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خالصهکتاب

مجموعـه مکتوبـات آقـا علـی مـدرس طهرانـی فرزنـد مـال عبداللـه مـدرس زنـوزی )۱۱۹۷-
۱۲۶۸ه.ش.( بزرگترین فیلسـوف عصر قاجار طی نوزده سـال دوبار تصحیح و منتشـر شـده اسـت: 
»مجموعـه مصنفـات حکیـم مؤسـس آقـا علـی مـدرس طهرانـی. ۳ جلد. مقدمـه، تنظیـم، تصحیح و 
تحقیـق محسـن کدیـور. تهـران: انتشـارات اطالعـات، ۱۳۷۸« و »مجموعـه آثـار آقـا علـی مـدرس 
زنـوزی )حکیـم طهـران(. ۵ جلـد. کمیتـه احیـاء و تصحیـح مجمـع عالـی حکمـت اسـالمی. قـم: 

انتشـارات حکمـت اسـالمی، ۱۳۹۷«. 

کتاب حاضر نقد و بررسـی ویرایش دوم توسـط ویراسـتار اول اسـت، که با عنوان حکمت ستیزی 
و بی اخالقـی مسـتندات و شـواهد سـرقت علمـی، نقـض حقـوق معنـوی، تضییـع بیت المـال و در 
نهایـت ضعـف کار »مجمـع عالـی حکمـت اسـالمی« را ارائـه کرده اسـت. مجموعه آثار ۹۷ توسـط 
هفـده مصحـح تـازه کار )بـدون سرویراسـتار( با ردیف بودجه سـالیانه حکومتی چنـد میلیارد تومانی 

تدوین و منتشـر شـده است. 

در سراسـر پنـج جلـد ایـن مجموعـه »حتـی یـک بـار« نـام مصحح مجموعـه مصنفـات ۷۸ ذکر 
نشـده! و از کتـاب او کـه یقینـا در زمـان تدویـن مجموعـه آثـار مبنـای تصحیح و تحقیق بـوده هرگز 
در هیچ یـک از »کتابنامـه هـای ایـن پنـج جلـد« یـاد نشـده اسـت. پدیدآورنـدگان مجموعـه آثار ۹۷ 
در مجموعـه سـه جلـدی مصنفـات ۷۸ »حتـی یـک امتیـاز و نکتـه مثبـت« نیافتـه تـا از آن ذکر خیر 
کننـد. در حالـی کـه مجموعـه آثـار ۹۷ در بیسـت و پنـج اثر آقا علی بر سـر سـفره مجموعه مصنفات 

۷۸ نشسـته، نمـک خورده و نمکدان شکسـته اسـت.

مجموعـه مصنفـات توسـط هیـأت داوران بـه عنـوان »کتـاب سـال« دوره هجدهـم در حـوزه 
فلسـفه اسـالمی برگزیـده شـد. قبـل از اعالم نتایج رسـمی در بهمـن ۱۳۷۹، رهبر جمهور اسـالمی به 
وزیر ارشـاد دسـتور حذف آن را داد و به رده »کتب شایسـته تقدیر« تنزل داده شـد، به این بهانه که 
»بـه مجـرم جایـزه نمـی دهنـد و مجـرم شـدن در نظـام اسـالمی یـک لّکـه ی ننگ ابـدی اسـت«. کدیور 
بعـد از تحمـل یک سـال و نیـم حبـس بـه تازگـی از »زنـدان والیـت فقیـه« آزاد شـده بـود. مسـتندات این 

نقـض آشـکار قانـون )و اخـالق و دیـن(، و تأسـیس »یـگان بسـیج طـالب علـوم عقلـی در حوزه هـای 

علمیـه« بـرای »بیـرون آوردن فلسـفه اسـالمی از دسـت نااهـالن« در پیش گفتـار کتـاب آمـده اسـت. 


