یادگار سنت احترام به علم
در فرهنگ ایران
به یاد دکتر محسن جهانگیری

127-123

فاطمه مینایی

سالیسُام،مشـارۀدوم،خــــــــــــردادوتیــــــــــــــــــر1398

176

123

دکتر محسن جهانگیری استاد فلسفۀ دانشگاه تهران اول اردیبهشت  1398در نودسالگی
یگــذرد ،آنچه بیش از همه به چشــم
از دنیــا رفــت .در این مدتی که از درگذشــت ایشــان م 
میآید ،یاد اخالق و منش اســتاد اســت از جانب شاگردان و همکاران و کسان دیگری که
بهنحوی با ایشان سروکار داشتهاند .در این یادداشت کوتاه قصد تمرکز بر این جنبۀ دلپذیر
از وجــود آن انســان متعهــد و آرام و فروتــن را ندارم و مروری بر کارنامۀ علمی ایشــان را هدف
اصلی قرار دادهام.
دکتــر جهانگیــری در ضیاءآبــاد (زیابــاد) قزو یــن بــه دنیــا آمــد؛ هــر چنــد از جانــب پــدر تبار
بختیــاری داشــت .پــس از تحصیالت ابتدایــی در زادگاه ،بــه آموختن علوم دینــی در قم و
اصفهان پرداخت و از محضر بزرگان حوزه بهره برد .ایشــان همزمان فلســفۀ اســامی خواند
و همــراه ســیدجاللالدین آشــتیانی و امام موســی صدر در درس اســفار عالمــه طباطبایی
شــرکت کرد .از ســوی دیگر در تهران تحصیالت متوســطه را تمام کرد و انگلیســی آموخت
و در دانشســرای عالــی و همچنیــن در دانشــکدۀ علــوم معقــول و منقــول دانشــگاه تهــران
نــزد اســتادانی ماننــد غالمحســین صدیقــی و سیدحســن تق ـیزاده و بدیعالزمــان فروزانفر و
سیداحمد فردید درس خواند .پس از گرفتن دکتری فلسفۀ جدید از گروه فلسفۀ دانشکدۀ
ادبیات دانشگاه تهران ،همانجا به تدریس و تحقیق مشغول شد.
متناســب با همین تحصیالت دوگانۀ ســنتی و جدید ،کارهای دکتر جهانگیری را میتوان
بــه دو دســتۀ کلــی تقســیم کــرد :آثــاری در حوزۀ علــوم و معارف ســنتی اســامی و آثاری در

معرفــی فلســفۀ غــرب .از دســتۀ اول مشــهورترین تألیــف او کتــاب محییالدیــن ابنعربی
چهرۀ برجستۀ عرفان اسالمی است (چاپ نخست)1359 ،؛ تحقیقی جامع در ترازی باال
کــه بــه زبانهای عربی (بیــروت )2003/1414 :و اردو (الهور :ادارۀ ثقافت اســامیه)1989 ،
نیــز ترجمــه شــده اســت .تصحیــح کتاب کســر اصنــام الجاهلیــه مالصــدرا (تهــران :بنیاد
حکمــت اســامی صــدرا  )1381کار دیگــر او در این حوزه اســت .از دســتۀ دوم مهمترین و
ماندگارتریــن کارهــای دکتر جهانگیری ترجمۀ آثاری از اسپینوزاســت کــه دکتر جهانگیری
او را تحســین میکرد و «عمیقترین و دقیقترین فیلســوف پس از دورۀ رنسانس» میخواند.
(جشننامه ،ص  )20برگردان کتاب مهم اسپینوزا ـ اخالق (مرکز نشر دانشگاهی)1364 ،ـ با

مقدمه و حواشی عالمانه و مفید و همچنین برگردان شرح اصول فلسفۀ دکارت و تفکرات
مابعدالطبیعی (انتشــارات ســمت )1382 ،هر دو باز از اســپینوزا ،ترجمههای منتشرشــدۀ

اوســت از آثــار این فیلســوف مهــم دورۀ جدید .اســتاد ترجمهای هم از رســالۀ دین و دولت
(رســاله الهیاتــی ـ سیاســی) اســپینوزا دارند که هیچوقت برای انتشــارش اقدامــی نکردند و
در گفتگویی که در ابتدای جشننام هشــان (انتشــارات هرمس )1386 ،چاپ شــده است
اعــام کردنــد« :انتشــار ترجمۀ آن را به صالح خــود و جامعه نمیدانــم»( .ص  )21امیدوارم
اکنــون صــاح کار تغییــری کــرده باشــد و ایــن متــن ارزشــمند بــه همــت صاحبذوقی در
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دســترس عموم قرار بگیرد؛ چراکه ترجمههای دیگری از بخشهایی از این اثر منتشــر شــده است و در هر حال ،انتشار
این کتاب کالســیک و بســیار مهم ،زیانی برای کســی در بر نخواهد داشــت .ترجمۀ مهم دیگری که دکتر جهانگیری
به انجام رســانده ،اما چاپ نکرده ،نقد عقل محض کانت اســت که پایاننامۀ کارشناســی ارشــد ایشــان بوده اســت.
این متن هم اگر منتشــر شــود ،برای اهل نظر مفید خواهد بود؛ چراکه هر چند حاصل قلم دورۀ جوانی ایشــان و آشنایی
آن زمانشــان با فلســفۀ کانت است ،نفس اینکه کسی با دانش سنتی و فضل فارسیدانی به برگردان اصطالحات این
متن سرنوشتساز در تاریخ فلسفه پرداخته باشد شایستۀ توجه است و میتواند محل تأملی برای فهم بهتر و سنجش

نسبت سنت فلسفی ما با فلسفههای جدید باشد .یکی دیگر از تألیفات دستۀ دوم آثار ایشان ،کتاب احوال و آثار و
آراء فرانســیس بیکن (شــرکت انتشــارات علمی و فرهنگی )1369 ،اســت که ترجمهای عربی هم از آن با نام فرنسیس
بیکــون آراؤه و آثــاره وجــود دارد( .بیــروت :دارالهادی )2005/1426 ،آخرین کتابی که از دکتر جهانگیری منتشــر شــد،

1

تألیفی اســت با نام ســه فیلســوف غرب ،بیکن ،هابز و اســپینوزا (دانشــگاه تهران )1397 ،که بنا بوده بخشــی از طرح
تدوین جمعی تاریخ فلسفۀ غرب باشد ،اما با نافرجامماندن آن طرح ،جداگانه انتشار یافته است .این کتاب رویکرد
تاریخی ندارد و به صورت موضوعی تدوین شده است.
عالوه بر تألیف و ترجمۀ کتاب ،دکتر جهانگیری مقاالت بســیاری ـ باز منطبق با دو دســتۀ کلی پیشگفته ـ نوشــتند.
مقــاالت ایشــان ابتــدا در یــک مجلــد ( )1383و ســپس در ســه مجلــد جداگانــه ( ،1390به کوشــش زهــرا قزلباش) در
انتشــارات حکمــت به چاپ رســیده اســت .تــک مجلد ّاول با عنــوان مجموعۀ مقاالت :بیســت مقاله ،نوشــتههایی
دربارۀ جنبههای گونا گون فلســفۀ اســپینوزا و بیکن تا مقاالتی در حوزۀ فلســفه و کالم و عرفان اســامی را در بر دارد و از
این لحاظ نمایانگر روحیه و نوع کار مؤلف اســت .در ســهگانۀ بعدی مقاالت طبق موضوع منظم شــده و هدف از آن
گردآوری همۀ مقاالت مؤلف در یکجا بوده اســت .مجلد ّاول با عنوان مجموعه مقاالت  :1کالم اســامی انتشــار یافته
ً
اســت .تنوع موضوعی این مجلد در عین وحدت حوزۀ پژوهش با مروری بر عنوان مقاالت مشــخص میشــود .مثال در
این مجموعه هم بحثهایی دربارۀ سران اندیشۀ معتزلی ،واصلبن عطا و ابوالهذیل عالف و جاحظ میبینیم و هم

مقالهای دربارۀ مؤســس مذهب مهم ضدمعتزلی ،یعنی ابوالحســن اشــعری .مجلد دوم با عنوان مجموعه مقاالت :2
ن عربی ،شیخ بهایی و
عرفان و فلســفۀ اســامی مشتمل است بر مقاالتی از جمله دربارۀ ابنسینا ،حکمت اشراق ،اب 
مالصدرا .مجلد سوم با عنوان مجموعه مقاالت  :3فلسفۀ غرب انتشار یافت ه و عمدۀ مقاالت آن دربارۀ فلسفۀ بیکن
و اسپینوزاست .در این مجموعه مقالهای هم آمده است با عنوان «اینشتین پیرو اسپینوزا».
دکتــر جهانگیــری همانطــور که از این مــرور آثار برمیآید ،اهل تحقیــق بود .وی در ســال  1376در پایان مقدمۀ چاپ
دوم اخالق اسپینوزا نوشت:
از قــادر ّمنــان مســئلت دارم که ایــن کمترین را بیشازپیش موفــق گرداند تا این روزهای واپســین عمر
خود را در نشر فرهنگ و معارف بشری بگذرانم.
خوشــبختانه بیش از بیســت ســال بعد از این تاریخ و تا روزهای پایانی عمر ،اســتاد به تدریس و تحقیق مشــغول بود.
روحیۀ پژوهش او در همین مقدمه پیداست .او از کتابهایی دربارۀ اسپینوزا یاد کرده که در فاصلۀ دو چاپ ترجمه
(از  1364تا  )1376به زبان فارســی انتشــار یافته اســت؛ از جمله ترجمۀ دکتر محمدحسن لطفی از بخش اسپینوزای
کتــاب فیلســوفان بــزرگ یاســپرس .بهطورکلی تحقیقــات دکتر جهانگیری بهویژه در حوزۀ معارف ســنتی آثاری اســت
ً
معتبــر و اصیــل که از تکــرار معلومات معمول فراتر میرود .مثال در مقاالت دربارۀ نظا م وجوه گوناگونی از اندیشــۀ او ،از
نظرش در رد جوهر فرد تا آرایش در اصول فقه ،کاویدهشــده اســت .دکتر جهانگیری همانطور که از فهرســت آثارشان
 .1شایاندقت است که پس از درگذشت استاد جهانگیری ،در برخی رسانهها در فهرست آثار ایشان اشتباهی صورت گرفته و کتابهایی بهویژه در فقه به ایشان
نســبت دادهاند که از نویســندۀ دیگری همنام ایشــان اســت .برای کتابشناسی درســت رجوع کنید به جشننامۀ دکتر محســن جهانگیری (انتشارات هرمس،
1386؛ ص  )34-27و مجموعه مقاالت بزرگداشت استاد دکتر محسن جهانگیری( .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،اسفند 1390؛ ص )301-271 ،246-241
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پیداســت ،بهطورخاص به تاریخ کالم توجه داشــتند .ایشــان در کنار کارهایشــان دربارۀ فلســفه و عرفان ،تحقیقات
بســیاری در قالــب مقالــه دربارۀ موضوعات کالمی ،مانند بحــث جبر و اختیار ،و مباحث تار یــخ کالم ،مانند ارجاء و
مرجئه ،قدریان نخستین و صاحبنظران کالم قدیم به انجام رساندهاند .این جنبه از آثار ایشان نزد آشنایان با تاریخ
اندیشــههای اســامی قدر و ارج خاصی دارد؛ زیرا پژوهشــگران ما اغلب به تاریخ فلســفه و عرفان اسالمی میپردازند و
پژوهش در تاریخ کالم اسالمی که از قضا اهمیتی فوقالعاده در فهم تاریخ اندیشهها در عالم اسالم دارد ،بهطورعمده
مغفول میماند و حتی آنها که به کالم میپردازند نیز چندان توجهی به تاریخ تطور مباحث کالمی ندارند.
دکتر جهانگیری اهل درس و بحث بود ،به معنای سنتی آن و در جلسات درس فلسفۀ اسالمی بر علوم قدیم به سبک
تکــرار و تلقیــن تأ کیدهایی میکرد که برای دانشــجوی بیگانه با فضای ســنتی غریب مینمود« :متــن را با صدای بلند
بخوانید و اعرابش را اظهار کنید» .برای مثال ایشــان در تدریس فلســفۀ مالصدرا از دانشجویان میخواست که در کنار
خوانــدن متــن المشــاعر ابیاتــی از منظومــۀ ســبزواری را از بر کنند .گاهــی نیز برای پیدا کــردن فرقهای ظر یــف واژههای
نزدیــک بــه هــم در زبــان عربی نمرۀ تشــویقی تعیین میکرد .از دیگر شــیوههای ایشــان ایــن بود که نهفقط به مناســبت،
در اثنــای مباحــث مصرعهــا یــا ابیاتی جهت تنبه میخوانــد« :هیچکس از پیش خود چیزی نشــد»« ،ما همه هســتی و
ً
هستیها نما /تو وجود مطلق و هستی ما» ،حتی از دانشجویان هم ،بهویژه در دورههای پایینتر و مثال دورۀ کارشناسی،
میخواست که شعر حفظ باشند وبرای نمونه برای درست ازبرخواندن غزلی از حافظ تشویقشان میکرد .به دانشجویان
ً
ً
دورۀ کارشناســی تأ کیــد میکرد ســیر حکمت در اروپای محمدعلــی فروغی را هم حتما بخوانند ،نه الزاما برای کســب
اطالعاتی که در جاهای مختلف در دسترس بود ،بلکه برای بهترآموختن زبان فارسی و توانایی نگارش به این زبان.
دکتــر جهانگیــری اهــل علــم بود؛ به معنایی بســیار کهن و ریش ـهدار .در دیباچۀ کتاب فرانســیس بیکن (ص ســیزده)
میخوانیم:
درود بیپایــان بــر پیامبران الهی بهویژه بر افضل آنــان محمدمصطفی و خاندان و یاران و پیروان پاک او
باد که بیش از دیگران به ستایش علم و دانش پرداخت و به علما و دانشمندان ارج نهاد و امت خود
را به کسب علم از هر جایی و از هر زبانی هدایت فرمود.
در نوشتۀ دیگری آوردهاند:
تاریخ شــهادت میدهد که ملت مســلمان و فرهنگدوست ایران همواره طالب علم و حکمت بوده
ً
اســت و  ...اصوال برای علم و حکمت اصالت و اســتقالل قائل شــده و عالمان و حکیمان را بدون
ً
توجــه بــه زبــان و ملیت و دین و مذهب بلکه صرفا به خاطر علم و حکمتشــان گرامی داشــته اســت.
(بیست مقاله« ،سقراط حکیم از دید حکمای ایرانی» ،ص .)11
او بــه ایــن معنا یادگار ســنت دانشدوســتی و احتــرام به علم در ایران بود؛ ســنتی که به او اجــازه داد در عین پرداختن
بــه علــوم حــوزوی تا حد اجتهاد ،علم را بــه هیچ حوزهای محدود نداند و تداوم کنجکاو یهای دیرینۀ فرهنگســازان
تمدن اسالمی باشد.
دکتر جهانگیری به معنای خاصتری هم اهل علم بود ،علم تجربی .توجه او به فلسفۀ بیکن از همین جهت بود:
ً
اگرچه او را اخالقا شــخص چندان شایســته و قابلاحترامی نیافتم ،راه و روش و اندیشــه و فلسفهاش
را پســندیدم و نظر به مضمون حدیث شــریف «التنظر الی من قال وأنظر إلی ما قال» ســزاوار تحقیق و
تحریر تشخیص دادم( .فرانسیس بیکن ،ص چهارده)
جالب اســت که او در عین عالقه به پژوهش در عرفان ،گرایشــی آشــکار به مشرب تجربی داشت .بهجز نوشتههای او
ّ
دربارۀ بیکن ،مقالۀ «جاحظ» در دانشــنامۀ جهان اســام و مقالۀ «نظام ،نخســتین فیلســوف مســلمان» از شــواهد این
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ناریا گنهرف رد  ملع هب مارتحا تنس راگدای

گرایش است.

2

اینکــه بــا وجــود شــیفتگی دکتــر جهانگیــری به دانشهــای نو و تألیــف و ترجمههــای فراوان دربارۀ فلســفۀ غــرب ،چرا
آثار او بیشــتر تداوم ســنت به نظر میرســد تا معرفی روش یا رویکردی نو ،پرسشــی اســت شــایان تأمل و بررســی .دکتر
جهانگیــری خــود هیــچ توهمی دربــارۀ نــوآوری و نظریهپردازی نداشــت 3و میتوان گفت ،بهشایســتگی ،بیشــتر ادامۀ
ً
ضدمدرسی بیکن خود از قضای روزگار لحن
سنت علمجویی در ایران بود .آیا اینکه نوشتههای او مثال دربارۀ فلسفۀ
ِ
مدرسی دارد ،به فقدان دید تاریخی برنمیگردد؟ آیا به نوع دیگری از مواجهه با فلسفههای غربی نیاز نداریم که در آن
بیشــتر از پاســخها و نظریهها ،مســئلههای هر فیلســوف درون زمینه و زمانهاش برجسته شــود؟ آیا عالقۀ ستودنی نسل
او به علوم محدودیتی اساســی نداشــت و آن این نبود که علم تجربی را بیشــتر در علوم طبیعی میجســتند و جدیتی
در پیگیری علوم انســانی با دســتاوردهای متحولکنندهاش نداشــتند؟ برای تعیین نسبت خود با میراث فلسفیمان
اینها پرســشهایی اســت که نمیتوانیم نادیده بگیریم و البته که با وجود این پرســشها ،قدر و ارج کسانی مانند دکتر
جهانگیری که سنت فلسفه و چراغ دانشدوستی را در کشور ما زنده نگه داشتهاند ،معلوم و مسلم است؛ مسئله این
اســت که با پیش چشمداشــتن تالشهای این معدود اســتادان کنجکاو نیکنام ،در ادامۀ راه آنان چگونه میشود در
عین بهرهمندی از فضایل سنتی ،دنیای جدید را بهتر و بیشتر و موفقتر شناخت؟
مایلــم ایــن نوشــتۀ مختصر را بــا یادآوری دو نکته دربــارۀ روحیه و رویکرد دکتر محســن جهانگیری به پایــان ببرم .یکی
اینکه او در عین کنجکاوی بیغرض و شــیفتگی نســبت به علم و اندیشــۀ جدید ،با اتکا به پشتوانۀ سنت پیشگفتۀ
علمدوســتی و دانشطلبــی ،مرعــوب هــر چه از «خارج» میآید نبود و این را در عمل نشــان م ـیداد .او که گزیدهاش از
متون فلســفی به زبان انگلیســی( 4انتشــارات ســمت )1368 ،که کتاب درســی رشــتۀ فلســفه بود ،دربارۀ پژوهش در
سنت اسالمی بهصراحت گفته است:
ً ً
من ،و امثال من ،قاعدتا مثال ابوالحســن اشــعری یا ابنســینا را باید بهتر از یک غربی بشناسیم .برای
مــن آنچه قطبالدین اشــکوری شــاگرد میرداماد دربارۀ اســتادش میگوید معتبرتر از تشــخیص یک
ً
خاورشناس مثال پروفسور هانری کربن است( .جشننامه ،ص )25
نکتۀ دوم که باز با همین مطلب پیوند دارد ،مهر میهن و ایراندوســتی عمیق اوســت ،در کنار دینداری متشــرعانه.
استاد جهانگیری وقتی در مرور خاطرات کودکی خود دربارۀ تأثر از اشغال ایران به دست متفقین میگوید (جشننامه،
ص  )15-14و وقتــی نگرانــی خــود را از وضــع کنونی زبان فارســی «که ســند هویت ملی و مذهبی و آبــرو و اعتبار ملت
و مملکت ماســت» به زبان میآورد و از هجوم واژههای انگلیســی به زبان فردوســی و ســعدی و حافظ گالیه میکند،
زبــان گویــای نســلی اســت که بــا تمام وجود میکوشــیدند از این زبــان و این فرهنگ پاســداری
(جش ـننامه ،ص ِ )26
کنند و امیدوارم برکت کوششها و آرمانجوییهایشان همیشه با ما باشد .استاد ما دکتر محسن جهانگیری نمایندۀ
روحیــه و نگرشــی بــود کــه چهبســا در روزگار مــا به خطر افتــاده باشــد .او نمایندۀ ارزشهای یک ســنت بــزرگ و زنده و
دانشدوست بود و تجسم آن در روزگار جدید .شاید ایشان به معنایی خاص چندان اهل تحلیل فلسفی نبودند ،اما
اگر فلســفه دوســتداری دانش به معنای عام باشــد ،در برابر تحجر و جمود و توهم بینیازی از دانش ،دکتر جهانگیری
ً
قطعا اســتمرار روحیۀ فلســفی ســنت ما در دورۀ جدید بود؛ روحیهای که میکوشد هم خود را بیشتر بشناسد و هم علم
و دانش و بینش را از هر کجا که میشود و نزد هر کس که باشد فرابگیرد.
 .2حدود دو ســال پیش ،دکتر جهانگیری در جلســۀ اهدای کتابهای خود به کتابخانۀ بنیاد دائرةالمعارف اســامی از دکتر محســن هشــترودی یاد کردند و اینکه
در درسهایشــان در دانشــگاه ملی شــرکت میکرده و دربارۀ نسبیت اینشتین از ایشان ســؤال کردهاند( .این هم گفتنی است که در همان جلسه دکتر جهانگیری
ضمن اشــارهای ظریف به برخورد با فردی مصری که در کتابخانۀ بادلین آ کســفورد دربارۀ فقه حنفی تحقیق میکرده ،چون آن کتابخانه از االزهر مجهزتر اســت،
بر اهمیت گردآوری منابع تأ کید میکردند).
 .3مجموعه مقاالت بزرگداشت استاد دکتر محسن جهانگیری ،ص .19
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