
 

 نشرية ادب و زبان

  و علوم انسانيادبياتدانشكدة 

 ـــد باهنر كرمانهيدانشگـــــاه ش

    94، بهار و تابستان 37، شمارة 18سال 

  

  حالهاي برقراري ارتباط با مخاطب بر مبناي اقتضايتحليل شيوه

* ) پژوهشي–علمي ( جبرانخليلجبران» پيامبر«در 
  

  تيانمحبوبه هم                        دكتر                              

   فارسي دانشگاه اصفهان ادبياتاستاديار زبان و 

  سيد مرتضي هاشمي                                                   دكتر 

  فارسي دانشگاه اصفهانادبياتاستاديار زبان و 

 

  چكيده 
است كه شدة جهان  شناختههاي برجسته و يكي از چهره،جبرانخليلجبران

از » برگزيده«يا » پيامبر«كتاب . هاي انگليسي و عربي داردآثاري به زبان

اين كتاب كه . استش شده اترين آثار اوست كه موجب شهرت جهانيبرجسته

هاي زندة دنيا ترجمه   به اغلب زبان،شده به نثر شاعرانة انگليسي   نوشته،در اصل

  .استشده

ها، شده در اين كتاب و تأمل بر فرايند چينش آنب مطرحدقت در مطال

دهد كه جبران در بيان هر يك از اين مباحث و نيز در آفرينش نشان مي

هاي گوناگون داستان هدف و مقصودي داشته كه در وراي ظاهر الفاظ شخصيت

       هايي را در  ظرافت،ها، نهفته است و گاه تأمل در آنهاي داستانو صحنه

سازد كه با نگاهي هايي را نمايان ميكند و زيباييرف ساخت داستان روشن ميژ

  . ها را درك كردنتوان آسطحي و اوليه نمي

وگوهايي است كه بين شخصيت پيامبر  گفت،هاي اين كتابيكي از ويژگي

هاي لفظي و معنايي اين بررسي ويژگي. گيردبا ساير اشخاص داستان صورت مي

يك از اين اشخاص و حال و دقت در حاالت هراي اقتضايبنمكالمات، بر م
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 نشان دهندة دقت نويسنده در گزينش نمادين ،كنندسخناني كه بيان مي

  .اشخاص و نحوة گفتمان هر يك است

  . هاهاي نمادين، ساختار جملهجنبهحال،جبران، پيامبر، اقتضاي:واژه هاي كليدي

  مقدمه -1

شود كه پايه و  و مبنايي در بالغت سنتي تلقي ميحال، از مباحث اساسياقتضاي
به طوركلي، بليغ بودن يك كالم يا . آيدها و صنايع بالغي به شمار ميزيربناي اغلب آرايه

اي حال و رعايت اين اصل در كالم بازبسته است، به گونهمتكلم، به مطابقت آن با اقتضاي
 و 35-33: 1350خطيب قزويني، . (استحال تعريف شدهكه بالغت، مطابقت با اقتضاي

حتي در برخي از منابع، بالغت، شناخت موقعيت و شرايط و زمان سخن ) 13- 11: 1405
نحوي كه مثالً مختصر يا طوالني آوردن سخنريال كامالً به اين است، بهشده گفتن دانسته

مخاطب و از سوي ديگر، توجه به احوال ) 111: 1ج . ه1375جاحظ، . (شرايط بستگي دارد
هاي او از شرايط سخن بليغ دانسته شده و بر اين نكته تأكيد تنظيم سخن مطابق با ويژگي

شده است كه بايد كالم، مطابق با سطح فهم و درك و متناسب با مقام و جايگاه مخاطب 
در واقع، براساس آنچه در نخستين ) 20. :ه1371 نيز ابوهالل عسكري، 117همان، . (باشد

است، متكلم  بالغت بيان شده و شرايطي كه براي متكلم بليغ برشمرده شدهتعاريف براي
اي كه بليغ، موظف است كه كالم خود را مطابق با حال و شرايط مخاطب بيان كند، به شيوه

. مخاطب كالم او را كامل و صحيح درك كند و در فهم سخن او دچار خطا و اشتباه نشود
ان خفاجي نيز ذيل بيان شرايط سخن بليغ، سه سطح را سنابن) 214. : ه1424ابن رشيق، (

گروهي كه طبقة عامة مردم هستند؛ دستة دوم، خلفا و : كندبراي انواع مخاطب تعريف مي
اي ميان اين دو طيف كه سطح فهم و بزرگان و افرادي كه داراي حسن ادب هستند و عده

يب، شرايط سخن گفتن با هر دسته سنان، سپس به ترتابن. جايگاهي بين اين دو دسته دارند
شمرد و او نيز موجز يا طوالني آوردن كالمي را با توجه به اين سه طبقه و گروهي را برمي

  )      243.: ه1372سنان خفاجي، ابن. (كنداز مخاطبان تبيين مي

هاي حال ذيل مباحث گوناگون در كتاببنابر آنچه به صورت پراكنده دربارة اقتضاي
  تواند دربارة عوامل گوناگون مؤثر در است، اين موضوع ميمدهبالغت آ

دهد كه سكاكي،  ها نشان ميالبته مطالعات و بررسي. گيري يك كالم مطرح شودشكل
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است حال را ذيل اغلب مباحث علم معاني مطرح كردهنخستين كسي است كه بحث اقتضاي
  ...). و95، 94، 82-80، 79-77.: ه1356سكاكي، ( 

توان مؤثر براين، به طوركلي در روند برقراري يك ارتباط كالمي، چهار عنصر را ميبنا
دانست؛ متكلم و مخاطب، به عنوان دو عامل اصلي، كالم كه حاصل برقراري اين نوع 
ارتباط و عرصة بروز و ظهور اقتضائات احوال ساير عوامل است و چهارمين عامل مؤثر در 

هاي اجتماعي، سياسي و است كه عوامل زمان، مكان و محيطموقعيتي اين فرايند، بافت، 
  .گيردفرهنگي را در بر مي

   بيان مسئله -1-1
كالمي، احوال و اقتضائاتي دارند كه به هر يك از عوامل چهارگانة سازندة يك ارتباط

گيري كالم و مستقيم و غير مستقيم، بر روند شكل) يا آشكار و پنهان(صورت پيدا و ناپيدا 
شود و چگونگي كالم هاي آنها در كالم آشكار ميگذارند و در نهايت نيز ويژگيأثير ميت

كالمي، اقتضائات و البته خود كالم نيز به عنوان يكي از اركان يك ارتباط. زندرا رقم مي
لذا براي شناخت  . هايي دارد كه بر ساير عوامل اين ارتباط تأثير متقابل داردويژگي
هاي مختلف احوال اين عوامل و شناخت و كالم، بررسي و دقت در جنبههاي يك ويژگي

  .رسدمطالعة  چگونگي آنها ضروري به نظر مي
   پيشينة تحقيق-1-2

  هاي بسياري در زمينة بررسي متون ادبي بر اساس هاي اخير پژوهشهرچند در سال
 است،تأليف شدههاي بالغي متون گوناگون، تدوين و هاي زباني و بررسي ويژگينظريه

  حال، تحليل و بررسي توان يافت كه از نظر رعايت اصل اقتضايهيچ متن يا اثري را نمي
جبران نيز پژوهشي صورت نگرفته » پيامبر«باشد و مشخصاً دربارة وجوه بالغي كتاب شده
   .است

ده هاي بالغي، مطالبي به صورت پراكنحال، تقريباً در تمام كتابدربارة مبحث اقتضاي
است اما در زمان معاصر، تنها دو اثر در زبان عربي، به صورت خاص، دربارة ذكر شده

تأليف اسعد احمد » الحالالمعاني و المقضي«يكي . استموضوع اقتضاي حال تأليف شده
 هاي بالغي، همان مباحث علم معاني مطرح شدهدر اين كتاب، مانند ساير كتاب. علي است

. استحال نيز بيان شده بيان هر مبحث، ارتباط آن با موضوع اقتضايبا اين تفاوت كه ضمن



288  37                            شماره                                                                      نشرية ادب و زبان                      

از ابراهيم محمدعبداهللا الخولي » الحال بين البالغه و النقد الحديثمقتضي«ديگر كتاب 
هاي بالغيون سنتي، از جمله عبدالقاهر جرجاني، سكاكي و در اين كتاب ابتدا ديدگاه. است

هاي نقد ادبي شود و سپس، نظاير آن در نظريه بيان ميحالخطيب قزويني، دربارة مقتضاي
  . شودجديد بررسي مي

هايي اهميت اين موضوع و نظران معاصر، در مقالهدر زبان فارسي نيز برخي از صاحب
حال و مخاطب جايگاه رعايت مقتضاي«اند؛ از جمله مقالة لزوم توجه به آن را متذكر شده

از حميد » حالمروري بر اقتضاي«اكبر صيادكوه و مقالة » نهاي ادبي سنتي و نويدر نظريه
حال، زبان اقتضاي«اي با عنوان پورنامداريان نيز در مقاله. هايي از اين نوعطاهري و مقاله

حال مخاطب در تبيين زبان رمزي ، به جايگاه و نقش اقتضاي»رمزي و تأويل شعر عرفاني
كاركرد بالغت سنتي را سخن گفتن دربارة وي حوزة . استدر شعر عرفاني توجه كرده

داند و معتقد است كه در بالغت سنتي، حال مخاطب ميكيفيت مطابقت كالم با مقتضاي
اي تنظيم شود شود تا سخن به گونهبيشتر به موقعيت سخن گفتن و حال مخاطب توجه مي

ما هيچ يك از اين ا) 4: 1390پورنامداريان، (تر و سخن مؤثرتر شود كه فرايند ادراك آسان
تأليفات، به صورت منسجم، وجوه مختلف اين مبحث را بررسي نكرده و راهكارها و  

اي براي تحليل متون تبيين   هاي كاربردي كردن اين مبحث را به صورت نظريهشيوه
  .استنكرده

، »حال و تحليل مثنوي بر مبناي آنبررسي و نقد اقتضاي«اي با عنوان اخيراً در رساله
ابتدا اين موضوع به صورت دقيق در تأليفات سنتي قديم و جديد بررسي شده و سپس، 

است كه الگويي بر مبناي آن، براي تحليل متون به صورت نظري و كاربردي پيشنهاد شده
هاي برقراري ارتباط در مقالة حاضر، بر مبناي الگويي طراحي شده در آن پژو هش، شيوه

البته تا  .است جبران و تأثير آن در انتقال مفاهيم تحليل شده»پيامبر«با مخاطب در كتاب 
كنون در اين زمينه به طورمنسجم كاري صورت نگرفته و اين پايان نامه، براي اولين 

  .بار به اين موضوع پرداخته است
  هايي با موضوعات گوناگون تأليف جبران نيز مقاله» پيامبر«دربارة كتاب 

تحليل و نمادپذيري «اي با عنوان ها، طيبه جعفري در مقالهالهاز ميان اين مق. استشده
وجوه » شناسي يونگجبران، با توجه به كهن الگوهاي روانخليلنوشتة جبران» پيامبر«
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است اما در اين شناسي يونگ بررسي كردهالگوهاي رواننمادين اين اثر را از نظر كهن
ي برقراري ارتباط با مخاطب در اين اثر، هاها، شيوهزمينه نيز در هيچ يك از پژوهش

-براساس الگويي بالغي و به صورت خاص با محوريت بحث اقتضاي حال بررسي نشده

  . است
   ضرورت و اهميت تحقيق-1-3

متكلم، مخاطب، كالم و (يكي از مواضعي كه اين تأثير و تأثرات بين عوامل چهارگانه 
وگوهاي دو يا چند سويه بين ضمن گفتاي دارد، در بازتاب گسترده) بافت موقعيتي

جبران، يكي از گفتارهايي است كه به شكل » پيامبر«. عوامل اصلي يا دروني كالم است
بنا بر . قابل توجهي روابط متقابل احوال و اقتضائات اين عوامل در آن نمود يافته است

هاي بب ويژگي بودن يك اثر و به ساهميت اين موضوع و شرط لزوم رعايت آن براي بليغ
حال در تنظيم و تدوين ، اين اثر از نظر رعايت اصل مطابقت با اقتضاي»پيامبر«ماهيتي كتاب 

. هاي گوناگون آن قابل بررسي و تحليل استوگوهاي بين شخصيتسخنان و گفت
اي از بنابراين، در اين پژوهش، پس از معرفي اجمالي نويسندة اين كتاب و بيان خالصه

وگوهاي دروني اين اثر گيري گفتحال در شكلاست نقش اقتضايشده داستان،سعي 
  .بررسي شود

   بحث-2

- هاي به كار رفته در گفتدر اين پژوهش، داستان پيامبر جبران از نظر نوع جمله

  شود و سپس، براساس اصل هاي نمادينش بررسي ميوگوهاي آن و ويژگي شخصيت
هاي ها نيز علت برگزيدن اين شخصيتن جملهحال، چرايي امري يا پرسشي بوداقتضاي

هاي شخصيتي با هاي آن تيپوگو با پيامبر و سنخيت ويژگينمادين خاص در گفت
 .شودموضوعي كه دربارة آنها مي پرسند، تحليل و تبيين مي

  ش»پيامبر«جبران و خليل معرفي جبران-2-1  

هاي شرقي لبنان به دنيا در كوهواقع » بشره«، در شهر 1883جبران در سال خليل جبران
 سالگي، 35از همان ايام نوجواني، وارد عرصة هنر و شعر و نويسندگي شد و در سن . آمد

، اثر ديگر اوست كه در »ديوانه«. به زبان عربي انتشار يافت» المواكب« نخستين اثر او با نام
ترين و يامبر، معروفكتاب پ) 7: 1382هشترودي، . ( به زبان انگليسي منتشر شد1919سال 
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 سالگي و به زبان 15وي نگارش اين كتاب را در . ترين اثر خليل جبران استپرفروش
اي از آن تنظيم كرد اما پس از مدتي، با عربي آغاز كرد و در بيست سالگي، تحرير تازه

بان تجديد نظر، آن را به نظم عربي درآورد و بار ديگر، در نيويورك اين كتاب را از نو به ز
انگليسي نوشت كه سبكي خاص و نثري شاعرانه و خوش آهنگ و در عين حال ساده و 

 به نثر شاعرانة انگليسي 1923اين كتاب كه در ) 9 : 1388الهي قمشه اي، . (روان داشت
از آثار . است، موجب شهرت جبران گرديدهاي دنيا ترجمه شدهچاپ شده و به اكثر زبان

ها، پريان دره، كتاب هاي سركش، توفاناي شكسته، روانهتوان قلبديگر جبران مي
-جبران. موسيقي، خدايان خاكي، مسيح فرزند انسان، شن و كف و سرگردان را نام برد

دست و نويسندة مبرز شمرده شود، جبران، پيش از آنكه يك شاعر بزرگ، نقاش چيرهخليل
  .استبه عنوان يك متفكر  بزرگ شناخته شده

آوري است كه روزي با كشتي در ساحل شهري به نام ، قصة پيام»رپيامب« كتاب 
كنند كه دوازده سال بعد، او را ناخدا و مالحان كشتي با او عهد مي. شوداورفاليس پياده مي

پيامبر كه نامش مصطفي است، . در همين ساحل سوار كنند و به زادگاهش بازگردانند
كند و بيشتر در خلوت تنهايي خويش به سر ياي در ميان مردم شهر زيست مهمچون غريبه

دوري       . انديشدبرد و از دور، دربارة مردمي كه آنها را دوست دارد، در سكوت ميمي
  توان ديد و سكوت كه كوه را از دشت بهتر ميگزيند تا مردمان را بهتر ببيند، چنانمي
رسد، دريابد و به هنگام نميها ها به گوشكند تا سخناني را كه به سبب غوغاي سخنمي

گردد و هنگام وداع با مردم پس از دوازده سال، كشتي او در موعد مقرر باز مي. بازگو كند
. ريزندآيند و اشك حسرت ميهمه در فضايي وسيع كنار ساحل گرد مي. رسدفرامي

يدار، در پاسخ افتد اما در اين آخرين د التماس و تمنا و اشتياق مردم براي ماندن او مؤثر نمي
كند و آنچه را از لطايف كنند، آغاز سخن ميسؤاالتي كه اصناف گوناگون مردم از او مي

  .سازد هاي  خويش شنيده است، براي ايشان آشكار ميمعرفت، از هاتف خلوت
. ، اثر نيچه، شباهت نزديك دارد»چنين گفت زرتشت«طرح كلي اين كتاب، با كتاب 

  هاي خويش، سخنگويي ها و دريافتچه، براي بيان انديشهجبران خليل نيز مانند ني
شود و پيامبر او، مانند زردشت نيچه،    است كه در نقش يك پيامبر ظاهر ميبرگزيده
گيرد، كند و با مردم چندان انس نمياي است كه چندي در ساحل خاك اقامت ميغريبه
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 و پس از دوازده سال كه كنايه از خواندهر چند گاه و بيگاه كلمة حكمتي بر آنان فرو مي
كه زردشت نيچه نيز پس از چنان. گردديك دور كامل است، به جزيرة زادگاهش باز مي

جبران » پيامبر« شباهت .گرددشادي و سعادت باز مي» جزاير«ملول شدن از دوران تبعيد، به 
عنصر ) 11: همان. ( نيچه، بيشتر در شكل داستان و شيوة بيان است» چنين گفت زرتشت«با 

گردد كه در ترين موضوعي مبدل مي، به قوي)وگو با خداوندافسانة ادبي گفت(پيامبرانه 
چنين «البته بايد توجه داشت كه اگرچه تا حدودي از . كنداثر نيچه، جبران را متأثر مي

  گرايي اين فيلسوف را در اثرش وارد دارد، فلسفة پوچنيچه الگو بر مي» گفت زرتشت
توان گفت كه اين دو اثر، فقط از اين جنبه شباهت مي)  365: 1382بوشهري،. (كندينم

هاي تفكر خود را در قالب دارد كه نيچه نيز در بخش اول كتاب خود، تعدادي از كليد
كند اما بخش دوم وسوم كتاب نيچه وگو با خود مطرح ميوگو با اشخاص يا گفتگفت

خصوص بخش سوم آن، كامالً  پر از رويداد است، بهكتاب نيچه،. كامالً متفاوت است
كننده داستاني است، در حالي كه كتاب جبران، سراسر موعظه و از اين نظر كمي خسته

  ) همان(. است
فصول آن، غير از فصل نخست و .  كتاب پيامبر مجموعاً بيست و هشت فصل است

است، هر يك پاسخ به سؤالي عنوان گرفته» وداع«و » بازگشت كشتي«پاياني كه به ترتيب 
 اما محور سخن استاست كه يكي از مردم اورفاليس، به تناسب حرفة خويش، طرح كرده

پس از عشق كه به حقيقت ديباچة دفتر است، موضوع همة . ها، عشق استدر همة فصل
جبران، داراي » پيامبر«البته ) 14و13: همان. (هاي ديگر نيز پيوندي با عشق داردفصل
در حقيقت، جبران به . استاست كه در قالب قصه تنظيم شده» فلسفة خاصي«ودهاي نم

  . كند الهي واقعي را براي خواننده ترسيم مي –شيوة تصور و پندار، يك مكتب انساني 
پيرزن عارفي كه نخستين ايمان آورندة او بود، با نگاهي غمين و صميمي، پيامبر را از 

، همان،     هشترودي(» .نه، او رفتني است«: يابد از نگاه او درميگذراند و همه چيز رانظر مي
  ) 13 و 11

: سراسر پيامبر، مبين يك كالم است«: كندگونه خالصه ميجبران خود اين كتاب را اين
-كند و تمامي وجود او را نيكي فراگرفتهتر از آني است كه تصور ميانسان بسيار بزرگ

  ) 383  :1382بوشهري،(» .است
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دقت در روند داستان، اشخاص پرسشگر و موضوعات مطرح شده توسط آنان، نشان 
گراني متناسب با موضوع مورد پرسش، از دهد كه انتخاب موضوعات و خلق پرسشمي

نكات شايان توجه در اين اثر است كه اين نوشته در صدد تبيين رابطة موجود بين اين دو 
  .عنصر است

  حالدين و روند طرح مباحث بر مبناي اقتضايهاي نما تأملي برجنبه-2-2

ابتداي داستان با نقش آفريني زني عارف به نام الميترا يعني همان نخستين فردي كه 
وقتي كه مردم شهر آگاه    . شودنداي پيامبر را شنيده و به او ايمان آورده بود، آغاز مي

است، همه كارهاي خود را شوند كه كشتي مرگ لنگر انداخته و زمان رفتن فرا رسيدهمي
شود، اين آيند و آن هنگام كه پيامبر براي وداع وارد شهر ميكنند به طرف پيامبر ميرها مي

خواهد كه با شود و با نگاهي مهرآميز به پيامبر و درود به او، از او ميزن از معبد خارج مي
دارد كه ما آن بيان ميمندشان سازد و آنان سخن بگويد و از حقيقتي كه نزد اوست، بهره

پندها را به فرزندان خود خواهيم داد تا آنها نيز به فرزندان و نسل خود بسپارند تا در 
گذرگاه قرون و اعصار از آن بهره گيرند و آنگاه به آيندگان ابالغ كنند و از پيامبر        

ا، اولين موضوع سپس، خود الميتر... خواهد كه مكنونات ذات ما را بر ما آشكار كن و مي
به نظر      . »، با ما سخن بگو)عشق(از محبت «خواهد كه كند و از پيامبر ميرا مطرح مي

رسد كه پرسش از محبت، بدان سبب به عنوان اولين درخواست از پيامبر مطرح      مي
يامبر است تا محبت او را برانگيزد و او را به ماندن ترغيب كند و اينكه اولين پرسش از پشده

است و اينكه او و دعوت و خواهش از او براي بيشتر ماندن در شهر، از زبان زني بيان شده
تواند همه نشانة آن باشد كه زن، به عنوان نماد تعلق به دنيا در پرسد، مياز مهر و محبت مي

بط خواهد كه از روااست زيرا كه در ادامه نيز همين زن است كه از پيامبر مينظرگرفته شده
و پيوندها و پيوند زناشويي با آنها سخن بگويد و براي سومين بار كه پس از طرح 

از ة پيامبر، باز زني بد هاي حكيمانهاي مختلف و پاسخموضوعات گوناگون و سخنان گروه
خواهد كه از قلمرو عقل و حاالت و اميال نفساني يا به تعبيري عقل و عشق براي پيامبر مي

گويي همين الميترا كه آغازگر پرسش از پيامبر بود، خود پايان بخش آنها سخن بگويد، 
زند تا آخرين لحظات با پيامبر بودن را رقم ميآن نيز هست كه در انتها با پرسش از مرگ، 

ختامي چون مرگ پايان است، با حسنمطلع عشق آغاز شدهپرسش و پاسخي كه با حسن
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هايي با اين مضامين، همه  چنين پرسشآفرينش شخصيت يك زن براي طرح. پذيرد
رسد كه به نظر مي. ها و احوال يك زن عابد و آشنا با مفاهيم ديني استمتناسب با ويژگي

نويسنده به عمد و با توجه به موضوعاتي كه قصد دارد مطرح كند، پرسشگري را خلق    
اقتضاي آن سب و بهشدة او متناهاي  طبيعي و معمول و شناخته روحيات ويژگيكندكهمي

  .موضوع و مفهوم باشد
 در ادامه نيز پس از پرسيدن از محبت و پيوند، باز هم زني با كودكي در آغوش، لب 

شود، كه مالحظه ميچنان. پرسدگشايد و نظر پيامبر خويش را دربارة فرزند ميبه سخن مي
 كامالً رعايت در اين پرسش نيز تناسب شخصيت پرسشگر با موضوعي كه مطرح مي شود،

سازي و ترسيم فضا و موقعيت و حالت ظاهري پرسشگر متناسب و حتي صحنه. استشده
  . هماهنگ با موضوع درخواست يا پرسش اوست

اي وجود دارد رسد كه نه تنها بين پرسشگران و موضوعات مورد سؤال رابطهبه نظر مي
 كه ابتدا دربارة عشق و است، به نحويبلكه در ترتيب طرح اين مباحث نيز دقت شده

در عين . شودشود و سپس، پيوندها و روابط به او يادآوري ميمحبت از پيامبر پرسيده مي
گويي همة اين عوامل، به . شودحال، همة اين موضوعات توسط شخصيت زن مطرح مي

در . دنوعي تالش براي ايجاد تعلق و پيوند ميان پيامبر و دنياست تا دمي بيشتر از او بياموزن
آيد كه هر دو، سؤال سوم از فرزند و در سؤال چهارم از مال و ثروت، سخن به ميان مي

اند تا باز هم پيوندي بين پيامبر و دنيا ايجاد كنند و عروج ابدي او زينت حيات دنيا نام گرفته
در (گويي در نظر جبران، زن نمادي از محبت و عشق است كه گاهي . را به تأخير بيندازند

) در سؤال سوم(پرسد و گاه نيز در شخصيت الميترا از عشق و پيوند مي) ؤال اول و دومس
در . كندخواهد پيامبر از فرزندان براي او سخن بگويد، جلوه ميدر نقش مادري كه مي

ها و نيز با شرايط و فضايي كه در كنندة آنهاي مطرحواقع، بين اين موضوعات با شخصيت
است كه همه شود، يك نوع تناسب و هماهنگي برقرار شدهترسيم مياين بخش از داستان 

دهندة اين بخش از گفتمان تنظيم و بيان مطابق با مقتضيات احوال عوامل گوناگون شكل
  .استشده

شود كه از در ادامة پرسش از پيامبر، سؤال چهارم توسط مردي ثروتمند مطرح مي
واهد از بخشش سخن بگويد و نظر پيامبرِ خدر واقع، جبران وقتي مي. پرسدبخشش مي
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اي خاص برساختة خويش را دربارة آن بيان كند، از مردي ثروتمند، به عنوان نمايندة طبقه
گيرد و برد و او را جوياي فهم اين مفهوم در نظر ميدر جامعه، به شكل اسم عام نام مي

داند و خشش حقيقي  ميسپس از زبان پيامبر، هديه كردن از وجود خود به ديگران را ب
در طرح اين پرسش نيز شخصيت پرسشگر به . كندهاي مادي را تبيين ميآفات بخشش

است كه متناسب با موضوع پرسش باشد و هماهنگي و نحوي طراحي و آفريده شده
است، به صورتي كه اين شود با اين شخصيت رعايت شدهمطابقت سؤالي كه پرسيده مي

كند، گويي به حقيقت، اين مسئله، دغدغة ذهني و سؤال  جلوه ميپرسش او كامالً طبيعي
هاي بشريت هاي مختلف جامعه، دغدغهدر حقيقت، جبران از زبان شخصيت. واقعي اوست
كوشد تا از البه الي تعاليم انبياي الهي، رهنمودهايي را به آنها كند و باز ميرامطرح مي
  .ارائه دهد

شود، از خوردن و سرا معرفي مي پيرمردي كه به عنوان مدير يك مهماندر سؤال پنجم،
آيد؛ لذا ترين نيازهاي بشري در جهان مادي به شمار ميپرسد كه از ابتداييآشاميدن مي

شود اين دو موضوع، به عنوان نمادي از اولين نيازهاي مادي بشر، توسط پيرمردي مطرح مي
. مدير مهمانخانة تن كه اداره كنندة نيازهاي مادي استكه شايد نفس نامية انسان است و 

  .حال خود و متناسب با شغلش از پيامبر مي پرسددر واقع، اين پيرمرد به مقتضاي
اند هايي از اجتماع انتخاب شدهالبته در بسياري از مباحث، براي طرح موضوعات، گروه

 مثالً دهقاني، از كار      كه تناسب آنها با موضوعات كامالً مشخص است، به نحوي كه
پرسد يا بازرگاني، در پي آن است كه پيامبر از خريد و فروش برايش سخن بگويد يا مي

به همين صورت، . شودها و كيفرها جويا ميقاضي شهر، نظر پيامبر را در مورد جرم
و كاهن پير آموزگار از آموختن، حقوقدان از قوانين، معمار از خانه، بافنده از لباس و راهبه 

در اين صورت، هركس به مقتضاي شغل و حرفه و به عبارتي، . پرسند از دعا و ديانت مي
كند، در صورتي كه هر يك از اين پرسشگران، متناسب با حال خويش، سؤالي را مطرح مي
هاي مطرح شده توسط ساير افراد را نيز داراست به عنوان يك انسان، ساير نيازها و پرسش

است يا مطابق با پرسد، متناسب با ويژگي اي است كه در او برجسته شده كه مياما سؤالي
  .شوداي است كه نمايندة آن تلقي ميشغلي و حرفه
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وگوي ميان طبقات مختلف جامعه با اي كه از گفتدر ميان اين بيست و شش صحنه
حبت      است، در مواردي كه از غم و شادي، رنج، عشق و محبت صپيامبر ترسيم شده

شود كه تناسب اين مباحث با شود، اين مباحث از طرف يك شخصيت زن مطرح ميمي
در آخرين صحنه نيز همان گونه كه پيشتر اشاره شد، اين . اين گروه خاص، مشخص است

كند كه با آنها در مورد مرگ سخن الميترا، كاهنة معبد، است كه از پيامبر درخواست مي
توان گفت كه جبران در انتخاب اين موضوعات بيست و شش لي ميالبته به طور ك. بگويد

است و سعي كرده با طرح ها و احوال مخاطبان خود توجه داشتهگانه، در واقع به ويژگي
موضوعاتي كه دغدغة مخاطبانش و به طور كلي انسان معاصر است، به نوعي كالمش را با 

تواند به بهترين شكل با مخاطبانش ارتباط  احوال آنها مطابق و هماهنگ كند تا بمقتضيات
توان گفت  كه همة اين افراد پرسشگر البته مي. برقرار كند و بيشترين تأثير را بر آنها بگذارد

به شكل كلي، معرف شخصيت بشر و انسان معاصر هستند و حتي هر يك از اين افراد   
رتي كه در كل اين تواند معرف يك بعد از شخصيت يك انسان تلقي شود، به صومي

است و مجموع بيست و شش بخش، ابعاد گوناگون شخصيتي انسان به نمايش گذاشته شده
به طوركلي، . اي است كه تك تك افراد بشر با آن مواجه اندها نيز مسائل عمدهاين پرسش

است كه در هر يك از اين بخش ها، سؤاالت ذهني انسان را در قالب جبران سعي كرده
در واقع، اگرچه هريك از اين افراد، نمايندة يك طيف و گروه . بيان كنديك شخصيت 

گران، ابعاد شخصيتي كه مجموع اين پرسشتوان گفتآيند، ميدر جامعه به شمارمي
  . تواند داشته باشدگوناگون و مختلفي هستند كه هر فرد به صورت بالقوه مي
 آخرين مبحث، يعني مرگ، لحظة در نهايت، پس از بيان سخناني توسط پيامبر دربارة

در اين بخش، با توصيف آخرين صحنه، مجدداً اين نكته يادآوري . رسدوداع پيامبر فرا مي
آورد، بر بلنداي يك معبد شود كه پيامبر، هنگامي كه تمام اين سخنان را بر زبان ميمي

نياي مادي تصور رسد كه اگر شهر اورفاليس را رمز و نمادي از دبه نظر مي. ايستاده بود
كنيم كه پيامبر تنها مدتي كوتاه در آن اقامت دارد، آنگاه محل عبادت قطعاً بلندترين نقطة 
  ها آن و نزديك ترين محل به آسمان آن شهر خواهد بود و باال رفتن پيامبر از آن پله

مردم، در تواند واقعة معراج را به ذهن متبادر كند كه در ادامه، او براي ايجاد حركت در مي
اين . كنندآيد و تمامي مردم به دنبال او حركت ميهاي معبد پايين ميلحظة وداع از پله
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تواند رمز و نمادي باشد از اينكه پيامبر، پس از ارشاد و هدايت مردم، تصوير خود مي
توانست آنها را به دنبال خود به حركت درآورد و وقتي اين حركت و جنبش را در مردم 

رد رسالت خود را تمام شده يافت و بر كشتي خود سوار شد تا همراه فرزندان مشاهده ك
  . زادگاهش با كشتي حركت كند

آيند، بيانگر ذكر اين مطلب كه فرزندان زادگاه پيامبر با اين كشتي براي بردن پيامبر مي
 به اين حقيقت است كه پيامبر يا هر بشر ديگري، در اين شهر دنيا غريب است و بايد روزي

كند كه از روي عرشة پيامبر در اين شرايط نيز سعي مي. زادگاه واقعي خويش بازگردد
. صحبت كند) تواند نمادي از دنيا تلقي شودكه مي(كشتي براي مردم شهر اورفاليس 

گردد و در هنگام هاي رفتن آشكارتر ميشوند و نشانهها برافراشته ميهنگامي كه بادبان
فراموش مكنيد كه من به نزد شما «دهد كه گونه بشارت ميبه مردم اينخداحافظي، پيامبر 
اي را گرد چند دمي ديگر، روح مشتاق من، آب و خاك جسم تازه. باز خواهم گشت

دمي چند بر پشت باد درنگ خواهم كرد و آنگاه زني ديگر مرا خواهد . خواهد آورد
  ) 103، 1388پيامبر، (» .زاييد

ن سخن، به نوعي نشان دهندة اعتقاد جبران به نظرية تناسخ است يا رسد كه ايبه نظر مي
دهد كه از جنس او و ادامه دهندة اين پيامبر، به نحوي بشارت آمدن پيامبري ديگر را مي

  .رسالت اوست و به زودي، پس از او براي هدايت مردم برانگيخته خواهد شد
افتد، همة مردم در حال  راه ميدر انتهاي داستان، پس از اينكه كشتي به جانب مشرق

نگرد و هنگامي كه مردم فرياد زدن هستند و تنها الميترا است كه خاموش، كشتي را مي
است و در دلش شوند، او همچنان تنها روي خاكريز در ساحل دريا ايستاده پراكنده مي

  :كندآخرين سخنان پيامبر را تكرار مي
  )  104 و 103: همان(» . مرا خواهد زاييددمي ديگر، بر پشت باد، و زني ديگر«

اينكه الميترا در اين صحنه بر روي ديوار ايستاده و تنها كسي است كه خاموش است و 
كشد و در حالي كه همه     كند و همراه مردم فرياد نميبا نگاه خود كشتي را بدرقه مي

دانست كه  شايد الميترا مي.ماند، همة اينها، نشانه استروند، او تنها كسي است كه ميمي
  .آن زني كه به زودي دوباره پيامبر از او متولد خواهد شد، كيست
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به تصوير كشيدن او در حالي كه روي ديوار ايستاده، ممكن است به اين معني باشد كه 
بيند و آخرين سخنان پيامبر، چيزي او فراتر از زمان است و در افق روشن دريا آينده را مي

  .كندهايي را زنده ميدهد و انديشه او تكان ميرا در ذهن
  ها حال در ساختار جمله نقش اقتضاي-2-3  

گران با موضوعاتي كه نظر پيامبر را دربارة فراتر از تناسب بين نوع شخصيت پرسش
  هايي كه توسط پرسشگران مطرح شوند، دقت در ساختار جملهآنها جويا مي

هاي اين هاي بياني را با مقام و مرتبه و ويژگيخيت شيوهشود نيز نوعي مطابقت و سنمي
حال پرسشگران، نه تنها در در واقع، اصل مطابقت كالم با مقتضاي. دهدافراد نشان مي

است و جبران به ها و سخنان آنان نيز رعايت شدهموضوع كالم آنها بلكه در ساختار جمله
طابق با احوال او و در واقع به مقتضاي است تا كالم هر شخصيت را مزيبايي سعي كرده

هاي فارسي به اش با پيامبر، تنظيم كند كه البته در ترجمهحالش و مطابق با چگونگي رابطه
است، به صورتي كه در متن انگليسي كتاب، همة اين هاي كالم دقت نشدهاين ظرافت
است هشدبا يك روش و سبك و سياق خاص مطرح ) به جز يكي دو مورد(جمالت 

“Speak to us of …” موضوع مطرح 26 مورد از اين 22 كه تقريباً اين جمله در آغاز 
اند كه شود اما مترجمان در ترجمة متن سعي كردهشده با همين شكل و ساختار تكرار مي

تر و زيباتري ترجمه كنند تا اين تكرار براي اين جمالت تكراري را به صورت متنوع
  )به جدول شماره يك در پيوست مقاله مراجعه شود. (ور جلوه نكندآخوانندة اثر مالل

  رسد، نوع ها قابل توجه به نظر مينكتة ديگري كه با دقت در ساختار جمله
 مورد، به جز سه 26هاي بيان شده توسط افراد، خطاب به پيامبر است كه از ميان اين جمله

مورد 23شود، درتمام مطرح ميهاي پرسشي مورد كه مطالب بيان شده در قالب جمله
وگوي با پيامبر، تقاضاي خود را از او در هاي شخصيتي انتخاب شده براي گفتديگر، تيپ
كنند كه در وراي ظاهر امري آنها، معني ثانوي تقاضا و هايي امري مطرح ميقالب جمله

تر ذكر درخواست نهفته است كه همه نيز همان ساختار يكسان و تكراري را دارد كه پيش
وگو با پيامبر است، سخن خود را شد، به عنوان نمونه، الميترا كه آغازگر اين مجموعه گفت

  :كنداين گونه بيان مي
Speak to us of love . 
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هاي است، ساير پرسشگران نيز درخواست ذكر شده1گونه كه در جدول شماره همان
كنند كه منظور از آنها بيان ميهاي امري خود را به همين سبك و سياق و در قالب جمله

امر كردن به پيامبر نيست بلكه در واقع، آنان درخواست خود را براي دانستن دربارة آن 
كند كنند اما در مواردي، شيوة بيان تغيير مياي غيرمستقيم مطرح ميمفاهيم خاص، به شيوه

لميترا است كه در اولين مورد، توسط ا. شودهاي پرسشي مطرح ميها با جملهو درخواست
  جويا » روابط پيوندها«گونه نظر پيامبر را در مورد دومين درخواست خود از پيامبر، اين

 :شودمي

What of Marriage , master? 

 :» قوانين«ديگر پرسش حقوقداني است از پيامبر در مورد 

What of our laws, master? 

 :است» زمان«و سومين مورد، پرسش اخترشناسي در مورد 

Master , what of Time? 

ها است كه گويندگان با دهد كه تنها در همين عبارتدقت در اين سه جمله نشان مي
اي دهند و خواستة خود را در قالب جمله ، پيامبر را مورد خطاب قرار ميmasterلفظ 

كنند و گويي از جايگاه يك شاگرد، سؤاالت خود را از استاد خود   پرسشي مطرح مي
اي امري پرسند اما در موارد ديگر، تمام اقشار مختلف، مقصود خود را در قالب جملهمي

بيان مي كنند كه البته قصدشان از اين امر، بيان تقاضا و درخواست خود از پيامبر است اما 
هاي مختلف را به هاي بيان شده توسط گروهمترجمان بدون دقت در اين مسئله، جمله

 .اندترجمه كردههاي گوناگون صورت

كه چرا نويسنده، نحوة بيان اين سه قشر را كه از طبقة عالمان و دانايان جامعه به البته اين
در واقع، . اي درخور تأمل استاست، مسئلهآيند، نسبت به ديگران متفاوت آوردهشمار مي

اي ح جملهتر و با طرشناس، در قالبي مؤدبانهاين سه شخصيت حقوقدان و الميترا و ستاره
هاي بيان، همه دقت و توجه اين تنوع در شيوه. كنندپرسشي مباحث خود را بيان مي

  .دهدنويسنده را در ايجاد تناسب و مطابقت كالم هر فرد با شخصيت او نشان مي
  گيري نتيجه-3

با تأمل در شيوة بيان مطالب در اين كتاب و بررسي فضاهاي ترسيم شده در آن، 
  ه در كيفيت طرح مطالب و ارائة مباحث در اين كتاب، فراتر از ظاهر شود كمشخص مي
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آنها، باطني نهفته است كه گويا قصد اصلي نويسنده از بيان اين مباحث، در واقع، آن 
هاي مختلف جامعه، يك نفر را به  است كه از ميان گروهوي كوشيده. مفاهيم پنهان است

وگو كند و راهكارها و ارشادات او را در مورد  گفت»برگزيده«عنوان نماينده برگزيند تا با 
اينكه هر موضوعي توسط چه . هاي آن طبقة خاص اجتماعي جويا شودمسائل و دغدغه

هاي در واقع، از جمله احوال و ويژگي. استكسي مطرح شود، كامالً دقيق انتخاب شده
ه يك نويسندة شود ك، موضوع يا موضوعاتي است كه در آن مطرح مي)متن(يك كالم 

بليغ بايد در چينش جمالت و تنظيم ساختار كالم، مقتضيات آن موضوع را در نظر داشته 
است تا در هر بخش، متناسب با موضوعات مورد پرسش، جبران نيز سعي كرده. باشد

ها يا احوال او شخصيتي را به عنوان پرسشگر و بيان كنندة آن سؤال بيافريند كه ويژگي
موضوع خاص، تناسب و مطابقت داشته باشد و در واقع، صورت كلي كالمش كامالً با آن 

حتي لحن صحبت كردن آنها، نحوة طرح . حال باشددر كل كتاب، مطابق با اصل اقتضاي
وگو با پيامبر، خطاب خاصي به كار برده شود يا بدون هايشان، اينكه براي گفتخواسته

گويند، گويا همه از روي آگاهي و براي خطاب و هرگونه ترتيب و آدابي با او سخن ب
تواند به منظوري حتي تكرارها نيز مي. اندالقاي مفهومي خاص در بافت داستان قرار گرفته
است و متناسب با حال افراد انتخاب شدهخاص باشد كه همه نيز كامالً با رعايت مقتضاي

 كالمش متفاوت هايهاي شخصيتي هر فرد، لحن سخن او و به طوركلي ويژگيويژگي
  .است

رسد در كاربرد آن منظور خاصي مورد نظر نويسنده بوده از جمله مواردي كه به نظر مي
هاي افراد مختلف از پيامبر هاي امري و پرسشي در نقل خواستهاست، شيوة كاربرد جمله

رغم صورت يكسان و تكراري شود كه عليبا دقت در اين عبارات، مشخص مي. است
ها تغيير كرده و به شيوة پرسشي همراه با ها، فقط در سه مورد خاص، جملهاكثر جمله

است و يا در ترسيم فضاهاي داستان، بويژه در ابتدا و انتهاي آن، دقت خطاب مطرح شده
رسد قصد نويسنده از به تصوير كشيدن اين فضاها، است كه به نظر ميخاصي به عمل آمده

خوانندگان اين متن و قراردادن آنها در فضاي حاكم القاي حاالت و احساسات خاصي در 
همين ويژگي مطابقت كالم با مقتضيات احوال افراد و . استبين پيامبر و مردمانش بوده

دهد و به نوعي، متن را واقعي و هاي داستان، تأثير كالم را بر مخاطب افزايش ميشخصيت
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ها و اند، دغدغهاند و آنچه پرسيدههدهد، گويي چنين افرادي وجود داشتقابل قبول جلوه مي
  .استهاي واقعي آنها بودهپرسش

ها و       البته كل موضوعات مطرح شده در اين كتاب نيز قطعا مطابق با خواسته
است تا مطالبي را مطرح است و جبران سعي كردههاي مخاطبان كتاب انتخاب شدهويژگي

تواند به صورت غيرمستقيم، مطالب مورد نظر حال مخاطبانش باشد تا بكند كه به اقتضاي
در واقع، جبران در سرتاسر كتابش، موضوعاتي را بيان    . خود را به مخاطبانش القا كند

  .كند كه مجموع آنها دغدغة ذهني تك تك افراد بشر استمي
  

نوع  گوينده رديف
 خطاب

نوع 
دستوري جمله 

 بيان شده

موضوع 
 صحبت

 جملة بيان شده

1 

   الميترا
 )زن عارف معبد(

بدون 
 خطاب

 امري
Love   
 محبت

از محبت با ما سخن 
  بگو

Speak to us of 

love 

2 

 الميترا

Master  
اي پير 
 خردمند

 پرسشي

Marriage  
روابط و 

 پيوندها

خواهيم عقيدة مي
راهبر را دربارة روابط و 

  .پيوندها بدانيم
What of 

Marriage , 

master? 

زني كه  3
كودكي در آغوش 

 اشتد

بدون 
 خطاب

 امري
Children   
 فرزندان

براي ما از فرزندان 
  سخن بگو

Speak to us of 

Children 

4 

 مرد ثروتمند
بدون 
 خطاب

 امري
Giving   
     بخشش

براي ما از بخشش 
  سخن بگو

Speak to us of 

Giving 

5 

  پيرمرد
مدير (

 )مهمانخانه

بدون 
 خطاب

 امري

Eating 

and Drinking   
خوردن و 

 يدنآشام

براي ما از خوردن و 
  آشاميدن سخن بگو

Speak to us of 

Eating and 

Drinking 

6 

 كشاورزي
بدون 
 خطاب

 امري
Work    
   كار

براي ما از كار 
  سخن بگو

Speak to us of 

work 

 زني 7
بدون 
 خطاب

 امري
Joy and 

Sorrow  
براي ما از شادي و 

  غم سخن بگو
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 Speak to us of شادي و غم

Joy and Sorrow 

8 

 معماري
بدون 
 خطاب

 امري
Houses  
   خانه

براي ما از خانه 
  سخن بگو

Speak to us of 

Houses 

9 

 بافنده اي
بدون 
 خطاب

 امري
Clothes    
  لباس

براي ما از لباس 
  سخن بگو

Speak to us of 

Clothes 

10 

 بازرگاني
بدون 
 خطاب

 امري

Buying 

and Selling  
 خريد و فروش

 و براي ما از خريد
  فروش سخن بگو

Speak to us of 

Buying and 

Selling 

11 

يكي از قاضيان 
 شهر

بدون 
 خطاب

 امري

Crime and 

Punishment  
ها و جرم
 كيفرها

ها و براي ما از جرم
  كيفرها سخن بگو

Speak to us of 

Crime and 

Punishment  
 

12 

 حقوقدان

Master   
 اي پير 
 خردمند

 پرسشي
Laws    
  قوانين

وانين ما چه             از ق
  گويي؟مي

what of our 

laws, master? 

13 

 سخنوري
بدون 
 خطاب

 امري
Freedom  
 آزادي

براي ما از آزادي 
  سخن بگو

Speak to us of 

Freedom 

  
14  

 

 
 )دوباره(راهبه 

بدون 
 خطاب

 امري

Reason 

and Passion  
 عقل و عشق

براي ما از عقل و 
  عشق سخن بگو

Speak to us of 

Reason and 

Passion  
 

15 

 زني
بدون 
 خطاب

 امري
Pain   
  رنج

براي ما از رنج 
  سخن بگو

Tell  us of 

Pain 

 

16 

 مردي
بدون 
 خطاب

 امري

Self 

Knowledge   
معرفت (خودشناسي 
 )نفس

براي ما از 
  خودشناسي سخن بگو

Speak to us of 

Self Knowledge 

17 

 آموزگاري
بدون 
 خطاب

 امري
Teaching  

 موختن آ

براي ما از آموختن 
  سخن بگو

Speak to us of 
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Teaching 

18 

 جواني
بدون 
  خطاب

 امري
Friendship   

  دوستي

براي ما از دوستي 
  سخن بگو

Speak to us of 

Friendship 

19 

 دانشمندي
بدون 
 خطاب

 امري
Talking   
   گفتن

  از گفتن سخن بگو
Speak  of 

Talking 

20 

 اخترشناسي
Master  

 ر خردمنداي پي
 پرسشي

Time    
  زمان

  زمان چيست؟
Master, what 

of time? 

21 

يكي از 
 سالخوردگان شهر

بدون 
 خطاب

 امري

Good and 

Evil  
 خير و شر

براي ما از خير و 
  شرسخن بگو

Speak to us of 

Good and Evil 

22 

  راهبه اي
بدون 
 خطاب

 امري
Prayer    
 دعا

براي ما از دعا سخن 
  بگو

Speak to us of 

Prayer 

زاهدي گوشه  23
  نشين

كه سالي (
يكبار به ديدن شهر 

 )آيدمي

بدون 
 خطاب

 امري
Pleasure   

 لذت

براي ما از لذت 
  سخن بگو

Speak to us of 

Pleasure 

24 

 شاعري
بدون 
 خطاب

 امري
Beauty    
  زيبايي

براي ما از زيبايي 
  سخن بگو

Speak to us of 

Beauty 

25 

كاهني 
 كهنسال

بدون 
 ابخط

 امري
Religion   
  دين و ديانت

براي ما از ديانت 
  سخن بگو

Speak to us of 

Religion 

26 

 الميترا
بدون 
 خطاب

 امري
Death   
 مرگ

ما  اكنون از مرگ 
  .خواهيم بپرسيم مي

We would ask 

now of Death. 

  

 1جدول شماره 
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:برگردان. جبران انسان و شاعرخليلجبران). 1382. (جوجنكينز. سهيل.  بوشهري-3
 .ان، نشر نامكانتشارات جاويد: تهران.  مهرداد انتظاري  

  .»حال، زبان رمزي و تأويل شعر عرفانياقتضاي«). 1390. (تقي.  پورنامداريان-4
. 19پياپي. شمارة سوم. سال پنجم). گوهر گويا( پژوهشنامة زبان و ادب فارسي  
 .20-1ص   

، حققه و شرحه حسن البيان و التبين، )ه1375. (ابي عثمان عمرو بن بحر.  جاحظ-5
  . دارالفكر: ان، بيروتلبن. السندوبي  

  نشر: تهران. ترجمة سيدجواد هشترودي. برانگيخته). 1372. (جبرانخليل جبران-6
  . فرهنگ اسالم  

  .چاپ نوزدهم. ايترجمة حسين الهي قمشه. پيامبر). 1388 . (-- -- -- -- -- --  -7
 .انتشارات روزنه:  تهران  

جبران باخليلنوشته جبران» رپيامب«تحليل و نمادپذيري «). 1389. ( جعفري، طيبه-8

 2شمارة. سال دوم. مجله فنون ادبي. »شناسي يونگ توجه به كهن الگوهاي روان  
  . 134 - 123ص ). 3پياپي(  

    . خطيب قزويني، جالل الدين محمدبن سعدالدبن محمد عبدالرحمن-9 
. هالطبعه الثاني. ضبطه و شرحه عبدالرحمن البرقوقي. التلخيص). م1932.ه1350 (  
  .دار الفكر  
  .دارالكتاب اإلسالمي:  قم. اإليضاح). م1985 -ق.ه1405 . (______  - 10
صححه و علق. سرّالفصاحه). ه1372. ( ابن سنان خفاجي، امير ابي محمد بن عبداهللا- 11

  .مطبعه محمدعلي صبيح و اوالده: مصر. عبدالمتعال الصعيدي.  عليه  
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  الحال بين البالغهمقتضي). م2007 –ه 1428. ( خولي، ابراهيم محمد عبداهللا- 12

  .دارالبصائر:مصر، قاهره. الطبعه االولي.  القديمه و النقد الحديث  
  .انتشارات دانشگاه فردوسي: مشهد. به باغ همسفران). 1384. ( سيدي، حسين- 13
  تحقيق علي محمد. الصناعتين). ه1371. ( ابوهالل عسكري، حسن بن عبداهللا- 14

 .داراإلحياء الكتب العربيه. د ابوالفضل ابراهيممحم.  البجاوي  

  .نشر به ديد: تهران.جبرانخليلعرفان در آثار جبران). 1380. ( فروتن، سوسن- 15
تحقيق دكتر عبدالحميد . العمده). ه1424. (ابي علي الحسن. رشيق قيرواني ابن- 16

 . المكتبه العصريه: بيروت. هندواني  

.ترجمة داريوش آشوري. چنين گفت زرتشت). 1377 (. نيچه، فريدريش ويلهلم- 17
  .آگاه: تهران.  چاپ دوازدهم  
حال و تحليل مثنوي بر بررسي و نقد اقتضاي). 1382. (همتيان، محبوبه -18

  .دانشگاه اصفهان. نامه دكتريپايان. مبناي آن  
 

 


