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ــخه  های خطی، به قول علما، کاری است  ــت نگاری نس فهرس

ــدای امر برای  ــه در ظاهر و ابت ــی اگرچ ــهل و ممتنع؛ یعن س

ناآشنایان آسان و قابل دسترسِی همگان جلوه می  کند، ولی به 

ــوار و طاقت  فرساست و نیاز به آشنایی  هنگام عمل، بسیار دش

ــار  ــق سرش با دانش  های گوناگون دارد که اگر با انگیزه و عش

ــزد، راه به جایی  ــیار درآمی ــت و حوصلۀ فراوان و تتبِع بس و دق

ــایی نسخه  ها - به  ویژه نسخه  های  می  برد. حال اگر در شناس

ــخه  های آسان  یاب - یکی از ارکاِن پیش گفته  خاص و نه نس

ــوار و احیانًا فریبنده،  ــود، مثاًل در بررسی یک نسخۀ دش کم ش

ــت الزم را به  کار  ــِت کافی صرف نکند و دق ــت  نگار وق فهرس

نبندد، نتیجۀ حاصله گمراه کننده خواهد بود.

ــت  ــخه، متحمل کتابی اس گاهی برگ  های اولیۀ یک نس

ــخه را  ــد و نس ــت  نگار در نظرۀ اولی آن را می شناس که فهرس

ــی  ــناخته معرفی می کند، اما در بررس ــه همان عنوانی که ش ب

دقیق تر متوجه می شود که ادامۀ نسخه، کتاب دیگری را در بر 

ــِت آن افتاده است. و این یکی از موارد  دارد که برگ  های نخس

فریبندگی نسخه  هاست که نباید از چشم فهرست نگار ژرف  نگر 

ــهِو کوچکی که در یکی از فهرست  ها  دور بماند. این بار هم س

رخ داده، زمینه ساز سهو بزرگ  تری در عالم تحقیق و نشر کتاب 

شده که حیرت  انگیز، بلکه عبرت  انگیز است!

ــۀ »اُم القری للتحقیق و النشر« در قم، کتابی  اخیراً مؤسس

چاپ کرده، که در روی جلد آن عنواِن »جمع الجمع - مباحث 

ــوان »جمع الجمع  ــر با عن ــده و در مقدمۀ ناش االمامة« درج ش

ــائی  ــی اثبات االمامة، تألیف محمد بن علی بن ابراهیم احس ف

ــه  ــت. این مؤسس ــده اس معروف به ابن  ابی  جمهور« معرفی ش

سال  هاست که در قم به اهتمام تنی چند از فضالی اهل قطیف 

ــده و اهتمام ویژه  ای به تحقیق و نشر آثار  ــاء تأسیس ش و احس

دانشمندان قطیف و احساء، به  خصوص تألیفات ابن  ابی  جمهور 

ــمند محدث، فیلسوف و عارف شیعی سده های  احسایی )دانش

ــم و دهم هجری( دارد و تا کنون چند عنوان از تألیفات وی  نه

ــهورترین اثر وی موسوم به  ــت مش را چاپ کرده و درصدد اس

المجلی مرآة المنجی را تحقیق کرده و به چاپ برساند.

ــر در مقدمۀ جمع الجمع - گفتنی است ناِم محقق و  ناش

ــنامه نیامده و  مصحح اثر بر روی جلد و صفحۀ عنوان و شناس

ــت آثار  ــرح حال و فهرس مقدمۀ تحقیق نیز امضا ندارد! - ش

مؤلف را آورده و دربارۀ نسخۀ خطی جمع الجمع، یادآور شده که 

این کتاب را از روی نسخۀ خطی منحصربه فرد آن - که هیچ 

نشانی از محل نگهداری آن و شمارۀ نسخه به  دست نمی  دهد! 

جمع الجمع اشتباهات؛ از فهرست نگاری تا تصحيح متون

)نقدی بر چاپ کتاب َجمعُ الَجمع ابن  ابی جمهور احسايی(

  ابوالفضل حافظيان بابلی*

* کتاب شناس و فهرست نگار
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ــمی  ــینی فاطمی علوی طالبی  هاش ــید حس - که به خط س

قریشی بوده و در ظهر پنج  شنبه اول ربیع  الثانی 958 کتابت آن 

ــانده، تحقیق کرده و اظهار تأسف نموده که این  را به انجام رس

ــخه فاقد مقدمۀ مؤلف بوده و از انجام نیز نقص دارد؛ مضافًا  نس

ــته و اغالط  لغوی  بر این که اکثر کلمات آن نقطه  گذاری نداش

ــته و ساقط نیز در آن مشاهده  ــفید و نانوش و امالیی و موارد س

ــده است که ناشر از روی مصادر مؤلف از جمله مناهج الیقین  ش

ــخه،  ــت و چون در نس عالمۀ حلی آن موارد را کامل کرده اس

ــده، ناشر به سلیقۀ خود عناوین  عناوین ابواب و فصول درج نش

اصلی و فرعی را درون کروشه قرار داده است. 

این ها توضیحات نسخه شناسی بود. حال بشنوید از توضیحات 

کتاب  شناسی که در مقدمه آمده:

ــامل مباحث کالمی و عرفانی و فلسفی با تعابیر  این اثر ش

روان و نامش »جمع الجمع فی اثبات االمامة« است... مؤلف 

مطالِب این کتاب را همچون شرحی بر بیاناِت عالمۀ حلی 

ــش »مناهج الیقین فی اصول الدین« آورده و گاهی  در کتاب

نگاهی به شرح تجرید نیز داشته است؛ چنان که منظور وی 

ــی و »قال« قول عالمه  ــه« قول خواجه نصیر طوس از »قول

ــت در شرح اقوال عالمۀ  حلی و »اقول« بیاناِت خودش اس

حلی در بحث پنجم کتاِب »مناهج الیقین«.

ــدد در کیفیت تصحیح کتاب - آن  ــته از ضعف های متع گذش

هم از روی نسخۀ به  اصطالح منحصربه فرد - و بروز اغالطی 

ــهل  انگاری کاتب نسخه بوده و نیز ضعف  که برخی از آنها از س

ــتباه مهم در  ــه مصادر، چند اش ــوال و ارجاع ب ــتخراج اق در اس

ــن تصحیح را از بنیان با  ــر این اثر رخ داده که ای ــق و نش تحقی

ــرد. مدعای ما در این  ــؤال می  ب ــاخته و زیر س چالش مواجه س

نوشتار دو مطلب است:

1. کتابی که به عنوان »جمع الجمع« و با انتساب به ابن ابی  جمهور 

احسایی منتشر شده، اثر جدید و نویافته ای از او نیست بلکه این 

ــت برای اثر مشهور و معروف وی که در  عنوان، نام دیگری اس

این صورت نسخۀ آن نیز منحصربه فرد نخواهد بود.

ــامل  ــده، در واقع ش ــه به عنوان »جمع الجمع« چاپ ش 2. آنچ

بخش  هایی از دو کتاب است بدین شرح:

ـــی از »مناهـج الیقیـن فـی  ــف. از صفـحـۀ 42 تا 49 بخش ال

ــت با  ــت، که مطابق اس ــن« عالمۀ حلی اس ــول الدی اص

ــث الخامس فی  ــامل »البح ــا 460، ش ــات 455 ت صفح

اختالف الناس فی االئمة«1 

ــی مرآة الُمنجی«  ــی از »الُمجل ــۀ 50 تا 488 بخش ب. از صفح

ــت که بعینه با صفحات 319 تا  ابن  ابی جمهور احسایی اس

ــامل مبحث  ــنگی المجلی مطابقت دارد و ش 491 چاپ س

امامت از کتاب مذکور است.

ــت المجلی تا کنون چاپ حروفی و تحقیقی نشده و  گفتنی اس

ــنگی  ــال های 1324 و 1329ق. چاپ س دو بار در تهران به س

شده و اخیراً به اهتمام خانم دکتر زابینه اشمیتکه از روی چاپ 

سنگی سال 1329 ق. اُفست شده است و در دسترس می  باشد. 

ــخه های خطی آن فراوان است که تعدادی از نسخ خطی  و نس

ــانده  ــخه پژوهی )دفتر یکم، ص 301 و 302( شناس آن در نس

شده است. البته مؤسسۀ ام  القری تصاویر چاپ  ها و نسخه  های 

ــت  ــغول تحقیق و تصحیح آن اس متعدد آن را گرد آورده و مش

ــده که چگونه  ــتر نگارنده ش و همین مایۀ تعجب و حیرت بیش

فضالی دست  اندرکار این مؤسسه متوجه اتحاد »جمع الجمع« با 

ــتند و حتی در این باره شک و تردیدی به ذهن  »المجلی« نگش

ــت  و جو برآیند و حقیقت امر بر آنها  خود راه ندادند تا در پی جس

مکشوف گردد؟

ــات آن مقابلۀ صفحات  ــم و راه اثب ــای خود را گفتی مدع

نخسِت جمع الجمع با مبحث خامس مناهج الیقین عالمۀ حلی 

و مقابلۀ الباقی آن با المجلی خواهد بود که حتمًا برای دوستان 

مؤسسۀ مذکور کار آسانی است.

ــخۀ منحصربه فرد از کجا سر بر آورده،  و اما این که این نس

مطلبی است که در مقدمۀ تحقیق اطالعی دربارۀ آن نمی  بینید! 

ــی در برخی آثاِر  ــه به تازگ ــت ک ــن هم روش جدیدی اس و ای

تصحیحی رایج شده است. محققان برخی آثار ترجیح می دهند 

ــانی نسخۀ مورد مراجعه شان را در مقدمه بازگو نکنند، مبادا  نش

فرداروزی رندی برخیزد و تصحیح جدیدی از آن اثر ارائه دهد 

یا به زعم ایشان از محصول کار آنها رونویسی نماید!

ــنیدیم برخی فهرست نگاران نام آور که دستی در  پیش  تر می  ش

ــتند،  ــاله  های ناب نویافته نیز داش تصحیح و چاپ کتاب و رس

ــاله یا کتابی ناب و  ــت نگاری اگر به رس گاهی در هنگام فهرس

1. مناهج الیقین، به تحقیق شیخ یعقوب جعفری مراغی، قم: انتشارات سوره، 1430ق.



52 
دورة دوم، ضمیمة شمارة سه، زمستان 1391

ــد، آن را برای کار خود کنار نهاده و  قابل تصحیح برمی  خوردن

در فهرست معرفی نمی  کردند، مبادا به دست عالقه مندانی که 

ــت  وجوی این  گونه رساله  ها هستند، بیفتد و زودتر از او  در جس

ــواهدی بر این مطلب می  توان ارائه  به چاپ آن اقدام کنند. ش

کرد. بگذریم... رحم هلُل معشَر الماضیَن و حفَظ الباقیَن منُهم.

ــۀ محقق نامی،  ــر، زمانی در کتابخان ــخۀ خطی این اث نس

ــمارۀ 2682 در  ــوده و اینک به ش ــوی، ب ــوم محدث ارم مرح

کتابخانۀ مرکز احیاء میراث اسالمی در قم نگهداری می  شود و 

در فهرست آنجا )ج 7، ص 164( چنین معرفی شده است:

جمـع الجمـع

ــائی  ــد بن علی بن ابراهیـم احس ــور محم از: ابن ابی جمه

)حدود 906 ق(

ــول« بر کتاب  ــت مفصل با عناوین »قالـ  اق ــرحی اس ش

ــخه  »مناهج الیقین فی اصول الدین« عالمۀ حلی... این نس

مشتمل بر بحث امامت کتاب می باشد.

سپس قطعه ای از آغاز و انجام نسخه و خصوصیات نسخه بیان 

شده و در صفحۀ مقابل تصویر صفحۀ آخر نسخه درج شده که 

انجامۀ کاتب را از روی تصویر مذکور در اینجا نقل می  کنیم:

قد نجز تنمیق مباحث االمامة من کتاب جمع الجمع للشیخ 

ــات العارفین محمد بن  ــل الواصل الی درج ــل الکام الفاض

ــهر ربیع   ــرة یوم الخمیس األول من ش ــور فی ظهی الجمه

ــین و تسعمائه... ]چند کلمه  ــنة  ثمان و خمس الثانی من س

ــینی الفاطمی العلوی الطالبی  ــده[ الجعفری الحس پاک ش

ــمی القرشی حامداً هلل مصلیا علی نبیه و آله الطیبین  الهاش

ــخته فی غایة السقم و ارجو من هلل  الطاهرین. و کانت نس

اصاًل مصححًا تامًا اتمم ما نقص و اصحح ما نسخ.

ــد کاتب تصریح می  کند که  ــور که مالحظه می  فرمایی همان ط

این نسخه مباحث امامت از کتاب جمع الجمع است و به جهت 

نقصان نسخه آرزو می  کند نسخۀ کاملی از کتاب به  دست آورد 

تا نسخۀ خود را تکمیل نماید. اما در نسخۀ چاپی، نام کتاب به 

»جمع الجمع فی اثبات االمامة« تغییر یافته است!

ــت  ــد هفتم فهرس ــه جل ــال 1384 ش. ک ــه، در س القص

ــید،  ــتم رس ــد و به  دس ــخه  های خطی مرکز احیاء چاپ ش نس

ــخه های  ــت وجو در نس ــروع به خواندن و جس بدون درنگ ش

ــمارۀ 2682  ــخۀ ش ــده در آن کردم، تا این که به نس معرفی  ش

ــع« از ابن  ابی  جمهور معرفی  ــیدم که به عنوان »جمع الجم رس

ــهور  ــده بود و از این که اثر جدید و نویافته  ای از عالمی مش ش

ــخۀ منحصربه فرد آن نزدیک به عصر حیات  ــده که نس پیدا ش

ــده، از طرفی خرسند و از طرف دیگر متعجب  مؤلف کتابت ش

ــور، از این اثر یاد  ــت آثار ابن ابی جمه ــدم که چرا در فهرس ش

ــده است. خبر پیداشدن این نسخه را با دوست کتاب شناس  نش

ــه با او در زمینۀ  ــه مطرح کردم - ک جناب آقای رحیمی ریس

تراث شیعی و اسالمی از قدیم گفت وگوهای مفصلی داشته ایم 

ــی  ــی و نسخه  شناس ــم و مقالۀ او را در باب کتاب شناس و داری

ــی از کتاب دکتر زابینه  تألیفات ابن ابی جمهور در ترجمۀ بخش

ــمیتکه در دفتر یکم نسخه پژوهی )صص 291ـ  309( به چاپ  اش

ــاندم - رحیمی ریسه نیز با تعجب و انکار خبر را دریافت و  رس

ــخۀ مذکور برآمد و پس از بررسی نسخه،  در پی اخذ تصویر نس

نتیجه را چنین مطرح کرد که: 

ــف الیقین عالمۀ  ــش برگ ابتدای نسخه بخشی از کش ش

ــت و الباقی »بخش امامت« مجلی است. و عنوان  حلی اس

»جمع الجمع« که در نسخه آمده نیز، درواقع نام دیگر کتاب 

ــت و در مقالۀ ایشان نیز آمده که ُمجلی نام  های  ُمجلی اس

دیگری دارد. همچون: »َجمع الجامع« و »جامع الجمیع فی 

ــخه پژوهی،  ــن و الحکمتین و التصوف« و... )نک: نس الکالَمی

 )301/1

ــیۀ  و ما این مطلب را به نقل از جناب رحیمی در مقالۀ »در حاش

ــهاب )ش 62 ص 137( آوردیم.  فهارس«، چاپ شده در میراث ش

ــارم نبود تا آن را از نزدیک  ــخه در اختی در آن زمان تصویر نس

ــی کنم. پس از چاپ »جمع الجمع« کذایی، صفحات اولیۀ  بررس

ــا »بحث خامس« مناهج الیقین فی اصول الدین مطابق  آن را ب

یافتم و چنان که گفتیم، الباقی بعینه »مبحث امامت« از المجلی 

ــخۀ خطی مورد  ــتی؛ مگر این که نس ــدون کم و کاس ــت ب اس

ــتفاده در چاِپ جمع الجمع - به رغم کهنگی  اش - مغلوط  اس

ــنگی  المجلی  ــوده و در این گونه موارد نوعًا آنچه در چاپ س ب

آمده، صحیح و دقیق به نظر می رسد.

ــت نگاری  ــن بود تمام ماجرای بی  دقتی  ای که از فهرس ای

ــن و حتی  ــه تصحیح مت ــده و ب ــروع ش ــی ش ــخه ای خط نس

ــده - َوَکم لها ِمن نظیر - فاعتبروا  ــیده ش تراجم  نگاری کش

یا اُولِی األبصار.

■


