
ویژه نامه دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی

محمدرضـا ریخته گـران در سـال 1336 در اصفهـان متولد شـد. وی در سـال 13۵۵ در رشـته فلسـفه دانشـگاه 
تهـران و اندكـی بعـد در رشـته پزشـكی دانشـگاه مّلی )شـهید بهشـتی فعلـی( نیز پذیرفته شـد. او چنـدی میان 
فلسـفه و پزشـكی در تـرّدد بـود تـا اینكـه در سـال 13۵7 بـه طور كامل تحصیل در رشـته فلسـفه را آغـاز كرد. 
و مـدرک كارشناسـی ارشـد خـود را نیـز در سـال 1367 از همـان دانشـگاه دریافت كرد، سـپس بـرای مدتی به 
هندوسـتان رفـت و در آنجـا بـه مطالعه و تحقیق در باب »تطبیق عرفان  اسـامی با عرفـان هندویی« پرداخت. 
ایشـان در سـال 137۴ از رسـاله دكتـری خـود در رشـته فلسـفه با عنـوان »منطـق و مبحث علـم هرمنوتیك« در 
دانشـگاه تهـران دفـاع كـرد. وی كـه هم اكنـون دانشـیار گـروه فلسـفه دانشـگاه تهران اسـت، عاوه بـر مباحث 

الهیـات جدیـد و فلسـفه بـر مباحث زیبایی شناسـی و مبانـی نظری هنر تمركـز دارد.
آثـار دكتـر ریخته گـران مـورد توجـه بسـیاری از دانشـجویان و محققـان رشـته های مختلـف قـرار گرفتـه و از 
كتاب هـای مرجـع در حوزه هنر و زیبایی شناسـی محسـوب می شـود. »هنر و زیبایی شناسـی در شـرق آسـیا«، 
»هنـر از دیـدگاه مارتیـن هایدگـر«، »هنـر، زیبایـی، تفكـر: تأملـی در مبانـی نظـری هنـر«، »مقاالتـی دربـاره 
پدیدارشناسـی، هنـر، مدرنیتـه«، »حقیقت و نسـبت آن با هنر«، »پدیدارشناسـی و فلسـفه های اگزیسـتانس به 
انضمـام شـرح رسـاله ای از مارتیـن هایدگـر«، »منطق و بحـث علم هرمنوتیـک: اصول و مبانی علم تفسـیر« از 
جملـه كتاب هـای منتشـره اوسـت. همچنین مقاالت متعـددی در نشـریه های علمی و همایش هـای بین المللی 
و داخلـی ارائـه كرده انـد. اسـتاد ریخته گـران عـاوه بـر تدریـس در گـروه فلسـفه دانشـگاه تهـران، در دیگـر 

دانشـكده ها نیـز بـه آمـوزش و تربیـت بـه آمـوزش و تربیـت دانشـجویان پرداخته اند. 
اسـتاد محمدرضـا ریخته گـران در ایـن دوره از جشـنواره، بـرای نظریه »كسـوف نیمـروزی؛ گفتـاری در مبانی 
حكمـی غـرب  )غـرب جدیـد حقیقتـی اسـت غیرجغرافیایـی و غیرمكانـی(« كـه از سـوی هیئـت حمایـت 
از كرسـی های نظریه پـردازی، نقـد و مناظـره بـه  دبیرخانـه جشـنواره معرفـی گردیـد بـه عنـوان »نظریه پـرداز 

برجسـته« مـورد تقدیـر قـرار می گیـرد. 
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