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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 زیست نامه علمی استاد عبدالحسین خسروپناه

 

 تحصیل و تدریس

شمسی مصادف با شب بيست و هفتم ماه مبارک رمضان در  1345عبدالحسين خسروپناه در بهمن ماه 

شهرستان دزفول، چشم به جهان طبيعت گشود. دروس حوزوی را در كنار دروس متوسطه )رشته تجربی( 

  شمسی در مقطع سطح سوم حوزه علميه فارغ1368آغاز كرد و به مدت شش سال در سال  1362در سال 

 .التحصيل شد

های ديگر ادبى و فقهى و اصولى و فلسفی از جمله  وی، عالوه بر دروس متعارف حوزه علميه قم، كتاب

های علميه آيت  درسهشرح نظام، شرح مطول، شرايع االسالم، حلقات شهيد صدر، قوانين و فلسفتنا را در م

های علميه  ها در حوزه اهلل معزی و آيت اهلل نبوی و آيت اهلل قاضی در شهرستان دزفول و نيز تابستان

های علميه، همچون: آيات مكرم آقايان حاج  حوزه  طزرجان يزد و قم فرا گرفت و از محضر استادان برجسته

مدرس افغانی، حاج محمدعلی لی، حاج شيخ شيخ محمدكاظم مدرسيان، حاج سيد مجدالدين قاضى دزفو

، حاج شيخ مصطفی ، حاج شيخ كاظم تدين نژاد، حاج شيخ كاظم سبط الشيخفخر وجدانیقدرت اهلل شيخ 

 .و حاج شيخ محسن اراكی بهره فراوان برداعتمادی 

س از اين دوره از تحصيل به جهت انس با جوانان مخلص و همراهی با شهدای دوران هشت ساله دفاع مقد

های  در عمليات عاليت تبليغی در دوران دفاع مقدسرود. وی عالوه بر ف بهترين دوران عمرش به شمار می

رمضان، محرم، كوشک، بدر، والفجر هشت، كربالی پنج و والفجر ده، به عنوان تک تيرانداز و ديدبان 

شم و ريه شد و از ناحيه چن دوميت شيميايی، راهی بيمارستاشركت نمود و چندين بار با موج انفجار و مص

 ؛ ولی هيچگاه حاضر به تشكيل پرونده جانبازی نشد.مصدوم شدو دستگاه گوارش 

دروس خارج فقه و اصول را در حوزه علميه قم آغاز كرد و دوازده سال از  1368در سال  استاد خسروپناه

لعظمی فاضل لنكرانى، آيت محضر استادانی همچون حضرات: آيت اهلل العظمی وحيد خراسانی، آيت اهلل ا

اهلل العظمی جعفر سبحانی، آيت اهلل العظمی ناصر مكارم شيرازی در حوزة علميه قم، بهره برد. تحصيل 

شمسی آغاز كرده و در  1370دروس تخصصى كالم اسالمى را در كنار دروس خارج فقه و اصول در سال 

السالم( فارغ التحصيل شد  ؤسسه امام صادق )عليهدر مقطع دكتراى كالم اسالمى با رتبه اول از م 1374سال 

 تدوين نمود. با عنوان انتظارات بشر از دين و پايان نامه خود را

اهلل  نژاد، آيت اهلل تدين مندی از محضر استادانی همچون، آيت يل تفسير قرآن و فلسفه و عرفان و بهرهتحص

اهلل انصارى شيرازى،  اهلل سبحانى و آيت زدی، آيتاهلل مصباح ي اهلل جوادى آملی، آيت زاده آملی، آيت حسن
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 1385شمسی تا سال 1364آيد كه از سال  به شمار می ستاد خسروپناها  های تحصيلی يكی ديگر از بخش

 .ادامه داشته است

شمسی در كنار تحصيل به فعاليت پژوهشى فردی و جمعی اشتغال ورزيده و  1370ايشان از سال 

 .جرايی خُرد و كالن داشته استهای پژوهشی و ا مديريت

شمسی در كنار  1362يكی از توفيقات الهی ايشان، زمينه تدريس دروس حوزوی و دانشگاهی از سال 

تحصيل بوده است كه تا كنون در مدارس علميه دزفول و قم و مؤسسه امام صادق و مؤسسه امام خمينی و 

در  1365كالم اشتغال علمی داشته و نيز از سال جامعه الزهراء به تدريس ادبيات، فقه، اصول، فلسفه و 

هاى شهيد چمران اهواز، شهيد بهشتى و علوم پزشكی شهيد بهشتی، عالمه  تربيت معلم دزفول و دانشگاه

طباطبايی، تربيت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم اسالمى رضوى مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد و 

به تدريس دروس فلسفى و كالمى پرداخته است و توانسته همه  مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ايران

الشواهد الربوبيه و  المقدمات تا كفايه و همچنين از بدايه الحكمه تا های متعارف حوزه علميه، از جامع كتاب

 ند.های كشور تدريس ك ميه و دانشگاههای عل را در حوزهمالصدرا اسفار 

 كردندالمللی شركت  هاى علمى داخلی و بين ها و همايش تا كنون، در كنگره 1374از سال  استاد خسروپناه

در كشورهای عربستان، انگلستان، عراق، امارات، قطر، چين،  ویقرائت كند. را  پذيرفته شده خودو مقاالت 

 ،اندونزی ،ئدسو ،سوئيس ،اتريش ،سوريه ،الزی، پاكستان، هندوستان، لبنانروسيه، تركيه، گرجستان، م

 .اند های متعدد داشته سخنرانی ،و واتيكان ايتاليا ،بوسنی و هرزگوين ،قزاقستان

اجازه اجتهاد و  ،در دروس فقه و اصول سط آيت اهلل مدرسيانتوشمسی  1375سال  در استاد خسروپناه

 استادچندين اينک از و  دست يافت استاد تمامیرتبه به  1394و از سال  گرفتنقل حديث اجازه 

 اجازه اجتهاد و اجازه روايی دارند. فقه و اصول حوزه علميه قم،مشهور

در هيأت نظريه فلسفه فلسفه اسالمی كه  -1های اختصاصی استاد خسروپناه، عبارتند از:  ها و ديدگاه نظريه

ت نظريه حكم -3نظريه ديدبانی  -2پردازی به عنوان نوآوری پذيرفته شد.  حمايت از كرسی های نظريه

مند  ای و تئوری بداهت نظام رئاليسم شبكه -4خودی و تغيير موضوع فلسفه به وجود انضمامی انسان 

نظريه فرايندی از مبانی تا  -6اجتهادی  -روش شناسی حكمیاجتهادی و  -الگوی حكمی -5كارآمد 

 های عينی نظام

شود: اول، جريان  خص میهای فكری و فلسفی و فقهی استاد خسروپناه در دو حوزه مش مهمترين دغدغه

  سازی فقه اسالمی    ی علوم انسانی و به تبع آن، نظامساز يران و جهان اسالم و دوم، اسالمیشناسی فكری ا
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 های انتشار یافته کتاب

اصطالح نامه فلسفه/ مركز مطالعات و تحقيقات دفتر تبليغات / با همكاری جمعی از محققان/     

 ()چاپ دوم1376

ش جديد اين كتاب با عنوان كالم ي؛ ويرا1379هاى فرهنگى حوزه/  ديد/ مركز مطالعات و پژوهشكالم ج    

جديد با رويكرد اسالمی با اضافه و اصالحاتی با همكاری معاونت پژوهشی دانشگاه معارف و نشر معارف 

 .منتشر گرديد 1389در سال 

 .1379نى/ انتشارات وثوق/ جامعه مدنى و حاكميت مد    

 .1379كانون انديشه جوان / گفتمان مصلحت/     

 .1380هنگ و انديشه اسالمی/انتظارات بشر از دين / پژوهشگاه فر    

 .1380/  علميه هاى فرهنگى حوزه جامعه علوى در نهج البالغه/ مركز مطالعات و پژوهش    

 .1380گستره شريعت / نشر معارف/     

 .1381پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی/ پلوراليسم دينى و سياسى /     

 .1381قلمرو دين/ مركز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علميه/     

  .1383ی ولی فقيه در ندسا/اخالق در قرآن/ معاونت آموزش عقيدتی سياسی نمايندگ    

 .1384آسيب شناسی جامعه دينی/ نشر معارف/    

 .1384تشارات وثوق/ جريانهای فكری ايران معاصر/ ان    

ای از آراء حكمی او(/ انتشارات پژوهشگاه  شريعه شهود)در باره استاد سيد جالل الدين آشتيانی و پاره    

 .1385فرهنگ و انديشه اسالمی/

  .1385سالمی/ ج اول و دوم/های مضاف/ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ا فلسفه    

  .1388 /حكمت نوين اسالمیمؤسسه فرهنگی  /رجريان شناسی فكری ايران معاص    

 .1385 /قم /نشر معارف /آسيب شناسی جامعه دينی    

تهران: سازمان انتشارات  /ين شناسی شريعتی، بازرگان و سروشآسيب شناسی دين پژوهی معاصر: تحليل د 

 .1388 /پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی

تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ  /با همكاری حسن پناهی آزاد /نظام معرفت شناسی صدرايی    

 .1388 /و انديشه اسالمی

 .1388 /جامعه المصطفی )ص( العالميه /(3و2و1د كالمی و فلسفه دين جلد )مسائل جدي    
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 .1388 /تهران: كانون انديشه جوان /اثر دكتر سروش "فقه در ترازو"فقه در محک زمانه: نقدی بر مقاله   

 .1389 /تهران: اميركبير /حسن پناهی آزادبا همكاری  /هستی شناسی معرفت    

 .1389 /میحكمت نوين اسال : مؤسسه فرهنگیقم /ها جريان شناسی ضد فرهنگ   

 .1389 /انتشارات كانون انديشه جوان /اسیدين شن    

 .1389 /انتشارات كانون انديشه جوان /روشنفكری و روشنفكران    

 .1389 /تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی /فلسفه فلسفه اسالمی    

تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه  /اسالمی)دوجلد( -لسوف علوم انسانیفي /عالمه طباطبايی    

 .1390اسالمی؛ 

 .1390 /ه فرهنگ و انديشه اسالمیپژوهشگا تهران: انتشارات /نديشه نامه عالمه شعرانی )دوجلد(ا    

 .1390 /نشر معارف /رويكرد استاد مطهری به علم و دين    

 .1390 /نشر محبين /حليليه للمعرفه الدينيه عند سروشدراسه ت    

 .1390 /آموزشی سازمان بسيج اساتيد /هنگیمعاونت فر /انتظارات اعتدالی از دين  

 .1390 /جلد اول و دوم /اسالمیحكمت نوين مؤسسه  /كالم نوين اسالمی 

 .1392 /چاپ اول م و تربيت اسالمی/قم: انتشارات تعلي /3كالم نوين اسالمی ج

 .1392/چاپ اول /يم و تربيت اسالمیقم: انتشارات تعل فلسفه علوم انسانی/

صدر/ به كوشش  باقرمی و اجتهادی شهيد آيت اهلل محمدانديشه های حك /جمعی از نويسندگان

 .1392 /تهران: انتشارات مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ايران ين خسروپناه/عبدالحس

حكمت و فلسفه ژوهشی تهران: انتشارات مؤسسه پ عبدالحسين خسروپناه، مهدی عاشوری/ تحليل معرفت/

 1392 ايران/

تهران: انتشارات مؤسسه   وليد و تكوين علوم انسانی اسالمی/ت الحسين خسروپناه و حميد پارسانيا/عبد

 .1392 /پژوهشی حكمت و فلسفه ايران

 .1393 سروش، دين و نوانديشی/ نشر معارف/ /، حسن پناهی آزادعبدالحسين خسروپناه

 .1393 /و دانشگاه عالمه طباطبايی بسيج اساتيد دين شناسی/

 .1393/ و دانشگاه عالمه طباطبايی بسيج اساتيد /علم دينی

 حكيمانه/ اكرم السادات حسينی، فاطمه الحانی، عبدالحسين خسروپناه، عبدالكريم بهجت پور/پرستاری 

1393. 
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رف نشرمعا /1درجست و جوی علوم انسانی اسالمی/ جلد ين خسروپناه و جمعی از پژوهشگران/عبدالحس

 .1393 و شورای عالی انقالب فرهنگی/

نشرمعارف  /2و جوی علوم انسانی اسالمی/ جلددرجست  ين خسروپناه و جمعی از پژوهشگران/عبدالحس

 .1393 /شورای عالی انقالب فرهنگی و

 .1393 / نشرمعارف/انسان شناسی اسالمی ين خسروپناه و جمعی از پژوهشگران/عبدالحس

 مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ايران/تهران:  رئاليسم معرفتی/ دی عاشوری/مه ،عبدالحسين خسروپناه

 .1393 /چاپ اول

 .1394 مت و فلسفه ايران/ چاپ اول/تهران: مؤسسه پژوهشی حك روش شناسی علوم اجتماعی/

  

 های آماده انتشار کتاب

 ناختشفلسفه     

 كثرت گرايى دينى    

 فلسفه امامت    

 های دين شناختی دكتر سروش( )نقد انديشه سكوالريزم نقابدار    

 جريان شناسی تصوف    

 جهان اسالم جريان شناسی فكری    

  
 های درسی جزوه 

 .1374منابع كالمی/ جزوه سطح چهارم رشته تخصصی كالم اسالمی مؤسسه امام صادق)ع(/ 

 .1374مبادى و منابع علم كالم اسالمی/ مؤسسه امام صادق)ع(/

 .1375معرفت شناسى دينی/ مؤسسه امام صادق)ع(/ 

 .1378اسالمی مؤسسه امام صادق)ع( / معرفت شناسى دينى / جزوه سطح چهارم رشته تخصصی كالم 

 .1379معرفت شناسى / جزوه سطح چهارم رشته تخصصی كالم اسالمی مؤسسه امام صادق)ع( / 

 .1380معرفت شناسى / جزوه سطح كارشناسى حوزه دانشجويى شهيد بهشتى / 

 .1380در آمدى بر كالم جديد/ مقطع كارشناسی، تهران، حوزه دانشجويى شهيد بهشتی/ 

 .1387دين شناسی/ جامعه المصطفی العالميه/ 
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 .1385علم و دين/ موسسه امام صادق/ 

 .1385علم دينی/ موسسه امام صادق/ 

 .1380های غرب شناسی)تاريخ فلسفه غرب(/موسسه امام خمينی/  درس

 .1385فلسفه نفس/موسسه امام خمينی/

 .1386فلسفه اخالق/ مدرسه امام خمينی/ 

 .1385فت/ فلسفه حقوق/ طرح معر

 .1385جريان شناسی جهان اسالم/ دانشگاه معارف/ 

 .1391-1386های الشواهد الربوبيه/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی/  درس

 .1386-1383های كفايه االصول/ درسهای آزاد حوزه علميه قم/  درس

 .1390-1388های واليت فقيه/ دانشگاه تهران/  درس

 .1388علميه قم/ های فقه مصلحت/ حوزه  درس

 .1389های فقه سياسی اسالم/ حوزه علميه قم/  درس

 .1380-1368تقريرات خارج فقه آيت اهلل وحيدخراسانی/ حوزه علميه قم/ 

 .1380-1368تقريرات خارج اصول آيت اهلل وحيد خراسانی/ حوزه علميه قم/ 

 .1380-1368تقريرات خارج اصول آيت اهلل فاضل لنكرانی/ حوزه علميه قم/ 

 .1385 -1368تقريرات خارج فلسفه آيت اهلل جوادی آملی/ حوزه علميه قم/ 

 .1380-1368تقريرات خارج فقه آيت اهلل سبحانی/ حوزه علميه قم/ 

 1382 -1368تقريرات خارج فقه آيت اهلل جوادی آملی/ حوزه علميه قم/ 

  

 ها ها و همایش پژوهشی در نشریهمقاالت 

 

 .1372جامعه و تاريخ/ كنگره قرآن/ دار القرآن مدرسه آيت اهلل العظمی گلپايگانی/ های الهی در  سنت    

 .14/1374علم اطالع رسانى ونقش آن در اطالعات علم كالم/ كالم اسالمى ش     

 .15/1374طرح تدوين اصطالحنامه و نمايه سازى علم كالم/ كالم اسالمى ش     

 .1375/ 8تكثر گرايى دينى / حوزه و دانشگاه شماره نگاهى درون دينى به پلوراليسم يا     

 .17/1375اسالم و نيازهاى زمان / مجله تخصصى كالم اسالمى / شماره     



7 

 

-76/ 21و  20و 19مفهوم آزادى از منظر درون و برون دينى / مجله تخصصى كالم اسالمی/ شماره     

1375. 

 .1376/  4نقد/ شنگاه درون دينى به پلوراليزم دينی/ كتاب     

 .1376/ 6و  5نظريه تأويل و رويكردهاى آن/ كتاب نقد/ ش    

 .1377/  7مشروعيت حكومت واليى / كتاب نقد/ ش    

اسالم جامع نگر و انقالب اسالمى ايران/ كتاب جرعه جارى مجموعه مقاالت/ پژوهشگاه فرهنگ و     

 .1377انديشه اسالمى/ 

 .1377/ 7بايستگى علوم انسانی/ دانشگاه اسالمى/ ش حوزه، دانشگاه و چيستى و    

 .1377/ پاييز6امام خمينى و چالش هاى نظرى حكومت واليی/ دانشگاه اسالمى/ ش    

 مجموعه مقاالت پژوهشى درباره 2شناسى انقالب اسالمى ايران/ راه انقالب ج آسيب    

 .1378نقالب اسالمی( تهران/ بهمنانقالب اسالمى)كميته پژوهش و مطالعات ستاد دهه فجر ا    

 .1378جايگاه مصلحت در حكومت واليی/ مجموعه آثار كنگره امام خمينی/     

روشنفكرى از ديدگاه استاد مطهرى و دكتر شريعتی/ مجموعه مقاالت همايش احياى تفكر دينی/     

 .1378ارديبهشت 

 .1378/ تابستان و پاييز 10و 9ه اسالمی/ شروشنفكری و روحانيت از ديدگاه امام خمينی)ره(/دانشگا    

 .1378و 1379/  34و  33و  32ارزش شناخت / مجله تخصصى كالم اسالمی شماره های    

 .1379/ 15و14يازده مغالطه در باب خشونت/ كتاب نقد/ ش    

 .1379/ پاييز3معرفی كتاب نظريه المعرفه/ ذهن/ ش    

 .1379/ 17ى و نشانه شناسان غربى / قبسات شمارهمعنايابى از نظرگاه مفسران اسالم    

 .1379/  1هاى هاى صدق / ذهن  تئوری    

 .1379نظريه مطابقت/ خرد نامه صدرا/ زمستان     

 . 1380 -81/  42و 41و 40و 38و 37هایمنطق استقراء علمى / مجله تخصصى كالم اسالمی شماره    

 .1380ى دين/ پاييز نامه گسترهقبض تجربه نبوى يا بسط آن/ صباح ويژه    

 .1380/ اسفند 6نقدى بر هرمنوتيک فلسفی/ رواق انديشه شماره     

   .80/ پاييز و زمستان 20و  21دوازده پرسش در باب اسالم و دموكراسی/ كتاب نقد ش     
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رديبهشت / فروردين و ا7ستارى در معنا شناسى معنا، الفاظ و گزاره هاى دينی/ رواق انديشه شماره ج

1381. 

 .1381تير  –/ خرداد  8رويكردهاى گسترده شريعت/ رواق انديشه شماره     

 .1381/ آبان 11(/ رواق انديشه شماره 1هاى متفكران اسالمى درباره گستره شريعت )ديدگاه    

 .1381/ دى 13(/ رواق انديشه شماره 2هاى متفكران اسالمى درباره گستره شريعت )ديدگاه    

 .81/ بهار 23هاى قرائت پذير انگارى دين/ قبسات ش  زير ساخت    

 .81/ تابستان 24عارفان و انتظار بشر از دين/ قبسات / ش     

دارى و تجددگرايی/ آسيب شناسى مطبوعات /دفتردوم/ مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى دين    

 .1381حوزه علميه/ تابستان 

 .1381/ فروردين و تير  3و  2نگاه گاليله/ صباح  انتظار بشر از دين در    

 .1381/ مرداد و شهريور 4كانت و انتظار بشر از دين/ صباح     

 .1381/ زمستان  8انتظار بشر از دين در عرصه اقتصاد/ اقتصاد اسالمى / ش     

 .1381اصالحات از منظر امام على عليه السالم/ دانشگاه انقالب/   

 .1382/ 16و15ضورى و كاركردهاى معرفت شناختی آن/ فصلنامه ذهن/ش چيستى علم ح    

عرفانى مقاالت عرفانى/ مؤسسه تنظيم  –عرفان عاشقانه/ مجموعه آثار امام خمينى و انديشه هاى اخالقى     

 .1382نشر آثار امام خمينى )ره(/ بهار 

 .82/ بهار 27اثبات پذيرى گزاره هاى دينی/ قبسات / ش     

 .1382/ مرداد 100(/ پگاه حوزه / ش 1عقوليت گزاره هاى دينى )م    

 .1382/ اول شهريور 101(/ پگاه حوزه / ش 2معقوليت گزاره هاى دينى )    

 .1382شهريور  15/ 102(/ پگاه حوزه / ش 3معقوليت گزاره هاى دينى )    

 .1382ستان / بهار و تاب26و  27روشنفكرى و دكتر شريعتی/ كتاب نقد/ شماره     

 .1382/ تابستان 28آسيب شناسى دين پژوهى معاصر/ قبسات ش     

 .1382/ آذر  15حقيقت پنهان؛ خطای خاموش / زمانه/ شماره    

متكلمان اسالمى و انتظار بشر از دين/ مجله تخصصى الهيات و حقوق دانشگاه علوم اسالمى رضوی/     

 .8و7/ شماره1382بهار و تابستان 

 .1382/ بهار و تابستان 27و 26فكری و دكتر شريعتی/ كتاب نقد/ شماره روشن    
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 .1382/ بهار 27های دينی/ قبسات/ شماره اثبات پذيری گزاره    

 .1382/ تابستان 28آسيب شناسی دين پژوهی معاصر/ قبسات/ شماره    

 .1382موعود/ زمستان رويكردهای جديدكالمی در حكومت مصلح/ فصلنامه علمی تخصصی انتظار     

 .1383/ تابستان 18منطق استقرای شهيد صدر/ مجله ذهن/ شماره     

 .1383/ بهار 30ترابط دين و اخالق از ديدگاه استاد مصباح/ كتاب نقد/ شماره    

 .1383/ زمستان 33آسيب شناسی فلسفه اسالمی/ كتاب نقد/ شماره    

 .1383ابستان / ت32گفتمان فلسفه فقه/ قبسات/ شماره    

 .1383/ 20و19گستره قرآن/ پژوهش و حوزه / شماره     

 .84/ زمستان 24نظريه بداهت در فلسفه اسالمی/ مجله ذهن/ شماره     

 .1384/ تابستان 1چيستی معرفت در معرفت شناسی معاصر/ انديشه نوين دينی/ شماره     

 .1384/ پاييز 2وين دينی/ شماره چيستی معرفت از ديدگاه متفكران مسلمان/ انديشه ن    

 .1384/ بهار 35هويت فلسفه اسالمی/ قبسات/ شماره    

 .1384/ پاييز 37فرايند ظهور و بسط نظريه پلوراليستی جان هيک و تهافت های آن/ قبسات/ شماره    

 .1384/ بهار 5تاريخچه معرفت شناسی/ آينه معرفت/ شماره    

 .1385/ بهار 38كتاب نقد/ شمارهگوهر تشيع و دموكراسی/     

)دانشگاه  2شناسی از ديدگاه هوسرل و منزلت دين در آن/ فصلنامه تخصصی علوم اسالمی/ شماره پديدار    

 .1385آزاد اسالمی واحد ساوه( / تابستان 

 .1385تكامل امامت در پرتو دكترين مهدويت/ كنگره بين المللی دكترين مهدويت/     

 .1385/ بهار و تابستان 5و4شناسی در حوزه مطالعات دينی/ انديشه نوين دينی/ شماره فلسفه خود     

 .1385/ بهار و تابستان40و39فلسفه فلسفه اسالمی/ قبسات/ شماره    

 .1385/ تابستان 39تحليلی از تصوف با تأكيد بر فرقه ذهبيه/ كتاب نقد/ شماره    

 .1385/ تابستان 39ناباديه/ كتاب نقد/ شمارهتحليلی انتقادی از فرقه نعمةاللهيه گ    

)دانشگاه  2شناسی از ديدگاه هوسرل و منزلت دين در آن/ فصلنامه تخصصی علوم اسالمی/ شماره پديدار    

 .1385آزاد اسالمی واحد ساوه( / تابستان 

 .1385/ تابستان 39تصوف در آينه دانشمندان اسالمی/ كتاب نقد/ شماره    



10 

 

 .1385های دكترين امامت/ انديشه نو/ شماره اول/ مؤسسه فرهنگی قدس/ آذر  مؤلفه    

 .1385/ پاييز 41داللت معجزات بر اثبات وجود خدا/ قبسات/ شماره    

 .1385/ پاييز 40آسيب شناسی معرفت و معيشت دينی/ كتاب نقد/ شماره    

انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی،  (؛1های مضاف)ج فلسفه فلسفه اسالمی، مندرج در فلسفه    

 .1385چاپ اول؛ 

(؛ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی، چاپ 2های مضاف)ج فلسفه معرفت، مندرج در فلسفه    

 .1385اول؛ 

 .1386/ بهار 29روش شناسی دين پژوهی/ با همكاری/ پژوهش و حوزه/ شماره     

 .1386/ تابستان 43می/ كتاب نقد/ شمارهفلسفه عشق در حكمت اسال    

 .1386/ پاييز 44آسيب شناسی دين پژوهی سنتی/ كتاب نقد/ شماره    

انسان شناسی درمكتب امام خمينی و دومكتب اگزيستانسياليسم و اومانيسم/ مجموعه مقاالت كنگره بين     

 .1386المللی امام خمينی/ كرامت انسان/ 

 .1386/آبان 50(/ معارف/ شماره1تحليلی از تصوف سنتی)    

 .1386/ آذر 51(/ معارف/ شماره2تحليلی از تصوف سنتی)    

 .1386ها/ زمانه/ معركه جريان    

 .1386پژوهی سنتی/ كتاب نقد/ شناسی دينآسيب    

 .1386تابستان و پاييز  31و 30روش شناسی جريانهای دين پژوهی/ با همكاری/ پژوهش و حوزه/    

 .10/1387انديشه نوين دينی/ شماره  /ظريه ديدبانین    

پژوهش و  /امر سياستتوانمندی های حكمت متعاليه در  /مرتضی جوادی آملی ،عبدالحسين خسروپناه    

 .1387تابستان و پاييز  /35و  34شماره  /حوزه

پژوهش و  /ذيری دين يا اختالف پذيری تفقه؟ قرائت پ /لحسين خسروپناه، مصطفی حسينی نسبعبدا    

 .1387بهار  /33ه رشما /حوزه

شماره  /تخصصی(-یمطالعات ميان رشته ای)علم /روشی برای كشف علوم ميان رشته ای /نظريه ديدبانی    

 .1387زمستان  /1

-نی)علمینوين ديانديشه  /پژوهشی در ماهيت كالم جديد /دالحسين خسروپناه، مهدی عبداللهیعب    

 .1387زمستان  /15شماره /پژوهشی(
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 .1387امامت و تاريخ/ فصلنامه انتظار/ /ملی و انسجام اسالمی در پرتو وحیاتحاد     

 .1387شناسی روشنفكری دينی/ كتاب نقد/ شناسی روشآسيب    

 .1387استاد معرفت و فلسفه تفسير/ همايش بزرگداشت مرحوم آيت اهلل معرفت/     

 .1387د معرفت و هرمنوتيک/ همايش بزرگداشت آيت اهلل معرفت/ استا    

 /مجموعه مقاالت دومين همايش نوانديشی دينی)دانشگاه شهيد بهشتی( /آسيب شناسی روشنفكری دينی    

 .1388آذرماه 

معرفت  /وشش اسالمی در بين دختران دانشجوراهكارهای ترويج پ /بدالحسين خسروپناه، انسيه ماهينیع    

 .1388پاييز  /3شماره  /سال سيزدهم /گاه اسالمیدر دانش

 .1388پاييز و زمستان /53-52شماره  /كتاب نقد /تقادی در تاريخ و باورهای بهائيتسير ان    

 .6شماره /1388زمستان /سال دوم /نامه اخالقپژوهش  /آسيب شناسی تصوف سنتی    

 .1388زمستان  /40شماره  /ذهن /مت صدرايیفلسفه معرفت بر اساس حكساختار دانش     

 .1388پاييز /شماره اول /فصلنامه حكمت و فلسفه /پلوراليسم معرفتی    

 .6شماره /1388زمستان /سال دوم /اخالقپژوهش نامه  /آسيب شناسی تصوف سنتی    

 .1388زمستان  /40شماره /ذهن)تخصصی( /بر اساس حكمت صدرايیساختار دانش فلسفه معرفت     

در دانشگاه معرفت  /و فناوری در اسالمی شدن دانشگاه رابطه دين /عبدالحسين خسروپناه، حسين مطيع    

 .1389بهار  /1شماره  /سال چهاردهم /پژوهشی( -اسالمی)علمی

 /5ملّی الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت/ جمجموعه مقاالت همايش  عقالنيت، پيشرفت و انحطاط علمی/

 .1389ارديبهشت 

 .1389تابستان  /ايگاه و گستره امامت در علم كالمپيشينه، ج 

 /يحيی يثربیانتقادی فلسفه اسالم نوشته دكتر سيد -نقد محتوايی بخش عليت كتاب تاريخ تحليلی     

 .1389 /پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی سازمان انتشارات

-ن دينی)علمیانديشه نوي /پلوراليزم در دينراليزم دينی يا پلو /دالحسين خسروپناه، عبداهلل محمدیعب

 .22شماره  /1389پاييز  /پژوهشی(

سال  /ژوهی دينی)دوفصلنامه تخصصی(انسان پ /چيستی انسان شناسی /علی ميرزايی عبدالحسين خسروپناه، 

 .1389پاييز و زمستان /هفتم



12 

 

در آثار « رابطه سه گانه نص و معارف عقلی»بررسی نظريه /غالمرضا ميناگر عبدالحسين خسروپناه، 

 .1389پاييز  /57شماره  /پژوهشی( -قبسات)علمی /صدرالمتألهين

جم: متر /الخصائص و نقد العقل و الممارسه رصد المكونات و -اإلتجاه التقليدی المعاصر فی إيران    

 .22العدد  - 1432ربيع  /نصوص معاصره /البدراوی، صالح

زمستان  /6شماره  /پژوهشی(-اسراء)علمی /ی از نظرگاه آيت اهلل جوادی آملیچيستی و گستره علم دين    

1389. 

 .1389 /المللی روز جهانی فلسفه مجموعه مقاالت همايش بين /گونگی كاربردی كردن فلسفه اسالمیچ    

نهضت  /ای علمی معاصروضعيت حوزه ه /، عزيز نجف پور، فاطمه گيتی پسندعبدالحسين خسروپناه    

بهار  /1شماره  /سال پانزدهم /معرفت در دانشگاه اسالمی /زمينه ها و عناصر شكل گيری نهضت ترجمه و

1390. 

 

بهار  /77شماره  /سال بيستم /كالم اسالمی)تخصصی( /اهل سنتچيستی مؤلفه های امامت نزد شيعه و     

1390. 

 .1390بهار  /فرهنگی( -پيام) علمی /نجمن حجتيهآشنايی با ا    

 .1390بهار  /75شماره  /خردنامه همشهری /كاركردهای دين    

 .1390ارديبهشت  /(دانشگاه تمدن ساز)ويژه نامه بزرگداشت مقام استاد /آزادی از منظر استاد مطهری    

 .1390بهار /در سده اخير ای كالمی جهان اسالمه شناسی انديشه همايش ملی جريان /شناسی بازرگان دين    

 .1390تير و مرداد /86شماره  /ماهنامه معارف /تاری در اسالمی سازی علوم انسانیجس    

شماره  /سال پنجم /توليد علم /انسانی حكمت خودی، پارادايمی نو برای نظريه پردازی در حوزه علوم    

 .1390تابستان /16

 .1390تابستان  /78شماره  /سال بيستم /كالم اسالمی)تخصصی( /تفاوت نبوت و امامت    

-میروش شناسی علوم انسانی)عل /در سنت گرايی دكتر سيد حسين نصر تبيين و تحليل علم قدسی    

 .1390تابستان  /67شماره  /سال هفدهم /پژوهشی(

 .1390 پاييز /6شماره  /پژوهشی( -آفاق دين)علمی /حقيقت يقين در حكمت و شريعت    

 /پژوهشی( -ين دينی)علمیانديشه نو /حق دينی يا حق غير دينی /انسيه ماهينیعبدالحسين خسروپناه،     

 .1390پاييز  /26شماره 

 .1390پاييز  /79ش /م اسالمیكال /نديشه استاد مطهری و دكتر شريعتیتفسير امامت در ا
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 /بررسی و نقد مبانی نظريه انقالب های اجتماعی اسكاچ پل /مهدی طاهریعبدالحسين خسروپناه،     

 .1390پاييز  /26ش  /مطالعات انقالب اسالمی

 /سازمان بسيج اساتيد /ی بر گفتمان تحول در علوم انسانیجستار /فرآيند علمی تحول در علوم انسانی    

1390. 

 

انتشارات پژوهشگاه فرهنگ  /عالمه شعرانیدرج در انديشه نامه من /فرزانگی و فروزندگی ،عالمه شعرانی    

 .1390 /چاپ اول /و انديشه اسالمی

ی فيلسوف علوم مندرج در عالمه طباطباي /ه طباطبايی)با همكاری محمد يونس(علم و دين از منظر عالم    

 .1390 /چاپ اول /پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی انتشارات /1اسالمی ج -انسانی

 /1اسالمی ج -ی فيلسوف علوم انسانیمندرج در عالمه طباطباي /ديدگاه شهيد مطهری علم و دين از    

 .1390 /چاپ اول /فرهنگ و انديشه اسالمی انتشارات پژوهشگاه

مندرج در عالمه طباطبايی فيلسوف علوم  /علم دينی)با همكاری قاسم بابايی(استاد جوادی و فرآيند     

 .1390 /چاپ اول /پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی انتشارات /1اسالمی ج -یانسان

ی فيلسوف مندرج در عالمه طباطباي /صباح يزدی)با همكاری حسين ايزدی(علم دينی از ديدگاه استاد م    

 .1390 /چاپ اول /پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی انتشارات /1اسالمی ج -علوم انسانی

علوم طبيعی و انسانی) تبيين و تحليل علم دينی از ديدگاه دكتر  نظريه حاكميت جهان بينی دينی بر    

 .1391 /پژوهشی امام خمينی)ره( -ه آموزشیمؤسس /مجموعه مقاالت مبانی فلسفی علوم انسانی /گلشنی(

 /1شماره  /اعیهای فرهنگی و اجتم فصلنامه پژوهش /بيين در فرآيند تحول علوم انسانیپنج گام قابل ت    

 .91بهار 

 .1391 /سازمان بسيج اساتيد كشور /همايش ملی قرآن و علوم انسانی /فلسفه و قرآن    

 /31پژوهشی آينه معرفت/ دانشگاه شهيد بهشتی/ شماره -يستی فلسفه علوم انسانی/ فصلنامه علمیچ

 .1391تابستان 

 سال هجدهم/وش شناسی علوم انسانی/ پژوهشی ر -فصلنامه علمی /تبيين و تحليل نظريه دانش واليی

 .1391تابستان

رابطه دين و اخالق/ فصلنامه تخصصی اخالق وحيانی/ پژوهشكده علوم وحيانی معراج/ سال اول/ شماره 

 .91پاييز اول/
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يرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی/ سال دب پژوهشی راهبرد فرهنگ/-صلنامه علمیف آسيب شناسی فلسفه/

 .1391پاييز زدهم/شماره نو پنجم/

 .1391دی ماه  4و3 ين اسالم/ همايش فلسفه دين معاصر/زبان د

پژوهشهای راهبردی فصلنامه  /"والر اشتاين "ظريه ی نام جهانی برآيند جايگزينی مبانی اسالمی در ن

 .1391پاييز و زمستان /3سياست/ شماره 

قربانی مبين،  حميدرضا /نقد روش شناسی نظريه علمای ابرار با تأكيد بر كتاب مكتب در فرآيند تكامل

پژوهشی انديشه نوين دينی/ دانشگاه معارف اسالمی/ سال نهم/ بهار -مه علمیفصلنا عبدالحسين خسروپناه/

 .32شماره  /1392

انجمن  لحسين خسروپناه و علی شفابخش/عبدا ک عرفانی از منظر امام خمينی)ره(/مقامات و منازل سلو

 .1392بهار و تابستان وهشی عرفان/ شماره هشتم/پژ -علمی دوفصلنامه /علمی عرفان اسالمی ايران

مجله  يق از منظر معرفت شناسی نوصدرايی/ عبدالحسين خسروپناه، مهدی عاشوری/مقسم تصور و تصد

بهار  اسالمی دانشگاه تهران، شماره يكم/دانشكده الهيات و معارف  پژوهشی فلسفه و كالم اسالمی/ -لمیع

 .1392و تابستان 

دانشگاه  پژوهشی حكمت و فلسفه/ -لنامه علمیفص دينی از ديدگاه محمد نقيب العطاس/كمی علم مبانی حِ

 .1392تابستان  مه طباطبايی/ سال نهم/ شماره دوم/عال

 . 1392تابستان  /86ماره ش پژوهشی كالم اسالمی/ -صلنامه علمیف اسالم و مدرنيته/

 پژوهشی پژوهش نامه اخالق/-مه علمیفصلنا يقی دراتصاف نفس به فضائل اخالقی/نقش ابزاری موس

 . 1392تابستان  /20ه، عبدالحسين خسروپناه/ شماره حسين شايست

 ، دكتر عبدالحسين خسروپناه// دكتر علی اكبر افراسياب پورمعنويت های كاذب و رسالت روحانيت

 يمی/ه معاصر: به كوشش محمدكاظم كرهای تخصصی روحانيت و اقتضائات جامعمجموعه نشست

 .1392پاييز اه علوم و فرهنگ اسالمی/ چاپ اول/پژوهشگ

سازمان بسيج اساتيد دانشگاهها  ملی قرآن و تحول در علوم انسانی/ مجموعه مقاالت همايش /قرآن و فلسفه

 .1392 /و مراكز آموزش عالی و پژوهشی

علی ، ن خسروپناهعبدالحسي طه آن دو از منظر امام خمينی)ره(/علم وايمان به عقايد دينی و راب

 .1392پاييز /17پژوهشی حكمت آيين/ سال پنجم/ شماره-/ فصلنامه علمیزينب لقمان نيا،شفابخش

پژوهشی راهبرد فرهنگ/ سال ششم/  -لنامه علمیفص دين و تأثير آن بر فرهنگ اسالمی/ ترابط عقل و

 .1392پاييز شماره بيست و سوم/



15 

 

فصلنامه  ، عبدالحسين خسروپناه/محمد تقی كريمی /«ت راديكالقدر»برآيند جايگزينی مبانی دينی در نظريه

 . 1392پاييز /6انقالب اسالمی/ سال دوم/ شماره هایپژوهشی پژوهش -علمی

 دكتر غالمحسين ابراهيمی دينانی(/ سالک فكرت)ارج نامه استاد ع گرايانه از علوم انسانی اسالمی/تبيينی واق

 .1392 /مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ايران

مؤسسه  نامه استاد دكتر غالمرضا اعوانی(/سالک حكمت)ارج  در جست و جوی علوم انسانی اسالمی/

 .1392 /پژوهشی حكمت و فلسفه ايران

 1393 بهار /پژوهشی –علمی  /اسالمی دانشگاه در معرفتی مطالعات فصلنامه /سردبير سخن

 1393 تابستان  /پژوهشی –علمی  /اسالمی دانشگاه در معرفتی مطالعات فصلنامه /سردبير سخن

كارت در بررسی و نقد استاد مصباح/ عبدالحسين خسروپناه، حسام الدين نظريه فرايند و ساختار شناخت د

 شانزدهم/شماره  /فصلنامه علمی و پژوهشی انجمن بين المللی تاريخ فلسفه /تاريخ فلسفه مؤمنی/

 .1393بهار

 صغر پورعزت، حبيب محمدنژاد چاوشی/علی اوسعت معنايی عدالت در قرآن/ عبدالحسين خسروپناه، 

 .1393بهار /17پژوهشی مطالعات تفسيری/ سال پنجم/ شماره-نامه علمیفصل

دانشگاه آزاد  عرفان اسالمی در آموزه های رضوی/ مقاالت برگزيده نخستين همايش ملی اسالم و معنويت/

 .1393ارديبهشت  24 /اسالمی گناباد

نشريه  / حسين شايسته، عبدالحسين خسروپناه/بررسی تأثير مبانی عرفان اسالمی بر فرم و محتوای موسيقی

 .1393بهار و تابستان /1/ شماره19شی هنرهای زيبا/ دوره پژوه -علمی

 دادجو/ وری و كاركردهای معرفت شناختی آن/ علم حضوری و شهود/ به كوشش: ابراهيمچيستی علم حض

 .1393 ژوهشگاه و انديشه اسالمی/ چاپ اول/سازمان انتشارات پ

فصلنامه  /محمد كاشی زاده پلوراليسم دينی و گوهر و صدف دين/ عبدالحسين خسروپناه،تحليل و بررسی 

 . 37شماره /1393ين پژوهی/ سال دهم/ تابستان پژوهشی در كالم و د -علمی

د سي ،عبدالحسين خسروپناه /درباره اسالمی سازی علوم اجتماعیتحليل و بررسی ديدگاه نقيب العطاس 

 /59/ شماره ی(پژوهش -مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی)علمی حميدرضا حسنی، محمد درگاه زاده/

 .1393تابستان  /2سال هجدهم/ شماره

 ضا ميرزايی// عبدالحسين خسروپناه، رويژگی های اخالقی خواص جامعه اسالمی از منظر نهج البالغه

 .1393پاييز  /3/ سال هجدهم/ شماره 60(/ شماره پژوهشی -مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی)علمی
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 اكرم /پرستاری مراقبتی های تئوری در مراقبت مفهوم با آن تفاوت و اسالمی متون در مراقبت مفهوم تبيين

 /پژوهشی –علمی  /پرستاری  پژوهش / نگارنده رضا ، خسروپناه عبدالحسين ، حسينی سادات السادات

 .1393 پاييز

مطالعات معرفتی در  گلی/احمد شه  ،عبدالحسين خسروپناه نسبت فطرت بشری با نظام تاكتيكی/ بررسی

 .1393زمستان  / 4/ شماره سال هجدهم /61پژوهشی(/ شماره  -اسالمی)علمی دانشگاه

   /در سخن سردبير« نقّادانه از جايگاه معرفت شناسانه فقهمقاله فقيه به منزله يک مهندس: يک ارزيابی »نقد 

 .1394تابستان  /2/ سال نوزدهم/ شماره 63/ شماره پژوهشی( -مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی)علمی

/ عبدالحسين خسروپناه، رمضان پای برجای/ انديشه نوين تمايز رجعت و تناسخ از ديدگاه شيعه

 .41شماره  /1394ازدهم/ تابستان پژوهشی(/ سال ي-دينی)علمی

 .1394/ 129تفاوت ره از كجاست تا به كجا/ ماهنامه زمانه/ شماره  

 -ديدارشناسی تكفير گرايی و ارزيابی امنيتی آن)با همكاری احمد مزينانی(/ فصلنامه پژوهش های حفاظتی  

 .1394/ تابستان 14امنيتی/ شماره 

د و اثبات كالمی)با همكاری هادی وحدانی فر(/ مجله پژوهش حسن و قبح ذاتی و عقلی در آينه ی نق 

 .1394/ بهار 17های اعتقادی كالمی/ شماره 

واكاوی عدالت سازمانی در پرتو قرآن و روايات) با همكاری حبيب محمدنژاد چاوشی و علی اصغر 

 .1394/ پاييز و زمستان 10پورعزت(/ مديريت در دانشگاه اسالمی 

 

 

Presential Knowledge and Proving Its Instances, Al-Mustafa Journal of Islamic studies, Al-Mustafa 
International Research Institute. 

The Expectations of Mankind from Religion according to Sayyid Haydar Amuli, Ishraq, Moscow, 
Islamic philosophy yearbook, No 5, 2014. 

Epistemological Challenges of Religious Movements, Dialogue, vol. 5, No.1, 2013 

The Expectations of Mankind from Religion according to Sayyid Haydar Amuli, Ishraq, Moscow, 
Islamic philosophy yearbook, No 5, 2014. 

Philosophical, Hikmi-Ijtihadi Methodology and Principles in Bihavioral and Social Islamic Sciences, Al-
Mostafa, journal of Islamic Studies, vol3, number5, Winter2014. 

 Analytic surveying hadiths of Imam Mahdi to conscience and his relationship with the justice of 
prophet/ International journal of review in life sciences/ 
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 سخنرانی ها و مصاحبه های چاپ شده در مجالت و کتابها

 .1384/ مهر37ها)گفتگو(/ زمانه/ شماره پازل جريان

سخنرانيهای  /1391/ 2ن(/ شماره )دستاوردهای علمی مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ايرا /ترنم حكمت

حسن و قبح از ديدگاه خواجه  -2وم معاصر ارتباطی ندارد؛ فلسفه در ايران با عل -1عبدالحسين خسروپناه: 

 -5نگاهی به تاريخ علم در جهان اسالم؛ -4فلسفه فلسفه از ديدگاه امام خمينی)ره(؛  -3نصيرالدين طوسی؛ 

 .نقش گفتگوی اديان در رفع بحران از خود بيگانگی

نامه پژوهش فصل گفت و گو با عبدالحسين خسروپناه/ پنج گام قابل تبيين در فرآيند تحول در علوم انسانی،

 .91بهار  /1شماره  /مركز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی)صدرا( های فرهنگی و اجتماعی/

سخنرانيهای  /1392/ 3 شماره ؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ايران(/)دستاوردهای علمی م ترنم حكمت/

نيم قرن به عرصه  "دينانی"و  "اعوانی" -2طبيعت؛ نقش فلسفه در شناخت  -1عبدالحسين خسروپناه: 

حسن و  -4اجتهادی؛  –علوم انسانی اسالمی؛ روش شناسی حكمی  -3فلسفه و حكمت خدمت كردند؛ 

 نسبت عقل و وحی. -5قبح در چارچوب عقل نظری و عملی؛ 

ل درعلوم انسانی/ احبه علمی با عبدالحسين خسروپناه/ تحومص /تحليل مسئله علوم انسانی موجود در كشور

همايش  /تدوين به كوشش: علی محمدی، محسن دنيوی، ميثم گودرزی جلد اول/ مصاحبه ها و ديدارها/

 1392 سيد منيرالدين حسينی الهاشمی)ره(/ قم: نشرفردا/بزرگداشت دهمين سالگرد ارتحال استاد فقيد 

جلد اول:  در علوم انسانی/ تحول ی/ مصاحبه با عبدالحسين خسروپناه/ضرورت تحول در علوم انسان

 .1392زمستان ا و ديدارها/ كتاب فردا/ چاپ اول/مصاحبه ه

فقه و فقه سياسی)گفت و گوی علمی(/ تمايزات فقه و فقه سياسی/ به اهتمام گستره و قلمرو موضوعی 

 .1393تابستان  اه علوم و فرهنگ اسالمی/ چاپ اول/پژوهشگ علی اصغر نصرتی/

سخنرانيهای  /1393/ 4شماره ؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ايران(/)دستاوردهای علمی م /ترنم حكمت

قاعده لطف از ديدگاه خواجه  -2هايی نو درباره فلسفه اجتماع؛ طرح پرسش -1عبدالحسين خسروپناه: 

ی و فلسفه نفس صدراي -4علوم انسانی اسالمی؛ « اجتهادی -حكمی»الگوی  -3نصير و تطبيق آن بر امامت؛ 

 نقش معرفتی رئاليسم در علوم انسانی.  -5نظريه تكامل؛ 

جريان شناسی اعتزال نو )مجموعه مقاالت  با عبدالحسين خسروپناه/ مصاحبه /جريان شناسی اعتزال نو

سازمان انتشارات پژوهشگاه  به كوشش محمد عرب صالحی/ /لد اول(جريان شناسی و نقد اعتزال نو، ج

 .1393 /فرهنگ و انديشه اسالمی
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علوم انسانی  گوی علمی با عبدالحسين خسروپناه/ گفت و پيشرفت و ربط آن  به علوم انسانی/

 .1393تابستان /10اسالمی)فصلنامه تخصصی(/ شماره 

گفت و گو با  /شناخت بی واسطه حقيقت دين)مؤلفه های معرفت شناختی، انسان شناختی و متدولوژيک(

 .1394فروردين  عصر انديشه/ سال اول/ شماره ششم/ مجله فرهنگ و علوم انسانی ين خسروپناه/عبدالحس

 

 حوزه علمیهو های دکتری دانشگاه  نامه پایان

پايان نامه كارشناسی ارشد حوزه و دانشگاه را راهنمايی و مشاوره و داوری و  صداستاد خسروپناه، بيش از 

های دكتری كه  بيش از سی رساله دكتری را مشاوره و داوری كرده است و اينک فقط به معرفی برخی رساله

 .شود توسط ايشان راهنمايی شده، اشاره می

 .1385ر؛ تحليلی بر معرفت شناسی در حكمت متعاليه، احمد گلدا    

 .1386فلسفه تاريخ و مهدويت؛ فرامرز سهرابی مشتقين؛     

 .1388ويژگی های وصفات امامت از نظر خواجه نصيرالدين طوسی وفخر رازی، محمدرضا بهدار،     

 .1389رسالت و وظايف حكومت در اخالق، روح اهلل شاطری،     

 .1389ديث؛ يحيی صالح نيا؛ مباحث جديد كالمی در عصر ظهور از ديدگاه قرآن و ح    

 .1390امنيت اجتماعی از ديدگاه قرآن؛ علی اصغر همتيان؛     

 .1390نقد معرفت شناسی تجربه گرايی، صدرالسادات،     

 .1390های فهم دين/ حميدرضا شاكرين،  فرض مبانی و پيش   

مديريت حوزه علميه استان قم، تطبيق انسان شناسی در حكمت متعاليه و اگزيستانسياليسم، كريم خطيبی، 

91-1387. 

 1391نقد و بررسی ادله منكران علم دينی، خداويردی مهدوی، مديريت حوزه علميه استان قم، 

 1391تبيين و تحليل قلمرو دين از ديدگاه امام خمينی)ره(، محمد باقر كريمی، مديريت حوزه علميه قم، 

 1391مودی، مديريت حوزه علميه استان قم، بررسی و نقد كالمی مكتب اكنكار، عبدالرضا مح

نسبت نفس و معرفت در حكمت صدرايی و كاركرد آن در معادشناسی، حسن پناهی آزاد، دانشگاه معارف 

 1391اسالمی/ گروه مدرسی معارف اسالمی، 

تبيين چارچوب مفهومی پرستاری در اسالم، اكرم السادات حسينی، دانشگاه تربيت مدرس/ دانشكده علوم 

 1391پزشكی، 
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 .1391 مركز مديريت حوزه علميه قم؛ پيامبران از منظر صحيحين و نقد آن؛ سيد محمدجعفر سبحانی؛

 .1391مركز مديريت حوزه های علميه، انتظار بشر از دين در عرصه اخالق؛ محمدتقی ركنی لموكی؛    

 .1391 مركز مديريت حوزه های علميه؛ اصالت فرد يا جامعه از ديدگاه قرآن؛ محمود پاكيزه؛    

ارائه الگوی توسعه عدالت در سازمان از ديدگاه قرآن وروايات با توجه به الگوهای موجود در اين زمينه، 

 .1392حبيب محمدنژاد چاوشی، دانشگاه معارف اسالمی، 

 .1392ميه، جاودانگی قرآن)با رويكرد به نقد شبهات(، حميد حميديان، مركز مديريت حوزه های عل

 .1392سير تكامل فهم شيعه از مقامات اهل بيت)ع(، مصطفی سليمانيان، مركز مديريت حوزه علميه قم، 

سه عالی فقه و نقش پيامبر )ص( در پديده وحی از ديدگاه قرآن و نقد شبهات، سيد عبداهلل حسينی، مدر

 .1392ش تفسير و علوم قرآن، اسفندمعارف اسالمی/ گراي

توسعه عدالت در سازمان از ديدگاه قرآن وروايات با توجه به الگوهای موجود در اين زمينه؛ ارائه الگوی 

 .1392حبيب محمدنژاد چاوشی؛ دانشگاه معارف اسالمی؛ سال 

 بررسی شبهات در نقد حكومت دينی، مرتضی صبوری راد، مديريت حوزه علميه استان قم،

پيامبر)ص( پيرامون جهاد و ازدواج درصحيحين، سيد بررسی زمينه های شبهات مستشرقان به شخصيت 

 .1393روح اهلل ذاكری، مركز مديريت حوزه های علميه، 

 1393علم غيب از ديدگاه قرآن و روايات، كاظم دشت آبادی، مديريت حوزه علميه قم، 

مينی)ره(، ويژگی های انسان مطلوب در قرآن و نهج البالغه؛ رضا ميرزايی؛ مؤسسه پژوهشی آموزشی امام خ

1393. 

گروه مدرسی معارف اسالمی، دانشگاه معارف اسالمی/  يعقوب قاسمی خويی،، مبانی كالمی علم اخالق

1393. 

مؤسسه ،  ريما فالنگا، رابطه اراده انسان و خطاكاری وی از ديدگاه پل ريكور، فخر رازی و عالمه طباطبايی

 .1394آموزش عالی بنت الهدی، 

گناه به معصومان)ع( در نصوص دينی؛ كاووس روحی برندق؛ دانشگاه معارف توجيه عقالنی استناد 

 .1394اسالمی؛ 

 .1394نقش فلسفه اسالمی در ايجاد فرهنگ و تمدن اسالمی؛ غالمرضا ابراهيمی مقدم؛ حوزه علميه قم؛ 

ری آن بررسی تحليلی احاديث مربوط به حكم امام زمان عليه السالم به باطن و رابطه آن با عدالت گست

 .1394حضرت؛ محمد زارعی؛ 
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 نرم افزارها

CD هاى مقطع كارشناسی/ حوزه دانشجويى شهيد بهشتى تهران كالم جديد/ درس 

CD هاى مقطع كارشناسى ارشد/ دانشگاه علوم اسالمى رضوى مشهد كالم جديد/ درس 

CD هاى مقطع كارشناسی/ حوزه دانشجويى شهيد بهشتی معرفت شناسى / درس 

CD هاى آزاد/ دانشگاه صنعتى شريف كالم جديد/ بحث 

DVD های مضاف / درسهای معرفت شناسی و فلسفه غرب و فلسفه اسالمی و فلسفه1نسيم حكمت 

DVD درسهای كالم و جديد و فلسفه دين2نسيم حكمت / 

DVD درسهای واليت فقيه5نسيم حكمت / 

DVD درسهای منظومه فكری و فرهنگی رهبری 

DVD مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ايران /)درس گفتارهای تمهيد القواعد( اعدتمهيد القو 

DVDمؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ايران /درس گفتارهای شواهد الربوبيه 

DVD/مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ايران عرفان نظری و عملی 

DVD كانون انديشه جوان آراء و انديشه های سيد حسين نصر/ بررسی و نقد 

DVD معاونت فرهنگی تبليغی دفتر تبليغات  بررسی و نقد تصوف/ نی از مكتب اهل بيت عليهم السالم/مرزبا

 .اسالمی حوزه علميه قم

DVDحوزه علوم اسالمی دانشگاهيان رد جديد كالمی/كالم اسالمی با رويك 

DVD )ايرانمؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه  مبادی عرفان نظری/ )مدرسه تابستانی حكمت هنر دينی 

 

 ها تقدیرنامه

دريافت لوح تقدير وكسب رتبه ممتاز در پنجمين مجمع دانشجويان و طالب ممتاز بسيجی شاهد و ايثارگر 

 .1375كشور/

 .1375تقديرنامه در دومين كنگره بين المللی امام خمينی)ره( و فرهنگ عاشورا/  

 .1376تقديرنامه كنگره بين المللی امام خمينی)ره( واحياء تفكر دينی/

 .1377تقديرنامه ستاد بزرگداشت بيستمين سالگرد شهادت استاد مطهری)ره(/ 

 / تحقيق نمونه1378مقاله ارزش شناخت/ اولين كنگره دين پژوهان سراسر كشور/ 
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مقاله روشنفكری از ديدگاه شهيد مطهری/ همايش سراسری تفكر دينی يادواره استاد شهيد مرتضی مطهری 

 / مقاله برتر1378سعيدی/ و استاد سيد غالمرضا 

 / رتبه تشويقی1379كتاب كالم جديد/ سومين همايش كتاب برگزيده حوزه علميه/  

 / پژوهش برتر1380كتاب گستره شريعت/ دبيرخانه كنگره دين پژوهان سراسر كشور / آذر

سراسركشور در كتاب جامعه علوى در نهج البالغه/ در دومين جشنواره سراسرى نهج البالغه دانشگاهيان  

 .1381سال 

 / رتبه سوم1381مقاله عارفان و انتظار بشر از دين/ نخستين جشنواره مطبوعات اسالمی/ 

 1382جايگاه مصلحت در حكومت واليی/ كنگره بين المللی امام خمينی/  

 مقاله زيرساخت قرائت پذير انگاری دين/ جشنواره دوساله مجالت پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی/

 / مقاله برتر1382

 / رتبه دوم1382مقاله زيرساخت قرائت پذير انگاری دين /دهمين جشنواره مطبوعات سراسرى كشور/  

 1384گفتمان عشق از ديدگاه امام خمينی /كنگره بين المللی امام خمينی/عرفان و اخالق/ 

 برتر/ مقاله 1384مقاله علم دينی و سكوالريسم/ همايش بين المللی توليد علم/  

های نبوی و علم مدرن/دبيرخانه همايش  مقاله چيستی فلسفه اسالمی/ سومين همايش سراسری آموزه 

 / مقاله برتر1385سراسری نهضت نرم افزاری و توليد علم/ دانشگاه باقر العلوم/ 

 / رتبه اول1386ها/ آبان  گوهر تشيع و دموكراسی/ جشنواره مطبوعات و خبرگزاری

 / رتبه اول1386طهری/ جايزه مطهر از سوی رياست جمهوری/ دين پژوهی استاد م

انسان شناسی درمكتب امام خمينی و دومكتب اگزيستانسياليسم و اومانيسم/ كنگره بين المللی امام   

 1386خمينی/كرامت انسان/ 

رتبه / 1387مقاله تصوف سنتی / همايش بين المللی اخالق اسالمی در دانشگاه/ دانشگاه معارف اسالمی/ 

 اول

های قرآنی شهيد مطهری/  قرآن و نياز بشر به دين از ديدگاه شهيد مطهرى/ همايش سراسری انديشه

 ./ رتبه اول1387ارديبهشت 

مبانی دينی توسعه كوثری از ديدگاه امام خمينی/ پيش كنگره بين المللی امام خمينی دين و توسعه/ خرداد  

 / مقاله برتر1387

 / رتبه اول1389ايران معاصر/ جشنواره فرهنگی سال جمهوری اسالمی ايران/  كتاب جريان شناسی فكری
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 / رتبه اول1389ها/ جشنواره فرهنگی سال جمهوری اسالمی ايران/  كتاب جريان شناسی ضد فرهنگ

 استاد بسيجی نمونه كشور/ دريافت لوح تقدير و قرآن كريم از دستان مبارک مقام معظم رهبری حفظه اهلل 

  

 

  در گذشته های پژوهشی و اجرایی یتمسؤل

 .1368 -1366معاونت آموزشی حوزه علميه دزفول/     

 .1376-1379مسئول اداره پژوهشی معاونت پژوهشی نهاد رهبری در دانشگاهها/     

 .1378-1380مدير نقد و پژوهش كانون انديشه جوان/     

 .1379-1381پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی/ مسئول حلقه نقد پژوهشكده حكمت و دين پژوهی/     

 .1379-1384عضو هيئت مديره كانون انديشه جوان/     

 .1379-1384های فرهنگی حوزه علميه قم /  قائم مقام مركز مطالعات و پژوهش    

 .1379-1380قائم مقام معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی/     

 .1379-1382مت و دين پژوهی/ معاون پژوهشكده حك    

 .1379-1390مدير گروه فلسفه/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی/     

 .1379 -1390عضو شورای علمی گروه معرفت شناسی/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی/     

 .1379-1390عضو شورای علمی گروه كالم و دين پژوهی/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی    

 .1379پژوهشی قبسات/  –عضو تحريريه فصلنامه علمی     

 .1380-1385عضو شورای علمی كانون انديشه جوان/     

 .1382-1386عضو حلقه حكمت و دين پژوهی/ كانون انديشه جوان/     

 .1383-1386عضو گروه علمی اسالم و مسيحيت مركز گفت وگوی اديان/سازمان فرهنگ وارتباطات/     

شورای پژوهشی گروه تعليم و تربيت اسالمی/پژوهشكده تعليم و تربيت/ وزارت آموزش و عضو    

 .1383-1386پرورش/ 

 .1383عضو تحريريه فصلنامه ذهن/     

 .1383-1390عضو شورای علمی گروه معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی/     

 .1384قد و مناظره/ شورای عالی انقالب فرهنگی/های نظريه پردازی و ن عضو هيئت حمايت از كرسی    

 .1384-1386های تربيت اسالمی/ پژوهشگاه آموزش و پرورش/  سردبير فصلنامه پژوهش    
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 .1384-1386های تربيت اسالمی/ پژوهشگاه آموزش و پرورش/  عضو هيئت تحريريه فصلنامه پژوهش    

 .1384فلسفه/  های مضاف در روز جهانی دبيرعلمی همايش فلسفه    

عالمه ابوالحسن شعرانی/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه  اهلل دبير علمی همايش نكوداشت حكيم اصولی آيت    

 .1385-1386اسالمی / 

عضو شورای علمی گروه منطق فهم دين پژوهشكده حكمت و دين پژوهی/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه      

 .1386-1390اسالمی / 

فرهنگی و اجتماعی كميسيون بررسی و تأمين نيازهای دينی/ دبيرخانه مجمع تشخيص رئيس كميته     

 .1386-1388مصلحت نظام/ 

 .1388-1387گداشت عالمه جعفری در روز جهانی فلسفه/ زردبير علمی همايش هنر دينی/ ب    

 .1390-1389دبير علمی همايش عالمه طباطبايی، فيلسوف علوم انسانی اسالمی/     

 .1391دانشگاه امام صادق)ع(/  هيات مميزهضو حقيقی ع   

 .عضو هيئت تحريريه نشريه پژوهشنامه معارف قرآنی

 .مديريت گروه مبانی نظری اسالم در دانشگاه معارف اسالمی

 .عضو هيئت تحريريه نشريه مركز تخصصی مهدويت حوزه علميه قم

 .عضو شورای پژوهشی سازمان بسيج اساتيد

 .صصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیرئيس كميسيون تخ

 .ها و مراكز آموزش شورای اسالمی شدن دانشگاه  رئيس كارگروه علوم انسانی اسالمی

 فعلیهای  مدیریت

 رئيس مؤسسه حكمت و فلسفه ايران

 دبير و نايب رئيس هيات حمايت از كرسی های نظريه پردازی،نقد و مناظره

 )فعلی(راهبردی و نشریاتی علمی، عضویت در شوراها

 عضو حقيقی شورای تحول و ارتقا علوم انسانی كشور/ شورای عالی انقالب فرهنگی 

 عضويت در شورای اسالمی شدن دانشگاه ها

 عضو هيات امنای دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه قم

 عضو هيات امنای حوزه دانشگاهيان
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 عضو هيات امنای دانشگاه مذاهب اسالمی

 ت امنای پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمیعضو هيا

 استاد قشر بسيج اساتيد

 عضو شورای راهبری خاتم االوصياء

 عضو هيات مديره مجمع عالی حكمت اسالمی 

 عضو شورای پژوهشی مجمع تقريب مذاهب اسالمی 

 دبير هيات امنای مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ايران

 حوزه علميه قممركز مطالعات و پژوهش های گذاری  عضو حقيقی شورای سياست

 شناسی عضو شورای پژوهشی بنياد ايران

 1392خرد/ مدير مسئول نشريه جاويدان

 تخصصی مطالعات تحول در علوم انسانی سازمان بسيج اساتيد -ردبيری دوفصلنامه علمیس

 1389در حوزه علميه قم/ ولی امر )عج( عضو هيأت امنای مركز جامع علوم اسالمی 

 عضو حقيقی شورای حوزوی شورای عالی انقالب فرهنگی

دانشگاه اسالمی، معرفت/ دفتر نمايندگی نهاد مقام مطالعات معرفتی در پژوهشی  -سر دبير فصلنامه علمی

 ها معظم رهبری در دانشگاه

علميه گويی به مسايل مستحدثه دينی/دفتر تبليغات اسالمی حوزه  گذاری ستادپاسخ سياست عالی عضو شورای

 قم

 پژوهشی انديشه نوين دينی -عضو تحريريه فصلنامه علمی

 

 رتبه علمی استاد خسروپناه: اجتهاد و استاد تمام


