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چکیده
ابوبكر احمد بن حسين خسروجردی بيهقی از محدثان و عالمان معروف اهل سنت در قرنهای چهارم و پنجم 
قمری و دوران طاليی حديث اهل سنت است. وی از مروجان و احياگران مكتب شافعی است و كتابهای 
»السنن الكبری«، »معرفة السنن و اآلثار« و »السنن الصغير« وی اعتبار وااليی نزد اهل سنت دارند. اثر ديگر 
وی »شعب اإليمان« است كه با توجه به حديث مهمی از پيامبر)ص(، در بيان تعداد شعبه های ايمان نوشته 
شده است. اين كتاب جامعی از روايات اعتقادی و اخالقی است كه وی آن را با الهام از كتاب المنهاج حليمی 
در 77 باب تنظيم كرده است. از ويژگيهای برجسته آن، ذكر اسناد و طرق احاديث به همراه اشاره به طريق 
تحمل، نقد سندی و محتوايی احاديث، شناسايی احاديث جعلی و پرهيز از نقل آنها، تبويب و دسته بندی 
احاديث و تبيين و توضيح آنها، بيان نكته های غريب الحديثی، و ذكر پاره ای از گزارشهای تاريخی است كه 

اين اثر را از ديگر  آثار مشابه خود متمايز ساخته است.

کلیدواژه ها: بیهقی، شعب اإلیمان، جامع حدیثی، جوامع روایی اهل سنت، کتاب المنهاج حلیمی.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 52/ پاییز و زمستان 1398

صص 5-19 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
در تاريخ حديث دوره های گوناگونی از جمله دوران 
دوره  ميان  اين  در  دارد.  وجود  متأخران  و  متقدمان 
متأخران اهل سنت؛ يعنی قرنهای چهارم و پنجم قمری 
لحاظ  به  اهل سنت  در حديث  دوران طاليی  بعد،  به 
كه  می آيد  به شمار  كتابهای حديثی  تأليف  و  تدوين 
پيدايش جوامع مهم حديثی، يكی از نتايج اين دوران 
است، گرچه تا قبل از آن؛ يعنی در دوران اقدمين و 
قبل از تدوين صحاح سته نيز كتابهايی با نام جوامع 
نظير جامع معمر بن راشد ازدی يا مصنف عبدالرزاق 
صنعانی ـ كه از آن هم به عنوان جامع ياد می شود ـ 

وجود داشت.
پيدا  هم  آن  نام  از  كه  همان طور  حديثی  جوامع 
در  رسيده  احاديث  بر  مشتمل  كتابهايی  به  است، 
در دسته بندی  كه  گفته می شود  گوناگون  موضوعات 
اين موضوعات بين دانشمندان علم حديث اتفاق نظر 
وجود ندارد، به طوری كه برخی حتی كتابهای حديثی 
با موضوعات خاص، نظير احكام فقهی و غيره را نيز 
در زمره جوامع حديثی به شمار آورده اند. بر مبنای 
تعريف اخير، گستره عنوان جامع حديثی، توسعه يافته 
و كتابهای زيادی را شامل می شود كه از سوی مؤلفان 
نام جامع به خود گرفته اند و يكی از آنها، كتاب بسيار 
مهم و تأثير گذار شعب اإليمان تأليف ابوبكر احمد بن 
المصنف  »الجامع  را  آن  كه خود  است  بيهقی  حسين 
فی شعب اإليمان« ناميده و شامل احاديث اخالقی و 

اعتقادی است.
با توجه به جايگاه بيهقی در ميان محدثان اهل سنت 
معرفی  است،  آثار وی شده  به  كه  فراوانی  اهتمام  و 
اين كتاب می تواند بيانگر گوشه ای از تالش محدثان 
اهل سنت در حفظ و تدوين حديث بوده و تبيينی از 
شيوه كار آنها به ويژه در دوران طاليی حديث باشد. 
در اين مقاله سعی شده تا با مراجعه به اين كتاب و 
ديگر آثار بيهقی و شروح مختلف و مقدمه های نوشته 

شده بر آنها، اين اثر ارزشمند حديثی معرفی شود.

شرح حال بیهقي
از  و  شافعي  فقيه  بيهقي،  حسين  بن  احمد  ابوبكر 
محدثان بزرگ و نام آور اهل سنت در سده چهارم و 
پنجم قمري است. وي به سال 384ق در خسروجرد 
به دنيا آمد و در بيهق رشد يافت، اما اصل خاندانش 
از  گسترده ای  ناحيه  بيهق  بود.  نيشابور  شامگان  از 
ادبای  و  فقها  علما،  فضال،  كه  بود  نيشابور  نواحی 
بسيار  حافظه اي  وي  يافتند.  رشد  آن  در  بسياری 
آن،  در  استواري  و  در حفظ حديث  و  داشت  قوي 
تراجم  و  رجال  علماي  بود.  خويش  روزگار  يگانه 
نيز وي را به قدرت حفظ و جامعيت علمي و حسن 

تصنيف ستوده اند.1
او در پايان سفرهاي علمي خود، به خسروجرد رفت 
و اولين اثرش را در سال 406ق نگاشت. وي سپس 
در سال 441ق براي نشر علم به نيشابور دعوت شد و 
به امالي كتاب معروف معرفة السنن و اآلثار پرداخت 
و سرانجام در سال 458ق در سن 74 سالگي در اين 
شهر درگذشت.2 بيهقي از جهت ديدار با مشايخ بزرگ 
تأليفات  كثرت  نيز  و  آنان  از  اخذ حديث  و  حديثي 
علمي، در رديف دانشمندان پركار اهل سنت به شمار 

مي آيد.
1( مشایخ و شاگردان بیهقي

شمار  است،  آموخته   علم  بسياري  اساتيد  از  بيهقی 
بر 100 تن دانسته اند  افزون  شيوخ و اساتيد وي را 
قرن  اول  نيمه  و  چهارم  قرن  بزرگان  از  همگي  كه 
بن  ناصر  ابوالفتح  از  را  فقه  بودند.3 وي  قمري  پنجم 
كه  ـ  فوراني  ابوالقاسم  و  444ق(  )د  عمري  حسين 
خود شاگرد بيهقي در علم الحديث بود ـ فرا گرفت.4 

1. سير أعالم النبالء، ج18، ص167.
2. »احمد بن حسين بيهقی«، ج5.

3. برخی اين تعداد را بر مبنای اســتقراي تأليفات مهم بيهقی از قبيل: 
الســنن الكبري، السنن الصغير، معرفة السنن و اآلثار، و الجامع لشعب  
اإليمان، حتی تا بيش از 200 نفر دانســته اند )الســنن الصغير، ج1، 

ص29، مقدمه قلعجی(.
4. در واقع شــايد بتوان گفت: نوعی معاملــه پاياپای علمی بوده كه 

بيهقی حديث را به او و وی نيز فقه را به بيهقی تعليم داده است.
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بن  عبدالملك  )303-412ق(،  سلمي  ابوعبدالرحمن 
سهل  407ق(،  )د  نيشابوري  خرگوشي  ابي عثمان 
انصاري  ابن فورك  و  )د 404ق(  محمد صعلوكي  بن 
اساتيد  مهم ترين  جمله  از  )332-406ق(  اصفهاني5 

وي مي باشند.
خود،  از  پيش  حديث  حافظان  رسم  همانند  بيهقي 
به  حديثي  مسافرتهاي  به  سالگي   15 سن  از  ابتدا 
فراگيري  و  اسالمي  سرزمينهای  مختلف  نواحي 
و  تدوين  مرحله  سپس  و  پرداخت  حديث  جمع  و 
براي فراگيري حديث و  تصنيف را آغاز كرد.6 وي 
عراق،  خراسان،  در  متعددي  شهرهاي  به  آن،  علوم 
حجاز و جبال سفر كرد،7 از جمله نوقان، اسفراين، 
اصفهان،  دامغان،  همدان،  اسدآباد  مهرجان،  طوس، 
مكه.8  و  كوفه  بغداد،  رودبار،  نيشابور،  طبران،  ری، 
اين سفرها  در  كه وی  داد  احتمال  می توان  بنابراين 
به خصوص در شهرهايی مانند بغداد و كوفه كه ديار 
از  و  داشته  ديدار  آنها  با  است،  بوده  شيعه  عالمان 
ابوعبداهلل  برخی  چنان كه  باشد،  شنيده  حديث  آنان 
كرده اند.9  ذكر  وی  مشايخ  زمره  در  را  غضائری 
و  بزرگ  شاگردان  از  حديث،  در  وي  همچنين 
گفته اند  برخي  گرچه  بود،  نيشابوري  برجسته حاكم 
داشته  برتري  او  بر  ديگر  دانشهاي  انواع  در  كه 
خود  مشايخ  ديگر  از  بيش  حاكم  از  وي  است.10 
نقل خبر كرده است، گرچه برخي نيز گفته اند وي از 
ابو الحسن محمد بن حسين علوي بيشتر روايت كرده 
است.11 وی از ابوالفتح حفار )د 414ق( نيز استماع 

5. بيهقی در كتاب شــعب اإليمان احاديث بســياری را به نقل از او 
آورده است.

6. شعب اإليمان، تصحيح دمرداش، ج1، ص13، مقدمه دمرداش.
7. »احمد بن حسين بيهقی«، ج5.

8. شعب اإليمان، تصحيح دمرداش، ج1، ص11، مقدمه دمرداش.
9. همان، ج1، ص15، مقدمه دمرداش.

10. نك: سير أعالم النبالء، ج18، ص167.
11. برای آگاهی بيشتر از مشــايخ بيهقی و نيز شهرهايی كه در آنها 
به فراگيری حديث پرداخته اســت ر.ك: الســنن الصغير، ج1، مقدمه 

قلعجی.

حديث داشته است.12
بيهقی شاگردان زيادي داشته است كه برخي از آنها 
عبارتند از: ابوعلي انصاري، نوه او ابوالحسن عبيداهلل 
ابوالقاسم  فزاري،  ابوعبداهلل  احمد،  بن  محمد  بن 
فارسي،  اسماعيل  بن  محمد  ابوالمعالي  شحامي،13 
بيهقي.  بزرگ  پسر  اسماعيل  و  قشيري  عبدالمنعم 
سمعاني 10 نفر از شاگردان بيهقي را ديده و از  آنها 
ذهبي  روايي  اسناد  از  برخي  و  است  شنيده  حديث 
از  برخی  مي شود.14  منتهي  بيهقي  به  نيز  748ق(  )د 
خود؛  وطن  به  بيهقی  گرايش  هستند  مدعی  محققان 
او  و  است  چشمگير  او  آثار  خالل  در  بيهق،  يعنی 
كوشش داشته تا ميراث حديثی بيهق را بزرگ نمايد. 
از اين رو، در آثارش بارها سندهايی ارائه كرده است 
كه در سلسله مشايخ آنها، دو يا سه محدث از مردم 
بيهق جای داشته اند.15 با اين حال با مراجعه به مستند 
اين پژوهشگران، چيزی جز يك مورد يافت نشد و 
آن عبارت بود از حديثی كه تنها دو نفر از اهالی بيهق 
در سند آن قرار دارند.16 بنابراين به نظر می رسد ذكر 
بر  كلی  قاعده ای  استخراج  و  آن  تعميم  و  مورد  يك 
اين مبنا، نمی تواند مالك درستی برای چنين قضاوتی 

باشد.
2( شخصیت علمی بیهقی

بسياری  به خاطر عالقه  و  بوده  مذهب  شافعی  بيهقی 
آثار  در  داشته،  شافعی  شخص  و  مذهب  اين  به  كه 
برآمده  او  مكتب  و  شافعی  از  دفاع  مقام  در  متعدد 
است.17 با اين حال به عقيده برخی از محققان، وجود 

12. األعالم، ج8، ص92.
13. وي يكي از راويان كتاب شعب اإليمان استاد خويش است.

14. »احمد بن حسين بيهقی«، ج5.
15. »ابوبكر بيهقی«، ج13.

16. »اخبرنــا ابوعبــداهلل بن عبــداهلل الســديری انبأنــا ابوحامد 
الخســروجردی، حدثنا داود بن الحسين الخسروجردی، ثنا حميد بن 
زنجويه، ثنا ابوشيخ الحرانی، ثنا محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق 
عن ســعيد بن يسار قال: ...« )شــعب اإليمان، تصحيح زغلول، ج1، 

ص84، ح74(.
17. همان، ج1، ص16، مقدمه بنداری.
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راويان صوفی مسلكی چون ابوعبدالرحمن سلمی و 
عبداهلل بن يوسف اصفهانی در شمار شيوخ بيهقی و نيز 
خواجه عبداهلل انصاری و عبدالمنعم قشيری در شمار 
او، نشان از گونه ای پيوند او و صوفيه دارد.  راويان 
همچنين گرچه بيهقی در تعريف زهد بر احاديث نبوی 
تكيه دارد، اما نقل اقوال زهاد و صوفيانی چون حسن 
بصری، مالك بن دينار، ذوالنون مصری، رابعه عدويه 
و صفار بغدادی نيز می تواند تأييدی بر نظر پيش گفته 

باشد.18
وی در حوزه كالم نيز تبحر داشت و آثاری از جمله 
كتاب دالئل النبوة19 به وی منتسب است. نمونه ای از 
باورهای كالمی وی، ديدگاه او در خصوص شفاعت 
خود  كتاب  از  مباحثی  ضمن  وی  است.  قيامت  در 
يُبعثون  ما  بعد  الناِس  حشِر  فی  »باب  اول،  جلد  در 
به طور مبسوط درباره شفاعت و مقام  قُبورهم«،  ِمن 
محمود بحث كرده است و با استناد به آياتی از قبيل 
ُیْعِطیَک  ِمْن َرُسوٍل«20 و »َولََسْوَف  اْرَتَضى  َمِن  »ِإَلّ 
ال  التعذيب  »ثم  می گويد:  چنين  َفَتْرَضى«21  َربَُّک 
يكون مؤبدا بدليل اخبار الشفاعة و ما ورد فی معناها 
به  كردن،  عذاب  اين  يعنی  عزوجل«؛  اهلل  كتاب  من 
دليل آيات قرآن و نيز روايات وارده در باب شفاعت، 

ابدی نخواهد بود.
بيهقي عالوه بر فقه، اصول و حديث، به علم رجال 
علم  در  مستقلي  كتاب  گرچه  و  داشته  آگاهي  نيز 
و  خود  آثار  در  اما  نشده،  گزارش  او  براي  رجال 
برخي  توثيق  و  تضعيف  به  اإليمان  شعب  جمله  از 
از راويان پرداخته است. وی در عين وسعت دايره 
اهل سنت  برجسته   آثار  برخی  از  حديث شناسی، 
ترمذی  سنن  و  ابن ماجه  نسائی،  سنن  سنن  مانند 
عالی  اسناد  با  ابی داود  سنن  از  گرچه  بوده،  بی بهره 

18. ر.ك: »ابوبكر بيهقی«، ج13.
19. برای آگاهی در خصوص اين كتاب نك: »ابوبكر بيهقی و دالئل 

النبوة«.
20. جن، 27.
21. ضحی، 5.

اطالع داشته است.22
3( آثار و تصنیفات بیهقی

بيهقی به كثرت تأليف شهرت داشته و در موضوعات 
مختلفی چون فقه، حديث و عقايد، بالغ بر 40 اثر23 
رنگ  بيهقي  آثار  اكثر  است.24  شده  ذكر  وی  برای 
حديثي و فقهي دارد و او در آنها به شيوه معمول در 
مصنفات قديمي، حديث را با فقه الحديث به صورت 
دو  محدثان  به روش  نيز  است.25 وی  آورده  توأمان 
پيشين  محدثان  كه  را  احاديثی  پنجم،  و  چهارم  قرن 
كمتر به آنها توجه كرده بودند، در قالب تأليفات جديد 
روايات،  اثنای   در  آنكه  به  توجه  با  و  كرد26  تدوين 
است،  پرداخته  تابعان  و  صحابه  سلف  آراء  ذكر  به 
و  الصغير  السنن  الكبری،  السنن  به ويژه  او  كتابهای 
به  پی بردن  برای  اطمينانی  قابل  منابع  اإليمان  شعب 

اين نظرات می باشند.27
بيهقی همچنين چند كتاب مستقل در جمع آراء شافعی 
دارد و عالوه بر  آن در كتابهای حديثی او، نيز فتاوای 
آثار  از  است.28  شده  روايات  انتخاب  محور  شافعی 
الكبري،29  السنن  كتابهاي  به  مي توان  او  مهم حديثي 

22. »احمد بن حسين بيهقی«، ج5.
23. برخی اين رقم را بالغ بر هزار جزء دانســته اند )الوافی بالوفيات، 
ج6، ص220(. اين رقم، اگرچه شايد كمی مبالغه آميز به نظر مي رسد، 
اما جای تعجب هم ندارد؛ زيرا وی 74 سال عمر كرد و از اولين بار كه 
در سن 15 سالگی به فراگيری حديث پرداخت، تا پايان عمر، شيوخ 
بســياری را مالقات كرد و تمام عمر خود را صرف تصنيف و تأليف 
نمود )نك: كتاب الزهد الكبير، ص36، مقدمه حيدر، الســنن الصغير، 
ج1، ص71، مقدمه قلعجي؛ شــعب اإليمان، تصحيح دمرداش، ج1، 

ص18، مقدمه دمرداش(.
24. نك: شــعب اإليمــان، تصحيح دمــرداش، ج1، ص18، مقدمه 
دمرداش؛ السنن الصغير، ج1، صص68-70، مقدمه قلعجی. نيز نك: 

»آثار ابوبكر احمد بن حسين بيهقی«.
25. جوامع حديثی اهل سنت، صص217و218.

26. مباحثی در تاريخ حديث، ص34.
27. شناخت حديث، ص114.

28. به گفته برخی از پژوهشــگران، وی اولين كسی است كه نصوص 
شافعی را در 10 مجلد گردآوری كرده است )نك: كتاب الزهد الكبير، 

ص59، مقدمه حيدر(.
29. جامع ترين كتاب احاديــث فقهی با حدود 22000 حديث كه با 

استفاده از 74 مرجع قبل از خود تدوين شده است.
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الي  المدخل  اآلثار،30  و  السنن  معرفة  الصغير،  السنن 
برخی  كرد.  اشاره  اإليمان  شعب  و  الكبري  السنن 
ورد  ما  النبوة،  دالئل  از:  عبارتند  او  كالمی  آثار  از 
القبر.31  عذاب  اثبات  و  وفاتهم  بعد  األنبياء  حياة  في 
كه  دارد  خالفيات  نام  با  ديگری  اثر  همچنين  بيهقی 
به  وی  بی نظير  و  ابتكاری  برجسته،  آثار  جمله  از 
شمار می آيد و در آن به مسائل مورد اختالف ميان 
را  وی  بنابراين  است.  پرداخته  حنفی  و  شافعی  فقه 
قرن  در  مقارن  يا  تطبيقی  فقه  پيشگامان  از  می توان 
مباحث  در  ديگری  اثر  دانست.32 وی صاحب  پنجم 
اعتقادی با نام اإلعتقاد و الهداية الی سبيل الرشاد علی 
مذهب السلف من أهل السنة و الجماعة است. عالوه 
بر آنها، آثار ديگری نيز به بيهقی نسبت داده شده است 

كه انتساب آنها به وی چندان مشخص نيست.33
4( بیهقی در نگاه دیگران

در  به وي ژه  كه  بود  مبرز  فقيهي  و  توانا  بيهقی محدثي 
به طوري  بسزايي داشت،  نقش  ترويج مذهب شافعي 
كه گفته شده »هيچ فرد شافعي مذهبي وجود ندارد، 
30. اين كتاب از منابع فقه تطبيقی اســت كه به گفته سبكی، هيچ فقيه 
شافعی از آن بی نياز نيســت. بيهقی در اين كتاب به نقد و رد سخنان 
احمد بن ســالمه طحاوی حنفی كه در رد شافعی و اصحاب او بيان 
داشــته، پرداخته و احاديث مسندی را كه شافعی در موضوع اصول و 
فــروع دين نقل كرده، آورده و به جرح و تعديل راويان و بيان صحت 
و ضعف آنها پرداخته است. وی همچنين با نظر و اجتهاد خود، برخی 
از راويانی را كه ديگران مورد وثوق ندانســته اند، توثيق كرده اســت 
)»احمد بن حســين بيهقی«، ج5(. مطابق آنچه مؤلف در مقدمه خود 
ذكر كرده اســت، علت تصنيف اين كتاب، مواجهه با كتابی است به نام 
»شرح معانی اآلثار« اثر ابوجعفر طحاوی عالم و پيشوای حنفيان كه 
60 ســال قبل از والدت بيهقی وفات يافته بود. از نظر بيهقی، وی در 
آن اثر، به تضعيف اخبار صحيح و تصحيح اخبار ضعيف مطابق با آراء 
خود پرداخته و حمالتی را متوجه شــافعی كرده بود، بنابراين بيهقی 
برای پاسخ به ايرادات طحاوی استخاره می كند و جوابهای مبسوط و 
مفصلی بر آن می نويسد و او را به جهل در علم الحديث متهم می كند. 
اين پاســخها به »ردود بيهقی علی الطحاوی« نيز شهرت يافته است 

)نك: معرفة السنن و اآلثار، ج1، صص54-60، مقدمه قلعجی(.
31. نك: كشــف الظنون، ج1، ص9؛ ج2، ص1455؛ جوامع حديثی 

اهل سنت، صص217و218؛ تاريخ عمومی حديث، ص159.
32. »احمد بن حسين بيهقی«، ج5.

33. »آثار ابوبكر احمد بن حسين بيهقی«.

بيهقي  ابوبكر  بر او منت دارد، مگر  جز آنكه شافعي 
نصرت مذهب  در  متعدد  تصنيفات  انجام  دليل  به  كه 
شافعي، وی بر او منت دارد«.34 بيهقي در گردآوری 
كامل ترين  و  گرفت  پيشی  ديگران  بر  شافعی  آثار 
شرح از آرای شافعی در آ ثار وی يافت می شود كه از 
جمله می توان به كتاب نصوص الشافعي در 10 مجلد 
اشاره كرد.35 بدين جهت ابن خلكان و سبكی به نقل 
از ذهبی، او را اولين گردآورنده آثار شافعی می دانند 
و شايد منظور اين بوده كه هيچ كس قبل از او، آثار 
شافعی را در يك مجموعه عظيم جمع نكرده است.36
نقل شده كه گفته  ابوعلی  القضاة  بيهقی شيخ  از پسر 
تأليف  نقل كرد: هنگامی كه  برايم چنين  است: پدرم 
كتاب معرفة السنن و اآلثار را شروع كرده و بخشهايی 
من  صالح  دوستان  از  يكی  بردم،  پايان  به  را  آن  از 
در  را  شافعی  كه  گفت  علی  بن  احمد  ابامحمد  فقيه 
را  كتاب  اين  از  اجزائی  كه  حالی  در  ديده،  خواب 
در دست داشته و می گفته است: هفت جزء از كتاب 
احمد را كتابت كردم يا خواندم. صبح همان روز نيز، 
خواب  در  را  شافعی  محمد،  بن  عمر  ديگرم  دوست 
ديده كه در مسجد جامع خسروجرد بر تختی نشسته 
و می گفته است: امروز از كتاب احمد، فالن و فالن 
مطلب را استفاده كردم. همچنين پسر بيهقی می گويد: 
بن  حسين  ابامحمد  از  می گفت  كه  شنيدم  پدرم  از 
احمد سمرقندی از ابوبكر محمد بن عبدالعزيز مروزی 
تابوتی  كه  ديدم  خواب  در  است:  می گفته  كه  شنيده 
از نور را به آسمان می برند. گفتم اين چيست؟ گفتند 

اينها تصانيف بيهقی است.37
با اين حال، برخی نيز به مخالفت با بيهقی برخاستند. 
به  معروف  عثمان  بن  علي  از جمله شيخ عالءالدين 
رد  در  بزرگی  كتاب  750ق(  )د  حنفی  ابن تركمانی 
34. طبقات الفقهاء الشــافعيين، ج2، ص430؛ الوافی بالوفيات، ج6، 

ص220.
35. نك: كشف الظنون، ج2، ص1957.

36. »احمد بن حسين بيهقی«، ج5.
37. السنن الصغير، ج1، صص72و73، مقدمه قلعجی.
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سنن بيهقی نوشت و آن را الجوهر النقی فی الرد علی 
ناميد. زين الدين قاسم بن قطلوبغای حنفی )د  البيهقی 
879ق(، اين اثر را با نام ترجيع الجوهر النقی، تلخيص 
و به صورت الفبايی تا حرف »م« تنظيم كرده كه برای 
اولين بار در نيمه اول قرن 13 همراه اثر ابن تركمانی در 

10 مجلد در حيدرآباد دكن به چاپ رسيده است.38

معرفی کتاب شعب اإلیمان
اين كتاب جامعي از روايات اعتقادي و اخالقي و شامل 
11269 حديث است كه به صورت مسند نقل شده است 
و با توجه به نوع حديث نقل شده در اين كتاب، يك 
جامع حديثی نسبی39 موضوع محور به شمار می آيد. 
اين كتاب از جمله كتابهايی است كه مؤلف آراء صحابه 
و تابعان را هم در اثنای روايات آورده است. مي توان 
گفت: كمتر موضوعي از موضوعات اعتقادي و اخالقي 
و  نداده  اختصاص  آن  به  بابي  بيهقي  كه  دارد  وجود 
بنابراين  باشد.  نكرده  نقل  خصوص  آن  در  رواياتي 
كتاب وي در بين متقدمان اهل سنت اثري جامع، بديع 
را  اثر  اين  بيهقی  مي آيد.  شمار  به  فرد  به  منحصر  و 
حسن  بن  حسين  اإليمان  شعب  فی  المنهاج  شيوه  به 
حليمی )د 403ق( در بيان شاخه های ايمان به رشته  
كتاب،  هردو  اساس  واقع  در  و  است  درآورده  تحرير 
حديثی از پيامبر)ص( است كه ايمان را دارای شعبه ها 
»اماطة  آن  كمترين  و  است  دانسته  مختلفی  شقوق  و 
االذی« می باشد. بيهقی در اين كتاب ابتدا هر شاخه از 
شعوبات ايمان را ذكر نموده و بعد كالم و توضيحات 
تفصيلی خود را به همراه شرح و داليل ديگر به تفصيل 

38. كشف الظنون، ج2، ص1007. نيز نك: »احمد بن حسين بيهقی«، 
ج5.

39. در اصطالح محدثــان جامع )مفرد جوامع(، بــه كتابی گويند كه 
مشتمل بر تمامی موضوعات دينی و ابواب آن از جمله عقايد، احكام، 
سير، آداب، تفسير، فتن، اشراط الساعه، مناقب و ... باشد. بنابراين اين 
كتاب را كه تنها دربر دارنده موضوعات اعتقادی اخالقی است، می توان 
يك جامع نسبی دانست )برای تعريف جامع حديثی نك: علوم الحديث 

و مصطلحه، ص122؛ مباحثی در تاريخ حديث، ص347(.

بيان می دارد و سپس به شعبه های ديگر می پردازد.40 
اين كتاب در عصر حاضر همراه با تحقيقات سودمندي 
در  كه  است  رسيده  چاپ  به  مختلف  محققان  توسط 

بخش نسخه هاي كتاب به آن اشاره خواهد شد.
1( نام کتاب و پیشینه تألیف

بيهقی اين اثر را الجامع المصنف فی شعب اإليمان نام 
نهاده است كه يك نام گذاری ذوقی و براساس روايت 
اهتمام  ائمه حديث  كه  اإليمان« است  معروف »شعب 
ويژه ای به آن داشته و در اين خصوص تأليفاتی دارند. 
حافظ ابن حبان )د 354ق( كتابی به نام وصف اإليمان 
و شعبه دارد كه در 99 شعبه نگاشته شده است، به دنبال 
او، امام حليمی )د 403ق( المنهاج فی شعب اإليمان را 
در 77 شعبه تأليف نمود. افزون بر اين كتاب، می توان 
الجمان  عقد  نام،41  همين  با  ابن عربی  از  رساله ای  به 
فی بيان شعب اإليمان اثر محمد مرتضی زبيدی، شعب 
اإليمان اثر قصری و شعب اإليمان اثر يك عالم شيعی 
كه نامش مشخص نيست، اشاره كرد.42 دو كتاب شعب 
اإليمان اثر سعيد صاغرجی و البرهان فی شعب اإليمان 
تأليف علی شربجی نيز در دوران معاصر از جمله اين 

آثار هستند.
تنها  بيهقی  اإليمان  شعب  كتاب  معرفی  خصوص  در 
جمله  از  است،  شده  نوشته  مختصری  بسيار  مطالب 
اين  معرفی  به  يك صفحه  حد  در  نور،  ويكی  سايت 
كتاب كه با تصحيح زغلول چاپ شده، پرداخته است. 
همچنين مقاله »كتابشناسی آثار بيهقی« اثر سيد جليل 
ساغروانيان، در كنار ديگر آثار بيهقی، اشاره مختصری 
به اين اثر دارد. اما تا كنون مقاله  يا اثری كه به شكل 
جامع به كتابشناسی اين اثر بيهقی پرداخته باشد، يافت 
اين رو پژوهش حاضر می تواند در معرفی  از  نشد و 

40. مباحثــی در تاريخ حديث، ص110؛ جوامع حديثی اهل ســنت، 
ص223؛ تاريخ عمومی حديث، ص159؛ شــناخت حديث، ص114؛ 

كتاب الزهد الكبير،  صص41و42، مقدمه حيدر.
41. نك: شعب اإليمان، تصحيح دمرداش، ج1، ص8، مقدمه دمرداش.

42. اين اثر خطی با شــماره بازيابی  10727-5  و شماره كتابشناسی 
727/16 ف در كتابخانه ملی ايران نگهداری می شود.
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نقش  محققان،  به  اخالقی  حديثی  ارزشمند  اثر  اين 
مؤثری داشته باشد.

2( تاریخ تألیف کتاب
ظاهراً با توجه به آنچه مؤلف در مقدمه خود می گويد، 
اين كتاب در شمار آخرين تأليفات او قرار دارد؛ زيرا 
می نويسد: »اما بعد فإّن اهلل جل ثناءه و تقدست أسماءه 
بفضله و لطفه وفقنی لتصنيف كتب مشتملة علی أخبار 
مستعملة فی أصول الدين و فروعه ـ و الحمد هلل علی 
ذلك كثيراً - ثم إنّی احببت تصنيف كتاب جامع ألصل 
اإليمان و فروعه و ما جاء من األخبار فی بيانه و حسن 
القيام به ...«؛43 »اكنون كه خداوند به فضل و لطف خود 
مرا به تصنيف كتابهايی مشتمل بر رواياتی در اصول و 
فروع دين موفق نمود، مايلم كتابی جامع در اصل ايمان 
ايمان  بيان  از اخبار در خصوص  و فروع آن و آنچه 
و عملی ساختن نيكوی آن آمده، فراهم آورم ...«. از 
اين رو، به لحاظ زمانی اين كتاب را می توان با توجه 
به سال وفات مؤلف )458ق( متعلق به عصر متقدمان 

اهل سنت دانست.
3( طریق کتاب

اين  كرده،  بيان  اإليمان  كتاب شعب  آنچه محقق  بنابر 
كتاب از طرق مختلف و به شيوه قرائت نقل شده است 
كرد:  اشاره  طريق  اين  به  می توان  نمونه  عنوان  به  كه 
»اخبرنا شيخ اإلمام العالم الحافظ الثقة ابوالقاسم علی 
بن الحسين بن هبة اهلل ابن عبداهلل بن حسين الشافعی 
ابوالقاسم  الشيخ  حدثنا  قال  اسمع44  انا  و  عليه  قرائة 
بقرائتی  الشحامی  محمد  بن  محمد  بن  طاهر  بن  زاهر 
عليه فی نيسابور قال اخبرنا الشيخ اإلمام ابوبكر احمد 
قال  الحافظ  البيهقی  موسی  بن  علی  بن  الحسين  بن 
ابی  الحافظ  بن  القاسم  ابومحمد  الحافظ  اإلمام  اخبرنا 
القاسم علی بن الحسين الشافعی قرائتا عليه قال اخبرنا 
ابوالقاسم  و  الفراوی  الفضل  بن  محمد  ابوعبداهلل  الفقيه 

43. نك: همان، ج1، مقدمه.
44. البته در اين طريق، راوی برای دقت بيشتر، روز و محل اين قرائت 
را هم آورده كه روز يكشــنبه 8 جمادی األولی ســال 571ق در شهر 

دمشق است.

زاهر بن طاهر الشحامی ...«.
طرق  از  يكی  كه  قرائت  يعنی  كتاب؛  نقل  شيوه  اين 
از آن است كه  به شمار می آيد، حاكی  تحمل حديث 
كتاب شعب اإليمان در عصرهای گذشته مورد اعتنا و 
توجه دانشمندان و اهل حديث بوده است و سعی در 
قرائت و آموختن آن داشته و به صرف وجاده يا نقل 
بخشهايی از آن اكتفا نمی كرده و مقيد بوده اند كه آن را 
حتمًا برای استادی بخوانند و تأييد مطالب آن را از آن 

استاد اخذ كنند.
4( انگیزه مؤلف و ساختار کتاب

با  مواجهه  كتاب،  اين  تأليف  در  بيهقی  اصلی  انگيزه 
شافعی  فقيه  نوشته   ايمان  شعبه های  باب  در  كتابی 
برانگيخت و  بود كه اعجاب وی را  ابوعبداهلل حليمی 
در  كتابها  نوع  اين  از  بيشتری  تعداد  وجود  به  نسبت 
جامعه آن روز، احساس ضرورت كرد؛ زيرا به نظر وی 
پيرامون  زيادی  مناظرات  و  مناقشات  دوران،  آن  در 
اصول دين، معنای ايمان و كيفيت آن، و چگونگی كم و 
زياد شدن ايمان وجود داشت. بنابراين وی بر آن شد، 
تا در هر شاخه از شاخه های ايمان، بحث مبسوطی را 
بياورد و به شرح و توضيح آن همراه با ذكر داليل خود 
بپردازد و برخالف حليمی كه سندی برای مطالب خود 
با  ارائه نداده، روايات خود را به طور مستند و همراه 

طريق آنها بياورد.45
بيهقی در مقدمه كوتاهی كه بر كتاب خود دارد، پس از 
تأكيد بر لزوم چنين تأليفاتی، انگيزه خود را اين گونه 
بن  حسين  اباعبداهلل  حاكم  »ديدم  است:  داشته  بيان 
حسن حليمی در كتاب خود المنهاج فی شعب اإليمان 
از  حديثی  در  كه  ايمان  شعبه های  از  هركدام  درباره  
پيامبر)ص( به آن اشاره شده، به حد كفايت بحث كرده 
است. من نيز در باب بندی كتاب خويش از او پيروی 
كردم«.46 از اين رو، بيهقی نيز كتاب خود را در ابواب 
ابواب  به  ورود  از  پيش  و  است  كرده  تنظيم  مختلفی 
45. السنن الصغير، ج1، ص68، مقدمه قلعجی؛ شعب اإليمان، تصحيح 

دمرداش، ج1، مقدمه.
46. شعب اإليمان، تصحيح دمرداش، ج1، ص27.
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مختلف ايمان، ابتدا حديث شعبه های ايمان را به سند 
خويش از پيامبر)ص( نقل می كند. وی در ابتدای هر 
باب، آياتی از قرآن متناسب با آن باب را می آورد و 
با استناد به اقوال پيامبر)ص(، سخنان صحابه، تابعان 
شعرا،  اشعار  نيز  و  تابعان  اتباع  مواردی  در  حتی  و 

توضيحاتی را در خصوص آن باب بيان می كند.
وی با اصل قرار دادن كتاب حليمی، به استخراج اسناد 
و  بخاری  به ويژه  و  معتبر  كتابهای  از  حليمی  روايات 
مسلم پرداخته است. بنابراين صحيح بخاری و صحيح 
كتاب  تأليف  در  مؤلف  اصلی  منابع  جمله  از  مسلم، 
»هكذا  عبارات  از  می توان  را  نكته  اين  و  می باشند 
نقل  پايان  در  المسلم«  »اخرجه  يا  البخاری«  اخرجه 

بيشتر احاديث، به خوبی دريافت.
احتمااًل بيهقی در تأليف شعب اإليمان به كتاب مسائل 
نافع بن ازرق دسترسی داشته و در برخی موارد از آن 
به نقل روايات پرداخته است. گرچه خود بر اين نكته 
تصريحی ندارد، اما ضمن نقل حديثی می گويد: »قال 
در  همچنين  وی  ابن عباس«.47  قال  االزرق:  بن  نافع 
از  را  ثوری رواياتی  واسطه سفيان  با  معدودی  موارد 

امام صادق)ع( نقل می كند.48
در مجموع، روايات و اخبار اين كتاب مطابق شماره 
مسلسل كتاب، به 11269 مورد می رسد. اين كتاب در 
چاپهای اخير در نه مجلد تنظيم شده است كه دو مجلد 
نقل  روايات  اطراف  از  كاملي  فهرست  به  آن،  انتهايي 

شده در كتاب اختصاص دارد.

روش بیهقی در کتاب شعب اإلیمان
و  داده  ارائه  روشمند  شيوه ای  به  را  خود  اثر  مؤلف 
هدف او صرف جمع آوری روايات نبوده است. برخی 

از اقدامات او در اين كتاب، به شرح زير است:
1( دقت  سندی و اکتفا به نقل اخبار صحیح

سماع  طريق  از  را  كتاب  اين  اخبار  و  روايات  بيهقی 

47. ر.ك: همان، ج1، ص186.
48. نك: همان، ج1، ح650و651.

نقل كرده و هرجا طريق  اساتيد و مشايخ خويش  از 
با ذكر مأخذ آن  ديگری غير از طريق خويش يافته، 
طريق را به دنبال نقل خود افزوده است.49 تقريبًا عمده  
شروع  »اخبرنا«  لفظ  با  اإليمان  شعب  كتاب  روايات 
به ساير طرق تحمل  كه  می شوند و واژه های ديگری 
اشاره دارند، بسيار معدودند. وی در اين كتاب احاديث 
به فرد  با سندهای بسيار و طرق جديد و منحصر  را 
سند  علل  و  نموده  آنها  سندی  نقد  در  سعی  و  آورده 
يك  نقل  از  پس  مثال  برای  است.  داشته  بيان  نيز  را 
روايت با طريقی كه خود صحيح می داند، درباره سند 
آن می گويد: »تفرد به عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن 
ابيه« و همچنين می گويد: »و روی من وجه آخر ضعيف 
عن ابن عمرو« و سپس می افزايد: »و قد اخرجناه فی 

كتاب البعث و النشور«.50
وی به روايات مرجوحه و ضعيف اعتماد نداشته و تنها 
احاديثی را كه صحيح می دانسته، نقل می كرده است.51 
به جعلی  كه  را  روايتی  تا  می دانسته  ملزم  را  او خود 
بودن آن يقين دارد، نقل نكند و اين نكته را از مقدمه 
دريافت.  می توان  نوشته  اإليمان  بر شعب  كه  كوتاهی 
ذكر  دليل  به  حليمی  از  انتقاد  ضمن  آنجا،  در  وی 
الحديث  أهل  رسم  علی  »انا  می گويد:  اسناد،  نكردن 
الحكايات  و  المسانيد  من  اليه  احتاج  ما  ايراد  احب 
باسانيدها و االقتصار علی ما ال يغلب علی القلب كونه 
كذبا ففی الحديث الثابت عن سيدنا المصطفی)ص( أنه 
قال »من حدث بحديث و هو يری أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين««؛52 »من مطابق روش مرسوم محدثان، آنچه 
را از مسانيد و حكايات می آورم، با سند ذكر می  كنم 
و تنها به ذكر رواياتی كه احتمال كذب در آنها نرود، 
بسنده می كنم؛ زيرا مطابق روايتی قطعی از پيامبر)ص( 
چنين نقل شده است: »اگر كسی روايتی را كه می داند 
از  يكی  نيز  راوی  آن  خود  كند،   نقل  است،  دروغ 

49. »احمد بن حسين بيهقی«، ج5.
50. شعب اإليمان، تصحيح دمرداش، ج1، ص86.

51. السنن الصغير، ج1، ص71، مقدمه قلعجی.
52. شعب اإليمان، تصحيح دمرداش، ج1، ص38.
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دروغگويان خواهد بود««. بر اين اساس، محققان اين 
كتاب گفته اند وی هر حديثی را كه مكذوب نبوده، در 
روايات  به  مراجعه  با  اما  است.53  آورده  خود  كتاب 
اين مالك چندان  كه  درمی يابيم  آنها  بررسی  و  كتاب 
به  مؤلف  خود  مواردی  در  و  است  نشده  رعايت  هم 
مشكالت سندی روايت نقل شده، اذعان دارد. از جمله 
ذيل حديث 743 چنين می گويد: »هذا موقوف و قد 

روی من وجه آخر ضعيف مرفوعا الی النبی«.54
2( بیان توضیحات کلی در موضوع مورد بحث

كه  مواردی  در  خود،  كتاب  بابهای  از  برخی  در  وی 
احاديث  ذكر  از  قبل  است،  كرده  ضرورت  احساس 
در  كلی  توضيحاتی  بيان  به  ابتدا  باب،  آن  به  مربوط 
باب  ذيل  جمله  از  می پردازد.  موضوع  آن  خصوص 
و  صفاته  معرفة  و  عزوجل  اهلل  معرفة  فی  »فصل 
اسمائه«، در حدود يك صفحه، توضيحاتی را در مورد 
حقيقت معرفت خداوند و چگونگی صفات باری تعالی 

بيان داشته است.
استداللی  روش  از  خود،  توضيحات  بيان  در  وی 
البته  و  ـ  محاوره  ای  قالب  يعنی  ـ  معتزله55  متكلمان 
خود  استداللهای  و  است  جسته  سود  تفاوت  كمی  با 
را در پاسخ به شبهات احتمالی مخالفان، با شيوه »ان 
بحث  مثال در  به عنوان  قيل«، »قيل« مطرح می كند. 
آمرزش گناهان و اينكه آيا كبائر را هم شامل می شود 
يا خير، چنين آورده است: »فان قيل المعنی انه يغفر 
التی  بالكبائر  المراد  قيل:   ... الكبائر  لمجتنب  الصغائر 
شرط فی المغفرة اجتنابها هی الشرك ... فان قيل: قد 
توعد اصحاب الكبائر بالنار و الخلود فيها ... قيل: هذا 
الوعد ينصرف الی جميع ما تقدم ذكره ... فان قيل: و 

53. شعب اإليمان، تصحيح زغلول، ج1، ص12، مقدمه بنداری.
54. شعب اإليمان، تصحيح دمرداش، ج1، ص409.

55. البتــه برخی از پژوهشــگران معاصر، بيهقــی را به لحاظ كالمی 
طرف دار مكتب اشــاعره دانســته اند و حتی بر اين باورند كه وی در 
مباحث اعتقادی كتابهای خود و از جمله شــعب اإليمان، انتقاداتی را 
متوجه معتزله و حنفيان عدل گرا كرده اســت )نــك: »ابوبكر بيهقی«، 

ج13(.

قد قيل ...«.56
3( ارجاع به دیگر بخشهای این کتاب و آثار دیگر 

خود
ذكر  را  نكته ای  حديثی  ذيل  موارد،  برخی  در  بيهقی 
كرده و می گويد: تفصيل آن را در فالن بخش از همين 
در  كه  احاديثی  ذيل  مثال  عنوان  به  آورده ايم.  كتاب 
می گويد:  می كند،  نقل  اهلل«  اال  اله  »ال  كلمه  فضيلت 
الجزء  فی  الكلمة  هذه  فضائل  من  ذكرنا  قد  و   ...«
كافية  جملة  الصفات  و  االسماء  كتاب  من  الخامس 
فضايل  در  ما   ...« ...«؛57  ذكرنا  ما  علی  فاقتصرناها 
اين كلمه در جزء پنجم كتاب اسماء و صفات به مقدار 
همين  به  اينجا  در  و  كرده ايم  ذكر  را  مطالبی  كافی 

مقدار بسنده كرديم ...«.
تفصيل  از  آگاهی خواننده  برای  موارد وی  برخی  در 
مطلب، او را به آثار ديگر خود ارجاع می دهد و اين 
به احتمال  از آن است كه كتاب شعب اإليمان  حاكی 
زياد يكی از آخرين تأليفات وی بوده است. به عنوان 
نمونه چنين می گويد:  »و قد اخرجناه فی كتاب البعث 
و النشور«.58 البعث و النشور يكی از تأليفات مستقل 

بيهقی است.
4( استفاده از تاریخ، لغت و شعر در تبیین احادیث

تناسب  به  خود،  كتاب  بابهای  از  برخی  در  بيهقی 
ذكر  هم  را  موضوع  آن  به  مربوط  تاريخی  احاديث 
و  بالقرآن  اإليمان  »باب  در  مثال  عنوان  به  می كند. 
سائر الكتب المنزلة«، زيرعنوانی را با نام »ذكر حديث 
جمع القرآن« تدوين كرده و در آن، به تفصيل احاديث 
مربوط به جمع قرآن در زمان ابوبكر و عمر توسط زيد 

بن ثابت را آورده است.59
و  دشوار  واژگان  توضيح  به  موارد  برخی  در  وی 
ذيل  نمونه  عنوان  به  است.  پرداخته  احاديث  غريب 
حديث »ان االيمان يبدأ لمظة بيضاء فی القلب فكلما 

56. شعب اإليمان، تصحيح دمرداش، ج1، صص150، 151و224.
57. همان، ج1، ص85.
58. همان، ج1، ص86.

59. نك: همان، ج1، ص153.
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با  »ايمان  البياض«؛  ذلك  ازداد  عظما  االيمان  ازداد 
ايمان  هرچه  و  می شود  قلب شروع  در  سفيدی  نقطه 
به  می شود«،  فزون تر  نيز  سفيدی  اين  شود،  افزوده 
توضيح واژه »لمظة« پرداخته و می گويد: »اللمظة هی 
الذوقة و هو ان يلمظ االنسان بلسانه شيئا يسيرا أی 
يسير  اإليمان شیء  القلب يدخل من  يتذوقه فكذلك 
ثم يتسع فيه فيكثر«؛60 »لمظة همان الذوقة است و آن 
با زبانش  انسان، چيز كمی را  اينكه  از  عبارت است 
بچشد )مزه كند( و قلب نيز اين گونه است؛ ابتدا اندكی 
از ايمان داخل آن می شود و سپس در قلب گسترش 

يافته و زياد می گردد«.
او همچنين به تناسب هر باب در بعضی موارد شعرهايی 
از شعرای عرب را ذكر می كند.61 از جمله نكات جالب 
توجه در اشعار نقل شده، ابيات زير است كه در منابع 
شيعی به امام صادق)ع( منسوب است و بيهقی آن را به 

نقل از شاعران ديگری آورده است:
تعصی اإلله و أنت تظهر حبه/ هذا محال فی الفعال بديع

احب  لمن  المحب  إن  ألطعته/  صادقا  حبك  كان  لو 
مطيع.62

شعب  کتاب  پیرامون  شده  انجام  تحقیقات 
اإلیمان

اإليمان،  شعب  كتاب  جايگاه  و  اهميت  دليل  به 
قبيل  از  گوناگون  شيوه های  به  مختلفی  پژوهشگران 
تلخيص، زوائد نويسی، ترجمه، شرح و ... به اين كتاب 

پرداخته اند.
1( زوائد نویسی

يكی از تأليفات رايج حديثی به ويژه در قرن نهم، زوائد 
فوائد  كتاب  به  می توان  جمله  از  است.  بوده  نويسی 
المنتقی لزوائد البيهقی نوشته احمد بن ابی بكر بوصيری 
به  بيهقی نسبت  اشاره كرد كه زوائد سنن  )د 840ق( 

60. همان، ج1، ص57، ح37.
61. نك: همان، ج1، ص186، ح248-245، 253-251.

62. همان، ج1، صص330و331.

كتب شش گانه است.63 همچنين گفته شده كه سيوطی 
تأليفی در اين زمينه به صورت ناقص و در يك مجلد 
سوم  يك  تنها  كه  داشته  اإليمان  شعب  كتاب  درباره 
كتاب را شامل می شده است و در حال حاضر اثری از 

آن موجود نيست.64
2( تلخیص و ترجمه

تلخيص و ترجمه نيز در زمينه كتاب بيهقی انجام شده 
اين  )د 699ق(  قزوينی  عمر  ابوجعفر  از جمله  است. 
كتاب را خالصه كرده و مختصر شعب اإليمان ناميده 
است. قزوينی اين اثر را به درخواست شخصی به نام 
را  ايمان  شاخه های  تعداد  وی  از  كه  قاسم  بن  محمد 
داشت،  وجود  اختالف نظرهايی  آ ن  در  و  بود  پرسيده 
آنچه  از  شعبه   77 مجموع  در  او  است.  كرده  تأليف 
خالصه  را  آن  مهم  مطالب  و  گرفته  را  آورده  بيهقی 
قرآن و صحيح ترين  از  آيه ای  به  كدام  و در هر  كرده 
بسنده  رسيده،  باب  آن  در  پيامبر)ص(  از  كه  حديثی 
كرده است. همچنين در برخی از شاخه های ايمان كه 
بيهقی آيه يا روايت يا حكايتی را نياورده، مطالبی از 
اين دست يا ابيات شعری را بر آن افزوده است. از اين 
كتاب  امروزه چاپهای مختلفی موجود است. از جمله 
ارناؤوط در دمشق  عبدالقادر  به كوشش  كه  نسخه  ای 
به چاپ رسيده است.65 نيز آنچه با تحقيق محمد منير 
نسخه  همچنين  است.  شده  چاپ  دمشق  در  دمشقی 
در  يوسف  علی  زكريا  تعليق  و  تحقيق  با  كه  ديگری 
قاهره منتشر شده است.66 مختصر ديگری برای شعب 
در  كه  شده  تأليف  ابن ملقن  ابوحفص  توسط  اإليمان 
لبنان منتشر شده است. همچنين می توان از دو مختصر 
و  قونوی  شمس الدين  توسط  يكی  كه  برد  نام  ديگر 
نگاشته  حمويه  بن  محمد  معين الدين  توسط  ديگری 

63. جوامع حديثی اهل ســنت، ص240؛ مباحثــی در تاريخ حديث، 
صص130و134.

64. شــعب اإليمان، تصحيح دمــرداش، ج1، ص8، مقدمه دمرداش؛ 
مباحثی در تاريخ حديث، ص134.

65. »ابوبكر بيهقی«، ج13.
66. شعب اإليمان، تصحيح دمرداش، ج1، ص9، مقدمه دمرداش؛ كتاب 

الزهد الكبير، ص41، مقدمه حيدر.
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الظنون، از »ترجمان شعب  شده است.67 مؤلف كشف 
اإليمان« نوشته سراج الدين عمر بن رسالن بلقينی )د 
اين كتاب ترجمه ای  براي  نام برده است.  نيز  805ق( 
آن  نسخه های  كه  شده  نوشته  ايجی  محمد  وسيله  به 
و  بورسه  اورخان،  قدس رضوی،  آستان  كتابخانه  در 
آن  از  مصححی  نسخه  اخيراً  است.  موجود  اياصوفيا 

به كوشش سيد جليل ساغروانيان منتشر شده است.68
3( تحقیقات دانشگاهی

دارد،  كه  اهميتی  دليل  به  بيهقی  اإليمان  شعب  كتاب 
گرفته  قرار  هم  دانشگاهی  علمی  مجامع  توجه  مورد 
پايان نامه هايی  آن  در خصوص  دانشجويانی  و  است 
به  می توان  جمله  از  درآورده اند.  تحرير  رشته  به  را 
اين موارد اشاره نمود: الجامع لشعب اإليمان للبيهقی: 
بن  سعود  تحقيق  اإليمان،  من  القرآن  تعظيم  باب 
للبيهقی:  اإليمان  لشعب  الجامع  الدعجان،  عبدالعزيز 
بالجنة و معالجة كل ذنب  السرور  شعب اإلخالص و 
عبداهلل  سليمان  عبدالسالم  تحقيق  القرابين،  و  بالتوبة 
الشعبة  من  للبيهقی:  اإليمان  لشعب  الجامع  الغفيلی، 
اسماعيل  بن  فالح  العاشرة،  تحقيق  نهاية  إلی  الثامنة 
الشعبة  من  للبيهقی:  اإليمان  لشعب  الجامع  احمد،  بن 
سليمان  بن  عبداهلل  تحقيق  التوكل،  شعبة  إلی  الخوف 
من  للبيهقی:  اإليمان  لشعب  الجامع  األحمدی،  سالم 
فالح  تحقيق  السابعة،  الشعبة  نهاية  إلی  الكتاب  أول 
للبيهقی:  من  اإليمان  لشعب  الجامع  و  شامان،  ثانی 
بن  محمد  تحقيق  العلم،  نشر  إلی  النبی)ص(  حب 

العقيل.69 عبدالوهاب 

نسخه های کتاب شعب اإلیمان
از اين كتاب نسخه های خطی موجود است كه محققان 
كتاب  اين  چاپ  به  اقدام  آن،  براساس  مصححان  و 
تنها  كه  عثمانيه  ـ  نور  مخطوطه  جمله  از  كرده اند. 
نسخه  و  است  اإليمان  شعب  كتاب  سوم  جلد  حاوی 

67. كشف الظنون، ج1، ص574.
68. برای آگاهی بيشتر ر.ك: »آثار ابوبكر احمد بن حسين بيهقی«.

69. نك: همان.

و  كامل  كه  قاهره  المخطوطات  معهد  در  الثالث  احمد 
دارای سه جزء بوده و در 1184 صفحه نگاشته شده 
است و هر صفحه آن 33 سطر دارد. همچنين چاپهاي 

مختلفی از كتاب شعب اإليمان موجود است.
1- نسخه چاپ كتابخانه سيد حبيب احمد در مدينه 

در 14 مجلد.70
2- نسخه آصفيه در كتابخانه شيخ عبدالرحيم صديق 

در مكه.71
3- نسخه چاپ دارالسلفيه هند كه با تحقيق عبدالعلی 

عبدالحميد حامد منتشر شده است.72
ـ  بنده  علی  شاه  ـ  العزيزية  مطبعة  چاپ  نسخه   -4
حيدرآباد )هند( كه با عنوان »الجامع لشعب اإليمان« 
همراه  نقشبندی  قادری  بيگ  عزيز  حافظ  كوشش  به 
با مقدمه و تعليقاتی منتشر شده است. از مزايای اين 
كتاب  در حاشيه  قرآنی  آيات  بيشتر  استخراج  چاپ، 

است.
5- نسخه چاپ دارالكتب العلميه بيروت كه به كوشش 
به  مجلد  هفت  در  زغلول73  بسيونی  بن  محمدسعيد 
همراه دو جلد فهارس )اشعار و احاديث( چاپ شده 

است.
6- نسخه چاپ دارالفكر بيروت كه با تصحيح حمدی 

دمرداش منتشر شده است.

70. كتاب الزهد الكبير، ص41، مقدمه حيدر.
71. همان.

72. السنن الصغير، ج1، ص68، مقدمه قلعجی.
73. محمدسعيد بن بســيونی زغلول تالشهای زيادی درباره حديث و 
به خصوص تصنيفات حديثی چه در زمينه فهرســت نويســی احاديث 
)موســوعة أطراف الحديث( و چه در تنظيم فهرست مصنفات حديثی 
مختلف از جمله فهارس مســند امام احمد بن حنبل انجام داده است. 
وی كار تحقيق و تصحيح كتاب شــعب اإليمان را در مدت سه سال به 
نحوی بســيار عالی به انجام رسانده است. به اين منظور وی نسبت به 
تصحيح اسامی بسياری از شيوخ و رجال كتاب و مقابله آنها با فهرست 
شيوخی كه آماده كرده بوده، اقدام كرده است. همچنين فهرستی هم برای 
اعالم و شــرح حالها در كل كتاب و نيز فهرســتی از احاديث براساس 
حــروف الفبا و بر مبنای طرف حديث آماده كرده اســت. وی در اين 
كتاب به هر حديثی يك شــماره مسلسل اختصاص داده و در مجموع 
با اين روش احاديث كتاب به 11269 حديث می رسد )شعب اإليمان، 

تصحيح زغلول، ج1، مقدمه بنداری(.
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 10 در  هندوستان  بمبئی  دارالسلفيه  چاپ  نسخه   -7
وعده  دهم،  مجلد  انتهای  در  و  است  ناقص  كه  مجلد 
می شود.  منتشر  زودی  به  هم   11 جلد  كه  شده  داده 
اين كتاب به تحقيق و كوشش مختار احمد الندوی با 

5614 حديث منتشر شده است.74
اإليمان  شعب  كتاب  از  موجود  چاپهای  ميان  در 
بهتری  از كيفيت  بيهقی، دو نسخه دمرداش و زغلول 
برخوردارند كه هريك مزايايی نسبت به ديگری دارد. 
مشخصات  و  چاپ  كيفيت  لحاظ  به  آنكه  جمله  از 
لحاظ  به  اما  دارد.  ترجيح  دمرداش  نسخه  ظاهری، 
نسخه  پاورقيها،  در  شده  ذكر  مطالب  و  تحقيق  شيوه 
رجال  زمينه  در  چه  بيشتری  توضيحات  با  زغلول 
حديث و چه غير آن، همراه است. همچنين در نسخه 
و  عالمانه  مقدمه ای  محقق،   مقدمه  جای  به  زغلول 
قابل  خود  نوع  در  كه  آمده  بنداری  دكتر  از  تفصيلی 
توجه است. بنابراين محقق در مراجعه به كتاب شعب 
نيست؛  نسخه  هردو  به  مراجعه  از  بی نياز  اإليمان، 
زيرا در واقع اطالعات اضافی فراهم آمده در هريك 
به  می آيد.  شمار  به  ديگری  مكمل  نسخه ها،  اين  از 
عنوان مثال در سند حديثی از كتاب شعب اإليمان از 
فردی با لقب ابوتراب ياد شده است )سمعت اباتراب 
كسی  چه  منظور  كه  نكرده  مشخص  بيهقی  و  يقول( 
است. در  نسخه بسيونی زغلول هم هيچ اشاره ای در 
اين خصوص يافت نمی شود. اما با مراجعه به نسخه 
پاورقی خود  دمرداش مالحظه می كنيم كه محقق در 
منظور از اين ابوتراب را شرح داده است و مصداقی 

برای آن به دست می دهد.75
با توجه  در مجموع به نظر می رسد تصحيح دمرداش 
به ويژگيهای ذيل ترجيح داشته باشد: استخراج تفاوت 

74. برای آگاهی بيشــتر در مورد نســخه ها و چاپهای اين كتاب نك: 
شــعب اإليمان، تصحيح دمرداش، ج1، مقدمه دمرداش؛ تاريخ األدب 

العربی، ج6، صص233-229.
75. ر.ك: شــعب اإليمان، تصحيح دمــرداش، ج1، ص181، ح223؛ 

شعب اإليمان، تصحيح زغلول، ج1، ص226.

نسخه های خطی مورد استفاده و انتخاب مناسب ترين 
آنها، ارائه شرح حال نسبتاً مفصلی از بيهقی در مقدمه 
آيات  استخراج  كتاب،  اعالم  از  مناسبی  شرح  كتاب، 
قرآنی همراه شماره آيه و نام سوره، توضيح احاديث 
مطابق علم الحديث و نسبت دادن هر حديث به مخرج 
آن و ذكر درجه حديث با استناد به آراء و اقوال ألبانی، 
شرح الفاظ غريب كه بيهقی در متن كتاب درباره آنها 
احاديث،  فهرست  استخراج  است،  نداده  توضيحی 
استخراج فهرست اعالم، و استخراج فهرست تفصيلی 

برای كتاب.

منابع  با  اإلیمان  شعب  کتاب  روایی  مشترکات 
شیعی76

تمامی روايات موجود در مصادر حديثی  آنجا كه  از 
فريقين )صرف نظر از اعتبارسنجی سندی و متنی(، در 
نهايت همگی به نوعی به پيامبر)ص( مستند می شوند. 
در  روايات  ميان  مشتركاتی  كه  است  بديهی  بنابراين 
نظر  به  نيز  آنها  تعداد  كه  باشد  موجود  فريقين  منابع 
خود  آنها  احصای  و  استقصا  و  می رسد  توجه  قابل 
واقع  ديگری  مستقل  پژوهشهای  موضوع  می تواند 
شود. از اين رو، دور از ذهن نيست كه برخی از آنچه 
نقل  به  بيهقی آمده است، چه  اإليمان  در كتاب شعب 
منابع  منابع ديگر، مشابه هايی در  از  نقل  به  يا  از وی 
به صراحت  نقلها  اين  مواردی  در  باشد.  داشته  شيعی 
مانند  است،  پذيرفته  صورت  بيهقی  اإليمان  شعب  از 
برخی از منقوالت عالمه مجلسی در بحار األنوار كه 
للبيهقی«،77  اإليمان  شعب  في  »و  چون  تعبيرهايی  با 
»روی البيهقی فی شعب اإليمان«،78 »روی ... البيهقي 
في الشعب«79 و »ما رواه البيهقي في الشعب«80 آمده 

76. اســتقصای تام اين موارد، خود می تواند موضوع مقاله ای مستقل 
باشد كه در اينجا تنها به گوشه ای از موارد يافت شده، اشاره می شود.

77. بحار األنوار، ج61، ص195.
78. همان، ج56، ص209.

79. همان، ج62، ص8.
80. همان، ج62، ص83.
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است.81 گاهی منقوالتی مشترك بين منابع روايی است، 
بِالَْقْلِب  َمْعِرفٌَة  َو  بِاللَِّساِن  إِْقَراٌر  »اإْلِيَماُن  روايت  مانند 
منابع  در  پيامبر)ص(  از  نقل  به  كه  بِاأْلَْرَكانِ «  َعَمٌل  َو 
مختلف فريقين مانند عيون أخبار الرضا، الخصال، سنن 
و همچنين شعب  بغداد  تاريخ  و  العمال  كنز  ابن ماجه، 
اإليمان آمده است. گاهی نيز رواياتی است كه از بيهقی 
نقل شده و نام وی در سند آن روايت ديده می شود، اما 
تصريحی بر نام كتاب وی و اينكه آن روايت در كدام 
منبع روايی نقل شده است، ديده نمی شود، مانند آنچه 
در كتاب اثبات الهداة البته به نقل از عيون أخبار الرضا 
ديده می شود كه در چندين روايت، نام بيهقی آمده كه 
از شخصی به نام محمد بن يحيی صولی رواياتی را نقل 
كرده است.82 بيهقی همچنين رواياتی از امام علی)ع( با 

عنوان اميرالمؤمنين نقل كرده است.83

دیدگاههای دیگران درباره کتاب شعب اإلیمان
سبكی در طبقات الشافعية سوگند ياد كرده است كه سه 
اثر بيهقی يعنی اإلعتقاد، دالئل النبوة و شعب اإليمان 
كتابهايی هستند كه نظيری برای هيچ كدام از آنها يافت 
نمی شود.84 عبدالمعطی امين قلعجی درباره كتاب شعب 
بيان  در  بی نظيری  كتاب  اثر،  »اين  می گويد:  اإليمان 
فروعات و شاخه های ايمان است كه رسول خدا)ص( 
ضمن حديثی آنها را برشمرده اند و در نوع خود منحصر 
دائرةالمعارف گونه  كتاب  نيز  عده ای  است«.85  فرد  به 
شعب اإليمان را پس از السنن الكبری، تأثيرگذارترين 
81. برخی از پژوهشــگران معتقدند: بيشتر استنادات عالمه مجلسی به 
آ ثار اهل سنت، به صورت باواسطه بوده است، نه نقل مستقيم، و فهرستی 
نيــز از اين منابع فراهم آورده اند. نكته جالب توجه اينكه به رغم وجود 
نام كتاب شعب اإليمان در بحار  األ نوار، نامی از اين كتاب در فهرست 
عالمه ديده نمی شــود. برای آ گاهی بيشتر ر.ك: در پرتو حديث، ج1، 
صص197 به بعد؛ »اســتفاده عالمه مجلسی از منابع اهل سنت«، ج2، 
صص247-260؛ »ديدگاه عالمه مجلسی در استفاده از اخبار و منابع 

اهل سنت در بحار األنوار«، صص44-27.
82. بــه عنوان نمونه نــك: إثبات الهداة، ج4، ص337؛ تفســير كنز 

الدقائق، ج10، ص180؛ بحار األنوار، ج49، ص140.
83. شعب اإليمان، تصحيح دمرداش، ج1، ص184، ح239.

84. كتاب الزهد الكبير، ص40، مقدمه حيدر.
85. السنن الصغير، ج1، صص67و68، مقدمه قلعجی.

اثر بيهقی دانسته و آن را در كنار ديگر آثار پرشمار 
روايی وی، از جمله داليل ماندگاری نام وی در عالم 
بيشتر در زمره  كتاب  اين  معتقدند  برشمرده و  حديث 
ادبيات اخالقی اصحاب حديث جای دارد، تا يك اثر 

مستقل حديثی.86
دكتر بنداری در مقدمه ای كه بر شعب اإليمان نوشته، 
آن را از مهم ترين موسوعات سندی و طريق الحديثی 
از سنت  بسيار مهمی  و گنج عظيمی حاوی مجموعه 
و  دانسته  ايمان  شاخه های  در  به ويژه  پيامبر)ص( 
گفته  تبريك  اسالمی  امت  به  را  كتابی  پيدايش چنين 
است. به نظر وی كتاب شعب اإليمان اساس يك بنای 
عقيدتی پراهميت در نظام اخالقی و اسالمی را تشكيل 
می دهد و نقش مهمی در تحكيم پايه های ايمان دارد 

كه دين اسالم بر آن استوار است.87

نتیجه گیری
آخرين  جمله  از  كه  بيهقی  اإليمان  شعب  كتاب   .1
تأليفات او و مربوط به عصر متقدمان اهل سنت است 
اإليمان  شعب  فی  المنهاج  شيوه  به  را  آن  مؤلف  و 
ايمان به  بيان شاخه های  حسين بن حسن حليمی در 
رشته تحرير درآورده است، بيانگر گوشه ای از تالش 
و  بوده  حديث  تدوين  و  حفظ  در  اهل سنت  محدثان 
تبيينی از شيوه كار آنها به ويژه در دوران طاليی حديث 

است.
موضوع  نسبی  حديثی  جامع  يك  اإليمان،  شعب   .2
محور شامل مجموعه ای از روايات اعتقادي و اخالقي 
است و 11269 حديث را در خود جای داده است كه 
به صورت مسند نقل شده اند و در زمره ادبيات اخالقی 

اصحاب حديث قرار می گيرد.
3. بيهقی در شعب اإليمان برای هريك از موضوعات 
اعتقادي و اخالقي، بابی اختصاص داده و رواياتي در 
بعضًا  فقه الحديثی و  با توضيحات  آن خصوص همراه 
بين  در  وي  كتاب  بنابراين  است.  كرده  نقل  رجالی 

86. »ابوبكر بيهقی«، ج13.
87. شعب اإليمان، تصحيح زغلول، ج1، صص6و11، مقدمه بنداری.
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جليل  سيد  بيهقی«،  بن حسين  احمد  ابوبكر  »آثار   -
 ،103 شماره  پژوهش،  آينه  مجله  ساغروانيان، 

1386ش.
- »ابوبكر بيهقی و دالئل النبوة«، محمدعلی چلونگر 
 ،134 شماره  پژوهش،  آينه  مجله  كوهی،  مهناز  و 

1391ش.
المعارف  بيهقي«، احمد پاكتچي، در: دائرة  - »ابوبكر 
بزرگ اسالمي، ج13، زيرنظر سيد محمدكاظم موسوی 
بجنوردی، تهران، مركز دائرة المعارف بزرگ اسالمی، 

1367ش.
 - إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، محمد بن حسن
للمطبوعات، األعلمی  مؤسسة  بيروت،   حرعاملی، 

1425ق.
در:  دهقان،  مرتضي  بيهقی«،  حسين  بن  »احمد   -
حداد  غالمعلي  زيرنظر  ج5،  اسالم،  جهان  دانشنامه 

عادل، تهران، بنياد دائرة المعارف اسالمی، 1379ش.
اهل سنت«، منابع  از  مجلسی  عالمه  »استفاده   - 
مجموعه مجلسی:  يادنامه  در:  مسعودی،   عبدالهادی 
بزرگداشت همايش  سخنرانيهای  و  گفتگوها   مقاالت، 
 عالمه مجلسی، به اهتمام مهدی مهريزی و هادی ربانی،

تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1379ش.
 - األعالم، خيرالدين زركلی، بيروت، دارالعلم للماليين،

1980م.
مجلسی، محمدتقی  بن  محمدباقر  األنوار،  بحار   - 

بيروت، مؤسسة الوفاء، 1403ق.
ترجمه بروكلمان،  كارل  العربی،  األدب  تاريخ   - 
دارالكتاب مؤسسة  قم،  نجار،  عبدالحليم  عربی:   به 

اإلسالمی، 2006م.
مجيد  تحليلي،  رويكرد  با  حديث  عمومي  تاريخ   -

معارف، تهران، كوير، 1387ش.
بن محمد  الغرائب،  بحر  و  الدقائق  كنز  تفسير   - 
و فرهنگ  وزارت  تهران،  مشهدی،  قمی   محمدرضا 

ارشاد اسالمی، 1368ش.
تهران،  معارف،  مجيد  اهل سنت،  حديثي  جوامع   -

سمت؛ دانشكده علوم حديث، 1383ش.
- در پرتو حديث، عبدالهادی مسعودی، قم، دارالحديث، 

1391ش.
- »ديدگاه عالمه مجلسی در استفاده از اخبار و منابع 
مجله  سرخه ای،  احسان  األنوار«،  بحار  در  اهل سنت 

حديث حوزه، شماره 14، 1396ش.

  کتابنامه

متقدمان اهل سنت اثري جامع، بديع و منحصر به فرد 
به شمار مي آيد.

4. شيوه نقل كتاب يعنی قرائت كه يكی از طرق تحمل 
كتاب  كه  است  آن  از  می آيد، حاكی  به شمار  حديث 
شعب اإليمان در عصرهای گذشته مورد اعتنا و توجه 
دانشمندان و اهل حديث بوده است و سعی در قرائت و 
آموختن آن داشته و به صرف وجاده يا نقل بخشهايی 

از آن اكتفا نمی كرده اند.
كتاب  اين  در  مؤلف  روشهای  و  مبانی  از  برخی   .5
به  اكتفا  و  جعلی  روايات  نقل  از  پرهيز  از:  عبارتند 

به  اشاره  همراه  به  طرق  و  اسناد  ذكر  صحيح،  اخبار 
شيوه تحمل، تبويب و دسته بندی احاديث به همراه ذكر 
غريب الحديثی،  توضيحات  پاره ای  ذكر  خود،  ديدگاه 
ارجاع به ديگر آثار خود و نيز بخشهای ديگر همين 
كتاب، بيان توضيحات كلی در موضوع مورد بحث، ذكر 

پاره ای مباحث تاريخی، و استناد به اشعار شاعران.
6. گرچه گفته شده بيهقی گرايش زيادی به موطن خود 
يعنی بيهق داشته كه در خالل آثار او چشمگير است و 
اسانيد زيادی در آثار او با مشايخ يا محدثان متعددی 
از بيهق وجود دارد، اما جز چند مورد اندك يافت نشد.
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تحقيق:  بيهقی،  حسين  بن  احمد  الصغير،  السنن   -
عبدالمعطی امين قلعجی، قاهره، دارالوفاء، بی تا.

بيروت،  ذهبی،  احمد  بن  محمد  النبالء،  أعالم  سير   -
مؤسسة الرسالة، 1414ق.

تصحيح:  بيهقی،  حسين  بن  احمد  اإليمان،  شعب   -
حمدی دمرداش، بيروت، دارالفكر، 1424ق.

تصحيح:  بيهقی،  حسين  بن  احمد  اإليمان،  شعب   -
عبدالغفار  تقديم:  زغلول،  بسيوني  بن  سعيد  محمد 

سليمان بنداری، بيروت، دارالكتب العلمية، 1421ق.
- شعب اإليمان، اسعد محمد سعيد صاغرجی، بيروت، 

دارالكلم الطيب، 1418ق.
- شعب اإليمان، عبدالجليل بن موسی قصری، بيروت، 

 دارالكتب العلمية، 1416ق.
- شناخت حديث )مباني فهم متن ـ اصول نقد سند(، 

مجيد معارف، تهران، نبأ، 1387ش.
- طبقات الفقهاء الشافعيين، اسماعيل بن عمر ابن كثير، 

قاهره، مكتبة الثقافة الدينية، 1413ق.
- علوم الحديث و مصطلحه، صبحی صالح،  قم، ذوی 

القربی، 1428ق.

- كتاب الزهد الكبير، احمد بن حسين بيهقی، تحقيق: 
الكتب  دارالجنان؛ مؤسسة  بيروت،  احمد حيدر،  عامر 

الثقافية، 1408ق.
بن حسن  اإليمان، حسين  المنهاج فی شعب  كتاب   -

حليمی، بيروت، دارالفكر، 1399ق.
- كشف الظنون عن أسامی الكتب و الفنون، مصطفی بن 
عبداهلل حاجی خليفه، بيروت، دارإحياء التراث العربی، 

بی تا.
- مباحثي در تاريخ حديث، مجيد معارف، تهران، نبأ، 

1383ش.
- معرفة السنن و اآلثار، احمد بن حسين بيهقی، تحقيق: 
الدراسات  جامعة  كراچی،  قلعجی،  امين  عبدالمعطی 
قاهره،  ـ  دارقتيبة؛ حلب  بيروت،  ـ  دمشق  اإلسالمية؛ 

دارالوعی؛ منصوره ـ قاهره، دارالوفاء، 1412ق.
بيروت، صفدی،  ايبك  بن  خليل  بالوفيات،  الوافي   - 

دارإحياء التراث، 1420ق.
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