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شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	 

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقدّيـة الموضوعّية لها.
ّ
المحق

حالة 	  فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـّي وشـرائطه فـي الإ

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعّهـد مسـتقل بذلك.

فـي 	   )12( و  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  ُيكتـب 

.)A4( صفحـة )يقـل عـن )20 الهامـش، علـى أن ل 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص المحق

ّ
ُيقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيًمـا متسلسـا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	 
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بية، وآخـر باللغة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يد المل ويضـّم عنـوان البحـث، وأن ل يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	  صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزّود البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضّمـن اسـم المصدر أو 	 

ـق أو الُمراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أول

يخ النشـر، وُيراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فدار النشـر، ثم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلة عـن قائمـة المصـادر العر



تخضـع البحـوث لبرنامـج السـتال العلمـي ولتقويـم سـرّي لبيـان صاحيتها للنشـر، ول 	 

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان . 1
ّ

م المادة الُمرَسـلة للنشـر خال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
ُيبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده . 2 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
ُيبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خـال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقّومـون وجـوب إجـراء تعديـات أو إضافـات عليهـا قبـل . 	

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الماحظات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.. 	
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيـه بحثه، مع ثاثة . 	
ُ
ـق نسـخة واحدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

ة في أولوّية النشر: 	 
ّ
تراعي المجل

ير للبحث.- 1 م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.- 2 تار

ما أمكن ذلك.- 	
ّ
تنّوع مادة البحوث كل

ة.	 
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعّبر عن آراء أصحابها، ول تعّبر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية ل عاقة لها بمكانة الباحث.	 
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	 
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  غراض التعريف والتوثيـق، على بر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلمّيـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq :لكترونـي الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديات الازمة على البحوث المقبولة للنشر.	  لهيأة التحر



ثقافة االختالف.. نعمٌة أم  َنْقمة

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
الحمـد هلل ربِّ العالميـن، والصـاة والسـام على أشـرف ال

يـن. محّمـد J، وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

يز:  قال تعالى في محكم كتابه العز

وا 
ُ
َبائِـَل ِلََعاَرف

َ
َناُكْم ُشـُعوًبا َوق

ْ
ْنـَى وََجَعل

ُ
ٍر وَأ

َ
ْقَناُكْم ِمـْن َذك

َ
ا َخل يَُّهـا انلَّاُس إِنَـّ

َ
﴿يَـا أ

ْتَقاُكـْم إِنَّ اهلل َعلِيٌم َخبِـٌر﴾. )الحجرات:	1(
َ
َرَمُكـْم ِعْنـَد اهلل أ

ْ
ك

َ
إِنَّ أ

 للتعايـش السـلمّي، 
ً
 مشـرقة

ً
نسـانّيِة جمعـاء لوحـة مـا أروعهـا مـن كلمـاٍت رسـمت لاإ

 
ً
 إيجابّية

ً
قامِة مجتمعاٍت َيِقظة، يتبّنى أفراُدها رؤية يق لإ خـاء، وعّبـدت الطر والمحبـة، والإ

ّية على   النفِس البشـر
ُ
بية ا حسـًنا، غايُته تر ه منهًجا سـلوكيًّ

ِّ
 لمبـدأ )الختـاف(، ِبَعد

ً
بّنـاءة

ل.
ّ
دراك والتعق خـر، ونشـِر ثقافة الحـوار، لارتقاء نحـو قّمـة الإ

آ
ـل الـرأيِّ ال تقبُّ

ثبـات وجود   لإ
ٌ
 ثمينـة

ٌ
ـه صـراٌع مـن أجـل البقـاء، أو فرصـة

ّ
 ُيفهـَم – الختـاف- أن

ّ
 وأل

نسـان النقّية   تلـّوث ِفطـرة الإ
ْ

خـر، فُيتيـُح لنزغـات الشـيطان أن
آ
أحدهـم علـى حسـاب ال

مراٍض نفسـّيٍة ل 
أ
ا ل

ً
نـا( التـي ل تجلـب سـوى الويات لصاحبهـا، فيكون عبـد

أ
بَنزعـة )ال

ـّم الوقوع 
َ
ساسـّية للمجتمـع، وِمـن ث

أ
ِبَنـة ال

َّ
يجنـي منهـا سـوى مجانَبـة التقـوى، وتهديـم الل

فـي هاويـة التناحـر والتنـازع والِفراق.

 التنـّوع البشـرّي القائـم علـى وجـه البسـيطة لـم يكـن محـض صدفـة، بـل هـو 
ّ

إن

نسـان،   ابتـاٍء لهـذا الإ
ّ

نابـع مـن إرادٍة إلهّيـٍة حكيمـة كانـت، ومـا تـزال، وسـتبقى محـل

رحت 
ُ
مَم بـآراَء وأفـكاٍر متنّوعـٍة، ط

أ
دّي الـذي أثـرى ال

ّ
ومـن هـذا التنـّوع نشـأ الفكـر التعـد

ـا في ازدهارها  ا مهمًّ
ً

ا عن الجمود والتعّصـب، فكانت رافد
ً

للنقـاش العلمـّي الهـادئ، بعيـد

وتطّورها.



يـن، أو  خر
آ
فـكار ال

أ
ذعـان ل  احتـرام ثقافـة الختـاف ل يعنـي بالضـرورة الإ

ّ
نعـم، إن

جابتهـم أو تصديقهـم في  الندمـاج الفكـرّي والثقافـّي فيهـا، أو التقّبـل لهـا، ول موِجـب لإ

مـر أن يكـون خاضًعـا للحـوار، وأن يكـون تقّبل 
أ
 مـا فـي ال

ّ
ـف فيـه، كل

َ
الموضـوع الُمختل

خـر والتعايـش معـه سـّيد الموقـف، بغـّض النظـر عـن النتائـج التي قـد تكـون متوافقة 
آ
ال

أو غيـر متوافقة. 

ـة )الِخزانـة( - منـذ تأسيسـها- شـرعت أبوابهـا أمـام 
ّ
 مجل

ّ
ومـن هـذا المنطلـق، فـإن

هـذا  فـي  للدخـول  ديـان؛ 
أ
وال والقومّيـات،  الجنسـّيات،  ى 

ّ
شـت مـن  الكـرام  الباحثيـن 

بّيـة كانـت أو مشـرقّية،  فـة والعقـول الواعيـة، مغر
ّ
قـام المثق

أ
المضمـار، فاسـتنطقت ال

بّيـة أو أعجمّيـة، واسـتثمرت هـذا التنـّوع في إثراء السـاحة المعرفّية - خاّصـة التراثّية  عر

ة، أبرزت لنـا مكنوناٍت 
ّ

ّيـٍة وعلمّيـة مهّمـة من مشـارَب وثقافـاٍت عد منهـا - بنتاجـاٍت فكر

مـت خدمـات جليلـة لرّوادهـا. 
ّ

مـة فـي عالـم المخطـوط، وقد قيِّ

والحـوار  العلمـّي،  والبيـان  خـر، 
آ
ال الـرأي  ـل  وتقبُّ والمهنّيـة،  العتـدال،  وسـيبقى 

ين ما بقيت – إن شـاء هللا  خر
آ
ـة )الِخزانـة( فـي عاقتها مـع ال

ّ
الهـادئ، منهًجـا ثابًتـا لمجل

تعالـى- وإن اختلفـوا معهـا.

ميـر المؤمنين علّي بـن أبي طالبj فـي عهده لمالك 
أ
ويطيـب لنـا أن نختـم بـالم ل

شـتر رضوان هللا عليـه، حيث قال: 
أ
ال

ِق> ْ
ل

َ
 ِفي الخ

َ
ظيٌر لك

َ
يِن، أو ن

ِّ
 في الد

َ
 لك

ٌ
ا أخ اِن: إمَّ

َ
عّية- ِصنف ُهم- أي الرَّ

َّ
إن

َ
<ف

 وآخًرا... 
ً

والحمد هلل أول
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الملّخص

علـى الرغـم مـن أّن االستشـراق بدأ ألغراض غيـر علميّة، ومنهـا اسـتعماريّة، لكّنه لم 

يخـُل مـن مستشـرقين قّدمـوا خدمـاٍت جليلًة للتـراث العربـّي، ومن ضمن تلـك الجهود، 

ترجمـُة حكـٍم لإمـام علّي منذ القرن السـابع عشـر، في وقت كانت كثيـٌر من الكتب 

العربيّـة مخطوطـة، وصعبـة المنـال. ومـن خـلل هـذا البحـث يمكـن للقـارئ أن يلحظ 

مـدى اهتمـام هـؤالء المستشـرقين ِبِحَكـِم اإلمـام، تمثّـل فـي بحثهـم عنهـا وترجمتهـا 

ونشـرها. وكذلـك تتبّيـن مـدى أهّميّـة ِحَكم اإلمـام لدى المستشـرقين؛ ذلـك أن كثيرًا من 

هـذه الحكـم قـد تُرجمت مـرّاٍت عّدة إلـى اللغـات األوربيّة. 

فـي هـذا البحـث نحاول إعطـاء مثال على ذلك؛ من خلل تقديم سـّت عشـرة حكمًة 

تُرِجمـت مئـة مرٍّة إلى اللغـات اإلنكليزيّة والفرنسـيّة واأللمانيّة واإلسـبانيّة واللتينيّة، في 

حقبة مبكرة، وهي المّدة التي تبتدئ بالقرن السـابع عشـر وحتى القرن التاسـع عشـر.
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Abstract

Although Orientalism began for non-scientific purposes, primarily 
colonialism, it was not without orientalists who provided great services 
to the Arab heritage. Among those efforts - since the seventeenth 
century - was the translation of Imam Ali’s )s( wisdom sayings. That 
was during the time when many Arabic books were still manuscripts 
and hard to reach. Through this research, the reader can notice the 
extent of the interest of these orientalists in the wisdom sayings of the 
Imam )s(, which was illustrated in their researches, translations and 
publications. Likewise, the importance of the Imam’s words in the 
eyes of orientalists becomes apparent, as many of these rulings have 
been translated several times into European languages.

In this study we try to give an example of the mentioned facts. 
This was accomplished by putting forward sixteen wisdom sayings 
that have been translated over a hundred times into English, French, 
German, Spanish and Latin, in an early era, the period starting from 
the seventeenth century to the nineteenth century.
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المقّدمة

منـذ القـرن السـابع عشـر وحتـى اليـوم تتوالـى ترجمـات ِحكـم اإلمـام علـّي إلى 

العديـد مـن اللغـات فـي العالـم، ومنهـا اللغـات األوربيّـة، ومـن الطبيعـي أّن هـؤالء 

المترجميـن المحّدثيـن يترجمـون عـادًة عـن نصـوٍص مطبوعـة ومحّققـة في أغلبهـا، أّما 

المترجمـون القدمـاء فإنّهـم كانـوا يترجمون من مخطوطـات عربيٍة إلى لغاتهم، وال شـّك 

أّن الترجمـة عـن مخطوط ليسـت كالترجمة عـن كتاٍب مطبوع، وفي هـذا البحث نحاول 

إعطـاء صـورة عـن جهـود واهتمـام أولئـك المستشـرقين القدمـاء، الذيـن ترجمـوا حكـم 

اإلمـام إلى اللغـات: اللتينيّة، واإلنكليزيّة، واأللمانيّة، والفرنسـيّة، واإلسـبانيّة، منذ القرن 

السـابع عشـر حتـى نهايـة القـرن التاسـع عشـر، ومـن خللهـا يمكـن أن نستشـّف مـدى 

الجهـود الكبيـرة فـي ترجمة هذه الحكم؛ ألّن حكم اإلمام تحتـاج إلى تأّمٍل وتفكير، وكان 

ـا مخطوطًا. وفي  ال بـّد للمترِجـم أن يُطيـل النظـر فـي النـّص المكتوب؛ ألنّـه كان يقرأ نصًّ

الوقـت نفسـه فـإّن هـذه الترجمـات تدّل على أّن المستشـرقين قـد اكتشـفوا مبكرًا مدى 

أهّميـة هـذه الحكـم، وضـرورة ترجمتها إلـى اللغـات األوربيّة. 

إّن عمليـة العثـور علـى هذه الحكم المنثـورة في كتٍب قديمة ونادرة لـم تكن عمليًة 

سـهلة، ولهـذا فـإّن جمعهـا يُعـّد إحياء لهـا، والكثيـر منها يصعـب العثور عليها بسـهولة، 

وقـد التزمنـا بترتيـب هذه الِحكم حسـب الترتيب األلفبائـّي لنصوصهـا العربيّة، في حين 

رتّبنـا الترجمـات الـواردة في كّل حكمٍة حسـب تاريـخ صدور الترجمة األقـدم فاألقدم.
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]1[
<إذا تـّم الـعـقــُل َنـقــَـَص الـكـــالم>)1)

تُرجمـت هـذه ثمانـي مـرّات إلـى ثلث لغات؛ سـّت مـرّات إلـى اللتينيّة، ومـرّة إلى 

اإلنكليزيّـة واأللمانيّـة، بيـن عامـي )1623( و )1843م(، وكمـا يأتي:

1. ترجمهـا المستشـرق تومـاس اربانيـوس مـع المستشـرق سـكاليجر، إلـى اللتينيّة، 

عـام )1623م(:

“Cum deficit )seu finitur( intellectus, dififit oratio”)2(.

2. ترجمها المستشرق روستكارد إلى اللتينيّة، عام )1709م(: 

“Cum erfectus fuerit intellectus diminuuntur verba”)3(.

3. ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللتينيّة عام )1806م(:

“Cum deficit intellectus, deficit oratio”)4(.

4. ترجمها المستشرق جولي إلى اإلنكليزيّة عام )1832م(:

“When sense abounds words are few”)5(.

واإليجاز:  اإلعجاز  ينظر:   ،علّي اإلمام  حكم  من  باعتبارها  والثعالبّي  الجاحظ  الحكمة  )1( ذكر 

الثعالبّي: 29؛ نهج البلغة، طبعة الصالح: 480، طبعة إبراهيم: 2/ 320، شرح نهج البلغة: ابن 

ميثم: 5/ 255، عـُيون الحكم والمواعظ: الواسطّي: 124، شرح مئة كلمة: ابن ميثم 32، خمسة 

آالف حكمة: علّي عاشور:34، الكتاب المعجم لموضوعات نهج البلغة: كاظم األرفع: 178، مصادر 

نهج البلغة: عبد الزهراء الخطيب: 4/ 56، يعلّق محّمد أبو الفضل إبراهيم: <كان يقال: إذا رأيتم 

الرجل يُطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنّه يُلقـّى الحكمة>. نهج البلغة: 320/2.

)2( SCALIGERI: Proverbiorvm Arabicorvm, p. 57.

)3( ROSTGAARD, Friderico: Enchiridion studiosi, arabice conscriptum a Borhaedino 
al-Zernouchi, 1709, 157.

)4( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806, 139.

)5( YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, 1832. N. 27.
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5. ترجمها إلى األلمانيّة المستشرق فليشر عام )1837م(:

“Bei reifem Verstande ist des Redens wenig“)1(.

6. في سنة )1838م(، ترجمها المستشرق كاسباري إلى اللغة اللتينيّة:

«Quum perfecta est intelligentia hominis, pauca est loquela ejus; 
contra persuasum tibi sit de stoliditate hominis, si multiloquus est»)2(.

7. في عام )1843م(، ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللتينيّة مرتين، األولى:

“Quando prudentia perfecta est, sermo paucus est”)3(. 

8. والثانية:

“Quum prudentia perfecta est, sermo diminuitur”)4(.

]2[
<إذا جاَء القـَضا َعـِمي البـَصـَر وإذا نـََزَل الـقـََدُر بـَطـََل الحـََذر>)))

تُرجمـت هـذه الحكمـة سـّت مـرّاٍت إلـى اللغـات األوربيّـة بيـن عامـي )1828م( و 

)1899م(؛ ثـلث مـرّاٍت إلـى األلمانيّة، مرتـان إلى الفرنسـيّة، ومرّة واحدة إلـى اللتينيّة، 

)1( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. 26.

)2( CASPARI, Carolus: Enchiridion Studiosi, )BORHAN-ED-DINI ES-SERNUDJI, praefatus 

est Henricus Orthobius Fleischer, Lipsiae, Sumtibus Baumgaertneri, 1838. p. 28, p. 46.

)3( FREYTAG: Arabum Proverbia, 1843, III, p. 51.

)4( FREYTAG: Arabum proverbia, 1843, III, pp. 643-44.

)5( تُروى هذه الحكمة بأشكال مختلفة؛ فروى الجاحظ في كتاب الحيوان حكمتين، األولى في: 2/ 

513، بالشكل التالي:<إذا جاء القدُر َعمي البصُر> ثّم في: 6/ 310 أورد: <إذا جاء القدُر لم ينفع 

الحذر>، وروى العسكرّي في جمهرة األمثال: 1/ 146 <إذا نزل القدُر َعمي البصُر> وكذا وردت أيضاً 

عند ابن عبد ربه في العقد الفريد: 77/3، وورد القسم الثاني منها في المستطرف لألبشيهّي: 1/ 

42، وجاء في األمثال المغربيّة: ابن عزوز: <اذا نزلت األقدار، انعمت األبصار>، ينظر:

IBN AZZUZ: Refranero marroquí, 1954, I, nº. 46, p. 22.
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وكمـا يأتي:

1. ترجمها المستشرق رينو إلى الفرنسيّة عام )1828م(:

“Quand le décret de Dieu arrive, les yeux ne voient plus.

Quand le destin a prononcé, les précautions sont inutiles”)1(.

2. ترجمها المستشرق فليشر إلى األلمانيّة سنة )1837م(:

“Kommt das Verhängniss, so erblindet das Auge”)2(.

3. وترجـم المستشـرق فليشـر القسـم الثانـي من هذه الحكمـة إلى األلمانيّـة مرّتين 

فـي موضعيـن مختلفيـن، سـنة )1837م( الترجمة األولى:

“Wenn das Geschick kommt, wird die Vorsicht unnütz”)3(.

4. والترجمة الثانية:

“Kommt das Verhängniss, so ist die Vorsicht unnütz”)4(.

5. ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللتينيّة سنة )1843م(:

«Quum fatum venit, oculus caecus est»)5(.

)1( REINAUD, M.: Monuments arabes, persans, et turcs du Cabinet, 1828, Paris, II, 31. 

)2( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, pp. 88-89; Nº 12.

من ترجمة فليشر لبعض األمثال المختارة: إذا جاء القدر عمي البصر.

)3( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. 48.

حسب رواية الوطواط في مطلوب كّل طالب: 49: <إذا حّل القدُر بَطل الحذُر>.

)4( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, pp. 88-89; Nº 11.

من ترجمة فليشر لبعض األمثال المختارة: <إذا جاء القدُر ال ينفعك الحذُر>.

)5( FREYTAG: Arabum proverbia, 1843, vol. III, p. 2.

رواه فرايتاغ بالشكل التالي: <إذا أتى القدُر َعِمي البََصر>.
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6. ترجمها المستشرق رات إلى الفرنسيّة عام )1899م(:

“Quand le destin doit s’accomplir, vaines sont les précautions”)1(.

]3[
<أّول الـغـَـضـَِب جـُنــوٌن وآخـُرُه نـَـَدٌم>)2)

تُرجمـت هـذه الحكمـة خمـس مـرّاٍت إلـى اللغـات األوربيّـة بيـن عامـي )1615م( و 

)1843م(، مرّتـان إلـى اإلسـبانيّة، ومرّتـان إلـى اللتينيّة، ومـرّة إلى الفرنسـيّة، وكما يأتي: 

1. ترجم هذه الحكمة إلى اللغة اللتينيّة المستشرق اربانيوس سنة )1615م(:

“Initium irae furor est, finis vero poenitentia”)3(

2. ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى اللغة اإلسبانيّة سنة )1793م(:

“Guárdate de la ira, porque su principio es el furor, y su fin el 
arrepentimiento”)4(.

3. ترجمها خوسيه دي ال توّري في القرن الثامن عشر إلى اإلسبانيّة:

“El principio de la ira es el furor, y su fin el arrepentimiento”)5( .

4. ترجمها المستشرق بوكتور إلى الفرنسيّة عام )1828م(:

“La colère commence par la folie et finit par le repentir”)6(.

)1( RAT: Recueil des morceaux choisis, Paris, 1899, I, 74.

)2( هكذا وردت عند ابن أبي الحديد في شرح نهج البلغة: 20/ 327، وفي ألف كلمة لإمام:47، أّما 

في عـُيون الحكم والمواعظ: 69.

)3( ERPENIUS: Grammatica arabica, p. 282.

)4( LOZANO: Parafrasis árabe, p. 208-9.

)5( DE LA TORRE: Los refranes, ed. Mohammed Amrani, nº. 43, p. 75.

)6( BOCTHOR: Dictionnaire, 1828, vol. I, p. 166.
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5. في عام )1843م( ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللتينيّة:

“Irae initium insania est, finis poenitentia”)1(.

]4[
<الـســّـِعـيــُد َمـْن ُوِعــَظ بـِغـَيـِْره والشـّقـيُّ 

َمن اتَـّعـََظ بـِِه غـَيـُْرُه>)2)

تُرجمـت هـذه الحكمـة خمـس مـرّاٍت إلـى اللغـات األوربيّـة بيـن عامـي )1832م( و 

)1893م(؛ ثـلث مـرّاٍت إلـى اللغة اإلنكليزيّة، ومرّة إلى األلمانيّة، والفرنسـيّة، وكما يأتي: 

1. ترجمها المستشرق جولي إلى اإلنكليزيّة عام )1832م(:

“The fortunate are they who take example and not such as afford 
one.”)3(.

2. ترجمها إلى األلمانيّة المستشرق فليشر عام )1837م(:

“Wohl dem der sich durch andrer Beispiel warnen lässt”)4(.

3. ترجمها المستشرق كازيميرسكي إلى الفرنسيّة سنة )1860م(:

“Heureux est celui qui est averti par le malheur d´un autre, malheureux 
est celui qui par ses malheurs sert d´avertissement à d´autres”)5(.

)1( FREYTAG: Arabum Proverbia, 1843, III, p. 25.

)2( البيان والتبيـين: 57/2، شرح نهج البلغة: 289/20، ألف كلمة لإمام: 24، جنة الرضا: ابن عاصم: 

2/ 293، الكتاب المعجم لموضوعات نهج البلغة: 229، وورد القسم األول منه <السعيد من ُوعظ 

بغيره>في اإلعجاز واإليجاز: 34.

)3( YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, nº. 34.

)4( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, Leipzig, 1837, p. 42.

)5( KAZIMIRSKI, A. De Biberstein: Dictionnaire arabe-français, contenant toutes les rac-

ines de la langue arabe, Paris, 1860, vol. II, p. 1568.
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4. ترجمها المستشرق لين إلى اإلنكليزيّة عام )1874م(:

“The fortunate is he who takes warning by others, and the unfortunate 
is he by whom others take warning”)1(.

5. ترجمها المستشرق لين إلى اإلنكليزيّة عام )1893م(:

“The happy is he who is exhorted, or admonished, or warned, 
by the example of another, and the unhappy is he by the 
example of whom another becomes exhorted, or admonished, 
or warned”)2(.

]([
<َسـالَمـُة اإلنـْسـاِن في ِحـفـِْظ الِلسـاِن>)3)

تُرجمـت هـذه الحكمـة أربـع مـرّاٍت إلـى اللغـات األوربيّـة بيـن عامـي )1718م( و 

)1837م(؛ مرّتـان إلـى األلمانيّـة، ومـرّة إلـى اللتينيّـة، واإلنكليزيّـة، وكمـا يأتـي: 

1. ترجمها المستشرق اوكلي إلى اإلنكليزيّة عام )1718م(: 

“He is an Understanding Man, that refrains his Tongue from 
Detraction”)4(.

2. ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللتينيّة عام )1806م(: 

“Hominis Talus in linguae continentia”)5(. 

3. ترجمها إلى األلمانيّة المستشرق فليشر عام )1837م(:

“Des Menschen Sicherheit beruht auf Bewachung seiner 

)1( LANE: Arabic English lexicon, 1874, V, p. 1937.

)2( LANE: Arabic English lexicon, 1893, VIII, p. 2953.

)3( مطلوب كّل طالب: 73، وفي رواية أخرى: <سلمة اإلنسان في حفظ اللسان>.

)4( OCKLEY, Simon: History of the Saracens, Cambridge, 1757, II, p. 339; ed. London, 1847, 

II, p. 341,nº 56.

)5( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806, 19.
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Zunge”)1(.

4. ترجمها المستشرق سوسين إلى األلمانيّة سنة )1878م(:

“Die Wohlfahrt des Menschen beruht darauf, dass er seine Zunge 
hüte”)2(.

]6[
<سـَْل َعـن الجـاِر قـَبـَْل الّدار، والـّرفـيـِق قـَبـَْل الطـّريق>)3)

تُرجمـت هـذه الحكمـة تسـع مرّاٍت إلـى اللغات األوربيّة؛ ثـلث مرّاٍت إلـى اللتينيّة، 

ومرتـان إلـى اإلسـبانيّة، والفرنسـيّة، واأللمانيّـة، بيـن عامـي )1615م( و )1899م(، وكمـا 

يأتي: 

1. ترجم هذه الحكمة إلى اللغة اللتينيّة المستشرق اربانيوس سنة )1615م(:

“Quaere vicinum ante domum, & socium ante viam”.)4(.

2. وترجم القسم الثاني منها إلى اللتينيّة المستشرق روسكارتن عام )1764م(:

“Quare focium ante iter”.)5(.

3. ترجمها المستشرق بابلو لوثانو إلى اللغة اإلسبانيّة سنة )1793م(:

“Pregunta por el vecino antes que por el camino. Pregunta por el 

)1( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, Leipzig, 1837, pp. 72-73, N. 115, 117.

)2( SOCIN: Arabische Sprichwörter Und Redensarten, 1878, p. 10, p. 26; Nº 368.

)3( وردت في نهج البلغة، طبعة الصالح: 405، عـُيون الحكم والمواعظ: 284، وغـُرر الحكم ودرر 

الكلم: 294، والمستطرف: 1/ 42، وخمسة آالف حكمة: 275.

)4( ERPENIUS: Grammatica arabica, p. 282.

)5( ROSTGAARD, Fridericus: Arabum philosophia popularis, sive Sylloge nova proversio-

rum. A Jacobo Salomone Damasceno dictata; excepit et interpretatus est … fridericus 

Rostgaard… Edidit cum adontationibus nonnullis Joanner Christianus Kallius, Hafniae, 

1764, 91.
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compañero antes que por el camino”.)1(.

4. ترجمها خوسيه دي ال توّري إلى اإلسبانيّة في القرن الثامن عشر:

“Busca vecino antes que casa, y compañero antes que el camino”.)2( .

5. ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللتينيّة عام )1806م(: 

“Interroga de socio, priusquam viam cum eo ingrediaris, et de 
vicino, priusquam domum conducas”.)3(. 

6. ترجمها المستشرق بوكتور إلى الفرنسيّة عام )1828م(:

“Il faut connaltre son voisin avant de prendre une maison, et son 
compagnon avant de se mettre en voyage”.)4(

7. ترجمها إلى األلمانيّة المستشرق غوستاف فلوغل عام )1829م(:

“Frage nach dem Nachbar, ehe Du das Haus kaufst, und nach- dem 
Reisegefährten, ehe Du den Weg antrittst”.)5(.

8. وترجمها المستشرق سوسين إلى األلمانيّة، عام )1844م(:

“Arbeite, are es auch nur, um einen Pfennig zu gewinnen, und ziehe 
den Müssiggänger sur Rechenschaft!. Wähle dir den Reisebegleiter 

)1( LOZANO: Paráfrasis árabe, pp. 212-13.

المستشرق لوثانو ترجمها في نّصين منفصلين، وقد جمعناهما سوية.

)2( DE LA TORRE: Los refranes, ed. Mohammed Amrani, nº. 223, p. 87.

)3( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806, 77. 

)4( BOCTHOR: Dictionnaire Français-Arabe, 1828, vol. I, p. 174.

)5( FLÜGEL, Gustav: Der Vertraute Gefährte des Einsamen in Schlagfertigen Gegenreden, 
Ettseâlebi aus Nisabur, Wien, 1829, 203.
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und dann rest den Weg!”)1(

9. ترجمها المستشرق رات إلى الفرنسيّة عام )1899م(:

“Informe-toi de ton compagnon de voyage, avant de te mettre en 
route, et du voisin, avant d‘aller habiter une maison”)2(. 

]7[
<العـــالــــُم يـَعـِْرُف الجـــاهَل ألنـّـُه كاَن جــاِهـــاًل والجاِهـُل ال 

َيعـِْرُف العـــاِلَم ألنـُّه لـَْم يـَكـُـْن عـاِلــًما>)3)

تُرجمـت هـذه الحكمـة خمس مـرّاٍت إلـى اللغات األوربيّـة بين عامـي )1757م( و 

)1843م(؛ مرّتـان إلـى اإلنكليزيّـة، ومرّتـان إلـى اللتينيّـة، ومرّة إلى اإلسـبانيّة:

1. ترجمها المستشرق اوكلي إلى اإلنكليزيّة عام )1757م(:

“A wise man knoweth a fool, because he hath formerly been 
ignorant himself; but a fool doth not know a wise man, because he 
never was wise himself ”)4(.

2. ترجمها المستشرق هيريت إلى اللتينيّة عام )1770م(:

“Doctus nouït indo ctum, quia indo cuts fuit; sed indoctus non 

)1( SOCIN, Albert: Arabische Sprichwörter und Redensarten, )1. ed. 1844( ed. Dr. Martin 
Sändig, 1967, Germany, p. 12..

)2( RAT: Recueil des morceaux choisis, Paris, 1899, I, 78.

)3(  من الحكم المنسوبة لإمام. شرح نهج البلغة، تحقيق محّمد أبو الفضل إبراهيم: 20/ 332، 

لإمام: 50، خمسة آالف  كلمة  ألف  إبراهيم: 20/ 442،  تحقيق محّمد  الحديد،  أبي  ابن  شرح 

حكمة: 308. وروى الواسطّي في عـُيون الحكم والمواعظ: 52: <الجاهل ال يعرف العالم ألنّه لم 

يكن من قبل عالًما>، ونسب حنين بن إسحاق هذه الحكمة إلى أرسطوطاليس، ينظر:

Libro de los buenos proverbios, 262.

)4( OCKLEY: History of the Saracens, Cambridge, II, p. 346; ed. London, p. 344.
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nouit doctum, quia doctus non fuit”)1(.

3. ترجمها خوسيه دي ال توّري في القرن الثامن عشر إلى اإلسبانيّة:

“El sabio conoce al ignorante porque él fue ignorante, y éste no 

conoce al sabio porque él no fue sabio.”)2( .

4. ترجمها المستشرق ويستون إلى اإلنكليزيّة عام )1805م(: 

The learned man knows the foo’, but the fool cannot find out the 
learned man.)3(.

5. ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللتينيّة سنة )1843م(:

“Doctus ignorantem novit, quia ante doctrinam suam ignorans fuit 
et ignorans doctum non novit, quia ante ignorantiam suam doctus 
non fuit”)4(.

]8[
ـِْبِه>))) <قـَلـُْب األحـَْمـِق في ِفـيه َوِلسـاُن الـعـاقـِِل في قـَل

تُرجمـت هـذه الحكمـة خمـس مّراٍت إلـى اللغـات األوربيّة بيـن عامي )1623م( 

)1( رواها المستشرق هيريت بالشكل التالي: <العالم عرف الجاهل ألنّه كان جاهلً، والجاهل ال يعرف 

العالم ألنّه ال كان عالًما>.
HIRIT, Ioan Frider: Istitutiones Arabicae Lingvae, Ienae, 1770, 256.

)2( DE LA TORRE: Los refranes, ed. Mohammed Amrani, nº. 258, p. 89.

)3( WESTON, Stephen: Moral Aphorisms in Arabic, and a Persian Commentary in Verse, 
London, 1805, 17.

لم  والجاهل  جاهلً،  صار  ألنّه  الجاهل  عرف  <العالم  التالي:  بالشكل  فرايتاغ  المستشرق  )4( قرأها 

يعرف العالم ألنّه صار عالًما>.

FREYTAG: Arabum proverbia, 1843, vol. III, p. 357.

)5( ذكر الحكمة الجاحظ والثعالبّي باعتبارها من حكم اإلمام علّي، ينظر: اإلعجاز واإليجاز:30، 

المختارات من كتاب غرر الحكم: اآلمدّي: 98، وورد في كتاب المعجم لموضوعات نهج البلغة: 

212: <لسان العاقل وراء قلبه، وقلب األحمق وراء لسانه>. 
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و )1843م(: ثـلث مـّراٍت إلـى اللغـة اللتينيّـة، ومرّتـان إلـى اللغـة األلمانيّـة، وكمـا 

تي: يأ

1. ترجمها المستشرق اربين إلى اللتينيّة عام )1623م(: 

Cor stulti in ore ejus: lingua autem prudentis in corde ejus.)1(. 

2. ترجمها إلى األلمانيّة المستشرق فريدريش هيزيل عام )1784م(:

“Der Tarr hat ſein Herz auf der Zunge; der Weiſe aber ſeine Zunge 
im Herzen“.)2(.

3. ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللتينيّة عام )1806م(: 

“Cor stulti in ejus ore, et lingua sapientis in corde ejus est”)3(. 

4. ترجمها إلى األلمانيّة المستشرق غوستاف ستيكل عام )1833م(:

“Das Herz des Thoren ist auf seiner Zunge, die Zunge des Weisen 
in seinem Herzen“.)4(

5. ترجمها المستشرق فرايتاغ، سنة )1843م(، إلى اللتينيّة:

“Cor stulti in ejus ore et lingua prudentis in ejus corde est”)5(.

)1( ERPENII et SCALIGERI: Proverbiorvm arabicorvm Centuriae duae, Lugduni, 

 1623, 57.

)2( FRIEDRICH HEZEL, Johann Wilhelm: Anweisung zur Arabischen Sprache, Leipzig, 

1784, 78.

)3( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806, 99.

)4( STICKEL: Annes Gustavus: Qua ad Audiendam Orationem Professionis Theologiae Ex-

traordinariae, Ienae, 1833, 15.

)5( FREYTAG: Arabum proverbia, III, 420.
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]9[
<قـيـَْمـُة كـُّل اْمرئ ما ُيحـْـِســنـُـه>)1)

تـُــرجمت هـذه الحكمـة إحدى عشـرة مرّة، على األقـّل، إلى اللغـات األوربيّة، وهي 

مـن أشـهر مـا قاله اإلمام، ونالت إعجـاب النّقاد واألدباء العرب واألجانب على حدٍّ سـواء، 

فقـال الجاحـظ فـي كتابـه البيان والتبيــين: <فلو لم نقـف من هذا الكتـاب إاّل على هذه 

الكلمـة لوجدناها شـافيًة كافيـة، ومجزيًة مغنية، بل لوجدناها فاضلـة عن الكفاية، وغير 

مقصـرة عـن الغايـة>)2(. ووصفها الشـريف الرضـّي بأنّها <ال تُصاب لها قيمـة، وال تُوزن بها 

حكمة، وال تُقـرن بها كلمة>)3(.

وقـد تُرجمـت هـذه الحكمـة قبـل عـام )1900م(، أربع مـرّاٍت إلـى اللتينيّـة، وثلث 

مـرّاٍت إلـى اإلنكليزيّـة، واأللمانيّـة، ومـرّة واحدة إلى اإلسـبانيّة، بين األعـوام )1661م( و 

)1843م(، وهـا هـي نصـوص الترجمات: 

1. ترجمها المستشرق بوكوك إلى اللتينيّة عام )1661م(:

«Valor uniascujusgs, juxta quem sc. aestimar debet, est illu in quo 
excellit, seu quod callet»)4(.

)1(  ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين: 1/ 88 و 2/ 77، والثعالبّي في اإلعجاز واإليجاز: 27، وكذا 

في التمثيل والمحاضرة: 29، نهج البلغة، ط الصالح: 284، شرح نهج البلغة: ابن ميثم: 5/ 263، 

ظلل نهج البلغة: 121/6، منهاج البراعة: 141/21. ووقف الخطيب في مصادر نهج البلغة، وقفة 

متأنّية عند هذه الحكمة: 4/ 69-79. ووردت عند اآلمدّي في )غرر الحكم(: 352 بالشكل التالي: 

<قيمة كّل امرٍئ ما يعلم>. 
وقال الوطواط في مطلوب كّل طالب: <كّل من زاد علمه زاد في صدور الناس قدرة، وكّل من نقص 

علمه نقص في صدور الناس جاهه وحشمته>: 7. 

وكتب ابن ميثم البحرانّي: <يعني عزّة كّل شخٍص واحترامه بين الناس بمقدار علمه، فإذا شئت 

زيادة قيمتك فزد علمك؛ فإّن زيادة القيمة ونقصانها باعتبار العلم>، )شرح مئة كلمة:8(

)2( البيان والتبيين: 83/1.

)3( نهج البلغة: طبعة محّمد أبو الفضل إبراهيم: 1/ 323. 

)4( POCOCKII, EDVARD: Lamiato’lAjam, Carmen Tograi, Oxonii, 1661. p. 177.
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2. ترجمها المستشرق اوكلي إلى اإلنكليزيّة عام )1718م(: 

“The value of every man is the good which he doth”)1(.

3. ترجمها المستشرق بابلو لوثانو عام )1793م( إلى اإلسبانيّة:

“Cada uno vale más conforme es mas bueno”)2(.

4. ترجمها كورنيليوس فان وينين مرتين إلى اللتينيّة عام )1806م(؛ األولى: 

“Prætium viri constituunt bonæ ejus actiones”)3(. 

5. والثانية، في موضعٍ آخر من كتابه:

“Pretium cujuslibet viri constituunt bonæ ejus actiones”)4(.

6. ترجمها إلى اإللمانيّة المستشرق غوستاف ستيكل عام )1833م(:

“Der Werth jedes Mannes, wieviel er Gutes that“)5(.

7. ترجمها المستشرق جولي إلى اإلنكليزيّة عام )1832م(:

“Man is estimated by his virtues.”)6(.

)1( OCKLEY: History of the Saracens, Cambridge, II, p. 342; ed. London, p. 342.

)2( LOZANO: Paráfrasis árabe, p. 181.

)3( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806, 31.

في المرّة األولى ترجم المستشرق ونين رواية الحكمة: <قيمة المرء ما يُحسنه>.

)4( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806.

في المرّة الثانية ترجم: )قيمة كّل امرٍئ ما يُحسنه(. 

)5( STICKEL: Annes Gustavus: Qua ad Audiendam Orationem Professionis Theologiae Ex-

traordinariae, Ienae, 1833, 12.

)6( YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, Nº. 5.
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8. وترجمها بوركهارت إلى اإلنكليزيّة عام )1830م(:

“The value of each man consists in what he does well”)1(.

9. ترجمها ويليام أوسيلي إلى األلمانيّة عام )1834م(:

“Der Werth eines jeden Mannes )besteht in( seinen guten Thaten”)2(.

10. ترجمها إلى األلمانيّة المستشرق فليشر عام )1837م(:

“Jedermann gilt, was er versteht )Jedermanns Werth bestimmt ich 
nach seinen Kenntnissen und Fertigkeiten(”)3(.

11. في عام )1843م( ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللتينيّة:

“Tantum valet vir quantum bene agit”)4(.

]10[
<ال تـَـنـْـُظـْر إلى َمـن قـال، وانـْظـُـْر إلى ما قال>)))

تُرجمت هذه الحكمة خمس مرّاٍت إلى اللغات األوربيّة بين عامي )1612م( و )1738م(؛ 

مرّتان إلى اللتينيّة، ومرتان إلى األلمانية، ومرّة واحدة إلى اإلنكليزيّة، وكما يأتي: 

1. ترجمها المستشرق اربين إلى اللتينيّة عام )1623م(:

“Ne respice ad eum qui dixit; sed réspice ad id quod dixit”)6(.

)1( BURCKHARDT: Arabic proverbs, p. 149.

)2( OUSELEY: Oder die Sitten und Gebrauche der neueren Aegyptier, p. 228.

)3( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. 6.

)4( FREYTAG: Arabum proverbia, III, 644

)5( أوردها الجاحظ والثعالبّي باعتبارها من حكم اإلمام، ينظر: اإلعجاز واإليجاز:28، مطلوب كّل 

طالب: 11. يعلّق الوطواط على هذه الحكمة بقوله: <إذا سمعت كلًما فل تنظر إلى حال قائله، 

ولكن انظر إلى كثرة طائله، فرّب جاهل يقول خيرًا، ورّب فاضل يقول شرًّا>. وجاء في شرح مئة 

كلمة: <كما قيل الحكمة ضالّة المؤمن، أينما وجدها أخذها>: 12.

)6( ERPENII et SCALIGERI: Proverbiorvm arabicorvm Centuriae duae, Lugduni, 1623, 59.
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2. ترجمها إلى األلمانيّة المستشرق فريدريش هيزيل عام )1784م(:

Siehe nicht auf den, welcher redet, sondern auf das, was er redet.)1(.

3. ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللتينيّة عام )1806م(: 

“...attende ad id, quod quis loquitur, non vero ad eum, qui loquitur”)2(. 

4. ترجمها المستشرق جولي إلى اإلنكليزيّة عام )1832م(:

“Mird not who speaks, altend to what is said”)3(.

5. ترجمها إلى األلمانيّة المستشرق فليشر عام )1837م(:

“Sich nicht den an, der gesprochen, sieh das an, was er gesprochen“)4(.

]11[
ـْـبـِه، وِلســاُن األْحـَمـــِق في ِفـْيــه>))) <ِلســاُن الـعــاِقِل في َقـل

تُرجمـت هـذه الحكمة سـّت مرّاٍت إلـى اللغات األوربيّـة، ثلث مرّاٍت إلـى األلمانيّة، 

ومرتـان إلـى اإلنكليزيّة، ومرّة إلى اللتينيّة، بين عامـي )1718م( و )1843م(، وكما يأتي:

1. ترجمها المستشرق اوكلي إلى اإلنكليزيّة عام )1718م(: 

“The tongue of a wise man lieth behind his heart

)1( FRIEDRICH HEZEL, Johann Wilhelm: Anweisung zur Arabischen Sprache, Leipzig, 
1784, 84.

)2( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806, 69.

)3( YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, Nº. 11.

)4( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, Leipzig, 1837, p. 10.

)5( وردت هذه الحكمة في نهج اللغة، ط الصالح: 476: <لسان العاقل وراء قلبه، وقلب األحمق وراء 

لسانه>، وكذلك: <قلب األحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه>، نهج البلغة طبعة إبراهيم: 2/ 

316، وروى الوطواط القسم األول منها في مطلوب كّل طالب: 57، ورواها اآلمدّي في غـُرر الحكم 

ودرر الكلم:394: <لسان العاقل وراء قلبه>، وورد عند الواسطّي في عـُيون الحكم والمواعظ: 429: 

<لسان العاقل وراء قلبه وقلب األحمق وراء لسانه>. علّق الوطواط بقوله: <كّل سّر يكون في قلب 
األحمق يذيعه بلسانه ويشيعه إلخوانه>. مطلوب كّل طالب: 57.
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The heart of a fool lieth behind his tongue”)1(.

2. ترجمها فريدريش هيزيل إلى األلمانيّة عام )1784م(:

“Der Narr hat sein Herz auf der Zunge;

der Weise aber seine Zunge im Herzen”.)2(.

3. وترجمها إلى اإلنكليزيّة أيًضا المستشرق بوركهارت عام )1830م(:

“The tongue of the wise is in this heart, 

The heart of the fool is in his mouth”)3(.

4. ترجمها ويليام أوسيلي إلى األلمانيّة عام )1834م(:

“Des weisen Zunge ist in seinem Herzen.

Das herz des Narren ist in seinem Munde“)4(.

5. ترجم القسم األول منها إلى األلمانيّة المستشرق فليشر عام )1837م(:

“Der Verständige trägt die Zunge im Herzen“)5(.

6. في عام 1843، ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللتينيّة:

“Lingua prudentis in corde est, et cor stulti in ore”)6(.

)1( OCKLEY: History of the Saracens, Cambridge, II, p. 342; ed. London, p. 342.

)2( FRIEDRICH HEZEL, Johann Wilhelm: Anweisung zur Arabischen Sprache, Leipzig, 

1784, 78.

)3( BURCKHARDT: Arabic proverbs, p. 48.

)4( OUSELEY, William: Oder die Sitten und Gebrauche der neueren Aegyptier, 1834, 

p. 72.

)5( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. 56.

)6( FREYTAG: Arabum proverbia, 1843, III, 475.
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]12[
<ما َهـلـَــَك امـُْرؤ عـَـَرَف قـَــْدَره>)1)

تُرجمـت هـذه الحكمـة أربـع مـرّاٍت إلـى اللغـات األوربيّـة بيـن عامـي )1757م( و 

)1833م(، مرّتـان إلـى األلمانيـة، ومـرّة إلـى اإلنكليزيّـة، ومـرّة اللتينيّـة، وكمـا يأتـي: 

1. ترجمها المستشرق اوكلي إلى اإلنكليزيّة عام )1757م(:

“A Man that knoweth the just Value of himself doth not perish”)2(.

2. ترجمها المستشرق فلوجل إلى اللتينيّة عام )1829م(:

“Der Mann geht nicht unter, der seine Kraft kennt”)3(.

3. ترجمها إلى األلمانيّة المستشرق غوستاف ستيكل عام )1833م(:

“Nie verdarb ein Mann, der seine Kraft kannte”)4(.

)1( مطلوب كّل طالب: 7. يشرح ابن ميثم البحرانّي هذه الحكمة بقوله: <مثلً من عرف أنّه لم يكن 

أهل الشجاعة لم يُلِق نفسه إلى المهالك والمحارب، وكذا من عرف أنّه ليس بأهل العلم لم يُسّم 

بسيماء العلماء، وكذا سائر الفضائل والكماالت، ويدّل على هذا الكلم بمفهومه أن من ساق نفسه 

إلى أمٍر خارج مقداره، متجاوز عن حّده ومرتبته، فقد عرض نفسه على الهلك حقيقة؛ كالجبان 

الذي يتشّجع ويدخل الحرب..>، شرح مائة كلمة لإمام: 8.

وورد في نهج البلغة، طبعة الصالح: 497، وطبعة الحسينّي: 622: <هلك امرؤ لم يعرف قدره>. 

ورواها الثعالبّي في مؤنس الوحيد: 180، ورواها الميدانّي <لن يهلك امرؤ عرف قدره>، ونسبها 

إلى أكثم بن صيفي في مجمع األمثال:2/ 217.

)2( OCKLEY, Simon: History of the Saracens, Cambridge, 1757, II, p. 342; ed. London, 1847, 
II, p. 342, nº 80.

)3( FLÜGEL, Gustav: Der Vertraute Gefährte des Einsamen in Schlagfertigen Gegenre-

den von Abu Manssur Abdu´lmelik Ben Mohammed Ben ismail Ettseâlebi aus Nisa-

bur, Nebst einem Vorworte des Herrn Hofra´thes Joseph Ritter von Hammer, Wien, 

1829, p. 181. 

)4( STICKEL: Annes Gustavus: Qua ad Audiendam Orationem Professionis Theologiae Ex-
traordinariae, Ienae, 1833, 12.
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4. ترجمها إلى األلمانيّة المستشرق فليشر عام )1837م(:

“Nie ging ein Mann zu Grunde, der erkannte was er galt )das Maass 
seiner Kräfte, seines Wissens und seiner Verdienste weder zu gering, 
noch zu hoch anschlug“)1(.

]13[
<النـــّاُس بـَِزمانـِـهـِْم أشـْـَبُه ِمنـُْهـم بآبــائـِـهـِــم>)2)

تُرجمـت هذه الحكمة تسـع مـرّاٍت بين عامـي )1757م( و )1862م(، أربع مرّاٍت إلى 

اإلنكليزيّـة، وثـلث مـرّاٍت إلى األلمانيّة، ومرتان إلـى اللتينيّة، وكما يأتي: 

1. ترجمها المستشرق اوكلي إلى اإلنكليزيّة عام )1757م(:

“Men are mire like the time they live in than they are like their 
fathers”)3(.

2. وترجمها أيًضا بوركهارت إلى اإلنكليزيّة عام )1830م(:

“People resemble still more the time in which they live, than they 
resemble their fathers”)4(.

3. ومرة أخرى أيًضا ترجمها المستشرق جولي إلى اإلنكليزيّة عام )1832م(:

“Man taketh after the times rather than his parents”)5(.

)1( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, 1837, p. 6.

 ،28 واإليجاز:  اإلعجاز   ،علّي اإلمام  من حكم  باعتبارها  والثعالبّي  الجاحظ  الحكمة  )2( أورد 

ويحاكون  آباءهم،  ال  زمانهم  يشبهون  <الناس  بقوله:  الوطواط  يعلّق   ،7 كلمة:  مئة  شرح 

أهانوه>. مطلوب  الزمان  أهانه  َمن  أعانوه، وكّل  الزمان  أعانه  َمن  أيّامهم ال قدماءهم، فكّل 

 .5 كّل طالب: 

)3( OCKLEY: History of the Saracens, Cambridge, II, p. 341; ed. London, p. 342.

)4( BURCKHARDT: Arabic proverbs, p. 203.

)5( YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, Nº. 3.
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1. ترجمها إلى األلمانيّة المستشرق غوستاف ستيكل عام )1833م(:

Die Menschen sind ihrer Zeit noch ähnlicher, als ihren Vätern.)1(

2. ترجمها ويليام أوسيلي إلى األلمانيّة عام )1834(:

Die Menschen gleichen immer mehr der Zeit, in welcher sie leben, 
als ihren Vätern. )Wörtlich: Die Menschen, in ihrer Zeit, sind der 
selben ähnlicher, als ihren Vätern()2(.

3. ترجمها إلى األلمانيّة أيًضا المستشرق فليشر عام )1837م(:

“Die Menschen sind ihrer Zeit ähnlicher, als ihren Vätern”)3(.

4. بعـد ذلـك ترجمهـا المستشـرق فرايتـاغ إلـى اللغة اللتينيّـة، في كتابه عـن األمثلة 

العربيّة عـام )1838م(:

“Homines tempori suo similiores sunt, quam patribus suis”)4(.

5. وأعـاد فرايتـاغ ترجمتهـا إلـى اللتينيّـة فـي الحاشـية عنـد ترجمتـه لكتـاب )فاكهة 

الخلفـاء( لعربشـاه، عـام )1852م(: 

“Homines tempori suo similiores sunt, quam patribus suis”.)5(.

6. ترجمها المستشرق وليم رايت عام )1862م( إلى اإلنكليزيّة:

“People are more like the time in which they are born than they are 
like their father”.)6(.

)1( STICKEL: Annes Gustavus: Qua ad Audiendam Orationem Professionis Theologiae Ex-
traordinariae, Ienae, 1833, 12.

)2( OUSELEY, William: Oder die Sitten und Gebrauche der neueren Aegyptier, Weimar, 
1834, p. 306.

)3( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. 4.

)4( FREYTAG: Arabum proverbia, II, 798.

)5( FREYTAG, Georg. Guil: Fructus imperatorum, Ebn-Arabschah, Bonnae, 1852, 105.

)6( WRIGHT, William: A Grammar of the Arabic Language, translated from the German 
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]14[
<النُـّــْصــُح َبـيـْـَن الَمــأِل تـَــقـْـريـْـٌع>)1)

تُرجمت هذه الحكمة سبع مرّاٍت إلى اللغات األوربيّة، مرتان إلى اللتينيّة، واإلنكليزيّة، 

واأللمانيّة، ومرة واحدة إلى الفرنسيّة، بين عامي )1806م( و )1899م(، وكما يأتي: 

1. ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللتينيّة عام )1806م(: 

“Primoribus viris confilium dare velle exponit verberibus”)2(. 

2. وترجمها بوركهارت إلى اإلنكليزيّة عام )1830م(:

“Advice given in the midst of a crowd is loathsome”)3(.

3. ترجمها المستشرق جولي إلى اإلنكليزيّة عام )1832م(:

“Publickly to give advice is openly to affront”)4(.

4. ترجمها المستشرق ويليام أوسيلي إلى األلمانيّة عام )1837م(:

“Eine Ermahnung, gegeben vor einer Mew schenmenge, verdrießt”.)5(.

of Caspari and edited with numerous additions and corrections by ---, Williams and 

Norgate, London, 1862, II, 48.

)1(  ذكرها الجاحظ والثعالبّي باعتبارها من حكم اإلمام علّي، ينظر: اإلعجاز واإليجاز: 29، من 

الحكم المنسوبة إلى اإلمام، شرح نهج البلغة: ابن أبي الحديد: 20/ 341، شرح ابن أبي الحديد: 

20/ 448، ألف كلمة: 55، المستطرف:1/ 47، خمسة آالف حكمة: 558، شرح مئة كلمة: 31. 

ويعلّق الوطواط أّن: <َمن نَصح أخاه على مأل من الناس فقد هتك ستره، وأفشى سرّه>. مطلوب 

كّل طالب: 27. وجاء عند الواسطّي في عـُيون الحكم: <نـُصحَك بين المأل تقريع>: 497.

)2( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806, 111.

)3( BURCKHARDT: Arabic proverbs, p. 203.

)4( YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, Nº. 26.

)5( OUSELEY, William: Oder die Sitten und Gebrauche der neueren Aegyptier, Weimar, 
1834, p. 306.
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5. ترجمها المستشرق فليشر إلى األلمانيّة عام )1837م(:

“Zurechtweisung vor mehrern ist Schmähung“)1(

6. ترجمها المستشرق فرايتاغ إلى اللغة اللتينيّة في عام )1843م(:

“Monitum fidum in hominum agmine datum reprehensio est“)2(.

7. ترجمها المستشرق رات إلى الفرنسيّة عام )1899م(:

“Un avertissement amical donné en public est une réprimande”)3(.

]1([
<نـِعـَْمـُة الجـَـاِهِل َكـََرْوضـَـٍة َعلى َمـْزَبــلـَـة>)4)

تُرجمت هذه الحكمة خمس مرّاٍت إلى اللغات األوربيّة بين عامي )1757م( و )1837م(؛ 

مرّتان إلى اإلنكليزيّة، ومرّتان إلى األلمانيّة، ومرّة واحدة إلى اللتينيّة، وهي كما يأتي:

1. ترجمها المستشرق اوكلي إلى اإلنكليزيّة عام )1757م(: 

“The complaisance of a fool is like a garden in a dunghill”)5(.

2. ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللتينيّة عام )1806م(: 

“Prosperitas stultorum est instar horti super sterquilinio”)6(. 

)1( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. 26.

)2( FREYTAG: Arabum proverbia, II, 798.

)3( RAT: Recueil des morceaux choisis, Paris, 1899, I, 86.

عليه،  الفضل  ِمن  أثر  وال  لديه،  علم  ال  َمن  <نعمة  الوطواط:  يعلّق   .561 آالف حكمة:  )4( خمسة 

كروضة في مزبلة، وضعت في غير موضعها، ووقعت في غير موقعها>، مطلوب كّل طالب: 29. 

وردت هذه الحكمة في غـُرر الحكم ودرر الكلم: 492، وفي عـُيون الحكم والمواعظ: 487، بهذا 

الشكل: <نِعُم الجـهَّـال كروضٍة على َمزبلة>.

)5( OCKLEY: History of the Saracens, Cambridge, II, p. 342; ed. London, p. 342.

)6( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806, 111.
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3. ترجمها المستشرق جولي إلى اإلنكليزيّة عام )1832م(:

“Wealth to the ignorant is like verdure on a dunghill”)1(.

4. ترجمها إلى األلمانيّة المستشرق غوستاف ستيكل عام )1833م(:

Die Wohlthat des Miehtsnwürdigen gleieht einem grünen Gartem 
auf dem Miste.

5. ترجمها إلى األلمانيّة المستشرق فليشر، عام )1837م(:

“Das Glück des Uswissenden ist wie eine Aue auf einer Dünger“)2(.

]16[
<َوْحَدُة الَمـْرُء خـَيـٌْر ِمْن جـَلـِيـِس السـّوء>)3)

تُرجمـت هـذه الحكمة سـبع مرّاٍت إلـى اللغات األوربيّة، ثلث مرّاٍت إلـى اللتينيّة، 

بيـن عامـي )1623م( و  الفرنسـيّة، واإلنكليزيّـة،  إلـى  إلـى األلمانيّـة، ومـرّة  ومرّتـان 

)1899م(، وكمـا يأتـي: 

1. ترجمها المستشرق توماس اربانيوس مع المستشرق سكاليجر إلى اللتينيّة عام )1623(: 

“Solitudo melior coetu malo”)4(.

2. ترجمها ميشيل كاسيري إلى اللتينيّة عام )1760م(:

“Mehor est soitudo Impiorum caeetu”)5(.

)1( YULE, W.: Apothegms Alee the son of Abo Tálib, Nº. 29.

)2( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, p. 28.

)3( من الحكم المنسوبة لإمام، المستطرف: 1/ 45، وفي رواية ابن أبي الحديد في شرح نهج البلغة، 

تحقيق محّمد أبو الفضل إبراهيم: 20/ 334، 443/20، <الوحدُة خيٌر ِمن رفيق السوء>. 

)4( ERPENII et SCALIGERI: Proverbiorvm arabicorvm Centuriae duae, Lugduni, 
1623, 53.

)5( CASIRI, Michael: Bibliothecae arabico-hispanae escurialensis. Matriti, 1760, I, 216-7.
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3. ترجمها كورنيليوس فان وينين إلى اللتينيّة عام )1806م(: 

“Præstat solum esse, quam conversari cum malo”)1(. 

4. ترجمها المستشرق بوركهارت إلى اإلنكليزيّة عام )1830م(:

“To live single rather than have ill-natured companions”)2(.

5. ترجمها ويليام أوسيلي إلى األلمانيّة عام )1834م(:

“Es ist besser, allein leben, als mit schlechter Gesellschaft“)3(.

6. ترجمها المستشرق فليشر إلى األلمانيّة سنة )1837م(:

“Einsamkeit ist besser als ein schlechter Gesellschafter „)4(

7. ترجمها المستشرق رات إلى الفرنسيّة عام )1899م(: 

“Il vaut mieux être seul que d’avoir un mauvais compagnon”)5(.

)1( WAENEN: Sententiae Ali ebn Abi Talebi, 1806, 39.

)2( BURCKHARDT: Arabic proverbs, p. 25; Nº 77.

)3( OUSELEY: Oder die Sitten und Gebrauche der neueren Aegyptier, Weimar, 1834, p. 24.

)4( FLEISCHER: Ali‘s Hundert Sprüche, pp. 84-85; Nº 250.

المستشرق فليشر كتبه هكذا: «وحدة المرء خير من جليس السوء».

)5( RAT: Recueil des morceaux choisis, Paris, 1899, I, 82.
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خـاتـمــة

مـن خـلل هذا العرض نلحـظ أّن االهتمام بحكم اإلمام علـّي لم يكن مقتصرًا على 

الباحثيـن العرب والمسـلمين فحسـب؛ بل كان للمستشـرقين دوٌر فّعال في هـذا المجال، 

ومـا هـذه األمثلـة إاّل دليل على اهتمامهم بتلك الِحكم، ليس فقط في ترجمتها إلى اللغات 

األوربيّـة لمـرّة أو مرّتيـن؛ بل إلـى مرّاٍت عّدة، وفضـًل على هذا فإّن المستشـرقين القدماء 

لهم فضل مضاف؛ وهو أنهم كانوا ينقلون عن مخطوطات، وال شـّك أّن المخطوطة أصعب 

مـن الكتـاب المطبـوع، وبذلـك ال بـّد لنا من تقديـر جهودهم. وهـذا ال يعنـي التقليل من 

أهّميـة البحـوث الصـادرة فـي العصـر الحديث، فهناك بحـوث حديثة للمستشـرقين مهّمة 

 وفكـره في  ا، ومـن غيـر الممكـن لنـا إغفـال دراسـاٍت استشـراقية عـن اإلمـام عليٍّ جـدًّ

العصـر الحديـث؛ ومنها على سـبيل المثـال كتاب )تاريـخ ضائع( للكاتـب األمريكي مايكل 

هاميلتـون مورجـان، الـذي قامـت بترجمته أميـرة نبيه بدوي إلـى العربيّة، ما هـو إاّل مثال 

علـى اعتـراف المنصفيـن من الباحثين بأهّمية الحضـارة العربيّة اإلسـلميّة، وكذلك بأهّمية 

اإلمـام؛ حيـث تعـرّض الباحث مورجان لفكـر اإلمام وأبدى إعجابه بـه، ونقل بعض نصوصه 

إلـى اإلنكليزيّـة، ولعـل خيـر مـا نختـم به هـذا البحث مـا اقتبسـه هاميلتـون مورجان من 

رسـالة االمـام إلـى مالـك األشـتر عنـد تعيينـه حاكًمـا علـى مصـر، إذ كتـب لـه عـن ضرورة 

المسـاواة بين البشـر حينما قال: 

<إن النـاس صنفـان: إّمـا أخ لـك فـي الدين، أو نظير لك في الخلـق، فأعطهم من عفوك 
وصفحـك مثـل الذي تحـّب وترضى أن يعطيك الله من عفـوه وصفحه>)1(. 

)1( تاريخ ضائع: مايكل هاميلتون مورجان: 256.والكتاب باإلنكليزيّة: 

Michael Hamilton Morgan: The Enduring Legacy of Muslim Scientists, Thinkers, and Artists.
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leads to the lack of piety, destruction of society, conflict, and separation.

The human diversity that exists on the face of the earth is not a coinci-

dence but rather a wise divine will that was, is, and will remain the subject 

of trial for humankind. From this diversity, various thoughts arose, which 

enriched nations with diverse opinions and ideas. These notions were put 

forward for calm scientific discussion, far away from fanatism, helping 

their prosperity and development.

Of course, respecting differences does not necessarily mean acquies-

cence of others’ opinions, integration with ideas intellectually and cultur-

ally, acceptance of views, or the need to answer or believe in the disagreed 

topic. It means subjecting the opinion to discussion and coexisting with 

the view’s holder. 

Based on the mentioned, (Al-Khazana) magazine - since its beginning 

- opened its doors to distinguished researchers of various nationalities, 

cultures, and religions to enter into this field. Thus, educated writers and 

conscious minds arose, whether Westerner or Oriental, Arab or non-Arab. 

The diversity enriched the field of knowledge - especially academic heri-

tage revival- with substantial intellectual and scientific productivities from 

various sects and cultures and valuable manuscripts.

Moderation, professionalism, acceptance of the other opinions, and 

calm discussion will remain (Al Khazana) magazine’s primary approach in 

its relationship with others as long as it remains - Allah Almighty willing - 

even if they disagree with the opinion. 

We want to conclude our statement with a saying from Imam Ali (a.s) 

in his instructions to Malik Al-Ashtar (r.a), “They [people] are of two 
kinds, either your brother in religion or one like you in creation.” 

Praise be to Allah first and last.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Differences of Opinion… A Curse or Blessing?

Editor-in-chief

All praise be to Allah, Lord of the worlds. May His peace and blessings 

be upon the most honorable prophet and messenger, our beloved Muham-

mad, and his virtuous and pure progeny. 

Allah (s.w.t) states in his glorious book: ﴾O humanity! Indeed, we 
created you from a male and a female and made you into peoples 
and tribes so that you may ´get to` know one another. Indeed the 
noblest of you in the sight of Allah is the most righteous among 
you. Allah is truly All-Knowing, All-Aware.﴿ (Al-Hujurat: 13)

The beautiful words in the verse illustrate a bright picture of peaceful 

coexistence, love, and brotherhood for all humanity. Its idea is to pave the 

way for establishing civil societies. These societies consist of members who 

adopt a positive and constructive understanding of (differences). This un-

derstanding, based on considering (differences) as positive behavior, aims 

to train humanity to accept diverse opinions and spread the culture of 

dialogue to rise to the peak of awareness and intellect.

When there is a positive view on (differences), it corrects the under-

standing that differences are a struggle for survival or a precious oppor-

tunity to prove superiority and dominance. This erroneous view allows 

Satan’s incitements to evil to pollute the pure nature of humankind with 

ego, which results in humans being imprisoned by mental diseases, which 
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