مقایسه دو تحقیق از کتاب « الدّروع الواقیة»
با روش «مقابله چاپ»
مهدی

مرادی 8

مقایسه دو تحقیق از کتاب «الدّروع الواقیة» با روش «مقابله چاپ»

چکیده
مقابله نسخههای تحقیق شده چاپی ،شناخت تحقیقات بهتر و محقّقان برتر را در پی دارد .با این کار،
می توان بهترین چاپ را از حیث علمی ،تعیین و به مخاطب ،معرّفی کرد .آثار سید ابن طاووس
(م221ق) با موضوع دعا  ،همواره مورد توجّه عالمان و مردم بوده است .شخصیت سید و کاربردیبودن
آثار وی در این اقبال ،مؤثّر مینماید .کتاب « الدّروع الواقیة» با موضوع اَعمال قابل تکرار در همه
ماه های قمری ،یکی از نگاشته های اوست که دو تحقیق مشهور از آن به چاپ رسیده است .نگاشته
حاضر ،برای نخستین بار ،این دو تحقیق را با روش مقابله ،بررسی کرده و کار نیکوتر را معرّفی
میکند.

واژگان کلیدی
سید ابن طاووس ،تحقیق فنّی منابع ،نسخهپژوهی ،مقابله متون حدیثی ،علوم حدیث

درآمد
پژوهشهای متنمحور حدیثی ،گونه ای از فعالیت های علمی در حوزه حدیث است .این مدل از
پژوهش ،مراحل مختلفی دارد که یکی از آنها «مقابله» است .مقابله متون ،مقایسه حرف به حرف دو
متن با یکدیگر برای کشف تفاوت های آن است .با این روش ،اشکاالت متون ،کشف شده و زمینه
تنقیح متن ،فراهم میشود.
در دوران گذشته ،منابع حدیثی ،دست نویس بودند .امکانات چاپ ،موجب شد تا این نسخههای
خطّی ،تبدیل به نسخه چاپی شده و با تیراژ گسترده در اختیار مخاطبان قرار گیرد .در تبدیل نسخه
خطّی به چاپی ،اشکاالتی پدید آمده که جزو آسیب های کنونی حدیث است .با مقابله دو یا چند نسخه
چاپی می توان بخشی از این اشکاالت را شناسایی کرد؛ چراکه هر نسخه چاپی محصول تالش یک
 .8پژوهشگر مؤسّسه میراث کتاب و سنّت.
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الف) نسخه های خطی الدّروع الواقیة

 .1در فنخا ابتدا نسخههای تا ریخدار به ترتیب تاریخ کتابت و سپس نسخههای بدون تاریخ معرّفی میشود.
 .3نسخه دوم در جدول آینده.
 .1نسخه سوم در جدول آینده.
 .9نسخه اوّل در جدول آینده.
 .2نسخه چهارم در جدول آینده.
 .1نسخههای به تاریخ 591ق و511ق و8111ق و 8153ق و اواخر قرن88ق و8811ق و قبل ا ز 8198ق و8311ق( .شمارههای 1
 1و 9و 2و 89و 81و  13و 11و 15در فنخا)
 .1نسخه تاریخ 8111ق( .شماره  89در فنخا)
 .5نسخه تاریخ 8153ق( .شماره  81در فنخا)
 .81بدون تاریخ( .شماره  31در فنخا)
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سال سوّم ،شمارۀ نهم ،تابستان 8355

در فهرستگان نسخ خطّی ایران (فنخا)  31نسخه از کتاب « الدّروع الواقیة» معرّفی شده
این نسخه ها غیر از چهار نسخه مورد استفاده در دو تصحیح یادشده است! همچنین در معجم
المخطوطات العراقیة که نمونه عراق ی کتاب فنخا به حساب می آید ،چهار نسخه دارای تاریخ از این
کتاب ،معرفی شده است .تاریخ کتابت نسخه های معرفی شده از این قرار است:
191ق538 ،ق (نجف)591 ،ق521 3 ،ق511 ،ق511 ،ق ،قرن 88ق (دو نسخه)8133 ،ق8111 ،ق1 ،
8111ق8192 ،ق (دو نسخه)8118 ،ق8111 ،ق (کتابت از روی نسخه ای به تاریخ 115ق)8111 ،ق،
8111ق (نجف)8151 ،ق8153 9 ،ق ،اواخر قرن 88ق8811 ،ق (نجف) ،قرن 81ق 2 ،قرن 81ق،
8811ق8811 ،ق8811 ،ق8811 ،ق (کربالء)8111 ،ق8111 ،ق ،قبل از 8198ق8191 ،ق،
8311ق8311 ،ق و چهار نسخه بدون تاریخ.
از مجموع این نسخه ها ،هشت نسخه ،تصحیح شده 1 ،یک نسخه از روی نسخه ای به سال 115ق
استنساخ شده 1 ،یک نسخه با نسخه اصل ،مقابله شده  5و کاتب یک نسخه ،ابراهیم بن علی کفعمی
صاحب بلد االمین و المصباح است 81 .هیچکدام از این  81نسخه خاص ،مورد استفاده دو چاپ یادشده
از این کتاب ،نبوده است!

قرآ ن و حدیث

است1 .

دانش اه و آموزه اهی

پژوهشگر یا ناشر برای تبدیل برگههای دستنویس به کاغذهای حروفچینی شده است .چه بسا
پژوهشگر و ناشری ،در جایی دقّتی بیشتر مبذول داشته و دیگری ،دقّتی کمتر و یا اینکه دیگری در
جایی دیگر ،دقّتی فزونتر به خرج داده است .از این رو میتوان میزان قوّت نسخه های چاپی را با
مقابله متون آن تعیین کرد.
نوشتار حاضر به مقایسه دو چاپ از کتاب « الدّروع الواقیة» میپردازد .یکی از آنها چاپ دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرّسین و به تحقیق شیخ جواد قیومی اصفهانی و دیگری ،چاپ
مؤسّسه آل البیت الحیاء التّراث به تحقیق محقّقان آن مؤسّسه است .این پژوهش در سه بخش ،ابتدا
برخی از نسخه های خطّی الدّروع الواقیة را معرّفی میکند .سپس ویژگیهای دو تحقیق چاپشده را
بررسی کرده و در پایان ،برخی از اختالفات متنی این دو را نشان میدهد.

اطّالعات نسخههای مورد ا ستفاده در این دو تصحیح  88از این قرار است:
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چاپ آل البیت درباره کیفیت و ارتباط نسخه ها با یکدیگر ،چیزی نمی گوید؛ امّا قیومی مینویسد:
سه نسخه اخیر [یعنی نسخه کتابخانه مرعشی و دو نسخه کتابخانه
ملک] و نسخههای دیگر کتاب که احیانا مورد مراجعه بوده اند ،فصول ، 81
 82 ، 89و  81را ندارند! تحلیل ،این است که اوّلین ناسخ ،کتاب را خالصه
کرده و اسانید را حذف نموده و کفعمی (صاحب بلد االمین و مصباح) نسخه
خود را از روی همین نسخه ،استنساخ نمود ه و ما اکنون می بینیم که اکثر
نسخ موجود که منشأشان نسخه کفعمی است ،ناقص هستند .از آنجا که
کفعمی ،عدم مطابقت فهرست مؤ لّف در مقدّمه با متن کتاب را دیده ،عناوین
 .88افزون بر این نسخهها  ،چاپ قیومی ا ز منقوالت ع لّامه مجلسی در بحار االنوار به نقل ا ز الدّروع الواقیة و چاپ آل البیت ا ز
منقوالت ع لّامه مجلسی در بحار االنوار و شیخ حر در وسائل الشّیعة به نقل ا ز الدّروع الواقیة نیز بهره برده اند.
 .81چاپ آل البیت شماره نسخه را گزارش نداده است .در پاورقی بعدی توضیحات بیشتری ارائه میشود.
 .83نسخه شماره  8چاپ آل البیت بدون شماره نسخه بوده و تاریخ کتابت آن  89ربیع الثانی 8151ق ذکر شده است .چاپ قیومی ،
نسخه اوّل را اینگونه توصیف کرده « :رقم  2153به تاریخ ربیع االوّل 8151ق ».علی الظّاهر این دو نسخه متفاوتند! امّا بر اساس
تصویری که ا ز انتهای نسخهها در هر دو چاپ ارائه شده (تصویر  8و  ، ) 1هر دو نسخه یکی هستند و نوشته دقیق خاتمه نسخه
بدین شرح است« :قَد تَمَّ کِتابُ الدُّرو عِ الواقیَةِ بِعَونِ المَ لِکِ الهادیَةِ فی لَی لِ الخَمیسِ مِن شَهرِ رَبی عِ الثّ انی لِسَنَةِ اثنانِ وَ تِسعینَ بَعدَ
االَ لفِ مِنَ المُهاجَرَةِ المُبارَ کَةِ|و س لِم .یعنی شب پنجشنبه ا ز ربیع الثانی سال  8151هجری قمری ».تفاوت این متن با نوشتههای
مقدّمه هر دو چاپ  ،عجیب است!
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و احادیثی را [از منابع دیگر و مرتبط با موضوع] به نسخه خود افزوده است.
علّامه مجلسی نیز نسخه مختصر را در اختیار داشته و از آن نقل نموده
است81 .

با این توضیح ،اشکال نسخه های خطّی مورد استفاده در این تحقیق ،روشن شده و نیز اختالط
متن کفعمی با کتاب ابن طاووس در نسخه کفعمی و مستنسخات برگرفته از آن معلوم میگردد.

ب) ویژگی های الدّروع الواقیة چاپشده

 .81ص.81
« .89فی ما نَذ کُرُهُ مِنَ الرِّوایَةِ بِاَدعیَةِ ثَالثینَ فَص لً ا  ،لِکُ لِّ یَومٍ مِنَ الشَّهرِ فَص لًا مِنها».
« .82فی ما نَذ كُرُهُ مِنَ الرِّوایَةِ الثّانیَةِ فی ثَالثینَ فَص لًا  ،لِكُ لِّ یَومٍ فَص لٌ مُنفَرِدٌ وَ هُوَ یُقارِبُ الرِّوایَةَ االولى'».
« .81یَبدو اَنَّ هُنا كَ سَقطً ا فی تَسَ لسُ لِ الفُصولِ  ،حَیثُ لَم یَرِد ذِ كرُ الفَص لِ الخاصِّ بِ الرِّوایَةِ االولى' لِاَدعیَةِ الشَّهرِ فَ انسَحَبَ ذ' لِكَ عَ لى'
بَقیَّةِ الفُصولِ  ،فَتَاَمَّ ل».
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قرآ ن و حدیث

عناوین ابواب و فصول کتاب ،از مؤ لّف بوده و به علّت گویابودن ،نیازی به عناوین توضیحی ند اشت.
از این رو هر دو چاپ  ،فاقد عناوین اضافی یا توضیحی از سوی محقّقان کتاب است.
در هر دو چاپ  ،خطبه آمده و به جز چند اختالف نسخه ای ،خطبه ها یکی هستند .آل البیت ،خاتمه
هیچ یک از نسخههای خطّ ی را گزارش نکرده ؛ در حالی که هر دو نسخه  ،طبق تصویر ارائهشده از
انتهای آن ،حاوی خاتمه است .در چاپ قیومی  ،خاتمه نسخه اصل ،گزارش شده که حاکی از تاریخ
اتمام کتابت نسخه است یعنی شب پنجشنبه ماه ربیع الثانی 8151ق.
در هر دو چاپ ،متون ادعیه  ،اعرابگذاری شده است .از مزایای چاپ آل البیت ،اعرابگذاری
برخی از مواضع متن کتاب [سخنان مؤ لّف] و نیز مشخّصبودن آیات قرآن با تغییر فونت و استفاده
از کمان گلدار است .نبود ویژگی اخیر ،کمی از ارزش کار قیومی میکاهد.

سال سوّم ،شمارۀ نهم ،تابستان 8355

در مقدمه چاپ ها اختالفی رخ داده است .سید ابن طاووس  -طبق رویه همیشگی اش -در مقدّمه
کتاب ،فهرست فصول را ارائه میکند .در چاپ آل البیت  ،بخش مقدّمه ،باب  18جا افتاده است؛  89در
نتیجه عناوین ابواب  11 ، 18و  13در این چاپ با عناوین ابواب  13 ، 11و  11از چاپ قیومی  ،برابر
است .از طرفی باب  11متمّم باب  18است  82و بدون آن  ،معنایش کامل نیست .پژوهشگران آل البیت
بر این نکته متفطّن شده و در پاورقی  ،آن را تذکّر داده اند 81 .این تذکّر نشان میدهد که افتادگی ،در
نسخه مورد استفاده آنها رخ داده و ناشی از اشتباه پژوهشگران نبوده است.

دانش اه و آموزه اهی

نام کتاب بر اساس چاپ قیومی چنین است« :كتاب الدّ روع الواقیة من االخطار فی ما یعمل مثلها
فی كلّ شهر على التّكرار» .حال آنکه در چاپ آل البیت لفظ «فی» دوم موجود نیست!
متن کتاب دارای  11فصل است و هر دو چاپ از این جهت یکسان هستند.

در چاپ آل البیت ،متون ادعیه ایرانیک شده و از آن جا که بیشتر متن کتاب ،دعاست ،بیشتر متن،
به صورت ایرانیک است .این روش ،چشم خواننده را آزار میدهد .البته در مواردی ،ایرانیکبودن
پاراگراف ها ،اشتباها به هم خورده است 81 .افزون بر این ،ایرانیککردن برای نام کتابها و عناوین
استفاده می شود نه متون طوالنی.
در موارد متعدّدی از چاپ آل البیت ،حروف کلمات به هم نزدیک شده و گاهی در هم فرو رفته
است؛ به اندازه ای که احتمال خوانش اشتباه را افزایش میدهد 85 .همچنین به دلیل جوهرافشانی در
چاپ آل البیت ،تعبیر «فی حفظ النّفوس» در نرم افزار جامع االحادیث  ،این گونه تایپ شده است:
فی محفظ النّفوس
مقایسه دو تحقیق از کتاب «الدّروع الواقیة» با روش «مقابله چاپ»

علّت این خطا ،پاشیدن جوهر در کنار حرف «ح» در نسخه چاپی

است11 .

تاریخ اتمام تصحیح قیومی  11 ،جمادی الثانی 8183ق و تاریخ چاپ آن ذی الحجة 8181ق
است .مقدّمه چاپ آل البیت  ،تاریخ ندارد تا بتوان تاریخ پایان کار را به دست آورد؛ امّا تاریخ چاپ آن
محرّم الحرام 8181ق است .بنابراین ،گویا قیومی  ،کارش را زودتر انجام داده  ،امّا آل البیت  ،زودتر
چاپ کرده است .اگر تصحیح قیومی  ،بالفاصله منتشر میشد ،انتظار می رفت که تصحیح آل البیت به
لحاظ قوّت علمی ،یک گام جلوتر باشد؛ ولی تأخیر در چاپ قیومی ،موجب شد که آل البیت – احتماال
– به این تحقیق ،دسترسی نداشته باشد.

ج) تفاوت های دو چاپ در ارائه متن
متن این دو چاپ تفاوت های متعدّدی با یکدیگر دارد .بهگونه ای که هم دچار جایگزینی واژگان
شده اند ،هم افتادگی واژگان و هم جوهرافشانی .در برخی از نمونه ها ،تفاوت معنای روشنی دیده
میشود.
مواردی از اختالفات که بر پا یه مقابله تصادفی (رندمی) دو چاپ ،نمایان شده ،در جدول زیر
گزارش میشود:
چاپ قیومی

چاپ آل البیت

ما لِکِ الکَرَمِ وَ الوُجودِ (ص)11

ما لِکِ الکَرَمِ وَ الجودِ (ص)31

فَرَجَعَت یَدُ انتِجا زِ الوُعودِ (ص)11

فَرَجَعَت یَدً ا بِنَجا زِ الوُعودِ (ص)31

قَراءَةِ سورَةِ االَنفالِ وَ بَراءَةٍ (ص )13

قَراءَةِ [سورَتَیِ] االَنفالِ وَ بَراءَةٍ (ص)32

 .81تصویر .3
 .85تصویر 1و.9
 .11تصویر.2
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الرِّوایَةِ فی سَبَبِ صَومِ هـٰـذِهِ الثَّالثَةِ االَیّامِ
(ص )13

الرِّوایَةِ فی هـٰـذِهِ الثَّالثَةِ االَیّامِ (ص)39

مُحَمَّدِ بنِ اَبی قُرَّةَ (ص)11

مُحَمَّدِ بنِ قُرَّةَ (ص)11

اَبوالحُسَینِ مُحَمَّدُ بنُ یَحیَی الفارِسیُّ (ص)15

اَبوالخَیرِ مُحَمَّدُ بنُ ( ...ص)11

وَ کانَ یَخدَمُ سَیِّدَةَ االِمامِ× (ص)31

وَ کانَ یَخدَمُ سَیِّدَ االَنامِ× (ص)11

اَبی اَیّوبَ الخَزّ ا زِ (ص)31

اَبی عَبدِ ا هللِ اَیّوبَ الخَزّ ا زِ (ص)98

وَ فی كَم یَومًا وَ كَم یَسَعُ النّاسَ (ص)15

وَ فی كَم یُؤتى'؟ وَ كَم یَسَعُ النّاسَ (ص)11

وَ ما یَنقَلِبُ بِهِ مِن دُعاءِهِم لَهُ (ص)91

وَ ما یَنقَلِبُ بِهِ مِن داعِئِهِم لَهُ (ص)11

فَعوتَبَ عَلى' تَاَخُّرِهِ فائِتًا :رَوَیناهُ بِاِسنادِنا
(ص)98

فَعوتَبَ عَلى' تَاَخُّرِهِ (فَاِنَّنا)  18رَوَیناهُ بِاِسنادِنا
(ص)19

الشَّیخُ اَسعَدُ بنُ عَبدِ القادِرِ االِصفَ هانیُّ (ص )93

الشَّیخُ اَسعَدُ بنُ عَبدِ القاهِرِ االِصفَهانیُّ (ص)11

وَ الباقِی ا لَّذی ال یَزولُ (ص)99

وَ القاسِطِ ا لَّذی ال یَزولُ (ص)18

المَلِكِ المُقتَدِرِ الجَبّارِ الحَقِّ المُبینِ (ص)95

المَلِكِ المُقتَدِرِ القَیّ ومِ العَزیزِ الجَبّارِ الحَقِّ
المُبینِ (ص)19

دُعاءُ الصّادِقِ× وَ استِعاذَتُهُ فیهِ (ص)21

دُعاءُ النَّبیِّ× وَ استِعاذَتُهُ فیهِ (ص)11

فَنَحنُ نَشهَدُ لَهُ اَنَّهُ (ص)811

فَنَحنُ نَشهَدُ اَنَّهُ (ص)838

وَ ما یُریدُ فی حِفظِ النُّفوسِ (ص)891

وَ ما یَزیدُ فی حِفظ النُّفوسِ (ص)811

اغفِر لِمَن ظَلَمَ وَ اَساءَ یا سَیِّدی ال اَهلِكُ وَ ...
(ص)191

اغفِر لِمَن ظَلَمَ وَ اَساءَ وَ اعتَدى' وَ ال اَهلِكُ وَ
( ...ص)111

 .18در چاپ آل البیت  ،ا ز پرانتز برای بیان اختالف نسخه استفاده شده است.
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مَن قَرَ اَها فی کُلِّ شَهرٍ (ص)11

مَن قَرَ اَها مِن کُلِّ شَهرٍ (ص)25

قرآ ن و حدیث

وَجَدنا ذ' لِكَ مِن نَوادِرِ جَعفَرِ ب ِ
ن
كنِ الفَزاریِّ
وَجَدنا ذ' لِكَ مِن نَوادِرِ جَعفَرِ بنِ ما لِ ِ
الفَزاریِّ وَ رَوَیناهُ بِاِسنادِنا اِ لى' اَبی مُحَمَّدٍ
عَن اَحمَدَ بنِ مَیثَمٍ (ص )13
هارونَ بنِ موسى' قالَ :حَدَّثَنا اَبوعَلیِّ بنُ هَمّامٍ
عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ ما لِكِنِ الفَزاریِّ عَن
اَحمَدَ بنِ مَیثَمٍ (ص)21

دانش اه و آموزه اهی

ما لِكِنِ

نتیجهگیری

مقایسه دو تحقیق از کتاب «الدّروع الواقیة» با روش «مقابله چاپ»

با توجه به گزارشی که از نسخه های خطّی شناسایی شده از کتاب الدّروع الواقیة آن هم تنها در
دو منبع فنخای ایران و عراق ،گذشت ،روشن شد که تعداد نسخه های مورد استفاده در این دو
تصحیح ،بسیار کم بوده است .شش نسخه با قدمت خوب از الدّروع الواقیة وجود دارد  11که در این دو
تصحیح ،مورد استفاده قرار نگرفت .هشت نسخه خطّی تصحیح شده وجود دارد که هیچ یک ،مورد
استفاده نبوده است .این موارد به جز ضعفهایی است که هر دو تصحیح در امور فنّی مرتبط با تقویم
النص و  ...دارند .بنابراین تصحیح مجدّد علمی و فنّی این کتاب ،ضروری است .به هر حال در مقام
مقایسه ،تصحیح قیومی از تصحیح آل البیت اندکی برتر است؛ زیرا متن را با نسخههای بیشتری
مقابله کرده ،دقّت بیشتری در مقابله نسخه ها به خرج داده و وحدت رویه را در شکل ظاهری اثر،
بهتر رعایت کرده است.

پیوستها

پیوست یکم
 .11پنج نسخه کتابتشده تا پیش ا ز پایان قرن ( 81سالهای 191ق و538ق و591ق و511ق و511ق) و یک نسخه استنساخشده
در سال 8111ق ا ز روی نسخه سال 115ق.
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پیوست سوم
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پیوست دوم

پیوست چهارم
مقایسه دو تحقیق از کتاب «الدّروع الواقیة» با روش «مقابله چاپ»

پیوست پنجم

پیوست ششم

کتابنامه
 .8الدّروع الواقیة ،سید رضی الدّین علی ابن طاووس حسنی ،تحقیق جواد قیومی اصفهانی ،قم ،جامعه
مدرّسین ،اوّل8181 ،ق.
 .1الدّروع الواقیة ،سید رضی الدّین علی ابن طاووس حسنی ،تحقیق موسّسة آل البیت ^  ،قم،
مؤسّسة آل البیت ^ و وزارت ارشاد ،اوّل8181 ،ق.
 .3فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا) مصطفی درایتی ،تهران ،سازمان اسناد و کتابخانه ملّی
جمهوری اسالمی ایران ،اوّل8358 ،ش.
 .1معجم المخطوطات العراقیة ،مصطفی درایتی و مجتبی درایتی ،تهران و عراق ،سازمان اسناد و
کتابخانه ملّی جمهوری اسالمی ایران و دیوان الوقف الشّیعی و مؤسّسة کاشف الغطاء ،اوّل،
8352ش.
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