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  ينوریبه دیقت ع ابنیتش يادعا یبررس
  **ياسد یاز علین/  *این یعزت اهللا موالئ

  يدهكچ
 سـنده ینواست کـه   يقتیبه دینور دانشمندان قرن سوم هجري ابن ترین و مشهورترین یکی از برجسته

اسـت.   ينگـار  از جمله ادبیات، حدیث و تاریخ ،یها کتاب در موضوعات گوناگون علوم اسالم ده
و قـدمت   یشخصیت علم و به سبب وسعت اطالعات و دانش اوست هنشان ،تعدد و تنوع این آثار

  .رود یترین منابع تاریخ اسالم به شمار م آثارش از مهم
رده ک یتاب سعکن ینوشته و در ا تبکزان الیمبا عنوان  یتابکستان کاز مؤلفان اهل سنت در پا یکی

ـ  ،معرفی کند. در این مقاله از دانشمندان اهل سنت را شیعه يبسیار و قتیبه ابنه کاست  ا در این ادع
  است. تاب نقد شدهک سندهینوبررسی شده و به صورت مستند، شواهد و ادله  قتیبه ابنمورد 

  .تبکزان الی، مسۀایوالس مۀ، االماابن قتیبهمذهب  ،قتیبه ابنها:  کلیدواژه
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  مقدمه
منتشـر   سـتان کشـور پا ک در» اردو« اهل سنت به زبـان  دانشمندان از کیوسط یت میزان الکتبکتاب 
شـیعه  هاي شناخته شده اهل سـنت را   تابک بسیاري ازسندگان ینو، تابکن یصاحب ا 1است،شده 

 ، آمـده، ه برخالف عقیده اوستک ازحقایق تاریخی و معارف شیعه بسیاريدر آثار آنها  دانسته، زیرا
ه ریشه را بزنـد  کاي جز این نداشته است  چارهاد شده، ی مطالب بر گذاشتن براي سرپوشرو  از این

 ۀساخته و پرداختـ  ،مطالباین ه کرده کن اساس ادعا یو بر اند کرا شیعه معرفی  سندگانینو مههو 
 گنج الهور چاپ حسنیه باللنوریه  ۀتبکمناشر  توسط م1993کتاب در سال این  !عالمان شیعه است

شـیرازیه   ۀرسـولی  ۀت مدرسـ یه مدیرک است علی بریلوي شیخ الحدیث محمد ،آن سندهینو و هشد
: مشتمل بر دو باب اسـت  صفحه دارد و 752تاب کاین  .داردعهده ه هم ب را ستانکپا الهور واقع در

سـعی   او و ،انـد  دانشـمندان اهـل سـنت    از هاآن سندگانیشتر نویبه کدر باره منابعی است  ،اول باب
شیعیان جلوه دهد و دگاه ید آنها را يها تابک ند تا مطالب موجود درک قلمداد را شیعه آنها هک ردهک

مقالـه،  در ایـن   ننـد. کاقامه دلیل ، عنوان منابع اهل سنته ها ب تابکشیعیان نتوانند از این  ،در نتیجه
 سـنده ینو ،ع به آنها داده شدهینسبت تش تبکمیزان ال ه درک يا سندهینو 38 از مجموعه کشده  یسع

ی قـرار  نقـد و بررسـ  مورد  ،نیقیدانشمندان فرل مورد قبول یبر اساس دال ۀسو السیا ۀمأالما تابک
  گیرد.

  ينوريبه ديقت ابن ي و آثارانزندگم: يك
 يهجـر  مورخـان بـزرگ قـرن سـوم     بـان و یاز اد بن قتیبه دینوري مروزي بن مسلم ابومحمد عبداهللا

 یاصالت قـوم  هم مروزي. است يمحل تولد و انگریه بکشود  می گفته زین یوفکبه او  یگاه است.
م متولد 828/ق213 وفه به سالک در ،ب بودیشناس و هم اد ینهم د که يو دهد. می نشان پدرش را

ق در 276 سـال در يو .سـت یدر دست ن یقابل توجه اش اطالعات یجوان و کیودکاز دوران  2شد.
  3جا در گذشت. همان

 ،نـدیم  ابـن شـده اسـت   نون چـاپ  کاتـ از آنهـا   يتعـداد  هکـ نگاشـته   ياریبسـ  يهـا  تابک قتیبه ابن
 نـام  از او اثـر  38حـدود  ز یـ ن اسـماعیل پاشـا   و 4به او نسبت داده تابک 34 ،س مشهورینو فهرست

چـون   ،یدر موضوعات مختلفـ  قتیبه ابن يها نوشته 5است. ندیم ابن ياه نوشته رارکت ه غالباًک برد می
  شود. یه به تناسب بحث به چند اثر او اشاره مکخ و مذهب است یقرآن، ادب، تار

تـاب را در ده فصـل   کن یـ اوي . اسـت  عیـون االخبـار   ،قتیبـه  ابن يها باتکن یاز مشهورتر .1
  6رده و هر فصل متأخر را به فصل قبل منضم دانسته است.کم یجداگانه تقس



  ۱۲۵قتيبه دينوري  بررسي ادعاي تشيع ابن

 .شـود  مـی  شمردهدر عصر  یخیالمعارف تاررة یدا ،در واقع هکاست  المعارف گر اوید تابک .2
در  يا گونه ام بهدکه هر ک يمه اول قرن سوم هجریاول تا نرجال قرن  از سرگذشت ن اثر،یدر ا يو
 و امبریپ تاب ازکن یا درن یهمچن فته است.گسخن  ،اند بودهام مؤثر یآن ا یو علم یاسیات سیح

ان اشـعار،  یراو ن، فقها،ان، محدثاها، تابع امیرهبران ق اشراف، فرماندهان بزرگ، ،خلفا از اصحابش و
  7ده است.رک ادی ... و انیاخبار
اد شـده  یـ  زیـ ن الخلفاءتاریخ یا  ۀسو السیا ۀمأالما تابکاز  قتیبه ابنسوب به ان آثار منیدر م. 3
. اسـت اختالف نظر  ،قتیبه ابندر خصوص انتساب آن به ن کل ،دارد یتاب ارزش فراوانکن ی. ااست
  است. دینوري قتیبه ابنآن سنده یه نوکثابت شده  ،ن نوشتاریدر ا

  بهيقت ع ابنيتش بر تبكزان اليم سندهينو ليدالسوم: 
، دسـته اول  شـود:  ارائه کرده بـه دو دسـته تقسـیم مـی     قتیبه ابنتشیع اي بر نویسندهکه  کلی دالیلی طور هب

 اسـت کـه   هایی عبارت ،دسته دوم اند. گفته دینوري قتیبه ابن ةکه درباراست فریقین  يکلمات و اقوال علما
 است. دانسته قتیبه ابندلیل بر تشیع آنها را به گمان خویش  نویسنده گرفته شده و قتیبه ابناز کتاب 

  ل اوليدل

 تـاب کاز  هکـ هـایی اسـت    تی از عبـار بخشـ  ،دهرکـ ارائه  قتیبه ابنع یبر تش سندهینو هک یلیدل نیاول
  آورده است: ۀسو السیا ۀمأالما

ـ  يرده بود و روزکد ازدواج یزیهمسر  مروان با ـ زین پسـر  یب ـ ی، دی   ییو مـروان دعـوا  خالـد   یعن
ـ   رد وکبه مادرش گزارش  ماجرا را خالد .آمد شیپ ـ ت یاکاز مـروان ش   مـن  :مـادرش گفـت   .ردک

ـ  ،مروان به خانه آمد و خوابش بـرد  یشب وقت .آورم می بجا حالش را ـ نکدسـتور اُم خالـد   ه ب   زانی
ـ خـود را پـاره   هـاي   قهیزان ینکسپس  شته شد،که او کنیردند تا اک  مروان را خفه يو ـ رده، فرک  ادی

  8ن.یرالمؤمنیا امیزدند  می

  ل اولينقد دل
امـا   ،آورده اسـت  قتیبه ابنع یبر تش یخود، مبن ين عبارت را به عنوان شاهد ادعایسنده اینواگرچه 

 بـت اث را قتیبـه  ابـن بـودن   یه سـن کـ است  یلیاز دال یکی ،سندهینو ين مطلب بر خالف ادعایقاً ایدق
  :رایز، ندک می

ـ  مـروان  يلمه براکن ین آمده و ایرالمؤمنیا امی ،در عبارت .1 ل یـ ن دلیـ و ا ار گرفتـه شـده  کـ ه ب
نـام  ه را بـ  يگـر یشخص د یامام عل از ریان غیعیه شکچرا  ،قتیبه ابنبودن  یاست بر سن یمکمح
  است. یمخصوص امام عل ،ن لقبیو ا شناسند نمی نیرالمؤمنیام
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 ةسندینومانند  ،نندک می انیخود بهاي  تابکاهل سنت در گان  تعابیري را غالباً نویسندهن یچن .2
ت یـ ن روایچنـد  قتیبـه  ابـن ن، یـ ! عالوه بر انامد می نیرالمؤمنیز امیرا ن معاویه یه حتک تبکال زانیم

 .است دانسته تیب و آنها را مقدم بر اهلآورده  ۀسو السیا ۀمأالما تابکگانه در  سه يخلفا ةدربار
ه کـ  چنـان  ،نوشته است سه گانه يلت خلفایان فضیب يبرا المعارفتاب کت در یرواها  ده نیهمچن

اسـت و او از   ابـوبکر  رامبیه شخص اول اسالم بعد از پک) گفته است 58(ص المعارفتاب کدر 
شخص ن ینخست را ابوبکر ،ان احوال اصحابیهنگام ب ن طوری. همآمد می اصحاب نخست به شمار

 ابونضرهاز  یثیحد يو .ندک ی میمعرّفرا شخص سوم اسالم  عثمانو شخص ن یرا دومعمر  ،اسالم
از مـن   سـزاورتر  سـت کی«: گفـت  يدر زمان خالفتش روز اول ۀفیه خلک ندک می نقل ابوبکر هبار در
ا مـن  یـ اسـالم آوردم؟ و آ  رمکـ امبر ایه بر پکنبودم  ین شخصیا من همان نخستیخالفت! آ يبرا

 :گوید می این روایت نقل ضمن قتیبه ابن » ؟بودم حضرت ار و همسفر آنی ،هنگام هجرت هکنبودم 
ه بـر  کـ بـود   ین شخصـ ینخسـت  ابـوبکر ه کست ا همان درست ؛و الصحیح اَنَّ ابابکر اول من أسلم!«
 ؛خـورد  می چشمه ، فراوان بقتیبه ابنهاي  تابکدر که ت و امثال آن ین روایا 9»اسالم آورد. امبریپ

  .تیتب اهل بکروان مینه از پ ،بوده تب خلفاکروان میاز پ قتیبه ابنه کست ا ل بر آنیدل

  ل دوميدل

ش بـود و  یاز قـر  يل مـرد یـ نفبـن   خطـاب « :المعارف تابکاست از  یتیروا سنده،ینول ین دلیدوم
 ،متولـد شـد   دیـ از او زرد و کـ ل، عمرو با او ازدواج یپس از نف .ل بودیزن نف له فهم ویمادرش از قب
  »خطاب هم خواهد بود. مادر دیپس مادر ز

تـاب  کرا در  یتین روایه چنک یسک: دیگو می قتیبه ابنتاب ک از تین روایا نقل ازپس  سنده،ینو
  ن است از دانشمندان اهل سنت باشد. کرده چطور ممکان یخود ب

  ل دومينقد دل
تصـریح کـرده اسـت کـه     قسمت ن یه اکچرا  ،دیتوان مذهب او را فهم می قتیبه ابنعبارت  از. 1

بـن   بن عمـرو  بن زید أبو سعید هو زید و«گانه بشارت داده شده به بهشت است.  یکی از افراد ده زید
 ».بالجنۀ الذین بشرهم رسول اهللالعشرة المبشرة احد  نفیل

 ،هسـتند  یبهشـت  ،ن ده نفـر یه اکده دارند یشته و عقداقبول را  يا چنین افسانه اهل سنت مسلماً
  رده باشند!کره هم یبکاگرچه گناه 

  براي مثال: اند. هایشان ذکرکرده کتاب در نیز دانشمندان اهل سنتخی دیگر از بر این روایت را. 2
  .238 ، ص2ج ،و النهایه ۀالبدای :در کثیر ابن. 1
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  .  148، ص1ج ،االکتفاء بما تضمنه مغازي رسول اهللا :در بن موسی اندلسی ابو ربیع سلیمان. 2
  .164 ، ص1ج ،االستیعاب فی معرفۀ االصحاب :در بن عبداهللا نمري بو عمر یوسفا. 3
  .496 ، ص2ج ،النبویهالسیرة  :در کثیر بناسماعیل ابوالفداء . 4
  .157ص ،2ج ،معجم الصحابه :در ابوقانع. 5
  .  379، ص3ج ،التاریخ الکبیردر  اسماعیل بخاري. 6
  .45ص، 3ج ،والخصومافحام االعداء . 7
  .202، ص5ج، تحفۀ االشراف بمعرفۀ االطراف. 8
  .223، ص1، جتقریب التهذیب. 9

  .63، ص1ج ،ابن هشام ةتهذیب سیر. 10
  .375، ص1ج ،تاریخ :در ذهبی. 11
 .6ص، 5، جالوافی بالوفیات :، دربن ایبک صفدي صالح الدین خلیل. 12
  .252،ص3ج ،المستدرك بتعلیق الذهبی. 13
  .80ص، 5ج ،المعجم الکبیر. 14

د از یـ سـنده باشـد، با  یع نویمذهب تش هنندکن ییصحابه، تع ی ازاز مثالب برخ یکیاگر گزارش 
ن یه چنـ کعه به شمار روند، با آنیهم از دانشمندان شنویسندگان یادشده  ،میزان الکتب ةسندینظر نو

  ادعایی قطعاً اشتباه است.

  ل سوميدل
  : المیزان لسان تابک است از یعبارت ،آورده قتیبه ابنع یاثبات تش يابر سندهینوه ک یلین دلیسوم

و رۀقتیب ابن انّل: اقدارالقطنی  مرآة الزمان أنّ فی أیت إلی التَّ میلُیشیع معنِ نحرف من در ...، ترةِالع 
ـ یتما ه اوک گفته است قتیبه ابن هبار در یه دارقطنکدم ید مرآة الزمانتاب ک  از و داشـت ع یل به تش

  10ن مدعاست.یالمش گواه براکو  امبراسالم منحرف بوده است!یخاندان پ و عترت

  ل سومينقد دل
را یـ ز، ف و اشـتباه شـده اسـت   یـ چـار تحر کـرده و د ت نیامانت را رعا ،نقل عبارت در سندهینو. 1

لـی  إ میـلُ ی ۀقتیبـ  ابـن  کـانَ « ن آمده است:یچن زانیلسان المدر ـ  مالحظه شد هک چنانـ  عبارت
زان یـ م ةسندین نوکلاصالً وجود ندارد،  »عیتش«لفظ  زانیلسان المدر  »ترةِن العع نحرفشبیه مالتَّ
 ن گونـه یـ رده و اک اثبات را خود ينوشته است تا مدعا» عیتش«لفظ  »هیتشب«لفظ  يجاه ب تبکال

  ق دور نگهدارد.یحقا مردم را ازتا کرده تالش 
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ه کـ است  یسکعه یچون ش، در عبارت تناقض وجود دارد میزان الکتب سندهیه گزارش نویبرپا . 2
فرض اگر درسـت  ر ب »عیشالتَّ یإِل لُیمی«عبارت بنابراین،  رو عترت باشد نه منحرف از عترت!یپ

 از میزان الکتب تـاب ک پسارد. تناقض د »العترةعن  منحرفاً«، ين عبارت با عبارت بعدیا ،باشد
و ف یـ تحر ه،خواسـت  ه خـودش کـ  يا هرا به گون ها و عبارت ها تیچون روا ،ساقط است اعتبار

اشتباه  و چار انحرافد اگرچهد، سیه شده مطالب را به نفع خود بنوکهرطور ، کرده استتالش 
 .شودگویی  و حتی تناقض

تـب  کعه نبـوده و م یشـ  يو هکـ د وشـ  مـی  روشـن  گـزارش شـده،   قتیبـه  ابن ةبارکه در یعبارت از. 3
ـ اثبـات د  يه بـرا کـ تب خلفا بوده که او وابسته به مکبل ،را قبول نداشته تیب اهل دگاه خـود،  ی

  رده است.کان یرا هم ب یمطالب

  ل چهارميدل
ـ أالمـا تـاب  کاسـت از   یعبـارت  آورده، قتیبه ابنع یاثبات تش يبرا سندهینو هک یلین دلیچهارم و  ۀم
  :ۀسالسیا

 .گرد آمده بودند، فرسـتاد  یو در خانه عل هسر برتافتعت با او یه از بک یسانک، عمر را بدنبال کرابوب
در  .دندیامتناع ورز ،ند و آنان از خروجیایرون بیه بک همگان را صدا زد و آمد یاو به درِ خانه عل

ـ ایرون بیب ،ه جان عمر در دست اوستک یید! و گفت: قسم به خدایزم طلبیعمر ه ،ن موقعیا ـ د یی ا ی
ـ در ا !ابـا حفـص   يبه عمر گفت: ا يمرد .زنم می خانه را با شما آتش دختـر   ن خانـه، فاطمـه  ی

  11آنجا باشد! او اگر یحت گفت: ي. واست امبریپ
تاب خود نقـل  کرا در  یتین روایه چنک یسک :سدینو می قتیبه ابناز  ن عبارتیپس از نقل ا سندهینو
  !؟باشد ین است سنکند چطور ممک

  ل پنجميدل
  ن نوشته است: یچن ۀسو السیا ۀمأالماه در ک قتیبه ابناست از  یز عبارتیل نین دلیا

آنان  يصدا همه فاطک یآمدند، درِ خانه را زدند، هنگام به در خانه فاطمه یعمر همراه گروه
به هایی  بتیه مصچ تو پس از رسول خدا يا گوارم! وربز پدر يا بلند فرمود: يد، با صدایرا شن

ـ  یهنگـام  ه همراه عمر بودنـد، ک يافراداز  يا عده !دیرس قحافه یاب و فرزند ابما از فرزند خطّ ه ک
  12. ند...ماند یعمر باق با یگروه یبرگشتند، ول ،دندیشن را ه اویو گر زهرا يصدا

  ل چهارم و پنجمينقد دل
را از صف اهـل   قتیبه ابن ،گریت دیو چند رواها  تین روایا گزارش ه سببب میزان الکتب ةسندینو

ا یـ ا هـر محـدث   یـ ه آکرسد  می ن پرسش به ذهنینجا ایند. اک ی میعه معرفیشو رده ک رونیب سنت
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آورده باشـد  هـاي خـود    تـاب کدر  امبریـ را در باره صحابه پ یاتیث و رواین احادیه چنک یمورخ
 گـر چگونـه قضـاوت   یسـنده د یو صدها نو ی، مسلم، ابوداود، نسائيبخار ةبار؟! پس درعه استیش

 ةبـار ی دراتیـ روا یحتـ  ،ن دسـت وجـود دارد  یاز ا یات فراوانیروانیز ها  تابکن یرا در ایز ند،ک می
ه کـ  يا شان دروغ بسته، بـه گونـه  یه به اکبل ،ستین ه در شأن آن حضرتکند ا هردکنقل  امبریپ

. انـد  بـوده متعصـب   گرید یاز اصحاب منافق، و بعض یه بعضکن است یا ةاز آنها نشان دهند یبرخ
 یه برخـ ک .اند ردهکز نقل یگر دانشمندان اهل سنت نی، دقتیبه ابنر از یت را به غین روایبه هر حال، ا

  از: اند  از آنان عبارت
 13.شرح نهج البالغه در: الحدید ابن ابی. 1
 14.روضۀ المناظر: در شحنه ابن. 2
 15.العقد الفرید: در ابن عبدربه. 3
 16.ۀو الخالف ۀاالمام :در ابن عطیه. 4
 17.کتاب المصنف: در شیبه ابو بکر ابن أبی. 5
 18.أالموالکتاب : در بن سالم عبید قاسمابو. 6
 19.فی اخبارالبشر المختصر: در ابوالفداء. 7
 20.المعجم الکبیر :در بن احمد طبرانی ابوالقاسم سلیمان. 8
 21.لسان المیزان :در ،بن حجر عسقالنی احمد. 9

 22.انساب االشراف :، دربالذري. 10
  23.تاریخ الطبري: ، درطبري بن جریر محمد. 11
  24.مروج الذهب :در مسعودي. 12
  25.الوافی بالوفیات: در نظام معتزلی. 13

را در  جانگـداز  ۀن واقعـ یه اکر آنها ین دانشمندان و غیا ایه آکشود  می ن پرسش مطرحیا کنیا
د عـالم  یرا با یسکچه اند  عهیها ش نی؟! اگر همه ااند بودهعه یاند، همه ش ردهکگزارش  خودهاي  تابک

 ،میـ بـه دسـت آورد   قتیبـه  ابـن  يرکـ ش فیه از گـرا ک یبه شناخت توجه دانست؟ به هر حال، با یسن
 بـه  عمـر  دیتهد از کیحا يبه ثبت سند تیاز اهل ب يدار ه او به قصد طرفکرد کتوان باور  نمی

خـام   ۀشـ یاندن یـ د خود را از ایبا ن،یابنابر ده است.یمبادرت ورز آتش زدن خانۀ حضرت زهرا 
  د.کرجو و را جست يگرید هزیانگ ين سند توسط وینقل ا يو برا ردهک رها

  قتيبه دينوري به ابن سۀو السيا مۀاالماچهارم: بررسي تشكيك در انتساب 

ایـن  . اد شـده اسـت  ی )خ الخلفاءیتار ( ۀسو السیا ۀماالما تابکاز  ،قتیبه ابنان آثار منسوب به یدر م
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ا یـ هست  قتیبه ابنهاي  نوشته ا ازیه آکدارند اختالف نظر  علمااما  دارد، یارزش فراوان اگرچه تابک
انتسـاب آن بـه    ۀلئمسـ  ابتـدا  :ردکـ  یبررسـ  یلک ۀنظر گرفتن دو جنب توان با در می ن اثر رایا ؟ریخ

 از نویسـنده معلوم نبـودن نـام   گرچه  ؛آن و منابع یخیات تاریاخبار و روا يو سپس محتوا قتیبه ابن
، اهدک ی نمینخست اسالمهاي  مربوط به قرن یخیتار آثار هتاب در مجموعکاعتبار مطالب  و ارزش
مختصـر   اریبس ن اثر،یفه اول و دوم در ایخلخالفت ه ات مربوط به دوریاخبار و روا یلکطور  اما به

 خالفـت  ةاز دورن یهمچنـ  آمـده اسـت.   مخـدوش ت یـ بـا چنـد روا   و گـذرا هـاي   و تنها با اشـاره 
آورده  خـود، هـاي   هیـ ان نظریـ ب يسـاز  نـه یزم يبـرا  یمفصل ات متعدد ویروا ن علییرالمومنیام

ن یار سـنگ یقطعاً بسـ  تب خلفاکم عالقمندان به يبرا قتیبه ابنتاب کن بخش از یا ،حالهر  به 26است.
د یـ ترد قتیبـه  ابـن تـاب بـه   کن ینسبت ا ةباردر هک ندا هدر صدد برآمد یبرخ رو یناز ا و ناگوار است،

   است؟ دینوري قتیبه ابنف یتأل ۀسو السیا ۀماالما تابکا یآ هکنند کن پرسش را مطرح یو اه درک
 و یثیحـد  ،ی، فقهیخی، تاریادبهاي  عرصه بزرگ اهل سنت دراز دانشمندان  قتیبه ابند، یترد یب
د یـ خود او ترد تید در وثاقت و شخصنتوان نمی هکت یوهاب ن رو امروزی، از ادیآ می به شمار یقرآن

شـان مخـدوش و آن را   یرا به ا ۀسو السیا ۀماالما تابکان، انتساب کاالم یه حتک هدرکتالش  نند،ک
به خـود   ،گانگان مطرح شده استیب يه از سوک هن شبهیاثبات ا يبرا وکرده از درجه اعتبار ساقط 

 مستشرق دوزيِِ، هردکجاد یرا ا هن شبهیه اک ین شخصینخست .ندا هن متوسل شدامستشرق یعنی ،آنها
و  یخیرا اشتباهات تاریز ،حیاست و نه صح یمینه قد ۀسو السیا ۀماالما هکمعتقد است  يو .است

ن کـ مم قتیبـه  ابـن بـه   یفیف ضـع ین تصـن یرو انتساب چنـ  ینز ادارد، ار معقول یو غ یالیات خیروا
جـاد  یو ا ینـ کپرا هشـبه  درصدد ناه مستشرقکدانند  ی میبه خوب یالبته پژوهشگران اسالم 27ست.ین

ه کـ اسـت  هـایی   ههاز شـب  یکـی ن یـ ا ن،یـ عـالوه بـر ا   .ندبوده و هست انناصفوف مسلم اختالف در
  .نندک تاب فرارکن یمطرح شده در اهاي  تیخواهند از واقع میکرده و  را مطرح ها آن یوهاب

  قتيبه ابن به سۀو السيا مۀاالماانتساب عدم داليل 

ـ االماتوان پنج دلیل در خصوص عدم انتساب کتاب  به طور کلی می ـ و السـیا  ۀم   قتیبـه  ابـن بـه   ۀس
  ارائه کرد:

 بـوده،  قتیبـه  ابن تولد ها قبل از سال وه شاهد فتح اندلس ک یق) از زن148(م لیلی ابن ابی . روایت 1
  ندارد. يسازگار قتیبه ابنات ین مطلب با سال حیا ؛ در حالیکه28شده است نقلب تاکن یدر ا

بـه جـز    قتیبه ابنه ک یدر حال در شهر دمشق بوده است، ،آن سندهینوه کتاب آمده است کمتن  در. 2
 خارج نشده است. از شهر بغداد  نور،یشهر د
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ن شـهر در  یـ ه اکـ  یند، در حالک می ادیش کبه مرا بن نصیر موسی ۀتاب از حملک نیا در سندهینو. 3
 ندارد. يسازگار قتیبه ابنات یبا سال ح ،نیق بنا شده است و ا 454 سال

ـ ا رایـ ز ،ستین قتیبه ابنن اثر یا هک ندیگو ی میبرخ. 4   ه معمـوالً کـ  یتـاب مقدمـه دارد، در حـال   کن ی
 29ه است.ورداین يا ش مقدمهیها تابکدر آغاز  قتیبه ابن

، يو را در فهرسـت آثـار   ۀسو السیا ۀماالماتاب کس نام کچ یه هکل محققان آن است یدل هعمد. 5
  30.سترده اکن رکذ

  دالیل و نقد پاسخ
  پاسخ داد: گونه دینتوان ب می ل فوق رایدال
، دهرکـ  مـی  نقـل  لیلـی  ابـی  ابـن  واسـطه از  یه مطالب را بکن بوده است یچن قتیبه ابنروش  :اول

از سند از افراد  ینام برخن، یعالوه بر ا ده است.رکوه استفاده یشن یهم از هم المعارف درکه  چنان
  .خورد میبه چشم  »رواکذ« عبارت ،تابهاي ک نسخه یدر برخ هک چنان ،شده است حذف

مجمـوع آنچـه    و مینـدار  قتیبه ابن یزندگ از یقیدق یرا آگاهیست، زیم نکمح نیزل ین دلیا :دوم
ت یـ فکی هآن هـم دربـار   و سـت ین سـطر  تر از چنـد یشـ ب انـد،  شرح حال او آورده سان درینو رهکتذ
 هچ اشـار یه در آن هـ کـ افـت  یتـوان در  مـی  تـاب کق یـ دق ۀمطالع ن، بایعالوه بر ا اوست. ذشترگد

  . خورد نمی آن در شهر دمشق به چشم سندهینو اقامت بر یمبن یحیصر
خورد. بـه   می امده است و تنها نام مغرب به چشمیش نکاز مرا یق، نام1331درچاپ سالسوم: 
دچـار   بـن نصـیر   موسیومت کص قلمرو حیدر تشخ ییایسپانخاورشناس ا ،گاینگوساد یاحتمال ز

  ش را به متن افزوده است.کده و نام مراش اشتباه
ه کـ ن اسـت  کـ را ممیز ،شود نمی قتیبه ابنتاب از کل بر نبودن یصرف نداشتن مقدمه، دلچهارم: 

  اورد.ین مقدمه گرید یاورد و در بعضیش مقدمه بیها تابک یسنده در برخینو
ـ ا، بودند رو روبهبا آنها  مردم هک یالتکمش ه سببدر آن زمان به کاحتمال دارد پنجم:  تـاب  کن ی

 ، اسـتاد فـن تـاریخ   الحدیـد  ابـن ابـی  را ی، زدست آورده باشنده ن نبوده و بعدها بادر دسترس مورخ
از مطالب آن را هنگام  یگران بخش سرنوشت تحریف دچار شده و تحریف این کتاب به سد:ینو می

 .  رداد وجود الحدید ابن ابی  شرح نهج البالغهدر  حذف شدهاند. مطالب  کرده حذف چاپ،

ه کـ بل ،رده باشـند کـ ر نکـ آثـار او را ذ  هانـد، نـام همـ    ردهکاد ی قتیبه ابنه از ک یسانکد یشا ششم:
 تـاب را از کن یـ مورخـان ا  یرو برخـ  یناز ااند،  ردهک داشته گزارش يشریبشهرت  هک را ییها تابک

  نند.ک می را از آن نقل یو مطالب مهم دانستهآثار او 
باعث  ،گرفته بودفرارا  یاسالم يشورهاکاسالم و  يفضا ،ه در آن عصرک یتعصب مذهب هفتم:



۱۳۲       ۱۳۹۱ودو، بهار و تابستان  اول، پياپي سيشماره نهم، سال  

ار خود هـم  کان افیب يساز نهیزم يتاب براکن یدر ا قتیبه ابنرا یه نشود، زبرد یاثر نام نیاز ا هک شده
 است.کرده را بازگو  یخیق مهم تاریه شده حقاک

آن زمان بـه دسـت مـردم     تاب درکن یه اکنگذاشته باشند عصر مان کحاممکن است که  هشتم:
را  نیمنؤر المـ یـ ل امیفضـا ویژه  ، بهامبریپ رحلت از بعد حوادث ،تابک نیا در يچون و، برسد

  رده است.کان یب به طور شفاف زین
ن یچنـد  یحتو شورها چاپ شده کریو سا در مصر »قتیبه ابن« آننویسنده تاب با نام کن یا نهم:

هند  ه وکیتر لندن، س،یپار مصر،هاي  تابخانهک جمله در از ،ایدن سراسر تاب درکن یاز ا یخط هنسخ
  .موجود است

 ... ودوزي همچـون   یلمـات مستشـرقان  کاستناد بـه  ، یوجود پژوهشگران بزرگ اسالم اب دهم:
 نیسـت. گانگـان  یبه ب يازین ،عدم آن در صحت انتساب و است و اصوالً یشأن محقق اسالم دور از
  !اند ردهکارکز انیرا ن امبراسالمیوجود پ ،از موارد ياریه در بسکرفت  یسراغ مستشرقان دیچرا با

ف یبـه تـأل   ،قتیبه ابن از علما و بزرگان معاصر یبرخ یحت عالمان اهل سنت، از بسیاري یازدهم:
بـه آن اسـتناد    یخیات تـار یـ در نقـل روا  ح داشـته و یتصر »يو« تاب و صحت انتساب آن بهکن یا
  اند از: ن دانشمندان عبارتیاز ا ی. برخاند ردهک
 31.الجنان و اللسان تطهیر :در هیثمی ابن حجر. 1
تاب به صحت انتساب کن یا از یضمن نقل مطالب ؛ ويالعواصم من القواصم :در ابن عربی مالکی. 2

  32.استه درکح یتصر قتیبه ابنآن به 
  33.تاریخ ابن خلدون :در ابن خلدون. 3
  34.العقد الثمین :در الدین فاسی مکی تقی .4
  .تاریخ آداب اللغۀ العربیۀ :در جرجی زیدان. 5
خطب  ةجمهر :در دانشگاه مصر در یر معاصر و استاد زبان عربیشه هسندی، نواحمد زکی صفوت. 6

ـ االماتاب کرا از  یمطالبموارد متعددي در  . ويالعرب ـ و السـیا  ۀم را بـه   آن و ردهکـ  نقـل  ۀس
  35دهد. می نسبت قتیبه ابن

  36.معجم المؤلفین :در رضا کحاله عمر. 7
  38.گرید يدر جا و 37.دایرة المعارف القرن العشرین :در فرید وجدي. 8
 تـاب کاز  بن عبـدالملک  سلیمانبه  را بن عبد العزیز عمر ۀنام عهد . ويصبح االعشی :در قلقشندي. 9

  39آورده است. ـ تاریخ خلفاعنوان ا بالبته  ـ ۀسو السیا ۀماالما
  40.الصلۀ السمطیه :در »ابن شباط«، معروف به قاضی ابوعبداهللا تنوزي .10
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  41.القري خبار امأاتحاف الوري ب :در »ابن فهد« به مشهور ،محمد مکیبن  عمر نجم الدین. 11
  42.ق1327، ۀالعربیمعجم المطبوعات  :در وسف إلیان سرکیسی. 12
 ست،ین قتیبه ابن از امامت و سیاستتاب کگویند که  می هک یسانک د:یگو می بن قحطان مصطفی. 13

  43امام اهل سنت. و يسخنگو ب،یخطاست به  یین نسبت افترایا
بـزرگ   اسـت  يدانشـمند  و ان ادب...یشوایپ از قتیبه ابن یعنی؛ ۀسو السیا ۀماالما فهیمن تصان و. 14

  44است. ۀسو السیا ۀماالما فات اویتصن از و ت دارد،کانواع مختلف علوم مشار ه درک
  :دارد می اظهار العواصم من القواصم تابکدر  عربی ابن. 15

گـذار   بـدعت  يگـر یشمند ناآگـاه و د یاند یکی ،ن امور در جامعهین و ناگوارتریتر از جمله سخت 
ـ  پرده رسم ۀسو السیا ۀماالما ه درکاست  قتیبه ابنهمچون  ،شمند ناآگاهیا اندما .گر است لهیح  یپوش

سـنت   اهـل  ،در واقـع  صحیح است. ،اگر چه همه آنچه نقل کرده ،ردهکصحابه مراعات ن هبار دررا 
 ،سـوء صـحابه   ياخبـار مربـوط بـه رفتارهـا    بر در برامعتقدند که واجب است مورخان و محدثان 

   45.کنند یپوش سکوت، کتمان و پرده
وجود  قتیبه ابنتاب به کن یبر انتساب ا يگریل دیچ دلیهعربی،  به جز این سخن ابناگر  حال،هر  به

 تـاب را ثابـت  که انتسـاب  کـ افـزون بـر آن   ،ن اعترافیا رایز ،ردک می تیفاکاهل حق  ينداشت، برا
  سازد. می روشن یز به خوبیار انتساب آن نکان يان همه تالش بریاز ا را سنت زه اهلیند، انگک می

تصـریح دارنـد کـه بـر     هـا   فرقهپیشوایان ما و دیگر  نویسد: می ن بارهیز در این ابن حجر هیثمی
سـپس در مـورد    ي. وصحابه اجتنـاب کننـد   يها درگیري ا وه ههمگان واجب است از نقل مشاجر

ب یـات حـوادث اجتنـا   ئاز ذکـر جز  قتیبـه  ابنشایسته این بود که  46دارد: یو کتابش اظهارم قتیبه ابن
قواعد اهـل سـنت    بر اساسحوادث را  بایست جریان این یم ند،کنقل  را آنها بود ناچار اگر وکرده 

بـه تعـدیل   بلکـه   ،دانـد  ینمـ  یاجتناب را هم کـاف  سکوت و یحت حجر ابن د.کر می تعدیل و تبیین
  داند. سفارش کرده و به صراحت، تحریف را واجب میی حوادث تاریخ

و  قتیبـه  ابن تاب بهکن یرغم قبول صحت انتساب ا بهبزرگان اهل سنت  از يا عدهحاصل آنکه، 
ه چـرا  انـد کـ   راد گرفتهیاو ا خ صدر اسالم در آن نقل شده، بریه از تارک يق تلخ و ناگوارید حقاییتأ
انـد   رده است! آنها اظهار داشـته کخ عمل نیف تاریق و تحریو سانسور حقا یپوش فه پردهیبه وظ يو
  .ردک ي میق خوددارین حقایست از نقل ایبا می گرانید ز همچونیه او نک

تـاب بـه   کن یـ علما و بزرگان اهـل سـنت بـر انتسـاب ا     عدة قابل توجه ازن یح ایتصرن، یبنابرا
   ند.ک می تاب را بر طرفکن یا ةسندید در مورد نویو ترد ک، هر گونه شقتیبه ابن

ـ االما کتاب گر در مورد انتساب یشبهه د ـ و السـیا  ۀم   ابـن حـزم اندلسـی    انتسـاب آن بـه   ،ۀس
 ) است.ق 456 م(
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 تـاب کبـا اسـتناد بـه     ،قتیبه ابنبه  ۀسو السیا ۀماالما تابکانتساب  هپس از رد ادل جبور جبرائیل
ـ و السـیا  ۀماالما تابک ةسندیه نوگوید ک می ،بسام ابننوشتۀ  ةفی محاسن اهل الجزیر ةالذخیر  ۀس

ن یـ از طـرح ا  يو هـدف  مطرح شـده و  جبرائیل جبورفقط از جانب ن شبهه یاست. البته ا حزم ابن
و  ارزش او يادعـا ن رو یـ ه، از اردکـ ن ارائه خودش يادعا يابر یلیدلو  انحراف اذهان است ه،شبه

دگاه یـ ز دیـ او مخـالف بـا اعتـراف دانشـمندان اهـل سـنت و ن       ين ادعای، ابه عالوه ندارد. ياعتبار
 تـاب کبه صـراحت  اما  شناخته، می یرا به خوب يو آثار ر بوده ومعاص حزم ابنه با کاست عربی  ابن

اد یـ تـاب  کدر مورد انتسـاب   يا چ شبههین، هیابنابر ند.ا نسبت داده قتیبه ابنرا به  ۀسو السیا ۀماالما
  ماند. باقی نمی قتیبه ابنشده به 

    نيقيدگاه دانشمندان فريد از بهيقت ابن مذهب
  دگاه دانشمندان اهل سنتيالف: د

در در مورد اوسـت.   نیقیدانشمندان فرسخنان ، یهر شخص ید مذهبیاشناخت عقهاي  جمله راه از
  م:یشو می ادآوری قتیبه ابن ةباردر ن رایقیفر ياز علما یرخب دگاهیدنجا یا

  47است.بوده  يدر سده سوم هجر عامهو مورخان  ءادبا از قتیبه مروزي ابن. 1
او دشـمن معتزلـه،    48ه اسـت. بـود  يو دیـ رعقایو سخت تحت تأث ،بن راهویه اسحاقشاگرد  يو. 2

 در رود. او مـی  بـه شـمار   بن حنبل احمدروان یعرب بر عجم و از پ ي، هوادار برترکمسل يجبر
آن  خود سـازد. در  ين آموزد و او را مقتدایتا نزدش علم د گشت می ثیاهل حد از یخیش یپ

خـود   يمقتـدا  استاد و ،داشت يریشهرت فراگ و دمرو برخاسته بو ه ازکرا  راهویه ابن ،روزگار
  49داد.  قرار

  50.رو سلف بودیپ و ل داشتیتما ثیحد یمعانبه  بن حنبل احمدهمچون  قتیبه ابن .3
از دانشمندان عامه اسـت   یکی ،سلفی منظورمن  نظر به سد:ینو ي میو ةدربار عسقالنی حجر ابن. 4

 در قتیبـه  ابـن بـا   حـاکم نیشـابوري  اختالف  د:یگو می. همچنین بوده است حجر ابنه در زمان ک
ـ حاکم نیشـابوري   ی، ولشتهانحراف دا تیب را او از اهلیز خصوص مذهب بوده است، ن یچن

  51.شته استندا یانحراف
   52.را عامه دانسته است قتیبه ابن، الفهرست در: ،ندیم ابن. 5
  53.را عامه دانسته است قتیبه ابن، ۀالحکم ۀمجل در ،بن قحطان مصطفی .6
شـان  یو مانند ا هبود راهویه اسحاق ابن و بن حنبل احمدهاي  دگاهید ۀفتیش ،ش از همهیب، قتیبه ابن .7

، تأویل مختلـف الحـدیث   در ي. وه استدمعتقد بو ییگراجبر ینوع بهو نیز  به عدم خلق قرآن
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 ،رده و در آنکـ شـروع   ابوحنیفـه خصـوص   بـه  ،يبرضد معتقـدان بـه رأ   يارکآشو  تند ةمبارز
ه کو معتقد است کرده  رد ز به شدتیاس را نیاستحسان و ق يو وجود دارد. یفراوانهاي  نشانه

 54.دنشانک می آنها سرانجام انسان را به بدعت
  55شمارد. می اهل سنتن ایوااز ر را يو ،الفروع :در مفلح ابن. 8
  قضـا در  مـذهب حـق  و ضـمن اسـتدالل بـه     داند می شان خودکی هم را از قتیبه ابن زی؛ نتیمیه ابن. 9

  تیمیـه  ابـن ن یهمچنـ  56.57گفتـه اسـت.   قتیبه ابنن را دانشمند بزرگ ما یا هک ندک می دکیتأ ،و قدر
 ،امـام  ،در زمـان خـود   قتیبـه  ابـن  هاست کو گفته رده و لب به اعتراف گشوده کدفاع  قتیبه ابناز 

معتزلـه در زمـان    يسـخنگو  شـوا و یپ جاحظه ک چنان ه است،اهل سنت بود يشوا و سخنگویپ
  58.ه استخود بود

  59او را از عامه دانسته است. نیز صابر الدین محی .10
 واسـت   ان ادبیشوایپ از قتیبه ابنه کرده کد أکیت 60ةالراشد فۀالخال عصردر:  عمري ضیاء اکرم. 12

  61است. را از آثار او شمرده ۀسو السیا ۀماالما
را از دانشمندان عامه  قتیبه ابن ،االعالم و ألوهام الواقعۀ فی أسماء العلماءا: در بن قحطان مصطفی .13

  62.دانسته است
  ،ســتگفتــه ا قتیبــه ابــن مــا اهــل ســنت دربــارة آنچــه  گفتــه اســت کــه تیمیــه ابــن همچنــین.14

  63نداریم.اختالفی 
  ونوشـته   هـاي زیـادي    تـاب ک قتیبـه  ابـن  :گفتـه اسـت کـه    لسان المیزان در حجر عسقالنی ابن .15

  64راستگو است.
   65است. دانستهاز ثقات اهل سنت  را قتیبه ابن ،حافظ سلفی .16
  66.دانسته است یرا سن يو ،محمد زغلول سالم .17
  ند.ک می را نقل یوسته از او مطالبیو پ دشمار می سنت رخان اهلاو را از مو الحدید ابن ابی. 18
  67ثقه بوده است.  ،علم ین ودر د قتیبه ابن دیگو می حزم ابن. 19
بـا ایـن    دینوري اعتراض دارد کـه چـرا   هقتیب ابنبه  محرقهالصواعق صاحب  ،میثَیه ابن حجر. 20

ده اسـت کـه   خـود آور هـاي   بااسالمی، اخبـاري را در کتـ   -اللت علمی و عظمت فرهنگیج
  68.شود موجب تنقیص مقام صحابه می

 از یمطالـب فراوانـ  ضـمن گـزارش     کمسل یوهابها و دانشمندان  یاز سلفاي  گفتنی است عده .21
 هـا  فیـ ن تعریـ از ا .نـد ا ردهکـ د یـ ف و تمجیتعر او، از ابن قتیبهدیگر آثار و  ۀسو السیا ۀماالما
  69داشته است. کیچه مسل قتیبه ابنه کد یتوان فهم می
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  يعيدگاه دانشمندان شيدب: 
  اند که برخی از آنها که عبارت اند از: تصریح کرده قتیبه ابنبودن  دانشمندان شیعه نیز بر سنی

  71؛الذریعـه إلـی تصـانیف الشـیعه    در  آقابزرگ تهرانی .2 70؛اختیارمعرفۀ الرجالدر:  طوسیشیخ . 1
ـ کَ .4 72؛بحاراالنواردر:  عالمه مجلسی. 3  الحکایـۀ و تـاب  ک ،شـیخ مفیـد   .5 73؛یشّالکَ رجال: در یشّ

  75؛دح دارین مطلـب تصـر  یـ بـر ا  زیـ ن شهرآشـوب  ابن 6 74؛نوشته است قتیبه ابننقض  بر را المحکی
االشکال  :در خالد برقی. 9 77؛القاب الکنی و: در یقم شیخ عباس. 8 76؛احقاق الحق :در شوشتري. 7

 79؛بن ابی طالب المسترشد فی إمامۀ علی: در رستم طبري بن جریر محمد. 10 78؛والقرائن من المحاسن
من حیاة الخلیفه  :در امینی  عبدالحسینعالمه  .12 80؛الغدیر :در امینیالحسین  عبدعالمه . 11 79؛طالب

نهـج الحـق و    :در عالمه حلـی . 14 82؛اإلمامۀ منهاج الکرامۀ فی معرفۀ: در حلی هعالم .13 81؛بکر ابی
ـ تـاب  کنسـبت  وي  ؛عبقات االنواردر:  حسین سیدحامد. 15؛ کشف الباطل ـ  و ۀاإلمام را بـه   ۀالسیاس

ه کـ را از دانشمندان معروف اهـل سـنت    یگروههاي  تعبارو  ردهکاثبات  قیق عمیتحقا ب قتیبه ابن
عمـربن فهـد   . 16، نقل کـرده اسـت.   »است قتیبه ابن نوشتهتاب، کن یا«اند  شان نوشتهیتابهاک آنها در
عزالـدین  . 17را سنی معرفی کرده اسـت.   قتیبه ابن ام القري اتحاف الوري باخبار تابک در المکی

 ۀماالما از مطالبی البلد الحرام سلطنۀ فی غایۀ المرام باخبارتاب ک در ،فهد المکیبن  بن عمر عبدالعزیز
  .تفسیر شاهی: در محمد محبوب العالم. 18نقل کرده است؛  ۀسو السیا
  يل خلفـا یان فضـا یـ ب درغالیـان   از یکـی  قتیبـه  ابـن گفته است که ، شرف الدین عبدالحسین .21

  83گانه است. سه
ه ک ندیب می را بخواند »امامت و سیاست«تاب که ک یسکهر  نیز گفته است که سبحانی جعفر. 22

. انـد  نوشته طبري و بالذريمثل  ،مین قداه مورخکاست  یخیتارهاي  تابکگریز مانند دیتاب نکن یا
  84رده است.کرا نقل  يادیتاب مطالب زکن یا از شرح نهج البالغه ، درالحدید ابی ابن .23

او رافضـه را بـه    ه از رافضـه اسـت، و  یسـبئ  هکـ اسـت   نوشـته  المعارف تابکدر  قتیبه ابن. 24
   85ده!؟یورز فرک هکدانسته از رافضه  ين فردینخسترا  اوو ه نسبت داد أبن سب عبداهللا
  86مذهب دانسته است. یاو را سن ،نیمنؤرالمیام امیپ در ،ناصر مکارم شیرازي .25
  87.مذهب دانسته است یاو را سن ،امام شناسی تابک در ،طهرانی حسین حسینیمحمد. 26

 یسـن ، قتیبـه  ابـن ه کـ شـود   مـی  روشنهاي بسیاري از دانشمندان اسالمی  به هر حال، از عبارت
  .است او ۀنوشتز ین ۀسو السیا ۀماالما تابکتب خلفا بوده و کرو میو پ مذهب

  بهيقت ابن يدگاه مذهبيد
 یدر خدمت اصالح مـذهب سـن   ارکش را به طور آشیخو یاستعداد ادب قتیبه ابنه کرسد  می به نظر
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خـود   به قصـد شـرح مـذهب    را آثارش از يه تعدادکن معناست ین موضوع به ایا .ه استداد قرار
 بودنـد.  بـن راهویـه   اسـحاق  بـن حنبـل و   احمـد  و پیـرو   یسن یدرخط و مشاست. او  دهرکف یتأل

 دگاهش دریـ ن، دیـ وجـود ا  اسـت، بـا   حنبلی، ارکآش به طور نسبتاً یهلااعتقاد او به عدل همچنین 
 ت دریعضـو  يبـرا هـایی   تیمحـدود  او اسـت.  حنبـل  ابن مخالف نظر يحدود تا» ردقَ« خصوص
 بعـد هاي  در زمان ار سنت،یبه عنوان مع گرچه نظرش درخصوص صحابه ند،ک نمی انیب یجامعه سن

 طـرف باشـند،   یبـ  یاسـ یلحـاظ س  ه ازک یتا زمان عظمه رسول ایخانواده و ذر ياو برا ماند. یباق
قـرآن و   ،کنـد  می ریان را تحقیان و شافعیحنف يو گر،یطرف د . ازداند می احترام و ادب را محفوظ

ه بـه  کـ  يا دهیـ عق ؛اسـت بـوده  ن آن، اجماع یماند و سوم یباق یسنت نزد او به مثابه دو اصل اساس
 .کـرد د یشـد  ۀحملـ  شـافعی اس یـ و ق حنفـی  يرأ هاي مختلف بـه  وي از راه است تر یکنزد مالک
 يه سـخنگو کـ بل ،نـده ی، او را نماقتیبـه  ابـن  یو ادبـ  یاسـ ی، سیمـذهب  يارهاکب همه کیتر ن،یبنابرا

ث یحد یمعانه ل بیمتما ،بن حنبل احمدهمچون  يو .دهد نشان می اهل سنت و جماعت يانحصار
د اهـل سـنت   یـ را به عنـوان عقا  یاصول يتوانست در قرن سوم هجر ،و در واقعا رو سلف بود.یو پ

از آغـاز   ،ان اهل سـنت یه فقها و مفتکاست  يادآوریالزم به  ردازد.پب ج آنهایرده و به تروک يزیر یپ
  :م شده بودندیبر دو گروه تقس یعصر عباس

گروه  نیهم از بن حنبل احمد و شافعیبن ادریس  محمد ،بن انس مالک ث:یاهل حد، گروه اول
  رد.ک می ز انتقادیموارد بر آنها ن یدر برخگرچه ث بود یاهل حد از زین قتیبه ابنخود  بودند.

  .کرد او را تحقیر می قتیبه ابنکه  بود ابوحنیفه، بن ثابت نعمان ،سرکرده این گروه اهل قیاس:گروه دوم، 

  گيريجه ينت
، بـرده شـده   دینـوري  قتیبه ابنا خود یها و  تابکجا نامی از که در هرک بنابر آنچه گذشت باید گفت

 نشـان هـاي وي   تاو و عبـار  يهـا  تـاب کرا یـ ز پیدا کرد؛او  بر سنی بودني ا ینها قریاشاره توان  می
در دیـدگاه   يپـس و  . تیـ ب تـب اهـل  کروان میـ نه از پ ،تب خلفا بودهکروان میه او از پکدهد  می

عه بـودن او  یاز شـ  اي نشـانه  ،معروف فـریقین  يعلمابیشتر لمات کشیعه نبوده و در  فریقین يعلما
همچنـین  انـد.   ردهک یمعرف مذهب یسن انی از دانشمندکعه او را ییه دانشمندان شکبل ،وجود ندارد

ـ    هسـند ینوو  امـام  ،اهـل سـنت   يلقب سخنگوبا  اواز دانشمندان اهل سنت  یـاد   ینامـدار نثـر عرب
میـزان  نویسندة ه بر خالف ادعاي ک گرفتتوان نتیجه  می از اقوال علماي فریقین ،ایناند، بنابر ردهک

س در کـ هـیچ   ی،کی از دانشمندان برجسته اهل سنت بوده و به جز اندکی دینوري قتیبه ابن ،الکتب
نـد  ه او در معتقـدات خـود مان  کـ شـود   با دقت در آثار او معلوم می د و همچنینندار کتسنن او ش

گانه  فت خلفاي سهقبول خال .ق با عقیده عامه داشته استاي مواف دانشمندان دیگر اهل سنت عقیده
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ه مـا را بـه سـنی    کاست از جمله دالئلی  ،سنی بر تسنن و عامیت وي و تصریحات علماي شیعه و
مبنـی بـر تشـیع     میـزان الکتـب  نویسـندة  ادعاي  رو . از اینکند ی مییراهنما دینوري قتیبه ابنبودن 

  را:یز ،پذیرفتنی نیست دینوري قتیبه ابن
و سـنت   بزرگـان اهـل   دییـ تأ مـورد  تیـ از اهـل ب  قتیبـه  ابـن و انحـراف   يگر یروح ناصب. 1
  است. حجر عسقالنی ابنو  ذهبیهمچون  يا برجستههاي  تیشخص
  اند. ان او را ستودهیحنبل. 2
 دیـ رعقایو سـخت تحـت تأث   بوده بن راهویه اسحاق او شاگرد ،شدپیش از این گفته ه ک چنان. 3

  به اتفاق همه پژوهشگران، عامه بوده است. راهویه ابن که بود او
  داند. ی میرا ناصب يو حاکم نیشابوري. 4
  شمارد. می اهل سنت ياو را سخنگو تیمیه ابن. 5
حضـرت   از زبان ،عمرو  ابوبکر يبر برتر یمبن، ده خودیعقبراساس تابش کآغاز  در قتیبه ابن. 6

 یتـابش تعصـب مـذهب   ک يث در ابتـدا ین احادیبا درج ا د وینما می به خوانندگان اثرش القا یعل
  گذارد. می شیبه نماآشکارا خود را 

 بـه خالفـت توسـط    ابـوبکر ده شـدن  یـ عنوان برگز هب را يگریباب داش  نوشته ۀادام در يو. 7
  .دیگشا می امبریپ

ه خـدا  کـ ن است یث بر ایاجماع اصحاب حد سد:ینو می ثیل مختلف الحدیتأودر  قتیبه ابن. 8
نهـا  یا تصریح کـرده و  گرانیبر د عمرو  ابوبکربر مقدم بودن . همچنین شود می دهیامت دیدر روز ق

 سـد: ینو مـی  تـاب کطور در این  وي همین .دارندن یدر آن اختالف اهل سنت هکدانسته  یاصولرا از 
ست از مـن  کی گفت: می نین چنیا خالفتش در زمان ابوبکره کدم یشن هابو نضره از کگفت  يریجر

  اسالم آوردم!؟ امبریپ ه برکنبودم  ین شخصیا من اولیآ خالفت! يرتر براسزاو
ه کـ  است ین شخصیر نخستکه ابوبکدرست است  سد:ینو می ابوبکر هگفتضمن تأیید  قتیبه ابن 

  !.اسالم آورد رامبیپزودتر از دیگران به 
 چشـمانش را بـاز نمـود و فرمـود:     يماریدر بستر ب امبریپ یوقتسد: ینو می تابشکدر  ي. و9

  .یبود! نه حضرت عل ابوبکر منظورش ،دیدوستم را بخوان
 خوانـد!  یمردم نمـاز مـ   رد باکشان رحلت یه اک يروز تا بنا به دستور رسول خدا ابوبکر. 10

بر آن  یفراوان تاالکاشو  ستیلحاظ متن درست ن هم از سند و نظرهم از  تین روایا هک یحال در
 ابوالفضـائل  ،فه منصـوص یخل تقدم بر حق ت ویحقان بردلیلی ز یفرض ثبوت ن برحتی  است. وارد

  .نخواهد بود طالب یاببن  یعل
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 .357، ص3، جلسان المیزانحجر،  . ابن10
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 .166ص ،2ج ،)تاریخ ابن خلدون( دیوان المبتدء و الخبر و کتاب العبرخلدون،  ابن. 33
 .72ص ،6ج ،العقد الثمین، الدین فاسی تقیِ. 34
 .156ص  ،10، جدائرة المعارف بزرگ اسالمی. 35
 .297ص ،2ج ،عجم المؤلفینم عمررضا کحاله،. 36
 .754ص ،2ج ،دایرة المعارف القرن العشرین، فرید وجدي،. 37
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 .422ص ،1ج ،جمهرة خطب العرب صفوت، احمدزکی،. 38
  همان.. 39
 .72ص، ۀالصلۀ السمطی ،    )ابن شباط(  قاضی ابو عبداهللا تنوزي،. 40
 .120، ص1، جالوري باخبار ام القرياتحاف )، ابن فهد(عمربن محمد مکی الدین، نجم. 41
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  . 261،ص1ج ، همان،العربی ابن. 45
 . 93، صالصواعق المحرقۀ، حجر هیثمی ابن. 46
  .43ص،3ج ، همان،ابن خلکان ؛170ص،1ج ، همان،خطیب بغدادي. 47
 .3ج ،وفیات االعیان، خلکان ابن. 48
  .1633مقاله  ،4ج ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمی. 49
  .108ص ،اإلنتقاء عبدالبر، ابن. 50
  .270ص  ،3ج ،المیزان لسانحجر عسقالنی،  ابن. 51
 .123ص ،، همانندیم ابن. 52
 .2ص ،1ج همان،مصطفی بن قحطان، . 53
 .همان. 54
  .79ص ،کتاب چهارم الفروع البن مفلح، ،بن احمد الحنبلی بن سلیمان علی. 55
  . 8ص ،اإلیمان االوسطه، تیمی ابن. 56
 .133ص ،تفسیر سورة االخالص تیمیه، ابن. 57
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 .58ص ،ثروت عکاشه تحقیق ،المعارف قتیبه، . ابن65
 .67ص  ،نوابغ الفکر العربیمحمد زغلول سالم، . 66
   .همان. 67
 . 68، ص7، جامام شناسینی طهرانی، یحسین حسمحمد. 68
 .102ص ،1ج ،االنوارنفحات االزهارفی خالصۀ عبقات ، میالنی حسینی علیسید. 69
  .19ص ،1ج ،اختیارمعرفۀ الرجال طوسی،شیخ . 70
  . 351، ص1ج ،ۀلشیعإلی تصانیف ا عۀیالذر، آقابزرگ تهرانیشیخ . 71
 .25ص ،1ج، االنواربحار باقرمجلسی،محمد. 72
 .120ص ،الکشی رجال، کشی بن نصیر ۀیحمدو. 73
  .121ص ،1ج، الفهرست ،شیخ طوسی. 74
 .85ص ،العلماء معالمشهرآشوب،  بنا. 75
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  منابع
  ق. 1370،میۀتب االسالکدارال ،الل الدین حسینی، تهرانج، تحقیق سید المحاسن ،خالدبن  محمدبن  برقی، احمد

  ش. 1370،ریبکری، تهران، امیالمعارف بزرگ اسالم ةدائردر ، قتیبه ابن ،آذرتاش آذرنوش،
 .ق 1408 اسماعیلیان،، قمچ سوم،  ،الذریعۀالی تصانیف الشیعۀ آقا بزرگ، ، شیخیتهران

  تا. بی ،ۀیبتب العرکاءالیداراح ر،، مصشرح نهج البالغهابی الحدید،  ابنمعتزلی، 
 و بین الخطیمحب الد قیتحق، العواصم من القواصم فیتحقیق مواقف الصحابۀ بعد وفات النبی، عبداهللابن  محمد ،یابن العرب

   تا. ، بیلیدارالج ،لبنان ،یاستانبول الیمحمود مهد
 تا. نا، بی ، بیةالمنور نۀیمد، اإلیمان االوسط، هیمیابن ت
 ق.1391، ۀیبنوزاالدکدارال اض،یالر ،درءالتعارض العقل والنقل ، ـــــ
  ق.1352 ،ۀیریالمن ،، قاهرهاالخالص ةتفسیر سور ، ـــــ

 ق.1385مصر، القاهره، ۀمکتب ،تطهیرالجنان و اللسانأبوالعباس،  ،یثمیحجر ه ابن
ـ  یـ دار اح ،العبر و دیوان المبتدءوالخبر(تاریخ ابن خلـدون)  نعمان،بن  اهللا محمدابوعبد ،خلدون بنا روت، یـ ، بیاء التـراث العرب

  .ق1419
   .»يبرکال لۀمتبه الشاکم«نقل از نرم افزار  به ،الصلۀ السمطیۀ ،يعبداهللا تنوزابو یشباط، قاض ابن
  ق.1301،يفنداال جا، بی ر،یامل ابن اثکه ی، درحاشروضۀ المناظر شحنه، ابن
  ق.1425، قم، ۀهنشرالفقا ۀسس، مومعالم العلماء، یعلشهر آشوب، محمد ابن

  ، بی تا.يتب التجارکالم ،روتیب، فی اخبارمن الذهبشذرات الذهب ، عباد ابن، یالحنبل
   .تا یب ر،کدارالف، روتیب ،العقد الفرید ،ربه عبد ابناندلسی، 

   تا. ، بیالبالغ سسۀمؤ روت،ی، بۀو الخالف ۀکتاب االمام ،ۀیعط ابن
  .ش1350،يزیالتبر يالجعفر ۀمکتب، تهران، الفهرستاسحاق، بن  م، محمدیند ابن

  ش.1366، ریبکریام ،تهران، ق محمد رضا تجددیترجمه وتحق ،الفهرست ، ـــــ
  ق.1409، الرشد مکتبۀ ،اضیالر ،المصنف ،رکابو ب به،یش یابن أب

  تا. ، بیۀیات ازهریلک ت،رویب ،أالموال د قاسم،یعبابو ،بن سالما
  تا. ، بیحسینیۀ مطبعۀمصر،  ،المختصرفی اخبارالبشر، ابوالفداء

  ق.1388مصر، دارالمعارف،  اشه، چ دوم،کق ثروت عی، تحقالمعارف ،مسلمبن  عبداهللا محمدابو ،قتیبه ابن
 ق.1393 ل،یروت، دارالجیب ،مختلف الحدیث ، ـــــ
  ق.1349تب، ک، قاهره، داراليعدو کیق زی، تحقعیون االخبار ، ـــــ

 ،روتیـ ق احسـان عبـاس، ب  یـ تحق ،ابنـاء الزمـان  وفیات االعیان و انبـاء  محمد، بن  ن احمدیالد العباس شمس یاب ان،کخل ابن
 م. 1968صادر، دار

  ق.1411، یالنجف یاهللا المرعش ۀیآ تبۀکم قم، ،معجم المطبوعات العربیۀ وسف،ی، سکیان سریإل
  .ق1416، میۀز الغدیر للدراسات االسالکمر ،تهران عبدالحسین الغدیر، یامین

  .ق1397 ،یتاب العربکدارال روت،یب، چ چهارم ، ـــــ
 ه ق.1370،میۀتب االسالکدارال ،الدین حسینی، تهران اللج، تحقیق سید المحاسنخالد، بن  محمدبن  مدحا ،برقی
 .ق1407 روت،یب چ دوم، ،لفینؤهدایت العارفین واسماء الم ،لیاسماع، يبغداد
  تا. ، بییاالعلم ۀسسمؤ ،روتیب ،يق باقرمحمودی، تحقانساب االشراف ،یحیبن  احمد ،يبالذر

  ق.1398قاهره،  واالعالم، ۀفالثقا ةوازر ،العقد الثمین ن،یالد یاحمد تقبن  محمد ،یفاس
  م.1978 بغداد، المعارف، ۀمطبع، 2، شقتیبه، آداب المستنصریه دراسۀ فی کتب ابن، عبداهللا، يجبور
 ش.1386، یتهران، دفتر نشر فرهنگ اسالم ،دوازدهم ، چشرح نهج البالغهی، تقمحمد يجعفر
 ق.1418 ،انی، قم، انصارمنابع تاریخ اسالم ،ان، رسولیجعفر



  ۱۴۳قتيبه دينوري  بررسي ادعاي تشيع ابن

  ق.1414 ،ۀصماض، دارالعایالر ح،یالجواب الصحگروهی از محققان، 
 .ق1402مت، کنشر ح ،تهران، مام شناسیا، نیحسمحمد ،یطهران ینیحس
  ق.1403 ،یالنجف یاهللا المرعش ۀیآ ۀتبکم ، قم،ۀالراوشح السماوی، باقرمحمد ر،یم ینیحس
 ق.1420 ،ارانی  شرنقم، ، نفحات االزهارفی خالصۀ عبقات االنوار، یعلدیس ،یالنیم ینیحس
 .ق1349، یالخانج ۀتبکم ، قاهره،تاریخ بغداد، یعلبن  راحمدکب یاب، يب بغدادیخط

  ش.1370المعارف، تهران، ةز نشر دائرکمر ،يبجنورد ياظم موسوکر نظر ی، زدائرة المعارف بزرگ اسالمی
   .ق1382 ،بی ناروت، یب ،میزان اإلعتدال فی نقد الرجال عبداهللا محمد، یاب، یذهب

 .تا یر، بیمن قم، چ دوم، ،ی، ترجمه حسین استاد ولاالمام علی احمد، ،یهمدان یرحمان
  ق.  1425 ،ثیدارالحد ، قم،چ دوم ،فی الکتاب والسنۀ والتاریخ السالم علیه موسوعۀ االمام علی ،محمد ،يشهر ير

  ق.1422، قم، السالم علیه امام صادققم،  ،اهللا علیها سالم الحجۀ الغراء علی شهادت الزهرا ،جعفر ،یسبحان
 بی تا. دار المعارف، ،، قاهرهنوابغ الفکر العربی ،سالم، محمد زغلول

 ق.1404د الشهداء، یس م،ق ،النص واالجتهاد ،نیعبدالحس ،ين موسویالد شرف
 بی تا. ،ۀیزاالبحاث العقائدکمر ،، قمفضائل الخلفاء الثالثۀاالت فی قالم ، ـــــ

  .ق1406، یاالعلم ۀسسمؤ ، چ سوم،المیزانلسان حجر، بن  احمد ،یعسقالن
 .ق ،1420نیرالمؤمنیاالمام ام سۀمدر ،منینؤپیام امیر الم ،ناصر، يرازیارم شکم

 ق.1417 ،لیدارالج ،روتیب ،قصۀ الحضارة ،نیالد ییمح صابر،
 تا.  بی ،ۀیلعلما تبۀکلما ،روتی، بجمهرة خطب العرب، کیصفوت، احمدز

 ق.1414 ،انیکالعب ۀتبکم ،ةالمنور نۀی، المدالراشدة الخالفۀ عصر ،رمکا ،ياءالعمریض
 .ق1378، دار احیاء التراث العربی ،بیروت ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، چ دوم ،تاریخ طبري بن جریر، ابوجعفر محمد ،طبري

  .ق1415، ۀیماالسال ۀیالثقاف ۀسسقم، مؤ ،بن ابی طالب المسترشد فی إمامۀ علی ،رستم ریجربن  محمد، يطبر
 بی تا. ،ۀیالعربتب کدارال ،روتی، باختیارمعرفۀ الرجال ،حسنبن  ابو جعفر محمد ،یطوس
 ق.1417،هۀنشر الفقا ،، قمی، تحقیق شیخ جواد قیومفهرست کتب الشیعۀ و احوالهم ، ـــــ
  ق.1414، یغات اسالمیدفتر تبل، ، قميسپهر ترجمه ،در آیه تطهیر اهل بیت ،ی، جعفر مرتضیعامل

 ق.1417المعارف،  ۀسسمو روت،یب ،تاریخ ابن کثیرابن کثیر الدمشقی، عماد الدین، 
 .تا یب ،، بیروت، دار احیاء التراث العربیلفینؤمعجم المعمر رضا،  ،حالهک

  ق.، 1416تیالب هلأل یمجمع العالم قم، ،الشواهد التنزیل لمن خص بالتفضیل ش،یرو، ابن یسیاالندون
  ق.1376 نجف االشرف، ،ۀیدریالح ۀمطبع، الکنی والقابخ عباس، ی، شیقم
  ق.، 1413ۀسالمقد ۀیالرضو ۀنآستا مشهد، ،رجال الکشی ،رینصبن  ۀی، حمدویشک

  تا. بی ،ۀاشرفی ۀرسولیجامعه  الهور، ۀ،ینور ۀبتکم، میزان الکتب، یمحمد عل ،صاحب
 ق.1403 الوفاء، ۀسسمؤ روت،یب ،چ دوم، بحار االنوار ،باقرمحمد ،یمجلس

  ق.1428، یتاب اسالمکقم، دارال ،علی السنۀ المحمدیه أضواء، محمود ،هیابور
  ق.1431للمطبوعات، یاالعلم ۀسسروت، موی، بمروج الذهب، يمسعود
االوقـاف والشـئون    ةوزارریـاض،  أألوهام الواقعۀ فی أسماء العلماءواالعالم، الحکمۀ المملکـۀ السـعودیۀ،   قحطان، بن  یمصطف

  .تا ی، بۀاالسالمی
  ق.1420،یدار احیاءالتراث العرب ،بیروت ،الوافی بالوفیات ،الدین خلیل صالح ،يصفد

  تا. ، بیفۀدارالمعر ،روتیب ،نحلالملل والعبدالکریم، بن  محمد ،یشهرستان
   .تا یاض، بی، رۀیماالوقاف والشئون االسال ةوزار ،مالحق تراجم الفقهاءالموسوعۀ الفقهیه

  ق . 1403،یآیت اهللا مرعش ،قم ،احقاق الحق و اذهاق الباطل ،اهللاقاضی نور ،يسترت
  م.1971روت، یب ، چ سوم،ۀف، دارالمعردائرة المعارف القرن العشریند، یمحمد فر ،يوجد

   .ق1322،لیالن مصر،، یح محمود الرافعیتصح ،معجم المطبوعات العربیۀان، یإلوسف ی، سکیسر


