ابوالحسن علی بن عمر دَارقُطنِی
الحاج عبدالکریم غریق  -هالند

امام حافظ شیخ االسالم علی بن عمر بن احمد بن مهدی بن مسعود بن نعمان بن دینار بن عبداهلل بغدادی شافعی
مکنی به ابوالحسن و معروف به دارقطنی شخصیتی مفسر ،محدث ،ادیب ،لغوی ،وارد به شعر ،مغازی ،سیر ،تاریخ و
صاحب مولفات مختلفه خصوصاً در علوم قرآن و حدیث بود ،موصوف در بیست و پنجم ماه ذی العقده سال 603
و بنا به گفته بعضی از مورخین  603هجری قمری در زمان خالفت المقتدر باهلل عباسی در محله دارقطن بغداد بدنیا
آمد (،دارقطن در قدیم محله أی بزرگی در بین محله کرخ و نهر عیسی در غرب بغداد بود ،که در قرن ششم
هجری ویران گردید ،و فعالً اثری از آن باقی نمانده است ).تولد او در خانواده ای عالم و فاضل و پدرش عمر بن
احمد هم از جمله علماء و فضالء و یکی از محدثین ثقه عصر خود در بغداد بود ،و عالقه وافری داشت ،که فرزند
کوچکش را در سایه علم و دانش بزرگ کند .و در ابتداء پدرش به او آموزش می داد ،و او در پیش پدر قرآن را
حفظ کرد ،و وقتی پدرش استعداد ،توانائی و زرنگی او را مشاهده نمود ،گرچه هنوز در سنن صباوت بود ،با آن
هم او را از همان آوان کودکی به نزد اساتیذ آن زمان برای فراگیری علوم و دانش های مروجه فرستاد ،چنان که
در سن نه سالگی در مجلس عالمان بزرگی همچون ابوالقاسم بغوی هروی شرکت می نمود .یوسف قواس در این
باره می گوید :من به همراه بغوی راه می رفتم ،دارقطنی در حالیکه پسرک خورد سالی بود ،بدنبال ما می آمد ،و
بدستش پاره أی نانی بود ،که بر آن ترشی مخصوصی مالیده شده بود .دارقطنی از همان ایام خورد سالی از هوش
سرشاری برخوردار بود ،آنچه بر تیزهوشی او داللت می کند ،داستانی است که یک بار برای وی اتفاق افتاد ،او
یک روز در مجلس ابوعلی اسماعیل بن محمد بغدادی معروف به صفار که برای مردم حدیث امالء می کرد نشسته
بود ،و حدیث را می نوشت ،یکی از محدثان حاضر در جلسه به وی گفت :شنیدن حدیث وی صحیح نیست ،زیرا
او به نوشتن مشغول است .دارقطنی در پاسخ آن شخص گفت :فهم من در مورد امالی شیخ از فهم تو بهتر است.
آن مرد به او گفت :آیا می دانی شیخ چند حدیث امالء کرده است؟ وی گفت :هجده حدیث گفته است ،و
حدیث اول آن از فالن از فالن است .سپس همه آن احادیث را با سند و لفظ بیان کرد ،و هیچ اشتباهی در آن
مرتکب نشد ،تا جائیکه همه را به تعجب واداشت .در این وقت خانوادۀ دارقطنی در بغداد زنده گی می کردند ،آن
شهر پایتخت خالفت عباسیان و مرکز تجمع علماء و دانشمندان آن روزگار بود ،و این امکان را بیشتر برای
دارقطنی فراهم نمود ،تا به خواسته اش برسد ،دارقطنی هم با حرص و ولع زیادی که برای فراگیری دانش های
مروجه داشت ،به زود ترین فرصت نبوغ خود را نشان داد ،و یکی از افراد سرآمد آن روزگار در علوم حدیث،
قرائت ،فقه  ،ادبیات و انساب گردید .عالوتاً دارقطنی تنها به بغداد هم اکتفاء نکرد و به شهرهای دیگر از جمله
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کوفه ،بصره ،واسط  ،خوزستان و غیره سفر نمود ،و از سفره دانش علمای بزرگ آن بالد نیز بهره برد .دارقطنی
فقه شافعی را در نزد علمای بزرگ آن زمان از جمله ابوسعید اصطخری فراگرفت ،و در این زمینه کتاب سنن را
به رشته تحریر درآورد ،که آن را نشانه أی از تسلط او بر علم فقه دانسته اند .دارقطنی در مسائل اعتقادی هم چون
عموم محدثان پیرو اهل حدیث بود ،چنان که ذهبی به نقل از عبدالرحمن سلمی می گوید :دارقطنی هیچ گاه در
جدال های علم کالم داخل نشد ،و می گفت :در نزد من مغبوض تر از علم کالم چیزی نیست ،و او شخصیتی
سلفی بود .موصوف در راه حق و امر خدا آدم صریح و با جرائتی بود ،و از هیچ ترساننده أی نمی ترسید .دارقطنی
به شعر و ادبیات نیز عالقه زیادی داشت ،و وارد بوده ،و دیوان های شعری شعراء را حفظ می کرد ،و اشعار زیادی
از شعرای معروف پیشین را در حافظه داشت ،چنانکه حمزه بن محمد بن طاهر دقاق می گوید :دارقطنی دیوان
شعر سید حمیری را حفظ داشت ،و چون اسماعیل بن محمد بن یزید معروف به سید حمیری متوفی سال 376
هجری قمری شخصیت شیعی و غالی بود ،و در بدگوئی از صحابه و همسران رسول اهلل(ص) راه افراط را پیش
گرفته بود ،بعضی ها این را دلیل بر تمایل او بر تشیع گفته اند ،اما این مطلب کالً اشتباه است ،زیرا خود دارقطنی
می گوید :قومی از اهالی بغداد اختالف کردند ،بعضی گفتند ،عثمان(رض) افضل است ،و بعضی دیگر گفتند:
علی(رض) افضل است ،به نزد من آمدند ،و حکمیت را به من سپردند ،سکوت کردم ،و گفتم :سکوت بهتر است،
و بعد سکوت را از من نپذیرفتند .و کسی را دوباره به نزدم فرستادند ،من برای قاصد گفتم :به نزد کسانی که از
من استفتاء خواسته اند برو ،و به آن ها بگو :ابوالحسن می گوید :عثمان(رض) از علی(رض) افضل است به اتفاق
جماعت اصحاب رسول اهلل (ص) و این گفتۀ اهل سنت و جماعت می باشد .این اولین دلیلی است که گرایش
دارقطنی به رفض را منتفی می سازد .دوم – دارقطنی می گوید :فضیلت دادن علی(رض) بر عثمان(رض) داللتی
بر رفض و بدعت نمی کند ،بلکه خلق کثیری از صحابه و تابعین هر دوی ایشان یعنی حضرات عثمان و علی
رضی اهلل تعالی عنهما را صاحب فضل می دانند ،و آن ها را از سابقه داران در جهاد می گویند ،و هر دوی ایشان
در علم و بزرگی برابر هستند ،و شاید هم هر دوی آن ها در درجه و مقام با هم برابر باشند ،و هر دو بزرگوار از
سادات شهداء می باشند ،اما جمهور بر ترجیح حضرت عثمان(رض) بر امام علی(رض) نظر دادند ،و به همان راه
رفتند ،و خطابه ها در این باره بسیار است .اما بهترین امت بعد از رسول اهلل (ص) حضرات ابوبکر و عمر رضی اهلل
تعالی می باشند ،و کسی که بر این مطلب مخالفت کند ،او شیعی است ،و کسی که با شیخین بغض بورزد ،اما
امامت(خالفت) آنان را قبول داشته باشد ،او رافضی است ،و کسی که آنها را دشنام دهد ،و به امامت شان معتقد
نباشد ،او از غالۀ است ،خداوند او را دور کند .و تالیف کتاب  -فضائل الصحابه و مناقبهم  -دارقطنی می رساند،
که او از هرگونه سب و رفض مبراء می باشد ،و حفظ اشعار حمیری بواسطه حسن شعری آن و تنها از روی عالقه
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او به شعر و ادبیات بوده است .دارقطنی را بعضی از علماء از جمله محمد بن طاهر مقدسی و ابن حجر عسقالنی در
شمار مدلسین آورده اند ،چنانچه ابن طاهر می گوید :روش دارقطنی گاهی تدلیس خفی بوده ،و همین گفته ابن
طاهر را ابن حجر نیز نقل کرده است ،که دیگر علماء و محقیقین آن را دقیق نمی دانند.
عبداهلل بن ضیف رحیلی در کتاب – الدارقطنِی :حیاته ،و صفاته و مکانته العلمیۀ – اضافه از سیصد کس از
شیوخ دارقطنی را نام برده است .اما اساتیذ و شیوخ بزرگ دارقطنی عبارت اند از :حافظ امام محمد ابن حبان بستی
خراسانی ،امام حافظ و حجۀ ابوالقاسم عبداهلل بن محمد بن عبدالعزیز بن مرزبان بغوی هروی ،امام و محدث ثقه
قاضی ابوعبدا هلل حسین بن اسماعیل ضبِی بغدادی ،امام حافظ ثقه محمد بن مخلد بن حفص ابوعبداهلل دوری بغدادی،
امام ابوبکر احمد بن موسی بن عباس بن مجاهد بغدادی نحوی مشهور ،امام حافظ ذوالنون ابوبکر بن قسم بن بشار
بن األنباری لغوی مشهور ،ابوالقاسم بدر بن هیثم بن خلف قاضی لخمی کوفی ساکن بغداد و ابا سعید عدوی.
دارقطنی از ابی القاسم بغوی ،یحیی بن محمد بن صاعد ،ابی بکر بن ابی داؤد ،محمد بن نیروز انماطی ،ابی حامد
محمد بن هارون حضرمی ،علی بن عبداهلل بن مبشر واسطی ،ابی علی محمد بن سلیمان مالکی ،محمد بن قاسم بن
زکریا محاربی ،ابی عمر محمد بن یوسف بن یعقوب قاضی ،ابی بکر بن زیاد نیشابوری ،حسن بن علی عدوی
بصری ،یوسف بن یعقوب نیشابوری ،عمر بن احمد بن علی دیربی ،اسحاق بن محمد زیَّات ،جعفر بن ابی بکر،
اسماعیل بن عباس وراق ،احمد بن عباس بغوی ،ابوبکر احمد بن محمد بن اسماعیل آدمی جوزجانی ،حسن بن
سعید بن حسن بن یوسف مروروذی ،علی بن فضل بن طاهر بلخی ،محمد بن احمد بن أسد هروی ،ابوبکر عبداهلل
بن یحیی بلخی طلحِی ،حسین بن اسماعیل محاملی ،و برادرش ابی عبید قاسم ،ابی العباس بن عُقدَه ،محمد بن مخلد
عطار ،ابی صالح عبدالرحمن بن سعید اصفهانی ،محمد بن ابراهیم بن حفص ،جعفر بن محمد بن یعقوب صیدلی،
حافظ ابی طالب احمد بن نصر ،حسین بن یحیی بن عیاش ،محمد بن سهل بن فُضَیل ،احمد بن عبداهلل وکیل ابی
صخره ،احمد بن محمد بن ابی بکر واسطِی ،حسین بن محمد مطبِقِی ،ابی جعفر بن بخترِی ،اسماعیل صفار و
مردمان زیاد دیگری حدیث روایت نموده است .دارقطنی در ایام کهولت به دیار شام ،فلسطین و مصر رفت .ابن
عساکر دمشقی در تاریخ دمشق می نویسد :دارقطنی وقتی که به مصر می رفت ،از راه شام گذشت ،و در شام با
علماء و دانشمندان آن مالقات کرد ،و از کسانی هم چون تمام بن محمد ،ابونصر بن جندِی ،ابن جَبَّان ،ابوالحسن
بن سمسار ،ابوالحسین میدانِی ،مکی بن محمد بن غَمر ،ابوبکر احمد بن حسن بن احمد بن طَیَّان ،و از دیگرانی
امثال حافظ ابونعیم ،ابوبکر برقانی ،ابوالقاسم بن بشران ،ابوالحسن عتیقی ،قاضی ابوطیب طبری ،ابوالغانئم بن مأمون،
ابوالحسین بن مهتدی ،ابن آبنوسِی و دیگران حدیث شنید ،و به آن ها حدیث گفت .در مصر از وی ابوالفضل
جعفر بن فضل بن خِنزابه وزیر کافور إخشیدِی استقبال کرد ،و او را اکرام نمود ،و حافظ عبدالغنی بن سعید نیز او
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را در تکمیل مسندش همکاری کرد ،و در این سفر اموال زیادی نیز برای دارقطنی کمک گردید .دارقطنی سفری
نیز به حرمین شریفین جهت ادای مراسم حج داشت .موصوف از ابن حیویه نیشابوری ،ابی طاهر ذهلی و ابی احمد
ناصح نیز حدیث شنیده است .از دارقطنی اشخاص زیر حدیث روایت نموده اند :حافظ ابوعبداهلل حاکم نیشابوری،
حافظ عبدالغنی بن سعید أزدِی مصرِی ،تمام بن محمد رازی ،فقیه ابوحامد اسفراینی ،ابوذر عبد بن احمد هروی،
ابونصر بن جندی ،احمد بن حسن جندی ،احمد بن حسن طیَّان ،ابوعبدالرحمن سلمی ،ابومسعود دمشقی ،ابونعیم
اصفهانی ،ابوبکر برقانی ،ابوالحسن عتیقی ،احمد بن محمد بن حارث اصفهانی نحوی ،قاضی ابو طیب طبری،
عبدالعزیز بن علی أزجِی ،ابوبکر محمد بن عبدالملک بن بشران ،ابوالحسن بن سمسار دمشقی ،ابو خازم بن فراء
برادر قاضی ابی یعلی ،ابو نعمان تراب بن عمر مصری ،ابو غنائم عبدالصمد بن مامون ،ابوالحسن بن مهتدی باهلل،
ابوالحسین بن آبنوسی محمد بن احمد بن محمد ،ابوالحسین محمد بن احمد بن محمد بن حَسنُون نرسی ،حمزه بن
یوسف سهمی و مردمان زیادی دیگر از بغدادی ها ،مصری ها ،دمشقی ها و دیگران.
امام ابوعبداهلل شمس الدین ذهبی می گوید :ابوالحسن دارقطنی دریای علم ،از ائمه دنیا ،آگاه به علوم حدیث،
رجال ،قرائت ،فقه ،مغازی و تاریخ روزگار مردم بود .ابو عبداهلل حاکم در کتاب مزکِی األخبار می نویسد:
ابوالحسن دارقطنی یگانه زمانه خود در حفظ ،فهم و پرهیزگاری بود ،او امام در علوم قرائت و نحو بود ،و وقتی به
بغداد رفتم به مجلس درس او حاضر گردیدم ،در حالی که عمرش هنوز از سی سال تجاوز نمی کرد ،اما یکی از
حفاظ بزرگ به شمار می رفت .اما ذهبی می گوید :حاکم در این گفته خود اشتباه نموده ،زیرا او در سال 643
هجری قمری به بغداد رفت ،و دارقطنی در آن سال  63ساله بوده است .حافظ عبدالغنی وقتی صحبت از دارقطنی
می شد ،می گفت :او استاد من است .و صوری می گوید :از حافظ عبدالغنی بن سعید شنیدم ،که می گفت :بهترین
مردم بر حدیث رسول اهلل(ص) سه کس اند :ابن مدینی در وقت خود ،موسی بن هارون یعنی ابن حمال در وقتش،
و دارقطنی در وقتش .قاضی ابوطیب طبری گفت :دارقطنی امیرالمومنین در حدیث است .ابوالفتح بن ابی الفوارس
می گوید :من در حفظ در جمیع علوم حدیث ،قرائت و ادب مثل او را ندیدم .ابوذر هروی می گوید :برای حاکم
گفتم :آیا مثل دارقطنی کسی را دیده أی؟ حاکم در جوابم گفت :مثل او کسی نیست ،چگونه من می توانم مثل
او را ببینم؟ خطیب ابوبکر احمد بن علی بغدادی در تاریخ بغداد می نویسد :دارقطنی یگانه أی زمان ،بزرگ
روزگار ،بی همتائی دوران و پیشوای وقتش بود ،او عالم به علوم متداوله ،آگاه به معرفت و علل حدیث ،اسماء
الرجال و احوال روات بوده ،و در عین حال شخصیتی صادق ،امین ،مؤثق ،عادل ،قابل الشهادۀ ،صحیح اإلعتقاد،
درست مذهب و عالم به علوم حدیث ،قرائت و غیره می باشد ،و در این رابطه کتب مفیدی نگاشته است .امیر
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ابونصر ابن ماکوال می گوید :شبی از شب های رمضان خواب دیدم ،و در خواب از کسی احوال ابی الحسن
دارقطنی را در آخرت پرسان کردم ،و گفتم :احوال او چطور هست؟ گفت :او در بهشت امام است.
دارقطنی بنا به گفته ابن جوزی و ابن کثیر به روز سه شنبه هفتم ماه ذی القعده و بنا به گفته تغرِی بردِی و ابن
جزری به روز چهارشنبه هشتم ماه ذی القعده سال  683هجری قمری به عمر  77سالگی و بنا به گفته کسانی که
تولد او را در سال  603هجری قمری گفته اند به عمر  80سالگی در بغداد در زمان خالفت ابوبکر الطائع باهلل
وفات یافت  ،و بر جنازه او شاگردش ابو حامد اسفراینی نماز خواند ،و او را در قبرستان باب الدیر نزدیک مقبرۀ
معروف کرخی به خاک سپردند.

تصانیف وی عبارت اند از:
 -- 3چهل حدیث -- 2 .الزامات علی الصحیحین بخاری و مسلم -- 6 .سنن فی الحدیث -- 4 .غریب اللغه-- 3 .
کتاب االفراد والغرائب -- 3 .کتاب التتبع لماخرج فی الصحیحین -- 7 .کتاب التصحیف فی الحد یث -- 8 .کتاب
الجرح والتعدیل -- 7 .کتاب الرویت -- 30 .کتاب العلل فی الحدیث در دو جلد -- 33 .کتاب القراآت-- 32 .
کتاب المستجاد در حدیث -- 36 .المختلف والموتلف فی اسماءالرجال -- 34 .معرفۀ مذاهب الفقهاء– 33 .
األحادیث التی خولف فیها إمام الهجرۀ مالک بن انس – 33 .احادیث موطاء مالک – 37 .فضائل الصحابه و
مناقبهم – 38 .کتاب جامع البیان در علم قرائت – 37 .کتاب اإلخوۀ واألخوات – 20 .کتاب الضعفاء والمتروکین.
 – 23کتاب المساجد – 22 .کتاب احادیث الصفات – 26 .کتاب احادیث النزول – 24 .الفوائد المنتقاۀ الغرائب
الحسان – 23 .ذکر اسماء التابعین و من بعدهم ممن صحت روایته من الثقات عند محمد بن اسماعیل – 23 .ذکر
اسماء التابعین و من بعدهم ممن صحت روایته من الثقات عند مسلم – 27 .رجال البخاری و مسلم – 28 .اسماء
الصحابۀ التی اتفق فیها البخاری و مسلم و ما انفرد به احدهما عن اآلخر - 27 .ذکر قوم ما اخرج لهم البخاری و
مسلم فی صحیحیهما و ضعفهم النسائی فِی کتاب الضعفاء – 60 .اخبار عمرو بن عبید – 63 .االحادیث الرباعیات.
 – 62کتاب االسخیاء – 66 .جزء الجهر بالبسملۀ فِی الصلوۀ – 64 .غرائب مالک .و تعدادی تالیفات دیکر.
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منابع و مآخذ:
 - 3کشف الظنون حاجی خلیفه  -جلد پنجم  -صفحه – 348عربی.
 – 2سیر اعالم النبالء – جلد سوم – از صفحه  3040تا صفحه  3043به شماره  6348طبقه بیست و یکم – تالیف
ذهبی – عربی.
 6صفحه دانشنامه جهان اسالم – مقاله دارقطنی ابوالحسن علی بن عمر – به نقل از دائرۀ المعارف اسالمی -
فارسی.
 – 4ویکیبیدیا الموسوعۀ الحرۀ(دائرۀ المعارف عربی) تاریخ آخرین تعدیل –  37فبروری  2038ساعت 7/20
دقیقه.
 – 3ویکی نور ،دانشنامه تخصصی کتاب شناسی و زندگی نامه – آخرین ویرایش –  33شهریور  3673خورشیدی
ساعت  23/60فارسی.
 – 3الضعفاء والمتروکین مقدمه از صفحه  37الی صفحه  63تالیف امام عمر بن علی دارقطنی – عربی.
 – 7الدار قطنی :حیاته ،و صفات ،و مکانته العلمیۀ – تالیف عبداهلل بن ضیف اهلل رحیلی – عربی.
 – 8تاریخ بغداد – مجلد سیزدهم – از صفحه  487الی صفحه  474به شماره  3637تالیف خطیب بغدادی – عربی.
 – 7تاریخ مدینۀ دمشق – مجلد چهل و سوم – از صفحه  76الی صفحه  303به شماره  4788تالیف ابن عساکر
دمشقی – عربی.
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