
 
 

 مسعود علیا

 1354: تولد سال

 تهران: تولد محل

 

 تحصیلی  پیشینه  ■

 .1387 ایران،  فلسفه و حکمت پژوهشی  مؤسسه غرب،  فلسفه  رشته در دکتري مقطع  آموخته دانش* 

 .1379 ی،بهشت شهید دانشگاه غرب،  فلسفه  رشته در ارشد کارشناسی مقطع  آموخته دانش* 

 . 1377 تهران، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان  رشته در کارشناسی مقطع  آموخته دانش* 

 

 آموزشی  پیشینه  ■

هنر از منظر پدیدارشناسی و زیبایی شناسی و «،»2شناسی مبانی زیبایی«، » 1 شناسی زیبایی مبانی« تدریس* 

، »آشنایی با آراي متفکران در زمینه هنر«،»سمینار«،»هرمنوتیک«،»جامعه شناسی هنر«،»فلسفه هاي اگزیستانس

پژوهش هنر،  هنر،  فلسفه هاي  رشته در و...»معرفت شناسی«» فلسفه قرون وسطیتاریخ «،»زبان تخصصی«

و دکتري طی  در مقاطع کارشناسی ارشددر دانشگاه هنر ، و تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی ،مرمت ،

  .1395تا  1387سال هاي 

فلسفه جدید و «، »تفسیر متون فلسفی«، »پراگماتیسم « ،»فلسفه هاي اگزیستانس«، »فلسفه هنر«تدریس *

دانشگاه تهران  کارشناسی ارشد و کارشناسیطع دکتري ،ادر رشته فلسفه، مق»مابعدالطبیعه در غرب«، »معاصر

 .1395تا  1388طی سال هاي ،

و » متون فلسفی اروپایی«، »اسی و فلسفه هاي اگزیستانسزیبایی شناسی و هنر از منظر پدیدارشن«*تدریس 



در رشته هاي فلسفه هنر و فلسفه در مقاطع  کارشناسی ارشد و کارشناسی، »مبانی زیبایی شناسی«

 .1389تا  1388دانشگاه عالمه طباطبایی، طی سال هاي 

قات دانشگاه آزاد در سال در رشته فلسفه، مقطع کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقی» فلسفه هنر«*تدریس 

1390. 

طی و موسسه هاي پرسش،  معرفت و پژوهش ،و رخداد تازه * تدریس در کالس هاي آزاد شهر کتاب 

 .1393تا  1391سال هاي 

 

 پژوهشی  پیشینه  ■

 

  تالیف

 .1388، نشر نی ،  کشف دیگري همراه با لویناس* کتاب 

 .1391، ، نشر هرمساخالق  فلسفه توصیفی فرهنگ کتاب  *

 

 هترجم 

 . 1383 ، ققنوس، انتشارات ،شناسی زیبایی بر درآمدي: هنرها  فلسفه گراهام، گوردون. 1

 2 ، انتشارات ققنوس ( در دست ترجمه منزله تجربه هنر به،  .جان دیویی2

 . 1381، ققنوس، انتشارات ،ادبی  نظریه و فلسفی هرمنوتیک ،واینسهایمر جوئل. 3

 .1392خرد، مینوي نشر، (دو جلد) جنبش پدیدارشناسی،.هربرت اسپیگلبرگ4

 . 1394(دو جلد)، انتشارات ققنوس، حیات ذهن. هانا آرنت، 5

 .1393ققنوس،، انتشارات  وضع بشر.هانا آرنت ، 6

 . 1382 ققنوس، انتشارات ،اخالق  فلسفه مبانی هولمز،. ال رابرت.7

 . 1383 ققنوس، انتشارات ،طیوس قرون  فلسفه بر اي دیباچه کاپلستون، فردریک. 8

 . 1386 ایران،  فلسفه و حکمت پژوهشی  مؤسسه انتشارات ،لویناس  اندیشه بر درآمدي دیویس، کالین. 9

 .1381مرکز  نشر ،اساطیر و مسیح بولتمان، رودلف. 10



 .1379 ققنوس، انتشارات ،اخالق و اگزیستانسیالیسم ،وارنوك مري.11

 1385. ققنوس، انتشارات ،فلسفه الفباي واربرتون، نایجل .12

  1386.ققنوس، انتشارات ،فیلسوفان روایت به فلسفه: مینروا  غدج اودل، جک و بونتمپو چارلز. 13

 . 1382 ققنوس، انتشارات ،فلسفه کالسیک آثار واربرتون، نایجل.14

 .1387،  شناسی هستی بدون اخالق پاتنم، هیلري. 15

 .1393،، انتشارات ققنوس تیپون، مرلو.مارك تیلور 16

 .1394، انتشارات ققنوس،شرایط عشق: فلسفه صمیمیتجان آرمسترانگ، .17

 .1393.وودراف اسمیت، دیوید، پدیدارشناسی، انتشارات ققنوس،18

 1379پل استراترن، آشنایی با افالطون، نشر مرکز،..19

 .1381. پل استراترن، آشنایی با هگل، نشر مرکز، 20

، گردآورنده: الرنس کهون، نشر از مدرنیسم تا پست مدرنیسمدر ترجمه چند مقاله از کتاب  مشارکت .21

 .1394نی. 

 

 پژوهشی-علمی مقاله  ■

، دانشگاه  1387، زمستان  4، شماره  36،سال  فلسفه، نشریه » تمایز مسئله و راز در اندیشه مارسل«. .1

 .تهران 

دانشگاه شهید ،  87پاییز و زمستان ،  1، شماره  شناخت  نشریه ،»لویناس  اندیشه در زبان اخالقی ساحت«. 2

 بهشتی .

شماره ،هنر کیمیاينویسنده همکار)، نشریه »(نسبت سوبژکتیویته و بیناسوبژکتیویته در نظریه ذوق کانت«. 3

16 ،1394.  

 .1393، 13، شماره کیمیاي هنرنویسنده همکار)، نشریه »(نسبت متن و دیگري در اندیشه باختین« .4

 

 ویرایش  ■

 .1386 ققنوس، انتشارات جمادي، سیاوش  ترجمه ،زمان و هستی هایدگر، مارتین. 1

 . ایران  فلسفه و حکمت پژوهشی  مؤسسه انتشارات افضلی، علی  ترجمه ،دکارت  نامه واژه کاتینگم، جان. 2



 .1386 تا 1385 ایران،  فهفلس و حکمت پژوهشی  مؤسسه انتشارات یزدي، حائري مهدي آثار مجموعه. 3

 . 1384 ققنوس، انتشارات جمادي، سیاوش  ترجمه ،نیچه یاسپرس، کارل. 4

 .1394، ترجمه فریده فرنودفر، نشر چشمه، آنچه هنر است. آرتور دانتو، 5

 دیگر .فلسفی  و ده ها کتاب

 

 جوایز علمی■

اب سال جمهوري اسالمی ایران جایزه کتغرب در بخش فلسفه  1394در سال  حیات ذهن. ترجمه کتاب 1

 شایسته تقدیر شناخته شد.

جایزه کتاب سال جمهوري غرب در بخش فلسفه  1392در سال  جنبش پدیدارشناسی. ترجمه کتاب 2

 اسالمی ایران شایسته تقدیر شناخته شد.

 برگزیده جایزه کتاب فصل شناخته شد.  1391در سال جنبش پدیدارشناسی . ترجمه کتاب 3

 

 

 خارجی هاي زبان با اییآشن  ■

 .فرانسه و انگلیسی* 

 

  

 

 پژوهشی عالئق  ■

  فلسفه ،کهرمنوتی اگزیستانس، هاي فلسفه ،فلسفه لویناسپدیدارشناسی هنر، پدیدارشناسی،  هنر،  فلسفه

  .فلسفه قاره اي ،اخالق
 


