رزومۀ دكتر سيد حسن اخالق

 معلومات شخصی:
 نام :سید حسن حسینی (اخالق)
 تاریخ تولد5511 :
 محل تولد :سیغان /بامیان /افغانستان 
 Website: www.drakhlaq.com
 Email: akhlaq@gwu.edu

 سوابق تحصيلی:
رشتۀ تحصیلی

سال فراغت

محل تحصیل

ردیف عنوان مدرک
5

فوق دکتری

فلسفه و دین

برحال

آمریکا :واشنگتن :دانشگاه جورج واشنگتن

2

فوق دکتری

فلسفه و دین

برحال

آمریکا :واشنگتن :دانشگاه کاتولیک آمریکا

5

دکترای تخصصی PhD

فلسفۀ (غرب)

5531

ایران :تهران :دانشگاه عالمه طباطبائی

4

فوق لیسانس MA

فلسفۀ (غرب)

5535

ایران :قزوین :دانشگاه بین المللی امام خمینی

1

لیسانس BA )Major(

فلسفه و کالم اسالمی

5535

ایران :مشهد :دانشگاه رضوی

6

لیسانس BA )Minor(

فقه و مبانی حقوق اسالمی

5535

ایران :مشهد :دانشگاه رضوی

1

خارج فقه و اصول

دروس حوزوی

5536

ایران :حوزه علمیۀ قم و مشهد

3

دیپلم

علوم انسانی

5515

1

ایران :مشهد :دبیرستان سید الشهداء

 تجربيات كاری :
الف) سوابق پژوهشی:
موضوع

زمان

مکان

ردیف عنوان
5

محقق مدعو

فلسفه و دین

بر حال

آمریکا :واشنگتن :دانشگاه جورج واشنگتن

2

محقق مدعو

فلسفه و دین

بر حال

آمریکا :واشنگتن :دانشگاه کاتولیک آمریکا

5

استاد پژوهشگر میهمان

جامعه سازی در روزگار جهانی 5515

آمریکا :واشنگتن :دانشگاه کاتولیک آمریکا

شدن و تغییر
4

محقق و مشاور

مبانی انکشاف بومی در افغانستان 5511

افغاستان :کابل :آکادمی علوم افغانستان

1

استاد پژوهشگر میهمان

سکوالر و مقدس؛ سازگاری و 5531

آمریکا :واشنگتن :کاتولیک آمریکا

ناسازگاری
6

محقق و ارزیاب کارهای پژوهشی فلسفه

 -35حاضر

ایران :مشهد :جامعه المصطفی العالمیه

1

مشاور علمی فصلنامۀ تحقیقی نبراس فلسفی  -اجتماعی

 -33حاضر

کابل :موسسۀ علمی تحقیقاتی نبراس

ب) سوابق اجرایی:
زمان

مکان

ردیف عنوان مسئولیت
5

مشاور امور افغانستان؛ مرکز مطالعات اسالم و خاورمیانه

برحال

واشنگتن

2

رئیس موسسۀ تحصیالت عالی غرجستان

5531

فراه

شعبۀ فراه
5

مشاور آکادمی علوم افغانستان

5533

2

کابل

توضیحات

 +عضو هیات موسس (کابل)

4

5533-5536

معاون انجمن پژوهشی فلسفه و کالم اسالمی

مشهد

جامعه المصطفی العالمیه
1

عضو علمی گروه آموزشی فلسفه و کالم اسالمی

5533-5531

مشهد

جامعه المصطفی العالیمه
6

رئیس کمیسیون فرهنگی اتحادیه اسالمی دانشگاهیان

5535-5511

مشهد

افغانستان
1

34-5535

مدیر مسئول مجلۀ رایحۀ آزادی

کابل

انتشار در سطح بین المللی

ج) كورس های تدریس شده
عنوان

زمان

مقطع

مکان

ردیف
5
2

تاریخ فلسفۀ اسالمی
 فلسفۀ عمومی 

محققان و استادان

5531

آکادمی علوم جمهوری اسالمی افغانستان

کارشناسی

5511

افغانستان :فراه  :دانشگاه غرجستان

 روش تحقیق 
 مطالعات اسالمی
5

 کالم تطبیقی بین المذاهب 

کارشناسی ارشد

 31-31ایران :مشهد :جامعه المصطفی العالمیه

 اندیشه های کالمی در جهان معاصر 
 کالم بین االدیان 
 نقد تفکر اجتماعی غرب 
 کالم استداللی
4

 تاریخ فلسفۀ غرب 

 31-31ایران :مشهد :جامعه المصطفی العالمیه

کارشناسی

 تاریخ عرفان اسالمی 
3

 نیازهای منطقه ای 
 کالم تحلیلی
 تاریخ فلسفۀ غرب 

1

 31-36ایران :مشهد :دانشگاه پیام نور

کارشناسی

 منطق 
 تاریخ فلسفۀ اسالمی 
 حکمت مشاء 
 حکمت متعالیه
 آشنایی با فلسفه ،عرفان و کالم 

6

برای خواهران طلبه

 منطق

 -5511ایران :مشهد :مکتب حضرت زینب
5535


د) تدریس خارج از محل وظيفه
* اتحادیۀ ساالمی دانشگاهیان افغانستان؛ مشهد ،دین در دنیای امروز5535 ،
* مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان؛ کابل ،پلورالیسم دینی5535 ،
* مرکز فرهنگی در دری؛ مشهد ،تاریخ فلسفۀ غرب5533 ،
* کتابخانۀ حضرت زینب؛ مشهد ،تاریخ فلسفۀ غرب5533-5531 ،
* جوانان افغان مقیم آمریکا؛ ویرجینیا؛ عقاید اسالمی2155-2152 ،
* مرکز امام علی ،ویرجینیا ،دین در دنیای امروز2155 ،
* دانشگاه جورج مسون؛ ویرجینا ،همکار در تدریس با پرفسور جان فرینا ،حقوق اسالمی و دین شناسی تطبیقی2155-2155 ،

4

ه) عنوان پایان نامه های نظارت شده:
 )5نقش عقل در حجیّت دین و مشروعیت دموکراسی (راهنمایی)
 )2نمادانگاری زبان دین از نظر تیلش و موالنا (راهنمایی) 
 )5بررسی تطبیقی آراء کالمی و فلسفی ابوزید بلخی ،ابوالقاسم کعبی و ابو المنصور ماتریدی (راهنمایی) 
 )4بررسی چیستی فلسفۀ اسالمی از نظر میر محمد شریف و سعید شیخ (راهنمایی) 
 )1بررسی تطبیقی عقاید دو فرقۀ آقاخانی و مستعلیه (راهنمایی) 
 )6نقش دین و اعتقادات اسالمی در معنابخشی زندگی (راهنمایی) 
 )1مبانی انسانشناسی در اعالمیۀ حقوق بشر و تفسیر المیزان (مشاوره) 
 )3بررسی تطبیقی رابطۀ نفس با بدن از دیدگاه الیب نیتس و مالصدرا (مشاوره) 
 )1رابطۀ اخالق و دین از نگاه سید قطب و مرتضی مطهری (مشاوره) 
 )51مبانی حکومت حکیم در اندیشۀ فارابی و افالطون (مشاوره) 
 )55تاملی بر حقیقت وحی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان (مشاوره)

و) كتابهای نشر شده:
ناشر

محل

سال نشر

ردیف نام
5

از سنت بلخ تا مدرنیّت پاریس

سعید و نبراس

کابل

5531

2

سنّت روشن اندیشی در اسالم و غرب

امیر کبیر

تهران

5533

5

گفتمان فلسفی اسالم و غرب

جامعه المصطفی العالمیه

قم

5531

4

از موالنا تا نیچه

سلوک جوان

قم

5536

5

ز -مقاالت نشر شده:
ردیف نام
5

تاریخ نشر

ناشر

مکان

عقالنيت در فلسفههای مشاء اسالمی و 2155

شورای پژوهش در فلسفه و فرهنگ :دانشگاه آمریکا :واشنگتن دی سی

روشن اندیشی در کتاب "فلسفه برخاسته از

کاتولیک آمریکا

فرهنگ"
2

5

مبانی نظری تسامح در نگاه موالنا

2155

درمجلۀ "فلسفه ،فرهنگ و سنت ها"

شمارۀ 1

اتحادیۀ جهانی مجامع فلسفی کاتولیک؛

کانادا :نوآ اسکوتیا

دانشگاه سنت فرانسیس زاویر

صلح در دیدگان فيلسوف مدرنيته در مجلۀ 5515شمارۀ 2موسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر

افغانستان :کابل

"انگاره"
4

درآمدی بر نسبت اسالم با مبانی حقوق 5511

موسسۀ پژوهشی نبراس

افغانستان :کابل

بشر و صلح در مجلۀ "نبراس"
1

فارابی و ماكياولی در مجلۀ "آئینۀ معرفت" 5533

دانشگاه شهید بهشتی

ایران :تهران

شمارۀ 51
6

اندیشۀ پيشرفت در فلسفۀ ابنرشد و
روشن اندیشی در مجلۀ "اسالم پژوهی"

1

نقاط قوت و ضعف سيد جمال الدین
افغانی

5531

جهاد دانشگاهی

ایران :تهران

شمارۀ 4
5511

موسسۀ پژوهشی نبراس

افغانستان :کابل

شمارۀ 2

در مجلۀ "نبراس"
3

موالنا و بسترهای شکوفایی حقوق بشر در5534

مرکز حقوق بشر :دانشگاه مفید

کتاب "مبانی نظری حقوق بشر"

6

ایران :قم

1

تفاوتهای اساسی و حقوق مشترک انسانها 5531شمارۀ 5مرکز حقوق بشر :دانشگاه مفید

ایران :قم

از منظر موالنا و نيچه در مجلۀ "حقوق بشر"
51

نقدی بر نمادانگاری زبان دین (نظر

موسسۀ آفاق

افغانستان :کابل

پل تيليش) در مجلۀ "آفاق"
55

درآمدی بر تعامل فرهنگها از منظر
سيد

52

جمال در مجلۀ "آفاق"

جمهوری اسالمی از سياست زدگی تا 5531
اندیشه ورزی در مجلۀ "نبراس"

55
54

موسسۀ آفاق

افغانستان :کابل

موسسۀ پژوهشی نبراس

افغانستان :کابل

شمارۀ 5

كانت از نظر نيچه در مجلۀ "سروش اندیشه"شمارۀ  55-52موسسۀ فرهنگی سروش
تبلیغ واقع گرایانه در اسالم و مسیحیت در مجلۀ 5531

ایران :تهران

شمارۀ 3جامعه المصطفی العالمیه ،معاونت پژوهشی ایران :مشهد

"سفیر"
51

پيوند حس و عقل در فلسفۀ مشاء در مجلۀ 5536
"ذهن"

56

درآمدی بر زمينه های اسالمی مدرنيّت

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی

ایران :تهران

شمارۀ 52
جامعه المصطفی العالمیه ،معاونت پژوهشی ایران :مشهد

غربی در مجلۀ "سفیر"

ح) سمينارها و كنفرانس های دعوت شده و موضوع مقاله
* تهران ،كنگرۀ جهانی رابطۀ علم و دین ،رابطۀ علم و دین در فضای اسالمی بر اساس مدل هایدگر (مقالۀ برتر)
* قم ،همایش بين المللی حقوق بشر ،حقوق بشر ،موالنا ،و بنیادهای قرآنی (در سه کنفرانس متوالی با سه مقاله)
* آتن ،كنفرانس بين المللی فلسفه ،دوران معاصر از دیدگاه نیچه و هایدگر
7

* مسکو ،كنفرانس بين المللی فلسفه ،دوران معاصر از دیدگاه نیچه و هایدگر
* بریتانیا ،كنفرانس بين المللی فلسفۀ پزشکی ،معنای زندگی در نگاه موالنا و ویکتور فرانکل
* آمریکا ،سمينارهای ساالنۀ دانشگاه كاتوليک ،عقالنیت ،هویت ،مهاجرت و عدالت در فلسفۀ اسالمی (در سه سمینار متفاوت)
* آمریکا ،سمپوزیم بين المللی عدالت و مسئوليت پذیری جهانی ،پیوند عدالت در قرآن و تمدن اسالمی
* سئول ،كنفرانس فلسفۀ برخاسته از فرهنگ (پیش درآمدی بر كنگرۀ جهانی فلسفه) ،عقالنیت در فلسفه های مشاء اسالمی و
روشن اندیشی

و) مقالههای در دست نشر در دایره المعارف آریانا (چاپ كابل) ذیل مدخلهای:
-

عصر عقل 

-

فصل المقال 

-

عقلگرایی 

-

فمینیسم 

-

قرون وسطی 

-

علّت 

-

فطرت 

-

فلسفۀ اولی 

-

فلک 

-

عصبیّت 

-

عقل 

-

کلبیّه 

-

کم و کیف 

-

آنتونی گیدنز 

-

فصوص الحکم
8

