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  مقدمه

 به را اندیشمندان جهان و دانشمندان توجه دور، بسیار هاي زمان از ضله فا ي مدینه یا آرمانی ي جامعه    

 کرده می زندگی آن در مکانی که و مذهب و دین به توجه با بزرگان این از کدام هر .است کرده مشغول خود

 ترین قدیمی میان در .رسند می به نظر متفاوت هم با حدودي تا که اند، کرده طراحی آرمانی اي جامعه اند،

» جمهور« رساله در بزرگ اندیشمند این .است تر دیگران مشهور از یونانی افالطون نام شهرها آرمان طراحان

 کرده عرضه را فاضله ي مدینهخویش طرح »  کریتیاس « و » تیمائوس «  ي رساله از هایی بخش در و

  ).15: 1374(افالطون، .است

همین  و بود شده اجتماعی و اخالقی  سیاسی، فراوان هاي آسیب دچاریونان پس از جنگ پلو پونز، «  

 براي را حکومت شکل افالطون ت،علّ  همین به . بود شده او آموزگار سقراط اعدامبه محاکمه و  منجر شرایط

 حکیمان دست به آن زمام که دانست می شایسته  را حکومتی تنها و دانست می ناتوان جامعه، ي اداره

   .)27 :1371فارابی، ( »باشد خردمند

 جمله از که کردند طراحی آرمانی ي جامعه فراوانی، متفکران مسلمانان، میان در افالطون از بعد   

 آرمان هاي اندیشه»  الفاضله المدینه اهل آراي «خود  مشهور کتاب در که است فارابی ها آن نامدارترین

 مفاهیم قالب در و فلسفی ي اساس اندیشه بر را خود آرمانی ي جامعه فارابی کرد. ریزي پی را خویش شهر

 آن اما گرفت افالطون از را خود آرمانی ي جامعه الگوي فارابی )32: 1352(مجتبایی،.نهاد بنا اسالم شریعت

 آرمانی ي جامعه این. باشد کرده بنا متفاوت آرمانشهري تا آمیخت درهم تشیع مذهب و اسالم شریعت با را

و  پریشان دنیاي این در را انسان سعادت تواند می گیرد، می قرار فرزانه حکیمی ي عهده بر هدایتش که

 که امکانات است اجتماعی مدینه این «است:  شده توصیف چنین فاضله ي مدینه ماهیتآشفته تاًمین کند. 

 - می را سعادت آن افراد که؛ فاضله اجتماعی است ي مدینه دیگر عبارت مهیاست. به آن در سعادت به نیل
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 به فاضله ي مدینه پس .دارند تعاضد و تعاون برساندغرض و غایت  این به را ها آن که اموري در و شناسند

  )155، ص 1389اردکانی،  داوري»(  است. سعادت به ي نیل وسیله بلکه  ،نیست غایت خود خودي

 چنین طراحان اندیشمند توجه مورد ها شهر آرمان بیشتر در که است اساسی اصلی ،عدالت و برابري 

 ي جامعه مانایی براي ضمانتی را است برابري شهر آرمان اصلی طراح که افالطون .است بوده هایی جامعه

  است. آورده شمار به خویش آرمانی

 با همانند و هماهنگباید  سنت یا قانون طبق رفتاري و کار هر .است هماهنگی و نظم شهر شهر، آرمان «  

 با آشامیدن و خوردن تا آموزش و  ازدواج و ستد و داد و سیاسی امور از .پذیرد صورت شهروندان ي همه

 هماهنگی این آنچه هر .شود می تعیین تغییرناپذیر و یکسان و هنجارهاي ضوابط یا و جامعه یا دولت نظارت

حفظ   خاطر به افالطون آرمانی دولت از هنرمندان و شاعران طرد .شود می طرد جامعه کند از می تهدید را

 در را اعتدال و روح سلحشوري و ند شو می جامعه اخالق تباهی باعث خود هنر با اینان زیرا است؛ هماهنگی

 حاکم که هایی معیار با باید شود نواخته یا آهنگی سروده شعري که باشد قرار اگر و شکنند می جوانان

  )29، 1371(اصیل، » باشد. سازگار و کرده هماهنگ تعیین جوانان پرورش براي حکیم

 از گریختن به خداوند، تشبه .است همانند افالطون ي اندیشه به موارد از بسیاري در فارابی ي اندیشه   

 این فیلسوف هدف فارابی نظر به .هاست این شباهت جمله از کردن پیشه خردمندي و کردن پارسایی زمین،

 اصالح انسان براي هدف این به رسیدن راه جوید. تشبه خداوند به کند تا تالش بشري توان حد در که است

 زمام حکومت که شد خواهد رستگار هنگامی بشري ي جامعه ن افالطو نظر به است و کشور دیگران و خود

، منتظمی( .آورند می به سامان را مردم امور خردمندي، و دانش با آنان .افتد فرزانه فیلسوفان دست به

3891 ،94(  

 در فیلسوف  شاه شمرد با صفاتی که افالطون براي می بر آرمانی ي جامعه رهبر براي فارابی که را صفاتی   

 در خود شهر آرمان رهبر براي که را فارابی مذهب تشیع دارد صفاتی چون .دارد فراوانی شباهت فته، گر نظر

 با همراه که آل ایده اي آینده به امید کند. می برابري ئلند، معصوم قاکه براي امامان  صفاتی با نظرگرفته
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 محمد (ص) مهدي آل قائم ظهور در امید این و است توجه قابل تشیع مذهب اجتماعی باشد در عدالت

  ).22: 1385(راستگو، .نشیند می بار موعود (عج) به

 جمالت و و عبارات ها وعده در که اي شده داده نوید آرمانی ي جامعه مهدي (عج) با امام حکومت « 

 جهانی، حکومت هاي مقوله در توان می را آن که دارد هایی شباهت است نهفته اي اندیشه چنین طراحان

 برابر و جامعه تولیدي و مادي هاي نعمت از مردم ي برخورداري  همه .کرد بندي دسته فراوانی و برابري

  دادن پیوند همچنین و است اقتصادي تفعالیّ ي الزمه از که امکانات به دسترسیدر  آدمیان ي همه بودن

 بین است که هایی مؤلفه از بردگی و بندگی بردن بین از و ها آن بین برابري پیمان ایجاد و هم ها به ل د 

 برقرار عصر (عج) پیوند جهانی امام حکومت و حکما و اندیشمندان طرف از شده طراحی آرمانی ي جامعه

  )97، 1371اصیل،(» کند. می

 این سعادت منحصر به سعادت فارابی نظر در است. آرمانی ي جامعه غایت و هدف رسیدن سعادت به 

 که صورتی در تنها . دارد نظر دیگر مورد جهانی در هم و جهانی این هم را سعادت او .شود نمی جهانی

 را او باید راهنمایی و رهبري راه این و در یابد. می تحقق رستگاري شود انسان نصیب جهان دو سعادت

 هستی او تا و است مقدم آرمانی شهر بر آرمانی رهبر وجود . شناسد نمی را سعادت انسان چون. کند هدایت

  :باشد داشته صفت آرمانی (مدینه ي فاضله) باید دوازده شهر رئیس .یابد هستی  نمی نیز آرمانی شهر نیابد

 و . زیرکی4حافظه  نیرومندي .3 تصور سرعت و درك نیرومندي. 2  جسمی کمال و . تندرستی1«   

 آمیزش و آشامیدن و در خوردن بودن معتدل . 7آموزاندن و آموزش دوستدار . 6سخنی خوش. 5 هوشیاري

 .9 بودن غگویان درو و دروغ دشمن و گویان و راست راستی دوستدار. 8 لعب و لهو از کردن پرهیز و زنان با

. دوستدار داد و 11داشتن  خوار را دنیوي متاع و دینار و . درهم10داشتن  دوست را بزرگی و بودن بزرگوار

  .)272- 274، 1371فارابی، ( » .داشتن  شکیبایی و اراده . قدرت12دادگري و دشمن ستم و ستمگري 

 نیز آن با ه اند از مدینه هاي متضاد کرد طراحی که اي فاضله ي مدینه مقابل در ها شهر آرمان طراحان  

 غیر هاي شهر آرمانی، شهر یا ي فاضله مدینه مقابل در فارابی .اند شمرده بر را ها آن هاي ویژگی و برده نام

 و تباهند اخالق در فاضله غیر هاي مدینه او نظر به .است نموده معرفی را فاضله غیر هاي مدینه یا آرمانی
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 آمده گرفتار گناه و فساد ي ورطه در که دارد خریدار اي جامعه تنها در ها آن شهروندان رفتار و کردار

 دارد وجود فاضله غیر هاي مدینه در که هایی تباهی و ها آسیب جمله از  )284: 1385، روویون( .باشند

ستمگري،  و ستم غلبه، و قهر جویی، گیر بز خسّت، ثروت، به گرایش بارگی، زن و لعب، لهو به توان می

 چنین فاضله  از ي مدینه اما. نمود اشاره ... و دینی و فکري گمراهی اندیشی، کژ بار، و بند بی آزادي

  ).42: 1361(مور،هستند. سعادتمند آن ساکنان که است سبب همین به و مبراست انحرافاتی

 بینش آن، از انتقادي سخت با و پردازد می بیشتر تغلبیه ي مدینه به فاضله غیر هاي مدینه انواع از فارابی   

  ،فارابی ي اندیشه در .دهد می سیاسی نشان مداراي و دادگري و اعتدال به را خود مندي عالقه و انسانی

 هاي ملت بر غلبه و قهر آن در گیري ( میلیتاریستی ) که سپاه هاي ارزش با است نظامی تغلبیه، ي مدینه

 داند می» علف هاي هرز « یا » نوابت « را  فاضله  ي مدینه با فارابی  ناسازگاران است. فضیلت برترین دیگر

  .باشند مدنی اصول پایبند توانند نمی چون .پندارد می جانور یکی با را ها آن و

 و نظام حفظ را براي گیري سخت ها آن و دارد وجود شهر آرمان طراحان هاي اندیشه در گرایش این   

  .)107 :1371( اصیل،  .دانند می ناگزیر آرمانی شهر سامان

بشر همواره از بی عدالتی، خشونت و ظلم موجود در جامعه ي ضد اخالقی و به هم ریخته خــود رنــج بــرده    

و براي تسکین خود سعی نموده تا دنیاي ایده آلی را در ذهن خود خلق کنــد. ایــن دنیــاي تخیلــی کــه  است

ا او را از مشــکالت زنــدگی آرمان شهر نامیده می شود، پناهگاه رویایی خوبی را براي آدمی فراهم کرده است ت

دنیایی آزاد و فارغ از هرگونه هراس، با امنیت بیاساید. آرمان خواهی بــزرگ تــرین  در سایه آن و در بگریزاند و

هرگز در حصار محدود و ثابت واقعیت موجــود در طبیعــت  عامل حرکت و تکامل آدمی بوده و او را واداشته تا

که اورا همواره، به تفکّر وکنجکاوي، حق یابی، ابتکار وخلــق مــادي و زندگی ساکن نشود و همین نیرو است  و

  ).23: 1387(حیدري، معنوي وا می دارد .

شعر و ادبیات، تجلی روح ایده آل این موجودي است که هر گز تســلیم شــدن در برابــر وضــعی کــه جهــان    

گذشته اي سراپا تیره و تــار و  برایش تدارك دیده خشنود نیست، به ویژه انسان عصر جدید که یک نگاهش به

خواهان جهــانی پرشــکوه و جــالل اســت. شــاعران و  نگاه دیگرش به آینده اي روشن و عصري طالیی است و



14 
 

بستر شعر خود چنین جهــان مطلــوبی  ادیبان همواره در جستجوي این ناکجاآباد آرمانی خود برآمده اند و در

  را به تصویر کشیده اند.

ي عرفانی  و نوع جهان بینی مشترکی که ســعدي و جبــران از آن برخوردارنــد دیــدگاه  با توجه به پشتوانه   

  هاي آن ها در موضوعات مختلف، شباهت فراوانی با هم دارند.   

  اساسی دارد: حاضر سه رویکرد عمده و پژوهش

  بوستان سعدي از نظر آرمان گرایی تحلیل آثار جبران خلیل جبران و - 1

  شناسایی سمبل هاي آرمان شهر در آنها بوستان سعدي و و مقایسه آثار جبران - 2

  فارسی). شناسایی مضامین مشترك دو اثر (از حوزه ادبیات عربی و - 3

  :لهأمس بیان -1-1

 )155:1376افالطون مطــرح گردیــد (خــاتمی،» جمهور« آرمانی نخستین بار در کتاب  اصطالح شهر    

بــه » outopia«لــین بــار ترکیبــی دو پهلــو از واژه هــاي یونــانیبراي اوّ ،نویسنده انگلیسی سرتوماس« س، سپ

» یا ناکجا آبــاد نامیــد» یوتوپیا«شهر آرمانی را  ساخت و» آباد مکان«به معناي » eutopia« و» المکان« معناي

اجتمــاعی اســت کــه امکانــات نیــل بــه « ی از آرمانشهر می توان گفــت). در تعریف کل72:1379ّ(مراد خانی،

در  و به عبارت دیگر مدینه فاضله اجتماعی است که افراد آن سعادت را می شناســند مهیاست. سعادت در آن

پس مدینــه ي فاضــله بــه خــودي خــود  تعاضد دارند. غایت برساند تعاون و اموري که آن ها را به این غرض و

  )155:1389(داوري اردکانی،»  بلکه وسیله ي نیل به سعادت است. غایت نیست،

، م اســتزندگی دلخــواه مجســّ  تصویري ازکمال مطلوب و  ،همه وقت در آئینه ي آرزوهایش مانگرا،انسان آر   

، ) آرمــانگرائی18: 1381ارد. (اصــیل،تکاپو وا مــی د را براي نیل به بزرگی وکمال به تالش و تصویري که او

نیل به کمــال  حقیقت ها وبی انتهاي  جهش به سوي افق گسترده و وها واقعیتمیل به رهایی از تنگناي مرز 

ه تعبیه شــده اســت نیروها واستعدادهائی بالقوّ در سازمان وجودي او، است. بشر ذاتا کمال جوي آفریده شده و

تا مددکارش در ادامه حیات مــادي  رشد کند، و ببالد ت رسد وصحیح به فعلیّ تربیت و تعلیم که باید در سایه

 تجربــه انــدوزي و اي متعالی انسان جــز در ســایه تعلــیم معرفــت وهدف ه ا تحقق آرزوها وامّ معنوي شود. و
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 رزمجــو، نیازمند رهبــري اســت. ( که سلوك وادي کمال، مهمتر از همه این ر نیست وممارست وکوشش میسّ

1375  :23 ( 

وحــدت  ،ادیب براي رسیدن به ملکوت جبران آرمانگرایی است. این دو یکی از وجوه مشترك میان سعدي و  

  .از دیر خرابات به سوي فردوس برین در تکاپو هستند دوري و

از ســازي آن را در تصویر نمــاد دارنــد و ه ویژه به استفاده از سمبل وتوجّ ،جبران خلیل جبران سعدي و   

بهتــرین تصــویر ممکــن بــراي تجســیم چیــزي اســت کــه  «زیرا سمبل گیرند،آرمانگرایی خود نیز به کار می 

). ســمبل تعریــف 36:1364(دال شــو، » آن را به شــیوه اي روشــن تــر نشــان دادنمی توان  است و ناشناخته

  ).8:1372(ستاري، توسط تصویر یا شیئی است. ري غایب براي حواس،تصوّ تی انتزاعی یا احساس وواقعیّ

بنا شــد. او مــی  نماد عظمت عرب بود که به دست (شداد بن عاد) بهشت شداد،«یا همان  ارم ذات العماد، 

  از  ،شاعر عرب جبران خلیل جبران، ).71:1375(یاحقی، »هشت  بسازدشهري همانند ب براي خود،خواست 

 تنهــایی خبــري نیســت و غربــت و مکانی که از حسّ چنین نمادي براي تصویر آرمانشهر خود بهره می گیرد،

 پنــاه مــی بــرد. جــا هم نوعانش را احاطه کــرده اســت بــه آن فقري که خود  و درد و شاعر براي فرار از رنج و

جــا  در آن بــه آن روي مــی آورد و ی،ملّ فشار رنج هاي شخصی و مکانی سر سبز که شاعر هنگام سنگینی و«

 »ارم ذات العمــاد اســت یکی از این توقــف گــاه هــا، رویا هاي خود را بروز می دهد. آرزوها و و آرام می گیرد،

؛ که براي ترسیم فردوس بــرین بــه فراوانی استعدي نیز داراي سمبل هاي ) بوستان س105:1384(الضا وي،

  قرار دارد. نوعی در برابر (ارم ذات العماد)

اما نمونه ي جهان مطلوبی است کــه طــرح آن  است،اثري اخالقی بوستان سعدي اگر چه  در ادب فارسی، 

  طلوب ها .ق پذیري بسیاري از مهم باور به تحقّ هم غالبا قضاوتی واقع بینانه از وضعیت موجود دارد و

زمان  نه در مکان و ،تاسیس مدینه ي فاضله اي سعدي یکی از مهمترین شاعران فارسی است که شگرد او«

  )18: 1374(فروغی:».  زمانی است که به نوعی همه با آن آشنا هستند بلکه با افراد و ،نامعلوم

ه عبــارت دیگــر ســعدي مدینــه گر است. بــبوستان بیش از دیگر آثار او جلوه آرزوهاي سعدي در  پسندها و  

از دنیاي واقعی که آکنــده اســت از  ،در این کتاب پرمغز .در بوستان تصویر کرده استفاضله اي که می جسته 
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بلکــه جهــان بوســتان  .شقاوت کمتر ســخن مــی رود بیشتر اسیر تباهی و تاریکی و روشنی و زیبایی، زشتی و

شگفت ایــن کــه در بوســتان در  عالم چنان که باید باشد. ت یعنیانسانیّ دادگري و پاکی و نیکی است و همه 

یعنــی جهــان  غافل نیست. »دیر خراب آباد«این آدم از ،»فردوس برین«رگشایی انسان به سويپ عین تعالی و

محسوس را از یاد نمی برد بلکه بــه مــا خــاطر نشــان مــی کنــد کــه بهتــر  جهان عینی و زمین و ،امید آرزو و

با آنکه آثار جبران در مقایسه با آثار سعدي، غالبا نثر شــعر  )17: 1389(یوسفی: است.ساختن دنیا، در توان م

ولی در آرمانگرایی خــود مضــامین مشــترکی  علی رغم تفاوت هایی که در افکار شان وجود دارد، گونه است و

نــد آن را داراي وحدت وجودي که خداو جهانی است که قائم به ذات و جبر ان، جهان مطلوب سعدي و دارند.

  آرزوهاي نهفته او قرار داده است. مظهر رویاهاي انسان و

بــه عنــوان عامــل اساســی در مولفــه هــاي  ت،محبّ ت عشق واهمیّ از موارد قابل توجه درآرمانگرایی جبران،  

مــی  عشق می دانــد و ارزش را کاستن از جهان امروز جبران یکی ازویژگی هاي ناپسند است. جهان آرمانی او

  گوید: 

  والثمرُالزهر فی الحقل کالعشب        ها               اکثرو شکالا فی الناس والحُبُ       

  وارغـد له انواعــو یــابی الحیاه                     معتقلفـــی االســـر ـُه ملککانــ       

  )422:1994(جبران،                  

که نه شــکوفه  مانند علف هاي مزرعه است، بیشتر آن، و شکل هاي گوناگونی دارد عشق در میان مردم،- 1

  نه ثمري! دارد و

خیانــت پیشــه  یــارانی دارد کــه درحــق او و زندگی می گریــزد است که از گویی عشق پادشاهی دربند- 2

  نموده اند.

آثار جبران نهفته اســت، مــی  رسیدن به آرمانگرایی که در بوستان سعدي و با وجود نمونه هاي فراوان عشق و

 محبــت در مقابــل انســان قــرار داده انــد، آسان ترین راه ر ا براي شناسایی عشق و توان گفت این دو هنرمند

مصیبت هــایی کــه کمتــرین  ،مصیبت هاي گوناگون زندگی می کند انسانی که در عصر مملو از بدبختی ها و

  آن جنگ انسانی با انسان دیگر است.
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1-2-?   قيحقت سئو?ال

  بوستان سعدي به صورت یکسان تجلی پیدا می کند؟ ر آرمانگرایی در آثار جبران وتفکّ آیا - 1 

  از چه نمادهاي مشترك بهره می گیرند؟ ،سعدي در ترسیم مدینه فاضله جبران خلیل جبران و - 2

  بوستان سعدي چیست؟ در آثار جبران و عوامل راه هاي رسیدن به آرمان شهر - 3

  بوستان سعدي چیست؟ تفاوت مفهوم آرمانگرایی در آثار جبران و تشابه وموارد  - 4

  ف تحقیقاهدو ا ضرورت -1-3

هر نوع تالشــی بــراي  استثمار است، استعمار و ،غارت ،چپاول در عصري که انسان مورد تهدید جنگ و    

 مناقشــات، تعارضــات وکاســتن از  هم گرایــی و هم دلی و شناسایی عناصر مشترك به منظور ایجاد دوستی و

ات ادبیـّـ پژوهش هــاي میــان رشــته اي و عالوه بر آن توسعه دامنه تحقیقات و ه است؛در خور توجّ ارزشمند و

 دور باطــل و آن را از حالت تکرار و ل ساخته،ادبیات فارسی را متحوّ انشگاهی زبان وتطبیقی می تواند رشته د

  تازگی بخشد.به آن تنوع و  ابتذال دور کند و

یعنــی شناســایی ســمبل هــاي  هدف دست یافتن به پاسخ هاي منطقی براي پرسش هاي عمــده تحقیــق،   

اثبــات مشــترکات در ترســیم مدینــه فاضــله اســت در  و ،آثار جبــران متفاوت آرمانگرایی در بوستان سعدي و

 حــوزه فکــري و در دو جهان بینی دو شاعر، صورت اثبات موارد مذکور می توان با تکیه بر  مشترکات فکري و

  نوع دوستی برداشت. برادري و گامی هر چند کوچک در جهت یاد آوري اتحاد، تمدنی،

  پيشينه تحقيق -1-4

تنهــا مــی  صورت نگرفتــه اســت و آرمانگرایی، ي پژوهش چندانی در باره ،طبق بررسی هاي انجام شده   

  توان به تحقیقات زیر اشاره نمود:

کیــه بــر آثــار از فاطمه حیــدري کــه بیشــتر بــا ت در شعر معاصر فارسی،کتاب چشم اندازهاي آرمانشهر    

سپس نگاهی به دنیــاي آرمــانی برخــی ســرایندگان معاصــر  شده و نوشته و... عطار، ،شاعرانی همچون نظامی

  . انداخته است فارسی
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کــه  ،زي معلوف، از علــی منتظمــی ودیگــرانمقاله ي اندیشه ي آرمانشهر در قصیده علی بساط الریح فو  

  .ویژگی هاي مدینه فاضله را در این قصیده بررسی می کند

تابســتان  ،ادبیــات فارســی مجلــه زبــان و دنیاي آرمانی در شــعر فــروغ فرخــزاد، تعالی اندیشه مقاله تحول و  

از رضا صادقی که ویژگی هاي آرمانگرایی در برخی سروده هاي این شــاعر معاصــر فارســی را بررســی  ،1387

  کرده است.

تدوین شــده  )1388همچنین رساله اي با عنوان شهر از نگاه شعر عربی از عباس گنجعلی (دانشگاه تهران،    

بــه  تفاوت هاي آن با روســتا، است که نویسنده در آن ضمن اشاره به ویژگی هاي شهر در شعر معاصر عربی و

ادهــاي آرمانشــهر بــه صــورت مجــزا نم ،ا در این رســالهامّ مقوله ي آرمانشهر در شعر این دوره نیز می پردازد،

  بررسی نشده است.

 جبــران از کــامران قدوســی، مقاله اي با عنوان بررسی طبیعت گرایی عارفانه در اندیشــه هــاي ســپهري و 

عت ـتفــاوت هــاي طبیــ ین مشــترك وـ. که در این مقالــه بــه مضامــ1387بهار  ی،ـات فارسادبیّ ه زبان ومجلّ

  رایی پرد اخته است.ـگ

تا کنون پژوهشی تطبیقی از آرمانگرائی در آثار جبران خلیــل طبق بررسی هاي نگارندگان،  ،ساسبراین ا  

  با بوستان سعدي صورت نگرفته است. جبران

1-5- :? ? طر ? ?جر? ??  

مقایســه ي محتــواي آن  تحلیــل و ت واز نوع تطبیق دو اثر از دو ملّ اي وپژوهش حاضر پژوهشی کتابخانه

اي موجود و مرتبط مراجعه شــود و فــیش بــرداري الزم صــورت که به منابع کتابخانه دو اثر است و الزم است

  گیرد تا مقصد و مقصود نهایی حاصل شود.
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  ات تطبیقیادبیّ 2-1

  

  تعریف و موضوع ادبیّات تطبیقی 2-1-1

که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اخــتالف نظــر  ادب، ات وصاحب نظران در تعریف ادبیّادیبان و 

ات نظریـّـ ا آن چه که در دل همه تعریــف هــا وامّ دارند وگفته هاي ایشان در این باره به درازا کشیده است.

یــق زبــان نهــاده شــود رکه از ط هر گونه تاثیري ات همان تاثیر گذاري است ونهفته است این است که ادبیّ

 قالــب صــورت مــی گیــرد و و (محتوا) گذاري غالبا از دو طریق اندیشه رات خوانده می شود. این تاثیادبیّ

ادیبان هر چه باشد دست کم در این دو طریــق یــا دو عنصــر تــاثیر گــذار  قان، منتقدان واختالف نظر محقّ

  اتفاق نظر دارند.

ات بسان روح وکالبد  براي انسان ادبیّ ات براي ادب وقالب از عناصر اساسی ادبیّ بنابر این دو عنصر محتوا و

تعبیــر نیــز  ، به عناصر دیگري چــون پیــام وعالوه بر این دو عنصر اصلی بعضی از صاحب نظران ها هستند.

  از جمله دکتر فرزاد در تقسیم بندي عناصر اصلی یک اثر ادبی می گوید: اشاره کرده اند.

پیــام  -  1هر اثر هنري به طور اعم بر چهار اصل بنیادي استوار است کــه عبارتنــد از: هر اثر ادبی واصوال  «

  )25:1379(فرزاد،» تعبیر - 4قالب و فرم  - 3محتوا  - 2یا تم یا درون مایه 

 ه داشت که مفهوم تاریخی این واژه منظور است نه معناي لغــوي وباید توجّ »تطبیقی«اما در مورد واژه ي 

برابــر کــردن دو چیــز بــا « در می یابیم،»تطبیقی«چرا که آن چه ما در زبان فارسی از واژه ي  قاموسی آن،

لیکن در مقــامی  ،است »بودن مقایسه دو یا چند چیز مبتنی بر سنجش و« و »با هم مطابق ساختن» «هم

  Comparativاصــطالح انگلیســی( دمفاهیمی مورد نظر نیســت هــر چنــ چنین معانی و که ما هستیم 

literature) و فرانسوي (La  literature comparereعربی (االدب المقارن) به معنــاي مقایســه  ) و

دب اآل ات تطبیقــی در زبــان فارســی وسنجیدن دو چیز با هم بــوده اســت. کــاربرد اصــطالح ادبیـّـ کردن و
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افتاده و متداول شــده  صاحب نظران جا المقارن در عربی از آن جهت است که این اصطالح نزد اهل ادب و

  است.

تطبیق بین آثار ادبی ملل مختلف با قیاس هــایی مواجــه مــی شــویم کــه در  اهی در زمینه ي مقایسه وگ 

ات تطبیقی به عنوان یــک علــم بنابر این براي روشن شدن حدود ادبیّ حوزه ي ادبیات تطبیقی قرار ندارد، 

تــاریخ  سپس موضــوعاتی از قبیــل خاســتگاه و خته و در آغاز به تعریف آن پردا جدید در حوزه ي ادبیات،

در نهایت بیان اهمیت این علم در جهــان امــروز را  عوامل پیدایش و پیدایش آن به عنوان یک علم رسمی،

  ).32:1376(غنیمی هالل، بررسی قرار داده ایم. به صورت اجمالی مورد بحث و

 مهم در زمینه ي آثــار فــراوان و ر نکته هاي کلی وه شایان ذکر است که ما در این پژوهش تنها به ذکالبتّ 

در شمار علــوم ادبــی معاصــر را ات تطبیقی هم اکنون ادبیّ گران باري که در این زمینه نگاشته شده است و

مــی  اســت کــرده مقام واالیی در سطح جهــان برخــوردار به عنوان یک علم مستقل از ارزش وو  ،دادهقرار 

  پردازیم.

موضــوع تحقیــق در ایــن علــم عبــارت «در تعریف این علم این گونه می گویــد:  هاللمرحوم دکتر غنیمی 

است از پژوهش در موارد تالقی ادبیّات در زبان هاي مختلف و یافتن پیوند هاي پیچیــده و متعــدد ادب در 

ت، گذشته وحال، وبه طور کلّی  ارائه ي نقشی که در پیوندهاي پیچیده و تاریخی تــاثیر و تــأثّر داشــته اســ

(غنیمــی » چه از جنبــه هــاي اصــول فنـّـی در انــواع مکاتــب ادبــی و چــه از دیــدگاه جریــان هــاي فکــري

ادبیات تطبیقــی بــه بررســی « نیز در تعریفی مشابه این چنین می گوید:  کفافیدکتر  ).32:1373هالل،

آن از حیــث  تالقی ادبیّات در زبان هاي مختلف و روابط پیچیده ي آن در گذشته و حال و روابــط تــاریخی

» تاثیر و تأثّر در حوزه هاي هنري، مکاتب ادبی، جریان هاي فکري، موضــوع هــا و افــراد و.......مــی پــردازد.

  ).7:1382(کفافی، 

با نگاهی به تعاریف ارائه شده می توان گفت که ادبیّات تطبیقی عبــارت اســت از بررســی ادبیــات ملـّـی یــا 

آن با ادبیّات ملت هاي دیگر و اثر گــذاري آن هــا بــر یکــدیگر، هــم قومی و زبانی با توجّه به روابط تاریخی 

 چنین بررسی این که ادبیّات ملّتی چه چیز هایی را از ادبیّات ملّت هاي دیگر به وام گرفته و چه چیزهایی 
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and create practical and colorful events in Boostan, if possible and acceptable offer  real utopia . 

While Gibran  the dry and lifeless payment of utopia, where instead of peace Vshadkamy, horror 

and death, the moment could not stop its residents is sufficient. Saadi  and  Gibran  To get to 
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good things opens .  Finally, in his utopia is peace of mind. But  Gibran  Khalil Gibran towards the 

realization of utopia unable to see. 
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