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 1ابن قتيبه دينوري
 

 جي لوكنت
 *زادهدكتر محمد حسن الهي *،علي اكبر عباسي :مترجم

محققان . ابن قتيبه دينوري از اديبان و مورخان بزرگ قرن سوم هجري است
 همكاري او با خلفاي عباسي و  نژادي،خاستگاههاي ديني،  همواره به انديشه

نويسنده، . اند نيز آثار ادبي، كالمي، فقهي، نجومي و تاريخي وي توجه كرده
 مذهبي ابن قتيبه و  هاي سياسي، در اين مقاله پس از ارزيابي مختصر گرايش

هاي  هاي تأثيرگذار بر انديشه وي، آثار واقعي و برخي از كتاب نيز شخصيت
 .كند  چگونگي تحول در تمايالتش را بررسي ميچنين منسوب به او و هم

 

  .اصحاب حديث، احمد بن حنبل، عيون االخبارابن قتيبه، : هاي كليديواژه

                                                 
 .دانشجوي دكتراي تاريخ اسالم دانشگاه اصفهان *
 .استاديار گروه تاريخ دانشگاه بيرجند *
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شود كه بيانگر  گاهي به آن كوفي نيز اضافه مي(ابومحمد عبداهللا بن مسلم دينوري 
يكي از ) دهد محل تولد وي است و مروزي كه احتماالً اصالت قومي پدرش را نشان مي

شناس و هم   است كه هم دين]ميالدي[نهم  / ]هجري[مؤلفان بزرگ سني قرن سوم 
رسد وي از نسل دوم يا سوم ايرانيان عرب شده بود، خانواده وي اهل  به نظر مي. اديب بود

رسيد و احتمال دارد آنها در هنگام آمدن   بصره مييانخراسان بودند و از جانب مادر به باهل
 .هشتم به عراق آمده باشند/ي در طي نيمه دوم قرن دومسپاهيان عباس

اش اطالعات  م متولد شد، اما از دوران كودكي و جواني828/هـ213او در كوفه به سال 
توانيم فهرستي از استادانش را كه اطالعاتي درباره  بيشتر از همه، ما مي. كمي داريم

شوند  ترين آنها، افرادي پيدا مي  مهمدر ميان. دهند، با دقت بررسي نماييم تعليمش ارائه مي
شناسان،  شان به سنت است، هر كدام از آنها از دين كه شهرتشان عموماً مديون وابستگي

شرح و نقد و بررسي زندگي آنها ميسر . شناسان يا معموالً هر سه آنها بودند محدثان يا لغت
دون شك بيشترين تأثير سه شخصي كه ب. نيست، اما نام تعدادي از آنها بايستي ذكر شود

را بر دوران جواني ابن قتيبه داشتند عبارتند از، اسحق بن ابراهيم بن راهويه الحنظلي 
، دين شناس سني و شاگرد ابن حنبل و تبعه طاهريان نيشابور، شهري )م851/هـ237:د(

 اش را گذراند؛ ابوحاتم سهيل بن محمد السجستاني كه در آن جا متولد شد و بيشتر زندگي
 علم لغتشناس و محدث سني، بزرگ همة كساني كه در عراق در  دين) م864/هـ250:د(

يكي از ) م871/هـ257:د( و باالخره عباس بن فرج رياشي و حديث به جايي رسيدند
در عراق كه انتقال دهنده سخنان اصمعي، ابوعبيده و ديگر شناسي لغترهبران مطالعات 

 .شود دي محسوب ميهشتم ميال/ پيشگامان قرن دوم هجري 
جزئيات خيلي كمي از خط مشي ابن قتيبه در دست داريم، اما با مقايسه اطالعات از 

را به صورتي آزمايشي مشخص نماييم، بعد از تغيير در روش وي توانيم  منابع مختلف مي
 به بعد، ابن قتيبه به دليل اين كه م846/هـ232ايدئولوژي پذيرفته شده توسط متوكل از 

شايد بيش از همه .  مورد توجه واقع شداش با رويه جديد مطابقت خوبي داشت ادبيآثار 
 ادب الكاتب بود كه وي را مشهور نمود و مورد توجه واقع شد و همين ،آثاري از اين نوع
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 را خاقانداهللا بن يحيي بن عبيمهم از سوي وزير ابوالحسن امر باعث شد وي مسئوليتي 
و او به حمايتش از ابن قتيبه تا هنگام عزلش از مقام وزارت  دار شوددر روية جديد عهده

بدون شك تعيين ابن قتيبه به عنوان قاضي دينور در .  ادامه دادم851/هـ236در سال 
رسد كه او تا سال  به نظر مي.  مديون همين وزير بودم851/هـ236حدود سال 

راي مدتي كوتاه تا  در اين سمت باقي ماند، زماني كه او ممكن است بم870/هـ256
 به عنوان م871نوامبر /هـ257زنج در شوال ال ]صاحب[ غارت اين شهر به وسيله ]زمان[

 امكان ندارد كه ابن قتيبه حكم انتصابش را مديون .بازرس مظالم بصره انتخاب شده باشد
به هيچ وجه نسطوري تازه مسلمان سعيد بن مخلد . هاي اداري ديگر عباسيان باشد قدرت
نداشت، بايستي ذكر شود كه ارتباط ابن قتيبه با حاكمان طاهري نتخابش تأثيري در ا

، ابن قتيبه خودش را 257/871بعد از سال  ).2/222عيون(بغداد نيز هميشگي نبود 
اي از بغداد نمود؛ جايي كه وي تا زمان مرگش در سال  وقف تعليم آثارش در ناحيه

 . در آن جا باقي ماند276/889
ابوالوليد، پسر ابن قتيبه، مشخصاً . تيبه، احمد، رئيس شاگردانش نيز بودپسر ابن ق

انتقال آثار او را به مصر و به صورت غير مستقيم به غرب بر عهده داشت، مخصوصاً از 
در اندلس انتقال مستقيم . طريق ابو علي خالي قسمت بيشتري از آثار ابومحمد منتقل شد

اصبغ مشهور انجام شد كه براي مطالعه در سال اثر ابن قتيبه به وسيله كاظم بن 
اش، عبيداهللا بن عبدالرحمن شكاري  در ميان شاگردان شرقي.  به بغداد آمده بود274/887

نام وي در رأس اسناد متعدد آمده است، . اي ايفا نموده است نقش مهم و ويژه) 323/935(
راهيم بن محمد بن ايوب اما بايستي نام ابومحمد عبداهللا بن جعفر بن درستاوي و اب

توان گفت به استثناي دو  مي. تر اضافه نمود را به ديگر شاگردان كم اهميت) 313/925:د(
. اند اند، منتشر گرديده عنوان، همه كارهاي معتبر ابن قتيبه كه در حال حاضر شناخته شده

مختصري از شرح ايم، كه همراه با مفيدترين چاپ و نيز  در اين جا فهرستي از آنها را آورده
 :شود محتواي اين آثار ارائه مي



 
 
 
 
 
 

  ابن قتيبه دينوري

 
168

براي شناسي لغت؛ كتاب كوچك )1900چاپ گرونرت لندن،  (ادب الكاتب ـ كتاب1
هاي سياسي ـ  اي مشهور كه شايد به عنوان اعتراف استفاده وزيران همراه با مقدمه

 .فرهنگي وي از دين تلقي شود
اي در  ؛ رساله)م1956/هـ1375يدر آباد، چاپ پالت ـ حميد اهللا، ح(   االنواعكتابـ 2

 .نجوم عملي و هواشناسي
؛ )344  ـ77ص 1325/1946چاپ كردعلي در رسائل البلغاء، قاهره،  ( العرب كتابـ 3
ها و ساكنان  هاي متناسب اعراب، فارس اي در رد رسوم شعوبيه و بيان شايستگي رساله

 .باشد خراسان مي
 هانوشيدني؛ فتواهايي دربارة )1366/1947 دمشق، چاپ كردعلي، ( االشربه كتاب ـ 4

 .است را در اين كتاب به سبك ادبي نگاشته
چاپ محمد زاهد (  االختالف في اللفظ والرد علي الجهميه والمشبههـ كتاب5

در تكذيب نظر مشبهه دربارة صفات و در رد اللهياتي ؛ يك جزوه )1349كوثري، قاهره، 
 .ها به خلقت قرآن نگاشته است ايل اين فرقها جهميه در خصوص تميمعتزله 

 .؛ كاري بزرگ با موضوع شعر)1368/1949 جلدي، حيدرآباد 2 (معاني الشعر كتاب ـ 6
 ةاي تاريخي با متعلقات دائر ؛ كتابچه)1960چاپ عكاشه، قاهره،  (معارفكتاب ـ 7

 .در موضوعاتي متفاوت المعارفي
 .؛ يك اثر  عقيدتي)1349قاهره، (  المسائل واالجوبهـ كتاب8
؛ يك تحقيق )1343چاپ محب الدين الكتاب، قاهره،  ( المسير والقداحكتاب ـ 9
 .هاي مسكر بود گونه كه االشربه دربارة نوشيدني ، همانقمارـ قضايي در مورد لغوي 
؛ )1945ـ1346/50 جلدي، قاهره، 2چاپ احمد شاكر، (  الشعر والشعراءـ كتاب10

بخش بزرگي از آن به .  بر اساس ترتيب زماني مرتب شده استچين ادبي اشعار كه گل
اي در  آميز كه اغلب بيانيه شاعران جديد اختصاص يافته است؛ معرفي تا حدودي اغراق
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: چاپ و ترجمه گودفروا دو مونبين تحت عنوان. (شود زبان و ادبيات جديد ارزيابي مي
 ).1947معرفي فن شعر و زندگي شاعران، پاريس، 

 لغوي؛ تفسير )1378/1958چاپ احمد صقر، قاهره، ( تفسير غريب القرآنكتاب   ـ 11
 .صفحات مشكل متن قرآن

چاپ فرج اهللا زكي كردي محمود و شكري ( تأويل مختلف الحديثـ كتاب 12
ترين اثر عقيدتي ابن قتيبه است كه   اين كتاب مهم ؛)1326آلوسي، محمود شابندار، قاهره، 

فهرست و (كند  هاي سياسي و عقايد جديدش را مشخص مي به وضوح، مذهب، ايده
 ).1962ترجمة لوكنت، دمشق، 

اي در  ؛ رساله)1373/1954چاپ احمد صقر، قاهره، ( تأويل مشكل القرآنكتاب ـ 13
 .معاني بيان قرآن و در باب اعجاز قرآن

ر د) 1925ـ1343/30ـ8چاپ احمد زكي عدوي، قاهره، ( عيون االخبارـ كتاب 14
 .باشد ص معرفي تعدادي از موضوعات مهم ظاهراً دنيوي ميخصو

 :اند، عبارتند از  كه منتشر نشده]ابن قتيبه[تنها دو متن معتبر 
؛ يك نسخه خطي ناقص كه در ظاهريه دمشق موجود غريب الحديثـ كتاب 15
 .از حديث، در باب مفاهيم سخناني از پيغمبر به معاويهلغوي ؛ تفسيري )34 ـ 5لغه، (است 

اياصوفيه، ( اصالح الغلط في غريب الحديث ألبي عبيدالقاسم بن سالم كتاب ـ 16
 فصل جداگانه مؤلف بر روي خطاهاي تفسيري ابوعبيد  15؛ در )7899، ظاهريه 457

 .متمركز شده است
ديگر آثار نسبت داده شده به ابن قتيبه در حال حاضر مورد ترديد است، در اين ميان، 

رسد ترديد كمتري در انتسابشان به ابن قتيبه وجود  ست و به نظر ميآثاري كه موجود ا
 :گردد داشته باشد، ذكر مي

؛ النحوكتاب ـ 20؛  اعراب القرآنـ كتاب19؛  الفقهـ كتاب18؛ دالئل النبوه كتاب  ـ 17
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 :و شايد
 . القراءاتكتابـ 23؛ تعبير الرؤياكتاب ـ 22ـ كتابي در كالم؛ 21

 شده در ترجمه احوال ابن قتيبه آثاري هستند كه در صحتشان همه ديگر عناوين پيدا
چند تا از آنها كه به صورت كامل و يا بخشي از آن شناخته و تصحيح شده  . ترديد است

 .در باال ذكر شد
 :اند، ذكر شود در پايان بايد كارهاي جعلي منسوب به ابن قتيبه كه اكنون شناخته شده

؛ جراثيم كتاب ـ 2؛ )1292فاس، قرويين، لغه، ( ب المعربهااللفاظ المغربه با االلقا ـ1
  االمامه والسياسهـ كتاب3ساختگي كه در قطعاتي منتشر شده است؛ ادبي اي  مجموعه

كه بنابر بعضي اظهار نظرها ممكن است به ابن قتيبه نسبت ) 1377، 1327، 1322قاهره، (
 ).4715س، بي بل، نات، پاري( تلقين المتعلمين في النحوكتاب   ـ4داده شود؛ 

هاي ابن قتيبه بر وي، كارهايي كه  در ادامه براي نشان دادن تأثير باورهاي معلم
نهم ميالدي را دربرداشتند، /هاي فرهنگي رايج جامعه اسالمي قرن سوم هجري نشان

شود كه تأثيرگذاري اين آثار را به يك رشته از كارهاي تأليفي ابن قتيبه معني  اضافه مي
 .هدد مي

هاي اصلي شكل گرفته در آثار ابن مقفع، مطمئناً در ابن قتيبه تأثير داشته  در آغاز، ايده
،  ادب الكبير، كتابكليله و دمنههاي  ، كتابمعارفال وعيون االخبار است، به ويژه در 

اي از تاريخ پادشاهان ايران ملقب به  و ترجمه سير الملوك العجمو كتاب  العينكتاب 
 بعد از آن، تناسب نسبتاً خوبي تحت تأثير آثار ارسطويي و يا آثار جعلي .خداي نامه

به عربي  الحيوان و كتاب الفالحهارسطويي ـ كه در آغاز قرن سوم، عمدتاً تحت عنوان 
، منبعي اساسي و تأثيرگذار محسوب  الفالحهكتاب. شود ترجمه شده است ـ مشاهده مي

با وجود اين، اعتراضش به آثار اين . وبي آشنا بودابن قتيبه با آثار جاحظ به خ. شود مي
 . توان حدس زد در خصوص ساير آثار فقط مي. شود متمركز ميالبخالء مؤلف بر كتاب 
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ها فقط تحت  هنوز هم در كتابخانه. جذبه آثار ابن قتيبه عمدتاً در زمينه ادب است
 مايلند از كارهاي منتقدان غربي اغلب. گردد هاي آثار ادبي محسوب مي عنوان نمونه

رسد كه  به نظر مي. پوشي كنند و از عقيده مذهبي وي حرفي نزنند عقيدتي ابن قتيبه چشم
قرار داد كه اصالح مذهب سني ابن قتيبه استعداد ادبي خويش را به طور آشكار در خدمت 

اين موضوع به اين معناست كه تعدادي . متوكل و همدستانش آن را بر عهده گرفته بودند
از آثارش به قصد شرح دكترين سياسي ـ مذهبي تأليف شده باشد كه ما انتظار داريم در 
خط و ايدئولوژي سني باشد كه نماينده شاخص آن احمد بن حنبل و اسحق بن راهويه 

 به ظاهرهاي  اين، ابن قتيبه كه به اعتقاد خودش در جواني با انديشهبا وجود . بودند
گرايان  اي اوقات در معرض ناسازگاري با جزمي خردگراي متداول اغوا شده بود، در پاره

 .حامي سنت بود
اعتقاد او به عدل پروردگار به طور نسبتاً آشكار حنبلي است، با وجود اين، ديدگاهش در 

دي مخالف نظر ابن حنبل است و گرچه نظرش دربارة قرآن، شبيه ، تا حدو»قدر«خصوص 
سنت گرايان است، در مقايسه با آنها قاطعيت كمتري در خصوص مشكل لفظ اظهار 

كند، گرچه نظرش در  هايي براي عضويت در جامعه سني بيان نمي او محدوديت. دارد مي
او براي خانواده و ذريه . اندهاي بعد باقي م خصوص صحابه، به عنوان معيار سنت، در زمان

به . دانست طرف باشند، احترام و ادب را محفوظ مي پيامبر تا زماني كه از لحاظ سياسي بي
چه تاكنون در خصوص اين گروه پذيرفته  اش دربارة شعوبيه از آن رسد حتي عقيده نظر مي

گويد كه  ميهاي قومي و يا مذهبي طوري سخن  تر است، زيرا او درباره گروه شده، دقيق
آميز جمع  رود وي مايل است آنها را در حوزه سلسله سلطنتي به حالتي مسالمت گمان مي

 .كند و تا اندازة زيادي امكان هماهنگي آنها را از لحاظ سياسي فراهم آورد
از طرف ديگر، متدلوژي ابن قتيبه كه در هيچ جا تعريف مشخص سيستماتيكي را ارائه 

هاي عقالني حفظ شده در بين مذاهب، مخصوصاً  تري ميزان هدهد، به طور قاطعان نمي
نمايد، قرآن و سنت در نزد او به مثابه دو اصل اساسي  حنفيان و شافعيان را تحقير مي

تر از  اي كه شايد به مالك نزديك عقيده. دكترينش باقي ماند و سومين آن، اجماع است
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لف مورد حمله شديد وي واقع رأي حنفي و قياس شافعي از طرق مخت. ابن حنبل است
) نظر، عقل، استحسان وغيره(هايشان  گونه كه اين موضوع دربارة ساير معادل شد، همان

 .صورت گرفت
بنابراين، تركيب همه كارهاي مذهبي، سياسي و ادبي ابن قتيبه، او را نمايندة برجسته 

فكر و  ع، وي همدر واق. سازد گوي انحصاري ـ اهل سنت و جماعت مي ـ اگر نگوييم سخن
كه آنها ايدئولوژي معتزله را  شد، بعد از اين پردازهاي خلفاي عباسي محسوب مي از نظريه

 .رها نمودند
اي كه درباره جايگاه ابن قتيبه در  انتقادها از ابن نديم و دانشمندان قبل از او، با عقيده

كنندگان  ابداعبدون شك اين كه وي رئيس . ايجاد شد، دوباره مطرح گشتادبي مدارس 
در . شود ما بين كوفه و بصره است ـ تصديق ميادبي سنتز بغدادي بود ـ كه دكترين 

در واقع، عالوه بر . شويم كه با مشكالتي مواجه است بررسي دقيق اين ديدگاه متوجه مي
صاف في مسائل تمراجعه شود به كتاب اال(موضوعي كه جي ويل بر آن تأكيد دارد 

توان قبل از پايان قرن  كه مدارس كوفه و بصره را نمي) 1913ليدن، (ي الخالف از ابن عرب
ابن قتيبه و ادبي توان با كارهاي  اي دانست، نمي نهم داراي ويژگي شاخص برجسته/سوم

هاي اساسي  گرچه او در نتيجه فرق. مانده هم اين موضوع را تأييد نمود ديگر كارهاي باقي
نمايد و آن را همان مكتب  شان به مكتب كوفه اشاره مي تگيها، مرتباً به وابس آنها با بصري
 .داند داند، ولي سنتز جديد ايجاد شده را در سطح بنيان يك مكتب نمي بغدادي مي

شود كه ابن قتيبه به طور مشخص، جزء كوفياني  در واقع، با همه اين حرفها گفته مي
شايد موقعيت او به .  داردرود كه نسبت به ديگران تمايالت بصري بسياري به شمار مي

طور خالصه اين طور بيان شود كه در صرف و نحو او يك حامي تمام عيار و نمونه بصري 
و مخصوصاً در ادب كه در  كه به تعاليم كسائي و الفراء وابسته بود، چنان رغم اين شد، علي

 .شعر وي در جدايي از ديدگاه عموم كه بسيار كوفي بود، درنگ نكرد
، معاني الشعراء. توان يافت ابن قتيبه در زمينه شعر را در دو اثر مهم او ميهاينوشته

چين ادبي كه بر اساس  يك گلالشعر والشعراء شعري و موضوعات چين ادبي بزرگ از  گل



 
 
 

 
 

173 25، شماره مسلسل 1385              سال هفتم، بهار 

برخي از آثار مفقود شده ابن قتيبه نيز ممكن است دربارة . زمان تاريخي مرتب شده است
باشد كه  ميعيون الشعر شود، كتاب  تابي كه همواره ذكر ميشعر بوده باشد، از اين قرار ك

ترين كتاب،  كه مهم) ببينيد گاد فروي و مومبين، همان(معمول است . شناخته شده نيست 
معرفي شود، اين كه اين كتابچه در واقع به عنوان ايجاد كننده يك سبك الشعر والشعراء  

حسي كه شاعران را به سرودن ) 1/140، هال  بالشر، . ر1. (جديد پديد آمده، درست است
آل را جزو تعدادي از  نمود و فنون شعر ايده اشعار باستاني با تفكرات جديد ترغيب مي

 .داد هاي اساسي قرار مي آل ايده
اما هيچ كس در مورد سخني كه ذكر شد ترديد ندارد، گرچه براي مشخص شدن آن 

هاي  بررسي. نوشته شده، ارزيابي درستي ندارداي كه در اين باره  مداركي الزم است، رساله
. به هيچ وجه سبك شعري ندارنداو هاي اصلي  ايدهمعدودي از دهد كه  تر نشان مي دقيق

هاي  در واقع، شاعران با مشكل فرهنگي ـ قومي مرتبط بودند كه از جمله آنها نزاع
يخي است؛ بدين به عالوه، مشكل مهم ديگر، متد تار. فرهنگي قديم و جديد بوده است

معنا كه ارزش سندي يك اثر ادبي، حس دقيق شاعرانه آن است، اما در خصوص ابن 
كند و به  قتيبه، اين ظرافت شاعرانه وجود ندارد؛ وي به هيچ وجه، خود شعري تصنيف نمي

 .دهد اي نويسندگي در نثر را ادامه مي طور قابل مالحظه
او در . گر حس شاعرانه نگريست ان ابداعبا وجود اين، بايستي به ابن قتيبه به عنو

چنين اشعار  دست كم تا حدي در اشعار قديمي و همالشعر اش و به ويژه در  چين ادبي گل
چون بشار و ابونواس، وي را در  از اين رو، نويسندگان بزرگي هم. جديد، تحول ايجاد نمود

تا نام شاعراني دارد او اين شايستگي را كنند، در ضمن،  شمار شاعران بزرگ ستايش مي
 .اند، ذكر كند كه به داليلي ناشناخته

اش به عنوان يك نويسنده  شهرت ابن قتيبه ـ مخصوصاً در غرب ـ به دليل توانايي
آغاز قرن (ادبيات او در جوي كه فرهنگ متداول عقالني جامعه عباسي . ادبي است

 وي مشتاقانه با ود،ش يك نژاد و يك فرهنگ را شامل مي در آن غالب است) نهم/سوم
اگر . گذارد است به نمايش ميگرايي نوعي انسانسواد عمومي مشخصي، حسي كه در آن 
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اظهار ادب الكاتب و عيون گرايي وي در اين حد نباشد، حداقل وي در مقدمه  هم انسان
تر يك  داري كمتري دارد و در حد زيادي سكوالريست يا حتي به طور ساده دين

چه  آن. اند گونه كه در غرب برخي به اين انديشه متمايل شده ر است، آنگراي سكوال انسان
درباره موقعيت و نفوذ مذهبي وي به عنوان دفاع كننده سنت گفته شده، به وضوح ثابت 

اي بين  كند كه در فكرش عيناً هيچ تضادي وجود ندارد، اما به طور ساده، درجه مي
 .دهد ا نشان مياش ر هاي مذهبي و دنيوي اثر تعليمي جنبه

: شود اش ناشي مي تركيب فرهنگي چند بعدي ابن قتيبه از چهار گرايش فرهنگي دوره
مخصوصا علوم مذهبي معروف كه بايد به آن علوم تاريخي و  مخصوص عربي شگراي

 دوم روش ايراني ـ هندي كه در فرهنگ اداري معين جايگاهي .لغت شناسي اضافه شود
؛ سوم گرايش يهودي  پيشرفتهةبط اجتماعي دريك جامعو مفهوم معين از رواداشت 

تر،  شد و باالخره در سطحي پايين مسيحي كه خميرمايه روحي معين به آن اضافه مي
 .گرايش هلنيستي كه ذوق منطقي و دانش تجربي را همراه داشت

يقيناً بايد . نگرش به سبك و روش مؤلف، مانند اسطوره نوينش غير معمول است
ترين اثر ابن قتيبه را مستقيماً به وي نسبت داد، واضح است  توان بزرگ نميپذيرفت كه 

با وجود اين، نبايد فراموش شود كه . اند كه مطالب ادب و حديث توسط وي نوشته نشده
سابقه مركب از چند  اي بي تر معرفي شد حجيم هستند و ظاهراً به گونه همه آثاري كه پيش
توان انكار كرد كه آثار ابن قتيبه مثل   موضوع را نميبه عالوه، اين. صد صفحه هستند

هاي  حالت. نظير است داراي ايدئولوژي مجادله آميز بياختالف في اللفظ والمسائل 
ترين موضوعاتي كه ما  متناقض گونه در آثار و يا بخشي از تأليفاتش طبيعي است و فني

 .باشد  نويسنده ادب ميهايش به عنوان يك بايد در تأليفاتش پيدا كنيم، شايستگي
وي به لحاظ ترتيب زماني، . اي در زمان حاضر شناخته شده است ابن قتيبه تا اندازه

سومين نويسنده بزرگ نثر عربي بعد از ابن مقفع و جاحظ است، بعد از نثر ادبي پيچيده و 
هشتم و بعد از سبك درخشان، اما مشكل جاحظ، ابن قتيبه نثري / گزاف اواسط قرن دوم 

به دور از روش . هاي آن بود را مطرح ساخت كه جذابيت، رواني و سالست، از ويژگي
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گويي جاحظ، جمالت ابن قتيبه ساده،  اي نويسندگان قرن دوم و نيز روش لطيفه خطابه
پيرايه هستند، او بدون استفاده از اصطالحات غريب و نيز التزام به رعايت  كوتاه و بي
كند و هم اكنون، اين سبك عربي  زبان متداول استفاده مياز قواعد دستوري، هنجارهاي 
 .جديد است

، باعث شهرت )سكوالر بودن و مذهبي بودنش(دو جنبة متفاوت شخصيت ابن قتيبه 
 ،هاي عقالني به دليل اين شخصيت دوگانه و با در نظر گرفتن همه ايده. وي شده است
ابن قتيبه . پذيري را گسترش دهد اش مسئوليت كند تا در ميان مردم زمانه وي تالش مي

اش ـ طوري كه  در زماني مشخص تقاضاي پشتيباني از اصالحات متوكل را با توانايي ادبي
گوي  گونه كه اين موضوع توسط ابن تيميه سخن همان. داد ـ داشت خودش تشخيص مي

 مجبور ،جاي تعجب نيست اگر بعد از اين، اين شخص منتخب. متأخر اهل سنت اظهار شد
اين، دليل سكوت منابع درباره . اش گرديد جويانه ديني هاي تسامح به از بين بردن گرايش

هاي بعد هم در شرق و هم در غرب، ادامه يافت گرچه داليلي غير از  اوست كه در سال
گراهاي اسالم، هرگز جرأت  ترين مسلك اين هم وجود داشت و به همين دليل بزرگ

 . مطرح كننداند درباره او ادعاهايي نكرده
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