
شرح و نقد قصیده ی عربی دیوان ابن ُحسام خوسفی1

تاریخ دریافت: 1395/2/9

تاریخ پذیرش: 1395/4/3
 محمدرضا عزیزی2

چکیده
در میان سروده های محمد بن حسام الدین خوسفی )وفات 875 هـ.( ملّمعات و اشعاری 
چهارم  از سده ی  که  است  ادبی  ادامه ی سنت  اشعار،  این  دارد؛  وجود  عربی  زبان  به 
هجری در شعر شهید بلخی شروع شده و گوشه ای از قریحه و اندیشه ی ایرانیان را در 
طی قرون متمادی پاس داشته اشت. در اشعار عربی ابن حسام، قصیده ای شصت و شش 
بیتی در نعت و منقبت حضرت رسول )ص( به زبان تازی وجود دارد که در چاپ های 
دیوان او رمز ناگشوده و همراه با لغزش های إعرابی و چاپی است. این پژوهش می کوشد 
نخست به ضبط و برگردان ابیات بپردازد و عناصر فّنی آن را از لحاظ زبانی، عاطفی و 
خیال توصیف و تحلیل کند و ارتباط آن را  - در حد توان- با جریان های ادبیات عربی 
در دوره ی مملوکی خاصه قصیده ی "بُرَده" بررسی نماید. وجود این قبیل سروده ها در 
دیوان ابن حسام خوسفی، بُعد دیگری از شخصیت و توانایی وی را گواهی می دهد و در 

پیگیری روند عربی سرایی و ملّمع گویی شاعران ایرانی، مغتنم است.
واژگان کلیدي: ابن حسام خوسفی، قصیده ی عربی، ادبیات عربی، بُرده

1. این پژوهش به زنده یاد استاد احمد احمدی بیرجندی تقدیم می شود. روانش به مینو شاد باد!
 Mohammadrazizi@birjand.ac.ir                                               2. عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند
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مقدمه
محمد  بن  احمد  قاینی،  بزرجمهر  قهستانی،  ابوبکر  قهستان مثل  منطقه ی  شاعران 
قاینی، ابونصر مّساح، محمد بن کمال الدوله، ابوالقاسم مظفربن علی طبسی و غیره از 
سده ی چهارم و پنجم هجری به دو زبان فارسی و عربی شعر سروده اند؛ بیان عواطف 
ایشان در موضوعاتی چون مدح، هجو، فخر، اخوانیات و وصف به زبان شعر و غالباً به 
عربی از شیوع آن زبان و ادبیات در کنار فارسی گواهی می دهد.1 این سروده ها بخشی 

از میراث دست نخورده و  غبار گرفته ی خراسان جنوبی به شمار می رود.
ابن ُحسام خوسفی در قرن نهم هجری عالوه بر زبان فارسی به عربی هم طبع آزمایی 
کرده و توانایی خویش را به آن زبان و ادبیات ثابت نموده است. در دیوان او قریب به 
دویست بیت عربی وجود دارد، منتها این ابیات عموماً رمز ناگشوده و همراه با مشکالت 
اجازه  شعرش،  مخاطب  به  نخست  گام  در  آن  اصالح  عدم  که  است  إعرابی  و  چاپی 
نمی دهد با آن، ارتباط برقرار کند. در این بین، قصیده ای شصت و شش بیتی به عربی 
است که به گواهی مصححان دیوان شاعر »از لحاظ استعمال لغات، ترکیبات، ضمایر، 
صفات، وزن، آهنگ اشتباهات، ناهماهنگی ها و لغزش هایی، حتی در نقل آیات قرآنی 
دیده می شود که از نظر ارباب دانش و بینش پوشیده نیست؛ با این همه ما آن را – برای 

حفظ امانت، بدون تصّرف در متن- نقل نمودیم« )ابن حسام، 1366: 31(.
 این پژوهش می کوشد قصیده ی مزبور را ضمن تصحیح انتقادی و ضبط دقیق، ترجمه 
و به عنوان یک ماده ی خام در اختیار پژوهشگران و عالقمندان شعر ابن حسام قرار دهد 
و سپس در حّد توان به تحلیل شکلی و محتوایی قصیده بپردازد و با ذکر چند دلیل 
و مثال، ارتباط بخشی از آن را با ادبیات عربی خاصه قصیده ی "برده" از شرف الدین 
بوصیری اثبات نماید. پیش از این، تحقیقی در موضوع مقاله ی حاضر انجام نشده است 

و این بعد از شخصیت ابن حسام، مغفول و سزاوار بررسی های بیشتر است.
 حسام  بن  موالنا محمد  دیوان  بررسی، جدیدترین چاپ،  این  در  ما  اساس  نسخه ی 

1. برای اطالعات بیشتر ر.ک. به: علی بن حسن الباخرزی، ُدمیُة القصر و َعَصرُة أهل الَعصر، 1414هـ، ج2 : 786، 
982، 1444، 1449، 1506 و عبدالملک بن محمد ثعالبی، تتمة یتیمة الدهر فی محاسن أهل العصر، 1403هـ : 

.)276 ، 265
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خوسفی، به پایمردی و اهتمام دکتر مرادعلی واعظی در سال 1390 خواهد بود. این 
چاپ، تصحیح نسخه ی ابوالمحجن محّمد است که در روز چهارشنبه، دوازدهم ذوالقعده 
سال هشتصد و نود و هفت؛ یعنی بیست و دو سال پس از وفات ابن حسام از کتابت آن، 

فراغت یافته است.  

ضبط و برگردان ابیات عربی قصیده
فا- 1 َحی            نُوُرُه یَسَعی َکساٍع َقد َسَعی بَیَن الصَّ إّطلَْعُت الَبدَر لَیاًل و هَو َکَشمِس الضُّ

شبی طلوع ماِه تمام را در حالی می نگریستم که او مانند خورشید نیمروز بود؛ نورش 
مانند کسی که میان صفا ]و مروه[ تالش می کرد، سعی و تالش داشت.

در هر دو چاپ دیوان ابن حسام، مضاف در ترکیب "الشمس الضحی" الف و الم داشت.
ریِّ ِمن َضوضائِه               لَمُعُه کُزجاَجٍه فِیها َمصابیُح الِضیا- 2 َضوُءُه َکالکوَکِب الدُّ

نور او مثل ستاره ای تابان در میان سایر انوار بود؛ روشنایی او چون شیشه ای بود که 
در آن، چراغ های پرنور بود.

با  است که  و شلوغی  معنای همهمه، هیاهو  به  فرهنگ لغت ها  در  "ضوضاء"  واژه ي 
فضای این بیت، همخوانی ندارد؛ احتمال می رود به جای "أضواء" به کار رفته باشد. 

ضبِط "ضوءه" نیز این گونه بود: "َضؤه".
َوجُهُه نوٌر علی نوٍر  َکَبرٍق  المٍع               او کِمصباٍح ُمِضٍئ فِیه ِمشکوُه الُدجا- 3

چهره ی او نوٌر علی نور است، بسان  برقی تابان یا چراغی درخشان است که در آن، 
مشکاتی در تاریکی باشد.

ُشعَبٌة ِمْن أصلِِه َفرٌع یُِضئ به الُظلََم             ُشعلٌَة ِمْن ناِرِه نُوٌر یُنیُر به الِعشا- 4
بخشی از اصل، فرعی که به واسطه ی آن، تاریکی را روشن می کند و شعله ای از آتِش 

آن، فروغی است که شب را نورانی می سازد.
در نسخه ی اساس ما، "بالظلم" بود، اما از آنجا که "یُِضئ" متعدی است و حرف باء، 
سالک  محمدتقی  و  بیرجندی  احمدی  است، ضبط  بهتر  اینجا  در  استعانت  معنای  به 

دقیق تر است.
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ِّی َعْن ُمَحّیاَک الجمیِل و البها- 5 ْن له وجٌه َحَسٌن          اخبْرن ُقلُت یا َمْن أجمُل ِممَّ
گفتم: ای کسی که از زیبارو، زیباتری! مرا از رخسار زیبا و با شکوهت خبر ده!

"محّیا" مذکر  است. پس صفت، "الجمیل"، هم باید مذکر باشد.
أنَت بَرٌق باِرٌق أم شارٌق ُمبیٌَّض                   أم ِسراٌج المٌع أم أنَت وجُه الُمصطفی - 6

تو برق تابان، نور درخشان، چراغ فروزان یا چهره ی مصطفیا یی!؟
در هر دو چاپ، "ُمبیَّضٌه" بود که باید با موصوف مذکر تطبیق داده شود.

فیُع الُمشِفُق المستشفُع یوَم الَجزا- 7 دیُق فِی تبیانِِه              الشَّ سوُل الّصادُق الصِّ الرَّ
جزا،  روز  در  که  کسی  و  مهربان  همراه،  سخنانش،  در  راستگو  بسیار  صادق،  رسوِل 

شفاعت می کند.
"یوم الجزا" ترکیب اضافی است؛ بنابراین الف و الم باید حذف می شد. البته در چاپ 

نخست دیوان، "لیوم الجزا" آمده که بی نقص است.
النَِّبُی الهاشمیُّ األبطِحیُّ الیثربِی                القریشیُّ الِذی ما جاَء إال بالُهَدی- 8

پیامبِر هاشمی، مّکی و مدنی و قریشی که تنها هدایت آورد.
ذو ِخطاٍب ذو کتاٍب ذو ثَناٍء فاخٍر                ذو ِصفاٍت ُمکَرماٍت ذو َکماالِت العلَی- 9

 سخنور، صاحب کتاب، قابل ستایش و دارای ویژگی های پسندیده و کماالت بی نظیر.
خا ِه و السَّ ِه و الُفتوَّ 10-  ذو الَکرامِه و اإلمامِه و المقامِه هادیاً            ذو النُُّبَوِه و المُروَّ

بزرگوار، پیشوا، واالمقام، پیغامبر، جوانمرد، دالور و سخاوتمند.
ایاِت و ُقُضِب اللّوا- 11  صاِحُب الِمعراِج و الِمنهاِج و التاِج الُمنیِر      ناِصُب اآلیاِت و الرَّ

صاحب معراج، ره یافته، صاحب تاِج درخشان، دارای آیات و پرچم ها و چوب علم های 
برافراشته.

"قضب اللّوا" ترکیبی اضافی است و الف و الم در دیوان، زائده است.
 رایٌة ِمن َفتِحِه نَصٌر مَن اهلل و َفتٌح                آیٌة ِمن ُرشِدِه ما َضلَّْت صاِحَبُکم و ما- 12

پرچمی از سوی او "نصٌر ِمِن اهلل و َفتٌح قریب" است. آیتی از عقل و درایت او شما را 
گمراه نمی کند و نه...

"رایت" و "آیت" در دیوان، طبق رسم الخط فارسی نوشته شده اند. مصراع دوم از نظر 
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" است، پس فعل  "ضلَّ فاعل  نحویی،  آرایش  این  "آیه" در  زبانی، سست است؛ چون 
" در زبان عربی، فعل الزم است، اما در اینجا "صاحب"  باید مؤنث باشد. همچنین "ضلَّ

مفعول به ی آن است. وانگهی "ما" نفی در پایان بدون فعل یا اسم آمده است.
راجاِن الُمنیراِن استنارا ِمنُهما- 13  َوجُهُه کالَبدِر و البدُر المنیُر َکَوجِهِه             السِّ

چهره ی او مانند شِب چهارده و شِب چهارده مانند چهره ی اوست. دو چراغند که از 
یکدیگر نور می گیرند.

ما- 14 ِر َمکنونا بلعٍل کاتٍم                    أو َکَبرٍد ُمبَهٍم الزاَل فِی جوِّ السَّ  ثَْغُرُه کالدُّ
تگرگی  چون  یا  پرشده  پوشیده،  لعل  با  که  است  درشتی  مروارید  چونان  او  دهان 

ناشناخته در دل آسمان است.
 َعیُنُه َمکحولٌة ِمْن ُکحٍل ما زاَغ الَبَصر             َشْعُرُه ُمْسودٌّ کاللیِل فِی وقِت الّسجا- 15

چشم او از سرمه ای سیاه شده که دیده نمی تواند از آن دل بکند، موی او سیاه مثل 
شب تار است.

واژه ی "َشعر" در عربی مذکر است، اما خبر مشتق آن در هر دو چاپ دیوان، مونث با 
تای مدوره بود.

ِه ِمسٌک ُمَعّطٌر فِی الَخطا- 16 ِه َریحاُن فِردوس النَّعیِم              نَفَخٌة ِمْن َخطِّ  َوردٌة ِمْن َخدِّ
گل سرخی از گونه ی او گیاه خوشبویی از فردوس پر نعمت است، بوی خوشی از خط 

ِعذار او مشک معّطری در منطقه ی ختاست.
"وردٌت" و "نفحٌت" با رسم الخط فارسی نوشته شده بود. همچنین در "مسُک الُمَعّطر" 

صفت با موصوف در داشتن الف و الم هماهنگ نبودند.
بْت فِی اللَّظا- 17  َشّمٌة ِمن لُطِفِه ِریٌح تَلَخلَُخ فِی الّریاِض          َسطَوٌه ِمن َغیِظِه ناٌر تَلَهَّ

شّمه ای از لطف او نسیمی است که در باغ ها به جریان در می آید. جلوه ای از خشم او 
آتشی است که در دوزخ، شعله کشید.

باید  َب"،  "تَلَهَّ فاعل  نوشته شده اند.  مبسوطه  تای  با  دیوان  در  "نفحٌت"  و  "وردٌت" 
َب" درست به نظر نمی رسید. ضمیر مؤنث باشد؛ از اینرو "تَلَهَّ

با - 18 را               َعن َشماَمِتِه الَشماُل و َعن َعماَمِتِه الصَّ  َشمَّ َشملََتُه َشمالیٌّ و صاَر ُمَعطَّ
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باد شمال، دستارش را بویید؛ شمال از بوی خوش آن و صبا از عمامه ی او عطرآگین 
شد.

معنا وقتی درست می شود که "شملَه" مفعول به و منصوب باشد، ولی در دیوان، مرفوع 
بود. گفتنی است انواع باد ها مثل دبور، سموم، شمال و صبا از لحاظ صرفی، مؤنث به 

شمار می روند؛ بنابراین "صارت معّطرًه" موّجه تر بود.
 قِّمُة السقِف الُمَسبَِّع ُقّبٌة ِمن َقْصِرِه           روضُة الَجنَّاِت بُستاٌن له فِیما یشا- 19

باالی سقف آسمان هفتم، گنبدی از قصر اوست، باغ  بهشت، بوستانی است که هر چه 
می خواند در آن است.

سه واژه ی "قِّمه"، "ُقّبه" و "روضة" با تای مبسوطه نوشته شده بودند.
 ِمْن بیوٍت ُمْکَرماٍت بیُتُه بیُت الَحَرِم         ِمْن دوٍر ُمفَخراٍت داُرُه داُر الَبقا- 20

خانه ی  میان  در  او  منزل  و  است  بیت الَحَرم  کریمان،  خانه های  میان  در  او  خانة 
افتخارات، دار البقاست.

ْرِف ِعیٌن خادماٌت الروضَة       الَِّتی فِیها َخِفی جسُمُه تَحَت الثَّرا- 21  قاِصراُت الطَّ
زنانی باشرم و آزرم و زیبارو، خدمتگزاران، باغی هستند که جسم او در زیر آن خاک، 

مدفون شده است.
"روضٌه" نکره و با "الِّتی" وصف شده  بود که عدم مطابقت آن، آشکار است. همچنین 

این واژه، مرفوع بود، اما بهتر است مفعول به برای "خادمات" در نظر گرفته شود.
 قاَل عزَّ و جلَّ ُسبحاَن الِّذی أسری بِِه            لیلًة ِمَن المسجِد األقصی إلی ُقرٍب دنا- 22

خداوند بزرگ و بلندمرتبه گفت: منزه خدایی که او را در یک شب از مسجد األقصی به 
قاب قوسین یا نزدیک تر رساند.

دیوان،  در  اما  است  وصفی  ترکیب  عربی،  در  دورترین(  )مسجد  األقصی"  "المسجد 
اضافی بود.

 إْذ رأی فِی َجّنِه المأوی نُُزوال خالداً          قد رأی ِمْن نَزلٍَه أخَری ِسوی ما قد رآ- 23
المأوی، اقامت جاودانه  خود را دید، در توقف بعدی جز آنچه  آن زمان که در جّنه 

چشم   می بیند، دریافت.
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در هر دو چاپ دیوان شاعر، مضاف نیز در ترکیب "َجّنه المأوی" الف و الم داشت.
مواِت الُعلَی فی َطرَفٍة          ثُمَّ بَلََغ الُمنتَهی ِمْن ثمَّ بَلََغ المنتها- 24 بَع السَّ  جاَوَز السَّ

از هفت آسمان بلند در یک چشم زدن گذشت سپس به سدره المنتهی )درختی در 
آسمان هفتم( رسید و به پایان آن رسید.

 إْذ تَجاَوَز ِمْن َمقاِم الّروح بَلََغ َرفَرفاً             ثُمَّ ساَر بُراُقُه حّتی علَی الَعرِش استوا- 25
تا به عرش  او رفت  براق  به اوج رسید. سپس  از مقام روح، فراتر رفت،  آن زمان که 

واصل شد.
ْن َعال- 26 اَریِن أعلی ِرفعًة ِممَّ  ِکراُم الرُّسِل أعلی بَعُضهم ِمن بَعِضِهم         و هو فِی الدَّ

برخی از پیامبران بزرگوار بر برخی دیگر برتری دارند. اما او در دو جهان از تمام بزرگان، 
مقام و جایگاه واالتری دارد.

"کراُم الرسل"، مقلوب "الرسل الکرام" است؛ بنابراین مضاف بایستی بدون الف و الم 
می آمد.

ماء علَی المأل- 27  إذ تأَلألَ ِمْن َجبیِن أبِیه آدَم نوُرُه             صاَر َمسجوداً لُِسّکاِن السَّ
آن زمان که نور او از پیشانی پدرش، آدم، درخشید، ساکنان آسمان بر او آشکارا سجده 

کردند.
 التَقی الماَء الَعذَب َعلَی َقضاٍء َقد ُقِدَر              فِی سفینِتِه النَّجیُّ ِمَن الَهالِک فقد نَجا- 28

بنا بر قضایی که مقدر شده بود، به آب گوارا رسید. نجات یافته از مرگ در کشتی او 
رهایی یافت.

"الماَء العذاَب" را در دیوان باید اصالح می کردیم.
 إنَّه َمْن َرِکَب فیها قد نَجی ِمن َغرَقٍة           فارَکُبوا فیها نََجوتُم ِمن عمیقات الَبال- 29

هر کس در آن، سوار شد، از غرق شدن نجات یافت پس سوار بر آن شوید، از عمق 
بالها رهایی می یابید.

ُه بَعَده فیه اّدعا- 30 ِه و النُُّبوَّ  إنَّ إبراهیَم کان لَُه أباً و دعا له              بالنُُّبوَّ
ابراهیم، پدرش بود و به پیامبری او فرا خواند و نبوت پس از او ادعاست.

در آخر بیت، به جای "اّدعا"، "دعا" آمده که معنای آن، درست نمی شد.
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 أوَمَض الَبرُق الِّذی ِمن نُوِره فِی ُظلمٍة        استناَر به کلیُم اهللِ ناراً إْذ رأی- 31
پرتویی که از نور او در تاریکی درخشید، کلیم اهلل وقتی آن را دید، از آن نور گرفت.

ُر  باسِمِه ِمن بعِدِه ِمن قبلِِه             صاِحُب اإلنجیِل روُح اهللِ روُح األنبیا- 32  الُمَبشِّ
کسی که قبل و بعد از او نامش را صاحب انجیل، روح اهلل و روح األنبیاء بشارت داده بود.

رفع "إنجیل" در دیوان به عنوان مضاف إلیه درست نیست.
 اسُمُه المیُموُن فِی اآلفاِت ِحْرٌز حاِرٌس           ُخلُقُه الُعظَمی دواٌء کافٌئ ِمن کلِّ داِء- 33

نام مبارک او در بالها، حرزی پاسدار است. اخالق کریم او هر دردی را دوا می کند.
 َقد أشار بأصَبِعِه الَقمَر و انَْشقَّ القمُر            تلَک ِمن آیاتِِه الُکبَری دلیٌل بالُهدی- 34

با انگشتش به ماه اشاره کرد و ماه شکافته شد. آن از نشانه های بزرگ و گواه هدایت 
است.

 َقد أجابْتُه الِجباُل الراِسخاُت و َکلََّمْت        حیُث َطلََب الماَء ِمنها عاطشاً و قد ابتَغی- 35
کوه های استوار به او پاسخ دادند و آنجایی که تشنه از آن، درخواست آب کرد، سخن گفتند.

 َحفَِّت األشجاُر فیها بَیَنُه ِمن حولِِه              ثُمَّ ِصرَن له ِحجابا و افتَخرَن بِما َخال- 36
او  به خلوت  و  او حجاب شدند  برای  و  کردند  کوه ها محاصره  در  را  او  دور  درختاِن 

مباهات کردند.
بُی الِّتی ضاَمَنها َحّتی الّرشا- 37 یاِد اسِترجاَعه          جاءِت الظَّ یُد للصَّ  حیَن َضِمَن الصَّ

آن زمان که صید، بازگشتش را برای صیاد ضمانت کرد. آهویی که آن را ضمانت کرده 
بود، آمد و حتی طنابش را برگرداند.

حرکت "استرجاَع" در در دیوان، ضمه بود.
وی- 38  َدفَع َضرَّ اللَّحِم مسموماً لِکیال یأکلَُه              َظَهَر ِمنه ُمعِجٌز َحّتی تَُکلَِّمه الشِّ

گوشت را در حالی که مسموم بود، کنار زد تا آن را نخورد. از او معجزه ای دیده شد به 
طوری که گوشت بریان هم با او سخن گفت.

"، مجرور بود. "دفَع" در قصیده ی اصلی، مضموم و "ُضرَّ
ا و لْم یؤمْن بِه          کان فی األولی َعمًی و أضلُّ فِی األخری َعما- 39  َمْن َرأی بُرهانَُه َحقَّ

هر کس برهان او را حق یافت و به آن ایمان نیاورد، در دنیا کور و در آخرت، گمراه تر 
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و نابیناتر خواهد بود.
ا نَهی- 40  إْن تطیُعوا أمَره َطوعاً فُخُذوا ما جاَءکم        و اْقبُلوا ما َسنَّ فِیکم و انتهوا َعمَّ

اگر فرمان او را از سر اختیار اطاعت کنید، آنچه را برای شما آورده، بپذیرید و آنچه را 
در میان شما سنت کرده، قبول کنید و از هر آنچه نهی کرده، بپرهیزید!
جواب شرط، فعل امر است؛ از اینرو بایستی فاء بر سر "خذوا" می آمد.

مآُن ماء- 41 راب بَقْیَعٍة یحسُبُه الظَّ  طاعٌة کانْت بالَمرضاتِِه لیَسْت بشٍئ              کالسَّ
اطاعتی که بدون خشنودی او باشد، ارزشی ندارد، همچون سراب در بیابان است که 

تشنه، آن را آب می پندارد.
ٍد           َظَهَر ِمنُه هذِه ِمن حْیُث ِرجاله اشتکا- 42 ٍد و تََجهُّ  قْد أطاَل قیاُمُه بَِتَهجُّ

پاهایش شکایت  او موجب شده،  این عمل  او طوالنی است.  شب زنده داری و تالش 
کنند.

بیَل و ما َهدا- 43 راَط    َمن تََخلَّف َعْنُه فقْد َضلَّ السَّ َک عروًة منُه فقْد َهَدی الصِّ  َمْن تَمسَّ
هر کس به ریسمان او چنگ بیندازد، به صراط ]مستقیم[ هدایت می شود و هر کس 

از او باز ماند، راه را گم می کند و هدایت نمی شود.
"عروت" به تای مبسوطه نوشته شده بود و به جای "فقد"، بر سر جواب شرط، "فقط" 
بود. همچنین جواب شرط در مصراع دوم، ماضی و همراه "قد" آمده که در این صورت 

فاء هم باید بیاید.
 إن تََحبَّبَت الهوی فـأهوی الَهوی فِی ُحبِّه       و الهوی ِمن غیرِه ال بارَک اهلُل الهوی- 44

اگر عشق را دوست داری، بهترین نوع عشق در دوستی اوست. خدا، عشق غیر از او را 
مبارک نگرداند.

جواب شرط، جمله ی اسمیه و الزم است که همراه فاء جزا باشد.
 إن تَفاَخرتُم بآٍل فاقبُلوا أوالَده               َخیُر آٍل آلُه أحفاُدُه خیُر الَوَری- 45

خاندان  خاندان،  بهترین  بپذیرید.  را  او  فرزندان  مباهات می کنید،  او  خاندان  به  اگر 
اوست. فرزندان او بهتریِن مردمند.

ِّی تاِرٌک           فیُکم الثَّقلَیِن ُفرقانا و أوالِدی هما- 46  قاَل فی التَّودیِع لألصحاِب إن
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در مراسم وداع با اصحاب گفت: من در میان شما ثقلین؛ یعنی قرآن و فرزندانم را باقی 
می گذارم.

به نظر "هما" در این بیت تنها به ضرورت وزن و قافیه آمده؛ زیرا کارکرد معنایی و 
توجیه نحویی ندارد.

قا- 47  إْن تََمَسکُتم بِهَذیِن اللَّذیِن َفَتهَتدوا             ذاکما یدالنکم َحوضی و لْن یَتَفرَّ
اگر به این دو که ]ذکر شد[ چنگ بزنید، هدایت می شوید. این دو، شما را به حوضم 

هدایت می کنند و هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند.
شاعر، صله را پس از موصول، "اللَّذیِن"، نیاورده است؛ هر چند می توان صله را حدس 
زد، ولی نحویان، حذف صله را جز در موارد خاص جایز نمی دانند. در دیوان نیز به جای 
"یَُداّلن"، "یَضالن" آمده، اما با عکس آن؛ یعنی راهنمایی و هدایت کردن معنا درست 
ن"- همان طور که گذشت- الزم است، اما مفعول به دارد.  می شود. مضاف بر آن، "یضالُّ

همچنین "حوِضی" نیز منصوب به نزغ خافض )إلی( بوده است.
 أیّها الّراجوَن و الّناجون ِمن ألطافِه          َسلُّموا َصلّوا َعلیِه و آلِه أهِل الُتَقی- 48

ای نجات یافتگان و امیدواران به الطاف او ! سرفرود آرید و بر او و خاندان پرهیزکارش 
درود بفرستید.

 یا رسوَل اهللِ أدِرکنا فإنّا نحن فِی             ِشّدِة الَمرض و نَْرُجو ِمن َشفاَعِتک الِشفا- 49
ای فرستاده ی خدا! ما را دریاب؛ زیرا ما در اوج مریضی  هستیم و با شفاعِت تو به شفا 

امیدواریم.
ت"، رسم الخط فارسی داشت و الف در "نرجوا"، زائد بود. ضمنا به جای "المرض"،  "شدَّ
"المرضی" را آوردیم؛ زیرا َمرَضی در عربی، جمع مریض است و در اینجا لطافتی ندارد.

جا- 50 نا ضرٌّ و ِجئَنا باإلنابة و الرَّ  أنَت کّشاُف الُهُموِم و نحُن مغُمومون بِِه           َمسَّ
تو از بین برندة اندوه هایی و ما به آن گرفتاریم. ما آسیب دیده ایم و گریه و زاری و 

امید آوردیم.
در هر دو چاپ، "مغموم" بود، اما از آنجایی که خبِر مفرد و مشتق است، باید با مبتدا 

مطابقت نماید.
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 یا رجاَء الخلِق قد ِجئنا ببابَک راِجین          لَیَس ِمنها تُحفٌة نْرجو بها إال الثَّنا- 51
ای امید مردم! دِر خانه ی تو امیدوار آمده ایم. تحفه ای که به آن امید داشته باشیم، 

جز مدح و ستایش نداریم.
"رجاء"، منادای مضاف و منصوب است؛ بنابراین ضمه ی آن در قصیده، درست نبود. 
"راجین" حال و منصوب است و الزم است با صاحب الحال )نا( از نظر عددی مطابقت 
داشته باشد اما در دیوان، "راجیا" بود. همچنین "تحفٌت" با تای مبسوطه و "نرجوا" با 

الف فارقه بود.
نُوِب و بِالَخطایا کلِّها                 یا شفیَع الُمذنِبیَن الخاِطئیَن اْشَفع لَنا - 52  اعَتَرفنا بِالذُّ

به تمام گناهان و اشتباهات خود اعتراف کردیم. ای شفیع گناهکاران و خطاکاران! برای 
ما شفاعت و وساطت بکن!

اعراب "شفیع" در این بیت و "کریم" در بیت بعد باید بنا بر منادای مضاف، تغییر کند. 
عالوه بر آن، ضمیر در "کلِّه" در هر دو چاپ از دیوان با قبل از خود مطابقت نداشت 

که اصالح شد.
ال- 53  ِعنَدک الَنعماُء و اإلحساُن ِمن أخالقُِکم          یا کریَم الُجوِد فانُظرنا و أذِّن بالصَّ

لطف و نعمِت اخالق نزد شماست. ای بخشنده! به ما نظر کن و اجازه ی درود بده!
باِح - 54  یا نَِبیُّ المصطَفی یُثَنی َعلَیَک ابُن الحساِم        فِی الَغداِة و فِی الَعِشیِّ و فِی الصَّ

و فِی الَمسا
ای پیامبر برگزیده! ابن ُحسام بامداد و شامگاه، صبح و بعدظهر تو را ستایش می کند.

 ما یُریُد بِِه ِمَن الدنّیا نصیبا وافرا                   بل یُریُد لِقاَک فی حْشٍر علی وجِه الرِّضا- 55
از دنیا بهره ی زیادی نمی خواهد بلکه دیدار تو را در روز حشر از سر رضایت طلب 

می کند.
َنِد التَِّقیِّ الُمقَتدا- 56 یِد السَّ ُکوا                 بالَوِصیِّ السَّ  أیُّها اإلْخواُن بَعَد الهاشِمیِّ تََمسَّ

ای برادران! پس از پیامبر هاشمی به جانشین، سرور، معتمد، پرهیزگار و پیشوا تمسک 
بجویید!

ابِِق الّصدیِق هاٍد ُمهَتٍد                   و األمیِر العاِدِل الفاُروِق ُقطِب األولیا- 57  و اإلماِم السَّ
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امام، راستگو، هادی و هدایت یافته، امیرالمؤمنین، عادل، جدا کننده ی حق و باطل و 
ستون اولیاء اهلل.

 و الَحلیِم الُمتَِّقی المعصوِم زاٍک طاهٍر         و الکریِم الباِذِل الوّهاِب أسَخی األسِخیا- 58
بخشندة  و  دهش  و  داد  اهل  سخاوتمند،  طاهر،  و  پاک  معصوم،  پرهیزکار،  بردبار، 

بخشندگان.
اِرِم الَمسُلول فِی صفِّ الَغزا- 59 جعاِن و األبطاِل فِی یوِم الِقتاِل       ضاِرٍب بالصَّ  قاتِِل الشُّ

قاتل دلیران و دالورمردان در روز جنگ، شمیر زن با تیغ آهیخته در صف نبرد ]تمسک 
بجویید![.

گویا الف و الم در "صارم" به عنوان موصوف، حذف شده است. "الصّف" هم پس از 
حرف جر، مفتوح بود.

ِة و اإلمامِة فانُْظُروا         و اْطلُبوا الرِّْضواَن فِی َمرضاة َسّیدِة النِّسا- 60  بَعَد إثباِت النُُّبوَّ
پس از تأیید نبوت و امامت بنگرید و بهشت خدا را در خشنودی سرور زنان عالم بیابید!

وِض فیها ِجسُمها مقصودٌة           خالِداُت الَجّنِه الُخلِْد الِّتی ُسکنی بِها- 61  زایراُت الرَّ
دیدارکنندگان از باغ ها ظاهر آن را مّد نظر دارند. کسانی که در بهشت سرمدی سکنی 

دارند، جاودان اند.
"مرضاه" در بیت قبل و "مقصوده" در این بیت با تای مبسوطه نوشته شده بود.

 بَعَدها ِسبطا َرسوِل اهللِ کانا هادییِن            َسیَّدا ُشّباِن أهِل الَجنَِّه الُخلِْد الُعال- 62
پس از او )نبوِت او( دو نوه ی رسول خدا، سرور جوانان بهشت برین، هدایت گر شدند.

"هادیا" در قصیده باید به "هادییِن" تغییر کند؛ زیرا خبر "کانا" و مشتق است.
تا َعیَنی َرسوِل اهلل بِضعا نَفِسِه                قال فی آثارِه أوالُدنا أکباُدنا- 63  ُقرَّ

دو نور چشم رسول خدا و پاره ی تن همو بودند. در احادیت فرموده: فرزندان ما جگر 
گوشه های ما هستند.

 إْذ تََولّیُتم بهذا الخمِس فاعتصموا بهم       قْد تمنَّی الّرُوُح کونا ساِدَس الَخمِس الَعبا- 64
آنگاه که به این پنج تن روی آورید و به آنان دل ببندید، جان آدمی، نفر ششمی را هم 

برای این پنج تن آل عبا تمنا می کند.
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و  تکلّف  با  بتوان  را شاید  العبا"  الخمِس  "کونا سادَس  و  الخمس"  "هذا  عبارت های 
دشواری توجیه کرد، اما سلیس و فصیح بودن آن، جای شک دارد.

 إْن تََعلَّقُتم بِهم فهذا ِصراٌط ُمسَتقیٌم         جاِهدوا فِی حقِّهم واهلُل یَهِدی َمْن یَشا- 65
اگر به آنان، دل ببندید، آن، صراط مستقیم است. در حق آنها بکوشید و خداوند هر 

کس را بخواهد، هدایت می کند.
جواب شرط در مصراع اول، جمله ی اسمیه است؛ بنابراین باید فاء بر سر آن بیاید.

الُم َعلَی َمن اتََّبَع الَکرامَة و الُهَدی - 66  إْن َطلَبُتم َمنَهَج اإلرشاِد فـَقد أرشْدتُکم         و السَّ
اگر به دنبال راه هدایت هستید، شما را راهنمایی کردم و سالم بر کسی که دنباله روی 

بزرگواری و هدایت باشد!
جواب شرط در مصراع اول، فعل ماضی و همراه با »قد« است؛ بنابراین باید فاء بر سر 

آن بیاید.

نقد محتوایی و فّنی قصیده
این قصیده، شصت و شش بیت دارد که پنجاه و شش بیت از آن به ستایش رسول 
خدا )ص( و ذکر معجزات وی اختصاص دارد و مابِقی به منقبت امام علی )چهار بیت(، 
پاک حضرت  بیت( و سالله ی  )دو  امام حسین  و  امام حسن  بیت(،  )دو  زهرا  حضرت 
رسول )سه بیت پایانی( می پردازد؛ بنابراین عنواِن "در نعت امام جعفر صادق )ع(" با 
محتوای اشعار، هماهنگ و مرتبط نیست و بهتر است به نعت و منقبت رسول اهلل )ص( 

تغییر یابد.1
عربی  نحو  پیچیدگی های  از  فارغ  و  ساده  قصیده،  این  در  جمله ها  نظام  و  جمله ها 

1. ذکر فضایل پیامبر )ص( و خاندان او )ع( برای هر مسلمان معتقدی در سرتاسر قلمرو جهان اسالم،  اصالت و 
شرافت ذاتی دارد و سخن و ستایش از ایشان برای او دلکش است اما نوعاً »شعری که درباره ي مرده، سروده می شود، 
"رثاء" و درباره ی حضرت رسول )ص( "مدیح" نام دارد. گویا تبدیل واژه ی رثا به مدیح، به زنده بودن پیامبر بزرگ 
اسالم و شریعت او اشاره دارد. شاید هم بتوان گفت: شعر رثا، رثا نامیده نمی شود مگر این که پس از مرگ گفته شود، 
ولی اگر پس از مدت طوالنی سروده شود، مدیح است؛ از اینرو حسان بن ثابت در رثای رسول اهلل )ص( شعر سروده 
و بوصیری به مدح او پرداخته است« )شیخ أمین، 1986م. :261(. شایان ذکر است در ادبیات فارسی معموالً از به کار 
بردن واژه ی مدح برای پیامبر )ص( و ائمه ی أطهار )ع( ابا دارند تا ایشان را از صّف ممدوحان بر کشند؛ به این دلیل 

در عنوان قصیده ی حاضر نیز از واژه ی "نعت" به جای مدح و ستایش  استفاده شده است.
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است. چنان که بسیاری از واژه های این قصیده نیز برای مخاطب ایرانی، آشنا و برگرفته 
از متون دینی و یا ذخیره ی واژگانی عربی در فارسی است؛ از این رو تا حدود زیادی، 
خوش خوان و خوش فهم است. اصوالً شاعران آیینی از واژه ها، عبارت ها و جمله های 
قرآن کریم و حدیث شریف و دعاها، بسیار بهره می گیرند و تالش می کنند آن فضای 
اصیل را در خالل شعر برای مخاطب، تداعی و تصویر کنند. دست کم در حوزه ي شعر 
متعهد و در نگاه شاعران آیینی، »وقتی در نطر بگیریم که کتاب آسمانی، احادیث، ادعیه 
و متون اصلی عرفان همه به زبان عربی هستند، آشکار میشود که واژه های زبان عربی، 
در جایگاه زبان دین، در هاله ای از تقدس و پرمعنایی قرار گرفته اند« )خبازها، 1392 : 
152( عالوه بر آن، این قصیده، سرشار از تلمیحات و اشارات به آیات و قّصه های قرآن 
مثل حضرت آدم )بیت بیست و هفت(، حضرت ابراهیم )بیت سی(، حضرت عیسی )بیت 
سی و دو( و بویژه معجزات حضرت رسول )ص( است. اما بهترین مثال برای نشان دادن 
بازتاب قرآن کریم در این قصیده، مقایسه ي چهار بیت نخست آن با آیه ی سی و پنِج 

سوره ی نور است.
بر  مشتمل  را داشته و معموالً  قصیده ی مدحی در ادب عربی، ساختار ویژه ی خود 
مقدمه ای غزلی، توصیف سختی های سفر و موضوع اصلی و سپس چند بیتی در حکمت 
بوده است. موضوع مثل وصف معشوقه، باده، بهار، باغ، شهرهای سوخته و غیره الجرم در 
دوره ها و شرایط گوناگون تغییر کرده اما ساختار قصیده ی مدحی تا روزگار معاصر به 
ندرت به هم ریخته است. گفتنی است ابن حسام از همان بیت نخست تا پایان قصیده، 

صادقانه و از سر شوق به بیان فضایل اهل بیت و معجزات آنها می پردازد. 
او در بیت یازدهم، حضرت رسول )ص( را "صاحب التاج الُمنیر" توصیف کرده و در 
بیت هجدهم برای او دستار و عّمامه قائل شده یا از بیت سیزده تا هجده نگاهی غزلوار 
به پیامبر )ص( داشته است؛ یعنی چهره ی او را ماه شِب چهارده و دهانش را مروارید و 
موی ایشان را شب تار و گونه اش را گل سرخ و خط صورت را مشک معّطر دانسته است. 
اما شاعر در ادامه، حضرت علی )ع( را قاتل دلیران و دالورمردان در روز جنگ و شمیر 
زن با تیغ آهیخته در صف نبرد )بیت 59( توصیف می کند. این دوگانگی وصف ها نشان 
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از غلیان عواطف شاعر دارد و گواه شور و صداقت وی است. به عبارت روشن تر ابن حسام 
در بیان احساسات خویش بی آنکه به چهارچوب معینی پایبند باشد، به بیان عواطفش 

هّمت گماشته است؛ از اینرو عاطفه در این قصیده، راستین و بی شائبه است. 

بررسی جوانب شکلی و زبانی قصیده ی ابن حسام 
قصاید در سده ی نهم هجری »بر خالف اشعار ساده و روشن رودکی و فرخی مشحون 
بیشتر  که  خاص  هنرنمایهای  و  مصنوع  ترکیبات  و  کلمات  و  مختلف  صنایع  به  است 
مانند  بدیعی  صنایع   .)374 بیرجندي، 1352:  )احمدی  باطن«  تا  است  ظاهر  متوجه 
مراعات نظیر، لزوم ماالیلزم، انواع جناس، تضاد، ارسال  مثل، لف و نشر، ترصیع، توشیح 
و  1366: سی  حسام،  )ابن  می شود  دیده  فراوانی  به  نیز  ابن حسام  قصاید  در  غیره  و 

هفت – چهل(.
در قصیده ی حاضر نیز گاه احساس می شود، پرداختن به لفظ، معنا را تحت الشعاع 
فا )بیت نخست(  قرار داده است. از آن جمله است: نُوُرُه یَسَعی َکساٍع َقد َسَعی بَیَن الصَّ
إن تََحبَّبَت الهوی فـأهوی الَهوی فِی ُحبِّه/ و الهوی ِمن غیرِه ال بارَک اهلُل الهوی )بیت 

چهل و چهار(
پاره ای از لغزش های زبانی هم در اشعار عربی وی وجود دارد که از آن جمله، برخی 
از مبتدا و خبرها، فعل و فاعل ها، ترکیب های وصفی و غیره نیز از لحاظ تذکیر و تأنیث 
با هم توافق ندارند؛ مثل "ُمحّیاک الجمیله"، "شارٌق ُمبَیّضٌه"، "َشعُرُه ُمسوّدٌه" و "شعلٌه 
من ناِر نوِره ینیر". مضاف بر آن، ایرانیان، برخی از ترکیب های وصفی را در عربی مانند 
"الحور العین" و "الحبل المتین" را به ترکیب اضافی )حور الِعین و حبل المتین( تبدیل 
المعّطر"،  "مسک  برده:  کار  به  اضافی  را  وصفی  ترکیب  سه  هم  ابن  حسام  می کنند. 
"مسجد األقصی" و "نبّی المصطفی". بر عکس، مضاف در پاره ای از ترکیب های اضافی 
نیز مثل الشمس الضحی، الیوم الجزا، الکرام الرسل، الُقُضب اللّوا و غیره نیز الف و الم 

گرفته است. 
پیداست که زبان عربی در ایران، مسیر ویژه ی خود را پیموده و با توجه به دور بودن 
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خراسان از کشورهای عربی در آن، دستکاری هایی هم شده است که گاه گرته برداری 
از دستور فارسی چنین در این قصیده نیز بازتاب یافته است: »یا رجاَء الخلِق قد ِجئنا 
ببابَک راِجیا« )بیت پنجاه و یک( و »أنَت کّشاُف الُهُموِم و نحُن مغُموٌم بِِه« )بیت پنجاه( 
در این جمله ها، "راجین" و "مغمومون" درست است. چنان که عجمه و ایرانی بودن 
برخی از ترکیبات مانند "عمیقات البال"، "شّده المرضی" و "سادس الخمِس العبا" در 

این قصیده به چشم می آید.
ْرِف ِعیٌن خادماٌت روضًة  در بیت بیست و یک نیز می گوید: قاِصراُت الطَّ

الَِّتی فِیها َخِفی جسُمُه تَحَت الثَّرا
همچنین ابن حسام در بیت چهل و هفت، صله را نیاورده است: »إن تمسکتم بهذین 
اللذین ]؟[ فتهتدوا«. چند بار هم فاء جزای را بر سر جواب شرط در مواردی که الزم 
است، حذف کرده است )بیت40 ، 43 ، 44  و 66(. این دست خطاهای نحوی چه گناه 

کاتبان و چه کوتاهی ابن حسام باشد، به هر روی، قابل توجیه نیست.
به نظر می رسد ابن حسام گاه در بیان مقصود خویش دچار ایجاز ُمِخّل یا اطناب ُممل 
می گردد. مثال شاعر در بیت دوازده می گوید: "رأیٌة من فتحه نصٌر من اهلل و فتٌح" و 
مقصود، "فتٌح قریٌب" است یا منظور از "قد سعی بین الصفا" در بیت نخست البد "قد 
سعی بین الصفا و المروه" است یا "المنتهی" در بیت بیست و چهار، "سدرة المنتهی" 
است و یا مای نفی در پایان مصراع "آیٌة ِمن ُرشِدِه ما َضلَّ صاِحَبُکم و ما" )بیت دوازده( 
با آیة دوم از سوره ی نجم حذف شده  آمده است که احتمال می رود "غوی" مطابق 

است.
 از نمونه های اطناب هم می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

یا نَِبیُّ المصطَفی یُثَنی َعلَیَک ابُن الحساِم
باِح و فِی الَمسا )بیت 54( فِی الَغداِة و فِی الِعشاِء و فِی الصَّ

ما یُریُد بِِه ِمَن الدنّیا نصیبا وافرا
بل یُریُد لِقاَک فی حْشٍر علی وجِه الرِّضا )بیت 55(

که به نظر، ضروری نیست که سحر و شب و صبح و بعد ظهر را در بیت اولی و عبارت 



155 شرح و نقد قصیده ی عربی دیوان ابن ُحسام خوسفی

"علی وجه الّرضا" را بیت دومی تصریح نماید بلکه هوش و ذکاوت مخاطب، آن را تصّور 
می کند.

الزم است در نوشتن قصیده ی عربی، رسم الخط عربی مثل همزه ی وصل، همزه ی 
قطع، یاء، الف مقصوره و غیره نیز رعایت شود. اما در این قصیده، بسیاری از واژه هایی 
که با تای مدّوره ختم می شوند، به همان صورت فارسی با تای مبسوطه نوشته شده اند. 
از آن جمله: رایه ي، آیه ي، شّمه ي، نفحه ي، ورده ي، سطوه ي و غیره است. شایان ذکر 
است خطوط فارسی رایانه، امکان نوشتن درست تای مدوره و یاء عربی را به مصححان 
ارجمند نمی دهد. ولی دست کم با گذاشتن کسره قبل از یاء و عالمت )ـة( تا حدودی 

مخاطب را در درست خواندن متن کمک کرد.

عربی دانی ابن حسام
به شهادت احمد احمدی بیرجندی )1352: 359(، مصّحح دیوان ابن حسام، شاعر از 
جمله بر علوم اسالمی زمان خویش تسلّط کافی داشته چنان که »از مطالعه ي دیوان 
ق در اشعارش چنین بر می آید که وی در صرف و نحو و معانی  محمد بن حسام و تعمُّ
ری فوق العاده  و بیان، نجوم، تاریخ و بویژه در تفسیر و حدیث و علم رجال و انساب تبحُّ
داشته است« )ابن حسام، 1366: سیزده( از دیگر قرائن عربی دانی او ترجمه ی منظوم 
کلمات قصار حضرت علی )ع( در بخشی از دیوان است. مثاًل شاعر در ترجمه ی "جالِِس 

الفقراَء تَزدْد شکراً". به فارسی گفته: 
چون توانگر نشست با درویش              بیش دارد سپاس نعمت خویش 

)ابن حسام، 1390: 388(
یا جمله ي "ُجْد بِما تِجُد". را چنین به نظم در آورده است:

جود کن آن قدر که بتوانی               کآنچه بدهی زیاده بستانی )همان، 387(
ابن حسام بارها خود را به حسان بن ثابت انصاری، شاعر پیامبر )ص( مانند کرده و به 
آن عنوان مباهات نموده است1. اساساً خاوران نامة به تازیان نامه پارسی معروف است که 

1. جهت اطالعات بیشتر ر. ک. به: ابن حسام، 1366: هفده 
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در آن به شرح و توصیف جنگ های حضرت علی )ع( و یارانش در خاور قلمرو اسالمی 
تازی  از یک منبع  را  می پردازد. ابن حسام مدعی است که منشأ و مأخذ منظومه اش 

گرفته است: 
 چنین گفت دانای تازی سرای                     که چون حیدر آن شاه کشورگشای 

یا در جایی دیگر که در آن به سال به پایان رسیدن منظومة خود –سال 830هـ ق- نیز 
اشاره دارد، می گوید: 

چو بر سال هشتصد بیفزود سی                      شد این نامة تازیان پارسی  
)ابن حسام، 1382: 13(
بنابراین طبیعی است که شعر ابن حسان، پر از تلمیحات، نام ها، پهلوانان، ضرب المثل های 

عربی و غیره باشد: 
مباش ایمن ز بدخواهان اقرب / که اقرب را عرب گفتند: عقرب )ابن حسام، 1366: 

سی و هشت(
سرودن ابیات و قصاید عربی نیز از توانایی و چیره دستی ابن حسام در آن زبان، نشان ها 
دارد؛ چه سرودن شعر به زبان دیگر، عالوه بر دانستن، دلبستگی، پختگی و ذوق نیز 

می خواهد.

تأثیرپذیری شاعر از ادبیات عربی در قصیده 
و  مملوکی  ترکان  استیالی  دوره ی  تا 1213 هجری،  در سال 656  بغداد  از سقوط 
عثمانی در کشورهای عربی است. این دوره از نظر ادبی، روزگار فترت و سستی و به 
اصطالح "عصر اإلنحطاط" به شمار می رود. شاعران غالباً حتی در اشعار دینی، گرفتار 
بازی های لفظی و صنایع بدیعی اند. این صنعت کاری ها در جریان پرشوری موسوم به 

"المدائح النبویه" رواج یافت. 
ادبیات عربی  از  تأثیر  از دلباختگی ابن حسام به صنایع لفظی به  به گمان ما بخشی 
در  بیت  هر  نخستین  حروف  مجموع  از  ابن حسام  فی المثل،  است.  ترکی  دوره ی  در 
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قصیده ی "سحریه"1 ابیاتی ساخته و پرداخته که یادآور صنعت "تطریز" در ادب عربی 
است. اصوال این نوع لفظ پردازی ها در سرودن قصایدی بدون نقطه یا با حروف نقطه دار، 
دوره ی  سبکی  ویژگی های  از  غیره  و  هندسی  شعر  و عکس ها،  طرد  جناس ها،  انواع 

مذکور به شمار می رود2. 
شرف الدین بوصیری )وفات 696هـ( پیش قراول این جریان بود. او در مصر به دنیا آمد 
و مشهورترین اثر وی قصیده ی "بُرَده" در صد و شصت و دو بیت است که بارها تقلید 
و شرح شده است و به زبان های گوناگون مثل هندی، فارسی، ترکی، آلمانی، فرانسوی 
و انگلیسی ترجمه شده است. شعرش پرداخته و استوار است و در نعت و منقبت پیامبر 

)ص( صنایع بدیعی را به نیکویی به کار گرفته است )فاخوری، 1377: 865(
قصیده ی برده در زبان و ادبیات عربی »با تمام أخبار، روایات و خواب های مربوط – چه 
درست و چه نادرست- توانست در عموم مسلمانان تأثیر بگذارد؛ آن را به خاطر سپردند، 
را  آن  شادی ها  و  غم ها  در  و  نمودند  آن  حفظ  به  وادار  را  فرزندانشان  و  کردند  نقل 
خواندند. این قصیده همچنین در جریان نویسندگی نقش داشت و شرح و تعلیق بسیاری 
بر آن نوشته شد. با این قصیده و آثار آن بود که مالحظات علمی و زبانی ارزشمندی به 
وجود آمد و در پژوهش های تاریخی تأثیرگذار شد. به طوری که نویسندگان در زمینه ي 
تاریخی و دینی به آن اشاره ها داشتند و در ادبیات از آن بهره بردند؛ از اینرو تضمین، 
تخمیس، تسبیع، تعشیر و تقلید از آن زیاد شد و فن جدیدی مشهور به "بدیعیات" به 

وجود آمد« )شیخ أمین، 1986م.: 267(
به  را  عرصه  این  پژوهشگر  می تواند،  که  دارد  وجود  قرائنی  ابن حسام،  قصیده ی  در 
عثمانی  و  مملوکی  دوره ی  در  عربی  ادبیات  به  چکامه  این  شاعِر  که  بیندازد  صرافت 
گوشه ی چشمی داشته است. قصیده ی مورد بحث در ستایش از پیامبر )ص(، برتری 
و یگانگی ایشان،  بیان معجزات او بویژه سفر معراج، شفاعت و طلب سالمت و غیره با 

همتای عربی خویش هم پوشانی دارد.
نامید.«  البریّه  خیر  مدح  فی  الدریّه  الکواکب  را  خود  سرودة  نخست،  »بوصیری 

1. جهت اطالعات بیشتر ر. ک. به: ابن حسام، 1390: 96
2. جهت اطالعات بیشتر ر. ک. به: شیخ امین، 1986م.: 224-161 
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)مهدوی دامغانی، دانشنامة جهان اسالم، مدخل "برده"( شاعر خراسان جنوبی نیز در 
بیت دوم، "الکوکب الدّری" را با ظرافت چنین به کار برده است:

ریِّ ِمن َضوضائِه               لَمُعُه کُزجاَجٍه فِیها َمصابیُح الِضیا َضوُءُه َکالکوَکب الدُّ
این ترکیب عالوه بر کاربرد در آیه ی سی و پنِج سوره ی نور، نام کتاب هایی مشهور 
در زمینه ی فقه، نحو، تصّوف و شرح نویسی در عربی است؛ از آن نمونه، کتاب الکوکب 
الّدرِّی فِی مناقب ذی النون المصری از ابن عربی است که اخیرا به هّمت مسعود انصاری 
به فارسی هم ترجمه شده است. گفتنی است تلمیح به عنوان کتاب ها از ویژگی های 

سبکی شعر ادب مملوکی و عثمانی است1. 
با  که  دارد  وجود  ابن حسام  قصیده ی  در  اصطالحاتی  و  هم جمله ها  زبانی  لحاظ  از 
لماء ِمن إضٍم«  بردیه ی بوصیری مشابهت دارد. مثال در بُرده آمده: »أوَمَض البرُق فِی الظَّ
)بوصیری، 1393هـ : 23(  ابن حسام هم گفته: »أوَمَض الَبرُق الِّذی ِمن نُوِره فِی ُظلمٍة« 
)ابن حسام، 1390: 214( یا هر دو شاعر از شکوه کردن پاهای رسول اهلل )ص( در بیان 
قدماه«  »اشتکت  کرده اند:  تعبیر  چنین  ایشان  شب زنده داری های  و  راه  سختی های 

)بوصیری، 1393هـ.: 24(، "ِرجاله اشتکا" )ابن حسام، 1390: 215(
امید به شفاعت نزد هر دو شاعر از دیگر مشترکات لفظی و معنوی دو قصیده است: 
)بوصیری،  شفاعُتَه«  تُرَجی  الِّذی  الحبیُب  »هو  )همانجا(  الِشفا«  َشفاَعِتک  ِمن  »نَْرُجو 
1393هـ : 24( همچنین شاعر خوسف دو قرن بعد از بوصیری در دیوانش گفته: »َفَما 
لَِقلِبَک ال تَحَزُن بُِحزنِهم/ َو َما لَِعیِنَک ال تَبِکی َو ُهم یَبُکون« )ابن حسام، 1390: 187(.

که قرابت و مشابهت سبکی دو بیت خاصه در آغاز هر چهار مصراع چه از باب توارد و 
چه از باب تقلید در خور توجه است:  »َفَما لَعیَنیَک إن ُقلَت اکُففا َهَمتا/ و ما لَِقلِبَک إن 

قلَت اسَتِفق یَِهِم« )بوصیری، 1393هـ : 25(
به شرف مالقات حضرت  به گفته ي خودش کسی است که  ابن حسام  آن،  بر  عالوه 
رسول )ص( در عالم رؤیا یا معنی نائل شده است و می گوید: در حال زندگیم نمودی 

لقای خویش/ بعد از وفاتم از تو توقع بود همین )ابن حسام، 1366: چهل و نه(.

1. جهت اطالعات بیشتر ر. ک. به: شیخ أمین، 1986م.: 222
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بوصیری هم فلج بوده و اعتقاد داشته است که پیامبر بزرگوار اسالم به خواب او آمده 
و شاعر را شفا داده است.

 در "بردیه" از واژه های تخصصی )Terminology( صرف و نحو نیز استفاده شده 
است که در بیت صد و دوازده ی قصیده، واژه هایی چون "خفض"، "إضافه"، "رفع" و 

"مفرد َعلَم" از آن قبیل اند:
فِع مثَل الُمفرِد الَعلَِم )بوصیری، 1393هـ: 28( َخِفضَت کلَّ َمقاِم باإلضافِه  إذ /  نُوِدیَت بالرَّ

با اضافه کردن ]به آنچه پیشینیان آوردند،[ هر مقامی را خوار کردی، همچون علم مفرد 
که در هنگام ندا مرفوع می شود.

از اصطالحات صرف  برای هنرنمایی، حّتی  بیان مقاصد خود و گاه  ابن حسام »برای 
و نحو نیز بهره برده است چنان که در قصیده ای می گوید: چو کسره زیرنشین تا ز بر 

فرازی فتح/ که جّر و نفع جهان رفع و ضّم نمی ارزد
باید  در غزلی نیز گفته است: مرا که صاحب حالم بمعرفت بشناس/  چرا که معرفه 

بواجبی ذوالحال
و نیز : تا لوای دولت مفتوح او منصوب گشت/  رایت مرفوع ایمان برتر از اوج سماست  

)ابن حسام، 1366: سی و هفت(
در پایان باید افزود که »قرن نهم هجری دوره ي شکفتگی شعر فارسی و باألخص شعر 
مذهبی بوده است« )ابن حسام، 1366: ده( و »نظم قصاید غّرا در مناقب حضرت علی 
)ع( و مناقب اهل بیت )علیهم السالم( و امامان شیعه، درین زمان رائج گردید و شاعرانی 
همچون ابن حسام خوسفی و کاتبی و فغانی و لسانی در منقبت حضرت علی )ع( و اوالد 
مثل  مشهوری  قصاید  پیگیری  بنابراین  )همانجا(؛  سرودند«  بلندی  قصاید  بزرگوارش 
"برده" و "همزیه" در شعر ابن حسام تنها یکی از آبشخورهای شاعر را ثابت می کند 
و گرنه نوع روایت و نگاه خاص شاعر متعهد به شخصیت پیامبر )ص( و خاندانش )ع(، 
قواعد و الگوهای معّین در بیان شمایل ایشان و همچنین خصوصیات سبکی هر دوره، 

در هم تنیدگی بخشی از این قصیده را با متون دینی پیش از خود، طبیعی می نماید.



 فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان/ سال 10/ ش 4/ تابستان 95   160

نتیجه
ابن حسام از شاعران دو زبانه است و مانند بسیاری از شاعران فارسی زبان پیش از خود 
او در دل شعر  به عربی هم شعر سروده است. قدر مسلم، مخاطب سروده های عربی 
فارسی خواه به عنوان ملّمعات و خواه معدود قصاید عربی، عرب زبانان نبوده اند، بلکه 
شاعران ایران، این ابیات را به اقتضای فضای فرهنگی و بر حسب سنت شعر فارسی، 
تقدس زبان عربی، مهارت و غیره به آن زبان سروده اند؛ بنابراین این دست سروده ها 
عالوه بر اهمیت لغوی و ادبی به الیه های اجتماعی و فرهنگی ایران نقب می زند. پیش 
بردن قصیده به زبان عربی آن هم در خراسان جنوبی به هر روی دشوار است و وجود 
برخی لغزش های زبانی، طبیعی است؛ از این رو مقایسه ي فصاحت و بالغت این اشعار 
در محیط ادبی خراسان با اشعار فاخر عرب اصوالً بی اساس می نماید اما وجود پاره ای از 
لغزش های زبانی با عنایت به قواعد ثابت و مدّون زبان عربی قابل توجیه نیست؛ بنابراین 
برشمردن آن نباید موجب رنجش خاطر مخاطب عالقمند به ابن حسام شود؛ چه نقد 

نکردن این قبیل سروده ها، پاک کردن صورت سؤال هم هست.
زبان و ادبیات عربی بویژه در دوره ی مملوکی و عثمانی از آبشخورهای شعر ابن حسام 
به شمار می رود؛ مؤید این مسأله، دالیل و عواملی چون آیینی بودن محتوای قصیده، 
به کارگیری صنایع بدیعی، وجود پاره ای از مضامین و الگوهای نحوی مشترک، عربی 
بودن قصیده، توانایی شاعر در زبان و ادبیات عربی و شهرت فراگیر قصیده در تمام جهان 

اسالم است.
و  ملّمع گویی  نهم هجری در سیر  ابن حسام در قرن  به هر حال، عربی  سروده های 
عربی سرایی ایران و خراسان اهمّیت زاید الوصفی دارد. از ملّمعات ابن حسام و بویژه این 
قصیده ی ساده می توان در مراسم دینی و گروه های تواشیح بهره جست؛ چه این قبیل 
سروده ها به ذائقه بومی نزدیک تر است و بسیاری از واژه ها و عبارت های آن در زبان 
مردم هنوز مستعمل است. در پایان، پیشنهاد می گردد در چاپ های بعدی، ملّمعات و 
ابیات عربی ابن حسام، بازنگری و ویرایش شود و برای مزید استفاده ی مخاطب در آخر 

دیوان، ترجمه گردد.
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