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چکیده
موالنا محمد بن حسامالدین خوسفی ،مشهور به ابنحسام از شعرای بزرگ دو زبانه و قصیدهسرای قرر نهره ریرری قهسراا
است .وی بخش قابل توجهی از اشعار خویش را به زبا عربی سروده است .در این پژورش برآنیه تا بره رو تاابخانرهای و
از طریق فیشبرداری از منابع موجود ،به بررسی بخشی از عربیسرودهرای این شاعر دوزبانه بپردازیه .نارای بره دسرت آمرده
نشا میدرد علت گرایش وی به عربیسرایی ،انگیزهرای دینی و مذربی است؛ چرا ته در عصر مذتور از توجه دربار به زبرا
عربی تاساه شد و بهدلیل آزادیرای مذربی گاه گرایش چندی از شاعرا به زبا عربی با انگیزهرای دینی بهچشه مریخرورد.
عربیسرایی ابن حسام را میتوا دسااورد علمش بر زبا عربی و یا حاصل تسلط وی بر قرآ و آگاری از احادیث دانست.
واژگان کلیدی :ابن حسام ،دوزبانه ،عربی ،سده نهه ریری..

 .1مقدمه
سرزمین پهناور ،پرآوازه و تاریخی قهساا در ناحیه شرق ایرا  ،رمواره بهعنوا یر ترانو مهره سیاسری ،ن،رامی،
اقاصادی ،فررنگی و گذرگاه باارمیت ارتباطی شرق و غرب آسیا مطرح بوده است .این سرزمین از نخساین زیسرت-
گاه رای بشر در شرق ایرا است و پیشینه سی رزار ساله دارد .از آ زما ته این دیار گرذرگاه اسردندر واقرع شرد،
بیشار مورد توجه مورخا و جغرافیدانا عرب و مسلما قرار گرفت .قهساا در قیامرا و جنبشرای تاریخی علیره
سلطه گری بیگانگا در ایرا سرآمد بوده و نمونه ارزشمندی از سختتوشی ،توانمندی ،پایداری و صربر و مااومرت
را به نمایش گذاشاه است .در تااب تاریخ و مشاریر قاینات آمده است «:سرزمین قهساا با وسعت  08× 08فرسرن
دارای شانزده والیت بوده و تمامی اساا خراسا امروز را ره در بر میگرفاه اسرت»( رجبری ،نییرا او و رجبری،
میثه.)01-00: 0938 ،
وقای تیموریا ررات را به پایاخای اناخاب نمودند ،قهساا از توابع رررات برود و حدرام و علمرای ایرن منطاره
مساایما با دربار ررات مراوده داشاه و فرریخاگا  ،رنرمندا و ادبای زیادی از قهساا به شروق تحصریل بره رررات
رفاند و در دربار تیموریا مشاغل حساسی بهدست آوردند ( خوافی ،0993 ،ج.)043-67 :9
در عصر تیموریا دینداری امیرا تیموری و تشویای ته ایشا به رعایت شعائر مرذربی مریتردنرد ،در تاویرت
روحیهی دینی مؤثر افااد .تیمور ،مسلمانی راسخ و ماعصا بود و در یور رای خود تیش اسالم را تروی مریتررد.
مذرا رسمی دربار شاررخ ،مذرا ارل سنت بود ولی تعداد شیعیا در عراق ،خراسا و آذرباییا ته نبود .در این
دوره ،مشاریری ته عااید شیعی را بر عااید ارل سنت ترجیح میدادند ،خاصه در میا شاعرا  ،ته نبودند ،از جملره
این شاعرا قاسه األنوار تبریزی ،تاتبی شیرازی و ابن حسام خوسفی بودند (خوسفی بیرجندی.)3 :0900 ،
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 .2روش پژوهش
در این پژورش برآنیه تا به رو تاابخانهای و از طریق فیشبرداری از منابع موجود و با رویدردی زبانی به بررسری
بخشی از اشعار عربی شاعر دوزبانة قهساا در سدة نهه ریری بپردازیه .لذا ابادا به تاسیهبنردی اشرعار وی در پرن
بخش اقدام نموده و از رر مورد ،نمونهرایی را ذتر ترده و به طور میزا تحلیل نمودهایه .نگارندگا سرعی دارنرد برا
بررسی تامل ابیات ابنحسام پاسخی مناسا برای سواالت زیر بیابند:
 -0با توجه به تاساه شد از جایگاه زبا عربی در قر نهه ریری ،آیا تا تنو شاعری در محدودة قهساا بره
زبا عربی توجه داشاه یا به این زبا شعر سروده است؟
 -1علت روی آورد شاعری چو ابن حسام در سده نهه ریری به عربیسرایی چیست؟
 -9ابن حسام به چه میزا از زبا عربی در سرود اشعار خود بهره برده است؟
 .9پیشینه پژوهش
با توجه به بررسی رای صورت گرفاه باید اشاره ترد ته مااالت زیادی در زمینه ابنحسام و آثار و ویژگیرای شعری
او نوشاه شده است .پایا نامهای نیز در زمینه شاعرا دوزبانه قهساا تحرت عنروا «بررسری شررح احروا و افدرار
مشاریر شعرای ادب عربی درمنطاه قهساا » در سا  0909در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاشرمر ،توسرط غالمر را
طارری نگاشاه شده است .رمچنین دتار محمدر ا عزیزی ( ،)0931ماالهای با عنروا «شررح و نارد قصریده عربری
دیوا ابن حسام خوسفی» ،با ردف تحلیل و بررسی عناصر فنی یدی از قصیدهرای ابرن حسرام خوسرفی ،در زمینره
مدح پیامبر (ص) ،تألیف نموده است .ولی آ چه مشهود است این است ریچ ی از این پژورشرا ،شاعر دو زبانهی
قهساا را به صورت اخاصاصی مورد بررسی قرار نداده است.
 .4جایگاه زبان عربی در قرن نهم هجری
با ورود اسالم به ایرا  ،مردم این سرزمین با زبا عربی آشنایی پیدا تردند .با گسار دین اسالم ،نیراز مسرلمانا بره
آموخان قواعد عربی و تدوین آ آشدار شد .چرا ته مسلمانا غیرر عررب بررای درع معرانی قررآ و احادیرث بره
فراگرفان زبا عربی نیاز داشاند (فنودی.)08 :0939 ،
در قر نهه ریری ،عالما علوم ادبی ،به تو یح و تفسیر و تحشیه تاا درسی ،و گراه ن،ره قواعرد ادبری زبرا
عربی میپرداخاند .ابداع و ابادار در علوم ادبی از بین رفت .در ناییه نگار من،ومهرایی در باب صررف و نحرو و
لغت و علوم بالغی معمو گشت و عدهای بر آ من،ومهرا شرح نگاشاند .زبا آ را زبا حدومای و اشررافی نبرود،
بلده فاط زبا علمی و ادبی بود .در این میا نداهای ته قابل توجه است ،ته شد تعداد تألیفات ،به زبرا عربری و
افزوده شد بر تعداد تااب رای فارسی در زمینه علوم ادبی عربی است .فاصله گررفان از زبرا عربری در ایرن دوره،
حاصل ادامه گسیخاگی ارتباط ایرانیا ِ در زیر سلطه مغوال و ترتا جغاایی است ،ته با قلمروِ رواج فررنر عربری
اسالمی ارتباط نداشاند(صفا ،0974 ،ج.)008 :4
بنابراین در عهد تیموری زبا عربی و عربیسرایی نه تنها نزد حدام و درباریرا بلدره در نرزد ادیبرا و شراعرا
جایگاه چندانی نداشت .با این وجود شارد عربیسرودهرایی شایا توجه از شراعرا قهسراا از جملره ابرن حسرام
خوسفی رسایه ته در ذیل به آ اشاره میتنیه.
 4-1ابن حسام خوسفی
نامش محمد ،فرزند حسامالدین حسن و جد شمسالدین محمد اسرت(دیوا  :0977 ،یرازده) .محمرد مشرهور بره
محمد بن حسام یا ابنحسام ملاا به شمسالدین میباشد( مدرس تبریزی ،0973 ،ج.)467 :0
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ابن حسام در سا  601یا 609رر .ق در شهر « خوسف» (91تیلوماری جنوب غربی بیرجند) ماولرد شرد( دیروا ،
 : 0977دوازده) .پدر و اجداد ابن حسام مردمی ارل دانش و فضل و در میا مردم به پارسایی و پرریزگراری مشرهور
بودهاند .خاندا او از سدهی رشاه ریری در قهساا به شاعری نامبردار بودند.
از مطالعه آثار و احوا ابن حسام برمیآید ته او در عله صرف و نحو و معانی و بیا  ،نیوم ،تاریخ و برهویرژه در
تفسیر ،حدیث ،عله رجا و انساب نیز مابحر بوده است .از دورا تحصیل شاعر اطرالع چنردانی در دسرت نیسرت(
علیزاده بیرجندی)41 :0931 ،؛ اما بهن،ر می رسرد تره او بسریاری از دانرش و توانرایی علمری خرود را از نیاترا بره
خصوص پدر فراگرفاه است:
خاع خو بر خوابگاه تربت بابای من
تربیترای پدر خاع مرا خوشبوی ترد
( دیوا  :0977 ،سیزده)
ابن حسام از تنها قطعه زمینی ته در خوسف داشت ،امرار معا میترد .رهچنین در تورپایه روساای « رچ» (در
فاصله 00تیلوماری شرق خوسف) تاتساانی توچ داشت ته حاصل آ تمدی به زندگانی وی مریرسرانده اسرت؛
ولی ماأسفانه به سبا تنگدسای بیش از حد ،این تاتساا به گرو میرود( علیزاده بیرجندی .)41 :0931 ،ابرن حسرام
دارای سه فرزند به نامرای عباد ،یحیی( معروف به شمسالدین) و ابوالحسن(مشهور به خواجه حراف)) بروده اسرت؛
ولی در اشعار تنها از شمسالدین نام میبرد(دیوا  :0977 ،چهل و شش و آیای.) 140 :096 ،
 4-1-1مذهب و اعتقادات ابن حسام
در اعاااد ابن حسام به مذرا تشیع تردیدی وجود ندارد .شارد مدعای ما سخن بیشرار مورخرا و اشرعار برهجرای
مانده از اوست .اما سیاق فدری او با آ چه در میا شیعیا بعد از صفویه دیده میشرود ،تفراوت دارد؛ در اندیشره او
نوعی روشنبینی و سماحت و پرریز از تعصبات خش مشارده میشود .این تسامح فدرری در بعضری از اشرعار
بهشیوهای نمودار گشاه است ته موجبات تردید خواننده را در مرورد مرذربش فرراره مریآورد( علیرزاده بیرجنردی،
 .)94 :0960بهعنوا مثا در قصیدهای ،خدای را به ماربا درگارش سوگند داده و پیشرفت فرزند را درخواسرت
میتند:
بر گل عبیر بیز چو بر الله مشدسا
 ...یا رب بهحق سنبل مشدین احمدی
ارتا دین قواعد احدامشا بهپا
یا رب بهچار رتن خالفت ته تردهاند
مخصوص ال فای بُد و منصوص رل أتی...
یا رب بدا امام مطهر ته ذات
او را بهفضل خود برسانی بهمناها
تاین سرو عله ته بر سدره سرتشید
( دیوا )10-16 :0977 ،
ابن حسام تمام قصاید خود را [بهجز پنردیات برهذترر مناقرا چهرارده معصروم اخاصراص داده و ایشرا را در
قصایدی جداگانه و گاری نیز رمه را در قصیدهای واحد ساوده است .بهدلیل رمرین اعااراد بره تشریع ،دشرمنا ابرن
حسام به او نسبت تفر دادهاند( علیزاده بیرجندی .)0938:10 ،شارد ما قصیدهای است ته در منابت حضررت رسرو
صلوات او علیه سروده است:
در شأ اوست قو ِ وَ ما رُه بِخارجین
بدخواه ارل بیت توملعو و خارجیست
حاشا بهتفر ،تفر تدام و تدام دین
نسبت بهتفر میتندم خصه خاتسار
گر نعت ارل بیت تو تفر است تافرم ره آسما گواه بر این قو ره زمین
رمچنین ترجیعبندی در مدح حضرت علی( ع) دارد ته گواه بر تشیع وی میباشد:
ازجها ظلمت ظله برداشت
آ خدائی ته او بهنور رسل
امر فرمود و محارم برداشت
گر نبی را به بیه ترد خلق
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بهردایت ساود و ره برداشت
مرتضی را به نصّ این آیت
و علیٌ لِدلِّ قومٍ راد
إنّما أنتَ مُنذِرٌ لِعباد
( دیوا )10-16 :0977 ،
او اساسا شاعر آیینی است و از این حیث دیوا وی موج میزند و عالقهمندا را به مطالعه دیوا محمدبن حسام
خوسفی توصیه میتنیه.
 4-1-2آثار ابن حسام
خاورا نامه :شارداری ادبی -رنری است ته بهدلیل ویژگیرای سبدی و جایگاه آ در میا آثار ادبری ،شرهرت پیردا
ترده است .خاورا نامه از مههترین من،ومهرای حماسی -دینی در شرح احوا علی بن ابیطالا( ع) اسرت تره رره-
چو سایر من،ومهرای حماسی -دینی ترتیبی از رخدادرای تاریخی و افسانهرای عامیانه اسرت( علیرزاده بیرجنردی،
.)40 :0931
حماسه رای من،وم دینی از سده نهه ریری به بعد رواج پیدا تررد .خراورا نامره ابرن حسرام خوسرفی از جملره
برجساهترین حماسهرای من،وم دینی است .این نوع حماسهرا مههترین منبع برای تعزیه بهشمار مریرونرد( خراتمی،
 ،0969ج .)093 :0مو وع اصلی خاورا نامه ،سفررا و نبردرای علری( ع) و یرارا ایشرا در سررزمین خراورا برا
پادشاه خاورزمین و دیگر امرای بت پرست جهرت اشراعه اسرالم و برانردازی تفرر اسرت( رازی ،بری ترا ،ج911 :1؛
خوسفی :0977 ،چهل و رفت) .شاعر مو وع من،ومها را -طبق گفاه خود  -از ی تااب عربی اناخراب تررده
است .ویژگی بیشار آثار حماسی ایرا این است ته مبانی بر اصلی بوده و سازندگا آ را بهطور مساایه در نارل یرا
جعل روایات دخالای نداشاهاند .تاریخ پایا این من،ومه سا  098رر.ق است( صفا .)906 :0974 ،نام تااب ،مآخذ و
سا خاتمه آ در دو بیت زیر آمده است( صفا960 -966 :0911 ،؛ دائره المعارف اسالمی ،0973 ،ج:)916 :9
شد این نامهی تازیا پارسی
چو بر سا رشت بیفزود سی
نهادم بدانگه ته تردم تمام
مر این نامه را خاورا نامه نام
خاورا نامه به بحر مااارب و به تالید از شارنامه فردوسی در  11188بیت سررده شرده اسرت( باسراانی پراریزی،
 .)984 :0979ررما اته در بحثی پیرامو حماسهی فردوسی به این طرف ،در مورد خاورا نامه میگوید .. .«:عردهای
دیگر از اخالف فردوسی در صدد مساباه با آ اسااد برآمدند و از ی منبع واحد به دو طرق پیروی نمودند :نخسرت
آ ته حس روزافزو تشیع ایرانی ته شخص فردوسی ره در اواخر عمر آ را ظارر میتررد ،سربا شرد تره رو بره
حماسه رای مذربی نهند در این من،ور بالطبع مدح حضرت علی( ع) و خاندا او در ردیف او قرار گرفت (»...اتره،
.)13 :0917از خاورا نامه نسخهرای ماعددی بر جای مانده ته در تاابخانهرای ایرا و جها پراتنده است.
دیوا  :ابن حسام در انواع شعر ،رنرنمایی ترده است و در رر قالا شعری ،قدرت خود را نشا داده است .غالا
دیوا وی ،مشامل بر قصایدی است ته در منابت رسو اترم (ص) و امیرمؤمنا (ع) و سایر پیشوایا مرذربی مری-
باشد .سب ابن حسام در شعر ،شیوه مساالی نداشت؛ او بیشتر به تالید از سب پیشینیا میپرداخرت .امرا برهطرور
تلی سب وی در قصیده ،خراسانی و در غز  ،عراقی بود .ناقدا  ،ابن حسام را از معدود شاعرا اسااد قر نهه می-
دانند ته بر علوم زما و مبانی ادبی و اسالمی عصر خود تسلط تافی داشاه است (ر.ع :تاریخ ادبیات در ایرا  ،ذبریح
او صفا ،ج.)073 :4
نثرالآللی :من،ومهای است در قالا مثنوی مشامل بر ترجمه تلمرات قصرار مرولی علری( ع) و برهشریوه من،ومره
«مطلوب تل طالا من تالم علی بن ابیطالا» معروف به «صد تلمه» از رشیدالدین وطواط (شاعر قر ششه ریری)
سروده شده است .تنها بخشی از آ ته مشامل چهل و رشت تلمه است در دیوا  ،نسخه احمد احمدی بیرجنردی و
محمدتای سال آمده است و با تأسف بسیار دسارسی به سایر ابیات میسر نیست (خوسفی.)46 :0977 ،
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دالئل النبوة و نسانامه :من،ومهای است در ذتر دالیل نبوت پیامبر اترم(ص) ته در پری آ نسرانامره آ حضررت
تا حضرت آدم به ن،ه درآمده و من دیوا اوبه طبع رسیده است.
 4-1-9شعر ابن حسام
عصر زندگی ابن حسام( سده نهه ریری) را سرآغاز رواج شعر مذربی دانسراهانرد .پادشرارا عهرد تیمروری غالبرا
دوستدار عله و ادب و حامی عالما و ادیبا بودهاند و این از دالیل عمده پیشرفت شعر فارسی است .ابرن حسرام،
پرورده چنین عصری است .وی شاعر درباری و یا مداح اشخاص بیارز نیست بره رمرین سربا چنرا تره بایرد
شهرت نیافاه است( صفا.)907 :0974 ،
 .5بررسی و ارزیابی عربی سرودهها
با بررسی آثار ابن حسام ،الزم به ذتر است ته تنها ،دیوا ابن حسام دارای بخش چشهگیری از ابیرات عربری اسرت.
در این بخش ،ابیات عربی ابن حسام خوسفی را در پن بخش تفدی نموده و نمونهرایی از آ را برا شررحی توتراه
بیا میتنیه.
 5-1تأثیرپذیری از قرآن کریم
دیوا ابن حسام مشامل بر ابیاتی است ته در آ آیات و عبارات قرآنی عینا بهتار رفاه است .تعداد این ابیات بره 14
بیت میرسد و بیا گر تسلط وی بر قرآ تریه است .ما در ذیل با رعایت اخاصار تنها چندی ازین ابیرات را بررسری
خواریه ترد.
جَلَّ مَن إذ قا َ موسی رَبِّ أَرِنِی رؤیةً جلوة او توه را اجزا ز اجزا ریخاه( خوسفی)094 :0977 ،
آ رنگام ته موسی از خداوند درخواست ترد جلوهای از خویش را برای او نمایا سازد ،پرتوی از نرور ع،مرت
او ،بر توه تابید و آ را خرد ترد.
این بیت ناظر است بر آیه  049سوره اعراف ته میفرماید «:وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِیاَاتِنَا وَتَلَّمَرهُ رَبهرهُ قَرا َ رَبِّ أَرِنِری
أَنُْ،رْ إِلَیْ َ قَا َ لَنْ تَرَانِی وَلَدِنِ انُْ،رْ إِلَى الْیَبَلِ فَإِ ِ اسْاَاَرَّ مَدَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی فَلَمَّا تَیَلَّى رَبههُ لِلْیَبَرلِ جَعَلَرهُ دَتًّرا وَخَررَّ
مُوسَى صَعِاًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَا َ سُبْحَانَ َ تُبْتُ إِلَیْ َ وَأَنَا أَوَّ ُ الْمُؤْمِنِین» (و چو موسى به میعاد ما آمد و پروردگرار برا
او سخن گفت عرض ترد پروردگارا خود را به من بنماى تا بر تو بنگرم فرمود ررگز مرا نخوارى دید لیدن بره تروه
بنگر پس اگر بر جاى خود قرار گرفت به زودى مرا خوارى دید پس چو پروردگار به توه جلوه نمود آ را ریرز
ریز ساخت و موسى بیهو بر زمین افااد و چو به خود آمد گفت تو منزرى به درگارت توبه تردم و من نخسراین
مؤمنانه) ( فوالدوند.)74 :0900 ،
ابن حسام با آیات قرآ آشنایی دارد و عینا تلمات و عبارت قرآنی را در شعر خود بهتار میبررد .وی بره لفر) و
معنای آیه [خداوند از رؤیت و حس جسمانی منزه و برتر است در بیت خود اشاره میتند؛ از ایرن روی تسرلط وی
بر آیات قرآ تریه محسوس میگردد.
داده و بر خوا ایشا مَنّ و سَلوَی ریخاه (خوسفی)048 :0977 ،
 چار ظَلَّلنا عَلَیدُه قوم اسرائیل راخداوند ابر را سایبا قوم اسرائیل قرار داد و مرغ بریا و ترانگبین را به آ را روزی داد.
این بیت ناظر بر آیه  16سوره باره است ته خداوند ماعا در آ میفرماید «:وَظَلَّلْنَا عَلَیْدُهُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَرا عَلَریْدُهُ
الْمَنَّ وَالسَّلْوَى تُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاتُهْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَدِنْ تَانُوا أَنْفُسَهُهْ یَْ،لِمُو َ» (و بر شما ابر را سایه گسار تردیه
و بر شما گزانگبین و بلدرچین فرو فرساادیه [و گفایه از خوراتیهاى پاتیزه اى ته به شما روزى داده ایره بخوریرد
و[لى آنا بر ما ساه ندردند بلده بر خویشان ساه روا مى داشاند) ( فوالدوند.)01 :0900 ،
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روحُ األمین ته سدره بدو داد مناها
یا رب بهحق قوّت ذوالاوّةِ الماین
( خوسفی)901 :0977 ،
ابن حسام خداوند را به قدرت فرشاهی وحی سوگند میدرد تا بعد از قریا  01بیت از این قبیل از درگراه ایرزد
منا طلا آمرز نماید.
وی در بیت فوق عینا از عبارت قرآنی آیه  10سوره ذاریات بهره برده است «:إِ َّ اللَّهَ رُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْاُروَّةِ الْمَاِرینُ»
(خداست ته خود روزى بخش نیرومند اساوار است)( فوالدوند.)001 :0900 ،
اما ظاررا مراد شاعر در این بیت جبرئیل است ته در سوره نیه به «شدید الاوی» موصوف گشاه اسرت .مولروی:
قوت جبریل از مطبخ نبود بود از دیدار خالق ودود
آ جا ته گفاهای و نَهی النَّفسَ عَن رَوا
یا رب بهزاردا ته بهشت است وعدهشا
( خوسفی)969 :0977 ،
خداوندا تو را به زاردا درگارت ته در قرآ تریه به پاس دوری از روای نفس بردا ررا وعرده بهشرت دادهای؛
سوگندت میدره.
ناظر است بر آیه  48سوره نازعات ته می فرماید «:وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَاَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى»( و امرا تسرى
ته از ایسااد در برابر پروردگار رراسید و نفس خود را از روس باز داشت) ( فوالدوند.)181 :0900 ،
یا آدمُ اسدُنَا وَ تُال حَیثُ شِئاُما
یا رب بدا عطیّه ته خود تردهای خطاب
( خوسفی)967 :0977 ،
این بیت ناظر بر آیه  03سوره اعراف است ته خداوند خطاب به حضرت آدم میفرمایرد« :وَیَرا آدَمُ اسْردُنْ أَنْرتَ
وَزَوْجُ َ الْیَنَّةَ فَدُلَا مِنْ حَیْثُ شِئْاُمَا وَلَا تَاْرَبَا رَذِهِ الشَّیَرَةَ فَاَدُونَا مِنَ الَّ،الِمِینَ» (و اى آدم تو با جفرت خرویش در آ
باغ سدونت گیر و از رر جا ته خوارید بخورید و[لى به این درخت نزدی مشوید ته از سامدارا خواریرد شرد)(
فوالدوند.)13 :0900 ،
تآ بال تش در بالء رن ترما مباالست
مژدة اُرتُض بِرِجلِ یاد تن ایوب را
(خوسفی)794 :0977 ،
این بیت اشاره دارد به آیه  41سوره ص است ته خداوند میفرماید «:ارْتُضْ بِرِجْلِ َ رَذَا مُغْاَسَلٌ بَرارِدٌ وَشَررَابٌ»(
[به او گفایه با پاى خود [به زمین بدوب این این چشمه سارى است سرد و آشامیدنى)( فوالدوند.)013 :0900 ،
جز در این معنی ندوشد خاطر دانای من
بر طریق لَیسَ لِإلنسا ِ إلّا ما سَعَی
(خوسفی)0700 :0977 ،
ابن حسام با رنرنمایی تمام اعااادات و تسلط خود بر آیات قرآنی را به رخ میتشد و مریگویرد مرن رمرواره برا
تدیه بر آ چه خداوند ماعا در قرآ تریه فرموده است با تال خود به دنبا تسا روزی حال رساه.
بیت ناظر بر آیه  93سوره نیه است ته خداوند می فرماید «:وَأَ ْ لَیْسَ لِلْإِنْسَا ِ إِلَّا مَا سَعَى»( و اینده برراى انسرا
جز حاصل تال او نیست)( فوالدوند.)004 :0900 ،
 5-2تاثیرپذیری از کالم معصومین علیهم السالم
ابن حسام شاعر شیعی مذرا و محا ارل بیت است .وی با احادیث معصومین آشنایی دارد و از آ در ابیات خرود
بهره برده است .بهعنوا مثا :
ته اجر محسن و زجر مُسئ درو پیداست
باو قایل مَن سَنَّ سُنَّةً حَسَنة
( خوسفی.)9600 :0977 ،
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ناظر بر حدیث «:من سنَّ فی اإلسالم سُنَّةً حسنةً فَعَملَ بها بَعدَهُ تُااَ له مثلُ أجرِ مَرن عمرلَ بهرا و ال یُرناص مرن
ل بهرا و ال یُرناَص مِرن
ل وِز ِر مرن عَمر َ
ا علیره مثر ُ
أجورره شیئٌ و من سنَّ فی اإلسالم سنّةً سیّئةً فَعَملَ بها بعد ُه تُار َ
أوزارره شیئٌ»( اگر تسی در بین مسلمانا سنت نیدویی به جا گذارد و پس از مررگ او؛ بره آ عمرل تننرد ،اجرری
برابر با اجر عامل آ برایش ثبت میشود و از اجر ریچتدام ته نخوارد شد و اگر تسی سنت بدی در بین مسرلمانا
به جا گذارد و پس از او بدا عمل تنند ،گناری برابر گناه عامل آ برای او ثبت میشود و از گنراه رریچیر تاسراه
نخوارد شد) است( خوسفی.)743 :0977 ،
قا النبیه لَحمُ لَحمی ایا علی
ذات نبی و ذات علی رر دو چو یدیست
(خوسفی)1881 :0977 ،
ناظر بر حدیث نبوی :قا رسو او (صلی او علیه و آله) «:رذا علی بن ابیطالا لحمُه لحمری و دمرهُ دمری فَهروَ
منّی بمنزلة رارو مِن موسی الّا أنّه ال نبیِ بعدی»(این علی است(علیه السّرالم) ،گوشرت او گوشرت مرن ،و خرو او
خو من است و او برای من به منزله رارو است برای موسی ،بهجز اینته بعد از من پیامبری نیست) تره در دعرای
ندبه ره آمده است.
حامی فرض و سنن ماحی ظله و تفر و تین
تاشِف سِرّ و عَلَن تَشّاف لَو تُشِفَ الغِطا
( خوسفی)0001 :0977 ،
اشاره به سخن حضرت علی( علیه السالم) «:سلونی قبل أ تفادونی لو تُشف الغطاءُ ما ازدتُ یایناً»( قبل از آ ته
مرا نیابید ،رر چه میخوارید از من بپرسید؛ اگر پردهرا باال رود و تشف حیاب گردد ،یاین من زیراد نخواررد شرد)
دارد.
چو ترد را عمرو بهتیغ از بر بری
سَاوی بِطاعَةِ الثَالینِ إماِالخُهُ
( خوسفی)0160 :0977 ،
اشاره است به جن احزاب( خندق) ته علی( علیه السالم) با ربای عمرو بن عبدود را به دیار نیررا فرسرااد و
در شأ ایشا پیغمبر( صلی او علیه و آله) فرمود «:ربة علیٍّ یوم الخنردقِ افضرلُ مرن عبرادة الثالرین»( ارز ایرن
فداتارى باالتر از عبادت تمام جنّ و انس است).
مَن تا فی العلومِ تَشمسِ المُنَوَّری
پرده گشای سرِّ سَلُونی و لو تُشِف
( خوسفی)0174 :0977 ،
اشاره به فرمایش حضرت علی (علیه السالم) ته به اصحاب می فرمودنرد «:سرلونی قبرل أ تفاردونی لرو تِشرفَ
الغطاءُ ما ازدتُ یایناً»( قبل از آ ته مرا نیابید ،رر چه میخوارید از من بپرسید؛ اگر پردهرا باال رود و تشرف حیراب
گردد ،یاین من زیاد نخوارد شد) دارد.
حقٌّ لمن تخلَّفَ عنها و قد أبی
یا رب بدا سفینه ته خوف رالع او
( خوسفی)949 :0977 ،
اشاره دارد بر تشای نوح و سرپیچی فرزند آ حضرت به نام تنعا و دیگرر عاصریا تره از سروار شرد تشرای
نیات حضرت نوح (علیه السالم) تخلف تردند و غرق شدند.
و رهچنین به حدیث« :مثلُ ارل بیای تمثل سفینة نوح مَن رتبها و مَن تعلّق بها فاز و من تخلّف عنها غرق»(پیامبر
خدا صلى او علیه و آله فرمودند :مَثَل ارل بیت من ،مثل تشاى نوح است ته رر تس سوار شد نیات یافت و رر
تس ته از آ باز مانْد غرق گشت) اشاره دارد(خوسفی.)17 :0977 ،
 5-9ابیات عربی
سرود ابیات و قصاید عربی بیا گر توانایی و چیرهدسای ابنحسام در آ زبا است؛ چراته سرود شعر به زبا
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دیگر ،عالوه بر دانسان ،دلبساگی ،پخاگی و ذوق نیز میخوارد .تعداد این ابیات در خور توجه است و بره 096بیرت
میرسد؛ ته جهت اخاصار تنها نمونهای از این ابیات را میآوریه.
دُعاء دولَاِدُه بالعَشیِّ و األبدار
ثناء رَفعَاِدُه فی الغدُوِّ و اآلصا
( خوسفی)1194 :0977 ،
مدح و ساایش شما در رر صبح و شام ،دعاء دولت شما در صبح و شام است.
تَعنبَرٍ عبقٍ خَطُّه عَلَی األلواح
و تاتِاُ الفل ِ یَداِاُ مِن انشائی
( خوسفی)1113 :0977 ،
نویسنده آسما را از نگار من مینویسد ته رهچو عنبر خوشبویی است ته اثر بر روی تخاه و لوح براقی
است.
زَوارِر اللَمَعات تَشَعشَعت برواح
و زیَّنَت بِمَصابیحَها الدهجی فَلَدا
( خوسفی)1111 :0977 ،
با چراغ رایش آسما را زینت بخشید ،شدوفهرای درخشا در ابادای شا می درخشد.
مِن خَمسةِ العباء و رُه سادة األُناس
خَوفی مِنَ الذّنوبِ و أرجُو شَفاعةً
( خوسفی)0376 :0977 ،
ترس من از گنارانه است در حالیته امید به شفاعت خاصا درگراه الهری دارم؛ چرراتره سررور مردمرا در روز
قیامتاند.
واوِ ال یُحَسَّرُ یومَ الاَحَسهری
مَن یَلاَیی إلی رجاءً فَیَناَیی
( خوسفی)0100 :0977 ،
ررتس با امید به تو روی آورد نیات می یابد و به خدا سوگند در آ روز حسرت زده و پشیما نخوارد شد.
أُنُ،ر إلیَّ أنت بِعَینِ الاَّناظُری
یا مَن إلی َ غایةَ شَوقی و رَغبای
(خوسفی)0166 :0977 ،
ای تسی ته نهایت امید و آرزوی من رسای من با میل و رغبت به تو روی آوردم ،تو ره ماارابال بره مرن ن،رری
تن.
شَهابُ رُمحُ َ تَالبرقِ خاطِفُ االبصار
مهابُ سَیفِ َ تَالمَوتِ رادِمُ اللَّذات
( خوسفی)0884 :0977 ،
برندگی شمشیر تو مانند مرگ از بین برنده لذتراست و درخشش نیزه تو مانند برق چشهرا را به خود خیرره
میسازد.
و علیٌّ لِدُلِّ قومٍ راد
إنَّما أنتَ مُنذِرٌ لِعباد
(خوسفی)6177 :0977 ،
حایااا ته تنها تو رشدار درنده بندگا رسای و علی ردایتگر رر قومی اسرت ( .در خطراب بره رسرو گرامری
اسالم صلی او علیه و آله)
 5-4ملمّعات
با بررسی دیوا ابن حسام با ابیاتی مواجه میشویه ته ی مصراع آ فارسی و مصراع دیگر آ عربری اسرت و ایرن
خود بیا گر عله ابن حسام به زبا عربی میباشد ،رر چند ممدن است خرالی از اشردا نباشرد .تعرداد ایرن ابیرات
به 088بیت میرسد.
ما ُقلتُ مِنَ الشِدوَةِ حَسبی و تَفانی
وز زلف باا پرس پریشانی حاله

ابنحسام خوسفی به مثابة شاعری دو زبانه در قهستان سدة نهم هجری 3 /

( خوسفی)1600 :0977 ،
علت پریشانی و آشفاگی حاله را از زیبارویا بپرس .من دیگر شدایای ندارم و رمین مرا بس است.
اآل قَد أنبتُ و وَلَّیتُ عن سواه
زین پیش ترده ایه تولّا بهر تسی
( خوسفی)4971 :0977 ،
از قدیه با تسی دوسای برقرار تردیه و امروز ره رمچنا بر آ دوسای پایبندیه و از غیر او روی گرداندهایه.
یا وَجهَ َ الدریه نِعمَّا مَآبیا
ما روی د به تعبه توی تردهایه
(خوسفی)4179 :0977 ،
روی خود را با تمام وجود به درگاه حق ترده ایه ،ای بخشنده به چه پنارگاه خوبی روی آورده ایه.
مَن یَشاَغِل بِغَیرِعَ فَالعُمرُ قَد أ َاع
عمری ته بی والی تو باشد غرامت است
(خوسفی)1003 :0977 ،
عمری ته بدو والیت تو سپری شود بر باد رفاه است .ررتس به غیر از تو به تسری روی آورد عمرر را تبراه
نموده است.
مِن مَحیَّاء الدریه َوءُ مِصباحِ الدهجا
آفااب این روشنی از نور پیغمبر گرفت
( خوسفی)6011 :0977 ،
آفااب درخشش خود را از چهره پیامبر گرفاه است .رمه نور این چراغ تاریدی از چهره نرورانی و ترریه رسرو
خدا صلی او علیه و آله است.
ریرانُ ذامِن فزع األتبرِ أفزَع
واع) فزع روز قیامت ته بیا ترد
(خوسفی)7198 :0977 ،
واع) از ترس روز قیامت سخن میگفت در حالیته ریرا تو از رر ترس و وحشای رولناعتر و آزاردرنردهترر
است.
 5-5استعمال عبارات زبان عربی
با تورق در دیوا ابن حسام ،تلمات عربی و عبارات عربی مساعمل در بین اعراب ن،رر ررر خواننردهای را بره خرود
جلا میتند .جهت اخاصار چندی از این ابیات را بهعنوا نمونه ذتر میتنیه:
خالق ما سِوَی او رزاق بنده پرور
ای تبریای ذاتت برتر ز جسه و جورر
( خوسفی)9886 :0977 ،
ای خدای ع ،یمی ته از رر جسه و روحی برتر است تو آفریننده خالیق و روزی درنده بندگا رسای.
ره زبانت مُبَیِّن األحدام
ره بیانت مُزَیَّنُ األقوا
( خوسفی)0030 :0977 ،
ره بیا تو زینت درنده سخن راست و ره زبا تو بیانگر شیوای احدام است.
و تَیفَ أقصِر عنها ته جا فدای تو دارم
فِداعَ إبنِ حُسامٍ نثار توی جانش
( خوسفی)7994 :0977 ،
جا ابن حسا به فدای تو ،چگونه در برابر او توتاری تنه در حالی ته جانه را ارزانیش میدارم.
وَ ما جَری بِدُموعی ز ماجرای تو دارم
فَما تَطاوَ قلبی حدیث زلف درازست
(خوسفی)7999 :0977 ،
قلا من رمواره عصیا می تند چراته در بند عشق او گرفاار شده است و داساا طوالنی گریهرای من از قصه عشق
تو سرچشمه میگیرد.
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تَذا وَ أیَّةُ وردٍ ته من به جای تو دارم
تفی بِخَدِّعَ وَردی چه جای الله سیراب
(خوسفی)7910 :0977 ،
گلرای گونهرای تو مرا بس است دیگر چه حاجای به الله آتشین دارم؟! تدام گل است ته باواند جایگزین گل مرن
(معشوق) باشد؟!
باری چو مرده باشه زُرنی وَ ال تَلَوَّم
بیمار درد عشاه رَیهَات لَه تَعُدنی
(خوسفی)7914 :0977 ،
بیمار درد عشق شدهام و دریغا ته دیگر او بازنمی گردی .حداقل روزی ته مرده باشه به دیدار من بیا ولری درآ روز
دیگر سرزنشی بر من وارد نیست.
خامش چنین چرایی؟ وَالطَّیرُ قَد تَرَنَّه
بگریست ابر نیسا وَالوَردُ قَد تَبَسَّه
(خوسفی)7900 :0977 ،
ابر بهاری بگریست و لبا گل به خنده باز شد .در این حا و روای زیبا ته پرنده ره شرروع بره آواز خروانی تررده
است تو چرا سدوت تردهای؟!
 .1نتیجهگیری
ابن حسام شاعر دوزبانه قهساانی است ته به زبا عربی نیز شعر سروده است.در عهد تیموریا به دلیل عردم ارتبراط
ایرانیا با قلمرو رواج فررن عربی اسالمی ،ره چو گذشاه زبا عربی و عربیسرایی نه تنها در نزد درباریا بلدره
در نزد ادیبا و شاعرا جایگاه چندانی نداشت؛ با این وجود ابن حسام خوسفی بیرجندی در اشعار خرود بره شردل
قابل توجهی از زبا عربی بهره برده است.
از مهه ترین دالیل گرایش ابن حسام به زبا عربی میتوا انگیزهرای دینی و مذربی دانست؛ چراته وی سعی در
بیا مناقا پیامبر و ائمه اطهار(ع) دارد و با توجه به اظهارات خود ره چو حسا به مدح آ البیت میپردازد.
او با آگاری از علوم زبا عربی و تسلط بر قرآ تریه و آشنایی با احادیث ائمه معصومین به عربری سررایی روی
آورده بدین معنا ته گاه در شعر شارد تاربرد بخشی از آیه قرآ و یا ترجمه من،وم ی آیه و بیا قصهای از قرآ
تریه رسایه و یا اشاره ب ه حدیثی از معصوم چنا ته به ن،ه نثرالاللی پرداخاه است .گاری ره برا آشرنایی برر زبرا
عربی قصیده ای تامل به زبا عربی سروده است و به علت تسلط بر دو زبا عربی و فارسیاعداد  096بیرت عربری و
 088ملمع سرودرو اشعاری مخالط از دو زبا خلق ترده است.
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