معرفي جمع پريشان* )دفتر دوم(
رضا مختاري

از کتاب جمع پريشان تاکنون دو دفتر به عرصة نشر راه يافته و به پژوهشگران تقـديم شـده و دفتـر
سوم آن نيز در دست تأليف است .دفتر نخست اين اثر ،به سال  1382و دفتر دوم آن در سـال  1383بـه
طبع رسيده است.
دفتر اول ،در ده فصل 35 ،مقاله را در خود جاي داده و مقاالت آن به صورت موضـوعي دسـتهبنـدي
شده که بدين قرار است :فصل اول :حديث؛ فصل دوم :نقد؛ فصـل سـوم :فقـه ،اصـول؛ فصـل چهـارم:
روحانيت ،مرجعيت؛ فصل پنجم :با فرزانگان؛ فصل ششم :تاريخ ،تـراجم؛ فصـل هفـتم :پـژوهش؛ فصـل
هشتم :کتابشناسي ،نسخهشناسي؛ فصل نهم :کالم؛ فصل دهم :وقف.
دفتر دوم جمع پريشان نيز همانند دفتر نخست ،در واقع ويراسـت دوم مجموعـه مقـاالتي اسـت کـه
پيشتر به طبع رسيده بودند و پس از تغيير و تصرفاتي ،بار ديگر يکجا عرضـه شـدهانـد و تعـداد انگشـت-
شماري از مقاالت هم به داليلي ،ضرورت چاپ مجدد را نداشتهاند و نويسـنده از عرضـه آنهـا خـودداري
کرده است ،ويژگي دفتر دوم آن است که موضوع مقـاالت ،نقـد و معرفـي کتـاب ـ اعـم از آثـار تـأليفي،
تصحيحي و ترجمهاي ـ است .اين دفتر مشتمل بر شصت مقاله است که طي هيجده سال از سـال 1363
تا  1381نگاشته شدهاند.
کتاب افزون بر ديباچه ،در سه بخش سامان مييابد :بخش اول :نقد و معرفي تفصـيلي ،مشـتمل بـر
سي مقاله؛ بخش دوم :نقد و معرفي ترجمه ،شامل بيست مقاله؛ بخش سـوم :نامـههـا ،حـاوي ده مقالـه.
بخش اول ،خود سه فصل دارد .1 :نقـد و معرفـي تـأليف؛  .2نقـد و معرفـي ترجمـه؛  .3نقـد و معرفـي
تصحيح ،و البته روشن است که مقصود از نقد تصحيح ،نقد کار مصحح است ،نه مؤلف اثر.
***
منابع همه مقاالت جمع پريشان در آغاز هر مقاله ،در پانوشت ياد شده اسـت .بيشـتر ايـن مقالـههـا،
تلخيص گرديده و برخي بسط و عنوان برخي ديگر تغيير يافته است .پارهاي از مباحث که در اين دفتر بـه
* حجتاالسالم رضا مختاري ،تأليف کتاب »جمع پريشان ،دفتر دوم ،نقد کتاب« ،نشر دانش حوزه ،چاپ اول ،زمستان ،1383
 640ص ،وزيري.
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اختصار آمده ،به تفصيل در جاي ديگري مذکور است که نويسنده در ديباچه کتاب به نوشتههاي ديگـرش
ارجاع داده است.
ضرورت نقد و انتقاد
نويسنده در ديباچه اثر خود ،مطلبي را بيان ميدارد که توجه او را به »اخالق نقـد« نشـان مـيدهـد .وي
مينويسد» :غالباً اسامي مؤلفان ،مترجمان و مصححان کتابهاي مورد نقد را به داليلي حذف کردهام؛ از جمله
بدين دليل که در نقد سر و کار ناقد ،با اثر است ،نه پديدآورنده آن«.
اينکه ما به اثر بنگريم ،نه پديدآورنده ،ميتواند پارهاي از مشکالت را در عرصه نقد برطرف سازد .اوالً
اين کار موجب ميشود تا بدون توجه به اسم و رسمها و عناوين دهن پرکن کتاب يا نويسنده به نقـد اثـر
بپردازيم .فايدة ديگر چنين نگرشي آن است که با نقد اثر ،شخصيت صاحب اثر لگـدمال نشـود؛ چـرا کـه
ممکن است در هر کاري ،خطا و اشتباهي صورت بگيرد و رخ دادن برخي خطاهـا باعـث نمـيشـود کـه
سالها تالش علمي نويسنده ناديده بينگاريم.
ثالثا( شخصيت اخالقي مثبت يا منفي نويسنده ،باعث نميشود تا نکات مثبت يا منفي خود اثر تحت-
ً
الشعاع قرار گيرد.
اما نقد چگونه باشد؟ آيا اسلوب و روشي خاص دارد؟ آيا نقد عالمانه در هر علمي ،روشي خاص و ويژه
دارد؟ آيا بايد اخالق نقد هم مورد توجه قرار گيرد؟ از همة اين سؤاالت کـه بگـذريم ،همـه ايـن نکتـه را
پذيرفتهاند که راه رشد و تعالي ،با نقد درست و روشمند امکانپذير مـيگـردد .از ايـن رو ،نويسـندة جمـع
پريشان در ديباچة کتاب خود بر ضرورت و اهميت نقد تأکيد ميورزد .وي سخن خود را به کلمات نوراني
معصومان مستند ميسازد که آنان »اهداي عيوب« را ماية »رشد و سازندگي« و »بهترين برادران« خـود
را کساني ميدانستهاند که »عيوب« را بازتاب دهند .از بيانات آن بزرگان چنين برمـيآيـد کـه مـا سـخن
ناقدان را ارزشمند و خود ناقد را نيز عزيز بشماريم .امير مؤمنان ،عليهالسالم ،ميفرمايـد» :برگزيـدهتـرين
مردمان در نزد تو بايد کسي باشد که خير و صالحت را بگويد و معايبـت را بـر تـو آشـکار سـازد« .امـام
صادق)ع( ،محبوبترين برادر خود را کسي معرفي ميکند که عيوبش را به او اهدا کند.
دغدغة ديگر نويسندة جمع پريشان ،عرضة آثار سست و کممايه بهويژه در عرصة پژوهشهاي دينـي
است .وي در ديباچه مينويسد:
»حقيقت آن است که برخي يا بسياري از نويسندگان ما گويي تنها انگيـزة خـوب و مقـدس را شـرط
کافي و وافي نويسندگي و تحقيق ميدانند و آثاري را پديد ميآورند که مايه سرافکندگي متدينان و وهـن
دين و ايمان ميشود) ...صفحة ،نوزده(«.
وي در جاي ديگر از ديباچه اثر ميگويد:
»روشن است که هم نقد کتابهاي معاندان و مخالفان دين و ايمان وظيفه است ،هم نقد آثار سست
مدافعان ايمان و متدينان و محتواي اين دفتر نقد آثار متدينان و کساني است که اثري را با انگيزه و نيتي

معرفي جمع پريشان /رضا مختاري □ 11

مقدس پديد آوردهاند ،ولي نبايد از نظر دور داشت که بهانة بسياري از هوچيگريهاي معاندان ،دفاع سست
و بيپايه از دين ،و پريشانگويي و سستنويسي در بخشي از کتابهايي است که به همين انگيزة مقدس
نوشته ميشوند و نقد علمي و منصفانة اين گونه آثار زمينة پيدايش اينسان کتابها را از بـين مـيبـرد و
بهانه را از معاندان و دشمنان ميگيرد و قلم آنان را کند و بيانشان را الکن ميسازد«) .صفحه ،بيسـت و
چهار(
چنانکه گفتيم ،دفتر دوم جمع پريشان در سه بخش سامان يافته اسـت .بخـش اول در سـه فصـل،
حاوي سي مقاله با عناوين زير است:
فصل اول :نقد و معرفي تأليف
 .1دواي دل و راحت جان :آثار اخالقي امام خميني .در اين مقاله نويسنده پس از معرفي آثار اخالقـي
مرحوم امام خميني ،ويژگيها و موضوعات اين گونه آثار را چنين برميشمرد:
يک :انسان داراي دو فطرت اصلي و تبعي است.
دو :عالم طبيعت ،دار تغيرّ و همه ملکات اخالقي قابل اصالح است.
سه :علم رسمي ،سر به سر قيل و قال است.
چهار :فرق علم و ايمان و بيثمر بودن علم بدون ايمان.
پنج :مکايد نفس و شيطان.
شش :حب دنيا و نفس.
هفت :دستورالعملهاي اخالقي.
هشت :انکار نکردن مقامات اولياي خداوند.
نه :تعبد و عنايت شديد به ادعيه و احاديث ائمه و تبيين مقامات آنان.
ده :موعظههاي هوشيارکننده و مناجاتهاي سرشار از شور.
» .2دائــرةالمعــارف بــزرگ اســالمي )ج  .«(1دومــين مقالــة فصــل نخســت از بخــش اول ،بــه ذکــر

خطاها و سهوهاي برخي مقاالت دائرةالمعارف بزرگ اسالمي )ج  (1ميپردازد .برخي نمونهها را در اينجا ذکر

ميکنيم:
در ذيل مدخل آل ابي جامع )ص  ،(543آمده اسـت» :او نـزد شـيخ بهـائي )د  1031ق 1622 /م( و
صاحب معالم زينالدين )د  1011ق 1602 /م( و شيخ حسن فرزند شهيد ثاني ....درس خوانـده و از آنـان
اجازه روايت داشته است«.
نويسندة جمع پريشان مينويسد» :اوال ً،صاحب معالم نامش زينالـدين نيسـت ،بلکـه حسـن فرزنـد
زينالدين است .ثانيا ً،صاحب معالم همان شيخ حسن فرزند شهيد ثاني است و غير او .بنابراين معنا نـدارد
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گفته شود :او نزد صاحب معالم و شيخ حسن فرزند شهيد ثاني )که همو باشد( ،درس خواند .ثالثا ً،چنان که
خواهد آمد ،قطعاً شيخ بهايي در سال  1030ق درگذشته است ،و نه  1031ق«.
در ذيل همين مدخل )ص  (542گفته شده است» :آل ابي جامع را از نسل شيخ عبدالصمد برادر شيخ
بهائي دانستهاند«.
ناقد فاضل جمع پريشان مينويسد» :و در همان صفحه و مقاله ،احمدبن محمد معروف بـه ابـن ابـي
جامع را مؤسس آل ابي جامع و متوفاي  928ق دانستهاند که البته اين دو مطلب با هـم متنـاقض اسـت،
زيرا شيخ عبدالصمد برادر کوچک شيخ بهائي است و در سال  966به دنيـا آمـده اسـت؛ بنـابراين چگونـه

ممکن است آل ابي جامع از نسل او باشند؛ در حالي که مؤسس آل ابي جامع بـه گفتـة دائـرةالمعـارف در
سال  928درگذشته است .بنابراين يکي از دو مطلب نادرست است«.
مقالة »آل ابي جامع« ،خطاهاي ديگري هم دارد که مؤلف به آنها اشاره مـيکنـد .مـوارد ديگـري از
اشتباهات برخي مقاالت دائرةالمعارف وجود دارد که نويسندة جمع پريشان آنها را ذکر ميکنـد کـه بـراي

آگاهي بيشتر بايد به مقاله دوم جمع پريشان )دفتر دوم( رجوع شود.

» .3دائرةالمعارف بزرگ اسالمي )ج  .«(2اين مقاله به پارهاي از اشتباهات جلد دوم اين کتاب ميپردازد .از

باب نمونه به ذکر برخي موارد که نويسنده جمع پريشان بيان ميدارد ،بسنده ميکنيم:
نويسندة مدخل آل طاووس )ص  (55ميگويد» :آنچه از آثار خطي ابن طاووس به جاي مانده ،بـدين
قرار است :ربيع الشيعه ،موجود در کتابخانه وزيري يزد ،فالح السائل و نجاح المسـائل ،کتابخانـة مرکـزي
دانشگاه تهران«.
اوال ربيعالشيعه همـان کتـاب اعـالم الـوري بـأعالم
آقاي مختاري در نقد سخن باال معتقد است که ً
الهديه تأليف طبري است که بارها به چاپ رسيده است و ثانيا ً،فالح السائل ابن طاووس هم سالها پيش
چاپ شده است و بايد در زمرة آثار چاپي محسوب شود ،نه آثار خطي.
خطاي ديگر در همين مدخل ،آن است که نويسنده ،کتاب کشفالمحجة لثمرة المهجة را به محمدبن علي

قطعا از آن پدر )رضيالدين( است.
يعني يکي از فرزندان رضيالدين نسبت ميدهد؛ در حالي که اين کتاب ً
در ذيل مدخل »آل کبه« در شرح حال شيخ محمدحسـن کـه معـروفتـرين شخصـيت علمـي ايـن
خاندان است )ص  (116يکي از تأليفات او حاشيه بر مدارک عالمه حلي ذکر شـده کـه بـه طـور مسـلم،
مدارک از سيد محمد عاملي نوة شهيد ثاني است ،نه از عالمه حلي.
در مقالة »آيات االحکام« )ص  ،(252نويسنده مقاله گفته است که تعبير »آيات االحکـام«» ،عنـوان
مشهور و اصطالحي تعدادي از کتب فقهي استداللي که بر پايه آيـات فقهـي قـرآن مجيـد نوشـته شـده
است«.
اما ناقد ارجمند جمع پريشان مينويسد» :در اينجا از اين نکته غفلت شده که آيات االحکام ـ پيشتر و
بيشتر از کتابهاي مربوط به اين دسته از آيات ـ بر خود آيات فقهـي قـرآن اطـالق مـيشـود؛ از جملـه
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سيوطي در اتقان )ج  ،4ص  40ـ  (41گويد :قال الغزالي و غيـره آيـات االحکـام خمسـمائة آيـة و قـال
بعضهم :مأئة و خمسون.«....

عالوه بر اين ،نويسندة جمع پريشان معتقد است که مقالـة »آيـات االحکـام« سـؤاالت گونـاگوني را
بيپاسخ گذاشته :اولين آيات االحکام را چه کسي نوشت؟ مهمترين و بهترين آنها کدام اسـت؟ آيـا تعـداد
آيات االحکام پانصد تاست يا بسيار بيشتر يا کمتر؟
در مقالة ابراهيم بن محمد ثقفي )ص  (454درباره کتاب الغارات وي آمده است» :اين کتاب بر اساس
نسخه منحصر به فرد متعلق به ميرجاللالدين حسيني ارموي )محدث( و به کوشش همو در  1354و بـار
دوم در  1355ش در تهران به چاپ رسيده است«.
در حالي که نسخه مرحوم محدث ارموي منحصـر بـه فـرد نيسـت و نسـخه ديگـري از الغـارات در
کتابخانه ظاهريه دمشق موجود است و بر اساس همين نسخه ،اخيراً به کوشش سيد عبـدالزهراء حسـيني
خطيب چاپ شده است.
نويسنده جمع پريشان در موارد متعددي ،به اشـتباهات مربـوط بـه تـاريخ وفـات و حيـات و ...اشـاره

ميکند و نيز موارد گونـاگون ديگـري از خطاهـاي دائـرةالمعـارف بـزرگ اسـالمي )جلـد اول و دوم( را
برميشمرد.
مقاالت ديگر اين فصل عبارتاند از:
 .4يک دسته گل دماغ پرور.
 .5کتابشناسي فقه شيعه.
 .6نسخهشناختهاي عکسي.
 .7از بلد دهند.
 .8آينه کتاب.
 .9در گوشه خوانسار.
 .10ستيغ پژوهش در پژوهش ستيغ.
 .11فقيهان شيعه ايراني.
 .12فقهاي نامدار شيعه.
 .13علماي بزرگ شيعه از کليني تا خميني.
 .14اعالم المکاسب.
 .15نشر مآخذ بحاراالنوار.
 .16جامع المقاصد.
 .17دامن فکر بلند.
 .18کتابي تازه در تصحيح متون.
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 .19چاپ تازه غلط ننويسيم.
 .20ارشاد األذهان و ديگر آثار فقهي عالمه.
فصل دوم :نقد و معرفي ترجمه.
نويسنده دانشمند جمع پريشان .در اين فصل به نقد و معرفي ترجمه سه کتاب ميپردازد ،به ترتيب زير:

 .21ترجمههاي منيةالمريد .نويسنده پس از معرفي چاپها و ترجمههاي چاپ بسيار گوناگون منيـة-

المريد به نقد جديدترين ترجمه يعني آداب تعليم و تعلم در اسالم ميپردازد.

منيةالمريد في آداب المفيد والمستفيد ،نوشته شهيد ثاني است .اين کتاب دربارة ارزش علم و وظـايف

شاگرد ،استاد و مفتي و مستفتي و آداب مناظره و کتابت و ترتيب فراگيري علوم اسـالمي و دههـا مسـألة
ارزنده و مورد ابتالي ديگر است .بنا به گزارش مؤلف جمع پريشان ،تا سال  ،1383منيةالمريد شش چاپ

از سوي ناشران مختلف داشته است و تا همين تاريخ ،سه ترجمه از آن انجام گرفته و يکي از اين ترجمه-
ها با عنوان آداب تعليم و تعلم در اسالم ،به همت دفتر نشر فرهنگ اسالمي در تهران انتشار يافته و بارها
در شمارگان فراوان عرضه شده است .نويسندة جمع پريشان ،اين ترجمه را بهترين ترجمـه در ميـان ايـن
سه ترجمه ميداند که مزاياي فراواني هم دارد و ارزش اين ترجمه را نسـبت بـه دو ترجمـه ديگـر ،قابـل
مقايسه نميداند آنچه مورد نقد و بررسي قـرار گرفتـه ،چـاپ چهـاردهم همـين ترجمـه اسـت .نويسـنده
اشتباهات مربوط به اين ترجمه را در سه بخش بيان ميکند :يک ـ اشـتباهات ترجمـه؛ دو ـ اشـتباهات
مقدمه مؤخره و پانوشتهاي مترجم؛ سه ـ خطاهاي جزئي و قابل اغماض.
 .22ترجمة هديهالرازي.

 .23ترجمة عمارة و توسعه المسجد الشريف النبوي.

بخش دوم :نقد و معرفي اجمالي
بخش دوم جمع پريشان )دفتر دوم( ،نقد و معرفيهاي اجمالي نويسنده است که در جاهـاي مختلـف
به چاپ رسيده بود و اينک در اين دفتر همه آنها را گردآورده است .در اين بخش بيست مقاله آمده است،
به ترتيب زير:
 .31الصحيفه السجاديه الجامعة.
 .32تفسير االمام العسکري.
 .33االجازة الکبيرة.

مسکن الفؤاد.
 .34ترجمه ّ
 .35مجمع األمثال.
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 .36شاعران نجف.
 .37کتابشناسي آثار حمد الجاسر.
 .38هدية الرازي.

 .39شرح فصوص الحکم.
 .40المسائل االربعينيه.
 .41المصابيح.
 .42شرح القواعد.
 .43رسالهاي نويافته از شيح حر عاملي.
 .44رسالة شهرستاني در غنا.
 .45رساله ميرزا عبدالغفار تويسرکاني در غنا.
 .46منظومهاي در غنا از شيخ هادي تهراني.
 .47رسالهاي در غنا از شيخ هادي تهراني.
 .48رسالهاي در غنا از عالمي ناشناخته.
 .49دو تحرير از الروضة الغناء.
» .50پيام حوزه« و حوزويان.

بخش سوم :نامهها
مطالب اين بخش را نامهها تشکيل ميدهد.
اين بخش مشتمل بر عناوين ذيل است:
 .51تعليقاتي بر مقاله »زندگي طلبگي در قرن يازدهم«.
 .52چند نکته.
 .53نونيه المفاخر رازي.
 .54شاهد مدعا.
 .55طبرسي يا طبري.
 .56نسخههاي مسالک االفهام.
 .57سه نکته.
 .58هشت نکته.
 .59موارد مخدوش در دو مقاله.
 .60ديدن زهره بر خورشيد.

