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نظریه پرداز برجسته
دکتر محمدرضا ریختهگران

پژوهشگر
درباره
زندگینامه
محمدرضـا ریختهگـران در سـال  1336در اصفهـان متولد شـد .وی در سـال  1355در رشـته فلسـفه دانشـگاه
تهـران و اندکـی بعـد در رشـته پزشـكی دانشـگاه ملّی (شـهيد بهشـتی فعلـی) نیز پذیرفته شـد .او چنـدی ميان
تـردد بـود تـا اینکـه در سـال  1357بـه طور کامل تحصيل در رشـته فلسـفه را آغـاز كرد.
فلسـفه و پزشـكی در ّ
و مـدرک کارشناسـی ارشـد خـود را نیـز در سـال  1367از همـان دانشـگاه دریافت کرد ،سـپس بـرای مدتی به
هندوسـتان رفـت و در آنجـا بـه مطالعه و تحقيق در باب «تطبيق عرفان اسلامی با عرفـان هندويی» پرداخت.
ایشـان در سـال  1374از رسـاله دکتـری خـود در رشـته فلسـفه با عنـوان «منطـق و مبحث علـم هرمنوتيك» در
دانشـگاه تهـران دفـاع کـرد .وی کـه هماکنـون دانشـیار گـروه فلسـفه دانشـگاه تهران اسـت ،عالوه بـر مباحث
الهیـات جدیـد و فلسـفه بـر مباحث زیباییشناسـی و مبانـی نظری هنر تمرکـز دارد.
آثـار دکتـر ریختهگـران مـورد توجـه بسـیاری از دانشـجویان و محققـان رشـتههای مختلـف قـرار گرفتـه و از
کتابهـای مرجـع در حوزه هنر و زیباییشناسـی محسـوب میشـود« .هنر و زیباییشناسـی در شـرق آسـیا»،
«هنـر از دیـدگاه مارتیـن هایدگـر»« ،هنـر ،زیبایـی ،تفکـر :تأملـی در مبانـی نظـری هنـر»« ،مقاالتـی دربـاره
پدیدارشناسـی ،هنـر ،مدرنیتـه»« ،حقیقت و نسـبت آن با هنر»« ،پدیدارشناسـی و فلسـفههای اگزیسـتانس به
انضمـام شـرح رسـالهای از مارتیـن هایدگـر»« ،منطق و بحـث علم هرمنوتیـک :اصول و مبانی علم تفسـیر» از
جملـه کتابهـای منتشـره اوسـت .همچنین مقاالت متعـددی در نشـریههای علمی و همایشهـای بینالمللی
و داخلـی ارائـه کردهانـد .اسـتاد ریختهگـران علاوه بـر تدریـس در گـروه فلسـفه دانشـگاه تهـران ،در دیگـر
دانشـکدهها نیـز بـه آمـوزش و تربیـت بـه آمـوزش و تربیـت دانشـجویان پرداختهاند.
اسـتاد محمدرضـا ریختهگـران در ایـن دوره از جشـنواره ،بـرای نظریه «کسـوف نیمـروزی؛ گفتـاری در مبانی
حکمـی غـرب (غـرب جدیـد حقیقتـی اسـت غیرجغرافیایـی و غیرمکانـی)» کـه از سـوی هیئـت حمایـت
از کرسـیهای نظریهپـردازی ،نقـد و مناظـره بـ ه دبیرخانـه جشـنواره معرفـی گردیـد بـه عنـوان «نظریهپـرداز
برجسـته» مـورد تقدیـر قـرار میگیـرد.

