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تحصیالت
الف)هدانشگاهی ه
 .0كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسالمي (مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)) (عنوان پایاننامه :مبادي كالمي اخالق)
 .2كارشناسي ارشد علوم سياسي (مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)) (عنوان پایاننامه« :روششناسي تحليل اندیشههاي
رجال دیني ـ سياسي معاصر ایران»)
 .3دانشجوی دكتراي علوم سياسي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ب)هحوزوی :ه
خارج فقه و اصول
 .0اساتيد فلسفه اسالمي:
استاد غالمرضا فياضي (بدایة الحكمه)
استاد علياكبر ميرسپاه (آموزش فلسفه)
استاد علي معلمي (آموزش فلسفه)
استاد سيد كمال حيدري (نهایه الحكمه)
 .2اساتيد تفسير قرآن:
آیت لال جوادي آملي
سيدكمال حيدري (تفسير الميزان)
عليرضا ملكي (تفسير جوامع الجامع و تفسير شبر)
 03سال (از )0331
 .3اساتيد خارج اصول:
آیت لال سيدكاظم حائري ( 2سال)
استاد صادق الریجاني (01سال تا )0311
.4اساتيد خارج فقه:

آیت لال العظمي بهجت (خارج زكات :چند ماه)
استاد سيداحمد مددي (والیت فقيه 2 :سال)
استاد عباس كعبي (فقه سياسي ،جهاد ،امر به معروف و نهي از منكر 2 :الي  3سال)
شيخ سعيد واعظي (آیات االحكام سياسي و خمس :یكسال ،والیت فقيه :ادامه دارد)
محمد حسينزاده (قاعدة الضرر :نيم سال)
 .1اشتغال به تدوین رسالة سطح  4حوزه علميه قم (عنوان رساله :مباني «بهكارگيري مصلحت» براي «تصميمگيري در نظام سياسي
اسالم»)
مهارت¬های زبانی
زبان عربی (خواندن ،نوشتن و مكالمه)؛
• فعالیتهاي پژوهشي ـ آموزشي گروهي
.1هفعاليتهايهگروهيهحوزوي :ه
 عضویت گروه پژوهشي اصول فقه با مدیریت استاد صادق الریجاني ،سه سال :از  0331ـ 0331
 دبير گروه فقه و اصول (و مدیر داخلي مدرسة تخصصي فقه و اصول در بدو تأسيس) در مدرسه عالي فقه و معارف اسالمي
(مدرسه حجتيه) ،سال ( 0310به مدت  1ماه)
 عضویت گروه علمي اخالق و تربيت اسالمي در مدرسه عالي فقه و معارف اسالمي (مدرسه حجتيه)
 3سال 0312 :ـ 0311
 دبير گروه اخالق و تربيت اسالمي در :مدرسه عالي فقه و معارف اسالمي (مدرسه حجتيه)
یك سال0312 :ـ0313
 عضویت در كميسيون اخالق و تربيت اسالمي در :مركز تدوین متون حوزة علمية قم .از فروردین 0311
 .2فعاليتهاي گروهي در حوزه علوم سياسي:
عضو هيأت علمي (عضو و دبير گروه فقه سياسي) پژوهشگاه اندیشه سياسي اسالم (وابسته به دبيرخانه خبرگان رهبري) از آبان 0313
عضویت در گروه پژوهشي تاریخ و اندیشه معاصر در مؤسسه امام خميني(ره)  1سال ،از سال 0311
عضویت در گروه پژوهشي تاریخ مشروطيت در مؤسسه امام خميني(ره) ،سال  0310تا 0311
همكاري با گروه پژوهشي جریانشناسي فرهنگي عصر پهلوي در مؤسسه امام خميني(ره)،از سال  0310تا كنون
عضویت در شوراي و بازبيني دانشنامه مشروطيت در مؤسسه امام خميني(ره) 0 ،سال ،سال 0314
عضویت در شوراي سياستگذاري و برنامهریزي دانشنامه مشروطيت در مؤسسه امام خميني(ره) ،از دیماه  0311تاكنون

عضویت در شوراي علمي گروه غربشناسي(اسالم و غرب) پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمي از اسفند  0314تاكنون
عضویت در گروه پژوهشي مردمساالري دیني (با مدیریت دكتر احمد واعظي) ،در مؤسسة امام خميني(ره) از تيرماه 0311
عضویت دركميسيون تدوین متون انقالب اسالمي ،نهاد رهبري دانشگاهها ،چند ماه (از بهمن ) 0311
عضویت در كميسيون تدوین متون علوم سياسي ،واحد تحقيقات عقيدتي ـ سياسي ارتش ،چند ماه (از دي )0311
•ههههارائههمقالههوهشركتهدرههمايش ه
 .0همایش «نقد و بررسي نظریهپردازيهاي غربي درباره انقالب اسالمي»؛  02خرداد ،0314

قم.

ارائه مقاله «انگارة اقتدارگرایي» در تحليل «لمبتون» از نظریة «دولت اعتقادي اسال م و تشيع»
 .2سمينار یكصدمين سال نهضت مشروطيت و نقش اجتهاد شيعه در آن ـ  0313قم.
نورال اصفهاني ـ  0314اصفهان.
 .3سمينار هشتادمين سال قيام آیت لال شهيد حاج آقا ل
 .4سمينار مردمساالري دیني ـ زمستان 0313قم  /مؤسسة امام خميني(ره)
 .1سمينار تشيع و مدرنيته ـ زمستان  0313قم /مؤسسة امام خميني(ره)
ارائة مقالة (فلسفة عقالنيت تمدني؛الگوي استعالیي «بازتأسيس تمدن دیني»)
•ههههسخنرانيهايهعلمي ه
 .0جلسه نقد كتاب «شيخ فضل لال و مكتب تاریخنگاري» اثر حجتاالسالم و المسلمين استاد علي ابوالحسني (منذر)
برنامة نقد كتاب ماه تاریخ و جغرافيا ،در نمایشگاه بينالمللي كتاب ،اردیبهشت 0311
 .2سنت و تجدد ( 2جلسه)
اردوي طرح والیت بسيج دانشجویان دانشگاه اهواز ،تير0311
 .3روش جریانشناسي فرهنگي ـ سياسي جریانهاي معاصر ایران
اردوي طرح والیت بسيج معلمان و دبيران استان كرمان ،تير0311
•ههههتدريس ه
 .0تاریخ تحوالت سياسي ایران:0
 .2تاریخ تحوالت سياسي ایران:2
 .3جریانشناسي تاریخ معاصر:
 .4نظام دفاعي در اسالم:
 .1مباني نظام سياسي در اسالم:

 .1تاریخ و مكاتب اخالقي:
 .3اخالق در قرآن:
 .1والیت فقيه
 .1فلسفه سياسي اسالم
 .01مباني دیپلماسي در اسالم
 .00اندیشه سياسي در اسالم و ایران
طرحهايهدرهحالهاجرا ه
 .0مردمساالري دیني (در گروه مردمساالري دیني مؤسسة امام خميني به مدیریت استاد احمد واعظي)
 .2كتاب بنياد سياست مدني و مدنيت سياسي در عقالنيت شيعي (در گروه تاریخ اندیشة معاصر مؤسسة امام خميني)
 .3كتاب «نظام پرسشهاي تمدني» در نسبت تمدني «اسالم و غرب» (در مراحل تكميل نگارش)
براي گروه غربشناسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي (دفتر تبليغات)
•ههههآثارهمنتشرهشدههسياسي :ه
در  1عنوان از مجموعه كتابهاي  00جلدي آموزه (در گروه تاریخ و اندیشه معاصر)
(مجموع بخشهاي منتشره331 :ص)
 .0ذهنيات حاكم بر كتاب «تشيع و مشروطيت در ایران و نقش ایرانيان مقيم عراق» (قسمت اول) 14ص،آموزه 0
 .2ذهنيات حاكم بر كتاب «تشيع و مشروطيت در ایران و نقش ایرانيان مقيم عراق» (قسمت دوم) 14ص ،آموزه 2
« .3تئوري انقالب» بر اساس «روان شناسي اجتماعي» در نشریه «نجف» 42ص ،آموزه 2
 .4نظریه دولت در اندیشه سياسي شيخ فضل لال نوري بر اساس گفتمان ثابت سياسي شيعه 31ص ،آموزه 3
 .1نظامسازي سياسي بر اساس تأمين مشروعيت دیني از منظر سيد الري 31ص ،آموزه 3
 .1بررسي پنج اثر از علي ابوالحسني (منذر) درباره شيخ فضل لال نوري 34ص ،آموزه4
« .3نظریه هاي دولت» بر بنياد «گفتمان ثابت سياسي شيعه» در اندیشه سياسي «مرحوم محالتي ،نائيني و حاج آقا نور لال اصفهاني»
11ص ،آموزه 1
« .1انگارة اقتدارگرایي» در تحليل «لمبتون» از نظریة «دولت اعتقادي اسالم و تشيع» 11ص ،آموزه 3
 .1نظریهپردازيهاي غربي دربارة نقش مذهب در پيدایي انقالب اسالمي14،ص ،آموزه 1
(عنوان آموزه :1غرب و انقالب اسالمي ،ج)2
 .01معنا و امكان «غيریتسازي» در«فرایند اسالمگرایي امام خميني(ره)» 31ص ،آموزه( 1عنوان آموزة :1غرب و انقالب اسالمي ،ج)2

 .00بررسي و نقد «نظریة تمدني چنگيز پهلوان» در تعامل با «تمدن غرب» 11ص ،آموزه( 01در دست انتشار)(عنوان آموزه  :01تشيع
و مدرنيته در ایران معاصر ،ج)0
 .02فلسفه عقالنيت تمدني؛الگوي استعالیي «بازتأسيس تمدن دیني»11ص ،آموزة (00عنوان آموزة  :00تشيع و مدرنيته در ایران
معاصر ،ج)2
فصلنامه حكومت اسالمي
 .03كارنامة نظري مواجهة علما و روحانيت با «تجدد و نظام پارلمانتاریسم» در عصر مشروطيت(حكومت اسالمي ،ش ،31زمستان
)0314
 .04الگوشناسي «تكوین دولت در متون مقدس یهودیت» (حكومت اسالمي ،ش ،41تابستان 21 ،0313ص) فصلنامه علمي ـ پژوهشي
توسعه
 .01فقه اولویتهاي سياسي توسعه ،سال چهارم ،ش ،03تابستان 0314ش ماهنامه زمانه
« .01نظام و تصميمسازي سياسي» در رهيافت مقایسهاي ميان اندیشه سياسي مرحوم «نایيني و محالتي»( ،زمانه ،سال دوم ،ش،00
مرداد 0312ش ،ص41ـ)11
« .03دولت قدر مقدور ،بررسي مفهوم قدر مقدور در نظامهاي سياسي»( ،بخش اول آن .اصل آن زمانه ،سال سوم ،شمارة  ،23تهران،
مرداد 0313ش ،ص14ـ.13
نورال اصفهاني ،زمانه ،ش،
 .01مسؤوليت دیني و سامان سياسي از دیدگاه حاجآقا ل
 .01بازتاب انقالب اسالمي بر پاكستان ،زمانه ،ش 41و  ،41خرداد و تير ماه 0311ش ،ص11ـ.11
 .21مقدمه بر مقاله «كتاب اقدس» ،محيط طباطبایي ،زمانه ،ش ،10مهر 0311ش ،ص14ـ.13
پگاه حوزه
 .20حوزه نجف و رویكردهاي روانشناسانه انقالب( ،قسمت اول ،پگاه حوزه ،ش ،041ص03ـ( )22قسمت دوم ،پگاه حوزه ،ش،043
ص22ـ)21
 .22فلسفه سياسي متعالي پگاه حوزه ،ش201
ماهنامه معرفت
 .23برخي تكاپوهاي صهيوني ـ صليبي در دوره قاجار معرفت ،سال  ،04ش ،11آبان 0314ش (چاپ مجدد در :روزنامه جمهوري)
بازتاب انقالب اسالمي بر پاكستان ،معرفت ،سال  ،04ش ،11بهمن0314
 .24مسئوليت؛ گرانيگاي مشروعيت و مقبوليت ،معرفت ،ش ،011شهریور 0311ش.
تاریخ در آئينة پژوهش
 .21عدالتخانه؛ از «نهضت دیني» به سوي «نظام سياسي»  ،تاریخ در آئينة پژوهش ،ش ،01زمستان  0311نامه دولت اسالمي

 .21تأمالتي در«چرخش پسامدرن و بازتوليد روششناسي نسبيتگرایانه» در «دانش سياسي در ایران معاصر» (نامه دولت اسالمي،
ش ،2بهار  ،0313ص211ـ)311
 .23بنياد مدیریت تمدني دانش در افق توسعة عقالنيت دیني (نامة دولت اسالمي ،ش 3و  ،4تابستان و پایيز  ،0313ص 11ـ )001
 .21كاستيهاي پندارگرایي غربي در تحليل نقشآفریني مذهب در دگرگونيهاي سياسي و اجتماعي
(نامة دولت اسالمي ،ش 3و  ،4تابستان و پایيز  ،0313ص 334ـ )311
 .21مدرنيته و استعدادهاي نهاد مرجعيت در راهبري ملت در توسعة بومي
مندرج در :بنيادهاي معرفتشناسي در غرب و تشيع؛ جستارهایي در شناخت فلسفة دولت مدرن و دولت اسالمي (گزارش جمهور،
ضميمة نامة دولت اسالمي ،ش 03 ،10شهرویور  ،0313ص210ـ)211
فصلنامة مطالعات انقالب اسالمي
معنا و امكان «غيریتسازي» در«فرایند اسالمگرایي امام خميني(ره)» ،مطالعات انقالب اسالمي ،ش ،1بهار  ،0311ص1ـ41
جریان نوسلفیها در دوران معاصر ،مطالعات انقالب اسالمي ،ش ،00زمستان  ،0311ص10ـ001
در مجموعههاي دیگر
نورال اصفهاني
 .31مسئوليت دیني و سامان سياسي در دیدگاه حاج آقا ل
نورال اصفهاني ،اصفهان41 )0314 ،ص
(مجموعه مقاالت همایش حاجآقا ل
•هآثارهدرهدستهانتشار ه
ههههدرهدانشنامههمشروطيته(مؤسسههآموزشيهوهپژوهشيهامامهخمينيره) ه
 .0زندگي سياسي حاجآقا محسن عراقي (در دست انتشار)
 .2نقد كتاب «واقعات اتفاقيه در روزگار» ،اثر شریفكاشاني (در دست انتشار)
 .3زندگي سياسي ميرزا صادقآقا تبریزي (مشترك با آقاي سيد ابراهيم علوي) (در دست انتشار)
درهقالبهكتاب ه
 .0روششناسي و زمينهشناسي عقالنيت؛ «روششناسي تحليل اندیشههاي رجال دیني ـ سياسي معاصر ایران »
پایاننامه كارشناسي ارشد علوم سياسي ،مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
 .2كتاب مشروطة اصيل ایرانی
(در دست انتشار در مؤسسة تاریخ معاصر)
 .3كتاب «نظام پرسشهاي تمدني» در نسبت تمدني «اسالم و غرب» (در مراحل اصالحات)
براي گروه غربشناسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي (دفتر تبليغات)

 .4كتاب بنياد مدنيت سياسي و سياست مدني در عقالنيت شيعي،
(در مرحلة پژوهش و نگارش در گروه تاریخ و اندیشه معاصر)
در مجموعههاي دیگر
 .1مقاله جریانشناسي نحلة آكادميک انتقادي جدید در دنياي عرب (با محوریت اندیشههاي محمد عابد الجابري ،محمد آركون و نصر
حامد ابوزید)
(در دست انتشار) براي گروه غربشناسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي (دفتر تبليغات)
 .1مقاله :نظام سياسي و راهبرد «قدر مقدور»
(در دست انتشار) براي نشریه تخصصي معرفت سياسي (مؤسسه امام خميني (ره) )
 .3مقاله نگاهي روششناسانه به كتاب«روشنفكران ایراني و غرب» ،تأليف مهرزاد بروجردي (در دست انتشار)
 .1الگوي نظري «تصميمگيري و تصميمسازي» در «عقالنيت دیني ـ سياسي مشروطيت»
براي سمينار یكصدمين سالگرد نهضت مشروطيت ،تهران 0311
 .1مقایسه تئوكراسي مسيحي و والیت فقيه
 .01مقاله بهانه نقد
 .00مقاله«جنگ عادالنه»
 .02واكاوي انتقادي «نظریة تحليل گفتمان» در «زمينهشناسي اندیشههای دیني ـ سياسي»
برخيهآثارهديگر ه
الف)هكتاب ه
 .0مبادي كالمي اخالق (پایاننامه كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسالمي) [بخشي از پایاننامه مذكور تحت عنوان دین و اخالق در
دست بازنویسي است]
 .2نظریه «توكل» در بوتة «اندیشه و تأمل»(تحليل نظري مقوله توكل از منظر عرفان اسالمي)
 .3نظریة اعتدال در اخالق (پایان تحقيقات و در مرحلة نگارش)
ب)همقاله ه
درآمدي بر فلسفة علم كالم
• راهنمایي ،مشاوره و داوري پایاننامههاي اخالقي

(اتمام مرحلة نگارش)

الف)هراهنمايي ه
 .0پایاننامه كارشناسي ارشد «بخل از دیدگاه قرآن و حدیث»( ،علي كریمي ،مدرسه عالي فقه و معارف اسالمي ـ مدرسه حجتيه ،دفاع:
.)0314/2/23
 .2پایاننامه كارشناسي ارشد «اهداف و روشهاي اخالق عرفاني»( ،حسنرضا حيدري ،مدرسه عالي فقه و معارف اسالمي ـ مدرسه
حجتيه ،دفاع ،0314/00/03 :داور :حجتاالسالم علي زینتي )
 .3پایاننامه كارشناسي ارشد «آثار تربيتي حيا و روشهاي پرورشي آن»( ،محمدحسين صابري ،مدرسه عالي فقه و معارف اسالمي ـ
مدرسه حجتيه ،دفاع)11/2/00 :
 .4پایاننامه كارشناسي ارشد «ابعاد و آثار تربيتي اعتماد به مرگ و معاد در الميزان»( ،محمدعلي هندي ،مدرسه عالي فقه و معارف
اسالمي ـ مدرسه حجتيه ،دفاع)0314/00/21 :
 .1پایاننامه كارشناسي ارشد «ارزشهاي برتر اخالقي از نظر اسالم (مالكها ،اولویتها و سلسله مراتب)»( ،سلطانعلي كمالي ،مدرسه
عالي فقه و معارف اسالمي ـ مدرسه حجتيه ،دفاع ،11/1/00 :داور :حجتاالسالم محمد داودي )
 .1پایاننامه كارشناسي ارشد «دوست خوب از دیدگاه اسالم»( ،سيدطالب سهيم ،مدرسه عالي فقه و معارف اسالمي ـ مدرسه حجتيه،
دفاع) ---:
 .3پایاننامه كارشناسي ارشد «مراتب ایمان»( ،محمد شریفي ،مدرسه عالي فقه و معارف اسالمي ـ مدرسه حجتيه ،دفاع)--- :
 .1پایاننامه كارشناسي (سطح  :)2زهد از دیدگاه اسالم ،محمدحسن ،تاریخ دفاع)11/2/3 :
 .1پایاننامه كارشناسي (سطح  :)2صفات مؤمنان در قرآن ،تاریخ دفاع0311 :
ب)همشاوره ه
 .0پایاننامه كارشناسي ارشد «نقش امتحان و ابتال در تربيت انسان»( ،مرغوب عالم عسكري ،مدرسه عالي فقه و معارف اسالمي،
دفاع ،0314/3/23 :راهنما :حجتاالسالم امير غنوي).
 .2پایاننامه كارشناسي ارشد «مباني و اصول اخالق عرفاني»( ،حسين مهدي ،مدرسه عالي فقه و معارف اسالمي ـ مدرسه حجتيه،
دفاع ،0314/00/00 :راهنما :رضا حبيبي ،داور :حجتاالسالم علي زینتي)
 .3پایاننامه كارشناسي ارشد «حدود تأثير الشيطان في انحطاط اخالق االنسان و طرق المواجهه معه»( ،حسين زیرالجاوي ،مدرسه
عالي فقه و معارف اسالمي ـ مدرسه حجتيه ،دفاع ،11/2/21 :راهنما :رضا حبيبي ،داور :حجتاالسالم سيدحيدر طباطبایي)
 .4پایاننامه كارشناسي ارشد «العالقة بين االخالق و السياسة في الفكر االسالمي»( ،نعمه جابر آل نور ،مدرسه عالي فقه و معارف
اسالمي ـ مدرسه حجتيه ،دفاع ،13/4/31 :راهنما :حجتاالسالم سامي الغریري ،داور :حجتاالسالم سيدنذیر الحسني)
 .1پایاننامه كارشناسي ارشد «شيوههاي تعامل با گناهكاران از دیدگاه اسالم»( ،ميرآقا موسوي ،مدرسه عالي فقه و معارف اسالمي ـ
مدرسه حجتيه ،در حال نگارش ،راهنما :حجتاالسالم رضا حبيبي)

