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پیشگفتار
اهمیت و جایگاه موضوع
تهای دینی ،ذهن و دستگاه شناخت
در گذشته ،فیلسوفان ،در همۀ جامع هها و سن 
شهای درسـت و مناسـب
یدانسـتند که اگر با رو 
انسـان را مانند آینه و دوربینی م 
ب ه کار گرفته شـود ،اگر در شـرایط مناسـب در مواجهه با جهان خارج قرار گیرد،
و اگر مان عهای احتمالی بین ذهن و شـیء خارجی از میان برداشـته شـود ،قادر به
شـناخت جهان خارج خواهد بود .از سـوی دیگر ،بدون بررسـی و ارزیابی نقادانۀ
امکان ،حدود ،و گسترۀ معرفت مسلم گرفته بودند که انسان قادر به شناخت خود
یشناسی بود تا
شتر هست 
و عالم خارج اسـت .به همین دلیل فلسـفه در گذشته بی 
تشناسـی .البته این بدان معنا نیسـت که گذشـتگان در این باره نیندیشـیده،
معرف 
تشناسی،
ننوشته ،و میراثی بر جای ننهاد هاند .بلکه به این معناست که مسئلۀ معرف 
آ نگونـه که در جهان معاصـر و دنیای جدید اعتبار و اهمیت پیدا کرد ،برای آنان از
اعتبـار و اهمیـت درجـۀ اول برخوردار نبـود .کانت ،که او را نقطـۀ عطف در تفکر
تشناسی قلمداد
نشناسـی و معرف 
فلسـفی دانسـت هاند و فلسـف هاش را یکسـره ذه 
ً
شهای
کرد هانـد ،پـس از بیـداری از خـواب جز ماندیشـی تقریبا همۀ اهتمـام و تال 
یاش صرف تحقیق و تفکر دربارۀ چگونگی ذهن ،میزان توانایی آن ،حدود و
فکـر 
گسـترۀ شـناخت ،و امکان معرفت شد .از زمان کانت مسئلۀ ذه نشناسی و نظریۀ
یآید .کانت ،افزون بر اینکه
معرفت یکی از مه مترین شاخ ههای فلسفه به شمار م 
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ش نهاد ،مدعی
در برابـر دو رویکرد جز ماندیشـی و شـکاکیت رویکرد نقـدی را پی 
یکند ،بلکه
یطرف عمـل نم 
شـد که ذهـن و دسـتگاه ادراکی در فرایند شـناخت ب 
تهـای ذهـن در فراینـد شـناخت و در نتیجه در فـراوردۀ معرفت دخالت
محدودی 
دارد.
از زمان کانت تا دورۀ جدید ،که فلسفۀ تحلیل زبانی پدید آمد ،توجه فیلسوفان و
متفکران معطوف به ذهن و مسئلۀ معرفت بود .شاید بتوان گفت که همان توجهی که
کانت به ذهن و دخالت آن در مسئلۀ معرفت داشت فیلسوفان تحلیلی به زبان و تأثیر
آن در فرایند معرفت داشـتند و دریافتند که زبان نیز در فرایند تحصیل معرفت دخل
لها و
یکند ،تا آنجا که پار های از مسـئل ههای فلسـفی را ،در واقع ،مشـک 
و تصرف م 
لهای زبانی ــ کژتاب یهای زبان ــ قلمداد کردند ،و نه مسئلۀ اصیل فلسفی.
معض 
1
تشناسان دوران معاصر
برتراند راسل  ،از یک سو ،یکی از برجست هترین معرف 
تهای منطقی و فیلسـوفان تحلیلی
اسـت و ،از سـوی دیگر ،او را پدر پوزیتیویسـ 
یداننـد .گرچـه هرگز به حلقـۀ وین نپیوسـت ،عضوهای حلقۀ ویـن او را بزرگ
م 
2
داشت هاند و جزو مه مترین فیلسوفان زمان خود شمرد هاند.
تشناسی راسل به زبان فارسی
توجو کرد هام ،دربارۀ معرف 
تا آنجا که من جسـ 
کتـاب و اثـر جداگانـ های را نیافتم .بـه زبان انگلیسـی نیز اثر و کتـاب جداگان های
تشناسـی او ،با رویکـرد فراین دیابی و با نگاه به
کـه ب هطور خاص به موضوع معرف 
یاش ،پرداخته باشـد نیافتم؛ از این رو ،پژوهش در این
لهای فکری و فلسـف 
تحو 
یتواند از اهمیت باالیی برخوردار باشد.
باره م 
یرفت که شاید بتوان طرح جامعی را که همۀ موضو عهای
در آغاز کار ،گمان م 
تشناسی را ب هتفصیل در بر گیرد ترسیم کرد و با مراجعه به نوشت ههای راسل،
معرف 
رأی و نظر او را در هر موضوع بهدسـت آورد و طرح را گام به گام بهانجام رسـاند.
امـا ،افـزون بر کمی توانش و دانش من ،شـاید کاری با آن گسـتردگی فراتر از یک
1. Bertrand Arthur William Russell

 .2دانالد گیلیس ،فلسفۀ علم در قرن بیستم ،ترجمۀ حسن میانداری ،تهران :سمت؛ قم :مؤسسۀ
فرهنگی طه ،1381 ،ص .36-37
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کتاب باشـد .چ هبسـا بـا تجزیه و تقسـیم موضو عهـای گنجیده در آن طـرح بتوان
چندیـن کتاب ،رسـاله ،و پروژۀ تحقیقاتی را تعریف و اجـرا کرد؛ از این رو ،در این
کتاب کوشـید هام تا آرای راسـل دربارۀ تعریف معرفـت و جزءهای ذاتی معرفت ــ
یعنی باور ،صدق ،و توجیه ــ و نظری هها و دیدگا ههای گوناگون در این موضو عها را
تحلیل و نقد کنم .یادآوری این نکته در اینجا بایسـته اسـت که دربارۀ صدق تنها به
نظری ههایی پرداخت هام که پیش از شبهۀ گتیه پیشنهاده شده است.
لهای کتاب
ساختار منطقی فص 
شگفتار پنج فصل دارد .در فصل یکم ،نخسـت ،گزارشـی
ایـن کتـاب افزون بـر پی 
کوتاه و گذرا از رویدادهای زندگی راسل و تحو لهای روحی و فکری او آمده است.
شـاید آ گاهی از این موردها به فهم فلسـف هاش کمک کند .سپس بازنمود هایم که او
فیلسوفی است مسئل هپرداز و نه نظا مساز .او ن هتنها دغدغۀ نظا مسازی نداشت ،بلکه
چنین پیداسـت که پس از گسسـتن از اید هآلیسم با هر نوع نظا مسازی در فلسفه سر
ناسـازگاری داشـت .دورنمایی کلی از فلسـفۀ راسـل بخش بعدی فصل یکم است
تشناسـی راسـل پرداخت هایم تـا ریاضی ،منطق ،معناشناسـی،
شتر به معرف 
کـه بی 
زبا نشناسی ،و . ...
یهایی که در فهم و برگرداندن برخی واژ ههای فنی فلسفۀ او با آ نها روب هرو
دشوار 
یای که در برگردانهای فارسـی نوشـتههای او شاهد بودم
لهای جد 
شـدم و مشـک 
حها اختصاص دهم که خود
شگفتار را به پار های توضی 
سـبب شـد تا بخش پایانی پی 
واژهها بهدست داده است.
عهایی از نوشت ههایش برای پار های از این 
راسل در موض 
تشناسـی ،در ذهن داشـتم خیلی فرا خدامنه
طرحی که در آغاز کار ،برای معرف 
بود .در میانۀ راه دریافتم که اجرای کامل آن فراتر از گنجایش یک کتاب است؛ از
این رو ،از پرداختن به بسـیاری از موضو عها از قبیل انواع معرفت برحسـب منابع
معرفت ــ حس ،حافظه ،درو ننگری ،گواهی و شهادت ،استنتاج (قیاس ،استقراء،
قهـای معرفت ــ
و اسـتنتاج از راه بهتریـن تبییـن) ــ انواع معرفت برحسـب متعل 
یزمان ،مادی و نامادی ،معرفت
معرفت به امرهای معقول و محسوس ،زمانی و ب 
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تها (طب عها) یا انواع و افراد یا اشخاص ،معرفت
به بودن و شدن ،معرفت به طبیع 
تهای بین آ نها ــ معرفت پیشـین و
عهـا ،و معرفت بـه تصورها و نسـب 
بـه امرواق 
ِ
پسین ،تحلیلی و ترکیبی ،ضروری و امکانی ،فطری و اکتسابی ،قطعی و ظنی ...
تشناسی راسل بررسی و
که از اهمیت زیادی برخوردارند و بایسـته است در معرف 
پژوهیده شوند ،چشم پوشیدم .از این رو ،بنا را بر این گذاشتم که ،بر اساس تعریف
فصل دوم ،سوم ،چهارم ،و پنجم
باور ِ
س هجزئی معرفت ــ ِ
صادق موجه ــ در چهار ِ
کتـاب بـه بررسـی تعریف معرفت ،بـاور ،صدق ،و توجیـه در آراء و نظرات راسـل
بپردازم .در فصل دوم ،تعریف سـ هجزئی معرفت را که در واقع راسـل آن را پذیرفته
اسـت بررسـی کرد هام .در فصل سـوم ،به دیدگا ههای راسـل در دور ههای گوناگون
یاش دربارۀ باور ،قس مهای باور ،محتوای باور ،شک و ناباوری ،قضیه ،قضیۀ
زندگ 
ذهنـی و لفظـی ،و  ...پرداخت هام .فصل چهارم تعریف صدق ،معنا و معیار صدق،
گزارش راسل از نظری ههای صدق :نظریۀ مطابقت ،پراگماتیسم ،تالئم [انسجام] ،
احتمال ،و نقد آ نها ،و سـرانجام رأی برگزیدۀ فیلسـوف ،یعنی نظریۀ مطابقت ،با
یگیـرد .در فصل پنجم ،پس از ارائۀ
ن باره را در بر م 
لهای فیلسـوف در آ 
همـۀ تحو 
َ
ل ِگروی
گزارشی از توجیه در سدۀ بیستم و نظری ههای گوناگون دربارۀ توجیه :تسلس 
ْ
معرفتی رأی راسل
ت ِگ َروی
معرفتی ،تالئ م ِگ َروی معرفتی ،مبن ا ِگ َروی معرفتی ،و باف 
یاش و
را در ایـن بـاره آورد هام .رأی او دربـارۀ توجیـه در دور ههـای گوناگـون زندگ 
دربارۀ معرفت شـهودی ،قاعد ههای استنتاج ،تجرب هگروی و ِخ َر دگروی ،بداهت،
ثهایی است که در این فصل به آ نها پرداخت هام.
قضی ههای پایه ،و  ...از جمله بح 
چند یادآوری
یرسد:
اشاره به چند نکته در اینجا ضروری به نظر م 
شتر مت نمحور بود هام تا تفسـیرمحور؛ به
 .1شـاید بتوان گفـت در این کتاب بی 
یهای من در نوشـتن این کتاب آخرین تفسـیر شارحان و
این معنا که کانون بررسـ 
کراست به نوشت ههای خود فیلسوف
مفسـران راسـل از آرای او نبوده است؛ بلکه ی 
َ
َ
یپایان خود را پیش نهم؛
توجوی ب 
مراجعه کرد هام .ب هراسـتی ،بر آن بود هام که جسـ 
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البتـه اینکـه در این تالش تـا چه اندازه کامیاب بود هام امر دیگری اسـت .تا آنجا که
در بررسـی منب عها دریافت هام ،هریک از مفسران راسل و کسانی که دربارۀ نوشت هها
تشناسـی
ثهای معرف 
و اندیشـ ههای او مطلب نوشـت هاند یک جنبۀ خاص از بح 
او را بررسـی ،تحلیـل ،و گاهـی نقد کرد هانـد .وآنگهی در آن جنبـۀ خاص هم تنها
بـه یـک دورۀ خـاص تفکر او پرداخت هانـد .برای نمونـه ِا ّیِ .ج ّیِ .ا ِیـر در کتابی که
دربـارۀ راسـل نوشـته اسـت رأی او دربارۀ «صـدق» را تنها در دورۀ پیـش از 1912
شنهاده است .خواهش و کوشش من بر آن بوده
یعنی بر اساس مسائل فلسفۀ او پی 
اسـت که با پژوهش در نوشت ههای راسـل دریافت خود را از آرای او در مسئل ههای
یاش ،بهدست دهم .البته
لهای فکری و فلسـف 
تشناسـی ،در راسـتای تحو 
معرف 
پیداست که این هرگز بدان معنا نیست که در این کتاب از تفسیر مفسران راسل بهره
نجست هام.
 .2بایسـته اسـت کـه آشـکارا و بـا تأکیـد اعالم کنـم کـه در این کتـاب تنها به
تکم در اینجا نیز خواهش و کوشش من این
تشناسـی راسل پرداخت هام .دس 
معرف 
تشناسی محدود کنم.
بوده است که پژوهشم را به آراء و دیدگا ههای او دربارۀ معرف 
راسـل متفکـر و فیلسـوفی ذوفنون بـود .جامعیتی داشـت که ب هموجـب آن در
حوز ههـا و قلمروهـای گوناگونـی اندیشـیده ،و قل مفرسـایی داشـته اسـت .افزون
بـر نوشـت ههایی کـه دربارۀ موضو عهایی بیرون از قلمرو فلسـفه و علـوم عقلی از او
ب هیادگار مانده است در علوم عقلی ،در رشت ههای گوناگونی مانند ریاضیات ،منطق،
یشناسـی ،فلسفۀ ریاضیات ،فلسـفۀ منطق ،فلسفۀ سیاست،
مابعدالطبیعه ،هست 
بنظر و دارای
نشناسی ،فلسفۀ علم ،معناشناسی ،و  ...نیز صاح 
فلسفۀ زبان و زبا 
مطالب فراوان اسـت .شـاید بتوان گفت که آرای او در بسـیاری از این شـاخ هها و
یتواند موضوع تحقیق و پژوهش چندین رساله و کتاب باشد.
عها م 
موضو 
تهای منطقی
چ هبسـا اشکال کنند که راسل فیلسوف تحلیلی و پدر پوزیتیویس 
است و در فلسفۀ تحلیلی و پوزیتیویسم بحث فلسفی از معنا و معناداری آغاز م یشود؛
تشناسی
تشناسی سرآغاز فلسفه نیست ،در حالی که معرف 
در فلسفۀ تحلیلی معرف 
راسل هستۀ کانونی این پژوهش است.
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یدارم که در
نگونه که گذشـت ،آشـکارا اعلام م 
ب هرغـم پذیرش این نکته ،هما 
تشناسـی راسل پرداخته و خود را به همان حوزه محدود
این پژوهش تنها به معرف 
ثهای
ثهای معناداری و زبان شد هام و نه درگیر بح 
کرد هام؛ از این رو ،نه درگیر بح 
ِ
ِ
منطـق و فلسـفۀ منطـق ،مگـر در موردهایی که ناگزیر از اشـار های گـذرا به برخی
موضو عهای دیگر حوز هها بود هام .برای نمونه نظریۀ صدق راسل با نظریۀ تصویری
ویتگنشتاین ،که در واقع نظری های دربارۀ معناداری گزار ههاست ،پیوند دارد .ولی
من در این کتاب نه ارائۀ تبیین و تحلیل آرای ویتگنشتاین و نه تبیین ،تحلیل ،و نقد
یگیرم .پیوند راسل با ویتگنشتاین اول و
نظری ههای معناداری گزار هها را بهگردن م 
دوم و تأثیرهای دوسـوی های که این دو متفکر در دور ههای گوناگون زندگی خود بر
یتواند موضوع کتاب و پژوهش جداگان های باشد .ب هعنوان
یکدیگر داشت هاند نیز م 
َ
یتوان به مسئلۀ ذه ن ِگروی راسل اشاره کرد .روشن است پرداختن
نمون های دیگر م 
لتر دارد .شاید بتوان پژوهش در این
شتر و مفص 
یهای بی 
به این بحث نیاز به بررس 
باره را نیز در کتابی جداگانه به دست داد ،ولی گریزی از این نداشتم که از پرداختن
به آن چش مپوشی کنم.
یاش و
مسـئلۀ جهان الغر و خلوت راسـل در دور ههای آغازین زندگی فلسـف 
یاش ،که پس از
جهان فربه و ُپروپیمان او در دور ههای میانی و پایانی حیات فلسف 
تهای بیرونی و
تهای درونی و پذیرش نظریۀ نسب 
وازنش اید هآلیسم و نظریۀ نسب 
ت ِگ َروی به آن باور داشت ،نیز از این جمل هاند.
کثر 
َ
همچنیـن مسـئله و بحـث ِنسـب و تحولی که در ایـن زمینه داشـت و تأثیر این
تحول و ب هویژه تأثیر پذیرش نظریۀ ِن َسب بیرونی بر آرای او در فلسفۀ منطق ،فلسفۀ
ُ
یشناسی و جها نشناسی ،و از همه
یها ،هست 
ریاضیات ،مابعدالطبیعه و بحث کل 
ثها
تشناسـی ــ از جمله نظریۀ مطابقت در صدق ــ در ِشـمار بح 
مه متر در معرف 
بهای
عهایـی اسـت کـه ب هیقین مهم اسـت و بایسـته اسـت موضـوع کتا 
و موضو 
جداگان های باشد.
 .3در ایـن پژوهـش و کتاب بنا نداشـت هام و نخواسـت هام نشـان دهم که راسـل
یگیرد .راسـل فیلسـوفی
در هـر موضوعـی در کدام نحله و مکتب فلسـفی جای م 

پیشگفتار
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َ
یهای فلسفی و فکری فراوان داشـت و خود با دلیری و آشکارا
اسـت که ِدگردیسـ 
یها را پذیرفته و اعالم کرده اسـت .خود او از این امر ن هتنها ناخشـنود
این دگردیسـ 
یدانـد .در موردهایی آشـکارا و بـا دلیری
نیسـت ،بلکـه آن را نقطـۀ قـوت خـود م 
یداند ،ولی از آنجا که جایگزین بهتر و
یاشکال نم 
یکند فالن نظریه را ب 
اعتراف م 
ً
یکند که
موضع اعتراف م 
بتری سـراغ ندارد ،موقتا آن را م 
مناسـ 
یپذیرد .در چند ِ
یگذارد
ب هلحاظ فلسـفی شـکاکیت قابل رد و ابطال نیست ،ولی بنا را بر معرفت م 
یگیرد .برای دانشـمند بودن ،ب هگفتۀ او ،گریزی نداریم که
و شـکاکیت را جدی نم 
شکاکیت را نادیده بگیریم .چنان که خواهید دید ،در فصل یکم این کتاب بخشی را
به این اختصاص داد هایم که راسل فیلسوفی است مسئل هپرداز و نه نظا مساز .چنین
ینماید که او با هرگونه نظا مسازی در تفکر فلسفی َس ِر ناسازگاری دارد.
م 
یتوان ،در
یشـود ،دشوار م 
روشـن اسـت که چنین فیلسوفی را ،اگر نگوییم نم 
هر موضوعی ،در نحله و مکتب فلسفی خاصی جای داد؛ از این رو ،نخواست هام ــ
شـاید به این دلیل که نتوانسـت هام ــ برای نمونه او را تجرب هگرو بهشمار آورم .گاهی
ب هگون های سلبی اظهارنظر کرد هام؛ برای نمونه ادعا کرد هام که راسل در بحث توجیه
ُ
یپذیرد .اما نتوانسـت هام ب هراحتی و ب هطور
نظریۀ تالئ م ِگروی [انسـجا م ِگروی] را نم 
مبناگرو بدانم.
قاطع او را ِ
 .4م یخواهم به این نکته نیز اشـار های داشـته باشـم که در موردهایی تنها گزارش
راسـل را از رأی یـک فیلسـوف یا متفکر بـهدسـت داد هام؛ از این رو ،نیـازی ندیدم به
منب عهای اصلی آرای آن فیلسوف مراجعه کنم و تبیین خودم را با ارجاع مستقیم به آن
منب عها بهدست دهم .چ هبسا ب ه نظر رسد که آرای آن فیلسوف نیاز به شرح و تفصیل
شتری دارد ،ولی من ،از آنجا که خواست هام تنها گزارش راسل را ب ه دست داده باشم،
بی 
فنظر کرد هام .از آن جمله م یتوان به نظریۀ احتمال رایشنباخ ،رأی
از پرداختن به آن صر 
َ
تها دربارۀ صدق ،و آرای پیثاگوریان دربـارۀ عددهای اصم ،روایت برخی
پراگماتیسـ 
ُ
تها از نظریۀ تالئم ،و رأی جوآکیم و دیویی اشاره کرد.
پوزیتیویس 
 .5خوب است اعالم کنم که برای واژ ههای پراگماتیسم ،اید هآلیسم ،و پوزیتیویسم
خود آ نها را آوانویسـی کرد هام و تالش کرد هام
معادلی در فارسـی برنگزید هام ،بلکه ِ
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کـه در هم هجـا برای  objectiveمعـادل آفاقی /عینی و بـرای  subjectiveمعادل
انفسی /ذهنی را بیاورم.
تیابی به آراء و دیدگا ههای راسل ،نخست،
 .6در نوشـتن این کتاب ،برای دس 
ترجم ههای فارسی نوشت ههای راسل را که تا زمان نوشتن این کتاب در دسترس بود
ب هدقت مطالعه کردم .تا آنجا که برخی از آ نها ــ مانند جستارهای فلسفی ،تحلیل
ذهن ،مسائل فلسفه ،علم ما به جهان خارج ــ را با متن اصلی انگلیسی برابر نهادم.
یهای فراوان پار های از آ نها ،سـرانجام ،هما نگونه که خواهید دید،
ب هدلیل نارسـای 
مطالب را پس از مطالعۀ متن انگلیسی به همان متن اصلی ارجاع دادم .با این همه،
تهایی که کشید هاند و ب همنظور معرفی
سداشت حق مترجمان ب هپاس زحم 
برای پا 
ترجم ههای فارسـی نوشـت ههای راسـل پس از ارجاع به متن اصلی به ترجمۀ آن هم
یهایی روب هرو شـدم ،ب هویژه
ارجاع داد هام .پیداسـت که در انجام این کار با دشـوار 
آنکـه در موردهایـی رأی و نظـر او را افزون بر ارجاع به متـن اصلی و ترجمۀ همان
بهای او هـم ارجاع داد هام .پیداسـت که این کار
متـن بـه ترجمۀ یکـی دیگر از کتا 
یهایی را در شیوۀ ارجاع و تایپ آ نها بههمراه داشت.
دشوار 

فصل یکم
زندگانی ،دورنمایی از فلسفه
و تحولهای فکری راسل
شتر از هر فیلسوف دیگر با تفکرش
یتوان فیلسـوفی دانست که شاید بی 
راسـل را م 
یکرد  .یعنی او فلسـفه را برای تزیین و آذی نبنـدی زندگی و ،ب هبیان دیگر،
زندگـی م 
یخواست .دغدغ ههای
ن معاش ،شهرت ،افتخار ،و عناوین و القاب نم 
برای گذرا 
نظـری ،ب هویـژه از آن جهت که این دغدغ هها خاسـتگاه تصمیـم و اراده و عمل در
یداشـت تا در پی کشـف و فتح
زندگـی فـردی و اجتماعی انسـان اسـت ،او را وام 
قل ههای حقیقت باشـد .او حتی در پی سـاختن یک نظام فلسفی نیز نبود تا ناگزیر
یاش قربانی کند .ب هگفتۀ برخی از
شود در موردهایی حقیقت را در برابر نظام فلسف 
یتوان
شـاگردان و دوستان راسل ،ک متر کاسـتی و اشکالی را در نوشت ههای راسل م 
یافت که خود او در کمال صداقت بدان اعتراف و اذعان نکرده باشد .هر پیشرفتی
کـه راسـل داشـت ،در واقع ،عبارت بود از نقد موضع پیشـین خـود او 1.از این رو،
یتواند دریچ های
یاش م 
لهای روحی و فکر 
مطالعۀ رویدادهای زندگی او و نیز تحو 
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