
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-22/ صصمحمدمهدی اردبیلی /هردر و ظهور فلسفۀ فرهنگ 

 23-94صص / اله ارژنگامین/ افول سوبژکتویسم و ظهور سوبژکتویسم در اندیشه نیچه 

 51-70/ صص پورمسعود امید، بهزاد حسن/ بررسی من استعالییِ کانت از نگاه سلبی 

 71-49 / صصمصطفی تقوی /پذیریامکانبینی خاص: بررسی مسأله علم منسوب به جهان 

 45-111ص / صعلیرضا جاللی، فرشاد توحیدنیا، سیدحسن واعظی /محیطیحل بحران زیستاحیاء واقعیت قدسی طبیعت راه 

  /117-133 مرتضی شجاری، حسن فتحی، زهرا گوزلی/ صصزیبایی و نسبت آن با خیر در نظام فلسفی توماس آکوئیناس  

 یدرمانی به عنوان رویکردی مراقبتیافته از سرطان و راهیابی به فلسفهبیماران نجات پدیدارشناسی افسردگی/ 
 134-153/ صص زاده اسکویی، عصمت مهرابیبهناز صادق، محمود صوفیانی

  154-135/ صص بیژن عبدالکریمی /فیزیکالیسم و اگزیستانسیالیسم 

  137-212/ صص زادهخدیجه قلینژاد، محمدرضا عبداهلل /کانت نقد عقل محضمسأله صدق در 

  های اخالقی در نگاه ابن بودن گزاره« عقلی»بودن و « مشهوری»نقد دیدگاه معاصرین در حل شبهه تعارض میان

 213-230صص  /الهدیسیدعلی علم /سینا

 231-259 صص فرد/وحید غالمیهای داستانی با نگاهی به رای اینگاردن/ شناسی ابژههستی 

 255-272 صص /زاده، مرضیه دارابیحسن فتحهای کریستوا/ سیاست بر اساس اندیشهطرح ایده تن 

 273-242 صص /اهلل قربانیقدرت/ های دینینسبت انحصارگرایی و معیارهای عقالنیت گفتگوی سنت 

 243-193 صص/ رضا مثمر/ کامی و پذیرش جهان از چشم ویتگنشتاین متقدمخوبی، خوش 

  315-333 صص /مرتضی مردیها/ لّیعپیچیدگی امور و دشواری تبیین 

 335-352 صص/ فاطمه مهرزاد صدقیانی، مسعود علیا/ نقدی کانتانسبت واالیی و اخالق در تفکر پیش 

 353-373 صص /عبداهلل نصری، سیدمختار موسوی/ و حکمت صدرایی سینویفلسفه در  بررسی تطبیقی رئوس ثمانیه 

 375-347 / صصنقی باقرشاهیاحسان نظری، سیدمسعود سیف، محمدحسن حیدری، علی /اندیشه متقدم هایدگرمندی در زمان 

 

 1331 تابستان/ 72 مسلسل ۀشمار/ 13 ۀدور



 

 

 

 

Vol. 13/ Issue. 27/ summer 2019 

 Herder and the Emergence of Philosophy of Culture/ Mohammad Mehdi Ardebili/ pp. 1-22 

 The decline and emergence of subjectivism and perspectivism in Nietzsche's thought/ 

Aminallah Arjang /pp. 23-49 

 Kant s Transcendental I from Negative Point of View/ Masoud Omid, Behzad Hassanpoor 
/pp. 51-70 

 A Study of the Possibility of a Science Associated with a Specific Worldview/ Mostafa 
Taghavi/pp. 71-94 

 The revival of Sacred Essence of Nature, the Solution to Environmental Crisis/ Farshad 
Tohidnia, Ali Reza Jalali, Seyed Hossain Vaezi/ pp. 95-116 

 Beauty and its Relation to Goodness in Thomas Aquinas’s Philosophical System/ Morteza 
Shajari, Hasan Fathi, Zahra Gozali/ pp. 117-138 

 Phenomenology of Depression of Cancer-Improved Patients and reaching to Philosophy 
Therapy as a Caring Approach/ Mahmoud Sufiani, Behnaz Sadeghzadeh Oskouei, Esmat 
mehrabi/ pp. 139-158 

 Existentialism and Physicalism/ Bijan Abdolkarimi/ pp. 159-185 

 The Problem of Truth in Kant’s Critique of Pure Reason/ Mohammad Reza Abdollahnejad, 
Khadije Gholizade/ pp. 187-212 

  A Critical Study of the Contemporary Approaches to the Contradiction of Avicenna's 
View Concerning the Moral Judgments/ Seyyed Ali Alamolhoda/ pp. 213-230 

 Roman Ingarden on Ontology of Fictional Objects/ Vahid Gholamipour fard/ pp. 231-254 

 Proposing the Idea of Corpopolitics Based of Kristeva’s Thoughts/ Hassan Fatzade, 
Marzieh Darabi/ pp. 255-272 

  The Relation between Exclusivism and Rational Dialogue between Religious Tradition/ 
Qodratullah Qorbani/ pp. 273-292  

 Early Wittgenstein’s View on Goodness, Happiness, and Acceptance of the World/ Reza 
Mosmer/ pp. 293-314 

 Complexity and Causal explanation/ Morteza Mardiha/ pp. 315-333 

 The Relationship between Sublimity and Morality in Kant's Precritical Thought 
(Regarding Observations... and Remarks...)/ Fateme Mehrzad Sadaghiani, Masoud Olia/ pp. 
335-352  

 A comparative study of the octet vertices in Sina’s philosophy and Sadra’s wisdom/ 
Abdullah Nasri, Seyed Mokhtar, Mousavi/ pp. 353-373  

 Temporality in Heidegger’s Early Thought/ Ehsan Nazari, Seyed Masoud Sayf, Mohammad 
Hassan Heydari, Ali Naghi Baghershahi/ pp. 375-397 

 



 

 ISSN (print): 2251-7960 

 ISSN (online): 2423-4419 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSITY OF TABRIZ 
 
 

 
 
 

JOURNAL OF 

    

Philosophical Investigations 
 

 

 

 

 

Vol. 13 / Issue. 27/ summer 2019 

 

 

 

 

 



Founder: University of Tabriz 

General Manager: Vice Chancellor(Research & Thechnology) 

   Editor in chief: Dr. Mohammad Asghari 

 

Editorial board: 

Susan Haack Professor of Law & Philosophy of Miami University- USA  

Galen Strawson Professor of philosophy of The Texas University at Austin- USA  

Mark Van Dan Bossche Professor of western philosophy of Vrije University- Brussel 

Rabert J. Dostal Professor of western philosophy of Bryn Mawr College 

Mahmoud Navali Professor of western philosophy of Tabriz University 

Morteza Shajari Professor of Islamic philosophy of Tabriz University 

Mansour Imanpoor Associate Professor of Islamic philosophy of Shahid Madani University 

Abdolrazzaq Hessamifar Associate Professor of western philosophy of Imam Khomeini University 

Abdolkarim Rashidian Associate Professor of western philosophy of Shahid Beheshti’s University 

SeyyedMostafa Shahrayini Associate Professor of western philosophy of Tabriz University 

SeyyedMajid Sadremajles Associate Professor of western philosophy of Tabriz University 

Hassan Fathzade Associate Professor of western philosophy of Zanjan University 

Hassan Fathi Associate Professor of western philosophy of Tabriz University 

Yousef Nouzohoor Associate Professor of western philosophy of Allameh Tabatabaie's University 

Hossein Houshangi Assosiate Professor of Islamic philosophy of Imam Sadeq University 

Alireza Azadi Associate Professor of contemporary philosophy of Tabriz University 

Internal manager: Dr. Mahmoud Soufiani 

English Editor: Dr. Jalal Peykani 

Persian Editor: Roghayye Sohrab Navi 

Page Designer: Roghayye Sohrab Navi  

Publisher: Tabriz University Press 

Address: Faculty of Persian literature & Foreign lanugages, University of Tabriz, Tabriz, Iran. 

Tel: 041-33392131  Fax: 041-33342490 

Website: http://philosophy.tabrizu.ac.ir 

E_mail: philosophy@tabrizu.ac.ir 

Indexing Databases 
* Philosopher’s index  * Scientific World Index (http://www.sciwindex.com) 
* Directory of Open access Journals (http://doaj.org)   
* Islamic World Science Citation Center (http://www.isc.gov.ir)  
* Scientific Information Database (http://sid.ir) 
* Scientific Indexing Service (http://www.sindexs.org) 
* http://www.noormags.ir  * http://www.Magiran.com 
* http://www.civilica.com  * http://www.ensani.ir 

mailto:philosophy@tabrizu.ac.ir
http://www.sciwindex.com/index.php/business-directory/182/philosophical-investigations/
file:///I:/پژوهشهای%20فلسفی18/Directory%20of%20Open%20access%20Journals%20(http:/doaj.org)
http://sid.ir/
http://oormags.ir/
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6373&Number=16
http://www.civilica.com/


  
 دانشگاه تبریز صاحب امتیاز:    
 تبریز معاونت پژوهشی دانشگاه مدیر مسئول:   
 دکتر محمد اصغری سردبیر:   

 هیئت تحریریه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دکتر محمود صوفیانیمدیر داخلی: 

 دکتر جالل پیکانیویراستار انگلیسی: 

 رقیه سهراب نوی: فارسی ویراستار

 رقیه سهراب نویآرا: صفحه

  دانشگاه تبریز انتشارات: ناشر

 ات علمیدفتر نشریهای خارجی، ادبیات و زبان ۀتبریز، دانشگاه تبریز، دانشکدنشانی: 

 143-33349421نمابر:   143-33329333: تلفن

   http://philosophy.tabrizu.ac.irسایت: وب
 philosophy@tabrizu.ac.irایمیل: 

 های نمایه کننده: پایگاه

 (SIDپایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ) *  (ISC) پایگاه استنادی علوم جهان اسالم *

 (noormagsپایگاه مجالت تخصصی نور ) *  (magiranبانک اطالعات نشریات کشور ) *

 پرتال جامع علوم انسانی *   (CIVILICAمرجع دانش ) *

* Philosopher’s Index   *Scientific World Index (sciwindex)  

* Directory of Open Access Journals (DOAJ)   

* Scientific Indexing Service (http://www.sindexs.org) 

 استاد حقوق و فلسفه دانشگاه میامی آمریکا سوزان هاک

 استاد فلسفه دانشگاه تگزاس، اوستین آمریکا استراوسونگالن 

 بلژیک VUBاستاد فلسفه غرب دانشگاه  بوسه دن  مارک وان
 استاد فلسفه غرب کالج برین ماور آمریکا رابرت داستال

 استاد فلسفه غرب دانشگاه تبریز  محمود نوالی 

 استاد فلسفه اسالمی دانشگاه تبریز مرتضی شجاری

 دانشیار فلسفه اسالمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان  ایمانپورمنصور 

 المللی امام خمینی دانشیار فلسفه غرب دانشگاه بین فر عبدالرزاق حسامی

 دانشیار فلسفه غرب دانشگاه شهید بهشتی عبدالکریم رشیدیان

 دانشیار فلسفه غرب دانشگاه تبریز سید مصطفی شهرآیینی

 ار فلسفه غرب دانشگاه تبریزدانشی سید مجید صدرمجلس

 دانشیار فلسفه غرب دانشگاه زنجان زادهحسن فتح

 دانشیار فلسفه غرب دانشگاه تبریز حسن فتحی

 دانشیار فلسفه غرب دانشگاه عالمه طباطبائی یوسف نوظهور

 دانشیار فلسفه اسالمی دانشگاه امام صادق )ع( حسین هوشنگی

 فلسفه غرب دانشگاه تبریزیار دانش علیرضا آزادی

http://philosophy.tabrizu.ac.ir/
mailto:philosophy@tabrizu.ac.ir
http://www.sindexs.org/


 

 

 

 

 

 
 

 
 ۀنشری

 اهی فلسفیژپوهش

 1331 تابستان، 72شماره مسلسل  ،13 دورۀ

 5522-0697 شاپا چاپی:

 5152-1126شاپا الکترونیکی: 



 

 

 

 

 

 

 



 هنمای تدوین مقالهرا

باشد  اربردی(های کشناسی و فلسفهزمینۀ فلسفه)فلسفۀ اولی، معرفت حاصل پژوهش نویسنده درباید مقاله  -1
زمان چند مقاله خودداری از ارسال هم دیگری ارسال نشده باشد. ۀنشری بهزمان هم یاو قبالً در جایی چاپ 

 نمایید.

راجعه نموده و بعد از م http://philosophy.tabrizu.ac.irبرای ارسال مقاله الزم است به سایت  -2
را دریافت  «تکمیل ارسال مقاله»شود که پیغام نام به ارسال مقاله اقدام کنید. مقاله زمانی در سایت ثبت میثبت

 کرده باشید.

های جداگانه ارسال نمایید. مشخصات نویسنده/ متن مقاله و مشخصات نویسنده/ نویسندگان را در فایل -3
م خانوادگی، درجۀ علمی یا مقطع تحصیلی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، آدرس نویسندگان شامل: نام، نا

ایمیل و شماره تلفن همراه. چنانچه نویسندۀ مقاله بیش از یک نفر باشد، نویسندۀ مسئول مقاله به طور مشخص 
 قید گردد.

تیجه باشد و حجم آن از مقاله الزاماً حاوی عنوان، چکیده و واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی، مقدمه و ن -9
 بیشتر نباشد. A4بیست صفحه 

مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مبنای آیین خط فارسی و معیار وصل و فصل « دستور خط فارسی» -5
اخل دشکل التینی اسامی خاص و اصطالحات و ترکیبات خارجی بالفاصله در داخل دو کمان  کلمات قرار گیرد.

 قید شود.متن مقاله 

 .مسلسل آورده شود ۀها در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع به ترتیب و با شمارنوشتپیتمام  -7

 امنبدان، در داخل دو کمان و با ذکر  ارجاع به منابع و مأخذ در داخل متن، بالفاصله بعد از نقل قول یا اشاره -3
ر اگر در یک سال از یک نویسنده دو یا چند اث .صفحه صورت گیرد ۀنویسنده، تاریخ انتشار اثر و شمارخانوادگی 

و... پس از سال انتشار  aو  bبه چاپ رسیده و مورد استناد قرار گرفته باشد، این آثار با ذکر حروف الف، ب ... یا 
 از هم متمایز شوند.

 معرفی شوند: زیردر فهرست پایانی، منابع به صورت  -4
ترجم، ، نام مصحح یا مبا حروف مورب یا ایتالیک عنوان کتاب)سال انتشار(،  نام نویسنده ،کتاب: نام خانوادگی

 .نام ناشرمحل نشر، چاپ،  ۀشمار

ه مجل ۀ، شماربا حروف مورب ، نام مجله/ مجموعهداخل گیومه عنوان مقاله .نویسنده مقاله: نام خانوادگی و نام
 ، شمارۀ صفحات مربوط به مقاله.و مجموعه، سال انتشار

شریۀ ، نام وب سایت )یا عنوان ن«عنوان مقاله»اینترنتی: نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ دسترسی،  منابع
 الکترونیکی همراه با مشخصات نشریه(، صفحه/ پاراگراف، نشانی اینترنتی.

 در منابع تکراری نام و نام خانوادگی نویسنده را به طور کامل درج نمایید.

 ند بررسی مقاالت از طریق سایت به نویسندگان اعالم خواهد شد.هرگونه تغییری در رو -10
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