
این مقاله منتخبی است از فرمایشات مرحوم 
حرضت عالمه طهراین در جملد پانزدهم کتاب 

قصیده معروف امام شنایس و در ارتباط با 
 فرزدق در مدح امام سجاد علیه السالم.

اماۀدربارراخودۀقصيدفرزدقرسودنداستان

 الّسالمعليهسّجادم
در  -  علیه  تعايل  اهلل  رضوان -  جمليس ۀعاّلم

  شهرآشوب  ابن«  مناقب»از « بحار االنوار»
و «  أَغاين»و «  ِحْلَیه»از   وي  کند که مي  حكایت

  بن  : هشام که  است نموده  روایت [1] غريمها
  و ازدحام  ، حّج نمود و از کثرت عبدالملك

حجراالسود پیدا نكرد.   بر استالم  قدرت  مجعّیت
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کردند، بر   نصب  منربي  وي  براي  حال  در این
گرداگرد او را   شام  نمود و اهل  جلوس  آن  روي

علیهام   احلسني  بن  عيل  میانه  گرفتند، در این
شد و بر   وارد مطاف  کردن  افطو  الّسالم براي

سیام و   . از جهت بود و ِردائي  او إزاري  بدن
  ، و از جهت را داشت  چهره  زیباترین  صورت

  ها از وي بو  انگیزترین  و دل  ، هبرتین خوش یبو
  حرضت ۀثر سجداز أ  متصاعد بود، در پیشانیش

بود.   برآمده  بز پینگي  یزانو  مهچون معبود
  موضع  به  . چون نمودن  طواف  رد بهک  رشوع

  او، مردم  و اهّبت  حجراالسود رسید، از هیبت
  دادند تا استالم  و راه  خود کنار رفته  خود به



َمْن پرسید:  از هشام  مرد شامي  یك حجر کرد.
  اي  مرد کیست  این» َهَذا َیا أِمرَياْلُموِمننَِي؟!

 «؟! امريمومنان
  ، براي« شناسمش نمي» أْعِرُفهُ اَل  : گفت  ِهشام

  فرزدق نكنند.  رغبت  حرضت  به  شام  اهل  آنكه
بود( و حارض بود   امّیه بني  از شعرا و مّداحان  )که

او   من  ، آري من  ولیكن» أَنا أْعِرُفُه.  َلِكنِّي: گفت
!  أبوفراس  : اي گفت  مرد شامي.«  شناسم را مي

 او؟!  کیست
  که  رسودن  اي قصیده  د بالَبداَهةکر  رشوع  فرزدق
  و بعيض«  ِحْلَیه»را   و بعيض«  أَغاين»را   از آن  بعيض



از   قصیده  ، و متامي است  ذکر کرده«  محاسه»را 
 : قرار است  این

 الّسالمعليهسّجادامامۀدربارفرزدقۀقصيد

         
ُبُه َقِدُموا   َیا َسائِِل: أْیَن َحلَّ اْْلُوُد َو اْلَكَرُم                           ِعنِْدی َبَیاٌن إَذا ُطالَّ

لُّ َو احْلََرُم    َهَذا الَِّذی َتْعِرُف اْلَبْطَحاُء َوْطأَتُه                              َو اْلَبیُْت َیْعِرُفُه َو احْلِ

 َهَذا التَِّقیُّ النَِّقیُّ الطَّاِهُر اْلَعَلُم    ِعَباِد اهللِ ُکلِِّهُم                    َهَذا اْبُن َخرْيِ              

ی َماَجَری اْلَقَلُم                َهَذا الَِّذی أْحَمُد اْلُمْخَتاُر َوالُِدُه                   َصِلَّ َعَلْیِه إََلِ

ْکُن مَ                ْن َقْد َجاَء َیْلثُِمُه                 ََلَرَّ َیْلثُِم ِمنُْه َما َوَطی اْلَقَدُم َلْو َیْعَلُم الرُّ

 َهَذا َعِِلٌّ َرُسوُل اهللِ َوالُِدُه                       أْمَسْت بِنُوِر ُهَداُه ََتَْتِدی االَمُم              

یَّاُر َجْعَفٌر                                ُه الطَّ  َو اْلَمْقُتوُل َحْمَزُة َلْیٌث ُحبُُّه َقَسُم    َهَذا الَِّذی َعمُّ

 َو اْبُن اْلَوِِصِّ الَِّذی ِِف َسْیِفِه نَِقُم  َهَذا اْبُن َسیَِّدِة النِّْسَواِن َفاطَِمِة                           



 ُقَرْیٌش َقاَل َقائُلَها                       إََل َمَكاِرِم َهَذا َینَْتِهی اْلَكَرُم  إَذا َرأْتهُ              

 َیَكاُد ُیْمِسُكُه ِعْرَفاَن َراَحتِِه                      ُرْکُن احْلَطِیِم إَذا َما َجاَء َیْسَتلُِم              

َضاِئِرِه                اْلُعْرُب َتْعِرُف َمْن أْنَكْرَت َو َو َلْیَس َقْوُلَك: َمْن َهَذا؟ بِ              
 اْلَعَجمُ 

ْت             َعْن َنْیلَِها َعَرُب اإلْساَلِم َو اْلَعَجُم               تِی َقُُصَ  ُینَْمی إََل ُذْرَوِة اْلِعزِّ الَّ

 َفاَم ُیَكلَُّم إالَّ ِحنَي َیْبَتِسُم       ُیْغِِض َحَیاًء َو ُیْغَِض ِمْن َمَهاَبتِِه                     

تِِه                           َجی َعْن ُنوِر ُغرَّ اِقَها   َینَْجاُب ُنوُر الدُّ ْمِس َینَْجاُب َعْن إرْشَ َکالشَّ
َلُم   الظُّ

ِه َخْیُزَراٌن ِرحُيُه َعبٌِق                                    َوَع ِِف ِعْرنِینِِه َشَمُم ِمْن َکفِّ أرْ    بَِكفِّ

ُد َکاَنْت اَلؤُه َنَعُم               ِدِه                َلْواَل التََّشهُّ  [2]َما َقاَل: اَل، َقطُّ إالَّ ِِف َتَشهُّ

َیُم               یُم َو الشِّ ُه َو اَْلِ ٌة ِمْن َرُسوِل اهللِ َنْبَعُتُه                  َطاَبْت َعنَاِِصُ  ُمْشَتقَّ

ُلو ِعنَْدُه َنَعُم               اَمئِل ََتْ ُل أْثَقاِل أْقَواٍم إَذا ُفِدُحوا                   ُحْلُو الشَّ  َحامَّ

 إْن َقاَل َقاَل باَِم ََيَْوی َجِمیُعُهُم                َو إْن َتَكلََّم َیْومًا َزاَنُه اْلَكلُِم              
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ِه أْنبَِیاُء اهللِ َقْد ُختُِموا         َهَذا اْبُن َفاطَِمٍة إْن ُکنَْت َجاِهَلُه                      بَِجدِّ

َلُه قِ               َفُه                      اهلُل َفضَّ  َجَری بَِذاَك َلُه ِِف َلْوِحِه اْلَقَلُم   ْدمًا َو رَشَّ

ُه َداَن َفْضُل االْنبَِیاِء َلُه                             تِِه َداَنْت ََلَا االَمُم    َمْن َجدُّ  َو َفْضُل امَّ

َة بِاإلْحَساِن َو اْنَقَش               یَّ َلُم   َعْت            َعمَّ اْلرَبِ  َعنَْها اْلِعاَمَیُة َو اإلْماَلُق َو الظُّ

 ُیْسَتْوَکَفاِن َو اَل َیْعُروُهاَم َعَدُم   ِکْلَتا َیَدْیِه ِغیَاٌث َعمَّ َنْفُعُهاَم                               

ْلُم َو اْلَكَرُم   َسْهُل اَْلَلِیَقِة اَل ُُتََْش َبَواِدُرُه                           َیِزینُُه َخْصَلَتاِن: احْلِ

ُم    اَل ُُيْلُِف اْلَوْعَد َمْیُمونًا َنِقیَبُتُه                              َرْحُب اْلِفنَاِء أِریٌب ِحنَي ُیْعرَتَ

 َمنًْجی َو ُمْعتََصُم  ُکْفٌر َو ُقْرهُبُمُ    ِمْن َمْعََشٍ َحبُُّهْم ِدیٌن َو ُبْغُضُهُم                        

وُء َو اْلَبْلَوی بُِحبِِّهُم                           َو ُیْسَتَزاُد بِِه اإلْحَساُن َو النَِّعُم   ُیْسَتْدَفُع السُّ

ٌم َبْعَد ِذْکِر اهللِ ِذْکُرُهْم                                  ِِف ُکلِّ َفْرٍض َو ََمُْتوٌم بِِه اْلَكلُِم   ُمَقدَّ

َتُهم                          أْو ِقیَل: َمْن َخرْيُ أْهِل االْرِض ِقیَل:    إْن ُعدَّ أْهُل التَُّقی َکاُنوا أئمَّ
 ُهُم 

 َو اَل ُیَدانِیِهُم َقْوٌم َو إْن َکُرُموا    اَل َیْسَتطِیُع َجَواٌد ُبْعَد َغاَیتِِهْم                            



ی َو اْلبَأُس        ُهُم اْلُغُیوُث إَذا َما أْزَمٌة أَزَمْت                          َ َواالْسُد اْسُد الَشَّ
 ُُمَْتِدُم 

مُّ َساَحَتُهْم             ِخیٌم َکِریٌم َو أیْ                ٍد بِالنََّدی ُهُضُم َیأََب ََلُْم أْن حَيِلَّ الذَّ

ِهُم           ِسیَّاِن َذلَِك إْن أْثَرْوا َو إْن َعِدُموا                اَل َیْقبُِض اْلُعْْسُ َبْسطًا ِمْن أُکفِّ

لِیَِّة َهَذا أْو َلُه نَِعُم                أیُّ اْلَقَبائِل َلْیَسْت ِِف ِرَقاهِبُِم                اِلوَّ

لِیََّة َذا                         یُن ِمْن َبیِْت َهَذا َناَلُه االَمُم          َمْن َیْعِرِف اهلَل َیْعِرْف أوَّ  َفالدِّ

 ِِف النَّائَباِت َو ِعنْد احْلُْكِم إْن َحَكُموا    ُبُیوَُتُْم ِمْن ُقَرْیٍش ُیْسَتَضاُء هِبَا                        

ُه               ٌد َو َعِِلٌّ َبْعَدُه َعَلُم   ِمْن ُقَرْیٍش ِِف اُروَمتَِها              َفَجدُّ  ُُمَمَّ

ْعُب ِمْن اُحدٍ                َو اَْلَنَْدَقاِن َو َیْوُم اْلَفْتِح َقْد َعلُِموا            َبْدٌر َلُه َشاِهٌد َو الشِّ

 َو ِِف ُقَرْیَضَة َیْوٌم َصْیَلٌم َقَتُم                   َو َخْیرَبٌ َو ُحننَْيٌ َیْشَهَداِن َلهُ              

َحاَبِة ََلْ أْکتُْم َکاَم َکَتُموا    َمَواطٌِن َقْد َعَلْت ِِف ُکلِّ َناِئَبٍة                           َعَِل الصَّ

  فرزدق ۀقصید  ترمجه



  کرم و جود  که  من از ۀکنجكاو پرسند  اي» -1
، در  است  بار خود را فرود آورده  آستان  کدام در

  به  آن  رمز اگر خواستاران  این  بیان  است  نزد من
 و گردآیند!  آورده  روي  من  سوي

  ، شخصّیتي شنايس تو او را نمي  که  مردي  این -2
زار  و َرْمل  َبْطَحاء )مسیل  رسزمني  که  است

ا گامه  یكایك  ( جاي ِمنَي  تا رسزمني  مكه  اطراف
او   احلرام  اهلل  شناسد، و بیت او را مي  و قدمهاي

از   خارج  نقاط  )متام  شناسد. و ِحّل و حرم را مي
 شناسند. او را مي ی( مهگ آن  و داخل  مّكه  حرم

  بندگان  و متامي  خالیق  پْس هبرتین  است  این -3
، و در  اَلي  تقواي  به  مرد معتصم  است  ! این خدا



 مرد و ، خداوندي  حفظ ۀر آمدد  مصونّیت
 و  نقص و  عیب زنگار هر از  پرياسته و  وارسته

 ۀقّل  و طاهر، و  پاکیزه و  پاك مرد  آن و ، کدورت
 ! رشافت و  فضیلت  کوه  مرتفع

 ۀبرگزید امحد َمتار  که  کس  آن  است  ینا -4
 تا ، من  خداي  که  آن ، اوست پدر  عالمیان
  به  آفرینش  لوح  بر روي  بتکتا  قلم  که  هنگامي
  بر او درود و َتّیت  و پیوسته  درآید، مدام  حرکت

 فرستد. مي  و صلوات
  حجراالسود واقع  در آن  )که  کعبه  اگر رکن -5

  آمده  بوسیدنش  براي  کيس  ( بداند چه است
افتد، تا  مي  بر زمني  تواضع  ، َتقیقًا از روي است



،  است  هناده  قدم  بر زمني  را که  وي  پاي  جاي
 زند.  بوسه

  خدا پدر اوست  رسول  که  ، آن عيّل است  این -6
  راه  وي  نور هدایت  به  جهان  هاي امَّت  متامي  که

 اند. یافته
او جعفر طّیار، و   عموي  که  آن  است  این -7

 ۀشري بیش  ؛ محزه )سّیدالّشهداء( است  مقتول  محزة
و   ُمبت  که  است  افكني ژدرا هژبر و  شجاعت

  مومنني  شكر با جانشري و   با او چون  موّدت
با   و شكست  نقض  ، و سوگند غري قابل آمیخته
 . است  برقرار نموده  و نفوسشان  ارواح



و   : فاطمه جهان  بانوان  پْس بزرگ  است  این -8
  و غضب  خشم  آتش  خدا که  پْس ويّص رسول

 درخشید.  شمشري او مي  از برق  خداوندي  انتقام
  آن ۀگویند بنگرد، او  به  قریش ۀقبیل  چون -9

:  که تراود مي  سخن  این  زبانش از اختیار  بدون
 ۀقبیل در  احسان و جود و  َکَرم و جَمْد و  مكرمت

  مهه و گردد، مي  منتهي ارمجند رسور  این  به  قریش
  رمحت پر ۀآستان  این در را خود نیاز  کاروان باید

  متمّتع او  کرم از و آورند، فرود بار  سنگني و
 !گردند

او   پر عطا و کرم  دست  شناخت  جهت  به -11
او   که  در وقتي  حطیم  رکن  که  است  نزدیك



نامید، خود   بیاساید و استالم  دست  آید تا بدان مي
خود،   و انتفاع  وري  أخذ نیازها و هبره  او را براي

 دارد.  زد خود نگهن
او؟ و   : کیست گفتي  که  گفتارت  و این -11

  رساند چرا که نمي  وي  به  ، رضري نمودي  جتاهل
را   مردي  شناسند این مي  عجم  و متام  عرب  متام
 ! دانستي  تو او را ناشناس  که

 و  عّزت ۀُقّل  ۀأعال نقط  به  است  او منسوب -12
  از عرب  اسالم  عاَل  مجیع  بدان  نیل از  که  رشافتي

 اند. و قاِص آمده  کوتاه  آن  ، و از عجم آن
هند، و  فرو مي  چشم  حیا و آزرم  او از فرط -13

ِت او چشمها در برابر او فرو   َمَهابت  از فرط و اهبَّ



  سخن  با وي  کيس  گردند و بنابراین مي  هناده
  سیامیشبر   ملیح  تبّسم  که  گوید مگر هنگامي نمي

 شود. هویدا مي
او   نور پیشاين  و لمعان  از درخشش  چنان -14

شود،  مي  شكافته  و ظلمت  تاریكي  هاي پرده
  شید جهانخور  و طلوع  از إرشاق  مهچنانكه

 گردد. مي  شكافته  و تاریكي ِمه  هاي افروز، پرده
  ، مهه آن  بوي  که  است  او خیزراين  در دست -15

مرد   نامید، از دست مي  را عطرآگني  نجا  جا مشام
آور   او شگفت  ُماسن  که  و بافراستي  شجاع
و   برآمده  او قدري  بیني  استخوان  و باالي  است

 باشد. مي  و اعتدال  زیبایي  در کامل



  لفظ  خالیق  تقاضاي  در جواب  او هیچگاه -16
  در تشّهدش  نگذرانید مگر فقط  ( بر زبان )نه 'ال
أحیانًا   . و اگر هم گفت مي  اَل إَلَه إالَّ اهلل  هک

بود )نِه او،   او َنَعم  ي'نبود ال  در میان  تشّهدي
 بود(.  آري
و تبار استوار   او از اصل  وجودي  هشاخ -17

عناِص   . بنابراین است  خدا جدا گردیده  رسول
  محیده  او، مهه  و سجایا و صفات  غرائز و اخالق

 . است  طیِّبو   و پاك
از   که  است  اقوامي  بارهاي  او بارکش -18

و در برخورد  اند. زانو درآمده  به  آن  َتّمل  شّدت
  ارائه  خوش  نیكو و سیامئي  شامیِل  با مستمندان



  به  ( دادن )آري  َنَعم  او به  دهد و جواب مي
 . است  شريین  وي  براي  نیازمندان

را ابراز   گفتاري درآید،  سخن  اگر به -19
پسندند، و اگر  را مي  آن  ایشان  مجیع  کند که مي

و   زینت  موجب  کالم  بگوید آن  کالمي  روزي
 گردد. مي  او ُمسوب  ُمْمدت

او   اگر در َنَسب  است  پْس فاطمه  این -21
  که  است  ، او کيس ! و در َحَسب بايش مي  جاهل

جدِّ   به  ينآسام  خدائي  پیامربان ۀنام رسالت
  یافته  و خامته  ، مهر شده گردیده  َمتوم  أجْمََدش

 ! است



  ، خداوند او را فضیلت از عهد قدیم -21
قضا   ، قلم ، و از أزل است  داده  و رشافت  بخشیده

 . است  شده  جاري  گونه  این  تقدیر وي  بر لوح
در   پیغمربان  مجیع  که  است  شخصّیتي  این -22

ش  و رشف  فضل  مقابل  قرار  پائني ۀدر مرتب  جدَّ
تها  مجیع و گرفتند،   رشف و  فضل  مقابل در امَّ

 .آمدند شامر  به حقري و  پست ، اّمتش
و   احسان  وجود او به  فروزان  شمس  تابش -23

از   جهت  ، و بدین را فرا گرفته  ، مهه عنایت
، و  ، فقر و پریشاين و گمراهي  ، ضاللت خالیق

)یا تاریكیها(   بیچارگان  وارد به  و بیدادگري  مظل
 . است  برافتاده  و از میان  شده  زدوده



و   پرآب  باراهناي  مهچون  هر دو دستش -24
  را شامل  مهگان  و نفعش  ثمره  که  رسشار است

  زالل  از آب  پیوسته  دو دست  گردد. این مي
  خوشدست  گاه کنند و هیچ تقاطر مي  اَلي  رمحت

 شوند. نمي  واقع  و فقدان  و کاستي  کمي
  به  است  و مالیم  ، نرم و خویش  ُخْلق -25

ت  خشم  از شّدت  أبدًا مردم  که  طوري   و ِحدَّ
و   ِحلم  ندارند، و دو خصلت  هراس  غضبش
 ۀمحید  علیا و اخالق  صفات  بخش  زینت  کرمش

 .هستند او
  و طبیعتش  باطنکند، و  نمي  وعده  فُخل -26

. دِر  است  و رمحت  و یمن  با خري و برکت  رسشته



  پیوسته  و وافِدین  واردین  پذیرائي  براي  اش خانه
، و در  عاقل  است  شخصّیتي  . وي است  گشوده

آورد  مي  روي  وي  به  که  برابر شدائد و مشكاليت
 نامید. مي  سازي  چاره  و درایت  با عقل

  بداهنا دین  ُمّبت  باشد که مي  وهياو از گر -27
  شدن  ، و نزدیك کفر است  ، و عداوتشان است

از   و پناه  ها و اعتصام از هالکت  آهنا نجات  به
 . است  و آفات  گزندها و مصائب

 ۀواسط  ها به ها و گزند  ها و فتنه گرفتاري -28
 مزید  موجب  ُمّبت  مهني و شود، مي  دفع  ُمّبتشان
 گردد. مي  و نعمت  احسان



  خدا در هر نامز واجب  بعد از نام  ایشان  نام -29
ها و  سخن  ، و در پایان است  واجب  اي  و فریضه

  ایشان  اسم  ها و قصائد، بردن ها و کتاب  خطبه
 .باشد مي گفتار ۀدهند  و پایان  کننده  ختم
  شامر آورند آنان  را به  تقوي  اهل  اگر وقتي -31

  باشند، و اگر از هبرتین مي  و پیشوایانشان  ناماما
  آنان  آورند باز هم  میان  به  سخن  زمني  روي  مردم

 هستند.  شدگان  و نامربده  امامان
و   فضیلت  تاِز تندرِو میدان یّكه  اسب  هیچ -31

  به  باشد که نمي  آن  را توان  جَمْد و ُعُلّو رتبت
  برساند، و هیچ را خود آهنا سري ۀمرحل  آخرین
کنند، و یا   توانند خود را بداهنا نزدیك نمي  قومي



  آن  گردند، گرچه  و مهجوارشان  الأقّل مهسایه
  جمد و کرامت  بزرگوار و صاحب  ، قومي قوم

 باشند.
  و تنگي  آورد و سختي  روي  سايل  اگر قحط -32

  هاي باران  خاندانند که  گردد، این  دامنگري مردم
و   باشند، و اگر شّدت مي  خالیق  براي  رمحت

  ایشانند که  آید، باز هم  پیش  و کارزاري  بأس
و   مردم  از نوامیس  دفاع  هژبران  شريان  یگانه
 .باشند مي  مسلمني و  اسالم ۀبیض  حفظ

پرعطا و   و دستهاي  از طريف  کریامنه  خوي -33
و   گذارند تا مذّمت دیگر نمي  از طرف  بخشش

 بار فرو ریزد.  منزلشان  در ساحت  عیب



  ایشان  ستيو تنگد  معیشت  ُعْْس و ضیق -34
را فروبندد،   باز و بخشنده  یدستها  تواند آن نمي

  است  و ساري  جاري  پیوسته  عطایشان  بنابراین
 دارا باشند و یا نادار.  چه
  در گردنشان  که  است  از قبایل  قبیله  کدام -35

لني  او و تبار او که یا از جدّ  ، و یا از  آهناست  اوَّ
 باشد؟  نبوده  و منّتي  خود او نعمتي

و جدِّ او را   خدا را بشناسد، نیاکان  هر کس -36
  ، دین جهان  هاي اّمت  شناسد. زیرا به حتاًم مي

 . است  مرد رسیده  این  خدا از بیت
ها و وارداِت  و سختي  مشكالت  در مجیع -37

  ایشان  یها  ، تنها و تنها خانه و مشاجرات  گزنده



نامیند،  مي  استضائه  از آن  مردم  که  است  در قریش
و   نموده  خصومت  فصل  و در پرتو أنوار آن

 دارند. و داد استوار مي  عدل  را در میزان  حكم
 ۀ: در ریش باشد که مي  آن  سبب  به  اینو  -38

  بن  از او عِل  س، و پ جّد او از قریش  وي  اصيل
 . است  شاخص  طالب أيب

، و  َبْدر است  او رسزمني  شاهد و گواه -39
 ۀحفر دو  که  أحزاب ۀغزو و احد،  کوه ۀتنگ

  فتح روز  مهچنني و دهند  گواهي  بدان  خندق
 و  دوست بر او  عظمت و  رشادت آثار  که  مكه

 .باشد مي مشهود و  معلوم  دشمن



 شاهد دو  ُحننَْي  ۀرَب و غزوَخیْ  ۀو دو غزو -41
 کنار در  ُقَرْیَضه بني در أیضاً  و اویند،  براي  صادق

روز   َيود در آن  و مرتفع  ضخیم  هاي  قلعه
  فاتح  او یگانه  که  و دشواري  زا و تاریك  وحشت

 . است  بوده آهنا ۀو گشایند
  هاي  ، صحنه و مواضع  مواطن  این -41

  که  است  بوده  یزيانگ  و وحشت  پرهیجان
  آن  فتح تدبري ۀو چار  از گشودن  صحابه

 را  آن  من  که  است  واقعّیتي  این و فروماندند،
  کتامن را  آن  آنان  مهچنانكه ، نامیم نمي  کتامن

 «.داشتند
 امّيهبنيبافرزدقۀمقابل



شد، و   خشمگني  قصیده  این  از شنیدن  هشام
أاَل ُقْلَت فِینَا  : نمود و گفت  قطع را  فرزدق ۀجائز

 ، قصیده  این  مثل ما ۀتو چرا دربار» ِمْثَلَها؟!
 «!؟ اي نْسوده  اي قصیده
ِه، َو أبًا َکأبِیِه، َو ُاّمًا  : گفت  فرزدق َهاِت َجّدًا َکَجدِّ

ِه َحتَّي  أُقوَل فِیُكْم ِمْثَلَها!  َکُامِّ
ي» ،  پدرشمانند   مانند جدِّ او بیاور، و پدري  جدِّ

  آن  مثل شام ۀدربار  تا من  مانند مادرش  و مادري
 «! بْسایم را

  ُمبوس  و مدینه  مّكه  میان  را در ُعْسَفان  فرزدق
  بن  عيل  امام  حرضت  به  قضّیه  نمودند. خرب این

  وي  براي  الّسالم رسید. حرضت علیهام  احلسني



أْعِذْرَنا َیا : فرستاد و گفت  هزار درهم  دوازده
أَبافَِراٍس، َفَلْو َکاَن ِعنَْدَنا أْکَثُر ِمْن َهَذا َلَوَصْلنَاَك 

 بِِه!
عذر ما را بپذیر! اگر در نزد ما   أبوفراس  اي»

تو   را براي  بود، حتاًم آن  بیشرت از این
 !« فرستادیم مي

َیا ْبَن َرُسوِل اهلِل!  : را رد کرد و گفت  آن  فرزدق
ِذيَما ُقْلُت ا ُقْلُت إالَّ َغَضبًا هّلِِل َولَِرُسولِِه! َو َما   لَّ

 ُکنُْت اِلْرَزَأ َعَلْیِه َشْیئًا!
  ام  رسوده  من  را که  ! آنچه خدا  پْس رسول  اي»

 او  رسول و خدا ۀدربار  مگر آنكه  نداشت  عّلتي



  چشمداشت امید  به را  آن  من و ، شدم  خشمگني
 !« ام  نْسوده  اي ِصِله و  خريي

  فرستادند و پیام  وي  را جمّددًا براي  آن  حرضت
ي کردند: اهلُل   َعَلْیَك َلامَّ َقبِْلَتَها َفَقْد َرَأي  بَِحقِّ

 َمَكاَنَك َو َعِلَم نِیََّتَك!
را   : آن که  دهم مي  بر تو، سوگندت  حّق من  به»

  دارد و از نّیت تو خرب  بپذیر! خداوند از منزلت
 «باشد. مي  مّطلعتو 

را   کرد تا هشام  کرد و رشوع  را قبول  آن  فرزدق
، و از  بود، هجو کردن  خود ُمبوس  که  در وقتي

 :باشد مي  أبیات  این او  هجوّیات ۀمجل
 



تِی             إَلْیَها ُقُلوُب                        بُِسنِی َبنْيَ اْلَمِدینَِة َوالَّ أحَيْ
 النَّاِس ََيِْوی ُمنِیُبَها 

ُیَقلُِّب َرأسًا ََلْ َیُكْن َرأَس َسیٍِّد             َو َعْینًا                    
ا   َلُه َحْواَلَء َباٍد ُعُیوهُبَ

 

ای که  ه و مّكهکند ما بني مدین آیا او مرا زنداین می .1

به سوی آن دَلای مردم به جهت انابه و رجوع به خدا 

 کند؟ میل می



دهد که رس بزرگمرد و ساالر  او رسی تكان می .2

نیست، و چشامن لوچی دارد که عیبهایش آشكارا و 

 نامیان است

دادند او   هشام  را به  هجوّیه  ابیات  خرب این  چون
وارد   عاّلفأبوبكر   را آزاد نمود. و در روایت

 .تبعید کرد  بُصه  او را به  هشام  که  است
ي   ُممد بن  بن  با سند خود از عبید اهلل  و َکشِّ

  را بیان  روایت  این  ، مثل ، از پدرش عائشه
 .کند مي

 الّسالمازفرزدقسجادعليهامامقدرداين



از   دگري  با سند مّتصل«  اختصاص»و أیضًا از 
  باشد روایت مي  فرزدق  راویاناز   که  فرعان

  بن  با عبدالملك  سايل  : من او گفت  کند که مي
  احلسني  بن  عيل  به  نظرش  چون  نمودم  حج  مروان

تا او را در   افتاد، خواست : طالب أيب  بن  عيل  بن
مرد   این»َمْن ُهَو؟! : دهد و گفت  أنظار کاهش

 ۀقصید  بالبدَية  : من گفت  فرزدق«  کیست
َهَذا اْبُن َخرْيِ ِعَباِد اهلِل  : گفتم را خود ۀمعروف

 .َهَذا التَِّقيُّ النَِّقيُّ الطَّاِهُر اْلَعَلمُ  ُکلِِّهمُ 
بر   عادتش  رسانید، و عبدالملك  پایان  به  تا آنكه

هزار دینار طال   یك  وي  به  در هر سال  بود که  این
  خود ُمروم  از عطاي  سال  را در آن  داد. وي مي



  احلسني  بن  عيل  ُمرض امام  به  شكوه  نمود. فرزدق
تقاضا نمود تا او با   علیهامالّسالم برد، و از وي

 .گوید  سخن  وي ۀصل  در بازگشت  عبدالملك
ِذي  أَنا أِصُلَك ِمْن َمايِل  فرمود:  حرضت   بِِمْثِل الَّ

  من» ْن َکاَلِمِه.َکاَن َیِصُلَك بِِه َعْبُداْلَمِلِك َو َصنَّ عَ 
داد،  مي  تو صله  او به  که  مقداري  به  خودم  از مال

با   با عبدالملك  از تكّلم  ، و حرضت دهم مي  صله
 «خود إبا کردند.  شامخ  نفس

َواهلِل َیاْبَن َرُسوِل اهلِل! اَل َرَزأُتَك  : گفت  فرزدق
أَحبُّ إيَلَّ  اآلِجلِ   َشْیئًا، َو َثَواُب اهلِل َعزَّ َوَجلَّ يِف 

ْنَیا يِف   اْلَعاِجِل!  ِمْن َثَواِب الدُّ



تو   به  خدا! من  پْس رسول  خداوند اي  به  قسم»
  ، و ثواب نداشتم  وجه  هیچ  به  داشتي أبدًا چشم

باشد از  تر مي ُمبوب  عّزوجّل در آخرت  خداي
 «زودگذر!  دنیاي  در این  و پاداش  ثواب

جعفر   بن  عبداهلل  بن  ویةمعا  به  فرزدق  ماجراي
مشهور   از سخاومتندان  یكي  طّیار رسید، و وي

،  عنُص و نسبش  فضیلت  جهت  بود، به  هاشم بني
  بود. او به  هاشم بني  ادباء و ظرفاي از  و یكي
  زين مي  ! چقدر حدس أبوفراس  : اي گفت  فرزدق
  به:  گفت  فرزدق! باشد؟  بوده  عمرت ۀاز بقّي 

 . سال  ار بیستمقد



وَن أْلَف ِدینَاٍر  : او گفت  به  عبداهلل  ابن َفَهِذِه ِعَْشُ
ُه اهلُل َعِن   أْعَطْیُتَكَها ِمْن َمايِل  ٍد! أَعزَّ َواْعُف أَباُُمَمَّ

 أْمِرَك!  اْلَمْسأَلِة يِف 
  من  باشد که هزار دینار مي  بیست  این  بیا اینك»

، و أبو ُممد  خودم  لاز ما  نامیم تو عطا مي  را به  آن
 امر ۀدربار  سّجاد( را معذور بدار از آنكه  )امام

را عزیز، و غري   خداوند وي. کند  وساطت تو
  ِصله  سوال ۀدربار  مذّلت  ، و غري پذیراي منفعل
 !« است  ( قرار داده امّیه بني  )از لئیامن  ات  جائزه

ٍد : گفت  فرزدق َماَلُه   َبَذَل يِل َلَقْد َلِقیُت أَباُُمَمَّ
ْرُت َثَواَب َذلَِك اِلْجِر اآلِخَرِة.  َفأْعَلْمُتُه أنِّي   أخَّ



، و  ام کرده  سّجاد( را مالقات  ُممد )امام ابو  من»
او را   و من  است  فرموده  بذل  من  خود به  از مال

  را واپس  عمل  این  پاداش  : من که  نمودم  آگاه
 (3)!« برسم  اجر آخرت  تا به  داشتم

 
: سید  حرويف  جمّلد از طبع  این  و ُمّقق  علِّقم .1

 124  ص 46  در ج  خرسان  ُممد مهدي
  ، مجع و متأّخرین  از متقّدمني  گوید: ایشان

  ما: شیخ  متقّدمني  باشند و از اعالم مي  کثريي
در   و إربيل 191  ص«  اختصاص»مفید در 

در   راونديو  267  ص 2  ج«  الغّمة  کشف»
در   و سید مرتيض 195  ص«  و جرایح  خرایج»



  حسني  و شیخ 69  ص - 67  ص 1  ج«  امايل»
و   و ريض  معاِص مرتيض  عبدالوهاب  بن

در   از مشایخ  آهنا در بعيض  مشارك
. و از  نجف  طبع 63  ص«  المعجزات عیون»

از آهنا را   اي طائفه  اینك  مسلمني  سائر أعالم
  صفة»در   اْلوزي  ابن  : أبوالفرج یمآور مي

فوة   طبقات»در   و ُسبكي 54  ، ص 2ج«  الصَّ
در   عامد حنبيل  و ابن 153  ص 1  ج«  الشافعّیة

هب  شذرات» در   و یافعي 142  ، ص1  ج«  الذَّ
عساکر در   و ابن 239  ص 1  ج«  اْلنان  مرآة»
  العابدین زین  امام ۀدر ترجم«  تاریخ»

«  االعیان  وفیات»در   َخلَّكان  لسالم، و ابنا علیه



 در  شافعي  طلحة  ابن و  فرزدق ۀدر ترجم
  ابن و  ایران  طبع 79  ص « السئول  مطالب»

 193  ص « المهّمة  الفصول» در  مالكي  صّباغ
  تذکرة» در  جوزي  ابن  سبط و  نجف  طبع

  دمريي و  ایران  طبع 185  ص « االُّمة خواّص 
 در  سیوطي و «االسد» ۀماد«  احلیوان  حیاة» در

 ۀسن مُص  طبع 249  ص « مغني شواهد  رشح»
  ص « الطالب کفایة» در  شافعي  گنجي و 1322

  رشح در  تربیزي  خطیب و ، نجف  طبع 313
  رشح» در  عیني و 28  ص 2  ج « محاسه»  دیوان

 « االدب  خزانة» ۀحايش در « کربي شواهد
در   و قريواين 513  ص 2  ج  بغدادي



  مُصي  نباته  و ابن 65  ص 1  ج«  زهراآلداب»
  غیث» ۀحايش در  زیدون  ابن ۀرسال  در رشح

 کثري  ابن و 163  ص 2  ج  صفدي « مسجم
 و 118  ص 9  ج « والنهایة  البدایة» در  شامي
 و  صويل  قصیده  این ذکر  طرق  مجله از و: گوید

حجر   باشند و ابن يم دیگر  تن چند و  جریري
مُص   طبع 198  ص«  المحرقة  الّصواعق»در 
  ص «االبصار نور» در  شبلنجي و 1375 ۀسن

  ص 2  ج « فرزدق  دیوان» در  صاوي و 129
 . دیگران و  دیگران و 848



و   است  واقع  قلب  اَلوُه َنَعم  در عبارِت کانت .2
  به  که  است  الوُه َنَعْم بوده  کانت  آن  اصل

 .شود مي  َنَعُم تلّفظ  رضورت  جهت
 .345ص  15امام شنایس ج  .3

 


