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 :یشهوژپ یاههرود و یلیصحت کرادم

 اداناک وتنروت هاگشناد ،یرتکداسپ یشهوژپ هرود :)June 2013 to June 2014( ۱۳۹۳ دادرخ ات ۱۳۹۲ دادرخ

 .اداناک وتنروت هاگشناد –)تیبرت و میلعت( هفسلف یارتکد :۱۳۸۵
 .اداناک وتنروت هاگشناد .)تیبرت و میلعت( هفسلف دشرا یسانشراک :۱۳۸۰

 .نارهت هاگشناد ،هفسلف یسانشراک :۱۳۷۰

 

 :یشزومآ یاهتیلاعف

 نارهت هاگشناد هفسلف هورگ یملعتئیه وضع ،نونکات ۱۳۹۶ دادرخ

 !نارهت هاگشناد هفسلف هورگ رد وعدم داتسا ،۱۳۹۶ دادرخ ات ۱۳۸۹ نمهب

 نارهت هاگشناد هفسلف هورگ یملعتئیه وضع ،۱۳۸۹ نمهب ات ۱۳۸۷ نمهب

 نارهت هاگشناد هفسلف هورگ رد وعدم داتسا ،۱۳۸۷ نمهب ات ۱۳۸۵ نمهب

 وتنروت هاگشناد رد دروف نیرم رتکد رایتسد ۲۰۰۵ هیوناژ ات ۲۰۰۴ ربماتپس

 
 :یشزومآ سورد
 یسانشراک

 .دحاو ۲ .)دیورف ،سکرام ،هچین ،رواهنپوش( رصاعم و دیدج هفسلف خیرات •
 .دحاو ۴ .۲۰ نرق دیدج بتاکم و رصاعم هفسلف •
 .دحاو ۲ .یگدنز هفسلف •
 .دحاو ۲.خیرات هفسلف  •
 .دحاو ۲ .قیقحت شور •
 .دحاو ۲ .تیبرت و میلعت هفسلف •
 .دحاو ۴ .)۱( ییاپورا یاهنابز هب يفسلف نوتم ریسفت •
 .دحاو ۴ .)۲( ییاپورا یاهنابز هب يفسلف نوتم ریسفت •
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 دشرا یسانشراک

 .دحاو ۲.رصاعم یاههفسلف •
 .دحاو ۲.يفسلف نوتم ریسفت •
 .دحاو ۲.خیرات هفسلف •
 .دحاو ۲.هاگشناد هفسلف عوضوم اب یفسلف رانیمس •
 .دحاو ۲.هفسلفاتم عوضوم اب یفسلف رانیمس •
 .دحاو ۲.هتینردم یسانشرادیدپ عوضوم اب یفسلف رانیمس •
 .دحاو ۲.یسانشناریا هورگ یارب یناریا تیوه هب یفسلف یدرکیور  عوضوم اب یفسلف رانیمس •
 .دحاو ۲ یسانشناریا هورگ یارب / )یفسلف یدرکیور ( اهگنهرف رگید اب ناریا یگنهرف تابسانم •

 
 یرتکد

 .دحاو ۲.نردمتسپ و هتینردم •
 .دحاو ۲ .رصاعم هفسلف مهم لئاسم •

 
 :اههماننایاپ ییامنهار
 

 ( یرتکد .»روکیر لپ یارآ هیاپ رب ایپوتا اب نآ تبسن و یژولوئدیا یسانشرادیدپ« .يدومحم هللاتمحر .1

 .ماجنا تسد رد .نارهت هاگشناد.یباراف سیدرپ .نایدا و مالک ،هفسلف شخب  .)مود یامنهار داتسا
 هتینردم یفسلف داینب یزاسزاب و دقن رد سانیول یهشیدنا ینید یاههشیر یناوخزاب« .یناقیم ارهز .2

 یسودرف هاگشناد ،يمالسا فراعم و تایهلا هدکشناد . )مود یامنهار داتسا( یرتکد .»)هتیویتکژبوس(

 .ماجنا تسد رد .دهشم
 رد .نارهت هاگشناد .هفسلف هورگ .دشرا یسانشراک .»هچین یزروهفسلف رد هزیرغ هاگیاج « .درف یبرغ ریما .3

 .ماجنا تسد
 .»ندشیناهج رصع رد یناریا تیوه هرابرد رخأتم ناگیاش یاههاگدید دقن و یسررب« .یرصب همطاف .4

 .۱۴۰۰ رویرهش.نارهت هاگشناد .یسانشناریا هورگ .دشرا یسانشراک
 لسکا شودخم یسانشجرا هیرظن ساسارب دمحالآ لالج یگدزبرغ یسررب« .یلعنیسح دمحم .5

 .۱۴۰۰ رویرهش .نارهت هاگشناد .یسانشناریا هورگ .دشرا یسانشراک .»تنوه
 .هفسلف هورگ .دشرا یسانشراک .»یکیژولوئدیا یسانشجرا هصمخم و تنوه لسکا« .روپ یئوکام نیمسای .6

 .۱۴۰۰ تشهبیدرا .نارهت هاگشناد
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 هورگ .دشرا یسانشراک .»یزیربت فوبلاط تایرظن و ءارآ رد هتینردم و تنس تبسن« .نایناقهد اتیزآ .7

 .۱۴۰۰ تشهبیدرا .نارهت هاگشناد .یسانشناریا
 لراک ریسفت یاکتا هب هچین یهفسلف رد »نادواج تشگزاب« موهفم یتایهلا داعبا یسررب« .رذآ اضردمحم .8

 .۱۳۹۸ رویرهش ۳۱ .نارهت هاگشناد .هفسلف هورگ .دشرا یسانشراک .»تیول
 هورگ ،دشرا یسانشراک »نانز ملق هب گنج هاتوک یاهناتساد رد یناریا تیوه یسانشرادیدپ« .نایراّوز ارهز .9

 .۱۳۹۸ رویرهش ۲۷ ،نارهت هاگشناد ،یسانشناریا
 .»یگژبا و یگژوس باب رد دیعس دراودا ءارآ یفسلف یسررب :یقرش-یبرغ عفر رب یدیهمت« .ییاخس نیسح .10

 .۱۳۹۷ رهم ۸ .نارهت هاگشناد .هفسلف هورگ .دشرا یسانشراک
 .دشرا یسانشراک .»ییارگرظنمدنچ هیرظن و هچین :تفرعم و تقیقح ناکما هرابرد« .رفییاناد نیسحدمحم .11

 .۱۳۹۶ نمهب .نارهت هاگشناد .هفسلف هورگ
 .»یرگید یهبرجت و مهف یارب یناکما یهباثمهب یکیتونمره رود ینیوکت یسانشرادیدپ« .روپییاقآ یلع .12

 .۱۳۹۶ رویرهش .نارهت هاگشناد .هفسلف هورگ .دشرا یسانشراک

 نارحب اب ههجاوم ناکما نوچمه قاطنتسا :کیتکلاید و دوهش لمأت یوسارف« .یمشیربا ییاوقت دیعس .13

 .۱۳۹۶ رویرهش .نارهت هاگشناد .هفسلف هورگ .دشرا یسانشراک .»یتنوپولرم دزن نردم یهفسلف
 هاگشناد .هفسلف هورگ .دشرا یسانشراک.»تایهلا و هفسلف یاههدکشناد یتناک عازن«.یداجس دمحا دیس .14

 .۱۳۹۱ .نارهت
 .نارهت هاگشناد .هفسلف هورگ .دشرا یسانشراک .»دیما یهناگهس داعبا و لسرام لیرباگ« .میهید هحیلم .15

۱۳۹۱. 
 .هفسلف هورگ .دشرا یسانشراک .»نید هرابرد دیورف ههبش زا روکیر یسررب و دقن« .یقلاخ یتاجن هبوبحم .16

 .۱۳۸۹.نارهت هاگشناد مق سیدرپ
 هورگ .دشرا یسانشراک .»رکفت و کیزیفاتم ،ینیبناهج اب هفسلف تازیامت و رگدیاه« .یبایسارفا هیضرم .17

 .۱۳۸۹.نارهت هاگشناد .هفسلف

 

 :اههماننایاپ هرواشم

 ِدادیور زا روگکرییک ِنیون ِتفایرد یانبم رب نتشیوخ هب ندش لدب ِفیلکت ِنییبت« .مالسالاخیش شرایک .1

 .۱۴۰۰ رویرهش .نارهت هاگشناد هفسلف هورگ .یرتکد .»تکرح

 .»زلار ناج تلادع هیرظن یاهضرفشیپ و ینابم یسررب و حرط ،تینالقع و تلادع« .هدنزورف هیضرم .2

 .۱۴۰۰ رویرهش .نارهت هاگشناد هفسلف هورگ .یرتکد
 .»یتعیرش یلع و تنوه لسکا یهشیدنا رد تلادع و یسانشجرا نایم تبسن یواکاو« .ینابعش هدازآ .3

 .۱۴۰۰ ریت .سردم تیبرت هاگشناد .یسایس مولع هورگ .یرتکد



 4 

 هورگ .یرتکد .»سانیول لئوناما يقالخا یسانشرادیدپ رد هژوس یدنمندب تیمها« .روصنمدایص اضریلع .4

 .۱۳۹۷ نمهب .نارهت هاگشناد .هفسلف

 یسانشراک .»برغ و ناریا رد هاگشناد لوحت ریس هسیاقم :داهن ات هدیا زا هاگشناد« .تباث یرفعج انیم .5

 .۱۳۹۰ .نارهت هاگشناد .یسانشهعماج هورگ .دشرا
 یسانشراک .»ناسنا يدازآ تاذ باب رد باتک ساسارب یدازآ هرابرد رگدیاه رظن يسررب« .يمیرک ربکایلع .6

 .۱۳۹۰ .نارهت هاگشناد .هفسلف هورگ .دشرا
 .نارهت هاگشناد .هفسلف هورگ .دشرا یسانشراک .»یناسنا مولع رد یرگنیخیرات و یاتلید« .یسایلا اریمس .7

۱۳۸۹. 
 .نارهت هاگشناد .هفسلف هورگ .دشرا یسانشراک .»رصاعم و دیدج هفسلف رد یزاب موهفم« .یمق رقابدمحم .8

۱۳۸۹. 
 

 :یشهوژپ و یشزومآ قیالع

 هس اب( هفسلفاتم ،)یلومشهمه و یداینب نهذ( هتینردم یفسلف ینابم یسانشرادیدپ هژیوهب رصاعم و نردم هفسلف 

 یاههفسلف ،سامرباه نگروی هفسلف ،هاگشناد هدیا و هفسلف ،)یزروهفسلف یگنوگچ و ییارچ ،یتسیچ زا شسرپ

 و یگدنز هفسلف رب دیکأت اب سناتسیزگا یاههفسلف ،خیرات هفسلف ،رشب قوقح هفسلف ،ارگراتخاساسپ و نردماسپ

 .)یشکدوخ ،قشع ،یتسود( نآ هلکشتم رصانع

افرص وتنروت هاگشناد تیبرت و میلعت هفسلف هورگ رد بناجنیا مانتبث :یرورض حیضوت کی
ً

 روسفورپ روضح لیلد هب 

 تروص ،دوب هدنارذگ رماداگ رظن ریز ار رگدیاه هرابرد دوخ یرتکد هلاسر و دوب رماداگ درگاش اهلاس هک دلگسیم رتید

 هاگ هک تیبرت و میلعت هفسلف هب دنمهقالع نایوجشناد هک مدید یرورض تهج نیا زا اجنیا رد ار حیضوت نیا .تفرگ

 ،دننکیم هعجارم بناجنیا هب تیبرت و میلعت هفسلف اب طبترم تاعوضوم زا یکی نوماریپ یاهلاسر ندنارذگ یارب

 هفسلف زا هبعش نیا زا یشناد درکیم سیردت تیبرت و میلعت هفسلف نامتراپد رد هک )دلگسیم( داتسا نآ هن هک دننادب

 و دناوخ باب نآ رد یسرد ،دناوخ سرد اجنآ رد هک درگاش نیا هن و دیوگب باب نآ رد یسرد تسناوتیم و تشاد

 .دشاب هتشاد دناوتیم هتشر نیا اب طبترم تاعوضوم باب رد یرظن

 

 :یسراف هب تافیلأت

 :اهباتک

 .هگآ رشن ،مامتان یاهژورپ هباثمهب هتینردم زا سامرباه ریسفت اب یداقتنا یاههجاوم :نآ یرگید و هتینردم .1

۱۳۹۸. 
 یلع همجرت .سیرون رورت هارمه هب .دلگسیم رتید اب ییاهوگتفگ :شخبییاهر تسایس ات کیتونمره زا .2

 .۱۳۹۸ .هگآ رشن .یدنلاخ
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 .۱۳۸۶ ،کچوک رشن .هفسلف هیلع یفوسلیف :دلگسیم رتید .3
 

 :یسیلگنا هب اهباتک

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 

 :اههمجرت

 .۱۳۸۶ راهب ،کچوک رشن – دلگسیم رتید هتشون ،شخبیئاهر تسایس نتم ات نهک نتم کیتونمره زا .1
 

 :راشتنا تسد رد یاهباتک

 ،هگآ رشن ، )یژولوئدیا تیثیح هداعا( نونکا لئاسم هب تفرعم ینیوکت یسانشرادیدپ :یژولوئدیا شیاتس رد .1

 .۱۴۰۱ راهب :راشتنا یلامتحا خیرات
 ییاگتروا ،رگدیاه ،رخام ریالش ،لگه ،هتخیف ،گنیلش ،تناک دزن هاگشناد هدیا : )دلج 2( هاگشناد هفسلف و خیرات .2

 :راشتنا یلامتحا خیرات .ویدروب و ربو ،تلوبمه ،نموین نوچ ینارکفتم و وکوف ،ادیرد ،رماداگ ،سرپسای ،تساگ

 .۱۴۰۰ ناتسمز
 
 :یسراف هب باتک رد لصف

 ،ارسهدیصق تاراشتنا .مود دلج ،اههشیدنا قفا رد یتعیرش ،»یناسنا یداینب نهذ اب یتعیرش ههجاوم هوحن« .1

 .۲۳۹-۲۱۱ صص .۱۳۹۸
 صص .۱۳۹۱ راهب یتعیرش داینب تاراشتنا .یژولوئدیا و نید ،»یژولوئدیا ینیوکت یسانشرادیدپ و روکیر لپ« .2

۱۷-۶۵. 

 .۲۵۸-۱۸۵ صص .۱۳۹۱ راهب یتعیرش داینب تاراشتنا .یژولوئدیا و نید ،»ادخ مان و یتعیرش« .3
 .۶۰ -۵۱ صص .۱۳۹۰ دادرخ ،یتعیرش داینب تاراشتنا ،هاگشناد رد یتعیرش ،»یناسنا مولع و یتعیرش« .4
 ارسهدیصق تاراشتنا ،ندشیناهج رصع رد یلم یواکدوخ ،»یناریا تیوه ددجت تاناکما و عناوم ،تیهام« .5

 .۹۹-۵۴ صص.۱۳۸۱
 – یتعیرش رتکد هشیدنا زا رگید یتیاور ،نایصع سونقق ،»یتعیرش دروم رد یهاگشناد رثا دنچ یسررب« .6

 .۱۳۸۱ .ارسهدیصق
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 -۳۷صص.۱۳۷۹ نارهت ،باتفآ رهش تاراشتنا ،نتم هیشاح رد ،»یژولوئدیا ینورد قطنم زا یرهوج عافد« .7

۱۳۱. 
 

  :لمع ات هیرظن زا یقسایس:یسراف هب یشهوژپ-یملع تالاقم

 شهوژپ همانلصف ود ،»قدصم« یهبرجت و »سانیول« هفسلف ربهیکت اب یقالخا تسایس سیسأت ناکما« .1

 .34-1 تاحفص ،1399 ناتسمز و زییاپ ،متشه و تسیب هرامش ،یرظن تسایس
 زییاپ ،63 هرامش ،16 لاس ،هفسلف و تمکح هلجم ،»ادصکت یهتینردم یوگلا ربارب رد اههینردم عونت هدیا« .2

 .188 ات 165 تاحفص ،1399
 ناتسبات و راهب ،۱ هرامش ,۱۰ لاس ،یسانشناریا یاهشهوژپ هلجم ،»الاب زا یلومشهمه و یرامشرغ نیب ناریا« .3

 ۲۵۱-۲۲۹. صص ،۱۳۹۹

 هاگشناد یفسلف یاهشهوژپ هلجم»یزرم یاهتیعقوم رب دیکأت اب ۱۹ دیووک نارحب رب یتخانشرادیدپ یدمآرد« .4

 .۳۰۵-۳۳۱ صص.۱۳۹۹ ناتسبات/۳۱ هرامش/۱۴ لاس.زیربت
 .هفسلف هلجم .»نتخاس جراخ لومش زا و ندینادرگ لومشم هناگود قطنم :یبرغ تینالقع یرگید و سامرباه« .5

 .۱۶۵-۱۴۵ تاحفص .۱۳۹۸ ناتسمز و زیئاپ ،۲ هرامش ،۴۷ لاس
 :ارهزلا هاگشناد یناسنا مولع همانلصف .»یگنهرف تیوه یراگنخیرات اب یفسلف یاههجاوم :نتشیوخ ینیرفآزاب« .6

 .۱۳۹۸ ناتسبات و راهب ،۱۰۸ یپایپ ،۲۳ هرامش ،دیدج هرود ،مهن و تسیب لاس .یراگنخیرات و یرگن خیرات

 .۲۵۵-۲۷۴ تاحفص
  هلجم ،»یداینب نهذ اب داینب یرگید و داینبادخ هفسلف ییورهبور :یتسه یوسارف هباثمهب ادخ و اهوزرآ ناسنا« .7

 .۱۳۴-۱۱۹ صص ،۱۳۹۱ رویرهش ،۱ هرامش ،۱ هرود ،یناسنا مولع هاگشهوژپ ،نید هفسلف یاهراتسج
 و تایبدا هدکشناد هلجم( کیزیفاتم هلجم ،»سیراپ ات تروفکنارف زا هتیویتکژبوس شخبیئاهر نومضم یبایدر« .8

  .۵۹-۷۳ صص .۱۳۸۹ ناتسبات و راهب . ۵.۶ هرامش ،)ناهفصا یناسنا مولع
 مولع همانلصف ،»هاگشناد هدیا یفسلف یشیدنازاب و داهن یخیرات لیلحت ترورض رد :هفسلف ات خیرات زا هاگشناد« .9

 .۱۳۸۸ راهب ،۷۶ یپایپ ،۱ هرامش ،دیدج هرود مهدزون لاس .یراگنخیرات و یرگن خیرات :ارهزلا هاگشناد یناسنا

 .۱۲۳-۱۵۸ صص
 ناتسمز ،۴ هرامش ،۳۷ لاس نارهت هاگشناد .هفسلف همانلصف ،»هاگشناد رد هفسلف شزومآ ناکما طیارش هرابرد« .10

 .۲۱-۳۶ صص .۱۳۸۸
 هاگشناد ،هفسلف همانلصف ،»ریرف و ادیرد هاگن زا هفسلف شزومآ شور و تیهام :دیما شزومآ و تیلوئسم قالخا« .11

 .۱۰۹ -۱۲۵ صص .۱۳۸۷ ناتسمز ۴ هرامش ۳۶ لاس نارهت
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 :یسیلگنا هب یشهوژپ -یملع تالاقم

 
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 

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 

 

 :یسراف هب یجیورت یملع تالاقم

 نیمود تالاقم هعومجم ،»ناریا رد هاگشناد لالقتسا هبرجت نیتسخن رب یلمأت :نامزلارخآ راوس راهچ و هاگشناد« -1

 و یگنهرف تاعلاطم هسسوم :رشان ،یزوحام اضر ششوک هب ،ناریا رد هاگشناد ات نیون سرادم زا یلم شیامه

 .1399 ناتسمز ،یعامتجا

 و راهب ،۱۱ و ۱۰ هرامش ،هیوپ یناریا تاعلاطم یهمانلصف ،»انورک ربارب رد انورک :نارحب رد نارحب یوسارف« -2

 .۱۶۸-۱۵۱ صص ،۱۳۹۹ ناتسبات

 .هاگشناد هفسلف ،»ادیرد هشیدنا رد شناد ییاشگتخاس هناسانشرادیدپ یناوخزاب :ادرف و زورما ،زورید :هاگشناد« -3

-۳۶۹ صص ،۱۳۹۸ ،نارهت ،یعامتجا و یگنهرف تاعلاطم هدکشهوژپ تاراشتنا .یزوحام اضر ششوک هب

۳۸۸. 

 یهمانلصف ،» یگدنب عون ره زا ییاهر یارب یتوعد ،یتسود کی زا یحرط ،یگدنز کی زا یسرد !دوب وا ،وا اریز« -4

 .۱۶۸-۱۵۱ صص ،۱۳۹۸ ناتسبات و راهب ۸و۷ هرامش ، هیوپ یناریا تاعلاطم

 یزیرهمانرب و یراذگتسایس رتفد یصصخت-یملع همانلصف ود ،زورما هاگشناد ،»هاگدید هس رد هاگشناد« -5

 ناتسبات و راهب . مراهچ هرامش .موس لاس .یروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو یعامتجا و یگنهرف

 .۳۰-۳۳صص،۱۳۹۸

 ،۱۳۹۷ ناتسمز و زیئاپ ،۶و۵ هرامش ، هیوپ یناریا تاعلاطم یهمانلصف ،»هدیدمتس ناهج و ناج اب وگتفگ دیهمت« -6

 .۱۲۹-۱۱۵ صص
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 باتک دقن همانلصف . يیالبرک يلع همجرت ، سیرون رورت هارمه هب »شخبییاهر تسایس هب كیتونمره زا ترجه« -7

 .۱۸۹-۱۶۹ صص ،۱۳۹۶ ، ناتسبات و راهب ،۱۴-۱۳ هرامش ،مراهچ لاس،نافرع هفسلف مالک

 .۱۳۹۵ زییاپ و ناتسبات ،)2 هرامش( ناشووایس نخس یعامتجا – یگنهرف یهمانلصف،»یگدنز یانعم و هفسلف« -8

 .۹۶-۸۳ صص

 هدکشهوژپ ،یخیرات یسانششور و یراگنخیرات باب رد ییاهراتفگ ،»تروفکنارف بتکم یوزارت رد خیرات« -9

 .۲۸۳-۲۶۱ صص .۱۳۹۳ .مالسا خیرات

 هدکشهوژپ ،یاهتشرنایم یاهیراکمه و خیرات شیامه تالاقم هعومجم ،»خیرات رد خیرات یوسارف« -10

 .۴۱۷-۴۰۱ صص .۱۳۹۲ ،مالسا خیرات

 ،یناسنا مولع یلم هرگنک نیمود تالاقم هعومجم ،»یناسنا مولع هب لاغتشا ناکما طیارش هرابرد« -11

 .۵۰۷-۴۷۵ صص .۱۳۹۱ .موس دلج .یناسنا مولع هاگشهوژپ

 
 :یسراف هب یعامتجا -یگنهرف تالاقم

 رذآ و نابآ،مهدجه هرامش،مهد لاس،دیراورم یعامتجا-یگنهرف همانهام ود،»عوضوم یب دیما و هتسکش ناهج« .1

1399. 
 .1399 رذآ 22 ،موس و یس و دص هرامش،ندگرک یگتفه هلجم،»دبعم خزرب رد ادخ و ناسنا یقالت« .2
 .۸۲-۸۰صص  .۱۳۹۹ ریت و دادرخ .۱۳۱ هتسویپ هرامش ،۵۹ هرامش ،ادرف ناریا هلجم ،»رقف یسانشرادیدپ« .3
 .15 هحفص ،4680 هرامش ،1399 ریت 10 هبنشهس ،دامتعا همانزور .»یرگید رظنم زا دوخ هب نتسیرگن« .4
 .6 هحفص ،4623 هرامش ،1399 نیدرورف 28 ،دامتعا همانزور ،»تسین ملع دیلوت داهن ام هاگشناد« .5
 .1 هحفص ،4586 هرامش ،1398 نمهب 26 ،دامتعا همانزور ،»ثراو کی یسانشجرا« .6
 .ادرف ناریا همانهام ،۱۳۹۸دادرخ .یعامتجا حوطس هب یدرف حطس زا یسارکومد قیمعت ترورض و یتعیرشون« .7
 .1398 دادرخ 25 ،ندگرک همانهتفه ،»!جح رد هاتوک یفوقو« .8
 .۱۵ ص ،۱۳۹۷ نمهب لوا ،۴۲۸۸ هرامش ،مهدزناش لاس ،دامتعا همانزور ،»نتشیوخ عادبا و یبالقنا حالصا« .9

 ۱۸ هبنش ،۶۷۴۹ هرامش ،مراهچ و تسیب لاس ،ناریا همانزور،»ناگیاش راکفا یفسلف دقن ناکما طیارش هرابرد« .10

 .۱۳۹۷ نیدرورف
 .14 هحفص ،4050 هرامش ،1396 دنفسا 23،دامتعا همانزور ،»یتعیرش قیقدت یتعیرشون« .11
 .۱۵ ص .۱۳۹۶ هام نابآ ۲۲ هبنشود ،۶۶۴۲ هرامش ،موس و تسیب لاس.ناریا همانزور .»خزرب رد ینادرگرس« .12
-۴۵ صص ،۱۳۹۶ دادرخ،۱۷ هرامش ،موس لاس ،زورما گنهرف همانهام »،دوخ یوسارف هب دوخ زا هاگشناد چوک« .13

۵۰. 
 تایبدا هدکشناد ییوجشناد همانهاگ ، انام درخ ،»یهاگشناد رصانع تیلوئسم و هاگشناد تیرومأم هرابرد !ام رد نم« .14

 .۴۷-۴۳ صص ،۱۳۹۴ هامرذآ ،یناسنا مولع و
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 .۹۲ راهب .ناریا زادنامشچ .»تنوه و یتعیرش رد ندش هتخانش تیمسر هب یسانشرادیدپ« .15
 .۱۳۸۹ هامرهم لوا ، قرش همانزور ،»یدهتجم رتکد هرابرد : هثداح نسح« .16
 ،هسردم ،»ادیرد زا یباتک هب یهاگن و یتسود موهفم یفسلف تشذگرس رب یاهمدقم :نکممان یاهیتسود یپ رد« .17

 .۱۳۸۵تشهبیدرا ، موس هرامش مود لاس
 48-44 صص ،۱۳۸۲رویرهش ،۲۸ش ،باتفآ هلجم ،»یقالخا تسایس و قدصم« .18
 .۱۳۷۹، ۱۵ش ،باتفآ هلجم ،»موس عون یپوتا و دلگسیمرتید:رکفتم کی،رکفت کی هرابرد« .19

 

 :یلم یاهشیامه

 ،»هنامز راکراوس راهچ زا هاگشناد لالقتسا«:ینارنخس ناونع ،»ناریا رد هاگشناد ات نیون سرادم زا« یلم شیامه .1

 . 1399 دنفسا 12 ،یعامتجا و یگنهرف تاعلاطم هسسوم
 نمهب 27 ،»یلم هبالتبم لئاسم اب همجرت تبسن« :ینارنخس ناونع ،»همجرت و برغ هفسلف« یلم شیامه .2

 ناریا هفسلف و تمکح یشهوژپ هسسوم،1399
 ۱ ،سردم تیبرت هاگشناد ،»یلومشهمه و ییارگ صاخ یوسارف« :هلاقم ناونع ،یتعیرش و ام ،نونکا مویزوپمس .3

 .۱۳۹۶ هامرذآ
 هدکشهوژپ ،»یفسلف شسرپ کی رد تسایس و خیرات یقالت« :هلاقم ناونع ،یسایس مولع و خیرات یلم شیامه .4

 .۱۳۹۳ دادرخ .مالسا خیرات
 یناریا نمجنا ،»خیرات و هفسلف کرتشم شسرپ :تیوه زا شسرپ« :هلاقم ناونع ،ناریا نانادخیرات هرگنک نیمود .5

 .۱۳۹۲ نمهب ۱۸ یلا ۱۶ .تفریج .خیرات
 .مالسا خیرات هدکشهوژپ ،»خیرات رد خیرات یوسارف« :هلاقم ناونع ،یاهتشرنایم یاهیراکمه و خیرات شیامه .6

 .۱۳۹۰ دنفسا ۱۷
 مولع هاگشهوژپ ،»یناسنا مولع هب لاغتشا ناکما طیارش هرابرد« :هلاقم ناونع ،یناسنا مولع یلم هرگنک نیمود .7

 .۱۳۹۰ ید ۱۵ .یتشهب دیهش هاگشناد و یناسنا
 یرگید و داینبادخ هفسلف ییورهبور :یتسه یرگید و اهوزرآ ناسنا« :هلاقم ناونع ،ینید تفرعم یلم شیامه .8

 .۱۳۸۹ نمهب ۲۰.یگنهرف تاعلاطم و یناسنا مولع هاگشهوژپ ،ناریا نید هفسلف یملع نمجنا ،»یداینبنهذ اب داینب
 دانسا زکرم و خیرات یناریا نمجنا .»خیرات و هفسلف« :هلاقم ناونع ،ناریا رد خیرات شهوژپ و شزومآ یلم شیامه .9

 .۱۳۸۹ هامرذآ ۱۸ .ناریا
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 :یللملانیب یاهشیامه

 همجرت نیب طابترا سیسأت ناکما طیارش هرابرد« :ینارنخس ناونع ،رشن یاهشهوژپ یللملانیب سنارفنک نیتسخن .1

 .1400 تشهبیدرا 28 ،»رکفت و
-جرا یهناگهس حوطس و رادیاپ حلص یفسلف داینب« :هلاقم ناونع ،هعزانم لح و حلص یللملانیب سنارفنک نیمود .2

 .۱۳۹۹ رذآ ۳ ،نارهت هاگشناد ،ناهج تاعلاطم هدکشناد ،»یسانش
 یگناگی و نایدا عونت اب هناسانشرادیدپ یاههجاوم« :هلاقم ناونع ،رصاعم نید ۀفسلف یللملانیب شیامه نیمتشه .3

 .۱۳۹۸ نمهب ۱۵ ،دهشم ،»ینید تقیقح

 
 :یسیلگنا نابز هب یللملانیب یاهشیامه

 

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 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.  
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  :اهتسشن

 

 ،ناینامحر شویراد و یرذون یلعنیسح اب هارمه ،»نونکا لئاسم تایلک و یتسیچ ،خیرات هرابرد« تسشن .1

 .1400 رویرهش 3 ،نونکا هسسوم

 اضر و یرذون یلعنیسح رتکد اب هارمه ،اههدکشناد عازن باتک یسررب و دقن ،»هاگشناد هفسلف و ام« تسشن�  .2

 .1400 دادرم 18 ،یناسنا مولع نادنمشیدنا هناخ ،یزوحام

 هارمه ،»شخبییاهر تسایس هب کیتونمره زا« باتک تیروحم اب»زورما ناهج رد شخبییاهر تسایس« تسشن�  .3

 تشهبیدرا 4 ،هنایمرواخ کیژتارتسا تاعلاطم هدکشهوژپ ،یدنلاخ یلع و یتشهب اضریلع ،یرهچونم سابع اب

1400. 
 تیلوئسم و هاگشناد« :ینارنخس ناونع ،»)یهاوخرگد و هاگشناد ،هعماج(وگتفگ هباثمهب یهاوخرگد« تسشن .4

  .نالیگ هاگشناد ،1399 دنفسا 10 ،»یرگید هب تبسن

 اب هارمه،)اههتینردم عونت و ام ؛ندوب رصاعم ترورض رد( :ینارنخس ناونع ،»ددجت هبرجت یناوخزاب« تسشن .5

  .ناشووایس هسسوم ،1399 نمهب 2 ،یرجاقآ مشاه

 مولع و تایبدا هدکشناد ،یدمحا دیحو :تسشن ریبد ،»یگدنز نیمز رد هفسلف ناهنپ یزاب« یزاجم تسشن .6

 .1399 هامید 4 ،نارهت هاگشناد یناسنا

 و یتعیرش ناسحا ،یرجاقآ مشاه اب هارمه(»شخبییاهر تسایس هب کیتونمره زا« باتک یسررب و دقن تسشن .7

 . 1399 رذآ 20 ،ناشووایس هسسوم،)یدنلاخ یلع

 اضر رتکد اب هارمه(،19 دییوک نارحب زا یشان یزرم یاهتیعقوم رد »یکشزپناور و هفسلف یقالت تسشن« .8

 مولع هاگشناد ،1399 رذآ 13 ،رنه و یناسنا مولع ،یکشزپناور یاهوگوتفگ هلسلس )یدنجریب ینسحم

 .دهشم یکشزپ
 دامتعا« :ینارنخس ناونع )حلصم رغصایلع و یتشهب ینیسح اضردمحم اب هارمه ( هفسلف یناهج زور تسشن .9

 و ناریا یگنهرف نایم هفسلف نمجنا ،»لباقتم نتخانش تیمسر هب ترورض رد :یرگید هب مارتحا ،دوخ هب

  .۱۳۹۹ نابآ ۲۹ .یناسنا مولع تاعلاطم هاگشهوژپ
 )شوخدیفس مثیم و نیتم ایرآ اب هارمه ( »؟تسیچ هاگشناد زا دوصقم و دارم« باتک همجرت یسررب و دقن تسشن .10

 .۱۳۹۹ رویرهش ۳۱ ،یعامتجا و یگنهرف تاعلاطم هسسوم
 اضرمالغ داوجدمحم اب هارمه ( ناراکمه و قیفوت میهاربا رتکد رثا ،»قیلعت ندیمان« باتک یسررب و دقن تسشن .11

 .۱۳۹۹ رویرهش ناشووایس هسسوم ،۲۰،)قیفوت میهاربا و یشاک
 ۱۶ ،ناشووایس هسسوم )قیفوت میهاربا و یرذون یلعنیسح اب هارمه ( »نآ یرگید و هتینردم« باتک دقن تسشن .12

  .۱۳۹۹ دادرم
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 ناونع ،)یرکاذ نامرآ و یودهم یبتجم ،یتعیرش ناسحا اب هارمه (»یقالخا تسایس و یتعیرشون« تسشن .13

 دادرخ ۲۹ یتعیرش یلع رتکد یگنهرف داینب ،»یقالخا تسایس دیون و یتعیرشون :تلود یوسارف« :ینارنخس

۱۳۹۹.  
 هرابرد« :ینارنخس ناونع )یدجربز اروح اب هارمه ( اهگنهرف توافتم یاهراتفر و یناهج یاهنارحب تسشن .14

 ، »انورک نارحب زا یشان یاهنارحب نوماریپ یتالمأت :یناهج و یلم یوتردوت یاهنارحب اب ههجاوم ناکما طیارش

  .۱۳۹۹ دادرخ ۱۳ ،یگنهرف نایم هفسلف نمجنا و یناسنا مولع تاعلاطم هاگشهوژپ
 ،)یبجر کدزم و ییابطابط یقتدمحم ،یتعیرش ناسحا اب هارمه ( »نردم ناهج و یناریا نارکفلارونم« تسشن .15

 هورگ »یبرغریغ یاههجاوم ترورض و برغ رد نآ اب ههجاوم عون هس و نردم ناهج« :ینارنخس ناونع

 .۱۳۹۸ نمهب ۲ ،یناسنا مولع تاعلاطم هاگشهوژپ یسانشبرغ
 دایص اضریلع اب هارمه ( »سانیول لئوناما یقالخا یسانشرادیدپ رد شزرا یهیرظن و یردام لیثمت« تسشن .16

 .۱۳۹۸ رذآ ۱۸ .هداوناخ و نز تاقیقحت زکرم ،  )هانپرواد ارهز و روصنم
 اب هارمه ( »یناریا ددجت لئاسم و یغورف:رصاعم ناریا رد یفسلف یسانش ددجت یاهزاغآرس« باتک دقن تسشن .17

 .۱۳۹۸ رذآ ۱۱ .هنایمرواخ کیژتارتسا تاعلاطم زکرم .)یعاجش کلام و ناینامحر شویراد
 اضردیمح ،یتشهب ینیسح اضردمحم اب هارمه ( حلص و گنج هنایم رد نتسیز :هفسلف یناهج زور تسشن .18

 ،لامک رالات ،»یرگید اب حلص ناکما طرش هباثمهب یسانشجرا«:ینارنخس ناونع ، )حلصم رغصایلع و هدازبلاط

 .۱۳۹۸ نابآ ۲۷ ،یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد
 رب یدمآرد « :ینارنخس ناونع ) ییاخیک نیدیآ و یردان دیون ،یزورون میسن اب هارمه (  اناد داتسا دقن تسشن .19

 .۱۳۹۷  ید ۴ ، نارهت هاگشناد ، یناسنا مولع تایبدا هدکشناد »شزومآ عاونا
 یداه ،قیفوت میهاربا ،یرجاقآ مشاه ،یتعیرش اراس اب هارمه ( داریعناق نیما رتکد یملع ماقم تشادوکن  تسشن .20

  یسانشهعماج و هفسلف کرتشم هغدغد«  :ینارنخس ناونع )یرضاح دمحمیلع ،ناینامحر شویراد ،یکیناخ

 .۱۳۹۷ رهم ۳۰ ، سردم تیبرت هاگشناد ، یناسنا مولع هدکشناد  ،»هاگشناد هرابرد
                                 »هاگشناد هدیا و ادیرد «:ینارنخس ناونع ) یزوحام اضر اب هارمه ( ،هاگشناد هدنیآ و هفسلف تسشن .21

 یعامتجا و یگنهرف یزیرهمانرب و یراذگتسایس رتفد ،مولع ترازو یعامتجا و یگنهرف تاعلاطم هدکشهوژپ

 مولع هدکشناد ،یسانشناسنا نمجنا و یسانشهعماج نمجنا ،مولع ترازو یعامتجا و یگنهرف تنواعم

 .۱۳۹۶ رذآ ۲۷ ،نارهت هاگشناد یعامتجا
 ناونع )یمیرکلادبع نژیب و یکیناخ یداه ،یتعیرش نسوس اب هارمه ( ،ینید یرکفنشور و یتعیرش تسشن .22

 .۱۳۹۶ هامرذآ ۷ ،ناهفصا یکشزپ مولع هاگشناد ،»ینید یرکفنشور سیسأت ناکما طیارش«:ینارنخس
 ناونع ،اهراکهار و لیدب :ییاناد ماظن :مراهچ تسشن ،ناریا رد ییاناد ماظن تیعضو یسررب یاهتسشن هلسلس .23

 .۱۳۹۶ تشهبیدرا ۲۸ ،مولع ناتسگنهرف ،»هار رد هاگشناد« :ینارنخس
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 اضر اب هارمه(  )یناریا ددجت لئاسم و یغورف یلعدمحم لیلحت و دقن( ددجت اب یناریا گنهرف ههجاوم تسشن .24

 ۲۶ ،یگنهرف تاعلاطم و یناسنا مولع هاگشهوژپ ،»ددجت اب یغورف  ههجاوم« :ینارنخس ناونع ،)یناکدرا یرواد

 .۱۳۹۶ تشهبیدرا
 یتناک هدیا«:ینارنخس ناونع) هاوختسارف دوصقم و داریعناق نیما اب هارمه(،هاگشناد رد هاگشناد یوسارف تسشن .25

 .۱۳۹۶ تشهبیدرا ۴ ،تاطابترا و رنه ،گنهرف هاگشهوژپ »هاگشناد
 ناونع  )یرقاب ورسخ و داریعناق نیما اب هارمه ( ،یهاگشناد گنهرف یاهصخاش و یتسیچ یملع تسشن .26

 .۱۳۹۵ نمهب ۱۸ ،نارهت هاگشناد یعامتجا مولع هدکشناد ،»یهاگشناد گنهرف یتسیچ هرابرد« :ینارنخس
 ترورض رد« :ینارنخس ناونع )ناینامحر شویراد و هدنیاپ نیسح اب هارمه (، نیون ییارگخیرات یملع تسشن .27

 نمهب ۱۱ ،تاطابترا و رنه ،گنهرف هاگشهوژپ ،»ون ییارگخیرات ،یدروم لمأت : میهافم زا یبلس فیراعت هئارا

۱۳۹۵. 
 :ینارنخس ناونع )مانهب دیشمج و ولگبناهج نیمار ،یحیصف نیمیس اب هارمه (،هتینردم اب نایناریا ههجاوم تسشن .28

 .۲۰۰۱ یم۱۴ ، وتنروت هاگشناد نایناریا نوناک ،»ندشیناهج یفسلف یاههبنج«
 

 :یسیلگنا نابز هب اهتسشن

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. 

 

 :اهینارنخس

  .1399 دنفسا 13 ،خیرات یناریا نمجنا ،»خیرات زا هدافتساءوس و هدافتسا« .1
 ۱۹ ،یلم هناخباتک و دانسا نامزاس  هاگشیدنا ،»۱۹ دییوک نارحب هناگشش حوطس رب یتخانشرادیدپ یدمآرد« .2

 .۱۳۹۹ رویرهش
 .۱۳۹۸ نمهب ۲۹ .یناسنا مولع نادنمشیدنا هناخ هفسلف هورگ ،»سامرباه و ام« .3
 .۱۳۹۸ نمهب ۱۴ .دهشم یسودرف هاگشناد ،»هاگشناد داهن و هدیا یسانشرادیدپ« .4
 .۱۳۹۸ رذآ ۱۶ .رهشوب سرافجیلخ هاگشناد .»هار رد هاگشناد روهظ و اههاگشناد عازن :اههناریو نایم زا« .5
 یکشزپ مولع هاگشناد ،یکشزپ خیرات و قالخا تاقیقحت زکرم ،»اهتلود یناهج فیلاکت ای رشب یناهج قوقح« .6

 .۹۵ دنفسا ۲۵ ،نارهت
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 .نارهت ،۱۳۹۴ نمهب ۱۵ ، ناشوایس یسانشناور تامدخ زکرم ،»یگدنز یانعم و هفسلف« .7
 .۱۳۹۳ دادرخ ۲۴ ، یتعیرش داینب ،»یدازآ موهفم ییاشگتخاس و یتعیرش :یدازآ یزاسدازآ« .8
 هاگشناد یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد هفسلف ییوجشناد ـ یملع نمجنا . »هاگشناد یسانشرادیدپ رب یدمآرد«  .9

 .۱۳۹۲ رذآ ۵ ،نارهت
 خیرات هدکشهوژپ ،»تنوه ، سامرباه ، نیماینب : هرهچ هس و لسن هس ، تروفکنارف بتکم یوزارت رد خیرات« .10

 .۱۳۹۰ ریت ۴ .مالسا
 دادرخ ۶ ، نارهت  هاگشناد ، یناسنا مولع و تایبدا هدکشناد ،»هاگشناد رد هفسلف شزومآ ناکما طیارش هرابرد« .11

.۱۳۸۷.  
 . ۲۰۰۴ ،ربماون متسیب  ، وتنروت هاگشناد .وتنروت هاگشناد نایناریا نمجنا ،»یتسود یاهتسایس و ادیرد« .12
اعقاو رشب قوقح یناهج هیمالعا رد جردنم لوصا ایآ« .13

ً
 . وتنروت هاگشناد ،هاگن یگنهرف نوناک ،»؟تسا یناهج 

 .۲۰۰۴ هام یم مهدراهچ
  .۲۰۰۳ یالوج ۱۴ ،وتنروت هاگشناد . هاگن یگنهرف نمجنا ،»یناریا تیوه یلصا نوتس هس« .14
 یداقتنا یسررب عوضوم رد ۲۰۰۳ هیوناژ ات ۲۰۰۲ هیوناژ هلصاف رد ینارنخس هدزاود زا یاهعومجم .15

  :یسیلگنا  هب اهینارنخس نیوانع .وتنروت هاگشناد نایناریا نوناک ، یسایس نردم یاهیژولوئدیا
 

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) 
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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) 

 :اهوگوتفگ

 هاگشناد یمومع طباور اب وگوتفگ ،»تسا هداد رارق یتسیلایسناتسیزگا ینماان تیعضو رد ار رشب انورک« .1

 .۱۳۹۹ نابآ ۲۸ ،نارهت هاگشناد هفسلف یناهج زور همانهژیو ،نارهت
 ،یدشرا رتوبک ،»نآ یرگید و هتینردم« باتک هرابرد وگوتفگ ،»تنس ددجت ترورض و هتینردم نارحب« .2

 .۴۷۳۲ هرامش ،مهدجه لاس ،دامتعا همانزور ،۱۳۹۹ رویرهش ۱۲ هبنشراهچ
 .»هفسلف یاهتیدودحم رد یشیدنازاب /میهد رارق تاهجوت نیرتیداینب نوناک رد ار یفسلفاتم یاهشسرپ« .3

 باتک یرازگربخ .یسایس سیدرپ .»شخبییاهر تسایس هب کیتونمره زا« باتک هرابرد یلیصفت یوگتفگ

 .۱۳۹۹ دادرم ۷ .)انبیا( ناریا
 .»نآ یرگید و هتینردم باتک هرابرد یلیصفت یوگتفگ :ار اههشیدنا هن میزومایب ار ندیشیدنا شور دیاب« .4

 .۱۳۹۹ هامریت ۲۸ .)انبیا( ناریا باتک یرازگربخ .یسایس سیدرپ
 ص .۷۳۷۴ هرامش ،مشش و تسیب لاس ،۱۳۹۹ ریت ۲ ،ناریا همانزور ،یناضمر اسهم ،»یتسود ِتسایس« .5

۸. 
 ،رهشوب سرافجیلخ هاگشناد نایوجشناد یمالسا نمجنا ییوجشناد هیرشن ،»هاگشناد دروم رد وگتفگ« .6

 ۶-۸ صص ،۱۴۲ هرامش ،مهدزیس لاس ،۱۳۹۸ رذآ ۲۰ هبنشراهچ
 ۱۳۹۶ رهم ۲۹ ،ناریا همانزور ،یناضمر اسهم ،»؟یگدنز یانعم« .7
 ۱۳۹۶ دادرخ ۲۹ ،ناریا همانزور ،یدشرا رتوبک ،»زورما و یتعیرش« .8
 ۱۳۹۱ نیدرورف 19 ،هبنش ،قرش همانزور .یدشرا رتوبک ،»تسا هدرم یاهعماج نامرآ یب هعماج« .9

 نابآ 29 ،هبنش ،1116 هرامش ،قرش همانزور .ماوق نیسح ،»هاگشناد طورشمان داهن رد هفسلف قح« .10

 .هشیدنا هحفص ،1389

 نمجنا یمسر ناگرا /رحس هیرشن .یرکاذ نامرآ و یکلام هرهز ،»هاگشناد میرح زا عافد ترورض« .11

 .1389 رهم .یکشزپ مولع و نارهت هاگشناد نایوجشناد یمالسا
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 :اهشرازگ

 

 لاس ،1400 رویرهش 10 ،»نونکا لئاسم تایلک و یتسیچ ،خیرات هرابرد« تسشن زا دامتعا همانزور شرازگ .1

 .5014 هرامش ،مهدزون

 .1400 دادرم 21 ،»هاگشناد هفسلف و ام« تسشن زا )ناریا باتک یرازگربخ(انبیا شرازگ .2

 یاهشهوژپ یللملانیب سنارفنک نیتسخن  زا )یهاگشناد داهج تاراشتنا نامزاس یمومع طباور(ابسیا شرازگ .3

 .1400 دادرخ 1 ،رشن

 .1400 تشهبیدرا 29 ،رشن یاهشهوژپ یللملانیب سنارفنک نیتسخن زا انبیا یرازگربخ شرازگ .4

 28 ،»یگنهرف هعسوت و همجرت« عوضوم اب »رشن یاهشهوژپ« یللملانیب سنارفنک زا انسیا یرازگربخ شرازگ .5

 .1400 تشهبیدرا
 .1399 دنفسا 2 ،3945 هرامش ،مهدجه لاس،»همجرت و برغ هفسلف« یلم شیامه زا قرش همانزور شرازگ .6
 .1399 نمهب 28 ،»همجرت و برغ هفسلف« یلم شیامه زا )ناریا باتک یرازگربخ(انبیا شرازگ .7
 لاس،1399 نمهب 11،)یرجاقآ مشاه اب هارمه(،ددجت هبرجت یناوخزاب تسشن زا قرش همانزور شرازگ .8

 .3928 هرامش،مهدجه
 ،ناشووایس نخس یعامتجا-یگنهرف همانلصف ،»نآ یرگید و هتینردم« باتک یسررب و دقن تسشن شرازگ .9

 .1399 ناتسبات و زییاپ ،9 هرامش
 ،مهدجه لاس ،»شخبییاهر تسایس هب کیتونمره زا«باتک یسررب و دقن تسشن زا قرش همانزور شرازگ .10

 .1399 رذآ 22 ،3887 هرامش
 نایم هفسلف نمجنا ،هفسلف یناهج زور تسشن زا )یئابطابط همالع هاگشناد یربخ هاگیاپ(زوینانطع شرازگ .11

 .1399 رذآ 2 ،یگنهرف تاعلاطم و یناسنا مولع هاگشهوژپ رصاعم گنهرف هدکشهوژپ و ناریا یگنهرف
 گنهرف هدکشهوژپ و ناریا یگنهرف نایم هفسلف نمجنا ،هفسلف یناهج زور تسشن زا قرش همانزور شرازگ  .12

 .1399 رذآ 8 ،یگنهرف تاعلاطم و یناسنا مولع هاگشهوژپ رصاعم
 ،هفسلف یناهج زور تبسانم هب نارهت هاگشناد یمومع طباور اب هبحاصم زا )IrCa News(زوین اکریا شرازگ .13

 .2020 ربماون 24
 و یگنهرف تاعلاطم هسسؤم »؟تسیچ هاگشناد زا دوصقم و دارم« باتک یسررب و دقن تسشن زا انکیا شرازگ  .14

 .1399 رویرهش 31 ،مولع ترازو یعامتجا
 و یگنهرف تاعلاطم هسسؤم »؟تسیچ هاگشناد زا دوصقم و دارم« باتک یسررب و دقن تسشن زا انبیا شرازگ .15

 .1399رویرهش 31 ،مولع ترازو یعامتجا
 .1399 ریت 16 ،4685 هرامش ،مهدجه لاس ،»نآ یرگید و هتینردم« باتک زا دامتعا همانزور شرازگ .16



 17 

 دادرخ 19 ،»نآ یرگید و هتینردم« باتک یسررب و یفرعم تسشن زا )ناریا باتک یرازگربخ( انبیا شرازگ  .17

1399. 
 .2020 هیروف 18 ،»سامرباه و ام« تسشن زا )ناریا باتک یرازگربخ(انبیا یسیلگنا شرازگ .18
 نابآ 18 ،تنراب دلانور هتشون »یلاع شزومآ هدیا« باتک یسررب و دقن هسلج زا دامتعا همانزور شرازگ .19

 .4505 هرامش ،1398
 .1398 رهم 30 ،یلاع شزومآ هدیا باتک یسررب و دقن هسلج زا )ناریا باتک یرازگربخ( انبیا شرازگ .20
 رهم 30،»یلاع شزومآ هدیا« باتک یسررب و دقن هسلج زا )انریا( یمالسا یروهمج یرازگربخ شرازگ .21

1398. 
 1 ،یسیلگنا نابز هب »یفسلف نوتم بختنم« یدلجراهچ هعومجم پاچ زا یهاگشناد داهج تاراشتنا شرازگ .22

  .1398 رهم
 ریت 30 ،»شخبییاهر تسایس نتم ات نهک نتم کیتونمره زا ؛دلگسیم رتید« باتک زا رهم یرازگربخ شرازگ .23

1398. 
 ناتسبات و راهب ،مهن و متشه هرامش ،همان مدرم هلجم ،داریعناق نیمادمحم رتکد تشادوکن همانرب شرازگ .24

1398. 
 رتکد یاههشیدنا هرابرد رشن هزات رثا ود هب یهاگن »تیاور ود رد یتعیرش هشیدنا« تسشن زا نیالنآ ناریا شرازگ .25

 .1396 دنفسا 21 هبنشود ، یگنهرف تاعلاطم هدکشهوژپ ،یتعیرش یلع
 ۲۶ ،یگنهرف تاعلاطم و یناسنا مولع هاگشهوژپ ،»ددجت اب یغورف ههجاوم« تسشن زا رکف امیس شرازگ .26

 .۱۳۹۶ تشهبیدرا
 تاعلاطم و یناسنا مولع هاگشهوژپ ،»ددجت اب یغورف ههجاوم« تسشن زا داصتقا یایند همانزور شرازگ .27

 .1396  تشهبیدرا ۲۶ ،یگنهرف
 ۲۶ ،یگنهرف تاعلاطم و یناسنا مولع هاگشهوژپ ،»ددجت اب یغورف یههجاوم« تسشن زا قرش شرازگ .28

 .۱۳۹۶ تشهبیدرا
 تشهبیدرا ۴ ،تاطابترا و رنه ،گنهرف هاگشهوژپ ،»هاگشناد رد هاگشناد یوسارف« تسشن زا زوین انطع شرازگ .29

۱۳۹۶. 
 .۱۳۹۵ نمهب ۳۰ هبنش .»نیون ییارگخیرات« تسشن زا دامتعا همانزور شرازگ .30
 .۱۳۹۵ نمهب ۱۲ ،تاطابترا و رنه ،گنهرف هاگشهوژپ ،»نیون ییارگخیرات« تسشن زا رهم یرازگربخ شرازگ .31
 دازآ هاگشناد ۀفسلف هدکشناد رد »ناریا رد زور ۀفسلف رب برغ ۀفسلف ریثأت« تسشن زا رهم یرازگربخ شرازگ .32
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 مولع هدکشناد نایوجشناد یمالسا نمجنا ،»ناگدیدمتس تیاور هب خیرات« درگزیم زا ادرف ناریا همانهام شرازگ .33

  .)12 هرامش(  ،1394 دادرخ ،نارهت هاگشناد یعامتجا
 .۱۳۹۳ ریت ۳ ،»یسایس مولع و خیرات« شیامه زا زورما گنهرف شرازگ .34
 .۱۳۹۳ ریت ۱ هبنشکی ،یاهتشرنیب تاعلاطم و یسایس مولع شیامه رد ینارنخس زا قرش همانزور شرازگ .35
 .۱۳۹۳ تشهبیدرا ۱۵ ،یاهتشرنیب یاهیراکمه و خیرات باتک ییامنور زا یهافش خیرات شرازگ .36
 .۱۳۹۳ تشهبیدرا ۱۴ .نارهت هاگشناد رد یاهتشرنیب یاهیراکمه و خیرات تسشن زا زورما گنهرف شرازگ .37
 .۱۳۹۲ دادرخ ،ناریا زادنامشچ شرازگ ،»اهناسنا یربارب ندش هتخانش تیمسر هب  یسانشرادیدپ« .38
 .۱۳۹۰ ریت ۱۲ .»خیرات و تروفکنارف بتکم« ینارنخس زا ناریا همانزور شرازگ .39
  .۱۳۸۹ رویرهش ۲۲ ،»هفسلف هیلع یفوسلیف« باتک زا ناریا همانزور شرازگ .40
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