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عکس منتشر نشده از آرشیو شخصی مهدی محقق
از چپ :مهدی محقق (ایستاده)  ،سیدحسین نصر  ،عبداهلل فریار  ،استانلی فراست  ،فضلاهلل رضا  ،کریستوفر ابرتز  14 /دی  ، 1347روز افتتاح مؤسسه مطالعات اسالمی  ،دانشگاه تهران

گفتوگو با «مهدی محقق» ،رئیس مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران _ دانشگاه مکگیل

نیمقرنازمونترالتاتهران

نیم قرن میگـــذرد از روزی که بـــزرگان فکر و فرهنـــگ ایران در
تاالر فردوسی دانشـــکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
جمع شـــدند و در آیین گشـــایش مؤسســـه مطالعات اســـامی
دانشـــگاه تهران _ دانشـــگاه مکگیل شرکت جســـتند .آن روز،
حمیدرضا محمدی چهاردهـــم دی 1347بود .نهادی فرهنگی که مبدأ و منشـــأ اثر و
ثمر شـــد و در دامان خود ،خیلیها را پرورش داد و ذهنشـــان و
فکرشـــان جهت یافت .دانشگاه نبود اما کمتر از دانشـــگاه هم نبود؛ هم کالس درس
داشـــت و هم کتاب به طبع میرســـاند .مطبعهاش متجاوز از یکصـــد جلد کتاب در
این پنجاه سال منتشر ســـاخت ،حسابش سخت نیست ،میشـــود تقریباً سالی دو
کتـــاب .زیرا بنا بر کیفیت بود ،نه کمیت .نیل به تعمیق اندیشـــه و حکمت اســـامی
مؤســـس مؤسسه
در دســـتور کار بود .قرعه فال بهنام «مهدی محقق» زدند و او شـــد
ِ
از آن روز تـــا این روز .و شـــاید جرقه ایجاد ایـــن مرکز علمی به کالس درس اســـتاد در
کاناداودانشـــگاهمکگیلبرگردد.دراینمیان ،نقشتوشـــیهیکوایزوتسوکهپیشتر
از دانشـــگاه کیوتو ژاپن به آنجا رفته بود ،فراموشنشـــدنی اســـت .او اگـــر نبود در آن
روز که اســـتاد ،در کالس بیتـــی از حاج مالهادی ســـبزواری خواند کـــه او نخوانده بود
وبعد ،بادانشـــگاهصحبتنمیکردکهکالســـیبهاســـتادمختصکنندواگراســـتاد
ناگزیر و ناچار نبود از بازگشـــت به ایران ،شاید هیچگاه این مؤسسه شکل نمیگرفت
زیرا این ایزوتســـو بود که شیفته استاد شـــده بود و نه تنها حاضر شد شغل دانشگاهی
در ژاپن را رها کند ،که حتی به مؤسســـه مطالعات اسالمی پیشـــنهاد داد ،شعبهای در
ایران دایر کند و امروز ،چنان معتبر و محتشـــم شده اســـت که شاید دور از ذهن باشد،
اسالمشناســـی بدون مؤسسه مطالعات اسالمی دانشـــگاه تهران _ دانشگاه مکگیل
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ëëآقای دکتـــر محقق ،جهـــت ورود به بحث،
اجازه دهید که به کمی پیش از تأسیس مؤسسه
مطالعاتاسالمیبرگردیم.اینکهچگونهشدبه
کاناداودانشگاهمکگیلرفتید؟
در ســـال  ۱۳۴۴از طرف وزیر فرهنگ وقت
که به نظرم مهـــرداد پهلبد بود ،با من تماس
گرفته شـــد .گفتند که به نام دانشگاه مکگیل
در کانـــادا ،یک اســـتاد رشـــته زبـــان و ادبیات
فارســـی میخواهـــد ولی پولش کم اســـت .ما
پیشنهاد کردیم و دکتر سیدحسین نصر و دکتر
فرمانفرماییانقبولنکردند.منچونهمیشه
در انتخابُ ،بع ِد معنـــوی را در نظر میگیرم،
قبـــول کردم ولی گفتند هزینه ســـفر خودت را
میدهیـــم ولـــی زن و بچه ات را خـــودت باید
متحمل شـــوی و من قبول کردم .در آن زمان
من چند مقاله به فارســـی داشتم و دو کتاب؛
یکی «وجوه قرآن» و دیگری «لسانالتنزیل».
تردید داشتم چون آنها فارسی نمیخواستند
ولی وقتی فرســـتادم نظرشـــان عوض شود و
قراردادم عوض شد و بهجای پنج هزار دالر در
سال ،هشت هزار دالر در سال در نظر گرفتند.
زمانـــی که بـــه آنجا رفتم دو اســـتاد مشـــغول
تدریـــس بودند؛ یکی پروفســـور توشـــیهیکو
ایزوتســـو که فلســـفه از جملـــه «االقتصاد فی
االعتقـــاد» ابوحامد غزالی و کتـــاب «النجاة»
ابنســـینا را درس میداد و یکی هم پروفسور
هرمـــان لندلـــت که عرفـــان و تصـــوف درس
میداد .اینها خواستند که در درس من شرکت
کنند و من «جامع الحکمتین» ناصرخسرو و
«اسرارنامه» عطار را درس میدادم .روزی به
مناسبتی ،شـــعری از حاج مال هادی سبزواری
خواندم و بر تخته هم نوشـــتم که دانشجویان

بنویسند و آن شـــعر این بود« :معّرف الوجود
شرح االسم /و لیس بالحد و ال بالّرسم ».وقتی
بیـــرون آمدیم ،ایزوتســـو خیلی از این شـــعر
خوشـــش آمد و گفت این باعث تأسف است
که شـــما چنین حکمایی دارید .من تا به حال
نام ســـبزواری را نشنیده بودم و شعری هم که
خواندید چقدر منســـجم بود که حق مطلب
را در یک خط ادا میکند چون تمام تعاریفی
که برای وجود میآورند فقط لفظش را شـــرح
میدهنـــد و تعریـــف حقیقـــی اعـــم از حد و
رســـم نمیتوان برای وجود ارائه داد و مرحوم
ســـبزواری این مطلب را در یک بیت ســـروده
بود .سپس او روزی نزد رئیس دانشکده رفت
و گفت که این شرم آور نیست که شما استادی
دارید که مســـلط به علوم اسالمی است و باید
زبان فارســـی درس بدهد .یک درس اساسی
برایـــش بگذارید .در نتیجـــه تصمیم گرفتند
برای من درســـی بگذارند .من گفتم که عقاید
شیعه براســـاس شرح باب حادی عشر عالمه
حلی بگذارید .اتفاقاً خیلی هم مورد استقبال
قرار گرفت و خود ایزوتســـو و لندلت هم ســـر
کالسمیآمدند.
ëëدرمؤسسهمطالعاتاسالمی؟
بله که یکی از شـــعب دانشـــگاه مکگیل
بود .البته مؤسسه در سال  1952توسط ویلفرد
کانتول اسمیث در این دانشگاه تأسیس شده
بود .هدف او از تأسیس این بود که دانشجویان
مختلف را از خارج بیاورد و تعلیم دهد .او قبالً
هم در دانشـــگاه هاروارد چنین کاری کرده بود
که از ایران ،مهدی حائری یزدی و دکتر فتحاهلل
مجتبایی را به آنجا برد .ایزوتســـو گفت باعث
تأسف اســـت جایگاه حاج مالهادی سبزواری

که فیلسوف بزرگی بوده ،شناخته نشده است.
پیشـــنهاد داد اثـــری از او به انگلیســـی ترجمه
شود .گفتم من به تنهایی نمیتوانم .گفت من
در خدمتتان هستم .هفتهای دو روز ،مشغول
ترجمه «الهیات بالمعنی االعم» ایشان  -که
مرحوم مطهری به فارسی ترجمه و شرح کرده
است  -به انگلیسی شـــدیم .کار ناتمام مانده
بود و من هم بیش از ســـه سال نمیتوانستم
بمانم .یعنی دانشـــگاه ما را موظف کرده بود
که حداکثر سه ســـال میتوانیم بمانیم .چون
اگر برنمی گشـــتم شـــغل دانشـــگاهیام را در
اینجا از دســـت میدادم .ایزوتسو گفت که من
از دانشـــگاه کیوتو اســـتعفا میدهـــم و همراه
شـــما به ایران میآیم و بعد با چارلز آدامز که
رئیس مؤسســـه بود صحبت کردیم و قرار شد
شعبهای در تهران تأسیس کنیم.
ëëآدامزهماسالمشناسبود؟
بله ،اسالمشـــناس بود ولی ایزوتســـو چیز
دیگـــری بـــود ،عربی میدانســـت ولـــی آدامز
متخصـــص کلیات مربـــوط به اســـام بود که
درس میداد .این بود که او از هیأت امنا اجازه
گرفت که شعبهای در تهران تأسیس شود.
ëëاصالًاینمؤسسهچگونهشکلگرفتهاست؟
مردی نیکوکار و خیرخواه و دانشدوســـت
اسکاتلندی مقیم کانادا به نام جیمز مکگیل
در هشـــتم ژانویه  ۱۸۱۱میالدی یعنی دو سال
پیـــش از مرگـــش وصیت کـــرد کـــه زمینی به
مســـاحت چهلوشـــش هکتـــار بـــا خانههای
اطـــراف آن از دارایی او واقع در شـــهر مونترال
اختصـــاص بـــه مؤسســـهای یابد کـــه در آن با
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در پیشرفت
علـــوم و فنونی که آن جامعـــه نوخانه را ترقی
بخشـــد ،گام برداشـــته شـــود .این مؤسسه که
بـــا تکامل تدریجی خـــود بعدها به دانشـــگاه
مکگیل معروف شـــد ،یکی از چند دانشـــگاه
مهـــم امریـــکای شـــمالی به شـــمار مـــیرود.
بخش تحصیـــات تکمیلی این دانشـــگاه که
اختصاص به دورههای مختلف فوقلیسانس
و دکتـــرا دارد ،به نـــام دانشـــکده مطالعات و
تحقیقات عالی خوانده میشـــود کـــه یکی از
شـــعبههای آن ،بخـــش مؤسســـه مطالعات
اســـامی اســـت که در ســـال  ۱۹۵۲میالدی با
کوشـــش پروفســـور ویلفـــرد کانتول اســـمیت
تأسیس شده اســـت .دانشجویان این مؤسسه
موظفنـــد که در گرایشهـــای چهارگانه تاریخ
اسالم ،سازمانها و نهادهای اسالمی ،اندیشه
اســـامی (فلســـفه و منطق و کالم و عرفان) و
اسالم در دورههای جدید کشورهای اسالمی به
تحصیل بپردازند و با تحریر رسالهای تحقیقی
به اخذ درجه فوق لیسانس یا دکترا نائل آیند.
در این مؤسسه ،اســـتادانی از کشورهای غربی
و همچنین از کشـــورهای اســـامی به تدریس
پرداخته و نیز دانشـــجویانی از اقطار مختلف
عالم خاصه کشورهای اسالمی از این مؤسسه
فارغالتحصیل شـــدهاند که تعـــداد آنان بالغ
بر بیش از  500نفر میشـــود کـــه هماکنون در
دانشگاههای مختلف جهان مشغول تدریس
مباحـــث مختلـــف فرهنگی و تمـــدن و علوم
اسالمیهستند.
ëëمؤسســـه در جای دیگـــری از دنیا هم شـــعبه
داشت؟
خیر ،تنها شعبه مؤسسه در ایران بود و هنوز
هم هســـت .این هم به جهت ادامه همکاری
من و ایزوتســـو برای نشر مجموعهای از متون
فلســـفی و کالمـــی و عرفانی را تحـــت عنوان
«سلســـله دانش ایرانـــی» بود کـــه ابتدا کتاب
حاج مالهادی ســـبزواری را منتشـــر کردیم که
فرهنـــگ اصطالحات انگلیســـی هـــم دارد .و
هیچ کتاب حوزوی به این کیفیت چاپ نشده
بـــود زیـــرا کتابهایـــی کـــه در آن موقع چاپ
میشد همه چاپ سنگی بود .سپس تعلیقه
میرزا مهدی آشـــتیانی بر منظومه ســـبزواری
را به همراه مرحـــوم دکتر عبدالجواد فالتوری

منتشر کردیم .بعد هم َ
«قَبسات» میرداماد را
تصحیح کردیم .همچنین  12رساله در منطق
اسالمی آماده کردیم که اولین بار تحت عنوان
«منطـــق و مباحـــث الفاظ» چاپ شـــد .دکتر
ســـیدجاللالدین مجتبوی هم بنیاد حکمت
ســـبزواری را که توســـط ایزوتســـو به انگلیسی
نوشـــته شـــده بود ،به زبان فارسی ترجمه کرد
و تـــا امروز ادامه دادیم که اکنون انتشـــارات ما
متجاوز از  ۸۰کتاب چاپ کرده است.
ëëشماچهسالیبهایرانبرگشتید؟
من در ســـالهای  1344تـــا  1347در آنجا
درس میدادم و مؤسســـه در  ۱۴دی 4( ۱۳۴۷
ژانویه )۱۹۶۹در تاالر فردوسی دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران گشایش یافت.
ëëوقتیبهایرانآمدیدومطلبرابادانشگاهدر
میانگذاشتید،برخورددانشگاهچگونهبود؟
بسیار اســـتقبال شـــد .اجازه وزارت خارجه
و وزارت علوم و آموزش عالی را هم گرفتیم.
ëëخوددانشگاهمکگیلهمکمکیکرد؟
تا سه سال نخســـت ،دانشگاه از نظر مالی
به ما کمک میکرد .در ســـال  ،1350به جهت
مضیقههایـــی که برای آن دانشـــگاه در نتیجه
اختالف فرانســـویزبانها و انگلیســـیزبانها
در ایالـــت کبک کانـــادا پیش آمـــد ،کمک آن
دانشگاهقطعشدومؤسسهدرآستانهتعطیلی
و انحالل قرار گرفت .این شـــد که از آن پس ما
ناچـــار شـــدیم خودمـــان اینجـــا را اداره کنیم.

خود نهاده بود مناســـبتر اســـت ،و همچنین
پروفسور مونتگمریوات درباره دو کتاب خود
محمد(ص) در مکه و محمد(ص) در مدینه
ســـخنرانی ایراد کرد ،و پروفســـور لویـــی گارده
نویســـنده مقاله «علم کالم» و «اشـــعری» در
دائرهالمعارف اســـام ،درباره مقایسه اسالم
و مســـیحیت در پـــارهای از مســـائل کالمی ،و
پروفســـور خلیل الجر درباره سهم ایرانیان در
تحول منطق اســـامی ،و پروفســـور ای .وسلز
درباره بررسی شرح حالهای جدید از پیغمبر
اکـــرم(ص) ،و پروفســـور کلیبانســـکی دربـــاره
ترجمههای التینی فلســـفه و علوم اســـامی،
و پروفســـور چارلز آدامز درباره پیشـــرفتهای
اخیر غرب در تحقیقات اســـامی ،و پروفسور
معن زیاده درباره دائرهالمعارف فلســـفی که
در دست تهیه داشت و بعدها در بیروت چاپ
شد ،در مؤسسه ســـخنرانی کردند .به موازات
این ســـخنرانیها در محل مؤسســـه ،مؤسسه
یک سلسله ســـخنرانی در دانشـــکده ادبیات
دانشگاه تهران هم برگزار کرد که از آن جمله،
ایزوتسو دو ســـخنرانی درباره مفهوم عرفانی
خلـــق جدید در آثار ابن عربـــی و عینالقضاة
همدانی ایـــراد کرد .پروفســـور هرمان لندلت
درباره اهمیت عینالقضـــاة در تحول عرفان
اســـامی _ ایرانی و در نشســـتی دیگـــر درباره
اهمیت مکتب کبرویه در عرفان اســـامی در
ایران صحبت کرد.
ëëاز سفرای کانادا در ایران چطور؟ اصالً از وجود
اینمؤسسهدرایرانخبرداشتند؟
کریســـتوفرا برتـــز ســـفیر کانـــادا در ایران
عنایت فراوانی به مؤسســـه تهران داشـــت و
در مراسم افتتاحیه حضور فعال خود را ارائه
داد ،و پس از او جیمز جورج سفیر دیگر کانادا
در ایران که خود عالقهمند به عرفان اسالمی
بـــود ،از حامیـــان و مشـــوقان فعالیتهـــای
مؤسســـه بهشـــمار میآمد .همچنین پس از
انقالب میشل دوســـاالبری سفیر کشور کانادا
از مؤسســـه دیدن کرد و در مراســـم سیامین
ســـال تأســـیس مؤسســـه شـــرکت و با اولیای
دانشگاه تهران درباره روابط علمی و فرهنگی
میان دانشـــگاه تهران و دانشگاه مکگیل به
مذاکره پرداخت .آقای مک کنین سفیر دیگر
کشـــور کانادا نیز در بازدید از مؤسســـه مراتب
قدردانـــی خـــود را از فعالیتهای علمی این
مؤسســـه اظهار داشـــت .حتی جالب اســـت
بدانیـــد وقتی پیـــش از انقالب ،نخســـتوزیر
ایالـــت کبِک کانـــادا ،ربـــرت بوراســـا از ایران
بازدیدی رســـمی به عمـــل آورد ،اطالع پیدا
کرد که چنین مؤسسهای در تهران وجود دارد
و به آقای جیمز جورج ،ســـفیر کانادا در ایران
گفـــت هر چند در برنامه رســـمی بازدیدهای
من ،نام این مؤسسه نیامده اما شایسته است
که از این مؤسسه دیدار کنم و از فعالیتهای
علمـــی آن اطـــاع یابـــم .او در دیـــدار خـــود
فعالیتهای علمی مؤسســـه را ستایش کرد
و پس از بازگشـــت به کانـــادا کارتی برای من
فرستاد که حکایت از رضایت و خشنودی او از
این همکاریهای مفید علمی داشت.

راتحتعنوان«تاریخعلومدراسالم»،ویژهآثار
پزشکی و دامپزشکی و کشـــاورزی که بهوسیله
دانشـــمندان ایرانـــی تألیف شـــده بـــود ،بنیان
نهادم .خوشـــبختانه در طی این دوره مؤسسه
از حمایتهای معنوی دونالد لیتل مدیر وقت
مؤسســـه که تأسیس مجموعه «میراث علمی
شـــیعه» با همـــت او و هرمـــان لندلت صورت
گرفت ،برخوردار بود .این مجموعه اختصاص
به ترجمه متون مهم شیعی به زبان انگلیسی
دارد و تاکنـــون ترجمه بخش اوامـــر و نواهی از
معالماالصول حسنبنشـــهید ثانی در اصول
فقهشیعهومعتقداالمامیهمنسوببهابنزهره
حلبی در کالم شـــیعه انجام یافته است .اتفاقاً
ســـال گذشـــته هم به آنجـــا دعوت شـــدم و در
مؤسسهسخنرانیکردم.
ëëرؤسای مؤسســـه مطالعات اســـامی در این
سالهابازدیدیازشعبهتهرانداشتهاند؟
البتـــه پروفســـور جانســـتون رئیس اســـبق
دانشـــگاه مکگیل کـــه در دیدار رســـمی خود
از دانشـــگاه تهران ،از مؤسســـه تهـــران بازدید
کـــرد ،تحـــت تأثیـــر فعالیتهای مؤسســـه با
وجود مشـــکالت و موانع قـــرار گرفت و پس از
بازگشـــت به کانادا نامه محبتآمیز و تشویق
برانگیزی برای من فرستاد .همچنین روبرت
ویزنوفســـکی ،مدیر جدید مؤسسه مطالعات
اســـامی در دانشـــگاه مکگیـــل مونتـــرال در
جلسهای که چند ســـال پیش با من در تورنتو
داشـــتند ،قول دادند که منابعـــی برای جبران
کاســـتیهای مـــادی مؤسســـه تهـــران فراهم
آورند و در مرکـــز اصلی هم یعنی در مونترال
مطالعات ایرانی و پژوهشهای شـــیعی را که
مدتی متوقف مانده اســـت ،گسترش دهند و
این همکاری  50ســـاله میان دانشـــگاه تهران
و دانشـــگاه مکگیل را به پایهای برســـانند که
مؤسســـه تهران یکی از مراکز مهم مطالعات
اسالمی  -ایرانی در خاورمیانه شود.
ëëظاهراًباهمکاریمؤسسهبینالمللیاندیشه
و تمدن اســـامی مالـــزی هم آثاری را منتشـــر
کردهاید؟
بلـــه ،مـــن در ســـالهای  1370تـــا ،1375
هرسال سه ماه به مالزی میرفتم و در آنجا با
سیدمحمد نقیب ّ
العطاس مدیر آن مؤسسه
ارتباط یافتم که محصول حمایت معنوی او،
مجموعهای به نام «اندیشه اسالمی» شد.
ëëآثار منتشرشده تان تنها در حوزه فلسفه بوده
است؟
خیر،منشوراتمؤسسهبسیارگستردهاست
و شـــامل فلسفه اســـامی ،حکمت متعالیه،
تصـــوف و عرفـــان اســـامی ،مجموعههـــای
مقاالت در زمینههای مختلف علوم اسالمی،
پزشکی در جهان اسالم ،کالم و عقاید اسالمی
(شـــیعی امامی) ،کالم و عقاید اسالمی (اهل
ســـنت) ،کالم و عقاید اســـامی (اسماعیلی)،
فلســـفه تطبیقی ،اســـام و نوگرایـــی ،اخالق
فلســـفی ،منطق ،اصول فقـــه ،علمالحدیث،
کشـــاورزی در جهان اســـام ،دامپزشـــکی در
جهان اســـام ،فهرست نســـخههای خطی و
فهرست کتابهای چاپی میشود.

و پروفســـور فضلالّرحمـــن اســـتاد فلســـفه
اسالمی دانشگاه شیکاگو (با ترجمه فارسی از
کامران فانی) به زبان انگلیسی چاپ و منتشر
شـــد و برای نخســـتین بار نام میردامـــاد وارد
دائرهالمعارفهای غربی قرار گرفت چنانکه
پیـــش از آن نام حـــاج مالهادی ســـبزواری با
ترجمه انگلیســـی که به وســـیله من و ایزوتسو
انجـــام یافـــت و در ســـال  ۱۳۵۶در نیویـــورک
چاپشد،زینتبخشکتابهایتاریخفلسفه
اسالمی در اروپا و امریکا شد.
ëëدرجاییخواندمکهدرزمانانقالبفرهنگی،
شما چراغ مؤسسه را روشـــن نگه داشته بودید.
داستانازچهقراربود؟
بله ،بعد از انقالب که دانشـــگاهها تعطیل
شـــد ،آقایان بهاءالدین خرمشـــاهی و کامران
فانی آمدند و گفتند دانشـــگاه که دیگر نیست
و خواســـتند حاال که شـــاگردان حاضر هستند،
کالس درس و میـــز و نیمکـــت و تختـــه را در
مؤسســـه برپا کنند .من هم قبول کردم .شرح
منظومه حاج مالهادی سبزواری(بخش امور
عامه و جوهر و عرض) را برای اینها گذاشـــتم،
به مدت یک ســـال و نیم ،هفتهای دو جلسه،
یکشنبهها و سهشـــنبه ها و پس از اتمام شرح
منظومـــه ،کتاب مطّول ســـعدالدین تفتازانی
تدریس شد.
ëëچهکسانیبودند؟
جز خرمشاهی و فانی ،عطااهلل مهاجرانی
و عبدالحســـین آذرنگ و حســـین معصومی
همدانیوسیروسشمیسا.البتههمیندورهها
ادامـــه یافت که آخرین دوره آن به ســـالهای
اخیـــر میرســـد کـــه کتـــاب تلخیصالمفتاح
خطیب قزوینی و مقامات حریری در نثر عربی
و کتاب الحماسه ابوتّمام و سقطالزّند ابوالعالء
معری در نظم عربی تدریس شد.
ëëتأثیرگذاری مؤسسه را دراین  ۵۰سال چگونه
میبینید؟
فرنگیها میگویند زمانی که ابن رشـــد در
قرطبه تشـــییع شـــد و به زیر خاک رفت ،تفکر
علمی و فلسفی هم در جهان اسالم از جمله
ایران پنهان شـــد و به زیر خاک رفت و ناپدید
شـــد .ما بـــرای اثبات عکس ایـــن نظر ،همین
مؤسســـه را ایجاد کردیـــم و ضد ایـــن را ثابت
کردیـــم .حتی همایـــش قرطبـــه و اصفهان را
برگزار کردیم تا بگوییم فلســـفه اسالمی آنگاه
کـــه در قرطبه خاموش شـــد ،در اصفهان تازه
روشن شد.
ëëشـــما نیم قرن را صرف این مؤسسه کردید .از
عمِررفتهدراینجاراضیهستید؟
بلـــه این مؤسســـه ماننـــد نهادهـــای دیگر
نیست.شما مشـــابهاش را نشـــان بدهید .سه
سلســـله کتاب چـــاپ کردیم که هـــر کدامش
حداقـــل  30جلد کتاب بـــوده اســـت .از همه
مهمتر این بـــود که بدون کمـــک دولت کار را
پیش بردیم .پولی که دانشـــگاه بـــه ما میداد
حقوق دربـــان اینجا نمیشـــد .البته ما کمک
از مردم هم گرفتهایم .مثالً هزاره فردوســـی را
چاپ کردیـــم 80 ،میلیون تومانش را یک نفر
داد .مـــردم عالقـــه مندند .دوســـتی داریم در

یادداشت منتشرنشدهای ا ز استاد زنده یاد سیدجاللالدین آشتیانی

مؤسســـه مطالعات اســـامی دانشـــگاه مکگیل ،یکی از مراکز انتشـــار افکار عقاید حکمای
اســـامی است .شعبه این مؤسســـه در تهران با همکاری دوست دانشمند آقای دکتر مهدی
محقق و همکار ایشـــان اســـتاد بزرگوار پروفســـور ایزوتســـو استاد دانشـــگاه مکگیل ،کارهای
چشـــمگیر و مثبتی انجام دادهاند .آقای ایزوتســـو یکی از دانشمندان جامع و پرمایه و یکی از
اســـتادان محقق و مستعد عصر ما هستند که در فهم فلسفه و حکمت اسالمی قریحه عالی
دارند .کارهای علمی و خدمات فرهنگی این مؤسسه ،باید مورد توجه دانشمندان و مقامات
ایرانی قرار بگیرد.
آن زمـــان ،دفتـــر بزرگـــی در بنایی کهـــن واقع
در خیابان خارک ،شـــماره  ۷۵داشـــتیم که به
دلیل اجاره سنگین آن را از دست دادیم و یک
آپارتمان  ۹۰متری گرفتیم به اجاره ماهی هزار
تومان.
کار به جایی رسید که حتی دکتر نصر که آن
زمان رئیس دانشـــکده ادبیات و علوم انسانی
بود ،طی نامهای به رئیس دانشـــگاه تهران که
نمیدانم علینقی عالیخانی بود یا هوشـــنگ
نهاونـــدی ،بـــا تأکید بـــر اینکه «این مؤسســـه
یکی از مهمتریـــن مراکز موجود برای معرفی
فلسفه اســـامی و ایرانی در قرون اخیر است»
درخواست کرد که دانشگاه تهران ساالنه 150
هزار تومـــان که معادل 20هـــزار دالر آن زمان
بود ،به مؤسســـه کمک کند .سپس به خیابان
انقالب رفتیم و در حال حاضر هم مؤسسه در
خیابان وصال ،کوچه شاهد واقع است.
ëëدر ایـــن ســـالها ،اســـتادان خارجـــی هم به
مؤسسهرفتوآمدداشتهاند؟
از دانشـــگاهیان بله .مؤسســـه تهران از بدو
تأســـیس ،مجالـــس تدریـــس و ســـخنرانی و
همایشهای علمی فراوانی برگزار کرده که در
آن،دانشمندانخارجیحضورفعالداشتهاند
از جمله پروفسور ریچارد والزر نویسنده مقاله
«اخالق» و «افالتون» در دایرهالمعارف اسالم
به مدت شـــش هفته بـــه تدریس کتـــاب آراء
اهلالمدینهالفاضلـــه فارابـــی پرداخت؛ و نیز
دکتر عبدالرحمن بدوی سخنرانیهایی درباره
کتاب افالتونفیاالســـام ایراد کرد و پذیرفت
که این عنوان از عناوین ارســـطو عندالعرب و
افلوطیـــن عندالعـــرب و األفالتونیه المح ّدثه
عندالعرب که پیش از آن برای سه کتاب دیگر

ëëدرآیینافتتاحیهچهکسانیحاضربودند؟
پروفســـور فضلاهلل رضا رئیس دانشـــگاه
تهران ،دکتر عبداهلل فریار معاون وزارت علوم
و آموزش عالی و دکتر سیدحسین نصر رئیس
دانشکده ادبیات و علوم انسانی از طرف ایران،
وآقایانجنابکریستوفرابرتزسفیرکشورکانادا
در ایران ،پروفســـور اســـتانلی فراســـت رئیس
دانشکده مطالعات و تحقیقات عالی دانشگاه
مکگیل و پروفسور چارلز آدامز رئیس مؤسسه
مطالعات اسالمی آن دانشگاه از طرف کانادا
ســـخنرانی کردنـــد .در ایـــن مراســـم ،بنده که
معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات
و علوم انسانی دانشگاه تهران را عهدهدار بودم
و از طرف دانشـــگاه مکگیل به عنوان وابسته
تحقیقاتی آن دانشـــگاه مدیریت تاماالختیار
شعبه تهران را در اختیار گرفتم ،طرح تفصیلی
ایـــن فعالیت مشـــترک و دورنمایـــی از آینده
مؤسسه را به سمع حضار رسانیدم .همچنین
بزرگانی چون محمود شـــهابی ،حسن افشار،
نصراهلل فلسفی ،علیاکبر سیاسی ،غالمعلی
رعـــدی آذرخشـــی ،احمـــد متیندفتـــری،
ســـیدمحمد مشـــکوة ،صادق رضازاده شفق،
احمدعلی مورخالدوله ســـپهر و البته ایزوتسو
حضورداشتند.
ëëشـــما پس از ســـال  ،1347دیگر به دانشـــگاه
کگیلنرفتید؟
م 
البته .بهرغم قطع شدن رابطه مادی ،رابطه
علمی با دانشگاه مکگیل و اعضای علمی آن
ادامه یافت و من طی سالهای 1355تا،1357
سال تحصیلی ،۱۳۶۰-۶۱از سال ۱۳۶۵تا۱۳۶۹
و آخرین بار در ســـال  ۱۳۷۷یکونیم ســـال در
آنجابهتدریسپرداختمونیزمجموعهدیگری

ëëشـــما کالسهایی را هم در دفتر مؤسسه دایر
داشـــتهاید که دیـــدم ظاهراًمدتی اســـت دیگر
در اینجا برگزار نمیشـــود و محل برپایی آن به
پژوهشکدهتاریخاسالممنتقلشدهاست.
همینطور اســـت .ما دیگـــر امکاناتی برای
برپایـــی کالس نداشـــتیم و از حجتاالســـام
آقای ســـیدهادی خامنـــهای خواهش کردیم
که کالسها در آنجا دایر شـــود .البته مؤسســـه
از آغاز تأســـیس ،کالسهایی به صـــورت آزاد
دایـــر میکرده که همگان میتوانســـتند در آن
شرکت کنند .در چند سال اول ،دکتر ابوالقاسم
گرجی درســـی در اصول فقه بـــر مبنای کتاب
کفایةاالصولآخوندمالمحمدکاظمخراسانی
ارائـــه میداد که ایزوتســـو و لندلـــت و چند تن
دیگر در آن شـــرکت میکردند و من نیز کتاب
«التوحیـــد» ابومنصور ماتریدی ســـمرقندی
و «زادالمســـافرین» ناصرخســـرو قبادیانی را
تدریـــس میکردم ،همچنین در درس شـــرح
باب حادی عشـــر که به وســـیله اینجانب ارائه
میشد همراه با دانشـــجویان ایرانی ،چند تن
از دانشـــمندان خارجـــی ،از جمله پروفســـور
جیمز موریس از انگلستان و دکتر یان ریشار از
فرانسه هم شرکت میکردند .در همان زمان
پیش از انقالب ،جلســـات تصحیـــح و مقابله
سات میرداماد در محل مؤسسه انجام
کتاب َقَب ِ
میشد که در آن من و پروفسور ایزوتسو نقش
اصلی را داشـــتیم و آقایان ســـیدعلی موسوی
بهبهانی و ابراهیم دیباجی نیز شرکت داشتند
و در بیشـــتر اوقـــات دانشـــجویان دوره فـــوق
لیسانس و دکتری فلسفه نیز به ما میپیوستند.
این کتاب با مقدمه همکارم پروفسور ایزوتسو
(با ترجمه فارســـی از بهاءالدین خرمشـــاهی)

اصفهان که برای فردوسی اصالً یک همایش
گرفت .واقعیت را بخواهید ،من از بهترین ایام
زندگی خود را صرف اداره و ابقای این مؤسسه
و احیای میراث علمی اسالمی  -ایرانی کردم،
و در این جریان انواع و اقسام شدائد و سختیها
و مضایـــق و تنگناییها را متحمل شـــده ،و از
تشـــنیع و آزار جاهالنی که در کسوت اهل علم
در محیط دانشـــگاهی درصـــدد حذف و قطع
این حرکت علمی بودهاند نهراسیدم کهَ :وحی ٌد
ـــن ُ
کل َب َ
ِم َ
الم ُ
لدٍة /إِذا َع ُظ َم َ
الخّل ِن فی ِّ
طلوب
المساعِدُ
َق َّل ُ
ëëوقتی به گذشـــته نگاه میکنیـــد ،بهطور کلی
وضعیت کنونی مطالعات اسالمی در ایران را
چگونهمیبینید؟امیدوارانهاست؟
نه ،بایستی کوشش شـــود تا معرفی شود.
ایزوتســـو گفت شـــرم آور اســـت کـــه در اینجا
فیلسوفی داریم مثل حاج مالهادی سبزواری
که میشـــود با راسل و هایدگر مقایسهاش کرد
و هیچ کس اســـمش را نشـــنیده باشد .یا مثالً
میرداماد که مســـأله زمان را مطرح کرد .اینها
همـــه چیزهای ابتـــکاری اســـت و مخصوص
ایران است اما دولت باید کمک کند تا اینها به
خارج از ایران معرفی شوند .اکنون کرسیهای
اسالمشناســـی و ایرانشناســـی یکـــی پـــس از
دیگری تعطیل میشود .ما اصول فقه شیعه
را بـــرای اولیـــن بار بـــه آنجا بردیـــم و فرهنگ
اصطالحات اصول فقه را در آنجا چاپ کردیم
ولی متأسفانه کرسی مطالعات شیعی در آنجا
به سوء تدبیر برخی از متولیان امور دانشگاهی
تعطیل شد .من تا زمانی ،هرسال یک ترم به
دانشگاهمکگیلمیرفتمکهکرسیمطالعات
شیعه تعطیل نشود که در نهایت شد.

