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  )CV(خالصه سوابق 
  اعضاي هيأت علمي

  

  الف) مشخصات فردي
  

مساق  قاسم . نام:1
 

: . نام خانوادگي2
 ترخان

ناخرت

  

   1 . شماره شناسنامه:4          . نام پدر:نصرت اهللا3

  . . . . . . . . . . . . . . . . .1346. تاريخ تولد: 6        . محل صدور: . .نوشهر . . . . . . .5

  . . . . . . . . .   2200576811. شناسة ملّي: 8                  . جنس: مرد 7

 . . . . . E-mail (yahoo.com@tarkhan82پست الكترونيكي ( .9

10 .URL:    www.tarkhan.ir  
  

  ب) سوابق شغلي

 نام سازمان يا مؤسسهرديف
 عنوان شغلي (سمت) نوع فعاليت مدت اشتغال

 اجراييآموزشيپژوهشي تا از

1 
ــامپيوتري   ــات ك ــز تحقيق مرك

 علوم اسالمي

01/10/
78 

27/01/
90 

   
محقق، مـدير علمـي و اجرايـي پايگـاه     

 حوزه

 مؤسسه رواق حكمت 2
14/01/
87 

14/01/
90 

   
محقق، مـدير علمـي و اجرايـي پايگـاه     

 اسالم كوئست

 مؤسسه رواق حكمت 3
14/01/
90 

14/01/
92 

   
محقق، مـدير علمـي و اجرايـي پايگـاه     

 اسالم پديا

4 
پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه 

 اسالمي

6/10/
1389 

    كنون تا
 مدير گروه كالم و دين پژوهي

5 
پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه 

 اسالمي

1/3/
1390

    كنون تا
عضو هيئت علمي گـروه كـالم و ديـن    

 پژوهي 
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  ج) وضعيت تحصيالت
  . حوزوي1

 رشته علمي مدرك
سال دريافت 

 مدرك
 توضيحاتمحل دريافت مدرك

  سطح سه: . . . . . . . . . .
  سطح چهار: * 

 اجتهاد: . . . . . . . . . . . .

  

  فقه و اصول

 

  

24/11/1387  

 

  

  حوزه علميه قم

 

 

  

  . دانشگاهي2

 مدرك علمي
سال دريافت 

 مدرك

محل دريافت 
 درك

رشته اصلي 
 تحصيلي

گرايش 
 تحصيلي

 توضيحات

  كارشناسي: . . . . . . . . . . . .
  ارشد: *  كارشناسي

  دكتري: . . . . . . . . . . . . . .
 دكتري: . . . . . . . . . . . .  فوق

  

09/09/1379 

  

  دانشگاه قم

 

  

 الهيات و معارف
  اسالمي

 

  

  فلسفه و كالم

 

 

  

  هاي مطالعاتي و تخصصي د) سوابق و حوزه
  . رشته تخصصي1

 گواهي معتبرمدت مطالعات تخصصي تخصص رشته علمي رديف

1     

  

  هاي خارجي . آشنايي با زبان2

 توضيحاتميزان توان براي مكالمهترجمهميزان توان براي توان استفاده از متون تخصصينام زبان خارجيرديف

  خوب متوسط خوب انگليسي 1

  خوب خوب خوب عربي 2

  
  هاي غيرمطالعاتي (رايانه و . . . ) . مهارت3

 توضيحات گواهي معتبر مدت سابقه نوع تخصص رديف

 1378از سال  ITاينترنت و  1
 تا كنون

*  

  * 1378از سال  تايپ 2
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 تا كنون

3 ICDL 1&2   1378از سال 
 تا كنون

* 

  مهارت استفاده از بانك هاي اطالعاتي و  4
نرم افزارهاي مركز تحقيقات كامپيوتري 

 علوم  اسالمي و ...

 1378از سال 
 تا كنون

* 

  
  هـ) سوابق آموزشي

 توضيحات رتبه علميمدت تدريسنام مؤسسه يا دانشگاه يا حوزه علميهعنوان دروس مورد تدريسرديف

ــي  واحد 4 جامعة الزهراء نهايه الحكمه -3فلسفه  1 كارشناســ
 ارشد

 

ــي  واحد 2 جامعة الزهراء اصول فقه مظفر -2اصول  2 كارشناســ
 ارشد

 

ــي  واحد 2 جامعة الزهراء 2عقايد خاصه شيعه  3 كارشناســ
 ارشد

 

ــي  واحد 2 جامعة الزهراء اصول فقه مظفر – 1اصول  4 كارشناســ
 دارش

 

ــي  واحد 2 جامعة الزهراء 1كالم اسالمي  5 كارشناســ
 ارشد

 

ــي  واحد 4 جامعة الزهراء 1معارف بنيادين دين 6 كارشناســ
 ارشد

 91و  90 يليسال تحص

ــي  واحد 4 جامعة الزهراء 2معارف بنيادين دين  7 كارشناســ
 ارشد

 91و  90سال تحصيلي 

ــي كار واحد 4 جامعة الزهراء 2معارف بنيادين دين  8 شناســ
 ارشد

 92و  91سال تحصيلي 

  كارشناسي سال  1 خصوصي بدايه الحكمه 9

بخشي از اشـارات (فلسـفه و    10
 منطق)

  3سطح  سال 1 خصوصي

  كارشناسي سال 2 خصوصي زبان انگليسي 11

ــالم « 12 ــالب اس ــه يو ر يانق ش
 »آن يها

ك تــــرم يــــ دانشگاه آزاد اسالمي شهرستان نور
 تابستانه

  كارشناسي
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  كارشناسي  سازمان تبليغات اسالمي نور تاريخ اسالم و خطابه 13

تاريخ اسالم و عوامـل ايجـاد    14
 عاشورا

  --------  جامعه مداحان شهرستان نور

مجتمع آموزشي و پژوهشي امام علي  تدريس اثبات وجود خدا 15
 (ع) سپاه

ــي  جلسه 16 كارشناســ
ارشــــــــد و 
ــري  دكتـــــ
(دورهــــــاي 
تربيت وتعالي 

 نخبگان)

 13و  9، 8رداد و تيـــر (خـــ
 92تير) سال 

ــي   جامعه الزهرا 1معارف بنيادين دين 16 كارشناســ
 ارشد

 92نيم سال تحصيلي دوم 

 -پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي سلسله دروس اعتقادي 17
 دفتر قم

 6/92/ 18تاريخ شروع   

ــاني    18 ــوم انس ــا عل ــنايي ب آش
 اسالمي

 7/92/ 10ع تاريخ شرو   مدرسه خاتم االنبياء

  
  و) جوايز علمي

 عنوان تحقيق/ مقاله و . . . . رتبه نام جشنواره رديف

سومين جشنواره رسـانه هـاي    1
 ديجيتال

اول و 
ــت  دريافــ
ــديس  تنــ

 طاليي

 سايت حوزه نت، دانشنامه ديجيتالي 

  

  ز) همكاري علمي ـ اجرايي با مراكز و مؤسسات
 توضيحات سال مؤسسه يا مركز مربوط نوع همكاريرديف

مركز تحقيقات كـامپيوتري   محقق، مدير و ناظر علمي 1
 علوم اسالمي

ــي 1378 ال
1390 

 

موسسه رواق حكمت بابـت   محقق، مدير و ناظر علمي 2
ــت و   ــالم كوئس ــايت اس س

 اسالم پديا

ــي 1387 ال
1392 
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  هاي علمي ـ  جنبي يتح) سوابق تحقيقاتي و فعال

  شده منتشر/ افتهي اتمام قاتيتحق. ١

 عنوان تحقيق رديف
نوع تحقيق: تأليف/ تدوين/ تحقيق/ 

ترجمه/ متن درسي/ تصحيح 
 انتقادي و . . .

تاريخ 
 اتمام

محل انتشار يا ارائه (نام 
 ناشر)

1 
  دانشنامه ديجيتالي حوزه نت 

 

ــم   ــاي مه ــه بخــش ه ــق: تهي تحقي
ــال ــت و دانشــنامه ديجيت ي حــوزه ن

ــن    ــات اي ــر اطالع ــي ب ــارت علم نظ
دانشنامه (اين دانشنامه بـه صـورت   
ساختار درختي است؛ يعني نمايه ها 
به صورت الفبايي عرضه نشده، بلكه 
اطالعات هر موضوع علمي به صورت 
منطقي طبقه بندي شده و در قالب 
درختواره ارائه شـده اسـت. گفتنـي    
است كه هم اكنون، ايـن دانشـنامه   

مطلـــــب در  48000از  بـــــيش
موضــوعات علــوم اســالمي را در بــر 
دارد و به جهت همين كار ويـژه، در  

در ســومين جشــنواره  1388ســال 
ديجيتال تنديس طاليي بـه سـايت   

 حوزه اختصاص يافته است).

1390 

ــز    ــت (مرك ــوزه ن ــاه ح پايگ
علـوم   يوتريقات كـامپ يتحق

 )ياسالم

2 
پاسخگويي به سئواالت و شـبهات  

 ديني

پاســخگويي بــه بخشــي از  تحقيــق:
ســئواالت و شــبهات دينــي ســايت  
حوزه نت و مديريت و نظارت علمي 
بر كل پاسخ هاي آن (سـايت حـوزه   

هزار سؤال پاسخ داده  15به بيش از 
 4000است كه هم اكنـون بـيش از   
 هزار آن در سايت قرار دارد).

1390 

ــز    ــت (مرك ــوزه ن ــاه ح پايگ
علـوم   يوتريقات كـامپ يتحق

 )ياسالم

3 
اسخگويي به سئواالت و شبهات پ

 ديني

تحقيق: پاسخگويي به بخشي از 
سئواالت و شبهات ديني مطرح 
شده در سايت اسالم كوئست و 
مديريت و نظارت علمي بر كل 
پاسخ هاي آن سايت (سايت اسالم 

1390 
پايگاه اسالم كوئست (رواق 

 حكمت)
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كوئست كه سايت تخصصي و 
مرجع، جهت پاسخ گويي است و 

زبان ترجمه مي  14پاسخ ها را به 
سؤال به  5000از  كند، به بيش

صورت تخصصي با دو صورت 
اجمالي و تفصيلي پاسخ داده است).

4 
توليد دانشنامه به صورت ويكي در 

 فضاي مجازي

تحقيق: توليد بخشي از مداخل و و 
ت علمي و محتواي بر كل يمدير

مداخل موجود در دايرة المعارف 
سايت بنا دارد (اسالم پديا) اين 

مديريت اطالعات اسالمي را در 
عرصه اينترنت بر عهده بگيرد 
همانند ويكي پديا كه يك دانشنامه 

  آزاد مي باشد.

مدخل  4000اين سايت تا كنون 
 توليد كرده است.

از سال 
شر1390

وع شده 
و هم 
اكنون 
ادامه 
 دارد

پايگاه اسالم پديا (رواق 
 حكمت)

5 
المي به: نگرشي عرفاني، فلسفي و ك

 شخصيت و قيام امام حسين (ع) 

  تحقيق

 18صفحه به  536(اين كتاب در 
شبهه اينترنتي كه غالبا از سوي 

وهابيت منتشر شده، پاسخ علمي در 
دو رده اجمالي و تفصيلي داده 

 است)

 قم ، انتشارات چلچراغ  1388

 با گامهاي سبز انتظار  6

  تحقيق

(كار گروهي كه بخش مهمي از 
آن توسط اينجانب نوشته مقاالت 

شده است و از سوي موسسه رواق 
حكمت زير نظر استاد هادوي 

 تهراني چاپ شده است).

1387 
قم، موسسه فرهنگي خانه 

موسسه رواق حكمت -خرد

 1388 تأليف پرسمان عاشورايي  7

قم، معاونت فرهنگي و 
تبليغي دفتر تبليغات 
 اسالمي حوزة علميه قم

8 
گري اهل  دايتنگرشي نو به نقش ه

 بيت (ع)/ مهر ماه 
 قم ، انتشارات چلچراغ  1389 تحقيق
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9 
مباني عرفان نظري در كلمات 

 حضرت علي (ع)
 چاپ نشده است 1379تحقيق/ پايان نامه كارشناسي ارشد

 چاپ نشده است 1387 حوزه 4تحقيق/ رساله سطح  جامعيت دين اسالم 10

  

  اجرا دست در قاتيتحق. ٢

 حقيقعنوان ترديف
نوع تحقيق: تأليف/ تدوين/ 

 تحقيق/ ترجمه و . . .

تاريخ 
 شروع

 محل ارائه

1390 تحقيق مباني كالمي علوم انساني 1
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 

 اسالمي

2 
قرآن و علوم انساني (جامعيت 

 اسالم و علوم انساني)
1391 مقاله علمي پژوهشي

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 
 اسالمي

  

  ) ISI، ISC ها، مجموعه ها، شيهما ها، دانشنامه مجالت،ي برا( یفيتأل تمقاال. 3

 عنوان مقالهرديف
نوع مقاله: تأليف/ تحقيق/ 

 ترجمه و...
تاريخ اتمام

  محل انتشار يا ارائه 
ا مجموعة ي(نام مجله 

 مربوط)

1 
جنود عقل و جهل و عزت و افتخار 

 حسيني 
1381اسفند  تحقيق (مقاله برتر)

علمي عزت و همايش 
افتخار حسيني، فرهنگ و 

/ 1تفكر بسيحي، جلد 
سازمان تحقيقات و 

 مطالعات بسيج

2 
جايگاه عشق و عقل در نهضت و 

 شخصيت حسيني 
 تحقيق (مقاله برتر)

زمستان 
1389 

اولين گنگرة ملي حماسة 
حسيني/ دار العرفان، 

موسسه دارالمعارف الشيعي، 
مركز علمي تحقيقاتي 

 شيعيداراالعرفان ال

 تحقيق سطوح سكوالر علوم تجربي 3
تابستان و 

 1389پاييز 

فصلنامه كتاب نقد شماره 
 56و  55

4 
رابطه توحيد و واليت با تأكيد بر 

 حديث سلسله الذهب
 تحقيق

زمستان 
1390 

فصلنامة علمي پژوهشي 
 62قبسات شماره 

5 
 يو عناصر اصل ي، مبانيستيچ

به  يبا نگاه ياسالم يجهان شناس
 1391 تحقيق

ارائه شده به فصلنامه 
تماشاگه راز / بنياد شهيد 
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 مطهري، (در حال چاپ)  يد مطهريء شهآرا

 تحقيق (مقاله برتر) نقد علوم انساني متداول  6
ارديبهشت 

1390 

اولين كنگره بين المللي 
  علوم انساني اسالمي/ 

در حال چاپ در مجموعه 
 مقاالت كنگره

7 
م معظم دگاه مقاياز د يجهان شناس

 يرهبر
 1391 تحقيق

در دست چاپ به صورت 
مجموعه مقاالت در پروژه 

امام و  يمنظومه فكر
/ پژوهشگاه فرهنگ يرهبر

 و انديشه اسالمي

 1391 تحقيق سروش و معناي علم ديني  8

ش يدر دست چاپ در هما
(مجموعه مقاالت)  يمل

اعتزال نو/ پژوهشگاه 
 فرهنگ و انديشه اسالمي

 1391 تحقيق در انكار علم ديني مباني سروش  9

ش يدر دست چاپ در هما
(مجموعه مقاالت)  يمل

اعتزال نو/ پژوهشگاه 
 فرهنگ و انديشه اسالمي

 1391 تحقيق بررسي و تحليل دعاي عرفه  10

ن گنگرة ملي حماسة يدوم
حسيني/ دار العرفان، 

موسسه دارالمعارف الشيعي، 
مركز علمي تحقيقاتي 

 داراالعرفان الشيعي

11 
برآيند جهان شناسي اسالم در 

 سبك زندگي 
 تحقيق

تابستان 
1392 

 )69قبسات (شماره 

 در مرحله ارزيابي 1391 تحقيق مباني كالمي واليت فقيه  12

13 
تĤثيرپذيري علوم انساني از 

 سكوالريزم
1391پائيز  تحقيق

فصلنامه پژوهش هاي 
فرهنگي و اجتماعي شماره 

(مركز پژوهش هاي علوم  3
 انساني اسالمي صدرا)

 1392 تحقيق هاي پيشرفت مباني كالمي و عرصه 14

ارائه مقاله در دومين 
همايش الگوي اسالمي 
ايراني پيشرفت/ داراي 

گواهي چاپ در مجله علمي 
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 پژوهشي قبسات

 1392 تحقيق مباني انكار علم ديني 15
داراي گواهي چاپ در مجله 

 علمي پژوهشي قبسات

  

  . . . و کتاب نقد جلساتی/ علمی ها کارگاهی/ تخصصی ها یشياند هم و جلسات/ ها شيهما در حضور. ۴

انديشي/  نام همايش/ همرديف
 كارگاه/جلسه

دانشگاه يا مؤسسه  نوع همكاري
 مربوط

 توضيحات سال

  كارگاه مهارت افزايي 1
 كتاب مطلوب، 

اه فرهنــگ و پژوهشــگ شركت كننده
 انديشه اسالمي

30/6/90  
6/7/90  

13/7/90 

 

ــي و   2 ــش افزاي ــاه دان كارگ
توانمندسازي اعضاي هيئت 
علمي در زمينه فرهنگـي،  
تربيتي اجتماعي با موضوع 

 علوم انساني اسالمي

پژوهشــگاه فرهنــگ و   شركت كننده
 انديشه اسالمي

ــتم و  هفـــــ
هشــــــتم و 
بيست يكـم و  
بيســــت دوم 

1391تير ماه 

 

ــي  ار 3 ــاه علمـ ــه كارگـ ائـ
برايپرفسور كـالوس فـون   

ــتوش،  ــد «اش ــتاد ارش اس
مطالعات تطبيقي دانشـگاه  

با موضوع » پادربورن آلمان
ــي  « ــاه كالم ــت از نگ امام

 »شيعه

تدريس و ارائـه  
 دهنده بحث

ــطفي   ــة المصــ جامعــ
ــة ــه  -العالميــ موسســ

آموزشهاي كوتاه مـدت  
و فرصت هاي مطالعاتي

ــاه  2 مهرمـــ
 1390سال 

 

موزشـي كوتـاه   دوره هاي آ 4
 مدت

تدريس و ارائـه  
ــام   ــث نظـ بحـ
سياســي اســالم 
بر مبناي واليت 

 فقيه

دفتر  -استانداري قزوين
 آموزش و پژوهش

1390  

ــه    5 ــيافت انديش ــرح ض ط
اســاتيد (دانــش و معرفــت 

تدريس و ارائـه  
  بحث با موضوع:

ــر  ــدگي دفت ــاد نماين نه
ــري   ــم رهب ــام معظ مق

27/6/1391  
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مباحث فلسـفه   افزايي استادان)
ــفه   ــم و فلس عل
دين (چيستي و 
مبـــاني علـــم  

 ديني)

(دانشــگاه آزاد اســالمي 
 واحد كرج)

اولين كنگره بـين المللـي    6
 علوم انساني اسالمي

ســـــخنراني و 
 ارائه مقاله

بــا مشــاركت جمعــي از 
دانشگاه ها و موسسـات  
 تحقيقي برجسته كشور

1390  

اولين گنگرة ملـي حماسـة    7
 حسيني

ســـــخنراني و 
 ارائه مقاله

ار العرفـــان، موسســـه د
دارالمعـــارف الشـــيعي، 
مركز علمـي تحقيقـاتي   

 داراالعرفان الشيعي

1389  

دومين گنگرة ملي حماسـة   8
 حسيني

دار العرفـــان، موسســـه  ارائه مقاله
دارالمعـــارف الشـــيعي، 
مركز علمـي تحقيقـاتي   

 داراالعرفان الشيعي

1391  

ــزت و   9 ــي ع ــايش علم هم
افتخار حسيني، فرهنـگ و  

 حيتفكر بسي

ســـــخنراني و 
 ارائه مقاله

سازمان تحقيقات و 
 مطالعات بسيج

1381  

پژوهشــگاه فرهنــگ و   ناقد  نشست نقد عرفان واره ها  10
 انديشه اسالمي

21/02/91 
 

نشست پرسش و پاسخ بـا   11
موضوع كـالم اسـالمي بـا    
حضور پروفسور اشتوش از 

  آلمان

پژوهشــگاه فرهنــگ و   دبير علمي
 انديشه اسالمي

04/07/90 

 

نقش كالم در تحول علـوم   12
 اسالمي 

پژوهشــگاه فرهنــگ و   دبير علمي
 انديشه اسالمي

  1389اسفند 

ـ  13 ش يهمـا  ينشست تخصص
ن يمنطق فهم د ين الملليب

ــوان جامع  ــا عنـ ــبـ ت يـ

ــي و   ــر علم دبي
 ناقد

پژوهشــگاه فرهنــگ و  
 05/02/91 انديشه اسالمي
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ــاروجه ــان  يچه ــودن زب ب
 قرآن

نشســت كــالم و علــوم    14
 اجتماعي

ــخنران  ســــــ
ــدماتي  مقــــــ

 نشست

پژوهشــگاه فرهنــگ و  
 انديشه اسالمي

1390  

نشست نقش علـم كـالم و    15
 اعتقادات در علم اقتصاد

ــي   ــر علمـ دبيـ
 نشست

پژوهشــگاه فرهنــگ و  
تاريخ  انديشه اسالمي

برگزاري: 
16/12/90 

چاپ شده در كتاب 
  66و  65نقد شماره 

و بهـار   91زمستان 
92 

ــخنران غ يتبلو  ينشست تكنولوژ 16 در  يســ
نشست با عنوان 

 يســـته هـــايبا
 يغ در فضايتبل

 يمجاز

 يغـات اسـالم  يدفتر تبل
 ه قميحوزه علم

3/11/1389  

ــه  17 شــوراي پژوهشــي مجل
 علمي پژوهشي قبسات

شــــركت بــــه 
 عنوان عضو

پژوهشــگاه فرهنــگ و  
 انديشه اسالمي

1391  

هيئت تحريريـه و شـوراي    18
 پژوهش مجله كتاب نقد

شــــركت بــــه 
 عنوان عضو

پژوهشــگاه فرهنــگ و  
 انديشه اسالمي

1389 1390 
1391 

 

ــات   19 ــرآن و مطالع ــروه ق گ
حكمي و كالمـي دانشـگاه   

 مطالعات قرآني

شركت شـوراي  
علمي به عنوان 

 عضو

دانشگاه علوم و معـارف  
 قرآن كريم

1391  

هيئت تحريريـه فصـلنامه    20
 آيين سلوك

  1390  هيئت تحريريه

و  يمبـان  ينشست تخصص 21
 ه يت فقيوال يكاركردها

ــخنراني در  ســ
نشســـــــــت 
ــا  ــي بـ تخصصـ

مبــاني «عنــوان 
ــت  كالمــي والي

 »فقيه

پژوهشــگاه فرهنــگ و  
 انديشه اسالمي

اين نشست در  1391
كتاب نقد شماره 

، چاپ 62و  61
 شده است

ــخنراني در هـــم انديشـــي: انقـــالب  22  16/11/1391بسيج اساتيد پژوهشگاه ســ
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ــدگي   ــبك زن ــالمي، س اس
ــاد  اســالمي و تحكــيم بني

 خانواده

وان نشست با عن
شناسـي   جهان«

و ســـــــــبك 
 »زندگي

ــه  فرهنــــگ و انديشــ
 اسالمي

افزايــي الگــوي   كارگــاه دانــش  23
 اسالمي ايراني

معاونــــت آمــــوزش و  شركت كننده
 يموسسه آمـوزش عـال  

شـــــه، ياند يحـــــوزو
پژوهشــگاه فرهنــگ و  

 انديشه اسالمي

ــنبه  چهارشــــ
18/11/91 

نامه 
 /د/ق35760شماره:

نشست تخصصـي كـالم و علـوم     24
 اجتماعي

پژوهشــگاه فرهنــگ و   دبير علمي
ــة اســـــالم و  انديشـــ
پژوهشــــگاه حــــوزه و 

 دانشگاه

 30پــنج شــنبه 
 1392خرداد 

 

نشست تخصصي مبـاني عرفـاني    25
 واليت فقيه

ــاتيد و   ناقد ــيج اســـ بســـ
پژوهشــگاه فرهنــگ و  

 انديشه اسالمي

  1392مهر 

نشست تخصصي علمي پرسش و  26
 باره عاشورا پاسخ در

مبلغان اعزامي به  1392آبان  پژوهشكده باقر العلوم سخنران
 سراسر كشور

  

را. ۵ رحی اج ا ط اری علمی ه د( ژهيوی ابتک ه، سيتأس ،یديکل قيتحقی طراح مانن ن سيتأس مجّل  ،یعلم انجم
  . . .) وی علم تيسای انداز راه

 توضيحات سال دانشگاه يا مؤسسه مربوط عنوان طرح ابتكاري رديف

ــات   سايت حوزه نت 1 ــز تحقيقــــ مركــــ
 ري علوم اسالميكامپيوت

1378 

 1387 مؤسسه رواق حكمت سايت اسالم كوئست 2

 1390 مؤسسه رواق حكمت سايت اسالم پديا 3

  یعلم مصاحبه وی سخنرانی اجرا. ۶

 توضيحات سال دانشگاه يا مؤسسه مربوط عنوان سخنراني/ مصاحبهرديف

1 
 نقد علوم انساني متداول

اولين كنگـره بـين المللـي علـوم     
 ساني اسالميان

1390 
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2 

جنــود عقــل و جهــل و عــزت و 
  افتخار حسيني

ــزت و افتخــار   ــايش علمــي ع هم
حسيني، فرهنگ و تفكر بسيحي/ 
ســازمان تحقيقــات و مطالعــات   

 بسيج

1381 

 

3 
گاه عشق و عقل در نهضت و يجا

 ينيت حسيشخص

دار العرفان، موسسـه دارالمعـارف   
الشيعي، مركـز علمـي تحقيقـاتي    

 الشيعيداراالعرفان 

1389 

 

4 
 مباني كالمي واليت فقيه

پژوهشـــگاه فرهنـــگ و انديشـــه 
 اسالمي

90اسفند 
 

نشست تخصصي همـايش بـين    5
 المللي منطق فهم دين 

پژوهشـــگاه فرهنـــگ و انديشـــه 
 اسالمي

05/02/
91 

 

6 
 ها واره نشست نقد عرفان

پژوهشـــگاه فرهنـــگ و انديشـــه 
 اسالمي

21/02/
91 

 

 يفضــاغ در يــتبل يســته هــايبا 7
 يمجاز

ه يحوزه علم يغات اسالميدفتر تبل
 قم

3/11/
1389 

 

ــاي    8 ــبت ه ــخنراني در مناس س
 مذهبي

پژوهشـــگاه فرهنـــگ و انديشـــه 
 اسالمي

و  1389
و  1390
1391 

 

ــاي    9 ــبت ه ــخنراني در مناس س
 مذهبي

  1387 موسسه رواق حكمت

ــاي    10 ــبت ه ــخنراني در مناس س
  مذهبي

 ايام محرم و ماه رمضان

ــال  و نوشهر و... شهرستان نور از ســ
ــا  1361 ت
 كنون

اعزام از طريـق دفتـر تبليغـات    
 اسالمي حوزه علميه قم

ــاي    11 ــبت ه ــخنراني در مناس س
 مذهبي

ــا  1380 در شهر قم (مجالس مذهبي) ت
 كنون

 

ــام   12 تجلــي عقــل و عشــق در قي
 كربال 

http://www.hawzah.net/f  روزنامه قدس
a/news/newsview/82375 

پژوهشـــگاه فرهنـــگ و انديشـــه »اسي و سبك زندگيشن جهان« 13
 اسالمي

16/11/
1391 

در هم انديشي كه بسـيج اسـاتيد   
، سـبك  يانقالب اسـالم « با عنوان
اد يــم بنيو تحكــ ياســالم يزنــدگ

 برگزار كرده است.» خانواده
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  ها رساله و ها نامه انيپايی راهنما. ٧

 سال مقطع تحصيلي ربوطدانشگاه يا مؤسسه م نامه/ رساله عنوان پايان رديف

نقش عشق در تكامل انسان از ديـدگاه   1
 ي، عين القضات و ابن عربياحمد غزال

قـم   يدانشگاه معارف اسالم
ــا)   - ــتاد راهنم ــت (اس  -ثب

2066680  

  تاريخ دفاع: كارشناسي ارشد
16/11/90 

 1390 3سطح  حوزه علميه قم مباني كالمي و فلسفي واليت فقيه 2

شروط قصاص نفس در  يقيتطب يبررس 3
 يه و حنفيمذاهب امام

  كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد چالوس

ــايتأث 4 ــا  يرباورهـ ــي بررفتارهـ  يكالمـ
 ياجتماع

ــاع:   3سطح  حوزه علميه قم ــاريخ دفــــ تــــ
15/4/1392 

ــاع:   3سطح  حوزه علميه قم نومعتزله يافراط ييگرا لوازم عقل 5 ــاريخ دفــــ تــــ
25/3/1392 

 يز نامـه هـا  ا ياستخراج مسائل كالمـ  6
 نهج البالغه

  تاريخ دفاع: 3سطح  حوزه علميه قم
30/6/1392 

  4سطح  حوزه علميه قم مباني كالمي و الگوي پيشرفت 7

نقــش زن و خــانواده در تحقــق ســبك  8
 زندگي اسالمي

  3سطح  حوزه علميه قم

  

  آثار و قاتيتحقی ابيارز. ٨

 نام مؤسسه يا دانشگاه مربوط سال ارزيابي نام مؤلف نام تحقيق/ اثررديف

ــين اســالم و  مقايســه 1 اي تطبيقــي ب
 مسيحيت در ماهيت اميد

 )15/8/1390 ،25 
 صفحه)

ه فرهنـــگ و انديشـــه پژوهشـــگا
 اسالمي /مجله قبسات

ــع     2 ــرل در رف ــي در كنت ــش دين نق
 هاي اجتماعي اختالالت و چالش

 )18/9/1390 ،23 
 صفحه)

پژوهشـــگاه فرهنـــگ و انديشـــه 
 اسالمي /مجله قبسات

نقــد اعتبــار كالمــي نظريــه كمبــود  3
 منابع زيستي در آيات قرآن كريم

 )22/9/1390 ،24 
 صفحه)

و انديشـــه پژوهشـــگاه فرهنـــگ 
 اسالمي /مجله قبسات

 22، 30/9/1390(  نقش ديني در كاهش آالم بشري 4
 صفحه)

پژوهشـــگاه فرهنـــگ و انديشـــه 
 اسالمي /مجله قبسات

روح و نفس و ارتباط آن از دو نگـاه   5
 قرآن

 )5/10/1390 ،25 
 صفحه)

پژوهشـــگاه فرهنـــگ و انديشـــه 
 اسالمي /مجله قبسات
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 25، 16/10/1390(  جايگاه عقل در ساحت عرفان 6
 صفحه)

پژوهشـــگاه فرهنـــگ و انديشـــه 
 اسالمي /مجله قبسات

بررسي تاثير محـافظتي از آيـات بـر     7
ك نظريه يسالمت انسان و پيشنهاد 

 )22/10/1390 ،20 
 صفحه)

پژوهشـــگاه فرهنـــگ و انديشـــه 
 اسالمي /مجله قبسات

 24، 15/10/1390(  علم و دين از نگاه فرانسيسكو آياال  8
 حه)صف

پژوهشـــگاه فرهنـــگ و انديشـــه 
 اسالمي /مجله قبسات

هاي كارآمدي عقل در  بررسي چالش 9
 گسترة احكام 

و  21/10/90( 
 29در  31/2/1391

 صفحه)

پژوهشـــگاه فرهنـــگ و انديشـــه 
 اسالمي /مجله قبسات

توســعه فقــه بــه حــريم اعتقــادات و  10
 اعمال قلبي 

 26در  30/10/1390 
 صفحه)

و انديشـــه پژوهشـــگاه فرهنـــگ 
 اسالمي /مجله قبسات

هـاي دينـي و    شرط باورمنديِ گزاره 11
نتيجه آن در تـدوين علـوم انسـاني    

 اسالمي 

 25در  31/2/1391( 
 صفحه)

پژوهشـــگاه فرهنـــگ و انديشـــه 
 اسالمي /مجله قبسات

12  

نقد مباني مكتـب تفكيـك از منظـر    
  عالمه طباطبايي 

 

ــاحجم  10/10/1390  بــ
 صفحه 25

هنـــگ و انديشـــه پژوهشـــگاه فر
 اسالمي /مجله كتاب نقد

 20بــا حجــم  2/2/1391  هويت ديني و اسالمي  13
 صفحه

پژوهشـــگاه فرهنـــگ و انديشـــه 
 اسالمي /مجله كتاب نقد

 21با حجـم  25/4/1390  نقد مباني سكوالر در تاريخ  14
 صفحه

پژوهشـــگاه فرهنـــگ و انديشـــه 
 اسالمي /مجله كتاب نقد

عوامل غير  عوامل معرفت شناختي و 15
معرفــت شــناختي مــوثر بــر فراينــد 
لطف ( كاربستي عملياتي در تحـول  

 علوم انساني از ديدگاه شيخ مفيد )

اولــين كنگــره بــين المللــي علــوم  1391 
 انساني اسالمي

باورهاي ما از مجموعه دفـاتر احيـاء    16
آثـــار علمـــي منتخـــب عالمـــه    

 مرتضي عسكري (ره) سيد

 ي جوانها مركز پژوهش 1391/ 3/ 25 

وحدت حقة حقيقية حـق تعـالي در    17
 طباطبايي ةانديشة عالم

 قبسات 27/4/1391 

 همايش اعتزال نو 1391د محمدحسن يسامبر (ص) بـر  يـ بـودن پ  يداللت امـ  18
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 يجواهر اعجاز قرآن

 قبسات 21/6/1391  يعلوم انسان يفلسف يادهايبن 19

ــ 20 ــد و بررس ــد ينق دگاه ابوالحســن ي
و نسـبت   ياراده الهرامون يپ ياشعر

 آن با افعال انسان

 قبسات 14/3/1391 

ن يـي سـم در تب ينقد نگـرش پراگمات  21
 نيضرورت د

 قبسات 10/6/1391 

نقد نظرية مغايرت تجربـة دينـي بـا     22
  تجربة اخالقي

 با تأكيد بر ديدگاه گيسلر

 قبسات 10/6/1391 

شـه متكلمـان   يدر اند يضرورت وح 23
 مسلمان

 اتقبس 22/5/1391 

 قبسات 15/5/1391  نيصدرالمتأله يشناس لِ روشيتحل 24

ن حـد  يـ ن نظام منـد  بـا د  يتقابل د 25
 و اكثري ياقلّ

 قبسات 14/3/1391 

 ينـ يو د ينـ يدربارة علم د يجستار 26
 كردن علوم

 قبسات 13/2/1391 

ــت منطقــ  27 ــ يبازگف ــه  يو بررس ادلّ
 يدگاه فارابين از ديضرورت د

 قبسات 17/3/1391 

ــه    28 ــدگاه عالم ــان از دي ــت ايم سرش
 طباطبايي

 قبسات 21/4/1391 

 همايش منطق فهم دين 12/2/1391يابوالحسن حسن ينيدر گفتمان د يعلوم انسان 29

 قبسات 24/2/1391 قدردان نيشيدر ادله منكران علم پ يتأمل 30

  91051735داوري طرح شماره  31
ــوم    ــاني عل ــي وحي ــت عقالن : حكم

 طبيعي

ت از پژوهشـگران و  يصندوق حما 15/1/92 سنيابوالح
)ياست جمهوريفناوران كشور (ر

  91054948داوري طرح شماره  32
: مباني علوم انساني اسالمي در آثـار  

 آيت اهللا العظمي جوادي

ت از پژوهشـگران و  يصندوق حما 15/1/92 سواري
)ياست جمهوريفناوران كشور (ر

 ارزيابي مقالـه ضـرورت هـا و موانـع     33
تبيين نظري الگوي ايرانـي اسـالمي   

ــي   22/1/1392  ــوي ايران ــايش الگ ــين هم دوم
 اسالمي پيشرفت
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پيشرفت (جستاري پيرامـون مبـاني   
 مشترك ايراني و اسالمي)

 يكالم يير گراياستدالل تقد يبررس 34
 يندا  زاگزبسكيل يه بر آرايبا تك

 قبسات 25/2/1392 

دگاه عالمـه  يـ د ين شناختيد يمبان 35
 ينياح در علم دمصب

 قبسات 25/2/1392 

ـ يا ياسالم ين و الگويگستره د 36  يران
 شرفتيپ

 قبسات 25/2/1392 

ترسـيم   يانسان شناخت يسته هايبا 37
 شرفتيالگوي پ

 قبسات 5/3/1392 

 گروه بينش و انديشه  5/3/1392 ينيبر علم د يمعناشناخت يدر آمد 38

ا يـ اسـطوره   -حيتجسد خدا در مسـ  39
 تقيحق

 قبسات 11/3/1392 

ات تجرد يات و روايآ يقيتطب يبررس 40
و  يدگاه عالمــه مجلســيــنفــس از د
 نيصدرالمتأله

 قبسات 11/3/1392 

 "92009286"داوري طرح شماره  41

درآمدي برنظريه اسالمي "با عنوان 
 "مديريت تحول در علوم انساني

صندوق حمايت از پژوهشـگران و   18/4/1392 
)رياست جمهوريفناوران كشور (

 قبسات 18/6/1392  مباني كالمي پيشرفت 42

انگارانه  يدگاه عدميد ينقد و بررس 43
 شرور

 فلسفه دين دانشگاه تهران 92//18/6 

 پژوهشگاه باقر العلوم 15/7/1392  نظريه علم ديني 44

بررسي تأثير علوم انساني اسالمي بر  45
 ارتقاء كمي و كيفي دانش بشري

دومين كنگره بـين المللـي علـوم     20/7/1392 
 انساني اسالمي

نگاهي انتقادي به نظريه عقالنيت و  46
 معنويت

 قبسات 1/8/1392 
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 : . . .موارد ريسا. ٩

  ی:علم راستيو. ١

  .66و  65شده در كتاب نقد شماره چاپ » نقش علم كالم و اعتقادات در علم اقتصاد«. ويراست علمي نشست تخصصي 1
 .62و  61چاپ شده در كتاب نقد شماره » هيت فقيوال يو كاركردها يمبان« ي. ويراست علمي نشست تخصص2

  .64و  63چاپ شده در كتاب نقد شماره » نقش علم كالم در علوم اجتماعي«. ويراست علمي نشست تخصصي 3

  مايس و صدا برنامه کارشناس. ٢

  در راديو قم؛ 89رنامه قله هاي عزت در سال . كارشناس ب1
 . كارشناس برخي از برنامه هاي راديو معارف مثل برنامه فيضيه و پرسمان اعتقادي؛2

. كارشناسي و انجام مصاحبه هاي علمي براي برخي از برنامه هايي راديو جوان و... و همچنين شـبكه يـك سـيما و شـبكه     3
  كوثر. 

داز راه. ٣ ای ان ه و tarkhan.ir: آدرس ابی شخص تيس ات ارائ خ وی علم اطالع ئواالت پاس  آن در س

  .تيسا

  Hawzah.net  &Islamquest.net: تيسا دو به مقاالت ارائه. ٤

   برخي از مقاالت عرضه شده به شرح زير است:

  آالم و فلسفه

سايت اسالم  889شمارة در است؟ آيا شناخت خدا براى بشر ممكن است؟ تا چه حدى و ارزش اين شناخت چق(امكان شناخت خدا  .١
 كوئست)

 سايت اسالم كوئست) 3216شمارة دليل عقلي يگانگي خدا چيست؟ توحيد از نگاه عقل ( .٢
  وجود خدا و مشكالت جهان اسالم .٣
  نقش توحيد در زندگي انسان .۴
چرا بايد بگوييم اشياي عالم را خدا آفريده است؟ چرا نمي توانيم بگوييم كرة زمين از كره اي لسل و اثبات خدا (برهان امتناع تس .۵

ديگر بوده و آن نيز از كره اي ديگر به وجود آمده تا جايي كه به كره اي برسيم كه به وجود نيامده و قديم است. همانطور كه با كمك 
شمارة ه آن را كسي به وجود نياورده است. پس با اين ترتيب مي توان گفت كه خدايي وجود ندارد. برهان تسلسل به خدايي مي رسيم ك

 سايت اسالم كوئست) 2367
شمارة القيت خود را به فعليت نرسانده باشد؟ آيا آني يا زماني وجود دارد كه خالق، خچگونگي ارتباط صفات فعل با حوادث زماني ( .۶

  سايت اسالم كوئست) 2525
 319شمارة (هدف از خلقت چيست؟ ادلة عقلى آن را بيان كنيد. اگر هدف تكامل است، چرا خدا انسان را كامل نيافريد؟  هدف خلقت .٧

 سايت اسالم كوئست)
 2231شمارة  با توجه به اين كه خداوند عالم على االطالق است، غرض از امتحانات االهى چيست؟غرض از امتحانات االهى ( .٨

 سايت اسالم كوئست)
سورة شمس خالف اين  8فالسفه مي گويند شر از جانب خدا صادر نمي شود، در حالي كه آية چگوني انتساب شرور به خداوند ( .٩

 ايت اسالم كوئست)س 3237شمارة مطلب را مي فرمايد، اين تناقض چگونه قابل حل است؟ 
  سرزنش و توبيخ ولد الزنا به خاطر اعمال آبا و اجداد .١٠
  معناي احاديث وارده در مورد ولد الزنا .١١
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  برده داري از نظر اسالم .١٢
يا علل مادى دارد؟ آيا با زلزله و سيل و طوفان، عذاب االهى است و بالياي طبيعي (سيل، زلزله، طوفان و...) و عذاب االهي ( .١٣

 سايت اسالم كوئست) 434شمارة شود؟  رعايت اصول ساختمان سازى و فنّى مثل ژاپن و...، جلوى عذاب االهى گرفته مى
  سايت اسالم كوئست) 2235شمارة انداخت؟ توان زمان آن را به تأخير  (مرگ چيست و آيا مى مرگ و تأخير آن .١٤
 10440شمارة كردن تقدير را عوض مي كند آيا وقتي نذر مي كنيم تغييري در آينده داده مي شود؟ نذر(آيا  تغيير سرنوشت با نذر .١۵

  سايت اسالم كوئست)
  معناي قضا و قدر چيست؟ .١۶
  قضا و قدر .١٧
   لوح محو و اثبات .١٨
   بدا در نزد شيعه .١٩
  قضا و قدر و ارتباط آن با بدا .٢٠
  قضا و قدر الهي و اختيار انسان .٢١
  قضا و قدر و اراده انسان .٢٢
  آيا سرنوشت انسانها از قبل تعيين شده است؟ .٢٣
چرا خداوند در حالي كه مي دانست بسياري از انسان ها به جهنم مي روند، در عين حال آنها علم خداوند و خلقت انسان هاي بد ( .٢۴

 سايت اسالم كوئست) 1815شمارة را خلق كرد؟ 
چگونه كساني مثل عالمه طباطبائي كه الحدوث بودن نفس از نگاه عالمه طباطبائي ( منافات نداشتن عالم ذر و جسمانية .٢۵

 2933ارة شماعتقاد دارند نفس جسمانية الحدوث (از قبل آفريده نشده) است، معتقدند نفس قبل از دنيا و در عالم ذر وجود داشته است؟ 
  سايت اسالم كوئست)

با وجود و بقاي روح حداقل بعد از مرگ منافات  "رد كيهاني"آيا نظرية ، ازلى بودن جهان ("رد كيهانى"روح، حافظه، نظرية  .٢۶
 سايت اسالم كوئست) 1435شمارة ندارد؟ 

ها و تضادهايى بين آنها وجود دارد؟ آيا صحيح  تعريف شما از علم، عقل و دين چيست؟ چه تفاوتدين، قرآن و علوم ( علم و عقل و .٢٧
  سايت اسالم كوئست) 2302شمارة ها در قرآن قرار دارد؟  اين موضوع تا چه اندازه صحت دارد؟  است كه ريشة همة علم

سايت  937شمارة و دل (و ايمان و عشق) توضيح دهيد.  "حسابگر"در مورد تفاوت عقل ، دل، ايمان و عشق ("حسابگر"عقل  .٢٨
 اسالم كوئست)

 سايت اسالم كوئست) 1301شمارة م و دين چه رابطه اي بين اين دو وجود دارد؟ با توجه به برخي تضادها بين علرابطة علم و دين ( .٢٩
 سايت اسالم كوئست) 2128شمارة بفرماييد دين براي انسان است يا انسان براي دين؟ دين و انسان ( .٣٠
  عصمت مكتسبه و عصمت تكوينيه چيست؟ .٣١
 سايت اسالم كوئست) 985شمارة را تعريف و اثبات كرد؟  اعجازتوان  چگونه مىاعجاز ( اثباتو  تعريف .٣٢
   آيا حضرت محمد(ص) بي سواد(امي)  بوده است؟ .٣٣
واردى قرآن به پيامبرش خطاب كرده كه تو مسئول ايمان مردم نيستى و... آيا اين (در م مسئوليت پيامبر(ص) در قبال ايمان مردم .٣۴

 سايت اسالم كوئست) 1347شمارة موارد با امر به معروف و جهاد ابتدايى منافات ندارد؟ 
آيا بين عدم مسئوليت پيامبر(ص) در قبال ايمان مردم و جهاد و امر به معروف و نهي ابتدايى (ايمان و امر به معروف و... و جهاد  .٣۵

 سايت اسالم كوئست) 1161شمارة از منكر منافات نيست؟! 
  سايت اسالم كوئست) 1460شمارة  مورد پذيرش خدا قرار مي گيرد؟ ( آيا اسالم آوردن از روي تقليد،  تقليد در اصول دين .٣۶
شمارة  رابطه امامت و توحيد در حديث سلسلة الذهب ( رابطه امامت و توحيد در حديث سلسلة الذهب چيست؟  .٣٧

  سايت اسالم كوئست) 10886
اثبات كنيم؟ را  انسان ها به امامان به سنت و تنها با استفاده از قرآن مي توانيم نياز آيا بدون مراجعهانسان ها به امام (قرآن و نياز  .٣٨

 سايت اسالم كوئست) 2901شمارة 
 3209شمارة آيين ما به صورت نسل به نسل از پدر به پسر منتقل شده است؟  چرا مقام امامت درانحصار امامت در نسل پيامبر( .٣٩

  سايت اسالم كوئست)
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  امام از يك خانواده هستند؟ 12چرا  .۴٠
  آيا اختصاص خمس به سادات، يك امتياز طبقاتي نيست؟ .۴١
  آيا اختصاص خمس به سادات تبعيض نيست؟ .۴٢
  ها ير انسانهاي اساسي معصومين(ع) با سا تفاوت .۴٣
  علت عدم انتصاب نبي يا امام از جنس زنان .۴۴
ي از معصومان با توجه يه اينكه آخرين مقام متصور براي انسان لقاء اهللا است چگونه برخمقام لقاء اهللا و درجات آن در معصومان ( .۴۵

 سايت اسالم كوئست) 7281شمارة داراي مقامي برجسته تر اند. 
شمارة  با توجه به آيات و روايات لطفاً بفرماييد شأن و فضيلت ائمه (ع) باالتر است يا قرآن؟فضيلت و برتري ائمه نسبت به قرآن ( .۴۶

  )سايت اسالم كوئست 10152
گويد: همانا مقام امامان چنان باالست كه نه مالئكه و نه  (امام خميني ره در كتاب حكومت اسالميه مي برتري ائمه نسبت به انبياء .۴٧

 سايت اسالم كوئست) 7883شمارة  ) چگونه چنين چيزي قابل پذيرش است؟25ميه ص نبي مرسل مي تواند به آن برسند (حكومت اسال
  االتر از امامان ديگري بوده است؟آيا امام حسين (ع) ب .۴٨
  علم پيامبر (ص) و ائمه (ع) نسبت به خدا جل جالله .۴٩
قرار دارد، دليل بر حصر نيست؟! اهل بيت چه  توان گفت به دليل اين كه آية تطهير در وسط آيه آيا مى(ع) در آية تطهير ( اهل بيت  .۵٠

 سايت اسالم كوئست) 2229شمارة كسانى هستند؟ 
(در  آيا استفاده از ضمير جمع مذكر براي همسر حضرت ابراهيم(ع)استفاده از ضمير جمع مذكر براي همسر حضرت ابراهيم ( .۵١

سايت اسالم  2900شمارة سوره هود) دليل بر اين نيست كه مراد از ضمير جمع مذكر در آيه تطهير، همسران پيامبر هستند؟  73آية 
 كوئست)

شمارة كنيد؟  شورى، اهل بيت (ع) را استنباط مى 23ر آية د "القربى"چرا از كلمة شورى (آية مودت) ( 23اهل بيت(ع) و آية  .۵٢
 سايت اسالم كوئست) 1229

ن (ع) آمده و ؛ در مورد امام حسي"ان الحسين مصباح الهدي و سفينه النجاه"(چرا جملة  امام حسين چراغ هدايت و كشتي نجات .۵٣
 سايت اسالم كوئست) 10731شمارة نه بقيه ائمه؟ (

در مورد بهاييت، دليل غلط بودن افكار آنها، علت نجس بودنشان و وضعيت كسى كه به علت سادگى، عقايد آنان را بپذيرد، بهاييت ( .۵۴
 سايت اسالم كوئست) 1482شمارة هيد. توضيحاتى بد

 اسالم كوئست) سايت 1483شمارة در مورد بهائيت و تاريخ آنها توضيح بدهيد. تاريخ و خاستگاه فكرى بهائيت ( .۵۵
 سايت اسالم كوئست) 1701شمارة در مورد شيخيه و شيخ احمد احسائي توضيحى بدهيد. شيخيه و بنيان گذار آن ( .۵۶
  سايت اسالم كوئست) 2020شمارة كنيم؟  چرا براى سالمتى امام زمان (ع) دعا مىدعا براي سالمتى امام زمان (ع) ( .٥٧
كتاب با گامهاي سبز چرا امام زمان (عج) در آن هنگام كه بايد ظهور كند، متولد نشده است؟ فلسفة عمر طوالنى امام زمان (عج) ( .۵٨

 سايت اسالم كوئست) 1405شمارة انتظار؛ 
سايت اسالم  1404شمارة (آيا امام زمان (عج) زن و فرزند دارد؟ كتاب با گامهاي سبز انتظار؛  امام زمان (عج)، ازدواج و فرزند .۵٩

 كوئست)
سايت اسالم  2018شمارة (كتاب با گامهاي سبز انتظار؛ مكان زندگى امام زمان (عج)  كجاست؟ امام زمان (عج) و مكان زندگى  .۶٠

 كوئست)
سايت  2019شمارة پوشاك امام زمان (عج) چيست؟ (كتاب با گام هاي سبز انتظار؛ خوراك و خوراك و پوشاك امام زمان (عج)  .۶١

 اسالم كوئست)
  امام زمان(عج) در نهج البالغه .۶٢
  فيض بخشي امام زمان(عج) در پشت پرده غيب .۶٣
  وژي ، تمدن و سالح جديد استفاده مي كند؟آيا امام زمان (عج) از تكنول .۶۴
 سايت اسالم كوئست) 2579شمارة نقش واسطه ها در تقرب به خدا چيست؟ نقش واسطه ها در تقرب به خدا ( .۶۵
شمارة محسوب نمي شود؟  "بازي پارتي"ت؟ آيا توسل نوعي فلسفة توسل به اهل بيت(ع) چيسفلسفة توسل به اهل بيت (ع) ( .۶۶

 سايت اسالم كوئست) 1316
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   ااستمداد از غير خد .۶٧
  دليلي قراني نسبت به شفاعت پيامبر(ص) واهل بيت (ع) .۶٨
  بزرگان دين با شخصيت هاي اسطوره اي ايران صحيح است؟ آيا مقايسه .۶٩
   اجبار و يا اختيار مالئكه به اطاعت خداوند .٧٠
شمارة  ا آنها از سطوح مختلفي از عصمت برخوردار هستند؟آيا ما مي توانيم بگوييم كه فرشتگان معصوم هستند؟ آيعصمت فرشتگان ( .٧١

 سايت اسالم كوئست) 2139
  بردن به گهوارة امام حسين (ع) فطرس ملك و پناه .٧٢
  معرفي كتابي در مورد برزخ و عالم بعد از مرگ .٧٣
  خلود در آتش جهنم .٧۴
   عدم امكان تغيير منطق و تبديل محال ذاتي به ممكن .٧۵
  تفاوت آفرينش بسيط و مركب .٧۶
  مفهوم و ماهيت .٧٧

  )ع( تيب اهل مکتب و تشيع از دفاع

سايت اسالم  10177شمارة شده پاسخ فرماييد. به شبهاتي كه پيرامون حديث قلم و كاغذ وارد پيرامون حديث قلم و دوات ( .٧٨
 كوئست)

چرا شيعه سعي دارد كه اصحاب گرامي رسول خدا را منافق جلوه دهد در حالي كه آيات در بارة منافقان شامل عدالت همة صحابه ( .٧٩
 سايت اسالم كوئست) 4081شمارة  اصحاب نمي شود؟

خداوند متعال سوره آل عمران تأكيد مي فرمايد كه اصحاب فراري در جنگ احد را بخشيده است و از بخشش فراريان جنگ احد ( .٨٠
از خداوند براي آنان استغفار نمايد و حتي دركارها با آنان مشورت نمايد. اگر رسول خود نيز مي خواهد كه او نيز از تقصيرات آنان درگذرد و 

 سايت اسالم 3136شمارة اين است پس چرا شما شيعيان صحابه را براي امري كه خدا و رسولش از آن درگذشته اند، مالمت مي كنيد؟ 
  كوئست)

آنان «(اصحاب از من هستند) را آورده اند كه وقتي سؤال شد » انهم مني«پيامبر اكرم در حديثي عبارت «اصحاب من از منند ( .٨١
حال بر طبق اين حديث، چگونه مي توان فرقه اثني عشري، » كساني كه راه من و اصحاب من را پيروي كنند«حضرت فرمودند: » كيانند؟

 سايت اسالم كوئست) 3188شمارة برشمرد؟ را از فرقه ناجيه 
آيا عمر در روز صلح حدبييه به پيامبر اكرم (ص) گفته است كه هيچگاه به اين اندازه در نبوت پيامبر شك عمر در روز صلح حدبييه ( .٨٢

 سايت اسالم كوئست) 3546شمارة شك نكرده بودم؟ 
  نهج البالغه در مدح عمر است؟ 226آيا خطبه  .٨٣
ي از ياران بزرگ علي (ع)، ابوبكر و عمر را مي ستايد، اما با وجود اين شيعيان در مجالس و مالك اشتر يكخلفا از نگاه مالك اشتر ( .٨۴

 سايت اسالم كوئست) 3930شمارة حسينيه هاي خود به آنها طعنه مي زنند، چرا؟ 
چرا حضرت علي (ع) در ايام خالفت فدك را به فرزندان حضرت زهرا (ع) برنگرداندند؟ ( فدك در زمان حكومت حضرت علي (ع)  .٨۵

 سايت اسالم كوئست) 4214شمارة 
ني اميه جمع آوري شد چگونه شما با توجه به اين كه اكثر احاديث در اهل سنت بعد از دوران حكومت بمعاويه و جعل حديث ( .٨۶

 سايت اسالم كوئست) 3187شمارة معاويه يك كارخانه جعل احاديث درست كرده بود؟ «شيعيان معتقديد كه: 
گوييد كه معاويه كارخانة جعل حديث داشته است و  شما شيعيان اگر راست مياهل سنت و احاديثي در فضايل معاويه و يزيد ( .٨٧

حرف شما صحيح است، به من بگوييد چند حديث در كتب حديثي اهل سنت وجود دارد كه مشتمل بر مدح معاويه يا يزيد باشد؟ اگر 
 سايت اسالم كوئست) 3186شمارة راست مي گوييد يك نمونه به من آدرس بدهيد؟ 

در آية وضو، با توجه به شيوة وضو ساختن اهل تسنن به چه معناست؟ و سيرة پيامبر  "الي"(كلمة در آية وضو  "الي"معناي كلمة  .٨٨
 ايت اسالم كوئست)س 359شمارة (ص) در اين باره چيست؟ 

(پيامبر اكرم(ص) خودشان چگونه اذان مي گفتند؟ و آيا در اذان به نبوت خودشان و واليت  اجزاي اذان در زمان رسول خدا(ص) .٨٩
 سايت اسالم كوئست) 923شمارة حضرت علي(ع) شهادت مي دادند؟ 
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  در اذان و اقامه دالئل ذكر شهادت بر واليت علي(ع) .٩٠
كه در قرآن به پنج وقت امر  ما شيعيان چرا نماز را سه وقت مي خوانيم در حاليداليل جايز بودن خواندن نماز در سه وقت ( .٩١

 سايت اسالم كوئست) 2334شمارة شده، علت نخواندن پنج وقت چيه؟ 
  وقت اذان مغرب اختالف نظر شيعيان و اهل سنّت در .٩٢
  چرا نام حضرت علي(ع) در قرآن نيامده است؟ .٩٣
اميه  خوبان بني ؟» قاطبةً ميةَلَعنَ اللَّه بنى اُ«چرا در زيارت عاشورا بر همة بني اميه لعن مي فرستيم و مي گوييم لعن همة بني اميه ( .٩۴

 سايت اسالم كوئست) 928شمارة چه گناهي دارند كه بايد مورد لعن قرار گيرند؟ 
سايت  3043شمارة نمود؟   ا  با زبان لعن مي(يزيد و ابوسفيان) ر پدرش (آيا پيامبر هميشه معاويه، پسر و پيامبر و لعن بر بني أميه .٩۵

 اسالم كوئست)
  چرا معاوية ابن يزيد هم در زيارت عاشورا مشمول لعن الهي شد؟ .٩۶
 سايت اسالم كوئست) 10515شمارة ا توضيح دهيد. راجع به سند و متن زيارت عاشوربررسي سند و متن زيارت عاشورا ( .٩٧
 سايت اسالم كوئست) 1304مارة شكنند؟  چرا زائران به خصوص ايرانيان در كنار بقيع گريه مى( گرية زائران بقيع .٩٨
  جواز عزاداري و نوحه سرايي براي اهل بيت(ع) .٩٩
  فلسفه گريه و عزاداري براي امام حسين(ع) چيست؟ .١٠٠
  آيا روايتي در باره گريه براي امام حسين (ع)  داريم؟ .١٠١
 مظلومترين امام كيست؟ .١٠٢
 ها در چيست ؟ فرق بين شيعيان و سني .١٠٣
 سايت اسالم كوئست) 10957شمارة تفاوت بين شيعه و سني ( تفاوت بين شيعه و سني چيست؟  .١٠۴
 تحليل شخصيت و قيام امام حسين(ع) .١٠۵
 فلسفه ننوشتن تفسير قرآن توسط ائمه (ع) .١٠۶
  فلسفه ي ننوشتن رساله عمليه توسط ائمه(ع) .١٠٧

  عرفان اخالق،

 1220شمارة شود يك مسيحي را از طريق عرفان اسالمي به اسالم دعوت كرد؟  (چگونه ميهاي عرفان اسالمي  ويژگي .١٠٨
 )سايت اسالم كوئست

   فلسفه خلقت و نقش انسان كامل .١٠٩
 سايت اسالم كوئست) 1878شمارة ت؟ (سعادت و كمال انسان در چيس سعادت و كمال انسان .١١٠
  ضرورت وجود انسان ها .١١١
(فتح مبين يك ن قيامت او و معناي مظهر تجلي ذاتي حق شدن فتح مبين عارف و ارتباط آن با برپا شد .١١٢

  سايت اسالم كوئست) 1442شمارة عارف با برپا شدن قيامت او در اين نشئه چه ارتباطى دارد؟ مظهر تجلى ذاتى حق شدن يعنى چه؟ 
سايت  2944شمارة و فنا و مقام فنا را توضيح دهيد.  1775شمارة (فنا در عرفان به چه معناست؟ ن مقام فنا و اقسام آ .١١٣

  اسالم كوئست)
(آيا بين حالتي كه حضرت علي(ع) انگشترش را به سائل داد با حالتي كه تير را از پايش در ان كامل اختالف حاالت انس .١١۴

 )سايت اسالم كوئست 349شماره آوردند و آن حضرت متوجه نشد، تناقضي وجود ندارد؟ (
آيا قضيه درآوردن تير از پاي حضرت علي(ع) در شكسته از پاي امام علي(ع) در نماز (داستان در آوردن نيزه  .١١۵

 )سايت اسالم كوئست 5322شماره هنگام نماز صحت دارد؟ (
 ا بردن براي شفاي مريض ترجيح دادن خواست(آيا دست به دعمنافات نداشتن دعا با خواست خداوند و مقام رضا  .١١۶

 )سايت اسالم كوئست 2772شماره  بنده نسبت به خواست خدا نيست؟ واين كار امري مذموم نيست؟
  وحدت وجود .١١٧
  اسم اعظم چيست؟ .١١٨
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  ليقين، عين اليقين، حق اليقينعلم ا .١١٩
 جايگاه و واژه عشق در عرفان .١٢٠
  است» خير « وند به خويش، همان ادراك حب خدا .١٢١
   نيازمندي و عشق به كمال .١٢٢
زنان  �امبرتوان اين حديث را كه پي (با توجه به تاكيد اسالم به استفادة كم از دنيا چطور ميدوستي يا دوري از زنان  .١٢٣

 سايت اسالم كوئست) 2312شمارة كردند، پذيرفت.  داشتند و به آن اقدام مي وعمل جماع را بسيار دوست مي
  مندي زياد به دوست عالقه .١٢۴
اند:  فرمودند پاكيزگى نيمى از ايمان است. و در جايى ديگر فرموده �(اين كه پيامبر رابطة ايمان با پاكيزگى و ازدواج .١٢۵

 سايت اسالم كوئست) 1276شمارة شود؟!  شود. پس نماز و روزه چه مى با ازدواج نيمى از ايمان شخص كامل مى
   هدف از عبادات .١٢۶
  غافل نبودن از ياد خدا يعني چه؟ .١٢٧
(عبادت كردن و انجام واجبات و مستحبات توفيق االهي است يا عادت؟ آيا  توفيق االهي و عادت .١٢٨

 اسالم كوئست) سايت 10285شمارة عبادتي كه از روي عادت باشد ارزشي دارد؟  
(عبادت ما براي خود ماست، يعني چه؟ اين مسئله با عبادت براي خدا عبادت براي خود يا خدا؟  .١٢٩

 سايت اسالم كوئست) 389شمارة  چگونه قابل جمع است؟
   عالمت قبولي نماز .١٣٠
  وظيفه مسلمانان در صورت تمكّن در زمين .١٣١
  راههاي تحصيل رضايت خدا .١٣٢
  شده اخالص و خوشحال شدن از قدرداني براي كاري كه براي خدا انجام  .١٣٣
  عالج خشكي اشك چشم .١٣۴
  بهترين راه براي دعوت ديگران به اسالم، چيست؟ .١٣۵
  قطع رابطه با پدر از ديدگاه اسالم .١٣۶
  آيا احترام مادر مقدم است يا حق همسر؟ .١٣٧
و مادر شوهر ( آيا در اسالم احاديث يا قواعدي در مورد تنظيم روابط روابط عروس  .١٣٨

 سايت اسالم كوئست) 10842شمارةمادر شوهر و عروس وجود دارد؟ 
  چگونه حالت وسواس را درمان كنيم؟ .١٣٩
   راههاي تقويت اراده .١۴٠
  حيا و خجالت مذموم .١۴١
  ممدوح يا مذموم بودن آبرو .١۴٢
  چگونگي تبديل گناهان (سيئات) به حسنات .١۴٣
  ابن عربي و عقايد او .١۴۴
  وظيفه مسلمانان در قبال علماي كه به وظيفه خود عمل نمي كنند .١۴۵

  ثيحد و تفسير قرآن،

شمارة ة مشكالت مردم را درباره زندگي حل كرده است؟ آيا قرآن همقرآن و حل مشكالت بشر ( .١۴۶
 سايت اسالم كوئست) 3212

با وجود قرآن به دعا چه نيازي داريم؟ آيا قرآن كفايت نمي كند يا نياز به دعا با وجود قرآن ( .١۴٧
  سايت اسالم كوئست) 10271شمارة نعوذباهللا قرآن ناقص است؟  

چگونه از هر لحاظ مي توان ثابت كرد كه قرآن تنها براي دوره نياز به قرآن در تمامي اعصار (  .١۴٨
  )سايت اسالم كوئست 10275شمارة  جاهليت و زمان رسول اكرم نيامده بلكه براي تمامي اعصار است؟
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سايت اسالم  3174شمارة آيا زبان عربي، زبان برگزيدة خداوند است؟ عربي زبان برگزيده ( .١۴٩
 كوئست)

آيا هميشه وحي ها به تمامي پيامبران به زبان عربي نازل مي شد ولي آن ها ان عربي (وحي و زب .١۵٠
 سايت اسالم كوئست) 3175شمارة زبان خودشان مي شنيدند؟  وحي را به

اتب وجودي قرآن را بيان كنيد و مرمراتب نزول قرآن و جايگاه الفاظ در وحي االهي ( .١۵١
 سايت اسالم كوئست) 4076شمارة بگوييد كه جايگاه الفاظ در وحي االهي كجاست؟  آيا قرآن در مرحله اي عاري از لفظ بوده است؟ 

يات نافي شباهت خالق و مخلوق كدامند؟ آنفي شباهت خدا و دميدن روح خدا در انسان ( .١۵٢
 سايت اسالم كوئست) 4671شمارة اين آيات چگونه با آيات دميده شدن روح خدا در انسان قابل جمع است؟ 

  علت ثقلين ناميده شدن قرآن و اهل بيت و ثقل اكبر بودن قرآن .١۵٣
  روش برداشت از قرآن .١۵۴
  مطالبي پيرامون علوم زيستي يا فيزيك در قرآن .١۵۵
  اي كه از زبان بندگان بيان شده است سوره .١۵۶
  عوالم خلقت انسان .١۵٧
  مفهوم نفس در قرآن .١۵٨
 مفهوم نفس در روايات .١۵٩
حدود صحت احاديث كافي و معني بعضي احاديث آن كه به ظاهر داللت بر تحريف  .١۶٠

  قرآن دارند.
  "الكافي"صحيح، حسن، ضعيف و ... در احاديث كتاب  .١٦١
  "يالكاف"احاديث كتاب  شروح .١٦٢
 »احب الصلوة«حديث  .١۶٣

  
  

 احكام فلسفه و فقه

اگر كسي نسبت به مرجعي كه انتخاب كرده است چگونگي عدول از غير اعلم ( مجتهد اعلم و .١۶۴
 سايت اسالم كوئست) 2524شمارة ترديدي داشته باشد، وظيفه اش چيست؟ 

 سايت اسالم كوئست) 2884شمارة فلسفة اجتهاد در شيعه چيست؟ اجتهاد در شيعه ( .١۶۵
  تكليف كفار به اصول و فروع .١۶۶
  نجاست يا طهارت غير مسلمانان .١۶٧
  نجاست هندوها و بت پرستان .١۶٨
  فراورده هاي غذايي غير مسلمانان .١۶٩
  خوك و احكام شرعي آن .١٧٠
   علت حرمت گوشت خوك .١٧١
  فلسفه حرمت شراب در اسالم .١٧٢
 كار كردن مسلمان در رستوراني كه مجبور به آوردن مشروب براي مشتريان است .١٧٣
  پوست حيواناتي كه ذبح شرعي نشده .١٧۴
  حكم مراجع شيعه به تحريم مواد مخدر .١٧۵
  آب كر در منابع شيعه مقدار .١٧۶
  حكم خط كشيدن زير آيات قرآن .١٧٧
  موارد تيمم .١٧٨
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  خشك بودن بدن در غسل .١٧٩
  محدوده ي شستن دست در وضو .١٨٠
   معنا ي جهر و اخفات .١٨١
  نمازهايي كه بايد حمد و سوره در آن با صداي بلند خوانده شود .١٨٢
  خواندن تشهد يا قنوت در ركعت اول .١٨٣
  ذكر تشهد در حالت نيم خيز .١٨۴
 ديدن عكس در حال نماز .١٨۵
  شك در نمازهاي دو ركعتي .١٨۶
  فراگرفتن شكيات نماز .١٨٧
  تغيير نيت نمازي كه باطل شده به نماز استحبابي .١٨٨
  تعداد نمازهاي قضا .١٨٩
  امام جماعت شدن زنان .١٩٠
از نظر عقلي و شرعي چرا فرد زنا زاده در عين صالح حالل زادگي امام جماعت و فلسفة آن ( .١٩١

  الم كوئست)سايت اس 1982شمارة بودن نمي تواند امام جماعت باشد؟ 
  داررسيدن آب وضو به دهان روزه .١٩٢
  كه بين محل تحصيل و زندگي خويش در حال تردد است حكم نماز و روزه كسي .١٩٣
  اختالف در رؤيت هالل .١٩۴
 وحدت افق چيست؟ .١٩۵
 مالك براي مستحب بودن يك عمل چيست؟ آيا صرف ديدنمالك و معيار اعمال مستحبي ( .١٩۶

 سايت اسالم كوئست) 3366شمارة در كتب احاديث مجوز انجام آن به عنوان عمل مستحبي مي شود؟ 
   خمس در زمان پيامبر اسالم(ص)  .١٩٧
  رسيه مي پردازد ، خمس دارد؟آيا پولي كه دولت به دانشجويان داراي بو .١٩٨
  آيا خانه و ماشين خمس دارد؟ .١٩٩
  ستطاعت حجشرائط ا .٢٠٠
  فلسفه حج نساء .٢٠١
آيا كاهش ارزش پول در قرض، خمس و مهريه كاهش ارزش پول در قرض و ضمانت ( .٢٠٢

 سايت اسالم كوئست) 3697شمارة موجب ضمان مي شود؟ 
  نوسان ارزش پول و جبران آن در قرض .٢٠٣
  شرط بندي و دليل تحريم آن .٢٠۴
 منابعي براي آگاهي از عقود اسالمي .٢٠۵
  عفاف و پوشش زنان .٢٠۶
 حجاب در اسالم فلسفه .٢٠٧
  لسفه حجابف .٢٠٨
  اجبار زنان غير مسلمان به حجاب .٢٠٩
قانون حجاب و داليل اجبار در اجراي آن ( چرا حجاب كامل زنان فقط در كشور  .٢١٠

 سايت اسالم كوئست) 1177شمارة ايران اجباري است؟ 
  مبناي تعيين مجازات براي بي حجاب .٢١١
  حجاب قانون است يا هنجار؟ .٢١٢
  ازدواج با زنان شيعه، سني، اهل كتاب و غير اهل كتاب .٢١٣
 لقاح مطهر (پاك) .٢١۴
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  ديدگاه اسالم در مورد روابط جنسي .٢١۵
  حرمت همجنس بازي در اسالم .٢١۶
  طرق اثبات زنا .٢١٧
  طرق اثبات زنا در اسالم .٢١٨
  كنيز ، و احكام مربوط به آن .٢١٩
رمضان و ايام  21حكم تجارت و يا آرايش سر و صورت در روزهاي عاشورا و  .٢٢٠

  عزاداري ائمه (ع)
 احكام عزاداري در رساله هاي عمليه .٢٢١
  فلسفه امر به معروف و نهي از منكر .٢٢٢
  حكم پول و اشياء پيدا شده .٢٢٣

 رهيس و خيتار

  ويژگي بارز حضرت نوح (ع) .٢٢۴
   روش برخورد پيامبر و ائمه با كفار و معاندين .٢٢۵
  فرزندان پيامبر (ص) و اسالم آوردن آنها .٢٢۶
  واقعه غديرخم از ديدگاه شيعه .٢٢٧
  موفقيت امير المؤمنين(ع) در پياده كردن حكومت اسالمي .٢٢٨
  در شب عاشورا ازدواج حضرت قاسم .٢٢٩
   دختران امام حسين(ع) .٢٣٠
  كربال داشت؟امام حسين (ع) چند خواهر در  .٢٣١
  اسامي ديگر حضرت عباس چه بوده است؟ .٢٣٢
  نوشته جرج جرداق "امام علي صوت العداله االنسانيه"تاب نام و سال نشر ك .٢٣٣
   معرفي اجمالي عالمه شيخ قوام الدين .٢٣۴
  زندگينامه ي كوتاهي از آيت اهللا سيد حسين اشكوري گيالني .٢٣۵
  معرفي اجمالي آيت اهللا سيد ابوالقاسم اشكوري گيالني .٢٣۶

 یاجتماع وی اسيس

  مزيت حكومت واليت فقيه از نظر سياسي و اسالمي .٢٣٧
  معه اسالميتفاوتهاي بين دولت اسالمي و جا .٢٣٨
  ) قلمرو عقل در استنباط احكام  حقوق عمومي(اداره حكومت .٢٣٩
  مفهوم آزادي از ديدگاه اسالم .٢۴٠
  آزادي در ايران .٢۴١
  حجابي در كشورهاي غربيجاب در ايران و تحميل بيمقايسه تحميل ح .٢۴٢
  وابستگي كشورهاي اسالمي به فرهنگ اروپا .٢۴٣
  »هاي ديني تحقيق در آئينه آموزه«معناي  .٢۴۴
  »تاثير اسالم در فرهنگ و تمدن ايران«معرفي منبع براي موضوع  .٢۴۵
موانع و راهكارهاي تبيين و ترويج فرهنگ توليد علم «درخواست منبع براي موضوع  .٢۴۶

  »در حوزه انديشه ديني
  گي انتقاد از حكومتچگون .٢۴٧
  علت تاخير در عمل كردن به فرمايشات امام قدس سره .٢۴٨
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   راههاي ورود به حوزه علميه قم .٢۴٩
 حوزه و مراحل تدريس آن .٢۵٠


