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شهاب  االخبار  شروح   خطي   نسخة  
علي  بن  زيد  بن  ُفنُدق بيهقي 

حسن انصاري قمي

از  نقل   به   و  معجم  االدبا  در  حموي   ياقوت   كه   آن  طور 
مشارب  التجارب  ابن  فندق بيهقي  نقل  مي كند، مي دانيم  كه  
وي  تأليفي  در شرح  شهاب  االخبار قاضي  قضاعي  داشته  

است. 1  
و  عنايت   مورد  تأليف   هنگام   از  شهاب  االخبار  كتاب  
قرار  شيعي   و  سني   مختلف   راويان   و  نويسندگان   توجه  
در  بود.  تداول   و  روايت   مورد  آن   نسخه هاي   و  گرفت  
اين  ميان  شرح هايي  هم  بر آن  نوشته  شد كه  از آن  جمله  
ششم   سدة   در  كاشان   و  ري   امامي   علماي   شرحهاي  
اين   از  نيز  ديگري   شرح هاي   است .  اهميت   حائز  قمري  
به   هم   بعضًا  و  است   موجود  عربي   و  فارسي   به   كتاب  
چاپ  رسيده اند. برخي  از اين  شرحها هم  مجهول  المؤلف  

هستند. 
شهاب  االخبار  خطي   نسخه هاي   وجود  حال   هر  به  
قضاعي  و شروح  آن  در ميان  تقريبًا تمامي  مذاهب  اسالمي  
اندلس ،  تا  بزرگ   خراسان   و  هند  از  گستره اي   در  نيز  و 
نشان  از نفوذ بسيار اين  متن  روايي  دارد. اما نكتة  جالب  
اهتمام  علماي  ري  در سدة ششم  قمري  به  اين  كتاب  و به  

ويژه  علماي  امامي  اين  شهر است. 2 
اهتمام  ابن فندق بيهقي  به  اين  متن ، با گرايش هاي  سدة 
ششم  قمري  كامًال سازگار است ؛ به  ويژه  كه  مي دانيم  بيهقي  
در سنين  وعظ  و تحديث ، زماني  در ميان  دو سال  526 و 
527ق (از شوال  526 تا جمادي  االول  سال  بعد) در شهر 

ري  ساكن  بوده  و در آنجا حسب  آنچه  در لباب  االنساب  
مي يابيم ، همساية  قاضي  صابر ونكي  از سادات  زيدي  و 
محترم  شهر بوده  كه  از او در علم  انساب  هم  مطالب  را 
فرا گرفته  بوده  است . اين  قاضي  صابر به  احتمال  قوي  در 
محلة  مصلحكان 3/ مصلحكاه / مسلخگاه 4 ري  ساكن  بوده ، 
جايي  كه  پسر عمويش  ابوالفتح  نصر بن  مهدي  الونكي ، از 
محدثان  زيدي  و شيخ  حديث  سمعاني  ساكن  بوده  است . 
بدين  ترتيب  احتماالً علي  بن  زيد البيهقي  هم  ساكن  همين  

محله  از محالت  معروف  ري  بوده  است . 
قبل  از اينكه  ارتباط  اين  موضوع  را با شرح  شهاب  االخبار 
بيان  كنم ، دو نكتة ديگر را هم  الزم  است  دربارة  بيهقي  
تذكر دهم : يكي  در مورد مذهب  او كه  گرچه  قرائني  بر 
تشيع  او وجود دارد، اما به  احتمال  قوي  وي  بيشتر از آنكه  
فقيه  و يا محدثي  صاحب  مذهب  خاص  بوده باشد، به سان  
بسياري  از دانشمندان  با گرايش هاي  تاريخي  و فلسفي  آن  
زمان ، دانشمندي  بر «مذهب  عامه » بوده  و تعصب  ويژه اي  
سنت   آنكه   ضمن   بنابراين   است ؛  نمي داده   بروز  خود  از 
زيدي   يا  و  امامي   تشيع   با  او  تحصيالتي   و  خانوادگي  
پيوندي  نداشته ، اما عالئق  ويژة شيعي  داشته است و اين  
و   نهج البالغه   معارج   مانند  او  آثار  از  پاره اي   از  مطلب  

لباب  االنساب  بر مي آيد.
عقايد  دليل   به   باز  و  حسب  الظاهر  وصف ،  اين   با   
يا  و  معتزليان   به   ارادتي   هيچ  گونه   شايد  فلسفي اش ، 
او  كه   مي دانيم   اين حال   با  است .  نداشته   معتزلي   زيديان  
از  و   اماميه،  و  سادات   آن   در  كه   بوده   بيهق   شهر  ساكن  
صاحب   و  داشته اند  حضور  معتزله   و  زيديان   سو  ديگر 
از  اما  بوده اند.  كتاب ها  و  دانشمندان   و  پايگاه   و  مدرسه  
مطالبي  كه  در تتمة  صوان  الحكمة  دربارة  شريعت  و تأويل  
عقايد  در  كه   است   روشن   مي گويد،  آن   امثال   و  فلسفي  
غيرفلسفي  جانب  احتياط  را داشته  و بر مبناي  مذهب  عام  

استاد  و  طباطبايي   محقق   از  تحقيقات ،  بهترين   فندق  ابن   مورد  در   .1
يوسف  الهادي  است . البته  بايد از تحقيق  مرحوم  محمد خان  قزويني  
محقق   تحقيق   به   شهاب  االخبار  شرح   كتاب   نام   براي   كرد.  ياد  هم  

طباطبايي  مراجعه  شود: «ذيل  معارج  نهج البالغه »، مجلة تراثنا.
 2. نك : الفهرست  منتجب  الدين  و تحقيقات  مرحوم  محقق  طباطبايي  و 

محدث  ارموي  و استاد دانش  پژوه  و محمد شيرواني .
 3. نك : ياقوت ، معجم  البلدان ، 5/143.

 4. نك : بشارة  المصطفي ، ص  105.
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عقايد  در  كتاب هايي   او  البته   است .  مي كرده   عقيده   ابراز 
هم  داشته  كه  متأسفانه  همگي  از ميان  رفته اند. 

به   طور كلي  وضعيت  فكري  او با انتساب  به  مذهب  
حنفي  سازگار است ؛ حنفياني  عالقه مند به   اهل   بيـت  (ع ) 
و در  عيـن   حال  بدون  تعصبـات  سخت  مذهبي اي  كه  در 
حضور  فقهــي   مذاهب   تمامي   ميان   در  البتــه   دوره   آن   

داشت . 

نمي دهد  را  اجازه   اين   او  آثار  مطالعة   حال   هر  به  
را  او  اولي   طريق  به   و  كنيم   فرض   امامي   يك   را  او  كه  
شرحي   وي   حال ،  هر  به   نمود.1  قلمداد  زيدي   نمي توان  
دارد و اين  كتاب  را روايت  مي كرده  و با  بر نهج  البالغه 
كتابي   حتي   و  بوده   آشنا  هم   مرتضي   شريف   كتاب هاي  
در تلخيص  مسائل  الذريعة  شريف  مرتضي  در اصول  فقه  
داشته  است (نك : معالم  العلماء از ابن  شهرآشوب ، ص  
25) كه  باز البته  دليلي  براي  امامي  بودن  او نيست ؛ چرا كه  
شريف  مرتضي  شخصيتي  فراتر از مذهب  اماميه  قلمداد 
زيادي   اندازة  تا  است   دانشي   هم   فقه   اصول   و  مي شده  
از  نامي   الفهرست ،  در  منتجب  الدين   وانگهي   عمومي . 
بيهقي  نمي آورد، در حالي  كه  طبعًا به  دليل  نزديكي  زماني  
و جغرافيايي ، مي بايست  از دانشمندي  به  پاية  او به  عنوان  
عالم  امامي ، نام  مي برد؛ خاصه  كه  بيهقي  به  ري  نيز آمده  

بوده  است .
 نكتة  دوم  اينكه ، گرچه  لقب  مشهور بيهقي  ظهيرالدين  
عماد  همانند  متعددي ،  منابع   سوي   از  وي   اما  است ، 
به   سني   منابع   بيشتر  و   (283/1) الفوطي   ابن   و  كاتب  
لقب  شرف  الدين  خوانده  شده  است . البته  مرحوم  محقق  
طباطبايي  به درستي  متذكر خلط  ميان  وي  و يك  شرف  الدين  
بيهقي  ديگر شده اند كه  از دولتمردان  دورة  بيهقي  ما بوده  
است، اما به  نظر مي رسد كه  دست كم  در اينكه  بيهقي  ما 

ترديد  به  سادگي   نتوان   داشته ،  هم   شرف الدين   لقب   نيز 
كرد؛ خاصه  كه  منابع  متعدد و متفاوتي  اين  نكته  را مورد 
توجه  قرار داده اند. البته  به  دليل  بي توجهي  نسبي  معاصران  
بيهقي  و اندكي  پس  از او نسبت  به  ذكر نام  و شخصيت  
گرفته   صورت   او  درباره   خلط هايي   كه   است   طبيعي   او، 

باشد.2 
حال  با توجه  به  اين  مقدمات ، بايد گفت  كه  نسخه اي  از 
شرح  شهاب  االخبار در كتابخانة  جامع  كبير صنعا موجود 
است  كه  به  احتمال  زياد متعلق  به  ابن  فندق بيهقي  است  و 

در حقيقت  نسخه اي  از شرح  شهاب  االخبار اوست .
 اين  نسخه  در 554ق نوشته  شده  و تاريخ  فراغ  بي ترديد 
كتابت   تاريخ   به   مربوط   بلكه   نيست ،  مؤلف   به   مربوط  
است ؛ چون  در آن  كاتب  از مؤلف  با عنوان  «قال  الشيخ  
طبعًا  كه   مي كند  تعبير  شرف  الدين »  شرف  االسالم /  االمام  
تأليف   تاريخ   بنابراين   باشد.  نمي تواند  نويسنده   خود  از 
فراغ   گواهي   باشد.  554ق  تاريخ   از  زودتر  بايد  كتاب  
چنين  است : «و وقع  الفراغ  ليلة  االثنين  لخمس  ليال  يقين  
من  شهر جمادي  االخرة  من  شهور سنة  أربع  و خمسين  و 

خمسمائة  في  بلد الري  بمصلحكة .»
 بنابراين  اين  كتاب  در محلة  مصلحكان / مسلخگاه  ري  
زيديان   به وسيلة  احتماالً  و  شده ،  كتابت   سال  554ق  در 
ايراني  و يا يمني  به  يمن  منتقل  شده  است . از ديگر سو از 
آنجا كه  كاتب  براي  مؤلف  عباراتي  مانند ترضيه  و ترحمه  
كه  عمومًا براي  كسي  به  كار مي رود كه  درگذشته  باشد، 
بيان  نمي كند، بنابراين  مي توان  اين  فرض  را قبول  كرد كه  
نويسنده  در زمان  كتابت  نسخه  در قيد حيات  بوده  است  

و اين  با زمان  مرگ  بيهقي  سازگار است .
نويسنده  گفتيم ،  كه   همان طور  كتاب ،  اين   در   
مي تواند  شده  كه   خوانده   شرف  الدين   يا  و  شرف  االسالم  
به  ابن  فندق بيهقي  مربوط  باشد. اما نكتة  جالب  اينكه  اگر 
محل  احتمالي  زندگي  بيهقي  در ري  كه  پيشتر بدان  اشاره  
كرديم ، يعني  مصلحگاه،  را در نظر آوريم ، در آن  صورت  
1. البته  علماي  امامي  در اين  دوره  به  ويژه  ناچار به  تقيه  بوده اند و خصوصًا 
در برخي  شهرها و حتي  گاهي  در شهر ري . با اين  حال پذيرش  
فرضية  تقيه  در مورد بيهقي  با كل  حيات  و آثار او چندان سازگار 

نيست .
 2. نك : نظر مخالف  محقق  طباطبايي  در مقالة مجلة تراثنا در مورد لقب  

شرف  الدين.
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اين  مطلب  خود حائز اهميت  است  كه  احتماالً ما در اينجا 
با كتابي  از بيهقي  سروكار داريم  كه  در ري  نوشته  شده  
بوده  و در همين  محلة  مصلحگاه  در اختيار بوده  و البته  

كاتبي  در همين  محله  آن  را كتابت  كرده  بوده  است .
ما سفر بيهقي  در سال هاي  7 ـ 526 ق را پيش  از اين  
محلة   در  او  احتماالً  كه   گفتيم   و  داديم   قرار  تذكر  مورد 
مصلحگاه  اقامت  داشته  است. با اين   حساب ، احتمال  اينكه  
كتاب  ما در حقيقت  نسخه اي  از كتاب  شرح  شهاب  االخبار 

ابن  فندق بيهقي  باشد، جدي تر مي شود.
 اما در مورد محتواي  كتاب  و عقايد مؤلف ، بايد گفت  
كه  وي  آنچنان كه  از كتاب  بر مي آيد، سني  است  و احتماالً 
حنفي  غيرمتعصب  و البته  مخالف  با عقايد معتزليان  (نك : 
صص  56 و 57 و 70). از ابوحنيفه  و شافعي  و فقهاي  
برجستة  حنفي ، ابويوسف  و محمدبن  حسن  شيباني  ياد 
و  تشبيه   به   نيز،  بدعت ها  ميان   از   .(180 (ص   مي كند 
تجسيم  و جبر و قدر و ارجاء و رفض  و مذهب  خوارج  
و  بيت   اهل   از  اين  وجود  با   .(188 (ص   مي كند  اشاره  
حضرت  امير (ع ) تمجيد مي كند و عبارات  او نسبت  به  
ايشان  با احترام  توأم  است  (ص  44 و 73). از اهل  ظاهر 
با عنوان  «اصحاب  الظاهر و العوام » ياد مي كند (ص  152) 

و به  وجوب  نظر قائل  است  و مخالف  قول  اهل  ظاهر در 
اين  مورد و قول  نافيان  قياس  عقلي  و شرعي  است  (ص  
امام   متابعت   كه   مي شود  متذكر  هم   مورد  يك   در   .(191
گمراه  حرام  است  (ص  192). وي  در يك  مورد از كتاب  
امالي  سيد مرتضي  نقل  مي كند، بدين  تعبير: «فهذه  الوجوه  

ذكرها المرتضي  في  كتاب  الغرر» (ص  189).
 آنچه  از محتواي  كتاب  گفته  شد، با عقايد و طرز فكر 
ابن  فندق مي تواند سازگار باشد. گرچه  آنچه  گفتيم ، در 
حد يك  احتمال  است ، اما بي ترديد احتمالي  است  قابل  

بررسي  كه  بايستي  با انتشار اين  متن  مفصل  دنبال  شود.

از  ديگر  شرح  سه  كه  مي شود  يادآور  ميراث:  گزارش   *
الشهاب  مي كند:  منتشر  زودي  به  مركز  اين  را  شهاب االخبار 
في الحكم و اآلداب [شهاب االخبار]، تأليف بحراني، به كوشش 
شارح:  شهاب االخبار)،  (شرح  ضياءالشهاب   جهانبخش؛  جويا 
جويا  كوشش  به  هجري)،  ششم  (سدة  راوندي  قطب الدين 
جهانبخش؛ ضياءالشهاب شرح پارسي شهاب االخبار، شارح: از 
دانشمندان اهل تسنن (ناشناخته، احتماًال از حدود سده هاي هفتم 
و هشتم هجري)، به كوشش جويا جهانبخش، حسن عاطفي و 

عباس بهنيا.

پايگاه  تأسيس  به  اقدام  فناوري،  و  علوم  اطالع رساني  منطقه اي  مركز 
اطالعاتي نشريات علمي معتبر با عنوان ISC كرده است. 

توجه  با  معتبر،  www.srlst.com نشريات  نشاني  به  پايگاه  اين  در 
حسب  بر  و  رتبه بندي  مي شود،  آنها  مقاالت  به  كه  ارجاعي  ميزان  به 
ضريب تأثير تنظيم شده اند. يكي از مهم ترين اهداف اين طرح آن است 
كه معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي بررسي و 
ارزيابي مجالت علمي و صدور تمديد يا لغو مجوزها، از گزارش هاي 

استنادي و اطالعاتي نمايه شده در اين پايگاه استفاده كند.
فصلنامة آينه ميراث، براي مراجعه و استناد پژوهشگران عضو اين 

پايگاه قابل دسترسي و استناد است.


