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چکیده
شـخصیت واالي موال علي)ع(و جمالت ناب آن حضرت در آثار منظوم و منثور اکثر هنرمندان مسـلمان 
و یـا حّتـي غیرمسـلمانان نمود داشته اسـت و هم اکنون نیـز در عرصه هاي گوناگون هنري اهمیت و شـأن 
واالیـي دارد. یکـي از بارزتریـن نمونه هـاي تأثیرپذیـري، شـاعر معاصر لبنانـي، جبران خلیل جبران اسـت 
کـه گرچه مسـیحي اسـت، امـا در ابراز ارادت به سـاحت مقدس آن حضـرت از دیگران عقب نمانده اسـت. 
در جمـالت او، بـه افـکاري برمي خوریـم که ناخـودآگاه جمالت نهج البالغـه را در ذهن تداعـي مي کند. در 
ادبیـات فارسـی نیـز ناصرخسـرو قبادیانی یکي دیگر از شـخصیت هایی اسـت کـه یّکه تاز عرصـة ارادت به 
سـاحت مقدس پیامبر اسـالم)ص( و خاندان مطهر او می باشـد و ما در اشـعار وي نیز شـاهد تأثیرپذیري از 
آن امام همام هسـتیم. هدف از این جسـتار تطبیقي که با روش تحلیلي ـ توصیفي انجام گرفته، نمایاندن 
اعتقـادات علـوي از دریچـة اشـعار این دو شـاعر اسـت کـه گرچـه در یک زمان نزیسـته اند، ولـي احادیث 

مبارک علوي فرا روي آثارشـان قـرار دارد.
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 مقدمه
انسـان از ابتـداي خلقـت نیازمنـد آمـوزش بوده اسـت و خداوند بنا بـر این نیاز مقـدس، پیامبران 
و امامـان را بـر هدایـت انسـان مأمور سـاخت. آنچـه بیش از همه اهمیت داشـت، چگونگي بـرآوردن 
ایـن نیـاز آدمـي و مباحـث روان شـناختي تربیت دیني اسـت تا با هر نسـلي متناسـب با نـوع فهم و 
اندیشـة او برخـورد شـود. یکـي از منابـع مهم بعد از عـروج ملکوتي ایـن پیغـام آوران الهي، مجموعة 
اقـوال و احادیثـي اسـت کـه از آن ها به یادگار مانده اسـت و یکي از شـریف ترین آن ها، اثر گرانسـنگ 
ـ تربیتي در همة شـئونات جامعة دیني اسـت  نهج البالغه اسـت که سرشـار از آموزه هاي مهم اخالقي 
و ایـن سـخنان همچون دّری منبع الهام بسـیاري از شـعرا و نویسـندگان و به طـور کلّي، هنرمندان 
مسـلمان و یا حّتي غیرمسـلمان بوده تا جامعه  با حقیقت شـخصیت علي)ع( و گفتار هاي او آشنا شود 
و بـا مـردي انـس بگیرد کـه بي تردید سـخنان او راهگشـا و راهنماي همة پویندگان حقیقت اسـت. 
در این میان، دو شـخصیت ادبي یکي مسـیحي زاده اي در زمان معاصر و در سـرزمین لبنان و دیگري 
شـاعري شـیعي مذهب ایرانی که در زمانه اي دورتر )عهد غزنویان( مي زیسـت، انتخاب شـد تا به فرا 

ـ مکاني بودن آن حضرت اشـاره اي داشـته باشـیم. زماني 
از جملـه آثـاري که در این راسـتا به رشـتة تألیـف درآمده اسـت، مي توان بـه جلوه های 
دیـن در آثـار جبـران خلیـل جبـران از مصطفـی کمال جو، نقـد دیدگاه های دینـی جبران 
خلیـل جبـران در آثـار ادبـی اَش از سـردار اصالنـی، بـه بـاغ هم سـفران اثر سـّید حسـین 
سـّیدی، آیینه هـای روح از یوسـف شـعبان، بررسـي پـاره اي از خلقیـات ناصرخسـرو از 
رهگـذر تأّمـل در بعضـي از ابیـات و اسـتعارات دیـوان از عزیـزاهلل جویني و... اشـاره کرد.

مهم ترین پرسشي که درصدد پاسخگویي به آن ها هستیم، از این قرار است:

ـ مهم تریـن اصـول اخالقـي علـوي که در آثـار جبران و ناصر خسـرو بیشـتر نمود پیدا 
کرده انـد، کدامند؟

1. مؤلفه هاي تربیت اسالمي در کالم امام)ع(
»تربیـت«، مجموعـه اي از تالش هاسـت که هـدف آن، برخوردار سـاختن فرد از همـة قواي خود 
و آمـاده کـردن او بـراي اسـتفادۀ صحیـح از آن اسـت؛ به عبـارت دیگر، عبـارت اسـت از فراهم کردن 
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زمینه ها و عوامل براي به فعلیت رسـاندن و شـکوفا نمودن اسـتعداد هاي انسـاني در راستای مطلوب. 
اصـول تربیتـي عبارتنـد از قواعـد کلّي تربیتـي که با توجه به مبانـي و اهداف نظام تربیتي به دسـت 
مي آینـد و منشـاء پیدایـش روش هـا و شـیوه هاي تربیتي  هسـتند؛ مانند اصـل تأثیر و تأثر شـرایط 
ـ اجتماعـي و انسـان، اصـل عدالـت، اصل عـزت، اصـل ِخـَرد ورزي، اصل مسـامحه و مانند  محیطـي 
این هـا کـه در خطبه ها، نامه ها و حکمت هاي ارزشـمند امام علي)ع( تأیید شـده اند )ر.ک؛ خسـرو پناه، 

.)79 :13۸5

در سـیرۀ تربیتـي مـوالي متقیـان بـا تأسـي از کالم وحـي با یک سـبک تربیت اسـالمي روبه رو 
مي شـویم که در وهلة اول، یک انسـان مؤمن باید اعتقادش را نسـبت به خداوند اقرار کند و نسـبت 
بـه همـة اصول مقدس دیني مقید باشـد تا بسـتر الزم براي جلوگیـري از ارتکاب محارم فراهم شـود 
و با شـناخت خود و کنترل هواي نَْفس نسـبت به ارتباط با اطرافیان خویش خالصانه و خوش گمان 

کند. برخورد 

2. نگرش جبران خلیل جبران و ناصر خسرو نسبت به شخصیت موالي متقیان علي)ع(
شـخصیت برجسـتة عليّ بن أبي طالب)ع( در ادبیات اقوام و ملل مختلف با ادیان و مذاهب گوناگون 
بازتاب هـاي گسـترده اي داشته اسـت، امـا ادبیـات عربي و فارسـي در این زمینه پیشـتاز هسـتند و از 
زمان هـاي بسـیار دور تـا امـروزه ایـن جریان فـراز و فرود هاي بسـیاري داشته اسـت. اما آنچـه در این 
بخش به دنبال تحقق آن هسـتیم، تأثیرپذیري دو شـخصیت مربوط به دو دورۀ مختلف یکي از دیار 
فـارس و دیگـري عرب زبـان اسـت که با مطالعـه اي کوتاه در آثارشـان، آنچه بیـش از همه خودنمایي 
مي کنـد، مضامیـن ِحکمي اسـت کـه بي تردیـد یکـي از منابع این اندیشـه هاي متعالي، شـخصیت 

واالی پیشـواي آزادمـردان جهان، علي)ع( و کتاب ارزشـمند نهج البالغه اسـت.

جبران دربارۀ شخصیت موال علي)ع( اینگونه مي گوید:
»بـه عقیـدۀ مـن، پسـر ابوطالـب، نخسـتین مـرد عربـی اسـت کـه بـا روح کلّـی جهان 
همسـو شـده و گفتگـو کرده اسـت. او اولیـن مـرد عربـی اسـت کـه لبانـش آهنـگ آن روح 
کلّـی جهـان را بـه گـوش مردمـی رسانده اسـت که هنوز نشـنیده بودنـد. آن ها در بیـان انوار 
بالغـت علـی)ع( و ظلمات گذشـتگان سـرگردان شـدند. گروهی که سرسـپردۀ علـی)ع( بودند، 
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در حقیقـت، بـه نـدای پـاک خود پاسـخ می دادنـد و گروهـی که با او به دشـمنی برخاسـته 
بودنـد، فرزنـدان جاهلیـت بودنـد« )جـورج جـرداق، 1379، ج 5: ۲۲۸۰ـ۲۲۸۲(.

ناصــر خســرو نیــز قصایــد بســیاري دربــارۀ آن حضــرت و وقایــع مهــم زندگــي ایشــان تقدیــم 
ــع، ــت. در واق نموده اس

»پـس از پیامبـران و رسـول اکـرم، ناصـر خسـرو پیـروي از هدایـت اهـل بیـت حضرت 
محمـد)ص( را تنهـا راه رسـیدن به سـعادت دنیـوي و اخروي مي داند و اشـعار بسـیار در مدح 
امـام علـي، حضرت فاطمه، امام حسـن و امام حسـین)ع( مي سـراید. وي در مقـام امام علي)ع( 
و واقعـة غدیـر ُخم اشـعار بسـیار سـرود که در ادامـه به نمونـه اي از آن اشـاره خواهیم کرد« 

)حکیمي، 13۸3: 7۸(.
 »آنکــه بیــش از دگــران بــود بــه شمشــیر و بــه علــم
ــاش ــِر م ــر َس ــي ب ــرد نب ــي ک ــد و وص ــه بگزی  وانک
 آنکــه معــروف بــدو شــد بــه جهــان روز غدیــر
ــاش« ــه دع ــر ب ــت پیمب ــر خواس ــد ظف  وَز خداون
                                                 )تقوي، 13۸7: ۲97(.

3. تطبیق ارزش های اخالقی علوي از منظر جبران خلیل جبران و ناصر خسرو
وقتی ارزش های اخالقی در یک جامعه از زبان رجال دینی، سیاسـی و به طور کلّی، فرهیختگان 
بازگـو می شـود، قطعـاً آن جامعه در آسـتانة پیشـرفت در زمینه های مختلـف قرار می گیـرد. علی)ع( 
همان کسـی اسـت که آینة تمام نمای فضایل اخالقی اسـت و نهج البالغه مخزنی پربار از گوهرهایی 
اسـت کـه دسـتیابی به آن تـالش و ممارسـت فراوان می طلبـد. جبران مسـیحی نیز از طالیـه داران 
تبلیغ هنجارهای اخالقی در جامعة خویش بود. ناصر خسـرو قبادیاني نیز از شـاعران شـیعه اي اسـت 
کـه در آثـارش، ارادت بـه پیامبر عظیم الشـأن اسـالم)ص( و موال علي)ع( کامالً مشـهود اسـت. ما بر آنیم 

کـه در ادامـه بـه ذکر شـمه ای از باورهـای اخالقی علوي در آثـار هر دو بزرگـوار می پردازیم.

3ـ1( اعتقاد به هدف دار بودن نظام آفرینش
امــام علــی)ع( کامــالً بــه خلقــت حکیمانة هســتی با تمــام اجزایــش معتقد اســت و در این شــعر 
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ــن می فرمایند: چنی

َصِغیـــٌر ِجـــْرٌم  ــَک  أنَـّ  »أتَْزَعـــُم 
اأْلْکَبـــُر« الَْعالَـــُم  انَْطـــَوی  فِیـــَک   وَ 
          )صدرای شیرازي، 137۲، ج 4: 391(.

یعنــی؛ »آیــا گمــان مي بــري کــه تــو همیــن ِجــرم صغیــر و کوچکــي و حــال اینکــه جهــان 
ــت«. ــو پیچیده اس ــي در درون ت بزرگ

جبران نیز در همین مضمون می گوید:
ُج ُمْرتََجَفًة فِـي َدائِرٍة الَْحیَـاِة بَِغْیِر انِْتَظـاِم. َوالَْیْوُم  ٌة تََتَمـوَّ َِّنـي َذرَّ »ُخیِّـل إِلَـيَّ فِي األَْمـسِ أَن
ُک فِـيَّ بِـَذرَّاٍت ُمْنتَِظَمـة: پیـش از ایـن گمـان  ائـرة، َوأنَّ ُکلَّ الَْحیَـاِة تََتحـرَّ ي أَنَـا الدَّ ِـّ أُْدَرُک أن
می کـردم ذّره ای لـرزان هسـتم کـه بـدون نظـم و هماهنگی بـاال و پاییـن می روم، امـا امروز 
کامـاًل می دانـم کـه مـن چـون دایره ای هسـتم کـه تمام هسـتی با ذراتـی معلق بـه دور من 

می چرخنـد« )جبـران، 1999م.: 1۲(.

ناصرخسـرو در عیـن اینکـه از فانـي بـودن و بي وفایـي دنیـا بیـزاري مي جویـد، ولي انسـان را به 
اندیشـیدن در ایـن بـاب تشـویق مي کنـد و آفرینـش را محـور توجه انسـان قـرار مي دهد.

 »بنگــر به ســایرات فلــک را کــه بر فلک

 آنکه بنــا کرد جهان، زین چه خواســت؟
 گشــتن گــردون و َدرو روز و شــب
فــراز از  نشــیب  بــه  دونــده   آب 
ــدر درخــت ــه ِگل ان ــده همیشــه ب  مان

 ایشــان زِ حضرت ملک العرش لشــکرند«
                             )تقوي، 13۸7: ۲14(.

 گــر بــه دل اندیشــه کنــی زین، رواســت
راســت گاه  فــزون  گاه  و  کــم   گاه 
 ابــر شــتابنده بــه ســوی سماســت
 بــاز روان جانــور از چــپ و راســت«
                                                                                      )همان:16۰(.

3ـ2( عبادت با نیت شکرگزاری از خداوند
عبـادت در میـان تمـام بنـدگان با یک ذهنیت انجـام نمی پذیرد و این همان نکتة ظریفی اسـت 
ـارِ وَ إِنَّ َقْوماً َعَبُدوا  َ َرْغبًَة َفِتلَْک ِعبَاَدةُ التُّجَّ کـه امـام علی)ع( به آن اشـاره فرموده اند: »إِنَّ َقْوماً َعَبـُدوا اهللَّ
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َ ُشـْکراً َفِتلَْک ِعبَـاَدةُ اأْلَْحـَرارِ: گروهی خدا را به امید  َ َرْهبَـًة َفِتلْـکَ ِعبَـاَدةُ الَْعِبیـِد وَ إِنَّ َقْوماً َعَبُدوا اهللَّ اهللَّ
بخشـش پرسـتش کردند کـه این پرسـتش بازرگانان اسـت، گروهـی او را از روی ترس عبـادت کردند 
که این عبادت بردگان اسـت و گروهی خدا را از روی سپاسـگزاری پرسـتیدند که این پرسـتش آزادگان 

اسـت« )نهج البالغه/ ح ۲37(.

جبران در همین مضمون می گوید:
 »والّدیــُن فِي الّنــاِس حقٌل لیس یزرعُه
ــٍر ــِد مبتش ــِم الُخل ــٍل بَِنعی ــن اَم  م
 َفالقــوُم لــوال عقــاُب البعــِث مــا َعَبــدوا
 کأنّمــا الّدیــُن َضــرٌب ِمــن َمَتاِجِرِهــْم

ــُر ــِه وََط ــي زَرِع ــم ف ــی لُه ــُر األول  غی
ــارَ تســتعُر ــول یخــاُف الّن ــن جه  وَ م
ــروا ــی َکَف ــواُب الُمرتََج ــوال الّث ــاً و ل  ربّ
 إِن واظبــوا رَبِحــوا أو أهَملَــوا َخِســروا«
                      )جبران، 1975م.: 355(.

یعنی؛ »دین برای مردم کشـتزاری اسـت که تنها افرادی که از آن سـود می برند، در آن به کشـاورزی 
مشـغول می شـوند. کسانی که به نعمت های بهشـت ایمان آورده اند، فراوانند. همچنین، افرادی هستند که 
از تـرس آتـش سـوزان جهنم ایمـان آورده اند. اگـر تازیانه های کیفر نبود، مردم دسـت از عبـادت پروردگار 
برمی داشـتند و اگـر امیـدی به ثـواب الهی نبود، مردم به کفـر روی می آوردند. گویی آیین هـای دینی برای 
مـردم نوعـی کاالی تجـاری اسـت کـه اگـر در آن دقـت الزم را بـه خرج دهند، سـود می برنـد و در صورت 

اهمال و ُسسـتی زیان خواهند دید«.

در جـای دیگـر، با جمالتـی به همین مضمون برمی خوریم: »الّدیـُن بین الّناِس لیـس إالّ حقٌل یزرعُه 
هؤالء الّذیَن لَُهم غایة، بعُضهم آمٌل فی نَعیِم األبدیة، وَالبعض اآلَخر جاِهٌل یَجَزُع ِمن لََهِب الُمسَتقَبل: دین 
میـان مـردم فقط کشـتزاری اسـت که آن ها بـا هدفی در آن کشـاورزی می کنند. عـده ای از آنـان آرزومند 
بهشـت جاودانی هسـتند و بعضی دیگر نادانی هسـتند که از آتش آینده بیمناکند« )همان، ۲۰۰۰م.: 66(.

ناصر خسرو نیز در این باب مي گوید:
 »روي زي محــراب کــي کــردي اگرنه در بهشــت،
ــتي« ــه و حلواس ــگ قلی ــان و دی ــد و ن ــر امی  ب
                                            )تقوي، 13۸7: 47۸(.
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3ـ3( تسلیم شدن در برابر خداوند
عالمـه جعفـری بـه ایـن اصل مهم کـه برای همسـایگی با خدا باید نصیحـت او پذیرفته شـود و 
کالمـش دلیـل هدایت باشـد، به خطبة 147 نهج البالغه اشـاره می کننـد و آن را با حکمتی از جبران 
خلیـل جبـران قیـاس می کننـد )ر.ک؛ جعفـری، 1376: ۲۰9( که در ادامه بـه آن می پردازیـم: »أَیَُّها 
ُه َمـِن اْسـَتْنَصَح اهللَ ُوفَِّق، وََمـنِ اتََّخَذ َقْولَـُه َدلِیالً ُهِدَي؛ َفـِإنَّ َجـارَ اهللِ آِمٌن، وََعـُدوَُّه َخائٌِف،  َـّ النَّـاُس، إِن
َِّذیَن یَْعلَُموَن َما َعَظَمُتـُه، أَْن یََتَواَضُعوا لَُه،  َم، َفإِنَّ َرْفَعَة ال ُه الَ یَْنَبِغـي لَِمـْن َعَرَف َعَظَمـَة اهللِ أَْن یََتَعظَّ َـّ وَإِن
َِّذیَن یَْعلَُموَن َما ُقْدرَتُُه، أَْن یَْسَتْسـِلُموا لَُه: ای مردم! هر کس از خداوند درخواسـت نصیحت  َوَسـَاَمَة ال
کنـد )و اطاعـت اوامـر او نمایـد،( موفق می شـود و آن کـه قول خداونـد را دلیل و راهنمـای خود قرار 
دهـد، بـه اسـتوارترین راه هدایت یابد؛ زیرا کسـی که به خدا پنـاه آورد، ایمن گردد و دشـمن خداوند 
همـواره خایف اسـت. سـزاوار نیسـت آن که عظمت خـداي را شـناخت، خود را بزرگ بشـمرد، بلکه 
بزرگـی و عظمـت آنـان کـه از مقام بزرگ خدا آگاه می شـوند، در این اسـت که در برابـرش متواضع و 

سـالمت آنان که از قدرت نامحدود او آگاه هسـتند، این اسـت که در برابرش تسـلیم گردند«.

جبـران نیـز بـا توجه به ناپایداری احوال آدمی در این سـرای فانی تسـلیم امر حق بـودن را الزمة 
حیـات جاویـد و مجاورت با حضرت حق برمی شـمارد:

ـُر فی الَْعیِش  ی َفِباألْفَراِح یَْسـَتِتُر َو السِّ ـُر فـی النَّْفـِس ُحـزُن النَّْفِس یَسـُتُرُه َفإِْن تََولَـّ »أَلسِّ
َفْعَت َعـنَ َرَغٍد َو َعن َکـَدٍر َجاَوَرَت  َرْغـُد الَعیـِش یَْحُجُبـُه َفإِن أِزیـَل تََولّی ُحْجُبُه الَکـَدَر َفاِْن تَرَّ
ِذی َحـاَرْت لَـُه الِْفَکـر: راز نهانـی نَْفـس را انـدوه نَْفـس می پوشـاند و آنـگاه کـه اندوه  ِظـلَّ الَـّ
زایـل شـود، با شـادی ها پوشـیده می شـود و راز در زندگی را رفـاه زندگی می پوشـاند و آنگاه 
کـه رفـاه بـرود، انـدوه آن را می پوشـاند. پـس اگر از شـادی و کـدورت باالتر رفتی، همسـایه 

خداونـدی خواهی گشـت که اندیشـه ها دربـارۀ او حیران اسـت« )جبـران، 1975م.: 355(.

ایـن جملـة جبـران این آیة شـریف را به ذهن متبادر مي سـازد: لَِکْیاَل تَأَْسـْوا َعَلی َمـا َفاتَُکْم َواَل 
تَْفَرُحوا بَِما آتَاُکْم...: این به سـبب آن اسـت که برای آنچه از دسـت داده اید، تأسـف نخورید و به آنچه 
به شـما داده اسـت، دلبسـته و شـادمان نباشـید... )الحدید/ ۲3(. ناصر خسـرو نیز به اصل رضایت از 

تقدیـر معتقد بوده اسـت و این گونه مخاطب خویـش را نصیحت مي کند:
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 »اینـْت گویـد: همـه افعـال خداونـد کند
 کار بنده همه خاموشی و تسلیم و رضاست
 وانْْت گوید: همه نیکی ِز خدای است ولیک،
 بدی ای امت بدبخت همه کار شماسـت!«
                            )تقوي، 13۸7: 153(.

3ـ4( نیازمندي انسان به دعا
یکـي از نیاز هاي انسـان، گفتگو با خداسـت و چه نیکوسـت کـه در این گفتگو، نیاز هـاي دیگران 
مقـدم بـر صاحب دعا باشـد. حضرت علـي)ع( در این باب می فرمایـد: »َما الُْمْبَتلَـی الَِّذي َقِد اْشـَتدَّ بِِه 
َعاءِ ِمن الُمعافی الَِّذي الَ یَأَْمُن الَْبالَءَ: آن کس که به شـّدت گرفتار دردی اسـت،  الَْبـاَلُء بِأَْحـَوَج إِلَـی الدُّ

نیازش به دعا بیشـتر از تندرسـتی نیسـت که از بال در امان اسـت« )نهج البالغه/ ح 3۰۲(.
جبران نیز معتقد اسـت یاد خداوند نباید محدود به زمان و مکاني خاص باشـد: »أنتم تَُصلّوَن 
ـُکم ُضـرٌّ أو أعَوزَتُْکـم حاَجـًة، و لَْیَتُکـم تَُصلّـوَن أیضـاً إذا َغَمـَر ُقلوبَکم الْفـرُح و َعَمَر أیاَمکم  إذا َمسَّ
الّرخـاُء: شـما بـه هنگام سـختي و نیـاز دعا مي کنیـد. کاش در روزهـاي عافیت و فراوانـي هم دعا 

مي کردیـد« )جبـران، ۲۰۰۰م.: 73(.
ناصر خسرو نیز ارزش انسان را در تسبیح و یاد خداوند متعال مي داند:

 »کار درختان خور و بار است و برگ
بـرو دلیلـت  راه  بـر  و  پـی   بـر 
 غافـل منشـین که از ایـن کار کرد

 کار تـو تسـبیح و نمـاز و دعاسـت
 نیـک دلیـال که تـو را مصطفاسـت
 تـو غرضی، دیگر یکسـر هباسـت«
                  )تقوي، 13۸7: 16۲(.

3ـ5( خود شناسی
یکـی دیگـر از موضوعاتـی که در نهج البالغه برآن تأکید شـده، مسـئلة خودشناسـی اسـت که امـام در 
حکمت 149 به آن اشـاره فرموده اند: »َهلََک اْمُرؤٌ لَْم یَْعرِْف َقْدرَهُ: نابود شـد کسـی که ارزش خود را ندانسـت«.

جبران هم چنین می گوید: »اگر ارزش واقعی خود را بشناسـید، هرگز نابود نمی شـوید« )جبران، 13۸1: 
13۸(. حکیـم قبادیـان بارهـا بـر ایـن نکته تأکید مي کند که غوطه ور شـدن انسـان در فسـاد و بي خبري به 
علت آن اسـت که مقام و ارزش واقعي خود را نمي شناسـد. این اسـت که اولین گام را در راه شـناخت جهان 

هسـتي، خود شناسـي مي داند )ر.ک؛ حکیمي، 13۸3: ۸1(:
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 »تــن تو خــادم این جان گرانمایه اســت
 گــر نخواهی که تو را خــوار و زبون گیرد

ــی دارش ــه هم ــان گرانمای ــادم ج  خ
 برتــر از قــدرش و مقدارش مگــذارش«
                           )تقوي، 13۸7: ۲۸9(.

در جاي دیگر این گونه مخاطب خود را سرزنش مي کند:
 »چـون تـو ِز بهین نیمة خـود غافلی، ای پیر!
میـازار نخوانـْدت  مـرد  ِخـَرد  مـرد   گـر 
 چون داری نیکوش چو خود می نشناسـیش؟!
نکـودار« آنـگاه  پـس  نخسـتینش   بشـناس 
                                          )همان: ۲75(.

در جاي دیگر، خودشناسي را مقدمة خداپرستي و توحید معرفي مي کند و این گونه مي گوید:
 مـر خالـق خویـش را کجـا داني!« »چـون گوهر خویش را ندانسـتي،

                             )همان: 455(.
جبران خلیل جبران معتقد اسـت: »إذا أرَدتُم أن تَعِرَف اهللَ َفال تَشـَغُلوا أنُفَسـُکم بَِحلِّ األلغازِ، بَل 
ـحاِب و یَبُسـُط ِذراعیِه  أُنُظُروا فِیَما َحولَُکم یُداِعُب أطفالَکم وانظروا إلی الَفضاءِ تُبِصروُه یسـیُر بین السَّ
َمَع الَبرِق و یََتنّزُل فی الَمطرِ: اگر مي خواهید خدا را بشناسـید، در حّل معماها مکوشـید. به گرداگرد 
خـود بنگریـد تـا او را ببینیـد که با کودکان شـما بازي مي کند. به آسـمان بنگریـد. او را خواهید دید 
کـه در میـان ابرهـا گام برمـي دارد. دسـت هایش را در آذرخـش فرومي برد و با بـاران فـرود مي آید...« 

)جبران، ۲۰۰۰م.: ۸7(.

3ـ6( تفحص نکردن در عیوب دیگران
مسـئلة دیگـری که علی)ع( بـر آن تأکید ورزیده، پرهیز از عیب جویی از دیگران اسـت؛ مسـئله ای 
کـه قـرآن نیـز ضمن آیات فـراوان بر تـرک آن تأکید می کنـد: »لَُجرأتُـُه َعلَي َعْیـِب النَّاِس أَْکَبـُر: اما 

جـرأت او )انسـان( بـر عیب جویي از مـردم، خود گناه بزرگتري اسـت« )نهج البالغـه/ خ14۰(.

جبـران نیـز این گنـاه را نادیده نمی انـگارد و در تأکید فرمایش موال علی)ع( چنین جملـه ای دارد: 
»َهـل بعـَد إدراِکنـا لَِخطایـا غیرِنا َخطیئـٌة أکَبر؟: آیا اشـتباهی بزرگتر از پـی بردن به اشـتباه دیگران 

هسـت؟« )جبران، 1999م.: 3۸(.
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ناصر خسـرو نیز بر این باور اسـت که دینداري یا بي دیني افراد مسـئله اي فردي اسـت که نباید 
آدمـي را از عیوب خویش غافل کند:

 »ایــن یکــی آلوده تــن و بی نمــاز
 ایــن بـَـد چــون آمــد و آن نیــک چون؟

پارساســت و  پاکــدل  دگــری   وان 
 عیب در این کار چه گویی، کراســت؟«
                           )تقوي، 13۸7 :161(.

3ـ7( پرهیز از غرور و تکبر
یکـی از مهم تریـن کیدهای شـیطان در سـرنگونی انسـان نیکـوکار، ایجاد غـرور و تکبـر از انجام 
اعمـال نیـک اسـت و ایـن نکتة ظریفی اسـت که علـی)ع( نیـز از یـادآوری آن برای اهـل ایمان قصور 
ِ ِمْن َحَسـَنٍة تُْعِجُبَک: گناهی که تو را پشـیمان کند، بهتر از  نکرده اند: »َسـیِّئٌَة تَُسـوُءَک َخْیٌر ِعْنَد اهللَّ

کار نیکـی اسـت که تـو را به خودپسـندی وادارد« )نهج البالغـه/ ح 46(.
جبـران نیـز بـه ایـن اصـل مهـم اشـاره کرده اسـت و می گویـد: »ُربَّ إخفاٍق في حیـاءٍ أنَبـُل ِمن 
ٍج: ناکامی آمیخته با حیا، بهتر از موفقیت همراه با ادعاسـت« )جبران، 1999م.: 45(. النَّجاِح في تبُجّ

ــود ــن و خ ــپر ک ــرد س ــم و خ  »از عل
ــد، ــت آی ــه طاع ــان ب ــو جه  وَر زی ت

 وَز فضــل و ادب دبــوس و ســاطور
مغــرور« مبــاش  بــدان   زنهــار 
                           )تقوي، 13۸7: ۲7۸(.

3ـ8( شوق مرگ و لقاء اهلل
اشـتیاق علی)ع( به مرگ تا اندازه ای اسـت که در خطبة پنجم نهج البالغه در پاسـخ به افرادی که 
ْفِل  بـه او اتهـام تـرس از مـرگ می زنند، این گونه اسـت: »واهللِ إَلبْـُن أَبي َطالِـٍب آنَُس بالَْمْوِت ِمـَن الطِّ
بَِثـْدي أُمِّـه: به خدا سـوگند! دلبسـتگی پسـر ابوطالب به مرگ از دلبسـتگی کودک به پسـتان مادر 
بیشـتر اسـت« )نهج البالغه/ خ 5(. جبران نیز دیدی مشـابه با موال علی)ع( نسـبت به مرگ دارد. دکتر 
جمیـل جبـر از نامـة جبران بـه »می زیاده« سـخن می گویـد: »أّما تَعلمیَن یـا "مّی" إنّی مـا َفّکرُت 
فـی اإلنصـراِف الّذی یُسـّمیِه الّناُس موتاً و شـعرُت بِشـوٍق هائٍل إلـی الّرحیِل؟: هیـچ می دانی که من 
هـرگاه دربـارۀ کوچی که مـردم آن را مرگ می نامند، اندیشـه می کنم، لذتی عجیب و اشـتیاقی زیاد 

نسـبت بـه آن در خود می یابم« )جبـران، ۲۰۰۰م.: 46(.
همچنیـن، آن حضـرت خواننـدگان این اثر پـرارزش را به نزدیک بـودن زمان مرگ هشـدار داده، 
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خطاب به آن ها می فرماید: »ُربَّ ُمْسـَتْقِبٍل یَْوماً لَْیَس بُِمْسـَتْدبِِرهِ وَ َمْغُبوٍط فِي أَوَِّل لَْیلِِه َقاَمْت بََواِکیِه 
فِي آِخِرهِ: چه بسـیار کسـاني که در آغاز روز بودند و به شـامگاه نرسـیدند و چه بسـیار کسـاني که 
در آغـاز شـب بـر او حسـد مي بردنـد و در پایان شـب، عزاداران به سـوگش نشسـتند!« )نهج البالغه/ 

ح3۸۰(.

نـگاه جبـران مسـیحی به پدیـدۀ مرگ ایـن گونه اسـت: »لیَس المـوُت بأدني الُمسـٌن ِمنـُه إلي 
الَولیِد وَ َکذلک الَحیاة: مرگ به پیر کهنسـال از نوزاد شـیرخوار نزدیکتر نیسـت. زندگی سراسـر مرگ 

اسـت« )جبران، 1999م.: 4۲(.

ناصرخسرو نیز آدمي را از خواب غفلت هشدار مي دهد و این گونه مي سراید:
نِــه ای آگــه  و  می جویــی  را   »مــرگ 
ــو ــدار ش ــون بی ــی کن ــی خفت ــال س  س
 بــر تنــت وام اســت جانــت، گــر چــه دیــر،

ــم! ــدم، ای کری ــادان ندی ــن ن ــن چنی  م
اصحاب الّرقیــم خــواب  نخفتــی   گــر 
بدغریــم« ای  وام،  داد  بایــد   بــاز 
                                  )تقوي، 13۸7: 351(.

3ـ9( حق طلبی و دفاع از ستمدیدگان
»امـام در دوران حکومـت علـوی از شـرایط، ویژگی ها و وظایف کارگزاران و نحـوۀ عزل و نصب آن ها 
و کیفیت رابطة آن ها با مردم و حاکم اسـالمی سـخن گفته اسـت که از مصادیق آن می توان به فرمان 
لِیُل ِعْنِدي َعزِیٌز َحتَّي آَخُذ الَْحقَّ لَُه،  امام)ع( به مالک اشـتر اشـاره کرد« )خسـروپناه، 13۸5: 161(: »الذَّ
وَالَْقـوِيُّ ِعْنـِدي َضِعیـٌف َحتَّـي آَخُذ الَْحقَّ ِمْنُه: خوارترین افراد نزد من عزیز اسـت تا حـّق او را بازگردانم 

و نیرومندها در نظر من پسـت و ناتوانند تا حق را از آن ها بازسـتانم« )نهج البالغه/ خ 37(.
در باب جبران نیز گفته اند:

»]وی[ بـه محرومـان، بیچـارگان و نگون بختـان تاریـخ بسـیار می اندیشـد. در کمتـر 
نوشـته ای از او می بینیـم کـه بـه مسـئلة عدالـت، فقـر، ثـروت و نابرابـری اقتصـادی اشـاره 
نکـرده باشـد، امـا آینـدۀ آن ها را پـر از مهربانـی و عدالت می بینـد؛ گویی جبران تاریخ بشـر 

را سرشـار از بـرادری، برابـری و عدالـت می بینـد« )سـیدي، 13۸4: 137(.

در مقالـة »یـا خلیلـّی الفقیر« می گویـد: »ال تَْقُنطـوا، َفِمن مظالم هذا العالـم، ِمن وراء المـاّدة ِمن 
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وراء الُغیـوم، ِمـن وَراء األثیـر، ِمن وَراء ُکلِّ شـئ... قّوةٌ هي ُکلُّ َعدٍل وَ ُکلُّ َشـفقة وَ ُکلُّ َحنوٍ وَ ُکلُّ َمَحبٍّة. 
، َسـوَف تَُمرُّ نَسـیماٍت لطیفـٍة وَ تَْحِمـُل بذورَکم إلي نور الّشـمس  أنتـم ِمثـُل األزهـارِ نََبَتـْت فِي الِظلِّ
َفَتحیـوَن ُهنـاَک َحیَـاةً جمیلًة: ناامید مباشـید. از ورای ظلم های این جهان و مادیـت و از ورای ابرهای 
تیـره و از فراسـوی فضـا، قدرتـی وجود دارد که عین عدالت، مهربانی و عطوفت اسـت. شـما همچون 
شـکوفه هایی هسـتید کـه در سـایه روییده اید. در آینده، نسـیم های لطیفـی خواهد  آمـد و دانه های 
ـ54(. شـما را به خورشـید خواهد برد و در آنجا زندگی زیبایی خواهید داشـت« )جبران، 1994م.: 53

ناصر خسرو نیز شاعری ظلم ستیز است که هیچ بي عدالتي را برنمي تابد:
»او عدالـت را موجـب حیـات و زندگـي مي دانـد و بـه پیروي از امـام علي)ع( عقیـده دارد 
کـه بـا تحقـق عدالـت، محبـت، رحمت و برکـت جامعـه را فرا مي گیـرد. در نظـر او، جهان بر 
عـدل بنـا شده اسـت و بـه وسـیلة ِخـَرد مي تـوان عـدل را از جـور جـدا کرد و شـرف انسـان 
بـه سـبب ِخـَرد و عقـل اوسـت و مي تـوان گفـت کـه ِخـَرد معیـار عـدل و انصـاف و همـة 

نیکي هاسـت« )حکیمـي، 13۸3: ۸۸(.
 »راســت آن اســت ره دیــن کــه پســند ِخــَرد اســت
 کــه ِخــَرد اهــل زمیــن را زِ خداونــد عطاســت
ــدل، ــه ع ــش ک ــت، بیندی ــان اس ــاد جه ــدل بنی  ع
 جــز بــه حکــم ِخــَرد از جــور به حکــم که جداســت«
ـ153(.                                            )تقوي، 13۸7: 15۲

3ـ10( دل  نبستن به دنیا و آرزو های آن
علـی)ع(، جبـران خلیـل جبران و ناصر خسـرو نسـبت به داشـتن آرزوهـای دنبالـه دار در این دنیا 
هشـدار می دهنـد و ایـن نکتـه را از مطالعة آثـار آن ها می توان دیـد؛ مثالً: »در جامعـة آرمانی جبران، 
آرزو کـردن از عیب هایـی اسـت کـه بـه گفتة علـی)ع(، مـن از دو چیز بر شـما بیمناکم: إتبـاع الهوی 
و طـول األمـل« )نهج البالغـه/ خ 4۲(. در میـان اشـعار ناصـر خسـرو، به بیتي برمي خوریـم که دقیقاً 

بیان کننـدۀ همین مطلب اسـت:
ــرد ــاه ک ــر کوت ــر! عم ــرا ای پس امــل« »م درازی  و  امیــد   فراخــی 

                           )تقوي، 13۸7: 3۲1(.
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در جامعة ایده آل جبران، میان جسـم و روح دو گانگی نیسـت. هوا، آبی اسـت جاری و شـبنم، آبی 
اسـت راکد. عطر، شـکوفه ای است سـر برآورده و خاک شکوفه ای منجمد اسـت )ر.ک؛ سیدي، 13۸4: 
1۲3(. همچنیـن، در جـای دیگر آن امـام بزرگوار اینگونه می فرماید: »لَـْو رَأَی الَْعْبُد اأْلََجـَل وَ َمِصیَرُه 
أَلَبَْغـضَ اأْلََمـلَ وَ ُغـُرورَُه: اگـر بنـدۀ خـدا اََجـل و پایـان کارش را می دیـد، با آرزو و فریب آن دشـمنی 

می ورزید« )نهج البالغـه/ خ 334(.
اشعار ناصر خسرو یکسره بر فاني بودن و ناپایداري دنیا و آرزو هاي دنیوي تأکید دارد.

 »اي خردمند نگه کن که جهان بر گذر است
 چشم بیناست همانا اگرت گوش َکر است«
                             )تقوي، 13۸7: 1۸5(.

3ـ11( مراقبت از زبان
یکـي از عیـوب انسـان، یاوه گویـي اسـت کـه در کتـب حدیـث و اشـعار شـاعران بسـیار مذمت 
شده اسـت و حضـرت علـي)ع( در این بـاره فرمودند: »َمـن أَکَثَر أَْهَجـَر: آن که پر گوید، یاوه سراسـت« 
)نهج البالغـه/31(. در جـاي دیگـر مي فرمایـد: »إِذا تَـمَّ الَْعْقـُل نََقَص الـکالُم: چون ِخـَرد کمال گیرد، 

گفتـار نقصان پذیـرد« )همان(.
جبران در این باب مي گوید: »َما ِمن أحد غیر األصّم یحِسـد الثرثار: کسـي جز انسـان ناشـنوا به 
شـخص یاوه گو رشـک نمي بـرد« )جبـران، 1999م.: ۲۰(. در جاي دیگر مي گوید: »أکثـُر الناِس ثَرثََرة 

أَقلَُّهـم ذکاءً: پرحرف ترین مردم کم هوش ترین آن هاسـت« )همان: 53(.

بخشي از سود و زیان آدمي از نگاه ناصرخسرو با زبان وي ارتباط برقرار مي کند.
 »خواهـی که نیاری به سـوی خویش زیان را،
را زبـان  دار  نگـه  ناخـوب  گفتـن   از 
نیـز مـرا  نـه  ولیکـن  اسـت  زبـان   گفتـار 
 تـا سـود بـه یک سـو نهـی از بهـر زیـان را«
........... .............................)تقوي، 13۸7: 136(.

3ـ12( رعایت اعتدال در امور
رعایـت میانـه روي در هر کاري از نشـانه هاي شـخص خردمند اسـت، لـذا عليّ بن أبیطالـب)ع( در 
راً، وَ ُکْن  زمینة بخشـش، دوسـتي و رسـیدگي به امور خانـواده فرمودند: »ُکـْن َسـْمحاً وَ اَل تَُکْن ُمَبـذِّ
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راً وَ اَل تَُکـنْ ُمَقتِّـراً: بخشـنده بـاش، اما زیـاده روی نکن، در زندگی حسـابگر باش، اّما سـختگیر  ُمَقـدِّ
مبـاش« )نهج البالغـه/ ح 33(؛ »أَْحِبـْب َحِبیَبَک َهْوناً َما، َعَسـی أَْن یَُکـوَن بَِغیَضَک یَْوماً َمـا، وَ أَبِْغْض 
بَِغیَضَک َهْوناً َما، َعَسـی أَْن یَُکوَن َحِبیَبَک یَْوماً َما: در دوسـتی با دوسـت مدارا کن، شاید روزی دشمن 
تـو گـردد، و در دشـمنی با دشـمن نیز مدارا کن؛ زیرا شـاید روزی دوسـت تو گـردد« )نهج البالغه/ ح 
۲6۸(؛ »وَ َقـاَل)ع( لَِبْعـِض أَْصَحابِـِه، اَل تَْجَعلَنَّ أَْکَثَر ُشـُغلَِک بِأَْهلِـَک وَ وَلَِدَک، َفإِْن یَُکْن أَْهُلـَک وَ وَلَُدَک 
ِ: )به برخی از  َک وَ ُشـُغُلَک بِأَْعَداءِ اهللَّ ِ، َفَما َهمُّ َ اَل یُِضیـُع أَْولَِیاءَُه، وَ إِْن یَُکونُوا أَْعَداءَ اهللَّ ِ، َفـِإنَّ اهللَّ أَْولَِیـاءَ اهللَّ
یـاران خـود فرمود( بیشـترین اوقات زندگی را بـه زن و فرزندت اختصاص مده؛ زیـرا اگر زن و فرزندت 
از دوسـتان خدا باشـند، خدا آن ها را تباه نخواهد کرد و اگر دشـمنان خدایند، چرا غم دشـمنان خدا 

را می خوری« )نهج البالغـه/ ح 35۲(.
ـْرَعِة َفَیَتَخّطُف،  جبران نیز در این زمینه مي گوید: »الحیاةُ ُموِکٌب؛ یَراُه بَطیُء الَخطو ُممِعَناً فی السُّ
وَ یَـراُه َسـریُع الَخطـو ُممِعنـاً فی الَبـطء َفَیَتخّطُف َعنُه بِـَدورِهِ: زندگـی کاروان بزرگی اسـت. آنان که 
آهسـته می رونـد، می پندارنـد کاروان بـا شـتاب مـی رود. پس می گریزنـد و آنان که شـتاب می کنند 

می پندارند کاروان آهسـته مـی رود و از آن می گریزند« )جبـران، 1999م.: 43(.
ناصر خسرو نیز در رسیدن به کمال انساني معتقد است انسان باید پیوسته و آهسته حرکت کند:

 کـه مه تمام نشـد جز زِ بهر نقصـان را« »میانه کار بباش، اي پسر کمال مجوي
                             )تقوي، 13۸7: 1۲3(.

3ـ13( عبادت همراه با علم
دانش انـدوزي در هـر زمینـه اي ضامن موفقیت و فتح قلّه هاي کمال اسـت و در امور دیني بسـیار 
ارزشـمند بوده اسـت و بـر هـر عابدي واجب اسـت که قبل از هر چیز، عالم باشـد. پیشـواي نخسـت 
شـیعیان جهان دربـارۀ ارزش دانش این گونه مي فرماید: »َقلِیُل الَْعَمِل َمَع َکِثیـرِ الِْعلِْم، َخْیٌر ِمْن َکِثیِر 
ـبَهةِ: عمِل اندکی که با علِم بسـیار همراه باشـد، بهتر است از عمل  ـکِّ وَالشُّ الَْعَمِل َمَع َقلِیِل الِْعلِْم وَالشَّ

بسـیاری که با علِم اندک و شـک و شـبهه همراه باشـد« )مفید، بي تا: ۲45(.
علم و آگاهي نسبت به خداوند از منظر شاعر و نویسندۀ لبناني، کاري سخت و دشواریاب نیست. 
وي در ایـن بـاب گفتـه اسـت: »هیچ کس نمي تواند چیزي را بر شـما معلوم کند، مگـر آنچه در پگاه 
آگاهـي شـما نیم خفتـه اسـت... و همان گونـه کـه هر یک از شـما در نـزد خداوند یگانه هسـتید، هر 
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یک از شـما نیز باید در معرفت خویش از خدا و فهمش از زمین، یگانه باشـد« )جبران، 13۸1: 33(.
ناصرخسرو نیز در یک موعظة حکیمانه از عبادت بدون دانش به »باد صبا« تعبیر مي کند.

را خداونــد  تــو  نشناســي   »تــا 
 طاعــت بي علــم نــه طاعــت بُــَود

 مــدح تــو او را همــه یکســر هجاســت 
ــاد صباســت«  طاعــت بي علــم چــو ب
ـ16۲(.                    )تقوي، 13۸7: 161

3ـ14( صداقت
راسـتي در اندیشـه، گفتار و عمل از عالیم قلب سـلیم بوده اسـت و نوید بخش جامعه اي مقتدر و 
متعالي اسـت، گرچه رسـیدن به این جامعة آرماني بسـیار دشـوار مي نماید، اما بي تردید کالم بزرگان 
اِدُق َعلَی َشـَفا َمْنَجاٍة  دینـي و ادبي راهگشـاي همگان اسـت. امام علـي)ع( در این باب می فرمایـد: »اَلصَّ
وَ َکَراَمـٍة وَالْـَکاِذُب َعلَی ُشـُرِف َمْهَواةٍ و ََمَهانٍَة: راسـتگو در آسـتانة نجات و بزرگواری اسـت و دروغگو در 

لبة پرتگاه و خواری« )نهج البالغـه/ خ ۸6(.
حکیـم لبنانـي نیز به اصـل صداقت ایمـان دارد و این گونه مي گویـد: »َما أغَبي َمـْن َداري بَغضاء 
َعیَنیه بِإبتسـامِة َشـَفَتیِه: چقدر احمق است کسي که نگاه هاي کینه توزانة چشمانش را با لبخند هاي 

لبهایش وصله مي زند« )جبـران، 1999م.: 35(.

شاعر ایراني نیز راستگویي را سرچشمة همة نیکي ها مي داند:
 »مایه و تخم همه خیرات یکسـر راستي است
 راسـتي قیمت پدید آرد خشـب را بر خشب«
                                )تقوي، 13۸7: 145(.

3ـ15(پرهیز از کینه جویي
عـداوت و کینـه ورزي قلـب انسـان را بیمار مي کند و محبـت را مي کاهد. حضرت علـي)ع( در این زمینه 
ـرَّ ِمْن َصـْدرِ َغْیـرَِک بَِقلِْعهِ ِمْن  سـخنان فراوانـي دارنـد که در یکـي از آن ها چنین مي فرمایند: »إِْحِصِد الشَّ
َصْدرَِک: برای درو کردن بدی از سـینة دیگران، آن را از سـینة خودت ریشـه کن ُکن« )نهج البالغه/ ح 175(.

جبـران نیـز در این باب مي گوید: »الَبْغَضـاُء َمْوٌت وَ َمْن ِمْنُکْم یُِحـبُّ أَْن یَُکوَن لََحداً: کینه جثه اي 
اسـت خوابیده. کدام یک از شـما مي خواهد قبر آن جثه باشـد؟!« )جبران، 1999م.: 3۸(.
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ناصـر خسـرو نیـز از هـر گونه دشـمني برحذر مـي دارد و معتقد اسـت که بـدي را نبایـد با بدي 
تالفـي کـرد؛ چراکـه آزاداندیشـي فصل ممیـزۀ روح آدمي و حیوان اسـت:

 چــو خر بــر جــو نباید بــود خرســند« »بــدل بایــدت کــردن بــد بــه نیکــي
                           )تقوي، 13۸7: ۲۰6(.

3ـ16( دقت در انتخاب دوست
از آن رو کـه انسـان فطرتـاً بـه ارتباط با دیگران راغب اسـت، نباید از اصول انتخاب دوسـت که در 
کالم بـزرگان آمـده ، غافـل شـد. موالي متقیان در نصیحت به فرزندنشـان امام حسـن)ع( فرمـود: »یَا 
َُّه یَْقُعُد  اَک وَ ُمَصاَدقََة الَْبِخیِل، َفإِن َُّه یُِریُد أَْن یَْنَفَعَک َفَیُضـرََّک، وَ إِیَـّ اَک وَ ُمَصاَدقَـَة اأْلَْحَمـِق، َفإِن بَُنـيَّ إِیَـّ
اِب،  اَک وَ ُمَصاَدقََة الَْکذَّ َُّه یَِبیُعـَک بِالتَّافِِة، وَ إِیَـّ اَک وَ ُمَصاَدقََة الَْفاِجِر َفإِن َعْنـَک أَْحـَوَج َمـا تَُکوُن إِلَْیِه، وَ إِیَـّ
ـَراِب یَُقرُِّب َعلَْیَک الَْبِعیَد وَ یَُبعُِّد َعلَْیَک الَْقِریَب: پسـرم از دوسـتی با احمق بپرهیز؛ چراکه  َُّه َکالسَّ َفإِن
می خواهـد بـه تـو نفعـی رسـاند، اّما دچـار زیانت می کنـد. از دوسـتی با بخیل بپرهیـز؛ زیـرا آنچه را 
کـه سـخت بـه آن نیـاز داری، از تـو دریغ می دارد و از دوسـتی بـا بدکار بپرهیز که بـا اندک بهایی تو 
را می فروشـد. همچنیـن، از دوسـتی بـا دروغگـو بپرهیز که او به سـراب مانَـد: دور را به تـو نزدیک و 

نزدیـک را دور می نمایاند« )نهج البالغـه/ ح 3۸(.
یُق اأْلَِمیُن بَلَْسـُم  دِّ جبـران خلیل جبران از دوسـت بـا عباراتي دلکش و جذاب یاد مي کنـد: »الصِّ
الَْحیَـاةِ: دوسـِت امانـت دار، مرهـم زندگي اسـت« )جبـران، 1994م.: 19۲(. در عباراتي دیگـر، وی این 
گونـه به لزوم همزیسـتي با رفیقي بي ریا مي پـردازد: »َصِدیُقَک ُهـَو َحاَجٌة لََک ُقِضَیـْت، وَ ُهو َحْقُلَک 
ََّک  تُلَْقـی فِیـِه الُْبـُذورِ فِـی ُحـٍب، وَ تَْجَنی ِمْنـُه الثَِّمارَ فِی ُشـْکر، وَ ُهـَو َمائَِدةُ َطَعاِمـَک وَ ِمْدَفأتُـَک، أِلَن
تْسـَعی إِلَیِه بَِجوِعَک وَ تْنَشـُد ِعْندُه الُطَمأنینَة: دوسـت تو برآورندۀ نیازهاي توسـت. کشتزاري است که 
در آن تخـم مهـر مـي کاري و با سـپاس از آن، حاصل بر مي داري. سـفرۀ نان و آتش اجاق توسـت؛ زیرا 

گرسـنه به سـراغ او مـي روي و نـزد او آرام و صفا مي جویي« )جبـران، ۲۰۰۰م.: 6۲(.

شاعر ایراني نیز به دوست نگاهي کامالً ِحکمي و ِخَردورزانه دارد:



69تجلي سيرة تربيتي علوي در آثار جبران خليل جبران و ناصر خسرو قبادياني/  فرشته صفاری و عباسعلی گنجعلی

 »بــا هــر کــس منشــین و َمُبــر از همــگان نیز
 بــر راه ِخــَرد رو، نــه مگــس بــاش و نــه عنقــا
بهتــر تنهــا  نَُبــَود  موافــق  یــار   چــون 
ــا« ــادان همت ــا ن ــو ب ــار چ ــد ب ــه ص ِ ــا ب  تنه
                                      )تقوي، 13۸7: 117(.

3ـ17( سخاوت و بزرگواری
یکـی از ارزش هـای اخالقـی کـه هم در آیات قـرآن و هـم در نهج البالغه به آن پرداخته  شده اسـت. 
سـخاوتمندی و بخشـش اسـت که در حقیقت، زدایندۀ یکـی از مهم ترین آفت هـای زیانبار اجتماعی، 
َخاُء  یعنی بحران فقر و تنگدستی است. امام علی)ع( در حکمت 53 از نهج البالغه چنین می فرماید: »السَّ
َمـا َکاَن ابِْتـَداءً َفأَمَّـا َمـا َکاَن َعْن َمْسـَألٍَة َفَحَیاءٌ وَ تََذمٌُّم: سـخاوت آن اسـت که تو آغاز کنـی؛ زیرا آنچه با 

درخواسـت داده می شـود، یا از روی شـرم و یا از بیم شـنیدن سـخن ناپسند است«.
جبران نیز در جمله ای با همین مضمون به این ارزش مهم اجتماعی اشـاره دارد و اذهان مخاطبان 
خـود را در تبعیـت از مـوالی شـیعیان جهـان به وادی شـک سـوق می دهـد: »َجمیـٌل أن تُْعطي َمن 
یَْسـألَُک َمـا ُهـَو فِي َحاَجٍة إِلَْیـِه وَلَِکنَّ أْجَمُل ِمْن َذلِـَک أْن تُْعَطي َمن الَ یَْسـأَلَُک وَأَنَْت تَْعـرُِف َحاَجَتُه: 
سـخاوت زیباسـت آن زمان که دسـت نیازی به سـویتان گشـوده آید، اما زیباتر از آن، بخشش به کسی 

اسـت کـه چیزی از تو نمی طلبد، در حالـی  که از نیاز او باخبـری« )جبـران، 1959م.: 7۰(.
ناصر خسرو به افزایش مال با بخشش معتقد است و این گونه مي سراید:

 »آن نــه مــال اســت کــه چــو دادیــش، از تو بشــود
 زو ســتاننده غنــی گــردد و بخشــنده فقیــر
ــود ــم نش ــی، ک ــر زو بده ــه گ ــال ک ــَود م  آن بُ
 بــه تــرازوی ِخــَرد ســخته و بــر دســت ضمیــر«
                                            )تقوي، 13۸7: ۲76(.

نتیجه گیری
کالم نورانـي عليّ بـن ابي طالـب بـر کتـب منسـوب بـه ایشـان ختـم نمي شـود. گاهـي 
یـک سـخن ایشـان از میـان آثـار یک شـاعر مسـیحي، همچـون جبـران بیـرون مي آید و 
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گاهـي در یکـي از دور افتاده تریـن نقـاط ایـران، مردي ظهـور مي کند که به مناسـبت هاي 
مختلـف بـه شـخصیت آن حضـرت و واقعـة مهـم غدیـر مي پـردازد و ایـن نشـان دهندۀ 
جهان شـمول بودن ایشـان اسـت. جبـران و ناصرخسـرو از لحاظ دورۀ زمانـي، محّل تولد و 
نـوع شـعر و یـا حّتـي افـکار و باور هاي دیني سـنخیتي بـا هم ندارنـد، ولي هر دو شـیفتة 
مـردي هسـتند کـه متعلـق بـه همة اقـوام با همـة عقایـد و مسلک هاسـت. وجه اشـتراک 

آن دو در تمسـک بـه کلمـات نـاب موالي متقیان اسـت.

از مهم تریـن اصولـي کـه بیـش از دیگـران در اشـعار آن دو نمـود داشته اسـت و یـادآور سـخنان 
گهربـار آن امـام بزرگوار می باشـد، مي توان به اعتقاد به هـدف دار بودن خلقت جهان آفرینش، عبادت 
عاشـقانه و مخلصانة خداوند، رضایت به تقدیر الهي، خودشناسـي، دل نبسـتن به دنیا و آرزو هاي آن، 
میانـه روي در امـور، مراقبت از زبان، قناعت پیشـگي، صداقت ورزي در گفتـار، عمل و دیگر موضوعات 

اخالقي اشـاره داشـت که قطعاً به کار بسـتن آن ها، اندیشـة آدمي را اعتال مي بخشـد.
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جرداق، جورج. )1379(. امام علی)ع( صدای عدالت انسانی. ج 3 و 5. ترجمة خسروشاهي. تهران: کلبة شروق.
حکیمي، محمود. )13۸5(. در مدرسة ناصر خسرو قبادیاني. چ ۲. تهران: قلم.

خسروپناه، عبدالحسین. )13۸5(. جامعة علوی در نهج البالغه. چ1. قم: مرکز مدیریت حوزۀ علمیة قم.
دشتی، محمد. )13۸4(. ترجمة نهج البالغه. چ 1. مشهد: انتشارات امامت.

سرحدی، مهدی. )13۸7(. قلب زمانه. چ 3. تهران: کلیدر.
سّیدی، سّید حسین. )13۸4(. به باغ همسفران. چ 1. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.

شریف الّرضی. محّمدبن حسین. )14۰7ق.(. تلخیص البیان فی مجازات القرآن. بیروت: داراألضواء.
صدرای شیرازی، محمدبن ابراهیم. )137۲(. تفسیر القرآن الکریم. تصحیح محّمد خواجوي. قم: بیدار.

مفید، محمدبن محمد. )بي تا(. اإلختصاص. قم: المؤتمر العالمی أللفیة الشیخ المفید.


