ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ
اﺳﺘﺎدﯾﺎر
داﻧﺸﮑﺪه :داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮔﺮوه :ﮔﺮوه »ﻓﻠﺴﻔﻪ« و »ﮐﻼم«

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺳﺎل اﺧﺬ ﻣﺪرک

داﻧﺸﮕﺎه

رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

۱۳۷۰

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺤﺾ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

۱۳۷۵

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺤﺾ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ

۱۳۸۵

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺤﺾ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی )ره(

ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ

ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام
رﺳﻤﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ

ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎری
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

ﭘﺎﯾﻪ
۱۱

ﻣﻘﺎﻻت در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ
 .۱ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﻗﺮان و ﻋﺮﻓﺎن در ﻋﺒﺎدت ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺒﺎدت ﮔﻮﻧﻪ«،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ
ﻣﻼﺻﺪرا،ﺗﻬﺮان.۰۱ ۰۳ ۱۳۹۷،
 .۲ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،اﯾﺠﺎد ﺧﯿﺎل ﻣﻨﻔﺼﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ«،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻼﺻﺪرا،ﺗﻬﺮان.۰۱ ۰۳ ۱۳۹۶،
 .۳ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و ﻋﺪم ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻓﻠﺴﻔﯽ«،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ
ﻣﻼﺻﺪرا،ﺗﻬﺮان.۰۱ ۰۳ ۱۳۹۵،
 .۴ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،راﺑﻄﻪ ﻧﻈﻢ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ«،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻼﺻﺪرا،ﺗﻬﺮان.۰۱ ۰۳ ۱۳۹۴،
 .۵ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺻﻠﺢ«،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻼﺻﺪرا،ﺗﻬﺮان.۰۱ ۰۳ ۱۳۹۳،
 .۶ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ«،ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ،ﻗﻢ.۲۰ ۰۳ ۱۳۹۰،
 .۷ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ در اﺧﻼق ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ«،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻼﺻﺪرا،ﺗﻬﺮان.۰۱ ۰۳ ۱۳۹۰،
 .۸ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ«،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ،ﻗﻢ.۱۵ ۱۰ ۱۳۸۹،
 .۹ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ روح اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ«،ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮی،ﺗﻬﺮان.۱۰ ۰۴ ۱۳۸۵،

ﻣﻘﺎﻻت در ﻧﺸﺮﯾﺎت
 .۱ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﮐﺘﺎب وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ و ﻏﺎﯾﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ :ﻧﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻧﻪ درﻣﺎن«،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺘﻮن و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ،ﻣﺠﻠﺪ ،۵۹ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۷۷ - ۱۰۰ﻣﻬﺮ .۱۳۹۷

 .۲ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﯾﺰر و ﻣﻼﺣﻈﺎت وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﺑﺮ آن«،ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ،ﻣﺠﻠﺪ ،۱۲ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت - ۴۴
،۲۳زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۸۶
 .۳ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،ﺗﺠﺮد و ﻓﻮق ﺗﺠﺮد )ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ از ﻣﻨﻈﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻣﻼﺻﺪرا(«،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﯿﻦ،ﻣﺠﻠﺪ
،۳۷ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۹۳ - ۱۱۸زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۸۶
 .۴ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ و ﺳﻌﯿﺪه ﮐﻮﮐﺐ»،آﯾﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟«،ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ،ﻣﺠﻠﺪ ،۵۴ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت – ۹۸
،۸۲زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۸۳
 .۵ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻘﻞ اﻟﻬﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ«،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﯿﻦ،ﻣﺠﻠﺪ ،۱۶ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۵۷ – ۹۷زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۸۱
 .۶ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﯿﻮان ﮐﺎرﮔﺮ :ﻇﻬﻮرﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺖ«،ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ،ﻣﺠﻠﺪ ،۴ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت -۷۲
،۸۴زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۸۱
 .۷ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،اﺻﻞ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﮑﯽ :ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺿﻮح در ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﭘﯿﺮس«،ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ،ﻣﺠﻠﺪ ،۴۶ﺷﻤﺎره
ﺻﻔﺤﺎت ،۲۳ - ۴۱ﭘﺎﺰ و زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۹۷
 .۸ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،وﺟﻮد ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ«،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﯿﻦ،ﻣﺠﻠﺪ ،۲۳ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۳۳ – ۱۴۹ﭘﺎﺰ و زﻣﺴﺘﺎن .۱۳۸۴
 .۹ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،وﺟﻮه ﻋﻘﻞ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ آن در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ«،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﯿﻦ،ﻣﺠﻠﺪ
،۱۵ﺷﻤﺎره ،۶۰ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۹۷ - ۱۱۹ﭘﺎﺰ .۱۳۹۲
 .۱۰ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،از ﺟﺴﻤﺎﻧﯿﺖ ﺗﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آرای ﻣﻼﺻﺪرا و اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺣﺪوث ﻧﻔﺲ«،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺘﯿﻦ،ﻣﺠﻠﺪ ،۴۸ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۶۷ – ۹۲ﭘﺎﺰ .۱۳۸۹
 .۱۱ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﮑﻮت در آرای وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ«،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﯿﻦ،ﻣﺠﻠﺪ
،۳۲ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۰۷ – ۱۳۵ﭘﺎﺰ .۱۳۸۵
 .۱۲ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻓﻼﻃﻮن«،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﯿﻦ،ﻣﺠﻠﺪ ،۲۰ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۹۱ – ۱۲۳ﭘﺎﺰ .۱۳۸۴
 .۱۳ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ و ﺳﻌﯿﺪه ﮐﻮﮐﺐ»،ﺷﯿﻮه دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺳﻘﺮاط در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻨﺪاری و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﻋﻘﯿﺪه ﭘﯿﺮس«،ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ،ﻣﺠﻠﺪ ،۴۵ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۵۵ - ۷۴ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .۱۳۹۶
 .۱۴ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ«،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﯿﻦ،ﻣﺠﻠﺪ
،۵۴ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۶۷ – ۸۹ﺑﻬﺎر .۱۳۹۱
 .۱۵ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،ﺻﺎدر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ«،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﯿﻦ،ﻣﺠﻠﺪ ،۴۲ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۱۱۱ – ۱۳۸ﺑﻬﺎر
.۱۳۸۸
 .۱۶ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،ﻓﻠﺴﻔﻪ و آﯾﻨﺪه«،ﮐﺘﺎب ﻣﺎه،ﻣﺠﻠﺪ ،۶ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت ،۹۱-۸۳اﺳﻔﻨﺪ .۱۳۸۶
 .۱۷ﻋﻄﯿﻪ زﻧﺪﯾﻪ»،ﺧﺪا ،ﻧﯿﺎز ،اﻧﺴﺎن«،روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان.۰۴ ۰۲ ۱۳۷۸،

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
» .۱اﺳﻔﺎر ﻣﻌﻨﻮی در ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﻨﺖ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ«
 .۲ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ در ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا و ﮐﯽ ﯾﺮ ﮐﮕﻮر
» .۳ﻧﻘﺪ دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ درﯾﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آراء ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ«
» .۴وﺣﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و رﯾﭽﺎرد ﺳﻮﻦ ﺑﺮن«
» .۵ﻧﻘﺪ اﻧﮕﺎره اﺳﻼم ﭘﮋوﻫﺎن ﻏﺮﺑﯽ درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﮔﻨﻮﺳﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزهﻫﺎی ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽﻋﺸﺮی«
» .۶اﻧﻮاع ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻧﺰد ارﺳﻄﻮ و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ«
 .۷اﻧﻮاع ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻧﺰد ارﺳﻄﻮ و اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
» .۸ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮدی ﺷﺮ«
» .۹ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎری دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﺑﺎب راﺑﻄﻪ ﻣﻌﺠﺰه و ﻧﻔﺲ ﻧﺒﯽ«

ﮐﺘﺎبﻫﺎ
 .۱دﯾﻦ و ﺑﺎور دﯾﻨﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ

