
چهل حدیث با 
ترجمۀ شعری از 

حرضت علی 
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برای کار در کالس )مترين روان خوانی و ترجمۀ احاديث و پيوند با ادبيات فارسی(

ُه. )تَُسْدُه( 1  قاَل َعيلٌّ  أَْحِسْن إلَی الُْميسِء تَُسدَّ

 تــو نكويــی كــن و از آن بگــذرهــر كــه بــد كــرد بــا خــود كــرد

كــز نكويــی شــوی بــر او مهم تــرنيكويی كن به بد كنندۀ خويش 

2 َو ِمْن كَالِمِه أََدُب الَْمرِء َخرٌي ِمْن َذَهِبه.

بگــذار را  مــال  و  آمــوز  زينــت مــرد باشــد از ادبــشادب 

ذهبــشنــزد ارباب دين و دانش هســت از  بهــر  مــرد  ادب 

3   َو ِمْن كَالِمِه إخواُن هذا الزماِن َجواسيُس الُعيوِب.

كــه بــه تــو يــار و آشــنا باشــند.دوســت مشــامر آن جامعــت را

زمــان بــرادران  و  جملــه جاســوس عيب ها باشــند.دوســتان 

ْ نَْفَسك ِبالظفر بعد الصرب. 4 َو ِمْن كَالِمِه بَشِّ

كــه بــود صــرب از همــه بهــردر همــه كار صــرب بايــد كــرد

كه پس از صرب می رســی به ظفرمــژده ده نفــس خويــش را آخــر

5 َو ِمْن كَالِمِه توكَّْل علی اللّه يكفيك.

مكــن روزگار  كار  بــر  بيــزارتتكيــه  عمــر  ز  نســازد  تــا 

تــا كفايــت كنــد همــه كارترو تــوكّل بــه حــرت حــق كــن
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6 َو ِمْن كَالِمِه تأكيُد املودَّة يف الُحرمة.

ــوبــا همــه مــردان به حرمــت باش ــت ت ــه حرم ــد جمل ــا بدارن ت

تــا مؤكّــد شــود محبّــت تــوحرمــت دوســت را نگــه مــی دار

7 َو ِمْن كَالِمِه  ثباُت امللك ِبالعدل.

هست وابسته ذات ملک به عدلملــک اگــر بايــدت عدالــت كــن

ــران شــود ز بی عدلــی بــود آری ثبــات ملــک بــه عــدلملــک وي

ثواُب اآلخرة خرٌي ِمن نَعيم الدنيا. 8 َو ِمْن كَالِمِه 

جــزادر جهــان كار آخــرت می كــن روز  ثــواب  گــر  بايــدت 

ــی ــواب آن دني ــه باشــد ث بهــر از جملــه نعمــت دنيــازان ك

جامُل املرء يف الِحلْم. 9 َو ِمْن كَالِمِه 

كارهــا را مــدار بــر حلــب اســتبردبــاری خــوش اســت مــردم را

ســبكی نتيجــۀ  آمــد  زينت و زيب مرد در حلب استخــواری 

َجليُس السوء شيطاٌن. 10 َو ِمْن كَالِمِه 

بهــره ور شــو ز صحبــت نيــكاندر جهــان همنشــن نيــک طلــب

كــه بــود همنشــن بــد شــيطاندور از همنشــن بــد می بــاش

ِحيْلُ الرِّجاِل األدب. 11 َو ِمْن كَالِمِه 

شــو محلّــی  ادب  حلــی  عريــانبــه  مشــو  ادب  لبــاس  از 

فرمــود چنــن  اوليــا  ــردانرسور  ــور م ــت زي ــه ادب هس ك
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ُحرَِّم الَوفاُء َعلَی َمن ال أْصَل لَُه. 12 َو ِمْن كَالِمِه 

بشــنو ايــن را كــه دارد اصل متامدر وفا اصل را بســی دخل اســت

هســت بــر وی وفای اصــل حرامهــر كــه بد اصــل و بد نهــاد بود

َخِف اللَّه تأَمْن ِمْن َغريِِه. 13 َو ِمْن كَالِمِه 

مؤمــنهــر كــه او از خــدای می ترســد و  كافــر  ز  می نرســد 

تــا از غــري خــدا شــوی اميــناز خداونــد ذو الجــالل بــرس

خرُي األصحاِب َمن يَُدلّك َعلَی الَخريِ. 14 َو ِمْن كَالِمِه 

اميــان بــی  دوســتان  از  كــه تــو را می برنــد جانــب ديــربــرب 

اســت آن  مصاحبــان  كــه داللــت كنــد تــو را بــر خــريبهريــن 
 

خالِْف نَْفَسك تَسَرِْح. 15 َو ِمْن كَالِمِه 

می كشــد در جهان بســی ِمحنتتابــع نفــس هركــه شــد بــه يقن

راحــتكار جــز بــر خــالف نفــس مكــن و  فراغــت  بيايــی  تــا 
 

َخليُل الَْمرِء دليُل َعقلِِه. 16 َو ِمْن كَالِمِه 

معلــومخــرد و عقــل هركســی بــه جهان او  دوســتار  از  شــود 

ــن كــه می گــردد ــار نيكــو گزي عقــل هــر كــس زيــار او معلــومي

َدواُء القلب الرِّضا ِبالَقضاء. 17 َو ِمْن كَالِمِه 

چاره اش صرب و انقياد و رضاستهــر كــه دارد ز دهــر درد دلــی

درِد دل را دوا، رضــا به قضاســتســخن مرتضــی علــی ايــن اســت
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داِر َمن َجفاك تَخجيال. 18  َو ِمْن كَالِمِه 

كــز جفا نيســت جز جفــا حاصلتــا توانــی بــه كــس جفــا نكنــی

ــن ــدارا ك ــود م ــا كار خ ــا جف تــا شــود از جفــای خويش خجلب

ذنٌب واِحٌد كثرٌي، و ألُف طاعٍة قليٌل. 19  َو ِمْن كَالِمِه

ــتتــا توانــی دال بــه طاعــت كــوش ــم اس ــردگار مغتن ــت ك طاع

ــيار ــود بس ــرد را ب ــه م ــك گن طاعت ار باشدش هزار كم استي

رؤيُة الَحبيِب َجالُء الَعن. 20 َو ِمْن كَالِمِه 

ــار اســت موجب ضعف و بی جاليی چشمچــون ز ناديــدن رخ ي

ديــدن دوســت روشــنايی چشــماز رخش ديده بر مدار كه هست

تبُة الِعلِْم أعلَی الرُّتَِب. 21  َو ِمْن كَالِمِه 

ــه ای   ــم راســت مرتب كه بــه تعريــف می نيايد راســتصاحــب عل

مــردان شــه  را  علــم  گفــت باالتريــن مرتبه هاســترتبــۀ 

زيارُة الحبيب إطراُء الَْمَحبَِّة. 22  َو ِمْن كَالِمِه 

هــر كــه او قــدر دوســتان دانــدپرستش دوستان كند همه وقت

گردانــدرفــن دوســتان به ديدن دوســت زيــاده  را  دوســتی 

زينُة الباطِن خرٌي ِمن زينِة الظاهر. 23  َو ِمْن كَالِمِه 

ظاهــر خــود چــه می كنــی طاهرباطــن خويــش را مزيــن ســاز

تحقيــق رس  از  باطــن  ــرزينــت  ــت ظاه ــب و زين ــر از زي به
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سرية الَْمرِء تُْنِبُئ َعْن َسيرَتِِه. 24   َو ِمْن كَالِمِه 

زود ظاهــر شــود ز ســريت اوآنچه در باطن كســی مخفيســت

اوچــون خــر می دهد بــه قول امري سیــرت  از  مــرد  ســريت 

رشُط األُلَفة ترُك الُكلَفة. 25  َو ِمْن كَالِمِه 

ــتگر تو را ميل الفت است به كس ــود الف ــا ش ــاش ت ــش ب تابع

ــتبگذر از كلفت گذشته كه هست ــن از كلف ــت گذش رشط الف

ُصمُت الجاِهل ِسرتُُه. 26  َو ِمْن كَالِمِه 

ــود ــد ب ــوش باي ــالن را خم ظاهــرجاه عيوبشــان  نگــردد  تــا 

 پوشــش عيــب او شــود آخــرخامشــی در زمانــه جاهــل را
  

صاِحِب األخيار، تأَمْن ِمَن األرشار. 27  َو ِمْن كَالِمِه 

نيكــوان را كنــد ُمصاحــب و يــارهــر كــه خواهــد در امــان باشــد

ــو ــب ش ــو مصاح ــان نك ــا كس ــه ارشارب ــن از هم ــوی امي ــا ش ت

ضياُء الَقلِْب ِمن أكِْل الَحالل. 28  َو ِمْن كَالِمِه 

ــالگــر تــو روشــندلی حــرام مخــور ــرام، وب ــوردن ح ــد از خ باش

طلــب حــالل  لقمــۀ  هســت روشــندلی ز اكل حــاللدامئــاً 

طاَل ُعْمُر َمن قَُصَ تَْعبُُه. 29  َو ِمْن كَالِمِه 

بــر دل آن را كــه صــد علم باشــددر زمانه چه عمر خواهد داشت؟

كــه و را رنــج و غّصــه كــم باشــدعمــر آن كــس دراز خواهــد بــود
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طاعُة الَعدوِّ َهالٌك. 30  َو ِمْن كَالِمِه 

حال او در جهان چه ســان باشــدهــر كه فرمــان خصم خويش برد

دشــمن اطاعــت  را  ــف هــالک جــان باشــدآدمــی  بــی تكلّ

ِظلُّ ُعْمِر الظّامِل قَصرٌي. 31  َو ِمْن كَالِمِه 

ور بــَود خــود بــه جــای ظّل اللــهِظــّل ظــامل بســی نخواهــد بــود

كوتــاهســايه اش را مكن پناه كه هســت ظاملــان  عمــر  پايــۀ 

ُعرُس الَْمرِء مقدمة اليُرِس. 32  َو ِمْن كَالِمِه 

رفــع خواهــد شــد آن پريشــانیهر كه را حال او پريشــان اســت

بعــد دشــواری اســت آســانیمــرد را در جهــان پــر غــم و درد

َغَدرََك َمن َدلَّك َعلَی اْلساَءِة. 33  َو ِمْن كَالِمِه

ــل ــو غاف ــان مش ــب كس گــر تــو مــرد بهــوش و بــا خــردیاز فري

ــو را يقــن آن كــس ــد ت كــه داللــت همی كنــد بــه بــدیمی فريب

ِفطنة الَْمرء يَُدلُّ علی أْصله. 34  َو ِمْن كَالِمِه 

هســت گويــا قصــور در قــصشهركه را نيست طبع و ذات و خرد

شــاهد اســت و دليــل بــر اصلشمــرد را زيركــی و خــوش طبعــی

قَوُل الَْمرِء يُخرِبُ َعاّم يف قَلِْبه. 35  َو ِمْن كَالِمِه 

ــان ــرد در انس ــم ك ــوان فه از بد و نيک آنچه حاصل اوستمی ت

هست ُمخرب از آنچه در دل اوستزان كــه قول وحديــث هر مردی
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لَُن الْكالِم قَيُد الُقلوِب. 36  َو ِمْن كَالِمِه 

ــی ســخن درشــت مگــو ــا توان تــا منايــی به چشــم مــردم خوبت

مــردم بــا  گــو  نــرم  ســخن نــرم هســت قيــد قلــوبســخن 

الِة يف الظُّلَم. ْر قرَبََك ِبالصَّ نَوِّ 37  َو ِمْن كَالِمِه 

آرتــا به كی خفته ای؟ شــبی برخيز يــاد  خويشــن  گناهــان  از 

ــارقــرب خــود را ز نــور روشــن ســاز ــب ت ــاز در ش ــاز و ني ــه من ب

ويٌل لَِمْن ساَء ُخلُقُه و قَبَُح َخلُقُه. 38  َو ِمْن كَالِمِه

ز آتــش آن جهــان كنــد دورتخلــق نيكــو و خلقــت نيكــو

بــدی ُخلــق و زشــتی صــورتوای آن كــس كه در جهان بودش

. َهيهاَت ِمن نَصيحِة الَعدوِّ 39  َو ِمْن كَالِمِه 

اعــدا از  نيايــد  بشــنو اين نكته را به وجه حسننيک خواهــی 

ــد ــی بكن ــر نصيحت ــمنت گ ــمندش ــت دش ــاش از نصيح دور ب

ر لَك. يأتيَك ما قدِّ 40  َو ِمْن كَالِمِه 

ــريتكــرم و لطــف حــرت حــق بــن ــه تقص ــو را ب ــريد ت ــه نگ ك

آنچــه حق كــرده اســت تقديرتبــه تــو خواهــد رســيد آخــر كار
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1- آموزش زبان عربی

سال چاپنارشنویسندهنام کتابردیف

1393مشعر - قمحبیب تقوايیتعليم اللغة العاميَّة1

عادل اشکبوسدانشنامۀ نام ها و واژه ها2
مدرسه )برهان( در 

دست چاپ
1395

1380مدرسه )برهان(قاسم کریمی آموزش زبان عربی از راه بازی و رسگرمی3

1381مدرسه )برهان(هادی صاحبی مثل های رایج در زبان عربی 4

1379دانشگاه تهران سیدمحّمد دامادی مضامین مشرک در فارسی و عربی 5

1376سمت محّمدعلی آذرشب اللغة العربیة الحدیثة 6

عادل اشکبوس الفوائد )دانستنی های عربی( 7
مؤّسسۀ توسعۀ 

روستایی
1387

دار املعارف مصطه حسیناأليّام8

9
قرائت مطبوعات و استفاده از رادیو و 

تلويزیون
پيام نورحامد صدقی

1386پيام نوررضا ناظميانروزنامه و مجاّلت10

1382سمتمحّمدرضا عزیزی پوراملصطلحات املتداولة يف الصحافة العربیة11

1385سمتسید فضل الله میرقادریکتابة الرسائل باللغة العربیة و فن التلخیص12

معرّفی منابع تخّصصی زبان و ادبيات عربی
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2- رصف و نحو

سال چاپنارشنویسندهنام کتابردیف

1916دار املعارف مصعبّاس حسنالنحو الوايف )4 جلد( 1

1387زّوار اباذر عباچیرصف و نحو کاربردی 2

1391مشعر – قمعادل اشکبوسرصف و نحو مصوَّر 3

1376پایا اباذر عباچی و علی چراغیترجمه و توضیح الفیه 4

1381مدرسه )برهان(عادل اشکبوساعداد در زبان عربی5

1381مدرسه )برهان(عادل اشکبوسصحیح و معتل 6

1382مدرسه )برهان(حبیب تقواییاعراب و بناء 7

1384مدرسه )برهان(مهدی ستّاریانمذکّر و مؤنّث 8

1387مدرسه )برهان(مهرعلی کاظمی نیاضمیر و کاربرد آن 9

1389مدرسه )برهان(فريبا صادقی مرشتانواع مفاعيل10

1391مدرسه )برهان(هادی اخالقیحال و متييز11

1371اساطیررشید رشتوينمبادئ العربیة )4 جلد(12

1362نارصخرسو مصطفی غالیینیجامع الدروس العربیة 13

1377سمت سیّد ابراهیم دیباجیالجدید يف الصف و النحو14

1370هجرت سیّد احمد هاشمیالقواعد األساسیة15

1377الهام تهرانعلی الجارم و ...النحو الواضح 16

1371گلشن سعید نجفی اسداللهیدروس دار العلوم العربیة 17

1372مرتضوی تهران احمد بهمنیارتحفه احمدیه رشح الفیه 18

1368مدین قم محمود صافیالجدول يف إعراب قرآن و رصفه و بیانه 19

1428کامل امللک محی الدین درویشاعراب القرآن الکریم 20

آذرتاش آذرنوشآموزش زبان عربی 21
مرکز نرش 

دانشگاهی 
1376
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سیّد محّمد رادمنشنحو برای دانشجو 22
آستان

1371 قدس رضوی 

عربی آسان )3 جلد( 23
رضا روزبه و سيّدکاظم 

موسوی
1358محّمدی تهران 

رشح ابن عقیل )2جلد( 24
محّمد محی الدین 

عبدالحمید
1364نارصخرسو 

1384اخالق قم سیّد هاشم حسینی تهرانیعلوم العربیة 25

قطر الندی و بّل الصدی ابن هشام 26
محّمد محی الدین 

عبدالحمید
1383فیروزآبادی قم 

1385دانشگاه تهران علی اکرب شهابیاصول رصف ونحو 27

امیل بدیع یعقوبموسوعة الصف و النحو و العراب28
دار العلم 

للمالیین/ استقالل
1991

معجم قواعد اللغة العربیة ، انطوان دحداح29
مرجم عبدالعلی آل بویه 

لنگرودی

دانشگاه امام 

خمینی قزوین
1377

1386تأمین – قم محّمدرضا رضوانی خراسانیاعراب قرآن کریم 30

1370مکتبة القیام- قم عبدالغنی الدقرمعجم النحو 31

1389هخامنش–کرجعلی جان بزرگیرصف و نحو32

1375رهنامی اندیشهصفابخش شیرزادآموزش عربی آسان33

1380مدرسه)برهان( عیسی متّقی زادهراهنامی تجزیه و ترکیب 34

1387دانشگاه فردوسیسيّدحسن سيّدیرویکرد زبان شناختی به نحو عربی 35

جورج مری عبد املسیحمعجم تصیف األفعال العربیة36
مکتبة لبنان 

نارشون
2007

رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب37
ابن هشام االنصارى صاحب 

كتاب مغني اللبيب

دارالكوخ للطباعة 

والنش

38
رشحی مختص بر رصف و نحو منظوم )سید 

حسین کهنمویی(
1395انتشارات نظریمینا جیگاره

39
الگوهای ساختاری و معانی آنها در زبان 

قرآن

فاضل صاح سارایی ترجمه: 

مینا جیگاره و زهرا فرید
1395انتشارات نظری

تفاوت های معنایی در نحو کاربردی40
فاضل صاح سارایی ترجمه: 

مینا جیگاره
1395انتشارات نظری
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3- لغتنامه 

سال چاپنارشنویسندهنام کتابردیف

اسامعيليانلویس معلوف املنجد يف اللغة و األعالم 1

فرهنگ فارسی، عربی 2
عادل اشکبوس و صالح 

عامری
1389مدرسه)برهان( 

1381نی آذرتاش آذرنوش فرهنگ معارص عربی، فارسی 3

1363امیرکبیر سیّد حمید طبیبیان فرهنگ الروس عربی، فارسی 4

2002املکتبة السالمیة ابراهیم مصطفی و ...املعجم الوسیط عربی، عربی 5

محّمد حیدری الوجیز للمرجم عربی، فارسی و بالعکس6
تبلیغات اسالمی 

قم 
1371

اسالم احمد سیّاح فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه املنجد 7

1378فرزانسیّد حمید طبیبیان فرهنگ فرزان فارسی، عربی8

فرهنگ معارصنجفقلی میرزاییفرهنگ اصطالحات معارص 9

2002نوفل لبنان محّمد حسن بوذرجمهرالقاموس الشامل فارسی، عربی 10

1364امیرکبیر غفرانی و شیرازی فرهنگ اصطالحات روز 11

2007مکتبة سمیر سهیل سامحة القاموس املبّسط 12

1390سمتمحّمدرضا عزيزی پوراملصطلحات املتداولة يف الصحافة العربية13

استادیاباذر عباچی و علی چراغیفرهنگ دانش آموزی عربی به فارسی14

1384فرهنگ معارصعبدالنبى قيّمفرهنگ معارص عرىب فارسی15

فرهنگ معارصعنایت اللّه فاتحی نژادفرهنگ فارسی عربی16

فرهنگ نوین ترجمه القاموس العصی17
إلیاس أنطوان إلیاس باهتامم 

سیدمصطفی طباطبایی
1370اسالمیه

1393فرهنگ معارصرضا ناظميانفرهنگ امثال و تعابیر عربی فارسی18
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4- مکامله 

سال چاپنارشنویسندهنام کتابردیف

الِحوارات )4جلد( 1
عادل اشکبوس،علی چراغی 

و...
1388مشعر - قم

املخترب)1(2

عادل اشکبوس، حبیب 

تقوایی و سیّد مهدی 

حسینی کامل آبادی

1393مشعر - قم

محّمد و علی حیدریاملدخل إلی تعلّم اللغة العربیة )4جلد( 3
دفر تبلیغات 

اسالمی، قم
1371

1383دانشگاه پیام نورابراهیم فتح اللهیمکاملة و محارضة 4

1384کانون زبان ایرانمسعود فکری و ...صدی الحیاة 5

نارص علی عبداللهگفت و گو 6
مجمع علمی 

فرهنگی مجد
1383

1384پیک فرهنگحوزه علمیه قمتعلیم اللغة العربیة 7

1384پایا سعید شیبانیگفت و شنود عربی 8

1386شادرنگ شاکر عامری و ...همراه شام در عراق 9

1370مدینمحمود اسامعیل صینی و...العربیة للناشئین 12 جلد 10

1387مشعر - قمیحیی معروفمکامله عربی ویژه سفرهای زیارتی11
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5 - بالغت 

سال چاپنارشنویسندهنام کتابردیف

1377سمت اباذر عباچیعلوم البالغة 1

1391سخناباذر عباچیعلم البیان2

علی چراغیگلچينی از جلوه های جامل در قرآن3
نسل نواندیش/ 

برادری
1393

1365سیّد احمد هاشمیجواهر البالغة 4

1372دانشگاه شیرازمحّمد خلیل رجاییمعامل البالغة 5

1370دار الفکر قمسعدالدین تفتازانیمختص املعانی 6

1370دانشگاه تهرانعبدالقاهر جرجانیارسار البالغة 7

عبدالهادی الفضلیتهذیب البالغة 8
املجمع العلمی 

السالمی
1364

1367سمت سیّد ابراهیم دیباجیبدایة البالغة 9

جلیل تجلیلمعانی و بیان 10
مرکز نش 

دانشگاهی
1374

صدرالدين تفتازانیمختص املعانی11
دارالفکر

 ايران قم
1388
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6- تاریخ ادبّيات

سال چاپنارشنویسندهنام کتابردیف

توسحنا الفاخوريتاريخ األدب العريب1

الوجيز يف تاريخ األدب العريب2
ابوالفضل رضايی و علی 

ضيغمی
جهاد دانشگاهی

7- متون

سال چاپنارشنویسندهنام کتابردیف

ذوی القربی، قماألب شيخواملجاين الحديثة 1

نادر نظام طهرانیشذرات من النصوص العربیة 4 جلد 2
دانشگاه عالمه 

طباطبایی
1381

ترجمه و رشح گزیده املجانی الحدیثة3
علی اکرب نورسيده و علی 

ضيغمی
1392فقهی. مشهد

1391دانشگاه سمنانسيّدمحّمد موسوی بفرويیترجمه اشعار املجاين الحدیثة4

8- فّن ترجمه

سال چاپنارشنویسندهنام کتابردیف

1381سمتیحیی معروففّن ترجمه 1

مانی اصفهانمنصوره زركوبآين ترجمه 2

1387فاطمیحمیدرضا حیدریآموزش ترجمه عربی 3

1380دانشگاه پیام نوررضا ناظمیانفّن ترجمه 4

1390دانشگاه تهرانعدنان طهامسبی، عال نقی زادهورشة التعريب5

6
درآمدى بر مباىن ترجمه فارىس به عرىب و 

عرىب به فارىس

عنايت الله فاتحى نژاد، 

سيّدبابک فرزانه

مؤسسه فرهنگى 

انتشاراىت آيه
1380
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طرح پشت جلد
تصويــر مرقــد صحابــی بــزرگ اســالم ســلامن فارســی ســالم اللّــه عليــه و طــاق کــرسا 

زينت بخــش پشــت جلــد کتــاب درســی شــده اســت.

دربارۀ ايشــان فرمودنــد:  مقــام ســلامن فارســی آن قــدر باالســت کــه پيامــرب اســالم
ــا أهــل البيــت. ســلامن مّن

زادگاهــش روســتای جــی در اصفهــان و بنابــر روایاتــی، رامُهرُمــز بــوده اســت. مرقــد ســلامن 
فارســی ســالم اللـّـه عليــه نزديــک طــاق کرساســت. 

ســلامن فارســی پیــش از تــشّف بــه اســالم از زرتشــتی، روزبــه نــام داشــت. از صحابــۀ ایرانــی 

بود کــه حــرت محّمــد او را از اهــل بیــت و ســلامن محّمــدی  مشــهور پیامــرب اســالم
ــد. او ســال ها در پــی حقیقــت بــه رسزمین هــای گوناگــون ســفر کــرد و در همیــن ســفرها در  خوان

رسزمینــی بــه بردگــی درآمــد و ســپس بــا کمــک حــرت محّمــد آزاد شــد. ســلامن فارســی 
ــد  ــان و مســیحیان را می دانســت از مشــاوران حــرت محّم ــه خــرد و دانش هــای ایرانی حکیمــی ک

ــود. در زمــان حکومــت خلیفــۀ  ــه طــرّاح اصلــی حفــر خنــدق در جنــگ خنــدق ب ، از جمل
دوم و در ســال های پایانــی زندگــی خــود اســتان دار مدائــن شــد. بــا ایــن حــال، زنبیــل می بافــت و از 
دســرنج خويــش روزی می خــورد. ســلامن فارســی، پــس از عمــری طوالنــی در ســال 36 هجــری در 

شــهر مدائــن درگذشــت. آرامــگاه وی در مدائــن بــه بقعــۀ ســلامن پــاک مشــهور اســت.
سلامن روی کفن خود این شعر را نوشته بود:

من الحسنات و القلب السلیم زاٍد بغیر  الکریم  علی  وفدت 

ــم ــی الکری ــود عل إذا کان الوف يشٍء کلِّ  أقبح  الزّاِد  حمل  و 

و بی هیچ توشه ای از نیکی ها و قلب سلیم بر ]خدای[ کریم در آمدم.
و توشه آوردن زشت ترین کار است هنگامی که بر کریم وارد شوی.

تصويــر دوم طــاق کــرسا در نزديکــی مرقــد ســلامن اســت. طــاق کــرسا از آثــار تاريخــی ايــران 
باســتان اســت. بُحــُری شــاعر نامــدار ســوری معــروف بــه ســتايش متــّدن ایرانيــان اســت. قصيــدۀ 

معــروف او می توانــد در تغيــري نگــرش افــراد در تصــّور عــرب از ايــران تأثريگــذار باشــد.
ــران باســتان روزگار ساســانيان، در  ــادگار اي ــن برجســته ترین ی ــواِن مدائ ــا ای طــاق کــرسی ی
تیســفون واقــع در عــراق کنونــی اســت. ایــن اثــر باســتانی در 37 کیلومــری جنــوب بغــداد در کنــارۀ 

خــاوری رود دجلــه اســت. طــاق کــرسا همچنیــن نزدیــک بــه آرامــگاه ســلامن فارســی اســت.
ایــن ویرانــه کــه احتــامالً در زمــان شــاپور يکــم در نیمۀ دوم ســدۀ ســوم ســاخته شــده، منونه ای 

از ایــوان ساســانی اســت. ایــوان آن قطــر 25مــر، بلنــدی 30مــر و عمــق نزدیــک به 50 مــر دارد. 
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ايــن بنــا بــرای منايــش شــکوه و توامننــدی ايــران ســاخته شــد تــا ســفیران ملّت هــای دیگــر 
را شــيفته کنــد و بــه بيگانــه هشــدار دهــد کــه ایــن زنجــريه تــوان شکســن هــر پيکارجويــی را دارد. 
ایــوان، تنهــا یــک شــکاف حیرت انگیــز نبــود، در اصــل آن را یــک پــردۀ ســنگین زربفــت می پوشــاند 

کــه بلنــدای بســيار و فضــای نقش هــای گوناگونــش گویــای دارايــی فــراوان بــود.
ابوجعفــر منصــور خلیفــۀ عباســی نخســتین کســی بــود کــه کوشــید تــا آن را ویــران کنــد، 
ولــی در ایــن کار نــاکام مانــد. وی از مصالــح آن بــرای بناهــای شــهر جدیــد بغــداد بهــره بــرد؛ اّمــا 
ــۀ  ــح بیشــرت شــد از ادام ــداد از ارزش خــود مصال ــه بغ ــح ب ــل مصال ــه در نظــر وی حم ــا ک از آنج

ويران ســازی آن خــودداری کــرد.
ایــوان مدائــن یــا طــاق کــرسی دســتامیه سوده هــای فراوانــی در ادبیــات پارســی بــه طــور 

عمــده بــا مضمــون عــرت اســت کــه مشــهورترین قصیــده از خاقانــی رشوانــی اســت.
بخشی از قصیدۀ ایوان مدائن خاقانی رشوانی:

دان عــرت  آیینــۀ  را  مدائــن  ایــوان  هان ای دل عرت بین از دیده عر کن هان

معنــای بيــت: )آگاه بــاش، ای دل عــرت بيننــده، از آنچــه کــه می بينــی عرت هــا بگــري، ايــوان 
مدايــن را آيينــۀ عــرت بــدان.(

ران مدائن  خاک  بر  دجله  دوم  دیده  وز  یــک ره ز ره دجلــه منــزل بــه مدائــن کــن

مژگان از  چکد  آتش  خونابش  گرمی  کز  گویی دجلۀ خون  گرید صد  چنان  دجله  خود 

خاقان کند  دریوزه  پس،  زین  تو  دِر  از  تا  خاقانــی ازیــن درگــه، دریــوزٔه عــرت کــن

معنــای بيــت: )ای خاقانــی، از ايــن درگاه عــرت گدايــی کــن )عــرت بگــري( تــا از ايــن پــس، 
بــزرگان نيــز بــا ديــدن ايــن کاخ بــه جــای مانــده عــرت گرينــد.(

خیام:

رو نهادنــدی  شــهان  آن،  درگــه  بــر  آن قــص کــه بــا چــرخ همــی زد پهلــو

کوکوکوکــو کــه  گفــت  بنشســته همــی  فاختـــه ای کنگــره اش  بــر  کــه  دیدیــم 

ملک الشعرای بهار:

دیرگاهــی کشــور از امــن و امــان محــروم شــد شــد بــوم  آشــیان  کــرسی  ایــوان  عرصــۀ 

کار انداخت  تازیان  با  بد،  بخت  را  او  مر  هم  تــا پــس از چنــدی بــرون شــد یزدگــرد شــهریار

انوری:

درگاه آســتانۀ  رفیع ترســت  را  تــو  قــدر انــدر  کــرسی  ایــوان  آســامنۀ  از 

زمیــن نــدارد جــز در شــکم تــو را بدخــواه ــوی ــو را بدگ ــدم ت ــز در ع ــد ج ــان نیاب زم


