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  *؟چگونه متن فلسفي بخوانيم

  مايكل روسو
  بازگردان و تلخيص: مريم نصر اصفهاني

  : سيده زهرا مبلّغهافزودهايش و اوير

  

خواهد نمي هم امنراه اين .طلبدميتالش زيادي  ،هايدن اين متناست و فهم يدشواركار فلسفي  متون نخواند كه شايد شنيده باشيد

، نسبت ار بيشتريهاي ذهني بسيما را با چالش ،متن فلسفي هر نخواند روشن است كهخوردن است. مثل آب  ،متن فلسفي نبگويد خواند

يان توانيد راه خود را از ممي ،دكار ببنديهاين يادداشت را ب كارهايراهتوانم به شما اطمينان دهم اگر ولي مي كند.مواجه مي به متون روزمره

سخن راه و هماز همكه  جوياني شويددانشآن دسته  از بخت يارتان باشد، شايداگر  . تازهدا كنيدن فلسفي پيوي پيچيده در متهااستدالل

  برند.ميبزرگ در دنبال كردن دانايي و حكمت لذت  فيلسوفانشدن با 

  يدنبراي فهم مطالعه

ن براي ي و خواندودن از چيزبي مطلع برا مطالعه توجه كنيم كهبايد  ،بخوانيم ونهگچ را فلسفي متنقبل از پرداختن به اين بحث كه 

خواندن  يست. مثالًه الزم ننوشتكردن ، تالش زيادي براي درك براي مطلع شدن از چيزي مطالعهدو چيز متفاوت است. در  ،آن فهميدن

 خواهيمميتي اما وق .دهدش ميافزاي اطرافمان. اين نوع مطالعه فقط اطالعات ما را درباره است از همين جنس ايروزنامه هاييادداشت

نها دشوار كه درك آ مطالبي مطالعه مطالعه آسان نخواهد بود.، مسير مبفهمي مكنيان و جهاني كه در آن زندگي ميمچيزي درباره خود

به  ــ اهد بودبيشتر خو مآوريمي ، آنچه به دستمبراي فهم مطلبي تالش كني هرچه بيشتر ،نياز به تالش بيشتري دارد. به طور كلي، است

  ».شودگنج ميسر نمي ،نابرده رنج«قول معروف 

 كه هدف اصليِل؛ بكسب اطالعات فقطت بوده است و نه فلسفه، نه فقط لذ آموختن هدف از به ياد داشته باشيد كه در طول تاريخ انديشه،

حرف به معناي آن نيست كه مثالً از كنيم. البته اين كه در آن زندگي مياست از خودمان و جهاني  ما كمك به گسترش فهم ،ورزيفلسفه

دهد؛ بلكه ماجرا اين افالطون اطالعات مفيدي به ما نمي جمهورينبايد لذت برد يا خواندن  ابن سينا نمط ششم اشارات و تنبيهات نخواند

از معناي ي فهم ما هاافق فلسفي، گسترده شدن بزرگ آثار ةمطالع در درجه دوم اهميت قرار دارند. هدف اصليِ ،اين كاركردهااست كه 

  است. بودن و زيستن
                                                           

 :است كتاب اين دوم فصل ازبرگرداني آزاد  نوشته اين  *
Michael S. Russo (٢٠١٢),  The Problems of Philosophy, Create Space Independent Publishing Platform 
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  نكات مفيد در مطالعه فلسفه

مطالعه آسان و بي  درن فلسفي بايد برخي عادات خود متو ناي عميق است، براي خواندفلسفه در ذات خود مطالعه ةاز آنجا كه مطالع

سرعت و بدون دقت بخوانند و از روي آن عبور كنند. اما اين اند متون درسي را با عادت كرده ن. بسياري از دانشجويادردسر را كنار بگذاريد

به درد مطالعه آثار فالسفه بزرگ  ،هاي درسي مدرسه راه انداخته باشدكتابمكن است كار شما را براي مطالعه گرچه م ،سبك تندخواني

  چگونه در مطالعه، عميق باشيم: نمي خورد.

دارند كه نيازمند مطالعه آهسته و دقيق است. شما بايد مزه  پرمايه و مغزياي هنوشته ،يلسوفانف بيشترتقريباً  .چشيدن مزه .١

نيد فلسفه را يد، آهسته آهسته تشخيص دهيد. سعي كشچذاي بسيار لذيذ را ميغطور كه مزه يك هاي آنها را همانانديشه

عميق براي  :هستيدخاص  يغذاي خوردندر يك رستوران خاص مشغول گويي بخوانيد كه  اينينهأبا همان طم و طورهمان

وقت بگذاريد و سعي كنيد منظور نويسنده را بفهميد. ممكن است مجبور شويد بخشي از متن  ،خوانيداي كه ميهر جمله يدنفهم

 را چندين بار بخوانيد تا منظور آن را متوجه شويد.

نوشته  )Sickness Unto Death( گكتاب بيماري به سوي مراين بخش از پاراگراف ابتدايي  ،مطلببراي روشن شدن 

  :بخوانيد با همان عادت هميشگي را  اردركگيكي

  

 

اي است كه خود را به نفس خويش نفس است. اما نفس چيست؟ نفس رابطهانسان روح است، اما روح چيست؟ روح 
سازد؛ نفس رابطه نيست هاي خويش مربوط ميكند. يا همان چيزي در رابطه است كه رابطه خود را با نقشمربوط مي

ودان، آزادي و كند. انسان، همنهاد (سنتز) بيكران و كرانمند، فاني و جابلكه رابطه خود را با نفس خويش مربوط مي
  ضرورت است. به طور خالصه يك نهاد است. همنهاد رابطه بين دو عامل  است. انسان از اين ديدگاه هنوز نفس نيست.

در رابطه ميان دو رابطه، عاملي سوم و به مثابه يگانگي سلبي است، و آن دو خود را به رابطه و در رابطه با رابطه، 
عكس است كه هرگاه انسان جان پنداشته شود، ميان جان و تن برقرار است. اگر به ايكنند، اين همان رابطهمربوط مي

  رابطه، خود را با نفس خويش مربوط سازد، در اين صورت رابطه، عامل سوم ايجابي است، و اين همان نفس است. 

يركگارد، ترجمه رويا منجمي، ي، نوشته سورن ابيه كشرح روانشناسانه مسيحي براي پارسايي و دينداريبيماري به سوي مرگ؛  

 ١٣٧٦ نشر پرسش
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 ةيوه نگارش پيچيدش ه سببسياليسم بخوانيد ممكن است بچيزي متوجه شديد؟ اگر قرار باشد اين متن را در كالس اگزيستان

جلوي نااميدي را از خواندن آن منصرف شويد. چگونه بايد  ،دوم بنديدن به كالفه شويد. ممكن است حتي پيش از رس اردركگيكي

  ها چند پيشنهاد مهم است تا با متن، بهتر مواجه شويم:اينهاي پيچيده اي مثل اين مواجه مي شويد؟ وقتي با متن بگيريد

ن اندازه كه شما يهم ،ا خواندمركگارد ريكي بيماري به سوي مرگاولين باري كه كتاب  .بازهم سرعت خود را كم كنيد .٢

 مانند اين دشواريكند). وقتي با متون ركگارد مرا سردرگم مييكي ن آثارايد، حيران شدم (گاهي هنوز هم خوانداحتماالً گيج شده

 ،لوتراين اميد واهي كه ج به ،اين نيست كه از متن عبور كنيم شكامالً طبيعي است. راه حل شدن، شويد، سردرگممواجه مي متن

ميان كه نويسنده تمركز كنيم  يمتن آسانتر خواهد شد. بلكه راه حل اين است كه باز هم سرعت خود را كم كنيم و به روابط

اين است كه بفهميم  ،گيرداز آنها استفاده كرده است. حداقل چيزي كه دستمان را مي بند اصطالحات مختلف در هر جمله و هر

اما  فهم مبهي از اين خواهيد داشت كه  ،چيست نفستعبير كرده است. ممكن است كامالً نفهميد  »نفس« هنسان بركگارد از ايكي

 .كه زياد هم هست است نه فقط كافي ،براي شروع ،تباط است. اينردر ا »سنتزنهاد/هم«و  »رابطه«نفس با 

 

دانشجويان كه  فهم آثار بزرگ فلسفه اين است دشواري اصلييكي از داليل  .معناي واژگان دشوار و تخصصي يدنهمف .٣

شروع يست كافاما اين مشكل، محدود به فلسفه نيست. كنند. احساس درماندگي مي ،و تعابيرِ ناملموس در مواجهه با اصطالحات

بسيار  دايره واژگان دانشجويان، اين روزهاسفانه أخواهيد يافت. مت جديدتعداد زيادي كلمه و تعبير  ؛را بخوانيد سعدي گلستان كنيد

كند. راه حل ساده اين است كه وقتي مشغول دشوارتر ميبراي دانشجويان متون ادبي و فلسفي را  مطالعه امر، همين .محدود است

ان و واژگو  استفاده كنيد فيلسوفانو فرهنگ اصطالحات  عمومي، فلسفي گاناز فرهنگ واژ ،مطالعه آثار اين نويسندگان هستيد

تر گستردهخود را هم  واژگان دايره . به اين ترتيب،يادداشت كنيد مخصوص ترتعابير جديد و خاص هر فيلسوف را در يك دف

  كنيد.مي

پيچيده  ،به تنهايي ،ركگارد هيچ كدام از كلماتيتر است. توجه كنيد كه مثالً در متن كيبرجسته ،در فلسفهواژگان غريب، مشكل 

اگر متن ). »رابطه«و  »نفس« (مثل ه او به آنها داده استكلمات و معناي خاصي است ك چينش نامعمولبيشتر در  ،. مشكلنيستند

پانويس و  در ات پيچيدهيا توضيحاتي درباره كلم ،روشن نكرده، كار بردهكه بهرا  خوانيد كه خودش معناي كلماتياي را مينويسنده

  كنيد. كشفمعاني را  ،رجاع به منابع بيرونييا ا ،بايد تالش كنيد با مداقه در بافتارنيامده است،  هاي انتهاي كتابنويس و نمايهپي
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با دقت كنيد، روشي است كه دانشمندان  ةتوانيد خود را مجبور به مطالعهايي كه با آن مييكي از روش .گذاري در متنالمتع .٤

مفاهيم در كار خود  ها واصطالحات مهم، ايده گذارينشاني هاي متفاوت برااند. از شيوهكردهها از آن استفاده ميو محققان سال

  گذاري هستند:ترين شيوه هاي عالمتمتداول هااستفاده كنيد. اين

  ،دشوار هايهخط كشيدن زير كلمات، تعابير يا جمل -

  ،كيد بر اهميت آن قسمتأه يا تيك در حاشيه يك بخش براي تستار ي ماننداستفاده از عالمت -

  ،ردن نكات مهم مورد نظر نويسندههاي مختصر در حاشيه متن براي خالصه كنوشتن يادداشت -

  اند.بوده انگيز، مبهم يا غيرقابل فهمهايي كه چالشتگذاشتن عالمت سوال كنار قسم -

شما روي خط استدالل فيلسوف كمك كند و هنگام مراجعه مجدد به متن يا  ةتواند به تمركز آگاهانگذاري در متن ميعالمت

  !است و امتحان چقدر آسان نيشيرچقدر زندگي زمان امتحان، نشان دهد 

  :ثر بايد به اين نكات توجه كردؤگذاري مبراي عالمت

  از مداد يا ماژيك شبرنگ به جاي خودكار استفاده كنيد. -

  آن آسان باشد. دادن با خطوط ماليم عالمت بزنيد يا بنويسد تا پاك كردن يا تغيير ،در متن -

  بگذاريد. نشانهبسيار مهم  هايقسمت براي فقط خسيس باشيد وگذاري در عالمت -

 عالمتگذاري نكنيد، خاصه اگر متعلق به كتابخانه باشد. ،كتابي كه متعلق به شما نيستدر هرگز  -

  

 .نااميد نشويد، اگر در كم كردن سرعت و بازخواني چندين و چندباره متن، چيزي دستگيرتان نشد .ادامه دهيد خود به تالش .٥

راه بيندازيد. به  فريادو  رد داداركگينيد و درمورد حماقت كيتان را به سمت ديوار پرت كسفهرسد اگر كتاب فلي نميدبه كسي سو

دهد و خود را شرح مي نديشةكه نويسنده ازماني ،متون فلسفي كمي پيش برويد. معموالً ،اين كارها تالش كنيد در متنجاي 

هيد ديد بسياري اخو ،ادامه دهيد بيماري به سوي مرگ نبه خواند شوند. مثالً اگرشوند، بهتر فهميده مييش روشن ميهااستدالل

 شوند.ميتوضيح داده نخست هاي بعداً و در فصل متن، كننده ابتدايات گيجحاز اصطال
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 ،غيرممكن است ،بخوانيد كه بايدنه معنا از متن فلسفي اگر به نظرتان استخراج هرگو .ايرادي ندارد اگر كمي كمك بگيريد .٦

شما در استقالل با ، كار اما اين ،كمك بگيريد استادتانتوانيد از ست براي فهم متن كمك بگيريد. البته هميشه مييپس ضرور

هاي كند ايدهپيداكردن منابع دست دوم است كه به شما كمك مي ،ثرترؤندارد. گزينه متناسب گ زرآثار ب ةخوانندجاي يك 

 .نويسنده را بفهيد

  از اين قرارند: كمك گرفتن،منابع مناسب براي  برخي

اطالعات جانبي و  كهاند منظور در آغاز متون نشسته ها به اينبخوانيد. مقدمه رالف يا مترجم ؤم فراموش نكنيد مقدمه -

  در اختيار خواننده قرار دهند. ياي مفيدزمينه

  ه و بخوانيد.مورد نظر را در آن يافتة تاريخ فلسفه انتخاب كنيد و فصل مربوط به نويسنددوره يك  -

  تري بفهميد.هاي او را در بافتار بزرگكند انديشهمتن به شما كمك مي ةخواندن زندگينامه فكري نويسند -

  كمك خوبي هستند.هم قابل اعتماد  آنالينِ گفتارهايِها و درسيافتن كالس -

  

  مطالعه فلسفه درفهميدن سه سطح 

وظيفه اصلي شما در  ،. در واقعبيرون بكشيد درست معنايي ،فلسفه مهمنه از قطعات چگو ياد بگيريدهاي قبلي اين بود كه هدف از تمرين

يا ( »خالصه كردن«قطعه است. باور داشته باشيد يا نه، اين نوع از  آنيا يافتن نكته اصلي  خالصه كردن رايتالش بخواندن متن فلسفي، 

ها قدري فقط متند؛ اينجا ايكه در مدرسه هم احتماالً تمرين كردههمان مهارتي است نويسي، . خالصهاست مطالعه اصلي بخشن) يتبي

  ند.اشده دشوارتر

ايم. وظيفه واقعي كار عميق و جذابي نكرده ،متن باشدبنيادي ي هااستداللو اصلي متن و بيان اصطالحات  ناگر همه كار ما خواند ،اما

تازه پس  .)كنماز آن ياد مي »سازيروشنفرايند « تعبيرتر است (من با روي متن به منظور كشف معناي عميقپژوهش  ،فلسفه دانشجويِ

توان خوانيم. در واقع، نميتواند وارد سطح ديگري شود كه آن را ارزيابي و بررسي انتقادي متن ميخواننده متن مياز اين مرحله است كه 

كه متن را بارها و بارها نخوانده باشيم و ايم. تا زماني فهميده بدون فهميدن دقيق متن و كشف معناي عميق واژگان، ادعا كرد كه متن را

توانيم متني را نقد كنيم. پس، براي رسيدن به فهم عميق متن، بايد صبور باشيم. هاي معنايي آن را كشف نكرده باشيم، نميپيچ و تاب

يد گام به گام پيش برويم. شكيبايي، راز انديشه فلسفي نبايد زود قضاوت كنيم و نبايد فهم نخستين خودمان را به متن، تحميل كنيم. با

  بگذرانيم:بايد  در مطالعه متن فلسفي سوف شدن، شتاب نكنيد. دست كم، سه گام زير رالراستين است. براي في
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  فلسفي به اين شكل قابل تحليل هستند: يا خواندن متون سه سطح مطالعه

  

  فعاليت  هدف  سطح

  

  تبيين

Explication  

  

  ه چه گفته است؟نويسند

 .نظر نويسنده را بيان كنيد 

  د.ي نويسنده را رسم كنيهااستداللطرح كلي 

 بيان كنيد.ويسنده را به طور خالصه موضع ن  

  

  سازيروشن

Elucidation  

  

  منظور نويسنده چه بوده است؟

 موضع نويسنده را مشخص كنيد و هدف هاداللت  

 دارتباط موضع نويسنده با زمان ما را كشف كني  

  

  بررسي و ارزيابي

Evaluation  

  

  آيا نويسنده بر حق بوده يا خير؟

  ي نويسنده را ارزيابي كنيد.هااستداللقدرت 

  ي نويسنده قابلهااستداللشما  به نظربگوييد 

  .دفاع است يا غير قابل دفاع

  

  

  در مقام تبيين و تشريح خواندن

نگاه كنيد كه بايد با دقت » ناگره گوردي«مثل  ي.  به متن فلسفكنيم مقصود نويسنده را  كشف و فاش كنيمتالش مي يين متن،هنگام تب

از شهر فريگيه اش، ، كشاورزي بود كه سوار بر عرابهگورديوس ع نويسنده روشن شود.تا ماهيت موضِ ،به بخشهاي مختلف تفكيك شود

تا او  منتظر ورود مردي سوار بر عرابه بودند بي فرمانروا مانده بودند و بنا بر گفته يك پيشگو، يه در آن زمان،مردم فريگ گذشت. از قضا،مي

 خداي اصلي او (يا پسرش) براي سپاسگزاري از خدا، عرابه را به معبدبا ورود گورديوس، او فرمانرواي شهر شد.  .را فرامانرواي خود كنند

توانست بگشايد. پيشگويي گفته ها هيچكس نمياين گره را سال. است شد فهميد اين گره چگونه بسته شدهنميشكلي كه به  ،شهر گره زد

فتح آسيا، به فريگيه رسيد و ق.م، اسكندر كبير، در مسير  ٣٣٣بود كه هركه اين گره را بازكند، فرمانرواي آسيا خواهد شد. خالصه، در سال 

طناب را از وسط دو نيم كرد. به با يك ضربه، را جابجا كرد، نشد. تا اينكه شمشيرش را باال برد و  هرچه طنابكوشيد اين گره را باز كند. 

  به اشاره براي از آن پس، تعبير گره گورديان (يا گره گوري در فارسي) ي (گورديان) با شمشير، گشوده شد!!!اين ترتيب، گره گورديوس
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هاي دشوار فلسفي، قرار نيست گره متن را با شما در جايگاه خواننده متن لبتها .رفته استي حل نشدني به كار معماكننده و  گيج يمسئله

توانيد از شود. به جاي شمشير اسكندر، ميهاي معنا، گشوده مي، با خواندن و غور كردن و كشف ظرافتشمشير باز كنيد! گره متن فلسفي

  كارهاي زير استفاده كنيد:راه

  تشريح متن: درسه مرحله 

كند آن را است كه نويسنده تالش مي ديدگاه يا ادعاي اصلي متن ،يك متن )thesis( ةنظري .نظريه نويسنده را بيان كنيد .١

 به يافتن متن،دقيق ابتداي  ةكنند. به عبارت ديگر، مطالعكارشان را در پيشگفتار بيان مي ةنظري بپروراند. نويسندگان معموالً

را به  ارسطو اخالق نيكوماخوسِ كتابِ يا همان مقدمه بخش نخست اگر براي نمونه،كند. يكمك م يا ادعاي اصلي متن نظريه

خيراعلي براي انسان است و به  ،سعادت«يم: گونه صورتبندي كنرا اين در اين كتاب ارسطو ةنظري توانيمدقت بخوانيم، مي

 ي رسيدن بهثروت و دوستي هم برا ،مانند سالمت ،يه ساير خيرهاي دنيوكآيد، در حاليواسطه دستيابي به فضيلت به دست مي

 ».اند، الزمخير اعلي

 

خود را ساخته  ةند كه نويسنده با آنها بناي نظريستهآجرهايي  ،هااستدالل .طرح كلي استدالل نويسنده را بيان كنيد .٢

كند چيزي را به شما تالش ميبراي رسيدن به يك هدف و هر نويسنده  ، كوششي استاستدالل هر ،اشته باشيداست. به ياد د

اصلي  ايدهن نظريه و كند به شما بفروشد، هماچيزي كه تالش مين آيا برسد، كند به آن بفروشد. هدفي كه نويسنده تالش مي

ا كه نويسنده نتواند ب. تا زمانيكندمياش استفاده ابزاري هستند كه نويسنده از آنها براي ارائه نظريه ،هااستداللمتن است. 

 از نظريه خود دفاع كند، آنچه گفته چيزي بيش از اظهار نظر و عقيده شخصي نيست. ،ي محكمهااستدالل

 

يي در هااستداللنويسنده كه با ، همان نظريه يا ايده اصلي موضع نويسنده. موضع نويسنده را به طور خالصه بيان كنيد .٣

بيان كنيد تا نشان دهيد كامالً  تاند موضع نويسنده را به زبان خودشما بتواني كه مهم است بسيار. شده استهمراه دفاع از آن 

 كند.متوجه شده ايد نويسنده له يا عليه چه چيزي استدالل مي

فكر كنيد خبرنگاران از يكي از زنم. مثالي مي چيست،گوييم دقيقا منظورمان براي اينكه روشن شود وقتي از موضع سخن مي

نظر من اعدام اشتباه  به« شايد او پاسخ دهد: »نظر شما درباره مجازات اعدام چيست؟« پرسند:مي نامزدهاي رياست جمهوري 

و دوم به دليل است كه ممكن  (استدالل اول) تر از زندگي در زندان است. نخست به اين دليل كه بسيار پرهزينه (نظريه) است
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تر و احتماالً طوالني، البته اعالم موضع فلسفي». ل دوم)(استدالگناه شود موجب مرگ يك انسان بي ،به اشتباه ،است دولت

  اما هميشه يك نظريه با نوعي از استدالل همراه است. ؛تر از چيزي است كه در اين مثال ديديمپيچيده

  

  سازيروشنخواندن در مقام 

در  كردن رخنهبه معناي  ،ويسندهرف خالصه كردن موضع نيا ايضاح متن است. صِ سازيروشندومين گام در مطالعه يك اثر فلسفي 

 ترِمعناي عميق يدنفهم .برويم تا معاني عميق (كمتر روشن) اثر را بفهميمفراتر كلمات متن  از ظاهرما بايد بتوانيم . هاي او نيستانديشه

از جمله كارهايي  ه است.انداز منحصر به فرد نويسندفسير تا حدي زيادي وابسته به چشمست و اين تهبه نوعي مستلزم تفسير هم  ،متن

  د اينهاست:متن انجام شو سازيروشنكه بايد براي 

ي آن موضع بايد به هاداللتهمه  ،اگر در مورد اهميت موضع نويسنده مطمئن هستيم لوازم.و  هاداللتتشخيص  .١

ها مي انجامد. يه به آنها و لوازم هر انديشه يا نظريه، يعني مفاهيمي كه آن نظرداللتطور كامل از متن استخراج شوند. 

 لكه به شك نيستند ها چيزهاييداللت. آيديتر، يعني پيامدها يا چيزي كه از پذيرفتن آن نظريه، الزم معبارت سادهبه 

شده يا به آنها اشاره شده  موضع نويسنده هستند كه به طور ضمني در متن پيشنهاد ايج منطقيِتن بلكه ،اندواضح بيان شده

شه خودش را بيرون بكشد (حتي ممكن است نسبت به آنها آگاهي ياند يهاتواند همه داللتياي نمسنده. هيچ نوياست

 است.عميق و منتقد اين وظيفه خواننده ها و لوازم هر انديشه، . كشف داللتشته باشد)ندا

ايجي ين ايده را بپذيرم چه نتاگر ا :يدهميشه از خود بپرس ،نيدكمل أموضع نويسنده ت يِهاداللت ةدربار خواهيدميوقتي 

ي هاداللتتوانيد بايد بآثار بزرگ فلسفي، همه در مطالعه ما از جهان) به بار خواهد آورد. (براي خودم، جامعه انساني، فهم 

  .پنهان در موضع نويسنده را كشف كنيد

 

توانند افراد ستند كه ميقي هداراي عم ،اندفلسفي كه در طول زمان باقي ماندهگ زرآثار ب من و متن. رابطهكشف  .٢

 است كه سال ٢٥٠٠بيش از ، افالطون جمهوري براي نمونه،متفاوت و متنوع با سوابق مختلف را مخاطب قرار دهند. 

ن گيرند. ايبسيار از آن بهره ميا مسائل زمان ما بدر رابطه  ،نويسندگان معاصر همخوانندگان فراواني داشته و تا امروز 

كنند كه هايي درمورد شرايط بشر اشاره ميبينشبه زيرا اين آثار معموالً  ،آثار بزگ وجود دارد بيشتردر  »قدرت ماندگاري«

 اند.شته شدهفرهنگي است كه در آن نگافراتر از 
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شما  خودِ زندگيِ اب چگونهبينديشيد كه آن اثر، د هميشه يبا ،خوانيداثر يك فيلسوف بزرگ را مي ههمين رو، هنگامي كاز 

چه  ،: اين اثرستاينها ،مدنظر داشته باشيد بايد متون فلسفي هنگام مطالعه كه هاييبرخي از پرسشكند. يدا ميپ نسبت

بهتر درباره شيوه  ؟آموزدچه چيزي به من مي درباره معناي هستي من و جايگاهم در هستي ؟حرفي براي گفتن به من دارد

 مو يك انسان قرن بيست سياسيو ت اجتماعي براي معضال ايجابيراهكار محصَّل و ؟ آيا آموزدچه چيزي به من مي يستنز

 پيِش متنِ از ها رااين ها و ماننداين پرسش كههنگامي  فقط؟ دارد و ارتباط من با او ادخ ةدربار اينكته؟ چه دهدارائه مي

  ايد.ق شدهعمي ةمطالعتوان گفت كه وارد ساحت مي رويتان بپرسيد،

  

  ر مقام ارزيابي و تحليلطالعه دم

 ،سازي)(روشنتر متن منتقل شديد يقمايي عبه اليه معن يين) و(تب دريافتيدكه ادعا و استدالل و هدف نويسنده را از دل متن از اينپس  

از پس از فهم همدالنه متن، . اگر (ارزيابي) گوي نقادانه با نويسندهو  گفت :هستيدمتن فلسفي  ترين بخش مطالعهورود به مهم ةآمادديگر 

، فعال و انتقادي با متنمواجهه ايم. متن را به شكل فعال مطالعه نكرده ،نهست بوده يا رگيريم و نپرسيم آيا ديدگاه نويسنده دمتن فاصله ن

  دو مرحله اصلي دارد:

اند. ههاي چندي هست كه به هم پيوستاستدالل ،اثر فلسفي هر در ي نويسنده.هااستداللبررسي قوت  .١

 ترهمايو برخي كم ترقوي هااستداللاش به كار گرفته است. برخي از اين نظريه پروراندنآنها را براي  متن، نويسنده

 بررسي كنيد.را  متن هاي گوناگونتداللساست كه قوت و ضعف ا فعال و نقاد خواننده ، در جايگاهشما ةوظيف ند.هست

ت انجام سفيلسوف كار خود را در اگر نتايج نويسنده را بپذيريد. داردمي وا استداللي است كه شما را ،استدالل خوب

  ورتاً از مقدماتي كه چيده، بر خواهد آمد.ضر است، داده باشد، نتياجي كه بدست آورده

خود  قابل دفاع است كه نظريه ، در صورتينويسنده عموضِ ع نويسنده قابل دفاع است.ضاوت كنيد آيا موضِق .٢

كه ببينيم موضِع نويسنده، پذيرفتني است يا نه،  اينبراي . كننده، استوار كرده باشدو قانع دالل قويچند است ر پايهب را

پاسخ اين اگر  كنند يا خير؟او را توجيه مي ةنظريواقعا  ،ي نويسندههاتداللاسآيا بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه 

با موضع  چه م.آن را بپذيري مو اگر نه، احتماالً  مايل نيستي ايماالً با موضع نويسنده موافقما احتم ،پرسش مثبت باشد

 ويژهيد، به اموافق يا مخالفبا موضِع او يح دهيد چرا توض بايد بتوانيد به روشني، ف، چه مخالفق باشيدنويسنده موا

  و چرا. هاينگونه نبود يكو كدام است هبايد نشان دهيد كدام استدالل به نظر شما متقاعد كننده آمد


