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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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آورده كه جنبة مثل سائر پيدا كرده است. در اين ميان، 52 جمله از خليفه اول (ص 15ـ  35)، 
140 جمله از خليفه دوم (ص 39ـ  81)، 30 جمله از خليفه سوم (ص 85ـ  99)، و 803 جمله 

از اميرالمؤمنين  (ص 103ـ  279) آورده است.
وى در مقدمة آن كتاب، ابتدا به كثرت آثار در زمينة امثال و حكم اشاره مى كند كه ابن نديم 
در فهرست خود، 27 كتاب به لفظ «امثال»ـ  به شكل معرفه و نكرهـ  معرفى كرده و در كتاب 
ــت. آنگاه تذكر  ــانده اس مكتبآل العصر الجاهلى (ص 31 ـ 37)، 67 كتاب در اين زمينه شناس
مى دهد كه در ميان اين همه آثار، جمالت خلفاى راشدين پراكنده شده و يكجا در اختيار نيست.

دكتر ُزّروق دو نكته مى افزايد، كه ترجمة عباراتش در پى مى آيد:
نكته اول: ثعالبى در كتاب التمثيل والمحاضره (ص 28ـ  30) و ميدانى در مجمع األمثال (ج 2 
ص 531ـ  536) به جمالت منسوب به خلفاى راشدين توجه نشان داده اند. ولى اين تالش ها 
محدود است، بعالوه اين كتاب ها در سياق اَمثال است و جمالت خلفا كه در كتاب هايى آمده 
كه مربوط به اَمثال نيست، بيش از آن است كه در كتاب هاى امثال مى توان يافت، مانند آنچه 
ثعالبى در كتاب ديگرش االعجاز و االيجاز (ص 25ـ  36)، و يوسى در المحاضرات (ج 2 ص 

622 ـ 643) آورده اند.
در دو كتاب اخير، سهم على بن ابى طالب بسيار زياد است، بر عكس سه خليفة ديگر.

ثعالبى، صد كلمة جاحظ را با افزوده هايى آورده و يوسى نيز شمارى از آنها را به ترتيب حروف 
الفبا آورده است.1 

محققان كتاب محاضرات در حاشيه اشاره كرده اند كه حكمت هايى از علىـ  رضى اهللا عنه، به 
اندازة نصف يك كراس باقى مانده كه در نسخة اساس تحقيق و چاپ، موجود نبوده و اگر آنها 

نيز ثبت شود، شمار بيشترى از اَمثال علىـ  رضى اهللا عنهـ  خواهيم داشت.
در اينجا به نكته اى ديگر بايد اشاره شود: و آن كتابى است مستقّل در باب امثال و حكم تحت 
عنوان زهر األكم فى األمثال والحكم نوشتة يوسى. وى در اين كتاب، اَمثالى از على [صلوات 
اهللا عليه] آورده كه در كتاب ديگرش، المحاضرات، نياورده است. اين كار، حقيقتاً خسارتى براى 

ــت كه محققان كتاب، اين ِحكم و اَمثال را از چاپ ديگر  1.  در كتاب المحاضرات (ج 2 ص 624) آمده اس
ــود: «بعضى از دانشمندان حكمت  ــهر فاس) افزوده اند. اين نقل با عبارت زير آغاز مى ش كتاب (چاپ ش

هاى اوـ  يعنى علىـ  رضى اهللا عنه را به ترتيب حروف الفبا گرد آورده اند».
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علم اَمثال است كه با خسارت بقية كراسة مورد اشارهـ  كه در نسخة چاپى المحاضرات نيامده 
ـ برابرى مى كند.

ــدين در  ــت: عنايت به اَمثال خلفاى راش ــده كافى اس اين مثال ها براى تأكيد بر نكتة ياد ش
كتابهاى امثال، گسترده نيست. بعالوه به دليل راه هايى كه براى ارائة موارد تدوين شده در پيش 

گرفته اند، پراكنده و غير مرتّب است.
نكتة دوم: براى عنايت به آثار خلفاى راشدين، توّجه بيشترى بايد كرد. تالش هايى در اين جهت 

شده، از جمله آنچه به حديث و فقه و تفسير ارتباط مى يابد.
اما در وادى كتب ادبيات، به توجه بيشترى نياز داريم. البته شعرهاى منسوب به خليفه اول و 
دوم و چهارم را گرد آورده اند. نيز دكتر جابر قميحه در كتاب ادب الخلفاء الراشدين، خطبه ها، 
وصايا، نامه ها، پيمان ها، حكمت ها، رسائل و مناظرات خلفا را تدوين كرده است. اما در اين كار، 

به دليل گستردگى، نصوص زيادى را وانهاده است.
ــرـ  در باب حكمت و نامهـ  21 نص، براى عمر، 74 نص، براى عثمان  ــًال وى براى ابوبك مث
ــود و عددى اندك به  14 نص و براى على 110 نص آورده كه مجموع آنها 219 نص مى ش

شمار مى آيد... .
حسين زّروق، مقدمة خود را به تاريخ چهارشنبه 19 رجب 1429/ 23 يوليو 2008 در شهر فاس 

(مراكش) نوشته است.
نسخه اى از اين كتاب در كتابخانه تخصصى اميرالمؤمنين  در مشهد مقدس موجود است.

   6       نقش حكمتهاى نهج البالغه در تحول زندگى محققى از هند
[ محمد رضا فخر روحانى]

در تابستان سال 2006 ميالدى ( 1385 شمسى) كه براى تحقيقات علمى درباره تأثير عاشورا 
بر ادبيات انگليسى و يافتن اشعار انگليسى سروده شده در اين باب به دهلى نو رفته بودم، حدود 
ــغول بودم. آخرين روزى كه از  20 روز در كتابخانه ادبيات ملى هند به تحقيق و مطالعه مش
آنجا بيرون آمدم، نزد مدير آن كتابخانه كه خانم هندويى بود رفته و از او تشكر كردم. ضمن 
صحبتهايش از من پرسيد كه آيا مى توانم ترجمه اى از نهج البالغه برايش تهيه كنم يا خير؟

از اين پرسش او شگفت زده شدم و او با هيجان خاصى براى من توضيح داد كه زندگى اش را 
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