
برتراند راسل
در مقام فیلسوف

چارلی دانبار برود

●برگردان امیر کشفی ●

Russell

Russell



  
  
  

  فيلسوف برتراند راسل در مقامِ
  

  1برود دانبار چارلينوشتة 

  ترجمة امير كشفي
  

  : بر پاية اثرِ زير انجام شده است اين جستارترجمة فارسيِ 

C. D. Broad. 

Bertrand Russell as Philosopher. 

The Bulletin of the London Mathematical Society, Vol. 5 (1973) : pp. 328-41. 

  
  
 ،را راسـل  جان ردُل. بود) 1792ـ1878( راسل جان ُلرد ليبرال حزبِ دولتمرد پسريِ نوادة راسل ويليام آرتور برتراند ■□

 پسـرِ . دادنـد  اَمبرلي وايكُنت و راسل ارل لقبِ 1861 سالِ در بود،) 1766ـ1839( ِبدفورد دوك ششمين كوچك پسرِ كه
 افتخـاريِ  لقبِ از او. بود) 1842ـ1876( راسل جان) مينتو ارلِ دخترِ اليوت، ماريا آنا فرانسيس دومش همسرِ از( شبزرگ

     كـرد،  ازدواج 1864 سـالِ  در .نشـد  راسل ارل هيچگاه درگذشت، پدرش از پيشچون  اما، بود، مندبهره اَمبرلي وايكُنت
 خـود  پـدرِ  1872 سالِ در و ،)1865ـ1931( راسل استَنلي فرانسيس جان راسل، برتراند بزرگترِ برادرِ پدرِ 1865 سالِ در

   .شـد  راسل ارل دومين 1878 سالِ در شاپدري پدربزرگ درگذشت پيِ راسل در برتراند بزرگترِ برادرِ .شد راسل برتراند
 كوچكش برادرِ آن از پس و بود، مشروع ذكورِ فرزند بدونِ اما بود كرده ازدواج بارها هرچند درگذشت، 1931 سالِ در او

  .شد راسل ارل سومين لقبِ وارث برتراند
 ردُل فرزندـ   )1802ـ1869( آلدرلي استَنليِ ردُل دومين خترِ، د)1842ـ1874( استَنلي لوئيزا كاترين ،راسل برتراند مادرِ

فيلد1735ـ1821( گيبون ش( نريئتا ،پدريِ خانوادگيِ نامِ با ،همسرش و ـديلون ماريا ه )بسـيار  عضوي ـ )1807ـ1895 
 روزاليند خواهرزادة راسل برتراند .بود ـ دوم جِيمزِ ايرلندي حاميانِ از شريف و نجيب ايخانواده از اللهجهصريح و اصيل

     راسـل  برترانـد  .بـود  اشزمانه غريب و عجيب بسيار و مشهور بانوي ْبزرگ و شد كاراليل كُنتسِ كه كسي ؛بود استَنلي

ري،  ليـدي  همسرش، كه شد) 1866ـ1957( ماري گيلِبرت كالسيك بزرگ عالمِ سببيِ خويشاوند او طريقِ از دختـرِ  مـ 
  .بود كاراليل ليدي

 مادربزرگ و پدربزرگ با زندگي براي بود، ساله 4 هنگام آن در ،1876 سالِ در پدرش درگذشت پيِ در راسل برتراند
 بـه  العمـر مـادام  1840 دهـة  در ويكتوريـا  ملكه كه جايي ؛شد پارك ريچموند در الجپمبروك آنان ةخان ةروان شاپدري

        را ،برترانـد  بزرگتـرِ  بـرادرِ  ،فرانسـيس . درگذشـت  سـالگي  86 سنِ در پدربزرگش بعد، سال دو .بود بخشيده پدربزرگش
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 و مـادربزرگ  نظـرِ  زيـرِ  سرخانه، معلمانِ از گروهي را برتراند خود اما .فرستادند روزيشبانه مدارسِ به معمول طريقِ به
دادند آموزش خانه در سالگي 16 سنِ تا يدي آگاتا راسل،عمة مجردش ل. خانه دينيِ محيط تجددطلبانِ كليساي محيط 

  .بود مسيحي پروتستانِ
 ديـنِ  تخطئـة  و طـرد  بـه  نخست سرانجام تفكر، و محرمانه ةمطالع نتيجة در سالگي، 16 تا 14 بيش و كم از راسل

 ارادة و جسـماني،  مرگ ]از پس[ انساني نفسِ بقاي خداباوري، سود به معياري فلسفيِ براهينِ به سپس و رسيد وحياني
 را وضع اين خودنوشتش نامةزندگي در. كند پنهان آگاتا اشعمه و مادربزرگ از را امور اين همة كه بود مجبور البته .آزاد

 مرا توجه هرآنچه بابِ در كامل سكوت بهاي به فقط سالگي 14 از پس را خانه در زندگي«: كندمي خالصه زير شرحِه ب

  ».يافتم پذيرتحمل كرد،مي جلب
 بـه  نـه امـا   ؛كردنـد  روانـه  خانـه  از بيـرون  به آموزشي مقاصد براي سالگي 17 آغازِ در درست بار نخستين را راسل

               بـود،  واقـع  شـهر  حومـة  در هنگـام  آن در كـه  سـاوتگيت،  در خـواني فشـرده  ةمؤسسـ  يك به بلكه عادي، آموزشگاهي
 بيشـتر  .كند آماده كيمبريج كالج ترينيتي ةبورسي وروديِ آزمونِ براي ويژه به را خود توانستمي آنجا در: ميدلسكس در

     نـاگزير  مـانعي  كـه  شـدند مي آماده يامتحانات براي شتاب با كه بودند كُندذهني و احمق كمابيش پسرانِ هايشدورههم
 بـا  مقايسـه  در ،آنـان  عـاديِ  گفتگـوي  از ؛يافت ناپسند را آنان با همراهي راسل .بود شدن ايحرفه ارتشيِ افسرِ راه در

 .گرفت قرار تهديداندكي مورد  و تمسخر مورد بسي ،آغاز در و ؛شد ششوم و متعجب سخت بهنجارتر، تربيت با پسري
  .است بوده بخشنتيجه كامالً رياضي امتحانِ براي او آمادگيِ دورة اين حتماً و آورد؛ طاقت اين، وجود با

              را رياضـي  در كهـين  بـورسِ . كـرد  شـركت  كـالج  ترينيتـي  ةبورسـي  وروديِ آزمونِ در 1889 سالِ دسامبرِ در راسل
  .گرفت خوابگاه 1890 سالِ اكتبرِ در اول سالِ دانشجوي عنوانِ به و آورد دست به

 بود او هم. بود راسل ممتحنينِ از يكي داشت، شركت منطق در راسل بعدي كارِ در كه ،)1861ـ1947( وايتِهد. ن. آ
نگر، . پ. چ :شـد  ديگـر  موفـقِ  داوطلـبِ  يك و راسل استثناييِ استعداد متوجه كه از يكـي  كـه  نكشـيد  طـولي  كـه  سـ     

 ديـرينِ  انجمنِ گرداندگانِ به) اطالعشان بدونِ البته( را آنان دوي هر وايتِهد رو اين از .شد راسل دوستانِ ترينصميمي
 .كرد معرفي ـ بود شده شناخته »حواريان« عنوانِ با بودند باخبر وجودش از كه آنان براي كه ـ كيمبريج فكريِ نخبگانِ

 .كـرد  ايفا كيمبريج در او زندگيِ اوايلِ در مهمي بسيار نقشِ امر اين و برگزيدند انجمن آن براي 1892 سالِ در را راسل
 خـود  جـز  شـدند،  ايبرجسـته  فيلسوفانِ كه نكشيد طولي و شدند، تعيين بعدها كه آنان يا پيشين اعضاي ديگر زمرة در

  .بودند) 1873ـ1958( مور. ا. ج و) 1866ـ1925( تَگرتمك وايتِهد،
 درجة و آورد روي فلسفه مطالعة به سپس .گرفت قرار رياضي كارشناسيِ ممتازِ ردة در و خواند رياضي نخست راسل

 سالِ در را او .آورد دست به ناميدند،مي را فلسفه كيمبريج در هنگام آن در چنانكه ،»اخالقي علومِ« دومِ جزء در را ممتاز

     عـام  تـداولِ  در كه آموزشي، دستياريِ نوع اين .برگزيدند »آلفا« صورت به كالج ترينيتي آموزشيِ دستياريِ براي 1895

 آن در كـه  شـد، مـي  اهـدا  سـاالنه  ايمسـابقه  ةجايز عنوانِ به بود، شده شناخته »ايجايزه آموزشيِ دستياريِ« عنوانِ با
 موضـوعي  بـابِ  در ايرسـاله  داوطلـب  هـر  آن در و شـدند، مي محدود معين يسن از ترپايين كالج اعضاي به داوطلبان
   تحقيـق  يـا  تـدريس  خوابگـاه،  خـدمات  شـاملِ  و يافتمي ادامه سال 6 آموزشي دستياريِ نوع اين .دادمي ارائه انتخابي

         را اشرياضـي  و فلسـفي  عالئـقِ  آورد، دسـت  بـه  را اشآموزشـي  دسـتياريِ  آن بـراي  از راسـل  كـه  ايرساله. شدنمي
  .شد ،)1897( هندسه مبانيِ بابِ در جستاري اش،منتشرشده فلسفيِ كتابِ نخستين اساسِ و ؛كردمي تلفيق
         اسـت  كتـاب  آثـار  ايـن  از ايپـاره . كرد پيوست را راسل فلسفيِ آثارِ ترينمهم از فهرستي كه است مناسب اينجا در

  [...].. مختلف فلسفيِ نشريات در مهم هايينوشته ديگر ايپاره و
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  (An Essay on the Foundations of Geometry) هندسه مبانيِ بابِ در جستاري ○ 1897
  (A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz) نيتساليب فلسفة انتقادي شرحِ ○ 1900
  (The Principles of Mathematics) رياضيات اصولِ ○ 1903
  (Meinong's Theory of Complexes and Assumptions) ماينونگ مفروضات و مركب جمالت نظرية ○ 1904
  (On Denoting) ]معنايي[ داللت بابِ در ○ 1905
   (The Monistic Theory of Truth) صدق گرايانةيگانه نظرية ○ 1906
   نخست جلد) وايتِهد با همراه( (Principia Mathematica) رياضي مباديِ ○ 1910
  (Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description) توصيف طريقِ از شناخت و آشنايي طريقِ از شناخت ○ 1911
   دوم جلد) وايتِهد با همراه( رياضي مباديِ ○ 1912
  (The Problems of Philosophy) فلسفه مسائلِ ـ            

  (On the Relations of Universals and Particulars) هاجزئي و هاكلي نسبِ باب در ـ            
  سوم جلد) وايتِهد با همراه( رياضي مباديِ ○ 1913
  (On the Nature of Acquaintance) آشنايي ماهيت بابِ در ○ 1914
  (On the Relation of Sense-data to Physics) فيزيك با يحس هايداده نسبت بابِ در ـ            
  (On Scientific Method in Philosophy) فلسفه در علمي روشِ بابِ در ـ            
  (Our Knowledge of the External World) بيروني جهانِ از ما شناخت ـ            
  (The Ultimate Constituents of Matter) ماده هايسازه واپسين ○ 1915
  (Philosophy of Logical Atomism) منطقي اتميسمِ فلسفة ○ 1918
  (Introduction to Mathematical Philosophy) رياضي فلسفة بر ايمقدمه ○ 1919
  (On Propositions: What they Are and How they Mean) دهندمي معني چگونه و چيستند گزارها ـ            
  (The Analysis of Mind) ذهن تحليلِ ○ 1921
  (Logical Atomism) منطقي اتميسمِ ○ 1924
  (The Analysis of Matter) ماده تحليلِ ○ 1927
  (An Outline of Philosophy) فلسفه از طرحي ـ            
  (An Inquiry into Meaning and Truth) صدق و معني بابِ در پژوهشي ○ 1940
  (My Mental Development and Reply to Criticisms) »انتقادات به پاسخ« و »من فكريِ تكوينِ« ○ 1944
  (A History of Western Philosophy) غرب فلسفة تاريخِ ○ 1945
  (Human Knowledge: Its Scope and Limits) انساني شناخت حدود و دامنه ○ 1948

ترينمهم فوق فهرست و هـا حرفه بسيار آن طيِ در كه ،ساله 50 بيش و كم دورة يك در را فلسفه به راسل اعانات 
  .نمايدبازمي، است داشته غيرفلسفي عالئقِ

 همـة  فلسفيِ موضعِ و هندسه مبانيِ بابِ در ستاريج فلسفيِ موضعِ ميانِ بنيادي انفصالِ توجه درخورِ نكتة نخستين
  .است راسل بعديِ آثارِ

            تـوان مـي  اش،بريتانيـايي  معاصـرينِ  بيشـترِ  هـاي ديـدگاه  ماننـد  ،1897 سـالِ  حدود تا را راسل فلسفيِ هايديدگاه
 تـرين برجسته يحتمل كه تَگرت،مك به هندسه مبانيِ كتابِ .دانست كانتيشبه خاص طورِ به و آليستيايده كلي طورِ به

منطـق  در تعهـداتش  عمـده  گويـد مـي  آن مقدمـة  در راسـل  و. است شده هديه شد، آليسمايده پيروِ انگليسيِ فيلسوف          
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 هـر  بر انساني مدرِك هر كه است دروني ساخت نوعي مكان كه بود آن بر كانت .است بوزانكت و سيگوارت، برَدلي، به
 سـخت  اگرچـه  است، طريق همين بر نيز راسل آراء .كندمي حمل، كند ادارك بيرونيامري  مثابه به تواندمي كه چيزي

    يـا  داشـت  هندسـه  متعـدد  انـواعِ  بـابِ  در كانـت  آنچه از ترعميق بسيار دانشي بر است مبتني و ؛است نظري و انتزاعي
  .باشد داشته بودمي ممكن

 آليسـم ايـده  ماهيـت  و نـوع  از چيـزي  بـه  هيچگاه و كرد تغيير بنياد از راسل كليِ فلسفيِ موضعِ ،اين از پس چندي
 تحصـيل  سومِ سالِ در راسل،. بود مور. ا. ج جوانترش كمابيش ايدورههم تأثيرِ از ناشي همه از بيش امر اين .برنگشت

 و شـخص  يـك  مثابه به هم و شد آشنا ،بود كالج ترينيتي در اول سالِ دانشجوي هنگام آن دركه  مور، با كيمبريج، در
. بود گراهگل نوعي به تَگرت،مك تأثيرِ تحت چندي، مور خود .گرفت قرار او تأثيرِ تحت سخت متفكر يك مثابه به هم

 از سـرانجام  راسـل  كـه  بـود  مور شنود و گفت طريقِ از و درآمد؛ موضع اين از راسل از ترپيش خود تأمالت طريقِ از او
         تـأثير  ايـن .) شـد  منتشـر  ماينـد  مجلـة  در 1903 سالِ در »آليسمايده ابطالِ« مور مشهورِ مقالة. (كشيد دست آليسمايده

 شـد  نمايـان  ،)وسطايي قرون معناي به( ابتدايي و ساده كمابيش »ِرئاليسم« نوعي در ،)1903( راسل رياضيات اصولِ در
 طريـقِ  از يا ]تجربي ماقبلِ يا[ پيشيني نحوِ به نيزامر  اين و ؛است پرداخته ناروابطشان و ضروري روابط و هاكلي به كه

  .شودمي محسوب دانستني منطقي برهانِ طريقِ از غيرمستقيم طورِ به يا مستقيم وارسيِ
 جمـالت  و عبارات و كلمات ميانِ نسبِ بابِ در 2ماينونگ الّلفظيِتحت بسيار ديدگاه سو، يك از كتاب، اين در راسل

   كـه  هاييدشواري به توجه با بعد، چندي اما .را غيرلفظي ]هستندگانِ يا[ ذوات متعدد انواعِ ديگر، سوي از و پذيرفت، را
 »داللـت  بابِ در« مقالة در امر اين .كرد رد را ديدگاه اين نمايد،مي رخ »ندارد وجود رودم مربعِ« مانند جمالتي مورد در
 ترينمهم از يكي كلي طورِ به كه انجاميد، ايجابي ةآموز نوعي به كه نكشيد طولي سلبي نتيجة اين. شد نمايان) 1905(

و تكوين بر كه بود مقدر و ،است فلسفه به راسل اعانات باشـد  داشـته  عميق تأثيري اشفلسفي هايديدگاه بيشترِ رشد.   
 تـر وسيع اينظريه به و شدمي آغاز) »نقابدار ردم آن« مانند عبارتي مثال، براي( »معرفه توصيفات« تحليلِ با آموزه اين

 طريـقِ  از شـناخت « راسل كالسيك مقالة در كامل طورِ به ايجابي ةآموز اين. يافتمي بسط »ناقص نمادهاي« بابِ در

  .است شده تشريح) 1911( »توصيف طريقِ از شناخت و آشنايي
 بـراي ( ،شـود مـي  آغـاز  اخباري وجه در فهمقابل ايجمله با كه است آن معرفه توصيفات تحليلِ بابِدر  اصلي نكتة

 يـا  فاعل مثابه به ،)»نقابدار ردم آن« مثال، براي( ،معرفه توصيف يك بر مشتمل ،)»بود فرانسوي نقابدار ردم آن« مثال،
آن  از يـك هـيچ  )الـف : شـود مـي زير  قرارِ به ييهاويژگي با مرتبط جمالت از ايمجموعه جايگزينِو  ؛دستوري مفعولِ

 را اياساسي اطالعات آن همة هم روي بر) ب نيست؛ لمشتم ديگري، عبارت هر يا اصلي، توصيفيِ عبارت بر جمالت
 ديگران وقتي يا بردمي كار به فهميقابل نحوِ به را آن خودش كه دادمي انتقال كسي به اصلي جملة كه دندهمي انتقال

  .فهميدمي را آن بردند،مي كارش به
، را) كلي يا يئجز( اصطالحات همة كه اگر فقط بفهمد را توصيفي ايجمله تواندمي كسي كه كندمي استدالل راسل

  . بشناسد آشنايي طريقِ از، سازندمي را اصلي ةجمل تحليلِ هم با كه است شده تعيين جمالتي آن از يك هر در كه
 كه كرد محسوب كليِ فلسفيِ روشِ نوعي را راسل »منطقيِ هايساخت« و »ناقص نمادهاي« نظرية توانمي اكنون

 .بازنمود زير قرارِ به كلي طورِ به را كلي نظرية اين توانمي. است مشخص مورد نخستين معرفه توصيفات تحليلِ آن در
            جمالتـي  در مكـرراً ) هـا ايـن  ماننـد  و ،»اتـم « ،»ذهـن « ،»صـندلي « ،»نقطـه « مثـال،  بـراي ( عبارات يا كلمات ايپاره

                                                           

2. [Alexius] Meinong: ـ م )1853ـ1920( اطريشي روانشناس و فيلسوف.  



	 

 

 كنيممي ادعا موارد، از بسياري در اين، بر افزون .فهميممي معنا يك به و بريممي كار به غالباً ما همة كه شوندمي واقع
    واقعـي  امـورِ  و عبـارات  و كلمـات  ايـن  بـا  متنـاظر  ]هستندگاني يا[ ذوات كه داريم، باور معقول يقينِ با يا دانيم،مي كه

 ابيميدرمي غالباً كنيم،مي توجه باشد ذوات اين ماهيت است ممكن آنچه به وقتي اما .دندار وجود جمالت اين با متناظر
          مـا  كـه  چيـزي  هـر  بـا  نـد امتفـاوت  سخت) اتم يك مثال، براي( ذواتي چنين ،ندافرضي بسيار و ترديدپذير نوعي از كه
   .كنيم توصيف شدهشناخته هايقالب در است ممكن يا شناسيممي آشنايي طريقِ از

كلمه چنين بر كه را ايجمله هر كه است آن كنم، مشاهده توانممي من كه آنجا تا د،موار اين در راسل كليِ پيشنهاد 
آن  از يكهيچ) الف: كنيم جايگزينزير  قرارِ هب هاييويژگي با مرتبط جمالت از ايمجموعه با است، مشتمل عبارتي يا

 اطالعـات  همـة  هـم  روي بـر ) ب نشـود؛  آن جـايگزينِ  صرفاً يا نباشد لمشتم نظر مورد عبارت يا كلمه آن بر جمالت
             يـا  ذواتـي  چنـين  اسـاميِ  يـا  شـود، مـي  واقـع  آنها در كه عباراتي و اسامي آن) پد؛ نبده انتقال را اصلي ةجمل اساسيِ

  .باشيم آشنا آنها با مستقيم طورِ به چنانكه باشد، آنها به نزديك ممكن حد تا
 .بيشـتر  هرچـه  و بيشتر جزئيات به كلي پيشنهاد اين اعمالِ براي متوالي مساعيِ از است عبارت عمدتاً راسل فلسفة

   »مجموعه« ةكلم آن در كه است جمالتي از راسل تحليلِ رياضيات نظرية و محض منطقِ در مهم و نوعي نمونة يك

 ،)1910( نخست جلد ،رياضي مباديِ در نخست امر اين .شودمي واقع) »مرد« مثال، براي( خاص ايمجموعه اسمِ هر يا
        آن در كلمـه  نـوع  ايـن  كـه  ايجملـه  هـر . اسـت  شـده  محسوب ناقص نماد يك كلمه نوع اين هر آنجا در. شد نمايان

             شـود؛ نمـي  واقـع  هـا آن در كلمـه  نـوع  ايـن  كه است شده جايگزين يمرتبط جمالت از يمعين مجموعة با شود،مي واقع
 اسـاميِ  بـر  دالِ خـاص  نوعِ يك از ذواتي است ممكن كه كندنمي نفي راسل .است ايگزاره توابعِ ارزشِ خصوصِ در و

 اسامي نوع اين همة كه دهدمي ترجيح روي اين از و داندمي ترديدپذير را امر اين او اما. دنباش داشته وجود ايمجموعه
  .كند تحليل پيشنهادي طريقِ همان به پيوسته را آنها و كند محسوب ناقص نمادهاي را

 بـه  خـواهم مـي  ،بنـابراين  .مپـرداز مي او شناسيِهستي به راسل محضِ رياضيات و منطق نظرية عوضِ به اينجا در
 غيرانساني امورِ دربارة و مردمان، ديگر دربارة خودش، دربارة كسي كه ايرفيع عقلِ باورهاي آن بابِ در) الف او فلسفة

 روانشناسي و فيزيك مانند علومي از مأخوذ باورهاي سازماندهيِ و تكوين بابِ در) ب و دارد؛ بيروني جهانِ رويدادهاي و
          اسـامي  آن كـه  اسـت  ايـن  راسـل  پيشـنهاديِ  كلـيِ  رونـد  در اصلي ةمشخص ايم،كرده مشاهده چنانكه اكنون، .بپردازم

         ممكـن  تاحـد  بايـد مـي  كـه د شـو  ناقض نماد يك بر لمشتم ايجمله جايگزينِ د،شومي واقع جمالت در كه عباراتي و
     تكـوينِ  .باشـيم  آشـنا  آنهـا  بـا  مسـتقيم  طـورِ  بـه  چنانكـه  د،نكنمي داللت ذوات نوع اين بر كه باشد نزديك آنهايي به

   .فـوق  شـرايط  بـه  متحقـق  ذوات متفـاوت  انواعِ شمارِ بيشترِ هرچه تحويلِ و تقليل از است عبارت راسل شناسيِهستي
   .كنممي تشريح بيشتر جزئيات به را فرايند اين اكنون
ـ م ظاهر به ]انگاريِدوگانه يا[ ثََنويت دو اين به نوبت به 1: يعنـي  پـردازيم، مـي  هوج.  ت هـا، جزئـي  و هـا كلـي  ثََنويـ             

  .مادي و ذهني هايجزئي ثََنويت .2 و
ب،  و روابـط  يـا /و كيفيـات  يعني ها،كلي كه بود آن بر است ضروري آيا كه است اين مسئله. هاجزئي و هاكلي  .1 سـن   

واحد  نوعِ يك از ها،كلي كه است كرده استدالل يكسره راسل .كنيم دنبال را هاجزئي توانيممي فقط اينكه يا دارند وجود
 متعددش متواليِ آثارِ در جزئيات در معتنابهي نحوِ به وي هايديدگاه اگرچه اند؛واقعيت در ضروري عاملي ديگر، ينوع يا

 امر اين اگر كنيم؛ تصديق را تشابه نسبت واقعيت بايدمي كمدست كه است آن وي موضعِ واپسين اساساً .است متفاوت
       بـراي  رويـم،  پـيش  اينجـا  تـا  اگـر  و نيسـت؛  مـوجبي  اصالً نسب و روابط سايرِ واقعيت كردنِ نفي براي كنيم، قبول را

  .ندارد وجود ايكنندهقانع دليلِ هيچ كيفيات واقعيت در كردن ترديد




 

 

 آن بـا  كسـي  هرآنچـه  وي نظرِ به. دارند وجود هاجزئي كه است نداشته ترديد هيچگاه راسل .هاجزئي متفاوت انواع  .2
   گـاهي  مـا  از هريك كه است يقين و است؛ جزئي نوعي يحس ادراك در) عبارت اين تخصصيِ معناي به( است »آشنا«

 هـا جزئـي  متفـاوت  انـواعِ  واپسين كه است بوده آن راسل مسائلِ .آشناييم ]متعلق يا[ عين آن يا اين با يحس ادراك در
 هـاي سـاخت  طريقِ از متفاوت، ظاهر به و مختلف نوعِ چند از شود؟ پذيرفته است الزم متفاوت انواعِ تعداد چه چيست؟
  كرد؟ نظر قطعِ توانمي شود، پذيرفته بايدمي كه چند معدودي يا يك اساسِ بر مناسب منطقيِ
    تمـايزي،  معمـوالً  .1 :اسـت  شده مطرح راسل براي زمينه اين در كه داد تميز را مسائلي از متفاوت نوعِ سه توانمي

 و، »پايدار امورِ« يا »جوهرها« يا »اشياء« ميانِ سو، يك از ذهني، هايجزئي مورد در هم و مادي هايجزئي مورد در هم

 و، ذهن يا صندلي ميانِ تفاوت سو، يك از مثال، براي. (اندنهاده »پديدارها« يا »فرايندها« يا »رويدادها« ديگر، سوي از
 چنانكـه  ،كـرد اتخاذ  فوق ايمقوله تمايزِ اساسِ بر بتوان كه تصميمي هر .2 .)درد احساسِ يا صاعقه نورِ ديگر، سوي از

 ،ذهني و مادي يهاجزئي يعني ها،جزئي از نوع دو ميانِ معموالً كه ماَندمي باقي ديگري تمايزِ حتماً كرد، تلقي توانمي
 دو يـا  ذهـن،  و صـندلي  ماننـد  شيء دو ميانِ وتاتف مثال، براي. (ندامتفاوت بنياد از امور اين كه اندكرده ادعا .اندنهاده

 زيـر،  قـرارِ  به مسائليباز  گرفت، 2 و 1 موارد بابِ در بتوان كه اينتيجه هر .3 .)درد احساسِ يا صاعقه نورِ مانند رويداد
          ميـانِ  انـد نهـاده  تمـايز  مادي هايجزئي مورد در) الف .ماَندمي باقي راسل براي كرد، تلقي شناختيمعرفت توانمي كه

ـ  بصريِ يِحس دادة مثال، براي( واسطهبي ظاهر به يِحس هايداده) 1 الف مرِدو رويـدادها ) 2 الـف ؛ )نمـا سـرخ  و  اشـياء 
 علـومِ  از مفـروض  رويدادهاي و نامحسوس اشياء) 3 الف و ؛)صاعقه نورِ يا صندلي مثال، براي( روزمره عاديِ محسوسِ

 غالبـاً  ذهنـي  هـاي جزئـي  مـورد  در) ب ).پروتون پيرامونِ در لكترونا حركت يا لكترون،ا يا پروتون مثال، براي( طبيعي
 و اذهـان  ديگـر،  سـوي  از) 2 ب و فرد؛ خود تجاربِ و فرد خود ذهنِ) 1 ب ميانِ سو، يك از ،اندنهاده مشخص تمايزي
 بسـيار  طـورِ  به فقط و آشناست خود تجاربِ و ذهن با مستقيم طورِ به فرد كه برآنند غالباً .دخو از غير اشخاصي تجاربِ

 ]متعلقات يا[ اعيان نوع اين از فرد ظاهريِ شناخت چگونه اما. باشد آگاه ديگران تجاربِ و اذهان از تواندمي غيرمستقيم
  آشناست؟ آنها با مستقيم طورِ به كه عياني آن از فرد شناخت با است مرتبط بعيد و تردوردست
   وي ةانديشـ  تكوينِ به كنوني ةتكمل در. است پرداخته فوق عنوانِ سه از يك هر در مطروحه مسائلِ به سپس راسل

  .پردازممي 2 و 1 موارد به مربوط مباحث بابِ در
 دليلـي  هرگز نيز سپس و رسيد، بدان ترپيش كمابيش مسئله اين بابِ در راسل كه موضعي آن. »رويدادها و اشياء«  .1

 اسـاميِ . فرايندهاينـد  يـا  رويـدادها  ذهنـي،  چـه  مادي چه بنيادي، هايجزئي كه است آن شد،بك دست آن از كه نيافت
 رويـدادها  اساميِ بر فقط ،اندشده اسمي چنين بر لمشتم ايجمله جايگزينِ كه جمالتي آن .اندناقص نمادهاي جوهري

بِ و روابط ايپاره و ندالمشتمسراسـل  كـه  هنگـامي  .كنـد  تعيينآنها را  كه است كوشيده راسل كه نشانميا پيچيده ن       
   زمـان  در كـه  اسـت  چيـزي  »جزئي« از منظورش .دريافت زير شرحِ هب را وي تقريرات بايدمي كند،مي تأكيد امر اين بر

 از منظـورش  و .كنـد  اشغال معين زمانِ هر در را محل يك از بيش تواندنمي باشد، واقع مكان در اگر نيز و، است؛ واقع
                        را يكرانمنـد  كوچـك منطقـة   مـدت  ايـن  در بيابـد،  ادامـه  اگـر  و، است؛ واقع اندك مدتي به كه است چيزي »رويداد«

  .كندمي اشغال
      ذهـن  تحليـلِ  انتشـارِ  بـا  مبحـث  اين بابِ در راسل هايديدگاه در بنيادي تحولي و تغيير. ذهني و مادي هايجزئي  .2

 اگرچـه  ذهني؛ و مادي يعني د،ندار وجود هاجزئي از متفاوت نوعِ دو كه بود آن بر هنگام آن تا .شد واقع 1921 سالِ در
 فلسفه مسائلِ در طريق، اين بر .بود داده تغيير گاهي است، ذهني هايجزئي انواعِ واپسين آنچه بابِ در را هايشديدگاه

 تجـاربِ  شناسـاي  فاعـلِ  مثابـه  بـه  خودش با لحظه هر در ما از هريك كه است آن بر) ترديد اندكي با اگرچه) (1912(
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           تـا  .رسـد مـي  پايـان  بـه  لحظـه  آن از پـس  درنـگ بـي  و دارد، وجـود  اندك مدتي به خود ،روي هر به ؛آشناست متعدد
 بلكـه  نيست، آشنا شناسا فاعلِ مثابه به خودش با فرد كه رسدمي باور ينا هب سرانجام »آشنايي ماهيت« در 1914 سالِ

       كـه  حـاالت  آن معلـولِ  شودمي مبدل منطقي ساخت نوعي به فرد »خود« .آشناست معين ذهنيِ حاالت ايپاره با فقط
         مسـئله،  ايـن  بـابِ  در اشرسـمي  تقريـرِ  آخـرين  در 1921 سـالِ  تا راسل .دارند قرار يكديگر با معين نسبِ و روابط در

  .نمايدبازمي را ديدگاه همين اساساً ،)1915( »ماده هايسازه واپسين« يعني

 واپسينْ محسوسات .كرد خالصه زير شرحِ هب كلي طورِ به را 1921 سالِ تا مبحث اين بابِ در موضع آخرين توانمي

ي  كسـي  كـه  هنگـامي  .ناپايدارند ممتد رويدادهاي امور اين. ندامادي جهانِ منطقيِ ساخت آنِ از هايجزئي دارد، حسـ         
ردي،  مثـال،  براي( آن كيفيات ايپاره از آشنايي طريقِ از و آشناست، محسوس امرِ نوعي با و محسوسـش،  كبـوديِ  گـ 

هااين مانند (بِ و روابط ايپاره از وسآن ن )در موضعش مثال، براي متس ميدانِ در ديگر محسوسِ يك راست فرد ديد 
 نـوعي  او بـراي  امر اين گويندمي آشناست، محسوس امرِ نوعي با نحو بدين كسي كه هنگامي. است آگاه) زمان آن در

 گـاهي  كه آنهايي كليِ ماهيت و نوع همان از نيز، هاجزئي سايرِ كه داشت ترديد كه نيست دليلي هيچ .است يحس دادة
 .شوندنمي مبدل يحس هايداده به هيچگاه كه دارند وجود ،شوندمي مبدل يحس هايداده به دارد حسي كه كسي براي
          ) نشـده حـس  مطلـق  اكثريـت  و شـده، حـس  ايپـاره ( محسوسـات . ناميد »نشدهحس محسوسات« توانمي را امور اين

  .بازنمود را »ماده« بابِ در تقريرات منطقيِ هايساخت همة هاآن اساسِ بر بايدمي كه نداهاييجزئي واپسين آن
 يا عمل بر است،) اشحسي دادة يعني( اشواسطهبي ]متعلقِ يا[ عين كه محسوسي امرِ آن بر افزونِ حسي، هر پس

 چنـان  و چنـين  فرد كه هنگامي. است ذهني اساساً امر اين .است مشتمل) شدن آشنا نوعي يعني( كردن حس از حالتي
     پديـدار  آن يـا  ايـن  بـا  نگـري درون طريـقِ  از گـاهي  نيز .نيست آشنا محسوس امرِ آن يا اين با گاهي فقط دارد، حسي

        اسـت، ) كـردن  حـس  نـوعي  مثـال،  براي( ذهني عملِ يا حالت نوعي كه آشناست) خود آنِ از حسِ نوعي مثال، براي(
 از مناسـب  ايمجموعـه  جـايگزينِ  را »ذهـن « ماننـد  كلمـاتي  بر لمشتم تقريري هر بايدمي .است لمشتم آن بر كه يا

 چنانكـه  باشـد،  لمشـتم  متعدد ذهنيِ اَعمالِ يا حاالت اساميِ بر بلكه نباشد، لمشتم كلمه نوع اين بر كه كرد تقريراتي
  .آشناست آن با نگريدرون طريقِ از فرد گاهي

          بـه  حـس  تحليـلِ  از او كـه  اسـت  آن ،شـده  پديـدار  ذهـن  تحليلِ در بار نخستين كه راسل موضعِ در اساسي تغييرِ
      عمـلِ  كـه  دليـل  يـن ا بـه  اسـت،  كشـيده  دست) غيرذهني( شدهحس ]متعلقِ يا[ عين و) ذهني( كردن حس عملِ
 يعني را، هاجزئي نوعِ واپسين فقط سپس .كرد استنتاج مشهود چيزي از منطقاً نه كرد مشاهده توانمي نه را كردن حس

      و مـادي  نـه  خـود  ذات در امـور  اين. است پذيرفته ،هناميد »محسوسات« ترپيش كه نوعي همان از ناپايدار رويدادهاي

 آنچـه  هم و ناميم،مي »ذهني رويدادهاي« يا/و »اذهان« را آنچه هم منطقاً آن از كه اندمشتركي ةماي بلكه اند؛ذهني نه

      متفـاوت  بنيـاد  از نـوعِ  دو كمدست امور اين .اندپرداخته و ساخته ناميم،مي »فيزيكي رويدادهاي« يا/و »مادي اشياء« را
       اسـت  يافتـه  سـامان  فيزيكي ايگونـه  قوانينِ اساسِ بر نوع يك كه ندخنثاي هايجزئي اين از بسامان هاييمجموعه از
  .روانشناختي ايگونه قوانينِ اساسِ بر ديگر نوعِ و

 دو از عضـوي  هـم  بـا  اسـت  ممكـن ) الف .دارد وجود زير قرارِ به امكان سه هاجزئي واپسين اين از يك هر بابِ در
                .روانشـناختي  قـوانينِ  اسـاسِ  بـر  ديگـري  و اسـت  يافتـه  سـامان  فيزيكـي  قـوانينِ  اسـاسِ  بر يكي كه باشند مجموعه

         نيـز  د؛ ونشـو مـي  محسـوب  فيزيكـي  رويـداد  يا مادي ايشي چنان و چنين از ادراك آن و اين مثابه به صورت اين در
 حالـت  هـا فيزيولوژيسـت  كـه  يـك  آن مثابـه  به يعني د،نشومي محسوب مغز آن و اين از حالتي چنان و چنين مثابه به
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 دنباشـ  ايمجموعه از عضوي فقط است ممكن) ب .است همبسته ادراك آن با مستقيماً كه كنندمي محسوب ايمغزي
       مـاديِ  شـيء  چنـان  و چنـين  در عنصـري  مثابـه  بـه  صـورت  ايـن  در. است يافته سامان فيزيكي قوانينِ اساسِ بر كه

 اساسِ بر كه دنباش ايمجموعه از عضوي فقط است ممكن) پ .دنشومي محسوب فيزيكي فرايندهاي يا اينشدهادراك
             راسـل . (دنشـو مـي  محسـوب  ذهنـي  صـرفاً  پديـداري  مثابـه  به صورت اين در .است يافته سامان روانشناختي قوانينِ

 امكانِ اين از از مواردي آيد، ياد هب تأمل با چه آيد پديد خودبخود چه ناميم،مي »ذهني تصاويرِ« را آنچه ذهن تحليلِ در
  .)كندمي محسوب سوم

 و ذهنـي  يعنـي  ،جزئـي  نـوع  دو ميـانِ  كـه  بـود  آن بـر  ترپيش راسل كه تيثََنوي آن مرحله اين در كه است روشن
   آن جـايگزينِ  فيزيكـي،  و روانشـناختي  يعنـي  قانون، نوع دو ميانِ تيثنوي بلكه .است نشده دنبال دارد، وجود غيرذهني،

 آنچـه  بـابِ  در را اينكتـه  بايدمي اما داد، شرح تفصيل به را فيزيكي قوانينِ مفهومِ كه نيست الزم اينجا در .است شده
  .بازنمود است، كرده تلقي روانشناختي قانونِ خاصِ ويژگيِ مرحله اين در راسل
ت « مفهـومِ  تأثيرِ تحت سخت كرد، تحرير را ذهن تحليلِ راسل كه هنگام آن در ليـبـود  گرفتـه  قـرار  »يادآورانـه  ع.       

 عليت مفهومِ يا تصور. كرد اخذ ،)1909( 5يادآورانه روانشناسيِ و) 1904( 4حافظه رد ،3سيمون قلمِ به اثر دو از را امر اين
 مثـال،  بـراي ( تـر پـيش  رويدادي ميانِ محدودي زمانيِ ةفاصل آن در كه دارد وجود بسياري موارد كه است آن يادآورانه

 شرط ترپيش رويداد آن يقيناً كه است واقع) ماوقَع آن آوردنِ ياد به تجربة مثال، براي( ترپس رويدادي و) شخصي ديدنِ
 از ايسلسـله  ترپيش رويداد آن مواردي چنين همة در كه است مفروض معموالً .است ترپس رويداد آن براي عّلي الزمِ

 نـوعي  بِالفصـلش  تاليِ ايجاد در و كندمي اثر بِالفصلش پيشينِ امرِ بر آن از يك هر كه اندازدمي جريان به را رويدادها
 تـر پـس  رويـداد  آن و كنـد؛ مي پر را ترپس رويداد و ترپيش رويداد ميانِ زمانيِ ةفاصل آن تسلسل اين است؛ ّليع عاملِ
 آن بر يادآورانه ليتع آموزة در اصلي ةمشخص .است واقع آن از پيش دقيقاً كه است تسلسل اين در يك آن معلولِ دقيقاً
 شـرط  اسـت  ممكن ترپيش رويداد اساس، اين بر .است كاذب فوق معمولِ فرضِ آن در كه دارد وجود مواردي كه است
 كه است مفروض معموالً چنانكه مياني، رويدادهاي از تسلسلي چنين آنكهبي باشد بعيدي ترِپس رويداد براي ّليع الزمِ

 رويـداد  بِالفصـلِ  علـت  در اصـلي  عاملِ كه مواردي، چنين در .شود واقع كند،مي پر را رويداد دو آن ميانِ زمانيِ فاصلة
   .قائليم يادآورانه تليع به شود، آغاز دوم رويداد كه است شده واقع آن از پيش محدود زماني در كه است چيزي

 اما نباشد؛ يا باشد يادآورانه عللِ دارايِ است ممكن »ذهني تصويرِ« يك ،1921 سالِ در راسل ديدگاه اساسِ بر پس،
 داراي اسـت  ممكن اگرچه است، فيزيكي عللِ داراي فقط حس يك ديگر، سوي از .است يادآورانه اثرات داراي هميشه

نظرية اين راسل آثارِ ميانِ در من عقيدة به. باشد يادآورانه اثرات عليآن از يقينـاً  و. است ذهن تحليلِ خاصِ يادآورانه ت   
  . شده است كشيده دست آشكارا) 1948( انساني شناخت حدود و دامنه در

        كـه  را، آمريكـايي  رفتارگرايـانِ  آثـارِ  راسـل  .اسـت  مانـده  بـاقي  ذهن تحليلِ از ديگر خاصِ ةمشخص يك به اشاره
      .اسـت  كـرده  مطالعـه  دقـت  بـه  ،رسدمي نظر به ذهني صرفاً امر باديِ در هرآنچه از اندرهانده را خود كه كردندمي ادعا

       كردنـد؛ نمـي  ادعـا نيـز   چنـين  و نبودنـد،  فيلسوف آنان اما. يافت همداستان سخت مكتب اين برنامة بيشترِ با را خود او
       آنـان  از بعضـي  بـه  متعـدد  هـاي حـل  راه و ؛شـد  درگيـر  آنـان  از بسياري با بود، فلسفه مسائلِ َغرقة راسل كه حالي در

 بغايـت  فيلسـوفي  توسط جدي كوششي مثابه به را ذهن تحليلِ از معتنابهي مقدارِ توانمي كمابيش چنانكه .كرد عرضه

                                                           

3.  [Richard Wolfgang] Semon: م ـ )1859ـ1918( آلماني تكامليِ شناسِزيست و جانورشناس. 

4. Die Mneme  

5. Die mnemischen Empfindungen  
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 گـرايش،  ايـن  .كرد توصيف دهد،مي اجازت اشفلسفي شعورِ كه آنجا تا رفتارگرايي بر گذاشتن اثر براي مطَّلع و مستعد
و خنثا انگاريِيگانه مانند برخالف عليةمشخص پس اين از يادآورانه، ت ماند باقي راسل فلسفة ثابت.  

 است، پذيربخش مرتبط پارة سه به اثر اين. كنممي مرور ،1927 سالِ به منتشرشده را، ماده تحليلِ كتابِ سپس زين
 فرضـي ـقياسي دستگاه نوعي مثابه به صرفاً كه نظري، فيزيك منطقيِ ساختارِ .1 :پردازدمي زير مسائلِ به ترتيب به كه

     ) هـا ايـن  ماننـد  و الكترومغناطيسي، موجِ لكترون،ا اتم، مثال، براي( اصطالحات چگونه .2 چيست؟ ،است شده محسوب
 د،نباش آنها سود به شواهد واپسين بايدمي كه حسي، ادراك هايداده با فيزيك) مكسوِل معادالت مثال، براي( قوانينِ و

 منطقي مسائلِ به شدهداده هايپاسخ با بايدمي كه طبيعت ساختارِ و محتويات بابِ در ديدگاه ترينموجه .3 د؟ندار رابطه
  چيست؟ باشد، سازگار 2 زمرة در شناختيمعرفت مسائلِ و 1 زمرة در

  :است اين نمايد،مي رخ كه اياصلي مطالبِ. پردازيممي دوم پارة در مطروحه مسائلِ به عمدتاً اينجا در
1.  عقلِ ديدگاه ركب جهان كه است آن كلي طورِ به عادي بالغِ شخصِ يك رفيِعپايدار و ثابت تقريباً اجسامِ از است م 

    اشـياء  ايـن  همـة  .است گذرانده را متعدد حاالت از ايسلسله و شده تركيب متفاوت بسيار كيفيات از هاآن از يك هر كه
  . دارد استمرار و مدت مشترك زماني در تغييراتشان و گذارند؛مي متقابل اثرِ يكديگر بر اند؛واقع مشترك مكاني در

             كودكان كه كنيم مشاهده توانيممي چنانكه. نيست اوليه روي هيچ به است، كلي عمالً اگرچه ديدگاه، اين آنكه حال
 اكتسابِ اين كه كندمي خاطرنشان راسل .كنندمي حاصل سختي به عرف طريقِ از نوجواني هايسال در را ديدگاه اين

            ؛اسـت  بـالغ  شـخصِ  توسـط  اسـتقرايي  هـاي اسـتدالل  بـردنِ  كار به فيزيولوژيكيِ نظيرِ كودكي در شرطي هايبازتاب
  .كندمي ايفا اساسي نقشي جهان بابِ در بزرگساالن عرفيِ عقلِ ديدگاه ايجاد در امر اين كه است آن بر و
 و تكلـم  بـردنِ  كـار  بـه  از پـيش  شـرطي  هايبازتاب اكتسابِ كه بگيريم، نظر در وسيع معناي در را »استنتاج« اگر  .2

 امـا  .باشـد  ،استنتاج با تغييرنيافته محضِ دادة نوعي كه كرد هاشار چيزي به كه است دشوار گيرد،دربرمي نيز را استدالل
 كنـيم  مشاهده توانيممي مثال، براي. كنيم مرتب مراتبي سلسله در را احكام متعدد انواعِ توانيممي مورد اين در همچنان

 سـرخ  ماديِ شيء يك اين« تا است استنتاج متضمنِ كمتر »است سرخ پديدارِ يك محسوسي صورت به اين« گزارة كه

  . است مبتني متضمن كم احكامِ بر »استنتاج« متضمنِ بيش احكامِ چگونه كه دنمايبازمي حتماً رما اين پس، .»است
              از مـأخوذ  ديـدگاه  بـه  ادراك بـابِ  در رفـي ع عقـلِ  ديـدگاه  از كـردن  گـذر  در اساسـي  تغييرِ كه است آن بر راسل  .3

  .كندمي اتخاذ را يّلع نظرية نوعي و كشدمي دست خام رئاليسمِ از فرد كه است آن طبيعي علومِ
      مـا  از هريـك  آنچـه  كـه  است آن لبيس وجه. ايجابي ديگري و لبيس يكي است، وجه دو داراي ادراك عّليِ نظرية

   بررسـيِ  رنـجِ  مـورد  ايـن  در راسـل  .اسـت  خصوصـي  خـود  ذات در چيـزي  هميشه آشناست، آن با يحس ادراك در
 متعـدد  متعلقـات ) الف :است اصلي مشخصة دو اين داراي ايجابي وجه. نهدنمي خود بر را امر اين سود به هاياستدالل

خاصِ ادراك و انـد، همبسـته  يكديگر با جهات بعضي از كه فرد خود  ةهمبسـت  متعلقـات  متعـدد ادراك  متفـاوت،  افـراد       
 بصـريِ  نمودهـاي  معينـي  شـمارِ  مثابـه  بـه  كه ادراكي متعلقات آن مثال، براي( .اندمشترك بعيد علت يك معلولِ همه

 نمودهاي مثابه به كه ادراكي متعلقات آن و متفاوت؛ هاينظرگاه از شيء يك و شودمي محسوب فرد خود براي متفاوت
           را بعيـد  علـت  نـوع  ايـن  هـايِ ويژگـي  از ايپـاره  توانمي) ب .)شودمي محسوب متفاوت افراد براي شيء يك بصريِ

  .كرد استنتاج ادراك ةهمبست متعلقات مجموعة نوع اين نسبِ و روابط و طبيعت از
  :كرد خالصه زير قرارِ به گيرد،مي عّلي نظرية ايجابيِ وجه بابِ در راسل كه را ايعمده نتايجِ توانمي  .4

    كنـيم،  قبـول  را معكـوس  شـرطيِ  اسـتداللِ  و استقراء] منطقيِ[ اعتبارِ اگر اما،. كرد اثبات را امر اين تواننمي) الف
  .است لمحتم بسيار كه داد نشان توانمي

  :است زير قرارِ به كلي طورِ به استدالل اين روند) ب
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   دارد ادراك ةهمبسـت  متعلقات ديگر طريقِ از لفعلِبا كه كند تكميل را ادراكي متعلقات آن تواندمي مدرِك هر) 1 ب
 نـوعي  امـر  اين. بود كرده دنبال جابجايي حسِ از ايسلسله طريقِ از را اشالفعلِب ادراك متعلقات اگر داشتمي و

 ةهمبست متعلقات چنان و چنين و است شده تجربه ِبالفعل ايسلسله چنين آن در كه است مواردي اساسِ بر استقراء
  .است آمده دنبال به الفعلِب ادراكي

 فـرد  خود كه است ديگري كسانِ وجود سوي به ادراك ممكنِ متعلقات و فرد خود ِبالفعلِ وجود از بعدي گامِ) 2 ب
درِكات  از بسـياري  بـا  مشترك مكانِ نوعي ]تصورِ يا[مفهوم  ما از يك هر مرحله اين در. نيستند پـردازيم مـي  را مـ.       

  .است كنندهقانع بسيار و قياس اساسِ بر استداللي باشد، يافته سامان اگر استدالل، نوع اين راسل گمانِ به
         مكـان  در كـه  اسـت  رويـدادهايي  سـوي  بـه  ديگر كسانِ و خود ادراك الفعلِِب و ممكن متعلقات از گام آخرين) 3ب
 يـا  زمـين،  سطحِ زيرِ در هافرسنگ انفجاري مثال، براي( ندارد وجود الفعليِب مدرِك هيچ كه شوندمي واقع زماني و

درِك  هيچ كه است چنان آنچه يا ؛)انسان يا حيوانات پيدايشِ از پيش باران و طوفان ـ  مـ  را آن توانـد نمـي  الفعليِب
  ).هااين مانند و اتم، الكترومغناطيسي، موجِ مثال، براي( كند ادراك

ل  كـه را  آنهـايي  و نيسـتند،  واقـع  كه را رويدادهايي كه كنيم استنتاج منطقاً توانيممي كه فرض به) پ بنـابر  يحتمـ 
 رويـدادهايي  چنين هايويژگي بابِ در توانيممي اندازه چه است، كرده ادراك كسي ،ممكن نيست واقع باشند ماهيتشان

 حـد  تـا  مـان  ادراك ةهمبسـت  متعلقـات  ساختاريِ مشخصـات  از باال احتمالِ با توانيممي كه است آن بر راسل بدانيم؟
 كـه  كنـد مـي  تأكيد اما .كنيم استنتاج ناپذيرادراك حتا و نشدهادراك رويدادهاي ساختاريِ مشخصات بابِ در معتنابهي

  .كنيم استنتاج دومي كيفيِ هايويژگي بابِ در اولي كيفيات از چيز هيچ توانيمنمي تقريباً
   اسـت  كوششـي . كنـيم  خالصه زير قرارِ به كمابيش را ي راسل»ماده فلسفة« اصليِ مضمونِ توانيممي من گمانِ به

ـ  ادراك بـابِ  در ديـدگاهي  جزء به جزء بردنِ پيش براي تمام و تام فيزيكـي  جهـانِ  و يحس  آنچـه  كلّـيِ  طـرحِ  ماننـد              
   .است كرده ترسيم »حس پايدارِو  ثابت هايامكان« مثابه به مادي اشياء نظرية در ميل استوارت جان

 فقط ،)1948( انساني شناخت حدود و دامنه و) 1940( صدق و معني بابِ در پژوهشي راسل، بعدي فلسفيِ اثرِ دو از
 هاييبخش آن است، شده تقسيم نآ هب دوم اثرِ اين كه بخشي شش از. آن از ايپاره به فقط و پرداخت خواهم دومي به
 هـاي زمينـه  همان است،) 4 بخشِ( »علمي مفاهيمِ« و ،)3 بخشِ( »حسي ادراك و علم« ،)2 بخشِ( »زبان« بابِ در كه

 طـورِ  بـه  تـوانيم مي آنچه بابِ در است واقع دقتي افزايشِ اگرچه يكسانند، اساساً راسل نتايجِ .گيرددربرمي را اول كتابِ
             . اسـت  احتمـال  بـابِ  در 5 بخـشِ . بـزنيم  حـدس  رياضـي  فيزيـك  از مفروض ذوات ةجانبهمه ماهيت مورد در معقول

 نخست اما پرداخت، خواهم بخش اين به عمدتاً. انجامندمي ،»علمي استنتاجِ مفروضات« عنوانِ با ،6 بخشِ به جملگي و
  .نمايمبازمي احتمال بابِ در راسل هايديدگاه مورد در را مطلبي

     كـه  اسـت  موضـوعه  اصـولِ  از ايمجموعـه  انـد، كرده مطرح را آن محض رياضيِ عالمانِ چنانكه احتمال، مشخصة
     محـض  رياضـيِ  عـالمِ  و ؛دارنـد مي روا را متعدد تفاسيرِ موضوعه اصولِ اين. كرد استنتاج را قضايا آن اساسِ بر توانمي
 موجـبِ  كـه  كنـيم  تفسيرشـان  چنـان  تـوانيم مي كه است آن موضوعه اصولِ اين عمليِ ارزشِ .پردازدنمي امور اين به

 مفهـومِ  بـا  اسـت  متفـاوت  »اعتبـار « مفهـومِ  .شـود  اعتبـارش  درجـة  با ]گزاره يا[ تقرير يك احتمالِ درجة همبستگيِ

      بـااليي  درجـة  داراي كـه  دارد وجود ]گزاره يا[ تقرير نوعي و كرد؛ تفسير را موضوعه اصولِ توانمي هرچند ،»احتمال«
  .ندارد مصداق) باشد شده تفسير هرچند( رياضي احتمالِ مفهومِ آن در اما است، اعتبار از

 اينكـه  احتمـالِ  اسـاس،  اين بر. ناميد »متناهي تواتري تفسيرِ« را رياضي احتمالِ از راسل خود خاصِ تفسيرِ توانمي
 راسـل  اكنـون  .اندالف كه آنهايي شمارِ به اندب هم و الف هم كه است اشيائي آن شمارِ نسبت ]با مطابق[ باشد، ب الف
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. باشـد  متناهي اند،الف كه اشيائي شمارِ كه فرض اين اساسِ بر مگر است معنيبي نسبتي چنين مفهومِ كه است آن بر
  .كندمي رد آشكارا اند،كرده مطرح رايشنباخ و ميزِس وان كه را يمحدود ايمجموعه تواتري تفسيرِ نوعِ آن بنابراين
 هـيچ  .كـرد  خالصه زير قرارِ به را آن توانمي. رساندمي استقراء منطقيِ اعتبارِ بابِ در راسل نتايجِ به را ما امر اين

       اسـتنتاجي  چنـين  امـا . سـازد  معتبـر  كلـي  طـورِ  بـه  را استقرائي استداللِ كاربرد تواندنمي احتمال اساسِ بر استنتاجي
 فقط و اگر دهد، افزايش) »هستند سياه هاكالغ همة« مثال، براي( را جزئي استقرائيِ تعميمِ يك احتمالِ است ممكن

 اعتبـارِ  درجـة  چنـين  توانيمنمي پس،. باشد اعتبار، معناي به متناهي، اولية »احتمالِ« نوعي داراي پيش از تعميم آن اگر
 جهـانِ  سـاختارِ  و طبيعـت  مِعـاَل  بابِ در را كلي مفروضِ اصلِ چند يا يك مگر دهيم نسبت تعميمي هيچ به را اياوليه

               . اسـت  7احتمـال  بـابِ  در ايرسـاله  در 6كينـز . م. ج موضـعِ  مشـابه  اساسـاً  حدي تا راسل موضعِ( .بگيريم مسلّم بيروني
 مفروضاتي چنين كه كرد اثبات منطقي، ورِد بدونِ توان،نمي.) است »محدود چندگونگيِ« ينزك پيشنهاديِ مفروضِ اصلِ

  .دنامحتمل حتا يا مسلّم تجربه اساسِ بر استداللي با
 و ؛آوردمـي  فـراهم  است، يافته نام »علمي اجِتاستن مفروضات« كه را، 6 بخشِ براي معمول مقدمات پيشين مطالبِ

  .است كتابآن  پارة ترينمهم يحتمل بخش اين
لّم  تلويحـاً  كـه  كنـد مـي  گمان كه دهدمي دست به جهان »ساخت« بابِ در را مفروض اصلِ پنج راسل سـفـرض  م   

  .ندانشده بنديصورتو  تنسيق آشكارا علمي هاينظريه تدوينِ در و علمي تحقيقات در معموالً هرچند ،اندشده
و  ثابـت  بـيش  و كـم  گونـاگونِ  »اشـياء « از اسـت  مركب جهان كه است فرض اين از صورتي اصول اين ينِتنخس

 به معين رويدادي عللِ كه فرض اين از است صورتي اصل دومين .متغير متقابلِ نسبِ و روابط و متغير حاالت با ،پايدار
 اثـرات  ،مشابه طورِ بهو  ؛نداشده واقع آن از پيش بِالفصل كه است شده محدود اموري كلِ حالت از محدود بخشِ يك
 اصـلِ  سـومين  .دنشـو مـي  واقع آن از پس بِالفصل كه است شده محدود اموري كلِ حالت از محدود بخشِ يك به آن

ت « نفـيِ  متضمنِ امر اين آنكه نظر جالبِ. (است دور ]فاصله[ از كنش نفيِ اساساً مفروض ليـكـه  اسـت  »يادآورانـه  ع        
   يـا  مكـاني،  ايفاصـله  اگـر . بـازنمود  زيـر  قـرارِ  به را امر اين توانمي .)است دور ]فاصله[ از كنش نوعي زماني نظرِ از

 با را فاصله آن بايدمي آنگاه دارند، رابطه يكديگر با عّلي نظرِ از كه باشد واقع رويداد دو ميانِ دو، هر يا زماني، ايفاصله
 از كـه  انـد شده تشكيل متصل زماني و مكاني به لحاظ ِروابط از اياز سلسله كه كرد پر رويدادهايي از عّلي ايزنجيره

  .است رسيده پايان به رويداد دو اين آخرينِ با و شده آغاز ترپيش
 .بازنمود زير قرارِ به را اصل اين توانمي. است نخست اصلِ سه از يك هر از ترخاص بسيار مفروض اصلِ چهارمين

           متعـدد  يمنـاطق  در همانندنـد،  سـاختار  نظـرِ  از هـا آن از يـك  هـر  كـه  درهمبافتـه،  رويـدادهاي  از شماري كه فرض به
 مركـز  ايـن  در كه باشد مفروض بايدمي ،بنابراين .دارند قرار مشترك مركزي از متعدد جهات در همه كه شوندمي واقع

 دندار قرار متفاوتي عّليِ خط بر مشابه ساختاري نظرِ از رويدادهاي اين از يك هر و است واقع ساختار همان با رويدادي
 معينـي  شـمارِ  اسـت  ممكـن  نظـر  مـورد  متعدد رويدادهاي مثال، براي( .دناگرفته منشأ مشترك اصليِ رويداد آن از كه

 اصـلي  رويـداد  و. اسـت  دريافته متفاوت محلي و زمان در متفاوت شخصي را يك هر كه باشد مسموع مهيبِ صداهاي
  .)باشد ترپيش زماني در معين محلي در تفنگي شليك است ممكن

                                                           

6.  [John Maynard] Keynes:  مـ  )1883ـ1946(اقتصاددانِ بريتانيايي.  

7. A Treatise on Probability    
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و  ارائـه  زيـر  قرارِ به را اصل اين توانمي. است ناميده »]تمثيل يا[ قياس« را مفروضات اين آخرينِ و پنجمين راسل
  كـه  هنگـامي  فرضـاً، . ب رويـدادهاي  و الف رويدادهاي مثالً بگيريد، نظر در را نوع دو از رويدادهايي. كرد بنديصورت

 عـاملي  اولـي كـه   كـرد  گمـان  كـه  دارد وجود دليلي كرد، مشاهده را ب رويداد يك هم و الف رويداد يك هم توانمي
 آنجـا  در امـا  شـود، مي مشاهده الف رويداد آن در كه باشد داده روي است ممكن موردي .است دومي ايجاد در ضروري
 كـه  اسـت  مفروض پس .شود واقع الف از پس الزاماً اگر حتا كرد مشاهده را ب رويداد تواننمي كه است چنين وضعيت

 وضـعيتي  در ب رويـداد  اگـر  مشـابه،  طـورِ  بـه ( .شودمي واقع الف از پس ب رويداد امر واقعِ در كه دارد احتمال بسيار
 اسـت  مفروض پس باشد، شده واقع ب از پيش اگر حتا كرد مشاهده را الف رويداد تواننمي آن در كه شودمي مشاهده

  .)است شده واقع ب از پيش الف رويداد عمل در كه دارد احتمال بسيار كه
                خـويش  ماننـد  بـيش  و كـم  خودآگـاه  موجـودات  ديگـر  وجـود  از مـا  از يـك  هـر  كـه  را باوري آن جمله من راسل

  .داندمي مربوط مفروض اصلِ پنجمين اين اساسِ بر كردن رفتار به كنيم،مي حاصل
 هـر  اسـاسِ  بـر  كه دارند ايذاتي هايگرايش انسان كودكانِ و غيرانساني عاليِ جانورانِ كه است آن بر راسل همانا

 كه انجامدمي انتظاراتي به كه اياستنتاجي عادات تكوينِ كه نمايدبازمي او .كنندمي رفتار مفروض اصلِ پنچ اين از يك
 و تفكر اما .است وابسته آن به زيستي بقاي كه است زيستش محيط با موجود انطباقِ از جزئي ند،اصادقو  عمدتاً درست

 طـرزي  بـه  و بـالغ  هـاي انسان در است ممكن فقط دارد، قرار مفروضات اين اساسِ بر امر واقعِ در كه ،سنجيده عملِ
 فقط شود،مي واقع مفروضاتي چنان و چنين اساسِ بر كه عملي و تفكر آن بازشناسيِ و. بشود يافت ديدهتعليم بايسته
  .بشود يافت علمي كنشِ و نظريه ماهيت بابِ در فلسفي تأملِ جريانِ در است ممكن

 فلسفيِ شيوة. نكردند اقبال چندان آن بر معاصر فيلسوفانِ اما بود عميقو  توجه شايانِ انساني شناخت حدود و دامنه
 مسائلِ .بود متمركز بود، يافته نام »منطقي ]گراييِاثبات يا[ پوزيتيويسم« آنچه بر عمدتاً انگلستان در زمان آن در مرسوم
 عالئق و داشت؛ قرار هنگام آن مرسومِ عرصة اين از بيرون آنها، براي پيشنهادي هايحل راه و كتاب، آن در شدهمطرح

  .بود ديگري جاي متوجه كنند، انتقاد آن از هوشمندانه و بفهمند را آن توانستندمي كه آنان بيشترِ توانِ و
 و گرايـي طبيعـت  تـا  ناميد افالطوني رئاليسمِ توانمي آنچه از را وي عقايد تدريجيِ تغييرِ راسل فلسفة تبيينِ اين در
 بـه  اشـاره  بـدونِ  كه بود نخواهد انصاف. امنموده را آن بارزِ خاصه و متعدد مراحلِ و امكرده بيانو  تشريح گراييتجربه

 كه اظهارات ايپاره به ارجاع با را امر اين توانممي. كرد ختم است، نموده آشكارا خود راسل كه تعديالت و جرح ايپاره
 كه است بوده مايل راسل من گمانِ به .بدهم انجام وجه بهترين به است، نموده) 1944( راسل برتراند فلسفة كتابِ در او

  .رسانممي انجام به هاآن از ايپاره بازگوئيِ با من و بازگويد؛ عمرش پايانِ تا را اظهارات اين
 بـابِ  در .دادمـي  ستودن براي غيرانساني چيزي مرا افالطوني جاودانيِ جهانِ فروگذاردم، را هگل آنكه از پس حتا«  .1

 نپندارم هيچ را] محض[ رياضيات كه داشت آن بر مرا ويتگنشتاين كه آنگاه بردم رنج و ؛كردممي تأمل اعزاز با رياضيات
  ).19 ص( »هاهمانگويي جز

     انسـاني  حيـات  وراي پنـداري  كـه  امـور  ايپاره از لهمم عواطف براي بيابم توجيهي خواستممي اشتياق با هميشه«  .2
   را چيز هيچ كه بسازند ديني ]مداريانسان يا[ اومانيسم از كوشندمي كه آنان ... است اُبهت احساسِ درخورِ و است واقع
 چيـزي  شناسـيم، مي كه جهاني در كه، باوركنم توانمنمي هم هنوز و .كنندنمي ارضا مرا عواطف نشناسد، انسان از برتر
  ).19ـ20 ص( »...شوم قائل ارزش آن براي جانوران، كمتري حد تا و ها،انسان وراي بتوانم كه باشد واقع

 پيشـنهاد  ايـن  با مخالفت در. كند جانبداري كشور اين در گاوبازي كردنِ باب از بخواهد كسي مثالً، كه، فرض به«  .3
هر معنـايي  تواند مياين كلمه و  ؛است درست امر اين در اميالم بلكه نمودم،بازمي را اميالم فقط نه ،كنممي احساس
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 صـرفاً ( تفسـيرِ  به تقييد در منطقي ناسازگاريِ هرگونه از كه بدهم نشان استدالل نظرِ از توانممي گمانم به .داشته باشد
. امنشده ارضا احساس، نظرِ از اما .امبازنموده را متَقن اخالقيِ ترجيحِ حال همان در و هستم مبرّا اخالقي اصولِ) عاطفي

          مردمـان  ديگـر  ةعقيـد  كنـد، نمـي  ارضـا  مرا اخالقي اصولِ بابِ در خودم ةعقيد كه حالي در كه، بازگويم توانممي فقط
  ).724 ص( 8»كندمي ارضا مرا كمتر هم اين از

   پسـنديده  بسـيار  را شخصـي  ديـنِ  از نوعي هرچند ـ كه است آن نمايدمي دين دستگاه به نسبت مرا نگرشِ آنچه«  .4
 را ايشدهشناخته دينِ هيچ اعتقاديِ نظامِ توانمنمي ـ  اميافته ناپسند را مردمان از بسياري آن فقدانِ سببِ به و ؛دانممي

            نـد ارسـانده  آسـيب  بيشـتر  مواقـع  بيشـترِ  در مسيحي تروحاني جامعة اكثريت كه كنممي گمان و ؛كنم تصديق و تأييد
  □■)726 ص( »سود تا

   

                                                           

        را مـان  احساسـات  صـرفاً  اسـت،  خـوب  يا درست چيزي گوييممي كه هنگامي) گراييعاطفه( راسل اخالقيِ موضعِ اين اساسِ بر.  8[
  .]منيست ـ  اثبات قابل نظراً ،نماييماز اين رو آنچه را در اين مورد بازمي. نماييمبازمي چيز آن مورد در
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  راسل فلسفيِ كتابشناسيِ فارسيِ آثارِ
  

  

  .1347انتشارات خوارزمي، ) تهران(، ترجمة منوچهر بزرگمهر، مسائل فلسفه
  .1348بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ) تهران(، ترجمة منوچهر بزرگمهر، علم ما به عالَم خارج

  .1348انتشارات خوارزمي، ) تهران(، ترجمة منوچهر بزرگمهر، تحليل ذهن
  .1349چاپ كيهان، ) تهران(، ترجمة محسن امير، هاي فلسفهزمينه

  .1363انتشارات اميركبير، ) تهران(سلطاني، الدين اديب، ترجمة ميرشمسجستارهاي فلسفي
  .1373كتاب پرواز، ) تهران] (ويراست دوم[،  دري ن اب دري  ف ج ن رجمة ، تغربتاريخ فلسفة 

  .1376انتشارات ياسين، ) تهران(، ترجمة ابوالقاسم الله، اي بر فلسفة رياضيمقدمه
  .1382نشر ني، ) تهران(، ترجمة ايرج قانوني، نيتسشرح انتقادي فلسفة اليب

  .1387انتشارات صراط، ) تهران(، ترجمة نواب مقربي، تكامل فلسفي من
  .1388نشر علم، ) تهران(كاني، ، ترجمة جالل پياتميسم منطقي

○                     ○                    ○  


