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 چکیده 
با  تواند  مخاطب میرو  . از اینمفاهیمی فراتر از لفظ خویش هستند  ةدهندنمادها حاصل قرارداد و انتقال

نماد گاه هم آورد ایدئو  ةدیدن یک  به خاطر  را  آن  به نگارش ا.  لوژی نهفته در پس  که  نویسندگانی  ز 

لبنانی است. یکی از آثار کوتاه وی    ة ویسندن  «جربان خلیل جربان »،  متون نمادین و رمزگون اهتمام داشته 

« األخریداستانک  مجموعاللغة  از  دارد.  اجملنون »  ة «  نمادین  کامالً  متنی  که  است،  نمادهای  «  به  اشاره 

نظر است و تالش  حاضر مد  ةداستانک، در مقال  کلی  درک پیامرفته، بررسی معانی این  نمادها و  کاربه

توصیفیمی به روش  نویسنده    تحلیلی و  -شود  نظر  مورد  مفهوم  نمادها،  تحلیل  و  توصیف  رهگذر  از 

  جفت و  وشکم و زهدان  ةگانظلمات سه  گذر از) 3عدد آشکار شود. جبران در اثر خویش، از نمادهای 

حفظ ارتباط با عوالم آسمانی و فطرت بشری در  )  21)کمال و زیادی(،    7(، عدد  تولد در دنیای جدید

اصولی  تغییرات  ایجاد  جاودان(،    33و    (عین  و    ة)حلق  مادر)حیات  دنیایی  زندگی  بین  انسان  اتصال 

پیش دایه(ینزندگی  آرمانی)  ،  شرایط  برای  جایگزینی  و  غیراصیل  شیر(حمایت  راه   ،  و  )شناخت 

موسیقی    و معبد )عقاید مسیحیت درباره انسان( و  کشیش(، زمین، جایگزین بهشتگهواره )،  جاودانگی(

بشری فطرت  با  نتیج  ()هماهنگی  است.  کرده  می  تحلیل  ةاستفاده  نشان  نمادها  خلیل »دهد  این  جربان 
بحث  «جربان  مورد  داستانک  پاکدر  به، ضمن  را  انسان  بشری،  فطرت  این    شمردن  برای حفظ  تالش 

فرا پاک  افکار  فطرت  بر  حاکم  دینی  و  سنتی  عقاید  بین،  این  در  و  قرار   جامعهخوانده  انتقاد  مورد  را 

 دهد.   می
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 مقدّمه

شکل ابتدای  از  ابشر  وگیری  کرده  استفاده  نمادها  از  بر  رتباط  از  آثار  مانده  جای 

این مدّعاست. انسان اولیه برای داللت بر    ی برغارها شاهد  ةهای نخستین بر دیوارانسان

توان از این اشکال به عنوان نماد یاد  کرده است، که می می  هر مقصود از شکلی استفاده

، منظور نمادهایی از  آیدبه میان میامّا مسلماً وقتی در عصر حاضر از نماد سخن    ؛کرد

این دست نیست. نماد از نظر انسان امروزی عالمتی است که افزون بر داللت بر معنای  

؛ به عنوان مثال وقتی نویسنده در متنی از  دتر نیز داللت کنهبر معنایی گسترد  اصلی خود،

کند، این عبارت احتمااًل در کنار داللت بر معنای لفظی کلمه، بر  سفید یاد می  ةیک پرند

به    ةکند، که در این صورت پرندصلح و آزادی نیز داللت می سفید در متن مورد نظر 

 یک نماد تبدیل شده است. 

را   نماد  کاربرد  اتوان  میبیشترین  سمبولیسمددر  مکتب  جنبش بود  شاهد  1بیات   .

ناتورا مکاتب  مقابل  در  و  فرانسه  در  میالدی  نوزده  قرن  از  که  و    2یسملسمبولیسم 

توانست خود را بر ادبیات جهان تحمیل کند    ،(245  :1382)کندری،    قد علم کرد  3رئالیسم

ینی و عهنری به اثبات رساند. در این مکتب از تصاویر    -و به عنوان یک مکتب ادبی

 . (150 :1382)صرفی،  شودملموس برای بیان عواطف و افکار انتزاعی استفاده می

ت نشانه و نماد را از  تفاونباید  ،  آیدبه میان میوقتی از نماد یا همان سمبل سخن  

داشت دور  تعریفنظر  در  عالمت    ی.  شکل،  عدد،  حرف،  از  اعمّ  عالمتی  هر  کلی، 

مذهبی ناظر بر مفهومی ویژه در ورای    راسمماختصاری، کلمه، قول، حرکت، رقص و  

کانون  به  رمز را    .(5  :1364)پورنامداریان،    شودظاهر نمایشی خود، یک رمز محسوب می

آنها   بین  مستقیم  روابط  ایجاد  و  معنایی  واحدهای  کردهساخت  دالالت  تعریف  که  اند 

به عنوان یکی از عناصر  فرامتنی داشته،   تفسیر است و  تأویل و  بار  دبی می اقابل  تواند 

عناصردرون ارجاع  با  و  داشته  همراه  به  نکتهمعنایی  فرامتنی  عناصر  به  ومعانی  متنی  ها 

»رمز بر خالف نشانه، یک معنای معین که بر    .(51-50  :2015عايت،  )  جدیدی را بیافریند

اساس تصمیم و قرارداد بدان بخشیده شده باشد، ندارد. معنا و مدلول رمز نیز بر خالف  

طریق رمز قابل  شانه، چیزی مبهم، ناشناخته، غایب و غیر قابل مشاهده است که فقط از ن
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ای  »از نظر پیرس سمبل )نماد( بر خالف شمایل و نمایه، نشانهتجسّم و بیان است« و  

است که با موضوعش معین شود؛ به این معنا که آن نشانه فقط تخصیصی است که به  

   .(59و  57:  1364)پورنامداریان،  طبیعی مفسّر بستگی دارد«  لیا می عادت، قرارداد یا توافق

می خارج  عمومی  و  معمولی  وسیله  یک  صورت  از  را  زبان  نمادین،  و  بیان  کند 

محدوده معنایی آن  بخشد که از  به کلمات میرا  ای  استعداد و ظرفیت و بار معنوی تازه

فرهنگ در  فراتر میکلمات  بسیار  نمادیها  بیان  »در  که  نرود.  ارتباط  نه وسیله  »زبان،   ،

   .( 171: همان) شود«وسیله اتحاد« محسوب می 

یافتن   جهت  در  تأمل،  به  مخاطب  دعوت  متن،  در  نماد  کاربرد  اهداف  از  یکی 

در  رابطه راحتی  به  را  چیز  همه  ادبی  سبک  این  نویسندگان  دیگر  عبارت  به  هاست. 

تا به محض خواندن مقصوددسترس مخاطب قرار نمی بلکه معتقدند    ؛را دریابد  دهند، 

های آن، و بخشی از لذت مطالعه اثر، در  بخشی از زیبایی متن به ناپیدایی برخی از جنبه 

 کشف مفاهیم نهفته در پس نمادهاست.  

»برای تأویل صحیح متن نمادین الزم است به بصیرتی همساز با گوینده رسید. برای  

شاعران و نویسندگان نمادگرا، الزم   بکسب این بصیرت عالوه بر آشنایی عملی با تجار 

شده بر نمادها    است با غور در اندیشه و احوال ادیب و استقرا در آثار وی، معانی حمل

  .( 175 :همان) را جمع آوری کرد«

 ،اند که نمادگرایی عربی به معنا و مفهوم معاصر آنبرخی پژوهشگران بر این عقیده

این    آنهار و متفکر عرب است.  عشا  ،جربان خلیل جربانهای  مرهون تالش مبانی هنری 

او بر بسیاری از عبارات جدیدی که از   ة و تکی جرباناندیشه را از یک سو شفافیت سبک 

است  گرفته  به محسوس کمک  نامحسوس  تشبیه  برای  گرایش    آنها  دیگر،  از سوی  و 

گفتگوها  ،  تدین و استفاده از افراد، موضوعا های نماداستانبه گفتگوها و    جربانبیش  کما

  :1984أمحد،  )  اندها در جهت تعبیر نمادین از افکار واحساسات خویش دانستهداستان  و
185-186) . 
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شوند، که نماد در برخی از آن ها  امروزه آثار زیادی تحت تأثیر این مکتب خلق می 

برخی د دارد و در  اثر حضور  پراکنده درون  اثر ساختاری  به صورت تصاویر  یگر، کل 

 . (173  :1364)پورنامداریان،  ردانمادین د

پیش پژوهش  تالش  در  ارا  است،  شدهرو  از  در    ئة پس  موجود  باورهای  و  پیشینه 

تحلیلی و از    -خصوص مفاهیم نمادها از منظر ادبیات جهانی، با اتکا به روش توصیفی

آن، به درون    نهفتة « و استخراج مفاهیم  اللغة األخریرهگذر تحلیل نمادها در داستانک »

 االت زیر پاسخ داده شود: ؤس

و هر یک چه معنایی    کدامند«  اللغة األخری»های حاضر در داستانک  اعداد و شخصیت.  1

   ؟دارند
 ؟پیام این داستانک نمادین چیست. 2

 

 پیشینه پژوهش 

« األخریداستانک  نویسنداللغة  اثر  لبنانی    ة«  جربان»مشهور  خلیل  کامالً   «،جربان  اثر  یک 

است پژوهش نمادین  انج.  زمینامهای  در  بررسی  «جربان »آثار    ةشده  به  های  معطوف 

رمانتیس  موضوعی پژوهش  چنانچه  اوست.  و  آثار  عرفان  وابسته،  موضوعات  و  م 

 های انجام شده یافت.  توان در میان پژوهش شناسی را میسبک

نماد زمینه  در  یافته  نگارش  آثار  از  آثار  یکی  در  جربان »شناسی  خلیل  مقالة    «جربان 

آثار  ر» در  خلیل جربان  مانتیسم  )جربان  سپهری«  األدبیةمجلة  و سهراب  دورة  الدراسات   ،

دربارة نحوة (  1388:  67، شمارة  67 آن  بهرام و سیدحسین سیدی است که در  مینا  از 

تفاوت بیان  و  رمانتیسم  مبانی  و  تشابه بکارگیری اصول  و  از  ها  دو شاعر  این  آثار  های 

»تحلیل و نمادپردازی »پیامبر«    ةمقالمیان آمده است. در    منظر مکتب رمانتیسم سخن به

بر کهن  جربان خلیل جرباننوشتة   ادبی  مجلة فنون« )شناسی یونگالگوهای روانبا توجه 

، به تحلیل نمادها و کهن  طیبه جعفری   شتةنو  (1389:  2، شمارة2دانشگاه اصفهان، دورة  

اثر پرداخته است.   این  بافت و گفتمان عاطفی در درک  کمقالة »تحلیل کار الگوهای  رد 

:  21، شمارة  7ةمجلة لسان مبین، دور) («جربان خلیل جربان متون ادبی )مطالعة موردی آثار  
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نیز یکی از  فرشید  ة( نوشت 1394 آثار    ترکاشوند  با موضوع    «جربان خلیل جربان»مقاالت 

کارکرد  سی  ر بربا هدف  است که البته به موضوع نمادشناسی اختصاص ندارد. این مقاله  

به موردکاوی آثار عربی جبران    ،بافت و بویژه گفتمان عاطفی در درک متون ادبی معاصر

است پرداخته  جبران  شناختی  خلیل  اسطوره  »نقد  مقاله  مقاالت  این  از  دیگر  یکی   .

: 9، شمارة5مجلة نقد ادب معاصر عربی، دورة« )جربان خلیل جربانحکایت »شیطان« از  

که این حکایت را از منظر    پائین استم حقدادی و مصطفی ملکیعبدالرح شتة نو  ( 1394

شناختی تحلیل کرده و در این راستا نمادها و کهن الگوهای موجود در حکایت  اسطوره

آثار   با محوریت  انگلیسی  و  آثار عربی  میان  داده است. در  بررسی قرار  جربان را مورد 
با عنوان »در مقاله  کمیل حشیمه،  خلیل جربان ان خلیل جربان کتب ومقاالت تناولته  رب جای 

السنة  )«  1998-1912ابلبحث   املشرق،  العدد  73جملة  ومقاالت  کتاب  (1999:  1،  ها 

داده قرار  خود  کار  دستمایه  را  جبران  آثار  که  را  زبانی  وانگلیسی  جمععربی  آوری  اند 

( اثر  1981« )ونعیمة  نفکرجربا  ف اجملتمع املثايّل  توان به کتاب »کرده است، که از این بین می

  لة پردازد. مقامی  نعیمهو    جربانآل از نظر  ایده  معةاشاره کرد که به ترسیم جا   نعوم أبوجودة

العدد« ) دراسة نّص: ای صدیقي من کتاب اجملنون جلربان خلیل جربان» (  1982  : 2جملة حولیات، 

العویط  نوشته از    هنري  یکی  »نیز  عنوان  با  جبران  صدیقيآثار  م«  ای  قرار  ورا  تحلیل  رد 

جربان الفیلسوف. شخصّیة العبقرّي ف منافذ خالصها، النقد االجتماعي والبنیة  دهد. کتاب »می
نیز از دیگر آثاری است که دیدگاه    غّسان خالد( نوشته  1983« )الفردوسیة، جدلّیة اإلنسان

می  جرباناجتماعی   معرفی  را  او  فلسفی  ارزی   عیسی انعوريکند.  و شخصیت  به  بی  انیز 

در   را  موضوع  این  از  خود  تحلیل  و  پرداخته  نیچه  و  جبران  منظر  از  زندگی  فلسفه 

محص، عدد خاّص مبناسبة    ةجمل)  »حکمة احلیاة بنی جربان خلیل جربان ونیتشة«ای با عنوان مقاله
املاسي:   اجلریدة   Analysis of the parables of»  لةمنعکس کرده است. مقا  (1985یوبیل 

Gibran KhalilGibran »  (, vol11: 1993Quaderni di Studi Arabi  )ةنوشت Svetozár

 Pantuček  در   دهد.جبران را مورد تحلیل قرار می  های آموزندةها و داستانکنیز تمثیل

و »  مقالة جربان  خلیل  جربان  قصص  )نقدها  دراسة  شمارة «  پارسی،  وادب  زبان  :  29مجلة 
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بهره1385 و مجتبی  دادخواه  داستانن م( نوشتة حسن  از  تعدادی  نیز  از  د  را  های جبران 

می قرار  تحلیل  مورد  داستانی  عناصر  مقالة    .گیردمنظر  بنی  »در  االجتماعي  النقد  مظاهر 
موازنة دراسة  أمنوذجاً(  العمیاء  واملومس  البانیة  )مرات  السّیاب  شاکر  وبدر  جربان  خلیل  «  جربان 

العدد  ) موردی    ةبه مقایس  الدین امحد فاضلءصفا  شتة( نو2012  :499جملة املوقف األديب، 

 . پرداخته شده استآثاری از جبران و سیّاب از منظر نقد اجتماعی 

با موضوع   تحلیل زیادی  تطبیقی و  با آثار جبران خلیل جبران نوشته شدهمقاالت   ،

بر   بنا  خورد.  می  چشم  به  آثار  این  بین  در  کمتر  نماد،  تحلیل  و  نمادشناسی  حال  این 

ای  مقاله  یة« تاکنون دستمااللغة األخری رسد داستانک »یافته به نظر می  مجستجوهای انجا 

قرار نگرفته است. لذا با توجه به اهمیت تحلیل آثار فاخر ادبی در جهت ارتقای سطح  

در حیط  بویژه  آثار،  ادبی  و    ةدرک  تحلیل  را مورد  داستانک  این  داستانی،  و  منثور  آثار 

 . گرفته استپژوهش قرار 
 

 اللغة األخریتانک سمعرفي دا

لبنان در آمریکا گذرانده،    «جربان خلیل جربان» از  که بخش اعظم زندگی خود را خارج 

به زبان انگلیسی نوشته است. یکی آثار خود را  آثار  از  برخی از   «اجملنون»  ةمجموع  این 

  داستانک است  35این مجموعه شامل  .  رساند  چاپ  به  م1918  سال   در  را  آن  که  باشدمی

.  « گرفته شدهکیف صرت جمنوان؟آن از نام اولین داستانک این مجموعه با عنوان »  منا  که

بشری»  توسط  که   مجموعه   این انطونیوس    شامل   ،هشد  ترجمه  عربی  به  «4أرمشندریت 

 . پانزدهمین داستانک آن است« اللغة األخری» که  باشدمی هاییداستانک

األخری » روایت می«  اللغة  نمادین  در فضایی  در    ،شودکه  که  حکایت کودکی است 

آالیش فطری  های فکری و رفتاری بزرگساالن، آنان را با زبان پاک و بیبرخورد با کژی

نقد  مورد  خود   و  )زبان دیگر(    ةنویسند  قرارداده کهعتاب  به  زبان  این  از  تعبیر داستان 

ه  عبه زبان تمثیل به نقد فرهنگی اجتماعی جامای  یک صفحه . این داستانک  نموده است

 پردازد. می
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 «  اللغة األخرینماد در »

»جربان   األخریدر  می اللغة  روایت  را  مرحله  چهار  یک «  و  بیست  روزگی،  سه  کند: 

سه سالگی. به عبارت دیگر سه مرحله از دوران کودکی    و   روزگی، هفت ماهگی و سی

داستانک    گیرد. در این پیشین قرار می  ة و یک مرحله از بزرگسالی که در مقابل سه مرحل

افزون بر شخصیت مادر، سه شخصیت در داستان حضور دارند که هر یک به نوعی به  

( و  الکاهندهنده )(، کشیش تعمیداملرضعگویند. این افراد عبارتند از: دایه )مادر دروغ می

)پیش بهالعرّافگو  داستانک،  اصلی  شخصیت  بزرگسالیِ  زمان  در  پیش(.  همجز  ة گو، 

رو خواننده در این بخش نیز شاهد تقابل سه و یک  اند. از اینهدهای فرعی مرشخصیت

، در بخش دوم «پستان»  « وشیر»،  «گهواره»  ةاست. در نخستین بخش داستانک، سه واژ

مفهوم اصلی    «،نوازنده»و    «پیشوای زیرک»  ةو در بخش سوم دو واژ  «غسل تعمید»  ةواژ

می قرار  خود  الشعاع  تحت  را  نعبارات  اعداد  نمادین  یدهند.  معنای  داستانک  این  در  ز 

یک از مفاهیم نمادینی حکایت  که هر  33و    21،  7،  3اعداد بکار رفته عبارتند از:    ؛دارند

 دارند.  

 بخش اول: 

سه بخش اول این داستانک که به    ؛شود« به چهار بخش تقسیم میاللغة األخریداستانک »

می روایت  اول شخص  کودکیِزبان  از  بخش  سه  داستان  پایانی    شود،  بخش  و  راوی 

به جز کودک، مادر   ،داستان ساعتی از زندگی وی در بزرگسالی است. در سه بخش اول 

ثالث  این شخصیت  و یک شخصیت  از  یک  هر  دارند.  مکالمه  حضور  وارد  مادر  با  ها 

دهند. همچنین هر چهار بخش با گزارشی  کودک به وی می  ةشده و اطالعاتی را دربار

بردارند  از سن کودک در زمان  آغاز شده که طبیعتاً در  هایی  پیام  ة رخداد مورد روایت 

 است.  

روزگی کودک است. در این بخش مادر حال فرزندش را از  بخش اول، روایتگر سه

می از خوبپرس دایه  تاب  و  آب  با  دایه  و  خبر  د  مادر  به  کودک،  و حال  بودن شرایط 

  غریبة    لهفة  ب    متکئاً ف مهدي احلریرّي أتفّرس    نت  ک  أایم    میالدي بثالثة    ه بعد  أنّ   ث  د  »ح    دهد:می
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: »هو  ها قائلةً ؟« فأجابت  ولدي الیوم    حال    : »کیف  لمرضع  أمي ل    . فقالت  حوايلي   اجلدید    ف العال  
 .(22 الات:جربان، )« 5ه  طفالً بشوشاً مثل   ه  قبل   ، ول أر  قط  مرّات   ثالث   ه  ای سیديت ، فقد أطعمت   خبری  

و با عصبانیت    دهدکودک نسبت به سخنان دایه واکنش نشان می  ،ز این مکالمهاپس  

را تکذیب او  به مادرش شکایت میسخنان  بد خود  از وضع و حال  و  فما  »  کند:کرده 
أمّ   صّدقي ذلك  قائاًل: »الت    صرخت  غضيب و    اثئر    حّتی اثر    ذلك    مسعت     شن  فراشي خ    اه، فإني ای 
واحللیب  امللمس   ورائحة   املذاق    مر    ه  رضعت    ي الذ  ،  شدي   کریهة    الثدي  ،  فیا  أنفي،  م    ف  يب  ن  ما 
 ( همان )«  6 !تعاسة  

ها با یک عبارت تقریباً مشابه  دیگر بخش  جمالت پایانی این بخش از داستانک مانند

رسد، که در آن از موضوع اصلی داستانک یا همان ناتوانی بزرگترها در فهم  به پایان می

نوز میاکالم  سخن  وکذلك  أمّ   تفهم    »فلم    گوید: دان،  لغيت  تفقه    املرضع    ي  قلت    ل  ّنين  أل    ه  ما 
 . ( همان) « 7نه  م    الذي أتیت   العال    لغة  هما ب  خاطبت  
 

 عدد  نماد 

این است که    رسدمیاولین سؤالی که با خواندن این بخش از داستانک به ذهن مخاطب  

سه فیچرا  چینیان،  نزد  سه  عدد  ژاپنیث روزگی؟  ها،  بابلی  از  اغوریان،  پیش  اعراب  ها، 

از اعداد مقدس است. از آنجا که نویسنده این اثر مسیحی    و زرتشتیان  8اسالم، مسیحیان

به باورهای مسیحیان در خصوص عدد   بایدمنظور وی از این انتخاب،  درک است، برای 

رجوع   هرسه  داشتچند  کرد؛  اشاره  نکته  این  به  به  که  باید  توجه  از    با  یکی  اینکه 

  : 1384)محمودی،  مادر است  و جفت  زهدانگانة شکم،  عدد سه، ظلمات سه  هایمدلول 

تولد    ةنویسنده با استفاده از این عدد به گذر از این سه مرحله و رسیدن به مرحل ،  (157

مسیحیان،   باور  اساس  بر  همچنین  دارد.  مرگ  اشاره  از  پس  روز  سه  مسیح  حضرت 

درصدد است    جربانبر این اساس گویی   .(932: انجیل متی)  کردجوشد و به آسمان عرزنده

دنیایی که الجرم باید از دنیای    ؛کندر اشارهبه مرگ از یک دنیا و تولد در دنیای دیگتا  

باشد برتر  و  واالتر  مقدّ   و  پیشین  این  انتظار  با  مورد  زیبای  دنیای  به سوی  را  ذهن  مه 

  :1384)محمودی،    بودن عدد سهسمانیخصوص آ  دهد. باور فیثاغوریان درنوزاد سوق می
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منتقل می  (150 را  مفهوم  این  روزگینیز  در سه  نوزاد  که  با  کند  را  ارتباطش  هنوز  اش 

به اعتقاد مسیحیان به س  کامالًدنیای پیشین   توجه  با  ه  قطع نکرده است. از سوی دیگر 

و حیات علم  »سه«  مظهر وجود،  ذیل  با حکایت سه،  ()دهخدا:  در  نویسنده  روزگی خود 

  ناچاربهکه دنیای جدیدی که در آن متولد شده است،    به این نکته اشاره دارداولین گام،  

آمیزه زمینهباید  و  بوده  سه  این  از  علمای  دریافت  برای  در    ای  نهفته  حقیقت  همان  یا 

به    جربانباشد. بدین ترتیب    ،زندگی پاک است  که منظورای برای حیات  و مقدمه   اشیاء

اشاره می ماین   میفهوم  پای  دنیایی  به  تولد  بدو  در  انسان  که کودک  که  کند  در  گذارد 

باید محل خوبی و راستی بوده و فطرت آسمانی او را در خود حفظ کند، تا در    اصل 

توشه با  مناسب  آسمانزمان  همان  که  خود  اصلی  مأمن  به  دوباره  علم  از  ،  هاستای 

  ة اد زندگانی تازه و عامل حمایت ضروری و نشانمن»به گهواره که    جربان  ةاشار  گردد.باز

  ة در ادام،  ( 796و    179  :1383)هال،    «ای از اصل و مبدأ استگرما و نرمی و مانند خاطره

چه انسان از عالم آسمانی  دارد که گر و بیان می  کندجمله نخست، این معنا را تأیید می

 کند. امنیت   دنیا احساس ا قرار است در گهوارةامّ  ،خود فاصله گرفته
 

 یت شخصنماد 

که وجود است  موجودی    و  مادر اصل و اساس  ،شودبعد مادر وارد صحنه می  ةدر جمل

را  یادآور گرما، حمایت و امنیت است. او که فرزند در رحمش    و  نوزاد از او جدا شده

، واسط بین دو کندکه دنیای صلب پدر است، به دنیای زمینی منتقل می   ،از دنیای پیشین

 است. به عبارت دیگر ارتباط فرزند با اصل فطری خود از طریق مادر است.  معال

ایه که نشان از مادر  د  ، پرسدحال و روز کودک می   دربارةدر قدم بعدی مادر از دایه  

خود را از او دریافت کرده و نزد وی    و کودک باید غذای جان و جسم  جایگزین است

به عبارت دیگر    رای شرایط آرمانی است؛بجایگزینی    ، خود نشان ازاحساس امنیت کند

آرمانشهر و دایه جایگزین آن و تعبیری از دنیای واقعی محل سکونت انسان    ةمادر نشان

فاضله، شخص از حمایت روحی    ةاست. در دنیای آرمانی و یا به عبارت افالطون مدین

در این    وات احی  وبرخوردار بوده و شرایط برای دستیابی او به علم و شناخت فراهم  
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واقعی محل زیست کودک  امّ   دنیا حیات طیبه است؛ دنیای  یا همان  ا شرایط جایگزین 

 تواند به دنیای فاضله نزدیک و یا از آن دور باشد. چگونه است؟ این دنیا می

دهد و اینکه سه بار شیر  دایه از حال خوش کودک خبر می  ،در پاسخ به سؤال مادر

است.   شاد  بسیار  و  ن» خورده  به  مشیر  منتهی  و  باطنی  راهی  مثابه  به  و  شناخت  اد 

به عبارت دیگر، با توجه به مفاهیم نماد شیر، کودک  ؛  ( 117  : 1383  )هال،  «جاودانگی است

های شناخت و طی مسیر منتهی به جاودانگی بوده و از این شرایط  در حال گذراندن راه

 بسیار خرسند است. 

آورد و از مادرش  میی است، فریاد برن، بسیار عصباسخنان دروغینکودک که از این  

بو، شیری  دهد که از پستانی بدو در ادامه به او اطالع می  را باور نکند   ها آنخواهد  می

گهواره و  خورده  است.  تلخ  ناراحت  معنای  »اش  به  الوهی  مادری  توسط  دادن  شیر 

است برتر  و  متعالی  آگاهی  گ  .( 119  :همان)  «بخشیدن  پستان،  منفی  توصیف  یای  واما 

از شناختی که او را به   خود  در واقع کودک در دنیای واقعی  ؛عکس این موضوع است

بهره است. توصیف منفی گهواره  آسمان برساند و به او درجات واال ببخشد، بی  ةدرواز

 .احساس نارضایتی و ناامنی دارددهد که کودک از حضور در این شرایط نیز نشان می

با  فهمد و از درد دل او آگاه نمینمی  با این حال مادر زبان او را شود. مادر اکنون 

خود در صحنه حضور دارد و ارتباط کودک که با زبان دنیای پیشینش سخن    دنیوی  ةنیم

با  می به عبارت دیگر شرایط   کند؛دایه نیز چیزی درک نمی  وقطع شده    مادرشگوید، 

نمی تغییری  هیچ  کودک  ناخوشایند  و  د  کند فعلی  قدمی  هیچ  ا  رو  بهبود  وضاع  جهت 

 زیرا درکی از زبان طالبِ تغییر وجود ندارد.   شود؛کودک انسان برداشته نمی 

»به دلیل جابجایی مفاهیم معنوی در مسیحیت، کلیسا به جای مادر نشست  از سویی،  

از  که    جربان  لذا  .(51  ؛8:  1385)شوالیه و گربران،    عنوان پناهگاه امّت به حساب آمد«و به  

دین ج  یشرایط  بر  میحاکم  اعمال  کلیسا  توسط  که  است،    شودامعه  بر  ناراضی  عالوه 

مذکور که  با توجه به جابجایی    ،اشاره به مضامینی که مستقیماً با نماد مادر مرتبط است

باالتر از خانواده و مادر قرار میدهد،   نیز گریزی زده  انسان و    ة به رابطکلیسا را  کلیسا 

  . کندده و آن را برای بالندگی انسان نامناسب معرفی میررا نقد ک این پناهگاه    است. وی 
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صدد بیان این نکته است که فرزند  در  جربانرسد  به نظر می  درمجموعاینکه    خصوصبه

و معتقد است کلیسا از روح آسمانی خود    کنداحساس امنیت نمی  انسان در پناه کلیسا

را درک نمی فرزندان زمین  تا در  فاصله گرفته و حرف  قدمی  جکند  تغییر شرایط  هت 

 .بردارد
 

 بخش دوم   

  ة در صحن  کرد؛مشاهده  داستانک نیز    های سه گانه را در بخش دومبندیتقسیمتوان  می

ا است:  بخشز  اول  آمده  الیوم    دوم چنین  والعشرین    »وف  و  ل    احلادي  الذي    الیوم    هو  والديت، 
 : اتال  جربان،) «  9  مسیحیاً.  د  ل  و    ابن ك    نّ ديت؛ أل  سیّ   ای   هّنئك  ي: »إّنين أ  مّ أل    الکاهن    ، قال  فیه    تعّمدت  

23) 
 

 عدد نماد 

اعداد    ی ازمضرب  باشد کهمی  21عدد آغازین این بخش عدد   اعداد سه و هفت است. 

 ،  4  :1385)شوالیه و گربران،    اصلی یا به عبارتی اعداد اول، از ترکیبات خود راز آمیزترند.

248)   
و غالباً به معنی خیلی زیاد و    کمیتی مشخص داللت ندارند  رمیشه ببرخی از اعداد ه

در نزد حکما شش    عدد هفت یکی از این اعداد است.  و  روند تمام و کمال به کار می

آن جمع   با  اصل عدد که یک است  وقتی  و  است  تام  کامل  عدد  عدد  شود، هفت که 

می است،   کمال   . ( 1013و  1010:  1361االمینی،  )روح  شودحاصل  و  خصلت  بخشی 

های  گر است. عدد هفت و مجموعهمصادیق آن جلوه  ةکنندگی عدد هفت در هم تمام

هرهفت هستند  گانه،  تمامیت  و  کمال  بیانگر  نوعی  به  عدد    یک  این  به  رسیدن  با  و 

می فراهم  نیز  مطلوب  غایت  به  مجموعهوصول  در  هفتشود.  یک  های  معمواًل  گانه 

یآفر دارد؛  وجود  نیز  دیگر  جالب  مرور  عیند  کیفیت.  به  کمیت  ناگهانی  تبدیل  نی 

تاریخ اسطورهگانههفت در  نگاه  های موجود  این مسأله است که  بیانگر  دینی  ای و گاه 
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بنیادی  ویژه تغییر  آن  دارد و  به عدد هفت وجود  پیشین  ای  به مراتب  و ماهوی نسبت 

  .( 41  :1392مفتاح،  )احمدی و است
آیین برخی  میان  در  هفت  پیشعدد  زرتشتیان10نیهای  حتّ  ،  ادیان  و  میان  در  ی 

یافته و در  در آیین مسیحیت نیز انعکاسشمرده شده است. این عدد    11مقدس  ،توحیدی

هایی به تقدس عدد هفت اشاراتی شده های یوحنا، مرقس و لوقا در قالب داستانانجیل 

ان  یمسیح  .( 43  :همان)  مقدس عدد خدا و نشانگر کمال است  است. عدد هفت در کتاب

های آنان نیز بر دو . روزه21سات سبعه اعتقاد دارندس عدد هفت به مقدّتحت تأثیر تقدّ

منسوب به حضرت مریم که هفت روزه   ةای و روزبزرگ هفت هفته  ةنوع است: روز

می مورد  چهارده  نیز  را  تعالی  خدای  رحمت  و  ایمان  اجزای  ایشان  که  است.  دانند 

  .( 70 :مانه) تایی استهفت  ة متشکل از دو دست
های  و لذا از نظر نمادین ویژگی  است  7و  3حاصل ضرب اعداد    ،ست و یکعدد بی

شونده از این دو عدد، از متن چنین  هر دو را در خود دارد. لذا با توجه به مفاهیم منتقل

از این ارتباط    ولیشود که ارتباط کودک با دنیای پیشین هنوز برقرار است،  استنباط می 

گذش دوره  آنجاهفت  از  است.  بنی ییته  تغییر  گویای  هفت  به  که  نسبت  ماهوی  و  ادی 

پیشین بیست  مراتب  به  اشاره  با  نویسنده  زیادی است،  و  کمال  یک روزگی   و  و عدد 

، بسیار  خود  صدد بیان این نکته است که او نسبت به آغاز دوره حیات زمینیکودک، در

کرده مر  تغییر  به  شدهحلو  وارد  زندگی  از  جدیدی  می  ستا ة  توقع  زندگی  و  با  رود 

باشدو  جدید خ پیشین خالف    ؛گرفته و زمینی شده  دنیای  با  ارتباط  بقای  لحاظ  به  اما 

 دهد.انتظار رخ می
مطابق آیین مسیحیت،    ؛رخداد قابل مالحظه در این بخش غسل تعمید کودک است

مید  شود. با این حال، نویسنده غسل تعغسل تعمید در هشت روزگی کودک انجام می 

اشاره کند.    کند، تا به معانی مورد نظر خودکودک را در بیست و یک روزگی روایت می

غسل تعمید، زندگی    ة دهد که فرزندش به واسطتعمیددهنده به مادر کودک بشارت می

گروه اولین  اعتقاد  به  است.  کرده  آغاز  را  خود  اطفال  مسیحی  تعمید  کلیسایی،  های 

حج دارای  بالغان  تعمید  سرهمانند  از  کودک  رهایی  سرآغاز  و  هبوطیت    ة یافت شت 
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تشرّ روحانسانی،  واسطه  به  احیاء  و  تازه  تولد  غسل  خدا،  فرزندان  جمع  به  القدس  ف 

انسانی    ةیافتکه با سرشت هبوطمعتقد است کودکان در حالی  کاتولیک  31کتکیزم»است.  

می آلودهمتولد  اولیه  گناه  به  و  دوبارهشوند  تولد  به  احتیاج  تعمید    اند،  مراسم غسل  در 

آزادی فرزندان خدا وارد شوند به قلمرو  و  از قدرت ظلمت رها شده  تا  یگانه  )  «دارند 

به ضرورت عمل    ؛(http://adyanuniv.com  :1394،  امیری اعتقاد  با  به عبارت دیگر کلیسا 

کند و این تطهیر از این آلودگی معرفی می  منبعخود را  دانسته و  تعمید، انسان را آلوده  

  .انگیزدرا برمی جربان موضوعی است که مخالفت شدید 
  

 شخصیت نماد 

آید و به سخن میقبل    داستانک نیز کودک مانند بخشدر دومین صحنه از این بخش  

أن    لسماء  اليت ف ا   ّمك  أب  فأحرّ   کما تقول    ندهشاً: »إذا کان األمر  م    لکاهن  ل    فقلت  »  گوید:می
 .(23 ات،ال جربان،) « 41 مسیحّیاً  بعد    تولد   ل   ، ألّنك  بك    تعسة   تکون  

های متضاد،  او با ساختن دوگانه  ؛پردازدنویسنده با این سخن، به نقد افکار کلیسا می 

احساس شادی و سعادت    ةو دوگان  روحانی  در خود در مقابل مادر پدر ما  ةدوگانمانند  

به  مادر خود، در مقابل   بر  متناقضاحساس بدبختی مادر او، ضمن اشاره  بودن شرایط، 

و    کشدمیکند، خط بطالن  بودن افراد معرفی می باور کلیسا که خود را کلید مسیحیاین  

به این بار  که اولینانسان از گناه اولیه است، پس آن  شدناست اگر کلیسا راه پاک معتقد

کسی در کودکی او را تعمید نداده است. با  ، باید خود مسیحی نباشد. چون  باور رسید

این کالم به طور کلی با افرادی    ة های کالمی، نویسنده از دریچاین حال، فارغ از جدل 

می معرفی  الهی  و  آسمانی  عوالم  به  افراد  اتصال  محور  را  خود  مخالفت  که  به  کنند، 

کند.  ها اشاره مینبودن انساخود مبنی بر پاک و آسمانی  ة مستقیم به عقیداسته و غیر برخ

در مسائل دینی همخوانی    جربان خلیل جرباناین افکار کامالً با روح متسامح و متساهل  

 دارد.

بودن زبان فطری کودک پاک و مجدداً به غیرقابل درکپایانی از این بخش    ة در صحن

  گرفته به دنیای زمینی اشاره شده و به این واسطه موضوع آسمانی انسان برای افراد خو

http://adyanuniv.com/
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  « 51لغيتله ب    ه  ما قلت    الکاهن    یفهم    م  فل»  شود:اصلی داستانک دوباره به خواننده یادآوری می
 ( همان)

 

 بخش سوم 

اعداد  بخش   بر  ناظر  مفاهیم  تداعی  بر  افزون  داستانک،  ، مفهوم موسیقی و  7و    3سوم 

 شود. ارتباط آن با روح آسمانی انسان را یادآور می

  

 عدد نماد 

کمال و   معانی  ةدارندبه عدد  مجدداً    و  انک، کودک هفت ماهه استدر بخش سوم داست

ده برابر    وروز    210معادل    ،هفت ماه.  است  زیادی و تغییر ماهوی و کیفی اشاره شده

در این    7و    3رود ترکیبی از مفاهیم عدد  لذا انتظار می  .است  21شین یعنی  یعدد بخش پ 

 بخش تداعی شود.

 

 شخصیت نماد 

این  نوی در  زیادسنده  به  کرده؛  بخش صراحتاً  اشاره  این مدت  این    ة در صحنبودن  اول 

  ابنك    ي: »إني مّ أل    قال  وجهي ملّیاً و    تفّرس  ف    ان عرّاف  جاء    أقمار    سبعة    بعد  و  »  بخش آمده است:
 ( 23جربان، الات: ) « 61طائعنی   الناس   ه  سیتبع  و   زعیماً داهیةً  هذا سیکون  

میطالع خبر  مادر  به  کودبین  که  خواهد هد  دانا  رهبری  بزرگسالی  در  و دک  شد 

  کند مداری کودک تأکید می پیروان بسیاری خواهد داشت و به این واسطه بر ویژگی عقل

  گذرد؛ که راه انسان به سوی جاودانگی از مسیر عقل می  داردو به این موضوع نیز اشاره  

، فأان  کاذبة    نبوءة     قائاًل: »تلك  أبعلی صويت   صرخت  »ف    کند:بینی را رد میاما کودک این طالع
 .)همان(  « 71اً  موسیقیّ إاّل  أکون    املوسیقی ولن   أدرس  یقیناً أّنين س   أعلم  نفسي و  ی ب  أدر  

؛ موسیقی در ارتباط  دهدقرار می  رهبری نویسنده در این بخش موسیقی را در مقابل  

. موسیقیِ هماهنگ  ردگذ میراه موسیقی از دل  ،  آفرینش و عالم آسمانی استبا کیهان،  

می بشری  پاک  فطرت  دهد. با  پیوند  واال  عوالم  به  و  داده  تعالی  را  انسان  روح  تواند 
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موسیقی در سنت  شان در باب  همچنین پیروان فیثاغورث که بخش عظیمی از نمادگرایی

، موسیقی را هماهنگی میان اعداد و کیهان دانسته و معتقد بودند  مسیحی نیز حفظ شده

م یاری  ضرباهنگ  به  لحن،  طنین،  وسیلة وسیقی،  است  ممکن  گوناگونش  سازهای    و 

ب برقرار کردارتباط  برگران،  ا کل زندگی کیهانی را  این در    .(336-334  ؛8  ،1385  )شوالیه و 

نیز   تعالی را از دل    ،جرباندل.    وعقل    :بودمتضاد    شاهد یک دوگانةتوان  میبخش  راه 

نفمی را  علم  البته  عقل.  از  نه  نمیداند،  در   امّاکند،  ی  عاطفه  و  احساس  تأثیر  به  عمیقاً 

 راهیابی انسان و پیوندش با عوالم پاک آسمانی معتقد است. 

غیر     بر  نیز  بخش  این  انسانقابل درکدر  برای  زبان کودک  تعجب  بودن  و  بالغ  های 

تأکید    وی  وی از این عدم تفاهم، علیرغم گذشت زمانی معنادار از آغاز زندگی زمینی

ده  شدي ل  »و    شود:یم ما  مع    یفهم    ل    ذ  إ   شت    لغيت  بلغت    أّنين کنت    أحد   ن  م    احلدي   ذلك    قد 
  .(23 الات: جربان،)« 81مريع  

 
 بخش چهارم 

ها دارد. این بخش  بخش چهارم یا آخرین بخش داستانک، تفاوت مهمی با دیگر بخش

هیم عمر جاودانه و  به مفاو    حکایت روزگار بزرگسالی شخصیت اصلی داستانک است

   دارد.اشاره  گرفتن انسان از مبدأ در طول عمر بشرفاصله

 

 عدد نماد 

هاست. کودک در این بخش بزرگ شده و بخش پایانی داستانک متفاوت از دیگر بخش

است. عدد سی و  سی ساله  اعداد    و  سه  این   باشدمی  11و    3سه حاصل ضرب  به  و 

بر    بر حیات دوباره و یازده به عنوان داّل  عنوان داّل  مضربی از سه بهکه  ترتیب این عدد  

است نهایت  بی  ،91بی  و  تقدس  معنایی  بار  را  نیز  همنهایتی  دیگر،    دارد.  با  سوی  از 

-کشیدهد مسیحیان مبنی بر به صلیبسه سالگی برای این دوره به اعتقا  و  انتخاب سی 

سی  در  )ع(  مسیح  عبارت  سه  و  شدن  به  دارد.  اشاره  واقع    جرباندیگر،    سالگی  در 

سه با  را  که  داستانش  زنده روزگی  حضرت  به  صلیب  شدن  به  از  پس  روز  سه  مسیح 
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سالگی که باز هم به  سه    و   کند، آغاز و با سیشدن )از نظر مسیحیان( اشاره میکشیده

برد و این  دارد، به پایان مید او را در پیموضوع باور مرگ او بر صلیب که زندگی مجدّ

کند  آمیزد و به این واسطه اشاره میدر هم میبودن  نهایتبر بی  را با عددی داّلمفهوم  

آیند، از  ها پیوسته به دنیا میشود و انساننهایت تکرار می که این داستان همیشه و تا بی

داشته پیشین  عالم  در  که  خود  پاک  میفطرت  فاصله  میاند  سپس  به گیرند،  و  میرند 

 این خود تولّدی دوباره در دنیایی دیگر است.   و پیوندندجاودانگی می 

 

 شخصیت نماد 

ارتباط کودک بالغ با دنیای پیشین از بین رفته  اند،  در این بخش مادر و دایه از دنیا رفته 

  ؛درگذشتهو واقعیت پیشین جای خود را به واقعیتی جدید داده است. پدر روحانی نیز  

در   عرّفی کلیسا به عنوان تنها راه ارتباط با خدا،مبنی بر مافکار کلیسایی  به این مفهوم که 

انسان   اما طالعتفکر فرزند  باخته است.  را  نیز رنگ  تا خواننده حقیقتی  بین زنده است 

،  سنةً   ثالثون  و    ثالث    ی ذلك  عل    مري   لقد  »و    :شونداین جمالت بیان میدریابد. در این بخش  
قد  . و  حّیاً ی رز ق    فال یزال    ا العرّاف  ه(. أمي محت  ر  م ب  ه  أرواح    للا    )ظلي   والکاهن    املرضع  ي و  أمّ   وقد ماتت  

  املوسیقی، فقال   أبناء   لك  ي ف س  ی اخنراط  عل   ه  أطلعت  ين و  حّدث  و    ه  ، فحّدثت  اهلیکل   ه ف األمس أمام  رأیت  
  ك  أمي   ، فأنبأت  ك  طفولت    ف أاّیم    سبقت    کبریاً، ولقد    موسیقّیاً   تکون  س    ّنك  أب    ثقت  طاملا و    يل: »قد  

 .(23 :اتال )جربان،« 20هذا ستقبلك  مب  
تا به این واسطه باز هم بر  بین را روبروی معبد میکودک بالغ، طالع حکومت  بیند، 

  ، از دنیا رفته  کشیشتأکید شود که هر چند    افکار کلیسایی بر زندگی مسیحیان اشاره و

دهد  بین خبر میبه طالع  کودک بالغابرجاست.  هنوز پ  نماینده آن بوده  ویاما فکری که  

منتقل  خواننده  این فکر را به  ده بدین واسطه  نویسن؛  کندموسیقی فعالیت می   کارکه در  

هایش  دروغ  هدر ادام  بینطالع  وغگو هستند.رد  ،بینانخرافه و طالع  ،بینیکه طالع  کندمی

نوازنده خواهد  که پسرش    خبر دادهمادرش  به  داستان    شخصیتِ  گوید که در کودکیِمی

 .  شد
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که    -های پیشین است. این بار خود کودک  داستانک بر خالف بخش   هآخرین جمل

 أان  نّ ه؛ أل  قول   صّدقت  ف  » اش را از یاد برده است:نیز زبان فطری   -در این بخش بزرگ شده
 . (همان )  «12نه  م   الذي أتیت   العال   لغة    سي نسیت  نف  

مدت مدیدی  برای  دارد که فرزند انسان وقتی  ایانی، بیان میپ   ةنویسنده در این جمل 

  دهد وکند، رفته رفته فطرت پاکش را از دست میماند و با آن خو می در این دنیا می

میهم جماعت  میهایدروغشود؛  رنگ  باور  را  خودشان  وجود  مسیح  و  به    کند  را 

 کشد.صلیب می
 

 گیرینتیجه

داستانک    ةنویسند  «جربان خلیل جربان»  که  انکی نمادین است« داستاللغة األخریداستانک »

  و نشانة در خلق این اثر، از نمادهای مادر )نماد زندگانی تازه و عامل حمایت ضروری  

ای از اصل و مبدأ، جایگزین کلیسا(، دایه )حمایت غیراصیل  گرما و نرمی و مانند خاطره

جایگزین بهشت(، شیر )نماد شناخت    و جایگزینی برای شرایط آرمانی(، گهواره )زمین،

و به مثابه راهی باطنی و منتهی به جاودانگی(، کشیش )نماینده عقاید مسیحیت(، معبد  

ارتباط با کل    سایه افکنده است(، موسیقی )وسیلة   )افکار کلیسا که بر زندگی مسیحیان

اعداد شامل عدد   کیهان( و  اعداد و  میان    گانة سه)ظلمات    3زندگی کیهانی، هماهنگی 

)عدد خدا و نشانگر    7زندگی پس از مرگ، عوالم آسمانی(،  شکم و زهدان و جفت،  

تغییر ماهوی و کیفی(،   )حفظ    21کمال مقدسات سبعه، اجزای ایمان، کمال و زیادی، 

تغییرات اصولی( با عوالم آسمانی و فطرت بشری در عین ایجاد  )حیات    33و    ارتباط 

 به مخاطب بهره برده است.  جاودان( برای انتقال پیام خود 
های  پردازد و با انتقاد از واقعیتوی در این داستانک به موضوع وجود و حیات می 

می  سعی  بشر،  زندگی  و  موجود  کرده  آگاه  است  آن  در  که  شرایطی  از  را  انسان  کند 

دهد که تابع قلب خود باشد. از دیگر اشارات ضمنی طور ضمنی این پیام را به او میبه

اثر، توجه  دهنویسن این  تأثیر زندگی زمینی  در  به  در شرایطی که دروغ    -دادن خواننده 

شدن از اصل و فطرت انسانی و توصیه بر لزوم  بر دور  -اسر آن را فرا گرفته استسر
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بازگشت به این فطرت پاک است. او که از نظر اعتقادات دینی قائل به تسامح و تساهل  

او از اعداد    ةهوشمندان   کشد. استفادةسا را به چالش میکلی  ة طلباناست، باورهای انحصار 

 بر بار معنایی داستانک و به طور قابل توجهی بر عمق محتوایی آن افزوده است. 
 

   ها  نوشتپي
1. Symbolism 

2. Naturalism 

3. Realism 

4. Archimandrite Antonius Bashir 

پیرامونم خیره بودم که  حریرم با شوقی عجیب به دنیای جدید    ةسه روزه بودم و در گهوار .5

بار   سه  خانم،  است  »خوب  داد:  است؟«پاسخ  پسرم چطور  حال  »امروز  پرسید:  دایه  از  مادرم 

   ام.«ام. تاکنون کودکی به بشاشی او ندیدهشیرش داده

تا سخنش را شنیدم برافروختم و فریاد زدم: » باور نکن مادر! رختخوابم زبر است و شیری   .6

  «ایه هم بدبو. من چقدر بدبختم!که خوردم تلخ و پستان د

ولی مادر زبانم را نفهمید. دایه هم همینطور. او نیز نفهمید چه گفتم؛ زیرا من به زبان دنیایی  .7

 با ایشان سخن گفتم که از آن آمده بودم.  

از عددهای فرد در اساطیر چین به سعد و فرخندگی یاد شده است. در نزد فیثاغوریان این   .8

معنی    3ها روزهای  اند. در اعتقاد بابلیل و مذکر بوده و ماهیتی آسمانی داشتهاعداد غیر قابل ح

اند. در قربانگاه آتش ودایی سه آتش وجود داشته است. در باورهای  تعطیلی و استراحت داشته

در نزد   و  گانه اعتقاد دارندهای سهها به گنجینهة ماه عبارت از سه نفر است. ژاپنیآفریقایی، اله

زرتشتیان به   ( 151  و   150:  1384)محمودی،  پیش از اسالم، منات یک الهه سه گانه بود.    اعراب

کی  سه پسر برای زرتشت، سه تن برای هر اختر، سه شبانه روز جنگ تیشتر )تیر( با دیو خش

دورة واپسین  در  ایشان  موعودند.    معتقدند.  سه  منتظر  جهان  در    (154:  1379  )والی،چهارم 

ویران را در سه روز بر پا خواهد    ةنقل از عیسی مسیح آمده است که خان  اعتقادات مسیحی به

بود.   تنش  منظور،  که  وجود،  آنها    (151  :1384  ،محمودی)کرد،  )مظهر(:  اقنوم  سه  به  همچنین 

تعالی )دهخدا باری  قَرقَف )سه کتاب( در مذهب خود  ذیل »سه«  :علم، حیات برای  ( و  سه 

 ( 169 ؛2تا،  بی )رامپوری،معتقدند. 
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بیست و یکمین روز تولدم؛ روزی که در آن غسل تعمید داده شدم، کشیش به مادرم گفت:   .9

 یم؛ زیرا پسرتان مسیحی متولد شد.«گو»خانم به شما تبریک می 

چینی .10 میبودائیان،  مقدس  را  هفت  عدد  مایاها  و  )ها  و    1010  :1361  االمینی،روحشمردند. 

آیین1011 میان  در  سومری(  پیشین،  میترا(  های  آیین  )پیروان  مهریان  و  صابئین  حرنانیان،  ها، 

شمردند.  هفت کوکب یعنی زحل، مشتری، مریخ، خورشید؛ زهره، عطارد، و قمر را مقدس می

گانه که هر یک به یکی از هفت های هفت زرتشتیان نیز عدد هفت را مقدس شمرده و آتشکده

 ( 69  :1376ده بنایی، زاصادقستاره بزرگ آسمان منسوب بودند را ساختند. )

یهودیان معتقدند خداوند روز هفتم از آفرینش آسمان ها و زمین و آدم فارغ شد و آرام  .11

در بخش کرد. عدد هفت  تقدیس  مبارک خواند و  را  هفتم  لذا روز  و  از  گرفت،  دیگری  های 

به  شود. از آن جمله است: فرونشستن توفان نوح پس از هفت روز، اعتقاد  تورات نیز دیده می

های استراحت دادن زمین و خودداری از کشت و زرع در سال هفتم، اختصاص ماه هفتم از ماه

 . (70-69 :همان) رومی خود به اعیاد

و   .12 مراسم  گناه،  به  اعتراف  ربانی،  شام  روحانیان،  مراتب  سلسله  به  اعتقاد  تعمید،  غسل 

 ( 70 :همان)تشریفات مرگ، ورود به کلیسا، ازدواج 

13. Catechism 

تع .14 »با  که تو میجب به کشیش گفتم:  اینگونه است  به  اگر  باید خیلی  گویی، پس مادرت 

 «ای.خاطر تو احساس بدبختی کند؛ چون تو هنوز مسیحی متولد نشده

 اما کشیش سخنی که به زبان خود گفتم نفهمید. .15

هفت ماه بعد،پیشگویی نزد ما آمد. خوب در صورتم خیره شد و به مادرم گفت: »پسرت  .16

 وشمندی خواهد شد و مردم مطیع او شده و از او پیروی خواهند کرد.« پیشوای ه

ترم  توانستم فریاد کشیدم: »این پیشگویی دروغ است. من به خود آگاهپس تا جایی که می .17

   «و مطمئنم که درس موسیقی خواهم خواند و فقط نوازنده خواهم شد، نه کار دیگر. 

گذرد، هنوز هم کسی زبانم را  مه از عمرم میچقدر تعجب کردم وقتی دیدم با اینکه آن ه .18

 فهمد.نمی

توانست تا  اند وقتی انسان اولیه شمارش را آغاز کرد، فقط میدر خصوص عدد یازده گفته .19

نهایت بود، و هنوز هم قبایلی در آفریقا هستند که عدد  عدد ده  بشمرد و از ده به بعد برایش بی

 . (157 :1384، ؟) دکنننهایت تلقی مییازده را یک عدد بی
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سه سال گذشته است. مادرم، دایه و کشیش )خدا رحمتشان کند( همه    و   از آن روز سی  .20

بین هنوز زنده است. دیروز روبروی معبد دیدمش. با هم سخن گفتیم و به او  اند. امّا طالعمرده

-ان کودکیای بزرگ خواهی شد. در زمام. گفت: »مطمئن بودم که نوازندهگفتم که نوازنده شده

     «ای خواهی داشت.ات نیز به مادرت خبر داده بودم که چنین آتیه

کرده   .21 فراموش  را  بودم  آمده  آن  از  که  دنیایی  زبان  هم  باورکردم؛ چون خودم  را  حرفش 

 بودم.  
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 حتلیل الرمز يف قصة »اللغة األخری« القصریة جداً جلربان خلیل جربان 
 

 1مینا عربی
 2قرابن  زهره

 
 امللّخص 

  . مبجّرد رؤیتها  ها،بئة ضمنتخنتذّکر الفکرة املا؛حیث  ضامنی أبعد مما یدّل علیه لفظهمل  ةوانقل  موضوعةز  و إّن الرم
اللبنان،   جی عّدالکاتب  خلیل  الکّتاب  رب جربان  من  الرمزیة  املهتّمنیان،  أعماله  ومن  رمزیة،  أعمال  قصته   ،خبلق 

التلمیح إلی الرموز املوظّفة ف  دف هذه املقالة  هت.  من جمموعة »اجملنون«  ، القصریة جداً املعنونة ب »اللغة األخری«
، من خالل  العمل الرمزي  اهذالرسالة املنطویة ضمن    الکشف عن هذه القصة القصریة جّداً، وإلی مدلوالهتا، مثّ  

التالیة:  رموز  البقد استعان من الرموز ف عمله هذا،  نتائج أّن جربان  الالتحلیلي. تشری  -منهج الدراسات الوصفي
  21و عدد ، (والوفرة)الکمال 7(، وعدد ، والوالدة ف العال اجلدیدواملشیمة  والرحم ظلمات البطن اجتیاز) 3عدد 

بعوال ااال  التزام)   األمّ و )احلیاة اخلالدة(،    33وعدد    (،البشریة، رغم حصول تطورات جذریةالفطرة  سماء و لتصال 
قبل والدته) اليت عاشها  اإلنسان حبیاته  اتصال  بدیل)  ، واملرضعة(حلقة  املزّیف،  الفاضلة  ةالدعم  واللنب ،  (للحیاة 

، واملوسیقی  عقیدة املسیحیة ف اإلنسان(ل )ا  واملعبد والکاهن،  (األرض، بدیل اجلنة)  واملهد)املعرفة وسبیل اخللود(،  
من    ،الهتمام حبفظ فطرته الطاهرةإلی ااإلنسان    ،ف هذا العمل الرمزي  دعا  وإنّهمع الفطرة البشریة(    االنسجام)

 .  ف اجملتمع املسیحي التقلیدیة السائدة علی الرأي العامّ و الدنس، موّجهاً من خالهلا انتقاداته للعقائد الدینیة 
 
 
 
 
 
 
 
   .اللغة األخریالنّص الرمزي، جربان خلیل جربان  الرمزیة، :ةکلمات الرئیسال
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Abstract 

 Symbols are the product of agreement and carry concepts beyond 

their own terms. Therefore, it is possible to look at a symbol and recall 

all the meaning encoded in it. A authors who has focused on written 

codes and symbolic texts is Lebanese Jibran Khalil Jibran. One of his 

short works is "The Other Language", from the "almajnun" collection, 

which is very symbolic. In this symbolic short story, the implications 

and the messages make up the subject of the present paper. Through 

the description and analysis of the symbols, this study seeks to reach 

the intended meanings of the author. The result of the analysis shows 

that Jibran Khalil Jibran has pointed to number 3 (that symbolically 

means getting through three passages of darkness including abdomen,  

ovary and uterus and coming into the new world), number 7 (that 

refers to perfection and abundance), number 21 (abiding by the 

heavenly worlds, and making radical  changes in the same time), 

number 33 (eternal life), the mother (the link between the life in this 

world and the previous world), the wet-nurse (the alternate protection 

and a substitute for ideal conditions), the milk (recognition and the 

path to immortality), the cradle (the earth and the heaven) the priest 

and the temple (Christian beliefs about man) and music (harmony with 

human nature). Jibran calls man to try to preserve this pure nature and 

criticizes the traditional and religious beliefs underlying people 

thoughts. 

Keywords: Symbolism, Symbolic text, Jibran Khalil Jibran, The 

Other Language. 
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