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 هایِ نبشتنِ فلسفیچالش 

آموختنِ فلسفه ورزیست.  ،هدف مشق های شما در کالس فلسفه

اما فلسفه چیست و چگونه بایستی فلسفید؟ پاسخ بغرنج است. فالسفه 

می خوانیمش برانگیخته « سش اساسیپر»اغلب با تلنگر آنچه ما 

شوند، پرسش های مثل اینکه: چگونه باید زندگی کنیم؟ جبر است  می

ه اختیار؟ چگونه چیزی را می دانیم؟ حقیقت چیست؟ در حالیکیا 

ی پرسش های درخورِ فلسفی و نه  فالسفه بین خودشان نه بر گستره

بر روش های شایسته ی پاسخگویی به آنها اتفاق نظر دارند؛ اما بر این 

قول متفقند که محضِ ابرازِ نظرِ شخصی در موضوعات جنجالی مانند 

نیست. در عوض ایشان بر این شیوه اصرار دارند  لسفه ورزیاین ها، ف

پاسخ هایی و سپس  را روشن کردپرسش  بایستی ابتدا اصلِ مطلبِ که

 دارند را مهیا کنیم.براهین روشن و ساختارمندِ منطقی  که

یک برهان آرمانی فلسفی بایستی خواننده را توسط گام های 

نتیجه ای غیر بدیهی دیهی به بو انکارنشدنی از مقدمات درست  منطقیِ

ش می کند نادرستی است که تال برهانِ منفی خدشه ای کند. رهنمون

دهد؛ و اگر به موفقیت انجامد  یا برهان را نشان یک ادعا، ایده

مثبت برآنست تا  گوییم که آن را ابطال کرده است. یک برهان می

اراده ی  را پشتیبانی کند، مانند این دیدگاه که آزادی یا یک ادعا یا ایده

 بخوریم.نبایستی حیوانات را هرگز  وجود دارد یا این نگرش کهمطلق 

آرمانی برای پرسش های اساسی بسیار دشوارند و  اقامه ی براهین مثبتِ

بنابراین فالسفه تمایل دارند صورتبندی و نقد چنین براهینی را با طرح 

در وهله ی نخست، تصنعی یا سخت و بحث پرسش های دیگری که 

چنین پرسش هایی نیز فالسفه را  به نظر می رسند پایان برند. گیرانه

، ]کافی پیرامون این پرسش ها[ برمی انگیزند، چرا که پس از کنکاش

ط و روشنگرِ آنها به نظر از لحاظ منطقی به پرسش های اساسی مرتب

تالش برای پاسخگویی به پرسش های اساسی  مثال، حینِ برای. می رسند

السفه خود را درگیر بحث پیرامون اینچنین سواالتی می شده، ف یاد

 یابند )به ترتیب(: چه هنگام از حیث اخالقی موجه است که کسی را

؟ علت چیست؟ آیا می دانم که من زیر واگن برقیِ روان پرتاب کنیم

دست دارم؟ آیا جهانی خارجی هست؟ هرچند بحث پیرامون چنین 

ع فایده به نظر برسد، اما اقنا پرسش هایی ممکن است ابلهانه یا بی

کشف و تشریح اینکه آن ها  نخست فلسفی اغلب برخاسته است از،

، برساختن و ای اساسی ارتباط منطقی دارند و سپسچگونه به پرسش ه

از براهین فلسفی برای پاسخگویی به آن ها در جای خود.  پشتیبانی

 ود.فلسفه ی خوب با گام های معتدل، دقیق و روشن پیش می ر

 

 سازمان دادن یک مقاله ی فلسفی

هینی ها یا برا عموما از شما می خواهند که ایده  مشق های فلسفی

یلسوف دیگری ارائه یا برهانی که توسط ف را در نظر آورید، اغلب ایده

ا غلط باشد(. با ادعایی است که ممکن است درست ی شده است )ایده

شما خواسته شود که یک یا برهانی، ممکن است از  داشتن چنین ایده

ها انجام دهید: آن را شرح دهید، برهانی در کاراز این  یا چند تا

بر آن وارد کنید، در مقابل  پشتیبانی از آن ارائه کنید، خدشه ای

ای از آن دفاع کنید، برهان های له یا علیه آن را ارزیابی کنید،  خدشه

 ده یا برهاندر پی دارد، مشخص کنید آیا ای بحث کنید چه نتایجی

معنا که اگر من آن برهان یا را به آن ملزم می کند )به این  ی، مادیگر

 ی عقالنی ملزم هستم که این ایده آیا به شیوه ایده ی دیگر را برگرفتم،

به این دلیل که آن دیگر را پذیرفته ام؟(، یا مشخص  ؛یا برهان را بپذیرم

ت سازگار با این انند به صورکنید که آیا نگرش های دیگری می تو

ه به انجام کدام یک از این کارها برگرفته شوند؟ مهم نیست ک ایده

 یستی به صورت نرمال چنین اقتضائاتشده اید، مقاله ی شما با گماشته

 ساختاری را برآورده کند:

 

 ی  ایده. ی خود آغاز کنید با صورتبندی دقیق ایده

ای که  ، بگونهکنیدخود را به شکل کوتاه و روشن در مقدمه ابراز 

دستیابی به چه چیزیست. تند و  اننده بفهمد که مقاله ی شما درصددخو

شدن از موضوع آن را بیان کنید. برای مثال تالش  و پال پرت بدون

 یک روایت مفصل تاریخی ارائه کنید. ایده نکنید تا برهان خود را حینِ

مشق به آنها هایی باشد که در  ما نبایستی مشابه هیچیک از ایدهی ش

اشاره شده است، گرچه در بعضی موارد پذیرفتنی است که اینگونه 

 باشد.
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 نمونه ی نبشته ی خوب

یک فلسفی نویس ماهر بود که به چنین مشقی دچار  آسیه

 شد:

 برهان اسمیت مبنی بر جبر انسان را ارزیابی کنید.

قبل از آغاز نوشتن، به این نتیجه رسید که برهان  آسی

چراکه از ابهام بهره می  ،اسمیت نهایتا به شکست می انجامد

 این جمله آغاز کرد: جوید. بنابراین مقاله ی خود را با

اده را آزادی ار در ردِدر این مقاله، من برآنم تا برهان اسمیت 

 از ابهام ابطال کنم. با نشان دادن بهره گیری او

این بود که برهان اسمیت معتبر نیست  آسیپس ایده ی 

و او ایده ی خود را به روشنی در آغار مقاله اش  -چون مبهم است 

درباره ی درستی یا نادرستی این  براز کرد. توجه کنید که آسیا

اظهارنظری نکرد؛ چراکه حتی  ،آزادی اراده نداردایده که آدمی 

، هنوز محتمل است که واقعا باشد ادرسترهان اسمیت ناگر ب

 آدمی آزادی اراده نداشته باشد.
____________________________________ 

 

 

  واژه های تکنیکی یا مبهمی را که در ایده یا برهان

برای خواننده ی  شما بایستی خود به کار برده اید تعریف کنید.

خود هرگونه واژه ی ویژه یا مبهم را که در ایده ی خود به کار برده اید 

 تعریف کنید. بگونه ای بنویسید که برای دانشجویی که درس هایی در

به . )فهمیدنی باشیدبه روشنی ، فلسفه گذرانده ولی نه این درس خاص را

هرگاه که می خواهید تصمیم بگیرید  ،این خواننده ی خیالی بیاندیشید

نوشتار خود را از  یستی سر یک موضوع بحث کنید یا کالنِچقدر با

 حیث روشنی بررسی کنید.(

 

  و بپرورانید[اگر الزم شد ایده ی خود را برانگیزید[ 

)یعنی برای خواننده تشریح کنید که چرا بایستی آن را جدی 

به ویژه در مشق های طوالنی  شما نیازمند چنین کاری هستید، بگیرد(.

تر، هنگامی که روشن نیست چرا یک خواننده بایستی درستیِ ادعایی 

 بداند. ]یا تاثیرگذار[مهم  ،مستدل می کنید ]اکنون[را که 

 

 

 ح دهید که چگونه قرار است در به روشنی شر

 در مثال باال، ایده ی آسی از ایده ی خود استدالل کنید. پشتیبانی

پیش خواهد خود بگونه ای ابراز شد که نشان می دهد برهان او چگونه 

پردازند، برای نبه چنین تشریحی می تواند خیلی  رفت. بنابراین آسی

کدام واژگان برهان اسمیت مثال اینقدر که در مقدمه نشان دهد 

چشم  از چنین ابهامییا بیان اینکه چرا گمان می کند دیگران  اند مبهم

 پوشی کرده اند.

 
 را  نقدش کنید برهانی که قرار است اگر الزم است

اگر مشق شما خواسته است که برهان فرد دیگری را  .تشریح کنید

شما بایستی آن برهان را قبل از وارد کردن نقد کنید )مانند مثال باال(، 

نقد خود بر آن تشریح کنید. گاهی تمام کار شما در یک مشق این 

برهان فرد دیگری را شرح دهید، به جای اینکه برهانی برای است که 

ایده ی خود ارائه دهید. گرچه در مقاله های فلسفی همیشه این توقع از 

هید که به تمامی مال شما نمی رود که برهان یا نظریه ای ارائه د

، اما شما باید تمرین تفلسف کنید. به این معنی که شما خودتان است

به زبان خود و برطبق آنچه خود از گام های استدالل  بایستی برهان را

برهان نویسنده  منطقیِ شما بایستی ساختار دقیقِ فهمیده اید بیان کنید.

تان باشد که این ساختار ممکن است حواسرا به روشنی فهمیده باشید )

تالش نکنید که  بیان نشده باشد(. نبشته شده برهانِ به روشنی حینِ

به این شیوه که همه  ،نش گسترده ی خود متاثر کنیدخواننده را از دا

چیز یا هر چیز که درباره ی آن موضوع می دانید را در مقاله ای یگانه 

شریح کنید که برای به کوتاهی بیان کنید: تنها ریزه کاری هایی را ت

یگانه ضروری است. همچنین  یا خودتان در آن موضوعِ برهان نویسنده

به زبان خود سخن می گویید شیوا و روشن  تان باشد که وقتیحواس

می دهید، باشید و البته هنگامی که برهان یا دیدگاه دیگری را شرح 

 نمی کنید. گرچه خود با آن همدلی
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 نمونه ی نبشته ی بد

مقاله ای نوشت در دفاع  در پاسخ به مشق یادشده، معین الدین

 آزادانه یِ آگاهی او از تصمیم هایِیِ از آزادی اراده، بر پایه 

روزمره ی خود. نتیجه ای که او گرفت این بود که برهان اسمیت 

)که تنها در پایان مقاله به آن اشاره کرد و شرحی از آن ارائه 

د آزادی اراده وجو ]واقعا[که  اد( بایستی نادرست باشد، چراند

 دارد.

اسمیت که او برهان  کردن این کاستی با گوشزد استاد معین

بازنویسی کند. اینجا  از او خواست که مقاله اش رارا شرح نداده، 

 را می بینیم: ای از بازنبشتِ نه چندان دلچسبِ معین گزیده

جبر  حال که درستیِ»می گوید  9اسمیت در صفحه ی ... 

علی و معلولی بوسیله ی برهان حذف برقرار شده است، بایستی به 

اسمیت پس از آن می گوید که منشأ « اثبات ناسازگاری بپردازیم.

کردار یک کننده رویدادهاییست که پیش از تولد او رخ داده 

فردی رخ دهد، آن نمی تواند است. اگر رویدادی قبل از تولد 

ابراین ناسازگاری درست است. در ی انتخاب او باشد. بن نتیجه

 ... اسمیت به خدشه ای اشاره دارد که 01صفحه ی 

رهان اسمیت را تجزیه و تحلیل ب به خوبی منطقِ معین

کند ) درخور یک مقاله ی فلسفی(، بلکه به جای آن گزارشی  نمی

آنگونه که در متن به  ]هم تازه آن[از آنچه اسمیت بیان کرده و 

در  نظر می رسد، ارائه می دهد )درخور یک کتاب گزارشی(.

از اسمیت نقل قول مستقیم می کند در  جمله ی نخست، معین

حالیکه نیازی به این گونه کار نیست. همچنین او هیچ شرحی بر 

افزاید بگونه ای که  جمله ی اسمیت یا واژگان تکنیکی او نمی

 در جمله ی دوم، معین فهمیده است. را واقعاا آن ه نشان دهد معین

در جمله ی   آن دنبال می کند. تنها متن اسمیت را با بازگوییِ

( به سادگی اسمیت را 0احتماال تالش می کند تا: ) سوم، معین

( 3( ادعای اسمیت را بازگویی و تایید کند یا )2بازخوانی کند یا )

بهم می ماند که ننده ماما برای خوا -دیدگاه خود را بیان کند 

می پندارد و اینکه دیدگاه خود دیدگاه اسمیت را چگونه معین 

 چیست. معین
____________________________________ 

 

  .برهانی برای پشتیبانی از ایده ی خود ارائه دهید

برای برساختن قوی ترین  تمرکز اصلی مقاله ی شما اینجاست.

نکنید که برهان خود  فرونگذارید و تالشبرهانِ شدنی، هیچ گامی را 

را نپذیرد. آن را بر پایه ی مقدمه ای برسازید که خواننده ممکن است 

اگر ادعایی را به کار می برید که خواننده ممکن است درباره ی آن 

مشکوک باشد، آنگاه شما باید به خواننده دالیل متقاعدکننده ای برای 

موثرتر خواهد بود اگر برهان یگانه ای د. همیشه یپذیرش آن ارائه کن

تا اینکه  ،را به کار برده و تا آنجا که می توانید آن را قانع کننده سازید

بیش از یک برهان اما با پشتیانی کمتر ارائه دهید، بنابراین از شیوه ی 

پرهیز کنید. در ارائه ی  یا همین ارائه ی چند برهانِ سست« رگباری»

به کار برده و دقیقا آنچه را که یح و سرراست برهان خود، زبانی صر

ارائه ی مثال یا  هبکه ممکن است  ید. چه بسامنظورتان است بگوی

شرح پیچیدگی ها بپردازید، اما با این وجود تا آنجا که می شود گفتار 

خواننده را گیج  ،واژگان یا داده های غیر ضروری -خود را کوتاه کنید 

 و پرت و پال می کنند.

 
 ای تقویت برهان خود، خدشه های ممکن به آن بر

در بیشتر مشق های  را پیش بینی کرده و به آن ها پاسخ گویید.

برهان اصلی شما کار فلسفی، این بخش ضروری مقاله ی شماست؛ این 

ننده تر می سازد. هنگامی که را پشتیبانی کرده و آن را متقاعدک

ا دالیلی برای اینکه بتوان آن رای را ارائه می کنید، باید دلیل یا  خدشه

به سادگیِ  ،ی درخورِ یک ایدهدرست انگاشت ارائه کنید؛ خدشه 

 نقیض آن نیست.
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 نمونه نبشته ی خوب

بیان  نتیجه ی آن را به کوتاهی بعد از ارائه ی برهانش، آسی

 و خدشه ای بر آن وارد کرد:

برهان اسمیت به روشنی نشان  بازسازیِهمانگونه که در 

)به معنی بی علت( آنچنانکه در مقدمه ی اول « آزاد»دادم، واژه ی 

بایستی متفاوت از همان واژه )به معنی رها(  ،او به کار می رود

در غیر این  -تفسیر شود  ،وقتی در مقدمه ی سوم به کار می برد

ا در این صورت یکی از مقدمات به شدت ناخوشایند است. ام

 منطقی درستی ندارد. صورت برهان اسمیت ساختارِ

ممکن است خدشه شود که من برهان اسمیت را به بدی 

. من تنها می توانم یک تفسیر دیگر برای برهان تفسیر کرده ام

اما  ،اسمیت بیابم. این تفسیر دو مقدمه ی اول اسمیت را دارد

 ... مقدمه ی سوم آن متفاوت است

می تواند اینگونه به خدشه ی خود انگاشته اش پاسخ  آسی

گوید که نشان بدهد برهان اسمیت از کاستی های دیگری رنج 

مان اگر که به شیوه ای که از خدشه بر می آید ساز ؛خواهد برد

 ی ناخوشایند می شود.امقدمه  یابد، یا منجر به تناقض یا
____________________________________ 

 

 ،ستی همیشه قوی ترین خدشه هایی را که می پنداریدیشما با

را سست برمال کرده و به آن ها پاسخ گویید، نه اینکه خدشه هایی 

ساخته و ارائه کنید که قانع کننده نیستند و پاسخ گویی به آن ها خود 

به آن اقرار  نید به خدشه ای پاسخ قاطع بدهید،آسان است. اگر نمی توا

گونه هم نیست که کرده و به خواننده دالیلی ارائه کنید که بپندارد این

روی نین دالیلی ندارید، بایستی پَساگر چ باشد. خدشه بی برو برگرد

کرده و ایده ی خود را که برایش استدالل می چینید بازنگری کنید. 

این  درست به یک خدشه، اگر نمی توانید پاسخش گویید، گاهی کنشِ

است که مقاله ی خود را از نو آغاز کرده و دیدگاهی مخالف آنچه ابتدا 

آفرینتان باد چنین برگرفته بودید، برگیرید. اگر بر شما چنین رفت، 

 کشف فلسفی ای!

ده ی شیوه نامه هاییست برای رهنمون گاهی مشقی دربرگیرن

ها. آن به به یک یا چند خدشه یِ وارد به ایده ی شما و پاسخ  شدن

عموما، جز در مشق های خیلی کوتاه، یعنی کمتر از سه صفحه ی 

دوخط در میان، شما بایستی این شیوه را حتی اگر بدرستی اشاره ای به 

  آن نشده باشد به شکل تلویحی برگیرید.

 
  به روشنی و با توضیح آنچه می پندارید برهان شما

 به دست داده است،  نتیجه گیری کنید.

 

 چه باید کرد؟

تالش نکنید یک مقاله ی فلسفی را از چرکنویس بنویسید، از 

زمان زیادی داشته  ،مطالببرای گرته ریزی شما باید  :آغاز تا پایان

یک ایده ی ممکن باشید. لحظه ای درباره ی موضوع مقرر بیاندیشید و 

و برهانی زمخت برای آن بیانگارید. اگر برایتان دشوار آمد با نبشتن 

ایده های مناسب آغاز کنید. شما بیشتر این مطالب را  پیش نویسی از

همین کارِ نبشتن به شما کمک می کند بعدا دور خواهید انداخت، اما 

مای کلی هنگامی که آماده اید، ن که مطالب را سراسر بیاندیشید.

ی خود را تهیه کنید. نمای کلی بایستی ایده و برهان شما را به  مقاله

بیشترین روشنی منطقی نشان دهد؛ بهتر است  شکل خالصه شده اما با

شوید برهان خود یک سطر اختصاص دهید. مطمئن  منطقیِ به هر گامِ

 شان را در تنها دو سطر در بر دارد.که آن خدشه های ممکن و پاسخ 

اغلب به موازات پیشبرد نمای کلی، عمیقا در می یابید که بایستی 

ود را بازنگری کنید. ادامه بخش هایی از برهان یا حتی تمام پاسخ خ

 پیش نویس از بخش های پی در پیِ مقاله حین پیش بردنِ دهید به نبشتنِ

نمای کلی، اگر کمکتان می کند. به بازنگری نمای کلی ادامه دهید تا 

هنگامی که برهان خود را سراسر روشن و قانع کننده بیابید. )تالش 

هید؛ اگر نتوانستید کنید که برهان خود را برای فرد دیگری شرح د

بیشتری نیاز دارد!( آنگاه، نخستین نسخه ی  نمای کلی شما به کار

و پیش نویس هایی که [با اقتباس از نمای کلی  ی خود را کامل مقاله

 برهان خود بنویسید. کلیِ ، با تکیه و تمرکز بر روشنی ساختارِ]دارید

نسخه، به بازنگری آن ادامه دهید،  پس از در دست داشتن نخستین

جایگزینی که در ذهن دارید.  با توجه به ساختار برهان و هم واژگانِ

ی روید نگه دارید، تا بتوانید نسخه های خود را همین که پیش م

بلند رفت کنید، اگر دگرگون پنداشتید. مقاله ی خود را بلند پس

بخش هایی از آن را که تا بتوانید  ،بخوانید یا دوستی برایتان بخواند
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نیست و به کار بیشتری نیاز  برهان شما مبهم است یا خشنودکننده

دارد بیابید. پذیرایِ تغییر ذهن و برهان خود در سراسر فرآیند باشید و 

نمای کلی خود را هر چه می کنید به روز نگه دارید. نسخه ی نهایی 

به نهاییِ برهانِ که می توانید از  باشد شما بایستی روشن ترین بیانی

 خود ارائه دهید. یِریزی شده  خوبی گرته

 گواه

برای یک ادعا از استاد فلسفه ی شما، عموما در خواست گواه 

السفه ممکن یعنی درخواست یک برهان یا یک برهان بهتر. هرچند ف

کنند، آنها علمی استفاده  ا تعمیم هایی یافته هااست هرزگاهی از 

و آشفته ی گردآوری گواهی تجربی و استدالل طبق  عموما از کارِ ویژه

 آن ها پرهیز کرده و گستره ی کنکاش های خود را به صندلی دسته دار

خود محدود می کنند. آن یک حکم  ]و احیانا چرخ دار یا االکلنگی[

است؛ درحالیکه گاهی گواهی تجربی از روانشناسی، فیزیک یا  کلی

د به خوبی در برهان های فلسفی به سایر زمینه های تحقیقاتی می توان

از هر زمینه ی دیگری به کار  کار رود. اما اگر شما چنین گواهی

بردید، هرگز گمان نکنید که آن پرسش فلسفی شما را پاسخ می دهد: 

هشیار باشید که به دقت توضیح دهید چرا آن گواه به برهان شما 

مچنین مطمئن مربوط است و دقیقا چه نتیجه ای از آن می گیریم، ه

شما همان  ،شوید که عینا آنچه را دانشمندان خواسته اند به ما بگویند

 را گفته اید.

فالسفه چیزهای زیادی برای بحث دارند، حتی وقتی پرسش های 

تجربی را کنار می نهند. برای مثال، این پرسش که چه گونه ای از 

گواهی تجربی برای پاسخگویی به یک پرسش نیاز است، خود پرسشی 

غیر تجربی است که فالسفه پیرامونش گفتگو می کنند. یا مثال 

این که چگونه ادعاهای مختلف )که  فالسفه اوقات زیادی را پیرامون

ممکن است تجربی باشند( به شکل منطقی به یکدیگر مربوطند سپری 

گفتنی است یک پروژه ی رایج فلسفی نشان دادن این است می کنند. 

که چگونه دو یا چند دیدگاه نمی توانند به شکل سازگار با یکدیگر 

دگاه با یکدیگر برگرفته شوند یا نشان دادن اینکه هرچند آن دو دی

اما ادعای سومی را به دست می دهند که ناخوشایند است.  ،سازگارند

یا  reductioاگر موفقیت آمیز بود، چنین برهانی که به نام 

reductio ad absurdum  )شناخته می شود، نشان )حذفِ یاوه

 می دهد که ما موجه ایم که دست کم یکی از مقدمات را حذف کنیم.

____________________________________ 

 reductioنمونه ای از یک 

آنچه مردم گاهی سوگند شرف یاد می کنند تا  ( 0)مقدمه ی 

 انجام دهند.را که واقعا قصدش را ندارند 

کند که کاری را   اگر شخصی سوگند شرف یاد (2)مقدمه ی 

انجام دهد، آنگاه باید آنچه را سوگند خورده انجام دهد )قاعده ی 

 «(.سوگند مستلزم عمل است»

اگر شخصی قصد انجام کاری را دارد، ممکن  (3مقدمه ی )

 نیست که بتواند کار دیگری انجام دهد )جبر(.

برای انجام کاری که واقعا مردم هرگز  (3و  2نتیجه )از 

 .سوگند شرف یاد نمی کنند ،قصدش را ندارند

اگر  اینجاست که نتیجه با مقدمه ی اول ناسازگاری دارد.

برهان بخواهد منطقا معتبر باشد، معلوم است که هر سه مقدمه 

نمی توانند درست باشند. یک برهان جداگانه نیاز است تا نشان 

 دهد کدام یک از سه مقدمه بایستی حذف شوند.

____________________________________ 

را ندارند؛ ما اغلب  reductioبرهان های فلسفی همیشه شکل 

از چند مقدمه ی پایه آغاز می کنیم که نتیجه ی نهایی ما به آن بستگی 

علمی  بی اینکه آن مقدمات یافته ایدارد. همانگونه که اشاره شد، 

ما  چه از تجارب عادیباشند، بایستی عموما ادعاهایی باشند که 

هر  قع کهدر این تو میق تر؛عدریافت ها از و چه  برگرفته شده اند

بنابراین، برای مثال  موجه باشیم.خواننده ی عاقلی آن ها را بپذیرد 

 قتل غلط»کسی ممکن است برهانی را با این دریافت آغاز کند که 

یا با این تجربه ی عادی که  «است اگر همه چیز به کلی غلط است

 «وقتی به اندازه ی کافی دور می شوند. ،اشیا کوچکتر به نظر می رسند»

هنگامی که شما گردایه ای از مقدمات پایه را ارائه می دهید، بایستی 

و آن  -تان باشد که به مغلطه ی مصادره به مطلوب دچار نشوید حواس

 ،که اگر کسی از پیش از این قرار است که مقدمه ای را به کار برید

در درستی  ،نتیجه ی نهایی را که در صدد اثباتش هستید پذیرفته نباشد

 قدمه به شکل موجهی شک کند.آن م
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___________________________________  

 نمونه ی یک مصادره به مطلوب

 من تجارب دینی دارم. (0مقدمه ی )

خدا  ،اگر کسی تجربه ی دینی داشته باشد (2مقدمه ی )

 وجود دارد.

 نتیجه: خدا وجود دارد.

دو « تجربه ی دینی»از تان باشد که در این برهان، حواس

خوانش جداگانه پنداشتنی است. در خوانش نخست، به معنی 

تجربه ی اصیلِ موجودی ماورائیست. در این خوانش، مقدمه ی 

دوم پسندیدنیست اما مقدمه ی اول مصادره به مطلوب است، 

چراکه خواننده باید از پیش وجود خدا را بیانگارد تا بپندارد که 

به « تجربه ی دینی»کسی تجربه ی دینی دارد. در خوانش دوم، 

معنی تجربه ای ماورائیست. اما در این خوانش، مقدمه ی دوم 

در پایان، برهان منطقا معتبر نیست چراکه  پسندیده نیست.

معنای یکسانی ندارد. اگر در دو مقدمه « تجربه ی دینی»

ی این برهان واژگانش را به دقت تعریف کرده بود،  نویسنده

مشکل پدیدار می شد. ابهام معنایی واژه ها و کاستی آن روشن 

رایجی در براهین فلسفی است و می تواند دیگر کاستی ها را از 

 نظر بپوشاند.
____________________________________ 

از آنجا که آنچه فالسفه درباره ی آن ها سخن می گویند بسیار 

یافت های انتزاعی هستند، دشوار است که از راه تجارب معمولی و در

خود به آنها برسیم. اینجا جاییست که مثال ها ممکن است گواه مفیدی 

باشند. همچنین مثال ها در روشن شدن معنایِ مدنظر از واژه ها 

بهره می جویند و شما نیز  از مثال های فرضی فالسفه بسی یاریگرند.

 در استفاده از آن ها راحت باشید.
___________________________________ 

 خوب از مثال بهره گیریِ

ایده استدالل کند که برای من  می خواهد برای این کیارش

پیش بینی  موجه است عملی را انجام دهم که آنگونه اثرات جانبیِ

. او شده ای دارد که موجه نیستم آن ها به خودیِ خود هدفم باشند

اثرات جانبی »می برد تا هم معنای از مثال هایی به خوبی بهره 

را روشن کند و هم دریافتِ شهودی ما را به ایده « پیش بینی شده

 نزدیک کند: اش

یا وضعیتی  اثرات جانبی پیش بینی شده ی یک عمل، رویداد

اما می داند که  است که شخص هنگامِ کار، هدفش آن نیست

میم می گیرم برای مثال، من تص نتیجه می شود. از کارش (احتماال)

با ماشین به کالس بروم. می دانم  ،که برای صرفه جویی در وقت

یک جای پارک روبروی خانه ام خالی  ،که با برداشتن ماشین

کار من  پیش بینی شده ی خالی اثر جانبیِ پارکِ شود. جایِ می

تنها زودتر رسیدن به مدرسه  است: هدف من نبود، چراکه هدفم

 است.

باره ی تفاوت توجیه پذیری بین دیدگاهم دربرای تبیین 

پذیر، از این مثال فرضی بهره  و اثرات جانبی پیش بینی هدف

بمب افکن است و تصمیم دارد یک یک خلبان  ترومن گیرم: می

کارخانه ی مهمات سازی را منهدم کند. او می داند که کارخانه 

ش را پینفر  0111نزدیک یک بیمارستان است و تلفاتی نزدیک 

. اما انهدام کارخانه خسارت اولیه ای را برای دشمن بینی می کند

چرا که جریان مهمات آنها قطع می شود. این خود  ،به بار می آورد

کمک جنگ  ه پایانو بشده باعث تضعیف روحیه ی دشمن 

، من ادعا می کنم که موجه است. اکنون من کند. عمل ترومن می

خلبان یک بمب  ترومن ورت مساله را تغییر می دهم:کمی ص

افکن است و تصمیم دارد یک کارخانه ی مهمات سازی را منهدم 

ستان است و کند. او می داند که کارخانه نزدیک یک بیمار

. در واقع انهدام کارخانه نفری خواهد بود 0111تلفات حدود 

بهترین راهی است که بتواند اینهمه تلفات به بار آورد و به این 

، عزم دشمن را دارد. چنین تلفات انسانی ین هدفیدلیل است که چن

ورد. آ نزدیک برای جنگ به بار می سست کرده و بنابراین پایانی

)همچنین قطع جریان مهمات اثر جانبی عمل اوست(. من مدعی 

 اصال موجه نیست. عمل ترومنهستم که 

شهودهای اخالقی روشنی به بار  مثال هایی اینچنینی

بتواند مثالی ارائه دهد بگونه ای که ما را قانع  آورند و اگر کیا می

ه عنوان اثر بممکن است که واقعا مبرهن است که چیزی  کند

و نه به مثابه ی هدف، او برهانی خوب برای  جانبی موجه باشد

 ایده اش ارائه کرده است.
____________________________________ 
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مقاله ی فلسفی خود به دوگونه گواه هستند که شما نبایستی در 

کار بریدشان: استدالل نکنید ادعایی درست یا احتماال درست است به 

این دلیل که عده ی زیادی آن را قبول دارند. اکثریت ممکن است اشتباه 

د. کنند و فالسفه خواستار ارائه ی برهان برای هر دیدگاهی هستن

ی گوید استدالل بر مبنای آنچه لغت نامه درباره ی چیزی م دیگر اینکه

تعریف می کند، شما « مطابق واقع بودن»نکنید. اگر لغت نامه صدق را 

نمی توانید آن را به عنوان برهان به کار ببرید که صدق همان تطابق با 

واقعیت است چون یا به لغت نامه به مثابه ی رای اکثریت می نگرید یا 

نمی خواهند گزارشگر کاربرد عمومی می دانید. اما فالسفه آن را 

چه می اندیشند یا  ،درباره ی اینکه صدق چیستبدانند که بیشتر مردم 

که واقعا موضوع از چه قرار است.  دمی انگارند ، آنها می خواهند بدانن

اده از لغت نامه شما را گمراه تان باشد که گاهی استفحواس)همچنین 

چرا که ممکن است معنای تکنیکی یک واژه با معنای عرفی  ،کند می

 آن متفاوت باشد.(

 منابع

در مقاله ی  ی دیگرشما می توانید به راحتی از براهین فالسفه 

قدر آن ها را به خوبی بدانید و هم هم درصورتی که  ،خود بهره ببرید

اگر اندیشیدن فلسفی خود را نکاهید. دوباره گفتنی است که 

را شرح دهید، بایستی با زبان و  یهید برهان شخص دیگرخوا می

واژگان خود و بر طبق فهم روشنی که از گام های منطقی آن به دست 

آورده اید به چنین کاری بپردازید. بسیار مهم است که هنگام تشرح 

برهان فالسفه ی دیگر، آن ها را منصفانه تفسیر کنید. این بدین معنا 

زید، بلکه بدین معنی است که هر بپرهینیست که از نقد آن ها 

انگار قوی ترین برهان ممکن را را بگونه ای تفسیر کنید که  نویسنده

ارائه می دهید. اگر برهان فیلسوفی را  زگاری با آنچه نبشته استدر سا

به روشنی غلط می انگارید، احتماال آن را به خوبی نفهمیده اید. حتی 

تان باشد که از حواسمی رسد،  اگر برهان فیلسوفی درست به نظر

 اختالط آن با برهان های مشابه دیگر بپرهیزید.

شما می توانید برای پرهیز از این مشکالت، خود را با تمرینِ دقیق 

در راستای فهم دقیق گام های برهان  ،و آهسته خواندنِ مقاالت

یاری کنید. هیچ عجیب نیست که برای فهم ریزه کاری های  ،نویسنده

یک مقاله مجبور شوید آن را چندین بار بخوانید، چراکه فلسفه به 

نیافزایید، مطمئن  برای اینکه بر دشواری آنخود دشوار است:  خودیِ

شوید که برهان مقاله ی شما تا آنجا که می شود یا می توانید روشن و 

 ساده فهم باشد.

از شما خواسته شده که برهان یا خدشه ای ارائه دهید و نه  اگر

عموما از برهان یا خدشه ای  اینگونه که حکما از خودتان باشد، شما

بهره می گیرید که در کالس یا مطالعات خود آن را فراگرفته اید. در 

این مورد، تنها کار شما این نیست که برهان را به زبان خود و در 

ر منطقی که به نظرتان می رسد ارائه کنید، بلکه روشن ترین ساختا

بایستی ببینید آیا می توانید پیشنهادی برای تقویت برهان بدهید یا نه. 

ات شاید شما بتوانید دلیلی برای اصالح آن ارائه کنید، یا مالحظ

د چرا شما آن انی از آن ابراز کنید که نشان دهتری در پشتیب عالوه

ید. به دنبال راه هایی باشید که نشان دهد شما برهان را جدا پسندیده ا

 مشغول اندیشه ورزی فلسفی هستید.

 قرارداد ها

مفید و عموما موردنیاز قراردادهای مشخصی فلسفی،  در نبشتنِ

 هستند.

 .اگر هوس نقل قول  از نقل قول مستقیم بپرهیزید

کردید، به اختصار برگزارش کنید و نقل قول را با تشریح منظور 

نویسنده به زبان خودتان ادامه دهید. )مواردی هست که نقل قول 

مستقیم مفید است، مثال هنگامی که شما می خواهید یک ابهام نهفته 

ا ی، شمدر برهان نویسنده را بارز کرده و تفسیر کنید.( هنگام بازگوی

بایستی این کارهای فلسفی را انجام دهد: هرگونه واژه ی مبهم و 

تکنیکی را در متن مرجع تشریح کنید و یادتان باشد که کار شما 

بلکه تبیین برهان اوست. هدفتان این  ،تشریح جمالت نویسنده نیست

باشد که نشان دهید برهان را به خوبی فهمیده اید و تنها آن را با زبانی 

 ر نمی کنید.دیگر تکرا

  از ضمایر شخصی و ملکیِ اول شخص به راحتی

من واژه ی رئالیست را به »عباراتی مثل  استفاده کنید؛ نشانگرها.

آشنایی در روشن کردن چگونگی بهره گیری شما از مفاهیم و ...«  معنی

اکنون من »، ...« من ادعا می کنم که»ادبیات شما مفیدند. عباراتی مثل با 

دومین خدشه ی »،  ...« سه مثال خواهم زد که»، ...« داد کهنشان خواهم 

ابزارهای بسیار ...«  برهان من نشان داد که»یا ...«  من این است که




