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چکیده
بررسی نقش مراکز علمی مناطق کردنشین در پیشبرد علوم لغوی و ادبی ،در حوزة ادبیّات تطبیقی
مکتب فرانسه میگنجد؛ زیرا مراکز علمی یکی از اقوام ایرانی ،در ادبیّات ملّتی دیگر تأثیرگذار
بودهاست .در دورة عبّاسی (132-656هـ.ق) که علوم عربی و ادبی بیش از هر دورة دیگری شکوفا
شد ،با در نظر گرفتن مقتضیات و بستر سیاسی و دینی مناسب ،نقش مراکز علمی مناطق کردنشین
دیار ربیعه «موصل ،هکاری ،نصیبین ،سنجار ،رأس العین ،اربل و جزیره ابن عمر» که جزء منطقة
جزیره است ،در پیشبرد علوم ادبی و لغوی و شاخههای آن ،چون صرف و نحو ،بالغت و نقد و ،...
برجسته است .این نوشتار ،با رویکرد توصیفی -تحلیلی ،در صدد تبیین نقش سازنده و جایگاه حقیقی
این مراکز در اعتالی علوم لغوی و ادبی در عصر عبّاسیان است و یافتههای آن ،حاکی از این است
این مناطق با پرورش اندیشمندان و ادیبانی چون موصلیها ،اربلیها و جزریها که با تألیفات ارزندة
خود ،منشأ تحوالت شگرف شدند ،در پیشرفت علوم عربی و ادبی نقش بسزایی ایفا نمودند.
واژههاس کلیدس :ادبیّاتتطبیقی ،علومادبی و لغوس ،کردها،
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 -1مقدمب
ادبیّات تطبیقی ،عبارت است از تحقیق علمی در باب روابط و مناسبات بین ادبیّات ملل و
اقوام مختلف جهان و روابط و مناسبات میان ادبیّات و هنرهای زیبا و سایر شاخههای علوم
انسانی و علوم غیرانسانی( .عبود )25 :1999 ،طبق این تعریف ،نظریة ادبیّات تطبیقی اسالمی
که ملهم از اندیشة وحدتگرایانة عالمه اقبال الهوری است که ادبیّات راعامل وحدتبخش
میان ملتهای اسالمی میداند ،میتواند بهعنوان رهیافتی نوین در عرصه ادبیّات و نقد مطرح
شود و ملل اسالمی را از طریق بررسی مناسبات آثار ادبی آنها ،به یکدیگر نزدیکتر کند.
(پروینی :1389 ،ش )56 ،14در همین راستا و به هدف تقارب و تفاهم فکری بیشتر میان
کردها ،بهعنوان یکی از اقوام ایرانی و عربها و زدودن تعصب نژادی که از دغدغههای
فعاالن در حیطة ادبیّات تطبیقی است( ،پروینی )85-86 ،1391 ،این مقاله به نقش تأثیرگذار
کردها در پیشبرد علوم ادبی وعربی میپردازد.
عدم تمرکز علمی در منطقهای خاص ،یکی از ویژگیهای مهم تمدن جهانگستر اسالمی
در عصر عبّاسی بود .در این دوران ،در کنار حوزههای علمی بزرگ سایر ممالیک اسالمی،
در کردستان نیز مدارس علوم عربی و ادبی تأسیس شد و چ بسا بهیمن حضور شخصیتهای
برجستة علمی ،یک شهر کانون جاذبه علمی نیرومندی میشد که جویندگان علم ومحققان
را به سوی خود جذب میکرد.
از جملة این مراکز ،میتوان به مراکز علمی و ادبی منطقة کردنشین «دیارربیعه» ،یعنی
«موصل ،هکاری ،نصیبین ،سنجار ،رأس العین ،اربل و جزیرهابنعمر» ،اشاره نمود که با تقدیم
ادیبان برجسته در شاخههای مختلف علوم و ادب عربی ،در پیشبرد زبان و ادب عربی
تأثیرگذار شدند .پژوهش حاضر ،پیرامون تبیین این مسئله شکل گرفتهاست که ادیبان
واندیشمندان «دیارربیعه» در تحوالت علوم مختلف ادبی و عربی ،چه نقشی را ایفا نمودند؟
این نوشتار به روش توصیفی -تحلیلی ،برآن است تا ضمن معرفی مراکز علمی و ادبی
منطقة دیارربیعه ،بر سیمای دانشوران آن که در شکوفایی علوم عربی و ادبی عصر عبّاسیان
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تأثیرگذار بودهاند ،پرتویی بیفکند تا نقش سازندة مراکز علمی آن ،بهعنوان پیکرهای از جهان
اسالم در تحوالت علوم لغوی و ادبی فراروی خوانندگان قرار گیرد.
-1-1پیشینة تحقیق
الزم بهذکر است که برخی کتابهای تاریخی وجغرافیایی ،مانند «معجم البلدان» وتاریخ
ادبیّاتهایی ،چون «وفیات االعیان»« ،معجم االباء»« ،االعالم»« ،تاریخ مشاهیر کرد» و «اعالم
الکرد» ،مطالبی را در مورد این مراکز و اندیشمندان آن ذکر نمودهاند و نیز تعدادی از
پایاننامهها و مقاالت ،گوشهای از فعالیتهای ادیبان این مناطق را در ضمن مطالبی دیگر،
بهتصویر کشیدهاند که میتوان به مقالة «ابن اثیر ،ضیاءالدین» محمّدعلی لسانی فشارکی و
مقالة «این جنی» ابو محمّد وکیلی و...اشاره نمود؛ امّا تاکنون نوشتهای مستقل وعلمی به بررسی
نقش تأثیرگذار مراکز علمی این مناطق و فعالیت ادیبان این دیار در تحوالت علوم عربی
وادبی دورة عبّاسی نپرداختهاست.
 -2زيره و مراکز علمی آن
واقعشدن منطقة جزیره 1بر چهار راه ارتباطی ایران ،عراق ،شام و روم( ،بهرامینیا)6 :1386 ،
وگذر اقوام مختلف از آنجا ،از دیرباز ،به این منطقه موقعیتی راهبردی بخشیده و آن را از
نظر سیاسی به کانون کشمکش و بحران و از نظر فرهنگی به مرکزی علمی و ادبی مبدل
ساختهاست .تاریخ ادبیّاتهایی که به جمعآوری آثار عربینویسان پرداخته و براساس مناطق
جغرافیایی تقسیمبندی شدهاند ،بخشی را به اندیشمندان مناطق کردنشین جزیره اختصاص
دادهاند و بررسی و تحلیل دادههای این آثار ،از نقش تأثیرگذار ادیبان این مناطق در شکوفایی
وتکامل علوم عربی وادبی حکایت دارد.
منطقة جزیره ،از شمال به«روم» ،از شمال شرق به«ارمنستان وگرجستان» ،از جنوب به
«عراق عرب» ،از غرب به «شام» واز شرق به «آذربایجان وأرّان» محدود میشود .این سرزمین،
با توجه به گرایش سیاسی و ساکنان آن ،از سوی سه قبیلة عرب«عدنانی بَکر ،رَبیعه ومُضَر»،
به سه منطقة «دیاربکر» در شمال« ،دیارمُضَر» در غرب و«دیار ربیعه» تقسیم شدهاست (ن.ک:
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مقدسی)137 :1967،؛ البته جز این قبایل عرب ،کردها نیز از دیرباز در این منطقه ساکن
بودهاند( .بهرامینیا)33 :1386 ،
 -1-2مراکز علمی ديار ربیعب
دیار ربیعه ،شرقی ترین ناحیة سرزمین جزیره است و اراضی واقع در شرق رودهای «خابور
بزرگ و هِرماس» ،غرب دجله تا نَصیبین و جلگههای واقع در شرق دجله را شامل میشود.
(لسترنج )94 ،1377 ،شهرهای کردنشین دیارربیعه که در اعتالی فرهنگ اسالمی و نیز غنای
ادب عربی عصر عبّاسیان نقش داشتهاند ،عبارتند از:
الف .موصل :به گفتة مقدسی ،مرکز دیار ربیعه است (مقدسی)137 :1967 ،؛ این شهر بر
ساحل غرب دجله قرار گرفته است( .بهرامی نیا) 33 :1386 ،
وجه تسمیة آن ،به خاطر واقع شدن در محل اتصال شاخههای مختلف رود دجله
بودهاست( .یاقوت )2653 ،1955 ،این شهر در زمان اصطخری (متوفی336 :هـ.ق) ،شهری
بزرگ با بناهایی ساختهشده از سنگ وگچ بود( .اصطخری ،بیتا 36 ،و )35بزرگی و عظمت
موصل تا زمان یاقوت ،همچنان پابرجا بودهاست و او از آن ،در کنار نیشابور و دمشق ،بهعنوان
سومین شهر بزرگ دنیا یادکردهاست( .یاقوت )2653 :1955 ،این شهر بنا به گفتة ابنحوقل،
مسکن سلطان جزیره و دیوانهای وی بوده و در درهها و کوهپایههای آن ،عربها و قبایل
کردی چون هَذَبانی ،حُمیدی و الری ،ییالق و قشالق میکردهاند( .ابنحوقل)196 :1992 ،
در شرق این شهر« ،دژ حُمیدیه» ،متعلق به کردهای حُمَیدی بود و در شمال این شهر نیز
«دژعِمادیه» واقعشده که در دست کردها بود( .بهرامینیا )36 :1386 ،هرچند حمالت
سهمگین مغوالن به منطقة جزیره ،آبادانی و رونق موصل را به افول کشاند ،موصل در دوران
خالفت عبّاسیان ،به علت مجاورت با بغداد و نیز وجود مدارس مترقی متعددی ،چون
«بابالشط» و«مارکورییل» ،یکی از کانونهای مهم و فعّال زبان و ادب عربی بود (موصلی،
 ،1923ج )93 :1و علمای بزرگی که برخی از آنان منسوب به طوایف هذبانی ،حُمیدی،
مارانی و عمادی هستند ،در آن به ظهور رسیدند.
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ب .هکارس :یا حکاری ،منطقهای کوهستانی در کردستان ترکیه است که مابین زمینهای
پست نینوا و دریاچة «وان» در شرق موصل قراردارد .در این منطقه ،قبایلی از کردها ،موسوم
به هَکاری پناهگاهها و دژهایی داشتهاند( .یاقوت ،1955 ،ج )2874 :3علمای کرد این منطقه،
در حوادث ادبی دورة مورد بحث ،بسیار نقشآفرین بودند.
ج .نصیبین :همان شهر«نسیبیس» رومیان است که با کژدمهای کُشنده ،در پنج فرسخی دارا
واقعشدهاست( .ابن خردادبه ،بیتا39 :و  )35این شهر ،در ترکیة نوین اهمیت خود را حفظ
کرده و از شهرهای کردنشین آن کشور بهشمارمیرود( .بهرامینیا )35 :1386 ،ابنحوقل،
نصیبین را در زمرة بهترین ،حاصلخیزترین و خوشآبوهواترین شهرهای جزیره بهشمار
آوردهاست( .ابن حوقل )191 :1992 ،این شهر هم به علت وجود مدارس پر رونق ،یکی از
مراکز علم و فرهنگ در زمان عبّاسی بود( .الفاخوری ،بیتا ،ج )523 :1ابن جُبَیر از زیباییهای
شهر سخن گفته و یادآور شدهاست که چگونه دلانگیزی و دیرینگی و خوشمنظری شهر،
ذوق زیباپسند ابونواس(196-133هـ.ق) را به وجد آوردهاست( 2.بهرامینیا)36 :1386 ،
د .رليالعین(=سرکانی) :یا همان «عینالورده» ،شهری بزرگ از شهرهای جزیره کردستان
و نزدیک نصیبین به فاصلة پانزده فرسنگی از آن و در  60کیلومتری «کوبانی» قراردارد.
(حمیری )266 :1984 ،ابنحوقل ،اصالت ساکنان آنجا را مهاجرانی از موصل میداند و از
چشمهسارهای بسیار شگفت انگیز و زالل آن مینویسد( .ابنحوقل )200 :1992 ،این شهر از
قدیماالیام ،مهد تمدن و فرهنگ بوده و در زمان عبّاسیان ،همچنان رونق علمی و ادبی خود
را حفظ نموده و با تقدیم دانشمندان و ادیبان بزرگ ،دین خود را نسبت به زبان و ادب عربی
بهخوبی ادا کردهاست .نسبت شهر رأس العین را «رسعنی» و یا «رأسی» گویند.
ه .اربل(=هولیر) :اربیل همان اربالی قدیم و «هَولیر» کنونی کردها و پایتخت حکومت
خودمختار در کردستان عراق است( ،بهرامینیا )38 :1386 ،که میان «زاب بزرگ» و
«زابکوچک» واقع شدهاست( .لسترنج )100 :1377 ،طبق گفتة یاقوت« :ساکنانشکردانی
هستند عربشده و تمام روستاها و کشاورزان اطرافش نیز کُرد هستند( ».یاقوت ،1955 ،ج:1
133و )132این شهر در زمان اشکانیان و ساسانیان ،یکی از مراکز عمدة بازرگانی ایران بود
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که شهرزور وکرکوک هم از توابع آن محسوب میشد( .صفیزاده )109 :1380،اربل ،در
سدة هفتم ،چندین بار با حمالت سنگین مغوالن مواجه شد (بهرامینیا)38 :1386 ،؛ البته این
تاختو تازهای سهمگین ،هرگز نتوانست آن را از رونق علمی و فرهنگی بیندازد و اربل در
طول دوران عبّاسی ،همواره بهعنوان یکی از مشهورترین و مؤثرترین کانونها در شکوفایی
ادبیّات عرب ،با تقدیم علمای بزرگ و تأثیرگذار در زمینة علوم عربی و ادبی مطرح
بودهاست.
و .سنجار(=شنگال) :شهری از استان نینوا در شمال باختری عراق که در جنوب نصیبین واقع
است .در روایات اسالمی آمدهاست که کشتی نوح (ع) در سنجار بهزمین برخورد و سپس،
به سیر خود ادامه داد و سرانجام ،بر کوه جودی ،در جانب شرق دجله ،به زمین نشست.
(ابناثیر ،1987 ،ج 58 :1و لسترنج)106 :1377 ،
سلطان سنجر(552هـ.ق) در این شهر دیده بهجهان گشود( 3.ابن خلکان ،1968 ،ج:2
 )428ابنبطوطه ،سنجار را میان نصیبین و شهر دارا و مردم آنجا را ایرانیان کردتبار
دانستهاست( .ابنبطوطه ،1376 ،ج )291 :1امروزه بیشتر مردم این شهر از کردهای یزیدی
هستند و نیز طایفهای از کردها بهاسم «زرزاری» در این شهر مقیم هستند( .بهرامینیا:1386 ،
 )39این شهر با تقدیم دانشمندان برجسته ،بهنوبة خود ،در تحوالت ادب عربی این دوران
سهیم بودهاست.
ز .زيره ابن عمر :یکی از شهرهای کردستان ترکیه است که به نام بانی آن« ،حسنبن عمر
بنخطاب تغلبی» ،مشهور و چون رودخانه دجله آن را احاطه کرده ،جزیره نامیدهشدهاست.
(ابنخلکان ،1968 ،ج )143 :4گفتنیاست که جزیره ابنعمر از مواطن دیرین طوایف کردها
بودهاست (بهرامینیا )40 :1386 ،که بهجوانمردی ،مهماننوازی و حمایت از هر پناهندهای
مشهور بودند( .یاقوت ،1955 ،ج )759 :1گفتهشدهاست که «ناحیة بوتان تا اواسط سدة سوم
هجری« ،جزیرهاالکراد» نامیدهمیشد تا اینکه فردی عرب آمد و چند ساختمان در آن بنا
نهاد و به نام جزیره ابنعمر مشهور گردید( ».صدیق توفیق )32-33 :1393 ،
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در زمان مأمون عبّاسی ،چهار مدرسة معتبر ویژة تدریس مذهب شافعی در این شهر وجود
داشتهاست (بهرامینیا)40 :1386 ،؛ بدیهی است که از این مدارس ،ادیبان بزرگی چون
برادران «ابناثیر» در زمینههای مختلف علوم عربی و ادبی پا به منصة ظهور نهادند که حق بس
عظیمی بر گردن فرهنگ و ادب اسالمی و عربی دارند.
 -2-2علوم لغوس و فنون ادبی در اين مناطق
در این نوشتار ،علوم ادبی محض ،چون شعر و ادب و علوم لغوی مرتبط به آن ،مانند صرف
و نحو ،نقد ادبی و بالغت ،مورد بررسی و مداقه قرارمیگیرد که علمای این مناطق در آنها
به نبوغ رسیدند.
 -1-2-2شعر و ادب
الف .ضرير رسعنی(؟306-هـ.ق) :ابوحسن تمیمی مصری ،مشهور بهضریر ،از شاعران
خوشقریحه بود( .یاقوت ،1993 ،ج )2723 :7اشعاری از او برجای ماندهاست از جمله:
لوال بنــا تی و ســ ـ یئــا تی

لطرتُ شوقاً إلی الممات

ألنــنــی فــی جــوار قــومٍ

حیاتی

بغضـنی

قُربُهم

(همان)
ب .سرس رفاء موصلی(؟362-هـ.ق) :رفاء ،از شاعران دورة استقرار ادبی ،در موصل متولد
شد و همانجا پرورش یافت .در جوانی ،بهکار رفوگری اشتغال داشت؛ امّا بعدها به شعر و
ادب عالقهمند شد .عالقه به ادبیّات ،او را به حلب ،نزد سیفالدوله کشاند( .ابنخلکان،
 ،1968ج )360 ،2کتابهای «المحب و المحبوب»« ،مشموم و مشروب» و«دیره» در ادبیّات
از آثار اوست( .مردوخ کردستانی ،1351 ،ج )183 :1سریرفاء ،دیوانی شعری در دو مجلد
دارد که از وصف و مدح و هجا خالی نیست( .یاقوت ،1993 ،ج )3:1344شعر او ،از خیال
او مایه میگیرد و بهکار بردن صنایع بیانی ،بهرونق و شکوه آن افزودهاست .زبانش سهل و
اوزانش دلپذیر است و از آن ،موسیقی شادمانهای در گوش طنینانداز است( .الفاخوری،
)523 :1383
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و کانت االبرة فی ما مضـــی

صـــاة ة وجهی و اشــ ا ی

الرزق ب ها ضـــی ا

هــا جــا ی

فاصــ

کــانـ

من ث

(ابن خلکان ،1968 ،ج)360 :2

ج .نصیبیعلوس(؟408-هـ) :علوی در زمینة علوم ادبی سرآمد بود و دیوان شعری دارد که
صنعت و بالغت در آن بهوفور دیدهمیشود( .زرکلی ،2002 ،ج99 :6؛ صفدی ،2000 ،ج:3
 )7الزم بهذکراست که باخرزی (متوفی 467:هـ.ق) در دمیه القصر ،از شاعری به نام «محمّدبن
عبیداهلل بن محمّدکاتب نصیبی» نام میبرد و ابیاتی از او را در رثای متنبی ذکر میکند که به
احتمال زیاد ،همین ابوعبداهلل نصیبی است( .ن.ک :باخرزی ،بیتا)26 :
قرت عیونُ األ عادی يوم مصـــر ع

و طالما سجل ـ ـ ت فی ـ من الحسء

يا يــــوم صافیةل الرّء اق قء کء ت

مش ـ ـ ـ ـ ـا بی ب ء م ت ـو ٍل بال قود
(همان)

د .ابنمسهر موصلی(؟543-هـ.ق) :شاعر برجستة موصلی است که دیوان شعری در دو
مجلد ،از او بهیادگار ماندهاست( .ابنخلکان ،1968 ،ج )391 :3اصفهانی در قسم شعرای شام
و موصل ،ضمن ذکر ابیاتی از او ،بهسرقتهای ادبی او نیز اشاره نمودهاست( .اصفهانی،
 ،1964ج )271 :13ابنمسهر ،بسیاری از خلفای موصل را مدح نمودهاست که ابیات زیر
نمونهای از مدحیات اوست:
فافخر فإنَّک من ســـاللة م شـــر

ع ءوا عماةهم علی التیــــــجان

کـ ا االنــا لم أب و کن ل ر ّمــا

بالفضـــ رُ ری قی مةُ االنســـان
(ابنخلکان ،1968 ،ج)391-394 :3

ه .ابودرداء موصلی (؟545-هـ.ق) :ثعالبی از او در یتیمهالدهر ،اشعاری را آورده و معتقد
است که پا جای گامهای «سری رفاء» نهادهبود( .ثعالبی ،1983 ،ج)65 :5
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فهـــــــــــــــو ع ا و زل
حســــن احــادي ـ

ال ـ ـ ل
(همان)

و .مقدسینصیبی (؟-بعد 564هـ.ق) :شاعری واالمقام و از مدحکنندگان «ابنکمال الدین
شهرزوری» بود که دارای اشعاری زیبا و نیکو است( .اصفهانی ،1959 ،ج)405 :13
ف ـ ـه ـ ـ ـذا يُصاف ُ م ک الو يءأ

و هذا يُ ــــــا ُ باألمنل فا

فل ـ ـی قوّةٌ رح ـ ـ ـم ُ الرّاسیات

و ر جـــــل ُ عن ةٍ من جفا
(همان)

ز .خطیبسنجارس(؟-بعد 565هـ.ق) :از شاعران برجستة عصر عبّاسیاست .اصفهانی در
سال  565هجری ،در خدمت «نورالدین زنگی» ،این اشعار خطیب را که در نهایت رقّت و
سالست است ،از برادرش شنیده است( :اصفهانی ،1959 ،ج)399 :13
عاهءرُـــهم کن ال کنون فی الهوی

قـءمــا و ا ع ُ ی ت هُم ي م ی ی

يا ســادری ال ســلمأت من الرَّدی

ن فی ا ل ی م ین
ي م ینُ مأن أي م ی ُ
(همان)

ح .اربلی شافعی(؟580-هـ.ق) :از اهالی اربل بود که به دنبال کسب علم به بغداد آمد و
ادیب ناموری شد( .صفدی ،2000 ،ج )214 :3این اشعار از اوست:
ُويء فالءنیا الءنیّة کم دأنت

بمرروهها من اهلها و صحابها

ل ء فاق فی اآلفاق ک ّ موفّقٍ

کفاق بها من سُـرره و صحابها

ط .خضر زرس(580-505هـ.ق) :خضرتوماثیجزری ،ادیبی فاضل و سخنوری شاعر و با
اینکه نابینا بود ،از حافظة قوی و محفوظات زیادی برخودار بود( .یاقوت ،1993 ،ج)1250 :3
این ابیات از اوست:
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مــــــــواعــدُ الءهر ادبت ی

و إ نَّمــا يُو عأدُ االديـــــ ـ ُ

و ال ن یم

إال و لی ف ی همــا نصـــیـ ُ

ض بؤ
لم أي م ل

(همان)
س .ابندهان موصلی(581-523هـ.ق) :ابندهان موصلی ،فقیهی فاضل ،ادیبی شاعر و
زیباسخن بود .شعر او مشهور و نغز و زیباست .چون مدّتی در حمص اقامت و تدریس داشته،
به «حمصی» هم مشهور شدهاست( .ابن خلکان ،1968 ،ج )57 :3ظاهراً بهعلت افراط در
صنعت شعر ،سایر کماالتش مجهول مانده و فقط بهوصف شاعری اشتهار یافتهاست( .مردوخ
کردستانی ،1351 ،ج )186 :1از اشعار اوست:
ک ـ ـی َّن م ـ ـ ـلت صاد و حاج ـ ـ ـ

نونٌ و موضــ أ ر ـــــ یلی ل میمُ

ف صرتُ کع شق م فی الو ی ص ما

عاشــقُ الصــ م امنســـی محرومُ
(ياقوت ،1993 ،ج)1509 ،3

ک .موفقالدين اربلی(؟585-هـ.ق) :از پیشوایان علم و ادب و استاد در عروض ،قوافی،
نقد شعر و موسیقی بود( .ابنخلکان ،1968 ،ج )9 :5از او دو اثر ادبی ،یکی دیوان اشعار عربی
و دیگری رسائل عربی بهجا ماندهاست( .زرکلی ،2002 ،ج )149 :7او از مدحکنندگان
صالحالدین ایوبی و اشعارش در نهایت دقت و انسجام بودهاست( .ابنخلکان ،1968 ،ج:5
 )9این ابیات از اشعار اوست:
ُن دا ٍ بالـــ ـ ضــا طال بالهأا
ک ـــــت مش ـ وفا برم إ ک تم

عرف الر ک

علی ها ف را ها

ش ـ ـجرا ال ي ـلغ الُیر ُ اها
(همان)

ل .ابنعسکرموصلی(؟610-هـ.ق) :ابن عسکر دارای تصنیفات ارزشمند و اشعاری
زیباست (ابنخلکان ،1968 ،ج )37 :1که ابنمستوفی ،در تاریخ اربل ،از او نام میبرد (ابن
مستوفی ،1980 ،ج )187 ،1در خریده نیز از او اشعاری ذکر شده است:
اقــــول ل صل ی فیصریُ وجه

کینّــــی کدعوه لف ٍ مُحأرَّمل
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فمن کعظم اآلثام قتلةُ مُسلم
(اصفهانی ،1959 ،ج)347 :13

م .بهاءالدين اسعد سنجارس(622-533هـ.ق) :مردی دانشمند ،ادیب ،شاعر و فقیه
بودهاست که جنبة شاعربودن او غلبه دارد .او امرا و سالطین بسیاری را دیده و همه را با شعر
ستودهاست( .یاقوت ،1955 ،ج )1553 :2ابنخلکان ،دیوان شعر قطور وی را در کتابخانة
اشرفیّه دیدهاست( .ن.ک :زرکلی ،2002 ،ج )302 :1از اشعار اوست:
يا للـــ جاة من اسیر دکبُ ُ

يأفءی الُلیــق ب فسـ و بمال

فرــفاه عینُ کمال فی نفس

و کفی کمال الءين عیـنُ کمال

ف ُـلتُ إ مأرَّت بوادی ال ضا

مـن کين هـذا ال َّـفـسُ الُی ُ
(ابنخلکان ،1968 ،ج)214-216 :1

ن .احمداربلی(631-572هـ.ق) :از ادبا قرن هفتم که به دبیری و نویسندگی پرداختهاست
(زرکلی ،2002 ،ج )150 ،1و از او «دیوان شعر» و «دیوان الدوبیت» 4برجای مانده که در
نهایت رقّت ،جزالت و لطافت است( .ابن خلکان ،1968 ،ج)184 :1
يومُ ال یــــــامة فی ما سم تأ ب

من کـ ـ هولٍ فرُن م ُ علی حذ ل

يرفیـــکأ من هول کن لستأ ر ل

إال إ ا ُقتأ ط م الموت فی ال سفر
(همان)

ي .حا زساربلی(؟632-هـ.ق) :حاجزی ،دارای دیوان شعری است که معانی جدید و
کلمات نغز در آن فراوان است و شامل شعر و دوبیت و موالیا میشود( .ابنخلکان،1968 ،
ج)501 :3
ت الءيا بإ ب ٍ
ق إن جئ ـ ـ أ
يا ب ـ ـ ـر ُ

ق
و عال ع لیــک من ا لتــءا نی أو ن ُ

ت لک ال فءاق اســـی ُرکُم
ج ل ُ
يا ُ

من کــــــ مشتاق إلیرم کشـــوق

ُق

(همان)
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ع .محمّداربلی(633-572هـ.ق) :مردی ادیب و سخندان و شاعر بود و در سرودن
»الدوبیت» بسیار ماهر بود .از جمله اشعار او ،ابیاتیاست که در تبعید پدر و خانوادهاش از
اربل و مقایسةآن با حملة قوم کرج به شهر«مرند» و تاخت و تاز آنان بر اهالی آن دیار که
هر دو واقعه در یک محدودة زمانی (در سال  612هجری) ،اتفاق افتاد ،5سرودهاست( :ابن
خلکان ،1968 ،ج)238 :2
إن يأرُن کنرجوا ال ساق من األو

طانل ظُلما و کسرفوا فی التَّ ءی

فلـــــ ا اسوة بمأن جا أت الرر

جُ علیهم و کُنرجوا مــن مرنء
(همان)

ف .ابنمستوفیاربلی(637-564هـ.ق) :ابنمستوفی ،دریایی از شعر و ادب و سخنوری
بود (ابنخلکان ،1968 ،ج ) 147 :4که در همة فنون ادب از نحو ،لغت ،عروض ،قافیه ،علم
بیان ،اشعار ،اخبار و امثال عرب تسلط کافی داشت« .النظام فی شرح شعر المتنبی و ابی تمام»
و «ابا قُماش»در شرح نوادر ادبی از جمله آثار او در زمینة ادب و شعر عربیاست( .ابنخلکان،
 ،1968ج :4و 47و زرکلی ،2002 ،ج)269 :5
عی اهلل لیالت ر ضَّت ب ربرم

قصا ا وحأیّاها الحیا و س اها

فمـا قلت إية ب ءأها لمـسامرٍ

إال قال قل ی آها

من ال ـا

(همان)
ص .موسیاربلی(639-551هـ.ق) :معاصرانش اصرار دارند که کسی مانند او در فراوانی
علم و دانش به بغداد روی نیاوردهاست و نیز گواهی دادهاند که وی در  24فن ،از جمله
اصول دین ،اصول فقه ،فقه ،طب ،حکمت ،منطق ،هیئت ،ریاضیات و حتّی موسیقی استاد
بودهاست .او در تفسیر و حدیث ،تورات و انجیل هم آگاهی کافی داشتهاست( .ابن خلکان،
 ،1968ج )311-317 :5این ابیات نیز از اوست:
لئن شرُف ـ ـ ـ ـت ک ض بمالک قها

ی
ف م م لرــة الــء نیــا ب رم رتشـــر ُ

ما

رمرن فی امصـــا فرعون يوســـف

و مر ت فی حفد ال ســـی ُة م

(همان)
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ق .عیسی هکارس(669 -593هـ.ق) :از فرماندهان عالی رتبه بود که در دربار ملک «ظاهر
بیبرس» (متوفی 676هـ.ق) ،مقام واالیی داشت (زرکلی ،2002 ،ج )107 :5و در علوم ادبی،
متبحر و شعر عربی را نیکو میسرود( .بابامردوخ ،1364 ،ج)87 :1
ککح ابأ ا إن غ تُ ع رم وکان لی

إلی غیر مأ اکم مراحُ و المامُ

فما عن لضا کانت سُلیمی بأءيلة

بلیلی ،و لرن للضرو ات احرامُ
(همان)

ر .عیسی تموزس هکارس(؟-؟) :شاعری با اشعاری با معانی عالی و روحانی است .از جملة
آن اشعار ،ابیاتی است که در نکوهش کسانی که موجبات مهاجرت او به سرزمین «بَلَط» و
ازدواج او را فراهم آوردند( .اصفهانی 13 ،1959 ،ج)391 :13
عــجل تُ من زألَّتی و من غلُی

لمّا کيتُ ال ّواج فی بألط

سُمــیّت زهراقأ يا ظالمُ و يا

رــا کة الجا غیر مُ ت لط

فی وجـهها کلفُ عُ ءةٍ غض ا

علی حتّـــی کین ی ن أُی

ش .عبدالسالم نصیبی(؟-؟) :ثعالبی از او یاد نموده و تصریح کردهاست که اشعار بسیاری
به او نسبت دادهشدهاست( .ثعالبی 5 ،1983 ،ج)85 ،5
ق ّـــلتــ اشتفی ب لت

ف ادنـی لک اللّمی کلما

و ساة لی م تءی س می

مُس م عی ی مس می بهما

 -2-2-2صرف ونحو
الف .ابن نی نحوسموصلی(قبل392-330هـ .ق) :او اعجوبة زمان خود بود و در بیشتر
علوم مرتبط بهزبانشناسی ،مخصوصاً صرف و نحو ،مهارتی تام داشت (یاقوت ،1993 ،ج،4
 )1594و در این زمینه ،دست پروردة «ابوعلىفارسی» بود( .عبدالجلیل )211 :1381 ،از او
آثاری غنی ،در صرف و نحو ،لغت و ادب برجای ماندهاست که «سر الصناعه»« ،الخصائص»،
«االلفاظ المهموزه»« ،الکافی فیشرح القوافی»« ،التلقین فی النحو»« ،مختصر التصریف علی
اجماعه»« ،الخاطریات»« ،اللمع فیالعربیه»« ،المصنف فی شرحتصریف المازنی»« ،مختصر
العروض والقوافی»« ،التعاقب»« ،المنهج فی اشقاق اسماء شعراءالحماسه»« ،اللمع والتنبیه
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والمهذب وتبصره»« ،لمقتضب»و «المحتسب فىشرحالشواذ» از آن جمله هستند( .ابنخلکان،
 ،1968ج)247 :3
یاقوت ،او را از حاذقترین مردان ادب ،لغت ،صرف و نحو برشمرده و معتقداست کسی
در علم صرف و اصول و فروع آن ،عالمتر از او نیست« .المنصف» و «سرالصناعه» او ،مبین
اسلوب زیبا و محکم او در بررسى مباحث صرفى است( .ابومحمّد وکیلی ،1367 ،ج-258 :3
 )253محققان دربارة مکتب نحوی وگرایشهای ادبی او ،اتفاق نظر ندارند؛ بسیاری ،او را
بصری و گروهی نیز او را پیرو مکتب بغداد میدانند( .ابنخلکان ،1968 ،ج)247 :3
کتابهای «خصائص» و «سر الصناعه» ،اهمیت ونقش تحول آفرین او را در دستور زبان ،لغت
و آواشناسى آشکارتر میسازد.
«خصائص» ،دایرهالمعارفی است که همة موضوعات زبانشناسی درآن گردآوری شده،
اصول علم نحو بر پایة اصول فقه و کالم ،اصل و منشأ زبان و آواشناسی مورد بررسی
قرارگرفتهاست( .همان) «سرالصناعه» ،دربارة صامتها ومصوتهای زبان عربی است و در
آن ،بهخصوص دربارة مخارج حروف بحث شدهاست .بیگمان ابنجنى ،آخرین فرد از
سلسلة قیاسگرایان مکتب بصرهاست .نوآوریهای او بر پایة قیاس استوار بود و همین ابتکار
در« ساختار قیاس نحوی» ،او را به یکی از تأثیرگذارترین دانشمندان این علم تبدیل نمود؛
چنانکه پس از ،او دیگر کسى نتوانست چیزی بر ساختار قیاس در نحو بیفزاید .او بسیاری
از مسائل نحوی را براساس موازین اصول و کالم نهاد و «الخصائص» را بر همین اساس تألیف
نمود( .ابن ندیم ،بیتا95 ،؛ ابو محمّدوکیلی ،1367 ،ج)253-258 :3
ب .ابنخبّاز اربلی(؟639-هـ.ق) :از علمای نحو و شاعری نابینا و چیرهدست بود که
تصانیف متعددی از خود برجای گذاشت .ازجمله«:شرح المقدمه الجزولیه»« ،شرح اللّمع ألبن
جنی»« ،التوجیه فی النحو»« ،النهایه فی النحو»« ،الغره المخفیه فی شرح الدره األلفیه ابنمعطی
و«شرح میزان العربیه»" ابن انباری( .زرکلی ،2002 ،ج)117 :1
ج .ابنصابغ موصلی(643-556هـ.ق) :ابوبقاء نحوی ،مشهور به ابنصابغ ،در صرف و
نحو ،حدیث و علوم عربی احاطة کامل داشت .او بر کتاب «المفصل» ابوقاسم زمخشری،
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شرحی شایان تقدیر نوشتهاست .او همچنین «التصریف» ابنجنی را نیز شرح نمودهاست.
(مردوخ کردستانی ،1351 ،ج)194 :1
 -3-2-2بالغت و نقد
ضیاءالدين ابن اثیر زرس (637-558هـ .ق) :در همة فنون ادب سرآمد و بویژه در فن
نویسندگی نبوغ داشت( .پاشا )690-693 :1972 ،شیوة نگارشِ او نیز همان طریقة معمول
نویسندگی در عصر ایّوبیان است که بهطریقة قاضى فاضل شهرت دارد و بیش از هر چیز،
مبتنى بر معانى تخیلى و تضمین آیات و احادیث و اشعار در متون انشایى است .او عالوه بر
وسعت اطالع وآشنایى با بیشتر علوم و فنون عصر ،با مطالعه ،بررسى و گزینش ماهرانة
کتابهای معانى و بیان ،بهتألیف آثار متعدد در فنون بالغت پرداخت و تالش نمود فن
نگارش را به میدان علم و هنر منتقل نماید و روش آموزش بالغت و شیوههای کاربردی آن
و چگونگى تکوین ملکة بالغت را برای همگان تشریح کند( .لسانیفشارکی« ،ابناثیر»
 ،1367ج )705-78 :2تألیفات او عبارتند از« :المثل السائر فی ادب الکاتب والشاعر»« ،الوشی
المرقوم فی حل المنظوم»« ،البرهان فی علم البیان»« ،الجامع الکبیر فی صناعه المنظوم من
الکالم و المنثور»« ،المعانی المخترعه فی علم االنشاء» و«دیوان ترسل ومنش ت»( .ابنخلکان،
 ،1968ج)392 :5
ذوق ادبى و مهارت خاص ضیاءالدین در شعرشناسى ،موجب شد که تحولی عظیم در
نقد ادبی ایجاد شود .او در نقد ادبى به نظریات تازه و ارزندهای دستیافت ،آنچنانکه نظیر
برخى از آرای او را ،تنها میتوان در قرون اخیر یافت« .المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر»
مشهورترین اثر اوست و به گفتة ابنخلکان ،در این کتاب چیزی از فنون نویسندگی نمانده
که ابناثیر آنرا ذکر نکردهباشد( .ابنخلکان ،1968 ،ج )391 :5این کتاب ،متضمن قواعد
نقد ادبی و لبریز از حجتهایی استوار و نظریات صائب در این زمینه است و بهترین کتابی
است که بدون تأثّر از اندیشههای عبدالقاهرجرجانی ،پس از سدة ششم ،تألیف شدهاست.
ابناثیر در این کتاب ،دیدگاههای تازهای مطرح نمود؛ از جمله مجازبودن استعاره،
مترادفبودن تمثیل و تشبیه ،بحث از حقیقت و مجاز و بررسی آرای پیشینیان دربارة استعاره
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و اقسام آن( .لسانیفشارکی ،1367 ،ج« )705-78 :2ابناثیر در این اثر ،قواعد ادب و بالغت
را به شیوهای ماهرانه گنجاندهاست و چون استادی که دروس خود را بر دانشجویان علم
بالغت القاء کند ،جلوهگر میشود .روش تدریس او مبتکرانه و جالب است ،گذشته از این،
از حیث حسن تألیف نیز درخور تمجید است .او ابتدا به ذکر اقوال متقدمین از شعرا و
نویسندگان میپردازد ،آنگاه این اقوال را به طور تطبیقی مورد بررسی قرارمیدهد .ابناثیر
در این کتاب ،شیوة جدیدی را در کتابت و نثر ترسیم کرد که نویسندگان پیشین ،ضمن تقلید
کورکورانه از آن دور بودند( ».الفاخوری )548 :1383 ،او با محورقراردادن ذوق سلیم و
پرداختن به رویدادهای تاریخی در دیدگاههای نقدی خویش ،نقد ادبی را حیاتی دوباره
بخشید .او در «المثل السائر» ،به دقایق ونکاتی در باب بالغت قرآن واحادیث و نیز بحثهای
ایجاز و اطناب و سرقات ادبی ،توجه نمودهاست که هیچیک از علمای بالغت قبل از او ،به
آن نپرداخته بودند و همین او را به اعجاب و خودستایی و شورش بر عدهای از مشهورترین
ادیبان عرب وادار نمود تا جایی که خردهگیری و اشکالتراشی بسیاری از علمای نقد را
بهدنبال داشت« .الفلک الدائر علی المثل السائر» ابنابی حدید و نیز«نصره الثائر علی المثل
السائر» صفدی ،دلیلی بر این ادعاست (همان)
الزم به ذکر است که غیر از علوم ادبی و لغوی که به آنها اشاره شد ،علمای این مناطق
در سایر علوم عربی و اسالمی به نبوغ رسیدند که پرداختن به آن بهطور مفصل مجالی دیگر
میطلبد؛ امّا در این فرصت فهرستوار به اسامی و حوزة فعالیت آنان اشاره میشود:
تاريخنگارس و سیرهنويسی :عزالدین ابناثیر مؤرخ جزری (630-555هـ .ق) ،ابن مستوفی
اربلی(637-564هـ.ق) و ابن شعار موصلی(654-593هـ.ق)؛ تفسیر :نقاش موصلی (-266
351هـ.ق)؛ فقب :ضریر رسعنی(؟306-هـ.ق) ،ابن برزی جَزری (560-471هـ.ق) ،مال خضر
اربلی (567-478هـ.ق) ،ابراهیم جزری (577 -514هـ .ق) ،ضیاءالدین هذبانی مارانی(-516
602هـ.ق) ،عمادالدین اربلی (608-538هـ.ق) و احمد اربلی(622-575هـ.ق)؛ حديث:

ابناثیر محدث جزری (606-544هـ.ق) و عُمرَوَرانی موصلی(622-557هـ.ق) و عسکر
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عدوی نصیبی(636/565هـ)؛ موسیقی و خوشنويسی :ابن طوق موصلی(؟494-هـ.ق)،
یاقوت موصلی (؟618-هـ.ق) و کاتب سنجاری(؟-بعد 625هـ.ق).
 -3نتیجبگیرس
نتایج حاصل از این نوشتار را میتوان در موارد زیر خالصه نمود:
-1در دورة عبّاسی ،با توجه به قرابت جغرافیایی و فرهنگی ،سهم مناطق مختلف کردنشین
«دیارربیعه» (موصل ،هکاری ،نصیبین ،سنجار ،اربل ،راس العین و جزیره ابن عمر)که خود
در قلمرو منطقة جزیره قرار داشتند ،در شکوفایی و غنای علوم عربی و ادبی غیرِقابلِانکار
است و میتوان گفت این مناطق در دوره عبّاسیان ،آیینة تمام عیار بغداد از نظر علمی بود.
-2در میان این مناطق ،موصل ،اربل ،سنجار و جزیره ابن عمر ،با پرورش اندیشمندانی ادیب،
دَین خود را به ادب عربی به خوبی ایفا نمودند« .موصل» به برکت مدارس خود و بهواسطة
حضور فرهیختگانی چون«سری رفاء»« ،ابنمسهر» و ابنجنی؛ «سنجار» بهیمن وجود «خطیب»
و «بهاءالدین» سنجاری؛ «اربل» ،با پرورش اندیشمندانی چون «ابن مستوفی» و «جزیزه ابن
عمر» با نبوغ علمی و ادبی کسانی چون ابناثیرها ،از نظر علمی ،فرهنگی و اسالمی در ادب
عربی مطرح گردیدند و نهتنها نامآوری را برای منطقه به ارمغان آوردند ،بلکه علوم عربی و
دانش و فرهنگ اسالمی را سخت تحت تأثیر قراردادند و قوام بخشیدند -3 .اندیشمندانی
چون«ابنجنی موصلی» ،در پیشبرد صرف و نحو« ،ضیاءالدین ابناثیر جرزی» در بالغت و
نقد و «سری رفاء موصلی » در شعر و غزل ،تأثیرگذار و منشأ تحوالت چشمگیری شدند.
يادداشتها
 .1جغرافیدانان مسلمان ،منطقة شمال بین النهرین را که مشتمل بر سرزمینهای میان دو رود «دجله
و فرات»است« ،جزیره» نام نهادهاند (.ابن شداد ،1978 ،ج)4 ،3
{.2طابت نصیبینُ لی یوماً فَطِبتُ لَها /یا لَیتَ حَظّی من الدنیا نَصیبینُ} ،به نقل از سفرنامة ابن جبیر.
(بهرامینیا)36 :1386 ،
 .3هرچند عزالدین ابن شداد (684ه.ق) ،ضمن برشمردن مدارس و خانقاههای متعدد سنجار،
درخصوص وجه تسمیهاش گفتهاست که «سنجار ،هَیت و آمِد» ،اسامی فرزندان« بَلَندی بن مالک»
است که در این مناطق مسکن گزیدند و نامشان بر آنجاها اطالق شدهاست( .بهرامی نیا)39 :1386 ،
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 .4آنچنانکه از منابع مختلف برمیآید ،یکی از اسمهای رباعی ،دو بیتی است که به عربی رفته و
«الدوبیت» گفته میشود ،بدین ترتیب ،عربها از واژه فارسی «دو بیت» و ایرانیان از کلمة عربی
«رباعی» استفاده میکنند( .شمسیا؛ )13-14 :1374
 .5بنا به گفتة ابنخلکان ،در سال  612هجری ،مردم کرج به شهر«مرند» از توابع آدربایجان روی
آوردند که نزدیک اربیل بود و در آنجا کشتار وقتل و ناامنی ایجاد نمودند( .ابن خلکان ،1968،ج،2
)238
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 -26لسانی فشارکی ،محمّدعلی )1367( .ابناثیر .در دایره المعارف اسالمی  ،ج .2صص -708
.705
 -27لسترنج ،.1377( .غرافیاستاريخی سرزمینهاس خالفت شرقی .ترجمة محمود عرفان.
تهران :علمی فرهنگی.
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 -28مردوخ کردستانی ،محمّد .)1351( .تاريخ کرد وکردستان (ج2و .)1چاپ سوم .سنندج:
غریقی.
 -29مقدسی .)1967( .لحسن التقاسیم فی معرفب األقالیم .تحقیق دخویه .لیدن :مکتبه المدبولی.
 -30موصلی ،صائغ .)1923( .تاريخ الموصل ،الجزءاالول .مصر ( .کتابخانة الکترونیکی)
 -31وکیلی ،ابومحمّد )1367( .ابن نی .در دایره المعارف بزرگ اسالمی  ،ج3صص -258
.253
 -32یاقوت حموی .)1955( .معجم البلدان .بیروت :دار صادر( .کتابخانة الکترونیکی)
 .)1993( .__________ -33معجم االدباء .تحقیق احسان عباس .بیروت :دار الغَرب االسالمی.
 مقالبپروینی ،خلیل« .)1389( .نظریة ادبیّات تطبیقی اسالمی :گامی مهم در راستای آسیبزدایی از ادبیّات
تطبیقی» .انجمن ايرانی زبان وادبیّات عربی .ش ،14صص.55-80

