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Abstract 

This article reviews the book Philosophical Writing: An Introduction by A. P. 

Martinich, translated by Fatemeh Minaei and Layla Minaei. The purpose of this 

book is to teach the writing of a philosophical article and not to mention other types 

of philosophical writing. The book methodically looks at all the necessary details of 

the philosophical article and gives the reader how to write a precise, understandable 

and authoritative article. Martinich in this book helps the reader not merely be the 

reporter of other people's opinions, but first of all, he learns the students how to 

express his/her thoughts and opinions, to write it, to compare other opinions in 

relation to it and how to defend his/her opinion. In this paper, after the introduction, 

a brief overview of the author and translator is presented, and as this book is 

valuable, so it isintroduced in detail. Then, it's privileges and defects and outcome. 
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  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،انساني علوم هاي برنامه و متون انتقادي نامة پژوهش
  268 -  253، 1400 بهمن، 11 شمارة، 21 سال)، پژوهشي ـ علمي(مقالة  علمي نامة ماه

  كتاب نقد و بررسي
  فلسفي مقالة نگارش آموزش نوشتن؛ فيلسوف مثل

  *معماري زهره

  چكيده
 نگـارش  آمـوزش  نوشـتن؛  فيلسـوف  مثـل  كتـاب  نقـد  و ،بررسـي  ي،معرفـ  روِ يشپ ةمقال
ـ  ينـايي فاطمـه م  ةو ترجمـ  ينيك. مارتي. پياز ا يكاربرد ياثر فلسفي  ةمقال  ينـايي م يالو ل

منتشـر كـرد.    1395بار دوم در سـال   يو برا 1393انتشارات هرمس آن را در سال  .است
ـ   ةنحـو  صـرفاً  آيد يكه از عنوان آن برم كتاب چنان ينا را آمـوزش   يفلسـف  ةنگـارش مقال
 تمـام  بـه  منـدي روش نحو. كتاب بهپردازد ينگارش نم يها سبك يگرو به انواع د دهد يم

 اي مقالـه  چگونـه  كـه  دهـد  مـي  ياد مخاطب به و كند مي توجه فلسفي ةالزم مقال ياتجزئ
 تا صـرفاً  كند يكتاب به خواننده كمك م يندر ا ينيك. مارتيسدو معتبر بنو ،فهمقابل دقيق،

 و انديشـه  چگونـه  دهد يبلكه مقدم بر آن به او آموزش م ،نباشد يگراند يآرا گرگزارش
و از  ،را در نسبت با آن لحاظ كنـد  يگرد يآرا ياورد،كاغذ ب يرو كند، بيان را خود ديدگاه

و متـرجم   يسـنده نو ياجمـال  يمعرف ،پس از مقدمه ،نوشتار ينخود دفاع كند. در ا يدگاهد
 يمفصـل  نسبتاً يسطور دارد معرف ينا ةنگارند براي كتاب كه اهميتي دليلسپس به ؛آيد يم

 انتهاو در ؛شود يآن مطرح م ياحتمال هاي يكتاب و كاست يازاتامت سپس ؛گيرد مي  صورت
  .آمد خواهد پاياني سخن

 فلسـفي،  نگـارش  نوشـتن،  هـاي  دشـواري  مارتينيك، پاتريك الوسيوس ها: يدواژهكل
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  مقدمه. 1
 عدم ي،علوم انسان ياندانشجو يژهو به ،دانشجويان هاي دغدغه و مشكالت ترينمهم از يكي

 يفو نگـارش مقالـه از تكـال    يقتحق ،يلدل ينبه هم .و نگارش است يقتحق ةشيو از آگاهي
بـه   يها توجه كمـ  فلسفه در دانشگاه يها گروه ،ديگرسوياز. آيد مي حساببه ايشاندشوار 

و  ،كننـد  مـي   برگـزار  زمينه اين در آموزشي دهايواح ندرتدارند، به يقروش تحق يتاهم
 آموزش و شود مي  اكتفا ها يكتكن و نكات برخي نظري آموزش به نيز برگزاري صورتدر

 ،فلسفه بخواهنـد شخصـاً   ياناگر دانشجو ،حال. كند مي پيدا تحقق تركم عملي و كارگاهي
بـا فقـدان منـابع     ببرنـد،   كار به و ياموزندو نگارش را ب يقمنابع، روش تحق ةمطالع طريق از

 نوشـتن  فيلسـوف   مثـل كتـاب   ،داليـل  ايـن  بـه . شـوند  يمـ  مواجـه  استفاده قابلو  سودمند
)PhilosophicalWriting: An Introduction( مهـم   يازهـاي از ن يكـي بـه   اسـت  مناسبي پاسخ

  .يرانا ةفلسف ةجامع
را از  يفلسـف  ةيشـ بـا فلسـفه و رواج اند   ييآشنا يشمنداناز اند ياريبس ،ديگرسوياز
اعم  ،فلسفي آثار وجود مستلزم امر اين. دانند مي اجتماع پيشرفت و رشد عوامل ترين مهم

 ةترجمـ  ارائـة  بـراي  كـه  اين مورددر. است فهماستوار و قابل يانيبا ب يف،از ترجمه و تأل
منـابع   هـايي  مهـارت  چنـين  آمـوزش  بـراي  يـز ن و اسـت  يـاز ن هايي مهارت  خوب به چه

 آن آمـوزش  بـراي  نيـز  فراوانـي  هاي كالس و است شده ترجمه و تأليف اي مالحظه قابل
 ،خـورد  مـي  چشـم بـه  آثـاري  تـر كم يو نگارش متون فلسف يفتأل ةاما دربار ؛دارد وجود

 ينا يانبرخوردار است. البته ب سزايي هب اهميت از فلسفي آثار نگارش و تأليف كهحاليدر
كه در  چنان ،شود آغاز دبستان از بايد نوشتنكه آموزش مهارت  يستن مناسبت يمطلب ب
مهارت  ينكارآزموده ا ينظر معلمان يرآموزان از مقطع دبستان ز مانند آلمان دانش يكشور
 ينوشـتن بـرا   سـالي در بـزرگ  يزن يلدل ينبه هم ؛گيرند يو به نوشتن خو م آموزند يرا م

 يگـاه آموزش مهارت نوشـتن جا  يتدر كشور ما هنوز اهم كهيدرحال ،يستن دشوارآنان 
 ياثـر  نوشـتن  فيلسـوف  مثـل . كتـاب  شود ينم يتلق يجد واست  نيافتهمناسب خود را 

 در كـه  رود مـي  شـمار به نخستيني هاي گام از و كند مي  پرشكاف را  ينا حدياست كه تا
 بارهيك نبايد كه است آثاريكتاب هم از  ينما برداشته شده است. ا ةجامع در عرصه اين
 داد انجـام  را آن هاي تمرينرفت و  يشبا آن پ گامبهگام يدبلكه با ،شود خوانده بار يك و
جـوان و جوانـان مشـتاق     ةجامعـ . شد آزموده و ،نوشت مشق آن با خواند، را آن بارها و
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 نوشـتن و  يشـيدن اند گيبـه آمـوختن چگـون    يازن يفلسف يشيدنو اند يفلسف هاي يشهاند
 يـد مف يهـا  كارگـاه  يدرخـور و برگـزار   يآثـار  ةعرضـ  بـا  نيـاز  ايـن  اسـت  اميد. دندار

  شود. برآورده
  
  كتاب ةنويسند معرفي. 2

 در 1946 سـال  در )Aloysius Patrick Martinich( مـارتينيش  يا مارتينيك پاتريك الوسيوس
 اسـترول  آروم نمـايي راه تحت 1972 سال در را خود دكتراي وي. شد متولد آمريكا اوهايو

)Avrum Stroll( در دانشـگاه   1973از سـال   و كـرد  دريافـت  ديگو سن كاليفرنيا دانشگاه از
زبـان و   ةفلسـف  يـد، جد ةفلسـف  يختار يلي،تحل ةفلسف در او. شد تدريس به مشغولتگزاس 

 ارجـاع  و ارتبـاط از:  نـد ا عبـارت  مارتينيـك  هـاي  كتـاب  يهابز تخصص دارد. برخـ  ةفلسف
)Communication and Reference(، ارجــاع و خيــال: نــاموجود ســر بــر بســيار هيــاهوي 
)Much ado about Nonexistence: Fiction and Reference( نماييراه ـ زبان ةفلسف ةحوز در ـ 
 در پيداست نامش از كه چنان ؛)A Companion to Analytic Philosophy( تحليلي ي فلسفه در

 هابز ةنام اصطالحو  )The Two Gods of Leviathan( لوياتان خداي دو ؛يليفلسفه تحل ةحوز
)A Hobbes Dictionary( است.  

 دانشـجويان  هـاي  دغدغـه  تـرين از مهم يكيبه  نوشتن فيلسوف مثلدر كتاب  مارتينيك
ـ   يالزم بـرا  يها مثال و نمونه مهارت يانضمن ب حوصله و دقت با و پرداخته  ةنوشـتن مقال
  را به آنان آموخته است. يفلسف

  
  مترجم معرفي. 3

 ارشـد  كارشناسـي  و كارشناسـي  وي. اسـت  فلسـفه  مدرس و محقق مترجم، مينايي فاطمه
حكمت و فلسفه  يپژوهش ةمؤسس از را فلسفه دكتري و گذراند تهران دانشگاه در را فلسفه

اسـت. آثـار    »اسالم ةنامدانش« يعلم تئهي عضو اكنونهم يكرد. و يافتدر 1388در سال 
 شده آراسته طبع زيوربه يشانترجمه با همت ا ةو چه در حوز يفچه در حوزه تأل يبا ارزش
 توان ميروان است كه از آن جمله  ينثر يدارا حالينو درع يقدق يشانا يها ترجمه است.

 و عقـل اسپنسـر و   يداثر لو ،اول قدم هگلاثر رابرت لتا؛  نيتس اليب فلسفهكتاب  ةترجم از
  نام برد. يچگ تامس يتراثر پ در تفكر نقادانه ي: اشاراتبحث
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  كتاب معرفي. 4
مقدمـه،   بـر مشتمل يفلسف ةمقال نگارش آموزش يبا عنوان فرع نوشتن فيلسوف مثل كتاب
 نظراظهار يا يفاتتوص ياناست. مطلع كتاب ب يهو نما ،برابرنامه پيوست، ششو  فصل هشت
كتـاب   ةدربـار  را خـود  مثبـت  ردانشگاه است كه نظ يدكتاب از زبان پنج تن از اسات ةدربار
و  ،ارشـد  كارشناسـي  دانشـجويان  ويژهبه ،ياندانشجو ياثر را برا ينا ةمطالع و اند كرده  ابراز
  اند. دانسته يضرور يداسات يحت

 كـه  كنـد  مي توجه جلب گفتارييشپ ها آن ميان از كه است گفتارپيش چند داراي كتاب
 مقالـه  ايـن  در كـه  اي كتـاب نوشـته شـده اسـت. ترجمـه      يفارسـ  ةترجمـ  يبرا اختصاصاً
 در را آن هـرمس  انتشـارات است و  يسيسوم متن انگل يراستبه و ناظر است شده  استفاده
  .است رسانده چاپبه برانگيزتأمل و مناسب جلد روي طرح با پالتويي قطع

 تـا  كوشند مي اند عميق دانند مي كه آنان«: شود يآغاز م يچهسخن از ن ينكتاب با ا ةمقدم
سخن  ينا .»باشند مبهم كوشند مي بنمايند عميق خواهند مي كه آنان. بگويند سخن روشنيبه
فلسفه  ةما در حوز ةجامع يسندگاناز نو ياريبس يراز ؛است دركقابل ياربس يرانيانما ا يبرا
 آنـان  آثـار  از شـايد  و بايـد  كـه چنان تواند يمخاطب نم رواينو از يسندمبهم بنو كوشند يم

  .است نايافتگيو رشد ياموختنروند ن ينحاصل ا .بياموزد
اما  ،نيست آموختني زيبانويسي اگرچه كه شود مي متذكر مخاطب به مقدمه در نويسنده

 كسي اگر و است آموختني نوشتنخوب كلي طوربه و موجزنويسي با راههم نويسيروشن
. بياموزد را نوشتنخوب مهارت بايد بگذارد جابه خود از منديارزش آثار بخواهد

 ايترع از ندا كه عبارت شمارد يرا برم يخوب فلسف ةضوابط نوشت يو ،دليل  همين  به
  .دقت و زبان دستور

از قواعـد دسـتور زبـان     ياندانشـجو  معمـوالً  گفت بايد زبان دستور رعايت درمورد
 مارتينيك. كنند ينم يترعا را قواعد اين ها  يفلسف يها اما اغلب در نوشته ،دارند يآگاه
 شـرح بـه  را آن داليـل  و دانـد  يم يرناپذ اجتناب تاحدي فلسفي هاي نوشته در را امر اين
  : شمارد يبرم يرز

موارد  ياما در برخ ،»است چيزمناسب هر ةمقول تعيين« فيلسوفان هاي دغدغه از يكي ـ
 بيـاني  و زبـان  بنـابراين  ؛نـدارد  مطابقـت  رود مي كارچه در زبان به ها با آن مقوله ينا

 ؛است مبهم يا دشوارفهم كه شود مي ساخته
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 »يـت واقع يمحدوده و مرزها ةدربار اي تازه سخن« كهيهنگام ،فيلسوف است ممكن ـ
 عبـاراتي  كـاربردن  با به هايدگركند.  يرانكامل و طوربه را زبان دستور كند، يمطرح م

 ؛كند مي چنين آشكارا »عدمد يعدم م«مانند 

اسـت و   يگانـه او ب يكـه بـرا   كنـد  يرا مطالعـه مـ   يلسـوفي ف ةانديشـ  دانشجو گاهي ـ
 نوشـتن  هنگـام  نيـز  او شـود  يآن نوشته چنان نامأنوس است كه باعث مـ  يبند مقوله
  ؛ببرد كارمبهم به يعبارات يلسوفآن ف ةانديش

و  ،مبهم، مطـول  ةتوجه داشت كه درواقع نوشت يدبا ،دقت يعني ،دوم ةضابط درمورد اما
مناسـب و   ةنوشـت . اوسـت  سردرگمي و نويسنده نزد مطلب نبودناز روشن يناروشن حاك

  باشد. يقو دق ،روشن يح،خوب آن است كه صح
» مقاله«در قالب  ينگارش فلسف ةنحو به فقطكتاب  يندر ا يسندهتوجه داشت كه نو بايد

نوشـتن اشـاره    يفلسف يبه انواع و انحا انتخاب اين بر خود دليل بيان ضمن ي. وپردازد يم
 هـاي  رسـاله مانند  ،نوشته شود وگو گفت شكلبه تواند يم يمطالب فلسف گويد يو م كند يم

 را فلسـفي  مطلـب  .يـوم ه يويـد اثـر د  ،يعـي طب يند ةدربار وگوهايي گفتو كتاب  افالطون
ـ  چنان ،كرد بيان توان يم نيز نامهنمايش شكل به  ،شـعر  .يمكه در آثار مارسل و سارتر شاهد آن

 يـده برگز يـوس شـعر را لوكرت  .انـد  فلسفي مطلب بيان ديگر هاي شيوه ازنيز  و مقاله ،داستان
  :حاضردرحال اما. اليوت جورج و كامو را داستان ،است
 ؛بنگارندمقاله  قالب در را خود تحقيقات ناگزيرند دانشجويان ـ

 ؛نوشتن است ةشيو ترين ساده مقاله ـ

 قالب نگارش است. ينتر امروزه متعارف مقاله قالب ـ

  .دهد مي  آموزش را نويسيمقاله ةنحو كتاب صرفاً يندر ا يسندهنو مذكور داليلبه
 از مارتينيـك  مقصود كه كند مي مشخص »مخاطب و نويسنده« عنوان با كتاب اول فصل
بـه   نيست  بنا وضعيتي يندر چن ياناست. دانشجو استادمقاله دانشجو و از مخاطب  ةنويسند

 از خوبينشان دهند كه به )استاد(بلكه قرار است به مخاطب  ،بياموزند يمخاطب خود مطلب
خـود   يمـدعا  يو استدالل بـر درسـت   ،آن، اثبات مطلب يينشرح و بسط موضوع، تب ةعهد
 واضح طور به و دقت با را فلسفي فني طالحاتاص است ناگزير چنيندانشجو هم . آيند يبرم

اصـطالحات   يـن بـا ا  يخـوب  استاد بـه  همان يا مخاطب داند مي كه بااين دانشجو ،شرح دهد
بـه   را مربـوط بـه آن   يو اصطالحات فن يقموضوع تحق بهتسلط خود  خواهد ميآشناست، 
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معمولشـان   ياصـطالحات را بـا معنـا    يـن الزم اسـت ا  ،يلدل يناستادش نشان دهد. به هم
  .فهم قابل نحويبه يعني ،دهد يحتوض
 باورهـاي  و هـا قالـب  يبر شكستن برخـ  يسندهنو يدتأك فصل اين در ذكرقابل نكات از
 كـه  نويسياز آداب مقاله يكي گذشته در كهاين مطلب توضيح. است مقاله نگارش در سنتي
ـ  يسـندگان و نو يانبود كه دانشجو ينا كردند مي تأكيد دانشجويان به داناستا خـود   ةدر مقال
 ضـمير  و فعـل  از يـد بلكـه با  ،كننـد  اسـتفاده  »شـخص اول«و از فعـل  » من« يراز ضم يدنبا

 بـر  دليـل  را شـخص اول يراسـتفاده از فعـل و ضـم    ينيكمارت اما كنند؛ استفاده شخص سوم
كـه اسـتفاده از    دهـد  يمـ  يحتوض ،حالعيندر .داند مي نويسنده شجاعت و پذيريوليتئمس

ـ  دو ايـن . كنـد  تبـديل  نويسـي حـال مقاله را به شرح يدنبا» من«  و انـد  متفـاوت  ةاز دو مقول
  .دارند متفاوتي هاي ويژگي

 موردتوجـه  روش داننـد  نمي كه است اين مقاله نگارش در دانشجويان دشواري آخرين
 دهـد  يمـ  يحتـرج  يـا آ .يسـت چ يفلسف  مسئلةدر برخورد با  مخاطب ديگرعبارتبه يا استاد
 ةيتوصـ  ؟دواز هـر  اي يـزه آم يـا  ،يـه نظر يـان بـا ب  يـا آغاز شـود،   يشخص يبا شهودها  مقاله
 اسـتاد  توجـه از روش مورد يآگـاه  يراه برا ينتر است كه ساده ينا ياندانشجو  به  يسندهنو

  از اوست. يدنپرس
 و پردازد مي منطق به خاصي منظر از »نگارش در استدالل و منطق« عنوان با دوم فصل

 و بـد  بـه  را اسـتدالل  مارتينيـك . داند مي نيازكه مورد كند يرا مطرح م ينكات خاص صرفاً
 كـه  دانـد  مـي  اسـتداللي  را وباسـتدالل خـ   .كنـد  مـي  تقسـيم  كارآمد و ناكارآمد يا خوب

 بـودن اما خـوب  ؛»صادق نشان دهد ةنتيج به صادق مقدمات از رسيدن براي معتدل  راهي«
خوب باشـد   يشخص يبرا يممكن است استدالل يعني ؛است شخصي تاحدودي استدالل

 مسـتقيم  ارتبـاط  شـخص  باورهـاي  با استدالل سويكاز يراز .نباشد خوب ديگري يو برا
كاسته شود. از انـواع   ها اعتبار استدالل ةاز درج يدبا گذشت زمان شا ،ديگرازسوي و دارند

 »مـؤثر  اسـتدالل «و  »معتبـر  اسـتدالل « توان يم پردازد ميفصل به آن  يناستدالل كه ا يگرد
  نام برد.  را

 تنـاقض،  و تضـاد سـازگار و متنـاقض،    يها فصل مربوط به گزاره ينا يبعد هاي بحث
 و درجه به بايد كه است اين در بحث اهميت. ستها آن هاي يژگيو يانو ب ،قوي هاي گزاره
 موجـب  هـا  گـزاره  ايـن  بـودن يقو يراز ،كرد توجه مدعا اثبات در ها گزاره بودنقوي ميزان
  .نيفتد مضاعف زحمتبه نيز نويسنده و نشود ضعف دچار استدالل شود مي
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 يـت اهم آيد، يكه از عنوان آن برم است و چنان »يفلسف ةمقال ساختار« سوم فصل عنوان
 داراي بايـد  مقالـه  هـر كـه   دهـد  يمـ  يحفصل نخست توضـ  يندر ا ينيكدارد. مارت يخاص
  :يباشد. هر مقاله با ساختار ساده دارا ييو انتها ،مياني ابتدايي، بخش  سه

 ؛شود اثبات است قرار كه است اي گزاره ـ

 ؛ندا مقدمات صادق ثانياً ،استدالل معتبر است اوالً كه داد نشان بايد آن اثبات براي ـ

 .شود بيان شدهماحصل مطالب اثبات يدبا درپايان ـ

 حدتا يدرا كه بناست اثبات شود با ياما مطلب ،شود آغاز مدعا يا تز با بايد مقاله: توضيح
 تا كند مطرح را طرح مقدمات است الزم مدعا بيان از پس نويسنده. كرد بيان روشن ممكن

صـدق   يـد با بعد ةمرحل رد. شود ترسيم خواننده چشم پيش نتيجه تا مسير از كلي تصويري
اگـر   ،مـوارد  اين از پس. است شواهد آوردن مستلزم صدق اثبات و برسد اثبات بهمقدمات 

كمـك  « ،بدهـد  كننـده  قـانع پاسـخ   هـا  كند و به آن ياناعتراضات وارد بر مدعا را ب يسندهنو
 ؛يابدخاتمه  يراز سه شكل ز يكيبه  تواند ي. اما مقاله م»كند يم شادعاي استحكام به سزايي به
  شود: يانب يراز سه صورت ز يكيبه  تواند يم يجهنت ،ديگرعبارت هب

 بــا توانــد مــي نويســنده كــه ســتا ايــن كــار  ايــن حســن اســتدالل؛ كــردنخالصــه. 1
 سـخن  و بگيـرد  كمـك  تـري  فني و تر تخصصي عبارات و ها واژه از مطالب گرفتن مفروض

 ؛بگويد را خود

 يكـار گـام بعـد    يـن با ا است. نشده آورده مقاله اصل در كه مقاله ضمني لوازم بيان. 2
 ؛شود يمشخص م يسندهنو يپژوهش

 .مقاله نتايج اهميت توضيح و بيان. 3

  .دارد را خود خاص محسنات فوق اشكال از هريك
را از  يفلسـف  ةساختار مقال آن در كه آورد مي ينمودار ينيكمارت ،نكات اين بيان از پس
 كـه  خصـوص به ،سودمند است ياربس ياندانشجو ينتمر يو برا كند يم يمترس يانآغاز تا پا

فهم  يبرا ،چنينهم. كند مي تر روشن را مطالب ترييشب يحاتبا توض يو نمودار اين پيدر
 دقـت به ها را در آن يفلسف ةمقال ساختار و آورد مي نمونه عنوانبه يزبهتر خواننده دو مقاله ن

  .آيد مي شمار بهخوانندگان  يبرا يمناسب ينكار تمر ين. اكند يمشخص م
بـه نوشـتن    آغـاز  بـراي  الزم مقـدمات  و نكـات  بـه  »نوشـتن « عنـوان  با چهارم فصل

: از ندا عبارت استكرده  ياننوشتن ب ةمقدم مثابة به مارتينيك كه مواردي از. پردازد مي  مقاله
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اصـالح و   يزو ن ،ها نويس پيش نگارش مقاله، اصلي طرح كردنمشخص و موضوع انتخاب
  ها. آن يبتهذ

 اسـت  كـاري  فلسـفي،  مطلـب  نوشـتن  ويـژه  به نوشتن، كه است الزم نكته اين بر تأكيد
 كـه  دارد  فنـوني نوشـتن   ،براينعالوه. بارهيك نه گيرد انجام مرحلهبهمرحله بايد و تدريجي

  :از ندا عبارت ها تكنيك اين از برخي. آموخت را ها آن بايد
انتخـاب   نـويس  پـيش  نوشـتن  از قبـل  كار نخستين. مقاله موضوع انتخاب چگونگي. 1

 مسـئلة « ؛»اختيـار  سرشـت « ؛»كليات مسئلة«: مانند اند يموضوعات كل يموضوع است. برخ
برهـان  « ؛»يـر خ ةافالطـون دربـار   ةنظريـ « ؛»بدن و ذهن بين ارتباط« ؛»يعل جبر يا موجبيت
 يـن ا يموضـوعات  ينمشكل چنـ ». پس هستم دكارت انديشم يم يمعنا«و  ؛»آنسلم يوجود

 چنـين  بايدنموضوع  كه يدرحال ،اند خنثي عبارتي هب ياندارند  يموضع مشخص يچاست كه ه
 . باشد داشته يضعف

؛ »وجـود نـدارد   يـاتي كل«مانند:  ،باشد اخباري اي جمله صورت به يدمقاله با يادعا يا تز
ذهـن بـا   «؛ »است ياعتقاد درست يجبر عل يا يتاعتقاد به موجب« ؛»يستمختار ن يانسان يچه«

و بـرخالف   انـد  جهـت  يعبـارات دارا  يـن ا ،شـود  مـي  مشـاهده  كه چنان». است يكيبدن 
 .آيند مي شمار به يسينو مقاله يبرا يموضوعات مناسب يعني ؛يستندن يخنث يموضوعات كل

حـدود و ثغـور موضـوع     ،باشد تر پيشرفته مقاله هرچه. باشد محدود بايد مقاله موضوع
افعـال انسـان    يبعضـ «ماننـد   ،موضوع مقاله محـدودتر اسـت   بهتر بيانبه ياتر است  روشن

  ؛»است يارياخت
 فنـون . شـود  تهيـه  هايي نويس پيش است الزم مقاله اصل نوشتن از قبل: نوشتن فنون. 2

 اول وجود دارد مانند: نويس يشپ ةتهي براي مختلفي

 ؛ها انديشه كلي طرح كردنمشخص ـ

 ؛ها انديشه درپيپي بسط ـ

 .ذهنيات يادداشت ـ

و  يسـنده نو ةسـليق  به هريك انتخاب و ندارد برتري ديگري بر برده نام فنون از يكهيچ
  .برد كاررا با هم به يكسه تكن يادر نگارش مقاله دو  توان يالبته م ؛دارد يمقاله بستگ يطشرا

ساختار  يبتواند به طرح كل نويسنده كند يكمك م يكتكن ين: ايطرح كل كردنمشخص
 شود.  يكنزد فلسفي ةمقال
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جمله  يك در رامقاله  ياصل ةنكت يا رأي تواند مي نويسنده كه معنا اين به: درپيپي بسط
 اصـطالحات  از پرسـش با طـرح   تواند يم يرأ ينكند و سپس آن را بسط دهد. بسط ا يانب
 آن درپي. شود مطرح شدهعنوان ةجمل از هايي پرسش يا گيرد صورت موضوع در رفتهكار به
 بـه  و شـود  يطرح مباحث بعد به منجر كه شود ايجاد ديگري هاي پرسش است ممكن نيز
 را خـود  اولية يمدعا يسندهبسط نو ينا ةادام در. كند مي پيدا بسط نويسنده رأي ترتيب اين

 .كند مي عديلتوجرح

 و »كلـي  طـرح  كـردن مشـخص « هـاي  تكنيـك  از پـس  نويسنده اگر: ذهنيات يادداشت
 يادداشـت بهتـر اسـت از روش    ،باشـد  يافتـه هنوز به ساختار مقاله دسـت ن  »درپي پي  بسط«

 كار عبارت است از: ينا ةيدهدف و فا .استفاده كند يبارش فكر يا ياتذهن

 يـا  سـخن  نداشتن از ترس حاصل كه او توقف يا نويسنده قلم خشكي از گيريپيش ـ
 ؛است آن بودناشتباه

ها  آن يدخوب با ةاولي نويس پيش نوشتن مقدمات تمهيد براي كه موادي آوردنفراهم ـ
 كرد. يمو تنظ يابيرا ارز

 كـوچكي  كاغذهايتكه است بهتر منظور اين به نويسنده كه كند مي نهادپيش مارتينيك
 هـا  نوشـته  ايـن  بـه  درپايـان  و بنويسـد  را انديشـه  يـك  تنهـا  هركدام روي و ببيند تدارك
  .دهد نظم

 كننـد  مي گمان كه عام باور برخالف كه است اين مالحظهقابل نكتةو نگارش:  پژوهش
 تحقيق براي مناسب زمان مارتينيك، نظرمراحل تقدم دارد، به يرموضوع بر سا ةدربار تحقيق
انجام شود، شـخص   يشينقبل از مراحل پ يقاگر تحق يراز ؛است برده نام مراحل طي از پس

متفكـران ذهـن از    هـاي  يـدگاه د ةو مطالع يقكه در تحق يلدل ينبه ا ،دارد ميرا از نوشتن باز
 و برود ميان از شخص فكري استقالل شود مي باعث اين و شدهانباشته  يگراند هاي يدگاهد
 هـاي  ديـدگاه  تـأثير  از فـارغ  و مسـتقل  طورموضوع به ةدربار تواند ينم يگرد ،ترتيب اين به

  .بينديشد متفكران
 ياسـت كـه اگـر آرا    ينمترتب است و آن ا يزن يگريد ةيدفا يقتحق برتقدم نوشتن  بر

 از يكـي  عنـوان خـود را بـه   يـدگاه د تواند يم يسندهباشد، نو يسندهمخالف با نظر نو يگراند
نوشـتن او   يـا  يسندهاست كه اگر ذهن نو ينا يزسوم ن ةفايد. كند ذكر طرحقابل هاي ديدگاه

  .اندازد مي كاربه را او قلم و ذهن كيمانند محر يقتحق ،باشد متوقف شده
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 نوشـتن  از پـس  نويسـنده  كـه  است مطلب اين بيان كاري صيقل از مقصود: كاري صيقل
 ويرايشـي  و دسـتوري  لحـاظ و بـه  ينيالزم است مقاله را بـازب  يجهو نت ،مياني بخش مقدمه،
 .كند اصالح

 را تحليـل  اصطالح مارتينيك البته. است »شگردهاي نگارش تحليلي« پنجم فصل عنوان
 ياسخاص، ق معنايبه تحليل تمايز، تعريف، وي. است برده كاربه موسع معنايبه جااين در

 بـراي  شـگرد  هفـت  عنـوان  بهرا  يالكتيكيمثال نقض، برهان خلف، و استدالل د ين،ذوحد
  .دهد مي توضيح را هريك سپس و كند مي مطرح تحليلي نگارش
و  شـود  يعـام مطـرح مـ    موردقبول اعتقادهاي متناقض وجوه برخي ذوحدين قياس در

  . كرد يقادرا ن يهنظر و يدادرست را پ يبرهان خلف و مثال نقض رأ يقاز طر توان يم
 تـأليف  هاي شيوه از يكي تواند مي كه تفكر اي نحوه از است عبارت ديالكتيكي استدالل

را  يچيـده پ يممفاه« يعني ،كرد تحليل را مفاهيم توان مي ديالكتيكي استدالل با. باشد نيز مقاله
  ». كرد يهتر تجز ساده يها به مؤلفه

 دقيق نحوبه را مقاله در موجود اصطالحات نويسنده كه معناست اين به نيز متمايزكردن
 از نويسنده دنظرم ينماند و معنا يخواننده باق يبرا يابهام كه نحويبه ،كند تعريف روشن و

 .بفهمد روشنيبه را اصطالحات

 تعريف كه است اين در تعريف با آن تمايز اما وجه ،است تعريف به شبيه تحليل اگرچه
 را »مفـاهيم  كـافي  و الزم شـروط « تحليـل  كـه  درحـالي  ،»الفاظ معناي بيان« از است عبارت
  .كند مي  معين

 را مــواردي مقالــه نويســندة هبــ »محتــوا دربــاره مالحظــاتي« عنــوان بــا ششــم فصــل
 شروع ابتداي همان از است الزم دانشجويان .شود مي مقاله اعتبار موجب كه شود مي  متذكر

  : كهاين جملهاز ،كنند رعايت و ببينند آموزش را نكات اين نوشتن به
بهتـر   ،درواقـع  .»اسـت  اسـتاد  نظر كنيد مي گمان كه بگوييد نادرستي سخن نكنيد سعي«

  .دانند مي حقيقت شما مافوق اشخاص كنيد مي فكر چهتا به آن يدمتعهد باش يقتاست به حق
اسـت   يـن ا يتمرجع ة. مقصود او از مغالطكند يرا مطرح م »يتمرجع ةمغالط« ،چنينهم

 يـد امـا با  كننـد،  مي اتكا مرجع عنوانو به آنان به شوند يافراد مقهور نام بزرگان م كه معموالً
  .كرد توجه او شواهد به فيلسوف اقتدار و مرجعيت به توسل جاي به

اثبـات آن را هـم    ةوظيفـ  كنـد،  مـي را اظهار  يا كه گزاره يكس اگرچه كهاين ديگر مطلب
ها  گزاره ياثبات كرد. برخ توان يو نم يدها را نبا گزاره ةتوجه داشت هم يداما با ،دارد عهده به
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 اثبـات  بـه  نيـازي  فراوان شواهد وجود دليلبه نيز ديگر هاي گزاره برخي و اند موضوع اصول
  .گيرند  قرار دسته دو اين از خارج كه رندبه اثبات دا يازن ييها تنها گزاره ،بنابراين. ندارند

فصل قبـل كـه بـه محتـوا      مقابلدر ،»صورت ناظربه اهداف بعضي« عنوان با هفتم فصل
مقالـه را   اي يسندهكه هر نو پردازد ينكته م ينپرداخته بود، ناظر به صورت مقاله است و به ا

 نحـوي بـه  يدبا ،بنابراين. شود خوانده اش نوشته كه قصد اين به و نويسد مي مخاطباني براي
 چنـد هر ،نفهمـد  را آن اننـده خو كـه  اسـتداللي . باشـد  فهـم قابـل  خواننـده  براي كه بنويسد

 انسـجام،  ينيـك كـرد؟ مارت  فهـم قابـل مقالـه را   توان يندارد. اما چگونه م يارزش باشد،  مهم
  .كند مي نهادپيش مقصود اين به رسيدن برايرا  يجازو ا ،وضوح

 بايد. است ديگريكمقاله با  يو بندها ،ها جمله عبارات، خوانيهم انسجام از او مقصود
 در تـوان  مـي  انسـجام  حفـظ  براي. است متفاوت معنايي بي با انسجام عدم كه داشت توجه
. شـود  مشـخص  بعـدي  بنـد  بـا آورد تـا ارتبـاط آن    يعبارات رابـط و انتقـال   بند هر ابتداي
 نظربه. نباشد  روشناما  ،باشد برخوردار ماز حسن انسجا يا ممكن است مقاله ،ديگر ازسوي

 يهتوج يچه يشانگفت كه كار ا يدو با نويسند يم يچيدهمطالبشان را پ تعمداً برخي ،مارتينيك
پرسش كـه   ينبه ا ينيك. پاسخ مارتيسدملزم است واضح بنو يسندهنو يراز ،ندارد اي يمنطق

خواهد » واضح«نوشته شود،  »يقدق«است كه اگر مطلب  ينا شود يوضوح چگونه حاصل م
 عـدم  از مـانع  ديگـر  عبـارت  بـه  و بـودن ينو نـامع  ،ابهـام  ،بودنبود. دقت مانع از چنـدپهلو 

  .شود مي  وضوح
 مطالب بايد دليل اين به. »اندك مجالي در بسيار مطالب انتقال« از است عبارت ايجاز اما

اشـخاص هنگـام    يـرا ز ،شـود  مـي  مطلب بهتر فهم موجب اختصار كه كرد بيان ايجاز به را
 دليلبه را مطالب برخي البته. برخوردارند ترييشخواندن مطالب كوتاه و مختصر از تمركز ب

 و شـرح  را آن كامـل  طـور بـه  يـد بلكه با ،كرد بيان اختصاربه توان ينم دشواري و پيچيدگي
  .داد توضيح

 مقالـه  نوشتن به شروع هنگام دانشجو كه كند مي مطرح را مشكالتي كتاب فصل آخرين
از  ييرهـا  يبرا ييها راه ،سپس است مواجه آن با ديگرازسوي مقدمه نوشتن نيز و سوازيك

  . كند يم نهادپيش قلم، خشكي اصطالحمشكل، به ينا
و در  يسـيم مقاله بنو يافتنپايان از پس را آن كه كند مي نهاديشمقدمه پ مورددر نويسنده

  كه:  يمنگارش آن توجه داشته باش
 ؛يسيمننو يچيدهپ معمول ازحدبيش را آن نيز و نشويم جزئيات وارد ازحدبيش. 1
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 ؛نكنيم مقدم اصلي مسئلةرا بر  فرعي مسئلة. 2

 .برويم مطلب اصل سراغ يمبلكه مستق ،نكنيم آغاز زائد مطالب با را مقاله. 3

 نوشـتن هـا بـه خواننـده در بهتر    آن ةهمـ  كـه  شـده  آورده پيوست شش ،كتاب پايان در
تـا صـبح شـنبه     يـد و مـن با  اسـت  جمعـه « عنوان نخست آن با يوستاما پ ؛كنند مي  كمك
  .است خواندني بسيار »بنويسم  يا مقاله

  
  محتوايي و صوري بررسي و نقد. 5

  امتيازات) الف
صفحه چاپ  305را انتشارات هرمس در قطع پالتويي در  نوشتن فيلسوف مثل كتاب ـ

هـاي هنرمنـد و    كرده است. طرح جالب و معنادار روي جلد، طرحـي از گرافيسـت  
 يراسـت و بـه  كتـاب نـاظر   ةبخش آن است. ترجم متفكر انتشارات هرمس، نيز زينت

با  Philosophical Writing: An Introduction يسياست. عنوان انگل يسيسوم متن انگل
 نگـارش  آمـوزش و با عنوان فرعـي   نوشتن فيلسوف مثل ةمندانآزاد و هوش ةترجم
 بهتـر  نيـز  را كتـاب  بـودن يآموزشـ  ةجنبـ  بـودن، توجـه جالـب  برعالوه يفلسف ةمقال

  ؛كند مي  منتقل
 در چـاپ  معمـول  و الزم ردهاياسـتاندا  يكتـاب دارا  صـوري  لحاظبه ،كلي طور به ـ

 الزم اطالعـات  بـودن دارا يـت رعا يرازه،مانند استحكام ش يياستانداردها ،است  ايران
  ؛يرايشيقواعد و يتو موارد مربوط به رعا ،سرصفحه و عنوان و فصل بهمربوط

 آموزش ايجاد خود، تحقيق موضوع و پرداخته نويسيمقاله به خاص طوربه نويسنده ـ
 ارچوبهچ به نيز كتاب پايان تا و است كرده بررسي جانبههمه نحوبه را نويسي،مقاله

 كتـاب  ايـن  خواندن. است مانده بنديپا كرده تعيين خود براي آغاز از كه قواعدي و
  ؛آموزنده است يزن نگارشي هاي ارچوبهچ يتنگارش آن و رعا ةنحو به توجه لحاظ به

 اولفصـل   جـز بـه  فصـل،  هـر  پايان رد نويسنده كه است اين مالحظهقابلنكات  از ـ
هـا را از   بحـث  ،ترتيـب   ينبـد  اسـت.  كـرده  تنظـيم  خواننده براي تمريناتي ششم،  و

 به يعمل طوربه را ها مهارت ها تمرين آن انجام با و استخارج كرده  ينظر يتوضع
 يـژه و بـه  ،نوشـتن  كـه  كنـد  تأكيد نكته اين بر خواهد مي نويسنده. آموزد مي  مخاطب
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 تـا  رفت پيش مرحلهبهمرحله و آموخت تدريجبه بايد كه است كاري نوشتن، فلسفي
  ؛شود ايجاد الزم مهارت

 بـه  نويسـنده  از اجـازه  كسب با مترجم كه است اين كتاب مثبت و برجسته وجوه از ـ
نـدارد و الزم   يرواج چنـدان  يرانكه در ا كاري ،است كرده اقدام اثر انتشار و ترجمه

كتـب بـدون    ةترجم و چاپ از كهجاييتا ،شود تبديل سنتبه  يزاست در كشور ما ن
 بـه  اسـت  مـزين  كتـاب  دوم چـاپ  .شود يناشر خوددار يا يسندهاجازه از نو كسب 
 فارسي؛ ترجمة بر نويسنده مقدمة

را كـه احتمـال ابهـام     ياست كه مترجم معادل كلمـات  ينموارد مثبت كتاب ا يگرد از ـ
 كتـاب  پايـان  در يا برابرنامـه  ،بـرآن در متن آورده است. عـالوه  داشتهخواننده  يبرا

  ؛است ديده تدارك
در  يـق روش تحق«مشـابه در موضـوع    يهـا  با عنـوان  مقاله يا كتاب صورتبه آثاري ـ

امـا در   ،شده منتشر فارسيبه »يدر علوم انسان يقروش تحق« يبا عنوان كل يا» فلسفه
 است، كتاب اشاره شده يندو مورد از موارد مذكور در ا يكيتنها به  آثار معموالً ينا

 تعريـف  و توضـيح  لـزوم « يـا  »مـدعا  بـر  قـوي  داليـل  ذكـر  لـزوم « قبيل از يموارد
. اسـت  شـده مطـرح   يخالصـه و نظـر   طـور بـه  هـم  موارد همين اما ؛»اصطالحات

 بيان را مطالب نمونه و مثال با راههم كاربردي و مشروح طوربه كتاب اين كه درحالي
 برخي. است شده خود مخاطب در مطالب تعميق موجب نيز تمرين آوردن با و كرده
 ةخواننده به ادام ةعالق از كه شوند مي باعث طوالني مقدماتي آوردن با نيز ديگر منابع

 خواننده تمركز رفتندست ازاطناب موجب  ينا مارتينيك قولمطالعه كاسته شود و به
 يانرا نقد و به ب يرانپرداختن به فلسفه در ا ةنحو كه هستند نيز ديگري منابع. شود مي

رفـت   راه برون كه اين  بدون ،اند نوع مواجهه بسنده كرده ينا هاي يياشكاالت و نارسا
مخاطـب   يول ،دارد را خود امتيازات اشكاالت بيان البته. دهند نشانمشكل را  يناز ا
كتـاب در نـوع خـود از     يـن بدانـد. ا  يـز معضـالت را ن  يـن دارد راه خـروج از ا  يازن

 .است فلسفه به مندان هو عالق ياندانشجو يامنابع بر ينتر و نافع ينتر جامع

  
  ها كاستي. 6
كتـاب   يـن ا شود ياست به بازار كتاب عرضه م يكه مدت يبا آثار يسهدر مقا ،نگارنده نظربه

  :كرد اشاره زير موارد به بتوان شايد اما ،است يفاقد نقص جد
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. كنـد  مـي  سـردرگم  را خواننـده  »نوشـتن « عنـوان  با چهارم فصل مطالب بندي دسته ـ
 ديگـر  هـاي  كتاب در كه كند مطرح را هايي تكنيك فصل اين در دارد قصد مارتينيك

 ؛كنيم  انتخاب را مقاله موضوع چگونه. 1از:  ندا عبارت فصل اين مطالب. است نيامده
 خواننـده  بـه  اول نـويس  پـيش  نگـارش  براي فن سه قسمت اين در. نوشتن فنون ،2

 .يـات ذهن يادداشتو  ،درپي پي بسط ،فكر كلي طرح كردنمشخص: دهد مي نهاد پيش
 هريك توضيح كه است  اين در كار اشكال. دهد مي توضيحرا  هريك ترتيب بهسپس 

) بـه  7و  6( يبعد يها . شمارهشود يم يگذار شماره 5و  ،4، 3 هاي شماره با فنون از
 هـاي  ايـده  گـرفتن جـدي و  يقتحق يمناسب برا زمان :پردازد يم يموضوعات مستقل

 نگـارش  فـن  سه يحتوض يبرا يدنبا ينيك. مارتياتذهن يادداشت يعنيمقاله  ةنويسند
 ،نيسـتند  دييموارد مستقل و جد ها ينا يراز ،گذاشت مي  ها را شماره ينا نويس پيش

هستند. » فنون نوشتن« ةيرمجموعكه نام برده و درواقع ز اند يفنون يحتوض بلكه صرفاً
 هـاي  بحـث  مـوارد  ايـن  كنـد  گمان آغازخواننده در شود يباعث م يگذار شماره ينا

 ؛نشود متوجه درستيبه را مطالب اين بين ارتباط و اند نوشتن فنون از پس بعدي

اما اگر  ،است آورده مقاله به كتاب اين اختصاص براي را خود دليل نويسنده هرچند ـ
 شـود،  داده آمـوزش  و گيـرد  رقـرا  توجـه مـورد هـم   نوشـتن  يفلسف يگرد يها سبك

 توانست يم صنق اين شايد. شود تربيش فلسفي آثار خواندن به رغبت رسد مي  نظر به
در  يگـر د يهـا  سبك ةهرچند مختصر دربار يحاتياز مترجم و توض هايي يادداشتبا 
 ؛شود برطرف حدوديكتاب تا ينهم

 مقابـل در يفلسـف  هـاي  اصـطالح  از تعـدادي مصطلح  معنايمترجم به 21 ةصفح در ـ
 را »pragmatic« اصـطالح  عادي معناي وي. است كرده اشاره ها آن غيرفلسفي معاني

 هـايي  ترجمه در كه حاليدر ،كرده معرفي »پراگماتيك« را آن فلسفي معناي و »عملي«
 يعنـي  ؛اسـت   شـده ترجمـه   »يعمل«اصطالح به  ينا معتبر مترجمان و دانان فلسفه از

 بخشبه  يدبنگر ،نمونه براي( است شده محسوب »فلسفي معناي« »يعمل«اصطالح 
 سـلطاني؛   يباد ةترجم ،راسل برتراند نوشتة ،فلسفي جستارهاي  يها كتاب ةنام واژه
 يخيتـار  ةنامـ  فرهنگ؛ يليتحل ةفلسف بر درآمدي ؛7 و 4 ج ،كاپلستون ،فلسف تاريخ
 ةنوشت ،متافيزيك فوالدوند؛ ترجمةكورنر،  اشتفان ةنوشت، كانت فلسفة؛ فلسفه يممفاه

 ؛)يمهدو ترجمة يه،پل فولك

 بهتر كهاست  آمده »كند يانب يخود را به زبان يسندهنو كهمادامي« عبارت 5 ةصفح در ـ
 ؛»كند بيان زبانيخود را به ةانديش نويسنده كهمادامي« شود  گفته بود
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 يهـا  است در چـاپ  يدشود كه ام يلتكم تواند يكتاب م يانپا ةبرابرنام آيد يم نظربه ـ
 ؛يردصورت پذ يبعد

 بـا  كتـابي  بـراي  پـالتويي  قطـع . است آنمشكالت كتاب قطع  ترين ياز اصل يكي ـ
 ياگـر كسـ   .يستصفحه) مناسب ن 300از  يش(ب كتاب اين مانند صفحاتي تعداد

 يـرا ز ،است دشوار بسيار كند بردارييادداشت زمانبخواهد كتاب را بخواند و هم
 دليـل  همـين  به افراد برخياست  ممكن. داردكتاب را با دست باز نگه  يدبا دائماً
 فونـت  اندازة ،براينعالوه. شوندآن منصرف  ةادام از صفحه چند خواندن از پس

 نيسـت  خوشايند ناهماهنگي اين .رسد مي نظر به بزرگقطع  ينا يبرا شدهانتخاب
تـا   باشد تربيشصفحات  يدسف ةيبهتر بود حاش ،چنينهم. آيد مي چشم  به كامالً و

 فراهم باشد. يهدر حاش يكوچك يادداشتدرصورت لزوم امكان نوشتن 

 

  گيرينتيجه. 7
 درآن وجود آثار درخور  ةالزم و نيست پوشيده انديشمندان بر فلسفي تأمل و فلسفه اهميت
 و آمـوختن  نيازمنـد  ديگـر  اثـر  هر مانند) مؤثر فلسفي(آثار  آثار اين خلق. است كتاب بازار
. گيـرد  قرار مندان هعالق دراختيار زمينه اين در هايي كتاب بايد و است مهارت آوردندست به
 نيـز  موجـود  آثـار  و شـود  مي يافت آثاري چنين تركم يطور تخصص فلسفه به ةحوز در اما

 آمـوزش : نوشـتن  فيلسـوف  مثـل ندارند. ترجمه و انتشـار كتـاب    يچندان يكاربرد ةاستفاد
 خوانـد،   حوصـله  و صـبر با  يدكتاب را با ينا موجب خرسندي است. فلسفي ةمقال نگارش

 بـار يـك  بـه  اسـت   الزم ،چنين هم. داد انجام را آن ايه ينو تمر ،رفت پيش آن با گامبهگام
 مترجمـان  است اميد. كرد  ينبا تأمل آن را مرور و تمر يگاه از هر و نكرد اكتفا آن خواندن
 ايـن  از تـأليفي  آثـار  تعـداد  نيز و بگمارند همت دست اين از يآثار ةترجم به ماهر و دقيق

 ينا يزاستادان ن ،دانشجويان بر عالوه ،است بهتر. شود تريشب لسفهف ةمختص به حوز دست 
  خود داشته باشند و آن را مطالعه كنند. ةخانكتاب را در كتاب

  
 نامه كتاب

و علـوم   ياتادب ةدانشكد مجلة ،»ياسالم ةفلسف در تحقيق روش: برهان«)، 1375محمد ( بيدهندي،
 .7 ش ،دانشگاه اصفهان يانسان

 .اميركبير: تهران ،سلطاني  اديب الدين ميرشمس ترجمة ،فلسفي جستارهاي)، 1363برتراند ( راسل،
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 :تهران ،بهشتي حسيني رضامحمد ترجمة ،فلسفه يممفاه يخيتار ةنام فرهنگ)، 1386( يوآخيم ريتر،
 سمت.

 ،»ياسـالم  ةفلسـف  در تفكـر  و تحقيق روش بر انتقادي نگرش«)، 1377منوچهر ( بيدي،دره صانعي
 .15 ، شمفيد مةنا

 ،اســالمي آزاد دانشــگاه ،انســاني علــوم در تحقيــق هــايروش مبــاني)، 1393( يــزپرو عســگري،
 .اهواز  واحد

 .تهران دانشگاه :تهران ،مهدوي يحيي ترجمة ،يعهمابعدالطب يا يعموم ةفلسف)، 1347پل ( فولكيه،

 .فرهنگي و  يعلم :تهران، 7 ج ،آشوري شداريوترجمة ، فلسفه تاريخ)، 1367( يكفردر كاپلستون،

 و علمـي  :تهـران  ،5ج  ،اعلـم  الـدين  اللاميـرج  ترجمـة ، فلسفه تاريخ)، 1375( يكفردر كاپلستون،
 .فرهنگي

 ةو تفكـر در فلسـف   يـق بـر روش تحق  ينگرش انتقاد ةمقال بر نقدي«)، 1378محمدصادق ( كامالن،
 .19 ، شيدمف ةنام ،»ياسالم

 .يخوارزم :تهران ،فوالدوند اهللاعزت ترجمة ،كانت ةفلسف ،)1380( اشتفان كورنر،

 فاطمـه  ترجمـة ، فلسـفي  مقالـه  نگـارش  آموزش نوشتن؛ فيلسوف مثل)، 1395( .پي. اي مارتينيك،
  .هرمس :تهران مينايي،  ليال و مينايي

 .ياسالم يغاتسازمان تبل :تهران ،فلسفه آموزش)، 1364( يمحمدتق يزدي، مصباح

 ،يصــالح رضــا يدعليســ ةراســتيو ،»فلســفه در قيــتحق روش«)، 1383( يمصــطف ان،يــملك
<http://ketabnak.com/merger.php?dlid=53980>. 

 .58ش  ،شهياند هانيك ،»فلسفه در قيتحق متد«)، 1373نبوي، سيدعباس (

 ةينشـر  ،»فلسفه سيو تدر ،قيتحق روش موضوع، ف،يتعر يانتقاد يبررس« )،1375( محمود ،ينوال
 .161 و 160 ش ،زيدانشگاه تبر يو علوم انسان اتيادب ةدانشكد

  طرح نو. :تهران ،ياكرم يموس ةترجم ،يفلسف ليتحل به يدرآمد)، 1379جان ( هاسپرس،
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