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  تحصیالت

 (1365-1372)دانشگاه آزاد اسالمی،  تطبیقی دکترای ادیان و عرفان -

 (1368-1371کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی )دانشگاه تهران، -

 (1358-1367کارشناسی فلسفه و حکمت اسالمی )دانشگاه تهران، -

 (1389دانشگاه بیلفلد آلمان ) از در الهیات معاصر فوق دکترا -

 سال درس خارج( 2سال ) 14دروس حوزوی:  -

 )استاد تمام در دانشگاه های آلمان(  71استادیار پایه رتبه علمی :  -

 

به  59سال از سال  41سال عضو هیأت علمی رسمی قطعی و27سابقۀ تدریس دانشگاهی ) -

 عنوان استاد قراردادی و حق التدریسی(
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 و علمی و پژوهشی چاپ شده در نشریات داخلی و خارجی ISIمقاله  25یش از ب -

 

 سمینار و کنفرانس داخلی و خارجی 300شرکت در بیش از  -

 

بر اعظم، برنامه شامل معرفی کتاب، سال پیام 1050بیش از )اجرای برنامه های تلویزیونی  -

 (یرهنگف علمی، دینی و سال امام خمینی، علی آیینه حق، باغ اندیشه، مصاحبه های متعدد

 به زبان انگلیسی با شبکه های تلویزیونی سحر  علمی،دینی  مصاحبه های متعدد -

 ارجلوح تقدیر از آکادمی ها، دانشگاه ها، مراکز علمی داخل و خ 70دریافت بیش از  -

 

 (90دی ماه  7ی پژوهش از دست ریاست جمهوری )چهارشنبه دریافت نشان ملّ -

 

 (1390-بگاناستاد نخبه دانشگاه )بنیاد ملی نخ -

 

 83از سال  GEPANCعضو هیأت علمی دانشگاه الوال کانادا، گروه فوق تخصصی  -

 تاکنون

 

 تاکنون 83عضو هیأت علمی آکادمی اسالمی هامبورگ از سال  -
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های (، دانشگاهن )با رتبه استاد تمامتاکنو 85استاد میهمان در چهار دانشگاه آلمان، از سال  -

 دهانوفر، ینا، الیپزیگ، بیلفل

 

ن ات بینگارش مقدمه آلمانی بر ترجمه قرآن به زبان آلمانی )ترجمه رودی پارت( انتشار -

 المللی الهدی

 

 (1395استاد برتر مرکز آموزش مطهری )سازمان هوا و فضا،  -

 

 ) دانشگاه عالی دفاع ملی(1396استاد نمونه سال  -

 پایان نامه

تستان پرویحی و مقایسه با الهیات مس ایرانبررسی تحوالت الهیات شیعی معاصر در فوق دکترا:      

  معاصر

 حیمسیعرفان با  آن نقد و بررسی نظریه والیت در عرفان ابن عربی و مقایسهدکترا:      

  ه اثبات وجود خدا در فلسفه دکارت و مالصدراـّادلکارشناسی ارشد:      

 

 زمینه پژوهش

، اسالم سالمیتی و معاصر، فلسفه غرب، فلسفه افلسفه دین، عرفان تطبیقی، معرفت شناسی، الهیات سن

 م جدیدپژوهی، کالم تطبیقی، تاریخ ادیان، جامعه شناسی دین، کاله اخالق، دین معاصر، فلسف
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 زبان ها

 انگلیسی، عربی، آلمانی، فرانسه )در حد آشنایی(

 

 

 )گزیده( تدریس

 هران( ت -تاریخ فلسفه اسالمی )دانشگاه آزاد اسالمی -

  ق در تفکر غرب )دانشکده ادبیات دانشگاه تهران(فلسفه اخال -

 فلسفه اخالق در تفکر اسالمی )دانشکده ادبیات دانشگاه تهران( -

 واحدی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران( 4عرفان نظری ) -

 هران(ت -واحدی، دانشگاه آزاد اسالمی 4عرفان نظری ) -

ان عربی برای دیپلمات های دریس به زبت -فلسفه اسالمی )مرکز آموزش های دیپلماتیک -

 عرب(

 عرفان اسالمی )به زبان عربی، مرکز آموزش های دیپلماتیک( -

 سیاست و حکومت در اسالم )دانشکده روابط بین الملل( -

 کالم جدید )دانشکده الهیات دانشگاه تهران( -

 حکمت عملی )دانشکده الهیات دانشگاه تهران(  -

 ن(تاریخ ادیان )دانشکده الهیات دانشگاه تهرا -

 )دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس( 1،2،3زبان های تخصصی  -

 متون فلسفه غرب به انگلیسی )دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس( -
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 متون ادیان به انگلیسی )دانشکده الهیات دانشگاه تهران( -

 اسالم و ادیان دیگر )دوره کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات دانشگاه تهران( -

 ان(تون فلسفی به زبان خارجی )دوره کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات دانشگاه تهرم -

 متون عربی )منتخب کتاب و سنت، دانشکده روابط بین الملل( -

 فلسفه سیاسی )دانشکده روابط بین الملل( -

 انشگاه الزّهرا،دانشکده حقوق دانشگاه تهران(د -منطق )دانشگاه تربیت معلم -

 )دانشکده روابط بین الملل(اندیشه سیاسی اسالم  -

ای (، دوره ه)دانشگاه الزّهرا، دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه امیر کبیر 1،2معارف اسالمی  -

 کارشناسی و کارشناسی ارشد

 دین شناسی تطبیقی )دانشکده روابط بین الملل( -

 مبانی جامعه شناسی )دانشکده الهیات دانشگاه تهران( -

 روابط بین الملل، دوره کارشناسی ارشد( شبهات اعتقادی و فکری )دانشکده -

 علم اخالق )دانشکده الهیات دانشگاه تهران( -

 تاریخ تمدّن ایران و اسالم )کارشناسی ارشد، دانشکده روابط بین الملل( -

 جامعه شناسی ادیان )کارشناسی ارشد، دانشکده روابط بین الملل( -

 ن الملل(اخالق و احکام فقهی )کارشناسی ارشد، دانشکده روابط بی -

 شناخت ادیان جهان )کارشناسی ارشد، دانشکده روابط بین الملل( -

دفاع ملی و عالی تجزیه و تحلیل جریان های فرهنگی در بُعد بین الملل )دوره دکتری، دانشگاه  -

 (1390مطالعات استراتژیک، 
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لی اعگاه بررسی دیدگاه های فلسفی، عرفانی و فرهنگی امام خمینی )ره( )دوره دکتری دانش -

 (1391دفاع ملی و مطالعات استراتژیک، 

لی و مشناخت جریان های فرهنگی در عرصه بین الملل، )دوره دکتری دانشگاه عالی دفاع  -

 (.1392مطالعات استراتژیک، 

  (1392 مکتب های الهیاتی مسیحی در روزگار ما، )دوره دکتری، دانشگاه ادیان و مذاهب، -

 (1392تری، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، واحدی، دوره دک 4الهیات پروتستان ) -

 (1392کالم تطبیقی )دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم،  -

 (1393 ب قم،داد و ستد الهیات اسالمی و الهیات مسیحی )دوره دکتری، دانشگاه ادیان و مذاه -

 (1393الهیات پروتستان )دورۀ دکتری، دانشگاه ادیان و مذاهب قم،  -

 (1393م، ی الهیاتی مسیحی در روزگار ما )دورۀ دکتری، دانشگاه ادیان و مذاهب قمکتب ها -

 (1393جامعه شناسی دین )کارشناسی ارشد، دانشکدۀ روابط بین الملل،  -

 (1393، تجزیه و تحلیل فرهنگ در عرصۀ بین الملل )دورۀ دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی -

قم،  اسالمی ه دکتری، مؤسسه بین المللی مطالعات)دوربه زبان انگلیسی تاریخ تحلیلی اسالم  -

1394) 

 (1394م، می ق)دوره دکتری، مؤسسه بین المللی مطالعات اسال به زبان انگلیسی انسان در اسالم -

 (1394فرهنگ و نظریه های فرهنگ سازمانی )دوره دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی،  -

 (1394الملل،  تاریخ ادیان )کارشناسی ارشد، دانشکده روابط بین -

ساعت،  125شیعه شناسی )برای اعضای هیأت علمی مرکز آموزش مطهری وزارت دفاع،  -

1394) 
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 (1394 هران،تاریخ عرفان اسالمی به زبان انگلیسی )کارشناسی ارشد، جامعۀ المصطفی، شعبه ت -

 (1395نظریه های مدیریت فرهنگی )دورۀ دکتری، دانشگاه دفاع ملی،  -

 (1395آزاد، حسینیۀ ارشاد، تهران،  فلسفۀ دین )کالس های -

وحی و عقالنیت در مذهب شیعه )اعضای هیأت علمی، مرکز آموزش مطهری وزارت  -

 (1395دفاع،

 (1395فلسفه دین )درس گفتارهای آزاد، حسینیه ارشاد، تهران، -

 (1395روانشناسی دین )کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور،  -

 (1395فاع ملی، دوره دکتری، جامعه شناسی فرهنگی )دانشگاه عالی د -

 (1395کالم تطبیقی به زبان انگلیسی )جامعۀ المصطفی، کارشناسی ارشد،  -

 

تری، شناخت جریان های فرهنگی در عرصه بین الملل )دانشگاه عالی دفاع ملی، دوره دک -

1395) 

 (1395الهیات فمینیستی )دوره دکتری، دانشگاه ادیان و مذاهب،  -

 (1395ری، دانشگاه پیام نور، الهیات مسیحی )دورۀ دکت -

 (1395اخالق اسالمی به زبان انگلیسی )دورۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور،  -

 (1395فلسفه تاریخ )دورۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور،  -

 (1394-95-96)دورۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور،  2 و1 زبان تخصصی -

 (1396غرب )دورۀ دکتری، دانشگاه پیام نور، فلسه دین، تصورات خدا در فلسفه  -

 (1396فلسفه علم )دورۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور،  -



8 

 

 (1396تفسیر آیات اخالقی در قرآن )دورۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور،  -

 (1397تاریخ اسالم )دورۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور،  -

 (1397، دانشگاه پیام نور، منطق فهم دین )دورۀ کارشناسی ارشد -

 (1397)دورۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور،  2عرفان نظری  -

 (.1397 -1396نظریه های فرهنگ سازمانی )دوره دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی،  -

 (.1398-1397جامعه شناسی فرهنگ )دوره دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی،  -

 (.1398-1397نشگاه عالی دفاع ملی، آسیب شناسی فرهنگی )دوره دکتری، دا -

 (.1398دورۀ دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی )نظریه های فرهنگی  -

 (.1398غرب شناسی )دورۀ دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی  -

 (.1398 -دفاع ملی عالی جامعه شناسی دین و فرهنگ )دوره عالی دکتری دانشگاه -

 (.1399 -عالی دفاع ملی هاآسیب شناسی فرهنگی )دوره عالی دکتری، دانشگ -

 (.1399ابستان ت -مؤسسه طلوعوهی )کالس های آزاد ارشد و دکتری دین پژ -

 (.1400بهار  -غرب شناسی و آیندۀ تمدنی )دورۀ عالی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی -

 -لوعهای آزاد ارشد و دکتری مؤسسه ط)کالس مؤسسه طلوع، اسالم پژوهی در جوامع غربی -

 (.1399زمستان 

 (.1399زمستان  -های آزاد ارشد و دکتری مؤسسه طلوع)کالس قرآن پژوهی در جوامع غربی -

 (.1400بهار  -های آزاد ارشد و دکتری مؤسسه طلوع)کالس مکتب های الهیاتی معاصر -
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 تدریس خارج از کشور )گزیده(

 7  درس در کالجICAS ارشناسی )دوره های ک به زبان انگلیسی انشگاه پارامدینهد -اندونزی

 ارشد(

 لمان )دانشگاه بیلفلد(آ -الهیات معاصر 

 دانشگاه بیلفلد()آلمان  -کالم شیعی 

 لمان )دانشگاه بیلفلد(آ -عرفان مقایسه ای 

 دانشگاه رگنسبورگ( آلمان -فلسفه دین( 

 دانشگاه الیپزیگ( آلمان -شیعه شناسی( 

 دانشگاه فرانکفورت( آلمان -روش های تفسیر متون مقدس( 

 (دانشگاه ساپینزا)ایتالیا  -المیعرفان اس 

 لمان )دانشگاه بیلفلد(آ -الهیات مقایسه ای 

  آلمان )دانشگاه الیپزیگ( –الهیات مقایسه ای 

 

 

 تدریس متون حوزوی

 جامع المقدمات )ادبیات عرب( -

 فراصول فقه مظ -                                                             سیوطی -

 ۀبدایۀ الحکم -                                                     معالم االصول -

 ۀنهایۀ الحکم -     اهلل                                            حاشیه مال عبد -
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 در عرفان رسایل قیصری -کلیات علم رجال                                                   -

       حکم ابن عربی                                          شرح فصوص ال -                                            منطق مظفر            -

                                     1،2،3،6،7را جاسفار مالصد -شرح منظومه سبزواری                                         -

 ینا                                      ساشارات ابن  -                                          شرح باب حادی عشر  -

                                           دیوان حافظ  -شرح تجرید االعتقاد                                              -

 مثنوی مولوی -                          شرح لمعه                                -

 کفایۀ االصول                                                       -

 مکاسب -

 

 پایان نامه ها

 ارجخپایان نامه با سمت استاد مشاور، داور و راهنما در دانشگاه های داخل و  30بیش از 

 

 

 

 

 مسئولیت ها

ی از سال )به شکل قراردادی و حق التدریس تا کنون 59 تدریس در دانشگاههای کشور از سال -

 به شکل رسمی قطعی تاکنون( 76
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 (1371- 1372مدیر کل امور مطالعات و تحقیقات صدا و سیما ) -

 (1374-1379مشاور فرهنگی ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ) -

 (1375-1376سانی )مشاور پژوهشی ریاست و مدیر دپارتمان غرب شناسی پژوهشگاه علوم ان -

 (1375-1376مشاور فرهنگی معاونت فرهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ) -

 (1376-1377قائم مقام و دبیر هیأت نظارت بر طبع و نشر کتاب ) -

 (1381-1382مدیر مرکز ایران شناسی و مطالعات تمدّنی ) -

 (1382-1383ی )مدیر کل اداره اروپا و آمریکا در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم -

 (1382-1383مشاور علمی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ) -

 (1385-1388رایزن فرهنگی ایران در آلمان ) -

 (1390-89رئیس دانشکده روابط بین الملل )آبان  -

 (تاکنون 90رهنگی وزیر امور خارجه، )شهریور ف -مشاور علمی -

 (96تا 94مع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، )تیر ماه مدیر کل اروپا و آمریکا، مج -

 تا کنون( 94مشاور دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، )تیرماه  -

 

 های مطبوعاتیفعالیت

 

تاکنون با نشریات مختلف کشور و نیز بعضی نشریات معتبر علمی در خارج کشور همکاری  59از سال 

 "رایزن فرهنگی ایران در آلمان "ه در طول مأموریت در سمت مستمر علمی و فرهنگی داشته و به عالو
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نشریه را به زبان های فارسی، انگلیسی و آلمانی تأسیس و مدیریت )مدیرمسئول و سر دبیر( کرده  3

 است: 

 

گاه های دانش )به زبان آلمانی و انگلیسی با همکاری اساتید برجسته فصلنامه اشپکتروم ایران -1

 آلمان(

 نامه به زبان فارسی()ماه صبح امید -2

 )ماهنامه به دو زبان فارسی و آلمانی( دیدار آشنا -3

 معرفت ادیانوهشی پژ -عضو هیأت تحریریه مجله علمی -4

 اطالعات حکمت و معرفتعضو مشاوران تحریریه مجله  -5

ان )دانشگاه ادی پژوهش های ادیانیژوهشی پ -عضو هیئت تحریریه و شورای علمی مجله علمی -6

  و مذاهب(

 

 

 علمی آثار

 کتاب ها )به زبان فارسی(:

 (.1360هران ت -نقدی بر تئوری بازتابی شناخت )انتشارات صدرا -1

 (.1362هران ت -علم و ادراک )انتشارات امیر کبیر -2

 (.1369کلیات عرفان اسالمی )انتشارات امیر کبیر  -3

 (.1362والیت تکوینی )انتشارات امیر کبیر  -4
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 (.1362 شرح نهایۀ الحکمۀ )انتشارات امیر کبیر -5

 (.1385، چاپ دوم، نشر ساقی 1365والیت نامه )ترجمه از عربی، انتشارات امیر کبیر  -6

تاب قم، ک، چاپ دوم، انتشارات بوستان 1365رساله در توحید )ترجمه از عربی، نشر موعود  -7

1387.) 

 ، بعثهمشعر فتنه وهابیت )ترجمه از عربی، انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ دوم، نشر -8

 (.1373مقام معظم رهبری 

نیز  اردو ونقد و تحلیلی پیرامون وهابیگری )این کتاب به زبان های عربی، انگلیسی، ترکی  -9

 (.1366ترجمه و چاپ شده است، انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی 

 (.1364قد و بررسی آیین وهابیت )نشر ضحی ن -10

 (.1372نت و سیاست در اسالم )انتشارات آوای نور س -11

 (.1372ین شناسی تطبیقی و عرفان )انتشارات آوای نور د -12

 (.1375رآمدی بر دین شناسی نوین )ترجمه از انگلیسی، انتشارات حوزه هنری د -13

زه هنری جموعه مقاالت، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی وابسته به حوسیر مدام )م -14

1375.) 

 (.1387درا )انتشارات سوره مهر، رت و مالصخدا در فلسفه دکا -15

 (.1388میر قافله عشق )مجموعه مقاالت، انتشارات سوره مهر، ا -16

 (.1380ناخت دانش ادیان )انتشارات نقش جهان ش -17

، 1384فیزیک، فلسفه و الهیات )ترجمه از انگلیسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  -18

 در جشن رونمایی(. برنده جایزه هیأت داوران و لوح تقدیر
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 (.1380دسی، اثر رودلف اتو )ترجمه از انگلیسی، انتشارات نقش جهان مفهوم امر ق -19

 (.1380شنایی با مکتب های الهیاتی معاصر )انتشارات نقش جهان آ -20

 (.1375ین و سکوالریسم )انتشارات کانون اندیشه جوان د -21

 (.1380هان، رآمدی بر شناخت مسیحیت )انتشارات نقش جد -22

زه جموعه مقاالت، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی وابسته به حوممشق حضور )  -23

 (.1390هنری، 

 أمالتی در باب پلورالیسم دینی )دفتر بازخوانی اندیشه مدرن(.ت -24

 (.1386)نشر معنا گرا،  والریسم در بوته نقدکس -25

وزه ح وابسته به  ت پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی)انتشارا در جهان متغیر یگفتمان دین -26

 (.1394هنری 

 .(۱۳۸5 ،کعرفان عصر جدید )نشر نام -27     

 (.1390 ،)پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی درس حکیمان – 28    

 (.1387 ،فهم هنر و هنر فهم )نشر پرسش -29

 (.آماده چاپلد ج 2گلیسی،ن )ترجمه از اندایرۀ المعارف فلسفه غرب، ویراسته پارکینسو -30

 (.اده چاپ)آم آشنایی با هرمنوتیک،  -31

 (.آماده چاپرفان در ادیان جهان، نوشته جئو فری پاریندر، ترجمه از انگلیسی، )ع -32

 .1390، آفاق تفکر-33

 (.1394ه فرهنگ و هنر اسالمی، پژوهشگاشناخت دانش الهیات ) -34

 فلسفه و دین پژوهی )زیر چاپ(. -35
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 (.1396درآمدی بر شناخت دانش فلسفه دین )دانشگاه ادیان و مذاهب،  -36

 (.1399ین و فرهنگ )پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی، حوزه هنری، د -37

 (.1398راغ راه )پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی، حوزه هنری، چ -38

 (.1400قد مبانی سکوالریسم )پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی، ن -39

 .الهیات پروتستان )نشر نامک، زیر چاپ( -40

 ی معاصر )نشر نامک، زیر چاپ(.های الهیات مسیحنقد و معرفی نظام -41

 های عصر جدید )نشر نامک، زیر چاپ(. عرفان -42

 

 

 برگزیده مقاالت )به زبان فارسی(

 یدین و ایدئولوژ -1

 دین و تاریخ -2

 در جهان متغیر یگفتمان دین -3

 اهل و خشونتتسامح و تس -4

 معاصر یودین پژوه یانسان شناس -5

 ، مدرنیسم و پست مدرنیسمیسنّت گرای -6

 پیامبران یتیپولوژ -7

 تمدنها ینقش دین در گفتگو -8

 تمدنها ینقش دانشگاه در گفتگو -9

 معنویت در جهان  یوضعیت کنون -10

 و اندیشه سن توماس آکویناس یزندگ -11

 یایدر عرفان بود ینظریه ته -12

 دورکیم  ینظریه دین -13
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 و اندیشه کارل بارت یزندگ -14

 رودلف اتّو یبر نظریه دین ینقد -15

 با دانش فلسفه دین یآشنای -16

 دین یجامعه شناس -17

 یکهرمنوت -18

 از معرفت یعنوان شاخه ا تاریخ ادیان به -19

 یپلورالیسم دین -20

 ریسم در جهان معاصردین و سکوال -21

 یدین پژوه یتهارهیاف -22

 و اندیشه ماکس مولر یزندگ -23

 یو مطهر یشریعت یمقایسه نظریه دین -24

 یء در عرفان ابن عربطبقات اولیا -25

 ابحث جان در عرفان موالن -26

 و موالنا ینگاهی به مثنو -27

 دالت از دیدگاه متکلمان و عارفان مسلمانع -28

 یبر دین شناس یمدخل -29

 یانتاریخ رشته اد -30

 در غرب یسیر اسالم شناس -31

 فلسفه چیست؟ -32

 یصدق عین -33

 اثبات وجود خدا یبرهانها -34

 'یکانت و فلسفه اول -35

 یفلسفه علوم اجتماع -36

 فلسفه تاریخ -37

 یدین و آزاد -38

 یالهیات تطبیق -39

 یعرفان مسیح -40

 نهضت اصالح دین -41
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 شدن دین یمسیحیت و دنیو -42

 با کالم جدید یآشنای -43

 معاصر یالهیات مسیح یمکتبها -44

 یتحقیق در ادیان ابتدای -45

 شدن یدین و پدیده جهان -46

 دین و توسعه -47

 و اندیشه مارتین لوتر یزندگ -48

 مشناخت آیین پروتستانتیز -49

 (یک)پدر هرمنوت فریدریش شالیرماخر -50

 دین و عقالنیت -51

 یغرب شناس -52

 عقالنیت دینابن رشد و  -53

 سقراط و الهیات -54

 رابطه دین و تمدن -55

 یدین یپدیده روشنفکر -56

 یدر باب دین پژوه -57

 )ع(یعدالت و امام عل -58

 و مسئله فهم متون کهرمنوتی -59

 و قرائت متون کهرمنوتی یچیست -60

 یدین یروشنفکر و ی، احیاگریمطهر -61

 ابن سینا ینقش جهان -62

 هاتعامل فرهنگ -63

 اسالم و غرب -64

 حافظ یشعر عرفان -65

 یایران شناس -66

 یدرباره بنیادگرای -67

 یدر باب عشق عرفان -68

 پست مدرنیسم والهیات -69
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 عرفان چیست؟ -70

 معاصر یدر اندیشه اسالم یجایگاه شهید مطهر -71

 دین یو تفسیر اگزیستانسیالیست بولتمان -72

 خدا و فلسفه معاصر -73

 ادیان یچه و ضرورت گفتگوتاریخ -74

 یو ریاض یمنطق یصدقها -75

 اخالق اهل علم-76

 یروحیه علم یویژگیها-77

 علم و الهیات-78

 الهیات هنر-79

 هنر اسالمی و جامعه مدرن-80

 ی به فروپاشی مارکسیسمنگاهی فلسف-81

 آشنایی با الهیات هانس کونگ-82

 دعا در ادیان جهان هفلسف-83

 ایران یراث فکرکربن و می یهانر-84

 چیست؟ یالهیات فمینیست-85

 رفانتا ع یابن سینا از حکمت مشرق-86

 یبا عرفان تطبیق یآشنای-87

 یوالیت عرفان هبر نظری یتاریخ یمرور-88

 منونایت هالهیات فرق-89

 عرفان سکوالر )عصر جدید(-90

 دین و فلسفه -91

 یبا عرفان مسیح یمقایسه نگرش امام خمین -92

 یو عرفان یتجربه دینتنوع  -93

 تولید علم در ایران یآسیب شناس -94

 حجّ در نگاه موالنا -95

 یدر تفکر مطهر یاخالق پژوه -96

 یکالم و الهیات در اندیشه مطهر -97
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 در باب مرگ -98

 یدر باب فلسفه فاراب یاشارات -99

 تأثیر جهانی شدن بر هنر -100

 لی )ع(نگرش عرفانی امام ع -101

 زمان )عج( و نظریه انسان کامل در عرفان اسالمیامام  -102

 توحید در نهج البالغه -103

 نی عرفانی در نیایش عرفهجهان بی -104

 الیاده و انسان دین ورز    میرچا -105

 معنا و اهمیت دعا -106

 فهم هنر -107

 هنر دینی چیست؟ -108

 شناخت ادیان در جهان معاصر ضرورت -109

 هعیت فرهنگ و اندیشایران معاصر، وض -110

 نقش دین در دیپلماسی -111

 احیای فکر دینی -112

 زیباشناسی چیست؟ -113

 عدالت ادیان جهان و صلح و -114

 نقد تعریف گزاره ای دین -115

 تلقی گزاره ای از ایمان -116

 دین و تروریسم -117

 لهیات رهایی بخش و مسئله خشونت و تروریسما -118

 کس ماده و معنافراتر از پارادو -119

 پانتئیسم چیست؟ -120

 یا دئیسم درباره دین طبیعی -121

 مونیسم چیست؟ -122

 متن مقدس چیست؟ -123

 ا غیر دینی بودنی معیار دینی  -124

 بودا و بودیسم -125
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 سهروردی و فلسفه اشراق -126

 وردی برای جهان امروزاهمیت سهر -127

 ترکگی و اندیشه سعید نورسی، عارف زند -128

 ی با نگرشهای الهیاتی معاصرآشنای -129

 ما برای دیالوگ ادیاناصول راهن -130

 درباره احیاگری دینی -131

 سهروردی و حکمت انوار -132

 ایی شناسی از نظر هگلدین و زیب -133

 شنایی با پاپ جدید بندیکت شانزدهمآ -134

 راز نماز و رسانه  -135

 درباره رابطه علم و دین -136

 فلسفه در نگرش عالمه طباطبایی -137

 دی فیلسوفی نقـّاد و احیاگرسهرور -138

 امت انساناخالق زیستی و کر -139

 و دین تعامل یا تعارض علم -140

 ادوارد شیلبیکس نگرش الهیاتی -141

 انس اورس فون بالتازار و تعریف دینه -142

 دّیسه ترزا عارفی در پی دیدار خداوندق -143

 عمده بودیسم با دیگر ادیان جهان تفاوتهای -144

 دیان جهانفرشته شناسی در ا -145

 تر اکهارتنگرش عرفانی مایس -146

 ین شناسی تطبیقی، اسالم و غرب: چالشها و گفتگوهاد -147

 رزیابی کوتاهی از تئوری هانتینگتون ا -148

 مدرنیته چیست؟ -149

 در باب نیهیلیسم -150

 اخالق و آزادی -151

 با هانس کونگ درباره اسالم بحثی -152

 قش پیامبر )ص( در شکل گیری عرفان اسالمین -153



21 

 

 ر اشعار سعدیحقیقت محمدیه د -154

 مام خمینی میراث دار فتوّت حسین )ع(ا -155

 افت دین پژوهی امام خمینی )ره(رهی -156

 اکامی در تبیین سکوالریسم )نقد یک مقاله(ن -157

 ندیکت شانزدهم در دانشگاه رگنسبورگتأملی بر سخنرانی پاپ ب -158

 کالم اسالمی مفهوم ایمان در -159

 در باب عشق عرفانی -160

 نجی بشریتحضرت مهدی )عج( م -161

 قش امام علی )ع( در تکوین فلسفه و عرفان شیعین -162

 دیدگاه قرآن مفهوم شهادت از -163

 موالنای عارف -164

 خمینی )ره(فقه و عرفان در نگرش امام  پیوند -165

 دیالوگ مستمر علم و دین -166

 (.1386ـ  مروری بر فصوص الحکم ابن عربی )برلین، پائیز 167 

 (.1386ـ  انسان در نگرش عرفانی موالنا )فرانکفورت، تابستان 168

 (.1386ـ  آشنایی با آثار و تألیفات امام خمینی )برلین، خرداد 169

 (.1386لین، بهمنـ  اسالم، دموکراسی و حقوق بشر )بر170

 (.1386ـ  اسالم و عقالنیت باورهای دینی )برلین، پائیز 171

 (.1387ـ  اوتانازی از دیدگاه فلسفۀ اخالق )برلین، فروردین 172

 (.1387ـ  شناخت مذهب شیعه )دانشگاه بیلفلد، فروردین 173

 (.1387ـ  ضرورت شیعه شناسی در جهان معاصر )برلین، زمستان 174

 (.1387ـ  بهار، جشن طبیعت )برلین، فروردین 175

 (.1387ـ  بهار، محیط زیست و اکوتئولوژی )برلین، 176

 (. 1387ـ  نگرش فلسفی امام خمینی )برلین، خرداد 177

 (.1387ـ  امام خمینی و بازگشت به معنویت در جهان معاصر )هامبورگ، خرداد 178

 (.1387رداد ـ  زندگی و اندیشۀ غزّالی  )برلین، خ179

 (.1387ـ  قرآن و کالم خداوند: بحثی با نصرحامد ابوزید )دانشگاه فرانکفورت، خرداد180

 (.1387ـ  بحثی با هانس کونگ )توبینگن، اردیبهشت 181
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 (.1387ندگی و اندیشه غزالی )برلین، زمستان ز -182

 (.1387رسگفتارهای سکوالریسم )برلین، زمستان د -183

 (.1388سالمی ) مونستر، بهار ماهیت هنر ا -184

 (.1381یژگیهای انقالب اسالمی ایران )برلین، بهمن و -185

 (.1387یعه و مذهب کاتولیک )برلین، دی ش -186

 (.1387قایسه عرفان اسالمی و عرفان مسیحی )دانشگاه بیلفلد، زمستان م -187

 (.1388ن، فروردین یرایش قرآن و روش نقد تاریخی )برلین، فرهنگستان علوم آلماو -188

 (.1387ای زندگی )تهران، پاییز معن -189

 1(. 1388میراث ادب فارسی ) برلین، فروردین  -190

 (.1388ناخت دانش الهیات )اطالعات حکمت و معرفت،ش -191

 (.1388قد عرفان عصر جدید )کیهان فرهنگی،ن -192

هران ملی جمهوری اسالمی ایران، تسالم شناسی و ایران شناسی در آلمان معاصر )کتابخانه ا -193

1388.) 

 (.1388اسفند  10ناخت هنر و هنرمند )ارائه شده به دانشگاه هنر اصفهان، ش -194

ی، عالی حکمت اسالم سخنرانی در مدرسه دارالشفای قم )به دعوت مجمع "فلسفه حقوق بشر  " -195

 (.1388اسفند  20

در جامعه )ارائه شده به سمینار اسالم و مسیحیت، ه شناختی به نقش دین جامع -گاهی فلسفین -196

 (. 89تهران، آبان 

 (.1389الهیات سیاسی )تهران،  -197

 (.1390هیافت وجودی به دین )تهران، ر -198

 (.1390رسش های وجودی در اندیشه موالنا )تهران، انجمن موالنا، شهریور پ -199

 (.1390المللی ادیان آسیایی، تهران، شهریور قش ادیان در تحقق صلح در جهان )کنگره بین ن -200

 (1389الهیات سیاسی )تهران،  -201

 (1390روش در االهیات )فصلنامه قبسات،  -202

                                                 
 مجله سروش، هنگی،كيهان فر دانشگاه انقالب، در نشريات زير به چاپ رسيده اند: ٠6۱۳-90۱۳ اكثر اين مقاالت بين سالهای - -1

ه سوم، گاه، را، قبسات، ذهن، ايران، سياست روز، انتخاب، كتاب ماه، ميراث جاويدان، پةنامه فرهنگ، نامه فلسفه،  ميقات، مشكا

دنامه ،اطالعات حکمت و معرفت، خردين، فصلنامه هفت آسمان ،اخبار ىرهيافت، همشهر كلمه، جام جم، فصلنامه شورای زنان،

 ، فصلنامه آفتاب و ... .فصلنامه هنر، صبح اميد، اشپکتروم ايران فصلنامه معرفت اديان، همشهری،
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 ( 1390تحلیل رابطه علم و دین )تهران، -203

 (1390واجهه علم و دین در مسیحیت )تهران، م -204

 (1390اختار و کارکرد دانش الهیات )معرفت ادیان، قم، س -205

 (1390لهیات رهایی بخش و دیالوگ ادیان )مجله اطالعات حکمت و معرفت، ا - 206

 (.1391 ٬قم ٬ابطه فلسفه و الهیات )معرفت ادیانر -207

 ٬ 87شماره  ٬ین و فلسفه: تفکیک یا تعامل )اطالعات حکمت و معرفتد -208

 (.1392تیر 

 (.1392خرداد  ٬بعاد نظری و عملی عرفان اسالمی)هامبورگا -209

 (1392هود عرفانی )مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، بهمن شنسبت وحی و  -210

 (92، دی ماه 93صاحبه درباره دین پژوهی )اطالعات حکمت و معرفتْ شماره م -211

 (93، مرداد 100ره فلسفه و ژورنالیسم )اطالعات حکمت و معرفت، شماره مصاحبه دربا -212

 (1393للی جریان های تکفیری، تهران سلفی )عرضه شده به کنگرۀ بین الم نقد الهیات -213

 (1393یره نویسی پیامبر و دانش الهیات )روزنامه ایران، تهران س -214

 (1393رفان عالمه طباطبایی در رسالۀ الوالیۀ )روزنامه ایران، ع -215

 (1393رفان در نگرش عالمه طباطبایی )روزنامه ایران، ع -216

 (1393نقد نیهیلیسم نیچه )اطالعات حکمت و معرفت، اسفند  -217

 (1393ندگی و اندیشه شیخ شهاب الدین سهروردی )خانه کتاب، اسفند ز -218

 در باب پدیده پیامبری -219

 بایسته های شیعه پژوهی -220
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 فه دینآشنایی با دانش فلس -221

 فلسفه دین چیست؟ -222

 یراییپمارتین لوتر و دین  -223

 م انسانیضرورت تحول در علو -224
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 (Laval) "دپارتمان علوم سیاسی و ارتباطات دانشگاه الوال"(. این گروه متشکل از 1384

ر رباط د "دانشگاه محمّد پنجم  "و  (IPSA) "لمللی علوم سیاسی انجمن بین ا "کانادا و 

 مراکش است و با دانشگاه سوربن فرانسه و یونسکو پیوند علمی دارد.

 .1387ال از س استاد مدعوّ مطالعات شیعه شناسی و عرفان مقایسه ای در دانشگاه بیلفلد آلمان -

 (1380عضویت در آکادمی علوم اسالمی هامبورگ ) -

 .1388در آلمان از سال و بیلفلد ینا دانشگاههای هانوفر، الیپزیگ و ِ مدعواستاد  -

 نونکتا  1394عضو کمیسیون فرهنگ و تمدن اسالمی، شورای عالی تحقیقات کشور )عتف(،  -

 (1394-95) عضو ستاد حقوق بشر قوه قضائیه -
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ان پل ه پاپ ژ)چاپ واتیکان، با مقدم "فیزیک، فلسفه، الهیات  "لوح تقدیر برای ترجمه کتاب  -
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 1389خرداد 
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ی اراک لوح تقدیر از سوی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، آیت اهلل -

(1394) 

 ( 1395لوح تقدیر از سوی ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی ) -
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 1388سمینار نوروز در فرهنگ فارسی زبانان: ایران، افغانستان، تاجیکستان، برلین،  -

 1386سمینار بررسی افکار موالنا، فرانکفورت،  -

 1386سمینار مهدویت، برلین،  -

  1385سمینار ایران شناسی، دانشگاه توبینگن،  -

  1386سمینار ایران شناسی، دانشگاه ماربورگ،  -

 1386سمینار اسالم شناسی، دانشگاه فرایبورگ،  -
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 1386سمینار بررسی علوم اسالمی و شیعه شناسی، الیپزیگ،  -

 2007ینار آزادی فردی و جامعه پلورالیستی، دانشگاه رگنسبورگ، نوامبر سم -

 1389خرداد  1 -اردیبهشت 29دانشگاه هنر اصفهان،  "هنر نبوی  "همایش بین المللی  -

 89سمینار دیالوگ اسالم و مسیحیت، تهران آبان  -

  90کنگره بین المللی ادیان آسیایی، تهران شهریور  -

 90نجمن موالنا، تهران، شهریور همایش رستخیز ناگهان، ا -

موزش آزارت سمینار رابطه علم و دین، دفتر تدوین و برنامه ریزی کتب درسی علوم انسانی، و -

 90و پرورش، تهران، آذر 

 1392خرداد  ٬هامبورگ ٬کنفرانس بین المللی عرفان در نظر و عمل -

 ونشگاه ادیان نوشته الیستر مک گراث، دا "الهیات مسیحی"نشست نقد و بررسی کتاب  -

 1392مذاهب، آبان 

 .94همن ب -کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی،تهران -

 .95سمینار نقش وحدت اسالمی در تأسیس تمدن نوین اسالمی، خرداد  -

دیبهشت ار 14سمینار ایران و ایتالیا با عنوان نقش هنر در گفتگوی فرهنگ ها )تهران،  -

1396.) 

 .1392در شهر کتاب، آذر  "یحیالهیات مس"جلسه نقد و بررسی کتاب  -

 .1395، حسینیۀ ارشاد، دی "امام رضا )ع( و فرهنگ معاصر" -

 .1395، حسینیۀ ارشاد، دی "نسبت میان دین و فرهنگ" -

 .1395، حسینیۀ ارشاد، بهمن "دیدگاه ویتگنشتاین درباب دین" -
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 .1395، حسینیۀ ارشاد، بهمن "توماس مرتون و عرفان مسیحی" -

 .1395حسینیۀ ارشاد، بهمن  "دانش الهیاتساختار و کارکرد " -

 .1395به زبان انگلیسی، حسینیۀ ارشاد، اسفند  "21بازاندیشی اسالم در قرن " -

 .1396، حسینیه ارشاد، مرداد "مطالعه علمی دین به زبان انگلیسی" -

 .1396حسینیه ارشاد شهریور  "نظریه های دین شناسی به زبان انگلیسی" -

 .1397ید معاصر، موسسه موعود، تهران، مرداد نقدی بر عرفان های نوپد -

 .1398بهمن  ،کنگرۀ بین المللی امام رضا )ع( و گتگوی ادیان -

 .1398کنگرۀ بزرگداشت مقام علمی آیت اهلل جوادی آملی، رفسنجان،  -

 . 1399دومین کنگره بین المللی امام رضا )ع( و گفتگوی ادیان،  -
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