چهل حدیث با
ترجمۀ شعری از
حرضت علی
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برای کار در کالس (مترين روانخوانی و ترجمۀ احاديث و پيوند با ادبيات فارسی)
1

2

3

4

5

َ
يل
قال َع ٌّ

أَ ْح ِس ْن إلَی الْ ُميس ِء ت َُس َّد ُه( .ت َُس ْد ُه)

هــر كــه بــد كــرد بــا خــود كــرد

تــو نكويــی كــن و از آن بگــذر

نيكويی كن به بد كنندۀ خويش

كــز نكويــی شــوی بــر او مهمتــر

َو ِم ْن كَال ِم ِه

أَ َد ُب الْ َمر ِء َخ ٌري ِم ْن َذ َهبِه.

ادب آمــوز و مــال را بگــذار

زينــت مــرد باشــد از ادبــش

نــزد ارباب دين و دانش هســت

ادب مــرد بهــر از ذهبــش

َو ِم ْن كَال ِم ِه

يوب.
إخوا ُن هذا الزمانِ َج
واسيس ال ُع ِ
ُ

دوســت مشــار آن جامعــت را

كــه بــه تــو يــار و آشــنا باشــند.

دوســتان و بــرادران زمــان

جملــه جاســوس عيبها باشــند.

َو ِم ْن كَال ِم ِه

ش نَف َْسك بِالظفر بعد الصرب.
بَ ِّ ْ

در همــه كار صــر بايــد كــرد

كــه بــود صــر از همــه بهــر

مــژده ده نفــس خويــش را آخــر

كه پس از صرب میرســی به ظفر

َو ِم ْن كَال ِم ِه

توك َّْل علی اللّه يكفيك.

تكيــه بــر كار روزگار مكــن

تــا نســازد ز عمــر بيــزارت

رو تــوكّل بــه حــرت حــق كــن

تــا كفايــت كنــد همــه كارت

232
6

7

8

9

َو ِم ْن كَال ِم ِه

تأكي ُد املو َّدة يف ال ُحرمة.

بــا همــه مــردان به حرمــت باش

تــا بدارنــد جملــه حرمــت تــو

حرمــت دوســت را نگــه مــیدار

تــا مؤكّــد شــود مح ّبــت تــو

َو ِم ْن كَال ِم ِه

ثباتُ امللك بِالعدل.

ملــک اگــر بايــدت عدالــت كــن

هست وابسته ذات ملک به عدل

ملــک وي ـران شــود ز بیعدلــی

بــود آری ثبــات ملــک بــه عــدل

َو ِم ْن كَال ِم ِه

ثواب اآلخرة خ ٌري ِمن نَعيم الدنيا.
ُ

در جهــان كار آخــرت میكــن

بايــدت گــر ثــواب روز جــزا

زان كــه باشــد ثــواب آن دنيــی

بهــر از جملــه نعمــت دنيــا

َو ِم ْن كَال ِم ِه

جامل املرء يف ِ
ُ
الحلْم.

بردبــاری خــوش اســت مــردم را

كارهــا را مــدار بــر حلــب اســت

خــواری آمــد نتيجــۀ ســبكی

زينت و زيب مرد در حلب است

َ 10و ِم ْن كَال ِم ِه

ليس السوء شيطانٌ.
َج ُ

در جهــان همنشــن نيــک طلــب

بهــره ور شــو ز صحبــت نيــكان

دور از همنشــن بــد میبــاش

كــه بــود همنشــن بــد شــيطان

َ 11و ِم ْن كَال ِم ِه

ل ال ِّرجا ِل األدب.
ِح ْ ُ

بــه حلــی ادب محلّــی شــو

از لبــاس ادب مشــو عريــان

رسور اوليــا چنــن فرمــود

كــه ادب هســت زيــور مــردان
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َ 12و ِم ْن كَال ِم ِه

أص َل لَ ُه.
ُح ِّر َم ال َوفا ُء َعلَی َمن ال ْ

در وفا اصل را بســی دخل اســت

بشــنو ايــن را كــه دارد اصل متام

هــر كــه بد اصــل و بد نهــاد بود

هســت بــر وی وفای اصــل حرام

َ 13و ِم ْن كَال ِم ِه

خ ِ
َف اللّ َه تأ َم ْن ِم ْن َغريِ ِه.

هــر كــه او از خــدای میترســد

مینرتســد ز كافــر و مؤمــن

از خداونــد ذو الجــال بــرس

تــا از غــر خــدا شــوی اميــن

َ 14و ِم ْن كَال ِم ِه

األصحاب َمن يَ ُدلّك َعلَی ال َخريِ.
خ ُري
ِ

بــر از دوســتان بــی اميــان

كــه تــو را میبرنــد جانــب ديــر

بهرتيــن مصاحبــان آن اســت

كــه داللــت كنــد تــو را بــر خــر

َ 15و ِم ْن كَال ِم ِه

َست ِْح.
خالِ ْف نَف َْسك ت َ

تابــع نفــس هركــه شــد بــه يقني

میكشــد در جهان بســی ِمحنت

كار جــز بــر خــاف نفــس مكــن

تــا بيايــی فراغــت و راحــت

َ 16و ِم ْن كَال ِم ِه

دليل َعقلِ ِه.
ليل الْ َمر ِء ُ
َخ ُ

خــرد و عقــل هركســی بــه جهان

شــود از دوســتار او معلــوم

يــار نيكــو گزيــن كــه میگــردد

عقــل هــر كــس زيــار او معلــوم

َ 17و ِم ْن كَال ِم ِه

َدوا ُء القلب ال ِّرضا بِالقَضاء.

هــر كــه دارد ز دهــر درد دلــی
ســخن مرتضــی علــی ايــن اســت

چارهاش صرب و انقياد و رضاست
در ِد دل را دوا ،رضــا به قضاســت
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19

َو ِم ْن كَال ِم ِه

تــا توانــی بــه كــس جفــا نكنــی

كــز جفا نيســت جز جفــا حاصل

بــا جفــا كار خــود مــدارا كــن

تــا شــود از جفــای خويش خجل

َو ِم ْن كَال ِم ِه

22

23

ذنب ِ
قليل.
ألف طاع ٍة ٌ
واح ٌد كث ٌري ،و ُ
ٌ

تــا توانــی دال بــه طاعــت كــوش

طاعــت كــردگار مغتنــم اســت

يــك گنــه مــرد را بــود بســيار

طاعت ار باشدش هزار كم است

َ 20و ِم ْن كَال ِم ِه

21

دا ِر َمن َجفاك ت َخجيال.

بيب َجال ُء ال َعني.
رؤي ُة ال َح ِ

چــون ز ناديــدن رخ يــار اســت

موجب ضعف و بیجاليی چشم

از رخش ديده بر مدار كه هست

ديــدن دوســت روشــنايی چشــم

َو ِم ْن كَال ِم ِه

تب ُة ال ِعلْمِ أعلَی ال ُّرت َِب.

صاحــب علــم راســت مرتبــهای

كه بــه تعريــف مینيايد راســت

رتبــۀ علــم را شــه مــردان

گفــت باالتريــن مرتبههاســت

َو ِم ْن كَال ِم ِه

زيار ُة الحبيب إطرا ُء الْ َم َحبَّ ِة.

پرستش دوستان كند همه وقت

هــر كــه او قــدر دوســتان دانــد

رفــن دوســتان به ديدن دوســت

دوســتی را زيــاده گردانــد

َو ِم ْن كَال ِم ِه

زين ُة الباطنِ خ ٌري ِمن زين ِة الظاهر.

باطــن خويــش را مزيــن ســاز

ظاهــر خــود چــه میكنــی طاهر

زينــت باطــن از رس تحقيــق

بهــر از زيــب و زينــت ظاهــر
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َو ِم ْن كَال ِم ِه

سرية الْ َمر ِء ت ُ ْنب ُِئ َع ْن َسي َرتِ ِه.

آنچه در باطن كســی مخفيســت

زود ظاهــر شــود ز ســرت او

چــون خــر میدهد بــه قول امري

ســرت مــرد از رسیــرت او

َو ِم ْن كَال ِم ِه

رش ُط األُلفَة ُ
ترك الكُلفَة.

گر تو را ميل الفت است به كس

تابعــش بــاش تــا شــود الفــت

بگذر از كلفت گذشته كه هست

رشط الفــت گذشــن از كلفــت

َو ِم ْن كَال ِم ِه

مت الجا ِهل ِس ُرت ُه.
ُص ُ

جاهــان را خمــوش بايــد بــود

تــا نگــردد عيوبشــان ظاهــر

خامشــی در زمانــه جاهــل را

پوشــش عيــب او شــود آخــر

َو ِم ْن كَال ِم ِه

ِ
صاح ِب األخيار ،تأ َم ْن ِم َن األرشار.

هــر كــه خواهــد در امــان باشــد

نيكــوان را كنــد ُمصاحــب و يــار

بــا كســان نكــو مصاحــب شــو

تــا شــوی اميــن از همــه ارشار

َو ِم ْن كَال ِم ِه

ضيا ُء ال َقل ِْب ِمن أكْلِ ال َحالل.

گــر تــو روشــندلی حـرام مخــور

باشــد از خــوردن حــرام ،وبــال

دامئــاً لقمــۀ حــال طلــب

هســت روشــندلی ز اكل حــال

َو ِم ْن كَال ِم ِه

َ
َص ت َ ْع ُب ُه.
طال ُع ْم ُر َمن ق ُ َ

در زمانه چه عمر خواهد داشت؟

بــر دل آن را كــه صــد علم باشــد

عمــر آن كــس دراز خواهــد بــود

غصــه كــم باشــد
كــه و را رنــج و ّ
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َو ِم ْن كَال ِم ِه

طاع ُة ال َعد ِّو َه ٌ
الك.

هــر كه فرمــان خصم خويش برد

حال او در جهان چه ســان باشــد

آدمــی را اطاعــت دشــمن

بــی تكلّــف هــاک جــان باشــد

َو ِم ْن كَال ِم ِه

ِظ ُّل ُع ْم ِر الظّا ِمل قَص ٌري.

ِظـ ّـل ظــامل بســی نخواهــد بــود
ســايهاش را مكن پناه كه هســت
32

33

34

35

َو ِم ْن كَال ِم ِه

ظلاللــه
ور بـ َود خــود بــه جــای ّ
پايــۀ عمــر ظاملــان كوتــاه

رس الْ َمر ِء مقدمة ال ُيرسِ.
ُع ُ

هر كه را حال او پريشــان اســت

رفــع خواهــد شــد آن پريشــانی

مــرد را در جهــان پــر غــم و درد

بعــد دشــواری اســت آســانی

َو ِم ْن كَال ِم ِه

َغ َد َر َك َمن َدلَّك َعلَی ْالسا َء ِة.

از فريــب كســان مشــو غافــل

گــر تــو مــرد بهــوش و بــا خــردی

میفريبــد تــو را يقــن آن كــس

كــه داللــت همیكنــد بــه بــدی

َو ِم ْن كَال ِم ِه

أصله.
ِفطنة الْ َمرء يَ ُد ُّل علی ْ

هركه را نيست طبع و ذات و خرد

هســت گويــا قصــور در قــرش

مــرد را زيركــی و خــوش طبعــی

شــاهد اســت و دليــل بــر اصلش

َو ِم ْن كَال ِم ِه

خب َع ّم يف قَلْبِه.
ق َُول الْ َمر ِء يُ ِ ُ

میتــوان فهــم كــرد در انســان

از بد و نيک آنچه حاصل اوست

زان كــه قول وحديــث هر مردی

هست ُمخرب از آنچه در دل اوست
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َو ِم ْن كَال ِم ِه

ُلوب.
ْكالم قَي ُد الق ِ
لَ ُني ال ِ

تــا توانــی ســخن درشــت مگــو

تــا منايــی به چشــم مــردم خوب

ســخن نــرم گــو بــا مــردم

ســخن نــرم هســت قيــد قلــوب

َو ِم ْن كَال ِم ِه

ِالصال ِة يف الظُّلَم.
نَ ِّو ْر قَ َرب َك ب َّ

تــا به كی خفتهای؟ شــبی برخيز

از گناهــان خويشــن يــاد آر

قــر خــود را ز نــور روشــن ســاز

بــه منــاز و نيــاز در شــب تــار

َو ِم ْن كَال ِم ِه

ويل لِ َم ْن سا َء خُل ُق ُه و قَبُ َح خَل ُق ُه.
ٌ

خلــق نيكــو و خلقــت نيكــو

ز آتــش آن جهــان كنــد دورت

وای آن كــس كه در جهان بودش

بــدی ُخلــق و زشــتی صــورت

َو ِم ْن كَال ِم ِه

هَيهاتَ ِمن نَصيح ِة ال َعد ِّو.

نيکخواهــی نيايــد از اعــدا

بشــنو اين نكته را به وجه حسن

دشــمنت گــر نصيحتــی بكنــد

دور بــاش از نصيحــت دشــمن

َو ِم ْن كَال ِم ِه

َ
يأتيك ما ق ِّدر لَك.

كــرم و لطــف حــرت حــق بــن

كــه نگــرد تــو را بــه تقصــرت

بــه تــو خواهــد رســيد آخــر كار

آنچــه حق كــرده اســت تقديرت
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تخصصی زبان و ادبيات عربی
مع ّرفی منابع ّ

 -1آموزش زبان عربی
نویسنده

نارش

سال چاپ

نام کتاب

ردیف

1

تعليم اللغة العاميَّة

حبیب تقوايی

مشعر  -قم

1393

2

دانشنامۀ نامها و واژهها

عادل اشکبوس

مدرسه (برهان) در
دست چاپ

1395

3

آموزش زبان عربی از راه بازی و رسگرمی

قاسم کریمی

مدرسه (برهان)

1380

4

مثلهای رایج در زبان عربی

هادی صاحبی

مدرسه (برهان)

1381

5

مضامین مشرتک در فارسی و عربی

سیدمح ّمد دامادی

دانشگاه تهران

1379

6

اللغة العربیة الحدیثة

مح ّمدعلی آذرشب

سمت

1376

7

الفوائد (دانستنیهای عربی)

عادل اشکبوس

مؤسسۀ توسعۀ
ّ
روستایی

1387

8

األيّام

طه حسین

دار املعارف مرص

9

قرائت مطبوعات و استفاده از رادیو و
تلويزیون

حامد صدقی

پيام نور

10

مجلت
روزنامه و ّ

رضا ناظميان

پيام نور

1386

11

املصطلحات املتداولة يف الصحافة العربیة

مح ّمدرضا عزیزیپور

سمت

1382

12

کتابة الرسائل باللغة العربیة و فن التلخیص

سید فضل الله میرقادری

سمت

1385
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 -2رصف و نحو
نام کتاب

ردیف

نویسنده

نارش

سال چاپ

1

النحو الوايف ( 4جلد)

ع ّباس حسن

دار املعارف مرص 1916

2

رصف و نحو کاربردی

اباذر عباچی

ز ّوار

1387

3

رصف و نحو مص َّور

عادل اشکبوس

مشعر – قم

1391

4

ترجمه و توضیح الفیه

اباذر عباچی و علی چراغی

پایا

1376

5

اعداد در زبان عربی

عادل اشکبوس

مدرسه (برهان)

1381

6

صحیح و معتل

عادل اشکبوس

مدرسه (برهان) 1381

7

اعراب و بناء

حبیب تقوایی

مدرسه (برهان) 1382

8

مذکّر و مؤنّث

مهدی ستّاریان

مدرسه (برهان) 1384

9

ضمیر و کاربرد آن

مهرعلی کاظمی نیا

مدرسه (برهان) 1387

10

انواع مفاعيل

فريبا صادقی مرشت

مدرسه (برهان) 1389

11

حال و متييز

هادی اخالقی

مدرسه (برهان) 1391

12

مبادئ العربیة ( 4جلد)

رشید رشتوين

اساطیر

1371

13

جامع الدروس العربیة

مصطفی غالیینی

نارصخرسو

1362

14

الجدید يف الرصف و النحو

س ّید ابراهیم دیباجی

سمت

1377

15

القواعد األساسیة

سیّد احمد هاشمی

هجرت

1370

16

النحو الواضح

علی الجارم و ...

الهام تهران

1377

17

دروس دار العلوم العربیة

سعید نجفی اسداللهی

گلشن

1371

18

تحفه احمدیه رشح الفیه

احمد بهمنیار

مرتضوی تهران 1372

19

الجدول يف إعراب قرآن و رصفه و بیانه

محمود صافی

مدین قم

1368

20

اعراب القرآن الکریم

محی الدین درویش

کامل امللک

1428

21

آموزش زبان عربی

آذرتاش آذرنوش

مرکز نرش
دانشگاهی

1376

240

س ّید مح ّمد رادمنش

آستان
قدس رضوی

1371

مح ّمدی تهران

1358

نارصخرسو

1364

اخالق قم

1384

فیروزآبادی قم

1383
1385

22

نحو برای دانشجو

23

عربی آسان ( 3جلد)

24

رشح ابن عقیل (2جلد)

25

علوم العربیة

26

قطر الندی و ّبل الصدی ابن هشام

مح ّمد محی الدین
عبدالحمید

27

اصول رصف ونحو

علی اکرب شهابی

دانشگاه تهران

28

موسوعة الرصف و النحو و اإلعراب

امیل بدیع یعقوب

دار العلم
للمالیین /استقالل

1991

29

معجم قواعد اللغة العربیة  ،انطوان دحداح

مرتجم عبدالعلی آل بویه
لنگرودی

دانشگاه امام
خمینی قزوین

1377

30

اعراب قرآن کریم

مح ّمدرضا رضوانی خراسانی

تأمین – قم

1386

رضا روزبه و س ّيدکاظم
موسوی
مح ّمد محی الدین
عبدالحمید
س ّید هاشم حسینی تهرانی

31

معجم النحو

عبدالغنی الدقر

مکتبة القیام -قم 1370

32

رصف و نحو

علی جانبزرگی

هخامنش–کرج

1389

33

آموزش عربی آسان

صفابخش شیرزاد

رهنامی اندیشه

1375

34

راهنامی تجزیه و ترکیب

عیسی متّقی زاده

مدرسه(برهان)

1380

35

رویکرد زبانشناختی به نحو عربی

س ّيدحسني س ّيدی

دانشگاه فردوسی

1387

36

معجم ترصیف األفعال العربیة

37

رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب

38

رشحی مخترص بر رصف و نحو منظوم (سید
حسین کهنمویی)

مکتبة لبنان
جورج مرتی عبد املسیح
نارشون
ابن هشام االنصارى صاحب دارالكوخ للطباعة
والنرش
كتاب مغني اللبيب

2007

مینا جیگاره

انتشارات نظری 1395

39

الگوهای ساختاری و معانی آنها در زبان
قرآن

فاضل صاح سارایی ترجمه:
مینا جیگاره و زهرا فرید

انتشارات نظری 1395

40

تفاوتهای معنایی در نحو کاربردی

فاضل صاح سارایی ترجمه:
مینا جیگاره

انتشارات نظری 1395
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 -3لغتنامه
نام کتاب

ردیف

سال چاپ

نویسنده

نارش

1

املنجد يف اللغة و األعالم

لویس معلوف

اسامعيليان

2

فرهنگ فارسی ،عربی

عادل اشکبوس و صالح
عامری

مدرسه(برهان)

1389

3

فرهنگ معارص عربی ،فارسی

آذرتاش آذرنوش

نی

1381

4

فرهنگ الروس عربی ،فارسی

سیّد حمید طبیبیان

امیرکبیر

1363

5

املعجم الوسیط عربی ،عربی

ابراهیم مصطفی و ...

املکتبةاإلسالمیة

2002

6

الوجیز للمرتجم عربی ،فارسی و بالعکس

مح ّمد حیدری

تبلیغات اسالمی
قم

1371

7

فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه املنجد

احمد سیّاح

اسالم

8

فرهنگ فرزان فارسی ،عربی

س ّید حمید طبیبیان

فرزان

9

فرهنگ اصطالحات معارص

نجفقلی میرزایی

فرهنگ معارص

10

القاموس الشامل فارسی ،عربی

مح ّمد حسن بوذرجمهر

نوفل لبنان

2002

11

فرهنگ اصطالحات روز

غفرانی و شیرازی

امیرکبیر

1364

12

املبسط
القاموس ّ

سهیل سامحة

مکتبة سمیر

2007

13

املصطلحات املتداولة يف الصحافة العربية

مح ّمدرضا عزيزی پور

سمت

1390

14

فرهنگ دانشآموزی عربی به فارسی

اباذر عباچی و علی چراغی

استادی

15

فرهنگ معارص عرىب فارسی

عبدالنبى ق ّيم

فرهنگ معارص

16

فرهنگ فارسی عربی

عنایتاللّه فاتحینژاد

فرهنگ معارص

17

فرهنگ نوین ترجمه القاموس العرصی

إلیاس أنطوان إلیاس باهتامم
سیدمصطفی طباطبایی

اسالمیه

1370

18

فرهنگ امثال و تعابیر عربی فارسی

رضا ناظميان

فرهنگ معارص

1393

1378

1384
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 -4مکامله
نام کتاب

ردیف

نویسنده

نارش

سال چاپ

عادل اشکبوس،علی چراغی
و...

مشعر  -قم

1388
1393
1371

1

ِ
الحوارات (4جلد)

2

املخترب()1

عادل اشکبوس ،حبیب
تقوایی و سیّد مهدی
حسینی کامل آبادی

مشعر  -قم

3

املدخل إلی تعلّم اللغة العربیة (4جلد)

مح ّمد و علی حیدری

دفرت تبلیغات
اسالمی ،قم

4

مکاملة و محارضة

ابراهیم فتح اللهی

دانشگاه پیام نور 1383

5

صدی الحیاة

مسعود فکری و ...

کانون زبان ایران 1384

6

گفتوگو

نارص علی عبدالله

مجمع علمی
فرهنگی مجد

1383

7

تعلیم اللغة العربیة

حوزه علمیه قم

پیک فرهنگ

1384

8

گفت و شنود عربی

سعید شیبانی

پایا

1384

9

همراه شام در عراق

شاکر عامری و ...

شادرنگ

1386

10

العربیة للناشئین  12جلد

محمود اسامعیل صینی و...

مدین

1370

11

مکامله عربی ویژه سفرهای زیارتی

یحیی معروف

مشعر  -قم

1387
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 -5بالغت
نویسنده

نارش

سال چاپ

نام کتاب

ردیف
1

علوم البالغة

اباذر عباچی

سمت

1377

2

علم البیان

اباذر عباچی

سخن

1391

3

گلچينی از جلوههای جامل در قرآن

علی چراغی

نسل نواندیش/
برادری

1393

4

جواهر البالغة

سیّد احمد هاشمی

1365

5

معامل البالغة

مح ّمد خلیل رجایی

دانشگاه شیراز

1372

6

مخترص املعانی

سعدالدین تفتازانی

دار الفکر قم

1370

7

ارسار البالغة

عبدالقاهر جرجانی

دانشگاه تهران

1370

8

تهذیب البالغة

عبدالهادی الفضلی

املجمع العلمی
اإلسالمی

1364

9

بدایة البالغة

س ّید ابراهیم دیباجی

سمت

1367

10

معانی و بیان

جلیل تجلیل

مرکز نرش
دانشگاهی

1374

11

مخترص املعانی

صدرالدين تفتازانی

دارالفکر
ايران قم

1388
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 -6تاریخ ادب ّيات
ردیف

نام کتاب

1

تاريخ األدب العريب

2

الوجيز يف تاريخ األدب العريب

نویسنده

نارش

حنا الفاخوري

توس

ابوالفضل رضايی و علی
ضيغمی

جهاد دانشگاهی

سال چاپ

 -7متون
نام کتاب

ردیف

نویسنده

نارش

األب شيخو

ذوی القربی ،قم
دانشگاه عالمه
طباطبایی

1381

فقهی .مشهد

1392

1

املجاين الحديثة

2

شذرات من النصوص العربیة  4جلد

نادر نظام طهرانی

3

ترجمه و رشح گزیده املجانی الحدیثة

علی اکرب نورسيده و علی
ضيغمی

4

ترجمه اشعار املجاين الحدیثة

س ّيدمح ّمد موسوی بفرويی دانشگاه سمنان

سال چاپ

1391

 -8ف ّن ترجمه
نویسنده

نارش

سال چاپ

نام کتاب

ردیف
1

ف ّن ترجمه

یحیی معروف

سمت

1381

2

آيني ترجمه

منصوره زركوب

مانی اصفهان

3

آموزش ترجمه عربی

حمیدرضا حیدری

فاطمی

4

ف ّن ترجمه

5

ورشة التعريب

6

درآمدى بر مباىن ترجمه فارىس به عرىب و
عرىب به فارىس

رضا ناظمیان

1387

دانشگاه پیام نور 1380

عدنان طهامسبی ،عال نقیزاده دانشگاه تهران

1390

مؤسسه فرهنگى
انتشاراىت آيه

1380

عنايت الله فاتحى نژاد،
سيّدبابک فرزانه

245

طرح پشت جلد
تصويــر مرقــد صحابــی بــزرگ اســام ســلامن فارســی ســام اللّــه عليــه و طــاق کــرا
زينتبخــش پشــت جلــد کتــاب درســی شــده اســت.
مقــام ســلامن فارســی آن قــدر باالســت کــه پيامــر اســام
دربارۀ ايشــان فرمودنــد:
ســلامن م ّنــا أهــل البيــت.
زادگاهــش روســتای جــی در اصفهــان و بنابــر روایاتــی ،رام ُهر ُمــز بــوده اســت .مرقــد ســلامن
فارســی ســام اللّــه عليــه نزديــک طــاق کرساســت.
رف بــه اســام از زرتشــتی ،روزبــه نــام داشــت .از صحابــۀ ایرانــی
ســلامن فارســی پیــش از تـ ّ
بود کــه حــرت مح ّمــد
مشــهور پیامــر اســام
او را از اهــل بیــت و ســلامن مح ّمــدی
خوانــد .او ســالها در پــی حقیقــت بــه رسزمینهــای گوناگــون ســفر کــرد و در همیــن ســفرها در
رسزمینــی بــه بردگــی درآمــد و ســپس بــا کمــک حــرت مح ّمــد
آزاد شــد .ســلامن فارســی
حکیمــی کــه خــرد و دانشهــای ایرانیــان و مســیحیان را میدانســت از مشــاوران حــرت مح ّمــد
 ،از جملــه ط ـ ّراح اصلــی حفــر خنــدق در جنــگ خنــدق بــود .در زمــان حکومــت خلیفــۀ
دوم و در ســالهای پایانــی زندگــی خــود اســتاندار مدائــن شــد .بــا ایــن حــال ،زنبیــل میبافــت و از
دســرنج خويــش روزی میخــورد .ســلامن فارســی ،پــس از عمــری طوالنــی در ســال  ۳۶هجــری در
شــهر مدائــن درگذشــت .آرامــگاه وی در مدائــن بــه بقعــۀ ســلامن پــاک مشــهور اســت.
سلامن روی کفن خود این شعر را نوشته بود:
وفدت علی الکریم بغیر زا ٍد

من الحسنات و القلب السلیم

کل يش ٍء
و حمل ال ّزا ِد أقبح ِّ

إذا کان الوفــود علــی الکریــم

و بیهیچ توشهای از نیکیها و قلب سلیم بر [خدای] کریم در آمدم.
و توشهآوردن زشتترین کار است هنگامی که بر کریم وارد شوی.
تصويــر دوم طــاق کـرا در نزديکــی مرقــد ســلامن اســت .طــاق کـرا از آثــار تاريخــی ايـران
باســتان اســت .بُحـ ُـری شــاعر نامــدار ســوری معــروف بــه ســتايش مت ـ ّدن ایرانيــان اســت .قصيــدۀ
معــروف او میتوانــد در تغيــر نگــرش افـراد در تصـ ّور عــرب از ايـران تأثريگــذار باشــد.
طــاق کــری یــا ایــوانِ مدائــن برجســتهترین یــادگار اي ـران باســتان روزگار ساســانيان ،در
تیســفون واقــع در عـراق کنونــی اســت .ایــن اثــر باســتانی در  ۳۷کیلومــری جنــوب بغــداد در کنــارۀ
خــاوری رود دجلــه اســت .طــاق کـرا همچنیــن نزدیــک بــه آرامــگاه ســلامن فارســی اســت.
ایــن ویرانــه کــه احتــاالً در زمــان شــاپور يکــم در نیمۀ دوم ســدۀ ســوم ســاخته شــده ،منونهای
از ایــوان ساســانی اســت .ایــوان آن قطــر ۲۵مــر ،بلنــدی ۳۰مــر و عمــق نزدیــک به  ۵۰مــر دارد.
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ايــن بنــا ب ـرای منايــش شــکوه و توامننــدی اي ـران ســاخته شــد تــا ســفیران ملّتهــای دیگــر
را شــيفته کنــد و بــه بيگانــه هشــدار دهــد کــه ایــن زنجــره تــوان شکســن هــر پيکارجويــی را دارد.
ایــوان ،تنهــا یــک شــکاف حیرتانگیــز نبــود ،در اصــل آن را یــک پــردۀ ســنگین زربفــت میپوشــاند
کــه بلنــدای بســيار و فضــای نقشهــای گوناگونــش گویــای دارايــی فـراوان بــود.
ابوجعفــر منصــور خلیفــۀ عباســی نخســتین کســی بــود کــه کوشــید تــا آن را وی ـران کنــد،
ولــی در ایــن کار نــاکام مانــد .وی از مصالــح آن بـرای بناهــای شــهر جدیــد بغــداد بهــره بــرد؛ ا ّمــا
از آنجــا کــه در نظــر وی حمــل مصالــح بــه بغــداد از ارزش خــود مصالــح بیشــر شــد از ادامــۀ
ويرانســازی آن خــودداری کــرد.
ایــوان مدائــن یــا طــاق کــری دســتامیه رسودههــای 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:
هان ای دل عربت بین از دیده عرب کن هان ایــوان مدائــن را آیینــۀ عــرت دان
معنــای بيــت( :آگاه بــاش ،ای دل عــرت بيننــده ،از آنچــه کــه میبينــی عربتهــا بگــر ،ايــوان
مدايــن را آيينــۀ عــرت بــدان).
یــک ره ز ره دجلــه منــزل بــه مدائــن کــن وز دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران
خود دجله چنان گرید صد دجلۀ خون گویی

کز گرمی خونابش آتش چکد از مژگان

خاقانــی ازیــن درگــه ،دریــوز ٔه عــرت کــن تا از د ِر تو زین پس ،دریوزه کند خاقان
معنــای بيــت( :ای خاقانــی ،از ايــن درگاه عــرت گدايــی کــن (عــرت بگــر) تــا از ايــن پــس،
بــزرگان نيــز بــا ديــدن ايــن کاخ بــه جــای مانــده عــرت گرينــد).
خیام:
آن قــر کــه بــا چــرخ همــی زد پهلــو بــر درگــه آن ،شــهان نهادنــدی رو
دیدیــم کــه بــر کنگــرهاش فاختـــهای
ملک الشعرای بهار:
عرصــۀ ایــوان کــری آشــیان بــوم شــد

بنشســته همــی گفــت کــه کوکوکوکــو
دیرگاهــی کشــور از امــن و امــان محــروم شــد
هم مر او را بخت بد ،با تازیان انداخت کار

تــا پــس از چنــدی بــرون شــد یزدگــرد شــهریار
انوری:
از آســانۀ ایــوان کــری انــدر قــدر

تــو را رفیعترســت آســتانۀ درگاه

زمــان نیابــد جــز در عــدم تــو را بدگــوی

زمیــن نــدارد جــز در شــکم تــو را بدخــواه

