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 مقدمب -1

و  ملل یّاتادب بین و مناسبات روابط باب در علمی تحقیق از است عبارت ،تطبیقی ادبیّات

 ومعل هایشاخه و سایر زیبا و هنرهای ادبیّات میان و مناسبات و روابط جهان مختلف اقوام

 المیاس تطبیقی ادبیّات نظریة تعریف، این طبق( 25: 1999 عبود،. )غیرانسانی و علوم انسانی

 شبخوحدت راعامل ادبیّات که است الهوری اقبال عالمه گرایانةوحدت اندیشة از ملهم که

 مطرح و نقد ادبیّات عرصه در نوین رهیافتی عنوانبه تواندمی ،داندمی اسالمی هایملت میان

. کند ترنزدیک یکدیگر به ها،آن ادبی آثار مناسبات بررسی طریق از را اسالمی و ملل شود

 انمی بیشتر فکری و تفاهم تقارب هدف به و راستا همین در( 56 ،14ش: 1389 پروینی،)

 هایدغدغه از که نژادی تعصب نو زدود هاو عرب ایرانی اقوام از یکی عنوانبه ،کردها

 گذارتأثیر نقش به مقاله این( 85-86 ،1391 پروینی،) است، تطبیقی ادبیّات حیطة در فعاالن

 .پردازدوعربی می ادبی علوم پیشبرد در کردها

 اسالمی گسترجهان تمدن مهم هایویژگی از یکی ،خاص ایمنطقه در علمی تمرکز عدم

 ،اسالمی ممالیک سایر بزرگ علمی هایحوزه کنار در ،دوران این در. بود عبّاسی عصر در

 هایصیتشخ حضور یمنبه بسا و چ شد سیستأ و ادبی عربی علوم مدارس نیز کردستان در

 محققانو علم جویندگان که شدمی نیرومندی علمی جاذبه کانون شهر یک علمی، برجستة

 .کردمی جذب خود سوی به را

 یعنی  ،«دیارربیعه» توان به مراکز علمی و ادبی منطقة کردنشینمی ،این مراکز ز جملةا

قدیم اشاره نمود که با ت ،«عمرابنجزیره و اربل العین، رأس سنجار، نصیبین، هکاری، موصل،»

در پیشبرد زبان و ادب عربی های مختلف علوم و ادب عربی، ادیبان برجسته در شاخه

که ادیبان  استتبیین این مسئله شکل گرفته پیرامون ،پژوهش حاضر گذار شدند.تأثیر

 د؟ چه نقشی را ایفا نمودن ،در تحوالت علوم مختلف ادبی و عربی« دیارربیعه»واندیشمندان 

بی ضمن معرفی مراکز علمی و اد تا تحلیلی، برآن است -این نوشتار به روش توصیفی

ان بّاسیعربی و ادبی عصر منطقة دیارربیعه، بر سیمای دانشوران آن که در شکوفایی علوم ع
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ای از جهان یکرهعنوان پبه ،اند، پرتویی بیفکند تا نقش سازندة مراکز علمی آنگذار بودهتأثیر

 اسالم در تحوالت علوم لغوی و ادبی فراروی خوانندگان قرار گیرد.

 پیشینة تحقیق-1-1

تاریخ و« لبلدانمعجم ا»مانند  ،های تاریخی وجغرافیاییبرخی کتاب که ذکر استالزم به

الم اع» و« تاریخ مشاهیر کرد»، «االعالم»، «معجم االباء»، «وفیات االعیان»چون  ،هاییادبیّات

اند و نیز تعدادی از      ز و اندیشمندان آن ذکر نمودهمطالبی را در مورد این مراک ،«الکرد

 ،در ضمن مطالبی دیگر های ادیبان این مناطق راای از فعالیتگوشه ،مقاالت ها ونامهپایان

شارکی و علی لسانی فمحمّد« ابن اثیر، ضیاءالدین»الة توان به مقاند که میتصویر کشیدهبه

ررسی ای مستقل وعلمی به با تاکنون نوشتهامّ و...اشاره نمود؛وکیلی ابو محمّد « این جنی»مقالة 

عربی  الت علومدر تحوفعالیت ادیبان این دیار  گذار مراکز علمی این مناطق وتأثیرنقش 

 است. نپرداخته عبّاسی وادبی دورة

  زيره و مراکز علمی آن -2
 (6: 1386  نیا،بهرامی)روم،  و شام عراق، بر چهار راه ارتباطی ایران، 1شدن منطقة جزیرهواقع

به این منطقه موقعیتی راهبردی بخشیده و آن را از  ،جا، از دیربازوگذر اقوام مختلف از آن

یاسی به کانون کشمکش و بحران و از نظر فرهنگی به مرکزی علمی و ادبی مبدل نظر س

ناطق نویسان پرداخته و براساس مآوری آثار عربیهایی که به جمعادبیّاتاست. تاریخ ساخته

اند، بخشی را به اندیشمندان مناطق کردنشین جزیره اختصاص بندی شدهجغرافیایی تقسیم

ایی گذار ادیبان این مناطق در شکوفتأثیرهای این آثار، از نقش یل دادهبررسی و تحلو اند داده

  وتکامل علوم عربی وادبی حکایت دارد.

، از جنوب به «ارمنستان وگرجستان»، از شمال شرق به«روم»منطقة جزیره، از شمال به

رزمین، شود. این سمحدود می« آذربایجان وأرّان»واز شرق به « شام»، از غرب به «عراق عرب»

، «ه ومُضَرعدنانی بَکر، رَبیع»عربسی و ساکنان آن، از سوی سه قبیلة با توجه به گرایش سیا

)ن.ک:  استتقسیم شده« دیار ربیعه»غرب ودر « دیارمُضَر»در شمال، « دیاربکر»به سه منطقة 
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 ساکن البته جز این قبایل عرب، کردها نیز از دیرباز در این منطقه ؛(137: 1967مقدسی،

 ( 33: 1386نیا، اند. )بهرامیبوده

 مراکز علمی ديار ربیعب -2-1

ور خاب»ترین ناحیة سرزمین جزیره است و اراضی واقع در شرق رودهای ربیعه، شرقی دیار

. شودهای واقع در شرق دجله را شامل می، غرب دجله تا نَصیبین و جلگه«بزرگ و هِرماس

یارربیعه که در اعتالی فرهنگ اسالمی و نیز غنای شهرهای کردنشین د (94، 1377)لسترنج، 

 اند، عبارتند از:ان نقش داشتهعبّاسیادب عربی عصر 

این شهر بر  ؛(137 :1967 مقدسی،) ربیعه است مرکز دیار ،به گفتة مقدسی الف. موصل:

 ( 33 :1386ساحل غرب دجله قرار گرفته است. )بهرامی نیا، 

های مختلف رود دجله در محل اتصال شاخه به خاطر واقع شدن ،آن وجه تسمیة

شهری  ،هـ.ق(336)متوفی:  ( این شهر در زمان اصطخری2653، 1955است. )یاقوت، بوده

( بزرگی و عظمت 35و 36تا، )اصطخری، بی .شده از سنگ وگچ بودبزرگ با بناهایی ساخته

عنوان ه، بنیشابور و دمشقدر کنار  ،است و او از آنهمچنان پابرجا بوده ،موصل تا زمان یاقوت

 ،حوقل( این شهر بنا به گفتة ابن2653 :1955است. )یاقوت، سومین شهر بزرگ دنیا یادکرده

ل ها و قبایهای آن، عربو کوهپایه هاهای وی بوده و در درهمسکن سلطان جزیره و دیوان

( 196: 1992حوقل، اند. )ابنکردهکردی چون هَذَبانی، حُمیدی و الری، ییالق و قشالق می

در شمال این شهر نیز  بود و ، متعلق به کردهای حُمَیدی«دژ حُمیدیه» ،در شرق این شهر

د حمالت چن( هر36: 1386نیا، بود. )بهرامی شده که در دست کردهاواقع« دژعِمادیه»

جزیره، آبادانی و رونق موصل را به افول کشاند، موصل در دوران  سهمگین مغوالن به منطقة

چون  ،ان، به علت مجاورت با بغداد و نیز وجود مدارس مترقی متعددیعبّاسیخالفت 

ال زبان و ادب عربی بود )موصلی، های مهم و فعّیکی از کانون ،«مارکورییل»و« الشطباب»

علمای بزرگی که برخی از آنان منسوب به طوایف هذبانی، حُمیدی،  و (93 :1، ج1923

 آن به ظهور رسیدند.در  ،مارانی و عمادی هستند
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های مینبین زتانی در کردستان ترکیه است که ماای کوهسیا حکاری، منطقه :هکارس ب.

در شرق موصل قراردارد. در این منطقه، قبایلی از کردها، موسوم « وان»پست نینوا و دریاچة 

 ،این منطقه( علمای کرد 2874  :3، ج1955اند. )یاقوت، ها و دژهایی داشتهبه هَکاری پناهگاه

 آفرین بودند.بسیار نقش ،ادبی دورة مورد بحث در حوادث

ی دارا های کُشنده، در پنج فرسخرومیان است که با کژدم «نسیبیس»همان شهر ج. نصیبین:

در ترکیة نوین اهمیت خود را حفظ  ،( این شهر35و 39تا: است. )ابن خردادبه، بیشدهواقع

 ،حوقل( ابن35: 1386نیا، بهرامیرود. )میشمارور بهو از شهرهای کردنشین آن کش کرده

شمار وهواترین شهرهای جزیره بهآبخیزترین و خوشنصیبین را در زمرة بهترین، حاصل

( این شهر هم به علت وجود مدارس پر رونق، یکی از 191: 1992است. )ابن حوقل، آورده

های ( ابن جُبَیر از زیبایی523 :1تا، جبیفاخوری، البود. ) عبّاسیمراکز علم و فرهنگ در زمان 

ی شهر، منظرانگیزی و دیرینگی و خوشاست که چگونه دلشهر سخن گفته و یادآور شده

 ( 36: 1386نیا، )بهرامی 2است.هـ.ق( را به وجد آورده196-133ذوق زیباپسند ابونواس)

 هرهای جزیره کردستانشهری بزرگ از ش ،«الوردهعین»یا همان  العین)=سرکانی(:د. رلي

دارد. قرار« کوبانی»کیلومتری  60و در  و نزدیک نصیبین به فاصلة پانزده فرسنگی از آن

داند و از اصالت ساکنان آنجا را مهاجرانی از موصل می ،حوقل( ابن266: 1984)حمیری، 

هر از ( این ش200: 1992حوقل، نویسد. )ابنسارهای بسیار شگفت انگیز و زالل آن میچشمه

همچنان رونق علمی و ادبی خود  ،انعبّاسیمهد تمدن و فرهنگ بوده و در زمان  ،االیامقدیم

 دین خود را نسبت به زبان و ادب عربی ،را حفظ نموده و با تقدیم دانشمندان و ادیبان بزرگ

 گویند.« رأسی»و یا « رسعنی»است. نسبت شهر رأس العین را خوبی ادا کردهبه

کنونی کردها و پایتخت حکومت « هَولیر»اربیل همان اربالی قدیم و  یر(:ه. اربل)=هول

و « بزرگ زاب»( که میان 38:  1386نیا، ار در کردستان عراق است، )بهرامیخودمخت

 کردانیساکنانش»اقوت: ( طبق گفتة ی100: 1377است. )لسترنج، واقع شده« کوچکزاب»

 :1، ج1955)یاقوت، « ان اطرافش نیز کُرد هستند.شده و تمام روستاها و کشاورزهستند عرب

یکی از مراکز عمدة بازرگانی ایران بود  ،( این شهر در زمان اشکانیان و ساسانیان132و133
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در  ،( اربل109: 1380زاده،شد. )صفیوابع آن محسوب میکه شهرزور وکرکوک هم از ت

این  البته ؛(38:  1386نیا، هرامی)ب چندین بار با حمالت سنگین مغوالن مواجه شد ،سدة هفتم

تازهای سهمگین، هرگز نتوانست آن را از رونق علمی و فرهنگی بیندازد و اربل در وتاخت

ایی ها در شکوفعنوان یکی از مشهورترین و مؤثرترین کانونهمواره به ،عبّاسیطول دوران 

بی و ادبی مطرح گذار در زمینة علوم عرتأثیربا تقدیم علمای بزرگ و  ،عرب ادبیّات

 است.بوده

شهری از استان نینوا در شمال باختری عراق که در جنوب نصیبین واقع  و. سنجار)=شنگال(:

 ،زمین برخورد و سپساست که کشتی نوح )ع( در سنجار بهاست. در روایات اسالمی آمده

نشست. زمین  به ،در جانب شرق دجله ،بر کوه جودی ،به سیر خود ادامه داد و سرانجام

 ( 106: 1377لسترنج،  و  58 :1، ج1987اثیر، )ابن

 :2،  ج1968)ابن خلکان،  3جهان گشود.هـ.ق( در این شهر دیده به552سلطان سنجر)

سنجار را میان نصیبین و شهر دارا و مردم آنجا را ایرانیان کردتبار  ،بطوطه( ابن428

 یزیدی کردهای از شهر این مردم تربیش ( امروزه291: 1، ج1376بطوطه، است. )ابندانسته

: 1386، نیا)بهرامی .هستند مقیم شهر این در« زرزاری» اسمبه کردها از ایطایفه و نیز هستند

در تحوالت ادب عربی این دوران  ،نوبة خودبه ،( این شهر با تقدیم دانشمندان برجسته39

 است.سهیم بوده

بن عمر حسن» ،نام بانی آن ن ترکیه است که بهیکی از شهرهای کردستاعمر: ابن ز.  زيره 

 .استهشد، جزیره نامیدهکرده احاطه را آن دجله مشهور و چون رودخانه ،«خطاب تغلبیبن

عمر از مواطن دیرین طوایف کردها ابن است که جزیره( گفتنی143 :4، ج1968خلکان، )ابن

ای نوازی و حمایت از هر پناهندهمهمانجوانمردی، ( که به40: 1386نیا، است )بهرامیبوده

 ومس سدة اواسط تا بوتان ناحیة»است که شدهگفته (759 :1، ج1955مشهور بودند. )یاقوت، 

 ابن آن در ساختمان چند  و آمد عرب فردی اینکه تا شدمینامیده «االکرادجزیره» ،هجری

 (32-33: 1393،  )صدیق توفیق .«گردید مشهور عمرابن جزیره نام و به نهاد
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شافعی در این شهر وجود ، چهار مدرسة معتبر ویژة تدریس مذهب عبّاسیدر زمان مأمون 

ادیبان بزرگی چون  ،بدیهی است که از این مدارس ؛(40: 1386نیا، )بهرامی استداشته

 سهای مختلف علوم عربی و ادبی پا به منصة ظهور نهادند که حق بدر زمینه« اثیرابن»برادران 

 عظیمی بر گردن فرهنگ و ادب اسالمی و عربی دارند.

 علوم لغوس و فنون ادبی در اين مناطق -2-2

رف ص مانند ،چون شعر و ادب و علوم لغوی مرتبط به آن ،علوم ادبی محض ،این نوشتار در

علمای این مناطق  در آنها گیرد که میمورد بررسی و مداقه قرار نقد ادبی و بالغت، و نحو،

 .نبوغ رسیدندبه 

 شعر و ادب -2-2-1

ضریر، از شاعران مشهور به ،ابوحسن تمیمی مصری هـ.ق(:306-الف. ضرير رسعنی)؟

 است از جمله:( اشعاری از او برجای مانده2723 :7، ج1993قریحه بود. )یاقوت، خوش

تی          ــا یئ تی و ســــ ــا بن  لوال 

ــ  ــن ــ یألن ــومٍ  یف ــوار ق  ج

 

 لطرتُ شوقاً إلی الممات 

 م حیاتیبغضـنی قُربُه

 )همان(                             

 متولد موصل در ،ادبی استقرار دورة شاعران از ،رفاء :(هـ.ق362-؟)موصلی رفاء ب. سرس

 ا بعدها به شعر وامّ داشت؛ اشتغال رفوگری کاربه ،جوانی در یافت. پرورش و همانجاشد 

 ان،خلک)ابن کشاند. الدولهسیف زدن ،حلب به را او ،ادبیّات به عالقه مند شد.هادب عالق

 ادبیّات در «دیره»و «و مشروب مشموم» ،«و المحبوب المحب»های کتاب (360، 2، ج1968

 مجلد دو در شعری دیوانی ،رفاءسری( 183 :1، ج1351 کردستانی، مردوخ)از آثار اوست. 

 خیال از ،او شعر (3:1344، ج1993 یاقوت،. )نیست خالی و مدح و هجا وصف دارد که از

و  سهل شزبان. استافزوده آن و شکوه رونقبه ،بیانی صنایع بردن کارو به گیردمی مایه او

 فاخوری،ال)انداز است. طنین گوش در ایشادمانه موسیقی ،آن و از است دلپذیر اوزانش

1383: 523 ) 
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نت   کا  مضـــی ما  فی االبرة و 

ها  الرزق فاصـــ     ضـــی ا   ب

 

ــاة  ة     یو اشـــ ا   وجهی صـ

 جــا ی ث  هــا      من  کــانــ 
  (360: 2،  ج1968 خلکان، ابن)

علوی در زمینة علوم ادبی سرآمد بود و دیوان شعری دارد که  هـ(:408-علوس)؟ج. نصیبی

 :3، ج2000؛  صفدی، 99: 6، ج2002شود. )زرکلی، میوفور دیدهصنعت و بالغت در آن به

 محمّدبن»از شاعری به نام  ،ر دمیه القصرهـ.ق( د 467)متوفی: باخرزی که استذکر( الزم به7

ه بهکند کبرد و ابیاتی از او را در رثای متنبی ذکر میمی نام« نصیبی بن محمّدکاتب عبیداهلل

 (26 :تانصیبی است. )ن.ک: باخرزی، بی همین ابوعبداهلل ،احتمال زیاد

ع      عادی يوم مصـــر  ق ر ت عیونُ األ

صافیةل الرّء اق  قء   ــوم   ک ء ت يا يــ

 

ـ   م ن الحسء        ـ ت فی ـ  و طالما سجل

ـوٍل بال ق ود         ـا بی ب ء م ت ـ ـ ـ ـ  مش

 )همان(                                 

است که دیوان شعری در دو  شاعر برجستة موصلی هـ.ق(:543-مسهر موصلی)؟د. ابن

در قسم شعرای شام  ( اصفهانی391 :3، ج1968خلکان، است. )ابنیادگار ماندهاز او به ،مجلد

است. )اصفهانی، های ادبی او نیز اشاره نمودهسرقتو موصل، ضمن ذکر ابیاتی از او، به

که ابیات زیر  استاز خلفای موصل را مدح نموده مسهر، بسیاری( ابن271 :13، ج1964

 ای از مدحیات اوست: نمونه

 فافخر فإنَّک من ســـاللة م شـــر 

ر ّمــا          ل بأ و کن   کــ ا االنــامل 

 

 ع ءوا عماةهم علی التیــــــجان    

ــان    مةُ االنسـ ــ  رُ ر ی قی  بالفضـ
 (391-394: 3، ج1968خلکان، )ابن

معتقد  اشعاری را آورده و ،الدهرثعالبی از او در یتیمه هـ.ق(:545-)؟ موصلی ه. ابودرداء

  (65 :5، ج1983 ثعالبی،)بود. نهاده« سری رفاء»های پا جای گاماست که 
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ــراق و  ـــــ  الجءل دعوا المـــ

لی        ع لرــی أ  حوا ا ف  و صــــا

 

ــو ع ا   و زل      ـــ ـــ ـــ ـــ  فهـ

ــ ــ ل  ــ  ال ــن احــادي  حســ

 )همان(                           

الدین کمال ابن»کنندگان شاعری واالمقام و از مدح هـ.ق(: 564بعد-)؟ نصیبیو. مقدسی

 (  405: 13، ج1959بود که دارای اشعاری زیبا و نیکو است. )اصفهانی، « شهرزوری

ـذا يُصاف ُ م ک الو يءأ       ـ ـ ـه ـ  ف

ـم ُ الرّاسیات        ـ ـی قوّةٌ رحـ ـ  فل

 

فا         باألمنل  ــا ُ  هذا يُ  ــــ  و 

ــل ُ عن   ةٍ م ن جفا    و ر  جـــ

                                               )همان(                                         

است. اصفهانی در عبّاسیستة عصر از شاعران برج هـ.ق(:565بعد -سنجارس)؟ز. خطیب

ت و این اشعار خطیب را که در نهایت رقّ ،«نورالدین زنگی»در خدمت  ،هجری 565سال 

 ( 399: 13، ج1959از برادرش شنیده است: )اصفهانی،  ،سالست است

 عاهءرُـــهم کن ال کنون فی الهوی

ــلمأت من الرَّدی  ــادری ال س  يا س

 

ی ی                  م ي ُهم  ت ی ُ ع  قــ ءمــا  و ا

ینُ     م ین              ي م ی ل فی ا یُن  م يأ  مأن 

 )همان(                              

از اهالی اربل بود که به دنبال کسب علم به بغداد آمد و  هـ.ق(:580-ح. اربلی شافعی)؟

 ( این اشعار از اوست:214: 3،  ج2000ادیب ناموری شد. )صفدی، 

  ُويء  فالءنیا الءنیّة کم دأن ت

 قٍل ء فاق فی اآلفاق ک ّ موفّ

 بمرروهها من اهلها و صحابها 

 کفاق بها من سُـرره و صحابها

جزری، ادیبی فاضل و سخنوری شاعر و با خضرتوماثی هـ.ق(:580-505ط. خضر زرس)

( 1250: 3، ج1993بود. )یاقوت،  از حافظة قوی و محفوظات زیادی برخودار ،اینکه نابینا بود

 این ابیات از اوست:  
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 بت یمــــــــواعــدُ الءهر اد      

یم             ن  بؤ   و ال  مضل  يأ  لم 

 

يُوعأدُ االديـــــــ ُ       نَّمــا   و إ

ــیــ ُ        همــا ن صـ ی ف لی   إال و 

 )همان(                         

، فقیهی فاضل، ادیبی شاعر و دهان موصلیابن هـ.ق(:581-523دهان موصلی)س. ابن

 ،تهدریس داشتی در حمص اقامت و تسخن بود. شعر او مشهور و نغز و زیباست. چون مدّزیبا

علت افراط در (  ظاهراً به57 :3، ج1968است. )ابن خلکان، هم مشهور شده« حمصی»به 

. )مردوخ استوصف شاعری اشتهار یافتهصنعت شعر، سایر کماالتش مجهول مانده و فقط به

 ( از اشعار اوست: 186 :1،  ج1351کردستانی، 

ـ             ـ ـلت   صاد  و حاجـ ـ ـ ـینَّ م  ـ  ک

شق    ص رتُ کع ص ما   ف  م   فی الو ی 

 

ــ یلی ل  میمُ   نونٌ و موضــ أ ر ـــ

 عاشـــقُ الصـــ م امنســـی  محرومُ 

   (1509،  3، ج1993)ياقوت،      

از پیشوایان علم و ادب و استاد در عروض، قوافی،  هـ.ق(:585-الدين اربلی)؟ک. موفق

شعار عربی کی دیوان ا( از او دو اثر ادبی، ی9: 5، ج1968خلکان، نقد شعر و موسیقی بود. )ابن

کنندگان ( او از مدح149: 7، ج2002است. )زرکلی، جا ماندهو دیگری رسائل عربی به

: 5، ج1968خلکان، است. )ابنالدین ایوبی و اشعارش در نهایت دقت و انسجام بودهصالح

 ( این ابیات از اشعار اوست:9

  ُن  دا ٍ بالـــــ ضــا طال بالهأا

ــت مشــ وفا  برم إ  ک   تمک ـــ

 

ها         را ها ف  ک  علی  عرف الر

ـلغ الُیر  ُ اها      ـجرا  ال ي  ـ  ش

 )همان(                           

ی تصنیفات ارزشمند و اشعاری دارا ابن عسکر هـ.ق(:610-عسکرموصلی)؟ل. ابن

برد )ابن از او نام می ،در تاریخ اربل ،مستوفی( که ابن37: 1، ج1968خلکان، )ابن زیباست

 ( در خریده نیز از او اشعاری ذکر شده است:187،  1، ج1980مستوفی، 

     کینّــــی کدعوه لف  ٍ مُحأرَّمل  اقــــول ل  ص ل ی فیصریُ وجه 
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 فمن کعظم اآلثام ق تلةُ مُسلم فإن کان نویأ امثم يرره وُصلتی

 ( 347: 13ج، 1959)اصفهانی،                                                          

مردی دانشمند، ادیب، شاعر و فقیه  هـ.ق(:622-533اسعد سنجارس)م. بهاءالدين 

بودن او غلبه دارد. او امرا و سالطین بسیاری را دیده و همه را با شعر است که جنبة شاعردهبو

دیوان شعر قطور وی را در کتابخانة  ،خلکان( ابن1553 :2، ج1955است. )یاقوت، ستوده

 (  از اشعار اوست:302  :1، ج2002است. )ن.ک: زرکلی، ه دیدهاشرفیّ

 يا ل لـــ جاة  من اسیر دکبُ ُ

 فرــفاه عینُ کمال  فی نفس 

 ف ُـلتُ إ  مأرَّت بوادی ال ضا

 يأفءی الُلیــق ب فسـ  و بمال  

 و کفی کمال الءين عیـنُ کمال 

 مـن کين  هـذا ال َّـف ـسُ الُی  ُ

 (214-216: 1، ج1968 خلکان،ابن)                                                             

است از ادبا قرن هفتم که به دبیری و نویسندگی پرداخته هـ.ق(:631-572ن. احمداربلی)

جای مانده که در بر 4«دیوان الدوبیت» و« دیوان شعر»از او و ( 150، 1، ج2002)زرکلی، 

 ( 184: 1، ج1968طافت است. )ابن خلکان، نهایت رقّت، جزالت و ل

 يومُ ال یــــــامة فی  ما سم تأ ب  

 يرفیـــکأ من هول   کن لستأ ر ل  

 

 من کـــ  هولٍ فرُن م  ُ علی حذ ل 

سفر   إال إ ا  ُقتأ ط م الموت فی ال

 )همان(                                                              

حاجزی، دارای دیوان شعری است که معانی جدید و  هـ.ق(:632-؟اربلی)ي. حا زس

، 1968خلکان، شود. )ابنکلمات نغز در آن فراوان است و شامل شعر و دوبیت و موالیا می

 ( 501  :3ج

ـتأ الءيا  بإ ب ٍ        ـ ـرُق إن جئ ـ ـ  يا ب

فءاق اســـیرُُکم        لک ال لُت  يا جُ   ُق  

 

ن قُ           نی  أو لتــءا من ا لیــک  ع عال   و 

 مشتاق إلیرم کشـــوقمن کــــــ   

 )همان(                              
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دان و شاعر بود و در سرودن مردی ادیب و سخن هـ.ق(:633-572ع. محمّداربلی)

اش از است که در تبعید پدر و خانوادهبسیار ماهر بود. از جمله اشعار او، ابیاتی« الدوبیت«

و تاخت و تاز آنان بر اهالی آن دیار که   «مرند»اربل و مقایسةآن با حملة قوم کرج به شهر

است: )ابن ، سروده5، اتفاق افتاد(هجری 612در سال )هر دو واقعه در یک محدودة زمانی 

 ( 238: 2، ج1968خلکان، 

 إن يأرُن کنرجوا ال ساق من األو

 ف ل ـــــ ا اسوة بمأن جا أت الرر

 طانل ظُلما  و کسر فوا فی التَّ ء ی 

 نرجوا م ــن مرنء جُ علیهم و کُ

 )همان(                           

مستوفی، دریایی از شعر و ادب و سخنوری ابن هـ.ق(:637-564اربلی)مستوفیف. ابن

( که در همة فنون ادب از نحو، لغت، عروض، قافیه، علم 147: 4، ج1968خلکان، بود )ابن

« تمام النظام فی شرح شعر المتنبی و ابی»بیان، اشعار، اخبار و امثال عرب تسلط کافی داشت. 

 خلکان،ابن)است. در شرح نوادر ادبی از جمله آثار او در زمینة ادب و شعر عربی«ابا قُماش»و 

 ( 269: 5،  ج2002زرکلی،  و 47:  و4، ج1968

  عی اهلل لیالت ر   ضَّت ب ربرم

 فمـا قلت إية ب ءأها لمـسامرٍ

 
 هاقصا ا  وحأیّاها الحیا و س ا

 من ال ـا  إال قال قل ی آها

 )همان(                       

معاصرانش اصرار دارند که کسی مانند او در فراوانی  هـ.ق(:639-551اربلی)ص. موسی

فن، از جمله  24وی در که اند است و نیز گواهی دادهعلم و دانش به بغداد روی نیاورده

ستاد ا ی موسیقیت، ریاضیات و حتّطق، هیئفقه، فقه، طب، حکمت، منول اصول دین، اص

کان، است. )ابن خلفی داشتهاست. او در تفسیر و حدیث، تورات و انجیل هم آگاهی کابوده

 ( این ابیات نیز از اوست: 311-317: 5،  ج1968

ـت ک ض  بمالک  قها        ـ ـ ـ  لئن ش ُرف

ما      ُة م     و مر ت فی حفد ال ســـی

 

ــریُ              رتشـ رم  ب نیــا  لرــة الــء م م  ف

 ی امصـــا  فرعون يوســـف رمرن ف

 )همان(                                  
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ظاهر »از فرماندهان عالی رتبه بود که در دربار ملک  هـ.ق(:669 -593ق. عیسی هکارس)

 ،( و در علوم ادبی107: 5، ج2002مقام واالیی داشت )زرکلی،  ،هـ.ق(676متوفی ) «بیبرس

 (  87: 1، ج1364بامردوخ، سرود. )بامتبحر و شعر عربی را نیکو می

 ککح ابأ ا إن غ  تُ ع رم وکان لی

 فما عن  لضا  کانت سُلیمی بأءيلة 

 

 إلی غیر مأ  اکم مراحُ و المامُ 

 بلیلی، و لرن للضرو ات  احرامُ

 )همان(                              

 است. از جملةشاعری با اشعاری با معانی عالی و روحانی  ؟(:-ر. عیسی تموزس هکارس)؟

 و« بَلَط»آن اشعار، ابیاتی است که در نکوهش کسانی که موجبات مهاجرت او  به سرزمین 

 ( 391: 13ج 13، 1959فراهم آوردند. )اصفهانی،  او راازدواج 

ی             عــجل تُ من زألَّتی و من غ لُ 

 سُمــیّت  زهراقأ يا ظالمُ و يا             

 هها کلفُ عُ ءةٍ غ ض ا فی وجـ             

 لمّا  کيتُ ال ّواج فی بأل ط  

 رــا کة  الجا  غیر  مُ ت  لط 

ی  علی  حتّـــی کین ی ن  ُأ

عار بسیاری که اشاست ثعالبی از او یاد نموده و تصریح کرده ؟(:-ش. عبدالسالم نصیبی)؟

 ( 85، 5ج 5، 1983است. )ثعالبی، شدهبه او نسبت داده

 ق ّـــ لتــ  اشتفی ب  لت                    

 و ساة  لی م تءی س می                 

 ف ادنـی  لک اللّمی کلما 

 مُس م عی ی  مس می بهما

 صرف ونحو -2-2-2

 بیشتر و در بود خود زمان اعجوبة او ق(:. هـ392-330قبل)موصلینحوس  نیالف. ابن

 ،4، ج1993 یاقوت،) داشت تام مهارتی ،وو نح صرف مخصوصاً ،شناسیزبانبه مرتبط علوم

 او از( 211: 1381 عبدالجلیل،. )بود« فارسیابوعلى»پروردة  دست ،این زمینه و در( 1594

 ،«الخصائص» ،«سر الصناعه» است کهمانده برجای لغت و ادب ،و نحو صرف در غنی، آثاری

 علی التصریف مختصر» ،«النحو فی ینالتلق» ،«القوافی شرحفی الکافی» ،«المهموزه االلفاظ»

 مختصر» ،«المازنی تصریفشرح فی المصنف» ،«العربیهفی اللمع» ،«الخاطریات» ،«اجماعه

 والتنبیه اللمع» ،«شعراءالحماسه اسماء اشقاقفی  المنهج» ،«التعاقب» ،«والقوافی العروض
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 کان،خلابن. )هستند جمله آن از« اذالشوشرحفى المحتسب»و «لمقتضب» ،«وتبصره والمهذب

 ( 247: 3ج ،1968

 یکس و معتقداست برشمرده و نحو صرف لغت، ادب، مردان ترینحاذق از را او ،یاقوت

 نمبی ،او« سرالصناعه»و  «المنصف». نیست او از ترعالم آن، و فروع و اصول صرف علم در

-258 :3ج، 1367 وکیلی، محمّدابو. )است صرفى مباحث بررسى در او و محکم زیبا اسلوب

 را او ،بسیاری ند؛ندار نظر اتفاق ،او ادبی هایوگرایش نحوی مکتب دربارة محققان (253

( 247 :3ج، 1968 خلکان،ابن. )دانندمی بغداد مکتب پیرو را او نیز و گروهی بصری

 لغت ،بانز دستور در را او آفرینتحول  ونقش اهمیت ،«سر الصناعه»و  «خصائص»های کتاب

 سازد. می آشکارتر و آواشناسى

، شده گردآوری درآن شناسیزبان موضوعات همة که است المعارفیدایره ،«خصائص»

 بررسی مورد و آواشناسی زبان و منشأ اصل ،و کالم فقه اصول پایة بر نحو علم اصول

 و در است عربی زبان هایصوتوم هاصامت دربارة ،«سرالصناعه»همان( ). استقرارگرفته

 از فرد آخرین، جنىابن گمانبی. استشده بحث حروف مخارج دربارة خصوصبه ،آن

 ابتکار همین و بود استوار قیاس پایة بر او هاینوآوری. استبصره مکتب گرایانقیاس سلسلة

 نمود؛ یلتبد علم این ندانشمندا ترینگذارتأثیر از یکی به را او ،«نحوی قیاس ساختار »در

 بسیاری او. بیفزاید نحو در قیاس  ساختار بر چیزی نتوانست کسى دیگر او ،از پس کهچنان

 ألیفت اساس بر همین را «الخصائص» و نهاد کالم و اصول موازین براساس را نحوی مسائل از

  (253-258  :3، ج1367؛ ابو محمّدوکیلی، 95 تا،بی ندیم، ابن. )نمود

دست بود که علمای نحو و شاعری نابینا و چیرهاز  هـ.ق(:639-خبّاز اربلی)؟بنب. ا

شرح اللّمع ألبن »، «شرح المقدمه الجزولیه»گذاشت. ازجمله: تصانیف متعددی از خود برجای

معطی الغره المخفیه فی شرح الدره األلفیه ابن»، «النهایه فی النحو»، «التوجیه فی النحو»، «جنی

 (117 :1، ج2002ابن انباری. )زرکلی،  "«ان العربیهشرح میز»و

صابغ، در صرف و نحوی، مشهور به ابن اءابوبق هـ.ق(:643-556صابغ موصلی)ج. ابن

 ،ابوقاسم زمخشری« المفصل»نحو، حدیث و علوم عربی احاطة کامل داشت. او بر کتاب 
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است. نیز شرح نمودهجنی را ابن« التصریف»است. او همچنین شرحی شایان تقدیر نوشته

 ( 194 :1، ج1351)مردوخ کردستانی، 

 بالغت و نقد -2-2-3

 فن در ویژهو ب سرآمد ادب فنون همة در ق(: هـ.637-558) اثیر  زرسابن  ضیاءالدين

 معمول طریقة همان او نیز ِنگارش شیوة( 690-693: 1972 پاشا،. )داشت نبوغ نویسندگی

 ،چیز هر از بیش و دارد شهرت فاضل قاضى طریقةبه که است وبیانایّ عصر در نویسندگی

 بر عالوه او. است انشایى متون در و اشعار و احادیث آیات و تضمین تخیلى معانى بر مبتنى

 ماهرانة و گزینش بررسى ،مطالعه با  ،عصر فنون و علوم بیشتر با وآشنایى اطالع وسعت

 فن  و تالش نمود پرداخت بالغت فنون در متعدد آثار تألیفبه ،و بیان معانى هایکتاب

 آن کاربردی هایو شیوه بالغت آموزش نماید و روش منتقل و هنر علم میدان به را نگارش

« اثیرابن» فشارکی،لسانی)کند.  تشریح همگان برای را بالغت ملکة تکوین و چگونگى

 الوشی»، «والشاعر الکاتب ادب فی السائر المثل»: از عبارتند او اتتألیف (705-78: 2، ج1367

 من ظومالمن صناعه فی الکبیر الجامع» ،«البیان علم فی البرهان» ،«المنظوم حل فی المرقوم

 خلکان،ابن. )«ومنش ت ترسل دیوان»و «االنشاء علمفی  المخترعه المعانی» ،«المنثور و الکالم

 ( 392: 5ج  ،1968

 رد عظیم تحولی که شد موجب شعرشناسى، در ضیاءالدین خاص و مهارت ادبى ذوق

 نظیر کهچنانآن یافت،دست ایو ارزنده تازه نظریات به ادبى نقد در او. شود ایجاد نقد ادبی

 «عرالشا و الکاتب ادب فی السائر المثل»یافت.  اخیر قرون در توانمی تنها را، او آرای از برخى

 نمانده دگینویسن فنون از چیزی کتاب این در ،خلکانابن گفتة به و ستاو اثر مشهورترین

 قواعد متضمن ،کتاب ( این391: 5ج ،1968 خلکان،ابن)باشد. نکرده ذکر رااثیر آنابن که

 کتابی و بهترین است زمینه این در صائب و نظریات استوار هاییحجت از و لبریز ادبی نقد

. ستاشده تألیف ،ششم سدة از پس ،عبدالقاهرجرجانی هایاندیشه از تأثّر بدون هک است

 استعاره، مجازبودن جمله از نمود؛ مطرح ایتازه هایدیدگاه ،کتاب این در اثیرابن

 استعاره ربارةد پیشینیان آرای و بررسی و مجاز حقیقت از بحث و تشبیه، تمثیل بودنمترادف
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 بالغت و ادب قواعد اثر، این در اثیرابن» (705-78 :2ج ،1367 شارکی،فلسانی. )آن و اقسام

 علم دانشجویان بر را خود دروس که استادی و چون استگنجانده ماهرانه ایشیوه به را

 این، از گذشته است، و جالب مبتکرانه او تدریس روش. شودمی گرجلوه کند، القاء بالغت

و  راشع از متقدمین اقوال ذکر به ابتدا او. است دتمجی درخور نیز تألیف حسن حیث از

 اثیرابن. دهدقرارمی بررسی مورد تطبیقی طور به را اقوال این آنگاه پردازد،می نویسندگان

 تقلید ضمن ،شینپی نویسندگان که کرد ترسیم و نثر کتابت در را جدیدی شیوة ،کتاب این در

و  سلیم ذوق محورقراردادن با او( 548 :1383 فاخوری،ال.« )بودند دور آن از کورکورانه

 دوباره حیاتی را ادبی نقد خویش، نقدی هایدر دیدگاه تاریخی رویدادهای به پرداختن

 هایبحث زو نی واحادیث قرآن بالغت باب در ونکاتی دقایق به ،«السائرالمثل »در  او. بخشید

 به ،او از قبل بالغت علمای از یکهیچ که استنموده توجه ادبی، و سرقات و اطناب ایجاز

 نمشهورتری از ایعده بر و شورش و خودستایی اعجاب به را او و همین بودندنپرداخته  آن

 را دنق علمای از بسیاری تراشیو اشکال گیریخرده که جایی تا نمود وادار عرب ادیبان

 المثل علی رالثائ نصره»زو نی حدید ابیابن «السائر المثل علی الدائر الفلک». داشت دنبالبه

 ادعاست )همان(  این بر دلیلی ،صفدی «السائر

 علمای این مناطق ،غیر از علوم ادبی و لغوی که به آنها اشاره شد کهاست  ذکر الزم به

 دیگر یطور مفصل مجالبه آن به پرداختن در سایر علوم عربی و اسالمی به نبوغ رسیدند که

 شود: وار به اسامی و حوزة فعالیت آنان اشاره میهرستا در این فرصت فمّطلبد؛ امی

 مستوفی ابن ،(ق. هـ630-555) جزری اثیر مؤرخابن عزالدین نويسی:سیره و نگارستاريخ

-266)موصلی  نقاش تفسیر:ق(؛ .هـ654-593)موصلی شعار ابن و (ق.هـ637-564)اربلی

 خضر مال ،(ق.هـ560-471)جَزری  زیبر ابن ق(،.هـ306-؟)رسعنی ضریر فقب:ق(؛ .هـ351

-516)مارانی هذبانی ضیاءالدین ،(ق.هـ 577  -514) جزری ابراهیم ،(ق.هـ567-478)اربلی 

 حديث: ؛(ق.هـ622-575)اربلی احمدو  (ق.هـ608-538) اربلی عمادالدین ق(،.هـ602

 عسکر و (ق.هـ622-557)موصلیعُمرَوَرانی  و (ق.هـ606-544) جزریاثیر محدث ابن
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  ،(ق.هـ494-؟)موصلی طوق ابن نويسی:خوش و موسیقی ؛(هـ565/636)نصیبی عدوی

  ق(..هـ625 بعد-؟)سنجاری کاتب و (ق.هـ618-؟) موصلی یاقوت

  گیرسنتیجب -3
 :نمود خالصه زیر موارد در توانمی را نوشتار این از حاصل نتایج

 ردنشینک مختلف مناطق سهم و فرهنگی، جغرافیایی قرابت به توجه با ،عبّاسی دورة در-1

 خود هک(عمر ابن جزیره و العین راس اربل، سنجار، نصیبین، هکاری، موصل،) «دیارربیعه»

 انکارلِقابغیرِ و ادبی عربی علوم و غنای شکوفایی در داشتند، قرار جزیره منطقة قلمرو در

. بود یعلم نظر از بغداد عیار تمام آیینة ،انعبّاسی دوره در مناطق این گفت توانمی و است

با پرورش اندیشمندانی ادیب،   ،موصل، اربل، سنجار و جزیره ابن عمر ،در میان این مناطق-2

اسطة وبه خود و مدارس برکت به «موصل»دَین خود را به  ادب عربی به خوبی ایفا نمودند. 

« خطیب»وجود  یمنهب «سنجار» جنی؛و ابن« مسهرابن»، «رفاء سری»فرهیختگانی چون حضور

ابن  جزیزه» و« مستوفی ابن» چون اندیشمندانی پرورش با ،«اربل» سنجاری؛« بهاءالدین»و 

 ادب رد و اسالمی فرهنگی علمی، نظر از ،اثیرهاکسانی چون ابن و ادبی علمی نبوغ با «عمر

 و ربیع علوم کهبل آوردند، ارمغان به منطقه برای را آورینام تنهاو نه گردیدند مطرح عربی

 اندیشمندانی -3. بخشیدند قوام و دادندقرار تأثیر تحت سخت را اسالمی فرهنگ و دانش

و  غتبال در «اثیر جرزیضیاءالدین ابن» و نحو، صرف پیشبرد در ،«جنی موصلیابن»چون

 .دندش چشمگیری تحوالت و منشأ گذارتأثیرغزل،  و شعر در « سری رفاء موصلی»نقد و 

 اهيادداشت
 دجله» رود دو میان هایسرزمین بر مشتمل که را النهرین بین شمال منطقة مسلمان، دانان. جغرافی1

  ( 4، 3، ج1978شداد،  ابن.) اندنهاده نام «جزیره» است،«فرات و

 .جبیر ابن فرنامةس از نقل به، نَصیبینُ{ الدنیا من حَظّی لَیتَ یا/ لَها فَطِبتُ یوماً لی نصیبینُ طابت}.2

 (36 :1386 نیا،بهرامی)

 سنجار، متعدد هایخانقاه و مدارس برشمردن ضمن ،(ق.ه684) شداد ابن عزالدین . هرچند3 

 «الکم بن بَلَندی »فرزندان اسامی ،«آمِد و هَیت سنجار،» که استگفته اشتسمیه وجه درخصوص

 (39 :1386 نیا، بهرامی. )استشده اطالق آنجاها بر نامشان و گزیدند مسکن مناطق این در که است
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 و رفته یعرب به که است بیتی دو رباعی، هایاسم از یکی آید،برمی مختلف منابع از کهچنان. آن4

 عربی کلمة از ایرانیان و «بیت دو» فارسی واژه از هاعرب ،ترتیب بدین شود،می گفته «الدوبیت»

 (13-14 :1374 شمسیا؛. )کنندمی استفاده «رباعی»

از توابع آدربایجان روی « مرند»مردم کرج به شهر ،هجری 612در سال   ،خلکاننا به گفتة ابن. ب5

، 2، ج1968آوردند که نزدیک اربیل بود و در آنجا کشتار وقتل و ناامنی ایجاد نمودند. )ابن خلکان،

238 ) 
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