دراسات األدب املعاصر ،السنة الثانیة عشرة ،شتاء  ،9911العدد الثامن واألربعون :صص 65 -99

الروافذ األجىبية فی وظرة جبران خليل جبران للمىت
تاریخ الَصَل89/22/21 :

حثية كشاٍرز

*

تاریخ القثَل88/3/12 :

الملخص
خلموت ؤحذ خلظوخهش خلكسيؼية خلتي تحذث ػنهد خألدزدء هذيمد وحذيخد .خألدزادء خلمؼدغاشو
يتحذحو ػن خلموت ًخيشخ ولهم موخهق متسدينة حول خلموت ؤحيدند ونظشتهم بلي خلماوت
ؤًخش ػمود وػدقلية مودسنة زدألدزدء كي خلؼػوس خلمدؾية .رسشخ خليا رساشخ ؤيؿاد مان
خألدزدء خلزين تحذث ػن خلموت كي آحدسه خلطؼشية وخلنخشية ونظشته بلي خلموت تختلق ػن
نظشة خلوذمدء بلي خلموت .رسشخ وهو من ؤضهش خألدزدء كي خلمهزش خلطامدلي ومان ؤػؿادء
خلشخزكة خلولمية ،كي نظشته بلي خلموت بؾدكة بلي ميضخته خلطخػية وموت ؤخته وؤمه ،تاإحش
زدألدزدء خلـشزيين وخلمٌدتر خلـشزية ؤيؿد وكي هزه خلمودلة زدلمنهذ خلتحليلي -خلوغلي نشيذ
دسخسة خلشوخكذ خألرنسية خلماحشة كي نظاشة رساشخ خليا رساشخ للماوت .وتظهاش نتادجذ
خلذسخسة زإ رسشخ تإحش زدألدزدء خلـشزيين منهم نيتطه وبدردس آال زو وولايم زلياي ًماد
تإحش زدلمزهر خلشومنسي وخألدزدء خلشمدنسيين ؤيؿد .هو ًد يؼطن خلماوت وحساه للماوت
ًد متإحشخ زدلمزهر خلشومدنسي وًد يطؼش زدلـشزة كي هازخ خلؼادلم ويؼتواذ زاإ خلماوت
يضي هزه خلـشزة وينزيه ويطليه.
الكلوات الذليلية :خلشومدنسية ،ؤدذ خلمهزش ،خلطؼش خلؼشزي،وليم زليي ،آال زو.

* ؤستدر مسدػذ كي هسم خللـة خلؼشزية وآدخزهد ،ردمؼة سمند .

hkeshavarz@semnan.ac.ir
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المقذمة
خلموت من خألموس خلتي ضـلت زدل خلندس منز خلوذيم ولـاض تحاذث خلنادس ػناه ًخياشخ.
خألدزدء ؤيؿد كي ؤػمدلهم خألدزية تحذحوخ ػن خلموت وؤسسدزه وخوكهم منه ؤو حسهم له .نظشة
خألدزدء بلي خلموت ػنذ خلطؼشخء خلوذخمي ًدنت تختلق ػن خلطؼشخء خلمؼدغاشين .خلطادػش كاي
خلؼػوس خلمدؾية ًد يخدف من خلموت وًد يساإل دوماد ػان ؤساسدذ خلماوت ؤو حتمياة
خلموت ولٌن خلطدػش ؤو خألدير كي خلؼػش خلحذيج يؼطن خلموت ؤحيدند ويشخه منوزخ ومنزياد.
رسشخ خلي رسشخ يتحذث ػن خلموت ًخيشخ كي آحدسه وكي هسم ًخيش من نظشته للماوت
يتإحش زدألدزدء خلـشزيين ؤو خلمٌدتر خلـشزية .يهذف هزخ خلسحج بلاي زياد خلشوخكاذ خألرنسياة
خلماحشة كي نظشة رساشخ خليا رساشخ بلاي خلمااوت ضاؼشخ ونخاشخ زدلمنااهذ خلتحلاايلي
خلوغالي.
هزه خلمودلة تشيذ خإلردزة ػن خألسحلة خلتدلية كي هزخ خلمزدل:
 مد هي خلماحشخت خألرنسية كي نظشة رسشخ خلي رسشخ بلي خلموت؟ ًيق ًدنت نظشة رسشخ خلي رسشخ بلي خلموت؟خلفية البحث
هندى زؼؽ خلمودالت وخلٌتر حول نظشة رسشخ خلي رسشخ بلي خلموت ولٌان لاي
هندى مودلة خدغة لذسخسة خلشوخكذ خألرنسية خلماحشة كي نظاشة رساشخ للماوت .كيماد يلاي
نطيش بلي زؼؽ خلذسخسدت خلمتؼلوة زهزخ خلموؾوع:
يحيي خد وؾيدء خلذين( )2016كاي مودلاة زدسام «وسادج تطاٌي خلػاوسة للماوت
وخلحيدة ػنذ رسشخ خلي رسشخ (دسخسة كنياة)» خلمنطاوسة كاي مزلاة خلؼلاوس خإلسابلمية
وخلذينية يتحذحد ػن خلموت وخلحيدة ػنذ رسشخ ويتحذحد كوف ػن خلػوسة ػناذ رساشخ
وال يتكشهد بلي خلماحشخت خألرنسية كي نظشته بلي خلموت.
زكشس حسير( )1995كي ًتدزه زدسم «رذلية خلحر وخلموت كي ماللدت رسشخ خلي
رسشخ خلؼشزية(دسخسة نػية)» يتحذث ػن خلزذخل زين خلحر وخلموت كاي ؤػمادل رساشخ
خألدزية خلمٌتوزة زدللـة خلؼشزية وهزخ خلٌدتر ؤيؿد ال يتكشم بلي خلماحشخت خألرنسية كي نظشة
خألدير بلي خلموت.
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الىظرة إلی المىت فی األدب العربی القذيم
خلموت ًد واليضخل من خلموؾوػدت خلهدمة كي خألدذ خلؼشزي وهزخ خلموؾوع ؤحادس خنتساده
خألدزدء منز خلوذيم .ولٌن نظشة خألدزدء هذيمد بلي خلماوت ًاد يختلاق ػان نظاشة خألدزادء
خلمؼدغشين بلي خلموت .خلموت كي خألدذ خلوذيم ػددة يظهش كي بقدس خلشحدء ؤو خلحٌمة وهلمد
نزذ خلموت كي خألؿشخؼ خألخشی .يوول قشكة زن خلؼسذ:
ؤو ًد َ كاي حاؿاشٍ كدلماوت يإتياهِ
مَن ًد كي سلشٍ كدلماوت غدحاسُاه
وب ماؿاي وخحاذ ،كدلماوتُ حدنايهِ
وب مؿي خمسةٌ كدلموت سددسهُم
(قشكة2000،س)189 :
خلطدػش كي هزه خألزيدت يتحذث ػن حتمية خلموت ويوول ػسذخلسبلس ػوساد ػلاي هازه
خألزيدت« :ويشی قشكة زن خلؼسذ خلموت مػدحسد لئلنسد  ،مبلصماد بياده كاي سالشه وبهدمتاه،
منلااشدخ ومااغ ؤهشخنااه ،يوااسؽ خلمااشء ػل اي ؤی حاادل أل خلمااوت مؼااه حيخمااد يٌااو »
(ػسذخلسبلس1991،س.)128 :
ػنذمد نتشى خلؼػش خلزدهلي ونتكاشم بلاي خلؼػاوس خلتدلياة مخا خلؼػاش خإلسابلمي ؤو
خلؼسدسي نشی ؤنه ال تختلق نظشة خألدزدء بلي خلموت ًخيش ػمد ًد كي خلسدزن .وػلي سسي
خلمخدل كي خلؼػش خلؼسدسي لوذ سؤی ؤزوخلؼتدهية ؤ خلموت ؿدلر كاي ًا خألحاوخل ،لازلي
قـي ػلي ضؼشه ختزده صهذی .كبل سسي لذكغ خلموت كبل خلكسيار وال خلماذخوی وال خلازی
يسيغ خلذوخء ،كدلٌ هم كشخج للموت(همذخني2015 ،س:)305 ،
ال يساتكاياغ دكدع مٌاشوه ؤتي
ب خلاكااسايار زاكاسه ودوخجاه
هذ ًد يسشت رشحه كيمد مؿي
مد للكاسيار يماوت زدلذخء خلزی
رلر خلذوخء وزدػه ومان خضاتشی
رهر خلمذخوی وخلمذخوی وخلازی
(ؤزوخلؼتدهية1986 ،س)29 :
الٌظرة إلى الوَت في األدب العرتي الحدیث
كي خألدذ خلمؼدغش ،يظهش خلموت زطٌ ؤًخش وؤػمن وخألدزدء يتحذحو ػن خلماوت كاي
ؤضؼدسهم كي خلشحدء وكي خلموؾوػدت خألخشی .وتنسخن خلشئية خلمـديشة بلي خلموت كي خلطاؼش
خلؼشزي خلحذيج ،من ًو خلطدػش خلتوليذی ؤح ؤ خثل حدؾش كي سكؽ خلموت خلحؿادسی
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للؼدلم خلؼشزي ،وؤ خلطدػش محشوس موته زدلؼندية خإللهية وهزخ خإليمد هو خلزی تشى خلموت
كي خلتوليذية دو حدلة تشخريذية(زني 1990،س ،د.)214 :3
ًمد رًشند آنلد ؤ خلشومنكيوية بحذی خلماحشخت كي نظشة خألدزدء وخلطؼشخء بلاي خلماوت،
وؤحذ ؤهم خلمؼدني خلزذيذة للموت كي خلطؼش خلمؼدغش ونخشه هو ػطن خلموت وػلاي ساسي
خلمخدل ػسذخلشحمن ضٌشی يشی ؤ خلموت هو خالنتػدس خلزی يزنر خإلنسد زؼذ ًذ قوي
كي خلحيدة:
سهش خلؼيص وكي خلموت سهذ
ال يلز خلمااوت بال ماتاؼار
زؼاذ ؤ ػدنتل وؤزلاتل وساهذ
سهاذة يد قياسهد مان سهاذة
(ضٌشی2000،س)663 :
ًمد نشی ػسذخلشحمن ضٌشی ؤدخ موؾوع (ػطن خلموت) بلي خلطؼش خلؼشزي خلحاذيج،
كوذ ؤوله زه ومضد ؤكٌدسه زةدسخًه خلحسي ،وسآه مخلػد لئلنسدنية من خأللم وغادحسد حميماد
ومبلرخ لٌ قدسم وملهوف .وهذ تزلي خلموت كي هػدجذه حتي ردءت هػدجذ ًدملة تمتلاث
زدلموت ًمد تطيش ػنوخندتهد :خلزمدل وخلموت ،خلنسدء كي خلحيدة وخلموت ،كهو خلطدقث خلازی
ينطذه قلسد للتخلع من آالس خلوخهغ وهسوته(ضؼسلو2016 ،س.)31 :
وؤزوخلودسم خلطدزي من ؤًسش خلطؼشخء خلشومدنسيين ؤيؿد ًد من ػطدم خلموت ويوول:
امتل هلوخ حيج ؤنتم! ؤو كسيشو
ؤيهد الماوت! ؤياهد خلواذس خألػاا
ابلس وخلحار وخلوراود خلٌاسايش
ودػاوند هاند :تـاناي لند خألحاا
(خلطدزي1970 ،س)239 :
يوول خزوخلودسم خلطدزي ؤيؿد كي ؤيدس خحتؿدسه خألخيشة:
كاهايد نازاشذ خلااماوت هاياد
رق سحش خلحيدة يد هلسي خلسدًي
(خلطدزي1970 ،س)209 :
هزخ خلسيت يللت خلنظش زمد يتخزه مان موهاق تزاده خلماوت يخادلق خلموهاق خلمؼتادد
للمحتؿشين ،كهو زذال من ؤ يؼشؼ خستسبلس خلطدػش لهزخ خللندء خلزی الزذ منه ،يػوسه لند
وًإنه يوس ػليه زدختيدسه كي لهلة وضوم .وللظة نزشذ ػميوة خلذاللة هناد لماد تتؿامنه
من بيزدزية وهوة ،ورلي أل خلتزشزة كؼدلية بسخدية يواوس زهاد خإلنساد وخػياد ،وهاي زهازخ
تختلق خختبلكد روهشيد خلموت خلزی هاو خستسابلس سادلر ال ملاش مناه لؼوخما خالنحابلل
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وخلسٌو  .كةرخ ًد خزوخلودسم هذ سمي سحلته بلي هزخ خلؼدلم تزشزة كهو خنماد يؿاغ ؤياذيند
زهزه خلللظة ػلي موهله من خلموت ،وزدلتادلي ػلاي موهلاه مان خلحيدة(خلمبلجٌاة1967 ،س:
« .)271-270وخلطدزي ًد يؼدني من خلمشؼ ومدت كي ضسدزه وؤنطذ هزه خألزيادت ػناذمد
تؼر وخنضػذ من خلحيدة خلمليحة زدأللم»(مشخمي1388 ،ش.)149 :
الىظرة إلی المىت فی األدب المهجری
خلموت ؤيؿد من خلوؾوػدت خلمهمة لذی خلطؼشخء خلمهزشيين خلزين هم ؤيؿد زذوسهم من
ؤًسش ضؼشخء خلمزهر خلشومدنسي كي خألدذ خلؼشزي .ومن ؤهم ميضخت نظشة خألدزدء خلمهزشيين
بلي خلموت يمٌن خإلضدسة بلي خلمنحي خلتإملي لذيهم.
يوول ػسذ خلذخيم ػن نظشة ؤدزدء خلمهزش بلي خلموتً« :مد ؤحدس خلموت خللبلسالة هاذيمد
وًزلي خألدزدء كي خلوذيم وخلحذيج ،ؤحدس ؤدزدء خلمهزش خلزين نحوخ كي موهلهم منحي تإمليد
كلسليد متإحشين زإهوخل خللبلسلة وخلحشًاة خألدزياة كاي ؤوسوزاد كاي خلواشنين خلخادمن ػطاش
وخلتدسغ ػطش حيج سددت نضػة خلهشوذ من خلحيدة وكي موذمة هاالء زودليش خلازی يواول:
خلؼدلم مم وغـيش .خليوس وؤم وؿذخ»(ػسذ خلذخيم1993،س.)441 :
ضؼشخء خلمهزش يشو ؤ خلموت هو خلمحكة خألخيشة خلتي يلواي ػناذهد خإلنساد ؤحودلاه
ليستشيح زؼذ ػندء خلحيدة ،ويشی ميخدجي نؼيمة ،ؤ خلحيدة يمٌن ؤ يزذهد خإلنساد كاي
هسشه(همذخني2015 ،س:)310 :
وخلالاحذ ياـالاش كده
وػنذمد خلموت ياذناو
كي خللحذ مهذ خلحيدة
خؿمؽ رلوني تاسػش
ممد يبلحظ زطٌ زدسص كي نتدردت خلمهزشيين خلطمدليين ،تإحشهم زدلٌسدس من خللبلسلة
وخلؼشكدء خلمسلمين وؿيش خلمسلمين تإحشخ تشى آحدسه كي آسخجهم ،ونظشختهم حاول ًخياش مان
خلمسدج  ،وخلموؾوػدت خلمختللة(ضدملي ،حسن ونذ.)53 :1392 ،
الثحث
رسشخ خلي رسشخ ػدش مؼظم حيدته كي ؤميشًاد وؤوسوزاد وهاو بؾادكة بلاي ديدنتاه
خلمسيحية خلتي توشزه من خألدزدء خلـشزيين ًد يؼشف خللـة خإلنزليضية وتإحش زهم ًخيشخ ًماد
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تإحش زدلمزخهر خلـشزية خدغة خلمزهر خلشومدنساي وكاي هازه خلمودلاة ناذسس ؤحاش خألدزادء
خلـشزيين كي نظشة رسشخ خلي رساشخ بلاي خلماوت ؤوال حام نتكاشم بلاي ؤحاش خلمازهر
خلشومدنسي كي نظشته بلي خلموت.
أ.أثر األدباء الغربييه فی وظرة جبران إلی المىت
ًمد رًشند آنلد رسشخ ػدش كي زيحة مسيحية وهزه خلسيحة هشزتهد من خألدزادء خلـاشزيين
وتوول خلزيوسي كي هزخ خلمزدل :كي ؤػمدل رسشخ وصمبلجه زذؤت خلشوح خلمسيحية زدلظهوس
كي خألدذ وسز هزخ خألدذ موخهق مسيحية لم تٌن زؼاذ مإلوكاة كاي خلطاؼش .لواذ ًاد
ؤولحي خلطؼشخء يؼيطو كي رو مسيحي وكي زؼؽ خألحيد ًدنوخ ضذيذی خلتاإحش زدلٌتادذ
وخلطؼشخء خلمسيحيين من خألردنر ،ممد رؼلهام ؤًخاش حشياة كاي خلحاذيج ػان موخؾايغ
مسيحية وبمذخد خألدذ خلؼشزي خلزيذ زتؼسيش حش غاشيح ػان خلاشوح خلمسيحية(خلزيوساي،
2007س .)132 :تتؿح خلماحشخت خلمسيحية خلؼميوة كي رسشخ كي خنطـدله زخندجيدت خلحيادة
كهو ياًذ خلخندجية خلمسيحية خألسدس زين خلزسذ وخلشوح وهذ ولذ رلي حندجيدت ؤخشی مخ
خلخيش وخلطش ،وخلحر وخلٌشه ،وخلحيدة وخلموت .تتؿح خلماحشخت خلمسيحية خلؼميوة كي رسشخ
وخنطـدله زخندجيدت خلحيدة .كهو ياًذ خلخندجية خلمسيحية خألسدس زين خلزسذ وخلشوح ،وزخدغة
كي هػيذته خلموخًر وهذ ولذ رلي حندجيادت ؤخاشی مخا خلخياش وخلطاش ،وخلحار وخلٌاشه،
وخلحيدة وخلموت(خلزيوسي2007 ،س.)138 :
زمد ؤ رسشخ ًد يؼيص كي خلـشذ يتون خإلنزليضية و لي من خلـشير تإحشه زدألدزادء
خلـشزيين ؤو خلمزخهر خلـشزية ،وختػدله زدللـة خإلنزليضية وخألدذ خلـشزي ًد هسا ؤ يتػا
زدألدذ خلؼشزي وخللـة خلؼشزية .يوول كاخد خللشكوسی حول رسشخ وؤحش خلمازخهر خلـشزياة كاي
تٌوينه خألدزي :خنلتدح رسشخ ػلي خلخودكة خألرنسية ًد ؤسسن تدسيخيد من ؤخازه زإساسدذ
خلخودكة خلؼشزية .كزسشخ لم يتؼلم لـة خلؿدد بال زذخية من سانة  1896بر هاشس خلؼاودة بلاي
لسند ليذسس خلؼشزية زمذسسة خلحٌمة خلسيشوتية(خللشكوسی1988 ،س )57 :كوذ ًدنات خللـاة
خإلنٌليضية خلشًيضة خألولي كي حودكة رسشخ  .وهذ تمٌان زوخساكتهد مان ؤ يتػا مسدضاشة
زدلخودكة خلـشزية ػدمة ،وخإلنٌلوسٌسونية منهد ػلي وره خلخػاوظ .ؤماد خلوخساكة خلمسدضاشة
خلخدنية زين رسشخ وزين هزه خلخودكة خلـشزية كتمخ كي بهدمته مؼظم كتاشخت حيدتاه زاسبلد
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خلـشذ تدسة كي خلمهزش خألمشيٌي حيج خختدس ؤ يستوش وتادسة ؤخاشی كاي زؼاؽ ػوخغام
ؤوسوزد صخجشخ ؤو دخسسد(خلمػذس نلسه.)55 :
تدزغ رسشخ مكدلؼدته كي نيويوسى كظ ػليهد ضـوكد زهد ،كٌاد لهاد كؿا ًسياش كاي
توريهه وتكويش ؤكٌدسه وؤسدليسه .ومن ؤزشص هشخءخته كلسلة نيتطه كتإحش زأسخجاه ومزهساه كاي
بسخدة خلووة وًتر خلؼذيذ من مودالته متإحشخ زتؼدليمه كي ًتدزه «خلؼوخغاق» .وهاشؤ لؤلديار
خألمشيٌي خلطدػش بدردس زو وتإحش زه كي خنذكدع وسخء خلشمضية ويساذو هازخ خلتاإحيش وخؾاحد كاي
ًتدزه آلهة خألسؼ( .سٌيي1970 ،س  )47-46ورسشخ متإحش كاي موخًساه زادألدذ خلـشزاي
هدلسد وموؾوػد .كدألدذ خلؼشزي ال يؼشف كاي تدسيخاه خلكويا مخا هازه خلمؼلومادت خلتاي
تندهص ضاو خلحيدة وتندهؿدتهد زينمد يضخش خألدذ خلـشزاي مناز ؤهاذس ػػاوسه زمكاوالت
ػذيذة(خلمػذس نلسه.)85 :
ورسشخ ًد ػلي غلة وحيوة زؼذد ال زإس زه من خلمنتذيدت خألدزياة خألمشيٌياة وًاد
زينه وزين ضدػشخت ؤمشيٌد وؤديسدتهد غذخهة تسلؾ حذ خلمتدنة وخإلخبلظ كي زؼاؽ خألحياد
ًػذخهته لآلنسة مدسی هدسٌ وغذخهته لسشزدسخ يونؾ خلتي ًتست ًتدزد ػنه وػان رًشيدتهاد
مؼه وػن آسخجه وؤكٌدسه(ػسذ خلذخيم1993 ،س.)221 :
يوول وديغ دير ػن تاإحش رساشخ زدألدزادء خلـاشزيين :ب ؤدذ رساشخ كاي ؿدلساه هاو
خنؼٌدس وتلدػ سوحي وكٌشی خستمذه من ولايم زلياي ،ونيتطاه ،وسودخ  ،كادألول ضادػش
بنٌليضی وخلخدني كيلسوف ؤلمدني وخلخدلج كند كشنسي ،هزخ وليست خلللسلة خألمشيٌية كاي
حويوتهد خال نتدد تلدػ كٌشی ػادلمي ،خنسخان مان رلاي خلخلايف خلؼزيار مان خلؼندغاش
خلسطشية خلتي ختيح لهد ؤ تػهش من ريذ كي زوتوة رلي خلؼادلم خلحذيج(خلؼظماة1987 ،س:
.)104
رسشخ ًد يؼطن نيتطه وزؼذمد تؼشف ػليه تإحش زه ًخيشخ .ويوول ميخدجي نؼيماة كاي
هزخ خلمزدل :مد ػشف رسشخ نيتطه حتي ًدد ينسي ً من ػشكهم هسله من ًسدس خلٌتادذ
وخلطؼشخء .وػلي هذس مد ًد يكير له ؤ يختلي زه ًد يلز له كي خلسذء ؤ يحاذث ؿياشه
ػنه وؤ يهذی ؤغحدزه ومؼدسكه بليه(نؼيمة1934 ،س .)137
تإحش رسشخ خلي رسشخ زإسلوذ نيتطه وقشيوته خلخدغة خلتي ختسؼهد كي ًتدزه «هٌزخ
تٌلم صسخدضت» وػشف ًيق يلتوف كن نيتطه ودكؼه خإلػزدذ زه بلي ؤ يحدول ؤ يٌاو
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هو نيتطه رذيذخ .ورسشخ كي ًتدزه «خلنسي» تإحش زنيتطه حيج رهر زؼؽ خألدزدء بلاي ؤ
«خلنسي» هو خلتندظ خلمؼذل من ًتدذ «هٌزخ تٌلم صسخدضت» لنيتطاه وحتاي ناشی هازخ
خلتإحيش وخؾحد كي «خلؼوخغق» و«خألسوخح خلمتمشدة».
وكي ًتدذ «خلنسي» خلزی يطسه ًتدذ «هٌزخ تٌلم صسخدضت» لنيتطاه ،كػا مساتو
ػن خلموت ويتحذث رسشخ ػن سش خلموت كي هزخ خللػ ويوول:
«كة ضحتم حود ؤ تشكؼوخ خلحزدذ ػن ًنه خلماوت كادكتحوخ هلاوزٌم ػلاي مػادسيؼهد
لٌيد خلحيدة أل خلحيدة وخلموت وخحذً ،مد ؤ خلنهش وخلسحش وخحذ»(رسشخ 2000 ،س.)88 :
يوول كي خلٌتدذ نلسه:
«وه خلموت بال ؤ يوق ؤحذند ػدسيد كاي خلاشيح وؤ يساتحي روزاد كاي خلطام ؟»
(رسشخ 2015 ،س.)248 :
بدردس آال زو ؤيؿد ؤحش ػلي رسشخ ًخيشخ «ومن خلتودزبلت زين زاو ورساشخ ؤ ًليهماد
ختخز من خلٌتدزة وخإلزذخع حشكة للٌسر وخلؼيص ،مغ ؤنهمد لم يندال منهد ماد ًدناد يتمنيدناه
من سصم وكيش ،وػيص سؿيذ ،وهذ ًدنت ؤس رسشخ ًمد ًد وخلذ زو من خلتسني ال ياشی كاي
هزه خلحشكة سوی مؿيؼة للوهت وخلزهذ ،زيذ ؤ ؤس رسشخ لم يٌن لذيهد مد ًد لذی وخلذ
زو من خلخشخء وخلـني .هٌزخ تستمذ تزشزتد رسشخ وزو ؤغولهمد من رخت خلشوخكذ ومان نلا
خلززوس خلحيدة خلٌددحة وكشخم خألحسة كه ًد هزخ سسسد كي توادسذ رساشخ ماغ زاو وهاو
هشير ػهذ زه؟ وخدغة ؤنه خنٌر زؼذ هزشته بلي ؤمشيٌد ػلي هشخءة خلوػاع وخلشوخيادت كاي
لـتهد خألغلية زؼذمد ؤتون خللـة خإلنزليضية كي ػادمين ومهماد تٌان خلاذوخكغ ،ومهماد تٌان
خلػبلت ،كدلمودسزة زين زو ورسشخ ؤمش وخهغ ،كبل يمٌنند ؤ نـاؽ خلكاشف ػنهاد»(سمؿاد ،
2015س.)121 :
وػلي خلمستوی خلطخػي تتطدزه تزشزة رسشخ خلطخػية مغ خلموت مغ تزشزة زاو بلاي
حذ خلتكدزن كي زؼؽ خألحديين ،كوذ خختكق دخء خلس  ،ؤخت رسشخ خلػـيشة سلكدنة ؤحندء
ؿيدزه ػنهد ،وبهدمته كي زدسي  ،مخلمد خختكق نل خلذخء من زو ؤمه وصورته ،وًاد موتهاد
غذمة ًسيشة له ،خدغة زؼذمد خضتشی لهد من ؤحذ محبلت زدسي هذية ،ومد ًد يذسی ؤ
مبلى خلموت هذ توس ؤخته ،هذية كيمد وسخء خلمحيف زؼذمد نهص سجتيهاد مٌشوزادت خلسا
(سمؿد 2015 ،س )119 :ومن ػزير خألهذخس ؤ سسر خلموت لزويهمد وخحذ ،هو هزخ خلاذخء
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خلمويت وخلمشؼ خلسـيؽ ،مشؼ خلسا خلازی خنسا كاي تلمادت خللواش وديادريش خللدهاة
وخلحدرة بلي خلمبلر خألخيش وخلملزإ خلوحيذ من هسوة خلحيدة وؾني خلمؼيطة ،رادء ليزؼا
من نسدجم خلحر وخلحناد ػوخغاق حاض وؤضازد  ،وياإتي زٌساوف تادس لطام خألما
وخلتلدئل ،كيػيش نهدسهمد لي ًأزة وتطدئس(خلمػذس نلسه.)121-120 :
مدتت سلكدنة ؤخت رسشخ خلػـيشة زسسر خإلغدزة زذخء خلس وؤحش هزخ خلموت ؤحشخ زدلـاد
كي حيدة رسشخ .
تشى هزخ خلموت رشحاد ؿادجشخ كاي نلا رساشخ  ،وؤلواي زظبللاه خلٌحيساة ،وؿمدجماه
خلمطاومة حزسد من خلوتدمة وخلسودخوية كي تزشزة رسشخ خألدزية وًد خلذوخس خلميتدكيضيوي
خلزی ؤغدزه زؼيذ ضويوته سلكدنة كدتحة تسدئالته حول مػيش خإلنسد زؼذ خلماوت ،ؤيؼوا
ؤال يشی وره سلكدنة زؼذ خليوس؟ ًد خلموت خلمحشؼ ػلاي خلتلتايص ػان ؤروزاة مؼضياة
ؤروزة زةمٌدنهد تخليق وقإة خلـيدذ(سمؿد 2015 ،س.)119 :
وكي زؼؽ آحدس رسشخ نشی خالػتودد زدلتندسخ وهزخ خالػتودد زدلتندسخ ػلي ؤؿلار خلظان
ًد زسسر تإحشه زأال زو خلزی ًد يؼتوذ زدلتندسخ« .ورذ زو كي خإليمد زتندساخ خألسوخح
ؤمبل كي خلتوخغ خلشوحي مغ صورته ومحسوزته وخزنة ػمته كشرينيد خلتي خختكلهد خلماوت-
وهي كي صهشة خلؼمش -من زين يذيذه وؤمدس ندتشيه وت زو وكيد لهد كلم يتضود ؿيشهد ،ولام
يؼطن دونهد ،ػلي خلشؿم من ؤنه ػشف زؼاذهد حطاذخ مان خلمؼزسادت زاه وخلؼدضاودت لاه»
(سمؿد 2015 ،س.)195 :
وهندى نػوظ مختللة تظهش مذی خػتوادد رساشخ زدلتندساخ ؤيؿاد .وكاي سسادلة مان
سسدجله بلي مدسی هدسٌ يوول بنه :كي حيوخته خلمدؾية ػدش ماشتين كاي ساوسيد ،لٌنماد
للتشخت هػيشة ،ومشة كي بيكدليد بلي سن خلخدمسة وخلؼطشين ،وكاي خليوناد حتاي خلخدنياة
وخلؼطشين ،وكي مػش حتي خلطيخوخة ،وػذة مشخت -ست مشخت ؤو سسؼد سزماد -كاي زلاذخ
خلٌلذخ وخحذة كي ً من خلهنذ وكدسس(غديؾ1990 ،س.)65 :
يوول رسشخ متإحشخ زؼوياذة خلتندساخ :مان هازه خألػمادم ؤغاش بلياي ياد ػطاتشوت
خلموذسة ،من وسخء تلمة هزخ خللي ؤستزيش زحندناي ،كدسامؼيني ؤناد ػساذى ندحاد خزان
خلٌدهن حيشخس خلزی وهق ػمشه ػلي خذمة مززحي :هذ ؤحسست غاسية مان زاين خلػاسديد
وختخزتهد سكيوة كحسذتند ػشخج خلزد ونلخن كي رسذهد خللكيق لهدث ػلاة ؿشيساة ،حام
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زؼخن سسول خلمندسد ليوودهد بلي مـدوسهن خلساحشية(رسشخ 2015 ،سً .)26-25 :ماد تاإحش
رسشخ زدلطدػش زليي ويخيم ػلي ًتدزدت زليي رو من خلٌأزة وخلتطدئس تزؼلاه يشسام لناد
زولمه غوس خلحض وخلمودزش وخلموتي ...وكي ًتدزدت رسشخ خلٌخيش من غوس خلمودزش وخلخشخجار
وخلموتي(سٌيي1970 ،س.)48 :
ػنذمد رهر رسشخ خلي رسشخ بلي زادسي وتؼاشف ػلاي ضاؼش وكان وليادس زلياي.
ورسشخ ضؼش نلسه هشيسد مان خلطادػش خإلنزلياضی وؤحاش زلياي ػلاي رمياغ ًتساه زدللـاة
خإلنزليضية ؤو خلؼشزية(.)Shahinoor Khatun, 2009: 314
وؤغسح وليم زليي زمد ؤلق ومد غوس ومد خلق مخله خألػلي كي خلحيدة كيوول ػنه :زليي
هو خلشر  ،هو خإلنسد  -خإلله .بنه كي سؤيي ؤػظم بنزليضی منز ضٌسسيش وسسومه ؤػمن زمد
ال يودس من ؤية سسوس ؤنتزتهد بنزلتشخ ،وسئيده زػشف خلنظاش ػان سساومه وهػادجذه ؤًخاش
خلشئی بلهية لٌن لن يتسني ألی خمشت ؤ يتلهم زليي ػن قشين خلؼو  ،كؼدلمه ال يمٌان
ؤ تشخه بال ػين خلؼين ،وال يمٌن ؤزذخ ؤ تشخه خلؼين رختهد(نؼيمة1934 ،س.)162 :
وموؾوع خلموخًر ؤيؿد ال يختلق ًخيشخ ػن خآلسخء خلتي نددی زهد حاوسو( Henry David
 )Thoreauكي ًتدزه وخلذ ( )Waldenؤو وحي خلـدزة كليه دػوة حدسة بلي خلحيدة خلكسيؼية
خلسسيكة زاين ؤحؿاد خلـدزاة زؼياذخ ػان خلمذنياة خلحذيخاة وتؼوياذختهد خلمددياة خلضخجلاة
وتطشيؼدتهد خلظدلمة(سٌيي1970 ،س.)41 :
ب.أثر الروماوسية فی وظرة جبران إلی المىت
خهتم خلطؼشخء خلؼشذ خلمؼدغشو زدلمزخهر خألدزية وخللٌشياة كاي خلـاشذ ،وػاشف ًخياش
منهم خلطؼش خألسوزي مؼشكة مسدضشة ،ومنهم من ػدش كي خلـشذ ًنؼيماة ورساشخ  ،ومانهم
من ؤتون لـة ؤرنسية ؤو ؤًخش ًػبلح ػسذ خلػسوس وؤدوناي وػساذخلوهدذ خلسيادتي وهااالء
خلطؼشخء ينتمو بلي ػذة مذخسس ضؼشية كةنهم هذ تإحشوخ رميؼد زدلمذخسس خلطؼشية خلـشزياة
وخلؼشزية خلسدجذة هسلهم وخلمؼدغشة لهم(منػوس ،ال تد )83 :وتوول سلمي خؿاشخء خلزيوساي
ؤيؿد :تتميض زذخيدت هزخ خلوش (خلؼطشين) زحشية ًسيشة كاي خختيادس مػاددس خلخودكاة وًاد
تلوي خلمؼشكة من خلمػددس خلـشزية ال يتسغ نظدمد ،ز يتسم زدلحشية وزطايء مان خللوؾاي،
ولزخ كوذ ًد خلطؼشخء يوؼو تحت تإحيشخت ضتي حساسمد يتلان لهم(خلزيوساي2007 ،س:
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ً .)132مد نؼشف ؤ خلشومدنسية من خلمزخهر خألدزياة خلذخيلاة كاي خألدذ خلؼشزاي ولهازخ
يمٌن ؤ نؼتسشهد بحذی خلشوخكذ خألرنسية خلماحشة كي نظشة رسشخ خلي رسشخ للموت.
خلشومدنسية مطتوة من  Romantismeزدللـة خلبلتينية ومؼندهد هػاة ؤو سوخياة تتؿامن
مـدمشخت ػدقلية وخيدلية .وهذ وسد مخدل كي كشنساد ػلاي خساتؼمدل غالة Romantique
زدلمؼني خلبلتينية خلطدجغ آنزخى ،وهٌزخ ضدػت كاي خللـادت خألوسزياة خلحذيخاة .ؤماد ساؼيذ
ػلوش كيشی خلشومدنسية زؼذة سيدهدت ورميغ هزه خلسيدهدت تنذسد كي حلساة خلشومدنساية
كيشی ؤنهد مزهر ؤدزي يمخ سد كؼ تزده تؼويذخت خلٌبلسيٌية كؿبل ػن رلي كهي نضوع
رختي بلي خساتنكدم خلاا(ؤند) وتـل يار تػاوسه للؼادلم ؤو هاي مخدغامة للوخهاغ ومػادلحة
لؤلحبلس(ػلوش1985 ،س.)107 :
وال تختلق ًخيشخ سمدت خلشومدنسية خلؼشزية ػن خلسمدت خلـشزية كتتحذ هزه خلزمدػادت
مغ زؼؿهد لتؿغ سمدت سجيسة ومنهد خلوحذة خلؼؿاوية خلتاي تزؼا مان خلوػايذة وحاذة
منسزمة كؿبل ػن خالهتمدس زدلتزشزة خلزختية ،وخالػتمدد ػلي خلؼدقلة وخلخيدل ،وخلتإم كاي
خلٌو وخلتؼمن كي ؤساشخسه وًاد خلطادػش رساشخ خليا رساشخ هاو مان ؤضاهش ضاؼشخء
خلشومدنسية خلزين تندولوخ هزخ خلزدنر(غدحر2013 ،س.)246 :
خلطدػش خلشومدنسي هو ؤول من ؤح زتخلي خثل ػنه ،وؤنه وحيذ ؤمدس موته خلزی يختدسه
ويكشح ساخله كي ؤكن بػددة خلتؼشف ػليه ،لزلي خستسف زدلموت وؤػكده داللاة رذياذة ،لهاد
خلحشية ؤسدسد .لوذ ؤغسح خلموت مغ خلشومدنسية خلؼشزية ملٌشخ كيه ،ومٌدند تلتوي كيه خلٌتدزة
مغ توتش ًدتسهد خلزی يتزًشه ويتحذ زه ،ػلي ػٌ خلتوليذی خلزی لم يٌن يؿغ خلزخت كي
موتهد سهن وسوخسه .ويػسح خلموت مبلصمد لبلنلؼدل وخلتإم كي خلطؼش خلمؼدغش ،ألنه مابلصس
لئلحسدس زدلضمن ،كشديد وحؿدسيد ،حيج خلؼزخذ خلزسذی يتؿدمن ماغ خلـيادذ خلحؿادسی.
زدلمبلصمة رؼ خلطدػش خلمؼدغش من خلموت ملتوي خلشؿسدت وتؼدسؼ خالختيادسخت .ومان حام
ستٌو لوؾؼية خثل ولمؼيص خلضمن هوة خختسدس خلموت(زني 1990 ،س ،د.)214 :3
وخلشئية خلمإسدوية للحيدة وخػتسدس خلموت هو خلمخلع مان خلوخهاغ "خلٌادزوس" وخلسازن
خلخدنن هو موهق خلشومدنسيين دخجمد .كدلموت وسيلتهم خلوحيذة للؼخوس ػلي خلزذيذ ومد هاو
هزخ خلزذيذ؟ هو ضيء ؿيش محذد هو خلؿذ خألروف خللدسؽ للوخهغ خلموحص وػلي همة هازه
خلمخدلية يتشزغ خلموت خلمملوء زدلؼذس خللشخؽ(ػسذ خلذخيم1993،س.)446 :
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رسشخ ػلي ؿشخس صمبلجه كي خلشخزكة خلولمية تإحش زدألدذ خلـشزي وخلمزخهر خلـشزية .وؤًخش
خلمزخهر خألدزية خلـشزية تإحيشخ ػلي رسشخ هي خلشومدنسية ،مغ ؤنه ػنذمد صخس زدسي تؼاشف
ػلي خلوخهؼية وهشؤ زؼؽ خآلحدس خألدزية للاوخهؼيين ولٌان نظاشخ بلاي ضخػايته وميلاه بلاي
خلكسيؼة وخلحر لم يتإحش زدلوخهؼية ًخيشخ.
كوذ ًد رسشخ ومن مؼه من ضؼشخء خلشخزكة خلولمية كي خلمهزاش خلطامدلي هام خلازين
ؤسسوخ خلمذسسة خلشومدنسية خألولي كي خلطؼش خلؼشزي وؤقلووخ ززلي هوی خلتيادس خلشومدنساي.
وًد تإحيش رسشخ كي زوية ضؼشخء خلشخزكة من خلنودد ًسيشخ زحيج حولهم تحويبل ػميود نحو
خػتندم ػذد من خػدجع خلشومدنسية وزخدغة خكتندنهم زدلكسيؼة(خلزيوسي2007 ،س.)131 :
وخلكسيؼة ػنذ رسشخ تٌو ؤحيدند خلؼودة لزًشيدت خلمدؾي ػناذمد يحان لتلاي خأليادس
خلزميلة خلتي ػدضهد رسشخ كي قلولته مد يػق رمدل خلكسيؼة خللسندنية(كتحي دهٌاشدی،
1437م .)651 :ػنذمد نوشؤ ؤػمدل رسشخ خلي رسشخ خلنخشية ؤو خلطاؼشية ناشی زسامدت
خألدذ خلشومدنكيوي زوؾوح تدس .وػلي سسي خلمخدل كي خلسكوس خلتدلية رسشخ يتحذث ػان
خلموت زنظشة سومدنكيوية مستؼيند زدلكسيؼة ويوول :ؤيهذس خلموت ًا ماد نسنياه ،ويازسی
خلهوخء ً مد نووله ،ويخلي خلظ ً مد نلؼله؟ ؤهزه هي خلحيدة؟  ...ؤهٌزخ يٌاو خإلنساد
مخ صزذ خلسحش يكلو دهيوة ػلي وره خلمدء حم تمش نسيمدت خلهوخء كتكلحه ويػسح ًإنه لام
يٌن .ال ال ػمشی كحويوة خلحيدة حيدة .حي دة لام يٌان خزتاذخئهد كاي خلاشحم ،ولان يٌاو
منتهدهد كي خللحذ ومد هزه خلسنوخت بال لحظة من حيدة ؤصلية ؤزذية .هزخ خلؼمش خلذنيوی ماغ
ً مد كيه هو حلم ززدنر خليوظة خلتي نذػوهد خلموت خلخليق ،حلم ولٌن ًا ماد سؤيناده
وكؼلنده كيه يسوي زسودء خثل(رسشخ 2015 ،سً )260 :ماد ناشی رساشخ كاي هازه خلساكوس
يتحذث ػان خلماوت ويطاسه خإلنساد زضزاذ خلسحاش وخلماوت زنسايم خلهاوخء وهازخ دياذ
خلشومدنسيين وهم دؤزوخ ػلي مخ هزه خلتطسيهدت.
خلسيذ هكر ؤيؿد يتحذث ػن هزه خلسكوس ويؼتوذ زإ هزه خلسكوس نخاش كاي تدهشهاد
ولٌن ضؼش كي زدقنهد :هزه خلخوخقش ؤضسه ضيء زخوخقش خلطاؼش خلـنادجي ،زا هاي خاوخقش
ضؼشية يستكيغ خلنخش خلموهغ خلمػوس ؤ يستنلذهد وال يحتادد بلاي بيوادع خلانظم خلوخؾاح
خلموسم ،أل قسيؼتهد ؤه خنلؼدال زحيج يـني كيهد هزخ خلؿشذ من خلتؼسيش(خلسايذ هكار،
2003س.)108 :
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رسشخ كي خلسيت خلتدلي يطسه خلموت زدلػسح وحر خلكسيؼاة وتطاسيه خلماوت زةحاذی
خلظوخهش خلكسيؼية من مظدهش خألدذ خلشومدنسي:
ؤيااوظ خلندجاام مان ؿالالته
هلت :ال كدلموت غسح ب ؤتي
(رسشخ  ،ال تد)502 :
رسشخ ًد يطؼش زدلـشزة ويتطوم بلي سئية وقنه وينتظش ؤ يموت ليزهر بلي وقناه
ويوول :ؤند ؿشير كي هزخ خلؼدلم ...ؤند ضدػش ؤنظم مد تنخشه خلحيدة وؤنخش مد تنظمه ،ولهازخ ؤناد
ؿشير وسإزوي ؿشيسد حتي تخكلني خلمنديد وتحملني بلي وقني.
تـلر خلؼدقلة ػلي ؤدذ رسشخ خلشومدنسي ،كةرخ حض كحضنه ػمين مااحش ،تسامغ سناة
خألسي كي ً نسشة من نسشخته وبرخ ؿؿر كسوسة ؿؿاسه ال تواق ػناذ حاذ وال تؼساإ زاإی
بنسد وال تويم وصند للتودليذ حتي لتخشد خلٌلمدت ػلي لسدنه ًدلوزخجق(ساٌيي1970 ،س:
 )66وخلودست يطؼش زؼمن حضنه وتأحشه وهو يكدلغ نؼيه ألزندء وقناه خلازين يموتاو روػاد
ؤحندء خلحشذ خلؼدلمية خألولي:
«مدت ؤهلي وؤحسدجي وؿمشت خلذموع وخلذمدء هؿسدت زبلدی ،وؤناد ههناد ؤػايص مخلماد
ًنت ػدجطد ػنذمد ًد ؤهلي وؤحسدجي ردلسين ػلي منٌسي خلحيدة وهؿسدت زبلدی مـموسة
زنوس خلطم  /.مدت ؤهلي ردجؼين ،ومن لم يمت منهم روػد هؿاي زحاذ خلسايق /...مادت
ؤهلي ؤرل ميتة وؤند ههند ؤػيص كي سؿذ وسبلس .وهزه هي خلمإسدة خلمستتسة ػلاي مساشح
نلسي /ولٌني لست مغ هومي خلزدجؼين خلمؿكهذين خلسدجشين كي موًر خلموت نحو مزذ
خالستطهدد ،ز ؤند ههند وسخء خلسحدس خلسسؼة ؤػيص كي ت خلكمإنينة وخمول خلسابلمة .ؤناد
ههند زؼيذ ػن خلنٌسة وخلمنٌوزين وال ؤستكيغ ؤ ؤكتخش زطيء حتاي وال زاذموػي /.ومادرخ
ػسي يوذس خلمنلي خلسؼيذ ؤ يلؼ ألهله خلزدجؼين /ليت ضؼشی مادرخ ينلاغ ناذذ خلطادػش
ونوخحه؟ /لو ًنت سنسلة من خلومح ندزتة كي تشزاة زابلدی لٌاد خلكلا خلزادجغ يلتوكناي
ويضي زحسدتي يذ خلموت ػن نلسه /.لو ًنت حمشة يدنؼة كي زسدتين زابلدی لٌدنات خلماشؤة
خلزدجؼة تتندولني وتوؿمني قؼدمد .لو ًنت قدجشخ كاي كؿادء زابلدی لٌاد خلشرا خلزادجغ
يػكددني ويضي ززسذی ت خلوسش ػن رسذه /.ولٌن وخحش هلسده لست زسنسلة من خلوماح
كي سهول سوسيد وال زخمشة يدنؼة كي ؤودية لسند وهزه هي نٌستي .وهزه نٌستاي خلػادمتة
خلتي تزؼلني حويشخ ؤمدس نلسي وؤمدس ؤضسدح خللي »(رسشخ 2015 ،س.)470-469 :
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وكي ًتدذ «خلنسي» خلزی تحذحند سدزود ػنه ورًشند ؤ رسشخ ًد كياه متاإحشخ زٌتادذ
«هٌزخ تٌلم صسخدضت» يتحذث ػن لسد خلميتشخ ويتحذث ػن خلموت ويوول:
«نود ؤ تحذحند خآل ػن خلموت ..كودل لهد :بنٌم تشيذو ؤ تؼشكوخ ؤسشخس خلموت ولٌان
ًيق تزذونهد ب لم تسؼوخ بليهد كي هلر خلحيدة / .وه موت خإلنسد  ،سوةل تحشيش خلنل
من مذه ورضسه خلمتوخغ  ،لٌي يستكيغ ؤ ينهؽ من سزنه ويحلن كاي خللؿادء سادػيد
بلتل خدلوه من ؿيش هيذ والتؼوين؟»(رسشخ 2015 ،س.)240 :
ورسشخ ؤحيدند يشزف زين خلموت وخلحذيوة ًدضالد ػان نظشتاه خلللسالية زوغالهد دوسة
خلحيدة خلمتػلة خلمتزذدة .هي حلوة خالتػدل زين ػادلم خألسؼ وػادلم خلسامدء وهاي سماض
خلخلود وخلسؼج وال ينسي رسشخ وهو ينتدول ػبلهة خإلنسد زدلكسيؼة ؤ يؼدلذ من خلمظدهش
خألخشی خلتي تٌتنق حيدة خلندس(ػسذ خلذخيم1993،س.)66 :
وكي خألزيدت خلتدلية رسشخ يتحذث زوؾوح ػن ميله نحو خلشومدنسية ويؼتوذ زإ خلحيادة
ليلة وخلشوح مخ ززوس خلضهشة:
لي برخ ران خناتاهاي
يد نل مد خلؼياص سوی
زدللازاش وخللازش يذوس
ػلي وراود خلسلساسي
وكي تمإ هالساي دليا
كي رشة خلموت خلشحوس
خلشوح ًدلازسم تاضول
يد نل ب هدل خلزهول
وماد يااضول ال ياؼاود
تماؿي ولاٌن خلسازوس
هاولاي زه ب خلاضهاوس
تسوي ،ورخ ًنه خلخالود
(خلوف1988 ،س)236 :
هو يوول :ب خلحيدة ال تنتهي زدلموت ،أل خلموت مد هو سوی كزاش رذياذ تساذؤ مؼاه
حيدة (خلخلود) كولسه خلؿمأ وخحن ؤ خلموت خلشحوس يحما كاي رشتاه خلمادء خلسلساسي
خلزی يشوی ػكطه خألزذی(ضاهدذ محماود2016 ،س )8 :وكاي هازه خلساكوس ناشی نضػتاه
خلػوكية ؤيؿدً .مد نشی ؤيؿد ؤزشص ميضخت خلشومدنسايين كاي ضاؼشه ؤی خللزاوء بلاي خلـدزاة
ورسشخ يشی ػدلمه خلمخدلي كي خلـدزة حيج ال يورذ موت وال هسوس:
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ال وال كاياهاد خلواساوس
لي كي خلـدزدت موت
لم يمان مؼاه خلطشوس
كةرخ نيااساد ولاااي
يناخني قاي خلػاذوس
ب هول خلماوت وهام
ًدلزی ػدش خلذهااوس
كدلاازی ػدش سزاياؼد
(رسشخ 1994 ،س)90 :
ويؼتوذ ؤنه كي هزخ خلؼدلم خلمخدلي ؤی خلـدزة ال يورذ ؤی حض :
ال وال كاياهد خلهاماوس
لي كي خلـدزدت حض
لام تزث مؼه خلسموس
كااةرخ هاار ناسايام
(رسشخ 1994،س)60 :
ؤو يوول:
مان ماذخس ؤو خاايدل
لي كي خلـدزدت سٌش
ؿاياش بًسايش خلـامدس
كدلساوخهي لي كياهد
وحالايار لؤلنااااادس
بنمد خلتاخاذيش حااذی
زلاـاوخ ساان خللاكدس
كةرخ ضادخاوخ ومدتااوخ
(رسشخ 1994 ،س)62 :
يوول رسشخ :
ليت ضؼشی ؤی نلغ كي خرتامدع وصحدس
وخحتزدد وخاػدس؟
وراذخل وؾازياذ
وخايوـ خلؼنٌسوت
ًلاهد ؤنلادم خالاذ
كهو كي زفء يموت
كدلزی يحيد زؼازاض
(رسشخ 1994 ،س)92 :
رسشخ ال يتزمش من خلموت واليشی بنه هاددس خللازخت وال يتسادءل ػان ػلاة خلحيادة ؤو
خلموت وبنمد هو يستسلم للموت ًنهدية قسيؼية للحيادة ويكلساه كاي ًخياش مان خألحياد
ويشی كي خلموت رمدال ال يؿدهيه رمدل خلحيدة(سٌيي1970 ،س.)111 :
تؼدلي ؤيتهد خلمنية خلزميلة كوذ خضتدهتي نلسي خهتشزي وحلي هيود خلمددة كواذ تؼسات
من رشهد .كي خلؼسدسخت خلتدلية ؤيؿد نشی لمسدت خلشومدنسية ػنذ رسشخ خلي رساشخ كاي
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حذيخه ػن خلموت وخلحيدة حيج يوول« :هٌازخ رهسات ؤيادمي وليادلي متسادسػة متتدزؼاة
متسدهكة من حيدتي مخلمد تتندحش ؤوسخم خلطزش ؤمدس سيادح خلخشياق» .كاي هازه خلؼسادسخت
يتحذث رسشخ ػن خلحيدة ويطسه خلحيدة زإوسخم خلطزش ػنذمد تتسدهف ؤمد سيدح خلخشيق.
رسشخ ًد يحر خلموت ومددخس خلموت هو خلازی يسؼاج خلحيادة لؤلحساة ويساهم كاي
ديمومة خللحظدت خلزميلة ،كمد خلمدنغ مان ؤ يحار رساشخ خلماوت ويؼطان خللنادء كاي
خلؼطن؟ ومد خللندء وخلسودء بال ورهد لؼملة وخحذة هاي خلزمادل ومان حام ال يزاذ رساشخ
حشرد كي حر خلموت ،وخلتـني زه سشخ وػبلنية يوول:
هذ ؤحسست خلموت مشخت ػذيذة كذػوته زإسمدء ػززة وتطسست زه سشخ وػلناد ،ولاحن لام
ؤس خلموت وال نوؿت له ػهذخ ،كةنني غشت ؤحر خلحيدة ؤيؿد ،كدلموت وخلحيدة هذ تسادويد
ػنذی كي خلزمدل(سمؿد 2015 ،س.)124 :
وهو ال يحر خلموت كوف ز يؼوذ زإ خلموت هو خلطلدء:
ال تاشی ؿايش خيدالت خلسانين
ضدخت خلشوح ززسمي وؿاذت
مد ػسي ح زه؟ هولوخ خلزنو
تلاي حدلاي كةرخ هدلت سحاي
مد زه؟ هولو ستاطلايه خلمنو
وبرخ هدلات :ؤياطالاي وياضول
وهزه خلنظشة بلي خلموت رذيذة زدلنسسة لؤلدذ خلؼشزي وال نشی مخ هازه خلنظاشة كاي
خألدذ خلؼشزي خلوذيم ولٌن زؼذ خنتطدس خلمزهر خلشومدنساي ناشی ػناذ رساشخ وزؼاذ ػناذ
خلٌخيش من خلطؼشخء خدغة ؤزي خلودسم خلطدزي.
يوول رسشخ ػن خلموت:
«برخ سوكت ؤوسخم خلوسود زسٌو  ،وؤتلمت خلٌوخًر كي رو خلسمدء ،وتٌساشت خألماوخد
ػلي خلػخوس خلزشدخء خلطدهوة وخنكلإ ضؼدع خلطلن وتوخسی كي خلسحدذ كازلي هاو خلماوت:
موت ولٌنه يسحشند زحسنه ويؼللند زنطوة خلشخحة وخلشخدء خلمضردة .موت ولٌناه ػكياة مان
خلكسيؼة ؤس خلخيشخت»(رسشخ 1994 ،س)194 :
ويوول:
«دػوني ؤنم ،كوذ سٌشت نلسي زدلمحسة.
دػوني ؤسهذ كوذ ضسؼت سوحي من خأليدس وخلليدلي
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ؤضؼلوخ خلطموع وؤوهذوخ خلمسدخش حاول مؿازؼي ،وخنخاشوخ ؤوسخم خلاوسد وخلناشر ػلاي
رسذی ،وػلشوخ زدلمسي خلمسحوم ضؼشی وخهشهوخ خلكيوذ ػلي هذمي ،حم خنظاشوخ وخهاشؤوخ
مد تخكه يذ خلموت ػلي رسهتي.
خلوني ؿدسهد زين رسخػي خلٌشی ،كوذ تؼست ؤرلدني من هزه خليوظة»(رساشخ 2015 ،س:
.)356
ويوول ػن خلموت:
«تؼدلي ؤيتهد خلمنية خلزميلة كوذ خضتدهتي نلسي .خهتشزي وحلي هيود خلمددة كوذ تؼست
من رشهد .تؼدلي بلي يد ؤيتهد خلمنية خلحلوة وؤنوزيني مان زاين خلسطاش خلازين يحساسونني
ؿشيسد ػنهم ألني ؤتشرم مد ؤسمؼه من خلمبلجٌة بلي لـة خلسطش»(رسشخ 2015 ،س.)247 :
ويوول رسشخ خلي رسشخ :
وخلموت كي خألسؼ الزن خألسؼ خدتمة ولؤلحاياشی كاااهاو خلاساذء وخلظالاش
كدلماوت ًدلساحش ،من خالت ػندغاشه يازتدصه وؤخاااااو خألحودل يناحااذس
(رسشخ  ،ال تد)89 :
كهو يشی ؤ حمت موتين ،ؤحذهمد يادی زدإلنسد بلي خلؼذس وخالنحبلل ،وآخش يلؿي زه
بلي خلظلش زحيدة ؤخشی(همذخني2015 ،س.)310 :
وتيجة البحث
زؼذ دسخسة ؤػمدل رسشخ خلي رسشخ خلنخشية وخلطؼشية وخلشوخكذ خألرنسية خلمااحشة كاي
نظشته بلي خلموت يمٌن ؤ نزًش خلنتدجذ خلتدلية:
 نظشة رسشخ خلي رسشخ للموت متإحشة زدألدذ خلـشزاي بلاي حاذ ًسياش وهاو تاإحشزدألدزدء خلـشزيين ؤوال حم خلمزخهر خلـشزية خدغة خلمازهر خلشومدنساي ويمٌان خلواول زاإ
تإحشه زدلذيدنة خلمسيحية وخألدزدء خلـشزيين ًد ؤًخش من خلذيدنة خإلسبلمية وخألدزدء خلؼشذ.
 من زين خألدزدء خلـشزيين ؤًخش خألدزدء تإحيشخ كي نظشة رسشخ خلي رسشخ للموت همدنيتطه وبدردس آال زو ورسشخ كي ًتدذ «خلنسي» خدغة ًد متإحشخ زنيتطاه وؤكٌادسه كاي
ًتدذ «هٌزخ تٌلم صسخدضت».
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 رسشخ كي نظشته بلر خلموت تإحش ًخيشخ زدلمزهر خلشومدنسي ولهزخ نشخه يؼطن خلموتويشذ ؤ خلموت منوزه من آالس هزه خلحيدة.
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External sources of Jibran Khalil Jibran's view to death
Habib Keshavarz
Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature,
Semnan University
Abstract
Death is a natural phenomenon that has been talked by both ancient and
modern literati. Contemporary literati have talked a lot about this and
sometimes their opinions have been very different. Also, their view to death
is deeper and more emotional than the past. Jibran Khalil Jibran is one of
these literati who have spoken a lot about death in his poems and prose and
his view of this phenomenon is different from the view of the ancestors.
Jibran who is one of the most famous literati of the northern mahjar and one
of the members of Al-Rabeta Al-Qalamiya. In his view, in addition to his
personality traits and the death of his sister and mother, he was also
influenced by Western literati and schools including Nietzsche, Edgar Allan
Poe and William Blake, and the school of Romantic and Romantic literati.
He loved death, which was one of the influences of the Romantic school. He
felt homesick in this world and believed that death would eliminate this
homelessness, save man, and heal him.
Keywords: Romanticism, Mahjar Literature, Arabic Poetry, William Blake,
Allan Poe.
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سرچشوِّاي خارجي ًگاُ جثراى خليل جثراى تِ هرگ
حثية كشاٍرز

*

چكيذه
مشٍ پذيذهخی قسيؼي خست ًه خدزد چه هذيم و چه رذياذ دسزادسهخش ساخن فلتاهخناذ.
خدزدی مؼدغش دس خين زدسه زسيدس سخن فلتهخنذ و فدهي نيض نظشختطد زد هم زسيدس متلدوت
زوده خست .همچنين نگده آند زه مشٍ ،نسست زه فزضتگد  ،ػمينتش و ػدقليتش خسات.
رسشخ خلي رسشخ خص رمله خين خدزد خست ًه دس آحدس ضؼشی و نخشیخش خص مشٍ زسايدس
سخن فلته و نگدهص زاه خيان پذياذه زاد نگاده فزضاتگد تلادوت دخسد .رساشخ ًاه خص
مطهوستشين خدزدی مهزش ضمدلي و خص خػؿدی خلشخزكة خلولمياة خسات .خو دس دياذفده خاود
ػبلوه زش ويژفيهدی ضخػيتي و مشٍ خوخهش و مددسش ،خص خدزادی ؿشزاي و مٌتارهادی
ؿشزي خص رمله نيچه ،خدفدس آلن پو و ويليدس زليي و مٌتر سمدنتيي و خدزدی سمدنتيي هم
تإحيش پزيشكته خست .خو زه مشٍ ػطن ميوسصيذ ًه خص تإحيشخت مٌتار سمادنتيٌي زاود .دس
خين دنيد خحسدس ؿشزت دخضت و خػتودد دخضت ًه مشٍ خين ؿشزات سخ خص زاين مايزاشد و
خنسد سخ نزدت ميدهذ و ضلد ميزخطذ.
كليدٍاژگاى :سمدنتيسيسم ،ؤدذ مهزش ،ضؼش ػشزي ،ويليدس زليي ،آلن پو.
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