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خوانسـاری نامه )شـرح احوال، آثار و مجموعۀ مقاالت استاد 

فقید دکتر محّمد خوانسـاری(، به کوشِش دکتر احمد کتابی، 

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 13۹0، 

701 صفحه )مصّور( – 15000 تومان.

دکتر.محّمد.خوانساری.)1300-1388هـ..ش(.از.استادانی.

ــان.)از.کتاب.و.مقاله(.کمتر.از.آن.است. بود.که.حجم.نوشته.هایش

ــان.انتظار.می.رود..مشهورترین.آثار.او،.منطق.صوری.و. که.از.ایش

صرف.و.نحو.و.اصول.تجزیه.و.ترکیب،.سال.هاست.مرتّب.تجدید.

چاپ.می.شود.و.همین.دو.کتاب.کافی.است.تا.یاد.و.نام.او..جاودان.

بماند..یک.سال.و.نیم.پس.از.درگذشت.خوانساری،.مجموعه.ای.

ــاری.نامه. ــاالت.او،.به.هّمت.احمد.کتابی،.در.کتاب.خوانس از.مق

فراهم.آمده.است..در.آغاز.کتاب،.پس.از.مقّدمۀ.کوتاِه.گردآورنده،.

ــت«.استاد.نقل.شده.که.پیش.از.این.هم.در. »زندگی.نامۀ.خودنوش

ــان،. ــان،.در.زمان.حیاتش ــه.که.برای.قدردانی.از.ایش دو..مجموع

ــده.است.1..سپس.تصویِر.برخی.مدارک. فراهم.آمده.بود،.چاپ.ش

ــان.و.پس.از.آن،.عکس.هایی.از. تحصیلی.و.بعضی.از.جوایز.ایش

ــتاد.به.چاپ.رسیده.که.بر.جّذابیت. دوره.های.مختلف.زندگانی.اس

کتاب.افزوده.است.

ــاری.و.3. ــدۀ.مطالب.کتاب،.متن.35.مقالۀ.دکتر.خوانس عم

ــت..مقاله.ها.در.6.بخش.»مقاالت.فلسفی. ــان.اس مصاحبه.با.ایش

ــی«.)5.مقاله(،.»مقاالت. ــی«.)11.مقاله(،.»مقاالت.عرفان و.منطق

روانشناسی«.)6.مقاله(،.»مقاالت.ادبی«.)3.مقاله(،.»تراجم.احوال.

ــا«.)4.مقاله(.و.»نقد.کتاب.و.مقاله«.)6.مقاله(.تنظیم.و. و.یادنامه.ه

چاپ.شده..است.

ــد.غّزالی.دربارۀ.منطق«،.»ادب.نفس.در.آثار. »نظر.امام.محّم

ابن.سینا«،.»تقسیم.بندی.الفاظ.در.منطق«،.»مقوالت.ارسطویی«،.

ــاغوجی«،.»انسان.شناسی.موالنا.در.مثنوی«،.»رابعه،. »مقّدمۀ.ایس

ــودن.مثنوی«،. ــاز.و.بی.انجام.ب ــق.و.درد«،.»بی.آغ ــوختۀ.عش س

ــگاهی«،.»زیگموند.فروید،.پیشوای. ــی.آزمایش »ظهور.روانشناس

ــناس.نامدار.سوئیسی«،.»روانشناسی. روانکاوی«،.»یونگ،.روانش

ابوسعید.ابوالخیر«،.»چند.نکته.دربارۀ..چهارمقالۀ.نظامی.عروضی«.

ــه.و.دمنه«.عنوان.برخی.مقاالت.این. و.»مالحظاتی.در.باب.کلیل

مجموعه.است..مقاالتی.در.شرح.احوال.فاضل.تونی،.جالل.الدین.

ــدوی،.و.نقدهایی.بر.چند. ــی،.بدرالدین.کتابی.و.یحیی.مه همائ

کتاب.نیز.در.این.مجموعه.گردآمده.است.

گردآورنده.در.پایان.مقّدمۀ.خود.آرزو.کرده.است.خوانندگان.

ــایی.های.پیش.آمده.و.نیز.یادآوری.عنوان. »با.تذّکر.خطاها.و.نارس

و.محّل.انتشار.مقاالتی.که.نگارنده.از.آنها.بی.خبر.مانده.است،.در.

رفع.نقایص.و.تکمیل.هرچه.بیشتر.این.مجموعه.برای.چاپ.های.

بعدی«.سهیم.باشند..در.اجابت.خواستۀ.ایشان.نکاتی.چند.شایان.

ذکر.است:

ــا.9.صفحه. ــاب.هفتصدصفحه.ای.تنه ــن.کت ــب.ای از.مطال

ــت.که.قباًل.چاپ.نشده.و.آن.مقّدمۀ.گردآورنده. )صص9-17(.اس

ــت..در.صفحۀ.12.)سطر.چهاردهم(. ــت.که.خالی.از.سهو.نیس اس

عنواِن.دو.کتاب.مشهور.دکتر.خوانساری،.که.در.ابتدای.این.نوشته.

ــت..در.همین.صفحه.بیت. ــاره.شد،.غلط.ذکر.شده.اس به.آنها.اش

ــده.که.»نا«.در.پایان.مصراع.دوم.آن. ــهوری.نیز.نقل.ش عربی.مش

ــت.های.مقّدمه(،.در. ــت..در.صفحۀ.هفدهم.)پی.نوش ــی.اس اضاف

ــان.درجه.اّول.دانش«..»به.مناسبت. ــت.5،.نوشته.اند.»نش پی.نوش

ــاغوجی.به.استاد.اعطا.شده.است..بعید.است. ترجمۀ.عالمانۀ«.ایس

ــان.بابت.یک.کتاب.به.ایشان.تعلّق.گرفته.باشد؛.زیرا. که.این.نش

ــی.به. ــرای.قدردانی.از.یک.عمر.فعالیت.پژوهش ــواًل.آن.را.ب معم

دانشمندان.اعطا.می.کنند..در.پی.نوشت.6.،.تاریخ.تشییع.و.تدفین.

پیکر.ایشان.را.پانزدهم.اسفند.1388.نوشته.اند.که.تاریخ.صحیح،.

ــفند.است..در.میان.عکس.ها.نیز،.در. صبح.یکشنبه.شانزدهم.اس

ــان.در.همایش.»تمایزهای.منطق. ــی.از.ایش صفحۀ.67.،.عکس

ــش.روز.یازدهم.آذر.1387. ــت..این.همای قدیم.و.جدید«.آمده.اس

ــی.و.زبانهای.خارجی.دانشگاه.عاّلمه. ــکدۀ.ادبیات.فارس در.دانش

ــت،.نه....)چنان.که.نوشته.اند(.در.سال. ــده.اس طباطبائی.برگزار.ش

.1382

اّما.اشکاالت.بزرگ.تری.هم.در.گردآوری.و.چاپ.مقاالت.رخ.

داده.است..آنچه.استفاده.از.مقاالت.را.بر.خوانندگان.بسیار.دشوار.

1..الف(.زندگینامه.و.خدمات.علمی.و.فرهنگی.استاد.فرزانه.و.منطق.شناس.یگانه.دکتر.محمد.خوانساری.)انجمن.آثار.و.مفاخر.فرهنگی،.1383(

....ب.(.جشن.نامۀ.استاد.دکتر.محمد.خوانساری.)فرهنگستان.زبان.و.ادب.فارسی،.1384(

خوانسـاری نامـه

الونـد بهـاری
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ــت.که. ــت.های.مقاالت.اس کرده،.روش.گردآورنده.در.نقل.پانوش

ــی.در.پایان.هر.مقاله.که.در. ــیۀ.صفحه.و.نه.حت آنها.را.نه.در.حاش

پایان.هر.فصل.آورده.است..عجیب.تر.آن.که.حتی.یادداشت.های.

ــر.محّل.اولین.چاپ.مقاالت(.هم.میان. گردآورنده.)عمدتاً.در.ذک

ــندیده. ــده.که.به.هیچ.وجه.متداول.و.پس ــت.ها.آم همین.پی.نوش

نیست..به.این.ترتیب.خواننده.برای.آگاهی.از.محّل.نخستین.چاپ.

ــۀ.»نظر.امام.محّمد.غّزالی.دربارۀ.منطق«.)ص81(.باید.دقیقًا. مقال

200.صفحه.ورق.بزند.تا.به.پی.نوشت.)ص281(.برسد..از.معایب.

این.روش،.عالوه.بر.خلط.یادداشت.های.استاد.و.احیاناً.توضیحات.

گردآورنده،.و.دشوارساختِن.کار.بر.خوانندگان.و.اتالف.وقت.آنان،.

ــماره.گذاری.و.نقل.یادداشت.هاست.. باال.رفتن.امکان.خطا.در.ش

ــه.مقاله.دربارۀ.موالنا. ــیم.بندی.مقاالت،.س دیگر.آن.که،.در.تقس

ــد..حال.آن.که.به.نظر. ــوی.را.در.»مقاالت.عرفانی«.آورده.ان و.مثن

ــد.بخش.»مقاالت.ادبی«.جای.بهتری.برای.این.مقاله.ها. می.رس

ــی.هم.برای.مقاالت.ادبی. ــت.که.وقتی.بخش ــد..اینقدر.هس باش

ــی.دیگر.به.این. ــد،.آوردن.این.مقاالت.در.بخش ــر.گرفته.ان در.نظ

معناست.که.این.مقاالت.»ادبی«.نیستند.و.این.محّل.اشکال.است..

ــاید.بهتر.می.بود.این.هر.دو.بخش.تلفیق.شود..خطای.دیگری. ش

ــت.)البته.در.مواردی.معدود(.تغییر.عنوان.مقاالت. که.رخ.داده.اس

است.که.خالف.»ضرورت.امانتداری«.)ص15(.است؛.مثاًل.عنوان.

مقالۀ.»نقد.کتاب.تحفة.االخوان«.)ص615(.در.نخستین.چاپ.آن.

)در.مجلّۀ.راهنمای.کتاب(.فقط.»تحفة.االخوان«.بوده.است.و.»نقد.

ـ..می.بایست.درون. ـ.اگر.افزودنش.ضروری..می.بودـ. کتاب«.راـ.

قالب.بیفزایند..در.مقّدمه.می.خوانیم:

به.مقتضای.ضرورت.امانتداری.]...[.نگارنده.و.مصّحح.محترم.

ــازۀ.کمترین.تغییری.را. ــکاران.به.خود.اج ــاب.و.دیگر.هم کت

ــد.و.حتی.در.مورد. ــگارش.مقاالت.نداده.ان ــن.و.نحوۀ.ن در.مت

ـ.کوشیده.اند. ــتثناییـ. ـ.جز.در.مواردی.اس ــم.الخط.همـ. رس

ــتاد.را.حّتی.المقدور.دست.نخورده. ــبک.و.سیاِق.معموِل.اس س

نگاه.دارند..)ص15(.

ــان.چندان.پرثمر.نبوده.است.. ــفانه.کوشش.ایش باید.گفت.متأّس

ــم.الخط.در.بازچاپ.مقاالت.چیز.عجیب.و.بی.سابقه.ای. تغییر.رس

ــِت. ــم.الخط،.پس.از.گذش ــت.و.خوانندگان.انتظار.ندارند.رس نیس

ــت.نخورده«.بماند..با.این.همه،. ــد.دهه.از.تألیف.مقاالت،.»دس چن

ــایان.تحسین.است؛.اّما.ایشان.با. دّقت.و.امانتداری.گردآورنده.ش

ــنگین.کردن.بار.مسئولیت.خود. آوردن.این.جمالت،.عالوه.بر.س

ــئول.سهوهای. ــاری.را.نیز.مس و.همکاران،.مرحوم.دکتر.خوانس

احتمالی.قرار.داده.اند..برای.نمونه،.وقتی.خواننده.می.بیند.در.آغاز.

ــتاد.مجتبی. ــۀ.»مالحظاتی.در.باب.کلیله.و.دمنه.تصحیح.اس مقال

مینوی«.)ص469(.کلمۀ.»آن.ها«.یک.بار.به.همین.صورت.و.یک.

ــطر.پایین.تر،.به.صورت.»آنها«.نوشته.شده،.ممکن.است.آن.را. س

دلیل.بر.آشفتگی.رسم.الخط.استاد.بداند،.که.می.دانیم.چنین.نبوده.

ــردانش،.سال.بیستم،.شمارۀ.سوم،.ص44(. و.در.چاپ.اصلی.)نش

هر.دو.به.یک.صورت.آمده.است..

ــه.دیدنش.در.این.زمانه.و. ــر.عیب.حروفچینی.کتاب،.ک دیگ

در.کتاب.چنین.ناشری.مایۀ.تأّسف.است،.آشفتگی.عبارات.عربی.

است..در.اغلب.موارد،.حرف.تاء.مدّور.با.قلمی.متفاوت.با.قلِم.متن.

ــیاری.از.مقاله.ها،.نویسنده،.آیات.و. ــده.است..در..متن.بس تایپ.ش

احادیث.و.امثال.یا.جمالت.و.عبارات.عربی.نقل.کرده.که.آنها.نیز.

ــا.حروفی.متفاوت.آمده.اند.و.طرفه.تر.این.که.حتی.آن.حروف. گاه.ب

متفاوت.هم.یکدست.نیست.و.در.صفحات.مختلف،.عبارات.عربی.

ــم.می.خورد..این.خطا.گاه. ــا.قلم.ها.و.اندازه.های.مختلف.به.چش ب

حتی.در.اسامی.عربی.)اَعالم.یا.عنوان.کتاب.ها(.هم.رخ.داده.است..

این.بدسلیقگی.و.سهل.انگاری.به.هیچ.وجه.زیبندۀ.مجموعه.آثار.

ـ.نیست.. ـ.که.به.دّقت.در.این.امور.زبانزد.بودـ. چنین.دانشمندیـ.

ـ.به.این.معنا.که.کلمه.ای.به.جای.کلمۀ. ــای.مطبعیـ. غلط.ه

ــد؛.اّما.خطاهایی.در. ــاید.اندک.باش ـ.ش ــده.باشدـ. دیگر.چاپ.ش

فاصله.گذاری.)بخصوص.در.مورد.دو.نوع.»به«.که.یکی.با.فاصلۀ.

ــود(.و.نیز. کامل.و.دیگری.با.نیم.فاصله.باید.از.کلمۀ.مابعد.جدا.ش

ــهوهایی.در.حرکت.گذاری.عبارات.عربی.رخ.داده.است..دیگر. س

آن.که،.در.مقاالت.مختلف،.عنوان.کتاب.ها.را..یکدست.نکرده.اند؛.

ــک.جا.با.حروف.معمولِی.متن.آورده.اند.)ص.83(،.جایی.دیگر.با. ی

ــیاه.)84(. حروف.ایرانیک.)ص93(،.در.موضعی.دیگر.با.حروف.س

و.گاه.با.تلفیق.این.هر.دو.شیوه.)ص.191(.2..

ــژه.از.آن.روی.اهّمّیت.دارد.که.می.دانیم.دکتر. ــه،.بوی این.هم

ــدن.مقاالت.و. ــم.نواز.چاپ.ش ــرای.بی.غلط.و.چش ــاری.ب خوانس

کتاب.های.خود.کوشش.بسیار.می.کرد..امید.است.این.مشکالت.

ــود..به.نظر.می.رسد.اگر.کتاب.را.از. در.چاپ.های.بعدی.برطرف.ش

ــواهد.و.با.دّقت.در. ــب.برای.متن.و.ش نو.)با.انتخاب.حروف.مناس

ــته.و.نیز. ــای.چاپ(.حروفچینی.کنند،.اقدامی.شایس ریزه.کاری.ه

2..علت.این.آشفتگی.ممکن.است.اختالف.شیوۀ.حروفچینی.مقاالت.و.مجالت.و.کتابهای.مختلف.)محل.چاپهای.نخستین.آنها(.باشد؛.اما.این.موارد.را.هم.»مصحح.

محترم«.)ص15(.باید.یکدست.می.کردند.
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مقرون.به.صرفه.تر.از.اصالح.همین.حروفچینی.خواهد.بود.

اّما.در.اجابت.دومین.خواستۀ.گردآورنده،.مشّخصات.برخی.از.

ــاری.را.که.در.این.کتاب.نیامده.است،.تقدیم. مقاالت.دکتر.خوانس

می.کنم..پیش.از.آن.اشاره.به.این.نکته.ضروری.است.که.گردآورنده.

ــتی.که.خوِد.استاد،.از.بعضی.مقاالت.خود. بیشتر.با.اتّکا.به.فهرس

ــراغ.مقاالت.رفته.اند.و.ظاهراً.تمام.شش.جلِد. تهیه.کرده.بودند،.س

ــتاد.ایرج.افشار،.فهرست.مقاالت.فارسی،.و.نیز. کتاب.ارجمند.اس
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