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  طفیل ابن» بن یقظان حیّ «بررسی 

  

  

از منظر ذات

  

  چکیده 

در میان فیلسوفان دین درباره وجودداشتن یا نداشتن ھسته مشترک در تجربه

گرایی و ساخت ذات: دو دیدگاه مطرح است

ھـای دینـی بشـر تأ ھسته مشترک در ھمه تجربـه

گونه تجربه خالصی وجود ندارد و ھمـه انـواع تجربـه معتقدند ھیچ

فرایند پیچیده نظام باورھا یا ساختار مفھومی شکل مـی

ان اسالمی، تقریباً از زمان ابنفیلسوف

طفیل از آن، اگر بنا بـه فـرض، نـوزاد انسـانی از  داشته است که بر اساس تقریر ابن

تنھایی و به دور از انسـان ای قرار گرفته، به آغاز در جزیره

ج با توجه به سرشت الھیتدری خواھد بود به

                                                              
و محقق پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسالمی دانشجوی دکتری فلسفه دین *

فارابیاستادیار دانشگاه تھران، پردیس  **
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در این مقاله، ضمن تبیین . توحیدی را در خود بپروراند و انسانی موّحد گردد ھای اندیشه

گرایی، نخست این ادعا مطرح شـده اسـت کـه داسـتان  گرایی و ساخت دو دیدگاه ذات

گـاه در ادامـه بـا اشـاره بـه  آن. خلق شده اسـتگرایانه  با رویکردی ذات »بن یقظان حیّ «

گرایـی در تجربـۀ  گرایی در این داستان، بـه نقّـادی آن از منظـر سـاخت ھای ذات مایه بن 

  .ایم دینی پرداخته

  ھا  کلیدواژه

بن یقظـان، رابطـۀ زبـان و  طفیل، داستان حیّ  گرایی، ابن گرایی، ساخت تجربه دینی، ذات

  .تفکر

  

  درآمد

یکـی . دینی، مباحث مختلفی ذھن فیلسوفان دین را به خود مشغول داشته استدرباره تجربه 

پرسش ایـن اسـت کـه . است) interpretation(از این مسائل اساسی، تفکیک تجربه از تفسیر 

ھا پیدا کـرد کـه بتـوان ادعـا کـرد  برای ھمۀ تجارب دینی انسان» ھستۀ مشترکی«توان  آیا می

انـد؟ یـا اینکـه  در مرحلۀ توصیف یا تبیـین آن توسـعه یافتـهھای مختلف پس از آن و  الھیات

ھای دینی، اساسـاً در چـارچوب  ھای دینی وجود ندارد، بلکه تجربه ھستۀ مشترکی در تجربه

  گیرند؟  اعتقادی افراد و زبان ناظر به این نظام شکل می -نظام مفھومی 

جربه حضور ندارنـد و ھسـته در پاسخ، برخی از فیلسوفان دین برآنند که تفسیرھا در ذات ت

این ھسته، فراتر از مرزھای ادیـان، . ھای دینی مشترک است و گوھر تجربه دینی در ھمه تجربه

ایـن دسـته از . اعتقـادی گونـاگون اسـت - ھـای مفھـومی ھای مختلف و نظـام ھا و فرھنگ فرقه

انـد، بـه  ھـای دینـی بشـر قائـل فیلسوفان که به وجود ھسـته و ذاتـی مشـترک در تمـامی تجربـه

ـــان  ذات ـــروف) essentialists(گرای ـــد مع ـــاخت. ان ـــرد س ـــابر رویک ـــل، بن ـــی  در مقاب گرای

)constructivism (ای وجـود نـدارد کـه بـدون واسـطه مفـاھیم و باورھـای صـاحب  ھیچ تجربه

ھا از طریق باورھا، مقوالت اکتسابی و چارچوب مفھومِی شـخص  ھمه تجربه .تجربه تحقق یابد

از این نظر، حتی علم به نفـس نیـز کـه بھتـرین نمونـه تجربـه شـھودی . یابند گر تحقق می تجربه

ھای دینی با باورھای فرھنگی و دینـی و مفـاھیم و  تجربه  بنابراین. محصول استنتاج است  است،

شوند؛ این تأثیرگـذاری، چنـدان اسـت کـه افـراد در  ھای فرھنگی محدود و مقید می چارچوب

از این رو، ھـیچ تجربـه . گذرانند ھای متفاوتی را از سر می ع تجربهواق ھای دینی مختلف به سنت



  .)۵۵- ۵۳: ۱۳۸۳پترسون و دیگران، (واحدی که میان افراد مختلف یکسان باشد وجود ندارد 

  بخـش ھای دینی معرفـت یکی دیگر از مسائل مطرح در این زمینه آن است که آیا تجربه

ھـا، فیلسـوفان دیـن  ھسـتند یـا نـه؟ در پاسـخ بـه ایـن پرسـش

این رویکردھا را به لحاظ حجیت تجربه دینی بـرای 

توان در دو دسته کلی موافقان و مخالفان حجیـت معرفتـی تجربـه دینـی جـای 

بـن  ھـای رمـزواری ماننـد حـیّ  رسد در خلق داستان

مثابۀ تنھا رویکرد  گرایی به یقظان در ادبیات فلسفی و عرفانی در سنّت اسالمی، رویکرد ذات

 ھــای مایــه اســت، در بخــش دوم ایــن نوشــتار، نخســت بــن

گرایـی بـه  را نشان داده و سپس از منظر ساخت طفیل

 نا،یسـ ابـن قظـانی بـن یبـر رسـاله حـ یا گونـه  است که در شرح

 یو تکـرار برخـ نایسـ رغم وحدت عنوانش با رساله ابـن

 ایـ نایسـ ابـن قظـانی بـن یّ آن را شـرح و بسـط حـ

کـامًال  یا وهیشـ بـه لیطف رساله ابن یھا و موضوع

 مقالـه این در ما رو، این از. )۱۲: متـرجم مقدمه ،۱۳۵۱ طفیل،

 ضـمنی طـور بـه آن در کـه پـردازیم مـی طفیل ابن

   .است شده 

مـا، صـرفاً  یعرفـان اتیـھا در ادب داستان گونه نیا ا

ھسـتند؟ در پاسـخ  زیـن ییھـا تجربـه نیامکان وقوع چن

 لسـوفانهیف یھـا  ھا تنھا تفنّن رساله نیھستند که در ا

انـد و از  پرداختـه ھـا تیـروا گونـه نیـبه خلق ا شان

 نیـبـه ا شـانیپـس از ا مـانیکه ھمـه حک دارند؛ ھمچنان

: نـک( انـد بـوده قائـل یو بدانھا اعتبار خاصـ اند سته

ھسـتند کـه بـه  یقیبلکه ناظر به حقا ستند،یصرف ن

 ییآثـار و نقشـه راھنمـا نیـخالقـان ا »ینقد حال معنـو

در  تواننـد یمـ زیـن گـرانیانـد کـه د شـده  یمعرفـ 
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واحدی که میان افراد مختلف یکسان باشد وجود ندارد 

یکی دیگر از مسائل مطرح در این زمینه آن است که آیا تجربه

ھسـتند یـا نـه؟ در پاسـخ بـه ایـن پرسـش) برخوردار از حجیت معرفتی(

این رویکردھا را به لحاظ حجیت تجربه دینی بـرای . اند رویکردھای مختلفی در پیش گرفته

توان در دو دسته کلی موافقان و مخالفان حجیـت معرفتـی تجربـه دینـی جـای  اثبات خدا می

  . )۱۱۲-۹۲: ۱۳۹۱و  ۶۲-۴۵ :۱۳۹۲نصیری، : نک(داد 

رسد در خلق داستان از سوی دیگر، از آنجا که به نظر می

یقظان در ادبیات فلسفی و عرفانی در سنّت اسالمی، رویکرد ذات

اســت، در بخــش دوم ایــن نوشــتار، نخســت بــن  شــده  فــرض گرفتــه ممکــن پــیش

طفیل ابن بن یقظان گرایی در داستان حیّ  ذات

  .ایم نقّادی آن پرداخته

است که در شرح یاز جمله کسان طفیل ابن

رغم وحدت عنوانش با رساله ابـن جداگانه نگاشته است که به یا رساله

آن را شـرح و بسـط حـ تـوان یھرگز نم ،یو یلیتمث یھا تیشخص

و موضوع ھا هیما نب رایدانست، ز یسھرورد یھا رساله

طفیل، ابن ؛۲۷۸: ۱۳۸۷ کربن،: نک( اند رفته کار متفاوت به

ابن یقظان بن   حی رساله انتقادی بررسی به تنھا

 ادعا ھا انسان ھمه ادراکی ھای تجربه وحدت

ایکه آ شود یپرسش مطرح م نیا نجایدر ا

امکان وقوع چن یآنھا مدع سندگانینو نکهیا ای اند لیتمث

ھستند که در ا یمانیآثار حک نیکنندگان ا گفت خلق دیبا

شانیمدعاھا بودن یواقع یاند، بلکه بر مبنا نکرده

دارند؛ ھمچنان زیآنھا را ن بودن یواقع یادعا رو، نیھم

ستهینگر یعنوان آثار خاص حکمت مشرق آثار به

صرف ن لیھا تمث داستان نیا بنابراین،. )۲۰: ۱۳۵۱ طفیـل، ابن

نقد حال معنـو«اند و چونان  شده یرگریزبان رمز تصو

 یبه مقامات عرفـان گریتشرف سالکان د یبرا
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 آغـاز در خـود طفیل ابن. )۳۰- ۱۲: متـرجم مقدمه ،۱۳۸۷ کربن،( کنند هخاص ھمان احوال را تجرب یطیشرا

 را کشـف و بحـث و قـال و حـال کـه اسـت کسی نصیب سخن گونه این«: نویسد می این رساله

 رمـزی و غیرمتعـارف ھا رساله این زبان که حال عین در بنابراین،. )۲۱: ۱۳۵۱ طفیل، ابن( »باشد واجد

داسـتان،  نیخود از ا تیاو در روا. پنداشت یواقع ریو غ یمجاز یآن را زبان توان یاست، نم

از  یو آن را نمونـه کـامل کند یم انیمدارج کمال ب نیرا تا آخر یرشد نوزاد انسان یچگونگ

 ریانسـان بـه درجـه تعقـل کـامًال مسـ یترقـ حیدر تشر یو. دھد یو تدرج انسان قرار م یترق

مباحـث علـم  نیتر قیبه دق یعیبحث را از مسائل فلسفه طب نکهیتا ا ردیگ یم یپ افلسفه مشاء ر

و حرکـات  یاحکـام شـرع لیـتا آنجا که در بحث رابطه انسان بـا خـدا و تعل کشاند یم یلھا

ھرکـدام  یو بـرا کنـد یھم بحـث مـ انهیصوف» زدن چرخ«از  ی، حت»نماز و حج«مانند  یعباد

 اسـت یافتـه توجـهفطرت خود به آنھـا  به قظانی بن یکه ح شمارد یم را بر یآنھا جھت و سبب

  .)۷ :مقدمه مترجم ،۱۳۵۱ طفیل، ابن(

 لیـمثـال، دل یآن است که برا قظانی بن یّ ح لیتمث  درباره امکان وقوع تجربه گرینکته د

را ) عتیشـر( نیو د) حکمت(عقل  انیداستان آن است که رابطه م نیبه ا لیطف پرداختن ابن

کنـد و از  نیـینداشتند تب یا نگاه ھمدالنه لسوفانیخود که به فلسفه و ف نیمردمان سرزم یبرا

 ن،یبنـابرا. آورد یمـ قظانی بن یّ مسئله در قالب داستان ح نیحل خود را بر ا راه یو رو، نیھم

 زیـحـل او ن بـوده اسـت، راه یواقعـ یا او دغدغه یبرا نیگونه که مسئله رابطه عقل و د ھمان

   .بودخواھد  تیبر واقع  یمبتن

بـن  حـیّ «ت کـه رسـالۀ که ممکن است در اینجـا بـه ذھـن برسـد آن اسـ دیگری پرسش

ھـای  گونـه ادعـای مکاشـفه ھای فلسـفی اسـت و ھـیچ مایه طفیل، داستانی با درون ابن» یقظانِ 

گرایانـه بـه نقـادی آن  ھای دینی در آن وجود ندارد تا با رویکـردی سـاخت عرفانی و تجربه

اوالً، در این داسـتان : شود پرداخته شود؟ این پرسش، با در نظر داشتن دو نکته پاسخ داده می

بـن یقظـان در خلـوت  ھای عرفانی حیّ  ھای باطنی و تجربه عرفانی، بارھا به مکاشفه -فلسفی 

اش ادعـا شـده اسـت و  ھای بـاطنی او بـا تـأمالت فلسـفی اش اشاره شده و تطابق یافته تنھایی

 -۱۲۰، ۱۱۴: ۱۳۵۱طفیـل،  ابن: نک(ھا نیز بر چنین مبنایی استوار است  گونه داستان اساساً رمزوارگِی این

گرایانه در ایـن داسـتان  ھای ذات مایه کم غلبۀ بن ؛ ثانیاً، دست)۱۱۲و  ۴۰-۳۷: ۱۳۸۶؛ صاحب الفصول، ۱۲۶

ــه ــرای ھمــۀ انســان کــه ب ــأمالت فلســفی ب ــا در شــرایط یکســان  شــکل ادعــای یکســانی ت ھ

ه در مباحـث عرفـانی گرایانـ شود، آن را شاھد مناسبی برای ادعاھـای ذات تصویرپردازی می



بنـابراین، مقصـود مـا ایـن  .ایـم سازد که ما نیز بیشتر از ھمین منظر بـه نقـادی آن پرداختـه

ھا تنھا از طریق تجربه دینـی اقـدام کـرده و بـه  بن یقظان در کسب این معرفت

ھـا صـرفاً  گونـه داسـتان گـوییم کـه ایـن به بیان دیگر، ما نمی

ھای دینی نویسندگانشان ھستند، بلکه از آنجا که ادعـای یکسـانِی تـأمالت عقالنـی و 

ھـا غالـب اسـت و مطـابق بـا رویکـرد  ھای حصولی در آنھا بـرای ھمـۀ انسـان

فرض گرفتـه شـده  ھا در آنھا پیش گرایی، امکان حصول معارف یکسان برای ھمه انسان

گرایـی درتجربـه دینـی و از سـوی دیگـر بـه  گرایی و ساخت

اختصـار بـه بررسـی آن  شود که در ادامـه بـه شناسی مربوط می

  ھای دینی ھا دربارۀ ھستۀ مشترک در تجربه

گـوھر مشـترک داشـتن یـا نداشـتن گفتیم که دربارۀ مسـئلۀ تفکیـک تجربـه از تفسـیر و یـا 

گرایـی در فلسـفۀ دیـن پدیـد آمـده  گرایی و ساخت

  .پردازیم در ادامه به تبیین این دو دیدگاه در مباحث تجربه دینی می

اتّو و والتـر اسـتیس برآننـد کـه برخی از متفکران از جمله ویلیام جیمز، شالیرماخر، رودلف 

شـان یـک ھسـته  ھای دینی در ھمـه ادیـان و مـذاھب بـا ھمـه تنـوع و گونـاگونی

ھای دینِی افـراد متعلـق بـه ادیـان مختلـف  مایه ھمه تجربه

بـه . گیـرد ھای دینی پس از این مرحلۀ اولیه و مقـدماتی شـکل مـی

ھای  ھای دینی یک احساس باطنی است و نظام باور این گروه از فیلسوفان، گوھر تمام تجربه

آن گـوھر  ھایی متفاوت از ھمگی روگرفت...  الھیاتی توحیدی، تثلیث، ھندویی یا بودایی و

مـثًال ویلیـام جیمـز  البته این گروه در تعیین ھسته مشترک با یکدیگر اختالف نظر دارند؛

منـد مطـرح کـرد، معتقـد اسـت  بار مباحث تجربه دینی را بـه صـورت نظـام

معنای نفـی آن نیسـت، بلکـه تنھـا تـالش  بن یقظان، نقد سلبی آن به

  . گرایی به نقد آن بپردازیم گرایی را در آن نشان دھیم و از منظر ساخت
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سازد که ما نیز بیشتر از ھمین منظر بـه نقـادی آن پرداختـه می

بن یقظان در کسب این معرفت  نیست که حی

به بیان دیگر، ما نمی. چنان معارفی دست یافته است

ھای دینی نویسندگانشان ھستند، بلکه از آنجا که ادعـای یکسـانِی تـأمالت عقالنـی و  تجربه

ھای حصولی در آنھا بـرای ھمـۀ انسـان کسب معرفت

گرایی، امکان حصول معارف یکسان برای ھمه انسان ذات

گرایی و ساخت ه مباحث ذاتاست، از سویی ب

شناسی مربوط می مباحث ساختارگرایی در زبان

.خواھیم پرداخت
1

  

  

ھا دربارۀ ھستۀ مشترک در تجربه دیدگاه. ۱

گفتیم که دربارۀ مسـئلۀ تفکیـک تجربـه از تفسـیر و یـا 

گرایی و ساخت ھای دینی، دو گرایش عمده ذات تجربه

در ادامه به تبیین این دو دیدگاه در مباحث تجربه دینی می. است

  

  گرایی در تجربه دینی ذات) الف

برخی از متفکران از جمله ویلیام جیمز، شالیرماخر، رودلف 

ھای دینی در ھمـه ادیـان و مـذاھب بـا ھمـه تنـوع و گونـاگونی ھمه تجربه

مایه ھمه تجربه مشترک دارند؛ بدین معنا که درون

ھای دینی پس از این مرحلۀ اولیه و مقـدماتی شـکل مـی سازی یکسان است و نظام

باور این گروه از فیلسوفان، گوھر تمام تجربه

الھیاتی توحیدی، تثلیث، ھندویی یا بودایی و

  .و احساس مشترک ھستند

البته این گروه در تعیین ھسته مشترک با یکدیگر اختالف نظر دارند؛

بار مباحث تجربه دینی را بـه صـورت نظـام که برای نخستین

                                                              
بن یقظان، نقد سلبی آن به الزم به یادآوری است که منظور ما از نقّادی داستان حیّ . 1

گرایی را در آن نشان دھیم و از منظر ساخت ایم سیطرۀ رویکرد ذات کرده
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دارای ھستۀ مشـترکی ) quasi-chaos(شان  ھا داریم، در عین آشفتگی ھایی که ما انسان تجربه

شـود و  واسـطه بـر مـا آشـکار مـی این ھسته مشترک، احساسی بـاطنی اسـت کـه بـی. ھستند

؛ یعنی )James, 1904: 5-7 & 15-16(بخشی نیز دارد  که مفھومی و تصوری باشد، جنبۀ معرفتآن بی

رو، ویژگـی  شود، دریافتی احساسی است و از ایـن ھای دینی حاصل می شناختی که از تجربه

ایمـان  واسـطۀ بنابراین، به اعتقاد وی نه با عقل و برھان، بلکـه بـه. استنباطی و استداللی ندارد

بـه بـاور جیمـز، . آورنـد است که مـردم بـه دیـن روی مـی  درونی و احساِس خدا در زندگی

ھای دینـِی شخصـی در حـاالت عرفـانی آگـاھی قـرار دارد؛ یعنـی از  ھا و کانون تجربه ریشه

 آورنـد یابنـد و بـه او ایمـان مـی ھای باطنی از خدا می ھای عرفانی، افراد شناخت طریق تجربه

)James, 1902 - 1910: 342, 377, 389(.  

رودلف اتو با اعتقاد به وجـود ھسـتۀ مشـترک در تمـامی ادیـان، بـه بررسـی در ادیـان سـامی 

یا احسـاس وابسـتگی وجـودی انسـان  )creature- feeling(» احساس مخلوقیت« آن را زد وپردا می

شناسـد  سـامی مـیاو این احساس مخلوقیت را نیروی حیاتی عظیمی در ادیـان . داند به دیگری می

، گـوھر دیـن و ھسـتۀ »جذبه«و » شوق«، »عظمت«، »ناکی ھیبت«، »رازآمیزی«که با عناصری مانند 

امـر قدسـی یـا «منظـور اتـو از . )۹۶- ۵۱: ۱۳۸۰اتـو، (دھـد  را تشـکیل مـیھای دینـی  مشترک ھمه تجربه

) irreducible(ناپـذیر  و تحویـل) sui generis(، حالتی روانی است که کامالً منحصر به فـرد »مینوی

وی . به ھر امر دیگری است؛ حالتی که آموختنی نیست، بلکه بایـد در ھـر فـردی برانگیختـه شـود

  . )ھمان(» ھیچ دینی وجود ندارد که واجد چنین معنای زنده و ھسته باطنی واقعی نباشد«: نویسد می

ھـای عرفـانی  تاست که به ذات مشترک در تمامی ادیـان و سـن یاستیس نیز از فیلسوفان

وی با اشاره به دو گونه سیر آفاقی و انفسـی در حـاالت عارفـان، در تبیـین اینکـه . قائل است

وحدت یا واحد، تجربه و «: نویسد بیند، می عارف در سیر آفاقی چگونه کثرت را وحدت می

او پـس از تفکیـک میـان . )۵۸: ۱۳۶۷اسـتیس، (» ھای گونـاگون اسـت مفھوم کانونی تمامی عرفان

ممکـن اسـت از ... متعلق تجربـه اسـت، نـه تعبیـر] وحدت[«: نویسد مرحلۀ تجربه و تعبیر، می

وحدت، تعابیر گوناگونی شود و این تعابیر غالباً و قاعدتاً مبتنی بـر محـیط فرھنگـی و زمینـه 

از آنجا که ادراک وحـدت در احـوال عارفانـه ھمـراه بـا احسـاس . اعتقادی ھر عارف است

 بلکـه نیسـتند، تعبیـر جزو خود که -ّرک و تیّمن و نجابت و نزاھت است انبساط روحی و تب

عارفـان . انـد خوانده) divine(دار آن را الھی  رو، عارفان دین از این -اند حال آن عاطفی پیامد

انـد، آن  انـد و روایـت کـرده ندرت یھودی که چنـین حـالی را دریافتـه مسیحی، مسلمان و به



بـه ھـر . )۵۸: ھمـان(» انـد تشتّت ھمانا وجود واحد ربوبی یا خدا دانسـته

آگـاھی وحـدانی، . ۱: داند روی، استیس گوھر تجربه عرفانی را دارای ھفت ویژگی زیر می

احسـاس عینیـت یـا حقیقـت . ۳مکانی؛  زمانی و بی

ــیمن، صــلح و صــف ــرک و ت ــر قدســی، . ۵ا و نظــایر آن؛ احســاس تب احســاس ام

  . )۵۴-۵۳: ۱۳۸۳پترسون و دیگران، : نک(ناپذیری  بیان

وی ماننـد کـارل . تـر اسـت گرایی مایل ھیک نیز از جمله متفکرانی است که به ذات

  محــوری از عصــر دیــن را بــه لحــاظ تــاریخی بــه ســه دورۀ پــیش

)axial period(
2
و دورۀ پــس از عصــر محــوری  

محوری، دو جنبۀ  سپس برای دین در دورۀ پس از عصر

بُعـد شود و خود بر  قائل می) عنوان معنویّت دین به

دانـد  کند و آن را اصـیل مـی ید میککه امری فردی است تأ

ھای مختلف کـه برآمـده از  در سنّت) معنویّت(ھای معنوی 

 متـأثر از بحـث نـومن و وی. )ibid.: 15(باشند، لّب و حقیقت دیـن ھسـتند 

معتقد است نومن یا گوھر دین ھمـان جنبـۀ درونـی و معنـوی دیـن 

ھای بیرونـی و پدیـدارِی دیـن  ھا و جنبه چیز است و نھادھای دینی ھمان فنومن

عنـوان ذات  کند و بر معنویت به گرایی دینی را مطرح می

(.  

شود که در این دوره ادیان ابتدایی و سـاختارھای  پیش از میالد اطالق می

 ھا بر ارگانیسم جھانی حاکمیت دارند و انسان در این میان جزئی از طبیعـت

شـود کـه در ایـن دوره، اندیشـمندانی بـزرگ بـا  پیش از میالد اطالق مـی

  .اند

تدریج بُعد درونـی دیـن  شود که در آن به پیش از میالد تا کنون اطالق می

شـوند و توجـه بشـر از جنبـۀ بیرونـی بـه جنبـۀ  از ھم متمایز می) عنوان نھاد

  ).۵۹۲: ۱۳۹۲باربور، : نک(یابد  ھای دینی اعتبار می شود و از ھمین رو، دین فردی و تجربه

را مستقیماً تجربـه کنـیم، بلکـه ) نومن(نفسه  بر این اعتقاد است که ما قادر نیستیم واقعیت فی

) ھـا فنـومن(بـا جھـان پدیـدارھا  -...  زمان، مکان، وحـدت، کثـرت و

ھا منشأ این مقوالت ھستیم  گفت ما انسان او می. ر تعیین ساختار واقعیت دخیل است

ھر تجربۀ ممکنی ھستند » واسطۀ«ای که این مفاھیم و مقوالت  گونه
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تشتّت ھمانا وجود واحد ربوبی یا خدا دانسـتهوحدت را بدون تفرقه و 

روی، استیس گوھر تجربه عرفانی را دارای ھفت ویژگی زیر می

زمانی و بی بی. ۲وحدت حقیقی، خأل، آگاھی ناب؛ 

ــیمن، صــلح و صــف. ۴داشــتن؛  ــرک و ت احســاس تب

بیان. ۷نمایی؛  متناقض. ۶دار یا الوھی؛  حرمت

ھیک نیز از جمله متفکرانی است که به ذات جان

دیــن را بــه لحــاظ تــاریخی بــه ســه دورۀ پــیش) Karl Jaspers(یاســپرس 

)pre-axial period(،
1
(محــوری  دورۀ عصــر 

)post-axial period(
3
سپس برای دین در دورۀ پس از عصر. کند تقسیم می 

دین به(و جنبۀ درونی ) عنوان نھاد دین به(بیرونی 

که امری فردی است تأ) spirituality(درونی و معنویت 

)Hick, 2006: 3-8( .ھای معنوی  به باور او، تجربه

باشند، لّب و حقیقت دیـن ھسـتند  جنبۀ درونی دین می

فنومن در فلسفه کانت،
4

معتقد است نومن یا گوھر دین ھمـان جنبـۀ درونـی و معنـوی دیـن  

چیز است و نھادھای دینی ھمان فنومن است که یک

گرایی دینی را مطرح می رو، او نظریۀ کثرت از ھمین. ھستند

)ibid.: 163(ورزد  ید میکن تأمشترک ھمۀ ادیا

                                                              
پیش از میالد اطالق می ۸۰۰دورۀ پیش از عصرمحوری، به محدودۀ زمانی  .1

ھا بر ارگانیسم جھانی حاکمیت دارند و انسان در این میان جزئی از طبیعـت اند و بنابر آنھا، الھه ای و محلّی شکل گرفته قبیله

  . شود شمرده می

پیش از میالد اطالق مـی ۲۰۰تا  ۸۰۰دورۀ عصرمحوری، به محدودۀ زمانی . 2

اند آفرین در اکثر جوامع بشری ظھور یافته ھایی تحّول اندیشه

پیش از میالد تا کنون اطالق می ۲۰۰دورۀ پس از عصرمحوری، به محدودۀ زمانی . 3

عنوان نھاد دین به(و بُعد بیرونی دین ) عنوان معنویت دین به(

شود و از ھمین رو، دین فردی و تجربه درونی دین معطوف می

بر این اعتقاد است که ما قادر نیستیم واقعیت فینقد عقل محض کانت در کتاب . 4

زمان، مکان، وحـدت، کثـرت و -تنھا قادریم از طریق تعداد محدودی مقوالت ذھنی 

ر تعیین ساختار واقعیت دخیل استمواجه شویم؛ بدین معنا که ذھن انسان د

گونه توانیم درک کنیم؛ به و تنھا در چارچوب آنھاست که می

  ).۲۴۲-۲۴۱: ۶، ج۱۳۷۵؛ کاپلستون، ۲۵: ۱۳۸۴فورمن، (
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ھا، ماھیت تجربۀ دینی در میـان عارفـان جوامـع مختلـف یکـی اسـت،  مطابق این دیدگاه

  . یابد ھای بیانی آن با توجه به نظام مفھومی و زبان ملِل گوناگون تفاوت می ولی قالب

  

  گرایی در تجربه دینی ساخت) ب

تحت تأثیِر انقالب فلسفِی کانت
1
ھـای  و سپس فلسفۀ تحلیل زبانی ویتگنشتاین، نوعی اندیشه 

گرایـی شـکل گرفـت کـه بیشـتِر  نفسـه و ذات ساختارگرایانه در مقابل اعتقاد به واقعیـت فـی

نگـارِی  شناسـی، تـاریخ شناسی، روان شناسی معرفت و انسان ھای فکری ھمچون جامعه حوزه

ایـن مـوج فکـری، حـوزه . )۲۶-۲۵: ۱۳۸۴ورمن، فـ: نک(را فراگرفت ...  دین و فرھنگ، فلسفۀ ھنر و

گرایان در زمینه مباحـث فلسـفۀ عرفـان، ھمچـون اسـتیون  عرفان را نیز در برگرفت و ساخت

گونه  ھای دینی و عرفانی، ھیچ گرایان معتقد شدند تجربه کتز، وین پراودفوت بر خالف ذات

گـر   ی و الھیاتِی شـخص تجربـهواسطۀ نظام مفھوم ھا به ھستۀ مشترکی ندارند، بلکه این تجربه

  . پذیرند گیرند و تعیّن می شکل می

گرایی در تجربه دینی با آثار کسـانی ماننـد اسـتیون کتـز بـرای مـدتی قبـول عـام  ساخت

کند که  ید میکھای مفھومی و اعتقادی بر تجربه دینی تأ استیون کتز در بیان تأثیر نظام. یافت

ای کـه وی طالـب  کنند که تجربه ارف از پیش معین میتصاویر، اعتقادات، نمادھا و شعایر ع

بـدین . آورد چگونه چیـزی اسـت آن است کدام است و آنچه که پس از تجربه به دست می

ترتیب، از نظر وی، اعتقادات پیشین ما که در تعامل با سنت دینی مـا شـکل یافتـه اسـت، بـه 

کنند که تجربـه در قالـب  ھم میدھند و به تعبیر دیگر، چارچوبی فرا تجربه دینی ما شکل می

 .)۵۵: ۱۳۸۳پترسون و دیگران، (شود  و ساختار آن ادراک و فھم می

اند و از ھمـین  بنابر این دیدگاه، نظام مفھومی ھر شخص جزو مقّوم احساسات و عواطف

کتز به رابطۀ زبان و عرفـان . رو، تجربه دینی ھر کسی متأثر از نظام گفتمانی حاکم بر اوست

                                                              
کـه بـه  اش در تفکر فلسفی غرب بر بسیاری از مباحث نظری اثرگذار بوده است؛ ھمچنان اھمیت بنیادین فلسفۀ کانت به دلیل. 1

گرایان نظیر جان ھیک است و  بخش برخی از ذات الھام) یعنی نومن و فنومن(ھای فلسفی کانت  رسد بخشی از آموزه نظر می

. گرایان بوده است بخش ساخت الھام) بودن ذھن حیث فعالنظیر دخالت مقوالت ذھنی در ساختار واقعیت و نیز (برخی دیگر 

تنھا ھسـتۀ مشـترک  گرایان، نه ھای دینی آن است که از منظر ساخت گرایی در تجربه تأثیر انقالب کپرنیکی کانت بر ساخت

ھای دینـی ایشـان  ھای مفھومی است که سازندۀ تجربه مفھومی افراد نیست، بلکه این نظام  ھای عرفانی سازندۀ نظام در تجربه

گونه  اش آن است که ھیچ شناختی ترین فرض معرفت گرایی نوکانتی است و متأثر از کانت مھم برای مثال، کتز ساخت. است

 ).see: Evans, 1989: 53-54( تواند وجود داشته باشد حاالت خالص آگاھی نمی



ھـای  پردازد و ھرگونه ھستۀ مشترکی را در تجربه

(Katz (ed.), 1992: 262) .اش  ھای عرفانی پرسش اساسی کتز در پژوھش

در پاسـخ بـه ایـن پرسـش، وی » ھای عرفانی چنان تجاربی ھسـتند؟

وجـود ) ای واسـطه یـا بـی(ھیچ تجربـه خالصـی «

این بدان معناست که تمام تجارب از طرق بسـیار پیچیـدۀ معرفتـی پـردازش شـده، 

ایده تجربه خالص، اگر دارای تناقض درونی نباشد، 

بر این اساس، از آنجـا کـه رفتـار . )۱۳۱: ۱۳۸۳انزلی، (

یـک عـارف یھـودی بـا تصـورات، » طـرح مفھـومی

ھـای دینـی  متفـاوت اسـت، آنھـا تجربـه...  مفاھیم و اعتقادات عارف مسـیحی یـا مسـلمان و

ــرخالف نظــر ذات ــابراین، ب ــان، احساســات  بن ــه گرای و عواطــف، وابســته ب

ھـای خـاص  اند؛ پس این ساختار مفھـومی افـراد اسـت کـه آنھـا را بـه داشـتن تجربـه

انـد،  درواقع، چون افراد در فضای مفھومی و با عقایـد و تصـورات خاصـی زیسـته

ان رو، کتـز میـ از ھمین. یابند ھای دینی خاّصی می

کند؛ بدین معنـا کـه  تجربه عرفانی و طرح مفھومی عارف، نوعی رابطه دیالکتیک برقرار می

داده تـأثیر دارد و ھـم تجربـۀ رخ داده بـر  ھم تصورات و مفـاھیم عـارف بـر نـوع تجربـه رخ

  .)۱۳۶: ۱۳۸۳کتز، (گذارد 

ــد  ــی معتق ــتگرای ــت . اس ــش از عل ــه پرس ــخ ب وی در پاس

ھایشـان، دو مقـام  ھای دینی متفاوت دربارۀ متعلقات تجربه

با این توضیح که در مقام توصیف، باید پدیدار تجربـه 

مقام تبیین ما آزادیـم عناصـر پیـدایش و  ھمان گونه که رخ داده دقیقاً بیان شود، ولی در

ھـای دینـی افـراد  گونِی تجربه پاسخ به چرایی وقوع تجربه دینی را تبیین کنیم تا به چرایی گونه

رو، پراودفوت معتقد اسـت  از این. دست یابیم و فعل و انفعاالت تأثیرگذار بر آنھا را نشان دھیم

ای اسـت  کرد؛ بدین معنا که تجربه دینی تجربه تجربه دینی را باید از دیدگاه فاعل آن توصیف

۱۳۷۷ :۲۴۳ -۲۵۴(.  

. گرایی مـورد توجـه اسـت، نقـش زبـان در آن اسـت

ید بر نقش زبان در ساختارگرایی و بازکاوی عملکـرد زبـان در ادبیـات عرفـانی 

اند نحوۀ ارتباط فرایندھای معرفتی بـا  مختلف و مقایسۀ آن با فرایند فھم زبان، کوشیده

ھــای قــراردادی ســخن  ایشــان از نــوعی معرفــت

۱۵۸  
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پردازد و ھرگونه ھستۀ مشترکی را در تجربه ھای مختلف زبان عرفانی می کارکردو نیز 

(Katz (ed.), 1992: 262)برد  عرفانی زیر سؤال می

ھای عرفانی چنان تجاربی ھسـتند؟ چرا تجربه«آن است که 

«کند که  ا مطرح مینظریه معروف خویش ر

این بدان معناست که تمام تجارب از طرق بسـیار پیچیـدۀ معرفتـی پـردازش شـده،  ... ندارد؛

ایده تجربه خالص، اگر دارای تناقض درونی نباشد، . شوند سازمان یافته و برای ما حاصل می

(» ای پوچ و تھی است در بھترین حالت، ایده

طـرح مفھـومی«اصطالح  عبادی، تصورات، عقاید و به

مفاھیم و اعتقادات عارف مسـیحی یـا مسـلمان و

ــد ــرخالف نظــر ذات. متفــاوتی دارن ــابراین، ب بن

اند؛ پس این ساختار مفھـومی افـراد اسـت کـه آنھـا را بـه داشـتن تجربـه مفاھیم

درواقع، چون افراد در فضای مفھومی و با عقایـد و تصـورات خاصـی زیسـته. رساند می

ھای دینی خاّصی می متناسب با ھمان مفاھیم و تصورات، تجربه

تجربه عرفانی و طرح مفھومی عارف، نوعی رابطه دیالکتیک برقرار می

ھم تصورات و مفـاھیم عـارف بـر نـوع تجربـه رخ

گذارد  تصورات و مفاھیم بعدی عارف تأثیر می

ــاخت ــه س ــز ب ــوت نی ــد  پراودف ــی معتق گرای

ھای دینی متفاوت دربارۀ متعلقات تجربه ھا در میان عارفان سنت گویی تناقض

با این توضیح که در مقام توصیف، باید پدیدار تجربـه . کند توصیف و تبیین را از ھم متمایز می

ھمان گونه که رخ داده دقیقاً بیان شود، ولی در دینی به

پاسخ به چرایی وقوع تجربه دینی را تبیین کنیم تا به چرایی گونه

دست یابیم و فعل و انفعاالت تأثیرگذار بر آنھا را نشان دھیم

تجربه دینی را باید از دیدگاه فاعل آن توصیف

۱۳۷۷پراودفوت، (که فاعل آن، آن را دینی بشناسد 

گرایی مـورد توجـه اسـت، نقـش زبـان در آن اسـت یکی از نکاتی که در تأیید ساخت

ید بر نقش زبان در ساختارگرایی و بازکاوی عملکـرد زبـان در ادبیـات عرفـانی کبرخی با تأ

مختلف و مقایسۀ آن با فرایند فھم زبان، کوشیده ادیان

ایشــان از نــوعی معرفــت. قلمروھــای وجودشــناختی را تبیــین کننــد
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ھـای عرفـانی وجـود دارد و از طریـق  گویند که کامًال در ادراک واقعیت نھایی در تجربه می

ایـن اسـاس، اینھـا ماھیـت آگـاھی عرفـانی را بـر حسـب عملکـرد بـر . شود زبان حاصل می

شـده را بـه  کوشـند واقعیـت نھـایِی ادراک کننـد و مـی تحلیـل مـی) مفـاھیم(توصیفِی زبـان 

  .)Streng, 1978: 145, 157-8, 166( ھای انفسی شخصی محدود سازند تجربه

مشترک محـال اسـت؛ ھای دینی  گرایان اساساً داشتن تجربه به ھر روی، به اعتقاد ساخت

کنـد و متناسـب بـا ھمـان سـاختار بـه  زیرا ھر انسانی در ساختار مفھومی خاصی زیسـت مـی

بنـابراین، سـاختار مفھـومی افـراد پـیش از تجربـه دینـی و . رسـد ھای خاصـی نیـز مـی تجربه

  .کنندۀ آن است تعیین

بررسـی  گرایـی در تجربـه دینـی، بـه گرایی و سـاخت با این توضیح اجمالی دربارۀ ذات

 .پردازیم طفیل از منظر این دو دیدگاه می ابن »بن یقظان حی«رساله 

  

 »بن یقظان حیّ «بررسی داستان . ۲

بـه  ھا بن یقظان با تقریرھای گوناگون در گنجینۀ فرھنگی برخی ملّت ھایی از نوع حیّ  داستان

.خورد که البته نخستین خالق آن مشخص نیست چشم می
1
داسـتان در فرھنگ اسالمی، ایـن  

الـدین  سـینا و سـپس شـھاب بـار بـا رویکـردی فلسـفی و عرفـانی در آثـار ابـن برای نخسـتین

تفصیل بـدان پرداختـه  به.) ق ۵۸۱-۵۰۴(طفیل اندلسی  اختصار آمده و بعدھا ابن سھروردی به

،.)ق ۱۳۶۷-۱۲۹۴(است و در آخرین تقریر، شیخ عبدالرحیم صـاحب الفصـول 
2
بازنویسـِی  

، مقدمـه ۱۳۸۶صـاحب الفصـول، (ارائه کـرده اسـت از آن را با قلمی ادیبانه تری  فصلشرح مو   عارفانه

»بن یقظان حی«طفیل که در این مقاله تقریر وی از  ابن. )۱۹: شـارح
3
مورد نظر ماسـت، فیلسـوفی  

                                                              
  .۱۱۵ -۷۷: ۱۳۷۴سجادی، : ھایی در ادبیات اقوام مختلف نک بیشتر از چنین داستان آگاھیبرای . 1

در دوم ربیـع ) غروی اصفھانی معروف به صاحب الفصول(و نوادۀ شیخ محمدحسین   فرزند شیخ عبدالحسین  شیخ عبدالّرحیم. 2

ودایع نام  ای به زبان عربی به وی رساله. در تھران درگذشت. ق۱۳۶۷در کربالی معلی زاده شد و در سال . ق۱۲۹۴األول سال 

طفیل نگاشته و بعدھا خود ترجمۀ فارسی آن را نیز به دست داده  ابن بن یقظان ح��ای بر  عنوان مقدمه که آن را به دارد األسرار

  ).مقدمه شارح: ۱۳۸۶صاحب الفصول، (است 

داستانی رمزی است که مؤلف در آن کوشـیده اسـت اسـرار حکمـت مشـرقی  ةاإلشـراقی ةاسرار الح�میا  بن یقظان ح��رسالۀ . 3

پس از سدۀ شانزدھم میالدی، چنـدین ). ۶۱۲: ۱۳۷۷الفاخوری، (شیوۀ فلسفه نوافالطونی اسالمی به تصویر کشد  سینا را به ابن

آنند که در خلق آثاری مانند رابینسون کروزوئه اثر دوفه  ھای اروپایی از آن انجام یافته است و حتی برخی بر ترجمه به زبان

طفیل با تحقیق و تعلیق احمد امین موجود اسـت  سینا، سھروردی و ابن ابن بن یقظان ح�� نسخۀ عربی. نیز تأثیرگذار بوده است

اند که در این مقاله به ھر دوی این  به دست داده زندۀ بیدارای فاخر از این اثر را با عنوان  و استاد بدیع الزمان فروزانفر ترجمه

 . ھا ارجاع شده است نسخه



گیـری عقایـد توحیـدی و نیـز سـلوک  کوشد چگونگی و فراینـد شـکل

یافتـه در  تنھـایی رشـد ای دورافتـاده و بـه شـده در جزیـره

 - ای بـه زبـان فلسـفی طفیـل مـاجرای رمزگونـه ابـن

بـن یقظـان را نمـادی از انسـان  طفیل در این حکایت حـی

بالـد و در میـان جـانوران و دور از  افتـاده مـی ای دور

تأّمل در احوال موجودات جھـان و از طریـق با  او

شـیوۀ حکمـای یونـانی و   ھمان به -شناخت عوالم محسوس، به فھم و ادراک حقایق معقول 

خالقـی و معـارف الھـی را درک نی، حقایق او سپس با تأمل عقال

سالمان «از سوی دیگر، . یابد کند و با ریاضت و مکاشفه و تأمل، به مراتب عرفانی بار می

دو دوستی ھستند که اولی اھل ظاھر است و به دیـن عـوام و ھمرنگـی بـا جماعـت 

اھرانـدیش دیـارش معتقد است و دومی اھـل تأویـل ظـواھر دینـی اسـت و چـون مردمـان ظ

بـن یقظـان  رود کـه حـیّ  ای مـی تابند، به ھمان جزیره

آمـوزد و  بـن یقظـان بـه او زبـان و دیـن مـی ساکن آن است و در آنجا پس از آشنایی با حیّ 

مکاشـفۀ ھـای حـّی از طریـق تأمـل نفسـانی و  آموختـه

شرایع (و دین ) فلسفه(اند؛ بدین معنا که عقل  عرفانی با تعالیم دینی اَبسال بیانگر یک حقیقت

. تواند مستقل از وحـی بـه حقیقـت دسـت یابـد عقل می

بـا  گردند تا این کشف را با عوام در میان بگذارند که البته

شوند که شیوۀ رفتاری سـالمان در  شوند و در نتیجه متقاعد می

تر بوده است و از ھمین رو، پیامبران الھی نیز ھمـواره بـا زبـان رمـز و 

گـری  اصل حکایت و روایـت از جنبه داستانی و ادبی و نه به لحاظ

آن، بلکه از جھت روش عقلی و عرفانِی توحیدگرایانـۀ آن اسـت کـه در بیـان مسـائل علـوم 

طبیعی و الھی در پیش گرفته و موجبات توجه ابتدایی انسان به مفاھیم فلسفی و دینی را بیـان 

یعنـی  بنابراین، آنچه در این مقالـه مـورد بحـث ماسـت، بخـش اول ایـن مـاجرا،

ھـای دیگـر اسـت و بحـث تأویـل و سـایر  کسب معارف حکمی و فلسفی بدون تعلیم انسـان

بـن یقظـان تنھـا از طریـق تـأمالت عقالنـی و  طفیل، حیّ 

گونه آشنایی با تعالیم پیامبران و ارتباط معرفتی با دیگران، توانست ھمان تعـالیم را 
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کوشد چگونگی و فراینـد شـکل مشایی است که می

شـده در جزیـره انسانِی رھاعرفانی را در ذھن نوزاد 

ابـن» بن یقظان حیّ «داستان . طبیعت بیان کند

طفیل در این حکایت حـی ابن. عرفانی در دفاع از فلسفه است

ای دور جزیرهتنھایی و در  کند که به تصویر می

او. کند ھا رشد می تأثیر و تھذیب دیگر انسان

شناخت عوالم محسوس، به فھم و ادراک حقایق معقول 

و سپس با تأمل عقال شود میرھنمون  -اسالمی

کند و با ریاضت و مکاشفه و تأمل، به مراتب عرفانی بار می می

دو دوستی ھستند که اولی اھل ظاھر است و به دیـن عـوام و ھمرنگـی بـا جماعـت » و اَبسال

معتقد است و دومی اھـل تأویـل ظـواھر دینـی اسـت و چـون مردمـان ظ

تابند، به ھمان جزیره ھای باطنی و تأویلی او را بر نمی اندیشه

ساکن آن است و در آنجا پس از آشنایی با حیّ 

آموختـهیابند که  دو با شگفتی درمی سپس این

عرفانی با تعالیم دینی اَبسال بیانگر یک حقیقت

عقل می گویای یک حقیقت ھستند و) انبیاء

گردند تا این کشف را با عوام در میان بگذارند که البته گاه ھر دو به وطن اَبسال بر می آن

شوند و در نتیجه متقاعد می برخورد شدید آنان مواجه می

تر بوده است و از ھمین رو، پیامبران الھی نیز ھمـواره بـا زبـان رمـز و  برخورد با مردم درست

 .اند تمثیل با عوام سخن گفته

از جنبه داستانی و ادبی و نه به لحاظ داستان نه   اھمیت این

آن، بلکه از جھت روش عقلی و عرفانِی توحیدگرایانـۀ آن اسـت کـه در بیـان مسـائل علـوم 

طبیعی و الھی در پیش گرفته و موجبات توجه ابتدایی انسان به مفاھیم فلسفی و دینی را بیـان 

بنابراین، آنچه در این مقالـه مـورد بحـث ماسـت، بخـش اول ایـن مـاجرا،. کرده است

کسب معارف حکمی و فلسفی بدون تعلیم انسـان

طفیل، حیّ  بنابر نظر ابن. موارد دغدغه ما نیست

گونه آشنایی با تعالیم پیامبران و ارتباط معرفتی با دیگران، توانست ھمان تعـالیم را  بدون ھیچ
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دانـد و معتقـد اسـت  طفیل نیروی تخیّل را در انسان بسیار قوی مـی ابن. یابد ر درونی دربا تفک

تـرین  رو، وی عمیـق از ایـن. تواند بدون فرض عقل، معقوالت را ادراک کنـد قوه متخیّله می

آمیزد؛ یعنی بـا توّسـل بـه نیـروی تمثـل، و بـا گـذر از  مسائل فلسفی را با نیروی تخیل در می

. سـازد ه عالم عقل راه یافته و انسان گرفتار در طبیعت را با عقل فعال مرتبط میوادی خیال، ب

بـن یقظـان، نمـادی از  حـیّ . رمـز خداونـد» یقظـان«رمز عقل است و » حیّ «طفیل،  در نظر ابن

صـورت حرکـت از  شدن مراحل ارتقای وجودِی انسان است که به نحوۀ رشد و نمو و سپری

زنـدۀ (بـن یقظـان  حـیّ . )۵۸: ۱۳۷۱ابراھیمی دینـانی، : نک(گردد  ین میجھان محسوس به عالم عقل تبی

اش، حقـایق عـالم و  شـدن چشـم و دل بـاطنی واسطۀ گشوده معنای کسی است که به به) بیدار

اش به کشف آفاق وجـودی خـود  سبب بیداری شنود و به بیند و می عیان می اسرار ھستی را به

سبب اعتقادی که به امور فطـری در  کند به طفیل تالش می در این راستا، ابن. نائل آمده است

داند، در ادراک بسیاری  بن یقظان را که نمادی از فرد انسانی می ھا دارد، حیّ  ذات ھمه انسان

طفیـل و عارفـان  به بـاور ابـن. ترین مقامات عرفانی توانا نشان دھد مفاھیم و حتی درک عالی

دھـد، مجموعـه اسـما و صـفات الھـی  را تشـکیل مـیمسلک او، آنچه انسانیت ھر انسانی  ھم

سـبب اقتضـائات خیـری کـه در  مطلـق و بـه» ھسـتِ «اش به  »ھستی«واسطۀ اتصال  است که به

َم «به باور ایشان، مطابق آیۀ کریمـۀ . نھادش دارد، در وجود او به ودیعه نھاده شده است َوَعلـَّ

ه اسـمای الھـی و کمـاالت اوسـت و انسـان مـأمور ، انسان مجموع)۳۱: بقـره(» لََّھاکُ آَدَم األَْسَماء 

است تا در این دنیا ھمۀ آن اسماء را در حّد توانش به منّصه ظھور رساند و در این میان، فکر 

از انعقـاد نطفـۀ  -در انسـان » قـوس صـعود«مراتب . انسان بھترین وسیلۀ این ابراز وجود است

ذات انســانی «: اوســت» خــود«در در حقیقــت ســیری  -انســانی تــا مراتــب واالی قــرب الھــی

. نظیری از اسماء الھی است که بایستی در طول زندگانی دنیایی به فعلیـت برسـند مجموعه بی

تر شده،  ھر مقدار که این قوا به فعلیت رسیده باشند، به ھمان مقدار دید انسانی باالتر و وسیع

  . )۳۴: ۱۳۸۶ل، صاحب الفصو(» تواند ببیند تر می حقایق عالم را بیشتر و عریان

گفتنی است جنبۀ عرفانی و شھودی این داستان در تقریر و شرح عارفانۀ شیخ عبدالرحیم 

ای که تقریر او در حقیقت، داستان مسـیری  گونه صاحب الفصول برجستگی بیشتری دارد؛ به

ھاست که خـود دیـده و لمـس کـرده  شود، ھمان است که خود پیموده است و آنچه بیان می

کنـد مـتن داسـتان را از پیشـینیان گرفتـه اسـت، در عـین حـال در  ا آنکه اقرار میوی ب. است

  :داند یافتۀ خود می دل اشراق آوردِ  بن یقظان را دست ای عرفانی، حیّ  سروده



    دل انــــدر درون ســــّر آفــــاق یافــــت

    حــــدیثی ز انســــانم آغــــاز کــــرد

ــــام او ــــد روا ک ــــام او، ش ــــن ن     وزی

واسـطۀ تفکـر در اسـرار و رمـوز  البته او چگونگی طّی این مراحل پر فراز و نشـیب را بـه

طفیل بـه ایـن نکتـۀ بـدیع اشـاره  داند و در نھایت ھمانند ابن

انی در اسرار طبیعت، ھمان اسـت کـه پیـامبران آورد این سیر و سلوک عرف

۱۳۸۶ :۱۵۰(.  

 گرایی

ھـا برخـوردار از ذات واحـد  بن یقظان آن است که چون ھمۀ انسان

عرفـانِی ھمگـان و نیـز   ھـای اّهللاٰ است، فراینـد سـلوک

ھـای بـاطنی و  ھـا در تمـامی تجربـه ھستۀ مشترک آنھـا یکسـان اسـت و از ھمـین رو، انسـان

شـوند  ھاست نایل مـی شان به درک گوھر وحدت الھی که مشترک در تمامی عرفان

عارفانه بـه زبـان لسـان الغیـب این ادعای . توانند باورھای توحیدی را در خود بپرورانند

    کـرد آنچه خـود داشـت ز بیگانـه تمنّـا مـی    

ــی     ــا م ــب دری ــدگان ل ــب از گمش ــرد طل     ک

رمـزی در سـنّت فرھنگـی مـا بـا ھـای  رسد این داستان و دیگر داسـتان

طفیل و دیگر عارفان مسلمان، از آنجا کـه  اند، زیرا طبق بیان ابن

انـد، اگـر در شـرایطی طبیعـی رشـد کننـد، بـا  ھا برخوردار از فطـرت واحـد الھـی

یـک متفکـر نظـام تواننـد ھماننـد  تفکرات درونی دربارۀ خود، خدا و جھان پیرامونشـان مـی

  .فلسفۀ مشایی در حکمت نظری و عملی به مراتب واالی وجودی برسند

تـوان دریافـت کـه آفریننـدگاِن ایـن  بن یقظان، با اندکی تأمل می

ھـا معتقـد  ھای بـاطنِی انسـان اعتقادی، عمدتاً به وجود گوھر واحد در تجربه

گرایانۀ ایشان که تنھا منظر ممکن بـرای خلـق چنـان آثـاری تلقـی 

ھای مختلف توان درک و تجربۀ وحدت الھی را دارند که البتـه 

کنند؛ یعنـی  ھای مختلف مفھومی با تعبیرھا و تفسیرھای متفاوت ارائه می
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      که چون شـمِس سـّر دل اشـراق یافـت

ـــرد ـــوش دل آواز ک ـــه گ ـــم ب       سروش

ـــام او کـــه حـــیّ  ـــدی ن ـــن یقظـــان ب         ب
البته او چگونگی طّی این مراحل پر فراز و نشـیب را بـه

داند و در نھایت ھمانند ابن ھمین طبیعت و عالم عنصری می

آورد این سیر و سلوک عرف کند که دست می

۱۳۸۶صاحب الفصول، (اند  نام شریعت آورده الھی به

  

گرایی گرایی و ساخت بن یقظان، ذات حیّ . ۱

بن یقظان آن است که چون ھمۀ انسان حیّ  ادعای اصلی داستان 

اّهللاٰ است، فراینـد سـلوکاند که مفطور به فطریات یا اسماء  الھی

ھستۀ مشترک آنھـا یکسـان اسـت و از ھمـین رو، انسـان

شان به درک گوھر وحدت الھی که مشترک در تمامی عرفان عرفانی

توانند باورھای توحیدی را در خود بپرورانند و می

   :گونه تصویرگری شده است شیرازی این

    کــرد ھــا دل طلــب جــام جــم از مــا مــی ســال

      گوھری کز صدف کون و مکان بیرون است
رسد این داستان و دیگر داسـتان بنابرین به نظر می

اند، زیرا طبق بیان ابن گرایانه خلق شده مبنایی ذات

ھا برخوردار از فطـرت واحـد الھـی ھمه انسان

تفکرات درونی دربارۀ خود، خدا و جھان پیرامونشـان مـی

فلسفۀ مشایی در حکمت نظری و عملی به مراتب واالی وجودی برسند

بن یقظان، با اندکی تأمل می در بررسی داستان حیّ 

اعتقادی، عمدتاً به وجود گوھر واحد در تجربه -فلسفی  داستان

گرایانۀ ایشان که تنھا منظر ممکن بـرای خلـق چنـان آثـاری تلقـی  ظر ذاتاند؛ زیرا از من بوده

ھای مختلف توان درک و تجربۀ وحدت الھی را دارند که البتـه  شود، ھمگان در فرھنگ می

ھای مختلف مفھومی با تعبیرھا و تفسیرھای متفاوت ارائه می آن را در قالب نظام
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ھاسـت  شود، مھم ادراک انسـان قالب واژگان و مفاھیم عرضه میفارغ از ظواھر بیانی که در 

ھای توحیدی مبتنـی خواھـد بـود؛ یعنـی حتـی اگـر  که با توجه به تأمالت درونی بر دریافت

ھای نظـری  بود، ھمین سلوک...  بن یقظان عارفی یھودی یا مسیحی یا بودایی و نویسندۀ حیّ 

بـن  ی و عرفانی خود و در داستانی مشابه حـیّ و عملی را متناسب با نظام مفھومی فرھنگ دین

  .کرد یقظان بازآفرینی می

ظـاھر پاسـخ  ھا درست اسـت؟ بـه نویسی آیا چنین پنداری از سوی معتقدان به این داستان

بـن یقظـان آن  ھای رمزواری ماننـد حـیّ  در واقع، از آنجا که ادعای کلی داستان. منفی است

ھـای بـاطنی  دات طبیعی و نیز مشاھدات و مکاشـفهاست که معارف حاصل از تأمل در مشاھ

ھای دیگر نیـز یکسـان  ھا و مکان ھا در زمان عنوان نمادی از انسان، دقیقاً برای ھمۀ انسان او به

رسـد ادعـایی از نـوع  بوده و حتی با معارف انبیا و اولیای شریعت مطـابق اسـت، بـه نظـر مـی

ھا برجسته شده است که   گونه داستان ر اینگرایانه در مباحث تجربه دینی د رویکردھای ذات

تـوان بـا بررسـی  رو، مـی از این. گرایی قابل نقد است از منظر رویکرد مقابل آن یعنی ساخت

گرایی، صحت مضمون آنھـا و نیـز درسـتِی عقیـده نویسـندگان  ھا از منظر ساخت این داستان

 .آنھا را زیر سؤال برد

ھـای اساســی در  یـی در عرفــان، زبـان از مؤلفــهگرا از سـوی دیگـر، بنــابر رویکـرد ســاخت

باور ساختارگرایان، زبان بر نظام مفھومی انسـان مقـدم اسـت و  آید و به شمار می سازی به مفھوم

گیـرد و  اگر زبان نباشد و فھم زبانی در میان مردم رایج نباشد، نظام مفھـومی افـراد شـکل نمـی

در اثر نوع خاصی از نظام مفھومی افراد شـکل چون از این منظر، ھرگونه تجربۀ دینی و عرفانی 

  . )See: Evans, 1989: 55(ای نیز رخ نخواھد داد  گونه تجربه گیرد، اساساً بدون زبان، ھیچ می

  ھـا براسـاس شناسـان معتقدنـد حتـی تفکـر برتـر مـا انسـان وانگھی، امـروزه برخـی زبـان

  کــردن گویــا در حــال ھنگــام فکــر زبــان مبنــای فکــر اســت و مــا بــه. گیــرد زبــان شــکل مــی

  مرزھـای زبـان«: ھنگامی کـه ویتگنشـتاین گفتـه اسـت«: نویسد الپالن می. زدن ھستیم حرف

. سـازد ، این جمله بدین معناست کـه زبـان، اندیشـه را مـی»نمایاند من، مرزھای جھان مرا می

 :نقـل از؛ بـه ۱۳۹۰توفیـق، (» ای در ذھن ساخت یا چیـزی را مجّسـم کـرد توان فرضیه بدون زبان نمی

Laplan D., La Pensee d'utre-mots, Institut d'edition, p. 10( . بر این اساس، تفکر برتر بدون زبان ممکن

نیست، زیرا الزمه تفکر، داشتن مفاھیم متناسب اسـت و بـدون زبـان ھـیچ مفھـومی در ذھـن 

شـده در  گرفتـه ھای مسلم توان مفروض رو، با توجه به این نکته نیز می از این. گیرد شکل نمی



ھـا نـوزاد انسـانِی رھـا  ھایی مانند حّی بن یقظان را زیر سؤال برد؛ زیرا طبق این داستان

توانـد بـا  ھـا مـی در جزیره، بدون تفاھم زبانی و بـدون ایجـاد ارتبـاط زبـانی بـا دیگـر انسـان

اندیشـی بـه تفکـرات توحیـدی برسـد، در حـالی کـه چنـان کـه گفتـیم وجـود زبـان و 

پردازی برآمده از نظام زبان، برای تفکر ضروری است و تا زبان نباشد و نظام مفھـومی 

فـرض  پـیش. گیـرد مفھومی و فکری در فرد شـکل نمـی

عنوان نمادی از انسان آگاه و بیدار، تنھـا بـا تـأمالت 

ی در طبیعت پیرامونِی خویش، به عقاید توحیدی و سایر مفاھیم مـرتبط بـا دیـن اسـالم 

که برای پیدا شدن این مفاھیم، بایـد نـوازد  رسد؛ در حالی

ھـای  گـاه دریافـت مزبور نخست زبان و نیز مفاھیم خاص فلسفی یا اعتقادی را بیـاموزد و آن

پس فـرض بیـان ایـن مفـاھیم و رسـیدن بـه چـارچوب 

پردازِی آرمـانی  طفیل و امثال او، تنھا حاصل خیال

انـد و  ھـای تجربـی نیـازموده ھـایی را بـا آزمـون

تـوان بـه  برای تأییـد بیشـتر آنچـه گفتـیم، مـی. خالف آن باشد

ھای تاریخِی عینی از برخی افراد انسانی و حتی اقوام ابتـدایی اشـاره کـرد کـه از 

دھنـد  ھـا نشـان مـی انـد؛ ایـن نمونـه بن یقظان رشد یافته

 -حتی تصـوری ابتـدایی از خـدا -ھای دیگر ھنِی انسان

نظـر  از ایـن رو، از آنجـا کـه بـه. )۱۴۷: ۱۳۸۴خرمشاھی، 

انـد، در ادامـه بـا  گرایانه خلق شـده بن یقظان با رویکردی ذات

گرایانه در این داسـتان کـه تـأثیر پیشـینۀ مفھـومی و ذھنـی 

  :پردازیم دھد، به نقادی آن می

سـازی در آن  گرایـی، فراینـد مفھـوم ترین نقدھا بر این داستان از منظر سـاخت

نی اشاره دارد و نیز ھمـواره بـر ھای علمی و دی ابن طفیل در این داستان، بارھا به اصطالح

، »افـالک«، »اسـماء اّهللاٰ «کنـد و در آن مفـاھیمی نظیـر 

کـه ھمگـی  )۸۸- ۸۷: ۱۹۶۶طفیـل،  ابن(آورد  را می...   و» صورت شمس

این بدان معناسـت کـه . بتنی استم) ویژه فلسفه مشاء

گونـه  ایـن. شـود در چارچوب چنان مفاھیمی است کـه چنـین داسـتانی سـاخته و پرداختـه مـی

برای مثال، فرد یھودی یا بودایی یـا ھنـدو کـه . ھا نامفھوم است

۱۶۴  
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ھایی مانند حّی بن یقظان را زیر سؤال برد؛ زیرا طبق این داستان داستان

در جزیره، بدون تفاھم زبانی و بـدون ایجـاد ارتبـاط زبـانی بـا دیگـر انسـان

اندیشـی بـه تفکـرات توحیـدی برسـد، در حـالی کـه چنـان کـه گفتـیم وجـود زبـان و  خود

پردازی برآمده از نظام زبان، برای تفکر ضروری است و تا زبان نباشد و نظام مفھـومی  مفھوم

مفھومی و فکری در فرد شـکل نمـی  گونه تجربه در فرد تکّون نیابد، ھیچ

عنوان نمادی از انسان آگاه و بیدار، تنھـا بـا تـأمالت  بن یقظان به آن است که حیّ  داستان   این

ی در طبیعت پیرامونِی خویش، به عقاید توحیدی و سایر مفاھیم مـرتبط بـا دیـن اسـالم درون

رسد؛ در حالی ھم با خوانش فلسفی مشائی می آن

مزبور نخست زبان و نیز مفاھیم خاص فلسفی یا اعتقادی را بیـاموزد و آن

پس فـرض بیـان ایـن مفـاھیم و رسـیدن بـه چـارچوب . قالب آنھا بیان کند باطنِی خود را در

طفیل و امثال او، تنھا حاصل خیال شده از سوی ابن اعتقادات و معقوالت بیان

ھـایی را بـا آزمـون در واقع، ایشان ھرگز چنان داستان. آنھاست

خالف آن باشدھای تجربی بر  بسا بررسی چه

ھای تاریخِی عینی از برخی افراد انسانی و حتی اقوام ابتـدایی اشـاره کـرد کـه از  برخی نمونه

بن یقظان رشد یافته دوران کودکی در شرایطی مانند حیّ 

ھنِی انسانچنین افرادی کامًال خالی از مفاھیم ذ

خرمشاھی، (اند  کرده می اند و بسان حیوانات عمل  بوده

بن یقظان با رویکردی ذات ھایی مانند حیّ  رسد داستان می

گرایانه در این داسـتان کـه تـأثیر پیشـینۀ مفھـومی و ذھنـی  ھای ساخت مایه اشاره به برخی بن

دھد، به نقادی آن می طفیل را در خلق چنان اثری نشان می ابن

ترین نقدھا بر این داستان از منظر سـاخت یکی از مھم

ابن طفیل در این داستان، بارھا به اصطالح. است

کنـد و در آن مفـاھیمی نظیـر  ھای قرآنی و روایـی استشـھاد مـی آموزه

صورت شمس«، »فلک اطلس«، »فلک ثوابت«

ویژه فلسفه مشاء به(بر مفاھیم رایج علمی در فلسفه اسالمی 

در چارچوب چنان مفاھیمی است کـه چنـین داسـتانی سـاخته و پرداختـه مـی

ھا نامفھوم است مفاھیم برای افراد دیگر فرھنگ
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رگـز انتظـارات و با مفاھیم علمی و دینی در فرھنـگ اسـالمی یـا فلسـفه مشـاء آشـنا نیسـت، ھ

دان  بر این اسـاس، اگـر یـک الھـی. کشد توقعات خود را در قالب چنین داستانی به تصویر نمی

ھـای الھیـاتی  یقین آن را بر اسـاس آمـوزه کرد، به مسیحی یا یھودی چنین داستانی را مطرح می

گنـاه جبلّـی یـا نوعی آموزه  دان مسیحی به کرد؛ برای مثال، الھی دین خود ساخته و پرداخته می

بـدین قـرار، ایـن داسـتان کـامالً بـا . داد ھای آن طفل قـرار مـی را جزو آموزه...   آموزۀ تثلیث و

ھای موجود در فرھنگ اسالمی و متناسب با فلسفۀ مشاء و گاه تفکر اشاعره عرضـه شـده  مؤلفه

تنھـا در  ھـای عرفـانی مطـرح در آن، نـه ای کـه بسـیاری از مفـاھیم و نیـز تجربـه گونـه است؛ به

قابـل فھـم نیسـتند، بلکـه ...   ھای دیگر مانند یھودیت، مسیحیت، ھندوئیسم یا بودیسم و فرھنگ

ھـای اشـراق نیـز قابـل  حتی در فرھنگ مسلمانان و از منظر مکاتب فلسفی دیگری نظیر مکتـب

طفیـل در بخشـی از ایـن داسـتان کـه در زمینـۀ کیفیـت حـدوث و  برای مثال، ابـن. قبول نیستند

پس بر او روشن شـد افعـالی «: نویسد گوید، درباره اثبات علیت الھی می یت الھی سخن میفاعل

یقین فاعلی دیگر آن افعال منسوب بـر  گردد، در حقیقت از او نیستند، بلکه به که از او صادر می

و  9و سپس ایـن دیـدگاه خـویش را مـأخوذ از کـالم رسـول اّهللاٰ » دھد او را برایش انجام می

کنـت سـمعه «] قدسـیِ [و این معنا که بر او روشن گشـت، ھمـان حـدیث «: داند یقرآن کریم م

َ کِ فَلَـْم تَقْتُلُـوُھْم َولَــ«: و آیـۀ شـریفه قـرآن اسـت کـه» الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به نَّ اّهللاٰ

َ َرمَ کِ قَتَلَُھْم َوَما َرَمیَت ِإذْ َرَمیَت َولَـ   .)۸۵ :۱۹۶۶طفیل،  ابن( )۱۷: انفال(» ینَّ اّهللاٰ

و خـود را بـدین ریاضـت «: نویسـد بن یقظـان مـی نیز در بیان یکی از حاالت عرفانی حیّ 

و در خـالل ایـن مجاھـدۀ سـخت، گـاه  ...برآورد و مرتاض ساخت و مّدتی دراز رنـج بـرد، 

و ...  گردیـد، مگـر ذات خـودش شد کـه ھمـۀ ذوات از فکـر و ذکـرش غایـب مـی چنان می

...  خود فانی گردد و به مقام اخالص در مشاھدۀ حق نائل آیدھمچنان جویای آن بود که از 

پس سـخن حـق .  ... جز واحد حق که موجود ثابت الوجود است، ھیچ بر جا نماند] تا اینکه[

دانسـت و  را فھم کرد و ندایش را شنید و از فھم کالم حق بدان محروم نشـد کـه زبـان نمـی

ت و دیـد آنچـه ھـیچ چشـم نبینـد و رق گشغگفت و ھم در آن حالت خوش مست سخن نمی

  .)۱۲۴: ۱۳۵۱طفیل،  ابن(» ھیچ گوش نشنود و به دل ھیچ بشری خطور نکند

ھا دقیقاً بازگوی مقـام وحـدت وجـود در حـاالت عارفـان مسـلمان و مطـابق  این عبارت

أعَددُت لِعبادَی الّصالحیَن ما ال عـیٌن َرأت «: حدیث قدسی معروف در منابع حدیثی است که

  .)۵۳۵: ۴ج : تا ؛ ابن عربی، بی۳۲۴۴ح ، ۴۳۲: ۲، ج ۱۴۰۰بخاری، (» وال أذٌن َسمِعت وال َخطر علی قلِب بََشر



گیـرد  فرض مـی طفیل در این اثر بسیاری از مفاھیم و اصول فلسفۀ مشاء را پیش

ھـا بـر ذات  طفیل، از آنجا که ھمۀ انسـان بنابر ادعای ابن

اش و تـأمالت  انـد، فـرد انسـانی بـا مشـاھدات حّسـی در طبیعـت پیرامـونی

تواند بـه باورھـای نـاب توحیـدی دسـت یابـد و  اش می

دادن ایـن  رو، بـرای نشـان از ایـن. بسان یک فیلسوف موّحد مشایی در سـنّت اسـالمی بیندیشـد

گیـرد کـه کـامًال بـر  اش بھـره مـی پـردازی ھایی در داسـتان

در اجسـام نظـر کـرد و ] بن یقظـان حیّ [«: نویسد برای نمونه، می

گانـه یعنـی  دریافت که ھمه اجسام شامل نباتات و حیوانات و جمادات دارای امتداد در ابعاد سه

حال، پرسـیدنی اسـت چنـان شخصـی . )۸۲- ۸۱: ۱۳۵۱

، »جسـم«علیمی از انسـانی دیگـر نداشـته اسـت، چگونـه مفـاھیمی ماننـد 

طـور فطـری در ذات او  کند؟ آیا این مفاھیم به را فھم می

آفرینـد  ھستند و یا اینکه با محاسبه مفاھیم ابتدایی و به کارگیری ذھن خالق خویش آنھا را می

  گیرد؟

فعلیت ھر جسـّمی، بـه نـوع خـاص صـورت آن 

شود و برخـی از مباحـث ماننـد نفـس نبـاتی، نفـس 

گـردد  صـورت بـر آن مبتنـی مـی عنوان شیء بدون 

؛ حال آنکه اینھا مفاھیم و اصولی ھستند که پیش از فھم آنھا بایـد درکـی 

و اساسـاً ... »فعـل«و » قوه«، »امکان«، »تالزم یا ھمبودی

طفیـل در  ھمه اینھا، مفاھیم تعلیمی فلسفی ھستند کـه ابـن

فـرض گرفتـه اسـت و اگـر نویسـنده ایـن داسـتان، 

طفیل نبود و مـثًال فـردی بـودایی بـود، چنـان مفـاھیمی ھرگـز در ذھـن 

ان گونـه مفـاھیم، فطـری و ذاتـِی نـوع انسـ طفیل پاسخ دھند که ھمۀ ایـن

تدریج آن مفاھیم بالقوه در ذھن خـویش را بـه  ھستند و نوزاد انسان با دیدن اشیای طبیعی، به

گرایانی مانند دکارت نـه ھمـۀ  در پاسخ باید گفت اوالً، بر مبنای تفکر عقل

ق نظـر ، و طبـ)۷۲: ۱۳۶۹دکـارت، (مفاھیم، بلکه تنھا برخی مفاھیم مبنایی مانند اندازه، شکل، عدد 

ھـا ماننـد گـرایش بـه خداونـد، فطـرِی ذات  ھا و انگیزش

۱۶۶  
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طفیل در این اثر بسیاری از مفاھیم و اصول فلسفۀ مشاء را پیش بنھمچنین ا

بنابر ادعای ابن! نھد بن یقظان می و آنھا را در ذھن حیّ 

انـد، فـرد انسـانی بـا مشـاھدات حّسـی در طبیعـت پیرامـونی واحدی سرشته شده

اش می ھای در تنھایی مکاشفهدرونی در آن و 

بسان یک فیلسوف موّحد مشایی در سـنّت اسـالمی بیندیشـد

ھایی در داسـتان مایه گرایانۀ خود از بن رویکرد ذات

برای نمونه، می. استمفاھیم فلسفۀ مشاء مبتنی 

دریافت که ھمه اجسام شامل نباتات و حیوانات و جمادات دارای امتداد در ابعاد سه

۱۳۵۱؛ ۸۳و  ۷۸: ۱۹۶۶طفیـل،  ابن(» اند طول و عرض و عمق

علیمی از انسـانی دیگـر نداشـته اسـت، چگونـه مفـاھیمی ماننـد گونه ت تر ھیچ که پیش

را فھم می... و» عمق«، »عرض«، »طول«، »امتداد«

ھستند و یا اینکه با محاسبه مفاھیم ابتدایی و به کارگیری ذھن خالق خویش آنھا را می

گیرد؟ کار می شناسایی به و در مراحل بعدی فرایند

فعلیت ھر جسـّمی، بـه نـوع خـاص صـورت آن «نیز در بخشی از داستان، این آموزه که 

شود و برخـی از مباحـث ماننـد نفـس نبـاتی، نفـس  فرض گرفته می ، پیش»جسم وابسته است

عنوان شیء بدون  حتی مفھوم ماده و ھیولی به...  حیوانی و

؛ حال آنکه اینھا مفاھیم و اصولی ھستند که پیش از فھم آنھا بایـد درکـی )۸۴-۸۱: ۱۹۶۶طفیل،  ابن(

تالزم یا ھمبودی«، »ھیولی«، »صورت«، »ماده«از مفھوم 

ھمه اینھا، مفاھیم تعلیمی فلسفی ھستند کـه ابـن. داشت» تصور و مفھوم«درکی از 

فـرض گرفتـه اسـت و اگـر نویسـنده ایـن داسـتان،  مقام یک فیلسـوف مشـایی آنھـا را پـیش

طفیل نبود و مـثًال فـردی بـودایی بـود، چنـان مفـاھیمی ھرگـز در ذھـن  فیلسوفی در مقام ابن

  .شد بن یقظان تعبیه نمی حیّ 

طفیل پاسخ دھند که ھمۀ ایـن بسا امثال ابن چه

ھستند و نوزاد انسان با دیدن اشیای طبیعی، به

در پاسخ باید گفت اوالً، بر مبنای تفکر عقل. رساند فعلیت می

مفاھیم، بلکه تنھا برخی مفاھیم مبنایی مانند اندازه، شکل، عدد 

ھا و انگیزش اکثر متفکران مسلمان برخی انگیزه
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و  )۴۶۶: ۱۳۸۴مطھـری، (ھای خاصی در وجود انسان بیـدار گردنـد  انسان ھستند که باید با آموزش

، »صـورت«و » مـاده«توان با این بھانه، بسیاری از مفاھیم تعلیمی فلسـفۀ ارسـطویی ماننـد  نمی

و حتـی مفـاھیم فیزیـک بطلمیوسـی ماننـد » کـلّ «و » جـزء«، »بـدن«و » نفس«، »فعل«و » قوه«

ھا درکی اولیه از چنـان مفـاھیمی  بسیاری از انسان. را فطری انسان دانست...  گانه و افالک نه

گونه مفاھیم در ذات آدمـی نھادینـه  اگر این. گیرند ندارند و آنھا را با تعلیمات خاصی فرامی

دانستند و ھمگان با اندک التفـاتی بـه درک  ھا آنھا را بدیھی می بایست ھمه انسان می بودند،

رسیدند، حال آنکه بسیاری در فھم چنان مفاھیمی مشکل دارند و حتی پس از  آن مفاھیم می

» صـورت«و » ماده«مفاھیمی مانند . رسند ھای خاص به فھمی ناقص از آنھا می دیدن آموزش

بار ساخت  فلسفۀ مشایی، مفاھیمی تعلیمی ھستند که ارسطو برای نخستین در» فعل«و » قوه«و 

-۳۵۱: ۱، ج۱۳۷۵کاپلسـتون، (که معضل فلسفی روزگار او بود پاسخ گویـد » تغیّر و ثبات«تا به مسئله 

در تضاّد با فلسفۀ خـود » کلّ «و » جزء«دانستن مفاھیمی مانند  از سوی دیگر، حتی فطری. )۳۵۶

یابِی ذھن به اشیای محسـوس را بـا  ارسطو بر خالف افالطون نحوۀ معرفتارسطو است؛ زیرا 

فیلسـوفان مّشـاء دربـارۀ . کنـد اتکای به احساس و بدون اشاره به تصورات فطـری تبیـین مـی

اندیشند و معتقدند آدمی تـا وقتـی بـه تجربـه نیاموختـه  نیز چنین می» مبادی اولیه«یا » اولیّات«

تـر از  کّل بـزرگ«عنایی دارند یا چیستند، این اصل کلی را که چه م» کلّ «و » جزء«است که 

یابد و ھمین که از راه تجربه معنای چنین تصوراتی را حاصـل کـرد، نـور  در نمی» جزء است

به ھر روی، . )۸۲: ۱۳۸۳ھمو، (سازد که صدق آن قضیۀ کلی را دریابد  تکوینی عقل او را قادر می

خـویش را در   یافتـۀ فلسـفی فیلسوفی مشایی اسـت، ذھـن تعلـیمطفیل که  در این داستان، ابن

کـه  قرار داده و از طـرف او اندیشـیده اسـت؛ در حـالی) بن یقظان حیّ (ذھن نوزاد در جزیره 

ھـای  تدریج و پس از گذرانـدن دوره طفیل و اسالفش در طول صدھا سال به ذھن فلسفی ابن

  .آموزشی الزم شکل پذیرفته است

: گویـد بن یقظان مـی در ذھن حیّ » نامتناھی«ربارۀ کیفیت پیدایش مفھوم برای مثال، او د

پس دانست که آسمان و ستارگان جزو اجسام ھستند، زیرا در سه جھـت طـول و عـرض و «

نیسـت و ھـر چیـزی کـه فاقـد ایـن ویژگـی   امتداد دارند و ھیچ کدام فاقد این ویژگی  عمق

انـد و  پس اندیشید که آیـا اجسـام نامتنـاھی. دان نباشد، جسم است؛ پس ھمۀ آنھا جزو اجسام

اند و  کشد، یا آنکه متناھی نھایت می ابعاد آنھا در سه جھت طول و عرض و عمق به سوی بی

وی سپس در اثبـات تنـاھی اجسـام، . )۸۷-۸۶: ۱۳۵۱؛ ۸۶: ۱۹۶۶طفیـل،  ابن(» محدود به حدودی ھستند؟



کنـد؛ برھـانی پیچیـده کـه فیلسـوفی ماننـد  بن یقظان مطرح می

  .است

» خلع و لبس«و » کون و فساد«، »زمان«طفیل، مفاھیم 

 -اندیشـد  واجـب الوجـود مـی» بقـای«بن یقظان درباره حدوث اجسام و 

حدوث عالم بعد از نبود متصور نیست، مگر به این معنا کـه 

زمان بر آن تقدم داشته باشد، در صورتی که زمان جزو الینفک عالم است و بنابراین، تـأّخر 

ایـن در حـالی اسـت کـه . )۹۲: ۱۳۵۱؛ ۹۳و  ۸۵: ۱۹۶۶طفیـل، 

فه، از مفاھیمی است که فھم آن بر بسیاری مسائل دیگر از جملـه مفھـوم 

طفیـل ھمـه  است و در اینجـا ابـن  مبتنی» کون و فساد

پـس، بسـیاری از مفـاھیم و مسـائلی . فرض گرفته است

ھـای  ھـای ذھنـی خـود او و یـا از داشـته فـرض کند، پیش

از منظـر مباحـث » بـن یقظـان حـیّ «  ترین مسـائلی کـه در داسـتان

  ن داسـتانشناختی تجربه دینی قابل بررسی است، نسبت زبان و تفکر است کـه در ایـ

طفیـل،  ھـا بـر رویکـرد ابـن الکتـرین اشـ رو، یکـی از مھـم

  .توجھی به نقش زبان در فرایند اندیشه است

  رابطۀ میـان زبـان و تفکـر از مسـائل اساسـی در مباحـث معرفتـی اسـت و در گذشـته بـه

  شـد، ولـی ده انگاشـته مـیشـد و نقـش زبـان در تفکـر نادیـ

به بـاور . شناسی، رابطه زبان و تفکر از مسائل بنیادین است

ھـای آینـده منتقـل  که تکامـل زیسـتی انسـان از راه وراثـت بـه نسـل

نتقـال نیـز پـذیرد و وسـیله ایـن ا شود، تکامل اجتماعی او نیز از مسیر جامعـه صـورت مـی

ارتباطـات علمـی و فرھنگـی  هتمدن و فرھنـگ بشـری، محصـول ھـزاران سـد

ھای رسّمی و غیر رسّمی از طریق زبان به آینـدگان منتقـل 

ھای ارتباطی پیچیده و کارامدی ھستند که سـاختمانی مـنظم و 

ھرچنـد . )۱۸-۱۴: ۱۳۷۴بـاطنی، (انـد  تغییـر و تحـّول پذیرفتـه
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بن یقظان مطرح می را در ذھن حیّ » برھان تطبیق«

است  مطرح کرده طبیعیات شفاسینا آن را در  ابن

طفیل، مفاھیم  ھا در اندیشۀ ابن فرض از دیگر پیش

بن یقظان درباره حدوث اجسام و  آنجا که حیّ . است

حدوث عالم بعد از نبود متصور نیست، مگر به این معنا کـه «بیند که  می -همطابق تفکر اشاعر

زمان بر آن تقدم داشته باشد، در صورتی که زمان جزو الینفک عالم است و بنابراین، تـأّخر 

طفیـل،  ابـن(» عالم از آن، مفھـوم و معقـول نیسـت

فه، از مفاھیمی است که فھم آن بر بسیاری مسائل دیگر از جملـه مفھـوم مفھوم زمان در فلس

کون و فساد«و » حرکت«، »طبیعت«، »جسم«، »ماده«

فرض گرفته است این مفاھیم دشواریاب فلسفی را پیش

کند، پیش طفیل در این داستان بیان می که ابن

  . ھای فلسفی اوست مکتب

  

  بن یقظان و رابطه تفکر و زبان  حی. ۲

ترین مسـائلی کـه در داسـتان رسد یکی از مھم به نظر می

شناختی تجربه دینی قابل بررسی است، نسبت زبان و تفکر است کـه در ایـ معرفت

رو، یکـی از مھـم از ھمین. نادیده گرفته شده است

توجھی به نقش زبان در فرایند اندیشه است بی

رابطۀ میـان زبـان و تفکـر از مسـائل اساسـی در مباحـث معرفتـی اسـت و در گذشـته بـه

شـد و نقـش زبـان در تفکـر نادیـ این رابطه چنـدان تـوجھی نمـی

شناسی، رابطه زبان و تفکر از مسائل بنیادین است امروزه بنابر گرایش غالب در زبان

که تکامـل زیسـتی انسـان از راه وراثـت بـه نسـل برخی محققان، ھمچنان

شود، تکامل اجتماعی او نیز از مسیر جامعـه صـورت مـی می

تمدن و فرھنـگ بشـری، محصـول ھـزاران سـد. است» زبان«

ھای رسّمی و غیر رسّمی از طریق زبان به آینـدگان منتقـل  جوامع انسانی است که با آموزش

ھای ارتباطی پیچیده و کارامدی ھستند که سـاختمانی مـنظم و  ھا، دستگاه ھمه زبان. شود می

تغییـر و تحـّول پذیرفتـه هو در طـّی ھزارھـا سـدمعقول دارنـد 
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شناسان در امکان تحقق تفکـر در سـطح سـاده و ابتـدایی اخـتالف نظـر دارنـد و برخـی  زبان

) نظیر تفکـرات فلسـفی(پذیرند، اما ھمه آنھا معتقدند که تفکر برتر یا عمیق  امکان آن را می

نیست، زیرا ھمچنان که اشاره شـد، الزمـه آن داشـتن مفھـوم اسـت و  پذیر بدون زبان امکان

سـاختارگرایانی ماننـد فردینـان دوسوسـور . )۱۰-۶: ۱۳۸۷ھمـو، (بخشـد  مفھوم را زبـان بـه مـا مـی

  بــدون زبــان، اندیشــه یــک تــوده مــبھم و«: اندیشــند واســطۀ زبــان مــی ھــا بــه معتقدنــد انســان

  وجـود نـدارد و ھـیچ چیـز پـیش از ظھـور زبـانموجودی  ھیچ اندیشۀ از پیش. سربسته است

  حتــی چامســکی کــه در. )۳۴: ۱۳۹۱فاضــلی، : ؛ بـه نقــل ازsausur, 1966: 111-12(» قابــل تشــخیص نیســت

  و شـاگردش لـی ُورف )E. Sapir (1884-1939)(مقابل ساختارگرایان افراطی ماننـد ادوارد سـاپیر 

)B. L. Whorf (1897-1941)( - ــب ــیۀ نس ــه فرض ــائالن ب ــانی یق ــِی زب گرای
1

ــه - ــرار دارد، ب ــم  ق رغ

 )۱۲-۷: ۱۳۹۱واعظـی، (ید بـر تشـابھات زبـانی کھا و تأ آموزی در انسان دانستن استعداد زبان وراثتی

واقعیت این است که اگر واجد زبان نشده باشید، شما به بخش عمدۀ تجربه بشـر «: نویسد می

گاه قادر به تفکر صحیح نخواھید  آندسترسی ندارید و اگر به تجربه دسترسی نداشته باشید، 

  .)۲۳۸: ۱۳۷۸چامسکی، (» بود

آید که وی بـه نبـود رابطـه  طفیل بر می بن یقظان ابن که از داستان حی این در حالی است 

طفیـل از  ابن. میان زبان و تفکر و به تعبیر دیگر، به وجود تفکر بدون واسطۀ زبان معتقد است

ھای غزالی کـه  سالم بود و با توجه به اینکه آنھا به اندیشهمقربان دستگاه موحدان در مغرب ا

نیـز در راسـتای  ، عالقـۀ وافـری داشـتند، اوبه وجود معانی در ذھن پیش از الفاظ معتقد بـود

گیرد و بر مبنای اعتقاد به کالم نفسـی در  نادیده میھای غزالی، نقش زبان را در تفکر  اندیشه

بـر مبنـای . بـرد بـن یقظـان پـیش مـی در قالب داستان حیّ اندیشۀ اشاعره، باورھای خویش را 

بن یقظان پیش از مالقات با اَبسال و آمـوختن زبـان محـاوره، از طریـق  طفیل، حیّ  اندیشۀ ابن

اندیشی به بسیاری از حقایق رسیده بود و پس از آشنایی با اَبسال بود کـه  تفکر درونی یا خود

گویـد منطبـق  ، با آنچه ابسال درباره شریعت مـیھایش از طریق تأمل و تفکر دانست دریافت

یـابی بـه عـالم معـانی عقلـی از طریـق  گرِی غزالی که منکر راه او متأثر از تفکر اشعری. است

الفاظ بود
2
تواند از طریق تجربه و بدون وساطت ھرگونه لفظ و سـخن،  معتقد است انسان می 

                                                              
بر این اساس، ھر زبـان، تصـویری . ، احساس، اندیشه و رفتار یک فرد تحت تأثیر زبان اوست»انیگرایی زب نسبی«بنابر فرضیۀ . 1

  ).۱۳و  ۸-۷: ۱۳۹۱واعظی، (دھد  بینی ما را شکل می دھد و بنابراین، زبان جھان متفاوت از واقعیت جھان به دست می

: بـه نقـل از(پذیر ندانسته اسـت  بدون الفاظ را صورتاین عقیده خود را نقض کرده و تفکر  مح� النظرالبته خود غزالی در . 2

 ). ۷۳: ۱۳۷۱ابراھیمی دینانی، 



تواند به اسـرار عـالم  و تأمل نیز میجمیع اسرار طبیعت را کشف کند؛ چنانکه از طریق تفکر 

. )۷۴-۷۲: ۱۳۷۱ابراھیمـی دینـانی، (عقل پی برد و با موجودات روحانی و جھان ملکوت مأنوس گـردد 

بن یقظان در آغاز از طریق بحث و نظر به حقیقت رسـیده و سـپس 

طفیل معرفت از دو طریـق بـرای  از راه کشف و مشاھده آن را دریافته است؛ یعنی به باور ابن

، و دوم از راه حدس )قلطریق ع(نخست از راه تأّمل و تجربه و قیاس 

ــارۀ . )۸۰-۷۹: ۱۳۷۱ابراھیمــی دینــانی،  نیــز صــاحب الفصــول درب

واسـطه آنکـه  بـه«: نویسـد بن یقظان بر تفکر بدون استعانت از زبان مـی

بن یقظان دارای عقل بود و از پستان عقل،
1
شیر نوشـیده بـود، حـّس تفکـر در وجـودش  

ای مھربـان او را پرورانـده و فکـر و تفکـرش، ایـن بھتـرین وسـیله 

. )۳: ۱۳۸۶صاحب الفصـول، (» حرکت به باال، باعث بروز و فعلیت فطرت خدایی در وجودش گردید

الضـمیر او و مایـۀ  ترین وسیله ظھور مافی بن یقظان و بھترین و مناسب

و در بیـان یکـی از مقامـات عرفـانی  )۳۸: ھمـان(شـمارد 

پـس چـون رسـید بـه ایـن مرتبـه از اخـالص عبودیـت و تصـفیۀ 

الوجـود و  و بنابر شھود اعتقاد نمود که نیسـت ازلـی و ابـدی جـز واجـب

، حاصل گردید برای او به سبب ایـن مقـام، اسـتحقاق افاضـۀ علـوم و 

و زبان تکلـم نداشـتن و سـخن ندانسـتن مـانع او 

(.  

داشـتِن انسـان در وضـعیت دور از  توان منکر آگاھی نفسـانی یـا علـم حضـوری

سازی است کـه بـه نظـر  اجتماع شد، ولی مسئله اساسی در این میان، تردید در توانایی مفھوم

 سـازی نخواھـد بـود تـا رسد اساساً چنان انسانی بدون زبان و تجربۀ بیرونی، قادر به مفھوم

کـه گذشـت میـان  اینکه بتواند با تأمالت درونی به تفکر توحیدی دست یابد؛ زیـرا ھمچنـان

آگـاھی نفسـانِی انسـان، از نـوع علـم . رابطه تالزم برقـرار اسـت

ھای ذھنی و مفاھیم حصولی متفـاوت اسـت، در 

جود تفکر و اندیشه بدون واسطۀ زبان قائل است و معتقد است انسـان 

تواند از طریق تفکر و تأمـل بـدون وسـاطت الفـاظ و عبـارات، حقـایق ھسـتی را دریابـد 
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جمیع اسرار طبیعت را کشف کند؛ چنانکه از طریق تفکر 

عقل پی برد و با موجودات روحانی و جھان ملکوت مأنوس گـردد 

بن یقظان در آغاز از طریق بحث و نظر به حقیقت رسـیده و سـپس  طفیل مّدعی است حیّ  ابن

از راه کشف و مشاھده آن را دریافته است؛ یعنی به باور ابن

نخست از راه تأّمل و تجربه و قیاس  :شود انسان حاصل می

ابراھیمــی دینــانی، () طریــق کشــف و شــھود(و اشــراق 

بن یقظان بر تفکر بدون استعانت از زبان مـی چگونگی توانایی حیّ 

بن یقظان دارای عقل بود و از پستان عقل، حیّ 

ای مھربـان او را پرورانـده و فکـر و تفکـرش، ایـن بھتـرین وسـیله  زنده شد و ھمچـون دایـه

حرکت به باال، باعث بروز و فعلیت فطرت خدایی در وجودش گردید

بن یقظان و بھترین و مناسب را دایۀ حیّ » تفکر« وی

شـمارد  ھای ذات انسان بر مـی بروز ھمه فعلیت

پـس چـون رسـید بـه ایـن مرتبـه از اخـالص عبودیـت و تصـفیۀ «: نویسـد بن یقظـان مـی حیّ 

و بنابر شھود اعتقاد نمود که نیسـت ازلـی و ابـدی جـز واجـبمشاھدت و مراقبت 

، حاصل گردید برای او به سبب ایـن مقـام، اسـتحقاق افاضـۀ علـوم و  ... نیست خالقی غیر او

و زبان تکلـم نداشـتن و سـخن ندانسـتن مـانع او ...  معارف و ِحکَم حقه بر او از فیاض مطلق

)۱۱۳-۱۱۲: مانھ(» نگردید از فھم آن علوم مفاضه

توان منکر آگاھی نفسـانی یـا علـم حضـوری البته نمی

اجتماع شد، ولی مسئله اساسی در این میان، تردید در توانایی مفھوم

رسد اساساً چنان انسانی بدون زبان و تجربۀ بیرونی، قادر به مفھوم می

اینکه بتواند با تأمالت درونی به تفکر توحیدی دست یابد؛ زیـرا ھمچنـان

رابطه تالزم برقـرار اسـت) مفھومی(زبان و تفکِر برتر 

ھای ذھنی و مفاھیم حصولی متفـاوت اسـت، در  حضوری و آگاھی بسیط است و با صورت

جود تفکر و اندیشه بدون واسطۀ زبان قائل است و معتقد است انسـان طفیل به و حالی که ابن

تواند از طریق تفکر و تأمـل بـدون وسـاطت الفـاظ و عبـارات، حقـایق ھسـتی را دریابـد  می

 .)۷۴و  ۷۲: ۱۳۷۱ابراھیمی دینانی، (

                                                              
 .منظور آھویی است که در نوزادی از او شیر خورده است. 1
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بـه عنوان فرد انسانی، زبان یا قـوۀ نطـق را  بن یقظان به طفیل، حیّ  بر این اساس، به باور ابن

فرض که چنان باشـد،  در نقد این باور باید گفت به. طور فطری و بالقوه در نھاد خویش دارد

بالفعـل نگـردد، او ) تعلیمـی(ھـای تجربـی و قـراردادی  ولی اگـر ایـن امـر فطـری بـا فراینـد

تواند از فواید فطریات در نھاد خویش سود جویـد؛ یعنـی نخواھـد توانسـت عقالنیـت و  نمی

اش  رو، ھمواره در مرتبه حیـوانی انسانیت خویش را به منصه ظھور رساند و از ھمینتبع آن  به

یابد، زیرا تعالی به مرتبه باالتر وجودی یعنی مرحله انسانی، در گـرو  ماند و رشد نمی باقی می

  .تفکر مفھومی است و تفکر مفھومی نیز مستلزم کاربست قواعد زبانی است

ه ھرچند ساختار و دستور زبان مانند دیگر مفاھیم و اصـول گرایان بنابرین، از منظری عقل

فطری در نھـاد آدمـی موجـود باشـد، بایـد کـه از طریـق فراینـدھای تجربـی و قراردادھـای 

واژگانی به شکوفایی برسد و در غیر این صورت، فطریات که انسانیت انسان به آنھـا وابسـته 

اش بـاقی  در ھمـان مرتبـه حیـوانی است، ھرگز مجال ظھور نخواھد یافـت و انسـان ھمـواره

ھـایی کلـی اسـت کـه قابلیـت  فطریات در وجود انسان، اموری بسیط و آگاھی. خواھد ماند

سازی که محصول تجربـه بیرونـی و  شدن به مفاھیم را دارد و این امر، در فرایند مفھوم تبدیل

ماننـد آن بـردۀ طفیـل  بن یقظاِن ابـن بنابراین، حیّ . شود ھای محیطی است حاصل می آموزش

ای است که سقراط توانست قضایای ھندسی را از درونش بیرون کشـد؛  نخوانده جوان درس

سـازی بـردۀ جـوان  طفیل آن است کـه سـقراط بـه فراینـد مفھـوم منتھی تفاوت سقراط و ابن

کمک کرد تا او بتواند فطریات ذھنی خویش را در قالب مفاھیِم آموخته از زبان سـقراط در 

، ولـی )رسـاله منـون: ۱۳۵۷افالطـون، : نـک(در وجـودش را فعلیـت بخشـد   ی فطریات بـالقوهآورد؛ یعن

ھای خـود او در نظـام فلسـفه مشـایی اسـت، بـر ذھـن  طفیل چنین مفاھیمی را که آموخته ابن

بـن یقظـان کـه انسـانی در  البته روشن است کـه در ذھـن حـیّ . کند بن یقظان تحمیل می حیّ 

شـود، ولـی از چنـان  حاصـل مـی...  ھای ذھنـی از مشـاھدات ومرحله حیوانی است، تصـویر

ای بسـیار  گیـرد و یـا در مرتبـه در ذھـن او شـکل نمـی» مفھـوم ذھنـی«تصویرھایی، یا اساساً 

سـازی یـک فراینـد پیچیـدۀ معرفتـی  که گذشت مفھوم گیرد؛ زیرا ھمچنان تر شکل می پایین

آوردن  مشـاھده اولیـه و بـه یـاداست که حاصل انتزاع از تصـویرھای ذھنـی پـس از مرحلـه 

توانـد بـه دنیـای صـور مثـالی  سـازی مـی در واقع، انسان بـا مفھـوم. است...  مشاھدات قبلی و

گـاه بـا کاربسـت  افالطونی یا کلیـات ذھنـِی ارسـطویی وارد شـود و مفـاھیم را دریابـد و آن

  .کلیات در جزئیات تجربِی خویش به مرحله تفکر گام بردارد



روشـن شـد   گرایی در مباحث تجربه دینی، گرایی و ساخت

رو، از  انـد و از ایـن گرایانـه خلـق شـده بر مبنایی ذات

گـرفتن  ھـا، نادیـده گونـه داسـتان ترین نقدھا بـر ایـن

فـرض گـرفتن  سازی در آن اسـت؛ بـدین بیـان کـه نویسـندگان آنھـا، بـا پـیش

بـن  ھای فلسفِی خود را بر ذھن حیّ  ھای عرفانِی نوع بشر، یافته

نقد کلـی دیگـر، در زمینـۀ رابطـه . اند ھا سرایت داده

گونـه  در ایـن. گیـرد یـد قـرار مـیکدر رویکرد ساختارگرایی مـورد تأ

ھا رابطه میان زبان و تفکر نادیده گرفته شده است؛ این در حالی است کـه امـروزه در 

شناسی روشـن شـده اسـت کـه زبـان و تفکـِر برتـر الزم و ملـزوم یکدیگرنـد و 

سـازی  برتر، توانایی در درک کلیات و مفھوم الزمۀ تفکر

توان گفت ھـر انـدازه  بنابراین، می. است و این امر در گرو ارتباطات زبانی با ھمنوعان است

سازی در وجود اوست ارتقـا بخشـد، بـه  که انسان ارتباطات زبانی را که در گرِو توان مفھوم

ود خود شکوفاتر سـازد و بـه مراتـب ھمان اندازه خواھد توانست استعداد عقالنیت را در وج

۱۷۲  

  

 

 

ه
ل 

سا
ج

م،
ه

د
 

ه 
ار

شم
7

2
 ،

ن
تا

س
زم

 
1

3
9

2
  

  

  گیری نتیجه

گرایی و ساخت توجه به دو رویکرد کلِی ذات با

بر مبنایی ذات» بن یقظان حی«ھایی از قبیل  که داستان

ترین نقدھا بـر ایـن یکی از مھم. چند جھت قابل نقد ھستند

سازی در آن اسـت؛ بـدین بیـان کـه نویسـندگان آنھـا، بـا پـیش ومفرایند مفھ

ھای عرفانِی نوع بشر، یافته گرایانه در تجربه رویکرد ذات

ھا سرایت داده یقظان تحمیل کرده، آن را به ھمه انسان

در رویکرد ساختارگرایی مـورد تأزبان و تفکر است که 

ھا رابطه میان زبان و تفکر نادیده گرفته شده است؛ این در حالی است کـه امـروزه در  داستان

شناسی روشـن شـده اسـت کـه زبـان و تفکـِر برتـر الزم و ملـزوم یکدیگرنـد و  مباحث زبان

الزمۀ تفکر. ھرکدام بدون دیگری عقیم است

است و این امر در گرو ارتباطات زبانی با ھمنوعان است

که انسان ارتباطات زبانی را که در گرِو توان مفھوم

ھمان اندازه خواھد توانست استعداد عقالنیت را در وج

  .باالتری از مقام انسانیت بار یابد
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