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 الفَرَزدَقُ: الرّابِعالدرسُ 

 فرزدق: چهارمدرس 

 

 رَمُــَلُّ وَ الحـوَ البَیتُ یَعرِفُهُ وَ الحِ  هذا الَّذی تَعرِفُ البَطحاءُ وَطأَتَهُ

 ی اِحرام، او را ی ]خدا[ و بیرون و محدودهشناسد و خانهاین کسی است که سرزمین مکّه قدمگاهش را می

 شناسند.می

 هذا التَّقــیُّ النّــَقیُّ الطــّاهِرُ العَلَمُ  بادِ اهللِ کُلِّـهِمُــهذا ابنُ خَیرِ عِ

 ی بزرگ قوم است.ی بندگان خداست. این پرهیزگارِ پاکِ پاکیزهاین فرزندِ بهترینِ همه

 اَلعَرَبُ تَعرِفَ مَن أَنــکَرتَ وَ العَجَم  وَ لَیسَ قَولُکَ: مَن هَذا؟ بِضائِرِهِ

 عرب کسی را که تو نشناختی ی تو که »این کیست؟« زیان رساننده بدو نیست. عرب و غیرو این گفته

 شناسد.می

 

 اَلفَرَزدَقُ مِن شُعَراءِ العَصرِ األُمَویِّ.

 ی اموی است.فرزدق از شاعران دوره

 بِالکُوَیتِ عامَ ثَالثَةٍ وَ عِشرینَ بَعدَ الهِجرَةِ،وُلِدَ فی مِنطَقَةٍ 

 دنیا آمد.ای در کویت بهوسه پس از هجرت در منطقهدر سال بیست

 وَ عاشَ بِالبَصرَةِ، فی یَومٍ مِنَ األیّآمِ جاءَبِهِ أَبوهُ إلَی اَمیرالمُؤمِنینَ عَلیًّ علیه السالم،

 رش او را نزد امیر مؤمنان علی علیه السالم آورد، و در بصره زندگی کرد، در روزی از روزها پد

 فَسَأَلَهُ اإلمامُ علیه السالم عَن وَلَدِهِ؛ فَقالَ:

 پس امام درباره فرزندش از او پرسید؛ پس گفت:

 »هذا ابنی یَکادُ یَکونَ شاعِراً عَظیماً.« 

 »این پسرم است نزدیک است که شاعری بزرگ شود.«

 السالم لِوالِدِهِ: »یا صاحِبَ الوَلَدِ عَلِّمهُ القُرآنَ.«فَقالَ اإلمامُ علیه

 پس امام علیه السالم به پدرش گفت: »ای صاحب فرزند، قرآن را به او آموزش بده.«

 أُمَیَّةَ بِالشّامِ،فَعَلَّمَهُ القُرآنَ؛ ثُمَّ رَحَلَ إلَی خُلَفاءِ بَنی

 امیه در شام کوچ کرد،خلفای بنیپس قرآن را به او آموزش داد؛ سپس به سوی 
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 وَ مَدَحَهُم وَ نالَ جَوائِزَهُم،

 دست آورد.هایشان را بهها را ستود و جایزهو آن

 أُمَیَّةَ؛البَیتِ، و َ کانَ یَستُرُ حُبَّهُ عِندَ خُلَفاءِ بَنیکانَ الفَرَزدَقُ مُحِبّاً لِأهلِ

 کرد؛امیّه پنهان مینزد خلفای بنیاش را بیت بود، و دوستیفرزدق دوستدار اهل

  عَبدِ المَلِکِ فی أیّامِ أبیهِ.بنُوَلکِنَّهُ  جَهرَبِهِ لَمّا حَجَّ هِشامُ

 ولی او آن را آشکار کرد هنگامی که هشام بن عبدالملک در روزگار پدرش حج کرد.

 فَطافَ هِشامٌ وَ لَمّا وَصَلَ إلَی الحَجَرِ

 هنگامی که به سنگ )حجراألسود: سنگ سیاه( رسیدپس هشام طواف کرد و 

 لَم یَقدِر أن یَستَلِمَهُ، لِکَثرَةِ اإلزدِحامِ،

 به خاطر زیادی شلوغی نتوانست آن را مسح کند

 فَنُصِبَ لَهُ مِنبَرٌ وَ جَلَسَ عَلَیهِ یَنظُرُ إلَی النّاس

 کردنگاه میکه به مردم حالیپس منبری برایش برپا شد و روی آن نشست در

 وَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِن کِبارِ أهلِ الشّامِ.

 و همراه او گروهی از بزرگان اهل شام بودند.

 الحُجّاجِ، إذ جاءَ زَینُ العابِدینُ علیه السالم،فَبَینَما یَنظُرُ إلَی 

 کرد، ناگهان ]امام[ زین العابدین علیه السالم آمد،پس در حالی که به حاجیان نگاه می

 وَصَلَ إلَی الحَجَرِ، ذَهَبَ النّاسُ جانِباً، فَاستَلَمَهُ بِسُهولَةٍ. فَطافَ بِالبَیتِ، فَلَمَّا

مردم به کنار رفتند، پس به آسانی آن را مسح پس خانه ]کعبه[ را طواف کرد، پس هنگامی که به سنگ رسید، 

 کرد.

 فَقالَ رَجُلٌ مِن أهلِ الشّامِ:

 پس مردی از اهل شام گفت:

 »أیُّها الخَلیفَةُ، مَن هَذا الَّذی  قَدسَمَحَ النّاسُ لَهُ بِاستِالمِ الحَجَرِ؟!

 اند؟!ای خلیفه، این کیست که مردم به او برای مسح کردن سنگ اجازه داده

 ]أن[ یَرغَبوا فیهِ،خافَ هِشامٌ مِن أن یَعرِفُهُ أَهلُ الشّامِ وَ 

 مند شوند،سند و به او عالقهکه مردم شام او را بشناهشام ترسید از این

 فَقالَ: »ال أعرِفُهُ، یا رَجُلُ.«

 شناسم ای مرد.«پس گفت: »او را نمی
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 هذِهِ القَصیدَةَ.وَ کانَ الفَرَزدَقُ حاضِراً فَقالَ الفَرَزدَقُ: أیُّها الرَّجُلُ، أنا أَعرِفُهُ. ثُمَّ أَنشَدَ 

 .شناسم، پس این قصیده را سرودو فرزدق حاضر بود.  پس گفت: ای مرد، من او را می

 یَعرِفُهُ وَ الحِـلُّ وَ الحــَرَمُوَ البَیتُ   هذا الَّذی تَعرِفُ البَطحاءُ وَطأَتَهُ

 ی اِحرام، او را ی ]خدا[ و بیرون و محدودهشناسد و خانهاین کسی است که سرزمین مکّه قدمگاهش را می

 شناسند.می

 هذا التَّقــیُّ النّــَقیُّ الطــّاهِرُ العَلَمُ  هذا ابنُ خَیرِ عِــبادِ اهللِ کُلِّـهِمُ

 ی بزرگ قوم است.ی بندگان خداست. این پرهیزگارِ پاکِ پاکیزهبهترینِ همهاین فرزندِ 

 اَلعَرَبُ تَعرِفَ مَن أَنــکَرتَ وَ العَجَم  وَ لَیسَ قَولُکَ: مَن هَذا؟ بِضائِرِهِ

 عرب کسی را که تو نشناختی ی تو که »این کیست؟« زیان رساننده بدو نیست. عرب و غیرو این گفته

 شناسد.می

 

 قواعد:

 مفعول مطلق:

کند و یا نوع و چگونگی  ی فعل اصلی جمله که انجام فعل را تأکید میمفعول مطلق مصدری است منصوب از ریشه

 ی جمله تأثیر بگذارد.تواند در ترجمهدهد و وجود آن در عبارت میانجام آن را نشان می

 ی زیر دقت کنید:چهار جملهی به ترجمه

 إستَغفَرتُ اهللَ.                              از خداوند آمرزش خواستم. -1

 ، آمرزش خواستم.گمانبی.                   از خدا إستِغفاراًإستَغفَرتُ اهللَ  -2

 آمرزش خواستم.صادقانه صادِقاً.           از خدا إستِغفاراً إستَغفَرتُ اهللَ  -3

 درستکاران آمرزش خواستم.مانندِ الصّالِحینَ.        از خدا استِغفارَ رتُ اهللَ إستَغفَ -4

ها مصدر فعل »اِستَغفَرتُ« که همان ی جمله(، در بقیه1جز در جمله شماره )به کنیدطور که مالحظه میهمان

 باشد، آمده است.»اِستِغفار« می

ای بعد از آن آمده است. ( و گاهی کلمه2آمده است ولی گاهی این مصدر تنها )شماره  در تمام جمالت، این مصدر

 (4و3های )شماره

ی در ترجمهتنهایی آمده و انجام فعل »اِستَغفَرتُ« را تأکید کرده است، (، مصدر »اِستِغفاراَ« به2در جمله شماره )

 شود.این مصدر، »مفعول مطلق تأکیدی« گفته میی تأکید آمده است به گمان« به نشانهی »بیآن  کلمه
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  :مثال 

 .صَبراً.          اِصبِروا عَلَی المَشاکِلِ إحساناً.        قَد أحسَنَ والدی إحتِراماًاِحتَرَمتُ المُعَلِّمَ 

 ی                                                 مفعول مطلق تأکیدیمفعول مطلق تأکیدی                                    مفعول مطلق تأکید                       

»صادقاً« و »الصّالِحینَ« آمده است. ی ( ، بعد از مصدر »اِستِغفاراً« به ترتیب دو کلمه4و  3های شمار )در جمله

 إلیه است.»صادقاً« صفت و »الصّالِحینَ« مضاف

کنند، که به این مصدر، »مفعول مطلق نوع انجام گرفتن فعل را بیان میإلیه بعد از مصدر در واقع صفت و مضاف

 شود.نوعی« گفته می

 :مثال 

 .الفُقَراءِ عیشَ.                                     یَعیشُ البَخیلُ فِی الدُّنیا صادِقاً اِستِغفاراًاِستَغفَرتُ اهللَ 

 إلیهوعی    مضافمفعول مطلق نوعی    صفت                                                                                           مفعول مطلق ن                 

 .العُلَماءِ إکرامَأکرَمتُ المُعَلِّمَ            .                                  بالِغاً تِراماًاحاِحتَرَمتُ 

  إلیهوعی   مضافمطلق نمفعول مطلق نوعی   صفت                                                                                    مفعول           

:آید.إلیه باشد، بدون تنوین میهرگاه مفعول مطلق نوعی همراه با مضاف نکته 

 :مثال 

 .الصّالِحینَ اِستِغفارَاِستَغفَرتُ اهللَ 

 إلیهمفعول مطلق نوعی   مضاف                  

 فن ترجمه:

 ی ترجمه کردن مفعول مطلق تأکیدی:طریقه

 کنیم.گمان، حتماً و قطعاً« استفاده میقیدهای تأکیدی مانند »بیی این نوع از مفعول مطلق از در ترجمه

 جاهَدَ الجُندیُّ مُجاهَدةً.               قطعاً سرباز، مبارزه کرد.

 ی ترجمه کردن مفعول مطلق نوعی:طریقه

 کنیم.واقع شده است( از قید »مانندِ« استفاده می ی مفعول مطلق نوعی )که مضافدر ترجمه

 درستکاران از خدا آمرزش خواستم.مانندِ .                      الصّالِحینَ اِستِغفارَاِستَغفَرتُ اهللَ 

 إلیهمفعول مطلق نوعی   مضاف                 

صورت قید ترجمه کنیم و نیازی توانیم صفت را بهمیدر ترجمه مفعول مطلق نوعی )که موصوف واقع شده است( 

 به مفعول مطلق نیست.
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 کند.تالش میبسیار .              مادر برای تربیت فرزندانش بالِغاً اجتِهاداًتَجتَهِدُ األُمُّ لِتَربیَةِ أوالدِها 

 صفت  مفعول مطلث نوعی                        

 

 ها که مناسب برای مفعول مطلق هستند:های پُرکاربرد و مصدرهای سماعی آنفعل

 مصدر مضارع ماضی

 ذَهاباً یَذهَبُ ذَهَبَ

 جُلوساً یَجلِسُ جَلَسَ

 خُروجاً یَخرُجُ خَرَجَ

 تَرکاً یَترُکُ تَرَکَ

 عَمَالً یَعمَلُ عَمِلَ

 فَتحاً یَفتَحُ فَتَحَ

 ضَحِکاً یَضحَکُ ضَحِکَ

 نَظَراً یَنظُرُ نَظَرَ

 لَعِباً یَلعَبُ لَعِبَ

 عَجَباً یَعجَبُ عَجِبَ

 ذِکراً یَذکُرُ ذَکَرَ

 کِتابَةً یَکتُبُ کَتَبَ

 قَوالً یَقولُ قالَ

 عَیشاً یَعیشُ عاشَ

 دُخوالً یَدخُلُ دَخَلَ

 قِراءَةً یَقرَأُ قَرَأَ

 نُزوالً یَنزِلُ نَزَلَ

 صَبراً یَصبِرُ صَبَرَ

 جَوازاً یَجوزُ جازَ

 جَلباً یَجلِبُ جَلَبَ
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 جَمعاً یَجمَعُ جَمَعَ

 مصدر مضارع ماضی

 طَرقاً یَطرُقُ طَرَقَ

 طَرداً یَطرُدُ طَرَدَ

 قُدرَةً یَقدِرُ قَدَرَ

 قَبوالً یَقبَلُ قَبِلَ

 کِتماناً یَکتُمُ کَتَمَ

 طَلَباً یَطلُبُ طَلَبَ

 غَرساً یَغرِسُ غَرَسَ

 غَرَقاً یَغرَقُ غَرِقَ

 غَضَباً یَغضِبُ غَضِبَ

 غَسالً یَغسِلُ غَسَلَ

 عَزماً یَعزِمُ عَزَمَ

 غُفراناً یَغفِرُ غَفَرَ

 غَلَبَةً یَغلِبُ غَلَبَ

 فَشاَلً یَفشَلُ فَشِلَ

 فِقداناً یَفقِدُ فَقَدَ

 فَحصاً یَفحَصُ فَحَصَ

 فَرَحاً یَفرَحُ فَرِحَ

 فَراغاً یَفرُغُ فَرَغَ

 نَیالً یَنالُ نالَ

 نَدامَةً، نَدَماً یَندَمُ نَدِمَ

 نِسیاناً یَنسَی نَسِیَ

 نَصراً یَنصُرُ نَصَرَ

 نُطقاً یَنطِقُ نَطَقَ

 نَقالً یَنقُلُ نَقَلَ
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 مصدر مضارع ماضی

 جَرَیاناً یَجری جَرَی

 جَهالً یَجهَلُ جَهِلَ

 خِدمَةً یَخدِمُ خَدَمَ

 خَوفاً یَخافُ خافَ

 خُشوعاً یَخشَعُ خَشَعَ

 خَلقاً یَخلُقُ خَلَقَ

 رَجاءً یَرجُو رَجا

 رِزقاً یَرزُقُ رَزَقَ

 سُجوداً یَسجُدُ سَجَدَ

 سَیراً یَسیرُ سارَ

 سُخریَّةً یَسخَرُ سَخِرَ

 شُکراً یَشکُرُ شَکَرَ

 شُرباً یَشرَبُ شَرِبَ

 سَمعاً یَسمَعُ سَمِعَ

 ضَماناً یَضمَنُ ضَمِنَ

 ذَوقاً یَذوقُ ذاقَ

 حُزناً یَحزَنُ حَزِنَ

 ساَلمَةً یَسلَمُ سَلِمَ

 صِدقاً یَصدُقُ صَدَقَ

 ضَرباً یَضرِبُ ضَرَبَ

 ظُهوراً یَظهَرُ ظَهَرَ

 مصدر مضارع ماضی

 هُجوماً یَهجُمُ هَجَمَ

 قِلَّةً یَقِلُّ قلَّ

 

 هَالکاً یَهلِکُ هَلَکَ


