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دربارۀ لطف ّهللا هروي 
مترجم رسالۀ فراست فخر رازي

پوران زينالي
(544ـ606ق)  رازي  فخر  امام  از  بازمانده  آثار  ميان  در 
رساله اي دربارۀ علم «فراست» موجود است كه جزو معدود 

رساله هاي مستقل دربارۀ اين دانش به شمار مي آيد.
از اين رساله تاكنون سه ترجمه شناخته شده است: 
روزبهان  حسن بن  مال  از  مرآت االنسان  عنوان  با  يكي 
شيرازي (ترجمه شده به سال 924ق) كه گويا نسخه اي 
از آن در دست نيست؛ اما نويسنده در آغاز اثر ديگرش، 
اخالق شمسي، از اين ترجمۀ خود ياد كرده است (نك: 
فهرست مشترك نسخه هاي خطي فارسي پاكستان، ج 4، 
ص 2219). ترجمۀ ديگر از ابوالفضل منشي شيرازي است 
كه دو نسخه از آن وجود دارد (نك: فهرست نسخه هاي 
خطي فارسي، ج 1، ص 454). ترجمۀ ديگر ــ كه مورد 
نظر ماست ــ توسط شخصي به نام لطف هللا عزيز هروي 

انجام شده است.
در تعدادي از پژوهشهاي معاصر، دربارۀ دورۀ زندگي 
ديده  تسامحاتي  آنها  در  كه  نوشته اند  مطالبي  لطف هللا 
مي شود؛ اين نوشته در تشريح دورۀ زندگي اوست. منابع 
ديده  اين باره  در  معاصر  پژوهشهاي  در  كه  اطالعاتي  و 

مي شود، بدين قرار است:

نخستين بار مرحوم سعيد نفيسي در فهرست كتابخانۀ 
مجلس (ج 6، ص 83) به شناساندن نسخۀ منحصر به فرد 
اين ترجمه پرداخته و در اين باره نوشته است: «... ترجمه 
از لطف هللا هروي كه در اوايل قرن نهم مي زيسته و آن  را 

براي معين الدين نامي از وزرا ترجمه كرده.»
نوشتۀ مرحوم نفيسي مأخذ الّذريعه دربارۀ اين ترجمه 
ذيل  ص 153،  منبع (ج 16،   اين  در  است.  گرفته  قرار 
شده  دانسته  نهم  سدۀ  از  اثر  ترجمۀ  «رسالة الفراسة») 

است.
(ش  علم  تاريخ  مجلۀ  در  ترجمه  اين  متن  ديگر،  بار 
4، صص 139ـ200) منتشر شده است. پيش از متن نيز 
مقاله اي با عنوان «علم فراست در منابع اسالمي» منتشر 
شده كه در واقع مقدمه اي بر متن محسوب می شود. در 
«سدۀ  مترجم  زندگي  دورۀ   (125 (ص  شده  ياد  مقالۀ 

هفتم» ذكر شده است.
اشارۀ نفيسي دربارۀ تقديم ترجمه به شخصي با لقب 
معين الدين، در هيچ كجا از متن و نسخه ديده نمي شود 
كه  هم  اين  و  نيست  مشخص  مورد  اين  در  او  مأخذ  و 
مي كند،  ذكر  نهم  سدۀ  اوايل  را  مترجم  زندگي  دورۀ 
صورت  به  نسخه  در  مهدی اليه  نام  نيست.  دقيق  چندان 
از  منظور  كه  شده  ضبط  الدين»  و  الدنيا  و  الحق  «معز 
معزالدين  به  ملقب  اول  غياث الدين  «حافظ بن  ظاهراً  وی 
(حكـ730ـ791) از پادشاهان آل كرت است» و اين بيت 
ــ كه در خالل معرفی مهدی اليه در مقدمۀ ترجمۀ رساله 
كرت  آل  پادشاهان  از  وی  كه  دارد  تصريح  ــ  شده  نقل 

بوده است: 
«مليك من ارومة آل كرت

يد ينت بعـزه ارم و عـاد»
رسالۀ  ترجمۀ  لطف هللا  كه  معزالدينی  اگر  بنابراين 
آل  معزالدين  همين  است  كرده  تقديم  او  به  را  فراست 
كرت باشد می توان گفت كه اين ترجمه مربوط به پيش 

از 791ق است.
عالوه بر پژوهشهاي معاصر، كه پيش از اين ياد شد، 
يادكرد  است.  شده  ياد  لطف هللا  از  نيز  كهن تر  منابع  در 
وي در چندين منبع كهن، نشان از اين دارد كه وي در 
دورۀ خود شخصي نام آور بوده است. از كهن ترين متونی 
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اين  در  است.  غياثی  فرائد  شده  اشاره  وی  به  آن  در  كه 
متن انشايی از معين الدين محمد جامی (فوت 783ق) ــ 
از احفاد شيخ احمد جام ژنده پيل ــ وجود دارد كه آن 
را بنابر خواست لطف هللا بر جريدۀ وی نوشته است و در 
آن از وی با عنوان «فرزند ارجمند هنرمند دل پسند» ياد 
در  كه  برمی آيد  معين الدين  كالم  فحوای  از  است.  كرده 
افزون  است.  می گذرانده  را  خود  پيری  سنين  زمان  اين 
بر اين متن كامل ترين اطالع دربارۀ لطف هللا عزيز هروي 
در مقصداالقبال سلطانيه (صص 74ـ75) ديده مي شود: 
افاضل  از  عزيز  لطف هللا بن  خواجه  تميز  و  علم  با  «واعظ 
زمان و اماجد دوران و بسيار ماهر در فن تفسير. و حج 
اسالم گذارده بود. و مدتهاي مديد در مسجد جامع هرات 
سال  در  وفاتش  مي نمود.  قيام  مسلمانان  نصيحت  به 
هشتصد و بيست و سه هجري. مدفنش در خيابان هرات 
در جوار مقبرۀ امام فخر الدين رازي. حظيره و گنبد ممتاز 

دارد و از نوادر روزگار بوده.»
از  آگاهي  نيز  ص 1095)  (ج 3،  فصيحي  مجمل  در 
درگذشت او ذيل وقايع سال 823ق ذكر شده است. عالوه 
نيز   (5 ص   ،4 (ج  حبيب السير  در  وي  يادكرد  اينها  بر 
ديده مي شود. اين دو منبع چيزي افزون بر مقصداالقبال 

ندارند.
از آنجا كه شهر هرات در اين دوره پايتخت سالطين 
اهميت  هرات  جامع  مسجد  واعظي  مقام  بوده،  تيموري 
بسياري داشته است؛ از اين روي چنين شخصي مي بايست 

از درجۀ ديني و علمي كافي برخوردار بوده باشد.
از  پيش  كه  ــ  جامی  معين الدين  انشای  به  توجه  با 
سال 783ق برای او نگاشته است ــ و در زمان نگارش 
آن انشاء لطف هللا حداقل بيست ساله بوده، می توان يقين 
كرد كه وی دست كم چهار دهه از عمر خود را در اواخر 
قرن هشت سپری كرده است. از سوی ديگر با توجه به 
نتيجه  می توان  823ق  يعنی  لطف هللا  درگذشت  سال 
گرفت آنگونه كه مرحوم نفيسی گفته، لطف هللا تنها در 
قرن نهم نمی زيسته و شايد تنها دو دهه از عمرش را در 

قرن نهم گذرانده است.
نكتۀ جالب توجه اينكه لطف  هللا هروي در كنار مدفن 
فخر رازي به خاك سپرده شده است و اين شايد نشانی از 

پايگاه اجتماعی وي بوده باشد.
افزون بر اين موارد، گويا لطفهللا طبع شعر نيز داشته 

است، چرا كه بيت عربي زير را در متن آورده است:
فانظـر الـي كفهـا و أسـرارها

هـل انت إن اوعدتنـي ضائـر
و با ذكر عبارت «لمترجم رساله» آن را در قالب يك بيت 

ترجمه كرده است:
نظري كن به سوي خط كفم

تا بداني كه از تو نيست ضرر
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زبان فارسي در دربار اتابكان موصل
علي صفري آق قلعه

رواج زبان فارسي در سرزمينهاي مجاور ايران از زمينه هاي 
چند  تاكنون  است.  فارسي  ادب  تاريخ  در  پژوهش  مهم 
در  فارسي  زبان  دربارۀ  به ويژه  ــ  زمينه  اين  در  پژوهش 
ـ انجام شده است؛ اما دربارۀ رواج زبان فارسي در  آناطوليـ 
سرزمينهايي كه كشور امروزين عراق را تشكيل مي دهند، 
هنوز پژوهش چشمگيري به انجام نرسيده است. در اين 
نوشته به بخش كوچكي از اين روابط يعني «زبان فارسي 

در دربار اتابكان موصل» پرداخته ايم.
اتابكان  سلسلۀ  از  اصلي  شاخۀ  موصل»  «اتابكان 
در  631ق  تا   521 حدود  در  كه  مي باشند  آقسنقري1 
بخشهايي از جزيره و شام حكومت داشتند. اينان در آغاز 
كار دست نشاندۀ سلجوقيان بودند، اما بعدها قدرتي به هم 
هجري  ششم  سدۀ  در  تأثيرگذار  حكومتي  به  و  رسانده 
در آن نواحي بدل شدند. نخستين حكمران اين سلسله 
در  541ق)  ـ   521 (حكـ  آقسنقر  زنگي بن  عمادالدين 
سال 521ق از سوي سلطان محمودبن محمدبن ملكشاه 
سلجوقي (حكـ 511ـ  525ق) به حكومت موصل برگزيده 
گشت و اتابكِي دو پسِر سلطان محمود به وي سپرده شد 

(نك: سلسله هاي اسالمي جديد، ص 368).
موصل،  حكومت  بر  استقرار  هنگام  آقسنقر  زنگي بن 
اصفهاني  ابو منصور  علي بن  محمدبن  جمال الدين 
(جمال الدين موصلي)2 را به وزارت خود برگزيد و چنانكه 
خواهيم ديد، اين وزير از مهم ترين پشتيبانان زبان فارسي 
آقسنقر،  زنگي بن  شدن  كشته  از  پس  بود.  ناحيه  آن  در 
پسرش سيف الدين غازي بن زنگي (حكـ 541ـ  554ق) بر 
سر كار آمد و او نيز جمال الدين موصلي را بر وزارت خود 
مقرر داشت. پس از سيف الدين غازي، برادرش قطب الدين 
مودود بن زنگي (حكـ 554 ـ 565ق) حكمران شد و وي 
نيز وزارت خود را چند سالي به جمال الدين محول كرد 
اما در سال 558 ق جمال الدين را محبوس كرد كه يك 
سال بعد در شعباِن 559ق در زندان درگذشت. آن گونه 
كه از شواهد برمي آيد، در دورۀ اين سه حكمران و وزير 
آنان زبان فارسي در دربار موصل رواج داشته است و لذا 
در اينجا شواهدي را كه در دست داريم به ترتيب تاريخي 

برمي شمريم.

فارسي در دربار  يكي از كهن ترين شواهد رواج زبان 
منظومۀ  وي  مي باشد.  شرواني  خاقاني  به  مربوط  موصل 
جمال الدين  به  551ق  سال  به  را  تحفةالعراقين  خود 
را  او  بار  چندين  آن،  خالل  در  و  كرده  پيشكش  موصلي 
ستوده است. نگارندۀ اين سطرها در مقدمۀ چاپ خود از 
تحفةالعراقين (ص «سي و دو») يادآور شد كه به احتمال 
بسيار هنگامي كه خاقاني در سفر حج دچار دشواريهايي 
لذا  و  رسانده  ياري  را  او  موصلي  جمال الدين  بود،  شده 

خاقاني اثرش را بدو پيشكش كرده است.
خاقاني در ديوان خود نيز چند بار جمال موصلي را 
ستوده است. از جمله در قصيدۀ ستايش اصفهان (ديوان 
خاقاني، صص 355 ـ 356) به هزار دينار عطاي وي در 

حق خود اشاره كرده است: 
در سنه ثا نون الف به حضرت موصل

رانـدم ثا نـون الف سزاي صفاهان
صاحـب جبـريـل دم، جمـال محمـد

كز كرمش دارم اصطفاي صفاهان
داد هـزار اختـرم نتيـجـۀ خـورشيـد

آن به گهر شعري سماي صفاهان
در  موصلی  جمال  نام  روي  از  مي توان  را  ديگر  موارد 
اينجا نيازي به يادكرد  ديوان خاقاني جستجو كرد و در 

همۀ آنها نيست.
اتابكان  دربار  در  فارسي  رواج  شواهد  از  ديگر  يكي 
موصل، ترجمۀ فارسي كليله و دمنه (چاپ شده با عنوان: 
همان  حكومت  دورۀ  در  كه  است  بيدپاي)  داستانهاي 
عبدّهللا  محمد بن  دست  بر  زنگي  غازي بن  سيف الدين 
البخاري به انجام رسيده است. بخاري در ديباجۀ كتاب 
(ص 36) به نام و القاب اين حاكم بدين گونه اشاره كرده 
است: «... حامي ثغور المسلمين، اميرالعراقين، ملك امراء 
شاهانشاه  توران،  شهريار  ايران،  خسرو  الغرب،  و  الشرق 
1. اين سلسله را در برخي منابع با نام «اتابكان زنگي» خوانده اند كه 
موجب اشتباه با اتابكان فارس (سلغريان) مي شود و لذا اطالق 

آقسنقري مناسب تر مي نمايد.
«جمال  و  موصلي»  «جمال  نام  با  وي  از  دوره  همان  متون  در   .2
موصل» ياد شده (مثًال: نقض، ص 579؛ ديوان انوري، ج 2، ص 
نوشته  اين  در  لذا  و  ص 139)  الرسائل،  من  المختارات  734؛ 
نياي  ــ  ابي منصور  اينكه  كرديم. گفتني  استفاده  نام  همين  از 
جمال موصلي ــ يوزبان سلطان ملكشاه سلجوقي و پدرش علي 

از شاعران آن دوره بوده است.
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اينانج قتلغ  الب غازي  اج ارسالن  جهان،  پهلوان  الشام، 
اق سنقر  زنگي بن  غازي بن  ابوالمظفر  اتابك  طغرلتگين 

نصير اميرالمؤمنين...»
فرمان  به  ترجمه  كه  است  اين  اثر  دربارۀ  مهم  نكتۀ 
همين پادشاه انجام شده، چنانكه مترجم در ديباجۀ كتاب 
(ص 38) مي نويسد: «خادم را پيش خويشتن خواند... و 
پيش تخت عالي ــ اعاله هللا ــ بنشاند و زبان درافشان 
گنجي  دمنه  و  كليله  كتاب  ”اين  كه:  گفت  و  برگشاد  را 
است پُر حكم و مواعظ... بعضي از پيوستگان مجلس ما 
آرزو كرده اند كه اين كتاب از زبان تازي به زبان پارسي 
نقل كرده شود. و نزديكاِن حضرت و تبعِت ما با عبارِت تو 
خو كرده اند، اگر روزي چند روي به اين كار آوري همانا كه 

پند و حكمِت اين كتاب را نفع شامل تر باشد“.»
اهميت  ما  گفتگوي  مورد  موضوع  دربارۀ  عبارات  اين 
ويژه اي دارد، چرا كه ثابت مي كند در دربار موصل زبان 

فارسي بيش از تازي رواج داشته است.
قطب الدين  سلسله  اين  بعدي  حاكم  شد،  ياد  چنانكه 
دورۀ  رويداد هاي  مهم ترين  از  يكي  است.  زنگي  مودودبن 
وي مربوط به دومين سال از سلطنت او (555 ق) مي باشد. 
ماجرا از اين قرار است كه پس از درگذشت سلطان محمد 
راحةالصدور،  ق (نك:  سال 554  به  سلجوقي  محمود  بن 
آمد.  پيش  نظر  اختالف  او  جانشيني  سر  بر   (270 ص 
كه  گرفتند  تصميم  سلجوقي  امراي  از  شماري  سرانجام 
سليمان بن محمد بن ملكشاه را به تخت سلطنت بنشانند. 
وي چندي پيش از آن، از محمدبن محمود در آذربايجان 
شام  لشكريان  دست  به  موصل  راه  در  و  خورده  شكست 
اسير شده و در موصل شهربند بود (نك: تاريخ الوزراء، ص 
مودود  قطب الدين  از  لذا  و  ص 266)  راحةالصدور،  176؛ 
خواستند كه او را به همدان ــ پايتخت سلجوقياِن بزرگ 
ــ راهي كند. قطب الدين او را با ساز و برگ بسيار راهي 
كرد و سليمان بن محمد در سال 555 ق به آن شهر رسيده 
و به تخت سلطنت نشست. در راحةالصدور (ص 275) در 
اين باره آمده است: «... راي بر سلطان سليمن قرار گرفت. 
كس به خواندِن او به موصل رفت. اتابك قطب الدين مودود 

او را با اْهـبتي و سازي تمام گسيل كرد...»
از  بي درنگ  رويداد،  اين  يادكرد  از  پس  راوندي 
قصيده اي ياد مي كند كه سيد حسن غزنوي (اشرف) در 
است.  خوانده  او  حضور  در  و  سروده  او  سلطنت  تهنيت 

بنابراين سيد حسن در آن زمان در همدان به سر مي برده 
است. در ديوان سيدحسن غزنوي (صص 7ـ  9) قصيده اي 
در  كه  است  شده  درج  موصلي  جمال الدين  ستايش  در 

آنجا به لقب و نام ممدوح چنين اشاره شده است: 
سعادت كردش از دنبالۀ چشم

به موالنا جمال الدين اشارت ...
خجستـه حاتـم ثانـي محمـد

كه جودش ملك كانها كرد غارت
سيدحسن در همان قصيده يادآور سفر حج خود شده 
ايشان بر  تعمير روضۀ  قول حضرت پيامبر «ص» به  و از 

دست جمال موصلي اشاره مي كند: 
چو از مكـه شـدم سوي مدينه

خـدايـم داد توفـيــق زيـارت
پيامي داد جّدم مصطفي خوب

به دستوري رسانيدم رسالت ...
بگـو كاي خواجۀ مقبول مقبل

غــالمــانـت سـزاوار امــارت
بنـاي عمـر تـو معمــور بــادا

كه كـردي روضۀ ما را عمـارت
حسن  سيد  ديوان  مقدمۀ  در  رضوي  مدرس  زنده ياد 
حج  سفر  شايد  كه  كرده  اشاره   (379 (ص  غزنوي 
سيدحسن در سال 545ق بوده اما گمان مي رود كه سفر 
حج وي در همين سال 555ق اتفاق افتاده باشد؛ چرا كه 
اصوالً كاروانهايي كه از ايران راهي سفر حج مي شدند، از 
راه همدان به بغداد می رفتند و از آنجا راهي مكه و مدينه 
مي شدند. در اينجا نمي خواهيم وارد آن موضوع شويم و 
بيشتر قصدمان يادكرد اين نكته است كه سيد حسن پس 
ـ كه احتماالً به سال 555 ق بوده  از بازگشت از سفر حجـ 

ــ قصيده اي در ستايش جمال موصلي سروده است. 
نمونۀ ديگر از رواج زبان فارسي در موصل، قصيده اي 
بلند از انوري است كه در آن قطب الدين مودودبن زنگي بن 
آقسنقر را ستوده است (نك: ديوان انوري، ج 1، ص 44 
مقدمه). اين قصيده در ديوان انوري (ج 1، صص 213 ـ 
219) درج شده است. انوري در سوگندنامه اي كوتاه كه 
براي اظهار فضايل خود در ميانۀ قصيده درج كرده (ص 

217) به لقب ممدوح چنين اشاره نموده است: 
به خاك پاي جهان شهريار قطب الدين

كه هست مفخر سوگندنامه ها يكسر
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و  نام  به  ص 218)  (همان،  ديگر  جاي  در  همچنين 
نسب ممدوح اشاره مي كند: 

به نام دولت مـودودشـاه بن زنـگـي
بيـار و مردمي و دوستي بجاي آور

و در دنباله (همان، ص 219) از دو فرزند وي ــ كه هر 
دو پس از پدر بر تخت نشستند ــ بدين گونه ياد مي كند: 

دو شاهزاده كه هستند ازين درخت سخا
مبـارك و هنــري كامـران و نــام آور

گزيده سيف الدين اختيـار ملك و شـرف
ستوده عـزالديـن1 افتخـار فخر و هنر

انوري اين قصيده را با توصيف بغداد و دجله آغاز كرده 
و در خالل آن به مالقاتش با مودود بن زنگي اشاره نموده 
او  به نام  كه  رانده  سخن  دفتري  از  و   (216 ص  (همان، 

نگاشته و اينكه اميدوار اتصال به درگاه وي بوده است: 
مـرا به حضـرت عالـي تقّربي فرمـود

بـه نـام شـاه بپـرداختـم يكـي دفتـر
هـزار فصـل درو لفـظها همه دلكش

هــزار عقــد درو نكَتـها همــه دلبـر
بدان اميد كه شاه جهان شرف دهدم

شوم به دولت او نيك بخت و نيك اختر
به هر دو سال بسازم ز علم تصنيفـي

بـراي دولـت منصـور خســرو صفـدر
سپس در گفتگويي كه در خواب با معشوقه اش داشته 
دليل  به  مودود  كه  مي شود  يادآور   (218 ص  (همان، 

اشتغال به فتح بالد، توجهي بدو نكرده است: 
وليك شاه به فتح بالد مشغول است

نمي كند به پرستندگان خويش نظر
در پايان قصيده نيز (همان، ص 219) با دلخوري از 

پادشاه دستوري مي خواهد تا به شهر خويش بازگردد: 
خدايـگـانا اميـد داشت بنـده همـي

كه در ثنـاي تو بر سروران شود سرور
اگر چنانكـه دهـد شهريـار دستوري

غــالم وار دهـــد بـوسـه آستـانـۀ در
به سوي خانه گـرايد زبان شكر و ثنا

به يـاد ملـك خـداونـد كـرده دايم تر
عجالتاً نمي دانيم دفتري كه انوري به نام مودود ساخته 
همان  جز  نيز  او  ديوان  در  است.  بوده  اثري  چگونه  بود 
قصيدۀ پيش گفته اثر ديگري در ستايش افراد آن خاندان 

ديده نمي شود؛ بنابراين فقط مي توان گفت كه انوري جز 
پرداخته  مودود  ستايش  در  نيز  ديگري  اثر  قصيده،  اين 
شگفت  نداريم.  آگاهي  آن  چگونگي  از  اكنون  كه  است 
آنكه با وجود معروفيت جمال موصلي به گشاده دستي، در 
ديوان انوري هيچ قصيده اي در ستايش او ديده نمي شود 
و حتي بالعكس، در قطعه اي كه انوري در ستايش صاحِب 
ترمد گفته (ديوان انوري، ج 2، ص 734) از جمال موصلي 
كرده  ياد  ــ  نامستقيم  البته  و  ــ  نامحترمانه  تعبيري  با 

است: 
مجلسش را ميوه كش باشد جمال موصلي

مطبخش را ديگ شو گردد اثير مطبخي
نامه اي  موصل،  دربار  در  فارسي گويي  از  ديگر  شاهد 
به زبان فارسي است كه در مجموعۀ كم نظير المختارات 
من الرسائل (صص 68 ـ 75) درج شده است. اين نامه از 
سوي محمدبن مسعود القسام در سال 558 ق به خدمت 
از  موضعي  در  است.2  شده  فرستاده  موصلي  جمال الدين 
نامه آمده: «... از اين است كه دعاگويان شهر اصفهان كه 
پرورده و برآوردۀ نعمت و خدمت موالنااند ــ دام ظله ــ 
بر جان و دل ُمهِر مهربازِي مولوي نهاده اند ... اگر خادمان 
طلعت  مطالعۀ  از  و  افتادند  مهجور  و  دور  حضرت  از  دعا 

عليه بي بهره شدند، نه ايشان از خدمت غايب اند...»
اين نامه نشان مي دهد كه رشتۀ ارتباط جمال الدين 
و  او  ميان  و  نشده  گسيخته  همشهريانش  با  اصفهاني 

دانشمندان اصفهان نامه نگاري در جريان بوده است.
در همان متن (ص 139) نامه اي فارسي از صدرالدين 
كه  است  شده  درج  الخجندي  محمد  عبداللطيف بن 
ظهيرالدين  قاضي  از  اثري  آغاز  در  تعرفه اي  به  عنوان 
و  نگاشته  الشكاية  و  الشكر  في  الحكاية  نام  به  بسطامي 
خدمت جمال موصلي فرستاده بود. در آغاز اين نامه در 
بسطامي  ظهيرالدين  قاضي  «چون  آمده:  ماجرا  توصيف 
كتاب الحكاية في الشكر و الشكاية يك نيمه پرداخت و 
خواست كه بر سبيل تحفه پيش جمال الدين موصل برد، 
ديگربار عزم باطل [كرد] و پيش خواجه امام صدرالدين 

1. چ: + آن.
2. نامۀ پس از آن نيز براي جمال موصلي فرستاده شده ــ به قرينۀ 
شعري در پايان كه در آن جمال را ستايش كرده و در خالل 
ـ اما عنواِن آن نامه در نسخه اشتباه  نامه نيز از موصل ياد كردهـ 

درج شده است.
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بر  شريف  خط  به  فصل  اين  [صدرالدين]  برد...  خجندي 
ظهر كتاب الحكاية في الشكر و الشكاية نوشت و به خواجه 

جمال الدين فرستاد...»
تا آنجا كه جستجو كرديم، اثري از اين كتاب الحكاية 
في الشكر و الشكاية در فهرستهاي نسخه هاي خطي ديده 
احتماالً  ــ  گمشده اي  آثار  از  را  آن  بايد  لذا  و  نمي شود 
سلسله  اين  افراد  براي  كه  دانست  ــ  فارسي  زبان  به 
نوشته شده است با اين وجود، همين نامه ها نشانگر رواج 
اتابكان  دربار  با  اصفهان  بزرگان  ميان  فارسي  نامه نگاري 

موصل است.
موصل،  درباريان  بر  عالوه  فارسي  زبان  رواج  دربارۀ 
است.  دست  در  شواهدي  نيز  شهر  آن  مردمان  ميان  در 
كه  است  حكايتي  به  مربوط  گزارشها  مهم ترين  از  يكي 
122ـ126  (صص  العالئيه  االمور  في  العالئيه  االوامر  در 
دختِر  توسط  شعري  ارسال  دربارۀ  نسخه برگردان) 
عزالدين  سلطان  براي  موصل  شهر  از  ساالر  حسام الدين 
كيكاوس از سلجوقيان روم (حكـ 608 ـ616 ق) نقل شده 
است: «... [سلطان عزالدين كيكاوس] اكثار جوايز فرايض 
اقصي الغايات  به  شعرا  صالت  در  و  شمردي  فرايض  از 
پيوستي و خود را دران قاصر دانستي. دختر حسام الدين 
ساالر از موصل اين قصيده را كه از نسيم نوبهار در لطافت 

و از زالل كوثر در سالست تجاوز نموده است [فرستاد]: 
تا طرۀ ان طرۀ طرار برامد

بس آه كزين سينۀ غمخوار برامد...»
زنده ياد دكتر رياحي در كتاب زبان و ادب فارسي در 
مأخذ  همان  به  اشاره  با  ـ 56)   49 (صص  عثماني  قلمرو 
(ص  ادامه  در  و  پرداخته  ترجيع بند  آن  تمامي  درج  به 
از  ساالر  دختر  است: «تركيب بند [كذا]  شده   يادآور   (56
نظر معني و مضمون همپايۀ بهترين شعرهايي است كه 
شاعران ايران در قرن ششم سروده اند ... از اينجاست كه 
مي توان نتيجه گرفت كه زبان و فرهنگ خانوادگي دختر 
ساالر، زبان و فرهنگ ايراني بوده و اگر خانوادۀ او از ايران 
موصل  مردم  كه  مي شود  معلوم  باشند،  نرفته  موصل  به 
سخن  زبان  اين  به  و  بوده اند  فارسي زبان  ششم  قرن  در 
مي گفتند و شعر مي سرودند.» اشارۀ ايشان به سدۀ ششم 
نيز كامًال درست است، چرا كه اين شعر در سالهاي آغازين 
سدۀ هفتم سروده شده و سرايندۀ آن مي بايست دست كم 

در سالهاي پاياني سدۀ ششم زاده شده باشد.
در  فارسي  زبان  رواج  از  نشانه هايي  كرديم،  ياد  آنچه 
دربار اتابكان موصل ــ و البته در ميان مردمان آن شهر 
ــ است. اين موارد دربارۀ يك محدودۀ كوچك زماني و 
مكاني و با توجه به منابعی كه در دسترس نگارنده بود به 
دست آمده است و لذا دور از انتظار نخواهد بود كه شواهد 
اين  كه  اميدواريم  آيد.  دست  به  موضوع  اين  از  بيشتري 
بررسيها دربارۀ ديگر شهرهای آن ناحيه و همچنين ديگر 
ادوار نيز انجام شود تا ديد گسترده تري دربارۀ تاريخ ادبيات 

فارسي در سرزمينهاي همسايۀ ايران حاصل شود. 
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