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 امیر مازیار فرزند علی

 صادره از مشهد 59943شماره شناسنامه: 

 13/12/1356تاریخ تولد 

 

 ـ سوابق تحصیلی

 )1380ـ کارشناسی فلسفۀ غرب ـ دانشگاه تهران (

 )1382ـ کارشناسی ارشد فلسفۀ غرب ـ دانشگاه تهران، رتبه دوم (

 ]کتاب بتاي مابعدالطبیعه ارسطو (تأییدشده با درجۀ عالی)هاي  نامه کارشناسی ارشد: بررسی دشواري پایان[

 )1388ـ دکتري فلسفه هنر ـ دانشگاه عالمه طباطبایی، رتبه نخست (

 ]نامه دکتري نسبت هنر اسالمی و اندیشه اسالمی (تأییدشده با درجه عالی) پایان[

 1393دانشگاه هنر از سال  عضو هیئت علمی-

 ـ سوابق آموزشی (تدریس)

 فلسفه هنر) و دکتري (تدریس در دوره کارشناسی ارشد 1385دانشگاه عالمه طباطبایی از سال ـ 

 (منطق قدیم) 1386المللی قزوین  ـ دانشگاه بین

 هاي هنري) (مبانی فرهنگی جهان معاصر، مکتب 1385تا  1383ـ مؤسسه آموزش عالی سوره 

 گرایان) از منظر سنتهنرهنر؛ حکمت هنر اسالمی ؛ (مبانی فهم و نقد  1387ـ مدرسه اسالمی هنر قم از سال 

 (منطق قدیم؛ فلسفه اسالمی)1394، 1388ـ دانشگاه تهران 

 )کارشناسی ارشد فلسفه هنر،ارشد و دکتري پژوهش هنر ،ارشد هنر اسالمی(1391از سال ـ دانشگاه هنر 

 

 ـ سوابق پژوهشی

 )1384-1383و مطالعات فرهنگی (شناسی پژوهشگاه علوم انسانی  ـ همکار تحقیقی گروه غرب

 

 ـ سوابق فرهنگی و هنري
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 1374-1369ـ عضویت در انجمن نمایش بابل و گروه تئاتر صحنه 

 1372-1369ـ فعالیت در سینماي جوان بابل 

 1382-1378فعالیت در جهاددانشگاهی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران -

 تاکنون 1384ـ مدیر علمی انتشارات حکمت از سال 

 

 ـ جوایز و افتخارات

 )1371ماي جوان (ناي سی ـ دیپلم افتخار بازیگري، جشنواره منطقه

 )1374ـ مدال طالي المپیاد ادبی کشور (

 )1380ـ دیپلم افتخار کتاب سال دانشجویی (

 ـ عضو بنیاد نخبگان

 

 ـ آثار

 (ترجمه) الف ـ کتاب

 )1380(شناسی (گریلینگ و دیگران) ـ جهاد دانشگاهی  . معرفت1

 )1384. در غربت غربی (سیدحسین نصر) ـ نشر رسا (2

 )1384. فلسفه هنر هایدگر (جولیان یانگ) ـ گام نو (3

 )1385فرهنگستان هنر جمهوري اسالمی ایران ( . هنر، احساس و بیان (دیانه کالینسون) ـ4

 )1385. نقد هنر (کالین الیس) ـ فرهنگستان هنر جمهوري اسالمی ایران (5

 )1385یالکتیک بیرون و درون (گاستون باشالر) ـ فرهنگستان هنر جمهوري اسالمی ایران (. د6

 )1385. دائوي نقاشی (ماي ماي سه) ـ فرهنگستان هنر جمهوري اسالمی ایران (7

 )1390. فلسفه علم (دیوید پاپینو) ـ انتشارات حکمت (8

ترجمه فارسی همراه با حسین ) سرویراستار1392انتشارات حکمت (ـ (ویراسته جین دمن مک اولیف) 1ج المعارف قرآن ة. دایر9
 خندق آیادي ،مهرداد عباسی و مسعود صادقی

همراه با حسین خندق آیادي  ) سرویراستار1393(ویراسته جین دمن مک اولیف) ـ انتشارات حکمت (2المعارف قرآن ج ةدایر. 10
 ،مهرداد عباسی و مسعود صادقی
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همراه با حسین خندق آیادي  ) سرویراستار1394(ویراسته جین دمن مک اولیف) ـ انتشارات حکمت (3قرآن ج المعارف ة. دایر11
 ،مهرداد عباسی و مسعود صادقی

 

 

 ب ـ مقاله (تألیف)

 )1379( 2شناسی ـ نشریه تردید، شماره  . درآمدي بر معرفت1

 )1378. برگردان نظریه شناخت ـ کتاب ماه ادبیات و فلسفه (2

 )1379( 1شناسی باور دینی ـ نشریه تردید، شماره  معرفت. 3

 )1382( 5-6. نظریه یگر در باب تحول اندیشه ارسطو ـ سروش اندیشه، شماره 4

 )1383( 3. فهم ساختار مجموعه مابعدالطبیعه ارسطو ـ نامه حکمت، شماره 5

 )1384( 11-12. امکان علم کلی به موجودات در نظر ارسطو ـ رهمنون، شماره 6

 )1384نامه همایش اسمائ، پژوهشگاه علوم انسانی ( . قدمی اساسی در تدوین تاریخ تشیع ـ در ویژه7

 )1385. اسالم و جهانی شدن ـ مرکز مطالعات ملی جهانی شدن (8

 )1387هاي فکري و فلسفی غرب، پژوهشگاه علوم انسانی ( شناسی ـ در کتاب رهیافت . پیدایش زیبایی9

 )1390( 3گرایان ـ کیمیاي هنر، شماره  اسالمی و اندیشه اسالمی از منظر سنت . نسبت هنر10

 )1391( 65-64. بازي اثر هنري باسوژه کانت، سوره، شماره 11

 )1394( 4-3رساله هاي شعري فیلسوفان مسلمان،فصلنامه نقد کتاب ادبیات سال اول شماره . 12

 

 

 ج ـ مقاله [ترجمه]

 فلسفه علم

 )1380( 1استقرا ـ سروش اندیشه، شماره . مسئله 1

 )1380شناسی نظري ( شناختی ـ در کتاب باستان شناسی و علوم . باستان2

 )1380شناسی نظري ( شناسی ـ در کتاب باستان . تبیین در باستان3

 )1379پایا] (. مشارکت در پروژه تبیین در فلسفه علم [ترجمه سه مقاله کالسیک در باب تبیین زیر نظر دکتر علی 4
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 فلسفه هنر

 )1381( 2. فلسفه هنر سیدحسین نصر (الیوت دیوتش) ـ سروش اندیشه، شماره 1

 )1381( 2. هنر، سنت، معنویت (سیدحسین نصر) ـ سروش اندیشه، شماره 2

 ـ مرکز ادیان (زیر چاپ)شناسی  زیبایی. مفهوم بیان هنري (جان هاسپرس) در کتاب 3

 ـ مرکز ادیان (زیر چاپ) شناسی زیباییدر کتاب  (اي. اف. کارت). زیبایی به مثابه بیان 4

 فلسفه دین

 )1381شناسی دین پلنتینگا (مایکل مارتین) ـ کتاب ماه دین ( . نقد معرفت1

 )1379( 24، 23. تجربه دینی باور دینی (ویلیام آلستون) ـ نقد و نظر، شماره 2

 )1384( جام نو و می کهناي عمومی (کاسنگ نویل) ـ در کتاب  . فلسفه جاودان در زمینه3

 )1384( جام نو و می کهن. پاسخ به رابرت کامینگ نویل (سیدحسین نصر) ـ در کتاب 4

 فلسفه اخالق و سیاست

 )1382( 3. اندیشه اساسی نظریه عدالت (جان راولز) ـ نشریه تردید، شماره 1

 مابعدالطبیعه

 )1386( 7شماره . علیت ـ نامه حکمت، 1

 )1385( 13ـ رهمنون، شماره در فلسفه معاصر غرب . زمان 2

 فلسفه اسالمی

 )1386( 2، جلد تاریخ فلسفه اسالمیاش ـ در  القضات همدانی و اوضاع و احوال فکري زمانه . عین1

 )1386( 4جلد  تاریخ فلسفه اسالمیدر فلسفه اسالمی ـ در  شناسی زیبایی. 2

  )1386( 4جلد  تاریخ فلسفه اسالمیشناسی در فلسفه اسالمی ـ در  . معرفت3

 مطالعات اسالمی

 )1393-1391( 3و  2و1.ترجمه هشتاد مدخل در دایره المعارف قران ،انتشارات حکمت ج 1

 

  ، سخنرانیوگو، مصاحبه گفت

 وگو و مصاحبه د ـ گفت

 )1390، خبرگزاري مهر (فاس، شهر اسالمنقد و بررسی کتاب ـ 
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 )1391، خبرگزاري مهر (هایی به قرآن رهیافتنقد و بررسی کتاب ـ 

 )1391( 3293، کتاب هفته، شماره هاي پژوهشی بایسته فلسفه علمـ 

 )1391، کتاب هفته (زبان قرآن، تفسیر قرآننقد و بررسی کتاب ـ 

 )1392، کتاب ماه دین، مرداد و شهریور (المعارف قرآنةدایرنقد و بررسی ـ 

 )1391، خانه کتاب (مبانی هنر مسیحینقد و بررسی کتاب ـ 

 )1391، اطالعات حکمت و معرفت (تنوع تجربۀ دینیدربارة کتاب ـ 

 ـ سخنرانی

 )1392( نقد و تفسیر هنري ـ هنر و حقیقت نزد گادامر، فرهنگستان هنر همایش

 )1388نگري، فرهنگستان هنر، درسگفتار ( ـ هنر اسالمی از منظر تاریخی

 )1389هنر اسالمی و متون مقدس اسالمی، مدرسه اسالمی هنر قم ( ـ

 جلسه) 8ـ هنر و زیبایی از دیدگاه اسالم، مؤسسه مبین درسگفتار (

 )1391( 

 )1392بازنمایی از دیدگاه نلسون گودمن،فرهنگستان هنر ،همایش بازنمایی در هنر(-

 )1392همایش تاریخ نگاري هنر اسالمی (ضعف نگاه تاریخی در تاریخ هنر اسالمی ،فرهنگستان هنر ،-

 )1393فرهنگی معماري،فرهنگستان هنر ،نشست پژوهشی معماري معاصر ایران(–نسبت معماري مسجد با تحوالت تاریخی -

 )1393دانشگاه هنر (فن شعر فیلسوفان مسلمان،-

 )1394سینا(اغراض هنر از دیدگاه ابن سینا، فرهنگستان هنر ،همایش فلسفه هنر ابن -

 )1394زیبایی خداوند از دیدگاه ابن سینا،موزه ملک ،(-

 

 نامه (راهنمایی) پایانـ  ه

 )1392ـ کاتارسیس در فن شعر ارسطو، دانشگاه عالمه، (

 )1392ـ فن شعر در عالم اسالم، مدرسه اسالمی هنر قم (

 )1392شناسی کانت، دانشگاه عالمه ( علقگی در زیبایی ـ بی

 )1394فلسفه هنر گادامر( بازنمایی در-

 )1394حکمت موسیقی نزد غزالی (-
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