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 هبة فهدترجمة: 

غالبًا والذي قد يفزعك كونك طالب جديد عىل هذا العلم هو كتابة أطروحة يف علم الفلسفة أول يشء سرتكز عليه 
كلةة عن مذهب الففعية"  عىل أية حـال مـا سـيوون مقلقـا أكـث هـو أن  2000، "يا إلهي عيل أن أكتب مقاال من 

ن هـم جـدد يف مجـال تفتهي من نص عن الفلسفة دون  أن تصاب باليأس أو اإلرتباك  مـن الصـعب غالبـا عـىل مـ
الفلسفة أن يفهةوا بعض املقاالت التي يطلب مفهم قراءتها، والصعوبات التي مـن املةوـن أن يواجهوهـا غالبـا مـا 
توون نتيجة لعـدم إملـامهم بأسـلوب كتابـة الفالسـفة األكاد�يـة، ويف هـذا الفقـاش القصـ� سـأعرض عليـك بعـض 

سفة أو فصـل مفـه  ولوـن هفـاك تحـذيران، األول: ال تقـرأ وأنـت االقرتاحات التي ستساعدك يف فهم مقال عن الفل
ٍ  عىل أريوة أو يير، ألنك عىل األرج  ستط  يف الفوم، اانيا: عليك ان تقرأ املقال أكث من مرة  آسف ولوـن  مستل

حٍ املشـاهدة ك� قال يل أستاذ األفالم القديم إحدى املرات: "إذا كان الفيلم ال يستحٍ املشاهدة مرت� فهو ال يست
 مرة واحدة" 

وجزء من ععوبة اعتيادك عىل القراءة يف مجال الفلسفة هو أن األساليب التي ستواجهها ستوون متتلفة تاًما ع� 
أنت معتاد عليه، وتتتلف األساليب حسب الجةهور املتاطب (هل املقال موجه للعل�ني�، أم للفالسـفة، أم ملهـن 

(هل أنت تقرأ مقاال إنجليزيا مرتج� من اللطة اليونانية؟)، وحتى القرن الذي عـدر  أخرى الخ   ) هل املقال مرتجم
فيه هذا العةل يثار عىل كفاءة قراءتك، وأفف إ  ذلك أن للةدرسة الفورية التي أت مفها الواتـب تـأا�ا كبـ�ا يف 

لفهايـة سـتظهر لـك شتصـية طريقة عرض العةل (هل الفيلسفوف من مدرسة فورية تحليليـة، أم تقليديـة)، ويف ا
الواتب وأسلوبة من خالل كتابته، ولذلك بالرغم من أن كل األطروحات عـن علـم الفلسـفة تهـدف إلقفـاع القـارئ 

 بفورة معيفة أو بأخرى فإن طرق الواتب يف إيصال أفواره تتتلف كث�ًا 

ة املحـدودة تفةيـة مهـارة القـراءة يتطلب وجود العبارات املعقدة، أو الجةل املركبة، والقضـايا الشـائوة مـع التـرب 
 الفعالة  ولتفادي املزيد من اللط  إليك بعض الفصائ  حول كيفية فهم أطروحات علم الفلسفة بشول أفضل:

 أوال: اإلستيعاب

يف البداية اقرأ املقال قراءة ييعة من أجل أن تفهم الفورة الرئيسية التي يحاول الواتب أن يوعلها  انتبه للعفـوان 
ييس والعفاوين الفرعية ألنها ستوفر لك معلومات عن املحور الرئييس (العفوان مثال يعطيك فوـرة عـن املقـال)، الرئ

انتبه للفقرات االستهاللية ألن الوتاب أحيانا يعرفون فيها ملتصات ونظرة عامة عن األطروحة (عـىل سـبيل املثـال 
تـوى األطروحـة (مـا هـي القضـية التـي تتفاولهـا "يف هذه األطروحة سففاقش موفـوع   ") أو أنهـم سيعرفـون مح

األطروحة وماهو األمر الذي تفاقشه أو حتى ملن هي موجهه)، ولتصل للتالعة عليك أن تدون املالحظات حول مـا 



يريد الواتب أن يقفعك به  فع تحته خطا أو علّم عليه (باعتباره نستتك التاعة وليس نسـتة املوتبـة) حـاول أن 
لوبك التاص عىل ورقة خارجية واآلن عد إ  بداية األطروحة بعدما فهةت التالعـة وحـاول أن توتب التالعة بأس

تعرف كيف كيف يقوم الواتب بطرحها       بعفى آخر فور يف تحـدي أن عـىل وشـك أن تعيـد قـراءة روايـة لطـز 
و كفت قادرا عىل األرج  أن جر�ة قتل، إنه من املةتع أن تحاول اكتشاف من القاتل وأنت ترى األدلة هفا وهفاك، 

توتشف بعضها ولون األخرى استعصت عليك، واآلن بعد أن علةت من هو املجـرم سـيوون مـن املةتـع أن تعـود 
لتفظر يف األدلة التي ل تفتبه وكيف أنها تفيض إ  تلـك الفتيجـة  ( اتبـاع هـذه الطريقـة هـي أحـد أسـباب كرهـي 

 تديل بأدلة كافية والقاتل يظهر فق  يف آخر خةس عـفحات ولـذلك أغلـب لروايات أغااا كرستي ألنه بدا يل أنها ال
مايف الرواية ال �ت للفهاية بصلة وبالطبع أنا أبالغ يف رأيي عن كتابتها ولوفوم فهةتم ما أقصد، فلـيس مـن املةتـع 

ر ذلـك عفـد أن تقرأ شيئا أو أن تشـاهد فـيل� وتظهـر الشتصـية يف الفهايـة بـدون أي مقـدمات، وعليـك أن تتـذك
 التتطي  لوتابة مقالك) 

وأافاء قراءتك لول فقرة فإن أول الجةل وآخرها ستزودك غالبا باألفوار الرئيسية لـدى الواتـب وهفـا �وـن لـك أن 
تجد التالعة أو فرفية املوفوع الرئييس أو الفرعي، وعيل أن أوف  بعض هذه املصطلحات: املوفوع يتوـون مـن 

العة، وهذا املوفوع �ون أن يستتدم لدعم فورة أخـرى، والتالعـة هـي مـا يحـاول فرفية واحدة عىل األقل وخ
الواتب أن يقفعك بقبوله، والفرفية هي السبب الذي يعرفه الواتب إلقفاعـك بقبـول تلـك التالعـة  انظـر لهـذه 

؟ "إلنه بإموانـك التـروج الفورة: "كاملوبس إن كولومبيا الربيطانية موان رائع لإلقامة" ملاذا؟ "إلنها موان آمن" ملاذا
وامليش يف وقت متأخر من الليل وأن ترتك مفزلك مفتوًحا"  العبارة األو  هي التالعـة التـي أحـاول أن أقفعـك بهـا 
(بالرغم من أنه كان بإموا  أن أفعه بول بساطة يف نهايـة املوفـوع)، وبعـد كـل سـثال "ملـاذا" تـأت الفرفـية أو 

ها أو أبرر خالعتي  و�وففي بعد ذلـك اسـتتدام هـذا املوفـوع ألحـاول أن أقفعـك السبب أو الفورة التي أدافع ب
باإلنتقال إ  كاملوبس، وبذلك يصب  موفوع كاملوبس كةوان رائع لإلقامة عفوانا فرعيا للتالعة وهي أنـه عليـك 

يوون محـض رأي  فـإذا أن تفتقل إليها  ومن املهم يف الواقع أن يدعم الواتب خالعته بالرباه� وإال مـا سـيقوله سـ
قلت: " أن الرعاية الصحية الشاملة يشء جيد"، فعفدها كل ما �وفك فعله هـو أن تبتسـم فحسـب أو تقـول شـيئا 
مثل: "هذا رائع" ألنفي ل أفف شيئا أكث من عبارة بسيطة ع� أعتقده، وأعطيتـك فوـرة غـ� مدعومـة  وإذن مـن 

نفي ل أدعم رأيي بالرباه�، وال تدري ماذا �وفـك أن تسـتفتج مفـه  املةون أن تتفٍ معي عىل الفورة أو العوس أل 
فإن عيل أن أدعم موقفي قبل أن تحدد أنت ما إذا كان عليـك أن تقبـل مـوقفي مفطقيـا أو أن ترفضـه  حتـى وإن 

هذا ال  كفت تتفٍ مع رأيي، فإنك ال تريد الترسع يف الحوم ألنك ال تعلم ما إذا كفت ستتفٍ مع برهفتي لألمر، ألن
يقل أهةية عن قبول وجهة نظري  إليك هذا املثال، عفدما أقـول: "أظـن أن عقوبـة اإلعـدام أمـر خـاطئ" سـتقول: 
"أوافقك الرأي" وعفدها سأقول: "أظن أن عقوبة اإلعدام أمر خاطئ ألن أولئـك القتلـة يسـتحقون التعـذيب بـب ء 

ت يل بظهر املصدوم من اعتقادي وعىل األرج  أنـك عوفا عن ذلك"" واآلن ألنك ل تفتظر حتى تسةع برهفتي بدو 
سرتغب يف متالفتي الرأي  �ون للفاس أن يتفقوا عىل بعض األمور ولون ألسباب متتلفـة وبعـض األسـباب جيـده 

، وأنت تعتقد (وهـذا 5ليس  2+2والبعض اآلخر يسء  لفأخذ مثال آخر ييع: نتفٍ أنا وأنت سويا عىل أن مجةوع 
، ولذلك 17ألنه يساوي  5ال يساوي  2+2بيف� أنا أعتقد (وهذا خاطئ) بأن  4ألنه يساوي  5ليس  2+2عحي ) بأن 

فإنه عليك أن تفظر يف كل من الفرفية والفتيجة قبل أن تصـدر حوـ� نهائيـا، انظـر إ  الفقـرات باعتبارهـا فرعـة 
 لواتب  للواتب لعرض موفوع مستقل بعض اليشء، وكل موفوع مستقل يثكد موقفا أكرب ل

ستساعدك الول�ت التي تحدد الفرفية والفتيجة غالبا (ولون ليس دائا) لتفرق ب� األجزاء املتتلفة من املوفـوع، 
وهذه الول�ت التي تحدد أن هفاك برهان (أو فرفية أو دليل أو تربير الخ   ) طرح ليدعم وجهة نظـر (أو نتيجـة) 

الخ    والول�ت التي تحدد وجود نتيجة هي: ومن ام، ووفقا لذلك،  هي: ألن، وبسبب، وإذ أن، ولذلك، وتبعا لذلك
وهوذا، ولذلك السبب، وبالتايل الخ   ، وإذا ل يون هفاك كل�ت تحدد الفوع، وكفت تشـك يف أنـك تقـرأ برهـان أو 

يـد، نتيجة فحاول أن تضع كلةة من اختيارك وانظر هل تص  يف هذا السياق  تـدوين املالحظـات عـىل الهـامش مف



عىل سبيل املثال �وفك وفع بعض الول�ت بجانب كل فقرة تحةل الفورة الرئيسية، ال تضع خطًا تحت كل كلةة، 
ألنه ليس كل ما يوتبه الواتب مهم أومرتب  بالفورة الرئيسية  سيزودك الواتب أو الواتبـة بعلةومـات وتعليقـات 

ريفات املواقة عفدما يعرف الواتب أو الواتبـة مـا يعفيـه استهاللية وتعليقات جانبية شتصية الخ    ابحث عن التع
عفدما يستتدم مصطلحات معيفا، عىل سبيل املثال ( الرعايـة الصـحية الشـاملة تعفـي أن يتلقـى الجةيـع الرعايـة 
الصحية بطض الفظر عن قدرتهم عىل الدفع وعن موان إقامتهم وعن حجم مسثوليتهم أو اسـتحقاقهم اللـوم عـىل 

إلعابة أو املرض)  وانظر في� إذا عرض الواتب الفروقات ب� آراءه وآراء غ�ه مـن الوتـاب، مـثال ( إنـه تسببهم يف ا
من التطأ أن تعتقد أن حالة الطيبوبة املستةرة هي نفسها حالـة الطيبوبـة الدائـة) وكـذلك ابحـث عـن اسـتتدام 

قـال بالديرسـون (وهـذا  1993مـثال يف أفوار الوتاب اآلخرين كدعم أودليل أو كةوقـف يحـاول الواتـب دحضـه ( 
يحتةـل التطــأ والصــواب) أن   ) وبعــد ذلــك حــاول أن تجةــع املوافــيع الرئيســية (الفرفــيات والفتــائج) التــي يف 
األطروحة بأسلوبك التاص  ويوةن التحدي الحقا يف أن تتحٍ من أن ما تظفه أنت الفوـرة الرئيسـية هـو حقـا مـا 

 كان يقصده الواتب  

 حصل:  الحظ ما قد

 أوال: قةت بقراءة ييعة للةقال لتحصل عىل الفورة الرئيسية 

 اانيا: قةت بجةع الفتائج (أو ما تعتقد أنه الفتيجة)

االثا: قةت بإعادة قراءة املقال للحصول عىل املوافيع التي طرحها الواتب أو قام بدحضها يف أطروحته (تـذكر أنـه 
لبا أن يتالف أراء بعض الفـاس أحيانـا محـاوال أن يظهـر سـبب عـدم ليس كل يشء يقوله الواتب مهم، سيحاول غا
 عحة أراء معارفيه، وبالتايل ملاذا أراءه عحيحة

 رابعا: تعلةت هذه األمور (قةت بتدوين بعضها عىل عجل يف الهوامش) ودونتها عىل ورقة خارجية 

ربـا �وفـك رسـم أسـهم ورسـومات  خامسا: تهل وانظر في� اكتسبت  هل اتبعت التعلي�ت يف هـذه األطروحـة؟
بيانية لرتب  ب� متتلف الفقاط، هل فهةت ما قاله الواتب وملاذا قالـه؟ إذا كـان الجـواب ال فـاحزر مـاذا تحتـاج؟ 
نعم يوفك قراءة األطروحة مرة أخرى، وإذا فشل األمر فوجه األسـئلة الجيـدة ألسـتاذك أو زمالئـك  حـاول مـثال أن 

قال الواتب كذا، ولون ل أفهم كيف تتثدي هذه الفورة إ  الفتيجة هذه؟ هـل  34فحة تعيد عياغة السثال: يف ع
 الواتب يقول أن األمر هذا يثدي إ  الفتيجة تلك؟ أم غ� ذلك؟

 عفدما تفهم املقال �ون العودة لتقييةه 

 ثانيا: التقييم

إذن من أجل معرفة املوفوع لففرتض أن لديك فورة مربهفة ع� يريد الواتب أن يقفعك به والسثال اآلن هو: هـل 
نج  الواتب؟ لن يقول أحد أن عليك أن تقبل أو ترفض كل األفوار املطروحـة، فـيةون لـبعض املوافـيع أن تـفج  

وـن سـتجد بعـض املـواطن الضـعيفة وربـا حتى ولو شووت يف بعض فرفياتها، وربا سيعجبك املوفـوع العـام ول
ستظن أن املوفوع يسء وميلء بالعيوب من البداية  عىل أية حال فإنه عليك يف الفهايـة أن تقفـع اآلخـرين باملثـل، 
 ومن أجل أن تفعل ذلك ستحتاج إ  أن تعرف كيف توتب أطروحة يف علم الفلسفة ولون لفتةهل يف فعل ذلك  

ه لتقييم موقف الواتب، أوال: عليك أن تفصل األسباب التـي يشـ� إليهـا الواتـب لـدعم إليك مفهج �وفك أن تتبع 
نتائجة (مثال الفرفيات عن املوفوع) وعليك أن تضع يف ع� االعتبار ما اذا كانت مقبولة مفطقيا أم ال، وهذا يعفي 



قابـل للـدعم بوفـوع فرعـي  أنه باإلفافة إ  األمور األخـرى عليـك أن تتحقـٍ مـ� إذا كـان السـبب أو الفرفـية
استفباطي عحي ، عىل سبيل املثال هل الفرفية ناجحـه ومدعومـة يف موـان آخـر يف موفـوع فرعـي، أو حتـى يف 

 مقال، أو عن طريٍ الواتب نفسة؟ هل املسألة م� يألفه الفاس أم هي مدعومة بأطروحة ومةتثلة للسلطة؟
ال وليس لديك دليل لتثبت أنها غ� مقبول فإن عليـك أن تقبلـه إذا كفت ال تعلم لسبب ما هل الفرفية مقبولة أم 

مثقتا وأن تستةر يف قراءة براه� الواتب األخرى (وهذا واحد من األسباب التي تجعلفا نسةع الفاس يقولـون: مـن 
 أجل التوعل للةوفوع لففرض أن كذا وكذا أمر عحي )

 
ل الفورة مثقتا لتربر كسلك، فقراءة أطروحة معيفة يف موفوع عىل أية حال إذا كفت ال تفهم املوفوع رجاًءا ال تقب

فلسفي يتطلب مفك أحيانا القيام بقراءة مسبقة للحصـول عـىل خلفيـة عـن املوفـوع  وعفـدما يـتولم الواتـب يف 
موفوع شتص آخر هل عليك أن تقرأ املقال األعيل؟ ما هو محتوى الـفص؟ هـل عليـك أن تعتـاد عـىل التفاعـيل 

ذلك املقال؟ تاما مثل ما أن اقحام نفسك يف حديث شتص آخر والفقاش معه غ� الئٍ فإنـه مـن غـ� املوجودة يف 
الالئٍ فوريا أن تعارض أفوار الواتب قبل أن تعرف القصة كامل، ابحث قليال فالبحث ال يقترص فقـ  عـىل مهةـة 

ر جيـدة، و�وفـك أن تجـرب تعقب الوتب الطويلة، �وفك البحث يف موسوعات فلسفية للحصول عىل وجهات نظ
قاموسا فلسفيا ليساعدك عىل معرفة معا  املصطلحات  تستطيع أن تطلب املساعدة من زمالئك أو من أستاذك أو 
غ�هم، والبحث يف هذا املقام هو ببساطة القيام بهةة اكتشاف ما تحتاج أن تعرفه لتتتذ قرارا عائبا بشأن العةل 

الية من تقييةك ستتضةن تحديد علة الفرفية بالفتيجة، باعتباراهـا وايقـة الصـلة، الذي تقوم بتقييةه  التطوة الت
فةصداقية الفرفية يقود ملصداقية الفتيجة  عىل سبيل املثال الفرفية كاآلت: "اليوم مشةس ودافئ"، هذه الفرفـية 

ور بالراحة هـذا اليـوم " بيـف� وايقة الصلة بالفتيجة التالية:"عيل أن أرتدي بفطاال قص�ا وقةيصا ألتجفب عدم الشع
هذه الفرفية: "كل عوائل ريفن سود" تتفاىف مع نفس الفتيجة: " عيل أن أرتدي بفطاال قص�ا وقةيصا ألتجفب عـدم 
الشعور بالراحة هذا اليوم " بعفى آخر أن الفرفيات تت�ىش مع الفتائج عفدما توفر لفـا بعـض األدلـة (أي دليـل") 

يد املوفوع وأجزاءه والتحقٍ من مدى علة الرباه� بالفتيجة عفدها فق  �وفك أن تقـرر لدعم الفتيجة، بعد تحد
ما إذا كان الواتب قد وفر األدلة الوافية لقبول الفتيجة باملفطٍ، وللقيـام بـذلك عليـك اتبـاع مـفهج التفوـ� الفاقـد 

�ة كهذه، ليس بوسـعك القـراءة عـن ولون لألسف ليس التفو� الفاقد شيئا تتعلةه بالقراءة خصوعا يف مقاالت قص
كيفية اكتساب مهارة التفو� الفاقد، فةن أجل أن تتعلم الفلسفة عليك أن تارس الفلسـفة  لقـد وعـلت إ  نهايـة 
أطروحتي القص�ة، وما اقرتحته هو فقـ  التطـوة األو  يف الرحلـة  وربـا توـون أفضـل طريقـة للبـدء يف تطبيـٍ 

 هو أن تترب  بأسلوبك التاص كيف تقرأ أطروحة يف علم الفلسفة؟ التعلي�ت يف هذه األطروحة
 

 

 


