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متهيد

الفالسفة من قلٍة بني من وهو اإلنجازات، من الكثري وحقق مديدة حياة راسل عاشبرتراند
للرتاث تجسيًدا — وعملهم حياتهم يف — وأصبحوا للعامة، معروفة أسماؤهم أصبحت
معارصيه بني راسل بها تمتَّع التي السمعة قامت وقد يمثِّلونه. الذي العظيم الفكري
النقاشات يف — للغاية خالفية اإلسهامات تلك كانت ما وكثريًا — إسهاماته تعدُّد عىل
عىل يَستِند باقية بشهرٍة تمتُّعه سبب ولكن والتعليمية. والسياسية واألخالقية االجتماعية
أنجزه ملا عرًضا سأقدِّم ييل وفيما والفلسفة. املنطق مجاَيل يف املدهشة الفنية إسهاماته
رسٍد تقديم هو العرض ذلك من والهدف حياته. مدى عىل املجالني كال يف عمٍل من
التقييم مقام هذا يكن لم وملَّا اإليجاز. رضورة به تسمح حسبما املجالني لهذين واضح
فإني الريايض، باملنطق املتعلقة الفنية التفاصيل مقام وال الفلسفية، للمناقشات ل امُلفصَّ
كذلك. املناقشة من يشءٍ بتقديم سأُجازف كنت وإن للعرض؛ املساحة معظم ص أخصِّ
القراءات قسم يف املذكورة املؤلفات إىل بالرجوع املناقشة موضوعات من االستزادة ويمكن
عىل يتعرف أن بعد ما موضوٍع يف ر التبَحُّ يودُّ قد من كلَّ يرشد الذي القسم وهو اإلضافية،
الخصوص وجه عىل املهتمني غري للقراء يتسنَّى ذلك ومع الكتاب. هذا يف عنه رسيعة نبذة
أن ويمكنهم والثالث، الثاني الفصلني يغفلوا أن املتخصصة والفلسفة املنطق بنطاقات
يف يَِرُد كما العامة، املناقشات يف وإسهاماته راسل حياة سرية عىل ذلك من بدًال يركزوا

والرابع. األول الفصلني
الدقيق أكسفورد جامعة مطبعة لدى املطبعية الربوفات توماسومصحح كيث أشكر
مستندات من قدَّمه وما الفورية ملساعدته بالكويل وكني تعليقات، من قدَّماه ِلَما املالحظة
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مناقشات من به شاركا ِلَما مونك وراي أورينشتاين وأليكس راسل، سجالت مؤسسة من
الفهرس. يف جهد من بذلته ِلَما موخي للينا أيًضا موصول والشكر صلة. ذات

العذب.» ليسيمنيا خليلتك صوت أمتدح أن الشعر ربة «أمرتني سو: إىل إهداء
جرايلينج يس إيه
لندن
١٩٩٦
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األول الفصل

وعمله حياته

— أساًسا شهرٍة من به يتمتَّع ما ويرجع العرشين. القرن فالسفة أشهر من راسل يَُعدُّ
من راسل ظلَّ والسيايس. االجتماعي الجدل يف مشاركته إىل — أحيانًا سمعٍة سوء ومن
الشعبية الصحافة يف يظهر كان إذ عاًما؛ ٦٠ نحو مدى عىل املألوفة العامة الشخصيات
ف كمثقَّ باالحرتام فيها َحِظَي التي الفرتات يف أخرى وأحيانًا للفضائح، كموضوٍع أحيانًا
الحرب شئون يف كثريًا بدلوه يُْدِيل كان أيًضا. كمذيٍع ظهر الفرتات تلك وأثناء حكيم؛
واملقاالت الكتب من الكثري ونرش البرش. وسعادة والتعليم والجنسانية واألخالق والسالم
بالسجن أحكام بني تراوحت األفعال ردود من متنوعة مجموعة آراؤه عليه وجلبْت الرائجة،

نوبل. وجائزة
النطاقات يف تكمن سمعته عليها قامت التي الحقيقية واألسس إسهاماته أعظم ولكن
الفلسفة مضمون عىل شديًدا تأثريه كان فقد والفلسفة؛ املنطق ملجاَيل املتخصصة الفنية
اللحن يمثل أصبح إنه حتى العرشين، القرن يف باإلنجليزية الناطقة البلدان يف وأسلوبها
الناشئة واألفكار األساليب يستخدمون الفالسفة صار الفرتة. تلك يف للفلسفة األسايس
وجود إدراك دون وأحيانًا بل — اسمه ذكر إىل بالحاجة يشعروا أن دون عمله من
بكثري أهم إسهاًما راسل قدَّم الطريقة وبهذه تأثريه. مدى يوضح مما — الحاجة تلك
من قيِّمة دروًسا الفلسفة تعلمت لقد فيتجنشتاين. لودفيج بتلميذه مقارنًة الفلسفة يف
عليه يُطَلق صار ما يشكل راسل، من كامًال عمل إطار اكتسبت ولكنها فيتجنشتاين،

التحليلية». «الفلسفة حاليٍّا
للغة وكذلك املهمة، الفلسفية للمفاهيم الدقيق االستقصاء «التحليل» بكلمة ويُقصد
ينشئ لم الصوري. املنطق من مشتقة وأفكار ُطرق باستخدام وذلك دها، تجسِّ التي
بيانو جيوسيبي املنطق بعلماء تأثر إذ مساعدة؛ دون من بالطبع التحليلية الفلسفة راسل
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وكان وايتهيد. إن وإيه مور إي جي كامربيدج جامعة يف وبزمالئه فريجه وجوتلوب
ديكارت رينيه عرش والثامن عرش السابع القرننَي مفكرو األخرى التأثر مصادر بني من
عن عبارة ألَّفه فلسفي كتاب أول كان هيوم. وديفيد بريكيل وجورج اليبنتس وجوتفريد
هذه التأثر مصادر بني جمع ولكنه الفالسفة. هؤالء لثاني متعاطًفا طابًعا تحمل دراسة
بضوءٍ إيضاحها يف ساعد مما الفلسفية؛ للمشكالت جديًدا نهًجا تقدم أصبحت بحيث
العرشين القرن فلسفة تغيري يف محوريٍّا دوًرا أدَّى الطريقة وبهذه جديد؛ كاشٍف منطقيٍّ

باإلنجليزية. الناطق الفلسفي الرتاث يف جذريٍّا تغيريًا
وباملعنى للبرشية، ومعلِّم كحكيٍم أي الشعبي؛ باملعنى فيلسوًفا راسل كان إذْن
الفلسفيَّني. الوجهني هذين يف إلسهاماته وصًفا سأقدِّم التالية الفصول يف املهني. األكاديمي
والتي أحيانًا، املضطربة الثرية، الطويلة لحياته وصفية صورة فأقدم الحايل الفصل يف أما

الحديث. العرص يف امللحمية السري أهم إحدى وتنوعها مجملها يف تشكِّل
األصغر الفرع هي شهرية، أرسة يف ١٨٧٢ مايو ١٨ يف راسل ويليام آرثر برتراند ُولد
قانون استحدث الذي الشهري راسل جون اللورد هو ألبيه جده وكان بيدفورد. نبالء من
الديمقراطي الطابع إضفاء نحو األوىل الخطوة هي تلك وكانت ،١٨٣٢ عام يف اإلصالح
١٨٥٢ إىل ١٨٤٦ من — مرتني الوزراء رئيس منصب جون اللورد وشغل الربملان. عىل
— ألمه راسل جد وكان إيرل. لقب فيكتوريا امللكة ومنحته — ١٨٦٦ إىل ١٨٦٥ ومن

جون. للورد السياسيني الحلفاء من — ألديريل أوف ستانيل اللورد
بالقضايا ملتزمني كانا إذ للجدل؛ ومثريين عاديني غري زوجني راسل والدا كان
أمبرييل الفيسكونت — أبوه واختار للنساء. التصويت وحق األرسة تنظيم مثل التقدمية
عيد ُقبيل ِمل وتُويفِّ الديني. غري باملعنى باملعمودية أباه ليكون ِمل ستيوارت جون —

كبريًا. كان أنه مع مبارش، غري عليه تأثريه كان لذا األول؛ راسل ميالد
أصبح حني تهاوت السياسية مسريته ولكن قصرية، ملدة بالربملان عضًوا أمبرييل كان
إيه دي حالة التقدمية أمبرييل آل آراء أمثلة ومن الحمل. منع لفكرة تأييده عنه معروًفا
فرانك؛ األكرب راسل لشقيق خصوصيٍّا معلًما يعمل كان شابٌّ بارع عالم وهو سبولدينج،
وتكوين بالزواج له يسمح وضعه يكن لم ولذا السل؛ بمرض مصابًا سبولدينج كان إذ
«سمحت راسل أم فإن لذا متبتًال؛ يصري لكي مربًرا ليس هذا أن أمبرييل آل وقرر أرسة.
أنه «مع قائًال: ويضيف — الذاتية سريته يف راسل تعبري حد عىل — معها» بالعيش له
(السرية العالقة» تلك من متعة أي تستمد كانت أنها عىل دليل هناك ليس علمي حد عىل

ص١٢). راسل، لربتراند الذاتية
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معلم وهو فاجنر، دكتور الصورة يف ويظهر ،١٨٦٣ عام يف راسل عائلة :1-1 شكل
وجورجي آخر) (عم راسل ورولو راسل، وليدي راسل، برتراند عمُّ راسل وويليام خصويص،
(عمة راسل وأجاثا راسل، جون ولورد أمبرييل، ولورد األول)، زواجه من جون اللورد (ابنة

راسل).1 برتراند

وتُويفِّ عمره، من الثانية يف كان حني ١٨٧٤ يف بمرضالدفترييا وأخته راسل أم يْت تُوفِّ
أوصياء الالأدريني من اثنني ص خصَّ قد أمبرييل كان شهًرا. عرش بثمانية ذلك بعد أبوه
رفًضا رفضا وزوجته، راسل اإليرل جديه، ولكن — أحدهما سبولدينج كان — أبنائه عىل
يف منزلهما يف معهما ليقيموا أحفادهما وأخذا أمبرييل، وصية إلسقاط دعوى ورفعا قاطًعا،
وكان — فرانك أحسَّ بارك. ريتشموند حديقة يف يقع ملكي منزل وهو لودج»، «بيمربوك
متمرًدا. سلوًكا يسلك فراح محتملة؛ غري هناك اإلقامة أن — سنوات بسبع راسل يكرب
فقرَُّروا — الطباع ودمث العريكة َ َلنيِّ وكان — بريتي أما داخلية. مدرسة إىل فأرسلوه
تماًما خاضًعا وأصبح فقط، سنوات بثالث ذلك بعد جده تُويفِّ املنزل. يف مقيًما يظلَّ أن
إيرل ابنة وكانت االسكتلندية، املشيخية الكنيسة مذهب تعتنق التي تة املتزمِّ جدته لتأثري
تستدعي حني — تربيرها بل راسل، شخصية تفسري يمكن ما وغالبًا الثاني. مينتو أوف
األوَّيل التكوين ولكن األرستقراطية؛ أصوله إىل بالرجوع — يبدو فيما ذلك املناسبة
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املذهب وهو جدته، تعتنقه كانت الذي املتشدد البيوريتاني املذهب نتيجة جاء لشخصيته
العرص يف األرستقراطية العليا الطبقة يميز كان مما أكثر الوسطى الطبقة يميز كان الذي
الذي املقدس الكتاب مقدمة يف البيضاء الصفحة عىل جدته له كتبت وقد الفيكتوري.
تتبع «ال لديها: املفضلة النصوص أهم من ا نصٍّ عرشة الثانية ميالده ذكرى يف إياه أهدته
حياته. طوال راسل يتبعها ظل التي املبادئ من النص هذا وظل الرش.» فعل إىل الكثريين

الرياضيات.2 عن إلقليدس بحث أشهر وهو «العنارص»، لكتاب امُلصدِّرة الصورة :2-1 شكل

كان تعيسة. تكن لم ولكنها موحشة طفولة راسل طفولة كانت بدء، ذي بادئ
ثه تحدُّ تضارع بطالقٍة مبكًرا األملانية يتحدث فبدأ وسويرسيات، أملانيات مربيات لديه
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وعمله حياته

وهي لودج»، «بيمربوك بمنزل املحيطة الشاسعة باملساحات حبٍّا يَِهيم وكان باإلنجليزية.
كتبه: فيما وجاء املحيطة. الريفية األرايض عىل املطلة الجميلة بمناظرها تتميز مساحات
يف البيضاء الربيع زهور عن عام كل أبحث وكنت الحديقة، من ركن كل أعرف «كنت
يخرج وهو األكاسيا زهرة برعم وعن آخر، مكاٍن يف الُحمرياء طائر عش وعن ما، مكاٍن
مرحلة دخوله مع ولكن ص٢٦). راسل، لربتراند الذاتية (السرية اللبالب» من خميلة من
كبار من أرسٍة بني وحيًدا كان أمًلا. تزداد — والعاطفية الفكرية — عزلته أخذت البلوغ،
األكرب بالعالم يربطه الذي الوحيد الرابط وكان النواحي. كل من عنه متباعدين السن
— والكتب الطبيعة أنقذته ذلك ومع الخصوصيني. املعلمني من متعاقبة مجموعة هو
اهتماًما يُكنُّ أعمامه أحد كان جارفة. بتعاسة اإلحساس من — الرياضيات بعُد وفيما
اللحظة ولكن الذهنية. يقظته تحفيز عىل ساعد مما راسل؛ إىل نقله ما وهو بالعلوم،
أن راسل ح رصَّ الهندسة. يعلِّمه أخوه وبدأ عاًما ١١ بلغ حني جاءت الحقيقية الفارقة
ص٣٠). راسل، لربتراند الذاتية (السرية األول» الحب تجربة مثل «مبهرة كانت التجربة
فرانك أخربه تسبقها، التي نفسها النظريات بسهولة الخامسة النظرية أتقن أن وبعد
الشهري إقليدس» «جرس هي الخامسة النظرية وهذه صعبة، اآلخرون يجدها ما عادًة أنها
املرة تلك «كانت راسل: وكتب الهندسة. دراسة يف الناشئني من للكثري ا حدٍّ يضع الذي
أن هو األمر أفسد ما ولكن الذكاء.» من شيئًا أمتلك قد أنني لذهني يتبادر مرة أول هي
كما يقبلها أن بد ال بأنه فرانك عليه رد إثباتها، راسل طلب وحني ببَدِهيات، يبدأ إقليدس
الذي الشك ولكن مضض، عىل ذلك راسل فقبل الهندسية. املسألة استمرار تعذَّر وإال هي،
أسس عىل قام الذي الالحق عمله سياق حدَّد ما وهو يالزمه، ظلَّ اللحظة تللك يف ساوره

الرياضيات.
أدمغة لحشو مخصص للجيش تابع بمعهٍد داخيل كتلميذ راسل التحق ١٨٨٨ عام
كامربيدج. جامعة منحة الختبارات لالستعداد وذلك قصرية؛ مدة يف باملعلومات الطالب
من بعٍض بني فظٍّا سلوًكا رآه ما هناك إقامته مدة تخللت التي املنغصات من وكانت
أكتوبر يف بها والتحق ترينيتي، بكلية لاللتحاق منحة نال ذلك ومع اآلخرين. الشباب

الرياضيات. لدراسة ١٨٩٠
بعُد فيما معه تعاون الذي — وايتهيد نورث ألفريد وكان الجنة. دخل قد وكأنه شعر
الدراسية املنحة يف راسل إجابة أوراق يف نظر قد — الرياضيات» «مبادئ كتاب كتابة يف
نفسه وجد ثَمَّ ومن املوهوبني؛ واملحارضين الطالب من عدًدا وأوىصبه عليها، حصل التي
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الصداقة؛ إىل سبيًال أخريًا ووجد فكريٍّا، منعزًال يعد فلم كبري، حدٍّ إىل يشابهونه رفاٍق بني
املتجانس. الذهني واملستوى املشرتكة االهتمامات قوامها صداقات كوَّن إذ

الرابعة السنة ويف الرياضيات. درس هناك، راسل أمضاها سنوات ثالث أول ويف
وجي وارد وجيمس سيدجويك هنري يد عىل ودرس الفلسفة، دراسة عىل منكبٍّا أصبح
يف تاجارت، ماك إي إم جيه الهيجيل، املذهب يعتنق الذي الفيلسوف وكان ستاوت. إف
راسل حفز الذي وهو كامربيدج. يف الشباب واملحارضين الطالب بني مؤثًرا الحني ذلك
ستيوارت وجون وهيوم وبريكيل لوك ويمثلها — الربيطانية التجريبية الفلسفة اعتبار عىل
وخصوًصا كانط فلسفة دراسة عىل ذلك من بدًال عه وشجَّ مكتملة»، «غري فلسفة — ِمل
الهيجيل للمذهب املعتنق بالفيلسوف معجبًا راسل أصبح ستاوت، تأثري وبدافع هيجل.
أعماله وكانت بعناية، أعماله يدرس فأخذ براديل، إتش إف أكسفورد، جامعة من القادم

«املثالية». باسم املعروف الفلسفي الرأي من لصورة ج تروِّ
هو ذلك وكان الشباب، معارصيه أحد كان التأثري أشد راسل يف أثَّر من أكثر ولكن
ما رسعان ولكنه راسل، شأن شأنه الهيجلية للفلسفة كمعتنٍق بدأ وقد مور، إي جي
املنطق بدافع املرء يصدقه ما كل أن يرى براديل كان حذوه. يحذَو أن راسل وأقنع نبذها،
ما الواقع وأن خارجيٍّا، مظهًرا إال ليس — األشياء عالم يف والتغري التعددية مثل — السليم
عنيد ِحسٍّ منطلق من الرأي هذا ومور راسل من كلٌّ رفض مطلقة. ذهنية حقيقة إال هو
حاول بالتحديد راسل أن ومع مختلفتني، بطريقتني ذلك بعد تطورا أنهما ومع بالتحرر.
كان منهما كلٌّ أنجزه الذي الفلسفي العمل فإن ُمرضية، بدائل عن البحث جهده بكل
املصطلحني). لهذين توضيٍح عىل لالطِّالع الثاني الفصل (انظر والتعددية بالواقعية يسلم
يف املتفوقني بني وُصنِّف راسل نجح الحًقا. جاء مور مه تزعَّ الذي التمرد ولكن
وكان ،١٨٩٣ لعام الرياضيات يف «ترايبوز» كامربيدج بجامعة الرشف درجة امتحانات
مرتبة مع املتفوقني بني وُصنِّف كامربيدج، بجامعة الرياضيات امتحانات يف السابع ترتيبه
األخالقية العلوم (كانت التايل العام يف «ترايبوز» األخالقية العلوم امتحانات يف الرشف
يكتب بدأ ثم كامربيدج). جامعة يف واالقتصاد الفلسفة مثل مواد عىل يُطلق الذي االسم
عىل األكرب التأثري له كان الذي كانط ُخَطا عىل وذلك الهندسة، أسس عىل الزمالة أطروحة
ليُقِدم حرٍّا لذلك وأصبح الرشد، سنَّ بلغ الحافلة، األحداث تلك وإبان الحني. ذلك يف آرائه
هو ذلك وكان عائلته، أبدتها التي الشديدة املعارضة من الرغم عىل ينتويه كان فعٍل عىل
بخمس تكربه الكويكرز طائفة من أمريكية فتاة وهي سميث، بريسول أليس من الزواج
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املشاعر تبادله لم أنها مع ،١٨٨٩ يف الفور عىل حبٍّا بها وهام التقاها قد كان سنوات،
أنه وأخربته اإلطالق، عىل مناسبة غري أنها راسل عائلة ورأت سنوات. بأربع ذلك بعد إال
يعانون كانوا عائلته أفراد بعض ألن منها يُنِْجب أال األحوال من حاٍل أي عىل يُستحَسن
ة مصحَّ يف مقيًما وكان ويليام، عمه من كلٍّ إىل باإلشارة ذلك عىل وبرهنوا الجنون، من
تقدمت كلما أطوارها غرابة وتزداد تهيُّؤات تنتابها وكانت أجاثا، وعمته للمرىضالعقليني،

السن. يف

حبيبة أول — الكويكرز طائفة من أمريكية وهي — سميث بريسول أليس كانت :3-1 شكل
يف سنوات بأربع ذلك بعد وتزوجها عمره، من عرشة السابعة يف كان حني بها التقى لراسل،

1.١٨٩٤

يف رشفيٍّا ملحًقا لتعيينه ترتيبات راسل عائلة اتخذت أليس، عن إلبعاده محاولة يف
التي املغريات تلبَي أن يأملون كانوا أنهم فيه شك ال ومما باريس. يف الربيطانية السفارة
الزواج. نحو تدفعه كانت التي الدوافع القرن ذلك تسعينيات يف باريس بها تعجُّ كانت
أقىص إىل فيه مؤثرًة كانت جدته عليه فرضتها التي املتزمتة البيوريتانية الرتبية ولكن

15



راسل برتراند

ت للتزمُّ نماذج وهي — الرسائل من يتَِّضح كما وذلك الخطَة، الرتبيُة تلك وأحبطت حد؛
رسالٍة يف فجاء الباريسية؛ الحياة من فيها ويشكو عائلته إىل يرسلها راسل كان التي —
يرى حوله املرء تلفت وكلما بذيئًا، مسلًكا يسلكون الجميع وجدُت باريس «يف كتبها:
يف يتحكم راسل أصبح إن وما اشمئزاًزا.» أرتجف يجعلونني إنهم الحب، لتدنيس نماذج
عروسه وكانت سنويٍّا، إسرتليني جنيه ٦٠٠ قدره طيبًا مرياثًا يتلقى (كان املالية أحواله

سعيدين. كانا البداية ويف أليس، من تزوج حتى أيًضا) الحال ميسورة
واجبات أي دون ترينيتي كلية يف ثابتة بمدة بحثية زمالة أطروحته بفضل راسل نال
اإلقامة أو كامربيدج جامعة للتدريسيف مضطرٍّا يكن لم أنه عليه ترتب مما عليه؛ مفروضة
األملانية االجتماعية الديمقراطية َدَرس حيث برلني إىل أليس مع راسل سافر ثَمَّ ومن فيها؛
إىل الكثرية وكتيِّباته كتبه بني األول وهو يؤلِّفه، كتاٍب أول هذا كان عنها. كتابًا وألَّف
تُحىص) ال التي املقاالت احتساب (دون وكتيِّبًا كتابًا ٧١ عددها بلغ إذ استثنائي؛ حدٍّ
كبري، بحثي مرشوع إنشاء فكرة له خطرت برلني، يف وجوده وأثناء حياته. إبان نُرشت
االجتماعية املسائل يتناول واآلخر الطبيعية، العلوم يتناول أحدهما — للبحث خطني يضم
هائًال». موسوعيٍّا «عمًال ليُكوِّنا املطاف نهاية يف يتضافرا أن املزمع من كان — والسياسية
معها؛ يتوافق كهذا مرشوع كان والتي الهيجلية، بالفلسفة آنذاك متأثًرا يزال ال راسل كان
لم وإن — الفلسفي راسل رأي اعرتى الذي الجذري التغري أمام صمدت الخطة ولكن
بني من والتطبيقية النظرية املسائل عن فعًال الكثري راسل كتب إذ — منهجيٍّا شكًال تتخذ

الكثرية. أعماله
املنشورة النسخة ظهرت بعام، األملانية» االجتماعية «الديمقراطية كتاب نرش وبعد
يف راسل نرش ثم الهندسة». أسس عن «مقال وعنوانها أعدها، التي الزمالة أطروحة من
صدفة، بدافع الكتاب لهذا تأليفه جاء اليبنتس». لفلسفة نقدي «عرض كتاب ١٩٠٠ عام
عن محارضات عدة ألقى كامربيدج من زميٌل لراسل كان إذ له؛ مهمة صدفة كانت ولكنها
مع بالفكرة، راسل ب فرحَّ واحد، عاٍم ملدة محله يحلَّ أن الزميل ذلك منه وطلب اليبنتس،
التي املحارضات من الكتاب ونشأ بالتفصيل. اليبنتس أعمال لدراسة بفرصة يحَظ لم أنه
ظلَّت ذلك ومع اليبنتس، لفلسفة األساسية العقائد مع يختلف راسل كان يلقيها. كان

فكره. يف مؤثِّرة منها جوانب
بالتخيل مور أقنعه اليبنتس، عن محارضات خاللها يلقي راسل كان التي الفرتة إبان
الرياضيات—وخصوًصا بفلسفة اهتمامه اكتسب وجيزة بمدة وبعدئٍذ املثالية. مذهب عن
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بفضل كبريًة دْفع قوَة — للرياضيات منطقية أسس إضافة املمكن من كان إذا ما بمسألة
باريس يف للفلسفة العاملي املؤتمر يف بيانو جيوسيبي اإليطايل املنطق عاِلم مع لقائه
أوحى ما وهو املنطق، يف معينة فنية تطورات أنجز قد بيانو كان .١٩٠٠ عام يوليو يف
أعمال يقرأ وأخذ للمنطق. الرياضيات إخضاع وهي املرجوَّة، الخطوة لتنفيذ بطرٍق لراسل
اهتمامه، فورة ويف ويطبِّقها. عها ويوسِّ فيها الواردة املناهج ن يُحسِّ بدأ ثم ِبنََهم، بيانو
تُربِهن أن املقرر من التي للنقاط كاملة مسودة كتب فحسب، أشهر بضعة غضون ويف
والتحسينات باملراجعات وانشغل الرياضيات». «مبادئ كتاب الكربى؛ أطروحاته أُوىل عىل
يف جديدة لطبعة تمهيًدا راسل كتب وحني .١٩٠٣ عام يف الكتاب نُرش ثم آخر، عاٍم ملدة
الرياضيات «أن وهي للكتاب؛ األساسية الفرضية بصحة مقتنًعا ظلَّ أنه ذكر ،١٩٣٧ عام

متطابقان». واملنطق
وذلك قط؛ بعدها تعاوده لم ١٩٠٠ عام يف راسل بها شعر التي الفكرية النشوة إن
سوداء بسحب ألقت الالحقة السنوات أثناء الشخصية حياته يف وقعت التي األحداث ألن
تلك يف أرى «كنت بعد: فيما كتب بذلك. وأخربها لزوجته، ُحبَّه َفَقَد أنه اكتشف إذ عمله؛ عىل
يجب املرء أن الطريقة) بهذه أفكر أن علمتني التي التجربة ماهية من واثًقا (لست الفرتة
ص١٥١). راسل، لربتراند الذاتية (السرية العاطفية.» العالقات يف بالحقيقة يرصح أن
عاشا التي الالحقة التسع السنوات غضون يف منهما لكلٍّ جارف بؤس يف ذلك وتسبَّب
العاطفية حياته يف ثورة تعتمل كانت تقريبًا نفسه الوقت ويف واحد. سقف تحت فيها
ألفريد السابق معلمه زوجة وايتهيد إيفيلني لها تعرضت التي املرض معاناة شهد حني
َْت تغريَّ الجزع، يعاني من يكابدها التي الشديدة العزلة يف رآها فحني وايتهيد؛ نورث
مناهضته بْدء الحًقا منها يؤرخ أخذ التي اللحظة هي تلك وكانت فجأة؛ للعالم نظرته
وظهور الجمال، تذوق حيث من إحساسمرهف ارتفاع وبدايات لألطفال، وتَوقه للحروب
سريته يف أورد وقد املطاف. نهاية يف وحيًدا يكون أن قَدُره منَّا كالٍّ بأن عميق إحساس

التجربة. لتلك مؤثًرا وصًفا الذاتية
السلوى يمنحه أن املمكن من كان الذي — الرياضيات مجال يف عمله صعيد وعىل
املرشوع ُصلب يف تناقًضا اكتشف راسل أن وهو مشابه، خطري جذري تغريُّ حدث —
الفصل يف املناسب املكان يف وأهميته للتناقض وصٌف يأتي تنفيذه. يحاول كان الذي
كان عامني، عىل تزيد ملدٍة راسل عمل توقَّف التغريُّ ذلك تأثري وبسبب أدناه. الثاني
منشغًال كان الفرتة هذه ويف يبدأ. كيف يدري ال وهو بيضاء صفحة يف خاللها يحدِّق
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«مبادئ لكتاب ثانيًا جزءًا يكون أن بقصد ألَّفه كتاب وهو الرياضيات»، «أصول بكتاب
الفنية التفاصيل املفرتضعىل الثاني الجزء هذا يحتوَي أن املقرر من وكان الرياضيات».
لعدٍد أشمل معالجٍة إىل إضافًة الرياضيات»، «مبادئ كتاب يف باختصار الواردة لألفكار
يحتاج راسل أن اتََّضح ما رسعان ولكن األول؛ الكتاب يتناولها لم التي الصعوبات من
تنبع البحتة الرياضيات كل أن «إثبات وهو املرشوع، هدف إلنجاز ذلك من أكثر هو ملا
املنطقية» بالحدود للرشح القابلة املفاهيم إال تستخدم وال بحتة منطقية مقدمات من
ذلك ومنذ الكتاب، يف معه وايتهيد تعاون راسل طلب ولذلك ص٥٧). الفلسفي، (تطوري
كان البارز. العمل هذا إلنتاج الذهنية طاقاته ُجلَّ راسل كرَّس ١٩١٠ عام وحتى الحني
الفنية؛ املادة من انطالًقا الفعلية وصياغته للكتاب الفلسفية الجوانب عن مسئوًال راسل
يف كبري بقدٍر وأسهم الرموز، مجموعات استخدام حيث من مهمة إسهامات وايتهيد وقدَّم

أخرى. نواٍح بني من وذلك الرباهني، استنباط
عام، كل أشهر ثمانية ملدة الرياضيات» «أصول كتاب يف يعمل كان أنه راسل يروي
أخريًا املخطوطة تسليم وعند يوميٍّا. ساعًة عرشة واثنتي ساعات عرش بني يرتاوح بمعدٍل
عىل هناك إىل نقلها من بد ال كان إنه حتى الحجم، هائلة كانت كامربيدج جامعة ملطبعة
خسارة بهم سيُنِزل الكتاب أن املطبعة موظفو واحتسب عجالت. بأربع حصان عربة
فأقنع فقط. املبلغ ذلك نصف ل لتحمُّ مستعدون إنهم وقالوا إسرتليني، جنيه ٦٠٠ قدرها
جنيه ٢٠٠ مقدارها منحة لصالح بالتصويت بمساعدتهما امللكية الجمعية ووايتهيد راسل
املالية املكافأة كانت وهكذا، جيبَيهما. من املتبقي املبلغ دفع من بد ال كان ولكن إسرتليني،
قدرها خسارة تكبُّد هي الهائل املرشوع هذا يف العمل من سنوات بعد عليهما عادت التي

منهما. لكلٍّ إسرتلينيٍّا جنيًها ٥٠
منه، وانطالًقا الكتاب، هذا إنجاز أثناء ففي عظيمة؛ كانت الحقيقية املكافآت ولكن
وهو امللكية للجمعية زميًال وانتُخب للغاية. املهمة الفلسفية األبحاث بعض راسل نرش
املنطق تاريخ يف مكانته خ ورسَّ استثنائيٍّا. أمًرا ذلك وكان والثالثني، الخامسة يتجاوز لم
الكثرية أنشطته مجاالت يف بعُد فيما راسل وأنجزه بارشه مما الكثري ق وتحقَّ والفلسفة.

الرياضيات». «أصول لكتاب تأليفه إياها منحه التي الرفيعة للمنزلة نيله بفضل
إذ هذه؛ الفكري الَكْدح سنوات إبان األخرى املناحي يف للخمول راسل يستسلم لم
متبنيًا للربملان نفسه ح ورشَّ التجارة، حرية عن يدافع فكان نشًطا؛ بالسياسة اهتمامه ظل
.١٩٠٧ لعام ويمبلدون دائرة يف الفرعية االنتخابات يف للنساء التصويت حق منح قضية
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وكان اإلطالق، عىل بَقبول تحظى ال قضية للنساء التصويت حق منح قضية وكانت
يدخل أن املمكن من وكان دائمة. بصفة والعنف بل لإلساءة يتعرَُّضون عنها املدافعون
ح الرتشُّ إىل سبيله يف كان إذ ذلك؛ طريق يف إلحاده يقف لم لو األمر آخر يف الربملان راسل
حملته منظِّمي معرفة ذلك دون حال ولكن ،١٩١١ عام انتخابات يف بدفورد دائرة عن
ومن الكنيسة؛ إىل التوجه يرفض وأنه الناخبني، عن إلحاده إخفاء يرفض بأنه االنتخابية

آخر. مرشًحا اختاروا ثَمَّ
وظيفة يف ترينيتي كلية عيَّنته إذ ذلك؛ بعد بكثري أكثر تناسبه فرصة سنحْت ولكن
كتاب تأليف إىل انتباهه ه ووجَّ املحارض، حياة راسل فسلك سنوات؛ خمس ملدة محارض
حتى الكتاب هذا ويظل الفلسفة»، «مشكالت كتاب وهو املرموقة، الكتب من أصبح صغري

املوضوع. هذا إىل القصرية املقدمات أفضل من اليوم
عام ففي السياسية؛ راسل ألنشطة املتوقعة غري النتائج من العاطفية العالقات كانت
الناخبني تأييد حشد يف يساعد كان أكسفورد، جامعة من بالقرب إقامته وأثناء ١٩١٠
معارف من موريل أوتولني الليدي موريل زوجة وكانت موريل، فيليب املحيل للمرشح
غرامية. عالقة إىل وتحولت التايل، العام َمرِّ عىل عالقتهما وتطوَّرت طفولته. يف راسل
من أوتولني وطالق أليس من طالقه يستلزم كان ما وهو منها، الزواج يتمنى راسل كان
وتقبَّل زنًا، عالقة عالقتهما ظلت ولذا فيليب؛ ترك يف ترغب تكن لم أوتولني ولكن فيليب.
راسل انفصل وأرستها. أليس من شديدة معارضة القت العالقة ولكن عالقتهما، فيليب
يف هذا عىل سابٍق وقٍت منذ كانا أنهما مع العرشين، القرن عرشينيات أوائل يف وأليس

عاًما. ٤٠ طوال ثانيًة يلتقيا ولم املطلََّقني، حكم
حني عيلَّ تضحك «كانت راسل: عنها وكتب قطًعا. لراسل مناسبة أوتولني كانت
وَشفتْني الحديث. يف برأيي أستبدُّ كنت وحني ت، متزمِّ أو كمحارضجامعي أترصف كنت
من حديدية بقبضة إال كبحه يمكن ال شنيع بفجور أفيض بأنني االعتقاد من تدريجيٍّا
(السرية وبآرائي» بنفيس واعتدادي أنانيتي من أقلِّل أن عىل وساعدتني النفس. ضبط

ص٢١٤). راسل، لربتراند الذاتية
البديع بالجمال أو بذاتها سواء لديه، الجمال ق تذوُّ لدوافع إشباًعا له رت وفَّ وهكذا
متأخرة صحوًة كانت إنها أي عاًما؛ ٤٠ نحو حينئٍذ يبلغ راسل كان بها. يحيط ما لكل

األثر. عميقة ولكنها
وذلك هارفرد، جامعة محارضاتيف وألقى املتحدة، الواليات راسل زار ١٩١٤ عام ويف
الخارجي». بالعالم «معرفتنا كتاب يف بعُد فيما محارضاته ونُرشت أخرى. أماكن بني من
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١٩٢٦؛ عام جون أغسطس رسمها ،(١٨٧٣–١٩٣٨) موريل أوتولني الليدي :4-1 شكل
قماش.3 عىل زيتية لوحة

بعنوان عنه قصيدة إليوت وكتب هارفرد، جامعة يف تالميذه بني من إليوت إس تي وكان
يتدحرج قد ومفزع، بل غريب أسطوري كائن أنه عىل فيها ره وصوَّ أبوليناكس»، «السيد
مصباح؛ حجاب فوق يبتسم وهو يقفز أو مقعد تحت فجأة البحر بأعشاب املزين رأسه
فإن ذلك ومع مستهرت.» جنني «مثل إليوت: يقول حسبما — يضحك أنه عىل ره صوَّ
وحش حوافر بوقع إليوت مذكًرا الظهرية، بعد فرتة كل يستهلك الحمايس» القوي «حديثه
عن أما عليه؛ قويٍّا انطباًعا براسل إليوت لقاء ترك ُصلبة. أرض فوق الخرايف القنطور

الخيار. شطائر يأكلون كانوا أنهم إال يتذكر فلم الحارضين، من غريه
— الذاتية السرية يف اسمها يرد وال — مضيفه ابنة أحبَّ لشيكاجو راسل زيارة أثناء
يتمكَّنا حتى إنجلرتا يف به تلحق كي العدة ا وأعدَّ مور. برين كلية يف طالبة آنذاك وكانت
كانت األوىل العاملية الحرب ولكن فعًال، الفتاة سافرت وقد أليس. يطلِّق أن بعد الزواج من
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يف الحماسية مشاركته لكن نفسية، بصدمة راسل أصاب مما الحني؛ ذلك يف اندلعت قد
إليه زيارتها كارثة وتفاقمت تجاهها. مشاعره محو إىل أدَّت للحرب املناهضة األنشطة
بندٍم املحزنة القصرية القصة هذه الذاتية سريته يف راسل ويرسد بالجنون. بإصابتها

األلم. ملؤه

هارفرد جامعة يف راسل طالب أحد — (١٨٨٨–١٩٦٥) إليوت إس تي كتب :5-1 شكل
مزين رأسه أسطوري كمخلوق فيها ويظهر أبوليناكس»، «السيد بعنوان عنه قصيدة —

قنطور.4 حوافر وله البحرية باألعشاب

من يكن فلم كبرية؛ ِسنُّه كانت إذ ًدا؛ معقَّ الحرب اندالع عىل راسل فعل رد كان
ألسباب العسكرية للخدمة الرافض موقف يف قط يكن لم لذلك محاربًا؛ يصبح أن املمكن
— ستاريش ليتون مثل — املوقف هذا اتخذوا ممن معارفه من عدٌد (ترك أخالقية.
جارسينجتون.) يف أوتولني عزبة يف وقتهم يمضون وراحوا اإلجبارية الزراعية واجباتهم
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ضعًفا يُِكنُّ راسل كان إدوارد، امللك عهد عارصوا الذين املثقفني من الكثري شأن وشأنه
بحكم األملانية الكتب يقرأ وكان بطالقة، األملانية يتحدث كان األملانية. والثقافة أملانيا تجاه
وطنيٍّا أيًضا كان ولكنه األملانية. السياسة عن وكتب هناك أقام أن له وسبق الطبع،
يكن ولم أمتلكها.» عاطفة أقوى يكون يكاد إنجلرتا «حب أن مرة ذات كتب إذ متحمًسا؛
التأييد أشدَّ النازية ضد الحرب أيَّد إنه إذ مطلقة؛ مناهضًة الحروب مناهيض من كذلك
مبدأٍ بدافع يكن لم ١٩١٤ عام يف الحرب اندالع أن يرى وكان قرن. بربع ذلك بعد
تسبَّبت التي هي السياسيني حماقة إن بل فوائد، بأي تبرش تكن لم الحرب وأن معني،
ُسًدى. الشباب حياة فيها تضيع عارمة فوىض يف بالحضارة بالزجِّ تهدد وإنها فيها،
الغضب هذا وكل الجنون هذا «كل القتال: اندالع عقب األمة إىل هة موجَّ رسالة يف وكتب
املسئولني من مجموعة فيه تسبَّبْت وآمالنا، حضارتنا أصاب الذي املشتعل املوت هذا وكل
الخيال سعة من مجرَّدون وكلهم أغبياء، ومعظمهم مرفهة، حياة يعيشون الذين الرسميني
بسيًطا انتقاصولو أي منهم أيٌّ يتحمل أن من بدًال الحرب تندلع أن واختاروا والعاطفة،

بالده.» كرامة من
حرب حيال كانت مثلما تماًما الوقت، ذلك يف ثاقبة الحرب بشأن راسل بصرية كانت
ضحيتها راح التي الفظيعة املجازر تكن لم قرن. بنصف ذلك بعد اندلعت التي فيتنام
بشعة عواقبها وأن محتومة، أنها راسل رأى ذلك ومع بعُد، بدأت قد الخنادق يف الجنود
عسكرية عملية هناك بأن يتنبَّئُوا أن حينئٍذ القليلني سوى يستطع لم الطويل. املدى عىل
القرن، لبقية كامنة أو فعلية حرٍب يف العالم معظم تستدرج أن لها وُمقدَّر بدأت قد
خاطئًا توجيًها الهائلة املوارد وتوجيه الضحايا، من املاليني عرشات سقوط عنها وسينتج
من فتًكا وأشدُّ أخطر تطويرها يف جديدة خطوة كل العسكرية، التكنولوجيا تطوير إىل
واملحرقة والنازية بالبلشفية ١٩١٤ عام يف يتنبَّأ أن بالطبع راسل يستطع لم تسبقها. التي
زادت التي القومية والنزعة الباردة، والحرب النووية واألسلحة (الهولوكوست)، النازية
القائمة للغرية املسببة الفجوة حفزتها التي واألصولية العاملية، األسلحة تجارة غلوائها من
معناه الحرب اندالع بأن له أوحى يقٌظ حسٌّ لديه كان ولكن والفقرية. الغنية الدول بني
الكوارث من طويلة عقود وأتت ما؛ نوٍع من لكارثٍة مصاريعها عىل انفتحت األبواب أن

تماًما. ع توقَّ كما
به اتَّسمت وما الحرب، يف املشاركة البلدان يف للحرب الشعبي الدعم أيًضا روَّعه
وهي للدماء»، والتعطش الكراهية «لغرائز العنان وإطالق البدائية» «الرببرية طابع من
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ما أسوأ وكان مناهضتها. عىل الحضارة ُجبلت التي — هو أشار كما — نفسها العنارص
راسل يستطع لم ومعارفه. أصدقائه غالبية عىل نفسها االنفعاالت هذه ظهور هو األمر يف
فيها يؤيد ُخطبًا، ويُلقي مقاالٍت يكتب كان الحرب سنوات فطوال األيدي؛ مكتوف الوقوف
ويف للتجنيد. ال وجماعة الديمقراطية القيادة اتحاد صورة يف للحرب املنظمة املعارضة
أصبحوا ممن إنجلرتا يف املقيمني األملان بني فيما خريية أنشطة يؤدِّي أخذ الحرب بداية
األنشطة هذه أداء إىل الحاجة تستمرَّ ولم بالدهم. عن السبل بهم تقطعت أن بعد معوزين
ووضعهم اعتقالهم جرى ما رسعان املعادية البلدان مواطني ألن نظًرا طويًال؛ الخريية

الجربية. اإلقامة رهن
اللورد بعُد فيما (وأصبح ألني كليفورد يُدعى شابٍّا للتجنيد ال جماعة قائد كان
مجال يف نشاطه عن َ التخيلِّ لرفضه مرة من أكثر ُسجن قد وكان هريتوود)، أوف ألني
ماليسون، كونستانس بالليدي راسل التقى ألني، محاكمات إحدى ويف الحرب. مناهضة
املناهضللحرب النشاط يف تشارك وكانت أونيل، كوليت هو شهرتها اسم كان ممثلة وهي
املظاريف َملء يف النهار ساعات وتقيض املرسح يف أمسياتها تقيض وكانت األخرى، هي
من إليه يهرب مالذًا هدوئها يف راسل وجد إذ عشيَقني؛ االثنان أصبح الجماعة. مكاتب يف

الحرب. زمن إبَّان الرصاع قسوة
١٩١٦ عام ففي املناهضللحرب؛ لنشاطه القانون طائلة تحت مرات عدة راسل وقع
جنيه ١٠٠ قدُرها غرامة بدفع عليه وُحكم كتبه، مقاٍل بسبب قضائية دعوى عليه ُرفعت
أصدقاءه ولكن متعلقاته، عىل بالحجز املحكمة فقضت الدفع؛ رفض ولكنه إسرتليني.
ُمنع وبعدئٍذ اتخذه. الذي املوقف تأثري أبطل مما إليه؛ وأعادوها فاشرتَْوها كرماء كانوا
(وافرتض ساحلية منطقة أي وخصوًصا بريطانيا، يف عسكرية منطقة أي دخول من
ورفضت املعادية). للغواصات إشارات إرسال من منعه هو ذلك يف السبب أن ساخًرا هو
١٩١٨ عام ويف .١٩١٦ عام يف أمريكا إىل السفر حاول حني سفر جواز منحه السلطات
قد أوروبا إىل القادمة األمريكية القوات أن فيه كتب مقاٍل بسبب أشهر ستة ملدة ُسجن
بالدها. يف األمريكية القوات ذتها نفَّ أن سبق مهمة وهي اإلرضابات، فضِّ يف تُستخدم
وضعوه إليرل) أًخا املرء يكون أن املفيد من أنه متهكًما (أقرَّ االجتماعية عالقاته وبفضل
يُسمح وكان وحده، له مخصصة زنزانة يف يقيم كان إنه أي السجن؛ من األوىل الشعبة يف
للفلسفة «مدخل — واحًدا كتابًا وأنتج ويكتب، يقرأ كان ثَمَّ ومن بكتب؛ باالحتفاظ له
العروض من عدٍد إىل إضافًة — العقل» «تحليل — آخر كتاٍب وبدايات — الرياضية»
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الواضح من أصبح حني وذلك ،١٩١٨ عام من سبتمرب يف رساحه وأُطلق واملقاالت. النقدية
أوزارها. تضع أن عىل شارفت الحرب أن

به. إضافية عقوبة إنزال يف القانون مع راسل خاضها قصرية معركة أول تسببت
مسئولية فتوىل الحرب؛ يف للمشاركة ذهبوا قد ترينيتي كلية يف الشباب املحارضين كل كان
نشاط تجاه شديد بعداء يشعرون هؤالء وكان سنٍّا. األكرب الرجال من حفنٌة الكلية شئون
كُمحارض. منصبه من لحرمانه تصويتًا أجَرْوا بإدانته، علموا وحني بالحرب. املتعلق راسل
فكتب الطريقة؛ بهذه راسل معاملة من باالستياء إتشهاردي جي الرياضيات عالم وشعر
أوزارها، الحرب وضعت أن بعد الشباب املحارضون عاد وحني حدث. ملا رسًدا بعُد فيما
راسل اهتمامات كانت الوقت ذلك بحلول ولكن منصبه، إىل راسل إلعادة تصويتًا أجَرْوا

البالد. خارج إىل تُوجهه
األدبي؛ نشاطه مدى اتساُع الحرب بسبب راسل انتابت التي الجمة التغريات بني من
البناء إلعادة «أسس كتاب وهما: السنوات، هذه إبَّان فلسفيَّني غري كتابنَي أنتج فقد
،١٩١٦ عام يف ونُرش البرش؟») يحارب «ملاذا املتحدة الواليات يف عنوانه (وكان االجتماعي»
كتبه باكورة الكتابان هذان وكان ،١٩١٨ عام يف ونُرش الحرية»، إىل «الطريق وكتاب
يُلقي راسل كان وأخالقية. وسياسية اجتماعية مسائل تتناول التي الرائجة األخرى
،١٩١٦ عام يف املحارضات من كسلسلة االجتماعي» اإلعمار إعادة «مبادئ كتاب محتويات
يصبح أن يُفرتض كان ما يف معه وبدأ لورانس إتش بدي راسل التقى األثناء تلك ويف
البداية يف عدائيٍّا. لورانس أسلوب أصبح ما رسعان ولكن مشرتك، كتاب تأليف مرشوع
املناهض نشاطه بأن إليه هة املوجَّ لورانس اتهامات من شديًدا انزعاًجا راسل انزعج
لورانس أن يظن كان ألنه البرش؛ كراهية من عنيفة مشاعر يُخفي قناًعا كان للحرب
املسعورة اللهجة ذات لورانس رسائل ولكن البرشية، للطبيعة عميق بفهم يتمتع كان
السياسية لورانس ميول يكتشف راسل جعلت حدتها، تتزايد أخذت والتي والالذعة،

بينهما. الصلة وانقطعت الالعقالنية، للفلسفة وعبادته الفاشية
كتابنَي تأليف عىل — ذكرت كما — عكف ،١٩١٨ عام يف السجن يف راسل كان حني
من سلسلة ألقى إنه إذ ذلك؛ قبل بدأت قد كانت الفلسفة إىل عودته ولكن فلسفيَّني.
املنطقية»، الذرية مذهب «فلسفة بعنوان ١٩١٨ عام من األوىل الشهور يف املحارضات
وبكرمه مونيست. ذا اسمها دورية من متعاقبة أعداد يف قصرية بمدة ذلك بعد ونُرشت
ملدٍة يديه عىل تتلمذ الذي فيتجنشتاين، للودفيج أفكاره راسل نسب عنه، املعروف املفرط
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راسل محارضات يف الواردة األفكار معظم فإن الواقع، يف الحرب. قبل كامربيدج يف قصرية
كما ولكن طويلة؛ بمدٍة بفيتجنشتاين يلتقَي أن قبل أنتجها التي األعمال يف واضحة كانت
فيتجنشتاين ألَّفه كتاٌب وهو — فلسفية» منطقية «دراسة فيتجنشتاين كتاب من نالحظ
األفكار هذه ناقشا قد االثنني فإن — النمساوي الجيش يف الجبهة عىل مجنًدا كان حني
يف محبسه من فيتجنشتاين من رسالة راسل ى تلقَّ الحرب. قبل االستفاضة من بيشءٍ
أن وبعد فلسفية». منطقية «دراسة كتابه عىل فيها يُطلعه إيطاليا، يف لألرسى معسكر
قدَّم لذا ذلك؛ يف فشل ولكنه كتابه، ينرش أن حاول فيتجنشتاين، رساح اإليطاليون أطلق
مقدمة كتابة عىل معه اتَّفق أن بعد الكتاب بنرش النارشين أحد وأقنع املساعدة، له راسل
حصوله تدبري أهمها ومن — مرات عدة فيتجنشتاين إىل مهمة مساعدات راسل قدم له.
بني الصلة انقطعت ذلك ومع — بعرشسنوات ذلك بعد ترينيتي كلية يف بحثية زمالة عىل

شديدة. وفلسفية مزاجية خالفات بسبب الرجلني
كلية يف تخرَّجت شابة املرة هذه أحبها من وكانت أخرى، مرًة الحب يف راسل وقع
وعادت وحده، السوفييتي االتحاد منهما كلٌّ زار ١٩٢٠ عام ويف بالك. دورا تُدعى جريتون
حياله. بالعداء يشعر وهو راسل عاد فيما له، متحمسة وهي السوفييتي االتحاد من دورا
يمنعهما لم ذلك ولكن بسببه. ودورا هو وتشاجر البالشفة، عن الذًعا كتابًا راسل ألَّف
كأستاذ هناك عام لقضاء دعوة راسل ى تلقَّ إذ ١٩٢١؛ عام يف الصني إىل مًعا السفر من

بكني. يف زائر
الصني. يف مدة أي يقضون ممن الكثريين شأن ذلك يف شأنه الصني، راسل أحب
الصينيني عىل شاعري طابع إضفاء إىل يميل كان الكثريين، هؤالء أغلب شأن وشأنه
بكل االستمتاع عىل وقدرتهم وبحكمتهم به يتمتعون الذي الفكاهة بحس وأشاد أنفسهم.
مدى يدرك لم ما نحٍو عىل ولكنه والعلم. للثقافة التحرض الشديد وحبهم جميل هو ما
الصني تقهر العتيقة التقاليد كانت كيف وال الكبري، البلد ذلك يف الناس غالبية حياة قسوة
نصحه طلبوا الذين للكثريين كناصٍح نفسه ب يُنصِّ أن رفض هناك إقامته وأثناء وتُِعيقها.
فقرها من الخروج للصني بها يتسنَّى التي الكيفية وعن وتفكريهم، حياتهم طريقة بشأن
يزور ديوي جون األمريكي الفيلسوف كان منه. تعاني كانت الذي اإلقطاعي واالضطراب
أنَّ عنه نتج مما املوضوعات؛ هذه كل يف يتحدث أن يرتدد ولم نفسه، الوقت يف الصني
الصني؛ يف القوة شديد الحكماء مرياث إن راسل. ذكرى من أقوى تأثري ذات تزال ال ذكراه
عن آراءه فيه يعرض كتابًا راسل ألَّف البلد. هذا إلفادة فرصة راسل من ضاعت ثَمَّ ومن
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براسل التقت جريتون. كلية يف متخرجة شابة (١٨٩٤–١٩٨٦) بالك دورا كانت :6-1 شكل
سبتمرب يف إال بالزواج عرضه تقبل لم دورا ولكن اآلخر، منهما كلٌّ وأَحبَّ ،١٩١٦ عام يف

راسل.1 وكاثرين راسل جون هما طفلني، وأنجبا .١٩٢١ عام

مثل الصني عن بعيد بلٍد يف الحق وقٍت يف نُرش الذي الكتاب هذا أن بَيَْد ومستقبلها، الصني
من بدًال منه. يسمعوها أن يأملون ضيوفه كان التي النبوءات عن بديًال يصلح لم إنجلرتا

الريايض. املنطق عن محارضات راسل عليهم ألقى ذلك،
وكاد ُشعبية بنزلة أصيب إذ شديًدا؛ مرًضا َمِرض بكني، يف راسل إقامة نهاية وقرب
وهكذا راسل؛ وفاة خرب أُعلن اليابانيني الصحفيني لبعض الزائد س التحمُّ وبسبب يموت.
تبشريية دورية يف ظهر واحد سطٍر من نعيًا أيًضا وقرأ بنفسه، نعيه يقرأ أن له أتيح
ليتنفسوا التبشريية للبعثات الفرصة سنحت قد «ها يقول: وكان خاصة، بصفة أضحكه

راسل.» برتراند السيد وفاة خرب لسماع َعداء الصُّ
عام سبتمرب يف ودورا راسل تزوج لذا الطالق؛ عىل أخريًا وافقت قد أليس كانت
جون األول بابنهما وجيزة بمدة بعدئٍذ ُرزقا ما ورسعان إنجلرتا، إىل عودتهما عند ١٩٢١
لعضوية مرتني راسل ترشح كيت. عليها أطلقا بابنٍة بسنتني ذلك بعد وُرزقا كونراد،
و١٩٢٣، ١٩٢٢ عاَمي يف وذلك تشيليس، منطقة يف العمال حزب عن كمرشٍح الربملان
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رزقه؛ كسب إىل بحاجة وكان األرسية؛ املسئوليات إلحاح تحت ينوء كان يُفز. لم ولكنه
عىل واالنكباب الربملانية، السياسية املشاركة فكرة عن أخرى مرًة التخيل إىل دفعه مما
يف موجودًة ربًحا الجامعي التدريس أوساط أكثر وكانت الجامعة. يف والتدريس الكتابة
من وكان العرشين. القرن من العرشينيات خالل مرات أربع فزارها املتحدة، الواليات
أُوِمن و«ما الذرات» باء و«ألف النسبية» باء «ألف كتب نرشها التي الرائجة الكتب بني
وحققت بالسعادة». و«الفوز واألخالق» و«الزواج متشككة» و«مقاالت الرتبية» و«عن به»
ما بسبب غالبًا ذلك وكان به، التشهري يف بعضها وتسبَّب ماليٍّا، نجاًحا الكتب هذه بعض
ظهر إذ أيًضا؛ الفلسفة راسل يهمل لم الجنسية. األخالقيات عن ليربالية آراء من تحتويه
ُوجهت وقد ١٩٢١؛ عام يف — السجن يف وهو تأليفه بدأ الذي — العقل» «تحليل كتابه
١٩٢٧ عام يف ونُرشت ،١٩٢٥ عام كامربيدج يف تارنر» «محارضات إللقاء الدعوة إليه

للفلسفة». «موجز بعنوان تمهيديٍّا دراسيٍّا كتابًا كذلك وأنتج املادة». «تحليل بعنوان
عاطفي «محور ب طفاله أمدَّه راسل. يراود كان طاملا تَوًقا األطفال مجيء أشبع
اشرتى العرشين. القرن من العرشينيات عقد لبقية األبوية االهتمامات يف استغرقه جديد»
سن وكيت جون بلغ وحني الصيفية، العطالت األرسة فيه تقَيض حتى كورنوول يف بيتًا
األفضل النحو عىل األطفال يتعلم حتى تخصهما مدرسة إنشاء ودورا راسل قرَّر املدرسة،
الجنوبية، التالل يف راسل أخو يملكه الذي الريفي القرص واستأجرا نظرهما. وجهة من
ويقع كبريًا، القرص كان تقريبًا. نفسها السن يف كلهم طفًال ٢٠ يرتادها مدرسة وأسسا
وأشجار الزان بأشجار تعجُّ والتي البكر، الغابات أرايض من فدان ٢٠٠ مساحة عىل
الغزالن. فيها بما الربية، الحياة أشكال مختِلف من كائنات تجوبها وكانت الصنوبر،

جميًال. نفسه القرص من املنظر وكان
التجربة فشلت املدرسة، به تتمتع الذي الساحر الريفي واملوقع املثاليات هذه كل ومع
إليه يسعى الذي الهدف وكان تكاليفها، تغطية من قط املدرسة تتمكن لم إذ النهاية؛ يف
ذهابًا األطلنطي املحيط عرب والسفر الرائجة، الصحفية واملقاالت الكتب تأليف من راسل
دعم هو — البحرية الرحالت يكره كان أنه مع — محارضات إللقاء جوالت يف وعودة
ولكن أمريكا، يف محارضات إللقاء بجولة أيًضا دورا قامت األول. املقام يف املدرسة
واجهت التي الصعوبات بني من أنه واتَّضح املدرسة. إدارة كانت األساسية مسئوليتها
تطبيق يمكنهم معلِّمني عىل ودورا راسل يعثر لم إذ املدرسة؛ موظفي طاقم املدرسة
االنضباط؛ يحكمها التي بالحرية السماح تشمل املبادئ تلك وكانت باستمرار، مبادئهما
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تقول كانت ادِّعاءات من بالرغم وذلك للصغار، فوضويٍّا مكانًا راسل مدرسة تكن لم إذ
املجال يُفسح أن شأنه من باالنطالق لألطفال «السماح بعد: فيما راسل وكتب ذلك؛ عكس
يمنع ال بالدنيا؛ أشبه هي مدرسة فأي الضعفاءَ؛ األقوياءُ فيه يرعب العنف، يسوده ملكان

حكومة.» وجوُد إال فيها الوحيشَّ العنَف
األطفال من مرتفعة نسبة تجتذب كانت املدرسة أن األخرى الصعوبات ومن
يف اضُطروا ولكن أخرى، مدارس إىل إرسالهم أمورهم أولياء حاول الذين املشاغبني،
هؤالء قبلوا املال، إىل بحاجة وزوجته راسل كان وملا التجريبية. املدارس تجربة إىل النهاية

املدرسة. إدارة يف شديدة صعوبة يف تسبَّب وجودهم أن اكتشفا ولكنهما األطفال،
اآلخرون التالميذ كان راسل. أطفال عىل ذلك تأثري هو األمر يف ما أسوأ كان ذلك ومع
املدرسة، يديران والَديهما ألن حقٍّ وجه دون تفضيلية معاملة يَان يتلقَّ طفَليه أن يظنون
منهما محاولٍة يف اآلخرين، مع املساواة قدم عىل يعامالهما أن حاوال ودورا راسل ولكن
تألََّما وكم األمر، واقع يف والَديهما من وكيت جون حرمان يف ذلك وتسبَّب عادَلني، ليكونا
اإلحراج» محلها وحل «تبددت األرسة حياة يف فرحة أول فإن راسل، وصف حد وعىل لذلك.

ص٣٩٠). راسل، لربتراند الذاتية (السرية
التعليم عىل معقودة آمال العالم سادت األوىل العاملية الحرب أعقبت التي السنوات يف
اإلمرباطورية لسقوط كان حيث املثال، سبيل عىل النمسا، ففي العالم؛ وجه لتغيري كطريقة
املدارس يف التدريس الشباب املثقفني من الكثري امتهن مدمر، تأثري املجرية النمساوية
كان بينهم. من فيتجنشتاين ولودفيج بوبر كارل وكان جديد. من البرش بناء يف أمًال
للتدريس الواقعية التفاصيل ولكن مبارشة. غري بطريقٍة االتجاه هذا إىل منتميًا راسل
عن وتخلَّْوا وهمه، من يُِفيق معظمهم جعلت ما رسعان البرشية الطبيعة تعقيد ومدى

التدريس. مهنة
إيرل، لقب عنه راسل وورث فجأة، — فرانك — راسل شقيق تُويفِّ ١٩٣١ عام ويف
كنفقة سنويٍّا إسرتليني جنيه ٤٠٠ يدفع بأن يقيض والتزاًما أخيه ديون أيًضا وورث
اليشء، بعض ساخًرا إيرل لقب من موقفه كان السابقات. الثالث أخيه زوجات لثاني
حق من إياه منحته ما استغالل أهمها كان طرق، بعدة استغالله يف يمانع يكن لم ولكنه
املستقلة آلرائه املمكن من كان فهناك والعقد؛ الحل أهل دوائر منابر إىل تلقائيٍّا الدخول
يكن لم ولكنه األثر. أكرب لها يكون أن السائدة الراسخة واملعتقدات األفكار تنتقد التي
الطبقي للنظام االحتقار من شيئًا يُِكنُّ وكان اللوردات، مجلس جلسات حضور من يكثر

الربيطاني.
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املدرسة بسبب التوتر وطأة تحت ينوء راسل زواج كان تقريبًا التوقيت هذا ويف
راسل يكن ولم فيها. ينغمسان الزوجني كال كان التي املتعددة الغرامية والعالقات
عن مسئوًال يكون أن يف يرغب يكن لم ولكنه غرامية، عالقات لدورا يكون أن يف يعارض
وُسجلت أمريكي، عشيق من بطفلة دورا حملت العالقات. لتلك ثمرًة يأتون أطفال أي
يف باسمه مسجلة بعُد فيما وجدها حني ولكنه راسل؛ ابنة باعتبارها البداية يف الطفلة
من اسمها لشطب قانونية إجراءات اتخذ النبالء، أسماء عىل يشتمل الذي ديربيتس كتاب

الساللة. نقاء عىل بالحفاظ تتعلق دوافع يملك إذْن راسل كان الكتاب.
عن فضًال دورا، عن وانفصاله املدرسة بسبب نكبات من براسل حلَّ ما أعقاب ويف
عيشه كسب إىل بحاجة يزال ال راسل كان أخيه، عن ورثها التي اإلضافية املالية األعباء
أمريكا يف هريست بصحف راسل جمعت التي املجزية العمل عالقة انتهت قلمه. نتاج من
كل تكريس إىل اضُطر ولذا الَعقد؛ ذلك أوائل يف — فيها عموًدا يكتب راسل وكان —
١٩٣٤ عام ويف العلمي»، «االسترشاف كتاب نرش ١٩٣٢ عام ويف الكتب. لتأليف طاقته
والتنظيم «الحرية بعنوان وهو السيايس، التاريخ يتناول وهو كتبه، أفضل من كتابًا نرش
«أين كتاب ١٩٣٦ عام ويف الكسل»، مديح «يف كتاب ١٩٣٥ عام ونرشيف .«١٨١٤–١٩١٤
بعض مع للحرب املناهض اتجاهه عىل التأكيد أعاد الكتاب هذا ويف السالم؟» إىل الطريق
كان الكتاب هذا نرش توقيت بحلول ولكن العاملية. الحكومة بفكرة والتزامه التحفظات
— وخصوًصا الحرب، مناهضة حركة عىل أكرب تحفظات وجود رضورة قبُل من أدرك قد
— السابقة األعوام ثالثة أو العامني مدى عىل أملانيا شهدتها التي األحداث من تبنيَّ كما
العاملية الحرب اندالع وقت وبحلول النازية. مثل للغاية» ر «منفِّ أنه رأى خطٍر مواجهة يف

تحفظات. بال تكون أن يجب هتلر مقاومة أن قرَّر قد كان الثانية
من يتألف والَديه لحياة سرية وهو أمبرييل»، «أوراق كتاب راسل نرش ١٩٣٧ عام يف
كان التي الجريئة باآلراء معجبًا كان ألنه «مريح»؛ العمل هذا أن يرى كان أجزاء. ثالثة
واملفعم الرحب العالم إىل بالحنني يشعر وكان تماًما، معها متفًقا وكان والداه يعتنقها
تعاون كانت آرائهما. عن دفاًعا فيه يناضالن كانا الذي — لراسل يبدو كان —هكذا باألمل
كانت — شابة امرأة «١٨١٤–١٩١٤ والتنظيم «الحرية كتاب ويف الكتاب هذا يف راسل
— ١٩٣٦ عام يف الثالثة زوجته ثم عشيقته، أصبحت ثم سابًقا، مدرسته يف معلمة تعمل
يَاه سمَّ بابٍن، ُرزقا ١٩٣٧ عام ويف «بيرت»). عادًة تُدعى (وكانت سبينس باتريشا تُْدَعى
من مقرًرا يدرس راسل كان حيث أكسفورد جامعة من بالقرب منزٍل إىل وانتقال كونراد.
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آير. جيه إيه بينهم من الشباب، الفالسفة من مجموعة مع مناقشات ويعقد املحارضات
التي محارضاته وتحوَّلت ،١٩٣٨ عام يف جديد» اجتماعي تحليل «القوة، كتاب نرش ثم
كتابه إىل — البداية يف وحقائق» «كلمات بعنوان كانت التي — أكسفورد جامعة يف ألقاها

.١٩٤٠ عام ونُرش والحقيقة»، املعنى وراء «ما بعنوان التايل، الفلسفي
أستاذ منصب لتسلُّم أمريكا إىل وكونراد بيرت زوجته مع راسل سافر ١٩٣٨ عام
كان — أذكياء وزمالء طالب مع هناك منشطة مناقشات وعقد شيكاجو. جامعة يف زائر
الفلسفة، قسم رئيس مع وفاق عىل يكن لم ولكنه — كارناب رودولف الزمالء بني من
العام أواخر ويف سيئ.» طقس ذات بغيضة «مدينة بأنها ووصفها شيكاجو، يكره وكان
يف يُدرِّس راسل كان بكثري. ألطَف طقسها وجد حيث كاليفورنيا؛ إىل راسل أرسة انتقلت
عطلة لقضاء وكيت جون جاء ١٩٣٩ عام صيف ويف أنجلوس. لوس يف كاليفورنيا جامعة
يف راسل أدخلهما لذلك إنجلرتا؛ إىل عودتهما دون حال الحرب اندالع ولكن كاليفورنيا، يف

كاليفورنيا. جامعة
يف الرضا من أقل بقدٍر يشعر راسل كان كاليفورنيا، يف املرشق الطقس وبرغم
يكونوا لم والطالب املوظفني ألن شيكاجو؛ يف شعوره عليه كان عما كاليفورنيا جامعة
بعد ولذلك، راسل؛ نظر وجهة من كبري حدٍّ إىل الطبع سيئ الجامعة رئيس وكان مؤهلني،
ولكن نيويورك. أوف كوليدج سيتي كلية يف أستاذ منصب لشْغل عرًضا َقِبل واحد، عام
أول وكان والفجور. اإللحاد بسبب فضيحة حوله ثارت منصبه، تسلُّم من يتمكن أن قبل
بكل الكاثوليكيون ونقلها األسقفية، الكنيسة من أسقًفا هو الفضيحة رشارة ر فجَّ من
الكلية. ستدخل كانت طالبة أم رفعتها قضائية دعوى بسبب أنباؤها وذاعت حماس،
عفة عىل خطريًا سيكون الكلية يف راسل وجود إن — كاي السيدة وتُدعى — األم وقالت
مرفوعة كانت الدعوى ألن املحكمة؛ يف نفسه عن الدفاع من راسل يتمكَّن ولم ابنتها.
راسل أعمال كاي السيدة محامي ووصف فيها. طرًفا هو يكن ولم نيويورك بلدية ضد
األفق، بضيق وتتسم وماجنة، للشهوة، ومثرية وَشِبقة، وشهوانية، وداعرة، «فاسقة، بأنها
يف ذكر راسل أن الوصف هذا أسباب من وكان األخالقية.» القيمة من ومجردة وكاذبة،
األيرلندي القايض ق وتفوَّ االستمناء. عىل الصغار األطفال عقاب ينبغي ال أنه له كتاٍب
لراسل. املوجه االتهام يوجز وهو كاي السيدة محامي عىل راسل وذم سبِّ يف الكاثوليكي

طبًعا. كاي السيدُة القضيَة وربحت
راسل ضد بأكملها نيويورك ووالية نيويورك مدينة تأليب يف القضية تتسبب ولم
نيويورك، يف وظيفته من طرده وبعد ضده. بأكملها البالد تأليب يف تسببت بل فحسب،
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ولم التدريس، مجال يف وظيفة بمنحه يقبل آخر مكان أي يجد أن البداية يف يستطع لم
الحرب لظروف ونظًرا فيها، عمود كتابة عليه تعرض جريدة أي يجد أن كذلك يستطع
بالده خارج السبل به تقطَّعت وهكذا إنجلرتا؛ من املال عىل الحصول املستحيل من كان

يعولها. أن عليه أرسة عن مسئول وهو للرزق، مورد دون
للتدريس كريمة دعوة إليه هت وجَّ إذ أوًال؛ هارفرد جامعة املعضلة هذه من راسل أنقذ
هواة من وكان بارنز، د. يُدعى فيالدلفيا، مدينة من مليونري أنقذه ثم ،١٩٤٠ عام يف فيها
منح الفنون. تاريخ لدراسة األول املقام يف مخصصة مؤسسة وصاحب الفنية القطع جمع
راسل وجدها التي األمور ومن املؤسسة. للتدريسيف خمسسنوات مدته عقًدا راسل بارنز
فرنسية لوحاٌت جدرانها عىل معلَّقًة كانت محارضاته فيها يُلقي كان التي القاعة أن مسلية
كان األكاديمية. الفلسفة مع يتناسب ال ذلك أن يعتقد كان أنه بَيَْد عراة، أشخاًصا تصور
إخطار فجأة فأصدر لديه؛ العاملني املوظفني مع بالتشاجر ويُشتَهر األطوار غريب بارنز
سيئة — رأيه يف — كانت راسل محارضات ألن راسل؛ عقد مدة نصف من أقل بعد فصل
وأصبح الغربية»، الفلسفة «تاريخ بعنوان ككتاب بعدئٍذ املحارضات هذه نُرشت اإلعداد.
دعوى راسل ورفع واملايل. الشعبي املستويني عىل كبري بفارق نجاًحا راسل كتب أكثر
نافلة ومن القضية. وربح ليقرأها، للقايض املخطوطة وأعطى العقد، لخرق بارنز عىل
بيشءٍ يشعر املرء يجعل حدٍّ إىل مخترصة الشهري الكتاب هذا من أجزاء توجد أنه القول
رائعة شاملة دراسة عن عبارة أخرى نواٍح من ولكنه فيالدلفيا. مليونري مع التعاطف من
الفكر بوضع الكتاب ويتميَّز القراءة، سهل ممتع بأسلوب تتَّسم الغربي الفكر تتناول
ويظهر بكتابته، استمتع راسل أن الواضح من مفيد. نحٍو عىل التاريخي سياقه يف الغربي
مواطن يدرك كان أنه الكتاب عن الالحقة تعليقاته تُْظِهر كما الكتاب، يف االستمتاع هذا

فيه. القصور
مور برين كلية مكتبة يف الغربية» الفلسفة «تاريخ كتاب يف العمل راسل استكمل
الذي فايس، بول الجامعي األستاذ َكَرم إىل ذلك يف الفضل ويعود بارنز. عن انفصاله بعد
من إذٍن عىل الحصول ينتظر راسل كان حني وذلك الكلية، يف للعمل لراسل الدعوة ه وجَّ
فرصة راسل عىل ترينيتي كلية عرضت إنجلرتا. إىل للعودة واشنطن يف الربيطانية السفارة
وأنقذه يواجهها، كان التي الصعوبات من راسل أنقذ مما الزمالة؛ درجة عىل الحصول
راسل عودة وقبل الغربية». الفلسفة «تاريخ كتاب يُحِرزه كان الذي الهائل التقدم كذلك
راسل أمىض األطلنطي، املحيط تجوب كانت التي األملانية الغواصات أخطار وسط بحًرا
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جوديل وكريت أينشتاين مع مناقشات له كانت حيث برينستون، جامعة يف قصرية مدة
كامربيدج، جامعة يف راسل درَّس التالية، القليلة السنوات مدى وعىل باويل. وفولفجانج
نطاقها اإلنسانية: «املعرفة وكتاب ١٩٤٥ عام يف الغربية» الفلسفة «تاريخ كتاب ونرش
أصيب وقد لراسل، الفلسفية األعمال آخر هو الكتاب هذا كان .١٩٤٨ عام يف وحدودها»
إىل ذلك ونسب الفلسفية. األوساط من محدوًدا اهتماًما الكتاب ى تلقَّ حني أمل بخيبة
عام ويف ذلك. بعد ولفرتة آنذاك فيتجنشتاين أفكار بها تحظى كانت التي الهائلة الشعبية
حصل التي الزمالة ت تغريَّ — نالها التي الرفعة» «أوج بأنه وصفه عام وهو — ١٩٤٩
للحصول واختري تدريس، واجبات ل تحمُّ دون الحياة مدى زمالة إىل ترينيتي كلية يف عليها
سلسلة أول إللقاء الربيطانية اإلذاعة هيئة ودعته الربيطانية، لألكاديمية رشفية زمالة عىل
فاز التايل العام ويف االستحقاق، وسام الخامس جورج امللك ومنحه رايث، محارضات من

املتحدة. للواليات جديدة زيارة يف وهو الجائزة نيله نبأ ووصله لآلداب، نوبل بجائزة
تقليد حفل لحضور باكنجهام قرص إىل ه وتوجَّ االستحقاق، وسام ملنحه راسل ُرسَّ
الزنا ارتكب رجٍل مع بلطف التعامل إىل الضطراره بالحرج جورج امللك وشعر الوسام.
حد عىل — ذلك عن وفضًال الراسخة، واملعتقدات األفكار انتقاد إىل ويميل إدانته وسبقت
من يكون لن مسلًكا أحيانًا تسلك كنَت «لقد امللك: له فقال املظهر؛ عجيب — امللك وصف
ولكنه راسل، شفتَي بني من يفلت كاد الذي الرد وكان شائًعا.» مسلًكا يكون أن الالئق
العرش؛ عن تنازل الذي الثامن إدوارد امللك يقصد وكان أخيك.» «مثل كبحه: من تمكَّن
مهنته؛ عىل يسلكه أن املرء عىل ينبغي الذي السلوك «يتوقف ذلك: من بدًال قال لكنه
الخطابات، ليسلم معني شارٍع يف األبواب كل عىل يدقَّ أن ينبغي مثًال، الربيد، فساعي
امللك غريَّ وعندها اإلزعاج.» قبيل من ذلك فسيُعترب األبواب، كل عىل غريه أحٌد دق إذا ولكن

ص٥١٦-٥١٧). راسل، لربتراند الذاتية (السرية برسعة املوضوع
الطويلة معارضته سيما وال راسل، اكتسبها التي الجديدة الرفيعة املكانة وبفضل
برودة زيادة يف الربيطانية الحكومة به استعانت السوفييتي، االتحاد يف للشيوعية األمد
وأثناء محارضات. إللقاء والسويد أملانيا زار املهمة هذه تحقيق سبيل ويف الباردة. الحرب
واضُطر تروندهايم، ميناء يف يستقلها كان التي املائية الطائرة سقطت للسويد زيارته
أصبح فقد ألملانيا زيارته خالل أما لينجو؛ الربودة شديدة مياه يف السباحة إىل عندئٍذ

كثريًا. أسعده ما وهو الربيطانية، الجوية القوات أفراد من فرًدا مؤقتًا
وأمريكا والهند أسرتاليا إىل — العرشين القرن خمسينيات يف السفر كثري راسل كان
طوال هناك محارضات يُلقي وكان — اإلسكندنافية والبلدان أوروبا وكذلك أخرى، مرة
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بثالث سبينس بيرت عن راسل انفصال وبعد هناك. كبرية بشهرة يحظى وكان الوقت،
باريس؛ يف العسل شهر وأمضيا فينش، إيديث التليدة األمريكية صديقته من ج تزوَّ سنوات
منهما أيٌّ يكن ولم — معاملها ملشاهدة املدينة بأرجاء يتجول راسل كان حينما حتى ولكن
يتعرفون الناس كان — فيها اإلقامة له سبقت منهما كالٍّ ألن قط؛ كسائٍح فيها ل تجوَّ قد

حوله. عون ويتجمَّ عليه
وظهرت دوًما. راسل كدأب كتب، إىل املحارضات إلقاء وجوالت األسفار تحوَّلت
«املجتمع كتاب نرش ١٩٥٤ عام ويف والفرد». «السلطة بعنوان ككتاب رايث محارضات
ألقاها التي الرسمية الخطبة فيه أدرج الذي الكتاب وهو والسياسة»، األخالق يف البرشي
خطاب يف (ورد اآلداب يف نوبل جائزة نال قد راسل كان وملا نوبل. جائزة تسلُّمه بمناسبة
كتب ١٩٢١ عام ويف القصصية. الكتابة عىل ذلك حفزه واألخالق»)، «الزواج كتاب التنويه
شئنا إن أو — القصرية القصص من مجموعتني وكتب نرشها، يحاول لم ولكن رواية
بعنوان جديل، أو فلسفيٍّ مغًزى ذات وكلها — القصرية الرمزية الحكايات قلنا الدقة
من «صور كتاب نرش ١٩٥٦ عام ويف املرموقني». و«كوابيس الضواحي» يف «الشيطان
عام ويف عليهم، تعرف مرموقني ألشخاص الوصفية املقاالت من سلسلة وهو الذاكرة»،
التقدم ص وتلخِّ الفلسفي»، «تطوري وعنوانها، الفكرية، الذاتية سريته للعالم م قدَّ ،١٩٥٩

فصاعًدا. الطفولة منذ آراؤه شهدته الذي
والعقد الحل أهل دوائر إىل الدخول من أخريًا تمكَّن قد راسل أن مفادها فكرة أي لكن
— واالحرتام بالجالل املكللة الهادئة الشيخوخة إىل ويركن غلوائه من سيُخفف وأنه —
وكان برسعٍة، ومتزايد داهم خطر به يحدق العالم أن يرى كان راسل إن إذ خاطئة؛ كانت
وبدءًا الشامل. الدمار أسلحة انتشار هو الخطر هذا وكان مقاومته. املحتم من أنه يرى
يناضل ظلَّ ،١٩٧٠ عام فرباير يف وفاته وحتى العرشين القرن خمسينيات منتصف من
مرة بالسجن عليه الحكم إىل أدى مما العمر؛ مقتبل يف بحماسشابٍّ والحرب األسلحة ضد
آنذاك (كان السن يف تقدُّمه بسبب الحكم ُخفف — أخرى عواقب عن فضًال وذلك أخرى،
وجلب — السجن مستشفى يف أسبوًعا العقوبة أصبحت بحيث عمره)، من التسعينيات يف
الطائشة معارضته بسبب خاصًة األخرية، سنواته يف والعداوة الكراهية ذلك موقفه عليه
اتضح فيتنام. حرب يف األمريكية لألفعال — يبدو كان فيما — واملسعورة بل املفرطة
معلومات عىل قائمة كانت حرب جرائم بارتكاب املتحدة للواليات اتهاماته أن بعُد فيما
بنزع املعنية للحملة رئيس أول راسل أصبح املساعي هذه إطار ويف معظمها. يف صحيحة
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مستقبل يوجد و«هل النووية» والحرب السليم «املنطق — كتابنَي ونرش النووي، السالح
الدولية املحكمة تأسيس ويف بوجواش مؤتمر تأسيس يف ا مهمٍّ دوًرا وأدَّى — للبرش؟»

سارتر. بول جان بمشاركة وذلك فيتنام، لحرب املعارضة عن تعبريًا الحرب لجرائم
عرشة الخمس السنوات إبان راسل شهدها التي السياسية للرصاعات مناقشٌة تَِرُد
عند الزمن مع شبابًا يزداد وكأنه يبدو راسل كان الرابع. الفصل يف حياته من األخرية
حتى ومتيقًظا نشًطا كان (ولكنه الوهن من ويشءٍ الجسد شيخوخة رغم حياته، خاتمة
صورة عىل العالم إىل جدته قدمته إذ والتسعني)؛ الثامن عامه يف وهو تُويفِّ حني النهاية،
وصارم فارسصادق الشباب؛ دائم مطوف فارس إىل نفسه من غريَّ لكنه فيكتوري، كهل
الفريدَة قدراِته أهمها من ولعل — مواهبه يستخدم ككاتب، هائلة ومقدرة مهيب فكر ذي

الغاشمة. للقوى للتصدي — الظل وخفة باملنطق املتعلقة
أن وإما العام املشهد شغلوا َمن شأن من يضخم أن إما شأنه من الزمن منظور إن
إىل قالئل يسمو فيما السفوح، يف ويظلون هؤالء من األعظم السواد ويتضاءل منه. يقلل

القمم. بني منيًفا رصًحا راسل ويظهر الجالل. قمم

هوامش

(1) William Ready Division of Archives and Research Collections, Mc-
Master University, Canada.

(2) The Bodleian Library, Oxford.
(3) © Courtesy of the artist’s estate/Bridgeman Art Library, London.
(4) © K M Westermann/Corbis.
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الثاني الفصل

والفلسفة املنطق

مقدمة

إذا ما اكتشاف هو — تعبريه حد عىل — راسل يدفع الذي األسايس الفلسفي الحافز كان
يطابق الذي — الطموح هذا راوده وقد يقينية. معرفًة يشء أي معرفة املمكن من كان
أمله وخيبة الديني، اإليمان فقدانه مبكرتنَي: فكريتنَي أزمتنَي بسبب — ديكارت طموح
حقيقيٍّ فلسفيٍّ مسًعى أول وكان للهندسة. كأساٍس البديهيات تقبُّل إىل االضطرار يف
شأنه من كان املسعى هذا يف فنجاحه املنطق؛ عىل تعتمد الرياضيات أن إثبات هو يتواله
املحاولة من انطلقت لكن املرشوع، فشل الرياضية. للمعرفة اليقني من أساًسا يقدم أن
حيث العامة؛ الفلسفة مشكالت إىل ذلك بعد راسل واتجه مهمة. فلسفية تطورات عدة
توفر أن يأمل كان نظريات بناء يف يعمل أخذ ذلك ومع أصعب. اليقني عىل العثور يصبح
املشكالت هذه إىل يعود وراح لليقني. املراوغ الطابع عن النظر برصف ُمرضية، حلوًال
عمله من املستمدة التحليلية باألساليب يؤمن وهو ويغريها آراءه ويطور مرة، بعد مرة
مع النجاح، من درجًة حقق إنه يقول أن بإمكانه أن األمر آخر يف شعر وقد املنطقي.

الفالسفة. أقرانه من قلة إال معه يتفق يكن لم أنه يدرك كان أنه
مدى عىل تطوَّرت أنها حقيقة ويتجاهل لراسل، الفلسفية األعمال املرء يدرس حني
لفرتات تدوم أخرى كثرية أنشطة تتخللها ما كثريًا كانت إذ — للغاية طويلة زمنية فرتة
راسل وصف وحسب تمثِّله. الذي التطور ومنطقية استمرار ملدى يندهش فإنه — طويلة
يف تمثَّل األول القسم قسمني: إىل انقسمت الفلسفية حياته إن يقول الفلسفي، لتطوره
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اكتشافه من مستلَهم وهو — الثاني القسم أما للمثالية، األمد والقصري املبكر التجريب
فصاعًدا: الحني ذلك منذ رأيه عىل يسيطر فظلَّ — جديدة منطقية ألساليب

فيه أخذت — ١٨٩٩-١٩٠٠ عاَمي يف — الفلسفي عميل يف مهم قسم هناك
كان الريايض. املنطق يف بيانو وأسلوب املنطقية الذرية مذهب فلسفة أعتنق
كان ما عدا فيما — السابق عميل يجعل إنه بحيث هائًال جذريٍّا تغريًا هذا
هذه يف التغري كان بعد. فيما أنجزته ما بكل صلة ذي غري — بحتًا رياضيٍّا
بمنزلة بأنها تتسم فكانت الالحقة التغريات أما جذري؛ تغري بمنزلة السنوات

ر. تطوُّ

ص١١) الفلسفي، (تطوري

مرحلة كل يف تحفزه كانت ولكن كبريًا، الجذري التغري أعقب الذي التطور كان
أكرب املشكالت كانت إذا — أو السابقة، املراحل بها تأتي التي املشكالت حل إىل حاجٌة
من الجدلية املتوالية هذه وتوضح لألمام. للتقدم بديلة طرق اكتشاف إىل — الالزم من
فلسفيٍّا نظاًما راسل برتراند السيد «ينتج برود تشارلز أطلقها التي الطرفة أن املشكالت
عىل فلسفي نظام أي ينتج فال مور إي جي السيد أما ذلك، نحو أو عام كل جديًدا
إىل تلميحها يف سيما وال راسل، عىل تنطبق ال فإنها مور، عىل تنطبق أنها مع اإلطالق.»

الفلسفية. راسل رحلة خطوات به تتسم الذي املتقلب الطابع
وهي — لبيانو واكتشافه شهادته عىل حصوله بني تفصل التي السنوات وخالل
املثالية لتأثري خاضًعا راسل كان — عرش التاسع القرن من التسعينيات عقد تقريبا
أطروحة من املنشورة النسخة وكانت كامربيدج. يف أساتذته يفضلها كان كما األملانية
األسايس والءه ولكن الكانطي، باألسلوب الهندسة عن رسٍد عن عبارة الزمالة عىل حصوله
كاملة مثالية جدلية وأعد الهيجيل، باألسلوب الرياضيات عن رسًدا كتب إذ لهيجل؛ كان
هيجل. بأسلوب وذلك ذهني، ر تصوُّ أصله الواقع كل أن إثبات إىل منها يهدف للعلوم

إال «ليس بأنه إياه واصًفا املعهودة، برصامته بعد، فيما العمل هذا من راسل تربأ
الفلسفي أسلوبه يف الجذري التغري طرأ لقد ص٣٢). الفلسفي، (تطوري هراء» محض
للعمل الكتشافه ونتيجًة املثالية، عىل مور مع املشرتكة لثورته نتيجًة — رأينا كما —
راسل رغبة من حفز ألنه للغاية؛ ا مهمٍّ بيانو عمل وكان بيانو. أنجزه الذي الفلسفي
راسل وكرس ذلك. لتنفيذ الالزمة الوسيلة له وقدَّم املنطق، من الرياضيات الشتقاق
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كبري قدٌر ذلك عن ونتج أساًسا، املهمة لهذه و١٩١٠ ١٩٠٠ عام بني ما السنوات
املرشوع، هذا (١٩٠٣) الرياضيات» «مبادئ كتاب يناقش القيِّم. الفلسفي اإلنجاز من
تنفيذه. ملحاولة تفصييل وصف من (١٩١٠–١٩١٣) الرياضيات» «أصول كتاب ويتألف
التدليل» «عن كتاب ذلك أثناء راسل أنجزها التي القيِّمة الفلسفية األبحاث بني ومن
الحًقا. الفلسفة تاريخ عىل هائل تأثري لها صار فيه الواردة األفكار وبعض ،(١٩٠٥)

املنطقي العمل انتهى أن بعد السنوات هذه إبان الفلسفي العمل واستمرَّ
التحليل أساليب تطبيق يف راسل ورشع الرياضيات». «أصول كتاب بإصدار املشرتك
طبيعة عن (االستقصاء امليتافيزيقا مشكالت عىل العمل هذا يف إليها توصل التي
لها). واختبارنا املعرفة عىل حصولنا طريقة عن (االستقصاء واإلبستمولوجيا الواقع)
امليتافيزيقية اآلراء (١٩١٢) الفلسفة» «مشكالت الخالد القصري القيِّم كتابه ويصف
من بمزيد اآلراء هذه يتناول أن ينوي كان آنذاك. يعتنقها كان التي واإلبستمولوجية
بعد نُرش كبري، لكتاٍب مسودة كتابة يف ١٩١٣ عام يف وبدأ الالحقة، كتاباته يف التفصيل
الكتاب؛ بعضجوانب عن راٍض غري كان ولكنه .(١٩٨٤) املعرفة» «نظرية بعنوان وفاته
ويف كتاب. يف نرشه من بدًال األبحاث، من سلسلة من كجزء ونرشه تفكيكه قرر لذلك
وايتهيد؛ من اقرتاٍح عىل ِبناءً اإلدراك تحليل عىل املنطقية األساليب يطبِّق بدأ نفسه الوقت
كتاب يف الحًقا ونرشها هارفرد جامعة يف ألقاها املحارضات من مجموعة عن ذلك وأسفر
بحث إىل إضافًة — الكتاب هذا ويمثل .(١٩١٤) الخارجي» بالعالم «معرفتنا بعنوان
راسل من استطراًدا — نفسه العام يف نُرش بالفيزياء» الحسية البيانات «صلة بعنوان
املعرفة بأن القائل الرأي هو الظواهر ومذهب الظواهر. مذهب مثل شيئًا فيه ناقش
(وأقول الحسية. للتجربة األساسية باملعلومات معرفتنا إطار يف تحليلها يمكن اإلدراكية
قرن بنصف ذلك بعد اآلراء هذه وصف راسل أن مع ألنه الظواهر» مذهب مثل «شيئًا
وأناقش هكذا؛ واضحة ليست األصلية الكتابات يف فإنها الظواهر، ملذهب تابعة بأنها
من أخرى سلسلة يف سنوات، بأربع ذلك وبعد أدناه.) املناسب مكانها يف النقطة هذه
عىل وأطلق عنها. حديثنا وطريقة األشياء عىل التحلييل منهجه راسل طبَّق املحارضات،
الواقع يف كان كتابًا نرش نفسه الوقت ويف املنطقية». الذرية مذهب «فلسفة املنهج هذا
لفلسفة األساسية األفكار فيه وعرض الرياضيات»، «أصول كتاب من شعبية نسخة

.(١٩١٨) الرياضية» الفلسفة إىل «مقدمة بعنوان والكتاب الرياضيات.
التحليلية أساليبه تطبيق تحسني إىل راسل سعى العرشين القرن عرشينيات ويف
هي السعي لهذا ثمرة أول وكانت ذلك. يف والتوسع والفيزياء النفس علم فلسفة عىل
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تحليل عىل الظواهر مذهب يشبه ملبدأٍ فهمه فيه ويطبق ،(١٩٢١) العقل» «تحليل كتاب
راسل يسعى وفيه ،(١٩٢٧) املادة» «تحليل هو الثاني الكتاب وكان العقلية. الكيانات
وحجة األحداث. منظور من واملادة، القوة مثل للفيزياء، األساسية املفاهيم تحليل إىل
تحليل املمكن غري من أنه يرى راسل كان فقد تماًما؛ الواقعية مذهب تتبع الكتاب هذا
وبهذا إدراكها؛ يستحيل معينة كيانات بوجود اإلقرار دون للفيزياء األساسية املفاهيم
إىل عودة بأنه الكتاب وصف أيًضا املمكن ومن الظواهر. مذهب مع راسل عالقة انتهت
يؤلف أن قبل الواقعية من اليشء بعض صارم بشكٍل ملتزًما كان راسل ألن الواقعية؛

الخارجي». بالعالم «معرفتنا كتاب
راسل أعاد يشبهه، ما أو الظواهر مذهب أشكال من شكٍل من العودة رحلة بعد
افرتاضاته ظل يف مناسبة معالجة محلَّ تكن لم أنها يرى أصبح التي املشكالت يف التفكري
(١٩٤٠) والحقيقة» املعنى وراء «ما كتاب ذلك عن ونتج الظواهر. مذهب عىل املبنية
اإلنشائية» «املعرفة وكتاب املرشوطة، باملعرفة التجربة عالقة ثانية فيه يناقش حيث
يناقشه أن دون تركه موضوع إىل — أخرى أمور ضمن من — فيه ويعود (١٩٤٨)
الربهاني غري باالستنتاج املتعلق املهم املوضوع وهو السابقة؛ الكتابات يف مناسبة مناقشة

العلوم. يف يُستخدم أنه عموًما يُفرتض الذي النوع من االستداليل)، (غري
مستفيضة، مناقشًة راسل فكر تطور مدى عىل املراحل هذه من مرحلة كل تستحق
الكتاب. نهاية يف اإلضافية القراءات قسم يف املذكورة األعمال يف عليها االطِّالع ويمكن

املراحل. لهذه موجًزا رسًدا أقدِّم التالية األقسام ويف

املثالية رفض

يف الواقع أن مفادها األساسية عقيدتها ولكن املتباينة، الصور من عدًدا املثالية تتخذ
من أفضل تسمية يكون أن املمكن من «الفكرية» مصطلح ولعل ذهني. طابع له جوهره
باملعاني عالقة له وليس الفلسفة، يف الفنية املصطلحات من «املثالية» فمصطلح املثالية،
هي — بريكيل بيشوب رأي ويف صورها، إحدى يف — واملثالية «مثايل». لكلمة العادية
هذه وأحد وأفكارها. العقول من مجموعة من جوهريٍّا يتألف الواقع بأن القائلة الفرضية
آراء ويف اإللهية. الذات هو بيشوب ويعتربه األفكار؛ معظم منه وتنشأ متناٍه، غري العقول
تأثًرا تأثر وكالهما — براديل إتش وإف جرين إتش تي يعتنقه الذي النوع من الحقة
واحد عقل من جوهريٍّا يتألف الكون أن هي الفرضية تكون — األملانية باملثالية كبريًا
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عىل والقائم ،١٩٠٠ عام املنشور الرياضيات»، «مبادئ لكتاب املصدِّرة الصورة :1-2 شكل
واملنطق.1 الرياضيات بني فارق ال أن افرتاض

والفردية، والجزئية املحدودة خربتنا أن يؤكدان وهما التعبري. جاز إذا نفسه، يستشعر
املنفرد الوجود ذات الكيانات من متعددة مجموعة من يتألف العالم أن تخربنا والتي
أقل عىل أو متناقضة، — ذهنية منها أكثر مادية معظمها، يكن لم إن منها، والكثري —
للواقع الحقيقية الطبيعة يُخفي «مظهًرا»، إال ليست هذه األشياء وتعددية مضللة. تقدير
يتقبلها؛ أن راسل تعلَّم للمثالية، مالزمة مهمة بفكرة هذا َويَِيش رها. يصوِّ أن من بدًال
يشء كل أن هي الحقيقة فإن مضلل، مظهر عن عبارة التعددية ألن نظًرا أنه وهي
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يشء وكل واحد، يشء عن عبارة الكون فإن ولذلك الكون؛ يف األخرى األشياء بكل متصل
«األحادية». بمذهب يُعرف الرأي وهذا واحد. كيان عن عبارة هو

العام، ذلك يف مور مقال نْرش (وكان ١٨٩٨ عام يف املثالية وراسل مور رفض حني
الفرضيات عىل منهما كلٌّ اعرتض الرفض) ذلك عىل عالمًة الرأي»، «طبيعة وعنوانه
بعٍض عىل بعضها تعتمد ومكوناتها التجربة أن وهي املثالية، عليها تقوم التي األساسية
التزما الطريقة وبهذه واحد. كيان عن عبارة يشء كل وأن ومعقًدا، متبادًال اعتماًدا
الخربة عن منعزلة الخربة مكونات بأن تقول التي الفرضية وهي «الواقعية»، بمذهب
األشياء من الكثري يوجد بأنه القائلة الفرضية وهي «التعددية»، بمذهب والتزما ذاتها،

العالم. يف املنفردة املستقلة
نظرة من تنشآن — األحادية — لها املالزمة والفكرة املثالية أن يرى راسل كان
تعبريات عنها تعرب والروابط التعددية. للواقعية املجاَل دحضها، فور تُفسح، «للروابط»
من يرى راسل كان ب». تحب و«أ ب»، قبل موجودة و«أ ب»، يسار عىل تقع «أ مثل
لألطراف صفات عن عبارة أنها بمعنى «داخلية»، الروابط كل أن املثالية النظر وجهة
من فيها بما تؤلفه الذي للكل كصفات — الكامل وصفها يف — وتظهر بينها، تصل التي
عبارة «ب» ل «أ» محبة فكرة ب» تحب «أ ففي للتنفيذ؛ قابًال أحيانًا هذا يكون أطراف.
التي املعقدة والحقيقة — «أ» طبيعة عن حقيقة عن عبارة أنها بمعنى — «أ» ل صفة عن
كانت إذا ولكن «أ». من «ب» يتلقاها التي املحبة صفة تحمل ب» تحب «أ عليها تدل
الفيلسوف عليه يطِلق مما يتألف الكون أن فوًرا ذلك عىل يرتتب داخلية، الروابط كل
يكون أن يشء أي طبيعة من أنه يعني ألنه املعنى»؛ ذو «الكل جواكيم هارولد املثايل
عىل سيُطِلعنا يشء ألي كامل وصف أي فإن ذلك، عىل وبناءً آخر؛ يشء بكل متصًال
«الواقع ييل: كما الجزئية هذه عن براديل يعرب وبالعكس. بالكامل، الكون عن يشء كل
تناقض — حقيقية بأنها اإلقرار حالة يف — التعددية ألن مفرًدا يكون أن ويجب واحد.
وحدة وجود كرًها دائًما تفرض وهي الروابط، وجود ضمنًا تفرتض فالتعددية نفسها؛

ص٥١٩). والواقع، (املظهر روابطها» خالل من وذلك عليا،
ً خطأ يرتكبون املثالية مذهب أتباع إن بقوله الرأي هذا عىل معرتًضا راسل رد
فلنأخذ واملحمول. املوضوع صيغة تتخذ القضايا كل أن يفرتضون أنهم وهو جوهريٍّا،
صفة فيها تُسند قضية عن للتعبري العبارة هذه استخدام يمكن مستديرة». «الكرة عبارة
راسل، رأي ففي عن). تقال عىل، تنطبق معناها: («تُسند» معينة كرٍة إىل االستدارة
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شكل تتخذ — االرتباطية حتى — القضايا كل أن ظنوا حني املثالية مذهب أتباع أخطأ
إسناًدا النهائي التحليل يف تؤلف أن يجب قضية كل أن يعني مما واملحمول؛ املوضوع
النظر وجهة من املثال: سبيل عىل واقعية. غري ذاتها حد يف الروابط وأن ، ككلٍّ الواقع عن
يتصف «الواقع تقول: أنها عىل ب» من اليسار إىل موجودة «أ القضية فهم ينبغي املثالية،

ذلك). نحو (أو ب» من اليسار إىل تبدو أ أن بصفة
يتعذَّر نحٍو عىل الشكل يف ارتباطي القضايا من الكثري أن املرء رأى إذا ولكن
ارتباطي القضايا من الكثري إن فقولنا زائفة؛ األحادية أن يرى هكذا املرء فإن فْصمه،
تقوم ال فهي «خارجية»؛ أو حقيقية الروابط إن قولنا يساوي فْصمه يتعذر نحٍو عىل
يشء أي إىل ذاتها حد يف تنتمي ال من» اليسار «إىل فالرابطة تصلها؛ التي األطراف عىل
أخرى. أشياء من اليسار إىل مكاني يشء يوجد أن الرضوري من ليس أنه بمعنى مكاني،
«أ» لدينا يكون أن يجب ب»، يسار عىل «أ أن صحة نضمن لكي أنه إىل راسل وذهب
وهي الثانية، مع رابطة يف طرًفا األوىل تصبح حتى منفصل» نحٍو «عىل «ب» وكذلك
رفض معناه واحد يشء من أكثر بوجود قولنا فإن وبالطبع من». اليسار «إىل رابطة

األحادية.
املثالية يف الرضوري من ألنه راسل؛ رأي يف للمثالية رفًضا األحادية رفض ويشكل
يساوي ما وهو داخلية؛ رابطة لها املكوِّنة باألشياء الخربة تربط التي الرابطة تكون أن
إن نقول أن بالتبعية يساوي ما وهو النوع؛ هذا من رابطة وجود بعدم نقول أن بالتبعية
يمكن ال حقيقية، الروابط بأن القائل املخالف راسل رأي يف ولكن حقيقية. غري الروابط
كونها عن بمعزل موجودة األشياء تلك أن بمعنى لها؛ املكوِّنة األشياء مع الخربة دمج
بالواقعية. ومور راسل من كلٌّ يقصده كان ما صميم يف هذا ويصب تُستشَعر. أشياء

فيهم (بما املثالية أتباع كل أن الظن يف ا محقٍّ راسل كان إذا ما املؤكد غري من
والصفة املادة ميتافيزيقا فكرة أصحاب الوسطى العصور فالسفة وقبلهم — اليبنتس)
ولكنه واملحمول. املوضوع شكل تتخذ القضايا كل بأن القائل بالرأي ملتزمني كانوا —
املثالية رفض وبعد السابقة. الفلسفة يف للغاية ا مهمٍّ خلًال اكتشف أنه اعترب قطًعا
قوله حد عىل وكان يشء. كل حيال واقعيٍّا يكون أن وهو منها؛ النقيض إىل لفرتٍة اتجه
صفات من يدركه ما كل أن يؤمن كان إنه حيث من الواقعية» ملذهب ساذًجا «تابًعا
الزاوية من الواقعية ملذهب تابًعا كان وأنه لها، حقيقية صفات هي املادية األشياء
«كيانات عن عبارة هي للفيزياء النظرية الكيانات كل بأن يؤمن كان ألنه الفيزيائية؛
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من الواقعية ملذهب تابًعا كان وأنه ص٤٨-٩)، الفلسفي، (تطوري فعليٍّا» موجودة
(وهي «كينونة» ب األقل عىل أو — بوجود كذلك يؤمن كان ألنه األفالطونية؛ الزاوية
والكائنات والروابط اإلغريقية واآللهة «األعداد — الوجود) من أقل وربما مخففة درجة
ص٤٤٩). الرياضيات (مبادئ األبعاد» الرباعية واألمكنة الكمري وحش مثل الخرافية
بأنه القائل املبدأ وهو أوكام، نصل قاعدة بتطبيق الباذخ الكون هذا راسل شذب والحًقا
رشح املمكن من كان إذا املثال، سبيل فعىل رضورة. دون الكيانات عدد زيادة ينبغي ال
القائمة تحتوَي أال فينبغي الذرية، دون الكيانات سياق يف باستفاضة املادية األشياء
وغريها والكواركات اللبتونات عىل وأيًضا جهٍة من األشجار عىل الكون ملكونات األساسية
هي هذه وكانت أخرى. جهٍة من األشجار منها تتألف التي القياسية الجسيمات من
شاملة بصيغٍة يؤمن يزال ال كان ولكنه بعد. فيما التحليل أسلوب بها طبق التي الطريقة
عىل اطَّلع أن بعد الواقعية إىل فعاد الرياضيات»؛ «مبادئ كتاب يف الواقعية مذهب من

.١٩٠٠ عام يف باريس يف بيانو جيوسيبي أعمال

الرياضيات أصول

عند ستحلُّ تماًما، ودقيقة شاملة لغة وهي شاملة»، «لغة بوجود يحلم اليبنتس كان
— اليبنتس يتناول الذي كتابه يف — راسل وأقرَّ الفلسفية. املشكالت كلَّ استخدامها
الجرب آنذاك راسل به يقصد كان رمزي، منطٍق اكتشاف إىل توًقا كان الحلم هذا أن
يظنُّ يكن لم ولكنه عرش. التاسع القرن منتصف يف بول جورج وضعه الذي البولياني
الفلسفية املشكالت حل يمكن أنه افرتاض يف الصواب عىل كان اليبنتس أن املرحلة تلك يف
املهمة األسئلة ألن استداليل؛ منطقي نظام عليها يقوم التي الفنية التفاصيل باستخدام
املشار الحقائق أو املفاهيم وهي االستدالل»، عىل «سابقة بشئون تتعلق الفلسفة يف ا حقٍّ
هذه كانت أيٍّا أنه يؤكد راسل وكان االستنتاج. منها ينطلق التي املقدمات يف إليها
عليها االستدالل يف مساعدتنا يمكنه املنطق إن إذ لنا؛ يقدمها ال املنطق فإن املشكالت،

فقط.
من الفور عىل راسل واستلهم بيانو. أعمال عىل اطَّلع حني رأيه غريَّ راسل ولكن
فريجه، جوتلوب إليها (سبقه املنطقي األسلوب يف بيانو حققها التي التقدم خطوات
األساسية املبادئ لصياغة ُطرًقا آنذاك) راسل أو بيانو من أيٌّ يدركه لم ذلك ولكن
الرياضيات مفاهيم كل تعريف كيفية أوًال: األهمية؛ غاية يف شيئني ولعرض للمنطق،

42



والفلسفة املنطق

تلك من انطالًقا الرياضية الحقائق كل إثبات كيفية وثانيًا: األساسية، املبادئ حيث من
املنطق بني فارق ال أن إثبات كيفية منها راسل استلهم باختصار، األساسية. املبادئ
األكثر وصيغته الرياضيات»، «مبادئ كتاب من كلٍّ من الهدف هو وهذا والرياضيات.

الرياضيات». «أصول كتاب وهو استفاضة
يسَع ولم املنطقية». «النزعة باسم املنطق من الرياضيات اشتقاق مرشوع ويُعرف
باستفاضة؛ الربنامج من الجزئية هذه مناقشة إىل الرياضيات» «مبادئ كتاب يف راسل
كتاب يف املستفيضة املناقشة أدرج لكنه سطحي. مخترص وصٍف تقديم عن يزد لم إذ
حتى املهمة تأجيل إىل راسل دعت التي األسباب أهم بني من وكان الرياضيات». «أصول
يهدد كان مما ظاهري؛ تناقض وجود اكتشف أنه هو الرياضيات» «أصول كتاب إصدار

بأكمله. املرشوع
أقل باستخدام الرياضيات مفاهيم تعريف هي راسل ينفذها مهمة أول كانت
تفاصيل عىل تحتوي فقرات ثالث يأتي (فيما البحتة. املنطقية املفاهيم من ممكن عدد
القضايا، إىل يرمزان qو p الحرفني جعلنا إذا القارئ.) تعيق أال ويجب مبسطة، فنية
،(qو p) والربط ،(q أو p) والفصل ،(p (ليس النفي يأتي: كما املفاهيم هذه تكون
البناء لتمثيل رموز العمليات هذه إىل وتُضاف .(q يكون إذن p كان (إذا والتضمني
F ويكون فرد، أي إىل يرمز متغريًا x فيه يكون وظيفي تعبري Fx للقضايا: الداخيل
ترمز ملا (مثال F هو x أن Fx الصيغة تعني وهكذا صفة؛ أي إىل يرمز محمول بمنزلة
استخدامها من راسل تَمكَّن التي املهمة التقدم خطوات ومن عالية»). «الشجرة هو: إليه
حاليٍّا ُمعمًما استخدامها أصبح التي الرموز وباستخدام الداالت. هذه مثل كمية تحديُد
(x)Fx إذْن x؛ أفراد كل إىل يرمز (x) الطريقة: بهذه الكمية تحديد إىل يُرمز املنطق، يف
(∃x)Fx إذْن األقل»؛ عىل واحد x» إىل ترمز (∃x)و ،F هي x أفراد كل إن تقول
a = b فالتعبري الهوية؛ مفهوم يتبقى وأخريًا .F هو األقل» عىل واحد x» أن بها يُقصد
اللغة هذه باستخدام املمكن من ويصبح واحد. يشء بل شيئني ليسا bو a أن به يُقصد

الرياضيات. مفاهيم تعريف البسيطة
املفاهيم ضمن املوجودة الروابط عن يستقصون األوائل الرياضيات علماء كان
يف املستخَدمة (األعداد الطبيعية األعداد إىل لالختزال قابلة كلها بأنها وأقرُّوا الرياضية
وكانت الحني. ذلك حتى بدقة هذا عىل برهن قد أحد يكن لم أنه مع (… ٣ ،٢ ،١ العد
وهذا منطقية. بمصطلحات الطبيعية األعداد تعريف هي إذْن الربنامج يف األوىل الخطوة

آنذاك. ذلك يدرك لم راسل أن مع قبل، من فريجه أنجزه ما هو
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الثنائيات، كل فئة أنها عىل تُعرَّف ٢ الفئة حيث الفئات؛ مفهوم التعريف يستخدم
باعتباره بدوره «الثنائي» ويُعرف وهكذا. الثالثيات، كل فئة أنها عىل تُعرَّف ٣ والفئة
فرد أي وجود حالة يف — وحيث متطابقني، ليسا yو x حيث ،yو x الفردين تضمُّ فئة
العام التعريف ويصاغ .y أو x من أيٍّ مع متطابًقا z يصبح — z يُسمى الفئة يف آخر
يدل دقيًقا مفهوًما التشابه يكون حيث املتشابهة، الفئات من مجموعات حيث من للعدد
فردية عالقة تحديد أمكن إذا متشابهتنَي الفئتان تصبح حيث شيئني؛ بني رابطٍة عىل

أفرادهما. بني تجمع
بينها: ومن املشكالت، من كبرية مجموعة حل يتسنَّى املفاهيم، هذه تطبيق ظل ويف
املفاهيم أصعب من العددين هذين أن إىل راسل (أشار و١ صفر العددين تعريف كيفية
الكريس (هل وكثري» «واحد إىل املستندة األحاجي عىل التغلب وكيفية الرياضيات)، يف
ومكوناته؟) أجزاءه أحصيَت إذا كثري، أم واحد، كيان أهو األشياء: من كثري أم واحد يشء
األخرى األعداد تمثل ال الكاملة، األعداد تعريف وفور املتناهية. غري األعداد فهم وكيفية
تُذكر. صعوبة أيَّ املركبة) واألعداد الحقيقية واألعداد والكسور والسالبة املوجبة (األعداد
يف الرياضية املفاهيم تعريف وهو — الربنامج من األول الجزء يصبح ثَمَّ ومن
الفنية التفاصيل تتوافر أن بمجرد وذلك د، معقَّ غري عموًما — املنطقية املفاهيم ضوء
ينطوي الذي املنطقية بالنزعة املتعلق الجزء وهو — الثاني الجزء أن ويتضح املناسبة.
املنطق عليها يقوم التي األساسية املبادئ من الرياضية الحقائق إثبات إمكانية بيان عىل

بكثري. أصعُب —
لوجود اكتشافه كان — آنذاك راسل نظر وجهة من — ذلك يف األسايس والسبب
يعرض كما للمرشوع، محوري بمفهوم الظاهري التناقض ذلك ويتصل تناقضظاهري.
حقيقة يف عمله أثناء يتفكَّر نفسه راسل ووجد الفئات. مفهوم السابق: املخترص الوصف
الشاي مالعق فئة فمثًال، ألنفسها؛ أفراد — كذلك ليس وبعضها — الفئات بعض أن
غري من األشياء فئة ولكن لنفسها، عضًوا ليست ولذلك شاي؛ ملعقة ذاتها حد يف ليست
الفئة بخصوص إذْن ماذا شاي. ملعقة ليست ألنها نفسها من فرد هي الشاي مالعق
نفسها، من فرًدا الفئة هذه تكن لم إذا ألنفسها؟ أفراًدا ليست التي الفئات كل تضم التي
فرًدا بالتبعية تصبح فلن نفسها، من فرًدا كانت وإذا نفسها؛ من فرًدا بالتبعية تصبح
يأتي هنا ومن عينه؛ اآلِن يف نفسها من فرًدا وليست نفسها من فرد فهي إذْن نفسها؛ من

الظاهري. التناقض
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أنَّ له اتضح ولكن تافه، خطأٍ إىل يعود ذلك يف السبب أن راسل ظنَّ البداية يف
فريجه مع التشاور وبعد األمور، لتصحيح كبريًا جهًدا بذل أن بعد وذلك حلت، قد كارثة
هو انكبابه أثناء ولكن . حالٍّ يجد أن دون الرياضيات» «مبادئ راسل ونرش ووايتهيد.
أن ثبت ولكن الحل، وجد قد أنه ظن الرياضيات»، «أصول كتاب تأليف عىل ووايتهيد

األمر. ملجريات وصف ييل وفيما للغاية. خالفية وضعها التي االسرتاتيجية
بديهيات من الرياضية النظريات استنتاج محاولة مواصلة يتعذَّر أنه راسل اكتشف
الحساب علم يف معينة نظريات إثبات تتيح إضافية بديهيات وجود دون بحتة منطقية
مهمة؛ غري (تفاصيلهما اإلضافية البديهيات هذه من بديهيتان ويوجد املجموعات. ونظرية
غري مجموعات يوجد إنه وتقول الالنهائية»، «بديهية هما: االكتمال) سبيل عىل أذكرهما
وتقول التضاعف») «بديهية عليها يُطلق (وأحيانًا التغري» و«بديهية العالم، يف متناهية
تتقاسم مجموعة توجد الفارغة غري املتوالية غري املجموعات من مجموعة كل داخل بأن
وجود إىل حاجة توجد األخرى. الفردية املجموعات من كلٍّ مع بالضبط واحًدا عضًوا
يبدو ولكن الوصف. سبق كما الفئات، حيث من األعداد تعريف يتسنَّى حتى البديهيات
تقوالن أنهما بمعنى وجودي، طابع ذواتا أنهما وهي ما، صعوبة عىل تنطويان كلتيهما أن
ينبغي ال ألنه مشكلة وهذه — مجموعة الثانية ويف عدد، األوىل الحالة يف — كذا» «يوجد
تماًما الشكلية باألمور يُعنى أن ينبغي بل يوجد، ال بما أو يوجد بما املنطق يُعنى أن
رشطية؛ جمًال باعتبارها الرياضية التعبريات تناول وهو ، حالٍّ وجد راسل ولكن فقط.
بعد املوجود الفراغ البديهيات تشغل أن عىل إذْن»، … «إذا بصيغة جمًال باعتبارها أي
الجمل هذه ألن ونظًرا «… إذْن البديهية، هذه بصحة سلمت «إذا تقول، وكأنها «إذا»:
باالعتبارات الظاهرية االستعانة يهم فال املنطق؛ بديهيات من لالستنتاج قابلة الرشطية

الوجودية.
قابلية «بديهية وهي ثالثة، إضافية بديهية من بكثري أكرب صعوبة نشأت ولكن
التناقضالظاهري، مشكلة عىل للتغلُّب راسل استخدمها التي البديهية هي هذه االختزال».

تقبُّلها. يستطيعون ال اآلخرين املنطق علماء ولكن
طريقة توجد راسل. وضعها التي األنماط» «نظرية ب االختزال قابلية بديهية ترتبط
اكتشفه الذي الظاهري التناقض أن مالحظة خالل من وذلك النظرية، هذه لفهم مبسطة
كل تضم التي الفئة عىل تنطبق نفسها» من فرًدا الفئة كون «عدم صفة أن سببه راسل
قابلة الصفة هذه بأن يقيض قيد ابتكار أمكن إذا لكن الصفة. تلك تحمل التي الفئات
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ينشأ فلن فئات، تضم التي الفئة عىل وليس فقط أفراًدا تضم التي الفئات عىل للتطبيق
مستويات من يتألف فارًقا يشبه ما وجود من بد ال بأنه هذا ويوحي ظاهري. تناقض
عند إسنادها يتعذَّر معنٍي مستًوى يف املسندة الصفات إن بحيث الصفات، بني فيما

أعىل. مستًوى
التي الصيغة من أبسط صيغة وهي — األنماط نظرية من معدلة صيغة توجد
املنطق. علماء بعض رأي يف بالتصديق جديرة وتبدو املعنى هذا تحمل — راسل وضعها
النسخة هذه وتُعرف رامزي، فرانك والفيلسوف الرياضيات عالم هو اقرتحها َمن وكان
تنطبق التي اللغة يأتي: كما تسري النظرية وهذه لألنماط». البسيطة «النظرية باسم
األشياء إىل وتشري — األسماء — ١ املستوى من جربية تعبريات تحمل معني حقٍل عىل
إىل وتشري — املحموالت — ٢ املستوى من جربية تعبريات وتحمل الحقل، يف املوجودة
املحموالت محموالت — ٣ املستوى من جربية تعبريات وتحمل فقط، األشياء تلك صفات
جربي تعبري كل أن هي والقاعدة وهكذا. … فقط الصفات تلك صفات إىل وتشري —
يف يليه الذي التايل النمط من الجربية التعبريات عىل إال ينطبق وال معني نمٍط إىل ينتمي
االسرتاتيجية هذه أن كيف نرى ذكرته، الذي املبسط الوصف ضوء ويف الهرمي. التسلسل

الظاهري. التناقض ملشكلة حالٍّ تقدِّم
«النظرية باسم راسل وضعها التي األنماط نظرية من املعقدة النسخة تُعرف
عىل انظر، — الخالفية األمور من صحيًحا فهًما النظرية هذه (فهم لألنماط». املتشعبة
تقريبًا يقدِّم قد التايل الوصف ولكن — السابع الفصل ،١٩٩٠ هايلتون املثال، سبيل
الداخيل التقسيم به ويُقصد — «التشعب» ابتكار إىل راسل دفع الذي السبب كان أوليٍّا.)
الظاهري التناقض ملشكلة حل عىل العثور أن يعتقد كان أنه هو — «ُرتب» إىل لألنماط
محاولة من تنشأ الظاهري التناقض مشكلة أن تصوره وكان بالتحديد. ذلك يتطلب كان
لذلك الصفات»؛ «كل إىل إشارٍة عىل تحتوي جربية تعبريات باستخدام الصفات تعريف
صفات تقسيم يجب ثَمَّ، ومن الصفات»؛ «كل عن الحديث يف بشدٍة التحكم من بد ال كان
التعبري تعريفها يف يرد ال الصفات من أوىل رتبة ُرتب: إىل فرعيٍّا تقسيًما مثًال، ،١ النمط
«كل الجربي التعبري تعريفها يف يرد الصفات من ثانية ورتبة الصفات»؛ «كل الجربي
الرتبة صفات «كل الجربي التعبري تعريفها يف يرد ثالثة ورتبة األوىل»؛ الرتبة صفات
محددة، رتبة إىل تنسبها وال الصفات» «كل إىل قط إشارٌة تَِرد ال دام وما وهكذا. الثانية»؛
هذه وتضمن إليها. تنتمي التي الكلية املجموعة إىل يُشار بحيث صفة أي تُعرَّف فال

الظاهري. التناقض تجنب الطريقة
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صعوبات إدخال يف تتسبَّب فهي آخر؛ جانٍب حساب عىل النتيجة هذه تحقق ولكنها
املشكلة هذه عىل وللتغلب ونظرياتها. تعريفاتها أهم بحجب الحقيقية األعداد نظرية يف
الختزال طريقة تصميم البديهية هذه وتحاول لالختزال، القابلية بديهية راسل ابتكر
الطبعة يف الخطوة هذه عن راسل وتخىلَّ األدنى. الرتبة إىل ما نمٍط ضمن املوجودة الرُّتب
باستخدام املعلقني أحد شبَّهها أن بعد (١٩٢٧) الرياضيات» «أصول كتاب من الثانية
يستطع لم ألنه مأزق يف نفسه وجد ولكنه الحقيقية. األعداد نظرية إلنقاذ املفرطة» «القوة
رامزي قدم املوقف، لهذا فعٍل رد ويف لألنماط. املتشعبة للنظرية بديل أي وجود َقبول
رامزي نظرية أن إىل اإلشارة (تجدر وصفها. سبق التي لألنماط «البسيطة» النظرية
الذي الدائري الطابع أن مفاده خالفيٍّا طرًحا تقدم فهي ذاتها؛ حد يف املناقشة تستدعي
اعتناق النظرية وتتطلَّب ؛ ضارٍّ غري نفسها إىل الصفات تنسب التي التعريفات به تتسم

تعريفها.) قبل الكلية املجموعات وجود عن نفسه بالقدر خالفية واقعية نظر وجهة
يف يرجع ما وهو بصعوبات، املنطقية بالنزعة املتعلقة راسل طموحات اصطدمت
غري نفسها املنطقية النزعة أن إىل آخر جزء ويف نفسها الطموحات طبيعة إىل منه جزء
سيما وال الرياضيات، شهدتها التي الالحقة التطورات توحي كما وذلك للتنفيذ، قابلة
ينطوي األعداد نظرية يالئم منهجي نظام أي أن عىل جوديل برهن جوديل. كريت أعمال
إثبات أو صحتها إثبات يمكن ال معادلة أنها بمعنى للتحديد، قابلة غري معادلة عىل
داخل النظام هذا مثل اتِّساق إثبات يتعذر أن النظرية لهذه املبارشة النتائج ومن نفيها.
يمكن الكربى) أقسامها من أيٍّا (أو الرياضيات أن افرتاض املرء يستطيع ال لذلك النظام؛
أن عىل أعماله وتربهن حقائقها. كل إلنتاج الكافية البديهيات من بمجموعة تزويدها
الوحيدة الطريقة وأن متأصلة، شديدة عوائق عىل ينطوي البديهيات عىل القائم املنهج
إىل معقد استنتاج نظام استخدام هي االستدالل أنظمة أنواع من الكثري اتساق إلثبات

نفسه. بالقدر شك محل نفسه هو اتساقه يجعل حدٍّ
يستبعد منهجيٍّا تنظيًما هو املنطقي مرشوعه ملواصلة راسل إليه يحتاج ما كان
ذلك من نستنتج أن من بد وال مستحيل. هذا أن جوديل أعمال وتفيد التناقض. إمكانية
بوجٍه الرياضيات» «أصول وكتاب الرياضيات»، «مبادئ كتاب أحرزه الذي اإلنجاز أن
عليه يُطلق أن يمكن فيما بل املعلنة، ألهدافه منهما كلٍّ تحقيق درجة يف يكمن ال ، خاصٍّ

والفلسفة. املنطق مجاَيل يف حققاها التي املهمة االشتقاقية» «النتائج
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األوصاف نظرية

َق وحقَّ راسل. وضعها التي األوصاف» «نظريُة تأثريًا االشتقاقية النتائج أبلغ من كان
التي الدروس فمن املختلفة؛ األهداف من عدًدا املهمة النظرية هذه باستنباط راسل
أن املمكن من للغة السطحية النحوية القواعد أن هو املثايل املذهب انتقاد من استفادها
يدفع كان الذي السبب أن يظن راسل كان سبق، كما نقوله. ما معنى بخصوص تضلَِّلنا
عويصة، صعاٍب يف يتوغل رأي وهو — والصفة املادة ميتافيزيقا اعتناق إىل الفالسفة
تتخذ القضايا كل أن رأَْوا أنهم هو — الفلسفة تاريخ شهده الذي الجدل من يتبنيَّ كما
من مصنوعة «الطاولة عبارتَي الفالسفة تناول فقد أساًسا؛ ومحمول موضوع صيغة
كلمة هو منهما كلٍّ يف املوضوع أن عىل الباب» يسار إىل تكون و«الطاولة الخشب»
كلتيهما. يف الكينونة» «فعل الرابط الفعل تيل التي الكلمات هو املحمول وأن «الطاولة»،
تعرب الثانية الجملة فإن النوع، هذا من قضية األوىل الجملة تعد أن يمكن فيما ولكن
موضوعني عىل تحتوي الواقع يف وهي ارتباطية، قضية اليشء؛ بعض مختلف يشء عن
وهكذا باآلخر. معينة رابطة تجمعه منهما كالٍّ أن عىل تؤكد وهي و«الباب»)، («الطاولة»
للجملة املنطقية الصيغة عن اليشء بعض مختلفة الثانية للجملة املنطقية الصيغة فإن
الصيغة لكشف منهج وجود من — راسل نظر وجهة من — بد ال كان ثَمَّ، ومن األوىل؛

الفلسفية. األخطاء تجنب عىل مساعدتنا أجل من نقوله ملا الحقيقية الكامنة
هذه عىل الجديد املنطق تطبيق هي راسل اتخذها التي التالية املهمة الخطوة وكانت
يفيد فهو وعملياتها، الرياضيات مفاهيم تعريف يف الجديد املنطق يفيد ومثلما املهمة.

الواقع. عن صحيحة صورة عىل نحصل وبهذا العالم؛ عن نقوله ما تحليل يف أيًضا
هذه حل كيفية وصف يمكن املهمة، لهذه األوصاف نظرية تنفيذ كيفية ولعرض
يف املشكلة لهذه راسل تناول أصول تأتي واإلسناد. باملعنى تتعلق مهمة ملشكلة النظرية
ولذلك متأنية؛ دراسة راسل درسها وقد مينونج، أليكسيوس النمساوي الفيلسوف أعمال
أسماء — الدالة العبارات أن يرى مينونج كان بها. تأثر التي املبكرة املؤثرات من كانت
عىل ترد أن يمكن ال — الرياضيات» مبادئ كتاب «مؤلف مثل وأوصاف «راسل» مثل
تدل ما كان إذا إال قضايا) عن تعرب التي الُجمل يف (تحديًدا: القضايا يف ملحوظ نحٍو
الذهبي «الجبل تقول أنك فلنفرتض بقوله: رأيه عن يدافع مينونج وأخذ موجوًدا. عليه
عىل تؤكد وأنت — الذهبي الجبل — يشء عن تتحدث أنك الواضح من موجوًدا». ليس
معني. بمعنًى ذهبي، جبٌل يوجد أنه بد فال معنًى، له تقوله ما دام وما موجود؛ غري أنه
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أن بد ال — إليه واإلشارة تسميته — عنه التحدث يمكن يشء كل إن نظريته وتقول
تساوي ال الكينونة تلك كانت لو حتى ما نوٍع من «كينونة» له أو موجوًدا إما يكون

املعنى. من مجرًدا نقوله ما صار وإال الوجود،
وهذا الرياضيات»؛ «مبادئ كتاب يف فعًال وطرحه البداية، يف الرأي هذا راسل تقبَّل
عىل أو — بوجود اعتقاده الكتاب هذا يف ذكر أنه يف — آنًفا ذكرت كما — السبب هو
ولكن الكمري». وحش مثل الخرافية والكائنات اإلغريقية واآللهة «األعداد — بكينونة األقل
للواقع» بالحياة النابضة «رؤيته إىل الرأي هذا تصديق قابلية عدم أساءت ما رسعان
أيًضا بل فقط، وأسطورية مجردة بكيانات الكون يحشد لم ألنه — تعبريه حدِّ عىل —

هذا. يقبل أن راسل يستطع ولم املستدير»، «املربع مثل مستحيلة بأشياء
عن التخيل يف يرغب يكن لم جميل. حلٍّ الستنباط املنطق أساليب راسل استخدم
االسم، هذا عليه يُطلق يشء يوجد كان إذا إال معنًى ذا يكون ال اسم أي بأن القائل الرأي
تدل التي األسماء تلك وحدها هي منطقيٍّا» «الصحيحة األسماء أن يؤكد أن حاول ولكنه
«التعرف» ب يقصد راسل وكان املرء. عليها «يتعرف» أن يمكن «محددة» كيانات عىل
التي الحسية بالبيانات الوعي األمثلة وتشمل واليشء؛ الذهن بني وفورية مبارشة صلة
قضايا. أنها عىل املجردة الكيانات تلك مثل ومعرفة أدناه) (انظر اإلدراك بها يحيط
يف نحويٍّا املوضوع مكان تشغل أن يمكنها التي وحدها هي منطقيٍّا الصحيحة األسماء
لهما إحالة وجود املؤكد من ألنه و«ذلك»؛ «هذا» اإلشارة اسما األمثلة وأفضل الُجمل.
الحقيقة يف هي األخرى الظاهرية التسمية عبارات وكل فيها. يُستخدمان مرة كل يف
«أوصاف — أنها يتضح تحليلها عند أو — هي بل اإلطالق، عىل تسمية عبارات ليست
الُجمل تحليل عند أنه يف هذا أهمية وتكمن «أل». ب ُمعرَّفة عبارات أنها بمعنى ُمعرَّفة»،
يقوله ما معنى يتوقف ال ثَمَّ ومن الوصفية؛ العبارات تختفي أوصاف، عىل تحتوي التي
للقواعد وفًقا — األوصاف أن يبدو ما لكياٍن مفرتضة كينونة أو مفرتض وجود عىل املرء

عليه. تدل — السطحية النحوية
أن عىل أصلع»، لفرنسا الحايل «امللك جملة فلنأخذ مثال؛ بدراسة هذا فهم ويمكن
أو صحيحة إما دائًما الُجمل أن افرتاض عىل ملك. فيها لفرنسا يكون ال فرتة يف تقال
يبدو كاذبة؟ أم صحيحة الجملة هذه هل ُسئل: إذا املرء يرد أن عساه فماذا كاذبة،
بل غزير، شعره لفرنسا الحايل امللك ألن ليس «كاذبة»، سيكون: الرد أن الواضح من
التي الُجمل أن يؤكد فأخذ الحل؛ مفتاح لراسل الجزئية هذه ومنحت موجود. غري ألنه
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تحليلها عند يتضح نحويٍّا املوضوع/الفاعل مكان يف وتقع ُمعرَّفة أوصاف عىل تحتوي
كونه صفة يحمل يشء وصلع وتفرد وجود تؤكد التي الجمل من ملجموعة اختزال أنها

تعادل: أصلع» لفرنسا الحايل «امللك جملة فإن وهكذا لفرنسا؛ الحايل امللك

ملك. لفرنسا (١)
واحد. ملك من أكثر لفرنسا ليس (٢)
أصلع. هو كان أيٍّا فرنسا ملك (٣)

تحتوي أنها بمعنى بالتفرد، ادِّعاء (٢) والجملة بالوجود؛ ادِّعاء هي (١) الجملة
واحد يشء إال يوجد ال بأنه يقيض الوصف يف «أل» التعريف ألداة ضمنيٍّ معنًى عىل
أصلع» لفرنسا الحايل «امللك األصلية الجملة تكون اإلسناد. هي (٣) والجملة عنه؛ نتحدث
كاذبًا. منها أيٌّ كان إذا كاذبة وتكون صحيحة؛ الثالثة العنارص كل تكون حني صحيحة

كاذب. (١) العنرص ألن كاذبة الجملة تكون الراهنة الحالة ويف
العبارة دامت وما .(٣)–(١) من أيٍّ يف لفرنسا» الحايل «امللك وصف يظهر ال
ملك الستحضار رضورة فال — بالتحليل منها التخلص جرى — اختفت قد الوصفية

معنًى. ذات الجملة لجْعل لفرنسا حقيقي
قد للجمل السطحية الصيغ وألن العادية، اللغة عليها تنطوي التي للعيوب نظًرا
ما — راسل يقول كما — ُطبق الذي التحليل فإن الكامنة؛ املنطقية صيغها عن تختلف
فهذه الرمزي؛ للمنطق املثالية» «اللغة ب صياغته من بد ال بل يكفي، بما مناسب غري زال
لفرنسا الحايل «امللك جملة تؤكده الذي املعنى إيضاح يمكنها التي الوحيدة الطريقة هي
يصبح عليها، ومتعارًفا مستخدمة حاليٍّا أصبحت التي وبالرموز «تام». بوضوح أصلع»

يأتي: كما للجملة املنطقي التحليل

(∃x) [Fx & (y)(Fy -→ y = x)&Gx]

ثالث إىل الرموز سلسلة م ويقسِّ «و»، إىل هذه الرموز سلسلة يف & الرمز يرمز
ييل: كما بالرتتيب (٣)–(١) السابقة الثالث الجمل تكون إذْن متصلة؛ معادالت

(∃x)Fx (١)
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كونه صفة «يحمل يعني «F» أن وبفرض .«F هو x يكون أن عىل x «يوجد تُنطق
الوجودي السور (يربط فرنسا». ملك هو يشء «يوجد إىل املعادلة ترمز فرنسا»؛ ملك

املربعة.) األقواس تبني كما بالطبع، كلها، السلسلة يف x حرف كل (∃x)

(y)(Fy → y = x) (٢)

عن وتعرب متطابقني». xو y يصبح إذْن F هو y كان إذا ،y هو ما «لكل تُنطق
.F الصفة يحمل الذي الوحيد اليشء بمعنى «أل»، التعريف أداة عنه تنم الذي التفرد

Gx (٣)

هو x» أن إىل املعادلة ترمز «أصلع»؛ يعني G أن وبفرض .«G هو x» تُنطق
أصلع».

األوصاف بأن الدِّعائه التصدي صورة أساًسا راسل نظرية االعرتاضعىل أوجه تتخذ
يف عليها تحتوي التي للجمل تحليله يف والتشكيك مطلًقا، إحالة عبارات ليست امُلعرَّفة
امُلعرَّفة األوصاف بأن االدِّعاء إىل البعض يذهب األخرية العالقة ويف نحويٍّا. املوضوع مكان

والوجود. التفرد ادَّعاءَي تضم
الرضيع «الطفل يقول: بشخٍص التفرد مشكلة عىل مثاًال نرضب أن املمكن من
تكون أن يمكن ال الجملة هذه أن — يبدو فيما — ضمنًا راسل تحليل يفرتض يبكي.»
وجود اشرتاط هو والحل العالم. يف فقط واحد رضيع طفل وجود حالة يف إال صحيحة
ينطبق الذي النطاق يف يندرج العالم من قدٍر أي يوضح الكالم سياق يجعل ضمني فْهم
عرشات فيها يوجد سكنية بناية يف يقيمان رضيع طفٍل والَدي أن لنفرتض الكالم. عليه
«الطفل األب: قال فإذا اآلخر. هو يبكي طفلهما فيبدأ يبكون، وكلهم ع، الرُّضَّ األطفال
الرضيع الطفل إىل اإلحالة يقيد السياق ألن بالتأكيد فهم سوء يحدث فلن يبكي.» الرضيع
خالل من االعرتاض من للتخلص طرًقا ويقدم بديهيٍّا، األمر يبدو يهمهما. الذي الوحيد

الخطاب». «مجال ل والرصيحة الضمنية الحدود إىل االحتكام
يكثر مناقشة يف اليشء. بعض تعقيًدا أشد فهي بالوجود، املتعلقة املشكلة أما
«امللك قول أن عىل يربهن أن سرتوسون إف بي يحاول راسل، لنظرية بها االستشهاد
أو افرتاض هو بل حاليٍّا، لفرنسا ملٍك بوجود «الترصيح» يعادل ال أصلع» لفرنسا الحايل
من ذلك ويتضح .(١٩٥٠ مايند، دورية من اإلحالة»، «عن (كتاب بوجوده افرتاضمسبق
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«تلك محدثوه: يقول أن املحتمل غري فمن الجملة، هذه شخص قال إذا أنه فكرة خالل
يَصوغون وبهذا حاليٍّا.» ملك لفرنسا «ليس ذلك: من بدًال سيقولون بل كاذبة.» معلومة
شيئًا يقول أن يف ينجح لم أنه بمعنى كترصيح، الواقع يف هو يَُصْغها لم التي الجزئية
ألن إحالة؛ عبارات تكون أن يجب األوصاف بأن القول يساوي وهذا كاذبًا. أو صحيًحا
قيد الُجمل أن هو عليها تحتوي التي للجمل الصواب قيم يف إسهامها من ا مهمٍّ جزءًا

مطلًقا. حقيقة قيمة أي تحمل ال — إحالة وظيفة تؤدِّ لم ما — املناقشة
— األوصاف عمل كيفية لرشح املسبق» «االفرتاض لفكرة سرتوسون استخدام إن
الجدل من هائل قدٍر انطالق يف تسبب قد الُجمل؛ يف — املعارض رأيه سياق يف وذلك
انعدام بمعنى الصواب»، قيم «فجوات ب للسماح استعداده يف أيًضا ذلك وتسبب النقدي،
بأن يقيض الذي التكافؤ» ثنائية «مبدأ ينتهك وبهذا معنًى؛ ذات جملة يف الصواب قيمة
وإما «صحيحة» إما الحقيقة: قيمتَي إحدى عىل تحتوَي أن يجب (تقريرية) جملة كل
الفكرة بأن القول هو لراسل هه وجَّ الذي النقد عىل األهم الرد أن شك ال ولكن «كاذبة».
حني كاذبة.» معلومة «هذه نقول: أن املستبعد من أنه وهي — حجته إليها تستند التي
بمنزلة الوصف اعتبار يتعذر أنه تعني ال — أصلع.» لفرنسا الحايل «امللك شخص: يقول
وجود بإنكار ذلك عىل نرد قد أننا صحيًحا يكون ربما بالوجود. يتعلق ادِّعاء إصدار
يلمح قد ألنه مضلًال؛ كاذبة» معلومة «هذه فقط قولنا يكون ربما كلٍّ وعىل لفرنسا؛ ملٍك
لفرنسا «ليس ب أجبنا إذا ولكن أصلع. غري ملًكا لفرنسا أن وهو للغاية، مختلف يشء إىل
يتعلق ادِّعاءً يصدر الوصف استخدام بأن الواقع يف أقررنا قد نكون فإننا حاليٍّا.» ملك

النفي. يتناوله ما بالضبط هو ذلك إن إذ بالوجود؛
بطريقتني األوصاف استخدام إمكانية يدرك لم راسل أن األخرى االنتقادات من
الرسام «إن فتقول: تعجبك، فنية لوحة تشاهد أوًال: اآلتيتني؛ الحالتني فلنتأمل مختلفتني؛
إليه. العبقرية تنسب ذلك ومع الرسام، تعرف ال أنت عبقري.» اللوحة هذه رسم الذي
ليوناردو أن تعلم وأنت الصخور»، عىل جالسة مريم «العذراء لوحة هي اللوحة ثانيًا:
يُستخدم األوىل الحالة يف إعجاب. يف نفسها بالجملة وتتمتم رسمها. الذي هو دافنيش
اإلحالة». «يفيد استخداًما فيُستخدم الثانية الحالة يف أما النعت»، «يفيد استخداًما الوصف
تتعلَّق راسل رؤية فإن — االنتقاد هذا ه وجَّ الذي وهو — دونيالن كيث يقول وكما
يمكن حاالت لوجود نظًرا مهمة جزئية وهذه النعت. تُِفيد التي باالستخدامات فقط
ينطبق يكن لم إذا حتى ما شخٍص إىل لإلحالة ناجًحا استخداًما فيها الوصف استخدام
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معلومة لقول أصلع» هناك الشمبانيا يحتيس الذي «الرجل جملة استخدام فيمكن عليه؛
فوار. ماء عىل إال تحتوي ال األصلع الرجل كأس كانت إذا حتى صحيحة

التحليل مستويات بني التفرقة طريق عن ذلك عىل الرد يكون أن املحتمل من
الذي «الرجل جملة وتجعل الداليل، املستوى يف راسل رؤية تصح والذرائعية. الداللية
وعىل املاء. يحتيس فإنه فعًال، أصلع أنه مع ألنه حرفيٍّا؛ كاذبة أصلع» الشمبانيا يحتيس
من النوع هذا ألن حقيقة؛ عن وأبلغت اإلحالة، يف الجملة نجحت الذرائعي املستوى
دام ما إنه بالقول رأيه عن يدافع أن راسل يحاول ربما ولكن املهمة. ينجز االستعمال
تحديًدا، إحايل أنه عىل عموًما يُفهم الذي «التعبري» من محدد نوع إىل يهدف تحليله أن

آخر. موضوع فهي باالستعمال املتعلقة األسئلة أما يصح. يقوله ما فإن
باملعنى. االستعمال تربط التي العالقة عن أسئلة فعًال الرد هذا يطرح ذلك، ومع
به املتعلقة الحقائق أخذ من بد فال املعنى، من كبريًا جزءًا يشغل االستعمال كان فإذا
أن يجب التي األهمية بقدر املتعلق والسؤال العبارات. عمل كيفية رشح عند االعتبار يف
يستنفد يكاد أنه النظر وجهات إحدى تزعم إذ الخالفية؛ األسئلة من لالستعمال نوليها
دالالت يف نفكر أن راسل نظرية تتطلب االدِّعاء. هذا أخرى نظر وجهات وترفض املعنى،

تقدير. أقل عىل للفصل قابالن موضوعان أنهما عىل واستعماالتها العبارات
الناحية من املهم اإلحالة بموضوع أساًسا تتعلق أخرى وألسباٍب السبب ولهذا
تتناول التي راسل نظرية تؤدي — العالم عىل اللغة تأثري كيفية عن — الفلسفية
ألغراضنا مهمة النظرية وهذه اللغة. بفلسفة املتعلقة املناقشات يف ا مهمٍّ دوًرا األوصاف
التي املشكالت لحل محاوالته عىل طبَّقه الذي التحلييل لألسلوب مثاًال باعتبارها الحالية

اآلن. سنرى كما وامليتافيزيقا، املعرفة نظرية تعرتي كانت

واملعرفة اإلدراك

جون أكد عليها؟ نحصل وكيف املعرفة، هي ما التايل: السؤال الفلسفة أسئلة أهم من
العالم عن املرشوطة املعرفة أساس أن التجريبية املدرسة أتباع من بعده جاءوا وَمن لوك
مناظري مثل أجهزٍة بمساعدة الخمس، الحواس استخدام أي الحسية؛ الخربة يف يكمن
اعرتاض تواجه التجريبية املدرسة ولكن الرضورة. عند ذلك، شابه وما املقربة الرؤية
كثريًا ربما املعرفة إىل التوصل عن مزاعمنا أن إثبات إىل تهدف التي املتشككة الحجج
ما أحيانًا فنحن لذلك؛ كثرية أسباب وتوجد مربرة، غري تكون ما — دائًما ربما بل —
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وأحيانًا نحلم، أننا ندرك أن دون نحلم ما وأحيانًا االستنتاج، أو اإلدراك يف أخطاءً نرتكب
ن نتيقَّ أن يمكننا فكيف الكحولية؛ املرشوبات أو الحمى تأثري بسبب حواسنا تضللنا ما
ما؟ بيشءٍ معرفتنا فيها نزعم مرة كل يف العوامل، هذه من أيٌّ تضعفه لم نزعمه ما أن
منهجية محاولة أول ١٩١٢ عام يف الفلسفة» «مشكالت كتاب يف راسل وضع
إنسان أي يمنع حدٍّ إىل يقينية معرفة أي توجد هل راسل: وسأل األسئلة. لهذه للتصدي
يكون ما أبعد اليقني أن يتضح ولكن باإليجاب؛ ذلك عىل ويجيب فيها؟ الشك من لبيب

الدليل. يعززه الذي املطلق اليقني عن
مثًال طاولًة أن فكرة — اإلدراكية بالخربة املتعلقة املبارشة املالحظات أساس عىل
إما توجد تفاوتات حسب وذلك مختلفة، ومالمس وأشكال ألوان ثالثة لها وكأن تبدو
فارق يوجد أنه نالحظ أن يمكننا — بإدراكها املحيطة الظروف يف وإما يدركها من لدى
بأمانٍة يمثل املظهر أن من واثقني نكون أن يمكننا كيف وحقيقتها. األشياء مظاهر بني
التشكك نقاط تشري كما — سؤال يثار قد بل وراءه؟ تتوارى أنها نفرتض التي الحقيقة
وجود من واثقني نكون أن املمكن من كان إذا ما بشأن — واألوهام باألحالم املتعلقة

أساًسا. الحسية خرباتنا «وراء» فعًال حقيقية أشياء
األشياء لتسمية الحسية» «البيانات مصطلح راسل يستنبط األسئلة هذه عىل للرد
اإلدراكية باملعرفة تتعلق معينة أمثلة وهي الحس؛ طريق عن مبارشًة نعرفها التي
إحدى تقابلها املعلومات من فئة وكل واملالمس، والروائح والنكهات واألصوات لأللوان
أي بها؛ اإلحساس أفعال وبني الحسية البيانات بني التمييز ويجب الخمس. الحواس
تبنيِّ كما — أيًضا يجب ولكن اإلحساس. أفعال طريق عن مبارشًة ندركه ما هي إنها
العالم يف املوجودة األشياء وبني بينها التمييز — السابقة الفقرة يف الواردة االعتبارات
هي ما هو: املهم السؤال يكون ثَمَّ ومن مرتابطة؛ أنها نفرتض التي األشياء تلك خارجنا،

املادية؟ باألشياء الحسية البيانات عالقة
البيانات نقاب وراء يقع بما املعرفة ادِّعاء يف حقنا يف يشكك َمن عىل راسل رد ويأتي
أن مع إنه فيقول أساًسا، موجودة املادية األشياء بأن الظن يف حقنا حتى أو الحسية،
أنها الفرتاض مربر» أدنى يوجد «ال فإنه التحديد، وجه عىل تُدحض ال املتشككة الحجج
املقِنعة االعتبارات جمع عىل اسرتاتيجيته وتقوم ص١٧). الفلسفة، (مشكالت صحيحة
البيانات عىل القائمة خرباتنا بأن نسلم أن يمكننا البداية يف هذه. النظر وجهة تدعم التي
نعتربها حسية بيانات نواجه حني بأننا نُِقرُّ فنحن بدائي»؛ «يقني ب تتسم الحسية
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الطاولة؛ عن يقال أن يجب ما كلَّ نقل لم فإننا مثًال، بطاولة، مرتبطة الحال بطبيعة
ومن الغرفة، خارج موجودين نكون حني موجودة تظل الطاولة أن نظنُّ نحن فمثًال،
أن ونفرتض آلخر، مكاٍن من ونحركها مفرًشا عليها ونضع الطاولة نشرتَي أن املمكن
عىل يسمو يشء الطاولة بأن يوحي هذا كل «نفسها». الطاولة إدراك يمكنهم اآلخرين
لكان العالم، يف طاولة ألي وجود هناك يكن لم لو ولكن لنا. تظهر التي الحسية البيانات
بعدد مختلفة ظاهرية طاوالت عدة بوجود تتعلق معقدة فرضية نَصوغ أن علينا لزاًما

نفسه. اليشء ندرك وكأننا كلنا نتحدث ملاذا نرشح وأن املدركني، األشخاص
ال — راسل يشري كما — املتشككة النظر وجهة من أنه إىل اإلشارة تجدر ولكن
دحض نستطع لم إذا ، كلٍّ فعىل أيًضا؛ آخرين مدركني أشخاٍص بوجود نعتقد أن ينبغي

عقولنا؟ وجود يف التشكك ندحض أن لنا فكيف األشياء، وجود يف التشكك
تقود التي «الحجة عليه يُطلق مما صيغٍة بتقبُّل الصعوبة هذه عىل راسل ويتغلب
باالفرتاض نُقرَّ أن بكثري تأثريًا واألكثر األبسط من قطًعا أنه ويؤكد األفضل». التفسري إىل
أنها وثانيًا: الحسية، خربتنا عن منفصل وجود لها مادية أشياء توجد أوًال: بأنه؛ القائل
موثوقة. مطابقًة اإلدراك عىل قدراتنا «تُطاِبق» ثمَّ ومن اإلدراك؛ عىل قدراتنا يف تتسبب
الفيلسوف ذلك يف يتبع وهو «فطرية»، مسألة االفرتاض بهذا اإليمان أن راسل ويرى

هيوم.
بديهية معرفة وهي ذلك، إىل املعرفة من آخر نوع إضافة يمكننا أنه يؤكد وهو
هذه األخالق). لعلم األساسية القضايا وربما (بل البحتة والرياضة املنطق بحقائق
املعروفة، الحقائق بديهية عىل كليٍّا اعتماًدا وتعتمد التجربة، عن تماًما مستقلة املعرفة
عىل البديهية واملعرفة اإلدراكية املعرفة ضم ويساعدنا أ». = و«أ «٢ = ١ + ١» مثل
من األول النوع ألن املبارشة؛ خربتنا نطاق وراء العالم عن عامة معرفة إىل الوصول
منه. استنتاجات نستخلص أن لنا يتيح الثاني والنوع تجريبية، معلومات يمنحنا املعرفة
بأنهما راسل يصفهما فرعيني، نوعني إىل املعرفة من النوعان هذان وينقسم
معرفة عىل «االطالع» اسم يطلق وهو التوايل. عىل االشتقاقية واملعرفة املبارشة املعرفة
هو األول النوع نوعني: إىل االطالع عىل القائمة األشياء وتنقسم مبارشة. معرفًة األشياء
«الكليات». هو الثاني والنوع نحن؛ وربما الفردية الحسية البيانات بمعنى «الجزئيات»،
والعالقات والنعومة، الُحمرة مثل امللموسة الصفات تشمل وهي مختلفة، أنواٌع وللكليات

املنطقية. املجردة األفكار وبعض و«قبل»، من» اليسار «إىل مثل والزمنية املكانية
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وهي بالوصف»، «املعرفة مصطلح لألشياء االشتقاقية املعرفة عىل راسل يطلق
منها. واالستنتاج لدينا التي املعرفة من مزيٍج خالل من إليها نصل بالوقائع عامة معرفة

الوصفية. املعرفة عىل مثاٌل العالم يف جبل أعىل هو إفرست جبل بأن املرء ومعرفة
ويصف الحْدسية»، «املعرفة مصطلح للوقائع املبارشة املعرفة عىل راسل يطلق
«واضحة قضايا عن عبارة وهذه «بديهية». بأنها األسلوب بهذا تُعرف التي الحقائق
املثال، سبيل عىل منها.» وضوًحا أكثر يشء أي من استنتاجها يمكن وال شديًدا، وضوًحا
الحْدسية املعرفة عنارص بني ومن صحيحة. «٢ = ١ + ١» العبارة أن نالحظ نحن
اآلن، أدركها التي الحسية البيانات فقط ذكرُت فإذا املبارشة؛ التجربة من إفادات تأتي

مخطئًا. أكون أن التافهة) اللسان زالت عدا (فيما يمكن ال
الحقائق من استنتاجه يمكن يشء أي من للحقائق االشتقاقية املعرفة تتألف

البديهية. االستدالل مبادئ طريق عن البديهية
بديهية، ملعرفة امتالكنا يتخذه الذي الدقيق املظهر من الرغم عىل إنه راسل يقول
تربير صحة حدود يف فقط صحيح هو إنما عامة معرفة من لدينا ما أن نتقبل أن فعلينا
— العادية املعرفة تعادل ولذلك للتصديق؛ قابًال تجعله التي والغرائز األفضل» «التفسري
املرجحة آراءنا أن نالحظ حني ولكن اليشء». بعض مرجًحا «رأيًا — األحوال أفضل يف
زادت ومستقرٍّا، مرتابًطا النظام كان كلما — املتبادل والدعم بالرتابط يتَِّسم نظاًما ن تُكوِّ

ثقتنا. نمنحها أن لنا يُتاح ملاذا ندرك — تُكوِّنه التي اآلراء أرجحية
املكان بني الفرق وبالتحديد باملكان، تتعلق سمة راسل نظرية يف املهمة السمات من
الحسية البيانات فيها توجد التي الخاصة واألمكنة العلوم، تشغله الذي الشامل العام
البرصية الكثرية الخربات من العام املكان ويتألف املدركون. األفراد عليها يحصل التي
ليس ألننا نظًرا ولكن مركزه. يف هو يكون قالب يف املدرك ينسقها التي وغريها واللمسية
االستدالل. عىل كليٍّا تعتمد مسألة وطبيعته فوجوده للعلوم، العام املكان عىل اطِّالع لدينا
وذلك راسل، وضعها التي واإلدراك املعرفة نظرية من األوىل الصيغة جاءت هنا ومن
منطقي بحسٍّ األوىل الوهلة من النظرية وتتسم الفلسفة». «مشكالت كتاب يف وردت كما
«البدائية» املعرفة عن راسل يتحدث فمثًال البساطة؛ عن تكون ما أبعد ولكنها بديهي،
عدا فيما املعرفة، هذه مثل طبيعة عن وصًفا يقدم ال ولكنه حْدسية، بأنها ويصفها
التعريف هذا ولكن نفسها. هي منها بديهية أكثر هو ما إثبات تتطلب ال بأنها القول
نوع البديهية، من نوعان يوجد أنه يضيف حني غموًضا أكثر ويصبح مناسبًا، يكون قلَّما
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وهو حال؟ أي عىل «البديهة» هي ما منطقي؟ الفارق هذا هل أسايس. فقط منهما واحد
تَظهران أنهما رغم األخرى مع منهما كلٌّ قضيتان تتعارض أن احتمال يدرس ال كذلك
منهما فأيٌّ هذا، يحدث أن ُقدر وإذا انفراد. عىل إليهما النظر عند بديهيتان أنهما عىل

اختيارها؟ تحكم التي اإلضافية البديهية املبادئ هي وما اختيارها؟ يجب التي هي
ا، مهمٍّ افرتاًضا يضع أنه هو راسل رأي إىل ُوجهت التي األخرى االنتقادات ومن
أن هو االفرتاض وهذا الحسية. للتجربة األساسية الطبيعة عن شك موضع ولكنه
معينة أصوات أو روائح أو ألوان مثل الحسية الدنيا الحدود أي — الحسية البيانات
الحسية الخربة ولكن بدائية. عنارصها أكثر وأنها الخربة، سياق يف عليها نحصل —
خربة باألحرى هي بل اإلطالق، عىل النحو هذا عىل ومبارشة «هزيلة» ليست الواقع يف
وفًقا «غليظة» إنها أي والسحب؛ والقطط والناس واألشجار البيوت تشمل ومعقدة وافرة
عىل تقوم معقدة بعملية إال إليها الوصول يمكن ال الحسية والبيانات الظواهر، ملذهب
ال فإننا ثَمَّ ومن نظرنا؛ وجهة من طبيعي هو ما كل من العادية اإلدراكية الخربة تفريغ
الرتكيز يف نبدأ وحني طاولًة، نشاهد بل طاولة، عن عبارة أنه ونتستنج مستطيًال نشاهد

الشكل. مستطيلة أنها نرى شكلها عىل
الوقت ويف استيعابه تتيح ُطرق توجد ولكن ما، حدٍّ إىل محقٌّ االنتقاد هذا أن شك ال
من املعتاد العبء عن بمعزل للخربة البحت الحيس الجانب بوصف لنا تسمح نفسه
نحاول أننا هي كلها الغاية دامت وما الخربة. هذه تحمله الذي والنظريات املعتقدات
تلك من تمكِّننا اإلدراكية الخربة أن عىل الربهنة طريق عن املعتقدات تلك امتالك تربير
فقط، هكذا باعتبارها اإلدراكية خربتنا عن بيان إىل بحاجة أننا الواضح فمن املعتقدات،
الحديث من راسل يرجوه الذي والهدف للمهمة. مالءمتها مدى تقييم من نتمكَّن حتى
بأن راسل أقرَّ ذلك، عن فضًال فحسب. ذلك تنفيذ عىل يقترص الحسية البيانات عن
العقد إبَّان ألََّفها التي كتاباته ففي اإلدراكية؛ املبارشة «املعطيات» ليست الحسية البيانات
البيانات مواصفات أن إىل مرة من أكثر يشري الفلسفة»، «مشكالت كتاب أعقب الذي

الخربة. يف األوىل املرتبة يف وليس التحليل، يف األخرية املرتبة يف تأتي الحسية
نرمز أن يمكن املبارشة الخربة أن يفرتض راسل أن األخرى االنتقادات ومن
املمكن من التي — الذاتية «املعطيات» وصف عىل تقترص أنها رغم — بالقضايا إليها
التجربة عىل فقط ينطبق ما يكون أن يمكن كيف ولكن العالم. ملعرفة كأساٍس استخدامها
األساس هو — التجربة تلك يتعدى ما إىل إحالة أي يحمل وال — يبدو فيما الخاصة
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البديهية باملعرفة يسمح راسل إن يقال أن يفيد وال للمعرفة؟ نظرية عليه تقوم الذي
يوجد لن ألنه القضايا؛ هذه من االستنتاجات استخالص تتيح التي املنطقية للمبادئ
تصلح التي العامة التجريبية املعتقدات بعض لديه الشخص كان إذا إال الستنتاجها حافز
التجريبية االفرتاضات بعض كذلك ولديه االستنتاجات، تلك يف الكربى املقدمات لتكون
واالفرتاضات املعتقدات هذه ولكن الواقع. يف تدعمها أو االستنتاجات تختربها التي
يكون أن دون ما لخربٍة يتعرض — راسل يقدمه حسبما لشخص— تتوافر ال التجريبية

منطقية. بديهية وحقائق حسية بيانات سوى لديه
«املعرفة كتاب (يف الحق وقٍت يف لها وتصدى نفسه، راسل يف املشكلة هذه أثرت
بد ال أنه وهو كانط، فلسفة يف يستنكره كان يشء أشكال من شكٍل بَقبول البرشية»)
إذا هذا بديهية، باعتبارها لنا املعروفة املنطق) حقائق (بخالف األشياء بعض وجود من
املناسب املكان يف للغاية املهمة الجزئية هذه وسأناقش األساس. من ممكنة املعرفة كانت

أدناه.
عليها يعتمد التي االعتبارات أن راسل منتقدو طرحها التي األخرى املشكالت ومن
يعرضها التي بالطريقة أحًدا، تقنع ال والواقع املظهر بني فارٍق وجود عىل للربهنة راسل
شكٍل أو بلوٍن يبدو ولكن مدرك، لشخٍص ما بشكٍل أو ما بلوٍن يشء يبدو فحني بها؛
— مختلفة ظروف يف نفسه للمدرك مختلفة أشكاٍل أو بألواٍن يبدو أو آخر، ملدرٍك آخر
من أو الظالم، يف أو النهار ضوء يف يشاهده كان إذا ما عىل ذلك يتوقف املثال، سبيل عىل
لإلدراك األشياء ظهور كيفية مسألة أن يُخربنا ذلك فإن — أخرى أو معينة نظر زاوية
كل يف مختلف اإلدراك موضع اليشء أن ذاته حد يف يُخربنا ال ولكنه املعقدة، األمور من

مرة.
مالئمة أخرى طرق توجد أنه يتصادف ولكن ذاته، حد يف صحيح االنتقاد وهذا
التي األحدث األعمال يف يتضح كما وذلك والواقع، املظهر بني الفارق لتحديد للغاية
كما — هنا راسل حجج إىل النظر املمكن من ثَمَّ ومن اإلدراك؛ فلسفة مجال يف ظهرت
فقط الجزئية ح توضِّ أنها بمعنى االكتشاف، عىل تشجع أنها عىل — إليها هو ينظر كان

املناقشة. رشارة إطالق بغرض
منذ سابقيه كل مثل — راسل إن إذ أهم؛ آخر بانتقاٍد يوحي االنتقاد هذا ولكن
تقبَّل — آير جيه وإيه برايس إتش إتش مثل بعده جاءوا من بعض ومثل ديكارت
املعرفة عن بحث ألي املناسبة االنطالق نقطة أن وهو ديكارت، من للغاية ا مهمٍّ افرتاًضا
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والبحث الوعي من املستمدة الخاصة باملعلومات الفرد يبدأ أن بد فال فردية. تجربة هي
ذهنه. خارج عالم عن — معتقداته عادًة أو — استنتاجاته لدعم ضمنها أسباب عن
االفرتاض هذا رفض العرشين القرن يف الفلسفة شهدتها التي الكربى التغريات ومن
املستحيل من يصبح أنه االفرتاض بهذا املتعلقة البالغة الصعوبات بني فمن الديكارتي؛
عىل ِبناءً أنه األخرى الصعوبات ومن به. قبلنا إذا املتشككة الرؤية دحض أو تجاهل
يرى ال الذي — املعرفة يف الراغب الشخص يف نرى أن لنا يحقُّ ال الضعف بهذا أساٍس
بل فيها، والتفكري وخرباته أحاسيسه تسمية عىل قادًرا شخًصا — فقط لعقله إال وجوًدا
هذه من خارجي عالم وجود استنتاج يستطيع شخص أنه عىل فيه نفكر أن لنا يحق ال
لبدء املناسب املكان أن فكرة نحو بثباٍت كلتاهما الفكرتان وتدفعنا والخربات. األحاسيس

العام. املجال — ما نحٍو عىل — هو املعرفة نظرية

األخرى والعقول الخارجي العالم

الفلسفة»، «مشكالت كتاب يف األمور بها عرض التي الطريقة عن راضيًا راسل يكن لم
ولم للمتخصصني، ه موجَّ غري شعبيٍّا كتابًا يكون أن منه الغرض كان كتاٌب كلٍّ عىل وهو
مشكلة إىل يعود أخذ التالية األربعة العقود مدى وعىل ألطروحاته. دقيًقا عرًضا يقدم
«مشكالت كتاب نرش أعقبت التي السنوات وطوال متكررة. بصفة واإلدراك املعرفة
إذ بجدية؛ األمور تلك عىل راسل انكبَّ األوىل، العاملية الحرب اندالع وسبقت الفلسفة»
جزء عن وتخىلَّ منها جزءًا نرش املعرفة»، «نظرية الكبري كتابه ملخطوطة مسودة وضع
«معرفتنا بعنوان كتاٍب يف ١٩١٤ عام يف ظهرت املحارضات من مهمة سلسلة وكتب آخر،
النظرية لجوانب تفصيًال أكثر مناقشة راسل قدَّم العمل هذا ويف الخارجي». بالعالم

مهمة. نتائج إىل ل وتوصَّ الفلسفة»، «مشكالت كتاب يف الواردة
و«معرفتنا الفلسفة» «مشكالت كتابَي يف الواردة النظريات بني االختالفات ومن
عليها يحصل التي املعرفة أساس بأن مقتنًعا أصبح راسل أن الخارجي» بالعالم
ومعرفته وحده، له تظهر التي الحسية البيانات — للخربة يتعرض الذي الشخص
يرفض لم الالزم. من أضعف انطالق نقطة هو — املنطق قوانني عىل القائمة الحْدسية
الصعوبات حيال حساسية أشد أصبح بل ، للتوِّ ناقشته الذي الديكارتي االفرتاض راسل
المتالك أكرب أهمية يويل أخذ ثَمَّ ومن منها؛ يحد أن يحاول كان ولذلك يخلقها؛ التي
عنارص ضمن من السارية والزمنية املكانية للعالقات وفهمه الذاكرة لحقائق الشخص
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االختالفات حيث من مثًال، املعلومات، مقارنة كذلك للشخص ويتسنَّى راهنة. خربة أي
أخرى عقول بوجود واالعتقاد الشائعة املعتقدات مثل أموًرا لكنَّ والشكل. باللون املتعلقة

مستبعدة. تزال ال
«املعلومات اآلن عليه يطلق أصبح ملا الغني األساس هذ ضوء يف راسل ويَصوغ
الواقعية؟» معلوماتنا غري يشء أي وجود استنتاج املمكن من «هل يقول: سؤاًال الواقعية»
باملكان يتعلق مفهوم تكوين — كفرضية — إمكاننا كيفية عرض عىل أوًال نهجه ويقوم
بوجودها يعرف التي والحقائق نفسه الشخص خربة حقائق التجربة؛ حقائق فيه توضع
مربر لدينا كان إذا ما معرفة سبيل يف — راسل يقدم ثم آخرين. شهادة خالل من
كان إذا ألنه أخرى؛ عقول وجود يؤيد برهانًا — حقيقي املكاني العالم هذا بأن لالعتقاد
إضافًة — اآلخرين شهادة عىل يعتمد أن يمكنه فإذن هذا، يصدق أن ا حقٍّ للمرء يتسنَّى
بمعنًى مكاني، عالم بوجود القائل للرأي قويٍّا دعًما ستقدم التي — نفسه املرء خربة إىل

حقيقي.
بالفيزياء»، الحسية البيانات «صلة املعنون البحث ويف مبتكرة. االسرتاتيجية هذه
يف بالتفكري يتعلَّق أيًضا مبتكًرا أسلوبًا راسل يُضيف ،١٩١٤ عام أوائل يف راسل ألََّفه الذي
نستنتج أننا ذكر قد كان الفلسفة»، «مشكالت كتاب ففي باألشياء؛ الحسية الخربة صلة
أو الحسية، للبيانات تابعة بأنها يصفها واآلن الحسية؛ بياناتنا من املادية األشياء وجود
االسرتاتيجية هذه وتستخدم الحسية. البيانات من مكوَّنة «أبنية» أحيانًا، وصفه حد عىل
نوٍع من أشياء إىل وتحويله اليشء تحليل إمكانية إثبات فيه يمكن الذي املنطقي األسلوب
الكيانات محلَّ املنطقية األبنية إحالل من بد «ال بأنه القائل املبدأ راسل ويصف آخر.
املبدأ، لهذا ووفًقا العلمية». للفلسفة العليا «القاعدة باعتباره اإلمكان» بقدر املستنتَجة
الحسية؛ البيانات من مكونة أبنية باعتبارها ذلك عىل ِبناءً املادية األشياء تحليل يجب
«األشياء من بل فقط، الحالية أو الفعلية الحسية البيانات من مكونة تكون ال ذلك ومع
الذي النحو أو «املظاهر راسل تعبري حد عىل األشياء بتلك واملقصود أيًضا، املحسوسة»
حاليٍّا هي التي الحسية البيانات ن تُكوِّ كانت إذا عما النظر برصف األشياء»، عليه تبدو
رغم اليشء وجود فكرة تفسري هو ذلك من والغرض مدرك. شخص أي خربة من جزء

يدركونه. أشخاص وجود عدم
البيانات أن الرأي لهذا املهمة الجوانب من أن املرحلة هذه يف يرى راسل أصبح
الفعلية املادة من جزء هي بل خاصة، عقلية كيانات ليست املحسوسة واألشياء الحسية
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السليم املنطق من التحقق ألن نظًرا املادي»؛ للعالم النهائية «املكونات فعًال إنها للفيزياء.
تابعة الحسية البيانات أن نعتقد ما عادًة ألننا مهم وهذا أساًسا. عليها يعتمد والفيزياء
التي هي املادية األشياء أن إىل مرجعهما وطبيعتها وجودها أن بمعنى املادية، لألشياء
تكون أن أي ذلك؛ عكس عىل األمر كان إذا إال التحقق يتسنَّى ال ولكن فيها؛ تتسبَّب
األشياء من املادية األشياء «تبني» النظرية وهذه الحسية. للبيانات تابعة املادية األشياء
املادية. األشياء وجود من التحقق يف املحسوسة األشياء وجود يفيد ثَمَّ ومن املحسوسة؛
أعماله ويف أكرب؛ مستًوى إىل تطويرها من بدًال املميزة النظرية هذه عن راسل تخىلَّ
البرشية» «املعرفة وكتاب ١٩٢٧ عام يف املادة» «تحليل كتاب يف وبالتحديد — الالحقة
مستنتَجة باعتبارها تشغله، الذي واملكان املادية، األشياء تناول إىل عاد — ١٩٤٨ عام يف
السائد بالرأي قبوله بينها من وكان اعتبارات، عدة ذلك إىل دفعه وقد الحسية. الخربة من
سببه اإلدراك بأن يقول الذي البرشية األعضاء وظائف وعلم الفيزياء علوم تدعمه الذي
نظرية يقبل من كلَّ «إن راسل: ويكتب لدينا. الحس أعضاء عىل املادية البيئة نشاط
نهاية يف تأتي ألنها أذهاننا؛ يف موجودة املدركات أن الستنتاج مضطر العفوية اإلدراك
املدرك» دماغ إىل األشياء من — مكانيٍّا — تنتقل التي املادية األحداث من عفوية سلسلة
عام يف الصادر العقل» «تحليل كتاب يف — أيًضا راسل وتخىلَّ ص٣٢). املادة، (تحليل
واليشء اإلحساس فعل بني يفرق يعد ولم الحسية»، «البيانات عن الحديث عن — ١٩٢١
وضعها، التي العقل بنظرية يتعلق ذلك إىل دفعه الذي والسبب الشخص. به يُحس الذي

الحًقا. واملعروضة
الشديد، التعقيد هو النظرية عن التخيل إىل راسل دفعت التي األسباب أهم من كان
األمكنة عن يَصوغها أن حاول التي اآلراء به تتسم كانت الذي التصديق قابلية وعدم
األشياء بها تشغل أن املفرتض من التي والطريقة بينها، والعالقات والعامة، الخاصة
«تطوري كتاب يف عرضيٍّا املشكالت من املجموعة هذه ذكر وقد األمكنة. هذه املحسوسة
«مادة» بناء «محاولة عن التخيل إىل دفعه الذي األسايس السبب إن فيه ويقول الفلسفي»،
تفسري يمكن فال … مستحيل «برنامج أنه هو وحدها» بالتجربة املتعلقة املعلومات من
الخربة» يف فعليٍّا املرء لها يتعرض عنارص من مؤلفة أبنية باعتبارها املادية األشياء
الذي راسل رأي مع بدقٍة متسقة ليست األخرية املقولة هذه ص٧٩). الفلسفي، (تطوري
املحسوسة األشياء إدراك الرضوري من ليس أنه ومفاده األصلية، النصوص يف ذكره
الظواهر بمذهب التزاًما أكثر النظرية عىل تعليًقا الفلسفي» «تطوري كتاب ويقدم فعليٍّا؛
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وهي بالنظرية؛ تتعلق جسيمة ملشكلة تعرَّض ولكنه األصيل. نصها يقدمه بما مقارنًة
تتطلب ال محسوسة» غري حسية «معلومة عن تتحدث أن الرتابط عدم باب من يبدو أنه

املطلب. لهذا مناقًضا يبدو نفسه اسمها إن بل باإلدراك، جوهرية صلة أي حتى
«نظرية كتاب مخطوطة عليه تحتوي الذي املرشوع عن التخيل كان شك بال
إىل اهتمامه ه وجَّ حني ألنه لراسل؛ لطمة الخارجي» بالعالم «معرفتنا وكتاب املعرفة»
حل مهمة أن رأى الرياضيات»، «أصول كتاب من انتهى أن بعد واإلدراك املعرفة أسئلة
وكان التايل. املهم إسهامه هي الفيزياء وبني املسائل هذه بني بالعالقة املتعلقة املشكالت

عرش. التاسع القرن تسعينيات أواخر منذ فيها يفكر كان التي الطموحات من ذلك
املساعي هذه إطار يف — راسل يُِعْرها لم املعرفة نظرية يف مهمة أخرى أسئلة توجد
يكون أن املفرتض من ظل طاملا الذي االستنتاج بنوع تتعلق وهي عابًرا. اهتماًما إال —
يف التفكري إىل راسل يرجع ولم الربهاني. غري االستدالُل بالتحديِد وهو العلوم، عماد
كتاب يف راسل يقدمها التي األساسية املناقشة وترد سنوات، عدة بعد إال األسئلة هذه
ه وجَّ ذلك بعد الثانية. العاملية الحرب بعد وكتبه وحدودها»، نطاقها البرشية: «املعرفة
أنه يرى كان والذي وامليتافيزيقا، املنهج بموضوع تتعلق معينة أسئلة إىل اهتمامه راسل
هي األسئلة وهذه اإلدراك. مجال يف بالعمل انشغاله أثناء وذلك املهمة، املوضوعات من

التايل. الفصل موضوع

هوامش

(1) William Ready Division of Archives and Research Collections, Mc-
Master University, Canada.
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وامليتافيزيقا املنهج

«معرفتنا كتاب من رها طوَّ التي اآلراء عىل املنطقية» الذرية «مذهب اسم راسل أطلق
عبارة أساًسا هو املنطقية الذرية ومذهب فصاعًدا. الحني ذلك منذ الخارجي» بالعالم
وعالقته اإلدراك بطبيعة املتعلقة األسئلة املنهج هذا يحل أن يأمل راسل وكان منهج، عن
العقود خالل راسل أنجزها التي الفلسفية األعمال أن إىل اإلشارة وتجدر بالفيزياء.
عالقة موضوع ملناقشة أغلبها يف مخصصة الرياضيات» «أصول كتاب بعد األربعة
(مع تجريبي أساٍس لتقديم مسًعى عن عبارة الواقع يف فهي ثَمَّ ومن بالفيزياء؛ اإلدراك
العالم طبيعة يف تبحث التي النظريات أكثر بمنزلة واعتُربت للعلوم، تحفظات) وجود
وقدم الحقيقة. إىل للوصول طريقها يف األقل عىل أو صحيحة تكون أن بفرصة تمتًعا
طبيعة يف نظره وجهة بمعنى — للميتافيزيقا سبيًال لراسل هكذا املنطقية الذرية مذهب
بطريقة األقل عىل للمادة، الراهنة املادية الخواص ليست أنها اتضح والتي — الواقع
عن راسل نصوص تتَِّخذ منطقية. بنية باعتبارها للمادة تمثيل أنها عىل بل مبارشة،
الكثرية ملناقشاته الختامية األقسام يشغل عرضسطحي هيئة دائًما امليتافيزيقا يف آرائه

نفسها. التحليل اسرتاتيجية لوصف اهتمامه معظم يوجه بينما املنطقي، للتحليل

املنطقية الذرية مذهب فلسفة

كتاب يف الوارد الفصل هو وأهمها مقام، من أكثر يف املنطقية الذرية مذهب راسل يصف
من سلسلة ويف الفلسفة»، روح باعتباره «املنطق بعنوان الخارجي» بالعالم «معرفتنا
طبعها (أعيد املنطقية» الذرية مذهب «فلسفة بعنوان ١٩١٨ عام يف ألقاها املحارضات
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الذرية مذهب مقالة وتحتوي مارش). تحرير من واملعرفة» «املنطق بعنوان كتاٍب يف
أيًضا طبعها وأُعيَد املنطقية، الذرية مذهب وأهداف ملناهج موجز عىل (١٩٢٤) املنطقية

مارش. تحرير من نفسه الكتاب يف
جوهر هو «املنطق أن راسل ادِّعاء املنطقية الذرية مذهب منهج فهم سبل أهم من
وسيلة يقدِّم أنه يف أهميته وتكمن الريايض. املنطق «املنطق» ب يقصد حيث الفلسفة»؛
والوقائع. القضايا أبنية بالتحديد وهي لألبنية؛ فلسفيٍّا وكاشفة قوية تحليالت إلجراء

أنها عىل كلها تناولها الخطأ من أنه يُثبت القضايا تحليل أن كيف بالفعل تبنيَّ
كأْن مضللة، السطحية النحوية القواعد وأن واملحمول، املوضوع من مؤلفة صورة تتخذ
تحليل إجراء من أيًضا بد وال تعبريات. تعني أنها عىل العادية واألسماء األوصاف نفهم
للقضايا تحليل وإجراء القضايا، هذه نؤكد حني عنه نتحدث الذي للعالم لألبنية كاشف

نفسها.
البناءين هذين راسل يصف الفلسفة» جوهر باعتباره «املنطق امُلعنون الفصل ويف
صفات لها جمة أشياء من يتألَّف العالم إن راسل ويقول األول. بالبناء بادئًا املتصلني
فقط، األشياءَ العالم يشملها التي املوجودات تشمل قائمة أي تضم ولن جمة. وعالقات
أن املفرتض من أخرى، بعبارة والعالقات. الصفات هذه تحمل التي األشياء أيًضا بل
املمكن ومن الوقائع، مكونات هي والعالقات والصفات فاألشياء الوقائع؛ من قائمة تكون
«القضايا»، راسل عليه يطِلق بما الوقائع إىل ويُرمز إليها. لتتحول بدورها الوقائع تحليل
ترمز التي والقضايا كاذبة.» أو صحيحة بأنها يُجَزم الكلمات من «أشكال أنها وتعريفها
محلَّ يحلُّ أو معينة صفة يحمل اليشء أن تؤكد التي بمعنى — األساسية الحقائق إىل
هذه بني الجمع وعند الذرية». «القضايا راسل عليها يُطِلق — معينة عالقة يف آخر يشء
كقضايا النتيجة تأتي إذْن»، … و«إذا و«أو» «و» مثل منطقية كلمات طريق عن القضايا
تتوقف االستدالل احتماالت كل ألن للغاية مهمة القضايا هذه ومثل «ُجزيئية». أو معقدة

عليها.
تنفيها، التي (والعبارات فانون» البرش «كل مثل الكلية» «القضايا لدينا وأخريًا
تتوقف فانني»). ليسوا البرش «بعض عبارة يف كما «بعض» الكلمة باستخدام وتتألف
كنتيجة املهمة النقطة هذه وتنشأ بديهية. معرفة عىل ما حدٍّ إىل إليها ترمز التي الحقائق
الذرية، الوقائع كلَّ عرفنا إذا النظرية، الناحية فمن والوقائع. القضايا تحليل يف للتأمل
يمكن ال ولكن منها. األخرى الحقائق كل استدالل ألمكننا الذرية، الحقائق هي كلها وأنها
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البرش «كل عبارة لنتأمل وحدها. الذرية الحقائق من باالستدالل الكلية القضايا معرفة
االستدالل ذلك مع بإمكاننا يكون فلن فنائه، عن وعرفنا إنسان كل عرفنا إذا فانون»؛
وهذه املوجودين؛ البرش كل هم هؤالء أن من نتحقق أن بعد إال فانون البرش كل أن
أنه دام وما النقطة. هذه أهمية عىل يشدد أن عىل حريًصا راسل كان كلية. قضية
األدلة كل أن دام وما وحدها، الجزئية الحقائق من الكلية الحقائق استنتاج يمكن ال
من يشء وجود من بد ال أنه ذلك عىل يرتتَّب الجزئية، الوقائع من تتألَّف التجريبية
حجج لدحض هذا عىل راسل واعتمد أساًسا. املعرفة وجود أمكن إذا البديهية املعرفة
الخربة إىل فقط تستند كلها املعرفة أن يَرْون الذين األقدمني، التجريبي املذهب أتباع

الحسية.
املعرفة هذه مثل فيه نجد أن يمكن الذي باملوضع يتعلق سؤال الفور عىل ويظهر
هذه مثل أن وهي الفلسفة»؛ «مشكالت كتاب يف كانت كما راسل إجابة وتظل الكلية.
«كل التالية: القضية لنتأمل كليًة. بديهية قضايا وتمنحنا املنطق، يف موجودة املعرفة
تجريبية حدود عىل القضية تحتوي فاٍن.» سقراط إذْن برش، سقراط فانون، البرش
القضية أما البحت. املنطق عىل قائمة قضية ليست فهي ثَمَّ ومن فاٍن)؛ برش، (سقراط،
معينة، صفة يحمل يشء أي كان «إذا التايل: الشكل عىل فتأتي البحت املنطق عىل القائمة
هذه يحمل اليشء فهذا إذْن أخرى؛ معينة صفة يحمل الصفة هذه يحمل ما كان وأيٍّا
.(«G هو x إذْن ،F هو xو ،G أفراد هي F أفراد «كل وضوًحا: (واألكثر األخرى.» الصفة
حدود من نخرج يجعلنا الذي هو القضايا هذه ومثل تماًما. وبديهية كلية قضية هي

التجريبية. الخصوصية
الربنامج هذا تفاصيل املنطقية» الذرية مذهب «فلسفة محارضات سلسلة وترشح
الذرات إىل نصل أننا إىل العنوان يف «منطقي» كلمة وتشري االستفاضة. من بمزيٍد التحلييل
(فلسفة ماديٍّا منه أكثر منطقيٍّا التحليل يكون حيث التحليل» من بقية «آخر باعتبارها
أصوات، أو صغرية لونية «بقع مثل جزئيات فهي ص١٧٨). املنطقية، الذرية مذهب
العادية املعتقدات من االنتقال هو والهدف عالقات.» أو محموالت هي و… مؤقتة وأشياء
«االنتقال بمعنى الخربة؛ عىل العلم بها يقوم التي الكيفية عن دقيق فْهم إىل العالم عن
دقيق يشء إىل منها، يقنٍي عىل بأننا نشعر التي الغامضة املبهمة البديهية األشياء تلك من
منه، ننطلق الذي املبهم اليشء يف ن متضمَّ أنه والتحليل بالتأمل نكتشف ومحدد وواضح
بظلٍّ أشبه املبهم اليشء ذلك يكون التي الصحيحة الحقيقة — التعبري جاز إن — وأنه
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وتحويلها — القضايا — املعقدة للرموز تحليل عن عبارة واملنهج السابق). (املرجع لها»
هي التحليل من النوع لهذا النهائية واملرحلة منها؛ تتألف التي البسيطة الرموز إىل
يُقصد هنا «املعنى» حيث البسيطة» الرموز معاني هي التي األشياء عىل املبارش «االطِّالع
الناحية من املثالية «اللغة ويف ص١٩٤). املنطقية، الذرية مذهب (فلسفة «الداللة» به
تتقابل — تقديمها إىل يهدف الرياضيات» «أصول كتاب كان التي تلك مثل — املنطقية»
فيما ما، واقعٍة مكوناِت مع فردية عالقة يف — البسيطة الرموز أي — ما قضيٍة مكونات
بواسطة إليه يشار بسيط عنرص وكل ذلك. شابه وما و«و» «أو» املنطقية الرموز عدا
البنيَة رسيعٍة ملحٍة «يف توضح اللغة هذه مثل إن راسل ويقول املختلف. البسيط رمزه

ص١٩٨). املنطقية، الذرية مذهب (فلسفة املنفية» أو املؤكدة للوقائع املنطقية
الذرية فمذهب امليتافيزيقا». ملناقشة «استطراًدا األساس هذا عىل راسل ويقدم
العنارص إىل — عمليٍّا يكن لم إن — نظريٍّا لنا يوصِّ التحليل إن القائل الرأي هو املنطقية
عنارص أيُّ أنها عىل البسيطة العنارص وتُعرَّف العالم. منها يتألَّف التي األولية البسيطة
عبارة منها عنرص وكل — أبعد حدٍّ إىل للتحليل قابلة غري أنها بمعنى — مركبة غري
فإن ولذلك للغاية؛ األمد قصرية ذلك عن فضًال وهي ذاتيٍّا. ومستمر مستقل يشء عن
املعرفية أغراضنا لخدمة تؤلَّف منطقية»، «أوهام عن عبارٌة منها املؤلفة املعقدة العنارص

والعملية.
والصفات الجزئيات رتب من الكثري يوجد إذ شتى؛ أنواع البسيطة وللعنارص
آخر. يشء أي مع فيه تشرتك ال واقًعا تمتلك أنها بينها املشرتكة السمة ولكن والعالقات،
تنفيها أو تؤكدها التي األشياء وهي الوقائع، هي العالم يف الوحيدة األخرى واألشياء
بعض الوقائع معرفة وتختلف نفسها، الطبيعة لها ليست مكوناتها والوقائع القضايا.
معرفة أما بالوصف، معرفة هي الوقائع فمعرفة البسيطة؛ العنارص معرفة عن اليشء

باالطِّالع. فهي البسيطة العنارص
القائل املبدأ وهو أوكام؛ نصل مبدأ راسل يستخدمه الذي التحليل منهج ن يتضمَّ
ومن موجود. هو ما كل بخصوص اقتصاًدا النظريات أكثر عىل نعتمد أن ينبغي بأننا
غري البسيطة األشياء من عدد أقل هو «ما يقول: ملح سؤال طْرح بأنه وصفه املمكن
من تستطيع التي عليها، املربهن غري املقدمات من عدد وأقل البداية، يف املوجودة املحددة
إثبات؟» إىل بحاجة التي األشياء وإثبات تعريف إىل بحاجٍة التي األشياء تعريف خاللها
اليشء وصف يكون أوكام، نصل مبدأ تطبيق وعند ص٢٧١). املنطقية، الذرية (مذهب
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شيئًا باعتباره املكتب يف نفكر نحن التايل: النحو عىل — مكتب مثل — العادي املادي
يستند التصور هذا إن املتشكِّكني أحد يقول قد إدراكه. عدم أثناء حتى وجوده يستمر
ما بخصوص يشء عىل تُطلعنا ال ذاتها حد يف وهي للمكتب، متقطعة إدراٍك مرات عىل
مرات كل إن نقول فإننا ذلك ومع إدراكه. مرات بني فيما وجوده يستمر املكتب كان إذا
ألن يدفعنا الذي فما «نفسه». للمكتب ظهور مرات هي للمكتب هذه املختلفة الظهور
مفرد يشء أنها عىل الظهور مرات من سلسلًة نعرِّف أننا هي راسل وإجابة هذا؟ نقول
من سلسلة وجود ألن منطقيٍّا؛ وهًما ليصبح املكتب يُخترص الطريقة «وبتلك مستمر.
اليومية الحياة يف العادية األشياء كل فإن الطريقة وبتلك منطقي. وْهم هو اإلدراك مرات
الذي النوع من العابرة الجزئيات من عدد منها بدًال ويوجد املوجودات، عالم من تُطرد
املنطقية، الذرية مذهب (فلسفة الحسية البيانات أي بالحس»؛ الفور عىل املرء يدركه
فئات من سالسل أنظمة، «هي حقيقية أشياءَ نسميها التي فاألشياء إذْن ص٢٧٣).
حني حسية بيانات الجزئيات تلك وتكون الحقيقية، األشياء هي والجزئيات الجزئيات،

ص٢٧٤). املنطقية، الذرية مذهب (فلسفة تدركها»
تُفهم — فيزيائي تحليل بإجراء لراسل األمور اتخذته الذي املنحى هذا أوحى
ذهنية نظر وجهة صوب يميل وجَعله — كذلك منطقية أوهام أنها عىل الفيزيائية الذرات
املرحلة؛ هذه يف باستفاضٍة النظر وجهتَي من أيٍّا يطور ولم املحايدة». «األحادية تُسمى
إليهما ه وجَّ موقفه، عىل طرأت التي املهمة التغريات بعض أساس وعىل بعد، فيما ولكن
العقل» «تحليل وكتاب (١٩٢٧) املادة» «تحليل كتاب يف ذلك وظهر واضًحا. اهتماًما

التفصيل. من بمزيٍد الحًقا وسأناقشهما التوايل. عىل (١٩٢١)

املنطقية الذرية مذهب يف بعضاملشكالت

له راسل عرض جاء ناحية، فمن مقنًعا؛ املنطقية الذرية مذهب نجد أن الصعب من
الوقت يف املختلفة املشكالت من الكثري حل إىل يهدف فهو ذلك ومع وسطحيٍّا، رسيًعا
عن أخرى نظريات من تتألَّف أنها يعني بما املعنى، عن تجريبية نظرية إنها نفسه.
— النظريات تلك صميم يف يقع — تجريبي وصٍف إىل باإلضافة والعقل، واإلدراك املعرفة
الثانية املهمة هذه أن راسل رأى وفهمها. إياها تعلُّمنا وكيفية الكلمات، عمل كيفية عن
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من ثَمَّ ومن مضللة؛ العادية للغة السطحية األشكال — نظره وجهة من — ألن معقدة؛
قال: هذا وعن صحيح، غري تحليًال تحليلها حالة يف مغلوطة، فلسفة إىل تؤدَي أن شأنها

وأعتقد عادًة. عنها يُعتقد ما تفوق الفلسفية النحوية القواعد أهمية أن أعتقد
بسبب باألخطاء تعجُّ امليتافيزيقا يف تبحث التي التقليدية األعمال معظم أن
والنتائج امليتافيزيقا يف التقليدية املشكالت معظم وأن السيئة، النحوية القواعد
وضع عن عجٍز إىل تعود امليتافيزيقا يف — املفرتضة النتائج — التقليدية

الفلسفية. النحوية القواعد عليه نطلق قد ما يف الحدود

ص٢٦٩) املنطقية، الذرية مذهب (فلسفة

أن املهم ومن ضمنية، لغوية بنية بوجود االفرتاض طريق عن التحليل يسري إذْن
تتوافق التي الوحيدة هي الضمنية البنية وهذه السطحية، بنيتها عن مختلفة تكون
هذا يطرحها التي الكربى املشكالت فمن ولذلك بالتحليل؛ َفت تكشَّ التي العالم بنية مع
الطريقة هو الرياضيات» «أصول كتاب عليه يقوم الذي املنطق كان إذا ما هو الطرح

الطبيعية. للغة الضمني املنطقي الشكل لتمثيل الوحيدة الصحيحة
املذهب مع للبنية البحت املنطقي الوصف بني الجمع عىل راسل نظرية تعمل
الحسية البيانات إىل النظر طريق عن وذلك الحسية، البيانات عىل القائم التجريبي
الرضوري من أنه يرى ولكنه العالم. بنية منها تتألف التي البسيطة العنارص باعتبارها
بمعنى — وعالقاتها وصفاتها بل فقط، األشياءُ البسيطِة العناِرص بني من يكون أال
أن الواضح غري من إنه إذ أخرى؛ صعوبٍة ظهور إىل مبارشًة هذا ويؤدي — الكليات
سمات فمن الكليات؛ عليه تكون أن يُفرتض الذي النحو عىل بالبساطة تتسم الكليات
يف حتى السمات، بهذه تتسم الكليات هل واالستقاللية. للتحليل القابلية انعدام البساطة
البقع إن إذ ال، معينة؟ درجة من لونية ببقع املتعلق راسل يسوقه مثال أفضل ضوء
التسبب بإمكانها إليها تشري التي والتعبريات بعض، عن بعضها مستقلة ليست اللونية

القضايا. بني تعارض حاالت يف
تحليل إجراء طريق عن املشكالت تلك مثل عىل التغلب يمكن أنه يعتقد راسل كان
ذلك من تحليٍل إجراء من قط يتمكَّن لم ولكنه العادي. الواقعي للخطاب تماًما شامل
تتناوله أو املستقبل يف العلمية الفلسفة قه تُحقِّ أن ينبغي يشء أنه عىل إليه ونظر النوع،
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عىل إقدامه يف ذلك وتسبَّب لذلك. طريقٍة اكتشاف من تمكنت إذا مختلفة، بطريقة
الالفتة: االعرتافات بعض عن اإلفصاح

ال يشءٍ عن أتحدث أنني أرشح أن يجب البسيطة، العنارص عن أتحدث حني
فمن التحليل؛ نهاية أنه فقط باالستنتاج نعرف بل ذاته، حد يف عنه بخربٍة نمرُّ
ولن املنطقية. املهارة من أكرب بقدٍر وذلك الفرتاضها، الحاجة تجنُّب املمكن
التي الرموز (أي البسيطة رموزها كانت إذا الخطأ إىل املنطقية اللغة تؤدَي
من أشياء إىل ترمز كلها معنًى) ذات بنية أي أو رموز، أجزائها بني من ليست
الوحيد الضعف وموطن بسيطة. غري األشياء هذه كانت لو حتى واحد، نوٍع
التي األشياء من أبسط يشء أي مع التعامل عن تعجز أنها هو اللغة هذه ملثل
من كان (كما يل الواضح من يبدو أنه أعرتف ولكنني بسيطة. برموز تمثِّلها
بسيطة، عنارص من مؤلًَّفا يكون أن يجب مركب هو ما أن لاليبنتس) الواضح

متناهيًا. ال يكون قد املكونات عدد أن مع

ص٣٣٧) واملعرفة، (املنطق

برؤيته التجريبي للمذهب رؤيته ربط بمشكلة فعليٍّا راسل يعرتف الفقرة هذه يف
ذلك ومع البسيطة، العنارص هي الحسية البيانات كانت فإذا — املنطقية الذرية ملذهب
— مفككة فالنظرية إذْن بخربة، املرور نتيجة تأتي وال تُستنتَج البسيطة العنارص فإن
والكيانات البسيطة الرموز بني أخرى، أماكن يف عليه يرص كان الذي الربط، ويدحض
مركبة؛ كيانات إىل ترمز أن املمكن من البسيطة الرموز إن هنا يقول ألنه البسيطة؛
البسيطة العنارص كانت إذا ذلك، عىل عالوًة واحد. نوٍع من تكون أن هو الوحيد والرشط
بشدة؛ تتضاءل املنطقية الناحية من «مثالية» لغة وجود فرص فإن العدد، يف متناهية ال
من يصبح ولن األسماء، من متناٍه ال عدد عىل تحتوي أن الرضوري من سيكون ألنه
غري يكون أن املحتمل من إجراءً باعتباره األكمل، الوجه عىل نفسه التحليل إجراء املمكن

متناٍه.
إذا أفضل نجاًحا سيحقق كان املنطقية الذرية مذهب أن املعلقني بعض يرى
تناولها كما بحتة، صورية نظرية باعتباره وتناُولُه التجريبي املذهب عن فصلُه ُروعي
فإن األساس، هذا عىل إليه وبالنظر فلسفية». منطقية «رسالة كتاب يف فيتجنشتاين
التعبريات نوعني: من «و») مثل املنطقية، التعبريات عدا (فيما التعبريات أن هو جوهره
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التعبريات. تلك إىل تحليلها يمكن التي والتعبريات (بسيطة) موجودة أشياء عىل تدل التي
حسية بيانات هي البسيطة األشياء بأن يقول الذي التجريبي املذهب عن نتغاىض وحني
كيفية يتناول وصف أي عن نتغاىض بهذا فإننا االطالع، عىل قائمة أشياء تكون ثَمَّ ومن
أن لراسل املهم من كان وقطًعا جسيم؛ خلل وهذا إياها، وفهمهم اللغة الناس تعلُّم
ملذهب رؤيته بني االختالف أوجه أهم أحد عىل ذلك ويدل الوصف، ذلك مثل يتوافر
يف التجريبي املذهب إدماج محاولة أن دام ما ولكن فيتجنشتاين. ورؤية املنطقية الذرية
مع الخلل، هذا تقبُّل يجب فربما الصعوبات، تلك مثل يف تتسبب املنطقية الذرية مذهب
مذهب توافق قابلية عدم أن عىل يربهن أن املرء يحاول أن تماًما املعتاد من سيكون أنه
ربما للغة) مناسب وصف أي عىل قيود أنها عىل إليها (يُنظر االعتبارات هذه مع الذرية

نفسه. الذرية مذهب عن للتخيلِّ كمربٍر تؤخذ
أشياء بني من — يتسبب الذرية مذهب عن التجريبي املذهب فصل محاولة ولكن
النظرية، هذه حسب راسل. وضعها التي األسماء لنظرية الصعوبات بعض يف — أخرى
من تخلو فهي و«ذلك»؛ «هذا» اإلشارة أسماء كبري حدٍّ إىل تشبه األعالم أسماء فإن
عىل التعرف يمكن ال ولذلك عليها؛ تدل التي الجزئيات هي ومعانيها الوصفي، املحتوى
االعتبارات فصل ولكن عليها؛ تدل التي الجزئيات عىل االطِّالع مرات يف إال املعاني هذه
إذ مشكلة؛ يف هذا ويتسبب اآلن. متاًحا يعد لم النظرية من الجزء هذا أن معناه التجريبية
تدل أنها يبدو التي العادية اللغة عبارات تحليل الرأي لهذا األساسية التطبيقات من إن
البحتة صيغتها يف النظرية وتقيض شابه. وما املكاتب مثل مستمرة، أشياء عىل مؤقتًا
النظرية نظر وجهة ومن االسم. ذلك عليه يدل موجود يشء علم اسم لكل يكون أن
إىل إضافة فإننا ثَمَّ ومن مؤقتة؛ حسية بيانات هي املدلوالت تلك مثل فإن التجريبية،
مؤقتة أنها وهي ما؛ سمة يف مدلوالتها مع تشرتك أنها نعرف األسماء، عليه تدل ما معرفة
ألننا األسماء؛ نصف كيف الواضح غري من فإنه البحتة، النظرية صعيد عىل ولكن أيًضا.
لوضع ورفضنا املعروفة. غري — البحتة الصورية — األولية املوجودات ماهية نعرف ال
فمثًال، التسمية؛ عالقة عمل كيفية عن فكرة لدينا ليست أننا معناه ذلك عن نظرية
ما شخص ي يُسمِّ أن — التجريبية النظرية صعيد عىل — تعميٍد مناسبة يف يحدث ال
ليس أننا كذلك معناه وهذا مشابهة. تسمية أي أو «ذلك» اسم معينة حسية معلومة
الجزئي، اليشء «ذلك» ي يُسمِّ االسم «هذا» يجعل الذي بالسبب يتعلق فيما نقوله ما لدينا
مشكلة بمنزلة حاٍل أي عىل يبدو قد ما وهو آخر؛ شيئًا َي يُسمِّ أن املمكن من كان إذا وما
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داريس أو ونها يسمُّ أشخاص دون أسماء وجود بتذكُّر ألنفسنا نسمح أن فور بسيطة
مدركني. أو لغة

الذرية مذهب فصل من املرجوة النتيجة بأن االعتبارات من املجموعة هذه توحي
حد يف تمثل ال االنتقادات هذه أن ويتصادف للغاية. محدودة التجريبي املذهب عن
طرق توجد إذ للمعنى؛ وصًفا تقدم التي املنطقية الذرية مذهب جوانب عىل خطًرا ذاتها
يف كامل تقييم أي يأخذ أن ينبغي ولكن اللغة. بفهم صالتها جانب إىل لتطويرها، أخرى
— أخرى سمات عن والتخيل السمات بعض لتعديل راسل دعت التي األسباب الحسبان
واملادة. العقل يف الالحق رأيه سياق يف املنطقية الذرية مذهب من — اليشء بعض مهمة

الفور. عىل النقاط لهذه رسيًعا وصًفا وسأقدم

واملادة العقل

«األحادية إن ١٩١٨ عام يف املنطقية الذرية بمذهب املتعلقة آلرائه عرضه أثناء راسل قال
هي املحايدة» و«األحادية بها، يقتنع لم ولكنه أغرته قد جيمس وضعها التي املحايدة»
واملادة. العقل بني والعالقات باالختالفات املتعلقة القائمة املشكالت لحل ُوضعت نظرية
العقلية األشياء من جوهريٍّا يتألف ال العالم أن مفادها راسل نظرية فإن وباختصار،
املذهب أتباع يعتقد كما — املادية األشياء من وال — املثايل املذهب أتباع يعتقد كما —
ملا ووفًقا كليهما. واملادة العقل مظهر منها يتكون حيادية» «أشياء من بل — املادي
التي املحارضات من االنتهاء عقب النظرية هذه اعتناق إىل ل تحوَّ قد فإنه راسل، يقوله
ويف رفضها؛ ثم ،١٩١٤ عام يف جيمس آراء عن كتب وقد املنطقية. الذرية مذهب تتناول
إال مرتدًدا؛ يزال ال كان ولكنه أكثر، متعاطًفا أَصبح ١٩١٨ عام ألقاها التي املحارضات
كأساٍس واستخدمها ،(١٩١٩) القضايا» «عن بعنوان بحث يف أخريًا النظرية اعتنق أنه
بعد، فيما اليشء بعض النظرية راسل ح ونقَّ .١٩٢١ عام يف العقل» «تحليل لكتابه

الرسيع. العرض هذا يف العقل» «تحليل كتاب عىل أساًسا سأعتمد ولكنني
االختالف وإن شديًدا، اختالًفا مختلفان واملادة العقل إن الشعبية الفلسفة تقول
ليست — األحجار مثل — املادية األشياء أن فيما واعية العقول أن حقيقة يف يكمن
عقيل؟ هو ما كل جوهر الوعي هل هو: راسل يطرحه الذي السؤال فإن ثمَّ ومن واعية.
ويوحي الوعي. طبيعة عن ما فكرٌة لديه يكون أن أوًال املرء عىل السؤال، هذا عن ولإلجابة
بأن — واالعتقاد والتفكري والتذكر اإلدراك — الواعية للظواهر املعتادة األمثلة يف التأمل
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تكون «أن يعادل الطرق هذه من بأيٍّ واعيًا» «لتكون أنه هي للوعي األساسية السمة
كذلك تُسمى وقد الخاصية، هذه عىل «القصدية» اسم الفالسفة ويطلق ما». بيشءٍ واعيًا
أي أساًسا؛ ارتباطي مفهوم هو الوعي مفهوم فإن وهكذا التوجيه». «حالة أو بالحيثية
وهو «يشء»، ب مرتبط — شابه ما أو اعتقاد أو إدراك فعل — العقل أفعال من ِفعل إنه
عىل — النظرية هذه رؤى بعض وفق الواقع، ويف تُصدَّق. التي القضية أي امُلدَرك؛ اليشء
فعىل واليشء. واملحتوى الفعل عنارص: ثالثة ذلك يف تشرتك — مينونج رؤية املثال سبيل
التفكري؛ فعل لدينا لندن. يف بول القديس كاتدرائية يف نفكر أننا لنفرتض املثال، سبيل
أخرى، كاتدرائية أي وليس بول القديس كاتدرائية تتناول التي الفكرة طبيعة ولدينا

نفسها. بول القديس كاتدرائية وهو اليشء، لدينا ثم املضمون؛ هو وهذا
فحدوث «الفعل»؛ يُسمى ما يوجد ال إنه أوًال فيقول اآلراء؛ هذه راسل يرفض
لوجود نظرية رضورة وال تجريبي دليل يوجد وال للفكرة، حدوث هو فكرة أي مضمون
ذلك بخالف للتفكري شخًصا يدفع قد الذي للسبب راسل وتحليل ذلك. إىل إضافًة «فعل»
ولكنه فاعل. يؤديه فعل هو التفكري بأن يوحي ما وهو كذا، أعتقد «أنا» نقول: أننا هو
مفهوم أن يرى كان إذ هيوم؛ قدمها التي لألسباب للغاية مشابهة ألسباب ذلك يرفض
ما يوجد إنه نقول أن التجريبية الناحية من لنا املسموح غري من وأنه وْهم، هو الذات

و«أنت». «أنا» إىل التيسري سبيل عىل مها نقسِّ التي األفكار حزم من أكثر هو
العالقة أن وآخرون هو يرى مينونج كان واليشء. املضمون عالقة راسل ينتقد ثانيًا:
يف وتتألف أكرب، بقدٍر وثانوية مركبة راسل رأي يف ولكنها مبارشة، إحالة عالقة هي
فيما اليشء بعض املبارشة غري الروابط من متنوعة مجموعة عن معتقدات من معظمها
أنه حقيقة ذلك إىل أِضف األشياء. بني وفيما واألشياء، املضامني وبني املضامني، بني
أشياء دون األفكار لنا تخطر قد — الهذيان مثل العادية غري والخربات الخيال يف —
راسل يقول الصعوبات، من الكثري تتضمن املضمون-اليشء عالقة أن ونرى بها، ترتبط
أهم املضمون أن يَرْون الذين املثايل املذهب أتباع بني الخالف تعضيد يف يكمن أهمها إن
(استخدام املضمون. من أهم األشياء أن يَرْون الذين الواقعية مذهب وأتباع األشياء، من
التماًسا علينا ينبغي إذ مضلل؛ استخدام هو معممة، أنها مع التسميات، لهذه راسل
ملذهب «املناهض منها بدًال ونستخدم املثايل» للمذهب «التابع التسمية نستبدل أن للدقة
هما الواقعية مذهب ومناهضة الواقعية مذهب أن مع ألنه ذلك ويعود هنا؛ الواقعية»
فهما ثَمَّ ومن — باألشياء املضامني بعالقة يتعلق فيما ا حقٍّ مختلفتان أطروحتان أساًسا
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العالم؛ طبيعة عن «ميتافزيقية» أطروحة املثالية مذهب فإن — «معرفيتان» أطروحتان
النقطة؛ هذه من الفلسفية املناقشات تخلو ما وكثريًا عقيل. بطابع يتَّسم أساًسا إنه أي
كل أن راسل ويَدَّعي الرأي.) ذلك يف الصواب جانَبه الذي وحده هو راسل يكن فلم لذلك
املحايدة». «األحادية لنظرية جيمس ويليام رؤية اتبعنا إذا تجنُّبها يمكن الصعوبات هذه

املحايدة األحادية

مرتَّب امليتافيزيقية الناحية من األولية الخام املادة من املنفرد النوع أن يؤكِّد جيمس كان
بعضها وعىل عقلية موادَّ بعضها عىل ونطلق البينية، عالقاتها عىل ِبناءً مختلفة أنماط يف
املتعلقة النظريات عن رضاه عدم مبعثه كان رأيه إن جيمس وقال مادية. موادَّ اآلخر
األفكار بأن يقرُّ كان «األرواح». عن العتيق للحديث مبهم َوِريٍث محض هو الذي بالوعي،
من بدًال — أنها يرى كان إذ كيانات؛ عن عبارة أنها فهو يرفضه كان ما أما موجودة؛
املادة مع تتعارض — أصلية كينونة خاصية أو مادة «أي توجد فال وظائف؛ — ذلك
يوجد ولكن األشياء؛ هذه عن أفكارنا منها تتألف — املادية األشياء منها تتألف التي
وتلك أدائها. أجل من هذه الكينونة خاصية وتُستخدم األفكار، تؤديها الخربة يف وظيفة
.(٤ ص٣، الراديكايل، التجريبي املذهب عن مقاالت (جيمس، «املعرفة».» هي الوظيفة

«الخربة هو — اها سمَّ كما — األولية» «املادة من الوحيد النوع جيمس، رأي ففي
األولية؛ املادة من مختلفة أجزاء فيها تدخل أن يمكن عالقة هي فاملعرفة البحتة».
البحتة. التجربة من جزء أطرافها أن كما البحتة، التجربة من جزء هي نفسها والعالقة
لعبارة جيمس استخدام أن يرى كان فقد الرأي؛ هذا كل يتقبل أن راسل يستطع لم
استخدام يفضل كان إذ ورفضه؛ املثالية، بمذهب دائم تأثُّر عن تعربِّ البحتة» «التجربة
كانت أيٍّا ألنه بالتسمية تتعلق مهمة خطوة وهي املحايدة»، «املادة ملصطلح اآلخرين
— مختلًفا ترتيبًا ترتيبها حالة يف — تؤدَي أن عىل قادرًة تكون أن بد فال األولية، املادة
إىل املثال سبيل عىل تؤدَي كأن «خربة»، مالئم نحٍو عىل عليه يُطلق أن يمكن ال ما إىل
امُلعدَّل. الرأي هذا عىل جزئية موافقًة إال يوافق لم راسل ولكن واألحجار. النجوم منشأ
وليس جزئيٍّا الصحيح من وإنه كيانًا، باعتباره الوعي فكرة رفض الصحيح من إنه وقال
يتألَّف فال انعزالهما حالة يف أما محايدة. مادٍة من مؤلََّفني مًعا واملادة العقل اعتبار كليٍّا
راسل، عند مهمة نقطة وهي األحاسيس، بخصوص سيما ال محايدة؛ مادٍة من منهما أيٌّ
ذلك من بدًال أرص ولكنه واإلدراك. الفيزياء بني بالجمع املتعلق األسايس هدفه إىل بالنظر
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أخرى أشياءَ وأن واملشاعر) (الصور العقيل العالم إىل فقط تنتمي األشياء بعض أن عىل
بينهما يفرق وما خربة). باعتباره وصفه يمكن ال ما (كل املادي العالم إىل فقط تنتمي
أحدهما السببية؛ القوانني من مختلفان نوعان ويوجد تحكمهما؛ التي السببية نوع هو
قانون يأتي املادية. الظواهر عىل فقط ينطبق واآلخر النفسية، الظواهر عىل فقط ينطبق
للنوع كمثاٍل الجاذبية قانون ويأتي األول، للنوع كمثاٍل هيوم وضعه الذي املعاني تداعي

فعًال. محايد فهو ثَمَّ ومن النوعني؛ يطيع واإلحساس الثاني.
آرائه بعض برفض راسل إلزام يف املحايدة األحادية من الرؤية بهذه اإلقرار تسبَّب
ألن وذلك الحسية»؛ «البيانات مفهوم عن تخىلَّ أنه املهمة التغريات من وكان األوىل.
وجودها يرفض أصبح التي وهي عقلية، أفعال عن ناتجة أشياء هي الحسية البيانات
واألشياء املوجودة غري األفعال بني عالقة لوجود احتمال يوجد ال دام ما ولذلك، اآلن؛
فارق يوجد ال دام وما أيًضا. األشياء لتلك وجود فال األفعال، تلك عن الناتجة املفرتضة
الذي اإلحساس أن نفهم اآلن دمنا ما أنه بمعنى — الحسية واملعلومة اإلحساس بني
إىل نحتاج فنحن — نفسها اللون بقعة «فقط» هو مثًال لون بقعة رؤية عند به نشعر

الحيس». «امُلدَرك اسم راسل عليه ويُطِلق هنا، فقط واحد مصطلح
ومنها أسباب، لعدة عليها اعرتض قد كان املحايدة األحادية راسل يعتنق أن قبل
لديه كانت بالنظرية، أقر حني حتى سبق، وكما التصديق. تفسري عن تعجز كانت أنها
منهما لكلٍّ ولكنَّ مشرتكة، سمات أساس عىل يتداخالن واملادة فالعقل عليها؛ تحفظات
يبدو كان هكذا أو — حقيقة هو أخريًا أقنعه ما كان ذلك ومع رفضها. يتعذَّر جوانَب
الحديثة الفيزياء أسهمت فقد شديًدا؛ اقرتابًا اقرتبا قد والفيزياء النفس علم أن — له
املادة عن املادي الطابع استبعاد يف النسبية نظرية عىل القائم والزمكان بالذرة املتعلقة
مادي طابع إضفاء يف — السلوكية املدرسة شكل يف سيما ال — النفس علم وأسهم فعليٍّا،
أحاسيس من العقيل الواقع يتألف لالستبطان، الداخلية النظر وجهة ومن العقل. عىل
أحاسيس من املادية األشياء تتألف للمالحظة، الخارجية النظر وجهة ومن وصور.
عن اليشء بعض موحدة نظرية ظهور املمكن من يصبح ثَمَّ ومن محسوسة؛ وأشياء
بنية هو فالعقل التنظيم؛ حيث من اختالًفا باعتباره األسايس االختالف تناول طريق
لكنها تقريبًا نفسها املواد من مؤلفة بنية والدماغ معينة، بطريقة منظمة مواد من مؤلفة

أخرى. بطريقة منظمة
مع اتساقها مدى هي هذه النظر لوجهة الالفتة السمات إحدى أن املدهش ومن
ولكنه املثالية. مذهب بأسمال بالتعلق جيمس راسل اتهم آنًفا، ورد كما املثالية. مذهب
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مؤلفة العقول أن وهو للتفرقة؛ قابل غري يكون يكاد يشءٍ عىل التأكيد عىل يعكف هنا
مؤلَّف منطقي وْهم املادة وأن — والصور األحاسيس أي — محسوسة مدركات من
(باستخدام أرصَّ قد راسل كان املرحلة هذه ويف محسوسة. غري ُمدركة انطباعات من
كيانات هي املحسوسة واألشياء الحسية البيانات أن عىل كثريًا األوىل) مصطلحاته
كنبضات حارضة املعلومة تلك تكون أن املمكن من وْفقه الذي باملعنى تقريبًا «مادية»،
الحسية البيانات من معلومة عن نتحدَّث كنا إذا وذلك دماغ، يف نشاط أو ما عصٍب يف
املادية النظرية عىل قائمة أشياء باعتبارها — واألدمغة األعصاب ولكن عصبي. جهاز يف
املحسوسة واألشياء األحاسيس من مؤلفة أبنية أنها عىل ذاتها حد يف تُفهم أن يجب —
أنه الفيزياء أثبتت مفهوم وهو — التقليدي الفهم حسب املادية» «املواد من وليس —
وصف «أي إن لذلك وفًقا راسل يقول العقل» «تحليل كتاب نهاية ويف عنه. الدفاع يتعذَّر
أن املمكن من — منه التحقق املمكن من كان إذا — العالم يف يجري ملا نهائي علمي
موجود» هو ما لكل أقرب النفس علم (ألن) … الفيزياء يشبه مما أكثر النفس علم يشبه
بأن راسل إىل يُنسب الذي املعروف االدِّعاء ذلك ويفرس .(٣٠٨ ص٣٠٥، العقل، (تحليل
فإن آخر، شخص دماغ الفسيولوجيا عالم يتأمل حني وأنه أفكار» من تتألف «األدمغة

ص٧٠٥). راسل، برتراند فلسفة (شيلب، هو دماغه من جزء هو «يراه» ما
رأي من الجانب هذا تقبُّل املادي للمذهب تشدًدا األكثر الرؤى أنصار عىل يصعب
فمن املحايدة؛ لألحادية رؤيته بها تتَّسم التي الوحيدة الصعوبة ليست هذه أن بَيَْد راسل.
بأن القائلة النظر وجهة دحض وهو األسايس، هدفه يف فشل أنه األخرى الصعوبات أهم
تحليل بالطبع راسل يحاول لم واملادية. العقلية الظواهر بني للتفرقة رضوري الوعي
العقل ملسألة أهميته تقليص هو باألحرى هدفه كان بل منه، التخلص بهدف الوعي
تظل — نظريته يف ا مهمٍّ دوًرا تؤدي التي — واألحاسيس واملشاعر الصور ولكن واملادة.
محسوسة) غري تكون ما غالبًا (وهي املحسوسة األشياء أما «واعية»، ظواهر صالبة بكل
ولكنه الجانب، هذا راسل تقبَّل واعية. فليست — املادة من األكرب القسم ن وتكوِّ —
مناطق يف العضوية معيار وهو الوقائع، هذه يستغل ال لالختالف معياٍر تحديد حاول
موجوًدا كان إذا وحتى — أمره يف مشكوك االختالف ذلك أن رغم ولكن مختلفة. سببية
الوعي أساس عىل القائم االختالف فإن — املالحظة عىل الغالب يف مستعصيًا يكون فربما

للغاية. واضح
حسابات من الوعي بها يتسم التي القصدية استبعاد يمكن ال متصل، سياق ويف
النقطة، بهذه الحًقا راسل وأقر دونها. من واإلدراك التذكر تفسري يتعذر إذ املعرفة؛

75



راسل برتراند

واملعرفة اإلدراك موضوع إىل لعودته مربًرا باعتبارها الفلسفي» «تطوري كتاب يف وذكرها
الالحقة. كتاباته يف

من اإلطالق عىل ُمرٍض غري موقف وهو — الفكرة رفض إىل براسل املطاف انتهى
القائلة — نفسه الوقت يف و«أحادية» «محايدة» تكون أن املفرتض من نظريٍة نظر وجهة
يف كليٍّا لالختزال قابلة ليست أنها بمعنى باألساس، عقلية هي واملشاعر الصور بأن
ماديٍّا أو عقليٍّا الحدث يصري «ال متأخرة: فرتة يف كتبها مقالة يف يقول إذ املحايدة؛ املادة
ما حدٌث يتسم أن املمكن فمن السببية؛ عالقاته بفعل فقط بل جوهرية، صفة أي بفعل
تلك ويف النفس. علم تميز التي السببية والعالقات الفيزياء تميز التي السببية بالعالقات
،(١٩٥٨) الذاكرة» من «صور (كتاب واحد» آٍن يف وماديٍّا عقليٍّا الحدث يصبح الحالة،
يف — لالتساق التماًسا — عليه يربهن أن يحاول أن ينبغي كان ما هو وهذا ص١٥٢).
النظر وجهة ولكن الطابع. بهذا فقط األحاسيس تتَّسم حيث نفسه، العقل» «تحليل كتاب
راسل إليها عاد نظٍر وجهة مع تتعارض أنها وهي أخرى، مشكلة إىل بدورها تؤدي هذه
حدوث من تُستنتج الحسية املدركات أسباب أن ومفادها العقل»، «تحليل كتاب بعد
املادية األشياء تناول بني مرتدًدا راسل كان آنًفا، ورد وكما نفسها. الحسية املدركات
عىل تُستنتج كيانات باعتبارها تناولها وبني املحسوسة األشياء من مؤلفة أبنية باعتبارها
ثم الفلسفة» «مشكالت كتاب يف هذه األخرية نظره بوجهة واحتفظ اإلدراك؛ أسباب أنها
بني دقيقة عالقة إىل املرء سيحتاج ظاهريٍّا ولكن العقل». «تحليل كتاب بعد إليها عاد
تتألف واألشياء العقول بأن يؤمن لكي املعرفة نظرية من وموقفه امليتافيزيقا من موقفه
يف يحدث ملا املجهولة الخارجية امُلستنتجة املسببات هي األشياء وأن واحدة، مادة من
فكره يف العقل» «تحليل كتاب تركه الذي اإلرث من الجوانب تلك فإن ثَمَّ ومن العقول؛

باملوضوع. املتعلقة الالحقة آراؤه تواجهها كبرية معضالت يف تتسبب

واإلدراك الواقعية مذهب

الواقعية عىل قائمة نظٍر وجهة إىل ليعود راسل دفعت التي األسباب أهم من كان
غري الحسية البيانات مفهوم يف الكامنة الصعوبة املادية؛ األشياء بخصوص واالستنتاج
اإلشارة سبقت وكما الحسية. املدركات — الالحقة املصطلحات حسب — أو املحسوسة
ذات الكيانات محلها لتحل امُلستنتجة الكيانات استبدال عىل تقوم الفكرة كانت آنًفا،
املادية األشياء بناء املمكن من كان فإذا التحلييل. لألسلوب تطبيًقا وذلك املنطقية، البنية
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تحقيق ذلك عىل يرتتب حدوثها، واملحتمل الفعلية الحسية البيانات من منطقية بطريقة
الكيانات وتُشذب تجريبي، أساس عىل قائمة النظرية تصبح نفسه: الوقت يف مطلبني
— النقطة هذه مناقشة وسبق — الواضح من ولكن أوكام. نصل مبدأ بفعل امُلستنتجة
ملتبسة امُلدركة) غري الحسية املدركات (أو املحسوسة غري الحسية البيانات فكرة أن
من أنه مع — املنطقي فمن تقدير. أقل عىل وذلك — فعًال متناقضة تكن لم إن —
عن نتحدث أن — دقيق تفسري وجود دون امليتافيزيقية، الناحية من فيه املشكوك
«أحاسيس وجود عن نتحدث أن املنطقي من ليس ولكن لإلحساس؛ «احتماالت» وجود
كيانات باعتبارها راسل قدَّمه الذي املحسوسة األشياء تعريف (راجع حدوثها» ُمحتمل
بيانات بالرضورة تكون أن دون حسية كبيانات نفسها واملادية امليتافيزيقية «الحالة لها
األفكار وبني امُلستنتجة املادية الجزئيات ينحرصبني االختيار كان ولو عقل»). ألي تدخل
أن يبدو فيما األفضل من ألصبح أحد، يدركها أن دون املوجودة الفعلية غري امُلدركة
رفض وهكذا املطاف؛ نهاية يف راسل يعتقده بدأ ما فعليٍّا هو وهذا األول. الخيار نختار
عىل القائمة الواقعية من األبسط الشكل إىل يعد لم ولكنه املحسوسة. غري األحاسيس
براعة أكثر شيئًا يدَّخر وكان الفلسفة»؛ «مشكالت كتاب يف بها يؤمن كان التي االستنتاج

قليل. بعد عنه الحديث سريد — أكرب نجاًحا يحقق لم كان وإن —
مفهوم بأن إقراره هو الواقعية إىل للعودة راسل دفعت التي األسباب أهم من كان
يف بعضها العالم يف املوجودة األشياء تؤثر الظواهر. مذهب نظر وجهة من مبهم السببية
تقارير خالل من مناسبًا تفسريًا تفسريها يصعب بطرق سببيٍّا تأثريًا يبدو فيما بعض
طريقة تصبح السببية عىل اإلدراك نظرية تعتمد حني ذلك، عن فضًال الحسية. الخربات
تحدَّث التي الناضجة العلوم فلسفة يف نفسها. الخربة تنشأة كيفية لرشح وقوية طبيعية
تقول التي لوك نظر وجهة راسل يخَرتْ لم ،(١٩٤٨) املادة» «تحليل كتابه يف راسل عنها
— الصورة» «أصل نظرية يُسمى ما — السببية أصولها تشبه الحسية مدركاتنا إن
صفاتها نعرف أن علينا يتعذر ثَمَّ ومن األشياء؛ عىل مبارشًة االطِّالع علينا يتعذَّر ألنه
أفكارنا وعىل العالم عىل تطرأ التي التغريات أن املرحلة هذه يف يؤكد وأخذ وعالقاتها.
العالم يف املوجودة األشياء ُرتب بخصوص األقل عىل — تتغاير أو — ترتابط امُلدركة
اإللكرتونات ندرك ال نحن املثال، سبيل (فعىل تسجيلها اإلدراكي جهازنا يستطيع التي
إن املستوى). ذلك يف واإلدراك العالم بني تغاير يوجد ال لذلك الطاولة؛ يف تحتشد التي
املناسب: املستوى عىل «البنية» حيث من تقابُل هو واألشياء الحسية املدركات بني التقابُل
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نستنتجه أن نستطيع ما وحدها هي البنية فإن امُلدركة، األفكار من نستنتجه ما كان «أيٍّا
ص٢٥٤). املادة، (تحليل الريايض» املنطق إليها يرمز ما هي والبنية صحيًحا؛ استنتاًجا
للعالم الرياضية الخواص معظم حيال «الأدريٍّا» موقًفا نتخذ أن يجب أنه معناه وهذا

ص٢٧٠). املادة، (تحليل الفيزياء تصفها التي الخواص وهي املادي،
امليتافيزيقية الناحية من العالم يف أسايس يشءٍ أكثر أن األمر آخر يف راسل أدرك
عبارة العالم التايل: النحو عىل األحداث من األشياء تتكون «الحدث». األرجح عىل هو
تُكوِّن وبهذا «املراكز»، من وفري عدد حول يتجمع معظمها األحداث، من مجموعة عن
التي السالسل مع فتتفاعل األحداث، من «سالسل» إىل مجموعة كل وتتشعب «األشياء».
املدركون. األشخاص األخرى املراكز تلك بني ومن فيها، وتؤثر األخرى املراكز من تتشعب
املدركني، األشخاص ألحد اإلدراك جهاز تكوِّن التي األحداث مع سلسلة تتفاعل وحني
يتكون يشء كل دام وما حيس. ُمدَرك عن عبارة السلسلة من األخرية الحلقة تصبح
واألشياء العقول منها تتألَّف التي املحايدة» «املادة فعليٍّا تكون فإنها األحداث، من أساًسا
وأهمها «عقلية»، عالقات تربطها األحداث من مجموعات عن عبارة والعقول املادية.
فإن وأخريًا واملادة. العقل بني ميتافيزيقي اختالف أي يوجد ال ذلك بخالف التذكر؛

العلمية. السببية قوانني تصفه ما هي األحداث سالسل تجمع التي البينية العالقات
عرضها يحاول طويًال ظل التي الحجة صياغة عىل راسل هذه النظر وجهة ساعدت
هذه النظر وجهة وفق األشياء. من أجزاء الحسية املدركات أن وهي مقنعة، بطريقة
لتلك املدركة األفكار عن عبارة بدورها األحداث وتكون أحداث، من األشياء تتألف ال
مدركات عن عبارة األحداث هذه وبعض اليشء، ن تكوِّ أحداث فقط يوجد بل األشياء؛
املدركات تلك وتتفاعل اليشء، من املتشعبة للسالسل النهائية األحداث هي وهذه حسية؛

امُلدِرك. الشخص ن تكوِّ التي األحداث مع الحسية
املدركات أسباب فيه ن تُخمَّ الذي السابق باملعنى االستنتاج عىل النظرية هذه تقوم ال
من — إليها الوصول يتعذر نحٍو عىل اإلدراك من نقاٍب وراء فيما تقع التي — الحسية
تحديًدا معينة، نهائية أحداث من االستنتاج يأتي بل نفسها؛ الحسية املدركات طبيعة
عن عبارة استكشافية) بطريقة األمر عن (للتعبري هي والتي — الحسية املدركات
األحداث عالم بقية يف املوجود البنيوي املستوى وذلك «العقلية» األحداث بني تفاعالت
وسالسل مجموعات إىل وصوًال — معه تتفاعل أن «العقلية» األحداث تستطيع الذي

بأكمله. العالم ن تكوِّ التي األحداث
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معرفة العالم معرفة أن فكرة عىل النظرية صميم يركز املادة» «تحليل كتاب يف
ال ولكننا بنيتها، وكذلك وعالقاتها الحسية املدركات صفات نعرف فنحن بحتة؛ بنيوية
فيما — اليشء بعض هذا ويُذكِّرنا صفاتها. وليس الخارجية، األحداث بنية إال نعرف
ليس األمر ولكن لوك، عنه تحدَّث الذي والثانوية األولية الصفات بني بالفارق — يبدو
صفات بنية هو الحسية مدركاتنا من استنتاجه نستطيع ما كل إن راسل يقول إذ كذلك؛
النهائي الحد هو ذلك وإن نفسها؛ والعالقات الصفات وليس عالقاتها، وبنية األشياء

للمعرفة.
إيه إتش إم الرياضيات عالم عليه تعرَّف ما رسعان فادح، خطأ النظرية هذه يعرتي
ما أنه يف الخطأ ويكمن املادة». «تحليل كتاب ظهور عقب نرشه مقاٍل يف وعرضه نيومان
أساسية هي بل لوجودها، الفرتاضنا نتيجة محض ليست األحداث بنية عن معرفتنا دامت
االستنتاج عىل القائمة معرفتنا تقترص أن يمكن ال أنه ذلك عىل يرتتب وضوح، بكل
من عدد يصبح أن املمكن من — تقريبي كتشبيٍه — ألنه وذلك فقط؛ البنية أسئلة عىل
ولو نفسها، بالبنية تتسم باعتبارها تجريدي نحٍو عىل للتعريف قابًال املختلفة العوالم
عن تحديًدا ولعجزت بينها، الفصل عن فقط بنيتها معرفة لعجزت هكذا، فعًال كانت
العالم عن اكتشافات من يتألَّف ا حقٍّ العلم كان فإذا بينها. من «الحقيقي» العالم تمييز
نالحظه ما بني الفارق تقليص يمكن ال ثَمَّ فمن والتجربة، املالحظة خالل من تتحقق

والصفات. البحتة البنية بني فارٍق إىل نستنتجه ما وبني
النقطة بهذه فيه يُِقرُّ نيومان إىل هه ووجَّ املعهود بتسامحه يتَّسم خطابًا راسل كتب
فيما املادي العالم عن يُعرف يشء ال بأنه تفيد التي عباراتي أن تماًما توضح «إنك قائًال:
ذلك ألحظ لم ألنني اليشء بعض بالخجل وأشعر سطحية، أو خاطئة إما هي بنيته عدا

بنفيس.»
نظر وجهات بني يربط الذي املشرتك الخيط أن املألوف من أَصبح املرحلة هذه يف
العلم تأسيس بهدف واإلدراك؛ العلم بني التوفيق يف رغبته هو والالحقة األوىل راسل
أن راسل رأى وقد باملربرات. إمداده ثَمَّ ومن اإلدراك؛ به يتَّسم الذي النسبي اليقني عىل
األشياء إىل اإلدراك من االنتقال تأمني هي النوع هذا من مسًعى أي يف األساسية املشكلة
قائًما إما االنتقال هذا يكون أن يجب نظره، وجهة وحسب املادية. النظرية يف املوجودة
أن وإما — آخر يشء إىل الراسخة الحسية البيانات من يأخذنا وفيه — االستنتاج عىل
املدركات. من املادية للكيانات تكوين عملية عن عبارة أنه بمعنى تحليليٍّا، انتقاًال يكون
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خاصة بمزية االستنتاج يتمتع إليها، اإلشارة سبقت التي الالحقة النظر وجهة وحسب
ال االستنتاج عملية خالل أنه وهو االستنتاج، عىل القائمة املألوفة النظريات عىل تتفوق
أخرى. أجزاء إىل اليشء داخل جزء من بل آخر، نوٍع إىل األشياء من نوٍع من االنتقال يتم
األشياء كل وكوَّن الحسية والبيانات األوَّيل الواقع بني ق وفَّ األوىل، راسل آراء يف
األحداث إىل الواقع ينتمي الالحقة، النظر وجهة وحسب العنارص. هذه من األخرى
املدركات أن وهو هنا؛ الرتكيز محور يف مهم تغريُّ ويظهر النهائية، الكيانات باعتبارها
تمثل أن يجب أنها عىل تُفرسَّ ال ولكنها يشء، أي مثل ويقينية مبارشة تظل الحسية
طريقة أقوى باعتبارها العلم يقدمها التي الصورة يف — العالم وهو بدقة، املادي العالم

عليه. يظهر الذي النحو عن شديًدا اختالًفا حال أي عىل يختلف الذي — لفهمه

والعلم االستنتاج

إذا بما يتعلق فيما وكبرية مألوفة مشكلة لدينا تظل مغًزى، ذي نحٍو وعىل ذلك، ومع
راسل هدف من كبري قسم كان آمنة. العالم إىل اإلدراك من تنتقل التي االستنتاجات كانت
االستنتاجات هذه أساسها عىل تكون التي املربرات عرض هو البرشية» «املعرفة كتاب يف
العلمية املعرفة بأن مقتنًعا كان والعلم، اإلدراك بني العالقة يف تفكريه وطوال آمنة.
فيما ذُكر كما البداية، يف يعتقد وكان مسبقة. بديهية معرفًة ما يشءٍ معرفة تتطلب
أن املرحلة هذه يف الحظ ولكنه املعرفة. تلك مثل توفر البحتة املنطقية املبادئ أن سبق،
هو قدَّمه الذي الحل وكان مادية. أكثر شيئًا نعرف أن يجب إذ كاٍف؛ غري وحده املنطق
بديهية «مَسلَّمات» ضوء يف ُمَربٌَّر األحداث إىل اإلدراك من انتقاًال االستنتاج إن نقول أن
نظر وجهة وتذكِّرنا العالم. بخصوص الحدوث مرشوطة وقائع تعرض معينة مسبقة
رشط هو تركيبية» بديهية مسبقة «معرفة امتالك بأن القائلة كانط بأطروحة فوًرا راسل
«املعرفة كتابه مقدمة يف بقوة راسل يرفضها نظر وجهة وهي عموًما، املعرفة إلمكانية
رأى الذي االحتماالت عىل القائم املقتضب العرض يف االختالف رشح ويأتي البرشية».
يمكن ما كل أنه — املعرفة نظريات من نظريٍة لوضع الكربى محاوالته آخر يف — راسل

تحقيقه. يف يأمل أن
النتيجة: هذه البرشية» «املعرفة كتاب يف راسل اتبعه الذي للنهج ملمحان يفرس
«طبيعي»، سياٍق يف املعرفة فهم ينبغي أنه املرحلة هذه يف يعتقد أصبح أنه هو أحدهما
بناء طريقة وبني بينها يُجمع وأن البيولوجية، ظروفنا مقومات من اعتبارها بمعنى
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غري للمعرفة األساسية البيانات أن فكرة استغالل إىل اضُطر أنه هو واآلخر العالم.
النقطة هذه وتدخل تقدير. أقىص عىل ما درجٍة إىل موثوقة فقط بل اإلطالق، عىل مؤكدة
وتظهر البرشية». «املعرفة كتاب يف الواردة النظر لوجهات التفصييل التطوير يف الثانية
البرشية» «املعرفة كتاب يحاول التي املربرات تربير إىل راسل احتاج كلما الثانية النقطة

العلمية. املعرفة عليها يؤسس أن
يصفها األخرى، بالبيانات عالقاتها عن بمعزل معينة مصداقية للبيانات تكون حني
من بيشءٍ تتَّسم التي القضايا وتقدم «الجوهرية». املصداقية من بدرجة تتَّسم بأنها راسل
األسايس السؤال يصبح وعندئٍذ منها؛ تُستنتَج التي للقضايا الدعم الجوهرية املصداقية
الفرضيات إىل املصداقية تلك املصداقية من ما بدرجٍة تتَّسم التي القضايا تنقل كيف هو:
من مًدى أي إىل نسأل: بأن وذلك أخرى؛ بطريقة السؤال صياغة املمكن ومن العلمية؟
تدخل التي املرحلة هي وهذه الدليل؟ مقام والتجربة املالحظة إفادات تقوم أن املمكن

راسل. عنها تحدَّث التي املسلَّمات فيها
أن إىل تهدف — الدوام» شبه «مسلَّمة وهي — األوىل املسلَّمة مسلَّمات؛ خمس توجد
يحدث أ، هو حدث أي أن فرضنا «إذا دائم: يشء بوجود القائلة العادية الفكرة محل تحل
قريب.» مكاٍن يف «أ» ل ا جدٍّ مشابه حدث يوجد أن — قريب وقٍت أي يف — جدٍّا كثريًا
ويعود املشابهة. األحداث من سياقات إىل السليم باملنطق تتَّسم التي األشياء تُحلل وبهذا
العتبار ميلنا حيث من األشياء «هوية» ل هيوم أجراه الذي التحليل إىل الفكرة هذه أصل
حينما ذلك ومثال مفرًدا، شيئًا كونها عىل دليل أنه املتشابهة امُلدركة األفكار من تتابع أي
توجد أنه تحسب ثَمَّ ومن الحديقة؛ إىل دخلَت كلما وْرد شجريِة عن ُمدركة أفكار تنتابك

مدركني. أشخاص حضور عدم حالة يف حتى دائمة، واحدة ورد شجرية
إنه تقول — للتفرقة» القابلة السببية الخطوط «مسلَّمة وهي — الثانية املسلَّمة
من عضوين أو عضو من — األحداث من سلسلة تكوين املمكن من يكون ما «كثريًا
سبيل عىل اآلخرين.» األعضاء كل عىل ينطبق يشء استنتاج يتسنَّى حتى — السلسلة
الكرة السليم املنطق ويرى بلياردو؛ مباراة طوال بلياردو كرة نتابع أن يمكننا املثال،
الكرة بتناول املسلمة لهذه وفًقا ذلك تفسري ويمكن مكانه، يغري مفرًدا شيئًا باعتبارها
عن معلومات استنتاج بعضها طريق عن يمكن األحداث من سلسلة باعتبارها وحركاتها

األخرى. األحداث
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«نشاط وجود نفي إىل وتهدف الزماني»، املكاني التتابع «مسلَّمة هي الثالثة املسلَّمة
متجاوَرين، ليسا حدثني بني سببية عالقة هناك كانت إذا أنه املسلَّمة تقيض إذ بُعد»؛ عن
استنتاجاتنا من الكثري ويعتمد بينهما. الوسيطة الحلقات من سلسلة وجود من بد فال

املسلَّمة. هذه عىل املالحظة عن خفية أحداث إىل تأخذنا التي
العناِرص من عدٍد وجود «عند بأنه وتقول البنيوية»، «املسلَّمة هي الرابعة املسلَّمة
كلها تنتمي فعادًة متباعدة، غري مناطق يف مركٍز حول املصطفِة البنية املتشابهِة املركبِة
لفهم املسلَّمة هذه وتهدف املركز.» يف نفسها البنية له حدث من تنشأ سببية خطوط إىل
ماليني ستة استمع فإذا املدركني. كل لدى املشرتكة املادية األشياء من عالم وجود فكرة
اكتشفوا مالحظاتهم مقارنة وعند املذياع، عرب املنقولة الوزراء رئيس خطبة إىل نسمة
وهو منطقي؛ أمر هذا سبب بأن يؤمنوا أن لهم يحق للغاية، متشابهة أشياءَ سمعوا أنهم

األثري. موجات عرب يتكلم نفسه الشخص سمعوا جميًعا أنهم
وجود «بفرض بأنه وتقول التشبيه»، قياس «مسلَّمة هي واألخرية الخامسة املسلَّمة
يوجد كلتيهما و«ب» «أ» الحظنا كلما أنه وبفرض و«ب»، «أ» هي األحداث من فئتني
— معينة حالة أي يف «أ» مالحظة عند إذْن «ب»، تسبب «أ» بأن االعتقاد إىل يدفعنا سبب
املرجح فمن — ال أم تحدث «ب» كانت إذا ما ملالحظة سبيل هناك يكون أن دون لكن
هناك يكون أن دون «ب» مالحظة عند يحدث عينه واألمر تحدث، «ب» بأن االعتقاد
البرشية، (املعرفة بذاتها واضحة املسلَّمة وهذه «أ».» غياب أو حضور ملالحظة سبيل

ص٥٠٦–٥١٢).
نحو نتخذها التي األوىل الخطوات تربير هو املسلَّمات من الغرض إن راسل يقول
تصبح لكي — نالحظها التي الوقائع عن فضًال — نعرفه أن يجب تعرضما فهي العلم؛
مكوناته بل نفسه، الحديث العلم نربر ال نحن وبهذا صحيحة؛ العلمية االستنتاجات

السليم. املنطق عىل املبنية التجربة إىل تستند نفسها وهي األولية،
يف املتضمنة املعرفة فإن راسل، نظر وجهة حسب هنا؟ «نعرف» معنى هو ما ولكن
معتقدات بوصفها تنشأ التي الحيوانية»، «املعرفة من نوع هي املسلَّمات» «معرفة عبارة
يقينية. معرفة كونها عن تكون ما أبعد وهي العالم. مع تفاُعلنا خربة عن ناجمة معتادة

راسل: يقول هذه، العالم لحالة ونظًرا

ونظًرا أخرى؛ معينة وقائع عىل دليًال الواقع يف أحيانًا تكون الوقائع بعض
عىل دليل الواقع يف هي التي الوقائع أن نجد بيئتها، مع تتأقلم الحيوانات ألن
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العملية هذه تأمل وعند األخرى. الوقائع تلك حدوث توقع تثري أخرى وقائع
صالحة القوانني هذه وتكون االستقرائي. االستنتاج قوانني إىل نصل وتنقيحها،

بها. يتَّسم بأنه جميًعا نؤمن معينة خصائص للعالم كان إذا

ص٥١٤-٥١٥) البرشية، (املعرفة

املسلَّمات تجسدها التي السليم املنطق عىل القائمة الوقائع هي الخصائص هذه
التي االستنتاجات يف ُمتضمنة فهي السياق؛ هذا يف «نعرفها» أن لنا ويتسنَّى فعليٍّا،
نفسها تثبت املسلَّمات أن اعتبار يمكن ثَمَّ ومن استنتاجاتنا؛ تنجح ما وعادًة نَصوغها،

ما. نحٍو عىل
فمن مسبقة، بديهية معرفًة نعرفه شيئًا باعتبارها املسلَّمات يرى راسل أن ومع
تسجل إما ألنها النواحي؛ أحد من تجريبية حقيقتها يف فهي شاذ؛ وضعها أن الواضح
«تُعاَمل أنها هو املسبق البديهي وضعها يمنحها وما الخربة. بها توحي أو الخربة
مبارش)، غري عميل نحٍو عىل (إال التجريبي اإلثبات عن بمعزل معروفة» أموًرا بوصفها
فعليٍّا راسل اختار وقد النوع. ذلك من مربر إىل بحاجة عامة مبادئ تُعترب أن من بدًال
يخص فيما مقدمات تكون أن يف خصوًصا تفيد التي املرشوطة العامة املعتقدات بعض
— أنها هو بدوره املبارش غري وتربيرها املسلَّمات. منزلة إىل ورفعها العالم، يف التفكري
للغاية املتواضع الطموح إىل ذلك أضفنا وإذا تفلح. — تطبيقها نتائج عىل بناءً أو عموًما
الكتاب غرض يعد لم — البرشية» «املعرفة كتاب يف املعرفة لنظرية راسل يُكنُّه الذي
عرًضا كونه عىل فحسب يقترص بل اإلمكان، بقدر للمعرفة يقيني أساس عن البحث هو
هذا يكون فربما — مقبوًال العلمي التفكري يصبح أن اتباعها يضمن التي الخربة ألحكام
دقيق عرض أو املتشككة، الرؤية عىل فعل رد أنها تدَّعي ال املسلمات هذه أن كما كافيًا.

الربهاني. غري لالستنتاج
البرشية» «املعرفة كتاب يف راسل حجج أن يف بالسبب توحي األخرية الجمل هذه
واالستنتاج األدلة قوانني أن جيًدا يدرك كان كثريًا. أمله خيَّب مما فاترة؛ استجابًة القت
صحيًحا فهًما القوانني تلك فهمنا إذا — واثقني كنا إذا إال االستقصاء تستحق ال العلمي
راسل حجة تثبته ما أهم ولكن العالم. عن جوهرية مرشوطة بمعرفة ستأتي أنها من —
إىل — اآلن حتى — نجحت التجريبي تفكرينا عليها يعتمد التي العامة املبادئ أن هو
االستقرائي االستنتاج من املدعم غري النوع ذلك مثل تماًما يبدو هذا ولكن كبري. حدٍّ
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يزداد أخذ التي الدجاجة بمثال مستشهًدا منه، التحذير عىل حريًصا راسل كان الذي
يوجد الجزار. يد يف وقوعها يوم جاء حتى يوميٍّا يطعمها من تجد ألنها العالم عن رضاها
بالدعاء حقله يف الطماطم نمو عىل يساعد شخًصا هناك أن تخيل العميل؛ للتربير حدود
حقله يف الطماطم يروي آخر شخًصا وأن عام، كل الطماطم بعض عىل فيحصل فقط،
املزارع يرى ربما ذلك، ومع عام؛ كل أوفر طماطم محصول عىل فيحصل ويسمدها،
حتى مبادئنا نجاح فإن وعليه، للدعاء. عميل مربر الطماطم بعض عىل حصوله أن األول

العلمية. باملعايري تفي بأنها للقول كافيًا سببًا ليس اآلن
إما الباطل، القول إىل املسلَّمات استخدام يؤدَي أال يضمن ما هناك ليس وتحديًدا،
يدعو. الذي املزارع موقف نوعية من مواقف خلف ى تتخفَّ منتظمة ما بطريقٍة أو أحيانًا
إذْن املعرفة. نظرية من القليل أقل إال يتوقع لئال راسل دعت التي هي االحتمالية وهذه
عبارة هي البرشية» «املعرفة كتاب يف الواردة الحجة أن هي الشكوى تكون أن يجب
جاءوا ومن ديكارت طرح لقد املعرفة. نظرية تراث ضوء يف وذلك بالفشل، اعرتاف عن
وذلك بدقة، عليها نحصل وكيف املعرفة طبيعة عن أسئلة الحديثة الفلسفة يف بعده
— مثًال والسحر، والتنجيم الخيمياء — املساعي بعض بني التمييز من يتمكنوا حتى
حيث من فقط تختلف لم والتي — مثًال والطب، الفلك وعلم الكيمياء — أخرى ومساٍع
عن صحيح يشء عىل إطالعنا حيث من بل تقدمها، التي ا حقٍّ املفيدة التطبيقات عدد
التعمق من املزيد أمام املجال وتفسح األوىل، الثانية الفكرة تفرس ذلك، عن فضًال العالم؛
ومعتقداتنا املتحيزة السابقة آراؤنا تتعرض ربما ذلك، عىل عالوًة الفكرتني. كلتا يف
العلم يصوره الذي العالم ألن فعًال؛ يحدث ما وهو ذلك، أثناء يف للتفنيد الحيوانية
كتاب يف يقول راسل ولكن السليم. املنطق عىل القائم العالم عن ملحوًظا اختالًفا يختلف
عوامل هي نفسها الحيوانية املعتقدات وتلك التطبيقات منفعة إن البرشية» «املعرفة
يقل وهذا املعرفة. نظرية يف تحقيقها يف نأمل أن يمكن التي الوحيدة النهائية التربير
راسل كان عما كثريًا يقل وهو عادًة، تحقيقه إىل املعرفة نظرية مرشوع يهدف عما كثريًا
طويلة. بعقود ذلك قبل املعرفة نظرية وضع مهمة يتوىل بدأ حني تحقيقه يف يأمل نفسه

84



الرابع الفصل

واملجتمع السياسة

مقدمة

والدين والسياسة األخالق حول دارت التي املناقشات يف كبريًا إسهاًما راسل أسهم
فلسفية إسهامات باعتبارها اإلسهامات هذه يََر ولم والسالم. الحرب وقضايا والتعليم
فرًعا باعتبارها الفلسفة يرى كان السابق، الفصل يوضح فكما للكلمة. الضيق باملعنى
وامليتافيزيقا. واملعرفة باملنطق تُعنَى التي املجردة األسئلة يتناول املعرفة فروع من فنيٍّا
بالعاطفة تتعلق قضايا عن عبارة — رأيه يف — املقابل يف األخرى املناقشات وهذه
للخطاب تحليٍل وجود بإمكانية راسل أقر وقد للحياة. العملية بالنواحي وترتبط والرأي،
الخطابات منطق تتناول منهجية كدراسة أي صوري؛ إطاٍر يف والسيايس األخالقي
واملشكالت العملية القضايا هو يهمه كان ما ولكن جوهرها؛ من بدًال والسياسية األخالقية

األوىل. العاملية الحرب اندالع بعد خاصًة الواقعية،
يحاول يكن لم األخالق. أساس لعرض كتاباته بعض يف راسل تصدى ذلك ومع
اهتمامه أصبح أن (بعد التي الثانوية النظر بوجهات اكتفى بل جديدة، نظرية صياغة
كانت إنها أي العواقبية»؛ «نظرية بطابع تتَّسم كانت جديٍّا) اهتماًما العملية بالقضايا
ويف بالنتائج. والحكومات الناس ألفعال األخالقية القيمة عىل الحكم يجب أنه ترى
بالقيمة يؤمن كان وكأنه يكتب كان — مطلًقا متسق نحٍو عىل وليس — نفسه الوقت
واألمانة. والشهامة كالشجاعة الشخصية الخصال مثل معينة، ألشياء الجوهرية األخالقية
اآلراء، هذه مع كذلك متسقة غري نظر وجهة — األوىل كتاباته بعض يف — كذلك وقدم
واملشكلة الذاتي. املوقف عن معربة ُمضمرة أقوال عن عبارة األخالقية األحكام أن مفادها
ناحيٍة، من متعارضني: جانبني بني التوفيق كيفية هي راسل واجهت التي األساسية
من يبدو ما أخرى، ناحيٍة ومن وحماس، بثبات بها يؤمن أخالقية ملعتقدات اإلخالص
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هذا تحقيق يف تواجهه التي الصعوبة وازدادت األخالقي. للحكم مربرات وجود انعدام
أساًسا. موجودة األخالقية املعرفة كانت إذا ما حول املتشكك موقفه بفعل التوفيق

كان بأنه القول هو األخالقي املجال يف راسل إسهام لوصف طريقة أفضل لعل
أخالقيٍّا. فيلسوًفا كان مما أكثر الناس عند األخالق مستوى برفع معنيٍّا أخالقيٍّا معلًما
النوع يف فارق فال مستمرين؛ والسياسة األخالق يرى قبله من أرسطو شأن شأنه وكان
أن نجد ثَمَّ من السالم؛ لتحقيق السيايس واملطلب رش الحرب أن األخالقي الحكم بني
سبب يفرس مما واالتساق؛ بالسالسة يتَّسم واملجتمع والسياسة األخالق عن راسل فكر
األخالق يف البرشي «املجتمع كتاب وهو املسائل، هذه عن كتبه أشمل يف مًعا تناولها

والسياسة».
الحرب وبعد مغاالة. دون من وليرباليٍّا راديكاليٍّا حياته طيلة راسل كان السياسة ويف
للحزب. كمرشح انتخابيَّني سباَقني يف ح وترشَّ العمال حزب يف عضًوا أصبح األوىل العاملية
ويلسون هارولد دعم من استياء يف العرشين القرن ستينيات يف العضوية بطاقة مزَّق وقد
إذ للكلمة؛ العتيق باملعنى اشرتاكيٍّا يكن لم ولكنه فيتنام. يف أمريكا شنتها التي للحرب
اإلعداد أثناء عرش التاسع القرن تسعينيات يف أملانيا يف درسها حني املاركسية تقنعه لم
تعني االجتماعية» «الديمقراطية (كانت األملانية» االجتماعية «الديمقراطية األول: لكتابه
االشرتاكية به تنادي الذي للمركزية لالتجاه بالفطرة معارًضا وكان آنذاك). املاركسية
ُطبقت التي لالشرتاكية تقريبًا الوحيدة السمة هي تلك وكانت — آنذاك مفهومها حسب
ال شكل وهي النقابية، االشرتاكيُة أكثَر جذبته ولذلك — السوفييتية الدول يف بالكامل
عىل — ظروف يف بموجبه أنفسهم الناس يحكم التعاونية والسيطرة امللكية من مركزي

والعملية. والرتفيهية االجتماعية حياتهم تدمج — املثايل املستوى
املعارصة. والسياسية األخالقية األحوال انتقد حني حاالته أفضل يف راسل كان
إىل مثالية إما عادًة كانت إذ مقنعة؛ غري عادًة تبدو طرحها التي اإليجابية البدائل وكانت
غري — فيها قدَّمها التي الظروف االعتبار بعني أخذنا إذا — تقدير أقل عىل أو خيايل حدٍّ
وفولتري سقراط مكانة يف كان الكلمات، الذع القسوة شديد كناقد ولكن ما. حدٍّ إىل عملية

نفسها.
املهمة القضايا تتناول التي املناقشات يف لإلسهام رخصة أو عذر إىل يحتاج أحد ال
عن يشارك أن مواطن كل واجب إنه والتعليم. واألخالق السياسة قضايا وهي املجتمع، يف
سبب يوجد ولكن تربير. أي تتطلب ال املجاالت هذه يف راسل فأنشطة إذْن وفهم. معرفة
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يف للنساء التصويت حق منح قضية متبنيًا الربملانية االنتخابات راسل خاض :1-4 شكل
1.١٩٠٧ عام ويمبلدون يف الفرعية االنتخابات

وريثًا كان أنه ذلك سبب يكن ولم معينة. إقناع بقوة إسهاماته تتَّسم ملاذا يفرس وجيه
هذا أن مع العامة، الشئون يف املشاركة يف الربيطاني األحرار حزب به تميََّز جليل لرتاث
هو السبب كان بل املشاركة؛ بواجب وإحساسه العامة بالشئون اهتمامه حفز شك بال
وفصاحة نادر، ذكاء قيمة: مميزات أربع يدعمهما كان بالواجب وإحساسه اهتمامه أن
جعله مما املعارضة؛ وجه يف كبرية وجرأة بالتاريخ، واسعة ومعرفة األسلوب، واضحة
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حني حياته، نهاية عند إال مالئم وغري التذمر يف مفرًطا أسلوبه يَبُْد ولم َمهيبًا. مناقًشا
باسمه. ويكتبون يتحدثون حوله من اآلخرون كان

يُذكر. دعم أي اآلن حتى — العاملية بالحكومة اإليمان مثل — أفكاره بعُض تَِجْد لم
كما الغربي، العالم يف االجتماعي املشهد وجه تغيري يف األخرى األفكار بعض وساعدت
— أيًضا أخرى مجاالت ويف املثال. سبيل عىل الجنسية، واألخالق الزواج تجاه مواقفه يف
ليندهش يكن لم ولكنه كثرية، عقول تحرير عىل راسل ساعد — باألخص بالدين تتعلق
الخرايف التفكري أن اكتشف إذا — البرشية للطبيعة فهمه االعتبار عني يف األخذ عند —
أموت ما هو «اإليمان — الدوجمائية املعتقدات وأن عرصه، يف كان مما أكثر حاليٍّا يزدهر

بقوة. عادت قد — أجلها.» من أقتل ما فهي الدوجمائية معتقداتي أما أجله، من

النظرية األخالق

الرومانتيكية النظر بوجهة يؤمن كان أنه األخالق عن لراسل املبكر الفكر من يتضح
وكان الفكرية». «للمحبة مناسب هدف وأنه ذاته حد يف خريِّ الكون بأن القائلة الهيجلية
ملدة عليه تسيطر لم ولكنها هذه، النظر وجهة بقبول له أوحى من هو تاجارت ماك
يف وعرضها — راسل لها يتصدى األخالقية للقضايا جادة مناقشة أول وتوضح طويلة.
يف الواردة التعاليم يتبع أنه — ١٩١٠ عام يف ونرشه األخالق» «عنارص املعنون بحثه
غري خاصية الصالح أن مور فيه ويؤكد مور، إي جي تأليف من األخالقية» «املبادئ كتاب
واألفعال األشياء لوصف موضوعية خاصية ولكنها للتحليل قابلة وغري للتعريف قابلة
مور كان مبارش. أخالقي حْدس عىل قائم فعل طريق عن الصالح ندرك وأننا والبرش،
بأن القائلة النظر وجهة بأنه إيجازه ويمكن النفعية، مذهب أشكال من بشكٍل يؤمن
نسبة زيادة إىل يؤدَي أن شأنه من فعل أي هو معينة حالة أي يف نفعله الذي الصواب
وخصوًصا بلومزبري، جماعة أعضاء يف مور آراء وأثرت الحالة. تلك يف الرش عىل الخري
القيم أسمى هما بالجمال واالستمتاع الصداقة بأن القائلة الجذابة الفكرة تعزيز يف
أعجبتهم بلومزبري جماعة أعضاء أن الفكرة انتقدوا ممن الخبثاء (ادَّعى األخالقية.
لديهم يكون بأن — التعبري جاز إذا — التوفري فرصة لهم أتاحت ألنها هذه النظر وجهة

بالجمال.) يتميزون أصدقاء
بني ومن النفعية. النظر بوجهة يتصل فيما الفور عىل نفسها الصعوبات تُطرح
معينة بطريقة الترصف عىل املرتتبة العواقب معرفة علينا يتعذر أنه الصعوبات هذه
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للتفكري كنتيجة سيئة عواقب يف قصد دون نتسبَّب قد ثَمَّ ومن أخرى؛ طريقة من بدًال
مور، نظر لوجهة رؤيته يف بهذا راسل ويقر الكاذبة. الحْدسية األفكار أو املضطرب
التفكري أمعنَّا ألننا بالرضا؛ نشعر حني صحيًحا ترصًفا ترصفنا قد نكون أننا يؤكد ولكنه
االدِّعاء ذلك، ومع املتاحة. املعلومات باستخدام وسعنا يف ما كل وبذلنا بعناية، األمور يف
عن بالرضا يشعر أن راسل يستطع ولم مختلف، أمر هو موضوعي أمر الصالح بأن
فال دحضها، يتعذَّر ربما — الدقة شئنا إن — أنها فمع طويلة، ملدٍة هذه النظر وجهة
الفكرة مع مواربة بال يختلف شخص مواجهة يف وخصوًصا كذلك، صحتها إثبات يمكن
بعينه. موقف أو بعينه فعل يف موجود الصالح بأن والقائلة غريه، أعلنها التي الحْدسية
كتاب يف عنها عربَّ التي — النظر وجهة اتخاذ إىل راسل الصعوبة هذه دفعت
بمعنى — موضوعية ليست األخالقية األحكام بأن القائلة — (١٩٢٧) للفلسفة» «موجز
أو التمني عىل دالة ُجمل أو أمر عىل دالة ُجمل إنها بل — كاذبة وال صحيحة ليست أنها
الدالة والجملة تكذب.» «ال مثل أمر، هي األمر عىل الدالة والجملة املوقف. عىل دالة ُجمل
يف — آخر يشء من بدًال شيئًا املرء يختار كما — أُمنية أو خيار عن عبارة التمني عىل
فهي الكذب» «أرفض جملة أما يكذب.» أحد ال «ليت جملة إليها ترمز األخالقية الحالة
والُجمل األمر عىل الدالة الُجمل أن الواضح ومن الكذب. من قائلها موقف عن معرب قول
يتعلق فيما ذلك بخالف يكون األمر أن ومع الصواب. قيمة إىل تفتقر التمني عىل الدالة
ذات النفسية للحقيقة أوصاف عن عبارة ألنها فقط فهذا املوقف، عن املعربة باألقوال
فما للكذب، األخالقية القيمة عن كاذب أو صادق يشء يُقال فال بقائليها؛ الخاصة الصلة

الكذب. يف القائل برأي فقط يتعلَّق يقال
— مور بها يؤمن كان التي «املوضوعية» مقابل يف — الرأي هذا عىل يُطلق ربما
بدرجٍة منفر أنه وأهمها اآلخر، هو جسيمة بمشكالت يتسم املذهب وهذا «الذاتانية».
املرء مربر بأن القول املقبول غري فمن النازية. املحرقة جريمة مثًال فلنتأمل كبرية.
بشدة؛ الصعوبة بهذه راسل شعر فقط. يستنكرها أنه هو رش النازية املحرقة أن للحكم
البرشي «املجتمع كتاب (يف القضايا لهذه واملستفيضة األخرية مناقشته يف حاول ولذلك
والذاتانية املوضوعية بني وسًطا حالٍّ يمثل موقف إىل يصل أن والسياسة») األخالق يف

كلتيهما. النظر وجهتَي يف املوجودة الصعوبات يتجنب ولكن باملميزات يحتفظ
األخالقية األحكام أن والسياسة» األخالق يف البرشي «املجتمع كتاب يف راسل ويؤكد
الشعور عن تعرب أو تشمل األحكام وهذه وأفراده. املجتمع بخري تتعلق الواقع يف هي

89



راسل برتراند

موضوع وهذا الجميع. مصلحة يف عموًما يصب ما حيال معني مجتمٍع يف ما حدٍّ إىل السائد
للعالم. منطقي األقل عىل أو علمي فْهم عىل ِبناءً عاقلة مناقشة حوله تدور أن املمكن من
األخالقية للمعضالت املنطقية الحلول بإمكانية اإليمان هذا يفقد راسل كاد ما وكثريًا

به. يتمسك ظل ذلك مع ولكنه اإلنسان، حماقة يتأمل كان حني
فإن لذلك ووفًقا واالنفعاالت. املشاعر هي لألخالق األساسية البيانات إن راسل يقول
رغباتنا أو مخاوفنا أو آمالنا عن تعرب متخفية مشاعر عن عبارة هي األخالقية األحكام
ومن رغباتنا؛ تلبِّي حني صالحة بأنها األشياء عىل نحكم فنحن نكرهها؛ التي األشياء أو
كاملة، تلبيًة الرغبة تلبية يف يكمن — ككلٍّ املجتمع خري أي — العام الخري فإن ثَمَّ
يف املجتمع من قسم أي خري يكمن نفسه املنوال وعىل بها. يتمتع عمن النظر برصف
هذا وعىل الشخصية. رغباته تلبية يف الفرد خري ويكمن كاملة، تلبيًة أفراده رغبات تلبية
— معينة مناسبة أي يف — يشء أي إنه بالقول الصائب الترصف تعريف يمكن األساس
الفرد)؛ خري فحسب، واحد بفرد يتعلق كان إذا (أو العام الخري إىل يؤدَي أن املرجح من
يفعلها أن «يجب» أشياء يوجد أنه فكرة األخالقي، للواجب تفسريًا يمنحنا بدوره وهذا
(املجتمع الفهم هذا حسب الصائب الترصف يفعل أن املرء عىل يجب أنه وهو املرء؛

.(٧٢ ،٦٠ ،٥١ ص٢٥، والسياسة، األخالق يف البرشي
سبيل فعىل منها. عدًدا ويناقش الوصف، هذا يف مشكالت بوجود بالطبع راسل يقر
بعض بأن منطقي انتقاٍد توجيه يف للرغبة» «تلبية بأنه «الخري» تعريف يتسبب املثال:
يكون أن املمكن من هل القسوة. مثال راسل ويتأمل أسوأ. رش تلبيتها وأن رش، الرغبات
أن األسوأ من وأليس آخر؟ شخص معاناة يف يتسبب أن ما شخٌص يتمنى أن الخري من
من املواقف هذه مثل أن يقتيضضمنًا ال تعريفه إن راسل يقول أمنيته؟ تنفيذ يف ينجح
يف ترغب بالطبع الضحية ألن الضحية؛ رغبات إحباط يتضمن ذلك ألن أوًال: الخري؛ قبيل
يقع أن عموًما يريد ال ككلٍّ املجتمع ألن وثانيًا: فيها، املتسبِّب أيدي عىل املعاناة تجنُّب
ثَمَّ ومن الصدد؛ هذا يف أيًضا رغباته إحباط إىل ذلك وسيؤدي للقسوة، ضحايا أفراده
بالقسوة؛ يتَّسم فعل ارتكاب عند املحققة غري الرغبات يف هائلة زيادة إىل ذلك سيؤدي

سيئًا. الفعل ذلك يجعل مما
قد الرغبات أن راسل يقدمه الذي الوصف بها يتَّسم التي األخرى الصعوبات ومن
يقل التي الرغبات نختار أن منَّا يتطلَّب هذا إن بقوله ذلك عن راسل ويجيب تتعارض.
فيطلق اليبنتس، من فنيٍّا مصطلًحا راسل ويستعري بعض. مع بعضها تنافسها احتمال
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الصالحة الرغبات تعريف يمكن إذْن بينها. «التوافق» أنه الرغبات بني االتساق عىل
من ممكن عدد وأقل عدد أكرب مع — بالرتتيب — املتوافقة الرغبات أنها عىل والسيئة

األخرى. الرغبات
«القسوة مثل األحكام كانت إذا بما املتعلق السؤال فيه يناقش فصًال يخصصراسل
السؤال هذا وذكرنا، سبق وكما ذاتي. موقف عن تعرب متخفية تعبريات إال ليست خاطئة»
علم عىل املبنية إجابته عليه يُطلق قد ما إىل راسل وتوصل بشدة. راسل أزعج وقد مهم،
يف دراسٍة بعد — االجتماعي اإلجماع من نوٍع نتاج هي األخالقية القيمة أن — االجتماع

األخالقية. املناقشة تقدمها التي البديلة االحتماالت
الواقعي الخطاب بني األسايس االختالف أن نذكر بأن املشكلة عرض املمكن من
ومرادفاتها و«الخري» «يجب» مثل مصطلحات وجود يف يكمن األخالقي والخطاب العادي
لألخالق، األساسية» «املفردات من جزء املصطلحات هذه هل األخالقي. الخطاب يف
يمكن هل أم األخالقية؟ للمفاهيم فهم ألي وأساسية للتعريف قابلة غري أنها بمعنى
عن باإليجاب اإلجابة كانت وإذا مثًال؟ واالنفعاالت كاملشاعر آخر، يشء إطار يف تعريفها
حكًما يصدر الذي الفرد عواطف هي بصددها نحن التي العواطف فهل األخري، السؤال
البرشي (املجتمع البرشية؟ واملشاعر الرغبات إىل تعود أشمل، مرجعية لها أم أخالقيٍّا؟

ص١١٠-١١١). والسياسة، األخالق يف
املتعلقة األخالقية الخالفات دراسة عند أنه األسئلة هذه مناقشة أثناء راسل يذكر
حول النزاع من ينشأ الخالفات تلك من الكثري أن نجد معينة، حالة يف فعله يجب بما
تعتمد األخالقية التقييمات أن هذا ويُثبت ذاك. أو الخيار هذا من ستنشأ التي النتيجة
ما فعٍل تنفيذ يجب إنه بالقول «يجب» تعريف يمكننا لذلك وأنه النتائج، تقديرات عىل
أن املرجح من الذي الفعل هو كان إذا — الحالة تلك يف املمكنة األفعال كل بني من —
عن أدقَّ كبديل راسل يستخدمه تعبري (وهو الجوهرية» «القيمة من قدٍر أكرب إىل يؤدَي

«الخري»). كلمة
«حني يقول: إذ كذلك؛ أنها راسل يعتقد للتعريف؟ قابلة الجوهرية» «القيمة هل
التي األشياء كل هي أنها نجد جوهرية قيمة فيها نرى ألن نميل التي األشياء ندرس
يحمل أن املمكن من يشء أي أن نصدق أن الصعب فمن بها؛ نستمتع أو فيها نرغب
قد الجوهرية» «القيمة بأن ذلك ويوحي األوَّيل. الوعي من مجرٍد كوٍن يف جوهرية قيمة
األخالق يف البرشي (املجتمع كلتيهما» أو املتعة أو الرغبة إطار يف للتعريف قابلة تكون
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ألن جوهرية قيمة ذات الرغبات كل تكون أن يتعذَّر دام وما ص١١٣). والسياسة،
سمة باعتبارها الجوهرية القيمة تُفهم بحيث املفهوم راسل ينقح تتعارض، الرغبات

لها. يتعرضون من فيها يرغب مزاجية» «حاالت ل
استقباحنا أو استحساننا إن نظره. لوجهة اآلتي املوجَز راسل يقدِّم التعديل وبهذا
عنها. تنتج أن امُلرجح من أنه نعتقد التي العواقب عىل يتوقف ما عادًة معينة ألفعاٍل
نرفضها التي العواقب ونسمي «صالحة»، عليها نوافق التي األفعال عواقب ونسمي
هو نفعله أن «يجب» وما بالرتتيب. و«خاطئة» «صائبة» نفسها األفعال ونسمي «سيئة».
الخري. نسبة زيادة إىل يؤدَي أن شأنه ِمن ما كل بمعنى الحالة، هذه يف صحيح فعل كل
التقييم كان إذا األهمية. من األكرب القدر األوىل النقطة تحمل النقاط هذه بني ومن
يف عالقني أََفَلْسنَا يرفضونه، وما الناس عليه يوافق ما عىل تعتمد مسألة األخالقي
والتعصب العنرصية خطأ يف أنفسنا لتوريط منطقية أسس دون الذاتانية، املعضلة
واسعة موافقًة الناس يوافق األمر واقع يف أنه هي راسل وإجابة وغريها؟ والقسوة
ما عادًة التي األفعال أن يف سيدجويك هنري مع ويتفق مرغوب. هو ما كل عىل االنتشار
كان وإذا امُلتع. أو السعادة من قْدر أكرب إىل تؤدي التي األفعال هي الناس عليها يوافق
من أسعد الخنازير بأن فعًال اقتنعنا («إذا والجمالية الفكرية االهتمامات تلبية يشمل هذا
التي سرييس الساحرة قدمتها التي بالخدمات نرحب أن السبب لذلك ينبغي فال البرش،
يصبح غريها)، عن «فطريٍّا» مفضلة امُلتع فبعض اإلغريقية.» األساطري يف ذكرها جاء
يجب عما إفادات تمنحنا هذه النظر وجهة إن إذ الذاتانية؛ من لإلفالت وسيلة لدينا
صواب؛ قيمة تحمل ثَمَّ ومن متخفية؛ أوامر أو التمني عىل دالة ُجمًال ليست وهي فعله،
بمشاعرنا املتعلقة فالوقائع رغباتنا؛ وبتلبية بمشاعرنا تتعلق وقائع إىل تستند ولكنها
أساس هي رغباتنا بتلبية املتعلقة والوقائع و«الخطأ»، «الصواب» تعريف أساس هي
يقع وسيط موقف صياغة يف نجاًحا راسل يحقق وهكذا الجوهرية». «القيمة تعريف
عملية معتمدة شهادة — نفسه الوقت يف — نجاحه ويحمل والذاتانية، املوضوعية بني
الذي النوع من األفعال لتقييم فقط ليس سبيًال يوفر إذ ما؛ حدٍّ إىل دقيق نحٍو عىل
والقوانني االجتماعية العادات كذلك بل األخالقية، املناقشات يف خالف محلَّ عادًة يكون

الحكومية. والسياسات
الصعوبات؛ من عدًدا تتضمن فهي هذه، النظر وجهة حيال راسل تفاؤل من بالرغم
كانت إذا أنه معناه هذا ولكن الرغبات. إجماع هو التقييم أساس إن الواقع يف تقول إذ
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إذْن الجنسية املثلية فإن — مثًال — الجنسية املثلية من مستاءًة معنٍي مجتمٍع يف األكثرية
فلن مختلف، إجماع فيه يرسي تسامًحا أكثر مجتمع يف األكثرية كانت إذا فيما سيئة، تُعد
بالتصديق؟ جديرة الدرجة هذه من األخالقية النسبية هل سيئة. الجنسية املثلية تكون
بقدر تقاس العواقب قيمة دامت ما أنه وهي أخرى، بصعوبٍة الصعوبة هذه وتتصل
نتيجة تصبح النازية املحرقة بها تتسم التي الرش درجة فإن تلبيها، التي الرغبات
األعظم السواد ورغبات النازيني ضحايا رغبات إحباط نسبة ق تفوُّ درجة عىل متوقفة
الحتمال تحسبًا (ربما الجماعي القتل يشيع أن يريدون ال قد ممن — العالم سكان من
يشعر نفسه راسل وكان النازيني. رغبات تلبية نسبة عىل — له) ضحايا هم يقعوا أن
النازية، املحرقة حيال به نشعر الذي األخالقي الهلع خلف يكمن إقناًعا أكثر يشء بوجود

ترشحه. ال مبادئه ولكن
هذا يف راسل جهود أن يوضح باألخالق املتعلقة باملناقشات اإلملام من قدر أي إن
املناقشة تتسم والسياسة» األخالق يف البرشي «املجتمع كتاب يف فحتى سطحية؛ املجال
والسياسة» األخالق يف البرشي «املجتمع كتاب ويقوم فلسفيٍّا. منه أكثر نُصحي بطابع
وهدف الدقة، عن واحدة إشارة عىل إال يحتوي وال شاملة، سيكولوجية عموميات عىل
مدعمة األخالق تقديم من بدًال األخالقي للتقييم عميل منهٍج بَقبول إقناعنا هو الكتاب
لم راسل أن إىل — سبق فيما ذُكر كما — ذلك سبب من جزء ويعود نظري. بأساٍس
أن البداية يف املقرر من فكان األخالق؛ مناقشة عىل الدقة تطبيق يمكن أنه يعتقد يكن
والسياسة» األخالق يف البرشي «املجتمع كتاب يف األخالق تتناول التي الفصول تكون
رضاه لعدم الكتاب، يف يدرجها لم ولكنه البرشية»، «املعرفة لكتاب تكملٍة عن عبارة
أنه أخريًا قرر أن بعد إال — السياسية املسائل عن بفصوٍل مدعمة — ينرشها ولم عنها،
ذلك؛ من يشُك لم ولكنه أكثر. منهجيٍّا عرًضا تحتويها التي الحجج عرض يستطع لم
التي االجتماعية املسائل كل بخصوص الحال هي كما — األخالق من األسايس فهدفه
الناس، حياة طريقة يف مؤثًرا يكون أن يتمنَّى كان الجدل. هو كلٍّ عىل كان — لها تصدَّى
الغاية. تلك لبلوغ واإلقناع معينة قضايا عن الدفاع مجال يف نفسه لتوريط راضيًا وكان

العملية األخالقية امُلثُل

الجائزة نيل حيثيات يف ورد الذي الكتاب وكان اآلداب، فرع يف نوبل جائزة راسل نال
األخالقية بامُلثل املتعلقة املسائل عن الكثري راسل ألَّف واألخالق». «الزواج كتاب هو
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كان التي القصرية املقاالت عرشات يف املجال هذا يف ألَّفه ما أفضل بعض ونجد العملية،
إبان أمريكا يف بريس هريست نرش دار نرشتها التي املقاالت وأهمها حف، للصُّ يكتبها
٧٥٠ عن تزيد ال كانت ما (دائًما املقاالت هذه ويف العرشين. القرن من الثالثينيات أوائل
راسل يمنحنا الجريدة) صفحة يف لها املخصص العمود حجم يتطلب حسبما كلمة،
فقط، عرصه يسبق يكن ولم ومتعقل، وعطوف ومتسامح املالحظة رسيع بأنه انطباًعا

املسائل. من الكثري يف أيًضا نحن وعرصنا بل
والصدق للباقة نخصص إننا املقال هذا يف يقول اللباقة». «عن مقاله مثًال فلنأخذ

آخر: أمٍر حساب عىل هذا يأتي ولكن تماًما، منفصَلني مكاننَي

يقولون فأسمعهم العامة، الحديقة يف يلعبون أطفال بجوار أحيانًا أمرُّ كنت
بصوٍت يرد من فأسمع املضحك؟» العجوز ذلك من «ماما، واضح: عاٍل بصوٍت
ارتكبوا أنهم مبهًما إدراًكا األطفال فيدرك اسكت!» «اسكت! مرتاع: هامس
كل ى يتلقَّ الخطأ. ذلك كنه ر تصوُّ عن تماًما يعجزون ولكنهم خاطئًا، شيئًا
يبدَو أن يجب أنه آباؤهم ويلقنهم تعجبهم ال هدايا آخر إىل آٍن من األطفال
أال عليهم يجب بأنه كذلك يأمرونهم وحني بالهدايا. فرحوا وكأنهم عليهم

أخالقي. تشوُّش إىل ذلك يؤدي يكذبوا،

ص١٥٨) (١٩٧٥ وأنوين، (ألني وغريهم» «البرش كتاب يف اللباقة»، («عن

من اللباقة إن راسل ويقول اللباقة. عىل القائمة الرتبية عن الفقرة هذه تتحدث
بينهما الفارق ويتوقف للغاية. رفيع خيٌط إال النفاق عن يفصلها ال ولكن يقينًا، الفضائل
فيها الفظاظة تؤدي قد ظروف يف ما شخٍص إلرضاء يدفعنا العطف كان فإذا الدافع. عىل
الخوف هو الدافع يكون حني لطًفا أقل تصبح ولكنها مالئمة؛ اللباقة تصبح إزعاجه، إىل
يتسمون من اللباقة تعجب وال بالتملُّق. ميزة عىل الحصول يف الرغبة أو اإلساءة، من
يترصف رآه حني ُصعق فايمار مدينة يف جوته بيتهوفن زار فحني الشديدة؛ بالجدية
قط يكذبون وال الصدق عىل يواظبون من إن الحمقى. املتملِّقني من مجموعة مع بأدب
الصادقني أن سببه هذا إن راسل يقول ولكن بالتقدير، يحَظْون ما عادًة التهذيب بدافع
من يشء تكوينه يف يدخل «معظمنا والتفاهة. والحقد الحسد من مجردون الحقيقيني
املمكن من وليس للغري. اإلساءة لتجنُّب اللباقة نستخدم أن علينا ولذلك الرذائل؛ هذه
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أن فلنا مستحيًال، أمًرا القديسني مرتبة بلوغ كان وإذا القديسني، من جميًعا نصبح أن
الطبع.» سيئي نكون أن نتجنب أن األقل عىل نحاول

السويد.2 ملك من يتسلَّمها وهو هنا ويظهر ،١٩٥٠ عام يف نوبل بجائزة راسل فاز :2-4 شكل

نقاًطا وتطرح العميق، باألثر تتسم ولكنها واهية، سطحية مادة هذه تبدو ربما
طابع ذات االجتماعية املسائل عن الصحفية راسل فكتابات والتأمل؛ بالدراسة جديرة

به. تميز ما وهو ف، ومثَقِّ ومسلٍّ ممتع
الجنس عىل يركز فهو إلحاًحا؛ وأكثر أكرب مسائل واألخالق» «الزواج كتاب ويتناول
أساسيان: مصدران الجنسية األخالقية للُمثل راسل، نظر وجهة ومن األرسية. والحياة
واالعتقاد زوجاتهم، تلُدهم الذين األطفال آباء ا حقٍّ أنهم من التيقن يف الرجال رغبة
عرصه، يف العلم من اإلرشاد ي لتلقِّ دائًما ا مستعدٍّ راسل كان آثم. الجنس بأن الديني
العادة. تلك ألصول تفسرٍي عن للبحث (األحياء) البيولوجيا علم إىل لجأ الحالة هذه ويف
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كان القديمة العصور يف الجنسية األخالقية امُلثل بأن االعتقاد إىل األحياء علم دفعه وقد
راسل يحرص دافع وهو طفل، لكل األبوين حماية توفري هو منها البيولوجي الغرض
يف األرسية الحياة تهدد الضغوط من الكثري إن ويقول وجيه. دافع أنه عىل املوافقة عىل
البديل أما األبوين؛ كال عاطفة إىل بحاجة فاألطفال لها؛ التصدي ويجب الحديث العرص
فليس — أفالطون تمنَّى كما — للدولة كليٍّا حتى أو جزئيٍّا األطفال تنشئة ترك يف املتمثل
التماثل، من مفرط قْدر ذلك عن فسينتج األطفال، تنشئة الدولة تولَّت فإذا مستحسنًا؛
الطريقة بهذه يُربَّْون الذين األطفال استغالل املمكن ومن القسوة؛ من مفرط قْدر وربما

واالضطرابات. الفتنة ومثريي السياسية الدعاية ملروجي مخلصني أتباًعا ليصريوا
فاالتجاه — راسل نظر وجهة من — الجنسية األخالقية بامُلثل يتصل فيما ولكن
من تنشأ تحرًرا األكثر فاآلراء طيب؛ أمر والسلوك التعبري حرية زيادة نحو الحديث
السلوك ويصبح الدينية؛ األخالقية امُلثل سيما وال التقليدية، األخالقية امُلثل قبضة تراخي
النساء وضع مما الحمل؛ بخصوصمنع حدثت التي التطورات بفعل ممكنًا تحرًرا األكثر

الجنسية. حياتهن يف التحكم حيث من الرجال مع املساواة قدم عىل
الرضر ويبدأ فادح، رضٍر يف آثم الجنس بأن القائلة العقيدة تسببت راسل، رأي يف
كبت يؤدي ضغوط. من تسببه وما النواهي صورة يف النضج حتى ويستمر الطفولة يف
األخرى الودي الشعور أنواع إفساد يف التقليدية األخالقية امُلثل تسبب إىل الجنسية الدوافع
بد ال واألنانية. القسوة إىل ميًال وأكثر وعطًفا، تسامًحا أقل الناس يجعل مما أيًضا؛
ولكن الرياضة، أو التجارة مع الحال هي كما ، أخالقيٌّ ٌ مبدأ الجنَس يحكم أن من بالطبع
تماًما يختلف مجتمع يف املتعلمني غري يعرضها عتيقة محظورات «عىل يقوم أن ينبغي ال
هي كما الجنس، «ففي القدماء. الكنيسة آباء تعاليم بهذا راسل ويقصد مجتمعنا»، عن
جعلتها التي املخاوف عليه تهيمن األخالقي مبدؤنا زال ما والسياسة، االقتصاد يف الحال

ص١٩٦-١٩٧). واألخالق، (الزواج منطقية» غري الحديثة االكتشافات
أن عىل ت، املتزمِّ البيوريتاني املذهب رفض قوامها جديدة أخالقية ُمثل من بد ال
األكثر املوقف ينطوي وال لها. التصدي وليس الغريزة تدريب برضورة االعتقاد عىل تُبنى
كما ونترصف دوافعنا نطيع أن لنا املسموح من أنه عىل الجنسية الحياة تجاه تحرًرا
الجهوُد املفيدِة جهودنا أهم بني ومن الحياة، يف اتساق وجود من بد ال ألنه وذلك نشاء؛
ال أيًضا، املدى. القصرية املتع تأجيل يقتيض مما املدى؛ الطويلة األهداف نحو املوجهة
— راسل يؤكد كما — النفس ضبط ولكن االستقامة». و«قواعد اآلخرين مراعاة من بد
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اللجوء رضورة تكون أن األخالقية األعراف تضمن أن وينبغي ذاته، حد يف غاية ليس
األدنى الحد إىل النفس ضبط إىل اللجوء املمكن ومن األقىص. ال األدنى حدها يف إليه
الغرائز وألن تليها. التي املراحل وإىل الطفولة من بدءًا الغرائز توجيه حسن حالة يف
بشدٍة كبحها من بد ال أنه يَرْون التقليديني األخالق علم دعاة فإن للغاية، قوية الجنسية
عىل رغدة حياة تُبنى أن يمكن ال ولكن وبذيئة. فوضوية تصري أن من خوًفا الطفولة، يف

واملحظورات. املخاوف
أن يجب الجنسية األخالقية امُلثل بأن راسل يعتقد التي العامة املبادئ فإن ثَمَّ، ومن
عىل اإلمكان «بقدر الجنسية العالقات تقوم أن ينبغي أوًال: وقليلة. بسيطة عليها تقوم
منهما، لكلٍّ الكاملة الشخصية تشمل التي واملرأة الرجل بني الجادة العميقة املحبة تلك
ينبغي العالقات، تلك عن أطفال نتج إذا وثانيًا: منهما». كالٍّ يثري اندماٍج إىل وتؤدي
املبدأين هذين من أيٍّا بأن متهكًما راسل ويعلق مناسب. نحٍو عىل ونفسيٍّا بدنيٍّا رعايتهم
ومساكنة وطالٍق زنًا من عنه ُعرف ملا به لحق الذي الخزي يدرك إذ الفظاعة؛ شديد ليس
فاضحة سلوكيات كلها وكانت العيون، عن ذلك كل بإخفاء مباالته ال وبسبب زواج دون
األخالقية القوانني مجموعة أن ضمنًا يعنيان مًعا املبدأين ولكن آنذاك. فادح حدٍّ إىل

معينة. مهمة تعديالت عليها طرأت قد التقليدية
لم فإذا «الخيانة». عادًة عليه يُطلق مما بدرجٍة تسمح أنها هو التعديالت هذه أحد
موافقة تحمل الغرية تكن لم وإذا املحرمات، تقيده الجنس أن يَرْون وهم الناس ينشأ
من بمزيد بعٍض مع بعضهم يتعاملوا أن الناس َالستطاع األخالق، بعلم املعنيني املعلمني
مشرتك، سجن يف لآلخر منهما كلٍّ حبس إىل الحبيبني تدفع فالغرية والتسامح؛ اإلخالص
يقول: راسل كتب واحتياجاته. اآلخر كيان عىل السيطرة يف ا حقٍّ منهما كالٍّ منحت وكأنها
لعاطفة املطلقة القوة يف «ثقة وجود إن إذ فظيع.» أمر أنها عىل الخيانة تناول ينبغي «ال
ص٢٠٠-٢٠١). واألخالق، (الزواج الغرية من بكثري أفضل رابطة هو ودائمة» عميقة
كما — املفتوح الزواج عىل لالعرتاض مربر يوجد ال أنه أخرى مواضع يف راسل ويؤكد
أن وتتوقع عشيق من أطفاًال املرأة تُنجب أال برشط — النظام ذلك عىل أحيانًا يُطَلق

املشكلة. هذه بسبب جزئيٍّا ودورا هو زواجه انتهى وقد زوجها. يربيهم
هذه رغم — يقدمه الذي املبدأ إن بالقول واألخالق» «الزواج كتاب راسل ويختتم
قدر ا حقٍّ يشمل فهو الفسق؛ عىل يقوم ً مبدأ ليس — الخيانة تتناول التي التعليقات
هو امللحوظ والفارق التقليدية، األخالقية امُلثل به تطالب الذي تقريبًا عينه النفس ضبط
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كبت من بدًال اآلخرين حرية يف التدخل عن باالمتناع تكون النفس ضبط ممارسة أن
التعليم طريق عن أنه — رأيي يف — املأمول «من يقول: راسل وكتب نحن. حريتنا
بعض سهًال اآلخرين وحرية الشخصية للهوية االحرتام هذا يصبح البداية من املناسب
ترصفات نعرتضعىل أن لنا يحق أنه يرى وهو منَّا نشأ َمن نظر وجهة من ولكن اليشء؛
املحبب النوع هذا ممارسة عن االمتناع الصعب من أنه شك فال الفضيلة، باسم اآلخرين
فعند العميقة؛ واألُلفة املتبادل االحرتام هو الناجح الزواج جوهر إن االضطهاد.» من
مثمرة تجربة «أكثر هو واملرأة الرجل بني الحقيقي الحب يصبح العنارص، هذه وجود
يتأملون من كل يشجعه أن ينبغي الذي الهدف هو وهذا اإلنسانية»؛ التجارب كل بني من

ص٢٠٢-٢٠٣). واألخالق، (الزواج واألخالق الزواج يف
كتاب وتسبب ع. مروِّ حدٍّ إىل شائنة راسل آراء بأن آنذاك الكثريون شعر وقد
فوزه إىل أدَّى أنه (مع ١٩٤٠ عام يف نيويورك يف وظيفته فقدانه يف واألخالق» «الزواج
املمكن من كيف يوضح ما وهو — آنًفا ذُكر كما — سنوات بعرش ذلك بعد نوبل بجائزة
صحبة بحب سمعته وكذلك — الكتاب وأوحى متوقعة)، وغري متقلبة الحياة تكون أن
يمكن ربما ولكن الشهواني. الرجل شخصية وبني بينه للربط الكثريين إىل — النساء
ومتسامحة، هادئة عقالنية من به تتسم ما هي أوالهما اآلراء؛ هذه عن نقطتني نذكر أن
فيه يشاركه موقف عن تعرب الواقع يف فهي فراغ؛ من تنشأ لم آراءه أن هي واألخرى
أن يَرْون كانوا إذ وثالثينياته؛ العرشين القرن عرشينيات إبان اليساريني املثقفني طليعة
راسل كان مكتوبة. غري مبادئ بمنزلة الجنسية الغرية ورفض الجنسية العالقات حرية
أمًال األفكار هذه عن للدفاع يلزم ما وهو الجازمة، املنطقية والفصاحة الشجاعة يمتلك
الجذري التغري ومع ذلك. إىل الحاجة أمسِّ يف الحياة مجاالت من مجاٍل وجه تغيري يف
راسل نشاط جزئيٍّا فيه أسهم الذي — بجيل ذلك بعد والعادات االتجاهات عىل طرأ الذي

الرجعية. ضد ال فعَّ كعالج القراءة تستحقُّ زالت ما حججه فإن —
هو أولها: موضوعات؛ ثالثة اإلنسانية العالقات عن راسل آراء يف تتكرر ما كثريًا
منها وكلٌّ الفردية. الحرية هو والثالث: الجيد، التعليم رضورة هو والثاني: الدين، رضر
اهتماًما منها كالٍّ راسل أوىل وقد االجتماعي، راسل فكر يف ثابتة رئيسة فكرة عن عبارة

بالرتتيب. املوضوعات لهذه وسأعرض كبريًا.
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الدين

دفعه وقد الأدريٍّا. باألحرى كان إذ ملحًدا؛ يكن لم راسل أن يعلمون حني الناس يفاجأ
يعتقد كان ولكنه إله، للكون يكون ربما بأنه القائل «االحتمال» قبول إىل املبدأ عىل الثبات
— القبيل هذا من يشء يوجد كان لو وأنه للغاية، مستبعد القبيل هذا من يشء وجود أن
األخالقي النفور لكان — للمسيحية التقليدي املعتقد يف هللا فكرة إىل أقرب كان إذا ًة خاصَّ
قادًرا كيانًا أن فكرة قبول إىل سنُضَطرُّ الحالة تلك يف ألنه عليه؛ هو مما أكرب للكون
(«الرش العالم يف واألخالقي الطبيعي الرش بوجود — يشاء أو — يسمح يشء كل عىل
نظر وجهة ومن شابه). وما والرباكني، الزالزل مثل والكوارث املرض يعني الطبيعي»
إما نشعر لتجعلنا لألطفال مستشًفى أي عنابر إىل واحدة زيارة تكفَي أن ينبغي راسل،

قاٍس. فإنه فعًال، إله يوجد كان إذا أنه أو إله، وجود املحتمل غري من بأنه
أن موته عند اكتشف إذا يفعل أن عساه عما شهرية واقعٍة يف مرة ذات راسل ُسئل
كذلك وُسئل وجوده. عىل كافية أدلة يقدم لم ألنه هللا سيلوم أنه فرد ؛ كلٍّ عىل موجود هللا
كانت لو حتى باهلل نؤمن أن ينبغي بأننا القائل الرأي وهو باسكال»، «رهان يف رأيه عن
بكثرٍي تفوق — هللا وجود حالة يف — باهلل اإليمان فائدة ألن للغاية، واهية وجوده أدلة
غري موقف َالستحسن موجوًدا هللا كان إذا بأنه راسل ورد وجوده. عدم حالة يف الخسارة

كافية. غري اإليمان تدعم التي األدلة أن ووجدوا عقولهم استخدموا ألنهم املؤمنني
يف إال قضية أي قبول رفُض استخدامها عىل راسل درج التي األساليب من وكان
الالهوت يف املستخدمة الحجة أركان أهم ومن بذلك. يقنعه وجيه سبب وجود حالة
بمعزٍل اإلله مفهوم مناقشة معناه الطبيعي» («الالهوت هللا وجود قضية لدعم الطبيعي
«الرباهني من معروفة مجموعٌة صوفية) تجربة أو مقدسة كتب يف ورد معني وحٍي أي عن
يف (نُرش مسيحيٍّا؟» لسُت «ملاذا كتابه يف الرباهني هذه راسل ناقش وقد هللا». وجود عىل

.(١٩٢٧ عام يف األوىل للمرة ألقاها محارضات مجموعة عن عبارة وكان ،١٩٥٧ عام
من بد ال إذْن سببًا؛ يشء لكل بأن وتقول األول، السبب حجة هو الرباهني هذه أحد
ألنه نفسها؛ مع متناقضة — راسل يقول كما — الحجة هذه ولكن أول. سبب وجود
بعض حسب مسبب؟ بال األول السبب يكون أن يمكن فكيف سبب يشء لكل كان إذا
ولكن بذاته)، املحرِّك أرسطو، (حسب بذاته املسبب السبب هو هللا فإن النظر، وجهات
الكلية السببية مبدأ يكون فإما إذْن ممكن، يشء عىل دلَّ وإذا مرتابط، غري املفهوم هذا
غري األسباب تكون أن بد ال أنه اتضح إذا باطًال ً مبدأ بأكملها الحجة إليه تستند الذي
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األسباب تكون أن املحتمل من كان إذا أو يبدو)، فيما فعًال املبدأ يوحي (كما نتائجها
فقط؟ واحد سبب وجود املحتمل من يكون فلماذا نفسها، مسبباتها هي

من بد ال أنه مفادها نتيجة الكون يف التدبري مظاهر من تستنتج ثانية حجة وتوجد
نظريُة أفضل نحٍو عىل تعللها األشياء يف الخلق مظاهر ناحيٍة، من ولكن مدبِّر. وجود
التجريبية؛ البيانات مع وتتفق الكون، يف إضافية كيانات ن تتضمَّ ال نظرية وهي التطور،
العالم؛ يف «كيل» تدبري وجود عىل أدلة أي حال أي عىل يوجد ال أخرى، ناحيٍة ومن
بأن يخربنا الذي الحرارية، للديناميكا الثاني القانون مع باتساٍق — الوقائع توحي حيث

تماًما. ذلك بعكس — األمر حقيقة يف يتحلل العالم
األخالقية. للُمثل مربِّر يوجد كي إلٍه وجود من بد ال إنه تقول ثالثة حجة أيًضا لدينا
«لطاملا قائًال: بإيجاز، آخر مكان يف راسل يؤكد كما ألنه تفيد؛ ال الحجة فهذه ذلك، ومع
هذه صحة إلنكار سبيل ال وأنه خري، هللا يقدِّرها التي األحكام أن الالهوت علماء نَنَا لقَّ
البرشي (املجتمع هللا» أحكام عن منطقيٍّا مستقل الخري أن ذلك عىل يرتتب إذ الحقيقة؛
للُمثل مربر اإلله مشيئة أن اعتربنا إذا أنه نضيف وربما ص٤٨). والسياسة، األخالق يف
عواقب من الحذر هو باألخالق التحيل إىل يدفعنا الذي السبب يصبح إذْن األخالقية،
أساًسا أبًدا ليس املربر هذا ولكن العقاب. من اإلفالت يف الرغبة يف يكمن إذ أفعالنا؛
«من مقنعة مقدمات حال أي عىل ليست والتهديدات األخالقية، الحياة عليه لتقوم مقنًعا

حجة. ألي املنطقية» الناحية
إلثابة إله وجود من بد ال إنه — كانط استخدمها — صلة ذات حجة وتقول
تُقابَل ال الحياة هذه يف الفضيلة أن التجربة من لنا يتضح ألنه الرش؛ وعقاب الفضيلة
دام ما إنه بالقول أشبه — راسل يقول كما — هذا ولكن بالثواب. كثريًا حتى أو دائًما
يف تحته املوجود الربتقال أن بد فال فاسًدا، الفاكهة صندوق أعىل املوجود الربتقال كل

للعقل. مناٍف استنتاج وهو طيب؛ الصندوق
يف يتسبب باعتباره العالم يف للدين املرض األثر الدين مناهيض من الكثريون يهاجم
كان راسل موقف ولكن جذابة، شخصية املسيح أن يَرْون ذلك ومع والشقاق، االضطهاد
فكًرا سقراط من بكثري منزلًة وأدنى بوذا من ورأفًة لطًفا أقل يعتربه كان إذ مختلًفا؛
ولم — التني شجرة أذبل حني فمثًال لطيفة؛ غري ترصفاته بعض أن راسل ويرى وُخلًقا.
بإصابة وهدد — التني أوان غري يف دامت ما مثمرة، غري الشجرة تصري أن ليفيد يكن
ظل طويلة قروٍن مدى عىل أنه إىل راسل ولفت األبدي. بالكرب به يؤمنوا أن رفضوا من
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يخدم كان ذلك دام ما الوحشية، التحذيرات هذه بصحة حرفيٍّا يؤمنوا أن نون يُلقَّ الناس
بدأت قبحها، مدى إىل إنسانيًة أكثر عٍرص يف املنتقدون أشار حني ولكن الكنيسة. مصالح

مجازيٍّا. فهًما التحذيرات فهم ينبغي إنه بالقول موقفها تغيري يف الكنيسة
«منظمة». كظاهرة نفسها املسيحية ضد انتقاداته معظم يوجه كان راسل ولكن
يمكنه القس أن الكاثوليكية الكنيسة «تعتقد — الخرافية باملعتقدات اإليمان يكره وكان
املطبق؛ وسخفه — بالالتينية» إليها بالتحدث ودمه املسيح جسد إىل خبز كرسة تحويل
أنه معناه أن عىل هذا الربوتستانت ويفهم السبت، أيام يف نعمل بأال يأمروننا «هم فمثًال
بميلها األخرى األديان عىل تتميز املسيحية أن راسل يرى اآلحاد.» أيام يف نلهَو أن لنا ليس
بعًضا؛ وبعضهم وامللحدين واليهود ني املنشقِّ وقتلوا ضايقوا فاملسيحيون االضطهاد؛ إىل
حياة وأزهقوا «السحر»؛ بتهمة أخرى بطرٍق وقتلوهن وأحرقوهن الربيئات آالف وأغرقوا
والسلوك بالخطيئة املتعلقة للعقل املنافية عقائدهم عىل ِبناءً البرش من املاليني مئات

الجنيس.
كان واالزدراء. التهكم من غالبًا تتألف أسلحة الدين عىل حربه يف راسل استخدم
يفحمهم أن باستطاعته وكان خصومه، من الكثريين يفوق نحٍو املقدسعىل بالكتاب ا ملمٍّ
والعلم الدين بني املقارنة املزايا يناقش وهو — يقول حني ذلك ومثال مناسب؛ باقتباٍس
يسبب مما املجرت»؛ الطعام يمضغ الوحيش األرنب أن يخربنا املقدس «الكتاب إن —
العلم بني التباين يكن لم وفعًال الحيوان. بعلم مواجهتهم عند لألصوليني صعوبات
الجدل تقبل وال مطلقة حقائق الدين يتناول وضوًحا. أشد نحٍو عىل ليكون والدين
الفكر، عىل قيوًدا الدين يفرض وتردًدا. حذًرا أشد فهو العلم أما األبد؛ إىل سارية تظل
األفق بسعة فيتسم العلم أما الكنيسة؛ تسنه ما مع يتعارض حني االستقصاء ويحرم
أفضل العلمي املنطق مواجهة ففي الفتة؛ اختالفات وهذه ص١٤–١٦). والعلم، (الدين
هو — متعنت نحٍو عىل أصوليٍّا يظل أن يحاول ال حني — يفعله أن الدين يستطيع ما
الحقائق بأن االدِّعاء خلف والتخفي مجازي، بأسلوب املقدسة النصوص تفسري إعادة

البرشي. الفهم تتخطى الدينية
ظاهري تناقض وهذا متدينًا، رجًال كان فقد للدين، معاديًا كان راسل أن مع ولكن
كائنات بوجود اإليمان دون للحياة متدين موقف للمرء يكون أن الجائز فمن فحسب؛
تعضيد إىل واملعرفة والحب الفن تذوق يؤدي املوقف هذا ويف للطبيعة. خارقة وأحداث
كذلك وينطوي وأحبائنا، العالم حيال باإلجالل شعور عىل وينطوي اإلنسانية، الروح
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كان وإن شهري مقال ويف منها. جزءًا املرء يكون التي الرحابة من مصاحب شعور عىل
فشل تأثري تحت راسل كتبه — الحر» اإلنسان «عبادة بعنوان — متكلف بأسلوب يتسم
بعينها. الرؤية هذه يعرض لألمور، نظرته يف تغريات من ذلك صاَحب وما األول زواجه

يقول: إذ املبهمة التحفظات بعض تحمل كلماته ولكن

التحيل الحتمي من يصبح العليا، وامُلثل الوقائع تعارض البداية يف يتضح حني
فأن الحرية. عن للدفاع لآللهة جارفة وبكراهية الناري بالتمرد يفيض بروٍح
دوًما، رشوره نراقب وأن بروميثيوس كإخالص بإخالص معاديًا عامًلا نتحدى
هو املتعمد؛ السلطة أذى ينزله قد الذي األلم نرفض وأن دوًما، نكرهه ونظل
زال ما السخط ولكن للمحتوم. االستسالم يرفضون من كل واجب يبدو فيما
التي الرغبة رضاوة خضم ويف خبيث؛ بعالم االنشغال عىل أفكارنا يجرب إذ قيًدا،
التغلب الحكماء عىل يجب الذي الذات توكيد من نوع يوجد التمرد منها ينبع
عن املنزهة والحرية رغباتنا؛ ليس ولكن أفكارنا خضوع هو فالسخط عليه؛
رغباتنا، خضوع يف نجدها الحكمة فيها تكمن التي الرتح أو بالفرح االنفعال
وينشأ بالقضاء؛ التسليم فضيلة رغباتنا خضوع من وتنشأ أفكارنا. وليس
الذي الجمال رؤية عىل والقدرة بأكمله، والفلسفة الفن عالم أفكارنا حرية من

النافر. العالم استعادة من نتمكن خالله من

«التصوف كتاب يف طبعه أعيد ،١٩٠٣ الحر»، اإلنسان «عبادة (مقال
واملنطق»)

سبينوزا الفيلسوف لحلم — السموِّ إىل التوق أن دائًما يرى راسل كان يتضح، وكما
تلطفه — املرء تحرر أن شأنها من التي األشياء لكل تماًما وشامل ونزيه واضح بفهم
الحب كان قائًال: يكتب الذاتية سريته ديباجة ويف العالم. يف للمعاناة القاسية الوقائع
ما دائًما الشفقة ولكن الفردوس. سماء إىل يرفعاِنِني — توافرهما بقدر — واملعرفة
الفردوس، إىل الالأدري بأسلوبه يَتُوُق راسل كان ثَمَّ، ومن األرض. إىل تعيدني كانت

هناك. إىل البرش تقود أن شأنها من التي بل السُّ اكتشاف إىل وسعى
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التعليم

السؤال يتناول أنه يرى كان الذي التعليم، هو السبل تلك أهم يكون أن يأمل راسل كان
اإلدارية التفاصيل راسل يتناول ولم للحياة. البرش إعداد بها ينبغي التي بالكيفية املتعلق
يفعل أن املمكن من كان مثلما — املعلمني وتدريب والجامعات املدارس بإعداد املتعلقة
الروحية األهداف يه نسمِّ قد عما ذلك من بدًال تحدَّث ولكنه — ويب وبياتريس سيدني
وأن الُخلق؛ بناء هو التعليم إليه يهدف ما أن راسل وكتب للتعليم. علماني) (بمعنًى
«بأعىل كلها تكون أن عىل والذكاء، الحس ورهافة والشجاعة الحيوية هو ُخلق أفضل
،١٩٢٦ عام يف نُرش الذي التعليم»، «عن كتاب يف املوضوع عن يعرب وهكذا مرتبة».
الكتاب هذا ويتناول واحد. بعام هيل بيكون مدرسة ودورا هو يؤسس أن قبل وذلك
التفاؤل يف «مفرًطا كان أنه الذاتية سريته يف راسل ويُِقرُّ املبكرة، الطفولة سنوات أساًسا
التي املناهج يف القسوة» يف «مفرًطا النواحي بعض يف أيًضا كان وأنه النفس»، علم حيال
القائلة — مونتيسوري مبادئ من اتخذها التي — النظر وجهة ذلك أمثلة ومن اقرتحها.
يتعلم حتى األطفال من غريه عن فصله فينبغي السلوك سيئ األطفال أحد كان إذا بأنه
السلوك. ضبط قواعد من قاٍس نمط هذا أن الحًقا يرى راسل وبات صالًحا. يصبح أن
باألطفال راسل ويبدأ الوجيهة. النصائح بعض عىل الكتاب يحتوي ذلك ومع
الرضع لألطفال منتظم روتني وضع ينبغي بأنه فيؤكد ا، جدٍّ مبكرة سنٍّ يف الصغار
األبوان يبديه قلق أي إخفاء ينبغي وأنه التعلم، فرص من ممكن عدد بأكرب وإمدادهم
ما بأنه راسل إيمان العقيدة هذه وتعكس باإليحاء». الطفل إىل القلق «ينتقل ال حتى
يأتي األطفال عىل ظهوره أن بد فال األخرى، العليا الثدييات بني فطريٍّا ليس القلق دام
يف أنفسهم لتعذيب داعي ال بأنه نفسه الوقت يف ُقرَّاءه وذكَّر بالبالغني. لتأثرهم نتيجًة
أطفالهم. ومصالح مصالحهم بني املوازنة عىل يحرصوا أن بل كآباء، واجبهم أداء سبيل
من للوقاية ووسيلٍة للتحرير كأداٍة تعمل ذاتها حد يف املعرفة أن يرى راسل كان
كتابه يف كذلك الرئيسة األفكار أهم من وهو — الظاهرية باألشياء واالهتمام الخوف.
ويتحدث والسعادة. الشجاعة عىل تقوم معيشة لضمان قوية وسيلة — بالسعادة» «الفوز
أضدادها عقاب عىل باالعتماد ليس وذلك والكرم: الصدق تشجيع كيفية عن أيًضا راسل
للخيال ممارسة الواقع يف يكون ربما مثًال كذب أنه ظاهريٍّا يبدو قد ما أن دام ما —
يف مرسًفا كان ربما الناحية، هذه من ظهورها. عند اإليجابية الخصال بتشجيع بل —
أن كمعلم تجربته علَّمته ما ورسعان الحًقا. أقرَّ كما الصغار، نفس علم حيال التفاؤل
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يف كما عقاب، دون تركه حالة يف فظاعًة يزداد قد األذى وأن األذى، عىل قادرون األطفال
الذباب». «أمري رواية

التدخل»، عدم «سياسة مبادئ يؤيد راسل يكن لم املبكرة اآلراء هذه يف حتى ولكن
والرتكيز الذاتي االنضباط عادات اكتساب أن يرى وكان بالدراسة. يتعلق ال فيما ة خاصَّ
إرشاك ينبغي أنه يؤكد كان أنه ومع الطويل، املدى عىل املرء تحرير تدعم أنها سيثبت
يكن فلم عليها، إجبارهم من بدًال منهم املطلوبة املدرسية املهام ألداء بجذبهم األطفال
األطفال يصبح أن ينبغي إنه قال وقد الرضورة. عند الشاق الجهد لبذل لدفعهم معارًضا
وقال مبكًرا، لغتني تعلم يف يبدءوا أن وينبغي الخامسة، سن يف وهم القراءة عىل قادرين
أساسيات عىل التمرين هذا توفري ينبغي وإنه التدريب، تتطلَّب الرياضيات أساسيات إن
املدرسة سن يف واملرسحيات بالشعر االستمتاع املمكن من إنه وقال لألطفال. الرياضيات
اآلداب تذوق وإن الحقة، مرحلٍة يف إال يأتي ال لألدب الحقيقي التذوق ولكن االبتدائية،
ينبغي املرحلة هذه وبحلول أيًضا؛ الحقة مرحلة يف يأتي والعلوم والتاريخ الكالسيكية
أكثر، اهتمامه تثري التي املادة — الدراسية املواد هذه تجربة بعد — التلميذ يختار أن

.(١٦٢ ص١٨، التعليم، (عن بنفسه دراستها ويتابع
لم ما أما يكفي. بما تقليدي بطابع الدرايس باملقرر املتعلقة اآلراء هذه تتسم
الجنس. تعليم عن راسل قاله ما فهو الوقت، ذلك يف فضيحٍة يف وتسبَّب تقليديٍّا، يكن
أسقًفا إن الشائعات تلك إحدى وتقول هيل؛ بيكون مدرسة عن فورية شائعات وانطلقت
الطفل عليه فرد إلهي!» «يا قائًال: صاح عاريًا طفًال رأى فلما املدرسة باب عند وصل
أن ينبغي ال أنه هو راسل يؤكده كان ما كل الواقع يف ولكن إله.» يوجد «ال قائًال: العاري
التفاصيل عىل بهدوء إطالعهم ينبغي ثَمَّ ومن أجسادهم؛ بشأن القلق إىل األطفال ندفع
تربر التي الوجيهة األسباب أحد وأن البلوغ، سن إىل وصولهم قبل للجنس األساسية
وكان ومحمومة. الئقة غري بطرق الجنس عىل التعرف من منعهم هو املبكرة البداية
إىل تقليدي موقف يف وذلك ال، أم مفيًدا سلوًكا االستمناء كان إذا ما حول مرتدًدا راسل
لذلك العرص؛ ذلك يف السائد الطبي الرأي مع يتماىش موقف وهو الدهشة، إىل يدعو حدٍّ

األقل. عىل املوضوع هذا يف خطرية بآراء باإلدالء اتهامه يمكن ال
وذلك ،(١٩٣١) االجتماعي» والنظام «التعليم كتاب راسل ألَّف سنوات، خمس بعد
آرائه معظم عىل الكتاب هذا يف حافظ وقد أنشأها. التي املدرسة يف املبارشة تجربته بعد
السلبية» «النظرية ب املرحلة هذه يف يصفها أصبح ولكنه التعليم»، «عن كتاب يف الواردة
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يرى وكان هيل. بيكون مدرسة تشهده الذي التنمر حدة مدى من راسل ُصِدَم :3-4 شكل
يف الغلو أن عىل وكداللة الكبار، ينتهجه الذي الوحيش السلوك من مصغرة كصورة ذلك

البرشية.3 الحالة يف املحتومة الحقائق من والحرب الوطنية

توفري هي التعليم مهمة إن السلبية النظرية وتقول إضافات. إىل بحاجة بأنها وأقرَّ
هم. طريقتهم عىل التطور من األطفال يتمكَّن حتى العقبات عىل والقضاء الفرص
تدريًسا األطفال ى يتلقَّ أن هو أكثر مطلوب هو ما أن املرحلة هذه يف يرى راسل وأصبح
مدرسة شهدتها التي التنمر حوادث روَّعته وقد اآلخرين. مع االنسجام حيث من إيجابيٍّا
بل البالغون، ينتهجه الذي القايس السلوك من مصغرة كصورة ذلك واعترب هيل، بيكون
التعقل انعدام أن حقيقة بشأن قلقه من التجربة زادت وقد بأكملها. دوٌل تنتهجه الذي
يف الغلو بأن له أوحت ألنها العالم؛ من ييأس وجعلته الفطرية، الصفات من والعدوانية

البرشية. الحالة يف املحتومة الحقائق من والحرب الوطنية
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تجربته بسبب أمله خيبة من بالرغم ولكن للتعليم. توقعاته يف قط راسل يبالغ لم
تنعقد أن يجب بأنه به تميز الذي الليربايل بإيمانه يحتفظ ظل التدريس، يف العملية
القراء إىل املوجهة كتاباته يف راسل كان أفضل. عالم أجل من أساًسا التعليم عىل اآلمال
مهمة يؤدَي أن كلل بال يحاول والسياسية االجتماعية املسائل تتناول التي العاديني
كل عن النظر وبرصف الدرايس. الفصل هو بأكمله العالم وكان التعليم، وهي واحدة:
وشجعان بالحيوية مفعمني أشخاص تنشئة إمكانية يف قط األمل راسل يفقد لم يشء،

الطفولة. يف املناسب اإلرشاد عىل حصلوا إذا فقط وأذكياء، الحس ومرهفي

السياسة

فكل السلطة؛ نفهم أن من بد فال السياسة، نفهم أن أردنا إذا أننا يرى راسل كان
زعيم سلطة البداية، يف السلطة؛ إىل طويل زمن منذ أصلها يعود السياسية املؤسسات
امللكي النظام إىل بعد، وفيما الخوف؛ بدافع الناس له يخضع كان الذي امللك أو القبيلة
أن يَرْون من مع يختلف راسل وكان العادة. سبيل عىل بالوالء له الناس دان الذي
حريتهم من جزء عن بموجبه األفراد تخىل أصيل اجتماعي» «عقد من نشأ املدني املجتمع
يوجد كان إذا إنه وقال االجتماعية. الحياة تمنحها — األمن أهمها — فوائد مقابل يف
به قبلوا الفاتحني» بني «عقد فهو — الحاكمة الصفوة أفراد بني عقد فهو أصيل عقد

ص١٩٠). (السلطة، وامتيازاتهم وضعهم تعزيز بهدف
النظام من نمط أول تشكل امللكية أن إىل التاريخ يشري راسل، نظر وجهة ومن
من االجتماعي الرتاتبي النظام خالل تدريجيٍّا تترسب السلطة وأخذت املتقدم. السيايس
— السياسية األنظمة من الكثري يف وذلك هللا، من يتلقاها أنه يدَّعي كان الذي — امللك
ألرسته. كربٍّ كوخه يف رجل بأقل انتهاءً األرستقراطية، العليا والطبقة النبالء طبقة إىل
ورضره االجتماعي، الرتابط هو — فيه املشاركني فرضوالء حني — النظام مزايا وكانت
ويوجد العام؛ النفع تحقيق بدافع للحكم يحفزه ما لديه ليس املطلق الحاكم أن هو
(السلطة، وقاسية مستبدة أنظمة األنظمة تلك فيها أصبحت التي الحاالت من الكثري

ص١٨٩).
هذا ويضم األقلية؛ حكم هو امللكي الحكم يخلف الذي النظام إن راسل ويقول
أو األثرياء طبقة أو األرستقراطية العليا الطبقة األنماط: من متنوعة مجموعة النظام
— األثرياء حكم أن راسل نظر وجهة من وكان السياسية. األحزاب أو الكهنة جماعات
(فينيسيا) البندقية ومدينة الوسطى العصور يف املستقل الحكم ذات املدن ذلك أمثلة ومن
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الصناعة رجال أن يعتقد لم لكنه ما، حدٍّ إىل نجح قد — نابليون عليها استوىل أن إىل
الحكم مع الحال هي وكما ص١٩٣). (السلطة، نفسه النجاح حققوا الحديث العرص يف
الحزبية السياسية القلة حكم وجماعات الكنيسة من كالٍّ فإن الوالء، يفرض حني امللكي
ولكن األيدولوجية، أو املعتقدات تبادل طريق عن االجتماعي الرتابط إىل تؤدَي أن يمكنها
يمكنها ال هذه القلة حكم وجماعات الحرية. تهددان أنهما يف الجسيم خطرهما يكمن
قد مؤسسات بوجود السماح يمكنها وال نظرها، وجهات مع يختلفون من مع التسامح

ص١٩٥-١٩٦). (السلطة، للسلطة احتكارها تتحدى
حكم من عليها نحصل أن يمكننا فائدة َة ثَمَّ فإنه — راسل ذكر كما — ذلك ومع
بوجود يسمح أنه وهي — ظلها يف الحرية عىل الحصول ضمان إمكانية برشط — القلة
الفراغ بوقت التنعم أن هو ذلك يف والسبب الفراغ. وقت من وافر بقدٍر تنعم مرتفة طبقة
يف هذا كان والفن. والتعلم لألدب الالزمة الذهنية الحياة ازدهار فرصة تتيح حالة هو
لساعات الكدح إىل مضطرين كانوا ممن الناس من األعظم السواد تضحية يتطلَّب املايض
إذا أنه راسل رأْي من ولكن الرضورية. بالحريات االستمتاع للقلة يتسنَّى حتى طويلة
كل عىل القضاء — عاًما عرشين غضون يف — «ألمكننا الحديثة، التكنولوجيا استُغلت
يكبل الذي بأكمله االقتصادي والرق العالم يف األمراض نصف وعىل املدقع الفقر أشكال
يسود أن ونضمن والسعادة بالجمال العالم نمأل أن وألمكننا بالدنا، سكان أعشار تسعة
املثالية الترصيحات بهذه راسل وأدىل ص٢٧). السياسية، العليا (امُلثل العاملي» السالم
تماًما تخلو ال ولكنها — الحرب ظالم يف شمعة إضاءة سبيل عىل وذلك — ١٩١٧ عام يف
السلمية، لألغراض بذكاء واستخدامه العلم نجاح الحسبان يف األخذ فعند الصواب؛ من
الالزمة الظروف من املزيد ثَمَّ ومن — الفراغ وقت من املزيد إتاحة يمنع مربر يوجد ال
الحجة إضعاف إىل اإلمكانية هذه وتؤدي البرش. من للمزيد — والنجاح اإلبداع من لحياٍة
ويفسح الفراغ، وقت من وافر بقدٍر تتمتع طبقة تدعم التي االجتماعية لألبنية املؤيدة

للديمقراطية. مؤيدة قوية حجة لدعم ذلك من بدًال املجال
حسبما — الدرجة حيث من إال القلة حكم عن الديمقراطية تختلف ال ذلك، ومع
السلطة بزمام اإلمساك يستطيع ال الديمقراطية ظل يف حتى ألنه — راسل يالحظ
الربملاني النموذج بشأن حتى متشائًما راسل جعل مما الناس؛ من حفنة إال الحقيقية
للتصويت أداة إال ليس الواقع يف العادي الربملان عضو فيه يكون الذي العتيد، الربيطاني
تستطيع ال أنها فمع بالديمقراطية، يتعلق فيما تماًما كئيبة ليست الصورة ولكن لحزبه.
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ضمان طريق عن وذلك الفساد، أوجه بعض منع تستطيع فإنها الرشيد، الحكم ضمان
ص٢٨٦). (السلطة، دائمة بصفة السلطة يف سيئة حكومة أي استمرار عدم

الحرية «مذهب ب ارتباطها هو راسل رأي يف الديمقراطية يميز ما وأفضل
األوىل السمة سمتني؛ من املذهب ويتألَّف شديًدا. تقديًرا يُقدِّره كان الذي الشخصية»،
من املرء تحمي التي وهي القانونية، األصول مراعاة متطلبات تحميها الحرية أن هي
الفردية الترصفات من مناطق توجد أنه هي الثانية والسمة التعسفي. والعقاب التوقيف
وهذه الديني. واالعتقاد التعبري حرية ذلك يف بما السلطات، لسيطرة خاضعة تكون ال
تقييد الرضوري من يكون قد — مثًال — الحرب زمن ففي قيود؛ بال ليست الحريات
كبري قدٍر وجود فعًال الجائز من بأنه راسل وأقرَّ القومي. األمن لصالح التعبري حرية
عىل الحصول يف يرغب الذي الفرد ومصالح ككلٍّ املجتمع مصالح بني التضارب من
الفكر بحرية تقر أن معينة حكومة عىل الصعب من «ليس وقال: الحرية. من قدٍر أقىص
أصعب» األمر يصبح ذلك، تستطيع ال حني ولكن الفعل، والء عىل االعتماد تستطيع حني

ص١٥٥). (السلطة،
بالتنظيم تتعلق مسائل هي — راسل رأي يف — السيايس التنظيم مسائل إن
ينارص األوىل العاملية الحرب اندالع قبل البداية يف راسل كان مهمة. بدرجٍة االقتصادي
معارًضا كان أنه هو وجيه لسبٍب الحر االقتصاد لنظام مؤيًدا وظل التجارة، حرية
أكانت سواءٌ بعينها، واحدة جهة أي سيطرة تحت االقتصادية للقوة املفرط للرتاكم
قد كانوا إذا أغنياء الناس يصبح أن يف يمانع راسل يكن لم الحكومات. أو الرأسماليني
ومع بالوراثة. املرء إىل تئول التي الثروة فكرة يعارض كان ولكنه بكدهم، املال كسبوا
للغاية. متحفظ نحٍو عىل ذلك كان فقد حياته، معظم طوال لالشرتاكية مؤيًدا كان أنه
ولكن االقتصادية. املظالم من الحماية هو االقتصادية الشئون يف الحكومة دور إن وقال
للسيطرة فيها التحكم أو اإلنتاج وسائل بملكية نعهد بأن وجه أفضل عىل يتحقق ال هذا
بدًال السوفييتي. النموذج طبقت التي البلدان يف الشيوعية التجربة يف كما الحكومية،
االشرتاكية إنجلرتا ويف النقابية مذهب فرنسا يف عليه يُطلق ما راسل جذبت ذلك، من
فيها، العاملون العمال املصانع إدارة يتوىل أن ينبغي بأنه القائل الرأي وهو النقابية،
رضيبة النقابات هذه تدفع أن املفرتض ومن نقابات. إىل الصناعات تنظيم وينبغي
بحرية أخرى ناحية من تتمتع أن عىل تستخدمها، التي الخام املواد مقابل يف للدولة
تنتخب أن املفرتض من ذلك، عىل عالوًة منتجاتها. وبيع العمل وظروف األجور إعداد
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مجلًسا النقابات هذه منتجات مستهلكو ينتخب وأن ترشيعية، هيئة بينها فيما النقابات
وهي عليا، بسلطة تتمتع التي الوطنية الهيئة هما مًعا الهيئتان تصبح أن عىل نيابيٍّا،
العمال مصالح يف الفصل مهمتها البالد يف محكمة أعىل مقام وتقوم الرضائب تحدد التي
وجود يخل أال ولضمان ص٩١-٩٢). الحرية، إىل (الطريق سواء حدٍّ عىل واملستهلكني
للجميع أدنى كحدٍّ زهيد أجر دفع راسل اقرتح التعبري، حرية سيما وال بالحرية، النقابات
االعتماد من فرد كل يتمكَّن حتى وذلك ال، أم يعمل الفرد كان إذا عما النظر برصف
األدنى الحد أجر عن يزيد أجر عىل الحصول يريدون من أما ذلك. اختار إذا نفسه عىل
البديهي االنتقاد راسل واستبعد دْخلهم. ازداد عملهم زاد وكلما يعملوا، أن املفرتض فمن
أي ينتجوا لن ثَمَّ ومن — يعملوا أال الناس اختار إذا الخطة تنفيذ سيصعب بأنه القائل
وذلك — لهم املقرر األدنى الحد أجر عىل الحصول سيطلبون ذلك ومع رضيبية إيرادات
أن حال أي عىل املفرتض ومن الثراء؛ حافز بفعل العمل إىل سينجذب معظمهم إن بقوله
يمانعوا لن لذلك النقابية؛ االشرتاكية ظل يف أفضل عموًما والحياة العمل ظروف تصبح

ص١١٩-١٢٠). السابق، (املرجع ذلك تقبل يف
السلعة تلك تفويض هو النقابية االشرتاكية موضوع صلب يف يقع الذي املبدأ إن
ًة وخاصَّ — السلطة تركيز يؤدِّي راسل، رأي ففي «السلطة»؛ وهي أال األساسية، السياسية
بني نرشها املستحسن فمن ثَمَّ ومن الحرب؛ احتمال زيادة إىل — الحكومة سيطرة تحت
اإليجابية األغراض تنفيذ تتوىل التي الجهة تكون أن «يجب واألفراد. الجماعات من الكثري
بقدر بل نفسها، الدولة ليست — النظام عىل الحفاظ إىل باإلضافة — للدولة املتطورة
حيث من الدولة تُريض دامت ما تماًما حرة تركها ينبغي التي املستقلة املنظمات اإلمكان
االجتماعي، البناء إعادة (مبادئ معني» رضوري أدنى بحدٍّ الوفاء عن تقصريها عدم
وظل السيايس، فكره يف نسبيٍّا مبكر وقٍت يف هذه النظر وجهة راسل واستنبط ص٧٥).
أكثر رضورة َة ثَمَّ أنه يؤكِّد أخذ «السلطة» كتاب ويف فصاعًدا. الحني ذلك من بها مؤمنًا
والدعاية الرسمي االستبداد من للحماية وقائية إجراءات اتخاذ تحتِّم مىض وقٍت أي من
أمناء بوضع األصيل االقرتاح بشأنها قدم التي العنارص وهي والرشطة، املوجهة السياسية
األدلة جمع مثل االعتيادية املهام تنفيذ رشطية قوة تتوىل أن ومفاده فعليٍّا؛ األمناء عىل
جمع يف األخرى ص تتخصَّ فيما ومحاكمتهم، مجرمون أنهم يُفرتض من لتوقيف الالزمة

أنفسهم. األشخاص هؤالء براءة تُثِبت التي األدلة
يف للغلو عداؤه السياسية راسل آراء يف املركزية إلغاء لفكرة املالزمة األفكار ومن
سخيفة» «فكرة باعتبارها الثانية العاملية الحرب اندالع قبل القومية هاجم فقد القومية؛
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العاملية الحرب وبعد أوروبا. عىل بالقضاء تهدد واعتربها عرصنا»، يف نقيصة و«أخطر
املرة هذه يف أنها عدا فيما وأمريكا، السوفييتي االتحاد يف نفسها تكرر أنها رأى الثانية
يؤكد وكان بكثري. أخطر كانت — شامل دمار أسلحة تمتلك الدولتني كلتا ألن نظًرا —
العاملية. الحكومة هو تمثله الذي والتهديد القومية يف للغلو املوثوق الوحيد العالج أن

وكان املركزية، بإلغاء املتعلقة راسل آراء مع متسًقا ظاهره يف الرأي هذا يبدو ال
أن يرى كان ولكنه واحدة. عاملية سلطة سيطرة تحت العسكرية القوة وضع بخطر يقر
فيها تُستخدم أن املحتمل من التي العاملية الحروب من املزيد اندالع من بكثري أفضل ذلك
هذا كان األرض. عىل الحياة تدمري احتمال مع فتًكا، تزداد تدمريية قدرة ذات أسلحة
ولكن منه. أفضل تقريبًا يشء أي أن يرى جعله حدٍّ إىل مريًعا ا رشٍّ لراسل يبدو التصور
املفرتض فمن الرشور؛ أهون فقط هي العاملية الحكومة تكون أن الرضوري من ليس
مقدار تفويُض عليها السيطرة من درجٍة عىل للحفاظ الناجحة الوسائل من يكون أن
الوحدات أصغر إىل — العسكرية الشئون عدا فيما الشئون كل يف — نفسه السلطة

راسل: قال كما النهاية، ففي ذلك، ومع املحلية.

— تنجح أن لها أردنا إذا — الدول اتحاد أو العاملية الدولة عىل لزاًما سيكون
تطبقها أن املفرتض من التي القانونية باألحكام ليس النزاعات، يف تَْفِصل أن
الذي نفسه النحو عىل اإلمكان بقدر بل الهاي، يف الحرب جرائم محكمة
جْعل هي السلطة وظيفة تكون أن وينبغي الحرب. تحسمه أن املفرتض من
األحكام تناقض أحكام أي إصدار وعدم رضوري، غري أمًرا للقوة االحتكام

بالقوة. إليها التوصل املحتمل من التي

ص٦٦) االجتماعي، البناء إعادة (مبادئ

يف القومية الحكومات ترغب أن املحتمل غري من عاملية؟ حكومة إنشاء يمكن كيف
فإن راسل، نظر وجهة ومن القبيل. هذا من مثايل تصور سبيل يف سيادتها عن التخيل
السيطرة من ستتمكن — القوى من تكتًال أو — واحدًة قوًة أن هي حظٍّا األوفر الطريقة
سياق ويف الواقع. بحكم العاملية الحكومة منها وستتألَّف املطاف، نهاية يف العالم عىل
وارسو وحلف (الناتو) األطليس شمال حلف منظمة اعتبار املمكن من الباردة، الحرب
تحقيق عىل يتنافسان — منهما كلٍّ رأس عىل األساسيني املسئولني أدق، نحٍو عىل أو —
إذ الوسطى؛ العصور يف املنظمة الحكومة بظهور األمر هذا راسل وشبَّه النتيجة. هذه
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الخضوع يف — التطور عملية بحكم — امللكي الحكم يبدأ ثم السلطة، عىل ما ملٌك يستويل
حالة يف تحدث قد العملية هذه مثل أن راسل ورأى الديمقراطية. للسيطرة تدريجيٍّا
— الدولية العالقات يف الفوىض محل النظام إحالل «سيتحقق وقال: العاملية. الحكومة
ولن عظمى. بقوٍة تتمتع الدول من مجموعٍة أو ما دولٍة طريق عن — حدوثها حالة يف
بعد إال العاملية الحكومة من الديمقراطي الشكل صوب التطور عملية تبدأ أن يتسنَّى
أثناء ويف عام، مائة تستغرق قد الفكرة هذه أن يرى كان املوحدة.» الحكومة هذه تأليف
إرساء من تمكِّنها االحرتام من «درجة اكتساب يف بدأت قد العاملية الحكومة ستكون ذلك
ص٧٧-٧٨). متغري، لعالم جديدة (آمال القوة» من بدًال والرأي القانون عىل سلطتها

املوازنة مشكلُة والحكَم السياسَة يتناول الذي راسل فكر يف الرئيسة املوضوعات من
يف ظاملة بينهما املنافسة ولكن العاملي. السالم تحقيق إىل والحاجة الفردية الحرية بني
حالة يف تنتفي، الحرية هذه إمكانية حتى إنه بل الحرية، هذه إىل سبيل فال النهاية.
أو بالحرية اإلخالل لتقبُّل ا مستعدٍّ راسل كان وهكذا الحرب. بفعل البرشية عىل القضاء
ولكن مًعا؛ والحرية السالم نيل إمكانية يرجو بالطبع كان البرشية. إنقاذ لصالح إعاقتها
من وغريها التعقل وانعدام والقسوة الجشع أن يتقبل أن عىل أجربته البرش مع تجربته
كثريًا الفكرة هذه أن راسل وكتب مرجح. غري أمًرا ذلك تجعل الشائعة البرشية الخصال
األوىل، العاملية الحرب إبان انتابه الذي نفسه اإلحساس وهو اليأس. غياهب يف به ألقت ما
وكم أوروبا. أوحال يف طائل بال مشرتكة مذبحة إىل الرجال من اآلالف مئات سيق حني
الضحايا يعد لم حني الثانية، العاملية الحرب بعد أشد نحٍو عىل نفسه اإلحساس انتابه
حتى أو الجيوش، من فقط النووية األسلحة بفعل مرصعهم يلَقْوا أن املمكن من الذين
من ما، ناحيٍة ومن بأكمله. العالم سكان — املمكنة الفروض أسوأ عىل — بل الدول،
هذه رؤية لها يتيح ما الصفاء من تملك كانت التي هي فقط قليلة قلة أن كيف املذهل
الثناء راسل ويستحق بفظاعتها. اإلحساس لها يتيح ما التخيل عىل القدرة ومن الحقيقة

األمرين. امتلكت التي القلة تلك بني من كان ألنه

والسالم الحرب

الثانية، العاملية الحرب يف الحلفاء وأيد األوىل، العاملية والحرب البوير حرب راسل عارض
مناهضة ويف وشيكة ثالثة عاملية حرب اندالع إمكانية مناهضة يف مضنية جهوًدا وبذل
عاًما. ٩٧ يناهز وهو وفاته حتى الحرب عىل حربًا شن وقد فعًال. القائمة فيتنام حرب
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بالخصومة، حياته من والالحقة املبكرة الفرتة يف للحرب املناهضة أنشطته وقوبلت
يف مخطئًا كان إنه يقول أن اآلن يستطيع أحد ال ذلك ومع السجن. دخوله يف وتسببت
ويبدأ والشوفينية، القومية يف الغلو مشاعر تتوقف فحني اتخذها؛ التي املواقف اتخاذ
تكبُّدها إىل أدَّت التي لألسباب واقعية أكثر بتقييٍم ومقارنتها الباهظة التكاليف إحصاء
بفضل آنذاك إدراكها لراسل أتيح كما رجعي بأثر الحرب إدراك يف الناس يبدأ أساًسا،

عبقريته.

«حسنًا! أسألكم للمرة األخ)ة، من هو العقل ا�دبر وراء هذا؟»

السجن حكم إىل يشري ستاندرد إيفنينج صحيفة من الكاريكاتوري الرسم هذا :4-4 شكل
تتعلق بتهم إدانته بعد ،١٩٦١ عام من سبتمرب يف راسل ضد صدر الذي أسبوع ملدة
إحياءً لندن وسط يف السالم ملؤيدي كبرية مظاهرة خروج بعد إليه ُوجهت العام بالنظام

هريوشيما.1 لذكرى

يكن فلم رضورية؛ غري كانت األوىل العاملية الحرب أن يف قط رأيه راسل يغري لم
وبعض الوطنية الكرامة عدا فيما ١٩١٤ عام يف وبريطانيا أملانيا بني فعًال خالف َة ثَمَّ
يمكن كان أنه راسل ورأى استعمارية. خالفات بشأن للحل القابلة الغضب مشاعر
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نجاحها عدم بشأن املَربَّر أملانيا انزعاج من سيهدِّئ كان مما بالتفاوض؛ القتال تجنُّب
الخارجية وزارات عىل القائمون كان ولكن ترجو. كانت كما االستعماري السباق يف
اعتبارات من أكثر الوطنية الكرامة اعتبارات تحرِّكهم الذين األرستقراطيني من األوروبية

السليم. املنطق
ُمذنبة كانت أملانيا أن يؤكدون األوىل العاملية الحرب بشأن راسل رأْي معارضو أخذ
يهدد كان مما أوروبا؛ عىل الهيمنة إىل تسعى كانت وأنها التوسعية، والنزعة بالعدوان
االستبدادي بطابعها يشء كل ستصبغ كانت — انترصت إذا — أملانيا ألن بريطانيا؛ حرية
راسل يقبل لم الحرب. لدخول رشعي دافع بريطانيا لدى كان ثَمَّ ومن والبريوقراطي؛
رفض عن ستنشأ كانت التي املرجحة النتيجة وال بأملانيا امللصقة بالتهمة املتعلق الدافع
بالرصاع أشبه األرجح عىل ستصري كانت النتيجة أن يرى وكان الحرب؛ دخول بريطانيا
ولكن وحاسًما. األمد قصري كان والذي ،١٨٧١ عام يف نشأ الذي وبروسيا فرنسا بني
السوء بدرجة ليس ولكن سيئًا، حدثًا سيصري كان ما وهو — القيرص انترص لو حتى
الحرب دخول أن هي رأيه يف األساسية النقطة لكانت — نفسها الحرب بها تتسم التي

.١٩١٤ عام يف موجوًدا يكن لم املربر ذلك وأن ا، جدٍّ وجيه مربر وجود يتطلب
العرشين، القرن ثالثينيات فإبان كبريًا. اختالًفا األمور اختلفت ،١٩٣٩ عام ويف
كتابه يشهد كما وذلك للعدوان، اجتنابًا العدو يسرتضون ممن الواقع يف راسل أصبح
بإعادة السماح راسل رفض وقد .١٩٣٦ عام يف نُرش الذي السالم؟» إىل الطريق «أين
يتسم بأنه يشعر أَصبح الكتاب من فيه انتهى الذي الوقت بحلول ألنه الكتاب نرش
عام ظروف عن كبريًا اختالًفا تختلف العرشين القرن ثالثينيات ظروف وأن بالنفاق،

:١٩١٤

— هذا أن ورأيت القيرص. حكم تحت أملانيا ق تفوُّ إمكانية مضٍض عىل تقبَّلُت
التي نفسها السوء بدرجة سيصبح كان ما — سيئًا حدثًا سيصري كان أنه مع
تحت أملانيا ولكن عليها. املرتتبة املدمرة واآلثار عاملية حرب اندالع بها يتصف
فهم للغاية؛ كريهون النازيني أن أدركُت إذ مختلًفا؛ موضوًعا كانت هتلر حكم
وفكريٍّا أخالقيٍّا بالشناعة يتسمون بأنهم وشعرت وأغبياء. بون ومتعصِّ قساة

نظري. وجهة من

ص٤٣٠) راسل، لربتراند الذاتية (السرية
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أخريًا «قررت وقال: محتملة»، «غري هؤالء أيدي عىل الهزيمة فكرة أن راسل وذكر
الحرب يف االنتصار لتحقيق رضوري هو ما أؤيد أن يجب أنني ريٍب وبال وعٍي عن
(املرجع مؤملة» عواقبه كانت ومهما صعبًا، االنتصار تحقيق كان مهما الثانية، العاملية

السابق).
عىل ذريتني قنبلتني بإلقاء وذلك — الهادي املحيط يف للحرب املرعبة النهاية وأدَّت
املعادلة. إىل دخل قد تماًما جديًدا شيئًا أن الفور عىل راسل تنبيه إىل — يابانيتني مدينتني
من أقرانه فيها حذَّر ١٩٤٥ عام من نوفمرب يف اللوردات مجلس إىل هها وجَّ خطبة وألقى
النووية األسلحة يف تفوُّقها تستخدم أن ينبغي أمريكا أن يرى كان البداية ففي األخطار؛
بأن راسل من طلٌب أنه عىل قاله ما الناس فرسَّ وقد تطويرها. عدم عىل الروس إلجبار
إذ ذلك؛ يقصد لم ولكنه روسيا، عىل الذرية بالقنابل وقائيٍّا هجوًما املتحدة الواليات تشن
تفوُّقها طريق عن عاملية حكومة لتأسيس املتحدة الواليات أمام فرصة وجود يرى كان
الكثري يف أخطأت قد أمريكا أن يرى كان أنه ومع بذلك. القيام عىل وحثها العسكري،
االتحاد استبداد عىل عموًما والديمقراطي الليربايل موقفها يفضل كان فقد األمور، من
لالتحاد راسل عداء ازداد الثانية العاملية الحرب أعقبت التي السنوات ويف السوفييتي.
من العرشينيات أوائل يف هناك إىل لزيارته كنتيجة قبل من كبريًا كان والذي السوفييتي،
فحسب عاًما عرش بخمسة ذلك بعد فيتنام حرب من استيائه دالئل ومن العرشين. القرن
ومع السوفييت. بها شجب التي نفسها العنيفة بالعبارات األمريكيني يشجب أصبح أنه
املتحدة، الواليات يف املكارثية تسببت إذ مفاجئًا؛ موقفه يف التغري ذلك يكن لم ذلك
إقناعه يف باملكارثية، واملتأثرة للشيوعية املعادية العدوانية األمريكية الخارجية والسياسة
أزمة وأسهمت السوفييتي. االتحاد من السالم عىل أكرب تهديًدا يمثلون األمريكيني بأن
معاديًا فصاعًدا الحني ذلك منذ وأصبح رأيه. تأكيد يف ١٩٦١ عام يف الكوبية الصواريخ

تصميم. بكل ألمريكا
اقتناء األول: الذرية؛ األسلحة موضوع حيال راسل نظرة تغيري إىل حدثان أدَّى
بريطانيا أجرته الذي التجريبي الذري التفجري ثم ،١٩٤٩ عام يف الذرية للقنبلة السوفييت
الثاني للحدث فعل كرد راسل وقدَّم .١٩٥٤ عام يف االستوائية املرجانية بيكيني جزيرة يف
بريطانيا فيه حذَّر اإلنسان»، «خطر عنوانه امليالد، عيد يف أُذيع شهريًا إذاعيٍّا برنامًجا
هذا كان املرحلة. هذه يف لها ُمعرًَّضا الجميع أصبح التي الرهيبة األخطار من والعالم
الدمار ألسلحة املناهضة للحمالت الحقيقية للبداية خ أرَّ إذ ل؛ تحوُّ نقطة اإلذاعي الربنامج
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عن نتجت التي الدفع قوة راسل واستخدم الرسائل. من َسيٌْل راسل وصل الشامل.
مطالبة عن قط يكفَّ ولم مرموقون. علماء عليها ع وقَّ دولية عريضة فنظَّم برنامجه،
تقديَم بذلك القيام أسباب من أنَّ وأكَّد النووية، أسلحتها من تتخلص بأن بريطانيا

حذوها. لتحذَو األخرى للدول أخالقية مبادرة
الذي الخطر إدارة بكيفية املتعلقة آراؤه تغريت العرشين القرن خمسينيات يف
مساعيه وباءت سوءًا الدويل املوقف زاد حني وذلك املرحلة، هذه يف يواجهه العالم أصبح
نَظََّم قدَّمها التي العريضة عن فضًال إذاعية، برامج ويقدم يكتب راسل أخذ بالفشل.
«الحملة تأسيس يف وشارك الحديدي، الستار جانبَي كال من علماء فيه جمع مؤتمًرا
الوسائل هذه تحطَّمت وحني لها. رئيس أول وأصبح النووي» السالح لنزع املؤيدة
ثَمَّ ومن يأسه؛ اشتدَّ الحكومي، التعنُّت صخرة عىل مرة من أكثر واملنطقية السلمية
تتَّسم التي املائة» «لجنة إىل وانضم النووي، السالح لنزع املؤيدة الحملة من استقال
حكم صدور يف الحملة وتسببت مدني. عصيان حملة شنت التي العنف، من أكرب بقدٍر
هناك يكن لم ذلك كل وخالل عاًما. ٤٢ ب األول الحكم بعد الثانية، للمرة عليه بالسجن
رضوريٍّا كان ما بل لذلك؛ وقت لديه يكن لم أنه شعر راسل ألن للتنظري؛ كاٍف مجال

فعلية. إجراءات اتخاذ هو
الوقت ذلك يف وكان فيتنام. حرب عىل اهتمامه انصبَّ األخرية راسل سنوات يف
الواضح من صحفية وبيانات مطبوعات عىل ووضعوه اسمه استغلوا آخرون به يحيط
شخصيٍّا، عنه تصدر أن املستحيل من أنها — لهجتها ومن اللغوي أسلوبها من —
املركزية واملخابرات الصناعية العسكرية املنظومة وتحديًدا املتحدة الواليات يهاجم وأخذ
جان مع راسل واشرتك حرب. جرائم وبارتكاب فيتنام يف بالعدوان واتهمهما األمريكية،
عىل أمريكا محاكمة بهدف الدولية، الحرب جرائم محكمة إنشاء يف وآخرين سارتر بول
املتحدة الواليات إىل املحكمة هتها وجَّ التي التُّهم أن آنذاك الناس رأى فيتنام. يف أنشطتها
الكثري أن اتضح الحًقا، األمريكية الحكومية امللفات عن الكشف وعند فيها. مبالًغا كانت

صحيح. التُّهم من
اتِّساق فيتنام لحرب ومعارضته األوىل العاملية للحرب راسل معارضة بني يجمع
تنطوي تكن لم الحربني من أيٍّا أن يرى راسل كان األقل. عىل واحدة ناحية من ملحوظ
غرائز وهي البرش؛ يف غرائز أحطُّ تدفعهما كانتا الحربني وأن الخري، يهدد خطر عىل
قصف يشء: أي تبيح حتى البرش يف تتحكم إن ما التي والعدوانية، والحماقة القسوة
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السياسية الدعاية وإطالق السامة، الكيماوية املواد واستخدام بالقنابل، واألطفال النساء
املديدة حياته نهاية يف اكتشف قد راسل أن بد وال املحيل. لالستهالك املوجهة واألكاذيب
أكثر وتدمريًا فتًكا الحرب أسلحة ازدادت و١٩٧٠ ١٩١٤ عام بني فيما أنه املروع من كم

ذرة. مثقال البرش يتبدل لم بينما مىض، وقت أي من

هوامش

(1) William Ready Division of Archives and Research Collections, Mc-
Master University, Canada.

(2) © Bettmann/Corbis.
(3) © FPG/Telegraph Colour Library.
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تأثريراسل

الناس عامة إىل املوجهة الفلسفة ل وتأمَّ حولك ت فتلفَّ راسل، أثر رؤية يف ترغب كنت إذا
كذلك وتأمل العامليتني. الحربني تفصل التي السنوات منذ اإلنجليزية باللغة الصادرة
العرشين، القرن يف الغربي العالم يف املختلف األخالقي واملناخ الرياضيات وفلسفة املنطق
أليٍّ الكامل التاريخ يشري أن يجب النووية. األسلحة انتشار إعاقة إىل الرامية واملحاوالت

راسل. إىل املوضوعات هذه من
سبيل فعىل آخرين؛ مشاركني بني من مشارًكا راسل يكون املجاالت هذه بعض يف
العرشين. القرن يف األخالق يف جذري تغيري إحداث عن املسئول هو وحده يكن لم املثال،
يف املشاركني من كان إذ النووي؛ السالح نزع حملة يف األضواء دائرة إىل أقرب كان لكنه

األوىل. العاملية الحرب إبان نشأت التي الحرب مناَهضة حركة
أصبح — األول الفصل يف ذكرُت كما — إنه حتى محورية، الفلسفة يف مكانته ولكن
الفلسفي عملهم الفالسفة من خلفاؤه ويواصل الفلسفة. تاريخ يف املشرتكة السمة تقريبًا
باستخدام معاًرصا شكًال منحها التي أو حددها التي للمشكالت ْون يتصدَّ إذ بأسلوبه؛
أقرها. التي واالفرتاضات األهداف مع تنسجم وكلها ابتكرها، التي واألساليب األدوات
فالسفة من الشابَّة األجيال بني من الكثريين أن لتأثريه العادي غري التغلغل دالئل ومن

إليه. يعود هذا كل يف الفضل أن يدركون ما نادًرا العرشين القرن
الرياضيات» «مبادئ بكتاب بدأت املعارصة الفلسفة إن فييمان جول الفيلسوف قال
القول، هذا يقتبس كواين يف دبليو املعروف األمريكي والفيلسوف راسل. تأليف من
العرشين» القرن فلسفة «جنني هو نظره وجهة من العمل فهذا استعارة: يف ويَصوغه
بريز، تأليف من راسل»، «برتراند كتاب يف تذكارية»، لندوة «تعليقات كواين، يف (دبليو
شبابه ففي راسل؛ أعمال قرأ حني الفلسفة إىل انجذب قد نفسه كواين وكان ص٥).
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الجذب بقوة الكثريين مثل وشعر راسل؛ ُكتُب من مرة ألول والفلسفة والعلم املنطق تعلَّم
نظرية بدراسة ثم الرياضيات، وفلسفة املنطق بدراسة كتبه وأغرته بها، تتمتع التي
راسل ملنطق الحقيقية العلمية النربة صدى «تردد كواين: كتب العلم. وفلسفة املعرفة
سيما ال واضًحا الصدى وكان الطبيعية. باملعرفة يتعلق فيما املعرفة لنظرية تناوله يف
إشعال يف الكتاب ذلك وأسهم الخارجي». بالعالم «معرفتنا كتاب يف ،١٩١٤ عام يف
الظواهر» مذهب صوب جديدة بآمال — كارناب رودولف وخصوًصا — بعضنا حماس
مذهب تتناول التي املحارضات الكتاب ذلك إىل كواين ويضيف ص٢-٣). السابق (املرجع
املشتملة األعمال من باعتبارها املادة» و«تحليل العقل» «تحليل وكتابَي املنطقية الذرية
(املرجع العرشين للقرن الغربية العلمية بالفلسفة الصلة وثيقة إنها التطور؛ بذور عىل
مالزم راسل «فاسم — قدَّمه الذي باملنطق أيًضا الصلة وثيقة راسل وفلسفة السابق).
األنماط. ونظرية األوصاف نظرية سيما ال — بالكثري» له يدين الذي الريايض، للمنطق
وهو اكتشفها التي الظاهرية التناقضات عىل للتغلب األنماط نظرية راسل ابتكر
ناقش املشكلة هذه لحل جهوده وأثناء منطقية. أسس عىل الرياضيات إرساء يحاول
نظرية تأسيس يف الفضل له املفارقة قبيل من كان بديل فيها بما البدائل، من عدًدا
التي النظرية محلَّ حلَّت التي — زيرميلو إرنست استنبطها رؤيٍة يف — املجموعات
هائل تأثري لها كان وضعها التي األنماط نظرية ولكن األمر. نهاية يف راسل ابتكرها
العرشينيات إبان املنطقية الوضعية أتباع بها استعاَن املحفزة وفكرتها الفلسفة. يف
رايل جيلربت وطبَّق امليتافيزيقا، عىل هجومهم شنِّ يف العرشين القرن من والثالثينيات
فيه يقع أن يمكن الذي الخطأ ومنها الفئات»، «أخطاء من للتخلص منها مختلفة رؤية
التي واملؤسسات الكليات لكل إضايف كيان عن عبارة أكسفورد جامعة أن بظنه الشخص
إدموند يف أيًضا األنماط نظرية أثَّرت كواين، نظر وجهة وحسب الجامعة. منها تتألف
وكازيمييش ليشنييفسكي ستانيسالف العظيَمني البولنديَّني املنطق عاِلَمي ويف هورسل،
منطق من أخرى جوانب إىل إضافًة ص٤)، بريز، تأليف من «راسل»، (كتاب آيدوكيفيتش

راسل.
كواين: يقول ذلك. إىل األوصاف نظرية أهمية إضافة من بد وال

الفلسفية الناحية من مهمة راسل وضعها التي املنطقية األوصاف نظرية كانت
وبفضل واإلحالة، باملعنى املتعلقة الفلسفية باملشكالت املبارشة عالقتها بفضل
األنماط عن راسل نظرية أنشأت الفلسفي. للتحليل كنموذج التوضيحية قيمتها
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ويف الوجودية، الفئات ميتافيزيقا يف واحد آٍن يف جديدة اتجاهات املنطقية
وذلك البنيوية، اللغويات عىل عالوًة للميتافيزيقا املناهضة املنطقية الوضعية
فييمان يرى أن عجب من فهل بعيد. مجال عىل الفلسفة لتطبيق نموذٍج يف

املعارصة؟ بالفلسفة تبرشِّ باعتبارها املنطق مجال يف راسل أعمال

ص٤-٥) بريز، تأليف من «راسل»، (كتاب

وهي — األرسطية الجمعية إىل تأبني خطاب رايل جيلربت ه وجَّ راسل تُويفِّ حني
من بدايًة البحثية أوراقه راسل فيها قرأ ما كثريًا التي — بريطاني فلسفي ناٍد أهم
— رأيه يف — راسل أعمال منحت التي النواحي إىل فيه رايل وأشار .١٨٩٦ عام
أُعيَد ،«١٨٧٢–١٩٧٠ راسل: «برتراند (خطبة بأكمله» «مسارها العرشين القرن فلسفة
النواحي تلك من وكان روبرتس). تأليف من التذكاري»، راسل برتراند «مجلد يف طبعها
ُسبل إىل — فردي نحٍو عىل أعتقد — راسل أدخله الفلسفية األعمال من جديد «أسلوب
الحاالت استخدام عىل يقوم األسلوب هذا كان ص١٦). السابق (املرجع الفلسفي» الفكر
يهدف باملفاهيم املتعلق التجريب من شكل وهو الفلسفية، الفرضيات الختبار الصعبة
يعرضراسل املثال، سبيل فعىل الدقيق. للفحص الفلسفة ومفاهيم االدِّعاءات إخضاع إىل
تتطلب تناقضات سبعة األنماط» نظرية أساس عىل الريايض «املنطق املعنون بحثه يف
وضعها، التي األنماط نظرية لكفاءة كاختبار الحل ويقدم كفء، نظرية تقدمه حالٍّ
مألوًفا. فلسفيٍّا منهًجا اآلن األسلوب هذا وأصبح كلها. املتناقضات مع الحل ذلك وينجح
مثًال، األخالق، يف كما ما، نظٍر وجهة اختبار هو الفكرية التجارب ابتكار من الغرض إن
إذا ما ملعرفة صعوبتها تزداد التي الحاالت من متنوعة مجموعة عىل ما مبدأ يُطبق حيث
الشخصية، للهوية املهم وامليتافيزيقي الجديل املفهوم مناقشات يف أو يالئمها؛ املبدأ كان
الذين األشخاص نعترب أن علينا كان إذا ما ملعرفة صمود» «اختبارات تُبتكر حيث

أنفسهم». «األشخاص هم منها ويخرجون يدخلونها
بها أدخل التي الطريقة هو ذلك من األهم — رايل نظر وجهة حسب — ولكن
فريجه إىل يعود كما — إليه يعود الفضل «كان الفلسفة. إىل الصوري املنطق فرع راسل
التمرين من قدٍر عىل الحصول يعترب أصبح ما رسعان أنه يف — أقل بدرجة ووايتهيد
سيصبح ملن الرضورية الرشوط من أرسطو بعد ما فلسفة يف الصوري املنطق عىل
له كان إذ ذلك؛ يعرف أن له يتيح رايل وضع وكان ص١٩). السابق، (املرجع فيلسوًفا»
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كامربيدج يف دراسته أثناء راسل تلميذ ،(١٨٨٩–١٩٥١) فيتجنشتاين لودفيج :1-5 شكل
الحرب.1 قبل

رضورة ومربر أكسفورد. جامعة يف الدرايس املقرر يف ذلك إتاحة ضمان يف أسايس دور
غرار عىل الذي النوع من للفهم بفرص ويبرش الدقة يريس أنه هو املنطق عىل التمرين
باعتباره الثاني بالسبب رايل يشيد كواين، ومثل واألنماط. األوصاف عن راسل نظريات
وبهذه والهراء، السليم املنطق بني التفرقة يمكن كيف توضيح يف خاصة أهمية ا مهمٍّ
أتباع ويف بداياته يف فيتجنشتاين يف منفصًال تأثريًا أثر — نظره وجهة حسب — الطريقة

املنطقية. الوضعية
منطقية بأسس الرياضيات إمداد إىل تهدف لراسل مهمة محاولة أول فييمان ح رشَّ
— فيها حدد راسل أن بمعنى صحيح، هذا أن شك وال التحليلية. الفلسفة بوتقة لتكون
عىل كواين ولكن األساسية. واملشكالت املناهج — مكتمل غري وأحيانًا مبدئي شكل يف
كتبه — راسل أعمال كل عىل تماًما تعتمد التحليلية الفلسفة إن يقول أن يف أيًضا حق
تظهر ذلك، ومع تقريبًا. ١٩٣٠ وعام ١٩٠٠ عام بني ما الفرتة يف — البحثية وأوراقه
الفصل مثًال فلدينا أوضح؛ نحٍو عىل املواضع هذه بعض يف الحقة ألعماٍل األوىل اللبنات
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الفلسفة». جوهر باعتباره «املنطق بعنوان الخارجي»، بالعالم «معرفتنا كتاب من الثاني
أهداف توضيح أشد يوضح أنه أوًال: بطريقتني؛ توضيحية وثيقة بمثابة الفصل وهذا
مخترص وصف عىل يحتوي أنه وثانيًا: راسل. عند التحليل أسلوب ومناهج ودوافع
ويرشح فلسفية»، منطقية «رسالة كتابه يف فيتجنشتاين اتخذه الذي الفلسفي للمرشوع

وتتطور. األفكار تنشأ كيف
أن عىل بالتأكيد الخارجي» بالعالم «معرفتنا كتاب من الثاني الفصل راسل يبدأ
(معرفتنا املنطق مشكالت يف — بحق فلسفية دامت ما — تُختزل كلها الفلسفة مشكالت
وحلها الفلسفية املشكالت توضيح يمكن أنه بهذا ويقصد ص٤٢). الخارجي، بالعالم
من املزيد مع بسهولة التعامل عىل «يساعدنا مما األوَّيل؛ الريايض املنطق أساليب بتطبيق
افرتاضات تقرتح وهي إحصائها؛ عىل اللفظي االستدالل قدرة يفوق بما املجردة املفاهيم
ندرك أن عىل تساعدنا وهي أخرى؛ ظروف يف بالنا عىل تخطر أن لها كان ما مثمرة
بالعالم (معرفتنا علمي» أو منطقي رصح بناء به يمكن املواد من مقداٍر أصغَر برسعٍة
تقديمها يواصل التي واملعرفة اإلدراك نظريات فإن خاصة، وبصفٍة ص٥١). الخارجي،
ولم الريايض املنطق «ألهمها الخارجي» بالعالم «معرفتنا كتاب من التالية الفصول يف
الفكرة هو املهم والعامل السابق). (املرجع قط» دونه من رها تصوُّ املمكن من يكن
إن عنها. تعرب التي والقضايا الوقائع «صور» تحديد عىل يساعدنا املنطق بأن القائلة
— هو القضية صورة عن الكشف طريق عن كبرية مشكلة يحلُّ الذي التحليل نموذج
إلثبات الصوري التحليل راسل استخدم ذلك قبل وحتى األوصاف. نظرية — بطبيعته
وتمكَّن ارتباطية؛ تكون إنها بل واملحمول، املوضوع صورة تتخذ القضايا كل ليس أن
االفرتاض وتربير املثالية مذهب دحض من — نظره وجهة من — وحده التحليل هذا

بالتعددية. املتعلق
الخارجي»، بالعالم «معرفتنا كتاب من الثاني الفصل يف العالقات مناقشة سياق ويف
للوقائع. املنطقية للصور تصنيف وجود يف إال جيًدا العالقات فهم يمكن ال إنه راسل يقول
«رسالة فيتجنشتاين كتاب تناوله الذي للموضوع املخترص الوصف يأتي املوضع هذا ويف
وكان فيتجنشتاين، من الفكرة استقى راسل بأن إيحاءً ليس وهذا فلسفية». منطقية
بل الفصل؛ هذا راسل يكتب أن قبل سنتني ملدة كامربيدج جامعة يف لراسل تلميذًا
هذا مربر ويأتي راسل. من األفكار هذه فيتجنشتاين استقى إذ بالعكس؛ إيحاء هو
كتاب عليها يقوم التي بالحجة أنفسنا نذكِّر أن الرضوري من أوًال: برهة. بعد االدِّعاء
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ونظام نفسه فيتجنشتاين كلمات باستخدام فلسفية». منطقية «رسالة فيتجنشتاين
الواردة األساسية الفرضيات فإن الحجة)، بنية (لتوضيح هنا ترتيبه إعادة بعد الرتقيم

هي: فلسفية» منطقية «رسالة كتاب يف

الواقعة. الحقيقة كل هو العالم (١)
األشياء. وليس الوقائع، مجموع هو العالم (١-١)

حاالت. وجود هي — الوقائع بمعنى — الواقعة الحقيقة (٢)
(األشياء). العنارص من مجموعة عن عبارة هي حالة أي (٢-١)

بسيطة. العنارص (٢–٢)

ترمز كما املقابلة الفكرية للبنية وصٌف العالم لبنية املتقشَف الوصَف هذا ويوازي
التصور. بمصطلح فيتجنشتاين يصفها عالقة وهي القضايا، إليها

فكرة. عن عبارة هي للوقائع منطقية صورة أي (٤)
الحواس. تدركه أن يمكن رمًزا الفكرة تجد قضية أي يف (٣-١)

عنارص فيها تماثل بطريقٍة ما فكرٍة عن التعبري يمكن قضية أي يف (٣–٢٠١)
الفكرة. عنارص القضية رمز

األولية. للقضايا صدق دالة هي قضية أي (٥)
حالٍة وجود تؤكد — األولية القضية وهي — القضايا من نوع أبسط (٤-٢١)

ما.

األفكار أن القول نافلة ومن التفصيل. من بمزيد النحو، هذا عىل الحجة وتسري
السابقة األعمال من مألوفة بالطبع هي الفرضيات هذه وراء تكمن التي املنطقية
األوصاف. نظرية ذلك ومثال تحليلها، ووسيلة البنية بفكرة أساًسا تتصل ولكنها لراسل؛
من كلٌّ بالرتتيب عنها يعربِّ التي النظر لوجهات الفعيل املضمون هو أكثر واملدهش
كتاب من الثاني الفصل يف وراسل فلسفية» منطقية «رسالة كتاب يف فيتجنشتاين

راسل: يكتب الفصل هذا ويف الخارجي». بالعالم «معرفتنا

والعالقات. الصفات من والكثري األشياء من الكثري من الحايل العالم يتألف
فحسب، باألشياء قائمًة الحايل للعالم كامل وصف يتطلب أال املفرتض ومن
فإني ما، «واقعة» عن أتحدث فحني … وعالقاتها صفاتها لكل ذكًرا أيًضا بل
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يحمل معينًا شيئًا أن أقصد بل العالم، يف البسيطة األشياء من واقعة أقصد ال
بهذا واقعة وأي … معينة عالقة تحمل معينة أشياء أن أو معينة، صفة
… أكثر أو مكوننَي من تتألف دائًما ولكنها مطلًقا، بسيطة ليست املعنى
ُسيطَلق القضية) (وهذه الواقعة، عن تعرب قضية توجد واقعة، أي وجود وعند
فيها تدخل أخرى قضايا يوجد حاًال سنالحظ كما ألنه ذرية؛ قضية عليها
تدخل التي للطريقة مشابهة بطريقٍة أخرى ذرية قضايا يف الذرية القضايا
يتعلق فيما اللغة يف التوازي عىل نحافظ ولكي … الجزيئات يف الذرات بها
ندرسها التي الوقائع عىل الذرية» «الوقائع اسم سنطلق والقضايا، بالوقائع

اآلن. حتى

ص٦٠–٦٢) الخارجي، بالعالم (معرفتنا

النحو. هذا عىل الحجة وتستمر
كتاب ففي رسمي؛ غري نحٍو عىل ويحرض مخترص، كوصف هنا راسل وصف يأتي
شكلها يف التفصيل، من بمزيد فرضياته فيتجنشتاين يعرض فلسفية» منطقية «رسالة
حجة عن عبارة الواقع يف أنها مع الدقة، مظهر يمنحها مما منظًما؛ ترقيًما املرقم
عن املوازية العاملية اللغة ألبنية وصفه فصل عىل فيتجنشتاين ويحرص فقط. جزئية
والعالقات: والصفات للوقائع واقعية أمثلة راسل يقدم فيما إبستمولوجية، اعتبارات أي
«اليوم عبارة الجزيئية الحقيقة عىل ومثال أحمر»، «هذا عبارة الذرية الحقيقة عىل مثال

اآلن». تمطر وهي االثنني هو
منطقية «رسالة فيتجنشتاين كتاب إليه يستند الذي األساس أن إثبات املمكن من
كتاب فصل يف الوارد املخترص الوصف ألن وذلك هذه؛ راسل أفكار من مستمد فلسفية»
اآلن تُعرف أصبحت مخطوطة يف تقديمه إىل يسعى كان أطول وصًفا يلخص راسل
ونرشها بنائها إعادة عند العنوان هذا تحمل املخطوطة (أصبحت املعرفة». «نظرية باسم
حني ١٩١٣ عام يف املخطوطة هذه يف العمل يف مشغوًال راسل كان راسل.) وفاة بعد
تتناول مناقشات من بها ما فانتقد فيتجنشتاين، عىل وعرضها تلميذه. فيتجنشتاين كان
عىل راسل أطلقه الذي االسم هو — وصفه سبق كما — «االطِّالع» ف والحكم. االطالع
هو و«الحكم» مختلفة؛ أنواع من وعنارص ما موضوٍع بني األساسية املعرفية العالقات
االطِّالع بسبب صادقة باعتبارها ما قضيٍة تقبُّل بأنها تقريبيٍّا وصفها يمكن معقدة عالقة
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يف عنها راسل تحدث وحني فيتجنشتاين؛ انتقادات تفاصيل نعلم ال نحن مكوناتها. عىل
وعرضت الطقس، حرارة ارتفاع بسبب الخلق بضيق يشعر منا كلٌّ «كان قال: رسالة
كله إنه الصعوبات يدرك أن دون فقال كتابته؛ عىل أعكف كنت مما ا مهمٍّ جزءًا عليه
أن أستطع لم تنجح. لن أنها من وتأكد نظري وجهة جرب قد كان وإنه خاطئًا، كان
شعور ينتابني ولكني — تماًما التعبري عن عاجًزا كان الواقع يف — اعرتاضه وجه أفهم
إال راسل ينرش لم األول املقام يف السبب ولهذا بالتأكيد.» ا ُمحقٍّ كان أنه ينبئني غامض
صلب يف كان الذي االطِّالع مفهوم عن تخىلَّ سنوات عدة وبعد املخطوطة، من جزءًا
إىل للتحليل القابلة الجزيئية القضايا تتناول التي — األساسية الخطة ولكن موضوعها.
التي العالقات تكون أن عىل البنية، يف توازيها وقائع إىل ترمز والتي ذرية، مكونات
املخترص الوصف يف موجودة تظل — للقضايا فهمنا أساس هي والقضايا الوقائع بني
يكسوه الذي الهيكل وهو الخارجي»؛ بالعالم «معرفتنا كتاب من الثاني الفصل يف الوارد

فلسفية». منطقية «رسالة كتابه يف اليشء بعض مختلف بلحم فيتجنشتاين
عىل راسل من دة مستمَّ فيتجنشتاين نظر وجهات تكون أن املفاجأة قبيل من وليس
كما فيتجنشتاين، منه تعلَّم الذي الوحيد الفلسفة معلم هو فعليٍّا راسل كان إذ النحو؛ هذا
وقد األساسية. الفلسفية قراءاته هي — قليلة مميزة باستثناءات — راسل أعمال كانت
راسل مريدي من فيتجنشتاين أن الواضح «من مذكراته: يف بينسنت ديفيد صديقه كتب
فلسفية» منطقية «رسالة فيتجنشتاين كتاب أن الواضح من إذْن بالكثري.» له ويدين
يقال أن املمكن ومن راسل. أعمال من نشأت التي األوىل الفلسفية النتائج بني من كان
الحقة فرتٍة يف فيتجنشتاين فلسفة يف أثرت التي األساسية املؤثرات بني من راسل إن

املرة. هذه وسلبي معقد، نحٍو عىل لكن أيًضا،
وكارناب كواين — فعًال ذكرتها التي األسماء عن براسل تأثروا من عدُد يَِزْد لم إذا
إيه القائمة إىل يضاف أن املمكن ومن ورايل؛ وفيتجنشتاين املنطقية الوضعية وأتباع
دليًال ذلك يكون أن املفرتض فمن — كواين شأن ذلك يف شأنه هو بإقراره وذلك آير، جيه
العرشين القرن يف التحليلية الفلسفة مؤسس هو راسل بأن فييمان ادِّعاء صحة يؤكد
أنه فكرة كذلك ولدينا الصدد، ذلك يف يقال أن بد ال مما املزيد لدينا ولكن وزعيمها.

املناقشة. النقطتان وتستحق غريه. إىل املكانة هذه ينسبون من يوجد
مارش يس آر حررها التي البحثية راسل أوراق ملجموعة فهرس يوجد ال لألسف
وأكثرها راسل مقاالت أهم من بعٍض بني تجمع واملجموعة واملعرفة». «املنطق بعنوان
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يف املتخصصون الفالسفة يقرأها أن املطلوب املواد من — بدورها — ومعظمها ترابًطا،
ِبناءً الريايض و«املنطق التدليل»، و«عن العالقات»، «منطق وتشمل التحليلية. الفلسفة
و«عن املنطقية»، الذرية مذهب و«فلسفة االطِّالع»، طبيعة و«عن األنماط»، نظرية عىل
الدارس يُخط أن املرجح من فهرس غياب ظل ويف وغريها. ومعناها»، ماهيتها القضايا:
يف الخالية الصفحات عىل الرصاص بالقلم الخاص فهرسه البحثية األوراق لهذه املتأني
إحاالت أجد الكتب هذه من نسخي أتصفح وحني الكتاب. من نسخته نهاية أو مقدمة
أعمال من مجموعة يف وجودها املرء يتوقع أن املفرتض من التي املوضوعات إىل فقط ليس
والبيانات واالطالع، والتحليل، املنطقية، واألوهام واألنماط، والتدليل، األوصاف، — راسل
أيًضا بل — ذلك إىل وما والقضايا، والوقائع، والجزئيات، والكليات، والعالقات، الحسية،
والجهة، القضايا مواقف التحليلية: الفلسفة يف امللحة األفكار بعض أنه يبدو بما قائمة
والتحقق العقل، وطبيعة الصدق، ودالة الطبيعية، ومذهب واإلبهام، املمكنة، والعوالم
نفسه؛ راسل من هذا من كبري قدر وينشأ الكثري. ذلك وغري واملعنى، والوجود والصدق،
يف ملحوًظا تغيريًا واملجال االهتمام محل املوضوعات حيث من أعماله تشكل ثَمَّ ومن
بهم يشيد ما كثريًا الذين املعارصون الخمسة الفالسفة وحتى الفلسفة. تاريخ مسار
يف الكرم، يف مفرًطا بل فريد، حدٍّ إىل كريًما وكان — كتبه يف الشكر صفحات يف راسل
وويليام ومور ووايتهيد وفريجه بيانو بالتحديد وهم — اآلخرين إىل إلهامه مصدر نسب
أقل) (بدرجة واملجال النوع هذا مناقشة يف يضارعه بينهم من فقط واحد يوجد جيمس،

فريجه. وهو املوضوعات، من
واللغة، الرياضيات فلسفة يف بارعة أعماًال وأنجز راسل، يف أثَّر فريجه أن مع ولكن
حني فريجه يفهم لم راسل ألن املرء؛ يفرتض قد مما أقلَّ كان راسل عىل تأثريه فإن
أن إىل بنفسه فريجه آراء بعض اكتشاف إعادة إىل واضُطرَّ األمر، بادئ يف أعماله قرأ
فريجه وضعه الذي الفارق مثل املهمة النقاط بعض يف — حينئٍذ وحتى معناها؛ فهم
وعالوًة توفيًقا. وأقل مختلًفا فارًقا ووضع فريجه موقف يتخذ لم — واإلحالة الحس بني
من أضيق حدودها — عمًقا أشد أنها مع — االهتمام محل املوضوعات كانت ذلك عىل
الريايضعىل املنطق يف الجديدة لألفكار راسل تطبيق كان لذلك راسل؛ موضوعات حدود
عظيمة. راسل إسهامات أصالة فإن ولذلك فعليٍّا؛ مسبوق غري أمًرا أوسَع فلسفية شئون
بالعالم «معرفتنا كتاب من الثالث الفصل ففي أيًضا؛ أخرى صور راسل لتأثري كان
«افرتاضنموذجي» بناء طريق عن املكاني اإلدراك تفسري مشكلة راسل تناول الخارجي»
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لها يتعرض التي املنظور، عىل القائمة الخاصة األمكنة أن كيف يعلل جائز كتفسري
املكان يف لآلخرين الخاصة األمكنة مع متناسبة أنها يتضح واللمس، بالرؤية األفراد
هو ما كل من «التخلص ثم نموذج إنشاء خالل من ذلك تنفيذ من تمكَّن وقد العام.
مشكلتنا» عىل املجرد الجواب نعتربها قد بقية ونرتك وضعناه الذي االفرتاض يف زائد
تثبت بنية َصْوَب بخطوة خطوة راسل ويأخذنا ص٩٤). الخارجي، بالعالم (معرفتنا
واستخدم الفيزياء. وعالم الحس عالم بني مهم ظاهري تناقض عىل التغلب يمكن كيف
عالم بناء يف استخدمه حيث «األفراد»؛ كتابه يف مشابًها أسلوبًا الحًقا سرتوسون إف بي
إعادة ومفاهيم األساسية الجزئيات مفاهيم الستكشاف فحسب السمع حاسة عىل يعتمد
اإلمكانيات قدر لتحديد مهمة» فلسفية «أسئلة كتابه يف آير جيه إيه واستخدمه التعرف.
عليه يقوم كأساس ما مدِرٍك لدى بوجودها نسلم أن يجب التي واملفاهيمية اإلدراكية

ذلك. إىل باإلضافة أخرى أمثلة وتوجد إدراكية. لتجربة تعرُّضه
منطقيٍّا كونه من بدًال تقريبًا بالكامل فلسفي أنه راسل إرث يف الالفتة السمات من
الذي اإللهام «بفضل نيبون: تي جي قال وقد تفسريًا. الفكرة هذه وتتطلب رياضيٍّا. أو
ما وبفضل العرشين، القرن يف والفالسفة املنطق لعلماء الرياضيات» «أصول كتاب منحه
أدبيات يف العظيم العمل هذا يظل الرمزية، والوسائل للمفاهيم كمصدر ثراء من به يتسم
صحيًحا ليس التقييم هذا نظري.» بال األول الطراز من متفرًدا أثًرا الرياضيات أصول
الرياضيات» «أصول كتاب أدخلها التي املنطقية الرموز مجموعة أدَّت إذ املطلق؛ يف
لبعض مختلفٌة رًؤى ظهرت وقد عليه، املتعارف هو اليوم أصبح ما أساس تشكيل إىل
األنماط؛ لنظرية كواين رؤية مثًال الرياضيات»، «أصول كتاب يف الواردة الفنية التفاصيل
تأليف فرتة شهدت باختصار، التعليق. يستدعي ما هو وهذا العموم، يف صحيح ولكنه
مفاجئة زيادة حدوث الكتاب تأليف أعقبت التي والفرتة الرياضيات» «أصول كتاب
«أصول كتاب جعل ما رسعان إنه يقال أن العدل من واملنطقي. الريايض البحث يف
صورية أنظمة واكتُشفت املنطق أنواع من متنوعة مجموعة ِصيغت قديًما. الرياضيات»
نسبيان املجموعات ونظرية املنطق من كالٍّ أن واتضح املنطق، عىل تقوم ال للحساب
فريد منطق وجود عدم أثبتت املختلفة املناهج يف حدثت التي التطورات أن (بمعنى
زيرميلو وضعها التي املجموعات نظرية وحلت مطلقة)، للمجموعات نظرية أو «مطلق»
الرياضية النظرية وعرقلت األنماط، نظرية عىل القائمة املجموعات نظرية محلَّ فرانكل
يمكن ال إنه جوهرها يف وتقول جوديل، كريت وضعها التي — الكمال عدم تتناول التي
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املنطقية النزعة عىل القائم األمل — املسلَّمات من نظام إىل املنطق أو الرياضيات اختزال
املنطقية. بالحدود الرياضية املعرفة ومربرات مصدر لتفسري راسل يراود كان الذي

راسل ومساعي الرياضيات» «أصول كتاب مرشوع من كلٍّ قيمة تعود ثَمَّ، ومن
عنه ترتبت التي النتائج إىل أساًسا املرشوع ذلك ينفذ وهو الفنية الصعوبات عىل للتغلب
أعمال عىل ينطبق نفسه واليشء الرياضيات. تاريخ يف مكانتها من بدًال الفلسفة مجال يف
بالغة أهمية ذات كانت املنطق شكليات يف الفنية ابتكاراته بعض أن عدا فيما فريجه،

بعد. فيما ره لتطوُّ
الفضل إليه يعود الذي العرشين القرن بداية يف اآلخر العظيم املفكر هو فريجه
الفلسفية الخريطة صدارة يف فريجه يضع الذي والباحث التحليلية. الفلسفة تأسيس يف
االدِّعاء هو التحليلية الفلسفة جوهر أن يؤكد — داميت مايكل وهو — العرشين للقرن
الوحيد سبيلنا هي اللغة ألن اللغة؛ نفحص أن بد ال العالم، نرى كيف نفهم لكي بأنه
التي املعرفة نظرية محلَّ لتحلَّ محورية، اللغة فلسفة جْعل إىل هذا ويؤدي الفكر. نحو
إن داميت ويقول املوقف. هذا تتخذ كانت — تقدير أقل عىل ديكارت عرص منذ —
قد فريجه وكان فريجه. إىل يعود املعرفة نظرية محلَّ اللغة فلسفة إحالل يف الفضل
بناء مرشوع وهو — بَعقدين قبله وبدأ — راسل فيه رشع الذي نفسه املرشوع يف َع َرشَ
كافية غري لديه املتاحة املنطقية األدوات أن واكتشف املنطق. من أسس عىل الرياضيات
وساعدت ذلك. يف ونجح جديدة أدوات ابتكار يف بدأ ولذلك املهمة؛ لتنفيذ اإلطالق عىل
ولكنه كبري. حدٍّ إىل تأثريه توسيع عىل نفسه الوقت ويف املنطق، تبسيط عىل ابتكاراته
واملعنى والصدق اإلحالة مفاهيم عىل أمثلة رضب إىل مضطرٍّا سيكون أنه أيًضا اكتشف
إىل االتجاه بدء شهدت التي — داميت يقول كما — املرحلة هي وهذه مرشوعه، لتنفيذ

اللغة. فلسفة
أيًضا فيه شك ال ومما الفلسفة. يف بالغة أهمية ذات فريجه أعمال أن فيه شك ال مما
مخترص وصٌف ورد الذي املبهم النحو عىل كان ذلك أن مع راسل، يف أثَّر قد فريجه أن
ينسب الذي داميت ادِّعاء مع نتفق أن الصعب من ولكن فقرات. بضع قبل سبق فيما له
الفلسفة عن داميت مفهوم أن فقط هذا سبب وليس فريجه، إىل التاريخية األولوية
فيما إال معروفة غري كانت فريجه أعمال أن فالواقع واقعي؛ غري نحٍو عىل مقيِّد التحليلية
االنتباه جذب حاول الذي الوحيد يكون راسل وكاد ،(١٩٢٥ عام يف (تُويفِّ حياته يف ندر
خمسينيات يف إال فريجه ألعمال الكامل املضمون الناس يدرك لم آنذاك، وحتى إليها.
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التي األوىل املهمة الدراسات ظهور بعد إال ذلك يحدث لم الواقع ويف العرشين، القرن
التاريخي الجانب وبخصوص العرشين. القرن ستينيات يف فريجه عن داميت أصدرها
هي فريجه ألفكار البارزة القيمة إن نقول أن األصح من يكون أن املفرتض من البحت،
كبري قدٍر بخصوص أما التاريخية. وليس النظرية أهميتها عىل متوقفة نتيجة عن عبارة
التي والعلم العقل وفلسفات وضعها التي واملعرفة اإلدراك نظريات — راسل أعمال من
أكثر تاريخي طابع ذات فاألهمية صحيح؛ العكس إن نقول أن اإلنصاف فمن — ابتكرها
والتاريخية، النظرية القيمة بني تجمع رأينا كما راسل أعمال بعض ولكن نظريٍّا. منه

التحليلية. الفلسفة تطور يف أسهمت أنها كيف يفرس وهذا
التحليلية، الفلسفة مؤسس بلقب مور إي جي أحقية ترى آراء تُقرتح ما أحيانًا
إىل املثالية مذهب من خروجه — الكريم بأسلوبه — راسل نسب فراغ. من ليس وذلك
تأثري لها كان الفلسفية ومناهجه الفلسفي مور مزاج أن فيه شك ال ومما مور، تأثري
بدافع الفلسفية آرائهم عن يعربون بدءوا الفالسفة معظم أن فيما أنه مور وادَّعى عليه.
وكان مدهش. اآلخرون الفالسفة قاله ما أن اكتشف أنه هو ذلك يف مربره كان الدهشة،
األساسية املفاهيم أو للمصطلحات تعريفات عن البحث عىل يقوم اتبعه الذي األسلوب
أن تعريف أي يف يشرتط وكان الفلسفي. االستقصاء حقول من ما حقٍل يف النقاش محل
املطلوب املفهوم أو للتعبري مرادفة التعريف منها يتألَّف التي الكلمات أو الجملة تكون
حتى أنه يف املطلب هذا خلل ويكمن معه. مشرتكة مصطلحات عىل تحتوي أال عىل تعريفه
التعريفات، هذه مثل وجود فيه املشكوك من — ممكنة التعريفات هذه مثل كانت إذا
فهي — القواميس يف الواردة املألوفة التعريفات مثل املعجمية التعريفات حالة يف حتى
التحليلية التعريفات مثل — األخرى األنواع أما التعريفات، من واحًدا نوًعا إال تشكل ال
يرشح بأن تسمح (التي العملية والتعريفات وظيفته) أو بنيته بوصف شيئًا تعرِّف (التي
عملية فقط تكون ال فغالبًا — االستعمال) قيد وهو عرضه طريق عن نفسه ما يشء
بالطبع يقر مور وكان أكرب. فلسفية قيمة ذات تكون ثَمَّ ومن أكثر؛ وكاشفة بل أكثر،
املثايل؛ النوع هو إليه املفضل النوع اعترب ولكنه التعريفات، من أخرى أنواع ونفع بوجود
يف «الصالح» مفهوم مثل — معينة أساسية فلسفية مفاهيم توجد أنه أيًضا يرى وكان
للتعريف قابلة غري األشياء وهذه لها؛ تعريف توفري املمكن من ليس — األخالق علم

تفسريها. تحاول أن من بدًال بها النظرية تبدأ أن ويجب وبدائية،
السنوات يف املهمة العوامل من كانا وشخصيته مور أسلوب أن أيًضا فيه شك ال مما
راسل كتب الخارجي»، بالعالم «معرفتنا كتاب مقدمة ويف التحليلية. الفلسفة من األوىل
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تدريجية نتائج «إحالل الفيزياء: إىل جاليليو أدخله ما الفلسفة إىل أدخل التحليل أن
القدرة مخاطبة إال يزكيها ال مجرَّبة غري عامة مبادئ محل إثباتها وممكن ومستفيضة
الفلسفة؛ يف الدقيق مور ألسلوب وصًفا ليكون أيًضا املقطع هذا يصلح وقد التخيل.» عىل
مكوناتها إىل يحللها حتى كلل بال طويًال فيها يفكر ويظل ما فكرًة أو ادِّعاءً يأخذ ففيه
عدد ملور كان املحدودة. بطريقته ال فعَّ لكنه خالبًا، أسلوبًا ليس وهو منظمة. صياغة يف
فلم األول؛ املقام يف االنتقاد إىل تنزع كانت ومناهجه أهدافه ولكن املقلدين، من كبري
«املغالطة ملفهوم انتشاًرا منح أنه يف األسايس إرثه ويكمن فلسفية. اكتشافات أي يقدم
صفٍة حيث من الصالح مثل أخالقية صفة تعريف وهي األخالق، علم يف الطبيعية»
مناهجه من االستفادة مدى هو فيلسوف أي تأثري مقياس إن املتعة. مثل طبيعية ما
العرشين القرن أوائل فلسفة يف مور مكانة فإن املقياس وبهذا يقدمها؛ أن بعد وأفكاره
ساعدت وقد التحلييل، الجو تشكيل يف فعًال مور ساعد ذلك ومع راسل. مكانة تضاهي ال
التي الفلسفية األقوال عىل بها يرد كان التي االرتياع شهقة — الشهرية املميزة حركته
الحرص من بمزيد للتفكري والزمالء التالميذ من أجيال دفع يف — شاذة له تبدو كانت

يكتبوا. أو يتكلموا أن قبل
وهذا العهد. حديثة ظاهرة التحليلية الفلسفة بأن السابقة املناقشة توحي قد
من مستمدٌّ وأساليبها التحليلية الفلسفة إلهام مصادر من الكثري أن صعيد عىل صحيح،
تمثل فإنها األهمية، من نفسه القدر وعىل آخر صعيد عىل ولكن الجديد. املنطق أسس
هؤالء من مفكَرين أول أسهم وقد وأرسطو. ولوك وبريكيل هيوم لرتاث مباًرشا تطوًرا
راسل ه توجُّ من كبري قدر تشكيل يف اليبنتس، عن فضًال — الثاني سيما وال — املفكِرين
أقام أرسطو إن إذ وأرسطو؛ راسل بني التشابه نالحظ أن الصعب من وليس الفلسفي.
تماًما الغرض، لهذا للمنطق تصوره وطور للمنطق، تصوره عىل للميتافيزيقا تصوره

راسل. فعل مثلما
دقة أقل تكون ما كثريًا أعماله أن فكرة كفيلسوف لراسل تقييم أي يغفل أن يمكن ال
وتتخلل املنهجية. نصائحه اتبع قد كان إذا عليه تكون أن املمكن من كان مما وحرًصا
مجال يف الباقية العجائب ومن والسطحية، اإلهمال من معروفة مساحاٌت فعًال أعماَله
يعدُّ والذي الغربية»، الفلسفة «تاريخ كتاب وهو وانتشاًرا، نجاًحا كتبه أكثر أن الفلسفة
بنقٍص يتسم — األخرى الجمة مزاياه كل مع — الفلسفة ملعرفة الناس ملعظم مصدًرا
يحرتسون حاليٍّا الطالب أصبح أخطاء له كانت مواضع. عدة يف فلسفية كمناقشٍة فادح
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والذِّكر»، «االستخدام بني الفارق استخدام ذلك أمثلة ومن األوىل؛ محاوالتهم يف منها
ففي عنه؛ التحدُّث وبني فعًال ما تعبرٍي استعمال بني الشاسع االختالف يتناول والذي
خالل من الحقيقة هذه وأميز أذكرها، اآلن وأنا «تعبري»؛ كلمة استخدمت السابقة الجملة
تتضح التي باملناسبات الفلسفية املناقشات وتحفل تنصيص. عالمتَي بني الكلمة وضع
«شيرشون جملتَي من لكلٍّ أن نذكر بأن إثباته املمكن من أمر وهو الفارق، أهمية فيها
تماًما. مختلفة معانَي أحرف» ستة من تتألف «شيرشون» و«كلمة رسائل» ستة لديه

(وهو الدقة الحرصعىل بخصوصرضورة أحيانًا راسل المباالة البعضمن غضب
الفلسفة وتتطلب والوضوح. الدقة إىل يسعى املرء كان إذا الفلسفة، يف محتوم واجب
فإنها الدقة، مع التخيل عىل القدرة تتحد لم إذا ولكن واإلبداع، التخيل عىل القدرة أيًضا
قدمه الذي النقدي العرض سياق يف — مالكوم نورمان وصف وقد كثريًا). املرء تفيد ال
أن املفارقات ومن حواة». «ثرثرة بأنه هذا — الخارجي» بالعالم «معرفتنا كتاب عن
باملستويات قياًسا ولكن بعيد، حدٍّ إىل الفلسفية املناقشات معايري رفع يف تسبب راسل
أحيانًا. املطلوب املستوى يبلغ ال حاليٍّا نفسه هو بات املعايري، تلك بلغتها التي املتطلبة
فيها يتجاوز التي الحاالت معظم ففي بال؛ ذات غري الشكاوى هذه فإن ذلك، ومع
ظله بخفة ويسحرنا البديع، نثره باستخدام األهمية القليلة والتفاصيل التحفظات راسل
متنبًِّها. القارئ كان إذا فادحة غري فيها يتسبب التي املشكالت هذه مثل تصبح وظرفه،
كان رسعته. يف مفرًطا أسلوبًا يستخدم كان أحيانًا أنه يدرك راسل كان حال أي وعىل
الكتاب أثقل إذا إال صاحبه يرىض ال الذي املعلومات استعراض إىل بامليل ذرًعا يضيق
تعرب وفعالة ثابتة نظر وجهة وعىل العملية النتائج عىل ف يتلهَّ كان الحوايش. من بسيٍل
أعماله بعض ويف العلم. يوفرها أن يستطيع التجربة عن أساسية معلومات أفضل عن
ما، لنظريٍة التمهيدي املخطط إيجاز أمكن إذا أنه هو موقفه كان خصوًصا، الالحقة
أفكاره أن نجد الحالة هذه يف وحتى بعد. فيما التفاصيل إضافة املمكن من أصبح

مألوفة. غري وأحيانًا محفزة
من عجلة يف وهو إال راسل عىل تنطبق ال األقوال هذه أن املرء يلحظ ولكن
تكون حاالته أفضل ففي الزيتية؛ األلوان من بدًال الفحم بأقالم يرسم وكأنه أمره،
كتبه ما عىل بالتحديد هذا ويصحُّ وعميقة. وبارعة ومستفيضة غنية الفلسفية أعماله
كتاب دفتَي بني املجموعة البحثية واألوراق و١٩١٤. ١٩٠٠ عاَمي بني ما الفرتة يف
عن جودشتاين إل آر يقوله ما إن الصدد. هذا يف بذاتها واضحة واملعرفة» «املنطق
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من الرياضيات» «أصول كتاب «يمثل — الرياضيات» «أصول كتاب مضمون بعض
عىل القائمة املتشعبة األنماط نظرية مفهوم إن الفكري؛ اإلنجاز يف قمة النواحي بعض
يف املؤلفات كل مستوى عىل املفاهيم وأذكى أدق من خصوًصا لالختزال القابلية بديهية
راسل «مجلد كتاب يف الرياضيات»، أصول كتاب بعد («ما والرياضيات» املنطق مجال
راسل كتابات بعض عىل ينطبق أن يمكن — ص١٢٨) روبرتس، تأليف من التذكاري»،

فعًال. بالغة إشادة وهذه األهم. الفلسفية
املرء، حياة أثناء يرتفع فهو ثابتًا؛ يكون يكاد شكل له للشهرة البياني الرسم إن
إعالنات نرش عند شديًدا ارتفاًعا يرتفع فإنه الضعف سنوات يف انخفض إذا وحتى
ولكن واحد. جيل ملدة راكًدا ويظل شديًدا انخفاًضا ينخفض ثم التذكارية. والكتب النعي
تُويفِّ املستقبل. أجيال تقدير يف املناسبة مكانته ويجد طويلة مدة بعد االرتفاع إىل يعود
تأثريه وليس — اسمه أن لوحظ وفاته أعقبت التي العقود مدى وعىل ١٩٧٠؛ عام راسل
باملوضوعات يتصل بما إال حاًرضا يكن لم — السابقة الصفحات تعرض كما الحقيقي،
ومساعي واألوصاف، اإلحالة مناقشة يف خصوًصا عمله، يف أساسية كانت التي الفلسفية
هامش إىل الرتاجع هذا أسباب ومن اإلدراك. لنظرية الحديث التاريخ ويف الوجود، تحليل
قاعدة عىل الفيلسوف هذا (ويستعيص لفيتجنشتاين الالحقة الفلسفة أن هو التاريخ
عىل له متحمسون مريدون ظهر مبارشًة وفاته فعقب إليها؛ أرشت التي البياني الرسم
تحظى اآلن أصبحت — عظمتها رغم — كفيلسوف مواهبه ولكن عقود، ثالثة مدى
التحليل؛ يف راسل ألسلوب تماًما مناقًضا أسلوبًا تقدم كانت واعتداًال) رصانًة أكثر بتقدير
ولكن راسل، بأسلوب عملهم يواصلون الفلسفة يف املشتغلني معظم ظلَّ الواقع ففي
ذلك يف الرس ويكمن املعاكس. االنطباع منح مريديه وحماس فيتجنشتاين أفكار شهرة
املريدين: من مذهب تأسيس يف يرغب أو يسعى يكن لم راسل أن عن رايل قاله فيما
فمن املستقل؛ الفلسفي تفكريه منَّا لكلٍّ يكون أن بل أفكاره، نعتنق أال راسل «علَّمنا
أخرى؛ مرة راسل أسلوب أبًدا أحد يتبع ولن راسل أسلوب يتبع اآلن أحد يوجد ال ناحيٍة

راسل.» أسلوب من بيشء يتصف اآلن منَّا كلٌّ أخرى ناحية من ولكن
الكربى لألسئلة جذابة أجوبة يقدمون حني بمريدين املفكرون يحظى عام بوجٍه
متشكًكا راسل كان تبسيًطا). أكثر مظهٍر يف وذلك للحياة، الكربى األسئلة (وهي للفلسفة
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لراسل.2 شخصية صورة :2-5 شكل

الفلسفة»، «مشكالت كتاب خاتمة ويف قوة. بكل إليها يسعى كان أنه مع األجوبة، يف
الفلسفة: قيمة عن متحدثًا راسل كتب

عىل محددة أجوبة عىل الحصول أجل من ليس الفلسفة، دراسة من بد ال
أي صحة من عموًما التيقُن املمكن غري من دام ما تطرحها، التي األسئلة
األسئلة هذه ألن نفسها؛ األسئلة أجل من دراستها من بد ال بل محددة، أجوبة
وتقلل الفكري، التخيل عىل قدرتنا وتثري ممكن، هو ما لكل مداركنا ع توسِّ
العقل ألن ذلك، من واألهم بل التفكُّر؛ أمام العقل يغلق الذي الجازم اليقني من
عىل قادًرا ويصبح الفلسفة، فيه تتفكر الذي الكون لعظمة نظًرا عظيًما يصري

األسمى. الخري يؤلف الذي الكون مع االتحاد ذلك

يف يتفكر كان إذ العظيمة؛ العقول من راسل أن نجد املرء يختاره مقياس بأي
من نادرة قلة جديًدا. طابًعا ومنحها الفلسفة مسار تغيري يف أسهم لقد كثرية. مجاالت
الوصف. بهذا تُوصف أن — نشاطه مجال يف كلٌّ — يمكن التي هي التاريخ شخصيات
إنجاًزا بعضهم ق حقَّ أو بالصدفة مكانتهم هؤالء بعض ق حقَّ الحالة، هذه يف وحتى
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والرش للخري وذلك برينسيب، وجافريلو فليمنج ألكسندر مع الحال هي كما واحًدا، وقتيٍّا
الكتب من كبري بعدٍد بارزة؛ بوسيلٍة املكانة هذه راسل أنجز املقابل، يف لكن التوايل. عىل
شخصية فهو ثَمَّ ومن قارات؛ عدة ويف طويلة، سنوات مدى عىل واملحارضات واملقاالت

وأينشتاين. وداروين ونيوتن أرسطو شأن شأنه ، بحقٍّ ملحمية
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