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چکیده
بررسی نقش کردها در تحوالت مختلف ادب عربی در حوزة ادبیات تطبیقی مکتب فرانسه میگنجد؛ زيرا
اديبان قومی در ادبیات ملتی ديگر تأثیرگذار بودهاند .در دورة عباسی ،زبان و ادب عربی با همت
انديشمندان ملیتهای مختلف مسلمان بیش از هر دورة ديگری شکوفا شد که در اين میان سهم کردها
برجسته است .هرچند انديشمندان کرد در حوزههای مختلف زبان و ادبیات عرب ،خدمات ارزندهای به
زبان قرآن نمودند ،اما نقش و تأثیر آنها ،در تحوالت علوم ادبی و زير شاخههای آن مانند صرف و نحو،
بالغت و نقد ،و نیز علوم مرتبط به لغتشناسی و نگارش فنی ،بارزتر است .لذا اين نوشتار بر آن است تا
ضمن تبیین جايگاه حقیقی کردها ،نقش تأثیرگذار آنها را در تحوالت حوزههای مختلف علوم ادبی
مشخص نمايد و يافتههای آن حاکی از اين است که در دوران عباسی ،با حضور مؤثر ادبای کردتباری
چون ابنقتیبه دينوری و ابنجنی موصلی ،تصويری متمايز از صرف و نحو عربی ارائه گرديد .از ديگر
سوی آثاری چون الشعر و الشعراء ابنقتیبه ،الموازنة آمدی والمثل السائر ابناثیر در نقد ادبی و
شاهکارهای ابوعلی قالی در لغت شناسی و نیز آثار بر جای مانده از صائبی حرانی و خطیب حصکفی در
نثر فنی و مصنوع ،تحولی عظیم در زبان و ادب عربی ايجاد نمود.

واژههای کلیدی :دورة عباسیان ،علوم عربی و ادبی ،کردستان ،اديبان کرد ،ادبیات تطبیقی.
* .رايانامة نويسندة مسئول:

sh.zahiri@cfu.ac.ir
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 .1مقدمه
واکاوی تاريخ ادب عربی در دورة عباسی (132/656هـ.ق) نشان از شکوفايی تمدن اسالمی
و به موازات آن زبان عربی دارد و آنچه در اين راستا غیرقابل انکار است ،نقش مؤثر
ملیتهای مختلف از جمله ملت کرد -باتوجه به پیوندهای سیاسی ،زبانی ،فرهنگی و
اعتقادی کردها -در رشد اين زبان است .با عنايت به اين نقش ،اين پژوهش برآن است
که گوشهای از فعالیت ادبی کردها را در زمینة علوم ادبی بررسی و زمینة تأثیرگذاری و
تأثیرپذيری آنها را در اين حوزه مورد مداقه قرار دهد.
از آنجا که نظرية ادبیات تطبیقی اسالمی ،ادبیات را عاملی وحدتبخش میان
ملتهای اسالمی میداند که به عنوان رهیافتی نوين در عرصة ادبیات و نقد مطرح است
و ملل اسالمی را از طريق بررسی مناسبات آثار ادبی آنها ،به يکديگر نزديکتر میکند.
لذا اين مقاله ،با هدف تقارب آراء و تفاهم فکری بیشتر میان کردها به عنوان يکی از
اقوام اصیل ايرانی و عربها و نیز برای زدودن تعصب نژادی که از دغدغههای فعاالن
عرصة ادبیات تطبیقی است ،به نقش فرهیختگان کرد در پیشبرد علوم عربی و ادبی
دوران عباسی میپردازد.
از همان آغاز که عربها با به دست گرفتن لوای اسالم ،کشورهای همسايه را
گشودند ،کردستان به سبب همجواری با عراق از نخستین مناطق پذيرای زبان و فرهنگ
عرب بود .در دورههای اسالمی و اموی ( 40/132هـ .ق) اديبان کرد ،ضمن محافظت بر
زبان مادری خود ،به فراگیرى زبان عربی متمايل گشتند .در دورة عباسی اول ،با کاهش
تبعیضات نژادی ،خدمات علما و ادبای کردتبار در زمینة زبان و ادب عربی آغاز شد و در
دورة دوم عباسی به اوج خود رسید .در طی اين دوران انديشمندان کردستانی ،با خلق
آثاری ارزشمند ،نقش مؤثری در شکلدهی ،رشد و تکامل زبان و ادب عربی ايفا نمودند.
دينوری مؤلف الشعر و الشعراء در جريان تحوالت ادبی ،نقشی عمده داشت و برخی
ديگر نیز نظیر ابن اثیر و آمدی ،پايههای علوم بالغی و نقد ادبی را با آثاری چون الموازنة
و المثل السائر بنیان نهادند .ابوعلی قالی با ارائة قالب فنی األمايل و اسلوب خاص آن،

حرانی و حصکفی نیز با شاهکارهای ادبی خود در نثر فنی ،منشأ تحوالتی عظیم در
حوزة ادب عربی گرديدند.
شايان توجه است که اهتمام فرهیختگان کرد به زبان و ادب عربی ،تاريخ ادبیات اين
دوران را جلوهگاه نمايش آثار آنها نموده و غنای اين آثار ،جايگاهی واال را در اين عرصه
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به فرزانگان کرد اختصاص دادهاست .بنابراين تعیین اين جايگاه و تبیین سهم واقعی آنان
در تحوالت ادبی اين دوران ،ضروری به نظر میرسد.
«و آنچه ضرورت تبیین اين امر را بیشتر میکند ،اهمال و سکوتی است که در آثار پیشینیان
وجود دارد و نیز برخی ديدگاههای بدبینانه در مورد چگونگی مسلمان شدن کردهاست که چنین القا
میکنند که آنها به خواست خود مسلمان نشدهاند و توجه آنها به زبان عربی حاصل پروژة تعريب اجباری
است که توسط حکام عرب صورت گرفته است» (رسولنژاد و همکار.)10 :1388 ،

سؤاالتی که در اين زمینه مطرح میشود اين است که:
 .1ادبای کرد چه نقشی در تحوالت ادبی دورة عباسی داشتند؟
 .2سهم علمای کرد در ايجاد و شکوفايی علوم عربی و ادبی در اين دوران چه بودهاست؟
الزم بهذکر است برخی مقاالت و پايان نامهها گوشهای از فعالیتهای اديبان کرد را
در دورههای مختلف بهتصوير کشیدهاند که میتوان به پاياننامة آقای حسامالدين
خاکپور با عنوان «عربیسرايان معاصر کرد  ،1392،دانشگاه تهران» و نیز طرح پژوهشی
(نقش کردها در زبان و ادب عربی از دورة عثمانی تا معاصر ،1388 ،دانشگاه کردستان)
آقايان عبداهلل رسولنژاد و حسن سرباز ،اشاره نمود .اما تاکنون نوشتهای مستقل ،علمی
و جامع به بررسی فعالیت اديبان کرد ،نپرداخته است و امید است اين مقاله مدخلی
برای بخش جامعتر در زمینة خدمات متقابل اسالم و کردها شود.
روش کار نوشتار به اين گونه است که با بیان داليل شکوفايی ادبیات عرب در
کردستان ،شرحی مختصر از محیط زندگی و زندگینامة نويسندگان کردتبار ارائه شده
است و برای روشن شدن زمینههای تأثیرگذاری و تأثیرپذيری (غنیمی هالل،)331 :2004 ،
به آثار و تألیفات و نیز اساتید و مراکز علمی که نويسندگان از آنها بهره علمی گرفتهاند،
اشاره شدهاست و در ادامه با بررسی آثار و تلفیق نظرات گوناگون ،تأثیر هر نويسنده در
يکی از حوزههای علوم عربی و ادبی مورد مطالعه قرار گرفته ،تا سهم و جايگاه واقعی
کردها بهعنوان پیکرهای از فرهنگ و تمدن ايرانی اسالمی ،در تحوالت زبان و ادب عربی
فراروی خوانندگان قرار گیرد.
 .2عوامل شکوفایی ادب عربی در کردستان
سرعت ورود زبان و فرهنگ عربی به مناطق کردنشین بسیار قابل توجه بود .اين زبان در
کردستان ،مراحل شکلگیری ،شکوفايی و تکامل خود را مرهون داليل و عوامل متعددی
است از جمله :الف :کتابت ديوانها؛ دراين دوران اديبان بسیاری از کردستان به کتابت
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ديوانهای عربی روی آوردند و برای پیشبرد صناعت خويش و تدرب در آن ،به تکاپو
افتادند و حتی توانستند در اين زمینه بر نويسندگان عرب پیشی گیرند .نقل است که
صابیءحرانی (384/313هـ .ق) بخش عمدهای از عمر خود را در نوشتن رسائل ديوانی
بهسر برد (ثعالبی )287/2 :1983 ،و تأثیر ادبی نسبتاً عمیقی در نثر عربی از خود بر جای
نهاد .روايات مکرری که نويسندگان و جامعان منتخبات از سخنان وی نقل کرده اند،
دلیلی بر اين ادعاست .ب :رويکرد به فرهنگهای بیگانه؛ در اين دوره ،رويکرد گسترده
به فرهنگهای گوناگون ملل مختلف ،موجب توسعة فرهنگ و ادب عربی شد .در
کردستان و بويژه در مناطق رها ،نصیبین و حران به دلیل انتشار تفکر و فرهنگ يونانی،
مباحث فلسفی ،هنر و موسیقی ،تصنیف و اشتغال به علوم مختلف بیشتر از ساير مناطق
رواج يافت (فاخوری :د.ت . )523/1 ،.از داليل عمدة انتشار و گسترش اين فرهنگها در
کردستان نقل و ترجمه و وجود مدارس بود.
ج :نقل و ترجمه؛ متون ترجمه شده از منابع يونانی ،سريانی ،فارسی و هندی
سرچشمه میگرفت .منابع يونانی که به مراتب بیشتر از منابع ديگر بود ،در مناطق رها و
حرّان انتشار يافته بود (عبدالجلیل )159 :1381 ،و در انتقال ذخائر علمی يونانی به زبان
عربی نقش مهمی بر عهده داشتند.
د :وجود مراکز و مدارس علمی و ادبی؛ بهدنبال ارتقای علمی اين دوران ،در مراکز
خالفت چون بغداد و دمشق و حلب ،دارالعلمها و کتابخانههايی به اسمهای مختلفی
چون بیتالحکمه و نظامیه ايجاد شده بود .وجود اين کانونهای علمی در حلب و شام
به سبب نزديکی مناطق کردنشین موصل ،ديار بکر ،ديار ربیعه و ديار مضر به آنها ،تأثیر
بهسزايی در حیات عقلی و علمی کردها داشت  .از ديگر سوی به موازات اين پايتختهای
علمی ،در تمام سرزمین کردستان ،مراکز علمی و ادبی ايجاد گرديد ،که از عوامل بسیار
مهم در پیشبرد ادبیات عرب در کردستان به شمار میرفت.
 .3مراکز علوم عربی و ادبی کردستان و ادبای آن
کتابهای تراجم و تاريخی که به جمعآوری آثار ايرانیان عربیسرای پرداختهاند و بر
اساس مناطق جغرافیايی تقسیمبندی شدهاند ،بخشی را به کردستان و اديبان اين ديار،
اختصاص دادهاند که از نقش تأثیرگذار آنان در تحوالت علوم و ادب عربی حکايت دارد؛
لذا در ادامه سعی بر اين است ضمن معرفی مختصر اين مراکز ،بر سیمای دانشوران
برجستة اين مراکز ،پرتويی افکنده شود.
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 .1-3دینور و ابن قتیبه

دينور از شهرهای کردنشین و در دوران ساسانیان از شهرهای مهم کرمانشاه و اکنون
بخشی از توابع شهرستان صحنه و بازماندة شهر باستانی دينور است که در اثر زلزله
تخريب شده است .اوج اهمیت علمی و شکوفايی ادبی دينور قرن چهارم و همزمان با
حکومت آل حسنويه بود ،زيرا امرای حسنويه در عمران و آبادانی آن بسیار تالش نمودند
(امیری.)51-53 :1391 ،
دينور در زمان عباسیان همزمان با عصر درخشان فرهنگ و تمدن اسالمی با
مرکزيت بغداد ،آيینة تمام نمای بغداد از نظر اجتماعی ،علمی و فرهنگی بود .نام اديبانی
چون ابن قتیبه و ابوحنیفه برای اثبات ديرينگی فرهنگی اين منطقه کافی است .اين
اديبان دانشمند در علوم گوناگون منشأ خدمات ارزندهای به زبان و ادب عربی بوده و
باعث مطرح نمودن اين منطقه از نظر علمی ،فرهنگی و اسالمی شدند و زبان و ادبیات
عرب را سخت تحت تأثیر قرار داده و قوام بخشیدند.
ابنقتیبه دينوری (276/213هـ .ق).؛ ابومحمد بنقتیبه دينوری ،يکی از برجستهترين
اديبان قرن سوم هجری است .اصلیت او ايرانی و با مهاجرت پدرش به شهرهای مختلف
عراق ،در کوفه يا بغداد به دنیا آمد (ابن خلکان.)43/3 :1968 ،
ابنقتیبه که بهدلیل اقامت طوالنی و مسند قضا در دينور ،به دينوری مشهور گشت،
در اين منطقه بیشترين تألیفات خود را انجام داد (ابن نديم :د.ت )85 :و به اوج اشتهار
اجتماعی و علمی رسید.
دينوری نزد اصمعی و جاحظ از استادان بصره به علمآموزی ،او بعدها در همة علوم
رايج زمان خود چون نحو ،لغت ،شعر و نقد ،خطابه و نیز قرآن مهارت کافی يافت و
نمونة عالی يک دانشمند شد (امیری 119 :1390 ،و .)118

مهمترين آثار دينوری عبارتند از :أدب الکاتب ،عیوناألخبار ،الشعر و الشعراء،
املعارف ،اإلمامة و السیاسة ،جامع النحو ،فضل العرب علی العجم ،معاين الشعر ،املسائل و
األجوبة ،طبقات الشعراء ،الرد علی الشعوبیة ،مشکل القرآن ،العرب و علومها ،املشتبة من
احلدیث و القرآن ،األشربة ،غریب القرآن ،الرجل و املنزل و دالئل النبوة (زرکلی.)137/4 :2002 ،

 .2-3منازگرد و ابوعلی قالی

اخالط يکی از شهرهای کردستان ترکیه و در کنار درياچة وان قرار گرفته است .طبق
گفتة حموی منازگرد ناحیهای مشهور بین اخالط و بالد روم بود (.)2626 /3 :1955
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اين دو منطقه که در سالهای اول فتوحات اسالمی فتح شدهاند (بالذری)176 :1425 ،
از ديرباز مأوای تیرههای مختلف از طوايف کرد روادی بوده (ديانت« ،اخالط» دائرةالمعارف:

 )197که خاندان ايوبیان بدان انتساب داشتند.
اخالط و توابع آن ،در دورة عباسیها به عنوان يکی از مراکز فرهنگی ،کانون علم و
عرفان شده بود ،و توانست با پرورش شخصیتهای عالم و اديبی چون ابوعلی قالی ،بر
شدت و خروش تمدن اسالمی و فرهنگ و ادب عربی پیش از گذشته بیافزايد.
ابوعلی قالی (356/228هـ .ق).؛ ابوعلی بن سلمان قالی ،يکی ديگر از نمايندگان کرد در
زمینة علوم ادبی قرن چهارم هجری است که در منازجرد از توابع دياربکر ديده به جهان
گشود ،او پس از آنکه در بغداد ،ادب را از ابندرستويه (فو347هـ.ق ).و ديگران آموخت ،به
جهانگردی پرداخت (حموی.)729/2 :1993 ،
قالی در سال330هـ .ق .بنا به دعوت عبدالرحمن ناصر خلیفة اموی اندلس
(300/350هـ.ق ).به قرطبه رفت و بهواسطة عواملی چند سردمدار نهضت علمی و ادبی
اندلس گرديد .او کتاب امالی و ديگر آثار خويش در اين شهر به نام خلیفة اموی و

پسرش تألیف کرد و همانجا درگذشت .األمايل ،البارع يف اللغة ،املقصور و املمدود ،فعلت و
أفعلت ،از جمله آثار او هستند (ابنخلکان 226 /1 :1968 ،و .)227

 .3-3حران و صابیء حرانی

حران نخستین شهرى بوده که پس از طوفان نوح بنا شده و نام خود را از هاران برادر
ابراهیم(ع) بنیانگذار آنجا ،گرفتهاست (حموی .)873/1 :1955 ،اين شهر از سکونتگاههای
ديرين کردها بوده که امروزه در استان کردنشین شانلی اورفای واقع در جنوب شرقى
ترکیه و در مرز سوريه ،شهرى کوچک است و بار تاريخی آن را به دوش می کشد.
صابیء حرانی(384-313ه.ق)؛ ابواسحاق بن زهرون حرانی ،جد صابیء است .او صائبی
مذهب بود و در دربار خالفت اعتباری زياد داشت و با اينکه پیشنهاد وزيری عزالدوله را
در قبال مسلمان شدنش نپذيرفت ،با مسلمانان حسن معاشرت داشت .وی در
نوشتههايش آيات قرآنی را بهکار میگرفت .حرانی آثار گرانبهايی از خود بر جای نهاد
(ثعالبی.)2/287 :1983 ،

الصايب و الشریف

کتابهای اخبار أهله ،اهلفوات النادرة و ديوان شعر و نیز رسائل

الرضة از جمله آثار او هستند (زرکلی.)78/1 :2002 ،
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 .4-3موصل و ابن جنی

موصل يکی از شهرهای کردستان عراق که بر ساحل غرب دجله قرار گرفته و مرکز ديار
ربیعه بود و وجه تسمیة آن به خاطر واقع شدن در محل اتصال شاخههای مختلف رود
دجله بوده است(حموی.)2653 /2 :1955 ،
اين شهر بنا به گفتة ابن حوقل مسکن سلطان جزيره و در درهها و کوهپايههای آن،
قبائل کردی چون هَذَبانی ،حُمیدی و الری ،يیالق و قشالق میکردهاند و از توابع آن
سُوق االحد (يکشنبه بازار) بودهاست که کردها در آن به تجارت مشغول بودهاند .از ديگر
توابع آن کفرعَزّی بوده که در اطراف آن نیز کردها سکونت داشتند ( .)196 :1992در
شرق اين شهر دژ حُمیدیة نیز متعلق به کردهای حُمَیدی و در شمال آن دژ عِمادیة واقع
شده که در دست کردها بود (بهرامینیا.)36 :1386 ،

هر چند حمالت سهمگین مغوالن به منطقة جزيره ،آبادانی و رونق موصل را به افول
کشاند اما موصل در دوران خالفت عباسیان ،به علت مجاورت با بغداد و وجود مدارس
مترقی متعددی چون باب الشط و مارکوريیل (موصلی .)93/1 :1923 ،يکی از کانونهای
مهم و فعال زبان و ادب عربی بود که علمای بزرگی در آن به ظهور رسیدند.
ابنجنی نحوی موصلی(قبل392 /330هـ .ق).؛ ابوفتح عثمان بنجنی ،ازتبار کردهای
موصل است (مردوخ کردستانی .)183/1 :1351 ،او در بیشتر علوم مرتبط به زبانشناسی
مخصوصاً صرف و نحو و لغت مهارت داشت .ابنجنی به دربارهای حلب و حکومتهای
شرقی اسالم ،رفت و آمد داشت و همانجا با متنبی آشنا و از ديدگاههای ادبی او ،تأثیر
پذيرفت (ابنخلکان.)248/3 :1968 ،
وی از برجستهترين شاگردان ابوعلی فارسی است .خود او نیز شاگردان بسیاری از
جمله ثمانینى ،عبیدهلل سسمى ،عبدالسالم بصری و ...تربیت کرده که بعدها هرکدام از
آنها ،نامآورانی مهم در عرصة ادب عرب شدند .عالوه بر اين بسیاری از نويسندگان
متأخر ،شريفرضى و سیدمرتضى را نیز از شاگردان او برشمردهاند (وکیلی« ،ابن جنی»
دائرةالمعارف.) 254 :

از او آثاری ارزشمند در صرفونحو و لغت برجای ماندهاست که مهمترين آنها

عبارتند از :سر الصناعة ،اخلصائص ،األلفاظ املهموزة ،الکايف يف شرح القوايف ،املصنف يف شرح
تصریف املازين ،املقتضب و احملتسب يفشرح الشواذ (ابنخلکان.)247/3 :1968 ،
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 .5-3آمد و بشر آمدی

آمد همان دياربکر امروزی ترکیه است که بر فراز کوهی در غرب دجله بنا شده و به
سبب ديوارهای سنگی سیاه که آن را در میان گرفته ،قَرَه آمِد هم گفته میشود
(ابنحوقل .)201 :1992 ،اين منطقه از مواطن ديرين کردها به حساب میآيد و جزء قلمرو
دولت کرد بنی مروان ( 479-380ق) بودهاست .اگرچه با سقوط اين دولت در اين سال،
کمکم ترکها در آن نفوذ کردند ،اما همچنان صبغة کردی خود را در طول تاريخ حفظ
کردهاست (بهرامینیا.)42 :1386 ،
آمد همواره دارالعلوم بوده (صفیزاده )24 :1380 ،و در طول دورة خلفای بنیعباس نیز
خاستگاه ظهور دانشمندان نامی در زمینة علوم عربی و ادبی بوده است.
حسنبن بشرآمدی(498-371ه .ق).؛ اجداد او از آمد ،ولی تولّد و وفاتش در بصره
بود .وی که به خوبی شعر میسرود و در نقد استاد بود (حموی ،)847/2 :1993 ،در بغداد
علم لغت و نحو را نزد بزرگانی چون اخفش ،زَجّاج ،ابنسرّاج ،ابندُرَيد و نَفطويه آموخت
(حموی.)39/1 :1955 ،

از وی آثار ادبی و انتقادی بسیار به يادگار مانده است ،از آن جمله :املوازنة بنی الطائینی
أيب متام و البحتي يف الشعر ،املؤتلف و املختلف ،اخلاص و املشتک ،فعلت و أفعلت ،معاين
شعر البحتي ،النثر املنظوم ،تبینی غلط قدامة بنجعفر يفکتاب نقد الشعر ،تفضیل شعر
امرءالقیس علی فعلت و أفعلت و ديوان شعر (زرکلی.)185/2 :2002 ،

 .6-3حِصن کَیفا و خطیب حصکفی

حصن کیفا (شرناخ کنونی)؛ شهری کهن و دژ سنگی که امروزه در جنوب شرقی ترکیه در
استان ماردين واقع و به حسنکیف معروف و از توابع استان بتمان به شمار میرود .از
جزئیات استیالی مسلمانان بر آن اطالع دقیقی در دست نیست ،اما احتما ًال آنجا نیز
هم زمان با فتح ديار بکر در سال بیستم هجری فتح شده است .شخصیتها و عالمانی را
که به حصن کیفا منسوب بودهاند حَصکَفی يا حِصنی خواندهاند.
خطیب حصکفی(551-459ه.ق)؛ ابوفضل بن حسینطنزی معروف به خطیب حصکفی
متولد طنزه از توابع دياربکر است .وی از مشاهیر ادبا و شعرا و در علم نحو استاد بود.
خطبههای مشهور و گفتار دلنشین او و نیز ديوان شعر و مجموعة رسائل او ،گواه
بارزی بر اين ادعاست.
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حصکفی تحصیالتش را در حصن کیفا شروع کرد .سپس به بغداد آمد و نزد خطیب
تبريزی تلمذ نمود .زمانی که در علوم ادبی و دينی پخته شد به بالد شام برگشت و در
میافارقین دياربکر مسکن گزيد .الزم به ذکر است که او دارای گرايشهای صوفیانه نیز
بوده و بنا به گفتة ابنخلکان ،همانگونه که از اشعارش پیدا بود ،به تشیع گرايش داشت

( .)209/6 :1968کتاب عمدة اإلقتصاد در صرف و نحو و القصیدة الضادیة در لغت از جمله
آثار اوست (پاشا.)661 :1972 ،

 .7-3جزیرة ابن عمر و ضیاءالدین ابن اثیر

جزيره ابن عمر ،يکی از شهرهای کردستان ترکیه است که به علت احاطه داشتن به
دجله ،جزيره نامیده شده است (ابن خلکان .)143/4 :1968 ،جزيرة ابن عمر از مواطن ديرين
طوايف کرد بوده که طايفة بُختی در شرق آن میزيسته و طايفة بَشنَوی بر دژ استواری
در نزديکی آن به اسم َفنَک ،حکم میراندهاند (بهرامینیا )40 :1386 ،و بنابه گفتة حموی،
سابقة حکومتی 300ساله بر آن داشته اند (.)759/1 :1955
در زمان مأمون عباسی ،چهار مدرسة معتبر ويژة مذهب شافعی در اين شهر وجود
داشته است (بهرامینیا .)40 :1386 ،بديهی است که از اين مدارس اديبانی چون برادران
ابناثیر در زمینههای مختلف علوم عربی و ادبی پا به منصة ظهور نهادند که حق بس
عظیمی بر گردن ادب اسالمی و عربی دارند.
ضیاءالدين ابناثیر جزری (637-558ه ق)؛ ضیاءالدين محمد جزری ،برادر عزالدين
مؤرخ و مجدالدين محدث است .پدرش را بهسبب برخورداری از اعتبار اجتماعی اثیر
لقب داده بودند .او که در جزيره چشم به جهان گشود ،همراه خانوادهاش به موصل رفت
و آنجا که در آن روزگار مرکز علم و ادب بود و مدارس پرآوازه داشت بهتحصیل علم
پرداخت (لسانی فشارکی« ،ابناثیر» :دائرةالمعارف )705 :و ضمن حفظ قرآن و احاديث نبوی،
به حفظ ديوانهای ابوتمام ،بحتری و متنبی پرداخت (ابنخلکان .)389/5 :1968 ،مهمترين

تألیفات او عبارتند از :املثل السائر يف أدب الکاتب و الشاعر ،الوشي املرقوم يف حل املنظوم،
الربهان يف علم البیان ،اجلامع الکبری يف صناعة املنظوم من الکالم و املنثور (همان.)392/5 :

 .4علوم ادبی عربی
علوم ادبی عربی ،از جمله دانشهايی است که علمای کردتبار در دوران طاليی عباسیان،
درآن به نبوغ رسیدند .هرچند اين علوم به دلیل گستردگی موضوع ،حوزههای مطالعاتی
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بسیار گستردهای را شامل میشود ،اما در اين مقاله ،زمینة بحث در اين حوزه به صرف و
نحو ،بالغت و نقد ،لغتشناسی و نثر فنی محدود شدهاست.
 .1-4صرف و نحو

بصره اولین شهری بود که قوانین نحو در آن ابداع و تدوين شد و بعد از گذشت يک
قرن ،کوفه نیز مکتب خاصی را تأسیس کرد و با مکتب بصره به منازعه پرداخت .در
کردستان نیز دوستداران زبان عربی ،به تنظیم و تدوين و گسترش قواعد زبان عربی
پرداخته و به تکمیل علم نحو و گسترش آن اهتمام جدی ورزيدند.
 .1-1-4ابن قتیبه

از مهمترين مباحثی که ابنقتیبه در آن ورود نمود ،مباحث نحوی است .هر چند در
منابع کهن کسی او را به صراحت نحوی نخوانده است و بیشتر به عباراتی عام ،چون:
مردی فاضل در علم و نحو بسنده کردهاند ،اما پژوهشگران معاصر وی را نحودانی بزرگ
و مؤسس مکتب بغداد به شمار میآورند و اين نظر از آنجا برخاسته که ابننديم گويد:
وی سخت به مکتب بصريان متمايل بود ،اما آن مکتب و مکتب کوفیان را به هم

میآمیخت .او همچنین کتابهای جامع النحو و جامع النحو الصغری را در نحو به او
نسبت میدهد (آذرنوش«،ابن قتیبه» ،دائرةالمعارف.) 453 :

با اين حال ،استادان بصری وی ،دورنمای تألیفات او به خصوص در ادب الکاتب،
اقوال ذکر شده از او و نیز اشتغال به تدريس در بغداد ،حاکی بر اين است که دينوری در
علم نحو مهارتی تمام داشت و با خلط آرای دو مکتب نحوی بصره و کوفه ،اولین کسی
بود که روش جديدی را در مطالعات و تألیفات نحوی خود برگزيد و مکتب بینابین بغداد
را که آمیخته از آراء دو مدرسة بصری و کوفی است ،در نحو پیريزی نمود .در واقع
ابنقتیبه با وابستگی به آموزشهای نحوی اساتید کوفی خود چون کسائی و الفراء،
تمايالت بصری بسیاری نیز داشت و بیآنکه تعصبی در مورد مکتبهای نحوی داشته
باشد ،آنچه از نوشتههای نحوی بصریها و کوفیها ،درست می دانست ،نقل می نمود.
 .2-1-4ابنجنی

ابنجنی در مباحث مختلف زبانشناسی چون صرف و نحو ،لغت و بالغت ،شعر و عروض
و قافیه اديبی نامی و مبتکر است و گواه اين ادعا ،کثرت تألیفات او دراين زمینه و اظهار
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نظر دانشمندان دربارة اوست .ثعالبی او را قطب زبان عربى و حموی او را حاذقترين مرد
در ادب ،لغت و صرف و نحو بشمار میآورد (وکیلی« ،ابن جنی» دائرةالمعارف.)254 :
در زمان او سه مذهب نحوی بصری ،کوفی و بغدادی وجود داشت هرچند محققان
دربارة مکتب نحوی و گرايشهای ادبی او اتفاق نظر ندارند و بسیاری او را بصری و
گروهی نیز او را پیرو مکتب بغداد میدانند (ابنخلکان ،)247/3 :1968 ،اما به نظر میرسد
که مذهب نحوی او مانند استادش ابوعلی فارسی مکتب قیاسگرانة بصری است.
ابنجنی در زمینة نحو صاحب آرای خاص و دارای جايگاه برجستهای است .وی
چندين کتاب در علم نحو دارد که در آن ابداع به چشم میخورد ،هرچند دانش او در
صرف ،به علت مالزمت  40ساله با ابوعلی فارسی که به تصريف اهتمامی خاص داشت،

کاملتر از دانش وی در علوم ديگر بودهاست .کتابهای اخلصائص ،املنصف و سر الصناعة
نقش تحولآفرين او را در دستور زبان ،لغت و آواشناسى آشکارتر میسازد.

خصائص؛ دايرةالمعارفی است که به همة موضوعات زبانشناسی میپردازد و در آن

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

گرفته است .کتاب سرالصناعة نیز که دربارة صامتها و مصوتهای زبان عربی بحث
میکند ،به ترتیب حروف تهجی مرتب است و در آن بهخصوص دربارة مخارج حروف
بحث شده است .تعلیلهای ابنجنی در بیان مطالب مباحث خود ،خالی از هرگونه
پیچیدگی است و به سادگی ،مسائل پیچیدة نحوی را بیان میکند .نوآوری های او بر
پاية قیاس استوار بود و تحول عمیقی را در علمای پس از او بهوجود آورد .چنانچه پس
از او ديگر کسى نتوانست چیزی بر ساختمان قیاس در نحو بیفزايد (وکیلی«،ابن جنی»،
دائرةالمعارف .)254 :برخی از آراء خاص وی در بارة علل نحوی ،انواع عامل ،مثنی ،عطف بر
ضمیر مجرور ،رفع اسم ،اسم مرفوع بعد از اذا و ...است که از نظرات صحیح هر دو مکتب
بصری و کوفی -بدون طعنه به صاحب نظر و با جرح و تعديل -استفاده مینمايد.
 .2-4بالغت
بالغت از جملة علومی بود که نويسندگان کردتبار ،با تأثیرپذيری از فصاحت و بالغت
تازيان ،برای دست يابی به شناحت اعجاز قرآن و اثبات فضل و برتری آن در عرصههای
مختلف آن نیک درخشیدند که از آن جمله میتوان به ابناثیر اشاره کرد:
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ذوق ادبى و مهارت خاص ضیاءالدين ابناثیر در شعرشناسى ،موجب شد که بار ديگر
تحولی عظیم در عرصة ادب عربی ،به دست نويسندهای ديگر از ديار کردستان ايجاد
شود.
ويژگى ضیاءالدين عالوه بر وسعت اطالع و آشنايى با بیشتر علوم و فنون عصر و
تألیف آثار متعدد ،در اين است که وی با مطالعه ،بررسى و گزينش ماهرانه ،تالش نمود
روش آموزش بالغت و شیوههای کاربردی آن را برای همگان تشريح کند (لسانی فشارکی،
«ابن اثیر» دائرةالمعارف.)706 :
او در کتاب املثل السائر يف أدب الکاتب و الشاعر به گفتة ابنخلکان ،چیزی از فنون

نويسندگی نمانده که آن را ذکر نکند ( .)391/5 :1968اين کتاب در علم بیان و بديع و
متضمن قواعد نقد ادبی است و شامل يک مقدمه و ده مقاله است .مقدمه در برگیرندة
اصول علم بیان و در ده فصل نگارش يافتهاست .مقالة اول در صناعت لفظی و در دو
بخش الفاظ مفردة و مرکبة تنظیم گشته و مقالة دوم صناعت معنوی را با انواع استعاره و
تشبیه و تجريد شامل میگردد.
ابناثیر در اين کتاب ديدگاههای تازهای مطرح نمود ،از جمله مجاز بودن استعاره،
مترادف بودن تمثیل و تشبیه ،حقیقت و مجاز و بررسی آرای پیشینیان دربارة استعاره و
اقسام آن .او در اين اثر ،قواعد بالغت را به شیوهای ماهرانه گنجانده و به نکاتی در باب
بالغت قرآن و احاديث و نیز بحثهای ايجاز و اطناب و سرقات ادبی ،توجه نموده که
هیچ يک از علمای بالغت قبل از او به آن نپرداخته بودند.
 .3-4نقد ادبی
نقد ادبی ،شاخهای از ادبیات است و ناقد کسی است که با اشراف بیشتری به ارزيابی آثار
ادبی میپردازد .نقد ادبی در دورة عباسی با ظهور چند تن از نقادان کردستان به
شکوفايی رسید ،که منشأ شکلگیری جريانات و تألیف آثار ارزشمندی در اين فن شدند.
 .1-3-4ابن قتیبه دینوری

ابنقتیبه که شخصیتی چند ساحتی در ادب عربی بود ،بعد از جاحظ به دلیل غنای آثار
نقدی و تأثیر عمیق آرای او ،يکی از پايهگذاران نقد عربی بهشمار میآيد .در میان آثار
نقدی او ،الشعر و الشعراء و أدب الکاتب به دلیل موضوعات مندرج در آنها و نیز به جهت

ادب عربی ،سال  ،10شمارة  ،2پاییز و زمستان 261/ 1397

روش تنظیم مباحث ،از اهمیت ويژهای برخوردار است .عیون األخبار نیز بهويژه در بخش

العلم و البیان دارای نکتههای قابل تأملی در نقد شعر و تحلیل شیوه شاعران است.

دينوری در الشعر و الشعراء ،شعر  202شاعر پیش از اسالم را تا روزگار خود مورد

نقد و بررسی قرار داده و به ذکر بهترين اشعار و ايراداتی که برخی علما بر الفاظ و يا
معانی شعر گرفتهاند ،پرداخته است.
اين کتاب م شتمل بر دو قسمت متن و مقدمه است؛ مقدمة آن حاوی مهمترين و
تازهترين اصول نقد ادبی است که ابنقتیبه در آن و در مبحث الصیاغة الفنیة به بیان
مقیاسهای نقدی خود پرداخته و به طبع و تکلف در شعر و شاعری اشاره کردهاست .او
شاعر متکلف را شاعری میداند که شعرش را مطابق با فرهنگ خويش میسرايد و
گیرايی ندارد و شاعری را که به راحتی شعر بر زبانش جاری و بر دل مخاطب نشیند،
شاعر مطبوع مینامد .او به عمد و آگاهانه از زبان ثقیل ادبی پرهیز میکند و مطالبش را
سهل و ساده بیان میکند و به آثار متکلف جاحظ طعنه میزند و او را دلقک و
تفننپرست میپندارد (مجتبی.)62-71 :1389 ،
او در اين کتاب همچنین به نقد تطبیقی دست میزند .برای نمونه؛ تأثیر امرؤالقیس
را بر شاعران بعد از خود يادآور میشود و سعی میکند از چارچوب نقد لغويین خارج
گردد و شعر را به جهت ارزش هنری و بدون توجه به قديم يا جديد بودن شاعر آن
ارزشگذاری کند حتی سعی در نقد فکری و عقلی بدون توجه به معیارهای زمانی و
مکانی دارد .او در تحلیل ساخت قصیده ،رويکردی اجتماعی دارد و نکات روانشناسانه و
اجتماعی جالبی میگويد که نسبت به عصر او بديع و جالب است.
دينوری ادب الکاتب را برای نقد نويسندگی و نويسندگان نوشت .اين کتاب طبق

نظر بسیاری از صاحب نظران دارای اهمیت بسیاری است ،تا آنجا که ابنخلدون آن را در

رديف الکامل مبرد ،البیان والتبینی جاحظ و النوادر ابوعلی قالی ،جزء چهار کتاب اصلی

فرهنگ اسالمی وتمدن عرب میشمارد (ابن خلدون .)348/2 :1390،دينوری در مقدمة آن،
در قالب نظرات ادبی ،انتقادهای اجتماعی را بیان و اين چنین نابسامانی اوضاع ادبی
عصر خود را به تصوير میکشد« :به راستی که بیشتر معاصران خود را از ادب گريزان
می بینم و همة همت نويسنده آن است که خوشخوان بنويسد و شعری بگويد که مدح
باده و شراب در آن خوب آمده باشد و( »....مجتبی.)62-71 :1389 ،
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نقد او در باب نثر بر اساس لکل مقال مقام است و نويسنده را ملزم به رعايت حال
خواننده میکند ،و در عین احترام به گذشتگان ،ديدگاههای علمی خود را از ياد نمیبرد
و روشمندی و توجه به اصل را در نقد ادبی توصیه میکند.
در حقیقت ابنقتیبه با تأثیرپذيری از محیط علمی بصره ،و آرای اساتید خود در
علوم بالغی با بیان آرای نقدی جديد ،نقطة آغازين تحول نقد ادبی در زبان و ادب عربی
شد و نخستین اديب دانشمندی بود که ضرورت ايجاد نقد تطبیقی و شأن مساوی بین
قدما و محدثین را صرف نظر از جايگاهشان يادآوری و مطرح ساخت .نکاتی که او در آن
زمان مطرح کرد ،بعدها دستورالعمل نقد در بیشتر زمینههای نقد ادبی گشت.
 .2-3-4آمدی

آمدی از پیشگامان نقد ادبی و کتاب املوازنة بنی شعر أيب متام و البحتي او ،موازنهای اصولی

و منحصر به فرد در نقد عربی است که تا زمان او سابقه نداشته است .او در املوازنة از
ابوتمّام (231هـ.ق ).و بُحتری (280هـ .ق ،).به عنوان بهترين شاعرانی که به شیوة
گذشتگان شعر گفتهاند ،ياد کرده و ضمن سنجش مضامین اشعار آنها ،بیآنکه به برتری
يکی بر ديگری حکم کند ،نخست داليل طرفداران هريک را در تفضیل بر ديگری ذکر
میکند ،آنگاه خود به سرقات ابوتمام و بحتری و خطاها و عیوب بالغت آنها میپردازد
(صابری.)99 :1385 ،

آرای نقدی آمدی در اين کتاب از جهت اشتمال بر نکات تازه و مالحظات انتقادی
بسیار با اهمیت است .او به هنگام سنجش ،آراء بسیاری در باب نقد ادبی که بر ذوق و
حس تکیه دارد بیان میدارد و تأثیر محیط را در ايجاد آثار ادبی برای اولین بار مطرح و
مورد نظر قرار میدهد ،و به ذکر اسالیب بیان ،بديع و تاريخ انتقال آن از قدما به
معاصران ،وجوه استحسان و فوائد آن میپردازد.
در حقیقت آمدی با ذکر علل نقدی ،به سوی روش علمی صحیح نقدی گام نهاد و
روشی بر خالف روشهای متداول را در پیش گرفت .او بدون جانبداری ،اظهار نظر
ناقدان در مورد اين دو شاعر را به نگارش درآورد و سپس روش نقدی خود را که
مقايسهای فنی است ،اتخاذ کرده و سعی مینمايد در حکمیت يکی را صراحت ًا بر ديگری
برتری ندهد تا خواننده ،خود بتواند قضاوت نمايد .وی با اين روش تمام مقیاسهای
نقدی را که نقد عربی از ابتدا تا آن زمان شناخته بود را در کتاب خويش عرضه میکند.
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 .4-4لغتشناسی
لغتشناسی از جمله علومی بود که به سبب رواج شعر در عصر عباسی ،از اهمیت
فراوانی برخودار بود .اين علم که از جواهر و مواد و هیئات مفردات بحث میکند و به
مدلوالت کلمات و معانی آنها میپردازد ،مورد مطالعة علمای مسلمان کرد قرار گرفت.
 .1-4-4ابنجنی

ظاهراً ابنجنی اولین کسی است که تألیف مستقلی را به مباحث لغوی و آوا شناسی
اختصاص داد و اصطالح علم األصوات را به کار برد .اخلصائص او ،دايرةالمعارفی است که

همة موضوعات ممکن در باب زبانشناسی در آن گردآوری شدهاست .از جمله موضوعات
آن میتوان به منشأ زبان ،معیار درستی سخن ،قاعدهمندی و قیاس در زبان ،اصول
فرانظری زبانشناسی ،گويشهای پیش از اسالم ،عروض ،ريشهشناسى و اشتقاق کلمه،
ارتباط میان صورت و معنی ،چندمعنايی و هممعنايی ،قواعد واجی ،فرايندهای آوايی،
حذف ،مجاز ،خطاهای زبانی و غیره اشاره نمود .از اين میان بحث در مورد منشأ گفتار
که تا پیش از قرن چهارم جايی در زبانشناسی نداشت توسط ابنجنی به خوبی
موشکافی شده است.
ابنجنی معتقد است که وضع لغات تدريجى بوده است .او منشأ اجتماعى و قرار
دادى و نحوة پیدايى و گسترش لغات را در جامعه نشان مىدهد و پديد آمدن آن را
ناشى از اصوات موجود در طبیعت و محیط ،مانند آواى باد و آب و رعد و برق و حیوانات
مىداند .ابنجنی در ادامة بحث الفاظ ،مسألة رابطة برخى اصوات و ويژگىها را مطرح
مىکند .به عنوان نمونه مىگويد وجود حرف«ق» در کلمات« ،درشتى» را مىرساند
حال آنکه حرف «خ» غالباً حاوى «رخوت» است و به همین دلیل «قصم» به معنى
خوردن چیزهاى «سخت» و «خصم» به معنى خوردن چیزهاى «نرم» است .اين رابطه
به علت تقابل دو صوت «خ» و«ق» در دو کلمه مذکور است (ابن جنی :د.ت.)40-47/1 :
او در زمینة آواشناسی و علم اصوات نیز بهتر از پیشینیان خود بحث کرده است و
آنچه را خلیل بن احمد در نگارش العنی و سیبويه در الکتاب آوردهاند در سرالصناعة خود

گسترش دادهاست .کتاب او به ترتیب حروف تهجی از الف تا ياء مرتب است و نه بر
حسب مخارج حروف.
وی مخارج حروف را نیز به دقت بیان کرده و موضع هر يک را در دستگاه صوتی
انسان و عوارض و خصوصیات و احوال آنها را از قبیل اعالل ،ابدال ،ادغام و بسیاری
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موضوعات ديگر بررسی کرده و با تشبیه دهان و حلق آدمی به آالت موسیقی ،دربارة
مخارج اصوات و اختالف آنها سخن گفته است (وکیلی« ،ابن جنی» دائرةالمعارف.) 255 :
از ديگر مسائلى که مطرح مىکند ،انواع اشتقاق و رابطة معنايى میان آنها است .او
کلیه کلماتی که از يک ريشه بدون تغییر دادن ترتیب صامتهاى ريشه به دست
مىآيند ،مانند اسم فاعل و مفعول« ،اشتقاق صغیر» مینامد و تمامى ترکیباتى را که با
تغییر دادن صامتهاى ريشه حاصل مىشوند« ،اشتقاق کبیر» مىخواند و مدعى میشود
که همه اين مشتقات ،بار معنايى مشترکى دارند.
براى نمونه مى گويد تمامى کلماتى که با حاالت ترکیبى مختلف از ريشه «ک ل م»
ساخته مىشوند ،معناى مشترک «زور -شدت -فشار» دارند؛ مثال «کلم» يعنى «زخم»
حاصل زور و فشار است « ،کالم» يعنى« سخن» مسبب و منشأ جنگ و زورآزمايى
است« ،کامل» کسى است که زور زيادى دارد ،و« مالک» يعنى« پادشاه» نیز قدرت
زيادى دارد (ابن جنی :د.ت.)13-19/1 :
 .2-4-4ابوعلی قالی

قالی در بیشتر علوم مرتبط به زبانشناسی و بهويژه در نحو و لغت سرآمد بود .بنابه گفتة
ياقوت حموی ،ابوعلی داناترين عالمان به نحو بصریها بود ( .)729/2 :1993هرچند قالی
املقصور و املمدود و فعلت و أفعلت را در نحو نگاشت و بیشتر اساتید او در موصل و بغداد

از علمای نحو بودند ،اما اهتمام جدی وی به لغت در األمايل و البارع نشان دهندة اين
است که او بیشتر از آنکه نحوی باشد ،لغوی است و در اين زمینه متأثر از استاد برجستة

خود ،ابن دريد صاحب اجلمهرة يف اللغة بود .همچنین تأثیر شگرف او در اين فن بر

شاگردانی چون ابوبکر زبیدی اندلسی صاحب خمتصر العنی

نمايان است (الدقاق:1389 ،

.)537-513/3

أمايل که نام ديگر آن نوادر است ،مشهورترين اثر ابوعلی و برجستهترين امالی است

که تا آن زمان انشاء شده بود و مجموعهای عظیم از شرح آيات قرآن کريم و احاديث
نبوی ،اخبار و لطايف ادبی ،همراه با شرح و توضیح لغوی است و شباهت بسیاری به

الکامل مبرد دارد ،جز اينکه الکامل در نحو و اخبار است و أمايل

در شعر و لغت (فاتحی

نژاد« األمالی» دائرةالمعارف .)135 :اين کتاب بدون تأثیرپذيری از فرهنگهای بیگانه ،جايگاه
رفیعی بین علمای قديم دارد و طبق گفتة ابن خلدون از جملة اصول ادب عربی است.
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قالی در اين اثر و در شرح واژگان بیشتر بر سخنان لغويان برجستهای چون اصمعی،
ابندريد و ابنانباری استناده کرده و ضمن آن مطالب تاريخی و ادبی فراوان را ذکر
نموده است (همان )135 :که دلیل بر احاطه و چیرگی مؤلف به ادبیات عرب است .اين اثر
از نظر اسالیب فنی و موضوعی در دورههای بعد بسیار مؤثر بوده است تا جايیکه
میتوان محاضرات امروزی را دنبالهرو و شکل تکامليافتة آن به شمار آورد.
بارع؛ فرهنگ لغتی بزرگ در الفاظ عربی بود ،حموی آن را شامل100مجلد و 3هزار

صفحه و کسان ديگر چون ابنخلکان آن را بالغ بر پنج هزار صفحه می دانند (طاهرینیا و

همکاران . )125 :1391 ،طبیعی است که قالی تبحر خود را در لغت ،با اين کتاب حجیم
لغوی به خوبی نمايش داده است .او در اين اثر ،اشعار و خطب مهم را نقل و اگر دارای
نکتة لغوی و ادبی بودهاند ،شرح داده است.
 .5-4نثر فنی
نثر تازی و فنون نويسندگی دورة عباسی در ساية تمدن جديد و بواسطة نامههای اداری،
منشورهای دولتی و مناظرات علمی و ادبی رشد و نمو يافت و به همت چند نويسندة
اديب و هنرمند کرد ،به اوج شکوفايی خود رسید .در آن روزگار اديبان کرد ،در نگارش
نثر آثاری را پديد آوردند که در اين زمان با وجود کهنگی ،هنوز هم برای دوستداران
زبان عربی ،بسیار اعجاب انگیز است.
 .1-5-4صابیء حرانی

بررسی متون مصنوع و نثر فنی آن دوران ثابت میکند که بیشتر نويسندگان اين نوع
نثر ،از بین طبقة منشیان و مترسالن جامعه بودهاند و بیش از ديگران در پرداختن سخن
به اين شیوه رغبت نشان دادهاند.
صابیء حرانی از زبردستترين و بزرگترين کاتبان آل بويه نیز از اين قاعده مستثنا
نیست .او که کاتب داراخلالفة بغداد و در زمان خالفت مطیعاهلل عباسی ،منشی حکومت

آل بويه بود و در شعر و نثر مسلط بود ،نامهها و پیامهای دولتی را به قلم و انشای خود
هنرمندانه مینگاشت.
نقل است که وی در سال  349هجری سرپرست ديوان رسائل -صاحب چنین شغلی
در آن زمان همپاية وزير بود -بغداد شد (ابنخلکان )52/1 :1968 ،و چون صاحب بن عباد به
شیوة نويسندگی و فن کتابت او گرايش داشت ،عدهای را به برتری دادن انشاء و نثر او بر
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نوشتههای ابن عباد وادار نمود (زرکلی .))78/1 :2002 ،در باب بالغت و گزينش الفاظ در
رسائل او ،اين ابیات ذکر شده است:
ِ
ِ
إسحاق
برسائل الصابی أبی
حلیف صبابة
ـحت مشتــاقاً
َ
أصبـ ُ
ِ
وب البراعة سلو ُة العـشاق
البالغة و الحالوةِ و الحجی
وب
َذ ُ
ص ُ
َ
(حموی)132/1 :1993 ،

نمونهای از نثر او به مناسبت تحويل سال در نامهای به عضدالدوله:

«أسأل اهلل تعالی ُمبتهالً لدیه ،أن یحیل علی موالنا هذه السنة و ما یتلوها من أخواتها
بالصالحات الباقیات ،و بالزائدات الغامرات ،لیکون کل دهر یستقبله و أمد یستأنفه موفیاً

علی المتقدم له ،قاصراً عن المتأخر ،و یوفیه من العمر أطوله و أبعده ،و من العیش أعذبه
و أرغده ،عزیزاً منصوراً محمیاً موفوراً باسطاً یدیه ،فال یقبضها ّإال علی نواصي أعداء و
حساد ،سامیاً طرفه ،فال یغضه ّإال علی لذة غمض و رقاد .مستریحة رکابه فال یعملها ّإال

إلستضافه عز و ملک فائزة قداحة فال بجیلها إال لحیازة مال و ملک ،حتی ینال أقصی
ما تتوجه الیه أمنیته جامحاً ،و تسمو له همته طامحاً»( .ثعالبی.)293/2 :1983 ،

مالحظه میگردد در اين عبارات ،آرايههايی چون سجع ،موازانه ،اقتباس ،جناس و
مراعات نظیر بهوفور مورد استفاده قرار گرفته است و حجم استفاده از آرايهها نثر را به
نظم نزديک نمودهاست.
 .2-5-4خطیب حصکفی

بدون ترديد حصکفی بعد از ابوعالء معری يکی از پیشوايان نثر فنی در اين عصر است.
حصکفی در تمام خطبهها و رسائل خود به سجع گرايش خاصی داشت .به عنوان
نمونه رسالة سینیة او به تقلید از معری  -آن را در حصن کیفا برای قاضی آمد در سال
 509نوشته است -مملو از ترصیع ،بديع و تجنیس نفیس و تطبیق و تحقیق است.
«باسم السمیع الساتر ،أسأل اهلل ممسک السماء ،و مرسل الماء ،الحسن األسماء ،حراسة
مجلس سیدنا الرئیس ،السید السدید النفیس ،فنفسي سکری بسالف األسی ،متماسکة لسوی

بسوف و عسی» (ر.ک :پاشا.)663 :1972 ،

در حقیقت او با اين شیوة نثرنويسی توانست حلقة اتصال میان گذشتگان و آيندگان
باشد و گامهای استواری در جای پای معری بگذارد و راه را برای نثرنويسان بعدی چون
قاضی فاضل و ...هموار و مهیا نمايد .از او اشعاری نغز نیز به يادگار ماندهاست:
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أشــکو إلی اهلل من نارین :واحـدة

في وجنتیه و أُخری منه في کبدي

حل دمي
و مـن سقامین :سقم قد أ َّ

حل في جسدي
من الجفون و سقم َّ

و مــن نمومین :دمعي حین أذکره

و مـن ضعفین :صبري حین أبصره

صد
یذیع سـری ،و واش من ــه َّ
بالر َ
ُ
و وصـله و یراه الن ــاس طوع یدي
(ابن خلکان)205/6 :1968 ،

 .5نتیجه
نتايج حاصل از اين نوشتار را میتوان در موارد زير خالصه نمود .1 :در دورة عباسی،
زبان عربی ،به زبان علمی و ادبی جهان اسالم تبديل شد و با فعالیت ادبی انديشمندان
ملیتهای مختلف در آن تحولی بزرگ ايجاد شد که با توجه به قرابت جغرافیايی و
فرهنگی سهم ملت کرد برجستهتر از ديگران است .2 .دورة عباسی بخاطر عدم
انديشههای ناسیونالیستی اوج خدمات دانشمندان کردتبار به زبان و ادب عربی است .در
اين دوران ،کردستان ،با تقديم علما و ادبای طراز اول چون دينوری و جزری و نیز آثار
غنی در حوزههای مختلف ادب عربی ،نقش بنیادين و مؤثر در عصر طاليی تاريخ ادبیات
عرب داشت .3 .فعالیتهای ادبی کردها در اين دوران در عرصههای مختلف نويسندگی
بسیار پررنگ است و در ساية تالش و همت انديمشندان کردستانی انواع علوم ادبی يا
تثبیت گرديد و يا به وجود آمد .4 .اديبان کردتباری چون دينوری ،حرانی ،حصکفی،
ابناثیر ،ابن جنی ،آمدی و ابوعلی قالی با تقديم آثار پربار در زمینههای مختلف علوم
عربی و شاخههای آن چون صرف و نحو ،بالغت و نقد و نثر مصنوع و فنی ،منشأ
تحوالت گستردهای شدند .اين فرهیختگان کردستانی با تأثیرپذيری از اساتید برجستة
ادب عربی در محیطهای علمی و ادبی اعراب چون بصره ،کوفه ،بغداد و ...با وامگیری از
فصاحت و بالغت زبان و ادب عربی و نیز با پرورش شاگردان بسیار در کانونهای علمی و
ادبی کردستان ،نقش بیبديلی را در تکامل زبان و ادب عربی ايفا نمودند .کوتاه سخن
آنکه از قرن سوم به بعد که همة نژادها در تمدن اسالمی سهیم شدند ،حضور کردها ،در
مقامهای بزرگ وزارتی و دبیری ديوانها بیشتر شد ،و زمینه برای پیدايش کاتبان و
اديبان بزرگی چون حرانی و ديگران فراهم آمد .از قرن پنجم هجری و در سدههای
پايانی خالفت عباسیان ،مکتب ادبی علمی عباسی برای عرض اندام در زمینههای
مختلف ادبی ،سیر تکاملی و تدريجی را که در قرون گذشته با دينوری و حرانی آغاز
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کرده بود ،بار ديگر به واسطة اديبان کرد از جمله آمدی و جزری و - ...با خلق
شاهکارهای علمی و آثار خطیر ادبی خود ،در اعتالی فرهنگ اسالمی و غنا بخشیدن به
زبان عربی ،تا قرنها تأثیر و نقش بسزائی داشتند -همچنان به حیات خود ادامه داد.
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