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   3      كلمات قصار اميرمؤمنان  در نگاه اوكلي
[ محمدرضا فخر روحانى]

به تازگي مجلة «الموسم» چاپ هلند در شمارة 72ـ  71 (2009) نسخة عكسي، ترجمه اي از 
واژه هاي برگزيده و كلمات قصار حضرت علي بن ابي طالب  را منتشر كرده است. در روي 
جلد اين كتاب، نام مترجم «سايمن اوكلي» [Siman Ockley] درج گرديده كه استاد زبان 
عربي در دانشگاه كمبريج انگلستان بوده و كتاب را از روي نسخة اصلي، كه به زبان عربي است 
و در كتابخانة بادلين دانشگاه آكسفورد نگهداري مي شود، به زبان انگليسي برگردانده است. در 
اين كتاب كه 34 صفحه دارد، روي هم 169 فقره از كلمات قصار را به انگليسي برگردانده و 
كتاب به وسيلة برنارد لينتوت، به سال 1717 در لندن چاپ و منتشر شد. بعدها اين كتاب در 

سال 1892 از سوي انتشارات دانشگاه كمبريج تجديد چاپ گرديد.
 Thomas] اوكلي (0271ـ 8761) در تقديم نامه اي دو صفحه اي، خطاب به توماس فريك
ــد: «نمونة موجود سخنان حضرت امام علي  نمونة خوبي است براي  Freke] مي نويس

پيروي كردن». 
وي در ديباچه اي هشت صفحه اي، ابتدا عملكرد غربيان در تحقير اقوام شرق را به باد انتقاد و 
سخره گرفته و آنگاه ايشان را به تأمل و تفّكر در حكمت هاي موجود در سخنان حضرت علي 
 دعوت مي كند. اوكلي از وام داري غربيان نسبت به حكمت و تعّقل عميق عربي و شرقي 
سخن گفته و سخنان حضرت امام علي  را برتر از تمامي كلمات قصار و ضرب المثل هاي 
ــگفت زده مي شود و همين مجموعه از  ــاير ملل مي داند و از ژرفاي آنها به وجد مي آيد و ش س
ــمندي، باالتر از اناجيل اربعه ـ عهد جديد ـ ارزيابي مي كند  كلمات آن امام همام را، در ارزش
سرانجام همين امر او را برآن داشته تا در جلد دوم كتاب ديگر خود (تاريخ شرقيان) به تفصيل به 
زندگي آن بزرگوار بپردازد. نظر به عمق تجربيات و معاني موجود در سخنان حضرت امام علي 
 ، وي قدمت و پيشينة اين سخنان را احتماًال بسيار بيشتر از عمر شريف و زمان زندگي آن 
حضرت مي داند و احتمال مي دهد كه شايد بخشي از آن ها ضرب المثل هايي بود كه از كالم 

آن حضرت نيز جمله هاي حكيمانه اي بدانها اضافه شده است.
اوكلي در جايي ديگر تأسف مي خورد كه چرا بايد اين كتاب ترجمه شود، بلكه براي فهم و درك 
عمق آن، سزاوار است كه آدمي به ممالك شرقي (اسالمي) سفر كند. وي اهميت اين كتاب را 
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بسي باالتر و بيشتر از عهد عتيق و سخنان انبياي بني اسرائيل مي  داند و مي گويد: «اين كلمات 
قصار، مشحون از هدفمندي بوده و داراي روح عشق و شيدايي خالص است. دقت در حيات و 

باالترين ثقل فكري و عميق ترين تجربيات بشر در امور انساني را به دست مي دهد». 
از نظر اوكلي، تعجبي ندارد كه انسان در برابر هر يك از جمله هاي اين كتاب بهت زده شود!

سايمن اوكلي در 1717 در شهر اكستر انگلستان به دنيا آمد و در رشتة زبان عربي در دانشگاه 
كيمبريج تحصيل كرد. وي مدت هاي طوالني در كتابخانة بادلينـ  كتابخانه مركزي دانشگاه 
آكسفوردـ  به مطالعات مخطوطات عربي پرداخت و در سال 1711 به سمت استادي دانشگاه 
كيمبريج در رشته مطالعات عربي برگزيده شد. او به سبب بدهكاري هاي مالي در 1717 زنداني 

و در 1718 آزاد شد، ليكن شرايط جسمي نامناسب منجر به فوت وي در 1720شد.
ــرقي (1706)، ترجمة تاريخ يهوديان معاصر  از آثار اوكلي مي توان كتابهاي مقدمة زبانهاي ش
اثر سيمون مودينا فرانسوي (1708)، تطور عقل انساني در كتاب حّي  بن يقطان اثر ابن طفيل 
(1708) و تاريخ شرقيان (جلد اول 1708 و جلد دوم 1718) و نيز گزيده اي از سخنان حضرت 

علي  » (1717) را نام برد.
ــمند خود  ــهور لبناني مقيم قاهره، آقاي نجيب العقيقي در كتاب ارزش ــندة مش هرچند نويس
المستشرقون (جلد2، ص46) مي گويد: «اوكلي كتاب حاضر را از غررالحكم و دررالكلم آمدي 
گرفته»، ليكن خود اوكلي در هيچ جاي كتاب به نام متن دست نويس عربي كه وي اين كلمات 

و جمله هاي حضرت را از آن ها برگفته است اشاره اي نكرده است.
منبع: فرهنگ زيارت، شماره 1

  4       ترجمه منظوم هفده حديث اخالقى اميرالمؤمنين  به شعر فارسى
[ عبدالحسين طالعى]

ــوران سدة يازدهم) ُجنگ خود را به سال 1069 قمرى گرد  ــاملو (از دانش مرتضى قلى خان ش
  آورده و در حاشية صفحة ششم، ترجمة منظوم هفده حديث فارسى از امام اميرالمؤمنين
ــط دائرة المعارف بزرگ اسالمى به صورت  ــى توس ــال 1382 شمس مى آورد. اين ُجنگ به س

عكسى چاپ شده و اين يادداشت، از آن چاپ نقل مى شود.
1ـ عودك إلى الحق خير من تماديك فى الباطل
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