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 1درآمدی بر روش پژوهش در فلسفه

 مریم نصراصفهانی

 

یک شب قبل از  آنهم ،موضوع برای سرهم بندی مقالۀ پژوهشی به چیزی بیش از صرف چندساعت وقت نوشتن

هیچ آدم ! در واقع نوشتن یک مقاله پژوهشی بیشتر شبیه برپاکردن یک مسجدجامع است .دارد تحویل مقاله نیاز آخرین مهلت

با این کار نهایتاً بتوان . تخته و آجر بتواند مسجدجامعی بسازد و تواند توقع داشته باشد با سرهم کردن چند تیر عاقلی نمی

با عمرتماشایی به  ای به عظمت مسجد شیخ لطف اهلل توان توقع داشت سازه ولی نمی ،سرپا کرد سرپناهی موقت برای چند روز

 .دبه وجود آی اندازه چند صد سال

درک مهم است که . داردنیاز به برنامه ریزی  ها دن یک مسجد عظیم تک تک قدممقاله هم مانند برپا کردر نگارش 

، مواد و مصالح را کنیدای طرح خود برنامه ریزی ، برای اجر، طرحی کلی بپرورانیددداشته باشیصحیحی از محیط و مساحت کار 

در بهتر شدن کیفیت کار نهایی  تاثیر قطعی همه اینها .مک بگیریدکبا دقت انتخاب کنید و در هر مرحله از بهترین متخصصان 

تا نقشه را طراحی کنید، اطالعات خام را جمع آوری و طبقه بندی کنید و  کنید صرف می در نگارش مقاله زمانیکه . شما دارد

هر چه  .موثر خواهد بود الًهایی شما و شیوه نگارش و استداللتان کاممتخصصان طراز اول را انتخاب کنید در کیفیت کار ن

  .ودش میتر  را باالتر ببرید کار نهایی شما باکیفیت پژوهشاجزا و مراحل کیفیت این 

 :به آن توجه داشت به این قرار است تهیه و تنظیم و نگارش یک مقاله فلسفی مهمترین نکاتی که باید در 

 

 

 

 

 انتخاب موضوع: گام اول

                                                           
 :ن منبع کمک گرفته شدهاز ایعمدتاً برای تنظیم و تدوین این جزوه  1

"RESEARCH IN PHILOSOPHY: A GUIDE FOR STUDENTS" BY Michael S. Russo, IN Molloy College: 
http://www.sophia-project.org/research-in-philosophy.html 
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کنند که تا حد زیادی کار دانشجویان را  ز موضوعات را به دانشجویان پیشنهاد میگاهی اساتید موضوع یا فهرستی ا

توان  در این صورت می. مقاله یا رساله خود را مشخص کند رود خودش موضوع اما اغلب از دانشجو انتظار می ،کند ساده می

های تخصصی یا مباحث  کتابمیان  و یا از ها طرح شده یافت برانگیزی که در کالسهای چالش  موضوع را از میان بحث

رفتن به های تخصص و پژوهشی،  مرور وبسایتبا توان  می ،باز. که توجه و عالقه شما را به خود جلب کرده است ای  کالسی

هایی که در ایران و جهان توسط اساتید و  مقاالت و پایان نامه ،ها پژوهش های سرفصلها و دیدن  کتابتورق  کتابخانه و

توانید به  میاگر به سیاست عالقمندید  مثالً . فترشته شما به نگارش درآمده به موضوعات جدیدی دست یا ن همدانشجویا

 مثالً .کنید و ایده بگیرید و بررسی کتابخانه رفته و کتابهای فارسی و التین این حوزه و متخصصان مطرح را آن را شناسایی

 .عالقمند شوید «مدینه فاضله  ایده و افالطون اندیشه سیاسی» به  ها در خالل این بررسیممکن 

مکانی برای کار »یونانی به معنای ( topos)توپوس به معنای موضوع از عبارت( topic)واژه تاپیکداشته باشید  به یاد

توانید جای مشخصی برای کار کردن خودتان پیدا  اگر موضوع کارتان بسیار وسیع باشد نمی پس. انتخاب شده است« کردن

هدف ما یافتن یک قلمرو مشخص و محدود کردن آن به وجهی است که  یافتن موضوع عنایت داشته باشیددر فرایند . نیدک

توانید آن  عالقمند شدید می و ایده مدینه فاضله افالطوناگر به اندیشه سیاسی  مثالً. اش یک پژوهش واقعی انجام داد بتوان درباره

 «نقش زن در مدینه فاضله افالطونبررسی »که  را به این صورت محدود و مشخص کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نکته مهم

 :قبل از نهایی کردن موضوع به این دو پرسش پاسخ دهید

درگیر کند؟ اگر خودتان موضوع را دوست نداشته که ذهن و قلمتان را  آیا موضوع آنقدر برای شما جذاب هست: اول

 .باشید اساتید و مخاطبانتان به طریق اولی آن را کسالت بار خواهند یافت

توان و دانش زبانی استفاده امکان، اید منابع به اندازه کافی موجود هست و آیا شما  ای که انتخاب کرده آیا در حوزه: دوم

 از آن را دارید یا خیر؟

نویسید منابع معتبر دراختیار داشته باشید و این خود آزمونی  به طور متوسط شما باید به تعداد صفحاتی که می: راهنمایی)

 (اید که انتخاب کرده است محک اهمیت موضوعی یبرا
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 .روشن کنید استاد یا گروه آموزشی از شما چه توقعی دارد :تمرین

 

 قلمرو عمومی پژوهش 

 

 

 

 انواع منابع مورد نیاز

 ها یا مجموعه مقاالت کتاب 

 مقاالت علمی و پژوهشی

 ها دایره المعارف

 ها و مجالت مقاالت روزنامه

 نابع اینترنتیم

 دیگر منابع

 

 منابع مورد نیاز دیگر

 

 

 

 حجم مقاله یا رساله

 

 

 نظام ارجاع دهی

APA 
MLA 

 شیکاگو

 

 

 

 ی مقالهصدیگر ویژگیهای اختصا

 

 

 

 

ای شما به پنج تا هفت منبع موثق احتیاج دارید که نسبت تقریبی  به عنوان مثال برای یک مقاله پنج تا هقت صفحه

 :ار استآن به این قر

ک تا دو کتاب مجموعه مقاالت، یک تا دو مقاله ، یک تا دو مقاله علمی پژوهشی، یا دو کتاب دست اولیک ت

 اینترنتیموثق ا دو مقاله مرتبط ای و یک ت دانشنامه
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 :ثبت و آنها را محک بزنید برایتان جذاب استکتابخانه موضوعات پژوهشی که  در: تمرین

 

 :موضوع

 

 

 خیر/ وع حقیقتاً برایم جذاب است؟ بلیآیا این موض

 خیر/توانم منابع کافی و قابل استفاده برای آن بیابم؟ بلی آیا می

 :موضوع

 

 

 خیر/ آیا این موضوع حقیقتاً برایم جذاب است؟ بلی

 خیر/توانم منابع کافی و قابل استفاده برای آن بیابم؟ بلی آیا می

 :موضوع

 

 

 خیر/ ذاب است؟ بلیآیا این موضوع حقیقتاً برایم ج

 خیر/توانم منابع کافی و قابل استفاده برای آن بیابم؟ بلی آیا می

 :موضوع

 

 

 خیر/ آیا این موضوع حقیقتاً برایم جذاب است؟ بلی

 خیر/توانم منابع کافی و قابل استفاده برای آن بیابم؟ بلی آیا می

 :موضوع

 

 

 خیر/ آیا این موضوع حقیقتاً برایم جذاب است؟ بلی

 خیر/توانم منابع کافی و قابل استفاده برای آن بیابم؟ بلی آیا می

درمورد موضوعات انتخابی تامل کنید و با توجه به عالقه خودتان و موجود بودن منابع و متخصص آنها را طبقه )

زبانی توجه کنید صرف یافتن منابع کافی نیست بلکه داشتن دانش  .بندی کنید و سپس از میان آنها انتخاب کنید

 (نیز بسیار با اهمیت استبرای استفاده از آن  _فرانسه و الخ/ آلمانی/ انگلیسی/عربی: تسلط به زبان اثر_ کافی
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 جستجو برای منابع: گام دوم

تان وجود  تالش کنید هرآنچه منبع در حوزه موضوع انتخابیپس از انتخاب موضوع و محدود و مشخص کردن آن؛ 

 .کار قوی تری ارائه خواهید داد منابع بیشتری در اختیار داشته باشید احتماالً هر چه. دارد گردآوری کنید

کار ما را  ، امروز اینترنت و دیجیتال شدن ثبت منابعبا توجه به موضوع مورد نظرتان کتابخانه ها را بگردید( فال

 :آسان کرده است

 :فارسی

 www.nlai.ir  :جستجو در کتابخانه ملی

 http://simorgh.nosa.com/tabid/100/Default.aspx  :رغجستجو در سیستم سیم

 http://www.noormags.ir: جستجو برای مقاالت معتبر در پایگاه مجالت تخصص نور 

 :انگلیسی

 : Philosopher's Indexدر  جدیدترین مباحث جاری روز در قلمرو فلسفه درمیانجستجو 

/philindex.orghttps:// 

 :برای دیدن کتابهای موجود آمازون جستجو در سایت

textbooks/b?ie=UTF8&node=283155-books-used-https://www.amazon.com/books 

 

  www.academia.edu :آکادمیادر  رایگان جستجو برای یافتن مقاالت علمی تخصصی

 برای یافتن مقاالت تخصصی در وبسایتهای جستجو

 FirstSearch: https://firstsearch.oclc.org/  

 ProQuest: http://www.proquest.com/  
 JSTOR:  https://www.jstor.org/   

 CQ Researcher :  http://library.cqpress.com/cqresearcher/  

 

 :فلسفی معتبر های انشنامهدبرخی 

Routledge Encyclopedia of Philosophy 

: در دسترس استاز طریق وبسایت رسمی دانشنامه  دانشنامه فلسفی راتلجهای  برخی از مدخل

https://www.rep.routledge.com/  

 :آنالین های دانشنامه

Stanford Encyclopedia of Philosophy : https://plato.stanford.edu/ 

Internet Encyclopedia of Philosophy: www.iep.utm.edu/ 
ها  اید ارزش آکادمیک داشته باشد حتما چند کتاب و مقاله در جستجوی این کتابخانه اگر موضوعی که انتخاب کرده

 .ها خواهید یافت و وبگاه

http://www.noormags.ir/
https://www.amazon.com/books-used-books-textbooks/b?ie=UTF8&node=283155
http://www.academia.edu/
https://firstsearch.oclc.org/
http://www.proquest.com/
https://www.rep.routledge.com/
https://plato.stanford.edu/
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عات کنید باید از به روز بودن اطال نکته نهایی درباره منابع این است که اگر درمورد موضوعات جدید کار می

البته این  مالحظه درباره مطالب مرتبط با . سال است 5عمر منابع به روز درباره یک موضوع . اطمینان حاصل کنید

تاریخ فلسفه یا متفکران غیرمعاصر مطرح نیست، گرچه در مورد آنها هم باید منابع را با وسواس انتخاب کنید خاصه 

 . با موضوع پژوهش شما باشندو مرتبط  ، جدیمنابع دست دوم باید کامالً معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :منابع آنالین

ه در اینترنت هم تر ذکر شد بخواهید از منابع آنالین پراکند مسیرهای مطمئنی که پیش از غیر توجه داشته باشید اگر

بسیاری از منابع آنالین فرایند ویرایشی را که منابع معتبر و چاپی طی کرده . استفاده کنید باید بسیار محتاط باشید

تواند  از سویی هرکس با هر درجه از دانش و تخصص می. اند و ممکن است پر از ایراد و اشکال باشند اند نپیموده

ای مجازی منتشر کند و از سوی دیگر بسیاری از متفکران و دانشگاهیان طراز اول های خود را به راحتی در فض ایده

پس اعتبار سنجی این منابع بسیار مهم و . کنند های خود استفاده می هم از امکانات فضای مجازی برای انتشار ایده

 .حیاتی است

ید به بیش از یک یا دو منبع آنالین معتبر و با این حال، حتی اگر اجازه داشتید از منابع آنالین استفاده کنید سعی کن

اگر از منابع آنالین موثق به عنوان منبع جانبی و برای تایید  باز،. موثق ارجاع ندهید تا اعتبار کارتان مخدوش نشود

 .ای به مقاله شما وارد نخواهد آمد یک منبع چاپی استفاده کردید به لحاظ علمی خدشه

 :ترنتی باید به چند سوال پاسخ دهیدبرای تشخیص اعتبار منابع این

حتم میشوند مثل آدرس برخی  GOVو   EDUعنوان سایتهای معتبر علمی عموماً به  این چه سایتی است؟: اول

 .سایتها که پیشتر ذکر آن رفت

 .؟ آیا مقاصد سیاسی یا مذهبی یا ایدئولوژیک دارد یا صرفاً علمی استهدف این وبسایت چیست: دوم

 ها مستند هستند و سایت نزد پژوهشگران خوشنام است یا خیر؟ شتهآیا نو :سوم
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 :این وبسایتها را اعتبار سنجی کنید:  تمرین

 Wikipedia: نام سایت

https://www.wikipedia.org/ 

 این وبسایت چه وبسایتی است؟

 چه کسانی هستند؟ شنویسنده یا نویسندگان

 به چه منظور نوشته شده؟

 آیا از منابع معتبر و موثق استفاده میکند؟

 ا به روز است؟آی

 خیر / معتبر است؟ بلی 

 

 PhilPapers: Online Research in Philosophy :نام سایت

https://philpapers.org/ 

 این وبسایت چه وبسایتی است؟

 چه کسانی هستند؟ شنویسنده یا نویسندگان

 به چه منظور نوشته شده؟

 از منابع معتبر و موثق استفاده میکند؟آیا 

 ت؟آیا به روز اس

  خیر/ معتبر است؟ بلی 

 

 Catholic Encyclopedia - Catholic Online:نام سایت

www.catholic.org/encyclopedia/ 

 این وبسایت چه وبسایتی است؟

 چه کسانی هستند؟ شنویسنده یا نویسندگان

 به چه منظور نوشته شده؟

 آیا از منابع معتبر و موثق استفاده میکند؟

 آیا به روز است؟

 خیر / ر است؟ بلی معتب
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 منابع شیوه ضبط اطالعات ضروری :تمرین

گرچه لزومی ندارد از همه این . تان وجود دارد جمع آوری کنید تالش کنید تمام منابعی که در حوزه مورد مطالعه

 .ولی باید آنها را دیده و از وجودشان آگاه باشید ،منابعد استفاده کنید

 :مشخصات کتابها برای 

 :ده یا نویسندگاننویسن

 :عنوان

 (تاریخ نشر، نوبت چاپ، نام انتشارات: )مشخصات نشر
 

 :برای مشخصات مجموعه مقاالت

 :نویسندگان/نویسنده

 :مقاله/عنوان فصل

 :ویراستار کتاب

 :مشخصات نشر
 

 :برای مشخصات مقاالت

 :نویسنده یا نویسندگان

 :عنوان مقاله

 :عنوان مجله

 (ه انتشار، صفحات مقاله، شماره مجلهسال و ما: )مشخصات نشر

MLA) database) 

 ( APA) doi or web address شناسه برنمود رقمی 
 

 :برای مشخصات وبسایتها

 :نام وبسایت

 :عنوان مقاله یا یادداشت

 :نویسنده

 :سازمان

 :آدرس

 :تاریخ انتشار

 :تاریخ دسترسی
 
 

 منابع دیگر

 ...(ها و مه، پایان نامهها، مجالت، مقاالت روزنا دانشنامه) 

 

 



 .1931، هانیمریم نصراصف :، تهیه و تنظیمروش پژوهش در فلسفه  3

 

 مطالعه منابع: گام سوم

 

 مطالعه موثر :مرحله اول

مند را آغاز  مطالعه نظام ع مورد مطالعه خود را یافتید،زمانیکه بهترین و معتبرترین و بیشترین منابع ممکن در موضو (1

اول داشتن یک مطالعه قدم . است« مطالعه نقش زن در مدینه فاضله افالطون »تصور کنید موضوع شما . کنید

 :توانید به این کتابها مراجعه کنید میمثالً  درباره افالطون است که به این منظور  ای دانشنامهعمومی و 

 تاریخ فلسفه راتلجدر  «افالطون»  -

 تاریخ فلسفه کاپلستندر  « افالطون»  -

 راسل نوشته غرب تاریخ فلسفه « افالطون»  -

 مه محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، ترجنوشته کارل بورمان ،افالطون -

 نشر شیرازه ، ترجمه مصطفی یونسی، دیو رابینسن ، نوشتهاز مجموعه قدم اولافالطون  -

 مانند استنفورد و راتلج ای فلسفیه دانشنامهدر  «افالطون» -

 و الخ

به کتابهای متنوعی  یدوانت زمینه هم می در این :را شروع کنید فلسفه سیاسی افالطون درباره  مطالعه متمرکزتر (  2

 :مثالً. رجوع کنیداندیشه سیاسی افالطون هستند  -که متمرکز بر 

 .ترجمه امیرحسین جهانبگلو، خوارزمی کویره،آلکساندر نوشته   ،افالطون نظر از سیاست -

 .علمی فرهنگی ، انتشاراتنوشته بیژن عبدالکریمی ،افالطون در سیاسی فلسفه و مابعدالطبیعه نسبت: سیاست و تفکر -

 .ترجمه بهزاد سبزی، انتشارات حکمت پاپاس،نیکالس نوشته  ،افالطون جمهوری راهنمای کتاب -

- Plato, Politics and a Practical Utopia, Kenneth Royce Moore, A&C Black. 

- Plato: Political Philosophy , Malcolm Schofield, Oxford. 

- "Plato's Ethics and Politics in the Republic" In: 

 https://plato.stanford.edu/entries/plato-ethics-politics/  

وشته که به طور مشخص درباره نقش زنان در مدینه فاضله افالطون نرا بخوانید  کتابها و مقاالتی  در مرحله بعد (9

 :مثالً شده

 عبدل زهرا؛ توفیقی،: نویسنده«  زنان درباره افالطون نگرش بررسی: افالطون آرمانشهر در جنسیت و عدالت» -

 207 از - صفحه ISC (27(/علوم وزارت) پژوهشی-علمی 11 شماره - 1935 تابستان و اکبر؛ بهار علی آبادی،

 (299 تا

 مقاالت مرتبط موجود در مجموعه  -

https://plato.stanford.edu/entries/plato-ethics-politics/
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Feminist interpretations of Plato, ed by Nancy Tuana, Pennsylvania State University Press. 

 ...و

 :را شروع کنید منابع دست اول دقیق  مطالعهدر نهایت  ( 4

 .تا کنون با ترجمه چندین مترجم به فارسی برگردانده شده استنوشته افالطون که  قوانین و جمهوری های رساله

 برداری فیش: مرحله دوم

در گذشته عمدتاً برای فیش برداری از کارتهای . بلکه تنها فیش برداری کنید ،هنگام مطالعه نوشتن را شروع نکنید

امروزه . شد یا ایده اصلی نوشته می یک نکتهشد که باالی آن مشخصات منبع و ذیل آن  کوچک مخصوص استفاده می

 .شوند فیش ها به صورت تایپ شده تهیه می «ش نگارفی»رم افزارهای متفاوت با استفاده از ن معموالً

 .یا یک موضوع را ثبت کنید در هر فیش تنها یک نکته ز دردسر در مراحل بعدی پژوهش حتماًبرای پرهیز ا -

 :مثال موضوعات اصلی را پیدا کنید و هر فیش را در زیر مجموعه خودش قرار دهیدهمزمان با مطالعه  -

 زمانه و زندگی افالطون*

 انن اس پارتز* 

 نقدهای ارسطو به مدینه فاضهل افالطون* 

 زن در یوانن ابس تان* 

 آ رمانشهر و آ رمانشهر نوییس*

 اندیشه س یایس افالطون*

 مجهوریجایگاه زن در *

 جایگاه زن در قواننی* 

 .رسد را نیز جداگانه یادداشت کنید هایی که به ذهن خودتان می همزمان ایده 

توانید آنها را بنا به ارتباطشان با موضوع کار  در مراحل بعد می. و زیاد شدن فیش ها نترسید از ایجاد موضوعات جدید -

 .کنید پاالیش

هنگام فیش برداری کالم نویسنده  حتماً غیرعمد یا دزدی علمی( plagiarism)برای هرچه دور ماندن از اتهام انتحال -

در آن را  م دارید در همان فیشبارت یا جمله نویسنده را الزو اگر عین ع را با عبارات و کلمات خود یادداشت کنید

 . قرار دهید گیومه
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 .منظم کنید ی نام نویسندهتر فیشها را بر اساس حروف الفبا برای استفاده آسان -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مطالعه مقاالت پژوهشی

برای مطالعه مقاالت . متفاوت است (شود که با قصد آموزش نوشته می)مطالعه مقاالت پژوهشی با مطالعه کتاب و مقاالت  در مجموعه مقاالت 

 :گفت و گو شدپژوهشی باید نگاه نقادانه داشت و با نویسنده وارد 

ایده . کند در مقاالت استاندارد معموال نویسنده قصد و نظر خودش را در همان پاراگرافهای ابتدایی بیان می .نظر و دیدگاه نویسنده را بیابید (1

 کند چه بگوید؟ حرف اصلی او چیست؟ تالش می:  نویسنده را به طور مختصر  و در یک یا دو جمله بیان کنید

آنچه . هر نویسنده در مقاله اش میخواهد متاعی به شما بفروشد .کند بیابید کی که نویسنده در تایید ادعایش بیان میاستداللها و مدار (2

د نکند همان استداللهاییست که اگر معتبر نباش فروشد ایده و تز اوست و چیزهایی که برای راضی کردن شما به خرید ایده اش بیان می می

استدالل و مدرک و گواه اصلی که نویسنده برای اثبات تز و ایده »شما باید بتوانید بگویید . دارد شخصی نگاه میادعای او را در حد یک ایده 

 «کند چیست؟ اش مطرح می

درست است به دالیلی که خواهد آمد و  ب گوید می الفنویسنده »اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم  .داللتهای ادعای نویسنده را مشخص کنید (9

 « ...و اگر این ایده درست باشد الجرم ...این قرارند آنها به 

داللتهای ضمنی ادعای نویسنده به طور واضح  در نوشته مطرح نشده اند و . های منطقی هستند که ادعای نویسنده متضمن آن است داللتها خروجی

برای )چه نتایجی به بار خواهد آمد ». از متن بیرون بکشد ده است که آنها رااین وظیفه خوانن. ن آگاه هم نباشدگاه نویسنده ممکن است حتی به آ

 «اگر دیدگاه نویسنده را بپذیریم؟( هایی از آن خودم، برای جامعه انسانی، برای فهم جهان یا جنبه

ا استخراج کنید یعنی اگر نتوانید این داللتها ر. تشخیص داللتهای ضمنی ادعای نویسنده در مقاله، در واقع دشوارترین بخش تحلیل یک مقاله است

 .اید مقاله را به خوبی نخوانده

الً با ادعاهای محکم اثبات شده باشند و ثانیاً لوازم و داللتهای ذیریم که اوپ ما تنها و تنها زمانی ادعای نویسنده را می  :ارزیابی موضع نویسنده (4

اگر هر دو اینها اتفاق بیفتد شما آزادید که استدالل و موضع نویسنده را  .باشدقابل پذیرش استدالل او از نظر تعداد قابل قبولی از انسانها معقول 

 .بپذیرید

درحالیکه به عنوان محققان دانشگاهی شما باید به نحوی و به  ،کنند برخی از دانشجویان خیلی سریع و راحت با ادعاهای نویسندگان موافقت می

در دنیای آکادمی هیچ متن یا انسان مقدسی وجود . عف موضع نویسنده را شناسایی کنیدحدی نقادانه با متون مواجه شوید که تاحد ممکن نقاط ض

در عین  .توان در مقابل بخشی از مدعای یک نویسنده ایستاد و یا به طور کامل ادعاهای او را با استداللهای قدرتمند به چالش کشید ندارد و می

 .بتوانید انتقادات احتمالی به نوشته او را پیش بینی کرده و به آن پاسخ دهید حال اگر کامال با نویسنده ای موافق هستید نیز باید
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 (پور سیروس آریننوشته کانت با ترجمه  «روشنگری چیست»مقاله ) متنی که در اختیار دارید: کالس تمرین

 :های زیر پاسخ دهید بخوانید و به پرسش

 

 :تز اصلی این متن را در یک یا دو جمله صورتبندی کنید/ موضع /مدعا (1

 

 

 

 

 :اش بیان کرده را شرح دهید در چند جمله به طور مختصر شواهد و مدارکی که نویسنده برای اثبات موضع (2

 

 

 

 

 :شرح دهید داللتها و لوازم ادعا و موضع نویسنده را (9

 

 

 

 

 .غلط است /کنید موضع او صحیح  ادعای نویسنده را ارزیابی کنید و شرح دهید چرا فکر می (4
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 .ای با این مشخصات در شرح متنی که در اختیار دارید بنویسد مقاله:  تمرین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در پاراگراف نخست عنوان مقاله، نویسنده آن و ادعای اصلی نویسنده را شرح دهید (1

هایی که نویسنده برای اثبات مدعای خود آورده را در یک یا دو پاراگراف  دالیل و شواهد و مدارک و داده (2

 .یدشرح ده

رسد را در یک یا دو  های ضمنی که ادعای نویسنده به همراه دارد و به نظر شما با اهمیت می لوازم و داللت (9

 .پاراگراف شرح دهید

 .در پاراگراف نهایی ادعای نویسنده را ارزیابی کنید (4

 .ه کنیدمقاله اصلی را به پایین مطلب اضافدر نهایت مشخصات  (5

 .و نقطه گذاری بدون نقص باشد نوشته باید به لحاظ دستور زبانی (1

 .دقت کنید به هیچ وجه از عین جمالت نویسنده استفاده نکنید و همه جمالت عبارات خود شما باشد (7
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 پژوهشمواد /ها سامان دهی و سازمان دهی سازمایه: گام چهارم

اید، از متون فیش برداری  ها و مقاالت مرتبط با کارتان را با دقت مطالعه کرده کنون شما کتاببسیار خوب، ا

 .اید  و مقدار قابل توجهی نکته جمع کرده اید که امیدوارید در نوشته خود به آن اشاره کرده و از آنها استفاده کنید کرده

پیش از آنکه قلم را روی کاغذ بگذارید یا انگشت به . شاید تصور کنید اکنون زمان نگارش است، اما اینطور نیست

ها و نکته برداریهای متعدد خوب  داشتن انبوهی  از فیش. صفحه کلید ببرید کارهای زیاد دیگری هست که باید انجام دهید

یر این صورت کنید در غ ربط را پاالیش باید مطالب بی. اما باید زمان مبسوطی را باید صرف تامل و بررسی آنها کنید ،است

به درستی  اید هایی که طرح کرده ممکن است نوشته شما پر از اطالعاتی باشد که تمرکز خاصی روی مسئله خاصی ندارد و ایده

اید هر  ممکن است محراب و شبستانها و گنبدی که ساخته. مثال مسجد شیخ لطف اهلل را به یاد بیاورید. با هم مرتبط نشده باشند

یک نوشته خوب . سازد اما مجموع آنها و نحوه قرارگیریشان کنار یکدیگر است که مسجد را می ،شندکدام جالب توجه با

 .طرحی درست، متمرکز و مشخص، مستدل و ساختاری منطقی دارد

 (Thesis Statement)اظهار نظر یا 

 عموضِ همان موضوع نیست، بلکه (دهد های مقدمه را به خود اختصاص می که معموالً جمالت پایانی پاراگراف)اظهار نظر شما 

ای در قلمرو آن  کنید، مشکل یا مسئله وقتی موضوعی را انتخاب می. کنید است که شما در پژوهش اتخاذ می نظرگاهییا 

مثالً تصور کنید درحال .  موضوع نظر شما را جلب کرده است و اظهار نظر شما در واقع پاسخ مشخصتان به آن مسئله است

 اتانازی »موضوع کار خود را به بررسی پژوهشپس از مطالعه و . هستید( قتل از روی ترحم)اتانازیدرباره  ای نگارش مقاله

نظریه پژوهش قابل  .شوید محدود کرده و صرفاً درباره موضوع خودکشی با همیاری پزشک متمرکز می «داوطلبانه و فعاالنه

 :باشد از این قبیل تواند می یپژوهشقبول درباره چنین 

ودکشی با همیاری پزشک همیشه غیراخالقیست زیرا همزمان سوگند پزشک و تعهد بیماری برای حفظ حیات خ -

 .کند را نقض می

یاری پزشک باید به لحاظ اخالقی مجاز این امر وجود دارد، خودکشی با هماز آنجا که رضایت داوطلبانه بیمار در  -

 .دانسته شود

 ...اصی مجاز است که به این قرارندخودکشی با همیاری پزشک تنها در شرایط خ -

ع از کلیت موضِ ای چکیدهو ( و بالتکلیف نباشد موضعی اتخاذ کنید)، قاطع (یک تا دو جمله)نظریه پژوهش شما باید کوتاه

 .شما در کل مقاله باشد



 .1931، هانیمریم نصراصف :، تهیه و تنظیمروش پژوهش در فلسفه  15

 

از دنبال  هیچ چیز برای خواننده کسالتبارتر. ای قوی حیاتی است تن نظریهشخوب و جذاب دا ۀبرای نگارش یک مقال

و اظهار نظر شخصی شما فرصتیست برای روشن کردن موضع  پژوهشنظریه .  ای آبکی و بالتکلیف نیست کردن نوشته

 .خودتان پیش از اینکه نگارش را آغاز کنید

 عنوان

. فرصتی است که به خوانندگان موضع خاص و رویکرد اختصاصی خود به موضوع را نشان دهید پژوهشعنوان 

تالش کنید برای یافتن عنوان خالقیت . تواند خوانندگان و ارزیابان را پیش از مطالعه به کار شما عالقمند کند می عنوان مناسب

 .به خرج دهید

 «نظریه هابز و اسپینوزا درباره حقوق بشر»  : عنوان کسل کننده

 «ابه قدرتهابز و اسپینوزا و حقوق به مث: اندازهای بدیل درباره حقوق بشر چشم»  : عنوان جذاب

 «ر از سقراط در آثاری که بدون نام منتشر کرداستفاده کیرکگو»  :نوان کسل کنندهع

 «عقبگرد از منطق: رسقراطِ کیرکگو»   :عنوان جذاب

 «گری برداشت سیسرو از رواقی»   :عنوان کسل کننده

 «در جستجوی سیسروی رواقی: ماجرای دو سیسرو»  : عنوان جذاب

 «نظریه آگوستین درباره فرمان اخالقی»  : عنوان کسل کننده

 «نظریه آگوستین درباره هماهنگی فرمان اخالقی: هم خوانی با آهنگ مراتب»  : عنوان جذاب

 فراهم کردن طرح اجمالی کار

نظم یافته ذیل موضوعات  هایِ درکنار اتمام فیش برداری و با در اختیار داشتن فیش ؛زمانیکه ایده اصلی خود را مشخص کردید

 .این طرح عمومی بیش از چند سطر نخواهد بود. توانید طرح عمومی پژوهش خود را مشخص کنید احتماالً می ،تر کلی

عنوان مقاله یا . اش باشد های فلسفی ر از شخصیت سقراط در نوشتهوبرای نمونه تصور کنید موضوع کار شما استفاده کیرکگ

بدون نام  در آثارِ». تواند چنین صورتبندی شود نظریه شما در این مقاله می. است« عقبگرد از منطق : ورسقراطِ کیرکگ» رساله 

در . کند از دیانت استفاده می بنیاد-قراط برای معرفی وضعیت عقلاز س ورکیرکگهای فلسفی  پارهو  بیماری تا حد مرگمانند 

تری جایگزین  و مشخصاً مسیحی بنیادتر -را با الگوی پارادوکس وی تالگوی فلسفی دیان کوشد تقابل با سقراط او در واقع می

 «.کند
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 :تواند چیزی شبیه به این باشد کلی برای چنین یادداشتی میشِمای   

 عقبگرد از منطق: ورسقراِط کریکگ

 (های مس تعار اب انم)اس تفاده دوهپلوی کریکگارد از سقراط در آ اثر بدون انم: مقدمه -خبش اول

 ( امیان مس یحی)و داینت نوع ب( حمکت فلسفی)تفاوت میان داینت نوع الف -خبش دوم

 های فلسفی پارهنظریه ایدآ وری سقراط در برابر امیان مس یحی در  -خبش سوم

 بامیری اتحد مرگ گناه در مقام هجل دربرابر گناه در مقام اعرتاض در_ خبش چهارم

 طاز خشصیت سقرا ورارزاییب اس تفاده کریکگ -خبش پنجم

رسد  با دقت آن را بررسی کرده و تجدیدنظر یا اصالحاتی که به نظرتان می. این طرح کلی درواقع پیشنویس مقاله شماست

همچنانکه مطالعه . پرداخت شودخورده و  تراشچرا که این طرح درواقع راهنمای مسیر شماست و باید با دقت . اعمال کنید

د به این طرح کلی توانید نکات اصلی که به نظرتان باید در هر بخش ذکر شو می  کنید های خود را بررسی می کنید یا فیش می

 .اضافه کنید و طرحی پرشاخ و برگ تر دست کنید

 :را ببینید اه نیا ریظن ییها کتاب زمینه و آماده شدن برای نگارشبرای مطالعه و تمرین بیشتر در این 

 لیال مینایی، مارتینیک، ترجمه فاطمه. پی .، نوشته ایفلسفی  مقاله نگارش مثل یک فیلسوف نوشتن؛آموزش -

 .مینایی، هرمس

 .سمت خندان،انتشارات اصغر علی نوشته کاربردی، منطق -

 ،بایماک شروک همجرت براون، نیل. ام و کیلی. ام استوارتهتشون ،جا های به پرسیدن سوال:راهنمای تفکر نقادانه -

 .درخ یونیم
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 نگارش: گام پنجم

 آماده کردن مقدمه

نویسید اثری مهم و تعیین  می در آغاز شوید به یاد داشته باشید آنچه هنگامیکه برای نگارش مقدمه دست به کار می

اید که بناست خواننده را در دام خود اسیر  شما شروع به بافتن توری کرده. کننده بر تمایل خواننده برای مطالعه متن شما دارد

 .کند و مقدمه اولین و موثرترین بخش کار شماست

 ها برخی ظرافت

 .صفحه جدیدی در ورد باز کنید/ قلم و کاغذ را آماده کنید. مقاله فرا رسید باالخره وقت نگارش متن

 :ن داشته باشید نکاتی که باید به هنگام نوشتن در ذه اما

دانشگاه یا مجله  «شیوه نامه»، نوع قلم و حواشی صفحه را مطابق با است ولی اندازه قلم 12معموالً متن اندازه قلم  -

 .مورد نظر تنظیم کنید

 .دقت کنید ابتدای هرپاراگراف تو رفتگی وجود داشته باشد -

 .امالی کلمات و نقطه گذاری صحیح وسواس به خرج دهیدبه نسبت  -

دهد تنظیمات اولیه مشخصات ظاهری را همان ابتدای کار معین کنید تا  م افزار ورد قابلیتهایی دارد که اجازه مینر -

 .ی نسبت به آن نداشته باشیدنگران

ایمانوئل کانت، )مثالً . کنید از نام و نام خانوادگی فرد استفاده کنید اولین باری که از یک اسم خاص استفاده می -

طبیعاً اگر در متن به . کند رف نام خانوادگی نویسنده کفایت میدفعات بعد صِ( ژان ژاک روسو توماس آکویناس،

مثالً جیمز  .)کنید، باید همواره از نام و نام خانوادگی شان استفاده کنید فرد با اسامی خانوادگی مشابه اشاره می دو

 (میل و جان استوارت میل

اصطالحات یونانی، التین، همینطور . نوشته شوند (مورب)ایتالیکباید  عبارات خارجیها و  ها و کتاب اسامی فیلم -

 ...و دازاین، ویرتوس، یودایمونیااتانازی، : اند نیز غیرقابل ترجمهکه آلمانی /فرانسه/انگلیسی

 .آیند و باالتر از آن به صورت رقم می 10اما اعداد  ،در متن اعداد یک تا نه باید به حروف نوشته شوند -

نویسید تعصبات  هایی که می ها و شرح اما دقت کنید در مثال بان فارسی نسبت به جنسیت خنثی هستند،ضمایر ز -

 .وجود نداشته باشد مذهبی /نژادی /جنسی

، از نوشتن عبارات ناصحیح در فارسی خودداری (پدر و مادرش آدمای بزرگی بودن)شکسته نویسی پرهیز کنیداز  -

ثال م)عامیانه به کار نبرید های واژه عبارات یا ...(و گاهاً، خواهشاً: ا تنوین عربیمثالً نوشتن کلمات فارسی ب.)کنید
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، به تفاوت میان (بزرگی بود آدمهاو )، هرگز از ه آخر چسبان به جای کسره استفاده نکنید...(در این رابطه باحالی

 ...ند آنو مان...( اگر بیاندیشیم که هستاشتباه )هست و است در نگارش فارسی دقت کنید

 : از این منابع و مانند آنها استفاده کنیدتوانید  برای نگارش صحیح می -

 ادب فارسی به این زبان و فرهنگستان  که به رایگان روی وبگاه دستور خط فارسیهای مربوط به  کتاب

 :آدرس وجود دارد

ademy.ir/fa/das.aspxhttp://www.persianac 

 

 چاپ دانشگاهی، نشر مرکز: تهران نجفی، ابوالحسن نوشته ،(فارسی زبان های دشواری فرهنگ) ننویسیم غلط 

 .1931 هفدهم،

 انتشارات سمت(گیالنی)، احمد سمیعینگارش و ویرایش ،. 

   حسن انوری و حسن احمدی گیوی، انتشارات فاطمی2و1دستور زبان فارسی ،. 

 دبیات دانش آموزان دبیرستانی در رشته علوم انسانیکتابهای ا. 

 ویراستیار نرم افزارهایی مانند: 

http://virastyar.ir/ 

 

نگاری اسامی خودداری کنید و حتماً -کنید برای برگردان اسامی و اعالم از آوا اگر از منابع خارجی استفاده می -

شوداز این  درمواردی که متوجه شدید اسم برای نخستین بار به فارسی برگردانده می. را بیابیدها  ضبط فارسی نام

 :کتاب استفاده کنید

 .فرهنگ معاصر، فریبرز مجیدی، نام های خاص تلفظ فرهنگ

 در شوند،  می تلفّظ مبداء کشور در که طور  آن جغرافیایى، و تاریخى خاصّ هاى  نام نگارش و تلفّظ راهنماى)

 (.جهان مختلف زبان سى از بیش

برخی از آنها به این . های تخصصی استفاده کنید ات فلسفی به فارسی از فرهنگحبرای برگردان اصطالدقت کنید  -

 :قرارند

 .ماری بریجانیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،فرهنگ اصطالحات فلسفه و علوم اجتماعی

 .وری، نشرمرکز، داریوش آشفرهنگ علوم انسانی

 .عبدالکریم رشیدیان، نشر نیفرهنگ پسامدرن، 

 

 

 

http://www.persianacademy.ir/fa/das.aspx
http://virastyar.ir/
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 :ساختن یک مقاله یا رساله پژوهشی مصالح الزم برای

 

 :یا تز شما نظریه

ص درباره نظرگاه خا کاز دادن نظریات برانگیزاننده و داشتن ی. مشخص باشدنظریه باید کوتاه، روشن و 

 .رسیداید نت آنچه در مقاله تان به آن پرداخته

 

 :نوانع

و مطمئن شوید اصل ایده و کار شما را نشان  از جذابیت و گیرایی عنوان کار خود اطمینان حاصل کنید

از انتخاب . ای نشان دهند محتوایی کسالت بار و تکراری است به یاد داشته باشید یک عنوان کلیشه .دهد می

 .زده و عالقمند کند نترسید عنوانی که خواننده شما را شگفت

 

 :طرح کلی

دقت کنید طرح . تشکیل شده موضوعات اصلی که بنادارید در مقاله به آن اشاره کنیدهمه طرح کلی شما از 

 .کلی فرایند منطقی اندیشه و استدالل شما را نشان دهد

 

 :مقدمه

ه ممکن است تا آنجا ک. پاراگراف یا پاراگرافهای ابتدایی باید خواننده را در جریان ایده و کار شما قرار دهد

 .اید به نحوی روشن و واضح در آن طرح کرده آن را جذاب بنویسید و مطمئن شوید نظر خود را
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 بازبینی و بازخوانی: ششمگام 

و به همین دلیل  دهد دیگران تشکیل می/دیگری را شرح نظریات تخصصی مقاله یا رساله ۀهایی مانند فلسفه، بخش عمد در رشته

دزدی /انتخال استفاده از آرای دیگران بدون ذکر نام آنها. در ارجاع به منابع شرط اول و اصلی نگارش استرعایت امانت 

 .شود این روزها با انواع نرم افزارها بررسی می که و از گناهان کبیره در فضای دانشگاهی است (plagiarism)علمی 

 

 

 

 

نسخه اولیه پر از ایرادات طبیعی است که . پس از اینکه با استفاده از مصالح اولیه نسخه اولیه کار را نوشتید زمان بازخوانی است

نسخه اولیه را دست کم سه بار و  ضروریست . شدها با میان پاراگرافتایپی، نگارشی، ارجاعی و عدم سازگاری و هماهنگی 

 .بیشتر بازخوانی و اصالح کنید

و قدم به قدم مطابق با  روی کاغذ بیاوریدبه منظم ترین وجه ممکن فقط تالش کنید اندیشه و ایده خود را  نخست بازبینیدر 

و  مشکالت امالیی و انشایی ی نسبت بهدر این مرحله اجازه ندهید وسواس فکری و عمل. تان پیش بیاییدپژوهشطرح اولیه 

 .کنداز طرح اصلی منحرف  ویرایشی و ارجاعی شما را

ای که احتماالً در  اینجا بهتر است توجه خود را بر مشکالت ساختاری. با چشم نقاد شروع به بازخوانی متن کنید دوم بازبینی در

 :نگارش شوید به سازمان و ساختار نوشته توجه کنید در واقع بیش از آنکه درگیر شیوه. متن وجود دارد متمرکز کنید

آیا هیچکدام از بخشها به اطالعات بیشتری نیاز ندارد؟  اید؟ آیا با قوت و قدرت از نظر خود دفاع کرده :ها استدالل (1

 .اگر الزم است به دنیال اطالعات و شواهد بیشتری برای تقویت استداللتان بگیردید

نین است ستقیمی با متن نداشته باشد؟ اگر چژوهش شما هیچ بخشی هست که ارتباط مآیا در پ :انحراف از موضوع (2

 .آنها را حذف یا به پاورقی منتقل کنید

اید کنید ب ویسنده استفاده میاگر از عین عبارات ن: قانون اول

نقل قول مستقیم  .را در گیومه قرار داده و ارجاع دهید آن

 .نباید از سه چهار سطر تجاوز کند

های فرد دیگری را  اگر با عبارات خود اندیشه :قانون دوم

اید نیازی به گیومه نیست ولی حتمن باید ارجاع  شرح داده

 .دهید

 هنگامنیازی به ارجاع نیست  تنها زمانیکه  :قانون سوم

و رخ دادهای تاریخی مشخص در  فاده از واقعیات مشهوراست

 .قلمرو عمومیست
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کنند؟ اگر در این ناحیه  آیا استداللها از یک فرایند منطقی پیروی می آیا کلیت کار شما معنادار است؟ :نظم منطقی (9

این ایراد را  ها  بتوانید له برای محکم کردن ارتباط منطقی بخشکنید شاید با افزودن چند جم احساس مشکل می

 .آنچه روی کاغذ آمده و نه آنچه در ذهن شماست باید روشن و منظم و منطقی باشد. برطرف کنید

 ویرایش: سوم بازبینی

 .شوید در این مرحله شما بر شیوه نگارشتان متمرکز می

 بررسی دستور زبان و مشکالت امالیی (1

 (توانید صفحه ورد را بزرگ کنید و باصدای بلند متن را بخوانید برای اطمینان می )کالت تایپی مشبررسی  (2

اید با  قیدها یا صفتهای تکراری استفاده کردهروان و رسا بودن جمالت را بررسی کنید و اگر از : شیوه نگارش (9

 :ها استفاده از این منابع است راه یکی از آسانترین. استفاده از فرهنگ لغات از معادلهای آنها استفاده کنید

 .فراروی، هرمس جمشید تألیف و گردآوری، فرهنگ طیفی زبان فارسی -

   http://www.vajje.com  :واژه  -

 

حویل مطلب به استاد، از اید بنویسید، پیش از ت توانسته ترین چیزیست که می کامل زمانی که احساس کردید ایندر نهایت، 

 .کند ینیبیک دور مطلب را برای شما باز دوست یا همکالس خود بخواهید

 

 

کنید به صورت یکپارچه به اصول آن  که استفاده می (شیکاگو ،ای .ال.ای، ام.پی.ای) دقت کنید از هر سیستم ارجاع دهی

 .پایبند باشید

 

 

http://www.vajje.com/
http://www.vajje.com/

