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  بنام هستی بخش

 

  

  

 
 

   پور یرسول  رسولدکتر 

  1343 خرداد متولد

  گروه فلسفه -یو علوم انسان اتیدانشکده ادب -یخوارزمدانشگاه  یعلم اتیعضو ه

  86072789 تلفن: ،یدانشگاه خوارزم 43 شماره -مفتح دیشه ابانیخ - تهرانآدرس: 

 rasouli@khu.ac.ir ست الکترونیکی:پآدرس 

  

  :یلیسوابق تحص*

      1387و  1386 کایآمر انا،یندیدانشگاه نوتردام، ا ن،یپسا دکترا: مرکز فلسفه د

    1388 کایآمر انا،یندیدانشگاه نوتردام، ا اتیگروه اله

     1379دانشگاه پونا، هندوستان  ن،یدکترا: رشته فلسفه د

     1369تهران  ،يمطهر دیشهدانشگاه  ،یفه و حکمت اسالمفلس :ارشد یکارشناس

  1366تهران  ،يمطهر دیشه مدرسه عالی ،یو معارف اسالم اتیاله :یکارشناس

 

   :ییاجرا يسمت ها*

  1371تا  1369 )کرج سی(پرد یدانشگاه خوارزم یمسئول امور آموزش

   1372تا  1371 ،یدانشگاه خوارزم ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب یمعاون پژوهش

mailto:rasouli@khu.ac.ir
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     1373تا  1372 ،یرزمدر دانشگاه خوا يمقام معظم رهبر یندگیمعاون ارتباطات نهاد نما

  1386تا  1380 ،یدانشگاه خوارزم ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب سیرئ

  1389تا  1386 ،یسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم ان،یاد يمرکز گفتگو سیرئ

  تا کنون 1392 از مهر ،يمطهر دیدانشگاه شه ،یکالم اسالم یگروه آموزش ریمد

  1399شهریور تا  1392از اسفند   ،یدانشگاه خوارزم ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب سیرئ

 1397اسفند تا  1396از آبان مشاور شهردار تهران و رئیس کارگروه اخالق شهروندي، 

  1397شهریور تا بهمن از سرپرست مرکز همکاري هاي بین المللی دانشگاه خوارزمی 

  تا کنون 1399، از مهر انشگاه خوارزمیدانشگاه در امور بین الملل، دمشاور رئیس 

  

     :یپژوهش يها نهیزم*

   ؛ الهیات تطبیقینیفلسفه د

 

  :سیتدر*

  یزبان تخصص ،یحیمس اتیاله )،سمبلیکو  کیمنطق (کالس ،نیفلسفه د، جدیدقدیم و کالم دروس 

و  انی، ادتهران یمذاهب اسالم قات،یعلوم تحقامام صادق (ع)، تهران،  ،يمطهر دیشهخوارزمی،  يدر دانشگاهها

    تا کنون 1369 تهران از نیدانشکده اصول د و ،یپژوهشگاه علوم انسانمذاهب قم، 

 

  مهارت ها: *

  یانیاد نیب يمشارکت در گفتگوها

  بین المللی قرآن کریمقاري 

    تسلط به زبان انگلیسی و عربی

 

   :يتجارب کار*

    کنون  تا 1369از سال  یدانشگاه خوارزم رسمی یعلم أتیعضو ه

  تا کنون 1385از سال  نیفلسفه د ییایتانیجامعه برعضو 

    تا کنون 1386از داخلی و خارجی  یانیاد نیب يگفتگوها يمشارکت در برگزار

  1392 تا 1389از سال  کاینوتردام آمر انشگاهد وستهیناپ یعلم أتیعضو ه

 تا کنون 1391از سال  موسسه کاتولیک فتزر آمریکا ،شوراي ادیان و معنویات جهانعضو 
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  علمی: آثار*

  کتابها: 

  )1382هنر، تهران  نییانتشارات آ( انیولیو ج . نیکوا الردیاثر و شبکه باورکتاب  يراستاریترجمه و و -1

  )1392 کایآمر گان،یشیلمزو، مموسسه فتزر، ک( عشق و شفا ،يگریتقدس د تالیف -2

)1396 انتشارات حکمت( نگهورنیاثر جان پوک قتیحق يدر جستجو نیعلم و دترجمه کتاب  -3  

  )1397 انتشارات حکمت( خوانشی دیگر :هیوم گفتگوهایی درباره دین طبیعی و ترجمه تالیف -4

  اثر ساموئل گاتنپالن (در دست انتشار) منطق يزبانها ترجمه کتاب -5

  (در دست انتشار) اثر ین باربور مدل ها و پارادایم ها در دینترجمه کتاب  -6

  (در دست انتشار)اثر جان شلنبرگ  دین فرگشتیترجمه کتاب  -7

  ها: مقاله

  1370، تهران مجله دانشگاه انقالب، "نقد علیت غایی" -1

  1372، تهران مجله جهاد دانشگاهی، "قرآن و نسل جدید" -2

  1374، دانشگاه پونا، هندوستان مجله سوونیر، "فرهنگ دانشجویی ودانشجوي فرهنگی" -3

  1387، قم  )علمی پژوهشی( اندیشه نوین دینی مجله، "کارکرد زبان دینی در قرآن" -4

  1388، تهران مجله ماه دین، "باور دینی" -5

  1388، تهران مجله ماه دیناز ریچارد سوئین برن،  "خدا چه تفاوتی در اخالق ایجاد می کند؟" مقالهترجمه  -6

  1390، تهران مجله دیالوگ(بزبان انگلیسی)،  "دین و جامعه" -7

 ، دانشگاه امام صادق (ع)مجله نامه حکمت، "بازخوانی همه پرسه هایی درباره دین طبیعی دیوید هیوم" -8

  (پذیرش شده)

  1391، تهران مجله تخصصی ادیان جهان، "دین و جامعه" -9

  1391، تهران ماه فلسفه مجله اثر دکتر نصراهللا حکمت، "نقد کتاب متافیزیک ابن سینا" - 10

  1392، تابستان علمی پژوهشی متین مجله ،"نقدي بر دیدگاه سیمون دوبوار درباره ي زن و ازدواج" - 11

  1392، شهریور باور فلسفی مجله، "آلوین پالنتینگاشخصیت، آثار و دیدگاههاي " - 12

  1392، دي مجله ماه دین، "آلوین پالنتینگا کتاب باور مسیحی تضمین شده بررسی و نقداز  گزارشی " - 13

دوفصلنامه تخصصی فلسفی وکالمی دانشگاه : مجله اشارات ،"تاثیر اراده بر شناخت: تاملی در سیر تاریخی" - 14

  1393تابستان خوارزمی، بهار و 
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  1394، تهران مجله تخصصی ادیان جهان  ،"هدایت، فیض الهی، و اختیار انسان ، در مسیحیت و اسالم شیعی" - 15

دوفصلنامه تخصصی فلسفی وکالمی دانشگاه : مجله اشارات، "پالنتینگا و مساله تعارض علم و دین" - 16

  1394خوارزمی، بهار و تابستان 

 ،خردنامه مجله، بنسون سیبروس ال ، از"دزن یمنطق را محک م يمرزها ونیلوك مارژان "ترجمه مقاله ي  - 17

  1395بهار و تابستان 

ارزش شناسی جایگاه زن (همسر) در شعر معاصر فارسی و عربی (با رویکرد انتقادي بر دیدگاه فمنیست " - 18

، )، دانشگاه رازي کرمانشاهISCپژوهشی:-(علمی کاوش نامه ادبیات تطبیقی، مجله "اگزیستانسیالیستی دبوار)

  1395 شهریور

پژوهشی)، دانشگاه امام صادق (ع)، -(علمیپژوهشنامه فلسفه دین  ،"ها، و زمینه ها الحاد: چیستی، بنیان" - 19

1395زمستان   

 و اسالم بر تأکید با( »محور شخص« دین و »محور متن« دین به اعتقاد لوازم و ها  فرض پیش   بررسی" - 20

  1397پژوهشی دانشگاه قم)، تابستان -(علمی پژوهش هاي فلسفی کالمیمجله  ،")مسیحیت

پردیس فارابی  پژوهشی- فصل نامه علمی( فلسفه دین مجله ،"نسبت ایمان و عقل از منظر نجم الدین رازي" - 21

  1397تابستان دانشگاه تهران)، 

- علمی فصلنامه( جستارهاي فلسفه دین، مجله "فاعلیت الهی و تفسیر دیوید بوم از مکانیک کوانتوم" - 22

  1397 پاییز ، انجمن فلسفه دین)پژوهشی 

 دین جستارهاي فلسفه مجله ،"جایگاه خداباوري گشوده بعنوان رویکردي نوین در میان انواع خداباوري" - 23

  1397 ، زمستان)انجمن فلسفه دینپژوهشی - علمی فصلنامه(

، مجله "اندیشمندان مسلمان: تحلیل و بررسی آراي جیمز کالرك، خلقت و خداباوري و مواضع تکامل" - 24

  1397، پاییز و زمستان )پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- دوفصلنامه علمی( حکمت معاصر

دانشگاه امام صادق  پژوهشی)-(علمی پژوهشنامه فلسفه دین، "خداباوري گشوده و صفت علم مطلق الهی" - 25

  1398بهار و تابستان  (ع)،

، "بررسی انتقادي تفکر ساختارشکنانه ژاك دریدا در حوزه فلسفه دین با تکیه بر آراي عالمه طباطبایی" - 26

  1398پردیس فارابی دانشگاه تهران)، زمستان  پژوهشی- (فصلنامه علمی فلسفه دین مجله

دانشگاه امام صادق  پژوهشی)- (علمی دین پژوهشنامه فلسفه، "نقد و تحلیل الهیات امید یورگن مولتمان" - 27

 1398 پاییز و زمستان (ع)،
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: با نگاهی گذرا به سنت هاي معرفت شناسی در موالنا روایت به انسان شناختیِ هاي محدودیت و خطاها" - 28

   1399، بهار و تابستان  88، شماره 28، دانشگاه خوارزمی، سال دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی، "فلسفه

 نامۀ پژوهش، "خرافات فلسفه ي در پدیدارشناسانه نگاه فقدان و فیزیکالیستی رویکرد روشمندي، عدم" - 29

، سال بیستم، شماره پنجم، فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ،انسانی علوم هاي برنامه و متون انتقادي

  1399مرداد 

  

  هاي داخلی و خارجی: شرکت در همایش*

  1378(بزبان انگلیسی)، همایش جهانی مالصدرا، تهران  "زبان دینی سرشت حقیقی" -1

  1382، همایش بین المللی علوم شناختی، تهران "توجیه پذیري معرفت شناختی باورهاي دینی" -2

  1386، گفتگوي اسالم و مسیحیت، دانشگاه مائوب اوکراین، کی یف "نقش دین در جهان معاصر" -3

  1387 واتیکانگفتگوي بین ادیان، ي اسالم و مسیحیت، شوراي پاپی ، گفتگو"جهاد در اسالم" -4

  1388، گفتگوي اسالم و بودیسم، دانشگاه ماهاچوالالنگ، تایلند "مفاهیم مشترك بودیسم و اسالم" -5

  1389، گفتگوي اسالم و مسیحیت (شوراي پاپی)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، تهران "دین و جامعه" -6

  1390، کنفرانس جهانی فلسفه، تهران "ورزي عقل ستیز بر پیدایش فلسفه هاي دینی تأثیر دین" -7

(دانشگاه  ، موسسه مطالعات بین المللی کراك، همایش بین المللی چالشهاي مدرنیته"علم و دین در ایران" -8

  1390نوتردام آمریکا)، لندن، شهریور

، همایش بین المللی مؤسسه حیات کلیسایی دانشگاه "اسماعیل دوالبیروایتهایی از انسانهاي مقدس: مرحوم " -9

  1390نوتردام آمریکا، بهمن

، همایش بین المللی گفتگوي ادیان، مؤسسه حیات کلیسایی دانشگاه نوتردام آمریکا، "کلیسا و اسالم" - 10

   1391اردیبهشت

سیزي، ایتالیا، آزرِ آمریکا، یش جهانی موسسه ي فت، هما"قدیس فرانسیس: از نگاه یک مسلمان" - 11

  1391شهریور

  1392، همایش بین المللی عفو و آموزش، موزه ي جهانی ادیان و دانشگاه بیرمنگهام، آبان"عفو در اسالم" - 12

، همایش بین المللی عفو و آشتی، موزه ي جهانی ادیان و دانشگاه بیرمنگهام، "عفو و آشتی در ایران" - 13

  1393فروردین

  1393، همایش بین المللی اندیشه هاي فلسفی استاد شهید مرتضی مطهري، قم، خرداد "دینی و فطرتباور " - 14
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  1393، همایش بین المللی خانواده و ازدواج: مکملیت مرد و زن، واتیکان، آبان "خانواده: اولین پرستشگاه" - 15

لمان و مسیحی، به میزبانی شوراي ، سومین نشست اندیشمندان مس"مسلمانان و مسیحیان: شهروندان جامعه" - 16

  1393آذر  ایتالیا، ، رم،گفتگوي بین ادیان پاپی

، "، کنفرانس رویکرد اسالم و مسیحیت به افراط گرایی دینی و خشونت"افراط گرایی دینی و خشونت" - 17

  1394دانشگاه سانتا توماس، مانیل، فیلیپین، اردیبهشت 

ن المللی جهان، آنسوي بی نظمی جهانی، جزیره رودس یونان، ، کنفرانس بی"انحصارگرایی فرقه اي" - 18

   1394مهر

(واتیکان دو)، دانشگاه  نوسترا ایتاته، همایش جهانی بزرگداشت پنجاهمین سالگرد منشور "ارتداد در اسالم" - 19

  1394گریگوري، رم، ایتالیا، آذر

  1394علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، آذراولین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در ، "سه گونه گفتگو" - 20

  1394نشست بین االدیانی، به میزبانی موسسه فتزر آمریکا، کلمزو، میشیگان، بهمن  ،"تعمیق حس قدسی" - 21

، چهارمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر، "سونامی و تئودیسی: خدا در هنگام سونامی کجا بود؟" - 22

  1394دانشگاه تربیت مدرس، بهمن 

، اولین همایش ملّی فلسفه اسالمی و پرسشهاي "فلسفه اي جهانی-جایگاه فلسفه اسالمی در ارتباطات بینا" - 23

  1395پیش رو، دانشگاه خوارزمی، اردیبهشت 

 آبان، تهرانمین نشست اندیشمندان مسلمان و مسیحی، چهار، "کرامت انسان؛ بنیان صلح و امنیت در جهان" - 24

1395  

دانشگاه دانشکده مطالعات جهان مین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر، پنج، "شهر خدا و شهر دنیا" - 25

 1395من ، بهتهران

کارگاه بین االدیانی، موسسه  ،"با همدیگرمراقبت تسکین دهنده براي افراد سالمند: ادیان تعریف گوهر " - 26

 1396ماروتزا و آکادمی پاپی براي حیات، رم، ایتالیا، فروردین 

دانشگاه هامبولت برلین، ، همایش بین االدیانی، "بیگانگان و دیگران: چالشهاي معاصر هویت و مهاجرت" - 27

  1396آلمان، خرداد 

 تربیت دانشگاه معاصر، دین فلسفه المللی بین همایش ششمین، "بوبر مارتین اخالق و ورزي دین فلسفه" - 28

  1396، بهمن مدرس

، سوربن پاریس، فروردین شست مؤسسه ملی زبان ها و تمدن هاي شرقی اینالکو، ن"گفتگو در سکوت" - 29

1397  
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 1397بهمن  ، هفتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر، خوارزمی،"امکان توسعه ي مفهوم فلسفه دین" - 30

، کنفرانس بین المللی بنیان هاي فلسفی و کالمی نو در "فلسفه دین: یک رویکرد اگزیستانسیالیستی" - 31

  1398نی، خرداد واسلو سواحل پورتوروژ،، "گفتگوهاي مسلمانان و مسیحیان

  1398خرداد شرکت در کنفرانس بین المللی روح انسانیت، ریکیاویک، ایسلند،  - 32

    1398، دانشگاه سالزبورگ، اتریش، مهر "انسان کامل یا کامال انسان"فلسفیِ برگزاري کارگاه  - 33

، کنفرانس بین المللی "دیگري همچون من: بنیاد فلسفی و الهیاتی همزیستی مسالمت آمیز در خاورمیانه" - 34

     1398، سواحل سوسه، تونس، آبان "چالش هاپدیده ها، زمینه ها، و جنبش فرهنگی در دو سوي مدیترانه: 

 

  :سفرهاي مطالعاتی*

(زیر نظر پرفسور  1384فرصت مطالعاتی سه ماهه در دانشگاه آکسفورد انگلستان، دانشکده فلسفه تابستان  -1

  ریچارد سوئین برن)

(زیر نظر پرفسور  1385فرصت مطالعاتی یک ماهه در دانشگاه آکسفورد انگلستان، دانشکده فلسفه فروردین  -2

  ریچارد سوئین برن)

(زیر نظر پرفسور  1386فرصت مطالعاتی یک ماهه در دانشگاه نوتردام آمریکا، مرکز فلسفه دین شهریور  -3

  آلوین پالنتینگا)

(زیر نظر پرفسور  1387فرصت مطالعاتی سه ماهه در دانشگاه نوتردام آمریکا، مرکز فلسفه دین تابستان  -4

  آلوین پالنتینگا)

(زیر نظر پرفسور جان  1388ر گروه الهیات دانشگاه نوتردام آمریکا، فرصت مطالعاتی یک ساله و تدریس د -5

  کاوادینی)

  1389-90  فرصت مطالعاتی و تدریس در دانشگاه نوتردام آمریکا، نیمسال دوم تحصیلی -6

  1390-91 تحصیلی دوم نیمسال آمریکا، نوتردام دانشگاه در تدریس و مطالعاتی فرصت -7

  1392در دانشگاه نوتردام آمریکا، تابستان فرصت مطالعاتی و تدریس  -8

  1393فرصت مطالعاتی در دانشگاه سنت باناوانچر، بوفالو نیویورك، تابستان  -9

، دانشگاه نوتردام "صلح و امنیت ترام به کرامت انسان: بنیاناح"برگزاري گفتگوي بین االدیانی با موضوع  - 10

   1396آمریکا، تابستان 
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  :و رساله پایان نامه ي راهنمایی و مشاوره*

  نفر 70کارشناسی ارشد:  -

  نفر 20 دکترا: -

 

  :ایثارگري و جانبازي سوابق*

  درصد 30ایی یجانباز شیم -

  ی پوربرادر شهید مجید رسول -

  ماه در جبهه هاي دفاع مقدس 18حضور  -

  محمد رسول اهللا (ص) 27تخریب لشگر فرمانده گروهان  -

 ویژه پاسداران 6لشگر نگی فرهمعاون  -


