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حکمت ناصریه ( 1241شمسی)،
ترجمه امیل برنه با همکاری العاذار رحیم موسائی همدانی
همایون محمدشاهی
کتاب حکمت ناصریه نخستین ترجمة کتاب گفتار در روش به کار بررد عقر  1نوشرته
دکارت به فارسی است .این کتاب که با اجازة ناصررادیین شرا در سرا  1۲۷۹قمرر /
 1۲۴1شمسی 1۸۶۳ /میالد در تهرا چاپ شی کوششی است برا آشنایی ایرانیا برا
یکی از مهمترین متو اصلی فلسفة جییی غرب و عصر روشنگر  .این کتراب را امیر
برنه ،منشی سفارت فرانسه در ایرا  ،با همکار ادعاذار رحیم موسائی همیانی ،معررو
به مال الال زار ،از فرانسو به فارسری ترجمره کردنری .ترجمرة ایرن کتراب بره تر ثیر از
فعادیتها کنت دو گُبینو بود که پیشتر با سِمت وزیر مخترار فرانسره چنری سرادی در
تهرا به سر می برد و با شمار از ایرانیا فرانسو دا و اهر انییشره نشسرت هرایی
داشت .گُبینو ،که کتاب سه سا در آسریا او بره فارسری ترجمره شری اسرت ،مررد
دانشرمنی و اهر پررهوهش و نگرارش بررود ادبترره گرررایشهرا نررهادپرسررتانه داشررت و
فعادیت هایش از مکتب فکر و غرض ها سیاسیاش جیا نبود .او چنی فص از کتراب
گفتار دربارة روش رُنه دکارت را در هما نشستها برا جمع حاضر تقریر میکررد ،و
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chercher la vérité dans les sciences. Lib. de la Bibliothèque nationale.
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گفته شی است که آ جمع هم از تقریرات او ت ثیر میگرفتنی .۲گُبینو کره در آ هنگرام
جریا ها فکر موجود در ایرا را بررسی میکرد بسیار مشرتا برود بیانری برا ورود
عناصر جییی فکر اروپایی در ذهن ایرانیا عالقمنی چه اتفاقی می افتی .گُبینو در کتاب
معرو خود ،یعنی ادیا و نحلهها فلسرفی در آسریا مرکری  ۳نره فقر از فالسرفة
هم عصر خود در ایرا سخن می گویری ،بلکره فهرسرتی نسربتا مفصر و دقیر از تمرام
فالسفة ایرانی که از زما مالصیرا تا نیمة دوم قر نروزدهم در ایررا زیسرتهانری و بره
نحو نماینیة جنبهها مختلف سنت فکر ایرانی بود انی ،نام میبرد.
او در نامها که در نوزدهم ما آوری سا  1۸۶۲به کُنت دو پروکش استن اتریشی
مینویسی چنین میگویی:۴
اکنو در اینجا فعادیتی وجود دارد که ما اروپاییا آ را جریا فلسفی مینامیم .این
جریا هم خیلی مشخص است و هم واقعا منحصر به فرد .من تا به حا چنیین نسخه
از نوشتهها متفکرا زنی را جمعآور کرد ام و باز نسخ دیگر را به دست خواهم
آورد .گرایش کلی این متفکرا را میشود تا حیود افالطونی دانست .آیا این امر
عجیب نیست؟

گُبینو با اینکه از وجود سنت فلسفة افالطرونی و یرا نوافالطرونی در ایررا تعجرب
می کنی ،اعتقاد دارد که این سنت کامال رنگ ایرانری بره خرود گرفتره و در واقرع نروعی
فلسفة ادتقاطی است که نمودار از نهاد مرکب و درآمیختة ایرانیا این چنی قرر اخیرر
است و در واقع چنین فلسفها نمیتوانسته است در جا دیگر جی ایررا بره وجرود
آیی .گُبینو در دنبادة نامة مذکور اشار ا نیی به ترجمة رساده گفترار در روش مری کنری و
چنین میگویی:
 ۲نق شی در تاریخ ترجمه در ایرا  ،عبیادحسین آذرنگ برا توضیحات بیشتر ،نک :مجتهی ،
آشنایی ایرانیا با فلسفة جییی غرب ،ص  1۳1به بعی نیی نک :آدمیت ،انییشهها میرزا آقا خا
کرمانی ،ص  1ر  ۲۲۲ ،۶۸منا زاد  « ،نخستین متن فلسفة جییی غربی» ،ص  ۹۸ر .10۷
de Gobineau, A. (1863). Les religions et les philosophies dans l'Asie centrale.
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Comte de Gobineau et le Comte de Prokesch Osten:(1854-1876). Plon. p.231.
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اینها تصور میکننی که فلسفة افالطونی در اروپا مرد است و از کانت و اسپینوزا که
نامشا را شنیی انی صحبت میکننی .اینها میخواهنی که من گفتار در روش دکارت را
برایشا ترجمه کنم ،نه از آ دحاظ که بخواهنی فلسفة اروپایی را رونویسی کننی ،بلکه
از آ جهت که معتقینی در این فلسفه بایی چیی باشی و میخواهنی بیاننی چه چیی
است.

همچنین در کتاب ادیا و نحلهها فلسفی در آسیا مرکی در دو مورد اشار ا
به این ترجمه میکنی .مورد او زمانی است که گُبینو در فص چهارم کتاب خود از
شهرت حاج مُال هاد سبیوار و از رون حوزة او و نیی از جیّ و کوشش پیروا او
برا فراگیر فلسفه سخن میگویی و حتی به آشنایی شخصی خود با چنی تن از
شاگردا و مرییا او اشار میکنی و میگویی برا آشنا کرد ایشا با فلسفة غربی
عالقها به ترجمة کتاب دکارت در او برانگیخته شی است ،سپس مینویسی:
در درجة او برا این گرو است که به کمک خاخام دانشمنی مُال الالزار همیانی
رسادة گفتار در روش دکارت را به فارسی ترجمه کرد ام که مورد عنایت ناصرادیین
شا قرار گرفته و دستور طبع آ را داد است( .هما )۸۳ ،

مورد دوم در فص پنجم کتاب است که میگویی چنی تن از متفکرا هنی با
خوانی آثار از نویسنیگا انگلیسی نحلهها فکر جادب توجهی را بنیا نهاد انی
که در انگلستا و فرانسه سخت مورد استقبا عالقهمنیا قرار گرفته است .سپس
میافیایی از رو کنجکاو هم که شی  ،خواسته است چنی زمینة فکر غربی را در
اختیار ایرانیا بگذارد:
من گفتار در روش را در اختیار ایرانیا گذاشتم .به نظرم رسیی که در میرا نحلره هرا
فلسفی ما هیچ چیی به انیازة این کتاب نمی توانی نتایج غیرمنتظر ا در آ ها ایجاد کنی.
ایرانیا از آ نوعی نیستنی که در روش تجربی زیاد رو کننی و هیچ گا وضعی پریش
نخواهی آمی که افراط در استقرار در ایشا نیازمنی تعیی باشی .از طر دیگر بره نظرر
نمیرسی که ایشا از «فکر میکنم ،پس هستم» به نتیجة اعتیادی برسرنی کره اروپاییرا
میعی هستنی بیا اکتفا می کننی .در واقع ممکن نیست حیس زد که ایشا با این فکرر
چه خواهنی کرد ،ودی در هر صورت احتماال چیی با آ به وجود خواهنی آورد .برار
طادبا فلسفه که با شخص من آشنا هستنی ،عطش فو ادعاد ا بررا شرناختن فلسرفة
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اسپینوزا و هگ دارنی و خواستة آ ها کامال مقبو است  ،زیررا ایرن دو متفکرر روحیره
آسیایی دارنی و نظریة آ ها به نحله ها مورد توجه کشرور آفتراب شرباهت دارد و بره
همین ددی این دو نمی تواننی واقعا عناصر جییی فکر را وارد این کشور کننی( .هما ،
)11۳

قب از اینکه به بررسی گفتهها گُبینو بپردازیم ،بی نیست به نامه دیگر اشار ا
کنیم که باز به دوست خود ،کُنت پروکش استن اتریشی نوشته است .تاریخ این نامه
بیستم ژوئیه  ،1۸۶۲یعنی دو ما بعی از نامها است که قبال به آ اشار کردیم و معلوم
میشود که در این میت گُبینو سخت در کار ترجمة کتاب دکارت بود است .او
مینویسی:
با کما شرمنیگی اعترا می کنم که فلسفة دکارت به نظر من ناچیی و حقیرر مری آیری،
زیرا اینکه انسا متناهی بتوانری از طریر سلسرله ا محاسربة یقینری بره کشرف امرر
نامتناهی توفی یابی ،به نظر من حماقتی است که تا به حا کمتر به مغی انسانی خطرور
کرد است ،اما این نوع فکر چقیر اروپایی است( .هما )۲۳۴ ،

از مقایسة مجموع یادداشتهایی که از گُبینو در مورد ترجمة رسادة دکارت ذکر شی،
میتوا نیت و منظور او را دقی تر فهمیی و نتایج زیر را به دست آورد .به نظر او فلسفة
دکارت از تمام نحلهها فلسفی دیگر اروپایی بیشتر از اوصا فکر غربی برخوردار
است و کوچکترین شباهتی به فلسفهها رایج آسیایی و احیانا اسالمی و ایرانی نیارد
و به همین ددی میتوانی عنصر واقعا جییی وارد شر کنی.
اما چرا نتیجة نهایی خال پیش بینی ها گُبینرو اسرت .کتراب حکمرت ناصرریه در
حیود  1۶۴صفحه است .نام مؤدف «دیاکرت» نوشته شی و شرام مقیمرها اسرت در
پانید صفحه از مترجم و همچنین برخی توضیحاتی که در حاشیة متن و یا در صفحات
مجیا آورد شی است .در صفحة هشتم مقیمه نام کُنت دو گُبینو (کره کانرت دوقوبینرو
نوشته شی است) به عنوا وزیر مختار و ایلچی مخصوص دودت فرانسه نام برد شری
است .مترجم توضیح می دهی که به دالی اتحاد دودتین ایرا و فرانسه بره خراطر گُبینرو
خطور کرد است که بایی کتب فلسفة جییی اروپایی را به فارسی ترجمه کرد .عین متن
کتاب چنین است:
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در خاطر عاطرش رسوخ یافته که کتب فلسفة جیییادت دیف فرنگستا را به دفظ فارسی
ترجمه نمایی و بینادناس شایع شود تا باعث ترقی صاحبا این فنو و طادبا و اربابا
معلومات گردد من جمله کتاب فیض انتساب فیلسو اعظم ادهی دیاکرت نام که در
حکمت ادهی ت دیف نمود و حقای و مراتب را با نکات و امثا و حکایات شیرین و
5
روایات رنگین ادا کرد .

مترجم همچنین متذکر میشود که چو گُبینو شخصرا فرصرت نیاشرته اسرت ،پرس
برا همکار موسیو امی برنه فرانسو را معرفی کرد است  ،گوبینو هیچ گا اشرار ا
به نام هموطن خود ،امی برنه ،نکررد و معلروم نیسرت معلومرات فارسری و اطالعرات
فلسفی این شخص تا چه انیاز بود است.
در صفحة دهم مترجم را آ عازار و رحیم موسائی همیانی مشرهور بره مرال الال زار
معرفی کرد است .و به زبا فارسی ادکن آمیخته به عربی و با دحن ظاهرا متواضرعانه
ترجمة خود از کتاب دکارت را توجیه می کنی و می گویی اگر بره فضر ادهری حکمرا
عادیمقیار و علما ذوادعی و االقتریار در ایرن دودرت جاویری آیرت موجرود و از ایرن
ت دیفات مستثنی هستنی -اگر چه شبها در برابر آفتاب ظهور نیارد و موج حصریر برا
نقش حریر جلو نیارد -مع ذادک چو به حکم حکمت و فراست وجود هرر شریيی برر
عیمش و علم هر چیی بر جهلش شر دارد و هیچ چیی در دنیا بیفایری نخواهری برود،
دذا ترجمة این کتاب سرانجام اگر مفیی هم نباشی ،بیفایی نخواهی بود( .هما )۹ ،
ویژگی زبان دکارت در رسالة گفتار
یکی از کارها مهم دکارت این است که رسرادة گفترار در روش را بره زبرانی سراد و
روشن ،و برخال رسم معمو آ زما به جا التین به فرانسه کره بررا اکثرر مرردم
قاب استفاد بود نگاشت و دحن روایت گونه ا را برا آ انتخاب نمود که این نیری بره
روانی و فهم این اثر بیشتر کمک میکنی .او انییشه را وارد زنیگی عاد انسا ها مری-
کنی و قلم او با سبک نوشتار پرطمطرا و میرسی و قرو وسطایی در تقابلی آشرکار
است .ما در کتاب دکارت خود را در سرزمینی آشنا می یابیم ،در سرزمین انسرا مریر .
نوشتة دکارت ما را به قلب روشنگر می بررد .در اینجاسرت کره نراگییریم بسریار از
 5حکمت ناصریه :ترجمه رسادة دکارت ،رحیم موسایی همیانی ،تهرا  ،1۲۷۹ ،ص  ۸و ۹
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خرافات ،اسرار اثبات نشی  ،اوهام و خیاالت را برا میتی به تعلی درآوریم ترا ببینریم
حقیقتا چه چییهایی داریم که میتواننی واضح و آشکار و قاب اتکا باشنی.
با آنکه تحقیقات دکارت در مسائ علمی و فلسفی بسیار غامض بود ،چو مطادب
را با کما روشنی ادا میکرد بیشتر مردم میفهمیینی و به درک آ ها مشتا میشینی
چنا که بسیار از مردم به سبب خوانی مصنفات او خواها علم گردیینی و کتابخانه
و آالت و اَدوات علمی فراهم کردنی و مشغو مباحثه شینی و با دکارت به مکاتبه
پرداختنی و او با کما سادگی و مهربانی و اهتمام جواب سواالت را مینوشت.
زمینة تاریخی حکمت ناصریه
ترجمة حکمت ناصریه در  1۸۶۳میالد زمانی در تهرا صورت گرفت که بیش از نیم
قر از آغاز رویارویی مستقیم ایرا با غرب میگذشت .چنا که به موازات جنگها
ایرا و روس که حکم نخستین ضربهها بییارکننی از خواب و رکود قرو را داشت،
ترجمه کتب و آثار فرنگی به فارسی در دارادخالفه تهرا و تبریی به دستور عباس میرزا
و میرزا عیسی فراهانی آغاز شی بود.
یک سا قب از ترجمه و انتشار حکمت ناصرریه ،اعتضادادسرلطنه نخسرتین رئریس
دارادفنو کتاب فلک ادسعادت را به رشته تحریر درمی آورد ،رساده ا کره سراسرر در ردّ
اثر ستارگا بر زنیگی آدمیا و سعی و نحس ایام است و نیی بحث هایی در ردّ نظریرات
پیشینیا در مورد افالک براساس نظریات منجّمین غربی و فیییک نیوتونی .چنا که کم-
تر از د سا بعی میرزا تقی خا انصار کاشانی با نوشتن کتاب جانورنامه انییشه هرا
تطور داروین را با تلفیقی از گیارش سلسله ها جانور و گیاهی با استناد بره دور -
ها زمینشناختی برا مخاطبین خود عرضه میدارد.
ترجمة حکمت ناصریه در همین دور و در زمینة چنین تالشهایی از ایرانیا  ،که
آثار خود را سرمش گرفته از عصر روشنگر و عقالنیت غربیِ افراد چو نیوتو ،
کوپرنیک ،هیوم و منتسکیو میدانستنی معنی مییابی .از این رو بیجهت نیست که کُنت
دو گُبینو علیرغم انییشة نهادگرایش مشتا است که اثر این کتاب بنیاد و دورا ساز
که معرّ فکر اروپایی است را بر ذهن ایرانیا ببینی .
این اثر را نخستین بار فرییو آدمیت در انییشة ترقی و حکومت قانو ( 1۳51ش)
معرفی نمود و بعیها کریم مجتهی در سا  1۳5۶به این اثر پرداخته و برا آ نسربت

حکمت ناصریه 55 /////

به سایر آثار فلسفیِ ترجمه شی شر نی تراریخی قائر مری گرردد .ودری محتروا اثرر را
سخت خوا و نامفهوم ذکر نمود و احتما می دهی که کسی در آ دورا چیری از آ
درنیافته است .پس از آ علیرضا منا زاد در فص نامرة ایررا نامره ( 1۳۶۹ش) ضرمن
مقادة ارزشمنی خود چنی صفحه از آ را برا آشنایی مخاطبین میآورد .
ویژگی ترجمه
عالقة مترجم به حکمت از خال عبارات ناقص و نارسا او پییاست و به طور ضرمنی
اشار به این موضوع شی است که پیشرفت علوم و فنو منوط و مشروط بره پیشررفت
و رون حکمت است .چهرار صرفحة آخرر مقیمره بره شرر مجمر زنریگی دکرارت
اختصاص داد شی است و در معرفی فلسفة او چنین آمی است:
مشرب او به خال حکما سوفسطانیا بود که انکار بییهیات مینماینی و خال رأ
حکما سینیک ملقب به کلبیو تبعه دیاجونس که به کلی از نعما دنیو اعتیا
یافته و همچنین مخادف رأ حکما حسبیه ،بلکه مشارادیه هیچ چیی را بیو تفحص
و تجسس کام صحیح نمیدانی و هیچ چیی را هم منکر نیست ،مگر اینکه تفحص
جایی میدانی( .هما )1۴ ،

احتما میرود تمام این قسمت یا توس خود گُبینو یا امی برنه در اختیار مترجم
گذاشته شی است ،زیرا از متن ترجمه و حواشی برمیآیی که نه تنها مترجم از فلسفة
غربی هیچ اطالعی نیاشته ،بلکه اصطالحات فلسفة اسالمی را هم به درستی نمیدانسته
است .رو هم رفته در تمام موارد نه فق ترجمة کتاب نارَسا و مبهم است ،بلکه اغلب
معنی عبارات هم عوض شی و کامال پییاست که مترجم نه به زبا اصلی کتاب مسل
است و نه به سبک نگارش فارسی .انتخاب اصطالحات معاد یکیست نیست و اغلب
اصطالحات فنی بیو در نظر گرفتن معانی فلسفی خاص آ ها ترجمه شی است.
گاهی هم از کلمات بسیار ثقی و نام نوس در ترجمة دغاتِ بسیار عاد و متیاو
استفاد شی است .با این حا احساس نمیشود که مترجم رفع تکلیف کرد باشی،
حتی از توضیحات او چنین برمیآیی که کار خود را به جیّ گرفته و تمام کوشش خود
را به کار برد است .
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از آنچه گذشت می توا نتیجه گرفت که در هر صورت اگر هم مطاب تصرور گُبینرو
ممکن بود گفتار در روشِ دکارت به نحو اذها متفکرا ایرانی را متوجه خود سرازد،
متن فارسیِ حکمت ناصریه طور نبود که چنین کار را امکا پرذیر سرازد .بعیری بره
نظر می رسی که خواننیة ایرانی (هر قیر هم تییهوش و وارد بره مسرائ فلسرفی فررض
شود) توانسته باشی از ورا عبارات نارَسا و کلمات نام نوس مرال الالزار اهمیرت فکرر
دکارت و قیرت روش او را دریابی ،یا حتی متوجه منظور کلی او گردد .
با توجه به اینکه رسادة گفتار دکارت با چنین متن و شیوة ترجمها کامال ناشناخته
باقی خواهی مانی ،پس فلسفة او به هیچ وجه نمیتوانسته است ت ثیر در ایرا بگذارد.
گُبینو احتما میداد که این ترجمه در آینی نتایج غیرمنتظر ا به بار آورد ،و این
تصور در عم به وقوع نپیوسته است و به همین ددی امروز بعی از گذشت  1۴0سا
نمیتوا از نتایج مطلوب و یا احیانا وخیم آ مطلبی گفت و به بررسی ت ثیرات آ
پرداخت .
گفتار در روش دکارت دو بار دیگر به فارسی ترجمه شی که آخرین و معرو ترین
آ از محمیعلی فروغی است که در سا  1۳10ضمیمة جلی او کتاب سیر حکمت در
اروپا به چاپ رسیی .میتوا تصور کرد که مرحوم فروغی از خال نامهها و کتابها
گُبینو نیی از وجود این ترجمة ابتیایی مطلع گشته و همین موضوع او را تشوی به
ترجمة مجید این کتاب کرد است و اگر فق یک بار به حکمت ناصریه اشار کرد ،
کامال گوا عیم اعتبار این کتاب در نید و است .اما دومین ترجمه از شیخ محمود
کرمانی ملقب به افض ادملک است که آ را در  . 1۳۲1تحت عنوا نط از متن
ترکی برگردانی است .این ترجمه تاکنو به چاپ نرسیی و نسخة خطی آ در کتابخانة
ملک در تهرا موجود است.
در پایا قسمتی از رساده گفتار ،ترجمه مُال الالزار و ترجمه هما بخش توس
محمیعلی فروغی را به عنوا نمونه میآوریم.
فصل اول رساله گفتار ،ترجمه مال الالزار
معاش چیی است که در جها اَحسن منقسمات است ،به جهت ایرنکره جمیرع نراس
چنین تصور می کننی و می پنیارنی که به قیر مایحتاج علریهم ،معراش و عقر ضررور
امورات دینی و دنیو را دارنی .و به همین مالحظه به این قیر قرانع هسرتنی و جهری و
اهتمام در ترقی و تحصی زیادتر نمی نماینی .و احتما نریارد کره در ایرن خیرا خرب
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کرد باشنی و بر ایشا مشتبه شی باشی و از اینکه می تواننی فی مابین ح و باط تمیری
بیهنی مشاهی می شود .این مسما معاش و جمیع ناس در امتیاز ح و باطر مسراو
باشنی.
و اختال اعتقادات ما ،بر این تنها جار نیسرت کره اشرخاص در معراش و قرانو
ترجیح بر یکییگر داشته باشنی ،بلکه خیاالت خود را منشرعب بره چنری طریر منظرور
داریم از این سبب اشیاء را مقار یکییگر مالحظه نمی کنیم ،زیرا کره کرافی نیسرت کره
شخص حکمت خوب داشته باشی ،عمیة معقودیت آ اسرت کره حکمرت را بره موقرع
معمو دارد .اروا مکرمه و نفوس کریمه عادی فطرت هم ،قاب افعا قبیح و مسرتهجن
و هم مستعی اعما حسنه و شایسته میباشنی .اشخاصی که به متانت و آهسرته را و بره
جاد مستقیم میرونی میتواننی سریعتر از این طری مسرافت نماینری بره را راسرت ،بره
شرطی که علیادتروادی و آهسرته بره را راسرت برونری از آ اشخاصری کره مسرارعت
مینماینی و به جاد معوج میرونی .
خود من هرگی یقین نیاشتم و مستقال تصور نکردم کره عقر مرن از عقر سرایرین
مستقیم تر باشی و بسیار می داشتم و شای بودم که خیا من به حیثیتی سریعتر و زعرم
من واضحتر یا حافظه من قو تر از دیگرا باشی .
و خاصیتی و چیی با خواصی دیگر نمی بینم مگر آ چیی هایی که برا تکمیر عقر
به کار نمی آینی .دانشور و عق و هوش باعث است که ما را رتبة انسانیت عطا می کنی
و امتیاز فی مابین ما که حیوا ناطقیم و حیوا ها غیرنراط مریگرذارد .و مریخرواهم
چنین پنیارم که هر شخصی را آ هوش و عق به سرحی کما موجود باشی.
می خواهم که اقتیا نمایم مواف زعم اکثر فلسفه و حکما ادهری کره مری فرماینری
زیاد و نقصا است فی مابین اعراض اشخاصی که از نوع واحی نی امرا نره در هیاکر و
جوهر و نوع اشخاص جنس واحی .مخفی نمانی که خیادم این است که بخت من خیلری
مساعیت نمود .هنگام جوانی که به طر تعم در تفکرات و انییشه ها هیایت نمرود و
از این تفکرات و رویهها ،قاعی و تیبیر مترتب ساختم که از آ تربیتها چنین مری-
نمایی که می توانم به تیریج بر وقو و معرفت خود بیافیایم و انیکانیک ترقی یرابم و
تا آخر مرتبه برسم.
اگر حی اعتریا عقر و قصرور اسرتمرار عمرر مرن فرصرت دهنری کره بره وقرو
امتحا ها خود استنباط کرد ام می میکنم به طرز ریب و شبهه ،نه اینکه به طور یقرین
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در عقیی مستق ادرأ باشم .چو این طور بهتر از آ است کره خرودرأ و خودپسرنی
باشم .و هرگا به دیی بصیرت فلسفی و بیتعصبی بر افعا نراس مالحظره نمرایم ،هرر
آئینه می بینم که هیچ فعلی بیهود و بی فایی نیست .و بسیار خشرنود و راضری ام از ایرن
کسب ترقی و تفحص و تجسس حقیقی که نمود ام چنین درک می کنم و امیریوارم کره
زما مستقب  ،اگر درمیا مشاغ اشخاص القیی ،شغ نیک و مضبوط و برامعنی یافرت
شود ،با جرأت تمام باور میکنم همین است که من تجسس کرد ام .
ترجمة محمدعلی فروغی از همان قسمت
میا مردم عق از همه چیی بهتر تقسیم شی است چه هر کس بهرة خود را از آ چنرا
تمام می دانی که مردمانی که در هر چیی دیگر بسیار دیرپسنینی ،از عقر بریش از آ کره
دارنی آرزو نمی کننی و گما نمی رود همه در این را کج رفتره باشرنی بلکره بایری آ را
ددی دانست بر اینکه قوة درست حکم کرد و تمیی خطا از صواب یعنی خرد یرا عقر
طبعا در همه یکسا است و اختال آراء از این نیست که بعضی بریش از بعرض دگرر
عق دارنی بلکه از آ است که فکر خود را به روش ها مختلف بکار می برنی و منظرور
واحی در نظر نمی گیرنی ،چه ذهن نیکو داشتن کافی نیست بلکه اص آ است که ذهرن
را دست بکار برنی و نفوس هر چه بیرگوار باشنی همچنرا کره بره فضرای بریر را
می تواننی یافت به خطاها فاحش نیی گرفتار می تواننی شی و کسانی که آهسته میرونری
اگر هموار در را درست قیم زننی از آنا که میشتابنی و از را راسرت دور مریشرونی
بسی پیشتر میرونی.
من دربارة خود هرگی گما نبرد ام که ذهنم از هیچ جهت درست تر از اذهرا عامره
باشی بلکه غادبا آرزومنی شی ام که کاش ماننی بعضی کسا فکرم تنی یا خیادم واضرح و
روشن و یا حافظه ام وسیع و حاضر می بود و جی این صفات چیی نمی دانرم کره بررا
کما ذهن به کار باشی ،چه عق را چو حقیقت انسانیت و تنهرا مایرة امتیراز انسرا از
حیوا است در هر کس تمام می پنیارم و در این باب پیرو عقیی اجماعی حکما هسرتم
که می گوینی کمی و بیشی در اعرراض اسرت و در هرر نروع از موجرودات صرورت یرا
حقیقت افراد بیش و کم نیارد.
اما باک نیارم و می گویم که به گمانم طادعم یار بود و در روزگار جوانی به را هایی
افتاد ام که مرا به نظرهایی و اصودی رهبر نمود و به آ واسرطه روشری بررا خرود
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درست کرد ام که می توانم به آ روش انیک انیک بر معرفتم بیافیایم و کم کرم آ را بره
باالترین مرتبه ا که ذهن ضعیف و عمر کوتا مرن امکرا وصرودش را محتمر اسرت
برسانم ،چه هم اکنو بهر هایی از آ برد ام که هر چنری در احکرامی کره دربرارة خرود
می کنم می خواهم بیشتر به جانب شک متمای باشم تا غرور و چو به دییة حکیم بره
کارها همه مردم می نگرم تقریبا هیچ یک نیست که به چشمم دغو و بیهرود نیایری .برا
این همه از پیشرفت هایی که به گما خود در جستجو حقیقت کرد ام بسی خرسنی
دارم و برا آینی همچنا امیی وارم که می توانم باور کنم که اگر در میا مشاغ بشرر
شغلی درست نیکو و مهم باشی آ است که من برگییی ام.
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