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  به نام خدا
  

   یـق علمــسواب
  

  یلیتحص)  الف
  

  .1354-58از دانشگاه اصفهان،  یتیرشته علوم ترب یکارشناس .1
از  (M.A. in Political Philosophy) یاسـ یارشد رشته فلسفه س یکارشناس .2

 .1365-67انگلستان، ورك یدانشگاه 
و  یاز پژوهشگاه علوم انسـان  Ph.D) یاسیشه سیش اندیگرا( یاسیعلوم س يدکترا .3

 .1376-81، )يورناقات و فیوزارت علوم، تحق( یمطالعات فرهنگ
و ) unitar یو پژوهشـ  یموسسـه آموزشـ  (دانشنامه دانشگاه سـازمان ملـل متحـد     .4

ـ  یآکـادم          در موضـوع  (International Peace Academy)صـلح   ین المللـ یب
 .1376ش ی، اتر»رانهیشگیپ یپلماسیصلح و د يبرقرار«

ـ   .5 ن الملـل وزارت امـور خارجـه و    یگذراندن دوره آموزش مشترك دانشکده روابـط ب
در موضـوع  » United Nations University« دانشـگاه سـازمان ملـل متحـد    

ـ ا يعضـو گـروه کـار   . »یل جهـان یتمـدن هـا و مسـا    يگفتگو«             ن دوره بـا عنـوان   ی
 .1382» ین المللیت بیتمدن ها و صلح و امن يگفتگو« 

؛ گذرانـدن  )وتریمرکـز آمـوزش کـامپ   (ام آوران یـ موسسه پ ینامه دوره آموزشیگواه .6
، Methodology  ، MS-DOS  ، Windows يز درســـهایــ ت آمیــ موفق

Internet. ،   HTML  ،Office 2000  ، Databank. 
کمسـیون تخصصـی گـروه علـوم      دانشـگاه، براسـاس راي   رسمی علمیعضو هیات  .7

اسـفتد   19،  به تاریخ  هیات ممیزه مرکزي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري انسانی
1386. 
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 یـوزشـآم) ب

  به فارسی:  
  
 يرویـ ن يدر دانشکده افسر یمعاصر و علوم قرآن یاسیخ سیخ اسالم، تاریس تاریتدر. 1
  . 1358-61 ،، تهرانینیزم
  .1360-62 ،ما، تهرانیدر دانشکده صدا و س یحکومت اسالم یس مبانیتدر. 2
، در یان خـارج یدانشجو يبرا) یسیبه زبان انگل(حقوق بشر در اسالم  یس مبانیتدر. 3

  .1362-63 ،قات وزارت امور خارجه، تهرانیدفتر تحق
-64 ،دختـران، تهـران  ت معلـم  یترب یدر مدرسه عال یحکومت اسالم یس مبانیتدر. 4

1360.  
  .1362-63 ،است در دانشگاه الزهرا، تهرانیعلم س یس مبانیتدر. 5
 ،، تهـران ید بهشـت یران در دانشگاه شهیا یاسالم يجمهور یاست خارجیس سیتدر. 6

64-1363.  
ن الملل وزارت امـور  یانه در دانشکده روابط بیدر خاورم یر انقالب اسالمیس تاثیتدر. 7

  .1379 ،خارجه، تهران
 ،ن الملل وزارت امور خارجه، تهـران یاست در دانشکده روابط بیعلم س یس مبانیتدر. 8

1384.  
ن الملل وزارت امور خارجه، یران دردانشکده روابط بیاست و حکومت در ایس سیتدر. 9

  .1384-85 ،تهران
 ،، تهـران ییک در دانشگاه عالمه طباطبـا یو استراتژ یاسینار مسائل سیس سمیتدر. 10
85-1384.  
  . 1385  ، تهران،یاست در دانشگاه عالمه طباطبائیعلم س یس مبانیتدر. 11
در  یاسـالم  يه تـا دوران جمهـور  یران و اروپا، از آغاز سلسله صفویس روابط ایتدر. 12

  . 1385ن الملل وزارت امورخارجه، تهران یدانشکده روابط ب
 1320ور یسلسله قاجار تـا شـهر  س یران، از تاسیا ینار تحوالت خارجیس سمیتدر. 13

  .1385ت معلم، تهران، یدر دانشگاه ترب
  . 1385-86تهران،   ت معلم،یمعاصر در دانشگاه ترب يس مسائل استراتژیتدر. 14
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مه دوم قـرن نـوزدهم در دانشـگاه عالمـه     یغرب، از ن یاسینار تفکر سیس سمیتدر. 15
  . 1385-86  ، تهران،یطباطبائ

  . 1386ت معلم، تهران، یستم در دانشگاه تربیدر قرن ب یاسیشه سیس اندیتدر. 16
  . 1386تهران،   ،یاست در دانشگاه عالمه طباطبائیعلم س یس مبانیتدر. 17
هاي بزرگ در دانشگاه تربیـت معلـم،   ها و قدرتتدریس استراتژي نظامی ابرقدرت. 18

  .1386-87 ،تهران
  .1387دانشگاه تربیت معلم، تهران،ن در تدریس سمینار روابط خارجی ایرا. 19
  .1387، حصاركشناسی عمومی در دانشگاه تربیت معلم، تدریس مبانی جامعه. 20
  .1387، حصاركدر دانشگاه تربیت معلم، هاي سیاسی تطبیقی تدریس نظام. 21
هاي سیاسی در قرن بیستم در دانشگاه عالمـه طباطبـایی، تهـران،    تدریس اندیشه. 22

1387.  
  .1387-88، حصاركهاي اسالمی معاصر در دانشگاه تربیت معلم، ریس جنبشتد. 23
  .1387-88، حصاركالملل در دانشگاه تربیت معلم، تدریس تاریخ روابط بین. 24
هاي بزرگ در دانشگاه تربیـت معلـم،   ها و قدرتتدریس استراتژي نظامی ابرقدرت. 25

  .1378ـ88تهران، 
  .1388در دانشگاه تربیت معلم ، حصارك ، تدریس زبان انگلیسی تخصصی . 26
در  1320تدریس سمینار تحوالت خارجی ایران از تاسـیس قاجاریـه تـا شـهریور     . 27

  .1388دانشگاه تربیت معلم ، تهران، 
در دانشگاه تربیت معلم، حصارك  1871تا  1945تدریس تاریخ روابط بین الملل از .28

، 1388.  
ها بعد از جنگ جهانی دوم در دانشگاه تربیت معلـم ،  تدریس مناطق نفوذ ابرقدرت .29

  .1388حصارك ، 
تدریس مطالعه تطبیقی نظام هاي بین المللی در دانشگاه تربیـت معلـم ، تهـران ،    . 30

1388.  
تدریس استراتژي ابرقدرت هـا و قـدرت هـاي بـزرگ در دانشـگاه تربیـت معلـم ،        . 31

  .1388-89حصارك، 
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ایاالت متحده در دانشـگاه تربیـت معلـم، حصـارك،      تدریس سیاست و حکومت در. 32
  .1388ـ89
تدریس مطالعه تطبیقی نظام هاي سیاسی بین المللی در دانشـگاه تربیـت معلـم ،    . 33

  .1388ـ89، تهران 
م،  تدریس استراتژي نظامی ابرقدرت ها و قدرت هاي بزرگ.34 در دانشگاه تربیت معل

  .١٣٨٩تھران، 
عمـومی در دانشـگاه آزاد اسـالمی، واحـد تهـران مرکـز،       تدریس حقوق بین الملل . 35

1389.  
تدریس سمینار افکار سیاسی غرب از نیمه دوم قـرن نـوزدهم در دانشـگاه تربیـت     . 36

  .1389-90معلم، تهران، 
انقالب اسالمی و بازتاب آن بر روابط بـین الملـل، دانشـگاه تربیـت معلـم، تهـران،       . 37

1390. 
  .1390دانشگاه تربیت معلم، تهران، سیاست خارجی آمریکا، . 38
  
 به انگلیسی: 
 

 1. International and Regional Security Regime, ECO College of 
Insurance, Allameh Tabataba'i University, Tehran, 2009. 
 
  2.International and Regional Security Regime,ECO College of 
Insurance. Allameh Tabataba'i University. Tehran.2009-2010. 

 
 3.Islamic Republic of Iran Foreign Policy, ECO College of 
Insurance, Allameh Tabataba'i University, Tehran, 2010-2011. 

 
4.Politics and Governance in Central Asia and Caucasus Area. 
ECO College of Insurance, Allameh Tabataba'i University, 
Tehran, 2010-2011. 
 
5.International and Regional Security Regime, ECO College of 
Insurance, Allameh Tabataba'i University, Tehran, 2011. 
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6. International Political Economy, ECO College of Insurance, 
Allameh Tabataba'i University, Tehran, 2011. 
 
7. Islamic Republic of Iran Foreign Policy, ECO College of 
Insurance, Allameh Tabataba'i University, Tehran,2011. 
 
8. Politics and Governance in Central Asia and Caucasus Area, 
ECO College of Insurance, Allameh Tabataba'i University, 
Tehran, 2011. 
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  پـژوهـشی) ج
  

  رساالت
  .1364، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، انقالب فرهنگی چین.  1  
، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین  وضع اسالمی و مسلمانان در چین.  2  
  ].آماده چاپ[ ،1365المللی، 
، تهران، پژوهشکده  واکاوي در ویژگی هاي شخصیتی و رفتاري ایرانیان.  3  

  ].در مرحله پژوهش[ مطالعات فرهنگی و اجتماعی ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري ، 
  

   مقاالت
،  ؛ رویکرد سیاسی هویت در ایران، » بحران هویت در ایران امروز« .  1  

، به اهتمام علی اکبر اجتماعی، فرهنگی و ادبی به هویت و بحران هویت در ایران
  .1383هران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، علیخانی، ت

نقد و ارزیابی کارنامه جالل آل احمد در مورد روش، غرب شناسی و « .  2  
، اندیشه سیاسی در جهان اسالم ، از فروپاي خالفت عثمانی، » روشنفکران ایرانی 

، ]آماده چاپ[هران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی ، ت
  .جلد سوم
، تهران، پژوهشکده »کارنامه اردشیر بابکاندین، اخالق و سیاست در « .  3  

  .1385مطالعات فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري ، 
، تهران پژوهشکده » اندیشه هاي سیاسی سید عبدالرحمن کواکبی« .  4  

  .1386علوم ، تحقیقات و فناوري،  مطالعات فرهنگی و اجتماعی ، وزارت
، تهران پژوهشکده مطالعات » نامه تنسر به گشنسباخالق سیاسی در « .  5  

  .1386فرهنگی و اجتماعی 
، تهـران پژوهشـکده   »  زنـد بهمـن یسـن   خرد، دین، اخالق و دادگري در « .  6  

  .1386مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 
، »فرمان کـورش کبیـر دربـاره حقـوق بشـر     تحلیل مفاهیم و ارزیابی متن « .  7  

  .1386تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ، 
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ــی    « .  8   ــومی در دوره هخامنش ــی و ق ــاي دین ــت ه ــاه اقلی ــران ، » جایگ ، ته
  .1386پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ، 

ــی    « .  9   ــردم در دوره هخامنش ــاي م ــوق و آزادي ه ــابی حق ــران، » ارزی ، ته
  .1386هشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ، پژو
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  داوري آثار علمی) د
  

  کتب و رساالت
داوران و  يهـا  ینقـد و بررسـ   ینیکتـب و رسـاالت، بـازب    یمل نقد و بررساشاین موارد 

متون و کتب  یبررس يشورا«  یاسیشرکت در جلسات گروه در چارچوب گروه علوم س
  : می باشد )يفناور قات ویوزارت علوم ، تحق( » یعلوم انسان

د و ینت امور اسـات و، قم، معایبر انقالب اسالم ينظر يافت هایره، یعبدالوهاب فرات . 1
  .صفحه 364، 1377، یدروس معارف اسالم

، 1377، تهـران، نشـرمرکز،   ران معاصـر یاو توسعه در  یتجدد طلبنژاد،  یغن یموس . 2
  .صفحه 200

 شهیاند ی، تهران، موسسه  فرهنگتوسعهن، حکومت و یتد، یجانیمحمدجواد الر .3
  .صفحه 450،  1377معاصر، 

، 1378، تهـران، طـرح نـو،    یشه در دام خودکـامگ ین و اندیآئ،  ید محمد خاتمیس . 4
  .صفحه 462

، چـاپ   1372، یخـوارزم  ،، تهـران در اسالم معاصـر  یاسیشه سیاندت ، ید عنایحم . 5
  .صفحه 356سوم، 

رسـا ،   ی، تهـران، موسسـه خـدمات فرهنگـ     و حکومـت  نی، دسندگانیاز نو یجمع . 6
  .صفحه 602، 1378

 456، 1378طرح نـو ،   ، تهران،رانیعه در ایش یاسیتحول گفتمان سور، یله کدیجم .7
  .صفحه

 256،  1380، تهران ، سـمت،   رانیدر اسالم و ا یاسیس يشه هایاند، يحاتم قادر . 8
  .صفحه

، تهران ، نشر دادگسـتر،   رانیا یاسالم يجمهور یاست خارجیس، يمنوچهر محمد . 9
  .صفحه 208، 1377

، يمهرآباد یعی، ترجمه محمد رفیاسیس يها يولوژئدیبر ا يدرآمدوود،  یاندروه . 10
  صفحه  600، 1379،  ین المللیو ب یاسیتهران ، دفتر مطالعات س
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 1383نشر قومس، ، تهران ، در غرب یاسیس يشه هایخ اندیتار، يابوالقاسم طاهر . 11
  .صفحه 296، 

، تهـران ، نشـر نگـاه     رانیـ ه انحطـاط ا یـ بر نظر يباچه اید،  یاطبائبد جواد طیس . 12
  .صفحه 564،  1380معاصر ، 

 یاسـ یس يشه هـا یاند ؛ستمیدر قرن ب یاسیس يشه هایخ اندیتاره ، یرین بشیحس . 13
  .صفحه 330، 1375 ،ی، تهران ، نشر ن یستیسمارک
 سـم و محافظـه  یبرالیل ؛ستمیدر قرن ب یاسیس يشه هایخ اندیتاره ، یریبشن یحس . 14
  .صفحه 323،  1380،  ی، تهران ، نشر نيکار
، تهران ، نشر قومس،  در شرق باستان یاسیس يشه هایتحول اند،  ییفرهنگ رجا . 15

  .صفحه 225، 1372
نسـخه  [، تهـران ،  در اسـالم  یاسـ یو رفتـار س  یپلماسـ ید، ياحمد دوست محمـد  . 16

  .صفحه 361،  ]سیدستنو
  .صفحه 477، 1377؟ تهران ، روزنه ، میما چگونه ماشدبا کالم ، یصادق ز . 17
 ، نظـام ) اعضاي هیات علمی دانشگاه پیام نور ( علی محمد شریفی و اسماعیل دلیر. 18

. معلـم ، جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه تربیـت   انتخاباتی مجلس شوراي اسالمی ایران
1388.  

، پژوهشـکده مطالعـات    اقتـدار گرایـی ایرانـی در عهـد قاجـار     محمود سریع القلم، . 19
  .1389فرهنگی و اجتماعی، 

، جشنواره بین المللی فارابی، لئو اشتراس و فلسفه سیاسی اسالمیمحسن رضوانی، . 20
1389.  

 يمطالعه مـورد : یدر عدالت آموزش يو نابرابر يبرابر نینسبت ب ان،یمحسن صبور. 21
  .1390 ،یفاراب یالملل نی، جشنواره ب)سمپاد( درخشان ياستعداد ها پرورش سازمان

  
  :مقاالت
ت ، ترجمـه  یـ د عنایـ ، نوشـته حم در اسـالم معاصـر   یاسـ یشـه س یاندنقد «  . 1  
 )یمتون و کتب علوم انسان یبررس يشورا( ، ینقد نامه علوم انسان، ین خرمشاهیبهاءالد

  .1382، یو مطالعات فرهنگ ی، تهران ، پژوهشگاه علوم انسان
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وود، ترجمـه   ی، نوشـته انـدروه  » یاسیس يها يدئولوژیبر ا يدرآمد نقد « . 2  
متـون و کتـب علـوم     یبررسـ  يشـورا ( ، ینقد نامه علوم انسان، يمهرآباد یعیمحمد رف

  .1382،  یو مطالعات فرهنگ ی، تهران، پژوهشگاه علوم انسان) یانسان
 یاسـ یشـه س یاندنوشته محمد منصور نـژاد،  » ینیامام خم یاسیشه سیاند«  . 3  

پژوهشـگاه فرهنـگ و مطالعـات    تهـران،  ، یخالفـت عثمـان   یدر جهان اسالم، از فروپاش
  .، جلد اول 1384،  یجهاد دانشگاه یاجتماع

شـه  یاند، محمد منصور نژاد، نوشته » ید جواد طباطبائیس یاسیشه سیاند«  . 4  
لعـات  او مط ی، پژوهشـگاه فرهنگـ   یخالفت عثمان یدر جهان اسالم، از فروپاش یاسیس

  .، جلد سوم ]اده چاپآم[، تهران  یجهاد دانشگاه یاجتماع
 پـژوهش حقـوق و  ، فصـلنامه  » جامعه مدنی بـه مثابـه قـرارداد اجتمـاعی    « . 5         
  .1386بایی، ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباط سیاست

، پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و    » خاستگاه شهریاري در متون زردشـتی  « . 6       
  .1387اجتماعی ، 

جایگاه سیاسی شهریاران بر اساس سـنگ نوشـته هـاي عصـر هخامنشـی و      « . 7       
  .1387، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، » ساسانی 

، پژوهشـکده  » بررسی ویژگی ها، کارکرد ها و رفتار هـاي شـهریاران کیـانی   « .  8      
  .1387مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 

بررسی چگونگی شکل گیري و استمرار قوانین و حقوق سیاسـی و اجتمـاعی   « . 9      
  .1387، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، » در دوره هخامنشی

 مجلـه بـین المللـی علـوم انسـانی     ، »هوم توحید در اسالم و آئـین سـیک  مف« . 10      
  .1390، دانشگاه تربیت مدرس، )به زبان انگلیسی(  جمهوري اسالمی ایران

سنجش الگوي نظري هابرمـاس بـر اسـاس نسـبت اخـالق و جمهوریـت در       «. 11      
انی و ، پژوهشـگاه علـوم انسـ   فصلنامه پـژوهش سیاسـت نظـري   ، »اندیشه سیاسی کانت

  .1390مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، 
، فصـلنامه راهبـرد   »جهانی سازي و فرهنگ در اندیشه هاي متفکـران عـرب  «. 12      

  .1390فرهنگ، مرکز مطالعات راهبردي، 
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، فصـلنامه راهبـرد فرهنـگ،    »جنگ نرم و سناریوهاي آینده انقالب اسـالمی «. 13      
  .1390مرکز مطالعات راهبردي، 

  
  :مجالت

، تهران ، پژوهشـگاه  ) یمتون و کتب علوم انسان یبررس يشورا( ،  ینامه علوم انسان . 1
  .1379ز ی، پائ3، شماره  یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان

ک، یقـات اسـتراتژ  ی، تهـران، مرکـز تحق  ) ک یات اسـتراتژ قیه مرکز تحقینشر( راهبرد .2
ـ ا يبـرا  یپژوهشـ  ــ  ین درجه علمییدر مورد تع یابیارز .41و  40، 37 يشماره ها ن ی

  .1385،  يقات و فناوریوزارت علوم، تحق یور پژوهشمه ، به درخواست اداره کل اینشر
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  ییدانشجو يرساله ها) هـ 
  

  ییدانشجو يان نامه هایاستاد راهنما، مشاور و داور پا
  

  ت معلمیدانشگاه ترب. الف 
  

 ی، کارشناسـ  1376ران پس از خرداد یدر ا یاسیتوسعه سمهر نوش راهبر،  . 1  
  .28/6/85ارشد ، 
 ،ارشـد  ی، کارشناسـ انـه  ینقش اروپـا در رونـد صـلح خاورم   ، ید کشکولیحم . 2  

15/12/85.  
ـ ا یاسـالم  يجمهور ییاست تنش زدایبازتاب س،  یخدا مراد شجاع . 3   ـ ی  رران ب

  .7/8/85ارشد،  ی، کارشناس)1376 – 1384(عربستان
، ت در عصـر اطالعـات  یـ تمـان مسـلط و مسـاله هو   فگران ، یا، یعبدهللا همت . 4  
  .14/8/85ارشد،  یکارشناس
ارشـد،   ی، کارشناس )دوره اصالحات( رانیقدرت و دانش در امژگان شمس،  . 5  

3/11/85.  
ـ ا يبر توسعه اقتصـاد  یاسینقش نظام س یبررس، یز عباسیپرو . 6    ران پـس از ی

  .14/12/85ارشد،  ی، کارشناس رانیانقالب ا يرویپ
ارشد،  ی، کارشناس فرصت ها و چالشها ؛عراق یت ارضیتمام، يدیزیحسن با . 7  

25/6/86.  
 رانیـ در ا يمفهوم قدرت در گفتمـان روشـنفکر   یبررسعباس سهراب زاده،  . 8  

  .25/6/86،  ، کارشناسی ارشدیبعد از انقالب اسالم
مدرن و پست مـدرن   یاسیس يشه هایقدرت در اند یبررسن ، یحامد چاوش . 9  

  .8/7/86،  ،کارشناسی ارشد)د بر هابر و فوکویبا تاک( 
 يآرا یبررســ( ا امتنــاعیــامکــان  ؛ینــید يروشــنفکروب ســرو انــداوم، یــا . 10  
  .24/7/86ارشد،  ی، کارشناس) انیملک یم سروش و مصطفیعبدالکر
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، کارشناسی ارشـد،  ؛ تقابل یا تعاملپوپولیسم و دمکراسیمحمد میرآزادي،  . 11  
30/11/1386 .  

، اهللا و حمــاساي دو جنــبش حــزببررســی مقایســهاصــغر اصــنعی، علــی .12  
  . 8/12/1386کارشناسی ارشد، 

هاي گوناگون از اندیشۀ شریعتی منازعۀ سیاسی و قرائتزاده، متین حقیقت. 13
  .8/12/1386، کارشناسی ارشد، )رهیافت پدیدارشناسانه(پس از انقالب 

ــري، . 14 ــدي جعفــ ــالف  مهــ ــق و مخــ ــانیون موافــ ــی آراي روحــ بررســ
  .10/4/1387 کارشناسی ارشد،،مشروطیت
تحقـق اهـداف انقـالب مشـروطه     بررسی عوامل عدمالسادات حسینی، مریم. 15

  .31/4/1387، کارشناسی ارشد، )1330-1324(
اسی ، کارشنموانع ساختاري گذار به دمکراسی در خاورمیانهروز، متین انجم. 16

  .19/4/1387ارشد، 
،  جهانی شـدن و رشـد بنیـادگرایی اسـالمی در خاورمیانـه     سمانه بایرامی، . 17

  .1387/ 11 /  12کارشناسی ارشد، 
هاي هانا آرنت و آیزیـا  بررسی تطبیقی مفهوم آزادي در اندیشهسارا ویسی، . 18

  .1387 5/12 ، کارشناسی ارشد،برلین
 یسـه تطبیقـی سیاسـت در مدرنیسـم و    بررسـی و مقا محمدحسین عباسی، . 19

  .1387/   12/   20، کارشناسی ارشد،  پست مدرنیسم
کارشناسی ،، تاثیر جهانی شدن برسیاست خارجی کشور هامحبوبه حاتم پور. 20

  .2/2/1388ارشد،
کارشناسـی  ،، تاثیر جهانی شدن بر گفتمـان جهـان اسـالم   هاشم ساتیاروند . 21

  .8/8/1388 ارشد،
 نگــرش رویکــرد پساســاختارگرایی بــه سیاســت فرهنگــیقاســمی،  نحســ. 22

  .4/11/1388 کارشناسی ارشد،،جمهوري اسالمی ایران
 بین دوره هـاي بررسی مقایسه اي سیاست خارجی ایران فرشاد پور نظري، . 23

  .1/12/1388 کارشناسی ارشد،،1376-1388
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، قاجاریــه، اندیشــه سیاســی شــیعه در دوران صــفویه و محســن رحمانیــان. 24
  .6/11/1388کارشناسی ارشد،

 امکان سنجی اجماع دمکراتیک گفتمان هاي دینی در فلسفهطیبه دومانلو، . 25
  .12/12/1388کارشناسی ارشد، سیاسی جان رالز،

 دولت هـاي ناکـام و تروریسـم نـوین، بررسـی حرکـت هـاي       سمیه مروتی، . 26
  .12/12/1388، شناسی ارشد، کار)1991 -2008( تروریستی در پاکستان و افغانستان

ـ ) آیپک(عمومی آمریکاو اسرائیل  -تاثیر کمیته سیاسیساناز تابع افشار، . 27  هب
ــا عــراق درســال  عنــوان بزرگتــرین گــروه فشــار   ــه جنــگ ب در ســوق دادن آمریکــا ب

  .26/11/1389 کارشناسی ارشد،،2003
سـی  کارشناسیاست خاورمیانه اي ترکیه پس از جنگ سـرد، سمیرا قویدل، . 28

  .26/11/1389 ارشد،
سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانـه پـس از سـال    روح اهللا سهرابی نیک، . 29

  .15/4/1390، کارشناسی ارشد، 2008
بررسی نظریه اجماع همپوشان در فلسفه سیاسی جـان رالـز و   زهرا شرعی، . 30

  .15/4/1390، کارشناسی ارشد، کاربرد آن در اتحادیه اروپایی
هاي اندیشـمندان معاصـر مسـلمان دربـاره      بررسی دیدگاهمصطفی یزدانی، . 31

  .1/3/1391، کارشناسی ارشد، جایگاه جامعه مدنی در حکومت دینی
  
  

  ییدانشگاه عالمه طباطبا. ب 
  

ران یسه ایمقا( سم یو سکوالر یاسیشه ستقابل اندیخوشخو،  يل صمدیجل – 1  
  .13/6/86ارشد،  ی، کارشناس)و فرانسه 

2. Mariam Shafa, " From historical Facts to Geo- Political 
Realities : Relation between Turkey and Armenia " , ECO 
College of Insurance, Tehran, 2010. 
3. Ahmad Soltani Nejad , " Sociological Causes of Colourful 
Revolutions in Central Asia and Caucasus: A Case Study of 
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Georgia and Kyrgyzstan" , ECO College of Insurance , Tehran , 
2010.  
4. Javad Khansari, Islamic Fundamentalism in Uzbekistan: 
Possibility or Paranoia, Eco College of Insurance, Tehran, 
2011. 
5. Fatemeh Mohtasham Seyfi, Assessing Political Stability and 
Instability in Central Asia and Caucasus; Case Study: 
Azerbaijan and Kyrgyzstan, Eco College of Insurance, Tehran, 
2012. 

  
  

  ن المللیدانشکده روابط ب .ج 
  

 در قبـال  ییه اروپـا یـ اتحادن و یچـ  یاسـت خـارج  یسمحسن درخشان پور،  . 1  
  .19/4/86ارشد،  ی، کارشناسانه پس از جنگ سردیخاورم

  جنبش مشروطه يریا در شکل گیتانینقش بر یابی، ارزل پورین اسماعینازن . 2  
  .12/4/87 کارشناسی ارشد،، رانیمردم ا یخواه

معاصـر،  تحلیل گفتمانی نظـام هـاي بـین المللـی      علیرضا اسماعیل مازگري، .3         
ایـاالت متحـده آمریکـا و    : دمکراسـی و اسـالم سیاسـی، مطالعـه مـوردي      تقابل لیبرال

  .14/12/1387 ،کارشناسی ارشدایران، جمهوري اسالمی
  
  
  دانشگاه تربیت مدرس. د
  
مطالعه موردي رالز : ، خویشتن داري معرفتی در مواجهه با تکثرجواد حیدري. 1          

  .1390/ 3/ 18 ،دکتري ،و نیگل
سـنجش الگـوي نظـري هابرمـاس بـر اسـاس نسـبت اخـالق و         ج رنجبر، ایر. 2

  .23/6/1390، دکتري، جمهوریت در اندیشه سیاسی کانت
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  یــفهرست آثار فارس
  

  کتاب ها) الف
  

  .1355، یدفتر نشر فرهنگ اسالم تهران، صفحه، 32، )منظومه( بیقصه شع .1
دفتـر نشـر فرهنـگ    تهـران،  صـفحه،   104، )منظومـه ( انیوار در شب فرعون یموس .2

 .1357، یاسالم
 .1360، یاسالم تهران، دفتر نشر فرهنگصفحه،  206، کودتا و ضد کودتا .3
 تهـران،  صـفحه،  184+ 16، »اسـت یفلسفه س« در باب  یی، گفتارهايعدالت و آزاد .4

 .1376شه معاصر، ینشر اند
پژوهشـگاه علـوم   تهـران،  صـفحه،   150، هابزوالك یاسیدر فلسفه س يه آزادینظر  .5

 .1377، یو مطالعات فرهنگ یانسان
د، یـ انتشـارات بوسـتان توح   تهـران،  صـفحه،  168، )سفرنامه( منیا يدر واد يزائر .6

1378. 
 اخـالق  فلسـفه  و يفلسـفه نظـر  در گسـتره   یاسـ یشه سیکانت؛ اند یاسیفلسفه س .7

 .1386، چاپ دوم 1384نشر نگاه معاصر، تهران، صفحه،  560، )يرساله دکتر(
د یس يران در دولت جناب آقایا یاسالم يجمهور یاست خارجیگزارش عملکرد س  .8

صـفحه،   211، 1384، تهران، وزارت امـور خارجـه،   )1376-1384(، یمحمد خاتم
 .]يراستاریح و ویل، تنقیتکم[، یقطع خشت
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  *ترجمه ها) ب

  
تهـران،  ، »اسـت یفلسـفه س «در باب  یی؛ گفتارهايعدالت و آزاد، يمحمود یدعلیس. 1

  . 1376شه معاصر، ینشر اند
، تهـران، پژوهشـگاه   هـابز والك  یاسیدر فلسفه س يآزاد هینظر، يمحمود یدعلیس. 2

  .1377، یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان
در  یخیک متن تـار یل و نقد ی، تحل یجدال اخالق و قدرت؛ بازخوان«بور،  ین ینالیر. 3

  . 1377، تهران ، »استیباب انسان و س
 گسـتره و هـدف    ،یقیدر باب سرچشمه حق يرساله دوم حکومت؛ مقاله اجان الك، . 4

  . 1378 ، تهران)اول، دوم و سوم يفصل ها(  ،یحکومت مدن
؛ از منظـر  یمعضالت مفهـوم  یون و برخیزاسیانردمک  درباره دولت،»  دانل، او د مویگ. 5

  .1384 تهران ،» ستیبه چند کشور پسا کمون یهمراه با نگاه ن،یالت يکایآمر
  .]در دست ترجمه[، تهران آتالنتیس جدیدفرانسیس بیکن، . 6
  

                                                
  .این متون از زبان انگلیسی ترجمه شده است *
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  االتــقـم) ج
  

، تهـران، دفتـر مطالعـات    2نار یگزارش سـم ، » نیچ یدر انقالب فرهنگ يریس«  .1
 .1363، ین المللیو ب یاسیس

کشـنبه  ی، هـان یروزنامـه ک ، » نیچ یبر کتاب انقالب فرهنگ یادداشتیپاسخ به «  .2
 .12780، شماره 1365ر یت 15

، 37، شماره شهیهان اندیک، »توماس هابز یاسیدر فلسفه س يل عوامل آزادیتحل«  .3
 .1370ور یمرداد و شهر

مجله ، »و اخالق یاسیدر حوزه فلسفه س یطرفیب ين هایدکتر یابیل و ارزیتحل«  .4
 .1370ز یی، سال پنجم، پا3، شماره یاست خارجیس

، یهـان فرهنگـ  یک، »ل عوامل مکتوب جـان الك در بـاب تسـاهل و مـدارا    یتحل«  .5
 .1370، سال هشتم، اسفند 9شماره 

، 6شماره ، یهان فرهنگیک، »جان رالز» عدالت يتئور« در  يشئون آزاد یابیارز«  .6
 .1370سال هشتم، آذر 

، یهان فرهنگیک، »معاصر یاسیو تساهل مثبت در حوزه فلسفه س یتساهل منف«  .7
 .1372بهشت ی، سال دهم، ارد2 شماره

، سـال  10، شـماره  یهـان فرهنگـ  یک، »توماس هابز یاسیفلسفه س یارکان اصل«  .8
 .1372 يدهم، د

 .1372، سال دهم، بهمن 11، شماره یهان فرهنگیک، »یعیطب يو آزاد يآزاد«  .9
 .1372، سال دهم، اسفند 12، شماره یهان فرهنگیک ،» تیو امن یاسیس يآزاد«  .10
، سـال چهـارم،   15و  14، شـماره  نامـه فرهنـگ  ، »اسـت یت فلسـفه س یدر ماه«   .11

 .1373ز ییتابستان و پا
، شـماره  روزنامه اطالعـات  ،»ینیامام خم یاسیشه سیدر اند »وحدت« مفهوم «   .12

 .1374مرداد  22کشنبه ی، 20549
، »افالطـون و ارسـطو   یاسـ یدر فلسـفه س  یـی و واقـع گرا  یـی مواجهه آرمان گرا«  .13

، شـماره  1374 ي، سال دهـم، آذر و د 4و  3، شماره ياقتصاد _یاسیاطالعات س
 .99-100 یاپیپ
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، 130و  131، شـماره  یهان فرهنگـ یک، »كجان ال یاسیفلسفه س یارکان اصل«   .14
 .1375اسفند  –زدهم، آذر یسال س

، یاسـت خـارج  یمجلـه س ، »میعـدم تعهـد قـد    ید، تداوم منطقیعدم تعهد جد«  .15
 .1375زمستان ز و ی، سال دهم، پائ4و3شماره 

 .1376ز یی، سال اول، پا1، شماره نامه فلسفه، »الك يه آزادینظر«  .16
 يفصـلنامه شـورا  ( سـتان لگ، »سفر حج يادداشت هایمن؛ یا يدر واد يمسافر«  .17

ز یی، سـال دوم، پـا  3، شـماره  )یشـمال  يکایدر آمر یات فارسیگسترش زبان و ادب
1377. 

ا یـ  يتسامح؛ آر، »معاصر یاسیو تساهل مثبت در قلمرو فلسفه س یتساهل منف«  .18
 .1377، دفتر نخست، قم، نشر خرم، نه

مجموعه ( کتاب سروش، تهران، »جان الك در باب تساهل و مدارا يآرا یبررس«  .19
 .1378، )یغرب و غرب شناس،  5مقاالت 

، ه فرهنـگ نام، »یزالغامام محمد  یاسیشه سیه دولت در اندیکاوش عناصر نظر«  .20
، 22060 ي، شــماره هــاروزنامــه اطالعــات؛ 1378، ســال نهــم، 33و  32شـماره  
 .1379آذر  2و  1آبان،  30و  25،  22066و 22065، 22064

 روزنامـه ، »جنبش مدنی ایران و ضرورت دگرگونی اساسی در سیاست خـارجی «  .21
 .351، سال دوم ، شماره 1378اسفند  9دوشنبه ،  صبح امروز

ر یاصـالح تصـو  م گذشـته در ینـ کسـال و یدر یاسالمکنفرانسسازماناستیرنقش«  .22
، » مردمسـاالرانه  يو طـرح ارزشـها   یجاد مشارکت در امت اسـالم یجهان اسالم، ا

ران بر سازمان کنفرانس یا یاسالم ياست جمهوریمه اول دوره رین یابیش ارزیهما
، ین المللـ یو ب یاسی، تهران، دفتر مطالعات سیبلوچ یدرعلی، به اهتمام حیاسالم

1378. 
، ياقتصاد _ یاسیاطالعات س، »یاسیاست و فلسفه سیدر علم س یروش شناس«  .23

 .153-154 یاپی، شماره پ1379ر یشماره نهم و دهم، سال چهاردهم، خرداد و ت
 _ یاسـ یساطالعـات ، »یفارابهینه جماعیمدو یغربدیجد يهاینسبت دموکراس«  .24

-160یاپیـ پ، شـماره 1379يپـانزدهم، آذر و د وچهارم، سالسوم، شمارهياقتصاد
159. 
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شه یژه اندی، و)یپژوهش _ یفصلنامه علم( فرهنگ، »استیاخالق و س ییهم آوا«  .25
 .1379ز و زمستان ییازدهم، پای، سال 27-28، شماره یاسیس
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-174 یاپیـ ، شـماره پ 1380شانزدهم، بهمن و اسفند شماره پنجم و ششم، سال 

 1ن، یفرورد 28،  22463و  22462، 22459 ي، روزنامه اطالعات، شماره ها173
 .1381بهشت یارد 3و 

، ياقتصـاد  _ یاسـ یاطالعـات س ، »کانـت  یاسـ یفلسفه س يادها و آموزه هایبن«   .27
 یاپیـ شـماره پ  ،1381ور یازدهم و دوازدهم، سال شانزدهم، مرداد و شهریشماره 

180-179. 
، »خواجه نظام الملـک  یاسیشه سیدر اند یرانیو خرد ا یسنت اسالم ییهم نوا«  .28

 .1381ز یی، سال دوازدهم، پا45، شماره نامه فرهنگ
        ي؛ بـا آزاد )1( يجـان رالـز بـه مناسـبت درگذشـت و      يشه هـا یبر اند يمرور«  .29

 .788، شماره 1381آذر  18، دوشنبه ات نویروزنامه ح، »توان قمار کرد ینم
؛ اول خوراك، بعد )2( يجان رالز به مناسبت درگذشت و يشه هایبر اند يمرور«  .30

 .790، شماره 1381آذر  20، چهارشنبه ات نویروزنامه ح، »يآزاد
، 1381بهمـن   14، دوشـنبه  رانیروزنامه ا، »یبه نام شهروندان جهان يده ایپد«  .31

 .2379شماره 
، 27شـماره  ، آفتـاب ، » اد سیاست در فلسفه انتقادي کانتنسبت نهاد دین و نه«  .32

 .1382تیر  ،سال سوم
 31، سـه شـنبه   رانیـ روزنامه ا، »ست؟ جرأت دانستن داشته باشیچ يروشنگر«  .33

 .2528، شماره 1382ر یت
 1، چهارشـنبه  رانیـ روزنامه ا ،» يروشنگر ينظر يادهایست؟ بنیچ يروشنگر«  .34

 .2529، شماره 1382مرداد 
مرداد  2، پنج شنبه رانیروزنامه ا، »ين در عصر روشنگریست؟ دیچ يروشنگر«  .35

 .2530، شماره 1382
، شـماره   آفتـاب ، » نقد قدرت و نقش فیلسوفان بر زمینه فلسفه سیاسی کانـت «  .36

 .1382، سال سوم ، مرداد و شهریور 28
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شماره ، 1382مهر  21، دوشنبه رانیروزنامه ا، »ییدار شدن از خواب جزم گرایب«  .37
2607. 

، مهر 26،شماره  نامه، » حقوق سیاسی و قانون اساسی در فلسفه انتقادي کانت«  .38
1382. 

، شـماره  1382مهـر   22، سـه شـنبه   رانیـ روزنامه ا، »ز از سئوالیلبر يکوزه ا«   .39
2608. 

، سـال  29، شـماره  آفتـاب ، » اطاعت و نافرمانی مدنی در فلسفه سیاسی کانـت «  .40
 .1382سوم، مهر

، 31، شماره  آفتاب،» کانت داوري فیلسوفانه: ، نظام جمهوري و اصالحاتانقالب«  .41
 .1382سال سوم، آذر 

، سـال دوم،   7و  6، شـماره  فرهنـگ مـردم  ، » رقص چوب ها در مشهد اردهال«  .42
 .1383مهر  20، دوشنبه روزنامه شرق .1382ز ییتابستان و پا

، ياقتصـاد  _ یاسـ یاطالعـات س ، »يو نظام جمهور یندگینما یدمکراس: کانت«  .43
 .195 – 196 یاپی، شماره پ1382 يشماره سوم و چهارم، سال هجدهم، آذر و د

ـ ا، »کانت ياست در فلسفه انتقادیخرد، اخالق و س ییهمنوا«  .44 ، 1381 ران سـال ی
 .]1382زمستان [ران، یا یمطبوعات _ یشماره پنجم، تهران، موسسه فرهنگ

، شماره پنجم، تهران، موسسـه  1381 سالران ی، ا» ران امروزیت در ایبحران هو«  .45
 .]1382زمستان [ران، یا یمطبوعات _ یفرهنگ

دفتـر  ( ، زن در عرصـه اجتمـاع  ، »زنان، شهروندان منفعل: کانت  یاسیفلسفه س«  .46
 .1382تون، ی، تهران، برگ زیمی، به کوشش اکرم قد)اول

ق سیاسی زنان ، شهروندان منفعل؛ قرائت شگفت انگیز کانت از شخصیت و حقو«  .47
 .1382، سال چهارم ، اسفند  33، شماره  آفتاب، » زنان به مثابه جنس دوم

، »ینیخم... ت ایآ یاسینه از متون سیل چند گزیک، خرد و اخالق؛ تأویهرمنوت«  .48
، قم، موسسه ؛ اخالق، عرفان و جامعهیعرفان _ یاخالق يشه هایو اند ینیامام خم

 .جلد دهم، 1382، ینیم و نشر آثار امام خمیتنظ
، سـال  34، شـماره  آفتـاب ، » اپوزیسیون مدنی جنبش اصالح طلبانه ملت ایران«  .49

 .1383چهارم، فروردین و اردیبهشت 
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 .1383، سال چهارم ، خرداد  35، شماره  آفتاب، » حقوق بشر ؛ رفتار با انسان«  .50
، سـال اول، بهـار   1، شـماره جامعهاقتصـادو ، »یاسـ یفلسـفه س  ییجان رالز ونوزا«  .51

1383. 
 .1383، سال اول ، آذر 2، شماره  آئین ،» وشنگري ، نقادي و نوگراییر«  .52
، »پدرسـاالرانه  ی، رد خودکـامگ ياز آزاد يکانـت؛ جانبـدار   یاسـ یسم سیبرالیل«  .53

 .1384مرداد  18، سه شنبه روزنامه شرق
، بازرگـان ؛راه پـاك  ، » نسبت میان دین و سیاست در اندیشـه مهـدي بازرگـان   «  .54

، تهران ، ) مقاالت همایش علمی ـ فرهنگی بزرگداشت مهندس بازرگان مجموعه (
 .1384کویر ، 

ــز « .55 ــدگی و آراي جــان رال ــه زن ــپوی ؛نگــاهی ب روزنامــه ، »ده راه اخــالق و آزادين
 . 190، شماره 1385آذر  29، چهارشنبه کارگزاران

 مظهـر اندیشـه هـاي انسـانی در روزگـار مـا،       ؛نگاهی به زندگی و آراي جان رالز« .56
 . 192، شماره 1385دي  2، شنبه روزنامه کارگزاران

 . 1385، شماره چهارم، مهرماه آئین،    »آل احمد و تنگناهاي روش شناختی« .57
شـماره    ، آئـین » گسـتره غـرب شناسـی   آل احمد و فقر پشتوانه هاي نظري در « .58

 . 1385پنجم، دي 
 . 1385اسفند  ، شماره ششم، آئین ،»آل احمد، مشروطه، روشنفکري و دمکراسی« .59
ویـژه  ( پژوهش حقوق و سیاسـت » صلح پایدار کانت و بازتاب آن در جهان امروز« .60

بهار و تابسـتان   ،20دانشگاه عالمه طباطبائی ، شماره  ،)سیاست و روابط بین الملل
1385. 

مطالعات انتقادي در ، »گراییپیشرفت نوع انسان بر پایۀ غایت: فلسفه تاریخ کانت« .61
، ویراستار ضیاء موحد، تهران، مؤسسۀ سفه کانت، مجموعه مقاالت سمینار کانتفل

 .1386پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 
 

اسـفند   21، روزنامـه اعتمـاد ملـی   ، »چگونگی شکل گیري مجلـس دمکراتیـک  «  .62
1386. 
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اردیبهشـت   19،  روزنامـه اعتمـاد  ، »در ایـران  فراز و فرود گفتمـان دمکراتیـک  «  .63
1387. 

 نیفـرورد  20 ،یروزنامـه اعتمـاد ملـ    ،»رانیـ در ا یـی گفتمان عـوام گرا  یرگیچ«  .64
 .614، شماره 1387

 
خـرداد   20،  روزنامـه اعتمـاد ملـی   ، »انـد؟ » دمکـرات « آیا اصالح طلبان ایران «  .65

 .663، شماره 1387
 مجله دانشـکده ، »و حقوق اقلیت ها در دمکراسی لیبرال» خودکامگی اکثریت« « .66

 2،  شـماره  39، دوره )علمـی ـ پژوهشـی   ( دانشگاه تهـران حقوق و علوم سیاسی 
 .1388،تابستان

، شـمارة پـانزدهم،   آئـین ، »رابطه اخـالق و سیاسـت در فلسـفۀ انتقـادي کانـت     « .67
 .1387مرداد

، شـماره شـانزدهم،   آئـین ، »هـاي کـاربردي  هـا و ظرفیـت  قابلیـت : اخالق کانت« .68
 .1387مهر

، روزنامه اعتماد ملـی ، » شوارتر می سازدانتخاب اوباما تعامل ایران و آمریکا را د«  .69
 .754، شماره 1387مهر  13شنبه 

آیا زمان گفت و گو میان آمریکا و ایران فرارسـیده اسـت؟ ، جسـتاري پیرامـون     «  .70
، سـال  22، شـماره  صـنعت و توسـعه  ، » روابط انگلستان ، روسیه و آمریکا با ایران

 .1387سوم، آبان 
ماره 1387آذر  24، نامـه اعتمـاد ملـی   روز، »زنگ خطر فروپاشـی اخالقـی  «  .71 ، ش

٨١٣. 
اسـفند   20سه شـنبه  ، روزنامه اعتماد ملی، » توسعه و انقالب؛ دومفهوم متمایز«  .72

 .1202، شماره 1388شهریور  11، چهارشنبه روزنامه آرمان. 877، شماره 1387
 27، سـه شـنبه   روزنامه اعتمـاد ملـی  ، » یک کلمه؛ حکایت همچنان باقی است«  .73

 .882، شماره 1387اسفند 
، »چه باید کرد؟ چهارسالی که گذشت، انتجابات آینده و مطالبات طبقه متوسط«  .74

 .933، شماره 1388خرداد  11، دوشنبه روزنامه اعتماد ملی
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، روزنامه صداي عدالت، » معضل آرمان گرایی و واقع گرایی در سیاست خارجی«  .75
ــنبه   ــار شـ ــر 3چهـ ــماره 1388تیـ ــرد، 2204، شـ ــرور 17، خـ ، 1388دین فـ

www.kherad.info. 
بحران سیاسی ایران و نقش هاشمی رفسنجانی؛ جایگاه هاشـمی رفسـنجانی در   «  .76

، »محمد علی فروغی، احمد قوام و محمد مصدق: میان سیاستمداران دوران بحران
 .1221، شماره 1388مهر 4، شنبه  روزنامه آرمان

چرا اولویت حق بر خیر شـالوده آزادي و دمکراسـی اسـت؟، دربـاره چیسـتی و      «  .77
اولویت خیر بر « و » اولویت حق بر خیر« پیامد هاي اجتماعی ـ سیاسی دو آموزه  

 .1388، آذر و دي 25و  24، شماره  آیین، »در فلسفه سیاسی» حق
، اسـفند  1شـماره  ، سـال اول،  مهرنامـه ، » قانون اپوزیسیون ،اپوزیسیون قانونی «  .78

1388. 
، دیپلماسـی ایرانـی  ، »چگونگی کاهش میزان خطاپـذیري در سیاسـت خـارجی   «  .79

فـروردین   21شـنبه   روزنامه آرمـان . www.irdiplomacy.ir، 1389فروردین 
 .1305، شماره 1389

چرا گفت و گو همان مذاکره نیست؟ ، دمکراتیزاسـیون و موازنـه گفـت و گـو و     «  .80
 .1389، اردیبهشت 2، سال اول ، شماره مهرنامه، » مذاکره

حکایت ناتمام روشنفکري ، فرهنگ ایرانی و پروتستانتیسـم اسـالمی، بـازخوانی    «  .81
، نسیم بیداري، »دکتر علی شریعتی » از کجا آغاز کنیم؟« تحلیلی ـ انتقادي متن  

ــماره   ــال اول ، ش ــرداد7س ــریعتی   .1389،  خ ــی ش ــانی عل ــالع رس ــاه اط ، پایگ
www.shariati.org. 

 .1389 مرداد ، 4شماره   ، سال اول ،مهرنامه، » صلحی که کانت می گفت«  .82
، 33و 32، شماره آئین ،»فلسفه استقالل نهاد دین، دانش، هنر وادبیات از دولت«   .83

 .1389آبان 
« و » انسـان خـوب  « شهروندان خوب در دولتشر ارسطو، پیامد هاي دو مفهوم «  .84

، شـنبه  روزنامـه آرمـان  . 1389آبان  ،6، سال اول، شماره مهرنامه، »شهروند خوب
 .www.kherad.info ،1389آذر  1،خرد .1493، شماره 1389آذر 6
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 23، دیپلماسی ایرانـی ، »در روابط خارجی است» فعالسیاست « ایران نیازمند «  .85
 .1389آبان 

صیاد بی رحم و کبوتر صلح، جستاري در عرصه عمومی ونهـاد هـاي مـدنی بـه     «  .86
، 8شـماره ، سـال اول،  مهرنامـه ، »مثابه شالوده شـکل گیـري کـاروان آزادي غـزه    

 17،روزنامه فرهیختگان .www.kherad.info، 1389دي 20، خرد. 1389دي
 .، شماره  1390فروردین 

خاورمیانه در گذار به دمکراسی، درباره ماهیت جنبش هاي اخیـر خاورمیانـه از   «  .87
بهمــــــن  26، دیپلماســــــی ایرانــــــی، »منظــــــر پدیــــــدار شناســــــی

1389www.irdiplomacy.ir,. ــرد ــفند 1، خ . ,1389www.kherad.irاس
، یکشنبه شرقروزنامه . 1559، شماره 1379بهمن  27، چهارشنبه روزنامه آرمان

  .1389اسفند 8
، آئـین ، »جنبش هاي مدنی خاورمیانه ، برمـدار عقالنیـت، در طلـب دمکراسـی    «  .88

 .1390، فروردین 35و 34شماره 
، درباره روش تفسیري سید محمد حسـین  تفسیر المیزاندر » دورهرمنوتیکی« «  .89

 .1390، اردیبهشت 11، شماره مهرنامه، »طباطبایی در تفسیر المیزان 
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، 121، شـماره  یهان فرهنگـ یک، یو عباس ملک يمحمود یدعلی، سین لواسانیحس
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 .1382رماه یت ،www.chn.ir 22،یراث فرهنگیم يخبرگزار
 .1382مرداد  6، چهارشنبه يروزنامه همشهر، »همه جهان يبرا«  .5
، شـماره  فرهنگ و پژوهش، »یفلسف يف و ترجمه کتابهایت تألیاز وضع یگزارش«  .6
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 .)در دو بخش(، 1385ن ماه یفرورد 19و  17پنجشنبه و شنبه 
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 . 1386، تیر 4شماره 
شـهریور   20شـنبه  سـه ، روزنامـه اعتمـاد ملـی   ، »فقر فکري و مطالعاتی آل احمد« .16

1386. 
، سـال دوم، شـماره   آئـین ، »تقلیل و تبدیل مفاهیم در ادبیـات سیاسـی مشـروطه   « .17

 .1386هشتم، شهریور 
 .1386، سال دوم، مهر شهروند امروز، »جهان سیاه و سفید نداریم« .18
وگو با دکتر سیدعلی محمودي به انگیزه روز جهانی فلسفه، کانت بـه قرائـت   گفت« .19

 .4416، شماره 1386آبان  24، پنجشنبه ريهمشه، »ایرانی
 .1386آذر  27شنبه ، سهروزنامه اعتماد ملی، »شدناصالحات در تکاپوي عقالنی« .20
وگـو بـا دکتـر    ماکیاولی تهی از اخالق نیست، اخالق و سیاست در گفت» شهریار«« .21

 .1387اردیبهشت ، سال سوم، شهروند امروز، »سیدعلی محمودي
وگـو بـا دکتـر    انقالب لیبرالی، فلسفه سیاسی الك در گفـت  از حکومت انتخابی تا« .22

 .1387، تیر 54، سال سوم، شماره شهروند امروز، »سیدعلی محمودي
ائتالف منفعل، ائتالف فعال؛ ساختار ، موانع و شرایط شکل گیري دولت ائتالفـی،  «  .23

 .1387دي  21، شنبه روزنامه اعتماد ملی
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 8، پنجشـنبه   روزنامه فرهیختگان، »فروتنی ایرانیانتوکویل ، دمکراسی لیبرال و «  .24
 ) .دوره جدید ( 56، شماره 1388مرداد 

، »کانت و غنودن سیاست در سایه فلسفه اخالق؛ کدام سیاسـت؟ کـدام اخـالق؟    «  .25
، گـردآوري نیمـا کیـانی،    ) مجموعه مقاالت ، گفت وگو و ترجمه( ،  اخالق سیاسی

و مطالعـات فرهنگـی وزارت علـوم، تحقیقـات و     دفتر برنامه ریزي اجتماعی  ،تهران
 .1388فناوري، پاییز 

 .137، شماره 1388آبان  16، شنبه  روزنامه فرهیختگان، » علم؟ بحران؟ «  .26
، شـماره  1388آذر  10،  روزنامه جهان اقتصاد، » هنوز می توان اصالح طلب بود«  .27

4385. 
، سـال اول،  بیـداري نسـیم  ، » مافوق قـانون نیسـت   سدر حکومت قانون ، هیچک«  .28

 .1367، شماره 1389مرداد 10، یکشنبه روزنامه آرمان .1389، فروردین 5شماره 
 خردنامـه ، » آمیزه عـدالت و آزادي؛ دربـاره ترجمـه آثـار جـان رالـز بـه فارسـی        «  .29

 .1389، تیر 51، شماره همشهري، ویژه کتاب ، الف
ه سیاسـی جـان   مجسمه تساهل و مدارا، درباب نسبت دیـن و سیاسـت در فلسـف   «  .30

 .1389 ،مهرنامه، 5، سال اول، شمارهمهرنامه، »الك
ور خامه اي، فریدون مجلسـی و  انمیزگرد تحلیل ملی شدن صنعت نفت، باحضور «  .31

؛ چالش هاي اجراي یک قانون؛ از اقتصاد بدون نفت تا کودتـاي  سید علی محمودي
در (  ،1389اسـفند   24و 23، دوشنبه و سه شـنبه روزنامه تهران امروز، »خرداد 28

 ). دو بخش
میـز گـرد   ( ،»بهار مردم ساالري، چیستی، ماهیت وچشم انداز تحوالت خاورمیانه«  .32

با حضور حمیدرضا جالیی پور، محمد رضـا خـاتمی، هـادي خـانیکی، سـید       ،)آئین
، آیـین  صادق خرازي، محمد علی سبحانی، داوود فیرحـی و سـید علـی محمـودي،    

  .1390، فروردین 35و 34شماره
، »هرآنچه می توانیم از ماکیاولی بیاموزیم، زندگی، زمانه و اندیشه هاي ماکیـاولی «  .33

 .1390، خرداد 12، شماره مهرنامه
ــه  «  .34 ــداران در ترکی ــک دین ــت دمکراتی ــی ، دیپل» دول ــی ایران ــر  1،ماس ، 1390تی
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ــاره الکســی دو توکویــل و  «  .35 توکویــل از خودکــامگی اکثریــت واهمــه داشــت؛ درب
 .1390، مرداد 14، شماره مهرنامه، »هاي لیبرالیستی او اندیشه
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 .1391سالنامه شرق هاي اجتماعی،  در جنبش
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 .117، شماره 1379
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 .688، شماره 1380
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 .، سال دهم 200شماره 
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 ).در دو بخش. (1384اسفند ماه  28و  27کشنبه ی، شنبه و رانیروزنامه ا
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، روزنامه رسـالت ، »ساالري دینی در نهضت مشروطهمفهوم مردم«زاده، علی مجتبی .8
 .1386آذر  5دوشنبه 

  


