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 (1401 بهار پایاِن  تا : ) 1دكتر علی افضلیعلمِی  رزومۀ
  

 با رتبۀ استاد تمام( ،1398در سال  )بازنشسته «ایران ۀحکمت و فلسف»پژوهشی  عضو هیئت علمی مؤسسۀ
 

 
 دانشگاهی تحصیالت

 ( 1374ـ  1367ادبيات و علوم انساني، گروه فلسفه،  دکتری : رشتۀ فلسفه ) دانشگاه تهران، دانشكدۀ -1
 (1367ـ  1364ادبيات و علوم انساني، گروه فلسفه،  انشگاه تهران، دانشكدۀفلسفه ) د کارشناسی ارشد : رشتۀ -2
 ـ 1353ریاضيات ) و برنامه نویسي کامپيوتر (،  )مدرسۀ عالی ریاضيات و مدیریت اقتصادی کرج،  کارشناسی : رشتۀ -3

1357 ) 
   

 هاپایان نامه
اثر دکارت ) استاد راهنما : دکتر احمد «  اعتراضات و پاسخها» دکتري : ترجمه و شرح ) دستۀ چهارم تا هفتم (  -1

 احمدي (
اثر دکارت ) استاد راهنما : دکتر «  اعتراضات و پاسخها» کارشناسی ارشد : ترجمه و شرح )دسته اّول تا سّوم(   -2

 احمد احمدي (
 

 تحصیالت آزاد فلسفی
 دروس غالمحسين ابراهيمی دینانی،ای مانند دکتر اسالمی در دانشگاه نزد استادان برجسته ۀافزون بر تحصيل دروس فلسف

 ۀتنزد استادان برجس ها پس از انقالب(تا سال 1354)از سال نيز  )به صورِت خصوصی(را  اسالمی ۀفلسف فلسفی، به ویژه
دکتر مهدی حائری یزدی، دکتر سيد مصطفی محقق داماد،  :ام که عبارتند ازتحصيل کرده علميه ۀدانشگاه و حوز ۀفلسف

  استاد جعفر سبحانی
 

 در موضوعات: آموزشی و پژوهشیهای فعالیت
فلسفۀ غرب )به ویژه فلسفۀ دکارت( ، فلسفه و کالِم تطبيقي ،  کالم و عقاید اسالمی ، فلسفۀ اسالمی، عرفان اسالمی، 

 فلسفۀ دین و کالم جدید 
  

یس  ها در دانشگاهتدر

                                                           
 تغيير یافت. «افضلی»به بعدًا  شده آمده است، ولیدر بعضی آثاِر چاپ ، کهبوده« ضلیفا موسایی»اینجانب قباًل  خانوادگی . ناِم  1
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اخالق و تربيت اسالمی ، مبانی عرفان و تصوف اسالمی ، عين القضاة ، متون   معارف اسالمی،مقطع كارشناسی : 
ی عرفانی )عقل سرخ، آواز پر جبرئيل و ...( ، کليات و مبانی فلسفه ، علم النفس ، آشنایی با علوم اسالمی )کالم، رمز

دین ، متون فلسفی  امت ، معاد ( ، کالم جدید و فلسفۀفلسفه، عرفان( ، کالم و عقاید اسالمی ) خدا شناسي ، نبوت و ام
 ، و ...شناسی ) در فرهنگ اسالمي ( ، کالم تطبيقیسانبه زبان انگليسی ، تاریخ فلسفۀ اسالمی ، ان

 
، دیث ، عدل االهي در قرآن و حدیث(علم النفس ، کالم و عقاید اسالمی ) توحيد در قرآن و حمقطع كارشناسی ارشد : 

مناظره در  متون فلسفی به زبان انگليسی ، فلسفۀ غرب ، فلسفۀ دکارت ، فلسفۀ تطبيقی ، فلسفۀ اسالمی ، مبانی احتجاج و
     ، و ...قرآن و حدیث

 
شناسی تطبيقی، نفس و کالم اماميه (، انسان ۀرشتشناسی ) در فلسفۀ دکارت ، فلسفۀ تطبيقی ، انسان مقطع دكتري : 

 و .... ،کالم اماميه ( ۀرشتبدن، سمينار آزاد فلسفي، جهان شناسي ) در 
 

 (ایرانمؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ )در های آزاد كالس
مؤسسۀ پژوهشی حكمت »دروس در کتابفروشی  این ۀ)چهل جلسه( ـ لوح فشرد« برزخ و معاد»دروس  سلسله (1

 موجود است.« و فلسفۀ ایران
ـ لوح فشردۀ این دروس در ( 30تا  1 جلساتمعرفة الله )مبحث ، «شناسِی تطبيقیجهان»دروس سلسله  (2

 موجود است.« مؤسسۀ پژوهشی حكمت و فلسفۀ ایران»کتابفروشی 
ـ لوح فشردۀ این  ( 38تا  31جلسات ) «حدوث و ِقَدِم جهان»مبحث  ،«شناسِی تطبيقیجهان»دروس سلسله  (3

    منتشر خواهد شد. «مؤسسۀ پژوهشی حكمت و فلسفۀ ایران» ۀبه زودی به وسيل دروس
لوح ـ ( 64تا  39)جلسات « حكمت آفرینش انسان و جهان»مبحث ، «شناسِی تطبيقیجهان»سلسله دروس  (4

 منتشر خواهد شد.   « مؤسسۀ پژوهشی حكمت و فلسفۀ ایران»فشردۀ این دروس به زودی به وسيلۀ 
لوح فشردۀ این دروس به ـ ( 78تا  65)جلسات « جبر و اختيار»مبحث ، «شناسِی تطبيقیجهان»سلسله دروس  (5

 منتشر خواهد شد.   « مؤسسۀ پژوهشی حكمت و فلسفۀ ایران»زودی به وسيلۀ 
لوح فشردۀ این ـ ( 94تا  79)جلسات « قضا و قدر ـ بداء»مبحث ، «شناسِی تطبيقیجهان»سلسله دروس  (6

 منتشر خواهد شد.   « مؤسسۀ پژوهشی حكمت و فلسفۀ ایران»دروس به زودی به وسيلۀ 
 

  «كالم و عقاید» مجازِی دروِس  ۀولید و ارائت
قرآن و حدیث  دانشگاهدر ورِت مجازی به ص (1395تا  1386 هایدر طول سال) «کالم و عقاید»عناوین با  این دروس

 ۀ)در دور« مهدویت نبّوت، امامت،»شامل مباحث  شده است وو ارائه  ، توليداینجانب ۀبه وسيل )پردیس تهران(
 کارشناسی ارشد( بوده است.  ۀ)در دور« توحيد در قرآن و حدیث» کارشناسی( و 

با از سوی مؤلف اکنون  در آن دانشكده موجود است، که این دروس،شفاهِی تدریِس   و جزواتافزاِر ها و نرمفایل تذكر:
 ۀدر آیند الهی پایانِی تأليف است و به توفيقمراحل برای چاپ به صورت کتاب، در ویرایش جدید و اضافات بسيار، 
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دانشجویاِن این  هایپاسخ به پرسشاین دروس ) ۀارائ  مجازِی همچنين جلساِت  نزدیک، چاپ و منتشر خواهد شد.
آنها نزد استاد افضلی اغلب  ۀشدضبط هایهای مزبور به صورِت مستمر تشكيل شده است و فایل، در طول سال(دروس

    موجود است. 
 

 ها)در مقاطع:كارشناسي،كارشناسي ارشد، دكتري (نامهپایانراهنمایي،مشاوره و داورِي 
 نامهپایان 50جمعًا بيش از 

 
 ی چاپ شدههاكتاب

 (حدود بيست و پنج بار تجدید چاپ) 1369چاپ اّول:  ،گاه پيام نوردانش، تهران،1معارف اسالمی  (1
  (چاپتجدید هفده بار از بيش ) 1375چاپ اّول:  ،اه پيام نوردانشگ، تهران، )شرح باب حادی عشر( 1کالم  (2
 1384چاپ اّول: ،انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، اثر دکارت ،ها"ترجمه و شرح کتاب "اعتراضات و پاسخ (3

   1399 ،چهارمچاپ ،جمهوری اسالمی ایران( 1385)برندۀ جایزه به عنوان كتاب برگزیدۀ سال 
اثر ، )1390 ،شی حكمت و فلسفۀ ایرانمؤسسۀ پژوه، تهران، ترجمۀ "فرهنگ فلسفه دکارت" اثر جان کاتينگم (4

 (1391كتاب فصل، بهار  مین دورۀ جایزۀبرگزیده در بیست
ؤسسۀ پژوهشی حكمت متهران،  و فلسفۀ اسالمی،  ( در فلسفۀ غربontological argumentبرهان وجودی ) (5

  1396و فلسفۀ ایران، 
ها، به اهتمام و نظارت علمِی علی افضلی،مجموعه آیيناز دیدگاه ادیان و « عالم ذّر و عوالم پيش از دنيا» (6

ها، تهران، مؤسسۀ پژوهشِی حكمت و از دیدگاه ادیان و آیين« عالم ذّر و عوالم پيش از دنيا»مقاالت همایِش 
 1400فلسفۀ ایران، 

 
 

  و تدوین  تألیف در دست، و یا آمادۀ چاپهای كتاب
 )در حال اتمام(  منكراناشكاالِت ها و پرسش، و پاسخ به الم ذّر وع (1
 )در حال اتمام( شناسی )نسخۀ یک جلدی(توحيد (2
 )در حال اتمام( شناسی )نبوت، امامت، مهدویت(معصوم (3
 )در دست تأليف( اختيار و عّلّيت (4
 در دست تدوین()چند جلد( )چند مقاله و سخنرانیمجموعه  (5
 

 
 و ...(مجموعه مقاالت، ـ ترویجی، تخصصی،  علمی ـ پژوهشی، علمی :در مجالِت ) فردی مقاالت
 1377تا  1374 از سال ،«برگ سبز»مجله  ، تهران،مقاله ( شش)  مقاالت( پاراسایكولوژی تطبيقیه )سلسل (1
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 ،، تهرانامۀ مرحوم عالمه محمدتقی جعفری(یادن) شریعۀ خرد، فۀ دکارت به روش هندسیمبانی فلس (2
 1376،ژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمیپ

انتشارات  (، تهران،یادنامۀ مرحوم دکتر یحيی مهدوی) مهمهدوی نا، ردات از نظر فلسفه و کالم و وحیمج (3
 1378، هرمس

 1380، ژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمیپ جلد، جلد دوم، تهران، 12، 7دانشنامۀ امام علی،  ا و قدرقض (4
 .(در این مجموعه مقاالت گرفته است امتياز عالی این مقاله،)

 دانشكدۀ ادبيات ِي علمي پژوهش نشریۀ ،" به معنای ذهنی است نه عينیObjectiveدر فلسفۀ دکارت، واژۀ " (5
 191مسلسل  ، شمارۀ 47، سال  1383تابستان  ،(دانشگاه تبریز، شمارۀ تخصصي فلسفه) و علوم انسانی

دانشكدۀ  ـاه تهران )دانشگ« فلسفه»هشِي فصلنامۀ علمي پژو، ن "عالمت صنعتی" در فلسفۀ دکارتبرها (6
   1383پایيز و زمستان  ،ادبيات و علوم انسانی(

ـ )دانشگاه تهران  «فلسفه»علمي پژوهشِي فصلنامۀ ، یدگاه کانت درباره برهان وجودینقد و بررسی د (7
 1384 بهار و تابستان، دانشكدۀ ادبيات و علوم انسانی(

مجموعه مقاالت منتخب  ،الله غروی اصفهانی )کمپانی( تنظر الیب نيتس و مرحوم آیبرهان وجودی از  (8
تهران، (، جلد سّوم )حكمت متعاليه و مكاتب دیگر(،   1383دّومين همایش جهانی حكيم صدرا )خرداد 

 1386 ،بنياد حكمت اسالمی صدرا
، 9، سال «کالمی های فلسفیپژوهش»پژوهشِي صلنامۀ علمي معرفت تنزیهی و تشبيهی خداوند، ف (9

 با عنواِن  ،بی اجازه و برخالف نظر مؤلف، در روی جلد مجله این مقاله تذکر:) 1386، پایيز 1شماره
 (ده استدرج ش« ، تنها راه نيل به شناخت صفات خدامعرفت سلبی»

 ،دانشگاه تهران)« فلسفه»علمي پژوهشِي فيلسوفان اسالمی در مسألۀ رابطه نفس و بدن، فصلنامۀ  حّل راه (10
 1386، پایيز 3، شماره35، سال (دانشكدۀ ادبيات و علوم انسانی

 «فلسفه» علمي پژوهشِي رابطه نفس و بدن، فصلنامۀ  نظریۀ فيلسوفان اسالمی در مسألۀنقد و بررسی  (11
 1387، تابستان 2، شمارۀ 36دانشكدۀ ادبيات و علوم انسانی(، سال ،)دانشگاه تهران

  ۀ، داراي درج «فلسفۀ دین»علمي پژوهشِي فصلنامۀ  ،دربارۀ عالم ذّر ت کالمی و فلسفی پاسخ به اشكاال (12
ISC 1388، سال ششم، شمارۀ چهارم، زمستان  پردیس قم( ،)دانشگاه تهران 

علمي پژوهشِي فصلنامۀ  ،7در دست حضرت علی 6البالغه: سيالن روح پيامبرتبيين فرازی دشوار از نهج (13
)دانشكدۀ علوم  ، شهر ری( ISCاز پایگاه علوم جهان اسالم )  IFضریب تأثير  ی، دارا« علوم حدیث»

 1389، بهار 55حدیث(، شمارۀ 
همایش فرجام  نامۀویژه)  «یپژوهش دین» ِی پژوهش یعلم ، مجلۀماده، زمان و مكان در عوالم پس از مرگ (14

 21 شمارۀ ، 1389، پایيز و زمستان  ISC  ، داراي درجۀ(یشناس
 1390، خرداد 45، شماره «کتاب ماه فلسفه» ماهنامه تخصصِی دکارت،  ۀفلسفگزارش مترجم: فرهنگ  (15
« فلسفه»ِی پژوهش یعلمدر ماهيت َاَلم ، و این که آیا َاَلم شّر بالّذات است یا شّر بالعرض ، فصلنامۀ  (16

 1 ، شمارۀ 1390سانی(، بهار و تابستان دانشكدۀ ادبيات و علوم ان ـ)دانشگاه تهران 
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داراي  ،«علوم حدیث» ِی علمي پژوهشو نقش آنها در دنيا ، برزخ و قيامت ، فصلنامۀ  انسان اقسام بدن (17
، بهار و  16سال  )دانشكدۀ علوم حدیث(،شهر ری ( ، ISCاز پایگاه علوم جهان اسالم )  IFضریب تأثير 

  60و 59 شمارۀ،  1390تابستان 
 ـتهران )دانشگاه ،  ISC درجۀ یدارا ، «دینفلسفۀ » ِی پژوهش یعلمبودِن ُشرور ، فصلنامۀ  یعدم نقد نظریۀ (18

  1390، تابستان 10 دانشكدۀ پردیس قم(، شمارۀ
پژوهشنامۀ فلسفۀ » ِی پژوهش یعلم مجلۀ تكامل ، بت آن با نظریۀو نس یاسالم یهاآفرینش انسان در آموزه (19

 ، دانشكدۀ7صادقدانشگاه امام ) تهران، همراه با ضریب تأثير ISC ، داراي درجۀ(«حكمت )نامۀ دین
 1391، پایيز و زمستان 20 ، شمارۀو ارشاد( یاسالمالهيات، معارف 

در  یپژوهش» ی، فصلنامۀ تخصصیموعود در کتاب مقدس و متون اسالممنجِي  به آموزۀ یتطبيق ینگرش (20
 1391، تابستان 1 (، شمارۀ)مرکز پژوهش ادیان جهان« ادیان جهان

 ِی پژوهش یدو فصلنامۀ علم، برهان وجودی در فلسفۀ غرب دربارۀدیدگاه دکتر مهدی حائری یزدی  (21
نمایه شده در ، 1391، بهار و تابستان  21شماره  ،(نمؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایرا) «جاویدان خرد»

   ISC پایگاه
ادات مهدي حائري یزدي به آن ، تقریر حكيم غروي اصفهاني از برهان وجودي و انتق یشرح و بررس (22

،  6رهنگي(، شماره )پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ف« حكمت معاصر»علمي پژوهشِي  فصلنامۀدو
  1391پایيز و زمستان 

مرکز پژوهش ) ،«جهان پژوهشي در ادیان» تخصصِي  ت، فصلنامۀت و وهابيّ دیدگاه اهل سنّ مهدویت از  (23
 1392 بهار ،3 شمارۀتهران، ادیان جهان(، 

« حكمت معاصر»علمي پژوهشِي  امۀفصلن ،آملی دربارۀ برهان وجودی جواديبررسی دیدگاه آیت الله  (24
  1392، تابستان  8شماره تهران،)پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(، 

 (اعوانيدکتر غالمرضا  نامۀ استادارجسالک حكمت )آنسلم،  وجودِی  ِن اهيدربارۀ بردیدگاه نورَمن َملُكم  (25
 1392 تهران، ،(ایرانمؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه )

غالمحسين ابراهيمی  دکتراستاد نامۀ ارج) هان وجودیبر نقد و بررسِي نورَمن َملُكم از انتقادات کانت به (26
 1392،(، تهرانمؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایران) (دیناني

غرب و بررسی انتقادات دکتر مهدی حائری بر تقریر مرحوم غروی اصفهانی  ۀبرهان وجودی در فلسف ۀپيشين (27
، سال ششم، بهمن و اسفند 29شماره  ،خبرنامۀ مجمع عالی حكمت اسالمی»قم، از برهان وجودی، 

   (اول)جلسه  «برهان وجودی در اندیشه اسالمی»، نشست علمی «1392
پژوهش در » تخصصِي  فصلنامۀ، (تعليِم حكمت و دانشبخش اّول: ) دالیل عقلی ضرورت بعثت پيامبران (28

 1393پنجم، بهار  سال سوم، شمارۀتهران، وهش ادیان جهان (، مرکز پژ« ) ادیان جهان 
خبرنامۀ مجمع عالی حكمت »بر برهان وجودی، قم،  ـ به ویژه کانت ـ بررسی نقدهای فالسفۀ غرب (29

 «برهان وجودی در اندیشه اسالمی»شست علمی ، ن«1393، سال هفتم، آذر و دی 34اسالمی،  شماره 
 )جلسه دوم( 
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نفس و  هاي دیني و مسئلۀآموزه»ن المللِي جایگاه نفس و بدن در عوالم ذّر، مجموعه مقاالت همایش بي (30
   1393)نفس و بدن، پيش و پس از مرگ(، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، زمستان  6، ج «بدن

تزکيه و تربيت اخالقی، رفع اختالف، و عمل به رضای : پيامبران )بخش دومدالیل عقلی ضرورت بعثت  (31
سال چهارم،  تهران، ،(مرکز پژوهش ادیان جهان) «پژوهشي در ادیان جهان » تخصصِي  (، فصلنامۀالهی

 1394شماره هشتم، زمستان 
سال ، پيام نور ، دانشگاه«حكمت صدرایی» علمي پژوهشِي  ، مجلۀوجود رابطنقد و بررسی مبانی اثبات  (32

 1395بهار و تابستان چهارم، شماره دوم، 
 «جاویدان خرد»حكمت اسالمی، مجله علمی پژوهشی فارابی، نراقی، و غروی، مبتكران برهان وجودی در  (33

 1395بهار و تابستان ، 29شماره تهران، ، (موسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایران)
 ،)فيلسوف نظر و عمل(« احمد احمدیارج نامه استاد دکتر »، مجموعه مقاالت «برهان و جودی»کانت و   (34

 1395 ،«دانشگاه تربيت مدرس»و « مؤسسۀ پژوهشی حكمت و فلسفۀ ایران»تهران،
)مرکز پژوهش ادیان  پژوهش در ادیان جهان اه کانت درباره براهين خداشناسی،توضيح و بررسی دیدگ  (35

 1395پایيز و زمستان  تهران،جهان(، 
نامه آیت الله سيد جعفر سيدان(، قم، مؤسسه معارف )ارج 2عالم ذّر؛ واقعی یا سمبليک، مشعل معرفت، ج  (36

 1395 ،:اهل بيت
 «جاویدان خرد»علمی پژوهشی  دو فصلنامۀ، «رجعت» دربارۀ آموزۀ وحيانِی  صدرامال شرح و نقد دیدگاه  (37

 1397، پایيز و زمستان 34شماره  تهران، ،(ایران مؤسسۀ پژوهشِی حكمت و فلسفۀ)
و  االسالم ت، حكيم پارسا )یادمان استاد حج«تفسير جبرگرایانه مالصدرا از دو آیۀ قرآن»تحليل و نقادی  (38

 ،«مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایران»و  «سازمان سمت»تهران،  (،احمدیاحمد دکتر  المسلمين
1398 

از دیدگاه ادیان و « نياعالم ذّر و عوالم پيش از د» مجموعه مقاالت همایِش  ،«عالم ذّر »هستی و چيستِی  (39
  1400 ،مؤسسۀ پژوهشِی حكمت و فلسفۀ ایرانتهران،  ها،آیين

علمی  مجله  ، تهران،(پژوهشی -مقالة علمی) نقل عقل و دگاهیبودن علم خداوند از دیحضور هینقد نظر  (40
 .  1401، بهار 74، شماره «سفينه»

ذّر و تقدم نفس بر بدن، مالصدرا و جهان اسالم )یادگارنامۀ آیت  تبيين و تحليل دیدگاه مالصدرا دربارۀ عالم  (41
 الله سيدمصطفی محقق داماد(، جلد اول، تهران، انتشارات طرح نو

 به تعویق افتاده است( ر: چاپ این مجموعه مقاالت، فعالً )تذک
   

  
 
 

 ISI و تخصصی، در مجالِت: علمی ـ پژوهشی، علمی ـ ترویجی، )با دانشجویان( مقاالت مشترک
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کوئيني به برهان صدیقين ابن سينا، فصلنامۀ علمي پژوهشِي  (42 « قبسات»تحليل و بررسي رویكرد توماس آ
 ، نام همكار: اصغر پوربهرامی و ...1391، پایيز 65 )پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمي(، شمارۀ

معرفت »فصلنامۀ علمي پژوهشِي معياري براي تمایز مواد ثالث منطقي از وجوب و امكان فلسفي ،   (43
 و ... اصغر پوربهرامی ، نام همكار:، 1392، شمارۀ اول، پایيز 11، سال « فلسفي

کتاب و » فصلنامۀ تخصصِي ،  در زمان غيبت (فرجه الشریفتعالی عجل الله )آثار محبت به ولی عصر  (44
 زهرا حسام محمدی نام همكار: ،1، شماره 1392زمستان  پردیس تهران(،ـ دانشگاه قرآن و حدیث ) «سنت

)دانشگاه تهران، دانشكده « فلسفه»روح، دو فصلنامۀ علمي پژوهشِي غدۀ صنوبری دکارت : مقّری برای   (45
 مریم عبدخدایی نام همكار:، 1393، بهار و تابستان 1، شمارۀ 42ادبيات و علوم انسانی(، سال 

، دو فصلنامۀ  و امكان اعاده ی معدوم قيامت در حّلی دربارۀ هویت انسانها و مباحث کالمِی عالمه بررسی استدالل (46
نام ،  7، شمارۀ 1393نيمسال اول تهران،  ،(انجمن علمی فلسفۀ دین ایران) «جستارهای فلسفۀ دین»ي پژوهشِي علم

چاپ شده  www. Journal.philor.org)تذکر: این نشریه به صورت الكترونيک در پایگاه مریم شادی همكار: 
  .(است

کوئيناس ، فصل تشكيك و  (47 نام ، 1396بهار ، «معرفت فلسفي»نامۀ علمي پژوهشِي تشابه وجود نزد ابن سينا و توماس آ
  اصغر پوربهرامی و ...همكار: 

ي پژوهشِي های قرآنی و حدیثی، مجلۀ علمدر زمين از نظر علم و آموزهبررسی تطبيقی تاریخ پيدایش انسان  (48
محمد  نام همكار:، 1394،، پایيز و زمستان 12، شماره 6دوره  ، (انسانی پژوهشگاه علوم) «های علم و دینپژوهش»

 علی دولت
پژوهشنامه فرهنگ »، مجله علمي پژوهشِي تبيين و نقد و بررسی دیدگاه عارفان وحدت وجودی درباره هدف آفرینش  (49

،  1394 بهار و تابستان، 1، شماره  22سال  تهران، ،(پژوهشگاه علوم انسانی) «)تحقيقات اسالمی سابق( تمدن اسالمیو 
 مرجان درستی مطلقنام همكار:

و حدیث ـ دانشگاه قرآن ) «کتاب و سنت» تخصصِی  ۀ، فصلنامانسان از دیدگاه آیات و روایات هایشناسِی روحگونه (50
 زینب هادی، نام همكار: 1394تابستان  پردیس تهران(، سال هفتم،

وهشی ، فصلنامه علمی پژنقد و بررسی استدالل های مبتنی بر امتناع تعطيل و تناسخ در نفی تقدم نفس بر بدن  (51
نام ، 1394، زمستان (دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه  گروه معارف اسالمی) «پژوهش های اعتقادی کالمی»

  ی اعتمادی نيامجتبهمكار: 
پایيز و زمستان ، سال هفتم، «معرفت کالمی»هدف آفرینش، مجله علمی پژوهشی  واکاوي و نقد ادلۀ عرفا دربارۀ  (52

 مرجان درستی مطلق نام همكار:، 1395
، 1396تابستان  ،«اندیشه دینی»علمی پژوهشی  جله، مهای قرآن و عترت ی آموزهدر سنجه «متألهحّی »نظریه  (53

 دولتعلی مدمح
 محمدرضا آرميوننام همكار: ، 1396 نتابستاقم،  ،روایات اهل بيت، تحقيقات کالمی عوالم پيشين در  (54
 ، قم،«مطالعات فقهی و فلسفی» علمی ترویجیمجله  آن، ۀدالیل تجرد نفس از دیدگاه خواجه طوسی و ارزیابی ادلّ  (55

 ، نام همكار: محمود شكری و ...30، شماره 8سال  ،1396تابستان 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1100077/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%b9%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%db%8c%d8%a8%d8%aa
http://elmodin.ihcs.ac.ir/issue_365_425_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+12%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+%D9%88+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+15-31%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-133.html
http://elmodin.ihcs.ac.ir/issue_365_425_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+12%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+%D9%88+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+15-31%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-133.html
https://www.magiran.com/paper/1495369
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حكمت »علمی پژوهشی  دوفصلنامهبررسی انتقادی ادله عقلی مالرجبعلی تبریزی بر اشتراک لفظی وجود،  (56
جبار  :ارنام همك ،16، شماره پياپی 1399، بهار و تابستان 2، شماره 8دوره تهران، )دانشگاه پيام نور(، « صدرایی

 و ... امينی
تهران، ، )دانشگاه پيام نور( سينا و مالصدرا، حكمت صدرایین وجودی و معرفتی عقل فعال از نظر ابتبيين جایگاه  (57

 زهرا حسام محمدی نام همكار:  (،19)شماره پياپی  1شماره  – 10، دوره 1400اسفند 
جستارهایی »مجله علمی ـ پژوهشی ، روایی تبریزی بر اشتراک لفظی وجود و نفی صفات الهی ۀبررسی انتقادی ادل (58

 1، شماره 52دوره ، 1399، شهریور  نام همكار: جبار امينی و ... ،(مشهد)دانشگاه فردوسی  «در فلسفه و کالم
 (104 پياپی ۀ)شمار

 ، گواهی زیر چاپ، نام همكار: زهره موسوی«سفينه»عقل در شناخت خدا، فصلنامۀ جایگاه  (59
امامت »دو فصلنامۀ  ،لوقتبيين دیدگاه ميرزا مهدی اصفهانی در خصوص مقام نورانی ائمه:به عنوان نخستين مخ (60

    ، قم، گواهی زیر چاپ، نام همكار: محمد محمدقليان «پژوهی
)دانشگاه ادیان و مذاهب(، « نامۀ مذاهب اسالمیپژوهش»نشریۀ   علمی پژوهشی وجودشناسی در مكتب ابن عربی،  (61

 نياقم ، گواهی زیر چاپ، نام همكار: ابراهيم حنيف
 قاسم شهری نام همكار: ،)در دست داوری( چاپ ، آمادۀبررسی تأثير آموزه عالم ذر بر مباحث فقهی   (62

 نام همكار: ،مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمیعقل از دیدگاه قرآن و عترت و داللت های آن در چگونگی تربيت انسانی،  
 .)در دست داوری(و ...  محمدعلی دولت،

63)  Gendering  the  Human's  Soul  in  Islamic  Philosophy: Analytical Reading on Mulla 
Sadra, International Journal of Women's Reasearch      

  2014، بهار و تابستان 1، شماره 3مجله علمی پژوهشی: ژورنال بين المللی ، مرکز مطالعات زنان، دانشگاه تهران، جلد  
 نام همكار: فاطمه قاسم پور  

64)  rebuilding Quality of Corpse in Resurrection  and Returning from Shia and Sunni's 
Viewpoint, Environment Conservation Journal, Jan 24 2016,  ISI    

   منيره فریدی خورشيدی نام همكار: .به صورت الكترونيكی چاپ شده استاین مقاله  
65) Aim of Creation from the Perspective of People of the Justice (Adlia) and Asharite 

Theologians, International Journal of Humanities and Cultural Studies (indexed in 
Thomson Reuters and Ebscohost), ISI, Tunisia,  20 august 2016 (30  95مرداد)  

 حاجی ابراهيم زرگر زهرا نام همكار:
66) Review of the most important rational evidence for unity of existence, Herald 

NAMSCA 3, 2018 , ISI 
  زهرا حاجی ابراهيم زرگر نام همكار:
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67) An analysis of Fayyaz's viewpoint on whatness of soul , National Academy of 
Managerial Staff of Culture and Arts Herald, ISI 

 گواهی زیرچاپ، نام همكار: منيره فریدی خورشيدی
68) Divine Presential Knowledge: An Evidence of Similarity, Revista Amazonia 

Investiga, ISI 
 همكار: زهرا حاجی ابراهيم زرگرنام ، 2018سپتامبر  22گواهی زیر چاپ، تاریخ گواهی:  

 
 

  
مؤسسۀ مطالعات و ، «تجارت اسالمیتحقيقات »)با همكاری اعضای واحد  تألیفات گروهی

 (1363تا  1360های در سال ـ وابسته به وزارت بازرگانیـ  های بازرگانیپژوهش
   ـ کتابنامۀ اقتصاد اسالمی1
   ـ اقتصاد اسالمی در آیينۀ مطبوعات2
   نامۀ اقتصاد اسالمیفهرستـ 3
   ـ آداب تجارت و احكام معامله در اسالم4
   ـ احتكار در متون فقهی و روایی5
 

 « كالم» ۀرشتسرفصل دروس تألیف 
مؤسسۀ پژوهشی ، در مقطع کارشناسی ارشد ،کالم  سرفصل دروس مربوط به رشته طراحی و تدوین عناوین و .1

  حكمت و فلسفۀ ایران
، اسالميکالم : پنج گرایشبا دکتری ) عناوین و سرفصل دروس مربوط به رشته کالم ، در مقطعطراحی و تدوین  .2

، مؤسسۀ پژوهشی ( ، کالم تطبيقي و مسيحيت، ادیان غير ابراهيمي ، یهوددین و مسائل جدید کالمي فلسفۀ
 حكمت و فلسفۀ ایران

دکتر مهدی گلشنی،  1374ای مستقل در دانشگاه وجود نداشت، از این رو در سال به عنوان رشته« کالم»تذکر: رشتۀ 
را برای نخستين « کالم»های دروس رشتۀ تدوین عناوین و سرفصل« پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی»ریاست 

مختلف، به عهدۀ اینجانب گذاشتند. بعد از تدوین آنها،  هایبار در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، با گرایش
سرانجام بعد از چند جلسۀ مشورتی، با حضور آقایان دکتر گلشنی، دکتر غالمرضا اعوانی، دکتر سيد مصطفی محقق 

فت و های این رشته، شكل نهایی یاداماد، و دکتر شهرام پازوکی، و استفاده از نظرات و پيشنهادات آنان، دروس و سرفصل
، به ویژه در مقطع دکتری، با همين دروس «کالم»ها است که رشتۀ مستقل به تصویب وزارت علوم رسيد و از آن پس، سال

 شود.      های کشور تدریس میها در بعضی دانشگاهو سرفصل
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 های علمیو نشست هاسخنرانی در همایش
  ها عبارتند از:سخنرانی برخی از اینعناوین 

وزارت  )به عنوان نمایندۀ« مجمع تحقيق پيرامون اقتصاد اسالمی»گفتگوی علمی در سلسله جلسات شرکت و  .1
با حضور و مشارکت و گفتگوی دیگر کارشناسان اقتصادی  (به مدت یک سال تمام، 1362 – 1361بازرگانی( )

کادمیشيرازی  ـ مؤسسۀ برگزار  ، ریاست مجمع: مرحوم آیة الله سيد منيرالدین حسينی کشور علوم  کننده: آ
 .اسالمی قم

به چاپ  جزوات در تيراژ محدودبه صورِت  متن کامل گفتگوهای علمِی این کارشناسان در تمام جلسات، تذكر:
 در اختيار کارشناسان جلسات قرار گرفت.و  رسيده

از منظر علم و  یروح ۀهای خارق العادپدیده» ۀ، دربار«پاراسایكولوژِی تطبيقی»چهارده سخنرانی با عنوان  .2
 .«دین

های صوتِی یلادر دانشگاه تهران انجام شده و ف( 1370)حدود سال  های گذشتهها در دههاین سخنرانی تذكر:
چاپ « برگ سبز» ۀدر مجل آنها نزد استاد افضلی موجود است. برخی از این جلسات به صورت سلسله مقاله

  .شده است و مشخصات آن در بخش مقاالت آمده است
هشتمين همایش بزرگداشت مالصدرا  ،«مرحوم آیة الله غروی اصفهانی برهان وجودی از نظر الیب نيتس و»  .3

  1383خرداد ،المللی مالصدرا(مين همایش بين)دّو 
 این سخنرانی به صورِت مقاله به چاپ رسيده است. تذكر:

 نقل در فهم معارف اعتقادی، نشست اّول: جایگاه عقل و «نقد و اندیشه»های سخنرانی در سلسله نشست .4
استادان دیگر: دکتر رضا برنجكار، و دکتر حميدرضا آیت اللهی(، دانشگاه قرآن و حدیث )پردیس  همراه با)

   9/2/1388، تهران(
 5/9/1388، ایرانپژوهشی حكمت و فلسفۀ مؤسسۀ ، «ُشرور عدميت ۀنقد نظری» .5

به صورِت مقاله به نيز این سخنرانی تِر متن کاملاین سخنرانی نزد استاد افضلی موجود است. صوتِی فایل  تذكر:
 چاپ رسيده است.

هاي دیني و مسألۀ نفس و بدن ، قم ، آموزه» در همایش بين المللِي « جایگاه نفس و بدن در عوالم ذّر »  .6
 1389پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ، پژوهشكدۀ فلسفه و کالم اسالمي، اسفند 

 این سخنرانی به صورِت مقاله به چاپ رسيده است.متن  تذكر:
 10/12/89، مؤسسۀ خانۀ کتاب )سرای دائمی اهل قلم(، «جایگاه دکارت در تاریخ فلسفه» نشسِت  .7

دکتر  متن سخنرانیدر این نشست، مرحوم استاد دکتر احمد احمدی نيز شرکت و سخنرانی داشتند. تذكر: 
 ست. ، چاپ شده ا1390، خرداد 45، شماره «کتاب ماه فلسفه»در ماهنامه تخصصِی  احمدی و دکتر افضلی

 5/3/1390، مؤسسۀ پژوهشی حكمت و فلسفۀ ایران، «اند؟ذاتِی عالم ماّده ۀآیا ُشرور، الزم» .8
 این سخنرانی نزد استاد افضلی موجود است.  صوتِی فایل  تذكر:

نظریۀ  ارزیابی، نشست دهم، با عنوان: «مباحث اعتقادی های تخصصیسلسله نشست»سخنرانی در  .9
 22/4/1391(، مشهد، مدرسۀ علوم دینی حضرت ولی عصر )عج(، اول)گزارش  « سنخيت»



11 

 

 11 

 این سخنرانی نزد استاد افضلی موجود است. فایل تصویرِی  تذكر:
عدل الهی و حكمت »: با عنوان ،«های کالمی و اعتقادیپاسخ به پرسش»های سخنرانی در سلسله نشستدو  .10

دیگر استادان گروه کالم(، دانشگاه قرآن و  باهمراه ) ،جلسات اّول و سّوم، «بالها و مصائب در زندگی انسان
  1391هران(، سال حدیث )پردیس ت

های صوتِی برگزار شد. فایل ان گروه کالماستاددّوم، بدون حضور استاد افضلی و با شرکت دیگر  ۀجلس تذكر:
  ها نزد استاد افضلی موجود است.این نشست

 20/9/1391، مؤسسۀ پژوهشی حكمت و فلسفۀ ایران، «های وحيانی اسالمُشرور در آموزه ۀراه حّل مسأل» .11
 این سخنرانی نزد استاد افضلی موجود است.  صوتِی فایل  تذكر:

ا عنوان: ارزیابی نظریۀ زدهم، بای، نشست «های تخصصی مباحث اعتقادیسلسله نشست»سخنرانی در  .12
 29/9/1391(، مشهد، مدرسۀ علوم دینی حضرت ولی عصر )عج(، دوم)گزارش « سنخيت»

 فایل تصویرِی این سخنرانی نزد استاد افضلی موجود است.  تذكر:
 باهمراه ) «عالم ذّر »: ، با عنوان«های کالمی و اعتقادیپاسخ به پرسش»های سخنرانی در سلسله نشستدو  .13

 27/1/1392و  24/11/1391)پردیس تهران(،(، دانشگاه قرآن و حدیث گروه کالماستادان  دیگر
 نزد استاد افضلی موجود است.  هااین سخنرانیصوتِی فایل  تذكر:

، با عنوان : پيشينۀ برهان وجودی در (اول)جلسه  «برهان وجودی در اندیشه اسالمی»سخنرانی درنشست علمی  .14
اصفهانی از برهان وجودی، قم، فلسفۀ غرب و بررسی انتقادات دکتر مهدی حائری بر تقریر مرحوم غروی 

  21/9/1392، «مجمع عالی حكمت اسالمی»
 ر بخش مقاالت درج شده است.این سخنرانی د ۀپياده شدمتن نشانِی  تذكر:

، با عنوان : بررسی نقدهای فالسفۀ )جلسه دوم( «برهان وجودی در اندیشه اسالمی»سخنرانی درنشست علمی  .15
 6/9/1393، «مجمع عالی حكمت اسالمی»وجودی، قم، غرب، به ویژه کانت، بر برهان 

 نشانِی متن پياده شدۀ این سخنرانی در بخش مقاالت درج شده است. تذكر:
، نشست هجدهم، با عنوان: بررسی و نقد نظریۀ «های تخصصی مباحث اعتقادیسلسله نشست»سخنرانی در  .16

 1395 /14/5عصر )عج(،  ، مشهد، مدرسۀ علوم دینی حضرت ولی«فاعليت بالتجّلی»عرفانی 
 فایل تصویرِی این سخنرانی نزد استاد افضلی موجود است.  تذكر:

های اسالمی، )در جمع دبيران مدعو(، با عنوان: قضا وقدر در آموزه« قضا و قدر»سخنرانی در نشست علمِی  .17
 15/8/1395مؤسسۀ پژوهشی حكمت و فلسفۀ ایران، 

، نشست نوزدهم، با عنوان: بررسی و نقد نظریۀ «های تخصصی مباحث اعتقادیسلسله نشست»سخنرانی در  .18
  1396 /28/2)گزارش دوم(، مشهد، مدرسۀ علوم دینی حضرت ولی عصر )عج(، « تجّلی»عرفانی 

 فایل تصویرِی این سخنرانی نزد استاد افضلی موجود است.  تذكر:
 26/4/1397، مرکز فرهنگی شهر کتاب، «کارنامه فلسفی دکتر احمد احمدی»سخنرانی در نشست علمِی  .19
، با عنوان: مقایسۀ معاد سينوی و معاد صدرایی، مؤسسۀ «سينابزرگداشت روز ابن»سخنرانی در همایش  .20

 1397پژوهشی حكمت و فلسفۀ ایران، شهریور 
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 ست. تصویرِی این سخنرانی نزد استاد افضلی موجود اصوتی و فایل  تذكر:
، با عنوان: نقش استاد حائری در ترویج فلسفه تطبيقی، «یادبود استاد مهدی حائری یزدی» سخنرانی در همایش  .21

 3/10/1397مؤسسۀ پژوهشی حكمت و فلسفۀ ایران، 
 این سخنرانی نزد استاد افضلی موجود است. صوتِی فایل  تذكر:

های علم ، با عنوان: نقد دیدگاه«هاو چالش علم النفس فلسفۀ اسالمی؛ تبيين»سخنرانی در نشست علمِی  .22
 14/11/1397ای دینی، مؤسسۀ پژوهشی حكمت و فلسفۀ ایران، هالنفس فلسفی بر اساس آموزه

 این سخنرانی نزد استاد افضلی موجود است.  صوتِی فایل  تذكر:
شی حكمت و فلسفۀ سسۀ پژوه)نشست دوم(، مؤ« الهيات سلبی و ایجابی»سخنرانی و مناظره در نشست علمِی  .23

 29/11/1397 ایران،
 این سخنرانی نزد استاد افضلی موجود است.  صوتِی فایل  تذكر:

مدرسۀ علوم دینی حضرت ، مشهد، «اّول ما خلق الله» وحيانِی  ۀبا آموز ،در فلسفه« صادر اّول» ۀنظری ۀمقایس .24
 9/7/1399، )عج(ولی عصر

 فایل تصویرِی این سخنرانی نزد استاد افضلی موجود است.  تذكر:
کالم و  ۀ، مشهد، مؤسسنسبت ذات خدا با مخلوقات ۀهای فلسفی و عرفانی درباروحيانی و دیدگاه ۀتبيين آموز .25

  12/7/1399 ر جمع استادان و پژوهشگران مؤسسه،د، کالمنا( ۀمعارف اسالمی )مؤسس
  .این سخنرانی نزد استاد افضلی موجود است صوتِی فایل  تذكر:

توان به فهم خالص رسيد؟(، مدرسۀ های دینی )آیا با فلسفه و عرفان بشری میروش خلوص فهم در معرفت .26
شناختِی مكتب تفكيک، تهران، مؤسسۀ پژوهشی حكمت و فلسفۀ ایران، شناختی و روشزمستانی مبانی معرفت

28/10/1400   
در « نخستين مخلوقات»، به عنواِن «عقل»و « 6روح پيامبر اکرم»در فلسفۀ ابن سينا با  «عقل اّول»مقایسۀ  .27

شناسی در حكمت ابن سينا، تهران، مؤسسۀ پژوهشی حكمت و های اسالمی، همایش بين المللی انسانآموزه
 19/11/1400فلسفۀ ایران، 

است و بعدًا نيز در سایت مؤسسۀ پژوهشی تذکر: فایل صوتی و تصویرِی این سخنرانی نزد استاد افضلی موجود 
 حكمت و فلسفۀ ایران، قرار خواهد گرفت. 

تر این سخنرانی در یكی از مجالت چاپ خواهد شد و احتمااًل متن مختصرتر آن در همچنين متن بسيار کامل
 شود.های این همایش، بعدًا توسط این مؤسسه چاپ میمجموعۀ سخنرانی

 1401 جلسه(، اردیبهشت و خرداد)هفت « عالم ذّر »معرفت  .28
های آن به زودی در فضای مجازی زی اجرا و ضبط شد، و فایل، به صورت مجاهاتذکر: این سلسله سخنرانی

   رسانی خواهد شد.و اطالع برای استفاده عموم قرار خواهد گرفت
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 های تخصصی و كارشناسِی صدا و سیماشركت در برنامه
و جام   داخلیهای سراسرِی شبكههای تخصصِی صدا و سيمای جمهورِی اسالمی ایران )برنامه شرکت درها ساعت ده

   های تخصصی فلسفی، کالمی، و دینی  نشست های: نقد فيلم،جم در خارج از کشور(، شامل برنامه
 

  به بعد (  1360ها ) از سال ها و مسئولیتِسَمتبرخی از  
 (1398 -1373)ؤسسۀ پژوهشی حكمت و فلسفۀ ایران م )تمام وقت( عضو هيئت علمی .1
 (1398 - 1390) مدیر گروه کالم ، مؤسسۀ پژوهشی حكمت و فلسفۀ ایران .2
 (1398 -1390) و فلسفۀ ایرانمؤسسۀ پژوهشی حكمت ومدیران گروِه  عضو شوراي پژوهشي .3
های بازرگانی )وابسته به وزارت مؤسسۀ مطالعات و پژوهش ،ت واحد تحقيقات تجارت اسالمی سرپرس .4

 (1363ـ1360بازرگانی( )
 (1395 – 1387) و سرپرست گروه مطالعات اسالمی، مرکز پژوهش ادیان جهان عضو شورای علمی .5
تا  1385از سال وقت، )به صورت پارهدانشگاه قرآن و حدیث )پردیس تهران(، عضو هيئت علمی گروه کالم،  .6

1395) 
 دانشگاه قرآن و حدیث )پردیس تهران(، به مدت چند سالگروه کالم و عقاید،  سرپرست .7
دانشگاه قرآن و ، «:اهل بيتفرهنگ توصيفِي کالم »ۀ پروژو مدیِر کالن عي کالم ،مدیر گروه مطالعات موضو .8

 (15/2/1392تا  15/2/1390از ) :اهل بيت کالم پژوهشكدۀحدیث، 
 تا کنون( 1392از ) «دین ایران ۀفلسفانجمن علمی » ۀپيوستعضو  .9

 (1/1/1400)از  «دانشگاه ادیان و مذاهب» در« گروه فلسفه» پيمانِی عضو هيئت علمی  .10
   انجمن فلسفه دین ایران ،«دین  فلسفۀ» عضو هيئت تحریریۀ مجلۀ علمي ـ پژوهشِي  .11
 پيام نور تهران ، دانشكدۀانشگاه ، د« حكمت صدرایي»ژوهشِي علمي ـ پ دو فصلنامۀ عضو هيئت تحریریۀ .12

 االهيات ، گروه فلسفه و کالم اسالمي
، قم، دانشگاه ادیان و تا کنون( 1/1/1400)عضویت از  «فلسفی ۀپژوهشنام» عضو هيئت تحریریۀ دو فصلنامۀ .13

  مذاهب، گروه فلسفه 
، (30/9/1398 تا 1/4/1392از عضویت ) «تحقيقات کالمي»مۀ علمي پژوهشِي فصلنا عضو هيئت تحریریۀ .14

 قم، انجمن علمی کالم اسالمی حوزه
 . ، مرکز پژوهش ادیان جهان« پژوهشي در ادیان جهان»تخصصِي  هيئت تحریریۀ فصلنامۀعضو  .15

 شده است. ، متوقفمجلهانتشار یعد از انتشار چند شماره، تذکر: 
   

 هاو نشست هادبیری همایش
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، دانشگاه قرآن و حدیث، واحد پردیس تهران )شهر «نقد و اندیشه» سازمانِی درون علمِی دبيری علمی نشسِت  .1
 25/9/1388ری(، 

، پژوهشگاه علوم و ، قم«نفس و بدن در حكمت متعاليه و حكمت مشاء» بين المللی  همایِش دبيري علمی پيش .2
 16/10/1389، فرهنگ اسالمی

   واحد پردیس تهران )شهر ری(،دانشگاه قرآن و حدیث، ، «نسبت عقل و وحی» علمی ت نشس دبيری علمی .3
15/2/1392 

،  ایران ۀپژوهشی حكمت و فلسف ۀمؤسس ،«بررسی نسبت وحی و شهود عرفانی» نشست علمیدبيری  .4
14/11/92 

)نشست اّول(، مؤسسۀ پژوهشی حكمت و فلسفۀ ایران، « الهيات سلبی و ایجابی»  نشست علمیدبيری علمی  .5
31/1/94 

ها، مؤسسۀ پژوهشی حكمت و عالم ذّر و عوالم پيش از دنيا از دیدگاه ادیان و آیين»دبيرِی علمِی همایش مّلِی  .6
  10/3/1400فلسفۀ ایران، 

   
  

 
  

 


