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 های دینی از دیدگاه جبران خلیل جبراندین و اندیشه
 

 معصومه جوادیان ،محبوبه غفاری ،الله صمدیروح
 

ایمیل : دانشجوی دوره دکتری علوم قرآن وحدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دبیر آموزش و پرورش ناحیه دو اراک. 
rf.roohollah.samadi@gmail.com 

 یث دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک همدان.دانشجوی دوره دکتری علوم قرآن وحد

 دانشجوی دوره دکتری علوم قرآن وحدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

 

 : چکیده
شنا سازد، جبران در لبنان و در یک خانواده مسیحی زاده شد. مادرش زنی پرهیزگار بود که توانست از ابتدای کودکی، جبران را با اصول مذهبی آخلیلجبران

در آنجا سپری کرد، ذوق و استعداد او را در ادبیات از او نویسنده و را وی را به سوی غرب کشانید. او بهترین دوران زندگی خود  ،طولی نکشید که سرنوشت

خود ببیند. هرچند افکار نیچه بر او  شاعری بزرگ ساخت. تقابل فرهنگ غربی و شرقی در ذهن جبران باعث شد که افکار و اعتقادات جبران تحولات زیادی را به

ای که داشت و سرود محبتی که جایگزین عصیانگری توان آن زندگی زاهدانهغالب گشت و در تفسیر هستی مستقل از ادیان عمل کرد و کافر نامیده شد اما نمی

روش تحقیق بکار رفته در این مقاله توصیفی تحلیلی نادیده گرفت.  شد و همچنین بعضی تعالیم صوفیانه را که برای انسان معاصر غرق شده در مادیات عرضه کرد،

 می باشد.
 

 جبران، مسیح، یهود، اسلام، هندویسم. جبران خلیل ها:کلید واژه

 

 تولد جبران 
یده به جهان گشود. د 3881واقع در شمال لبنان، در سایه درختان سرو، بر بالای وادی قادیشا، در شش ژانویه « یبشرّ»جبران در شهر خلیلجبران

ن شیرازی، عرفان در اندیشه شبعلانی است که اصل او از دمشق است )سوسمارونیجبراناز نوادگان یوسف« سعدبنمیخائیلبنخلیل»پدرش 

ل گرفتن مالیات از ( او انسانی تندخو و لا ابالی بود که از خوشیهای دنیا میخوارگی را برگزیده بود او در بشرّی مسئوو38جبران، ص خلیلجبران

مهربان برای فرزندانش بود که برای  یزنی باهوش و عاقل و آراسته به صبر و پرهیزگاری بود و مادر« رحمهکامله» مردم برای دولت بود و مادرش

-عبدالسلامحنّا»وی خود جبران یک بار با پسرعمساختن آینده آنها و پرورش صحیح آنها از هیچ کوششی فروگذار نبود. وی قبل از ازدواج با خلیل

برای او باقی ماند، زمانی که به لبنان « پیتر»را از دست داد و بیوه شد از حنّا فرزندی بنام ازدواج کرد و با او به برزیل رفت اما در برزیل حنّا « رحمه

بود. پدر جبران از آنجا که « مریانا»و  «سلطانه» جبران به او علاقمند شد و با او ازدواج کرد و حاصل این ازدواج جبران و دو خواهرشبازگشت خلیل

کرد، لذا او بایست خلأ ناشی از پدر را در خانواده پر میکرد و این مادر بود که میمسئولیت و لاابالی بود از مشکلات زندگی شانه خالی میفردی بی

من صدی نود، از اخلاق و آرزوهای مادرم را به ارث »گوید: می« یادهزمی»ای به توانست تأثیر شگرفی در تربیت جبران داشته باشد، جبران در نامه

جبران، شعله کبود، ترجمه، میهندخت خلیلشباهت دارم )جبران به اومنشی ام، مقصود این نیست که از لحاظ طراوت و آرامش و وقار و بزرگبرده

د را سپری کرد سرزمینی زیبا و مینو سرشت بود، سرزمینی پوشیده از (. سرزمینی که جبران در آن رشد کرد و دوران کودکی خو88معتمدی، ص 

های آب زلال جاری بود و در هر سوی آن معبدی بنا شده بود، آنها را کوههای سر به جنگلهای انبوه که در زیر درختان تنومند و کهن آن چشمه

های روزگاران را دربرداشت آری جبران دوران کودکی خود ها و افسانهرف، احاطه کرده بودند، این دره همیشه سرسبز قصهبفلک کشیده پوشیده از 

زد و داد و در بهار و تابستان در طبیعت جولان مینه گوش فرا مینارا در چنین محیطی سپری کرد و در زمستانها در کنار اجاق به داستانهای قهرما

رفته رفته به نقاشی علاقمند شد او در مدرسه شاگردی عصیانگر بود . بخشیدمیاز رنگهای سحرآمیز آن بر ذوق هنری و نویسندگی آینده خود غنا 

سالگی 7باهوش بود و در کلاس درس بجای توجه به درس معلم همواره سرگرم نقاشی بود از  یزد در عین حال پسرکه نظم مدرسه را برهم می

اش گران آمد، ران با بحران شدیدی روبرو شد که برای او و خانوادهزندگی جب 3881نقاشی برای او یک سرگرمی و تفریح شده بود. و در سال 

-رحمه برای گریز از فقر تصمیم گرفت به همراه خانوادههای او مصادره شد و کاملهپدرش بخاطر اختلاس در بشری به زندان افتاد و اموال و دارایی

 اش به آمریکا مهاجرت کند. 

 

 مهاجرت به آمریکا 
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ای که چینیها در آن سوار برکشتی به قصد آمریکا لبنان را ترک کردند و در شهر بوسطن و در محله 3881در سال اش انوادهجبران به همراه خ

های تنگ و تاریک که در آن اقلیتهایی از هر نژاد و ملیت و دینی بودند و اکثر مهاجران سوری ای قدیمی با کوچهساکن بودند، اقامت گزیدند محله

 ساکن شدند. « تیلر»همین شهر مشغول کار بودند آنها در خیابان و لبنانی در 

توانستند به بود و هم مادر، همچون اکثران مهاجران که نمیآور خانه شده بود و باید برای فرزندان خود هم پدر میدر جبران که دیگر نانما

به دست فروشی روی آورد تا از این طریق لقمه نانی برای گذران زندگی  کارهایی با موقعیت اجتماعی بالا بپردازند، به همراه پیتر فرزند بزرگترش

 نام کرد. بدست آورد، اما جبران در یک مدرسه مردمی )غیرخصوصی( که تحصیل در آن مجانی بود، ثبت

نش او را به فرد هلندی معرفی هوش و ذکاوت جبران و مهارت و نبوغ او در نقاشی به حدی بود که توجه معلمان را به خود جلب کرد یکی از معلما

یک ن بگذارد. فرد هلندی ی جبراکرد، فرد هلندی فردی ثروتمند و عکاس بود که از جبران حمایت کرد و توانست تأثیر شگرفی بر هنر و اندیشه

-جوزفین»مایشگاه عاشق نمایشگاه نقاشی ترتیب داد که ضمن آن بسیاری از نقاشیهای جبران را در آن به نمایش گذاشت و جبران در همین ن

پاسخ داد و آنها بعد از  کرد از جبران درباره آنها سؤال کرد جبران نیز بانگاه عاشقانه به اوشد او در حالیکه از تابلوهای جبران دیدن می« پیبادی

 مدتی با هم در ارتباط بودند. 

 بازگشت به لبنان 

-آمریکا به خوبی فرا گرفت، دوست داشت در زبان مادرش عربی نیز تحصیل کند اما نمیجبران بعد از اینکه اصول نقاشی و زبان انگلیسی را در 

های تحصیل در لبنان را تأمین کند، کامله رحمه به علاقه فرزندش پی برده بود لذا او را در این امر تشویق کرد و سعی کرد تا در حد توانست هزینه

شان در حرفه خیاطی سنکه با وجود کوچکی  «مریانا»و  «سلطانیه»کرد و جبران را ترغیب میتوان شرایط را برای فرزندش مهیا سازد پیتر نیز 

 کردند.مشغول به کار شده بودند نیز برای تحقق سفر جبران به لبنان کوشش می

ای سال تحصیلی در مدرسه به لبنان بازگشت و در آنجا پدرش را که پیری زودرس به سراغش آمده بود ملاقات کرد، در ابتد 3888جبران در سال 

آمد تا تعطیلات خود را با پدر سپری کند در همین سالها با نام نمود و در کلاس نشست او در پایان سال تحصیلی نزد پدرش میثبت« الحکمة»

 آشنا شد که بعدها عاشق او شد. « حلا الضاهر»دختر جوانی بنام 

گرفت و به مطالعه کتابهای اسلامی و عربی پرداخت، در این مسافرت برای او فرصتی بود تا الخوری درس حدادجبران در مدرسه الحکمة نزد یوسف

و جانش متبلور  بار دیگر و برای آخرین بار به مشاهده کوهها و دشتهای وطن مینو سرشت پرداخته روحیه تعمق در هستی و عشق به میهن در روح

شناسانه او داشتند بینش خاص جامعهاجتماعی و ستمی که فئودالها در حق مردم روا میلیتهای اعدبی ن مدت با مشاهدهیاگردد. همچنین در 

 2و3جبران، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شخلیلر کبری، فقر و غنا در آثار جبرانریزی شد. )روشنفکپایه

 هـ.( 3187ص،

 تناقض در آراء جبران
در کلامی زیبا و سبکی منحصر به فرد،  یدی صوفیانه و فیلسوفانه نگرش خود را نسبت به هستی خالق و مخلوق در قالبجبران با دخلیلجبران

در چارچوبی معین قرار را کند برای محققین سخت است که آراء و عقاید جبران را مرزبندی کنند و اعتقادات مختلف او مجموعه آثار خود بیان می

کند که حکایت او از اینجا و آنجا دارد بدون اینکه در آن کند او آرایی مطرح میود را به صورت خیالی و سمبلیک بیان میدهند، او بیشتر آراء خ

 تحقیق علمی کرده باشد

ا جبران در سایه سروهای مقدس لبنان پا به عرصه وجود گذاشت لیکن دوران رشد خود را در سایه آسمان خراشهای نیویورک سپری کرد، جبران ر

 پذیر است؟ اند، آیا اجماع تمامی این خصوصیات در وجود یک نفر امکانبا عناوین صوفی و عارف و کافر و یاغی توصیف کرده

ویش را افکار جبران تحول و دگرگونی وسیعی را به خود دید و فکر او بعد از اینکه مسائل زیادی را تجربه کرد متبلور شد جبران زمانی که دیار خ»

او با عقیده مسیحیت که خیلی هم در آن عمیق فکر نکرده  ،و عازم دیار غربت گشت تجربه فرهنگ نه چندان زیادی را به همراه داشتوداع گفت 

« رسید روبرو شدچون عامه مردم شرق بود، لبنان را ترک کرد و در آمریکا همچون آنچه که در آنجا رایج و متداول بود و یا از اروپا میبود و هم

( در همین راستا جبران در رأس سایر مهجریان به یک گرایش فلسفی گردید و به حقیقت زندگی و 217الأدب، ص تاریخلفاخوری، الجامع فیا)حناء

 گرایی و حلولیت او قرار گرفت. بلیک و صوفیگرایی، ولیمتأثیر نیچه و رمانتیکدنیای روح و معنویت پرداخت، و در این راه تحت

ا از بین لمیترارا به نگارش درآورد، زنی به نام  «پیامبر»فلسفه چیزی ننوشته است، لیکن به مجرد اینکه کتاب بزرگ خود جبران در خصوص 

  حاضران برخاست و پرسید:

 برای ما بازگو کن.  ،ای پیامبر خدا...آنچه بین تولد و مرگ به تو نشان داده شده است
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کرد، راهکارهایی را برای مردم معاصر، که از فقر داشت و از سنتهای پیشینیان اظهار بیزاری میمیجبران نیز که قوانین ساخته بشری را دوست ن

رود؟ و آمده؟ و به کجا می بر آن او از اوان جوانی در پی معنای وجودیش بر روی زمین بود و اینکه او از کجابرند، ارائه داد و علاوهمعنوی رنج می

 چرا؟

را آموخت، تصورات خویش را از مرگ و زندگی هرچند ساده و ناپخته برای ما باقی گذاشت. نویسندگان مدرن این نوع زمانی که جبران نوشتن »

ای را برای خود مطرح نیان سوالات پیچیدهیدهد که جبران نیز همچون پیشهای جبران نشان میخوانند و اغلب نوشتهنگارش را فلسفه می

جبران در ادبیات خود به دین، قانون و سنتهای ( »18آقا، ص روح، ترجمه افشین افشاری و رضا ثمری حاجیهای آینه ،نماید)یوسف شعبان-می

ای و معنوی بوده و تلاش ای فلسفهعاطفه نوعی احساس عمیق به حقیقت وجود وآورد که بیانگر تازد و به گرایشهایی روی میحاکم بر جامعه می

ظر معنایی ب یک سبک ادبی منحصر به فرد، هم از نکند و گاهی نیز پاسخ دهد و این سؤال و جواب را در قالکند گاهی از مسائل معنوی سؤال می

سازد و آن را گاهی صحیح و گاهی اشتباه استدلال و تفسیر آفریند و برای خود یک دسته آراء و عقائد جزئی و پراکنده میو هم از نظر ساختاری می

زیرا  ؛ر گشته، بدون اینکه به یقین برسدرباره قضایای وجود و عدم و علت و معلول و روح و جسم مطالعه کرده و متحیّزیرا او در فلسفه، د ؛کندمی

زیرا او آراء متناقض  ؛گیردایمان صحیح خود فاصله میرسد و به تدریج از زیکی اینگونه است که انسان به یقین کامل نمییطبیعت موضوعات متاف

از جانب دیگر عقل بزرگ او را عاطفه شاعرانه او به ( »77ادب جبران و نعیمه، ص فی ةالروحیاست. )ریموند قبعین، النزعةبسیاری مطالعه کرده 

بندگی خود در آورده است و او را دستخوش خیالهای شاعرانه ساخته، هرچه هست شورش و هیجان است و شورش و هیجان دچار خطا خواهد 

 (.777عبدالمحمد آیتی، ص  یات عربی، ترجمه)حناالفاخوری، تاریخ ادب« شد

عدم مطالعه علمی و دقیق، آمیختگی عقل با عاطفه در جبران و مراجعه وی به مکاتب دینی و عرفانی مختلف و گاهی متضاد باعث شده است تا 

اره مسیح صفحاتی را با زیباترین عبارات گویی شود، در او منکر همه ادیان است هرچند دربجبران در یک دوره از عمرش در آثار خود دچار تناقض

مردان است: مثل جبران شاعر است، مرد عاطفه و رویاها است.  همانند دیگرپرکرده است، مسیح جبران با مسیح انجیل فرق فراوان دارد. مسیح او 

داند. خدایان او فراوانند ولی و دین را یکی می گیرد و کفرشناسد، جبران معتقدات دینی را به ریشخند میفرقی میان خیر و شر و ایمان و کفر نمی

گر عشق به زن است. شی  خود و هواهای خود است، پرست، بنده«أنا ربّ نفسی»او پروردگار نفس خویش است: الله واقعی را در میان جایی نیست، 

کند و اقوال صوفیانه را انی چون دینداران جلوه میزممه و و تناسخ است. و با این هآورد، گاه پیرده و متناقض را میاما در دنیای دیگر سخنان پیچی

 آورد. می

تواند ویران سازد؛ زیرا دهد تنها میای نمیکند برای اصلاح آن برنامهای انتقاد میاگر از جامعه»ایراد دیگری که بر جبران وارد است این است که 

آورد، او در کتاب اف گاهی به خصوص در سالهای پایانی زندگی خود سخنانی والا میخراب کردن آسانتر از آباد کردن است. اما با همه این اوص

یابد تا بر طبق آن روابط انسانی بر پایه اصول معنوی تشکیل برخی از تعالیم زیبا و ارجمند را ارائه کرده است، او به تعالیمی دست می« البنی»

زمین را جوشد که همه مردم و تمام کند، تعالیم جبران از انسانی میتا مسلمان ارسال میحی گرفته یگردد، او سخن خود را به تمام مردم از مس

کند، بنابراین شوند دلسوزی میگرید، بر مردمی که در زیر پای قدرتمندان لگدکوب میتپد با بیچارگان میای مینغمه دوست دارد، قلبش برای هر

ش از آنکه به کفر گرایش داشته باشد به یک غایت آسمانی نزدیک است و کسی که بیاشی او بخش قلبهای شکسته است و نقتسلی   ادبیات او

 ( 137-138الکامله لمؤلفات جبران العربیه، ص لای افکارش روحانیت او را کشف کند)جمیل جبر، المجموعهکند باید از لابهجبران را مطالعه می

خواند و انگیزه و نتیجه آن می     شود که به خیر و صلاح و سعادت دنیوی و اخروی فرا یجبران در دهه آخر زندگی خود به پیام آوری بدل م

شود و روح الفت و محبت در آن حاکم است و همین روح الفت و محبت رسیدن به یک جامعه انسانی است که روابط بین افراد در آن منظم می

کند که باید رسالتی را میشمارند، لذا جبران احساس اساس میبیز دین خالی از محبت را است که پایه و شالوده اصلی تمام ادیان است، عرفاء، نی

 گوید. به گوش جهانیان برساند، رسالت و نیز همان روح الفت و محبت است که در دنیای معاصر رنگ باخته است لذا به زبان پیامبر سخن می

 عوامل مؤثر در گرایش دینی جبران 

صرفاً برگرفته شده از دین  ،داردجبران تحول و دگرگونی وسیعی را به خود دید، بیشتر آراء و اعتقاداتی که در آثار خود عرضه میگفته شد که افکار 

دهد که باشد بلکه او ادیان و کتابهای آسمانی و آثار عرفانی دینی شخصیتهای زیادی از شرق و غرب را منبع تغذیه افکار خود قرار میمسیحیت نمی

آورد در حالیکه تناسخ در مسیحیت یک بدعت ح ایمان میونهد، برای مثال او به تناسخ رتیجه آن گاهگاهی پای را از حوزه مسیحیت بیرون میدر ن

-ای نمیرود، بنابراین جبران بسیار مطالعه کرد تا بتواند روح جستجوگر خود را به  آن حقیقتی که دیگر در ذهن خود برای آن شبههبه شمار می

پیشینیان در کتابهایشان برای ما به جای که ی اگر نبود آن چیز»ای که بتوانیم در مورد او همان را بگوییم که جاحظ گفت: یابد، برساند بگونه

ده کنیم و اند تا بوسیله آن هرچیزی که بر ما پنهان بوده مشاهاند و اگر نبود حکمتی که از آنها رسیده و تواریخی که برای ما تدوین کردهگذاشته

ایم، بفهمیم، سهمی از حکمت نداشتیم و ارتباطمان با معرفت هر گرهی را بوسیله آن باز کنیم و اندکمان را فزونی بخشیم و آنچه را که نفهمیده

 (. 32-31ص-عمربن جاحظ، الحیوان«)شدضعیف می
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آید، بر مذاق او خوش می 3گیرد، حلولیت ولیم بلاکاز هندوان میهای جبران برگرفته شده از اینجا و آنجاست، او تناسخ را لذا معرفت و اندوخته

گیرد، او از سرچشمه عظیم کند در یک دوره از زندگی خود به شدت تحت تأثیر نیچه قرار مینظر او را جلب میعرفان اسلامی و آراء عرفای آن 

ران ی افکار جبعتقادات جبران بهتر است از عواملی که در تشکیل خمیرهماند، بنابراین قبل از پرداختن به آراء و ابهره نمیکتب آسمانی نیز بی

 ی به میان آید. نسخاند نقش بسزائی داشته

  حیتمسی

در جبران همانگونه که اشاره شد دختر یک کشیش مارونی و زنی پارسا و پرهیزگار بود که از همان طفولیت جبران، او را با احساسات مذهبی ما

 کرد، میخائیل نعیمه آورده است: به همراه مادرش در اعیاد و مراسمهای مذهبی شرکت می آشنا ساخت، جبران

رود، جبران نیز اصرار بیند که به همراه دوستانش برای انجام مراسم مذهبی به کلیسا میشود و میکه روزی جبران از خواب بیدار می»

زند و از کند که پدرش او را کتک میشود او به قدری گریه میاجازه داده نمی کند که به همراه برادرش به این مراسم برود اما به اومی

گشت جبران هنوز به خانه باز نگشته بود، لذا تمام اهل خانه بندد اما به هنگام ظهر که پیتر به خانه باز میراند و در را میخانه بیرون می

د و رم غروب در قبرستان پشت کلیسا یافت دید که دسته گلی در دست دانگران به جستجوی او پرداختند، پیتر وقتی او را به هنگا

ح در کلیسا قرار دهد اما وقتی کلیسا را بسته دیده بود به قبرستان آمده بود تا قبر مسیح را پیدا کند یخواسته بود که آن را بر جایگاه مس

 (. 11-13، ص1الکامله، جو گلها را بر روی قبرش گذارد )میخائیل نعیمه، المجموعه

 

حیت چنان در ذهن او نقش بست که سالها بعد، در یح و مسیحیت و اصول اولیه آن آشنا شد و مسیبنابراین جبران از همان اوان کودکی با مس

 دوران شکوفایی هنر نقاشیش و ادبیاتش، در آثار او به خوبی نمایان است. 

کرد و پیداست که چگونه در بعضی از کتابهای خود ورزید و آن را مطالعه میار عشق میکتاب مقدس از همان کودکی رفیق جبران بود و به آن بسی

تأثیرپذیری جبران از کتاب مقدس در آثار او، هم از لحاظ » گوید: می« ریموند قبعین» کشد.یسوع را به تصویر می« الأسنانبنیسوع»بخصوص 

شود و همین نمایان می« خلیل الکافر»و « المجنون»در تفسیر کتاب مقدس در شخصیت اسلوب و هم از لحاظ مضمون آشکار است، اما آزادی او 

های متعددی دانست حیت را شاخهیمله اینکه او مسجآزادی تفسیر و عدم تعمق در دین مسیحی کاتولیکی او را به سوی اشتباهاتی کشاند، از آن 

باشد. )ریموند قبعین، باشد بلکه یکی از راههای متعدد رسیدن به حق میحق نمیگردد و مسیحیت تنها راه رسیدن به که به دیانت هستی برمی

 کند به این خاطر بود که او در حالی که به بلوغ عقلی نرسیده( و انحرافی که قبعین به آن اشاره می23نعیمه، ص فی أدب جبران ةالنزعة الروحی

رار گرفت و با افکار و گرایشهای متعددی روبرو گشت و به وحدت ادیان اعتقاد پیدا کرد، لذا ود به آمریکا مهاجرت کرد در فضای باز جامعه آمریکا قب

 دین مسیحیت را یکی از راههای رسیدن به خدا دانست. 

 اسلام 
رگان فلسفه و عرفان د در آثار جبران اشاراتی است که حاکی از اطلاعات وسیع او از بزا میل و علاقه قلبی به اسلام دارجبران هرچند مسیحی است ام

 احتمال زیاد در آمریکا کمتر به منابع اسلامی دسترس داشته است.  به فارض، مولانا و...است هرچندسینا، ابناسلامی مثل ابوالعلاءمعری، ابن

مطالعه »گوید: عبود میالحداد به     مارونرد، استادش یوسفراث عربی و اسلامی اطلاع پیدا کبر کتابهایی از می« الحکمة»جبران در مدرسه 

و « بهاء زهیر»، « المتنبی« »الدرر إسحاق»، « الزمانرسائل بدیع»، « البلاغةنجح« »خلدونمقدمه ابن»و « الأغانی« »کلیله ودمنه»کتابهای 

 (. 132، ص2الأدب المهجری، جفاضل، الفکر الدینی فی)ربیعه أبی «را به او سفارش کردم.« تورات»

آورده است و این را بت کرده است که جبران در یکی از یادداشتهای خود در حدود دویست سخن از احادیث پیامبر اسلام )ص( خلیل حاوی ثا»

 بدین معنی است که او قرآن و بعضی از کتب اسلامی را مطاله کرده است. )همان(

 

 هندویسم
-هندوها آن را کلام آسمانی می درود و خوکار فلسفی آنها به شمار میمتمایزترین مظاهر مذهبی هندوها اوپه نشیدها هستند که اولین تدوین اف

با درونی  ،)خدا( مطرح است عرفان جبران« برهمن»)من( و « اتمان»نامند. این متون حکمی بر یگانگی استوار است. در فلسفه آنها دو عنصر 

و « ثیوزوفیها»پیوست،  2«ثیوزوفی»تغذیه شد وی به انجمن روحانی در فضایی متناسب با آن رشد کرد، مغز و روح او در یک فضای هندی 

                                                 
 ( شاعر و نقاش فرانسوی صوفی مسلک بود3777-3827)  William blakولیم بلاک. 3 

م تأسیس کرد و شاگردش حنه بیزانت اقدام به نشر تعالیم آن در اروپا کرد و  3878در بمبئی هند در سال « تکیبلافا». به معنای حکمت و عرفان است. آن را 2 

داشتن آن نزد انسان و مبارزه با تعصبات ای بوجود آمد و از اهداف این جمعیت عبارت بود از توجه به بینش معنوی و فعال نگهبین او و جبران رابطه دوستانه
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پنداشتند و به اعمال تشریفاتی مذهبشان در بازگشت تصاعدی به سوی خداوند تأثیری واضح بر جبران گذاشتند آنها کلیسای خود را درون خود می

ام؟ و به ؟ از کجا آمدهمدرباره هستی و چیستی که من کیست دادند و وحدت روح و ماده در افکارشان ساری و جاری بود و تأملاهمیت چندانی نمی

فاضل، الفکر روم؟ از مسائلی است که ثیوزوفیها به آن اعتقاد دارند و جبران نیز در طول زندگی، با تمامی این افکار آشنا شد. )ربیعه أبیکجا می

نیز آشنا شود، و همچنین توانست بعنوان یک  3«گریشنامورتی»ا ( در همین زمان فرصتی پیش آمد تا ب138، ص2الأدب المهجری، جالدینی فی

که در « تزیینات الرسایل»و « إنجیل اوزیرس»و « المسیحیه الباطنیه»و « سحر الأبیضلا»انسان جستجوگر، درباره افکار ثیوزوفین از طریق کتابهای 

 ات بیشتری کسب کند. ه او در بشری یافت شده است اطلاعموز

ملاقات کند، جبران از او دعوت کرد تا در کارگاه نقاشیش در نیویورک تابلوهای او را ببیند  2«تاگوررابیندرانات»شگاه هاروارد توانست با جبران در دان

ا یک بار ردازند در یکی از ملاقاتهملاقات کنند و به تبادل افکار بپو بین جبران و تاگور، رابطه دوستانه بوجود آمد که باعث شد چندبار همدیگر را 

را برای او خواند که تعجب او را برانگیخت. بنابراین جبران با هندوان نیز همساز و همنوا شده و توانست از « المجنون»جبران قسمتهایی از کتاب 

 حکمت آنها بر معرفت خود بیفزاید. 

 رمانتیسم و فرهنگ غربی

های مکتب کلاسیک اروپا بنا گردید از آنجا که رمانتیسم بر فلسفه احساس و رانهرمانتیسم مهمترین حرکت ادبی در تاریخ ادبیات اروپاست که بر وی

 ،نماید، شعر رمانتیکدهد و کوشش خود را صرف شناسایی جوانب ذاتی و درونی میعاطفه استوار است و به  آرزوها و گرایشهای فردی اهمیت می

ن گفت که رکن اساسی و محور اصلی توالبهای فنی نو و ابتکاری است و به واقع میمیدانی بسیار وسیع دارد و مشتمل بر موضوعات و مفاهیم و قا

این  شعر رمانتیک عشق و حزن است، محبتی گریزان از ماده و لبریز از خلوص و صفا، و اندوهی به گرانی کوه و به عمر زمان و به عمق وجود، اما

خورد، به بیانی دیگر شعر حزین و عاشقانه رمانتیک ئل اجتماعی یا فلسفی گره میکند و به مسامفاهیم اغلب از حدود عاطفه فردی تجاوز می

شود )نجمه رجایی، رمانتیسم در شعر معاصر ای آزاد از هرگونه قید و بند صادر میای از مفاهیم صوفیانه، فلسفی و اجتماعی است که از اندیشهآمیزه

 ش( 3173، 318ص  ،2و3عرب، مجله دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی ص

 شود: های زیر خلاصه میاز دید بعضی از ناقدان ویژگیهای شعر رمانتیک در پدیده
فراز از عالم ماده و واقعیت که باعث رشد ناپاکیها در نفس آدمی است، پس از آن سعی و جستجو برای یافتن بدلی که جایگزین این »نخست 

عواطف جسته و کمتر یافته و آنگاه چون از  یرا در طبیعت، عشق معنوی، کرامت و علو نفس و راستغالباً آن  رمانتیکواقعیت تلخ گردد که شاعر 

در ادبیات عرب بسیار بارز بود هرچند  رمانتیسم( انعکاس 373آل در مانده، شعر خود را به شکایت و اندوه و درد آمیخته. )همان، یافتن عالم ایده

جبران، ادیب خلیلبخصوص آثار جبران باشد و در این میان پژواک ادب مهجرنمی رمانتیسمهنری کاملاً تابع های فکری و این ادبیات در تمام جنبه

بسیار قوی و پرطنین بود. )احسان ، که صور ادیبش تقریباً هیچ تفاوتی با صور شعری فرانسه و انگلیس نداشت در جهان عربرمانتیکتابن دندان 

اش در بوسطن استقرار یافتند و زبان انگلیسی را فرا گرفت، درهای معرفت در ادب و نقد و که جبران و خانواده هنگامی( »13الشعر، ص عباس، فن

« شد. رمانتیکاطلاع یافته و آنها را ملاحظه کرد و جذب گرایش متافیزیکی شعرای  رمانتیکفلسفه به روی او باز شد او بر آثار بعضی از ادبای 

( و آن را به طور عمیق مورد توجه و تحلیل قرار داد و بعضی از جالبترین آثارش را 28الأدب جبران و نعیمه، ص روحیة فی)ریموند قبعین، النزعة ال

 را به زبان انگلیسی و اسلوب رمانتیک به رشته تحریر در آورد. « البنی»و « السابق»و « المجنون»از جمله 

شود متبلور می« المواکب»برد تا با خود خلوت کند و این موضوع در قصیده طبیعت پناه می کند و بهها شهرها را ترک میرمانتیکجبران همچون 

، «مرتا البانیه»های قصه داند او درداند و او را قربانی جامعه میها گناه فرد را به دوش کل جامعه انداخته و جامعه را مقصر میرمانتیکاو همچون 

دنباله روی جبران از رمانتیسم غرب کند به صراحت آن را بیان می« المجنون»و در کتاب کند ین اشاره میبه ا« العروسمضجع»و « الهانیورده»

شوند، که از دهد که فرهنگی غربی تأثیر شگرفی بر روح و جان جبران  بر جای نهاده و علماء و دانشمندان غربی بر روح جبران چیره مینشان می

« نظریه تکامل انواع»، همچنین داروین که جبران به ر دینی بر اعتقاد جبران گذاشتبرد که تأثیر بسیار زیادی از نظتوان نیچه را نام جمله آنها می

اروپایی که جبران آثار آنها را مطالعه  رمانتیککند و بسیاری از ادباء و شعرای لای آثارش مکرراً به آن اشاره میاو اعتقاد بسیاری داشت و در لابه

 أثیر آنها قرار گرفت. تکرد و تحت

                                                                                                                                                                  
های فکری، رشد عاطفه برادری در بین ملتها مناقشه و بحث برای رسیدن به معرفت تمامی قوانین طبیعت، کمک رساندن برای ارتباط و ادامه حدویتای و مقبیله

 ( 27-27اختلاف ملتها و کمک به اشاعه تربیت آزادی در تمامی سرزمینها. )النزعة الروحیة فی أدب جبران و نعیمه ص 

 شهر مدرس هند چشم به جهان گشود و برای تبلیغ صلح و دوستی به اقصی نقاط جهان سفر کرد.عارف هندی که در . 3 

م شد مشهورترین اثر وی که با آن موفق به 3831ته دیده به جهان گشود او همچنین برنده جایزه نوبل در ادبیات در سال در کلک. شاعر و نویسنده هندی که 2 

 بود. « الیگیتانج»دریافت جایزه نوبل شد کتاب 
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 اعتقادات اولیه جبران همان مسیحیت بود، و در عین حال انسانی بود که در جستجوی حقیقت بود اما او با مطالعه کتب مقدس )قرآن، انجیل و

تأثیرپذیری از سبک تورات( و مطالعه منابعی از ادیان مختلف و آشنایی با ادیان قدیم هندی و همچنین قرار گرفتن در فضای فرهنگی غربی و 

 ادبای غربی و مطالعه آثار دانشمندانی چون نیچه و داروین توانست اعتقادات و آرائی پراکنده برای خود بسازد که در نتیجه آن، اعتقادات رمانتیسم

جسته و گریخته خود را آزادانه در اولیه او دچار تشویق شد و فضای باز سیاسی و آزادی فکری حاکم بر آمریکا به او این امکان را داد تا اعتقادات 

آنها  آثار خود منعکس سازد همانگونه که او توانست با استفاده از این آزادی بیان انتقام خود را از مردان دینی بگیرد و مردم کشورش را علیه

 بشوراند، بنابراین مستقیم یا غیرمستقیم بر اعتقادات دینی جبران تأثیر گذاشتند. 

 

 انسانجاودانگی و مرگ 

کند مگر زمانی که به خداوند و زندگی ابدی ایمان آورده باشد، هرچند او گاهی جبران شدیداً به جاودانگی معتقد است و کسی چنین ادعایی را نمی

 کند دار میایمان خود را خدشه

...)جمیل جبرالمجموعه الکامله لمؤلفات جبران العربیه، ه سَفْنَ ب د عْیَ سانَنْ إِالْ وَ ءِدْالبَ ذ نْم ا فَاهَ وَسِ  م رِکْ ای لَ وَ هِسِفْنَبِ رِیْغَبِ ن مِؤْای  لَ انَسَ نْالإِ نَّ)أَ

 (. 312ص 

 گوید: با این حال او می

 (.377( )همان، ص اءٌضَقِنْإی یاتِلِک  سَیْلَ وَ رِهْالدَّ رِی آخَلَإِ ون ک أَسَ ا، وَا ذَ نَا أَهَ وَ لِزَالأَ ذ نْم  ت نْا ک نَّأَ

روزگار خواهم بود و بر هستی من پایانی نیست به همین خاطر است که جبران درباره مرگ با دیدی ام و من اینم، و تا آخر زل بودهن از ام»

 گوید: داند بلکه طلوعی دیگر برای زندگی است او در قصیده المواکب میگوید و آن را پایان هستی انسان نمیامیدوارانه سخن می

 هُ اتمُخَ ضِرْأَالْنِ بْ إِلِ ضِرْأَالْیتُ فِوْمُالْوَ

 رُهُ ناصِعَ تْف  خَ نْ ، مَرِبحَْْالْکَ تُوْمُالْفَ

 

 الظ َفَرُ ءُ وَدْوَ البَهُیری فَأثِلْلِ وَ 

 رُ دِحَنْیَ الِ قَوالثِخُأَ وَ  هُازُتَجْیَ

 

 ریان )لطیف عنصران( را آغاز و پیروزی.زادگاه خاک را بر زمین پایان است و اثی« مرگ»

 «بنابراین همانند دریاست، سبک سازگان بر آن برآیند و گرانان بر آن فروکش کنند                         

سوف اشیخ و : »گرددوی خداوند بر میس بنابراین از دیدگاه جبران انسان رو به تکامل است و مرگ نیز پلی است برای تکامل بیشتر تا در دلهایت به

 گردم. ( )ترجمه: پیر خواهم شد و به کمال خواهم رسید و به سوی خداوند باز می« أبلغ الکمال و أرجع إلی الله

 گوید: جبران به وجود روح و احیای مجدد آن معتقد است او می

 نْ ، لَمْ اکُی َی إِابِطَخِ م وَکُ امِمَی أَفِقِوْ ن مَإِ، فَادٍسَجْی أَوَوا سِونُکُتَ  مْلَ مْتُنْا أَذَإِ ... وَدانٍبْی أَفِ ونَ کُر َحَتَتَ مْتُ نْکُ نْإِ وَ واحٌرْم أَ تُنْأَ)

 (. 318( )جمیل جبرالمجموعة الکامله لمؤلفات جبران العربیه، ص اتاًوَمْأَ  بُاطِخَت یُی َمَ انَ کَ وْا لَمَی هراءٍ، کَوَسِ ونَکُیَ

خطاب قرار و کنید... اگر شما جز جسم نبود بنابراین ایستادن من در مقابل شما د هرچند در اجسادی حرکت مییشماها روانهایی هست

 دهد. ای، مردگان را مخاطب قرار میدادن شما امری بیهوده است انگار که مرده

باشد. یعنی به این نمی« نیروانا»اد او برپایه ایده شود )تناسخ روح( لیکن این اعتقجبران معتقد است روح انسان بعد از مرگ وارد جسم دیگر می

شود تا دیگر منتقل میشود و به این امر نیز اعتقاد ندارد که روح از پیکری به پیکر اعتقاد ندارند که روح پس از مرگ وارد جسم جانورانی پست می

 د. گردزمانی که پاک و منزه گردد، سپس به مسکنی که خداوند مقرر فرموده باز می

چه را انسان به هنگام ترک زمین رها ساخته بود به اتمام گردد تا آنور بود که روح باز میجبران به فرایند پاک شدن اعتقاد نداشت وی بر این با»

 ( . 77قا، صآافشاری و رضاثمروی حاجیهای روح، ترجمه افشینشعبان، آئیهرساند )یوسف

گردد و هنگامی که شاهزاده از  کند که روح به وضعیتی یکسان باز میاشاره می« شاعری از بعلبک»عنوان عربی، تحت  ای به زبانجبران در مقاله

گرداند؟ آیا روح من جسم یک پادشاه بگو ای حکیم! آیا خداوند مرا به عنوان امیر و او را به عنوان شاعر به این دنیا باز می»پرسد: شاعر بعلبکی می

سازد تا بار دیگر زندگی را به گردد؟ و آیا قوانین طبیعت او را در مقابل ابدیت متوقف میدر جسم یک شاعر متبلور می پوشد و روح اوعظیم را می

رسند گرداند تا برای او هدیه و پاداش دهم؟ فیلسوف جواب داد: هر آنچه روانی آن را دوست داشته باشند به آن میصورت شعر بسراید و مرا باز می

آفریند. )جمیل جبر، گرداند، تو را به عنوان امیر و او را به عنوان شاعر میکه زیبایی بهار را بعد از تمام شدن زمستان باز می و همان قانونی

 . (138المجموعه الکامله لمؤلفات جبران العربیه، ص 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 دین جبران
پرداخته شود زیرا تأثیر مستقیم در افکار دینی مهجریان قبل از پرداختن به دین جبران بهتر است کمی به اوضاع دینی و فرهنگی دولت عثمانی 

کردند تا با تکیه بر اسلام و مسلمین در جهت پیشبرد اهداف سلطه داشته است. نقطه اتکاء دولت عثمانی دین اسلام بود به عبارت دیگر سعی می

همیت قرار گرفته بودند و سایر اتباع در درجه بعدی قرار داشتند جویانه خودشان گام بردارند لذا مسلمین از بین اتباع دولت عثمانی در درجه اول ا

شدند تا به اسلام روی آورند و نام اسلام و بهانه قرار دادن آن محرکی بود بر مسلمانانی که در زیر پرچم و یا به عنوان یک هموطن شناخته نمی

الأدب أبی فاضل، الفکر الدینی فی)ربیع« شدندچریدند و کشته میمیدند که هایی بودولت عثمانی قرار داشتند و اقلیتهای دینی همچون گله

شدند و به این بهانه جنایتهای شد و گاهی به همکاری با بیگانگان متهم می( و گاهی مالیاتهای سنگینی برای آنها تحمیل می28، ص 3المهجری، ج

ای صادر کرد که در آن به تساوی حقوق مسیحیان و مسلمانان بیانه 3817شدند هرچند سلطان عثمانی در سال زیادی را علیه آنها مرتکب می

شدند و نتیجه این شد که آتش مسیحیان همچنان سرکوب می تأکید شده بود اما این بیانیه نیز فقط بر روی کاغذ ماند و به مرحله عمل نرسید،

ور شدن آتش تعصب در محافل عربی اسلامی شد و از طرف دیگر خود شد و همین اختلاف منجر به شعله روان و مسلمین شعلهمسیحی اختلاف بین

ها و کتابهای مسلمین عرب نیز از حقوق مساوی در برابر ترکها برخوردار نبودند لذا در دوره عثمانیها بسیاری از آزادیها محدود شد و کنترل روزنامه

رفت فرهنگی در خاورمیانه شد لذا مسیحیان بیشتر به طرف کسانی گرایش رواج پیدا کرد و همین امر منجر به جمود فکری و عدم پیشعربی نیز 

نهاد و این چنین بود که ارتباط با غرب گسترش پیدا کرد و عربهای زیادی در مصر، پیدا کردند که به کرامتها و ارزشها و مقدسات آنها ارج می

 ای داشتند. سعی در ایجاد تحولات اجتماعی و فکری و فرهنگی ریشه سوریه و لبنان تحت تأثیر اروپا به طرف ارزشهای جدید روی آوردند و

تردید یکی از دلایل مهاجرت عربها به آمریکای شمالی و جنوبی وجود تعصبهای دینی و نژادی در کشورشان بود و از طرف دیگر چون آنها یک بی

ند و همچنین فضای زیادی که در غرب با آن روبرو شدند باعث شد که کردجماعت بیگانه در مهجر بودند باید با مردم آنجا در مسالمت زندگی می

ای و گروهی بکوشند زیرا انها وقتی آزادی دینی را در غرب لمس کردند و دیدند که چقدر آنها بیشتر در جهت حذف تبعیض نژادی و دینی و عقیده

گوید: آزادی دینی یکی از مهمترین ارکانی بود که الناعوری میشد. عیسیدر پیشرفت آنها تأثیر گذاشته لذا این قضیه در ادبیاتشان بیشتر منعکس 

د. و شاید مهاجرین مهمترین گروه از متفکرین معاصر یعی در ادبیات معاصر عرب اشغال کرباعث شد ادبیات مهجر مورد توجه قرار گیرد و جایگاه رف

الریحانی اولین مهاجرینی  جبران و امینیلخلظم و نثرشان اشغال کند...و جبرانن عرب بودند که تسامح دینی را رواج دادند و جایگاه زیادی را در

 ( 338الناعوری،الأدب المهجر، ص:)عیسی بودند که صریحا درباره دین و مردان دینی اظهارنظر کردند.

 جبران خلیلاندیشه های دینی جبران
 کردند چه فضای دینی زندگی میبا این مقدمه تا حدودی معلوم شد که جبران و معاصرانش در 

 تعریف دین از نظر جبران

ها و شود که مؤمنین به فرقهخواند نه آن دینی که طرفداران آن متعصبند و باعث میخواهد که به آزادی و عشق و محبت فرا میجبران دینی را می

ح و یواهد که برخاسته و سرچشمه گرفته از تعالیم خالص مسخگروههای متعدد تقسیم شوند و تفرقه بین آنها حاکم شود و همچنین دینی را می

بزرگترین متفکران دینی است که آن را خوب  ازتردید جبران یکی انجیل باشد بنابراین مسیحیت تحریف شده نزد جبران جایگاهی ندارد. بی

دهد دارای عناصر و ویژگیهای مهمی است که به آنها اشاره می نگرد تعریفی که او از دین ارائهپذیر به آن میفهمیده و با دید سازشکارانه و انعطاف

 شود: می

 وحدت ادیان
 گوید: می« العمادإرم ذات»جبران به وحدت ادیان معتقد است او در قصه 

-داً( )جمیل جبرالمجموعةاحِ یناً وَ ا دِنَ دْجَوَ  ةِیِّاعِمَ تِجْالإِ وَ هِیَّبِهَالذَّ دِ ائِ وَالزَّ  نَا مِهَق بِلَّعَا تَمَّ ان مِیَدْا الأَنَ دْرَّا جَذَا إِنَّنَم أَلَعْی أَنِنَّأَرَیْ یاً غَیحِسِت  مَدْلِ )و 

 ( 713العربیة، ص الکاملة لمؤلفات جبران

 «یابیم.ام جز اینکه اگر زوائد مذهبی و اجتماعی را از دین جدا سازیم دین واحدی را میمن مسیحی زاده شده

گوید: یک رابطه معنوی قویتر از اخلاق و مشرب آنها در بر داند او در تعریف امت میاز عوامل مرتبط سازنده ملتها میجبران وحدت دینی را یکی 

 گوید: گیرد و در ادامه میمی

 ضِ عْی بَفِ یَا هِمَیه کَاهِوَ تْانَ ا کَذَ ا إِلَّاألممیّة إِالوحدة الدینیة بعض خیوط هذه الرابطة، غیرأن الخالف فی العقیدة الیحل الروابط  ون ک  تَدْقَ )وَ

 (. 173)همان، ص « هیَّقِرْالشَّ ادِلَالبِِْ

برد به غیر از زمانی که های این رابطه است این در حالیست که اختلاف عقیدتی، رابطه ملتها را از بین نمیوحدت دینی یکی از رشته»

 « باشدسست و ضعیف باشد آنگونه در بعضی از سرزمینهای شرقی می
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 آزادی دینی
های قفس تواند از بین میله جبران معتقد است که پرنده روح باید آزاد باشد و نباید با موازین اخلاقی و فلسفی مقید شود زیرا ترانه آزادی نمی

 گوید: بیرون آید، جبران می

رَائِعَ وَ تَقَالِیدَ إِبْتَدَعَهَا لِنَفْسِهِ أَمَّا الطّ ی ور  فَتَحْیَا بِحَسبِ النَّام وسِ الک لِّی الم طْلَقِ )إِنَّ لِلطَّیْرِ شَرَفاً لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ، فَالْإِنْسَان  یَعِیش  فِی ظلَالِ شَ

 (. 11ألَّذِی یَسِیر  بِالْأَرْضِ حَوْلَ الشَّمْسِ. )همان، ص 

کند اما پرندگان، برحسب قانون ع کرده زندگی میپرنده امتیازی دارد که انسان ندارد، انسان در سایه قوانین و سنتهائی که خود ابدا»

 « کند.آورد، زندگی میکلی و مطلقی که زمین را پیرامون خورشید به حرکت در می

خواهد دین را به سوی فطرت و ران کنید دین جمال را بپرستید، در واقع میهای مختلف دینی خود را سرگگوید بجای اینکه در شاخهجبران می

 د. روح سوق ده

 حِ ارِسَ مَ وَ یمِسلِالتَّ ودِی ق  ی مِنْفِ وْأَ  ودِح الج  ةَیَّرِا ح  وْأَرَنه فَبایِتَالم  اتِادَ قَتِعْالإِ ةِیَدِوْی أَو فِام  هَ عبه وَشَّتَالم  انِ یَدْالأَ یلِبِی سَو فِار حَ  ینَذِا ألَّهَیّ ا أَ)یَ

 (.177اً...( )همان، ص بّرَ وه ق  اتَّیناً وَدِ الَمَوا الجَذ خَتَّ، إِاعِتبَِْاألَ لِاقِعَمَ نْمِ مَلَسْأَ نْأَ رِکْ الفِ

اید و آزادی افکار را وفادارتر از دار سرگردان شده و در وادی اعتقادات متفاوت و متضاد حیران گشتهای کسانی که در راه ادیان شاخه»

 «اید زیبایی را دین خود گیرید و نسبت به آن تقوا پیشه کنید.وی دیدهتر از بندهای پیرانکار را سالم هایاید و منظرهبندهای تسلیم یافته

 قلبدین 

 کند: قلب او جای دارد. او ظواهر دینی را رد میاز نظر جبران دین انسان در 

 (. 171( )همان، ص اتِیِالنِّبِ  ر وهَجتَیَ وَ وسِف ی النّ فِ  یء بِتَخْا تَمَبِ لِّک ، بِ ید الِقَتَالْ وَ وس ق  الطّ  ه ین بِتَ وَ د ابِ عَه المَهر ظْ ا تَمَین بِا الدِّلَ )وَ

کنند دین نیست بلکه دین واقعی آن است که در نفس قرار گرفته باشد و در نیتها آن چیزی که معبدها و محیط و سنتها آشکارش می»

 « سرشته شده باشد

 شود. آن دینی که بین مردم توسط کلیساها رواج داده می بنابراین دین واقعی آن است که در قلب انسان قرار گرفته باشد نه

 ینفک زندگیدین جزء لا
و تفکرات انسان و باشند و او بر این باور است که تمام اعمال دین از دید جبران جزئی از زندگی است و دین و زندگی دو مقوله جدا از هم نمی

 پرسد: رود، او میزندگی روزمره او جزء دیانت او به شمار می

 ( 311، ص جبران العربیةجبرالمجموعة الکاملة لمؤلفات ؟( )جمیلاتِلَمّ أَتَالْ وَ الِمَعْأَالْ نَمِ اةِیَحَی الْا فِمَ لَّک  ین الدِّ سَیْلَ)أَ

 « باشد؟از اعمال و تفکرات نمی آیا دین تمام زندگی اعمّ»

 برای خودش و قسمتی دیگر را برای عبادت و پرورش روحی خود اختصاص دهد: تواند زندگی خود را تقسیم کند و قسمتی را و هیچ کس نمی

 ی)همان(دِسَ جَه لِهذِ ی وَسِفْنَلِ هِی، هذِلِ هِهذِ لله وَ هِلاً: هذِائِقَ هِنِیْعَ امَمَأَ هِ رِمْ ع  اتَاعَسَ س طَبْی  نْأَ یع طِتَسْیَ نْ)مَ

انش بگستراند و بگوید: این برای خدا و این برای خود و این برای نفسم و این هم تواند ساعات عمر خود را در مقابل چشمچه کسی می» 

 « برای جسمم

 شمارد. بنابراین دین از نظر جبران همان زندگی است و زندگی روزمره را معبد و دین می

ری اصرار داشت و با همه تعاریف و داجبران با شناخت سنتها و روح مذهب بر پرهیزگاری، صبر، شجاعت، عدالت، عشق، عطوفت و خویشتن

آیا اعتقاد به خداوند، عمل به سنن مذهبی و به دست آوردن »خصوصیاتی که برای دین ارائه داد ولی در هیچ جا به این سؤال پاسخ نداده است که 

 پذیر است یا نه؟ رستگاری، بدون آداب مذهبی نیز امکان

 نظر جبران درباره ادیان 

و عقیده جبران درباره مسیحیت و اسلام و یهود بحث خواهد شد، جبران در بوسطن و نیویورک و پاریس زندگی کرده است لذا  در این بحث از آراء

یک از جماعت یهودیان دور نبوده است بنابراین ذهنیاتی از یهودیان و دین آنها بدست آورده است، از طرف دیگر جبران با مسلمانان در لبنان 

کنند و جبران همیشه میل دارد که همکیشانش با مسلمانان متحد باشند و با مسیحی و مسلمان در لبنان با هم زندگی می زندگی مشترک دارد و

چنین در یک خانواده مسیحی زاده شد و از حد و یکپارچه بر ضد استعمار شورش کنند، او همآنها در صلح و صفا زندگی کنند و با عزمی راسخ، متّ

 و بسیاری از تعالیمش در ذهن وی نقش بسته است.  دوران طفولیت، مسیح

  مسیحیت
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های مسیحیش برگردانند، اند اعتقادات او را به ریشهجبران در دوران طفولیت ارتباط زیادی با مسیحیت داشته است بسیاری از محققین تلاش کرده

 ینی و مذهبی پرورش یافته است. اگر به اخبار کودکی جبران نظری بیفکنیم خواهیم دید که او در محیط نسبتاً د

 گوید:برباره یانگ یکی از دوستان جبران که درباره او کتابی نیز نوشته است، می

رفت و با اهالی روستا روی برفهای بر زمین نشسته، در حالی که مشعلی به دست جبران در دوران کودکی در شب میلاد به کلیسا می»

-)ربیعه أبی« کرد.کردند، حرکت میسها و صدای پیر مردان که سرودهای قدیمی را زمزمه میداشت، در طول شب همنوا با صدای ناقو

 (. 781، ص 2فاضل، الفکرالدینی فی الأدب المهجری، ج

 گفت اما دانستیم که جبران در دوران بلوغرحمه، در دوران کودکی از عمق و سوزش دل همواره درباره حضرت مسیح سخن میمادر جبران کامله

های مختلف دهد که افکار او برگرفته از مکاتب و اندیشهعقلی و فکری خود گرایشهای فکری و دینی زیادی داشته و نگاهی به آثار او نیز نشان می

 نویسد: دهد. جبران میاست، اما این بدان معنا نیست که او از دین مسیحیت دور شده است، او را با یسوع و مسلک او نشان می

دِ الجَدِیدِ تِی بِکِتََْابِ العَهْتَحَ الخَزَانَه الخَشَبِیه، وَ یَأْقِی سَاهِراً)فِی الل یَالِی الط وِیلَةِ( حَت ی یَنَامَ وَالِدُهُ، ثُم  یَفْنُونُ کَانَ یَبْمَجْا الْیُوحَن )

 (. 383لمؤلفات جبران العربیه،ص جبرالمجموعة الکاملة( )جمیلرَجِهِ ضَعِیفههُ سِر اً عَلَی نُورِ مَسْرَأ مِنْوَ یَقْ

آورد و در کرد و کتاب عهد جدید را میماند تا والدینش بخسبند سپس گنجینه چوبی را باز مییوحنای دیوانه در شبهای طولانی بیدار می»

 « خواند.خفا در زیر نور ضعیف چراغ از آن می

 نویسد:یا او به زبان خلیل الکافر می

 (. 377ری( )همان، ص اصِوع النَّس یَ یمَالِعَتَ تَأْ رَا قَمَ دَنْ ا عِهَت فْرَعَ ة قَیقِحَالْ یَهِ هِ)هذِ

 «ناصری را خواندم به آن رسیدم.این همان حقیقتی است که زمانی که تعالیم یسوع»

 نویسد: او باز می 

 ( 378( )همان، صةِیقَقِالحَ هِهذِ انِلَعْإِی لَرّ  إِطَ ضْا یَمَدَنْعِ أ رَقْیَ وَ یلَجِنْالإِ ح تَفْیَ انَ)کَ

 « خواند. کرد و از آن میشد انجیل را باز میهنگامی که مجبور به اعلان این حقیقت می»

 گوید:و به زبان خلیل الکافر به ثروتمندان می

 ( 388( )همان، ص قِّحَ الْ وَ وحِالرّ اراً بِرَحْ أَ وع س م یَا جَعَلَک مَّ)أَ

 وح و حق آزاد قرار نداد. آیا یسوع شما را با ر»

کند و شاید راز ماندگاری آثار وی بنابراین قهرمان داستانهای جبران که به نوعی بازتابی از شخصیت خود اوست و افکار خود را به زبان آنها بیان می

-ت. وی در خلال همین داستانها میرا در قالب ادبیاتی شعرگونه به مخاطبین خود عرضه داشته اسهای خود نیز در همین باشد که وی اندیشه

برد ولی این بدین معنی نیست خواهد بگوید که اگرچه بعضی از امور دین از جمله اعمال تشریفاتی دین، مردان دینی سودجو و... را زیر سؤال می

گیرد. مریم )علیهماالسلام( الهام میکه او با یسوع و مسیحیت و تعالیم آن ارتباط خود را قطع کرده است بلکه دین حقیقی را از مسیح و حضرت 

رج شد بنابراین او همان فرد مسیحی است که در دوران طفولیت با آن دین آشنا شده است او در دوران بلوغ فکری گاهی پا فراتر گذاشت و از آن خا

کند، تناسخ را پذیرفت که در ند رشد میهرچند گاهی حقائق را گفت اما گاهی نیز افراطی عمل کرد و تا بدانجا پیش رفت که آشکارا گفت خداو

 آید. حی یک بدعت به شمار مییدین مس

 یهود

کند و موضع خود را نسبت به آن به صورت به یهود اشاره می« الإنسانبنیسوع»گوید او در کتاب ن در آثار خود از یهود بسیار کم سخن میارجب

آمیز نسبت به آنها صحبت آید او یهودیان را دوست ندارد و در کل کتاب با دیدی حقارتبر میکند اما آنگونه که از این کتاب غیرمستقیم بیان می

 دهد: خواهند تا بر لشکریان رومیها حمله کنند جبران به زبان یسوع پاسخ میشود که یهودیها پادشاهی را میکند. وقتی به یسوع گفته میمی

 نَوْرَال تَی؛ أَدَوا یَل مَّأَ. تَعِبَصْاإلِ هِی هذِِِلَعَ یر غِان صَمَلیْس  م اتَخَ وَ ةِیرغِالصَّ ةِابَج لْلِ تْعَص نِ  دْون قَی هْان صَجَتَّت نْأَکاً، لِلِا مَهَوَن لَأک  نْ ید  أَرِا أ ی لَنِنَّ)إِ

 ( 237لمجموعة الکاملة لمؤلفات جبران المعربه، ص اماً()جمیل جبراسَحِ شقَتَمْتَ نْن أَمِ رَدَأقْ اناً وَجَلَوْصَ لَمَّحَتَ نْأَ نْی مِ وَقْا أَهَنَّأَ

زیرا تاج صهیون برای پیشانیهای کوچک ساخته شده است و انگشتر سلیمان بر این انگشتان کوچک  ؛خواهم پادشاه آنها شوممن نمی»

 « بینید که قویتر از ان است که چوگانی را بگیرد و شمشیر بکشد.است. در دستانم تأمل کنید آیا نمی

 گوید:او در جای دیگر با همین نگرش تحقیرآمیز می

 الِ بَجِق نَن  الْ وَ وِّالجَ  ورَی ط  نَّ...أَ اسِالنَّ نَنس مِجِان لا لِسَنْعداً لإِ نْک یَ  مْلَ وعَس یَ نَّول  إِق أَا فَنَّا إِمَّ ودیه، أَه یِللْ لرومه وَواً لِد  عَ انَکَ وعَس یَ نَّإِ ونَول ق )یَ

 (. 287ا( )همان، ص هَادِقَنْها و أَارِجحَی أََِی فِاعِفَأَالْبِ مُّتَهْالتَ
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-گویم یسوع دشمن هیچ انسان و هیچ ملیتی نبوده است....همانا پرندگان فضا و قلعهگویند یسوع دشمن روم و یهود بود، اما من میمی»

 « د.کننهایی که در درون سوراخهای خودشان هستند توجهی نمیهای کوهها به افعی

فاضل. الفکر کند. )ربیع أبینمی    گوید که در محافل یهودی راحت نیست و در میان آنها احساس غربتالحدیک میجبران در پاریس به یوسف

 گوید: ( و درباره قضیه یهود و فلسطین نیز می773، ص 2الأدب المهجری، جالدینی فی

زمین کوچک مشکلی حقیقی و جهانی را به وجود خواهد آورد و بعد از اینکه تلاش جنبش صهیونیسم برای تشکیل دو دولت در آن سر

-پیچند، صحبت میماری هاسکل برای او درباره هجوم ثروتمندان یهود به فلسطین و خرید آنها از قومی که از فرط گرسنگی به خود می

 گوید: کند، جبران می

 (. 773-772ص رود. )همان، من معتقدم که یهود به سادگی از بین می

ا در گفتگویی بین یسوع و یهود، یهود از یسوع خواست که شهرهای سلیمان و داوود را حمایت کند تا آنها بتوانند رومیها را شکست دهند. آنه

 کنیم و تو پادشاه یهود  خواهی شد، اما یسوع از این سخن بسیار ناراحت شد و گفت:گفتند در این صورت ما نیز از تو حمایت می

 نْ أَ مْک بِ  ر دَجْأَ الْح فَوْ مملکه الرَّ رَیْمملکه غَ دونَشِنْت  مْت نْا ک إذَ، فَمْک افِلَ سْأَ مْک اجِمَی جَلَنَ عَی بْ مْی لَسِلِجْمَ وَ  ضِرْ أَالْ هِهذِ نْمِ  تْسَیْی لَتِکَلِمْمَ نَّ)إِ

 ( 277ص ی...( )جمیل جبر، المجموعة الکاملة لمؤلفات جبران المعربه،ونِک رِتْتَ

-های گذشتگان بنا شده است و اگر مملکتی غیر از مملکت روح میباشد و مجلس من بر روی جمجمهمملکت من در این سرزمین نمی»

 « خواهید بهتر است که مرا رها کنید

ا ررکی ندارد و بهتر است که همدیگر نقطه مشتهای آنان کنند بنابراین دیدگاهکند که آنان رسالت روح را درک نمیسپس صریحاً به یهود اعلام می

 کنند. از یهودیان جدا شود زیرا آنها رسالت روح را درک نمی دخواهرها کنند بدین ترتیب می

 گوید:جبران در این زمینه می

 ( 211( )همان، صوحِالرَّ ةِوَّ ق م بِه ابه سَی جَ ه نَّ لکِوَ ابٍرَحِ  وَ وفٍی س بِ لیهِإِ ونَج  حزِیَ)سَ

 « کندوی روح با آنها مقابله میرکنند اما او با نیزه به او حمله میییر و نبا شمش»

 گوید: که یکی از شخصیتهای متعصب یهود است، می 3یوحنّا الَعمَدان

ند تا تواند آزادی مرا محدود کتوانم در این زندان تاریک ساکت بنشینم و کسی نمیرود من نمیسوع در جنگ بالا مییتا زمانی که صدای »

 زمانی که او آزاد است. )همان( 

اند آن را رها کنند اما یهودیان که نسبت به پیامبران خودشان تعصب خاصی دارند، خواهد که آنچه انبیای گذشته به آنها گفتهیسوع از یهودیان می

 گویند:می

 ( 288؟( )همان، ص هِائِی آبَلَان إِمَلیْس  مَّضَنْإِ نْأَ دَعْبَ ة مَکْحِ الْ ولَد ت  لْهَ وَ داوودَ دَعْبَ اءِشَ نْإِی الْلَعَ ر سِجْیَ نْیا؟ مَشعِاَ  دَعْبَ امِلَکَی الْ لَعَ ر دِقْیَ نْ)مَ

تواند بسراید؟ و آیا بعد از اینکه سلیمان به پدرانش پیوست تواند بعد از اشعیا سخن بگوید؟ و چه کسی بعد از داوود میچه کسی می»

 « کند؟حکمتی زایش می

باشد. سازد، که تعصب در آن جایی ندارد. رسالت او فراتر از یک امت یا ولایت مییسوع جبران یک بعد معنوی و انسانی را در میان مردم متبلور می

بن سوعی»داند؛ زیرا آنگونه که از کتاب گیرد. جبران خود را از یهودیان میدر زیر پرچم رسالت خود میرا یسوع با هیچکس دشمن نیست و همه 

کند. بدین ترتیب ثابت شد که جبران نیز چون یسوعش در بین یهودیان احساس آید آنها متعصبند و جبران با تعصب مبارزه میبرمی« الإنسان

ی واسطهتمام نیکیهای یسوع را ب« بن الإنسانیسوع»جبران در کتاب داند:کند و نتوانسته که آنها را دوست بدارد و آنها را خطرناک میغربت می

آورد که دوست دارد داند. یسوع شخصیت آرمانی جبران است و برای او صفاتی را میدوستدارانش و بدیهایش را بواسطه دشمنانش، یعنی یهود می

 داند. در خودش متبلور شود. او یهودیان را قومی متعصب و ضد روم و مسیح و افراد و ملتهای دیگر می

 اسلام و مسلمین 
زیرا بسیاری از مسلمانان عرب هموطنان او هستند وی آنها را بر علیه حکومت عثمانی که لبنان را به اشغال اصی به مسلمانان دارد؛ بران توجه خج

کند با مسلمانان رابطه خوبی دارد. او معتقد است تفاهم اسلام و مسیحیت آن را شوراند و زمانی که با تعصب دینی مبارزه میخود در آورده است می

 دهد: دهد او برادر سوریش را چنین خطاب میاستعمار خارجی و انحطاط و انحلال نجات می از

 یرِ النِّبِ  یخِأَ تَنْا، أَنَاد دَ جْأَ ا وَاؤ نَ ا آبَ هَرَّی جَتِألَّ ودِی ق الْی بِخِأَ تَنْناً. أَرْقَ ینَسِمْخَ اثِرَوْک  ی بِخِأَ تَنْد، أَمَّحَم  ی وَوسَم  وع وَس ی یَی فِخِأَ تَنْ)أَ

ی خِأَ تَنْا. أَهَ اجِرَفْأَ وَ هورِالدّ  اد جَمْأَ مْه قَ رَّفَتَ نْا، لَهَاحِ جَ وْأَ  وَ رِهْالدَّ ات بَ کَم نَه ع مَجْتَ نْمَ وَ وعِم  الدّ  وَ مِلَأَالْی بِ خِأَ تَنْا، أَنَقَاتِلَ عَقَثْی أَذِ ألَّ یلِقِالثَّ

                                                 
 الإنسان جبران آمده است.إبن. وی یکی از شخصیتهایی است که در کتاب یسوع3 
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 ( 78ا( )انطوان قوّال، المجموع الکامله لمؤلفات جبران، صنَلِبَقْتَسْم  حِبَذْمَ  امَمَ أَ ا وَینَاضِمَ ورِب ق  امَمَأَ

اند برادر منی، تو با بار رانمام آن را کشیدهن برادر منی، تو با بندهایی که پیتو برادر مسیحی، یهودی و مسلمان منی. تو با فجائع پنج قر»

آورد با اشک و درد برادر منی، و کسانی که سختیهای روزگار آنها را گرد هم میکند برادر منی ، تو سنگینی که بر دوشمان سنگینی می

 « مان برادر منی.مان و قربانگاه آیندهتواند آنها را جدا سازد، تو در مقابل قبرهای گذشتهشادیهای روزگار نمی

 

گرایی گرد هم خواهد ادیان را در ملیاین گرایش میبر ضد دشمنان است و او با  نیک نگرش تحریک کننده مسلمی ننانگرش جبران به مسلما

فاضل، أبیبازگرداندن عظمت اسلام یک رویای زیباست.) ربیعة«گوید:آورد لذا برای میراثها و عظمت گذشته اسلام احترام خاصی قائل است و می

 ( 778، ص 2الفکر الدینی فی الأدب المهجری، ج

-آورد و وجود قرآن در ادبیات عرب را یک قطعه گرانبهایی برای فلسفه صوفیانهشمار میاتهای روی زمین بهترین ادبیجبران ادبیات عرب را از غنی

 ( 778گرانه است که اثر ملتی بزرگ است. )همان. ص 

 گوید: ه وی میستاید و دربارچاپ نمود او حضرت علی )ع( را نیز می« السائح»جبران با قلم خود پیامبر )ص( را به تصویر کشید و در مجله 

که رسالت خود را به طالب او بین عربی بود که با روح ملی ارتباط برقرار کرد. او از دنیا رخت بربست در حالیمن معتقدم که فرزند أبی»

ردمی وارد جهانیان رسانده بود و چشم از این دنیا پوشید مانند پیامبرانی که در جوامعی مبعوث شدند که گنجایش آنان را نداشتند و به م

)سوسن « شدند که شایسته آنان نبودند و در زمانی ظهور کردند که زمان آنان نبود خدا را در این کار حکمتی است که خود داناتر است.

 (. 78جبران، ص خلیلجبران                  شیرازی، عرفان در اندیشه 

 گوید:و می کنداحترام نگاه می نین به پیامبر بزرگ اسلام با دیداو همچ

( )إنطوان قوّال، المجموعة الکاملة ه الَوَی زَشَخْأَ وَ امَلَسْالإِ دَجْمَ بّ حَ أَ وَ ه  مَسْإِ ر بَکْأَ وَ یَّبِرَعَالْ یَّبِی النَّوَهْأَ یَنَّنِلکِوَ کَذلِرٌ بِخْفَ یَ لِ یٌّ وَیحِسِا مَنَ)أَ

 ( 278لمؤلفات جبران، ص 

دارم و از نمهم، عظمت اسلام را دوست میورزم و نامش را ارج میکنم ولی به پیامبر عربی عشق میام و به آن افتخار میمن مسیحی»

 « نابودی و زوال آن بیمناکم

پردازد او دوست دارد تا مسلمانان را برای موضع جبران نسبت به مسلمانان، موضع احترام و برادری است و به مسایل عقیدتی و کلامی الهی نمی

کند، لذا خطر عثمانیان را به مسلمانان گوشزد دار میخدشه  ا خواند و معتقد است دولت عثمانی با سپر قرار دادن اسلام، عظمت اسلام را اتحاد فر

 کند:می

.( )همان، ص مْک ودَج  و  دٍای یروذِ لَّأ ت وْمَی الْوَهَ لْم بَک ادِجَمْی أَانِ بَمَ تْمَدَّی هَتِالَّ د یَالْ یَهِ وَ ةِیانِمَثْع الْ  ةِلَوْالدّ بِ ونَم لِسْم ا الْهَیّ أَ مْک رّ غَا ی اذَ )مِ

278 ) 

که آن همان دستی است که افتخارات شما را نابود کرد، بلکه مرگ شوید در حالیشما ای مسلمانان به چه چیز دولت عثمانی مغرور می»

 « گیرد.است که وجود شما را به بازی می
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