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ـــالمق ــــمدّ ـــ ـــ 	ةــــ
 

 أ 
 

ّد قيمته ومكانته من ولقد استم، كان األدب العرّيب وال يزال من أهّم اآلداب العاملية رفعًة ومسواً   لطاملا  

واختصت بعض  ، حوله وحول كّتابه أجريتهذا ما تؤّكده الّدراسات اليت ، صدقه وإخالص أدباءه له

نابع من جتارب  بأّنهوامتاز هذا األخري عن بقّية اآلداب ، هذه الّدراسات يف دراسة األدب املهجري

اّتسم هؤالء  إنخاصة ، ومشاعره أحاسيسهاعر املهجرّي بكّل عاشها الشّ ، ذاتّيٍة وجدانّيٍة واقعّيةٍ 

   فأصبح، نزعا�م أيضاختلفت إ األدبشعراء هذا  ختالفإوعلى ، عراء بالّرومانسية املفرطة أحياناً الشّ 

،  "جبران خليل جبران"املهجر أدبعراء زعيم برز هؤالء الشّ أومن ، زه عن غريهمتيّ  شاعر نزعةً  لكلّ 

   .عريةثرية والشّ فاته النّ مبؤلّ  األدبهذا  تأسيسيف  األكربور الدّ  له حيث كان

االهتمام به من قبل الباحثني  فأصبح، بعيد أمدٍ راسة منذ الدّ  إىلض تعرّ  األديب إنتاجهوألّن   

دراسة  أيّ  أصبحتلذا ، ضم من مجيع اجلوانبهُ  أدبه أنّ حبجة ، اهن قليلوقتنا الرّ والدارسني يف 

والقابلة لقراءات ، نصوصه من النصوص املفتوحةعتربنا إو ، غري ذلك رأينا أنّنا إالّ ، غريةقة به غري مُ متعلّ 

  .دةدة ومتجدّ متعدّ 

  ختيار املوضوع املعنون بإ إىلبنا  أّدتوافع اليت والدّ  األسباب أهمّ من بني  وهذا كله يعدّ   

ـــبالنّ "كتاب واخرتنا   ، "جبران خليل جبران أدبفي  الّتأملّيةزعة النّ " ـــ    .أمنوذجاً  "يـ

وما الذي ، ؟جربان أدب يف التأملّيةزعة الكشف عن ماهية النّ  إىلومن هنا ولدت فكرة حبثنا اهلادفة 

زعة يف كتاب هذه النّ ى تتجلّ  وأين،وفية عند جربان ؟هي الصّ وما ، أدبه ؟يف  التأمليةتشكله النزعة 

  .؟" يبالنّ "
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وهي  ، ثالثة فصول تتصدرها مقدمة إىلمة عن كل هذه التساؤالت وضعنا خطة مقسّ  ولإلجابة

  :كاأليت

   :إىلوتطرقنا فيه  :الفصل التمهيدي � 

  .األدبية وفلسفته أسلوبهحيث تناولنا فيه : األدبيةجربان الظاهرة - 1

، لغة واصطالحا التأملّيةزعة فيه مفهوم النّ  وأخذنا: عند شعراء املهجر التأّملي اإلنساينالفكر - 2

  . اإلنسانّيةزعة ومفهوم النّ 

وكيف اهلجرة  وأسبابوفيه نظرة تارخيية حول شعراء املهجر : والتكوين التأسيسشعراء املهجر - 3

  .األدبيةاهلجرة يف حيا�م  رتأثّ 

وما محلته الرابطة القلمية  نشأةحيث تناولنا فيه نظرة تارخيية حول : ابطة القلميةالرّ ؤسسو اد ومروّ - 4

  .العريب األدبمن جتديد يف 

  :يلي وتناولنا فيه ما": يبالنّ "املواجع والفواجع يف نص كتاب "حيمل عنوان :ولاألالفصل  

  .الكتاب وفيه ملخص حول عن هذا: ةكتاب الّنيب رحلة نصّية مبواقفه الروحيّ - 1

  .ة عند جربانوفيه مفهوم الصوفيّ : صوفية النص ورحلة الوجود- 2

وتناولنا فيه نقاط التشابه و االختالف : التأّملمتعاليات نصية بروح  و زرادشتيب هكذا تكلم النّ - 3

  .لفريدريك نيتشه" زرادشت"وكتاب ، جلربان" يبالنّ "بني كتاب 
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  :يلي وفيه ما" يبيف كتاب النّ  التأّملمظاهر وجتليات "حتت عنوان :الفصل الثاني 

  .يبمن خالل كتاب النّ  واإلنسان الطبيعةيف نظرة الشاعر  إىلوفيه تطرقنا : الرومانسي التأّمل- 1

  .تصور جربان للوجود وموقفه من الوجود وفيه: الوجودي التأّمل - 2

  .ينوفيه نربز نظرة جربان للدّ : الوجداين التأّمل- 3

والغرب فيه وما قيل ، النقاد العرب آراءمن  أمكنفقد حاولنا فيه مجع ما : ان يف عيون النقادجرب - 4

  .أدبهيف 

  .وفيها عرضنا أهّم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل هذه الدراسة :ةخاتم �

 "يبالنّ "كتاب   دراسةاملدعم باملنهج التحليلي وذلك من اجل  األسلويبووفق هذه اخلطة اتبعنا املنهج  

  .أفكارهوالغوص يف 

ولقد وجدنا صعوبة كبرية يف ، عتمدنا يف دراستنا هذه على العديد من املصادر واملراجعإولقد  

حىت ، البحث عنها طويالخذ مين أحيث " يبالنّ "تناولت كتاب احلصول عليها خاصة املراجع اليت 

خاصة يف حيث مل تعد الدراسات قائمة حوله  "يبالنّ " كتاب مي يكن بالقدر الكايف لتقدإن ملو 

  :أفادتناومن املرجع اليت ، اجلزائر

  ".حنا الفاخوري"العريب ل األدباجلامع يف تاريخ  -

  ".عيسى الناعوري"من املشرق واملغرب ل أدباء -
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  ".جربان"يب ترمجة ثروت عكاشه لالنّ كتاب  -

  ".عيسى الناعوري"املهجر ل أدب -

  ".حممد عبد املنعم خفاجي"ل املهجري األدبقصة  -

ندرة املراجع خاصة يف :  أمههاجنازنا هلذا العمل واجهتنا جمموعة من الصعوبات والعراقيل إوخالل 

  .الشيءكون هذا املوضوع واسع ومعقد بعض وصعوبة استخالص املادة العلمية   ،اجلانب التطبيقي

هذا  إثراءيف لي وصربي وحتمّ  إراديتبات كانت مبثابة حمفز لقوة فهذه الصعو  وعلى الرغم من ذلك  

  .قضاياه بأهمّ  اإلحاطةاملوضوع وحماولة 

 لألستاذالشكر  أنسىوال ، اهللا ومحده؛ الذي وفقين هلذاشكر  إال ال يسعين األخريويف   

من زمالء جناز هذا العمل إشكر كل من ساعدين يف أو ، على مساعدته وصربه" وزلحسن عزّ "املشرف

يكون هذا العمل يف املستوى  أن وأرجو، "صالح ياسني" واألستاذ" عثمان قصبه "وخاصة وأساتذة

وجل وخلقه لتعزيز  يف كون اهللا عزّ  للتأّملن حيمل دعوة أو ، قادمة جديدة ألعمالوبداية ، املطلوب

   .واحلمد هللا، يف كل وقت وزمان -اإلميان-والتسلح به، يف نفوسنا اإلميان
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  :جبران خليل جبران الظاهرة األدبية-1

 األديب لكن ينتجون، ما يتعداهم فال معني زمن يف معينة، ملنطقة يكتبون األدباء من كثري هناك  

 راظون حيا، األديب نتاجه فيستمر مكان، و زمان كل يف إنسان كل إىل بأدبه يتوجه من هو احلقيقي،

 .واإلعجاب االهتمام يثري

 خمتلف على القراء من العديد إقبال هو هذا يفسر وما هؤالء، بني من "جربان خليل جربان" ويعد  

 األدبية؟ الظاهرة "جربان" عن نتساءل املنطلق هذا ومن وغريه"نعيمة ميخائيل"  :مثل أعماله

 فكر من مزيج إنه الغنية، الطبيعة رجل جربان خليل جربان العبقري هو«الفاخوري   حنا يرى كما  

 وسحر ،فّين  وعقل مسيطرة، سلطة وهو متأججة، وعاطفة ، نوراين وإشراق ، إحيائي ماعتلاو  عميق،

 .احملسوسات وأخفى ،املعاين ألخفى متأججة وعاطفة واسعة، وإنسانية مطلقة، ومثالية اذ،أخّ 

 تنمي أن وتريد اإلنسان، ا�تمع بغذاء الفرد تنمي أن تريد اليت االجتماعية االنفرادية رجل هو  

  .1»االنفرادية بغذاء ا�تمع

  اليت الكتابة تلك العربية، باللغة كتابة ذا�ا عن املوهبة عربت مث موهبته مظاهر أول الرسم كان«

  .2»الصور وصفاء اللغة، عافية على الفجر من األوىل كالساعات مشوشة تبدو

  

                                     

  218 ص م، 1،1986ط  لبنان، بريوت، اجلبل، دار ،)احلديث األدب( العريب األدب تاريخ يف اجلامع الفاخوري، حّنا  -1
  03 م،ص 2003 ط، اجلزائر،ب املعرفة، دار منشورات املتكسرة، االجنحة جربان، خليل جربان -2
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  :األدبي جبران أسلوب -1.1

 أن غري وعقله، تفكريه يف سامار  كونه من الرغم فعلى ،امنفرد متميزا األديب "جربان" أسلوب يعد  

 النثرية، والقصائد البسيطة، الواضحة قصصه جانب إىل العاملية بلغت واسعة، شهرة أعطته كتاباته،

  .احلديث العريب األدب يف اقيعم تأثريا هلا كان اليت

 والتقاليد، دين،لوا العقائد، على ويثور بالقوة، يأخذ واحد منيسق إىل "جربان" كتابات وانقسمت  

 فهو البناء، إىل ميله اهلدم إىل ميله وكان باحلياة، االستمتاع وحب واألهواء امليول، يتتبع واآلخر

   .واحد وقت يف وعدوهم الناس صديق

 القصص أسلوب منها فكره، عن للتعبري أساليب عدة اعتمد« فقد متعددا، التعبري يف أسلوبه وكان  

 فكرا واإلجنيل بالتوراة، متأثرا، كتب ما كل يف وكان التأمل، وأسلوب املثل، وأسلوب القصري،

 مقوما�ا وأهم نفسه، أعماق ومن متعددة، مصادر عن استقاها خاصة فلسفة له وكانت وأسلوبا،

 عرب سالة،ر  صاحب أنه يعترب "جربان" وكان للمحبة، البناءة والقوة الوجود، ووحدة التقمص، مبادئ

 » 1منها اإلجنليزية والسيما مؤلفاته شىت يف عنها

 مثل كتبه بعض عدا ماف مؤلفاته، أغلب مشلت الرمزية وهذه بالرمزية، "جربان" أدب امتاز وبالتايل  

 الغربية الرمزية املدرسة يف يسلكه الذي الغموض، فيها يبدو حيث ،...)النيب حديقة( ،)األرض آهلة(

 ، إخل" ...  بليك" ،"شلي" :مثل الغربيني األسلوبني غالةمب الرمزي أسلوبه يف "جربان" تأثر فقد «

                                     

  227 ص العريب، األدب تاريخ يف اجلامع الفاخوري، حنا- 1



	الفصل التمهيدي

 

8 
 

              الديين باألدب تأثره جانب إىل "زرادشت يقول هكذا" كتابه يف خصوصا بنتشه، تأثر كما

  1» )اإلنشاد نشيد( و ،)أيوب(و ،)اجلامعة سفر(ك 

 اليت العميقة تار العبوا ،باملعاين مليئة واحدة لوحة يف اختصارها، ميكن أنه "جربان" كتب مييز ما   

 مدنية " النثرية قصيدته يف الومهية، وماتهسر  خلف باألحرى أو سطوره، بني "جربان" صاغها

  .)وابتسامة دمعة (كتابه من "األموات

   إجيابيا متفائال شكواه خيرج" جربان" أن مالحظة عليه يصعب جربان" كتابات يف املتمعن و  «

  ورشاقة العبارة، وسالمة النغم، بعذوبة امتازوا أ�م، يالحظ املهجر وشعراء أدباء ألعمال واملتابع

  .2»التصوير ومجال العواطف، وصدق التعبري، وبساطة وسهولتها، األلفاظ

 » وقد والتأثريية، التعبريية، وطاقا�ا املوسيقى، يف تأمالت على طواه فقد )املوسيقى( كتابه يف أما « 

 يف اجلربان األسلوب نلمس الكتاب هذا ويف األمم، عند املوسيقى منزلة على سريعة نظرة فيه ألقى

  3»تفتحه فجر 

 تعكس اللبنانية، احلياة من مستمدة أقاصيص ثالث عن عبارة كان فقد « "املروج عرائس" أما  

 جنح قد و وفساده ا�تمع، ظلم على ثورته وعن حياهلا "جربان" رأي عن وتعرب مشكال�ا، من بعضا

  
                                     

  109 ص ، 1985 ومنقحة، مزيدة طبعة الفجاءة، ابن قطري دار املهجر، يف العريب األدب حسن، جاد حسن- 1
   07 ص املتكسرة، األجنحة جربان، خليل جربان-2
  .204ص، م2008، 2ط لبنان، بريوت، الصايف، دار جربان، خليل جربان قاموس جنار، إسكندر -3
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  1 »عميق إنساين حبس باألسطورة الشاعرية مزج يف هذا كتابه يف "جربان"

 والشرائع، التقاليد عن متردت ألرواح اجتماعية أقاصيص أربع ضم فقد« "املتمردة األرواح " عن أما

 على وثار للمرأة، فيه "جربان" انتصر و البالية، والتقاليد اإلقطاع، على الثورة، الكتاب هذا ومثل

 وعلى املقدس، الكتاب على حرص إذ وهو بالشر الشر مقابلة وعلى الطغيان، وعلى العمياء الشريعة

  »2 الروحي جوهره إىل املتخمون الرهبان يسيء أن رفض اإلهلية احلقيقة

   قصص أشهر وهي األول، حبه موضوع عاجلت نطقية روما رواية« " املنكسرة األجنحة" وكانت   

  رجال تدخل على الثورة مناخ عن الرواية هذه خترج وال جتربة، وأكملها نفسه، إىل وأقر�ا "جربان"

    واحلرية باحلب والتغين بعض، من بعضهم ومتيز طبقات إىل وتقسيمهم الناس، حياة يف الدين

  .3»واحلياة

   مقطوعة ومخسني ستا حيوي نثرية وقصائد تأمالت حتتوي قصص عن عبارة« "وابتسامة دمعة" وكانت

 .4» العاطفة على القائم الوجداين األدب إىل أقرب وكانت ،)املهاجر( جريدة يف "جربان" نشرها

 منن اإلنسا يراها كما احلياة النواحي ومتثل فلسفي، غرض إىل ترمي فكانت « "املواكب " وأما

 كاخلري، الكربى احلياة موضوعات حول وتدور الفطرة، وذات التمدن، ذات املزدوجة، الذات خالل

                                     

  151 .ص ،السابق املرجع  -1
 41 ص م، 2002 ط، ب لبنان، بريوت، اجليل، دار بالعربية، جربان ملؤلفات الكاملة ا�موعة جرب، مجيل- 2
  42 .ص نفسه، املرجع- 3
  42 ص نفسه، املرجع- 4
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 والفرح، الوجود وحقيقة لسعادة،وا والقسوة، والرمحة، واحلب، واملعرفة، واحلرية، والعدالة، والشر،

  .واخللود واملوت، والشرائع، والدين، واحلزن،

 "جربان" أن فيها ويالحظ نقدية، مقاالت عن عبارة وهو أقاصيص " العواصف " مؤلفه تناول وقد

 ومعاناة الشرق، ملآسي صورا العواصف وكانت والرجاء التخيل، ولغة والبكاء، احلنني، عهد نسى

 انسيةالروم االجتماعية وفراغاته اجلرباين الفلسفي والتفكري والبؤس، وا�اعة واالستبداد، للظلم أهله

  .1»العاطفية

 والطرائف البدائع" وحيتوي " » الفكر أعالم يف مقاالت و االجتماعية، املقاالت بعض على

  إميانه "جربان" يكرر املقاالت هذه يف الكتاب حمتويات معظم يف حريف مضمو�ا ن أ غري العريب

 إىل ودقيال تكبلها اليت ، اجلسد قيود من للتحرر الدائم تعطشها أو وتوقها، بالروح ويسمو بوجوده،

  .»2وجودها مصدر

 شىت موضوعاتيف  وتأمالت أمثاال على انطوى الذي ا�نون« :فهي املعربة اإلجنليزية املؤلفات أما  

 أسلوب "جربان" فيه اختذ كتاب فهو ،والضالني املنافقني على ويثور بالوحدة، فيه يشعر وجربان

  .3 »النيب لكتاب متهيدا وجعله أيضا، األمثال

                                     

  .44. .43 ص املرجع السابق،- 1
  25 .ص م، 2004 ط، لبنان،ب بريوت، اللبناين، الفكر دار األدبية، احلداثة رائد جربان خليل جربان محود، حممد- 2
  17 .ص ، 2003 ط، ب اجلزائر، جباية، والتوزيع، للنشر تالنتيقيت صاحل دار النيب، جربان، خليل جربان- 3
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 احلقيقة ويفهم فحواها ليدرك القارئ �ا مير أن يكفي حكاية، أو رواية، ليس فهو"« النيب " أما

 قبل عبارته من عبارة ترتك فال فلسفة، و حكمة، و فن، و أدب، و علم، دائرة ولكنه عليها، املنطوية

  .1 »إليك حتملها اليت اجلديدة العقيدة وتتفهم وراءها، اليت احلقيقة على تقف أن

  عدل مث العربية، باللغة بدأهف  حداثته، منذ الكتاب هذا يف يفكر كان "جربان" أن هو الظاهر«   

 ترجم وقد معىن، له استقام أن إىل كتابته ويعيد يكتبه، سنوات مخس ظل وأنه اإلجنليزية، إىل فيها

 »نظام غري يف منشورة واآلراء احلكم من جمموعة هي "وزبد رمل" و لغة، عشرين حنو إىل الكتاب

    عبارة هو األرض، آهلة أما اإلجنيل، يسوع عن متاما خيتلف جربان يسوع «" اإلنسان  بن يسوع"

  » 2"جربان" مؤلفات آخر وهو رمزي شعري، حوار عن 

 والغرور التكرب من وتسخر ا�تمع، تتفقد خرافية أو رمزية، قصص كذلك هو و « "التائه " ماأ   

 الوجود، بوحدة جربان إميان يبدو الكتاب ويف احملدودة، اجلزئية وحقائقهم الفالسفة ومن واجلهل،

  .والتقمص

 نعم عن ويتحدث بالكون، اإلنسان عالقة عن فيها "جربان" تكلم فقد " النيب حديقة " يف أما  

 مث املاورائية، الصوفية املوضوعات من وغريها ....والزمن واجلسد الروح وعن الوجود، وأسرار اهللا

  » 3وخيتفي أصدقاءه يغادر  

                                     

  .22 9ص ،يف تاريخ األدب العريباجلامع  الفاخوري، حنا  -1
  . 229نفسه املرجع   - 2
 .32 ص األدبية، احلداثة رائد جربان محود، حممد   - 3
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 حساب على كتاباته مجيع يف مشرتكا قدرا تشكل خصائص، بعدة اجلرباين األدب متيز هنا ومن

 بالرمز شديد احتفال  «: اخلصائص هذه أبرز صحيح ومن والعكس أخرى، خصائص

 والنثر الشعر، بني واحلواجز احلدود، وإزالة بالصوفية وتأثر اخليال، و السحر، عامل و  واألسطورة،

 "جربان" كان فلقد عنها، ينفصل ال حبيث اجلميلة، الفنون وسائر اآلداب، بني الصلة وتوثيق

 وألول أدبه يف كلها الصفات هذه فاجتمعت مبدعا، كاتبا و شاعرا، و موسيقيا، و اتا،حنّ  و امارسّ 

 .وننالف خمتلف بني محيمة، واضحة، الصالت هذه تظهر العربية، الكتابة تاريخ يف مرة

 فنون كل يشملل امتدّ  بل والقافية، الوزن على وقفه ذلك يعىن أن دون باإليقاع "جربان" اهتم كما

 العكس و التعديد، و التكرار، و التسجيع، و التوازي، و والتوازن، كاجلناس، اللفظي البديع

  1» ... التقسيم و والتقطيع،

 مدرسة اللغة يف أوجد الذي ذلك«  "جربان" باألديب األثر، أبلغ تأثر احلديث العريب األدب إن

 وجودها الساحر بأسلو�ا وتبهر األذان، وترهن العقول، وتغذي احلواس، ختاطب جديدة بيانية

 فكريا مصباحا وكان العربية، األقطار مجيع يف الشباب و األدباء، من لكثري قدوة فكان العجيب،

 2  »مطران قال كما

 العاملية األدبية مكانتها كتاباته إعطاء يف يساهم أن استطاع "جربان" إن القول ميكننا ومنه  

 .كاتب �ا متيز ماقلّ  الذي السمو و
                                     

  .58 السابق،ص ملرجعا - 1
  123 .ص املهجر، يف العريب األدب حسن، جاد حسن - 2
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 و ،املعاين مع ترتاقص وخياالت صورا، الكلمات من جعلت قة،اخلالّ  و نة،ّناالف طبيعته أن كما  

 فريدا، وجعلته ة،النبوّ  درجة إىل قادته أن كتاباته لبثت وما واخللق اإلبداع، مسرح على املضامني

 على الطبيعة، موضوع وعاجل السلطة، موضوع إىل قتطرّ  و احلياة مواضيع فعاجل أترابه، بني ومتميزا

 من العديد كلماته،حتمل من كلمة كل فكانت إحياء، أو جتسيدا، رواية، أو قصة، أو مقالة، شكل

 حنس "جربان"ل نقرأ دمافعن ،واألحاسيس اخلياالت، من واسع عامل إىل القارئ حيمل وأسلوبه املعان،

 "جربان" جعل ما هذا ،الرائعة املعاين تلك ترتجم اليت املنفردة، والكلمات اللغة، تلك أمام بالعجز

 اليت األدبية، املهجر مدرسة هي ملدرسة، حمورا أو معىن، من الكلمة هذه حتمله ما بكل أدبية ظاهرة

  .احلديث بطابعها العريب األدب وطبعت اب،والكتّ  املنشئني، أرواح على خصائصها صهرت

  :فلسفة جبران -2.1

 احلدسي، اإلميان واعتنقت الواقع، يف ظاهر هو ما كل عن ابتعدت فلسفة ،"جربان" أدب إن  

  يف انغمست بل الكالمي، اجلديل أو املنطقي، العقلي االجتهاد على تعتمد ومل والقليب الروحي،

  اعتمد إذ « عقل فلسفة ال حياة فلسفة فهي الوجود، روعة يف والتأمل احلياة، �جة إىل الدعوة

 لقراءات ا�ال مفسحا 1» والتفسري التخمني أنواع عامشرّ  وبلحنه بقلمه، يفكر الذي الفنان أسلوب

 الرؤية تعترب حيث ومكان، زمان ألي صاحلة ورؤاه مفتوحة، نصوصه أن اعتبار على متجددة، وأحباث

                                     

  .268ص،م1983، 2ط لبنان، بريوت، نوفل، مؤسسة الفيلسوف، جربان خالد، غسان -1
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 جاءت فقد الفلسفية املناحي خمتلف من استوحاها وتأملية إنسانية، فكرية رؤية اجلربانية، الفلسفية

 .  1والغرب الشرق فلسفة من أمشاجا

   كما واإلهلية، الروحية واملضامني باملوضوعات مليئا كان الذي الشرقي بالرتاث «"جربان" تأثر إذ  

 هذان فكان ،2» الرومانسية باسم وعرفت الغرب يف سرت اليت العامة اجلديدة احلركة، بتلك تأثر

  .اجلربانية الفلسفة أساس التيارين

 :الشرق وفلسفة جبران-أ

 األديان، ببعض التأثر ،و اإلسالمي الشرق من مستمدة " جربان خليل جربان" فلسفة ينابيع إن«  

     .اوغريه 3»والفارسية اهلندية، منها

 " جربان"جعلت  4 » والعرفانية واألدبية، الفكرية، واملعامل املكتبات، من فيها مبا الشرقية فاحلضارة « 

 .متنوعة إيديولوجية ارتباطات ذو ومنطقية فلسفية، رؤية ميتلك

 حول والتصورات الفكرية الدينية، والتأمالت الروحانيات، من بالكثري حتفل "جربان" كتابات فنجد

 القرن منذ ظهرت اليت بالصوفية« "جربان" تأثر يبدي وهذا باهللا، وعالقته النفسي، اإلنسان عامل

                                     

   5. 4ص ، 2006 ط،  العلمية، اليازوري دار القلمية، الرابطة شعر يف اإلنسانية النزعة عيسى، سامل فصل- 1
  .99 ص ،4العدد، السنة االوىلالشمايل، املهجر ألدب الفلسفية املصادر حسنوند، إله صبحت الشاملي، اهللا نصر- 2
  54 .ص عيسى، سامل فصل،املرجع السابق - 3
  99 .ص ، الشاملي  اهللا نصر ،املرجع السابق- 4
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 وبواسطة الذات، معرفة طريق عن تتسم اهللا معرفة أن وتدعي وتتفرع، متتد وراحت عشر، اخلامس

  .1» هللابا �ايته يف تتحد مسوا اإلنسانية، الروح بذلك فتسمو الذايت، الوحي

لتنمو لديه فكرة  اإلنسان ومشولية واإلشراق والكشف احلدس يف" سينا ابن" نظرات استهوته كما    «

 ياء ألف تضمنت اليت بفلسفته معجبا " خلدون بابن" "جربان" تأثر كما الروح، عودة و اخللود

  2» التاريخ فلسفة

 :الغرب وفلسفة جبران -ب 

 مبادئه يوافق ما حسب منها البعض ورحاو  الفلسفية اإليديولوجيات من الكثري اعتنق " جربان "

 .الواقع أرض إىل �ا النزول استطاع ناضجة رؤى بعد فيما لتصبح الفكرية،

  الفنية، و األدبية، نتاجاتهن م الكثري يف الغرب بشخصيات تأثرا املهجر أدباء أكثر بني من هو «

  3» بطابعه طبعها �ا تأثر فإذا يطالعها اليت املادة ويهضم آثارهم، يطالع ربانج كان 

 تكلم هكذا" األملاين الفيلسوف فؤلَّ مب متأثرا "يبالنّ " كتابه يف " تشهين بفرديريك " تأثر مثلما

 على الناس، و احلياة يف آراءه خالهلا من يرسل كان اليت ا�نحة اخلياالت فأعجبته « "زرادشت

 الناس، عقائد ليهدم املعول حيمل "تشهيفن" ، بّينا اختالفا العقيدة يف عنه خيتلف أنه من الرغم

 كل يهدم إنه املتفوق، باإلنسان يدعوه ما أنقاضها على ليبين ... وفضائلهم، وآهلتهم، وشرائعهم،

                                     

  227 .ص العريب األدب تاريخ يف اجلامع الفاخوري، حنا -1
  10 2ص الشمايل، املهجر ألدب الفلسفية املصادر حسنوند لها صبحت الشاملي، اهللا نصر  - 2
  .106ص، املرجع نفسه- 3
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  أو عقيدة �دم له يسمح أن من أعمق بل عميق، باهللا إميانه فإن "جربان" أما رمحة، دون شيء

  1 » فضيلة

 إنسان كل حيب فهو الناس، بني املفاضلة وعدم مجعاء، اإلنسانية حب على مبنية "جربان" فلسفة 

 هذا يعين ،األخالقي السمو و اإلخوة، مبدأ و اإلنسانية، بالرابطة ويؤمن األرض، وجه على موجود

 ،"جربان" فإميان لألديان، املعادي فكره و ،"نتشه" تشاؤم عن ابتعد لكنه "بنتشه" تأثر" جربان" أن

 ألن عابرا، "بنتشه" "جربان" تأثر فكان ،"نتشه" معتقدات مع متاما متباينة تربز الدينية ومعتقداته

  2نيتشه عدمية مع للتعاطف احتمال أي منعت السليمة، اإلنسانية "جربان" فلسفة

 خاصةفلسفة  « هي اإلنسان، إنسانية خالهلا من حيقق أن أراد مثالية، فلسفة "جربان" فلسفة  

 وحدة و التقمص، مبادئ مقوما�ا أهم من نفسه، أعماق من و متعددة مصادر من استقاها

    إىل تشابه وهي التأملية، الفلسفية نزعته تبدي عميقة رؤى وهي ، للمحبة البناءة والقوة الوجود، 

 حكمته إلبداع وسيلة األمل وقبول باحلياة، التأمل إىل اإلنسان دعوته يف " أفالطون "أفكار بعيد، حد

 هو ما إىل التطلع نية حتمل تفاؤلية، نظرة هي يعين اإلشراق بالتايل و والتفوق الفهم، حكمة اجلديدة،

 حمل اإلنسان يستقبل التفاؤلعنده  حلّ  أي اليأس، و والشقاء البؤس معاين، كل عن بعيدا أفضل

  3» العدمية ختطي وبالتايل التشاؤم،

                                     

  .78ص،1966، 1ط بريوت، عويدات، منشورات والغرب، الشرق من أدباء الناعوري، عيسى - 1
  22 ص ،العريب األدب تاريخ يف اجلامع الفاخوري، حنا2- 

  101 ص الفيلسوف، جربان خالد، غسان3-  
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  :التأّملي عند شعراء المهجر اإلنساني الفكر- 2

  :التأمليةمفهوم النزعة : أوال

  :الّلغّويالمفهوم - 1.1

  حّول الّشيء: نزع(،"نزع"يف ماّدة "ابن منظور"ورد يف لسان العرب ل: الّنزعة-أ

حّن : نزوعا أهله إىلنزع ، اشرف على املوت:نزعا-نزع املريض(:ويف املعجم الوسيط،1).عن موضعه

  2.).جذبه وقلعه:ويقال نزع الّشيء من مكانه نزعا، كّف وانتهى:األمرنزع عن ، واشتاق

، املفهوم الّلغوّي العصرّي الوارد يف معجم الّرائد جلربان مسعود إىلتفضي بنا  وكل هذه الّتعاريف  

، امليل -2، املّرة من نزع -1، مجع نزعات، الّنزعة (: حيث حّدد هلا ثالثة مفاهيم معّينة وهي كاآليت

  3.).هإليأي ذهاب ": له نزعة كذا"- 3،"الّنزعة الّشعبية يف األدب":االّجتاه 

الّنظر فيه  وأعادتدّبره :وتأّمل الّشيء، والّنظر األمرتلّبث يف (:أي، تأّملّية، تأّمال، تأّمل :التأملية-ب

  4.).ليستيقنه أخرىمرّة بعد 

                                     

  .616ص،)ي-ق(، 3ج، سان العربل،ابن منظور- 1
  .913ص،1973،مصر، دار املعارف، 2ج، املعجم الوسيط،عطّية املواحلي،حمّمد خلف اهللا امحد،عبد احلليم منتصر/د،أنيس إبراهيم- 2
  .1490ص،1978، 3ط،لبنان،بريوت ، دار العلم للماليني،2جملد،)معجم لغوي مصري(الرائد، جربان مسعود- 3
  . 27ص.وغريه أنيس إبراهيم، املرجع السابق- 4
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، "التأمل"ومفردة " النزعة"عرضنا فيما سبق املفهوم الّلغوّي ملفردة :  المفهوم االصطالحيّ -  2.1 

نّنا سوف أّال إ،"النزعة الّتأملّية"فنحن بصدد عرض املفهوم االصطالحّي للمفردتني معا أي  اآلنأما 

  .ّمث نعّرفها بشكل عامّ  اصطالحا" الّتأّمل"حبيث نعّرف ، ّوالّ أنفصل بينهما 

  :الّتأمل - أ

، ع فكرهحالة من الغيبوبة الفكريّة واالستغراق الّذهّين يغرق �ا املرء حول موضوع يأخذ مبجام   (

، حتصل ألصحاب الفكر كي يستجمعوا أفكارهم ويعنوا بتصويرها وترتيبها لعملهم الفكرّي او األديبّ 

وهي شبيهة ، اذا متّر مبخّيلته أطياف جتعله كالّنائم وليس نائما، بالّالشعوراملرء  إليهاوكثريا ما يستسلم 

�م كي يتمّكنوا من صوموعا�م وخناقافة واملتصّوفة يف ويعتزل املفّكرون والفالس، بأحالم اليقظة

أي الّتأّمل ؛1).ومزامحة العابرين والّزائرين، من غري أن تزعجهم زمحة املدينة، االسرتسال يف تأّمال�م

 أحوالحبيث متّكنه هذه احلالة من الّتأّمل يف ، وخاّصة لدى الّشاعر يستدعي حضور حالة معّينة

  .أحيانا الكون واألمور الغيبّية واملاورائّية

  :الّنزعة الّتأّملّية  -ب

على أّ�ا صفة خاّصة متمّيزة لدى شعراء املهجر " أدب املهجر"يعّرفها عيسى الّناعوري يف كتابه  

ويسمون ،ال�م يتجّردون من طبيعة الّطنيكأّمنا كانوا يف تأمّ ، هؤالء األدباء أنّ يرى (املغرتبني حبيث 

                                     

  .220ص، 1999، 2ط، 1ج، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمّية، األدباملعجم املفّصل يف ، حممد التوجني.- 1
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، ويصّورو�ا بدّقة اإلنسانيةحيّللون الّنفس ، وحيّلقون بأخيلتهم يف عوامل جمهولة، فوق البشرفوق احلياة و 

  .1).وأسرار ما وراء احلياة، الّلثام عن أسرار احلياة إماطةوحياولون 

، يف احلياة والطّبيعة وما بعدمها اإلنسانما ينعكس عن تأّمل  (عاّمة فاّن األدب الّتأّملّي هو وبصفة   

  .2)واملطّلع خيفى على الباحثإّن للقدماء منه نثرا وشعرا ما ال ف، وليس ذلك جبديد يف تارخينا األديبّ 

عند  خاّصة، فه أدب املهجرف األدب الّتأّملّي مثلما عرّ ونستطيع أن نقول أّن األدب العرّيب مل يعرّ 

وان كانا يستقيان من نبع ، من الّتمييز بني الّتأّمل األدّيب الفلسفيّ وال بّد هنا  .جربان خليل جربان 

لكنهها معتمدا  إدراكاأكثر فاّن الّتأّمل الفلسفّي يتناول ا�ّردات فيدّقق الّنظر فيها  وللتوضيح، واحد

يف الّنفس من الّتأّمل األدّيب فغايته الّتعبري عّمات تثريه هذه ا�ّردات  أّما، يف ذلك الّتحليل العقليّ 

  .فاألّول حمّلل منطقّي والثّاين مصّور خياّيل ، خواجل وصور خيالّية

                                     

  89ص،1977، 3ط،مصر، دار املعارف ، األدبيةمكتبة الدراسات ،املهجر أدب، عيسى الناعوري - 1
  . 303ص، 1998، 9ط،لبنان، بريوت، دار العلم للماليني، يف العامل العريب احلديث األدبيةاالجتاهات ، نس املقدسيأ -2
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  : مفهوم اإلنسانية: ثانيا

وكل ، أو املذهب اإلنساين مل تصل جهود الباحثني والنقاد واألدباء إىل تعريف حمدد ملعىن اإلنسانية

إمنا هي انعكاسات لتفكري مّر بعّدة مراحل خمتلفة من تاريخ ، املعاين اليت وجدناها لصيقة �ذا املفهوم

وذلك بسبب مرونة ، وهي عبارة عن رؤى وتعابري عن عمق ثقايف فردي كان أو اجتماعي، البشرية

  1 .مدلول الطبيعية واجلبلة اإلنسانية

عة اإلنسانية كحركة فكرية كانت يف أوربا أثناء عصر النهضة بفضل جهود إنسانية إن ظهور النز   

حيث كان اخلطاب اإلهلي هو املوجه للفكر الكنيسي وانه ال خالص ، قامت بثورة ضد الكنيسة

وعّد القرن الثامن عشر الفرتة اليت تبلورت فيها وتطورت مدلوالت ، لإلنسان إال بالرجوع حلضرة األب

، اإلنسانية املثبطة للعقل البشري؛ الذي هو أساس كل تقدم وجناح ومتيز عن باقي املخلوقاتالنزعة 

فظهرت فنون خمتلفة يف العصر الوسيط كالرسم والنحت بشكل غري حمتشم ترفض املفهوم التقليدي 

تمرد يف احنطاط الطبيعة البشرية وعجزها وتشدد على قيمة اإلنسان اخللقية والفكرية، حامال راية ال

، على الكنيسة أل�ا تعترب اإلنسان سيئ بطبعه ونسبت له اخلطيئة األصلية ومحلته مسؤولية وزرها

اإلصالحية حتذر من متادي املثقفني من أنصار النزعة اإلنسانية من �ميش  وظلت الكنيسة يف حركتها

  . الدين واالستعالء على اهللا بقلو�م

                                     

  .09ص،1989،لبنان،بريوت،املعارفمؤسسة ،يسراء اجليو ضترمجة سلمى اخل،اإلنسان إنسانية،رالف بارتوين بريي -1
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كر او الفعل يعتربان املصاحل والقيم والكرامة اإلنسانية هي زعة اإلنسانية هي نسق من الفالنّ ف   

وختضع النزعة اإلنسانية الوالء للشواغل اإلنسانية؛ فهي موقف ذهين يويل اهتمامه ، العامل املهيمن

ومن الناحية التارخيية كانت ، ز للمناشط اإلنسانية ال للعوامل الغيبية أو ما يسمى باململكة احليوانيةاملركّ 

وقد ولدت يف ايطاليا القرن الرابع عشر وأكدت جدارة ،عة اإلنسانية إحدى مذاهب عصر النهضةالنز 

اإلنسان اجلوهرية وكرامته ومقدراته على النقيض من الرأي املضاد الذي ساد قبال واعترب اإلنسان شريرا 

نسانيو عصر وقد اعتقد إ، ضئيل القدر كتب عليه اهلالك يف هذه احلياة ويف احلياة األخرى كذلك

إن اإلنسان هو يف ، النهضة الذين استمدوا معتقدا�م من دراسة الشعراء القدامى واملؤرخني والفالسفة

  1.احلقيقة مركز الكون وانه جدير بان حييا حياة العقل والكرامة واألخالق بل والسعادة أيضا

أ�ا النظرة إىل ا�تمع كله نظرة حب ورمحة ورغبة يف أن يعم اخلري : وهناك تعريف آخر يقول 

جياد جمتمع أفضل تسوده القيم إوان تنتشر املبادئ السامية ويف أشعارهم نلمح الدعوة إىل ، للجميع

نضر�م إىل احلب ويف ظل هذا االجتاه اتسعت ، والرغبة يف �ذيب نوازع النفس الشريرة، واملثل العليا

    2. احلب وسيلة للسالم يف ا�تمعات وأصبحومشلت اإلنسان والطبيعة وكل الكائنات 

وعلى األخّص إىل ا�تمع ، هي نظرة واسعة إىل احلياة واىل الوجود، واإلنسانية يف مفهومها العام   

وكّل ذي قلب كبري ، سفةوهي احللم األكرب الذي يراود أخيلة املفّكرين والشعراء والفال، البشريّ 

                                     

 . 369ص،1986، 1ط،تونس،صفاقص،دار املؤسسة العربية للناشرين املتحدين،األدبيةمعجم املصطلحات ،فتحي إبراهيم -1
  .50,49ص، 2002، 2ط،دار اهلدى للطباعة وللنشر و التوزيع، املقارن األدب،حممد رمضان اجلريب -2
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وضمري حي ومن معاين اإلنسانية فيما يتعلق باجلنس البشري؛ هي نشر املبادئ السامية والثل العليا 

م اليت تباعد بني اإلنسان والعمل على خلق جمتمع إنساين يسوده العدل والرمحة ظبني الناس وحماربة الن

أو هو بكلمة أخرى ، بصورة حمببة إىل النفوس واحملبة وعلى ختفيف الشقاء اإلنساين وتصوير احلياة

ولعل هذا التعريف جيمع بني تعاريف  ،1 .بغري تفضيل أو تفريق، احملبة الصحيحة لكل ما يف الوجود

إىل نشرها وترسيخها يف الواقع  سابقة ألنه توفر على كل ما حتث  عليه اإلنساين من مبادئ تسعى

      .يعيش اإلنسان يف راحة واطمئنانوقضايا شريان اإلنسان تدافع عنها حىت 

   

  

  

  

  

  

  

                                     

 .  94ص،املهجر أدب ،عيسى الناعوري- 1
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  :كوينالّتأسيس والتّ شعراء المهجر  -3

منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين نزحت طائفة من الشباب اللبناين والسوري إىل   

   .1للرزقبالد كوملبوس، بعضها هرباً من ظلم السلطة العثمانية إىل حيث احلرية وبعضها انتجاعاً 

ومن بني املهاجرين طائفة من الشباب املثقف الواعي، الذي انطلق يبحث عن احلرية واالكتفاء،   

القسم األول سكن يف الواليات املتحدة األمريكية وأطلق عليهم : فانقسم هؤالء الشباب على قسمني

اصة، وأطلق عليهم فئة فئة املهجر الشمايل، والقسم اآلخر سكن يف أمريكا الالتينية يف الربازيل خ

  . 2 املهجر اجلنويب، وكان لكل منهما خصائصه ومميزاته اخلاصة

حلق أن اجلماعة األوىل كانت أبعد أثرًا وأعمق من الفئة اجلنوبية، ولعل ذلك يعود إىل حتررهم من او   

داثة األدب القيود القدمية يف الفهم واإلنتاج، مما جعلهم يؤسسون مدرسة عربية حديثة شاركت يف ح

  . العريب نثراً وشعراً 

غري أن شعراء املهجر الشمايل هم من  ، كان إنتاج شعراء اجلنوب يفوق إنتاج شعراء املهجر الشمايل   

  قاموا بالثورة على شكل القصيدة القدمية ومضمو�ا، وأدخلوا املوضوعات التجريدية واملواقف

  

                                     

 .278ص،يف العامل العريب احلديث األدبيةاالجتاهات ، املقدسي وأنيس.17ص، املهجر أدب،عيسى الناعوري ،انظر -1
  .17ص، املرجع نفسه، رظان -2
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  .1 نسية يف الدخول إىل األدب العريبالروما أفلحتالفلسفية يف الشعر، وعلى أيديهم  

قات واألسس اليت انفرد �ا شباب أمريكا الشمالية، بروز الثالوث املهجري الشمايل، و ومن الفر    

إذ كان هلم من الشجاعة والثقافة ما ). أمني الرحياين، وجربان خليل جربان، وميخائيل نعيمة: (وهم 

يهم، وعمل هذا الثالوث على خلق مدرسة أدبية ساعدهم على فرض آرائهم اجلديدة على معاصر 

  .تعرف بالتحرر وختلو من عدد من العيوب املالزمة لألدب القدمي

الشديد يف احلياة األدبية يف املهجر، فقد  أثرهاإن للجهود املضنية اليت بذهلا هذا الثالوث املهجري،    

. ها الشاعر املهجري تنظريًا وتطبيقاً على كثري من القضايا اليت عاجل) بصما�م(ترك هؤالء الشعراء 

  .كما أن املوضوعات احلساسة اليت تعرض هلا املهجريون كانت من فيض عبقريتهم وعمق عطائهم 

 حول رؤاه فتعددت اإلنسانية، النزعة لديه شاعت القلمية الرابطة أدباء من " جربان " ولكون   

  واحلياة، الروح، مشاكل حول املوضوعات هذه وتدور واسع، بشكل باإلنسان املعنية املوضوعات

 .2واخللود والدين اإلنسانية، والسعادة واحلقيقة، والكمال والوجود، 

 معاناة من للحد تطمح وإنسانية، روحية، مجالية، فنية، قيم ثناياه يف حيمل أديب عمل فكل وعليه

 البعيد، األمد إىل صداها يبقى اليت االسشرافية، والرؤى اآلمال، كل وبث وا�تمعات الشعوب،

                                     

                     ،الوحدة العربيةمركز دراسات ، ؤةعبد الواحد لؤل/ترمجة د، االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديث،سلمى اخلضراء اجليوسي، انظر -1
 . 102-101ص،2001، 1ط،  بريوت

  .30 ص الشمايل، املهجر ألدب الفلسفية املصادر حسنوند، إله صبحت شاملي، اهللا نصر - 2
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 الجتماعية،او  الثقافية، احلضارية، املستويات مجيع يف أدباؤنا أنتجه ما إىل حباجة مازلنا اليوم هاهنا

    . األديب مات وإن حىت حيا، وموقفا رؤية صار قد رواية، أو شعر، كل أن يعين، وهذا

    أحيانا أصبح« األديب فإن ومنه الوقت، ذات يف وفكرا حلما، أدبه صار الذي "جربان" حال وهذا

 نوالكو  الزمن، من موقفه ويتأمل فيه، يفكر اإلنسان إىل يتوجه أحيانا وأصبح خاصة، بعوامل حيلم

 كما ،1 » لكذ وراء ما عامل إىل مطلقة كلية حدود إىل واملكانية الزمانية، احلدود ويتجاوز واملصري،

 ،"السياب"و "الزكاين"و "نعيمة"و ،"املاضي أبو " أمثال أدبائنا جتارب بعض يف احلال هو

 أن واستطاعوا، ، والثقافية، السياسية، جمتمعا�م مهوم ومحلوا احلياة رمسوا من وغريهم ..."جربان"و

  .واجتماعية فلسفية، فكرية رؤى يبلوروا

  

    

  

  

  

                                     

  .10ص ، 1978 للكتاب، العامة املصرية اهليئة لألدب، احلضاري التفسري يف دراسات املقيدة، الرؤيا شكري، عياد حممد- 1
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  : ابطة القلمّيةالرّ  ومؤسسواد روّ  -4

وخاصة من سوريا ولبنان إىل العامل اجلديد يف أواخر ، العربيةإن هجرة عّدة أفواج من أبناء البالد   

فأنشأ املهاجرون ، سامهت يف ظهور مدرسة شعريّة مهجريّة، القرن الّتاسع عشر وبداية القرن العشرين

فكان ، وما تعّرضوا له من عناء، ويّورون عواطفهم، يف تلك الّديار الّنائّية أدبا يعّربون به عن مشاعرهم

وقد أنشئوا كذلك مجعّيات أدبّية سامهت مجيعها يف تنشيط ، 1ذا هو أدب مدرسة املهجرأد�م ه

  .لسّية وغريهاالعصبية األند، ومتثّلت هذه اجلمعّيات يف الّرابطة القلمّية، احلركة األدبّية يف املهجر

ن الشبان باقة طيبة م ولدت فكرة الرّابطة يف جملس ضمّ ، 1920عام ، يف ليلة العشرين من نيسان  

واألسف على حالته املؤملة ، كانت الغرية على األدب العريب تتلّهب يف نفوسهم، اللبنانيني والسوريني

وسرعان ما ، من عثرته الطويلة ومجوده الثقيل إلقالتهوكل منهم يتلمس اجدى السبل ، يلعج يف قلو�م

ومل ميض أكثر من أسبوع ، حتقيقها وعلى مباشرة العمل ألجل، اآلراء على استحسان الفكرة تأمتْ لْ ا

  2.حىت خرجت الرّابطة من حّيز التفكري إىل حقيقة الوجود

وكان األديب املهجري الكبري عبد ، م1920نيسان  30تأسست الرابطة القلمّية يف نيويورك يف    

وكانت هذه اجلريدة لسان ، السائح وهو صاحب جريدة، دعى إىل تأسيسهااملسيح حداد هو الذي 

                                     

 . 114ص، 2002، 1ط،دار الوفاء لدنيا الطباعة والّنش، حركات الّتجديد يف الّشعر احلديث، حممد عبد املنعم خفاجي، انظر 1-
  .22ص، أدب املهجر، عيسى الناعوري -2
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حيث شّرفه اهللا تعاىل بالّذكر يف القرآن ، وتنسب هذه املدرسة إىل القلم، "الرابطة القلمية"ال ح

  .1ويعترب أداة الفكر ووسيلة إىل أذهان الناس يف كل زمان ومكان، الكرمي

وليم  ، عبد املسيح حداد رشيد أّيوب، ميخائيل نعيمة، جربان خليل جربان : ومن أعالمها نذكر  

وكان ميخائيل ، ولقد توّىل جربان رئاسة الّرابطة القلمّية .و إلياس عطاء اهللا، درة حّدادن، كاتسفليس

هذه الّروح اجلديدة اليت ترى اخلروج (حبيث سّجل نعيمة يف صدر قانون الرّابطة أّن ، نعمة مستشارا هلا

حريّة يف نظرنا بكّل  ،بآدابنا من دور اجلمود والّتقليد إىل دور االبتكار يف مجيل األساليب واملعاين

  2.)فهي أمل اليوم وركن الغد، تنشيط ومؤازرة

فقد كان ، إليهاوال كان كلهم أقدر األدباء املهاجرين ، مل يكن هؤالء كل أدباء العرب يف نيويورك  

الرحياين الذي كان لقلمه  أمني كان هناكو ، ونعمة احلاج مثال، وأمني مشرق، هناك مسعود مساحة

وغرية على ، الشبان العرب املهاجرين توثبا ونشاطا أكثروكان من ، رنني ودوّي يف املشرق واملغرب

البياين السهل  واألسلوب، وحرصا على تطعيمه بلقاح نقي جديد من التفكري املشرق البعيد، األدب

  تأسست عن نيويورك حني  د كان غائبامث لق، ولكن الرحياين مل يكن على وفاق مع جربان، اجلميل

  

                                     

  82ص، 1980، 3ط، بريوت،دار الكتاب اللبناين، قّصة األدب املهجري، حممد عبد املنعم خفاجي، انظر -1
  .94ص، جع نفسهاملر  -2
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   وقلة عدد القائمني �ا، على قصر عمرها - الرابطة القلمية اليت قدر هلا إىلم ظوهكذا مل ين، الرابطة 

      1.العريب احلديث األدبيف حياة  األثرتلعب دورا بعيد  أن

ولكن توّحدت نزعا�ا ، تفاوتت قواها -كما يقول نعيمه  - كان أعضاء الرابطة عصبة صغرية     

والّذوق ، ولكنهم كانوا متقاربني يف امليول األدبية، ومل يكونوا متكافئني يف املواهب واإلنتاج، ومراميها 

  .الفّين 

ا بذورهم ويغرسون يف أدميها غرية اخلالقة من حديقة ينثرون على ثراهصلذه اجلماعة اكان البّد هل   

، اليت محلت للعلم العريب مثار قرائحهم اليانعة، فكانت جريدة السائح تلك الرتبة اخلصبة، أغراسهم

هي مسرح ، وقبلها كانت جملة الفنون اليت ميلكها نسيب عريضه، بذلك احملصول الطيب فأدهشته

          2.الرابطة وميدان قرائحهم الفنية ولكنها احتجبت قبل نشوء، أقالمهم

وعلى صفحتيه ، ميّثل دائرة يف وسطها كتاب مفتوح، ورسم جربان للّرابطة عنوانا وشعارا مجيال  

وهكذا انتشر اسم الرّابطة يف . 3"مفاتيحها ألسنة الّشعراء، لّله كنوز حتت العرش"خّطت عبارة هي 

وقام البعض جبمعها يف ، ق عليهاوأقبلت الّصحف على آثار رؤسائها تنقلها وتعلّ ، العامل العريبّ 

فما  ، ولكّن أنصار الّتقليد نقموا على الرّابطة، جمموعات منها ما يدّرس اليوم يف كثري من املدارس

                                     

  .23ص، أدب املهجر، عيسى الناعوري -1
 .23ص، املرجع نفسه - 2
  178ص،1911، 9ط،لبنان،بريوت ،)ش م م(مؤسسة نوفل، )فنه،أدبه، موته،حياته(جربان خليل جربان، ميخائيل نعيمة -3
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طرفية ، أن تكون جديدة يف با�ا"حبيث كان هدفها يتمّثل يف ، كانت نقمتهم إّال لتزيدها قّوة ومحاسة

فما كانت نقمتهم إّال ، ومهما كان أصل الّرابطة، "العرّيب مل يسبق هلا مثيل يف األدب ، يف أسلو�ا

مل ، طرفية يف أسلو�ا، أن تكون جديدة يف با�ا"حبيث كان هدفها يتمّثل يف ، لتزيدها  قوة ومحاسة

فقد انتهت بعد ، ومهما كانت مراميها، ومهما كان أصل الّرابطة، "يسبق هلا مثيل يف األدب العرّيب 

ا يبعث العزاء يف نفوس األدباء العرب ولعّل ممّ ، عالمها يف البالد الّناطقة بالّضادأن شاعت كتابات أ

  ".العصبة األندلسّية "هو ظهور وقيام رابطة أخرى يف أمريكا اجلنوبّية؛ تسّمى 

 القلمية الرابطة تأسيس يف وساهم دهوجا قدمي، هو ما كل على ثار الذي األديب هو" جربان"ف  

 وحارب التطور، و احلداثة، رائد فهو فيه، كان الذي املستنقع من وإخراجه العريب، األدب لتجديد

 واحلكام، الدين، رجال قبل من واألمم الشعوب، على املمارس االستبداد و االضطهاد، أنواع كل

 يف الغزيرة إنتاجاته ذلك على يدل ما وخري سواء، حد على والغرب العرب، لقرائه نبيلة رسالة ومحل

        .الفلسفيةو  الروحية،و  االجتماعية، الدينية، احلياة جوانب خمتلف مست اليت والنثر الشعر،
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 وحية:ية في مواقفه الرّ رحلة نصّ  كتاب النبيّ  -1

انطلق جربان مع احلياة يتعلم و يتأمل, ويدرس و يفكر ويتخيل, وجيوب أعماق وجدانو, ليعطي    

فيسعى لتحقيقها, وقد تلمع لو احلقيقة   وأىداففيكتب ويرسم ويؤلف, وتستوي لو غايات 

لعلو  أداءمن  بأكثر, وىو حياول ذلك لآلخرين وإبرازىا, إثباهتا إىلكموىوب ونابغة, فيطمح 

قول كلمتو على حد تعبَت الكاتب الكبَت  إىلوما يشفي غلتو, ويواصل دربو حىت اطمأن  ,جيسدىا

,وىو رلموعة مواقف وآراء أعطاىا جربان يف معاجلة "النيب"كتاب   وانشأ,ويبلغ رسالتو 1نعيمة ميخائيل

النظرات,  إىلمواضيع تكاد تشغل كل الناس يف أكثر من زمان ومكان, وتتعدى ىذه ادلواقف اخلواطر 

وخيصب  الفلسفة بل ىو يطوف يف رحاهبا األدب يشارف فيهامتكاملة  إنسانيةوتستوي رؤية 

 , وواقعية, وإنسانية. رومانسيةوجدانية, و 

 وأشخاص ىذا الكتاب, أو العمل الرسويل اإلنساين, كما أراىم ىم ثبلثة: 

 واجمليب وادلتحدث دائما. المصطفى: -

    الرحيل عنها. أوفيها ادلصطفى قبل عزمو على مغادرهتا  أقام, ادلدينة اليت ناس مدينة أورفليس -

 أومجيعهم ببل حدود زمان ختص الناس  أمورالسائلة دائما ادلصطفى عن  ادلرأة, وىي المطرة -

  2 .مكان

                                                             

 .1955,بَتوت,7ميخائيل نعيمة, رللة الرسالة عدد-1
 .386,ص2003, 1,ط2كاظم حطيط,أعبلم ورواد يف األدب العريب,مكتبة الدار العربية للكتاب بالقاىرة,ج  -2
 



 "الّنبي"كتابجع والفواجع في نص  االمو                                 الفصل األول             

 

13 
 

وحيتوي كتاب النيب تسعة وعشرين فصبل, مع صور أو لوحات مقابلة ذلا,وىذه الفصول ىي بإجياز  

 كالتايل:

و يعلم  يتأىب ادلصطفى للسفر ليغادر مدينة أورفليس, بعد أن قضى فيها عشرين عاما,الوداع:  -

وتنربي امرأة منهم امسها ادلطرة تدعوه  لو عن تعلقهم بو, أىلها بعزمو على فراقو ذلم, فينطلقون ليعلنوا

ليتحدث إىل أىل أورفليس عما القى يف مسَتتو بُت احلياة وادلوت, ويستجيب ذلا ادلصطفى ويسلسل 

 أحاديثو وتعاليمو يف الفصول ادلتوالية.

مساه, وإذا ىو عطاء البد من أن يستجاب لو, وان احلياة حرة طليقة بل ىو الوجود يف ا الحب: -

 ما تغمس باألمل والشقاء, فانو يعمر بالسعادة, وىو التاج والصليب, وصبلة احملب من اجل احلبيب.

انو التبلقي الصادق واخلالص بُت الزوجُت, ولكن ال بد من أن حيتفظ كبل ىذين الزوجُت  الزواج: -

 فيو بذاتو, وال ينصهر يف اآلخر وإال فبل يكون زواج.

ليس األوالد للوالدين إمنا ىم للحياة, وما كان للوالدين أن جيعلوىم جزءا ال يتجزأ  األوالد: -

منهما, حىت كأهنم مل يولدوا. وما األوالد بالنسبة إىل الوالدين إال كالسهم بالنسبة إىل القوس, وال 

  يصيب السهم إال إذا ثبت القوس. وما كان القوس السهم وال السهم القوس.

 1 إن العطاء كاألخذ, وىو قيمة كما األخذ, وكبلمها فعل احلياة يف اإلنسان. العطاء: -

 

                                                             
 .387ادلرجع السابق,ص- 1
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لكم كان العيش رائعا لو أن الطعام والشراب أىم من العبَت والنور, وإذا  المأكل و المشرب:  -  

كان البد من أكل حلم احليوان ونبات األرض فهما ومن يأكلهما عصارة احلياة, وكبل الطرفُت يف 

 صارة, يشارك يف العطاء و الوجود.ىذه الع

انو حتقيق حلم البد من أن يكون باحملبة, ومهما تعددت أنواع العمل فيبقى واحدا يف العمل:  -

 وإال فقد معناه وىذا ىو ما ينسجم دتاما مع روحية اإلصليل والقرآن. جوىره, وباإلخبلص يكون,

ال فاصل بُت الفرح واحلزن وكبلمها مصدر لآلخر وإذا ما ظهر احدمها, فما يظهر  الفرح والحزن: -

 اآلخر, بل ىو يستًت.

البد من بناء عريش يف القفر كما تبٌت البيوت يف ادلدينة, والبيت ىو اجلسد األكرب,  البيوت: -

كل ذلك ىي وخَت ما يكون ىو ان ينطوي على السبلم والذكريات, ال على الرفاىية, وأفضل من  

 احلياة يف الفضاء. 

إذا ما سًتت الثياب مجاال فهي لن حتجب قبحا, وحينما تنتفي الرجاسة فبل يبقى معٌت  الثياب: - 

                                                     للحشمة, وتفرح األرض مببلمسة األقدام العارية.

راء أن ال ينجز إال برضى, و إال كان اجلوع و اذلم, إن للتبادل يف البيع والش البيع والشراء: -

 1 وللفنانُت يف ىذا اجملال ىداياىم, وما تطمئن األرض أو هتنأ إال إذا ما نال كل ذي حق حقو .

                                                             
 .388,ص ادلرجع السابق -1
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إن ذات البشر الربانية طاىرة ال تعرف الدنس, وجردية الفرد ليست فردية الجريمة والعقاب:  -

فجذور الشجرة الصاحلة ملتفة يف أعماق األرض حول جذور أخرى ولكنها فعل مجاعة ىذا الفرد, 

  طاحلة, و العقاب األوىف ىو تأنيب الضمَت, وعلى القضاء أن يعرف أعماق اجلردية ليحكم بالعدل.

من الناس من يسنون القوانُت كما يبٍت األوالد الصغار أبراجا يف الرمال, وآخرون القانون:  -

يشًتعون ولكن على قدر أىوائهم وواقعهم الكسيح, أما الذين ينطلقون ضلو الشمس فهم ديتنعون 

ة عن الغناء.على أي قيد, وال   يؤذون, وما من احد دينع القربةر

, وال خبلص من الطغاة إال هبدم عروشهم يف إليهاتكون احلرية بانتهاء الشوق  الحرية: -

الرغبة تأسر الناس فستستمر احلياة  دامتولوال الذلة دلا كان الظامل, وما  قلوب ادلظلومُت,

 مسلسل قيود.

ال رلال إلسقاط أي من العقل واذلوى, ولكن ينبغي ان يتحقق التكامل بينهما,  العقل والهوى: -

  1 وكبلمها عطاء اهلل.
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إن األمل انشقاق للقشرة اليت تغلف اإلدراك, ومن عرفو تقبلو على مرارتو, وأحزان الشتاء  األلم: -

                       ىي ترقةرب لقدوم الربيع, ويف الداء الشفاء, وبعد األمل الراحة.

القلوب وحدىا تعلم أسرار الزمن: ويصر الناس على آن يعرفوا بالكبلم ما عرفوه معرفة النفس:  -

بالفكر, والبد من أن تتكشف كنوز يف النفس ال تقاس ولتتحدد, واحلقيقة ىي اكرب من أن تعرف 

 بصورة كاملة, والنفس دتشي يف كل الطرق.

ادلعرفة ىي ثابتة أصبل لدى ادلتعلم, والعلم يعطي من زلبيو وإديانو, وىو يهدي إىل عتبة التعليم:  -

ولئلنسان أن يستقل مبعرفتو هلل, وبفهمو لعامل األرض  الفكر, وما من احد يهم ىاو ذكاءه آلخر,

 ويتقارب جربان ىنا مع الغزايل.

الصداقة تتمة لنفس الصديق, وىي أيضا عطاء متبادل بُت األصدقاء, وما تتبلشي يف الصداقة:  -

 البعد, ولكنها تنمو وتزداد كدليل على صدقها وأصالتها.

يكون الكبلم عندما ينقطع حبل السبلم بُت الناس, وخيتلف الناس مع الكبلم, فهذا الكالم:  -

 م عن احلقيقة يف ىيكل, وخَت الكبلم مايتكلةر  يطلقو لضيقو بو, وذاك لقدرة فوق طاقتو, وآخر ال

                                                                          دفعت بو الروح إىل الشفاه.

الزمان وحدة ال تتجزأ, وادلاضي ىو ذكرى احلاضر, والغد ىو حلم اليوم, وفصول الزمن الزمان:  -

   1  أمسو ويومو وغده.تتبلقى لتكون أمرا واحدا يف

                                                             
 .390ادلرجع السابق,ص 1



 "الّنبي"كتابجع والفواجع في نص  االمو                                 الفصل األول             

 

13 
 

خيار يف احلال انقسامهم, وليسوا أوالناس , الشر ىو اخلَت وقد برح بو العطش الخير والشر: -

بأشرار إذا ما طلبوا الربح ألنفسهم, وخَت ما يفعلو الناس وىو حنينهم إىل ذاهتم اجلبارة, واألخيار ىم 

  نقص .الذين ال يسألون يف ىذا احلنُت اآلخرين عن ضعف أو 

فاهلل يصغي إىل ما  ليست الصبلة حلاجة, وىي يف فرح تكون, وما حتتاج إىل كبلم, الصالة : -

 .ما يراه اإلمام علي يف العبادة يقولو على شفاه اآلخرين وىنا ينسجم جربان مع

اللذة نشيد احلرية, وتوق إىل اهلل, وىي متعددة, ويف الندامة على اللذة عزاء, وذلم يف  اللذة : - 

 البحث عن اللذة, وىي يف األخذ كما يف العطاء .

خيتلف الناس يف اجلمال, وكل واحد منهم يراه على شاكلتو, واجلمال ىو احلياة ببل الجمال : -

 حجاب, واألبدية حتدق إىل وجهها يف ادلرآة .

اهلل فاهلل يف كل مكان  أرادومن  إن الدين ىو إعمال على اختبلفها, ويف كل الساعات,الدين : -

 "أينما توجهتم فثم وجو اهلل ". وىذا ىو ما يعنيو القرآن يف قولو:

ال فرق بُت احلياة وادلوت, بل مها واحد كما البحر والنهر, ومعرفة الناس دلا بعد ادلوت الموت : -

                                                                                                                                                                   1 هم, والبد من ادلوت لتزداد النفوس انطبلقا وىذا ىو ما يراه التصوف احلق.مستقرة يف أعماق
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ادلصطفي أىايل مدينة أورفليس, ويعدىم بعودتو إليهم, وىو أكثر عمقا ونضجا, يودع الرحيل : -

ويثٍت عليهم فما ىو أعطاىم علما ولكن اخذ من حكمتهم وىنا تبدو قمة العطاء يف الًتبية, ويدفع 

عنو هتمة العزلة, وحجتو أن اإلنسان ال يرى إال األعلى مث ىو يشرع يف الرحيل, وحتدق ادلطرة إىل 

 1 نة وتتمثل يف كتاب النيب  .السفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 391ادلرجع السابق.ص-1



 جع وانفواجع في نص انكتاباانمو                                       انفصم األول                 
 

13 
 

 : )مفهوم الّصوفّية عند جبران(صوفية النص ورحلة الوجود -2

 والتشكل, الطقوس أطر خارج الباطنية ومضامينو جوىره يف صويف فكر "جربان" عند الديٍت الفكر 

 إىل الدين يف نظرنا لو ولكن كافرا, جربان" لكان اخلارجية, أثوابو على الدين قصرنا فلو   واجملتمع

 من رلردة األزلية احلقيقة نشر على العاملُت ادلؤمنُت طليعة يف "جربان" أن لرأينا قشوره, دون جوىره

 يف ادلنتشرة وادلذاىب العقائد يف اخلالد الفن من فنان جبلباب متحلية الرسم, وهبرجو الوىم, زخرف

  .1 « العامل

 نفسو يرى بل الكوين, زليطو يف وال اإلنساين, زليطة يف ال مستقلة وحدة نفسو يرى ال فالصويف,   

 الكونية, ألواهنا تعداد على احلياة رةو وبص اإلنسانية, يف بإخوانو وأدتو االرتباط, يكون ما أوثق مرتبطا

 2. « فيو حيدث ما بكل باطنيا انفعاال ينفعل وىو متماسكة, وحدة فالكون

 النفس إىل بذلك متوغبل الروحاين, اجلانب عليها طغى صويف, تأملي بطابع" جربان" كتابات دتيزت  

 و اجلرب, وعن واخللود الفناء وعن وانتهائو, الوجود  مبدأ   وعلى حقائقها عن متسائبل البشرية

 وعن وحقيقتها, ادلوت عن و الدنيا, يف لشر و اخلَت, وعن احلياة, يف اءقالش و السعادة, وعن االختيار,

   3 « وكنهو اهلل

 ,"سينا ابن"و "الغزايل حامد أبو"و" الفارض ابن" بينهم من ادلسلمُت, ادلتصوفة بأقوال ذلك يف متأثرا 

   ىيكل يف كاىنا« الفارض ابن" عن يقول " والطرائف البدائع " مؤلفاتو يف ذلك ويظهر هبم, معجبا
                                                             

 11جربان خليل جربان, النيب, ص  - 1
 .19ص ,4السنة األولىى, العدد , الشمايل ادلهجر ألدب الفلسفية ادلصادر صبحت الو حسنوند,  الشاملي, اهلل نصر- 2
 .332م, ص12002 ط بَتوت, صار دار العربية, دلؤلفاتو الكاملة اجملموعة جربان خليل جربان نعيمة, ميخائيل- 3
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 السائر اجليش ذلك العظيم, ادلتصوفُت جيش يف قائدا الواسع, اخليال دولة يف أمَتا ادلطلق, الفكر

 احلياة ىيبة إىل أبدا احملدق توافرىا, و احلياة صغائر على ادلتغلب احلق مدينة ضلو بطيء بعزم

 1«وجبلذلا

 جربان :ىي األمهية بالغة عناوين ثبلثة على فيها نركز أن ارتأينا الدين, حول شاملة نظرة وجلربان  

 :نجربا عند الدين حقيقة الشريعة, من وموقفة جربان الدينية, واحلرية

 :الدينية والحرية جبران -أ

 الدين, رجال خيوف عما وبعيدة باحلرية, قرينة كانت "جربان" فيها وعاش الغرب, ىيأىا اليت البيئة  

 .كاملة حبرية يةالدين نظرتو يربز أن جربان فأستطاع

 ادلقدس, اإلذلية الذات ىو وادلنشأ واحد منشأ ذلا واألديان فردي, أمر اإلديان بأن "جربان" يعتقد

 مثلما ولكن سلبو وتشبعت, مظاىره تعددت مطلق, رلرد واحد دين سوى ىناك ليس »  :يقول وىو

 2« الواحدة الكف من األصابع تتفرع

 يف ومصليا ىيكلك يف وراكعا جامعك, يف ساجدا أخي يا أحبك» تقول  آسرة أخرى عبارة وىناك  

 3« الروح وىو واحد, دين وأنت فأنا كنسيتك,

 

 
                                                             

 .   332الكاملة, ص اجملموعة جربان خليل جربان نعيمة, ميخائيل-1
  20نصر اهلل الشاملي, ادلصادر الفلسفية ألدب ادلهجر الشمايل , ص  -2
 .58 ص ادلهجر, يف العريب األدب حسن, جاد حسن.-3
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 تتفتح كوردة وقلبو نقيا, حبا الشمس كنور جاري ضمَت كان ومىت القلب, أنار ما ىو :أيضا ويقول

 أو اليسوعيُت, مع تسجد أو الدراويش, بُت ذكر إذا عندي فبل السماء, ندى لتستقبل الفجر يف

 "جربان"بل ىو عمل فطري رأي حسب التظاىر فيو ليس فالدين ,البوذيُت مع الكنج هنر يف اغتسل

 .ونيتو باإلنسان ويتعلق

 :الّشريعة من موقفه-ب

 من يستخدموهنا الدين رجال يد يف آلة رلرد أهنا يرى حيث انتقاد أشد, الشريعة "جربان" ينتقد  

 .رغباهتم إشباع أجل

 اإلنسانية, حقوقهم من ليحرمهم وذلك الضعفاء, حساب على لؤلقوياء وضع قانون يعتربىا  

  .وكرىا طوعا عليهم فرض قيد, فالشريعة

 بادلعرفة وزينو والعقل العاطفة ومنحو حرا, اإلنسان خلق فاهلل اإلذلية, ادلشيئة تناقص الشريعة إن  

 بواقعو, قانعا اإلرادة مسلوب ثقلها حتت ويرزخ وعاطفتو, وعلقو, روحو, على هتيمن الشريعة ولكن

 يف اعتبللو وظهر بالشريعة واعتل بادلعرفة ولد القلب»:"جربان" يقول وختاذلو بضعفو, مقتنعا

 1 «وفكرية وسياسية,   واجتماعية, دينية من مجيعها احلياتية ادلستويات

 ال إذا وللًتفيع, للتغيَت, قابلة تكون قد للبشر البشر صممها اليت الشريعة بأن "جربان" يعتقد لذا  

 يف شيء, كل فيو تتغَت ال إذلي كقانون تسن أو منزال, كبلما اعتبارىا ديكن شريعة وال ثابت شيء

 
                                                             

 . 60, ص2006, 1مها خَتيك ناصر, جربان خليل جربان, أصالة وحداثة, دار الساقي, بَتوت, لبنان, ط  -1
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 النشوء, سنة القائلُت من أنا »  "جربان" يقول والتحسُت والتغيَت, للتطور قابل ,"جربان " رأي

 فتنقل احملسوسة الكائنات يتناوذلا وية,نادلع الكيانات مبفاعيلها السنة ىذه أن العرف ويف واالرتقاء,

 1«األنسب إىل ادلناسب من كافة بادلخلوقات انتقاذلا حسن من واحلكومات باألديان,

 الدين رجال أن يرى حيث الدين, لرجال نظرتو تتضح بل تتجلى, الشريعة, إىل نظرتو ومن  

 ظل يف أمواذلم ولسرقة ىؤالء, خلداع يسوع اسم حيملون فهم هبا لينتفعوا ال الناس, سذاجة  يستغلون

 الدين.

 تعزيز أجل من وذلك الناس, بُت التفريق زلاولة يف تكمن الدين, رجال مهمة أن اعترب كما    

 .الناس على السياسية وقدرهتم سلطتهم,

    الدين رجال حاكها مؤامرة, وادلنازعات اخلبلفات ىذه خلق إن » :يقول صلده ادلضمون نفس ويف  

 وما الثوب, وراء ما إىل ينظرون فبل أبصارىم, عن ادلعنوية احلقيقية وحجب بالظواىر الشعب إلذلاء

 ثةاخلبي صدورىم سلبآت السًت الكهوين, باسلبال تآزروا لقد الديٍت الرمز وراء خيتبئ 
2«  

 يثور "الكافر خليل " قصة يف فنجده التعصبية ادلضامُت ىذه تناولت جربان كتابات من والعديد   

 ورجال الكنيسي, اإلقطاع على حبملة بدأىا حيث وادلعتقدات, الدينية الطقوس على ويتعصب

 .الدين

  
                                                             

 . 158, صنفسوادلرجع -1
  65مها خَتيك ناصر, جربان خليل جربان أصالة وحداثة, ص  -2 
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 وادلعتقدات الدينية, والطقوس التعصب على الثورة لواء محل»  " جربان" أن إىل نتوصل وهبذا

 1»ادلسيح رسالة زيفوا الدين ورجال والشعوذات 

 :الدين وحقيقة جبران -ج

 ماا كال الادين ألايس»  :يقاول احليااة يف ما كل يشمل أنو يف الدين حقيقة عن يتحدث جربان إن   

 بالتأمل وال بالعمل, ىو ليس شلا احلياة يف ما كل الدين أليس والتأمبلت, األعمال, من احلياة يف

     وإدارة احلجاارة, ضلات يف اليادان عملات وأن الانفس, جاداول مان ينبعاان وعجاب غراباة, بال

  2 » لاألعما

 إديانو يفصل أن يستطيع من»  :يقول وأقوالنا, وتأمبلتنا أعمالنا, كل يف نعيشو الدين أن اعترب كما  

 »3 مهنتو عن وعقيدتو أعمالو, عن 

 يف غموض يوجد وال اليومية احلياة عن منفصبل ليس الدين أن يف تكمن الدين, رؤيتو فإن ومنو

 .الدين رجال يزعمون كما الدين

    يف واهلل الادين, رجال بو حييط الذي الغموض عن وبعيد حقيقتو, يف بسيط الدين » :ىذا يف يقول

 »4 إنسان كل من قريب وىو مكان, كل يف حقيقتو

 .كبَتا تأثَتا بو متأثرا كان فقد "جربان خليل جربان" عند الدين مفهوم يف دور لئلصليل, أن شك وال
                                                             

 .402 ص ادلهجر, يف العريب األدب حسن, جاد حسن-1
     .102النيب,ص جربان, خليل جربان. -2
 .102ادلرجع نفسو, ص-3
 .104ادلرجع نفسو, ص-4
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   حقيقة يكون الدين أن ويعلم يعتقد وأن»  :يف دتثلت "جربان" عند الدين حقيقية أن ونستنتج    

 شاكرا احلياة لو تقدمو الذي النافع, الصاحل يستقبل اإلنسان كان إذا اإلنسان حياة يف فيها ريب ال

 من عطية أيضا ىذا لكون صبورا شجاعا العزم ثابت احملزن الضار ويستقبل اهلل, عطية بأنو واثقا فرحا 

 1»   اهلل

 بوحدة مرتبطة األديان ةوحدعن  "جربان" نظرة أن تبدو سلفا, لو رضناعت الذي ىذا كل ومن   

 .إليو سًتجع األخَت يف األمور وأنةر  الكون, ىذا أجزاء كل يف موجود اهلل وبالتايل الوجود,

 استغلوا أهنم, يرى حيث الدين علماء على ثار جربان, أن إىل النظرة ىذه خبلل من توصلنا كما  

 .نظرىم يف ادلادي سلطاهنم إىل للوصول وسيلة رلرد وأنو الناس, الستثمار الدين

 وضعو قانون أي وضعهم, من الشريعة أن اعترب حيث الدين ورجال الشريعة, بُت "جربان" ربط كما

 .البشرية اجملتمعات لظروف وفقا تغيَتىا, جيب بل هبا واالرتقاء تغيَتىا ديكن وبالتايل اإلنسان

 

 

 

 

                                                             
  23. 4ص األدب, تاريخ يف اجلامع الفاخوري, حنا -1
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 تكّلم زرادشت والنبّي متعاليات نصّية بروح التأّمل:هكذا  -3

يف كتابو "ىكذا تكلم " Friedrich Nietzscheتشو"يأعجب جربان بفلسفة  وأراء "ن   

زرادشت", وتأثر بو تأثرا عميقا يف أدبو, وراق لو مذىب القوةرة عنده, ففيلسوف أدلانيا؛ منشأ النةرازيةرة, 

ا أن نعقد ىنا مقارنة بسيطة بُت كتابُت وضعهما أما جربان فلقد انشأ احملبة, ومن  ادلفيد جدًّ

 تشو؛ "ىكذا تكلم زرادشت", وكتاب جربان ؛ "النيب".يصاحبهما, ومها كتاب ن

تشو, والنةراطق باحلكمة للبشر, وىدفو ىو الدةرعوة إىل السةروبةررمان, أما يزرادشت ىو وسيط ن  

ونبيةرو الناطق باحلكمة أيضا, وىدفو ىنا ىو الدةرعوة  ادلصطفى أو النةريبةر عند جربان فهو وسيطو العريب

 إىل السموةر والرفعة باحلياة.

 فأعجبتو «" زرادشت تكلم ىكذاتشو " ,"ين" األدلاين الفيلسوف لَّفؤ مب " جربان "تأثر لقد  

 عنو خيتلف أنو من الرغم على الناس, و احلياة يف آراءه خبلذلا من يرسل كان اليت اجملنحة اخلياالت

 وفضائلهم, وآذلتهم, وشرائعهم, الناس, عقائد ليهدم ادلعول حيمل "تشويفن" , بيةرنا اختبلفا العقيدة يف

 فإن "جربان" أما رمحة, دون شيء كل يهدم إنو ادلتفوق, باإلنسان يدعوه ما أنقاضها على ليبٍت ...

 1«  يلةفض أو عقيدة هبدم لو يسمح أن من أعمق بل عميق, باهلل إديانو

وموجز كتاب نتشو نلخصو فيما يلي:)ينزل زرادشت وىو يف الثبلثُت من عمره جبلو؛ الذي آوى   

 إليو واعتكف فيو ليعظ اجلماىَت ويرشدىا سواء السةربيل, ولكن اجلماىَت حتوةرلت عنو الشتغاذلا

                                                             
 .78والغرب, ص الشرق من أدباء الناعوري, عيسى- 1



 جع وانفواجع في نص انكتاباانمو                                       انفصم األول                 
 

33 
 

مبشاىدة رجل يرقص على اجلبل, ويقابل زرادشت وىو ىابط من اجلبل ماسكا ىرما اخذ حيدثو   

علمكم عن اإلنسان األعلى, لقد حان لئلنسان أعن اهلل, وبعدئذ يعلن عن اسم اإللو اجلديد, إنةرٍت 

 1.)أن يعرف ىدفو

اعتكف على رأس تل يف وىو "ادلصطفى", فقد :(أما بالنسبة لكتاب "النةريب"؛ فملخةرصو ىو األيت   

مدينة "أورفليس" اثنيت عشرة سنة, مًتقةربا عودة سفينتو؛ لَتكبها عائدا إىل اجلزيرة اليت ولد فيها, وحُت 

جاءت السةرفينة جتمةرع حولو أىل ادلدينة ليستمعوا إىل كلمات الوداع واحلكمة من بُت شفتيو قبل أن 

 2.)يفارقهم

تشو يف كتابو "ىكذا تكلةرم زرادشت"  فقد حاكاه يف يالنةريبةر" نكان جربان قد حاكى يف كتابو "  فإذا  

 ونوضةرح فيما يلي أىم نقاط التةرشابو واالختبلف بُت ىذين األديبُت:الشةركل ال يف ادلضمون, 

 نقاط التشابه:-1

وسيلة إلذاعة آرائو, كذلك اختذ جربان" ادلصطفى" يف كتابو "النةريبةر" وسيلة  تشو من زرادشتياختذ ن -

 للتعبَت عن أفكاره واجتاىاتو .

تشو على لسان زرادشت حكما وأمثاال, كذلك أجرى جربان على لسان ادلصطفى يكما أجرى ن  -

 مطروحة من ادلستمعُت.سلسلة من العظات, وكانت احلكم واألمثال اليت قاذلا كبلمها؛ إجابة ألسئلة 

                                                             
, 05لبنان, ط بَتوت, ادلعارف,,مكتبة )جون ديوي, حياة وأراء أعاظم رجال الفلسفة يف العامل إىلمن أفبلطون (ول ديورانت, قصة الفلسفة-1

 .507,ت فتح اهلل زلمد ادلشعشع, ص1985
 .77,ص1966, افريل01من ادلشرق وادلغرب, منشورات عويدات, بَتوت, لبنان,ط أدباءعيسى الناعوري, - 2
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كان زرادشت وادلصطفى كبلمها غريبا عن وطنو, نزل بُت قوم غَت قومو, واخذ يعظهم ويفيض   -

حيث كانا يف جزيرتيهما  إىل أدراجهماعادا  أنعليهم من حكمتو وفلسفتو , مث مل يلبث ىذا وذاك 

 النائيتُت.

 ويهيةرئ اإلنسانية ذلدف بعيد. ,)زرادشت(و )النةريب(كبل الوسيطُت معلةرم ينطق باحلكمة   -

 كبل األديبُت شاء أن جيعل من نفسو معلةرما للبشريةرة يف عهود مدنيتها احلاضرة.  - كبل األديبُت شاء أن جيعل من نفسو معلةرما للبشريةرة يف عهود  .  -

وب بالعبارة نفسها يف األسل )ىكذا تكلةرم زرادشت(و )النةريب(تنتهي اللقاءات بُت األديبُت بلقاء  -

 البياين.

كبل األديبُت طرقا مواضيع متشاهبة فيما بينها, مثل موضوع العمل وغَته, أما بالنسبة لؤللفاظ -

, واليت وردت عند كليهما 1)واليت تعٍت إشراق ادلعرفة الكاملة(فهناك العديد منها مثل لفظة "الظهَتة" 

الن الظهَتة ترقص فوق ("النةريب" قائبل:فيذكر جربان يف هناية كتابو  بنفس اللفظة ونفس ادلعٌت.

 ,  2)هنار كامل, فيجدر بنا أن نفًتق إىلرؤوسنا, ويقظتنا النةراقصة قد حتوةرلت 

ىذا ىو الشفق يلوح على صبيحيت, وقد طلع هناري, فأشرقي ("يف هناية مطافو أيضانيتشوويقول "

 3.)بأنوارك أيةرتها الظةرهَتة العظمى.

 

                                                             
 .88ادلرجع نفسو,ص- 1
 .120م, ص1988دار ادلعارف للطةرباعة والنةرشر, سوسة, تونس,يب, جربان خليل جربان, النةر - 2
    .83من ادلشرق وادلغرب, ص أدباءعيسى الناعوري, -3
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 : نقاط االختالف -2

تشو فيلسوف خيضع دلنطق العقل اجلبةرار, فهو يدعو إىل الرةروح اليت تصدر عنها القوة, واىل فناء ين -

 ما بك يا زرادشت؟ قل كلمتك وحطةرم نفسك إىل(اجلنس البشري يف سبيل خلق السةروبةررمان, ليقول:

إذا أشارت (قول:, أما جربان فهو يدعو إىل احملبةرة والتةرسامح واإلديان والسةرموةر الرةروحي, في1)شظايا. 

 .)2احملبةرة إليكم فاتبعوىا, وان كانت مسالكها صعبة متحدةررة

تشو لتزيد العزب ادلادةري إحلادا وماديةرة؛ بعيدة كل البعد عن معاين اإلنسانية, على يجاءت دعوة ن -

عكس جربان الذي كانت دعوتو النةرابغة من إديانو العميق باهلل, لينقل آراءه يف شؤون احلياة على 

تشو عن يوصلة اإلنسان مببلغ الوجود, فجاءت عبارات ن النةراس ويعمةرق عنهم معٌت الشةررةر واخلَت,

ال الو إال اهلل, وال إلو من قبلي ...لقد مات مجيع (تقطر بسموم السخرية واحلقد فيقول:خالقو 

بإديان عميق,  . بينما يتحدةرث جربان عنو3)اآلذلة, ونريد اآلن أن يعيش السةروبةررمان "اإلنسان األعلى"

 4.)وإن شئتم أن تعرفوا ربةركم, فبل تعنوا حبلةر األحاجي واأللغاز.بل تأملوا فيما حولكم ... (فيقول:

 

 

                                                             
 .523ول ديورانت, قصةرة الفلسفة, ص- 1
 .21جربان خليل جربان,النةريبةر, ص- 2
 .521ول ديورانت, قصةرة الفلسفة,ص- 3
 .26جربان خليل جربان,النةريبةر,ص- 4
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ال تنسوا أنٍت سأعود إليكم مرةرة أخرى ( :نيبةر جربان وعد أىل "أورفليس" بالعودة مرةرة أخرى, فقال -

أحب من يسعى إىل (  فبل أمل لو بوالدة أخرى, فيقول: نيتشو,وأمةرا 1)...ألنةر امرأة أخرى ستلدين.

 2)منو مثةر ديوت. أمسىخلق شيء 

ن الفن أتشو", فعاد كما كان فنانًا يؤمن بينفس جربان القلقة مل تطق صربًا على فلسفة "ن أنغَت   

نرسم أن نعكس روح الشجرة ال  أننفهم الطبيعة, وننقل معانيها دلن ال يفهموهنا, فالفن  أنىو 

, مألوفان نرى يف ادلألوف ما ليس أأمواجو بتبلطمها, و  نصوةرر أنبضمَت البحر ال  نأيتن جزيئاهتا, وأ

  3فم باسم. أو يتفيض من جرح دام أغنيةتفصح عنو, بل ىو  رأياوالشعر ليس 

تشو إىل أن يتشو", ودفعو اإلعجاب بنيوألن جربان مثلو مثل أيةر فنةران, عرف كيف يلقن فنةر "ن  

تشو" جديدا, ولكن "جربان" الشاعر مل يستطع أن يصبح صورة حقيقية يحياول أن يكون ىو أيضا "ن

تشو", وحينما حاول أن يرتدي ثوبو كان واضًحا أنةر ىذا الثوب مستعار, وظلت الصلة بينهما يمن "ن

 قائمة على اخليال والقالب.   

   

 

                                                             
 .108ادلرجع نفسو,ص- 1
 .552صةرة الفلسفة,صقول ديورانت,  - 2
 .49م,ص2000, 9دار الشروق للطباعة والنشر,مصر,ط ترمجو موازية للنصُت االصلليزي والعريب, جربان خليل جربان, النيب, ثروت عكاشو,- 3
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دير هبا القارئ ليدرؾ فحواىا ويفهم احلقيقة  أفحكاية, يكفي  أوليس رواية, « كتاب "النيب"  
تقف  أف, وحكمة, وفلسفة, فال تًتؾ عبارة من عباراتو قبل أدبادلنطوية عليها, ولكنو دائرة علم, و 

 . »1إليكعلى احلقيقة اليت وراءىا, وتتفهم العقيدة اجلديدة اليت حتملها 

باللغة العربية مث عدؿ فيها  بدأهجرباف كاف بفكر يف ىذا الكتاب منذ حداثتو. حيث  أفالظاىر «  
استقاـ لو ادلعٌت, وقد ترجم  أف إىل, وانو ظل مخسة سنوات وىو يكتبو, ويعيد كتابتو االصلليزية إىل

 .2»ضلو عشرين لغة  إىلالكتاب 

يبعد برىة عن صخب الفعل  إذ لإلنساف أساسيةالعادية وىو حاجة  حيدث يف احلياة التأمل إف 
والفهم والسيطرة على األشياء و التجربة يصيبها تغَت عميق حينما  ودينحو القدرة على الرؤية الصادقة

 تنتقل من حيز الفعل إىل حيز التأمل وىي تتميز بنوع خاص من الثبات والوحدة والصفاء.

 احلسية األغراض إىلوتسمو هبا  عن التديل  اإلنسافدارؾ صورىا ترتفع مب أمسىيف  التأمليةوالتجربة   
تتعاوف يف  إذ األدبيةالتجارب  أرقىمن  التأمليةاليت تثَتىا غرائزه الشهوانية, ومن ىنا كانت التجربة 

العقلية والشعورية والروحية واجلمالية, فتخرج مادة ىي مزيج من القدرات  اإلنسافتكوينها قوى 
حكمتو ومن الشاعر رقتو ,  فطرة نقية الف صاحبها فيو من الفيلسوؼ ذيي كل السابقة كلها فًتض

 .3ومن الصويف شفافيتو ومن الفناف ذوقو ونبوءتو
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 التأمل الرومانسي )وحدة الوجود والمعادل الموضوعي للطبيعة(: -1

اإلنساف؛ وىذا ادلبدأ نظر الشاعر للطبيعة يف كتاب النيب على أهنا كياف ال ديكن أف ينفصل أبدا عن   

مزج  « "النيب"ويف كتاب   , أقر بو الرومانسيوف الذين اعتربوا اإلنساف متوحدا بعناصر الطبيعة والوجود

ة والطبيعة ىو الطبيع فاإلنساف, اآلخرمزًجا ذاب معو كل منهما يف كياف  واإلنسافالطبيعة جرباف بُت 

 .1»ة وقانوف واحد وحب ابدي ال هنائي واحدواحد وخليقة  بأصل إالمن ىي اإلنساف, فهو ال يؤ 

من منحى  أكثرمقلدة, ويف  أوتظهر الرومانسية عند "جرباف", عميقة واثقة ساطعة, وغَت تابعة   

جمع بيوتكم كلها في يدي, فانثرىا كما ينثر أستطيع أن أليتني  2«وحاؿ, كقولو يف "البيوت":

 والغاب.الّزراع َحبَّو بين الّسهل 

 إلى, ومسالككم مروج ُخْضٌر, فيسعى كل منكم بين الكروم أوديةطرقاتكم  أنتمنيت لو 

   .» 3...بثيابكم األرضصاحبو, وتعودون وقد عِلق عبير 

لو وجد في ىذا العالم كلو شجرة واحدة وال شجرة أخرى سواىا, لحجت « ويف ذلك يقوؿ:

 4.»إليها شعوب األرض وخشعت تحتها وعبدتها

                                                             
 .27ص النيب, ثروت عكاشو,ترمجو موازية للنصُت االصلليزي والعريب,مقدمة جرباف خليل جرباف,  -1
 .222,ص3كاظم حطيط, أعالـ ورّواد يف األدب العريب,ج -2
  .23ص  ,ادلرجع نفسو -3
 .27ادلرجع نفسو, ص -4
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والًتاب  األرض أحب؛ كانت ىذه الكلمات دائما على شفيت جرباف, فقد  الطيبة السوداء رضاأل 

 والعباد بل بالتقديس  واإلجالؿعميقا بالتوقَت  إحساسا لألشجاروكل ما منا منها, كما كاف يكن 

مع الطبيعة ويتناغم؛ فالبشر كذلك رلموعة  اإلنسافيتسق فيها  متآلفةالوجود كلو وحدة  أفوكما   

 بالد  إىلطوائف وعشائر, وينتموف  إىلالبشر ينقسموف « فيقوؿ: متحدة واف وزعت بُت بالد سلتلفة

كلها وطٍت, والعائلة   فاألرضذايت غريبا يف بلد واحد, وخارجا عن امة واحدة,  أرى وأنا وأصقاع

  وأحببتاجلنس البشري,  أحببتلقد « يـو عيد مولده:: يقوؿ جرباف يف قصيدة لو البشرية عشَتيت

 األوؿ فأحببتواحد يلعنها وواحد يباركها وواحد يتأملها,  :الناس حبا مجا وأرى الناس يف احلياة ثالثة

, وتعلو عنده وحدة اجلنس البشري فوؽ »الثالث حلكمتو وأحببتالثاين ألرحييتو,  وأحببتلتعاستو 

ذلا  اإلخالصالزمن والتاريخ واحلدود, وتتمثل يف االمتدادات الثقافية واخللقية والسياسية, وال يتعارض 

 1.القومي اإلخالصمع 

 ادلتتبع لقصائد جرباف, جيدىا دائما تعرض لفكرة فلسفية عميقة؛ مثل وحدة الوجود, التناسخ, إف  

اجملتمع وقيمو, وسلوكيات الناس,  أحواؿة واعتبار ادلوت مرحلة انتقالية ومناضرات يف استمرارية احليا

 وال خيرج عن ىذه الدوائر سوى قليل من الغنائيات اليت غلبت عليو العاطفة.

                                                             
 .23جرباف خليل جرباف, مقدمة النيب, ثروت عكاشو,ترمجو موازية للنصُت االصلليزي والعريب, ص  -1
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اىر الطبيعة حوذلم, الليل والبحر, ىذا اجلديد الذي ال يبلى الشعراء من مظ أنظارابرز ما لفت  ولعل

, فيكاد كل واحد منهم يقوؿ الليل بظالمو ووحشيتو وسكونو أماعاـر الذي ال ينفذ, وذلك اخلصم ال

 فيو شعرا.

تبدو  فقد« احملدودة, أبصارىممن خالؿ شعورىم وليس من خالؿ  األشياءفادلهجريُت يروف   

يعرفوف كيف يستنبطوف منها  بتأملهمالناس ولكنهم  أماـادلشاىد اليومية عادية  أوالظواىر الكونية 

الكثَت, ويستنطقوهنا, وخَت شاىد على ذلك جتارهبم مع الطبيعة؛ فقد اندرلوا فيها لدرجة االحتاد 

حالهتم للمعرفة والقيم , وتعلموا منها ادلبادئ, وصاحبوىا يف ر  األحياءوالفناء وخلعوا عليها صفات 

  .1»اإلنسانية

وظف الشاعر العديد من عناصر الطبيعة كمعادؿ موضوعي دلشاعره وأحاسيسو؛ حيث  حيث  

جعلها ناطقة بلساف حالو يريد اإلفصاح من خالذلا عن خلجات وجدانو وحنُت نفسو وآمالو 

وطموحاتو يف احلياة, ومن أبرز عناصر الطبيعة اليت استخدمها الشاعر كمعادؿ موضوعي لذاتو رمز 

 حيث يقوؿ يف كتابو النيب: االردتاء يف عبابو, ناطقا يدعو الكائنات إىلالبحر؛ حيث جعلو 

 البقاء؛ أطيل أننو ليس لي أعلى  «

 اقبل, وال مفر من نشر الشراع. أنيهتف بي  إليوفالبحر الذي يهتف بكل الكائنات  

 , ليل لهاب يحرق الساعاتن بقيت جمدت وتبلورت واحتواني قالب برغمفإ 

                                                             
 .   23ص ,ادلهجر أدبصابر عبد الدامي,  -1
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 كل ما حولي ىنا, لكن ما السبيل؟..اصطحب معي  أنليتني استطيع  

   1.»األثيرحين ينطلق ال يحمل معو جناحيو لسانو وشفتو, لكنو يمضي وحيدا ينشد  الصوت

, ورمزا يفوؽ كل رمز, والبحر فيو   وأيالبحر يف وصف الطبيعة؛ عزما  أفحيث يرى جرباف    عـز

فيو  أفكما  يبدو من ورائو نائيًا غامضاً, البعيد الذي األفقوالتفكَت والتطلع ضلو  التأملكثَتا من 

حشة والسكوف, ويف اذليجاف والقلق زلاوالت للقرب من البحر والتشبو بو يف الوحدة والو 

                                                                                                                                       واالضطراب.

فالبحر عنده مصدر احلياة منو تبدأ واليو  فيو مع" صورة دلبدأ احلياة, وكل قيم تتجوالبحر عند "جرباف 

تعود, وىذه النظرية عند جرباف خياؿ شعري وتأمل بعيد عن احلقائق العلمية لكنو فيو مسحة فلسفية 

 ؿ جرباف يف كتابو النيب: يعرب هبا جرباف عن رأيو اخلاص يف مصدر احلياة, يقو 

 وأنت أيها البحر الفسيح, بل األم الهاجَعة «

 .2 »ُر والجدوُل السَّالَم والحريَّةيا من في صدرك وحدك يجد النه

 عرب جرباف عن شدة ارتباط فلسفتو مبظاىر الطبيعة ويلخص يف الوقت نفسو ىذه الفلسفة وىو كما   

 في قبضة من صلصال  أو ,يلتمسها في الشقائق الحكمة خلوا من يبغي...« يقوؿ يف كتابو النيب:

                                                             
 .03ترمجو موازية للنصُت االصلليزي والعريب, ص جرباف خليل جرباف, النيب, ثروت عكاشو, -1
 . 02ادلرجع نفسو, ص -2
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 . 1»حمرأ

, الطبيعة نظاما دقيقا خاضعا لقانوف كوين حيرؾ الشمس وكل ما حييط هبا أف" جرباف"ويرى   

ويستمد قوتو من قدرة اهلل, ومن مث كاف حيمل للنظاـ الطبيعي ما يشبو التقديس ويرى يف الطبيعة اليت 

 .ات وليس مفروضا عليهاللحرية ادلثالية؛ الف القانوف ىنا نابع من الذّ  يسودىا النظاـ جتسيدا

الرائعة  والطبيعة واحلب واحلياة, وينسكب نورا ال ينَت غَت اجلوانب اخلَتة باإلنساف"جرباف"  ويتغٌت  

الذات  إىلوصالحو وصفائو ونقائو من الشرور, انو يهمس  اإلنساف, مؤمنا ينفع واإلنسافيف احلياة 

يف عامل السماء  متآلفةالكامنة يف البشر مجيعا, اليت تنفلت من الصور ادلادية لتلتقي متحدة  عظمىال

 العظيم الذي ديثل يف كيانو غَت احملدود البشَر امجَع حلمًا ودمًا والذي ىو وحدةٌ  اإلنساف إىليتحدث 

تها ويتبّينها يف روح احلب مبجموعة من الكائنات احلية حيس هبا يف حرك إدياف , فإديانو بالطبيعةمنو

يرمز يف الطبيعة  شيءكل   «: األمومة برباطالنابعة من مجيع ادلرئيات واحملسوسات ترتبط بالطبيعة 

كل            وأـّ  ..واألزىار األشجار أـىي  األرض.. وىذه األرض أـ, فالشمس ىي األمومةم عن ويتكلّ 

 بالذاتة الُمًْتَعة باجلماؿ واحملبة.. والطبيعة مرتبطة البديّ  األزليةيف الكوف, ىي الروح الكلية  شيء

وحيس هبا حُت  األعماؽروحو الكامنة يف  إىلهتمس  إهنامن ارتباط اجلسد,  أعمقارتباطا  اإلنسانية

التجاذب بينو  أشبو, فما أسرارىاالطبيعة كاشفة لو عن  إىلذاتو فتهفو روحو  يتحلل القناع ادلادي عن

 فإذاحىت يعانق الشاطئ احلبيب,  يتدفقجاذب بُت ادلوجة والشاطئ, ما يكاد ادلوجع وبُت الطبيعة بالت

                                                             
 .41ادلرجع نفسو,ص - 1
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ما  إذا« ذلك الشاطئ, وبالتجاذب بُت ادلطر والروض حُت يقوؿ ادلطر: أقداـما اضلسر اسًتخى على 

 .1» أغصاهناوعانقُت  ثغور أزىارىا وقبلتُ  روضًة مجيلة سقطتُ  رأيت

  ل الوجودي:التأمّ  -2 

بوحدة  ادلطلق وموقفو من الوجود, حيث جهر بإديانو التصور للوجود ىو لب عقيدة جرباف ىذا   

 .األصواتالوجود فهو دائما يرى صورتو يف الكل ويسمع صوتو يف كل 

عنده  واألرواحعن صوره  من مفهومو فهو قائم بصرؼ النظر أعماؽ إىلوالوجود عند جرباف ديتد  

, واف وحدة الوجود عنده ال تعوؽ منو الشخصية وال حتوؿ تتناسخ وفكرة ادلوت تعٍت االنتقاؿ ال العدـ

 بينها وبُت احلركة احلرة ادلستقلة ذات الطابع اخلاص .

 أفيلية وفيلسوفهم "بارمينودس" الذين يروف ويلتقي جرباف يف بعض نظراتو للوجود مع ادلدرسة اإل  

استقالؿ الشخصية الفردية مع اقتناعو بوحدة  إىلالوجود نفسو, ويظهر اجتاىو الوجود ىو  أصل

لقد ولدتما « 2: يقوؿ ادلصطفى رليبا على سؤاؿ "ادليًتا" عن الزواج " الوجود يف حديثو عن الزواج

 الموت الشهباء. اجل  أجنحة بأيامكماتكونان, حينما تذىب  ومعها األبد إلىمعا وحقا تظالن 

 حتى تتيحا لرياح تضالن معا, في سر اهلل المكنون. ولكن فليتخلل التئامكما ُفْسحات؛كذلك 

                                                             
 .34 -31ترمجو موازية للنصُت االصلليزي والعريب, ص  جرباف خليل جرباف, مقدمة النيب, ثروت عكاشو, -1
 .332امي, أدب ادلهجر, صصابر عبد الدّ  -2
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                                                                           1.»السماوات أن ترقص بينكما

بشخصية "بليك" وبقراءاتو  تأثره إىلف ذلك يرجع بأ ر الدكتور ثروت عكاشو يف كتابوويفسّ   

 االستيعاب يقوؿ: أو االسًتخاء أو"لنيتشو" يف قلب مدنية سريعة سطحية ال تعرؼ معٌت التمهل 

ىذه احملاولة البارعة يف حتليل سر الوجود ومحل الناس على فهمو والوقوؼ  إىللعل ىذا كلو دفعو «

 .2»عليو

تظهر جلية يف بعض فصولو, كقوؿ الكاتب يف كما تربز وحدة الوجود وتربز يف كتاب "النيب" و     

 و ادلشرب" على لساف من يذبح هبيمة. ادلأكل"

 ».  وما دمي ودمك غير العصارة التي تغذي شجرة الحياة «

 وقولو يف "اجلردية والعقاب":

جذور الشجرة الصالحة و الطالحة والمثمرة يلتف  أنّ فهو لو فعل ذلك لوجد من غير شك «

 .3» األرضبعضها على بعض في صمت قلب 

   

 

                                                             
  .71صترمجو موازية للنصُت االصلليزي والعريب,  جرباف خليل جرباف, النيب, ثروت عكاشو, -1
 .332صابر عبد الدامي, أدب ادلهجر, ص -2
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 وفي:صّ ال التأّمل الوجداني -2

استعاف جرباف على إطالؽ خيالو بالتأّمل والّصمت, شأف الّصوفّية منذ القدمي فلّونت الّنزعة الّتأملّية   

أشعار جرباف, وكانت الينابيع األوىل اليت غّذت شعر جرباف تًتاءى يف الطّبيعة والغاب, ألهّنا صورة 

 -وما الطّبيعة(اصفا ذلا وحقيقتها,زلسوسة دلا يتوؽ إليو من انطالؽ ودتّرد على القيود, فنجده يقوؿ و 

, 1)سوى مرآة اإلنساف...فمصباح الطّبيعة ليس يف الطّبيعة عينها, بل يف اإلنساف نفسو. -يف الواقع

فجاءت مناجاتو إليها على أساس أهّنا مرآة للّنفس اإلنسانّية, ومالذه الوحيد يف عامل كثَت الّزحاـ 

واجلسد, فجاءت أحاسيسو  إحساس بوحدة الّروحكذلك شّف أدبو عن  واجلدؿ والّضجيج,

ومشاعره صادقة, ذلك ألهّنا نابعة عن جسد وروح مّتحدين مع بعضهما البعض, واتسم أدب جرباف 

ونتمّتع بكّل شيء في ىذه الحياة خلقنا اهلل لنفرح « بالّنشوة الّصوفّية فهو القائل يف رسالة لو:

,فهو يدعو إىل الّتمّتع باحلياة يف ظّل حكمة صادرة 2» على قدر ما ترسم الحكمة في أعماقنا...

 من األعماؽ حقيقّية وصادقة.  

وعلى الّرغم من ذلك, فقد جتّلت الّروح االجيابّية ادلؤمنة لدى الّشاعر يف نظرتو ادلتفائلة إىل احلياة   

جل أف خيلق إنسانا وآرائو البّناءة اجّتاه اجملتمع, إنّو ينظر إىل اإلنساف يف طينو ووحلو, لكن من أ

جديدا, فهو يدعو إىل اذلدـ من أجل إعادة البناء اجلديد, فظّل بذلك تأّمل جرباف فيما حولو زلصورا 

ضمن نطاؽ اإلدياف ادلوروث يستمّد وحيو من الكتب الّسماوية, ويعترب العامل الّروحي حقيقة ال تقبل 

                                                             
 . 11,ص7210, 2دمشق, ط ,دار الفكر للطّباعة والّنشر والّتوزيع,)ادلضموف وصورة الّتعبَت(الّنثر ادلهجرّي  شًت,عبد الكرمي األ-1
 . 10ادلرجع نفسو, ص-2
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عـز يرافق الّشبيبة وجّد يالحق الكهولة وحكمة تتبع  «مناقشة وال حتتاج إىل برىاف, فهو يرى احلياة

ف جرباف يف جّل كتبو يتكّلم كأنّو واعظ روحي باسم الديانات كّلها  ,وذلذا فقد كا الّشيخوخة,...

وىذا ما  وعواطف البشر كّلها وآماؿ الّناس كّلها, مدافعا عن كّل ادلظلومُت والّضعفاء يف العامل كّلو,

كانت تسيطر عليو طبيعتان متفّوقتان: طبيعة الفّنان «ل نعيمة بقولو: يؤّكده صديقو ميخائي

  , وديكننا إضافة1» .الوجداني المرىف الحّس والّشعور, وطبيعة المرشد والمصلح والواعظ

 ين الطّبيعتُت ؛وىي طبيعتو الّثورية ادلتّمرد على كّل القيم والعادات والّتقاليد.ذطبيعة ثالثة إىل ى

ي وجد أّف مولده جرى يف الوقت نفسو الذي ولد فيو ادلسيح, أي يف السادس من  وجرباف الذ  

كانوف الثاين, يرى أنو دعي تيوصوفيا, إىل صوفّية حاوؿ أف حيّققها يف ذاتو, وأف يدعو الناس إىل 

 حتقيقها برفض التقاليد, واعتناؽ مذىب احملبة, والّتعايل فوؽ األدياف واجلري يف الطريق الروحية اليت

اختطها ادلسيح, واختاذ ادلسيح مثاال أمسى لكل كماؿ, وىكذا صلد عند جرباف ىاجس التمثل بادلسيح 

 2ألنو يرى فيو اإلنساف السوبرماف ادلتألّو.

وجد جرباف يف التيوصوفّية غذاء لنزعتو الّصوفّية ودعما لرسالتو اإلصالحّية, ومنطلقا لعملو   

اإلجتماعي, كما وجد تفسَتا للهاجس اإلصليلي الذي كاف ديأل أجواءه الروحية, فراح يفهم بعض 

و وادلثاؿ األعلى أقواؿ السيد ادلسيح وتعاليمو على الطريقة التيوصوفّية, فيجد الرجعة, واإلنساف ادلتألّ 

للكماؿ اإلنساين الذي أهنى دوراتو التقّمصية وتألّو, وانتصب يعّلم الّناس كيف ينعتقوف, والذي إف 

                                                             

 .734,ص3002, سبتمرب411,العدد)لبناف احلريّة لن دتوت(رلّلة العريب, - 1
 .322,ص7232, 7,دار اجليل للطباعة والنشر والتوزيع,بَتوت, لبناف,ط)احلديث األدب(العريب  األدبحّنا الفاخوري, اجلامع يف تاريخ  - 2
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عاد إىل األرض فإهنا تكوف عودتو دلساعدة الناس على السَت يف طريق اإلنعتاؽ, حىّت ينتهوا معو إىل 

 .1دائرة الّنور األعلى يف وحدة كونّية شاملة

وال جتد فروقا بُت  وفّية ترفض من أجل ذلك الّتقاليد واألنظمة اليت توارثتها األجياؿ,والتيوص  

األدياف؛ فهي مجيعها يف نظرىا واحدة, وال تقـو إاّل إذا توّجهت باإلنساف إىل معرفة ذاتو ومنها إىل 

لب اإلنساف ختليو التعايل الّتأذّلي الذي حيّقق الّذات اإلنسانّية الكاملة فيو؛ فهي إذف تتوّجو إىل ق

باحملّبة من كّل ما يعوؽ منّو التعاليم اإلذلية, وجتعلو بصفاء احملّبة مصدرا لإلذلاـ ومركزا لإلشعاع 

 شراقيّ اإل

وىي من مّث تقوؿ بالوحدة هنائيا بُت اإلنساف واهلل, ودتتّد يف نظريّتها إىل حلولّية حتّل اهلل يف كل جزء 

ة تنطلق من اهلل كإشعاعات الشمس مث ترتّد يف موجات صَتوريّة من أجزاء الكوف, واىل وحدة كونيّ 

 2متالحقة.

ال شّك أف جرباف سلك يف فلسفتو طريق النمّو التطّورّي, فكانت مرحلتو األوىل مرحلة الرومانسية   

 ادلتأّلمة اليت تنتصر للدين من مفسديو, وللمجتمع واحلياة االجتماعّية من الذئاب البشريّة والظادلُت,

وكانت مرحلتو الثانية مرحلة القّوة والتمّرد  و الثورة على التقاليد والعادات, واالمتداد يف الطموح 

 اإلنساين إىل التحرر ادلطلق, وكانت مرحلتو األخَتة الوقوؼ مع ادلصطفى يسوعا إنسانيا أهنى دوراتو 

 حملّبة وتربطها بعضها ببعض التقّمصّية وجتوىر يف الّذات الكلّية, ويف وحدة وجوديّة, تشرؼ على ا
                                                             

 323العريب,ص األدبحنا الفاخوري, اجلامع يف تاريخ  -1
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 1برباط مقّدس أزيل.

ويف غمرة ىذا التطّور تعمل الرؤى التيوصوفّية عملها, فتصّب األفكار اجلربانية يف حلولّية خترج   

الرجل من أزمتو النتشويّة, بل تذيبها يف اشراقية توّحد ما بُت اهلل والكوف, وجتعل من احملّبة جاذبّية  

ال يقـو مقاـ أنظمة البشر ادلصطنعة؛ وىكذا فاحللولّية يف نظر جرباف ىي حلوؿ كونّية, ونظاما شام

اهلل يف العامل حلوال جوىريا, ىي اهلل يف الكل والكل يف اهلل, وىكذا يف الطّبيعة كّلها مظاىر إذلّية 

يسمو  واإلنساف للجماؿ الوجودّي, واجلماؿ جوىر الوجود الطبيعّي ومبعث احملّبة اليت تسَّت الكوف,

باحملّبة وهبا يندمج يف وحدة الوجود , وقد عرّب جرباف يف شىّت آثاره عن حتمية التقّمص وقاؿ انو جاء 

إىل األرض عّدة مرّات  وأنطق ادلصطفى هبذا الرأي فوعد أتباعو بالعودة؛ والعودات ىذه مراحل معرفة 

واحلياة اجلديدة حلقة من دورات من تنتهي بالتألّو كما قلنا سابقا, وىكذا فادلوت باب حلياة جديدة, 

اجلهد الشخصّي يتفّوؽ بو اإلنساف على الّذات بادلعرفة واحملبة اللتُت يصالنو باهلل الّذات الكلية 

الكربى, وهبذا خيتلف جرباف عن ادلتصوفُت الذين يعتمدوف التقّشف للوصوؿ إىل اهلل, ويقولوف 

يتنّكر ذلذه الطريقة ويرى يف اجلسد رفيقا جوىريّا للنفس, بادلشاىدة طريقا إىل إدراؾ اهلل, أما جرباف ف

وىيكال ذلا حيل فيو اهلل, كما يرى يف اليقظة ادلعنويّة والروحّية طريقا إىل إدراؾ اهلل, والوحدة اليت 

يطلبها يف الطبيعة ليست للّنسك والصالة والتقّشف بل سعيا وراء اليقظة الروحّية, وغوصا يف حبار 

   2اميا عرفانّيا إىل اهلل.احملّبة, وتس
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لقد أضحت النزعة الصوفية دين "جرباف" وعقيدتو وأصبح ىو نبّيها الداعي إليها, وإذا كانت نزعتو  

 عناقًا  بُت ادلسلم وادلسيحي, فهي كذلك عناؽ بُت الدين واحلياة.

يهم إذ يعّد وقد أثارت نظرتو ىذه عداء كبار رجاؿ الدين ادلسيحيُت ضده, فهو يف رأيهم خارج عل

 "الّنيب": والكنيسة من صنع البشر, أليس ىو القائل يف كتاب

وىل الّصالة اال انطالق الروح في األثير الحّي؟, فإذا كنتم تجيدون العزاء حين تصّبون  «

نفوسكم في الفضاء, فإنكم لتستشعرون السرور أيضا حين تسكبون فيو مطالع النور من 

 قلوبكم.

وإذا كنتم ال تتمالكون دموعكم حين تغريكم أرواحكم بالصالة, فسوف تحّثكم عليها مرة   

 أخرى على رغم بكائكم, حتى تأتوا إلى الصالة متهّللين.

فان نفوسكم لتصعد حين تصّلون, لتلقى أرواح أولئك الذين يصّلون في اللحظة نفسها,   

 1.» وىيهات أن يكون لقاء إال في الصالة
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 بي:جبران والنّ  -4

الكامل  لإلنسافيقدـ لنا نفسو, ويقدـ لنا مع نفسو صورة صحيحة  أفيب جرباف بكتابو النّ  أرادلقد   

نفوس البشر, وهبذا ادلعيار نفسو يقوِّـ جرباف عملو؛  إلصالحجتاربو عن ضرورة وجوده  أسفرتالذي 

انو البد من  عرضا لفكره حُت غرس يف وجداف "النيب" ُمُثال آمن إالكل ما فعلو ليس   أففهو يرى 

شلارستها يف احلياة؛ فالتوقف عند كتابتها ال يعٍت شيئا, لكن اقًتاهنا بالتطبيق يف احلياة اليومية ىو 

الذي يعطيها بعدىا احلقيقي, وتلك رسالة جرباف, لقد عرؼ اخلطيئة بنفسو وعاش فيها, وعن طريق 

 أسرارما غمض عليها من  إىلمعلم يقودىا  إىل, وَشَعر حباجتها اإلنسانيةنقائص النفس  أدرؾجتاربو 

انو ىو, ورمبا  -الفنانُت والعباقرةف كل أش-ىذا الوجود.., مث لعلو بُت خطاياه وجتاربو, كاف يشعر

رج لنا خي أف إالمن سبيل  أماموىذا الّسر ووقف عليو وفهم حقيقتو, ومل يكن  إىلوحده الذي اىتدى 

بكتابو "النيّب" يطل بو على العامل بشخصية ادلعّلم ادلستنَت, ومل يكن ىذا الغرور بدعا بعد حياة مليئة 

 .1باحملن والتجارب واآلالـ 

 ينحدر, على انو بعد تفكَت طويل أفالقّمة, ومل يريد بعدىا  إىليب" لقد وصل جرباف يف كتاب "النّ   

 أف, فبعد اإلنسافسلسلة تعاجل بقية صالت  حياتو, يف إنتاجلبقية  األساسيةوضع يف ذىنو اخلطوط 

بالطبيعة يف  اإلنسافيعاجل صالت  أف أراد, اإلنساف بأخيو اإلنسافيب" صالت "النّ  كتاب  تناوؿ يف

صغَتىا وكبَتىا, قطرة الندى مع احمليط,  األشياءيب", فمضى يشرح لتالميذه التسعة ترابط "حديقة النّ 

 "     خيتم ىذه السلسلة ب"موت الّنيب أف أراد كذلك  النهار والليل, والنور مع الظالـ,... والفصوؿ مع
                                                             

1
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 األمسيف الفضاء وعن  األثَتعن  إليهابعد عودتو من جزيرتو فتوافد عليو مجاعات شىّت يتحدث 

 إطالؽالساحة العامة لرمجو بعد  إىل,... وعن "سجن النيّب", مث ذىابو األربعةوالغد, وعن الفصوؿ 

"رمل وزبد" ليسد بو فراغ حياتو  صربه مل يطاوعو حىت يكمل مشروعو فاخرج كتابو أفسراحو, وعلى 

اف "النيب" ولسوؼ حيس القارئ يف الكثَت من الفكرية, وىذا الكتاب حقيقتو امتداد لكتاب جرب 

قولو يف   وطفى" يف كتابو "النيّب", تردد ما جاء على لساف "ادلص أصداءفقرات ىذا الكتاب انو 

ثان يدا كل يوم يصبح عادة, ثم ال يلبالذي ال يضفي على نفسو جد الحبّ  «كتاب"رمل وزبد":

 أف, ديكن »حدىما اآلخرأمن ما يعانق  أكثرما بينهما من ودٍّ  يعانق المتحابان «أو, » يكون رقا

 «"احلب", وقولو كذلك يف كتابو "رمل وزبد": موعظةيكوف ىذا تتممو دلا جاء يف كتاب "النيّب" يف 

 إليوشدُّ أ أنتتعطَيني ما  أنالجوُد  وإنما, إليوأشدُّ منك حاجة  أناتعطَيني ما  أن ليس الجود

ويف قولو يف كتاب  ,دلا جاء يف كتاب "النيّب" يف موعظة "العطاء" وأف يكوف تتمّ , ديكن »حاجة مني 

يكوف ذلك تتممو  أفديكن  »نعيش لنهتدي وكلُّ ما خال ذلك لوٌن من االنتظار إنما «"رمل وزبد":

ما جاء يف كتاب "رمل  أفّ دلا جاء يف كتاب "النيّب" يف موعظة "اجلماؿ", ومن ىذه النماذج يتضح 

 إىلواجلنوح  األسلوبوالتلوين يف  اإلضافةمن  شيءوزبد" ىو ترَداٌد دلا جاء يف كتاب "النيّب" مع 

    .1مزالرّ 

 

                                                             
1

  .707-700, ص ادلرجع السابق -



 التأمل في كتاب الّنبي مظاىر وتجليات                                         الفصل الثاني      

 

55 

 

 جبران في ميزان النقد: -5

العريب احلديث, ويكفيو  األدببعيدا يف حياة  أثرامتنوعا ترؾ  إنتاجا خلق جرباف خليل جرباف لقد  

 أضعافااليـو  أصبحوامتحررا, وذلك الف قراءه  إنتاجاالشرقية لتنتج  األقالـ أماـفضال انو فتح الطريق 

 واللغات. األجناسمضاعفة, وىم يف ازدياد مستمر عاما بعد عاـ, وىم من سلتلف 

هم, اخلالدين, وقد تستمد احلماسة ببعض األدباءبُت  فوضعو بعضهم من وقد كتب كثَتوف عنو «  

ومعلم للمجتمع,  لألخالؽ, وقلة من يروف فيو سوى زنديق مارؽ مفسد التقديس آياتفيصبغ عليو 

 1»وفناف ونتاج بيئة وظروؼ معينة كأديبلة درستو  والقلة القلي

  فمن ىؤالء الدارسُت الذين تناولوه ؟, وماذا قالوا عليو يف دراستهم؟

  :العرب النقاد عيون في جبران :أوال 

 قيمتها فأصبحت ادلراتب, أعلى إىل رفعتو اليت ادلتميزة العبقرية لتلك عاكسة مرآة جرباف مؤلفات إف  

 النظم على ثار الذي الرجل ىذا عن قيل فماذا اخلاص, وأسلوبو الباىرة, جبماليتها اجملتمع تستثَت

 من ادلتنوعة كتاباتو خالؿ من وعزدية صدؽ بكل وادلتوجعُت ادلظلومُت عن ودافع اجلائرة, والقوانُت

                .روائعو من رائعة كذلك األخَتة ىذه تعترب اليت "ادلروج عرائس" السابق" إىل "النيب"

 مجهور رصد الكاتب فاستطاع وقلوهبم, الشباب استلهمت اليت وقصائده أشعاره, بالذكر ننسى وال

 العديد مرور رغم أنو ىو ذلك على والدليل يصدره, كاف ما كل وشغف, اىتماـ بكل يتابعوف قراء

                                                             
 .701ـ,ص7211, 7والتوزيع,طالّسمرة, يف النقد االديب, الدار ادلتحدة للنشر زلمود  -1
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 الفينة بُت كاتبنا تعرض ينفي ال ىذا ولكن.خالدا اجلرباين األدب بقي ولكن والسنُت, األزماف من

 أف ارتأينا الصدد ىذا ويف ادلضموف, أو كلالشّ  يف سواء النقاد, طرؼ من اذلجومات إىل واألخرى

 لطفي مصطفى" األستاذ بينهم من نذكر العرب, قادنال لساف على جاءت اليت اآلراء بعض نقدـ

 ."ادلنفلوطي

 مساوية ادلرأة تكوف أف ويأىب فساد, كل مصدر الغربية الثقافة يف يرى زلافظا, ,ملتزما كاف حيث«

 أقاصيص ستصاغإ ما لذا شرفها, ويصوف حيميها درع ألنو احلجاب عنها تنزع أو احلقوؽ يف للرجل

 بنوع وندد "ادلؤيد" جريدة يف جرباف على فحمل  ,ادلرأة حترر إىل وتدعو احلب, تقدس اليت "جرباف"

 صارخا تقليدا "جرباف" يقلد أف لنفسو ادلنفلوطي استباح ىذا ورغم ,"اذلاين وردة" بأقصوصتو خاص,

 .» 1 أقل بنسبة سواىا وألقاصيص "العربات" يف أقاصيصو إحدى يف "القبور صراخ" ألقصوصتو

  "نعيمة" بكتا مع يتعارض أنو "احلويك يوسف" للفناف "جرباف مع ذكريايت" « كتاب يف وصلد

 عيسىالكاتب " أديبا دفع شلا وعبقريتو, جرباف روح دتجيد يف "يونغ بربارا" مع ويلتقي جرباف, عن

 .»  2جلرباف اإلنصاؼ من كثَت احلويك يف أف القوؿ إىل "اعوريالنّ 

نو حد أ إىليلحن يف قراءتو جرباف كاف يقرأ و  أف«"سلائيل نعيمة" صديق "جرباف" احلميم يرى  أما  

 فكنت أنا أما نظمها, الذي غَت القصيدة قارئ إفحد غريب ال يعرؼ عنو شيئا لقاؿ: ألو مسعو 

 يف حلظت وعندما اللحن, من بالرغم الوزف على حتافظ كانت اليت ادلوسيقية بأذنو وأعجب أمسعة

 وعجبا نفسو, تلقاء من إليو ينتبو مل ألنو وعجبت , إليو ونبهتو الوزف يف فاضحا خلال األبيات أحد
                                                             

  33مجيل جرب, اجملموعة الكاملة دلؤلفات جرباف خليل جرباف العربية, ص -1
 .704, صاألديبزلمود الّسمرة,يف النقد  -2
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 ذلك يعيد وظل ادلدرسة, يف درسها قد كاف وإف التفاعيل, يعرؼ يكن مل فهو ول فعدأ أف حاولت

 1»معها الوزف  استقاـ بكلمة ادلقلقة الكلمة لو بدلت أف إىل عيبا فيو يرى وال البيت

 :قولو منها النحوية اذلفوات بعض إىل نبهتو أين مثلما االختالؿ أدرؾ حُت« ويصيف قائال:

 :قولو منها النحوية اذلفوات بعض إىل نبهتو أين مثلما االختالؿ أدرؾ حُت

 .الخطر الباسل يدعى الحقل وسارق                        ومحتقر مذموم الزىر فسارق

 .2»بادلنطق وال باإلعراب ال إقناعو من أدتكن فلم

 فشكلو  "جرباف" صياغة من كلو يكن مل لألسف ويا ولكنو «ويقوؿ "نعيمة" عن كتاب "النيب":  

 أفكار سيطرة من ختلص الذي "جرباف" فكأف "زرادشت تكلم ىكذا" كتابو يف "نيتشو" من اإلمجايل

 احلجج اآلتية: على ذلك يف "نعيمة" ويعتمد والفنية, البيانية أساليبو سيطرة من يتخلص مل بيئتو,

 جبال يصعد "نيتشو" وزرادشت ادلصطفى, دعاه نبيا اختذ "جرباف"و ألفكاره, بوقا نبيا اختذ "نيتشو"

 .3»رأسو مسقط ىي اليت اجلزيرة إىل يعود "جرباف" ومصطفى البحر, وخياطب

كاف يف مقدمتو   « ولقد متفوؽ اجتماعي وأديب كاتب أنو :عنو قاؿ حُت نعيمة أنصفو وقد

 جباؿ ففي اذلياـ يقارب حبا الصغَت وطنو جرباف أحب :«يقوؿ جرباف دلؤلفات الكاملة للمجموعة

 الساحرة, أسحارىا احلادلة أغصاهنا ألواف ومن عبقريتو, تفتحت اجلباؿ بُت ذلا نظَت ال اليت لبناف

 أوجاعها حيس وأف لبناف مبفاتن يتغٌت ما أوؿ "جرباف" يتغٌت أف عجب فال إذلامها, ألواف استمدت

                                                             
1

 .704, صاألديبيف النقد  زلمود الّسمرة, -
 .704ادلرجع نفسو, ص -2
 .30ـ, ص7217, 07طلبناف,  بَتوت, ادلعارؼ, مكتبة وجرباف, نعيمة بُت ,زكا طوين -3
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 من مشهد لكل العميق األمل انتفاضة السليم وجدانو ينتفض وأف قلبو, نبضات من نبضة كل يف

 شيء كل عن يودىا وكاف احملبة, حدود أقصى إىل تبعها اليت البقعة ىذه يف والرياء الظلم, مشاىد

  »1ماؿواجل واحملبة والعدؿ, الكرامة, من إال

 الفذ "جرباف "بأسلوب وخاصة ,"ادلتكسرة األجنحة" بقصة إعجابو أبدى الذي "زكا طٍت" الناقد أما

 احلب تقديس بلغ" ادلتكسرة األجنحة" ةقصّ  ففي « فقاؿ معانيو أمسى يف احلب تقدمي على وقدرتو

 واحلقيقة, وادلعرفة السعادة وأساس والتحرمي, التحليل, أساس واجملتمع لرجوال للمرأة جعلو إذ ذروتو,

 من ويقربو وادلادة اجلسد, سجن من وحيرره األوؿ, ونعيمو األوىل حقيقتو إىل فطرتو إىل اإلنساف يعيد

 »2. اهلل

 أخطاءه الدارسُتقد تناوؿ الكثَت من « عنو يقوؿ "مرةالسّ  زلمود" األديب والناقد الدكتور صلد كما

 وال الوزف, يف خيطئ كاف أنو كما , يكتب ما قراءة حيسن يكن مل أنو كيف وذكر والنحوية, اللغوية

 القوانُت من وحررىا جديدة, إمكانيات اللغة أعطى قد "جرباف" أف آخروف ورد أخطأ, أنو يدرؾ

 اجلاىلية, شعراء حىت مثلها يف وقع اليت األخطاء ىذه مثل يف يقع أف يضره ال ادلتوارثة, والقوالب

 قلب ىي اللغة, إلحياء الوحيدة الوسيلة بل الوسائل خَت إف :قائال نفسو عن يدافع نفسو "جرباف"و

 وأمها, اللغة, أب عرالشّ  كاف وإذا والبشر, االبتكار قوة بُت أصابعو, وبُت شفتيو, وعلى الشاعر

 .3» اقربى وحافر كفنها ناسج فادلقلد

                                                             
 .74ـ, ص7232, 07,طبَتوت, لبناف العريب, الفكر دار لبناف, من عبقري جرباف خليل جرباف فوزي عطوي, -1
 .71ص, وجرباف نعيمة بُت ,زكا طوين - 2
 . 701, صنفسوادلرجع  -3
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 ويل وادلطوالت, مجات,اادلع و القواميس, لغتكم من لكم « : نفسو عن مدافعا أيضا "جرباف" ويقوؿ

 أفراحهم, يف الناس ألسنة تتداولو مأنوس مألوؼ كالـ من الذاكرة فحفظتو األذف غربلتو ما منها

 جائز من فيها حيشر وما والقوايف, والتفاعيل, العروض, منها ولكم لغيت, ويل لغتكم لكم...وأحزاهنم,

 اليت الصخور يف الوزف كاف إذا ما يدري فال الشاطئ, ضلو مًتمنا يتسارع جدوؿ منها ويل جائز, وغَت

 »1. ...معو تسَت اليت اخلريف أوراؽ يف القافية أـ سبيلو يف تقف

 إىل تطمح اليت الرؤيا احلديث العريب الشعر يف تبدأ" جرباف" مع « ":أدونيس" شاعريتو عن ويقوؿ

 نتاجو ففي احلديث, العريب الشعر آخر مبعٌت يبدأ "جرباف" مع سره, تف أو تصفو فيما العامل تغيَت

 .2» مجيعا التعبَت وطرائق واألفكار, احلياة من آنذاؾ, ادلألوؼ, على ثورة

 أسلوب أفومن احلق « :فيقوؿ "جندي أنور" الناقد رأي نذكر حولو أطلقت اليت اآلراء مجلة ومن  

 أثره وفقد انطفأ ما سرعاف ولكن اذلشيم, يف النار سرياف وسرى الشباب, من الكثَت هبر قد "جرباف"

 أف ذلك واإلجتماعي, النفسي, مزاجو مع اوتضارهب ,دلنهجوا ومعارضته العربية, للنفس دلصادمتو

 زلاكاة نرباتو من الكثَت يف حاوؿ وقد اإلباحية, يف مسرفا اإلقليمية, يف مغرقا إقليميا كاف" جرباف"

 ميخائيل تعبَت حد على أشعيا, وختيالت أرميا, ومراثي أيوب, وسفر سليماف, ونشيد داوود, مزامَت

               كتاباتو فحفلت بو, تأثر الذي األوؿ األديب ادلثاؿ ىو التوراة أسلوب كاف حيث عنو, نعيمة

  والظروؼ, اجلمل أشباه يقدـ فهو األسفار من استقاىا اليت والتعبَتات الصور, من مبجموعة

 
                                                             

 . 704ادلرجع نفسو, ص -1
 .13ـ, ص3001لبناف, د ط,  بَتوت, الفكر, دار األدبية, احلداثة رائد جرباف خليل جرباف محود, زلمد -2
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 1 » األمريكي الشاعر "ويتماف ولت" بفن ذلك ديزج مث واألحواؿ

 جرباف" أف نستخلص والكتاب, العرب النقاد لساف على وقيلت مجعت اليت اآلراء ىذه من خالؿ  

 نفسو حيصن أف استطاع اآلخرين, الكتاب عن بأسلوبو ادلنفرد العبقري ادلميز الكاتب   "جرباف خليل

 .عارضتو أو ساندتو اليت اآلراء تلك من حيميو منيع حبصن

 أثرىا امتد اليت كتاباتو من انطالقا وىذا متميزة, أدبية ظاىرة فعال كاف أديبنا أف القوؿ نستطيع ومنو

 مل لو حىت التقدير, شعلة أو شعار محلوا الذين الكتاب عامل فيدخل الغرب, إىل ليصل الشرؽ من

 وال مسيحي أنو على أي إسالمي, منظور من أو إيديولوجي, منظور من ضده ووقفوا الكل يسانده

 .قصصو ونتصفح كتاباتو نطالع أف جيب

 من أخرى ألواف إنشاء على قدرهتا األجياؿ منو تستمد الذي النرباس ىو يبقى "جرباف" فإف ومنو

 .القصصي أو الفٍت التعبَت

 مصورا كاف كلها, نقل مل إف مؤلفاتو أغلب يف وأسلوبو تعبَته يف ,"جرباف" أف إىل أيضا ونتوصل

 .الكاتب بقلم ال ادلصور بريشة كتب كأمنا كاتبا, منو أكثر

 

 

 

 

                                                             
 293. ,ص7 ط بَتوت, اللبناين, الكتاب دار العريب, األدب خصائص اجلندي, أنور -1
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 :الغرب ادالنقّ  عيون في جبران :ثانيا

 الغرب إىل ليصل الشرؽ أدبو سحر جتاوز أف بعد الشعوب, أعظم ىزّ  الذي األديب "جرباف" يعدّ 

 أف حُت يف »1 ينتجوف ما يتعداىم فال معينة دلنطقة يكتبوف« الذين  األدباء من ىناؾ ألف أيضا,

 حيًّا إنتاجهم فيستمرّ «  إنساف كل إىل لتصل واألمكنة, األزمنة كتاباتو تتجاوز الذين من "جرباف" 

 2»بواإلعجا االىتماـ يثَت ونضرًا

 معابده, يف آياتو ويرتل زلافلو, يف امسو ويردد كلماتو, إىل ويصغي بأقوالو, يتغٌت الغرب جعل ما وىذا

 .أفكاره حتليل يف العلماء كبار ويتبارى

  .؟ ةالفذّ  الشخصية ىذه عن الغرب قاؿ فماذا

 األرض على باقياً  يزاؿ ال اآلذلة من جنس ىناؾ« :يونغ بربارا" األمريكية والناقدة الشاعرة عنو قالت

 إف ضلن منا ألوىية أكثر خالد, عنصر من ىم ولكن رجاالً, إياىم داعُت الزمن من حيًنا إليهم ننظر

 أو نتلقى ما ومبقدار كياننا, أعماؽ أعمق يف ادلالئكية رؤياىم هتزنا ما مبقدار وأنو التعبَت, لنا جاز

 موضوع يف نكتب عندما اإلذلي, الشبو سلتصر صغَتاً  طرفاً  نقامسهم فقط ذلك عند رسالتهم, نفهم

 » 3داد...ادل يف النور يف ريشتنا نغمس أف علينا جيب ىؤالء, اآلذلة أنصاؼ

 وكانت ذلا, حيصى ال اليت الكلية القدرة التفاتات إحدى ىو "جرباف" إف« :بقوذلا تصل أف إىل 

, وبُت بينها, زمنيّ  أف وجيب سلطة, وشخصو صوتو, يف تتجلى  »4. البشري للتفوؽ البسيط ادلفهـو

                                                             
 . 04, ص7232نوفل, بَتوت, لبناف, د ط, وأدبو, مؤسسة شخصو يف جرباف خالد, غساف -1
 .04ادلرجع نفسو, ص - 2
 .74ص لبناف, من عبقري جرباف خليل جرباف عطوي, فوزي-  3
 . 74ادلرجع نفسو, ص - 4
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 خيتلف ألنو اآلذلة, أنصاؼ مع تضعو أو بو لتصل عالية, درجة إىل " جرباف" ترفع "يونغ بربرا" ىنا

 .العاديُت البشر من غَته عن

 العبقرية ,"جرباف" ية لشخص والتقديس اإلعجاب و واالحًتاـ, اإلجالؿ من كثَت فيها نظرة وىي  

 .خالدة اصلازات من قدمتو مبا الغرب سحرت اليت

 مل أنو ولو حبنا, وجداف إىل نفذت الشخصي وجدانو سلطة إف« :عنو قائلة "يونغ بربرا" وتضيف

 أف قابل غَت ذلك, مع يبقى اخللود صفحات على توقيعو فإف لوحة يرسم أو قصيدة, أبداً  يكتب

  »1. ديحى

  غَت شواطئها إىل حتمل مل ولكنها الشرؽ, من انطلقت عاصفة أوؿ أنت« وقاؿ لو "روزفلت":  

 .2» زىورلا

 ادلقدمة األعماؿ تلك اعترب حيث باجلميل, واعًتاؼ الغرب, إىل "جرباف" محلو ما على دليل ىذا

 .سلتلفة وأعماؿ مواقف يف بأقوالو كثَتا استشهد وقد جلدتو, بٍت إىل "جرباف"يد محلتها زىور مبثابة

 كتابو يف بأقوالو يستشهد دائما « " أليس ىافلوؾ" الفيلسوؼ اإلصلليزي الطبيب صلد حيث  

 .3 » الشاعر بالنيب ويدعوه " احلب سيكولوجية" 

 تلك يف "جرباف" هبا حضي اليت والرفيعة الراقية ادلكانة على دليل بو أخذ الذي االستشهاد وىذا 

 .الغربية األوطاف

                                                             
 .74ص لبناف, من عبقري جرباف خليل جرباف عطوي, فوزي, -1
  465. ص ادلهجر, يف العريب األدب حسن, جاد حسن -2
 465. ص ,ادلرجع نفسو -3
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 منر أف الضروري من وكاف عنو, قيل كثَت من قليل, شيء الغربيُت قادنال أقواؿ من إليو توصلنا ما

 أو جنسها كاف مهما عبقرية كل ويقدر يعًتؼ الغرب أف الشرؽ, يعرؼ لكي وىكذا عليو,

 بادلواىب العناية يف رؽ,الشّ  عن الغرب دييز ما أبرز ذاعلّ ىول االعتبار, من منزلة وينزذلم جنسيتها,

 .وتطويرىا تنميتها وزلاولة

 الغرب تحَتّ  لطادلا صوراً  منها يستلهم الرؤى بعامل واتصل الدنيا, شواغل من "جرباف" دجترّ  فقد

 قيد, كل من قنعتي أف عليو لو القراءة يريد من أو "جرباف" اءقرّ إف ف لذا ا,هتِ ماَ هَ بػْ مبُ  معا والعرب

 من ادلنبثقة باحملبة الفياض وجدانو وعمق روحانيتو, أعماؽ ويستنبط فلسفتو, لبّ  يستخرج لكي

 .كتاباتو يف والناطقة "جرباف" أعماؿ

 وحده, الشرؽ يف ليس ونّ ف يف دمتفرّ  وىو أجياؿ, منذ الشرؽ يف ظهر كاتب كأعظم اعترب ىذا ولكلّ 

 .أيضاً  الغرب يف اوإمنّ 
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دراسة ىذا الن تاج األديب اخلصب ل"جربان خليل جربان", يقتضي الن ظر يف مضامينو العام ة  إن    

, وىذه الن تائج بدورىا نتائجو أىم  وصور التعبًن فيو, مث تلخيص ىذا الن تاج يف عناصر متعددة تربز 

اث األديب  ادلهجري  بصفة عام ة.  تربز الّت 

نتائج  إىلوتشريح بنيتو الد اخلية, إال  الوصول  ذلذا األدبوما كان لنا بعد استنطاق ادلرجعيات اخللفي ة 

 الية: قاط الت  ميكن إبرازىا يف الن  

 يف ذلك الوقت؛  أدباؤنا إليوعادلي  يتسم بالواقعي ة, وادلستوى الذي وصل  أدبادلهجري    األدب

اليت ضم نت شعراء ادلهجر على اختالف جنسياهتم, فكانوا  ةاألدبي  وادي واجلمعيات الن   سواأس  حيث 

 .ا واحدةً وروحً  ا وحدةً يدً 

   عميق   إحساس  عن  أدبو اعر اللبناين الذي شف  ؛ الش  "جربان خليل جربان"ادلهجر  أدبم تزع 

 ة.مكانة عادلي  نتو من جتسيد فات خالدة, مك  لنا مؤل   فأنتجة, اتية الوجداني  من جتاربو الذ  صادق نبع 

   بيعة , فكانت الط  ةاألدبي   أعمالودت كل اليت جس   ةأملي  الت  عن غًنه بنزعتو  "جربان"د ز وتفر  متي

بيعة الط   أحضانة احلياة, وىذا ليس غريبا على شاعر ولد وعاش صباه يف مالذه الوحيد من مادي  

 . )…, ادلوت واحلياة,اإلنسانالغاب,  (ما حولو  يف كل   لوتأم  فكانت منبع  ائعة,الر   ةاللبناني  

    إىلعر العريب, فدعا قاليد ادلعتادة يف كتابة الش  جديد واخلروج عن الت  "جربان "يف شعره رمز الت   لمث 

 .ةأملي  الت  زعة الن   إىلة اليت دفعتو ومانسي  ثر واصطبغت كتاباتو بالر  عر والن  جديد يف الش  الت  
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   مثايل, وصويف  ليتأم   (, ذات طابعٌن ةة وشرقي  فلسفة "جربان" مستوحاة من خلفيات غربي

 .أدبوت يف نة جتل  تكشف عن ثقافة معي   )عقائدي

  األخالقيالكمال  إىلة, تدعو ة روحي  ذات قيمة مجالي   ةإنساني   أبعادرؤية جربان للعامل حتمل 

 يين.الد   واإلصالح

   الكون, أجزاء وجود اهلل مرتبط بكل أن  , واعتربت األدياندت مجيع نظرة وح   ينية,نظرة جربان الد 

 ا.لق حرً خ   اإلنسان ن  اإلذلية, ألتناقض ادلشيئة  ألهناريعة كما رفض الش  

   ناساً أ  ين ن جتعل من رجال الد  خط, سعت بأظرة فيها الكثًن من الس  ين ىي ننظرتو لرجال الد 

  ين. ال ظادلٌن وال مستبد   أفرادهيعملون على مساعدة اجملتمع, ونشر اخلًن بٌن 

  ما اقتطفو من معارف احلياة,  وآخرجربان من جتارب,  إليوىو خالصة ما وصل  "يبالن  "كتاب

ة ويف توجيو طاقتو حول احلقيقية يف حياة جربان العقلي  بو من آالم, وكان نقطة الت   رتأث  وهناية ما 

 .باإلنسان اإلنسانجربان من جتاربو و معارفو وآالمو ما ربط بو عالقة  , فقد استمد  ةاإلنتاجي  

  والبيوت والعمل وادلساكن  واألوالدواج والز   يف احلب   أرائوخالصة  "يبالن   "كتاب  "جربان" أودعقد

ذة واجلمال قة والل  عليم والص دوالتة والعقل والعاطفة رائع, واحلري  راء واجلرائم والعقوبات والش  ع والش  يوالب

ابقة ليست كتبو الس    إنفر النفيس, فىذا الس   إلخراجين وادلوت, وكان جربان قضى حياتو يستعد والد  

 مات دلا يف ىذا الكتاب من حكمة وفلسفة وشعر وفن.سوى مقد  
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 غالبا وأدبو بشخصيتو واإلنبهار  واإلحّتام بتقدير مكللة "جربان" ل العرب النقاد نظرة كانت- 

 .واألخرى الفينة بٌن نقد من لقاهت ما رغم

 ةالفذ   العبقرية تلك قدمتو مبا اإلعّتاف من كثًن فيها "جربان خليل جربان" ل الغرب النقاد نظرة 

 .ككل لإلنسانية

نكون  أنو  مطلوب, ىو كما للبحث صورة وتقدمي تكوين يف وفقنا قد نكون أن نتمىن األخًن, ويف

 يناه حق قدره.قد وف  

يطان, وباهلل و إن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الش  فمن اهلل ادلنان  إن أصبنانقول  أن إال  وما يسعنا 

  التوفيق والس داد.
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  :والمراجع المصادر: أوال
  ،2ج، املعجم الوسيط،عطّية املواحلي،حمّمد خلف اهللا امحد،عبد احلليم منتصر/د،إبراهيم أنيس - 01

  .م 1973،مصر، دار املعارف      

  ،صفاقص، املتحديندار املؤسسة العربية للناشرين ،معجم املصطلحات األدبية،إبراهيم فتحي -02

  .م1986، 1ط، تونس       

  م2008، 2ط لبنان، بريوت، الصايف، دار جربان، خليل جربان قاموس جنار، إسكندر -03

                    ، دار العلـــــــــم للماليـــــــــني، االجتاهـــــــــات األدبيـــــــــة يف العـــــــــامل العـــــــــريب احلـــــــــديث، أنـــــــــس املقدســـــــــي-04

  . م1998، 9ط،لبنان،بريوت      

  .دت،7ط بريوت، اللبناين، الكتاب العريب،دار األدب خصائص اجلندي، أنور - 05

  .م 2003 ط، داجلزائر، املعرفة، دار منشورات املتكسرة، األجنحة جربان، خليل جربان  - 06

  .م1988،تونس، سوسة، دار املعارف للطباعة والنشر، النيب، جربان خليل جربان - 07

  دار الشروق،االجنليزي والعريبترمجه موازية للنصني ،ثروت عكاشه، النيب، جربان خليل جربان - 08

  . م2000، 9ط،مصر،للطباعة والنشر       

  .م2003،ب ط،اجلزائر ،جباية، دار صاحل تالنتقيت للنشر والتوزيع، النيب،جربان خليل جربان - 09

  ،3ط،لبنان،بريوت ، دار العلم للماليني،2جملد،)معجم لغوي مصري(الرائد، جربان مسعود - 10

  . م1978
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  .م2002ط، دلبنان، بريوت، اجليل، دار بالعربية، جربان ملؤلفات الكاملة ا�موعة جرب، مجيل - 11

 لبنان، بريوت، اجلبل، دار ،)احلديث األدب( العريب األدب تاريخ يف اجلامع الفاخوري، حّنا  -12

  .م 1986، 1ط        

       مزيـدة طبعـة الفجـاءة، ابـن قطـري دار املهجـر، يف العـريب األدب حسـن، جـاد حسـن -13

  .م 1985ومنقحة،       

  . م1983، 2ط لبنان، بريوت، نوفل، مؤسسة الفيلسوف، جربان ، خالد غسان - 14

  .م1983،د ط، نوفل، بريوت، لبنان وأدبه، مؤسسة شخصه يف جربان خالد غسان ، - 15

  ،مؤسسة املعارف، اجليوسي رمجة سلمى اخلضراء ت،إنسانية اإلنسان، بارتوين بريي رالف - 16

 .م1989،لبنان ، بريوت       

  عبد الواحد/ترمجة د، االجتاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديث،سلمى اخلضراء اجليوسي - 17

  .م 2001، 1ط،بريوت  ، راسات الوحدة العربيةمركز د، لؤلؤة       

  .م1993، 01ط،مصر، القاهرة، دار املعارف للنشر، أدب املهجر، صابر عبد الدامي - 18

             .م 1971، 01ط، لبنان بريوت، املعارف، مكتبة وجربان، نعيمة بني طوين زكا، - 19

   .  م1977، 3ط،مصر، دار املعارف ، مكتبة الدراسات األدبية،أدب املهجر، عيسى الناعوري - 20
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    افريـل، 1ط، لبنـان، بـريوت ،نشورات عويداتم، أدباء من املشرق واملغرب، عيسى الناعوري -21

  .م        1966 

        والّنشر  دار الفكر للطّباعة،)املضمون وصورة الّتعبري(الّنثر املهجرّي ،عبد الكرمي األشرت - 22

  .م1970، 3ط ،دمشق،والّتوزيع      

  ،01ط،لبنانبريوت،  العريب، الفكر دار لبنان، من عبقري جربان خليل جربان فوزي عطوي، - 23

  .م1989      

  .م2006، العلمية اليازوري دار القلمية، الرابطة شعر يف اإلنسانية النزعة عيسى، سامل لصفي - 24

  1،ط2ج،بية للكتاب بالقاهرةمكتبة الدار العر ،أعالم ورواد يف األدب العريب،كاظم حطيط  - 25

  .م  2003     

 ط،د  لبنان، بريوت، اللبناين، الفكر دار األدبية، احلداثة رائد جربان خليل جربان محود، حممد - 26

  .  م       2004

 .م 2002، 2ط،باعة وللنشر و التوزيعدار اهلدى للط، األدب املقارن ،حممد رمضان اجلريب - 27

  العامة املصرية اهليئة لألدب، احلضاري التفسري يف دراسات املقيدة، الرؤيا شكري، عياد حممد - 28

  .م 1978 للكتاب،       

  دار الوفاء لدنيا الطباعة، حركات الّتجديد يف الّشعر احلديث، حممد عبد املنعم خفاجي - 29

  .م 2002، 1ط،روالّنش       
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  ،3ط، بريوت،دار الكتاب اللبناين، قّصة األدب املهجري، حممد عبد املنعم خفاجي - 30

  .م1980      

  م1974، 1ط،املتحدة للنشر والتوزيعالدار ، يف النقد االديب، حممود الّسمرة - 31

  ،لبنان، د ط بريوت، الفكر، دار األدبية، احلداثة رائد جربان خليل جربان محود، حممد - 32

  . م 2004      

  ،2ط، 1ج، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمّية، املعجم املفّصل يف األدب، حممد التوجني - 33

  .م 1999      

  . 3ج ،لسان العرب،ابن منظور - 34

    ، 1ثة، دار الساقي، بريوت، لبنان، طمها خرييك ناصر، جربان خليل جربان، أصالة وحدا - 35

  .م2006      

     ،لبنان ،بريوت ،مؤسسة نوفل، )فنه،أدبه، موته،حياته(جربان خليل جربان، ميخائيل نعيمة - 36

  .م1911، 9ط      

  ،1ط بريوت، صار دار العربية، ملؤلفاته الكاملة ا�موعة جربان خليل جربان نعيمة، ميخائيل - 37

  . م 2002      
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  حياة وأراء أعاظم رجال الفلسفة يف، من أفالطون إىل جون ديوي(قصة الفلسفة، ول ديورانت - 38

  .م1985، 05ط، لبنان،بريوت،مكتبة املعارف،ت فتح اهللا حممد املشعشع،)العامل      

  :تالمجالّ  الّدوريات: انياث

  .م2006سبتمرب، 574العدد،)لبنان احلريّة لن متوت(،جمّلة العريب - 01

  4العدد  الشمايل، املهجر ألدب الفلسفية املصادر حسنوند، إله صبحت الشاملي، اهللا نصر - 02
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