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چکیده
ابوبکر احمد بن حسین خسروجردی بیهقی از محدثان و عالمان معروف اهلسنت در قرنهای چهارم و پنجم
قمری و دوران طالیی حدیث اهلسنت است .وی از مروجان و احیاگران مکتب شافعی است و کتابهای
«السنن الکبری»« ،معرفة السنن و اآلثار» و «السنن الصغیر» وی اعتبار واالیی نزد اهلسنت دارند .اثر دیگر
وی «شعب اإلیمان» است که با توجه به حدیث مهمی از پیامبر(ص) ،در بیان تعداد شعبههای ایمان نوشته
شده است .این کتاب جامعی از روایات اعتقادی و اخالقی است که وی آن را با الهام از کتاب المنهاج حلیمی
در  ۷۷باب تنظیم کرده است .از ویژگیهای برجسته آن ،ذکر اسناد و طرق احادیث به همراه اشاره به طریق
تحمل ،نقد سندی و محتوایی احادیث ،شناسایی احادیث جعلی و پرهیز از نقل آنها ،تبویب و دستهبندی
احادیث و تبیین و توضیح آنها ،بیان نکتههای غریب الحدیثی ،و ذکر پارهای از گزارشهای تاریخی است که
این اثر را از دیگرآثار مشابه خود متمایز ساخته است.
كليدواژهها :بیهقی ،شعب اإلیمان ،جامع حدیثی ،جوامع روایی اهلسنت ،کتاب المنهاج حلیمی.

ابوبکر بیهقی و شعب اإلیمان

● مجید معارف
استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

hshariati@ut.ac.ir
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مقدمه
در تاریخ حدیث دورههای گوناگونی از جمله دوران
متقدمان و متأخران وجود دارد .در این میان دوره
متأخران اهلسنت؛ یعنی قرنهای چهارم و پنجم قمری
به بعد ،دوران طالیی در حدیث اهلسنت به لحاظ
تدوین و تألیف کتابهای حدیثی به شمار میآید که
پیدایش جوامع مهم حدیثی ،یکی از نتایج این دوران
است ،گرچه تا قبل از آن؛ یعنی در دوران اقدمین و
قبل از تدوین صحاح سته نیز کتابهایی با نام جوامع
نظیر جامع معمر بن راشد ازدی یا مصنف عبدالرزاق
صنعانی ـ که از آن هم به عنوان جامع یاد میشود ـ
وجود داشت.
جوامع حدیثی همانطور که از نام آن هم پیدا
است ،به کتابهایی مشتمل بر احادیث رسیده در
موضوعات گوناگون گفته میشود که در دستهبندی
این موضوعات بین دانشمندان علم حدیث اتفاقنظر
وجود ندارد ،بهطوری که برخی حتی کتابهای حدیثی
با موضوعات خاص ،نظیر احکام فقهی و غیره را نیز
در زمره جوامع حدیثی به شمار آوردهاند .بر مبنای
تعریف اخیر ،گستره عنوان جامع حدیثی ،توسعه یافته
و کتابهای زیادی را شامل میشود که از سوی مؤلفان
نام جامع به خود گرفتهاند و یکی از آنها ،کتاب بسیار
مهم و تأثیرگذار شعب اإلیمان تألیف ابوبکر احمد بن
حسین بیهقی است که خود آن را «الجامع المصنف
فی شعب اإلیمان» نامیده و شامل احادیث اخالقی و
اعتقادی است.
با توجه به جایگاه بیهقی در میان محدثان اهلسنت
و اهتمام فراوانی که به آثار وی شده است ،معرفی
این کتاب میتواند بیانگر گوشهای از تالش محدثان
اهلسنت در حفظ و تدوین حدیث بوده و تبیینی از
شیوه کار آنها به ویژه در دوران طالیی حدیث باشد.
در این مقاله سعی شده تا با مراجعه به این کتاب و
دیگر آثار بیهقی و شروح مختلف و مقدمههای نوشته
شده بر آنها ،این اثر ارزشمند حدیثی معرفی شود.

شرح حال بيهقي
ابوبكر احمد بن حسين بيهقي ،فقيه شافعي و از
محدثان بزرگ و نامآور اهلسنت در سده چهارم و
پنجم قمري است .وي به سال ۳۸۴ق در خسروجرد
به دنيا آمد و در بیهق رشد یافت ،اما اصل خاندانش
از شامگان نيشابور بود .بیهق ناحیه گستردهای از
نواحی نیشابور بود که فضال ،علما ،فقها و ادبای
بسیاری در آن رشد یافتند .وي حافظهاي بسيار
قوي داشت و در حفظ حديث و استواري در آن،
يگانه روزگار خويش بود .علماي رجال و تراجم
نيز وي را به قدرت حفظ و جامعيت علمي و حسن
1
تصنيف ستودهاند.
او در پايان سفرهاي علمي خود ،به خسروجرد رفت
و اولين اثرش را در سال ۴۰۶ق نگاشت .وي سپس
در سال ۴۴۱ق براي نشر علم به نيشابور دعوت شد و
به امالي كتاب معروف معرفة السنن و اآلثار پرداخت
و سرانجام در سال ۴۵۸ق در سن  ۷۴سالگي در اين
شهر درگذشت 2.بيهقي از جهت ديدار با مشايخ بزرگ
حديثي و اخذ حديث از آنان و نيز كثرت تأليفات
علمي ،در رديف دانشمندان پركار اهلسنت به شمار
ميآيد.
 )1مشايخ و شاگردان بيهقي

بیهقی از اساتيد بسياري علم آموخته است ،شمار
شيوخ و اساتيد وي را افزون بر  100تن دانستهاند
كه همگي از بزرگان قرن چهارم و نيمه اول قرن
پنجم قمري بودند 3.وي فقه را از ابوالفتح ناصر بن
حسين عمري (د ۴۴۴ق) و ابوالقاسم فوراني ـ كه
4
خود شاگرد بيهقي در علم الحديث بود ـ فرا گرفت.
 .1سیر أعالم النبالء ،ج ،۱۸ص.۱۶۷
« .2احمد بن حسین بیهقی» ،ج.5
 .3برخی این تعداد را بر مبنای اســتقراي تألیفات مهم بیهقی از قبیل:
الســنن الکبري ،السنن الصغیر ،معرفة السنن و اآلثار ،و الجامع لشعب
اإلیمان ،حتی تا بیش از  200نفر دانســتهاند (الســنن الصغیر ،ج،1
ص ،29مقدمه قلعجی).
 .4در 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.

حدیث داشته است.
بیهقی شاگردان زيادي داشته است كه برخي از آنها
عبارتند از :ابوعلي انصاري ،نوه او ابوالحسن عبيداهلل
بن محمد بن احمد ،ابوعبداهلل فزاري ،ابوالقاسم
شحامي 13،ابوالمعالي محمد بن اسماعيل فارسي،
عبدالمنعم قشيري و اسماعيل پسر بزرگ بيهقي.
سمعاني  10نفر از شاگردان بيهقي را ديده و از آنها
حديث شنيده است و برخي از اسناد روايي ذهبي
(د ۷۴۸ق) نيز به بيهقي منتهي ميشود 14.برخی از
محققان مدعی هستند گرایش بیهقی به وطن خود؛
یعنی بیهق ،در خالل آثار او چشمگیر است و او
کوشش داشته تا میراث حدیثی بیهق را بزرگ نماید.
از این رو ،در آثارش بارها سندهایی ارائه کرده است
که در سلسله مشایخ آنها ،دو یا سه محدث از مردم
بیهق جای داشتهاند 15.با این حال با مراجعه به مستند
این پژوهشگران ،چیزی جز یک مورد یافت نشد و
آن عبارت بود از حدیثی که تنها دو نفر از اهالی بیهق
در سند آن قرار دارند 16.بنابراين به نظر میرسد ذکر
یک مورد و تعمیم آن و استخراج قاعدهای کلی بر
این مبنا ،نمیتواند مالک درستی برای چنین قضاوتی
باشد.

ابوعبدالرحمن سلمي (۴۱۲-۳۰۳ق) ،عبدالملك بن
ابيعثمان خرگوشي نيشابوري (د ۴۰۷ق) ،سهل
بن محمد صعلوكي (د ۴۰۴ق) و ابنفورك انصاري
اصفهاني406-332( 5ق) از جمله مهمترين اساتيد
وي ميباشند.
بيهقي همانند رسم حافظان حديث پيش از خود،
ابتدا از سن  15سالگي به مسافرتهاي حديثي به
نواحي مختلف سرزمینهای اسالمي و فراگيري
و جمع حديث پرداخت و سپس مرحله تدوين و
تصنيف را آغاز كرد 6.وي براي فراگيري حديث و
علوم آن ،به شهرهاي متعددي در خراسان ،عراق،
حجاز و جبال سفر كرد 7،از جمله نوقان ،اسفراین،
طوس ،مهرجان ،اسدآباد همدان ،دامغان ،اصفهان،
8
ری ،طبران ،نیشابور ،رودبار ،بغداد ،کوفه و مکه.
بنابراين میتوان احتمال داد که وی در این سفرها
بهخصوص در شهرهایی مانند بغداد و کوفه که دیار
عالمان شیعه بوده است ،با آنها دیدار داشته و از
آنان حدیث شنیده باشد ،چنانکه برخی ابوعبداهلل
9
غضائری را در زمره مشایخ وی ذکر کردهاند.
همچنین وي در حديث ،از شاگردان بزرگ و
برجسته حاكم نيشابوري بود ،گرچه برخي گفتهاند
كه در انواع دانشهاي ديگر بر او برتري داشته
است 10.وي از حاكم بيش از ديگر مشايخ خود
نقل خبر كرده است ،گرچه برخي نيز گفتهاند وي از
ابوالحسن محمد بن حسين علوي بيشتر روايت كرده
است 11.وی از ابوالفتح حفار (د ۴۱۴ق) نیز استماع

بیهقی شافعی مذهب بوده و بهخاطر عالقه بسیاری
که به این مذهب و شخص شافعی داشته ،در آثار
متعدد در مقام دفاع از شافعی و مکتب او برآمده
است 17.با این حال به عقیده برخی از محققان ،وجود

 .5بيهقی در كتاب شــعب اإلیمان احاديث بســياری را به نقل از او
آورده است.
 .6شعب اإلیمان ،تصحیح دمرداش ،ج ،1ص ،13مقدمه دمرداش.
« .7احمد بن حسین بیهقی» ،ج.5
 .8شعب اإلیمان ،تصحیح دمرداش ،ج ،1ص ،11مقدمه دمرداش.
 .9همان ،ج ،1ص ،۱۵مقدمه دمرداش.
 .10نک :سیر أعالم النبالء ،ج ،۱۸ص.۱۶۷
 .11برای آگاهی بیشتر از مشــایخ بیهقی و نیز شهرهایی که در آنها
به فراگیری حدیث پرداخته اســت ر.ک :الســنن الصغیر ،ج ،1مقدمه
قلعجی.

 .12األعالم ،ج ،۸ص.۹۲
 .13وي يكي از راويان كتاب شعب اإلیمان استاد خويش است.
« .14احمد بن حسین بیهقی» ،ج.5
« .15ابوبکر بیهقی» ،ج.13
« .16اخبرنــا ابوعبــداهلل بن عبــداهلل الســدیری انبأنــا ابوحامد
الخســروجردی ،حدثنا داود بن الحسین الخسروجردی ،ثنا حمید بن
زنجویه ،ثنا ابوشیخ الحرانی ،ثنا محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق
عن ســعید بن یسار قال( »... :شــعب اإلیمان ،تصحیح زغلول ،ج،۱
ص ،۸۴ح.)۷۴
 .17همان ،ج ،1ص ،16مقدمه بنداری.
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 )2شخصیت علمی بیهقی
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راویان صوفی مسلکی چون ابوعبدالرحمن سلمی و
عبداهلل بن یوسف اصفهانی در شمار شیوخ بیهقی و نیز
خواجه عبداهلل انصاری و عبدالمنعم قشیری در شمار
راویان او ،نشان از گونهای پیوند او و صوفیه دارد.
همچنین گرچه بیهقی در تعریف زهد بر احادیث نبوی
تکیه دارد ،اما نقل اقوال زهاد و صوفیانی چون حسن
بصری ،مالک بن دینار ،ذوالنون مصری ،رابعه عدویه
و صفار بغدادی نیز میتواند تأییدی بر نظر پیشگفته
18
باشد.
وی در حوزه کالم نیز تبحر داشت و آثاری از جمله
کتاب دالئل النبوة 19به وی منتسب است .نمونهای از
باورهای کالمی وی ،دیدگاه او در خصوص شفاعت
در قیامت است .وی ضمن مباحثی از کتاب خود
ِ
الناس بعد ما یُبعثون
در جلد اول« ،باب فی حش ِر
ِمن قُبورهم» ،بهطور مبسوط درباره شفاعت و مقام
8
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محمود بحث کرده است و با استناد به آیاتی از قبیل
ٍ 20
«ولَ َس ْو َف ُی ْع ِط َ
«إ َِّل َمنِ ْار َت َضى ِم ْن َر ُس
یک
ول» و َ
َرب ُّ َ
ک َف َت ْر َضی» 21چنین میگوید« :ثم التعذیب ال
یکون مؤبدا بدلیل اخبار الشفاعة و ما ورد فی معناها
من کتاب اهلل عزوجل»؛ یعنی این عذاب کردن ،به
دلیل آیات قرآن و نیز روایات وارده در باب شفاعت،
ابدی نخواهد بود.
بيهقي عالوه بر فقه ،اصول و حديث ،به علم رجال
نيز آگاهي داشته و گرچه كتاب مستقلي در علم
رجال براي او گزارش نشده ،اما در آثار خود و
از جمله شعب اإليمان به تضعيف و توثيق برخي
از راويان پرداخته است .وی در عین وسعت دایره
حدیثشناسی ،از برخی آثار برجسته اهلسنت
مانند سنن نسائی ،سنن ابنماجه و سنن ترمذی
بیبهره بوده ،گرچه از سنن ابیداود با اسناد عالی

 .18ر.ک« :ابوبکر بیهقی» ،ج.13
 .19برای آگاهی در خصوص این کتاب نک« :ابوبکر بیهقی و دالئل
النبوة».
 .20جن.۲۷ ،
 .21ضحی.۵ ،

اطالع داشته است.

22

 )3آثار و تصنیفات بیهقی

بیهقی به کثرت تألیف شهرت داشته و در موضوعات
23
مختلفی چون فقه ،حدیث و عقاید ،بالغ بر  40اثر
برای وی ذکر شده است 24.اكثر آثار بيهقي رنگ
حديثي و فقهي دارد و او در آنها به شيوه معمول در
مصنفات قديمي ،حديث را با فقه الحديث به صورت
توأمان آورده است 25.وی نیز به روش محدثان دو
قرن چهارم و پنجم ،احادیثی را که محدثان پیشین
کمتر به آنها توجه کرده بودند ،در قالب تألیفات جدید
تدوین کرد 26و با توجه به آنکه در اثنای روایات،
به ذکر آراء سلف صحابه و تابعان پرداخته است،
کتابهای او بهویژه السنن الکبری ،السنن الصغیر و
شعب اإلیمان منابع قابل اطمینانی برای پیبردن به
27
این نظرات میباشند.
بیهقی همچنین چند کتاب مستقل در جمع آراء شافعی
دارد و عالوه برآن در کتابهای حدیثی او ،نیز فتاوای
شافعی محور انتخاب روایات شده است 28.از آثار
29
مهم حديثي او ميتوان به كتابهاي السنن الكبري،
« .22احمد بن حسین بیهقی» ،ج.5
 .23برخی این رقم را بالغ بر هزار جزء دانســتهاند (الوافی بالوفیات،
ج ،۶ص .)۲۲۰این رقم ،اگرچه شاید کمی مبالغهآمیز به نظر ميرسد،
اما جای تعجب هم ندارد؛ زیرا وی  ۷۴سال عمر کرد و از اولین بار که
در سن  ۱۵سالگی به فراگیری حدیث پرداخت ،تا پایان عمر ،شیوخ
بســیاری را مالقات کرد و تمام عمر خود را صرف تصنیف و تألیف
نمود (نک :کتاب الزهد الکبیر ،ص ،۳۶مقدمه حیدر ،الســنن الصغیر،
ج ،1ص ،۷۱مقدمه قلعجي؛ شــعب اإلیمان ،تصحیح دمرداش ،ج،1
ص ،۱۸مقدمه دمرداش).
 .24نک :شــعب اإلیمــان ،تصحیح دمــرداش ،ج ،1ص ،۱۸مقدمه
دمرداش؛ السنن الصغیر ،ج ،1صص ،۷۰-۶۸مقدمه قلعجی .نیز نک:
«آثار ابوبکر احمد بن حسین بیهقی».
 .25جوامع حديثی اهلسنت ،صص۲۱۷و.۲۱۸
 .26مباحثی در تاریخ حدیث ،ص.۳۴
 .27شناخت حدیث ،ص.۱۱۴
 .28به گفته برخی از پژوهشــگران ،وی اولین کسی است که نصوص
شافعی را در  10مجلد گردآوری کرده است (نک :کتاب الزهد الکبیر،
ص ،۵۹مقدمه حیدر).
 .29جامعترین کتاب احادیــث فقهی با حدود  ۲۲۰۰۰حدیث که با
استفاده از  ۷۴مرجع قبل از خود تدوین شده است.

السنن الصغیر ،معرفة السنن و اآلثار 30،المدخل الي
السنن الكبري و شعب اإليمان اشاره كرد .برخی
از آثار کالمی او عبارتند از :دالئل النبوة ،ما ورد
31
في حياة األنبياء بعد وفاتهم و اثبات عذاب القبر.
بیهقی همچنین اثر دیگری با نام خالفیات دارد که
از جمله آثار برجسته ،ابتکاری و بینظیر وی به
شمار میآید و در آن به مسائل مورد اختالف میان
فقه شافعی و حنفی پرداخته است .بنابراین وی را
میتوان از پیشگامان فقه تطبیقی یا مقارن در قرن
پنجم دانست 32.وی صاحب اثر دیگری در مباحث
اعتقادی با نام اإلعتقاد و الهدایة الی سبیل الرشاد علی
مذهب السلف من أهل السنة و الجماعة است .عالوه
بر آنها ،آثار دیگری نیز به بیهقی نسبت داده شده است
33
که انتساب آنها به وی چندان مشخص نیست.
 )4بیهقی در نگاه دیگران

 .30این کتاب از منابع فقه تطبیقی اســت که به گفته سبکی ،هیچ فقیه
شافعی از آن بینیاز نیســت .بیهقی در این کتاب به نقد و رد سخنان
احمد بن ســامه طحاوی حنفی که در رد شافعی و اصحاب او بیان
داشــته ،پرداخته و احادیث مسندی را که شافعی در موضوع اصول و
فــروع دین نقل کرده ،آورده و به جرح و تعدیل راویان و بیان صحت
و ضعف آنها پرداخته است .وی همچنین با نظر و اجتهاد خود ،برخی
از راویانی را که دیگران مورد وثوق ندانســتهاند ،توثیق کرده اســت
(«احمد بن حســین بیهقی» ،ج .)5مطابق آنچه مؤلف در مقدمه خود
ذکر کرده اســت ،علت تصنیف این کتاب ،مواجهه با کتابی است به نام
«شرح معانی اآلثار» اثر ابوجعفر طحاوی عالم و پیشوای حنفیان که
 ۶۰ســال قبل از والدت بیهقی وفات یافته بود .از نظر بیهقی ،وی در
آن اثر ،به تضعیف اخبار صحیح و تصحیح اخبار ضعیف مطابق با آراء
خود پرداخته و حمالتی را متوجه شــافعی کرده بود ،بنابراين بیهقی
برای پاسخ به ایرادات طحاوی استخاره میکند و جوابهای مبسوط و
مفصلی بر آن مینویسد و او را به جهل در علم الحدیث متهم میکند.
این پاســخها به «ردود بیهقی علی الطحاوی» نیز شهرت یافته است
(نک :معرفة السنن و اآلثار ،ج ،1صص ،۶۰-۵۴مقدمه قلعجی).
 .31نک :كشــف الظنون ،ج ،۱ص۹؛ ج ،۲ص۱۴۵۵؛ جوامع حديثی
اهلسنت ،صص۲۱۷و۲۱۸؛ تاریخ عمومی حدیث ،ص.۱۵۹
« .32احمد بن حسین بیهقی» ،ج.5
« .33آثار ابوبکر احمد بن حسین بیهقی».

 .34طبقات الفقهاء الشــافعیین ،ج ،۲ص۴۳۰؛ الوافی بالوفیات ،ج،۶
ص.۲۲۰
 .35نک :كشف الظنون ،ج ،۲ص.۱۹۵۷
« .36احمد بن حسین بیهقی» ،ج.5
 .37السنن الصغیر ،ج ،1صص۷۲و ،۷۳مقدمه قلعجی.

9

ابوبکر بیهقی و شعب اإلیمان

بیهقی محدثي توانا و فقيهي مبرز بود كه بهويژه در
ترويج مذهب شافعي نقش بسزايي داشت ،بهطوري
كه گفته شده «هيچ فرد شافعي مذهبي وجود ندارد،

جز آنكه شافعي بر او منت دارد ،مگر ابوبكر بيهقي
كه به دليل انجام تصنيفات متعدد در نصرت مذهب
شافعي ،وی بر او منت دارد» 34.بيهقي در گردآوری
آثار شافعی بر دیگران پیشی گرفت و کاملترین
شرح از آرای شافعی در آثار وی یافت میشود که از
جمله میتوان به کتاب نصوص الشافعي در  10مجلد
اشاره کرد 35.بدین جهت ابنخلکان و سبکی به نقل
از ذهبی ،او را اولین گردآورنده آثار شافعی میدانند
و شاید منظور این بوده که هیچکس قبل از او ،آثار
36
شافعی را در یک مجموعه عظیم جمع نکرده است.
از پسر بیهقی شیخ القضاة ابوعلی نقل شده که گفته
است :پدرم برایم چنین نقل کرد :هنگامی که تألیف
کتاب معرفة السنن و اآلثار را شروع کرده و بخشهایی
از آن را به پایان بردم ،یکی از دوستان صالح من
فقیه ابامحمد احمد بن علی گفت که شافعی را در
خواب دیده ،در حالی که اجزائی از این کتاب را
در دست داشته و میگفته است :هفت جزء از کتاب
احمد را کتابت کردم یا خواندم .صبح همان روز نیز،
دوست دیگرم عمر بن محمد ،شافعی را در خواب
دیده که در مسجد جامع خسروجرد بر تختی نشسته
و میگفته است :امروز از کتاب احمد ،فالن و فالن
مطلب را استفاده کردم .همچنین پسر بیهقی میگوید:
از پدرم شنیدم که میگفت از ابامحمد حسین بن
احمد سمرقندی از ابوبکر محمد بن عبدالعزیز مروزی
شنیده که میگفته است :در خواب دیدم که تابوتی
از نور را به آسمان میبرند .گفتم این چیست؟ گفتند
37
اینها تصانیف بیهقی است.
با این حال ،برخی نیز به مخالفت با بیهقی برخاستند.
از جمله شيخ عالءالدين علي بن عثمان معروف به
ابنترکمانی حنفی (د ۷۵۰ق) کتاب بزرگی در رد

سنن بیهقی نوشت و آن را الجوهر النقی فی الرد علی
البیهقی نامید .زینالدین قاسم بن قطلوبغای حنفی (د
۸۷۹ق) ،این اثر را با نام ترجیع الجوهر النقی ،تلخیص
و بهصورت الفبایی تا حرف «م» تنظیم کرده که برای
اولین بار در نیمه اول قرن  ۱۳همراه اثر ابنترکمانی در  )1نام کتاب و پیشینه تألیف
38
بیهقی این اثر را الجامع المصنف فی شعب اإلیمان نام
 10مجلد در حیدرآباد دکن به چاپ رسیده است.
نهاده است که یک نامگذاری ذوقی و براساس روایت
معرفی كتاب شعب اإليمان
معروف «شعب اإلیمان» است که ائمه حدیث اهتمام
این کتاب جامعي از روايات اعتقادي و اخالقي و شامل ویژهای به آن داشته و در این خصوص تألیفاتی دارند.
 ۱۱۲۶۹حديث است كه به صورت مسند نقل شده است حافظ ابنحبان (د ۳۵۴ق) کتابی به نام وصف اإلیمان
و با توجه به نوع حدیث نقل شده در این کتاب ،یک و شعبه دارد که در  ۹۹شعبه نگاشته شده است ،به دنبال
جامع حدیثی نسبی 39موضوع محور به شمار میآید .او ،امام حلیمی (د ۴۰۳ق) المنهاج فی شعب اإلیمان را
این کتاب از جمله کتابهایی است که مؤلف آراء صحابه در  ۷۷شعبه تألیف نمود .افزون بر این کتاب ،میتوان
و تابعان را هم در اثنای روایات آورده است .ميتوان به رسالهای از ابنعربی با همین نام 41،عقد الجمان
گفت :كمتر موضوعي از موضوعات اعتقادي و اخالقي فی بیان شعب اإلیمان اثر محمد مرتضی زبیدی ،شعب
وجود دارد كه بيهقي بابي به آن اختصاص نداده و اإلیمان اثر قصری و شعب اإلیمان اثر یک عالم شیعی
رواياتي در آن خصوص نقل نكرده باشد .بنابراین که نامش مشخص نیست ،اشاره کرد 42.دو کتاب شعب
كتاب وي در بين متقدمان اهلسنت اثري جامع ،بديع اإلیمان اثر سعید صاغرجی و البرهان فی شعب اإلیمان
و منحصر به فرد به شمار ميآيد .بیهقی این اثر را تألیف علی شربجی نیز در دوران معاصر از جمله این
به شیوه المنهاج فی شعب اإلیمان حسین بن حسن آثار هستند.
حلیمی (د ۴۰۳ق) در بیان شاخههای ایمان به رشت ه در خصوص معرفی کتاب شعب اإلیمان بیهقی تنها
تحریر درآورده است و در واقع اساس هردو کتاب ،مطالب بسیار مختصری نوشته شده است ،از جمله
حدیثی از پیامبر(ص) است که ایمان را دارای شعبهها سایت ویکی نور ،در حد یک صفحه به معرفی این
و شقوق مختلفی دانسته است و کمترین آن «اماطة کتاب که با تصحیح زغلول چاپ شده ،پرداخته است.
االذی» میباشد .بیهقی در این کتاب ابتدا هر شاخه از همچنین مقاله «کتابشناسی آثار بیهقی» اثر سید جلیل
شعوبات ایمان را ذکر نموده و بعد کالم و توضیحات ساغروانیان ،در کنار دیگر آثار بیهقی ،اشاره مختصری
تفصیلی خود را به همراه شرح و دالیل دیگر به تفصیل به این اثر دارد .اما تا کنون مقاله یا اثری که به شکل
جامع به کتابشناسی این اثر بیهقی پرداخته باشد ،یافت
 .38كشف الظنون ،ج ،۲ص .۱۰۰۷نیز نک« :احمد بن حسین بیهقی» ،نشد و از این رو پژوهش حاضر میتواند در معرفی

بیان میدارد و سپس به شعبههای دیگر میپردازد.
اين كتاب در عصر حاضر همراه با تحقيقات سودمندي
توسط محققان مختلف به چاپ رسيده است كه در
بخش نسخههاي كتاب به آن اشاره خواهد شد.
40
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ج.5
 .39در اصطالح محدثــان جامع (مفرد جوامع) ،بــه کتابی گویند که
مشتمل بر تمامی موضوعات دینی و ابواب آن از جمله عقاید ،احکام،
سیر ،آداب ،تفسیر ،فتن ،اشراط الساعه ،مناقب و  ...باشد .بنابراین این
کتاب را که تنها دربر دارنده موضوعات اعتقادی اخالقی است ،میتوان
یک جامع نسبی دانست (برای تعریف جامع حدیثی نک :علوم الحدیث
و مصطلحه ،ص۱۲۲؛ مباحثی در تاریخ حدیث ،ص.)۳۴۷

 .40مباحثــی در تاریخ حدیث ،ص۱۱۰؛ جوامع حديثی اهلســنت،
ص۲۲۳؛ تاریخ عمومی حدیث ،ص۱۵۹؛ شــناخت حدیث ،ص۱۱۴؛
کتاب الزهد الکبیر،صص۴۱و ،۴۲مقدمه حیدر.
 .41نک :شعب اإلیمان ،تصحیح دمرداش ،ج ،1ص ،8مقدمه دمرداش.
 .42این اثر خطی با شــماره بازیابی  5-10727و شماره کتابشناسی
 727/16ف در کتابخانه ملی ایران نگهداری میشود.

این اثر ارزشمند حدیثی اخالقی به محققان ،نقش
مؤثری داشته باشد.
 )2تاریخ تألیف کتاب

 )3طریق کتاب

بنابر آنچه محقق کتاب شعب اإلیمان بیان کرده ،این
کتاب از طرق مختلف و به شیوه قرائت نقل شده است
که به عنوان نمونه میتوان به این طریق اشاره کرد:
«اخبرنا شیخ اإلمام العالم الحافظ الثقة ابوالقاسم علی
بن الحسین بن هبة اهلل ابن عبداهلل بن حسین الشافعی
قرائة علیه و انا اسمع 44قال حدثنا الشیخ ابوالقاسم
زاهر بن طاهر بن محمد بن محمد الشحامی بقرائتی
علیه فی نیسابور قال اخبرنا الشیخ اإلمام ابوبکر احمد
بن الحسین بن علی بن موسی البیهقی الحافظ قال
اخبرنا اإلمام الحافظ ابومحمد القاسم بن الحافظ ابی
القاسم علی بن الحسین الشافعی قرائتا علیه قال اخبرنا
الفقیه ابوعبداهلل محمد بن الفضل الفراوی و ابوالقاسم
 .43نک :همان ،ج ،1مقدمه.
 .44البته در این طریق ،راوی برای دقت بیشتر ،روز و محل این قرائت
را هم آورده که روز یکشــنبه  8جمادی األولی ســال 571ق در شهر
دمشق است.

 )4انگیزه مؤلف و ساختار كتاب

انگیزه اصلی بیهقی در تألیف این کتاب ،مواجهه با
کتابی در باب شعبههای ایمان نوشته فقیه شافعی
ابوعبداهلل حلیمی بود که اعجاب وی را برانگیخت و
نسبت به وجود تعداد بیشتری از این نوع کتابها در
جامعه آن روز ،احساس ضرورت کرد؛ زیرا به نظر وی
در آن دوران ،مناقشات و مناظرات زیادی پیرامون
اصول دین ،معنای ایمان و کیفیت آن ،و چگونگی کم و
زیاد شدن ایمان وجود داشت .بنابراین وی بر آن شد،
تا در هر شاخه از شاخههای ایمان ،بحث مبسوطی را
بیاورد و به شرح و توضیح آن همراه با ذکر دالیل خود
بپردازد و برخالف حلیمی که سندی برای مطالب خود
ارائه نداده ،روایات خود را بهطور مستند و همراه با
45
طریق آنها بیاورد.
بیهقی در مقدمه کوتاهی که بر کتاب خود دارد ،پس از
تأکید بر لزوم چنین تألیفاتی ،انگیزه خود را اینگونه
بیان داشته است« :دیدم حاکم اباعبداهلل حسین بن
حسن حلیمی در کتاب خود المنهاج فی شعب اإلیمان
درباره هرکدام از شعبههای ایمان که در حدیثی از
پیامبر(ص) به آن اشاره شده ،به حد کفایت بحث کرده
است .من نیز در باب بندی کتاب خویش از او پیروی
کردم» 46.از این رو ،بیهقی نیز کتاب خود را در ابواب
مختلفی تنظیم کرده است و پیش از ورود به ابواب
 .45السنن الصغیر ،ج ،1ص ،۶۸مقدمه قلعجی؛ شعب اإلیمان ،تصحیح
دمرداش ،ج ،1مقدمه.
 .46شعب اإلیمان ،تصحیح دمرداش ،ج ،1ص.27
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ظاهرا ً با توجه به آنچه مؤلف در مقدمه خود میگوید،
این کتاب در شمار آخرین تألیفات او قرار دارد؛ زیرا
فإن اهلل جل ثناءه و تقدست أسماءه
مینویسد« :اما بعد ّ
بفضله و لطفه وفقنی لتصنیف کتب مشتملة علی أخبار
مستعملة فی أصول الدین و فروعه ـ و الحمد هلل علی
ذلک کثیرا ً  -ثم إنّی احببت تصنیف کتاب جامع ألصل
اإلیمان و فروعه و ما جاء من األخبار فی بیانه و حسن
القیام به »...؛« 43اکنون که خداوند به فضل و لطف خود
مرا به تصنیف کتابهایی مشتمل بر روایاتی در اصول و
فروع دین موفق نمود ،مایلم کتابی جامع در اصل ایمان
و فروع آن و آنچه از اخبار در خصوص بیان ایمان
و عملی ساختن نیکوی آن آمده ،فراهم آورم  .»...از
این رو ،به لحاظ زمانی این کتاب را میتوان با توجه
به سال وفات مؤلف (۴۵۸ق) متعلق به عصر متقدمان
اهلسنت دانست.

زاهر بن طاهر الشحامی .»...
این شیوه نقل کتاب؛ یعنی قرائت که یکی از طرق
تحمل حدیث به شمار میآید ،حاکی از آن است که
کتاب شعب اإلیمان در عصرهای گذشته مورد اعتنا و
توجه دانشمندان و اهل حدیث بوده است و سعی در
قرائت و آموختن آن داشته و به صرف وجاده یا نقل
بخشهایی از آن اکتفا نمیکرده و مقید بودهاند که آن را
حتم ًا برای استادی بخوانند و تأیید مطالب آن را از آن
استاد اخذ کنند.
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مختلف ایمان ،ابتدا حدیث شعبههای ایمان را به سند
خویش از پیامبر(ص) نقل میکند .وی در ابتدای هر
باب ،آیاتی از قرآن متناسب با آن باب را میآورد و
با استناد به اقوال پیامبر(ص) ،سخنان صحابه ،تابعان
و حتی در مواردی اتباع تابعان و نیز اشعار شعرا،
توضیحاتی را در خصوص آن باب بیان میکند.
وی با اصل قرار دادن کتاب حلیمی ،به استخراج اسناد
روایات حلیمی از کتابهای معتبر و بهویژه بخاری و
مسلم پرداخته است .بنابراین صحیح بخاری و صحیح
مسلم ،از جمله منابع اصلی مؤلف در تألیف کتاب
میباشند و این نکته را میتوان از عبارات «هکذا
اخرجه البخاری» یا «اخرجه المسلم» در پایان نقل
بیشتر احادیث ،به خوبی دریافت.
احتما ًال بیهقی در تألیف شعب اإلیمان به کتاب مسائل
نافع بن ازرق دسترسی داشته و در برخی موارد از آن
به نقل روایات پرداخته است .گرچه خود بر این نکته
تصریحی ندارد ،اما ضمن نقل حدیثی میگوید« :قال
نافع بن االزرق :قال ابنعباس» 47.وی همچنین در
موارد معدودی با واسطه سفیان ثوری روایاتی را از
48
امام صادق(ع) نقل میکند.
در مجموع ،روایات و اخبار این کتاب مطابق شماره
مسلسل کتاب ،به  ۱۱۲۶۹مورد میرسد .این کتاب در
چاپهای اخیر در نه مجلد تنظیم شده است که دو مجلد
انتهايي آن ،به فهرست كاملي از اطراف روايات نقل
شده در كتاب اختصاص دارد.
روش بیهقی در کتاب شعب اإلیمان
مؤلف اثر خود را به شیوهای روشمند ارائه داده و
هدف او صرف جمعآوری روایات نبوده است .برخی
از اقدامات او در این کتاب ،به شرح زیر است:
 )1دقت سندی و اکتفا به نقل اخبار صحیح

بیهقی روایات و اخبار این کتاب را از طریق سماع
 .47ر.ک :همان ،ج ،1ص.186
 .48نک :همان ،ج ،1ح۶۵۰و.۶۵۱

از اساتید و مشایخ خویش نقل کرده و هرجا طریق
دیگری غیر از طریق خویش یافته ،با ذکر مأخذ آن
طریق را به دنبال نقل خود افزوده است 49.تقریب ًا عمده
روایات کتاب شعب اإلیمان با لفظ «اخبرنا» شروع
میشوند و واژههای دیگری که به سایر طرق تحمل
اشاره دارند ،بسیار معدودند .وی در این کتاب احادیث
را با سندهای بسیار و طرق جدید و منحصر به فرد
آورده و سعی در نقد سندی آنها نموده و علل سند
را نیز بیان داشته است .برای مثال پس از نقل یک
روایت با طریقی که خود صحیح میداند ،درباره سند
آن میگوید« :تفرد به عبدالرحمن بن زید بن اسلم عن
ابیه» و همچنین میگوید« :و روی من وجه آخر ضعیف
عن ابنعمرو» و سپس میافزاید« :و قد اخرجناه فی
50
کتاب البعث و النشور».
وی به روایات مرجوحه و ضعیف اعتماد نداشته و تنها
51
احادیثی را که صحیح میدانسته ،نقل میکرده است.
او خود را ملزم میدانسته تا روایتی را که به جعلی
بودن آن یقین دارد ،نقل نکند و این نکته را از مقدمه
کوتاهی که بر شعب اإلیمان نوشته میتوان دریافت.
وی در آنجا ،ضمن انتقاد از حلیمی به دلیل ذکر
نکردن اسناد ،میگوید« :انا علی رسم أهل الحدیث
احب ایراد ما احتاج الیه من المسانید و الحکایات
باسانیدها و االقتصار علی ما ال یغلب علی القلب کونه
کذبا ففی الحدیث الثابت عن سیدنا المصطفی(ص) أنه
قال «من حدث بحدیث و هو یری أنه کذب فهو أحد
الکاذبین»»؛« 52من مطابق روش مرسوم محدثان ،آنچه
را از مسانید و حکایات میآورم ،با سند ذکر میکنم
و تنها به ذکر روایاتی که احتمال کذب در آنها نرود،
بسنده میکنم؛ زیرا مطابق روایتی قطعی از پیامبر(ص)
چنین نقل شده است« :اگر کسی روایتی را که میداند
دروغ است ،نقل کند ،خود آن راوی نیز یکی از
« .49احمد بن حسین بیهقی» ،ج.5
 .50شعب اإلیمان ،تصحیح دمرداش ،ج ،1ص.۸۶
 .51السنن الصغیر ،ج ،1ص ،۷۱مقدمه قلعجی.
 .52شعب اإلیمان ،تصحیح دمرداش ،ج ،1ص.۳۸

دروغگویان خواهد بود»» .بر این اساس ،محققان این قد قیل .»...
کتاب گفتهاند وی هر حدیثی را که مکذوب نبوده ،در  )3ارجاع به دیگر بخشهای این کتاب و آثار دیگر
کتاب خود آورده است 53.اما با مراجعه به روایات خود
کتاب و بررسی آنها درمییابیم که این مالک چندان بیهقی در برخی موارد ،ذیل حدیثی نکتهای را ذکر
هم رعایت نشده است و در مواردی خود مؤلف به کرده و میگوید :تفصیل آن را در فالن بخش از همین
مشکالت سندی روایت نقل شده ،اذعان دارد .از جمله کتاب آوردهایم .به عنوان مثال ذیل احادیثی که در
ذیل حدیث  ۷۴۳چنین میگوید« :هذا موقوف و قد فضیلت کلمه «ال اله اال اهلل» نقل میکند ،میگوید:
54
روی من وجه آخر ضعیف مرفوعا الی النبی».
« ...و قد ذکرنا من فضائل هذه الکلمة فی الجزء
 )2بیان توضیحات کلی در موضوع مورد بحث
الخامس من کتاب االسماء و الصفات جملة کافیة
57
وی در برخی از بابهای کتاب خود ،در مواردی که فاقتصرناها علی ما ذکرنا »...؛ « ...ما در فضایل
احساس ضرورت کرده است ،قبل از ذکر احادیث این کلمه در جزء پنجم کتاب اسماء و صفات به مقدار
مربوط به آن باب ،ابتدا به بیان توضیحاتی کلی در کافی مطالبی را ذکر کردهایم و در اینجا به همین
خصوص آن موضوع میپردازد .از جمله ذیل باب مقدار بسنده کردیم .»...
«فصل فی معرفة اهلل عزوجل و معرفة صفاته و در برخی موارد وی برای آگاهی خواننده از تفصیل
اسمائه» ،در حدود یک صفحه ،توضیحاتی را در مورد مطلب ،او را به آثار دیگر خود ارجاع میدهد و این
حقیقت معرفت خداوند و چگونگی صفات باری تعالی حاکی از آن است که کتاب شعب اإلیمان به احتمال
زیاد یکی از آخرین تألیفات وی بوده است .به عنوان
بیان داشته است.
وی در بیان توضیحات خود ،از روش استداللی نمونه چنین میگوید« :و قد اخرجناه فی کتاب البعث
متکلمان معتزله 55ـ یعنی قالب محاورهای ـ و البته و النشور» 58.البعث و النشور یکی از تألیفات مستقل
با کمی تفاوت سود جسته است و استداللهای خود بیهقی است.
را در پاسخ به شبهات احتمالی مخالفان ،با شیوه «ان  )4استفاده از تاریخ ،لغت و شعر در تبیین احادیث
قیل»« ،قیل» مطرح میکند .به عنوان مثال در بحث بیهقی در برخی از بابهای کتاب خود ،به تناسب
آمرزش گناهان و اینکه آیا کبائر را هم شامل میشود احادیث تاریخی مربوط به آن موضوع را هم ذکر
یا خیر ،چنین آورده است« :فان قیل المعنی انه یغفر میکند .به عنوان مثال در «باب اإلیمان بالقرآن و
الصغائر لمجتنب الکبائر  ...قیل :المراد بالکبائر التی سائر الکتب المنزلة» ،زیرعنوانی را با نام «ذکر حدیث
شرط فی المغفرة اجتنابها هی الشرک  ...فان قیل :قد جمع القرآن» تدوین کرده و در آن ،به تفصیل احادیث
توعد اصحاب الکبائر بالنار و الخلود فیها  ...قیل :هذا مربوط به جمع قرآن در زمان ابوبکر و عمر توسط زید
59
الوعد ینصرف الی جمیع ما تقدم ذکره  ...فان قیل :و بن ثابت را آورده است.
وی در برخی موارد به توضیح واژگان دشوار و
غریب احادیث پرداخته است .به عنوان نمونه ذیل
 .53شعب اإلیمان ،تصحیح زغلول ،ج ،1ص ،12مقدمه بنداری.
 .54شعب اإلیمان ،تصحیح دمرداش ،ج ،1ص.۴۰۹
حدیث «ان االیمان یبدأ لمظة بیضاء فی القلب فکلما
56

 .56شعب اإلیمان ،تصحیح دمرداش ،ج ،۱صص۱۵۱ ،۱۵۰و.۲۲۴
 .57همان ،ج ،۱ص.۸۵
 .58همان ،ج ،1ص.۸۶
 .59نک :همان ،ج ،۱ص.۱۵۳

ابوبکر بیهقی و شعب اإلیمان

 .55البتــه برخی از پژوهشــگران معاصر ،بیهقــی را به لحاظ کالمی
طرفدار مکتب اشــاعره دانســتهاند و حتی بر این باورند که وی در
مباحث اعتقادی کتابهای خود و از جمله شــعب اإلیمان ،انتقاداتی را
متوجه معتزله و حنفیان عدلگرا کرده اســت (نــک« :ابوبکر بیهقی»،
ج.)13

13

14

ازداد االیمان عظما ازداد ذلک البیاض»؛ «ایمان با
نقطه سفیدی در قلب شروع میشود و هرچه ایمان
افزوده شود ،این سفیدی نیز فزونتر میشود» ،به
توضیح واژه «لمظة» پرداخته و میگوید« :اللمظة هی
الذوقة و هو ان یلمظ االنسان بلسانه شیئا یسیرا أی
یتذوقه فکذلک القلب یدخل من اإلیمان شیء یسیر
ثم یتسع فیه فیکثر»؛« 60لمظة همان الذوقة است و آن
عبارت است از اینکه انسان ،چیز کمی را با زبانش
بچشد (مزه کند) و قلب نیز اینگونه است؛ ابتدا اندکی
از ایمان داخل آن میشود و سپس در قلب گسترش
یافته و زیاد میگردد».
او همچنین به تناسب هر باب در بعضی موارد شعرهایی
از شعرای عرب را ذکر میکند 61.از جمله نکات جالب
توجه در اشعار نقل شده ،ابیات زیر است که در منابع
شیعی به امام صادق(ع) منسوب است و بیهقی آن را به
نقل از شاعران دیگری آورده است:
تعصی اإلله و أنت تظهر حبه /هذا محال فی الفعال بدیع
لو کان حبک صادقا ألطعته /إن المحب لمن احب
62
مطیع.

سال پانزدهم
شماره  -52پاییز و زمستان 1398

تحقیقات انجام شده پیرامون کتاب شعب
اإلیمان
به دلیل اهمیت و جایگاه کتاب شعب اإلیمان،
پژوهشگران مختلفی به شیوههای گوناگون از قبیل
تلخیص ،زوائد نویسی ،ترجمه ،شرح و  ...به این کتاب
پرداختهاند.
 )1زوائد نویسی

یکی از تألیفات رایج حدیثی بهویژه در قرن نهم ،زوائد
نویسی بوده است .از جمله میتوان به کتاب فوائد
المنتقی لزوائد البیهقی نوشته احمد بن ابیبکر بوصیری
(د ۸۴۰ق) اشاره کرد که زوائد سنن بیهقی نسبت به
 .60همان ،ج ،۱ص ،۵۷ح.۳۷
 .61نک :همان ،ج ،۱ص ،۱۸۶ح.۲۵۳-۲۵۱ ،۲۴۸-۲۴۵
 .62همان ،ج ،۱صص۳۳۰و.۳۳۱

کتب ششگانه است 63.همچنین گفته شده كه سیوطی
تألیفی در این زمینه به صورت ناقص و در یک مجلد
درباره کتاب شعب اإلیمان داشته که تنها یک سوم
کتاب را شامل میشده است و در حال حاضر اثری از
64
آن موجود نیست.
 )2تلخیص و ترجمه

تلخیص و ترجمه نیز در زمینه کتاب بیهقی انجام شده
است .از جمله ابوجعفر عمر قزوینی (د ۶۹۹ق) این
کتاب را خالصه کرده و مختصر شعب اإلیمان نامیده
است .قزوینی این اثر را به درخواست شخصی به نام
محمد بن قاسم که از وی تعداد شاخههای ایمان را
پرسیده بود و در آن اختالفنظرهایی وجود داشت،
تألیف کرده است .او در مجموع  ۷۷شعبه از آنچه
بیهقی آورده را گرفته و مطالب مهم آن را خالصه
کرده و در هر کدام به آیهای از قرآن و صحیحترین
حدیثی که از پیامبر(ص) در آن باب رسیده ،بسنده
کرده است .همچنین در برخی از شاخههای ایمان که
بیهقی آیه یا روایت یا حکایتی را نیاورده ،مطالبی از
این دست یا ابیات شعری را بر آن افزوده است .از این
کتاب امروزه چاپهای مختلفی موجود است .از جمله
نسخهای که به کوشش عبدالقادر ارناؤوط در دمشق
به چاپ رسیده است 65.نیز آنچه با تحقیق محمد منیر
دمشقی در دمشق چاپ شده است .همچنین نسخه
دیگری كه با تحقیق و تعلیق زکریا علی یوسف در
قاهره منتشر شده است 66.مختصر دیگری برای شعب
اإلیمان توسط ابوحفص ابنملقن تألیف شده که در
لبنان منتشر شده است .همچنین میتوان از دو مختصر
دیگر نام برد که یکی توسط شمسالدین قونوی و
دیگری توسط معینالدین محمد بن حمویه نگاشته
 .63جوامع حديثی اهلســنت ،ص۲۴۰؛ مباحثــی در تاریخ حدیث،
صص130و.۱۳۴
 .64شــعب اإلیمان ،تصحیح دمــرداش ،ج ،1ص ،8مقدمه دمرداش؛
مباحثی در تاریخ حدیث ،ص.۱۳۴
« .65ابوبکر بیهقی» ،ج.13
 .66شعب اإلیمان ،تصحیح دمرداش ،ج ،1ص ،۹مقدمه دمرداش؛ کتاب
الزهد الکبیر ،ص ،۴۱مقدمه حیدر.

شده است 67.مؤلف کشف الظنون ،از «ترجمان شعب
اإلیمان» نوشته سراجالدین عمر بن رسالن بلقینی (د
۸۰۵ق) نیز نام برده است .براي اين كتاب ترجمهای
به وسیله محمد ایجی نوشته شده که نسخههای آن
در کتابخانه آستان قدس رضوی ،اورخان ،بورسه و
ایاصوفیا موجود است .اخیرا ً نسخه مصححی از آن
68
به کوشش سید جلیل ساغروانیان منتشر شده است.
 )3تحقیقات دانشگاهی

نسخههای کتاب شعب اإليمان
از این کتاب نسخههای خطی موجود است که محققان
و مصححان براساس آن ،اقدام به چاپ این کتاب
کردهاند .از جمله مخطوطه نور ـ عثمانیه که تنها
حاوی جلد سوم کتاب شعب اإلیمان است و نسخه
 .67كشف الظنون ،ج ،۱ص.۵۷۴
 .68برای آگاهی بیشتر ر.ک« :آثار ابوبکر احمد بن حسین بیهقی».
 .69نک :همان.

 .70کتاب الزهد الکبیر ،ص ،۴۱مقدمه حیدر.
 .71همان.
 .72السنن الصغیر ،ج ،1ص ،68مقدمه قلعجی.
 .73محمدسعید بن بســیونی زغلول تالشهای زیادی درباره حدیث و
بهخصوص تصنیفات حدیثی چه در زمینه فهرســت نویســی احادیث
(موســوعة أطراف الحدیث) و چه در تنظیم فهرست مصنفات حدیثی
مختلف از جمله فهارس مســند امام احمد بن حنبل انجام داده است.
وی کار تحقیق و تصحیح کتاب شــعب اإلیمان را در مدت سه سال به
نحوی بســیار عالی به انجام رسانده است .به این منظور وی نسبت به
تصحیح اسامی بسیاری از شیوخ و رجال کتاب و مقابله آنها با فهرست
شیوخی که آماده کرده بوده ،اقدام کرده است .همچنین فهرستی هم برای
اعالم و شــرح حالها در کل کتاب و نیز فهرســتی از احادیث براساس
حــروف الفبا و بر مبنای طرف حدیث آماده کرده اســت .وی در این
کتاب به هر حدیثی یک شــماره مسلسل اختصاص داده و در مجموع
با این روش احادیث کتاب به  11269حدیث میرسد (شعب اإلیمان،
تصحیح زغلول ،ج ،1مقدمه بنداری).
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کتاب شعب اإلیمان بیهقی به دلیل اهمیتی که دارد،
مورد توجه مجامع علمی دانشگاهی هم قرار گرفته
است و دانشجویانی در خصوص آن پایاننامههایی
را به رشته تحرير درآوردهاند .از جمله میتوان به
این موارد اشاره نمود :الجامع لشعب اإلیمان للبیهقی:
باب تعظیم القرآن من اإلیمان ،تحقیق سعود بن
عبدالعزیز الدعجان ،الجامع لشعب اإلیمان للبیهقی:
شعب اإلخالص و السرور بالجنة و معالجة کل ذنب
بالتوبة و القرابین ،تحقیق عبدالسالم سلیمان عبداهلل
الغفیلی ،الجامع لشعب اإلیمان للبیهقی :من الشعبة
الثامنة إلی نهایة العاشرة ،تحقیق فالح بن اسماعیل
بن احمد ،الجامع لشعب اإلیمان للبیهقی :من الشعبة
الخوف إلی شعبة التوکل ،تحقیق عبداهلل بن سلیمان
سالم األحمدی ،الجامع لشعب اإلیمان للبیهقی :من
أول الکتاب إلی نهایة الشعبة السابعة ،تحقیق فالح
ثانی شامان ،و الجامع لشعب اإلیمان للبیهقی :من
حب النبی(ص) إلی نشر العلم ،تحقیق محمد بن
69
عبدالوهاب العقیل.

احمد الثالث در معهد المخطوطات قاهره که کامل و
دارای سه جزء بوده و در  ۱۱۸۴صفحه نگاشته شده
است و هر صفحه آن  ۳۳سطر دارد .همچنین چاپهاي
مختلفی از کتاب شعب اإلیمان موجود است.
 -1نسخه چاپ کتابخانه سید حبیب احمد در مدینه
70
در  ۱۴مجلد.
 -2نسخه آصفیه در کتابخانه شیخ عبدالرحیم صدیق
71
در مکه.
 -3نسخه چاپ دارالسلفیه هند که با تحقیق عبدالعلی
72
عبدالحمید حامد منتشر شده است.
 -4نسخه چاپ مطبعة العزیزیة ـ شاه علی بنده ـ
حیدرآباد (هند) كه با عنوان «الجامع لشعب اإلیمان»
به کوشش حافظ عزیز بیگ قادری نقشبندی همراه
با مقدمه و تعلیقاتی منتشر شده است .از مزایای این
چاپ ،استخراج بیشتر آیات قرآنی در حاشیه کتاب
است.
 -5نسخه چاپ دارالکتب العلمیه بیروت كه به کوشش
محمدسعید بن بسیونی زغلول 73در هفت مجلد به
همراه دو جلد فهارس (اشعار و احادیث) چاپ شده
است.
 -6نسخه چاپ دارالفکر بيروت كه با تصحیح حمدی
دمرداش منتشر شده است.
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نسخههای خطی مورد استفاده و انتخاب مناسبترین
آنها ،ارائه شرح حال نسبتاً مفصلی از بیهقی در مقدمه
کتاب ،شرح مناسبی از اعالم کتاب ،استخراج آیات
قرآنی همراه شماره آیه و نام سوره ،توضیح احادیث
مطابق علم الحدیث و نسبت دادن هر حدیث به مخرج
آن و ذکر درجه حدیث با استناد به آراء و اقوال ألبانی،
شرح الفاظ غریب که بیهقی در متن کتاب درباره آنها
توضیحی نداده است ،استخراج فهرست احادیث،
استخراج فهرست اعالم ،و استخراج فهرست تفصیلی
برای کتاب.
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 -7نسخه چاپ دارالسلفیه بمبئی هندوستان در 10
مجلد که ناقص است و در انتهای مجلد دهم ،وعده
داده شده که جلد  11هم به زودی منتشر میشود.
این کتاب به تحقیق و کوشش مختار احمد الندوی با
74
 5614حدیث منتشر شده است.
در میان چاپهای موجود از کتاب شعب اإلیمان
بیهقی ،دو نسخه دمرداش و زغلول از کیفیت بهتری
برخوردارند که هريك مزایایی نسبت به دیگری دارد.
از جمله آنکه به لحاظ کیفیت چاپ و مشخصات
ظاهری ،نسخه دمرداش ترجیح دارد .اما به لحاظ
شیوه تحقیق و مطالب ذکر شده در پاورقیها ،نسخه
زغلول با توضیحات بیشتری چه در زمینه رجال
حدیث و چه غیر آن ،همراه است .همچنین در نسخه
زغلول به جای مقدمه محقق ،مقدمهای عالمانه و
تفصیلی از دکتر بنداری آمده که در نوع خود قابل
توجه است .بنابراين محقق در مراجعه به کتاب شعب
اإلیمان ،بینیاز از مراجعه به هردو نسخه نیست؛
زیرا در واقع اطالعات اضافی فراهم آمده در هریک
از این نسخهها ،مکمل دیگری به شمار میآید .به
عنوان مثال در سند حدیثی از کتاب شعب اإلیمان از
فردی با لقب ابوتراب یاد شده است (سمعت اباتراب
یقول) و بیهقی مشخص نکرده كه منظور چه کسی
است .در نسخه بسیونی زغلول هم هیچ اشارهای در
این خصوص یافت نمیشود .اما با مراجعه به نسخه
دمرداش مالحظه میکنیم که محقق در پاورقی خود
منظور از این ابوتراب را شرح داده است و مصداقی
75
برای آن به دست میدهد.
در مجموع به نظر میرسد تصحیح دمرداش با توجه
به ویژگیهای ذیل ترجیح داشته باشد :استخراج تفاوت

مشترکات روایی کتاب شعب اإلیمان با منابع
76
شیعی
از آنجا که تمامی روایات موجود در مصادر حدیثی
فریقین (صرفنظر از اعتبارسنجی سندی و متنی) ،در
نهایت همگی به نوعی به پیامبر(ص) مستند میشوند.
بنابراین بدیهی است که مشترکاتی میان روایات در
منابع فریقین موجود باشد که تعداد آنها نیز به نظر
قابل توجه میرسد و استقصا و احصای آنها خود
میتواند موضوع پژوهشهای مستقل دیگری واقع
شود .از این رو ،دور از ذهن نیست که برخی از آنچه
در کتاب شعب اإلیمان بیهقی آمده است ،چه به نقل
از وی یا به نقل از منابع دیگر ،مشابههایی در منابع
شیعی داشته باشد .در مواردی این نقلها به صراحت
از شعب اإلیمان بیهقی صورت پذیرفته است ،مانند
برخی از منقوالت عالمه مجلسی در بحار األنوار که
77
با تعبیرهایی چون «و في شعب اإلیمان للبیهقی»،
«روی البیهقی فی شعب اإلیمان»« 78،روی  ...البيهقي
في الشعب» 79و «ما رواه البيهقي في الشعب» 80آمده

 .74برای آگاهی بیشــتر در مورد نســخهها و چاپهای این کتاب نک:
شــعب اإلیمان ،تصحیح دمرداش ،ج ،1مقدمه دمرداش؛ تاریخ األدب
العربی ،ج ،۶صص.۲۳۳-۲۲۹
 .75ر.ک :شــعب اإلیمان ،تصحیح دمــرداش ،ج ،1ص ،۱۸۱ح۲۲۳؛
شعب اإلیمان ،تصحیح زغلول ،ج ،1ص.۲۲۶

 .76اســتقصای تام این موارد ،خود میتواند موضوع مقالهای مستقل
باشد که در اینجا تنها به گوشهای از موارد یافت شده ،اشاره میشود.
 .77بحار األنوار ،ج ،۶۱ص.۱۹۵
 .78همان ،ج ،۵۶ص.۲۰۹
 .79همان ،ج ،۶۲ص.۸
 .80همان ،ج ،۶۲ص.۸۳

دیدگاههای دیگران درباره کتاب شعب اإلیمان
سبکی در طبقات الشافعیة سوگند یاد کرده است که سه
اثر بیهقی یعنی اإلعتقاد ،دالئل النبوة و شعب اإلیمان
کتابهایی هستند که نظیری برای هیچکدام از آنها یافت
نمیشود 84.عبدالمعطی امین قلعجی درباره کتاب شعب
اإلیمان میگوید« :این اثر ،کتاب بینظیری در بیان
فروعات و شاخههای ایمان است که رسول خدا(ص)
ضمن حدیثی آنها را برشمردهاند و در نوع خود منحصر
به فرد است» 85.عدهای نیز کتاب دائرةالمعارفگونه
شعب اإلیمان را پس از السنن الکبری ،تأثیرگذارترین

نتیجهگیری
 .1کتاب شعب اإلیمان بیهقی که از جمله آخرین
تألیفات او و مربوط به عصر متقدمان اهلسنت است
و مؤلف آن را به شیوه المنهاج فی شعب اإلیمان
حسین بن حسن حلیمی در بیان شاخههای ایمان به
رشته تحریر درآورده است ،بیانگر گوشهای از تالش
محدثان اهلسنت در حفظ و تدوین حدیث بوده و
تبیینی از شیوه کار آنها بهویژه در دوران طالیی حدیث
است.
 .2شعب اإلیمان ،یک جامع حدیثی نسبی موضوع
محور شامل مجموعهای از روايات اعتقادي و اخالقي
است و  11269حديث را در خود جای داده است كه
به صورت مسند نقل شدهاند و در زمره ادبیات اخالقی
اصحاب حدیث قرار میگیرد.
 .3بیهقی در شعب اإلیمان برای هریک از موضوعات
اعتقادي و اخالقي ،بابی اختصاص داده و رواياتي در
آن خصوص همراه با توضیحات فقهالحدیثی و بعض ًا
رجالی نقل كرده است .بنابراین كتاب وي در بين

مختلف فریقین مانند عیون أخبار الرضا ،الخصال ،سنن
ابنماجه ،کنز العمال و تاریخ بغداد و همچنین شعب
اإلیمان آمده است .گاهی نیز روایاتی است که از بیهقی
نقل شده و نام وی در سند آن روایت دیده میشود ،اما
تصریحی بر نام کتاب وی و اینکه آن روایت در کدام
منبع روایی نقل شده است ،دیده نمیشود ،مانند آنچه
در کتاب اثبات الهداة البته به نقل از عیون أخبار الرضا
دیده میشود که در چندین روایت ،نام بیهقی آمده که
از شخصی به نام محمد بن یحیی صولی روایاتی را نقل
کرده است 82.بیهقی همچنین روایاتی از امام علی(ع) با
83
عنوان امیرالمؤمنین نقل کرده است.

 .81برخی از پژوهشــگران معتقدند :بیشتر استنادات عالمه مجلسی به
آثار اهلسنت ،به صورت باواسطه بوده است ،نه نقل مستقیم ،و فهرستی
نیــز از این منابع فراهم آوردهاند .نكته جالب توجه اينکه بهرغم وجود
نام کتاب شعب اإلیمان در بحار األ نوار ،نامی از این کتاب در فهرست
عالمه دیده نمیشــود .برای آگاهی بیشتر ر.ک :در پرتو حدیث ،ج،۱
صص ۱۹۷به بعد؛ «اســتفاده عالمه مجلسی از منابع اهلسنت» ،ج،۲
صص۲۶۰-۲۴۷؛ «دیدگاه عالمه مجلسی در استفاده از اخبار و منابع
اهلسنت در بحار األنوار» ،صص.۴۴-۲۷
 .82بــه عنوان نمونه نــک :إثبات الهداة ،ج ،۴ص۳۳۷؛ تفســیر کنز
الدقائق ،ج ،۱۰ص۱۸۰؛ بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۱۴۰
 .83شعب اإلیمان ،تصحیح دمرداش ،ج ،1ص ،184ح.239
 .84کتاب الزهد الکبیر ،ص ،۴۰مقدمه حیدر.
 .85السنن الصغیر ،ج ،1صص۶۷و ،۶۸مقدمه قلعجی.

« .86ابوبکر بیهقی» ،ج.13
 .87شعب اإلیمان ،تصحیح زغلول ،ج ،1صص6و ،11مقدمه بنداری.
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است 81.گاهی منقوالتی مشترک بین منابع روایی است،
مانند روایت ْ
ان إِ ْق َر ٌار بِال ِّل َس ِ
ان َو َم ْع ِرفَ ٌة بِال ْ َق ْل ِب
ِيم ُ
«ال َ
َو َع َم ٌل ب ِ ْ َ
ال ْر َك ِ
ان» که به نقل از پیامبر(ص) در منابع

اثر بیهقی دانسته و آن را در کنار دیگر آثار پرشمار
روایی وی ،از جمله دالیل ماندگاری نام وی در عالم
حدیث برشمرده و معتقدند این کتاب بیشتر در زمره
ادبیات اخالقی اصحاب حدیث جای دارد ،تا یک اثر
86
مستقل حدیثی.
دکتر بنداری در مقدمهای که بر شعب اإلیمان نوشته،
آن را از مهمترین موسوعات سندی و طریق الحدیثی
و گنج عظیمی حاوی مجموعه بسیار مهمی از سنت
پیامبر(ص) بهویژه در شاخههای ایمان دانسته و
پیدایش چنین کتابی را به امت اسالمی تبریک گفته
است .به نظر وی کتاب شعب اإلیمان اساس یک بنای
عقیدتی پراهمیت در نظام اخالقی و اسالمی را تشکیل
میدهد و نقش مهمی در تحکیم پایههای ایمان دارد
87
که دین اسالم بر آن استوار است.

متقدمان اهلسنت اثري جامع ،بديع و منحصر به فرد
به شمار ميآيد.
 .4شیوه نقل کتاب یعنی قرائت که یکی از طرق تحمل
حدیث به شمار میآید ،حاکی از آن است که کتاب
شعب اإلیمان در عصرهای گذشته مورد اعتنا و توجه
دانشمندان و اهل حدیث بوده است و سعی در قرائت و
آموختن آن داشته و به صرف وجاده یا نقل بخشهایی
از آن اکتفا نمیکردهاند.
 .5برخی از مبانی و روشهای مؤلف در این کتاب
عبارتند از :پرهیز از نقل روایات جعلی و اکتفا به

اخبار صحیح ،ذکر اسناد و طرق به همراه اشاره به
شیوه تحمل ،تبویب و دستهبندی احادیث به همراه ذکر
دیدگاه خود ،ذکر پارهای توضیحات غریبالحدیثی،
ارجاع به دیگر آثار خود و نیز بخشهای دیگر همین
کتاب ،بیان توضیحات کلی در موضوع مورد بحث ،ذکر
پارهای مباحث تاریخی ،و استناد به اشعار شاعران.
 .6گرچه گفته شده بیهقی گرایش زیادی به موطن خود
یعنی بیهق داشته که در خالل آثار او چشمگیر است و
اسانید زیادی در آثار او با مشایخ یا محدثان متعددی
از بیهق وجود دارد ،اما جز چند مورد اندک یافت نشد.

کتابنامه
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 «آثار ابوبکر احمد بن حسین بیهقی» ،سید جلیلساغروانیان ،مجله آینه پژوهش ،شماره ،103
1386ش.
 «ابوبکر بیهقی و دالئل النبوة» ،محمدعلی چلونگرو مهناز کوهی ،مجله آینه پژوهش ،شماره ،134
۱۳۹۱ش.
 «ابوبکر بيهقي» ،احمد پاكتچي ،در :دائرة المعارفبزرگ اسالمي ،ج ،۱۳زیرنظر سید محمدکاظم موسوی
بجنوردی ،تهران ،مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی،
۱۳۶۷ش.
 إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،محمد بن حسنحرعاملی ،بیروت ،مؤسسة األعلمی للمطبوعات،
1425ق.
 «احمد بن حسین بیهقی» ،مرتضي دهقان ،در:دانشنامه جهان اسالم ،ج ،5زيرنظر غالمعلي حداد
عادل ،تهران ،بنیاد دائرة المعارف اسالمی۱۳۷۹ ،ش.
 «استفاده عالمه مجلسی از منابع اهلسنت»،عبدالهادی مسعودی ،در :یادنامه مجلسی :مجموعه
مقاالت ،گفتگوها و سخنرانیهای همایش بزرگداشت
عالمه مجلسی ،به اهتمام مهدی مهریزی و هادی ربانی،

تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی۱۳۷۹ ،ش.
 األعالم ،خیرالدین زرکلی ،بیروت ،دارالعلم للمالیین،۱۹۸۰م.
 بحار األنوار ،محمدباقر بن محمدتقی مجلسی،بیروت ،مؤسسة الوفاء1403 ،ق.
 تاریخ األدب العربی ،کارل بروکلمان ،ترجمهبه عربی :عبدالحلیم نجار ،قم ،مؤسسة دارالکتاب
اإلسالمی2006 ،م.
 تاريخ عمومي حديث با رويكرد تحليلي ،مجيدمعارف ،تهران ،كوير۱۳۸۷ ،ش.
 تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ،محمد بنمحمدرضا قمی مشهدی ،تهران ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی1368 ،ش.
 جوامع حديثي اهلسنت ،مجيد معارف ،تهران،سمت؛ دانشكده علوم حديث۱۳۸۳ ،ش.
 در پرتو حدیث ،عبدالهادی مسعودی ،قم ،دارالحدیث،۱۳۹۱ش.
 «دیدگاه عالمه مجلسی در استفاده از اخبار و منابعاهلسنت در بحار األنوار» ،احسان سرخهای ،مجله
حدیث حوزه ،شماره 1396 ،14ش.
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ابوبکر بیهقی و شعب اإلیمان

 السنن الصغیر ،احمد بن حسین بیهقی ،تحقيق:عبدالمعطی امین قلعجی ،قاهره ،دارالوفاء ،بیتا.
 سیر أعالم النبالء ،محمد بن احمد ذهبی ،بیروت،مؤسسة الرسالة۱۴۱۴ ،ق.
 شعب اإلیمان ،احمد بن حسین بیهقی ،تصحیح:حمدی دمرداش ،بیروت ،دارالفکر۱۴۲۴ ،ق.
 شعب اإلیمان ،احمد بن حسین بیهقی ،تصحیح:محمد سعید بن بسيوني زغلول ،تقدیم :عبدالغفار
سلیمان بنداری ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1421 ،ق.
 شعب اإلیمان ،اسعد محمد سعید صاغرجی ،بیروت،دارالکلم الطیب۱۴۱۸ ،ق.
 شعب اإلیمان ،عبدالجلیل بن موسی قصری ،بیروت،دارالکتب العلمیة۱۴۱۶ ،ق.
 شناخت حديث (مباني فهم متن ـ اصول نقد سند)،مجيد معارف ،تهران ،نبأ۱۳۸۷ ،ش.
 طبقات الفقهاء الشافعیین ،اسماعیل بن عمر ابنکثیر،قاهره ،مکتبة الثقافة الدینیة۱۴۱۳ ،ق.
 علوم الحدیث و مصطلحه ،صبحی صالح ،قم ،ذویالقربی۱۴۲۸ ،ق.

 كتاب الزهد الکبیر ،احمد بن حسین بیهقی ،تحقیق:عامر احمد حیدر ،بیروت ،دارالجنان؛ مؤسسة الکتب
الثقافیة۱۴۰۸ ،ق.
 كتاب المنهاج فی شعب اإلیمان ،حسین بن حسنحلیمی ،بیروت ،دارالفکر۱۳۹۹ ،ق.
 کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون ،مصطفی بنعبداهلل حاجی خلیفه ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی،
بیتا.
 مباحثي در تاريخ حديث ،مجيد معارف ،تهران ،نبأ،۱۳۸۳ش.
 معرفة السنن و اآلثار ،احمد بن حسین بیهقی ،تحقيق:عبدالمعطی امین قلعجی ،كراچی ،جامعة الدراسات
اإلسالمیة؛ دمشق ـ بيروت ،دارقتيبة؛ حلب ـ قاهره،
دارالوعی؛ منصوره ـ قاهره ،دارالوفاء۱۴۱۲ ،ق.
 الوافي بالوفيات ،خلیل بن ایبک صفدی ،بیروت،دارإحیاء التراث1420 ،ق.

