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ّ
راغب اصفهانی به مثابۀ متکلمی سلفی
حمید عطائی نظری
چکیــده :دربــارۀ مذهــب کالمــی و مــرام عقیدتــی دانشــمند نامــور مســلمان ابوالقاســم حســین
محمــد بــن ّ
بــن ّ
مفضــل معــروف بــه راغــب اصفهانــی (زنــده در 409 :هـ.ق ).کــه بــه ســبب
ـف
نــگارش کتــاب مفــردات ألفــاظ القــرآن شــهرتی فرا گیــر دارد ،تا کنــون دیدگاههــای مختلـ ِ
ّ
ّ
متضــادی مطــرح شــده اســت .برخــی او را معتزلــی دانســتهاند و برخــی دیگــر
حتــی گاه
اشــعری ،در حالــی کــه بعــض دیگــر از تشـ ّـیع او ســخن گفتهانــد و در برخــی منابــع نیــز بــر ســلفی
بــودن و گرایــش او بــه مذهــب اهــل حدیــث تأ کیــد شــده اســت .بــا ایــن وصــف ،تا کنــون
ّ
تــاش جامــع و مســتقلی بــرای کشــف مذهــب کالمــی و تبییــن جهتگیریهــای اعتقــادی
راغــب بــر اســاس مکتوبــات کالمــی او صــورت نگرفتــه اســت .در ایــن مقالــه ،بــا اســتناد بــه
یگانــه نگاشــتۀ اعتقــادی راغــب اصفهانــی کــه زیــر عنــوان «االعتقــادات» بــه چــاپ رســیده
اســت و بررســی شــواهدی کــه در خصــوص گرایــش کالمــی وی از ایــن کتــاب قابــل تحصیــل
َ
ّ
اســت ،تعلــق فکــری و عقیدتــی راغــب اصفهانــی بــه گروهــی از َســل ّفیه بــا عنــوان «اهــل األثــر»
یــا «اصحــاب األثــر» _ کــه بنــا بــه گفتــۀ راغــب مذهبــی متمایــز از مکتــب «اصحــاب الحدیــث»
یــا «اهــل الحدیــث» اســت _ بــه اثبــات میرســد.
کلیدواژههــا :راغــب اصفهانــی ،مذهــب عقیدتــی ،کالم ،اهــل األثــر ،اصحــاب الحدیــث،
کتــاب االعتقــادات.
ًّ
ّ ً
سلفيا
الراغب األصفهاين باعتباره متكلما

محيد عطايئ نظري
ُ
ّ
اإلسالمية
مساعد أستاذ يف املركز العايل للعلوم والثقافة

ً
اخلالصــة :اختلفــت اآلراء املطروحة ّ
حــى اآلن ـ بل تناقضت أحيانا ـ حول
املذهــب الكالمــي واملســلك العقائــدي للعــامل اإلســامي البارز أبو القاســم
ًّ
حممد بــن ّ
احلســن بــن ّ
حيا يف
املفضل املعــروف بالراغب األصفهــاين (كان
 409هـ ) والذي اشهتر بسبب تأليفه لكتاب مفردات ألفاظ القرآن.
ًّ
معتزليا ،بينما نســبه البعض لألشــعر ّية ،يف حني قال
فقــد اعتبــره البعــض
ّ
ٌ
ّ
ّ
الســلفية ومذهب
بتشــيعه ،كمــا أ كدت بعض املصادر ميله إىل
بعــض آخر
أهل احلديث.
ّ
يــم ّ
وعــى الرغــم مــن ذلك فلم ّ
التصدي للقيام بدراســة شــاملة
حــى اآلن
ّ
ّ
ومســتقلة ملعرفــة املذهــب الكالمــي واكتشــاف امليــول العقائديــة للراغــب
ً
ّ
الكالمية.
استنادا إىل كتاباته
ً
ّ
العقائــدي الوحيــد املطبــوع حتــت عنــوان االعتقــادات
واســتنادا إىل األثــر
والذي كتبه الراغب األصفهاين ،وما ميكن استنتاجه من البحث يف القرائن
ّ
ّ
العقائديــة للراغب ،يصل كاتب
املتناثــرة يف هــذا الكتاب حــول االتاهات
ّ
والعقائدية للراغب
نتيجة مفادهــا إثبات امليول الفكر ّيــة
املقــال احلــايل إىل
ٍ
ّ
السلفية اصطلح عىل تسميهتا بعنوان (أهل األثر)
األصفهاين إىل مجاعة من
أو (أصحــاب األثــر) ،الذيــن يقــول الراغب نفســه عهنــم ّأن مذههبم هو غير
مذهب (أصحاب احلديث) أو (أهل احلديث).

ّ
األساســية :الراغــب األصفهاين ،املذهب العقائــدي ،الكالم ،أهل
املفــردات
األثر ،أصحاب احلديث ،كتاب االعتقادات.

Rāghib Isfahāni as a Salafi Theologian
By: Hamid Atāie Nazari
Abstract: Different views, sometimes contradictory ones, have been presents about the theological
religion and beliefs of the well-known scholar
Abulqāsim Hussein bin Muhammad bin Mufazzil,
known as Rāqib Isfahāni, who is widely known due
to the writing of Mufradāt Alfāz al-Qur›an. Some
considered his as Mu›tazilite while others believed
him to be Ash›ari, some scholars have spoken of
him as Shia, and some sources introduced him as
Salafi and emphasized on his tendency toward Ahl
al-Hadith. Based on Rāqib Isfahāni›s only book on
religious beliefs al-I›tiqādāt and studying the evidences found here, this article has proved that Rāqib
Isfahāni followed the ideas and beliefs of a Salafi
»group called «Ahl-al-Athar» or «Ashāb al-Athar
who, according to Rāqib, is a religion different from
Ahl al-Hadith.
Key words: Rāqib Isfahāni, Kalām, Ahl-al-Athar,
Ashāb al-Hadith, Al-I›tiqādāt.
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متکلمی سلفی و فیلسوفی صوفی

حمید عطائی نظری

ّ
شــخصیت علمــی و فرهنگی ابوالقاســم حســین بن ّ
ّ
محمد بــن مفضل معروف به راغــب اصفهانی (زنده در:
 409هــ.ق ).ادیــب و ّ
مفســر و حکیــم برجســتۀ مســلمان ابعاد چندگانــه و چندگونــهای دارد که برخــی از آنها
علمی تفســیری و ادبــی و اخالقی این
چنــدان شناختهشــده نیســت .در تحقیقات پیشــین ،برخــی از وجوه
ِ
ُ
دانشــمند کمنظیر مورد بررســی قرار گرفته اســت و در باب ّ
اهم ّیت آثار پرآوازۀ او مثل مفردات ألفاظ القرآن و
َُ
ُ َ
حاض َرات األدباء و ُم َ
والبلغاء و نیز الذریعة إلی مکارم الشــریعة و تفســیر قرآن او مقاالت و
حاو َرات الشــعراء
م
ّ
ّ
ّ
شــخصیت راغب از منظر گرایش کالمی و اعتقادی بررســی جدی
کتابهایی تألیف شــده اســت .اما تا کنون
نشــده اســت و ســویههای اندیشــۀ کالمی او چندان تعریف و تبیین نگردیده اســت .همین امر ابهاماتی را در
خصوص مذهب و مکتب اعتقادی راغب  -همچون مذهب فقهی او  -ایجاد کرده است که موجب شده
تاریخی گوناگون و
تصویر روشــن و دقیقی از گرایش و جهتگیریهای کالمی او در دســت نباشد .انتسابات
ِ
ّ
ّ
اشتباه تراجمنگاران و متکلمان در خصوص مذهب راغب نیز مزید بر علت شده ،بر ابهامات موجود
اغلب
ِ
ُ
تشــیع و گرایش به اشــاعره و مات ّ
در این زمینه افزوده اســت .از اعتزال و ّ
ریدیه تا پیروی از اصحاب الحدیث و
ّ
فرضیات مختلفی است که در باب مذهب اعتقادی راغب مجال طرح یافته
اهل األثر همگی احتماالت و
ّ
فرضیات و تعیین گرایش کالمی راغب بر اســاس مهمترین
اســت .موضوع این نوشــتار تحقیق دربارۀ همین
نگاشتۀ کالمی اوست.
بهترین منبع برای بررسی اعتقادات و کشف گرایش کالمی راغب کتابی است که او در آن به تبیین مسائل و
مطالب اعتقادی پرداخته است و دیدگاههای خویش را در خصوص موضوعات و مسائل مختلف عقیدتی
ً
تشــریح کــرده اســت .ایــن کتاب که بــا نام «االعتقادات» یا «االعتقاد» شــناخته شــده اســت ظاهــرا یگانه اثر
ّ
اعتقــادی راغــب اســت که در آن بهتفصیــل آراء و معتقدات خــود را در مقام یک متکلم بازگــو نموده .اگرچه
راغب در هیچ موضع از اثر یادشده بر گرایش و مذهب عقیدتی خویش تصریح نکرده است ،از ایستارهایی
ّ
کــه اتخــاذ نمــوده میتــوان به مــرام کالمــی او پیبرد .پیــش از این ،نویســندۀ این ســطور در مقال ـهای دیگر زیر
االعتقادات راغب اصفهانی» به ّ
معرفی ویراستهای ارائهشده از کتاب
عنوان «نگاهی انتقادی به ویراست
ِ
اعتقادات راغب پرداخته اســت و اکنون بنا دارد دربارۀ مذهب کالمی راغب بر بنیاد مطالب موجود در این
کتاب جستاری تقدیم کند.
بررســی کتــاب اعتقــادات 1مــا را بدین نتیجه رهنمون میشــود که راغب اصفهانی از حیــث گرایش کالمی و
منــش عقیدتــی به دســتهای از َ«س َــل ّ
فیه» به نام «أهل األثر» گرایش داشــته اســت و حــدس و گمانهایی که در
ّ
خصــوص تعلــق مذهبی او به معتزله یا شــیعه یا اشــاعره ابراز شــده یکســره باطل اســت .تا آنجــا که میدانم،
ّ
در میــان محققان ،آقای الکســاندر کی تنها کســی اســت که بهدرســتی بر مذهب راغب و پیــروی او از «اهل
دکتری منتشرنشــدۀ خود که در خصــوص زندگی و آثار
األثــر» تصریــح کرده اســت .او در بخشــی از پایاننامۀ
ِ
 .1الراغب االصفهانی ،أبوالقاســم الحســین بن محمد بن المفضل ،االعتقادات ،تحقیق :شــمران العجلیَّ ،
مؤسســة األشرف للطباعة والنشر والتوزیع،
بیروت.1408 / 1988 ،
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یفوص یفوسلیف و یف َلَسیملکتم ِت ث
باَم هب یناهفصا بغار

راغب و برخی مباحث زبانشناســی در تألیفات وی نگاشــته اســت 2،به بحث در باب مذهب و اعتقادات
راغب پرداخته و پیروی او را از «اهل األثر» یادآور شده است 3.اگرچه پیش از الکساندر کی ،آقای َس ّید علی
میرلوحی نیز در کتاب خود زیر عنوان راغب اصفهانی به همین نکته اشــاره کرد ه اســت ،او هیچ میان «اهل
األثر» و «اهل ّ
سنت» و «اهل حدیث» تمایز ننهاده است 4.این در حالی است که راغب خود میان دو گرایش
«اهــل األثــر» و «اهــل حدیث» تفاوت لحاظ کــرده و از نظرگاههای «اهل األثر» حمایت کرده اســت .هیچیک
ّ
از دو محقق نامبرده به بررســی تمامی شــواهد و قرائن موجود در کتاب اعتقادات در خصوص گرایش کالمی
راغب و مواضع او نســبت به معتزله و اشــاعره و شــیعه نپرداختهاند و از اینرو ُ
همچنان مجال برای پژوهش

در این باب و تبیین دقیقتر جهتگیریهای کالمی وی باقی اســت؛ ّ
خاصه اینکه در برخی از نگاشــتههای
جدیــد نیــز ُ
یشــود و این امر نشــان
همچنــان دیدگاههــای ناصوابی در خصــوص مذهب کالمی راغب ابراز م 

میدهــد تأ کیــد بــر مذهــب واقعی راغــب و بحث در بــاب آن اکنون نیــز خالی از فایده نیســت .بــرای نمونه،
نویسندۀ مدخل «راغب اصفهانی» در دانشنامۀ جهان اسالم که مکتب کالمی راغب را بهدرستی تشخیص
نداده اســت ،ضمن نفی انتســاب او به اهل حدیث و اشــاعره و معتزله ،حکم به تشـ ّـیع راغب یا پیروی او از
مقتضای عقل و قرآن نموده است.

5

در ادامــه ،شــواهد و مســتندات چندگانــۀ خــود را بر ّادعــای پیروی راغــب از «اهل األثر» یا «اصحــاب األثر» از
اعتقادات راغب در قالب چند قسمت ارائه میدهیم .بخشی از شواهد و قرائن ،اشارات و تنبیهات
کتاب
ِ
َ َ
و تصریحــات مســتقیمی اســت که راغــب در کتاب خود بــر حمایــت از دیدگاههای عالمان ســلفی و بهطور
خــاص گــروه «اهــل األثــر» اظهار داشــته اســت .بخشــی دیگــر عبــارت اســت از آن نشــانههایی کــه حاکی از
ســتیز و ناســازگاری ایســتارهای وی با معتقدات ِف َرق کالمی دیگر یعنی اشــاعره و معتزله و شــیعه است و به
ّ
ّ
نحوی تعلق راغب به این مذاهب کالمی را نفی میکند .از جملۀ این شــواهد ،تفاوت کلی ســاختار کتاب
ـادات راغــب با ســاختار متــداول کتابهای کالمی معتزلیان و اشــعریان و شــیعیان همعصر وی اســت.
اعتقـ ِ
ســاختار و تبویب کتاب راغب تا حدود زیادی مبتنی اســت بر حدیثی نبوی که او نقل کرده و در آن جمیع
اعتقادات نظری بنا به قول جبرئیل شش قسم ّ
معرفی شده است :ایمان به  )1خداوند  )2مالئکه  )3قرآن )4
6
پیامبران  )5روز قیامت َ )6ق َدر و ّ
مشیت الهی.

2 . Key, Alexander, A Linguistic Frame of Mind: ar-Rāġib al-Iṣfahānī and What It Meant to be Ambiguous, Doctoral dissertation,
Harvard University, 2012, 331 + ix pp.
3 . ibid, p. 73.

« .4از بررسی و تحقیق در آثار وی این نتیجه حاصل میشود که وی طرفدار عقاید سلف و یا به تعبیرات گوناگون او «اهل حقّ ،
سنت ،حدیث و اثر»
بوده است .میرلوحیّ ،
سید علی ،راغب اصفهانی ،ص .118
ً
اوال ،راغب از عالمان ّ
ســنی اهل حدیث نیســت ،زیرا به مهمترین اصول
« .5از آنچه تاکنون در باب مذهب راغب گفته شــد میتوان نتیجه گرفت که
آنها ،از جمله اثبات صفات ،پایبند نیست .دوم اینکه او به دلیل مواضعش در مسائل مهم کالمی نظیر جبر و اختیار و حسن و قبح عقلی نمیتواند
ً
اشــعری باشــد ،خصوصا با توجه به این نکته که در قرن چهارم هنوز مذهب اشــعری گفتمان غالب کالمی نبود و در ســایۀ معتزله قرار داشــت .سوم
اینکه هرچند منابع تفســیری راغب ،دســتکم به اقتضای دورۀ حیاتش و کثرت آثار علمی و تألیفات معتزله ،اغلب متعلق به این مکتب کالمی
است ،با ّ
توجه به اینکه او تفویض را رد کرده و نقدهای بسیاری نیز به چهرههای شاخص معتزلی وارد کرده ،مشکل بتوان او را در شمار معتزله آورد.
ً
چهارم آنکه هرچند در آثار راغب به برخی مسائل که نزد شیعه پذیرفته نیست نیز اشاره شده  -و تقریبا همۀ این اختالفات در فروع و اغلب در حوزۀ
ّ
فقه اســت  -محبت فوقالعادۀ او به اهل بیت و نیز همعقیده بودن با آنان در همۀ مباحث جدی کالمی موجب شــده اســت تا به تشــيع منتســب
شود .بنابراین یا باید راغب را متکلم و حکیمی دانست که تنها آنچه معقول و مطابق با قرآن دانسته ،پذیرفته و به مقتضای گرایشهای صوفیانهاش
دلدادۀ امام علی و فرزندان او بوده اســت ،یا باید او را شــیعهای ،اعم از مذاهب مختلف آن ،بدانیم که به جهت نزاعهای بین شــیعه و سـ ّـنی در آن
دوره به خصوص در اصفهان که به احتمال قوی راغب ساکن آن بوده ،تقیه کرده است .».احمدنژاد ،امیر ،دانشنامۀ جهان اسالم( ،مدخل «راغب
اصفهانی») ،ج  ،19ص .230
« .6ان جميــع االعتقــادات النظريــة هــي ســتة أنــواع قد نبه النبــي  -صلى اهلل عليه وســلم  -عليها فی حديث جبرائیل علیه الســام لمــا أتاه في صورة
أعرابــی فســأله عــن االيمان فقــال :أن تؤمن بــاهلل ومالئكته وكتبه ورســله واليوم اآلخر وبالقــدر خيره وشــره» .الراغب االصفهانی ،الحســین بن ّ
محمد،
االعتقادات ،ص .24
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بــه نظــر راغــب اصول ایمان دینی همین شــش اصلی اســت که در این ِروایت بدانها اشــاره شــده اســت 7.به
ً
همین جهت فصلبندی و چارچوب کتاب او نیز تقریبا بر بنیاد همین شش اصل دینی به صورت زیر انجام
گرفته است:
ً
اوال :في اصول األديان واالختالفات وما عليه كافة أهل السنة.
ً
ثانيا :في معرفة اهلل وتوحيده وصفاته ورؤيته وما يتعلق به.
ً
ثالثا :في النبوة وذكر المعجزات وما يتعلق بها.
ً
رابعا :في المالئكة والجن وأحوالهم.
ً
خامسا :في ذكر كتاب اهلل  -عز وجل  -وتحقيق الكالم وأحواله.
ً
سادسا :في اليوم اآلخر ومتعلقاته.
ً
سابعا :في القدر ومشيئة اهلل  -عز وجل  -وارادته وما يتعلق به.
ً
8
ثامنا :في اإليمان واالسالم والوعد والوعيد.
ّ
اعتقادات راغب تا حدودی واگرایی او را از ســبک نگارشی کالمی متکلمان
بنابراین ،نفس ســاختار کتاب
ِ
َ
َ
معتزلی و اشــعری و شــیعی و همگرایی او با ســل ّ
فیه و حدیثگرایان نشــان میدهد .شیوۀ پرداخت راغب به
ّ
ً
علم کالم و رویکردش نسبت به متکلمان نیز دقیقا همین دیدگاه را تأیید میکند.

آ) شواهد عدم ّ
تشیع راغب

به عقیدۀ برخی از نویسندگان ،راغب اصفهانی از پیروان مذهب ّ
تشیع بوده است 9.استناد این نویسندگان
بهطــور عمــده محــدود اســت به نقل روایات ّ
ائمۀ شــیعه (ع) در آثار راغــب و اعتناء و اهتمــام وی به بازگفت
ِ
روایاتی که در مدح ّ
ائمۀ شــیعه (ع) وارد شــده اســت و بهطور خاص یادکردهای پرشــمار وی از امام علی (ع)
ِ
الســام) و ّ
حبت راغب را به اهل بیت (علیهم ّ
با لقب «امیرالمؤمنین» 10.این شــواهد اگرچه ارادت و َم ّ
خاصه

حضرت علی (ع) نشــان میدهد ،بهتنهایی دلیلی معتمد و مســتندی معتبر بر ّ
تشیع او نمیتواند بهحساب
آیــد .از ایــن گذشــته ،دیــدگاه منفینگرانۀ راغب نســبت به ّ
تشــیع به عنوان یــک فرقۀ مذهبی نیــز تردیدی در
ّ
خصوص عدم تعلق راغب به این مکتب باقی نمیگذارد .در ادامه ،به پارهای از این ایســتارهای خصمآلود
راغب نسبت به ّ
تشیع و اصول رسمی آن اشاره میشود:

امامت امامان شیعه
 _1عدم اعتقاد به
ِ
دیدگاه راغب اصفهانی در مسألۀ امامت بهطور کامل بیانگر دوری و افتراق راغب از مذهب شیعه است .او
ّ
امامت را به خالفت کســانی که پس از پیامبر (ص) متولی امر مســلمین شــدند تفسیر کرده است و با استناد
ّ
به ِروایتی منسوب به پیامبر (ص) تنها خالفت خلفائی را که در مدت سی سال پس از درگذشت نبی (ص)
به خالفت رسیدهاند مقبول و صحیح دانسته است 11.معلوم است که ُچنین اعتقادی با باور اکید شیعیان
ّ
األخرویة وأصوله ســتة أشــیاء قد نبه علیــه النبی  -صلی اهلل
« .7فاالیمــان الشــرعی الــذی یطلق علی ســبیل المدح هو االعتقاد الصادق الیقین باألمور
علیه وسلم  -بقوله :االیمان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره» .همان ،ص .293
 .8همان ،ص .21
ّ
ّ
الطبرسی،
ة».
اإلمامی
الشیعة
من
«الراغب
است:
داده
لقب
امامی
شیعیان
و
حکماء
از
را
اصفهانی
راغب
سی)
(طبر
طبری
ین
عمادالد
 .9برای نمونه
ِ
ِ
ّ
ّ
عمادالدیــن ،أســرار اإلمامــة ،ص  .514مــا عبــداهلل افنــدی اصفهانی نیز به اختــاف انظار در باب مذهب راغب و معتزلی یا شــیعی بودن او اشــاره
ً
ّ
ّ
کرده اســت و ظاهرا بر بنیاد قول عمادالدین طبری او را شــیعه دانســته اســت .نگرید به :األفندی اإلصفهانی ،ملعبداهلل ،ریاض العلماء و حیاض
الفضــاء ،ج  ،2ص  .172خوانســاری نیــز گرچــه با اســتناد به کثــرت روایات راغب از اهل بیت و تعبیــر او از امام علی (ع) با لقــب «أمیرالمؤمنین» و
ً
احتراز وی از نقل از خلفاء بر ّ
اعتقادات
تشیع او تأ کید کرده است ،به «اشعریاألصول» بودن او بر بنیاد کتاب اإلیمان و الکفر (احتماال همان کتاب
ِ
محمدباقر ،روضات ّ
راغب) نیز اشاره نموده :نگرید به :الخوانساری ،میرزا ّ
الجنات ،ج  ،3ص  197و ص .198
 .10برای نمونه راغب در همین رسالۀ اعتقادات در موارد فراوانی از حضرت علی (ع) با همین لقب «امیرالمؤمنین» یادکرده است .نگرید به :الراغب
االصفهانی ،الحسین بن ّ
محمد ،االعتقادات ،صص .212 ،193 ،187 ،105 ،96 ،94 ،92 ،80 ،77 ،33 ،14
« .11أن يعتقد في االمامة أن اهلل عز وجل وعد المؤمنين أن يجعل فيهم خلفاء مخصوصين بقوله تعالى( :وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
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به امامت امامان دوازدهگانه (ع) سازگار و قابل جمع نیست.

 _2منحرف دانستن ّ
تشیع و نکوهش شیعیان

ّ
راغــب در مقدمــۀ کتــاب خــود ،در زمرۀ ِف َــرق منحرف و گمراه از گروهی یاد کرده اســت که دوســتی و مواالت
حضرت علی (ع) را اظهار میکنند و با ّ
توسل به مدح و ابراز ّ
محبت او ،به نکوهش صحابه و همسران پیامبر

(ص) میپردازنــد و اعمــال نیک پیروان اهل سـ ّـنت و جماعت را بی فایده میدانند و نمازگزاردن پشــت ســر
آنها را جایز نمیشمرند.

12

ً
ایــن توصیفــات راغــب که ظاهرا ناظر به پیروان مذهب شــیعه اســت ،از برائت و دوری راغب از ایســتارهای
شیعی حکایت دارد و ّ
تشیع احتمالی او را نفی میکند.

 _3بدعتگذار شمردن شیعه

راغب در شــمار ِف َرق بدعتگذاری که منشــأ پیدایی هفتاد و دو فرقه شــدهاند از «متشـ ّـیعه» یادکرده اســت و
ّ
شیعیان
«متشیعه» ،همان
بعد توضیح داده که آنها در باب امامت گمراه شدهاند 13.روشن است که مراد او از
ِ

مصطلح است و بدعتگذار دانستن شیعه از سوی او بههیچ وجه با اعتقاد به ّ
تشیع سازگار نیست.

 _4مدح بعض صحابه و خلفاء

ً
راغــب اصفهانــی در مواضعــی از کتــاب اعتقــادات بــه مــدح بعض صحابــه و خصوصــا خلفاء اهل سـ ّـنت
پرداخته اســت که این امر چندان با فرض ّ
تشــیع رســمی وی قابل جمع و توجیه نیســت .برای نمونه ،وی در
ّ
مقدمۀ کتاب خود ،پس از یادکرد از صحابه و همســران پیامبر (ص) ،به رضایت خداوند از ایشــان و گواهی
قــرآن بــر ایــن رضایت اشــاره کرده اســت« :الصحابــة وأزواج النبی  -صلــی اهلل علیه وســلم  -الذین رضی اهلل
عنهــم ،و شــهد التنزیــل بذلک لهم»14.در چند موضع دیگر نیــز از ُع َمر و ابوبکر (همراه با وصف «الصدیق») و
دعای «رضی اهلل عنه» یاد کرده اســت 15که شــیوهای مرســوم در میان اهل ّ
سنت است نه نویسندگان شیعی.

در یکجا نیز راغب به نقل ِروایتی منســوب به پیامبر (ص) در مدح ابوبکر پرداخته اســت که در آن ،خلیفۀ
ُ
ّاول به عنوان یگانه فردی که ن ُب ّوت پیامبر (ص) را بیدرنگ پذیرفته ســتایش شــده اســت .راغب این ِروایت
را شــاهدی بر آن دانســته است که ابوبکر با مشاهدۀ وجود تمام ویژگیهای پیامبری در حضرت رسول (ص)
ُ
در انتظار ّادعای پیامبری از ســوی او بوده و لذا به محض ّادعای ن ُب ّوت از ســوی پیامبر (ص) به تصدیق آن
ّ
پرداخته اســت16.پذیرش این ِروایت و ارائۀ توجیه برای آن از هیچ متکلم شــیعی و امامی قابل قبول نیســت
ّ
همانگونهکــه بــرای نمونــه ،ابــن میثم بحرانی این خبــر را نپذیرفته و داللت آن را بر تأخر اســام آوردن حضرت

لیســتخلفنهم فــي األرض) وذلــك خالفــة خاصة ،وعد اهلل  -عز وجل  -بها بعد خروج «رســول اهلل  -صلى اهلل عليه وســلم  -مــن الدنيا ،وظاهر ذلك
يقتضــي أن كل مــن تولــى أمــر المســلمين بعده كان خليفــة ،لوال ما ورد عن النبي  -صلى اهلل عليه وســلم  -أنه قال« :الخالفة بعدی ثالثون ســنة ثم
ً
تصير ملكا» فيجب أن يقطع بصحة خالفة من توالها في هذه المدة بعد النبي _صلى اهلل عليه وسلم  -ثم يتوقف عمن كان بعدها فيفوض امورهم
الى اهلل عز وجل» .همان ،ص .30
ً
« .12فرقــة تــدب فی ضراء و تســر حســوا فی ارتغــاء ،تظهر مواالة أمیرالمؤمنیــن وبها اضالل المؤمنیــن یتوصلون بمدحه واظهار محبتــه الی ذم الصحابة
وأزواج النبی  -صلی اهلل علیه وسلم  -الذین رضی اهلل عنهم ،و شهد التنزیل بذلک لهم» .همان ،ص  14و پس از آن.
« .13والفــرق المبتدعــة الذیــن هــم کاألصــول للفــرق االثنیــن والســبعین ســبعة :المشــبهة ونفــاة الصفــات والقدریــة والمرجئــة والخــوارج والمخلوقیة
والمتشــیعة ،فالمشــبهة ضلــت في ذات اهلل ،ونفاة الصفــات ضلت في صفات اهلل عز وجل ،والقدرية في أفعاله والخــوارج في الوعيد ،والمرجئة في
اإليمان ،والمخلوقية في القرآن ،والمتشيعة في االمامة» .همان ،ص .26
 .14همان ،ص .14
 .15همان ،ص  ،76ص  ،91ص  ،129ص 267
ّ ُ
« .16و من عرف المعجزات المعقولة لم یرکن الی المحسوسات ،بل إذا رأی صاحبها یدعی النبوة صدقه کما فعل ابوبکر الصدیق  -رضی اهلل عنه –
ّ
فانه لما شاهد الخصال النبویة [مجتمعة فی محمد  -علیه السالم – اخذ ینتظر منه الدعوی ،فلما ادعی] صدقه و لهذا قال – علیه السالم  :-ما
عرضت اإلسالم على أحد إال کانت له کبوة غیر ابی بکر فانه لم يتلعثم» .همان ،ص .129
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علی (ع) از پذیرش اسالم ابوبکر نقد و نفی کرده است.

17

 _5جمالت دعائی ّ
سنیانه

اعتقادات راغب که ّ
تســنن او و فاصلهاش را از ّ
تشیع بازتاب میدهد ،کاربرد
از دیگر قرائن مشــهود در رســالۀ
ِ
برخی جمالت دعایی به شــیوۀ مرســوم نزد نویســندگان اهل ّ
ســنت اســت؛ مثل اســتعمال صلوات بر پیامبر
ّ
بدون ضمیمه کردن «آل»« :النبی  -صلی اهلل علیه وسلم 18» -؛ «عن رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم».19
دعایی موجود در رســاله را ریختۀ خامۀ خود راغب بدانیم و نه از اضافات کاتبان بعدی ،نحوۀ
اگر جمالت
ِ
ّ
ّ
استعمال سنیانۀ این جمالت قرینهای احتمالی بر تسنن او بهشمار میآید.
بــا ّ
توجــه به شــواهد و قرائن پیشــگفته احتمال ّ
تشــیع راغب از اســاس باطــل مینماید و عالقــۀ راغب به نقل
روایــت از حضــرت علــی (ع) و ابراز ّ
مودت و َّ
محبت نســبت به آن حضرت را بایــد در چارچوب عالقهمندی
ِ
َ َ
ّ
ّ
بســیاری از اهل ســنت و ســلفیان به حضرت علی (ع) تفســیر نمود که البته این ارادتنمایی به امیرمؤمنان
(ع) از نخبگانی چون راغب هیچ مستبعد نیست.

ب) شواهد عدم اعتزال راغب

ّ
متکلمــان و تراجمنــگاران ،راغب اصفهانــی را عالمی معتزلــی ّ
معرفی کردهاند.
برخــی از مللونحلنــگاران و
َ
َس ّــید مرتضی داعی رازی در تبصرة العوام (نوشــته شــده در ســال  630ه.ق ).دو مرتبه از راغب اصفهانی یاد

رؤســای معتزلیان شــافعی 20و در جای دیگر او را از اصحاب شــافعی 21بهشمار
کرده اســت و در یکجا او را از
ِ
ّ
ً
22
آورده اســت .فاضل ِمقداد ُســیوری (د 826 :ه.ق ).نیز ظاهرا راغب را متکلمی معتزلی میدانســته اســت.
ّ
ّ
جال لالدین ســیوطی (د 911 :ه.ق ).در شــرح حال راغب خاطرنشــان کرده است که مدتها بر این گمان بوده
ّ
که راغب اصفهانی معتزلی مذهب است تا اینکه کالم فخر رازی را در تأسیس التقدیس دال بر پیروی راغب
َ
از اهــل ّ
ســنت و جماعــت دیــده و عــدم اعتزال او را دریافته اســت .وی ســپس تذکار میدهد که بســیاری از
عامه و برخــی ّ
افــراد گمــان میکنند که راغب معتزلی اســتّ 23.مل عبــداهلل اصفهانی نیز قول ّ
خاصه را مبنی
بــر اعتــزال راغب نقل کرده اســتّ 24.
مدرس تبریزی هم در شــرح حال راغب او را «شــافعی یــا معتزلی از اکابر
ّ
محققان معاصر نیــز بهترین تعبیر در ّ
حق راغــب را عنوان «معتزلی
علمــای عامــه» خوانده اســت 25.برخی از
شیعی» دانستهاند.

26

در ارزیابــی دیــدگاه یادشــده بایــد گفت که هرچند طــرح آراء معتزلــه در موضوعات مختلف از ســوی راغب
 .17نگرید به :البحرانی ،میثم بن علی ،النجاة فی القیامة فی تحقیق أمر اإلمامة ،ص .117
 .18الراغب االصفهانی ،الحسین بن ّ
محمد ،االعتقادات ،ص  ،14ص  ،293ص  ،131ص  ،138ص  ،142ص  ،143ص  ،160ص .187
 .19همان ،ص .85
« .20فرقــت چهــارم از اصحــاب شــافعی ،معتزلــی باشــند و رئیس ایشــان ماوردی بــود و راغب اصفهانــی و ابنرســتهی اصفهانی» .الــرازی ،محمد بن
الحسین ،تبصرة العوام فی معرفة مقاالت األنام ،ص .265
 .21همان ،ص .273
ً
ً
« .22أن ال يكــون جســما و ال جســمانيا ،بــل جوهــر مجرد غير متحيز و ال حال في المتحيز ،متعلق بهذا البدن ليــس تعلق الحلول فيه ،بل تعلق التدبير
لــه ،كتعلــق العاشــق بمعشــوقه و الملــك بمدينته .و هــو مذهب جمهور الفالســفة ،و من المتكلميــن أبو القاســم الراغب و معمر بن عباد الســلمي
من المعتزلة و الغزالي من االشــاعرة و أبو ســهل بن نوبخت و المفيد محمد بن محمد بن النعمان من االمامية و المحقق الطوســي (رحمهم اهّلل).».
ّ
السیوری الحلی ،مقداد بن عبداهلل ،إرشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین ،ص .389
ّ
ّ
الزركشي على ظهر نسخة من القواعد الصغرى البن عبدالسالم ما نصه:
« .23وقد كان في ظني أن الراغب معتزلى؛ حتى رأيت بخط الشيخ بدر الدين
الرازي في تأســيس التقديس في األصول أن أبا القاســم الراغب من أئمة ّ
ّ
ّ
بالغزالى ،قال :وهي فائدة حســنة ،فإن
الســنة» ،وقرنه
«ذكر اإلمام فخر الدين
ً
ُّ
ُ َُ
ّ
معتزلىُ .».
ّ
والنحاة ،ج  ،2ص .297
غية ُالوعاة في طبقات اللغويين
السیوطی ،جاللالدین ،ب
كثيرا من الناس يظنون أنه
ّ
 .24األفندی االصفهانی ،ملعبداهلل ،ریاض العلماء و حیاض الفضالء ،ج  ،2ص .172
ّ .25
مدرس تبریزیّ ،
محمدعلی ،ریحانة األدب ،ج  ،2ص .292
« .26گویا بهترین تعبیر برای او همان اصطالح «معتزلی شیعی» باشد» .جعفریان ،رسول ،مناسبات فرهنگی معتزله و شیعه ،ص .66
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حکایت از آشــنایی وی با این مکتب فکری دارد ،27بررســی کتاب
اعتقــادات ،ناســازگاری و ســتیز صریــح راغــب را با معتزلــه و منهج
فکــری و آراء عقیدتــی آنهــا بــر مــا آشــکار میســازد .راغــب در مــوارد
ّ
متعــددی بــه نقــد آراء معتزله پراخته اســت که در زیر بخشــی از آنها
فهرست میشود:
خداوند.

28

 _2تقبیــح رأی معتزلــه مبنــی بــر امکان اثبــات وجود خداونــد پس از
29
حدث و عالم و قادر و حی بودن او.
اثبات ُم ِ
 _3نقــد نظــرگاه معتزلــه در خصوص عــدم امکان رؤیــت خداوند در

راغب در اینجا با لحنی تمسخرآمیز نظرگاه معتزله را نقل میکند که
معتقدند جز معتزلیانی که پیرو ابوهاشــم ُج ّبایی هســتند و مرتکب
کبیره هم نشدهاند کسی وارد بهشت نمیشود.

42

بــا ّ
توجــه بــه نقدهــای یادشــده و رویکــرد خصمانۀ راغب نســبت به
معتزلــه و مکتــب آنهــا ،گرایــش او بــه ایــن مکتــب امــری محتمــل و

آخرت.

30

شــایان ّ
توجه اســت که راغب در این مســأله ،امکان رؤیت خداوند
31
در قیامت را اعتقاد حکماء و اصحاب الحدیث ّ
معرفی میکند.
 _4نفی رأی معتزله در تأویل عرش الهی به علم خداوند.
َ
33
 _5نقد ایستار معتزله در انکار کرامات اولیاء.

32

 _6تنقیص معتزله به سبب انکار امر تکوینی خداوند در هستی.

34

 _7نقد دیدگاه معتزله در باب صفت کالم برای خداوند.
ّ
شــیئیت معــدوم و زائد بــودن وجود
 _8نفــی عقیــدۀ معتزلــه در باب
35

36

 _9نقد معتزله و حکم به قصور فهم آنان به سبب تأویل آیۀ ذر.
ّ
جسمانیت نفس.
ّ _10رد بر دیدگاه برخی معتزلیان در خصوص
ّ
راغب انســان را موجودی مرکب از روح و بدن دانســته که روح انسان
37

38

پــس از مــوت ،از بــدن او مفارقت کــرده و زنده میمانــد در حالی که
ثواب و عقاب میبیند تا روز قیامت که دوباره به بدن بازگردد.

39

 .27برای نمونه راغب در یک موضع از ابوالقاسم کعبی بلخی یاد کرده است و به نقل مطلبی
از او پرداخته اســت .نگرید به :الراغب االصفهانی ،الحســین بن ّ
محمد ،االعتقادات ،ص
.257
« .28انه لیس معرفة ذلک باکتساب کما زعم جل المعتزلة» .همان ،ص .35
ً
« .29فأمــا مــا ذكــره المعتزلة بأن اهلل ال يعلم کونه موجودا اال بعــد العلم بأنه محدث للعالم وانه
ً
ً
قادر و عالم وحي ،وانه ما لم يعلم كل ذلك ال يمكن أن يعلم كونه موجودا ،فذلك شنيع جدا
وكيــف يصــح تصور موجد قادر عالم حي ليس بموجود حتى يدل انه موجود بعد العلم بكل
هذا» .همان ،ص .39
 .30همان ،ص .98
 .31همان ،ص .97
 .32همان ،ص .105
 .33همان ،ص .130
 .34همان ،ص .166
 .35همان ،ص .168
 .36همــان ،ص  .197راغــب خود به ّ
عینیت وجود شــیء بــا ذات آن اعتقاد دارد« :وجود کل
ً
ً
عینیت ّ
شــیئا آخر» .در جایی دیگر نیز به ّ
شیئیت و
شــیء ذاته و لیس الذات شــیئا و وجوده
ّ
موجودیت حکم کرده است« :الشیء عبارة عن الموجود» .همان ،ص .270
 .37همان ،ص .199
 .38همان ،ص .203
 .39همان ،ص  ،203ص .220

58

 _12موهــوم و بــی اســاس دانســتن ّ
نظریــۀ «فنا» بــه نحوی کــه معتزله
41
توضیح دادهاند و ّرد ّادعای اجماع بر آن از سوی آنها.
 _13انکار دیدگاه معتزله در باب شرور موجود در عالم.

 _1نقــد دیــدگاه معتزلــه در خصــوص کســبی دانســتن معرفــت

شیء بر ذات آن.

 _11خرافــه دانســتن نظــر معتزلــه در خصــوص فانــی شــدن جواهر به
40
سبب حلول َع َرض فناء در آنها.
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مقبول نیست.

ج) شواهد عدم پیروی راغب از اشاعره

ّ
در برخــی از مآخــذ کالمــی از راغــب اصفهانــی بــه عنــوان متکلمــی
ّ
اشــعری یاد شــده اســت .برای نمونه ،متکلم برجســتۀ اشعری ،امام
فخــر رازی (د 606 :ه ـ.ق ).نــام راغــب را در کنار ّ
غزالی بــا تعبیر «من

أصحابنــا» آورده اســت 43کــه بــر اشــعری دانســتن راغــب از جانــب
ّ
ّ
فخــر رازی َداللــت داردُ .
همچنیــن ،علمــۀ حلــی از راغــب با عنوان
ّ
متکلمی اشــعری نام برده است 44.در برخی از تحقیقات معاصر نیز
ّ
راغب اصفهانی متکلمی اشــعری دانســته شــده است .برای نمونه،
ُ
راوسن مواضع کالمی راغب را به اشاعره نزدیکتر دانسته و بر پیروی
او از مذهب فقهی شافعی تأ کید کرده است 45.رابرت ویسنوفسکی
ّ
نیز راغب را متکلمی اشعری که معاصر ابن سینا بوده است قلمداد
نموده.

46

 .40همان ،ص .216
« .41ان الفنــاء الــذی ابدعتــه المعتزلــة هو شــیء توهموه فاخترعــوه من غیر ان له فی الشــریعة
اصال یعتمد علیه أو یفزع الیه ،والعجب انهم ادعوا فی ذلک االجماع» .همان ،ص .243
« .42ال یدخــل الجنــة اال المعتزلة وال من المعتزلة اال من هو علی مذهب ابی هاشــم و ال ممن
هــو علــی مذهبــه اال من لم یقــدر [کذا :یقــدم] علی کبیرة و ال خیانة عشــرة دراهــم» .همان،
ص .252
ّ
« .43مثل أبیالقاسم الراغب و أبی حامد الغزالی من أصحابنا» .الرازی ،فخرالدین ،تأسیس
التقدیس ،ص .47
« .44اختلف الناس في ماهية النفس و أنها هل هي جوهر أم ال و القائلون بأنها جوهر اختلفوا
فــي أنها هل هي مجرد أم ال و المشــهور عند األوائــل و جماعة من المتكلمين كبني نوبخت
من اإلمامية و المفيد منهم و الغزالي و الحليمي و الراغب من األشاعرة أنها جوهر مجرد ليس
ّ
بجسم و ال جسماني» .الحلی ،الحسن بن یوسف ،کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد،
ص  .278نیز نگرید به :همان ،ص .549

45 . “Al-Rāghib's actual theological stance seems in fact to have been close to that
of the Ashʿarī�s”. E. Rowson, ‘‘al-Rāghib al-Isfahānī�’’, Encyclopaedia of Islam
(New Edition), VIII, 390.
46 . Wisnovsky, Robert, “One Aspect of the Avicennian Turn in Sunni Theology”,
in: Arabic Sciences and Philosophy, vol. 14 (2004), p. 88.

ّ
ترجمۀ فارسی این مقاله با مشخصات زیر منتشر شده است:
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در خصــوص فرضیــۀ گرایــش راغــب بــه اشــاعره نیــز بایــد گفــت که

ـادات راغــب آشــکارا عــدم رغبــت او بــه ورود و
بررســی کتــاب اعتقـ ِ
پرداخت ّ
مفصل به مسائل کالمی و طرح و نقد دیدگاههای مختلف

ایــنرو اشــعری بــودن راغــب ،برغم شــهرتی کــه از دیربــاز در محافل
ّ
فرضیــهای نادرســت اســت .راغــب در مواضعــی
کالمــی داشــته،

را در باب اینگونه مسائل نشان میدهد .چنانکه میدانیم ،برخالف
ّ
متکلمــان سـ ّ
ـلفیه و اصحــاب الحدیــث کــه خــوض در
عالمــان و
ّ
یشــمارند و حتی آن را بســیار
مســائل کالمــی و عقیدتــی را جایــز نم 

ایســتارهای راغــب در کتــاب اعتقــادات آن را تأییــد نمیکنــد و از

از کتــاب اعتقــادات کــه به آراء اشــاعره اشــاره کرده اســت با لحنی
ّ
از آنهــا یــاد نمــوده کــه در آن نشــانی از تعلقخاطــر او به ایــن مذهب
دیــده نمیشــود .در هیچیــک از مــواردی هــم کــه وی از آراء اشــاعره
یــاد کرده اســت موافقت صریح خــود را با دیدگاه آنان ابراز نداشــته.
ً
طبعا اگر او گرایشــی به مکتب اشــاعره میداشت با لحنی همدالنه
از دیدگاههای آنان یاد میکرد و دستکم در مواردی موافقت صریح
خود را با آراء و مکتب آنان اظهار میداشت.
ً
در کتــاب اعتقادات ظاهــرا تنها جایی که راغب به دفاع از آموزهای
اشــعری برخاســته اســت بــه توجیه و توضیــح او در خصــوص مقولۀ
«کســب» منحصر میشــود .راغب در بحث از مســألۀ جبــر و اختیار
ّ
تحقق افعالش به ّ
ّ
تصرف
فاعلیت انســان ،نقش انســان را در
و نحوۀ
او در موجــودات محــدود میداند و خاطرنشــان میکند که از همین
ّ
تصرف با نامهای مختلفی چون «کســب» و «عمل» یاد میشــود .به
گفتــۀ راغــب اگر به نکتۀ پیشــگفته ّ
توجه شــود آنگاه دیگر شــبههای

مبنی بر غیر مقبول بودن «کســب» باقی نمیماند 47.به نظر میرســد
که راغب در اینجا با توضیحاتی که ارائه کرده اســت بهنحو ضمنی
کوشــیده تا دیدگاه اشاعره دربارۀ «کسب» را ّادعایی مقبول و معقول
جلــوه دهــد .بــا این وصف ،بایــد دید تعریفــی که راغــب در اینجا از
ّ
«تصــرف در موجــودات» ارائه کرده اســت تا چه
«کســب» بــه معنای
ّ
انــدازه بــا تعاریــف متکلمــان اشــعری از اصطــاح «کســب» موافق و
یکسان است.

صرفنظــر از دفــاع راغب از آموزۀ «کســب» ،او در کتــاب اعتقادات
موضــع جانبدارانــۀ ّ
خــاص دیگــری نســبت بــه آراء مکتــب اشــاعره
از خــود نشــان نــداده اســت .افــزون بــر ایــن ،برخــی از رویکردهــا و
ایســتارهای وی نافــی اشــعریگری اوســت که در ادامه بــه مهمترین
آنها اشاره میشود.

ّ
 _1اجتنــاب کلــی از ورود ژرف بــه مســائل کالمــی و پرداخــت
ّ
مفصل به آنها

مذمــوم و ناپســند میداننــد و تنهــا بــر پیــروی محــض از مأثــورات و
ّ
منقوالت بازمانده از ّ
متکلمان اشعری
ائمۀ سلف تأ کید مینمایندِ ،
ّ
همچون متکلمان معتزلی پرداخت ژرف به مسائل عقیدتی را جایز
پرشمار پربرگی
و بل ممدوح و واجب میدانند .نگارش رســالههای
ِ
َ
َ
کــه عالمــان َســلفی در َمذ ّمت پرداخت به علــم کالم فراهم آوردهاند

مثــل کتاب ســترگ ّ
ذم الکالم و أهله از خواجــه عبداهلل انصاری (د:
ً
 481هــ.ق ).دقیقــا بیانگر ایســتار ســتیزهجویانۀ آنان نســبت به علم
کالم و بدعتآمیز دانستن این علم و پرداخت به آن است .در سوی
مقابل ،تألیف رســالۀ استحســان الخوض فی علم الکالم بر دســت
ّ
ــس مذهب اشــعری ،یعنی ابوالحسن اشــعری (د 324 :ه.ق).
مؤس ِ
و پرداخــت ّ
مفصــل پیــروان او بــه دانــش کالم نشــاندهندۀ رویکــرد
ستایشــگرانۀ آنــان بــه علــم کالم و خــوض در مســائل آن اســت .این
تفــاوت رویکــرد در مواجهــه بــا علــم کالم و ّفع ّ
الیــت کالمــی در واقع
تمایزی اساســی میان دو فرقۀ سـ ّ
ـلفیه و اشاعره بهحساب میآید که
ّ
تا حدودی از طریق آن میتوان عالمی ســلفی را از متکلمی اشــعری
ّ
تمییــز داد و بازشــناخت .حــال ا گــر مــا ک و معیــار یادشــده را مــد
ـادات راغب ما را بــه این نتیجه
نظــر قــرار دهیم ،بررســی کتاب اعتقـ ِ
َ َ
رهنمون میشــود که راغب در زمرۀ آن دســته از عالمان سلفی است

که چندان در مســائل مختلف اعتقادی ورود به جزئیات و ّ
فرعیات
را جایز نمیدانند و از پرداخت به آنها اجتناب میورزند .همسنجی
اعتقادات راغــب با آثار
و مقایســۀ فصــول و ابــواب و مســائل کتــاب
ِ
ّ
ّ
ـعری همعصر راغب یــا حتی پیش از او
کالمــی متداول متکلمان اشـ ِ
ِ
ّ
َ
باقل نی و ابن فــورک و عبدالقاهر بغدادی بخوبی
مثل آثار اشــعری و ِ
ّ
نمودار تفاوت یادشده است و ادعای پیشگفته را تأیید میکند.
پرهیــز راغــب از ورود ژرف بــه مســائل کالمــی ،هم از شــیوۀ پرداخت
وی بــه ایــن مســائل در کتــاب اعتقــادات قابــل فهــم اســت و هــم از
تصریحــات او بــه ایــن امــر .بــرای نمونــه ،وی در بحــث از صفــات
خداوند به این نکته اشــاره میکند که هر مســلمانی تنها باید معتقد
باشد که خداوند ّ
حی و عالم و قادر و سمیع و بصیر است و این علم

ویسنوفســکی ،رابــرت« ،ســیمایی از گرایش به ابنســینا در کالم اهل ّ
ســنت» ،ترجمۀ :حمید
ّ
عطائی نظری ،مجلۀ کتاب ماه دین ،شماره  ،179شهریور  ،1391صص .103 - 84
« .47انما الذی یحصل بفعله هو ّ
تصرف فی الموجودات وألجله ینسب إلیه الفعل وهو المشار
الیه بالکســب والعمل والصنع و اذا تصور ذلک تزول الشــبهة فیما یدعی ان الکســب معنی
غیر مقبول» .الراغب االصفهانی ،الحسین بن ّ
محمد ،االعتقادات ،صص .285 - 284

و قــدرت و بینایــی او بــه نحــو محســوس [و از راه اعضاء جســمانی]
نیســت .بــه بــاور او الزم اســت کــه از بحــث در باب معانــی صفات
َ
خداوند  -جز آنچه از َســلف به ما رســیده است  -و نیز سخن گفتن
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َ
در مسائلی مثل اینکه آیا این صفات قدیم است یا محدث ،عین ذات خداوند است یا زائد بر آن ،خودداری
شــود؛ چراکه این مطالب و مســائل یکســره بدعت اســت و ورود در آنها به منزلۀ خوض در مباحثی اســت که
صحابه و تابعین از پرداخت به آنها اجتناب میکردهاند.

48

به همین نحو راغب در بحث از حقیقت ارادۀ خداوند ،پس از آنکه استعمال لفظ «اراده» را در باب خداوند
ّ
بــه معنــای «قصــد» دانســته ،برخــاف متکلمان اشــعری و معتزلی خاطرنشــان میکند که بحــث از اینکه آیا
َ
خداوند «مرید لنفســه» اســت یا مرید به ارادۀ قدیم یا محدث ،و اگر مرید به ارادۀ حادث اســت آیا حادث در
ّ
ّ
محل اســت یا در غیر محل ،از اموریســت که خداوند ما را از ورود و خوض در آن بینیاز کرده اســت و لزومی
به بحث از آن نیست.

49

ّ
ـناختی متعلق به
ُچنیــن ایســتار احترازگرانــه از ورود بــه بحــث از معانــی صفــات خداوند و مباحــث وجودشـ
ِ
َ
صفات الهی از قبیل قدیم یا محدث بودن آنها و نسبتشان با ذات خداوند که همواره از مسائل مورد اهتمام
ّ
ّ
متکلمان اشــعری بوده اســت ،فاصلۀ بســیار راغب را از نحوۀ کالمپردازی متکلمان اشــعری بهوضوح نشــان
ّ
فرضیهای بعید میدارد.
مکتب اشاعره را
میدهد و گرایش او به
ِ
راغــب در بحــث از مخلوق یا غیر مخلوق بودن قرآن نیز آن را مســألهای انحرافی و فتنهبرانگیز دانســته اســت
کــه موجــب تکفیــر و تبدیع گروههایی صالح از مســلمانان شــد و ازاینرو برای مؤمنین بهتر اســت به بحث از
ایــن مســأله ورود نکننــد 50 .او بهتفصیــل ماجــرای فتنۀ خلق قرآن را شــرح میدهــد ،از آغاز شــروع آن در کوفه
ّ
توســط بنان (بیان) بن َســمعان تا فروکش کردن آن در برههای از زمان و ســپس تجدید و تشــدید آن بر دســت
ُّ
هشــام بن حکم و عبداهلل بن کلب .راغب ســپس خاطرنشــان میکند که فروعات این مســأله تا به امروز نیز
در میان مســلمانان فتنهبرانگیز اســت و پرداخت وی به این ماجرا هم از اینروســت که این موضوع در روزگار
او نیز موجب بروز فتن ه شده است .آنگاه راغب نظرگاه خود را در این مسأله ُچنین توضیح میدهد که چون
ّ
دلیلی شــرعی بر ّ
صحت اطالق وصف «مخلوق» بر کالم خداوند نداریم از اتصاف کالم الهی به این وصف
َ
ّ
خودداری میکنیم و ُچنین اتصافی اگر صورت بگیرد بدعت و مردود است؛ زیرا پیامبر (ص) و َسلف ُچنین
وصفی را برای قرآن ذکر نکردهاند.

51

لهــا و مجادالت مربوط
در کنــار پرهیــز راغب از طرح بســیاری از مســائل فرعی کالمــی و پرداخت به قیلوقا 
ّ
به آنها که در کتب کالمی اشــعری متداول اســت ،نگاه انتقادی او به متکلمان و آراء آنان در سرتاســر کتاب
اعتقــادات نمــاد دیگــری اســت از کم ّ
توجهــی و بیرغبتــی راغــب بــه کالم رســمی .در واقع چنانکــه برخی از
ّ
ّ
ـرد راغــب از متکلمان همــواره با نقــد و انکار وی
محققــان نیــز اشــاره کردهانــد ،52در کتــاب اعتقــادات ،یادکـ ِ
ّ
ً
نســبت بــه دیدگاههــای ایشــان همراه اســت 53و کامال پیداســت کــه راغب نه تنها خــود را در زمــرۀ متکلمان
ّ
ّ
رســمی بهشــمار نمــیآورد بلکــه بــا متکلمــان و آراء آنها نیز مخالف اســت .با این وصف ،شــکی نیســت که
ّ
راغب خود ،به سبب پرداخت به مسائل عقیدتی و کالمی ،در نقش یک متکلم نیز ایفای نقش کرده است.
ً
ً
« .48أن يعتقد في صفاته انه حي عالم قادر سميع بصير ،الى غير ذلك من الصفات التي ورد به الشرع واجمعت عليه األمة ،و ّان له علما وقدرة وبصرا
ال على الوجه المحسوس ،ويترك البحث عن معنی صفاته سوى ما ورد عن السلف ،ويترك الكالم في وصفها انها قديمة او محدثة ،وهل هي هو او
غيره او ال هي وال غيره ،فإن ذلك كله بدعة وخوض فيما امسك عنه الصحابة والتابعون» .همان ،ص .28
« .49والــكالم فــي أن اهلل تعالــى ،هو مريد لنفســه او بارادة قديمة او محدثة ،وانه وان كان مريدا بــارادة محدثة فهل هي في محل او ال في محل فما [کذا:
ّ
فمما] كفانا اهلل امرها» .همان ،ص .270
 .50همان ،ص .174
« .51أنا ال نصف اهلل تعالی وال نصف االمور اال ّ
لهیة اال بما ورد به السمع و لما لم یرد السمع بشیء من ذلک لم نصف به» .همان ،ص .173
52 . Key, Alexander, A Linguistic Frame of Mind: ar-Rāġib al-Iṣfahānī and What It Meant to be Ambiguous, p. 81.

 .53بــرای نمونــه نگریــد بــه :الراغب االصفهانی ،الحســین بن ّ
محمــد ،االعتقــادات ،ص  ،158 - 157ص  ،263ص  ،271ص  ،285ص  ،300ص
.301
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 _2باورنداشتن به برخی از معتقدات بنیادین اشاعره

یکی از نشــانههای ّ
مهم عدم گرایش راغب اصفهانی به مکتب اشــعری باور نداشــتن وی به پارهای از اصول
ّ
اعتقــادی مســلم ایــن مذهب اســت .نمونههایی از این بیاعتقــادی وی به اصول مکتب اشــعری از قرار زیر

است:

* عدم اعتقاد به قدیم و زائد بر ذات بودن صفات خداوند
راغــب در بحــث از صفــات خداوند ،بجای اعتقاد به قدیم بــودن صفات خداوند و زائد بر ذات بودن آنها که
َ
بــاور و معتقــد اشــاعره در ایــن بــاب اســت ،54ترجیح داده اســت از ورود به این مســائل پرهیز کنــد .به همین
ّ
ً
جهــت او برخــاف متکلمــان اشــعری اصــا بــه اثبات قدیــم بودن صفــات خداونــد و اثبات قدمــاء ثمانیه و
زیادت صفات خدا بر ذات او نپرداخته است.
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در موضعــی دیگــر از کتــاب اعتقادات نیز که وی به مذهب اشــاعره در باب صفــات خداوند مبنی بر قدیم و
زائد بر ذات بودن صفات او اشاره میکند ،بالفاصله نقد وارد شده بر دیدگاه آنان را نیز یادآور شده 56و سپس
رأی «اهــل اثــر» را در ایــن بــاب تقویــت میکندُ .چنیــن مواجههای عــدم گرایش راغــب به اشــاعره را تصدیق
میکند.

* اعتقاد به اشتراک لفظی صفات خداوند

ّ
در حالی که متکلمان اشعری به اشتراک معنوی صفات خداوند و مخلوقات قائل هستند و معنای صفاتی

همچــون علــم و قــدرت را در خداوند و مخلوقات یکســان میدانند ،57راغب معتقد اســت صفات خداوند
تنها از حیث اســم و لفظ با صفات مشــابه در انســان و سایر مخلوقات اشــتراک دارد و معانی این صفات در
خداونــد غیــر از معانــی آنها در مخلوقات اســت .او در چنــد موضع از کتاب اعتقادات بر این ایســتار خویش
تصریح و تأ کید کرده است:
_ «ان اهلل عز وجل واحد ال يشــبه شــيء من الموجودات وال يشــاركه بوجه إال في بعض اســمائه لفظا ال معنی،
نحو عالم وقادر كما قال تعالى( :ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)».
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_ «ان کالمه کسائر صفاته فی انه ال تشبه واحدة منها صفات المخلوقین وال تشارکها إال فی االسم».

59

* تعاریف متفاوت از اصطالحاتی چون «استطاعة» و «جوهر» و «عرض»
مســألۀ «اســتطاعت» و قــدرت انســان بــر انجــام افعال یکــی از مســائل کالمی کهــن و مورد اختــاف در کالم
اســامی بــوده اســت .تعریفی کــه راغب اصفهانــی در کتاب اعتقادات از اصطالح «اســتطاعة» کرده اســت
ّ
و ایســتاری کــه در بــاب آن اتخــاذ نمــوده با تعریف و نظرگاه اشــاعره ســازگار نیســت .راغب «اســتطاعت» را
« .54أصحابنا مجمعون على أن اهّلل تعالى حي بحياة و قادر بقدرة و عالم بعلم و مريد بإرادة و سامع بسمع ال بأذن و باصر ببصر هو رؤية ال عين و متكلم
ّ
بكالم ال من جنس األصوات و الحروف و أجمعوا على أن هذه الصفات السبع أزلية و سموها قديمة» .البغدادی ،عبدالقاهر ،أصولالدین ،ص .90
«مذهب أهل الحق من األشاعرة :أن الواجب بذاته قادر بقدرة ،مريد بإرادة ،عالم بعلم ،متكلم بكالم ،سميع بسمع ،بصير ببصر ،حي بحياة ،و هذه
ّ
ّ
اآلمدی ،سیفالدین ،أبکار األفکار فی أصول الدین ،ج  ،1ص .265
كلها صفات وجودية ،أزلية ،زائدة على ذات واجب الوجودِ .».
« .55ويترك البحث عن معنی صفاته سوى ما ورد عن السلف ،ويترك الكالم في وصفها انها قديمة او محدثة ،وهل هي هو او غيره او ال هي وال غيره،
فإن ذلك كله بدعة وخوض فيما امسك عنه الصحابة والتابعون» .الراغب االصفهانی ،الحسین بن ّ
محمد ،االعتقادات ،ص .28
« .56مذهــب مــن يقــول أن اهلل تعالــى حي قادر عالم بعلم وقدرة وحياة قديمة ،وان هــذه المعاني قائمة بذاته موجودة له وبها صار حيا عالما وقادرا .وقد
اعتــرض علــى ذلــك بأن من جعل هذه المعاني قائمة بذاته فقوله يوجب كونه ســبحانه مرکبا من اشــياء كســائر المركبــات ،تعالی اهلل عن ذلك ،فإن
ذلك يبطل التوحيد بل يبطل اال لهية .».همان ،ص .86
ً
ّ
حده ّ -
وأنه معرفة المعلوم علی ما هو به  .» -السمنانیّ ،
ّ
محمد
خاصیة کونه علما و ال فی معناه و ال فی
« .57علم الباری تعالی ال یخالف العلوم فی
بن أحمد ،البیان عن أصول اإلیمان ،ص .119
 .58الراغب االصفهانی ،الحسین بن ّ
محمد ،االعتقادات ،ص .28
 .59همان ،ص .30
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که بر بنیاد دیدگاههای مطرح در این کتاب فرض تشـ ّـیع یا اعتزال یا

اصطالحــی غیر از «قدرت» و اســمی دانســته که بــر مجموع آنچه که
اعم از قــدرت و ّ
انســان بــرای انجام فعــل بدان محتاج اســت ّ
ماده و

اشعریگری راغب اصفهانی پذیرفتنی نمینماید و آراء وی با اصول

ابــزار اطــاق میشــود 60 .ایــن در حالی اســت که در مکتب اشــاعره

بنیادیــن این مکاتب هماهنگ و همراه نیســت .در این قســمت به

اغلــب« ،اســتطاعت» را بر نفس قــدرت بر فعل اطــاق میکردهاند و
اســتطاعت را بــا قــدرت و ّقوت متــرادف میدانســتهاندُ .
همچنین،
ّ
متکلمــان اشــعری در بحــث از «اســتطاعت» پیوســته بــر ایــن نکته

شــواهدی از کتاب اعتقادات اشــاره میکنیم که پیــروی راغب را از
ّ
ســلفیه و گروهی خاص از آنان به نام «أهل األثر» ثابت میکند .مراد
فیه» در اینجا همان گرایش ّ
از َ«سـ َـل ّ
عامی در اهل سـ ّـنت است که بر
َ
پیــروی از ظواهــر آیات و ِروایات (کتاب و سـ ّـنت) و اصالت و اعتبار
َ
آراء صحابــه و تابعین و عالمان َســلف در حــوزۀ اعتقادات و اعمال
َ
تأ کیــد دارد و طیــف گســتردهای از َســلفگرایان اعـ ّـم از اصحــاب

اصرار ورزیدهاند که «اســتطاعت» همراه با فعل و مقارن با آن اســت
و نه قبل یا بعد از فعلّ 61 .اما راغب اصفهانی از اساس ،مجالی برای
طرح این مسأله در نظر نگرفته و اشارهای هم بدان نکرده است.
نمونــهای دیگــر از اســتفادۀ راغــب از اصطالحــات کالمــی در غیر از

الحدیــث و اهــل ظاهر و اهل األثر را شــامل میشــود .بررســی کتاب
َ
ـادات راغــب ثابــت میکنــد کــه او عالمی َســلفی  -بــه معنای
اعتقـ ِ

«جوهــر» و «عــرض» در مفهوم فلســفی آنها اســت« :فالعــرض ال قوام

پیشــگفته  -اســت و از میان طیفهای مختلف ســلفگرا به گروه
ّ
«أهــل األ ثــر» تعلق فکــری و مذهبی دارد .در ادامه ،شــواهد یادشــده

معنــای متعــارف آنها در مکتب اشــاعره ،کاربــرد اصطالحاتی چون
لــه بذاته  ...فالجوهر هو القائم بنفســه» 62.تعریــف «جوهر» به چیزی
کــه قائــم به ذات خود اســت ،و تعریف َ
«ع َرض» به چیــزی که ّ
متقوم
بــه غیر خودش اســت و وجودش وابســته به موضوعی دیگر اســت
ّ
آشــکارا حدودی فلسفی اســت .این تعریفها با تعاریف متکلمان
اشــعری و معتزلــی از «جوهر»  -به معنای جوهر فرد یــا جزء َ
الی َت َج ّز ٰی
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و بــه مفهــوم آنچــه کــه در عالــم خــارج دارای َح ِّیز و مکان اســت  -و
َ
«ع َــرض»  -بــه مفهــوم آنچــه کــه در عالــم خــارج دارای ّ
حیــز و مکان
نباشد  -سازگار و همخوان نیست و باز شاهدی دیگر است بر عدم

پیروی راغب از دستگاههای کالمی اشاعره و معتزله.
از آنچــه گذشــت روشــن شــد کــه هــم رویکــرد راغــب به علــم کالم و
ّ
مسائلش و نحوۀ پرداخت به آن متفاوت با رویکرد متکلمان اشعری
اســت و هــم باورهــای راغــب ناســازگار با برخــی از مهمتریــن اصول
ّ
فرضیۀ اشــعری بــودن راغب نیــز  -برغم
فکــری اشــاعره .در نتیجــه،
ّ
شــهرت آن در محافــل کالمــی و افــواه برخی متکلمــان  -نظری قابل
پذیرش و مستند به شواهد و دالیل نیست.

َ
د) شواهد گرایش راغب به َسل ّفیه و اهل األثر
تا اینجا با ارائۀ شواهد و مستنداتی از کتاب اعتقادات نشان دادیم

ارائه میگردد:
ّ
ـاب اعتقادات کــه انگیزۀ خــود را از نگارش
 _1راغــب در مقدمــۀ کتـ ِ

این اثر شــرح میدهد ،به رغبت خود نسبت به پدیدآوردن رسالهای

اشــاره میکنــد کــه در آن انــواع اعتقاداتی که بر اســاس آن به ایمان و
یشــود و باورهای راســتینی
کفــر و هدایت و ضاللت انســان حکم م 
کــه «بــزرگان ســلف از صحابــه و تابعیــن» پیــش از پیدایــش بدعتها
بدانها معتقد بودهاند ،تبیین شده باشد 64.اشارۀ راغب به پیروی از
اعتقادات ّ
تابعین ســلف میتواند شــاهدی بر گرایش
حق صحابه و
ِ
او به َسـ َـل ّ
فیه یا دس ـتکم دوری او از فرقههایی چون معتزله و شــیعه
باشد.
 _2از نظــر راغــب فرقــۀ رســتگار و ناجیــه آن دســته از اهــل سـ ّـنت و
جماعتــی هســتند که به صحابه اقتدا کردهانــد« :الفرقة الناجية هم
أهل السنة والجماعة الذين اقتدوا بالصحابة».
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بــه گفتــۀ راغــب رضایــت خداونــد از صحابــه َداللــت بــر ّ
صحــت
ایســتار و صدق گفتــار و صالح کردار آنهــا دارد .در نتیجهّ ،
صحت
اعتقــادات و طریقــت آنهــا مقتضــی ّ
حج ّیــت پیــروی از آنها اســت.

حدیــث منســوب به پیامبر (ص) کــه فرمودنــد« :أصحابی کالنجوم
 .60همان ،صص .281 - 279
ّ
 .61بــرای نمونــه ،ابوجعفر ســمنانی ،متکلم اشــعری معاصــر با راغب اصفهانی بــر همین نکته
تصریــح نمــوده کــه اســتطاعت و قدرت و قــوت معنای واحــدی دارد و اســتطاعت مقارن با
فعل است« :باب ذکر الدال لة علی أن االستطاعة مع الفعل .قد بینا أن الذی نذهب إلیه :أن
قدرة العبد مع الفعل ال قبله و ال بعده ،والقدرة والقوة واالستطاعة معنی واحد» .السمنانی،
ّ
أبوجعفــر ،البیــان عــن أصول اإلیمــان ،ص  .321نیز نگرید بــه :الباقلنی ،أبوبکــر ،التمهید،
صص .289 - 286
 .62الراغب االصفهانی ،الحسین بن ّ
محمد ،االعتقادات ،ص .72
« .63جعــل تعالــی بــازاء الشــیء القائــم بذاتــه و هــو الجوهــر ،الشــیء الــذی قوامــه بغیــره وهــو
العرض» .همان ،ص .145
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اقتدیتــم اهتدیتــم» حاکی از آن اســت که پیــروی از صحابه در واقع
ّ
تبعیــت از امــر پیامبــر (ص) اســت .به بــاور راغب ،وظیفــۀ مؤمن آن
« .64ورغبــت رغبــة صادقة أن أعمل رســالة أبین فیهــا أنواع االعتقادات التــی یحکم بها علی
االنســان باإلیمان والکفر ،والهدایة والضالل ،و أذکر الحق الذی کان علیه أعیان الســلف من
الصحابــة والتابعیــن ،قبل أن حدثــت البدع من قوم یخذلون الدین و یزعمــون أنهم أنصاره».
همان ،ص .14
 .65همان ،ص .26
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است که به اموری که مورد اجماع صحابه است عمل کند و از آنها
ّ
66
تخطی ننماید.

مییابد.
ّ
ّ
«مخلوقیت» صحیح
و) قرآن کالم خداست و اتصاف آن به وصف
نیست و کالم خداوند تنها از حیث لفظ و در نام با کالم مخلوقات

در اینجا نیز تأ کید راغب بر اقتدا به صحابه و منحصر دانســتن فرقۀ
ناجیه در اهل ّ
ســنت و جماعت میتواند شــاهدی بر گرایش سلفی

مشترک است.

او یــا دســتکم فاصلــۀ او از فرقههایــی چون معتزله و شــیعه باشــد.

ز) خالفــت جانشــینان پیامبــر (ص) تــا پــس از ســی ســال از وفــات

ســبب اینکه تأ کید بر پیروی از صحابه را نمیتوان بهتنهایی دلیلی

ایشــان مقبول اســت و پس از آن باید در خصوص خالفت والیان امر
ّ
توقف نمود.

قطعی بر ســلفیگری راغب بهشــمار آورد ،این اســت که اشــاعره نیز
خــود را پیــروان صحابــه و فرقــۀ ناجیــه ّ
معرفــی کردهانــد 67و بنابراین
ِصرف تصریح به پیروی از صحابۀ سلف را نمیتوان دلیلی قاطع بر
سلفیگری  -به معنایی که ذکر کردیم  -به حساب آوردّ .اما با لحاظ
ّ
شواهدی که بر نفی گرایش راغب به اندیشۀ اشعری ارائه شد ،شکی
ّ
تعلق فکری راغب به َس َل ّ
فیه باقی نمیماند.
در
 _3راغب اصفهانی در فصل نخستین کتاب اعتقادات بر این نکته
اساســی
تصریــح کــرده اســت که هــر مســلمانی باید بــه هفت اصل
ِ
اعتقادی زیر باور داشته باشد:
آ) خداوند واحد است و شبیه هیچ موجودی نیست و تنها در برخی
از اسماء با موجودات اشتراک در لفظ دارد.
ب) خداوند ّ
حی و عالم و قادر و شنوا و بینا است و ّمتصف به سایر
ّ
صفاتــی کــه در شــرع برای او وارد شــده و امت مســلمان بر آن اجماع
دارند؛ ّاما این صفات برای او به نحو محســوس و جســمانی نیست.
معنای این صفات تنها همان چیزی است که از سلف به ما رسیده
و فراتر از آنها نباید بحث کرد و در باب آن سخن گفت.

راغب ســپس خاطرنشان میکند که هر کس به این اصول اعتقادی
باور داشته باشد امید میرود که دینش به سالمت باشد .به گفتۀ او
ََ
این اصول ،آموزههایی اســت که از ّ
ائمۀ اســام مثل مالک بن انس،
َ
َ
َ
ـفیان ثوری ،ابن ُع َیینه ،شــافعی و احمد
لیث بن َســعد ،اوزاعیُ ،سـ ِ
68
بن حنبل به ما رسیده است.
هــم از برخــی معتقداتــی کــه راغب برشــمرده اســت و هم از اســتناد
آنها به ّ
ائمۀ ســلف و اصحابالحدیث ،میتوان گرایش راغب را به
سلفیه تشخیص داد .جالب ّ
توجه این است که راغب از میان ّ
ّ
ائمۀ
چهارگانۀ اهل سـ ّـنت تنها نام ابوحنیفه را ذکر نکرده اســت و او را در

زمــرۀ ّ
ائمــۀ اســام ب هشــمار نیاورده .همیــن امر کافی اســت که فرض
ُ
ماتریدیمذهب بودن راغب بی اساس قلمداد گردد .به همین نحو
عدم یادکرد از ابوالحســن اشــعری در میان ّ
ائمۀ اســام نشــانگر عدم
اعتنای او به اشعری و مکتب اوست.
ّ
اگرچه متکلمان اشــعری نیز اغلب کوشــیدهاند برای احتراز از اینکه
همچون معتزله به بدعتگذاری ّمتهم شوند ،مذهب خود را همان

ج) خداوند خالق تمام افعال اســت در عین حال که افعال بندگان

مذهب ســلف و مســتند به آموزههای بازمانده از آنان ّ
معرفی کنند،

منسوب به خود آنها نیز هست.

در مواضــع بســیاری نیــز تصریح و تأ کیــد نمودهاند کــه اصول فکری

د) جــز کســانی که ّامت بــر کفر آنها اجمــاع دارند ،ســایر افراد ممکن

آنهــا برگرفتــه از دیدگا ههــای ابوالحســن اشــعری اســت و رأی حق در

اســت یا مورد رحمت و مغفرت خداوند قــرار گیرند یا اینکه تعذیب
شوند.
ه) ایمان عبارتست از اعتقاد قلبی و اقرار زبانی و عمل به مقتضای
آنهــا و در اثــر طاعــت افــزون میشــود و بــه ســبب معصیــت کاهــش
 .66همان ،ص .27
دی اشعری قابل ذکر است که در آن ،فرقۀ ناجیهای
 .67تنها برای نمونه گفتار سیفالدین ِآم ِ
ّ
سلفیه دانسته است« :و أما الفرقة
را که از صحابۀ سلف پیروی کردهاند عبارت از اشاعره و
الناجية :و هى الثالثة و السبعون فهى ما كانت على ما كان النبي  -صلى اهّلل عليه و سلم_
و سلف الصحابة على ما سبق ،من قوله_ عليه ّ
السالم_ حين قيل له من الفرقة الناجية قال:
ّ
«هم الذين على ما أنا عليه و أصحابى» و هذه الفرقة هى :األشاعرة ،و السلفية من المحدثين
ّ
القدرية ،و الشيعة،
و أهل السنة و الجماعة .و ذلك ألنهم لم يخلطوا أصولهم بشيء من بدع
و الخــوارج ،و المرجئــة ،و ّ
النجاريــة ،و الجبرية ،و المشــبهة مما ســبق تحقيقه من بدعهم و
ّ
اآلمدی ،سیفالدین ،أبکار األفکار ،ج  ،5ص .96
أقوالهم»ِ .

باب اعتقادات فقط همان آراء ابوالحسن اشعری است .برای نمونه
ّ
ابواسحاق شیرازی (د 476 :ه.ق ،).متکلم نامور اشعری ،در کتاب
اإلشــارة إلــی مذهب أهل الحــق در چند موضع تصریح کرده اســت
که طریق حق و مذهب اهل حق همان طریقت و مذهب ابوالحسن
اشعری است:
فمن اعتقد غير ما أشرنا إليه من اعتقاد أهل الحق
المنتميــن إلــى اإلمام أبي الحســن األشــعري رضي
اهّلل عنه فهو كافر.
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 .68الراغب االصفهانی ،الحسین بن ّ
محمد ،االعتقادات ،صص .31 - 28
 .69الشیرازی ،أبو إسحاق ،اإلشارة إلی مذهب أهل الحق ،ص .275
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در پایان کتابش هم دوباره یادآور شــده اســت که تنها کســی بر طریق صواب و حق مبین اســت که در اصول
اعتقادی از مذهب اشعری پیروی کند:
فمن كان في الفروع على مذهب الشافعي ،و في األصول على اعتقاد األشعري ،فهو معلم الطريق و هو على
الحق المبين.
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اینکــه راغــب اصفهانــی در کتاب اعتقادات از ابوالحســن اشــعری نه در زمرۀ ّ
ائمۀ اســام نام برده اســت و نه
ّ
حتی یکبار در متن موجود از این کتاب به اسم و رأی وی در مسائل کالمی اشاره کرده است ،شاهدی قوی
ً
بر کم اعتنایی راغب به مذهب اشعری است .طبعا اگر او مذهب اشعری را به عنوان مذهب مختار خویش
ّ
برگزیــده بــود ،همچون ســایر متکلمان اشــعری ،دس ـتکم در جایی از کتــاب اعتقادی خویش از ابوالحســن
اشــعری و دیدگاههایــش یــاد میکــرد و از آنهــا دفــاع مینمــود .از این گذشــته ،راغب  -برخالف رســم معمول
ّ
ّ
متکلمان اشــعری که در هنگام بررســی مسائل مختلف کالمی به نقل دیدگاههای متکلمان اشعری پیشین
ّ
با ذکر نام عادت داشــتهاند  -به هیچیک از متکلمان اشــعری معاصر یا پیش از خود مثل ابوالحســن باهلی و
باق ّلنی و ابوبكر محمد بن الحســين بن فورک و ابواســحاق ابراهيم بن ّ
محمد
أبوعبــد اهّلل بــن مجاهــد و ابوبکر ِ
َ
ّ
ابوالعباس قال ِنســی نیز اشــارهای نکرده اســت و این امر میتواند
مهرانی و ابوالحســن علی بن مهدی طبری و
ّ
قرینهای دیگر بر عدم گرایش راغب به مکتب اشاعره تلقی گردد.
 _4راغــب در بحــث از اینکــه آیــا صفات خداوند توقیفی اســت یا عقلــی ،به دیدگاه «اهل اثر» اشــاره کرده که
معتقدنــد صفــات خداوند توقیفی اســت و تنها آن دســته از صفــات بر خداوند قابل اطالق اســت که ِروایتی
صحیح در باب آن وارد شــده باشــد یا ّامت اســام بر آن اجماع داشــته باشــند .او ســپس بر ّ
صحت این نظر
تصریح کرده و آن را مستند به آیات قرآن نموده است.
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 _5در بحــث از تفســیر صفــات ذاتــی خداوند و تبیین نســبت این صفات بــا ذات الهی ،راغــب پس از طرح
و نقــد دیدگاههــای معتزلــه و اشــاعره در این باب ،به رأی و مذهــب «اهل األثر» در این خصوص اشــاره کرده
اســت .بنــا بــه گــزارش او «اهــل اثر» معتقدند کــه خداوند ّ
حی و عالم و قادر اســت و دارای قــدرت و حیات و
علم ّاما معنای این صفات در خداوند برابر با معنای آنها در انســان نیســت .عالم بودن در انســان به معنای
وجود هیئتی در اوســت که مقتضی تصویر یک معلوم اســت ،قادر بودن نیز در انسان به معنای وجود هیئتی
در اوســت که افعال انســان از آن صادر میشــود .علم و قدرت در واقع نام آن هیئتها اســت و بنابراین وجود
ایــن هیئتها در انســان مقتضی ترکیب در ذات انســان اســتّ .امــا عالم بودن خداوند به معنای آن اســت که

چیزی بر او پوشــیده نیســت و «علم» در ّ
حق خداوند به مفهوم «عدم جهل» اســت .به همین نحو قادر بودن
خداونــد بــه معنــای عدم عجز ،و حی بودن او به معنای امتناع فنا بر او اســت .بر این اســاس ،تفســیر صفات
َ
خداوند بدین شکل مقتضی هیچگونه ترکیب و کثرتی در او نیست .تفاوت یادشده در معنای این صفات
به هنگام اســتعمال آنها دربارۀ انســان و خدا ،از اینجا نیز قابل درک اســت که وقتی این صفات دربارۀ انسان
بکار میرود استثناپذیر است و همچنین ممکن است نقیض آنها از حیثی دیگر بر او صدق کند؛ مثل اینکه
گفته شــود :انســان عالم به «الف» اســت و جاهل به «ب»؛ یا اینکه گفته شــود :انســان عالم است جز به فالن
ً
یشــود اصال اســتثناپذیر نیســت و نقیض آن هم
چیزّ .اما این صفات هنگامی که دربارۀ خداوند بکار برده م 
در باب او صدق نمیکند.
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 .70همان ،ص .283
« .71ذكر أهل األثر أن اهلل عز وجل ال يصح أن يوصف اال بما ورد السمع به من حيث يقطع على صحته أو ما اجمعت األمة عليه ،وما عدا ذلك فمردود،
وهذا هو الصحيح و إليه اشار بقوله عز وجل :وهلل األسماء الحسنى فادعوه بها» .الراغب االصفهانی ،الحسین بن ّ
محمد ،االعتقادات ،ص .79
« .72مذهب أهل األثر ،هو أن اهلل تعالى حي عالم قادر وان له قدرة وحياة وعلما وان ليس معنى شــيء من ذلك اذا اســتعمل في اهلل عز وجل معناه اذا
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از نظر راغب اصفهانی صفات خداوند هیچ مشابهتی با صفات مخلوقات او ندارد و تنها وجه مشابهت آنها
شباهت در لفظ و اسم است 73 .به باور او اعتقاد به اشتراک معنوی صفات و اینکه معانی صفاتی همچون
«عالم» و «قادر» در انسان و خداوند مشترک و یکسان است مستلزم تشبیه است و مردود.
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در اینجا نیز راغب اصفهانی در خصوص تفســیر صفات خداوند و تبیین نســبت آنها با ذات او نظرگاه «اهل
األثــر» را ترجیــح داده اســتّ .امــا او برخالف نظر بعضــی از «اهل اثر» معتقد اســت که نبایــد صفاتی همچون
َ
علم و قدرت خداوند را قاطعانه به وصف ِ«قدم» ّمتصف کرد؛ زیرا در شــرع تنها توصیف «احســان» خداوند
بــه «قدیــم» آمده اســت (یا قدیم االحســان) و در جایی گفته نشــده کــه علم خداوند قدیم اســتُ .
همچنین،
َ
ّ
اجماعی از ســوی ّ
ائمۀ ســلف بر اتصاف صفات خداوند به ِقدم وارد نشده است .بنابراین مادامی که دلیلی
َ
ّ
شــرعی یا اجماعی وجود نداشــته باشــد باید در باب اتصاف صفات خداوند به ِ«قدم» ســکوت نمود .باری
َ
ّ
اگــر اجماع ســلف بر اتصاف صفات خداوند به ِقدم برای ما ثابت شــد آنگاه بایــد از آن پیروی کرد 75.همین
َ
القرآن راغب نیز تکرار شده است که در آنجا نیز وی تصریح میکند در هیچ
ایستار در کتاب مفردات ألفاظ ِ
ّ
جــای قــرآن و در هیــچ خبر صحیحــی وصف «قدیم» دربــارۀ خداوند بکار نرفته اســت گرچــه متکلمان آن را
76
استعمال میکنند و خداوند را بدان ّمتصف مینمایند.
ّ
َ
ّ
راغب در خصوص اتصاف خداوند به ارادۀ قدیم یا محدث نیز همین دیدگاه را مجدد مطرح کرده است که
عقــل حکــم میکند کــه خداوند را از ّاتصاف به هر وصفی با لفظ مشــترک میان او و مخلوقــات ّ
منزه بداریم و
77
خداوند را فقط به اوصافی ّمتصف سازیم که دلیل شرعی بر آن وارد شده است.
ّ
باور راغب به اشتراک لفظی صفات میان خداوند و مخلوقات و در عین حال اتخاذ رویکرد سلبی و تنزیهی
َ
ّ
در باب تفسیر معانی و مفهوم آنها و ّ
حتی احتراز از اتصاف این صفات به وصف ِ«قدم» رویکردی خاص در
تفسیر صفات الهی است که با دیدگاههای اشاعره و ّ
ّ
سلفیه نیز سازگار نیست.
حتی بسیاری از

رویکــرد تنزیهــی راغــب در بــاب صفات خداوند منحصر به تفســیر صفــات ذاتی او نیســت و راغب ّ
حتی در
بــاب مفاهیمــی چــون «عــرش» و «کرســی» نیــز همیــن رویکــرد را در پیش گرفتــه و مؤمنــان را از لحــاظ هرگونه
معنــای محســوس برای آنها برحذر داشــته اســت 78 .بــه نظر او انســانها حقیقت عرش و کرســی را نمیتوانند
بفهمنــد و ّ
ظاهری محسوسشــان
تصــور کننــد و از آنها فقط اســمی درمییابند و نباید این الفاظ را بر معنای
ِ
حمل نمود 79.به باور راغب وصف خداوند به حضور در آسمان یا نزول از آن یا استوای بر عرش به معنای قرار
استعمل فينا وذلك أن العالم اذا استعمل في غير اهلل فمعناه أنه اختص بهيئة اقتضت تلك الهيئة أن يتصور بمعلوم ما ،والقادر اذا استعمل فينا يراد
أن له هيئة يصدر عنها فعله ،والعلم والقدرة اســم الهيئتين اللتين يصح بهما منه ذلك الفعل وهذا يقتضي ترکيبا فينا .فأما اذا اســتعمل في اهلل عز
وجل فمعنى العالم فيه انه ال يخفى عليه شيء ،ومعنى القادر فيه تعالى انه ال يعجزه شيء ومعنى الحي فيه انه ال يجوز عليه الفناء ،فمعنى العلم
ً
والقدرة والحياة إذا في اهلل تعالی إشارة إلی ارتفاع الجهل والعجز والفناء» .همان ،صص .88 - 87
 .73همان ،ص .30
ً
ً
« .74فقد أثبت التشبیه من حیث جعل معانی هذه األ لفاظ فینا و فیه واحدا مشترکا» .همان ،ص .49
« .75فإن قيل  :فهل نصف قدرة اهلل وعلمه بالقدم كما ذكره بعض أهل األثر؟ قيل :ال نصفه بذلك ،وذلك أنه تقدم القول أنا لو تركنا وعقولنا ألحجمنا
عــن وصفــه تعالــى بــكل لفــظ يقتضي موضوعه کيفيــة او زمانا او مكانــا او انفعاال ،وانما جوزنا ذلك اتباعا للشــرع ولم يرد الشــرع بوصــف علمه وقدرته
بالقدم ،وانما ورد عنه «یا قدیم االحســان» فجوزنا ذلك وتوقفنا عما لم يرد به الشــرع ،ولم يرد الســمع بأن علمه قدیم فســكتنا عن ذلك .فإن قيل :فقد
اجمــع الذيــن قالــوا لــه علــم وقدرة انه يوصف بالقدم .قيــل :هذا دعوی اجماع ما أری ثبته وتصحيحه عن األئمة من االســاف فــإن ثبت ذلك عنهم
حينئذ تبعناهم في االستعمال وانزلناه على حسب ما يقتضي» .همان ،ص .89
 .76همو ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص .661
« .77أنــا لــو تركنــا ومجــرد العقــل لنزهناه تعالى عن الوصف بلفظ مشــترك وان الــذي اطلقنا عليه من ذلك هو ما ورد به الســمع .».همــو ،االعتقادات،
ص .270
ً
« .78وایاک ان تتصور بهذه اال لفاظ شیئا من المحسوسات» .همان ،ص .105
« .79عــرش اهلل وكرســيه ممــا ال يعلــم البشــر منهــا اال مقدار ما اطلــع اهلل عليه ،وهما من االشــياء التي ليس عند البشــر في الحقيقة منهما اال اســمه وال
يصح له تصوره وذلك أنه ال يصح أن يتصور االنســان اال ما احســه او احس له مثال ،ومعلوم أن المحســوس لنا من العرش انه هو الغرفة أو الســرير الذي
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داشتن او در مکان نیست و خداوند هیچ مکانی ندارد.

ً
هویت فرقهای ّ
احتماال دو ّ
مجزا نیز داشــتهاند .بنابراین ،نباید «اهل

80

 _6راغب در بررسی این موضوع که آیا آموزههای دینی عقلی محض

 -دستکم در عصر راغب  -یکسان قلمداد کرد.

اســت یا نبوی (شــرعی) محــض یا آمیــزهای از هر دو ،به ســه دیدگاه
اصلــی اشــاره کــرده اســت .نخســت ،رأی َ«براهمــه» را یــادآور شــده
ُ
اســت که منکــر ن ُب ّوت بودهاند ،و پــس از آن مذهب «اهل الحدیث»

 _7در مســألۀ پیدایــش موجــودات ،راغــب پــس از نقــل دیدگاههای
اصحــاب تناســخ و ّ
ثنویــه و مجوسـ ّـیه و قدمــاء فالســفه و معتزلــه به

را تشــریح نمــوده کــه معتقــد بودهانــد واجبــات دینــی همگــی نبوی

تشــریح نظرگاه «اهل الحق» و «اصحاب االثر» و «حکماء مسلمین»

(شــرعی) اســت .ســپس رأی اکثــر «أهل األثــر» را گــزارش میکند که

یپــردازد کــه پیدایــی و بقاء تمــام موجــودات را فعل
در ایــن بــاب م 

واجبات دینی را عقلی و پارهای دیگر را شرعی دانستهاند.
بعضی از
ِ

خداونــد و وابســته بــه او میداننــد .او ســپس رأی آنــان را مســتند بــه
ً
آیهای از قرآن کریم مینماید که این امر ظاهرا حکایت از پذیرش نظر

در باب دیدگاه «اهل األثر» ســکوت اختیار کرده که این امر رضایت

پیشگفته از سوی راغب دارد.

در ادامه ،به نقد نظر «براهمه» و «اهل الحدیث» پرداخته اســت ولی
و موافقت او را نسبت به نظرگاه آنان نشان میدهد.

81
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 _8راغب دیدگاه «اهل األثر» را در خصوص خلق ارواح قبل از ابدان

بنابرایــن در مســألۀ پیشــگفته راغب بــا عقیدۀ «اهل األثــر» همراهی

نقل کرده و آن را مستند به ِروایات و آیات قرآن دانسته است .او پس

کــرده اســت و مذهــب «اهــل الحدیــث» را نپذیرفتــه .راغــب در نقد
ّ
دیــدگاه اهــل الحدیث خاطرنشــان کرده که ایشــان دقــت و التفات

از اســتناد به آیۀ ذر در تأیید این رأی ،خاطرنشــان میکند که کســی
که از اینگونه آیات برداشــت عقلی نکند و آنها را ّ
حســی لحاظ کند

نداشتهاند که برخی از احکام دینی مثل معرفت خدا ،وجوب شکر
نعمــت ،قبــح ظلــم و خیانت و دروغ ،مرکوز در عقل انســان اســت و
آدمــی بــه نحــو فطری ُحســن و قبح آنهــا را درک میکنــد و برای عمل
بــه آنهــا تنها محتــاج به تنبیه اســت ،و برخــی دیگر احکامی اســت
که فقط از خارج باید برای انســان بیان شــود .راغب در تأیید ســخن

ُچنین آیاتی را خرافه میپندارد.

84

در اینجا نیز چنانکه دیدیم راغب به دیدگاه «اهل األثر» گراییده و آن
را تأیید و تصدیق کرده است.
 _9راغــب اصفهانــی در مســألۀ شــرور عالــم بــه تبیین ایســتار هفت

خــود به این شــاهد اشــاره میکنــد که کــودکان ،خود ،زشــتی قبائح

مذهــب در ای ـن موضــوع پرداختــه اســت .ششــمین مذهبــی کــه او

82

گــزارش کــرده مذهــب اشــاعره اســت کــه معتقــد بودهانــد هــر فعلی
خداونــد در خصوص بندگان انجام دهد َح َســن اســت چون مالک
ً
آنهــا اســت و لزومــی نــدارد که حتمــا حکمتــی در آن افعال باشــد تا

و قبح عقلی را در برخی مســائل نشــان میدهد که با دیدگاه بیشــتر

آنها را انجام دهد .راغب بر این دیدگاه اعتراضی ننموده اســت ولی
ّ
پــس از آن بــه مذهب «اهل االثر» و ّ
محصــان (محققان) از صوفیه و

و نیکــی محاســن را بــدون آنکــه با شــرع آشــنا باشــند درمییابند.

بنابرایــن از نظــر راغــب اینگونه نیســت که همۀ احــکام دینی ،نبوی
(شــرعی) باشــد .بیــان ایــن نکته از ســوی راغب ،باور وی به ُحســن
اشاعره ناسازگار است.
از تمایــزی کــه راغــب در اینجا میــان دو مذهب «اهــل الحدیث» و
«اهل األثر» نهاده است معلوم میشود که در زمان او ،دو عنوان «اهل
الحدیث» و «اهل األثر» دو گرایش جدا و متمایز از یکدیگر بودهاند و
يقعــد عليــه الملك او عــرش الكرم او عربته ولیس عرش اهلل بشــیء من ذلــک» .همان ،ص
 .103راغب در مفردات أالفاظ القرآن نیز بر همین دیدگاه تأ کید کرده اســت« :و عرش اهلل ما
العامة؛ ّ
البشــر علــی الحقیقة ّإل باإلســم ،و لیس کما تذهب إلیه أوهــام ّ
ُ
فإنه لو کان
ال یعلمــه
ً
ً
کذلک لکان حامال له تعالی عن ذلک ال محموال» .همو ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص .558
 .80همو ،االعتقادات ،ص .106
 .81همان ،صص .117 - 115
« .82ولم يمعنوا النظر حتى يعرفوا بین ما هو مركوز في العقل يحتاج الى تنبيه االنسان له وبين
مــا يســتفاد من خــارج ،واذا اعتبر حــال الصبيان المتعريــن من العــادات القبيحة علم ذلك
انهم يســتقبحون مقابح ويستحســنون محاســن من غير معرفتهم بالشرع والى هذه المعارف
التــي هــي معرفــة اهلل على طريق االجمال ووجوب شــكر النعــم وقبح الظلم والغــدر والخيانة
والكــذب والمتعريــة مــن النفــع ودفــع المضرة اشــار تعالــى بقوله :فطــرة اهلل التي فطــر الناس
عليها» .همان ،ص .117
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الحدیث» یا «اصحاب الحدیث» را با «اهل األثر» یا «اصحاب األثر»
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حکمــاء اشــاره کــرده که به وجود حکمــت در افعال خدا بــاور دارند
گرچه بر بندگان پوشیده باشد.

85

« .83وأما أهل الحق واصحاب االثر وحكماء المســلكين [کذا :المســلمین] فقالوا :إن الذوات
ً
ً
وجواهرهــا واعراضهــا لــم تصــر ذواتا واعراضــا اال باهلل تعالــی وان ما حدث انمــا حدث ألن اهلل
تعالــی فعــل حدوثــه ومــا بقــي انمــا بقــي ألن اهلل تعالی فعل بقــاءه ولم يبــق ما لم يبــق الن اهلل
تعالــى لــم يفعل له البقاء وكل شــيء عري من حفظ اهلل تعالــى لم يبق وال طرفة عين كما قال
تعالــى :ان اهلل يمســك الســموات واالرض ان تزوال ولئن زالتا ان امســكها مــن احد من بعده».
همان ،ص .197
« .84وعنــد أهــل األثــر ان اهلل تعالــى خلــق األرواح قبل األجســاد على ما ورد به الخبــر «ولم یکن
ً
ً
شــیئا ّ
ثــم خلق االبــدان فنفخ فيها الــروح» ،كما قال تعالی« :انی خالق بشــرا مــن طين» «فاذا
ســويته فنفخــت فيــه مــن روحي فقعــوا له ســاجدین» وانه تعالى لمــا خلق آدم عليه الســام
اخــرج نســمة منــه فنثرهــا بين يديــه كالذر ثــم كلمهم فقــال تعالی« :الســت بربكــم قالوا بلى
شــهدنا أن تقولــوا يــوم القيامــة انا کنا عن هــذا غافلين او تقولوا انما اشــرك أباؤنا مــن قبل وكنا
ً
ذريــة مــن بعدهــم» ،ومن لم يعتبر بما ورد به القــرآن ودل عليه االثار اعتبــارا روحانیا عقليا بل
ً
ً
اعتبارا حسيا عد ذلك خرافة وسخفا» .همان ،ص .197
« .85والســادس مذهب األشــعرية :أن اهلل تعالى يفعل بعباده ما يشاء ال لحكمة تقتضي ذلك
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از اینکــه راغــب ایــن دیدگاه را بــه عنوان آخرین نظر نقل کرده اســت
ّ
«محصلیــن» از صوفیــه و حکماء نیز دانســته و نه
و آن را رأی مختــار

ّ
میشــده است 89.برخی از محققان عنوان «اصحاب آثار» را عنوانی
پیشــین بــرای همان عنــوان «اصحــاب حدیث» ّ
معرفــی کردهاند که

تنها بر آن اعتراضی نکرده بلکه با نقل ِروایتی به تأیید ضمنی آن نیز
ّ
پرداخته است تمایل و تعلق خاطر راغب به این دیدگاه که مذهب

نســان در واقــع تمایــزی میــان
در قــرن دوم هجــری رایــج بــوده و بدی 
ایــن دو مکتــب قائــل نشــدهاندّ 90.اما چنانکــه دیدیم راغــب در قرن

مختار «اهل االثر» نیز بوده ،قابل فهم است.

چهــارم هجری میــان دو مذهب «أصحاب الحدیــث» و «أصحاب

 _10در مســألۀ ّ
کیفیــت خلــق افعــال راغب فقــط به دیــدگاه دو گروه

األثــر» تمایــز نهــاده و آن دو عنــوان را نامهایــی بــرای دو گرایــش یا دو
مذهــب ّ
متعیــن و متفــاوت کــه در زمــان حیــات او حضور داشــته و

اشــاره کرده است :نخســت ،قول معتزله که معتقدند افعال انسانها
َ
آفریده و خلق خود آنها اســت و مخلوق خداوند نیســت؛ و دیگری،
رأی «اهــل األثر» که بر اســاس ظواهر آیــات و ِروایات خداوند را خالق
افعال انسان دانستهاند86.راغب در دنباله ،همین نظر «اهل األثر» را
برمیگزینــد و توضیــح میدهد که اشــیاء موجــود در عالم که هر یک
خاصی ایجاد شــد ه اســت تا فعل ّ
بهگونۀ ّ
خاصی از آنها صادر شــود
همگــی خلــق و آفریــدۀ خدا هســتند یــا از جهت تکوین یــا از حیث
ابــداع یــا از حیث تقدیر .افعال انســان نیز مخلوق خدا اســت و به او
منسوب است هر چند که به خود انسان هم با الفاظی چون «فعل»،
«عمل» و «کسب» نسبت داده میشود.
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ّفعال بودهاند ،بکار برده اســت .از اوصاف و گزارشهایی که راغب
از «اهــل األثــر» یا «اصحاب األثر» و دیدگاههایشــان ارائه کرده اســت

دســتکم معلوم اســت کــه «اهل األثر» یــا «اصحاب األ ثــر» از حیث
فکــری پیــرو عالمــان ســلف بودهاند که بــر ّ
تبعیــت از ظواهــر آیات و

روایــات تأ کیــد داشــتهاند .راغــب ُ
همچنیــن در موضعــی از کتــاب
ِ
ّ
اعتقــادات «اهل االثر» را افرادی عالم به قصص قرآن معرفی میکند
ّ
کــه ّ
تخصص آنها شــناخت قصص قــرآن اســت91.برخی از محققان

نیز خاطرنشان کردهاند که «أهل األثر» در واقع اشاره به گروهی است
که از لحاظ فکری گرایشــی نزدیک به حنابله دارند ّاما در عین حال
از برخــی ِجهــات مهم متمایز از آنها هســتند 92 .پذیــرش این دیدگاه

ترجیــح و اختیــار «مذهــب اهــل األثــر» از ســوی راغــب ،از ضمیمــه

کــه «اهل األثر» را گروهی نزدیک بــه مذهب حنبلی لحاظ میکند با
ّ
توجــه به تصریح برخــی منابع بر پیروی راغب از مذهب شــافعی،93

اســت .راغــب گاه در کنــار ذکر نــام «اهل األثر» یا «اصحــاب األثر» از

اندکی با مشکل مواجه است.

کــردن عنــوان «اهل الحق» بــه آنها در کتاب اعتقــادات نیز قابل فهم
«اهــل الحــق»  -کــه عنوانــی مشــیر به صاحبــان رأی حــق و صحیح
اســت  -نیز یاد کرده اســت 88که این امر تأییــدی برای دیدگاه «اهل
األثر» بهحساب میآید.

اگرچــه بــر بنیاد آنچه گفته شــد نتیجــه گرفتیم که راغــب اصفهانی
از حیــث عقیدتــی بــه گروهــی از َسـ َـل ّ
فیه موســوم بــه «اهــل األ ثــر»
گرایــش داشــته اســت و در مجمــوع از لحاظ اندیشــۀ کالمــی به آنها

اینکه منظور از «اهل األثر» یا «اصحاب األثر» که راغب از آنها یاد کرده

نزدیکتــر اســت ،بایــد اذعان کرد کــه برخی از شــاخصههای فکری و
َ
رویکردهای او با آنچه از بیشــتر َســلفیان ســراغ داریم متفاوت است
َ
و در چارچــوب اندیشــۀ َســلفی قابــل توجیــه نیســت .برخــی از ایــن

«حدیث» داشــته اســت و افزون بــر احادیث مــروی از پیامبر (ص)،

 .89پاکتچــی ،احمــد ،دائــرة المعــارف بــزرگ اســامی ،ج  ،9ص ( 114مدخــل :اصحــاب
حدیث).
« .90طیفی از عالمان ّ
سنتگرا که در سدۀ  2ق در برابر اصحاب رأی صف آراسته ،و در منابع
ّ
متأخــر بــا عنــوان عام «اصحاب حدیــث» نام یافتهاند ،بــه تعبیر عصر خــود «اصحاب اثر» یا
«اصحاب آثار» خوانده میشدهاند» .همان.

ســوى انه حســن منــه كل ما يفعله النــه خالقهم ومالكهــم وللخالق المالــك أن يفعل بخلقه
وملکــه ما يشــاء ،وال اعتراض عليه .الســابع مذهب أهل األثر ومحصلــي الصوفية والحكماء:
أن هلل تعالــى فــي فعله حكمة ولكن بعضها يخفــى على جل الناس أو كلهم لقصور افهامهم
وليس جهل الجاهل بحكمته قدحا فيها ،وما عجزوا عنه فحكمهم االستسالم ،وذلك يذكر
مــن بعــد فان هذا من القدر الذي أمرنا أن ال نبحث عنه وال يظهره من اطلع عليه ،حيث قال
عليه السالم« :القدر سر من اسرار اهلل فال تفشوا سره» .همان ،صص .253 - 252

« .91فالبلیــغ یختــص بمعرفة بالغتــه و فصاحته ،والفقیه یختص بمعرفة أحکامه ،و أهل األثر
یختصــون بمعرفــة قصصــه» .الراغــب االصفهانی ،الحســین بــن ّ
محمد ،االعتقــادات ،ص
.177

اســت و دیدگاههایشــان را برگزیده چه مذهبی اســت و این عناوین
ً
دقیقا به کدام گرایش و افراد اشاره دارد مسألهای شایان ّ
تأمل و ّ
تتبع
بســیار اســت .اصطالح «اثر» در سدههای نخســتین مفهومی ّ
اعم از
ِروایات و اخبار حا کی از گفتار و کردار صحابه و تابعان را نیز شامل

« .86اختلف الناس فی أفعال البشر ،فقالت المعتزلة :هو خلقهم دون خلق اهلل ،وذهب أهل
ً
األثر إلی أن اهلل تعالی خالقها اعتمادا علی الظواهر» .همان ،ص .277
ً
« .87انــه یصــح نســبة افعال االنســان إلــی اهلل تعالی علی ســبیل الخلق ،وان کان منســوبا الی
متعاطیه بلفظ الفعل والعمل والکسب» .همان ،ص .279
 .88برای نمونه نگرید به :همان ،ص  ، 63ص  ،197ص .198

92 . Key, Alexander, A Linguistic Frame of Mind: ar-Rāġib al-Iṣfahānī and What
It Meant to be Ambiguous, p. 85.

« .93فرقــت چهــارم از اصحاب شــافعی ،معتزلی باشــند و رئیس ایشــان مــاوردی بود و راغب
اصفهانــی و ابنرســتهی اصفهانــی» .الــرازی ،محمد بن الحســین ،تبصرة العــوام فی معرفة
مقاالت األنام ،ص  .265نیز نگرید به :همان ،ص  .273خوانساری نیز بر اساس آراء فقهی
َ
راغب در کتاب ُمحاض َرات األدباء مذهب فقهی راغب را «شــافعی» دانســته است« :و کان
الشــافعیة کما اســتفید لنا من فقه محاضراته» .الخوانســاری ،میرزا ّ
ّ
محمدباقر ،روضات
من
ّ
الجنات ،ج  ،3ص .197
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ّ
خصائص اندیشگی راغب که به نظر میرسد با تفکر سلفیگری چندان سازگار نیست از این قرار است:
ِ

 )1تمایالت فلسفی راغب

ّ
شخصیت علمی راغب وجهۀ فلسفی اوست .فلسفهگرایی راغب آن اندازه بارز بوده است
یکی از وجوه بارز
که ابن ُف ُندق بیهقی (د 565 :ه.ق ).نام او را در کتاب ّ
تتمة صوان الحکمة یا تاریخ حکماء اإلســام در زمرۀ
حکمای اسالم آورده و افزوده که او در تصانیف خود میان شریعت و حکمت جمع نموده است 94.عالقهای

کــه راغــب در آثــار گونا گــون خــودش از جملــه الذریعــة إلــی مــکارم الشــریعة و تفصیــل النشــأتین و تحصیل
الســعادتین و همیــن کتــاب اعتقــادات به طرح برخی مباحث فلســفی و نقــل اقوال «حکماء» از خود نشــان
داده اســت ،رویکرد مثبت او به دانش عقلی فلســفه را نشان میدهد که چنانکه میدانیم ،در میان سلفیان
ّ
غالب ایشــان با دانشهای عقلی هیچ میانه و ســازگاری نداشــتهاند .در تمام
متقدم رویکردی نادر اســت و
ِ
مــواردی کــه راغب در کتــاب اعتقادات قول یا دیدگاهــی را از «حکماء» بازگو کرده اســت با نگاهی همدالنه
به آن آراء و مطالب نگریسته و به نقد آنها نپرداخته است .نمونههای اعتنای راغب به اقوال و آراء حکماء و
استناد به گفتار آنان در کتاب اعتقادات بسیار است 95و شایان ّ
توجه اینکه در تمام این موارد ،نقل و استناد
راغــب بــه اقــوال «حکمــاء» از روی موافقت اســت .برای مثال ،راغب در یک جا به ســخن برخــی حکماء در
خصوص اســتناد به اجرام آســمانی برای اثبات وجود خدا اشــاره کرده اســت و پس از طرح «برهان حرکت» و
96
متحرک در عالم ،آن را قویترین استدالل بر وجود خداوند ّ
ّ
اثبات وجود ّ
معرفی میکند.
محرکی غیر
تقســیم مخلوقــات بــه جســمانی و غیر جســمانی یا مجـ ّـرد نیز ممکن اســت ناشــی از اثرپذیریهــای راغب از
ّ
تعالیم فلســفی بوده باشــد؛ زیرا چنانکه میدانیم اغلب متکلمان در عصر راغب به موجودی غیر جســمانی
جز خداوند اعتقاد نداشتند .راغب در یک موضع ،موجودات عالم را به سه دسته تقسیم کرده است:
آ) جسمانی محض.
جسمانی روحانی مثل انسان.
ب)
ِ

ج) روحانی محض مثل مالئکه و جن.
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در جایی دیگر نیز خاطرنشــان کرده که خداوند موجودات عالم را بر دو قسـ ِـم جســمانی و محســوس (شــامل
ً
جمادات ،گیاهان ،حیوانات و انســانها) و غیر جســمانی و غیر محســوس آفریده اســت 98 .ظاهرا مراد راغب
موجودات روحانی غیر جســمانی غیر محســوس همان موجودات ّ
مجرد مثل مالئکه اســت؛ زیرا او اشــیاء
از
ِ
ِ
ِ

« .94الحكيم ابوالقاســم الحســين بن محمد بن المفضل الراغب (االصفهاني) كان من حكماء االســام و هو الذي جمع بين الشــريعة و الحكمة في
تصانيفــه ،و لــه تصانيــف كثيــرة منهــا ّ
غــرة التنزيــل و درة التأويل و كتــاب الذريعة ،و كتــاب كلمات الصحابــة .و كان حظه من المعقــوالت اكثر.».
ّ
البیهقی ،ظهیرالدین ،تاریخ حکماء اإلسالم ،ص .112
 .95برای نمونه نگرید به :الراغب االصفهانی ،الحسین بن ّ
محمد ،االعتقادات ،ص  ،91ص  ،94ص  ،97ص  ،122ص  ،133ص  ،141ص ،148
ص  ،157ص  ،165ص  ،229ص  ،231ص  ،242ص  ،252ص  ،253ص  ،254ص  ،255ص  ،258ص  ،263ص  ،267ص  ،283ص
 ،284ص .289
« .96وقال بعض الحکماء :الموجودات کلها وان صح االســتدال ل بها علی وحدانیة اهلل تعالی فال شــیء ادل علیه وابعد من الظن والشــبهة من االجرام
العلویــة و ان کان االســتدال ل بهــا اصعــب واغمــض  ...ذلك أن الموجــودات ثالثة :متحرك وغير متحــرك کالجمادات؛ ومتحرك ومحرك كاالنســان؛
ومحرك وغير متحرك وهو الباري جل جالله .وكل متحرك يحتاج الى محرك ،فلما رأى هذه االجرام متحركة نبأهم [کذاّ :نبههم] على كونها محدثة،
ً
ً
ولما لم يكن فوق حركتها حركة وكانت ســببها [کذا :ســببا] في تحريك األشــياء التي دونها علم أن محركها ال يصح اال أن يكون محركا غير متحرك،
ً
النــه لــو كان متحــركا الحتاج الى محــرك اقوى منه ،وال يوجد متحرك اقوى من الفلك األعلى ،فاذا يجب أن يكــون محرکه الذي فوقه غير متحرك[ ،و]
ّ
هذا اقوی دال لة على وجود الباري عز اسمه» .همان ،صص .54 - 53
« .97جــل العقــاء علــی ان االعیــان الموجودة ثالثة :جســمانی مجرد ،وجســمانی روحانی کاالنســان ،و روحانی مجرد وهم المالئکــة والجن» .همان،
ص .145
« .98ان اهلل تعالی جعل الموجودات قسمین جسمانی و غیر جسمانی و جعل الجسمانی اربعة انواع :الجمادات ،والنبات والبهائم واالنسان» .همان،
ً
ص 120؛ «جعل بازاء الخلق الذین یحسون و هم األجسام الکثیفة خلقا ال یحسون و هم الروحانیات اللطیفة» .همان ،ص .146
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معقول بسیط قرار داده 99که تعبیری دیگر از ّ
مجردات است.
محسوس را در برابر اشیاء
ِ
ـادات راغــب نمودهای دیگری از دانش و گرایش وی نســبت به فلســفه و تعالیم فلســفی هم
در کتــاب اعتقـ ِ
الوجود
دیده میشــود .اســتفاده از اصطالحات فلســفی «ممکنالوجود» و «واجب الوجود» و اثبات «واجب
ِ
ّ
ّ
بالــذات» بــودن خداونــد یکــی از همین نمودهای بارز اســت .در میــان متکلمان مســلمان ،راغب اصفهانی
ّ
قســم واجبالوجــود و ممکنالوجــود و
در زمــرۀ نخســتین متکلمانــی قــرار دارد کــه بــه تقســیم ذوات بــه ســه ِ
ممتنعالوجــود و نیــز انقســام واجبالوجــود بــه واجبالوجــود لذاتــه و واجبالوجــود لغیــره تصریح کــرده و بر
وصف «واجبالوجود» بودن خداوند و بینیازی او به موجود دیگری برای موجود شدن تأ کید نموده است.
ّ
اهم ّیــت ایــن نکته زمانی آشــکار میشــود کــه بدانیم اســتعمال این اصطالحات از ســوی راغــب در برههای
ّ
اتفاق افتاده که آثار فلسفی ابنسینا و مکتب فلسفی او در جهان اسالم هنوز رواج پیدا نکرده بوده است.
100

نکتۀ شایان ّ
توجه دیگر تأویالت فلسفی راغب از آیات قرآن است که با نصگرایی و ظاهر گرایی شناختهشده
ّ
ســلفیه چندان ســازگار نیســت .در کتاب اعتقادات برخی از این تأویالت بهنحو آشــکار بیان شده است .از
از
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ
ّ
ُ
َ
جمله اینکه راغب در تفســیر آیۀ شــریفۀ َ«و ِم ْن ك ِل ش ْ
ــي ٍء خلقنا زوج ْي ِن لعلك ْم تذك ُرو ن» خاطرنشان میکند که
منظــور از «زوجیــن» در اینجــا «جوهــر» و «صورت» اســت 101.از توضیحات او در موضعی دیگــر میتوان دریافت
کــه مــراد وی از «جوهــر» همــان ّ
«ماده» به معنای فلســفی ،یعنــی «هیولی» در برابــر «صورت» اســت 102.به همین
َ
َ
َ َ
ْ ً َ
ً َ ْ
نحو راغب در تفســیر آیۀ َ«و َأ ْن َز َل م َن َّ
بات ش ّــتى» اظهار داشــته که این آیه به
ــماء
ماء فأخ َر ْجنا ِب ِه أزواجا ِم ْن ن ٍ
الس ِ
ِ

ترکیبهای مختلف و اعراض مجتمع با جوهر و صورت مثل رنگ و بو و طعم در یک ذات واحد اشاره دارد.

103

با وجود تمایالت فلســفی راغب ،او در مواردی نادر به نقد دیدگاههای فلســفی نیز دســتیازیده اســت .برای
ّ
نمونه او در یک جا به دیدگاه برخی از فالسفه مبنی بر اتصاف خداوند به صفات سلبی و اجتناب از اثبات
صفــات ایجابــی بــرای خداونــد اشــاره میکنــد و آن را ایســتاری مخالــف بــا شــریعت ارزیابی مینمایــد104.او
ُ
همچنین معاد انســان را با اســتناد به آیات قرآن جســمانی و روحانی دانســته و رأی فیلسوفان و اسماعیلیه را
که فقط معتقد به معاد روحانی هستند نادرست میانگارد.

105

تصوف نیز شــایان ّ
صوفیه و ّ
ّ
توجه اســت.
در کنــار تمایالت فلســفی راغــب اصفهانی ،عالقهمندیهای او به
بررسی آثار راغب اصفهانی ّ
خاصه الذریعة إلی مکارم الشریعة و نیز همین رسالۀ اعتقادات ،عالئق و رغبت
ّ
متصوفه با ذکر عبــارات «وما
راغــب را بــه تعالیــم صوفیانــه بهنحو آشــکار نشــان میدهد .از اقوالــی کــه وی از

« .99جعل بازاء المحسوسة المرکبة األشیاء المعقولة البسیطة» .همان ،ص .146
ً
« .100والدال لة على انه تعالی موجود واجب الوجود  :انه كلما فرضته أو توهمته موجودا إال < کذا :ال > يخلو من ثالثة أوجه :اما واجب الوجود او ممتنع
الوجــود ،او ممکــن الوجــود .فالواجب الوجود هو الذي اذا فرض غير موجود لزم منه محال ،كحصول اربعة من وجود اثنين واثنين .والممتنع الموجود
ً
ً
< کــذا :الوجــود > هــو الــذي اذا فــرض موجودا لــزم منه محال کحصــول اربعة من وجود اثنيــن وثالثة .والممكــن الوجود هو الذي اذا فــرض موجودا او
غيــر موجــود لــم يلزم منه محال کمجيء المطر في الشــتاء .والواجب الوجود ضربان :واجب الوجود ال لذاتــه بل ألمر آخر کوجود اربعة الذي يجب عن
حصــول اثنيــن و إثنيــن .وواجب الوجود لذاته ال لشــیء آخر و هو الباری تعالی ،والواجب الوجود هو الــذي اذا فرض غير موجود حصل منه محال ،وال
ً
محتاج في وجوده إلى شيء يوجده ،ويكون أزليا وذلك هو اهلل تعالی» .همان ،صص .57 - 56
« .101و عنی بالزوجین هاهنا الجوهر والصورة  ...و ذلک انه ال یصح وجود الجوهر من دون الصورة و ال تقوم الصورة من دون الجوهر  ...فالجســم جوهر
طویل عریض عمیق ولوال الجوهر لم یوجد طوله و عرضه و عمقه» .همان ،ص .49
« .102ومما يدل على حدوث العالم ما نبه اهلل تعالى عليه بقوله « :ومن كل شــيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » وبيان ذلك أن الشــيئين اذا تعلق قوام
كل واحــد منهمــا بقــوام صاحبــه ،فاذا اختــل احدهما اختل االخر ،كالكوزيــن المتعلقين من وتد بخيط واحد متى ســقط احدهما ســقط اآلخر ،وقد
ً
أوجــد اهلل تعالــى كل مــا في العالــم مزدوجا مركبا من مادة وصورة ال یصح وجود المادة من دون الصورة وال تقوم الصورة من دون المادة» .همان ،صص
.68 - 67
 .103همان ،ص .50
 .104همان ،ص .79
ً
ً
« .105االنســان مبعوث و ینشــر بروحه و بدنه جمیعا علی االطالق خالف ما قالت الفالســفة والباطنیة جمیعا بأنه ینشــر بروحه دون بدنه» .همان ،ص
.224
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ّ
الصوفیة»
أحســن ما قال بعض الصوفیة» 106و «قال بعض حکماء

107

و «قــال بعــض العلمــاء من الصوفیــة» 108و «قال بعــض الصوفیة» 109و
ً
«أشار إلیه بعض الصوفیة» 110نقل وعمدتا تأیید کرده است ،آشنایی
و همدلــی او بــا صوفیــان و دیدگاههایشــان در پــارهای موضوعــات
ّ
هویــدا میشــودُ .
همچنین ،آنگونهکــه برخی از محققان خاطرنشــان
کردهانــد ،111راغب در تفســیر خود به نگارش کتابــی با عنوان «کتاب
ّ
التصوف» اشاره کرده است 112.از عنوان این کتاب نیز تجلیل
شرف

و بزرگداشت راغب نسبت به ّ
تصوف آشکار میگردد.

 )3تأویلگرایی

یکــی دیگــر از ویژگیهــا و اصول فکــری سـ ّ
ـلفیه و اصحابالحدیث
ظاهرگرایی و تأ کید بر پیروی از ظواهر آیات و ِروایات و پرهیز از تأویل

آنها است .بررسی کتاب اعتقادات راغب نشان میدهد که وی در

مــواردی از ایــن اصل بنیادین ســلفی عدول کرده و حکــم به جواز یا
وجوب تأویل آیات و اخبار داده اســت .راغب در بخشــی از کتاب
اعتقــادات بــه بیان مفهوم «تأویل» و نســبت آن با «تفســیر» پرداخته
اســت .به گفتــۀ وی« ،تأویل» عبارتســت از آنچه کــه حقیقت کالم
و فعــل بــدان بازگشــت دارد و مقتضای ظاهر آن دو نیســت .در واقع

 )2نفی جبرگرایی
بر اســاس گزارش برخی منابــع ،جبرگرایی یکی از آموزههای اصلی و
ّ
ســلفیه و اصحاب الحدیث بوده
مشــترک اعتقادی در میان بیشــتر
است 113 .راغب اصفهانی در بخشی از کتاب اعتقادات که برای آن
عنوان «بیان أن ال جبر و ال تفویض» را برگزیده است ،پس از گزارش
دیدگاههــای ُمجبــره و َق َد ّریه و ّ
مفوضه ،عقیدۀ به جبر را به این دلیل
ِ
ّ
تضاد با آن میداند
کــه آن را نافــی فائدۀ آفرینش عقل در انســان و در
انــکار کرده اســت .راغب ســپس بــه نفی اندیشــۀ تفویــض پرداخته
است و با ارائۀ توضیحاتی تالش کرده ّ
صحت و وجه انتساب افعال
انسان به دو فاعل ،یعنی خداوند و خود انسان را نشان دهد و بدین
ترتیــب درســتی ّ
نظریــۀ «ال جبــر و ال تفویــض» را به اثبات رســاند.

114

با اســتفاده از «تأویل» معنای مراد کالم از میان معانی محتمل برای
آن ّ
معین میشــود 115.به نظر راغب ،نســبت میان «تفسیر» و «تأویل»

ّ
عــام و خاص مطلق اســت؛ یعنی هر تأویلی ،تفســیر اســت ،ولی هر

تفســیری تأو یــل نیســت؛ زیرا تبییــن هر لفظ دشــواری با اســتفاده از
یشــود ولی تأو یــل نیســت ،و نیز،
الفــاظ ســادهتر «تفســیر» نامیــده م 
ّ
ـارات مرکب امکانپذیر اســت نــه در الفاظ
تأویــل فقــط در مــورد عبـ ِ
ّ
ـورد الفاظ مفرد و مرکب جاری
مفــرد ،در حالی که تفســیر در هر دو مـ ِ
اســت116.پس «تفســیر» فراینــدی عامتــر از «تأو یــل» اســت .بــه گفتۀ
راغــب تأو یــل برخی از آیات برای ما روشــن اســت ّاما مــواردی نیز در
قــرآن وجــود دارد که فقط خداوند از تأویل آنها آ گاه اســت و عالمان
از آنها بیخبرند.

117

تحلیلی که او از ّ
نظریۀ «ال جبر و ال تفویض» و نحوۀ انتســاب افعال
ّ
انســان به خداوند و نقش خدا و انســان در تحقق افعال انسانی ارائه
کــرده اســت تحلیلی درخور ّ
توجه اســت که مجــال حاضر گنجایی

لهــای راغب در خصوص نصوص دینی ،در بحث
نمونــهای از تأوی 
ّ
از معنــای آیــات دال بر شــهادت و ســخن گفتن اعضــاء و جوارح در

پرداخــت بــه آن را نــدارد .آنچــه در اینجــا مطمحنظــر قــرار دارد انکار

روز قیامــت قابــل مشــاهده اســت .او در ایــن زمینه به دو قول اشــاره

آمــوزۀ جبرگرایــی از ســوی راغــب اســت کــه بــا اعتقــاد بســیاری از
ّ
ســلفیه و اصحابالحدیث به جبرگرایی موافق و همخوان نیست و

میکنــد :نخســت اینکــه ســخن گفتــن و نطــق جــوارح از نــوع کالم

دیدگاهی نادر در میان ّ
سلفیه را به نمایش میگذارد.

ـوس خارجـ ِـی مســموع باشــد و دیگــر آنکــه منظــور از ســخن
محسـ ِ

گفتــن آنهــا اعتباری عقالنی ،یعنــی ظهور احوال و افعالی باشــد که
ایــن جــوارح در دنیــا داشــتهاند کــه در ایــن صــورت ،مــراد از نطــق و

 .106همان ،ص  ،185ص .255
 .107همان ،ص .77
 .108همان.
 .109همان ،ص 85؛ ص 95
 .110همان ،ص .91
ّ
 111.نگرید به مقدمۀ صفوان عدنان داوودی بر مفردات ألفاظ القرآن ،ص  .12نیز نگرید به:
Key, Alexander, A Linguistic Frame of Mind: ar-Rāġib al-Iṣfahānī and What It
Meant to be Ambiguous, Doctoral dissertation, p. 57.

ّ
التصوف» به ذکر
 .112راغب در ذیل تفســیر آیۀ  37ســورۀ بقره یادآور شــده که در «کتاب شــرف
مقامــات علمــا و حکمــا و کبرا پرداخته اســت« :هذه مســئلة کثیرة قــد أحکمتها فی کتاب
ّ
التصوف» .نگرید :الراغب االصفهانی ،الحســین بن ّ
محمد ،تفســیر الراغب ،نسخۀ
شــرف
شمارۀ  84کتابخانۀ جاراهلل ،گ  42آ.
 .113پاکتچــی ،احمــد ،دائــرة المعــارف بــزرگ اســامی ،ج  ،9ص ( 121مدخــل :اصحــاب
حدیث).
 .114نگرید به :الراغب االصفهانی ،الحسین بن ّ
محمد ،االعتقادات ،صص .291 - 281
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شــهادتِ ،صرف ِافهام و تفهیم و حصول علم اســت .به نظر راغب
هــر دو احتمال جایز و پذیرفتنی اســت .به همیــن نحو در خصوص
ّ
معنــای آیــات دال بر ســفیدی صورت مؤمن و ســیاهی وجــه کافر در
ـیر ظاهری و محســوس یا تأویل آنها به
روز قیامت ،راغب هر دو تفسـ ِ

نشــانۀ شــادی و حــزن را مطرح کرده و جایــز میشــمارد 118.بنابراین،
برخــاف آن دســته از ســلفیان کــه در تفســیر این آیات فقــط معنای
ظاهری و محسوس آنها را پذیرفتهاند ،راغب اصفهانی تأویل آنها را
 .115همان ،ص .178
 .116همان ،ص .179
 .117همان ،صص .190 - 188
 .118همان ،صص .234 - 233
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نیز مجاز دانسته است.

گرایشی به این مکتب نداشته است.

ين ْال ِق ْس َط ِل َي ْوم ْال ِق َ
راغب ُ
همچنین در تفسیر آیۀ َ«و َن َض ُع ْال َمواز َ
يامة»
ِ
ِ

 )3عدم یادکرد راغب از ابوالحســن اشــعری در فهرست ّ
ائمۀ اسالم،
ّ
اشــاره نکردن او به متکلمان اشــعری در کتاب اعتقادات ،اجتناب
ّکلی راغب از ورود ژرف به مسائل کالمی و پرداخت ّ
مفصل به آنها،
ّ
نــگاه انتقــادی او بــه متکلمــان و آراء آنان ،تفاوت عمدۀ ســاختاری

حقیقت میزان را عبارت از اختبار و ابتالء و آزمودن دانسته و توزین
محســوس اعمــال را  -کــه مقتضــای معنــای ظاهری آیات اســت -
نامعقــول ّ
معرفــی میکنــد119 .به گفتــۀ او معنای حســاب روز قیامت
هم چیزی جز آ گاه کردن بندگان به اعمال نیک و بدشان نیست.

120

ّ
تضاد مســتقیم با ظاهرگرایی سلفیان است
تأویلهای یادشــده ،در
و رویکــرد عقلگرایانهتــر راغــب را در تفســیر آیــات و ِروایــات نشــان
میدهد.

ـادت راغــب با ســاختار متــداول کتب کالمی اشــاعره،
کتــاب اعتقـ ِ
باور نداشــتن وی به پارهای از اصول اعتقادی مکتب اشــاعره (مثل
عــدم اعتقــاد به قدیــم و زائد بر ذات بــودن صفات خداونــد ،اعتقاد
بــه اشــتراک لفظــی صفــات خداونــد و ارائــۀ تعار یــف متفــاوت از
ّ
فرضیۀ اشعری
اصطالحاتی چون «اســتطاعة» و «جوهر» و «عرض»)

بــا ّ
توجــه بــه آنچه بیــان شــد معلوم میشــود کــه گرچه راغــب بهطور
َ
ّ
مشــخص از دیدگاههــای مکتبــی َســلفی بــه نــام «أهــل األثــر» یــا

بــودن راغــب را برغــم شــهرت آن در محافــل کالمــی و افــواه برخــی
ّ
متکلمان ابطال میکند .این امر نشان میدهد برخی از نسبتهای

«أصحاب األثر» هواداری و پیروی میکرده اســت و از حیث گرایش
ّ
مکتــب کمتــر شناختهشــده تعلق خاطر
کالمــی و اعتقــادی بــه این
ِ
داشــته اســت ،بهطــور کامــل و همهجانبــه در چارچــوب اندیشــه و

مشهور در کتب کالمی ممکن است نادرست و بیاساس باشد.

منش ســلفی قرار نداشــته اســت .در واقــع ،اگر بخواهیــم در عبارتی
ّ
شــخصیت علمی راغــب را وصــف کنیم بایــد بگوییم که
خالصــه
َ َ
ّ
راغب اصفهانی «متکلمی سلفی و فیلسوفی صوفی» بوده است .او
ّ
شــخصیتهایی اســت که در آنها گرایشهای
نمونۀ خوبی از نوادر
ّ
ّ
مختلــف ّ
حتــی بهظاهــر ناهمخــوان و متضــاد در کنــار هــم تحقق و
ِ
تبلــور یافتــه و بدیــن ســبب امــکان تعریــف آنهــا در درون مرزهای از
پیش تعیینشده و دستهبندیهای مرسوم فرقهای وجود ندارد.
بهطور خالصه از آنچه در این مقال تقدیم شد میتوان نتیجه گرفت
که:
 )1بــا ّ
توجــه بــه شــواهد و قرائنــی همچــون ( )1عــدم اعتقــاد راغــب
امامــت امامــان شــیعه )2( ،منحرف دانســتن ّ
تشــیع و
اصفهانــی بــه
ِ
نکوهش شیعیان )3( ،بدعتگذار شمردن شیعه )4( ،مدح بعض
صحابه و خلفاء و ( )5اســتفاده از جمالت دعائی ّ
ســنیانه از ســوی
راغــب احتمال ّ
تشــیع وی از اســاس باطل مینمایــد و عالقۀ او را به
نقــل روایــت از حضرت علــی (ع) و ابراز ّ
مودت و َّ
محبت نســبت به
ِ
ّ
آن حضرت باید در چارچوب عالقهمندی بســیاری از اهل ســنت و
َ
َسلفیان به حضرت علی (ع) تفسیر نمود.
 )2بــا ّ
توجــه بــه انتقــادات بســیار راغــب اصفهانی از مکتــب معتزله
ً
و آموزههــا و اصــول اعتقــادی آنهــا ،او قطعــا معتزلــی نبــوده اســت و
 .119همان ،ص .236
 .120همان ،ص .237

ّ
 )4بــا لحــاظ یادکرد راغــب از بزرگان و رهبران ســلفی متقدم در زمرۀ
ائمۀ اســام ،منحصر دانستن فرقۀ ناجیه در اهل ّ
ّ
سنت و جماعت،
نحــوۀ پرداخــت راغــب بــه دانــش کالم و اســتنادات ّ
مکرر او بــه آراء
صحابــه و عالمــان ســلف ،اعالم ضــرورت پیــروی از ظواهــر آیات و
ِروایات و دیدگاههای سلف در مسائل اعتقادی ،معلوم میشود که
ً
راغــب اصفهانــی قطعــا از پیروان صحابه و عالمان ســلف بوده و در
زمرۀ عالمان سلفی بهشمار میآید.
ّ
سلفیه،
 )5نظر به امتیاز و افتراقی که راغب از یکسو میان دو دسته از
یعنی «اصحاب الحدیث یا اهل الحدیث» با «اهل األثر یا اصحاب
األثر» نهاده اســت و از ســوی دیگر ایســتارهای همســو و همدالنهای
کــه اغلــب با «اهل األثر» از خود نشــان داده اســت ،راغب اصفهانی
ّ
از حیــث فکــری به گــروه «اهل األثر» یــا «اصحاب األ ثــر» تعلق خاطر
داشته و از مذهب آنان پیروی میکرده است.
 )6از تمایــزی کــه راغــب میــان دو مذهــب «اهل الحدیــث» و «اهل
األثر» قائل شــده است معلوم میشود که در زمان او ،دو عنوان «اهل
الحدیث» و «اهل األثر» دو گرایش جدا و متمایز از یکدیگر بودهاند و
ً
هویت فرقهای ّ
احتماال دو ّ
مجزا نیز داشتهاند.
 )7بــا وجــود گرایــش ّکلــی راغــب بــه سـ ّ
ـلفیه ،برخــی از خصائــص و
شــاخصههای فکــری راغــب همچــون تمایــل بــه تعالیــم فلســفی و
تأویلگرایی و نفی عقیده به جبر با ویژگیهایی که از اغلب عالمان
ســلفی میشناســیم متفاوت است و تمایز اندیشــگی او را از جریان
غالب ّ
سلفیه در این زمینهها نشان میدهد.
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یفوص یفوسلیف و یف َلَسیملکتم ِت ث
باَم هب یناهفصا بغار

 )8راغب اصفهانی ضمن آشنایی فراوان با تعالیم صوفیه و تجلیل
از ّ
تصوف تمایالتی قوی نسبت به آموزههای صوفیانه داشته است.
َ
مختلف َســلفی
 )9راغب اصفهانی به ســبب دارا بودن گرایشهای
ِ
و فلسفی و صوفیانه بهنحو کامل و دقیق در چهارچوب یک مذهب
ّ
شــخصیت علمــی و
و مکتــب خــاص قــرار نمیگیــرد و در نهایــت،

 1384ھ.ق.
ّ
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الزبیدی ،دارالکتاب العربی ،بیروت 1419 ،ھ.ق.
ّ
عمادالدین ،أسرار اإلمامة ،دارالمرتضی ،بیروت 1426 ،ھ.ق.
الطبرسی،
ِ
ّ
مـ ّ
ـدرس تبریــزی ،محمدعلــی ،ریحانة األدب ،انتشــارات خیام ،چــاپ چهارم،
تهران 1374 ،ه.ش.
میرلوحــیَ ،سـ ّـید علــی ،راغــب اصفهانی ،ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری

فرهنگی او را باید ورای مرزبندیهای متعارف فرقهای ارزیابی کرد.

اصفهان ،اصفهان 1386،ه.ش.
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