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  دانشيار گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی

  
  آلمانی، عربی و انگليسی: آشنایی با زبانهای 

  مدارک تحصيلی

  پایان دوره متوسطه، رشته ریاضی و فيزیک ١٣٥٩ •

  کاردانی ریاضيات از مرکزتربيت معلم شيراز ١٣٦٢ •

  کارشناسی فلسفه از دانشگاه تهران ١٣٦٨ •

  کارشناسی ارشد فلسفه ازدانشگاه تهران ١٣٧٢ •

  دکتری فلسفه از دانشگاه تربيت مدرس ١٣٨٢ •

  فعاليتهای آموزشی

  ریاضيات، عربی و ادبيات: تدریس در دبيرستان، دروس ١٣٦٢از  •

  فلسفه غرب و اسالمی: تدریس در مراکز تربيت معلم، دروس ١٣٧٠ •

فلسفه اسالمی , کالم جدید: تدریس در دانشگاه الزهرا و دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری، دروس ١٣٧٢ •

  و فلسفه غرب

  )گروه ادیان و فلسفه(و دانشگاه تهران، ) گروه فلسفه(تدریس در دانشگاه عالمه طباطبایی  ١٣٧٣از  •

  عضو هيات علمی گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی ١٣٧٣ •

  دروس تدریس شده

  کارشناسی

  فلسفه اسالمی، فلسفه یونان، فلسفه معاصر، فلسفه تاریخ •

  کارشناسی ارشد

گل، فلسفه های اگزیستانس، فلسفه تاریخ، فلسفه فرهنگ، عرفان نظری، فلسفه افالطون، فلسفه ه •

  فلسفه تطبيقی

  دکتری

  فلسفه هگل، فلسفه تطبيقی، فلسفه افالطون •

  راهنمایی رساله در دوره کارشناسی ارشد و دکتری

  رساله ٢٥به عنوان استاد راهنما حدود  •

  رسا له ٣٥به عنوان استاد مشاور  •

  )اجرا یا مشارکت در آنها(طرحهای پژوهشی 

  )در شورای پژوهشهای علمی کشور(تهيه گزارش وضعيت علوم انسانی درایران  ١٣٧٤ •

  ا. ا . درفرهنگستان علوم ج" بررسی وضعيت رشته فلسفه در ایران" ١٣٧٦ •

  ، پژوهشگاه علوم انسانی)همکار طرح" (سيرتکوین وبسط اومانيسم درغرب" ١٣٧٧ •

  ، معاونت پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی)مجری طرح('' حوزه قونيه درقرن هفتم''ژوهشی طرح پ ١٣٧٩ •

  در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی" جریانها و مکاتب فلسفی قرن بيستم" ١٣٨٠ •

  )آلمان(، دانشگاه بن "امکانات مختلف تالقی اسالم وغرب" ١٣٨٣ •

  ١٣٨٥، دانشگاه عالمه طباطبایی، اردیبهشت "عالم معاصرسمينار فلسفه ميان فرهنگی و"دبير  ١٣٨٤ •



  ، فرهنگستان هنر"حکمت وهنر در مکتب اصفهان"عضو کميته علمی سمينار  ١٣٨٥ •

  ، معاونت پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی"بازاندیشی عرفان ایرانی در عالم معاصر"طرح  ١٣٨٧ •

  ایی و دانشگاه تهران، دانشگاه عالمه طباطب"انسان آینده"دبير همایش  ١٣٨٧ •

  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی"بنيان مشترک عرفانهای جهانی"طرح پژوهشی  ١٣٨٩ •

  مسئوليتهای علمی و پژوهشی

  دبيرکمسيون علوم انسانی شورای پژوهشهای علمی کشور ١٣٧٠ •

  ''نامه فرهنگ''عضو هيئت تحریریه  ١٣٧٣ •

  عضو گروه غرب شناسی پژوهشگاه علوم انسانی ١٣٧٧ •

  ا.ا . مشاور پژوهشی ریاست فرهنگستان علوم ج ١٣٧٩ •

  ، موسسه توسعه دانش"عرفان پل گفتگوی ميان فرهنگها"عضو کميته علمی سمينار  ١٣٨١ •

  "گزارش گفتگو"عضو هيئت مشاوران علمی ماهنامه  ١٣٨١-١٣٨٣ •

  کز بين المللی گفتگوی تمدنهادبير و مدیرگروه فلسفه مر ١٣٨٠-١٣٨٣ •

  عضو انجمن بين المللی فلسفه ميان فرهنگی ١٣٨٤ •

  مدیرگروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی ١٣٨٧-١٣٨٥ •

  عضو شورای مدیران گروههای فلسفه کشور ١٣٨٦ •

  مدیر مسئول مجله حکمت و فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی ١٣٨٨ •

  عضو انجمن علمی فلسفه دین ایران ١٣٨٨ •

  شورای تحول علوم انسانی" فلسفه"عضو کميته  ١٣٩٠ •

  شورای تحول علوم انسانی" فرهنگ، رسانه و ارتباطات"عضو کارگروه  ١٣٩١ •

  نهاد کتابخانه های عمومی کشور" فلسفه و عرفان"عضو کميته  ١٣٩١ •

  آثار

  کتاب

  عضو هيئت مولفان کتاب آلمانی اول دبيرستان ١٣٦٩ •

  ترجمه از عربی) بدوی(تاب موسوعه الفلسفه برخی مقا الت فلسفی از ک ١٣٧٠ •

  )رساله فوق ليسانس(ترجمه از آلمانی ) هيدگر(نامه درباب اومانيسم  ١٣٧٢ •

  ١٣٨٢، تاليف دکتر سيدعلی ميرعمادی، نشر ورجاوند، تهران، "ذهن و زبان"ویراستاری علمی کتاب  ١٣٨٢ •

  ١٣٨٤فرهنگ و اندیشه اسالمی، ، انتشارات پژوهشگاه "تقریری از فلسفه های اگزیستانس" ١٣٨٤ •

فلسفی در غرب، پژوهشگاه علوم -تمهيدی برای فهم انسان در فلسفه معاصر، رهيافتهای فکری ١٣٨٤ •

  ١٣٨٤انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران 

  ١٣٨٥، انتشارات طه، قم، زمستان"پرسش از حقيقت انسان" ١٣٨٥ •

  ١٣٩١تشارات علم، ، ان"جستارهایی در فرهنگ. جست و جو و گفت و گو" ١٣٩١ •

  )زیر چاپ(، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی "تجربه واحد" ١٣٩١ •

  )زیر چاپ" (گئورگ ویلهلم فردریش هگل" ١٣٩٠ •

  مقاالت

  ١٣مجله رشد معارف، شماره " آموزش فلسفه در دبيرستان"  ١٣٦٩ •



  ١٣٧٢، ١٠، نامه فرهنگ، شماره "اومانيسم درهيدگر" ١٣٧٢ •

  ، سمينار نقد فلسفی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران"اهل عيان واهل بيان" ١٣٧٤ •

  ، سمينار دکارت پيشرو فلسفه جدید در ایران، دانشگاه عالمه طباطبایی"تاملی بر ورود دکارت به ایران" ١٣٧٥ •

  ١٣٧٥، بهار ١٦، نامه فرهنگ، شماره "اهل صنعت واهل صيقل" ١٣٧٥ •

  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی٢٤فرهنگ، شماره " سیتمهيدی برغرب شنا" ١٣٧٦ •

  ، پایيز٦، مجله زبان و ادب، دانشگاه عالمه طباطبایی، شماره "مبدا و عليت درهيدگر " ١٣٧٧ •

  ١٣٧٨بحث تطبيقی زمان در مالصدرا و قيصری، کنگره بين المللی مالصدرا، تهران،  ١٣٧٨ •

  فرهنگ مجله" متافيزیک اومانيست است" ١٣٧٨ •

  ١٣٧٩، بهار ١٠، نامه فرهنگ، شماره "پرسش از حقيقت زمان" ١٣٧٩ •

  ١٥، شماره )یگانه(مجله پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی " قضيه جزیی در منطق قدیم و منطق جدید" ١٣٧٩ •

  ، سال چهارم، شماره هفتم، تابستان)ادبيات و فلسفه(، مجله کتاب ماه "ایران و مدرنيته" ١٣٨٠ •

  ١٣٨٠، زمستان ١١، نامه فرهنگ، شماره "در خواست اصالحاتتاملی  ١٣٨٠ •

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار و  ٤٢و  ٤١فرهنگ، شماره " گوبينو وکربن درایران" ١٣٨١ •

  ١٣٨١تابستان 

، کنگره بين المللی جهانی شدن و گفتگوی تمدنها، دانشگاه "تبيين وضع انسان در عصرجهانی شدن" ١٣٨١ •

  ٢٠٠١، )مصر(ين شمس ع

، سمينار بين المللی مرکز و پيرامون، اردیبهشت "تغيير مرکزیت تمدنها بر اساس مبانی ابن عربی" ١٣٨١ •

  ، اصفهان١٣٨١

  ١٣٨١، سخنرانی در دانشگاه عالمه طباطبایی، اردیبهشت "تاملی فلسفی در وضعيت جهانی شدن" ١٣٨١ •

ریه دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، ، نش"نحوه پرسش انسان معاصر از خویشتن" ١٣٨٢ •

  ١٣٨٢، بهار ١٨٦شماره 

، سخنرانی در دانشگاه عالمه طباطبایی، چاپ شده در روزنامه "تکنيک، مسئله کليدی تفکر معاصر" ١٣٨٣ •

  ١٣٨٤اردیبهشت  ١٣و  ١٢جوان 

  ٢٠٠٥دسامبر  ٦، )آلمان (سخنرانی در دانشگاه ین " رقابت سنت و مدرنيته در کشورهای اسالمی" ١٣٨٤ •

  ١٣٨٤، سخنرانی در سمينار اسماء، اردیبهشت "علوم انسانی در وضعيت تالقی فرهنگی" ١٣٨٤ •

، حقيقت، تهران، )٢٣مجموعه مقاالت، شماره (عرفان ایران : در" پرسش از نسبت تصوف و مدرنيته" ١٣٨٤ •

)١٣٨٤(  

  )٦٠-٤٣ص(، تهران ١٣٨٤مجله حکمت و فلسفه، شماره سوم، پایيز " تفکر فلسفی در ایران معاصر" ١٣٨٤ •

  ١٣٨٤، سخنرانی در دانشگاه عالمه طباطبایی، دی "تضاد خاستگاه اندیشه" ١٣٨٤ •

  ، کارگاه فلسفه ميان فرهنگی، فرهنگستان هنر، اسفند ماه"مفهومی از نسبی گرایی در تصوف" ١٣٨٤ •

، ١٣٨٤، تابستان ١٠مجله گروه فلسفه دانشگاه تهران، شماره " لسفه ژاپن و نسبت آن با هایدگرف" ١٣٨٤ •

  تهران

، سمينار فلسفه ميان فرهنگی و عالم معاصر، اردیبهشت "زمينه های پيدایش بينش ميان فرهنگی"  ١٣٨٥ •

١٣٨٥  

  ١٣٨٥/٠٧/٠٤، سایت مهرنيوز، "سخنان پاپ و واکنشها" ١٣٨٥ •

  ٢٠٠٦، دانشگاه بن آلمان، سپتامبر "کليدی فرهنگ مدرن هگل متفکر" ١٣٨٥ •



  ، دانشگاه عالمه طباطبایی، آذر"مفهوم آزادی در فلسفه هگل" ١٣٨٥ •

  اسفند ٩، دانشگاه مفيد، قم، "بينش ميان فرهنگی و فرهنگ اسالمی" ١٣٨٥ •

 ٣گی، تهران، ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهن"بينش تطبيقی به عنوان یک وضع تاریخی" ١٣٨٥ •

  اسفند

،  ٢٠٠٧، سمينار انتقال فرهنگها، دانشگاه بمبئی، فوریه "نحوه پذیرش فلسفه آلمانی در ایران" ١٣٨٥ •

  هندوستان

  ١٣٨٦تابستان   ، خردنامه صدرا،"رویکردهای مختلف به حکمت متعاليه" ١٣٨٦ •

المللی هشتصدمين سال تولد ، همایش بين "حيات مجدد موالنا در عالم معاصر و پایان تاریخ هگلی" ١٣٨٦ •

  آبان ماه ٦موالنا، تهران، 

  ، تابستان٢، شماره ٣٥، مجله گروه فلسفه دانشگاه تهران، سال "درآمدی بر فلسفه فرهنگ" ١٣٨٦ •

  ١٣٨٦، پایيز و زمستان ١٠، مجله نامه حکمت، شماره "خاستگاه بينش و فلسفه ميان فرهنگی" ١٣٨٦ •

، دانشگاه عالمه "پدیدارشناسی هگل پس از دویست سال"، نشست "عالم ایرانی و هگل" ١٣٨٧ •

  ١٣٨٧اردیبهشت  ٨طباطبایی، 

، موسسه )مجموعه مقاالت(جشن نامه دکتر رضا داوری . ، در فلسفه فرهنگ"چرا می نویسيم؟" ١٣٨٧ •

  پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران

  ١٣٨٧، بهار ٦٥، فصلنامه فرهنگ، شماره "متافيزیک اومانيست است" ١٣٨٧ •

، همایش مکتب شيراز، فرهنگستان هنر و موسسه "رزوبهان: مطالعه موردی. عرفان و عالم معاصر" ١٣٨٧ •

  )دانشگاه شيراز(، تهران و شيراز ١٣٨٧آذرماه  ١٨و  ١٧، "پژوهشی حکمت و فلسفه

صر فلسفی معا- رهيافتهای فکری: ، در)برخی از حوزه های متاثر از هگل در قرن بيستم(بعد از هگل " ١٣٨٧ •

حسين کلباسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، : ویراستار) مجموعه مقاالت(در غرب 

١٣٨٧  

  ١٣٨٩هم اندیشی با کودک، مجله اطالعات حکمت و معرفت، تيرماه  •

نظریه انتقادی فرانکفورت و نقد فرهنگ جدید، مجله پژوهشهای فلسفی دانشکده ادبيات و علوم  ١٣٨٨ •

  ١٣٨٨، زمستان ٢١٤نشگاه تبریز، شماره انسانی دا

درآمدی به فلسفه دین هگل، گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تيرماه  ١٣٨٩ •

١٣٨٩  

آینده غرب، آینده فرهنگها، مجموعه مقاالت، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، گروه غرب  ١٣٨٩ •

  شناسی

ه نسبت عرفان و تشيع، همایش حکمت شيعی و علم و تمدن اسالمی، تاملی پدیدارشناسانه در بار ١٣٨٩ •

  ١٣٨٩خرداد  ٣٠بنياد حکمت اسالمی صدرا، قزوین، 

آنچه ناگفتی است، : ، در مجموعه مقاالت با عنوان)به زبان آلمانی(شوق حقيقت در عرفان اسالمی  ١٣٨٩ •

  ، برلين٢٠١١انتشارات آکادمی، 

، مجموعه مقاالت به کوشش قاسم "زبان دین و باور به خدا: "درآمدی به فلسفه دین هگل، در ١٣٩٠ •

  پورحسن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نسبت انسان و خدا در فلسفه دکارت و نقد آن از دیدگاه عالمه طباطبایی، مقاله مستخرج از پایان نامه  ١٣٩٠ •

، تابستان ٤٨فصلنامه پژوهشهای فلسفی و کالمی، شماره : موسوی مقدم، در دکتری آقای سيد رحمت اهللا

١٣٩٠  



بحثی در باره آینده حکمت اسالمی، فصلنامه حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ١٣٩٠ •

  ٣فرهنگی، شماره 

، پایيز و ١١شماره  ٣استراتژی واسازی به منزله یک استراتژی، مجله متافيزیک دانشگاه اصفهان، دوره  ١٣٩٠ •

  ١٣٩٠زمستان 

تحليلی روابط -خاستگاه بينش و فلسفه ميان فرهنگی و گفتگوی بين فرهنگی، ماهنامه علمی ١٣٩٠ •

  ١٣٩٠، آبان ٢فرهنگی، سال نخست، شماره 

انسان شناسی فلسفی درآمدی بر فلسفه فرهنگ، مجله اطالعات حکمت و معرفت، اردیبهشت ماه  ١٣٩١ •

١٣٩١  

پژوهشی جستارهای فلسفه دین، سال اول شماره اول، بهار -یخی به دین، دو فصلنامه علمینگاه تار ١٣٩١ •

  ١٣٩١و تابستان 

  ١٣٩١، تير و مرداد ٦١و٦٠روزگار تالش و تالشی، ماهنامه سوره اندیشه، شماره  ١٣٩١ •

نشگاه ، بيست و نهمين کنگره بين المللی هگل، دا"پرسش از نسبت عقل و تاریخ در هگل و مولوی" ١٣٩١ •

  ٢٠١٢اکتبر  ٦-٣بوغازیچی، استانبول، 

  ١٣٩١، بهمن ٢٨معارف تکرار فردید نبود، مجله مهرنامه، شماره  ١٣٩١ •

تفسير واسازانه هایدگر از افالطون در پرتو کتاب آموزه افالطون در باب حقيقت، دو فصلنامه پژوهشهای  ١٣٩١ •

  ١٣٩١، بهار و تابستان ١٠فلسفی، سال ششم شماره 

 


