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در مقاله حاﺿر ،پژوهشگر درﺻدد برآمده است تا همآوايﻰ دو نابﻐه ادبيات جهان ،موﻻنا
جالﻝالدين مﺤ ّمد مولوﻯ و جبران خليﻞ جبران را بشنود و آن را به ﮔوﺵ مشتاقان برساند.
نيلبﻜﻰ كه جبران در پيامبر از آن ياد مﻰكند ،همان نﻰ است كه موﻻنا مﺜنوﻯ معنوﻯ را
با آن آﻏاز مﻰكند .جبران در قﺼيده زيباﻯ »المواكﺐ« سعﻰ دارد عوامﻞ سنگينﻰ ﮔوﺵ
بشر در مقابﻞ فريادهاﻯ نﻰ الهﻰ را بيان كند.
در پيامبر ،جبران خود را ﭼنگﻰ مﻰداند كه خداوند آن را مﻰنوازد و در مﺜنوﻯ ،در داستان
پيرﭼنگﻰ ،موﻻنا حقايقﻰ را درباره انسان و ارتباﻁ او با ﺫات هستﻰبﺨﺶ بيان مﻰكند و
عشﻖ كه مﺤور همه عالم است ،در اين نگرﺵ كوتاه ،در قﺼيده »المواكﺐ« و قطعه شعر
»ناﻯ« و مﺜنوﻯ به مشام مﻰرسد.
كليدواژهﻫا :مولوﻯ جالﻝالدين مﺤمد ،جبران خليﻞ جبران ،نﻐمه الهﻰ ،نﻰ ،مﺜنوﻯ،
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آنﭽه در مقاله حاﺿر آمده است ،در حقيقت ،بﺨشﻰ از روﺡ مشتركﻰ است كه بين آثار

ادبﻰ ماندﮔار ديده مﻰشود و اين روﺡ مشترك در ادبيات تطبيقﻰ جلوهﮔر مﻰشود.

در اين فرﺻت ،پژوهشگر درﺻدد برآمده است تا جلوهاﻯ از تﺄثير و همآوايﻰ را در آثار

دو نابﻐه ادبيات جهان ،يعنﻰ موﻻنا جالﻝالدين مﺤ ّمد بلﺨﻰ و جبران خليﻞ جبران ،بررسﻰ
كند.

در اين مجمﻞ ،تنها به سه نﻐمه الهﻰ اين دو عارﻑ اكتفا مﻰشود ،يعنﻰ» :نﻰنامه« در

آﻏاز مﺜنوﻯ مولوﻯ و قﺼيده »المواكﺐ« و قطعه »ناﻯ« 1از جبران خليﻞ جبران .باشد كه

درفرﺻتهاﻯ آينده به ديدﮔاههاﻯ ديگر موﻻنا و جبران پرداخته شود.

موﻻنا جالﻝالدين مﺤ ّمد مولوﻯ يﻜﻰ از بزرگترين عرفا و شاعران ايران است .وﻯ در

ششم ربيﻊاﻻوﻝ ساﻝ  604هجرﻯ قمرﻯ بهدنيا آمد .پدرﺵ مﺤمدبنحسينخطيبﻰ ،معروﻑ

به بهاءولد و ملقﺐ به سلطان العلما است .مولوﻯ اولين تﺄثيردينﻰ و عرفانﻰ را از پدرﺵ
ﮔرفت كه مستﻐرﻕاﷲ بود و اين را در معارﻑ بهاء ولد مﻰتوان يافت .كودكﻰ او در زمان

سلسله خوارزمشاهيان و پادشاهﻰ سلطان مﺤ ّمد خوارزمشاه سﭙرﻯ شد .وﻯ در  12سالگﻰ
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به تﺼميم پدر با خانواده از ايران هجرت كرد و به عراﻕ و حجاز رفتند .بعد از مراسم حﺞ

به آناطولﻰ مركزﻯ (روم شرقﻰ) رفتند و با استقباﻝ عالءالدين كيقباد ،پادشاه سلجوقﻰ روم

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

شرقﻰ ،روبهرو شدند .بهاء ولد به دعوت پادشاه به قونيه رفت و موﻻناﻯ  22ساله نيز به همراه

خانواده به آنجا كوچ كردند.

بهاءولد در  83سالگﻰ دار فانﻰ را بدرود ﮔفت و موﻻنا به شدت اندوهگين شد .وﻯ به

موعﻈه و تﺬكير و تدريﺲ مشﻐوﻝ شد تا اينﻜه برهانالدين مﺤقﻖ ترمﺬﻯ ،شاﮔرد و مريد

پدرﺵ ،به قونيه رسيد و دست موﻻنا را ﮔرفت .وﻯ به دستور برهانالدين براﻯ ادامه تﺤﺼيﻞ
به دمشﻖ و حلﺐ رفت .او در دمشﻖ با مﺤيﻰالدينبنعربﻰ مالقات كرد و در فقه ،حديﺚ،

تفسير قرآن ،بالﻏت ،ادبيات و ...سرآمد همگان شد .موﻻنا در  33سالگﻰ ،مفتﻰ عالم و

سالﻚ موحد شد.

1. The Nay

نﻐمﻪهاﻯ

ا لﻬ
ی مﻮﻻنا جالﻝ
الدﻳن مﺤمد و...

پﺲ از آن ،وﻯ به قونيه بازﮔشت .مريدان و ياران دور او را ﮔرفتند .حسامالدين ﭼلبﻰ

جوان و ﺻالﺡالدين زركوﺏ پير اما پرشور در بين مريدان او به ﭼشم مﻰخوردند.

در ساﻝ  642هـ  .ﻕ .كه مولوﻯ  38ساله بود ،شمﺲ تبريزﻯ به قونيه آمد .آنان با هم

روبهرو و در هم ﺫوﺏ شدند و موﻻنا به مﻜاشفات كودكﻰ بازﮔشت.

موﻻنا مجﺬوﺏ شمﺲ شده بود كه او دريﭽهاﻯ به عالم ﻏيﺐ بود .شمﺲ او را با سماﻉ

و موسيقﻰ و رقﺺ ﺻوفيانه آشنا كرد .وعﻆ و درﺱ ترك شد و مقاﻻت شمﺲ به دستور

موﻻنا ثبت و ﺿبﻂ شدند .شمﺲ براثر بدخواهﻰ بعﻀﻰ از ياران ناﮔهان ناپديد شد .موﻻنا

وﻯ را در دمشﻖ يافت و با التماﺱ او را بازﮔرداند؛ اما باز هم بعد از مدت كوتاهﻰ شمﺲ
براﻯ هميشه رفت .بعد از ﻏيبت شمﺲ ،موﻻنا كه هرﭼه بيشتر جست كمتر يافت ،ﻏزﻝهاﻯ
زيادﻯ سرود .پﺲ از مدتﻰ ﺻالﺡالدين زركوﺏ را آرامﺶ دهنده خياﻝ عاشﻖ و پريشان خود

تجسم شمﺲ بود.
ديد؛ كه او ّ

بعد از درﮔﺬشت ﺻالﺡالدين زركوﺏ (در ساﻝ 657هـ  .ﻕ ،).حسامالدين ﭼلبﻰ ،مريد

خاﺹ موﻻنا شد ،او زهد و ورﻉ فراوان داشت و از »اخيان« قونيه بهشمار مﻰرفت» .اخيان«

اهﻞ فتوت (جوانمردﻯ) بودند كه در ايران »عيار« ناميده مﻰشدند.

موﻻنا به درخواست حسامالدين ،سرودن مﺜنوﻯ را آﻏاز كرد .وﻯ در  68سالگﻰ به بستر

كند.

جبران خليﻞ جبران ،شاعرّ ،
متفﻜر و نقاﺵ بزرگ لبنانﻰ ،در ساﻝ  1883م .در يﻜﻰ از

خانوادههاﻯ مارونﻰ مسيﺤﻰ در »بشرﻯ« در روستايﻰ كوهستانﻰ در شماﻝ لبنان به دنيا

آمد .او در ساﻝ  1894به همراه خانواده به امريﻜا مهاجرت كرد و در شهر بوستون ،منطقه
فقيرنشين ﭼينﻰها ،ساكن شدند .جبران در مدرسه نامنويسﻰ كرد و نام او بهﺻورت جبران

خليﻞ جبران 1در تلفﻆ انگليسﻰ درآمد.

1. Gibran Khalil Gibran
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بيمارﻯ افتاد و در ساﻝ  672هـ  .ﻕ .خورشيد وجودﺵ ﻏروﺏ كرد تا در عالم ملﻜوت طلوﻉ
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وﻯ در ساﻝ  1897در كالﺱهاﻯ نقاشﻰ شركت كرد و در همان ساﻝ براﻯ ادامه

تﺤﺼيﻞ به لبنان رفت تا در ادبيات عربﻰ و فرانسوﻯ متبﺤر شود .او در ساﻝ  1901به

بوستون بازﮔشت .پﺲ از يﻚ ساﻝ دوباره به لبنان رفت و به كار مترجمﻰ پرداخت ولﻰ
بهدليﻞ شنيدن خبر مرگ خواهر كوﭼﻚترﺵ »سلطانه« به بوستون برﮔشت .بعد از مرگ

خواهر ،دو عزيز ديگر را هم از دست داد :مادر و برادر ناتنﻰاﺵ »بوتروﺱ«.

جبران خليﻞ جبران در ساﻝ  1905كتاﺏ »الموسيقﻰ« را ﭼاپ كرد ،يﻚساﻝ بعد

عراﺋﺲالمروﺝ و دو ساﻝ بعد اﻻرواﺡالمتمرده را در نيويورك كه مجموعه  4داستان كوتاه
است بهﭼاپ رساند.

در همين ساﻝ ،يعنﻰ ساﻝ  ،1908براﻯ تﺤﺼيﻞ هنر ،به تشويﻖ خانم مرﻯ هسﻜﻞ ،به

پاريﺲ رفت .وﻯ در ساﻝ  1911به نيويورك بازﮔشت و در ساﻝ  1912كتاﺏ اﻻجنﺤهالمنﻜسره

را ﭼاپ و به مرﻯ هسﻜﻞ تقديم كرد .سﭙﺲ در ساﻝ  ،1914مجموعهاﻯ از نﺜر آهنگين و
شاعرانه شبيه به كلمات قﺼار بهنام دمﻊ و اتباعه را به نگارﺵ درآورد و در  14دسامبر همين
ساﻝ ،نمايشگاهﻰ برﮔزار كرد.
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جبران ،در ساﻝ  ،1918ديوانه را كه اولين اثرﺵ به زبان انگليسﻰ بود ،به ﭼاپ رساند.
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تﺨيلﻰ است.
اين نوشته ،تمﺜيلﻰ ّ

وﻯ در ساﻝ  20 ،1919نقاشﻰ از مجموعه نقاشﻰهايﺶ را ﭼاپ كرد و قﺼيده »المواكﺐ«

را سرود كه قﺼيدهاﻯ بلند به زبان عربﻰ بهشﻜﻞ مناﻇره است .در ساﻝ  1920كتاﺏ العاﺻﻰ،

كه مجموعهاﻯ از قﺼههاﻯ شاعرانه است را ﭼاپ كرد .نوشتههايﻰ كه مﻀمون آن قيام
انسان عليه قيد و بندهاﻯ شيطانﻰ است .در ساﻝ  1923كتاﺏ البدايﻊ و الطرايﻒ را نوشت و
شاهﻜار او ،كتاﺏ پيامبر در همين ساﻝ به زيور طبﻊ آراسته شد .در اواخر عمر دو كتاﺏ در

نيويورك به ﭼاپ رساند :يﻜﻰ شن و كﻒ 1و ديگر خدايان زمين 2ودو كتاﺏ بعد از مرﮔﺶ

ﭼاپ شد :يﻜﻰ سرﮔشته 3و ديگرﻯ باﻍ پيامبر.4
2. Earth Gods
4. The Garden of Prophet

1. Sand and Foam
3. Wondere

نﻐمﻪهاﻯ

ا لﻬ
ی مﻮﻻنا جالﻝ
الدﻳن مﺤمد و...

جبران در دهم آوريﻞ ساﻝ  1931ميالدﻯ در نيويورك درﮔﺬشت .بدن او به لبنان

بازﮔردانده شد و در كليساﻯ »ماساكيﺲ« نزديﻚ روستاﻯ بشرﻯ (زادﮔاهﺶ) به خاك
سﭙرده شد.

مولوﻯ و جبراﻥ چه مﻰﮔويند؟
جبران در پيامبر مﻰنويسد:

اين ،مرد الهﻰ است كه نﻐمه الهﻰ را مﻰنوازد( .جبران خليﻞ جبران)10 :1378 ،
Am I a harp that the hand of the mighty may touch me or a flute
?that his breath may pass through me

آرﻯ! حقيقتا من آن ﭼنگﻰ هستم كه دست قادر متعاﻝ آن را بنوازد ،يا نﻰلبﻜﻰ كه نفﺲ
او در من بدمد.

موﻻنا نيز ﭼنين مﻰانديشد و در داستان پيرﭼنگﻰ( ،)1بسيار عميﻖ ﭼنين ،تفﻜرﻯ را بيان

مﻰكند:

ﮔفت پيﻐمبر كه نفﺤتهاﻯ حﻖ
ﮔوﺵ و هﺶ داريد اين اوقات را

اندر اين ا ّيام مﻰآرد سبﻖ
در رباييد اينﭼنين نفﺤات را

در اين داستان از نفﺤات الهﻰ نيز سﺨنان نﻐزﻯ ﮔفته شده است:

(جعفرﻯ :1361 ،ﺝ  ،2ﺹ )38

درون پيامبران و اﺋمه و مردان الهﻰ عليهمالسالم از عشﻖ به خدا و انسانيت هميشه

در جوﺵ و خروﺵ است .اين خروﺵ باطنﻰ حﻜم آهنﮓ موسيقﻰ را دارد كه نﺨست لﺬت
معنوﻯ مﻰبرند و سﭙﺲ آنها را به ﮔوﺵ خواهندﮔان مﻰرسانند.

در اندرون من خستهدﻝ ندانم كيست
ﭼه ساز بود كه در پرده مﻰزد آن مطرﺏ

كه من خموشم و او در فﻐان و در ﻏوﻏاست
كه رفت عمر و هنوزم دماﻍ پر ز هواست
(حافﻆ ،ديوان ،ﺹ )59
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انبيا را در درون هم نﻐمههاست
نشنود آن نﻐمهها را ﮔوﺵ حﺲ

طالبان را زان حيات بﻰبهاست
كز ستمها ﮔوﺵ حﺲ باشد نجﺲ
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نﻰلبﻜﻰ كه جبران در پيامبر از آن ياد مﻰكند ،همان نﻰ است كه موﻻنا ،مﺜنوﻯ معنوﻯ

را با آن آﻏاز مﻰكند:

بشنو از نﻰ ﭼون حﻜايت مﻰكند
كز نيستان تا مرا ببريدهاند
سينه خواهم شرحه شرحه از فراﻕ

از جدايﻰها شﻜايت مﻰكند
از نفيرم مرد و زن ناليدهاند
تا بگويم شرﺡ درد اشتياﻕ
(مولوﻯ ،مﺜنوﻯ ،ﺝ  ،1ﺹ )3

جبران خليﻞ جبران در قﺼيده »المواكﺐ«( )2به يارﻯ جالﻝالدين مﺤ ّمد مولوﻯ مﻰشتابد

و مﻰخواهد عوامﻞ سنگينﻰ ﮔوﺵ بشر را در مقابﻞ فريادهاﻯ نﻰ الهﻰ بيان كند كه تﺄثير

داشته باشد:

اعطنﻰ الناﻯ و ﻏن فالﻐناه خيرالشراﺏ

و انين الناﻯ يبقﻰ بعد ان تفنﻰ الهﻀاﺏ

نﻰ را به من بده و بﺨوان پﺲ آواﻯ اين ناﻯ ناﺏترين شراﺏ است و ناله آن جاودانه

است بعد از خاموشﻰ همه ﺻداها.

اعطنﻰ الناﻯ و ﻏن فالﻐناه خيرالﺼاله
110

و انين الناﻯ يبقﻰ بعد ان تفنﻰ الﺤياه

نﻰ را به من بده و بﺨوان پﺲ آواﻯ اين ناﻯ بهترين نماز و نيايﺶ است و ناله آن

جاودانه است بعد از اينﻜه زندﮔﻰ به پايان رسيد.
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اعطنﻰ الناﻯ و ﻏن فالﻐناه عدﻝالقلوﺏ

و انين الناﻯ يبقﻰ بعد ان تفنﻰالﺬنوﺏ

نﻰ را به من بده و بﺨوان پﺲ آواﻯ اين ناﻯ آواز عدالت دﻝها است و ناله آن جاودانه

است بعد از اينﻜه ﮔناهان نابود شود.

اعطنﻰالناﻯ و ﻏن فالﻐناه عزمالنفوﺱ

و انينالناﻯ يبقﻰ بعد ان تفنﻰالشموﺱ

نﻰ را به من بده و بﺨوان پﺲ آواﻯ اين ناﻯ نشانه عزم آدميان است و ناله آن جاودانه

است حتﻰ بعد از اينﻜه خورشيدها بميرند.
اعطنﻰالناﻯ ﻏن فالﻐناه خيرالعلوم

و انينالناﻯ يبقﻰ بعد ان تفنﻰالنجوم

نﻰ را به من بده و بﺨوان پﺲ آواﻯ اين ناﻯ بهترين علوم است و ناله آن جاودانه است

حتﻰ بعد از خاموﺵشدن ستارﮔان.

نﻐمﻪهاﻯ

اعطنﻰالناﻯ ﻏن فالﻐناه مجد اثيﻞ

ا لﻬ
ی مﻮﻻنا جالﻝ
الدﻳن مﺤمد و...

و انينالناﻯ يبقﻰ من جميﻞ و مليﺢ

نﻰ را به من بده و بﺨوان پﺲ آواﻯ اين ناﻯ مﺤبت خالﺺ است و ناله آن جاودانه است

نسبت به هرﭼه زيبا و نمﻜين است.

اعطنﻰالناﻯ و نﺤن و انﺲ ﻇلماﻻقوياء

انماالزنبﻖ كاﺱ للندﻯ ﻻ ﻻ لدماء

نﻰ را به من بده و بﺨوان و فراموﺵ كن ﻇلم ستمﻜاران را ،زيرا ﮔلبرگهاﻯ ﮔﻞ زنبﻖ

پيالهاﻯ براﻯ شبنم است نه براﻯ خون.

در شعر موﻻنا ،انسان به نﻰ تشبيه شده است و از فراﻕ و جدايﻰ از اﺻﻞ خويﺶ كه قلمرو

شعاﻉ الهﻰ است مﻰﮔويد و از اشتياﻕ كه هنگامﻰ پديد مﻰآيد كه هجران مانﻊ وﺻﻞ باشد.

انسان در آن نيستان ،جهانﻰ پر از ﺻفا و وحدت داشته است؛ از اين رو ،در اين جهان

طبيعت ،تمامﻰ تﻜاپو و دعايﺶ ،فريادهايﻰ است كه در جستوجوﻯ آن جايگاه سر مﻰدهد.
كسﻰ مﻰتواند سوز و ﮔداز و معناﻯ اين فريادها را درك كند كه به اﺻﻞ خود آﮔاه باشد و

جبران خليﻞ ازجمله آﮔاهان و عاشقان است ،ﭼراكه آﮔاهﻰ ،عشﻖ را پديد مﻰآورد.

جبران ﭼنين نايﻰ را مﻰخواهد و آواﻯ آن را جاودانه مﻰداند .آن را به بهترين شراﺏ

تشبيه مﻰكند؛ شرابﻰ كه شراﺏ عشﻖ و معرفت است و انسان را در مستﻰ مﺤبت فرو
مﻰبرد.

(همان ،ﺝ  ،1ﺹ )3

اسرار من از نالههاﻯ من پيدا است ولﻰ فقﻂ كسﻰ مﻰتواند آن را درك كندكه به آواﻯ

جاودانه ملﻜوتﻰ بﺼير و شنوا باشد؛ ﭼنين نالهاﻯ جاودانه است و اسرار را فاﺵ مﻰكند:
انينالناﻯ يبقﻰ بعد ان تفنﻰالهﻀاﺏ...

آتﺶ است اين بانﮓ ناﻯ و نيست باد
آتﺶ عشﻖ است كاندر نﻰ فتاد

هر كه اين آتﺶ ندارد نيست باد
جوشﺶ عشﻖ است كاندر مﻰ فتاد
(همان ،ﺝ  ،1ﺹ )3

بانﮓ نﻰ انسانﻰ ،مﺤرك روﺡ انسانﻰ ،همان آتﺶ مﺤبت الهﻰ است .جبران نيز عاشقانه
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سر من از ناله من دور نيست
ّ

ليﻚ ﭼشم و ﮔوﺵ را آن نور نيست
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از خداﻯ ﻻيزاﻝ بﺨشاينده مﻰﮔويد.
نﻰ هستﻰ را به من ببﺨﺶ و تو در آن بدم كه آواﻯ تو ،بهترين آواهاست.

شراﺏ هستﻰ انسان با عشﻖ الهﻰ مﻰجوشد و به تﻜامﻞ مﻰرسد ،باز هم اين آتﺶ عشﻖ

است كه وجود انسان را به بﻰنهايت متﺼﻞ مﻰكند و شﺨﺼيت انسان را تﻜامﻞ مﻰبﺨشد.

جبران آواﻯ اين ناﻯ را به شراﺏ تشبيه مﻰكند و اين همان شرابﻰ است كه موﻻنا در مﺜنوﻯ
از آن سﺨن مﻰﮔويد» :شراﺏ عشﻖ«.

اﻯ ساقﻰ جان پر كن آن ساﻏر پيشين را
زان مﻰ كه ز دﻝ خيزد با روﺡ درآميزد
آن باده انگورﻯ مر ا ّمت عيسﻰ را
خمهاست از آن باده ،خمهاست از اين باده
آن باده بجز يﻚ دم دﻝ را نﻜند بﻰﻏم
يﻚ قطره از اين ساﻏر كار تو كند ﭼون زر

راهبر دين را
آن راهزن دﻝ را آن
ُ
مﺨمور كند جوشﺶ مر ﭼشم خدابين را
وين باده منﺼورﻯ مر ا ّمت ياسين را
تانشﻜنﻰ آن خم را هرﮔز نﭽشﻰ اين را
هرﮔز نﻜشد ﻏم را هرﮔز نﻜند كين را
جانم به فدا بادا اين ساﻏر زرين را

موﻻنا در اين ﻏزﻝ ،بهطور روشن و آشﻜار ،نﻈر خود را درباره شراﺏ بيان مﻰكند .بنابراين

آنﭽه بعﻀﻰ درباره مباﺡبودن شراﺏ ﻇاهرﻯ از ديدﮔاه موﻻنا ﮔفتهاند ناشايست است .ازنﻈر
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قابليت نوشيدن دارد كه باده منﺼورﻯ باشد؛ يعنﻰ شراﺏ شوﻕ و جﺬبه باشد.
موﻻنا آن مﻰّ ،
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شوﻕ و جﺬبهاﻯ كه در منﺼور حالﺝ (حسينبنمنﺼور) بود و بر اثر همين شيدايﻰ ﭼنان در
عشﻖ الهﻰ مستﻐرﻕ شده بود كه خود را در ميان نمﻰديد و »اناالﺤﻖ« مﻰﮔفت كه بر اثر
همين سﺨنان او را به دار آويﺨتند .منﺼور در ادﺏ عرفانﻰ ،اسطوره عشﻖ الهﻰ است.

بنابراين ا ّمت ياسين (ياسين  )38 /كه همان امت رسوﻝ اكرم (ﺹ) است از باده عشﻖ

مﻰنوشد و مست عشﻖ الهﻰ مﻰشود.

موﻻنا تفاوت مﻰ انگورﻯ و مﻰ منﺼورﻯ را به ﺻراحت بيان مﻰكند .وﻯ به زيبايﻰ از

ﺻفت تقسيم استفاده مﻰكند و بيزارﻯ خود از آن و بيقرارﻯ خود به نوشيدن اين شراﺏ را

ابراز مﻰكند كه يﻚ قطره از اين ساﻏر كار را بسﻰ به سامان مﻰآورد.

نﻐمﻪهاﻯ

نﻰ چيسﺖ؟

نﻰ حريﻒ هر كه از يارﻯ بريد

ا لﻬ
ی مﻮﻻنا جالﻝ
الدﻳن مﺤمد و...

پردههايﺶ پردههاﻯ ما دريد
(همان ،ﺝ  ،1ﺹ )3

براﻯ كسﻰ كه در فراﻕ معشوﻕ است »نﻰ« همﺻﺤبت خوبﻰ است و مﻰتواند با

نالههاﻯ جاودانه خود مراتﺐ اشتياﻕ به مﺤبوﺏ را بازﮔو كند .اما همين آهنﮓها و نالهها
اسرار ما را آشﻜار مﻰكند و اين نالهها جاودانه است و حتﻰ بعد از خاموﺵشدن ﺻداها،
ستارﮔان ،ﮔناهان ،حتﻰ بعد از حيات اين كره خاكﻰ ...و »انين الناﻯ يبقﻰ بعد تفنﻰالهﻀاﺏ،

تفنﻰالﺬنوﺏ ،تفنﻰالشموﺱ ،تفنﻰالنجوم« باقﻰ مﻰماند.

همانطور كه ﮔفته شد جبران در پيامبر خود را ﭼنگﻰ مﻰداند كه خداوند آن را مﻰنوازد و

با سﺌوالﻰ كه جوابﺶ در آن مستتر است ،آن را مطرﺡ مﻰكند:

?Am I a harp that the hand of the mighty may touch me...

مولوﻯ در آﻏاز مﺜنوﻯ به سﺌواﻝ جبران پاسﺦ مﻰدهد:

(همان ،ﺝ  ،14ﺹ )11

تشبيهﻰ كه جالﻝالدين در ابيات فوﻕ آورده است ،نشان دهنده نﻈريه موﻻنا درباره روﺡ

انسان است .موﻻنا معتقد است روﺡ انسانﻰ دو رو دارد :يﻜﻰ رو به اﺻﻞ اوﻝ خود (ماوراﻯ

طبيعت) ،ديگرﻯ ،رو به سوﻯ طبيعت .بنابراين ،همانﮔونه كه نﻰ دو سر يا دهانه دارد كه

يﻜﻰ از آنها در لﺐهاﻯ »ناﻯزن« قرار مﻰﮔيرد و در آن مﻰدمد و دهانه ديگر كه بانﮓ از
آن خارﺝ مﻰشود ،روﺡ انسانﻰ هم به دو سو متوجه است :يﻜﻰ رو به اﺻﻞ اوﻝ و جايگاه

خود كه به بارﮔاه ملﻜوتﻰ برمﻰﮔردد و دومﻰ كه رو به آيين جهان است .خالﺻه اينﻜه جان
انسانﻰ مانند نﻰ است كه ناﻯزن خداوند او را مﻰنوازد و آتﺶ عشﻖ كه در نﻰ افتاده و بانﮓ
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دو دهان داريم ﮔويا همﭽو نﻰ
يﻚ دهان ناﻻن شده سوﻯ شما
دمدمه اين ناﻯ از دمهاﻯ اوست
ليﻚ داند هر كه او را منﻈر است

يﻚ دهان پنهانست در لﺐهاﻯ وﻯ
هاﻯ و هويﻰ درفﻜنده در سما
هاﻯ و هوﻯ روﺡ از هيهاﻯ اوست
كاين فﻐان اين سرﻯ هم ز آن سر
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و فريادها ،همه و همه از خدا و بهسوﻯ خدا است .جبران آواﻯ نﻰ را آواﻯ عشﻖ مﻰداند:
اعطنﻰ الناﻯ و ﻏن فالﻐناه حﺐ ﺻﺤيﺢ

وانين الناﻯ ابقﻰ من جميﻞ و مليﺢ

اما هميشه عشﻖ ،عشﻖ حقيقﻰ نيست ،بﻞ هوﻯ و هوﺱ است كه انسان را به بيراهه

مﻰكشد:

والﺤﺐ فﻰ الناﺱ اشﻜاﻝ و اكﺜره

كالعشﺐ فﻰ الﺤقﻞﻻزهر و ﻻثمر

عشﻖ در ميان مردم بهﮔونههاﻯ مﺨتلﻒ (آشﻜار) مﻰشود و بيشتر اين عشﻖها مانند علﻒ

در مزرعه است ،نه شﻜوفهاﻯ و نه ميوه و ثمرهاﻯ.
و اكﺜرالﺤﺐ مﺜﻞ الراﺡ قليله

يرﺿﻰ و اكﺜره للمد من الﺨطر

بيشتر اين عشﻖها (عشﻖهاﻯ رنگين) مانند شراﺏ است كه اندكﺶ خشنود مﻰكند و

زيادﺵ براﻯ نوشيدن خطرناك است.

والﺤﺐ ان قادت اﻻجسام موكبه

الﻰ فراﺵ مناﻻﻏراﺽ ينتﺤر

اﮔر اجسام مادﻯ ،رهبرﻯ موكﺐ عشﻖ را برعهده ﮔيرد و بهسوﻯ بستر اﻏراﺽ نفسانﻰ

(بﻜشاند) ،عشﻖ خودكشﻰ خواهد كرد.
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كانه ملﻚ فاﻻسر معتقﻞ

يابﻰالﺤياه و اعوان له عﺬروا

ﮔويﻰ كه عشﻖ اميرﻯ ،به اسارت و دربند كشيده شده است كه از زندﮔﻰ بيزارﻯ جسته،
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درحالﻰ كه يارانﺶ او را فريﺐ دادهاند.

مولوﻯ نيز از عشﻖ مجازﻯ مﻰﮔويد:

عشــﻖهــايﻰ كــز پـﻰ رنـگﻰ بود
عـــاشقــــان لعـــبتان پــــرقــﺬر
ويﺲ و رامين خسرو و شيرين بﺨوان
بﺲ فنا شد عاشﻖ و معشوﻕ نيز

عشﻖ نبــود عــاقبت ننـــگﻰ بود
كرده قــﺼد خــون و جــان يﻚدﮔر
نامــه كردنــد از حسـد آن ابلهان
كه نه ﭼيزند و هواشان هم نه ﭼيز

(همان ،ﺝ  ،1ﺹ )125

عشﻖ به ما ّديات زندﮔﻰ را تباه مﻰكند مگر اينﻜه عشﻖ الهﻰ پاﻯ در ميدان بگﺬارد و

خطاﺏ به انسان بگويد كه به ياد داشته باﺵ عشﻖهاﻯ زمينﻰ هرﭼقدر هم با عﻈمت باشد

نﻐمﻪهاﻯ

ا لﻬ
ی مﻮﻻنا جالﻝ
الدﻳن مﺤمد و...

حﻰ جانافزاﻯ دار« كه عشﻖ ﻻ شﻰء به ﻻ شﻰء
باز هم نابودشدنﻰ است ،پﺲ عشﻖ را »بر ّ
ارزشﻰ ندارد.

كالﺨمر الوحﻰ ﻻ السﻜر ينعﺼر
والﺤﺐ فﻰ الروﺡ ﻻ فﻰ الجسم نعرفه
و عشﻖ را در روﺡ و نه در جسم مﻰشناسيم ،مانند مستﻰ وحﻰ كه آن سﻜر و مستيﻰ

نيست كه از عﺼاره انگور بهدست آورده شود.

همانطور كه ﺫكر شد ،مستﻰ در قاموﺱ موﻻنا ،مستﻰ عشﻖ الهﻰ است و در مﺜنوﻯ و

ديوان كبير ،شراﺏ و مستﻰ مفهوم نمادين و استعارﻯ دارد.

جبران در كتاﺏ پيامبر ،عاشقﻰ را »در قلﺐ خدا بودن« مﻰداند( :جبران خليﻞ جبران:1378 ،

)14
God is in my heart but rather I am in the heart of God.

خدا در قلﺐ من است ،نه بلﻜه من در قلﺐ خداوند جاﻯ دارم.
و عشﻖ آدمﻰ را ﻻيﻖ ببيند ،او را به جايﻰ كه بايد مﻰكشاند:

And think not you can direct the course of love for love if it finds
you worthy, directs your course.

و ﮔمان مﻜنيد كه زمام عشﻖ در دست شماست ،بلﻜه اين عشﻖ است كه اﮔر شما را
شايسته ببيند حركت شما را هدايت مﻰكند.
 ...كه عشﻖ آسان نمود اوﻝ ولﻰ افتاد مشﻜﻞها
هنگامﻰ كه عشﻖ شما را فراخواند بهدنباﻝ او برويد هرﭼند كه راه سﺨت و پرنشيﺐ
است...

سﺨتﻰهاﻯ عشﻖ و زيبايﻰهاﻯ آن:
زير شمشير ﻏمﺶ رقﺺكنان خواهم رفت

هر كه شد كشته او نيﻚ سرانجام افتاد

And when his wings enfold you yield to him; though the sword
hidden among his pinions may wound you.
For even as love crowns you so shall he crucify you.
To know the pain of too much tenderness.
To be wounded by your own understanding of love.
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When love beckons to you, follow him though his ways are hard
and steep...
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And to bleed willingly and joyfully.

و هر زمان باﻝهاﻯ عشﻖ شما را دربرﮔرفت ،خود را بدو بسﭙاريد
هرﭼند تيﻎ پنهان در ميان پرهايﺶ شما را مﻰآزارد
زيرا عشﻖ همﭽنان كه شما را تا بر سر مﻰنهد ،به ﺻليﺐ نيز مﻰكشد
آرزو كنيد كه رنﺞ بيﺶ از حد مهربانبودن را تجربه كنيد
آرزو كنيد كه زخمخورده فهم خود را از عشﻖ باشيد
و خون شما به رﻏبت و شادﻯ بر خاك ريزد

سﺨتﻰهاﻯ عشﻖ وجود آدمﻰ را ﺻيقﻞ مﻰدهد و پاك و خالﺺ مﻰكند.
شاد باﺵ اﻯ عشﻖ خوﺵ سوداﻯ ما
اﻯ دواﻯ نﺨوت و ناموﺱ ما

اﻯ طبيﺐ جمله علتهاﻯ ما
اﻯ تو افالطون و جالينوﺱ ما
(همان ،ﺝ  ،1ﺹ )4
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Like sheaves of corn He gathers you un to Himself.
He threshes you to make you naked.
He sifts you to free you from your husks.
He grins you to whiteness.
He kneads you until you are pliant; and then he assigns you to
his ﬁre. That you may become sacome sacred bread for God’s
sacred feast.
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عشﻖ شما را ﭼون خوشههاﻯ ﮔندم دسته مﻰكند
آنگاه شما را بر خرمنكوﺏ از پرده خوشه بيرون مﻰآورد
و سﭙﺲ به ﻏرباﻝ باد ،دانه را از كاه مﻰرهاند
و به ﮔردﺵ آسياﺏ مﻰسﭙارد تا آرد سﭙيد از آن بيرون آيد
سﭙﺲ شما را خمير مﻰكند تا نرم و انعطاﻑپﺬير شويد
بعد از آن شما را بر آتﺶ مقدﺱ مﻰنهد
تا براﻯ ﺿيافت مقدﺱ خداوند ،نان مقدﺱ شويد
برعﻜﺲ اينان ،اسيران ماده و زيبايﻰهاﻯ ﻇاهرﻯ دنيا هستند .اين كره خاكﻰ فقﻂ مطلوﺏ
ﭼنين كسانﻰ است.

فاﻻرﺽ خماره والدهر ﺻاحبها

و ليﺲ يرﺿﻰ بها ﻏيراﻻلﻰ سﻜروا

پﺲ اين كره خاكﻰ ميﻜدهاﻯ است كه روزﮔار ﺻاحﺐ آن است .ﻏير از كسانﻰ كه مست

(اين زندﮔﻰ طبيعﻰ حيوانﻰ) هستند از آن راﺿﻰ نﺨواهند بود.

نﻐمﻪهاﻯ

فان رايت اخا ﺻﺤو فقﻞ عجبا

ا لﻬ
ی مﻮﻻنا جالﻝ
الدﻳن مﺤمد و...

هﻞ استﻈﻞ بﻐيم مﻐطر قمر

اﻯ برادر! اﮔر فردا بيدارﻯ را (در ميان اين مستان مادهﮔرا) ديدﻯ ،بگو »بسيار عجﺐ

است!« ولﻰ آيا ماه در سايه متراكم پنهان و ناپديد مﻰشود (و حقيقت خود را از دست

مﻰدهد؟ هرﮔز).

مولوﻯ نيز در باﺏ رهايﻰ از خود طبيعﻰ و مادﻯ در مﺜنوﻯ و ﻏزليات ابيات شيوايﻰ

دارد:

رقﺺ آنجا كن كه خود را بشﻜنﻰ
رقﺺ و جوﻻن بر سر ميدان كنند
ﭼون رهند از دست خود دستﻰ زنند
مطربانﺶ از درون دﻑ مﻰزنند

پنبه را از ريﺶ شهوت بركنﻰ
رقﺺ اندر خون خود مردان كنند
ﭼون جهند از نقﺺ خود رقﺼﻰ كنند
بﺤرها در شورشان كﻒ مﻰزنند
(همان ،ﺝ  ،6ﺹ )136

فرﻕ زيادﻯ بين مرد الهﻰ و انسان مﺤبوﺱ طبيعت وجود دارد .جايگاه مردان الهﻰ،

فﻀايﻰ مافوﻕ فﻀا است.

(همان ،ﺝ  ،1ﺹ )190

بسيارند كسانﻰ كه پشت پردﺓ ﻇلمانﻰ طبيعت حيوانﻰ ماندهاند .باﻍ سرسبز طبيعت طويلﺔ

جانوران انساننماست.

هر نفر را در طويله خاﺹ او
اختيارﻯ مﻰكنﻰ و دست و پا

بستهاند اندر جهان جستوجو
برﮔشادستت ﭼرا حبسﻰ؟ ﭼرا؟
(همان ،ﺝ  ،7ﺹ )467

جبران آرزوﻯ ﮔﺬاشتن تعلقات و پرواز بهسوﻯ خورشيد را دارد (جبرانخليﻞ جبران:1378 ،
:)8
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هر كسﻰ رو سوﻯ سو آوردهاند
هر كبوتر مﻰپرد در مﺬهبﻰ
ماند مرﻏان هوا نه خانگﻰ

وين عزيزان رو به بﻰسو كردهاند
وين كبوتر جانﺐ بﻰجانبﻰ
دانه ما دانه بﻰدانگﻰ

ادبیا

ﻡ ،ﺷماﺭﺓ 6
طبیقی ،ساﻝ دو
تت

And alone and without his nest shall the eagle fly across the
sun.

تنها و رها از آشيانه (زندان طبيعت) ،عقاﺏ بهسوﻯ خورشيد پرواز مﻰكند.

موﻻنا باز را سمبﻞ انسان آسمانﻰ و جﻐد را سمبﻞ اسيران خود طبيعﻰ مﻰﮔيرد كه در

ويرانه جهان مادﻯ زندانﻰاند:

جﻐدها بر باز استم مﻰكنند
جرم او اين است كاو باز است و بﺲ

پر و بالﺶ بﻰﮔناهﻰ مﻰكنند
ﻏير خوبﻰ جرم يوسﻒ ﭼيست پﺲ؟
(همان ،ﺝ  ،13ﺹ )388

همين مﻀمون را در ﻏزليات مﻰبينيم:

از شاه بﻰآﻏاز من پران شدم ﭼون باز من

تا جﻐد طوطﻰخوار را در دير ويران بشﻜنم
(مولوﻯ ،كليات شمﺲ ،ﺝ  ،3ﺹ )170

جبران بهﮔونهاﻯ مشابه مﻰسرايد:

و فﻰ الزرازير جبن و هﻰ طايره
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و فﻰ البزاه شموﺥ و هﻰ تﺤتﻀر

در زرزورها اين پرندﮔان كوﭼﻚ خاﻝدار ،ترسﻰ نهفته است اﮔرﭼه (در باﻻترين مﻜان)
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پرواز كنند( ،باز هم حقيرند) اما در شاهين اﮔرﭼه در حاﻝ احتﻀار باشد هيبت و شهامتﻰ

خاﺹ ديده مﻰشود.

وﻯ در بيت بعد مسﺌلﺔ روﺡ را مطرﺡ مﻰكند و با بيت باﻻ مربوﻁ مﻰسازد:
والعزم فﻰالروﺡ حﻖ ليﺲ ينﻜره

عزم السواعد شاء الناﺱ ام نﻜروا

عزم و اراده در روﺡ حقيقﻰ است كه نيروﻯ بازوان (قدرتهاﻯ مادﻯ) نمﻰتواند آن را انﻜار
كند ،ﭼه مردم بﺨواهند يا نه.

در آخر هر دو عارﻑ به خاموشﻰ و يا ﭼيزﻯ فراتر از خاموشﻰ مﻰرسند كه »حاﻝ او را

در عبارت نام نيست«.

A seeker of silences am I; and what treasure have I found in
silence that I may dispense with confidence.

من سﻜوت را پيوسته جستوجو كردهام و ﭼه ﮔنجﻰ در خاموشﻰ يافتهام و حاﻝ مﻰتوانم

نﻐمﻪهاﻯ

با اطمينانخاطر از آن بهره ببرم.

ا لﻬ
ی مﻮﻻنا جالﻝ
الدﻳن مﺤمد و...

But much in his heart remained unsaid for he himself could not
speak his deeper secret.

(جبران خليﻞ جبران)10 :1378 ،

اما خيلﻰ ﭼيزها در قلبﺶ ناﮔفته باقﻰ ماند .زيرا او خود نمﻰتوانست اسرار پنهانتر خويﺶ

را بازﮔو كند.

در نيابد حاﻝ پﺨته هيﭻ خام

والسالم
پﺲ سﺨن كوتاه بايد ّ

(همان ،ﺝ  ،1ﺹ )3

موﻻنا ،سﻜوت عارفانه و كالم عارفانه را توﺻيه مﻰكند؛ عارفان نه خاموﺵاند نه ﮔويا و

هم خاموﺵاند و هم ﮔويا و اين حالتﻰ شگفتآور است:
نه خموﺵ است و نه ﮔويا نادرﻯ است

حاﻝ او را در عبادت نام هست
(جعفرﻯ :1361 ،ﺝ  ،14ﺹ )554

بسيارﻯ از سﺨنپردازﻯها و ﻻﻑها كه ﮔوﺵ انسان را پر كرده است نمﻰﮔﺬارد حقايﻖ

ناﺏ در دسترﺱ انسان قرار ﮔيرد:

(مولوﻯ ،مﺜنوﻯ ،نيﻜلسون ،دفتر ششم ،ﺏ 702ـ)699

آدم خام ،حاﻝ انسان به معرفت رسيده را درنمﻰيابد .روﺡ كامﻞ يﻚ انسان پﺨته را كه

به عﻈمت بﻰنهايت خود نزديﻚ شده است ،نمﻰتوان به يﻚ آدم خام نادان كه در تارهاﻯ

عنﻜبوتﻰ جهﻞ زندانﻰ است نشان داد.

درد دﻝ خسته دردمندان دانند
سر قلندرﻯ تو ﮔرمﺤرومﻰ
از ّ

نه خوﺵمنشان و خيرهمندان دانند
سرﻯ است در اين شيوه كه رندان دانند
ّ

(مرﺻادالعباد ،ﺹ )42
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حرﻑ ﮔفتن بستن آن روزن است
بلبالنه نعرهزن بر روﻯ ﮔﻞ
تا به قﻞ مشﻐوﻝ ﮔردد ﮔوششان
پيﺶ آن خورشيد كاو بﺲ روشن است

عين اﻇهار سﺨن پوشيدن است
تا كنﻰ مشﻐولشان از بوﻯ ﮔﻞ
سوﻯ روﻯ ﮔﻞ نﭙرد هوششان
در حقيقت هر دليلﻰ رهزن است
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6  ﺷماﺭﺓ،ﻡ
 ساﻝ دو،طبیقی
تت

 راز وThe Nay )ﬂute(  در قطعه شعرﻯ بهنام، جبران،«عالوه بر قﺼيده »المواكﺐ

ادبیا

.رمزهايﻰ از آواﻯ ملﻜوتﻰ را باز هم نجوا مﻰكند

)3(

Give me the Nay and sing
The secret song of eternity
The laments of the Nay will liger
Beyond the decline of existence

نﻰ را به من بده و بنواز
آواﻯ رمز و راز ابديت
اندوه و مرثيه ناﻯ درنﮓ خواهند كرد
در وراﻯ هبوﻁ هستﻰ
Have you, like me
Chosen the forest dwelling
Rather than the castle?
Have you followed the stream
And climbed the rocks?
Have you anointed your body
With fragrance distilles in light?
Have you been drunk with dawn
In the goblets of pure air?

Have you, like me
Sat down at dusk
Among the glowing languor
Of vines laden with grapes?
Have you lain down on the grass at night
And covered yourself with heavens
Opening your heart to the future
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آيا تو نيز همانند من
جنگﻞ را بهجاﻯ قﺼر انتﺨاﺏ كردهاﻯ؟
آيا تو نيز بهدنباﻝ رودخانه روان شدهاﻯ
و از ﺻﺨرهها باﻻ رفتهاﻯ؟
آيا تو نيز بدن خود را
با عطر تقطيرشده در نور
تدهين مﺬهبﻰ كردهاﻯ؟
آيا تو نيز از سﭙيده سيراﺏ شدهاﻯ
از جامهاﻯ پر از هواﻯ ناﺏ؟

نﻐمﻪهاﻯ

ا لﻬ
ی مﻮﻻنا جالﻝ
الدﻳن مﺤمد و...

?Forgetful of the past

آيا تو نيز همانند من
در ﻏروﺏ آفتاﺏ
ميان خميدﮔﻰ درخشنده و تابناك درختان مو ،پربار از انگور
نشستهاﻯ؟
آيا تو نيز شبانگاه روﻯ ﭼمنزار دراز كشيدهاﻯ
درحالﻰكه خود را با آسمانها پوشانده باشﻰ؟
و قلﺐ خود را بهسوﻯ آينده ﮔشودهاﻯ
از ﮔﺬشته ،ﮔﺬشتهاﻯ پر از فراموشﻰ؟
Give me the Nay and sing
The song in tune with hearts
The laments of the Nay will linger
Beyond the fatuity of sins.
Give me the Nay and sing
Unmindful of troubles and cures
For each man
Is nothing more than a water color sketch

در اين شعر نيز جبران ،مانند موﻻنا ،از هبوﻁ از نيستان وحدت مﻰﮔويد و آواﻯ رازآلود

اندوهناك آن در سرايﺶ اين فراﻕ و جدايﻰ.

عالم بﻰرنگﻰ ،را مولوﻯ شادﻯآفرين مﻰداند كه ماللﻰ در آن نيست .طرﺡ سادهاﻯ كه

آرامﺶ دﻝ عارﻑ است.
نيست يﻚرنگﻰ كزو ﮔيرد مالﻝ

بر مﺜاﻝ ماهﻰ و آﺏ زﻻﻝ

همه دﻏدﻏهها و پريشانﻰها از عالم مادﻯ مفترﻕ و كﺜير است .دربﻰرنگﻰ ،خﺼومتﻰ
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ناﻯ به من بده و بنواز
آوايﻰ همنوا با قلﺐها
مرثيه و اندوه ناﻯ درنﮓ خواهد كرد
در وراﻯ رنﮓباختن ﮔناهان
ناﻯ را به من بده و بنواز
بﻰدلمشﻐولﻰ به دردها و درمانها
براﻯ هر انسانﻰ،
هيﭻ ﭼيز بيشتر از طرﺡ ساده ،رنﮓ بﻰرنﮓ آﺏ نيست

ادبیا

ﻡ ،ﺷماﺭﺓ 6
طبیقی ،ساﻝ دو
تت

نيست ،بيرنگﻰ آرزوﻯ »انسان« است.

ﭼون كه بﻰرنگﻰ اسير رنﮓ شد
ﭼون به بﻰرنگﻰ رسﻰ كان داشتﻰ

موسيﺌﻰ با موسيﺌﻰ در جنﮓ شد
موسﻰ و فرعون دارند آشتﻰ

ﭘﻰنوشﺖﻫا

 .1در عهد عمر مطربﻰ بود كه ﭼنﮓ مﻰنواخت ،و آواز زيبايﻰ داشت ،ﮔويﻰ نﻐمه او تالوت نﻐمههاﻯ داوودﻯ
بود .آنﭽنان نﻐمههاﻯ دلنشينﻰ مﻰنواخت كه ارواﺡ انسانها را تا بوستان خداوندﻯ به پرواز درمﻰآورد اما
روزﮔار پيرﻯ رسيد و او را ﺿعيﻒ و ناتوان ساخت .آواز لطيﻒ و جانفزايﺶ ناخوشايند و دلﺨراﺵ شد:
خود كدامين خوﺵ كه آن ناخوﺵ نشد

يا كدامين فرﺵ كان مفرﺵ نشد؟

مگر آواز مردان الهﻰ در سينههايشان كه انعﻜاﺱ دم آنها نفﺦ ﺻور را بهوجود مﻰآورد .پير ﭼنگﻰ در

هنگام ﺿعﻒ و ناتوانﻰ با خدا به راز و نياز پرداخت :خدايا! يﻚ عمر مهلتم دادﻯ و با وجود معﺼيت،
بﺨشﺶ و روزﻯ را از من دريﻎ نداشتﻰ.

خداوند! امروز كسﺐ و كارﻯ ندارم ،امروز مهمان توام ،امروز ﭼنگم را براﻯ تو خواهم نواخت .آرﻯ ،من

از آن توام ،ﭼنﮓ بهر تو زنم ،آن توام...

 .2جبران خليﻞ جبران .فﻰ المجموعه الﻜامله لمﺆلفات .جبران خليﻞ جبران .قﺼيده المواكﺐ در ساﻝ 1919
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ميالدﻯ به زبان عربﻰ سروده شده است و قﺼيدهاﻯ طوﻻنﻰ است كه جبران در آن افﻜار فلسفﻰ خود را

در مورد حيات بشرﻯ ،مانند خير و شر و دين و حﻖ و عدﻝ و مانند اينها بيان كرده است .در اولين نگاه
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بهنﻈر مﻰرسد كه اين ﮔفتوﮔو بين دو نفر است .اولﻰ حيات را در ﻇاهر زشت و در باطن زيبا مﻰبيند و
آنﭽه كه در حيات بشرﻯ از ريا و ﺿعﻒ و پستﻰ و جنﮓ داﺋم بين خير و شر است ،او را آزرده مﻰكند

و دومﻰ حيات را تمجيد مﻰكند و اين »جنگﻞ انبوه« ،يعنﻰ اﺻﻞ حيات را در ﭼيزﻯ فراتر از خير و شر
مﻰداند.

جبران مﻰﮔويد آدمهاﻯ متﻜبر به جبر ﺫات در انسان معتقدند و اين جبر ،ريا و شرﻯ را ايجاد مﻰكند
كه وﻯ مﻰبيند .جبران اين قﺼيده را در ﺻدر كارهاﻯ خود قرار داد و اين كار اثرﻯ است كه »جبرانﻰ«

است و فقﻂ از او ساخته است .اين شعر موزون و مقفﻰ است و براﻯ يﻚ اثر هنرﻯ بزرگ خلﻖ شده
است.

 .3مجموعه كاملﻰ از اشعار جبران خليﻞ جبران به زبان انگليسﻰ از جمله شعر »ناﻯ« از رايانه ،سايت ياهو،
 Poems, Gibran Khalil Gibranاستﺨراﺝ شد.
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