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پیش گفتار
اهمیت و جایگاه موضوع

در گذشته، فیلسوفان، در همۀ جامعه ها و سنت های دینی، ذهن و دستگاه شناخت 
انسـان را مانند آینه و دوربینی می دانسـتند که اگر با روش های درسـت و مناسـب 
به  کار گرفته شـود، اگر در شـرایط مناسـب در مواجهه با جهان خارج قرار گیرد، 
و اگر مانع های 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 
و عالم خارج اسـت. به همین دلیل فلسـفه در گذشته بیش تر هستی شناسی بود تا 
معرفت شناسـی. البته این بدان معنا نیسـت که گذشـتگان در این باره نیندیشـیده، 
ننوشته، و میراثی بر جای ننهاده اند. بلکه به این معناست که مسئلۀ معرفت شناسی، 
آن گونـه 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 
فلسـفی دانسـته اند و فلسـفه اش را یکسـره ذهن شناسـی و معرفت شناسی قلمداد 
کرده انـد، پـس از بیـداری از خـواب جزم اندیشـی تقریبًا همۀ اهتمـام و تالش های 
فکـری اش صرف تحقیق و تفکر دربارۀ چگونگی ذهن، میزان توانایی آن، حدود و 
گسـترۀ شـناخت، و امکان معرفت شد. از زمان کانت مسئلۀ ذهن شناسی و نظریۀ 
معرفت یکی از مهم ترین شاخه های فلسفه به  شمار می آید. کانت، افزون بر اینکه 
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در برابـر دو رویکرد جزم اندیشـی و شـکاکیت رویکرد نقـدی را پیش  نهاد، مدعی 
شـد که ذهـن و دسـتگاه ادراکی در فرایند شـناخت بی طرف عمـل نمی کند، بلکه 
محدودیت هـای ذهـن در فراینـد شـناخت و در نتیجه در فـراوردۀ معرفت دخالت 

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 
و تصرف می کند، تا آنجا که پاره ای از مسـئله های فلسـفی را، در واقع، مشـکل ها و 

ـ قلمداد کردند، و نه مسئلۀ اصیل فلسفی.  ـ کژتابی های زبانـ  معضل های زبانیـ 
برتراند راسل1، از یک سو، یکی از برجسته ترین معرفت شناسان دوران معاصر 
اسـت و، از سـوی دیگر، او را پدر پوزیتیویسـت های منطقی و فیلسـوفان تحلیلی 
می داننـد. گرچـه هرگز به حلقـۀ وین نپیوسـت، عضوهای حلقۀ ویـن او را بزرگ 

داشته اند و جزو مهم ترین فیلسوفان زمان خود شمرده اند.2 
تا آنجا که من جسـت وجو کرده ام، دربارۀ معرفت شناسی راسل به زبان فارسی 
کتـاب و اثـر جداگانـه ای را نیافتم. بـه زبان انگلیسـی نیز اثر و کتـاب جداگانه ای 
کـه به طور خاص به موضوع معرفت شناسـی او، با رویکـرد فرایند یابی و با نگاه به 
تحول های فکری و فلسـفی اش، پرداخته باشـد نیافتم؛ از این رو، پژوهش در این 

باره می تواند از اهمیت باالیی برخوردار باشد.
در آغاز کار، گمان می رفت که شاید بتوان طرح جامعی را که همۀ موضوع های 
معرفت شناسی را به تفصیل در بر گیرد ترسیم کرد و با مراجعه به نوشته های راسل، 
رأی و نظر او را در هر موضوع به  دسـت آورد و طرح را گام به گام به  انجام رسـاند. 
امـا، افـزون بر کمی توانش و دانش من، شـاید کاری با آن گسـتردگی فراتر از یک 

1. Bertrand Arthur William Russell

2. دانالد 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. چه بسـا بـا تجزیه و تقسـیم موضوع هـای گنجیده در آن طـرح بتوان 
چندیـن کتاب، رسـاله، و پروژۀ تحقیقاتی را تعریف و اجـرا کرد؛ از این رو، در این 
کتاب کوشـیده ام تا آرای راسـل دربارۀ تعریف معرفـت و جزءهای ذاتی معرفت ــ 
ـ و نظریه ها و دیدگاه های گوناگون در این موضوع ها را  یعنی باور، صدق، و توجیهـ 
تحلیل و نقد کنم. یادآوری این نکته در اینجا بایسـته اسـت که دربارۀ صدق تنها به 

نظریه هایی پرداخته ام که پیش از شبهۀ گتیه پیش  نهاده شده است.

ساختار منطقی فصل های کتاب
ایـن کتـاب افزون بـر پیش گفتار پنج فصل دارد. در فصل یکم، نخسـت، گزارشـی 
کوتاه و گذرا از رویدادهای زندگی راسل و تحول های روحی و فکری او آمده است. 
گاهی از این موردها به فهم فلسـفه اش کمک کند. سپس بازنموده ایم که او  شـاید آ
فیلسوفی است مسئله پرداز و نه نظام ساز. او نه تنها دغدغۀ نظام سازی نداشت، بلکه 
چنین پیداسـت که پس از گسسـتن از ایده آلیسم با هر نوع نظام سازی در فلسفه سر 
ناسـازگاری داشـت. دورنمایی کلی از فلسـفۀ راسـل بخش بعدی فصل یکم است 
کـه بیش تر به معرفت شناسـی راسـل پرداخته ایم تـا ریاضی، منطق، معناشناسـی، 

زبان شناسی، و ... . 
دشواری هایی که در فهم و برگرداندن برخی واژه های فنی فلسفۀ او با آن ها روبه رو 
شـدم و مشـکل های جدی ای که در برگردان های فارسـی نوشـته های او شاهد بودم 
سـبب شـد تا بخش پایانی پیش گفتار را به پاره ای توضیح ها اختصاص دهم که خود 

راسل در موضع هایی از نوشته هایش برای پاره ای از این واژه  ها به  دست داده است. 
طرحی که در آغاز کار، برای معرفت شناسـی، در ذهن داشـتم خیلی فراخ دامنه 
بود. در میانۀ راه دریافتم که اجرای کامل آن فراتر از گنجایش یک کتاب است؛ از 
این رو، از پرداختن به بسـیاری از موضوع ها از قبیل انواع معرفت برحسـب منابع 
ـ حس، حافظه، درون نگری، گواهی و شهادت، استنتاج )قیاس، استقراء،  معرفتـ 
ـ  ـ انواع معرفت برحسـب متعلق هـای معرفتـ  و اسـتنتاج از راه بهتریـن تبییـن(ـ 
معرفت به امرهای معقول و محسوس، زمانی و بی زمان، مادی و نامادی، معرفت 
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به بودن و شدن، معرفت به طبیعت ها )طبع ها( یا انواع و افراد یا اشخاص، معرفت 
بـه امِرواقع هـا، و معرفت بـه تصورها و نسـبت های بین آن ها ــ معرفت پیشـین و 
پسین، تحلیلی و ترکیبی، ضروری و امکانی، فطری و اکتسابی، قطعی و ظنی ... 
که از اهمیت زیادی برخوردارند و بایسـته است در معرفت شناسی راسل بررسی و 
پژوهیده شوند، چشم پوشیدم. از این رو، بنا را بر این گذاشتم که، بر اساس تعریف 
سه جزئی معرفت ــ باوِر صادِق موجه ــ در چهار فصِل دوم، سوم، چهارم، و پنجم 
کتـاب بـه بررسـی تعریف معرفت، بـاور، صدق، و توجیـه در آراء و نظرات راسـل 
بپردازم. در فصل دوم، تعریف سـه جزئی معرفت را که در واقع راسـل آن را پذیرفته 
اسـت بررسـی کرده ام. در فصل سـوم، به دیدگاه های راسـل در دوره های گوناگون 
زندگی اش دربارۀ باور، قسم های باور، محتوای باور، شک و ناباوری، قضیه، قضیۀ 
ذهنـی و لفظـی، و ... پرداخته ام. فصل چهارم تعریف صدق، معنا و معیار صدق، 
گزارش راسل از نظریه های صدق: نظریۀ مطابقت، پراگماتیسم، تالئم ]انسجام[،  
احتمال، و نقد آن ها، و سـرانجام رأی برگزیدۀ فیلسـوف، یعنی نظریۀ مطابقت، با 
همـۀ تحول های فیلسـوف در آن  باره را در بر می گیـرد. در فصل پنجم، پس از ارائۀ 
گزارشی از توجیه در سدۀ بیستم و نظریه های گوناگون دربارۀ توجیه: تسلسل ِگَروی 
معرفتی، تالئم ِگَروی معرفتی، مبنا ِگَروی معرفتی، و بافت ِگَروی معرفتْی رأی راسل 
را در ایـن بـاره آورده ام. رأی او دربـارۀ توجیـه در دوره هـای گوناگـون زندگی اش و 
دربارۀ معرفت شـهودی، قاعده  های استنتاج، تجربه گروی و ِخَرد گروی، بداهت، 
قضیه های پایه، و ... از جمله بحث هایی است که در این فصل به آن ها پرداخته ام.

چند یادآوری
اشاره به چند نکته در اینجا ضروری به  نظر می رسد:

1. شـاید بتوان گفـت در این کتاب بیش تر متن محور بوده ام تا تفسـیرمحور؛ به 
این معنا که کانون بررسـی های من در نوشـتن این کتاب آخرین تفسـیر شارحان و 
مفسـران راسـل از آرای او نبوده است؛ بلکه یک راست به نوشته های خود فیلسوف 
مراجعه کرده  ام. به راسـتی، بر آن بوده  ام که جسـت وجوی بی پایان خود را پیش َنَهم؛ 
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البتـه اینکـه در این تالش تـا چه اندازه کامیاب بوده ام امر دیگری اسـت. تا آنجا که 
در بررسـی منبع ها دریافته  ام، هریک از مفسران راسل و کسانی که دربارۀ نوشته ها 
و اندیشـه های او مطلب نوشـته اند یک جنبۀ خاص از بحث های معرفت شناسـی 
او را بررسـی، تحلیـل، و گاهـی نقد کرده انـد. وآنگهی در آن جنبـۀ خاص هم تنها 
بـه یـک دورۀ خـاص تفکر او پرداخته انـد. برای نمونـه ِاّی. ِجّی. ِاِیـر در کتابی که 
دربـارۀ راسـل نوشـته اسـت رأی او دربارۀ »صـدق« را تنها در دورۀ پیـش از 1912 
یعنی بر اساس مسائل فلسفۀ او پیش نهاده است. خواهش و کوشش من بر آن بوده 
اسـت که با پژوهش در نوشته های راسـل دریافت خود را از آرای او در مسئله های 
معرفت شناسـی، در راسـتای تحول های فکری و فلسـفی اش، به  دست دهم. البته 
پیداست که این هرگز بدان معنا نیست که در این کتاب از تفسیر مفسران راسل بهره 

نجسته ام. 
2. بایسـته اسـت کـه آشـکارا و بـا تأکیـد اعالم کنـم کـه در این کتـاب تنها به 
معرفت شناسـی راسل پرداخته ام. دست کم در اینجا نیز خواهش و کوشش من این 
بوده است که پژوهشم را به آراء و دیدگاه های او دربارۀ معرفت شناسی محدود کنم. 
راسـل متفکـر و فیلسـوفی ذوفنون بـود. جامعیتی داشـت که به موجـب آن در 
حوزه هـا و قلمروهـای گوناگونـی اندیشـیده، و قلم فرسـایی داشـته اسـت. افزون 
بـر نوشـته هایی کـه دربارۀ موضوع هایی بیرون از قلمرو فلسـفه و علـوم عقلی از او 
به یادگار مانده است در علوم عقلی، در رشته های گوناگونی مانند ریاضیات، منطق، 
مابعدالطبیعه، هستی شناسـی، فلسفۀ ریاضیات، فلسـفۀ منطق، فلسفۀ سیاست، 
فلسفۀ زبان و زبان شناسی، فلسفۀ علم، معناشناسی، و ... نیز صاحب نظر و دارای 
مطالب فراوان اسـت. شـاید بتوان گفت که آرای او در بسـیاری از این شـاخه ها و 

موضوع ها می تواند موضوع تحقیق و پژوهش چندین رساله و کتاب باشد.
چه بسـا اشکال کنند که راسل فیلسوف تحلیلی و پدر پوزیتیویست های منطقی 
است و در فلسفۀ تحلیلی و پوزیتیویسم بحث فلسفی از معنا و معناداری آغاز می شود؛ 
در فلسفۀ تحلیلی معرفت شناسی سرآغاز فلسفه نیست، در حالی که معرفت شناسی 

راسل هستۀ کانونی این پژوهش است.
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به  رغـم پذیرش این نکته، همان گونه که گذشـت، آشـکارا اعـالم می دارم که در 
این پژوهش تنها به معرفت شناسـی راسل پرداخته و خود را به همان حوزه محدود 
کرده ام؛ از این رو، نه درگیِر بحث های معناداری و زبان شده ام و نه درگیِر بحث های 
منطـق و فلسـفۀ منطـق، مگـر در موردهایی که ناگزیر از اشـاره ای گـذرا به برخی 
موضوع های دیگر حوزه ها بوده ام. برای نمونه نظریۀ صدق راسل با نظریۀ تصویری 
ویتگنشتاین، که در واقع نظریه ای دربارۀ معناداری گزاره هاست، پیوند دارد. ولی 
من در این کتاب نه ارائۀ تبیین و تحلیل آرای ویتگنشتاین و نه تبیین، تحلیل، و نقد 
نظریه های معناداری گزاره ها را به  گردن می گیرم. پیوند راسل با ویتگنشتاین اول و 
دوم و تأثیرهای دوسـویه ای که این دو متفکر در دوره های گوناگون زندگی خود بر 
یکدیگر داشته اند نیز می تواند موضوع کتاب و پژوهش جداگانه  ای باشد. به عنوان 
نمونه ای دیگر می توان به مسئلۀ ذهن ِگَروی راسل اشاره کرد. روشن است پرداختن 
به این بحث نیاز به بررسی های بیش تر و مفصل تر دارد. شاید بتوان پژوهش در این 
باره را نیز در کتابی جداگانه به دست داد، ولی گریزی از این نداشتم که از پرداختن 

به آن چشم پوشی کنم.
مسـئلۀ جهان الغر و خلوت راسـل در دوره های آغازین زندگی فلسـفی اش و 
جهان فربه و ُپروپیمان او در دوره های میانی و پایانی حیات فلسفی اش، که پس از 
وازنش ایده آلیسم و نظریۀ نسبت های درونی و پذیرش نظریۀ نسبت های بیرونی و 

کثرت ِگَروی به آن باور داشت، نیز از این جمله اند.
همچنیـن مسـئله و بحـث ِنَسـب و تحولی که در ایـن زمینه داشـت و تأثیر این 
تحول و به ویژه تأثیر پذیرش نظریۀ ِنَسب بیرونی بر آرای او در فلسفۀ منطق، فلسفۀ 
ریاضیات، مابعدالطبیعه و بحث ُکلی ها، هستی شناسی و جهان شناسی، و از همه 
ـ در ِشـمار بحث ها  ـ از جمله نظریۀ مطابقت در صدقـ  مهم تر در معرفت شناسـیـ 
و موضوع هایـی اسـت کـه به یقین مهم اسـت و بایسـته اسـت موضـوع کتاب های 

جداگانه ای باشد.
3. در ایـن پژوهـش و کتاب بنا نداشـته ام و نخواسـته ام نشـان دهم که راسـل 
در هـر موضوعـی در کدام نحله و مکتب فلسـفی جای می گیرد. راسـل فیلسـوفی 
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اسـت که ِدَگردیسـی های فلسفی و فکری فراوان داشـت و خود با دلیری و آشکارا 
این دگردیسـی ها را پذیرفته و اعالم کرده اسـت. خود او از این امر نه تنها ناخشـنود 
نیسـت، بلکـه آن را نقطـۀ قـوت خـود می دانـد. در موردهایی آشـکارا و بـا دلیری 
اعتراف می کند فالن نظریه را بی اشکال نمی داند، ولی از آنجا که جایگزین بهتر و 
مناسـب تری سـراغ ندارد، موقتًا آن را می پذیرد. در چند موِضع اعتراف می کند که 
به لحاظ فلسـفی شـکاکیت قابل رد و ابطال نیست، ولی بنا را بر معرفت می گذارد 
و شـکاکیت را جدی نمی گیرد. برای دانشـمند بودن، به گفتۀ او، گریزی نداریم که 
شکاکیت را نادیده بگیریم. چنان که خواهید دید، در فصل یکم این کتاب بخشی را 
به این اختصاص داده ایم که راسل فیلسوفی است مسئله پرداز و نه نظام ساز. چنین 

می نماید که او با هرگونه نظام سازی در تفکر فلسفی َسِر ناسازگاری دارد. 
روشـن اسـت که چنین فیلسوفی را، اگر نگوییم نمی شـود، دشوار می توان، در 
هر موضوعی، در نحله و مکتب فلسفی خاصی جای داد؛ از این رو، نخواسته ام ــ 
ـ برای نمونه او را تجربه گرو به  شمار آورم. گاهی  شـاید به این دلیل که نتوانسـته امـ 
به  گونه ای سلبی اظهارنظر کرده ام؛ برای نمونه ادعا کرده ام که راسل در بحث توجیه 
نظریۀ تالُئم ِگروی ]انسـجام ِگروی[ را نمی پذیرد. اما نتوانسـته ام به راحتی و به طور 

قاطع او را مبناِگرو بدانم.
4. می خواهم به این نکته نیز اشـاره ای داشـته باشـم که در موردهایی تنها گزارش 
راسـل را از رأی یـک فیلسـوف یا متفکر بـه  دسـت داده ام؛ از این رو، نیـازی ندیدم به 
منبع های اصلی آرای آن فیلسوف مراجعه کنم و تبیین خودم را با ارجاع مستقیم به آن 
منبع ها به  دست دهم. چه بسا به  نظر رسد که آرای آن فیلسوف نیاز به شرح و تفصیل 
بیش تری دارد، ولی من، از آنجا که خواسته ام تنها گزارش راسل را به  دست داده باشم، 
از پرداختن به آن صرف نظر کرده ام. از آن جمله می توان به نظریۀ احتمال رایشنباخ، رأی 
پراگماتیسـت ها دربارۀ صدق، و آرای پیثاگوریان دربـارۀ عددهای َاصم، روایت برخی 

کیم و دیویی اشاره کرد. پوزیتیویست ها از نظریۀ تالُئم، و رأی جوآ
5. خوب است اعالم کنم که برای واژه های پراگماتیسم، ایده آلیسم، و پوزیتیویسم 
معادلی در فارسـی برنگزیده ام، بلکه خوِد آن ها را آوانویسـی کرده ام و تالش کرده ام 
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کـه در همه جـا برای objective معـادل آفاقی/ عینی و بـرای subjective معادل 
انفسی/ ذهنی را بیاورم.

6. در نوشـتن این کتاب، برای دست یابی به آراء و دیدگاه های راسل، نخست، 
ترجمه های فارسی نوشته های راسل را که تا زمان نوشتن این کتاب در دسترس بود 
به دقت مطالعه کردم. تا آنجا که برخی از آن ها ــ مانند جستارهای فلسفی، تحلیل 
ـ را با متن اصلی انگلیسی برابر نهادم.  ذهن، مسائل فلسفه، علم ما به جهان خارجـ 
به دلیل نارسـایی های فراوان پاره ای از آن ها، سـرانجام، همان گونه که خواهید دید، 
مطالب را پس از مطالعۀ متن انگلیسی به همان متن اصلی ارجاع دادم. با این همه، 
برای پاس داشت حق مترجمان به پاس زحمت هایی که کشیده اند و به منظور معرفی 
ترجمه های فارسـی نوشـته های راسـل پس از ارجاع به متن اصلی به ترجمۀ آن هم 
ارجاع داده ام. پیداسـت که در انجام این کار با دشـواری هایی روبه رو شـدم، به ویژه 
آنکـه در موردهایـی رأی و نظـر او را افزون بر ارجاع به متـن اصلی و ترجمۀ همان 
متـن بـه ترجمۀ یکـی دیگر از کتاب های او هـم ارجاع داده ام. پیداسـت که این کار 

دشواری هایی را در شیوۀ ارجاع و تایپ آن ها به  همراه داشت. 



فصل یکم
زندگانی، دورنمایی از فلسفه

و تحول های فکری راسل

راسـل را می توان فیلسـوفی دانست که شاید بیش تر از هر فیلسوف دیگر با تفکرش 
زندگـی می کرد.  یعنی او فلسـفه را برای تزیین و آذین بنـدی زندگی و، به بیان دیگر، 
برای گذران  معاش، شهرت، افتخار، و عناوین و القاب نمی خواست. دغدغه های 
نظـری، به ویـژه از آن جهت که این دغدغه ها خاسـتگاه تصمیـم و اراده و عمل در 
زندگـی فـردی و اجتماعی انسـان اسـت، او را وامی داشـت تا در پی کشـف و فتح 
قله های حقیقت باشـد. او حتی در پی سـاختن یک نظام فلسفی نیز نبود تا ناگزیر 
شود در موردهایی حقیقت را در برابر نظام فلسفی اش قربانی کند. به  گفتۀ برخی از 
شـاگردان و دوستان راسل، کم تر کاسـتی و اشکالی را در نوشته های راسل می توان 
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، 
مطالعۀ رویدادهای زندگی او و نیز تحول های روحی و فکری اش می تواند دریچه ای 

1. Alen Wood, “Russell‘s Philosophy: A Study of Its Development”, in Russell, Ber-
trand, My Philosophical Development, 1993,  p. 191; William P. Alston, “Russell, 
Bertrand…, Epistemology and Metaphysics”, in Paul Edwards (ed.), The Ency-
clopedia of Philosophy (239-244), New York: Macmillan Publishing co.Inc. and 
The Free Press, 1972, p. 24.




