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هاي تأثيرگذاري ماري هاسكل بر جبران خليل جبران  جلوه  

 
  2سيد ابوالفضل صدر قايني، 1حامد صدقي

  

  چكيده 

 ي هاديب و نويسند ،اند ي كه اشخاص ديگر در زندگي آنها تأثير داشته يكي از  بزرگان
  بر زندگي ادبي و اجتماعي او،اي از زنانعدهنامدار لبناني، جبران خليل جبران است كه 

بديلي در زندگي وي داشته، ماري هاسكل  يكي از اين زنان كه نقش بي. اندگذاشتهتأثير 
. است. م 1904 سال دري با ماري هاسكل يا عطف در زندگي جبران، آشني هنقط. است

. توان او را كاشف استعدادهاي جبران ناميد  شخصيت بانفوذي بود كه مي،ماري هاسكل
ترين ها، درونيدر اين نامه.  آشكار استها  آنهاي اهميت دوستي ماري و جبران در نامه

 ، دو هاي شخصي و تخصصي آن هاي هنري او و همچنين مكالمهافكار جبران، پيشرفت
 تالش بر آن است ،در اين پژوهش.  ثبت شده است، و نيم بعدتا نزديك به هفده سال

- لذا با ذكر نمونه؛تا به ابعاد مختلف تأثيرگذاري ماري هاسكل بر جبران پرداخته شود

  . شود  آشكار مي، آن دو با يكديگري ها، چگونگي رابطه ي از نامهيها
  

  .قعشخليل جبران،  جبران ،ماري هاسكلادبيات معاصر،  :هاواژه كليد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تربيت معلم تهراناستاد گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه . 1
  sadr.abolfazl@gmail.com.             تهرانكارشناس ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت معلم . 2

 9/7/90:تاريخ پذيرش   25/12/88:تاريخ دريافت
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  مقدمه 

 لبناني است كه در جبل بشري، واقع در ي  شاعر و نويسنده،جبران خليل جبران
از جمله عوامل . ي خاص و عام است  شهره،قلم اين نويسنده.  متولد شد،لبنان

توجهي پدر ميگسارش به  داشت، بي تأثير گيري شخصيت وي مهمي كه در شكل
گيري  چه در شكل  اما آنبود؛ر مادرش شما هاي بي خانواده و متقابالً رنجمسائل

كامله .  است، شخصيت مادرش به عنوان يك زن استمهم ،شخصيت جبران
ترين چيز در انديشه و زندگي   عاملي است كه عنصر زن را به عنوان مهم،رحمه

ي كه يها شود و فداكاريي كه متحمل مييها او با سختي. كند جبران مطرح مي
 ؛شود كند، باعث تأثيرگذاري هرچه بيشتر بر فرزند خود مي براي جبران مبذول مي

لذا . كند  خيلي زود جبران را از اين نعمت بزرگ محروم مي،اما دست روزگار
گر آورد كه به نوعي جلوه جبران براي پر كردن اين خأل، رو به سوي زناني مي

  كهي استي آمريكا1 ماري هاسكل،ترين اين زنان مهم. شخصيت مادرش هستند
  .گذاشته استبسيار بارزي بر زندگي و ادبيات جبران تأثير 

 

  هدف پژوهش

ثيرگذاري ماري هاسكل بر زندگي ادبي و أهدف اصلي در اين پژوهش، بررسي ت
ي  به شيوه و است توصيفي -  تحليليه شكلبكه  استاجتماعي جبران 

ي مرتبط با هانامه يعني استفاده از كتب، مقاالت و پايان؛طالعاتآوري ا جمع
هاي   مراجعه به سايت،برداري و همچنين موضوع مورد بحث و سپس فيش

  .انجام شده استاينترنتي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در بـين ده فرزنـد يـك    ، دختر سـوم .)  مMarry Elizabet  ،Haskell) 1873- 1964ماري اليزابت هاسكل 1.
ي تحـصيالت بـه    رشد كـرد، بـراي ادامـه   -در ايالت كاروليناي جنوبي-او در كلمبيا    . افسرِ سابق ارتش كلمبيا بود    

مديرمدرسه ميس هاسكل، زني تحـصيل كـرده،      او. پيوست وليسليدانشگاه   به انجمن علمي     و بعد نيوانگلند رفت   
 . اعضاي جنبش آزادي زنان بود كه تأثيري شگرف بر انديشه و زندگي  جبران داشتمصمم و مستقل و از 
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  روش پژوهش

 نقاد سعي ،در نقد رواشناسي. است نقد روانشناسي ،روش پژوهش در اين مقاله
 و قدرت و درك كندكند جريان باطني و احوال دروني شاعر و نويسنده را  مي

ي او را بسنجد و نيروي عواطف و تخيالت وي  و ذوق و قريحهاستعداد هنري 
ها و آداب و  ثيري را كه محيط و جامعه و سنتأ ت، و از اين راهكندرا تعيين 

اين نقد در ). 282: تا پاينده، بي ( مطالعه كند،رسوم در تكوين اين جريان دارند
زيگموند فرويد هاي روانكاوي   يعني به نظريه،قرن بيستم به مكتب فكري خاصي

  ). 128: 1383گرين، ( وابسته است و پيروانش
شود   وارد مي، بر بعضي از نيازهاي انسان،فرويد كمبودهايي كه در طي دوران

گيرند   قرار مي،ها در ناخودآگاه انسان خواند و معتقد است كه اين عقده عقده مي
 باعث ايجاد ،اقعدهند كه در اكثر مو  خود را نشان مي،و در صورت بروز موقعيت
 آورند شوند و دردسرهايي را براي فرد به وجود مي مشكالتي در زندگي مي

هايي كه فرويد مطرح كرده و در  ترين عقده از معروف). 61: 1343هورني، (
 اوديپ است كه همان تمايل شديد كودك به ي  عقده، زياد كاربرد دارد،ادبيات
شود   اهميت دارد كه تصور مياين،براي  اديپ فقط ي تئوري عقده .استمادر 

 فرويد، در ي  زيرا به عقيده؛هاي بعد داشته باشد ثير فراواني در روابط سالأت
 اديپ، روابطي را كه فرد در بلوغ و بزرگ سالي با ي صورت به وجود آمدن عقده

به نظر مي ). 67 و 66همان، (  اديپ استي كند بر اساس عقده ديگران برقرار مي
اي طوالني و عاطفي را   در سايه ي عقده اديپ با ماري هاسكل رابطهآيد جبران
  .كند كه در ادامه اشاره به آن خواهد شد برقرار مي
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  هاي پژوهش الؤس

 چرا كههايشان به خوبي روشن است؛  پيوند ميان ماري و جبران در خالل نامه
ال ؤ چند س،حال. دان نگاري داشته  نامه،با هم.  م1924تا .  م1908اين دو از سال 

  : شود  مطرح مي،در اين باره
ي ماري و جبران ـ از لحاظ شدت و ضعف ـ به چه صورت بوده  رابطه

گذاري ماري هاسكل در زندگي اجتماعي و ادبي جبران  هاي تأثيراست؟   جلوه
  چيست؟ 

به ماري . م1923 ژوئن 23اي كه در  ي كه خود جبران در نامهياز آنجا
را به عنوان يكي از سه شخصيت مهم زندگي خود ـ در كنار پدر نويسد و او  مي

بدون تو «: گويد  مي كه در اين نامهييكند، تا جا و مادرش ـ معرفي مي
مادرم، : توانستم پيامبر را بنويسم، زندگي سه چيز را نيك به من ارزاني داشته نمي

 پدرم كه مبارزي كه اجازه داد رهسپار شوم، تو كه به من و كارم ايمان داشتي، و
از اين ). 36: 1373 و امير خليلي،32: 1983جبر،(» را كه در درونم بود بيدار كرد

 .ماري هاسكل بر جبران بپردازيم تأثير  بر آن شديم تا به نقد رابطه ي آن دو و،رو
توان دريافت كه سهم ماري نسبت به پدر و مادر جبران در  با كمي دقت مي

 در فراق پدر و ، چون او بود كه در واقع؛تر بودهارتقاي شخصيت جبران بيش
ها را براي جبران پر كرد و تا  مرگ مادر، نقش اين دو را ايفا كرد و جاي خالي آن
  .پايان عمرِ جبران، در كنار او و مشوقش بوده است

  

   پژوهشي پيشينه

اي  هايي كه صورت گرفت، آثاري يافت شد كه به طور كليشه با عنايت به پژوهش
� �����«اند، ازجمله   مختصر در مورد موضوع اين پژوهش مطالبي را ذكر كردهو

�	
جبران خليل جبران ادبه و رسمه و «و » ل جبرانيلفات جبران خلؤلم ����
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سوسن : » عرفان در انديشه جبران خيل جبران«غازي فواد براكس و: »شخصيته
جبران «ن اندروديپ و شرفا: »چيستي عشق جبران خليل جبران« فروتن شيرازي و

 ؛اثر اسكندر نجار» قاموس جبران خليل جبران«اثر ميخائيل نعيمه و » خليل جبران
  .اين رابطه بپردازيم تأثير  به نقد و،لذا بر آن شديم با عمق و ژرفاي هرچه بيشتر

  

  ساختار پژوهش

  :استچارچوب كلي پژوهش مورد نظر به ترتيب زير 
   ؛كلي جبران با ماري هاسيآشنا. 1
  ؛)ها نامه( ماري و جبران ي تصوير رابطه. 2
     .تأثيرگذاري ماري هاسكل بر ادبيات و قلم نويسندگي جبران. 3
  

   آشنايي جبران با ماري هاسكل-1

 يكي از روستاهاي لبنان در سال ،(bsharri)جبران خليل جبران، در بشري 
 كبد در نيويورك بر اثر بيماري سل و سرطان.  م1931متولد و در سال . م1883

نام كامله رحمه بود كه سه ه نام پدرش خليل و مادرش زني فروتن ب. از دنيا رفت
 حاصل ازدواج ،»سلطانه«و » ماريانا «، ازدواج كرد و جبران و دو خواهرش،بار

  ). 219: 2005 و الفاخوري، 157 و 156: 1992بعلبكي، (سوم او بودند 
جبران . اش به بوستون مهاجرت كرد وادهجبران به همراه خان. م 1894در سال 

، اما )18: 1384 و دريابندري،14: 1983خالد،( تحصيالتش پرداخت ي در آنجا به ادامه
سال  -ديري نپاييد كه مادر و دو خواهرش بر اثر بيماري سل از دنيا رفتند 

 تأثير كه اين مسأله) 2005:220 و الفاخوري، 10: 1380فروتن شيرازي، (- .م1904
هاي  جبران از آن پس غرق در نوشته. يقي بر روحيات و انديشه جبران داشتعم

 و )(Fred Holland dayعربي و انگليسي خود شد و با كمك فرد هولند دي
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نمايشگاه هنري . م1904سال   ميدر سوم) josphin pea body(ژوزفين پي بادي 
 آشنا (Marry Haskell)در آنجا بود كه جبران با ماري هاسكل . خود را برپا كرد

العمر بود كه بعدها تأثيري شگرف بر  ، آغازگر يك رابطه ماداميياين آشنا. شد
  ).13: 1999 وقوال، 18: 1384جبران، (نويسندگي جبران گذاشت 

  
  ) ها نامه( ماري و جبران ي ه تصوير رابط-2

وير  است، تصمهمي ماري و جبران، مسلّماً آنچه ي آشناي هبعد از اشاره به نحو
ي كه ماري و جبران در خالل يها نامه،شك بي. است اين دو شخصيت ي هرابط
 ي اند به بهترين وجه ممكن، تصوير رابطه به هم داده. م1922م تا 1908هاي  سال
لذا در اينجا براي نمونه به چند مورد از اين نامه ها كه به . كند  ميها را بيان آن

خورد،  ها به چشم مي كه در خالل اين نامهآنچه . شود  ميقلم جبران است اشاره
گذاري هرچه بيشتر ماري بر انديشه و افكار جبران، قلم نويسندگي او و  تأثير

  .  زندگي جبران است،همچنين
  

   تأثيرپذيري عاطفي جبران از ماري1-2

پذيري از ماري  شود و از تأثير  مسحور ماري مي،جبران از همان اولين ديدارش
 مرا جذب كرد، همان بار كه تدر همان نخستين ديدار، حضور«: گويد سخن مي

هنگامي كه براي ... هايم در استوديوي آقاي دِي به سويم آمدي در نمايشگاه طرح
 تطابقي ژرف با من ، احساس كردم فضاي اتاق، تو آمدمي نخستين بار به خانه

 در اين كه گفت و گوهامان خوشم آمد و نيز از مهارت نرم تو ي  از شيوه.دارد
 اما ؛اشخاص ديگري هم مرا جالب يافتند... مرا به صحبت درباره خودم واداشتي

 تو توانستي آنچه را كه در با وجود اين،ها فراتر از يك سرگرمي نبودم،  براي آن
 اين نامه، بيانگر يكي از ).36 و 37: 1387جبران،(» ژرفاي دلم داشتم بيرون بكشي
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عشق، زاده پيوند «: گويد ه با عشق است آنجا كه ميديدگاه هاي جبران در رابط
روحي و معنوي ميان دو تن است و آن در صورتي است كه اين پيوند در يك 

» ها، پديد نخواهد آمد لحظه پديد آيد؛ وگرنه عشق با گذشت سال ها و حتي نسل
شود ونثر زندگي نشيني آغاز مي  او معتقد است عشق با هم).1385:57اندروديپ، (

آيد و اينگونه دو  جوش ميه كند و از عشق، شوق ب  تبديل مي،را به صورت شعر
  ).1388:83نعيمه، (شود  روح از هم جدا شده و دو جان با هم متحد مي

  
   مساعدت مالي ماري به جبران2-2

اي را   سال داشت، دوستي عاشقانه19جبران در حالي كه فقط . م1902در سال 
همان  در. كند ني به نام ژوزفين پي بادي آغاز مي جوان بوستوي با يك شاعره

اش پطرس و مادرش كامله را به فاصله  سال جبران، خواهرش سلطانه، نابرادري
به دنبال مرگ سه ). 61: 1384 و سيدي، 1383:8روشنگر، (دهد  چند ماه از دست   مي

شد و تا  خود غرق ،هاي عربي و انگليسي نفر از اعضاي خانواده، جبران در نوشته
جبران در ابتدا آثار عربي خود را به .  اين فعاليت موازي را ادامه داد،پايان عمر

 اما به علت ؛برد كرد و در اين حين از نظرات ژوزفين بهره مي انگليسي ترجمه مي
ها را نقد  توانست پندارها و عقايد درون آن نوشته موانع زباني، ژوزفين فقط مي

ي كه ياش تنها بود، از آنجاه با مشكالت زبان شناختي لذا جبران در مواجه؛كند
 سبب ، عاطفي جبران با ژوزفين قطع شد، اين عاملي هرابط. م1906در سال 
 ،تر شدن ماري به زندگي جبران شد، ظاهراً بنا بر اين بود كه ماري هاسكلنزديك
ي با يناهاسكل كه تا قبل از آش  ماري.  ناتمام ژوزفين را به عهده گيردي وظيفه
كم به رشد هنري جبران بسيار  اش بود، كم اش مدرسه مشغولي  تنها دل،جبران

 بدين خاطر به وي پيشنهاد داد كه به او پول بدهد و وي را تشويق ؛عالقمند شد
كرد پول را بپذيرد تا براي آموختن نقاشي و تكميل تحصيالت به مدرسه هنري 
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جبران . )128 :1384 و سيدي، 1999:69جبر، (1در پاريس برود )julien(آكادمي ژوليان 
گويد كه  كند و مي در يكي از نامه هاي خود از مساعدت ماليِ ماري ياد مي

كند تا به پاريس چگونه ماري با بياني عالي، او را قانع به دريافت پول از وي مي
  : برود و به تحصيالتش ادامه بدهد

يس به پول احتياج دارم؟ تا آن يك روز از من پرسيدي آيا براي رفتن به پار«
 آن ي  اما تو درباره؛كردم هايي خودداري مي تاريخ هميشه از پذيرفتن چنين كمك

اين پول غير شخصي است، : كنم  چيزي به من گفتي كه هرگز فراموش نمي،پول
به هيچ كس تعلق ندارد، فقط در داستان ما امانت است، اين پول مايملك نيست، 

 37: 1387جبران، (» ...اش بدهيم ايد آن را به گيرنده حقيقييك مسئوليت است ب

جبران با كمك مالي و تشويق ماري . م1908ه سال ييدر اول ژو). 92: 1388ونعيمه، 
نگاري  در اين دوران نيز نامه. كند براي ادامه تحصيالتش به فرانسه مهاجرت مي

يري جبران از ماري را توان تأثيرپذها نيز مي اين دو ادامه دارد، در اين نامه
شايد فراقي كه در اين روزها ناچار به پذيرش آنيم، خود سودمند ...«: مشاهده كرد

جبران، (» 1911 نوامبر 26. دور ديدتوان از باشد؛ چيزهاي بسيار بزرگ را تنها مي

1387 :47.(  
و  باعث شده، يادِ ماري ،نگذاشته، بلكه فراق تأثير دوري از ماري نه تنها در او

هاي جبران بيفكند، اين   سنگين خود را بر افكار و انديشهي خاطراتش، سايه
بشر تا زماني كه «: گويد  جبران يادآور يكي از سخنان اوست كه ميي نامه
هاي وصول ناشدني را پشت  هاي تلخ، و نااميدي ييهاي دردناك، شكيبا ييجدا

شايان ذكر است ). 112 :1373شعبان،(» رسد  هرگز به عشق واقعي نمي،سر نگذارد
ها را براي رسيدن به   تنها هنرمندي نبوده است كه ماري هاسكل آن،كه جبران

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ    ي   ژوليـان اشـاره بـه مدرسـه        ي  در كتاب چيستي عشق جبـران، نويـسنده عـالوه بـر مدرسـه             . 1 نـام  ه   ديگـري ب
  . كند كه جبران در آن مدرسه نيز به تحصيل پرداخته استي مBeaux Artsبوآرتس
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ها نام و مقام جبران را پيدا   اگرچه هيچ كدام آن؛داد شان ياري ميهاي هدف
 هميشه ، گويا جبران از دريافت كمك از اين حامي خود،با اين حال. نكردند

ي داشته، اما اين يها  حتي گاهي با او كشمكشنگران بوده است و ناراحت و
براي رفتن و ساكن شدن . م1912ها، مانع از آن نبود كه جبران در سال  كشمكش

در ماه ). 1380:32دريابندري، . (در نيويورك باز هم از ماري هاسكل كمك بگيرد
جبران به نيويورك رفت تا زندگي هنري جديدي را آغاز كند، در . م1912آوريل 

هاي تشويق آميز ماري به او روحيه داد، ضمن اينكه در نيويورك نيز  جا نيز نامهآن
هاي مكرر ماري با هنرمندان نيويورك،  هاي ماليِ ماري و نيز تماس با حمايت

  ). 23 و 22: همان. (ها را به خود جلب كند جبران توانست نگاه
  

   از سوي ماري نپذيرفتن پيشنهاد ازدواج جبران3-2

اسكندر . دهد  پيشنهاد ازدواج مي،جبران به ماري. م1910ز دهم دسامبر  در رو
هايي كه جبران و ماري با هم بودند،  در يكي از شب«: كند نجار اين چنين نقل مي

گويد، گيرد و با صدايي آرام ميجبران به سمت ماري مي رود، دستش را مي
ين حرف جبران شگفت ماري از ا. خواهم با تو ازدواج كنممي... دوستت دارم

 ؛دانم كه مرا دوست داري، من نيز تو را دوست دارممي: گويدشود و ميزده مي
كند،  و اين امر ازدواج ما را غيرممكن مي... اما من و تو ده سال تفاوت سني داريم

نجار، (» سنّ من، مانعي بر سر راه ازدواج ماست كه همه چيز را خراب مي كند

2008 :84(.  
  : مختلف است، جبران و ماري نظرات نكردن با علت ازدواجدر رابطه

:  است كه ماري در جواب پيشنهاد جبران به او مي گويدمعتقدميخائيل نعيمه 
اي جبران، آيا تو پاك هستي و آلودگي در جسمت نيست؟ كه اين حرف، جبران 

  .كند و باعث مي شود از تصميمش صرف نظر كند را بسيار ناراحت مي
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 جبران و ماري هاسكل ي  است كه در مورد رابطهمعتقد �	���ر يذندكتر 
كند؛ نعيمه معتقد است كه بهترين نظر، آن چيزي است كه ميخائيل نعيمه بيان مي

-ند وابستگيتواسان كودكي بود كه نمي هاش با ماري هاسكل، ب جبران در رابطه

 او با هاسكل به ي يعني اديپ در رابطه؛هاي خود به مادرش را فراموش كند
كند كه در  سان كودكي رفتار مي ه ب،جبران در اين مورد. وضوح ديده مي شود

و چون خيلي زود . هاي مادري تسليم محض است برابر سلطه مادر و محبت
كند و علت دهد، ماري هاسكل را جايگزين مادرش ميمادرش را از دست مي

كنند غير از اوديپ به دو واج نميكه اين دو با وجود عالقه زياد، با هم ازداين
از زيبايي بهره  تر بوده و گردد؛ ماري ده سال از جبران بزرگ عامل ديگر برمي

�( خواسته جبران را محدود به خود بكند كه او نميچنداني نداشته و اين����	  ،

  .  )295و294: 1987
ا  اين پيشنهاد ر، است كه ماري هاسكل به دو دليلمعتقدرياض حنين 

 ده سال از جبران بزرگ تر بود و اين را، عاملِ ،چون او به لحاظ سني.1:نپذيرفت
ناخوشايندي در اذهان عمومي مي دانست و اين تفاوت سني را، مانعي بر سر 

چون ماري معتقد بود كه جبران نبايد خود را، در .2.راه ازدواج شان مي دانست
قع ماري نمي خواست كه جبران بند زندگي و گرفتاري هاي او قرار دهد؛ در وا

  ).18: 1983حنين، (را محدود به خود كند
 و داشته است اديپ ي  جبران نسبت به ماري عقده،اسكندر نجار معتقد است

هايش بوده است و اين  در واقع، جبران در ماري هاسكل به دنبال مادر و محبت
: گويد ش ميطوري كه خود اديپ جزئي از سلوك جبران بوده، هماني كه عقده

  ).95: 2008نجار، (» هر مردي، كودكِ زني است كه او را دوست دارد«
  ثير قرار أهاي عشقي مرد را تحت ت  فراموش نكنيم كه احساسات اديپي، تجربه

فرويد معتقد بود كه مردها در نهايت به دنبال تصويري خيالي از مادرِ . دهد مي
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با زناني كه به ميزان زيادي در نتيجه مردان گاهي اوقات . گردند خود مي
ها  آن. شوند آورد، به ناتواني جنسي دچار مي ها مي ي مادر را به خاطر آن خاطره

ها در آنان   كه با مادر آنانگيزند  بر ميبا زناني كه احساسات عميق و شديدي را
: 1388كرين، ( تداعي شده را بر مي انگيزند، از نظر جنسي دچار وقفه مي شوند

336(.  
هاي فراواني كه نسبت به  ري هاسكل به جهت عاطفه، احساسات و محبتما

جبران ابراز داشت، شباهت بسيار زيادي به مادر جبران داشت؛ لذا وقتي پيشنهاد 
شد كه جبران در   اديپ باعث ميي ازدواج شان مطرح شد، از آنجايي كه عقده

. صورت نگرفتجنسي شود، اين ازدواج  رابطه با ماري دچار ناتواني جسمي،
هاي مادرش   بلكه به دنبال محبت؛در واقع جبران به دنبال معشوقه واقعي نبود

كه ده سال از او -بود و هيچ نوع احساسات جسمي، جنسي نسبت به ماري
 جنسي ي  را نداشت؛ در نتيجه حتي وقتي كه ماري پيشنهاد رابطه- تر بود بزرگ

 ،نه داشتن عشق و محبت پاك و فراماديدهد، او اين پيشنهاد را به بها را به او مي
 جزئي از احساسات و جزئي از ، جسميي  در حالي كه رابطه؛كند قبول نمي

  .  عشق و روشي براي ابراز عالقه و محبت است
 نوعي ، كه پيشنهاد ازدواج جبران به ماري، در واقعمعتقدنداي از مفسران  عده

 اما ماري آن را درك ،ه بودهتشكر از زحمات ماري و يك پيشنهاد سخاوتمندان
 نسبت به ،كنند كه او عشقي پاك اثبات مي،هاي جبران به خوبينامه. نكرده است

تا ابد تو را «: نويسدبه ماري مي. م1922جبران در سال . ماري داشته است
 قبل از اينكه تو را ببينم، دوست ،از زماني بسيار دور. دوست خواهم داشت

 جوشش و فوران وجود من در اين عالم ي ه مايهتو كسي هستي ك. داشتم
حتي اگر هفت مرتبه، با هفت مرد هم ازدواج كني، اين نزديكي روحي ... هستي

  ).228: 2008نجار، (» بين من و تو هرگز تغيير نخواهد رفت
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 هر چند اين دو با هم ازدواج نكردند و ماري هاسكل هم بعد از ،رحال هبه
ها واج مي كند، اما رابطه اين دو و همكاري علمي آنچند سال با فرد ديگري ازد

 بردهاي ماري در آثارش بهره مي يابد و جبران از مشورتتا پايان عمر ادامه مي
)�����	  ،987 :295.(  

  

   آن بر جبران تأثير  عشق به ماري و4-2
 شناخت از درون خود و خودِ واقعي خويشتن را مديون ارتباط ،جبران

اي به جمله معروف  توان اشاره اين نامه جبران را مي. داند اش با ماري مي عاشقانه
   ).98 :1983خالد، (رسد  مرد با زن به اوج مي: گويد خود او دانست كه مي

 كه ييها آموزد و ناگزير، جبران به دردها و رنج عشق، حقيقت زندگاني را مي
ن عشق را دردي جانكاه آيد آگاهي دارد و در حقيقت جبرااز آن نيز بوجود مي

او »  ����� ���  �����«شود  داند كه باعث بيداري انسان از خواب غفلت مي مي
ي است كه به ناچار به خاطر يها شيفته دردهاي ناشي از عشق و دلدادگي سرشگ
��� ���«بخشد   ميتحملو عشق بايد تحمل كرد و عشق است كه به او صبر��  ��� 

��  !"#$ % &'(
)*+, 
--�*�. 
-/��0*1 
23
4�� 5�	 
- #�� جبران از اين ؛»��;67�89#��, �:9 �
 آن است، چرا كه عشق با ي  بلكه عاشقانه شيفته، نه تنها گله و شكوه ندارد،عشق


 �=«: آموزدگرداند و حقيقت هستي را به او ميآوردن دردهايش، او را زنده مي.
�) /��>�� ��� �� 
04�?@ %%A���? BCD#$ %EF6G H��
I�� J:1,A�3
K� /!�L�� M@ %N  

���, OP� QR =�
S.T� /!��/1�U
+,@
R, V��"/1 «Wتنها راه ، او عشقي  بنا به عقيده 
پيشرفت انسان به سوي كمال است، با عشق، به حقيقت وجود و گوهر 

ود را شود و خ  ميشود و فرد به خود نزديك موجودات آگاهي ايجاد مي
 ي ه هم).211 -1385:208محمدي، (كند   ميشناسد و با روح خداوند پيوند برقرار مي
ها يادآور جمالت و اعتقادات جبران در رابطه با عشق است، مثالً آنجا كه  اين
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عشق، . ميرد  ميعشقي كه همواره در اوج شادي به سر برَد به زودي: گويد مي
ا را به صليب نيز خواهد كشيد و هم بدان نهد، شم همچنان كه تاج بر سرتان مي

خاكي، (سان كه كارش روياندن شماست، به پيرايش شما نيز خواهد پرداخت 

ترين   جبران به اين نكته اشاره دارد كه حتي در سخت، در جاي ديگر).1377:36
هاي بزرگ همچون مرگ پدرش، اين ياد ماري بوده  لحظات و در هنگام مصيبت

گذاري ماري  تأثير هاي توان رگه با اندكي دقت مي. داده استميكه به او آرامش  
مثالً آنجا كه .  زندگي ـ عادي و ادبي ـ جبران دريافتي را بر لحظه لحظه

هرچند در . تو تنها تسلّاي مني و... ماري دلبندم، پدرم را از دست دادم«: گويد مي
 ، با اين حال،ستي مشهور ايي هستي كه به هاوايآن سوي ديگر جهان، در جا

: گويي  تو با من سخن مي،كنمروم، تو به من نزديكي، وقتي كار مي وقتي راه مي
خورد، حضور تو در كنارم تجلي   مرا ميييكنم تنها آن دم كه احساس ميو

دانيم ميان ما و آنان كه دوستشان داريم هيچ  لحظاتي هست كه مي. يابد مي
  ).43 و41: 1387ن، جبرا(» 1901ژوئن  3. اي نيست فاصله

 از افكار و وجود جبران يي نشانگرآن است كه ماري جز، اين خطوطي همه
  .  ذهن او شده بودي بود و در خواب و بيداري ملكه

يك «: كند  جبران باز به ارتباط شديد خود با ماري اشاره مي،در جاي ديگر و نيز
را كه در ود من آنچه فقط خداوند و خ: شود  ميآغاز كهن عرب اين گونهي ترانه

توانم  اي، مي امروز، پس از خواندن آنچه برايم نوشته. دانيم گذرد، مي قلب من مي
فقط خداوند، من و ماري آن چه را كه در قلبم :  چنين بيفزايم،اين ترانهبه
در اينجا باز جبران ). 1387:45جبران، (» .م1911 نوامبر 10...دانيم گذرد، را مي مي

شدتِ تأثيرپذيري از ماري و عشق به او را در وجودش اذعان به صراحت، 
  . كند مي
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مهربان چهره  همان ديدم،ديشب عيسي را در خواب...امروز قلبم آرام است،«
  ....را

  آه ماري عزيزم، براي چه نمي توانم هرشب خواب عيسي را ببينم؟ براي چه 
تواند در يك رؤيا به  و ميتوانم با همان آرامشي به زندگي خود بنگرم كه ا نمي

ياد ماري چنان بر افكار ). 1387:48جبران، (» .م1912 فوريه 7... من منتقل كند؟
صورت رؤيايي در  هجبران سايه افكنده است كه وي حتي در تمام افكارش ب

يست كه جبران را به يياؤهاي ر كند و همين مكالمه ذهنش با ماري مشورت مي
ماري باعث شده كه بود و نبود ماري برايش اهميت آري، عشق به . برد پيش مي

سان يك روح وارد جسم جبران شده و وي را در همه حال  هنداشته باشد چون ب
  .كند  مي اين دو را از هم جدا،ي كه مرگيبيند تا جا همراه خود مي

 ،آن قدرآيم و بخشي كه به گريه در مي ماري تو آنقدر شادي به  من مي...«
  ).49 و1387جبران، (» .م1912مارس 10افتم  كه به خنده ميدهي  رنجم مي

شنوم، نرمي و حقيقت زندگي پيش رويم پديدار   ميوقتي صداي تو را...«
اي غريب، خود را  گونه گشايم تا پاسخي بدهم، بهشود، هر بار كه دهانم را مي مي

تو قادري كاري كني كه من، بر بخشي . كنم روشن و مطمئن احساس مي
  ).63: همان(» .م1914  مي30تر و روشن تر از وجود خودم دست بگذارم  اندرخش

ها پيوند ماري و جبران به خوبي  شود، در خالل نامهچنانچه مالحظه مي
روشن است، جبران در اين نامه ها به ماري به عنوان يك تكيه گاه عاطفي نگاه 

و اين پيوند آنقدر هاي خود با او سخن گفته است ييكرده است و از خأل و تنها
مستحكم بود كه هنگامي كه جبران تصميم گرفت به عنوان سرباز به لبنان برود و 

فروتن (جنگد، ماري با نظر او مخالفت كرد و او را از اين كار منصرف نمود  هب

  ).1384:62 و سيدي، 1380:126شيرازي، 
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هاي  الب«ميزان اهميت ماري هاسكل براي جبران به قدري است كه او كتاب 
 متعلقات ي اش همه ي خود را به او تقديم كرد و همچنين در وصيت نامه»شكسته

  ).1384:63 و سيدي، 1383:108روشنگر، (آپارتمانش را به او بخشيد 

 تقديم به آنكه به خورشيد«: گويد  مياو در مقدمه كتاب بال هاي شكسته
گيرد و  ست ميبارد، تقديم به آنكه آتش را در د نگرد و ديدگانش نمي مي

-لرزد، تقديم به آنكه نواي روح هستي را از وراي فرياد كوران و انگشتانش نمي

  ).1999:212جبر، (» هـ. تقديم به مـ . شنود كران مي
  

  گذاري ماري هاسكل بر ادبيات و قلم نويسندگي جبران تأثير -3

 ماري هاسكل به حمايت مالي بيشتر، در جهت رشد جبران و تشويق وي براي
ماري بود كه جبران را تشويق . خواست، ادامه داد  تبديل شدن به هنرمندي كه مي

اش به انگليسي دست بكشد و مستقيماً به زبان انگليسي كرد از ترجمه آثار عربي
جبران هم در مورد صحت و درستي ). 1388:91ونعيمه،1983:17حنين، . (بنويسد

 از كمك هاي ماري هاسكل عبارات انگليسي و هم در مورد زيبايي عبارات
شك ماري هاسكل كمك شاياني در تحول جبران از نوشتن  يب. استفاده مي كرد

�( عربي به انگليسي ايفا كرد����	  ،20: 1987.(  
كرد، نوشته  مييشها را ويرا ماري با تصحيح كردن آثار انگليسي جبران، آن

. گذشتند نظر ماري ميهاي جبران، اغلب پيش از رسيدن به دست ناشران از زير 
كرد،   مييابي او كار گذراند، بر واژه را در كنار جبران ميي بسيارها ماري ساعت

 حتي سعي. كرد  ميپرداخت و مفاهيم جديدي به او القا  ميبه تصحيح اشتباهاتش
 ماري ،اندكي بعد.  بيشتر آشنا شود،كرد عربي بياموزد تا با زبان و افكار جبران مي

 آموزشي براي ي هيراستار جبران تبديل شد، او همچنين يك دوربه مربي و و
هاي  جبران ترتيب داد تا نگارش او را به زبان انگليسي تقويت كند، برنامه
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اشكاالت آموزشي ماري مؤثر بود، جبران به سرعت بر اشتباهات دستوري و 
  ). 24 و 33: 1387جبران،(تلفظ خود غلبه كرد 

جبران به زبان انگليسي، شعري بود كه وي به افتخار  ي نخستين اثر منتشر شده
 ابتدا ،اين شعر. سرود) Albert pinkam Ryder( 1فردي بنام آلبرت پينكام رايدار

  ).24: همان(منتشر شد . م1915 سال ي توسط ماري ويرايش شد و در ژانويه
 توليد و ماري در تأثير ياد كرد كه»2پيامبر«از  توان جبران ميي از آثار برجسته

او بود كه به جبران توصيه كرد اين اثر را به زايش اين اثر بسيار بارز بود، چون 
 نوامبر 23در  اي كهخود جبران نيز در نامه). 27 و 25: همان(انگليسي بنويسد 

: كند  مييادآوري» پيامبر«نويسد، نقش او را در نوشتن   ميبه ماري. م1923
  ). 156: 1387جبران، (» ...ي توانستم پيامبر را بنويسمبدون تو نم«: گويد چنانچه مي

پروراند،   ميجبران در سراسر عمرش آرزوي نوشتن داستان عيسي را در سر
عيسي « مركزي كتاب ي دفتر خاطرات ماري در دوران ازدواجش با مينيس، هسته

ن ضم. كند  مياز ديدگاه جبران آشكار را (Jesus,the son of man) 3»پسر انسان
در اين دوران هم با . دست ماري شكل گرفت هاينكه ويرايش اين اثر جبران هم ب
 همچنان از ماري به عنوان ،پذيري جبران تأثير وجود تيره شدن روابط اين دو،
  ).30: همان(يك ويراستار كامالً مشهود است 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي هنري جبران بازديد كرد و جبران  طور غيرمنتظره از يكي از نمايشگاه ه بود كه بيياو يك معمار آمريكا. 1
 . بخاطر اين ديدار، تصميم گرفت كه به افتخار اين فرد، اين شعر را بسرايد

 خود را به نمايش يي اوج توانا،م منتشر شد، جبران در اين كتاب1923كتابي است كه درسال » النبي«پيامبر يا . 2
 اين كتاب .مطرح كند... شته و سعي داشته است كه نظرات خود را در مورد عشق، ازدواج، شادي، مسكن وگذا

 ).67علي كرمي،  ( است قسمت است كه به قلم نجف دريابندري به فارسي ترجمه شده28شامل 

 بر اساس در نيويورك منتشر شده، جبران در اين كتاب كوشيده است عيسي را. م1928اين كتاب در سال . 3
 ).11روشنگر، (بر اساس ديدگاه هاي گوناگون هم عصران وي ارزيابي كند » المصطفي«الگوي 
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با وجود وخيم شدن اوضاع جسماني جبران، وي براي گريز از . م1929در سال 
اش روي آورد، يكي   به كار بر روي آثار قديمي،هاي پزشكي ادن به مراقبتتن د

خدايان « گردد، برمي .م1911 كه پژوهش بر روي آن به سال ،از اين آثار
 است كه ماري اين كتاب را نيز ويرايش كرد و كتاب (The EarthGods)»زمين

 .)12 و11: 1383  و روشنگر،30: همان(منتشر شد . م1930در اواسط ماه مارس سال 
هاي جبران به زبان انگليسي را بر حسب اهميت مرتب كنيم اگر بخواهيم كتاب

اول النبي، دوم يسوع بن االنسان، سوم رمل و زبد، چهارم المجنون، پنجم السابق، 
 است كه سهم ماري هاسكل ��-�6���V  EH، هفتم التائه و هشتم �]XYV E ZFششم 

شدن اين كتب به زبان انگليسي بسيار زياد و در خور در به بار نشستن و فاخر 
  ).  21و 20: 1987، ي  �ا	���( توجه است

 از او فاصله گرفت و راه را براي جبران به تدريجاگر چه با ازدواج ماري 
، اما حتي پس از مرگ شد بازيي آمريكا1نام باربارا يانگ هورود زن ديگري ب

 با او را ويرايش كرد و آخرين كتابش ي ندهجبران، اين ماري بود كه آثار بازما
با اين . به چاپ رساند. م1932 را در سال )(TheWanderer 2»سرگردان«عنوان 

 پس از مرگ او، انتشار خاطرات ،ترين خدمت ماري به جبران حال، بزرگ
اش بوده كه در مورد پندارها و عقايد جبران، بصيرت نويني به منتقدان  روزانه
  ).1380:127 و فروتن شيرازي، 31 :همان(بخشيد 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .را در وصف جبران به رشته تحرير درآورد» مردي از لبنان« كه يي امريكاي  ه نويسند.1

 شبيه دو ، جداگانه است، اين كتابي  قطعه52 منتشر شد كه شامل ، يك سال پس از وفات جبران، اين اثر.2
  .است »السابق«و » المجنون«ب كتا
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  نتايج 
 ،گذار بودند، ماري هاسكل تأثير،قطعاً در ميان زناني كه در زندگي جبران -

 21(بيشترين سهم را داشته، چه از لحاظ مدت زماني كه با او در ارتباط بوده 
چون ماري نه تنها يك دوست . پذيري جبران از وي تأثيرو چه از لحاظ) سال

ران بوده، بلكه شاگرد وفادار او، در راه تحصيل و زمينه ساز بسياري از براي جب
  ). 1384:128سيدي، (پيشرفت ها براي او بوده است 

گذاري ماري را بر  تأثيرتوان  ميهاي جبران و ماري  با دقت در نامه-
 يي زندگي ادبي و اجتماعي جبران فهميد و اينكه ماري هاسكل جزي  هلحظ لحظه

 ه را كه در قلبمچفقط خداوند، من وماري آن...«: و وجود جبران استاز افكار 
هاي  ثيرگذري به حدي است كه جبران كتاب بالأو اين ت» ...دانيم ميگذرد،  مي

اش همه  كند و همچنين در وصيت نامه  ميشكسته خود را به ماري تقديم
  . بخشيد  ميمتعلقات آپارتمانش را به او

 تحصيل در ي ادامه    كه به جبران كرد، او را بهاي الي ماري هاسكل  با كمك م-
موفقيت جبران در پاريس ونيويورك بيشتر به سه .  كرد تشويقنيويورك پاريس و

هاي عاشقانه و تشويق آميز ماري به  نامه: گردد عامل مهم از جانب ماري برمي
  .وركهاي مالي ماري و تماس ماري با هنرمندان پاريس و نيوي جبران، حمايت

 با تشويق ماري هاسكل بود كه جبران از ترجمه آثارش به انگليسي صرف نظر -
كرد و مستقيماً به زبان انگليسي نوشت و سپس خود ماري اين آثار را ويرايش 

ان زمين و يچنين شد كه آثاري چون، پيامبر، عيسي پسر انسان، خداكرد، اين
ران به زبان انگليسي به توسط جب) با تشويق و ويراستاري ماري(سرگردان 

  . تحرير درآمدي رشته
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