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 پژوهشی ،آموزشیکارنامه 
 حسین مصباحیان

 گروه فلسفه دانشگاه تهران یعلمئتیهعضو 
mesbahian@ut.ac.ir 

 

 
 :پژوهشی یهادورهو  مدارک تحصیلی

 ادکتری، دانشگاه تورنتو کاناداوهشی پسژپ دوره :(June 2013 to June 2014) ۲۹۳۹تا خرداد  ۲۹۳۱خرداد 
 دانشگاه تورنتو کانادا. –(تعلیم و تربیت): دکترای فلسفه ۲۹۳۱

 دانشگاه تورنتو کانادا. .(تعلیم و تربیت): کارشناسی ارشد فلسفه ۲۹۳۱
 .تهران دانشگاه ،: کارشناسی فلسفه۲۹۳۱

 
 :آموزشی یهاتیفعال

 گروه فلسفه دانشگاه تهران یعلمئتیه، عضو تاکنون ۲۹۳۱خرداد 
 استاد مدعو در گروه فلسفه دانشگاه تهران!، ۲۹۳۱خرداد  تا ۲۹۳۳ بهمن

 گروه فلسفه دانشگاه تهران یعلمئتیه، عضو ۲۹۳۳ بهمنتا  ۲۹۳۳بهمن 
 ، استاد مدعو در گروه فلسفه دانشگاه تهران۲۹۳۳تا بهمن  ۲۹۳۱بهمن 

 در دانشگاه تورنتو مرین فورددکتر دستیار  ۱۱۱۱ ژانویه تا ۱۱۱۲سپتامبر 
 

 :آموزشیدروس 

 کارشناسی
  واحد. ۱ .شوپنهاور، نیچه، مارکس، فروید()تاریخ فلسفه جدید و معاصر 

 واحد. ۲. ۱۱د قرن یفلسفه معاصر و مكاتب جد 

  .واحد ۱فلسفه زندگی. 

  واحد. ۱.فلسفه تاریخ 

  .واحد. ۱روش تحقیق 

  .واحد. ۱فلسفه تعلیم و تربیت 

 واحد. ۲. (۲) ییاروپا یهازبانبه  یر متون فلسفیتفس 

 واحد. ۲. (۱) ییاروپا یهازبانبه  یمتون فلسف ریتفس 
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 کارشناسی ارشد
 واحد. ۱.معاصر یهافلسفه 

 واحد. ۱.یر متون فلسفیتفس 

 .واحد. ۱فلسفه تاریخ 

 واحد. ۱موضوع فلسفه دانشگاه. سمینار فلسفی با 

 واحد. ۱.موضوع متافلسفه با سمینار فلسفی 

 واحد. ۱موضوع پدیدارشناسی مدرنیته. سمینار فلسفی با 

  واحد. ۱.یشناسرانیاهویت ایرانی برای گروه رویكردی فلسفی به  سمینار فلسفی با موضوع 

  واحد. ۱شناسی / برای گروه ایرانی فلسفی( ) رویكرد هافرهنگمناسبات فرهنگی ایران با دیگر 
 

 دکتری
  واحد. ۱.مدرنپستمدرنیته و 

  .واحد. ۱مسائل مهم فلسفه معاصر 
 

 :هانامهانیپا ییراهنما

 
تری ) دک«. ایدئولوژی و نسبت آن با اتوپیا بر پایه آرای پل ریكور پدیدارشناسی» .الله محمودیرحمت .۲

 در دست انجام. دانشگاه تهران.پردیس فارابی. ، کالم و ادیان.فلسفهبخش  استاد راهنمای دوم(. 

زسازی بنیاد فلسفی مدرنیته ی لویناس در نقد و باهای دینی اندیشهبازخوانی ریشه» زهرا میقانی. .۱
، دانشگاه فردوسی یات و معارف اسالمیدانشكده اله . ی )استاد راهنمای دوم(دکتر«. )سوبژکتیویته(

 در دست انجام. مشهد.

کارشناسی ارشد. گروه فلسفه. دانشگاه تهران. در  «.نیچه یورزفلسفهجایگاه غریزه در » امیر غربی فرد.  .۹
 دست انجام.

«. شدنیشایگان متأخر درباره هویت ایرانی در عصر جهان یهادگاهیبررسی و نقد د»فاطمه بصری.  .۲
 .۲۲۱۱شهریور شناسی. دانشگاه تهران.کارشناسی ارشد. گروه ایران

مخدوش اکسل  یشناسنظریه ارجاحمد براساس جالل آل یزدگبررسی غرب» .یعلنیحس محمد .۱
 .۲۲۱۱شهریور شناسی. دانشگاه تهران. کارشناسی ارشد. گروه ایران«. هونت

لسفه. ف گروه کارشناسی ارشد. «.ایدئولوژیكی یشناسارجاکسل هونت و مخمصه »یاسمین ماکوئی پور.  .۱
 .۲۲۱۱اردیبهشت دانشگاه تهران. 
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 روهگ ارشد. یکارشناس «.آراء و نظریات طالبوف تبریزینسبت سنت و مدرنیته در »آزیتا دهقانیان.  .۳
 .۲۲۱۱اردیبهشت شناسی. دانشگاه تهران. ایران

 ی نیچه به اتكای تفسیر کارلدر فلسفه« بازگشت جاودان»مفهوم  یاتیالهبررسی ابعاد »آذر.  محمدرضا .۳
 .۲۹۳۳شهریور  ۹۲فلسفه. دانشگاه تهران.  گروه کارشناسی ارشد. «.لویت

 گروه ،کارشناسی ارشد «کوتاه جنگ به قلم زنان یهاداستانپدیدارشناسی هویت ایرانی در » زّواریان.زهرا  .۳
 .۲۹۳۳شهریور  ۱۳ ،دانشگاه تهران ،شناسیایران

 «.یابژگو  یسوژگفلسفی آراء ادوارد سعید در باب  یبررس شرقی:-تمهیدی بر رفع غربی» حسین سخایی. .۲۱
 .۲۹۳۳مهر  ۳شگاه تهران. فلسفه. دان گروه کارشناسی ارشد.

د. . کارشناسی ارش«درباره امكان حقیقت و معرفت: نیچه و نظریه چندمنظرگرایی» فر.دانایی نیمحمدحس .۲۲
 .۲۹۳۱ بهمن گروه فلسفه. دانشگاه تهران.

. «دیگری یتجربهامكانی برای فهم و  یمثابهبهپدیدارشناسی تكوینی دور هرمنوتیكی » پور.علی آقایی .۲۱
 .۲۹۳۱فلسفه. دانشگاه تهران. شهریور  گروه ارشد. کارشناسی

همچون امكان مواجهه با بحران  استنطاق شهود و دیالكتیک: تأملفراسوی »سعید تقوایی ابریشمی.  .۲۹
 .۲۹۳۱فلسفه. دانشگاه تهران. شهریور  گروه کارشناسی ارشد. .«مدرن نزد مرلوپونتی یفلسفه

اه فلسفه. دانشگ گروه .کارشناسی ارشد.«و الهیات فلسفه یهادانشكدهنزاع کانتی ».سید احمد سجادی .۲۲
 .۲۹۳۲تهران. 

فلسفه. دانشگاه تهران.  گروه . کارشناسی ارشد.«امید یگانهسهگابریل مارسل و ابعاد » ملیحه دیهیم. .۲۱
۲۹۳۲. 

فلسفه. . کارشناسی ارشد. گروه «دین درباره فروید شبهه از ریكور بررسی و نقد» خالقی. نجاتی محبوبه .۲۱
 .۲۹۳۳تهران. دانشگاه قم پردیس

کارشناسی ارشد. گروه «. متافیزیک و تفكر ،ینیبجهان هایدگر و تمایزات فلسفه با» .مرضیه افراسیابی .۲۳
 .۲۹۳۳تهران. دانشگاه فلسفه.

 
 :هانامهانیپامشاوره 

گور از رویداِد یرککیتبییِن تكلیِف بدل شدن به خویشتن بر مبنای دریافِت نویِن . »االسالمخیشکیارش  .۲
 .۲۲۱۱ بهمنگروه فلسفه دانشگاه تهران.  دکتری. «.حرکت

«. های نظریه عدالت جان رالزفرضعدالت و عقالنیت، طرح و بررسی مبانی و پیش» مرضیه فروزنده. .۱
 .۲۲۱۱ دیگروه فلسفه دانشگاه تهران.  .یدکتر

 «.اکسل هونت و علی شریعتی یشهیاندو عدالت در  یشناسارجواکاوی نسبت میان » آزاده شعبانی. .۹
 .۲۲۱۱. تیر گروه علوم سیاسی. دانشگاه تربیت مدرسدکتری. 
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روه گ دکتری. .«ناسیامانوئل لو یاخالق یدارشناسیپدسوژه در  یت بدنمندیاهم» علیرضا صیادمنصور. .4
 .۲۹۳۳بهمن  .تهران دانشگاه فلسفه.

 . کارشناسی«مقایسه سیر تحول دانشگاه در ایران و غربدانشگاه از ایده تا نهاد: »مینا جعفری ثابت.  .5
 .۲۹۳۱تهران. . دانشگاه یشناسجامعهارشد. گروه 

 یاسکارشن .«انسان یکتاب در باب ذات آزاد براساس یآزاد دربارهدگر ینظر ها یبررس» .یمیکر اکبریعل .6
 .۲۹۳۱ .تهران دانشگاه .فلسفهارشد. گروه 

تهران.  اهدانشگ ارشد. گروه فلسفه. کارشناسی .«نگری در علوم انسانیتاریخیدیلتای و » .سمیرا الیاسی .7
۲۹۳۳. 

 .تهران دانشگاه فلسفه.ارشد. گروه  یکارشناس .«معاصر و جدید فلسفه در یباز مفهوم» قمی. محمدباقر .8
۲۹۳۳. 

 
 :پژوهشی آموزشی و قیعال

با سه ه )متافلسف ،(یشمولهمهذهن بنیادی و ته )یمدرن فلسفیمبانی  پدیدارشناسی ژهیوبهفلسفه مدرن و معاصر  
 یهالسفهف فلسفه یورگن هابرماس،فلسفه و ایده دانشگاه،  (،یورزفلسفهز چیستی، چرایی و چگونگی پرسش ا

کاگزیستانس با  یهافلسفه فلسفه تاریخ،فلسفه حقوق بشر،  پساساختارگرا، پسامدرن و فلسفه زندگی و ر ب دیتأ
 .کشی(د)دوستی، عشق، خوعناصر متشكله آن 

لیل حضور پروفسور به د صرفا  در گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تورنتو  جانبنیا نامثبت ضروری: توضیحیک 
صورت  ،هایدگر را زیر نظر گادامر گذرانده بود دربارهشاگرد گادامر بود و رساله دکتری خود  هاسالدیتر میسگلد که 

اه به فلسفه تعلیم و تربیت که گ مندعالقهضروری دیدم که دانشجویان از این جهت در اینجا  گرفت. این توضیح را
، کنندیممراجعه  جانبنیاپیرامون یكی از موضوعات مرتبط با فلسفه تعلیم و تربیت به  یارسالهبرای گذراندن 

 عبه از فلسفهاز این ش دانشی کردیمیس که در دپارتمان فلسفه تعلیم و تربیت تدر (میسگلد)بدانند که نه آن استاد 
درسی در آن باب خواند و که در آنجا درس خواند،  بگوید و نه این شاگرد درسی در آن باب توانستیمو  داشت

 داشته باشد. تواندیم مرتبط با این رشته نظری در باب موضوعات
 

 :به فارسی فاتیتأل
 :هاکتاب
گه. ، نشناتمام یاپروژه مثابهبهانتقادی با تفسیر هابرماس از مدرنیته  یامواجههو دیگری آن:  مدرنیته .۲ ر آ

۲۹۳۳. 

ه علی . ترجم: گفتگوهایی با دیتر میسگلد. به همراه ترور نوریسبخشییرهااز هرمنوتیک تا سیاست  .۱
گه.   .۲۹۳۳خالندی. نشر آ
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 .۲۹۳۱نشر کوچک،  .هدیتر میسگلد: فیلسوفی علیه فلسف .۹

 
 به انگلیسی: هاکتاب

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 

 :هاترجمه
 .۲۹۳۱بهار  نشر کوچک، –، نوشته دیتر میسگلد بخشیرهائاز هرمنوتیک متن کهن تا متن سیاست  .۲

 
 :انتشاردر دست  یهاکتاب

گه، ن ، اعاده حیثیت ایدئولوژی() معرفت به مسائل اکنونپدیدارشناسی تکوینی در ستایش ایدئولوژی:  .۲ شر آ
 .۲۲۱۲ بهارتاریخ احتمالی انتشار: 

یر ماخر، هایدگر، اورتگایی هگل، شال ایده دانشگاه نزد کانت، شلینگ، فیخته،:  جلد( 2) تاریخ و فلسفه دانشگاه .۱
تاریخ احتمالی انتشار:  .و بوردیو وبرفکرانی چون نیومن، همبولت، مت ، فوکو وگاست، یاسپرس، گادامر، دریدا

 .۲۲۱۱ زمستان

 
 فصل در کتاب به فارسی:

، راسدهیقص، جلد دوم. انتشارات هاشهیاندشریعتی در افق ، «نحوه مواجهه شریعتی با ذهن بنیادی انسانی» .۲
 .۱۹۳-۱۲۲. صص ۲۹۳۳

صص  .۲۹۳۲بهار بنیاد شریعتی  . انتشاراتدین و ایدئولوژی ،«پدیدارشناسی تكوینی ایدئولوژی پل ریكور و» .۱
۲۳-۱۱. 

 .۱۱۳-۲۳۱صص  .۲۹۳۲بهار بنیاد شریعتی  . انتشاراتدین و ایدئولوژی ،«شریعتی و نام خدا» .۹

 .۱۱ -۱۲صص  .۲۹۳۱، خرداد بنیاد شریعتی ، انتشاراتشریعتی در دانشگاه ،«شریعتی و علوم انسانی» .۲

 سرایدهقص، انتشارات شدنیجهانملی در عصر  یخودکاو ،«و امكانات تجدد هویت ایرانی موانع ماهیت،» .۱
 .۳۳-۱۲ .صص۲۹۳۲

 – ، روایتی دیگر از اندیشه دکتر شریعتیققنوس عصیان ،«بررسی چند اثر دانشگاهی در مورد شریعتی» .۱
 .۲۹۳۲سرا. قصیده

 -۹۳.صص۲۹۳۳تهران  ،، انتشارات شهر آفتابدر حاشیه متن ،«دفاع جوهری از منطق درونی ایدئولوژی» .۳
۲۹۲. 
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یه از سیاسقی:به فارسی پژوهشی-مقاالت علمی   عمل: تا نظر

 و «سلوینا» فلسفه برتكیه با اخالقی سیاست تأسیس امكان یدرباره عمل: تا هینظر از یاخالق استیس» .1
 ،1311 زمستان و پاییز هشتم، و بیست شماره ،نظری سیاست پژوهش فصلنامه دو ،«مصدق» یتجربه

 .34-1 صفحات

 پاییز ،63 شماره ،16 سال ،فلسفه و حکمت مجله ،«صداتک یتهیمدرن الگوی برابر در هامدرنیه تنوع ایده» .2
 .188 تا 165 صفحات ،1311

، بهار و تابستان ۲شماره , ۲۱، سال یشناسرانیا یهاپژوهش، مجله «از باال یشمولهمهایران بین غرشماری و » .3
 ۱۱۲-۱۱۳.، صص ۲۹۳۳

کبا  ۲۳درآمدی پدیدارشناختی بر بحران کووید » .4 فلسفی دانشگاه  یهاپژوهشمجله «مرزی یهاتیموقعبر  دیتأ
 .۹۱۱-۹۹۲.صص ۲۹۳۳/تابستان ۹۲/شماره ۲۲.سال تبریز

 .فلسفه مجله «.هابرماس و دیگری عقالنیت غربی: منطق دوگانه مشمول گردانیدن و از شمول خارج ساختن» .5
 .۲۱۱-۲۲۱. صفحات ۲۹۳۳پائیز و زمستان ، ۱، شماره ۲۳سال 

یشتن: » .۱ : لزهراعلوم انسانی دانشگاه افصلنامه «. هویت فرهنگی ینگارخیتارفلسفی با  یامواجههبازآفرینی خو
 .۲۹۳۳، بهار و تابستان ۲۱۳، پیاپی ۱۹ شماره جدید، دورهسال بیست و نهم،  .ینگارخیتارتاریخ نگری و 

 .۱۱۱-۱۳۲صفحات 

، مجله  «با ذهن بنیادی دیگری بنیاد و فلسفه خدابنیاد ییروروبه: یفراسوی هست مثابهبه و خداانسان آرزوها » .۳
 .۲۹۲-۲۲۳صص  ،۲۹۳۲، شهریور ۲، شماره ۲دوره  ، پژوهشگاه علوم انسانی،جستارهای فلسفه دین

 ات ویه ادب)مجله دانشكد متافیزیکمجله ، «تا پاریس از فرانكفورت سوبژکتیویته بخشیرهائمضمون  ردیابی» .۳

  .۱۳-۳۹. صص ۲۹۳۳بهار و تابستان  . ۱.۱ شماره ،اصفهان( یعلوم انسان

لوم عصلنامه ف، «دانشگاه از تاریخ تا فلسفه: در ضرورت تحلیل تاریخی نهاد و بازاندیشی فلسفی ایده دانشگاه» .۳
. ۲۹۳۳بهار ، ۳۱، پیاپی ۲دوره جدید، شماره  نوزدهم. سال ینگارخیتار: تاریخ نگری و انسانی دانشگاه الزهرا

 .۲۱۹-۲۱۳صص 

 زمستان ،۲ شماره ،۹۳تهران سال دانشگاه  .فلسفهفصلنامه  ،«در دانشگاهدرباره شرایط امكان آموزش فلسفه » .۲۱
 .۱۲-۹۱صص  .۲۹۳۳

 شگاهدان ،فلسفه فصلنامه ،«فریرفلسفه از نگاه دریدا و آموزش و روش  تیماه اخالق مسئولیت و آموزش امید:» .۲۲
 .۲۱۳ -۲۱۱. صص ۲۹۳۳ زمستان ۲شماره  ۹۱تهران سال 

 
 به انگلیسی: یپژوهش -مقاالت علمی
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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 

 
 مقاالت علمی ترویجی به فارسی:

صلنامه ف ،«رییو تغ ریخروج از بن بست دوگانه تفس یبرا یراه یانتقاد یدارشناسیعلم و عمل: پد یفراسو» -۲
 .۲۲۱۱و زمستان  زی، پائ۲۳و  ۲۳ یشماره ها ه،یپو یرانیمطالعات ا

، دانشگاه امروز، سال پنجم، شماره اول «بر فرهنگ یو سلطه تكنولوژ ۲۳ دیدانشگاه در موج پنجم: بحران کوو» -۱
 .۲۲۱۱، سال ۳و  ۳ یاپیو دوم، پ

 یبا دو سطح بحران ناش دارشناسانهیپد یا: مواجههیگریمن با د یمن با من تا بحران رابطه یبحران رابطه از» -۹
تهران:  ،رضاییخیش نیبه کوشش حس ،«یکرونا و علوم عقل»، مجموعه مقاالت «)کرونا(۲۳ دیکوو یاز پاندم

 .۲۲۱۱ ران،یحكمت و فلسفه ا یموسسه پژوهش
 ومیند مقاالت مجموعه ،«ایران در دانشگاه استقالل تجربه نخستین بر یتأمل آخرالزمان: سوار چهار و دانشگاه» -۲

 و فرهنگی مطالعات موسسه ناشر: ماحوزی، رضا کوشش به ،ایران در دانشگاه تا نوین مدارس از ملی همایش
 .1311 زمستان اجتماعی،

، بهار و ۲۲و  ۲۱، شماره مطالعات ایرانی پویه یفصلنامه، «فراسوی بحران در بحران: کرونا در برابر کرونا» -۱
 .۲۱۳-۲۱۲، صص ۲۹۳۳تابستان 

. شگاهفلسفه دان، «گشایی دانش در اندیشه دریدادانشگاه: دیروز، امروز و فردا: بازخوانی پدیدارشناسانه ساخت» -۱
-۹۱۳، صص ۲۹۳۳به کوشش رضا ماحوزی. انتشارات پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، 

۹۳۳. 
ی امهنفصل، «زیرا او، او بود! درسی از یک زندگی، طرحی از یک دوستی، دعوتی برای رهایی از هر نوع بندگی » -۳

 .۲۱۳-۲۱۲، صص ۲۹۳۳بهار و تابستان  ۳و۳، شماره  مطالعات ایرانی پویه
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 ییزربرنامهو  گذارییاستسدفتر  تخصصی-علمی دو فصلنامه، دانشگاه امروز، «دانشگاه در سه دیدگاه» -۳
. سال سوم. شماره چهارم . بهار و تابستان فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 .۹۱-۹۹،صص۲۹۳۳
، ۲۹۳۳، پائیز و زمستان ۱و۱، شماره  ی مطالعات ایرانی پویهنامهفصل، «تمهید گفتگو با جان و جهان ستمدیده» -۳

 .۲۱۳-۲۲۱صص 
اب فصلنامه نقد کت.  ییکربال یس ، ترجمه علیبه همراه ترور نور« بخشییرهااست یك به سیهجرت از هرمنوت» -۲۱

 .۲۳۳-۲۱۳، صص ۲۹۳۱، بهار و تابستان ، ۲۲-۲۹،سال چهارم، شماره کالم فلسفه عرفان
. ۲۹۳۱تابستان و پاییز  (،2اجتماعی سخن سیاووشان )شماره  –فرهنگی  یفصلنامه،«فلسفه و معنای زندگی» -۲۲

 .۳۱-۳۹صص 
شكده ، پژوهشناسی تاریخینگاری و روش، گفتارهایی در باب تاریخ«مكتب فرانكفورت تاریخ در ترازوی» -۲۱

 .۱۳۹-۱۱۲. صص ۲۹۳۹تاریخ اسالم. 
، پژوهشكده تاریخ ایرشتههای میانهمایش تاریخ و همكاری مجموعه مقاالت، «فراسوی تاریخ در تاریخ» -۲۹

 .۲۲۳-۲۱۲. صص ۲۹۳۱اسالم، 
دومین کنگره ملی علوم انسانی، پژوهشگاه  مجموعه مقاالت، «درباره شرایط امكان اشتغال به علوم انسانی» -۲۲

 .۱۱۳-۲۳۱. صص ۲۹۳۲انسانی. جلد سوم.  علوم
 

 :به فارسی اجتماعی -فرهنگی مقاالت
 ۱۳اد، ، روزنامه اعتم«در برابر نزاع نامشروع یستادگینزاع مشروع، ا یریگیفلسفه در دانشگاه: پ فهیحق و وظ» .۲

 .۱۱۹۱، سال نوزدهم، شماره ۲۲۱۱ وریشهر

دهم،شماره هجدهم،آبان و آذر  ،سالدیمروار یاجتماع-ی،دو ماهنامه فرهنگ«موضوع یب دیجهان شكسته و ام» .۱
۲۹۳۳. 

 .۲۹۳۳آذر  ۱۱و سوم،  ی،شماره صد و سکرگدن ی،مجله هفتگ«انسان و خدا در برزخ معبد یتالق» .۹

 .۳۱-۳۱.  صص۲۹۳۳ ری. خرداد و ت۲۹۲ وستهی، شماره پ۱۳، شماره فردا رانیا، مجله «فقر یدارشناسیپد» .۲

 .۲۱، صفحه ۲۱۳۱، شماره ۲۹۳۳ ریت ۲۱شنبه ، سهاعتماد. روزنامه «یگریبه خود از منظر د ستنینگر» .۱

 .۱، صفحه ۲۱۱۹، شماره ۲۹۳۳ نیفرورد ۱۳، اعتمادروزنامه  ،«ستیعلم ن دیدانشگاه ما نهاد تول» .۱

 .۲، صفحه ۲۱۳۱، شماره ۲۹۳۳بهمن  ۱۱، اعتماد، روزنامه «وارث کی یشناسارج» .۳

 .فردا رانیا، ماهنامه ۲۹۳۳خرداد .یبه سطوح اجتماع یاز سطح فرد یدموکراس قیو ضرورت تعم یعتینوشر» .۳

 .۲۹۳۳خرداد  ۱۱، کرگدن نامههفته، «کوتاه در حج! یوقوف» .۳

 .۲۱، ص ۲۹۳۳، اول بهمن ۲۱۳۳، سال شانزدهم، شماره اعتمادروزنامه  ،«شتنیو ابداع خو یاصالح انقالب» .۲۱
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 ۲۳، شنبه ۱۳۲۳، شماره و چهارم ستیسال ب ،رانیا ،روزنامه«گانیافكار شا یامكان نقد فلسف طیدرباره شرا» .۲۲
 .۲۹۳۳ نیفرورد

 .۲۲، صفحه ۲۱۱۱، شماره ۲۹۳۱اسفند  ۱۹،اعتمادروزنامه  ،«یعتیشر قیتدق یعتینوشر» .۲۱

 .۲۱. ص ۲۹۳۱آبان ماه  ۱۱، دوشنبه ۱۱۲۱و سوم، شماره  ستی.سال برانیاروزنامه «. در برزخ یسرگردان» .۲۹

، صص ۲۹۳۱،خرداد ۲۳، سال سوم، شماره فرهنگ امروزماهنامه « خود، یکوچ دانشگاه از خود به فراسو» .۲۲
۲۱-۱۱. 

دانشكده  یی، گاهنامه دانشجو خرد مانا ،«یعناصر دانشگاه یتولمسئدانشگاه و  یتمأمور دربارهمن در ما! » .۲۱
 .۲۳-۲۹، صص ۲۹۳۲ آذرماه ،یو علوم انسان اتیادب

 .۳۱. بهار رانیا اندازچشم«. و هونت یعتیشناخته شدن در شر تیبه رسم یدارشناسیپد» .۲۱

 .۲۹۳۳ مهرماه، اول  شرقروزنامه  ،«یحسن حادثه : درباره دکتر مجتهد» .۲۳

 ،مدرسه ،«دایاز در یبه کتاب یو نگاه یمفهوم دوست یبر سرگذشت فلسف یاناممكن: مقدمه یهایدوست یدر پ» .۲۳
 .۲۹۳۱بهشتیسال دوم شماره سوم ، ارد

 ۲۳-۲۲ ، صص۲۹۳۱وری، شهر۱۳، شآفتابمجله  ،«یاخالق استیمصدق و س» .۲۳

 .۲۹۳۳، ۲۱، شآفتاب، مجله «نوع سوم یو اتوپ سگلدیترمیمتفكر:د کیتفكر، کیدرباره » .۱۱
 

 :ملی هاییشهما
، «استقالل دانشگاه از چهار سوارکار زمانه:»یعنوان سخنران ،«رانیتا دانشگاه در ا نیاز مدارس نو» یمل شیهما .۲

 . ۲۹۳۳اسفند  ۲۱ ،یو اجتماع یموسسه مطالعات فرهنگ

بهمن  ۱۳ ،«ینسبت ترجمه با مسائل مبتالبه مل: »ی، عنوان سخنران«فلسفه غرب و ترجمه» یمل شیهما .۱
 رانیحكمت و فلسفه ا ی،موسسه پژوهش۲۹۳۳

 ۲ ،دانشگاه تربیت مدرس ،«یشمولفراسوی خاص گرایی و همه» :مقاله سمپوزیوم اکنون، ما و شریعتی، عنوان .۹
 .۲۹۳۱آذرماه 

هشكده ، پژو«تالقی تاریخ و سیاست در یک پرسش فلسفی» عنوان مقاله: همایش ملی تاریخ و علوم سیاسی، .۲
 .۲۹۳۹اسالم. خرداد تاریخ 

ایرانی  انجمن ،«پرسش از هویت: پرسش مشترک فلسفه و تاریخ»ایران، عنوان مقاله:  دانانیختاردومین کنگره  .۱
 .۲۹۳۱بهمن  ۲۳الی  ۲۱تاریخ. جیرفت. 

پژوهشكده تاریخ اسالم.  ،«فراسوی تاریخ در تاریخ»عنوان مقاله:  ،ایرشتهیانم هاییهمكارهمایش تاریخ و  .۱
 .۲۹۳۱اسفند  ۲۳



 11 

وم وهشگاه علژ، پ«شرایط امكان اشتغال به علوم انسانی درباره»عنوان مقاله:  ،دومین کنگره ملی علوم انسانی .۳
 .۲۹۳۱ دی ۲۱انسانی و دانشگاه شهید بهشتی. 

رویی فلسفه خدابنیاد و دیگری انسان آرزوها و دیگری هستی: روبه» همایش ملی معرفت دینی، عنوان مقاله: .۳
 .۲۹۳۳بهمن  ۱۱پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.، انجمن علمی فلسفه دین ایران، «بنیادیا ذهنبنیاد ب

سناد ا و مرکز. انجمن ایرانی تاریخ «فلسفه و تاریخ»همایش ملی آموزش و پژوهش تاریخ در ایران، عنوان مقاله:  .۳
 .۲۹۳۳آذرماه  ۲۳ایران. 

 
 

 :المللیبین هاییشهما
 یشتو هنر در ک اتیفلسفه، ادب یتالق:»یعنوان سخنران ،«یفرهنگ انیو تفكر م اتیادب» یالملل نیب شیهما .۲

 .۲۲۱۱آذر  ۲۳و  ۲۳ ران،یا یفرهنگ انیانجمن فلسفه م ،«وانگانید

آبان  ۲۱معاصر،  رانیدوساالنه مطالعات ا شیهما ،«شوتیعقده حقارت و عقده دون ک یفراسو» یسخنران .۱
۲۲۱۱. 

 ۱۱ ،«یاخالق استیس ادیصلح به مثابه بن:»ی، عنوان سخنران«و حل منازعه صلح»یالملل نیب شیهما نیسوم .۹
 .۲۲۱۱مهر  ۱۳و 

 ترجمه بین ارتباط سیتأس امكان شرایط درباره» سخنرانی: عنوان نشر، یهاپژوهش یالمللنیب کنفرانس نخستین .۲
 .1411 اردیبهشت 28 ،«تفكر و

-ی ارجانهگبنیاد فلسفی صلح پایدار و سطوح سه» صلح و حل منازعه، عنوان مقاله: المللیینبدومین کنفرانس  .۱

 .۲۹۳۳ آذر ۹ ،دانشكده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، «شناسی

 پدیدارشناسانه با تنوع ادیان و یگانگی یامواجهه» :المللی فلسفۀ دین معاصر، عنوان مقالهبین همایش هشتمین .6
 .۲۹۳۳ بهمن ۲۱ ،، مشهد«حقیقت دینی

 
 به زبان انگلیسی: یالمللنیب یهاشیهما

 
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. 
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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.  

 
 
  :هاشستن

 
 ،یو آزاده شعبان ی، همراه با عباس منوچهر«شرط عدالت و توسعه شیبه مثابه پ یشناس ترسمیبه »نشست  .1

 .1411ماه  ید 23و اقتصاد،  نیموسسه مطالعات د
 نی،حسویمصطف الملوکهمراه با شمس  ،یبه مناسبت انتشار کتاب کرونا و علوم عقل« فلسفه و کرونا»نشست   .2

 .1411 ید 17بخارا،  یهنر-یمجله فرهنگ ،یدهباش یو عل ییرضا خیش
 یو محمدعل یهمراه با محمدرضا بهشت ،«خیتار هیبر نظر یبرساخت گذشته درآمد»کتاب  ینقد و بررس  .3

 .1411 ید 15 ،یاکبر
 هانا ابکت نیو واپس نیاز نخست ییدکتر فرهنگ رجا ریارج و اعتبار دو برگردان اخ یو وارس ییرونما نشست .4

 کیپور، مرکز مطالعات استراتژ یو دکتر محسن علو یدکتر عباس منوچهر ،رجایی فرهنگ دکتر با همراه آرنت،
 .1411آذر  17 انه،یخاورم

عنوان  ،ییطباطبا یو محمدتق یدریح یاحمدعل ،یفلسفه، همراه با محمد رضا بهشت یروز جهان نشست .5
 .1411 آبان 27  ،«یفرهنگ انیفلسفه م دانیورود به م یبرا یراه شتن،یخو ینیبازآفر: »یسخنران

آبان  1 ،ییو محمد رضا ی، همراه با هاشم آقاجر«با مسائل اکنون یارشتهانیم یهاینسبت همكار» نشست .6
1411. 
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گاه» نشست .7 در  یعتیشر ومیسمپوز ،یو محمد جواد کاش قیتوف میابراه ،یعتیهمراه با احسان شر ،«؟یکدام آ
 .1411مهر  21کالب هاوس، 

 موسسه یان،رحمان داریوش و نوذری حسینعلی با همراه ،«اکنون مسائل کلیات و چیستی تاریخ، درباره» نشست .8
 .۲۲۱۱ شهریور ۹ اکنون،

 رضا و نوذری حسینعلی دکتر با همراه ،هادانشكده نزاع کتاب بررسی و نقد ،«دانشگاه فلسفه و ما» نشست  .1
 .۲۲۱۱ مرداد ۲۳ انسانی، علوم نداناندیشم خانه ماحوزی،

 همراه ،«بخشییرها سیاست به هرمنوتیک از» کتاب محوریت با«امروز جهان در بخشییرها سیاست» نشست  .۲۱
 اردیبهشت ۲ خاورمیانه، استراتژیک مطالعات پژوهشكده خالندی، علی و بهشتی علیرضا منوچهری، عباس با

۲۲۱۱. 

 تیدانشگاه و مسئول»: ی، عنوان سخنران(«یدگرخواهه و دانشگا جامعه،)گفتگو مثابهبه یدگرخواه»نشست  .۲۲
  .النی، دانشگاه گ۲۹۳۳اسفند  ۲۱ ،«یگرینسبت به د

 (،همراه باهایتهمدرن: )در ضرورت معاصر بودن؛ ما و تنوع ی، عنوان سخنران«تجربه تجدد یبازخوان» نشست .۲۱
  .اووشانی، موسسه س۲۹۳۳بهمن  ۱ ،یهاشم آقاجر

م و علو اتیدانشكده ادب ،یاحمد دینشست: وح ریدب ،«یزندگ نیپنهان فلسفه در زم یباز» یمجاز نشست .۲۹
 .۲۹۳۳ ماهید ۲دانشگاه تهران،  یانسان

و  یتعیاحسان شر ،یهمراه با هاشم آقاجر«)بخشییرها استیبه س کیاز هرمنوت»کتاب  ینقد و بررس نشست .۲۲
 . ۲۹۳۳آذر  ۱۱ اووشان،ی(،موسسه سیخالند یعل

،)همراه با دکتر رضا ۲۳ دییاز بحران کو یناش یمرز هاییتموقعدر  «یپزشكروانفلسفه و  یتالق نشست» .۲۱
 ی، دانشگاه علوم پزشك۲۹۳۳آذر  ۲۹و هنر،  یعلوم انسان ،یپزشكروان یوگوهاگفت( سلسله یرجندیب یمحسن

 مشهد.

ماد اعت»عنوان سخنرانی:  مصلح( اصغریعل) همراه با محمدرضا حسینی بهشتی و  نشست روز جهانی فلسفه .۲۱
انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران و  ،«احترام به دیگری: در ضرورت به رسمیت شناختن متقابلبه خود، 

 . ۲۹۳۳آبان  ۱۳ پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی.

 خوش(و میثم سفید آریا متین ) همراه با «مراد و مقصود از دانشگاه چیست؟»کتاب ترجمه نشست نقد و بررسی  .۲۳
 .۲۹۳۳شهریور  ۹۲ ،موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

ا ) همراه با محمدجواد غالمرض ، اثر دکتر ابراهیم توفیق و همكاران«نامیدن تعلیق»نشست نقد و بررسی کتاب  .۲۳
 .۲۹۳۳شهریور  ، موسسه سیاووشان۱۱،کاشی و ابراهیم توفیق(

 ۲۱ ،انووشموسسه سیا ) همراه با حسینعلی نوذری و ابراهیم توفیق( «مدرنیته و دیگری آن»نشست نقد کتاب  .۲۳
  .۲۹۳۳مرداد 
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عنوان ، ) همراه با احسان شریعتی، مجتبی مهدوی و آرمان ذاکری(«نوشریعتی و سیاست اخالقی»نشست  .۱۱
 خرداد ۱۳ بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی ،«فراسوی دولت: نوشریعتی و نوید سیاست اخالقی» سخنرانی:

۲۹۳۳ . 

درباره » عنوان سخنرانی:) همراه با حورا زبرجدی(  هافرهنگهای جهانی و رفتارهای متفاوت بحران نشست .۱۲
 ، «ناشی از بحران کرونا یهابحرانپیرامون  یتأمالتتودرتوی ملی و جهانی:  یهابحرانشرایط امكان مواجهه با 

 . ۲۹۳۳ خرداد ۲۹پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی و انجمن فلسفه میان فرهنگی، 

 ،) همراه با احسان شریعتی، محمدتقی طباطبایی و مزدک رجبی( «جهان مدرن منورالفكران ایرانی و»نشست  .۱۱
گروه  «غیرغربی یامواجههدر غرب و ضرورت جهان مدرن و سه نوع مواجهه با آن » عنوان سخنرانی:

 .۲۹۳۳بهمن  ۱پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی،  یشناسغرب

علیرضا صیاد ) همراه با  «ل لویناسئامانو پدیدارشناسی اخالقی ری ارزش دو نظریه تمثیل مادری»نشست  .۱۹
 .۲۹۳۳آذر  ۲۳مرکز تحقیقات زن و خانواده.  ،  و زهرا داورپناه( منصور

راه با ) هم «فروغی و مسائل تجدد ایرانی:سرآغازهای تجدد شناسی فلسفی در ایران معاصر»نشست نقد کتاب  .۱۲
 .۲۹۳۳آذر  ۲۲مطالعات استراتژیک خاورمیانه. . مرکز داریوش رحمانیان و مالک شجاعی(

) همراه با محمدرضا حسینی بهشتی، حمیدرضا  نشست روز جهانی فلسفه: زیستن در میانه جنگ و صلح .۱۱
کمال،  تاالر ،«شرط امكان صلح با دیگری مثابهبه یشناسارج»:سخنرانی، عنوان مصلح(  اصغریعلو  زادهطالب

 .۲۹۳۳آبان  ۱۳ ،یدانشكده ادبیات و علوم انسان

ر درآمدی ب» عنوان سخنرانی: ) همراه با نسیم نوروزی، نوید نادری و آیدین کیخایی (   نقد استاد دانانشست  .۱۱
 .۲۹۳۳دی   ۲تهران ،  دانشگاه دانشكده ادبیات علوم انسانی ، «انواع آموزش

ی ، ابراهیم توفیق، هاد) همراه با سارا شریعتی، هاشم آقاجری رادیقانعنكوداشت مقام علمی دکتر امین  نشست  .۱۳
  یشناسدغدغه مشترک فلسفه و جامعه»عنوان سخنرانی:   حاضری( محمدیعلخانیكی، داریوش رحمانیان، 

 .۲۹۳۳مهر  ۹۱تربیت مدرس ،  دانشگاه دانشكده علوم انسانی ،  ،«درباره دانشگاه

                                 «دریدا و ایده دانشگاه» عنوان سخنرانی:) همراه با رضا ماحوزی (  فلسفه و آینده دانشگاه،نشست  .۱۳
ریزی فرهنگی و اجتماعی گذاری و برنامهپژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، دفتر سیاست

شناسی، دانشكده علوم شناسی و انجمن انسانمعاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، انجمن جامعه
 .۲۹۳۱آذر  ۱۳اجتماعی دانشگاه تهران، 

و روشنفكری دینی، ) همراه با سوسن شریعتی، هادی خانیكی و بیژن عبدالكریمی( عنوان  شریعتی نشست .۱۳
 .۲۹۳۱آذرماه  ۳دانشگاه علوم پزشكی اصفهان،  ،«روشنفكری دینی یستأسرایط امكان ش»سخنرانی:

ت نظام دانایی در ایران، نشست چهارم: نظام دانایی: بدیل و راهكارها، عنوان بررسی وضعی یهانشستسلسله  .۹۱
 .۲۹۳۱اردیبهشت  ۱۳، فرهنگستان علوم، «دانشگاه در راه» سخنرانی:
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همراه با رضا (  نقد و تحلیل محمدعلی فروغی و مسائل تجدد ایرانی(تجدد )مواجهه فرهنگ ایرانی با  نشست .۹۲
 ۱۱پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، «مواجهه  فروغی با تجدد» سخنرانی:عنوان  ،داوری اردکانی(

 .۲۹۳۱ بهشتیارد

انتی ایده ک»عنوان سخنرانی:( فراستخواهو مقصود  رادیقانعبا امین  )همراهفراسوی دانشگاه در دانشگاه، نشست .۹۱
 .۲۹۳۱اردیبهشت  ۲پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،  «دانشگاه

عنوان  و خسرو باقری(  رادقانعی) همراه با امین  های فرهنگ دانشگاهی،علمی چیستی و شاخصنشست  .۹۹
 .۲۹۳۱بهمن  ۲۳، دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، «درباره چیستی فرهنگ دانشگاهی» سخنرانی:

 در ضرورت»عنوان سخنرانی:  ) همراه با حسین پاینده و داریوش رحمانیان(نوین ، گرایییختارنشست علمی  .۹۲
بهمن  ۲۲، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، «نو گرایییختارموردی،  تأملارائه تعاریف سلبی از مفاهیم : 

۲۹۳۱. 

 خنرانی:عنوان س ) همراه با سیمین فصیحی، رامین جهانبگلو و جمشید بهنام(،نشست مواجهه ایرانیان با مدرنیته .۹۱
 .۱۱۱۲می ۲۲ ، کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو ،«نشدیجهانفلسفی  یهاجنبه»

 
 به زبان انگلیسی: هانشست

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. 

 
 :هاسخنرانی

بهمن  21 ،یاخالق در روانكاو ومی، سمپوز«بر من یگریو تقدم د ناسی: لویاز فلسفه اخالق تا رخداد اخالق» .1
1411 

  .1311اسفند  13 خ،یتار یرانیانجمن ا ،«خیاستفاده و سوءاستفاده از تار» .2

 ۲۳، سازمان اسناد و کتابخانه ملی  ، اندیشگاه«۲۳بحران کویید  گانهششآمدی پدیدارشناختی بر سطوح در» .3
 .۲۹۳۳شهریور 

 .۲۹۳۳بهمن  ۱۳فلسفه خانه اندیشمندان علوم انسانی.  گروه ،«ما و هابرماس» .4

 .۲۹۳۳بهمن  ۲۲، دانشگاه فردوسی مشهد. «پدیدارشناسی ایده و نهاد دانشگاه» .5

 .۲۹۳۳آذر  ۲۱بوشهر.  فارسیجخلدانشگاه «. و ظهور دانشگاه در راه هادانشگاه: نزاع هایرانهو یاناز م» .۱
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 خ پزشكی، دانشگاه علوم پزشكیتاریو ، مرکز تحقیقات اخالق «هادولت یا تكالیف جهانی بشر حقوق جهانی» .۳
 .۳۱اسفند  ۱۱ تهران،

 .تهران، ۲۹۳۲بهمن  ۲۱سیاوشان ،  یشناسروانخدمات ، مرکز «فلسفه و معنای زندگی» .۳

 .۲۹۳۹خرداد  ۱۲بنیاد شریعتی ،  ،«مفهوم آزادی ییگشاساختآزادسازی آزادی: شریعتی و » .۳

یی فلسفه دانشكده ادبیات و علوم  . «درآمدی بر پدیدارشناسی دانشگاه»  .۲۱ ـ دانشجو نسانی دانشگاه اانجمن علمی 
 .۲۹۳۱آذر  ۱ ،تهران

پژوهشكده تاریخ  ،«هونتتاریخ در ترازوی مكتب فرانكفورت ، سه نسل و سه چهره : بنیامین ، هابرماس ، » .۲۲
 .۲۹۳۱تیر  ۲. اسالم

خرداد  ۱تهران ،  دانشگاه ،  انسانیدانشكده ادبیات و علوم ، «دانشگاه باره شرایط امكان آموزش فلسفه دررد» .۲۱
.۲۹۳۳.  

 . ۱۱۱۲بیستم نوامبر،  دانشگاه تورنتو ،  انجمن ایرانیان دانشگاه تورنتو. ،«دوستی هاییاستسدریدا و » .۲۹

 فرهنگی نگاه، دانشگاه تورنتو . کانون ،«؟آیا اصول مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر واقعا  جهانی است» .۲۲
 .۱۱۱۲می ماه  چهاردهم

  .۱۱۱۹جوالی  ۲۲ ،دانشگاه تورنتو انجمن فرهنگی نگاه . ،«سه ستون اصلی هویت ایرانی» .۲۱

بررسی انتقادی  در موضوع ۱۱۱۹تا ژانویه  ۱۱۱۱ژانویه  در فاصلهاز دوازده سخنرانی  یامجموعه .۲۱
 به  انگلیسی:  هایسخنرانمدرن سیاسی ، کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو. عناوین  هاییدئولوژیا

 
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) 
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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) 

 وگوها:گفت
 .۲۲۱۱ ید ۲۳، گفتوگو با شبكه دانشگاه تهران، «جان دانشگاه یبال یآموزش بانك» .۲

شگاه وگو با روابط عمومی دان، گفت«کرونا بشر را در وضعیت ناامنی اگزیستانسیالیستی قرار داده است» .۱
 .۲۹۳۳آبان  ۱۳روز جهانی فلسفه دانشگاه تهران،  نامهژهیتهران، و

دی، ، کبوتر ارش«مدرنیته و دیگری آن»وگو درباره کتاب ، گفت«و ضرورت تجدد سنت تهیبحران مدرن» .۹
 .۲۳۹۱، روزنامه اعتماد، سال هجدهم، شماره ۲۹۳۳شهریور  ۲۱چهارشنبه 

. «فلسفه یهاتیبازاندیشی در محدود /توجهات قرار دهیم نیتریادیمتافلسفی را در کانون بن یهاپرسش» .۲
اری کتاب پردیس سیاسی. خبرگز«. بخشییاز هرمنوتیک به سیاست رها»اب تفصیلی درباره کت یگفتگو

 .۲۹۳۳مرداد  ۳ایران )ایبنا(. 

. «را: گفتگوی تفصیلی درباره کتاب مدرنیته و دیگری آن هاشهیباید روش اندیشیدن را بیاموزیم نه اند» .۱
 .۲۹۳۳تیرماه  ۱۳پردیس سیاسی. خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(. 

. ص ۳۹۳۲، سال بیست و ششم، شماره ۲۹۳۳ تیر ۱ ایران، روزنامه رمضانی، مهسا، «سیاسِت دوستی» .۱
۳. 

هر، بوش فارسجی، نشریه دانشجویی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه خل«گفتگو در مورد دانشگاه» .۳
 ۱-۳، صص ۲۲۱، سال سیزدهم، شماره ۲۹۳۳آذر  ۱۱چهارشنبه 

 ۲۹۳۱ مهر ۱۳ ایران، روزنامه ،رمضانی مهسا ،«زندگی؟ معنای» .۳

 ۲۹۳۱خرداد  ۱۳، کبوتر ارشدی، روزنامه ایران، «شریعتی و امروز» .1

 ۲۹۳۲فروردین  11روزنامه شرق، شنبه، کبوتر ارشدی.  ،«مرده است یاجامعه بی آرمان جامعه» .۲۱

، 1381آبان  21، شنبه، 1116حسین قوام. روزنامه شرق، شماره  ،«حق فلسفه در نهاد نامشروط دانشگاه» .۲۲
 .صفحه اندیشه

 انجمن رسمی ارگان /سحر زهره مالكی و آرمان ذاکری. نشریه ،«ضرورت دفاع از حریم دانشگاه» .۲۱

 .۲۹۳۳. مهر پزشكی علوم و تهران دانشگاه دانشجویان اسالمی
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 :هاگزارش
 

، سال 1411آبان  11، «با مسائل اکنون یرشته ا انیم یها یهمكارنسبت »گزارش روزنامه اعتماد از نشست .1
 .5162نوزدهم، شماره 

 سال ،1411 شهریور 11 ،«اکنون مسائل کلیات و چیستی تاریخ، درباره» نشست از اعتماد روزنامه گزارش .2
 .5114 شماره نوزدهم،

 .1411 مرداد 21 ،«دانشگاه فلسفه و ما» نشست از ایران( کتاب ایبنا)خبرگزاری گزارش .3
 هایپژوهش للیالمبین کنفرانس نخستین  از دانشگاهی( جهاد انتشارات سازمان عمومی ایسبا)روابط گزارش .4

 .1411 خرداد 1 نشر،
 .1411 اردیبهشت 21 نشر، هایپژوهش المللیبین کنفرانس نخستین از ایبنا خبرگزاری گزارش .5
 28 ،«فرهنگی توسعه و ترجمه» موضوع با «نشر هایپژوهش» المللیبین کنفرانس از ایسنا خبرگزاری گزارش .۱

 .1411 اردیبهشت

 .۲۹۳۳اسفند  ۱، ۹۳۲۱،سال هجدهم، شماره «فلسفه غرب و ترجمه» یمل شیگزارش روزنامه شرق از هما .۳

 .۲۹۳۳بهمن  ۱۳، «فلسفه غرب و ترجمه» یمل شی( از همارانیکتاب ا ی)خبرگزاربنایگزارش ا .۳

،سال ۲۹۳۳بهمن  ۲۲(،یتجربه تجدد،)همراه با هاشم آقاجر ینشست بازخوان گزارش روزنامه شرق از .۳
 .۹۳۱۳هجدهم،شماره 

 ان،اووشیسخن س یاجتماع-ی، فصلنامه فرهنگ«آن یگریو د تهیمدرن»کتاب  ینشست نقد و بررس گزارش .۲۱
 .۲۹۳۳و تابستان  زیی، پا۳شماره 

، سال هجدهم، «بخشییرها استیبه س کیاز هرمنوت»کتاب یروزنامه شرق از نشست نقد و بررس زارشگ .۲۲
 .۲۹۳۳آذر  ۱۱، ۹۳۳۳شماره 

 انیفلسفه، انجمن فلسفه م ی( از نشست روز جهانیدانشگاه عالمه طباطبائ یخبر گاهی)پاوزیگزارش عطنان .۲۱
 .۲۹۳۳آذر  ۱ ،یو مطالعات فرهنگ یو پژوهشكده فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسان رانیا یفرهنگ

و پژوهشكده فرهنگ  رانیا یفرهنگ انیفلسفه، انجمن فلسفه م یگزارش روزنامه شرق از نشست روز جهان  .۲۹
 .۲۹۳۳آذر  ۳ ،یو مطالعات فرهنگ یمعاصر پژوهشگاه علوم انسان

فلسفه،  یدانشگاه تهران به مناسبت روز جهان ی( از مصاحبه با روابط عمومIrCa News)وزین رکایگزارش ا .۲۲
 .۱۱۱۱نوامبر  ۱۲

و  یمؤسسه مطالعات فرهنگ «ست؟یمراد و مقصود از دانشگاه چ»کتاب  یاز نشست نقد و بررس كنایگزارش ا  .۲۱
 .۲۹۳۳ وریشهر ۹۲وزارت علوم،  یاجتماع

و  یمؤسسه مطالعات فرهنگ «ست؟یمراد و مقصود از دانشگاه چ»کتاب  یاز نشست نقد و بررس بنایگزارش ا .۲۱
 .۲۹۳۳وریشهر ۹۲وزارت علوم،  یاجتماع
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 .۲۹۳۳ ریت ۲۱، ۲۱۳۱، سال هجدهم، شماره «آن یگریو د تهیمدرن»گزارش روزنامه اعتماد از کتاب  .۲۳

خرداد  ۲۳، «آن یگریو د تهیمدرن»کتاب  یو بررس ی( از نشست معرفرانیکتاب ا ی)خبرگزار بنایگزارش ا  .۲۳
۲۹۳۳. 

 .۱۱۱۱ هیفور ۲۳، «ما و هابرماس»( از نشست رانیکتاب ا ی)خبرگزاربنایا یسیانگل زارشگ .۲۳

، ۲۹۳۳آبان  ۲۳نوشته رونالد بارنت،  «یآموزش عال دهیا»کتاب  یگزارش روزنامه اعتماد از جلسه نقد و بررس .۱۱
 .۲۱۱۱شماره 

 .۲۹۳۳مهر  ۹۱ ،یآموزش عال دهیکتاب ا ی( از جلسه نقد و بررسرانیکتاب ا ی)خبرگزار بنایگزارش ا .۱۲

 .۲۹۳۳مهر  ۹۱،«یآموزش عال دهیا»کتاب  ینقد و بررس( از جلسه رنای)ا یاسالم یجمهور یخبرگزار گزارش .۱۱

 ۲ ،یسیبه زبان انگل «یمنتخب متون فلسف» یاز چاپ مجموعه چهارجلد یانتشارات جهاد دانشگاه زارشگ .۱۹
  .۲۹۳۳مهر 

 ریت ۹۱، «بخشرهایی استیمتن کهن تا متن س کیاز هرمنوت سگلد؛یم ترید»مهر از کتاب  یخبرگزار گزارش .۱۲
۲۹۳۳. 

، مجله مردم نامه، شماره هشتم و نهم، بهار و تابستان رادقانعی نینامه نكوداشت دکتر محمدامگزارش بر .۱۱
۲۹۳۳. 

دکتر  یهاشهیبه دو اثر تازه نشر درباره اند ینگاه «تیدر دو روا یعتیشر شهیاند»از نشست  نیآنال رانیا گزارش .۱۱
 .۲۹۳۱اسفند  ۱۲، دوشنبه  یپژوهشكده مطالعات فرهنگ ،یعتیشر یعل

 ۱۱ ،یو مطالعات فرهنگ ی، پژوهشگاه علوم انسان«با تجدد یمواجهه فروغ»فكر از نشست  مایس گزارش .۱۳
 .۲۹۳۱ بهشتیارد

و مطالعات  ی، پژوهشگاه علوم انسان«با تجدد یمواجهه فروغ»اقتصاد از نشست  یایروزنامه دن گزارش .۱۳
 .۲۹۳۱  بهشتیارد ۱۱ ،یفرهنگ

 ۱۱ ،یو مطالعات فرهنگ ی، پژوهشگاه علوم انسان«ا تجددب یفروغ یمواجهه»شرق از نشست  گزارش .۱۳
 .۲۹۳۱ بهشتیارد

 بهشتیارد ۲، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، «دانشگاه در دانشگاه یفراسو»از نشست  وزیعطنا ن گزارش .۹۱
۲۹۳۱. 

 .۲۹۳۱بهمن  ۹۱. شنبه «نینو ییگراخیتار»روزنامه اعتماد از نشست  گزارش .۹۲

 .۲۹۳۱بهمن  ۲۱پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،  ،«نینو ییگراخیتار»مهر از نشست  یخبرگزار گزارش .۹۱

گاه آزاد دانش ۀدر دانشكده فلسف «رانیروز در ا ۀغرب بر فلسف ۀفلسف ریتأث»مهر از نشست  یخبرگزار گزارش .۹۹
 (.۱۱۲۱دسامبر  ۳)۲۹۳۱آذر  ۲۳ن،یبرل
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م دانشكده علو انیدانشجو یانجمن اسالم ،«دگانیستمد تیبه روا خیتار» زگردیفردا از م رانیماهنامه ا گزارش .۹۲
  (.۲۱،  )شماره ۲۹۳۲دانشگاه تهران، خرداد  یاجتماع

 .۲۹۳۹ ریت ۹ ،«یاسیو علوم س خیتار» شیفرهنگ امروز از هما گزارش .۹۱

 .۲۹۳۹ ریت ۲ كشنبهی ،یارشتهنیو مطالعات ب یاسیعلوم س شیدر هما یگزارش روزنامه شرق از سخنران .۹۱

 .۲۹۳۹ بهشتیارد ۲۱ ،یارشتهنیب یهایو همكار خیکتاب تار ییاز رونما یشفاه خیتار زارشگ .۹۳

 .۲۹۳۹ بهشتیارد ۲۲در دانشگاه تهران.  یارشتهنیب یهایو همكار خیفرهنگ امروز از نشست تار گزارش .۹۳

 .۲۹۳۱خرداد  ران،یانداز ا، گزارش چشم«هاانسان یشناخته شدن برابر تیبه رسم  یدارشناسیپد» .۹۳

 .۲۹۳۱ ریت ۲۱. «خیمكتب فرانكفورت و تار» یاز سخنران رانیروزنامه ا گزارش .۲۱

 . ۲۹۳۳ وریشهر ۱۱، «فلسفه هیعل یلسوفیف»از کتاب  رانیروزنامه ا گزارش .۲۲

 .۲۹۳۳ ریت ۹۱، «بخش ییرها استیمتن کهن تا متن س کیاز هرمنوت»مهر از کتاب  یگزارش خبرگزار .۲۱
 

 :هایتفعالسایر 
 :۱۱۱۲آگوست  ۹۲تا  ۱۱۱۲زیر از اول سپتامبر  المللیینب  دو مجله علمی پژوهشیعضو هیئت تحریریه 

 

 : Religious Studies and Theology of  ournalJ nternationalI

 https://journal.equinoxpub.com/RST/about/editorialTeam 

 

Brock Education: A Journal of Educational Research and Practice: 

https://journals.library.brocku.ca/brocked/index.php/home/about/editorialTeam 

 
 ۱۲/۱۳/۲۹۳۳-۱۲/۳/۲۹۳۳،  فلسفه دروس رشته یبازنگر یته تخصصیکم عضو
 تاکنون. ۲/۲/۲۹۳۳  از تهران، دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه یشناسرانیگروه ا یته تخصصیکم عضو

 
 معرفین :

 نتردام ، آمریكا. دانشگاه پروفسور فرد دالمایر ، 
 پروفسور دیتر میسگلد ، دانشگاه تورنتو ، کانادا.

 پروفسور جان پرتلی ، دانشگاه تورنتو ، کانادا.
  مرین فورد، دانشگاه تورنتو ، کانادا. دکتر
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