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 چکیده

اند تههای جدید پرداخهایی که در دورۀ قاجار به فلسفهرغم تصور اولیه، نوشتهبه
ۀ دورآمده قصد آموزش فراهمها، تنها كتابی كه بهاند. از میان این نوشتهاندک

 است. این دست ما رسیدهکه نسخۀ خطی آن به نام دارد اصول حکمت فلسفه
 الدوله به فارسی از یکمیرزاعبدالغفار نجم قلمای است به متن در اصل ترجمه

طور خاص برای تدريس در کتاب درسی فرانسوی. احتماالً او کتاب را به
باره در دست نیست. باشد؛ هرچند اطالعی در اینکرده مدرسۀ دارالفنون ترجمه

ان آموان سال آخر دبیرستۀ فرانسوی کتابی است مفصل که برای دانشاما نسخ
است. های ابتدایی آن را ترجمه کردهبود و مترجم فقط بخش نوشته شده

ـ نجم ـ آشنایی چندانی  چونهمالدوله ـ اغلب مترجمان آثار فلسفی در دورۀ قاجارـ
ظر دارد ین مقاله در نکه خود نیز بدان تصریح دارد. ااست؛ چنانبا فلسفه نداشته

ضمن معرفی این ترجمه، با رجوع به متن موجود و مطابقت آن با کتاب فرانسوی 
 مترجمِ آن بپردازد. اجمال به دیدگاهبه

 .الدولهنجم ،کتاب درسی، آموزش فلسفه، دورۀ قاجار: هاژهکلیدوا
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 مقدمه

مجالس درس فلسفه در دهند که قاجار نشان می مانده از دورۀهای برجایگزارش
و فیلسوفان سنتی، که  (90گوبینو، ص ـ :از جمله نک) شهرهای بزرگ ایران برقرار بوده

که اند؛ چنانشدند، مورد عنایت و حمایت شاه قرار داشتهعمدتاً حکما خوانده می
شاه در اوایل این دوره از مالعلی نوری، شارح فلسفۀ مالصدرا، دعوت کرد که فتحعلی

ر ین امس خود را از اصفهان به تهران منتقل کند؛ هرچند او با عذرِ پیری از امجلس در
جای خود به پایتخت بهق 1237در ه زنوزی را مالعبداللّ امتناع کرد و شاگرد مبرزش

و  رونق گذاشته، فلسفه در تهران رو به. با استقرار مالعبداللّ(750)نصر، ص فرستاد
گذاری شد. در همین دوران، شود پایهن شناخته میچه با عنوان مکتب فلسفی تهراآن

مدارسی هم با شیوۀ آموزش جدید، ابتدا توسط مسیونرهای غربی و سپس درباریان و 
ین اول هایکتابهای سیاسی و فرهنگی تأسیس شد. از برنامۀ درسی و محتوای چهره

های سط نهاددانیم؛ هرچند اطالعات ما از مدارسی که تومدارس جدید بسیار اندک می
تر است. هما ناطق از ی بیشها کمدلیل سابقۀ آنبه ،مسیونری مسیحی برپا شد

قات است. در تحقیبارۀ این مدارس در دورۀ قاجار تحقیق کرده گرانی است که درپژوهش
رۀ که در دواو بعضاً به تدریس فلسفه در این مدارس نیز اشاراتی هست. از جمله این

های ارومیه، در کنار دروسی چون فقه و تاریِخ کلیسا، اریستمحمدشاه در مدارس الز
همو،  : ؛ نیز نکـ188، ص1380)ناطق،  استشدهفلسفه و تاریخ فلسفه هم تدریس می

. همچنین در همین دوره، از خالل گزارشِ پادریان فرانسوی علیه (191، ص1368
ار دیگر مریکایی در کنیابیم که فلسفه در مدارس مبلغان آرقبای پروتستان خود درمی

 «به اصطالح فلسفه»است؛ هرچند در این گزارشِ خصمانه، از شدهعلوم تدریس می
لسفه نه ف»علیه کلیسای رُم، « اتهاماتی چند»بارۀ شاگردان آن هم آمده که جز  یادشده و در

دانیم که عالوه می. به(194ص ،1368همو، )« شناسنددانند و نه رشتۀ دیگری میمی
، همو) استهای مشروطه جزو برنامۀ آموزشی مدارس آلیانس هم بودهفه حوالی سالفلس

ی درس هایکتابجز این قبیل اشارات کلی و مبهم، از محتوای . اما به(112ص ،1380
 فلسفه اطالع دیگری نداریم.

 معرفی اولین کتاب درسی فلسفۀ جدید
 ورۀدشده در فلسفۀ جدید در دورۀ قاجار کتابی است با عنوان تنها منبع آموزشی شناخته

است. این کتاب را میرزاعبدالغفار صفحه ترجمه شده 346که در اصول حکمت فلسفه 
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 خواست میرزاآموختگان و معلمان ریاضی دارالفنون، بنا بهاز دانش الدوله،نجم
منظور تدريس در مدارس )احتماالً دارالفنون( علوم، و بهخان مخبرالدوله، وزیر علیقلی

الدوله از منبع فرانسوی خود است. نجم كرده ق از فرانسه به فارسی ترجمه1308در سال 
و عنوان انتخابی برای این کتاب هم کمک چندانی برای یافتن است میان نیاورده نامی به

ت. اس ضبط کرده« سیو البه ادوار باربمو»کند، اما نام نویسنده را عنوان اصلی نمی
و  L’Abbé E. Barbeهمین نام، که بخشی نادرست دارد، ابتدا ما را به نویسندۀ آن 

شود. نام رهنمون می ،Cours élémentaire de philosophieاو، سپس به کتاب 
شی كشي 1اُستش بارب اُستش است. تئودورـ نویسنده هم، در اصل، نه ادوارد که تئودورـ

سال  بار درو معلم فلسفه در پاریس بوده و این کتاب درسی را برای اولین یفرانسو
شناسی، منطق، تئودیسه، اخالق این کتاب در پنج فصل روان 2.استمنتشر کرده 1846

الدوله استداللِ مؤلف در انتخاب این ترتیب را چنین شده و نجمو تاریخ فلسفه نوشته
 است:نقل کرده

ه را ابتدا میکنیم بعلم جان، و احوال روح را بطریق نظر ذاتاً و طبیعتاً فلسف ۀدور
کنیم؛ و هکذا اصول و قواعدی را که باید مدیر قوای روح شوند بطور ذکر می

شایسته. و این فقره واضح است که معرفت بحال وجودات مقدم است بر ذکر 
، میشود بنظریات صرف اسباب اداره و راهنمایی آنها، پس علم روحِ انسانی ابتدا

که الپسیکولوجی باشد. و بعد از اتمام آن طبعاً مقام الحاق دو فنّ عملی است 
که باید اول  ةکه منطق باشد و اخالق؛ و اما منطق مقدم شود بر اخالق، از آنجه
، دولهالنجم)قوۀ ادراک را روشن نمود تا اراده را عاقالنه تربیت کند و پیش برد 

 . (17-16، ص1872بارب،  ـ :نکی متن فرانسه، ؛ برا42، صق1308

خ پیش از اخالق و تاری)=الهیات( بارب با همین شیوه لزوم پرداختن به تئودیسه 
کند. مطابق اطالعات مندرج در کتابِ بارب، او فلسفه پس از اخالق را هم توجیه می

و  رفصل مطالببود. بنابراین، س در دبيرستان نوشته قصد آموزش فلسفهمنبعی درسی به
خص او که ابتکار شرغم کوشش بارب برای توجیه عقالنی آن، بیش از آنترتیب آن، به

 بندی را درکه این فصلباشد در اصل با برنامۀ آموزشی آن دوره مطابقت دارد؛ چنان

                                              
1. Théodore-Jean-Eustache Barbe (1802-1876) 

2. Barbe, Eustache. (1846). Cours élémentaire de philosophie. Paris: J. Lecoffre et Cie, 1ère éd 

 است. عنوان منبع استفاده شدهو در این نوشتار همین چاپ به دهم منتشر ش1872چاپ پنجم این کتاب در سال 
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در این  1.کنیمهای درسی فلسفه در قرن نوزدهم فرانسه مشاهده میبسیاری از کتاب
گذار )یا احیاگر( فلسفۀ بنیان 2،فه در فرانسه زیر نفوذ ویکتور کوزندوره، آموزش فلس

و چهرۀ مسلط در نظام آموزشی فرانسه بود. کوزن و فلسفۀ اکلکتیسم اکنون  3اکلکتیسم
آثار  هایی دراش بازتاببیش ناشناخته است، اما از قضا نام او و فلسفهیابرای ما کم

های قولتوانیم به نقلبرای نمونه، می 4؛استشتهنویسندگان و مترجمان دورۀ قاجار دا
زمان و بارۀ  دراش ق( از او در نوشته1279-ق1363ش/1323خان ثقفی )میرزاخلیل

 ظریحکمت نای که میرزا آقاخان کرمانی در کتاب بندیق(، یا به تقسیم1309) مکان
کنیم. آقاخان کرمانی اکلکتیسم را یکی از چهار کند اشارهاز حکمای جدید اروپا ذکر می

 «یکمیست»و « سپتیک»، «متدیک»ی هاجریان جریان اصلی تفکر در غرب، در کنار
الدوله نیز به آرای ویکتور کوزن در همین ترجمۀ نجم 5.(70ص، یکرمان) شماردبرمی

 . (73، صق1308 ،الدولهنجم) استاشاراتی شده

                                              
 :ـ برای نمونه، نک .1

Marie Stanislas Rattaie. (1844). Manuel élémentaire de philosophie: ou Abrégé du cours 

complet de philosophie, Gaume frères; Charles Magloire Bénard. (1845). Précis d’un cours 

élémentaire de philosophie à l’usage des collèges rédigé d’après le programme officiel de 

l’Université, etc.; Amédée Florent Jacques, Jules Simon, Émile Edmond Saisset. (1857). 

Manuel de philosophie, L. Hachette ; Charles Marie Gabriel Bréchillet Jourdain (1863). Notions 

de philosophie. Libr. de L. Hachette ; L. C. de PerettiI. (1865). Eléments de Philosophie mis en 

rapport avec le nouveau programme et suivis d’un précis d’histoire de la philosophie; Albert 

Louis Bunot. (1869). Éléments de philosophie chrétienne: Psychologie. Logique. Morale. 

Théodicée. Notions d’histoire de la philosophie; Joseph Fabre. (1870). Cours de philosophie 

suivi de notions d’histoire et de la philosophie, etc. C. Delagrave. 

2. Victor Cousin (1792-1867). 

3. éclectismeاشاراتی به آرای کوزن کرده و اگرچه حکمت در اروپا ریسمحمدعلی فروغی در کتاب  .گری: گزینش 
تری را تعبیر دقیق« چینیگل»استفاده کرده، اما « التقاط»جای اصطالح اکلکتیسم از اغلب مترجمان ایرانی به چونهم

کند، ترجمۀ مناسبی که در زبان فارسی معنای منفی القا می« التقاط(. »109، ص1320 ،یفروغداند. )برای آن می
تر از سابقۀ اکلکتیسم و جایگاه ویکتور کوزن در طرح مجدد است. همچنین برای اطالع بیش syncrétismeبرای 

 : ـ آن، نک
Jacques Billard. (1997). L’éclectisme. Paris: Presse universitaire de France. 

 ۀرسال کیوله(؛ الد)اعلم یخان ثقفلیخلرزایزمان و مکان در نظر م(. »1392 تابستان) .رنجبر، رضا :ـ نک .4
 .118 -120(، ص13)ش4 فلسفه خی. تار«یفلسف

گرایی(، )روش méthodismeجای ترتیب بهآقاخان کرمانی در نوشتۀ خود این اصطالحات را به میرزا .5
scepticisme گرایی( و)شک mysticisme است.گرایی( آورده)باطن 
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الدوله صرفاً به ترجمۀ مقدمه و بخش رواناز میان پنج بخشِ کتاب اصلی، نجم
است. مقدمۀ کتاب بارب، شامل کلیاتی در باب فلسفه، موضوع،  آن بسنده كرده 1یشناس

روش، فایده، اهمیت و اقسام آن است. او همچنین بعضی مفاهیم اساسی فلسفه، چون 
، 1872)بارب،  استاختصار شرح دادهمقوله را هم بهو وجود، جوهر، ماهیت، 

است که در آن، نویسنده،  یشناسترِ این ترجمه، بخش رواناما بخش مهم (.13-10ص
پردازد. آرای عالوه بر تعریف این علم و موضوع آن به مفاهیم اساسی این حوزه می

اب فاهمه و در ب 3و بوسوئه 2فیلسوفانی چون دکارت، الک، الیبنتیز، کوندیاک
عناوین  است.ادراکات انسان نیز برای اولین بار با این ترجمه در زبان فارسی مطرح شده

 الدوله در این بخش آورده عبارتند از:اصلی مطالبی که نجم

فلسفه: در الپسیکولوجی که معرفت نفس باشد؛ در جزو اولِ حکمت  -
قام گویند و مموضوع این علم؛ در بیان وجدان که به فرنگی کونسیانس 

 اوست.  ۀیقین که صفت خاص

در افعال وجدان و تصورات و خیاالت ما بر وجه عموم؛ در  فصل اول: -
اء آنها؛ در بیان مبدأ و منش ۀمان و اقسام مختلفتصورات ۀبیان صفات ممیز

  بندی آنها.خیاالت و تصورات و صورت

تعیین وجود در شرح قوای روح؛ در علم نظری قوا؛ در طریق  فصل دوم: -
 ۀحس؛ در صفات مميز ۀهر کدام از قوا در نفس ناطقه: اول، در شرح قو

ادراک که عقل و هوش و برهان عقلی نیز  ۀقوة حس. دویم، در معرفت قو
معرفت. سیّم، در فعالیت یا  ۀقو ۀگویند؛ در صفات مخصوصه و ممیز

عل ن فاش؛ در بیان فعالیت ارادی و آزاد؛ در بیاتعدیه و صفات مختلفه
 اراده و جمع صفات و کیفیات آن؛ در برهان وجود آزادی و اختیار.

در طبیعت روح یا نفس ناطقه؛ در معرفت من و اتحادش و  فصل سوم: -
واحدیتش یا وحدتش؛ در اتحاد من؛ در وحدت من؛ اول: از روی قوت 

 مقایسه؛ در تمییز میان روح و بدن. ۀتفکر؛ ثانیاً: از روی قو

                                              
1. psychologie 

2. Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780) 

3. Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704) 
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 یادداشت مترجم
، یادداشت کوتاهی هم در ابتدای یشناسالدوله، عالوه بر ترجمۀ مقدمه و بخش رواننجم

 دورۀ اصولشده كه یگر در مورد کار اوست: او مدعمتن آورده که حاوی چند نکتۀ روشن
است که در  ایاین اولین نسخه»که ، و این«تاریخ فلسفه»است در  یكتاب حکمت فلسفه

. (1، صق1308 ،الدولهنجم)« شوداین عهد در فنّ شریف حکمتِ فلسفه ترجمه می
اما عمالً نه موضوع این ترجمه، تاریخ فلسفه است و نه این كتاب اولین ترجمه در فلسفۀ 

دورۀ معتبر است كه  یادعای مترجم تنها در صورت 1.آیدحساب میجدید در ایران به
نظر  شناسی جديد دردر فلسفه و روان یدرس یطور خاص كتابرا به اصول حکمت فلسفه

 بگيريم.

 بود:از عدم آشنایی خود با فلسفه آورده الدوله همچنین در این یادداشت تلویحاًنجم
انس حقیر بیشتر بکسب ریاضیات و طبیعیات است و نجوم؛ و در آن فنون چندین »

ه الدولاما نجم جا()همان «.مت و متانت ترجمه و تألیف نمودهبيت در کمال سال کرور
یکی از قسیسین بزرگ، عالم فاضل حکیم دانشمند موسیو »افزاید که گاهی نزد می
شده با . تنها اروپایی شناخته(2همان، ص) است خواندهفلسفه می« نیارِ کاتولیکپال

کشیش الزاریست فرانسوی مقیم تهران و از  2،پالنیارـ ماری این نام در این دوره، لویی
است. ظاهراً شاگردان این مدرسه از پالنیار فراگیری لویی بوده تمدرسان مدرسۀ سن

این . تأسیس (197ص ،1380ناطق، ) اندکردهجهان غرب را طلب می« متون فلسفی»
فرانسه در  ق( مقارن حضور آرتور دوگوبینو، وزیر مختار دولت1862/1278) همدرس

وطنان ایران و از مشوقان ترویج زبان و فرهنگ فرانسوی در ایران بود که ناامیدانه از هم
، 1959 3)گوبینو، خواست به کنجکاوی علمی جوانان ایرانی پاسخ دهندخود می

ت با افکار مخالفرغم را، به گفتار در روشبار خود او هم برای اولین(؛ 253ص
سال پس ق، یک1279مترجمانی سپرد و حاصل کار را در سال دکارت، برای ترجمه به 

پلماتیک های دیلویی، در تهران منتشر کرد. گوبینو در تلگراف تاز تأسیس مدرسۀ سن
بسیار معقول از  یق( و او را آدم1863/1280خود نیز از پدر پالنیار یادکرده )ژوئن 

نام پالنیار در یادداشت سال . ذکر مجدد (همان) استاهالی جنوب فرانسه معرفی کرده
اط کم ارتبالدوله نشان از حضور این کشیش فرانسوی در ایران، یا دستق نجم1308

                                              
 بود. ق به فارسی ترجمه شده1279کم گفتار در روشِ دکارت در سال پیش از این ترجمه، دست .1

2. Louis-Marie Plagnard 

3. Gobineau 
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الدوله طیّ این مدت با این کشیش مدت او با ایرانیان دارد. بعید نیست نجمطوالنی
 کرده یا در اختیارشالدوله معرفیآشناشده و کتاب بارب را هم او برای ترجمه به نجم

 باشد.گذاشته

 ترجمۀ کتاب ۀبار در
الدوله برای ترجمه برگزید کتابی آموزشی برای گذراندن امتحان نهایِی متنی که نجم

صفحه، دارای  745بود؛ کتابی حجیم در  1فلسفه در سال آخر دبیرستان و اخذ دیپلم
وی آموزان فرانساصطالحات فنی و تخصصی بسیار. هدف این کتاب آشناسازی دانش

مفاهیم، تعاریف و مباحث اصلی فلسفه و محکی جدی برای ارزیابی فلسفی آنان  با
خصوص برای ادامۀ تحصیل در این رشته بود. در نتیجه، مترجم ایرانی با بسیاری از به

شد. از این بار مواجه می خصوص در موضوع فاهمه، برای اولیناصطالحات جدید، به
ساب آورد. حدوله را اولین متن فنی فلسفه در ایران بهالتوان ترجمۀ نجمواقع میمنظر، به

و نادقیق و شده ترجمۀ ااین امر در کنار ناآشنایی مترجم با فلسفه و مفاهیم فلسفی باعث
 ابشده در کتدر مجموع نارسا از کار درآید؛ از فهم نادرست زمینۀ مسائل فلسفی مطرح

معنی »ترجمۀ کلمات، از جمله: تا برخی خطاها در  -کردکه بدان اشاره خواهیم-
، 1872بارب، ) étymologieجای ، به(47، صق1308الدوله، نجم) «فظلالتحت

بارب، ) déductionجای به( 182، صق1308الدوله، نجم)« استخراج»، (19ص
 inductionجای به( 184، صق1308 الدوله،نجم)« استنباط»و ( 65، ص1872

 .است ی استقرامعنابه( که 66، ص1872بارب، )

وله الدهایی که نجمگونه خطاها و ابهامات، بعضی معادلدر مقابل، و گذشته از این
شناسی در کردگان روانشناسی برگزید پسند اولین تحصیلبرای مفاهیم تخصصی روان

« تجريد»ند؛ بعضی از این مفاهیم، چون کار بردها را در آثار خود بهایران قرار گرفت و آن
همچنان کاربرد دارند.  généralisationدر مقابل « تعميم»و  abstractionدر مقابل 

شناسی از روان النفس یاعلمبار در کتاب الدوله اولاین دو مفهوم، بعد از ترجمۀ نجم
 شد ش( استفاده1274-1369) یاکبر سياسش( نوشتۀ علی1317) لحاظ تربیت

کردگان مدرسۀ علوم از جمله تحصیل . سیاسی،(156، ص1383اردکانی، )داوری
سیاسی بود که به فرانسه اعزام شد و پس از اخذ مدرک کارشناسی و بازگشت به ایران 

                                              
1. Baccalauréat 
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. (90-39، ص1386 ی،اسیس) در همین مدرسه و مدرسۀ دارالفنون به تدریس پرداخت
شناسی خود را از دانشگاه سوربن او پس از عزیمت دوباره به فرانسه، دکترای روان

ای ، ماجرگزارش یک زندگیش، افت کرد. در بخشی از کتاب خاطراتش( دری1309)
کار او در آن مدرسه اکبر دهخدا، مدیر مدرسۀ علوم سیاسی و شروع بهمالقات او با علی

اجمال جایگاه بحث ش(، سیاسی به1304است. در این مالقات )روایت شده
دهد و برای دهخدا توضیح میدر سنت فلسفی اسالمی و اروپایی را « النفسعلم»

عنوان گیری آن بهچگونگی انشعاب این علم در دورۀ جدید از فلسفه و تأسیس و شکل
ی کند که این علم با چنین مشخصاتکند. دهخدا نیز تأیید میعلمی مستقل را بیان می

و، داست. بنابه روایت سیاسی، در همان جلسه بوده که این ای در ایران نداشتههیچ سابقه
-297همان، ص) کنندالنفس وضع میعنوان معادلی برای علمرا به« شناسیروان»کلمۀ 
کردن یافتن یا وضع». از جمله مشکالت او در دوران تدریس در دارالفنون (295
 ؛ بنابوده( 63)همان، ص« های فارسی یا عربی معادل اصطالحات علمی خارجیواژه

است. هرچند سیاسی در  های او بودهزمرۀ دغدغه جدید در این ترجمۀ مفاهیم علوم بر
حال، بعید است سیاسی در الدوله یا کتاب او نبرده، با اینخاطرات خود نامی از نجم

مان شناسی زشده در فلسفه و روان در دارالفنون از تنها کتاب ترجمههای تدریس سال
صادف تالدوله آمده بهمۀ نجاطالع، و استفادۀ او از بعضی مفاهیمی که در ترجمخود بی

 باشد. بوده

 الدولهنجمدیدگاه 
کی از عنوان یالدوله را بهکنند اغلب نجمبارۀ دورۀ قاجار تحقیق می گرانی که درپژوهش

های عالوه بر تألیف کتاب 1.کنندپیشگامان ترویج علوم جدید در ایران معرفی می
قصد تعیین شمار جمعیت پایتخت پرشمار درسی، اولین سرشماری جمعیت در ایران به

شاه اجرا کرد و در گزارشِ آن برای ق به فرمان ناصرالدین1284او در سال را هم 

                                              
آثار از عمق  نیا و،ا یفهرست نسبتاً بلند آثار علمرغم به کرد؛ الدوله اغراقنجم بارۀ اهمیت آثار باید درنالبته  .1

 یهافتشریاغلب چندان پو  ستندیاوست، برخوردار ن یو نجوم که تخصص اصل یاضیر یهادر حوزه یحت ،یچندان
 .دهندیبازتاب نم زمان خودشان را یعلم
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جا که . از آن2بارۀ جمعیت پرداخت در 1بار در ایران به نظريۀ معروف مالتوسنخستین
 ،آیدساب میحالدوله در حوزۀ فلسفه بهشدۀ نجمۀ کتاب بارب تنها فعالیت شناختهترجم

حال، در این ترجمه با این .باشداو چندان وجهی نداشته رگفتن از نظشاید سخن
اجمال از فهم قدمایی او از کتاب بارب توان بههایی هست که به استنادشان میداللت

شهور در ماصطالحات کارگیری بهگزینش و قدمایی  سخن گفت. اولین نشانۀ این فهمِ
ها، است: تعابیری چون آن ی ازبودن بعض، جدا از نادقیق و نادرستاسالمیسنت علوم 
، connaissance de Dieuجای ه بهاللّ، معرفتphilosophieجای حکمت به

، وجودات âme humaineجای ، نفس ناطقه بهpsychologieجای النفس بهعلم
، révélation divineجای ، الهامات ربانی بهêtres spirituelsرده و روحانیه مج
. در واقع (sciences noologiques، یا علم نفس ناطقه )certitudeجای الیقین بهعلم
فلسفه  )عرفان، یآشنا در چارچوب تفکر اسالم یاروپا به متن دیجد یهافلسفه لیتحو

 ت.از موانع فهم آنها بوده اس یکی جهیمضاعف آنها و در نت لی( باعث تقلیو کالم اسالم
امی تر، هنگتواند معیار سنجش نگاه او باشد. نشانۀ مهمتنهایی نمیما این نشانه بها

الدوله در تبیین نظر بارب و تکمیل ترجمۀ خود، متوسل به آیات شود که نجمنمایان می
 3.شودقرآن، روایات و اشعار می

رغم وابستگی مؤلفِ آن به ، بهCours élémentaire de philosophieکتاب 
های جدید تعلق دارد و متأثر از فکر و فلسفۀ دکارت و کلیسا، در اصل به سنت فلسفه

رگونه مبنای ه «ودخ»در چارچوب سنت راسیونالیسم فرانسوی نوشته شده که مطابق آن، 
ع فلسفه، علم به خدا و به روح گیرد؛ و لذا، گرچه در نظر بارب، موضوشناخت قرار می

و است. اشناسی در کتاب او مقدم بر الهیات آمدهحال، بحث روانانسانی است با این
خداوند مبدأ جمیع حقایق میباشد و »كند كه اگرچه یدر توجیه این ترتیب، استدالل م

شخص نمیتواند عارف بنفس خویش »و « عقالً ذکر علت مقدم است بر ذکر معلول
                                              

1. Thomas Robert Malthus ،یگفتار ۀسندیو نو( 1766-1834) یسیانگل شیشناس، اقتصاددان و کشجامعه 
 یدر حال کندیرشد م یبر اساس تصاعد هندس یانسان تیمالتوس معتقد بود جمع .(1789) تیمنشاء جمع ۀبار در

از منابع  شیار بیبس یانسان تیچون سرعت رشد جمع نیا بر بنا ؛است یتابع تصاعد حساب ییکه رشد منابع غذا
 .شودیمهار م یو قحط یماریچون جنگ، ب ییهازمیبا مکان یانسان تیاوست، الجرم جمع ییغذا

چاپ  ،یو مطالعات فرهنگ ی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانسه رساله(. ش1384) .الدوله، عبدالغفارنجم :ـ نک .2
 .149-183صاول، 

پس بد مطلق نباشد در جهان/ بد به نسبت »( و بیت 12، صق1308الدوله، نجم« )هالک اال وجهه ءیکلّ ش»آیۀ  .3
 .( از آن جمله است45مولوی )همان، صاز « را هم بدان نیباشد ا
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 افتداول بخیال وجود خودش می»اما در واقع، انسان « دون تصورِ علتِ ایجادششود ب
افتد و بیاد معارفش )ادراک( و بیاد اش یعنی بیاد حواسش میو بخیال عادات اصلیه

اش که ارادت باشد، قبل از آنکه اطالع بیّنی بر الوهیت و بر مسندات خواهشهای نفسانیه
 لدوله،ا)نجم «ت خویش پی میبرد بمعرفت علت وجودشباشد. و از روی معرفآن یافته
، زیربنای هرگونه شناخت، از جمله جهان و خدا «خود»که  فکر. این (41، صق1308

ای هاست توجه مترجم را جلب کرده و شباهتِ ظاهری عباراتِ بارب با بعضی گزاره
لدوله اذا نجماست. ل مطابقت این دو سنت فکری انداخته معارف اسالمی او را به گمان

را وارد ترجمۀ خود « من عرف نفسه فقد عرف ربه»در تکمیل بیان مؤلف، حدیث 
کند تا نشان دهد چنین تعلیماتی در تفکر اسالمی هم وجود دارد. در واقع، سخن می

از وجود خود دارد  ایاندیشهبارب این است که انسان پیش از شناخت خدا، تصور یا 
معرفت »، «خداوند»ونه شناخت است؛ اما تعابیری چون که اساساً نقطۀ آغاز هرگ

حدیث است؛ او تنها به  آن کنندۀبرای مترجم تداعی« معرفت علت وجودش»و « خویش
این حدیث هم بسنده نکرده و در ادامۀ همین بحث پس از ترجمۀ عباراتی از بوسوئه 

ما بنفس  و معرفت ]...[عبارت است از معرفت خداوند و معرفت خویش؛  1عقل»ــ
، ق1308 ،الدولهنجم)« 2خویش باید بلند کند و بکشاند ما را بمعرفت خداوند

العقل ما عُبد به »ــ و در مقام توضیح آن، حدیث دیگری نیز بر متن افزوده: (42ص
ولعاب ؛ یعنی تبیینی از فکر فلسفی دکارت، که در نوشتۀ بارب البته رنگ«الرحمن

شود؛ آن ه سخنی در چارچوب عرفان اسالمی تحویل میتری یافته، توسط مترجم بدینی
دهد این امر نشان می«. عقل»به  sagesseهم در پیِ خطای او در ترجمۀ کلمۀ فرانسوی 

 است. دانستهمی تنها این دو فکر را قابل مقایسه که شبیهالدوله نهکه نجم

تنها توجه  های جدید با سنت فکریِ عالم اسالمیهایی از فلسفهمیان جنبه «شباهت»
خود جلب نکرده؛ بلکه این لغزش، در سیر مواجهۀ الدوله را بهغیرمتخصصانی چون نجم
های غربی از برخی استادان بلندمرتبۀ فلسفۀ اسالمی نیز متفکران ایرانی با اندیشه

                                              
 است. معنای حکمت و دانایی( را به عقل ترجمه کرده)به sagesseالدوله کلمۀ فرانسوی نجم .1
، Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même (1741)نقل سخنان بوسوئه و اشاره به کتاب او،  .2

است. بوسوئه در کتاب های بعدتر، از جمله چهارم و پنجمِ آن، آمدهاپدر چاپ اول کتاب بارب وجود ندارد و در چ
 است. بارۀ خدا آورده رغم عنواِن آن، بحث نفس را مقدم بر بحث درخود، به
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است. این بین همچنان تا روزگار ما هم تداوم یافتهکه این نگاهِ شباهت؛ چنان1سرزده
ر از خصوص جریان متأثهای جدید، بههای کالمِی فلسفهتر به جلوهشباهت گرچه بیش

 شده، نه شباهت چه اغلب در این مقایسه مغفول واقعگردد، اما آنآرای دکارت، بازمی
 ه بنای مقایسه میان این دواست. در واقع، اغلب متفکران ایرانی کها بودهکه تفاوت

د را ای جدیههمین دلیل فلسفهگاه به-اند اند متوجه وجه شباهت بودهجریان را داشته
اند؛ در و به تفاوت این دو نپرداخته -اندها را بزرگ شمردهکوچک انگاشته، گاه آن

ا در رتوانست باب مسائل جدیدی ها شاید میها و تأمل در آنه توجه به تفاوتکحالی
  محافل سنتی فلسفه بگشاید.

  

                                              
 های دو استاد مبرز فلسفۀ اسالمی در دورۀ قاجار، آقاعلی مدرس )زنوزی( و میرزاتوان به پاسخبرای نمونه می .1

با  انیرانیا ییآشنا (.1384) .میکر ،ی: مجتهدـ نکمیرزا اشاره کرد. الملک های بدیعاکبر یزدی به پرسشعلی
اپ چ ران،یمعاصر ا خیو مؤسسه مطالعات تار یاسالم شۀی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندغرب دیجد یهافلسفه

 ی،. تهران: مرکز نشر علوم انسانرانیل در انخبگان علم و عم (.1378ی. )داماد، مصطفمحقق؛ 237-288، صدوم
 .115-248ص ،چاپ اول
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