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در كار خود[ ،فقط] با كســانى مشــورت كن كه

از خدا ميترسند.
(تحف العقول ،ص .293بحار االنوار ج 75ص)172

اهل اندیشه از زنده یاد دکتر محسن جهانگیری استاد ممتاز فلسفه میگویند

نــــگاره

جمال رحمتی

محسن جهانگیری چهره ممتاز فلسفه
پس از یک عمر تالش بی وقفه در  89سالگی درگذشت

پلی میان عرفان شرقی و عقل غربی
ق از ابتدای
«ایران»« :او تحقیقی بسیار عمی 
تاریــخ علــم کالم ،از حســن بصــری تــا بــه
اندیشـــه
امروز انجــام داده که بســیاری از آنها را هنوز
چاپ نکرده اســت .مــا در تاریخ هیچگاه به این اندازه به فلســفه نیاز
نداشــتهایم .امروز با دقــت در رفتار و گفتار و فهم زمانه ،نیاز فلســفه
را درمییابیــم و متوجــه میشــویم در مــورد اســتاد جهانگیــری غلو
نکردهایــم ».ایــن صحبتهــای رضــا داوری اردکانی درباره محســن

متفکر دغدغهمند

آن ســالها کــه در دانشــگاه تهــران
تدریس داشــتم با مرحوم دکتر محســن
جهانگیــری مالقــات کــردم هــر چنــد
کــه پیشتــر از خالل آثارشــان با ایشــان
آشــنایی داشــتم .دکتــر جهانگیــری،
احسان شریعتی
استاد فلسفه
شخصیتی ساده ،افتاده و متواضع بودند
کــه زندگی خــود را وقف کارهــای علمی
و ترجمــه کــرده بودنــد و در ترجمههای خود توجه بســیاری به
ابنعربی و اسپینوزا داشتند.
او آموزگاری بود که در زندگی علمی و پژوهشــی خویش به این
توصیه اســپینوزایی عمل میکرد« :ریشــخند نکردن ،افســوس
نخوردن ،نفرین نکردن ،بل فهمیدن»!

مظهر نجابت و شرافت اخالقی

دکتر جهانگیری مظهر نجابت و شرافت
اخالقــی بــود .ایشــان ،معلــم در معنای
حقیقی کلمه بود .هیچگاه دچار خشم و
عصبیت نشد .من در دهه شصت افتخار
شــاگردی ایشــان را داشــتم امــا بــا وجود
بیژن عبدالکریمی
استاد فلسفه
گذشــت ایــن همه ســال ،کمــاکان طعم
شــیرین کالسهــای ایشــان در ذهن من و بســیاری از دوســتانی
کــه در آن دوره در کالسهای ایشــان حضور داشــتند ،احســاس
میشود.
از دست رفتن ایشان برای دانشجویانش بهلحاظ عاطفی ،ضربه

کوتاه نوشتهای سفر به افغانستان ()2

مسافر کابل

سفرنامه

احمد سوادکوهی

ëëمقولهای بهنام امنیت
حملهاتحادجماهیرشوریبهافغانستان،باپیروزیانقالباسالمیدر
ایران تقارن داشت .یعنی چهل سال است که این کشور درگیر جنگی
خانمانســوز اســت .یکی از مجاهــدان به من میگفــت پس از حمله
شــوروی ،وقتی امام خمینی گفت که دفاع از اسالم مرز ندارد ،جبهه
مقاومت در افغانستان تقویت شد .او به نیکی از بنیانگذار جمهوری
اســامی یاد میکــرد .اگرچه بــا پایمردی مجاهدان ،شــوروی ســابق
مجبور به ترک افغانستان شد ،اما پس از آن درگیری میان مجاهدان
و شعلهور شدن جنگ داخلی ،خاکستری از کشور ساخت که از دل آن
افعی طالبان سربرآورد .این گروه که از سوی سازمان اطالعات یکی از
کشــورهای همسایه حمایت میشد ،تا فتح کابل پیش رفت .قرائتی
خاص و خشــن از اســام ،تخریب ابنیه تاریخی ،خشونت علیه زنان
که 50درصد جامعه افغان را تشکیل میدهند و تبدیل ورزشگاهها به
محلیبرایگردنزدنوقصاص،آنچنانرعبووحشتیدرمیاناین
ملت اینجا کرد ،که تا به امروز اثرات آن قابل مشاهده است .مردم ما
ســقوط مزار شریف و ورود طالبان به کنسولگری کشورمان و قتل عام
وحشیانهجوانانایرانیراهیچگاهفراموشنخواهندکرد.یازدهسپتامبر
و حمله به مرکز تجاری امریکا ،بهانهای شد برای تجاوز ایاالت متحده
بهافغانستان.بوشدستورحملهصادرکردواینحملهبهظاهرپایان

کارطالبانبود.بعدازکنفرانسبن،جامعهافغانتجربههایجدیدی
را از سر گذراند .تدوین قانون اساسی ،برگزاری انتخابات ،آزادی بیشتر
برای زنان و فعالیت رسانهها و ....این امید را ایجاد کرد که دوران سیاه
طالبان فراموش شــود ،اما حضور  18ساله ایاالت متحده و کشورهای
همپیمان نه تنها نتوانست برای ملت افغانستان امنیت به ارمغان
بیــاورد ،بلکه زمینههای مجدد ظهور طالبان را فراهم ســاخت .حاال
طالبــان با کمک حامیانش ،درصــد زیادی از خاک افغانســتان را در
ســلطه خــود دارد .این وضعیت به طالبان امــکان داد تا قدرت چانه
زنی خود را در مذاکرات صلح دوحه که  5دور آن برگزار شــد ،افزایش
دهد.کشتیزلمیخلیلزادکهرهبریمذاکراتصلحراازسویامریکا
نمایندگیمیکند،دردورششممذاکراتصلحبهگلنشست.رئیس
جمهوریافغانستانکهمعتقدبهمذاکراتبیناالفغانیاست،برای
دورششممذاکراتصلح،هیأتی 250نفرهراآمادهاعزامبهقطرکرده
بودکهطالبانبااینامرمخالفتکرد.طالبهابااشارهبهتعدادباالی
هیأتانتخابیدولت،بااستهزاءاعالمکردندکهاینجامجلسعروسی
نیست .متعاقب آن لیستی از سوی قطر برای ارگ ریاست جمهوری
افغانستانارسالشدکهرنجشرئیسجمهوریغنیرادرپیداشت.
حاالسرنوشتمذاکراتصلحدرایستگاهششمدرهالهایازابهامفرو
رفته است .اعالم عملیات بهاری طالبان پس از 5دور از مذاکرات ،در
تیره و تار شدن چشمانداز مذاکرات صلح ،بیتأثیر نبود .در ادامه این
نوشتار،دیدگاهسیاسیون،نخبگانوروزنامهنگاراندربارهآیندهصلح
و امنیت و مشارکت طالبان در هرم قدرت از نظر خواهد گذشت.

به بهانه نامگذاری خیابانهای تهران به نام مفاخر

شما به آیندگان خواهید پیوست

ســام اعضای محترم شــورای شــهر تهران  /ب ه خاطــر نامگذاری
خیابانهایتهرانبهاسمهنرمندانومفاخرفرهنگیایرانزمین
ک تک رأی
دســت تکتک شــما را میبوســم .از بانی این فکر تا ت 
ک تک پرســنل
ت تــ 
دهنــدگان .از خوشــحالی دوســت دارم دســ 
شــهرداری را نیز ببوسم .تهران حق دارد که نام نامداران را با خود
داشــته باشــد و به آنها افتخار کند؛ فرزند من و فرزند فرزند من و
آیندگاندوردستحقدارندکهنامبزرگانراباخودداشتهباشندتا
بهآنهاببالندوبزرگشوند.سیار هزیبایماحقداردنامفرزندانش
را در خود تکرار کند .این نامها روی پاکتها و بســتهها و تمبرها و

از پشــت سیمهای نازک تلفن به چهارسوی خاک خواهد رفت و
تهران زیباتر و زیباتر خواهد شد .شما اهمیت این موضوع را خوب
فهمیدهاید که این انسانها هستند که مکانها را معتبر میکنند و
به آنها امتیاز میدهند .به نوب ه خود از طرف تمام جهانیان از شما
تشــکر میکنم .پیرامون ما بازتاب اندیشههای ماست و ما را به ما
ن نامها ،هنرمندان و صنعتگران
بازمیگرداند؛ به همین دلیل ای 
و دانشمندان و اندیشمندان بزرگی را به دنیا خواهند آورد و تهران
ما فردایی زیباتر از امروز خواهد داشت و شما به آیندگان خواهید
کتکشماممنونم.
پیوستحتیاگرصدهاسالگذشتهباشد.ازت 
و تو شهر فردا هستی  /با هزاران پنجره باز
باهزاراندودکشخوشبخت/وآزادیدرمیادینشهرخواهدایستاد
و یکی یکی نامهای قهرمانانش را  /خواهد خواند.
(یانیسریتسوس)

همچنیــن از دیگــر آثار تأثیرگــذار و مهم ایشــان
ادامه از میتوان به کتاب «محیالدین ابن عربی ،چهره
صفحه اول برجسته عرفان اســامی» اشــاره کرد؛ این کتاب
در کشــورهای آسیایی ،هندوستان و افغانستان دست به دست گشته
و اگر اشــتباه نکنم به اردو نیز ترجمه شــده است و حتی در پاکستان از
کتابهای مرجع عرفان اســامی محســوب میشــود .در کنار این دو
کتاب ،شــاید مهمترین اثر ایشــان ترجمــه کتاب «اخالق اســپینوزا»
اســت .اخالق اســپینوزا یکی از کتابهای تأثیرگذار در تحوالت فکری
اروپــا در اواخر قرن هفدهم و هجدهــم بوده و مرحوم جهانگیری آن
را از متن انگلیســی ترجمه کرده است ،عالوه بر این ترجمه ،مقاالتی
هم در مورد اسپینوزا دارد که در مجالت مختلف و از جمله در مجله
«فلسفه» که پیشتر مدیریت آن را برعهده داشتم ،منتشر شده است.
از دیگر آثار تأثیرگذار مرحوم جهانگیری ،ترجمه کتاب «شرح اصول

فلســفه دکارت» اســت .این کتاب در شــناخت روش دکارت اهمیت
بســیاری دارد .من با خود ایشــان این کتاب را با متن فرانسوی تطبیق
دادم ،مرحــوم جهانگیــری ایــن اثر را از متنی انگلیســی ترجمه کرده
بود البته زبان اصلی این کتاب نه انگلیســی است و نه فرانسوی بلکه
التینــی بــوده و یکــی از اصلیترین کارهایی اســت که در ایــران درباره
فلســفه غرب انجام گرفته اســت .از درگذشت این همکار بسیار عزیز
و محترم ،بسیار متأسفم .ایشان ایمان بسیار پاکی داشته و اصالً اهل
شــعار و خودنمایی نبوده ،بلکه انســانی متواضع و مسلمانی واقعی
بودهاند .آرزومندم دانشجویان عالقهمند روزبهروز بیشتر در مورد آثار
ایشــان مطالعــه نموده و از آنها اســتفاده کنند .من به نوبــه خود ،این
اتفاق ناگوار را به خانواده معظم این بزرگوار و همچنین به استادان و
دانشجویان محترم تســلیت میگویم و برای خانواده ایشان ،از درگاه
خداوندمتعال،صبروشکیباییمسألتدارم.

فرهنگ
شهــری

اردشیر رستمی
طراح و گرافیست

تجسم ایمان و صداقت علمی

دغدغه زیست محیطی
سلبریتیهایهالیوودی

هالیــوود ریپورتــر
گزارش داده است
جهان هنر کــه شــماری از
چهرههای مشــهور هالیوود از درآمد
خود برای سرمایهگذاری در مسیری
کــه به بهبــود محیــط زیســت منجر
شــود ،اســتفاده کردهاند .بــا توجه به
اینکــه دیــروز[ ۲۲آوریــل] روز زمیــن
بود ،بســیاری از هالیوودیها این روز
را بهانهای قرار دادند تا اعالم کنند از
این پس بخش مهمی از تالش خود
را صرف بهبود وضعیت آبو هوایی،
کاهــش کربن و هشــدارهای زیســت
محیطی کنند .آنها دلیل کمپینی که
راهانداختهانــد را هــم بــه اختصار در
صحبتهایی کــه اینجا و آنجا انجام
دادهاند آوردهانــد .مثالً بن افلک که
سال  ۲۰۱۰یکی از بنیانگذاران برنامه
ابتکاری کنگو شرقی بود و از آن برای
افزایــش آگاهی در زمینه تهیه منابع
طبیعــی در آن ســرزمین اســتفاده
میشــود میگویــد ایــن ســازمان بــر
فلسفه جوامع محلی برای دستیابی
به جامعــهای پایدار در کنگو شــرقی
تأکیــد دارد .بنافلــک در عیــن حال
در همکاری با ســازمان مت دیمون،
بــر دسترســی بــه آب پاکیــزه در این
منطقــه آفریقایــی نیــز تمرکــز دارد.
دیکاپریــو هــم بهعنــوان ســبزترین
پســر هالیوودی شــناخته میشــود و
تالشهــای زیــادی بــرای حمایت از
زمین کرده که سرمایهگذاری در تولید
غذاهای غیرگوشتی و کمک مالی به
جوامــع حمایت از حیــات وحش در
گوشه و کنار جهان از جمله آنهاست.
بــرای همین او عنوان «ســفیر صلح
در تغییرات آب و هوایی» را از ســوی
ســازمان ملــل دریافت کرده اســت.
ناتالــی پورتمــن هــم فعالیتهــای
گســتردهای دارد کــه حمایــت از
گیاهخواری از جمله آنهاست .او سال
 ۲۰۱۸مســتندی بــا عنــوان «خوردن
حیوانــات» تولیــد کــرد کــه دربــاره
صنعتخشنووحشتآفرینتولید
گوشــت بود .پورتمن همچنین خط
تولیــد کفــش وگان را بدون اســتفاده
از پوســت حیوانــات راهانــدازی کرده
و درآمــد حاصل از آن را به ســازمان
غیرانتفاعــی حمایــت از طبیعــت
واگــذار کــرده اســت .شــایلی وودلــی
بازیگر هم بهعنوان یک فعال محیط
زیســت و تغییــرات آب و هوایــی
شناختهمیشود.

جهانگیــری اســتاد ممتــاز فلســف ه اســت؛ فیلســوف ایرانــی و اســتاد
بازنشسته دانشگاه تهران که اول اردیبهشت ماه امسال در  89سالگی
دار فانی را وداع گفت .چهرههای بســیاری از جمله اصحاب فرهنگ
و اندیشــه درگذشــت این اســتاد فرزانه و ابن عربیشناس برجسته را
دریغــی برای این حوزه دانســتهاند و از فقــدان او بهعنوان ضایع ه یاد
کردند .جهانگیری که سالها پیش در معدود حضورهایش در مجامع
فرهنگی ،به مراســم بزرگداشتش رفته بود در سخنان کوتاهی درباره

اســپینوزا بــرای فرهنگ فلســفی مــا بســیار بیگانه و ناشــناخته
اســت ،فارغ از ایــن بیگانگی ،با فرهنگ فلســفی ما هم فاصله
زیــادی دارد .واقعیــت این اســت کــه تأکید اســپینوزا بیشــتر بر
زندگی و مبارزه با اندوه و احساســات منفی است .این در حالی
اســت که غم در جامعه ما بســیار ستایش میشــود .اما فارغ از
این افتراق ،اســپینوزا با فلســفه شرقی مشــابهتهایی هم پیدا
میکنــد .او از طریق ابنمیمــون که او نیز تحت تأثیر فارابی بود
با فلســفه شرقی آشنا شــد .این افتراق و شباهت پارادوکسیکال
نقاط جذابی اســت که به نوعی اسپینوزا را به ما شبیه و در عین
حال متفاوت میکند .از این نظر ،شاید این دالیل موجب توجه
و التفات خاص مرحوم دکتر جهانگیری بر اسپینوزا بوده است.
و شــاید آنچه ایشان را به اســپینوزا گره میزد بتوان در این نکته

بزرگی بود .کسی را نمیشناسم که دانشجوی ایشان بوده باشد و
به ایشــان تعلقخاطر عاطفی نداشــته باشد و این از موارد بسیار
شــاذ و نادری اســت کــه معلمی بتوانــد روی اخالص و اندیشــه
دانشــجویانش اثر بگذارد و آنان را بواســطه اخالق ،ســعهصدر،
نرمخویــی و حــس احترامــی که بــرای دانشــجویانش قائل بود،
جذب کند .از ایشــان آثار بســیاری برجای مانده اســت؛ از جمله
ترجمه کتاب «اخالق اسپینوزا» و کتاب «محییالدین ابنعربی؛
چهره برجســته عرفان اســامی» که به این اعتبار میتوان گفت
ایشــان ابنعربی پژوه بودند .همچنین ،درسهای منطق ،کالم
و فلســفه اســامی ،عرفان و از بیکن تا هیوم را در دانشگاه تهران

خود میگوید« :انســانی منزوی و گوشــهگیرم و از شــهرت هم بیزارم.
شاید تحت تأثیر اسپینوزا قرار گرفتم ».در بیان منقبت او آوردن نقلی
از غالمحســین ابراهیمی دینانی اســتاد برجسته فلسفه اسالمی هم
خالی از لطف نیســت که گفته بود« :مــن آرزو میکردم کهای کاش او
در قرن سوم هجری به دنیا میآمد؛ زیرا اگر چنین میشد ،مسیر تفکر
در تاریخ اسالم غیر از این بود ».اساتید فلسفه در گفتوگو با «ایران» از
محسنجهانگیریاستادممتازفلسفهمیگویند.

دید.
اســپینوزا در دانشــگاه و فرهنگ ما خوب فهمیده نشــده اســت
و معتقــدم ،ترجمــهای که ایشــان از کتــاب «اخالق اســپینوزا»
داشتند ،میتواند به این فهم کمک کند.
واقعیــت این اســت کــه ترجمههــای کالســیک در ایــران کمتر
انجــام میشــود و هــر ترجمــه کالســیکی کــه صــورت میگیرد
میتواند بســیار ارزشمند باشــد هر چند که در روایتهای اولیه
از هر اثر کالســیکی ممکن اســت نواقصی وجود داشته باشد .از
این رو ،باید از هر اثر کالســیک چند ترجمه انجام شــود .در این
راســتا میتوان گفــت ترجمه دکتر جهانگیــری از کتاب «اخالق
اســپینوزا» گام مهمــی در فهــم اندیشــههای اســپینوزا در ایران
بود.

تدریس میکردند.
مرحوم جهانگیــری همچنین ،مظهر نظــم و دقت بود؛ طی
ســی ســال ،هیچگاه در کالسهایش تأخیر نداشت و زودتر از
پایان وقت کالس ،کالس را تعطیل نمیکرد .در مورد ایشــان
دکتر رضا داوری اردکانی ،چهره ماندگار فلســفه ،میگوید که
مرحوم جهانگیری ســی سال در دانشــگاه تهران بودند حتی
یــک مورد وجود نداشــت کــه ایشــان برخوردی با همــکاران،
کارمندان یا زیردســتان داشته باشد .مرحوم دکتر جهانگیری
نمونه اعالء از نســل استادانی بود که در روزگار ما کمتر نمونه
و مانندی دارد.

