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 پراگماتیسم
 

 ه برای ماندن آمده است.پراگماتیسم نامی است ک: ویلیام جیمز
 

 .1381شفلر/ ترجمۀ محسن حکیمی/نشر مرکز/ /، جیمز، مید و دیوئیدرآمدی انتقادی بر فلسفه پیرس؛چهار پراگماتیست  (1
 مرتضی نوری/ نشر مرکز. ۀجمتر/ ، دیویدسن و رورتی/ کوایندر مسیر پراگماتیسم (2
 / انتشارات علمی/ رابرت تلیس و اسکات ایکین/ مترجم حسین گلشاهیباوریعمل (3
 ریچارد رورتی/ ترجمۀ مرتضی نوری/ انتشارات مرکز /؛ بخش سومفلسفه و آینده طبیعت (4
 ترجمۀ محمد اصغری/ انتشارات ققنوس. /هیالری پاتنم /پراگماتیسم؛ پرسشی گشوده (5
 / ویلیام جیمز/ ترجمه عبدالکریم رشیدیان/ انتشارات علمی و فرهنگی.پراگماتیسم (6
 مهرآذینابوالفضل صادقی/ نشر  /سمدرآمدی بر پراگماتی (7
 خیزپاتریک بیرت/ ترجمه هدایتی/ ویراستۀ نوری/نشر شب فلسفۀ علوم اجتماعی؛ به سوی پراگماتیسم/ (8
 رورتی و الکالئو و سایمون کرچلی/ ترجمۀ شیوا رویگریان/ نشر گام نو.شن و پراگماتیسم/ دیکانستراک (9

 علیا/ انتشارات ققنوس. / جان دیوئی/ ترجمۀ مسعودهنر به منزلۀ تجربه (10
 
 

 لیلیفلسفۀ تح
 مهر/ انتشارات طه./ جان سرل و برنارد ویلیامز/ترجمۀ محمد سعیدیفلسفۀ تحلیلی (1
 / اروام استرول/ ترجمۀ فریدون فاطمی/ نشر مرکزفلسفۀ تحلیلی در قرن بیستم (2
 / هانس گلوک/ترجمۀ یاسر خوشنویس/ نشر ترجمان علوم انسانی فلسفه تحلیلی چیست؟ (3
 / علی پایا/ انتشارات طرح نو.اندازهافلسفۀ تحلیلی؛ مسائل و چشم (4
 سیرت/ انتشارات حکمت./ مایکل دامت/ ترجمۀ عبداله نیکهای فلسفۀ تحلیلیخاستگاه (5
یخ فلسفه تحلیلی از بولتسانو تا ویتگنشتاین (6  اله ندرلو/ انتشارات حکمت./ اندرس ودبرگ/ترجمۀ جالل پیکانی و بیتتار
 / استرول و دانلن/ ترجمۀ عقیل فوالدی/ انتشارات نگاه معاصر.لیفلسفۀ تحلی (7
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 انتشارات وزارت ارشاد /8و  7فلسفه تحلیلی/ مجلۀ ارغنون شماره  (8
یهفلسفۀ تحلیلی از منظر عقالنیت نّقاد (9  / علی پایا/ها و کاربردها؛ نظر

یت ویتگنشتاین (10  / سروش دباغ/ در باب فلسفۀ تحلیلی با محور
 / اندرو پایل/ ترجمۀ حسین کاجی/ نشر مرکز.سوفان تحلیلیگو با فیلوگفت (11
 / صادق الریجانی/ نشر مرصاد.؛ داللت و ضرورت3فلسفۀ تحلیلی (12

 طلوع فلسفۀ تحلیلی/  (13
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یتیویسم  پوز

یتیویسم منطقی؛ رهیافتی انتقادی (1  الدین خرمشاهی/ انتشارات علمی و فرهنگی./ بهاءپوز
 /ادیب سلطانی/حلقۀ وین  (2
 ./ منوچهر بزرگمهر/ خوارزمیمنطقیفلسفۀ تحلیل  (3
 /نشر مرکز./ کارناپ/ ترجمۀ رضا مثمرفلسفه و نحو منطقی (4

 
 

 کتابهای کالسیک:
/برگردان: ناصرالدین علی نقویان و بابک طهماسبی/پژوهشکدۀ مطالعات / ریچارد رورتیسیاست فرهنگی فلسفه همچون (1

 .1396فرهنگی و اجتماع و پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات.
 / سمت/ جرج هربرت مید/ مترجم صفار و علیرضا محسنی تبریزیذهن، جامعه و خود (2
 / جیمز ترجمۀ پرویز داریوش  عصر تجزیه و تحلیل (3
یعتمداری/دانشگاه تهران (4  منطق تئوری تحقیق/ دیوئی/ علی شر


