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در آغاز
که پیش روی شماست حاوی بررسی ای درباره نحوهٔ احیا و ارائه مطلوب مجموعه آثار فیلسوف متأله و  متنی 

عالمه شهیر مرحوم آیت اهللا سیدمحمدحسین طباطبایی تبریزی است که در چند بخش تنظیم شده است:

نخســت برخــی از ویژگی هــا، اهمیت و شــمه ای از میــزان اثرگذاری عالمه و آثارش را یادآور شــده و ســپس به 
بیــان برخــی از بایســته های پژوهشــی در مســیر ارائــه بهینــه آن آثــار پرداخته ایــم. آن گاه دربارهٔ اهم بایســته ها، 
نخست به کارهای انجام شده تا کنون، به ویژه مجموعه 21 جلدی منتشره از سوی انتشارات بوستان کتاب 
که به همت و کوشــش اســتاد سیدهادی خسروشاهی عرضه شده  )دفتر تبلیغات اســالمی حوزه علمیه قم( 
پرداخته و ضمن شــمارش برخی از مزایا و کاســتی های آن مجموعه به ارائهٔ پیشــنهادهایی برای انجام بهتر و 

کرده ایم. کامل تر تدوین و نشر مجموعه آثار اقدام 

برخی از ویژگی ها و اهمیت آثار مرحوم عالمه)ره(
بــر خالف پندار برخی از بدبینان که ســخن از سترون شــدن یا زوال اندیشــه )فلســفی، سیاســی یــا غیر آن( در 
ایران می رانند، ایران هم از دیرباز مهد حکمت و اندیشه ورزی بوده و هم هنوز چراغ پرفروغ خرد در آن روشن 
کرد که در این مجال به دنبال آن نیســتیم اما برای  و نورخیز اســت. بر این ســخن دالیل چندی می توان اقامه 
نمونــه بایــد گفــت که هنوز اندیشــهٔ تابــان فارابی ها، ابن ســیناها، ســهروردی ها، مولوی ها، خواجــه نصیرها و 
مالصدراها نورافشان است و حتی رو به سوی نورافشانی بیشتر نیز دارد و این به برکت آثار وجودی نخبگان، 
اندیشــمندان و بزرگانــی همچــون آیــت الحــق اســتاد عالمــه سیدمحمدحســین طباطبایــی اســت. عالمــه 
گردان فراوان و چشــمگیرش، بی تردید از بزرگ ترین مفاخر عصر  طباطبایی که به شــهادت آثار بی بدیل و شــا
کــه همچنان موجــب برکت روزافــزون در حوزه های  ماســت، آغازگــر حرکــت علمیـ  فلســفی پردامنه ای شــد 

علمیه و دانشگاه های ایران و جهان به ویژه جهان شیعه شده است.

در ایــن مختصــر نــه مجــال آن اســت و نه قصــد تحلیل و بررســی عمق و ابعــاد این نهضت و شــناخت ابعاد 
کنون به عللی از جمله به علت »حجاب معاصرت«  یم. این مهم تا گون شخصیت و اندیشهٔ عالمه را دار گونا
گردان عالمهـ  شاید تا قرنی مجال بخواهد! صورت نگرفته و به قول استاد شهید مطهریـ  یکی از زبده ترین شا

 نگاهی دیگر 
 به عالمه طباطبایی؟حر؟
و مجموعه آثار ایشان

 چکیده:
نویسنده در نوشتار حاضر، نحوه احیا 
و ارائه مطلوب مجموعه آثار عالمه 
طباطبایی را مورد بررسی قرار داده 
است. وی در راستای این هدف، 
در بخش نخست، برخی از ویژگی 
ها، اهمیت و شمه ای از میزان 
اثرگذاری عالمه و آثارش را یادآور 
شده است. سپس، بعضی از بایسته 
های پژوهشی در مسیر ارائه بهینه 
آن آثار را بیان می دارد. آنگاه درباره 
اهم بایسته ها، نخست به کارهای 
انجام شده تاکنون، به ویژه مجموعه 
20 جلدی منتشره از سوی انتشارات 
بوستان کتاب که به کوشش 
سیدهادی خسروشاهی عرضه شده، 
پرداخته و ضمن شمارش برخی از 
مزایا و کاستی های آن مجموعه، 
پیشنهادهایی در جهت انجام بهتر و 
کامل تر تدوین و نشر مجموعه آثار 
عالمه ارائه می کند.

 کلیدواژه ها:
عالمه طباطبایی، مجموعه آثار، 
محمدحسین طباطبایی تبریزی.
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حسین علیزاده



75 157سال بیست و هفمت،مشارۀاول،فروردین واردیهبشت 1395

نقد و برریسکتاب

کلیدی و مبنایی در فلسفه معاصر بر دانایان پوشیده نیست.

4. در هستی شناســی و مباحــث مربــوط بــه حرکــت، تحــول و زمــان نیــز 
عالمــه بــه صورتی ابتکاری و در قالبی تازه و ناظر به نیازها و پرســش های 

فلسفی روز سخن می گفت.

5. عالمه در فلسفهٔ تطبیقی نیز استادی مبتکر و پیشگام بود. گفتگوهای 
مفصــل ایشــان بــا اسالم شــناس، شرق شــناس و ایران شــناس معــروف، 
کربن که اعجاب و تحســین آن فیلســوف و محقق نامدار  پرفســور هانری 
و جمعــی دیگر از دانشــگاهیان برجســته را برانگیخته بــود، از فصل های 

درخشان و مثال زدنی اثرگذاری های عالمه در این عرصه است.

6. عــالوه بــر فلســفه، تضلع عالمه در ســایر علوم اســالمی، به ویژه تفســیر 
کریــم و کالم و عرفان مثال زدنی اســت و تفســیر پرافتخار »المیزان«  قــرآن 
گر تفسیر عقلی اسالم و قرآن  ی بیشتر شیعه و احیا ایشان از موجبات آبرو

گسترش روزافزون معارف قرآنی شد. در جهان و مایه 

7. شیعه شناســی و معرفی فرهنگ اهل بیــت)ع( به جهان )نیز از طریق 
زبان های دیگر( به ویژه دو اثر مهم »شــیعه در اســالم« و »قرآن در اســالم« 
عالمه جنبهٔ دیگری از آثار ماندگار ایشان است که بیشتر به کمک برخی 
کربن، پرفســور  گردان زبان دان ایشــان )همچون پرفســور  از دوســتان و شــا

گرفت. یلیام چیتیک، پرفسور نصر و ...( صورت  و

8. توجــه بــه عرفان هــای دیگــر و مذاهــب هنــدی و چینــی و بودایــی نیز 
کنــار توجــه بــه ادبیات عرفانی همچون ابن عربی، شــیخ شبســتری و  در 
گزارش اســتادانی  که  گســتردهٔ ایشــان بود  حافظ، در برنامه و پروژهٔ فکری 
همچــون دکتر شــایگان و مرحوم آیت اهللا پهلوانی )ســعادت پرور( در این 

باب موجود و قابل توجه است.

برخی از بایسته های پژوهشی درباره آثار عالمه
گفته  که تنها اندک و اجمالی از آن  در عین حال و با همهٔ مزایای بســیار 
کــه تا کنون )و تــا همیــن اواخر و دهــهٔ 1380ش(  یــغ  یــغ و صد در آمــد، در
اغلــب آثــار عالمه چاپ درســت، منقــح، روزآمــد و آبرومندی نداشــته و 
که برخــی از آن آثار تا اندکــی پیش تر و یا  گاهــی هنوز ندارد! ســهل اســت 

هنوز به چاپی معمولی هم نرسیده است!

گون از ســال های دههٔ پنجاه شمســی برخی از آثار را در قطع  گونا ناشــران 
کاغذ کاهی! و با حروف چینی نامناسب و اغالط و ...  گاهی با  جیبی و 
که مایهٔ شرمساری است و نشانگر آشفتگی و هرج و مرج  کرده اند  چاپ 

بیمارگونه و تأسف آور وضع نشر در دهه های اخیر در ایران!

امــروزه باوجود گذشــت بیــش از 70 ســال از تألیف برخی از آثــار عالمه و 
گذشــت 33 سال از درگذشت ایشــان و باوجود انواع مؤسسات و  پس از 
کالن دولتی و مردمی و ... هنوز مرکز و مؤسســه ای  بنیادها و بودجه های 

یک علت دیگر نیز شــاید عدم عرضهٔ به موقع و بهینهٔ آثار این اندیشــمند 
بزرگ مسلمان باشد. در این مختصر تنها به عنوان مقدمه و اشاره درپی 
کیــد بــر اهمیــت آثار عالمه و ضــرورت احیا و نشــر بهینهٔ آن  یــادآوری و تأ

که بگوییم. هستیم و از این رو الزم به نظر می رسد 

ـ  شــیرازی   مالصــدرای  از  پــس  اســالمی  فلســفهٔ  و  اندیشــه  ســیر  در 
فیــاض  بزرگانــی همچــون مالعبدالــرزاق  و  نامــداران  ـ  صدر المتألهیــن 
)کــه 70 ســال در  نــوری  ، مالعلــی  ـ  گرد صــدرا  و شــا دامــاد  ـ  الهیجــی 
یس فلســفه مشــغول بوده(، میرزا ابوالحســن جلوه )که به  اصفهان به تدر
مــدت 50 ســال چــراغ عقــل و اندیشــهٔ فلســفی را در تهران عصــر ناصری 
روشــن نگه داشــت(، حــاج مالهــادی ســبزواری، حکیم آقــا محمدرضا 
قمشــه ای، مالعبــداهللا زنــوزی و فرزنــدش آقــای علــی مــدرس زنــوزی در 
عرصــه اندیشــه فعــال بوده انــد. در عصر خود عالمــه طباطبایــی بزرگانی 
ینــی و میــرزا مهدی آشــتیانی نیز  همچــون آقــا سیدابوالحســن رفیعــی قزو
کــه این نامبردگان  چراغــدار حکمــت بودند، امــا به جرأت می توان گفت 
که داشته  کشــیده اند و جایگاه رفیعی  که  عظیم الشــأن، با همه زحماتی 
و دارنــد، بــه دالیلــی هیــچ یک توفیــق عظیم و درخشــش پردامنــهٔ عالمه 
طباطبایی)ره( را نیافتند. به تحقیق، شهرت و اعتبار و اهمیت علمی، 
فلســفی و اثرگــذاری اندیشــه ورزانهٔ عالمه با هیچ یــک از متفکران معاصر 
کــه اغلب همچون اســتاد مطهری به  دیگــر قابــل قیاس نیســت. بزرگانی 

گردی عالمه افتخار می کرده اند. شا

گردان  کیفیــت و کمیــت و عمــق و جامعیــت آثــار علمی عالمه و نیز شــا
نامــدار و پرشــمار ایشــان بی تردیــد نقــش عظیمــی در احیــای فلســفه و 
خردورزی در حوزهٔ علمیهٔ قم و ســپس کل ایران و بالد شــیعه داشــته اند، 
اما بهتر است اندکی در این باب دقیق تر شویم و فقط برخی از ویژگی های 

کنیم: کمی از راز توفیق ایشان را بازگو  عالمه و اندکی از نوآوری ها و 

1. عالمه از بزرگ ترین پیشگامان نقد فلسفی غرب، به ویژه مارکسیسم و 
ماتریالیســم فلسفی بود و »اصول فلسفه و روش رئالیسم« ایشان بی شک 
در ایــن مــورد کتابــی بســیار مهــم و دوران ســاز اســت و شــهرت و تأثیر آن 
بی نیاز از توصیف. هرچند شــرح مفصل اســتاد شــهید مطهری اهمیت 

کرده است. و فایدهٔ آن را بسیار افزون 

2. روزآمد کــردن ادبیــات فلســفی و روش طــرح بحــث و تبویــب جدیــد 
مباحث از ســوی ایشــان ابتکاری و بی ســابقه بود که یک نمونه آن همان 

روش رئالیسم، بدایة الحکمة و نهایة الحکمه است.

که از نظریهٔ معرفت، معرفت شناسی و  3. نخســتین فیلســوف مســلمان 
کات  ذهن شناســی فلســفی، علم النفس و لزوم روانشناســی فلســفی ادرا
کرد و  کات اعتباری را بررســی و مطرح  ســخن گفت و با چیرگی تمام ادرا
کات حقیقی تفکیک نمود عالمه بود و اهمیت این مباحث  آنها را از ادرا

نگاهی دیگر به عالمه طباطبایی و مجموعه آثار ایشان



سال بیست و هفمت،مشارۀاول،فروردین واردیهبشت 761395 157

نقد و برریسکتاب

کــه عهــده دار وظیفــهٔ مهمی همچــون تنظیم و نشــر آثار عالمه باشــد موجود 
گردان  کثر بزرگان و پدید آوردگانش از شــا که ا نیســت و صاحبــان حکومتی 
و مریــدان و وامــداران اندیشــه های عالمه انــد، خــود را در ایــن باب مســئول 

نمی دانند!

کــه آن همــه شــهرت، اعتبــار، محبوبیت و  عجیــب و جالــب توجــه اســت 
کــه برخــی از آن یاد شــد، در شــرایطی اســت که هنوز  اثرگذاری هــای عالمــه 
کامل در دســت نیســت و برخی تا همین اواخر  مجموعه آثار ایشــان به طور 

به فارسی هم ترجمه نشده بود!

گــر آثار ایشــان زودتر و بهتر عرضه شــده بود و یــا برخی به  که ا بدیهــی اســت 
زبان هــای دیگــر عرضه می شــده، میزان اثرگذاری ایشــان به مراتــب بیش از 

این می بود.

بایســته های پژوهشــی دربــارهٔ آثــار و اندیشــه های عالمــه بســیار اســت و در 
اینجا باز هم فقط برخی از آنها را ـ آن هم منهای اثر ســترگ تفســیری ایشــان 
کرده و در نهایت فقط به یکی از مهم ترین و  یعنی المیزان  ـ فهرست وار بازگو 

یم. الزم ترین و مقدماتی ترین آنها می پرداز

1. کتاب شناســی و مقاله شناســی عالمه. توضیح اینکه عالوه بر آثار اصلی 
گزیدهٔ آثار ایشــان اســت نیز منتشــر شــده  که برگرفته و  ایشــان، آثــار فراوانــی 
کــه جمعــًا ده هــا عنوان )و شــاید نزدیک بــه 120 عنوان( اســت. ده ها کتاب و هــزاران مقاله نیز در نشــریات یا 
ویژه نامه های مربوط به ایشــان دربارهٔ زندگی و آثار و اندیشــه های عالمه پدید آمده اســت. ده ها پایان نامه نیز 
که اغلب چاپ نشــده اســت، اما  به ویژه در موضوعات قرآنی و فلســفی دربارهٔ دیدگاه های عالمه وجود دارد 

کتاب شناسی و نرم افزار جامع در این باره همچنان خالی است. جای یک 

2. بسیاری از آثار عالمه به دلیل فشرده و عمیق بودن نیاز به شرح و تبیین و آسان سازی یا گاهی تلخیص برای 
گلچین شــود تا عالوه بر خوانندگان متخصص  گزیده نویســی و  ســطوح پایین تر دارد. چنان که برخی نیز باید 

کار هم خالی است. یا خاص، مخاطبان عام و جوانان و حتی نوجوانان هم از آنها بهره جویند و جای این 

یــخ شــفاهی و خاطــرات مربــوط بــه عالمه نیز چنــدان ثبت و ضبط و گردآوری نشــده اســت. هنوز دیر  3. تار
گردان ایشان و برخی فرزندان و عده ای از بستگان و نوادگان حضور دارند و این مهم  نیســت و بســیاری از شــا

گیرد. بایست هرچه زودتر صورت 

4. زندگینامهٔ مفصل، کامل و تحلیلی که با استفاده از همهٔ اطالعات و خاطرات مربوط به بند 3 و نیز اسناد 
و مکاتبات مربوط به عالمه باشــد بســیار الزم و مفید خواهد بود. عالوه بر این چنین اثری می تواند دســتمایهٔ 

بسیار مناسبی برای نوشتن داستان ها و ساختن فیلم بر اساس زندگی و آرای ایشان باشد.

که پرمخاطب اند و  کامل آثار به عربی و انگلیسی و چند زبان زندهٔ دیگر )به ویژه اردو و اسپانیولی  5. ترجمهٔ 
که ویرایش یا حتی بار  نیز ترکی، فرانســه و آلمانی و ...( ضروری اســت. حتی آثار عربی عالمه نیز بهتر اســت 

گردد و به زبان عربی روز نزدیک تر شود. دیگر ترجمه 

کل آنها همراه با یادداشــت ها، حاشــیه ها، نامه ها و تقریرات ایشــان  6. تکمیل مجموعه آثار و عرضهٔ نهایی 
از اهم بایسته هاست.

نگاهی دیگر به عالمه طباطبایی و مجموعه آثار ایشان
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گانهٔ هر اثر  7. تهیــهٔ نمایــهٔ جامعــی از مجموعه آثار، عالوه بر نمایه هــای جدا
که در پایان آن باید بیاید، یکی دیگر از بایسته هاست.

کتاب کتاب های عالمه، منتشره از سوی بوستان  نگاهی به 
گردان و همشهریان عالمه است  اســتاد ســیدهادی خسروشاهی یکی از شا
که خود دارای آثار فراوان و ارزشمند است. یکی از خدمات ماندگار ایشان 
در ســال های اخیر، عرضهٔ مجموعه ای 21 جلدی از آثار عالمه اســت. این 

کنار دوره 20 جلدی المیزان است و شامل آن نمی شود. مجموعه در 

که »قرآن  ایشــان در پیشگفتار خود، در آغاز نخستین مجلد از آن مجموعه 
در اســالم« اســت، دربــارهٔ موضــوع موردنظــر ایــن نوشــتار توضیحاتــی آورده 

که قابل توجه است و در ادامه بخشی از آن را می خوانیم: است 

کوچک عالمه طباطبایی در تفســیر  گردان  این جانب به عنوان یکی از شــا
قرآن و فلسفه و افتخار ربع قرن مصاحبت استاد، از سالیانی پیش، اغلب 
رســاله ها، مقاالت، نامه ها و اشــعار و دیگر آثار فارســی ایشــان را جمع آوری 
کــرده و زیر نظر و اشــراف  مســتقیم و کامل خودشــان، به تنقیــح و ویرایش و 
که چگونگی بعضی از این امور را در مقدمهٔ  تحقیق و تکمیل آنها پرداختم 
»مجموعه رســائل« و مجموعه مقاالت ایشــان: »بررسی های اسالمی« شرح 

داده ام.

کنــون پــس از احســاس نیــاز مبرم جامعهٔ اســالمی، به ویــژه طالب حوزه هــای علمیهٔ ایرانـ  و دیگــر بالدـ  به  و ا
کتبی  شــناخت و درک و فهم اندیشــه های عالمه طباطبایی، با مراجعه به اصل آثار ایشــان و پس از موافقت 
یم  گام اساسی را در این زمینه برمی دار جناب آقای مهندس عبدالباقی طباطبایی ـ فرزند ارشد ذکور عالمه ـ 
که  یم  کتاب امیدوار و با همکاری صمیمانهٔ مســئوالن محترم دفتر تبلیغات اســالمی قم و مؤسســهٔ بوســتان 

کامل متون اصلی آثار عالمه طباطبایی خدمتی به جامعهٔ علم و فرهنگ انجام دهیم. بتوانیم با نشر 

گونه شــرح و بســطی در داخل متن و  که متن اصلی آثار عالمه را ـ بدون هیچ  کرده ایم  در این مجموعه ســعی 
یم و بعد شــرح و توضیح مقدمه یا مؤخرهٔ اســتادان و بــزرگان و علمای محترمی را  یــا حتــی در پاورقی هــاـ  بیاور
کنیم تا خوانندگان در  کتاب یا رساله  و مقاله ای نقل  که به این مهم پرداخته اند به طور مستقل و در پایان هر 

بررسی و مطالعه دچار اشتباه به دلیل خلط مباحث نشوند.

یــج در این مجموعه خواهد آمد بــه ترتیب تنظیم ما  که بــه یاری خدا و به تدر کتاب هــا و رســاله ها و مقاالتــی 
عبارتند از:

3. انسان از آغاز تا انجام2. شیعه در اسالم1. قرآن در اسالم

6. آغاز فلسفه5. اصول فلسفه4. رسائل توحیدی 

9. رسالت تشیع8. شیعه7. انجام فلسفه

12. مجموعه رسائل  )3(11. مجموعه رسائل )2(10 مجموعه رسائل)1(

15. بررسی های اسالمی )2(14. بررسی های اسالمی)1(13. روابط اجتماعی در اسالم

گلچینی از معارف16. لباب اللباب + مصاحبات 18. تعالیم اسالم17. 
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سال بیست و هفمت،مشارۀاول،فروردین واردیهبشت 781395 157

نقد و برریسکتاب

 20. مستدرکات19. سنت های پیامبر
 )شامل اجازات، نامه ها، تقریظ ها، اشعار، رسالهٔ آل طباطبا و ...(

که از همکاری علمی آنها در تدوین و  پس از توضیحات ابتدایی آقای خسروشاهی نام 24 تن از استادانی را 
که برخی از آنان عبارتند از: تنظیم این مجموعه آثار بهره مند شده اند، به ترتیب الفبا آورده است 

3. تهرانی، سیدمحمدحسین 2. بزرگمهر، منوچهر1. احمدی میانجی، علی
حسینی

کرمانی، محمدجواد4. حائری یزدی، مهدی 6. خسروشاهی، سیدهادی5. حجتی 
9. شیروانی، علی8. سیدعلوی، سیدابراهیم7. سحابی، دکتر یداهللا

توری، محمدجواد کربن، هانری11. قاضی طباطبایی، محمدعلی10. فال  .12
گرامی، محمدعلی یجانی، صادق13.  گیالنی، محمد14. الر 15. محمدی 

کبر16. مکارم شیرازی، ناصر 18. نصر، سیدحسین17. مهدی پور، علی ا
19. همتی، همایون

آقــای خسروشــاهی ســپس افــزوده اســت: هر یک از این اســاتید و بــزرگان با نوشــتن مقدمه، شــرح، توضیح بر 
یخ معینی نقشــی خــاص در احیا و  آثــار عالمــه طباطبایــی یــا ترجمــهٔ متنی، به نحــوی و به نوبهٔ خــود و در تار
که از یکایک آنها برای این همکاری علمی تشکر می کنیم و از اینکه رسمًا  کرده اند  غنابخشی به این آثار ایفا 
و کتبــًا بــه مــا اجازه دادند که این مجموعــه را با ترجمه یا توضیحات و افاضات آنهــا برای عالقمندان عرضه 

یم. کنیم سپاس مضاعف دار

کاستی های مجموعه آثار موجود نگاهی به برخی از مزایا و 
که استاد خسروشاهی خود نیز در پایان مقدمهٔ یاد شده شان بر نخستین جلد از مجموعه یادآور شده  از آنجا 
یم.  کیــدی زیر خواهــان اظهارنظر برای رفع نواقص مجموعه شــده اند در اینجا نکاتــی را می آور و بــا عبــارت تأ
ایشــان بــه درســتی مرقــوم داشــته اند: بی تردید هــر گونــه پیشــنهاد و اظهارنظــر اصالح طلبانه بزرگان و اســاتید 
محتــرم را در راســتای رفــع نواقــص احتمالــی تنظیــم این مجموعــه آثار، در چاپ هــای بعدی با کمــال میل و 
اشــتیاق پذیراییــم و بی شــک این امر موجب شــادی و رضایــت روح پرفتوح مرحوم عالمــه طباطباییـ  قدس 

سره ـ هم خواهد بود.

اینک در ابتدا از نقاط قوت و مزایای مجموعه آغاز کرده و سپس برخی از کاستی ها را برای نمونه ذکر می کنیم:

کار ارزشمند استاد خسروشاهی جای تقدیر و سپاس  که الحق و االنصاف  کرد  کید  1. پیش از هر چیز باید تأ
گر این مجموعه را با وضع آشــفته و نابســامان پیشــین در امر انتشــار آثار عالمه  فراوان و شــایان دارد؛ به ویژه ا
گام مطمئن به ســوی وضــع مطلوب برداشــته اند و تا حدود بســیاری حق  کنیــم. یعنــی ایشــان چند  مقایســه 

استادی ـ و حتی هم والیتی بودن! ـ مرحوم عالمه را به جای آورده اند.

کــه به گفتهٔ  2. مجموعــهٔ 21 جلــدی که تا کنون بیشــتر آن در 7 ســال اخیر منتشــر شــده اســت، کاری اســت 
یج آغاز شــده و با همکاری جمعی از اســتادان که خود اغلب  اســتاد در حقیقت از زمان حیات عالمه به تدر
گردان عالمه بوده اند اینک ثمر داده اســت. این نقطهٔ قوت و حســن بزرگی اســت که نشــانگر آشنایی با  از شــا
محتــوای مجموعــه و اشــراف الزم بــر آن بوده اســت. البتــه در ادامه خواهیــم آورد که همین تنوع و گســتردگی 

همکاران موجب اشکال و آفت مهمی نیز شده است.

3. کل مجموعه در قطع وزیری و با طرح جلد یکســان و در قالب ســایر مجموعه آثار بزرگان مشــابه نشر یافته 
ی جلد است. در پشت  است که جلد آجری رنِگ مغز پسته ای آنها همراه با تصویری از میانسالی عالمه بر رو

عالمه از بزرگ ترین 
پیشگامان نقد فلسفی 
غرب، به ویژه مارکسیسم 
و ماتریالیسم فلسفی بود 
و »اصول فلسفه و روش 
رئالیسم« ایشان بی شک در 
این مورد کتابی بسیار مهم 
و دوران ساز است و شهرت و 
تأثیر آن بی نیاز از توصیف.
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کل مجموعه آورده شده است. جلد نیز معرفی اجمالی همان مجلد و 

4. در آغــاز هــر جلــد معمــواًل پس از شناســنامهٔ اثر، فهرســت مطالب و در پایان بخشــی به عنــوان »نمایه« که 
اغلب فقط شامل فهرست اعالم و نه نمایه است آورده شده است.

5. صفحه آرایی مجموعه نیز عمدتًا مناسب و همسان است. از چند نوع حروف و فونت های متفاوت برای 
مطالب اصلی و فرعی و پاورقی ها اســتفاده شــده و در آغاز هر جلد، چهار صفحهٔ رنگیـ  به رنگ ســبزـ  همراه 
کار افزوده  که بر زیبایی  با دست نویس بسم اهللا الرحمن الرحیم از امام خمینی)ره( در صفحهٔ نخست آمده 

کاش در این گونه موارد از دستنویس های خود عالمه نیز استفاده می  شد! است. 

که در نوع خود مفید و تا حدی  کتاب ارائه شــده  6. در پایان هر جلد معمواًل چکیدهٔ عربی و انگلیســی ای از 
ابتکاری محسوب می شود.

کوشــندگان به ویــژه اســتاد  7. مزایــای دیگــری هــم بــرای مجموعــهٔ مذکــور می تــوان برشــمرد و قطعــًا ســعی 
کتاب ـ و ویراستار محترم آقای ابوالفضل طریقه دار انشاء اهللا مشکور خواهد  خسروشاهی و ناشر آن ـ بوستان 
گر بنــا بر امتیازبنــدی کارشناســانه و در عین حال  یــاب کوچــک، در مجموع و ا بــود. بــه گمــان ایــن راقم و ارز
کرده و به جمیع ســاعیان و  یابی  همدالنه باشــد، باید این خدمت بزرگ فرهنگی را یک موفقیت ارجمند ارز
کار( شاید بیش از 65 و گاه بیش  که از 100 امتیاز )با توجه به جوانب مختلف  تالشگران آن تبریک گفت؛ چرا
کــه در پی خواهد آمد، هنــوز گام بلند دیگری  از 80 امتیــاز را می تــوان بــرای ایــن کار منظــور کرد، اما به دالیلی 
به ســوی نقطهٔ مطلوب و ایده آل باقی اســت و شــاید بتوان گفت که الاقل نزدیک به یک چهارم کار همچنان 

برجا مانده است!

8. اســتاد خسروشــاهی در مقدمهٔ خود و گزارشــی که از اسامی همکاران داده اند تصریح نکرده اند که هر یک 
یلیام چیتیک و مترجم ایشــان آقای  کاری را انجام داده اند و حتی نام برخی از بزرگان همچون پرفســور و چه 
کرده اند و دکتر سیدیحیی یثربی  گلچینی از معارف تشیع را ارائه  که مجلد موسوم به  دکتر سیدمحمد ثقفی 
کید کرد که نام این استادان و عمدتًا مترجمان بعدًا کنار هم قرار گرفته  را از قلم انداخته اند. باید یادآوری و تأ
و هیچ یک از قبل جزء مجموعه ای نبوده و از کار هم خبر نداشته اند! یعنی در طول 3ـ  4 دههٔ گذشته هر یک 
کار آنها  کرده اند و اینک  گاه در حد یک مقاله ـ ترجمه و چاپ  از ایشــان با انگیزهٔ شــخصی اثری از عالمه را ـ 

گرفته و عمدتًا فقط ویرایش صوری و صفحه آرایی شده است. کنار یکدیگر قرار  فقط در 

یــه را در ترجمه  گون وحدت رو گونا گرایش ها و ســلیقه های  که همیــن تنوع قلم ها و نگرش هــا و  کردیــم  اشــاره 
از بیــن بــرده و آشــفتگی ایجــاد کرده اســت که به ذکــر نمونه های اندکی بســنده خواهیــم کرد. اصــواًل در ارائهٔ 
یات اّولیه  مجموعه آثار مطلوب از هر بزرگی رعایت انسجام و هماهنگی و رعایت شیوه نامه ای واحد از ضرور
که بعضًا چندان هم مفصل و پرحجم نیســت، جمعًا بیش از  که در ارائهٔ 21 جلد مذکور  اســت، اما می بینیم 

25 قلم و مترجم دخیل بوده اند!

این اشکال مهمـ  که مسئول آن هم نه دبیر محترم این مجموعه که همان تشّتت پیشین استـ  نشان می دهد 
گذشت چهار تا پنج دهه از نگارش و ترجمه نیاز به بازبینی و ترجمهٔ  که الاقل برخی از این آثار آن هم پس از 
مجــدد و بــه روز دارد. همیــن اتفاق در زمان حیــات عالمه در ترجمهٔ مفصل المیزان رخ داد که خوشــبختانه 
گردان ایشــانـ  مرحوم موسوی همدانیـ  یکدست شد، ولی  بعدًا زیر نظر خود ایشــان و یکی از مترجمان از شــا

که این توفیق هنوز حاصل نشده است! یغا  کمتری هم دارند، در که حجم  دربارهٔ سایر آثار 

9. در اینجا به دو سه نمونه از ترجمه ها نظری کنیم: نمونۀ اّول ترجمۀ رساله الوالیه از دکتر همایون همتی است 
که با عنوان والیت نامه آمده و در ســال 1364 انجام شــده اســت. آقای همتی در نامهٔ خود )مجموعه رســائل، 

در عین حال و با همهٔ 
مزایای بسیار که تنها اندک و 
اجمالی از آن گفته آمد، دریغ 

و صد دریغ که تا کنون )و تا 
همین اواخر و دههٔ 1380ش( 
اغلب آثار عالمه چاپ درست، 

منقح، روزآمد و آبرومندی 
نداشته و گاهی هنوز ندارد!

نگاهی دیگر به عالمه طباطبایی و مجموعه آثار ایشان
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کار را انجام  کاردانی بیشــتری نســبت به دیگران  کمتر اســت و ایشــان با 
داده اند.

10. نمونهٔ دیگر ترجمهٔ رسائل توحیدی است که به قلم آقای علی شیروانی 
)بــاز هــم در دورهٔ جوانــی و دانشــجویی و در ســال 69ش( صــورت گرفته 
که  است. ایشان در ترجمهٔ حدیثی از امام صادق)ع( در پاسخ ملحدی 
پرســیده بود: خداوند چیســت؟ در ص 22 چنین تأسف آور و نازل عمل 

کرده اند:

»فرمود: هو شیء بخالف االشیاء، ارجع بقولی: شیء الی اثبات معنًی، و 
انه شیء بحقیقة الشیئیه غیر انه الجسم و الصوره؛ خداوند چیزی است 
کردن معنایی اســت، ]![ و  برخالف دیگر چیزها، به عبارت دیگر: ثابت 
اینکه او شــیئی اســت به حقیقت شــیء بودن، جز اینکه جســم و شــکل 

نیست«.

کــه بــا دقــت در عبارت و با توجــه به مطالب قبــل و بعد همان  در حالــی 
رساله، ترجمهٔ درست چنین است:

گانه و نه همانند دیگر چیزهــا. و اینکه گفتم »چیز«  او چیــزی اســت جدا
معنای خاصی دارد و آن اینکه او حقیقتًا چیزی اســت ]و نه مانند دیگر 

موجودات، ناچیز[ بی آنکه جسم و شکلی داشته باشد«.

ضمنًا یکی از پژوهشگران به نام ـ آقای محمدعلی کوشا ـ سال هاست که 
کتاب شــیعه در اســالم را ویرایش و تصحیح کرده و پانوشت های مفیدی 
یس شــده اســت، اما متأســفانه  بــه آن افزوده انــد که بارها هم چاپ و تدر
در ایــن مجموعــه همــان چاپ هــای قبلــی دوبــاره تجدید شــده اســت و 
که بــاز البد به علــت بی اطالعی بوده  از زحمــات ایشــان بهــره نگرفته اند 
اســت! حال آنکه چندین چاپ کتاب یاد شــده از ســوی انتشــارات ادبا 

کاماًل در دسترس است. 

در  را  درســت  ویرایش هــای  عــدم  یــا  اغــالط  از  نمونــه ای  پیش تــر   .11
ضمــن متــن و با کروشــه نشــان دادیــم، اینک نمونــه ای دیگــر از ویرایش و 
کلمهٔ »از« و»جد«  صفحه آرایی )در ص 126 و 127( رسائل توحیدی: دو 
ید« به خاطر عدم رعایت فاصله می تواند به غلط یک کلمه  و نیز »از« و »ز
ید« و از ســوی دیگر در صفحهٔ  خوانده شــود به این ترتیب: »ازجد« و »ازز
مقابــل در کلمــهٔ شــوره زارها فاصله افتاده و دو کلمه شــده اســت و نظایر 
که برای یک دست بودن وجود شــیوه نامه ای واحد و  آن بســیار اســت؛ چرا

رعایت دقیق آن الزامی است.

12. یکــی از کمبودهــای مهــم مجموعه کمبود انواع فهرســت ها و به ویژه 
کامــل در هر جلد اســت. البتــه چیزی به عنــوان نمایه  نداشــتن »نمایــه« 
که آن نیز روش واحد و استانداردی  معمواًل در پایان هر مجلد آمده است 
کتــاب قرآن در اســالم، تحت عنــوان نمایه،  را نشــان نمی دهــد. مثــاًل در 

کــه »تقاضامندم  کیــد دارد  جلــد دوم، ص 11( بــه اســتاد خسروشــاهی تأ
فقــط متــن ترجمــه را چــاپ بفرماییــد و از توضیحــات و یادداشــت های 
کــه هنــوز خــام اســت و نیــاز بــه بازنگــری و بازنویســی دارد ]،[  اینجانــب 
اســتفاده نشــود. نیز تقاضــا دارم حتمًا ویرایش بفرماییــد و هر تصحیحی 
که ترجمــهٔ مزبور مربوط به دوران  کــه مقتضی اســت اعمال فرمایید«؛ چرا
که  جوانی و دانشجویی ایشان است. استاد خسروشاهی هم نفرموده اند 
چه اصالح و تصحیحی اعمال کرده اند و با دقت در متن به نظر می رسد 
گفتیــم جــز ویرایــش صــوری و صفحه آرایــی نبــوده اســت!  کــه چنان کــه 
کروشهٔ باال و در متن زیر و در ادامه می آید. که نمونه ای از آن در  ویرایشی 

کتاب )صفحهٔ 24ـ  25( دربارهٔ شــیوهٔ خود  ضمنــًا آقــای همتی در مقدمهٔ 
کــه در مراعات نکات فنی و دســتوری  در ترجمــه آورده انــد: »نخواســته ام 
وســواس به خرج دهم ... در این مورد هیچ داعیه ای ندارم ... و از بزرگان 
کــرد و نیز  یــغ نخواهــد  کــه ... در تمنــای ارشــاد و هدایــت دارم و می دانــم 
تعهد داشــته ام تا ... همچون برخی نوگرایان و تجددزدگان از پارســی سره 
اســتفاده نکنــم ... بلکــه برعکــس قصــدم این بــوده که کلمــات اصیل و 
جاافتادهٔ عربی و مصطلحات عرفانی را به پارسی سره ترجمه نکنم، لذا از 
کرده ام«. هم ایشان در صفحهٔ  معادل سازی و نوآوری های مناسب پرهیز 

35 رساله، بیتی منسوب به امام سجاد)ع( را اصاًل ترجمه نکرده اند.

در همانجــا ایشــان می نویســد: »در تمــام وارد! ]مــوارد صحیــح اســت[، 
کریمـ  جز در مــواردی اندکـ  از ترجمهٔ اســتاد الهی  در ترجمــهٔ آیــات قــرآن 
قمشــه ایـ  رحمة اهللا علیهـ  ســود جســته ام« که باید پرســید چرا از ترجمۀ 
مندرج در المیزان- که رأی و  نظر خود عالمه است -در ترجمۀ اثر خودشان 

گانه هم چاپ شده است؟! استفاده نشود که اینک به صورت جدا

ضمنًا آقای دکتر همتی ویرایش جدیدی از همین ترجمه خود را در سال 
1387 به چاپ رســانده اند )نشــر روایت فتح( که در چاپ این مجموعه 

مورد توجه نبوده است!

که  مترجــم رســاله ای دیگر در همان جلد آقای مهدی قوام صفری اســت 
کار را در دورهٔ دانشــجویی خود در ســال 1369ش انجام داده اســت.  باز 
ایشــان نیــز )در صفحــهٔ 154( نوشــته اســت: »ســعی شــده عبارت هــای 
فارســی مطابــق عبارت هــای عربــی باشــد و از نقــل بــه معنــای ]![ جــدًا 
که ترجمــه، ترجمه اســت نه  خــودداری شــد، زیــرا نگارنــده اعتقــاد دارد 

تألیف و تصنیف.]![

البته ایشــان برخالف آقای همتی که خواسته بودند توضیحاتشان حتمًا 
حذف شود، 33 مورد تعلیقه و توضیح در پانوشت ها آورده اند که عمدتًا 
الزم و مفیــد اســت و در رســالهٔ مــورد ترجمــهٔ جنــاب همتی هــم نظایر آن 
که خوشبختانه  که انجام نگرفته اســت. همچنین یادآور شــویم  الزم بود 
یجانــی و برخی مترجمان دیگر  این گونــه مــوارد در ترجمهٔ آقای صادق الر

نگاهی دیگر به عالمه طباطبایی و مجموعه آثار ایشان
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4. جلــد مجموعــه از نــوع چرمــی و بــادوام همراه بــا روکش باشــد یا الاقل 
از نوعــی جلــد میانــهـ  نــه چرمی و نه مقوایــیـ  بلکه پالســتیکی روکش دار 

بادوام و شیک استفاده شود.

یک تر شــود و در عوض در حاشــیهٔ ســفید  5. ســتون بندی هــر صفحه بار
ایجــاد شــده چکیدهٔ متــن و تیترهای تفصیلی راســت چین و چپ چین 

که بسیار در خوانش متن و مفهوم سازی آن مفید است. بیاید 

یخ دار و با  یخ هر اثر معلوم شود و مجموعه به صورت موضوعی و تار 6. تار
شمارهٔ جلد و یکی پس از دیگری، در پی هم عرضه شود.

گیــرد و همــهٔ آیات و  7. مأخذیابــی مطالــب آثــار بــه طــور کامــل صــورت 
احادیث و اشعار و امثال و اقوال بزرگان هم فهرست شود.

8. از حروف چینــی و صفحه آرایــی و فونت هــای مناســب تر و جذاب تــر 
از  اســتفاده  بــا  و  بهتــر و چشــم نوازتر  نیــز  اســتفاده شــود. طراحــی جلــد 
گیرد. ی جلد و صفحهٔ داخلی بعد صورت  عکس های بهتر عالمه در رو

9. بسم اهللا اّول هر جلد از دست نویس مربوط به عالمه باشد.

ی زندگینامــه و چکیــدهٔ اهم آرای  10. یــک مقدمــهٔ واحــد جامــع که حــاو
عالمه و ... باشد، به طور یکسان در اّول هر جلد بیاید.

11. چکیده نویســی انگلیســی و عربــی که فعاًل بســیار محــدود در حد 50 
کلمه باشــد  کامل تــر و در حــد الاقل 100  کلمــه اســت، بســط یافتــه و  ـ 60 
در  کتاب هــا  بــه  مربــوط  اطالع رســانی های  و  فهرست نویســی ها  در  تــا 

کتاب باشد. کتابخانه های خارج و داخل  بیشتر نشانگر محتوای 

12. در پایان و به عنوان یکی از پیشنهادهای مهم تر در جهت رفع یکی از 
کامل  که نمایه سازی  کرد  کید باید  کاســتی های اصلی آثار موجود، باز تأ
کاغذی و  کتب عالمه و عرضه آن چه به صورت  )تهیه index سراسری( 
 DVD گانه و پیوست این مجموعه و چه به صورت چه در یک جلد جدا
و نرم افــزار از اهم بایسته هاســت و تفصیل این مطلــب خود مجالی دیگر 
می طلبــد و البتــه اهل فــن روش انجام آن را خود به خوبــی می دانند. این 
که هنوز ناپیموده مانده است و درباره آثار همه  گام مهمی است  مسئله 

بزرگان ضرورت تام دارد.

فهرســت آیات و ســپس اعالم )بــه صورت درهم( آمده اســت. در همین 
جلــد فهرســت روایــات نیامده و اعالم آن فقط شــامل اشــخاص و کتب 
که  یخــی، جغرافیایــی، فــرق و ... ، در حالی  اســت و نــه ســایر اعــالم تار
کتــب و مکان هــا از اعالم  در مجموعــه رســائل جلــد اّول و دوم، اعــالم و 

اشخاص جدا شده و فهرست آیات و ... هم ندارد!

که سرشار از آیات و روایات است، باز فهرست آیات  در رسائل توحیدی 
کتب است و این بار  و روایات نیامده و اعالم آن فقط شامل اشخاص و 

کن و سایر اعالم نیامده است! اما

دربــارهٔ اهمیــت، ضــرورت، فوایــد و چگونگــی نمایــه در معنای درســت 
گفــت و فعــاًل بــه همیــن مقدار بســنده  گانــه ســخن  علمــی آن بایــد جدا
می شــود و در پایان برای عرضه بهینه این مجموعه نفیس در چاپ های 

بعدی پیشنهادهای زیر تقدیم می شود.

پیشنهادها
کنــون دیگر  که ا 1. چنــد نمونــهٔ خــوب خارجــی و داخلــی مجموعــه آثــار 
شــیوهٔ رایجــی در ارائــهٔ آثار بزرگان شــده و حتی در زمان حیــات و زیر نظر 
خودشــان صــورت می گیــرد عبارتنــد از: مجموعه آثار امــام خمینی)ره( و 
کاســتی های مذکور مبّرا و بیشتر  که از بســیاری از  اســتاد شــهید مطهری 
که  مزایــای الزم را در بر دارنــد؛ به ویــژه مجموعهٔ ســخنان و پیام های امام 
با عنوان صحیفهٔ امام از ســوی دفتر تنظیم و نشــر آثار ایشــان عرضه شده 
کشــورهای عربی و اســالمی به ویژه لبنان،  اســت. از نمونه های دیگر در 
یه می تــوان آثــار عقــاد، طه حســین، جبــران خلیل جبــران و  مصــر و ســور
که در ســطح مطلوب تری از  میخائیــل نعیمــه را نام بــرد. آثار غربیــان هم 
نظــر نــوع چاپ و عرضه و تدوین و ویرایش قرار دارد، گاه چنان مرغوب و 
شــیک و جذاب و به احســن وجه ارائه می شــود که بســیار مطلوب بوده و 
کــه از جنبه های مثبت آن که  ینت بخــش کتابخانه ها اســت و می باید  ز

گرفت. یکی از آنها Index یا همان نمایه است الگو 

از این رو رعایت نکات ریز و درشت بعدی در این باب الزم یا الاقل مفید 
و اولی محسوب می شود.

2. کل آیــات به کار رفتــه در آثــار بایــد براســاس ترجمــهٔ خــود عالمــه و رأی 
که اینک به همت آقای سیدمحمدرضا صفوی  ایشــان در المیزان باشد 
گانه چاپ شــده اســت؛ مگر  کــه از تفســیر، تفکیــک و جدا سال هاســت 
آنکــه خــود مؤلــف در همــان اثــر رأی دیگــری و ترجمــهٔ دیگری ارائــه داده 

باشد.

کل ترجمه هــا یــک بــار دیگــر و بــا قلــم واحــدی  کــه  3. شایســته اســت 
هماهنــگ شــود و از افــراط و تفریــط ـ عربی گرایــی یــا پارســی گرایی و ... ـ 
پرهیــز شــود و پانوشــت های الزم برای فهم متن یا حتــی تیترگذاری هایی 

گردد. کروشه افزوده  در داخل متن و درون 

نگاهی دیگر به عالمه طباطبایی و مجموعه آثار ایشان


