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 عبارتند از  اصفهاندر أساتيد 

 ـ در منطق و كلام حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای محزون و آية الله أشنی (8)

شيخ انصاری و آيـة اللـه ـ در فقه و اصول حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای أنصاری از أسباط  (2)

 شيخ مجتبی لنكرانی

 ـ در فلسفه آية الله سيد حسن مدرس  (4)

 

 عبارتند از  قمدر أساتيد 

 ـ در اصول آية الله سيد علی محقق داماد (8)

 سال 9آبادی مجموعا در خارج فقه آية الله تبريزی و آية الله شاه (2)

 سال 9شاه آبادی مجموعا در خارج اصول آية الله وحيد خراسانی و آية الله  (4)

 در فلسفه آية الله جوادی آملی و آية الله حسن زاده آملی  (3)

 در عرفان آية الله جوادی آملی و آية الله حسن زاده آملی (5)

   

 

 ها : تدريس
 تدريس منطق  -الف 

  دوره 2ـ حاشيه ملا عبدالله   (8)

  دوره 3ـ شرح شمسية    (2)

  دوره ناتمام  1شرح مطالع   (4)

 

 تدريس كلام  –ب 

 دوره 1شرح تجريد علامه حلی  –( 8)  

 جلد يكم دوره 1( ـ شوارق الالهام لاهيجی 2)  
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 تدريس فلسفه  –ج 

   دوره  4( ـ بداية الحكمة علامه طباطبائی 8)  

 دوره  12( ـ نهاية الحكمة علامه طباطبائی  2)  

  دوره  2( ـ شرح منظومه حكيم سبزواری  4)  

 1دوره و أغلب نمطهای ديگـر  2دوره و نمطهای دهم  3( ـ شرح إشارات بخش الهيات ، نمط چهارم   3)  

 دوره

سال،  4ششم سال و جلد  4 سومو جلد  سال 81مجموعا دوم  و  يكم( ـ اسفار صدر المتالهين جلد 5)

 91تا  59سال  جلد هفتم

 91تا سال  8419أول از سال  خارج فلسفه دورة -( 6)
 

 د ـ تدريس عرفان

 )البته يكی ناقص بود( دوره  2 ( ـ تمهيد القواعد ابن تركه 8)  

 ( ـ شرح قيصری بر فصوص الحكم يك دوره  2)  

 نصوص قونوی  -(4)
 

 تدريس خارج فلسفه ح ـ

ام و در آن به تبيين فلسفة انتخابی خود كـه به تدريس خارج فلسفه مشغول بوده (91) تا كنون 19 از سال

 ام. بر مبنای تكثر ناپذيری وجود است پرداخته
 

 :های علمی ساير فعالیت

( همكاری با بخش علوم عقلی مركز تحقيقات كامپيوتری نور، نوع فعاليـت، اسـتخراج مطالـب كتابهـای 8)

( و حاشيه صدر المتالهين بر شفاء شيخ الرئيس و حاشيه صدر المتالهين بر حكمة  4فلسفی  مثل أسفار )ج 

 الاشراق شيخ إشراق جهت كامپيوتری كردن آنها. 

 علوم عقلی در موسسه امام خمينی، در كميته فلسفه و عرفان  ( همكاری با دائرة المعارف2)

 ( عضو مجمع عالی حكمت قم در بخش فلسفه و عرفان4)
 

 ثار:آ

 :ام عبارتند ازه فرهنگ عرضه كردهايی كه تصنيف و به عرصه كتاب

  وعاية الحكمة فی شرح نهاية الحكمةـ   (8)

ه طباطبائی و پس از تعليقه آية الله مصباح نوشته شده اين أثر دومين شرحی است كه بر نهاية الحكمة علام

ام، أولين چاپ ايـن شـرح در سـال و در اين كتاب به اغلب اشكالاتی كه بر علامه طباطبائی شده پاسخ داده

 توسط مركز جهانی تجديد چاپ گرديد.  12منتشر شد و در سال  22

 نانمائی، شكاكیت و نسبیت گرائیـ  (2)



  

3 

 

ها نوشته شده و به حل شـبهات سوفسـطائيان در بـاب شـناخت در سـه بخـش اين أثر برای سطح دانشگاه

 به چاپ رسيده است.  13ام و  در سال پرداخته
 ـ برهانهای صديقین (3)

 (202)( برهـان از ديگـران اسـت و 81ام كـه )برهان رسـانده (212)در اين رساله برهانهای صديقين را به 

عنوان چاپ شده است، اين كتاب در همايش أهل قلم استان اصفهان بـه 12نب و در شهريور برهان از اينجا

 معرفی گرديد. 8412كتاب برگزيده سال 

برهان و تحقيقات اضافه، توسط موسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ايـران در  221ويراست دوم اين كتاب با 

 به چاپ رسيد. 94سال 
 ركسیسمـ بررسی فلسفه تاريخ از ديدگاه ما (4)

 اين كتاب در اوائل انقلاب و برای سطح دبيرستان نوشته شد و چاپ گرديده.

 مواقع الخلل فی قواعد العللـ  (9)

ام إشكالات عرفاء را بر عليـت تيييـد، و سـاير اشـكالات را اين كتاب قانون عليت را مورد بررسی قرار داده در

 ام، اين كتاب هنوز چاپ نشده است.تهای پرداخام و در بخشی از قواعد به نكات تازهدفع كرده
 = گامهای پسین در فلسفه برين، گام مبانی (2)

ام، چـاپ اول ايـن كتـاب در اين كتاب به تبيين مبانی يك فلسفه نو بر مبنای تكثر ناپذيری وجود پرداخته

 توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی انجام شد. 95و چاپ دوم آن سال  93سال 
 ت وجود= كثرت، يا وحد (7)

 اين كتاب مجموعه مناظراتی است كه بين نگارنده و حجة الاسلام فياضی در باره وحدت وجود انجـام شـده

 كه توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی به چاپ رسيد. 93است، كه در سال 

 م امور عامهگامهای پسین در فلسفه برين، گا=  (1)

ادامه آن است كـه در بخـش  ، و(در فلسفه برين، گام مبانی گامهای پسين) اين كتاب در حقيقت جلد دوم كتاب

كه توسط پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـه  92كه در سال باشد ام میای كه خود اقامه كردهامور عامه فلسفه

 ه است.اسلامی به چاپ رسيد
 = تحلیلی بر عرفان نظری  (5)

ام كـه توسـط جامعـه المصـطفی كتاب با شيوه برهانی به اثبات عمده مسائل عرفانی نظری پرداخته ايندر 

 بچاب رسيده است. 92العالمية در سال 

 

 مقالات : 

 )25سال ، پاييز 1شماره حوزه و دانشگاه، مجله )تيملی بر نگريستن از ناكجا،  -8

 )26سال تابستان و پاييز  82و  88شماره مجله حوزه و دانشگاه، )رسيدن به راز گل و گلبرگ،  -2

 (8411، پاييز 49، شماره مجله اختصاصی كلام)اثبات وجود خدا از طريق خواص گزاره  -4

 (8413 ، زمستان81، شماره مجله معرفت فلسفی)بازسازی برهان آنسلم،  -3
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( اين مقاله 8414، زمستان 6شماره  مجله معرفت فلسفی)ملازمت أصالت وجود با وجوب ذاتی آن،  -5

  معرفی گرديد.  8415عنوان مقاله برگزيده سال در همايش أهل قلم استان اصفهان به

 (8413، پاييز 9، شماره مجله معرفت فلسفی)ملازمت أصالت حقيقت وجود با وجوب ذاتی آن،  -6

كنگـره عرفـانی و أخلـاقی امـام )مجموعـه مقالـات عرفان صدر المتيلهين از ديدگاه امام خمينـی،  -2

 (خمينی

 (8415پاييز و زمستان   33 -34، شماره  مجله نقد و نظر)برهان محقق اصفهانی بر وجود خدا،  -1

 (8415، بهار و تابستان 2و  8، شماره مجله نقد و نظر)استواری قاعده صدور واحد،  -9

 (8416، زمستان 3و  4)شماره  نهان عرفانی بر وجود خدا، مجله نقد و نظربرها -81

، مؤسسه و نيز كتاب گنجينه معرفت ؛8416، تابستان 6، شماره مجله معارف عقلی)أصالت وجود،  -88

  (8411امام خمينی، سال 

، زمسـتان 3، شـماره مجلـه معـارف عقلـی)توجيه عقلانی كثرت در فرض وحدت شخصی وجود،  -82

8415)  

، و نيز كتاب گنجينه معرفـت ؛8412، تابستان 81، شماره معارف عقلی همجل)برهانهای صديقين،  -84

 (8411مؤسسه امام خمينی سال 

 (8412، بهار 9، شماره مجله معارف عقلی)های حقيقيه، گزاره هنكاتی در بار -83

ه علامـ هكنگـر، 8411 )كتاب رفعت حكمت، پژوهشگاه فرهنگ و انديشـه اسـلامی حدوث دهری، -85

 (رفيعی قزوينی

 (8411، مؤسسه امام خمينی، سال كتاب گنجينه معرفت)تشكيك،  -86

 (8411، مؤسسه امام خمينی، سال كتاب گنجينه معرفت)تشكيك در وجود،  -82

 (8419، بهار 22، شماره مجله معرفت فلسفی)حكم ناپذيری وجود،  -81

  (8419بهار  -55مجله قبسات شماره ) ،برهانهای عدمی -89

؛ و نيز مجموعه 91پاييز  68، شماره مجله قبسات) ايجابی، هگزار هر باور به باور به خدا شرط -21

 (.19، سال برگزيده در همايش روز جهانی فلسفه اتمقال

 (8419 پاييز، 29، شماره مجله معرفت فلسفی) ،تشكيك در تشكيك وجود حكمت صدرائی -28

 (98ای، سال های، )يادنامه حكيم الهی قمشوحدت وجود از ديدگاه حكيم الهی قمشه -22

 (94، تابستان 33، شماره مجله معرفت فلسفی، )«وجود»موانع حكم پذيری حقيقت  -24

 .(94در باره نسبت خلق و حق از منظر عقل و نقل، )مجله فلسفه دين دانشگاه تهران بهار  -23

بررسی ديدگاه شهيد مطهری در باره نسبت اصالت وجود و وحدت وجود، )همايش بين المللی  -25

 .(94استاد مطهری قم خرداد  هایانديشه

 .(95، بهار 29شماره  مجله قبساتنقد ديدگاه فلاسفه در مورد انواع حدوث عالم، ) -26
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برهان واقعيت بر هستی خداوند، تقرير، حل شبهات و نكات، )مجله فلسفه دين دانشگاه تهران،  -22

 (.95، تابستان 2شماره 

 (8492)قبسات، بهار نزاع عارف و فيلسوف بر سر ماهيت خداوند  – 21

؛ گانة محقق خفری بر اثبات وجود خداوند و ارزيابی اشكالات صدرالمتيلهين بر آنراهين سهب -29

 (. 92تابستان  2، شماره دانشگاه تهران )مجله فلسفه دين

كنگره بين المللی  )مقاله پذيرفته شده در ،تيثير خدا شناسی فلاسفة شيعه در تبيين خدا شناسی - 41

 (.8492زمان اجرا ارديبهشت  پيدايش و گسترش علوم اسلامینقش شيعه در 

 .(8492فصل تابستان  92 شماره خرد نامه صدرا،، )معنايی صفات و بيصفتی ذاتهم -48

 .در عرفان اسلامی )دائره المعارف انجمن حكمت و فلسفه( علم الهی -42

 

 
  

 :همكارموسساتی 

   موسسه امام خمينی (8)

 دانشگاه مفيد  (2)

 جامعة الزهراء  (4)

 جامعة المصطفی العالمية (3)

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی (5)

 

 


