
 

 كيف تكون فيلسوفا

How To Be A Philosopher 

 ايان رافينسيكروفت: يتفلسف عن الفلسفة

 

 What to Wearماذا ترتدي  – 1

مصننن را للمتانننة ال،مالينننة   الم بنننقد تننن  لكننن ن الم بنننق بننن مرمنننن النننناار ان افنننت  الف  نننفة 

والقلينننن منننن الف  نننفة يانننارد المتانننةد فتننن  ياتنننرد الف  نننفة علننن  متننن   ا  لكلفنننة عالينننة  

الف  نننفة علننن  اعمننناق المتانننة تيمنننة لتفنن ل علننن  تننني  ا نننر  م نننن الا النننة  لكنننن وتنن  ياتنننرد 

مننننن الننننناار ان ياترانننن ا علنننن  المتاننننة التنننني لقنننن ر ب ننننكن منا نننن   علنننن      ننننا   فنننننا  

ا  للم بننننق لتاننننارد منننن  الننننروس الفلسننننفيةد الفلسننننفة فنننني   فرفننننا لتاننننارد منننن  ا تيننننار

السننننلمة او علنننن  استننننن الفلسننننفة لقنننن ر فقننننو  ننننلمة المنمنننن  والم،االننننة وال ،ننننة والنننن ليند 

السننننلما  الم ننننك   بلننننا مننننن تنننننن ال،ملنننن ر والنننن ين وال ولننننة و  عتلننننا فنننني  لنننن  الماعننننة 

لنظننننر عنننن ا الف  ننننفة مننننن  ننننقرا  الامينننناق فنننني لننننناتل المسننننا  الفلسننننفيد مننننن الملفننننت ل

Socrates  إلنننن  ابنننني راAbelard  و تنننن  را نننننRussell   تنننن  وا لنننن ا م ننننا ن و  اعننننا

 م  السلما  ال  ي يةد

منننن ا ننن  اسلنننياق الم ينننرل ل فتمننناا  ننن   السنننلما  واس ظمنننة ال ا منننة فننن   ننن رفا بالنننن س  

رااق الكنننافن اسر ننن ا ي  النظامينننة والم بنننق اس يقنننة منننن القمنننيا الفالننني الننننني اللننن ن إلننن 

اللننن ن  وللسنننلما   ا بينننة ت ينننة  ا ينننة العينننا  وانننا   القنانننا د بانننل الم بنننق الر نننمية 

الم  ننن ل م نننن م بنننق سعنننني  نننرل القننن ا لعننن ا   ييفنننة عملينننة لتسنننلين ا تينننار القيننناا بننن اوار 

ينننة مايننننةد لنتنننر  فنننا  القانننايا  ا ننننا  فنننا ا  ننننت ل،ننن   فسننن  ميننناس إلننن  ارلننن اق م بنننق  ظام



 

www.trgma.com 
 2 

م  نننن ل مفرواننننة مننننن لننننعا علنننن  ال،مينننن  فقنننن  لر نننن  فنننني اعنننناال النظننننر فنننني اورال 

 اعتماا  الفلسفيةد

 

 What to Eatماذا تأكل  – 2

ي  ننن الف  ننفة  ننن اانننا  اس امننة لمنناا م ننن    لننعا ا ننرد لكننن فنننا    عننة ت يننة   نن  

د وفنناا ينن   إلنن   ننن  باإل ،لي يننةاس ننن الننننالي  علنن  استننن فنني الفلسننفة الماااننرل المت   ننة 

د اتننننن   ننننين ر الا ينننن  مننننن Peter Singer نيننننر إلنننن  ال تنننن ب ل ننننت لنننن  ير بيتننننر  ننننين ر 

الف  نننفة بنننان ا نننتل   الل ننن ا  مننن  ا  تننني إلننن   ننن   نينننر  مننن  عننن ا  فيننن  سن الل ننن ا فننني 

مصنن ر للنننرولين والمتاننة فنني  فننق ال تننت ولكننن  يصننر علنن  ان الف ا نن  التنني   صننن عليلننا 

ا يفننن ل بك ينننر لكلفنننة ال ي ا نننا د الف ا ننن  التننني  ،نيلنننا مننن ف ب  منننن  لتاننناي  منننن ا نننن الل ننن 

 ال ي ا ا  وفاا امرا  ير مقن  د

 

 What to Drinkماذا نشرب  – 3

   لنننيق لريننن   ولكنننن بصنننرا ة فننننا  افانننلية مملقنننة بنننين الف  نننفة   ننن  الننينننا اس منننر 

والقلنن لد فنننا  عننننارل م ننل رل لنسنن  للكالننن  الرومننا ي بليننني  اس ننننر لقنن   بمننا مانافنننا ان 

فنننني الننيننننا لكمننننن ال قيقننننةد    ان مننننن ي ننننرم الك يننننر مننننن الننيننننا مننننن الم تمننننن ان يكت ننننف 

ان فنننني  John Bigelowيلسنننن   اس ننننترالي  نننن ن بي لنننن   نياتنننن  ال قيقيننننةد وس نننن  الف

الكنننافين لكمنننن ال قيقنننةد بالت  يننن   ا ننن  لعصنننيا ان القلننن ل ال،يننن ل ل،انننن عصنننارلي المارفينننة 

 دلت ف 

 

 What to Readماذا تقرأ  – 4

لكنني لكنن ن فيلسنن فا  ينن ا فا نن  ل تنناأ النن  ان لقننر  الك يننر مننن الفلسننفة ال،ينن لد تنن ر الفيلسنن   

 10,000اريكسننن ن وفننن   نينننر فننني  ينننف لصنننن   نينننرا با ننن  ل تننناأ الننن  منننا يقنننارم  ا ننن ر 

 ننناعة ممار نننة لتصنننن   نينننرا  قيقينننا فننني ماظننن  الم،ننناس د فننني الفلسنننفة  يتانننمن التننن ري  
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وللا يننن  منننن الف  نننفة  –لفاعنننن مننن  الاقننن   الفلسنننفية الاظيمنننةد والمريقنننة اسم نننن للقيننناا بنننال  

 قراقل مؤلفالل دان لق ا ب –في المريقة ال  ي ل 

فننني بانننل ام ينننان منننا ي،ننن  عليننن  مارفتننن  يكننن ن معفينننا فننني  تنننام ممنننن ب نننكن ا نننت نا ي  

ب ينننن ا ننن  عليننن  ان لاننن و علننن  ا ننننا   ولنننن   ب را نننة  لننن  الكتنننامد فننني ماظننن  اس ينننان  

وبننالر   مننن  لنن   مننن اس نن ر ان لكنن ن  مننا ر الاقانن  ف   لننعا   يننر الكنن ا د اتننر  مننا 

ا و نن   ان  تابننا فلسننفيا ااننن  ممنن  و يننر  و اننلة او ا نن   يننر  ينن  بمننا يلفننت ا تنافنن  وا 

 في  الكفاية الر    ا نا و   ليق افان من  لتقر  د

علننن  مننن   ع نننرون  ننننة مانننت ا ت نننر  اعننن اا  نينننرل منننن المانننا   الفلسنننفية والكتيننننا  

لنن   فنني واالننة ال را ننةد يمكننن ان لكنن ن فننا  منن اا مسننلية ومفينن ل  نن اد    ننة مننن المفاننلة 

منننننن ل رينننننر انننننم  ين لفلسنننننفة الاقنننننن   Blackwell Companionالينننننن ب   ينننننن 

 Oxford Dictionary  وتننننننام و ا سننننننف را Samuel Guttenplan يتينننننننن ن 

  وم  نننن عة  ننننتا ف را فنننني Simon Blackburnللفلسننننفة ب ا ننننمة  ننننيم ن ب  نيننننرن 

ا لننن  الاننننان لنفسننن  د Edward Zaltaالفلسنننفة علننن  اس تر نننت منننن ل رينننر ااوارا  التنننا 

 ول لند

 

 What to Think Aboutما الذي عليك ان تفكر به  – 5

عنننن ما  ننننت  الننننا  اماينننا ا نرو ننني ان الفلسنننفة للنننت  بال قيقنننة  وال،منننا  واسلنننياق ال،يننن لد 

 نن اد فنننا  م نناوس  فكريننة  و  لنن  ا نن   يننر م،نن   ابنن اد ا نن  انني  م ننيفنناا اسن ي ف ننني 

تليلنننننة ب ينننننن ان الفيلسننننن   س ينننننتمكن يتننننن  ن بلنننننا ب نننننكن مننننننت د  نننننن الالننننن ا المنياينننننة 

واس تماعينننة لمنننن  ارانننا  صننننة للفلسنننفة   منننا ايانننا الفنننن ن واسام والسيا نننة والتننناري  

وال نننؤون ال الينننةد  ،ننن  فننننا تا منننة معتنننارل إلننن   ننن  منننا  منننن تراقلننني ال  ي نننة: يتفاعنننن فكنننر 

ب نننكن منننت  منن  الني ل  ينننا التم ريننة والالننن ا المارفيننة فننني  Kim Sterelny ننتر لي   نني 

 Susan Hurley  ولقننن    ننن  ان فرلننني Hostile Worldمؤلفننن  بانننن ان عنننال  عننن ا ي 

فننني ب  لنننا  ننن   بانننل اسمننن ر اللامنننة عنننن ااننن   السنننل   الاننن وا ي بانننن ان عننننف و نننا ن 

النظنننر إلننن   Martha Nussbaumناوا اسعننن ا و رينننة التانينننر   منننا للفنننت مار نننا    ننن

ال ييفنننة المايارينننة لننناام فننني  تابلنننا بانننن ان ع النننة لنننارية  وتننن   تننن     ا نننان  لننن فر 
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Jonathan Glover  تنننننام بانننننن ان اس سنننننا ية  لننننناري  ا  تننننني ا نننننت نا ي فننننني القنننننرن 

 الا ريند

 د فننننا  بانننل الف  نننفة يرفاننن ن اس عنننرا  فننني الن نننن الالمننني المتصنننن بم،نننا  افتمنننامل

ان  رابنننة م تنننف  لننناا فاو لفكينننر اعمننن   لننناا  ينننن و ماننن كا فننني بانننل اس ينننان  وبنننين 

الفيننننة واس نننر  لنننن و اسمننن ر م  ننناوية  ولكنلنننا  ننناارا منننا لكننن ن عميقنننةد فننننا  ايانننا بانننل 

الف  نننفة الننناين لم ننن  علنننيل  تننن ل الالننن  ل ر نننة ل،اللننن  يسنننعرون فيلنننا منننن  ظنننامل  الفلسنننفي 

إلنن  م  ننالد و نناارا مننا يقنن ا  لنن  إلنن  لننيق  علنن  تيمننة مننن  العننا د وفنناا اياننا تنن  يننؤا 

 الال  الا  ي،ر  لقلي  د

ا مننا ااف نننني مننا يمكننن لفيلسننن     ينن   ق ننا  ن يقننن ا بنن  بعصنن   م اننن ب  لنن  ي،نننر    يننر 

 Harryفرا كفنننن ر   فننننار  يننننن و مقننننا لناولنننن  مننننن تنننننن  م انننن ب للتفكيننننر الفلسننننفيد 

Frankfurt “و ا لننافنننا  من نن  و ينن  للتفكيننر بلننا  المقالننة ان د  منني  منن    نن   اللننراق 

 او  يت ننننن  Mill مينننننن و   Plato إ تنننننرال لنقننننناع  ننننن   م اننننن ب لننننن  يتناولننننن  اف  ننننن ن

Nietzsche نننن   اللننننراق  يننننف ل ننننعا بمسننننت   مقالتنننن  ن وبمن نننن    ننننر  لنننننيد ولكننننن 

بانننن   ننننن  –فرا كفنننن ر  ان يننننتمكن مننننن لنقيننننة لقلينننن  فلسننننفي فنننني بانننناة اس  مننننن الكلمننننا 

ن  نننقرا  مننن    اللنننراق  ولننن  فننن  لننناري  ماارانننة اللنننراقد لننن  يت منننلنننيق  إن لننناري  الفلسنننفة 

يكنننن ر ننن  الصننن ر مننن   اننن ام اللنننراق: بمانننن    نننر  فاننن   نننقرا  بننن ون لنننفقة الم فلنننين 

ن تننننفقننن  علننن  رواينننة وا ننن ل  باسعتمننناا  .م ا ا فسنننل  علننن  ا لننن  مرا ننن  مارفينننةالنننا  تننن   

با ننن   نننان ا كننن  ر نننا  عصنننر  فقنننو  Delphic Oracleاورا نننن   نننقرا   كننن   للنننة الفننني

 .با   ن عِر   ن  كمت  لكمن في إارا   عمَ   لل 

 

 How to Think About Itكيف تفكر حول الفلسفة 

ب ،ننة  ينن لد فنني  ل عيمنن الننر   الننا  لرينن     المننا ب مكا نن   ي نن  لنن  فنني الفلسننفة ان ل مننن

   يننن اف  بنراعنننة عنننن 6891ف لا اينننة الاننن ال بانننن ان  David Lewisل يفيننن  لننن يق   تنننام

ا مننن عنن ا سمتنننا   مننن  و لننة  ظننر  الفاانن ة بالظننافر  نن    ن فنناا الاننال  لننيق  نن   وا نن  

س   نن  ياتقننن  او بننان نظننرل ال  Paul Churchland  يؤينن  بنن   لرلننلن  لالانن ال د وبملننار

  د89فا ظر م،لة الفلسفة  ير   ب   ليق  فالماتق ا  والر نا  ليست م   الد



 

www.trgma.com 
 5 

علننن  عكننننق الصنننن رل ال ننننا اة  س ي،لننننق الف  نننفة لم،ننننرا لننننناا  اسفكننننار والسنننن،ا د فمننننن 

لتمل ننن  الملنننارل فننني ال كننن  علننن   ممار نننةاسمنننر الصنننا  الا ننن ر علننن   ،نننة  يننن لد ويسنننتل ا 

ب،ننن ارل  عي  المق منننة المنمقينننة و مننن ا   ،نننة يتننن وا بلنننا اس نننتنتاأد  ننني لت صنننن ار نننة لننن

 .عل  الممار ة الممل بة فما علي  اس ان لتآلف م   ،  ف  فة المااي الاظماق

 

 Talk About It اتحدث عنه – 7

عانننن  فرتننننة  Tjinder Singh ينصنننن نا الم  ننننيقي النريمننننا ي الرا نننن  ليا نننن ر  ننننين 

Cornershop  بننن ن   نننرم فالك ننن    علننن  لنننر  ااننن تا نا  منننا  صننن منا م لننن  ينقننن ن  

لننؤون الفلسننفة منن   انن تا   ومنن   صنن م  فنن   نن   د والت نن   ايت ننر   يننتلنن  ال نننام 

د وتنن  امانن   ف  نن ن  يالنن  يقنن ا بال دفويننن و   ننن  فنني عصننر ال نننامو ننيلة را اننة للنقنناق 

ا  .      المصارعة ايا 

امنننرا م  رينننا فننني  – منننن المقننن ما  المنمقينننة ل  نننتنتا ا قلينننة اسلنننتقاتا  الا – إن ال ،ننن 

 ننناتنااس   ي ينننة لافكنننار  لنننفافي ا اا  –فننني الفلسنننفةد ولكنننن وبمانننن    نننر  لكننن ن ال ،ننن  

ا فنني الفلسننفة ا لل انن   النن  ال قيقننة  كنن ن التننناا  الن ننو لافكننار مر  يننيد  تابننة  لننا اة   نن  

ال ،نننن د مننننن الم يننننر اسبتانننناا عننننن النننن   ن يقننننة يميلنننن ن قوفننننؤسق النننناين ي فلنننن ن عننننن ال 

وريت نننننارا ااو ينننننن    Christopher Hitchens  إللننننناا  ريسنننننت فر فيتكنننننن  ل فتمننننناا

Richard Dawkins   و ينننرف  منننن مؤيننن   اإلل ننناا ال، يننن New Atheism    اللنننامل

 ا  نن اربننا ل  عنن وا ييند تنن  يكنن ن مننن ام سنن  القنن   ا لنن  س ليسنن ا بعننا فين مننن  فنني اس لنن 

اتننن ن الننن  منننا  ينننن  فننن ن فنننؤسق الننناين يتلمننن  ل  بالا وا ينننة  فننن  ل   ال قافينننةد وعلنننال ينننال 

   .  الف ا الالني المتا  لماتق الل ل،ن

ا للقلين من النق  دفلِم من  م راع ال اا  فلاا لن يقتل   وت  يلاا   ن  اف  
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 Lighten Upالمرح  – 8

 يننننر   - الننننا  يلنننن   النكننننا  -الفيلسنننن   اسمير نننني الاظنننني  مننننرل ا   لنننن الد متنننن   فسنننن 

  ننام با نن  يتناوللننا ب ننكن  دب ننكن  نن  ب  نن  س يتاامننن منن  الفلسننفة   Jerry Fodorفنن اور 

 فاا ب كن اتي د د      ولكن س ي  ا  فس  عل  م من ال، 

 

 Living and Dyingالحياة والموت  – 9

وعلننن  ان   ننن ر بقيمننننا إن لننن  لسننناع  ا علننن  ان   ينننا بننن ون ان  تليلنننةتننن  يكننن ن للفلسنننفة منفانننة 

 Socrates ننقرا  و   Diogenes  منن   بنن ون  نن  د منن     لقنن  رفننل  ننن مننن اينن  ين

 قننننننا  ان اس ننننننكن رن مننننننافن  المسنننننناومة علنننننن  تننننننيَمل د وي  وب ننننننك Voltaire وفنننننن لتير 

Alexander    تنننن   لنننن  مننننن  القالننننن  والسننننكير وفالمقنننن و ي  الكنيننننر  ااعيننننة ال ننننرم

ايننن  ين   كا ننن  ان يقننن ا لننن  ا    منننةد وتننن  را  إن  نننان ب مالمنننتلك  Diogenesايننن  ين 

 .عن لمسي ابتا : الر اق ي،لق في ال مق  ينلاالا   ان 

ي  الننا  لننرم السنن  لقنن  تتننن الا ينن  مننن الف  ننفة وفنن   يننر  ننا فيند  ننقرا  فنن  النمنن  أ القنن 

 Davidمنننن النقننناع الفلسنننفيد بنننين الف  نننفة ال ننن ي ين   نننان ل يفيننن  فيننن ا  بلننن وق باننن  ليلنننة

Hume ربا ة ال، ع لي ا   الم   م يرا اس نا  والع،ن لمنتق ي  الكنسيين. 

اننن  المسنننناومة  وس   ،نننن  اا منننا فنننني ملمتننننيد ومنننا  ا  علنننني م ا لننننة ا ينننني م   نننناف  ننننيا 

لمنننن  الفلسنننفة ار نننا  منننن والمننن   ب ينننة  ريقنننة   ينننةد عننننر  نننن منننن الممار نننة واسم لنننة  

 در  ل ا تنت  باالص بة لا يمتي  

 Ian Ravenscroft 0262ايان رافينسيكروفت  ©
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