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 پژوهشی –مقاالت علمی 
سال  202دانشگاه تبریز شماره  ی فلسفیها پژوهش مجله، «فلسفه سنتی از نگاه ریچارد رورتی» (1386) صغری، محمدا .1

1386 

پژوهشی  –مجله علمی  «تالقی پراگماتیسم و پست مدرنیسم در نئوپراگماتیسم ریچارد رورتی»(1387) ...................... .2

 1387/ شماره زمستان  معرفت فلسفی

  نامه حکمتپژوهشی  –مجله  علمی  «خود و جهان تفسیر انتقادی بر سه مدل رورتی از رابطه بین» (1388) ................... .3

 (88دانشگاه امام صادق ) زمستان 

سال یازدهم، دانشگاه قم  کالمی-پژوهش های فلسفی ، مجله«جایگاه هایدگر در نئوپراگماتیسم رورتی» (1388.. ).............. .4

  1388(، زمستان 42)پیاپی  2شماره 

دانشگاه عالمه  حکمت و فلسفهفصلنامه ، «مفهوم زبان در اندیشه ریچارد رورتی» (1388) محمد اصغری و نبی اله سلیمانی .5

 25طباطبایی تهران شماره 

فصلنامه شناخت بهار و  «رویکرد نئوپراگماتیستی رورتی به مفهوم حقیقت» (1388) ................................................... .6

 60شماره  - 1388تابستان 

و  زییسال اول، شماره دوم، پا ،یپژوهشگاه علوم انسان یمجله غرب شناس «یفلسفه رورت یاخالق امیپ» (1389) یصغرمحمد ا .7

 تهران1389زمستان 

دانشگاه عالمه  حکمت و فلسفهفصلنامه « رابطه آشتی ناپذیر عقل و ایمان در اندیشه کی یرکگور» (1388.. ).............. .8

 1388(، پاییز 19)پیاپی  3 سال پنجم، شمارهطباطبایی 

فلسفه  پردیس دانشگاه تهران در قم فلسفه دینصلنامه ف« جایگاه سقراط در رهیافت دینی کی یرکگور» (1389.. ).............. .9

   7شماره  - 1389 زییپا«  نید

دانشگاه امام  فه دینپژوهشنامه فلس، مجله  «یرکگور از سوبژکتیویتهفهم دینی کی» (1395) محمد اصغری و ندا محجل .10

 شماره اول 4سال  1395صادق بهار و تابستان 

نامه )فلسفه دینفصلنامه پژوهشنامه « تفسیر فلسفی کی یرکگور و لویناس از داستان ابراهیم» (1389) محمد اصغری .11
 (16 یاپی)پ 2شماره  1389و زمستان  زییسال هشتم پا ،دانشگاه امام صادق( سابق حکمت



3 

 

 88سال   214دانشگاه تبریز،  پژوهش های فلسفیمجله « دفاع لویناس از سوبژکتیویته دکارتی» (1388.. ).............. .12

دانشگاه تبریز، بهار و تابستان  پژوهش های فلسفیمجله  «در اندیشه لویناس تقدم اخالق بر فلسفه» (1391.. ).............. .13

1391 

 (88دانشگاه هنر ) اسفند مجله نامه هنر  «انایجورج سانتا یاسشن ییبایز یمبان» (1388................ ) .14

)نامه حکمت سابق( دانشگاه امام صادق )ع(،  نیپژوهشنامه فلسفه د«تارویک دایشیخدا در فلسفه ن گاهیجا» (1392.. ).............. .15

  149-135، 11 ش1392

  30تا ص  7سال سوم، از ص  ،دانشگاه زنجان یت فلسفتأمال ، «ووتیمکتب ک یغرب یها شهیر» (1392.. )..............، .16

سال  1392،یتأمالت فلسف ،«دایشیو ن دگریمفهوم عدم در فلسفه ها یررسب»( 1392)محمد  ،یاصغر و نیحس ،یقسام .17

  161تا ص  135سوم، از ص 

 6پژوهشگاه علوم انسانی، دوره  حکمت معاصر، مجله «امکان گفتگو بین مکتب کیوتو و حکمت اسالمی» (1394.. ).............. .18

 51-29صص  1394زمستان  4شماره 

پژوهشگاه علوم انسانی، سال  پژوهشهای علم و دین، «پیوند علم و دین از نگاه چارلز سندرس پیرس» (1394.. ).............. .19

 15الی  1، صص  1394ششم ، شماره اول بهار و تابستان 

 مفهوم بر تکیه با افالطونی حقیقت درباب هایدگر دیدگاه بر انتقادی تفسیر» (1394)محمد ، یاصغر و نیحس ،یقسام .20

  197 الی 167 صص 94 تابستان و بهار،  14 شماره 5 سال، زنجان دانشگاه فلسفی تأمالت مجله،  «خیر مثال

 1شماره  2جلد  شگاه مفید قم،دان هستی و شناخت، مجله  «متافیزیک ینای هگل» (1394)محمد ،محمد مهدی و اصغری ،اردبیلی.  21 

 1394بهار و تابستان 

دانشگاه  پژوهشهای هستی شناختی، مجله «هستی شناسی در کانون پدیدارشناسی رومن اینگاردن( »1396اصغری، محمد ). 22

 55الی  35، صص 1396، پاییز و زمستان  12شماره  6سال  خوارزمی

، پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریزمجله « پدیدارشناسی مرلوپونتی در پزشکی نقش( »1396رفیقی، سمیه و اصغری، محمد ). 23

  141-117صص  1396بهار و تابستان  11سال  20شماره 

گرایی داروینی در برداشت جان دیویی از گرایی هگلی با طبیعتادغام تاریخ( »1396بنواری، مجتبی و اصغری، محمد ). 24

 شگاه شهید بهشتیپذیرش از مجله شناخت دان «تجربه

مجله پژوهشنامه انتقادی، دوره  ،«پایان تاریخ از نظر فالسفه مدرن و پست مدرن»بررسی و نقد کتاب ( 1396اصغری، محمد ) . 25

 50الی  37صص  1396آذر و دی  5شماره  17
26. Asghari, Muhammad (2015)"Has Richard Rorty a moral philosophy?" Mohammad 

Asghari  , Journal of Philosophical Investigations, Volume 9, Issue 17, Summer and Autumn 

2015, Page 53-74 

در  ،بر مفهوم تفکر هیبا تک دگریمفهوم رخدادِ از آنِ خودکننده نزد ها ریبازتفس(1396قسامی، حسین و اصغری ، محمد ). 27

35الی  1، صص 1396، پاییز و زمستان 19شماره  7سال مجله تأمالت فلسفی دانشگاه زنجان، 
 

 

 ترويجی -مقاالت علمی
 

 1387صغری فصلنامه تامالت دانشگاه زنجان هدف پژوهش از نظر ریچارد رورتی / محمد ا .1
  1386زبان در اندیشه رورتی / محمد اصغری مجله کتاب ماه فلسفه سال  .2

http://philosophy.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=2264&_au=Mohammad++Asghari
http://philosophy.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=2264&_au=Mohammad++Asghari
http://philosophy.tabrizu.ac.ir/issue_635_759_Volume+9%2C+Issue+17%2C+Summer++and+Autumn+2015%2C+Page+1-248.html
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 3مفهوم حقیقت در اندیشه ریچارد رورتی/ نبی اهلل سلیمانی و محمد اصغری، مجله اشارات، دانشگاه خوارزمی، سال دوم، شماره  .3
 165-137صص -1395بهار و تابستان 

 1394اریخی جایگزین امیدفراتاریخی/ محمد اصغری/ ماهنامه سوره اندیشه خرداد و تیر امید ت .4

 1389تفسیر ساختارشکنانه دریدا از داستان ابراهیم/ محمد اصغری/ مجله اطالعات حکمت و معرفت  .5

 1390جایگاه هایدگر در فلسفه ژاپن/ محمد اصغری/  کتاب ماه فلسفه/ اردیبهشت  .6

 1388زمستان  4یات در اندیشه لویناس/ محمد اصغری/ تأمالت زنجان، سال اول شماره رابطه اخالق و اله .7

 93-113صص  1395پاییز  و زمستان  4هوسرل و هایدگر در بوته نقد لویناس/ محمد اصغری، مجله اسفار/ شماره  .8

 6شگاه زنجان شماره آیا اخالق لویناس یک اخالق پست مدرن است؟ محمد اصغری/ فصلنامه تخصصی تأمالت فلسفی دان .9
 1389تابستان 

 28جایگاه هایدگر در اندیشه پست مدرن دریدا/ محمد اصغری/ مجله سه عالمه فلسفه و کالم دانشگاه تبریز، سال دهم شماره  .10
 1389پاییز و زمستان 

 1390آیا هنر شبیه یک نهاد است؟ /محمد اصغری /کتاب ماه هنر تیر .11

 1390حمد اصغری/ کتاب ماه هنر بهمن زیبایی از نظر جورج سانتایانا/ م .12

 1390نگاهی به فلسفه مکتب کیوتو/محمد اصغری / کتاب ماه فلسفه بهمن  .13

  90هگل در ضیافت پست مدرن ها/ محمد اصغری کتاب ماه فلسفه فروردین  .14

  88تا  86سال سوم، از ص  /1393محمد، ، اطالعات حکمت و معرفت،  یاصغر /هایرانیما ا افتیهگل در ض .15

 1394ماهنامه سوره اندیشه آبان و آذر محمد اصغری/  دکتر/نقدِ نقد اینقد عقل  .16

 1394پنج معنای قلب در قرآن کریم/ محمد اصغری ماهنامه راه قرآن خرداد و تیر  .17

 1391تفاوت ها و شباهت های معماری مدرن و پست مدرن/ محمد اصغری و وحید شفیعی/ مجله کتاب ماه هنر اسفند  .18

پاییز و  10شماره  5د پدیدارشناسانه مرلوپونتی به هنر و بدن/ محمد اصغری، مجله پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان، سال رویکر .19
 1394زمستان 

 45-42صص 1396فروردین  133تحلیل فلسفی همدلی در تئاتر/ محمد اصغری، مجله اطالعات حکمت و معرفت، شماره  .20

 38-33صص  1396آبان  139پیاپی  8محمد اصغری، مجله حکمت و معرفت، شماره  تحلیل پدیدارشناختی اشتاین از همدلی/ .21

  49الی  31صص 1394سال دوم پاییز و زمستان  4جایگاه هگل در پراگماتیسم آمریکایی/ محمد اصغری، مجله اشارات، شماره  .22

 

 ترجمه شده  مقاالت
 

 1389جمه محمد اصغری / مجله کتاب ماه فلسفه بهمن آیا دریدا فیلسوفی استعالیی است؟ نوشته ریچارد رورتی تر .1
 1391آیا ویتگنشتاین یک پراگماتیست بود؟ نوشته هیالری پاتنم ترجمه محمد اصغری/ مجله کتاب ماه فلسفه آذر  .2
 1392بقای ویلیام جیمز نوشته هیالری پاتنم ترجمه محمد اصغری/ مجله کتاب ماه فلسفه آذر  .3

 پیاپی) 9 شماره، هشتم سال، معرفت و حکمت اطالعات ماهنامه،/ اصغری محمد: مترجم لویناس انوئلایم/ دانیممی چه از مرگ .4
 11صفحه 1392 آذر(، 92

 

 کنفرانس های ملی و بین المللی
 

  1393اصغری/ کنفرانس ملی حکیم صدرا تهران خرداد  هگل/محمد روایت به «آنتیگونه» داستان در«  نظم»  مفهوم .1
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 1393ن زندگی )رویکرد پراگماتیستی(/ محمد اصغری/  سومین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر تهران دی ماه اخالق در بط .2
 تهران 1392شناسی هوسرل/ محمد اصغری/ هفدمین همایش ملی حکیم مالصدرا خرداد معمای زندگی در پدیده .3
  1393ن همایش ملی اخالق دانشگاه زنجان اردیبهشت امکان تحقق حیات اخالقی/ محمد اصغری و محمد مهدی اردبیلی چهارمی .4

 1391اخالق در مزرعه/ محمد اصغری سومین همایش ملی سهروردی )اخالق کاربردی( آبان  .5

 94نسبت زیبایی و ارزش در فلسفه جورج سانتایانا/ محمد اصغری، اولین هم اندیشی هنر و اخالق فرهنگستان هنر ابهمن  .6

 1395اسی بدن/ محمد اصغری بیستمین همایش ملی مالصدرا خرداد غفلت پزشکی از پدیدارشن .7

)فرهنگ( در فلسفه هگل/محمد اصغری/ همایش بین المللی اسالم و ارزشهای متعالی دانشگاه  Bildungجایگاه مفهوم  .8
 1395خوارزمی اردیبهشت 

 1396ازی بنیاد   صدرا ، خرداد هستی شناسی واقعیت مجازی/ محمد اصغری/ همایش ملی فلسفه در مواجهه با فضای مج .9

، بنیاد صدرا   یمجاز یفلسفه در مواجهه با فضا یمل شیهماچالش های اخالقی در فضای مجازی/ محمد اصغری و ندا محجل/  .10
 1396،خرداد 

 1396ر آذ 30بررسی و نقد کتاب فلسفه آلمانی تری پینکارد/ محمد اصغری/ نخستین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی،  .11
 ، تهران

دانشگاه  96اسفند  8واژه ها و اصطالحات شیشه ای / محمد اصغری/ نخستین همایش ملی ترجمه در حوزه فلسفه و عرفان،  .12
 تبریز

 

 مجری طرح پژوهشی
 
 

   1387تالقی پراگماتیسم و پست مدرنیسم در فلسفه ریچارد رورتی / محمد اصغری/ معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز  .1

    1390لویت اخالق بر فلسفه در اندیشه لویناس/ محمد اصغری / معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز او .2

 1393آشنایی با مکتب کیوتو/ محمد اصغری/ دانشگاه تبریز/ معاونت پژوهشی  .3

 
 


