
 

 

 :های تحقیقاتیطرح

 از ابن سینا« المختصر االوسط فی المنطق»تصحیح کتاب  -

 از فارابی« االوسط الکبیر»تصحیح کتاب -

 

 

 :همایشهای علمی

 در کنگرۀ مالصدرا "اصالت وجود و کلی طبیعی"ارائۀ مقالۀ  -

به انتفاء موضوع از  سالبه»ارائه مقاله در همایش بزرگداشت حکیم خواجه نصیرالدین طوسی با عنوان -

 90دیدگاه خواجه طوسی، اسفند 

فند ، اس«دفاع از بدیهیات»خواجه نصیرالدین طوسی با عنوان  مقاله در همایش میراث علمی وفلسفیارائه -

89 

، «ز نظر ابن سینابوطیقا ا»ینا با عنوان ستحلیلی بر فلسفه هنر ابن »سخنرانی در نشست تخصصی تخصصی -

 94آبان 

 

 

 :کتابها
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 گی،فرهن و علمی انتشارات شرکت کاپلستون، فردریک  بخش دوم از جلد نهم تاریخ فلسفه، ترجمۀ . 4
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ر د« التشخص»، «اتصاف الماهیه بالوجود»، «سریان الوجود»صدرا با عنوانهای تصحیح سه رساله از مال. 7

 1389، 1مجموعه رسائل فلسفی مالصدرا، ج



 از ابن سینا، انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و« المختصر االوسط فی المنطق»تصحیح و تحقیق کتاب . 8

 1396فلسفه ایران، 

اسالمی: آثاری از فارابی، ابن سینا، ابوالبرکات، ابن رشد، بوطیقای ارسطو به روایت حکمای »ترجمه . 9

 1397، انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، «شهرزوری، خواجه نصیر و عالمه حلی

افضاللدین خونجی به تصحیح خالد الرویهب، « کشف االسرار عن غوامض االفکار»ترجمه مقدمه کتاب . 10

 1389فلسفه ایران،  انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و

رت لیمن، انتشا و اولیور نصرحسین  از کتاب تاریخ فلسفه اسالمی، ویراسته « منطق»ترجمه مقاله . 11

 1386حکمت، 

 1386از کتاب تاریخ فلسفه اسالمی، انتشارات حکمت، « شاه ولی اهلل دهلوی»ترجمه مقاله . 11

از کتاب عقل و الهام در اسالم، جشن نامه هرمان « فلسفه دین: فارابی، ابن سینا، ابن طفیل»ترجمه مقاله . 12

 1387لندلت، انتشارات حکمت، 

از کتاب عقل و الهام در اسالم، جشن نامه هرمان لندلت، انتشارات حکمت، « آیه نور»ترجمه مقاله . 13
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 1394انتشارات شباهنگ ـ نگاه ـ معین، 
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مقایسه تجربه عرفانی بر اساس نظریه علم حضوری و حصولی عالمه طباطبایی و ساختگرایی استیون . 27
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 20یادی از استاد محمدحسن لطفی، ادبیات و فلسفه، شمارۀ . 39
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 48دو تصحیح از یک کتاب، ادبیات و فلسفه، شمارۀ . 43

 18منطق از نظرگاه هگل، ادبیات و فلسفه، شمارۀ . 44
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نامۀ  ،با همکاری مهدی گلپرور روزبهانی "تحلیل محتوای قضایای موجهه بر مبنای نظریۀ اصالت وجود. 46

 87، اردیبهشت 1مفید )نامۀ فلسفی( شمارۀ 

 1378، خرداد 20شمارۀ کتاب ماه ادبیات و فلسفه، یادی از استاد مهدی حائری یزدی،. 47
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 ارزیابی آثار در ادوار مختلف کتاب سال جهانی

 ارزیابی آثار برای جشنواره فارابی

 ارزیابی آثار ارائه شده به هشتمین جشنوار نقد کتاب

 ارزیابی آثار ارائه شده به نهمین جشنواره نقد کتاب

 

 :ویرایش کتاب

از شهرزوری در سه جلد به  "نیهرسائل الشجرۀ االلهیۀ فیل علوم الحقایق الربا"ویراستاری علمی کتاب . 1

 1383تصحیح دکتر نجفقلی حبیبی، انتشارات مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران؛

ویراستاری علمی ترجمۀ رسائل فلسفی فارابی از آقای دکتر سعید رحیمیان، از انتشارات علمی و  . 2

 1388 فرهنگی؛

الدین رازی به تصحیح محمدرضا موحدی، از نجم  "بحر الحقائق والمعانی"ویرایش علمی کتاب . 3

 1392انتشارات مؤسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 



 

 )راهنما( هانامهپایان

ترجمۀ ویلیام چیتیک به انضمام آرای « درآمدی بر تصوف و عرفان اسالمی»ترجمۀ تحقیقی کتاب  .1

ده امام پژوهشک جلیل پروین، :، راهنما، دانشجوامام خمینی )س( در برخی از مباحث

 .13814  خمینی،

ترجمۀ تحقیقی دو بخش نخست کتاب رابعه عدویه، صوفی عارف و اولیاء هم مسلک وی در   .2

پژوهشکده  دانشجو: آمنه عزیزی، راهنما، ی،نضمام آراء امام خمیناسالم و تحقیق برخی مباحث به ا

 1382 امام خمینی،

و سهروردی ، راهنما، دانشجو:  اسالمی با تأکید بر آراء امام خمینی جایگاه نور در عرفان و فلسفۀ.  .3

 1385پژوهشکده امام خمینی،  ندا عظیمی سرابیان،

ترجمۀ تحقیقی ) المفاوضات بین القونوی و الطوسی( به همراه مقایسۀ آراء عرفانی و فلسفی مطرح   .4

 1385پژوهشکده امام خمینی،  ،میبدیدانشجو: فاطمه رادی شده در آن با آراء امام خمینی ، راهنما، 

 ،بررسی تأثیر گناه بر معرفت )مقایسه دیدگاههای امام خمینی )س( و امام محمد غزالی طوسی(  .5
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138 
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21.   

 پایان نامه ها )مشاور(

چهل حدیث امام هایی از کتاب عالیم سلوکی مولوی در مثنوی معنوی در مقایسه با بخشت .1

 1387 پژوهشکده امام خمینی، و: سعید ضرابی زاده،، مشاور، دانشجخمینی 

یره و: نابادی در آثار امام خمینی، مشاور، دانشجهای عرفانی آیت اهلل شاهبررسی انعکاس اندیشه.  .2

 1381پژوهشکده امام خمینی، دشتبان، 

 ،موردی: مولوی بررسی –گرایان توصیف ویژگیهای مشترک تجارب عرفانی از دیدگاه ذات  .3

 1382 پژوهشکده امام خمینی، مشاور، دانشجو: محسن خالقی،

اثنی عشری به انضمام رأی امام خمینی )س(  ترجمه و تحقیق کتاب امامت در سپیده دمان شیعۀ  .4

  1383پژوهشکده امام خمینی،  ،مشاور، دانشجو: علیرضا رضایت، در امام و انسان کامل

، مشاور، دانشجو: اصغر میر  بررسی تطبیقی ماهیت عشق در اندیشۀ حافظ و امام خمینی )س(  .5

  1383پژوهشکده امام خمینی،  ،جمال

: رضا نهضت، ، مشاور، دانشجو ان از منظر حافظ و امام خمینی)س(بررسی تطبیقی ماهیت عرف  .6

 1384پژوهشکده امام خمینی،

، مشاور، دانشجو: لیال خمینی)س(جایگاه پیر در سلوک اهل طریقت به همراه تبیین دیدگاه امام   .7

 1384پژوهشکده امام خمینی، نیکبخت مال محمود، 

منابر( عتیقی و )هشتم ه.ق تبریز به همراه تصحیح  جایگاه جالل الدین عتیقی در تصوف سدۀ  .8

پژوهشکده امام  ، مشاور، دانشجو: سعید کریمیبا برخی آراء عرفانی امام خمینی مقایسۀ آن

 1384خمینی، 

بررسی نسبت وحی با مکاشفۀ عرفانی و تبیین دیدگاه امام خمینی )س( در این خصوص،   .9
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 :هاسخنرانی

به تاریخ  "ه معنوی حمکت اشراقووج"سخنرانی در همایش بزرگداشت شیخ اشراق با عنوان . 1

   ؛26/11/1383

 ؛10/12/1387به تاریخ  "دو ردیّه بر فلسفه"سخنرانی در همایش امام محمد غزالی با عنوان . 2

از شهرزوری در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران  "الشجرۀ االلهیهرسائل "سخنرانی دربارۀ کتاب . 3

 ؛13/10/1386به تاریخ 

 88شهر کتاب، زمستان « جایگاه کندی در فلسفۀ اسالمی»سخنرانی با عنوان . 4

 88 ان،همد  «معرفی یک اثر مفصل منطقی ابن سینا»سخنرانی در همایش برزگداشت ابن سینا با عنوان . 5

 89شیراز، « اختالف عقاید و ادیان : بررسی دیدگاه قونوی»در همایش فلسفه و دین با عنوان  سخنرانی. 6

ا از نظر ابن بوطیق»با عنوان  «یناستحلیلی بر فلسفه هنر ابن »سخنرانی در نشست تخصصی تخصصی .7

 در فرهنگستان هنر 94، آبان «سینا

در مؤسسه پژوهشی « "عن غوامض االفکارکشف االسرار "نقد و بررسی کتاب »نی در نشست اسخنر. 8

 حکمت و فلسفه ایران

 در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران «ابن سینا پژوهی در ترازوی نقد»سخنرانی در نشست . 9



 در مؤسسه پژوهشی «"لوامع االسرار فی شرح مطالع االنوار"نقد و بررسی کتاب »سخنرانی در نشست . 10

 حکمت و فلسفه ایران

در مؤسسه پژوهشی حکمت و « "رسائل الشجره االلهیه"سخنرانی در نشست نقد و بررسی کتاب . 11

 فلسفه ایران

ر د «"وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت"نقد و بررسی کتاب »سخرانی در نشست . 12

 دفتر کتاب ماه ادبیات و فلسفه

در مؤسسه پژوهشی « عشق در فلسفه ابن سینا»سخنرانی در همایش بزرگداشت ابن سینا با عنوان . 13

 1397حکمت و فلسفه ایران، 
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 1381-1371دبیر علمی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران از 

 1390-1388عضو هیئت تحریریه پژوهشنامه عرفان از 

 1391-1390عضو کمیته داوری دانش اموختگان برتر بنیاد ملی نخبگان از 

 1396عضو هیئت مرکزی داوران کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 

 1393مدیر انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، از 

 1395مدیر گروه منطق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از 

 1396در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، « خواجه نصیر طوسی»دبیر علمی همایش 

 1395، در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران« کالن طرح ابن سینا»سیاستگذاری عضو شورای 

 

 



 سابقه تدریس:

در  ار فلسفه اشراق، حکمت عملی، منطق جدید  منطق قدیم، فلسفه اسالمی، منطق تخصصی،     درسهای  

در مقاطع  در دانشــگاههای امام صــادق )ع(، الزهراء )س(، پیام نور، دانشــگاه آزاد 1384الی  1377ســالهای 

 کارشناسی ارشد و دکتری،

سالمی    سفه ا شارات و تنبیه   ،مبانی فل شرح ا شرح  نهایه الحکمه،  الی  1384سالهای   در را شمسیه  ات و 

 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایراندر  1397

سهای   و  سی عرفانی   در شنا سالهای   عرفان در قرآن و ووجود  شکد  در 1397الی  1380را در  ه امام پژوه

 تدریس کرده ام.  خمینی،

 

 

 

 

 

 

 


