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1 پیش گفتار

پیش گفتار

فلسـفه می تواند به غایت فنی و پیچیده باشـد، به گونه ای که اصطالح شناسی و طرز 
کار آن معموالً تازه کارها را بترسـاند و حتی برای حرفه ای ها هم دشـوار باشـد. فن 
فلسـفه ماننـد فـن جراحـی نیازمنـد تسـلط بـر پیکـرۀ دانـش اسـت، ولی افـزون بر 
آن نیازمنـد مهـارت و تبحـر در اسـتفاده از ابـزار یـا وسـایل نیـز هسـت. جعبه ابزار 
فیلسوف را می توان مانند مجموعه ای از همین ابزارها در نظر گرفت. اما برخالف 
ابزارهای جراحی یا نجاری، ابزارهای ارائه شده در این متن مفهومی اند - ابزارهایی 
که می توانند برای تحلیل، دسـت کاری و ارزیابی مفاهیم، اسـتدالل ها و نظریه های 

فلسفی استفاده شوند.
این جعبه ابزار می تواند به شـیوه هایی گونا   گون اسـتفاده شـود. کسانی که به دنبال 
دسـتورالعملی بـرای ضروریـات تأمـل فلسـفی اند می تواننـد از اول تـا آخـر آن را 
بخواننـد. می توانـد به عنـوان کتابـی درسـی دربارۀ روش های پایه در فلسـفه یا تفکر 
انتقادی به کار رود. برای خوانندگان عمومی می تواند به عنوان کتابی مرجع استفاده 
شود. فیلسوفان پیشرفته تر نیز می توانند برای یافتن شرح های واضح و زودفهم از 
مفاهیـم و روش هـای کلیـدی در فلسـفه از آن بهره برند. به عبـارت دیگر، هدف این 
کتـاب آن اسـت کـه به مثابـه جعبه آچـار مفهومی عمل کند و هر کسـی، از مبتدی تا 
اسـتادکار، بتوانـد ابـزاری را کـه الزم دارد از آن بیـرون بکشـد؛ در غیر این صورت، 
این ابزارها در مجموعه ای متنوع از متون توزیع شده اند و برای تحصیل آنها نیاز به 

مطالعه ای طوالنی مدت خواهد بود.

پیش گفتار
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در ویراسـت دوم، کتـاب را از شـش بخـش بـه هفـت بخـش گسـترش داده ایم، و ج
در هـر مدخـل به طـور مجـزا بازبینـی و تجدیدنظـر کرده ایم. این بخش هـا از ابزارهای 
اسـتدالل آوری پایـه تـا مفاهیـم و اصـول پیچیـدۀ فلسـفی پیـش می رونـد. ایـن متـن 
دربرگیرندۀ وسایلی برای ارزیابی استدالل ها، قانون های بنیادی، اصول و تمایزهای 

مفهومی است. همچنین با بحثی دربارۀ محدودیت های تفکر فلسفی پایان می یابد.
هـر یـک از ایـن هفـت بخـش دربردارندۀ چند مدخل کوچک اسـت که هر کدام 
حاوی تبیینی از ابزار فلسفی یادشده، مثال هایی از چگونگی به کار بردن آن ابزار و 
راهنمایی درمورد قلمرو و محدودیت های آن است. هر مدخل شامل ارجاع متقابل 
به مدخل های مرتبط دیگر است. همچنین در پایان هر مدخل پیشنهادهایی برای 
مطالعۀ بیشـتر آورده شـده و آنهایی که به ویژه به درد تازه کارها می خورند با عالمت 
ستاره مشخص شده اند. فهرستی از منابع اینترنتی نیز در پایان کتاب موجود است.
تبدیل شـدن به اسـتاد مجسمه سـاز به چیزی بیش از توانایی انتخاب و به کار 
بـردن ابزارهـای آن حرفـه نیازمند اسـت: قریحه، اسـتعداد، تخیل و تمرین نیز الزم 
اسـت. به همین شـکل، هیچ کس با یاد گرفتن نحوۀ اسـتفاده از ابزارهای فلسـفی، 
یک روزه در فن فلسـفه اسـتاد نمی شـود. کاری که این کتاب انجام می دهد عبارت 
است از اینکه شما را به مهارت ها و فنون فراوان مجهز می کند، که این امر باعث 

می شود بهتر فلسفه ورزی کنید.
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