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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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مديون اميرالمؤمنين  است. 
ــى گرفته  ــكالت زندگى تصميم به خودكش ماجرا از اين قرار بود كه بانوى هندو به دليل مش
ــودش تهيه كرد. همان روزى كه وى  ــود و حتى روزى هم طناب براى حلق آويز كردن خ ب
قصد خودكشى داشت در كتابخانه فوق الذكر نشريه اى به دستش مى رسد كه جمله اى بسيار 
اميدبخش نسبت به زندگى از اميرالمؤمنين  به نقل از نهج البالغه به چشمش مى خورد 
ــبت به زندگى به كلى تغيير مى دهد. همين انقالب روحى وى را به زندگى  و ديد وى را نس
عالقمند كرده و وى درصدد به دست آوردن اطالعاتى بيشتر درباره حضرت على  و نهج 
البالغه بر مى آيد. وى چند بار گفت: «من زندگى مجدد خود را مديون امام على [] هستم».
جالب آن كه در نوبت بعدى كه اينجانب سال بعد به همان كتابخانه رفته بودم، همان بانوى 
هندو را ديدم و وقتى از نهج البالغه پرسيدم، ديدم كه همان نسخه از نهج البالغه را در كيف 
خودش داشت و گفت كه لحظه اى آن را از خود دور نمى كند و پيوسته آن را خوانده و مى خواند.

  7       نگاهى به كتاب على بن ابى طالب رضى اهللا عنه،  نوشته دكتر على عطيه شرقى
[ عبدالحسين طالعى]

الخليفآل على بن ابى طالب رضى اهللا عنه: دراسآل فى شخصيته وادارآل الدولآل 
فى عهده. ، چاپ شهر اربد در كشور اردن. اربد: دار الكندى للنشر والتوزيع، ]
مشترك با: طرابلس: تالآل للطباعآل والنشر[ الطبعآل االولى، 2001، 118 صفحه.

مؤلف در مقدمه كتابـ  كه به شهادت چكيده انگليسى، پايان نامه او بودهـ  مى نويسد:
با اين كه دربارة حيات خلفاى راشدين بسيار نوشته اند، اما براى اين پژوهش، 
شخصيت خليفه على بن ابى طالبـ  رضى اهللا عنهـ  را برگزيديم، به چند دليل:
1ـ شخصيت تاريخى درخشان امام على و نقش بارزى كه در دورة پيامبر و 

خلفاى راشدين داشت.
2ـ جنبة ادارى در اين دوره فهم تاريخ اسالمى، و نقش پيشوايى خليفه على 
بن ابى طالبـ  رضى اهللا عنه. در اين مورد در متون كهن، كم نوشته اند، ولى 

همان اندك براى بررسى مواد زيادى به ما مى دهد.
3ـ براى بررسى دوره حكومت اين خليفه ـ با وجود گرفتارى و دشوارى ها ـ 




