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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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بازگشت تو به سوى راستى              بهتر است از گشتِن ناراستى
2.  علم المنافق فى لسانه، علم المؤمن فى عمله

دانش كّفار در گفتار اوست              دانش مؤمن هم از كردار اوست
3.  علم بال عمل كشجر بال ثمر       علم بال عمل كقوس بال وتر

بى عملى علمى درخت بى ثمر        بى عمل علمى كماِن بى وتر
4.  عداوآل العاقل خير من صداقآل الجاهل

دشمن عاقل نيازارد ترا                  يارى جاهل بيازارد ترا
5. ال ينفع عظم الجسد وطوله إذا كان القلب خاويًا

سود ندهد بر درازى فربهى                سود ندهد چون كه باشد دل تهى
6 . عاد على نفسه مزّين لها               سلوك المحاالت وباطل الترهات
دشمن خود نفس آرايان بود              حرف باطلشان چو تّراران بود

7.  ِعّز اللئيم مذلآل، عنوان العقل مداراآل الناس
عّز ناكس هست از خوارى عقل         خلق را بنواز از يارى عقل

8.  عقوبآل العقالء التيوع، عقوبآل الجهالء التصريح
بازخواست عاقالن با دوستى ست       بازخواست جاهالن با دشمنى ست

9.  اّن أخاك حقا من غفر زلّتك وسّد خلّتك
زدست دوست نرنجد به هيچ تقصيرى        اگر برنجد و گويد كه دوستم غلط است

10.  بالجود يود الرجل، بلين الجانب نافس النفوس
به بخشش مهترى يابند مردان             به نرمى انگس مى گيرند جانان

11. بحسن االخالق يطيب العيش، بكثرآل الغضب يكون الطيش
به خوش خويى است عيش زندگانى              زبدخويى است طيش و خشمرانى

12. بالحكمآل يكشف غطاء الغضب، بوفور العقل يتوّفر الحلم
به حكمت مى گشايد پردة علم              به بسيارى عقل از فر .... شود حلم

13.  بقدر الهمم تكون الهموم، بقدر الفتنآل يتضاعف الغموم
به قدر همت هر كس بود هّم            به قدر مايه افزون مى شود غم

14.  بالتقوى يقطع حمآل الخطايا، بالورع يكون التنزه من الدنايا
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به تقوى قطع كن سوز خطايا             به پرهيز است پاكى از دنايا
15. باالحسان تملك القلوب، بالسخا تستر العيوب

به احسان مى توان تسخير دل كرد           به بخشش ستر هر عيبى كند مرد
16. بالتقوى قرب العصمآل، بالعفو تنزل الرحمآل

به پاكى مى شود نزديك عصمت           به عفو و مغفرت تنزيل رحمت
17. بالعقل صالح كّل أمر، بالجهل يتشار كّل شّر

به دانش هست سازد برگ هر كار             به نادانى شود شر، جملة كار

  5       علم علوى ، روى ديگر سكه امامت
[ عبدالحسين طالعى]

اين نكته در جاى خود بررسى شده كه علم علوى، روى ديگر سكة امامت آن حضرت است. 
ــت. بروز علم حضرتش آنچنان است كه  حكم عقل، رجوع به افضل و رها كردن مفضول اس
كسى را ياراى انكار آن نيست. نگارنده سطور، مقاله اى تحت عنوان «گلچين حكمت علوى از 
مجمع األقوال فى الحكم واالمثال» نگاشت و در آن، بر اساس كتاب مجمع األقوال واألمثال 
ــافعى قرن هفتمـ  نشان داد كه مجموع كلمات منقول از  ــتة احمد سيورىـ  دانشمند ش نوش
ــت، در حالى كه از  ــه خليفه اول و معاويه و مأمون و... در اين كتاب، كمتر از ده جمله اس س
ــتان،  ــت. (هديه بهارس اميرالمؤمنين  به تنهايى بيش از 190 جمله در اين كتاب آمده اس

يادنامه سيد جالل الدين محدث ارموى، ص 593ـ  617).
اينك به شاهدى ديگر در اين راستا دست يافتم كه در اين سطور بدان مى پردازم.

دكتر حسين ُزّروق در كتاب امثال الخلفاء الراشدين وِحَكمهم (قاهره: دارالسالم، 2010/1431) 
ــان مى دهد. دكتر ُزّروق ، در سال 2005، از دانشگاه سّيدى  يافته هايى ديگر در اين جهت نش
محمد بن عبداهللا در شهر فاس (مراكش) دكترا گرفته و آثارى دارد، همچون: الخيل والليل (دار 
ــالميون (سه جلد، دارالبيضاء، 2000)؛ حريم (دارالمشكاه، 2002)؛ الحوار  البيضاء، 1996)؛ االس

منهج حياآل (دارالسالم، 2002)؛ مفهوم االصالح و قضاياه (وزارت اوقاف قطر، 2008).
اين كتاب، 286 صفحه به قطع پالتويى دارد. منابع آن، همه از آثار كهن اهل تسنن استـ  به 
جز چند مورد انگشت شمار كه از نهج البالغه آورده، و در آن 1025 جمله كوتاه از چهار خليفه 
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