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 چکیده:
کتاب عقیده الشیعه اثر محمدرضا 

انصاری قمی، مجموعه ای از هفتاد 
متن است که توسط فقیهان و 

متکلمان شیعه درباره مهم ترین 
باورهای دینی نوشته شده و بسیاری 

از آن ها برای نخستین بار است 
که از روی دست نوشته های کهن، 

تصحیح و چاپ می شوند. گردآورنده 
هدف خود را از تدوین این کتاب، 

»تأصیل و توثیق« باورهای شیعی 
دانسته و کوشیده است با فراهم 

آوردن و تصحیح متونی از پیش از 
دوره صفوی و متونی از اوایل دوره 
صفویه نشان دهد که اصول دین و 

مذهب شیعی از ابتدا تاکنون در یک 
راستا بوده است. نویسنده در نوشتار 
حاضر می کوشد در راستای معرفی 
کتاب، آن را در بوته نقد و بررسی 

قرار دهد. 

 کلیدواژه ها:
کتاب عقیده الشیعه، اعتقادنامه 
شیعی، محمدرضا انصاری قمی، 

معرفی کتاب، باورهای دینی.

نگاه نخست
مان شــیعه دربــارۀ مهم ترین باورهای 

ّ
که توســط فقیهان و متکل کتــاب مجموعه ای از هفتاد متن اســت  ایــن 

که تصحیح و منتشر می شود. دینی نوشته شده است. بیش از نیمی از این متون برای نخستین بار است 

این متون از نظر موضوع به هم شبیه اند، اما از نظر زمان، مکان و زبان متفاوت اند. دو متن از این هفتاد متن 
کنده از خراسان تا  از ســدۀ دوم و ســوم و باقی از سده های بعدی است. نویسندگان شان در سرزمین هایی پرا
گاه بلندند و تعدادی فارســی  و اغلب عربی اند. برخی به نظم1  کوتاه و  گاه  یســته اند. نوشــته ها  شــامات می ز
کتابی بوده اند و  و باقی به نثرند. برخی از زماِن تألیف، عنواِن »رســاله« را بر خود داشــته اند و برخی بخشــی از 

گردآورنده جدا شده و در اینجا آمده اند. کنون به صالحدیِد  ا

کوشــیده اســت با  کتاب، »تأصیل و توثیِق« باورهای شــیعی دانســته و  گردآورنده هدف خود را از تدوین این 
که اصول دین  فراهم آوردن و تصحیِح متونی از پیش از دورۀ صفوی و متونی از اوایل دورۀ صفویه نشان دهد 

کنون در یک راستا بوده است. و مذهب شیعی از ابتدا تا 

شرح
گردآورندۀ این کتاب حجت االســالم محمدرضا انصاری قمی روحانی و پژوهشــگری ایرانی اســت که پیش 
یــخ قــم« و چندیــن کتاب و رســالۀ دینــی را تصحیح و منتشــر کرده و از نویســندگان  از ایــن کتــاب کهــِن »تار
ی کســی متن کامل این  دایرة المعارف تشــیع و دانشــنامۀ جهان اســالم اســت. به نظر می رســد که پیش از و
تعداد از اعتقادیه های شیعی را یکجا فراهم نیاورده است. در کتابی که اینک معرفی می شود، بیش از پنجاه 
که بــر اســاس دســتنویس هایی از کتابخانه های قم، تهــران، مشــهد، تبریز و نجف  متــن تصحیــح هموســت 
کنده منتشر شده است، اما  کنون در مجموعه ها و مجالت پرا که برخی از دهۀ هفتاد تا  گرفته است  صورت 
که تصحیح دیگران اســت یا در  ســی و هفت متن تازه اســت و برای نخســتین بار چاپ می شــود. متونی هم 
کتابی چاپی بوده که به دلیل  مجموعه کتاب »میراث اســالمی ایران« منتشــر شده یا بخشی نیمه مستقل در 

ارتباط موضوعی در این مجموعه آمده است.

1. مانند ارجوزة شرح یاقوت.

تازه های نشر عریب

بستـــــان )1(

هفتاد اعتقادنامۀ شیعی از 
ی ن دوم تا دهم هجر قر
مریم حقی )کورانی(
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گانه پی می گرفت، راه ایراد را بر خوانندۀ  می  کرد و هر کدام را در اثری جدا
گردآورنــده - مصّحــح -  نکته بیــن می بســت. همچنیــن جــا داشــت تــا 
که از چند نســخه بهره برده، نســخه بدل ها را  گرامــی هرجا  مقدمه نویــس 
در پاورقــی بیــاورد )چنان که برای رســالۀ فخریه آورده اســت( و در مقدمۀ 
کــرده و آثاری  که خــود تصحیح  کتــاب نیز فهرســتی از آثــاری را  آغازیــِن 
کــه برای نخســتین بار منتشــر می شــود ارائــه کند و دربــارۀ روش تصحیح 
کنون نیز با بررســی فهرست  متون توضیح بیشــتری دهد. با این حال هم ا
و خوانــدن تک تــک مقدمه هــا می توان بــه جدولی که در پایــان این گفتار 

آمده دست یافت.

اینک چند نکتۀ جزئی را که در توّرق کتاب به چشم آمد از نظر می گذرانیم 
گفتار  یم تا این  کتاب برای پژوهشگران می پرداز و پس از آن به ارزش این 

گرامی به پایان رسانده باشیم. گردآورندۀ  را با قدردانی از تالش 

- ای کاش گردآورنــدۀ محتــرم عکــس برخــی از نســخ خطی اســاس را در 
کتاب می آورد، به ویژه نسخه های خاص تر مانند دست نویس های نادر، 

دشوارخوان و یا زیبا. 

کار را بــر  گــر شــمارۀ هــر رســاله در فهرســت و ســرصفحه ها می آمــد،  - ا
خواننده آسان تر می کرد.

الشــیخ  )اعتقــادات  االمامّیــة  دیــن  »وصــف  را  ســوم  رســالۀ  عنــوان   -
الصــدوق(« و پنجــم را »اعتقــادات الصــدوق« نوشــته اند، اما بــا توجه به 
مطالــب مقدمۀ رســالۀ ســوم )ص 63(، عبــارِت دروِن پرانتز برای رســالۀ 

»وصف دین االمامیة علی االیجاز و االختصار« صحیح نیست.

که با  - در فهرســت، نام نویســندۀ رســالۀ ســی و پنجم »الحســین« آمده 
گویــا در عنوان  توجــه بــه مقدمــۀ متــن باید »احمــد بن الحســین« باشــد. 
این رســاله یا رســالۀ پیشین باید تجدید نظر شــود )چون مصحح محترم 
گفته اند که یکی را حســین ابن العودی نوشــته و دیگری را پسرش احمد، 

اما عنوان هر دو »عقیدۀ ابن العودی« است.

کرده،  گرامــی در مقدمــۀ رســالۀ چهل و یکم اشــاره  - چنان کــه نویســندۀ 
این رســاله ترجمۀ فارســی رسالۀ چهلم اســت، پس می بایست در عنوان 
و فهرست یا ناِم فخر المحققین به عنوان نویسنده بیاید و یا پیش از ذکر 
ناِم صدرالدین واژۀ »الترجمة« افزوده شود تا بدون خواندن مقدمۀ رساله 

که نویسندۀ هر دو رساله یکی است. هم پیدا باشد 

- ظاهــرًا مقدمۀ رســالۀ هفدهم )ص 353( در ویرایــش نهایی جا افتاده 
که اساس  که نسخه ای  گفته اســت  اســت؛ زیرا مصّحح محترم در ابتدا 
تصحیِح ما بوده، جای تردید در نام نویسنده نمی گذارد )قد تزیل الشک 
کــه به نظر می رســد با  عــن اســم مؤلف هــذه الرســالة(، امــا در پایان آمده 
کــه اعتقادنامه را نوشــته )رســالۀ  یــم: یکــی اســتادی  کار دار دو تــن ســر و 

ساختار کتاب از این قرار است: با پیش درآمدی حدودًا چهل صفحه ای 
یخ تشــیع آغاز می شــود.2  تحــت عنــوان »تقدیم« )=مقدمه( با موضوع تار
یِخ درگذشِت نویسندگان آورده شده  ســپس هفتاد متِن کهن به ترتیِب تار
کوتاه )یک تا ســه صفحه( آمده اســت. در  و پیــش از هــر متن، مقدمه ای 
گرامی دربــارۀ نویســنده، مترجم یا  گردآورنده - مصّحــح  کــه  اینجاســت 
ناظــم متــن، منابع متــن، تصحیح آن و ... توضیح می دهــد. در پایان نیز 
نام متون، نویسندگان و سال یا سدۀ درگذشت آنها فهرست شده است.

را »رســالۀ  کتــاب  ایــن  گرامــی تمامــی متــون فراهم آمــده در  گردآورنــدۀ 
کم وبیش  اعتقادی« می نامد؛ زیرا به جز یک مورد، تمام آنها نوشته هایی 
گاهــی دیگران از  که توســط بــزرگان دین و بــه منظور آ کوتــاه و مســتقل اند 
گفتگوی  گزارش  مفاهیم اساســِی دین نوشــته شــده اند. آن یک مورد هم 
یکی از امامان شیعه با یک صحابی پیرامون همین موضوع است )رسالۀ 
دوم، عرضــۀ ایمــان حضــرت عبدالعظیــم بــر امام هــادی علیه الســالم(. 
ک های او در  کتــاب می نویســد که یکــی از مال گردآورنــده در پیش درآمــد 
گزینــش ایــن رســاله ها، فقیه و امامی بودن نویســندۀ متن اســت و ضمن 
احتــرام بــه آرای فالســفه، محدثــان و مفّســران، آرای آنــان را آرای رســمی 
کــه از ذکر آرای عارفان  ی همچنین می افزاید  مذهــب شــیعه نمی داند. و
و صوفیان - هرچند شــیعی - و نیز آرای غالت، عوام و آرای شــاّذ برخی 
کــرده اســت تــا ایــن مجموعــه آینــه ای از آرای پذیرفتــۀ  فقهــا خــودداری 

علمای شیعه باشد.

کــه گردآورنــده تــالش کرده اســت تا  یافــت  کتــاب می تــوان در بــا بررســی 
همزمــان بــه دو هــدف اصلــی دســت یابــد: نخســت، معرفــی چندیــن 
کــه تعــدادی را خــود تصحیح کرده اســت. دوم نشــان دادِن  اعتقادنامــه 
تبــار اعتقــادات شــیعه و رســاندن آن بــه زمــان اهل بیــت)ع(، به ویــژه در 
که تشیع پیش از صفوی را از تشیع نخستین )تشیع علوی(  کســانی  برابر 
که با  کوشیده است  ی عالوه بر این دو هدِف اصلی  جدا پنداشــته اند. و
رســاندن شــماِر متــون به هفتاد )ولو با دو بار شــمردِن اصــل و ترجمۀ یک 
کتاب بیفزاید. متن یا صورِت نظم و نثر یک اثر( بر زیبایی و تأثیرگذاری 

گــردآوری هر آنچه هســت باشــد.  که هــدف نویســنده  بــه نظــر نمی رســد 
ی در این گردآوری دست به گزینش زده است، اما جای افسوس  ظاهرًا و
گزینش با معیاِر یک دســت و اســتواری صورت نگرفته؛ زیرا  که این  دارد 
برخــی از ایــن متون از بزرگان شــیعه )و به قوِل گردآورنــده از اعالم امامیه( 
اســت؛ مانند شــیخ صدوق، مفید، طوسی، خواجه نصیر یا عالمه حلی 
کالمی  ِی دقایق  کم تأثیر. برخی حــاو و برخی از نویســندگانی ناشــناس و 
و اســتدالل های فلسفی اســت و برخی برای کودکان مکتب نوشته شده 
گر گردآورندۀ گرامی دو هدف اصلی خود را از هم تفکیک  است. چه بسا ا

2. مطالب مقدمه، البته بی آنکه ارجاعی در آن باشــد، ممکن اســت خواننده را به یاد مطالب کتاب 
یخهم« بیندازد. کتاب »اضواء علی عقائد الشیعة االمامیة و تار یخ تشیع در ایران« یا  »تار

تازه های نشر عریب بستان )1(: هفتاد اعتقادنامۀ شیعی از قرن دوم تا دهم هجری
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گردی که آن را به نظم درآورده اســت )رســالۀ هجدهم(  هفدهــم( و دیگــر شــا
و ســزاوار اســت که همچنان در نام نویســنده مرّدد باشــیم )یبغی الشک فی 
اسم المؤلف باقیًا(. سپس در مقدمۀ رسالۀ هجدهم )ص 357( بدون ابراز 

کرده است. ی اشاره  گرِد ناظم و استاد و تردید، به تفاوت شا

- مصحح محترم در مقدمۀ رســالۀ بیستم )الخالصۀ فی علم الکالم( اشاره 
کار تصحیــح را بســیار دشــوار کرده  کــه افتادگی هــای نســخۀ اســاس،  کــرده 
اســت. ای کاش در متــن ایــن بخش هــا را نشــان مــی داد و بــا تصحیح آقای 
رضا مختاری از این رساله )میراث اسالمی ایران، دفتر اول، 1377( مقایسه 

می نمود.

- در ص 259 ظاهرًا واژۀ »الرابعة« زاید است.

- در خــط آخــر ص 601 اموات به جای اموت تایپ شــده و در ص 658 بند 
اول ظاهرًا به جای »رســاند« باید »رســانده« باشــد. نیز در بند دوم »حضرات 

اله« ممکن است درست خوانده نشده باشد.

یخِی آوردن رســاله ها در رســالۀ شصت و پنجم )شهید ثانی( به  - ترتیب تار
هم خورده است.

یــخ زندگــی محقــق حلی در فهرســت )ص 983( به غلــط 602 تا 767  - تار
یخ درگذشــت ابن ابی الجمهور احســائی در فهرســت )ص  تایپ شــده و تار

987( »حدود القرن العاشر« تایپ شده است.

کتابخانۀ آستان  که می بایست یکسان شود. مثال  کتابخانه های ایران ارائه شده  - ترجمه های متفاوتی از نام 
یا  شده.  ترجمه  الرضا«  االمام  »عتبة  صورت  به  جا  یک  و  قدس«  »آستان  صورت  به  جا  یک  رضوی  قدس 
»کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی« به صورت »مکتبة مجلس الشوری االسالمی بطهران«، »مکتبة الشوری 
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران )المکتبة  االسالمی« و »مکتبة برلمان االیرانی« ترجمه شده. همچنین است 

المرکزیة لجامعة طهران(. 

کمکی به پژوهش های آینده می کند؟ کتاب چه  این 
که با  گرد آورده  گران بهایی از متون دینی شــیعی را  گنجینۀ  کتاب »عقیدة الشــیعة«  که نویســندۀ  گفت  باید 
یخ معارف شیعی دست یافت.  کاوش در آن می توان به پاســخ هایی ارزشــمند برای پرســش هایی در باب تار
کار می رفته  پرســش هایی از این دســت: از گذشــته تا کنون برای وصف و شــرح مفاهیم دینی چه واژگانی به 
و چــه ظرافت هــا و دقایقــی در ایــن کاربردهــا نهفته اســت؟ هر نویســنده ای نظر به مخاطــب و وضع محیط و 
دیدگاه خود، دین را چگونه معرفی کرده است؟ از نظر هریک از نویسندگان تعریف دینداری چیست و اصل 
و ُرکِن مسلمانی به چیست؟ این نظرات چه شباهت ها و تفاوت هایی با آرای اصحاب مذاهب دیگر دارد؟ 
چــه شــباهت ها و تفاوت هایــی میان احادیــث معصومان و صورت بنــدی آن احادیث به دســت پیروان آنان 
دیده می شــود؟ با گســترش ترجمه، رونق تصوف و تأثیر علوم اوایل، علمای شــیعه در اصطالحات و اسلوب 

کنش نشان داده اند؟ بحث های ایمانی چه تغییری داده و به نیازهای زمان خود چگونه وا

اجــازه دهیــد پرســش هایی جزئی تــر را از نظــر بگذرانیم. کهن ترین متــن مذکور در این کتــاب روایت فضل بن 
که مأمون عباســی از حضرت  شــاذان، صحابی ایرانی تبار امام علی بن موســی الرضا)ع( اســت. او می گوید 
ی بنویسد. حضرت رساله ای نوشت که  خواست تا »محُض االسالم« )اسالم محض، جوهرۀ اسالم( را برای و

تازه های نشر عریب بستان )1(: هفتاد اعتقادنامۀ شیعی از قرن دوم تا دهم هجری
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کالم نیز در معنی مجموعۀ  و فؤاد )به معنی دل( آمده است.5 ظاهرًا واژۀ 
باورها در کتاب و ســنت نیامده اســت. یکی از پژوهشــگران بنام معاصر 
کاربــرد »علم الــکالم« را دربــارۀ معتزله  بــه نقــل از ابــن  خلدون نخســتین 
می دانــد و بــرای مثــال می افزاید هنگامی که شــافعی از »اهل الکالم« نام 
یج دامنۀ  کالم به تدر ی معتزله اســت.6 البته اصطــالِح  می بــَرد، منظور و
که واژۀ »الهیات« نیز در گذشته معنای  گفتنی است  گســترده تری یافت. 
خاص تری برابر با فلســفۀ اولی )در تقســیم بندی ارســطو از علوم( داشــته 

و ظاهرًا توسط ابن سینا در بحث از خدا و مجردات رواج یافته است.7

گون و  گونا که نوشــتن اعتقادنامه  ها بــا انگیزه هــای  همچنیــن پیداســت 
گون صورت گرفته است و این خود می تواند زمینه ای  برای مخاطبان گونا
دیگر برای پژوهش باشد. برای مثال به نظر می رسد در نامۀ حضرت امام 
که موضع امام را در اختالفاِت میان  کید شده  رضا)ع( بیشتر بر نکاتی تأ
مسلمانان نشان می دهد و با معرفی دین به غیرمسلمانان8 تفاوت بسیار 
دارد یا مثاًل سن  و  ساِل مخاطبان در ارائۀ مطلب مؤثر بوده است و برخی 
از رســاله های ایــن مجموعــه، ویــژۀ آموزش کودکان نوشــته شــده اســت. 
که یکی به نثر  رسالۀ هفدهم و هجدهم با عنوان »تلقیُن اوالِد الُمؤمنین« 

و دیگری به نظم است.

توّجــه  مــورد  گردآمــده در آن  و متــون  کتــاب  ایــن  تــا  ایــن رو جــا دارد  از 
کالم شــیعه(، عالقه مندان به  یــخ  دین پژوهــان )بــه ویــژه پژوهشــگران تار

گیرد. یخ اجتماعی قرار  سبک شناسی متون و پژوهشگران تار

راهنمای جدول
کتــاب عقیدۀ الشــیعۀ )به کوشــش  تــازه: بــرای اولیــن بــار تصحیــح و در 

محمدرضا انصاری( چاپ شده

کــه پیش از این توســط دیگری  کتابی بوده  کتــاب: بخشــی از  بخشــی از 
چاپ شده

میراث: پیش از این در مجموعه کتاب میراث اسالمی ایران )به کوشش 
رسول جعفریان( چاپ شده

گنجینۀ بهارستان بهارستان: نشریۀ 

کــه: »االیمــاُن عقٌد بالقلــب، لفٌظ  5 بــرای نمونــه صــدوق در خصــال از امــام رضــا)ع( روایت می کند 
باللســان، عمــٌل بالجــوارح.« و نیز ایــن حدیث امام صادق در بحاراالنوار به نقل از تفســیر عیاشــی: 

»... یسأل السمع عّما یسمع، و البصر عّما یطرف و الفؤاد عّما عقد علیه.« 
6. هاری ولفســون؛ فلســفة المتکّلمین؛ ترجمة مصطفی لبیب عبدالغنــی، قاهره: المجلس االعلی 

للثقافة، 2005، ص 76.
7. ر.ک به: محمدجواد انواری، »الهیات«، دایرة المعارف بزرگ اسالمی، ج 10، ص 110.

کتاب عیون اخبار الرضا از شیخ صدوق. کتاب در  کنید با مناظره های ایشان با اهل  8. مقایسه 

 اهلُل وحدُه 
ّ

 َمحَض اإلســالِم شــهادُة أن ال الَه اال
َ

این گونه آغاز می شــود: »ِاّن
الشــریک له، ِالهًا واحدًا احدًا فردًا ...«. سپس حضرت عباراتی را دربارۀ 
خداونــد، عبــادت، دعــا، رغبــت و رهبــت، پیامبــر و ملــت و شــریعت، 
انبیــای دیگــر، ایمــان بــه قــرآن، دوازده امــام و راهنمــای پــس از پیامبــر، 
کدامنی،  خالی نشــدِن زمیــن از حّجــت خــدا، اهمیــت پرهیــزگاری و پا
راســتی و پایــداری، بازگرداندن امانت هم به نیکان و هم به ســتمکاران، 
ســجدۀ طوالنــی، صبــر، معاشــرت و... آورده و در پایــان بــه نحــوۀ وضــو 

کرده است. گرفتن، غسل ها و نمازهای واجب و مستحب اشاره 

کار  شایســتۀ توجه اســت که در ایــن روایت، حضرت نــه واژۀ اعتقاد را به 
بــرده، نــه واژۀ اصــول، نــه ارکان، نــه مذهب، نه اخــالق، نه شــریعت و نه 
که در جای دیگر )احتمااَل  گفته است  احکام را، اما از مضامینی سخن 
بعدهــا( تحــِت ایــن عناویــن رده بندی شــده اند. فقــط یافتــِن نمونۀ این 
رده بندی ها در ســخن معصومان و دیگران )از شــیعه و ســنی و مسلمان 
کافــر( می تواند موضوِع چندین پژوهش بایســته باشــد. بــرای مثال تنها  و 
کــه در این ده قــرن در وصف  بــا تــوّرق همیــن کتــاب می تــوان بــا واژگانی 
کار رفته آشــنا شــد: االیمان، الدین، المذهب، المعرفة،  دین و ایمان به 
االعتقاد فی...، القول فی...، المســئله فــی )مثال معرفة اهلل( و یا می توان 
زباِن بیان معارف دینی در ذیل موضوعی خاص - مثال معرفت خدا - را 

کرد. مطالعه 

کــه بــا آنکــه ســه واژۀ »اســام«، »دیــن« و »ایمــان« در قــرآن  گفتنــی اســت 
کریــم و حدیــث معصومــان)ع( بارهــا تکرار شــده، امــا واژه هــای »اعتقاد« 
کرد در  کــه نگارنده جســتجو  و »عقیــده« نــه در قــرآن آمــده3 و نه تــا جایی 
حدیــث پیامبر)ص( و اهل بیت)ع(.4 البته در احادیث ائمه، در وصف 
ایمان، فعل عقد )به معنی بستن یا پیمان بستن( همراه با واژه های قلب 

یــم الفــاظ »َعَقــَد«، »عقود« و »عقده« در مــورد پیمان به کار رفته اســت. همچنین آمده  3 در قــرآن کر
ــل ُعقَدًة ِمــن ِلســانی« و »النّفاثاِت فی الُعَقــد«. رک مفردات الراغــب االصفهانی مع 

ُ
اســت: »واحل

مالحضات العاملی، قم، دار المعروف، ص 521.
 Rachid( یم اصل این ایده از من نیســت. چند ســال پیش از زبان دکتر رشــید بن عیســی 4. باید بگو
که واژۀ اعتقاد در قرآن و ســنت نیامده و به جای  Benaissa(  فعال فرهنگی الجزایری تبار شــنیدم 
یــس دقیق  آن، واژه هایــی چــون ایمــان بــه کار رفتــه اســت. گفتنــی اســت کــه جوهــری، فرهنگ نو
رده )البته عقیــد به معنی  قــرن چهــارم، در صحــاح ذیــل مدخل »عقد« این دو اســم مشــتق را نیــاو
عهدکننده و فعل اعتقد به معنی بستن آمده است(. در دایرة المعارف بزرگ اسالمی نیز »اعتقاد« 
گانــه ای نــدارد و در عــوض بــه »ایمان« ارجاع داده شــده اســت. متأســفانه اعتقادیه یا  مدخــل جدا
اعتقادنامه نیز در این دایرةالمعارف مدخلی ندارد. هنگامی که در پی این موضوع کتاب گران مایۀ 
یرا گرچــه در ترجمــۀ عربــی و فارســی کتاب او  فــؤاد ســزگین را دیــدم بــاز هــم بــر شــگفتی ام افــزود؛ ز
یخ نگارش هــای عربی(، عنــوان فصل پنجــم از جلد اول  یــخ التــراث العربــی و تار )بــه ترتیــب: تار
»عقایــد« اســت، امــا در متن اصلــی آلمانی به جای ایــن واژۀ عربی، معادلی آلمانی بــرای آن به کار 
کوشــش  یخ نگارش های عربی؛ به  رفته )بر خالف واژه های فقه و حدیث(. )ر.ک به: ســزگین؛ تار
خانــۀ کتــاب، تهــران، 1380، ج 1، ص 873( البتــه همچنیــن بایــد منابعی همچــون متن اصلی 
کتــاب »میــراث مکتــوب شــیعه« را که اســتدراک گونه ای برای کتاب ســزگین اســت بررســی کرد. 
یســنده و مترجمان اســت یا متون. )مدرســی  بنــده درنیافتــم کــه در این کتاب، واژۀ عقاید تعبیر نو
طباطبایی؛ میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری؛ دفتر اول، ترجمۀ سید علی قرائی و 

رسول جعفریان؛ قم:نشر موّرخ، 1386(

بستان )1(: هفتاد اعتقادنامۀ شیعی از قرن دوم تا دهم هجری
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نسخهنخستین چاپنویسندۀ متنقرن
کتاب+ تصحیح انصاریامام رضا )ع(12. بخشی از 

کتابعبدالعظیم حسنی23. بخشی از 

کتابشیخ صدوق34. بخشی از 

کتابشیخ صدوق44. بخشی از 

کتابشیخ صدوق54. بخشی از 

کتابابراهیم بن نوبخت )؟(4یا65. بخشی از 

کتابصاحب بن عّباد74. بخشی از 

کتابشیخ مفید4و85. بخشی از 

کتابشیخ مفید4و95. بخشی از 

کتابشیخ مفید4و105. بخشی از 

مجلستصحیح انصاری- تازهشریف مرتضی4و115.

کتابشریف مرتضی4و125. بخشی از 

کتابابوصالح حلبی4و135. بخشی از 

کراجکی4و145. چاپ سنگیتصحیح انصاریابوالفتح 

مجلستصحیح انصاری- تازهابوالحسن حلبی155.

مجلستصحیح انصاری- بهارستانشیخ طوسی4و165.

ی؟17. مجلستصحیح انصاری- تازهزین الدین آو

یقبل189. گرد آو مجلستصحیح انصاری- تازهشا

تصحیح انصاری- میراثسدیدالدین حّمصی196.

تصحیح انصاری- تازهقطب الدین سبزواری7؟20.

تصحیح انصاری- تازهخواجه نصیر طوسی217.
آستان قدس + مرعشی + 

چاپ سنگی

مجلستصحیح انصاری- تازهخواجه نصیر طوسی227.

دانشگاه تهران؟تصحیح انصاری- تازهظهیرالدین راوندی237.

ی7؟24.
ّ
مجلستصحیح انصاری- تازهمحقق حل

ی7یا258.
ّ
تصحیح انصاری- تازهشهاب الدین حل

کسفورد-عکس در قم +  آ
نسخۀ مرعشی

دانشگاه تهرانتصحیح انصاری- تازهفریدالدین بیهقی268.

تصحیح انصاری-  در میراثنجیب الدین استرآبادی278.

مرعشیتصحیح انصاری- تازهشهید اول288.

مرعشیتصحیح انصاری- تازهشهید اول298.

مجلستصحیح انصاری-  تازهشهید اول308.

مجلستصحیح انصاری- در میراثشهید اول318.

مجلستصحیح انصاری- در میراثناشناس328.

تصحیح حسین طباطبایی در میراثعلی بن طاهر صوری338.

تصحیح حسین طباطبایی در میراثحسین، ابن عودی حلی348.

بستان )1(: هفتاد اعتقادنامۀ شیعی از قرن دوم تا دهم هجری
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نسخهنخستین چاپنویسندۀ متنقرن
تصحیح حسین طباطبایی در میراثاحمد ابن عودی حلی358.

تصحیح حسین طباطبایی در میراث؟عالمه حلی7و368.

مجلستصحیح انصاری-  در میراثعالمه حلی7و378.

مرعشیتصحیح انصاری-  میراثعالمه حلی7و388.

مجلستصحیح انصاری- تازهعالمه حلی7و398.

تصحیح رسول جعفریان در میراثفخر المحققین408.

تصحیح رسول جعفریان در میراثفخر المحققین418.

مرعشیتصحیح انصاری- تازهفخر المحققین428.

آستان قدس+ مرعشیتصحیح انصاری- تازهفخر المحققین )؟(438.

حکیم )نجف(تصحیح انصاری- تازهناشناس448.

مجلستصحیح انصاری - در میراثناشناس458.

مرعشیتصحیح انصاری- در میراثناشناس468.

مجلستصحیح انصاری؟- تازهناشناس9؟47.

مجلستصحیح انصاری؟- تازهناشناس9؟48.

مجلستصحیح انصاری- تازهسید علی دقماق499.

مجلستصحیح انصاری- تازهسید علی دقماق509.

مجلستصحیح انصاری- تازهعبدالسمیع بن فیاض519.

دانشگاه تهرانتصحیح انصاری- تازهضیاءالدین جرجانی 529.

دانشگاه تهرانتصحیح انصاری- تازهضیاءالدین جرجانی 539.

مرعشیتصحیح انصاری- تازهضیاءالدین جرجانی 549.

دانشگاه تهرانتصحیح انصاری- تازهضیاءالدین جرجانی 559.

آستان قدستصحیح انصاری- تازهضیاءالدین جرجانی 569.

کستان-عکس در قمتصحیح انصاری- تازهضیاءالدین جرجانی579. پا

دانشگاه تهرانتصحیح انصاری- تازهضیاءالدین جرجانی 589.

دانشگاه تهرانتصحیح انصاری- تازهناشناس )جرجانی؟(9؟59.

مجلستصحیح انصاری- در میراثناشناس609.

مرعشیتصحیح انصاری-  در میراثعزالدین آملی619.

َکَرکی6210. مرعشی و آستان قدستصحیح انصاری- تازهمحّقق 

مرعشیتصحیح انصاری- در میراثزین الدین شدقم مدنی6310.

تبریزتصحیح انصاری- تازهعزالدین حارثی6410.

حکیم )نجف(تصحیح انصاری- تازهشهید ثانی6510.

مرعشیتصحیح انصاری- در میراثشیخ بهایی10و6611.

مجلستصحیح انصاری- بهارستانمنصوری جزائری6710.

مرعشیتصحیح انصاری- تازهابن ابی الجمهور10؟68.

مرعشیتصحیح انصاری؟- تازهیوسف بن برکه6910.

مجلستصحیح انصاری- تازهناشناس7010.

بستان )1(: هفتاد اعتقادنامۀ شیعی از قرن دوم تا دهم هجری


