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سرآغاز:
زندگينامه فلسفي :زمينه ها و سير تحول گرایش ها و چشم اندازهاي فلسفي
اینجانب حدود سی سال است که با فلسفه سر.کاردارم :فلسفه می خوانم ،فلسفه تدریس می کنم و
فلسفی می نویسم .اما این سال ها ،از حیث گرایش ها و اندیشه های فلسفی ،به نحو یک دست و تک
مرحله ای و در یک مسیر واحد ،سپری نشده اند .نه سیر فلسفی گذشته بی تغییر مانده است و نه سیر
آتی فلسفی بی تغییر خواهد ماند! در مسیر زندگی فلسفی ،ما با مسایل ،ماجراها و موقعیت های فلسفی
سروکار داریم و در این راه ما موظف به فیلسوفی هستیم و نه حفظ تنها یک مساله یا یک موقعیت
فلسفی .در ادامه به پیدایش و تحول مسایل و گرایش های فلسفی ،در این سی سال اخیر اشاره می
شود:
دوه دبيرستان
احساس عالقه به مباحث نظری و فلسفی به دوره دبیرستان برمی گردد .این سوال ها در حوزه علوم،
مربوط به مسایل و مباحث فیزیک نظری و در حوزه فلسفه ،عمدتا معطوف به پرسش های متافیزیکی
(مباحث کلی در باب هستی) می شد .اما یکبار در دوره دبیرستان به جد و با شدت با مساله معنا و
هدف زندگی درگیر شدم؛ ولی نه آنکه این مساله مانند مباحث فیزیک نظری و متافیزیکی ،صرفا
موجب تحیر من گردد و ذهن مرا تحت تاثیر قرار دهد ،بلکه بیش ازآن موجب تالطم کل هویتم گردید
و تمام وجودم را به لرزه درآورد .در باب زندگی ،یک یعنی چه یِ بزرگ پیش رویم سبز شده بود؛
یک مساله بزرگ فلسفی در وجودم شکوفا شده بود .باالخره به نحوی با مطالعه و تامل ،در حد توانایی
خود این پرسش را برای خودم حل کردم .اما غافل از اینکه این سوال بار دیگر در آینده و در دوره
پختگی نیز به سراغم خواهد آمد .مسایلی مانند تقصیر ،وظیفه ،مرگ و ...نیز از این قبیل بودند.
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دوره کارشناسي فلسفه
در دوره کارشناسی ،پرسش های متافیزیکی پیوسته و با شدت مرا به خود فرا می خواندند حتی یکبار
تصمیم گرفتم نه تنها از طریق فلسفه بلکه با پیوستن به حلقه عارفان ،بر این سواالت غلبه کنم .اما
برای اخذ تصمیم نهایی ،به خود فرصت بیشتری دادم و آنگاه با تامل و تمرکز بر روحیه و محدودیت
ها و وضعیت خودم دریافتم که اهل چنین مسیری نیستم .متوجه شدم که برای فلسفه و عالم فلسفی
اندیشان ساخته شده ام تا دیگر حوزه ها.
دوره کارشناسي ارشد
در دوره کارشناسی ارشد مسایلی مربوط به حوزه معرفت شناسی و فلسفه اخالق و فلسفه تطبیقی
که پیشتر به نحو نامنظم برایم مطرح شده بود ،در کنار مسایل متافیزیکی قرار گرفتند .در کنار این
مباحث آکادمیک ،مسایل دیگری از قبیل چیستی غرب ،فلسفه غرب و شرق ،ماهیت معرفت دینی،
دین و سیاست و ...نیز برایم مطرح شد .به تدریج متوجه شدم که در دریای فلسفه فرو رفته ام و فلسفه
مرا درآغوش خود گرفته است و سرنوشت من در این حوزه رقم خواهد خورد.باالخره دوره کارشناسی
و ارشد را در حوزه فلسفه اسالمی به اتمام رساندم(.)1372
دوره عضویت در گروه فلسفه
وقتی تقاضای ورود به گروه فلسفه دانشگاه تبریز را کردم ( )1373رئیس محترم وقت گروه به من
پیشنهاد کردند که اگر مایل باشم به گروه الهیات که عن قریب تشکیل خواهد شد ،بپیوندم .اما من
قاطعانه این پیشنهاد را رد کردم .چرا که بر این باور بودم که دشواری ها و مسایلی که با آنها مواجه
بودم ،فلسفی بودند و نه کالمی و دینی .اساسا نمی توان به پرسش های فلسفی ،پاسخ کالمی و دینی
داد .عزم آن را داشتم تا در فضایی هر چه بیشتر خردمندانه و آزادنه در باب مسایل فلسفی بیندیشم.
پس از حضور در گروه فلسفه دانشگاه تبریز به نحو عَمدی و اختیاری سعی در تدریس هر دو دسته
از واحدهای فلسفه اسالمی و غرب را داشتم و حتی عرفان نظری و تاریخ ادیان نیز تدریس کردم .می

دانستم که این امر سبب گسترش چشم اندازهای نظری و فلسفی می شود .کتاب هایی مانند فلسفه
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ریاضی ،جستارهایی در فلسفه تطبیقی ،فلسفه اخالق در ایران معاصر ،در باب گفتگو ،سه فیلسوف
مسلمان ایرانی و ...مربوط به این دوره از فعالیت های فلسفی می شوند .در این دوره به این ایده و
تجربه نیز رسیدم که می توان در بیرون از دانشگاه ،به کار فلسفی و تدریس و ترویج آن پرداخت.
دوره دکتري
با وجود آنکه تاحدی با فلسفه غرب آشنایی داشتم ،ولی نیازمند فهم عمیق تر آن بودم .برای اشراف
هر چه بیشتر بر مباحث آن ،دوره دکترا را در رشته فلسفه غرب ادامه دادم (دهه نود) .در این دوره
عالقمند ادامه گفتگوی فلسفی میان فلسفه اسالمی معاصر با فلسفه غرب شدم که پیشتر از طرف برخی
از فلسفی اندیشان معاصر ایرانی آغاز شده بود .این گفتگو را در حوزه معرفت شناسی و با انتخاب دو
فلسفی اندیش از هر دو طرف ،به انجام رساندم .هدفم آن بود که نشان دهم در عالم فلسفه باید
گفتگوهای مهم فلسفی را ادامه داد و به نتایج الزم رسید .من خود به نتیجه ای مهم در طرح این
گفتگوی فلسفی رسیدم :از سویی ،فلسفه اسالمی را دیدم که متوجه برخی از پرسش های مهم فلسفی
(مانند پرسش های معرفت شناختی) دوران جدید شده است و آنها را جدی گرفته است و عزم مواجهه
فلسفی (و نه ایدئولوژیک) با آنها را دارد و از سوی دیگر ،فلسفه غرب را فلسفه ای جدی و پربار و
بسیار قابل اعتنا یافتم .اما به این نتیجه کلی نیز رسیدم که ما باید از منظر و محتوای فلسفیِ برآمده از
کل سرمایه فرهنگی خود (فلسفه و ادبیات و عرفان و ،)...هم با فلسفه غرب و هم با تفکر شرق به
گفتگوی جدی بپردازیم.
دوره پس از دکتري
پس از دوره دکترا احساس کردم که مسایل بسیار مهم و مبارکی وجود دارند که بدان نپرداخته ام .از
این رو به تدریج به دیگر مسایل فلسفی روی آوردم .اینگونه از مسایل صرفا مساله نظری من محسوب
نمی شدند بلکه دغدغه و درگیری ام به حساب می آمدند مانند زندگی ،اخالق ،دیگری ،معنای فیلسوف
و فلسفه ،وظیفه اجتماعی فیلسوف ،مرگ و . ...امروز بیشتر بر سر این سفره نشسته ام و در این خانه
سکنا گزیده ام .به بیان دیگر در این دوره ذهن و ضمیرم بیشتر معطوف به مسایل و مباحث انضمامی
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است .در این دوره با مطالعه اندیشه های فلسفی شرق و غرب از خود پرسیدم که به چه حوزه ها و
شاخه های فلسفی التفات کمی شده است یا چندان توجه نشده است .نتیجه آن بود که به معرفی دو
شاخه فلسفی برآمدم :فلسفه اخالقی (و نه فلسفه اخالق) و مهم تر از آن :فلسفه زندگی (و نه فلسفه
حیات بِرگسُن).
تقسيم بندي کلي گرایش ها و فعاليت هاي فلسفي
به طور کلی اقسام فعالیت ها و مطالعات و مسایل فلسفی که در طی بیش از سی سال اخیر درگیر آن
بوده ام ،از این قرار است:
الف-تدریسي (آموزشي)
دسته نخست از فعالیت ها مربوط به دروسی می شوند که بر عهده داشتم یا دارم .این حوزه از فعالیت
های فلسفی ،عمدتا جزو امور موظف و در حکمِ تکلیف اداری در گروه فلسفه محسوب می شوند و
لزوما انجام آنها بر حسب عالیق پژوهشی و مسایل و دغدغه های فلسفی ام نبوده اند و نیستند .برخی
از این فعالیت ها جنبه اداری و ارزش آموزشی دارند ولی نه آنکه جزو مسایل فلسفی اصلی ام باشند.
ب-تحقيقي (پژوهشي)
دسته دوم موضوعاتِ تحقیق و پژوهش ام بوده اند .این تحقیقات و پژوهش ها را می توان در دو دسته
جای داد:
-1مسایلی که از سر کنجکاوی بدان ها پرداخته ام مانند مسایل مربوط به جهان ،وجود ،عدم ،ماهیت،
زمان ،مکان ،ماده ،حدوث ،قِدَم ،مقوالت ،حرکت ،ثبات ،حکم و. ...
-2مسایلی که از سر دغدغه و درگیری و به عنوان مسایل سرنوشت ساز و موثر در زندگی شخصی ام
و انسان ها بدان ها پرداخته ام ،مانند :مساله زندگی ،خوبی و خوشی ،معنا ،اشتباه و تقصیر ،دیگری،
نحوه نگاه به دیگری ،اخالق ،معنای فیلسوف و فلسفه ،وظیفه فیلسوف ،مسئولیت ،احترام ،مرگ،
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حقوق ،تاریخ انسانی ،سیاست ،خانواده ،شهر و شهروندی ،معنا و وضعیت و شان مردانگی و زنانگی
و کودکی ،هنر امروز ،کارکرد فلسفه و دین.
ج-تفریحي
برخی از مسایل را از سر سرگرمی و برای آشنایی مختصر و لذت بردن دنبال می کنم .برخی از اندیشه
ها و آثار فلسفی و علمی و هنری و ...را از باب لذت بردن و سرک کشیدن و سرگرم شدن می خوانم.
اندیشه هایی که بدان اشراف ندارم ولی می خواهم روزنه ای به روی خودم بگشایم و از نور آنها لذت
ببرم.
در خاتمه
چند چیز موضوع درگیری و دغدغه ام است :خودم ،آدمی ،زندگی ،اخالق و . ...و دو چیز موضوع
حیرت ام می گردد :آدمی و جهان.
سه منبع الهام بخش برای پرسش ها وپاسخ های فلسفی وجود دارد:زندگی ،جهان ،فرد درگیر با آندو.
یک چالش مهم :نسبت فلسفه ورزی حرف ه ای و نظری با پرسش های سرنوشت ساز انضمامی و
انسانی چیست؟ آیا نقطه ای برای تالقی این دو متصور است؟
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مجموعه فعاليت ها به نحو تفصيلي
-1تحصيالت
دریافت کارشناسی ازدانشگاه تهران ،دانشکده الهیات،در رشته الهیات :گرایش فلسفه اسالمی1369
دریافت کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس تهران ،در رشته فلسفه اسالمی سال 1373
دریافت دکتری از دانشگاه عالمه طباطبائی ،رشته فلسفه غرب  -تهران سال 1387
-2پایان نامه ارشد و رساله دکتري
 پایان نامه در حوزه فلسفه دین با عنوان :رابطه دین و اخالق از دیدگاه محمد حسین طباطبائی رساله دکتری در حوزه معرفت شناسی مقایسه ای میان فلسفه اسالمی و فلسفه غرب با عنوان:«مقایسه معرفت شناسیِ مطهری و کانت»
-3عضویت در گروه فلسفه دانشگاه تبریز
عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه تبریز با رتبه دانشیاری ،با  23سال سابقه و دارای پایه اداری
( .24در مرحله تجمیع و ارسال پرونده برای کمیته ارتقا برای کسب مرتبه استادی )
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-4مقاالت ،در شاخه ها و حوزه هاي مختلف فلسفي:

-1-4فلسفه « فلسفه »
-1واژه فلسفه /حکمت و معرفت:

شماره  162اردیبهشت 96

-2مقدمه ای بر فلسفه فلسفه /ایدراک ج( 1مجموعه مقاالت انجمن فلسفه تبریز) سال 94
-3فلسفه فلسفه /ماهنامه حکمت و معرفت:
-4شاخه های فلسفه /معرفت :شماره 59

شماره  45آذر 88
دی 81

-5خردگرایی و عقالنیت /کالم اسالمی :شماره  39پاییز 80
-6نسبت فلسفه اسالمی با اسالم /فصلنامه تاریخ فلسفه

شماره  5سال 90

-7اندر اصناف مشتغالن و متعاطیان فلسفه /ایدراک ج( 2مجموعه مقاالت انجمن فلسفه تبریز) سال
 96زیر چاپ
-8دکتر یثربی و پرسش از چیستی فلسفه ،در مرحله داوری
-2-4فلسفه «تاریخ فلسفه»
-8مالحظاتی در باب فلسفه«تاریخ فلسفه غرب» /کتاب ماه :

بهمن 90

-9مقدمه ای بر تاریخ فلسفه اسالمی /کیهان اندیشه :شماره  81آذر – دی 77
-10مقدمه ای بر فلسفه«تاریخ فلسفه اسالمی» (تحریر نو)/

مجموعه مقاالت همایش اسماء:

فروردین 84
-11نگاهی به تاریخ فلسفه براساس دو جریان کلی گرایی وکل گرایی /معرفت فلسفی :شماره 37
سال 91
-12جستاری در نظریه رویکرد معکوس یا بازگشتی به تاریخ فلسفه /فصلنامه تاریخ فلسفه:شماره 9
سال 91
-13پویایی در فلسفه اسالمی براساس تصحیح نگرشها به تاریخ فلسفه اسالمی /فصلنامه تاریخ
فلسفه :شماره  3زمستان 89
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-14فلسفه به مثابه تاریخ فلسفه /ایدراک :ج( 2مجموعه مقاالت انجمن فلسفه تبریز) سال 1396زیر
چاپ
-3-4فلسفه زندگي
-15فلسفه زندگی و زبان /ویژنامه زبان :شماره چهارم

دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز سال 95

-16درآمدی بر سنت و زیست نو (مدرنیسم و پست مدرنیسم) /صوفیا :شماره  15 -14سال 81
-4-4فلسفه اخالق
-16درآمدی بر فلسفه اخالق/

کیهان اندیشه :شماره  77فروردین – اردیبهشت 77

-17نگاهی به گستره اخالق پژوهی /فصلنامه پژوهش  :پاییز و زمستان 89
-18اخالق شناسی یونانی از آغاز تا سقراط /فصلنامه اشراق :شماره  3سال 84
-19درآمدی بر اخالق شناسی نظری مصطفی ملکیان /فصلنامه عالمه دانشگاه تبریز :شماره 3
پاییز 81
-20اخالق شناسی محمد تقی جعفری /فصلنامه نقد و نظر  :شماره  25-26زمستان  79وبهار 80
کالم اسالمی :شماره  41بهار 81

 -21فلسفه اخالق از دیدگاه جعفر سبحانی/

-22اخالق شناسی محمدحسین طباطبائی /فصلنامه پژوهش های فلسفی دانشکده ادبیات دانشگاه
تبریز :شماره  177 -178زمستان – بهار 79 – 80
 -23تأملی در کاوشهای عقل عملی از منظر حایری یزدی /فصلنامه نامه فلسفه :شماره  10تابستان
79
 -24درآمدی بر فلسفه اخالق مرتضی مطهری/

فصلنامه قبسات :شماره  13پاییز 78

«-25باید و نباید» و «حسن و قبح» /فصلنامه خردنامه صدرا:

شماره  12تابستان 77

-26فلسفه اخالق نزد سه متفکر معاصر ایران /فصلنامه عالمه دانشگاه تبریز :شماره  5تابستان 82
-27فلسفه اخالق مارکسیستی /فصلنامه عاله دانشگاه تبریز :شماره 5

بهار 84

 -28فلسفه اخالق مارکسیسم ایرانی ومالحظاتی انتقادی در باره آن  /فصلنامه معرفت خالقی:
پاییز 89
10

 -29مالحظات انتقادی در باب دو دیدگاه در فلسفه اخالق /همایش محمدتقی جعفری (تبریز)
اسفند 80
-30فلسفه اخالق دکارت /فصلنامه حکمت معاصر :زیر چاپ
-31چگونگی استقالل اخالق از دین در فلسفه کانت /در دست ارزیابی و بررسی
-5-4فلسفه اخالقي و فلسفه معنوي
-32فلسفه اخالقی /فصلنامه نقد و نظر :شماره  73بهار 93
 -33فلسفه اخالقی و مساله معناداری زندگی /مجموعه مقاالت کنفرانس بین اللملی فلسفه دین-
تهران :سال 94

-34اخالق و الهیات /فصلنامه عالمه دانشگاه تبریز:

شماره 2 -1

بهار – تابستان 83

-35اخالق و مرگ /ماهنامه حکمت و معرفت :سال 92
 -36در باب رابطه حقوق و اخالق در نگاه معاصر ایران /فصلنامه عالمه دانشگاه تبریز :شماره 7 – 6
پاییز – زمستان 82
-37رابطه دین و اخالق از نظر محمد حسین طباطبائی /فصلنامه گروه فلسفه دانشگاه تبریز :شماره
 155تابستان 74
-38چگونگی استقالل اخالق از دین از نظر کانت (مقاله مشترک) ،مرحله بررسی برای چاپ
-39جستاری در سپهر عقالنی پروژه معنویت /فصلنامه عالمه دانشگاه تبریز :شماره 5

بهار 84

-6-4فلسفه تاریخ
-40کانت و مسأله تاریخ /سروش اندیشه:

شماره 13 – 12

زمستان  – 83بهار 84

-7-4فلسفه ریاضي
-41درآمدی بر فلسفه ریاضی از نگاه فالسفه اسالمی( / )1کیهان اندیشه :شماره  54خرداد – تیر 73
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// -42

//

//

()2

// -43

//

//

()3

شماره  55مرداد – شهریور 73
شماره 56

مهر – آبان 73

-44درآمدی بر فلسفه ریاضی از دیدگاه متفکران معاصر مسلمان /فصلنامه عالمه :شماره  4بهار 82
-8-4فلسفه شناخت (معرفت شناسي) و فلسفه علم
-45مفاهیم یا تصورات نظری علوم /خردنامه صدرا:

شماره  8 -9تابستان – پاییز 76

-46فطرت و معرفت شناسی /ماهنامه حکمت و معرفت :شماره  39خرداد ماه سال 88
-47فلسفه علم چیست؟ /فصلنامه گروه فلسفه دانشگاه تبریز :شماره 163

تابستان 76

-48اندیشه علیت و جنبه معرفت شناختی آن /کیهان اندیشه :شماره  47فروردین –اردیبهشت 72
-49نگاهی به سیرتاریخی نظریه فطرت در غرب از یونان تادوره معاصر /معرفت فلسفی :شماره 20
تابستان 87
-50معرفت شناسی شیخ اشراق /کیهان اندیشه :شماره  75آذر – دی 76
-51بازخوانی معرفت شناسی سهروردی/

سهروردی پژوهی :نشر خانه کتاب سال 93

-52معرفت شناسی رئالیستی /کالم اسالمی :شماره  56زمستان 84
-53بازخوانی نظریه فطرت ادراکی ابن سینا /خردنامه صدرا:

شماره 57

زمستان 88

-54مقایسه نظریه علم تصدیقی سینوی ونظریه معرفت شناسی جدید /آینه معرفت :شماره 21
سال 88
-55بازخوانی نظریه شک دکارتی/آینه معرفت:

شماره 17

سال 1387

-56نوع و نحوه گذر از فکر می کنم به هستم در کوجیتوی دکارت /فصلنامه اشراق:شماره  ،4-5بهار
و تابستان 86
-57معرفت شناسی رئالیستیِ «اصول فلسفه و روش رئالیسم» و برخی دشواری های آن /حکمت و
فلسفه :شماره  12زمستان  86و بهار87
-58فطری گرایی کانت /کالم اسالمی :شماره  69بهار 88
-59توصیف فطری گرایی کانت درتفکر فلسفی معاصر  /حکمت معاصر :شماره 2

زمستان 89

-60رویکرد نظریه محور در شک دکارتی /فصلنامه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز :شماره  9سال 90
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-61جستاری در مقوم بودن یا نبودن مولفه صدق در تعریف علم تصدیقی سینوی /خردنامه :شماره
 65سال 90
-62تقسیم بندی مفاهیم کلی نزد فالسفه مسلمان /معرفت :شماره  42خرداد 80
-63ضرورت تحول پارادایمی وانقالب کپرنیکی درمعرفت شناسی رئالیستی /معرفت :شماره 99
اسفند 84
-64مساله «کلیات» درنزد صدرالمتالهین شیرازی  /خردنامه صدرا :

زمستان 79

شماره 22

-65بازخوانی نقد مبانی معرفت شناسی کانت ازدیدگاه مطهری /فصلنامه ذهن :شماره  34-35سال
87
-66فلسفه معاصر اسالمی و سوژه سه ساحتی /فصلنامه حکمت معاصر زیر چاپ

-9-4فلسفه زبان
-67نگاهی تحلیلی به چیستی زبان از دیدگاه ویتگنشتاین متاخر /کتاب زبان :ج،1دانشکده ادبیات
دانشگاه تبریز سال 93
-68مطالعات زبان /کتاب زبان ،ج،3

دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز پاییز سال 94

-69رویکرد فلسفی به زبان :گرایش ها و شاخه ها /کتاب زبان :ج ،2دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز
بهار سال 94
-10-4فلسفه تعریف و استدالل (منطق)
 -70نگاهی تحلیلی به بخش آموزه برهان سینوی /خردنامه صدرا :شماره 81

سال 89

-11-4فلسفه ذهن (نفس)
-71نگاهی به نظریه ذهن-نفس در اصول فلسفه وروش رئالیسم /کتاب ماه فلسفه:شماره  52دی 90
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-12-4فلسفه منطق
-72جستارهایی در فلسفه منطق سینوی/
-73نکاتی در فلسفه منطق خواجه نصیر/

ابن سینا پژوهی :نشر خانه کتاب سال 92
خواجه پژوهی :نشر خانه کتاب:

سال 93

-74برنهاد منطق گرایی راسل (مشترک) /پژوهش های فلسفی گروه فلسفه دانشگاه تبریز :زیر چاپ
-13-4فلسفه هستي (متافيزیک)
-75اندیشه خلقت در تاریخ اندیشه /صوفیا (انجمن علمی گروه فلسفه دانشگاه تبریز) :شماره 6
مهر – آبان 79
-76نکاتی در باب یک گفتگوی متافیزیکی /کیهان اندیشه :شماره  49مرداد – شهریور 72
-77عالم مثال یا واسطه /کیهان اندیشه :شماره  51آذر – دی 72
-78نگرشی هستی شناسانه در تحقق عالم امکان /کیهان اندیشه :شماره  44مهر  -آبان 71
-79تحدید ماده /کیهان اندیشه :شماره  62مهر – آبان 76
-80درآمدی بر هستی شناسی شیخ اشراق /خردنامه صدرا:

شماره 10

زمستان 76

-81تحلیلی از چیستی و هستی از نظر سبزواری /سبزواری پژوهی :نشر خانه کتاب سال 92
-14-4فلسفه متافيزیک
-82کانت و معنای (تعریف) مابعدالطبیعه /آفاق حکمت:

شماره 1

سال 91

-83کانت و معنی داری یا بی معنایی متافیزیک /پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز ،شماره 19
زمستان 95
-84چیستی متافیزیک /معرفت فلسفی:

شماره 25

پاییز 88

-85متافیزیک هگلی در چشم انداز الگویی کلی /فصلنامه شعاع اندیشه:

شماره  2سال 89

-86رویکردالگو محور در فهم وچیستی دو دستگاه متافیزیکی /تامالت فلسفی :شماره  3پاییز 88
-87الگوی کلی متافیزیک سهروردی /حکمت و معرفت:
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شماره  113فروردین 91

-15-4فلسفه دین و دین شناسي
-88رابطه دین و روان شناسی :تأملی در کتاب روانشناسی و دین (اثر یونگ) /آینه پژوهش :شماره
 10تابستان 73
-89محاوره ای کوتاه با «نامه به یک کشیش» اثر سیمون وی /کتاب ماه دین :شماره 174
فروردین 91
-90دین شناسی /کالم اسالمی :شماره  10تابستان 73
-91تأملی درعوامل تحول ،گسترش و تشدید دین پژوهی در قرن بیستم /کالم اسالمی :شماره 37
بهار 80
-92نظریه ای در باب مساله شر :نظریه بخشش /مجموعه مقاالت کنفرانس بین اللملی فلسفه دین-
تهران :سال 92
-93زلزله در افق فلسفه (مربوط به مساله شر) /روزنامه اعتماد 4 :شهریور 91
 -94نگاه غیر کی یر کگوری به داستان ابراهیم /مجموعه مقاالت کنفرانس بین اللملی فلسفه دین-
تهران91 :
-95ماهیت ایمان از نظر محمد حسین طباطبائی /کیهان اندیشه :شماره 57

آذر – دی 73

-96دین شناسی محمد حسین طباطبائی /فصلنامه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز :شماره 166
بهار 77
-97دین شناسی علی شریعتی /مجموعه مقاالت همایش دکتر شریعتی (مشهد)

دی 80

-98نگاهی به براهین خداشناسی دکارت /کیهان اندیشه :شماره  61مرداد – شهریور 74
-99ریگ ودا واوپانیشاد (مشترک) /حکمت و معرفت:

شماره  59بهمن 89

-100قرآن و عرفان از نگاه محمد حسین طباطبائی /کیهان اندیشه :شماره  79مرداد – شهریور 77
-101عقل و دین در نهج البالغه /مجموعه مقاالت اولین جشنواره نهج البالغه (تهران) زمستان 79
 -102تأملی در سه گانۀ :امام مهدی ،جریان مهدویت ،پروژه انسان  /انسانیت ،فصلنامه عالمه ،شماره
 ،3زمستان 82
15

-16-4فلسفه مقایسه اي
-103فلسفه مقایسه ای به شیوه اصطالح شناسی /کتاب ماه فلسفه :شماره شهریور سال 89
-104فطری گرایی نزد ابن سینا و دکارت /مجموعه مقاالت همایش حکمت سینوی :تهران سال 91
--105مساله اعتبار نزد سقراط و طباطبایی (مقاله مشترک)  /همایش فلسفه اخالق :زنجان سال 92
-106فلسفه مقایسه ای :عالمه طباطبائی و فالسفه غرب /معرفت :شماره  54خرداد 81
-107مقایسه معرفت شناسی شیخ اشراق و عالمه طباطبائی /کیهان فرهنگی شماره  178مرداد 80
-108مقایسه دو دیدگاه در معرفت شناسی (مطهری و جعفری/سروش اندیشه:شماره  15زمستان 84
-109گامی در رفع تعارض معرفت شناسی فالسفه اسالمی وکانت /معرفت فلسفی:شماره  7بهار 84
-110طرح یک گفتگوی معرفت شناختی :مطهری و کانت /نقد و نظر:شماره49 -50بهاروتابستان 87

-17-4فيلسوفان

-111مالحظاتی درباره آرای شیخ اشراق /فصلنامه نامه فلسفه

شماره  3بهار – تابستان 74

-112سپاس یادی از صدرالمتالهین شیرازی /فصلنامه نامه فلسفه شماره  5زمستان  – 77بهار 78
-113تأملی در آفاق فکری محمدحسین طباطبائی /فصلنامه نامه فلسفه

شماره  7پاییز 78

-114انقالب های کپرنیکی کانت /کتاب ماه فلسفه:

شماره اردیبهشت سال 89

-115کانت پژوهی مرتضی مطهری /کتاب ماه فلسفه:

شماره اردیبهشت 1389

-116در باب اندیشه های محمد تقی جعفری /کنفرانس بین المللی بزرگداشت محمد تقی جعفری
سال 79
-117چیستی فلسفه استعالیی کانت(مشترک) /در دست ارزیابی و بررسی
-18 -4ترجمه
-118ترجمه اسطوره دکارت ،گیلبرت رایل /کیهان اندیشه :شماره  74مهر – آبان 76
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119-Transcendent Philosohpy, (London- voL.N1.march2002) , A
comparitive study of the epistemolog of suhravardi and tabatabai
-19-4فلسفه دانشگاه
-120جستاری در فلسفه دانشگاه /ماهنامه خبری دانشگاه تبریز:

شماره 4

 -121نگاهی به دانشگاه اخالقی /ماهنامه خبری دانشگاه تبریز :شماره 79

شهریور 83
سال 9

-122گامهای وحدت (در باب وحدت حوزه و دانشگاه) /کیهان اندیشه:شماره  58بهمن – اسفند 73
-20-4فلسفه پزشکي
-123مفهوم علیت در پارادایم های پزشکی (مشترک) /اخالق و تاریخ پزشکی ،شماره  3مرداد 92
-21-4فلسفه شهر
-124هویت شهروند ،نگاهی فلسفی /فرهنگ و جامعه شماره  3سال 95

-22 -4مقاالت متفرقه فرهنگي
-125در باب انجمن فلسفه و فلسفه ورزی تبریز (مقاله مشترک) /ایراک ج(1مجموعه مقاالت انجمن
فلسفه تبریز) سال 94
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-5کتاب ها و تأليفات
-1نظری به زندگی و برخی آراء عالمه طباطبائی -سال  -80تهران  -انتشارات سروش
-2مجموعه مقاالتی در باب گفتگوی تمدنها («به اهتمام مسعود امید»)-سال  -81تبریز -نشر
مؤسسه تحقیقاتی سه عالمه دانشگاه تبریز
-3سه فیلسوف مسلمان ایرانی(سهروردی ،صدرالمتالهین ،طباطبائی)-سال  -84تهران -نشر
بنیاد حکمت مالصدرا
-4جستارهایی در فلسفه تطبیقی سال - 82تبریز -انتشارات دانشگاه تبریز
 -5فلسفه اخالق در ایران معاصر سال  - 88تهران -نشر علم
-6درآمدی بر فلسفه ریاضی ،دیدگاهها و برهانها -سال  -82تبریز -نشر مؤسسه سه عالمه
دانشگاه تبریز
 -7فرهنگ اصطالحات محمد تقی جعفری (مسعود امید و همکاران) سال  84تبریز-نشر
مؤسسه سه عالمه دانشگاه تبریز
-8درآمدی بر فلسفه تاریخ -سال -82تبریز-دانشگاه تبریز-موسسه سه عالمه دانشگاه تبریز
-9مقایسه معرفت شناسی مطهری و کانت -سال -88تهران -نشر علم
-10فرهنگ اصطالحات فلسفی (فلسفه اسالمی و غرب) -سال -91تهران -انتشارات شفیعی
-11فرهنگ اصطالحات فلسفی کانت (با همکاری بهزاد حسن پور) -سال -91تهران -انتشارات
علم
-12نگاهی به فلسفه اخالق دکتر سروش -سال -93تبریز-انتشارات شایسته
-13در باب زبان ج( 1به اهتمام) -بهار سال -93تبریز-به سفارش دانشکده ادبیات دانشگاه
تبریز-نشر درویش
-14در باب زبان ج( 2به اهتمام)-پاییز سال -93تبریز-به سفارش دانشکده ادبیات دانشگاه
تبریز-نشر درویش
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 -15نگاهی فلسفی به نهج البالغه :عقل و دین در نهج البالغه ،مدیریت فرهنگی دانشگاه تبریز،
1380

آثار زیر چاپ
-1فلسفه فلسفه

انتشارات شایسته

-2تحلیل منطقی

انتشارات شایسته

-3فلسفه «تاریخ فلسفه»

انتشارات شفیعی

-4درآمدی بر فلسفه دکارت (در مرحله ناشر یابی)

19

-6طرح هاي دانشگاهي خاتمه یافته
 -1اخالق نظری در ایران معاصر
-2مساله متافیزیک
-3شک دکارتی ،نگاهی دیگر
-4تحلیلی از آموزه باب برهان سینوی
-5فلسفه مرگ
-6در باب فلسفه اخالقی
-7فلسفه ،فیلسوف و تاریخ فلسفه از نظر کانت

20

-7راهنمایي رساله هاي دکتراي فلسفه
-1بررسی و مقایسه دیدگاه کانت و متفکران صدرایی در باره امکان شناخت نفس (راهنما)
-2رابطه اخالق و دین در فلسفه کانت (راهنما)
-3من استعالیی در فلسفه کانت (در مرحله آغاز تحقیق-راهنما)
-4مساله صدق در نظام فکری دکارت (مشاور)
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-8راهنماي پایانامه هاي کارشناسي ارشد فلسفه
-1مفهوم علیت در پارادایم های پزشکی
-2ویژگی های علم حصولی از دیدگاه عالمه طباطبایی
-3بررسی ماهیت وابعاد وجود ذهنی در نزد مالصدرا
-4مفهوم تکلیف در فلسفه کانت
-5جزء توجیه در نظریه سه جزیی معرفت
-6مبانی واصول اخالق از دیدگاه افلوطین وآگوستین
-7تصور خدا نزد مالصدرا ودکارت (مشترک)
-8احکام وقضایا نزد کانت وعالمه طباطبایی (مشترک)
-9منطق گرایی در فلسفه ریاضی راسل
-10معنای فضایل و رذایل از دیدگاه استاد محمد تقی جعفری
-11مقایسه متافیزیک ارسطو و ابن سینا براساس رویکرد الگو محور
-12مفهوم حق در فلسفه الک و کانت (مشترک)
-13فلسفه تاریخ هگل
-14چالش های آمیلیا فلوریا با آگوستین (موردی از نزاع زنانه نگری و مردانه نگری)
-15اجزای معرفت در معرفت شناسی ابن سینا
-16مقایسه نظریه لذت از دیدگاه اپیکور و زکریای رازی (در حال تحقیق)
-17مقایسه رویکرد کی یرکگوری و غیرکی یرکگوری به داستان ابراهیم (در حال تحقیق)
-18مقایسه دیدگاه پل ریکور و سروش در باب ایدئولوژی (در حال تحقیق)
-19مقایسه مساله وجود از دیدگاه کانت و سهروردی (در حال تحقیق)
-20مقایسه فلسفه تاریخ کارل مارکس و اُسوالد اشپینگلر
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-9سخنراني در همایش ها
-1فلسفه اخالق:چیستی و شاخه های آن همایش فلسفه اخالق ،دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
(تبریز) ،سال86
 -2کانت و مسأله تاریخ /همایش بین المللی «دویست سال پس از کانت» (تهران) آبان 83
-3فلسفه «تاریخ فلسفه» /دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز بهار سال 96
-4مرگ مرگ /موسسه تاریخ و فلسفه پزشکی دانشکده علوم پزشکی(تبریز) سال 94
-5فطری گرایی نزد ابن سینا و دکارت /همایش ابن سینا (تهران) سال 91
-6نگاه غیر کی یر کگوری به داستان ابراهیم /کنفرانس بین اللملی فلسفه دین(تهران) سال 91
-7نظریه ای در باب مساله شر :نظریه بخشش/

کنفرانس بین اللملی فلسفه دین(تهران) سال 92

-8نگاهی تحلیلی به چیستی زبان از دیدگاه ویتگنشتاین متاخر/

همایش زبان ( )1دانشکده ادبیات

دانشگاه تبریز بهار سال 93
-9فلسفه زندگی و زبان /همایش زبان ( )4دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز سال 95
-10نگاهی به کتاب «پرسش های زندگی» /انجمن فلسفه و فلسفه ورزی تبریز(تبریز) سال 95
-11تقسیم بندی مفاهیم و معقوالت در نزد فالسفه مسلمان /کنگره بین المللی مال صدرای شیرازی
(تهران) خرداد 78
 -12مالک دینی شدن هنر/
 -13تأملی درروانشناسی و دین

همایش دین ،هنر و انسان امروز (تهران) دی 80
همایش دین و روانشناسی (تبریز)

اسفند 81

-14نگاهی به اندیشه های محمد تقی جعفری/کنگره بین المللی استاد جعفری(تبریز) اردیبهشت 79
-15جستارهایی در شخصیت فلسفی امام علی(ع) همایش امام علی(شیراز)

اسفند 79

-16دکتر یثربی و دغدغه چیستی فلسفه ،همایش بزرگداشت دکتر یثربی (ارومیه) مهر ماه 96
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-10مصاحبه با رسانه ها و خبرگزاري ها
-1لزوم نگاه فرهنگی به فلسفه
-2آینده فلسفه در ایران
-3عدم موضوعیت جدی اخالق و فلسفه اخالق نسبت به مساله وجود ،در تاریخ فلسفه اسالمی
-4وضعیت شرح های جدید در حوزه فلسفه اسالمی
 -5وضعیت فلسفه در تبریز و گروه فلسفه
-6در باب اعتدال و دانشگاه
-7وضعیت آموزش فلسفه در ایران
-8موضوعیت و محوریت انسان برای اندیشه فلسفی محمد تقی جعفری
-9در باب اندیشه های دکتر یحیی یثربی
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-11فعاليت هاي آموزشي
عناوین دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی و عمومی ، :فلسفه زندگی ،اصطالح شناسی فلسفی،
فلسفه تاریخ ،فلسفه اخالق در تفکر اسالمی ،فلسفه اخالق در غرب ،منطق جدید ،تاریخ فلسفه اسالمی
( 1و  ،)2تحلیل منطقی ،فلسفه تطبیقی ،متافیزیک در غرب ،عرفان اسالمی ،کلیات فلسفه ،فلسفه
اسالمی ،معرفت شناسی ،کالم جدید ،تحلیل منطقی ،تاریخ فلسفه علم ،علم اصول.
عناوین دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد :معرفت شناسی تطبیقی ،فلسفه اسالمی تطبیقی،
منطق کالسیک ،فلسفه دکارت ،حکمت اشراق ،فلسفه زندگی
عناوین تدریس شده در مقطع دکتری :فلسفه کانت ،سمینار فلسفی
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-12رتبه علمي در جشنواره ها
احراز رتبه نخست در جشنواره حکمت مطهر برای دو سال متوالی :در حوزه رساله و مقاله (سال
 )1387در حوزه کتاب (سال )1388
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-13سمت هاي اجرایي و فرهنگي
-1رئیس موسسه تحقیقاتیِ سه عالمه دانشگاه تبریز به مدت سه سال  81الی 84
-2عضو موسس و دبیر انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز سال 93
-3معاون آموزشی دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز از سال  93تا 95
-4مدیر برنامه ریزی وارزیابی دانشگاه تبریز  :سال 87-88
-5یکی از دو موسس ،مسئول و مدیر اصلی انجمن فلسفه و فلسفه ورزی تبریز از سال 93
-6مسئول کمیته فلسفه پزشکیِ موسسه تاریخ و فلسفه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریزاز سال 93
-7دبیر همایش های مختلف :روان شناسی و دین ،فلسفه ریاضی ،زبان و ...تبریز-دانشگاه تبریز
-8عضو شورای کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه تبریز
-9مدیر مسئول فصلنامه عالمه موسسه سه عالمه دانشگاه تبریز به مدت سه سال
-10مسئول مشترک انتشار مجموعه مقاالت انجمن فلسفه و فلسفه ورزی تبریز :ایدراک ،از سال 94

27

