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االعتقادات راغب اصفهانی
نگاهی انتقادی به ویراست
ِ
حمید عطائی نظری
ّ
چکیــده :راغــب اصفهانــی (زنــده در 409 :هـ.ق ).ادیــب و ّ
مفســر و متکلــم نامــور و صاحــب
آثــار ارزشــمندی چــون ُمفــردات ألفــاظ القــرآن و ُم َ
ُ
َ
َ
حاضـ َـرات األدبــاء و محــاورات الشــعراء
َُ
والبلغــاء و نیــز الذریعــة إلــی مــکارم الشــریعة کتابــی بســیار ارجآور و پرثمــر در تقریــر مســائل
کالمــی تحریــر نمــوده کــه زیــر عنــوان االعتقــادات تصحیــح و منتشــر شــده اســت .در نوشــتار
حاضــر ،دستنوش ـتهای شناختهشــده از اعتقــادات و نیــز دو ویراسـ ِـت فراهمآمــده از ایــن
معرفــی شــده اســت و پــارهای از مهمتریــن اشــکاالت ویراســت شــمران َ
اثــر ّ
الع َجلــی از ایــن
ّ
کتــاب بازگــو گردیــده اســت .ضبطهــای نادرســت و افتادگیهــای شــایان توجــه و اغــاط
حروفنگاشــتی پرشــمار ویراســت َ
الع َجلــی ضــرورت ارائــۀ ویراســت بازنگریســتۀ تــازهای از
ِ
ایــن اثــر گرانســنگ را نشــان میدهــد.
کلیدواژهها :راغب اصفهانی ،االعتقادات ،شمران َ
الع َجلی ،تصحیح انتقادی
نظرة ّ
نقدية عىل تصحيح كتاب االعتقادات للراغب األصفهاين

محيد عطايئ نظري
ُ
ّ
اإلسالمية
مساعد أستاذ يف املركز العايل للعلوم والثقافة
ًّ
اخلالصــةُ :ي ّ
حيا يف ســنة  409اهلجر ّية
عــد الراغــب األصفهــاين ـ الــذي كان
ً
ً
ً
ً
ّ
ّ
ومفســرا ومتكلمــا مشــهورا خلف العديــد من اآلثــار ّ
أديبــا ّ
القيمة ،ككتاب
ـ
ُ
مفردات ألفاظ القرآن ،وكتاب حماضرات األدباء وحماورات الشعراء ُ
والبلغاء
وكتاب الذر يعة إىل مكارم الشر يعة.
ً ً
ّ
ّ
الكالمية،
كمــا ألــف هذا األديــب كتابا ّقيما غز يــر الفائدة يف تقر ير املســائل
وقد ّمت تصحيح هذا الكتاب وطبعه حتت عنوان االعتقادات.
ً
ً
و ّ
يضم املقال احلايل تعر يفا باملخطوطات املعروفة هلذا الكتاب ،إضافة إىل
ّ
تصحيحني سابقني له .كما يتضمن املقال إشارة إىل بعض ّ
أهم اإلشكاالت
الواردة عىل تصحيح مشران العجيل هلذا الكتاب.
ومن اإلشــكاالت اليت يشــير إلهيا املقال هي احلركات غير الصحيحة حلروف
الكلمــات ،والكثــرة امللفتــة للنظــر للعبــارات املحذوفــة ،وأغــاط الكتابــة
ّ
احلروفيــة للكلمــات؛ األمر الذي يدعــو إىل القول بضــرورة املراجعة اجلديدة
ّ
هلذا األثر القي.

ّ
األساســية :الراغــب األصفهــاين ،االعتقــادات ،مشــران العجــي،
املفــردات
التصحيح النقدي.

Having a Critical Look at the Revision of Rāghib
Isfahāni›s al-I›tiqādāt
By: Hamid Atāie Nazari
Abstract: Rāghib Isfahāni (alive in 409 A.H.), the
famous scholar, interpreter, and theologian who
wrote some precious works such as Mufradāt Alfāz
al-Qur›an, Muhāserrāt al-Odabā›, Muhāverāt alSho›ara wa al-Bulagha, and Azzorī›a ela Makārim
al-Sharia, has written a highly esteemed book on
Kalāmi issues that has been corrected and published
under the title of al-I›tiqādāt. The present paper
introduces the well-known manuscripts of this book
as well as its two provided editions. Then, some of
the most important problems of Shimrān al-Ajali›s
edition is pointed out. Incorrect records, the missing
parts, and the large number of typos all show that
there is a need for a new revision and edition of this
valuable work.
Key words: Rāghib Isfahāni, al-I›tiqādāt, Shimrān
al-Ajali›s, critical correction.

نگاهی انتقادی به ویراست
االعتقادات راغب اصفهانی
ِ

حمید عطائی نظری

ّ
ابوالقاســم حســین بــن ّ
محمــد بــن مفضــل معــروف بــه راغــب اصفهانــی (زنــده در 409 :ه ـ.ق ).از نامورتریــن
دانشــمندان مســلمان اســت کــه بــه ســبب نــگارش آثــار مانــدگار در زمینههــای قرآنــی و تفســیری و ادبــی و
ّ
اخالقی شــهرتی فراگیر داشــته و بیشــتر تألیفاتش با اقبال عالمان و محققان روبرو شده است .با این وصف،
آ گاهیهــای چندانــی از زندگــی شــخصی و حیــات علمــی او از جملــه ،نام اســتادان و شــاگردانش دانســته
نیســت .دربارۀ احوال و آثار و جنبههای مختلف اندیشــگیّ ،
تفســیری راغب اصفهانی
خاصه وجوه ادبی و
ِ
شهــا کتاب آقای
تاکنــون مقــاالت و تکنگاشــتهایی مســتقل بهنگارش درآمده اســت .از میــان این پژوه 
َس ّــید علــی میرلوحــی با عنوان راغــب اصفهانی 1و پایاننامۀ دکتری آقای الکســاندر کــی در خصوص زندگی

و آثار راغب و برخی مباحث زبانشناســی در تألیفات وی 2و ُ
همچنین کتاب یاســین ّ
محمد دربارۀ فلســفۀ
اخالق راغب اصفهانی 3از مهمترین تحقیقات بهحساب میآید.
ِ

َ
یکــی از آثــار گرانبهای راغب اصفهانی کــه برخالف آثاری چون ُمفردات ألفاظ القــرآن و ُمحاض َرات األدباء و
َُ
ُم َ
والبلغاء و نیز الذریعة إلی مکارم الشــریعة هیچگاه شــهرت و تداول نیافت کتابی اســت
حاو َرات الشــعراء
االعتقادات
که او در تشریح مسائل اعتقادی نگاشته و زیر عنوان االعتقادات بهچاپ رسیده است .کتاب
ِ
راغب اثری مهجور و ناآشــنا نزد اغلب تراجمنگاران بوده و تا کنون نیز ّ
بیشتر
توجه شــایانی به آن نشــده است.
ِ
توجه ّ
عالمــان مســلمان پــس از راغــب یا از نگارش این کتــاب آ گاه نبودهاند و یا ّ
خاصی بــه آن ننمودهاند .در
ِ
ّ
اعتقادات راغب هم موجب شــده اســت که شــخصیت و جایــگاه کالمی
نتیجــه ،عــدم التفــات به کتــاب
ِ
َ
َ
راغــب نامعلــوم مانــد و دیدگاههــای اعتقــادی او ناشــناخته بماند و هــم اینکه در باب مذهــب عقیدتی وی
ّ
فرضیــات مختلفی مجال طرح یابد .راقم این ســطور در مقالی مســتقل ز یــر عنوان «راغب
ابهامــات فــراوان و
َ َ
ّ
اصفهانی به مثابۀ متکلمی ســلفی و فیلســوفی صوفی » به بحث در خصوص تعیین مذهب و مرام عقیدتی
راغب بر اساس آراء او در کتاب اعتقادات میپردازد .در این نوشتار ،نخست ،ویراست چاپ شده از کتاب
اعتقادات ّ
معرفی میشود و سپس برخی از اشکاالت و انتقادات گوناگون وارد بر آن خاطرنشان میگردد.
عنــوان «االعتقــادات» یا «االعتقاد» که کتاب راغب تحت این دو نام ویراســته و یکبار نیز منتشــر شــده اســت
مصححان آن با ّ
ّ
خود اثر نامی از برای آن تعیین
عنوانی است که
توجه به محتوای کتاب اختیار کردهاند 4و در ِ
ّ
نشده است .در کتب تراجم نیز در زمرۀ تألیفات راغب تنها از اثری با عنوان کلی «کتاب فی االعتقاد» یا «کتاب
ً
فی اإلیمان و الکفر» یاد شده است که احتماال عناوینی ناظر به همین کتاب مورد گفتوگوی ما است .تا آنجا
ّ
مان پس از راغب یادی از این کتاب وی به میان نیامده است و چندان اشارتی
که جستوجو شد ،در آثار متکل ِ
 .1میرلوحیّ ،
سید علی ،راغب اصفهانی ،سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان ،اصفهان.1386،
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 . Mohamed, Yasien, The path to virtue: the ethical philosophy of al-Rāghib al-Iṣfahānī: an annotated trans with critical introduction of Kitāb al-Dharīah ilā Makārim al-Sharīah (chapter one and introduction only), Kuala Lumpur, Malaysia: International
Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), International Islamic University Malaysia, IIUM, 2006.

ّ
ّ
مقدمۀ اختر جمال ّ
مقدمۀ شــمران العجلی بر :الراغب االصفهانی ،أبوالقاســم الحســین بن ّ
محمد لقمان بر:
محمد ،االعتقادات ،ص  10و
 .4نگرید به
همو ،کتاب االعتقاد ،ص .37
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ناهفصا بغار ِتاداقتعالا تساریو هبیداقتنا یهاگن

به آن و دیدگاههای بازتاب یافته در آن نشده است .بنابراین ،چنانکه پیشتر بیان شد ،میتوان گفت که کتاب
اعتقادات راغب برای عالمان بعدی چندان شناختهشده نبوده است و شهرتی هم در محافل کالمی نداشته
ِ
5
ّ
است .یادکرد از راغب در کتب کالمی هم اغلب منحصر است به نقل دیدگاه او در باب تجرد نفس و اعتقاد
به معاد جسمانی و روحانی ،6و سایر دیدگاههای راغب مورد ّ
توجه قرار نگرفته است.

در خصــوص انتســاب و اســتناد کتــاب اعتقــادات به راغــب اصفهانی ،گذشــته از تصریحی کــه در ابتدای
برخی نســخ کتاب بر انتســاب آن به راغب شــده است ،اشــارۀ نویســنده در موضعی از این اثر به دیگر کتاب
خــودش یعنــی الذریعــة إلی مکارم الشــریعة 7شــاهدی نیک و گواهی اســتوار بــر وثاقت انتســاب آن به راغب
اصفهانی اســت .از این اشــارهُ ،
همچنین معلوم میشود که راغب کتاب اعتقادات را پس از کتاب الذریعة
به نگارش درآورده است.
اعتقادات راغب نگاشــتهای بســیار ســودمند و پر نکته و خواندنی است .این اثر وجیز و عزیز مشتمل
کتاب
ِ
بــر مطالــب بدیــع فراوانی اســت که نظایر آنها در آثار دیگر کمتر به چشــم میخورد .در واقع به نظر میرســد که
ّ
کتــاب راغــب هم از حیث ســاختار و هــم از جهت محتوا کتابی ابتکاری و کمنظیر اســت .تســلط راغب به
استفاده از آیات قرآن کریم در مباحث مختلف کالمی و استناد به آیات و ِروایات در تبیین مسائل عقیدتی
همچنینّ ،
اهم ّیت بســیار نموده اســتُ .
نیز کتاب اعتقادات راغب را از این حیث ممتاز و حائز ّ
تبحر راغب
در ریشهشناسی واژگان زبان عربی و شناخت اصطالحات و الفاظ این زبان ،زمینۀ طرح مباحثی پر فایده در
باب ریشــه و معنای اصطالحات کالمی را در کتاب اعتقادات فراهم آورده اســت .برخی از ِنکاتی که راغب
ً
در باب معانی اصطالحات کالمی در این کتاب بیان نموده اســت ،مثال مطالبی که او دربارۀ معنا و نســبت
ّ
«مشــیت» و اخص بودن «مشـ ّـیت» از «اراده» ارائه کرده اســت ،در ســایر آثار خودش از
دو اصطالح «اراده» و
معرفی سایر مطالب ارزشمند و وجوه مختلف ّ
جمله کتاب مفردات ألفاظ القرآن ذکر نکرده استّ 8.
اهم ّیت
اعتقادات راغب گفتاری جداگانه طلب میکند که امیدوارم در مقالی مستقل بدان بپردازم.
کتاب
ِ
اعتقادات راغب اصفهانی تا کنون چهار نسخه شناخته شده است:
از کتاب
ِ
 )1نسخۀ شمارۀ  56کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد َّ
مورخ  679ه.ق .که کهنترین دستنوشت تاکنون
شناختهشــده از رســالۀ اعتقادات بهشــمار میآید و از ُن َسخ ّ
خطی وقفی ابن خاتون بوده است 9.فهرستنگار
این نسخه را بهاشتباه زیر عنوان «تحقیق البیان» ّ
معرفی نموده است و همین اشتباه به منابع دیگر از جمله
فهرســت فنخا هم راه پیدا کرده اســت 10.مقایســۀ این نســخه با سایر نسخی که از رســالۀ اعتقادات بازمانده
اســت آشــکارا نشان میدهد که نسخۀ مورد گفتوگو دستنوشــتی از همین رساله است و ربطی به اثر دیگر
خود راغب میدانیم
راغب با عنوان تحقیق البیان _ که هماکنون مفقود اســت _ ندارد .بر اســاس گفتههای ِ
ّ
که وی کتاب «تحقیق البیان فی تأویل القرآن» را قبل از کتاب اعتقادات نوشته بوده است؛ زیرا او در مقدمۀ
ّ
ّ
ّ
تجرد نفس ّ
اشــعری قائل به ّ
معرفی کرده اســت« :اختلف الناس في ماهية النفس و أنها هل هي
 .5برای نمونه علمۀ حلی راغب را در زمرۀ متکلمان
ِ
جوهــر أم ال و القائلــون بأنهــا جوهــر اختلفــوا في أنها هل هي مجرد أم ال و المشــهور عنــد األوائل و جماعة من المتكلمين كبنــي 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 ،تصحیح :حسن حسن زاده آملی ،الطبعة التاسعةّ ،
مؤسسة النشر اإلسالمی ،قم 1422 ،ه.ق ،.ص .278
 .6برای نمونه نگرید به :التفتازانی ،ســعدالدین ،شــرح المقاصد ،تحقیق :عبدالرحمن عمیره ،منشــورات شــریف رضی ،قم 1409 ،ه.ق ،.ج  ،5ص
.88
« .7وأمــا کیفیــة تزکیــة النفــس فقد بینتها فی کتاب الذریعة الی مکارم الشــریعة» .الراغب االصفهانی ،أبوالقاســم الحســین بن ّ
محمــد ،االعتقادات،
ص .62
 .8مقایسه کنید مطالب مطرح در :االعتقادات ،صص  272 _ 269را با مباحث مذکور در مفردات ألفاظ القرآن ،صص .472 _ 471
 .9از دوست ارجمندم جناب آقای امید حسینینژاد که در ّ
تهیۀ این نسخه یاری نمودند بسیار سپاسگزارم.
 .10نگرید به :درایتی ،مصطفی ،فهرستگان نسخههای ّ
خطی ایران (فنخا) ،ج  ،7ص .678
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کتاب الذریعة إلی مکارم الشریعة _ که در نسخههای کتاب اعتقادات و از جمله همین نسخۀ آستان قدس
رضوی به آن اشــاره شــده اســت _ به نگارش کتاب تحقیق البیان در گذشــته تصریح کرده است 11.بنابراین،
همچنانکه برخی دیگر از نویســندگان نیز یادآور شــدهاند ،12نســخۀ  56کتابخانۀ آستان قدس رضوی ممکن
نیست آنگونهکه فهرستنگار گمان کرده است دستنوشتی از تحقیق البیان باشد.
بر اساس ترقیمۀ کاتب ،استنساخ این نسخه در ذی ّ
الحجهی سال  679هجری قمری به پایان رسیده است
(نگ :تصویر شــمارۀ  .)1شــوربختانه این دستنوشــت از آغاز دچار افتادگی قابل ّ
توجهی شــده اســت و فاقد
ً
تقریبــا نیمــی از اثر اســت .به همین ســبب نمیدانیم که آیا صفحۀ عنوان نســخه دربردارنــدۀ عنوانی برای اثر
بوده است یا نه .از این گذشته ،در موضعی از فصل هفتم کتاب ،سخن راغب بهنا گاه ناتمام مانده که بنا به
کاتب نســخۀ مورد گفتوگو ،نســخۀ اصلی که کاتب از روی آن کتابت میکرده است در این موضع،
گزارش ِ
ســفید و نانوشــته بوده اســت« :بیاض فی نسخة األصل»ّ .
البته بعید اســت کلمات نامکتوب در این موضع
از چند کلمه بیشتر باشد.
ایــن نســخه اگرچه عتیق و نفیس اســتّ ،
متأســفانه مشــتمل بــر ضبطهای ســقیم و معــروض افتادگیهایی
جزئی و گاه چند سطری نیز هست.
 )2نســخۀ شــمارۀ  382از کتابخانۀ شــهید علی پاشــا در ســلیمانیۀ اســتانبول که مجموعهای ّ
خطی اســت
حاوی:
ُ َ
ّ
 _1رســالهای از صدرالدیــن ابوعبــداهلل محمــد ســلمی شــافعی مناوی (د 803 :هــ.ق ).با نام «هدایة اإلنســان
ً
لفضل طاعة اإلمام والعدل واإلحسان» در تخریج و شرح و تکمیل احادیث رسالۀ أربعون حدیثا فی اصطناع
ّ
نذری (د 656 :ه.ق.).
المعروف تألیف زکیالدین عبدالعظیم بن عبدالقوی ُم ِ
ّ
 _2رســالهای کالمی از عالءالدین ُبخاری حنفی با عنوان «رســالة فی االعتقاد» که تاریخ اتمام کتابت آن 14
صفر سال  961هجری قمری است.
اعتقادات راغب اصفهانی زیر عنوان «رســالة فی االعتقاد» که کتابت آن بر اســاس ترقیمۀ کاتب در
 _3متن
ِ
ّ
 15ربیع األول ســال  961پایان یافته اســت (نگ :تصویر شــمارۀ  .)2بخشــی از انتهای فصل هفتم و نیز تمام
فصل هشتم کتاب در این نسخه افتاده است.
این نسخه حاوی اغالط فراوان و قابل ّ
توجهی است و متنی استوار از اثر را ارائه نمیدهد.
 )3نســخۀ شــمارۀ  2141از کتابخانۀ فیض اهلل افندی در ســلیمانیۀ اســتانبول که استنســاخ آن در سال 1091
هجــری قمری به پایان رســیده اســت .این نســخه بخشــی از یک مجموعۀ ّ
خطی مشــتمل بر چهــار اثر راغب

اصفهانی است که به ترتیب شامل تفسیر سورۀ فاتحه ،تفصیل النشأتین ،رسالۀ اعتقادات و مفردات ألفاظ
القــرآن میشــود .در آغــاز رســالۀ اعتقــادات نامــی برای آن ذکر نشــده و فقط بــر صفحۀ عنوان نســخه با ّ
خطی
ریــز و کمرنــگ از این رســاله با عنوان ّکلی «فی الکالم» یاد شــده اســتُ .
همچنین ،در صفحۀ عنوان نســخه
یادداشتی نوشته شده است که تاریخ فوت راغب را رأس قرن پنجم هجری (سال  500هجری قمری) ّ
معرفی
نموده (نگ :تصویر شــمارۀ  .)3ضبطهای این دستنوشــت نسبت به نســخۀ شمارۀ  382کتابخانۀ شهید
« .11کنت قد أشرت فیما أملیته من کتاب تحقیق البیان فی تأویل القرآن إلی الفرق بین أحکام الشریعة و مکارمها» .الراغب االصفهانی ،الحسین بن
ّ
محمد ،الذریعة إلی مکارم الشریعة ،ص .1
ّ
مقدمۀ شــمران العجلی در :الراغب االصفهانی ،الحســین بن ّ
محمد ،االعتقادات ،ص 8؛ میرلوحیّ ،
ســید علی ،راغب اصفهانی ،ص
 .12نگرید به:
ّ
مقدمۀ صفوان عدنان داوودی بر :الراغب االصفهانی ،الحسین بن ّ
محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص .12
237؛
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ً
علــی پاشــا اســتوارتر اســت و متنــی نســبتا صحیحتــر از اثــر را عرضه

در نوشــتار حاضــر درصددیم بــه ارزیابی ویراســت َ
الع َجلی از کتاب

میکند گرچه مشتمل بر اغالطی نیز هست .تاکنون از این نسخه در

االعتقادات بپردازیم و میزان استواری کار او را در تصحیح این متن
ارزشــمند برسنجیم .بررسی ویراست َ
الع َجلی از اعتقادات و مقابلۀ

تصحیح متن اعتقادات بهرهگرفته نشده است.
ستربیتی دوبلین در ایرلند که
 )4نســخۀ شــمارۀ  5277کتابخانۀ ِچ ِ

تاریخ کتابت آن معلوم نیست 13و _ بر اساس گزارشی _ 14بر صفحۀ
عنوان آن نام اثر ُچنین نوشــته شــده اســت «کتاب الشیخ أبوالقاسم
ّ
الحســین بــن ّ
محمد بن المفضل الراغب فــی العقاید» .اختر جمال
ّ
ســتربیتی
محمــد لقمان که کتاب اعتقادات را بر اســاس نســخۀ ِچ ِ
ّ
تصحیح کرده اســت بر اساس یادداشت تملکی که بر پشت نسخه
نوشــته شــده اســت و خبــر از خریــد آن در ســال  1109هجــری قمری
میدهــد ،گمان کرده که این نســخه در همین قــرن دوازدهم کتابت
ّ 15
آربــری کــه ایــن نســخه را از نزدیــک دیــده و
شــده اســت .امــا آرتــور ِ
فهرســت کرده اســت حــدس زده که تاریــخ کتابت آن بــه قرن هفتم
توجه به ّ
هجــری بــاز میگردد 16.بــا ّ
خط و نحوۀ کتابت نســخه به نظر
میرســد که حدس آربری به واقع نزدیکتر باشــد و گفتۀ اختر جمال
ّ
محمد لقمان گمانی بی اساس باشد .واضح است که تاریخ خرید
و انتقال نسخه نمیتواند َداللتی بر تاریخ کتابت آن داشته باشد.

ـادات راغــب دو ویراســت ارائه شــده اســت:
تاکنــون از رســالۀ اعتقـ ِ
ّ
نخســت ،اختــر جمــال محمــد لقمــان در ســال  1401ایــن اثــر را بــر
ستربیتی در قالب یک پایاننامۀ دانشگاهی (497
اســاس نسخۀ ِچ ِ
صفحــه) زیر عنــوان «کتاب االعتقــاد» تصحیح کــرد و در جامعۀ امّ
ّ
مکــۀ ّ
مکرمــۀ از آن دفاع نمود (نگ :تصویر شــمارۀ  .)4این
القــری در
ویراست تا آنجا که میدانم منتشر نشده است.
پــس از آن ،در ســال ِ 1408شــمران َ
الع َجلــی رســالۀ اعتقــادات را بــر
بنیاد ســه نســخه ،یعنی نســخۀ شــمارۀ  56کتابخانۀ آســتان قدس
رضوی مشــهد و نســخۀ شــمارۀ  382از کتابخانۀ شــهید علی پاشــا
ستربیتی
در سلیمانیۀ استانبول و نسخۀ شمارۀ  5277کتابخانۀ ِچ ِ
دوبلیــن در ایرلنــد و نیــز با اســتفاده از ویراســت اختر جمــال ّ
محمد
لقمان تصحیح نمود و تحتعنوان «االعتقادات» در بیروت منتشر
کرد ( 386صفحه در قطع رقعی) ( 17نگ :تصویر شمارۀ .)5

آن دارد .ضبطهای نادرســت یا مرجوح ،افتادگیهای خرد و کالن،
درج کلمــات و عبــارات زائد ،گــزارش ناقص و ناتمام نســخهبدلها،
عهــای خطــا و اســتفادۀ ناصواب از نشــانههای
بندبندیهــا و تقطی 
ویرایشــی تنها بخشــی از ایرادات این ویراست است .در ادامه ،تنها
نمونههایی اندک از اشــکاالت بسیار موجود در تصحیح َ
الع َجلی را
ِ
در چند بخش ارائه میکنیم تا بی اعتباری این ویراست و ضرورت
ارائۀ ویراستی استوار از کتاب اعتقادات آشکار گردد.

آ) ضبطهای نادرست یا مرجوح

یکــی از مشــکالت بنیادیــن ویراســت َ
الع َجلــی خطاهــای مکـ ّـرر او
در ضبــط کلمات و عبارات اســت که در بســیاری از مــوارد موجب
مبهم شدن یا ّ
حتی بیمعنا بودن متن اثر شده و درک مراد و مقصود
راغب را سخت دشوار نموده است .شماری از ضبطهای نادرست
یا مرجوح راهیافته به ویراســت االعتقادات در زیر فهرســت میشود.
ِ
ابتــدا ضبــط مندرج در چاپ َ
الع َجلی و ســپس صــورت صحیح آن
ِ
یشــود .در هــر قســمت ،جهت تمایــز ،زیر ضبــط غلط خط
بیــان م 
کشیده میشود.
ص  ،32س  :8فأربعة أوجه ← فأربعة أضرب.
ص  ،33س  :2و ایجاد ← و ایجاده.
ص  ،35س  :12فرع عن االقرار ← فرع علی االقرار.
ص  ،36س  :5نبه قوله ← ّنبه بقوله.
ص  ،36س  :9تغییر ما قال ← تغییره و قال.
ص  ،38س  :13ثم قال ← کما قال.
ص  ،39س  :1فهذا معرفة وجود ← فهذا معرفة وجوده.
َ
بموجده.
ص  ،42س  :15الموجود بموجوده ← الموجد ِ
ص  ،43س  :16یعتربه الفساد ← یعتریه الفساد.
ص  ،45س  :3وأفعال اهلل ← فأفعال اهلل.

13 . Arthur J. Arberry, The Chester Beatty library; a handlist of the Arabic manu-

همان ،س  :7فی مادة ← من مادة.

14 . Key, Alexander, A Linguistic Frame of Mind: ar-Rāġib al-Iṣfahānī and What

ص  ،47س  :2جهة العبادة ← جهة العباد.

ّ
مقدمۀ اختر جمال ّ
محمد لقمان بر :الراغب االصفهانی ،أبوالقاســم الحســین بن
 .15نگرید به
ّ
محمد ،کتاب االعتقاد ،ص .39

موجد.
همان ،س  :6معرفة موجود ← معرفة ِ

scripts, vol. 7, Dublin, HODGES, FIGGIS & CO., LTD. 1964, P. 88.
It Meant to be Ambiguous, Doctoral dissertation, p. 261.

16 . Arthur J. Arberry, The Chester Beatty library; a handlist of the Arabic manuscripts, vol. 7, Dublin, HODGES, FIGGIS & CO., LTD. 1964, P. 88.

 .17الراغــب االصفهانی ،أبوالقاســم الحســین بن محمــد بن المفضل ،االعتقــادات ،تحقیق:
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ص  ،47س  :7غیر موجود ← غیر َ
موجد.

شمران العجلیَّ ،
مؤسسة األشرف للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت.1408 / 1988 ،
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ص  ،47س  :14وجود النقط ← وجود النقطة.

ص  ،65س  :1المصنــوع ال یکــون اال هــی صانــع ← المصنــوع ال

ص  ،47س  :16فی األول ← و األول.

یکون اال من صانع.

ص  ،48س  :2یصبح وصفه ← یصح وصفه.

ص  ،72س  :4ان کان عرضــه فالعــرض ال قــوام له بذاته ← ان کان
ً
عرضا فالعرض ال قوام له بذاته.

ص  ،49س  :4ال ینفعک من جوهر ← ال ینفک من جوهر.
ص  ،49س  :13علــی هــذا المعنی ذکر بقولــه ← علی هذا المعنی

ص  ،73س  :12ال یعلــم اال مــا اعلــم و ال یعــرف اال مــا اعــرف ← ال
یعلم اال بما اعلم و ال یعرف اال ما ُع ّرف.

ص  ،52س  :3التغیرات والتغیرات ← التغییرات و التغیرات.

ص  ،78س  :14عقلی أم توفیقی ← عقلی أم توقیفی.
ّ
ص  ،79س  :9االنیة المحصنة ← اإلن ّیة المحضة.

دل بقوله.
ص  ،52س  :7کالنقطة ← کالنطفة.

همان :الهویة بالحق ← الهویة الحق.

ص  ،53س  :7بالتنقل ← فی التنقل.
ص  ،53س  :15متعدیة من الکون ← متعریة عن الکون.
ص  ،53س  :17ممن تأ کلها و عرف کونها مســخرة ← فمن تأملها
و عرف کونها مسخرة.
ص  ،54س  :7فما قیل ← فیما قیل.
ّ
ّ
ّ
ّ
محرک.
ص  ،54س  :11متحرک و غیر متحرک ← متحرک غیر ِ

ص  ،54س  :15نبأهــم علــی کونهــا محدثــة ← ّنبههــم علــی کونها
محدثة.

ص  ،81س  :12ذلک أوعی لهم ← ذلک أدعی لهم.
ص  ،110س  :2فاألول ترک جمیعها ← فاألولی ترک جمیعها.
ص  ،113س  :3واهلل یتعالی علی ذلک ← واهلل یتعالی عن ذلک.
ّ ً
ً
مؤبدا.
ص  ،136س  :3کون االسالم مؤیدا ← کون االسالم
ص  ،137س  :5امــا معالجــة إفــراط أو کمعالجــة تفر یــط ← امــا
لمعالجة إفراط أو لمعالجة تفریط.
ص  ،138س  :5وجــب تنقیــة هــذا الدیــن ← وجــب تبقیــة هــذا

ً
ص  ،54س  :16ســببها فی تحریک األشــیاء ← ســببا فی تحریک

الدین.

األشیاء.
ً
ً
ص  ،55س  :11مقاال محسوسا ← مثاال محسوسا.

ص  ،151س آخــر :یجعــل بینــه و بیــن االرواح العلیــة والســکینات

ص  ،57س  :14لکانــت المفردات التــی منها مرکب متقدمة علیه
← لکانت المفردات التی منها ترکب متقدمة علیه.
ً
ص  ،58س  :8جعله من وجه واحد ← جعله من وجه واحدا.
ص  ،58س  :13المــراد بالداللــة هو الموجد الذی ال یتقدمه موجود
← المراد باإلله هو الموجد الذی ال یتقدمه موجود.

مالقاة ← یحصل بینه و بین االرواح العلیة والسکینات مالقاة.
ّ
ص  ،153س  :2فیقوم االمثل باالمثل ← فیقدم االمثل باالمثل.
ص  ،184س  :3ویتشــارک فی معرفة کل من اختص ← ویتشــارک
فی معرفته کل من اختص.
ص  ،192س  :9طریقة السمع ← طریقه السمع.
ص  ،197س  :10جمیع الجوار ← جمیع الجواهر.

ص  ،58س  :16لوجود االختالف فی الســموات واالرض ← لوجد

ص  ،197س  :11حکماء المسلکین ← حکماء المسلمین.

االختالف فی السموات واالرض.

ص  ،199س  :11لفقدها بالموت ← تفقدها الموت.

ص  ،59س  :11یجــیء مــن ذلک أحد االخرین ← یجیء من ذلک

ص  ،200س  :5فی التغییر ← فی ّ
التغیر.

أحد األمرین.

همان :فی ترحال ← فی کل حال.

ص  ،60س  :12الترکیب المختلف ← للترکیب المختلف.
ً
ص  ،61س  :3کان هــذا القــول صدقا منه من کل وجه ← کان هذا
ً
القول صدقا فیه من کل وجه.

ص  ،207س  :16المحتضــر ثــاث أحــوال ← للمحتضــر ثــاث

ص  ،61س  :9مــا یجــب ان تجــری فــی تحصیلهــا ← مــا یجب أن
ّ
یتحری فی تحصیلها.
ص  ،61س  :14وکذلک قال ← ولذلک قال.

أحوال.
ص  ،243س  :8یغنی اهلل ← یفنی اهلل.
ص  ،261س  :11طرفه عین ← طرفة عین.
ص  ،267س  :14امر من ← ّ
أفر من.
ص  ،268س  :12بسرأ النسمة ← برأ النسمة.
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ص  ،269س  :11مضی التردد ← معنی التردد.
ص  ،269س  :12طلبت معرفة عنه ← طلبت صرفه عنه.
ص  ،296س  :5لم دخل ← لمن دخل.

ب) افتادگیها

افتادگیهای خرد و کالن در متن ویراســتۀ َ
الع َجلی یکی از ایرادات عمدۀ آن اســت .در جدول زیر ،شــماری
ُ
متن ویراسته با ن َسخ اثر آشکار شده است گزارش میشود.
از این افتادگیها که از مقابلۀ ِ
ضبط متن در ویراست َ
کلمه یا عبارت افتاده
ضبط صحیح
الع َجلی

ردیف

نشانی

1

ص  32س 11

الثانی

و الثانی

و

قال

حیث قال

حیث

3

ص  34س 3

و هی المشار إلیها

و هی المعرفة المشار إلیها

المعرفة

4

ص  34ش 12

ان کان فی الدنیا

ان کان هی فی الدنیا

هی

5

ص  37س 7

6

ص  37س 12

 2ص  33س یکی به آخر

80

و هذا خطاب للمؤمنین والکافرین
و هذا للمؤمنین والکافرین
ّ
ان نور اهلل تعالی یبهر بظهوره بصائرنا ان نور اهلل تعالی لما بهر بظهوره
باالضافة الیه جاریة مجری عین بصائرنا صارت بصائرنا باالضافة
الخفافیش باالضافة الی ضوء الیه جاریة مجری عین الخفافیش
الشمس
باالضافة الی ضوء الشمس

خطاب
ّلما  /صارت بصائرنا

7

ص  39س 5

یدل أنه

یدل علی أنه

علی

8

ص  41س آخر

معرفة الشبیه

معرفة الشبیه بالشبیه

بالشبیه

9

ص  42س 15

فیعرف المفعول بفاعله

فیعرف بفاعله معرفة المفعول
بفاعله

بفاعله معرفة

10

ص  42س 19

لالنسان احساسه

لالنسان سبیل إلی احساسه

سبیل إلی

11

ص  46س 6

استخلف فی افالل

استخلف فی تولیها افال ک

تولیها

12

ص  47س 7

و فاعل

موجد و فاعل
و ِ

موجد
و ِ

13

ص  47س 12

وجود العناصر قبل وجود الغزل

14

همان س 13

والثوب قبل القمیص

و وجود الثوب قبل وجود القمیص

15

ص  48س 1

ولو توهم مستغن عنها

ولو توهم ارتفاعه ارتفع األعداد ولو ارتفاعه ارتفع األعداد ولو توهم
توهم ارتفاع األعداد لم یرتفع الواحد ارتفاع األعداد لم یرتفع الواحد
و کل عدد مفتقر إلی الواحد والواحد و کل عدد مفتقر إلی الواحد
مستغن عنها
والواحد

16

ص  48س 18

واجب الوجود لذاته

وجود العناصر قبل وجود النبات و
النبات و وجود النبات قبل وجود
وجود النبات قبل وجود القطن و
القطن و وجود القطن قبل وجود
وجود القطن قبل وجود الغزل

واجب الوجود لذاته ال بموجب
أوجده

وجود  /وجود

ال بموجب أوجده

17

ص  52س 3

18

ص  54س 8

الموجودات فی العالم من انواع الموجودات فی العالم ال ینفک من
انواع التغیرات
التغیرات
ّ
عدل إلیها فقال هذا ربی هذا أ کبر
عدل إلیها

19

ص  55س 19

الفاعل الذی ال یتقدمه فاعل

الفاعل األول الذی ال یتقدمه فاعل

األول

20

ص  60س 3

من ثالثة أوجه

من أحد ثالثة أوجه

أحد
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ردیف

نشانی

ضبط متن در ویراست َ
الع َجلی

ضبط صحیح

کلمه یا عبارت افتاده

21

ص  62س 10

الطریق المتوصل الی معرفة اهلل

الطریق المتوصل بها الی معرفة اهلل

بها

22

ص  64س 7

لم یکن فی بدایة العقول

لم یکن معرفته فی بدایة العقول

معرفته

23

ص  79س 2

ذهب صنف من الفالسفة ان اهلل ذهب صنف من الفالسفة إلی ان
اهلل تعالی
تعالی

إلی

24

ص  81س 13

ثم کان من نحو یحیی و یمیت ففیه
تنبیه

ثم ما کان من نحو هو یحیی و
یمیت ففیه تنبیه

ما  /هو

25

ص  269س 9

االرادة والمشیئة

تحقیق االرادة والمشیئة

تحقیق

ج) درج کلمات و عبارات زائد در متن

از:

از دیگــر آشــفتگیها و نابســامانیهای ویراســت ِشــمران َ
الع َجلــی

ص  ،45س  :11االمذکورین ← المذکورین.

درج کلمــات و عبــارات زائــد در متن اســت .معلوم اســت که ثبت

ص  ،46س  :6افالل ← افال ک.

کلمــات زائــد در متــن ،خوانــش و فهــم آن را دشــوار میســازد و درج
ُ
ّ
مصحــح را در مقابلۀ صحیح و دقیق ن َســخ اثر با
آنهــا ســهلانگاری
گیــری متــن ویراســته نشــان میدهد .در
یکدیگــر و بازخوانــی و غلط ِ
َ
ادامــه ،تعــدادی از این عبــارات زائد گزارش میشــود .در هر مورد ،بر
روی قسمت زائد ّ
خطی کشیده شده است.
ِ
ص  ،34س  :6 _ 5فأشــار تعالــی بعلــم الیقین لتــرون الجحیم الی ما
یحصل لالنسان فی الدنیا.

ص  ،50س یکی به آخر :کالمطوق به ← کالمنطوق به.
ص  ،61س  :4ان یتسثنی ← ان یستثنی.
ص  ،81س  :13یحی ← یحیی.
ص  ،100س  :1ال یبثرون ← ال یبصرون.
ص  ،105س  :4قدر ← قدیر.
ص  ،117س  :2اخد ← أخذ.
ً
ً
ص  ،118س  :5أخبارا ← إخبارا.

ص  ،47س  :7وفاعــل کل مفعــول ،فیعلــم انــه موجــود و فاعــل غیر
موجود [کذاَ :
موجد] و ال مفعول.

ص  ،119س  :7اصلة ← أصله.

ص  ،48س  :11لکن العدد الواحد فی العدد.

ص  ،120س  :13للمشهابة ← للمشابهة.

ص  ،55س  :10مفعول و غیر فاعل.
ّ
مرکب و غیر مرکب.
ص  ،57س  :15المرکب ال بد ان ینتهی الی ِ
ص  ،64س  :10 _ 8کعقــل االنســان فإنــه یظهر العلــم بوجوده لنا بما
یصــدر عنــه من أفعاله والباری تعالی لما لــم تکن معرفة ذاته کعقل

ص  ،122س  :2کا نبی ← کل نبی.
ص  ،140س آخر :لتزیل ← لتنزیل.
ص  ،141س  :1بأذن اهلل ← بإذن اهلل.
ص  ،192س آخر :دارال القرار ← دار القرار.

االنســان فانــه یظهــر العلم بوجــوده لنا بما یصــدر عنه مــن أفعاله من
ً
بدیهــة العقــل و ال مــدرکا بمصادمة الحس لم یکن الســبیل الیها اال

ص  ،194س آخر :یوافقوةنهم ← یوافقونهم.

بظهور آثاره.

ص  ،197س یکی به آخر :هل األثر ← أهل األثر.

ص  ،94س  11و ص ،101س  13و ص  ،193س  :6لو کشف الغطاء

ص  ،204س  :12عیه و سلم ← علیه و سلم.

ما ازددت إال یقینا.

ص  ،205س  :5فرعوةن ← فرعون.

ص  ،117س  :13الکذب و المتعریة.

ص  ،206س  :3الصیر ← الصبر.

د) اغالط حروفنگاشتی

ّ
مصحح اعتقادات در فرایند تصحیح
در کنار ســایر اشــتباهاتی که
ِ
ّ
این متن مرتکب شده است ،وجود اغالط مطبعی نیز مزید بر علت
شــده ،متــن ویراســتۀ االعتقــادات را آشــفتهتر و نااســتوارتر ســاخته
است .نمونههای اندکی از این خطاهای حروفنگاشتی عبارتست

ص  ،208س  :16وجوهم ← وجوههم.
ص  ،240س  :15الحجیم ← الجحیم.
ص  :12 ،276بد ← بعد.
ً
افزون بر اشــکاالت یادشــده که صرفا از باب نمونه گزارش شــد ،انواع
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دیگــری از اغالط نیز به ویراســت ِشــمران َ
الع َجلی راه یافته اســت .از
ِّ
مصحح بــه دلیل ناتوانی در تشــخیص
جملــه اینکــه در چند مــورد،

خطاهــا و آشــفتگیهای مشــهود در ایــن ویراســت نیــازی نیســت.
َ
کثرت نادرستیها و ناراستیهای موجود در ویراست مورد گفتوگو
ّ
ّ
مصحــح و
از االعتقــادات از یکســو حا کــی از قلــت دانــش و توانــش

کــرده یا برعکس ،و در نتیجه ،چشــم خواننــدگان را به عباراتی گنگ
و ّ
معماگونــه روشــن کــرده اســت! بــرای نمونــه ،در میانــۀ صفحۀ ،61

بضاعــت انــدک او بــرای انجــام تصحیــح ایــن اثــر اســت و از ســوی
ُ
دیگــر ،اهمــال و ســهلانگاری او را در کار مقابلۀ ن َســخ و ضبط نص

عنوان «شــرف معرفة اهلل المکتســبة» درج شــده اســت و ســپس متن

و بازخوانــی متن نشــان میدهد .درج عبــارات نامفهوم و مضحکی

بــا ایــن عبــارت آغاز شــده« :مــن بین المعــارف و ما یجــب ان تجری

الموجد الــذی ال یتقدمه موجود» (ص
همچــون «المراد بالداللة هــو
ِ

فی تحصیلها العلوم ،وان کانت کلها شــریفة فأشــرفها ما کان أشرف
ّ
نادرســت عنوان ،قســمتی از
مصحــح بــه دلیل تشــخیص
معلومــا».
ِ

 ،58س  )13که در آن بجای «اإلله» بهاشتباه کلمۀ «الداللة» نهاده
ّ
مصحح را بازتاب میدهد که ّ
ّ
حتی مرتبهای به
شــده ،اوج بیدقتی

آن ،یعنــی« :مــن بیــن المعارف و مــا یجب ان تجری فــی تحصیلها»

متن ویراستۀ خویش نپرداخته است.
خوانش دقیق ِ

عنوان یک بخش ،قســمتی از عنــوان را در متن داخل
عبــارت کامل
ِ

را بجــای درج در عنــوان بخــش ،در متــن داخــل کــرده کــه در اثــر آن،
جمالت آغازین متن نیز نامفهوم گشته است .در واقع ،عبارت کامل
و صحیــح عنــوان بدین شــکل اســت« :شــرف معرفة اهلل المکتســبة
یتحری فــی تحصیلها»ُ .
مــن بین المعــارف و ما یجب أن ّ
همچنین،
عبارت آغازین این قسمت از این قرار است« :العلوم
صورت درست
ِ
وان کانت کلها شریفة فأشرفها ما کان أشرف معلوما».
نمونــۀ دیگــر آنکه در صفحــۀ  284عنوانی با این عبارات درج شــده
اســت« :بیــان قلة تأثیر االنســان فیما یظهر من فعلــه ما یظهر من فعل
البشر» و سپس متن در زیر این عنوان با جملۀ زیر آغاز میشود« :هو
ضربــان :ضــروری و هو غیر منســوب الیه حقیقــة  ...و ارادی و ذلک
یکون باختیاره» .در اینجا عبارت «ما یظهر من فعل البشر» بهاشتباه
داخــل در عنوان شــده اســت و آن را دچار مشــکل کــرده درحالیکه
میبایســت در ّاو ِل متــن و پیــش از جملۀ «هو ضربــان :ضروری و هو
 » ...قرار میگرفت.
گذشــته از ایــن اشــکاالت ،نمایههــای تــدارک دیده شــده بــرای این
کتــاب نیــز همگــی غلط و غیــر مطابق با صفحۀ اعالمشــده اســت.
َ
بــرای نمونــه ،در نمایۀ اعالم ،در جلوی نام «برزویــة» دو صفحۀ  100و
 102ثبت شده است در حالی که این نام در آن صفحات ذکر نشده
بلکــه در صفحات  110و  112آمده اســت .همچنیــن ،نمایهها کامل

ّ
نمونهای دیگر از این بیدقتی را در سه سطر آخر صفحۀ  98میتوان
ً
دیــد کــه عباراتی کامــا زائد و بیارتبــاط با مطالب قبــل و بعد از آن
ً
ّ
مصحــح،
هســتند و اصــا نمیبایســت در متــن درج میشــدند.
بی ّ
توجه به معنای عبارات ،این ســه ســطر اضافی را بر اســاس آنچه
در یکی از نسخهها آمده ثبت کرده است:
قولــه لموســى« :لن ترانــي» ،وذلك نفي [يتناول الدنيــا واآلخرة وليس
ذلــك كمــا قالــوا ،فــان «لــن» إنمــا هــو لنفــي المســتقبل مــن الزمان،
وكالمنــا إنما هو [بجــرم] الفلك الذي عن حركته يكون الزمان] [على
ان هــؤالء اضطــروا الــى اســتكمال اســماء مقرونــة بصفــات فقالوا هو
االنية المحصنة والهوية الحقة ،وهذا اثبات آنية وهوية].
با لحاظ اغالط پرشمار این ویراست اکنون این پرسش طرح میشود
که آیا بر اساس این طبع میتوان به واکاوی دقیق اندیشههای راغب
ً
پرداخت و آراء عقیدتی او را گزارش کرد؟ آیا واقعا ُچنین طبعهایی
ّ
میتواند مستند محققان و معتمد پژوهشگران در تحقیقات کالمی
قــرار گیرد؟! معلوم اســت کــه شــمار قابل ّ
توجهی از ایــن اغالط فهم
خواننده را از متن دگرگون کرده و موجب برداشــت نادرســت و خطا
یشــود .در ایــن زمینــهّ ،
حتــی کوچکتریــن خطــا و
یم 
در نتیجهگیــر 
تصحیف نیز ممکن است موجب انحراف مخاطب گردد.

و دقیــق نیســت و برای نمونه نــام دو مذهب «اهل الحدیث» و «أهل

ویراست بازنگریستۀ تازهای از کتاب
امیدوارم بهزودی شاهد عرضۀ
ِ

األثر» _ که در چند موضع از کتاب از جمله در صفحۀ  115ذکر شده
ً
است _ در نمایۀ فرق و مذاهب و ادیان اصال قید نشده است.

ـادات راغــب اصفهانــی باشــیم که اینبــار بهنحوی
گرانســنگ اعتقـ ِ

آنچــه گــزارش شــد فقــط نمونههــای اندکــی از ایــرادات و خطاهــای
موجــود در ویراســت ِشــمران َ
ـادات راغــب
الع َجلــی از کتــاب اعتقـ ِ

اصفهانــی اســت .بــا ّ
توجــه بــه اغــاط یادشــده ،بیاعتبــاری و

اســتوار و بــا بهرهگیــری از نســخۀ شــمارۀ  2141کتابخانــۀ فیــض اهلل
افنــدی _ کــه تاکنــون در تصحیــح این اثر مورد اســتفاده قــرار نگرفته
است _ تصحیحی انتقادی و متنی قویم از این اثر ارائه گردد .و باهلل
التوفیق.

نااســتواری این چاپ آشــکار گردید و دیگر به ارائۀ فهرســتی از سایر
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