
  

  

  

  ى دينورى  شخصیت و آثار ابن قتیبه
 (*)على ساالرى شادى

قــرن ســوم ھجــرى از نظــر گســترش علــوم معقــول و فرھنــگ اســالمى، يكــى از اعصــار 
 .درخشان تاريخ تمدن اسالمى است كه خود مديون كوشش دانشمندان بسیار است

ھـا كتـاب در موضـوعات  ، مؤلـف ده)ق 276 - 213(يكى از اين عالمان ابـن قتیبـه دينــورى 
تــر  رغم معروفیت زياد، خـود و آثـارش كـم نگارى است كه على علوم اسالمى، ادب و تاريخ

ى تــاريخى ھمچـون عیـون االخبــار،  ابن قتیبه مؤلف چنـد اثـر برجسـته. اند مورد توجه بوده
ترين  نیز ھست كه به خاطر شخصیت علمى نويسنده و قدمت آثارش از مھم... المعارف و

ِ سـه قـرن نخسـت اســالمى و  منابع تاريخى درباره ى اوضاع سیاسى، فرھنگى و نظامى
 .روند حتى قبل از اسالم به شمار مى

 .در اين مختصر ضمن بیان احوال ابن قتیبه، آثار تاريخى او به بحث گذاشته شده است

 .نگارى، كتاب المعارف، كتاب عیون االخبار، االمامة و السیاسة ابن قتیبه دينورى، تاريخ: ھاى كلیدى واژه

  احوال ابن قتیبه) الف

مان خـود داراى اثـر و  تداول ز نون م لوم و ف ابن قتیبه از بزرگان ادب، تاريخ و علوم دينى، و در اغلب ع
شود، از  اى مھم محسوب مى كه او در حیات علمى فرھنگى قرن سوم چھره با وجود آن. تألیف است

انـد،  نويسـان در شـرح حـال او آورده اش چندان اطالعى در دست نیست و مجموع آنچه تـذكره زندگى
 .ى كیفیت مرگ او است تر از چند سطر نیست كه آن ھم درباره بیش

بـدين ســبب  1پدرش مسلم از اھالى مرو بود؛) مروزى(ابومحمد عبداللَّه بن مسلم بن قتیبه دينورى 
ابـن نديـم . متولد شد، اما در محل والدت او اتفاق نظر نیست 213او در سال  2.او را مروزى نیز گويند

منابع متأخر نیز  4.داند در حالى كه خطیب، زادگاه او را در بغداد مى 3والدت او را در كوفه آورده است،
عى  معموالً ھر دو قول را نقل كرده جا باشــد، ســكونتش در بغــداد امـرى قط اند، لیكن زادگاھش ھر ك

ھده او قبل از آن. ى آمال دانشمندان اسالمى بود است؛ شھرى كه در آن عھد، كعبه دار منصـب  كه ع
گذرانید و آخرين بار كه از حضور او در اين شھر يـاد شـده، سـال  قضا در دينور گردد در بغداد ايام را مى

 :نويسد ابن خلكان مى 5.بوده است 231
 6.او كتاب ادب الكاتب را براى ابوالحسن عبیداللَّه بن خاقان تصنیف كرد

تـا قتــل متوكـل  236ابن خاقان، از سال  7.و اين عبیداللَّه بن خاقان او را به قضاوت دينور منصوب نمود
) 256(و در عھد معتمد  9به مكه تبعید كرد 249مستعین او را در سال  8.وزير متوكل بود 247در سال 

ً به وزارت منصوب شد  263 - 256(و ) ق 247 - 236(ھـاى  با اين حساب او دوبار بیـن ســال 10.مجددا
 .وزارت را بر عھده داشت) ق

ى وزارت ابن خاقان، مالك قاضى شدن ابن قتیبه در دينور باشد، او بايـد ايـن  ھاى اولین دوره اگر سال
ھده 11منصب را  قضـاوت او در دينـور بیـن : نويسـد عكاشـه در ايـن بـاره مـى. دار بـوده باشـد سـال ع

شروع آن  11.باشـد قمـرى مــى 247قمرى از بیعت با متوكل تا قتل او در ســال  232ھاى  سال تـاريخ 
تاد 247دانیم و لیكن او بر اين شغل بود تا زمانى كه ابن خاقان در سال  قضاوت را نمى . از وزارت بر اف

 27سال آورده است و با توجه بـه والدت، آغـاز آن را در  17آذرتاش آذرنوش مدت قضاوت او را در دينور 
سـالگى بـدانیم، كـه  27اگر آغاز قضـاوت او را در  12.داند سالگى مى 44سالگى و سرانجام آن را در 

ضیه 257خواھد بود، پس پايان قضاوت او در سال  240منطبق با سال  گر ربطـى بـه ق ى  است كـه دي
تـر  بدين ترتیب پذيرش مطالب عكاشه در اين خصوص ســھل. وزارت عبیداللَّه بن خاقان نخواھد داشت

 .ى دايرة المعارف است از قول نويسنده
شود كه او غالب  ھا در دينور ماندگار شد و از فحواى مطالب ابن نديم استنباط مى به ھر حال او مدت

ھا بعد چون كتاب التفقیه را ناقص يافت از مردم جبـال   ھايش را در دينور نگاشته و ابن نديم سال كتاب
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 13.گرفت كه پاسخ مثبت شنید سراغ آن را مى
اند، اما محققین جديد ورود او را بـه بغـداد  اى نكرده در منابع متقدم از زمان بازگشت او به بغداد اشاره

غاز دومیـن 257و شايد سال  14اند حدس زده 266، 259، 257ھاى  در يكى از سال ، كـه منطبــق بـر آ
 .تر به نظر برسد ى وزارت عبیداللَّه بن خاقان است، صحیح دوره
كه لزومى ندارد پايان قضاوت او را ھم زمان با پايان اقامتش در دينور بدانیم؛  ى قابل توجه ديگر آن نكته

مت طوالنـى  شايد او سال ھا در آن شھر بدون منصب بوده باشد؛ و شھرتش به دينورى حكايت از اقا
 15.او در اين شھر ايالت جبال دارد، به طورى كه بیرونى او را ابى محمد جبلى خوانده است

گران مـى ابن قتیبه در شھر بغداد كتاب بن نـديم 16.خوانـد ھـايش را بـر دي ، 270سـال وفـات او را  17 ا
را  276را نوشـت، لیكــن سـال  271، ابن خلكان نـیز عـالوه بـر آن اقـوال، سـال 276يا  270 18خطیب،

 19.صحیح دانسته است
 :نويسد خطیب بغدادى در روايتى كیفیت مرگ او را اين چنین مى

 .ھوش گرديد و درگذشت او به طور ناگھانى فرياد كشید و بى
به،  و در ادامه در روايتى ديگر به نقل از ابراھیم بن محمد بن ايوب بن بشـیر الصـائغ، شــاگرد ابـن قتی

ر بـى ھـوش آورد كه ھريسه خورد و حرارتش باال گرفت و سپس فريادى كرد و تـا وقـت نمـاز ظھـ مى
شــد، ســپس ســاعتى درد كشــید و بعــد از آن آرام گرفــت و تشــھد را ادامــه داد تــا در ھنگــام ســحر 

 20.قمرى بود 276درگذشت و اين در اول رجب سال 

  استادان و شیوخ ابن قتیبه

 :نويسد خطیب بغدادى مى
، ابـى الخطـاب )قمـرى 260متوفى (، محمد بن زياد الزيادى )ق 237متوفى (او از اسحاق بن راھويه 
 21.روايت كرد) 255متوفى (و ابو حاتم سجستانى ) 254متوفى (زياد بن يحیى الحسائى 

یون االخبـار و المعـارف، مـالك قـرار دھیـم  لیكن اگر منابع روايـتى او را در كتـاب صوص ع ھـايش بـه خ
به از آنھـا  كه ابـن قتی سانى  ستند و ك فھرست افرادى كه ابن قتیبه از آنھا روايت كرده بسیار زياد ھ
شاھیر و علمــاى برجسـته عـراق در اواخــر قـرن دوم و اوايـل قـرن ســوم  روايت كرده است اغلب از م

نفـر  26بر اساس منابع روايتى در آثارش بخصوص عیون االخبار و المعارف ثروت عكاشه نـام . ھستند
 22.از استادان و مشايخ او را فھرست كرده است

اسحاق ابن راھويه الحنظلى المروزى، معروف . ترين استاد و شیخ او اسحاق بن راھويه است معروف
 24.و به حجاز، عراق، يمن و شام مسافرت كرد 23قمرى در مرو زاده شد 166به ابن راھويه در سال 

ست) ق 204متوفى (و به قولى از اصحاب شافعى  25 وى از بزرگان اصحاب احمد بن حنبل  26.بوده ا
ابن راھويه در آخـر عمـر در  27.برد ھاى السنن فى الفقه، مسند و تفسیر او را نام مى ابن نديم كتاب

 .نیشابور سكنا گزيد
 29.اند قمرى نقل كرده 237و  230قمرى و ابن خلكان  238سال وفات او را  28 مسعودى

 30ترين علماى نحوى و لغوى، يعنى ابوحاتم سیستانى سھل بن محمـد ابن قتیبه از دو نفر از معروف
 .نیز بھره گرفته است 31 و ابوالفضل عباس بن فرح مشھور به رياشى

  شاگردان ابن قتیبه

شت شاگردان و راويـان زيـادى دا كه از او روايـت . ابن قتیبـه  نج نفــر از كسـانى را  غدادى پ خطیـب ب
 :نويسد برد و مى اند نام مى كرده

مد بـن ايـوب )ق 323متوفى  (33 عبیدللَّه بن عبدالرحمن السكرى 32احمد پسرش، ، ابراھیم بـن مح
فر ) ق  324متوفـى (، عبدللَّه بن احمد بن بكیر التمیمى )ق 313متوفى  (34 الصائغ ه بـن جع و عبداللـَّ

 36.اند از او روايت كرده) ق 335متوفى  (35 بن درستويه الفارسى
قمـرى  274نام برد كه در سـال ) ق 340 - 247(از شاگردان ديگر او بايد از قاسم بن اصبغ االندلسى 

عكاشـه  37.به مشرق مسافرت كرد و از ابن قتیبه كتاب المعارف و شرح غريب الحديث را فـرا گرفـت
 38.اند فھرست نموده است تن از شاگردانش كه ھر كدام يك يا چند اثر او را روايت كرده 13نام 

  آثار ابن قتیبه) ب

ست ابن قتیبه كتاب چاپ  ھاى زيادى تألیف كرده است و تعدادى از آنھـا اكنــون در د ضى نـیز  انـد و بع
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صاحب  كه كم (40 كتاب، خطیب بغدادى 34نويس مشھور،  فھرست 39 ابن نديم. اند شده تر متذكر آثار 
اثـر  38كتاب و اسماعیل پاشا حـدود  11 42عنوان، ابن عماد 14 41 اثر، ابن خلكان 7) شود ترجمه مى

ً تكرار نوشته 43برند از او نام مى ھـاى ابـن قتیبـه را  براى سھولت، كتاب. ھاى ابن نديم است كه غالبا
 .دھیم در جدولى نشان مى

 44.اند منابعى كه آثار ابن قتیبه را ذكر كرده

 رديف
ھـاى  نـام كتـاب 

 ابن قتیبه
  

ـــم   ـــن ندي اب
 ) 4قرن (

 قـرن(خطیب 
5 ( 

ابوريحــــــــان 
 ) 5 قرن(

ابــن خلكــان 
 ) 7 قرن(

ـــاد ـــن عم   اب
 ) 11 قرن(

اســــــماعیل 
 قــرن(پاشـــا 

12( 

قتیبــه  كـه از ابـن آثـارى
دركشــورھاى مختلــف 

 شده است چاپ

الشعرا   معانى 1
 *         * الكبیر

ــــــش  ــــــه كوش ب
ــــــــــدالرحمن،  عب

 1949حیدرآباد 
   *         * عیون الشعر 2

 * * *   * * عیون االخبار 3

بروكلمــــــــــان در 
ـــاربرلین، 1898ويم

م؛ 
عدوى،قاھره، زكى

 .ق1339
   *   *     * التفقیه 4

 *         * الحكايه 5
، 1900لیــــــــــدن 

1200، 355قاھره 
 ق1347و 

   * * *   * * ادب الكاتب 6

الشـــــــــعر و  7
 *         * الشعرا

بارھــا چــاپ شــده 
1935احمد شاكر 

  در قاھره
   *   *     * الخیل 8
   *   *     * الجامع النحو 9

ــــــــــف  10 مختل
   *         * الحديث

   * * *     * اعراب القرآن 11
   *         * ديوان الكتاب 12
   *         * فوائدالدور 13

خلــــــــــــــق  14
   *         * االنسان

             * القرائت 15
             * المراتب 16
 عیون الشعر           * المراتب من 17

           * التسويه بین 18
ــرد  ــه كوشــش ك ب

ـــــــــى،  . 1321عل
 العرب و العجم

           *1 االنواءِ  19
بــه كوشـش پــال و 
ـــــــــــــه،  حمیداللَّ

 ق1375حیدرآباد، 

20 
المشــــــــكل

مشـــــــكل ( 
 )القران

*           
شش احمـد  به كو
ـــــاھره،  صـــــقر، ق

 ق1373
             * دالئل النبوه 21

ــــاھره،            *اختالف تاويل  22 . ق1326ق
  الحديث
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  ھاى تاريخى ابن قتیبه كتاب) ج

سب بحــث بـه  آثار ابن قتیبه متنوع و در موضوعات مختلفى چون ادب، تاريخ و مذھب است كه به تنا
 .شود دو اثر تاريخى او اشاره مى

 :كتاب المعارف. 1

شود و از سرگذشت رجال قـرن  اين كتاب در واقع يك دايرة المعارف تاريخى در عصر خود محسوب مى
مى آن ايـام مؤثـر  اول تا نیمه ى اول قرن سوم ھجرى، كه ھر كدام به نحوى در حیات سیاسـى و عل

           * المعارف  23

وســتنفاد،گوتنیگن
محمــــــــد .م1850

الصــــــاوى،بیروت،
وعكاشـــــه م1970
  م1960

             * جامع الفقه 24

25 

غلــط  اصــالح 
  عبیـــده ابـــى
غريــــب  فــــى

 حديث 

*             

المســـائل و   26
 .م1949قاھره،            * الجوابات

             * العلم  27

المســـــــیر و  28
 *   *     * القداح 

كوشـــــش   بـــــه  
الديــــــن  محــــــب

ـــاھره،  ـــب، ق خطی
1385ق و 1343

 .ق
   *         * حكم االمثال  29

 *   *     * االشربه 30
كوشش محمد  به 

زاھد كوثرى قاھره 
 .ق1349

جــامع النحــو  31
           * الصغیر

كوشــش رضــا  بــه  
حبیــــب، تــــونس، 

1970 

الــــرد علــــى  32
   *         * المشبھه

غريــــــــــــب  33
 * * *   * * الحديث

ــــــه  ــــــش  ب كوش
احمدصقر، قاھره، 

 م1954/ ق 373
   *         *   ادب الشعر 34
   *   *   * *2 غريب القران  35
   *         *3 تعبیر الرويا  36

طبقـــــــــــات  37
   * * *         الشعر

   *           تقويم لسان  38
         *5    مناظر النجوم  39
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یه وآلـه و اصـحابش و از خلفـا، اشـراف، . اند، سخن رفته است بوده در اين كتاب از پیامبرصلى هللا عل
 .ياد شده است... ھا، تابعین، محدثین، فقھا، راويان اشعار، اخباريان و فرماندھان بزرگ، رھبران قیام

 :كند ى تألیف آن را اين گونه بیان مى ى كتاب انگیزه ابن قتیبه در مقدمه
طالع ند و اســالف خـود را نمـى ديدم كه بسیارى از اشراف از نسبشان بـى ا شناسـند؛ و از قريـش  ا

دانستند در چه موقعیتى از قرابت با پیامبر ھستند، يا از ابناى ملوك العجم كه  كسانى بودند كه نمى
كردنـد  شناختند؛ و ديدم افرادى را كه خود را به اشخاصى منتسب مـى حال پدران و زمانشان را نمى

دانسـت درحــالى كـه او را  در حالى كه عقبى نداشت، ماننـد مــردى كــه خـود را از اعقــاب ابـوذر مـى
 45.اى نبود دنباله
ً براى ورود بـه  بدين گونه او به سان ساير مؤلفین اخبار، به بحث در مورد ابتداى خلقت پرداخته و طبعا

ــه ــوده و از قص ــتفاده نم ــورات اس ــث از ت ــا چــون بح ــاز و از انبی ــوح و : ى آدم و ابنــاى او آغ ادريــس، ن
ساب عـرب و از تـیره. علیھما السالم ياد كرده است عیسى له آن گاه از ان ى قـريش و  ى عــدنان و قبی

حث دربـاره) حمیر و كھالن(سپس از قبايل يمنى  ى محمدصـلى هللا علیـه  ياد كرده، به دنبال آن بـه ب
صرى از  جا آغاز مى تر از اين وآله پرداخته است و در واقع اھمیت كتاب بیش شود كه با شرح حال مخت

تن از اصحاب  150نزديكان آن حضرت به احوال و غزوات پیامبر پرداخته، پس از ذكر خلفاى راشدين، از 
(ى خلفاى اموى و عباسـى تـا عھـد معتمـد  صلى هللا علیه وآله ياد كرده است و آن گاه درباره رسول

و از اشراف قبايل، سران نظامى و سیاسى قرن اول و دوم، مانند حجاج بن يوســف، مختـار، ) ق 256
شعار ... قطرى خارجى، نصربن سیار و اء، راويان اخبار و ا ّ و سپس از تابعین، فقھا، اصحاب حديث و قر

لوك يمـن و  عرب، اديـان جــاھلى م و انساب و جغرافیاى بصره، جزيرة العرب و ساير مناطق و از ايام ال
 .شام و ملوك عجم به خصوص ساسانیان به طور فشرده مطالبى را عرضه كرده است

سنده و قـدمت اثـر ارزش كتـاب را دو چنــدان  صیت نوي مده، شخ صار آ تمام موارد فوق ھر چند به اخت
تب تـاريخى و از معـروف. كرده است ھترين ك به  كتاب المعارف در نوع خود يكى از ب تـرين آثـار ابـن قتی

 .گردد كه مشتمل بر اخبارى است كه در آن عصر مورد عالقه مردم بود محسوب مى

  تاريخ تألیف كتاب المعارف

ين اثـر را در حوالـى  دانیم، لیكن با قراين مى تاريخ تألیف كتاب را نمى قمـرى ھنگـام  252توان گفــت ا
مى ابن قتیبه در مقدمه. سكونت در دينور تألیف كرده است فا را تـا  ى كتاب تصريح  كنـد كــه تـاريخ خل

ــد مســتعین  ــس از  46آورده اســت،) ق 252 - 248(عھ ــر پ ــه نف ــن موجــود از س ــه در مت در حــالى ك
يـاد شــده ) ق 256 - 279(و معتمــد ) ق 255 - 256(مھتــدى ) ق 255 - 252(مسـتعین، يعــنى معـتز 

باقى مانـده  14و در مورد اخبار خلفا آخرين خبر ھمان بیعت با معتمد در روز سه شنبه  47است؛ روز 
 :نويسد در اين خصوص عكاشه مى. است 256از رجب سال 

ابن قتیبه كتاب را در عھد مستعین تألیف كرد و كتاب نزد او باقى ماند تا ايام معتز، مھتدى و معتمد را 
 48.در خالفت بود 279درك كرد، و ابن قتیبه درگذشت در حالى كه معتمد تا سال 

ى كتاب را كه در عھد مستعین نوشته بود فراموش كرد و يا شايد  بدين ترتیب احتماالً او اصالح مقدمه
سخ تـا  انـد، ھـم چنـان در پـاره ناسخین در افزودن اين سه نفر به كتاب المعارف دست داشـته اى از ن

 49.نیز افزوده شده است) ق 295 - 320(عھد معتمد 
یب  موضوع ديگر آن بن حب حبر محمـد  عارف را مـأخوذ از كتــاب الم ) ق 245متوفـى  (50 كـه، كتـاب الم

پس از مقابلــه 51اند دانسته تاب مـى و عكاشه  ھارس ھـر دو ك كتـاب المعـارف بـا كتـاب : نويسـد ى ف
خالف اسـت یب، المعــارف بـا آن م ظر ترت گرچـه . المحبر، از عنــاوين مشـتركى برخوردارنـد، لیكـن از ن

بن قتیبـه آن را  گويند اين كتاب ابن حبیب نیست بلكه او آن را جمع كرده ھمـان اى مى عده نه كـه ا گو
ندارد، لیكـن در اغلـب ... جمع نموده و انصاف آن است كه ابن قتیبه جز آنچه ابن حبیب آورده مطلبى 

آن را يـا از  -آيد  آن گونه كه از المعارف بر مى -با آن اختالف دارد و ابن قتیبه ) در طول و تفصیل(موارد 
 52.ھاى ديگران اخذ كرده است شیوخ خود شنیده و يا از روايت

 :كتاب عیون االخبار. 2

ست بار ا سیم . از مشھورترين كتب ابن قتیبه، كتاب عیــون االخ ايـن كتـاب را در ده فصـل جداگانـه تق
اين فصول دھگانـه بـر حسـب گفتـار و  53.كرده و ھر فصل متأخر را به فصل قبل منضم دانسته است

 54:تنظیم مؤلف اين گونه است
سلطان«ھاى دھگانـه  و اما كتاب اول از كتاب اسـت و در آن اخبـارى از موقعیـت ســلطان و » كتـاب ال
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 .نقل شده است... حاالت مختلف او از سیرتش و آنچه مورد احتیاج مصاحبان اوست از آداب صحبت و
ضمیمه» كتاب الحرب«و كتاب دوم  بارى از آداب جنـگ و  كه ايـن  سلطان اسـت، و در آن اخ ى كتـاب 

سیر الزم  ھاى آن و توصیه حیله ھايى به سپاھیان از تعـداد و سـالح و چھارپايـان و آنچـه در ســفر و م
 .آمده است... ھاى جنگ و اخبار شھرھا و از اخبار ترسوھا و اعمال شجاعان و حیله... آيد و مى

سايل  است و در آن اخبارى از راه» كتاب السودد«و كتاب سوم  ھاى بزرگى و بزرگوارى در جوانـى و و
... اختالف اراده و از كبر، عجب، غضب و فقر و تجارت، خريـد و فـروش... آن در بزرگى و از ھمت نیك و

 .قید گرديده است... و از افعال اشراف و بزرگان
ى كتاب سودد اسـت از اخبـار  است و در اين كتاب كه ضمیمه» كتاب الطبائع و االخالق«كتاب چھارم 
و از طبايع حیوانـات، از ... ھاى زشت، مانند حسد، سعايت و ھاى مردم در طبايع و اخالق در ھمانندى

 .سخن رفته است... مردم و جن، چھار پا و درندگان و پرندگان، حشرات، حیوانات كوچك و گیاھان و
ھــا،  اســت و در آن اخبــارى از دانــش، دانشــمندان و شــاگردان و از كتـاب» كتــاب العلــم«كتــاب پنجــم 

 .آموزان است ھايى به ادب وصیت... حفظیات و قرآن و
ست و در آن اخبـارى از » كتاب الزھد«و كتاب ششم  است كه به خاطر قرابت، به كتاب علم منضم ا

... ھاى آنھـا و زاھدان و كالم آنھا در زھد و دعا و مناجات و از مقام زاھدان نزد خلفا و ملوك و موعظـه
 .مطالبى نقل گرديده است

است كه در آن از برگزيدگان دوستان و اخبارى از مھربانى و دوسـتى و » كتاب االخوان«و كتاب ھفتم 
ستان بـر ھـم واجـب دارنـد یادت، تعزيـه كــردن، ذكـر ... آنچه دو و از زيـارت ھمـديگر، خـداحافظى و ع

 .سخن رفته است... دوستان بد و نزديكان و فرزندان و
ضمیمه» كتاب الحوائج«و كتاب ھشتم  ى  است و اين كتاب به خاطر مضمون نزديكش به كتاب اخوان 

گدايان در ھنگـام  آن است و در آن اخبارى از برآوردن حاجات در كتمان و صبر و ھديه و رشوه و احوال 
 .و از قناعت و حرص ياد شده است... سؤال و

ما و است كه در آن اخبارى از غذاھاى پاك و شیرينى» كتاب الطعام«كتاب نھم  و از ... جات، شیر، خر
 .سخن رفته است... گرسنگى، روزه، مھمانى، اخبار بخیالن، خوردن دارو، مضار و منافع غذاھا و

چرا كـه عــرب لذايـذ را در » كتاب النساء«و كتاب دھم  است، و اين كتاب نزديك به كتاب طعام است؛ 
ھاى زنان و  داند و در آن اخبارى از اختالفات اخالقى زنان، حسن و جمال و سیاست خوراك و نكاح مى

 55.آمده است... و اخبار عشاق عرب و... ھاى معروف نكاح و خطبه
خـورد و  بدين ترتیب در عیون االخبار، غالب موضوعات روزمـره مربـوط بـه تمـام طبقـات بـه چشـم مـى

 .مطالب آن از تنوع شايانى برخوردار است
ى كار و اين كه  ى شیوه بندى كتاب، درباره ى عیون االخبار قبل از سخن از تقسیم ابن قتیبه در مقدمه

سانى ھســتند، بھـتر از ھـر كـس ديگـر در تحلیــل كتابــت توضــیح داده اســت كــه  مخـاطبین او چـه ك
 .كنیم ھايى از آن را نقل مى قسمت

 :نويسد ابن قتیبه مى
غافالن ... اين كتاب در مورد قرآن، سنت، شريعت و علم حالل و حرام نیست براى  بار  اين عیون االخ

لوك اسـت در ادب، تذكره ست، و مايـه راحــتى م و صـالح ... اى براى اھل علـم و آمـوزش ادب بـه آنھا
ندانیم كه كتابم براى طالب دنیا بدون آخرت و يا براى خواص بدون عـوام و يـا بـراى ملـوك بـدون رعايـا 

لب ... باشد، براى ھر گروھى سھمى در آن قـرار دادم تاب را بـه مـزاح و حكايـات جا و در ھـر بـاب، ك
ناگون در آن  اى است كه غــذاھاى مختلـف، بـراى سـلیقه كتاب ما مثل سفره... منتھى كردم ھـاى گو

 56.فراھم شده است
مى -اين كتابِ بسیار مفصل خود انعكاسى از اوضاع اجتماعى  سوب  در . شـود فرھنگى آن زمان مح

توان يافـت و ايـن مطالـب كـه اغلــب بـه  الى اين ھمه نوشته، براى ھر طبقه و صنفى مطلب مى البه
ھايى اخذ گرديده كه از فحواى  صورت روايات كوتاه با ذكر سلسله راويان جمع شده است و يا از كتاب

حوه آنھا مى كرد، ن يدگاه توان اوضاع فرھنگى، اجتماعى و تاريخى فراوانـى اسـتنباط  ھـاى افـراد  ى د
مختلف، خاطرات شخصى، در شرح حوادث بزرگ به نقل از شاھدان ماجرا، پند و امثال، اشعار بـديع، 

ى  نكات اخالقى، نصیحت بزرگان، اندرز صالحان، كلمات عاقالن، رجز شجاعان، دعـاى عابـدان، خطبـه
ھل عـوام در سراسـر كتـاب عیـون االخبـار بـه چشـم  حاكمان، توجیه مقصران، بذله گويى دلقكان و ج

يت   خورد و كتاب براى شناخت ھر چه بیش مى سالمى نھا سه قـرن اول ا  ِ تر اوضاع و احوال عمومى
 .اھمیت را دارد

 موارد تاريخى عیون االخبار
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ھـاى آن جامعـه  اى از فعالیـت چه خبرى بھتر از اين كه كتاب خود انعكاسى از اوضـاع آن زمــان و آيینـه
ھـايى پراكنـده امــا  كتاب از ديدگاھى شرح زندگى افراد است، با آوردن روايات در قالب داستان. است

ً تاريخ خوانده مى. قابل توجه یتى بسـزا  با اين ھمه عیون االخبار از لحاظ آنچه صرفا شـود، داراى اھم
يل ھـر  است و در قسمت خور توجـه مطـرح، و در ذ ھايى از كتاب كامالً موضوعات تاريخى جالب و در 

سلطان«مثـالً در جـزء اول . ى تاريخى نقل شده اسـت موضوع حداقل يك واقعه بسـیارى از » كتـاب ال
تالف ابومسـلم و  مطالب تاريخى به صورت پراكنده در ذيل موضوعات آمده است، از جمله داسـتان اخ

عاملین او  ى حجــاج و نحــوه و يا براى شناسـايى روحیــه) 26ص (ابوجعفر  مه) 16ص (ى رفتـار  ى  و نا
بود امام على صره را بـرده  گامى كـه امـوال ب و گـردن زدن ) 57ص . (علیه السـالم بـه ابـن عبـاس ھن

 ).103ص (اسیران توسط حجاج 
ھايى از داستان حجــاج و شـبیب خارجـى  گوشه: موارد بسیار زياد تاريخى، چون» كتاب الحرب«و در 

ى  ھــايى از نحـوه و قســمت) 142ص (دســتورھاى ابوبكــر بــه خالــد بــراى حركـت بــه شـام ) 121ص (
ص (اخبارى از منصور در شام ) 196ص (و يا داستان عمر و ھرمزان ) 147ص (شھادت حجر بن عدى 

و حــتى در بـاب شناسـايى بـالد و ) 211ص (علیـه السـالم  اخبارى از قیام امـام حسـین) 207و  206
چون ھديـه » كتاب االخـوان«و در ذيل  57مطالب در خور توجه دارد) امصار(شھرھا  مطـالبى تـاريخى 

ھاى آنھا در برابر اين ھدايا در  ھاى معاويه در مورد واكنش فرستادن معاويه براى بزرگان مدينه و حدس
ى اين افراد كه خود از فعاالن قرن اول ھجرى بودند، جالـب توجـه اسـت؛ مثـالً معاويـه  شناخت روحیه

ِ به جاى مانده از نبرد صفین كه  زند كه حسین حدس مى علیه السالم اين ھدايا را صرف فرزندان يتیم
ھايى را از بزرگان ضبط  نامه» كتاب االخوان«و در بخش ) 41 - 40ص ... (كند در ركاب پدرش بودند مى

 58.بن خالد ى يحیى اند؛ مانند نامه كرده كه حايز اھمیت
كه از لحــاظ  خطابـه» كتاب العلـم«و در آخر  گر را نقـل كـرده  شدين، والیـان و خلفــاى دي ى خلفــاى را

ى  و خطبه) 233ص (ى بنى ساعده  ى ابوبكر در سقیفه تاريخى حايز اھمیت ھستند؛ از جمله، خطبه
بار  ى امام على خطبه) 235 - 234ص (عمر پس از خالفت  مل او در ان علیه السالم در ھنگامى كه عا

 59.ى حجاج بن يوسف، قطرى خارجى، منصور و مأمون عباسى و خطابه) 236ص (به قتل رسید 
ابن قتیبه تنھا به نقل خبر اكتفا نكرده، بلكه اگر مطلبى به نظرش غیر واقعى بـوده متـذكر آن شـده و 

كه براى حــارث بـن ھشـام و عكرمـة ) ق 13(به اصالح آن پرداخته است؛ به طور مثال، در يوم يرموك 
سه نفـر  بن ابى جھل و عیاش بن ابى ربیعه آب آوردند و ھر كدام ديگرى را مقدم مى داشت، تا ھـر 

لى اسـت، و اھـل سـیره ذكـر : نويسد ابن قتیبه در ادامه مى. درگذشتند اين داستان در نـزد مـن جع
مرد و حـارث در طـاعون ) ق 13(اند كه عكرمـه در روز احنـادين  كرده بـه قتـل رسـید و عیـاش در مكـه 

 60.در شام در گذشت) ق 18(عمواس 

  منابع عیون االخبار و كتاب المعارف

صوص تـاريخ سوم مقايسـه كنیـم، امتیـاز مھمـى بـر  اگر ابن قتیبه را با ھمگنـانش بـه خ قرن  نگـاران 
ھايى كه نقل قول نموده يـا مطلــبى اخـذ كـرده بـه  سايرين دارد و آن اين كه ابن قتیبه معموالً از كتاب

طبرى از  نورى بـالذرى، يعقوبـى و  صراحت نام برده است، در حالى كه معاصران او مانند ابوحنیفه دي
 .برند منابع مكتوب خود نام نمى

 :كند ى عیون االخبار از منابع و مآخذ خود اين گونه ياد مى ابن قتیبه در مقدمه
سندگان  من روايات اين كتاب را از پیران و بزرگان و ھمنشینان و كتاب غت نوي ھا و تواريخ عجم و از بال

علم گــم . از اين كه حديث را از افراد خردسال و بنده و كنیز روايت كنم باكى ندارم. ام نقل و اخذ كرده
شرك موجــب وھـن نیسـت و نصـیحت از حســود نـیز مايـه شده ى  ى مؤمن است و اخذ كردن آن از م

 61... .نگرانى نیست
ى منابع شفاھى و كتبى و در ديدگاھى ديگـر  توان از يك ديدگاه به دو دسته منابع عیون االخبار را مى

 .به منابع اسالمى و غیر اسالمى دسته بندى كرد
اخذ روايت از استادان و شیوخ با برشمردن سلسله راويان در آن عصر امرى عادى : منابع شفاھى. 1

قل قـول . شد محسوب مى ھا ن ِ ابن قتیبه، به كسانى كـه از آن در صفحات قبل ھنگام سخن از شیوخ
او از مشاھیر قرن سوم به خصوص از نحويان و لغويان بھره جســته و روايـات آنھـا در . كرده اشاره شد

پاره تمام كتاب عیون االخبار به چشم مى ضى ديگـر لفــظ » حدثنى«اى بـه لفــظ  خـورد كـه از  و در بع
 .به كار گرفته است» حدثنا«
ست؛ ماننـد  منابع كتبى مورد استفاده: منابع كتبى. 2 ى ابن قتیبه اغلب منابع و كتب غیر اسالمى ا

به در عیـون االخبــار بـراى شناسـايى آثـار . ھاى ايرانیان، ھنديان و رومیـان كتاب تبى ابـن قتی منـابع ك
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به ترجمـه شته  ايرانیان در عصر ساسانى بسیار اھمیت دارد، و احتماالً ابن قتی ى آنھــا را در اختیـار دا
ھاى خسرو پرويز به پسرش  او از كتاب التاج، كتاب آيین، كتاب آداب، كتاب سیر العجم و از نامه. است

ً نقل قول و از پاره ھاى ابن قتیبـه از ايـن منابـع  نقل قول. اى كتب ھند و روم نیز روايت كرده است كرارا
تاب مى يا مــترجمین ايـن آثـار را نـام . ھـا را مشـخص نمايـد تواند تا حدودى موضـوع ايـن ك او مـؤلفین 

كند؛ به طور مثال او در عیون االخبار از ايـن  برد، تنھا ھنگام نقل از كتاب آداب از ابن مقفع ياد مى نمى
 :ھا سود جسته است كتاب

 :نويسد ابن قتیبه مى: كتاب التاج -
مى در كتاب التاج خوانـده كى از ملــوك  كه ي مت: گفـت ام  ست و ھمــت ھ ھـاى  ھـاى مــردم كوچـك ا

 62.پادشاھان بزرگ
 :نويسد و در موضعى ديگر مى

نان غــنى نكـن كــه از تـو بـى:  در كتاب التاج خواندم كه پرويز به پسرش شیرويه گفت نیـاز  سـپاه را چ
 63... .باشند، و آنھا را چنان فقیر مكن كه از تو آزرده شوند

ى خسرو پرويز بـه  و از توصیه 64ى خسرو پرويز به پسرش شیرويه، ابن قتیبه در مواضعى ديگر از نامه
 66.و حاجبش مطالبى را نقل كرده است 65 مسئول بیت المال

ابن قتیبه از اين كتاب در مورد مصاحبت با پادشاه و شرايط آن مطالبى را نقل كـرده : آداب ابن مقفع -
 67.است

 :نويسد ابن قتیبه مى: كتاب آيین -
تن: گفت در كتاب آيین خواندم كه يكى از ملوك عجم در خطبه مى ھـاى شـما ھسـتم نـه  مـن مالـك 

 68.ھاى شما نیت
لب مفصــلى در مـورد لشكركشـى و تعبیـه ھـاى  ى لشـكر، تاكتیـك و در موضع ديگر از كتاب آيیـن مطا

قل نمـوده  69...جنگى، چون شبیخون و تاب ن و در جاى ديگر مطالبى در خصــوص تیرانـدازى از ايـن ك
 70.است

 :نويسد ابن قتیبه مى: كتاب سیر العجم -
براى آنھــا خطبـه اى  در سیر العجم خواندم كه چون كار بر اردشیر اسـتوار شـد، مـردم را جمـع كـرد و 

 71... .خواند
و در جايى ديگر به نقـل  72كند ھايى در مورد بھرام گور نقل مى ابن قتیبه از كتاب سیر العجم داستان

تل فـیروز  سرانجام بـه ق شنواز پادشــاه ھیاطلـه، كـه  از اين كتاب خبرى مفصل از درگیرى فـیروز و اخ
 73.انجامید، ارائه داده است

یان نقـل مـى ابن قتیبه گاھى بدون ذكر نام كتاب، مطالبى را از كتـاب: كتاب العجم - كنـد و  ھاى ايران
 :نويسد مى

 .ھاى عجم خواندم در يكى از كتاب
مى آنگاه از نامه يد؛ ى اردشیر بـه رعايـايش يـاد  گر مــى 74نما آورد كـه در يكـى از  و يـا در موضـعى دي

 75.ھاى عجم خواندم كه كسرى، وھرز ديلمى را براى نبرد با حبشیان به يمن فرستاد كتاب
 :نويسد كند و مى ابن قتیبه گاھى تنھا از مؤلف كتاب ياد مى: كتاب ابن مقفع -

 76.در كتاب ابن مقفع خواندم كه مردم بر دين پادشاھانشان ھستند
. نیز استفاده و نقل قول نموده اســت 78 و رومیان 77 ھاى ھنديان ابن قتیبه از كتاب: كتاب ھند و روم -

ابن قتیبه از منابع و كتب اسالمى نیز سود جسته، لیكن اسامى كتب را نام نبرده است؛ مثالً او ابن 
را درك نكرده است در حالى كه مطالبى از آنھا نقل نموده و ھنگام نقل ... اسحاق و ھیثم بن عدى و

ھاى آنھا استفاده  دھد كه از كتاب روايت از آنھا از راويان سخنى به میان نیاورده است؛ اين نشان مى
 .نموده است

ھر چند در المعارف به خاطر مباحث تاريخى، نقل قول . منابع المعارف ھمان منابع عیون االخبار است
به، واقـدى، ھیثـم بـن . از مشاھیر اخبار قرن دوم بسیار فراوان است سحاق وھــب بـن من او از ابـن ا

 .عدى و ابوالیقظان روايات زيادى در اين كتاب نقل كرده است
ً مفصـل از ساســانیان آورده كـه از  79 او در بحث از ابتداى خلقت از تورات و در آخر كتاب بحــثى نســبتا

 80.كتاب سیر العجم نقل قول كرده است
 
  كتاب االمامة و السیاسة منسوب به ابن قتیبه. 3

مة و السیاسـة يـاد شـده اسـت كتـاب داراى . در میان آثار منسوب به ابن قتیبه از كتابى به نام االما
شد؛ زيـرا منـابع متقـدمى كـه آثـار او را نقـل  ارزش فراوانى است لیكن نمى تواند از آثـار ابـن قتیبــه با

انـد و كتـاب فاقـد مقدمـه اسـت، در حــالى كـه معمـوالً ابـن قتیبـه در آغـاز  اند از اين اثر نام نبرده كرده
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 .آورد اى مى ھايش مقدمه كتاب
شمارد كه دلیل بر آن است كه اين اثـر از  ى خود بر المعارف موارد زير را برمى ثروت عكاشه در مقدمه

 :ابن قتیبه نیست
توزى  اند، اين كتاب را از او ذكر نكرده كسانى كه از ابن قتیبه ياد كرده. 1 ه ال كه اباعبداللـَّ اند، جز ايـن 

 .آن را از ابن قتیبه دانسته است) ق 618متوفى (معروف به ابن شباط 
بل از تولـد  و از زنى كه شاھد فتح اندلس بوده است كـه سـال) ق 148متوفى (از ابن لیلى . 2 ھـا ق

 .اند، در اين كتاب روايت شده است بوده) ق 213(ابن قتیبه 
كند، در حالى كـه ابـن قتیبــه بـه ايـن شــھر مسـافرت نكـرده  مؤلف از سفر خود به دمشق ياد مى. 3

 .است
ند، كـه يوسـف بـن تاشــفین آن را در سـال  مؤلف كتاب از شھر مراكش ياد مى. 4 بنـا نھـاد، در  455ك

 81.وفات كرده بود 276حالى كه ابن قتیبه در سال 
تواند متقن باشد؛ چرا كـه مـا اطـالع  دلیل اول از استحكام بیشترى برخوردار است، و دلیل سوم نمى

شد كرده با نیز ديـدار  شق  نداريم، چــه بسـا از دم دلیـل دوم و چھــارم . دقیقى از زندگى ابن قتیبـه 
صله مشكل كلى كتاب است و مؤلف ھر كه باشد نمى را درك  455 - 148ھـاى  ى بیـن سـال توانـد فا

 .كرده باشد
 :نويسد ابن خلدون ھنگام سخن از جنگ جمل مى

گر  سونگرى رو به كتاب طبرى اعتماد كرديم كه از يك از اين تاب ابـن قتیبـه و مـورخین دي ھايى كه در ك
 82.ھست به دور است

علیـه  احتماالً منظور ھمین كتاب االمامة و السیاسـة باشـد كـه شـرح مفصـلى از خالفـت امـام علـى
ند المعـارف، مطالـب  83السالم به خصوص از جنگ جمل ارائه داده، و گرنه در آثار ديگر ابن قتیبه، مان

كه ابـن  چندانى از حوادث ايام خالفت امام على علیه السالم، به خصوص نـبرد جمــل نیامــده اسـت، 
 .بخواند» يك سونگرى«خلدون آن را 

اى از مطالـب ايـن كتـاب را بـا كتـاب  ما براى اثبات عدم انتساب االمامة و السیاسة به ابن قتیبه، پـاره
 .دھیم كنیم و موارد اختالف آن را توضیح مى المعارف مقايسه مى

 
 :علیه السالم در شھادت امام على. 1
ھل ھجـرى بـه شـھادت رســید 19علیه السالم در جمعه  امام على: المعارف - سال چ ص . (رمضـان 

209.( 
روز مانـده  10علیه السالم در ھنگام خروج براى نماز صبح، در جمعه  امام على: االمامة و السیاسة -

 ).138، ص 1ج . (و روز يكشنبه به شھادت رسید... از رمضان سال چھل ضربت خورد
 :علیه السالم در كیفیت شھادت امام حسن. 2
گويند جعده دختر اشعث  جا وفات كرد و مى علیه السالم به مدينه رفت و در آن امام حسن: المعارف -

سعید  49او را مسموم نمود و رحلت او در ماه ربیع االول سال  و در سن چھل و ھفت سالگى بـود و 
 ).212ص . (بن عاص امیر مدينه بر او نماز گزارد

شد امام  51چون سال . امام حسن زنده بود. به مدينه آمد 50معاويه در سال : االمامة و السیاسة -
 ).151، ص 1ج . (علیه السالم بیمار شد و رحلت كرد و عامل مدينه مروان بود حسن

 :در خالفت معاوية بن يزيد. 3
فه  20روز و به قـول ابـن اسـحاق  40. سال داشت 17او پس از يزيد خلیفه شد و : المعارف - روز خلی

 ).325ص (بود 
صب  2سال داشت كه خلیفه شد و  18معاوية بن يزيد : االمامة و السیاسة - ماه و چنـد روز در آن من

 ).10، ص 2ج . (بود
 :علیه السالم در قیام زيد بن على. 4
سرى را در : المعارف - ه الق ھشام بن عبدالملك، عمر بن ھبیره عامل عراق را عزل و خالد بن عبداللـَّ

سال . به جاى او منصوب كرد و سپس واليت عراق را به يوسف بـن عمـر داد 106سال  ، و در 120در 
 ).365ص . (بود 121علیه السالم به قتل رسید و آن در سال  واليتش زيد بن على

شام او را بـه : االمامة و السیاسة - ابن ھبیره عامل كوفه بود و زيد را گرفتند و ابن ھبیره بدون امر ھ
 ).104، ص 2ج . (قتل رساند

 :در مرگ ابوجعفر منصور. 5
 ).378ص . (ھنگام عزيمت به حج در بئر میمون درگذشت 158او در سال : المعارف -
سه روز  166ابوجعفر منصور در سال : االمامة و السیاسة - عد از  وارد مكه شد و حج را انجــام داد و ب
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 ).151، ص 1ج . (درگذشت
 
 :درباره مرگ مھدى. 6
 ).380ص . (سبذان درگذشت در ماه 169او در محرم سال : المعارف -
ند؛ : االمامة و السیاسة - رد و در ھمان روز رشید را جانشین خود كرد و مردم با او بیعت كرد ُ مھدى م

 ).153، ص 2ج . (بود 173و اين روز پنج شنبه از محرم سال 
لو ) 170 - 169(مؤلف االمامة به طور كلى از خالفت موسى الھادى  - شید را ج ياد نكرده و خالفـت ر

خر كتــاب . آورده و مرگ مھدى را نیز چھار سال با تأخیر نقل كرده است مؤلف االمامة و السیاسة در آ
شاره بـه مـاجراى  مواردى را طرح كرده كه بیش یت؛ مثـالً او بـا ا تر به افسانه شبیه است تـا بـه واقع

برادرش را گرفـت و حبـس كـرد مد و  امیـن از حبـس . مأمون و امین آورده است كه مأمون بـه بغـداد آ
 ).175، ص 2ج . (گريخت مأمون در طلب او فرستاد و او را گرفت و به قتل رساند

مى جه  لب، نتی سقم مطا گـیريم كـه   با توجه به موارد اختالف و حتى بـدون در نظـر گــرفتن صـحت و 
ممكن نیست اين دو اثر تألیف يك نفر باشند و شايسته نیست كتاب االمامة را از ابن قتیبه دانشمند 

به . بدانیم به ابـن قتی مؤلف كتاب االمامة چندان پرمايه و با اطالع نبوده است و شايد اگر اين كتاب را 
 84.آورد كردند اين معروفیت را به دست نمى منسوب نمى

 
  ابن قتیبه از ديدگاه تعدادى از دانشمندان) د

ى عــالمى پركــار و توانمنــد چـون ابـن قتیبـه كــه داراى آثــار متعــدد اســت، مشــكل  اظھــار نظــر دربــاره
ھـاى  او از لحاظ مذھبى به طريق اھل سنت و جماعت بود، اما اين كه به كدام يك از جنـاح. نمايد مى

 .وگوست ترى داشت محل گفت اھل سنت و جماعت تمايل بیش
ً فاضالً «خطیب بغدادى او را   .نمايد قلمداد كرده و ديگر اظھارنظرى نمى 85»ثقة دينا

شته اسـت ست: ذھبى در میزان االعتدال، نظرھاى موافـق و مخـالف را آورده و نو ) صـدوق(گـو  او را
 .اند كه ابن قتیبه كذاب است امت بر اين اجماع كرده 86:و حاكم گفت... است

 
به نقـل از دار .  اين كالمى است كه ترس خدا در آن نیست: گويد ذھبى سپس مى ھبى در ادامـه  ذ

یل بـه تشـبیه دارد و سـخنانش دلیـل بـر آن «: نويسـد مـى) 385متوفـى (قُطنى، على بن عمـر  او م
ى خـود بـر عیــون  زكى عدوى نیز در مقدمـه 87.»او كرامى مذھب است«: گويد و بیھقى مى» .است

مى) 729متوفـى (االخبار ديدگاه ابن تیمیه فقیه حنبلى  ابـن تیمیـه او را از پـیروان احمــد بـن . آورد را 
سـان جايگــاه جـاحظ در میــان معتزلـه   موقعیتش در میان اھــل ســنت بـه: حنبل دانسته و گفته است

 88.است
سان ديگــر در خـارج از  سان نظر رجال بدين شناسان در خصوص ابن قتیبه با ھم سازگار نیست؛ اما ك

گران(شناسى مذھبى از او انتقاد نموده و او را متھم به انتحال  ديدگاه رجال خود بسـتن آثـار دي ) بـه 
 .اند كرده

 :نويسد مسعودى در مروج الذھب ھنگام سخن از مباحث جغرافیايى و نجومى مى
تاب ) كتاب االنواء(اين مطلب را ابوحنیفه دينورى، در كتاب خويش  آورده و ابن قتیبه آن را ربوده و بـه ك

تاب ین   خويش برده و به خويشتن نسبت داده و در مورد بسیارى از ك ھـاى ابوحنیفــه دينـورى نـیز چن
 89.كرده است

ست اما تندترين انتقاد علیه ابن قتیبه از ناحیه بیرونـى موضـوع آگـاھى عـرب از . ى ابوريحان بیرونى ا
نجوم را كه ابن قتیبه مدعى آن است، بھانه و مدخلى براى حمله به ابـن قتیبـه و آثـار او قـرار داده و 

ى كـالم را بـه  ى آثار او كشانده است و خشم بیرونى از او تـا جـايى اسـت كـه دايـره بحث را به ھمه
 .خوانده است» مستبد به رأى«اخالق مردم جبال كشانده و آنھا را 

 :نويسد ابوريحان مى
لى ...  اعراب از علم بروج و صور خیلى دور بودند، ھر چند، ابومحمد، عبداللَّه بن مسلم بن قتیبـه جب

صوص در كتـابى كـه در  نمايد و در تمام كتاب تھويل مى شانیده، و بـه خ ھاى خود سخن را بـه درازا ك
مم  تفضیل عرب بر عجم نوشته، چنین پنداشته كه تازيان ستارگان و طلوع و غروب آنھا را از ھمه ى ا

نه دانـم، يـا نمــى من نمى. اند داناتر بوده كرده كـه در تمـام امك سته يـا تجاھـل  گان و  دان ین بزر ى زم
 ... .دانند ى اعراب مى چوپانان ابتداى اعمال خود، و معرفت اوقات را به اندازه

اگر در كتب انواء و به خصوص كتابى كه اين مرد به نام مناظر النجوم نوشـته، و در آنچــه مــا برخـى از 
آنھا را در اواخر كتاب وارد كرديم تأمل كنید، خواھید دانست كه اعراب از علم ھیئت جـز آن انـدازه كـه 

شـود  اند؛ ولى اين مرد، در ھر مبحثى كه وارد مى تر ندانسته دانند، چیزى بیش برزيگران ھر بقعه مى
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تاب بـر . كند و از اخالق جبلى كـه اســتبداد بـه رأى اســت خـالى نیســت افراط مى كـالم او در ايـن ك
كند؛ زيرا به اين اندازه ھم راضى نشد كه اعراب  ھايى كه با ايرانیان دارد داللت مى ھا و دشمنى كینه

 90... .ترين مخلوق دانسته را بر ايرانیان برترى دھد، بلكه ايرانیان را اراذل امم و پست
اما امروزه ابن قتیبه جايگاه خاصى پیدا كرده و در مجموع، محققین جديد با توجه به آثـار متعـددش او 

ست و آثـارش از تنـوع  را ستوده سالمى ا كارترين دانشـمندان قـرن سـوم ا اند؛ چرا كـه او يكــى از پر
مراه آثـار ديگـرش در . شايانى برخوردار است شعار، بـه ھ به طورى كه آثارش در لغت، اخبـار، ادب، ا

ست زمینه قه او را بـه صـورت دانشـمندى بـزرگ درآورده ا . ى مباحث مذھبى، چون قرآن، حديث، و ف
 :نويسد آذرنوش مى

ً قــرون وســطى مــى ابــن قتیبــه چـه در شـرق و چـه در غـرب و در تمــام دوره نــامیم،  اى كــه اصـطالحا
 91.ى يك دانشمند است ترين نمونه عالى

عارف و  مى) جاحظ -ابو حنیفه دينورى (احمد امین، ابن قتیبه را يكى از سه عالمى  داند كه علوم و م
 92.ى آن عصر را نمايش داده است آداب مختلفه

كه در تاريـخ  كه، عبدالجلیل او را مردى پرتوان مى باالخره آن خت، بل داند كه نه تنھا به نحو و لغت پردا
عالوه بر آن، در مشاجرات عقیدتى زمان خود نیز شركت كرد . ادب و تاريخ عمومى دست به تألیف زد

صالت عقـل و و از حكما و محدثان سنت دفـاع كـرد و ايـن نويسـنده ... گرا در مقابـل اھـل تشـكیك و ا
ً مورد بررسى قرار گیرد  93.شايستگى آن را دارد كه عمیقا

 :ھا نوشت پى

 .دانشجوى دكترى تاريخ دانشگاه تبريز*) 
 .43، ص 3، و ابن خلكان، وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان، ج 170، ص 1خطیب بغدادى، تاريخ بغداد،، ج . 1
 .169، ص 2خطیب بغدادى، ھمان، و ابن عماد، شذرات الذھب فى اخبار من ذھب، ج . 2
 .130ابن نديم، الفھرست، ص . 3
 .خطیب بغدادى، ھمان. 4
 .331 - 330، ص 2؛ ابراھیم االبیارى، تراث االنسانیه، ج )مقدمه عكاشه (36ابن قتیبه، المعارف، ص . 5
 .43، ص 3ابن خلكان، ھمان، ج . 6
 .449، ص 4دائرة المعارف بزرگ اسالمى، ج » ابن قتیبه«آذرتاش آذرنوش، . 7
 .به بعد 432، ص 2، ج )تاريخ ابن خلدون(ابن خلدون، العبر، . 8
 .527، ص 2احمد بن ابى واضح يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج . 9

 .541، ص 2احمد بن ابى واضح يعقوبى، ھمان، ج . 10
 ).مقدمه (35ابن قتیبه، المعارف، ص . 11
 .449، ص 4آذرتاش آذرنوش، ھمان، ج . 12
 .131ابن نديم، ھمان، ص . 13
 .339، ص 4آذرتاش آذرنوش، ھمان، ج . 14
 .316ابوريحان بیرونى، آثار الباقیه، ص . 15
 .43، ص 3ابن خلكان، ھمان، ج . 16
 .131ابن نديم، ھمان، ص . 17
 .171 - 170، ص 10خطیب بغدادى، ھمان، ج . 18
 .43، ص 3ابن خلكان، ھمان، ج . 19
 .169، ص 2، و ابن عماد، ھمان، ج 43، ص 3؛ ابن خلكان، ھمان، ج 171 - 170، ص 10خطیب بغدادى، ھمان، ج . 20
 .170، ص 10خطیب بغدادى، ھمان ج . 21
 .339، ص 4آذرتاش آذرنوش، ھمان، ج . 22
 .200، ص 1ابن خلكان، ھمان، ج . 23
 .200، ص 1ھمان، ج . 24
 .418ابن نديم، ھمان، ص . 25
 .200، ص 1ابن خلكان، ھمان، ج . 26
 .418ابن نديم، ھمان، ص . 27
 .534، ص 2مسعودى، مروج الذھب و معادن الجوھر، ج . 28
 .200، ص 1ابن خلكان، ھمان، ج . 29
نام آثارى كه بـه «: نويسد آذرنوش مى). 100ابن نديم، ص (از شاگردان و راويان ابوعبیده و اصمعى بود ) 255(ابوحاتم سیستانى متوفى . 30

ً با نام آثار ابن قتیبه شبیه است ابوحاتم نسبت داده سه و مقابلـه) 451،ص  4دائره، ج (» اند، غالبا ى آثـار آن دو از  موضوعى كه حداقل از مقاي
تنھا اثر مشترك بین آن دو كتاب القرائت است كه به جز ايـن دو نفـر، افـراد ديگــرى بــا ايـن عنـوان . روى فھرست ابن نديم غیر قابل قبول است

 ).مقابله گردد 100و  131ابن نديم، ص (اند  كتاب تألیف كرده
 ).100 - 99ابن نديم ص (، ابن قتیبه، از او روايت بسیاردارد، او نیز از راويان اصمعى است )257متوفى (رياشى . 31
ھاى پدرش را روايت كرد و در  به مصر رفت و قضاوت آنجا را بر عھده گرفت و تمام كتاب 321احمد بن عبداللَّه در بغداد به دنیا آمد؛ در سال . 32

 ).294، ص 2ابن عماد، ج (او بیست و يك كتاب از آثار پدرش را در مصر روايت نمود ). 43، ص 3ابن خلكان، ج (درگذشت  322سال 
 ).334، ص 2االبیارى، ج (نزد ابن قتیبه فرا گرفت  268عبیداللَّه بن عبدالرحمن، كتاب غريب الحديث و كتاب اصالح الغلط را در سال . 33
مقدمه ص (ابن صائغ كه خطیب بغدادى كیفیت مرگ ابن قتیبه را از او نقل كرده و به قول عكاشه، تمام آثار ابن قتیبه را روايت كرده است . 34
40.( 
 ).107 - 106ابن نديم، ص (ابن درستويه الفارسى، عالوه بر ابن قتیبه از ثعلب و مبرد نیز بھره گرفت و داراى آثار فراوانى است . 35
 .170، ص 10خطیب بغدادى، ھمان، ج . 36
 .334، ص 2، و ابراھیم االبیارى، ھمان، ج )مقدمه عكاشه(، 40ابن قتیبه، ص . 37
 ).مقدمه عكاشه (40 - 39ابن قتیبه، المعارف، ص . 38
 .131ابن نديم، ھمان، ص . 39
 .170، ص 10خطیب بغدادى، ھمان، ج . 40
 .43 - 42، ص 3ابن خلكان، ھمان، ج . 41
 .169، ص 2ابن عماد، ھمان، ج . 42
 .441، ص 1اسماعیل پاشا البغدادى، ھدية العارفین و اسماء المؤلفین و آثار المصنفین، ج . 43
 .چه بسا پس از آن آثار ديگرى از وى چاپ شده باشد. آثار چاپى به نقل از بروكلمان و دايرة المعارف بزرگ اسالمى است. 44
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 .2ابن قتیبه، المعارف، ص . 45
 .4ھمان، ص . 46
 .394ھمان، ص . 47
 ).مقدمه عكاشه(، 68ھمان، ص . 48
ى سـه نفــر ديگـر، يعـنى معتضــد و مكتفـى و مقتــدر نیـز  ترجمه) ب(ى  در نسخه: نويسد عكاشه مى. 394ابن قتیبه، المعارف، پاورقى ص . 49

 .آمده است
 .177 - 176ابن نديم، ھمان، ص : ك.ى ابن حبیب ر درباره. 50
 .224، ص 2كارل بروكلمان، تاريخ االدب العربى، ج . 51
 ).مقدمه عكاشه (70ابن قتیبه، المعارف، ص . 52
 ).ى ابن قتیبه مقدمه(، 4، ص 1ابن قتیبه، عیون االخبار، ج . 53
، 4، ص 1ج (نمايـد  تاريخ تألیف عیون االخبار مشخص نیست، خاصه ايــن كــه ابـن قتیبــه در كتـاب عیـون االخبـار از كتـاب المعـارف يـاد مـى. 54

عارف از عیــون االخبـار يــاد شــده  كه در مقدمه جايى از آن). 126ص (و در كتاب المعارف از عیون االخبار ياد كرده است ) مقدمه ص (ى كتاب الم
ى  رود مقدمــه ى عیون االخبار نام المعارف را آورده احتمال مى ، بايد عیون االخبار قبل از كتاب مذكور تألیف شده باشد و اين كه در مقدمه)126

 .عیون االخبار را بعدھا اصالح كرده است
 ).مقدمه ابن قتیبه (4، ص 1ابن قتیبه، عیون االخبار، ج . 55
 ).مقدمه ابن قتیبه(، ص ى ، ك و ل 1ھمان، ج . 56
 .221 - 213، ص 1ھمان، ج . 57
 .80، ص 1ھمان، ج . 58
 .255 - 237، ص 2ھمان، ج . 59
 .340 - 339، ص 2ھمان، ج . 60
 ).مقدمه ابن قتیبه(، 3، ص 1ھمان، ج . 61
 .5، ص 1ھمان، ج . 62
 .11، ص 1ھمان، ج . 63
 .15، ص 1ھمان، ج . 64
 .59، ص 1ھمان، ج . 65
 .84، ص 1ھمان، ج . 66
 .31و  22، 20، ص 1ھمان، ج . 67
 .8، ص 1ھمان، ج . 68
 .115 - 112، ص 1ھمان، ج . 69
 .133، ص 1ھمان، ج . 70
 .9، ص 1ھمان، ج . 71
 .178، ص 1ھمان، ج . 72
 .121 - 117، ص 1ھمان، ج . 73
 .112و  47، 40، 7، ص 1ھمان، ج . 74
 .149، ص 1ھمان، ج . 75
 .2، ص 1ھمان، ج . 76
 .25و  22، 19، 18، ص 1ھمان، ج . 77
 .159، ص 1ھمان، ج . 78
 ... .و 19، 18، 17، 14، 10ابن قتیبه، المعارف، ص . 79
 .652ھمان، ص . 80
 .36، ص 4، زكى عدوى، احمد مقدمه بر عیون االخبار، ج 334 - 333، ص 2، ابراھیم االبیارى، ھمان، ج 56عكاشه، ص . 81
 .611، ص 1ابن خلدون، ھمان، ج . 82
 .علیه السالم اختصاص دارد به خالفت امام على) 140 - 46(در كتاب االمامة و السیاسة حدود صد صفحه از . 83
ً به زبان فارسى بدون مقدمه. 84 ً با عجله ترجمه شده است اين كتاب اخیرا ى سید ناصر طباطبايى،  ترجمه. اى خاص و فھرست اعالم و ظاھرا

 .1380تھران، انتشارات ققنوس، 
 .170، ص 10خطیب بغدادى، ھمان، ج . 85
 ... .مؤلف كتاب تاريخ نیشابور و) 405 - 321(ابوعبداللَّه حاكم نیشابورى . 86
 .503، ص 2ابن عبداللَّه محمد الذھبى، میزان االعتدال فى نقد الرجال، ج . 87
 .20، ص 1، و ديباچه آذرنوش بر مقدمه الشعر و الشعرا ابن قتیبه، ج 16مقدمه زكى عدوى بر عیون االخبار ابن قتیبه، ص . 88
 .568، ص 1مسعودى، مروج الذھب، ج . 89
 .317 - 316ابوريحان بیرونى، آثار الباقیه، ص . 90
 .17ديباچه آذرنوش بر مقدمه الشعر و الشعرا ابن قتیبه، ص . 91
 .454، ص 2احمد امین، پرتو اسالم، ج . 92
 .147م، تاريخ ادبیات عرب، ص . عبدالجلیل، ج. 93

 :منابع

 .4ج ) 1370تھران، (، دايرة المعارف بزرگ اسالمى »ابن قتیبه«آذرنوش، آذرتاش،  -
ى مطالعـات و  تھـران، مؤسســه(ى عبدالمحمــد آيـتى  ترجمـه) تاريخ ابـن خلـدون(ابن خلدون، العبر  -

 .1ج ) ش1363تحقیقات فرھنگى، 
قه  - مان، حق باء ابنـاء الز ابن خلكان، ابى العباس شمس الدين احمد بن محمــد، وفیـات االعیـان و ان

 .7 - 1ج ) م1968بیروت، دارصادر، (احسان عباس 
بار مــن ذھـب  - بـیروت، المكتـب (ابن عماد الحنبلـى، ابـى فـالح عبــدالحى، شــذرات الـذھب فـى اخ

 .2 - 1ج ) تا التجارى للطباعة و النشر و التوزيع، بى
. دارالمعـارف بمصــر، ط(ابن قتیبه، عبداللَّه بن مسلم، المعارف، حققه و قدم له دكتور ثروت عكاشه  -

 ).ق 1388/ م 1969و الثانیه، 
 .4 - 1ج ) م 1930/ ق  1349االولى، . قاھره، دارالكتب، ط(، عیون االخبار، زكى عدوى - -
ى  تھـران ،موسسـه(ى آذرتـاش آذرنـوش،  ، ترجمــه)در آيین نقد ادبـى(، مقدمة الشعر و الشعراى - -

 .1ج ) ش1363انتشارات امیركبیر، 
قــاھره، الناشــر مؤسســة الحلــبى و شــركاء للنشـر و (، االمامــة و السیاســة، طــه محمــد الزيــنى - -

 .2 - 1ج ) ق1387/ م 1967التوزيع، 
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یر (ابن نديم، محمد بن اسحاق، الفھرست، ترجمه و تحقیق محمد رضا تجدد،  - تھـران، انتشـارات ام
 .3ج ) ش1366اكبیر،، 

 ).ش1352تھران، انتشارات ابن سینا، (ى اكبر دانا سرشت  ابوريحان بیرونى، آثار الباقیه، ترجمه -
لى، )ى فجر االسالم ترجمه(امین، احمد، پرتو اسالم  - تھـران، سـازمان چـاپ و (، به قلم عبــاس خلی

 .2ج ) ش1353انتشارات اقبال، 
قاھره، وزراة الثقافه و االرشاد القومى، (تراث االنسانیه » عیون االخبار ابن قتیبه«االبیارى، ابراھیم،  -

 .2ج ) تا المؤسسة المصريه العامه للتألیف الترجمه و الطباعه و النشر، بى
صر، (بروكلمان ،كارل، تاريخ االدب العربى، نقله الى العربیه عبدالحلیم النجار  - قـاھره، دارالمعـارف بم

 .3 - 1ج ) م1969الطبعه الثانى، 
ستانبول، (البغدادى، اسماعیل پاشا، ھديه العارفین و اسماء المؤلفین و آثار المصنفین  - ج ) م1951ا
1 - 2. 
لى  جاحظ، ابوعثمان عمر و بن بحر، تاج، ترجمـه - بن سـینا، (ى محمــد علـى خلی تھـران، انتشـارات ا

 ).ش1343
قه مكتبـه (خطیب البغدادى، ابى بكر احمد بن علـى، تـاريخ بغـداد،  - قـاھره، طبـع للمـره االولـى بنف

) ق1349/ م 1931الخانجى بالقاھره و المكتبه العربیه ببغداد و مطبعه السعاده بجوار محافظـه مصـر، 
 .14 - 10، 5 - 1ج 
بـیروت، (الذھبى ،ابى عبداللَّه محمد، میزان االعتدال فى نقد الرجال، بحققـه علـى محمـدالبجاوى  -

 .4ج ) ق1382/ م 1963لبنان، للطباعه و النشر، 
ج ) 1373تھران، انتشارات امیركبیر، (ى آذرتاش آذرنوش   م، تاريخ ادبیات عرب، ترجمه. عبدالجلیل، ج -
2. 
تھـران، انتشـارات علمـى و (ى ابوالقاسـم پاينـده،  مسعودى، مروج الذھب و معادن الجوھر، ترجمـه -

 .2 - 1ج ) ش 1374فرھنگى، 
تھران، انتشارات علمى (ى محمد ابراھیم آيتى  يعقوبى، احمد بن ابى واضح، تاريخ يعقوبى، ترجمه -

 .2 - 1ج ) ش1371و فرھنگى، 
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