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مدارک تحصیلی و دورههای پژوهشی:
خرداد  ۲۹۳۱تا خرداد  :)June 213 to June 2014( ۲۹۳۹دوره پژوهشی پسا دکتری ،دانشگاه تورنتو کانادا
 :۲۹۳۱دکترای فلسفه (تعلیم و تربیت)– دانشگاه تورنتو کانادا.
 :۲۹۳۱کارشناسی ارشد فلسفه (تعلیم و تربیت) .دانشگاه تورنتو کانادا.
 :۲۹۳۱کارشناسی فلسفه ،دانشگاه تهران.
فعالیتهای آموزشی:
خرداد  ۲۹۳۱تاکنون ،عضو هیئتعلمی گروه فلسفه دانشگاه تهران
بهمن  ۲۹۳۳تا خرداد  ،۲۹۳۱استاد مدعو در گروه فلسفه دانشگاه تهران!
بهمن  ۲۹۳۳تا بهمن  ،۲۹۳۳عضو هیئتعلمی گروه فلسفه دانشگاه تهران
بهمن  ۲۹۳۱تا بهمن  ،۲۹۳۳استاد مدعو در گروه فلسفه دانشگاه تهران
سپتامبر  ۱۱۱۲تا ژانویه  ۱۱۱۱دستیار دکتر مرین فورد در دانشگاه تورنتو
دروس آموزشی:
کارشناسی
تاریخ فلسفه جدید و معاصر (شوپنهاور ،نیچه ،مارکس ،فروید) ۱ .واحد.
فلسفه معاصر و مكاتب جدید قرن  ۲ .۱۱واحد.
فلسفه زندگی ۱ .واحد.
فلسفه تاریخ ۱.واحد.
روش تحقیق ۱ .واحد.
تفسیر متون فلسفي به زبانهای اروپایی ( ۲ .)۲واحد.
تفسیر متون فلسفي به زبانهای اروپایی ( ۲ .)۱واحد.
کارشناسی ارشد
فلسفههای معاصر ۱.واحد.
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تفسیر متون فلسفي ۱.واحد.
فلسفه تاریخ ۱.واحد.
سمینار فلسفی با موضوع فلسفه دانشگاه ۱.واحد.
سمینار فلسفی با موضوع متافلسفه ۱.واحد.
سمینار فلسفی با موضوع پدیدارشناسی مدرنیته ۱.واحد.
سمینار فلسفی با موضوع هویت ایرانی برای گروه ایرانشناسی ۱.واحد.
دکتری
مدرنیته و پستمدرن ۱.واحد.

راهنمايی پاياننامهها:
 .1یاسمین ماکوئی پور« .اکسل هونت و مخمصه ارجشناسی ایدئولوژیكی» .کارشناسی ارشد .گروه فلسفه.
دانشگاه تهران .در دست انجام.
 .2محمد حسین علی« .بررسی غربزدگی جالل آلاحمد براساس نظریه ارجشناسی مخدوش اکسل هونت».
کارشناسی ارشد .گروه ایرانشناسی .دانشگاه تهران .در دست انجام.
 .3آزیتا دهقانیان« .نسبت سنت و مدرنیته در آراء و نظریات طالبوف تبریزی» .کارشناسی ارشد .گروه ایرانشناسی.
دانشگاه تهران .در دست انجام.
 .4فاطمه بصری« .بررسی و نقد دیدگاههای شایگان متأخر درباره هویت ایرانی در عصر جهانیشدن» .کارشناسی
ارشد .گروه ایرانشناسی .دانشگاه تهران .در دست انجام.
 .5زهرا میقانی« .بازخوانی ریشههای دینی اندیشهی لویناس در نقد و بازسازی بنیاد فلسفی مدرنیته
(سوبژکتیویته)» .دکتری .دانشكده الهیات و معارف اسالمي ،دانشگاه فردوسی مشهد .در دست انجام.
 .6محمدرضا آذر« .بررسی ابعاد الهیاتی مفهوم «بازگشت جاودان» در فلسفهی نیچه به اتكای تفسیر کارل لویت».
کارشناسی ارشد .گروه فلسفه .دانشگاه تهران ۹۲ .شهریور .۲۹۳۳
 .7زهرا ّزواریان« .پدیدارشناسی هویت ایرانی در داستانهای کوتاه جنگ به قلم زنان» کارشناسی ارشد ،گروه
ایرانشناسی ،دانشگاه تهران ۱۳ ،شهریور .۲۹۳۳
 .8حسین سخایی« .تمهیدی بر رفع غربی-شرقی :بررسی فلسفی آراء ادوارد سعید در باب سوژگی و ابژگی».
کارشناسی ارشد .گروه فلسفه .دانشگاه تهران ۳ .مهر .۲۹۳۳
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 .9محمدحسین داناییفر« .درباره امكان حقیقت و معرفت :نیچه و نظریه چندمنظرگرایی» .کارشناسی ارشد .گروه
فلسفه .دانشگاه تهران .بهمن .۲۹۳۱
.11

علی آقایی پور« .پدیدارشناسی تكوینی دور هرمنوتیكی بهمثابهی امكانی برای فهم و تجربهی دیگری».

کارشناسی ارشد .گروه فلسفه .دانشگاه تهران .شهریور .۲۹۳۱
.11

سعید تقوایی ابریشمی« .فراسوی تأمل شهود و دیالكتیک :استنطاق همچون امكان مواجهه با بحران

فلسفهی مدرن نزد مرلوپونتی» .کارشناسی ارشد .گروه فلسفه .دانشگاه تهران .شهریور .۲۹۳۱
.12

سید احمد سجادی«.نزاع کانتی دانشكدههای فلسفه و الهیات».کارشناسی ارشد .گروه فلسفه.

دانشگاه تهران.۲۹۳۲ .
.13

ملیحه دیهیم« .گابریل مارسل و ابعاد سهگانهی امید» .کارشناسی ارشد .گروه فلسفه .دانشگاه تهران.

.۲۹۳۲
.14

محبوبه نجاتی خالقی« .نقد و بررسی ریكور از شبهه فروید درباره دین» .کارشناسی ارشد .گروه

فلسفه .پردیس قم دانشگاه تهران.۲۹۳۳.
.15

مرضیه افراسیابی« .هایدگر و تمایزات فلسفه با جهانبینی ،متافیزیک و تفكر» .کارشناسی ارشد .گروه

فلسفه .دانشگاه تهران.۲۹۳۳.
مشاوره پاياننامهها:
 .1آزاده شعبانی« .واکاوی نسبت میان ارجشناسی و عدالت در اندیشهی اکسل هونت و علی شریعتی» .دکتری.
گروه علوم سیاسی .دانشگاه تربیت مدرس .در دست انجام.
 .2مرضیه فروزنده« .عدالت و عقالنیت ،طرح و بررسی مبانی و پیشفرضهای نظریه عدالت جان رالز» .دکتری.
گروه فلسفه دانشگاه تهران .در دست انجام.
 .3علیرضا صیادمنصور« .اهمیت بدنمندی سوژه در پدیدارشناسی اخالقي امانوئل لویناس» .دکتری .گروه فلسفه.
دانشگاه تهران .بهمن .۲۹۳۳
 .4مینا جعفری ثابت« .دانشگاه از ایده تا نهاد :مقایسه سیر تحول دانشگاه در ایران و غرب» .کارشناسی ارشد .گروه
جامعهشناسی .دانشگاه تهران.۲۹۳۱ .
 .5علیاکبر کریمي« .بررسي نظر هایدگر درباره آزادی براساس کتاب در باب ذات آزادي انسان» .کارشناسی ارشد.
گروه فلسفه .دانشگاه تهران.۲۹۳۱ .
 .6سمیرا الیاسی« .دیلتای و تاریخینگری در علوم انسانی» .کارشناسی ارشد .گروه فلسفه .دانشگاه تهران.۲۹۳۳ .
 .7محمدباقر قمی« .مفهوم بازی در فلسفه جدید و معاصر» .کارشناسی ارشد .گروه فلسفه .دانشگاه تهران.
.۲۹۳۳

3

عاليق آموزشی و پژوهشی:
فلسفه مدرن و معاصر بهو یژه پدیدارشناسی مبانی فلسفی مدرنیته (ذهن بنیادی و همهشمولی) ،متافلسفه (با سه
پرسش از چیستی ،چرایی و چگونگی فلسفه ورزی) ،فلسفه و ایده دانشگاه ،فلسفه یورگن هابرماس ،فلسفههای
پسامدرن و پساساختارگرا ،فلسفه حقوق بشر ،فلسفه تاریخ ،فلسفههای اگزیستانس با تأکید بر فلسفه زندگی و
عناصر متشكله آن (دوستی ،عشق ،خودکشی).
يک توضیح ضروری :ثبتنام اینجانب در گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تورنتو صرفا به دلیل حضور پروفسور
دیتر میسگلد که سالها شاگرد گادامر بود و رساله دکتری خود درباره هایدگر را زیر نظر گادامر گذرانده بود ،صورت
گرفت .این توضیح را در اینجا از این جهت ضروری دیدم که دانشجویان عالقهمند به فلسفه تعلیم و تربیت که گاه
برای گذراندن رسالهای پیرامون یكی از موضوعات مرتبط با فلسفه تعلیم و تربیت به اینجانب مراجعه میکنند،
بدانند که نه آن استاد (میسگلد) که در دپارتمان فلسفه تعلیم و تربیت تدریس میکرد دانشی از این شعبه از فلسفه
داشت و میتوانست درسی در آن باب بگوید و نه این شاگرد که در آنجا درس خواند ،درسی در آن باب خواند و
نظری در باب موضوعات مرتبط با این رشته میتواند داشته باشد.
تألیفات به فارسی:
کتابها:
« .1مدرنیته و دیگری آن :مواجههای انتقادی با تفسیر هابرماس از مدرنیته بهمثابه پروژهای ناتمام» ،نشر آ گه.۲۹۳۳ .
« .2از هرمنوتیک تا سیاست رهاییبخش :گفتگوهایی با دیتر میسگلد .به همراه ترور نوریس» .ترجمه علی
خالندی .نشر آگه.۲۹۳۳ .
« .3دیتر میسگلد :فیلسوفی علیه فلسفه» .نشر کوچک.۲۹۳۱ ،
کتابها به انگلیسی:
1. Selected Philosophical Works (Ed):Primary Sources, Basic Concepts, Commentaries,
and Quizzes (A Companion for Undergraduate Students in Philosophy). Four Volumes.
Press Organization Jahade Daneshgahi. 2019
2. Dieter Misgeld: A Philosophers Journey from Hermeneutics to Emancipatory Politics.
Sense Publishers. 2017. with Trevor Norris

ترجمهها:
« .1از هرمنوتیک متن کهن تا متن سیاست رهائیبخش» ،نوشته دیتر میسگلد – نشر کوچک ،بهار .۲۹۳۱
کتابهای در دست انتشار:
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« .1پدیدارشناسی تكوینی ایدئولوژی (اعاده حیثیت ایدئولوژی)» ،نشر آگه ،تاریخ احتمالی انتشار :بهار .۲۲۱۱
« .2تاریخ و فلسفه دانشگاه»( 2جلد) :ایده دانشگاه نزد کانت ،شلینگ ،فیخته ،هگل ،شالیر ماخر ،هایدگر،
اورتگایی گاست ،یاسپرس ،گادامر ،دریدا ،فوکو و متفكرانی چون نیومن ،همبولت ،وبر و بوردیو .تاریخ احتمالی
انتشار :زمستان .۲۲۱۱
فصل در کتاب به فارسی:
« .1دانشگاه :دیروز ،امروز و فردا :بازخوانی پدیدارشناسانه ساختگشایی دانش در اندیشه دریدا» ،فلسفه دانشگاه.
به کوشش رضا ماحوزی .انتشارات پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،تهران ،۲۹۳۳ ،صص ۹۳۳-۹۱۳
« .2نحوه مواجهه شریعتی با ذهن بنیادی انسانی» ،شریعتی در افق اندیشهها ،جلد دوم .انتشارات قصیدهسرا،
 .۲۹۳۳صص .۱۹۳-۱۲۲
« .3تاریخ در ترازوی مكتب فرانكفورت» ،گفتارهایی در باب تاریخنگاری و روششناسی تاریخی ،پژوهشكده
تاریخ اسالم .۲۹۳۹ .صص .۱۳۹-۱۱۲
« .4فراسوی تاریخ در تاریخ» ،مجموعه مقاالت همایش تاریخ و همكاریهای میانرشتهای ،پژوهشكده تاریخ
اسالم .۲۹۳۱ ،صص .۲۲۳-۲۱۲
« .5درباره شرایط امكان اشتغال به علوم انسانی» ،مجموعه مقاالت دومین کنگره ملی علوم انسانی ،پژوهشگاه
علوم انسانی .جلد سوم .۲۹۳۲ .صص .۱۱۳-۲۳۱
« .6پل ریكور و پدیدارشناسی تكوینی ایدئولوژی» ،دین و ایدئولوژی .انتشارات بنیاد شریعتی بهار  .۲۹۳۲صص
.۱۱-۲۳
« .7شریعتی و نام خدا» ،دین و ایدئولوژی .انتشارات بنیاد شریعتی بهار  .۲۹۳۲صص .۱۱۳-۲۳۱
« .8شریعتی و علوم انسانی» ،شریعتی در دانشگاه ،انتشارات بنیاد شریعتی ،خرداد  .۲۹۳۱صص .۱۱ -۱۲
« .9ماهیت ،موانع و امكانات تجدد هویت ایرانی» ،خودکاوی ملی در عصر جهانیشدن ،انتشارات قصیدهسرا
.۲۹۳۲صص .۳۳-۱۲
.11

«بررسی چند اثر دانشگاهی در مورد شریعتی» ،ققنوس عصیان ،روایتی دیگر از اندیشه دکتر شریعتی

– قصیدهسرا.۲۹۳۲ .
.11

«دفاع جوهری از منطق درونی ایدئولوژی» ،در حاشیه متن ،انتشارات شهر آفتاب ،تهران

.۲۹۳۳صص.۲۹۲ -۹۳
مقاالت علمی-پژوهشی به فارسی:
« .1ایران بین غرشماری و همهشمولی از باال» ،مجله علمی-پژوهشی پژوهشهای ایرانشناسی ،سال  ,۲۱شماره
 ،۲بهار و تابستان  ،۲۹۳۳صص ۱۱۲-۱۱۳.
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« .2درآمدی پدیدارشناختی بر بحران کووید  ۲۳با تأکید بر موقعیتهای مرزی»مجله علمی-پژوهشی
پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز.سال /۲۲شماره /۹۲تابستان .۲۹۳۳صص .۹۱۱-۹۹۲
 « .3هابرماس و دیگری عقالنیت غربی :منطق دوگانه مشمول گردانیدن و از شمول خارج ساختن» .مجله علمی،
پژوهشی فلسفه .سال  ،۲۳شماره  ،۱پائیز و زمستان  .۲۹۳۳صفحات .۲۱۱-۲۲۱
« .4بازآفرینی خویشتن :مواجههای فلسفی با تاریخنگاری هویت فرهنگی» .فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
دانشگاه الزهرا :تاریخ نگری و تاریخنگاری .سال بیست و نهم ،دوره جدید ،شماره  ،۱۹پیاپی  ،۲۱۳بهار و تابستان
 .۲۹۳۳صفحات .۱۱۱-۱۳۲
« .5انسان آرزوها و خدا بهمثابه فراسوی هستی :روبهرو یی فلسفه خدابنیاد و دیگری بنیاد با ذهن بنیادی» ،مجله
علمی ،پژوهشی جستارهای فلسفه دین ،پژوهشگاه علوم انسانی ،دوره  ،۲شماره  ،۲شهریور  ،۲۹۳۲صص -۲۲۳
.۲۹۲
« .6ردیابی مضمون رهائیبخش سوبژکتیویته از فرانكفورت تا پاریس» ،مجله علمی-پژوهشی متافیزیک (مجله
دانشكده ادبیات و علوم انساني اصفهان) ،شماره  . ۱.۱بهار و تابستان  .۲۹۳۳صص .۱۳-۳۹

 « .7دانشگاه از تاریخ تا فلسفه :در ضرورت تحلیل تاریخی نهاد و بازاندیشی فلسفی ایده دانشگاه» ،فصلنامه
علمی -پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا :تاریخ نگری و تاریخنگاری .سال نوزدهم دوره جدید ،شماره  ،۲پیاپی
 ،۳۱بهار  .۲۹۳۳صص .۲۱۹-۲۱۳
« .8درباره شرایط امكان آموزش فلسفه در دانشگاه» ،فصلنامه علمی ،پژوهشی فلسفه .دانشگاه تهران سال ،۹۳
شماره  ،۲زمستان  .۲۹۳۳صص .۱۲-۹۱
« .9اخالق مسئولیت و آموزش امید :ماهیت و روش آموزش فلسفه از نگاه دریدا و فریر» ،فصلنامه علمی-پژوهشی
فلسفه ،دانشگاه تهران سال  ۹۱شماره  ۲زمستان  .۲۹۳۳صص .۲۱۳ -۲۱۱

مقاالت علمی -پژوهشی به انگلیسی:

1. Recognition to Come: Towards a Deconstructive Encounter with Iranian Identity in a
Globalized World, Religions 2021, 12(1), 52.
2. "A Philosopher's Journey from Hermeneutics to Emancipatory Politics ", with Dieter
)Misgeld & Trevor Norris Paideusis (International Journal in Philosophy of Education
Volume 19 (2010), No. 2. pp. 86.97 .
3. "Modernity and its Other: The Logic of Inclusive Exclusion" Falsafeh, (Journal of
Philosophy) University of Tehran. Vol. 38, No.1. Spring & Summer 2010. pp. 165.190
"4. "A New Critical Theory? Habermas and the Search for the Normative Foundations
Falsafeh, (Journal of Philosophy) University of Tehran. Vol. 37, No.2. Summer 2009. pp.
35.61
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5. "Cogito, Madness and Writing" Falsafeh, (Journal of Philosophy) University of
Tehran. Vol. 36, No.3. Autumn 2008. pp. 25.42
6. "From Suspicion to Affirmation: Paul Ricoeur and a Genetic Phenomenology of
Ideology." Falsafeh, (Journal of Philosophy) University of Tehran. Vol. 36, No.1. Spring
2008. pp. 21/47

ساير مقاالت به فارسی:
« .1جهان شكسته و امید بی موضوع»،دو ماهنامه فرهنگی-اجتماعی مروارید،سال دهم،شماره هجدهم،آبان و آذر
.1399
« .2تالقی انسان و خدا در برزخ معبد»،مجله هفتگی کرگدن،شماره صد و سی و سوم 22 ،آذر .1399
« .3پدیدارشناسی فقر» ،مجله ایران فردا ،شماره  ،۱۳شماره پیوسته  .۲۹۲خرداد و تیر  .۲۹۳۳صص.۳۱-۳۱
« .4نگریستن به خود از منظر دیگری» .روزنامه اعتماد ،سهشنبه  11تیر  ،1399شماره  ،4681صفحه .15
« .5فراسوی بحران در بحران :کرونا در برابر کرونا» ،فصلنامه ی مطالعات ایرانی پو یه ،شماره  ۲۱و  ،۲۲بهار و تابستان
 ،۲۹۳۳صص .۲۱۳-۲۱۲
« .6دانشگاه ما نهاد تولید علم نیست» ،روزنامه اعتماد 28 ،فروردین  ،1399شماره  ،4623صفحه .6
« .7ارج شناسی یک وارث» ،روزنامه اعتماد 26 ،بهمن  ،1398شماره  ،4586صفحه .1
« .8نوشریعتی و ضرورت تعمیق دموکراسی از سطح فردی به سطوح اجتماعی ،دکتر حسین مصباحیان ،خرداد،۲۹۳۳
ماهنامه ایران فردا.
« .9وقوفی کوتاه در حج!» ،هفته نامه کرگدن 25 ،خرداد .1398
« .11زیرا او ،او بود! درسی از یک زندگی ،طرحی از یک دوستی ،دعوتی برای رهایی از هر نوع بندگی » ،فصلنامهی
مطالعات ایرانی پو یه  ،شماره ۳و ۳بهار و تابستان  ،۲۹۳۳صص .۲۱۳-۲۱۲
« .11دانشگاه در سه دیدگاه» ،دانشگاه امروز،دوفصلنامه علمی تخصصی دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی
و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  .سال سوم .شماره چهارم  .بهار و تابستان ،۲۹۳۳صص.۹۱-۹۹
« .12تمهید گفتگو با جان و جهان ستمدیده» ،فصلنامهی مطالعات ایرانی پو یه  ،شماره ۱و ،۱پائیز و زمستان ،۲۹۳۳
صص .۲۱۳-۲۲۱
« .13اصالح انقالبی و ابداع خو یشتن» ،روزنامه اعتماد ،سال شانزدهم ،شماره  ،۲۱۳۳اول بهمن  ،۲۹۳۳ص
«.۲۱درباره شرایط امكان نقد فلسفی افكار شایگان»،روزنامه ایران ،سال بیست وچهارم ،شماره  ،۱۳۲۳شنبه ۲۳
فروردین .۲۹۳۳
« .14نوشریعتی تدقیق شریعتی» ،روزنامه اعتماد 23،اسفند  ،1396شماره  ،4151صفحه .14
« .15سرگردانی در برزخ» .روزنامه ایران.سال بیست و سوم ،شماره  ،۱۱۲۱دوشنبه  ۱۱آبان ماه  .۲۹۳۱ص .۲۱
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« .16هجرت از هرمنوتیك به سیاست رهایي بخش» به همراه ترور نوریس  ،ترجمه علي کربالیي  .فصلنامه نقد کتاب
کالم فلسفه عرفان،سال چهارم ،شماره  ،۲۲-۲۹بهار و تابستان  ،۲۹۳۱ ،صص .۲۳۳-۲۱۳
« .17کوچ دانشگاه از خود به فراسوی خود »،ماهنامه فرهنگ امروز ،سال سوم ،شماره ،۲۳خرداد  ،۲۹۳۱صص -۲۱
.۱۱
« .18فلسفه و معنای زندگی»،فصلنامه ی فرهنگی – اجتماعی سخن سیاووشان (شماره  ،)2تابستان و پاییز  .۲۹۳۱صص
.۳۱-۳۹

« .19من در ما! در باره ماموریت دانشگاه و مسئول ّیت عناصر دانشگاهی» ،خرد مانا  ،گاهنامه دانشجو یی دانشكده ادبیات
و علوم انسانی ،آذر ماه  ،۲۹۳۲صص .۲۳-۲۹
« .21پدیدارشناسی به رسمیت شناخته شدن در شریعتی و هونت» .چشم انداز ایران .بهار .۳۱
« .21حسن حادثه  :درباره دکتر مجتهدی» ،روزنامه شرق  ،اول مهر ماه .۲۹۳۳
« .22در پی دوستیهای ناممكن :مقدمهای بر سرگذشت فلسفی مفهوم دوستی و نگاهی به کتابی از دریدا» ،مدرسه سال
دوم شماره سوم  ،اردیبهشت.۲۹۳۱
« .23مصدق و سیاست اخالقی» ،مجله آفتاب ،ش ،۱۳شهریور ،۲۹۳۱صص 48-44
« .24درباره یک تفكر،یک متفكر:دیترمیسگلد و اتوپی نوع سوم» ،مجله آفتاب ،ش.۲۹۳۳، ۲۱

همايشهای ملی:
 .1همایش ملی «از مدارس نو ین تا دانشگاه در ایران» ،عنوان سخنرانی«:استقالل دانشگاه از چهار سوارکار زمانه»،
موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 12 ،اسفند 1399
 .2همایش ملی «فلسفه غرب و ترجمه» ،عنوان سخنرانی« :نسبت ترجمه با مسائل مبتالبه ملی» 27 ،بهمن
،1399موسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایران
 .3سمپوزیوم اکنون ،ما و شریعتی ،عنوان مقاله« :فراسوی خاص گرایی و همهشمولی» ،دانشگاه تربیت مدرس۲ ،
آذرماه .۲۹۳۱
 .4همایش ملی تاریخ و علوم سیاسی ،عنوان مقاله« :تالقی تاریخ و سیاست در یک پرسش فلسفی» ،پژوهشكده
تاریخ اسالم .خرداد .۲۹۳۹
 .5دومین کنگره تاریخدانان ایران ،عنوان مقاله« :پرسش از هویت :پرسش مشترک فلسفه و تاریخ» ،انجمن ایرانی
تاریخ .جیرفت ۲۱ .الی  ۲۳بهمن .۲۹۳۱
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. پژوهشكده تاریخ اسالم،» «فراسوی تاریخ در تاریخ: عنوان مقاله، همایش تاریخ و همكاریهای میانرشتهای.6
.۲۹۳۱  اسفند۲۳
 پژوهشگاه علوم،» «درباره شرایط امكان اشتغال به علوم انسانی: عنوان مقاله، دومین کنگره ملی علوم انسانی.7
.۲۹۳۱  دی۲۱ .انسانی و دانشگاه شهید بهشتی
 روبهرویی فلسفه خدابنیاد و دیگری: «انسان آرزوها و دیگری هستی: عنوان مقاله، همایش ملی معرفت دینی.8
.۲۹۳۳  بهمن۱۱. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انجمن علمی فلسفه دین ایران،»بنیاد با ذهنبنیادی
 انجمن ایرانی تاریخ و مرکز اسناد.» «فلسفه و تاریخ: عنوان مقاله، همایش ملی آموزش و پژوهش تاریخ در ایران.9
.۲۹۳۳  آذرماه۲۳ .ایران
:همايشهای بینالمللی

- «بنیاد فلسفی صلح پایدار و سطوح سهگانهی ارج: عنوان مقاله، دومین کنفرانس بینالمللی صلح و حل منازعه.1
.۲۹۳۳  آذر۹ ، دانشگاه تهران، دانشكده مطالعات جهان،»شناسی
 «مواجههای پدیدارشناسانه با تنوع ادیان و یگانگی: عنوان مقاله، هشتمین همایش بینالمللی فلسفۀ دین معاصر.2

.۲۹۳۳  بهمن۲۱ ، مشهد،»حقیقت دینی
:همايشهای بینالمللی به زبان انگلیسی
1. “A Philosophical Encounter with Shariati’s Call for “return to the self”, Shariati and
the Future of Humanities. Institute for Humanities & Cultural Studies. 14 December
2015.
2. “The Struggle for Recognition and Identity in Iran,” Contemporary Social
Movements in The Middle East and Beyond, WOCMES, Ankara, Turkey, August, 22,
2014.
3. “From Marx to his Specters? A Phenomenological Encounter with the Philosophy of
Marx in Iran,” 10th ISIS, Biennial Conference. Montreal, Canada August 8th 2014.
4. “Modernity and its Other: The Logic of 'Inclusive Exclusion.'” International Society
for Iranian Studies: The Seventh Iranian Studies Biennial. Toronto.University of
Toronto. Jul. 31-Aug. 3, 2007.
5. “The Dilemma of the ‘Unfinished Project of Modernity’ and the Quest for a Plurality
of Modernities.”, 2nd Canadian Regional AMSS Conference, cosponsored by the
University of Toronto. The Association of Muslim Social Scientists (AMSS) & The
Department of Near and Middle Eastern Civilizations. University of Toronto. Nov.
4,2006.
6. “Cogito, Madness and Writing.” Philosophy of Education Society.60th Annual
Meeting. Toronto. Mar. 26, 2004
7. “Mossadegh's Understanding of Politics and its Correlation with Ethics.” An
International Symposium on The Coup and Mossadegh’s Fall: A Fiftieth Anniversary
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Commemoration, organized by the Iranian Association at the University of Toronto
.University of Toronto.
”8. “The Concept of Ideology: A Critical Examination of its Usage by Iranian Thinkers,
in Iran : Between Tradition and Modernity. The 19th annual conference of the Center for
Iranian Research and Analysis (CIRA) , University of Toronto, Canada, April 28-29,
2001.

نشستها:
 .1نشست «دگرخواهی به مثابه گفتگو(جامعه ،دانشگاه و دگرخواهی)» ،عنوان سخنرانی« :دانشگاه و مسئولیت
نسبت به دیگری» 11 ،اسفند  ،1399دانشگاه گیالن.
 .2نشست «بازخوانی تجربه تجدد» ،عنوان سخنرانی( :در ضرورت معاصر بودن؛ ما و تنوع مدرنیته ها)،همراه با
هاشم آقاجری 2 ،بهمن  ،1399موسسه سیاووشان.
 .3نشست مجازی «بازی پنهان فلسفه در زمین زندگی» ،دبیر نشست :وحید احمدی ،دانشكده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه تهران 4 ،دی ماه .1399
 .4نشست نقد و بررسی کتاب «از هرمنوتیک به سیاست رهایی بخش»(همراه با هاشم آقاجری ،احسان شریعتی و
علی خالندی)،موسسه سیاووشان 21 ،آذر . 1399
« .5نشست تالقی فلسفه و روانپزشكی» در موقعیت های مرزی ناشی از بحران کو یید (،19همراه با دکتر رضا
محسنی بیرجندی) سلسله گفت و گوهای روانپزشكی ،علوم انسانی و هنر 13 ،آذر  ،1399دانشگاه علوم پزشكی
مشهد.
 .6نشست روز جهانی فلسفه ( همراه با محمدرضا حسینی بهشتی و علی اصغر مصلح) عنوان سخنرانی« :اعتماد
به خود ،احترام به دیگری :در ضرورت به رسمیت شناختن متقابل» ،انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران و پژوهشگاه
مطالعات علوم انسانی ۱۳ .آبان .۲۹۳۳
 .7نشست نقد و بررسی ترجمه کتاب مراد و مقصود از دانشگاه چیست؟ ( همراه با آریا متین و میثم سفیدخوش)
موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۹۲ ،شهریور .۲۹۳۳
 .8نشست نقد و بررسی کتاب نامیدن تعلیق ،اثر دکتر ابراهیم توفیق و همكاران ( همراه با محمدجواد غالمرضا
کاشی و ابراهیم توفیق) ،۱۱،موسسه سیاووشان شهریور .۲۹۳۳
 .9نشست نقد کتاب مدرنیته و دیگری آن ( همراه با حسینعلی نوذری و ابراهیم توفیق) موسسه سیاووشان ۲۱ ،مرداد
.۲۹۳۳
.11

نشست نوشریعتی و سیاست اخالقی( همراه با احسان شریعتی ،مجتبی مهدوی و آرمان ذاکری)،

عنوان سخنرانی« :فراسوی دولت :نوشریعتی و نوید سیاست اخالقی» ،بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی  ۱۳خرداد
.۲۹۳۳
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.11

نشست بحرانهای جهانی و رفتارهای متفاوت فرهنگها ( همراه با حورا زبرجدی) عنوان سخنرانی:

«درباره شرایط امكان مواجهه با بحرانهای تودرتوی ملی و جهانی :تأمالتی پیرامون بحرانهای ناشی از بحران
کرونا»  ،پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و انجمن فلسفه میان فرهنگی ۲۹ ،خرداد .۲۹۳۳
.12

نشست منورالفكران ایرانی و جهان مدرن ( همراه با احسان شریعتی ،محمدتقی طباطبایی و مزدک

رجبی) ،عنوان سخنرانی« :جهان مدرن و سه نوع مواجهه با آن در غرب و ضرورت مواجهه ای غیرغربی» گروه
غربشناسی پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی ۱ ،بهمن .۲۹۳۳
.13

نشست تمثیل مادری و نظریهی ارزش در پدیدارشناسی اخالقی امانوئل لویناس ( همراه با علیرضا

صیاد منصور و زهرا داورپناه)  ،مرکز تحقیقات زن و خانواده ۲۳ .آذر .۲۹۳۳
.14

نشست نقد کتاب سرآغازهای تجدد شناسی فلسفی در ایران معاصر:فروغی و مسائل تجدد ایرانی (

همراه با داریوش رحمانیان و مالک شجاعی) .مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ۲۲ .آذر .۲۹۳۳
.15

نشست روز جهانی فلسفه :زیستن در میانه جنگ و صلح ( همراه با محمدرضا حسینی بهشتی،

حمیدرضا طالب زاده و علی اصغر مصلح)  ،عنوان سخنرانی«:ارجشناسی بهمثابه شرط امكان صلح با دیگری»،
تاالر کمال ،دانشكده ادبیات و علوم انسانی ۱۳ ،آبان .۲۹۳۳
.16

نشست نقد استاد دانا ( همراه با نسیم نوروزی ،نوید نادری و آیدین کیخایی ) عنوان سخنرانی« :

درآمدی بر انواع آموزش» دانشكده ادبیات علوم انسانی  ،دانشگاه تهران  ۲ ،دی .۲۹۳۳
.17

نشست نكوداشت مقام علمی دکتر امین قانعی راد ( همراه با سارا شریعتی ،هاشم آقاجری ،ابراهیم

توفیق ،هادی خانیكی ،داریوش رحمانیان ،علی محمد حاضری) عنوان سخنرانی« :دغدغه مشترک فلسفه و
جامعهشناسی درباره دانشگاه» ،دانشكده علوم انسانی  ،دانشگاه تربیت مدرس  ۹۱ ،مهر .۲۹۳۳
.18

نشست فلسفه و آینده دانشگاه ( ،همراه با رضا ماحوزی ) عنوان سخنرانی «:دریدا و ایده دانشگاه»

پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،انجمن جامعهشناسی و انجمن انسانشناسی ،دانشكده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران ۱۳ ،آذر .۲۹۳۱
.19

نشست شریعتی و روشنفكری دینی ( ،همراه با سوسن شریعتی ،هادی خانیكی و بیژن عبدالكریمی)

عنوان سخنرانی«:شرایط امكان تأسیس روشنفكری دینی» ،دانشگاه علوم پزشكی اصفهان ۳ ،آذرماه .۲۹۳۱
.21

سلسله نشستهای بررسی وضعیت نظام دانایی در ایران ،نشست چهارم :نظام دانایی :بدیل و

راهكارها ،عنوان سخنرانی« :دانشگاه در راه» ،فرهنگستان علوم ۱۳ ،اردیبهشت .۲۹۳۱
.21

نشست مواجهه فرهنگ ایرانی با تجدد (نقد و تحلیل محمدعلی فروغی و مسائل تجدد ایرانی) ) همراه

با رضا داوری اردکانی) ،عنوان سخنرانی« :مواجهه فروغی با تجدد» ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
 ۱۱اردیبهشت .۲۹۳۱
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.22

نشست فراسوی دانشگاه در دانشگاه(،همراه با امین قانعی راد و مقصود فراستخواه )عنوان

سخنرانی«:ایده کانتی دانشگاه» پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات ۲ ،اردیبهشت .۲۹۳۱
.23

نشست علمی چیستی و شاخصهای فرهنگ دانشگاهی ( ،همراه با امین قانعی راد و خسرو باقری)

عنوان سخنرانی« :درباره چیستی فرهنگ دانشگاهی» ،دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۲۳ ،بهمن .۲۹۳۱
.24

نشست علمی تاریخگرایی نوین  (،همراه با حسین پاینده و داریوش رحمانیان) عنوان سخنرانی« :در

ضرورت ارائه تعاریف سلبی از مفاهیم  :تأمل موردی ،تاریخگرایی نو» ،پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات۲۲ ،
بهمن .۲۹۳۱
.25

نشست مواجهه ایرانیان با مدرنیته (،همراه با سیمین فصیحی ،رامین جهانبگلو و جمشید بهنام) عنوان

سخنرانی« :جنبههای فلسفی جهانیشدن» ،کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو ۲۲ ،می .۱۱۱۲

نشست ها به زبان انگلیسی:

1. “Foucault’s Conception of Madness and its Correlation with Silence and Absence”,
A Session on :Silence and Absence in Music, Architecture, Language, and Philosophy.
with Sven Bernecker, Aria Adli,Mohammad Reza Beheshti, Mohammad Taghi
Tabatabaei. Departement of Philosophy, University of Tehran. May, 6.2019.
2. “Towards An Alternative Vision of European Modernity: A Cultural Modernity”,
Philosophical Discourse and Modernity, Freie Universität Berlin Institut für
Philosophie.7 December 2016.

سخنرانیها:
« .1استفاده و سوءاستفاده از تاریخ» ،انجمن ایرانی تاریخ 13 ،اسفند .1399
« .2درآمدی پدیدارشناختی بر سطوح ششگانه بحران کویید  ،»۲۳اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی۲۳ ،
شهریور .۲۹۳۳
« .3ما و هابرماس» ،گروه فلسفه خانه اندیشمندان علوم انسانی ۱۳ .بهمن .۲۹۳۳
« .4پدیدارشناسی ایده و نهاد دانشگاه» ،دانشگاه فردوسی مشهد ۲۲ .بهمن .۲۹۳۳
« .5از میان و یرانهها :نزاع دانشگاهها و ظهور دانشگاه در راه» .دانشگاه خلیجفارس بوشهر ۲۱ .آذر .۲۹۳۳
« .6حقوق جهانی بشر یا تكالیف جهانی دولت ها» ،مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی
تهران ۱۱ ،اسفند .۳۱
« .7فلسفه و معنای زندگی» ،مرکز خدمات روانشناسی سیاوشان  ۲۱ ،بهمن  ،۲۹۳۲تهران.
« .8آزادسازی آزادی :شریعتی و ساختگشایی مفهوم آزادی» ،بنیاد شریعتی  ۱۲ ،خرداد .۲۹۳۹
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 انجمن علمی ـ دانشجویی فلسفه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه. » «درآمدی بر پدیدارشناسی دانشگاه.9
.۲۹۳۱  آذر۱ ،تهران
 پژوهشكده تاریخ،» هونت،  هابرماس،  بنیامین:  سه نسل و سه چهره،  « تاریخ در ترازوی مكتب فرانكفورت.11
.۲۹۳۱  تیر۲ .اسالم
 خرداد۱ ،  دانشگاه تهران،  دانشكده ادبیات و علوم انسانی،» «درباره شرایط امكان آموزش فلسفه در دانشگاه.11
.۲۹۳۳.
. ۱۱۱۲ ، بیستم نوامبر،  دانشگاه تورنتو. انجمن ایرانیان دانشگاه تورنتو،» «دریدا و سیاستهای دوستی.12
.  دانشگاه تورنتو، کانون فرهنگی نگاه،» «آیا اصول مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر واقعا جهانی است؟.13
.۱۱۱۲ چهاردهم می ماه
.۱۱۱۹  جوالی۲۲ ، دانشگاه تورنتو.  انجمن فرهنگی نگاه،» «سه ستون اصلی هویت ایرانی.14
 در موضوع بررسی انتقادی۱۱۱۹  تا ژانویه۱۱۱۱  مجموعهای از دوازده سخنرانی در فاصله ژانویه.15
: عناوین سخنرانیها به انگلیسی. کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو، ایدئولوژیهای مدرن سیاسی
1. A Brief Historical and Philosophical Overview on the Concept of
Ideology, From Destutt de Tracy to Clifford Geertz
2. Liberalism (Historical and Philosophical Background, Ancient Generation, Karl
Popper, Friedrich Hayek)
3. Continued (Isaiah Berlin, John Rawls, Hannah Arendt)
4. Conservatism (Historical and Philosophical Background, Jose Ortega Y Gasset, Leo
Strauss, Michel Oakeshott)
5. Socialism (Historical and Philosophical Background, Revolutionary Socialism,
Structuralism and Socialism)
6. Continued (Critical Theory and Socialism, the Future of Socialism)
7. Anarchism (Historical and Philosophical Background, the Nature of Anarchism, the
Problem of the State)
8. Fascism (Historical and Philosophical Background, National Socialism and Fascism,
the Nature of Fascism, the Problem of Nation)
9. Feminism (Historical and Philosophical Background, the Problem of Sexuality,
Political Aspect of Feminism)
10.
Ecologism (Historical and Philosophical Background, the Nature of Human
and the Essence of Nature, Political Aspect of Ecologism)
11.
Nationalism (Historical and Philosophical Background, Language and the
Nation State, National and Cultural Identity, Political Aspect of Nationalism)
12.
The Future of Ideology and Ideologies, (Comparing, Contrasting, and
Analyzing Various Ideologies)

:گفتوگوها
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 « .1کرونا بشر را در وضعیت ناامنی اگزیستانسیالیستی قرار داده است» ،گفتوگو با روابط عمومی دانشگاه تهران،
و یژهنامه روز جهانی فلسفه دانشگاه تهران ۱۳ ،آبان .۲۹۳۳
« .2بحران مدرنیته و ضرورت تجدد سنت» ،گفتوگو درباره کتاب «مدرنیته و دیگری آن» ،کبوتر ارشدی،
چهارشنبه  ۲۱شهریور  ،۲۹۳۳روزنامه اعتماد ،سال هجدهم ،شماره .۲۳۹۱
« .3پرسشهای متافلسفی را در کانون بنیادیترین توجهات قرار دهیم /بازاندیشی در محدودیتهای فلسفه».
گفتگوی تفصیلی درباره کتاب «از هرمنوتیک به سیاست رهاییبخش» .پردیس سیاسی .خبرگزاری کتاب ایران
(ایبنا) ۳ .مرداد .۲۹۳۳
« .4باید روش اندیشیدن را بیاموزیم نه اندیشهها را :گفتگوی تفصیلی درباره کتاب مدرنیته و دیگری آن» .پردیس
سیاسی .خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ۱۳ .تیرماه .۲۹۳۳
سیاست دوستی» ،مهسا رمضانی ،روزنامه ایران ۱ ،تیر  ،۲۹۳۳سال بیست و ششم ،شماره  .۳۹۳۲ص .۳
« .5
ِ

« .6گفتگو در مورد دانشگاه» ،نشریه دانشجویی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه خلیجفارس بوشهر ،چهارشنبه
 ۱۱آذر  ،۲۹۳۳سال سیزدهم ،شماره  ،۲۲۱صص ۱-۳
« .7معنای زندگی؟» ،مهسا رمضانی ،روزنامه ایران ۱۳ ،مهر ۲۹۳۱
« .8شریعتی و امروز» ،کبوتر ارشدی ،روزنامه ایران ۱۳ ،خرداد ۲۹۳۱
« .9جامعه بی آرمان جامعهای مرده است» ،کبوتر ارشدی .روزنامه شرق ،شنبه 19 ،فروردین ۲۹۳۲
.11

«حق فلسفه در نهاد نامشروط دانشگاه» ،حسین قوام .روزنامه شرق ،شماره  ،1116شنبه 29 ،آبان

 ،1389صفحه اندیشه.
.11

«ضرورت دفاع از حریم دانشگاه» ،زهره مالكی و آرمان ذاکری .نشریه سحر /ارگان رسمی انجمن

اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشكی .مهر .1389

گزارشها:
 -1گزارش روزنامه شرق از همایش ملی «فلسفه غرب و ترجمه»،سال هجدهم ،شماره  2 ،3945اسفند .1399
 -2گزارش ایبنا(خبرگزاری کتاب ایران) از همایش ملی «فلسفه غرب و ترجمه» 28 ،بهمن .1399
 -3گزارش روزنامه شرق از نشست بازخوانی تجربه تجدد(،همراه با هاشم آقاجری) 11،بهمن ،1399سال
هجدهم،شماره .3928
 -4گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «مدرنیته و دیگری آن» ،فصلنامه فرهنگی-اجتماعی سخن سیاووشان،
شماره  ،9پاییز و تابستان .1399
 -5گزارش روزنامه شرق از نشست نقد و بررسی کتاب«از هرمنوتیک به سیاست رهایی بخش» ،سال هجدهم،
شماره  22 ،3887آذر .1399
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 -6گزارش عطنانیوز(پایگاه خبری دانشگاه عالمه طباطبائی) از نشست روز جهانی فلسفه ،انجمن فلسفه میان
فرهنگی ایران و پژوهشكده فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2 ،آذر .1399
 -7گزارش روزنامه شرق از نشست روز جهانی فلسفه ،انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران و پژوهشكده فرهنگ
معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 8 ،آذر .1399
 -8گزارش ایرکا نیوز( )IrCa Newsاز مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه تهران به مناسبت روز جهانی فلسفه،
 24نوامبر .2121
 -9گزارش ایكنا از نشست نقد و بررسی کتاب «مراد و مقصود از دانشگاه چیست؟» مؤسسه مطالعات فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم 31 ،شهریور .1399
-11

گزارش ایبنا از نشست نقد و بررسی کتاب «مراد و مقصود از دانشگاه چیست؟» مؤسسه مطالعات

فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 31 ،شهریور.1399
-11

گزارش روزنامه اعتماد از کتاب «مدرنیته و دیگری آن» ،سال هجدهم ،شماره  16 ،4685تیر

.1399
-12

گزارش ایبنا (خبرگزاری کتاب ایران) از نشست معرفی و بررسی کتاب «مدرنیته و دیگری آن»19 ،

خرداد .1399
-13

گزارش انگلیسی ایبنا(خبرگزاری کتاب ایران) از نشست «ما و هابرماس» 18 ،فوریه .2121

-14

گزارش روزنامه اعتماد از جلسه نقد و بررسی کتاب «ایده آموزش عالی» نوشته رونالد بارنت18 ،

آبان  ،1398شماره .4515
-15

گزارش ایبنا (خبرگزاری کتاب ایران) از جلسه نقد و بررسی کتاب ایده آموزش عالی 31 ،مهر

.1398
-16

گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا) از جلسه نقد و بررسی کتاب «ایده آموزش عالی»31،

مهر .1398
-17

گزارش انتشارات جهاد دانشگاهی از چاپ مجموعه چهارجلدی «منتخب متون فلسفی» به زبان

انگلیسی 1 ،مهر .1398
-18

گزارش خبرگزاری مهر از کتاب «دیتر میسگلد؛ از هرمنوتیک متن کهن تا متن سیاست رهایی

بخش» 31 ،تیر .1398
-19

گزارش برنامه نكوداشت دکتر محمدامین قانعی راد ،مجله مردم نامه ،شماره هشتم و نهم ،بهار و

تابستان .1398
-21

گزارش ایران آنالین از نشست «اندیشه شریعتی در دو روایت» نگاهی به دو اثر تازه نشر درباره

اندیشههای دکتر علی شریعتی ،پژوهشكده مطالعات فرهنگی  ،دوشنبه  21اسفند .1396
15

-21

گزارش سیما فكر از نشست «مواجهه فروغی با تجدد» ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

 ۱۱اردیبهشت .۲۹۳۱
-22

گزارش روزنامه دنیای اقتصاد از نشست «مواجهه فروغی با تجدد» ،پژوهشگاه علوم انسانی و

مطالعات فرهنگی ۱۱ ،اردیبهشت .1396
-23

گزارش شرق از نشست «مواجههی فروغی با تجدد» ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

 ۱۱اردیبهشت .۲۹۳۱
-24

گزارش عطنا نیوز از نشست «فراسوی دانشگاه در دانشگاه» ،پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات۲ ،

اردیبهشت .۲۹۳۱
-25

گزارش روزنامه اعتماد از نشست «تاریخگرایی نو ین» .شنبه  ۹۱بهمن .۲۹۳۱

-26

گزارش خبرگزاری مهر از نشست «تاریخگرایی نو ین» ،پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات ۲۱ ،بهمن

.۲۹۳۱
-27

گزارش خبرگزاری مهر از نشست «تأثیر فلسفۀ غرب بر فلسفۀ روز در ایران» در دانشكده فلسفۀ

دانشگاه آزاد برلین 17،آذر  7(1395دسامبر .)2116
-28

گزارش ماهنامه ایران فردا از میزگرد «تاریخ به روایت ستمدیدگان» ،انجمن اسالمی دانشجو یان

دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،خرداد ( ،1394شماره .)12
-29

گزارش فرهنگ امروز از همایش «تاریخ و علوم سیاسی» ۹ ،تیر .۲۹۳۹

-31

گزارش روزنامه شرق از سخنرانی در همایش علوم سیاسی و مطالعات بینرشتهای ،یكشنبه  ۲تیر

.۲۹۳۹
-31

گزارش تاریخ شفاهی از رونمایی کتاب تاریخ و همكاریهای بینرشتهای ۲۱ ،اردیبهشت .۲۹۳۹

-32

گزارش فرهنگ امروز از نشست تاریخ و همكاریهای بینرشتهای در دانشگاه تهران ۲۲ .اردیبهشت

.۲۹۳۹
-33

«پدیدارشناسی به رسمیت شناخته شدن برابری انسانها» ،گزارش چشمانداز ایران ،خرداد .۲۹۳۱

-34

گزارش روزنامه ایران از سخنرانی «مكتب فرانكفورت و تاریخ» ۲۱ .تیر .۲۹۳۱

-35

گزارش روزنامه ایران از کتاب «فیلسوفی علیه فلسفه» ۱۱ ،شهریور .۲۹۳۳

ساير فعالیتها:
عضو کمیته تخصصي بازنگري دروس رشته فلسفه ۲۹۳۳/۱۳/۱۲-۲۹۳۳/۳/۱۲ ،
عضو کمیته تخصصي گروه ایرانشناسی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،از  ۲۹۳۳/۲/۲تاکنون.
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پروفسور فرد دالمایر  ،دانشگاه نتردام  ،آمریكا.
پروفسور دیتر میسگلد  ،دانشگاه تورنتو  ،کانادا.
پروفسور جان پرتلی  ،دانشگاه تورنتو  ،کانادا.
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