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شعبان ١٤٤٠هـ  -أبريل ٢٠١٩م

حي بن يقظان :وحال اإلنسان في كل زمان ومكان
فاطمة الوهيبية
هل تخيلت نف�سك معزو ًال يف جزيرة ال يعي�ش فيها ب�شر؟ دون دين و�صالة تهدئ روعك يف وح�شة تلك اجلزيرة املعزولة؟ لعلك الآن ت�ستح�ضر فلم �.cast awayأو �ستتخيل
ماوكلي �أو روبن�سون كروزي ،ولكن يف تراثنا العربي الذي �سبق هذا كله بكثري جند ق�صة (حي بن يقظان) .وقد وجد الكثري من الباحثني الأجانب والعرب يف هذه الق�صة مادة
غنية وعميقة اليزالون حتى يومنا ينهلون منها ما ا�ستطاعوا .ومن هذه الدرا�سات ال�شيقة مقالة بعنوان (حي بن يقظان البن طفيل واملعرفة والتنوير الأخالقي يف الإ�سالم
الكال�سيكي) التي �س�أخل�صها هنا ،وهي للأ�ستاذ الأملاين �سيب�ستيان واملن�شورة يف جملة التفاهم.
عن الق�صة و�صاحبها
حي بن يقظان :يف �أ�سرار احلكمة امل�شرقية هي ق�صة فل�سفية دينية
كتبت بني ١١٨٢-١١٥٧م وهي الوحيدة التي جنت من م�ؤلفات ابن
طفيل التي �ضاعت� .أمّ ا امل�ؤلف فهو ابن طفيل الذي ال نعرف عن
حياته الكثري ،ولكنه من �سكان �إ�سبانيا امل�سلمة (الأندل�س) وكان
مهتماً ب�شتى معارف العلوم وعمل طبيباً.
ي�ع��د ال �ع �ن��وان ال ��ذي ي�ح�م��ل ا��س��م ب�ط��ل ال�ق���ص��ة (ح ��ي ب��ن ي�ق�ظ��ان)
مفتاحاً مر�صعاً بالرمزية الأخ ��اذة .فكلمة حي كما يقول غونرت
تذكرنا مبعنيني املعنى اللغوي الدال على احلي �أو احليوي الفرد
وه��ي ت��دل ك��ذل��ك على املعنى ال�ع��ام للحياة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل كونه
م��رادف�اً للفظة النا�س �أو الإن�سانية .وه�ن��اك معنى ديني فل�سفي
مرتبط بالقر�آن فاحلي الكائن الب�شري التام ال يكتمل �إال بو�صل
�أفعاله بالعقل الذي كرمه اهلل به� .أما ابن يقظان فهي من ناحية
دينية دالل ��ة للخالق ال ��ذي ال ت ��أخ��ذه �سنه وال ن��وم وحت�م��ل دالل��ة
العقل الفائ�ض لأفالطون �أو العقل الفعال لدى املحدثني.
�آباء الق�صة و�أبنا�ؤها
لقد كان هناك من �ألهم ابن طفيل يف كتابة هذه الق�صة فابن �سينا
كان �أول امللهمني و�أكرثهم ت�أثرياً فحتى ا�سم حي بن يقظان هو
مقتب�س من ر�سائل �صوفية وه��ي :ر�سالة حي بن يقظان ،ر�سالة
الطري� ،سالمان و�أب�سال .وهناك ق�صيدة �شعرية كتبت بالعربية
حملت ا�سم حي بن يقظان  Hey Ben Meqitzللفيل�سوف
والعامل �أبراهام بن عزرا الذي عا�ش يف الأندل�س وت�أثر �أميا ت�أثر
بالثقافة والفكر الإ�سالمي .وهناك ال�سهروردي الذي ت�أثر بر�سالة
ابن �سينا و�ألف عمال بعنوان« :ق�صة الغربة الغربية» وهي معروفة
كذلك با�سم ر�سالة ح��ي ب��ن يقظان .وكما ك��ان لهذه الق�صة �آب��اء
م�ؤ�س�سون ،هناك �أي�ضاً �أبناء وتالميذ ت�أثروا بها ومنهم :ابن ر�شد
الذي كتب �شرحاً لق�صة ابن طفيل ،ونور الدين اجلامي الذي كتب
ق�صيدة �صوفية ا�سماها «�سالمان و�أب�سال» مت�أثرا مبا �أورده ابن
�سينا واب��ن طفيل ،وهناك «الر�سالة الكاملية يف ال�سرية النبوية»
التي �ألفها عالء الدين بن النفي�س رداً على ق�صة حي بن يقظان.
وتعدى ت�أثري هذه الق�صة نطاقنا العربي وتلقتها �أوروب��ا بافتتان
كبري فظهرت الدرا�سات عنها والرتجمات ومن �أبرز املعجبني بها:
�ألبري الكبري و توما الأكويني وفولتري ورو�سو ودي��درو والأمل��اين

جوتهولد �إفرائيم لي�سنغ ودانييل دوفو الذي �ألف الق�صة ال�شهرية
(روبن�سون كروزي) وهو �أول من �ألف الرواية يف �أجنلرتا وروديار
كبلنغ م��ؤل��ف (ك�ت��اب الأدغ ��ال) وبطله امل�ع��روف م��اوك�ل��ي .وكذلك
الأم��ري�ك��ي ب ��وروز �صاحب رواي ��ة ط ��رزان وح�ت��ى ال��رواي��ة احلديثة
«حياة بي» ملارتل .هذا الرتاكم املعريف لق�صة حي بن يقظان دليل
على �أن ق�صة حي بن يقظان ق�صة �إن�سانية جت��اوزت حدود الدين
واجلغرافيا وجمعت يف طياتها قلق الإن�سان وهمومه الوجودية و�أن
القيم الإن�سانية هي قيم م�شرتكة ال تخ�ص ديناً بعينه.
�أطوار حي بن يقظان
مرت �شخ�صية حي بن يقظان ب�أطوار رئي�سية ق�سمها غونرت �إىل
�ستة �أطوار:
 -١املرحلة العمرية (�شهر �إىل � ٧سنوات) الطفل الر�ضيع الذي
ع�ثرت عليه ظبية وربته مع �صغارها ا�ستمر حتى ال�سابعة حيث
�أدرك �أ ّنه �إن�سان وخمتلف عمن ترعرع بينهم.
 -٢املرحلة العمرية (� ٧سنوات �إىل � ٢١سنة) :مرحلة املالحظة
والتجربة وتكييف الطبيعة ح�سب حاجته .م�شى منت�صباً لأول مرة
وقام بتغطية ج�سمه بالورق والري�ش ،وبنى لنف�سه بيتاً و�سخر النار
حلاجته .ويف هذه املرحلة ماتت �أمه الظبية فحزن و�شق �صدرها
ور�أى القلب ن�صه مملوء بالدم ون�صفه فارغ ف�أدرك �أنّ قوة احلياة
كانت ت�سكن ذلك اجلزء الفارغ وج�سدنا بدونه جثة هامدة .وفيه
تعلم من الغربان دفن اجلثة متاماً مثل ق�صة الأخ��وة الأع��داء يف
التوراة وق�صة قابيل وهابيل يف القر�آن.
 -٣املرحلة العمرية (� ٢١سنة �إىل � ٢٨سنة) :ا�ستنتج �أن للحوادث
�أ�سبابا ونتائج .وت�أمل ال�سماء وجنومها وا�ستنتج �أن البد من تلك
الأج��رام من م�صدر قوي ميدها بالنور وفيها ميز ا ألف��راد وعرف
الأنواع والأ�صناف.
 -٤املرحلة العمرية (حياته �إىل حدود �سن � ٣٥سنة) :زادت ت�أمالته
يف الكون والأف�لاك وذل��ك العامل املمتد وب��د�أ ي�شعر �أن الب��د لهذا
الطبيعة الالمتناهية خالق المتناه يف قدرته وقوته.
 -٥املرحلة العمرية (من البلوغ وحتى �سن اخلم�سني) :وفيها بد�أ
الوعي بالدين وربط �أحداث الدين بعامل �آخر و�أنّ كل ما هو حولنا
الب��د ل��ه م��ن وج��ود ق��وة حت��رك��ه ،وط � ّور ح��ي �سلوكا لإي�ج��اد عالقة
بهذه القوة العليا فعرف العبادة والت�أمل.

 -٦املرحلة العمرية (� ٥٠سنة) :حيث يقول �إن��ه «ر�أى ما ال عني
ر�أت وال �أذن �سمعت وال خطر على قلب ب�شر» وهي كما نعلم عبارة
للنبي حممد عليه ال�صالة وال�سالم ،ويقول غونرت �أنّ هذه العبارة
تطابق �أي�ضاً الر�سالة الأوىل لبول�س الر�سول �إىل �أهل كورنثو�س
(التوراة ،١،ر�سالة �إىل �أهل كورنثو�س  .)٩ :٢وكذلك خامته الق�صة
ال �ت��ي ي�خ��اط��ب ف�ي�ه��ا ح��ي ال �ق ��ارئ ف�ه��ي ع�ل��ى غ ��رار ر��س��ال��ة بول�س
الر�سول.
من �أهم ا�ستنتاجات حي بن يقظان
حني �شارك حي بن يقظان �أف�ك��اره ح��ول الدين مع عامة النا�س
م��ن اجل��زي��رة املبا�شرة مل ي�ستطيعوا فهم عمق ه��ذه التف�سريات
وانف�ضوا من حوله عائدين �إىل تف�سرياتهم الب�سيطة.
ح�ي�ن ر�أى ح ��ي ال �ن��ا�� َ�س وك�ي�ف�ي��ة ت�ع��اط�ي�ه��م م ��ع احل �ي ��اة �أدرك �أنّ
غالبيتهم ال�ع�ظ�م��ى ي���ص��رف��ون ج��ل وق�ت�ه��م يف م�لاح�ق��ة امل��ادي��ات،
مرتاحني �إىل ت�صوراتهم الب�سيطة عن اهلل دون حماولة فهم اهلل
والتعمق يف معرفته.
�أهم ا�ستنتاجات غونرت
 -١الق�صة تك�شف ع��ن ق ��درات الب�شر املعرفية التي متكنهم من
التفاعل بالعقل مع حميطهم املادي وكذلك مع ما هو �إمياين.
� -٢أه��م �أه��داف اب��ن طفيل هو متكني العقل للفهم واال�ستنباط
وال�ت�ج��ري��ب ك��ون��ه ه�ب��ة م��ن اهلل ي�ج��ب �إع �م��ال �ه��ا .وه ��و ي�ع�ت�ق��د �أنّ
ال�ع�ب��ادات بظاهرها ال�شكلي والطقو�سي ال حتقق الإ� �ص�لاح و�أنّ
الإن�سان قادر على �إي�صال الر�سائل الإلهية الكربى دون احلاجة
�إىل الر�سل.
 -٣ينتقد ابن طفيل حال امل�سلمني الذين اختزلوا دينهم يف املذاهب
والعبادات ال�شكلية ،وانتقد العلماء ذوي التوجهات الأرثوذوك�سية
كالغزايل ،وه��و ي�ؤمن ب�إمكانية وج��ود �صلة بني العبد واهلل دون
و�صاية وتعقيد وعبادات جامدة.
 -٤متكن اب��ن طفيل م��ن ا�ستخدام امل��روي��ات والتعابري الرمزية
جامعاً يف �سياق واح��د الفل�سفة العقلية وروح احلكمة ال�صوفية.
وهو ي�شدد على فكرة �أن اهلل هو املعلم الأول والأعلى للب�شرية.
�إن تخيل العزلة وو��ض��ع النف�س م�ك��ان ح��ي ب��ن يقظان مهم لكل
�إن�سان يف �أي زمان ،فهو اختبار مهم للعقل وفر�صة ملعرفة خياراتنا
احلقيقية التي مل نرثها ومل تكن نتيجة االتباع الأعمى.
f_wahaibi@hotmail.com
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