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 چکیده:

میالدي توسط اروپايیان، سیل اين ترجمه  41و  48با آغاز ترجمه آثار علمي مسلمانان در قرن 
اني که مسلمانان در قله شکوفايي علمي بودند، به اروپا وارد شد. در اين میان يکي از ها در زم

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 

ترين و  يقظان( ابن سینا، از نمايشي  بن اروپايیان قرار گرفت. رساله زنده بیدار )حي گسترده
به زبان فرانسه ترجمه شده است، و شايد ترجمه  4220هايي است که در سال  ترين رساله کهن

آندلسي با همین نام، و اشاره مستقیم ابن طفیل در رساله خود به رساله  طفیل انگلیسي رساله ابن
يقظان( ابن سینا، منشاء آشنايي تالکین با رساله ابن سینا وتحت تاثیر قرار   بن بیدار )حي زنده

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 

-اري را به خود جذب کند. در اين پژوهش کوشش شده که به روش تحلیليطرفداران بیشم
رساله زنده »تطبیقي به سبك آمريکايي، اثرگذاري داستان  توصیفي با نگاه به رويکرد ادبیات

( علیرغم تفاوت در محتواي آنها، 4128تالکین ، (هابيتسینا بر پیکره داستان رمان  ابن« بیدار
 بررسي و اثبات شود. 

 تطبیقي. يقظان، رمان هابیت، تالکین، ادبیات  بن سینا، حي : زنده بیدار، ابنگان کلیديواژ
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 مقدمه:
تواند  که مي يگرد ياثر بر اثر يك یرتاث یزانبه م يکاييآمر به سبك یقيتطب یاتادبدر 

بعبارت ديگر بر خالف فضاي بسته حاکم بر  .پرداخته مي شودباشد  بياد يا يهنر يا يفرهنگ
یات تطبیقي در مکتب فرانسوي که فقط شامل آثار ادبي اروپايي و حتي در آغاز محدود به ادب

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 

ست. همچنین از منظر رويکرد آمريکايي صرف وجود شباهت بدون توجه به فراهم کرده ا
 ،(4101ي، بحران پديده هاي تاريخي و سیاسي، مي تواند زمینه يك پژوهش تطبیقي باشد.)

 .((4101یمي، ابراه(، )4101، )میرزابابازاده، (4108 ،ذبیح نیا)
ادبیات  4120در سال  «و پژوهش( يف)تعر یقيتطب یاتادب»هادي نظري منظم در مقاله 

دوم  یمهکه در ن يکاييآمر یقيمکتب تطب»کند:  تظبیقي به سبك آمريکايي را اينگونه توصیف مي
 يگر یقرا در راس کار تطب یلو توجه به نقد و تحل يشناس يباييز ،بود یده سر برکش یستمسده ب

و  يدانش انسان ي ها خهشا يرو در ارتباط با سا يجهان اي يدهرا پد یاتنهاد. مکتب مزبور ادب
 يرا با مطالعات فرهنگ یقيتطب یات، ادبيکامعاصر آمر نگرا یقاز تطب يداند و برخ مي يباز يها هنر

  (.812-884، 4120، منظمي نظر) «دان یختهدر آم
در  يسالم ن پراور با نوآور يگبرتاثر ز (4021) يقیتطب یبر مطالعات ادب یدرآمدکتاب 

 يعلم يها به پژوهش يانيکمك شا ي،نظام بند يناست که اشده  یانبیقي تطب یقفن تحق
 فصل ده در را ها و حوزه هاي بنیادين و پژوهشي ادبیات تطبیقي نظريه کند. پراور يم یقيتطب

 براي روشن و کافي و توضیحات مثال ذکر با را حوزه نظري هر تحقیق روش و کند مي مطرح

اصطالح »ل، تعريف ادبیات تطبیقي را بصورت: کند. در نخستین فص مي تشريح خوانندگان
ادبیات تظبیقي يعني مطالعه و بررسي ادبیات که از تطبیق بعنوان ابزار اصلي، و نه هدف، 

 حوزه ترين وسیع از اوکند.  ( بیان مي44، 4101)پراور،ترجمه انوشیرواني،  «استفاده مي کند.

 جديدتر هاي حوزه به و سپس کند مي عشرو ادبي تشابه و يعني تأثیر تطبیقي ادبیات پژوهش

 ها، دوره و ها مکتب ژانرها، ها، نمونه پیش و ها مضمون اقتباس، و ترجمه يعني تطبیقي ادبیات

 پراور هاي نوآوري از کتاب بندي اين شود. فصل مکان مي ادبي وارد نقد و بندي ساختار، مکان

غربي در رشته  معتبر دانشگاههاي ماندگار در و کالسیك هاي کتاب زمره در کتاب است. اين
 شود.  مي محسوب ادبیات تطبیقي
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هاي فوق العاده  شده که ادبیات و سینماي جهاني از ظرفیت   در پژوهش حاضر نشان داده
، يکي از  کند و صرفا بعنوان نمونه ادبیات کالسیك ايراني نهايت بهره برداري را کرده و مي

 -رمان هابیت نوشته جي آر آر تالکین-سینمايي غرب -دبيترين آثار ا روزترين و پرمخاطب به
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 

ساخته شد و بر روي پرده سینما رفت و با  8941 تا 8948رمان، سه گانه هابیت در سال هاي 
 استقبال فراواني روبرو شد. 

، است يادز یاربس ،«يقظان  بن حي»در قصه  ها آن ها و ساکنان ینتعدد سرزمبا توجه به اينکه 
هاي  هاي تخیلي و نیز داستان و شخصیت هاي برخي ديگر از رمان سازي شماري از تصوير

هاي  سازي هاي بسیاري با توصیفات و تصوير ي هالیوودي نیز شباهتهاي تخیلي و فانتز فیلم
اي که در ادامه به آن  سازي تخیلي دارد. به طور مثال تصوير« يقظان  بن حي»انگیز داستان  شگفت

« آلیس در سرزمین عجايب»هاي رمان  سازي اي با برخي تصوير هاي گسترده اشاره شده، شباهت
کنند، آنان در  و اما گروهي که پرواز مي»دارد: « سرزمین نارنیا»ي و يا فیلم سینمايي و فانتز

شکل کمیابي  اند بلکه هر يك به اند و به يك شکل آفريده نشده سمت راست مشرق
اند که بعضي از آنان در خلقتشان با دو مخلوق و يا با چهار مخلوق  معمول( آفريده شده )غیر

کند يا ماري که سرش خوک است. گروهي از آنان  مي اند، مانند انساني که پرواز آمیخته شده
انسان و شخصي که پاي انساني است يا کسي  اند، همچون شخصي که نیمه  ناقص آفريده شده

(. 11،ص 4109نژاد ، )ابن سینا، مترجم برهاني بيدار زنده«. که کف دستي از اوست و مانند آن
 رسي و بصورت علمي ارائه گردد. هاي مستقلي مورد بر تواند در پژوهش اين موضوع مي

 پیشینه پژوهش
ها، مقاالت و کتاب هايي  يقظان انجام شد، پژوهش بن  هايي که در مورد رساله حي با بررسي

که به اين رساله به شکل مفصل يا اختصاصي پرداخته باشند، موارد معدودي مشاهده شد که 
اند، که به موارد مرتبط تر با موضوع مورد  هر کدام به اين رساله با نگاه درون رشته اي نگريسته

 شود. بررسي مقاله حاضر، اشاره اي کوتاه مي
به بررسي  (4101 "کروزوئه ینسونو راب يقظان بن  حي یقيخوانش تطب"در مقاله )سیاوشي، 

قبل  هر چندآن ها پرداخته شده است  يزوجوه تشابه و تما بیان دو داستان و يساختار و محتوا
( اين کار را به گفته اين مقاله بصورت 4104( و )عباس عرب، 4021عباس،  از آن )حسن

 اجمال انجام داده اند. 
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در مورد  (4101)« وجوه فردي و جمعي روايت حي بن يقظان»ي در مقاله ي بحرانمرتضي 
بر ادبیات ساير  يقظان بن دامنه تاثیر روايت حيطفیل است هرچند به  جنبه فلسفي داستان ابن

چیستانى سینا  ابن»نیز اشاراتي دارد و بیان مي کند که  سینا ابنیز مي پردازد ولي به داستان ملل ن
آن  يکه اگر برا استداده  ترتیب از عقل فعال يا روح قدسى يا يقظان و کنايه بن به نام حي

 تواناز مطالعه آن ب يتازه ا مطلب اهمیتى تصور شود از جنبه ادبى آن است، نه از جهت آنکه
 (444پژوهشي دانشگاه قم، -)فصلنامه علمي «.دست آوردب

تحلیل درونمايه ي دو داستان حي بن يقظان به قلم »( در مقاله ي 4101ي، رسول)حجت 
دو  ييمحتوا يها ها و تفاوت شباهت و شناخت يبررس يسه،به مقا« ابن سینا و ابن طفیل

و  يساختار يها شباهتر نهايت د پرداخته وطفیل(  سینا و ابن يقظان ابن بن )حيداستان 
 کرده است.  شکاررا آدو  ينا يمضمون

هاي  و پايان نامه هايي که در رشته سینا مجموعه مقاالت همايش بین المللي ابنهمچنین در 
سینا شده است، بیشتر  اي به اين رساله ابن غیر هنري در اين زمینه انجام شده و يا در آن اشاره

اي در زمینه  اني و غیر هنري اين رساله تاکید شده و بررسي ويژهبر جنبه هاي فلسفي، عرف
 داستاني رساله صورت نگرفته است.

درآمدی بر تعامل ميان ادبيات کالسيك »( در مقاله خود با عنوان 4101، پورشبانان)
با تعامل میان ادبیات عرفاني با سینماي معناگرا  چگونگيبه تبیین  «عرفانی با سينمای معناگرا

ادبي  آثارسعي کرده توجه سینماگران ايراني به ظرفیت  و پرداختهوش توصیفي تحلیلي ر
به نسخه هاي و تبديل اين آثار در سینماي هنري و معناگرا براي استفاده  کالسیك ايراني

گرچه ارتباط میان ادبیات و سینما همپاي ظهور اين هنر جديد در ساير ا»: شودجلب تصويري 
ان نیز نمود داشته است، اما اين ارتباط هرگز رکني اساسي و مهم در توجه به اير نقاط جهان در

کالسیك نبوده، و آثار درخوري بر مبناي ادبیات کالسیك ايران در سینماي کشور  ادبیات
بررسي تعامل ادبیات  همچنین بیان شده که (88ادب پارسي،   . )کهن نامه«نشده است بازآفريني

بدين  معناگرا در بستر ارتباط ژانري تا پیش از اين در پژوهش ديگري يا سینمابروايي عرفاني 
براي خلق ها و عناصر نمايشي مطلوب  شاخص تکیه و تاکید مقاله بر نشده است. مطرحشکل 

 سینا است. يقظان ابن بن  قصه سینمايي، بخصوص با تاکید بر رساله حي
 يناس ابن تمثيلی-آثار رمزی .0
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مند بزرگ مسلمان ايراني است که در قرن سوم و چهارم هجري سینا فیلسوف و دانش ابن
هاي اروپايیان از کتب عربي مسلمانان، از  زيست. تقريبا دو قرن قبل از شروع ترجمه قمري مي
ترين آنها در  که مشهور  هاي علمي گوناگون وجود دارد ها و کتب بسیاري در زمینه او رساله

« يقظان  بن حي»هاي  تمثیلي به نام-. او سه رساله رمزيهاي طب و فلسفه و الهیات است زمینه
شود،  را که درواقع جزء تالیفات عرفاني او محسوب مي« سالمان و آبسال»و « الطیر رساله»و

سه داستان به اين   کربن يبه اعتقاد هانريقظان است.   بن ها حي است، که نخستین آن نگاشته
است، درست بر  یناس خود ابن يو تجربه عملانه عارفو سلوک  یرمنزله سه بخش از دوره س

داند و مدعي است  يقظان را خالي از عرفان مي  بن ماري گواشون که داستان حي عکس نظر آن
سینا يافت.  توان در آثار فلسفي ابن هاي داستان را مي که تمام اشارات و مضامین و استعاره

سینا داستان فلسفي را در پوشش عرفاني  ابن گويد که ( نیز در اين زمینه مي4022هالل،  )غنیمي
آمیخته و معجوني   هم رسد که بو علي فلسفه و عرفان را در نظر مي است. در مجموع به بیان کرده

 . (4121)موسوي،سید رضا، است. مندان ساخته تازه و شفا بخش براي عالقه
با  یناس ابن يشهاند در یلنسبت حکمت و تمث»عالیه ژرفي در پايان نامه ي خود با عنوان 

هاي  داستان»دهد:  گونه شرح مي هاي تمثیلي ابن سینا را اين داستان «يقظان بن  يبر رساله ح یدتاک
 یندهند. در حکايت نخست گانه سیر نفس را نشان مي هاي سه سینا زنجیره تمثیلي ابن

يقظان و  بن يالك در داستان ح....سکند فرشته راهبر را مالقات مي سالك، «يقظان بن حي»
است آزادي جاويد و  کمال رسیده هالطیر، که اکنون در عرفان و مراتب معرفت به درج رساله

 (1: 4122)ژرفي،  .«رسد پذيرد و دوره سلوک نفس به انجام مي تحقق مياش  بازگشت دائمي
 یشتراست، توجه ب یلطف ابن يقظان  بن بر حي  متقدم یناس ابن يقظان  بن رساله حي ينکها  با

در کتب متعدد  یلطف معطوف شده است. داستان ابن یلطف به رساله ابن یندانشمندان و محقق
( و کتاب الفکر 4008)سعد،  يقظان  بن قرار گرفته است، از جمله کتاب حي يمورد نقد و بررس

االدب المقارن  يف یقیهکتاب مقاربات تطب یز( و ن4021 ين،)شمس الد یلطف ابن ندع يالتربو
 ياست، ول شده يسهکروزوئه مقا ینسونبا رمان راب یلطف ( که در آن رساله ابن8999ود،)حم

 ي( به بررس4009سینا و تمثیل عرفانى )کربن،  در کتاب ابن کربن يمانند هانر يمحققان معدود
آن  يفلسف ي( به بررس4080گواشون )گواشون ،  يوآن مار یناس ابن يقظان  بن رساله حي يعرفان

بر  يو فلسف يعرفان هاي یرتفس يناند، و ا پرداخته -است یلطف قصه ابن یدايشپ منشا که–
 .باشد ي( نوشته شده، مي)جوزجان یناس شاگرد ابن سطآن که تو يحترجمه و تشر یناساس اول
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است که  ييداستان روااز جمله اينکه  است ي را داراقصه عرفان اجزاي یناس ابن يقظان  بن حي
از رمز و  يمتنوع يرتصاوو داراي  شود جا مي به و من )اول شخص( جا یرپ یندر آن، ب راوي

دو شاخ  یانکه از م یبینيرا م یدخورش يرو يکه به سمت مشرق م يوقت» است.و سمبل  یلتمث
)ابن سینا، ترجمه  «.جنبان يگرکنان و شاخ د شاخ پرواز يكدو شاخ دارد  يوکند. د طلوع مي يود

و موجودات و  ،کم يانسان يها یتوجود شخص(. 11 :4109، زنده بیداربرهاني نژاد، 
با »گفتگو است  يهالعمل بر پا عمل و عکس. همچنین است یاربس یزانگ شگفت يها یتموقع

 یانبي قصه عرفان(. 42)همان:  «.یدمو من از اوضاع و احوالش پرس یمبه گفتگو پرداخت يکديگر
. یدارماست و فرزند ب زندهنام من ». و شرح دارد یربه تفس یاجآن احت یقدارد و فهم دق اي يژهو

همه علوم را به من  یدکه کل ياست همان کس یدارپدر است و او ب يمن به سو يرو.....
 . (42)همان:  .«یدبخش

 سينا  یقظان ابن  بن معرفی رساله حی .6

است  یناس از خود ابن ياول شخص است و درواقع نماد یرداستان از برخورد سالك که ضم
در تفاسیر عرفاني و فلسفي به عقل فعال تعبیر شده که   حي شود، راهنما و عارف آغاز مي یربا پ

 سینا، عقل دهم است که به جبرائیل اشاره دارد. عقل فعال در فلسفه عقول ده گانه ابن
 ياديبا آنکه سن و سال ز ي، سالخورده و قويباز يدمرا د یريدر هنگام گردش پ....»

با او  یريو جوانان شاداب و با نشاط بود، اندامش سالم بود و از پداشت، اما همچ
 (.48)همان:  «یران.شکوه و فر پ زنبود ج ينشان

رمز و او  يبرا یرشود و پ از عوالم جهان مي یرپ يمشتاق دانستن تجارب و دانسته ها سالك
 يها ینسرزم بهاينکه صحبت دهد تا  يم راز زندگي و چگونگي آماده شدن براي سفر را شرح

 رسد. موجود در عالم مي
از آنان خبر داشت و آگاه  ياکه او آنجا رفته بود و  ييها ینبه سرزم یدپس سخن رس»

مشرق و مغرب که آن را به تمام  یانقسمت م يكسه قسمت است.  ینبود. گفت: زم
 (.88)همان:  «. يکي در آن سوي مغرب و ديگري در آن سوي مشرق.شناسند يم

رسد  مي ييها یناند به سرزم يكدور که به غرب نزد یانيم يها ینسرزم یفاز توص بعد   حي
که در  يو موجودات يشرق يها ینکه به سمت مشرق است و با حرکت به سمت مشرق، سرزم

سمت  ينتر يداستان از غرب يندر ا ینسرزم یستدهد. حدود ب يکنند را شرح م مي يآن زندگ
 يندارند، از ا يو ساکنان بخصوص يطشده که هر کدام شرا یفتوص آن، ينتر يعالم تا شرق



 206 نيتالک تيبا رمان هاب ناياثر ابن س داريرساله زنده ب یتطبيق ادب

466 

 

هستند و به طور مشخص  ي، مردم ثابت و پادشاهيآبادان يدارا یننه سرزم ینسرزم یستب
  هستند. یاتخصوص ينها فاقد ا ینسرزم يتوان به آنها کشور گفت، باق يم

 ت.محل درياي چشمه گرم اس است که مغرب يجا ينتر در دور ینسرزم یناول 

 در آن  یداست و نور خورش ینزم یاداست که بن يزار شوره یعوس ینبعد از آن سرزم
تابد و ساکنانش در آن قرار ندارند و دائم در  يم  محدود يو مدت زمان است اندک

 .جنگ هستند

 تر است و  رمق در آن پر یدنور خورش يزار است ول شوره رزمینس ،بعد از آن
 .-شود يشروع م يو بعد نه آبادان- یستدر آن ن يجنگ ساکنانش آرام و قرار دارند و

 اندام و چاالکند. سپس کشوري است که ساکنان آن مردماني ريز 

 تر هستند. نقش بعد از آن کشوري است که مردم آن ريز 

 کند. رو دارد و زني بر آنان حکومت مي سپس کشوري است که مردمي زيبا 

 روي اند. دام و زيباان بعد از آن کشوري است که مردمانش درشت 

 روي دارند. کنند و پادشاه سرخ سپس کشوري است که مردمانش در زمین فساد مي 

 .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 

 کنند. ر زندگي نميبعد از آن کشوري است که بدون مرز است و ساکنانش در شه 

  يگرد ،و بعد از آن نه کشور-سپس کشوري است که ساکنانش فرشتگان روحاني اند 
 .-تا سرزمین انسانها وجود ندارد يآبادان

 ي ياخشك و در زمینجز  یستن يموجود یچاست که در آن ه ینيآن سرزم یناول 
 .سوزان يها آب و باد پهناور و پر

 وجود چیزي وه و آب و باد، طال و نقره و جواهرات از ک یرکه در آن غ ینيبعد سرزم
 یست.در آن ن اي يندهرو ودارد ن

  ها در آن موجود  يندهاست و انواع رو يقبل یناست که مانند سرزم ینيسرزمسپس
 .است

  و موجودات در آن وجود  یواناتانواع ح يندگانعالوه بر رو کهاست  ینيبعد سرزم
 .از انسان یردارد غ

  کنند مي يکه انسانها در آن زندگ ینيسرزمسپس. 
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 در آن از دو شاخ  یدماست و خورش یناست که در سمت مشرق سرزم ینيسرزم بعد
 .کند طلوع مي يود

  است ینيفرشتگان زم مینمجاور سرز ینو بعد از آن سرزم. 

  به پادشاه  ینافراد و سرزم يکترينکه نزد ینيفرشتگان زم ینسرزمین، سرزمو آخرين
که  دگوي مي   و در آخر داستان حي،رسد  به پادشاه مي و بعدهستند  )خدا( در شرق

 است. هشدن به پادشاه بود يكزند در جهت نزد يکه از او سر م يهر عمل

شد، به  يمن به او )پادشاه( نم يکيساختنت موجب نزد یداربو من با تو  يو اگر گفتگو»
 ( 12)همان:  «.رفتم يم يگرد يسراغ کار ها

 مسلمين در اروپا ترجمه متون .6

توان  رشد و توسعه فرهنگ و تمدن اسالمي از قرن اول تا هفتم قمري را به سه مقطع مي
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 

اي  هاي چهارم و پنجم هجري که دوره گیريم، قرن دوم، در دوره طاليي تمدن اسالمي قرار مي
برانگیز از توسعه و تکامل علوم فراگرفته شده قديمي، و ابداع و ايجاد علوم جديد  تحسین

توسط دانشمندان مسلمان است. با اينکه در مقطع سوم شاهد رکود علمي در تمدن اسالمي 
دهاي علمي مقطع قبل در علوم مختلف، برتري تمدن اسالمي را بر ساير هستیم، دستاور

گیرد و آنان به  کند و اين دستاوردها همچنان مورد توجه اروپايیان قرار مي ها حفظ مي تمدن
هاي گوناگون که يکي از راه هاي اصلي آن ترجمه کتب  انتقال فرهنگ و علوم اسالمي از راه

آورند. اوج اين مقطع در قرن پنجم و ششم قمري  يي است، روي ميهاي اروپا مسلمانان به زبان
 افتد.  )دوازدهم و سیزدهم میالدي( اتفاق مي

در رابطه با « 41و  48 يقرن ها ترجمه متون مسلمین در اروپا»محمد رضا ناظري در مقاله 
 دهد: ترجمه در اروپا اينگونه توضیح مي

جري( تمدن اسالمي به باالترين سطح در مقطعي از تاريخ )قرن چهارم و پنجم ه»
هاي بعدي به دلیل کیفیت برتر علمي  رسد و در قرن رشد و شکوفايي خود مي

هاي ديگر همچنان قوي  دانشمندان مسلمان و آثار آنها، تمدن اسالمي نسبت به تمدن
و پیشرو است. به همین دلیل اروپايیان با اهتمام زياد از نقاط مختلف به سوي 
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هاي  براي يادگیري و انتقال علوم مختلف روانه شدند و البته از ديگر راهمسلمانان 
هاي اروپايي بود که اوج  اصلي اين انتقال و يادگیري، ترجمه کتب مسلمانان به زبان

هاي پنجم و ششم هجري )دوازدهم و سیزدهم میالدي( شاهد  اين حرکت را در قرن
 (.484-482:  4121)ناظري،  «هستیم.

ال فرهنگ و علوم مختلف تا جايي است که گوستاولوبون، فیلسوف، مورخ، اين انتق
کند و  شناس و پزشك فرانسوي، مسلمانان را تا مدت پانصد سال، استاد اروپا معرفي مي جامعه

ها )مسلمین( بودند که اروپا را علما و عمال و نیز در اخالق تربیت  دارد که: همان اظهار مي
 (1-1 :4129)لوبون ، تمدن اسالم و عرب ن کردند.کرده، داخل در طريق تمد

 معرفی رمان هابيت .0

و جادو و  یجانمملو از ه اي افسانه يها داستان يگرمانند د یتداستان رمان هاب ي محتوا
مبارزه با  ،اتفاقات داستان یانو البته در م یختهآم پر اضطراب در يها یقکه با تعلاست  يجنگاور

 است. گلستانافسانه ان ينتر يمي، قد«یوولفب»از افسانه  الهام گرفته نیاژدها به گفته خود تالک
کند  مي يها زندگ یتاز اقوام هاب اي زاده یبنج يرشا ي، در روستایاني، بخش مداآر یايدر دن

 يآرام يسبز زندگ تپه سر يكدرون  يدر خانه مجلل خود در سوراخ یلبوب ینز.بگ یلبوبه نام ب
. بیلبو به همراه شود ماجرا دعوت و وسوسه مي پر يبه سفر جادوگر دارد که توسط گندالف 

گذارد، پس از کشمکش هاي فراوان،  فراز و نشیبي مي همسفرانش قدم در راه خطرناک و پر
میگیرد و در آخر پس از  اند در هاي خوب و بد که حاالبا هم متحد شده درگیري اصلي بین نیرو

 گردد. مي اش در شاير بر با حلقه جادويي به خانهپیروزي نیروهاي خیر بر شر ،بیلبو 
شناس  يخشناس و تار زبان ینآر آر تالک ينوشته ج «ها حلقه ارباب»و  «یتهاب» يها رمان

یسي که از خاندان مشهور و اصالتا يهودي تالکوهن )کوهن، به معني کاهن در زبان عبري( انگل
 ینماييس يها گانه دوران ماست که سه يها رمان ينتر مخاطب و پر ينتر از معروف يکي است،

 .است ها ساخته شده رمان يناز ا یريگ ها با بهره حلقه ارباب گانه سهو یتهاب
 یاييدن یمترس ،رمان ها شده ينداستان ا یشترهر چه ب یتکه باعث جذاب يياز جنبه ها يکي

 در جهان دييجد یاييساختار جغراف و انه است،منتوع و خالق یاربس و یلياست که تخ نو
و  یبعج ینيگوناگون و جالب توجه و ساکن یاتبا خصوص ييها ینو سرزم ،کند توصیف مي

هرچند شخصیت هابیت، خلق يك موجود جديد خیالي در رمان  کشد. يم يررا به تصو يبغر
ها )پريان(  ها و ا لف ها و دورف ها و گابلین ها مانند غول هابیت هست، ولي باقي شخصیت
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اند، البته به  اطیري هستند که در ادبیات اساطیر ژرماني و ايسلندي موجود بودهموجوداتي اس
ها بسیار متفاوت  اعتراف تالکین تعريف ا لفها در اساطیر با تعريف و توصیف تالکین از ا لف

در يکي از دانشگاههاي اسکاتلند، تعريف محققان  4010است. تالکین در سخنراني سال 
پريان يعني موجودات مافوق طبیعي با »کند:  به اين صورت بیان مي نگار از پريان را واژه
توانند بر امور  اند و مي هاي جادويي هاي عامیانه داراي قدرت هاي ريز که بر اساس داستان جثه

گذار باشند،... در مورد قامت يا جثه ريز انکار  هاي خیر يا شر بسیار تاثیر آدمیان در جهت
 «( يکي از معاني اصلي است.elfر کاربرد امروزي )واژه پري يا ا لف، کنم که اين مفهوم د نمي

(storey ،2003.)فصل سوم ، 
هايي  اندام نیستند، بلکه پري هاي توصیف شده در دنیاي تالکین به هیچ وجه ريز اما ا لف

ضا تراش و اکثرا جنگاوراني شجاع و بع باال با اندامي متناسب و خوش گونه و زيبا و بلند انسان
 جادوگراني قدرتمند هستند.

کنند  هاي زمین زندگي مي ها و کوه ها، موجوداتي اند که در غار ها در اساطیر ژرمن دورف»
اند. وجه  و معموال آهنگر و معدنچي و صنعتگر هستند و کوتوله و زشت توصیف شده

وسايل زيبا ها در رمان هابیت، آهنگر بودن آنها و ساختن  مشخص و پر رنگ در تعريف کوتوله
هاي  ها در داستان ها يا کوتوله هاست، اما تعريف دورف و هنري با آهنگري و زندگي در غار

اساطیر اسکانديناويايي فراتر از آنچه در هابیت آمده، است. آنها عالوه براينکه صنعتگران 
عجیب کنند و قدي کوتاه دارند، جادوگراني متبحر و  دستي هستند، که در غار زندگي مي چیره

 "يناوياسکاند يها اسطوره"یج، پ) -«آيند توانند به شکل حیوانات در هم هستند که، مثال مي
، )استورلوسون اداي منثور )اسنوري(. نگارش اين آثار ادبي اساطیري مانند -(04-09: 4122
گردد يعني دقیقا زماني که اروپايیان در اوج نگارش  مي  میالدي بر 41و  48، به قرن (4889

هاي کتب علمي و فلسفي مسلمانان از عربي به زبان التین هستند. شايد به همین دلیل  رجمهت
هاي اسکانديناويايي  ( در اسطورهRagnarokاست که توصیف پايان جهان )راگناروک( )

 هاي زيادي به توصیفات روز قیامت در قرآن کريم دارد.  شباهت
 ساس مضمون، ساختار، ژانر، ترجمهبر ا یقظان  بن و رساله حی يترمان هاب یبررس .6

اصل مضمون، ژانر،  چهار یقو تطب يسهمقا به يادب یقاصول تطباساس  بربا نگاه علمي و 
 شود. پرداخته مي ،يقیتطب یبر مطالعات ادب یدرآمدساختار و ترجمه، مطرح شده درکتاب 

 مضمون .0.6
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به   ان، سالك توسط حي يقظ  بن شود. در حي هر دو داستان از سفر يا دعوت به سفر آغاز مي
در ابتدا  یلبوب شود. شود و در هابیت، بیلبو بگینز به دعوت گندالف وارد سفر مي سفر دعوت مي

شود  )بدست آوردن طال( وارد سفر مي يماد یزهبه سفر ندارد و به اصرار گندالف با انگ يليتما
و  يسلوک در عوالم هستو  یرس يبرا   اما سالك از همان ابتدا مشتاق سفر و مصاحبت با حي

نکته قابل توجه اين است که سفر هر دو داستان از مغرب شروع شده و به سمت است.  يعرفان
، آن يشانوطن آباء و اجداد يدنروند د يدارند م ينهاکرد: ا یانيم لف پادرنداگ» مشرق است.

هم  يقظان  بن حي سفر .(424 :4128یت، هاب)تالکین،  «.یشهب یاهها در شرق، آن طرف س دور دور
بدون  مغرب به عالم ماده يعرفان یرساشود به سمت مشرق که در تف از مغرب شروع مي

 درواقع، .و هست شود يردبپذ يکه صورت ياست تا وقت یستين ،شده که در ذات یرتعب صورت
 ،وجود داردمشرق و مغرب  یانو آنچه ماست ماده  يصورت و مغرب جا يمشرق جا

 يبه طرف مشرق م يو چون از آنجا حرکت کن»اند.  صورت و ماده یبرککه ت ي هستنداجسام
از انسان و درخت و  يموجود یچاست که در آن ه ینيسرزم ینيب يکه م ینيسرزم ین، اوليرو

 .(11 :4109، زنده بیدار)ابن سینا، ترجمه برهاني نژاد،  «.سنگ وجود ندارد
 يسالخورده ول یري، پيحود دارد، هايي وج هم شباهت  بین شخصیت گندالف و حي 

است که با راه و روش سفر آشناست و سالك را  يعارف .شاداب و توانمند و باشکوه است
است که  يتنومند يول یرگندالف جادوگر پ. خبر است ها با چارهوکند و از خطرها  مي ييراهنما

حاال .»کند  مي ييارا راهنم يگراند يهمواره با دلسوزگندالف اسرار خبر دارد. برخي از 
در مواقع خطر و ضرور  یشههم (، و21 :4128 یت،هاب)تالکین،  «.بود  گندالف راهنما شده

و گندالف    حي. است ینزبگ یلبوب يعنياول داستان  یتشخص يگندالف ناج .کند مي یداحضور پ
امکانات و هدف ها و  يها و سخت همه راه   تفاوت که حي يناند البته با ا محرکه سفر یروهر دو ن

کرده و قدرت سفر رفتن را  یداشناخت پ ،که بر همه اسرار يعارف واقع يكداند،  يسفر را م
داند، قدرت  ميها و خطرات را ن نهد، اما گندالف همه راه يدر سفر م يبدست آورده و پا

به در راه و سفر و کمك  يشود، ول هم مي يو درماندگ يسفر دچار سخت یانندارد، در م ياديز
ناک  هاي خطر ه همواره سر بزنگا قدم و محکم است و ها( ثابت )و فورودو در ارباب حلقه یلبوب

  ماند. يها م يهمراه ينجان بر سر ا يتا پا رساند و خودش را براي نجات همسفران مي
در بررسي ادبي حاضر، سرزمین ها و شاخصه هاي آن، نقش محوري و چشمگیري دارد 

، اين سطح از جهان ادبیات در "شباهت هاى بي ارتباط"مريکايى بر آتب تأکید مککه علیرغم 
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 
 اي زير برخورد مي کنیم:ه حي بن يقظان به شباهت

 اولين سرزمين مورد مقایسه در دو داستان 0.0.6
 يآبادان ينتر  يكنزد»به اين صورت توصیف شده است:  يقظان  بن سرزمین چهارم در حي

)ابن سینا، « شهر است 1 ياندام و چاالکند و دارا يزر ياست که ساکنان آن، مردمان يبه ما مکان
(، که توصیفات ساکنان اين سرزمین شبیه به 19: 4109، بیدارزنده ترجمه برهاني نژاد، 

زمیني هست زندگي  ( که شهري زيرMoriaها در شهري به نام موريا ) ها است. دورف دورف
ها تا اعماق زمین را به دنبال  توجهي طال است و دورف کنند، معدن موريا داراي مقادير قابل مي

ها  ها در اين است که، دورف زمین چهارم با دورفاند. شباهت مردمان سر طال حفاري کرده
 اند. اندام و کوتوله هستند و جنگاور و چاالک ريز

 دومين سرزمين مورد مقایسه در دو داستان 6.0.6

 يو بعد از آن کشور»است:  به اين صورت توصیف شده يقظان  بن سرزمین پنجم در حي
 يسندگيآنان و به نو ينه به چابک يلاند و يقبل ینتر از مردمان سرزم نقشيزاست که مردم آن ر

(، که 19)همان:  «.دهند يانجام م يفظر يها سحر و جادو عالقه دارند و کارو و نجوم 
ترين  ها شباهت دارد، شاير امن ( و هابیتShireتوصیف اين سرزمین و ساکنانش به شاير)

ي هستند )يا بودند( ها مردم کوچک هابیت»شهر خطه میاني است، ساکنان آن هابیت نام دارند. 
، یتهاب)تالکین، « ها ريش ندارند،..... هاي ريشو. هابیت تقريبا نصف قد ما، و کوچکتر از دورف

اندام بودن موجودات در هر دو  يزرتوان به  هاي اين دو سرزمین مي (. از شباهت48: 4128
با اينکه تالکین  اشاره کرد و چابك نبودنو ، يقبل يها بودن نسبت به کوتوله يزترداستان، ر

نمي مطرح ها را صريحا  هابیت یندر ب و سحر و نجوم يسندگيبه عنوان عالقه به نو یزيچ
بیان شده است بطوريکه  و سحر يسندگينو ها به هابیت عالقهکند، ولي در محتواي داستان، 

، در درآخر داستان بیلبو اقدام به نگارش خاطرات خود مي کند. همچنین در اوايل رمان هابیت
شود اما بالفاصله با توضیح  ها انکار مي العاده و جادويي در بین هابیت ابتدا وجود امر خارق

سروصدا و فوري  کند که بي اي که به آنها کمك مي پا افتاده هاي پیش مگر آن چیز»بعدي که، 
ها نه  یتکند که هاب کننده دارد( تالکین اثبات مي )اشاره به حلقه جادويي نامرئي« غیبشان بزند

کنند و البته در شروع  تنها به جادو عالقه دارند بلکه در مواقع ضرور از آن استفاده هم مي
گندالف، »شود:  تري بیان مي مندي به طور واضح داستان و برخورد گندالف با بیلبو اين عالقه
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دکمه  دوش نیستي که به بابا توک يك جفت به داد! شما همان ساحر خانه بي  داد گندالف! اي
کردي هیچ وقت باز  شد و تا امر نمي خود بسته مي به دست الماس جادويي داد که خود سر

انداخت! .....چقدر معرکه بود!  هاي ناب و عالي راه مي بازي شد؟ ...، همان آدمي که آتش نمي
رفت و توي گرگ  مثل گل سوسن و گل میمون و مثل درخت آبنوسي که از آتش باشد باال مي

 (42)همان: «. ماند مه غروب آن باال ميو میش ه
 سومين سرزمين مورد مقایسه در دو داستان 6.0.6

است که  يبعد کشور و»است:  به اين صورت توصیف شده يقظان  بن حيسرزمین ششم در 
نغمه  خوش يها ها به دورند و ساز از غم يو شاد ياند و دوستدار خوش يرو يبامردمش ز

 يکه از بد يسرشتند، زمان یكو ن یرخ يمردم ينانکند و ا حکومت مي بر آنان ينوازند و زن يم
(. 14: 4109، زنده بیدار)ابن سینا، ترجمه برهاني نژاد، «. يندجو يم یزاريصحبت شود از آن ب

هاي  (، محل زندگي ا لفRivendellتوصیف اين سرزمین و ساکنانش به توصیف ريوندل )
هاي دريا به سرزمین پريان رفتند و  هاي دانا و الف لفهاي روشن، ا ا لف»برين تزديك است. 

تر و داناتر شدند و قبل از آنکه گروهي از  تر و خردمند هاي سال آنجا زندگي کردند و زيبا سال
هاي  آنان به جهان پهناور برگردند سحر و جادو و هنر هاي بديع خودشان را در ساختن چیز

ها به  مندي الف (. عالقه811-818: 4128، یتهابن، )تالکی«. آور ابداع کردند بديع و حیرت
 يحال و هوا گن يم ينم، به ا م بو فکر کرد: اومیلب»موسیقي و آواز اينگونه توصیف مي شود: 

)همان:  «.خنده شروع شد یكترانه، مثل شل یكها شل دفعه از وسط درخت يكو بعد  ...، يالف
پر  ي ها ها فانوس لفا (. »22)همان:  «.خواندند يو م يدندخند يها م طور وسط درخت ينا(. »22

 (24)همان:  «.ترانه شاد بودند يكدر حال خواندن ...بودند و در همان حال  نور به ساحل آورده
رو بودن، شاد بودن، عالقه به موسیقي و  توان به زيبا ي موجود در دو سرزمین مي ها از شباهت

 ذات بودن اشاره کرد. سرشت و خوش نغمه و شاد، نیك هاي خوش نواختن موسیقي
 چهارمين سرزمين مورد مقایسه در دو داستان  0.0.6

است  يو بعد کشور»است:  به اين صورت توصیف شده «يقظان  بن حي»سرزمین هفتم در 
تر  یداز آنان مف ياست که دور ينا یاتشاناند و از خصوص يرو يبااندام و ز که مردمانش درشت

: 4109، زنده بیدار)ابن سینا، ترجمه برهاني نژاد، «. آور است اردهنده و رنجبا آنان آز يکيو نزد
( که ساکن در Silvanهاي سیلوان ) ( که توصیفات مردمان اين سرزمین به توصیفات ا لف14

سرشتي و   هاي ساکن در جنگل به پاک بیشه هستند، نزديك است و در واقع ا لف جنگل سیاه
راه بود البته  مردمي که سور و ساتشان به»اکن در ريوندل نیستند. هاي برين س ذاتي ا لف خوش
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ظنشان به  باشند اين عیب، سوء ها مردم شريري نیستند. اگر عیبي داشته هاي بیشه بودند. اين الف
تر بودند و بهره آنان از حکمت  هاي برين غرب فرق داشتند و خطرناک هاست،...با الف غريبه

 (811-818: 4128، یتهاب)تالکین، «. ها الف بودند... نکمتر بود،... با همه اي
هاي میان  ها، از شباهت دهنده بودن نزديکي با آن اندام و قدبلند بودن، آزار رو بودن، درشت زيبا

 اين دو سرزمین است. 
 پنجمين سرزمين مورد مقایسه در دو داستان  6.0.6

 يبعد از آن کشور و»است:  شدهبه اين صورت توصیف  «يقظان  بن حي»سرزمین هشتم در 
 يدست و پا با شاد يدنو بر يزيکنند و به کشتن، خونر فساد مي یناست که ساکنان آن در زم

کند که ستم، کشتن و  حکومت مي يرو سرخ يمردم پادشاه ينمندند و بر ا عالقه يو هوسران
)ابن  «.گفتم ايناز  شیکه پ يباروستاو دلباخته آن پادشاه زن ز ندگوي زدن را دوست دارد و مي

(، که توصیفات اين سرزمین و ساکنانش 14-18: 4109، زنده بیدارسینا، ترجمه برهاني نژاد، 
ترين سرزمین خطه میاني  ها شبیه است. موردور ترسناک و ساکنانش يعني اورگ 4به موردور

چشم است، سرزمیني پر از دود و آتش که همیشه به وسیله  8است که پادشاه آن سائرون
است، در اين  شود. کوه نابودي که حلقه قدرت نیز در آن ساخته شده سائرون محافظت مي
اند که بسیار  ترين موجودات سرزمین میاني ترين و خوفناک ها وحشي سرزمین است. اورگ

 رحم و خونريز هستند. بي
دن و رحم بو يو ب يو خوفناک ینتيط يبدها در  هاي ساکنان اين سرزمین با اورگ شباهت

 آنهاست. عالقه به کشتن
 ساختار  .6.6

ها و شرح  آمدي بر ادبیات تطبیقي، پراور به بحث ساختار و انديشه در فصل هشتم کتاب در
ها ) برخي  رابطه ي علي و معلولي آن»پردازد. از نظر او  ها( مي ها )طرح رنگ و تفسیر انواع پي

ها در میانه و پايان  علي و معلولي آنها، رابطه  رنگ ها( در آغاز و برخي ديگر از پي پي رنگ
تر است، اما در آغاز  رنگ نوع اول گسترده هاي پي ( هرچند رخداد488پراور، «. ) شود ظاهر مي

هاي نوع دوم، درواقع ما با خوانش اثر به سوي  رنگ شود. در پي آنها، به نوعي به پايان اشاره مي
دهد.  تغییرات کیفي و استحاله دائما رخ ميهاي ناشناخته و غیر منتظره حرکت مي کنیم.  کنش

 __________________________________________________________________________  
1 Mordor 
2 Sauron 
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کند  برد و که در آن شخصیت اصلي از دنیايي عبور مي او در ادامه از پي رنگ واکنشي نام مي
هاي منحصر به فرد  هاي مختلف و پاسخ که ساکنان آن احوال دروني خود را از رهگذر واکنش

 ( 481ند.)پراور، کن آورند آشکار مي هايي که خودشان بوجود مي به موقعیت
ساختار داستان هابیت تلفیقي از دو نوع پي رنگ نوع اول )رابطه علي و معلولي در آغاز 

رنگ نوع سوم يعني واکنشي است. بر خالف رمان هابیت ساختار در قصه  شود( و پي ظاهر مي
ندارد و اي وجود  يقظان ابن سینا اصال حادثه بن  رنگ است. در.قصه حي يقظان بسیار کم بن  حي

يقظان از  بن  در نتیجه رابطه علي و معلولي هم وجود ندارد درواقع مي توان گفت که قصه حي
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 

هاي بزرگ و گوناگون از پس هم ساخته و پرداخته شوند و اين بستر  ا ماجراکوچك رخ دهد ت
مند است که تخیل هر مخاطبي را براي خلق داستان جديد در اين بستر فعال  به حدي نظام

توان با در نظر گرفتن جنگي میان دو سرزمین که يکي پادشاه زن زيبا  کند. به عنوان مثال مي مي
دشاه سرخ روي، ماجراهاي پر هیجان و شگفتي را خلق کرد. با توجه رو دارد و ديگري که پا

هاي فراوان آن با بستري که  به عناصر مورد استفاده تالکین براي خلق رمان هابیت و مشابهت
توانیم تصور کنیم که ساختار رمان هابیت در بستر  يقظان فراهم نموده است، مي بن  يقصه ح

اي  و تالکین تخیالت خالق و فانتزي خود را در پس زمینهگیرد  يقظان شکل مي بن  قصه حي
 يقظان خلق کرده است. بن  مانند قصه حي

 ژانر .6.6

به  هاي ادبي هاي ادبي، دوره انواع ادبي، نهضتپراور در فصل هفتم کتاب خود تحت عنوان 
پردازد و مفاهیمي مانند رمانتیسم، رئالیسمف ناتورالیسم و  بررسي کلي ژانرهاي ادبي مي

ها تاکید دارد و به  کند و بر نگاه تاريخي نسبت به آن سمبولیسم را مطرح و بررسي مي
 ورزد. مشخصات صوري در ژانرشناسي اهتمام مي

اي از داستان پردازي است که در  ژانر هر دو اثر فانتزي است. ادبیات تخیلي يا فانتزي گونه
طبیعي در درون مايه و فضاي  آن وجود موجودات و اشکال و مناسبات خارق العاده و فرا

کند و به  داستان الزامي است. وجود دنیاي خیال انگیز در داستان خواننده را مبهوت خود مي
اي هم از عناصر خیالي همچون ديو و غول و انسان  هاي تاريخي و اسطوره همین دلیل داستان

ا هم در عین عرفاني بودن مملو سین اند. داستان رساله ابن کرده هاي خارق العاده و ... استفاده مي
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به اعتقاد  است. شده یانب یلداستان در قالب تخاين  یانب يبرا يمختلف يلدال از تخیل است.
را چونکه اراده کند  یزيانجام هر چ ييتوانا يراانسان است، ز ياعجب قوا یلهقوه مخ» یناس ابن

به همین دلیل است که در  (412 :4111 النجاه ینا،س )ابن «.دارد يدر هر زمان و مکان خاص
جهان آثار ادبي و تخلي رو به ژانر فانتزي همراه با عناصر سرشار از اغراق و افراط، نابهنجاري 

رساله  ينکه چون ا اي بر اين باورند با اين حال عده (4102و ترس آورده اند.)پوريزدان پناه، 
، به  گاشتهه و به سفارش دوستان نبود يدر قلعه ورجان در همدان زندان یناس که ابن يدر زمان

معنا و مفهوم آن را درک  ياز سر آن مطلع نشود و افراد خاص ياست تا هر کس يصورت رمز
 کنند. 

کردن قصه  شرح يبرادران من، به سو يکردن مرا، ا   شما بتقاضا يکه پژوژناک يدگو»
 ا به روزگارمر یتکرد و مر بند ن يمتکردن آن هز مر لجاج مرا بنا يقظان بن  حي

 «است. يزداز ا ياريو  یقکردن شما را و توف سپوختن بگشاد و نرم شدم مر مساعدت 
 (.411: 4104یدار زنده ب)ابن طفیل، ترجمه فروزانفر، 

. يافتارسطو  يیقابوط یردرترجمه و تفس یناس ابن خودتوان از زبان  را ميیل دل ينبهتر
دهد و معتقد است که مردم غالبا  يم یحرا توض «یلکالم مخ»، فصل نهم، شفادر کتاب  یناس ابن
 یتجذاب يراه برا ينکردن کالم را بهتر یلو مخ تا سخن صادق، یزندانگ یالسخن خ یعمط

 (.48: 4104یعي، رب) کند. مي  یانبه کالم ب یدنبخش
جادوي سرزمین »اما به اعتقاد تالکین با وجود اينکه عنصر اصلي ژانر فانتزي تخیل است، 

هايش نهفته است. از جمله اين عملکردها،  ان غايتي في نفسه نیست، محاسن آن در عملکردپري
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 

( واين دقیقا همان عملکردي است که 21-01: 4121 ، سینمايي فارابيفصلنامه  « )است
تر مفاهیم عرفاني خود از آن  ها بلکه براي بیان بهتر و کاربردي سینا، نه براي ارضاي آرزو ابن

 استفاده نموده است.

 ترجمه   .0.6
استاني را با سینا، د ابن« يقطان  بن حي»طفیل با تاثیر از رساله  چنانچه پیشتر ذکر شد، ابن

است.  پذيري را بیان کرده آورده است که خود در مقدمه آن اين تاثیر همین نام به رشته تحرير در
 يتدوست بزرگوار و پاکدل، که خدا يا» :يآندلس یلطف ابن «يقظان  بن حي»مقدمه رساله 
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 يقکه اسرار حکمت مشر يرساناد، از من خواهش کرد يدهاد و بسعادت ابد يدجاو يزندگان
تو  ياست تا بدانجا که افشا و اظهار آن روا باشد برا کرده ياداز آن  یناس يابوعل یسالرئ یخرا که ش

و  يقظان  بن من قصه، حي(. »89: 4104یدار زنده ب)ابن طفیل، ترجمه فروزانفر،  «.کنم یانب
 . (10 )همان: «.داد تو شرح خواهم يکرده است برا ياد يعل ابو یخسالمان و آبسال، که ش

طفیل را از عربي به انگلیسي  ابن« يقظان  بن حي»میالدي  4124همچنین ادوارد پوکاک در سال 
میالدي، وارد  4044است، يعني درست دو قرن و نیم قبل از اينکه تالکین در سال  ترجمه کرده

ولزي  ي انگلیسي کهن، آلماني و فنالندي و ها دانشگاه آکسفورد شود و در آنجا به مطالعه زبان
هاي  طفیل به عنوان مرجع ادبي کهن در اختیار دانشگاه ابن« يقظان  بن حي»بپردازد. بنابراين 

 مطرح اروپا بوده است. 
میالدي، متن عربي و ترجمه فرانسوي  4220همچنین آگوست فرديناند میکال مهرن در سال 

سینا در لیدن فرانسه  اني ابنبار ضمن رسائل عرف  سینا را براي نخستین ابن« يقظان  بن حي»رساله 
میالدي، با  4041سال قبل از اين است که تالکین در سال  82کند، که اين تاريخ دقیقا  منتشر مي

  لباس نظامي براي جنگ به فرانسه فرستاده شود.
 گيری  يجهنت .2

است، مخصوصا متوني که  توجه به عالقه وافري که تالکین به تاريخ و متون کهن داشته با
که در آن  BBCطبق مصاحبه تالکین با -اند  عتقادات مذهبي و عرفاني هم مرتبط بودهبه ا

هاي عبري براي  هاي تورات و استفاده از واژه تاثیر داستان هايش تحت درباره نگارش داستان
است،  و عطشي که براي مطالعه متون کهن داشته -کند اش صحبت مي هاي فانتزي ساخت زبان

ترجمه قصه  يخيتار يها تن شواهد و قرائن در هر دو داستان و قرابتهم گذاش کنارو با 
تالکین، رساله توان گفت  مي ینا به زبان فرانسوي و حضور تالکین در فرانسه،س ابن يقظان  بن حي
طفیل با آن  يقظان ابن بن  يقظان ابن سینا را مطالعه کرده و يا از طريق مقدمه رساله حي  بن حي

 از، پذيرفته است یناس از رساله ابن يالهامات فراوان یترمان هاب يبند شکل يبراآشنا شده، و 
آنان و  يلشکل و شما يحت وآنان  يها ها و عملکرد ها، رفتار یتشخص يجمله ساختار اصل

 .گیرد يداستان در آن شکل م يکه محتوا یاييجغراف
یماري از جنگ معاف تالکین حدودا يك سال بعد از اعزام به جنگ در فرانسه، به علت ب

شروع به نگارش رمان  4018سال بعد يعني در سال  40گردد و  شده و به ديار خود باز مي
 رود. از دنیا مي 4021در سال  ینتالککند.  هابیت مي
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