
 

ديهمان آشنا شويبا سخنران م  
 

در  ۱۹۷۶سال متولد  سید حسن اخالقمعروف به دکتر سید حسن حسینی 

 ،افغانستان. چهار سال بعد به ایران مهاجرت کرد و تحصیالت ابتدایی و عمومی 

کارشناسی و دروس دانشگاهی را در رشتٔه فلسفه و کالم و دروس کالسیک دینی 

است از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران اخذ کرده، فلسفٔه غرب و دکترای فلسفٔه غرب را با نگارش اندیشٔه فلسفی تازه  ارشد  

ولی ئتوان انتشار و مدیر مساست که از آن جمله می های فرهنگی و اجتماعی دیگر نیز پرداختههمزمان با تحصیل، به فعالیت اخالق  

های ایران و افغانستان نیز در کارنامه کاری اوست. همچنین وی مشاورت آکادمی تجربه تدریس در دانشگاه و رایحه آزادیفصلنامه 

 علوم افغانستان و ریاست دانشگاه غرجستان را در سوابق خود دارد. 

 یسخنران(  ۲۰۰۹ ) کاتولیک واشنکتنو دانشگاه  سئول( ۸۲۰۰اخالق اولین فیلسوف افعانستان است که در کنگرٔه جهانی فلسفه )دکتر 

   .کرد

های جورج واشینگتن و کاتولیک آمریکا را نیز در پروندٔه خدمات علمی خود دارد. این فیلسوف اهگوی سابقٔه فعالیت پژوهشی در دانش

تفسیری نو و رحمانی از اسالم، انجام های خود، و بیان المللی برای ارائه اندیشههای معتبر بینها مصاحبه مطبوعاتی با رسانه جوان ده

است. وی همچنین عضو جامعه فیلسوفان مسلمان انجمن فلسفی آمریکا و آکادمی دین آمریکا است داده   

ورزد با کاوش بنیادهای فلسفی، راهی برای گفتگو میان سنت و مدرنیته، و اسالم و  دکتر اخالق فیلسوف گفتگوست؛ وی تالش می

  . دهندهای منتشر شده اخالق، سیر فکری نویسنده را نشان میبیشتر آثار وی رویکرد تطبیقی دارد. کتابغرب باز کند. 

( گرایش  گفتمان فلسفی اسالم و غرب ( گرایشی عرفانی )صوفیانه( و اشراقی دارد؛ کتاب دوم )از موالنا تا نیچه کتاب نخست )

بازگشتی است به فلسفٔه محض و قرائتی نو   ( ت روشن اندیشی در اسالم و غربسن صدرایی و متناسب با حکمت متعالیه، کتاب سوم )

کند تا خوانش  ( تالش می از سنت بلخ تا مدرنیّت پاریس از فلسفٔه مشاء اسالمی با رویکرِد روشن اندیشی غربی، و کتاب چهارم )

بگستراند.… محِض فلسفی را بر دیگر ساحات تمدن اسالمی مانند کالم، فلسفٔه سیاست و  

هراسد؛ میان حقوق بشر قلمروهای ناشناخته نمی درهایی تازه است و از گام زدن های خود به دنبال کشف دنیادکتر اخالق، در پژوهش

ها بیابد. زند تا راهی برای گفت و گو و همسخنی بین این افکار و اندیشهيو عرفان، ماکیاولی و فارابی، ابن رشد و تفسیر قرآن پل م

هم پذیری فراهم سازد. دکتر سید یحیی  کند تا زمینٔه را برای درک متقابل ووی از فلسفه، عرفان، دین، ادبیات و حتی سیاست استفاده می

نوشت: «  سنت روشن اندیشی در اسالم و غرب » ای که بر کتابیثربی در مقدمه  

« . خواهد متفکر زمان خود باشدمی »او  را ستود و اشاره کرد که   تالش، فهم و جسارت اخالق در رویکرد جدید به مشائیون مسلمان  

 (The Secular and The Sacred) اخالق به تازگی به همراه دکتر جان هوگان ویراستاری کتاب مقدس و غیرمقدس دکتر آقای   

.صفحه منتشر کرده است ۷۰۰از  شیبزرگ است را در ب ناریسم کیکه مجموعه مقاالت   


