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  مقدمه

  

کتاب حاضر نگاهی کوتاه است بر پاره اي از آثار و زوایاي مهم زندگانی برتراند راسل ، فیلسوفی آزاد از قید و 

بندهاي دینی و مابعدالطبیعی و شیفتۀ آرمان آزادي انسان که آثار مردم پسندش بیشتر یادآور فیلسوفان عصر 

  .روشنگري فرانسه است 

اخت بیشتر که به منظور آشنایی و شن. کتاب بر مبناي آثار وي و منابع متقن و مبتنی بر اختصار است مطالب این 

و . تهیه شده و هیچگونه منفعت مالی در این راه مد نظر نمی باشد  عمومیتنویر افکار  این فیلسوف بشر دوست و

  :این اندك هدیه تقدیم می شود به 

  شما خواننده گرامی

این نوشتار با دیدة تحقیق بنگرید و با مهر و بزرگواري خود ، اشتباهات و هرگونه توصیه یا انتقادي به امید است به 

  .آن را از طریق آدرس ایمیل زیر با نگارنده در میان بگذارید 

  

  امیر کشفی

  1388بهار 

  

  

  

E-mail :

a_drop_of_rain_50@yahoo.com
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»راسل )آرتور ویلیام( برتراند« پدرِ
»مبرلیا ویسکنت« ، 1

پسر خود را از  کهبود  دینو بی  مردي روشنفکر 2

لرد « انگلستانو پیشین فرزند نخست وزیر معروف ،  »مبرلیالرد «. گین الهیات مغرب زمین پر نکرد میراث سن

»استوارت میلجان «شاگرد و دوست  و »جان راسل
تحلیل «تابی بنام ک ومبریج تحصیل کرده یکدر  کهبود  3

»در عقیدة دینی
»استنلی کاترین« ، »برتراند راسل« مادرِ .نگاشته بود  4

که بود مبارز  زنی و از اشراف زادگان  5

اعتقاد به » جان استوارت میل«از  »برتراند« والدین.  کردسعی فراوان حق رأي زنان در راه بدست آوردن 

سبب دفاع از موضوع تنظیم خانواده کرسی ه پدرش بو تنظیم خانواده و حق رأي براي زنان را آموخته بودند 

یکی از کهن ترین و مشهورترین خانواده هاي انگلستان  »راسل«خانوادة .  خود را در مجلس از دست داده بود

هیجدهم در  »برتراند راسل« . در طی چند نسل رجال سیاسی بزرگی به بریتانیا داده است کهاست و جهان 

در ، در دورة ویکتوریا ، دورانی که از اشرافی ترین دوره هاي حیات کشور انگلستان است ،  1872سال ماه مه 

  .بدنیا آمد  اصیل و با نفوذ این خانوادة

در اثر  و خواهرش پس از مادر اندکیپدرش نیز . دو ساله بود که براي همیشه از مهر مادري محروم شد  او 

را از شر تربیت دینی مصون بدارد معلم سرخانه و بی  فرزندانشبراي اینکه  لرد امبرلی. درگذشت  بیماري

در پس قیمیت دادگستري و ی یمقامات قضا دست اندازيبا  لیرا بعنوان قیم دو پسرش برگزید و 6دینی

»فرانک« شو برادر »برتراند«سرپرستی 
شش ساله  »برتراند«هنگامی که .  داده شد بزرگشبه پدربزرگ و مادر 7

 در این زن در خانه اي. تربیت او را به عهده گرفت ادامۀ  8شمادربزرگدرگذشت و  نیزپدربزرگش ، بود 

 مادربزرگ . کردزندگی می به او بخشیده بودویکتوریا به پاس خدمتهاي شوهرش  هملک که »الجپمبروك «

 وافکار آزاد منشانه داراي سیاست  در. ی تسلط داشت یزبانهاي فرانسوي ، آلمانی و ایتالیا هب »برتراند راسل«

   . در تمامی موضوعات اخالق فوق العاده سختگیر بود

را ه فرانس وزبانهاي آلمانی  »برتراند«.  ، اشرافی ، محدود و خشک بودمحیط کوچک این خانواده بسیار مذهبی 

کودکان دیگر نیز به  ویافت کودك دیگري نبود او پرورش می  در محیطی که. بزرگ خود آموخت از مادر

   .آمدند بدانجا می ندرت براي بازي 

  

                                                          
1-Bertrand Arthur William Russell    
2- Viscount Amberley (1842 – 1876), John Russell  
٣- John Stuart Mill   ، از طرفداران و شارحان فلسفۀ سودگرایی انگلیسى فیلسوف و اقتصاددان  - (1873– 1806)
4- Analysis of Religious Belief  
5- Katherine Louisa Stanley (1844 – 1874)   
6- Cobden Sanderson  
7- 2nd Earl Russell (1865 –1931), John Francis "Frank" Stanley Russell   
8- Lady Frances Elliot

   زندگینامه
The Biography of Bertrand Russell  

1
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  :گوید  می دربارة کودکیش راسلبا این وجود 

زبانهاي التینی و  از.  ]...[ شادمانه و روبراه ،بودم  دخوشی و تفریح زندگی بهره مندر دوران کودکی از  « 

».  ریاضیات را بیش از هر درسی و بعد از آن تاریخ را دوست داشتم ویونانی بیزار بودم 
9   

در بزرگش اما مادر ، و هوش و استعداد او جلب نظر کرد هندسه آموخت سالگی از برادرش 11در  »برتراند«

گرچه معلمان ، گرفت انه از معلمان سرخانۀ خود درس میاو در خ. این دوران او را به آموزشگاه نفرستاد 

براي اینکه بتواند وارد دانشگاه  سالگی رسید ، 16هنگامی که به سن  ! وردندآماه دوام نمی  3خانه بیش از سر

»مبریجیک«
آن آموزشگاه مادگی آدر کالسهاي او یک سال و نیم . شود او را به آموزشگاهی فرستادند  10

با اینکه از پدرش ارث کافی به او رسیده بود و ممکن بود به خرج خود وارد دانشگاه شود ، مادر  .تحصیل کرد 

  . بورس تحصیلی بدست آورد ، آزمون بزرگش اصرار داشت که با توفیق یافتن در 

»هدوایت«را تصحیح میکرد ، همکار بعدي راسل  یمبریجکهاي امتحانی دانشگاه ه برگیکی از معلمانی که 
 .بود11

»یتیکالج ترین«، وارد  آزموندر  موفقیت، با  1890 در سالهنگامی که راسل 
ردان هد شاگوایت شد ، 12

  .کرد که راسل را بشناسند و با او آشنا شوند کالسهاي باالتر را ترغیب می

نتیجه و دردوران نوجوانی را در تنهایی بسر برد او و  ، محدود بود بطوریکه گفته شدمحیط خانوادگی راسل ، 

  :  گفته استاو در این باره  .هرگز خود را در میان همساالن ندیده بود که آمد  رجوانی بسیار کم رو با

ولی این کار را نکردم به خودکشی می اندیشیدم  ]...[ ، سالهاي نوجوانی من سالهاي تنهایی و نامرادي بود «

 .عالئق من بین مسائل جنسی ، دین و ریاضیات تقسیم شده بود [...] ،خواستم بیشتر ریاضی یاد بگیرم چون می

  13» .ریاضیات عالقۀ اصلی من و سرچشمۀ عمدة شادمانیم بود  [...]

همساالنش معاشرت کند ، با آنان از در گفتگو و در دانشگاه ، راسل براي نخستین بار فرصت یافت که با 

بود با کسی در میان گذارد ، فرصت نیافته ی را که سالها در خود پرورانده بود ولی یمباحثه درآید و عقاید و آرا

  :  گوید می و .آشکارا به آنان بگوید 

در ایامی که دانشجو بودم ، بسیاري از همدوره هایم از من باهوشتر بودند ، اما من از همه جلو افتادم براي  «

اینکه آنها خونسرد و بی اعتنا بودند و من شور و حرارت داشتم و مناقشه برایم به منزلۀ غذاي روح بود ، کما 

». اینکه هنوز هم از مخالفت شاداب میشوم 
14  

که انانی به تحصیل دانش مشغول بودند مبریج جوییعنی اواخر قرن نوزدهم ، در دانشگاه ک در آن دوران ،

»مور«بعدها هر یک در کار خود سخت نام آور شدند ، 
»کینز«فیلسوف مشهور ،  15

 ودانشمند اقتصاد  16

                                                          
  ترجمۀ احمد بیرشک  - زندگینامۀ برتراند راسل بقلم خودش -٩

١٠- Cambridge  
11- Alfred North Whitehead (1861 –   ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی  - (1947
12- Trinity College  
  کتاب پیشین  -١٣
  54ترجمۀ عزت اهللا فوالدوند ، صفحۀ  -فیلسوفان و مورخان ، ود مهتا -14
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»ترولیان«
اند که  برخی ادعا کرده. مبریج از دوستان راسل بودند یدر آن زمان در ک ، نظر مورخ صاحب 17

چنین گروه کارآمدي از دانشجویان نداشته مبریج هرگز ، چه پس از آن دوران و چه پیش از آن ، یدانشگاه ک

  :  گفته استدر این باره  او . مؤثر بودنداندیشۀ راسل  بارور ساختناین گروه در . است 

و به من در مباحث فکري  وردآندگی من از این بابت بود که برایم دوستانی فراهم زاهمیت کمبریج در  «

  18» .آزمودگی بخشید ، اما از حیث آموزش واقعی علمی اهمیتی نداشت 

در جهان .  پرداختمطالعۀ فلسفه  بهراسل سه سال اول دانشگاه را به خواندن ریاضیات گذراند و سال آخر را 

»گرتمک ت«فلسفه به تأثیر معلمان خود ، بخصوص 
»هگل«پیرو فلسفۀ  19

ولی پس از اینکه منطق او  . شد 20

  : گوید  می چنانکه. ریخت  به زباله دان فلسفهرا به دقت خواند فلسفه و افکار هگل را 

ریاضیات مرا به طرف منطق سوق . من هم به او تأسی کردم . مور اولین کسی بود که هگل را کنار گذاشت  «

که هگل را به محک موازین دقیق منطق زدیم ، دیدیم حرفهایش  همین. داد و منطق مرا از هگل دور کرد 

». کودکانه و بی ربط است 
21  

 آنها، که از دوستان خانوادگی  فرانسهپیشنهاد سفیر انگلستان در  به پس از آنکه از دانشگاه بیرون آمد ،راسل 

اشتغال به کارهاي سیاسی در خانوادة با اینکه  . بودوابسته فرهنگی بریتانیا در فرانسه براي مدتی کوتاه بود ، 

کار سیاسی  ، رفت که در این رشته فعالیت کند ، اما پس از تجربه در پاریسو سنت شده بود و از او انتظار میا

علیرغم میل  1894دسامبر ، یعنی  در این زمان. بدین سبب به انگلستان بازگشت  ،نیامد  مطبوعاو را 

  . ازدواج کرد 22آلیسبا بستگانش 

نخستین رسالۀ ریاضی خود را بنام  همین سالدر را در برلین به مطالعۀ اقتصاد گذراند و  بعدراسل سال 

»دربارة بنیادهاي هندسهتحقیقی «
دو سال  ، و رسالۀ مربوط به بورس تحصیلی اش بوددر واقع که  نوشت 23

  : گفته است اولین اثر خوددربارة راسل  .بعد به چاپ رسید 

و اولین اثر فلسفی من به چالشگري نسبت به سنت رایج زمان  [...]در نظر خودم کانت مآب جلوه کرد  « 

  24» .و این کتاب بسیار مورد پسند واقع شد . نپرداخته بود 

                                                                                                                                                                      
15- Moore  
16- Keynes  
17- Trevelyan
  ترجمۀ احمد بیرشک  - زندگینامۀ برتراند راسل بقلم خودش -١٨
19- Mac Taggart  
20- Georg Wilhelm Friedrich Hegel - هگل  فلسفۀ .) 1831-1770( آلمانیفیلسوفی، گئورگ ویلهلم فردریش هگل

  .عی آن اختالف دارند بسیار مشکل است و شارحان و مفسران دربارة تعبیر واق
   51ترجمۀ عزت اهللا فوالدوند ، صفحۀ  -یلسوفان و مورخان ، ود مهتاف -21
22- Alys Pearsall Smith  
23- An Essay on the Foundations of Geometry
  ترجمۀ احمد بیرشک  - زندگینامۀ برتراند راسل بقلم خودش -٢٤
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»آلمان سوسیال دموکراسی«کتاب  1896در سال آلمان پس از بازگشت از او 
این کتاب . کرد  منتشررا  25

به وسیلۀ برادرش با  بعدها. ایراد کرده بود  26آموزشگاه مشهور اقتصاد لندن بود که دری یهامجموعه سخنرانی

»فابین«جمعیت 
نیز ی آنچه را در آلمان دیده و آموخته بود براي این جمعیت سخنرانآشنا شد و درضمن  27

    .بیان کرد 

پیشنهاد کرد که دربارة فلسفۀ  راسل، دانشگاه کمبریج به  »مک تگرت«، بر اثر غیبت  1899سال در 

»الیبنیتس«
»الیبنیتس فلسفه انتقادي شرح«کتاب او بنام . به دانشجویان درس بدهد  28

ثمرة این دوران  29

در این کتاب میگوید که مابعدالطبیعۀ الیبنیتس تا حدي انعکاس مطالعات منطقی او و تا حدودي  او. است 

آموزة مردم پسند یا عوام فهم است که نظر به موعظه و ارشاد بیان شده و با معتقدات واقعی فیلسوف ناسازگار 

فقط کارهاي درجۀ دومش  طربه همین خاالیبنیتس آرزو داشت که درباره اش خوب فکر کنند در واقع  .است 

س یتنفلسفه الیب دربارةراسل  . را منتشر کرد و بهترین کارهاي او بصورت نسخ خطی محفوظ مانده است

  . رهاي تازه اي داد که پس از کشف نوشته هاي جدیدي از این فیلسوف ، درستی آنها تأیید شدظن

پاریس به  )وابسته به نمایشگاه سالیانه( فلسفهکنگرة بین المللی ، راسل براي شرکت در 1900غاز سال آدر 

»جوزپه پئانو«به نام  ییهاي ایتالیا داناز ریاضیرفت و در آنجا با یکی 
ی در کار علمی او ایشنآاین . آشنا شد  30

»ریاضیات صولا«در این زمان نوشتن . بسیار مؤثر افتاد 
در حینی که مشغول کار بر روي را آغاز کرد و  31

»پارادوکس راسل«کتاب بود 
در این اثر راسل در پی مسئله مبانی ریاضیات بود و در آنجا  .را کشف کرد  32

بر آن  اضیات و منطق ، در اصل یکی هستند ونظر داد که ری او. کرد را بر مبناي مجموعه ها تعریف می عدد

به چاپ رسید با زبان ساده مسئله را مورد بحث قرار دهد و  1903بود که در جلد اول این اثر که در سال 

   .عالئم و نشانه هاي ریاضی ، نظرهاي خود را به اثبات رساند  ابکه هرگز نوشته نشد  سپس در جلد دوم کتاب

نتیجۀ این همکاري نوشتن کتاب . هد به فکر همکاري افتاد ي بعد با استاد و دوست خود وایتچندراسل 

»مبادي ریاضی«معروف 
ه چاپ شد 1910سال  درجلد اول آن  وجلد است مدر سه  که این کتاب. است  33

 منطق چارچوب در صرفاً حساب مفاهیم تعریف اینکه -  منطق از ریاضیات استنتاجاست در است ، کوششی 

که بودند مؤلفان در این اثر نشان داده  . است استنتاج قابل منطقی صرفاً مقدمات از حساب آنکه دوم و است

توان ثابت کرد که ریاضیات از مقدمات  ریاضیات محض قابل تحویل به منطق است ، به این معنی که می

                                                          
25- German Social Democracy  
26- London School of Economics
27- Fabian Society  - کنند  متشکل از روشنفکرانی که حزب کارگر انگلستان را از لحاظ نظري ، رهبري می .
28- Leibniz (1646 –    آلمانیریاضیدانو فیلسوف -  (1716
29- A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz 
30- Giuseppe Peano  
31- Principles of Mathematics 
32- Russell's paradox - معرفی شد و نشان میدهد که  1901ها که در سال  هاي نظریه مجموعه از مهمترین پارادوکس

بود داراي تناقض هایی در درون ) ها نظریه مجموعهبنیان گذار (که برپایه کارهاي جرج کانتور فرگههاي نظریه طبیعی مجموعه

  .خودش است 
33- Principia Mathematica  
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لب یکی از جا. برد که قابل تعریف به زبان منطق اند  منطقی محض بر می آید و فقط مفاهیمی را بکار می

ترین اموري که راسل در ضمن پژوهش در مبادي منطقی ریاضیات کشف کرد این بود که بعضی گزاره ها نظر

داراي این خاصیت عجیبند که تنها به شرطی راستند که دروغ باشند و دروغند فقط به شرطی که راست 

رسند ، از ذات ریاضیات پوچ به نظر می به خودي خود که زاره هاییمتوجه شد چنین گ اوبعالوه ، ! باشند 

به  جدایی ناپذیرند و چاره اي که براي رفع این مشکل اندیشید این بود که باالتر از فرق بین راست و دروغ ،

دربارة این کتاب بسیار سخن گفته اند که . فرق دیگري قائل شد ، یعنی تفکیک قضایاي بی معنا و ذي معنا 

»کواین«. کردن از همۀ آنها نیست  در اینجا مجال یاد
استاد فلسفۀ دانشگاه هاروارد که خود یکی از  34

گفته  راسل خود. متخصصان منطق ریاضی است این کتاب را عظیم ترین محصول اندیشۀ بشري خوانده است 

»شرودینگر«، در برابر این سخن  شناسد که همۀ این کتاب را خوانده باشندرا نمی  نفر 6است بیش از 
35 

عمق کار راسل عظمت و ! هد نیز تمامی کتابشان را نخوانده اند گفته است که راسل و وایت اتریشیدان فیزیک

هاي دانشگاهدر این اثر به اندازه اي است که مطالعه و کاوش دربارة قسمتهاي مختلف این کتاب در ) هدو وایت(

پس از پایان کار این کتاب ، راسل مدتی از کار سنگین و دقیق ریاضی  .بزرگ جهان سالها ادامه داشت 

بعداز آن کمتر از گذشته توانایی و و را خسته کرده بود ، چراکه نوشتن این کتاب تا اندازه اي فکر اگریزان شد 

  .له زدن با مجردات دشوار را داشت سر و ک

 1907دو بار در سالهاي او  .هم شرکت می جست هاي سیاسی در فعالیتراسل ضمن اشتغال به این کار علمی 

خواه عقیده به حزب آزادی، در این زمان راسل هر دو بار شکست خورد  لیدر انتخابات شرکت جست و 1910و 

غافل  کارهاي علمی دیگر نیز او همچنین از .داشت و از طرف این حزب نامزد کرسی مجلس عوام شده بود 

»برگسون«در انتقاد از فلسفۀ  ، از جملهنماند 
مبریج ایراد کرد که بسیار یسخنرانی در جمعیت فلسفی ک 36

  .  مورد توجه قرار گرفت

کینز  این دوراندر . مبریج دعوت شد یتدریس منطق و اصول ریاضیات به دانشگاه کاو براي  1910در سال 

دانشمند مشهور اقتصاد و مور فیلسوف معروف ، که از دوستان زمان تحصیل راسل بودند ، نیز در دانشگاه 

»ویتگنشتاین«ریشی به نام طزمان بود که جوانی ا همیندر  .کردند یمبریج تدریس میک
یل در که براي تحص 37

رشتۀ مهندسی هواپیما به انگلستان آمده بود شیفتۀ مبانی ریاضیات شد و براي تحصیل در این رشته به 

  : گفته است »ویتگنشتاین«دربارة  راسل .مد و با راسل به کار پرداخت آمبریج یک

با عالقه ، عمیق ،  - شاید وي کاملترین نمونه اي باشد که در عمرم از نبوغ به مفهوم سنتی آن شناخته ام « 

   38» .، و مسلط  پرکار

  

                                                          
34- Quine  
35- Schrodinger
36-Henri Bergson  - 1927بی ي ، برندة جایزة نوبل ادفیلسوف فرانسو   
37- Ludwig (Josef Johann) Wittgenstein (1889 –   فیلسوف اتریشی  - (1951
 516ترجمۀ احمد بیرشک ، صفحۀ  - برتراند راسل بقلم خودش ۀزندگینام -38
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  :گوید  و در خاطره اي می

جناب استاد ، لطفاً بفرمایید : ترم شاگرد من بود ، روزي پیش من آمد و گفت  5بعد از اینکه ویتگنشتاین  « 

نادان باشم ، میروم  اگر: جواب داد ، خواهی بدانی ؟  براي چه می: ، گفتم من آدم نادانی هستم یا خردمند ؟ 

کنم ، در ه او گفتم موضوعی برایت تعیین میب شوم ،اما اگر خردمند باشم ، فیلسوف میشوم ، هوانورد می

: وقتی برگشت ، اولین جملۀ نوشته اش را خواندم و گفتم . تعطیالت تحقیقی راجع به آن انجام بده تا بگویم 

». بخوانم تا به این نتیجه برسم  بود فقط همان یک جمله راکافی . ویتگنشتاین ، بدان که فیلسوف میشوي 
39   

ن فیلسوفان مبریج رسید و بی گمان یکی از بزرگترییفلسفۀ دانشگاه ک استادي کرسیسرانجام به ویتگنشتاین 

  :  چنین گفته استبیاد دارد  »مور«گفته اي که از  درمورد زیباترین راسل. رود قرن بیستم به شمار می

: ویتگنشتاین ، پرسیدم چرا ؟ ، جواب داد : پرسیدم بهترین شاگردش کیست ؟ ، جواب داد  ]مور[ روزي از او «

». رسد همیشه متحیر به نظر میبراي اینکه ، برتراند عزیز ، او تنها شاگرد من است که 
40   

»مسائل فلسفه«کتاب ساده اي بنام  1912سال در راسل 
ا تقریري از چکیدة نوشت که هنوز هم عده اي آنر 41

نها پاسخ گفته شده آدر این کتاب مسائل مهم فلسفه مطرح گردیده و به زبانی ساده به . دانند فلسفۀ راسل می

در این کتاب ، کلیات را بعنوان سازه هاي مفهومی واقعیت پذیرفته بود و بر آن بود که آنها بقا یا  او. است 

باید دانست که راسل بعدها . و هستی را نقطۀ مقابل وجود ، و این یک را بی زمان میدانست هستی دارند 

   .نها معتقد ماند آمان خود را اصالح کرد و تنها به بعضی از زبسیاري از عقاید آن 

»لوئل«هاي معروف به راسل براي سخنرانی 1914در بهار 
این  .آماده کرده بود  را مطالبی در باستن 42

ها که براي دانشگاه هاروارد تهیه شده بود به اندازه اي مورد توجه قرار گرفت که مردم براي شنیدن سخنرانی

»علم ما به عالم خارج«و بعدها زیر عنوان آن ، بیرون از محل سخنرانی بر سرپا می ایستادند 
 .به چاپ رسید 43

، طقی حاصل از داده هاي حسی بالفعلهاي مندر این کتاب اعیان فیزیکی عرفی و علمی را همچون ساخته او 

بعدها راسل اذعان کرد . یا داده هاي حسی ممکن که بر وفق آنها تعریف میشود ، تصویر میکند  محسوسات

در واقع و  سود جستهتهیه کرده بود  بارة این موضوعوایتهد درکه ی یاز یادداشتهاکتاب این  در نگارشکه 

موجب ناراحتی این کار که البته ،  استالقا کرده بود با تصریح این امر در آن کتاب آورده  اوافکاري را که 

   .به همکاري آن دو پایان بخشید همین مسئله وایتهد شده و 

                                                          
   52ترجمۀ عزت اهللا فوالدوند ، صفحۀ  - فیلسوفان و مورخان ، ود مهتا  -39
   51کتاب پیشین ، صفحۀ  -40
41- Problems of Philosophy  
42- Lowell  
43- Our Knowledge of the External world
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پذیرفته بود ، منطق که دعوت دوستانۀ آنان را براي تدریس  دانشجویان هارواردجز اینها ، او براي عده اي از 

راسل از نخستین کسانی است که نبوغ  .بود  44»تلیوا. اس . یت«یکی از این شاگردان .  گفتریاضی درس می

  .دوستی این دو نفر سالها دوام داشت  . در معرفی او به مجالت و ناشران کوشید والیوت را شناخت 

در چند تمام وقت و نیروي خود را او ، اثر بسیار بدي در روح راسل گذاشت که جنگ جهانی اول با شروع 

از در این راه از بسیاري از دوستان پیشین خود  او.  سال جنگ وقف امور صلح جویانه و مخالفت با جنگ کرد

. و به مسلک دوستان صلح جو پیوست برید جمله وایتهد که در جنگ اول با موضع صلح جویانه مخالف بود ، 

در این  . با او ناسازگار شدندنیز مبریج و حتی اعضاي دولت یو دانشگاه ک بر سر این کار اعضاي کالج ترینیتی

از پخش کنندگان  نفرشش . اعالمیه اي در مخالفت با جنگ پخش کرد  »ضد نظام اجباري«هنگام جمعیت 

»روزنامۀ تایمز«نامه اي به  راسل. این اعالمیه گرفتار و زندانی شدند 
نوشت و خود را نویسندة اعالمیه  45

را در دادگاه  اودر نتیجه . وشت که اگر گناهکاري وجود داشته باشد ، اوست نه دیگران معرفی کرد و ن

به . کشاندند و به گناه ایجاد اختالل در نیروهاي مسلح کشور به پرداخت یکصد لیره جریمه محکوم کردند 

که خود را بی گناه  او. کردند راسل را از شغل خود برکنار ، دنبال این محکومیت هیئت معلمان کالج ترینیتی 

و براي تأمین جریمه مبریج مصادره یکدر  اثاثیه اشو به حکم قانون  امتناع کرددانست از پرداختن جریمه می

نچه در این میان بر آ ولی پس دادند راسلنها را خریدند و به آدوستان مهربان  گرچه. به حراج گذاشته شد 

  .راسل گران آمد اخراجش از کالج قدیمیش بود 

ی را تهیه دید که بعدها زیر یهاد جنگ ادامه داد و زمینۀ سخنرانیراسل به تبلیغات خود بر ضبا این وجود 

»جامعه نوسازي اصول«عنوان 
»استراچی« .به چاپ رسید  46

از  شنیدن یکیپس از  ، مشهور ةنویسند 47

  :نویسد  هاي راسل میسخنرانی

و حتی جوانمردي ، همه را خراب میکند و به هیچ چیز ابقاء نمی کند ، دولتها ، ادیان ، قوانین ، مالکیت  « 

دوباره ساختن این بناها مطرح  سپس اندیشه هاي وسیعی براي ][... !ریزد ، این فروریختن چه زیباست فرو می

  » !در جهان یافت شود گمان ندارم که مرد دیگري چنین مهیب و بزرگ امروزه  [...]کند می

دربارة راسل  .نام نهادند  »جنگندچرا آدمیان می «ون رضایت نویسنده در امریکا بدرا  »جامعه نوسازي اصول«

  : گفته است این کتاب 

در آن فلسفه اي دربارة سیاست مبتنی بر این فکر عرضه کرده بودم که در قالبریزي زندگی آدمیان انگیزش  «

و بهترین  .  ملکی و خالق: گروه تقسیم کرده بودم  2انگیزه ها را به . آگاهانه ، مؤثرتر است ناگهانی ، از قصد 

: بعنوان نمونه تجلیات انگیزة ملکی . زندگی را آن دانسته بودم که بر روي انگیزه هاي خالق بنا شده باشد 

                                                          
44- Thomas Stearns Eliot (1888 – به تابعیت انگلستان  1927در  کهشاعر ، نمایشنامه نویس و منتقد امریکایی  -(1965

  . 1948ادبی جایزه نوبل در آمد ، برنده 
٤٥- The Times newspaper  
46- Principles of Social Reconstruction
47- Lytton Strachey  
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اعتقاد راسخ داشتم . دواج و دین آموزش و پرورش  و از: دولت و جنگ و فقر ، و براي نمونۀ انگیزه هاي خالق 

   48 ». ساختن نیروهاي خالق باید اصل هر اصالح باشد  که آزاد

  :خوانیم  بخشی از این کتاب میدر 

ر مردم عقل به هر اجتماعی ، در هر شکلی که باشد ، نفعی از  مالکیت فردي اراضی حاصل نمی شود ، اگ « 

مالکیت ملغی خواهد بود و به مالکان در عوض فقط مبلغ  کردند که از همین فرداداشتند فرمان صادر می

  49» .مختصري براي کفایت معیشت مختصر داده خواهد شد 

نخستین کتاب راسل است که براي همگان نگاشته شده و قدرت او را در نوشتن  »جامعه نوسازي اصول«

با چاپ این . دهد نشان میساده و همه فهم ،  مطالبی که خارج از فن خاص فیلسوف است ، آنهم به زبان

»وینآن«مکاري او با ناشر بعدي آثارش کتاب ه
  . آغاز شد  50

  . بکلی بیکار ماند و درصدد یافتن کاري برآمدو او را اخراج کرد  راسلمبریج نیز یدانشگاه ک 1916سال  در

  : نویسد این باره می ویل دورانت در

دوستی از درس معاف کرد ، جهان را دانشگاه خود ساخت و هنگامی که دانشگاه کمبریج او را به علت صلح  «

  » . به سیاحت پرداخت) یبانۀ این کلمهبه معنی کهن و نج(مانند سوفسطاییان 

دانشگاه هاروارد به او پیشنهاد کرد که در آنجا تدریس کند ولی وزارت خارجۀ در پی اخراج از کیمبریج ، 

سخنرانیهاي عمومی  راسل بر آن شد که از راه. دوست موافقت نکرد  بریتانیا با دادن گذرنامه به دانشمند صلح

»اصول فلسفی سیاست«معاش خود را تأمین کند و یکرشته سخنرانی زیر عنوان 
آماده کرد ، اما وزارت  51

ی که از یتنها حق داشت در شهرها راسلبه او نداد و  را جنگ اجازة سخنرانی در شهرهاي ساحلی انگلستان

  .مجلس سخنرانی ترتیب دهد  ساحل دورند

نوشتن مقالۀ هفته در مجلۀ هفتگی گردید ه اي که منجر به زندانی شدن راسل در این زمان واقع

»بیونالترای«
با امضاء و چه چه (او همیشه براي این مجله .  بود جمعیت ضد نظام اجباريناشر رسمی افکار  52

غاز سال آاین مقاله در . ی مقیم اروپا سخت تاخت یسربازان امریکانوشت ، اما این بار به  مقاله می) بی امضاء

دفاع خود را شخصاً راسل در جریان دادرسی  . و دادگاه افتاد پلیس هنشر یافت و دوباره کار نویسنده ب 1918

در پژوهش . ماه حبس محکوم شد  6به نوشتن آن مقاله اعتراف کرد و در دادگاه نخستین به به عهده گرفت و 

  !  زندان را مطبوع یافتبا این وجود راسل . و راسل سرانجام به زندان افتاد نیز حکم تأیید شد 

  

                                                          
   378احمد بیرشک ، صفحۀ ترجمۀ  - برتراند راسل بقلم خودش ۀزندگینام -48
  ترجمۀ عباس زریاب خویی ، جلد دوم ، فصل دهم  -به نقل از تاریخ فلسفه ویل دورانت -49

50- Unwin  
51- Philosophical Principles of Politics
52- Tribunal  
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  :  استنوشته  زندان هايدر نامه  چنانکه

دسترس داشته از چشم انداز زندان زیاد هم بدم نمی آید ، مشروط بر آنکه کتاب فراوان براي خواندن در  [...] «

  53» .بودن از قید مسئولیت موجب آرامش باشد کنم که آزاد گمان می. باشم 

  :  می نویسدو در نامه اي به برادرش 

قتم به نحوي بسیار و [...] .زندگی در اینجا نامطبوع نیست جز از این بابت که آدمی دوستانش را نمی بیند  «

فلسفی ساعت مطالب  4نویسم ،  یساعت مطالب فلسفی م 4در روزهاي عادي . شود ثمربخش صرف می

که وقتم ثمر بخش است لذت  از این احساس [...] ، پردازمی میساعت هم به خواندن چیزهاي کل 4خوانم و می

».  برممی
54  

در همین زمان قانون خدمت وظیفه تغییر  . رامی گذراندآزندان خود را با مطالعه و نوشتن به  دوران راسل

یافته و حد نصاب سن کسانی که باید به خدمت اعزام شوند باال رفته بود و قانون تازه شامل راسل نیز میشد ، 

ولی دولت با تمامی تالشها نتوانست راسل را بیابد چون یادش رفته بود که خودش قبالً او را به زندان افکنده 

  . بود  اوو این تنها راه فرار براي  از این قانون مستثنی بودندمعلمان  البته! بود 

»مقدمه اي بر فلسفۀ ریاضی«کتاب مشهور  راسل
به زبان  »اصول ریاضیات«تقریباً تحریري بود ازکتاب که  55

رئیس زندان طبق قانون مجبور بود که نسخۀ . را در زندان نوشت  »ییانتقادي بر فلسفۀ دیو«و همچنین ساده 

نها آقبول کرد اگر راسل قول بدهد که در  ! یافتد ، ولی چون از آنها چیزي در نمی ثار را بخوانآخطی این 

  .  گیري نکنداز زندان جلو نکتۀ زیان آوري نباشد ، از فرستادن این نوشته ها به خارج

در در همان سال ، . به خزیدن در محیط فلسفی پرداخت  آزاد شداز زندان  1918سپتامبر هنگامی که در او 

را به دنیا  »اتمیسم منطقی«یکی از بیاد ماندنی ترین جنبه هاي فلسفه اش ، یعنی یک سلسله سخنرانی ، 

باید از زبان عادي  کرد کهراسل استدالل می. فتار عادي بود ها بی اعتمادي به گین سخنرانیمحور ا. اعالم کرد 

که به تصورات گمراه کننده منتهی ) ها »است«یعنی همان  -و خطاهاي دستوري مصیبت بار فالسفۀ گذشته (

که با ساخت منطقی عالم مطابقت داشته میشود ، دوري جست و زبانی از روي یک الگوي ماشینی ساخت 

که هر خبر یا قضیه اي را کرد راسل فکر می.  »مبادي ریاضی«مثل منطق نمادي خودش و وایتهد در  باشد ،

، ، معنا یا داللتی خواهد داشت یا در آن صورت هر جزء.  کردتجزیه ) یا اجزاي تجزیه ناپذیر(به اتمها توان  می

»عرفان و منطق«مقارن با همین زمان کتاب  . هم معنا خواهد داشت هم داللت
ویل دورانت  .را نوشت  56

جالب توجه ترین عنوان از میان عناوین کتاب او ، عرفان و منطق است که «  : نویسد می این کتابدربارة 

                                                          
   486و  485ۀ احمد بیرشک ، صفحات ترجم -برتراند راسل بقلم خودش  ۀزندگینام -53
  .   494کتاب پیشین ، صفحۀ  -54
55- Introduction to Mathematical Philosophy
٥٦- Mysticism and Logic  
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حملۀ بی رحمانه اي است به عرفان غیر منطقی و بعد چنان ستایشی از روش علمی است که شخص خیال 

  ٥٧» .میکند با عرفان منطق سروکار دارد 

مصارف آموزشی خرج کرده و به را چند سالی همه  با اینکه به راسل ارثی نسبتاً کافی رسیده بود ، او در مدت

»نیونم« به دانشگاه کمبریج وهم قسمتی را و رسانده 
. براي گذران زندگی منبع درآمدي نداشت  و داده بود 58

به تحقیق و تجسس فلسفی و سخنرانی  با کمک جمعی از دوستانش توانستاو این دوران  دراز این روي 

  .علمی بپردازد 

، چرا که  د از راه نشر کتاب پول بدست آوردتوان نشان داد که راسل می »جامعه نوسازي اصول«انتشار کتاب 

نه تنها با درآمد  1919این کتاب مورد توجه تودة مردم کتابخوان قرار گرفت ، تا آنجا که در اواخر سال 

  . توانست به آنان کمک کند نیازمند کمک دوستان نبود بلکه میکتابهایش 

اثر نخستین جنگ جهانی در عقاید سیاسی راسل آن بود که از جانبداري حزب آزادیخواه به سوسیالیسم 

»سوسیالیستهاي انگلستاناز  گروهی«به همراهی  1920سال  در وگروید 
و در مسکو کرد به شوروي سفر  59

»در نظر و عمل لشویسمب«شت از شوروي کتاب پس از بازگاو .  داشتبا لنین مالقات 
در راسل  .را نوشت  60

و از حکومت وقت شوروي  تفصیل صحبت کردهه ببا لنین از ماجراهاي خود در روسیه و مصاحبۀ کتاب این 

  .انتقاد میکند 

  : گفته استراسل دربارة لنین  

در جریان صحبتهایمان به محدودیتهاي فکري او ، و محدود بودن سنت مارکسی او و نیز به رگۀ ستمگري  « 

   61» .اهریمنی او پی بردم 

به سبب انتقادي که در این کتاب از دولت شوروي کرده بود وجهۀ خود را در میان سوسیالیستهاي  او

   .انگلستان از دست داد 

  :  نویسدمی  نکته اي ظریفدر راسل 

ی بود که تقریباً عین همان ایداراي ایدئالها و هدفه 1920وقتی که من گفتم دولت روسیه در سال  «

است معلوم نیست این حرف به کدامیک از این دو بیشتر گران آمد به افالطونیان یا به  »جمهوریت افالطون«

   62» !بلشویکها ؟

                                                          
   ، فصل دهم دومجلد ، عباس زریاب خویی  ترجمۀ -تاریخ فلسفه ویل دورانت -٥٧
58- Neunham  
،  )از عضوهاي اتحادیۀ کارگران(خانم اسنودن ، کلیفرد الن ، رابرت ویلیامز ، چارلی باکستن ، تام شا ، بن ترنر : متشکل از  -59

  .اتحادیۀ کارگران  ن مشاور پزشکی و چند کارمند دیگرهیدن گست بعنوا
60-in Theory and Practice,Bolshevism
  533، صفحۀ ترجمۀ احمد بیرشک  - دشبرتراند راسل بقلم خو ۀزندگینام -61
 )1347چاپ سوم (ی یترجمۀ عباس شوقی ، انتشارات عطا -راسلبرتراند ،  »در تربیت«فصل ششم از کتاب  -62
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»بلکدورا «با همراه راسل ، پس از بازگشت از شوروي 
انجمن سخنرانی «دعوت به  که بعداً همسرش شد 63

این سفر یکسال به طول انجامید و در جوانان .  شدچین رهسپار براي سخنرانی در دانشگاه ملی پکن  »چین

دانشجوي چینی تأثیر بسیار کرد ، محیط کشور چین نیز در افکار راسل تأثیر بسیار کرد و یاد این کشور و 

 اي بامصاحبه در ضمن  کهچنان .شور و عالقۀ زیاد در ذهن فیلسوف انگلیسی نقش بست ن همیشه با آمردم 

  : گوید  مینیویورك ورلد ، 

اگر اروپا و . من دیگر معتقد شده ام که نژاد سفید آن اهمیتی را که تا کنون در نظر من داشت ، ندارد  «

رود و تمدن به بیابان نمی رسد ، زیرا  از میان نمیان ببرند ، نژاد بشر امریکا با جنگ و ستیز همدیگر را از می

ان بر جاي می مانند ، از بسیاري جهات چین بزرگترین مملکتی است که من دیده ام ، ینیعدد عظیمی از چ

من ملتی با این ذهن . عظمت چین تنها از جهت تمدن یا نفوس نیست ، بلکه از لحاظ هوش و عقل نیز هست 

به جنبۀ کنند و خود را فقط حقایق را چنانکه هست استقبال می اسم ، مردم چینباز و واقع بینی نمی شن

». دارند  مخصوصی از آن مشغول نمی
  )1924مه (  64

»مسألۀ چین«بنام  کتابی این سفر ره آورد
در این کتاب  . که با همکاري همسفرش به چاپ رسید بود  65

راسل . تشریح گردیده است آن تمدن جامعۀ چین بر مبناي علل تاریخی و ریشه هاي مذهبی و آداب و رسوم 

او را منتشر خبر مرگ  یروزنانه هاي ژاپنو حتی سخت بیمار شد ر اثر ذات الریه بدر پایان این سفر ، در پکن 

  .به ژاپن داشت ترك پکن سفري هم بهبودي و از  بعدراسل ! رسید هم به لندن  این خبرو کردند 

 .هاي اشراف نشین لندن اقامت گزیدازدواج کرد و در یکی از بخش، پس از بازگشت از چین با همسفر خود او 

ولی در هر دو بار . بنام نمایندة حزب کارگر از همین بخش شرکت جست  1923و  1922در انتخابات سالهاي 

کرد اما این بار همسرش نامزد نمایندگی حزب کارگر شد ولی او در انتخابات بعدي شرکت ن. شکست خورد 

کرد چون راه دیگري میدر این زمان راسل براي امرار معاش تنها از قلم خود استفاده . نیز توفیقی نیافت 

»رهبر نو«او در مجلۀ . نداشت 
که نویسندگانی چون شو ، کینز و هاکسلی با آن همکاري داشتند مقاله می  66

»الفباي اتم« هايکتاب .علمی به زبان ساده پرداخت  کتبسپس به نوشتن  ونوشت 
الفباي «و  1923در سال  67

»نسبیت
»تحلیل ماده«بنام  ژرفوسیع و  یو کتاب . منتشر ساخت 1925در سال را  68

نشر  1927در سال  69

»تحلیل ذهن«کتاب مجلدي بود قرینۀ  که داد
طی سخنرانی که بر اثر  او، در ماه مارس همان سال  . 70

بسیار ایراد کرد ، به بیان عقایدش دربارة مذهب پرداخت که کوشش شعبه انجمن غیرمذهبی لندن جنوبی ، 

چرا مسیحی « بعدها همراه با سایر مقاالتش راجع به مذهب بصورت کتاب معروفمورد توجه قرار گرفت و 

                                                          
63- Dora Black
   ترجمۀ عباس زریاب خویی ، جلد دوم ، فصل دهم -ویل دورانت  ، به نقل از تاریخ فلسفه -64

65- The Problem of China
66- New Lead  
67- ABC Of Atom
68- ABC Of Relativity
69- Analysis of Matter
٧٠- Analysis of Mind
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»نیستم
راسل با دور ریختن مذهب ، در ریاضیات استطاعتی براي اقناع کامل نیاز هایش یافته . منتشر شد  71

  :  ویل دورانتبه گفتۀ  .بود 

راسل احساساتی را که دربارة فلسفۀ ماوراء طبیعی و دین ، خفه کرده بود در فلسفه و عرفان اجتماعی از نو  «

  » .زنده ساخت 

  :گوید  می »سعادتتسخیر «او در کتاب  72. دو فرزند شد راسل از همسر دوم خود صاحب

». مقام پدري را از هر خوشبختی دیگري که نصیبم شده است برتر یافته ام  « 
73   

»دربارة تربیت«اندیشۀ تربیت آنها موجب نوشتن کتاب  
   :گفته است راسل دربارة این کتاب  .گردید  74

و روشهایی که براي بچه هاي خیلی کوچک  ]...[ حد بوده است ،در روانشناسی این کتاب خوشبینی بیش از  «

   75» .پیشنهاد کرده بودم بیشتر از حد سختگیرانه بود 

. کردند و فرزندان خود را در میان شاگردان این مدرسه گذاشتند  تأسیساو و همسرش آموزشگاهی  همچنین

سرانجام ارتباط او با آموزشگاه در اثر بروز اختالف نظر . دیگري فرصتی براي نوشتن نداشت  راسلدر این زمان 

  .دوم اداره کرد  یی آن آموزشگاه را تا شروع جنگ جهانیبین زن و شوهر گسیخت ، ولی همسرش به تنها

»ی و اخالقیزناشو«کتاب راسل ،  1929در سال 
عقایدي  از کردنطرح و دفاع  بهدر آن که را نوشت ،  76

  : گفته است  ة این کتابباردر او .موفقیت فراوانی کسب کرد  با این وجود ، خوشایند همگان نبود کهپرداخت 

در این کتاب به بیان مشروح این نظر پرداخته بودم که در بیشتر ازدواجها انتظار وفاداري کامل را نباید  «

گرچه به نظر  [...] .نوع امور دوستان خوبی براي یکدیگر باشند داشت ، اما زن و شوهر باید بتوانند به رغم این 

  77» .ایرادهاي حل نشدنی وارد باشد ] ییزناشو[رسد به هر نظریه کلی دربارة این امر می

  : در جایی دیگر می گوید  و 

ه یک درصد نوشته هاي من است ، ولی اکثریت مردم چنان اسیر وسوسه مسئله شده اند که ب] این کتاب[ «

   78» . دارند ی ماندة آثار من توجهی مبذول نمیدرصد باق 99

   .همین اثر جایزة نوبل ادبی را نصیب راسل کرد  وجود ، با این

                                                          
71- Why I Am Not A Christian
72-Katharine Jane   وJohn Conrad (4th Earl Russell)  
  انی ، انتشارات امیرکبیر وحیدمازندر. ترجمۀ ع -)تسخیر سعادت( »شاهراه خوشبختی«از کتاب  13فصل  -73
74- On Education
   599ترجمۀ احمد بیرشک ، صفحۀ  - م خودشبرتراند راسل بقل ۀزندگینام -75
76- Marriage and Morals
 606کتاب پیشین ، صفحۀ  -77
  عباسی  اهللاترجمۀ روح  -راسل، برتراند  جهانی که من می شناسم -78
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»سعادتتسخیر «براي تأمین درآمد به نوشتن کتاب مشغول شد ، و کتابهاي همه پسند  او 1930 دهۀدر 
 و 79

»بینی علمیجهان «
  . جزو آثار این دورة اوست  80

  : گفته است »سعادتتسخیر «راسل دربارة کتاب 

این کتاب اندرزي است از سر ذوق سلیم به هر فرد ، که چه کند تا بر علل ناشی از خلق و خوي خود در  « 

 .توان کرد در نظامهاي اجتماعی و اقتصادي میایجاد بدبختی فایق آید ، در مقابل کاري که از طریق تغییراتی 

خوانندگان ساده دل ، که کتاب به . از این کتاب از طرف خوانندگان سطوح مختلف برآوردهاي متفاوت شد 

بعکس ، مدعیان روشنفکري . نیت آنان نوشته شده بود ، آنرا پسندیدند ، و نتیجه اش فروش زیاد کتاب بود 

، کتابی که از مشکل میگریزد ، و آن را کتابی کم ارزش دانستند که فقط براي پول درآوردن نوشته شده است 

. توان گفت  توان کرد و سخنان نیکو می پشتیبان این ادعا است که بیرون از سیاست بسا کارهاي خوب می

دانم کدام  نمی. اما کتاب در سطح دیگري ، یعنی سطح روانپزشکان حرفه اي ، مورد تمجید بسیار واقع شد 

انم این است که کتاب در زمانی نوشته شد که من ، اگر میخواستم یک از ارزشیابی ها درست بود ، آنچه مید

حدي قابل دوام از نیکبختی را براي خود تأمین کنم ، به مقدار زیادي تسلط بر نفس و مقدار زیادي نیز از 

». آنچه بر اثر تجربه هاي دردناك آموخته بودم نیاز داشتم 
81   

»ارل« لقب )1931 در سال(برادر راسل با درگذشت 
هیچگاه به این القاب افتخار نکرده  او اما، به او عطا شد  82

»1914 تا 1814 آزادي و سازمان در سالهاي« کتاب. است 
که بیان پیشامدهاي دو قارة اروپا و امریکا در  83

»در ستایش فراغت«و کتابهاي  ،مدت یک قرن است 
»علم و مذهب«و  84

  .نیز حاصل همین دوران است  85

از یا شپاتری،  سومی انتخاب کرد ، همسر جدید او 86همسر »دورا«پس از جدایی از  1936سال ژانویه در راسل 

خانۀ کوچکی در بیرون شهر آکسفورد  او . استشاگردانش بود و در نوشتن یکی دو کتاب با او همکاري کرده 

گذشته از تدریس در آکسفورد ، پیشنهاد همکاري با  وانتخاب کرد و با همسر جدیدش به آنجا رفت 

»راه صلح کدام است؟« با عنوانی در همین سال کتاب. هاي شیکاگو و کالیفرنیا را نیز پذیرفت هدانشگا
87 

. بود در طول جنگ جهانی اول  او و شامل مواضع صلح جویانۀة تهدید روزافزون جنگ که دربارمنتشر ساخت 

                                                          
79- The Conquest of Happiness
80- Scientific Outlook
   607و  606، صفحات ترجمۀ احمد بیرشک  - زندگینامۀ برتراند راسل بقلم خودش -81
82-3rd Earl Russell  که در است از عناوین اشرافی انگلستان و لقبی در طبقه لردهاي بریتانیا  ارل -، سومین ارل راسل

، از لیدرهاي شاخص حزب لیبرال انگلستان و  »د جان راسللر« برجستهسیاستمدار  بهملکه ویکتوریا  از جانب 1861سال 

. داده شدنخست وزیر سابق بریتانیا 
83- 1814 –1914 ,Freedom and Organization  
84- In Praise of Idleness
85- Religion and Science
86- Patricia (Peter) Helen Spence  
٨٧- Which Way to Peace?  
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»قدرت«بنام  یکتاب چندي بعد و
ریه مارکس را یک مجموعه علمی منظم و کامل که در ظراسل ن. نوشت  88

که در علم همانطور : استدالل میکند در این کتاب و  . نمی شناسد ، شرایط همه اجتماعات قابل قبول باشد

به مفهوم کلی محرك  »قدرت«بمعناي اعم ، علت العلل واقع میگردد در طبیعت جامعه نیز  »انرژي«فیزیک 

انرژي را بدون دخالت سایر پدیده  گونه هايهمان نحو که نمی توان یکی از ه ب واصلی تحوالت اجتماعی است 

آن صور ارزیابی نمود ، بهمین ترتیب نیز اشتباه است که در دگرگونیهاي اجتماعی فقط  ۀتغییر شکل یافت يها

ی را بدون تقویم اثرات متقابل سایر انواع آن پایه گذاري یک شکل قدرت را عامل بنیادي فرض نمود و بررس

 بنابراین قوانین محرك ، یگري نداردتبعی نبوده و تفوقی بر انواع د »قدرت«چون هیچیک از اشکال . نمود 

ها نه آنکه این محرک، و تحلیل گردند  معناي اعم و مفهوم کلی تجزیهه ب »قدرت«اجتماعی باید در چهار چوب 

  :  گفته استدربارة این کتاب او  .شوند  هشناخت) مثالً قدرت اقتصادي( »قدرت«اي شکلهفقط معلول یکی از 

زادي هنوز الزم است ، حتی در دولتی آکردم که محیطی از در این کتاب از این فکر حمایت می «

 ]...[. سوسیالیستی ، اما این محیط را باید از نو تعریف کرد ، نه از آن نوع که با اصطالحات لیبرالها شده است 

استدالل کرده بودم که در نظریۀ  ]...[ .رض کتاب رد عقاید مارکس و اقتصادگرایان قدیم ، هر دو بود غ

روت ، باید مفهوم اساسی باشد ، و عدالت اجتماعی باید عبارت باشد از برابر ، بجاي ث »قدرت«اجتماعی 

  89» .ساختن قدرت در حد اعالي درجۀ عملی بودن آن 

با شروع جنگ جهانی دوم ، زمانی که انگلستان در تهدید هجوم لشگریان نازي بود ، راسل در امریکا اقامت  

دور از وطن  او. دارد و دفاع از خاك وطن را ضروري میداند داشت و اعالم کرد که با جنگ دفاعی مخالفتی ن

  . براي کشورش سخت نگران بود و این نگرانی را در نامه هایی که براي دوستانش می نوشت ابراز میداشت 

هنگامی که در دانشگاه کالیفرنیا به تدریس  1940غاز سال آدر . در امریکا نیز از تنگدستی در رنج بود  راسل

به همین خاطر او از مقام خود .  بود ، از طرف دانشگاه نیویورك براي تصدي کرسی فلسفه دعوت شدمشغول 

 او در دانشگاه آن شهر سه تدریاما بی درنگ اسقف شهر نیویورك ب. در دانشگاه کالیفرنیا کناره گیري کرد 

از طرف مردم نیویورك بر  شکایتیضد دین و اخالق مطالبی نگاشته است اعتراض کرد و  بدین سبب که او بر

یورك توسط چون کالج شهر نیو .را به خدمت پذیرفته بودند در دادگاه مطرح شد  اوکه  یضد رؤساي دانشگاه

جزو هیچیک از که و راسل  ،دعوي علیه شهرداري نیویورك تنظیم شده بود ،  شد فرماندار شهر اداره می

از . شد و از خود دفاع کند یکسره به او مربوط میشود که  معرکه اينمی توانست وارد  ،اصحاب دعوي نبود 

»چیست؟اعتقاد من «کتاب  او استناد بهدالیل ارائه شده در این دادگاه براي رد صالحیت تدریس 
 .بود  90

سپس به دانشگاه هاروارد  . سرانجام به حکم دادگاه راسل را از تصدي کرسی فلسفۀ آن دانشگاه محروم کردند

را گرفته و  راسلی جانب یو جان دیو اینشتین نجا سخنرانی کند ، ولیآدر  اوهم فشار آوردند تا نگذارند 

فلسفی  راسل در همان سال کتاب. و شود هاي اسقف نیویورك و همدستان انگذاشتند او بار دیگر قربانی غرض

                                                          
88-Power  
   671کتاب پیشین ، صفحۀ  -89

What I Believe -90  
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»و حقیقت جستاري در معنا«مهمی بنام 
هاي بود که در آکسفورد با که طرح نخستین آن سخنرانینوشت  91

  :خوانیم  در مقدمۀ این کتاب می. انتخاب شده بود » واژه ها و واقعه ها«موضوع 

توانم کرد آنست که تا حد امکان از تمدنی که در شرف زوال  کنم آنچه اکنون براي جهان می احساس می « 

  ». است نگاهداري کنم 

»آلبرت سی بارنز«دکتر در این زمان 
و  استخدام کرده سال 5 يبا قرداد راسل را براي تدریس در مدرسه اش 92

و  به سر رسید 1942سال  دسامبر درولی عمر این استخدام . براي مدتی فیلسوف را از گرفتاري مادي رهانید 

»بنیاد بارنز«از او 
سالگی رسیده بود و  70و این در حالی بود که فیلسوف پرکار به  . شد برکنارپنسیلوانیادر  93

بایستی در کشوري بیگانه ، بی کار و سرمایه ، آنهم  شوند او می که بیشتر مردم از کار بازنشته میدر این سن 

تا توانست  دکتر بارنز. راسل از بارنز شکایت کرد . در زمان جنگ ، معاش خود و سه فرزندش را تأمین کند 

و با وجود این که بارنز محکوم گردید ، وهش خواست ولی سرانجام راسل در دعوي برنده شد ژفرجام و پ

  . پرداخت شد  سال بعدیکغرامت راسل 

هرچند که را  اودر این تنگدستی به مددش آمد و قسمتی از حق نشر کتابهاي بعدي  ثارشآناشر انگلیسی 

   .بتوانند تحصیالت خود را در دانشگاه به پایان برسانند  شبرایش فرستاد تا فرزندان کافی نبود

گفت و حق نشر یادداشتهاي خود را در این آموزشگاه که به صورت بارنز تاریخ فلسفه درس می ۀمدرس در او

»تاریخ فلسفۀ غرب«کتاب بسیار مشهور 
هر چند با تصادفی  کتاب فوق .ی فروخت یدرآمد به ناشري امریکا 94

اهمیت این کتاب در . بود  مد راسل و پرفروشترین کتاب در امریکاآسالها منبع اصلی درولی  شروع شده بود

گاهی  .ثیر محیط اجتماعی هر عصر در افکار فالسفه اهمیت زیادي داده شده است أکه در آن به تاین است 

میز دربارة رویدادهایی تنطیم آنقد نویسان او را متهم کرده که تاریخی راستین ننوشته بلکه گزارشی تعصب 

   : گوید می در این بارهراسل .  است کرده که به دلخواه براي نوشتن اختیار کرده

به نظر من ، کسی که مدعی نداشتن تعصب  ، تواند تاریخ جالب توجهی بنویسد فردي بی تمایل خاص نمی «

  95 ». یا تمایلی باشد فریبکار است 

»آلبرت اینشتین«
  :  گفته است »تاریخ فلسفۀ غرب«کتاب دربارة  96

اصالت این اثر را باید ستود یا  متحیرم که تازگی فرحبخش و. تاریخ فلسفۀ برتراند راسل کتابی است پر ارج  «

دانم که نسل نهایت سعادت می. ي بسیار دور را حساسیت همدلی این متفکر بزرگ با اندیشمندان زمانها

                                                          
91- An Enquiry into Meaning and Truth
92- Albert C. Barnes  
93- Barnes Foundation  
94- History of Western Philosophy   
   722ۀ کتاب پیشین ، صفح -95
٩٦- Albert Einstein- 1921و برندة جایزة نوبل فیزیک  فیزیکدان نظري و طراح نظریات خاص و عمومی نسبیت   
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خشک و ددآساي زمان ما از وجود چنین مرد عاقل و باشرف و جسور ، و در عین حال شوخ طبع ، برخوردار 

».  ار بلند مرتبه ، و برتر از ستیزهاي حزبها و تضاد عقیده هاکتابی است در اعلی درجه آموزنده ، بسی. است 
97  

و شعف مبریج دعوت شد و بازگشت او با شور یبه انگلستان بار دیگر براي تدریس در کبازگشت  پس از راسل

مدند و بسیاري از شاگردان آهر روز جمعیتی انبوه براي شنیدن درس او گرد می فراوانی همرا بود بطوري که 

   .بیرون از کالس مجبور به ایستادن بودند 

»دامنه و حدود دانش بشري« در کتابرا  نتیجۀ عمري تحقیق و جستجوي خود او 1948در سال 
 .نوشت  98

  . این کتاب دقیق و مشکل یکی از مهمترین آثار اوست

هنگام حادثه اي در رفت به نروژ میبا هواپیما براي ایراد سخنرانی راسل ه کهنگامی ،  همان سالدر زمستان 

 به آن و با ورود آب واژگون ساخترا  هواپیماي دریایی، ناگهان باد تندي شروع به وزیدن کرد و ورد به مقصد 

ساله ، بی آنکه گزندي  76، فیلسوف  مسافران نیز مجبور شدند مسافتی را شنا کنند تا به قایق نجات برسند

   .داد  خود را نجاتمسافتی را شنا کرد و ببیند 

»جرج ششم«،  پادشاه انگلستان یکسال پس از آن حادثه ،
»نشان لیاقت«باالترین نشان کشور که  99

100 )OM( 

 زیر عنواندر رادیوي انگلستان  اوهاي در همین سال سلسله سخنرانی. به راسل اعطا کرد را شد نامیده می

»قدرت و فرد«
به کاستن از آزادي فردي که ظاهراً با رشد صنعت گرایی  انتقادي استمنتشر شد که  101

  . مالزمه دارد 

براي سخنرانی دربارة موضوعات مرتبط با جنگ سرد در  »انجمن استرالیایی امور بین المللی« 1950 در ژوئن

دید به ل که هنوز در خود قدرت و قوتی میفیلسوف کهن سا ودانشگاههاي این کشور از راسل دعوت کرد 

او در این کشور همه جا با  .مسافرت پرداخت و به گوشه اي از جهان که ندیده بود ، یعنی استرالیا سفر کرد 

  . احترام و تحسین مردم روبرو شد 

 خبر رسیدبود که نجا آ در و به ایاالت متحده رفتبراي تدریس دورة کوتاهی از فلسفه بعد از استرالیا بار دیگر 

و براي دریافت جایزه نوبل در ادبیات که تا حدي با حیرت خود راسل به . او بدهند  قرار است جایزه نوبل به

و در واقع به پاس آثار متنوع و ژرف ، و دفاع از آرمانهاي بشر دوستانه و آزادي  »ی و اخالقیزناشو«کتاب 

غاز آ OMنشان دریافت با که  سالیو به این ترتیب . به استکهلم دعوت شد ، اندیشه و بیان به او تعلق گرفت 

  . نوبل پایان یافت  ةجایزشده بود با 

 او 102چهارمین همسر. جدا شد و براي بار چهارم ازدواج کرد نیز از همسر سومش  1952در سال راسل 

در این مدت راسل از کار نوشتن نیز . بیشتر کوشش خود را وقف مبارزه با تسلیحات کرد  شخود نهمچو

                                                          
   860کتاب پیشین ، صفحۀ  -97
98- Human Knowledge : its Scope and Limits
99- King George VI

100- Order of Merit  
١٠١

- Authority and the Individual
102- Edith Finch  
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»اخالق و سیاست در جامعه«کتابی بنام  1954غافل نمانده و در سال 
به نوشتن ، عالوه ب .نوشت  103

»شهر پیرامونشیطان در «هاي داستانهاي کوتاه نیز پرداخت و کتاب
»مقام کابوسهاي اشخاص عالی«و  104

را  105

  : گفته استدربارة داستان نویسی  او. ت در این زمینه منتشر ساخ

داستانها موجب آرامش بسیاري از احساسات و اندیشه هایی بود که تا آن زمان بر زبان نیاورده نوشتن این  «

   106» . مان مبناي عقالنی نداشت بیان کردشد آنها را بی اشاره به ترسهایی که در آن ز زیرا نمی ، بودم

اعالمیه اي که در این باره از  . شدکوشش و نیروي او صرف مبارزه با تسلیحات اتمی از این زمان به بعد بیشتر 

طرف مردان نامدار دانش قرن به دفتر سازمان ملل متحد تقدیم شده است زائیدة اندیشۀ راسل است و متن 

ء و پاسخ مساعد ه بود که امضال براي اینشتین فرستادپیش نویس این اعالمیه را راس. اوست  قلمآن به 

که راسل در زیر اعالمیۀ خود گردآوري امضاهایی . ل رسید یک زمان به راسگذشت او در اینشتین و خبر در

   .ست ا کرده بود بی گمان از مجموعۀ نام بزرگترین دانشمندان جهان

گذشت این اعالمیه توسط او در ضمن مصاحبه اي مطبوعاتی سال از عمر راسل می 83که  1955ل در سا

که با این جمله پایان می ، یراد کرده بود تکرار کرد سخنرانی را که از رادیو و تلویزیون لندن ا و. خوانده شد 

  :افت ی

اگر توانستید چنین . انسان بودن خود را به یاد داشته باشید و هر چیز دیگر را فراموش کنید ! اي مردمان  «

  » . نخواهید داشت نه جز نابودي همگانی چیزي در پیشگرنوین به رویتان باز است وکنید راه بهشتی 

  : دربارة واقعیت سیاسی مهمی که به آن پی برده بود می گوید  راسل

آنقدر عالقه ندارند که به قتل عام  -و در حقیقت ، به باقی ماندن نوع بشر  -جان در بردن خود  ، مردم به «

». دشمنان خود دل بسته اند 
107  

»فلسفی منرشد « با عنوانکتابی راسل  1959در سال 
و در آن با که آخرین اثر فلسفی اوست نوشت  108

استقرار اعتراض به  درچندي بعد و  .زبانی نسبتاً ساده دگرگونی و تکامل نظریه ها و عقاید خود را بیان کرد 

ر برابر ساختمان وزارت دفاع از مردم لندن دت انبوهی با جمعیدریایی پوالریس امریکا در هالی الخ پایگاه زیر

ماه حبس  2به دوست و همسرش فیلسوف سپید موي بشر ،ها بر زمین نشست و بازهم دادگاه و زندان ساعت

 میدر این زمینه او از دیگر کارهاي . گواهی پزشکان به یک هفته تقلیل یافت  ۀمحکوم شدند که در نتیج

»پیروزي سفید«که کتاب  ،نامه هاي تاریخی وي به رهبران شرق و غرب در بحران کوبا توان به 
بردارندة در 109

                                                          
103- Human Society in Ethics and Politics
104- Satan in the Suburbs  
105-Nightmares of Eminent Persons 
   818و  817کتاب پیشین ، صفحات  -106
  1013کتاب پیشین ، صفحۀ  -١٠٧
108- My Philosophical Development  
١٠٩- Unarmed Victory  
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»ژان پل سارتر«با همراهی  »ضد جنایات جنگی امریکا در ویتنامدادگاه بین المللی «ایجاد و آنها است 
110 ، 

، مبارزه به نفع تأسیس حکومت جهانی و راه  زور و سرباز نیروي به توسل طریق از مسائل حل ممانعت از

این بنیاد به اموري که بیشتر جنبۀ مستقیماً سیاسی و مجادله . اشاره کرد  »بنیاد صلح برتراند راسل«اندازي 

آمیز دارد و به اقلیتهاي تیره بخت و زندانیان سیاسی و اعضاي خانواده هایی که در نتیجۀ قواعد سیاسی و 

»جنایات جنگ ویتنام«کتاب . یکدیگر جدا مانده اند میپردازد تشریفات از 
منتشر شده  1967که در سال  111

به بعد ایراد  1963که راسل از ها و مقاالتی است ه ها و سخنرانیمشتمل بر تعدادي از نامه ها ، بیانینیز است 

او . هایی که اساس کار او هستند نسبت به جنگ و واقعیت کرده یا نوشته و گزارشی است کامل از نگرش او

یانیه اي ضمن محکوم کردن تجاوز اسرائیل ، خواستار استرداد با صدور ب 1970همچنین در ژانویه سال 

   .این آخرین بیانیۀ سیاسی اوست  .مناطق اشغال شده گردید 

که در آن با صداقتی خاص می نویسد از خود  112زندگینامه اي 1969تا  1967سالهاي بین در بعالوه ، راسل 

آتوالین خطاب به (سالها پیش از نگاشتن زندگینامۀ خود در نامه اي  او.  به شرح وقایع زندگیش میپردازد

  :  ، گفته استنوشته  )1918اوت  در ( که در زندان) مارل

شود هر چه در طبع او شکوفان میدانم زندگینامۀ مرا که خواهد نوشت ، اما دوست دارم که با  نمی [...] «

  :چیزي بدین مضمون بگوید 

من هرگز مانند یکی از قدیسان باشکوهی که بر شیشه هاي رنگین نقاشی شده اند نبوده ام که فقط به منظور  

زیستم ، بسی کارها کرده ام که در خور تأسف است ، ندگی کنم ، من براي عالیق خود میتهذیب اخالق ز

. دغلی کردم فریب بود و ، و اگر احیاناً چنین وانمود می شمردمرخور احترام بودند محترم نمی کسانی را که د

گذاشتند کارم را بکنم ، اما بعد از مردنم  کردم ، زیرا اگر چنین نبودم نمیدروغ میگفتم و مردم فریبی می

م راستین را دوست میداشتم و آرزو زندگی و مرد: از دروغ و ریا بیزار بودم . نیازي به ادامۀ ریاکاري نیست 

دم که ظاهر فریبی هایی که مانع آنند که ما مردم واقعی را به صورتی که واقعاً هستند دوست بداریم از کرمی

به خنده و صرافت طبع اعتقاد داشتم ، و اعتماد داشتم که روزي که اصالت قابل تحمل شود ، . میان بروند 

».  طبیعت ، خوبیهاي اصیل را در مردم بوجود خواهد آورد
113   

دوم فوریه در از یک عمر مبارزه براي صلح ، عدالت و حقیقت  بعد گیسال 97 در سن برتراند راسل، سرانجام 

تشریفات و آیین مذهبی جسدش را هیچگونه بدون  شبر وصیتو بنا. چهره در نقاب خاك کشید  1970

»ولز«هاي بر فراز کوهچندي بعد سوزانده و خاکسترش را 
   . پراکندند 114

                                                          
١١٠- Jean Paul Sartre (1905–1980) - اگزیستانسیالیست و برندة فرانسوي و از طرفداران  رمان نویس و نمایشنامه نویس

.که از پذیرفتن آن امتناع ورزید  1964ادبیات در سال جایزة نوبل 
١١١- War Crimes in Vietnam
112- The Autobiography of Bertrand Russell  
   503، صفحۀ  ترجمۀ احمد بیرشک - زندگینامۀ برتراند راسل بقلم خودش -١١٣
١١٤

- Welsh
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  .کودکی ، نوجوانی و جوانی برتراند راسل :  7تا  3/ لرد امبرلی : پدر برتراند راسل .  2/ لرد جان راسل : پدربزرگ برتراند راسل .  1:  ردیف اول

برتراند راسل با .  5/ برتراند راسل با دورا : دومین ازدواج .  4/ سخنرانی در دانشگاه کالیفرنیا .  3/ برتراند راسل با آلیس : نخستین ازدواج .  1:  دومردیف 

  .جان کنراد و کاترین جین : فرزندانش 

برتراند راسل با جان کنراد و .  3/ برتراند راسل با همسرش پاتریشیا و پسرش جان کنراد .  2/ برتراند راسل با پاتریشیا : سومین ازدواج .  1:  ردیف سوم

  .برتراند راسل با ادیث : چهارمین ازدواج .  4/  )تنها فرزندش از پاتریشیا(سباستین رابرت 

 اپستاین جیکوببرتراند راسل با : آخرین عکس از ردیف پنجم / نرانیهاي برتراند راسل در مبارزه با تسلیحات هسته اي و سخ تظاهرات:  ردیفهاي چهارم و پنجم

.انگلیسی در حال ساخت تندیس برنزي راسل  معروفسازمجسمه

  منتخبی از عکسهاي راسل
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  در انگلیس 115مکتب جدید اصالت واقع :اشاره  

»رد ایدئالیسم« مقالۀ مشهور 1903که در سال  »ادوارد مورجورج «نهضت جدید اصالت واقع توسط 
را  116

»مورگان«:  همچوناین مکتب در نسل نخستین با ظهور متفکرانی . بوجود آمد  انتشار داد
،  »هدوایت«،  117

»نان«
»الکساندر«،  »راسل«،  118

»برود«،  119
»لرد« ، 120

»جود«:  با نمایندگی و در نسل بعدي 121
122  ،

»پرایس«
»رایل«،  123

»ایوینگ« و 124
که در این میان راسل از سایرین از نظر باروري  .آشکارا ظاهر گردید  125

  .اندیشه و تأثیر از همه مهمتر است 

خیزند و به اصالت سی به مخالفت با ایدئالیسم بر می نظران این مکتب انگلی چنانکه از نام آن پیداست صاحب

ماً به توان مستقی اینان تأکید میکنند که نه تنها می. قدند واسطه معت واقع ، و بطور کلی ، به اصالت واقعی بی

اما خصوصیات دیگر . یات نیز دست یافت توان مستقیماً به واقعیتی فراتر از ذهن تصورات ذهنی رسید بلکه می

اند و براي ایشان تردیدي نیست  »اصالت تجربه«قاطع طرفدار  اوالً همه آنها به نحو ،میان ایشان مشترك است 

  .شود و از نظر بیشترشان تجربه ، منحصراً حسی است هر معرفتی از راه تجربه حاصل می که

شکارا تحت تأثیر اندیشۀ انگلیسی است که منشأ آن به الك و برکلی و هیوم ، و بخصوص آاین شالوده فکري 

»رید«شاید به 
ر نظر بیشترشان طرفداران جدید اصالت واقع عموماً متوجه علوم طبیعی هستند و د. رسد می126

. اینان بخصوص متوجه فیزیک و ریاضیات اند . شیوه و روش مطالعۀ حقیقی فلسفی همان روش علمی است 

هد  دربارة اخالق انتشار داده و وایتالبته مور اثري مهم . به عقیدة آنها برتري با ارزشهاي تئوریکی و نظري است 

ی نوشته است ، اما آنچه مورد توجه اساسی یمذهبی کتابهامانند راسل ، بطور فرعی دربارة مسائل اخالقی و 

                                                          
محض می  »صورت ذهنی«شود که آنچه را مکتب مخالفش ایدئالیسم ر فلسفه به تمام نظریاتی گفته میاصالت واقع د -115

. دارد مقدم می »ایده«داند ، یا این که واقعیت را بر پندارد ، وي واقعیت می
116- Refutation of Idealism
117-Morgan  
118- Nunn  
119- Alexander  
120- Broad  
121- Laird  
122- Joad
123- Price
124- Ryle
125- Ewing
126- Reid  

  فلسفۀ راسلشرح مختصري از 
A Brief Exposition of the Philosophy of Russell2
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معتقدان جدید اصالت واقع است عبارتست از مسائل صرفاً نظري ، منطق ، نظریات مربوط به معرفت و فیزیک 

  .و زیست شناسی 

نظران قبل  این صاحب. ترین صفت مشخص اینان آن است که کارشان محدود به مسائل خاصی است ولی بارز

فی پیشینیان را به باد انتقاد هرگونه تالش فلس ] و غالباً به ناحق [اند و با شدت  »ضد نظام فلسفی« هر چیزاز 

  .مکتب جدید اصالت واقع مکتب تجزیه و تحلیل است .  گیرندمی

  

 برتراند راسل يشخصیت و تحول فکر  

از همه بیشتر خوانده شده و ثارش آبرتراند راسل فیلسوفی است که بی شک در زمان میان دو جنگ جهانی 

هر سال یک  1950تا سال  1896او پس از انتشار نخستین اثرش در سال . مورد تفسیر قرار گرفته است 

بعالوه مقاالت فراوانی از او در مجالت گوناگون منتشر شده است که .  کتاب ، و غالباً دو کتاب ، انتشار داد

هیچ قلمروي از فلسفه نیست که مورد . او قرار گرفته تناسب دارد انبوه آنها با کثرت مسائلی که مورد توجه 

او حتی در مسائل خارج از فلسفه نیز نظر داده است ، مثالً صلح طلبی توجه اش . توجه اش قرار نگرفته باشد 

راسل با انشاي روشن و علمی . را جلب کرده و بدین سبب مدتی در هنگام جنگ اول جهانی به زندان افتاد 

ویسم قرن یگوناگون بود و هست ، یعنی آنچه آرمان مکتب پوزیتهمواره بزرگترین فیلسوف محافل  ودخ

»رادیکالیسم«راسل با . نوزدهم بود 
شود نوعی که با زبانی بسیار روشن بیان می سیاسی و ضد مذهبی خود 127

ایر نویسنگانی که با اقبال عامه همه از س با این. ید ، البته با فروتنی بسیار زیاد آولتر دوران ما به شمار می 

»ولتر«و حتی  128»لکه«مواجه شده اند چون 
تنها بر عامۀ مردم تأثیر داشته  شود که نهبدینگونه متمایز می 129

ثار فلسفی محض خود ، آثاري که به زبان همه فهم نوشته نشده ، بر فلسفۀ اروپایی نیز تأثیر قاطع آبلکه با 

  . کنیم بیان میشه هاي او را به اختصار در ادامه اندی. داشته است 

  : شود قسمت کامالً مختلف تقسیم می 2آئین و نظریۀ راسل به 

از نظرگاه علمی محض ، بخش . یکی شامل منطق و فلسفه و ریاضی اوست و دیگري شامل نظریات دیگر او 

داشت ،  1903به سال  ی را کهاول بسیار مهمتر است ، بعالوه در این قلمرو ، راسل تقریباً همان وضع و مقام

  .حفظ کرده است 

آغاز کرد توان دو مرحله تشخیص داد ، او ابتدا کار خود را با ریاضیات  در تحول و گسترش اندیشۀ راسل می

روي هم . کرد حرارات طرفداران افالطون صحبت میدربارة ریاضیات با  و. پنداشت که آنرا آرمان فلسفه می 

                                                          
ی یبه عقل و لیبرالیسم و مکتب سود گرا اعتقاد -127

128-Haeckel Ernst   -  دان معروف آلمانی که صاحب آثار و تألیفات متعددي است  طبیعی) 1834-1919(ارنست هکل .  

او در سیاست و فلسفه بانی اساس تازه اي .  Voltaireمعروف به) 1694-1778(فیلسوف فرانسوي  ، فرانسوا ماري آروئه -١٢٩

  .بلکه به قول خود اساس گذشته را ویران کرد و خصومت خاصی نسبت به دین مسیح داشت  نگردید ،
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»کلیات«به نظر او واضح بود که بیرون از واقعیت تجربی . رفته راسل در ابتدا افالطونی مؤمنی بود 
وجود  130

راسل در این  .رسند و مستقل از اشیاء و از ذهن ، وجود خاص خود را دارند که بی واسطه به ذهن می دارند

 »مبادي ریاضی«کتاب . حسی است  دید که در قسمتی مستقل از تجربۀی مییمان در فلسفه ، علمی استقراز

  .ی در قرن بیستم یاو مربوط به همین زمان است ، یعنی یکی از چند کتاب مهم اندیشۀ اروپا

هد همکار او در کتاب ایتدر حالی که و 131 .با وجود این ، راسل بعدها ، رفته رفته نظریۀ خود را تغییر داد 

رفت ، راسل به سوي فلسفۀ طبیعی فرو میالهر روز بیشتر در فلسفۀ مابعد »ریاضیمبادي «عظیم 

»یسمپوزیتیو«
را بی  طبیعیالمابعداساس آمد ، هر گونه فلسفۀ  مسئلۀ کلیات به نظر او بی .متمایل شد  132

 ردر روحیه و در سنت انگلیسی خود ، دیگر د. ی بلکه فقط تجربی دانست یمعنی شمرد و فلسفه را نه استقرا

امروزه راسل . دید ، بلکه ریاضیات براي او ابزار ساده و علمی دانش شد  ی افالطونی نمییریاضیات ، زیبا

به . شود ی فقط توسط علوم طبیعی حاصل مییاکالسیک است ، به عقیدة او شناس 133»ییدانش گرا«شکارا آ

مکتب اصالت واقع او به . زند با شور و حرارت از پیشرفت دم می  تکامل بشر از راه توسعۀ فنون عقیده دارد و

  .کند انبه بر صور اندیشه اش سنگینی میشکاکیتی تقریباً همه ج وآئین هیوم بسیار نزدیک است 

راسل با وجود همۀ نوشته هاي فراوان خود دربارة مسائل گوناگون ، و نیز به رغم ذکاوت عظیم خویش ، 

  .نیاورده است و فلسفۀ او از تناقض خالی نیست نظامی فلسفی بوجود 

  

  

  

                                                          
در مقابل آن ، کلی . ما آنچه را که خود به حس درآید یا با آنچه که به حس درآید ماهیتاً یکی باشد جزئی می نامیم  ]...[ « -130

عادالنه و ی و داراي آن خصوصیتی باشد که سفیدي و عدالت را از اعمال خاصۀ یهر امري است که مشترك میان چند جز

ترجمۀ منوچهر بزرگمهر   - راسل برتراند مسائل فلسفه ،  »سازد  چیزهاي سفید متمایز می

یی که راسل در اوائل امر در مسئله کلیات تابع افالطون بود ولی به مرور رأي خود را در این باب تعدیل کرد تا به جا -131

باالخره تحت تأثیر اصول منطقی خود به این نتیجه رسید که قول به مفهوم کیفیت مشترك بین افراد طبقه عالوه بر مفهوم 

زیرا او به خالف بعضی فالسفه جدید غربی بوجود اقال ، خود طبقه ضرورت ندارد ، ولی نظر او در باب کلیات کامالً روشن نیست 

این معنی را  »رشد فلسفی من«باشد قائل است و در آخرین اثر فلسفی خود یعنی  »شباهت«یک مفهوم کلی که نفس مفهوم 

  . تأیید نموده است 

132- Positivism )به . ی را بر امور واقع می نهد یکند و اساس شناساه اي که مابعدالطبیعه را نفی میفلسف -) ییمثبت گرا

ی ، اگر بخواهد یکه نمی تواند از حد تجربۀ حسی فراتر رود و شناساموجب این آئین ساختمان ذهن و عقل انسان چنان است 

وانگهی ذهن بشر . گیرد که بتوان آنها را به توسط حواس بررسی کرد باشد ، فقط به اموري تعلق می بی شبهه و بیگمانقطعی و 

تدالل بر تجربه مبتنی باشد و نه کند که اسی امور دست یابد ، پس عقل حکم میهرگز نمی تواند بر کنه حقیقت و بر علل واقع

  .بر ادراك عقالنی و ماتقدم 

133-Scientism  -  کسی که در جهان عقیده و نظر به تقدم دانش معتقد است.  
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 اندیشۀ راسل  

در این باره راسل تحت تأثیر . آخرین برداشت فلسفی او در مکتب جدید اصالت واقع داراي معنی خاصی است 

هب به نظر او فلسفه باید اساساً علمی باشد و احکام خود را از علوم طبیعی اخذ کند ، نه از مذ. مور قرار دارد 

لسفه فقط باید مخصوص مسائلی اساساً قلمرو فعالیت ف. رمان علم باشد آرمان فلسفه باید آ. یا از اخالق 

  .این فعالیت فقط بازکنندة راه علم است . آنها را مورد بررسی علمی قرار داد توان  که هنوز نمیباشد

عقیدة او گناه درد و رنج جهان به گردن به  [ ، رمانتیسم و عرفان باید مطلقا از فلسفه حذف شودهرگونه 

ی قهرمانانه براي دردهاي روحی بشر رفت ، بلکه یدر فلسفه نباید به دنبال دارو.  ] عرفان و افکار مبهم است

  .مد آی درصدد کشف هر مسئله بر یباید با خونسردي و شکیبا

چون به نظر او . بدست دهد  در ابتدا راسل نمی پنداشت که فلسفه بتواند پاسخهاي زیاد اطمینان بخش

کوشش اصلی فلسفه کوششی . باید بیشتر به طرح مسائل بپردازد تا به حل آنها ینده راه علم است، فلسفه گشا

فلسفه باید مفاهیم و قضایا و استداللهاي علمی را روشن کند و در این راه باید آنها را تابع . انتقادي است 

ن آرد و ارزش امیدارا به حرکت وه اقدام ، ذهن وانگهی این شیو. رآورد تجزیه و تحلیل منطقی جزء به جزء د

»گويندانم «بعد ها راسل تبدیل به . رسند ی است که همیشه مشکوك به نظر مییهابیش از پاسخ
مسلمی  134

به نوبۀ خود از دهد و این علم نیز اطالعاتی دربارة واقعیت به ما میگردید و معتقد شد که فقط علم طبیعی 

 ، دهدویستی را ادامه مییتجربی و پوزیت از این لحاظ راسل فقط و فقط سنت. گذرد  حد احتمال در نمی

  .میل را  بخصوص سنت هیوم و استوارت

  

  واقعیتکثرت و  

مکتب جدید اصالت واقع یکی از محورهاي فلسفۀ راسل ، مانند آنچه در فلسفۀ مور و بیشتر طرفداران 

به عقیدة راسل نسبت ذاتی وجود ندارد ، . است  نسبت ذاتی ئین برادلی دربارة آبینیم ، انتقاد از انگلیسی می 

تمام نسبتهاي موجود اعتباري هستند که به ماهیت اشیاء موجود اضافه شده اند ، و ماهیت اشیاء به هیچ وجه 

  . ریزد می ریۀ برادلی را درهمظراسل بدینگونه اساس ن. به این نسبتها بستگی ندارد 

کند و زیرا از نظریه کثرت دفاع می ،کند نتیجه میشود رد میاو همچنین دو اصلی را که از اساس فلسفۀ برادلی 

شاید (وضیح که جهان از اتمها نظریه کثرت او با این ت . 136كدرو شیئی م 135درِكز تمایز میان نفس منیز ا

ی مستقل از هم و مربوط به هم توسط نسبت و روابط یتشکیل شده است ، اتمها) ی با شمارة بی نهایتیهااتم

میسم ات«ا راسل نظریۀ کثرت خود را به بعده. کند مشخص میدر آغاز اعتباري ، جهت کلی فلسفۀ او را 

  . تغییر داد »منطقی

                                                          
134- Agnostique
135- Sujet  
136- Objet
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»داده هاي حس«موجب این نظریه جهان از ه ب
تشکیل شده است که با نسبتها و روابطی صرفاً منطقی به  137

. گیرد واسطه را می و جانب اصالت واقع بیکند نه جانب ایدئالیسم هگل را رها میراسل قاطعا. هم وابسته اند 

 است و کارهاي خود او درالیبنیتس رساند مطالعاتش دربارة می کثرتریه اي دربارة ظآنچه راسل را به چنین ن

مور و راسل با رد . ی نتایج مهمی بدست آمده است یاز تطبیق نظریۀ کثرت با تئوري شناسا. ریاضیات 

انش را به شدت مورد ، ایدئالیسم ذهنی برکلی و جانشین »نسبتهاي اعتباري«ایدئالیسم عینی به وسیلۀ نظریۀ 

یعنی صور ذهنی ، بشناسیم  بموجب این ایدئالیسم ما فقط قادریم محتویات ذهن را. دهند حمله قرار می

سهو عظیمی  رئالیستهاي جدید این نظریه را به. گریزد رون از ذهن از قلمرو معرفت ما میرا ، جهان بی) ایده(

گیرد ، در حالی که این را یکی می »ایده«ا دو معنی کلمۀ شکارآگویند که برکلی می. در استدالل متهم میکنند 

به هیچ وجه نیازي نیست که .  »شناخته شده«ی است و هم به معناي یاکلمه هم به معناي عمل روانی شناس

. جداست  »شناسنده«همیشه در ذهن جا داشته باشد ، بلکه در خارج از ذهن وجود دارد و از  »شناخته شده«

  .شود ع بی واسطه بدینگونه پی ریزي میمکتب اصالت واق

همچنانکه مور نیز . ید آبا وجود این از نظر راسل ، ماده هرچند واقعی باشد مستقیماً به شناسائی در نمی  

از ی که یصدا وبدین گونه رنگ میز و سختی آن . شناسیم چیزي نمی »داده هاي حس«ارد ماجز عقیده د

دلیل آن . میز نیستند  خیزد ، واقعیاتی هستند ، اما به هیچ وجه خواص مشخصۀضربه زدن بدان بر می 

ی که این داده ها در آن یفضا. کنند تلف داده هاي حسی متفاوتی درك میمخصوصاً این است که اشخاص مخ

این فرض که اساس . واقع اند بر حسب حواس ، و به طریق اولی ، بر حسب اشخاص درك کننده متفاوتست 

توان براي آن دلیلی بی واسطه و  ت ، و نمیار دارد صرفاً قیاسی اسداده هاي حس بر پایۀ یک شیئی قر

  .مستقیم یافت 

 در ابتدا راسل می پذیرفت که باید وجود شیئی را چون ساده ترین تبیین داده هاي حس پذیرفت ، اما بعد ها

پیوست که بموجب آن جهان مرکب از داده هاي حس است که منطقاً با سم میتغییر عقیده داد و به نظریۀ ات

کالسیک تطابقی ندارد ، زیرا در این  »اصالت پدیدار«باید دانست که این نظریه با نظریۀ . هم پیوند دارند 

 در نظر گرفته) حتی متعالی یا مطلق( »شناسنده«نظریه داده هاي حس ، واقعیاتی غیر روانی و مستقل از 

و این معنی با آئین هیوم . به نظر راسل این داده ها عناصر تشکیل دهندة جهان واقع اند نه جوهر  .وند شمی

  .مطابقت دارد 

 کلیاتواسطۀ  ی بییراسل معتقد بود که در جوار ادراك داده هاي حس ، شناسا ، در نخستین مرحلۀ فکري

میان این دو شهر را نیز ) اعتباري(یم بلکه نسبت مثالً ما نه فقط لندن و ادیمبورگ را می شناس. قرار دارد 

                                                          
137-Sens-data  » د اما قائم به معنی داده ها اموري است که ذهن بدون احتیاج به تعقل و تفکر از عالم خارج تلقی می نمای

ط حسیه یا داده هاي حس را راسل ابتدا بسائ ]...[ذهن نیست و اگر ذهن مدرکی هم نباشد وجود این حسیات بالقوه محرز است 

گوید اینها بدیهی هستند و وجودشان احتیاج به اثبات و استدالل ندارد ، زیرا هر چه را شک کنیم در این تردید ذکر میکند و می

نیست که احساس رنگ و شکل و صوت و طعم و رایحه و سختی و نرمی ، یعنی خالصه کیفیات محسوسه را داریم ولو وجود 

است امري ثانوي و مستفاد و مأخوذ از آنها و به اصطالح ترکیب یعنی حامل و زمینۀ این اعراض ، جوهري که محل و موضوع 

  ترجمۀ منوچهر بزرگمهر  -سل را برتراندمسائل فلسفه ،  ». منطقی یا اعتبار عقلی باشد 
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ضمناً امري طبیعی هم  . )زیرا به معرفت وابسته نیست(این نسبت نه روانی است ، نه ذهنی  138.دانیم می

این نسبت بیشتر نوعی مثل افالطونی ) . زیرا واقعیت طبیعی منحصراً متشکل از داده هاي حس است(نیست 

  .ت کرده است است که به نحوي تجدید حیا

با این همه بعد ها اعالم . راسل با پشتیبانی از فلسفۀ افالطونی کالسیک ، بازهم این نظریه را گسترش داد 

  .شد یویسم روشن شود و متمایل به پوزیت قطعاًکرد که مسئله پیچیده تر از آنست که 

  

 روانشناسی از نظر راسل  

ظیر واسطۀ خود ممکن باشد و در این باره به برداشتی ن بی ییراسل ابتدا در این امر تردید داشت که شناسا

سپس در  ».  است از تصورات ذهنیروان بشري مجموعه و دسته اي  « : فتگعقیدة هیوم متمایل بود که می

راسل میان طرفداران . آشکارا جانب این نظر را گرفت و با شیوه اصیلی آنرا گسترش داد  »تحلیل ذهن«کتاب 

فقط طرف است و در این باره اصرار دارد که نه ماده وجود دارد و نه روح بلکه  بی اصالت ماده و اصالت روح

. کنند ف عمل میند و بر حسب قوانین مختلوجود دارند که به انحاء مختلف گرد هم آمده ا داده هاي حس

دهند ، و احدي نگریسته شوند تشکیل روح میاگر از نظرگاه و) مثالً ستارگان(گوناگون  اشیايداده هاي حسی 

تشکیل چیزي میدهند که ماده نامیده ) ي مختلف یک ستارهمثالً جنبه ها(داده هاي حسی نگرندگان مختلف 

 »حافظه اي 139نیسممیدتر«امر روانی تابع . تلف اند از طرف دیگر قوانین مربوط به روان و طبیعت مخ. شود می

ی یبعالوه صفت مشخصۀ امر روانی ذهن گرا. نیسم بافت سلسله اعصاب است میاست که احتماالً ناشی از دتر

برعکس ، بعقیدة . تبیین میشود ) مغز(حس در یک جایگاه  است که از نظر مادي بمنزلۀ تمرکز داده هاي

تعریف به عنوان پدیده روانی بر این اساس که به آنها استشعار داریم  روانی را ، توان پدیده هاي راسل نمی

توان آنها را با اموري چون عادت ، حافظه ، یا تفکر مشخص کرد ،  و نیز نمی) زیرا همه چنین نیستند(کرد 

  .نیسم حافظه اي چیزي نیستند را این پدیده ها جز گسترش دترمیزی

نکه  در وضع امروزي علوم و به سبب آئین خاص خود کامالً آیالیسم متمایل است ، بی راسل قویاً به طرف ماتر

ه هاي نی وابستگی بسیار نزدیکی به پدیداما در هرحال معتقد است که پدیده هاي روا. تابع این مکتب باشد 

  .کند بیعتاً وجود روح مستقل را نفی میفیزیولوژیکی دارند ، و ط

                                                          
در این قضیه نسبتی میان دو محل داریم و ظاهراً  « ».  قزوین در شمال تهران است «: این قضیه را مالحظه کنید که  -138

ان واقع شده به وقتی اطالع یافتیم که قزوین در شمال تهر. نماید که این نسبت بدون احتیاج به علم ما ثابت است واضح می 

خالف ، ذهن  کنیم که فقط مربوط به این دو شهر است و صدق قضیه حاصل و نتیجۀ علم ما نیست ، بلکه برامري علم پیدا می

آن قسمت از سطح کره ارض که شهر قزوین بر آن . ا به آن حاصل بوده است کند که قبل از تعلق علم مما امري را ادراك می

قرارا دارد همیشه در شمال قسمتی خواهد بود که شهر تهران بر آن واقع است ولو هیچ انسانی نباشد که شمال و جنوب را 

، ترجمۀ منوچهر بزرگمهر  - لند راسمسائل فلسفه ، برترا  ». تشخیص دهد و حتی اگرهیچ ذهن مدرکی در عالم یافت نگردد 

  9فصل ترجمۀ منوچهر بزرگمهر  - ند راسلمسائل فلسفه ، برترا

١٣٩
- Determinism - جبرگرایی
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گردد و در عین  واسطه معلوم نمی امر روانی واقعی تر از ماده است ، زیرا ماده هیچگاه بیهمه به نظر او  با این

  .بندد  صورت می »ساختن«ه کمک استقراء و حال ب

  

 اخالق و مذهب از نظر راسل   

شود ، یعنی توسط قوانین ، افکارش توسط عمل مغز تعریف می از طبیعت نیست »معنی بی«بشر جز قسمتی 

یا بی مرگی بدست  »اجب الوجودو«علم که تنها منبع معرفت است هیچ دلیلی براي اعتقاد به . طبیعت 

بایستی فضا را پر  مرگ و جاودانی بود می اگر روح بی از طرفی آئین بیمرگی کامالً پوچ است ، زیرا. دهد نمی

دشمن نیکی و «بعالوه مذهب درجهان امروز  140. استمذهب بر اساس ترس بنا شده بنابراین شر . کند 

  .و بخصوص مردمی که هنوز به مرحلۀ پختگی نرسیده اند  141است »فرهنگ

که از  هانیست ، برعکس مقامش در نظام ارزشاگر در نظام هستی ، بشر جز بخشی بی معنی از طبیعت 

که . آرمانی بسازیم زادیم که براي خود زندگی آما . طبیعت موجود بسی باالتر است ، به گونه اي دیگر است 

و رهبري شده به مدد  »عشق«است ، زندگی رهنمون شده توسط  »زندگی خوب«این آرمان از نظر راسل 

همین بنیان بس است و هرگونه اخالق نظري زائد است و بی گمان براي زندگی قواعد اخالقی .  »ییدانا«

هاي خرافی بناشده اي از این قواعد بر اساس اندیشه  ز قسمت عمدهولی متأسفانه امرو . 142عملی الزم است

  .  143است ، مثل اخالق جنسی

                                                          
بر طبق : علل ایجاد این نتایج مضر این است که . مذهب در اغلب موارد تاثیرات زشت و زیان بخشی داشته است  [...] « -140

مسائل مزبور . باشد بی نهایت مهم و خطیر است اس میتلقین مذاهب ، داشتن اعتقاد و ایمان به مسائلی که وجود آنها بی اس

دگرگون ساخته و اصول و دستگاههاي تعلیم و تربیت را واژگون می نمود و  ابتدا قواعد اندیشه هاي جامعۀ بشري را متالشی و

بر طبق تعلیم مذاهب ، داشتن اعتقاد به برخی مطالب . کرد کفر و سخافتی محض و مطلق بنا می سپس بر روي خرابه هاي آنها

بطور کلی . ا معلوم باشد دام از آنهالبته ، بدون اینکه صحت و سقم هیچک. خوب است و ایمان آوردن به بعضی چیز ها بد است 

. و محافظه کاري را تقدیس کرده استمذهب کهنه پرستی . کنم که مذهب به جامعه انسانی آسیب زیادي رسانده است تصور می

حقیقتاً باید . تشدد و عداوت ورزي نسبت به مخالفین عقیده را تحریک و تطهیر نموده است  مذهب به ویژه حس کینه توزي و

عواقب وحشتناکی ببار آمده  -مخصوصاً در اروپا  -در کلیه مواردي که تعصب و کینه توزي مذهبی دخالت داشته است گفت 

  عباسی اهللاترجمۀ روح   -راسل برتراند ،  جهانی که من می شناسم » .است 

از سمت و  بطورکلی مسیر مذهب. دهد که اصوال ً، فاقد ارزشند ی مذهب بیشتر به مسائلی اهمیت میدر شرایط کنون « -141

  )همان کتاب( » .باشد منحرف گردیده است  جهتی که داراي ارزش می

در         (و  )همان کتاب( » .باشد  ع عمومی و خصوصی افراد اجتماع میروش اخالقی من عبارت از ، ایجاد هم آهنگی بین مناف « -142

   » .باید درست فکر کردن باشد  قانون نخستین اخالق «: می گوید  )عرفان و منطقکتاب 

نمی توان عملی را تنها . اگر از انجام عملی زیانی متوجه دیگران نشود دلیلی نداریم که ارتکاب آن را محکوم کنیم  [...] « -143

چنین . زشت شناخته است محکوم ساخت ، فقط بایستی سود و زیان کار را بحساب آورد  »تابو«بزعم اینکه فالن مذهب قدیمی 

  )همان کتاب( » .است اساس مذهب اخالق جنسی و همۀ اخالق هاي دیگر 
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  : چنانکه می گوید 

». حسادت تنها عامل پرقدرت مؤثر در اخالق روابط جنسی محسوب می گردد  «
قواعد اسماً اخالقی  « و  144

». ما را عناصر روحانی و زنانی که در قید اسارت فکري بودند پی ریزي کرده اند 
145   

  :به عقیدة راسل 

ره اسباب خوشی را در اختیار دیگران گذاشتن و خود نیز از آن به ، اصول اخالقی که پایۀ عقالنی دارند ]در[ «

». بر اینکه به رنج و صدمه اي براي خودما یا دیگران منجر نشود  مند شدن کاري ستوده است مشروط
146  

قرار ) که آرمانی دموکراسی است(و در برابر رستگاري جامعه ) رمانی اشرافی استآکه (رمان رستگاري فرد آ

  .دارد ، آرمانی غلط است 

عت از راه تربیت و هدف آدمی همیشه خوشبختی است که وسیله رسیدن به آن مبارزه با ترس و تقویت شجا

بشر ممکن است به پیشرفت بزرگی نائل گردد ، بدان شرط که احترام . تکامل آدمیان از همه جهات است 

خرافی طبیعت سد راه نشود ، زیرا هر طبیعتی ، و حتی طبیعت بشري باید موضوع مطالعۀ عملی قرار گیرد تا 

  .از آنجا خوشبختی بیشتري حاصل آید 

  

  

                                                                                                                                                                      
  طاهري. س. الف. ترجمۀ س -، برتراند راسلچرا مسیحی نیستم  -١٤٤

  

  7، فصل  وحیدمازندرانی. ع ترجمۀ )شاهراه خوشبختی( - ، برتراند راسلتسخیر سعادت  -١٤٥
  7کتاب پیشین ، فصل  -١٤٦
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Reference :

  

  :ترجمۀ فصلی است از کتاب  بخشاین 
  

بوشنسکی. ام. اي  - »فلسفۀ معاصر در اروپا«
147  

  

  ترجمۀ هومان

  

  

  

  : منابع دیگر

  

 برتراند راسل  -مسائل فلسفه  

   1347ترجمۀ منوچهر بزرگمهر ، انتشارات خوارزمی ،  
  

 برتراند راسل  -جهانی که من می شناسم  

    1345ترجمۀ روح اهللا عباسی ، انتشارات امیرکبیر ، 

  

                                                          
١٤٧- Bochenski-  دانشگاه فریبورگ سویسدر  استاد فلسفه. فیلسوف سویسی که کارهاي او در منطق شهرت دارد 



33 نگاهی به زندگی و آثار برتراند راسل

  
  

  

.مشخص شده اند  *کتابهایی که به فارسی ترجمه و چاپ شده است با عالمت 

  :آثار اصلی 

  

1896  :سوسیال دموکراسی آلمان 

 German Social Democracy  

1897 : دربارة بنیادهاي هندسه تحقیقی 

 An Essay on the Foundations of Geometry  
  

1900  :شرح انتقادي فلسفه الیبنیتس * 

 A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz  
  

1903  :اصول ریاضیات 

 The Principles of Mathematics  
  

1910  :جستارهاي فلسفی * 

 Philosophical Essays  
  

1910  جلدم 3در) وایتهد همراه با(مبادي ریاضی :  1913تا
Principia Mathematica (with Alfred North Whitehead)  

1912  :مسائل فلسفه * 

 The Problems of Philosophy  
  

1914  : بعنوان زمینه اي براي بکاربردن روش علمی در فلسفهعلم ما به عالم خارج *

Our Knowledge of the External World as a Field for Scientific Method in Philosophy  

1916  :اصول نوسازي جامعه * 

 Principles of Social Reconstruction  
  

1918  :عرفان و منطق 

 Mysticism and Logic   
  

  کتابشناسی
Bibliography of Bertrand Russell The 3
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1918  :سوسیالیسم ، آنارشیسم ، سندیکالیسم  :  راههاي آزادي

Proposed Roads to Freedom : Socialism , Anarchism , and Syndicalism  
  

1919  :مقدمه اي بر فلسفۀ ریاضی * 

 Introduction to Mathematical Philosophy  
  

1920  :بلشویسم در نظر و عمل 
 The Practice and Theory of Bolshevism  
  

1921  :تحلیل ذهن * 

 The Analysis of Mind  
  

1922  :مسأله ي چین 

The Problem of China  
  

1923  : با همکاري دورا راسل(دورنماي تمدن صنعتی( 
  The Prospects of Industrial Civilization (in collaboration with Dora Russell)  

  

1923  :الفباي اتم 

 The ABC of Atoms  
  

1924  :اتمیسم منطقی
 Logical Atomism  
  

1925  :نسبیت مفهوم * 

 The ABC of Relativity  
  

1926  :ویژه در اوایل کودکیه ب، تربیت  بارةدر * 

 On Education , Especially in Early Childhood  
  

1927  :تحلیل ماده 
 The Analysis of Matter  
  

1927  :طرحی از فلسفه
 An Outline of Philosophy  
  

1927  :شکاکیتی در هایجستار
Essays in Skepticism  

1929  :زناشویی و اخالق *

 Marriage and Morals  
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1930  :تسخیر سعادت * 

The Conquest of Happiness  
  

1934  : 1914تا  1814آزادي و سازمان در سالهاي  

 Freedom and Organization , 1814 –1914  
  

1935  :در ستایش فراغت *

 In Praise of Idleness  
  

1936  :راه صلح کدام است ؟ 
Which Way to Peace?   

  

1937  :جلد م 2در )راسل پاتریشیا همراه با( یادداشت هاي روزانۀ امبرلی
  The Amberley Papers (with Patricia Russell)  

1938  : تحلیل جدید جامعه: قدرت *

Power : A New Social Analysis  
  

1940  : در معنا و حقیقتجستاري
 An Inquiry into Meaning and Truth  
  

1946  : و روابط آن با اوضاع سیاسی و اجتماعی از قدیم تا امروزتاریخ فلسفۀ غرب *

History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstances from 
the Earliest Times to the Present Day

1948  :دامنه و حدود دانش بشري
 Human Knowledge : Its Scope and Limits  
  

1949  :قدرت و فرد *

 Authority and the Individual  
  

1950  :مقاالت مردم ناپسند
 Unpopular Essays  
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  :سایر آثار 
  

1905  :دربارة داللت
On Denoting  

  

1916  : زمان جنگعدالت در
 Justice in War-time  
  

1917  :آرمانهاي سیاسی *

Political Ideals  
  

1924  :یا آیندة علم 148ایکاروس 

 Icarus , or the Future of Science  
  

1925  :اعتقاد من چیست *

What I Believe  
  

1927  :گزیدة یاداشت هاي راسل
 Selected Papers of Bertrand Russell  
  

1957  :چرا مسیحی نیستم * 

 Why I Am Not A Christian  

1931  :جهان بینی علمی * 

 The Scientific Outlook  
  

1935  :علم و مذهب *

Religion and Science  
  

1932  :آموزش و پرورش و نظم اجتماعی
Education and the Social Order  

  

1951  : تغییرامیدهاي نو براي جهانی در حال *

 New Hopes for a Changing World  
  

  

                                                          
١٤٨

  ی که از موم و پر ساخته شده بودلهای، به کمک با»مینوس«راه پدر از زندان مه،  »لوسایداد«ایکاروس پسر  )افسانه یونان( -

نامیده  »ایکاریا«این دریا بنام او  . افتاددریامومی آب شدند و به   لهاي، با پدر به خورشید نزدیک شد ٔبا وجود توصیه.  گریخت

.میشود 
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1952  :تأثیر علم بر اجتماع *

 The Impact of Science on Society  
  

1953  :شیطان در پیرامون شهر 

 Satan in the Suburbs   
  

1954  :اخالق و سیاست در جامعه * 

 Human Society in Ethics and Politics  
  

1954  : اشخاص عالی مقامکابوس هاي
Nightmares of Eminent Persons   

  

1956  :تصویرهایی از حافظه
Portraits from Memory   

  

1956  :منطق و معرفت
 Logic and Knowledge  
  

1958  :تاریخ فهم
Understanding History   

  

1959  :عقل سلیم و جنگ هسته اي
 Common Sense and Nuclear Warfare  
  

1959  :رشد فلسفی من
 My Philosophical Development  
  

1959  :حکمت مغرب زمین
 Wisdom of the West  
  

1960  :جهانی که من می شناسم *

 Bertrand Russell Speaks His Mind  
  

1961  :نوشته هاي اساسی برتراند راسل
The Basic Writings of Bertrand Russell  

  

1961  :حقیقت و افسانه * 

 Fact and Fiction  
  

1961  :آیا بشر آینده اي دارد ؟ *

 Has Man a Future?  
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1963  :پیروزي سفید * 

 Unarmed Victory  
  

1965 : فلسفۀ علم دربارة
On the Philosophy of Science  

  

1967  :جنایات جنگ ویتنام *

 War Crimes in Vietnam  
  

1967  برتراند راسل بقلم خودشزندگینامۀ :  1969تا *

 The Autobiography of Bertrand Russell  
  

  

  

  

  

  

  

  و

  انبوهی از مقاالت در زمینۀ مباحث اخالقی ، اجتماعی و سیاسی 

    . نبودکه در این مختصر مجال یادکردن از تمامی آنها 
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  Marriage and Morals - 149 زناشویی و اخالق

  

  این که عقیده اي به طور وسیع انتشار یافته و با اقبال عامه مواجه شده به هیچ وجه دلیل این نیست که

مطلقاً پوچ و بی اساس نباشد ، در واقع به علت حماقت و جهالت اکثریت مردم احتمال اینکه یک عقیدة شایع 

.ابلهانه اي باشد بیشتر است چیز پوچ و 

  

 ُه دهم جاذبه و کشش مواد مستهجن و صور قبیحه معلول احساسات نادرستی است که اخالقیون در زمینۀ ن

مسائل جنسی به جوانان تزریق میکنند ، یک دهم بقیه یک امر فیزیولوژیکی است که در هر حال و تحت هر 

.قانونی به نحوي از روشها جلوه میکند 

 یی به ی براي زنان یکی از معمولی ترین وسیلۀ امرار معاش است و مقدار عملی که در زندگی زناشویشوزنا

.کنند شاید بمراتب بیش از فحشاء باشد اجبار تحمل می

  عالقه ) ی که اساس خانواده بر وحدت زن و شوهر استوار استیدر کشورها(پندارد اخالقیات مرسوم که می

قه و محبت جدي زن به شوهر یا شوهر به زن ناسازگار است ، روانشناسی زنا را تحریف و میل به دیگري باعال

.کرده است 

  گویم این اخالق و قید باید چیزي ، میگویم که در زمینۀ جنسی به اخالق یا قیدوبندي نیاز نیست من نمی

قیود قانونی ، : ید هست در مورد خوراك سه نوع ق. شود باشد که در مورد خوراك رعایت می در همان حدود

دانیم و درضمن درست هم نمی دانیم در ما دزدیدن خوراك را عملی خطا می .قیود آدابی و قیود بهداشتی 

در مورد . سرمیز شام یا ناهار اضافه بر سهم خود برداریم و یا غذا را طوري بخوریم که به سالمتمان لطمه زند 

الزم است ، ولی این قیود دشوارترند و اعمال خویشتن داري  مسألۀ جنسی نیز رعایت قیودي از این قبیل

بعالوه ، چون آدم حق تملک آدم دیگري را ندارد زنا در اینجا سرقت نخواهد بود . بیشتري را واجب می نمایند 

مسائل بهداشتی که در این . بلکه تجاوز یا زناي به عنف خواهد بود که بدیهی است باید قانوناً ممنوع شود 

روشن است که . [...]  ابتالي به بیماري هاي آمیزشی استکنند تقریباً بطور کلی ت مینه کسب اهمیزمی

صرفنظر از راههاي درمانی ، تقلیل فحشاء بهترین راه دفع این فساد خواهد بود و آزادي جنسی که در سالیان 

.خواهد نمود اخیر در میان طبقۀ جوان گسترش یافته است به تحقق این امر مساعدت فراوان 

  

                                                          
  1347ترجمۀ ابراهیم یونسی ، نشر اندیشه ، چاپ اول  -١٤٩

  

  آثار برتراند راسل منتخب
Selected Writings of Bertrand Russell  

4
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  خوشی و لذت زندگی نیز بنوبۀ خود بستگی به مقداري تمایل طبیعی نسبت به جنس مخالف دارد ، و اگر

مسألۀ جنسی مقید و محدود گردد دیگر در این میان جز کار چیزي نمی ماند و اصل کار بخاطر کار نیز هرگز 

.ست چیز ارزنده اي را که شایستۀ صرف وقت باشد بوجود نیاورده ا

 ی هایی را که قادر به تأمین آن است به همراه داشته باشد باید یاگر بخواهیم که عشق تمامی فوائد و نیکو

.آزاد و مطلق و خالی از کوته نظري و از صمیم قلب باشد 

  

  ترس از عشق ترس از زندگی است و کسانی که از زندگی بیم دارند از هم اکنون سه چهارم زندگی را از

.ده اند دست دا

  

  تا وقتی که مرگ هست غم و درد نیز خواهد بود ، و تا وقتی که غم و درد هست وظیفۀ آدمیان نیست که

  .بر میزان آن بیفزایند ، هر چند ارواح نادري باشند که بتوانند از این غم و درد مصالحی نیکو بپردازند 
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   The Conquest of Happiness- 150 تسخیر سعادت

  

  اساسی بیش از هر عامل دیگر منوط بر آن است که انسان عالقۀ دوستانه اي نسبت به افراد و خوشبختی

نه از آن قسم که ناشی از طمع و توأم با توقع و پیوسته مترصد  [. که در این جهان اند داشته باشد  اشیایی

] . عمل متقابل باشد

 که میل قدرت در نظرش بر حس محبوبیت  آدم شیفتۀ اقتدار نسبت به خودستا از آن جهت متفاوت است

بسیاري از دیوانگان عالم سیاست و . غالب میشود و ترجیح میدهد که همه از او بترسند نه آنکه او را بپرستند 

.اکثر مردان بزرگ تاریخ از این دسته بوده اند 

  

 151.کنند  خوابند همواره از این بابت خودستایی می مردم بدبخت مثل کسانی که ناراحت می 

 [...]  مستی انتحار تدریجی است و لذت آن فقط جنبۀ منفی دارد که انصراف موقت از حالت بدبختی است.

  

  فراهم نداشتن پاره اي چیزهاي مورد تمایل ، خود چاشنی خوشبختی است.

  

  اینست که از عادت اینکه نگاه انسان همیشه به آتیه باشد و فکر کند که معنی حال حاضر روي هم رفته

کل ارزش ندارد مگر آنکه اجزاء ارزش داشته . رود ي در بر دارد عادت زشتی بشمار میلحاظ آینده چه نتیجه ا

داشته زندگی را نباید داستانی حساب کرد که زن و مرد قهرمانش باید درد بکشند تا عاقبت خوشی . باشند 

کند و بعد از من به همین قرار رفتار می، فرزندم نیز شوم من زندگی میکنم و از عمر خود برخوردار می. باشند 

؟ این سیر و جریان چه سببی غم انگیز دارد. شود وبه از زندگانی خویش بهره مند میفرزند او هم به ن

  

 زیرا که الاقل نیمی از گناهان بشري ناشی از این علت  ، ماللت در نظر علماي اخالق مسأله اي حیاتی است

.است 

  

  وقتی که هدف تبلیغات کینه و نفرت باشد مؤثرتر است تا هنگامی که منظور ترویج حس مودت و چرا

دوستی است ؟

  

 زیرا که  ، شوند د از هر انحرافی بسیار خشمگین میآنهایی که به آداب و قواعد اجتماعی سخت پابند باشن

.چنین لغزشی را انتقادي نسبت به خودشان تلقی می نمایند 

  

                                                          
1352، چاپ دوم شاهراه خوشبختی ، انتشارات امیرکبیر : ترجمه بفارسی  -وحیدمازندرانی. ع ترجمۀ -١٥٠
گمان می کنم کسانی که بدبخت هستند همواره به بدبختی خود می بالند ، و در نتیجه دوست ندارند که کسی بگوید  « -١٥١

زندگینامۀ برتراند راسل «به نقل از کتاب  - 1931نامۀ راسل به نورتن ، ژانویه  » .که در بدبختی آنان هیچ چیز مهمی نیست 

   683، ترجمۀ احمد بیرشک ، صفحۀ  »بقلم خودش
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 کار عمومی تا حدي که مانع گرسنگی و یا افتادن انسان به زندان شود الزم است و بیش از آن را رعایت اف

.باید تسلیم ارادي در مقابل جور و تعدي محسوب داشت و آن از جهات بسیار ، مانع تحصیل خوشبختی است 

  

 ده است که فقط در این با پیدایش مرحلۀ فالحتی نوع بشر به دورة طوالنی عجز و زبونی و جنون گرفتار ش

. یمزمانه ما با برکاتی که زندگی ماشین همراه دارد رفته رفته از آن رهایی می یاب

  

 شود ابط دوستانه سبب آزردگی میوظیفه شناسی در حین کار و خدمت نیک و شایسته است اما در رو .

).تسلیم قرین بردباري تحمل شود بعضی ها عالقه دارند که محبوب باشند نه آنکه وجود آنها اضطراراً و با (

  

  هرگاه خوشبختی ما کامالً به وضع و شرایط انفرادي فقط خود ما منوط باشد تحصیل منظور کاري بس

دشوار و ناشی از آن است که از زندگانی بیش از حد مقدور توقع خوشبختی داریم و اگر توقع ما بی تناسب 

.ري نصیب ما شود باشد مطمئن ترین عاملی است که خوشبختی کمت

  

  در تمام این جهان پهناور آنچه در نظر او . شخصی که حس گناهکاري دارد گرفتار نوعی خود خواهی است

عیب بزرگ بعضی از مذهب هاي قدیمی این بوده . حائز اهمیت است آن است که وي وجودي پرهیزگار باشد 

اخالقیات قدیمی به وجه بی تناسبی توجه ما  [...] .است که این قبیل نفس پروري ها را تشویق می کرده اند 

را فقط با نفس خویش متمرکز می داشته است و قضیۀ گناهکاري جزوي از همین روش نامعقول توجه نمودن 

.بیش از اندازه به نفس است 

  

  از تمام اقسام شاید احتیاط در کار عشق وخیم ترین مانع در راه تحصیل خوشبختی حقیقی است.

  

 شوند از عشق توقع پناهگاهی دارند تا از ناگواریهاي دنیا به آنجا پناه اري از افراد وقتی که عاشق میبسی

. جویند و بتوانند بدون اینکه شایستۀ تحسین و ستایش باشند مدح و تحسین رایگان بدست آورند 
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   In Praise of Idleness - 152 در ستایش فراغت

  

  دانم ، است جایز نمی دفاع آنچه از طریق اقناع بدست آمده و صورت قانونی یافتهمن توسل به زور را جز در

زیرا اوالً به احتمال قوي موفقیتی نخواهد داشت ، ثانیاً برخوردي که در اثر توسل به چنین شیوه اي روي دهد 

رسیده است  مخرب و مرگبار خواهد بود ، و ثالثاً بعید نیست جناح فاتح که پس از جنگی سخت به پیروزي

از اینرو من  . هدفهاي اصلی را فراموش کند و رژیمی کامالً متفاوت و یحتمل یک استبداد نظامی برقرار کند

و آن اینکه استقرار آن در نتیجۀ اقناع مسالمت آمیز بوده : استقرار سوسیالیسم را مقید به یک شرط می کنم 

. و اصول و مبانی آن مورد قبول اکثریت واقع شده باشد

  

  تمام این آشفتگی ها ناشی از این است که اجازه داده ایم انگیزة سود شخصی همچنان حاکم بر ادارة

  .دستگاههاي عظیم تولیدي باشد 

  

  آنها نیز فاشیسم ، . بسیاري از اشکال بد و نامناسب اجتماعی عصر ما در میان یونانیان وجود داشت

اشتند ، رهبران و سیاستمداران فاسد و رشوه خوار داشتند ، که ما ناسیونالیسم ، میلیتاریسم و کمونیسم را د

در تبعیدگاه ها و زندانها بسر هم داریم ، و بعد ، مانند امروز ، درصد قابل مالحظه اي از مردم خوب و شایسته 

بی راست است ، تمدن یونانیان یک برتري بر تمدن ما داشت و آنهم . رفتند می بردند و یا به کام مرگ می

  .داد اد برجسته امکان فرار از کیفر میکفایتی پلیس بود که به تعدادي افر

  

  خشمی که از احساس بعالوه ، . دهد قلمرو عمل ، ابتکار را از دست میآدم مطیع هم در زمینۀ فکر و هم در

  .جوید ذیت و آزار فرودستان راه گریز می شود الجرم در ازبونی نتیجه می

  

  دستگاههاي مادي زندگی مطلب مهمی نیست ، اما یک شکلی در مسائل فکري و عقیدتی چیز یکسانی در

  .بسیار خطرناکی است 

  

 ی از قبیل تعداد اتومبیل یپیشرفت قابل اندازه گیري لزوماً در چیزهاي عادي زندگی امکانپذیر است ، چیزها

مهم زندگی قابل اندازه گیري نیستند و لذا چیزهاي واقعاً . هاي ساخته شده و مقدار بادام زمینی مصرف شده 

بعالوه ، بسیاري از اختراعات جدید از . براي مقاصد بازاریابی و جلب مشتري وسایل مناسبی بشمار نمی آیند 

شکسپیر فضیلت و . کنند قویت حماقت و سبکسري مردم سیر میبیشتر در جهت ت [...]قبیل رادیو و سینما 

اما این نوع  ] رجوع کنید به سونات سی و دوم [بر حسب سبک شعر آن می سنجید  برتري عصري را بر عصر دیگر

ی یهر چند بیان علت آن دشوار است با آن همه چیزي در زیبا. سنجش امروزه از قوت و اعتبار افتاده است 

عاً ی کنیم قطیاگر نقاش مدرنیستی را متهم به جستجوي زیبا. هست که کهنه و رنگ و رو رفته می نماید 

هام گرفته اند چندان رسد بیشتر هنرمندان از نوعی خشم علیه جهان الامروزه به نظر می. احت خواهد شد نار

.خواهند القاء کنندة درد باشند تا آرامش و تسالي خاطر که بیشتر می
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  [...]  که نه تنها  [...]دانم ماشینی می را ، پیش از هر چیز ، همانا سازگار شدن با تولید]  سوسیالیسم [من

بگذارید با .  [...] را خواهد افزود -جز اقلیتی بس ناچیز  - نیکبختی پرولتاریا ، بلکه نیکبختی همۀ نژاد انسان 

بخش اقتصادي . این تعریف باید دو بخش داشته باشد ، اقتصادي و سیاسی . تعریفی از سوسیالیسم آغاز کنیم 

ی باید از آن دولت باشد ، و این ، دست کم ، زمین و معدنها ، یاآن عبارت از این است که قدرت اقتصاد نه

بخش سیاسی آن عبارت از این است که قدرت . گیرد ات و بازرگانی خارجی را در بر میسرمایه ، بانکها ، اعتبار

خش ، با این ب 1918خود مارکس ، و عمالً سوسیالیست ها پیش از سال . ی باید دمکراتیک باشد یسیاسی نها

، ع مؤسسان را در روسیه منحل کردندکردند اما از هنگامی که بلوشیکها مجمعریف بی چون و چرا موافقت میت

رسد ، سیالیستی با انقالب به پیروزي مینظریۀ دیگري رشد کرده است که بنا به آن ، هنگامی که دولتی سو

ید پذیرفت که ، پس از یک جنگ البته با. تنها پرشورترین پشتیبانان آن باید قدرت سیاسی داشته باشند 

داخلی ، همیشه ممکن نیست به شکست خوردگان بی درنگ آزادي بخشید ، اما ، تا آنجا که چنین است ، 

دولتی سوسیالیستی که بخش اقتصادي سوسیالیسم را . برقرار کردن سوسیالیسم بی واسطه ممکن نیست 

به اندازة کافی برخوردار هد کرد که از پشتیبانی مردم خوا عملی کرده باشد ، تنها در صورتی کار خود را کامل

اگر نمونه اي افراطی را در نظر آوریم ، لزوم دمکراسی آشکار . شده باشد تا بتواند دولتی دمکراتیک بنیاد نهد 

 ر قلمرو او از آن او باشند ، اماخواهد شد ، خودکامه اي شرقی ممکن است مقرر بدارد که همۀ منابع طبیعی د

این کار ، رژیمی سوسیالیستی برقرار نمی کند ، حکومت لئوپولد دوم در کنگو را نیز نمی توان چون با 

اگر نظارت مردم در کار نباشد ، دلیلی ندارد متوقع باشیم که دولت گامهاي اقتصادي خود . سرمشقی پذیرفت 

اي بخود تنها شکل تازه ]  از انسان انسان [نتیجه ، بهره کشی و در. ه غنی کردن خویش بر ندارد را صرفاً در را

153 . [...] پذیرفته شود »یک رژیم سوسیالیستی«باید چون بخشی از تعریف  دموکراسی ،. خواهد گرفت 
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   Fact and Fiction - 154 حقیقت و افسانه

  

 بهترینشود و بسیاري از ات و علم یافته میآزاد فکري سرچشمۀ تمام نیکی هایی است که در هنر و ادبی 

جامعه بدون آزادي فکر مالل انگیز و کسالت آور است و در چنین . گردد سجایا که در شخصیت فرد متجلی می

.صورتی از انبوه مورچگان جالبتر نخواهد بود 

  کت آزادي فردي  به بر. گذشته از پرورش مردان بزرگ در آزادي فردي مزیت دامنه دارتري نهفته است

چه . کند انجام دهد باشد و آنچه را که وجدانش امر میتواند عزت نفس خود را حفظ کند ، سرافراز  شخص می

.انگشت شمارند آنها که در جهان امروز از چنین نعمتی برخوردارند 

  

  تمامی حکومت ها بر آنند که فهم و فضیلت فقط در انحصار آنهاست و هرکه با آنها سر ستیزه دارد یا نادان

  .زیان این عقیده در آن است که بال استثنا همیشه خالف واقع است . فریبکار یا هر دو  است یا

  

 کنم از مخاطرات بزرگ جهان امروز ، یکی آنست که فرصت تجلی ابتکار فردي از میان رفته است فکر می .

براي . انجامد  شود و به بدبینی میاد میاین امر موجب بی عالقه گی و پیدایش نوعی احساس وازدگی در افر

هر کس که اهل فعالیت است و معتقدات استواري دارد ، باید میدان فعالیتی ، چه کوچک ، چه بزرگ ، فراهم 

ي بیش از آنچه اکنون هست باشد که در آن به تکاپو پردازد و این فقط از راه اعطاي خود مختاري و آزاد

.شود حاصل می

 کنند و پیوندي که این دو را بهم می پیوندد است که گاه گمان می زدیکتر از آنرابطۀ علم و دموکراسی ، ن

.آن است که تکیه گاه این هر دو بحث آزاد است ، به مثابۀ نقطۀ مقابل پیروي از مرجع قدرت 

  

 توان  و عدالت است که می دموکراسی عدالت را همراه می آورد و بحث آزاد پیروي از عقل را ، و تنها با عقل

.کند ، راهی به بیرون یافت ه نژاد بشر را به نیستی تهدید میجنگ امروز کاز خطرات 

  

  خوشبختی تنها با سیاست تأمین نمی شود ، اما برخی شرایط سیاسی وجود دارد که بی آن ، در جهان

.امروز ما ، خوشبختی ناپایدار و زودگذر خواهد بود 

  

 ی نگریستن نفع شخصی از یعهده برآید ، پرورش تواناتواند از  ی که تعلیم و تربیت میاز چیزهاي بزرگ

قدرتی که آدمی بیندیشد که گرچه این امر براي من پیش آمده با این همه بسیار . نظرگاه نفع عامه است 

چقدر دشوار است که آدمی امور مربوط به . همانند حوادثی است که براي زندگی دیگران اتفاق افتاده است 

بی عدالتی . درد و رنج خود را همانند درد و رنج دیگران بداند . یفیاتی ویژه نشمارد خود را امري خاص با ک

دهد ، بشمارد و این وسعت عدالتی که در مورد دیگران رخ می که دربارة او شده است ، همسنگ و هم ارز بی

فقط تعلیم و . ند عایت کنظر را نه فقط در باب خانوادة خود ، بلکه در مورد طبقۀ خود و ملت و قارة خود ر

تواند در شخص ، چنین قدرتی بوجود آورد که امور یاد شده را از نظرگاه عدل و انصافی غیر  تربیت می
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و از این همه ، تعلیم و . تواند از عهده بر آید  این همه را تعلیم و تربیت می. د شخصی بنگرد و قضاوت کن

.تربیت چه بخش ناچیزي را از عهده بر می آید 

  

  کار من تهیه دانش  «: دنیاي معاصر براي مرد علم امکان ندارد که با ذره اي صداقت و راستی بگوید که در

شود و ممکن ، دانشی که بوسیلۀ اهل علم تهیه می » است و مسئولیت استفاده از این دانش به عهدة من نیست

انشمند نمی گویم که یک د. د است در دست مردمی بیفتد که کامالً سرسپردة هدفهاي بی ارزش و پوچ هستن

توانند از قدرت پلیدي و  ن امر جلوگیري کنند ولی حداقل میتوانند کامالً از ای یا حتی گروه دانشمندان می

.شر بکاهند 

  

 داند که دنیاي جدید به وجود دانشمندان بسته است و اگر آنها پافشاري و اصرار ورزند باالخره هر کس می

ما قدرت ساختن دنیاي بهتري را . شته خواهد شد و دنیا صداي آنها را خواهد شنید پنبه ها از گوشها بردا

.داریم ، بنابراین با هر زحمت و خطري شده باید به تحقق این آرزو کمک کرد 
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  Why I Am Not a Christian -  155 چرا مسیحی نیستم

  

  [...]از نظر منطقی واضح است که [...] . کنم تمام ادیان بزرگ جهان هم مضر و هم نادرست اند من فکر می

بیش از یکی از ادیان نمی تواند واقعیت و حقیقت داشته باشد در حالی که هیچیک از ادیان با این نکته موافق 

.نیستند 

  

 ترسی ناشناخته و از این راه  به نظر من مذهب قبل از هر چیز اساساً بر مبناي ترس استوار گردیده و

ترس از طبیعت به مذهب ترقی و رشد [...] کند پشتیبانی دارد ، بوجود می آید که هر کسی تصور می احساسی

[...]  .ترس پدر ظلم است و عجب نیست اگر ظلم و مذهب دست به دست هم و باهم پیش روند [...] بخشیده ، 

لم در این راه تعلیمات مذهبی گردد ، مانع عمده استفاده از ع علم وجود پیدا نمود تا شادي جهانی تأمین

، مذهب مانع از بین بردن علل اصلی جنگ است ، مذهب مانع آموزش اخالق علمی و همکاري بوده و است

. بجاي آنها اعتقاد به گناه و تنبیه را رایج می سازد 

  [...]ترس ، خودبینی ، تنفر  : ه با مذهب توأم شده عبارت است ازسه انگیزه بشري ک.

  

 د و خداشناسی هم قویترین علل اعتقاد به خدا آن است که هر کسی آرزوي سالمتی و امنیت معنوي دار

دارد و ناخواه آنان را محفوظ نگه میی خواه و یکنند یک دست نامراحساسی ایجاد میکند که معتقدین تصور می

هر چیزي که موجب [...] کند ، دادن مردم بخدا پرستی ایفا میار این خود نقش عمیقی در زمینه تحت نفوذ قر

.تواند افکار مردم را بطرف خدا سوق دهد  هراس میگردد می

  

  زندگی خوب آن زندگی است که از عشق سرچشمه گرفته و با دانش رهبري شود .

  

 اگر چنین نبوده و  کنیم بایستی نتیجه یک تصادف درهم و برهمی باشد ویی که ما در آن زندگی میدنیا

از نظر من پیدا . نتیجه یک قصد ماهرانه اي باشد ، آن قصد باید از یک روح پلیدي سرچشمه گرفته باشد 

. شدن تصادفی دنیا کمتر دردناك بوده و موجب تأثر است 

  ی هستیدانم که خدا ی نیست ، آنچه که ادعا میکنم این است که ما نمییکه خدامن مدعی نیستم [...] .

  دنیاي خوب نیازمند به علم ، مهربانی و شجاعت بوده و نیازي به حسرت برگذشته نداشته و همچنین نیازي

شده ندارد ، دنیا معی نادان در گذشتۀ دور انجام میبه زنجیر کشیدن هوش و استعداد مردم که با تبلیغات ج

 ستعداد ما میآینده اي که مطمئناً هوش و ا محتاج به امید آینده است ، نه نظاره به گذشتۀ مرده و فنا شده ،

.تواند آن را تحت تأثیر قرار دهد 
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  Mysticism and Logic -  156 »عرفان و منطق« ۀمقال

  

  غریزه یا شهود یا بینش آن چیزي است که ما را در ابتدا . تقابل عقل و غریزه درحقیقت بیشترش وهم است

کند ، اما تأیید یک اعتقاد ، در مواردي عقل آنها را یا تأیید میکند یا رد میه بعداً شود ک اتی راهبر مبه اعتقاد

که ممکن باشد ، در تحلیل آخر عبارت است از توافق آن اعتقاد با اعتقادات دیگري که خود آنها هم کمتر از 

عقل  [نده عقل یک نیروي هماهنگ کننده و اداره کننده است ، نه آفرین. اعتقاد مورد بحث غریزي نیستند 

حتی در قلمرو منطق محض هم باز .  ] زندگاري آن با سایر عقاید به محک میهر عقیده را از راه مطالعۀ ساز

کنند موارد یزه و عقل گاه باهم تعارض پیدا میجایی که غر. کند نش است که چیزهاي تازه را کشف میبی

.اعتقادات منفرد است 

  باال و خوبی نهفته دارد باید با روحیۀ علمی اصیل همراه شود تا بینشی که شخص عارف ظاهراً به عالم

.فلسفه بر بزرگترین امکانات خود دست یابد 

  اگر هم زمان واقعیتی داشته باشد توجه کردن به اینکه این واقعیت اهمیتی ندارد نخستین منزل در راه

.حکمت است 

 حد استیالي امیال عملی در گذرد ، باید بیاموزد که  هرکس بخواهد که حقیقت جهان را ببیند و در تفکر از

.گذشته و آینده را به یک چشم بنگرد و کل جریان زمان را به یک نظر دریابد 

  الزمۀ توفیق در فلسفه رهایی از زندگانی غریزي و حتی گاهی وارستگی از هر بیم و امید دنیوي است [...]

راي دریافت آن الزم است امور غریب و نامأنوس و پرت است ، چون موضوع حقیقی فلسفه و طرز تفکري که ب

پس بیش از هر جاي دیگر در این جاست که عقل از قوة شهود پیش می افتد و اعتقادات عجوالنۀ تحلیل 

.نشده کمتر شایستگی قبول دربست دارند 

  

 ان یا اقوام وحشی  یا فهمیدن جهان بطور نظري ، که مقصود فلسفه است ، مسئله اي نیست که براي جانور

.حتی براي بیشتر مردم متمدن ، اهمیت عملی فراوانی داشته باشد 

  

  اگر  -شد در نظر فالسفه پیشرفت شناخته شد تک یاخته شروع و به انسان ختم میجریانی که از جانوران

. چه معلوم نیست که جانوران تک یاخته هم با این عقیده موافق باشند 

 کند ، انعکاس عواطف خود ما تري که عرفان در همه جا سراغ میحتی آن خوبی واال خوبی و بدي ، و

. هستند بر سایر چیزها ، نه جزو ذات و ماهیت آن چیزها 

  

  کسانی که خوبی و بدي را فراموش کنند و فقط در پی واقعیات باشند احتماالً زودتر از کسانی که جهان را

. نگرند به خوبی دست خواهند یافت خواهشهاي خویش می  از دریچۀ کژمژ

                                                          
شامل مقاالتی از چند کتاب مختلف که یکی از آنها کتاب  -1384ترجمۀ نجف دریابندري ، انتشارات ناهید ، چاپ سوم  -١٥٦

. است ، عنوان فوق را مترجم به کتاب داده است »عرفان و منطق«
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 157 »آزادیخواهی - بهترین جواب به کهنه پرستی «مقالۀ 

  

  :  ده دستور آزاد مردي

  

  . هیچگاه هیچ چیز را یقین مپندار  -1

زنهار مپندار که کوشش براي پوشاندن حقیقت کاري بجا است ، زیرا بی تردید حقیقت از پرده بیرون  -2

  . خواهد افتاد

  .فرو خوابانی  »بی تردید کامیاب خواهی شد«هرگز در پی آن مباش که این اندیشه را که  -3

هرگاه با مانعی ، حتی از جانب شوهر یا فرزندت ، روبرو شدي بکوش تا با دلیل ، و نه با آمریت ، بر آن  - 4 

  .پیروز شوي ، زیرا پیروزي براساس آمریت خواب و خیال است و فریب 

  .ریت دیگران حرمت قائل مباش ، زیرا همیشه آمریتهاي متضاد وجود دارند براي آم - 5 

ی آن نرسند به قدرت دست میاز ، زیرا اگر چنین کعقیده هایی که به نظرت مهلک می براي از بین بردن - 6 

  .عقیده ها تو را از میان خواهند برد 

هر عقیده اي که امروز مورد قبول است از داشتن عقیده اي مخالف عقاید عموم بیمناك مباش ، زیرا  - 7 

  .زمانی مخالف عقیدة عموم بوده است 

از مخالفت هوشیارانه بیشتر محظوظ شو تا از موافقت منفعالنه ، زیرا اگر به هوشیاري چنانکه باید ارج  - 8 

  .بگذاري آن مخالفت به همداستانی عمیقتري خواهد انجامید تا این موافقت 

دار حقیقت باش ، حتی اگر حقیقت مایۀ دردسر باشد ، زیرا کوشش تو براي پوشاندن در حد وسواس جانب - 9 

  .آن بیشتر موجب زحمت خواهد بود 

برند رشک مبر ، زیرا که این زندگی را خوشبختی سانی که در بهشت دیوانگان بسر میبر خوشبختی ک - 10 

  . پنداشتن خود نشانۀ دیوانگی است 

  

  

                                                          
ترجمۀ احمد بیرشک -»نامۀ برتراند راسل به قلم خودشزندگی«به نقل از کتاب ) ، مجلۀ نیویورك تایمز 1951دسامبر ( -١٥٧

  862و   861 ، صفحات 1377انتشارات خوارزمی ، چاپ اول 
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   158 »معنویت و تمدن« مقالۀ

  

 کرد که دانایی براي بشر کافی است ، اما من می پندارم که این نظر درست نباشد و سقراط گمان می

شیطان صفت و شریر زیاد سراغ دارم ، ولی معتقدم که اگر دانش براي انسان شدن کافی  »داناي«متأسفانه 

.نباشد ، حتماً الزمۀ آن است 

  

  یکدم سر برآوریم و . نگرانی ها و فریب هاي گوناگون تیره کرده است زندگی روزانۀ ما را هجوم رنج ها و

  .انصاف دهیم که در فضاي بزرگ کیهانی ، اسیر چه دنیاي کوچکی هستیم 

  

                                                          
  ) چاپ اول(بهروز صفاجو ، نشر گفتار  -»برگزیدة اندیشه ها از شخصیت هاي معروف جهان«به نقل از کتاب  -١٥٨
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   Power- 159 قدرت

  

 خواست که خدا باشد ، براي تنی چند از مردمان دشوار است که اگر امکان میداشت ، هر آدمی دلش می

. محال بودن این میل را اذعان کنند 

  به همان معنی که در علم فیزیک مفهوم اساسی  »قدرت«در علوم اجتماعی مفهوم اساسی عبارت است از ،

اشکال گوناگون قدرت قابل  قوانین علم حرکات جامعه به نظر من فقط بر حسب[...] .  »انرژي«عبارت است از 

.تبیین است 

  ، و بنابراین سردسته اي بیشتر مردمان توانایی رهبري و به پیروزي رساندن گروهشان را در خود نمی بینند

در حتی . کنند که به نظر می آید از شجاعت و توانایی الزم براي بدست آوردن قدرت بهره مند است را پیدا می

دهد ، ولی یحیت را متهم میکرد که اخالق بردگی را پرورش مینیچه مس. شود پدیدار میدیانت هم این تمایل 

خوشا به حال ضعیفان ، زیرا که زمین را به میراث  «: هدف مسیحیت همیشه پیروزي نهایی بوده است 

» .خواهند برد 

  به نظر من . خورد آب می که پرخاشگري غالباً از ترساین نکته در شمار مطلب پیش پا افتاده در آمده است

[...] در مورد نوع خاصی از پرخاشگري این مطلب درست است ، . این نظریه را بیش از اندازه تعمیم داده اند 

شوند کسانی باشند که در کودکی نی که رئیس دستۀ دزدان دریایی میولی من شک کلی دارم در اینکه مردما

کرد که دارد تالفی واقعاً چنین احساسی می ناپلئون در جنگ آوسترلیتزاز پدر خود می ترسیده اند ، یا اینکه 

او بچۀ من هیچ اطالعی از مادر آتیال ندارم ، ولی تصورم این است که . سرکوفتهاي مادرش را درمی آورد 

ابر بعضی از هوسهاي او دید دنیا در براست ، و آن بچه بعدها وقتی که میکرده دردانه اش را زیاد لوس می

یست خیزد به نظر من آن چیزي نآن نوع پرخاشگري که از ترس بر می . شد لخ میکند اوقاتش تقاومت میم

.شود که الهام بخش رهبران بزرگ می

  

 فروختند ، امروزه رتهاي جادویی خود را به شیطان می در روزگاران گذشته ، مردم براي بدست آوردن قد

براي جهان . خود را ناچار می بینند که مبدل به شیطان شوند این قدرتها را از علم بدست می آورند ، و 

امیدي نیست ، مگر آنکه قدرت را مهار کنیم و آن را نه در خدمت این گروه یا آن جبار متعصب ، بلکه در 

خدمت تمامی نوع بشر بکار گماریم ، از سفید و زرد و سیاه ، فاشیست و کمونیست و دموکرات ، زیرا که علم 

.آورده است که یا همه بمانند یا همه بمیرند  وضعی پیش

  

  هیچ مسلکی در آغاز کار زوري در اختیار ندارد ، و نخستین قدمها در پدید آوردن یک باور گسترده باید

اول اقناع محض ، که به ایمان : رسیم االکلنگ میبه این ترتیب به نوعی . فقط با نیروي اقناع برداشته شود 

                                                          
با ترجمۀ هوشنگ منتصري  1350این کتاب در سال  -1385ترجمۀ نجف دریابندري ، انتشارات خوارزمی ، چاپ چهارم -١٥٩

که تنها چهار فصل نخست آن ترجمه و  چراتوسط انتشارات عطایی نیز بچاپ رسیده است ، ولی به دلیل کامل نبودن کتاب 

.چاپ شده است مورد استفاده قرار نگرفت 
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انجامد ، سپس بکاربردن زور ، براي آنکه باقی جامعه در معرض تبلیغات صحیح قرار  آوردن یک اقلیت می

.گیرند ، و سرانجام باور راستین از جانب اکثریت جامعه ، که به کار بردن زور را بار دیگر غیر الزم میسازد 

  

  اینها بر خالف . در کشورهاي دموکراتیک ، مهم ترین سازمانهاي خصوصی ، سازمانهاي اقتصادي اند

توانند تروریسم خود را در دایرة قانون اعمال کنند ، زیرا تهدید آنها این نیست که  مانهاي سري میساز

. د کشت ، بلکه فقط این است که نانشان را خواهند برید ندشمنان خود را خواه

  

 »در تنها معناي کلمه که افسانۀ محض نیست ، قراردادي است میان فاتحان ، که اگر  »قرارداد اجتماعی ،

. دهد سازد علت وجودي خود را از دست میآنها را از فواید فتح خود محروم 

  

  و این . در میان انسانها زیر دستی زنان در مرتبۀ خاصی از تمدن بسیار بیش از مرحلۀ توحش است

. کند الق تقویت مییردستی را غالباً اخز

  یک فرد ممکن است نحوه اي از زیستن یا روشی از سازمان اجتماعی را تصور کند که در آن شرایط ، در

در کار نباشد ، نوع  اگر شورشی. قیاس با روش موجود ، بخش بیشتري از آرزوهاي انسانی برآورده شدنی باشد 

.د زند ، و بیداد درمان ناپذیر خواهد بوبشر درجا می

  

 قدرت دوستی جزو طبیعت عادي انسان است ، ولی فلسفه هاي قدرت ، به معناي خاصی ، دیوانه وارند .

وجود جهان خارجی ، چه وجود ماده و چه وجود انسانهاي دیگر ، نکته اي است که ممکن است براي نوع 

ی که به قدرت پرستی آدم های.  توانند آن را انکار کنند آور باشد ، ولی فقط دیوانگان می خاصی از غرور خفت

کند یکی گمان می. ند در هر تیمارستانی یافت میشوند دهند که جهان بینی شان را مخدوش کخود اجازه می

عین . که رئیس بانک مرکزي انگلستان است ، دیگري خود را پادشاه می پندارد ، و سومی خود خداست 

ی استادي فلسفه مردان بسیار درس خوانده بیان شود ، کرس همین اوهام ، اگر به زبان بسیار پیچیده از جانب

د انسان را به مقام سازد ، و اگر از جانب مردان عاطفی به زبان فصیح و بلیغ بیان شورا نصیب انسان می

که  کنند ، زیرا وقتیتصدیق پزشک رسیده باشد زنجیر می دیوانگانی را که دیوانگیشان به. رساند دیکتاتوري می

ار گیرد احتمال دارد که دست به خوشنت بزنند ، به دیوانگان تصدیق نشده اختیمورد تردید قرار می دعاویشان

.رسد برآورند از روزگار هر عاقلی که دستشان میکنند تا دمار ارتشهاي نیرومند را واگذار می

  

 حتی  - اشکال اقناع  بسیاري از. گویند اجبار یک چیز است و اقناع چیز دیگر ، کامالً درست نیست اینکه می

کنیم در نظر کارهایی را که ما با کودکان می. در واقع نوعی اجبار است  - آنهایی که مورد تأیید همگان است 

زمین گرد است و پاره اي گمان  کنند کهپاره اي از مردم گمان می «: ما به کودکان نمی گوییم . بگیرید 

توانید دالیل مسأله را بررسی کنید و به  گر مایل باشید میا بزرگ شدید ، اکنند مسطح است ، وقتی که شممی

وقتی که کودکان به  » .زمین گرد است  «: گوییم به جاي این ، ما می » .خواهید برسید اي که می هر نتیجه

. توانند دالیل را بررسی کنند ، تبلیغات ما ذهن آنها را بسته است  سنی میرسند که می

  

  برابر فصاحت و بالغت ، براي شهروندان دموکراسی نهایت اهمیت را دارد بدست آوردن مصونیت در.
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  آموزش و پرورش باید چنان باشد که خوش باوري و دیرباوري طبیعی انسان آموزش ندیده را اصالح کند .

عادت باورکردن یک سخن مؤکد بی دلیل ، و نیز عادت باورنکردن سخن غیر مؤکد ، هر چند که با بهترین 

.یل همراه باشد ، باید اصالح شود دال

  

 توانند بکوشند از کشته شدن زیر چرخهاي  موزیم که تا آنجا که میهمان گونه که ما به کودکان می آ

اتومبیل پرهیز کنند ، باید به آنها بیاموزیم که از کشته شدن زیر فشار متعصبان کور نیز پرهیز کنند ، و براي 

آنها را پرورش دهیم ، ذهنی که اندکی شکاك و کامالً علمی باشد ، و بکوشیم ، تا این کار باید استقالل ذهن 

این . توانیم شادي غریزي زندگی را که نزد کودکان سالم ، طبیعی است در آنها پرورش دهیم  آنجا که می

به آفرینش  بخشیدن معنایی از ارزش اشیا ، غیر از تسلط بر آنها ، کمک: است وظیفۀ آموزش و پرورش لیبرال 

شهروندان خردمند یک جامعۀ آزاد ، و توانا ساختن مردمان ، از طریق ترکیب شهروندي و آزادي از آفرینندگی 

.توان آورد  نی چند نشان داده اند که بدست میفردي ، به اینکه زندگی را شکوهی ببخشند که ت
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  History of Western Philosophy - 160 تاریخ فلسفۀ غرب

  

  بی کمک افسانه هاي همراه با بیم و امید قوي ، دردناك است ، ولی اگر بخواهیم ] شک و تردید[ یقینیبی

موش کردن مسائلی که فرا. کنیم ، باید تاب و توان این درد را داشته باشیم  پریان زندگیتسلی بخش شاه 

پاسخ هاي بی چون و چرا  کند خطا است و نیز درست نیست که خود را بفریبیم و بگوییم کهفلسفه طرح می

.براي این مسائل یافته ایم 

  

 ن سفیه بطور ناخودگاه آنچه را می شنود به که آ از قول عاقل هرگز دقیق نیست ، زیرا] بی خرد[ نقل سفیه

.کند که برایش قابل فهم باشد زبانی ترجمه می

  

 ی می موافق کند ، آن چیز همین براهینتوانست مرا با او  ن موافق نیستم ، اما اگر چیزي میمن با افالطو

  . بود که ارسطو برضد افالطون می آورد 

  

  هرچه منطق نادرست تر باشد نتایجی که از آن بر می خیزد دلکش تر است.
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  On Education - 161 در تربیت
  

  [...] بیاموزند یا علم ، فرض بر این است که ادبیات ) متن هاي کالسیک(آیا پسران باید بیشتر ادبیات

؟ در  آیا تربیت باید هر چه زودتر به مرحلۀ آموزش حرفه اي برسد. است  »سودمند«است و علم » آرایشی«

آیا به کودکان باید  .اینجا نیز تفکیک تربیت آرایشی از تربیت سودمند اهمیت دارد ، گرچه قاطع نیست 

یا اینگونه چیزها همانا یادگارهاي حکومت ،  آموخت که درست سخن بگویند و رفتاري خوشایند داشته باشند

؟ آیا نوشتن واژه ها  ؟ آیا ، گذشته از هنرمندان ، فهمیدن هنر براي دیگران نیز کار با ارزشی است اشراف اند

؟ بخشی از مباحثه دربارة هر یک از این پرسشها همانا مباحثه  باید بر بنیاد اصول صدا شناسی انجام شود

با این همه ، به عقیدة من ، این مباحثه  ؟ دربارة این پرسش است که آیا تربیت باید آرایشی باشد یا سودمند

اگر ما واژة . همین که واژه هاي اصلی پرسش تعریف شوند ، مباحثه پایان می یابد . یک مباحثۀ لفظی است 

ود ، طرف اول در مباحثه پیروز ی محدیرا در معنا »آرایشی«ی وسیع تعبیر کنیم و واژة یرا در معنا »دمندسو«

در گسترده ترین و درست ترین معناي واژة . شود ، طرف دیگر پیروز می شود ، اگر عکس این کار را بکنیممی

 از نتایج نیک نباید همان نتایج سودمندو مراد ما . سودمند ، فعالیتی سودمند است که نتایج نیک داشته باشد 

نمی توانیم بگوئیم فعالیتی سودمند است که نتایج سودمند داشته . گرنه تعریف ما حقیقی نخواهد بود باشد ، و

گاهی ، . ویژگی ذاتی یک چیز سودمند این است که به نتیجه اي می انجامد که تنها سودمند نیست . باشد 

 »نیک«تواند  ی تنها میی، زنجیري دراز از نتایج میانگین الزم است ، اما نتیجۀ نها ییبراي رسیدن به نتیجۀ نها

، شکافتن زمین به خوي خود نیک نیست. شکافد سودمند است ، چرا که زمین را می  شخم زدن. نامیده شود 

انی سودمند است ، بذر افش. کند که زمین را آمادة بذر افشانی می این کار نیز به نوبۀ خود سودمند است ، چرا

نان سودمند . خوشۀ گندم سودمند است ، چراکه به تهیۀ نان می انجامد . چراکه به خوشۀ گندم می انجامد 

ولی زندگانی باید ارزشی درونی داشته باشد ، . است ، چراکه وسیله اي است براي نگاهداشت و ادامۀ زندگانی 

. انی دیگر سودمند می بود ، به هیچ روي سودمند نمی بود زندگانی اگر تنها چون وسیله اي براي تولید زندگ

تواند سودمند نیز باشد ، و  باشد ، از این رو ، زندگانی ، میتواند نیک یا بد  ندگانی ، بسته به شرایط ، میز

سرانجام ما باید از زنجیر چیزهاي . سودمند است هنگامی که وسیله اي است براي رسیدن به زندگانی نیک 

بگذریم و میخی بیابیم که این زنجیر باید بدان آویخته شود ، وگرنه هیچیک از حلقه هاي این زنجیر  سودمند

چنین تعریف شود ، پاسخ این پرسش که آیا تربیت باید  »سودمند«هنگامی که . واقعاً سودمند نخواهد بود 

مراد اینان این است . این نیست  ولی مراد طرفداران تربیت سودمند. سودمند باشد ، البته ، مثبت خواهد بود 

ربیت یافته همانا مردي سخن اینان ، به بیانی خام ، این است که مرد ت. که نتیجۀ تربیت باید سودمند باشد 

واهیم شنید که با اگر بپرسیم ، سود این افزارها چیست؟ پاسخ خ. تواند افزارهاي ماشینی بسازد  است که می

 -یعنی خوراك و پوشاك و خانه و جز اینها  -تن را بر آورد و وسایل آسایش آن توان نیازهاي  این افزارها می

می بینیم که طرفداران تربیت سودمند کسانی هستند که تنها برآوردن نیازهاي تن را داراي . را فراهم کرد 

، یعنی چیزي که به برآوردن نیازها و ارضاء تمایالت تن  »سودمند«براي اینان ، . ارزش دورنی می شمرند 

بر بنیاد مفهوم . ند اگر مراد اینان از سودمندي واقعاً این باشد ، اینان بی گمان در اشتباه. کمک کند 

،  از دیدگاه سیاسی ، در جهانی که  ی ساخت ، گرچه ، نظریۀ سودمنديیتوان فلسفه اي نها سودمندي نمی
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گرسنه اند ، درست است ، زیرا در حال حاضر ممکن است برآوردن نیازهاي تن الزم تر از هر  بسیار از مردم

162 .[...] چیز دیگر باشد 

  

  باید اساس اعمال ما روي معتقدات ما باشد این حال نسبتاً مشکل است ، زیرا یک درجه عالی از تربیت

کنند و اهل شک امکان را ین اشکال را فراموش میاهل یق[...] ، فکري الزم دارد که از عاطفه صرف خالی باشد 

د موجب مصیبت و فاجعه کنند و اشتباه آنان همینکه شایع شونمایند ، اینها هر دو اشتباه می انکار می

.گردد اجتماعی می

  

 دهم این است که ، هیچکس نباید یاد بگیرد که چگونه اطاعت کند ، و هیچکس آنچه را که من نشان می

مقاصد ما باید از خود ما و براي خود ما باشد نه اینکه از خارج بما [...]  ،فرمان دادن تالش کند نباید براي 

.ز اجباراً بر دیگران تحمیل شود تحمیل شده باشد ، و مقاصد ما هم نباید هرگ

  

 »ق تازه در ما رخنه کند یما را نفوذ ناپذیر ساخته است و نمی گذارد حقا »شهوت« و »عادت .

  

  جا که تخصص و خبرگی وجود دارد استقالل رأي هم باید وجود داشته باشد ، اما شخص هم نباید خود هر

را بصورت یکنوع خار پشت درآورد و آن خارها ، بین او و مردم فاصله ایجاد کند ، مجموعه فعالیت عادي ما 

، با وجود این مقتضی است  باید جنبه تعاون و همکاري داشته باشد و همکاري هم باید بر اساس غریزي باشد

ی تفکر درباره خودمان را یاد بگیریم و همگی هم یکه ما همگی در شئونی که بخوبی بدان معرفت داریم توانا

ولی ما آنها را مهم  ی را که مخالف آراء عامه استیباید این جرأت و شهامت را بدست آوریم که بتوانیم آرا

. دانیم ابراز داریم می

  

 خالقی جدید عبارت است از حصول نتایج بوسیله عادات خوب که سابقاً از راه ضبط نفس و قوه راز تربیت ا

. اراده حاصل شده و یا سعی در حصول آن شده است 

  

 ري بسیار مبهم است و آنها را میتربیت عبارت است از پرورش غرائز نه از میان بردن آن ، غریزه هاي بش 

.بیشتر آنها براي کامیابی خود محتاج به مهارت هستند  ، رضاء کردتوان از راههاي مختلف اقناع و ا

  

  بچه اگر بی ترس بار آید راست و صادق خواهد بود . ناراستی و عمل بدان بیشتر نتیجه ترس است .

  

  همواره از اصرار و ابرام بپرهیزید مگر علت مهمی در میان باشد اما همینکه براي یک دفعه در امري به اصرار

.پرداختید آن را دنبال کنید اگر چه از وارد شدن در این معرکه پشیمان شده باشید 

  

  من شخصاً عقیده دارم که مقام تنبیه در تربیت خیلی کوچک و در درجه دوم است ، اما شک دارم که آیا

. رم حساب می آوهرگز به شدت آن احتیاجی هست یا نه ، من تندي کردن و یا مالمت را هم در تنبیه ب

[...] . که همواره ممکن است مورد حاجت گردد تغییر طبیعی و خود بخودي خشم است سخت ترین تنبیهی 

به هیچ وجه صحیح نیست ولی صورت خفیف آن کم زیان است لکن هیچگونه  »تنبیه بدنی«بعقیده من 
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موجب پیدایش قساوت و وحشیگري  سودي هم ندارد و من اینطور اقناع شده ام که صورت سخت و شدید آن

.گردد می

  

  لکن. باشند به طفل می آموزد اطفال دیگر می  »اطاعت و انقیاد«را با  »تعاون و همکاري«بهترین کسی که 

 »بی مهري«کنند این درس را به کودکان بیاموزند ، مواجه با دو خطر متضاد وقتی که بزرگها و بالغین سعی می

یی شود که خواستار همکاري حقیقی شوند ، و خود نمای ظاهر می، بی مهري وقت گردندمی »ییخود نما«و 

. شود که از مظهر آن تعاون و همکاري ، خشنود گردند موقعی نمایان می

  

  بلکه الزم است که کاري نکنیم ، نه تنها برماست که مهر ورزیدن به پدر و مادر را به کودکان دستور ندهیم

. که نتیجه آن به چنین محبتی منجر شود 

  

  آنچه که مورد نیاز است افراط سخت در ترك خویشتن چون مرتضان نیست ، بلکه آزادي و رشد و نمو

.غریزه است که بوسیله هوش و علم کامالً سر و صورت پیدا کرده است 

 163 .رود اوي همینکه اقناع شود از میان میکنجکی که پنهانکاري به میان نیاید ، توق

  

  بمراتب بهتر اینست که اطفال نخستین بار موضوع جنسی را از روابط میان پدر و مادر خود دریابند نه اینکه

و مخصوصاً بسیار بد است که پی بردن به موضوع جنسی . نخستین تأثیرات را از هرزگی و بیشرمی اخذ کنند 

.ند پی بردن به یک جرم پنهانی که از آنان مخفی می شده جلوه کند بین پدر و مادر مان

  

  برند که اینطور عادت کنند که طبیعت و نهاد میآنانکه به مفاسد و بدي هاي موجود دلخوش اند ، لذت

. بشري تغییر پذیر نیست

  

  ی می یرب رهادهد و از شهوات مخاز تسلط شدید قواي طبیعت نجات میعلم و معرفت است که انسان را

.  بخشد ، بدون علم و معرفت دنیاي امید و آرزوي ما ساخته و پرداخته نخواهد شد 
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   Principles of Social Reconstruction - 164 اصول نوسازي جامعه

  

 نمیل فقط بخش آگاه ، روشن و متمد[...] . انگیزه و میل : گیرد لیت هاي بشري از دو منبع منشأ میهمه فا 

ی در بخش غریزي طبیعت انسانی ، ما تحت تأثیر و نفوذ انگیزه های. شود شده رفتار انسانها ر ا شامل می

انگیزه بیش [...]  .باشد نه تحت تأثیر میل که داراي یک هدف غایی است هستیم که موجب برخی رفتارها می

که ما را به تحرك وا میدارد و تمایالتی را چیزي است انگیزه [...] . دهد هاي ما را تشکیل مییتبنیان فعالاز میل 

.باشند  ي براي پوشاندن انگیزه هایمان میباشیم صرفاً جامه ا که تصور میکنیم دارا می

  

 کند که هدف این تمایل همان ارضاء نمی یابد ایجاد تمایلی می وقتی انگیزه اي بهنگام پیدایی آن اجازه

هاي انگیزه با معیارهاي که خواست داشت در صورتیبودن میکه انگیزه در صورت آزاد  خواست هایی است

و و انگیزه از سویی دیگر حاصل موجود مطابقت نداشته باشد تضادي بین عاقبت اندیشی و تعقل از یکس

نتیجه اقدامی که ، وزي یابد راگر انگیزه ضعیف و چندان زورمند نباشد عاقبت اندیشی ممکن است پی. شود می

اما اگر بالعکس انگیزه قوي و زورمند باشد در . ل می آید عمل منطقی خوانده میشود از این پیروزي حاص

. [...] اینصورت عاقبت اندیشی نادرست و کاذب جلوه نموده نتایج نامطلوب آن نادیده انگاشته میشود

  

 غایت  تنها اندیشه اي که صواب و درست است اندیشه اي است که از انگیزه کنجکاوي منطقی شکل گیرد و

.آن در جهتی باشد که بصورت میل که هدف آن دانش و شناخت است تجلی نماید 

  

  زندگی که فقط هدف و امیال راهبر و هدایت کننده آن بوده و انگیزه در آن جایی براي خود نمایی نداشته

باشد زندگی خسته کننده اي است ، این زندگی فاقد روح و شادابی است و در نهایت انسان را نسبت به 

.سازد آنها تالش میکند بی تفاوت میاهدافی که براي کسب 

  

 موجب شده است که تقریباً همه انسانها در جهت اهداف دیگران گام بردارند تا هدفهاي  نظام اقتصادي ما

خودشان ، و نیز سبب گشته که خویشتن را در عمل ناتوان یافته و فقط برخی لذات جزیی منفی را جستجو 

.نمایند 

  

  همه . ت میباشد تغییرناپذیر است ، فاقد حقیقاین حرفهاي پیش پا افتاده و مبتذل که طبیعت بشري

و آنچه که در مورد افراد صدق  باشدعمیقاً متاثر از شرایط محیطی می دانیم که طبیعت ما و اکتسابات مامی

. کند درباره ملت ها نیز مصداق دارد می

  

  باشد ، زیرا سوسیالیزم بسیار من کامالً نادرست میاین نظریه که سوسیالیزم درمان همه دردها است به نظر

این تنها . سازد بخودي خود انسانها را خوشبخت می آن را دارد که بپذیرد شرایط اقتصادي مطلوبآمادگی 

، امکانات بیشتر براي جهت  دسترسی به منابع مادي بیشتر نیست که انسانها بدان نیاز دارند بلکه آزادي بیشتر

دگی ، امکانات بیشتر براي دادن به زندگی ، امکانات بیشتر براي خلق فرصت هایی براي لذت بردن در زن

  . باشد  به اهدافی که از آن ما نیست ، میهمکاري ارادي و اختیاري و اطاعت اجباري کمتر براي نیل 
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 ات ملتهاي هرچه ملتی داراي اعتقادات وطن پرستی شدیدتري باشد ، بهمان شدت نسبت به رنجها و لطم

وه بزرگتر نیاموخته اند که منافع خود را تابعی از منافع گرتا زمانی که انسانها . ماند دیگر بی تفاوت باقی می 

.تواند در مقابل از بین بردن نژاد بشري ارزشی داشته باشد سازند ، هیچ دلیلی نمی 

  

  [...]د و این عقیده را به ما القاء دهبی عدالتی سوق می هر مذهبی ما را بخاطر عشق به عدالت بسوي خوي

.خواستهاي ما غایت نیازهاي همه انسانهاست کند که اهداف و می

  

 باشد است که قدرت ، هدف غایی دولت می منشأ اصلی زیانباري و زیان آوري دولت در این حقیقت.  

  

 مدینه هاي فاضله که تا کنون عرضه شده است بالضروره کسل کننده و خستگی آور بوده است  ۀهم [...] 

ته توجه نداشته اند که بخش اعظم شادي و سعادت بشري به فعالیت سازندگان مدینه هاي فاضله به این نک

لذایذ . شود شامل شادیها و لذایذ غیر فعال میوي بستگی دارد و فقط قسمت بسیار کوچکی از این سعادت 

توجه نداشته اند که [...]  .گردد در فاصله بین فعالیتها احساس می عدم فعالیت در بیشتر انسانها فقط زناشی ا

سازد هماهنگ آنچه انسانها را راضی و خشنود میر یک عامل ارضاء کننده است و نیز توجه نداشته اند که کا

سازي هر چه بیشتر زندگی با انگیزه ها ، ایجاد امکانات بیشتر براي خالقیت و تمایل به بکارگیري قواي ذهنی 

  .است 

  

 در جهان به این شدت وحشت ندارد انسان از  انسان از اندیشیدن آنچنان وحشتی دارد که از هیچ چیز دیگر

ابکار ، انقالبی ، ویرانگر و رخ ، اندیشه و تفکر. اندیشیدن بیش از ویرانی و حتی بیش از مرگ می هراسد 

نسبت به عاداتی ] و[اندیشه نسبت به امتیازات و برتري ها ، نسبت به نهادهاي شکل گرفته . هراس آور است 

آسانی است بیرحم و خشن است ، اندیشه هرج و مرج طلب و عصاینگر است ، در  که از سر تن آسایی و تن

ون گودال جهنم دره مقابل قدرت بی تفاوت است و نسبت به فرد و حکمتهاي قدیمی بی توجه است اندیشه ب

است و زاد است ، اندیشه پرتو جهان آاندیشه بزرگ سریع و [...] . نگرد و از آن وحشتی بخود راه نمی دهد می 

.شکوه راستین انسان 

  

  نهاد و عاملی که از وحشت ریشه و مایه گرفته باشد نمی تواند زندگی را به پیش راند و موجبات اعتالي

آنچه که انسان را . دهد ور زندگی اصل خالقیت را تشکیل میولی امید ، نه وحشت در ام. روحی را فراهم آورد 

نه آنکه از تالش وي براي ، شود نیل به آنچه که بهتر است ناشی میاز کوشش وي براي ] و[برتر جلوه داده 

.شد اب از آنچه که ناپسند انگاشته میاجتن

  

 گیرند همانگونه که ته باشند بطور فزاینده اي رشد مینیازها بی آنکه ارتباطی به خواستها و تمایالت داش

ی ابتدایی مبتنی بر غرایز بود ، حال آنکه زندگ. زندگی متفاوت از آنچه که در ابتدا بود شکل گرفته است 

. زندگی امروز بر نیازهاي غیرواقعی و تحمیلی پایه گذارده شده است 

  

  اخالق سنتی ما دچار خطا شده است بدین خاطر که بر این نکته تاکید دارد که چه نباید وقوع یابد نه آنکه

.چه باید واقع گردد 
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 دخالت در روابط خصوصی مرد و زن را ندارند مگر آنکه پاي کودك به  نه قانون و نه عقاید عمومی اجازه

.  میان آید

  

 ی همانند هر فضاي اجتماعی دیگري ، آزادي زیر بناي اندیشه سیاسی است یدر جوالنگاه زناشو.  

  

  معتقدین مذهب سنتی براي دست یافتن به اهداف مذهبی ناگزیر هستند به گذشته بنگرند نه به آینده و

.این دقیقاً مفهوم ارتجاع است 

  

  بهترین زندگی آن است که انگیزه هاي خالقه بیشترین و انگیزه هاي مالکیت کمترین نقش را در زندگی

. بعهده گیرند 
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   The Analysis of Mind -  165 تحلیل ذهن

  

  دقیقه قبل ناگهان به همین حالی که هست وجود آمده و ساکنان آن یک گذشتۀ بالکل  5فرض اینکه عالم

میان امور و حوادث در ازمنۀ مختلفه هیچگونه . عقالً محال و ممتنع نیست  »به خاطر می آورند«موهومی را 

دد نافی این گردر حال حاضر یا در آینده واقع میعالقه و رابطۀ عقلی ضروري وجود ندارد پس هیچ امري که 

. دقیقه پیش وجود آمده است  5فرض نیست که عالم 

  

  مالحظات اخالقی بزرگترین دشمن روح علمی است و اگر خواسته باشیم به حقیقت امور برسیم باید این

.  مالحظات را از ذهن خویش بیرون نماییم

  

 است خالف مبانی و موازین  اسرار و امور باطن بسیار دلپذیر و لذت بخش است اما چون مبتنی بر جهل

انسان از حیوان آمده است و بین امیال او و میل کوچکترین آمیب فاصله و اختالف اساسی وجود . علمی است 

. ندارد 

  

 ز خطا و واجد حکمتی فوق طبیعی اشتباه عقیدة عامه دربارة غریزه از این جهت است که آنرا مصون ا

غریزه علی القاعده بسیار بی . اما این توهم محض است . یلی نیست دانند که قابل هیچگونه تغییر و تعدمی

 شود اما هر گونه عامل غیر عاديموارد عادي از آن نتیجه حاصل می حساب و غیردقیق است بنحوي که در

. گردد باعث انحراف و گمراهی آن می

  

  همواره خالی از تأمل و در کلیۀ معتقدات بدوي و سطحی ما چه دربارة خودمان و چه دربارة جهان بیرون

ما نه فقط غالباً فاقد آگاهی . معرض خطاست و کسب احتیاط در هر دو جهت علی السویه الزم و مشکل است 

. کنیم فی الواقع دربارة آن اشتباه می از وجود اعتقاد یا میلی در خودمان هستیم بلکه غالباً

  

  غالباً از تحویل اشراقات خود به بیان لفظی عاجزند و آنها آنها که بینش نسبتاً مستقیمی از امور واقع دارند

که الفاظ را در اختیار دارند معموالً بینش و اشراق را از دست داده اند به همین جهت است که استعداد 

زیرا مستلزم جمع بین بینش و اشراق بالواسطه و الفاظ و اصطالحات انتزاعی ، فلسفی اعلی چنین نادر است 

.شوار که حتی کسانی که واجد آن میشوند بزودي آن را از دست میدهند کاري است بس داست و این 
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  The Problems of Philosophy - 166 مسائل فلسفه

  

 خواهیم نباشد الاقل داراي این قدرت است که االتی که می اسخ دادن به تمام سئوفلسفه ولو قادر به پ

سئواالتی را طرح نماید که عالقۀ ما را به بررسی عالم بیشتر جلب کند و عجب و غرابتی را که در زیر سطح 

. ظاهر عادي ترین و مأنوس ترین اشیا و امور روزمره نهفته است بر ما عیان سازد 

  

 بایستی که همۀ آنها را با قید ک از آنها بر خطا باشد و لذا مییامکان این هست که کلیۀ اعتقادات ما یا هر

. شک و احتیاط قبول کرد اما دلیلی بر مردود دانستن هیچ اعتقادي جز به استناد عقیده دیگر نداریم 

  

  هر چند حصول شناسایی با نفس خودمان محتمل است اما قول به حصول آن بالقطع و بدون شک دور از

 .عقل و خرد است 

  

  سازد از حدود تجارب شخصی خویش تجاوز کنیم و با به وصف این است که ما را قادر میاهمیت عمدة علم

است ی میگیرد که کامالً مرکب از اجزاء و مقومات مورد تجربه و شناساکه علم ما فقط به حقائقی تعلق میاین

.به وصف حاصل کنیم توانیم دربارة اموري که هرگز به تجربۀ ما در نیامده علم  معهذا می

  

  هر عقیده اي صدق و صحت دارد هرگاه در مقابل آن واقعیتی مطابق خود آن باشد و اگر چنین مطابقتی با

. واقع نباشد کذب و باطل است 

  به نظر من حصول معرفت به احوال عالم من حیث المجموع از راه مابعدالطبیعه نیست و براهین و

استدالالت آن بر اینکه به موجب قوانین منطقی فالن چیز باید موجود باشد و فالن چیز نمی تواند موجود 

. باشد تاب نقد و بررسی ندارد 

  

 مال و احساسات را نیز دهد بلکه دائرة متعلقات اعتوسعه میتعلق افکار ما را بسط و تفکر فلسفی نه تنها م

دهد نه تابع بلدة محصوره اي که با بقیۀ جهان در حال و ما را اهل و ساکن عالم قرار میسازد وسیع تر می

آزادي حقیقی انسان در همین است که اهل جهان بزرگ باشد و بدین وسیله از تحت . جنگ و خالف است 

. تنگ نظري حاصل از آن خالصی یابد  رقیت خوف و رجاء و

  

 سازد مطالعه کرد ، زیرا به مسائل که مطرح می ی صریح و قطعییفلسفه را نباید به خیال تحصیل پاسخ ها

صحت و سقم این پاسخ ها را نمی توان بقطع معلوم کرد بلکه باید آن را براي اطالع از خود این مسائل بررسی 

ند و تخیل عقالنی ما را کا دربارة امور ممکنه وسیع تر میالت دائرة مفاهیم ما رنمود ، زیرا این مسائل و مشک

روي تفکرات نقدي و نظري مسدود میسازد دهد و از یقین و اطمینانی جزمی که دریچۀ ذهن را به مایه می

 یعالم ذهن را نیز وسعت و عظمت م نماید و ازهمه باالتر به واسطۀ خوض و تأمل در عظمتجلوگیري می 

. رود بشمار می اعلی و غایت اقصاي آن سازد و همین اتحاد است که خیروي می خشد و آن را مستعد اتحاد باب
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  Human Society in Ethics and Politics -  167 و سیاست در جامعهاخالق 

  

 ناصر اساسی اخالقیات را تشکیل فرق اخالقیات و علوم در آنست که عواطف و احساسات هیجان آمیز ع

.دهند و حال آنکه علوم مبتنی بر ادراکات و محسوسات است می

  

 بنابراین . گردند و بدون اخالق فردي بقاي اجتماع ارزشی ندارد الق اجتماعی ، اجتماعات نابود میبدون اخ

. براي یک دنیاي خوب ، اخالق اجتماعی و فردي متساویاً الزمند 

  

 توان مربوط به فقدان یک  آزادي فکر حادث میشود می ظهور ناگهانی سقوط کلی اخالق را که پس از

.دانست  »سنتی«اساس منطقی در اخالقیات 

  

 توان بر د و هیچ نوع سیستم حکومتی را نمی وجدان بخودي خود نیروي هرزي است که هدف معینی ندار

در اواخر عمر معاشرت جنسی را حتی بین زن و شوهر عمل بدي تولستوي و گاندي[...]  .اساس آن بنانهاد 

میدانستند ، من دلیل واقعی اقامه شده از طرف آنها را نمیدانم ولی فکر میکنم که دلیلشان نظیر دلیلی باشد 

نهایت اینکه با نظریه سنت اگوستین کمی فرق . مطرح شده است  »شهر خدا«که توسط سنت اگوستین در 

، عیار همسایه اش فرق داشته باشد رتیب معیار یک نفر در مورد تشویق و توبیخ ممکن است با مبدین ت. دارد 

. باشد از معیار خود پیروي میکند نه از معیار همسایه  »باوجدان«و اگر او مردي 

  

 ی و بی احترامی نسبت به یاگر در طول زندگی خود مرتکب ، قتل ، دزدي ، زنا ، پیمان شکنی ، کفرگو

دین ، کلیسا و پادشاه خود نشوید در عرف عمومی شما از لحاظ اخالقی قابل ستایش هستید حتی اگر وال

اط بسیار ناقص در مورد این استنب. هرگز یک کار خوب ، جوانمردانه یا مفید هم انجام نداده باشید 

. ته است ، مولود اخالقیات مبتنی بر تابو است و تاکنون ضررهاي فراوانی در بر داشپرهیزکاري

  

 شود که شخص نتواند خالقیت هنري داشته یی حیات را بکلی از بین میبرد و باعث میافراط در لذت گرا

. باشد و از هنر لذت ببرد ، و یا عشق و عواطف خود را خودبخود آشکار سازد 

  

  ی ینادرست آنهاامیال . امیال درست امیالی هستند که با تعدادي هر چه بیشتر از امیال ، مقارن باشند

.هستند که ارضائشان منوط به سرکوبی امیال دیگر باشد 

  

 دانم ، بعنوان فردي که داراي شعور ه اصل کلی علیت را قابل تردید میبعنوان یک فیلسوف ، در عین اینک

. اجتماعی است آنرا یک اصل مسلم حتمی در جریان امور می شناسم 

  

 جود جهنم و قی منطقی ضروري نیست و تنها در اخالق انتقامی که وفرضیه آزادي اراده در هیچ اصل اخال

. دهد و در آن گناهکار بدون توجه به فایده ي مجازات باید مجازات شود اصولی است بهشت را موجه جلوه می
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کند ، تصوري نادرست است ، زیرا جتماع یا خود شخص آن را تقبیح میبجز در معناي رفتاري که ا »گناه« [...]

یی و ظلمی غیرالزم د این تصور وقتی که دیگران خالف کرده اند در ما موجب ایجاد حس انتقام جووجو

 [...]. دهد احساس حقارت خفیفی به ما دست می دانیم تنهاصورتیکه وقتی ما خود را محکوم میشود در می

درست و نادرست وجود عمال به این معنی نیست که ما معتقدیم فرقی بین ا »گناه«البته رد کردن مفعوم [

اعمال درست آنهایی هستند که قابل تمجیدند و اعمال نادرست اعمالی هستند که قابل سرزنش . ] ندارد

ی قوي براي ترویج اعمالی که به حال اجتماع مفید است باقی یتمجید و سرزنش بعنوان محرك ها. باشند 

. خواهند ماند 

  

 آن را در صورتی موجه بحساب می آورم که اثرش اصالح و یا  دانم و تنهامن مجازات را فی نفسه بد می

. ممانعت از تکرار باشد 

  

  ما همگی ساخته اوضاع و احوال و شرایط و مقتضیات محیط اطراف خود هستیم و اگر چنین وضعی موجب

هاي وعیت عدم رضایت همسایگان است وظیفه ایشان است که براي اصالح ما راهی بیابند و بعقیده من ممن

.  توانند بهترین راه حل براي نیل به این مقصود باشند  اخالقی بندرت می

  

  گرچه فلسفۀ نیچه رؤیاي محض است ولی در عمل کابوس وحشتناکی است.

  

  نزدیکترین چیزي نیست که ما بتوانیم آن را صفت مشترك اکثریت بزرگ اعمال مجاز  »لذت«به نظر من

اگر  [...]. من معتقدم که چیزهاي دیگري مانند هوش و حس زیباشناسی را هم باید اضافه کنیم . بدانیم 

ثر ما آن کدادیم انتخاب کنیم ، ادرست همان زندگی را که ترجیح می توانستیممعجزات امکان داشتند و ما می 

ذ روحی ، هنر یکردیم که در آن حداقل ، فرصتی نیز براي استفاده از نکات ظریف ، لذانوع زندگی را انتخاب می

ما این نوع زندگی را به زندگی که صرفاً صرف حوریهاي بهشتی و شراب و حمام . و خرد وجود داشته باشد 

.شود ترجیح میدادیم ]  لذت بخش و سکرآور [گرم 

  

  بلکه به هیجانات و احساساتی که ، شویم ی ، ما به حقایق مدرکه متوسل نمی قبول نظریه هاي اخالقبراي

.جان داده اند متکی هستیم  »بدو  خوب«و  »درست و نادرست«،  »حق و ناحق«به مفاهیم 

  

 ست و بخش عمدة تعقیب نفع عمومی استفاده از آزادي هاي فردي بدون ایجاد ضرر و زیان براي دیگران ا

رساند که قدرت منشاء تقوي و زمینه آزادي و قدرت گردیده و می انجام این امر سبب بروز مبارزات دائمی در

.  فضیلت است

  

 دانند که میشه غرق در حسد و حسرتند چون میآنانکه سخت محتاج به تمجید و تحسین هستند ، ه

تحسین قرار گرفت ممکن است دیگري از آن تحسین و تمجید اندازه اي دارد و اگر کسی مورد تمجید و 

.محروم شود 

  

 توان مورد قضاوت قرار داد ات هیجان انگیزي که عامل آنست مییک اصل اخالقی را به وسیله ي احساس .

شود ب میدهد که یک اصل اخالقی اعم از اینکه معتبر باشد یا نه آنچه سبیک بررسی منصفانه نشان می [...]
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حسد و  ، وندند آنست که اصل مزبور مخرجی براي هیجانات غیرواقعی به ویژه ستمکاريکه مردم بدان به پی

. احساس لذت در تفوق طلبی به وجود می آورد 

  

  و همچنین کلیۀ پیشرفتهاي تکنیک . بعقیدة من محرك عمدة دانش پژوهی همان عشق به قدرت است

.علمی بر همین اساس متکی است 

  

 ن سبب گردد ، و بعد از آست و به آسانی تبدیل به وسواس میت و زبونی اترس بخودي خود باعث خف

در جامعه هیچ چیز . شود نجام به ظلم و بیدادگري منتهی میترسیم گشته و سراپیدایش نفرت از آنچه که می 

.گذارد یت ، اثر نیکو بر انسان باقی نمیمانند امن

  

  به زندگی حیوانات که ناشی از بی فکري است رجعت براي بشر امکان ندارد که در مسأله لذت و سعادت

سعادتی که هدف اوست باید با استمداد و استفادة از هوش و ذکاوت بدست آید و اگر در راه رسیدن به . نماید 

 میی نیست بلکه بعلت نقص و ناتوانی در صفات ممتازة انسانی او یآن با شکست مواجه شود بخاطر افراط گرا

.باشد 

  

 یل تنها بواسطۀ موضوعات هنري یا اصالح روابط بین انسان ها نیست بلکه در قسمتهاي بسیار ارزش تخ

. شود لوم ، ضرورت آن همانقدر احساس میشود که در یک غزل احساس میساده و خشک ع

  

 عقایدي که متکی بر مشاهدات و دالیلی نباشد نمایندة تغییرات نفسانی کسانی است که آنها را بوجود آورده 

.اند 

  

 دانند و با احتراز و اجتناب از آن متوجه س پنجگانه را عامل لذت و خوشی میغالباً حوا اخالقیون سختگیر

نیستند که لذت کسب قدرت به نظر هم مسلکان آنها که شایان کمال توجه است در دایرة ترك لذات نفس 

.منع و تحریم نشده است 

  

 دازه فرصت براي پیروزي بیشتر است و هر قدر میزان رقابت هر قدر همبستگی بیشتر باشد به همان ان

. زیادتر گردد به همان نسبت انگیزة تعاون در بین هر گروه زیادتر خواهد بود 

  

 تنها  [...]. باشند شما هستند حتماً سزاوار نفرت می هیچگاه به این تصور نباشید که آنان که مورد تنفر

. [...]و همکاري است  چیزي که بشر را نجات می دهد تعاون

  

  آنچه را که دنیا به آن نیازمند است اصول دین نیست بلکه وضع تحقیقات علمی است که با ایمان به اینکه

. زجر و آزار میلیونها بشر جایز و روا نباشد توأم گشته است 

  

 توانند به سعادت  اداد حداکثر مجاهدت و کوشش را می نمایند میکسانیکه براي پرورش استعداد هاي خد

.واقعی نائل گردند 
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  Religion and Science -  168 علم و مذهب

  

  آئین مذهبی با تئوري علمی ، در این امر اختالف دارد که آن مدعی است حقیقت ابدي و مطلق و قطعی را

روش علمی مطلقاً قادر نیست  [...] ، کندحفظ میاعالم نموده ، در صورتی که علم پیوسته جنبۀ موقت خود را 

. به استداللی برسد که کامل و قاطع باشد 

  

 نشدنی با معتقداتی که بنیان اساسی ندارد ، متحد و جور  هیچ نوع شایستگی واقعی قادر نیست بنحو سوا

ت الهی بدون اساس متینی بودند ، قادر نبودند در حفظ آنچه که در روح مبماند ، لذا ، اگر معتقدات حک

. مذهبی نیک و ممدوح است ، توفیق حاصل نمایند 

  

  احتراز جویند تا فکري که این کلمه  تا کنون در نهادشان  »خدا«مردم بیشتر بیزارند که از تکرار کلمه

. متجلی ساخته است رها سازند 

  

  به نظر اعجاب آمیز است که زندگانی ، برحسب تصادف و اتفاق ظهور نموده باشد اما در جهانی به این

. وسعت ، در جهان بی کران هیچ موجبی در دست نیست که چنین تصادفی پیش نیاید 

  

 از  کنما در اختیار داشتم ، من تصور نمیاگر من قدرت مطلق را با میلیاردها سال براي انواع آزمایش ه ،

. محصول خود در خلق آدمی مباهات فراوانی دارا بودم 

  

 [...]  آنچه که همه ما طالبیم و میل داریم  [...]. همۀ فکر مربوط به بدي یا خوبی ، مربوط است به میل

بود ، چنانچه تمایالت ما به همه چیز ، متشابه : است و هر چه که از آن احتراز می جوئیم بد و شر  »نیک«

می آنچه من : اگر من بگویم : یافت ، اما متأسفانه تمایالتمان ناقص یکدیگرند به همین جا پایان می  موضوع

که به عقیده من (اخالق کوششی است . خواهم نه ، آنچه که من می: خواهم خوب است ، همسایه من میگوید 

یک اهمیت و جنبه عمومی و نه  اخالق کوششی است براي اینکه [...]. در فرار از این تضاد ) بی حاصل مانده

. از انواع تمایالت ما داده شود  تنها شخصی به بعضی
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   Bertrand Russell Speaks His Mind - 169 جهانی که من می شناسم

  

  :پیامی براي بشریت فردا 
  

  اختیار بشرشما از برکت دانش و معلومات خود ، قدرتها و استعداد هایی دارید که نظیر آن هیچوقت در 

اگر شما . توانید این انرژي ها را هم در راه خوب مصرف کنید و هم در راه بد تلف نمائید  نبوده است ، شما می

دهد وقوف حاصل که همه انسانها را بهم پیوند می مفهوم همبستگی خانوادگی را درك کنید ، یعنی به ارتباطی

بدبختی هر یک از افراد بشر به سعادت و بدبختی سایر  نمایید ، اگر شما این مطلب را بفهمید که سعادت و

. افراد بستگی دارد ، آن وقت انرژي و نیروي عظیم خود را در راهی مفید و عام المنفعه بکار خواهید انداخت 

کردند در ناز و نعمت زندگی می - ي انبوهبه قیمت فقر و بدبختی توده ا - گذشت دورانی که اقلیتی محدود 

خواهید خوشبخت باشید باید خوشبختی اگر می. م زیر بار زور نمی روند ، دیگر مرد سپري شد دیگر آن زمان

کنم انسانها تحت تأثیر یک تعلیم و تربیت عقالنی ، گمان می. را نیز برسمیت بشناسید خود و همسایگان خود 

 » . یگران استخوشبختی هر یک از آنها مشروط به تامین خوشبختی د «بدین مطلب پی خواهند برد که 

کنم این است که ، در آن همه افراد از موهبت آزادي اغلب اوقات درعالم خیال تصور می اجتماعی که من

و باالخره اجتماعی که در آن نه ظلمی .  تیزهوشند اجتماعی که افراد آن همگی قوي ، سالم و. برخوردارند 

هاي خصوصی را تحت الشعاع قرار ع عمومی رقابت وجود دارد و نه مظلومی ، دنیاي با وجدانی که در آن مناف

دهد ، اجتماعی که در آن تالش همه مردم در جهت انجام اعمال بزرگی که ثمره دانش و اندیشه بشري می

آري اگر انسانها اراده کنند چنین دنیایی در نهایت سهولت بوجود خواهد آمد ، واگر . است بکار خواهد رفت 

یا زندگی آغاز کند ، آنوقت دنیایی خواهیم داشت پرافتخار ، درخشان و از نظر ابداع چنین دنیایی بوجود آید و 

و هیجانات دلپذیر زندگی ، خوش بخت ترین و غنی ترین دورانی خواهد بود که تا به امروز ، هرگز نظیر آن 

 .وجود نداشته است 
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   Political Ideals - آرمانهاي سیاسی

  

  قانون و نظم وجود داشته باشد ، و نمی تواند پیشرفت کند مگر با ابتکار نو آوران تواند بدون جامعه نمی

با این همه قانون و نظم همیشه دشمن نوآوري است ، و نوآوران تقریباً همیشه ، تا اندازه اي ، . پرشور 

ن و نظم را آنان که ترس از بازگشت بسوي توحش بر اندیشه هاشان فرمانرواست اهمیت قانو. آشوبگراي اند 

گیرند معموالً از نیاز به ابتکار مید پیشرفت به سوي تمدن الهام میکنند ، در حالی که آنان که از اکید میتأ

الزم اند ، و حکم خرد این است که به هریک اجازه داده شود تا هرجا که  »طبع«این هر دو . فردي آگاه ترند 

انبدار قانون و نظم اند ، از آنجا که رسم و غریزة نگاهداري وضع اما آنان که ج. بر بهره است ، آزادانه کار کند 

براي نوآوران است که هستی داشتن و . موجود نیز به نیروشان می افزاید ، نیازي به دفاعی استداللی ندارند 

هر نسل بر آن است که این دشواري چیزي است از گذشته ، اما هر نسل تنها . کارکردن توأم با دشواري است 

شوند ، چنان که نسل باز با همان آزارها روبرو مینوآوران روزگار خود آن . دارد ي گذشته را روا مینوآوري ها

  . [...]را هیچکس هرگز نشنیده است ]  و برد باري در برابر اندیشه ها و کردار دیگران [ی اصل رواداري یگو

  

  با این . پیشگیري شدن آنها شاد خواهند شد جهان پر از شرهاي پیشگیري پذیر است که بیشتر انسانها از

این . همه ، این شرها همچنان هستند ، و هیچ گام موثري در راه از میان بردن آنها برداشته نمی شود 

گردد و چه بسیار به سرخوردگی کسانی می انجامد که یۀ شگفتی بهی خواهان بی تجربه میپارادوکس ما

اکثریت عظیمی در هر کشور متمدن جنگ را چون . ی را دریافته اند دشواري دگرگون کردن سازمانهاي انسان

آشکارا است که توزیع نا عادالنۀ . اما این بازشناسی از جنگ پیشگیري نمی کند . یک ترس بازشناخته اند 

اما این چگونگی همچنان . ه دهم جمعیت اند ثروت براي کسانی که توانگر نیستند باید شري باشد ، و اینان نُ

خودکامگی دارندگان قدرت براي بخش وسیعی از انسانیت سرچشمۀ رنج ها و تیره روزي هاي . ابرجاست پ

رود می] پیشامدي در راه باشد [ماند ، و اگر هیچ یی کم شمار می ناالزم است ، اما قدرت همچنان در دستها

. د به میدان می طلبد همۀ کسانی را که آرزوي جهان بهتري دارن 170جنگ.  [...]که بازهم متمرکز شود 

توان به هیچ  یی ، عیبی دارد ، و نمیی چنین وحشتناك برهاند ، در جایسیستمی که نتواند انسانیت را از بال

اما . نحوة پایداري اصالحش کرد ، مگر آنکه خطر جنگ هاي بزرگ در آینده را بتوان بسیار ناچیز گرداند 

زمان صلح نیز زندگانی اکثر مردان آکنده از رنج ها و  حتی در. جنگ تنها آخرین گل درختی شریر است 

کارهاي توانفرساست ، اکثر زنان محکوم به جان کندنی هستند که امکان نیکبختی را ، پیش از آن که 

کشد ، و اکثر کودکان بی خبر از آنچه اندیشه هاشان را گسترش خواهد یشان بگذرد ، در آنان تقریباً میجوان

ضات اندك کسانی را که خوشبخت ترند نیز تبعی. شوند بر خواهد انگیخت بزرگ میان را داد و نیروي خیالش

از . شوند شم بیدار شوندة توده ها ستمگر میگرداند و اینان نیز از ترس خناعادالنه شان دشمن آزادي می

آوردن آنچه  برترین تا فرودست ترین ، تقریباً همۀ مردان درگیر ستیزة اقتصادي اند ، ستیزه بر سر بدست

 - شهوت داشتن و نگاهداشتن -ی خواهییدارا . [...] حقشان است ، یا نگاهداشتن آنچه حقشان نیست

تنها با کاستن نیروي . برد ست که جهان سیاسی از آنها رنج میی ایی جنگ و بنیاد همۀ بدیهایسرچشمۀ نها

ی پایدار براي انسانیت بار یتوانند بهرها روزانۀ ماست که سازمانهاي نو می این شهوت و چیرگی آن برزندگانی

ی آز را بکاهند ، اما این کار تنها با بازسازي کل سیستم یی بنیاد نهاد که فرمانروایتوان سازمانها می. آورند 
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دند که سرمایه داري و سیستم مزدوري باید نابود شوند ، اینان دو هیوالي همزا. اقتصادي ما ممکن است 

هاي غارتگرانۀ انسان ا به سیستمی نیازمندیم که بر کششبه جاي آنها ، م. خورند ند می زندگانی جهان را دار

گذارد برخی در بیکارگی توانگر باشند ، در حالی که دیگران به رغم کار ند و این بیداد اقتصادي را که میلگام ز

دیم که خودکامگی کارفرما و رنج مدام خود تهیدستند ، کاهش دهد ، اما بیش از همه ، ما به سیستمی نیازمن

. [...]را نابود کند 
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  The Scientific Outlook -  171 جهان بینی علمی

  

 کنم که نظام موجود بناگهان با یک انفجار آغاز پیدا کرده ک دانشمند به این سادگی باور نمیمن بعنوان ی

. ذیرم ی بپیتلویحی را در طبیعت خدااست ، از نظر غیر علمی نیز به همان اندازه بی میل هستم که انفصال 

.توانم نظري عرضه کنم که این بن بست را برطرف کند در عین حال ، خود نیز نمی 

  

  استنباط خالق ، مترادف است با استنباط یک علت ، و استنتاج هاي علی در حوزه علم فقط زمانی مجاز

از اینرو تصور . یزي است که به تجربه ممتنع است خلقت از عدم چ. ی آغاز شده باشند لّهستند که از قوانین ع

اینکه جهان بدست خالقی آفریده شده ، به هیچ وجه منطقی تر از این فرض نیست که جهان بدون علت ایجاد 

کنند نقض میی اي را که ما قادر به مشاهدهشان هستیم ، با یک قوه لّشده است چه این هر دو ، قوانین ع .

چه اعم از اینکه . شود ست خالقی خلق شده است ، عاید نمی از فرض اینکه جهان بدسبکباري خاصی  [...]

.هرحال همان است که هست ه جهان آفریده شده یا نشده باشد ، ب

  

  انسان سرمست از باده قدرت ، فاقد خردمندي است و تا زمانی که او حاکم بر جهان باشد ، دنیا محلی عاري

.خواهد بود ی و خالی از سرور یاز زیبا

  

  گیردکه وحدت عرفانی هم از آن مایه میدر عشق اصیل انگیزه اي براي طلب نوعی از دانش نهفته است .

  

  زیرا حقیقت تام ، با شک علمی ، علم که در آغاز ، دنباله رو حقیقت بود ، اینک با حقیقت سر جدال دارد

. تام مالزمه می یابد 

  

 دگی نیست بلکه وسیله اي است در خدمت سایر هدفها و تا روزي که قدرت در نفس خود از هدفهاي زن

ی نشود که قدرت وسیله و خادم تحقق آنهاست ، علم نخواهد توانست چنانکه باید به یانسان متوجه هدفها

.حال زندگی سودمند باشد 

  

 باشد ، عاري از ی که از خرسندي و عاطفه تهی یحتی مهمتر از نفس معرفت ، زندگی هیجانات است دنیا

.هر گونه ارزش است 

  

 اندازه وحشت از آن منطقی است ه خطرها موجودند ولی احتراز ناپذیر نیستند و امید به آینده ، حداقل ب.

  

                                                          
  1351ترجمۀ حسن منصور ،  انتشارات دانشگاه تهران ،  -١٧١
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  Unarmed Victory - 172 پیروزي سفید

  

  و از  173زیرا غیر دموکراتیک است، از کمونیسم بیزارم . من خود به سوسیال دموکراسی اعتقاد دارم

174. کند بهره کشی و استثمار را تجویز می زیرا، کاپیتالیسم بیزارم 

  

  همزیستی مسالمت آمیز است ، بعداز اختراع سالح هاي هسته اي تنها راه جلوگیري از فاجعه مطلق .

  

  عادت کودکانه ایست که با افسانه هاي کودکی در اذهان رشد کرده است  »بدو  خوب«تقسیم جوامع به .

همه ما ترکیبی از نیکی و بدي هستیم و فزونی نیکی نزد کسانی که غرق در خودمحوري و خودبینی هستند 

. بیشتر نیست 

  

 و دیگري  یکی شایسته است. عشق به موطن خود ، و نفرت از دیگر کشورها : ی را دو وجه است یملی گرا

ی آزادي کشورهاي تحت ستم را موجب شده است باید مورد پشتیبانی یتا آنجا که ملی گرا [...]، بد و ناپسند 

یی شیطانی مبدل میشود که در قرار گیرد ، اما زمانیکه فراتر رفته سلطه زورمند را تسهیل کند ،  به نیرو

.  طه نابودي بکشاند تواند زورمندان و ضعفا را یکجا به ور دنیاي امروز ، می

  

 ی براي پیشگیري از جنگ با سالح هاي تخریب عمومی تشکیل دولت جهانی ییگانه راه حل مطمئن و غا

. است 

  
  

  

                                                          
  1363ترجمۀ پرویز مهاجر ، انتشارات رازي ، چاپ اول  -١٧٢
   ». رد لیبرالیسم توفیق فراوان یافته است ] در[جنبۀ انترناسیونالیست مرام کمونیسم بی اثر بوده است ، ولی « -١٧٣

  7ترجمۀ نجف دریابندري ، فصل  -برتراند راسلقدرت ، 
  13صفحۀ  -١٧٤
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  The Autobiography of Bertrand Russell -  175 قلم خودشزندگینامۀ برتراند راسل ب

  

  شوق شوریدگی : زندگی من فرمانروا بوده اند شور و شوق سه گانه اي ، ساده ، ولی توانکاه و مرد افکن بر

این شورها چون بادهاي توفنده . عشق ، شوق راه جویی به دانش ، و شوق از میان برداشتن رنجهاي آدمیان 

مرا به این سو و آن سو کشانده ، به سرکشی و طغیان خوانده ، و به ژرف دریاهاي دلهره و بسوي پرتگاه یأس 

.و نومیدي رانده اند 

  

  و همۀ این دیوانگی ، همۀ این هاري ، همۀ این مرگ شرربار تمدن و امیدهاي ما ، از آن روي ببار آمده

است که مجموعه اي از بزرگان صاحب مقام ، داراي زندگی مجلل ، اغلب ابله و همه بی مغز و بی قلب ، 

ا که به غرور وطنش وارد تصمیم گرفته اند که چنین شود ، اما هیچیک از آنان خدشۀ بی نهایت کوچکی ر

176. شود تحمل نکند 

  از مذهبم پرسید ، جواب دادم [...]که مکلف بود خصوصیات مرا ثبت کند  )زندان(در ورود به زندان مأمور : 

خوب ، چند جور مذهب هست ، اما  «: پرسید چطور نوشته میشود ، و بعد آهی کشید و گفت .  »الادري«

.این نکته تا یک هفته مرا دلخوش داشت  ». ستند گمانم همه یک خدا را می پر

  

  دریاچۀ غربی«به من گفته بودند که چنینان گفته اند که مرا در کنار«
بخاك خواهند سپرد و به یاد  177

اندکی متأسفم که چنین نشد ، زیرا ممکن بود بدل به خدا شوم ، و خدا شدن . بودم مقبره اي خواهند ساخت 

178. براي کسی که منکر وجود خدا است خیلی شیک است 

  

  یره بخت دستنویس تاریخ فلسفۀ غرب خود را همراه داشتم ، و مأموران ت [...]در بازگشت به انگلستان

سانسور مجبور بودند که کلمه به کلمۀ آن را بخوانند مبادا اطالعاتی در برداشته باشد که بحال دشمن سودمند 

لیکن سرانجام خشنود شدند که دانش فلسفه آلمانی ها را بکار نخواهد آمد ، و بسیار مؤدبانه به من . افتد 

179. و اذعان میکنم که این گفته شان را باور نکردم اطمینان دادند که از خواندن کتابم مستفیض شده اند ، 

  

 [...]  و . بهترین سالهاي عمرم را صرف اصول ریاضیات کردم ، به این امید که در جایی راهی به دانش برم

که  در مورد فلسفه وقتی . گی انجامید همۀ این کوشش ، به رغم سه مجلد بزرگ ، در درون به تردید و سرگشت

اعتقاد به آرمان گرایی آلمانی را دور انداختم ، از لذت این باور برخوردار شدم که جهان محسوس بتأثیر مور ، 

اما این لذت ، بیشتر زیر نفوذ فیزیک ، ذره ذره رنگ باخت ، و به وضعی دچار شدم که بی . واقعیت دارد 

  180.ش به کلیساي انگلستان شباهت به وضع بارکلی نبود ، به استثناي خداي او و رضاي خاطر ناشی از اعتقاد

                                                          
1377ترجمۀ احمد بیرشک ، انتشارات خوارزمی ، چاپ اول  -١٧٥
   1914اوت  15لندن ، ] ملت[به مجلۀ نیشن  -١٧٦
  .بهترین مناظر چین را دارد و گرداگرد آن تپه هاي پوشیده از جنگل و پر از بتکده و معبد است  -177
  567و  566صفحات  -178
  787صفحۀ  -١٧٩
  612صفحۀ  -١٨٠
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  نتیجۀ . از راه قانون و تهدید به زندان به جنگ هرزگی رفتن کاري است که زیانش بیشتر از سود آن است

این کار افزودن هاله اي از شرارت لذت بخش و فریبنده به چیزي است که فقط ممکن است ابلهانه باشد یا 

181. شریرانه جلوه کند

  

 رسد ، کوتاهتر از آنچه به راستی هست فرض کرده جهان انسانهاي آزاد و خوشبخت می شاید راهی را که به

باشیم ، لیکن در این فکر اشتباه نکرده ام که وجود چنین جهانی ممکن است و می ارزد به امید نزدیکتر 

داشتن  دوست: خاص . ی بوده ام هم خاص و هم عام یمن تمامی عمر به دنبال رؤیا. ساختن آن زندگی کنیم 

آنچه شریف است ، زیباست ، مهربان است ، اجازه دادن به لحظات تأمل و تفکر که حکمت نثار اوقات ناسوتی 

خیال بستن جامعه اي که باید بوجود آید ، جامعه اي که در آن افراد آزادانه رشد کنند و حقد و : عام . کنند 

دارم و جهان با تمامی زشتی هایش در من تزلزلی  من به این چیزها ایمان. حرص و حسد از بی غذایی بمیرند 

182 .پدید نیاورده است 

  

                                                          
  1015صفحۀ  -181
   . این پاراگراف ، ترجمۀ احمد سمیعی است  -182
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