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)گرایش اندیشه سیاسی( در سال  خود را در رشته علوم سیاسی (.Ph.D) سید علی محمودی درجه دکتری

از پِژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اخذ کرد. نامبرده دوره کارشناسی ارشد را در رشته فلسفه  1831

او پیش از  گذرانید. 1831در دانشگاه یورک انگلستان در سال  )  (M.A. in Political Philosophyسیاسی

در دانشگاه اصفهان به پایان رسانده بود. او هم چنین  1833این، دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی را در سال 

های برقراری صلح و دیپلماسی پیشگیرانه در دانشگاه ملل ای آموزشی در موضوعدوره 1813در سال 

در اتریش گذرانید و دارای  (International Peace Academy) و آکادمی بین المللی صلح (Unitar) متحد

ها و گفت و گوی تمدن»در دوره آموزشی  1831دانشنامه علمی از این دو نهاد بین المللی است. او در سال 

ز درآمد که ا« المللی ها، و صلح و امنیت بینگفت و گو میان تمدن»به عضویت گروه کاری « مسائل جهانی

هم اکنون به  نامبرده. گردید برگزار تهران  و دانشگاه ملل متحد در (SIR) سوی دانشکده روابط بین الملل

های فلسفه سیاسی، علوم سیاسی و ، به تدریس درسروابط  بین الملل ۀکدعنوان عضو هیات علمی دانش

اخالق و دین است. او در فلسفۀ سیاسی،  ۀفلسف، ویاصلی پِژوهش های  ۀشناسی اشتغال دارد. گسترروش

هایی که از وی تاکنون علمی در داخل و خارج از ایران مشارکت داشته است. شمار کتابگوناگون همایش های 

ایی هگفتار،عدالت و آزادی های برخی از این آثار بدین قرار است:جلد می رسد. عنوان سیزدهانتشار یافته به 

ی در سیاسی کانت، اندیشه سیاس نظریه آزادی در فلسفه سیاسی هابز و الک؛ فلسفه سیاست؛در باب فلسفه 
، نقد اندیشه های چالش برانگیز و تاثیر گذار در ایران اندیشان ایرانینو ؛گستره فلسفه نظری و فلسفه اخالق

ی ، تأمالتکانت به روایت ایرانی ؛تأمالتی در اخالق سیاسی، دین و دموکراسی لیبرال ،درخشش های دموکراسی ؛معاصر
کنون تا .، جستارهایی در آزادی، اخالق و دموکراسیخرد سیاسی ؛فلسفی در باب اخالق، سیاست و صلح پایدار

 فلسفه کانت و من منظار هوبز و لوک، نظریه الحریه فی الفلسفه السیاسیه دو رساله از وی با عنوان های
ار یافته به زبان عربی در بیروت انتش الفلسفه النظریه و فلسفه االخالقالسیاسیه، الفکر السیاسی فی حلقی 

ه اسالمی، فلسف-های سیاسی ایرانیهای فلسفه سیاسی غرب، اندیشهاست. آثار دیگری از ایشان در موضوع

ای ه جلد آماده انتشار است. از نامبرده بیش از هشتاد مقاله در زمینه پنجهای ایرانشناسی، دراخالق و موضوع

ها فلسفه سیاسی، فلسفه اخالق، مسائل اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی به چاپ رسیده که شماری از آن

به زبان انگلیسی است. وی در ارائه مقاالتی در شماری از کتاب ها نیز مشارکت داشته است. او در حوزه 

ه انجام رسانیده که شماری از آن مطالعات ایرانشناسی، هشت طرح تحقیقاتی در ارتباط با ایران باستان ب

 انتقادی متن های پهلوی بر پایه اخالق، دین و سیاست است. -بازخوانی تحلیلی ها
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