کلماتقصارامیرمؤمنان 7درنگاهاوکلی
ترجمه انگليسي گزيدهاي از کلمات قصار حضرت علي ابن
متعلق به قرن هجدهم ميالدي به قلم سايمن اوکلي

ابيطالب7

دکتر محمدرضا فخر روحانی
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به تازگي مجلة «الموس��م» چاپ هلند در ش��مارة  72ـ 2009( 71م) نسخة عکسي،
ترجمهاي از واژههاي برگزيده و کلمات قصار حضرت علي بن ابيطالب 7را منتش��ر
کرده اس��ت .در روي جلد اين کتاب ،نام مترجم «س��ايمن اوکل��ي» []Siman Ockley
درج گرديده که اس��تاد زبان عربي در دانش��گاه کمبريج انگلستان بوده و کتاب را از
روي نس��خة اصلي ،که به زبان عربي اس��ت و در کتابخانة بادلين دانش��گاه آکسفورد
نگهداري ميشود ،به زبان انگليسي برگردانده است در اين کتاب که  34صفحه دارد،
روي هم  169فقره از کلمات قصار را به انگليس��ي برگردانده و کتاب به وسيلة برنارد
لينتوت ،به س��ال  1717در لندن چاپ و منتشر ش��د .بعدها اين کتاب درسال  1892از
سوي انتشارات دانشگاه کمبريج تجديد چاپ گرديد.

اوکل�ي از وام داري غربي�ان نس�بت ب�ه حکم�ت و
تع ّق�ل عمي�ق عرب�ي و ش�رقي س�خن گفته و س�خنان
حض�رت امام علي 7را برت�ر از تمامي کلمات قصار و
ضربالمثلهاي ساير ملل ميداند.

اوکل��ي (1720ـ1678م) در تقدي��م نامهاي دو صفحهاي ،خط��اب به توماس فريک
[ ]Thomas Frekeمينويسد:
نمونة موجود س��خنان حضرت امام علي 7نمونة خوبي است براي
پيروي کردن.
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اين کلمات قصار ،مش��حون از هدفمندی بوده و داراي روح عشق و
شيدايي خالص است .دقت در حيات و باالترين ثقل فکري و عميقترين
تجربيات بشر در امور انساني را به دست ميدهد.
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وي در ديباچهاي هشت صفحهاي ،ابتدا عملکرد غربيان در تحقير اقوام شرق را به باد
انتقاد و سخره گرفته و آنگاه ايشان را به تأمل و ّ
تفکر در حکمتهاي موجود در سخنان
حض��رت علي 7دعوت ميکند .اوکلي از وام داري غربيان نس��بت به حکمت و تع ّقل
عميق عربي و شرقي سخن گفته و سخنان حضرت امام علي 7را برتر از تمامي کلمات
قصار و ضرب المثلهاي ساير ملل ميداند و از ژرفاي آنها به وجد ميآيد و شگفتزده
ميشود و همين مجموعه از کلمات آن امام همام را ،در ارزشمندي ،باالتر از اناجيل اربعه
ـ عهد جديد ـ ارزيابي ميکند .سرانجام همين امر ،او را برآن داشته تا در جلد د ّوم کتاب
ديگر خود (تاريخ شرقيان) به تفصيل به زندگي آن بزرگوار بپردازد.
اوکلي در جايي ديگر تأس��ف ميخورد که چرا بايد اين کتاب ترجمه شود ،بلکه
براي فهم و درک عمق آن ،س��زاوار اس��ت که آدمي به ممالک شرقي (اسالمي) سفر
کند .وي اهميت اين کتاب را بس��ي باالتر و بيش��تر از عهد عتيق و س��خنان انبياي بني
اسرائيل ميداند و ميگويد:

از نظر سایمن اوکلي ،تعجبي ندارد که انسان
در براب�ر هر يک از جملهه�اي اين کتاب بهت زده
شود!
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از نظر اوکلي ،تعجبي ندارد که انسان در برابر هر يک از جملههاي اين کتاب بهت
زده شود!
س��ايمن اوکلي در  1717م در ش��هر اکسترانگلس��تان به دنيا آمد و در رش��تة زبان
عربي در دانش��گاه کيمبريج تحصيل کرد .وي مدتهاي طوالني در کتابخانة بادلين ـ
کتابخانه مرکزي دانشگاه آکسفورد ـ به مطالعات مخطوطات عربي پرداخت و در سال
 1711به سمت اس��تادي دانشگاه کيمبريج در رشته مطالعات عربي برگزيده شد .او به
سبب بدهکاريهاي مالي در  1717زنداني و در  1718آزاد شد ،ليکن شرايط جسمي
نامناسب منجر به فوت وي در 1720شد.
از آثار اوکلي ميت��وان کتابهاي «مقدمة زبانهاي ش��رقي» ( ،)1706ترجمة «تاريخ
حي
يهوديان معاصر» اثر سيمون مودينا فرانسوي (« ،)1708تطور عقل انساني در کتاب ّ
بن يقطان» اثر ابن طفيل ( )1708و «تاريخ شرقيان» (جلد اول  1708و جلد دوم )1718
و نيز «گزيدهاي از سخنان حضرت علي )1717( »7را نام برد.
هرچند نويس��ندة مشهور لبناني مقيم قاهره ،آقاي نجيب العقيقي در کتاب ارزشمند
خود «المستشرقون» (جلد ،2ص )46مدعی است :اوکلي کتاب حاضر را از «غررالحکم
و دررالک��م» آمدي گرفته ،ليک��ن خود اوکلي در هيچ جاي کتاب به نام متن دس��ت
نويس عربي که وي اين کلمات و جملههاي حضرت را از آنها برگفته است اشارهاي
نکرده است.

