در آن سوي مشرق( ».همان.)88 :
حي بعد از توصیف سرزمینهاي میاني دور که به غرب نزديكاند به سرزمینهايي ميرسد
که به سمت مشرق است و با حرکت به سمت مشرق ،سرزمینهاي شرقي و موجوداتي که در
آن زندگي ميکنند را شرح ميدهد .حدود بیست سرزمین در اين داستان از غربيترين سمت
عالم تا شرقيترين آن ،توصیف شده که هر کدام شرايط و ساکنان بخصوصي دارند ،از اين
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بیست سرزمین نه سرزمین داراي آباداني ،مردم ثابت و پادشاهي هستند و به طور مشخص
ميتوان به آنها کشور گفت ،باقي سرزمینها فاقد اين خصوصیات هستند.
 اولین سرزمین در دورترين جاي مغرب است که محل درياي چشمه گرم است.
 بعد از آن سرزمین وسیع شورهزاري است که بنیاد زمین است و نور خورشید در آن
اندک است و مدت زماني محدود ميتابد و ساکنانش در آن قرار ندارند و دائم در
جنگ هستند.
















بعد از آن ،سرزمین شورهزار است ولي نور خورشید در آن پررمقتر است و
ساکنانش آرام و قرار دارند و جنگي در آن نیست -و بعد نه آباداني شروع ميشود.-
سپس کشوري است که ساکنان آن مردماني ريزاندام و چاالکند.
بعد از آن کشوري است که مردم آن ريزنقشتر هستند.
سپس کشوري است که مردمي زيبارو دارد و زني بر آنان حکومت ميکند.
بعد از آن کشوري است که مردمانش درشتاندام و زيباروي اند.
سپس کشوري است که مردمانش در زمین فساد ميکنند و پادشاه سرخروي دارند.
بعد از آن کشوري است بزرگ با مردمان پاکدامن و عادل و حکیم.
سپس کشوري است که مردمان زيرک دارد که گرايش به بدي دارند.
بعد از آن کشوري است که بدون مرز است و ساکنانش در شهر زندگي نميکنند.
سپس کشوري است که ساکنانش فرشتگان روحاني اند -و بعد از آن نه کشور ،ديگر
آباداني وجود ندارد تا سرزمین انسانها.-
اولین آن سرزمیني است که در آن هیچ موجودي نیست جز زمین خشك و درياي
پهناور و پرآب و بادهاي سوزان.
بعد سرزمیني که در آن غیر از کوه و آب و باد ،طال و نقره و جواهرات چیزي وجود
ندارد و رويندهاي در آن نیست.
سپس سرزمیني است که مانند سرزمین قبلي است و انواع رويندهها در آن موجود
است.
بعد سرزمیني است که عالوه بر رويندگان انواع حیوانات و موجودات در آن وجود
دارد غیر از انسان.
سپس سرزمیني که انسانها در آن زندگي ميکنند.
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بعد سرزمیني است که در سمت مشرق سرزمین ماست و خورشید در آن از دو شاخ
ديو طلوع ميکند.
و بعد از آن سرزمین مجاور سرزمین فرشتگان زمیني است.
و آخرين سرزمین ،سرزمین فرشتگان زمیني که نزديکترين افراد و سرزمین به پادشاه
(خدا) در شرق هستند و بعد به پادشاه ميرسد ،و در آخر داستان حي ميگويد که
هر عملي که از او سر ميزند در جهت نزديك شدن به پادشاه بودهاست.

«و اگر گفتگوي من با تو و بیدار ساختنت موجب نزديکي من به او (پادشاه) نميشد ،به
سراغ کار هاي ديگر ميرفتم( ».همان)12 :
 .6ترجمه متون مسلمين در اروپا
رشد و توسعه فرهنگ و تمدن اسالمي از قرن اول تا هفتم قمري را به سه مقطع ميتوان
تقسیم کرد .در مقطع اول پس از فتوحات گسترده مسلمانان ،شاهد اخذ علوم از طريق ترجمه
متون علمي به عربي از ملل مختلف هستیم ،که اوج اين مقطع قرن سوم قمري است .در مقطع
دوم ،در دوره طاليي تمدن اسالمي قرار ميگیريم ،قرنهاي چهارم و پنجم هجري که دورهاي
تحسینبرانگیز از توسعه و تکامل علوم فراگرفته شده قديمي ،و ابداع و ايجاد علوم جديد
توسط دانشمندان مسلمان است .با اينکه در مقطع سوم شاهد رکود علمي در تمدن اسالمي
هستیم ،دستاوردهاي علمي مقطع قبل در علوم مختلف ،برتري تمدن اسالمي را بر ساير
تمدنها حفظ ميکند و اين دستاوردها همچنان مورد توجه اروپايیان قرار ميگیرد و آنان به
انتقال فرهنگ و علوم اسالمي از راههاي گوناگون که يکي از راه هاي اصلي آن ترجمه کتب
مسلمانان به زبانهاي اروپايي است ،روي ميآورند .اوج اين مقطع در قرن پنجم و ششم قمري
(دوازدهم و سیزدهم میالدي) اتفاق ميافتد.
محمد رضا ناظري در مقاله «ترجمه متون مسلمین در اروپا قرن هاي  48و  »41در رابطه با
ترجمه در اروپا اينگونه توضیح ميدهد:
«در مقطعي از تاريخ (قرن چهارم و پنجم هجري) تمدن اسالمي به باالترين سطح
رشد و شکوفايي خود ميرسد و در قرنهاي بعدي به دلیل کیفیت برتر علمي
دانشمندان مسلمان و آثار آنها ،تمدن اسالمي نسبت به تمدنهاي ديگر همچنان قوي
و پیشرو است .به همین دلیل اروپايیان با اهتمام زياد از نقاط مختلف به سوي
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مسلمانان براي يادگیري و انتقال علوم مختلف روانه شدند و البته از ديگر راههاي
اصلي اين انتقال و يادگیري ،ترجمه کتب مسلمانان به زبانهاي اروپايي بود که اوج
اين حرکت را در قرنهاي پنجم و ششم هجري (دوازدهم و سیزدهم میالدي) شاهد
هستیم( ».ناظري.)484-482 :4121 ،
اين انتقال فرهنگ و علوم مختلف تا جايي است که گوستاولوبون ،فیلسوف ،مورخ،
جامعهشناس و پزشك فرانسوي ،مسلمانان را تا مدت پانصد سال ،استاد اروپا معرفي ميکند و
اظهار ميدارد که :همانها (مسلمین) بودند که اروپا را علما و عمال و نیز در اخالق تربیت
کرده ،داخل در طريق تمدن کردند .تمدن اسالم و عرب (لوبون )1-1 :4129،
 .0معرفی رمان هابيت
محتواي داستان رمان هابیت مانند ديگر داستانهاي افسانهاي مملو از هیجان و جادو و
جنگاوري است که با تعلیقهاي پر اضطراب درآمیخته و البته در میان اتفاقات داستان ،مبارزه با
اژدها به گفته خود تالکین الهام گرفته از افسانه «بیوولف» ،قديميترين افسانه انگلستان است.
در دنیاي آردا ،بخش میاني ،در روستاي شاير نجیبزادهاي از اقوام هابیتها زندگي ميکند
به نام بیلبو بگینز .بیلبو در خانه مجلل خود در سوراخي درون يك تپه سرسبز زندگي آرامي
دارد که توسط گندالف جادوگر به سفري پرماجرا دعوت و وسوسه ميشود .بیلبو به همراه
همسفرانش قدم در راه خطرناک و پرفراز و نشیبي ميگذارد ،پس از کشمکش هاي فراوان،
درگیري اصلي بین نیروهاي خوب و بد که حاالبا هم متحد شدهاند درمیگیرد و در آخر پس از
پیروزي نیروهاي خیر بر شر ،بیلبو با حلقه جادويي به خانهاش در شاير برميگردد.
رمانهاي «هابیت» و «اربابحلقهها» نوشته جي آر آر تالکین زبانشناس و تاريخشناس
انگلیسي که از خاندان مشهور و اصالتا يهودي تالکوهن (کوهن ،به معني کاهن در زبان عبري)
است ،يکي از معروفترين و پرمخاطبترين رمانهاي دوران ماست که سهگانههاي سینمايي
هابیت وسهگانه اربابحلقهها با بهرهگیري از اين رمانها ساخته شدهاست.
يکي از جنبه هايي که باعث جذابیت هر چه بیشتر داستان اين رمان ها شده ،ترسیم دنیايي
نو است که تخیلي و بسیار منتوع و خالقانه است ،و ساختار جغرافیايي جديدي در جهان
توصیف ميکند ،و سرزمینهايي با خصوصیات گوناگون و جالب توجه و ساکنیني عجیب و
غريب را به تصوير ميکشد .هرچند شخصیت هابیت ،خلق يك موجود جديد خیالي در رمان
هابیت هست ،ولي باقي شخصیتها مانند غولها و گابلینها و دورفها و الفها (پريان)
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موجوداتي اساطیري هستند که در ادبیات اساطیر ژرماني و ايسلندي موجود بودهاند ،البته به
اعتراف تالکین تعريف الفها در اساطیر با تعريف و توصیف تالکین از الفها بسیار متفاوت
است .تالکین در سخنراني سال  4010در يکي از دانشگاههاي اسکاتلند ،تعريف محققان
واژهنگار از پريان را به اين صورت بیان ميکند« :پريان يعني موجودات مافوق طبیعي با
جثههاي ريز که بر اساس داستانهاي عامیانه داراي قدرتهاي جادويياند و ميتوانند بر امور
آدمیان در جهتهاي خیر يا شر بسیار تاثیرگذار باشند ...،در مورد قامت يا جثه ريز انکار
نميکنم که اين مفهوم در کاربرد امروزي (واژه پري يا الف )elf ،يکي از معاني اصلي است».
( ،2003 ،storeyفصل سوم).
اما الفهاي توصیف شده در دنیاي تالکین به هیچ وجه ريزاندام نیستند ،بلکه پريهايي
انسانگونه و زيبا و بلندباال با اندامي متناسب و خوشتراش و اکثرا جنگاوراني شجاع و بعضا
جادوگراني قدرتمند هستند.
«دورفها در اساطیر ژرمنها ،موجوداتي اند که در غارها و کوههاي زمین زندگي ميکنند
و معموال آهنگر و معدنچي و صنعتگر هستند و کوتوله و زشت توصیف شدهاند .وجه
مشخص و پر رنگ در تعريف کوتولهها در رمان هابیت ،آهنگر بودن آنها و ساختن وسايل زيبا
و هنري با آهنگري و زندگي در غارهاست ،اما تعريف دورفها يا کوتولهها در داستانهاي
اساطیر اسکانديناويايي فراتر از آنچه در هابیت آمده ،است .آنها عالوه براينکه صنعتگران
چیرهدستي هستند ،که در غار زندگي ميکنند و قدي کوتاه دارند ،جادوگراني متبحر و عجیب
هم هستند که ،مثال ميتوانند به شکل حیوانات درآيند»( -پیج" ،اسطورههاي اسکانديناوي"
 .-)09-04 :4122نگارش اين آثار ادبي اساطیري مانند اداي منثور (اسنوري) (استورلوسون،
 ،)4889به قرن  48و  41میالدي بر ميگردد يعني دقیقا زماني که اروپايیان در اوج نگارش
ترجمههاي کتب علمي و فلسفي مسلمانان از عربي به زبان التین هستند .شايد به همین دلیل
است که توصیف پايان جهان (راگناروک) ( )Ragnarokدر اسطورههاي اسکانديناويايي
شباهتهاي زيادي به توصیفات روز قیامت در قرآن کريم دارد.
 .6بررسی رمان هابيت و رساله حیبنیقظان بر اساس مضمون ،ساختار ،ژانر ،ترجمه
با نگاه علمي و بر اساس اصول تطبیق ادبي به مقايسه و تطبیق چهار اصل مضمون ،ژانر،
ساختار و ترجمه ،مطرح شده درکتاب درآمدی بر مطالعات ادبی تطبيقی ،پرداخته ميشود.
 .0.6مضمون
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هر دو داستان از سفر يا دعوت به سفر آغاز ميشود .در حيبنيقظان ،سالك توسط حي به
سفر دعوت ميشود و در هابیت ،بیلبو بگینز به دعوت گندالف وارد سفر ميشود .بیلبو در ابتدا
تمايلي به سفر ندارد و به اصرار گندالف با انگیزه مادي (بدست آوردن طال) وارد سفر ميشود
اما سالك از همان ابتدا مشتاق سفر و مصاحبت با حي براي سیر و سلوک در عوالم هستي و
عرفاني است .نکته قابل توجه اين است که سفر هر دو داستان از مغرب شروع شده و به سمت
مشرق است« .گندالف پادرمیاني کرد :اينها دارند مي روند ديدن وطن آباء و اجداديشان ،آن
دوردورها در شرق ،آن طرف سیاهبیشه»( .تالکین ،هابیت .)424 :4128 ،سفر حيبنيقظان هم
از مغرب شروع ميشود به سمت مشرق که در تفاسیر عرفاني مغرب به عالم ماده بدون
صورت تعبیر شده که در ذات ،نیستي است تا وقتي که صورتي بپذيرد و هست شود .درواقع،
مشرق جاي صورت و مغرب جاي ماده است و آنچه میان مشرق و مغرب وجود دارد،
اجسامي هستند که ترکیب صورت و مادهاند« .و چون از آنجا حرکت کني به طرف مشرق مي
روي ،اولین سرزمیني که مي بیني سرزمیني است که در آن هیچ موجودي از انسان و درخت و
سنگ وجود ندارد»( .ابن سینا ،ترجمه برهاني نژاد ،زنده بیدار.)11 :4109 ،
بین شخصیت گندالف و حي هم شباهتهايي وجود دارد ،حي ،پیري سالخورده ولي
شاداب و توانمند و باشکوه است .عارفي است که با راه و روش سفر آشناست و سالك را
راهنمايي ميکند و از خطرها وچارهها باخبر است .گندالف جادوگر پیر ولي تنومندي است که
از برخي اسرار خبر دارد .گندالف همواره با دلسوزي ديگران را راهنمايي ميکند «.حاال
گندالف راهنما شده بود»( .تالکین ،هابیت ،)21 :4128 ،و همیشه در مواقع خطر و ضرور
حضور پیدا ميکند .گندالف ناجي شخصیت اول داستان يعني بیلبو بگینز است .حي و گندالف
هر دو نیرو محرکه سفراند البته با اين تفاوت که حي همه راهها و سختيها و امکانات و هدف
سفر را ميداند ،يك عارف واقعي که بر همه اسرار ،شناخت پیدا کرده و قدرت سفر رفتن را
بدست آورده و پاي در سفر مينهد ،اما گندالف همه راهها و خطرات را نميداند ،قدرت
زيادي ندارد ،در میان سفر دچار سختي و درماندگي هم ميشود ،ولي در راه و سفر و کمك به
بیلبو (و فورودو در ارباب حلقهها) ثابتقدم و محکم است و همواره سر بزنگاههاي خطرناک
خودش را براي نجات همسفران ميرساند و تا پاي جان بر سر اين همراهيها ميماند.
در بررسي ادبي حاضر ،سرزمین ها و شاخصه هاي آن ،نقش محوري و چشمگیري دارد
که علیرغم تأکید مکتب آمريکايى بر "شباهت هاى بي ارتباط" در ادبیات جهان ،اين سطح از
شباهت ها در اين عنصر اصلي ،محتمال ناديده انگاشتن امکان بهره برداري و تقلید تالکین از
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ديگران است .از مقايسه سرزمین هاي مورد استفاده براي داستان پردازي توسط تالکین و رساله
حي بن يقظان به شباهتهاي زير برخورد مي کنیم:
 0.0.6اولين سرزمين مورد مقایسه در دو داستان
سرزمین چهارم در حيبنيقظان به اين صورت توصیف شده است« :نزديكترين آباداني
به ما مکاني است که ساکنان آن ،مردماني ريزاندام و چاالکند و داراي  1شهر است» (ابن سینا،
ترجمه برهاني نژاد ،زنده بیدار ،)19 :4109 ،که توصیفات ساکنان اين سرزمین شبیه به
دورفها است .دورفها در شهري به نام موريا ( )Moriaکه شهري زيرزمیني هست زندگي
ميکنند ،معدن موريا داراي مقادير قابلتوجهي طال است و دورفها تا اعماق زمین را به دنبال
طال حفاري کردهاند .شباهت مردمان سرزمین چهارم با دورفها در اين است که ،دورفها
ريزاندام و کوتوله هستند و جنگاور و چاالکاند.
 6.0.6دومين سرزمين مورد مقایسه در دو داستان
سرزمین پنجم در حيبنيقظان به اين صورت توصیف شدهاست« :و بعد از آن کشوري
است که مردم آن ريزنقشتر از مردمان سرزمین قبلياند ولي نه به چابکي آنان و به نويسندگي
و نجوم و سحر و جادو عالقه دارند و کارهاي ظريف انجام ميدهند»( .همان ،)19 :که
توصیف اين سرزمین و ساکنانش به شاير( )Shireو هابیتها شباهت دارد ،شاير امنترين
شهر خطه میاني است ،ساکنان آن هابیت نام دارند« .هابیتها مردم کوچکي هستند (يا بودند)
تقريبا نصف قد ما ،و کوچکتر از دورفهاي ريشو .هابیتها ريش ندارند( ».....،تالکین ،هابیت،
 .)48 :4128از شباهتهاي اين دو سرزمین ميتوان به ريزاندام بودن موجودات در هر دو
داستان ،ريزتر بودن نسبت به کوتولههاي قبلي ،و چابك نبودن اشاره کرد و با اينکه تالکین
چیزي به عنوان عالقه به نويسندگي و نجوم و سحر در بین هابیتها را صريحا مطرح نمي
کند ،ولي در محتواي داستان ،عالقه هابیتها به نويسندگي و سحر بیان شده است بطوريکه
درآخر داستان بیلبو اقدام به نگارش خاطرات خود مي کند .همچنین در اوايل رمان هابیت ،در
ابتدا وجود امر خارقالعاده و جادويي در بین هابیتها انکار ميشود اما بالفاصله با توضیح
بعدي که« ،مگر آن چیزهاي پیشپا افتادهاي که به آنها کمك ميکند که بيسروصدا و فوري
غیبشان بزند» (اشاره به حلقه جادويي نامرئيکننده دارد) تالکین اثبات ميکند که هابیتها نه
تنها به جادو عالقه دارند بلکه در مواقع ضرور از آن استفاده هم ميکنند و البته در شروع
داستان و برخورد گندالف با بیلبو اين عالقهمندي به طور واضحتري بیان ميشود« :گندالف،
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گندالف! ايدادبيداد! شما همان ساحر خانهبهدوش نیستي که به بابا توک يك جفت دکمه
سردست الماس جادويي داد که خودبهخود بسته ميشد و تا امر نميکردي هیچ وقت باز
نميشد؟  ،...همان آدمي که آتشبازيهاي ناب و عالي راه ميانداخت! .....چقدر معرکه بود!
مثل گل سوسن و گل میمون و مثل درخت آبنوسي که از آتش باشد باال ميرفت و توي گرگ
و میش همه غروب آن باال ميماند»( .همان)42 :
 6.0.6سومين سرزمين مورد مقایسه در دو داستان
سرزمین ششم در حيبنيقظان به اين صورت توصیف شدهاست« :و بعد کشوري است که
مردمش زيباروياند و دوستدار خوشي و شادي از غمها به دورند و سازهاي خوشنغمه
مينوازند و زني بر آنان حکومت ميکند و اينان مردمي خیر و نیك سرشتند ،زماني که از بدي
صحبت شود از آن بیزاري ميجويند»( .ابن سینا ،ترجمه برهاني نژاد ،زنده بیدار.)14 :4109 ،
توصیف اين سرزمین و ساکنانش به توصیف ريوندل ( ،)Rivendellمحل زندگي الفهاي
برين تزديك است« .الفهاي روشن ،الفهاي دانا و الفهاي دريا به سرزمین پريان رفتند و
سالهاي سال آنجا زندگي کردند و زيباتر و خردمندتر و داناتر شدند و قبل از آنکه گروهي از
آنان به جهان پهناور برگردند سحر و جادو و هنر هاي بديع خودشان را در ساختن چیزهاي
بديع و حیرتآور ابداع کردند»( .تالکین ،هابیت .)811-818 :4128 ،عالقهمندي الفها به
موسیقي و آواز اينگونه توصیف مي شود« :بیلبو فکر کرد :اوممم ،به اين ميگن حال و هواي
الفي ... ،و بعد يك دفعه از وسط درختها شلیك ترانه ،مثل شلیك خنده شروع شد»( .همان:
« .)22اينطور وسط درختها ميخنديدند و ميخواندند»( .همان« .)22 :الفها فانوسهاي پر
نور به ساحل آوردهبودند و در همان حال ...در حال خواندن يك ترانه شاد بودند»( .همان)24 :
از شباهتهاي موجود در دو سرزمین ميتوان به زيبارو بودن ،شاد بودن ،عالقه به موسیقي و
نواختن موسیقيهاي خوشنغمه و شاد ،نیكسرشت و خوشذات بودن اشاره کرد.
 0.0.6چهارمين سرزمين مورد مقایسه در دو داستان
سرزمین هفتم در «حيبنيقظان» به اين صورت توصیف شدهاست« :و بعد کشوري است
که مردمانش درشتاندام و زيباروي اند و از خصوصیاتشان اين است که دوري از آنان مفیدتر
و نزديکي با آنان آزاردهنده و رنجآور است»( .ابن سینا ،ترجمه برهاني نژاد ،زنده بیدار:4109 ،
 )14که توصیفات مردمان اين سرزمین به توصیفات الفهاي سیلوان ( )Silvanکه ساکن در
جنگل سیاهبیشه هستند ،نزديك است و در واقع الفهاي ساکن در جنگل به پاکسرشتي و
خوشذاتي الفهاي برين ساکن در ريوندل نیستند« .مردمي که سور و ساتشان بهراه بود البته
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الفهاي بیشه بودند .اينها مردم شريري نیستند .اگر عیبي داشتهباشند اين عیب ،سوءظنشان به
غريبههاست...،با الفهاي برين غرب فرق داشتند و خطرناکتر بودند و بهره آنان از حکمت
کمتر بود ...،با همه اينها الف بودند( .»...تالکین ،هابیت)811-818 :4128 ،
زيبارو بودن ،درشتاندام و قدبلند بودن ،آزاردهنده بودن نزديکي با آنها ،از شباهتهاي میان
اين دو سرزمین است.
 6.0.6پنجمين سرزمين مورد مقایسه در دو داستان
سرزمین هشتم در «حيبنيقظان» به اين صورت توصیف شدهاست« :و بعد از آن کشوري
است که ساکنان آن در زمین فساد ميکنند و به کشتن ،خونريزي و بريدن دست و پا با شادي
و هوسراني عالقهمندند و بر اين مردم پادشاهي سرخروي حکومت ميکند که ستم ،کشتن و
زدن را دوست دارد و ميگويند او دلباخته آن پادشاه زن زيباروست که پیش از اين گفتم»( .ابن
سینا ،ترجمه برهاني نژاد ،زنده بیدار ،)14-18 :4109 ،که توصیفات اين سرزمین و ساکنانش
به موردور 4و ساکنانش يعني اورگها شبیه است .موردور ترسناکترين سرزمین خطه میاني
است که پادشاه آن سائرون 8است ،سرزمیني پر از دود و آتش که همیشه به وسیله چشم
سائرون محافظت ميشود .کوه نابودي که حلقه قدرت نیز در آن ساخته شدهاست ،در اين
سرزمین است .اورگها وحشيترين و خوفناکترين موجودات سرزمین میانياند که بسیار
بيرحم و خونريز هستند.
شباهتهاي ساکنان اين سرزمین با اورگها در بديطینتي و خوفناکي و بيرحم بودن و
عالقه به کشتن آنهاست.
 .6.6ساختار
در فصل هشتم کتاب درآمدي بر ادبیات تطبیقي ،پراور به بحث ساختار و انديشهها و شرح
و تفسیر انواع پيرنگها (طرحها) ميپردازد .از نظر او «رابطه ي علي و معلولي آنها ( برخي
پي رنگها) در آغاز و برخي ديگر از پيرنگها ،رابطه علي و معلولي آنها در میانه و پايان
ظاهر ميشود» ( .پراور )488 ،هرچند رخدادهاي پيرنگ نوع اول گستردهتر است ،اما در آغاز
آنها ،به نوعي به پايان اشاره ميشود .در پيرنگهاي نوع دوم ،درواقع ما با خوانش اثر به سوي
کنشهاي ناشناخته و غیر منتظره حرکت مي کنیم .تغییرات کیفي و استحاله دائما رخ ميدهد.
__________________________________________________________________________
Mordor
2
Sauron
1
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او در ادامه از پي رنگ واکنشي نام ميبرد و که در آن شخصیت اصلي از دنیايي عبور ميکند
که ساکنان آن احوال دروني خود را از رهگذر واکنشهاي مختلف و پاسخهاي منحصر به فرد
به موقعیتهايي که خودشان بوجود ميآورند آشکار ميکنند(.پراور)481 ،
ساختار داستان هابیت تلفیقي از دو نوع پي رنگ نوع اول (رابطه علي و معلولي در آغاز
ظاهر ميشود) و پيرنگ نوع سوم يعني واکنشي است .بر خالف رمان هابیت ساختار در قصه
حيبنيقظان بسیار کمرنگ است .در.قصه حيبنيقظان ابن سینا اصال حادثهاي وجود ندارد و
در نتیجه رابطه علي و معلولي هم وجود ندارد درواقع مي توان گفت که قصه حيبنيقظان از
لحاظ ساختار ،حاوي بستري است که آماده سرازير شدن سیل حوادث و ماجرا در آن است.
بستري شگفت انگیز که فقط کافي است بین اجزاي تشکیل دهنده آن يك حادثه هر چند
کوچك رخ دهد تا ماجرا هاي بزرگ و گوناگون از پس هم ساخته و پرداخته شوند و اين بستر
به حدي نظاممند است که تخیل هر مخاطبي را براي خلق داستان جديد در اين بستر فعال
ميکند .به عنوان مثال ميتوان با در نظر گرفتن جنگي میان دو سرزمین که يکي پادشاه زن زيبا
رو دارد و ديگري که پادشاه سرخ روي ،ماجراهاي پر هیجان و شگفتي را خلق کرد .با توجه
به عناصر مورد استفاده تالکین براي خلق رمان هابیت و مشابهتهاي فراوان آن با بستري که
قصه حيبنيقظان فراهم نموده است ،ميتوانیم تصور کنیم که ساختار رمان هابیت در بستر
قصه حيبنيقظان شکل ميگیرد و تالکین تخیالت خالق و فانتزي خود را در پس زمینهاي
مانند قصه حيبنيقظان خلق کرده است.
 .6.6ژانر
پراور در فصل هفتم کتاب خود تحت عنوان انواع ادبي ،نهضتهاي ادبي ،دورههاي ادبي به
بررسي کلي ژانرهاي ادبي ميپردازد و مفاهیمي مانند رمانتیسم ،رئالیسمف ناتورالیسم و
سمبولیسم را مطرح و بررسي ميکند و بر نگاه تاريخي نسبت به آنها تاکید دارد و به
مشخصات صوري در ژانرشناسي اهتمام ميورزد.
ژانر هر دو اثر فانتزي است .ادبیات تخیلي يا فانتزي گونهاي از داستان پردازي است که در
آن وجود موجودات و اشکال و مناسبات خارق العاده و فرا طبیعي در درون مايه و فضاي
داستان الزامي است .وجود دنیاي خیال انگیز در داستان خواننده را مبهوت خود ميکند و به
همین دلیل داستانهاي تاريخي و اسطورهاي هم از عناصر خیالي همچون ديو و غول و انسان
هاي خارق العاده و  ...استفاده ميکردهاند .داستان رساله ابنسینا هم در عین عرفاني بودن مملو
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از تخیل است .داليل مختلفي براي بیان اين داستان در قالب تخیل بیان شدهاست .به اعتقاد
ابنسینا «قوه مخیله اعجب قواي انسان است ،زيرا توانايي انجام هر چیزي را چونکه اراده کند
در هر زمان و مکان خاصي دارد»( .ابنسینا ،النجاه  )412 :4111به همین دلیل است که در
جهان آثار ادبي و تخلي رو به ژانر فانتزي همراه با عناصر سرشار از اغراق و افراط ،نابهنجاري
و ترس آورده اند(.پوريزدان پناه )4102 ،با اين حال عدهاي بر اين باورند که چون اين رساله
در زماني که ابنسینا در قلعه ورجان در همدان زنداني بوده و به سفارش دوستان نگاشته ،به
صورت رمزي است تا هر کسي از سر آن مطلع نشود و افراد خاصي معنا و مفهوم آن را درک
کنند.
«گويد که پژوژناکي شما بتقاضاکردن مرا ،اي برادران من ،به سوي شرحکردن قصه
حيبنيقظان مر لجاج مرا بناکردن آن هزيمت کرد و مر بند نیت مرا به روزگار
سپوختن بگشاد و نرم شدم مر مساعدتکردن شما را و توفیق و ياري از ايزد است».
(ابن طفیل ،ترجمه فروزانفر ،زنده بیدار .)411 :4104
بهترين دلیل را ميتوان از زبان خود ابنسینا درترجمه و تفسیر بوطیقاي ارسطو يافت.
ابنسینا در کتاب شفا ،فصل نهم« ،کالم مخیل» را توضیح مي دهد و معتقد است که مردم غالبا
مطیع سخن خیال انگیزند تا سخن صادق ،و مخیل کردن کالم را بهترين راه براي جذابیت
بخشیدن به کالم بیان ميکند( .ربیعي.)48 :4104 ،
اما به اعتقاد تالکین با وجود اينکه عنصر اصلي ژانر فانتزي تخیل است« ،جادوي سرزمین
پريان غايتي في نفسه نیست ،محاسن آن در عملکردهايش نهفته است .از جمله اين عملکردها،
يکي هم ارضاي برخي از آرزو هاي ازلي آدمي است .يکي از اين آرزو ها جست و جو و غور
در اعماق زمان و مکان است .آرزوي ديگر ايجاد ارتباط و سخن گفتن با ساير موجودات زنده
است» ( فصلنامه سینمايي فارابي  )21-01 :4121 ،واين دقیقا همان عملکردي است که
ابنسینا ،نه براي ارضاي آرزوها بلکه براي بیان بهتر و کاربرديتر مفاهیم عرفاني خود از آن
استفاده نموده است.
 .0.6ترجمه
چنانچه پیشتر ذکر شد ،ابنطفیل با تاثیر از رساله «حيبنيقطان» ابنسینا ،داستاني را با
همین نام به رشته تحرير درآورده است که خود در مقدمه آن اين تاثیرپذيري را بیان کردهاست.
مقدمه رساله «حيبنيقظان» ابنطفیلآندلسي« :اي دوست بزرگوار و پاکدل ،که خدايت
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زندگاني جاويد دهاد و بسعادت ابدي رساناد ،از من خواهش کردي که اسرار حکمت مشرقي
را که شیخالرئیسابوعليسینا از آن ياد کردهاست تا بدانجا که افشا و اظهار آن روا باشد براي تو
بیان کنم»( .ابن طفیل ،ترجمه فروزانفر ،زنده بیدار « .)89 :4104من قصه ،حيبنيقظان و
سالمان و آبسال ،که شیخابوعلي ياد کرده است براي تو شرح خواهمداد»( .همان. )10 :
همچنین ادوارد پوکاک در سال  4124میالدي «حيبنيقظان» ابنطفیل را از عربي به انگلیسي
ترجمه کردهاست ،يعني درست دو قرن و نیم قبل از اينکه تالکین در سال  4044میالدي ،وارد
دانشگاه آکسفورد شود و در آنجا به مطالعه زبانهاي انگلیسي کهن ،آلماني و فنالندي و ولزي
بپردازد .بنابراين «حيبنيقظان» ابنطفیل به عنوان مرجع ادبي کهن در اختیار دانشگاههاي
مطرح اروپا بوده است.
همچنین آگوست فرديناند میکال مهرن در سال  4220میالدي ،متن عربي و ترجمه فرانسوي
رساله «حيبنيقظان» ابنسینا را براي نخستین بار ضمن رسائل عرفاني ابنسینا در لیدن فرانسه
منتشر ميکند ،که اين تاريخ دقیقا  82سال قبل از اين است که تالکین در سال  4041میالدي ،با
لباس نظامي براي جنگ به فرانسه فرستاده شود.
 .2نتيجهگيری
با توجه به عالقه وافري که تالکین به تاريخ و متون کهن داشتهاست ،مخصوصا متوني که
به اعتقادات مذهبي و عرفاني هم مرتبط بودهاند -طبق مصاحبه تالکین با  BBCکه در آن
درباره نگارش داستانهايش تحتتاثیر داستانهاي تورات و استفاده از واژههاي عبري براي
ساخت زبانهاي فانتزياش صحبت ميکند -و عطشي که براي مطالعه متون کهن داشتهاست،
و با کنارهم گذاشتن شواهد و قرائن در هر دو داستان و قرابتهاي تاريخي ترجمه قصه
حيبنيقظان ابنسینا به زبان فرانسوي و حضور تالکین در فرانسه ،ميتوان گفت تالکین ،رساله
حيبنيقظان ابن سینا را مطالعه کرده و يا از طريق مقدمه رساله حي بن يقظان ابنطفیل با آن
آشنا شده ،و براي شکلبندي رمان هابیت الهامات فراواني از رساله ابنسینا پذيرفته است ،از
جمله ساختار اصلي شخصیتها ،رفتارها و عملکردهاي آنان و حتي شکل و شمايل آنان و
جغرافیايي که محتواي داستان در آن شکل ميگیرد.
تالکین حدودا يك سال بعد از اعزام به جنگ در فرانسه ،به علت بیماري از جنگ معاف
شده و به ديار خود باز ميگردد و  40سال بعد يعني در سال  4018شروع به نگارش رمان
هابیت ميکند .تالکین در سال  4021از دنیا ميرود.
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