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چکيده
جبران خلیل جبران از جمله شخصیّتهای ادبي جهان عـرب است کـه از انديشــههای غـرب ،ايدههای زيـادی
کسب کرده است .فردريک نیچۀ آلماني يکي از آن گزينههاست که جبران از وی تـثییر ـذيرفتــه و بـازتــاب
اين تثییـر ذيری در آیـارش نمود يـافته است .عنـاصری همچون :آزادیخواهي ،اعتقاد بـه بازگشـت جاودانـه،
قدرتطلبي و اَبَر انسان و نگاه متفاوت و نقّادانه به دين و مسیحیّت از جمله نقاط مشترک و گاه متثیّرانۀ جبـران
از نیچه است که اين تثییر ذيری ،نشثت گرفته از کتاب چنین گفت زردشت نیچه ميباشد.
بررسي تطبیقي انديشههای اين دو شخصیّت در حوزۀ مکتب فرانسه بـا روشـي تحلیلـي ،مـورد تطبیـ قـرار
گرفته و عناصر مشترک ادبي و فکری آنها در زمینۀ فلسفه و ساير مفاهیم نیز بررسي شده است.
واژگان کليدی :ادبیّات تطبیقي ،جبران خلیل جبران ،فردريک نیچه ،فلسفه.

5935/2/51
رايانامۀ نويسندۀ مسؤول:

5935/1/21
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 .1پيشگفتار
ادبیّات مفاهیم گستردهای را از ساير علوم به خود جذب ميکند که انعکاس زيبايي به خـود مـيگیـرد.
فلسفه از جمله دانشهايي است که به ادبیّات نفوذ کـرده و عناصـر عمـدهای از آن جلـوهای خـا

بـه

ادب بخشیده است.
در ادب عرب نیز مانند ادبیّات ساير ملّتها شاعران و نويسندگان زيادی ،تحت تثییر فلسـفۀ شـر و
غرب بودهاند و آیار ادبي آنها سرشار از تفکّرات فلسفي ميباشد.
جبران شاعر و نويسندۀ عرب يکي از کساني اسـت کـه ايـن تثییر ـذيری در آیـارش بسـیار آشـکار
است .او متثیّر از فیلسـوفان غـرب ماننـد «مـوري

ـاري »« ،نیچـه»« ،ويلیـام بلیـک» و «ريلکـه» اسـت.

ژوهشهای بسیاری مانند «نقد افکار جبران» در کتاب العواصف توسّط «کامران قدّوسـي» ،تبارشناسـي
اخال نیچه و بررسي آن از ديدگاه «مک ايتنار» و ژوهشهای ديگری دربارۀ اين دو شخصـیّت انجـام
شده ،امّا تاکنون ژوهشي در حوزۀ تطبی تفکّرات متثیّر جبران از نیچـه صـورت نگرفتـه اسـت؛ لـذا در

اين مقاله با استفاده از منابع عمدهای همچون :اجملموعة الکاملة للمؤلّفاا «جبران» ،چنـین گفـت زرتشـت و

ارادۀ قدرت «فردريک نیچه» ،تاريخ فلسفه «فردريک کا لستون» و ...سعي ميشود به ايـن سـؤال اسـخ
داده شود که اشتراکات جبران خلیل جبران با نیچه در چه زمینهای است؟ برای اسـخ بـه ايـن سـؤال بـه
تطبی و تحلیل نحوۀ تفکّر و آیار اين دو شخصیّت رداخته شده است.
جبران در سال  5889در «بشرای» در شمال لبنان متولّد شد .مادرش کامله رحمه زني رهیزگار بود؛
ولي درش مردی بادهگسار و به دين و رجال دين چندان اعتنايي نداشت .مـادرش بـه همـراه فرزنـدان
خود در سال  5831به بوستون در اياالت متّحده مهاجرت کرد و در آنجا جبران با بعضـي از نقّاشـان بـه
تمرين نقّاشي رداخت و سپ

به بیروت بازگشت و وارد مدرساة احلکماة گرديد (فاخوری.)777 :5981 ،

در مدرساة احلکماة ،جبران ،به سرعت ادراک و حر
شناخته شد (جبر .)92 :5385 ،سپ
سه سال در اري

معرفت به آن اندازه که بـا آن اسـتقالل رأی يابـد،

در سال  5308عازم اري

شد تا هنر نقّاشي خود را تکمیـل کنـد.

ماند و در ضمن از رم ،بروکسل و لنـدن ديـدن کـرد .در ـاري

شـاگرد «اگوسـت

رودن بودو» به وسیلۀ او با آیار ويلیام باليک شاعر و هنرمند انگلیسي آشنا شد و تحـت سـیطرۀ تـثییر او
قرار گرفت (فاخوری .)777 :5981 ،چون به «نیويورک» رفت به خواندن برخـي کتـب نیچـه خصوصـاً
کتاب چنین گفت زرتشت (انصاری )221 :5987 ،رداخت و مفتـون فلسـفه و آراء و خیـاالت او شـد،
همچنین «کیش قدرت» که او تبلیغ ميکرد ،خوشايند طبعش افتاد .وی در اين برهـه از زنـدگیش میـان
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دو گونه شخصیّت سرگردان بود ،يکي شخصیّت خواستار قدرت و شورشگر بر دين و عقايد و ديگـر
شخصیّتي که از ي آرزوها روان بـود و تمتّـع از زنــدگي را دوسـت مـيداشـت .ـ

جبـران بـه قـول

خودش به خراب کردن همانقدر مايل بود که به بنا کردن ،او در يک زمان هم دوست مـردم بـود هـم

دشــمن آنهــا .شخصـیّت زيــادهطلــب او در کتــاب دمعاة اتساااامة و األجنحاة اتسکاا آشــکار مــيشــود و

شخصیّت شورشگر او در األر اح اتسما ّد  .در سال  5395بیماری سـل زنـدگي انباشـته از کفـر و الحـاد و
تالش از ي امیال جسماني او را ايان داد (فاخوری.)777-777 :5981 ،
از آیار او به زبان عربی دمعاة اتسااامة األر اح اتسما ّد األجنحاة اتسکاا عا اامل اتا ل العوا ا و از
آیار او به زبان انگلیسي که به عربي ترجمه شده است ،عبارتنـد از :النّبا ،واو رماز ،تاد الاااتس اااو
تن انسان است .جبران نويسندهای اجتماعیست ،او در جامعه ،عیوب و خرافات بسیاری ميديد که بیشـتر
مردم نميديدند (همان.)771 :
«فردريش ويلهلم نیچه» در  51اکتبر  5877در ورکن واقع در زاک

روس آلمان زاده شد .ـدرش

کشیش لوتری بود وی در محیطي زنانه و ديندارانه در میان مادر ،خواهر ،مادربزرگ و دو عمّه بـزرگ
شد .در دبیرستان محلّي درس خواند و شاگرد مدرسۀ شبانهروزی نامدار فورتا بود .به دانشگاه بن رفت
و سپ

به اليپزيک تغییر مکان داد تا مطالعۀ زبانشناسي تاريخي (فیلولوژی) را نزد رتشـیل دنبـال کنـد

تعصـبآمیـز
(کا لستون .)985:5917 ،او تا هجده سالگي تحت نفوذ مـادر در محیطـي سـخت دينـي و ّ
رورش يافت .آنگاه وضع دگرگون شد و نیچه به بــدبیني کــامل گرايیــد ،نسـبت بــه مسـی  ،نفـرت
فو العادهای داشت و اين انديشه در ذهنش رسوخ يافته بود کـه او خـود ضـدّ مسـی اسـت .در بیسـت
سالگي به خاطر ضعف بنیه از خدمت سربازی معاف شد ،از آن زمان ،سرباز از موضوعات مورد توجّـه
وی قرار گرفت و در اينباره ميگويد« :برای نخستین بار احساس کردم که ارادۀ برترين به زنـدگي آن
نیست که در ستیزۀ فالکتبار برای ادامۀ هستي جلوهگر ميشود ،بلکه آن است که در اراده به قـدرت،
اراده به جنگ و اراده به قدرت برترِ افزونتر تجلّي ميکند» (توماس.)708 :5912 ،
در موسیقي «واگنـر» رؤياهـايي کـه دربـارۀ خـود داشـت را مـنعک

مـيديـد .از ايـن رو در حلقـۀ

هواخواهان «واگنر» درآمد؛ امّـا هنگاميکه «واگنر» در قطعۀ ارسیفال خـود ،چنانچـه نیچــه مـيگويـد:
«تسلیم زوال مسیحیّت شد» ،با خشم از وی جدا شد و اعالم داشت کـه ايـنگونـه «تقـدّس و شـفقّت بـا
روحیّۀ مرد برتر سازگار نیست» .نیچه در جستجوی بیهودۀ خويش برای بازيافتن سالمتي به ايتالیـا رفـت
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و از آنجا به آلپ و سرانجام به دنیای خیالي «آن سوی مرزهای نیکي و بدی» سفر کرد و فلسفۀ شیطاني
خود را به رشتۀ تحرير کشید( ...همان .)703-708 :در سال  5838يک روز جنونش سخت باال گرفت،
ناچار او را به تیمارستان بردند؛ ولي

از مدّتي آزاد سـاختند و بـرای رسـتاری بـه مـادرش سـپردند.

سرانجام در سال 5300در حاليکه جسماً و روحاً شکسته بود دنیا را وداع گفت؛ امّا عقايد فلسفي او بـر
بسیاری از گروههای افراطي چپ و راست عصر ما تثییر گذاشته و بسیاری از ديکتاتورهـای معاصـر ،از
طرفداران سرسخت نیچه هستند (توماس .)755 :5912 ،حاصل مـادّی تـالشهـای او ،سـیالن بـيسـابقۀ

خودمحورترين کتابهايي بود که تا آن روز به تاريخ فلسفۀ آلمان معرّفـي شـده بـود :زايـش تـراژدی،
فراسوی نیک و بد ،تبارشناسي اخالقـي ،چنـین گفـت زرتشـت و زنــدگينــامۀ خودنوشـتِ فکـری و
توسـط
خشمآلود خودش با عنوان متظاهرانۀ آنک آن مرد( 5عبارتي کـه در معرّفـي مسـی بـه تـودههـا ّ
یالت به کار گرفته شده) از آن جملهاند ( امر.)992 :5988 ،
 .1پردازش تحليلی موضوع
جبران و نیچه دو شخصیّت آزدیطلب هستند که زندگي شخصي ،محیط اجتماعي و خانوادگي تقريبـاً
مشابهي را تجربه کردهاند .جبران و نیچه دوران کودکي و نوجواني خـود را در محیطـي کـامالً زنانـه و
ديندارانه گذراندهاند ،جبران تحت سر رستي مادرش کامله رحمه ،زني متـديّن و رهیزکـار و نیچـه در
تعصـبآمیـز ـرورش يافتنـد .بـا
میان مادر ،خواهر ،مادربزرگ و دو عمّهاش در محیطي سخت ديني و ّ
وجود محیطي ديني و متديّن هر دو شخصیّت زيادهطلـب و شـورگر بـر مسـیحیّت و قیـد و بنـدهای آن
هستند که هر يک داليل خود را دارند.
جبران با عشقي که به مادرش «کامله رحمه» دارد ،عش به زن را ميستايد .از عش و زن ،موجودی
که ستودۀ رستش و عش ورزيست با زيبايي جانبداری ميکنـد و قیـد و بنـدهای دينـي و ارزشهـای
اخالقي را که مغاير با معاشقـه ميباشند و انسان را محـدود ميسـازد ،رد مـيکنـد و خواهـان آزادی از
هر قید و بنديست.
در زنـدگي جبـران ،چنـد زن ،نقـش مهـم ايفـا کردنـد ،از جملـه« :مـاری هاسـکل»« ،مـي زيـاده» و
«مشیلین» .خلیـل جبـران و «مي» سالهــا به هم نـامـه مينـوشتند؛ ولي هیـچگـاه يکديگر را نميديدنـد؛
اين يک احساس و عش ادبي و رؤيايي بود که هیچگاه بـه ازدواج منجـر نشـد .وی بـه مـاری هاسـکل

1. Ecce homo
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یشنهاد ازدواج داد و او هم بـه خـاطر اخـتالف سـنّي بـه او جـواب رد داد (سـیّدی .)19 :5987 ،نیچــه
برخـالف جبران از زن تنفـّر دارد و شکست عشقـي و سـرخوردگي از دستیابي بـه زن مـورد عالقـهاش
علّت اين انزجار و تنفّر است؛ امّا وی همچون جبران ،شخصیّتي دارد که به شدت خواهان رهايي از قیـد
و بند و ارزشهای اخالقي تعريـف شـده در اجتمـاع اسـت ،در عـین حـال نیچـه مخـالف ديـن و نظـام
اجتماعي است .بارزترين نقطۀ مقابل جبران و نیچه ،دين ميباشد؛ چراکه جبران کامالً بيديـن و ملحـد
نیست ،بلکه ناقدی بر مسیحیّت و احکام کلیساست؛ امّا نیچه هرگونه دين و آيیني را رد ميکند.
 .1-1فکر و فلسفة جبرانی

خاصـي بـوده اسـت و بـه آن سـبک جبرانـي يـا انشـاء
ّ
جبران در میان نويسندگان معاصر دارای سـبک
جبراني ميگفتند .اين اصطالح در نیمۀ اوّل قرن بیستم فراوان به چشم ميخورد کـه منسـوب بـه جبـران
است .او خود رئی

مکتب تجدّدگرای مهجر و تثییرگذار در جريانهای فکری ،انساني و تثمّلگرايانـه

و الهام گرفته از طبیعت آزاد از قید و بند سنّتهای دست و اگیر بود به ايـن سـبک منسـوب مـيباشـد
(سیّدی.)11 :5987 ،
اگر رابطۀ سبک با روحیّات و خلقیّات و انديشههای يک شاعر يـا نويسـنده را بـا سـبک او در نظـر
گیريم دربارۀ جبران اين رابطه را ميتوان به شرح ذيل نشان داد (همان.)75 :

الصغ ی
 .1-1-1احل اة ّ

جبران در دنیای ادب و فکر متثیّر از «مـوري

بـاري » از فرانسـه« ،نیچـه» و «ويلیـام باليـک» از آلمـان

است (جبر .)80:5385 ،او در ي تشکیل اتنطلقا الذهنیة (خاستگاههای فکری) مجموعه محـرّکهـايي
به مرور زمان در ذهنش تبلور يافت که منجر به نوشتن کتب مختلف از وی شد ،از جملـه :عا اامل اتا ل
األر اح اتسم ّد األجنحة اتسکاّ و بعضي مقاالت :دمعة اتساامة البدااع الط اا

العوا

 .اين گامي بود

محدود به زمان و مکاني معیّن ،زمانيکه در مجتمع اللّبنان ،و ال ّش ق ،بود.

خلیل جبران از مؤسّسات ديني کـه منحصـر بـه احکـام و شـرايع اسـت سرکشـي مـيکنـد و اصـول
دينداری و ترس از خداوند و یروی انساني از انسـان ديگـر را بــه نــام ديــن رد مـيکنـد و خــواستار
کنارهگیری رجال دين از دولت و جامعه است (خالد )37-31 :5389 ،همچنین مخالف تسـلّط مـرد بـر
زن است ،قانون ازدواج را نفي ميکند ،جدال خیر و شر در زندگي بشر را با تصـوّرات فلسـفي ظريفـي
مردود ميسازد و اجتماع برتر و نمونهای برای انسان تصوّر ميکند که در آن تمام انحرافات اخالقـي و
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مفاهیم مورویي را از جانب فطرت اک ،نیکو مي ندارد و معتقد است اين جامعـۀ بهشـتيِ زمینـي بـرای
انسان ساخته شده است (همان.)33 :
او بر مالکیّت ارضي و ممالک ميخروشد و فقیران را به شورش و انقـالب بـرای گـرفتن حقوقشـان
فراميخواند؛ زيرا در نظر وی با صبر و دعا نميتوانند به آن دست يابند (خالد .)33-38 :5389 ،با همـۀ
عشقي که به وطنش دارد ،منکر وطن رستي است و خواستار اشتراک؛ يعني همه در دستاوردها شريک
باشند (فاخوری )771 :5981 ،او رؤيای تحقّ اشتراک فکری است (خالد.)502 :5389 ،

 .2-1-2احل اة الکربی

آزادی کبری ،محدود به رهايي از قیدهای تاريخ و مفاهیم مورویي است؛ يعني رهايي از قید و بنـدهای
گناه ،ذلّت ،از بندهای دگرگوني زمان .آنچه جبـران مـيخواهـد ،يـک ابَـر انسـان کامـل اسـت کـه در
رؤيای او و هر انسان ديگريست .بذر چنین انساني در فطرت بشر کاشته شده که با وجود محدوديتهـا
نميتواند به آن دست يابد؛ امّا با تحقّ آزادی صغری ،آزادی کبری تحقّ مـييابـد و رهـايي از قیـد و
بندها محقّ ميشود .جبران دچار خـود ـرستي است ،بـر عالمي کــه رؤيـای بــيهمتـايش را فرسـوده
ميکند ،افشاری نميکند او از تعالیم انجیل رنج ميبرد و بشر را به انسـان کـاملي کـه بـه کمـال الهـي
رسیده بشارت ميدهد که به تعالیم انجیل ایبند نیست (خالد.)557-555 :5389 ،
او معتقد به تناسخ بود و اعتقاد داشت که بعد از مرگ ،روح انسان در جسمي ديگر حلول مـيکنـد
که اين نظر جبران ريشه در تفکّر فلسـفي او دارد و همچـون نظـر افالطـون و فیثـاغورس اسـت .تناسـخ
جبراني اعتبار بت رستي را باطل ميکند و مرکز آن بر جوهر بشری برای رسیدن به کمال و جـاودانگي

است .در النّب ،حداقة النّبا ،العوا ا  ،جبران مکرّراً بر اين مسثله تثکید کرده حتّي در جايي آيـۀ قـرآن
را شاهد ميگیرد که ميفرمايدُ َ « :کناسُ امواتاا فَأحیاا ُک ُمَ ُحیای ُک مُم الیاِ تُ َجعاو » تـا اعتقـادش را یابـت کنـد
(همان.)551-551 :
خلیل جبران دربارۀ مسی صفحاتي را با زيباترين عبارات ر کرده؛ امّا مسی او با مسی انجیل فـر
فراوان دارد.
اساس مسائل اجتماعیش خويشتنخواهي و شهوت است .از ايـن رو تمـام آراء او بـا گمراهـيهـای
بسیاری آمیخته است .وی روردگار نف

خويشتن است« :من روردگار خويشـتنم» ،او از شـیفتگان زن

است .دربارۀ نظام اجتماعي ميگفت :نه شريعت نه دولت ،نه در امور ديني و نه در امور مـدني و نـه در
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خانوادۀ انساني .او تنها ميتواند ويران سازد؛ زيرا خراب کردن آسانتر از آباد ساختن است (فـاخوری،
.)771- 771 :5981
 .1-1تحليل فلسفة نيچه

فلسفۀ نیچه همچون تماشای حري يک جنگل که هم باشکوه و هم ويرانکننده اسـت ،خواننـده را هـم
مسحور ميسازد و هم ميترساند .سیر جنونآمیز او در فلسفه تا حدّی ناشي از شکست او در عش بـود.
روح بسیار حسّاسش هنگامي متزلزل شد و درهم شکست که زني که ميخواست بـا او ازدواج کنـد بـه
وی جواب رد داد .رنجش نیچه از آن زن ،مبدّل به نفرت از تمام زنان شد و مخالفتش با حقو زنان بـه
کینهای زهرناک علیه حقو تمام افراد بشر درآمد (توماس .)708-707 :5912 ،وی مـردی فـو العـاده
حسّاس بود و آنچه را نداشت ،ميستايید .قدرت وحشیانه را به صورت دينـي درآورد .تمـام عمـرش از
درد سر و چشم رنج ميبرد ،به همین خاطر دنیا را در روشـني تحريـفکننـدۀ جسـم و روحــي نــاتوان
ميديد .شاعر بزرگي بود که کارش به ديوانگي کشیده بود و با خدا سرِ جنگ داشت که چرا انسـان را
ضعیف آفريده است .اعالم داشت« :میلیونها نفر از مردم وشالي و نـاتوان را نـابود کنیـد تـا يـک مـرد
برتر به وجود آيد» (همان .)708 :مرد برتر بيترحّم و زورمندی که نیچـه خـود مـيخواسـت آن چنـان
باشد (همان).
او عالوه بر «ماکیاولي»« ،شـو نهاور» را نیـز مقتــدای فلسـفي خــود مـيدانسـت و مـيگـويــد« :در
نوشتههای اين مرد ،طبیعت خويش را که با عظمتي تـرسآور ترسـیم شـده بـود ،ديـدم» .امّـا بـرخالف
زرتشت ،کتاب چنین گفت زرتشتِ نیچه ،يکي از شگفتانگیزترين و تخیّليترين رؤياهـايي اسـت کـه
تاکنون بر اورا کتاب یبت شده است .او غر در تصوّرات واهي عظمت خـويش ،اعـالم داشـت کـه
«اين کتاب يگانه است ،خوب است از کتاب ديگری سخن به میان نیاوريم ،تاکنون هرگز ایری بـا ايـن
همه قدرت نوشته نشده است» .بـدون ترديـد کتـاب مـذکور محاسـبات سـرد و بـيروح «ماکیـاولي» و
مشاهدات بدبینانۀ «شو نهاور» را -سرشار از قدرت عواطف و احساسات ،نه سرشار از قـدرت فکـر -بـه
صورت عقیدهای شورانگیز بیرون ميآورد و مغزهـای خـام را چـون مغـز هیتلـر و موسـولیني ،بـه بهانـۀ
ويراني جهان در نهايت خودبزرگبیني فروميبرد (همان.)703 :
نیچه فريـاد ميزند« :خطرنـاک بـاش ،چنان زندگي کن که گـويي در حـال جنـگ هسـتي» .آنکـه
ميخواهد آفريننده باشد ،بايد نخست ويرانکننده باشد ،بايد همۀ ارزشهای کهن را در هم بشـکند .از

 /552فصلنامۀ نقد و ادبیّات تطبیقي ( ژوهشهای زبان و ادبیّات عربي) ،سال دوّم ،شمارۀ  ،1تابستان 5935

نظر او خدايان کهن مردهاند و ديگر خدايي در جهـان نیسـت ،فقـط مـرد برتـر ،ويـرانکننـده اسـت نـه
سازنده .برای او فقط يک اصل اخالقي رضايتبخش وجود دارد و آن عبارت است از :اصـل اخالقـي
طبقات که مخالف اصل اخالقي تودههاست.
به احتمال قوی نیچه که غر در التهاب و شیريني تخیّالت خود بود ،خبر نداشت کـه چـه بـدبختي
بزرگي به بار ميآورد .او که در اصل شاعر بود نه فیلسوف ،بیشتر در ي آن بود کـه احسـاس مـردم را
برانگیزد .هدف کلّي اين تخیّالت ،برانداختنِ نظام اخالقي کهن و استوار ساختن اصول اخالقـي جديـد
بود که نتیجۀ آن فقط قدرت مرد برتر ،ح ّ و درست است ال غیر .تنها دلیل و توجیه او ايـن اسـت کـه:
ارادۀ من اين است .وی همۀ ارزشها را دگرگون ميسـازد ،بـه حکومـت دموکراسـي بـا ديـدهای بـ
حقارتبار مينگريست و آن را جنون بيبند و بار يهوديان و مسیحیان ،در يکسـان شـمردن همـۀ افـراد
ميدانست و ميگفت «تا دير نشده بايد انديشۀ دموکراسي را نابود ساخت» (همان.)750-703 :
نیچه برآن است که تصوّرِ يک دستگاه اخالقي يکسان و جهانگیر و مطل را بايد دور افکند؛ زيـرا
چنین اخالقي برآمده از بیزاريست و نمـاينـدۀ زنـدگاني ست .ــ

بايـد تصـوّر ردهبنـدی گونـههـای

مختلف اخال را گذاشت .وی مسیحیّت را از بابت خوار شمردن تن ،سرشـت فطـری ،غريـزه ،شـور و
ضدّيت با به کارگیری آزادانـۀ بيقیـد ذهـن و ارزشهای زيباييشناسي و جز آنها گناهکار ميشـمارد.
البتّه مراد او از همگسیختگي شخصیّت انساني و ارزشهای همستیز و بيبنـد و بـار نیسـت ،بلکـه مسـثله
يکپارچه نمودن شخصیّت انسان ،همچون فرانمودی از نیـرومنـدی و ابَـر انسانیست .او ايمــان را نشانــۀ
نـاتـواني ،ترس ،تباهي و نگـرۀ نفيکننـدۀ زندگي ميدانـد (کا لسـتون .)937-932 :5917 ،وی عقیـده
دارد« :از سادهلوحان مقدّس برحذر باش؛ زيرا تنها آن چیزهايي را مقدّس ميشمارند کـه سـاده باشـند،
آنها از بازی با آتش لذّت ميبرند به خصو

هنگاميکه آن آتش برای سـوختن مخالفـان بـر ـا شـده

باشد» (نیچه.)527 :5989 ،
مرد برترِ نیچه نیز ،چون خودش ديوانهای است .او معتقد است از «واگنر» و «نا لئون» و حتّـي مسـی
بزرگتر است از اين رو آیار خود را بزرگترين موفّقیّت عالم ادب در تمام اعصار مي نداشـت (تومـاس،
 .)755 :5912نیچه معتقد است انسان قادر است که بخواهد میل و آرزويش همچون قانوني بـرای خـود
او باشد (اسکروتن )998 :5982 ،او جــاودانگي و بــازگشت جــاودانه را ايـنگونـه مـيدانـد« :وجـود
همانگونه که هست ،بدون هرگونه معنا يا هدفي ،و به ناگزير تکرار شـونده ،بـدون هرگونـه ايـاني در
نیستي .اين است بازگشت جاودانه ( ».امر)970- 993 :5988 ،
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 .9-1تطبيق فکر و فلسفة جبران و نيچه

جبران و نیچه با وجود تفکّرات فلسفي فراوان بیش از آنکه فیلسوف باشند ،شاعر هسـتند و هـدف آنهـا
از نوشتهها و تبلیغ تفکّراتشان برانگیختن احساسات مردم است در جهت دست يـافتن بـه اهـداف خـود.
آنچه از تفکّر فلسفي در آیار جبران ميبینیم ،نشثت گرفته از تثییر تفکّرات فلسفي نیچه بر او مـيباشـد.
چنانکه آیار نیچه را مورد مطالعه قرار داده و از کتاب چنین گفت زرتشتِ او تثییری شـگرف ذيرفتـه
است .جبران ،مفتون فلسفه و آراء و خیاالت نیچه است و قدرت طلبیي که او تبلیـغ مـيکـرد خوشـايند
طبعش افتاد .آیار ادبي جبران ،سرشار از تفکّرات فلسفي است که در هر گوشۀ آن ،رنگ و بـوی تفکّر
نیچه موج ميزند .عناصری چـون آزادیطلبي ،قـدرتطلبي ،عقیـدۀ ابَــر انسـان ،ديـنسـتیزی ،اجتمـاع
بيقید و بند ،بازگشت جاودانه و انزجار از مسی و مسیحیّت کلیدیتـرين اشـتراکات تفکّـرات ايـن دو

شخصیّت است که به آنها خواهیم رداخت .جبران در کتاب النّبا ،به مسائل جوهری و اصلي حیات بشر
همچون :ازدواج ،شريعـت ،عقـل ،هوس ،گناه ،نیکي ،دين ،مـرگ و لـذّت رداختـه و در موعظـههـای
شعريش در اين کتاب ،اسلوب نیچه ،در چنین گفت زرتشت را دارد .اين ایـری اسـت کـه مـتن و روح
انگلیسي بر آن حاکم است و خالصهای از تفکّر جبراني است که بذر آن در کتب سابقش اشیده شـده
است (جبران ،بيتا.)73 :
 .1-9-1عناصر فکری مشترک جبران با نيچه
 .1-1-9-1کيش قدرت و ایدة ابرمرد

زرتشت نیچه فريفتۀ فلسفه و خیاالت و آرای او شد و مهمتر از همـه
ِِ
جبران با مطالعۀ کتاب چنین گفت
کیشِ قدرت که او تبلیغ ميکرد خوشايندش آمد.
جبران بر عالمي که رؤيای بيهمتايش را فرسوده ميکند ،افشاری نميکند ،بشر را به انسان کاملي
که به کمال الهي رسیده بشارت ميدهد (خالد .)557 :5389 ،وی در ي اجتماع برتـر و نمونـهای بـرای
انسانِ آزاد از قید و بند است و اساس اجتماعش ،خويشتنخواهي است که قصدش همان انسان برتـر در
اجتماعي برتر؛ يعني خودش و افکارش است .آنچه جبـران ميخواهد يک ابر انسان کامل است کـه در
رؤيای او و هر انساني نهفته است (خالد .)552-555 :5389 ،اين «همان تفکّر ارادۀ معطـوف بـه قـدرت
است که نیچه آن را میل به آزادی نیـز مـينامـد» ( ـامر« .)997 :5988 ،انسـان نیچـهای قـادر اسـت کـه
بخواهد میل و آرزو ،همچون قانوني برای خود او باشد» (اسکروتن .)998 :5982 ،جبـران يکـي از ايـن
انسانهای نیچهای است که در آیـار ادبـي خـويش بـه خصـو

األر اح اتسما ّد

النّبا ،،قابــل مشاهــده
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است .نـارسیسم و خويشتنخواهي جبران و ايدۀ ابَر انسانِ وی تثییر گرفته از فرياد نیچه در چنـین گفـت
زرتشت است که سرشار از قدرت و قدرتطلبیست« .نیچه فرياد ميزند خطرناک باش ،چنـان زنـدگي
کن که گويا در حال جنگ هسـتي» (تومـاس )703 :5912 ،و همچنـین مـيگويـد« :بـرای نخسـتین بـار
احساس کردم که ارادۀ برترين به زندگي آن نیست که در ستیزۀ فالکتبار برای ادامۀ هستي جلـوهگـر
ميشود ،بلکه آن است که در ارادۀ به قدرت ،ارادۀ به جنگ و اراده به قـدرت بـرتــرِ افـزونتـر تجلّـي
ميکند» (همان« .)708 :زيبايي ابَر مرد به صورت شبحي بر من نمودار شد ،آه ای برادران مرا با خدايان
چه کار است (نیچه«.)511 :5989 ،من همچون سگ گلّهای که از شت گلّۀ انبـوهي از گوسفنــدان بـه
آن سو مينگرد ،به آن سوتـر و فـراتـر از ايـن اشـخا

مـينگـرم» (همـان .)787 :از نظـر او مـردِ برتـر

ويرانکننده است نه سازنده و اساس تفکّر ابَر انسانِ جبران و قدرتطلبي او نیز تنها ويران ساختن است؛
زيرا خراب کردن از آباد ساختن ،آسانتر است.
 .1-1-9-1جاودانگی و بازگشت جاودانه

جاودانگي و بازگشت از ديگر مضامین مشترک میان جبران و نیچه است .خلیـل جبـران زمـاني کـه در
«بوستون» در محلّۀ چینيها زندگي ميکرد ،احتماالً از چینيهای مقیم آنجا به انديشۀ «تناسـخ» گـرايش
يافته باشد .حکمای هند به دو نوع تناسخ اعتقاد داشتند:
« .5حلول يک روح در جسم يک انسان ديگر؛ اين بازگشت روح ادامـه دارد تــا از همـۀ خواسـتههـا و
قید و بند مادّه رها شود .به عبارت ديگر در هر دورهای نسبت به دورۀ ديگـر کــاملتـر مـيشـود تـا بـه
تکامل نهايي برسد و به سوی خدا (برهمن) بازگردد.
 .2برگشت کلّي انسانهايي است که در يک دورۀ معیّن در گذشته زندگي ميکردهاند ،در يـک دورۀ
زماني جديد همانند دورۀ گذشته و بدون هیچگونه تغییری دوباره به دنیا خواهند آمد؛ اين دوره تکـرار
ميشود و اياني ندارد» (سیّدی.)573 :5987 ،
نیچه نیز به بازگشت کلّي دورهای بعد از دورۀ ديگر بدون هیچ دگرگوني بـاور داشـت؛ امّـا اعتقـاد
جبران به تناسخ برخالف باور نیچه است .او بازگشت کلّي دورهها را رد ميکند؛ چون هستي به نظـر او
در حال تحوّل و تطوّر مستمر است .جبران به بازگشت روح در جسم جديدی که ارتباطي با جسم قبلي
ندارد ،اعتقاد دارد (همان.)573-510 :
نظر نیچه در مورد بازگشت جاودانه« :وجود ،همانگونه که هست ،بدون هرگونه معنا يا هدفي و بـه
ناگزير تکرارشونده ،بدون هرگونه اياني در نیستي .اين است بازگشـت جاودانـه» ( ـامر- 993 :5988 ،
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 .)970من به شما سه استحالۀ روح را ابالغ نمودم که چگونه روح به صورت شتری درميآيـد و سـپ
شتر به شیر تبديل ميشود و باالخره شیر کودکي ميشود (نیچه.)10 :5989 ،
ایمل
جبران در آغاز مقالۀ «نشید اإلناا » ميگويد« :أنا ُمنا ُذ َ
از َ ِ،هاا أنَاا َ،ا َ َساأکو ُ الا ،الا الا مده َ ل َ
کلَیان ،انقضاا » :من از روز ازل بودهام و اکنون هستم و تا ايان روزگار خواهم بـود و وجـودم را ايـاني

نیست (جبران ،بيتا.)701 :
بازگشتِ دوباره به زندگي نیز از اصول انديشۀ تناسخي است که جبران آن را چنین بیان کـرده« :قَاد

شَت ُر حینا إلَ ،هذه احلَیا َکیال ُُن ُم ملَذا احلُب َ َو َد ال ّشبیبة ااا َحبیبا :» ،عشتروت روحمان را به
عاد َع َ
أ َ
اين حیات بازگردانده است تا از لذّتهای عش و عظمت جواني محروم نگرديم» (همان ،ج .)501 :2
 .9-1-9-1آزادی

آزادی از ديگر عناصر فکری مشترک جبران و نیچه اسـت .جبـران بـه عنـوان يـک متفکّـر و اديـب بـه
آزادی عش ميورزيد و در آیار خود از آزادی فراوان سـخن گفتـه و در مقابـل آن از اسـتبداد و آیـار

شوم آن نیز مطالب فراوانـي بیـان داشتـه اسـت .در کتــاب النّبا ،بخشـي را بـه آزادی اختصـا

داده و

ميگويد« :شما زماني ميتوانید آزادگـان حقیقـي باشـید کـه بـيعملگـي یشـه نکنیـد» .جبـران قـانون،
مذهب ،فلسفه و سنّتهايي که آدمیان را به بنـد ميکشـید و آزادی را از آنهـا مـيسـتاند همـه را باطـل
شا ااعِ ال َفاسا َد إلا ،انقضاا الا مده أم ََتا ه األاّاام
ميشمارد (سیّدی َ « :)517 :5987 ،لکن َهز اَظ ُز اإلنااا َعبادا ل َ

لیَحیاا تاال ح للا ح؟» :آيا آدمي برده و بندۀ قوانین فاسدش خواهد ماند کـه خـود وضـع کـرده اسـت يـا

اينکه روزگار او را آزاد خواهد ساخت تا به روح و برای روح زندگي کنـد؟ (جبـران ،بـيتـا .)571 :او
معتقد است که سنّتهای نادرست ،دسـت و ـای آدمـي را دربنـد مـيکننـد و او را از ـرواز و تکامـل
بازميدارد .امّا انسانها متثسّفانه خود را از اين نعمت به واسطۀ تـن دادن به سنّتهای نــادرست محـروم
ميسازند (سیّدی.)598 :5987 ،

ااموا لمیُااوهل
«َ َ
جااااده نُا ُفوسااه قانُونااا احاادا قیاساایا أقا ُ
ضااعوا ألر َ
اح ُه ا اإلهلیَ اة َش ا َاعة عالَمیَااة َة ا ُد د ساانُوا َأل َ
َعواطفه سجنا ضیقا ََمیفا َح َف ُ ا ل ُقلوِب ُعقوهل قَربا َعمیقا ُمظلما» :برای جانهای خدايشان قانوني دنیوی و

محدود وضع کردند و برای دلهايشان و ذهنشان گوری عمی و تاريک کندند (جبران ،بيتا.)571 :
نیچه نیز برآن است که تصوّر يک دستگاه اخالقي يکسان و جهـانگیر و مطلـ را بايـد دور افکنـد؛
زيرا چنین اخالقي برآمده از بیزاريست و نمايندۀ زندگاني ست .او خواهان يکپارچه کـردن شخصـیّت
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انسان همچون فرانمودی از نیرومندی و ابَر انساني يعني همان میـل بـه آزادی اسـت (کا لسـتون:5917 ،
 .)939-932زمانيکه کسي با دوگانهنگری ،قدرت برای خود را از قدرت برای ديگری جدا ميسـازد،
بدين ترتیب ،اخال ِ زندگي را مسموم ميکند (نیچه ،5989 ،ج .)281 :5
 .3-1-9-1ضدّیت با کليسا

تعصـب داشـت (سـیّدی:5987 ،
جبران شخصي مذهبیست و گرايشهای مذهبي دارد؛ امّا ايماني بدون ّ

 .)570با ايـن حـال در األر اح اتسم ّد در داستـان «للیز الکاف » سـخت بــه سـنّتهـای نــادرست کلیسـا
مي ردازد .شخصیّت داستان که خود جبران است ،در ي اصالح سنّتهای غلط درون کلیسا برميآيـد

(همان )593 :او به نقد سنّتهای کلیسايي مي ردازد ،در واقع به نقد سنّتهايي در دين مـي ـردازد کـه
مردم را نسبت به ظلم ظالمان ساکت و دست بسته ميکند .در « ا ا القباور» سخت به قـوانیني مـيتـازد
که اربابان کلیسا آن را به نفع حاکمان توجیه ميکنند (سیّدی .)575 :5987 ،دين بـه نظـر او آن امـوری
نیست که معابد اظهار ميکنند و آيینها و سنّتها بر ا ميدارند ،بلکه دين آن چیزی است که در جهان
نهان و به گـوهر نیّت آراسته ميباشد .او با اينکه مسیحي است؛ ولـي در اعتقـاد بـه خداونـد ،باورهـای

شا اعةَُ َ -ماا ها ،ال م
مسیحي ندارد (همان .)512 :جبران دربارۀ دين ميگويـد« :ال م
شا اعةُ؟ َمان َرأهاا نَا،لَاة َم َاع نُاور

ال مشممل من أَعماق ال مااما ؟» :کدام شريعت؟ چه کسي ديده است که شريعت بـا نـور خورشـید از بلنـدای
آسمان فرود آمده باشد؟ (جبران ،بيتا.)515 :
نیچه نیز مسیحیّت را از باب خوار شمردن تن ،غريزه ،شور ،و ضدّيت بـا بـه کـار گـرفتن آزادانـه و
بيقید ذهن و ارزشهای زيباشناسي و جز آنها ،گناهکـار مـيشـمارد .البتّـه مـراد او از هـمگسـیختگي،
شخصیّت انساني و ارزشهای همستیز و بيبند و بار نیست؛ بلکه مسثله يکپارچه کردن شخصیّت انسـان
نیرومند و ابر انساني است .از نظـر او ايمـان ،نشـانۀ ضـعف ،نـاتواني ،تـرس ،تبـاهي و نگـرۀ نفـيکننـدۀ
زندگیست (کا لستون .)939-937 :5917 ،نیچه تثکید ميکند که دشمني اصلي او بـا مسـیحیّت بـر سـر
دستگاه اخالقیّات و ارزشهاست و خواستار انسان خود آزادانـه است (همان« .)708 :همـۀ کشیشهـا و
قـدرتهايي که مـورد ستـايش اخال قرار مـيگیرنـد در نگـاه مـن ،اساسـاً همـان کسـاني هسـتند کـه
اخـال آنهـا را رسـوا ميکنـد و طـرد مـينمايـد ،مـثالً عـدالت بـه عنـوان ارادۀ قـدرت ،ارادۀ حقیقـت
همچون ابزار ارادۀ قدرت است» (نیچه ،5989 ،ج « .)233 :5کشیشان به جز صلیب کشـیدن بشـر راهـي
برای دوست داشتن خدای خود نميشناختند» (همان.)571 :
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با توجّه به عناصر مشترک فکری جبران با نیچه ،تثییر تفکّـرات فلسـفي نیچـه را بـه زيبـايي در آیـار
جبران مشاهده ميکنیم .او با غر شدن در کتاب چنین گفـت زرتشـت نیچـه ،مفـاهیمي چـون آزادی،
میل به قدرت و ايدۀ ابَر انسان و بازگشـت جاودانـه کـه بـه صـورت اعتقـاد بـه تناسـخ نمـود يافتـه را از
تفکّرات نیچه گرفته است.
نتيجه
 .5با تطبی زندگي و تفکّرات جبران و نیچه و تحلیل گوشهای از انديشههای جبران دريافتیم که جبران با نیچـه
دارای عناصر مشترک فکری و فلسفي است .تفکّر جبراني متثیّر از فلسفۀ غرب و شر بـوده؛ امّـا آیـار انديشـۀ
نیچه در بعضي نوشتههای جبران بارز و آشکار است .انديشههای ناب از آزادی ،کیش قـدرت ،ايـدۀ ابَـر مـرد،
بازگشت جاودانه ،انتقاد از ديـن و مسـیحیّت و رهـايي از قیـد و بنـدهای اجتمـاعي و اخالقـي از جملـه عناصـر

مشترک جبران با کتاب چنین گفت زردشتِ نیچه است که بازتاب آن در کتاب النّب ،قابل مشاهده است.

 .2فکر جبراني که به مراتب احل اة الصغ ی و احل اة الکاربی ،سلسلهوار است ،همان تفکّر فلسفيای است که از نیچه
سرچشمه گرفته است؛ يعني رهايي از قید و بندهای گناه و ذلّت و رهايي از بند دگرگوني زمـان ،و تبلـور يـک
ابَر انسان کامل است که در رؤيای جبران ،نیچه و هر انساني است ،چنانکه بـذر چنـین انسـاني در فطـرت بشـر
کاشته شده است .اين عقايد جبران وشخصیّت برتریجوی او همانند ابَر انسان و ارادۀ معطوف به قـدرت نیچـه
است که جبـران بـا آن مشابهت دارد؛ لـذا بهتـر است برای شفّافسازی بیشتر اين شباهتها به تطبی کتاب النّب،

جبران و کتاب چنین گفت زردشتِ نیچه ،رداخته شود ،چـراکه زيباييهای آن بهتر نمايان ميشود.

کتابنامه

 .1جربان خلیل جربان (يبتا)؛ اجملموعة الکاملة اتؤلّفا  ،تقدمی :مجیل جرب ،بریوت :داراجللبل.
 .2جرب ،مجیل ()1891؛ جربا للیز جربا يف حیاتِ العا فة ،الطلبعة األولی ،بریوت :مؤسسة نوفل.
غسان ()1893؛ جربا يف شخصیّسِ أدتِ ،الطلبعة األولی ،بریوت :مؤسسة نوفل.
 .3خالدّ ،
 .7سیّدی ،سیّد حسین ()5987؛ به باغ همسفران ،دربارۀ جبران و سپهری ،چاپ اوّل ،مشـهد :دانشـگاه فردوسـي
مشهد.

 .5شکیب انصاري ،حممود ()1391؛ األدب الع يب اتعا  ،چاپ چهارم ،اهواز :دانشگاه شهید مچران اهواز.
 .1حنا الفاخوری ()5981؛ تاریخ ادبيّات زبان عربی ،ترجمه :عبدالمحمد آيتي ،چاپ هفتم ،تهران :توس.
 .7فردريش نیچه ()5989؛ چنين گفت زرتشت:کتابی برای همه کس و هـي کـس ،ترجمـه :مسـعود انصـاری،
چاپ ششم ،تهران ،جامي.
)5989( ----------.8؛ ارادة قدرت ،ترجمه :مجید شريف ،جلد اوّل ،چاپ سوّم ،تهران :جامیا.
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 .3کا لستون ،فردريک ()5917؛ تاریخ فلسفه (از فيتشه تا نيچه) ،ترجمه :داريوش آشـوری ،جلـد هفـتم ،تهـران:
علمي و فرهنگي و سروش.
 .50هنری توماس ()5912؛ بزرگان فلسفه ،ترجمه :فريدون بدرهای ،تهران :کیهان با همکاری علمي و فرهنگي.
 .55راجراسکروتن ()5982؛ آشنایی با فلسفة غرب ( )11تاریخ مختصر فلسفة جدیـد ،ترجمـه :اسـماعیل سـعادتي
خمسه ،چاپ اوّل ،تهران ،حکمت.
 .52دونالد امر ()5988؛ نگاهی به فلسفه ،ترجمه :عبّاس مخبر ،چاپ دوّم ،تهران :مرکز.
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أفکار جربا للیز جربا ف دراک نیسشة (دراسة مقارنة)

*

حان ویدي

السلبوواري
أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربیّة وآداهبا ،جامعة احلکیم ّ

طاه رسسمي

السلبوواري
ماجستریة يف قسم اللّغة العربیة وآداهبا ،جامعة احلکیم ّ

اتل ّخص
الشاصددیّة
الشاصددیّات يف العددا العددريب الّد أخد ت ایویددد مددی الراب الغربیّددة و ّ
الشددهری جدربان خلیددل جدربان مددی البددار ّ
یُعدد األدیددب ّ
الّد تد هبّر هبددا جدربان وانعکسددا ألددداب هد ا التد هبُر يف آهبدداره هددد فردرید نیتشددة األیددا  ،ومددی ا ددايتت الّد تد هبّر فیهددا جدربان آراب
السددلطة ،اعنسددان ابددار  ،الر یددة النّاقدددة الددی ال ّدیانددة ایسددی یّة
احلریدّدة ،اعوددان بددالعودة ابالدددةّ ،
نیتشددة هددد التّطلّددی الددی ّ
الرغلبددة يف ّ
وایصدر الّ ي استلهم منه جربان خلیل جربان آرابه هو اتاب «هک ا قال زردشا» لنیتشة.
يف ه ا اللب ث قمنا بدراسة مقارنة بنی آراب جربان و نیتشة وقد اعتمدنا فیه علی ایدرسة الفرنسیّة يف األدب ایقارن باینهج
التّ لیلد ومشلا دراستنا فی ه ا اللب ث العنالر األدبیّة والفکریّة ایشرتاة بنی جربان و نیتشة يف احلقل الفلسفد أیضاً.
الکلما ال ّدلیلیّة :األدب ایقارن ،جربان خلیل جربان ،فردری نیتشة ،الفلسفة.
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