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کتاب به زبان فارسی:
 )1فلسفه علم سیاست و حکمت متعالیه ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1918 ،
 )2دانش سیاسی عقلی در تمدن اسالمی .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1915 ،
 )9عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی( .1919 ،چاپ دوم .)1914
 )4صورتبندی مطالعات زنان در جهان اسالم .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی( .1987 ،چاپ دوم .)1981
 )5اندیشه سیاسی شرف الدین .قم :بوستان کتاب.1987 .
 )1چیستی فلسفة سیاسی در حوزة تمدن اسالمی .قم :بوستان کتاب.1989 ،

کتاب به زبان عربی:
 )1ماهیه الفلسفه السیاسیه فی الحضاره االسالمیه .تعریب علی آل دهری الجزائری .بیروت :مرکز الحضاره لتنمیه الفکر
االسالمی و المعهد العالی للعلوم و الثقافه االسالمیه.2115 ،

فصل در کتاب:
« )1حکمت متعالیه :چیستی جامعه» .مالصدرا و جهان اسالم :یادگارنامه آیت اهلل دکتر سید مصطفی محقق داماد،
اشراف میثم کرمی ،تهران ، :صص [ .411-554در دست نشر].
« )2نقد کتاب مقدمهای بر حکمت سیاسی متعالیه» .سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه .شریف لکزایی .قم:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی .1918 .صص .911-999
« )9علم سیاست و "مناقشه علوم انسانی و علوم تجربی» .جستارهایی در فلسفههای مضاف .ابوالحسن غفاری.
تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی .1918 .صص .911-491
 )4محمد رضا سنگ سفیدی و محمد پزشگی« .ارشاد» .حکمت سیاسی اسالمی :مفاهیم بنیادین .ج .2علی اکبر
علیخانی و همکاران .تهران :موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ،1914 .صص .19-114
 )5محسن الهی و محمد پزشگی« .اسراف» .حکمت سیاسی اسالمی :مفاهیم بنیادین .ج .2علی اکبر علیخانی و
همکاران .تهران :موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ،1914.صص .991-948
« )1اندیشه سیاسی معاصر ایران :بررسی انتقادی» .همایش بین المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه  .2111ج.2
شهین اعوانی (کوشش) .تهران :موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران .1911 .صص .112-171
« )7محمد اسماعیل محالتی» .اندیشه سیاسی متفکران مسلمان .ج .11علیاکبر علیخانی و همکاران .تهران:
پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی .1911 ،صص .275-911
« )8فریدون آدمیت» .اندیشه سیاسی متفکران مسلمان .ج  .11علیاکبر علیخانی و همکاران .تهران :پژوهشکدة
مطالعات فرهنگی و اجتماعی 1911 .صص .1-98
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« )1حمید عنایت» .اندیشه سیاسی متفکران مسلمان .ج .17علیاکبر علیخانی و همکاران .تهران :پژوهشکدة مطالعات
فرهنگی و اجتماعی ،1911.صص .51-84
« )11اسالم و نظام فرهنگ جهانی» .اسالم و روابط بین الملل .دکتر حسین پوراحمدی (اهتمام) .تهران :دانشگاه امام
صادق ،1981 .صص.429-417
« )11جستاری تطبیقی درباب سرشت و جایگاه فلسفه سیاسی :مورد عالمه محمد حسین طباطبائی و مهدی حائری».
سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه :مجموعه مقاالت .ج .2شریف لکزایی (اهتمام) .قم :پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی .1981 .صص .219-291
« )12بسط حکمت متعالیه در فلسفه سیاسی اسالمی معاصر» ،سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه :مجموعه مقاالت.
ج .1شریف لکزایی (اهتمام) .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی .1988 .صص .917-424
« )19بررسی انتقادی اندیشهورزی موج سوم اندیشه سیاسی ایران» ،نواندیشی دینی :مجموعه مقاالت دومین همایش
نواندیشی دینی .معاونت پژوهشی و فن آوری دانشگاه شهید بهشتی و معاونت پژوهشی نهاد مقام معظم رهبری
در دانشگاهها (اهتمام) .تهران :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی .1988 .صص .911-958
« )14روش تفکر سیاسی بر اساس آموزههای فیلسوفان مشاء» .در روششناسی دانش سیاسی درتمدن اسالمی ،داود
فیرحی (اهتمام) .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،1987 .صص ( .117-184چاپ دوم .)1987
« )15روششناسی در جامعه شناسی سیاسی مسلمانان» .روششناسی دانش سیاسی درتمدن اسالمی .داود فیرحی
(اهتمام) .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،1987 .صص ( .215-288چاپ دوم .)1987
« )11مطالعات سیاسی و حوزه علمیه قم» ،وضعیت علوم انسانی در ایران معاصر (دفتر دوم) .ج .9مظفر نامدار
(اهتمام) .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .1987.صص .411-498
« )17روش و سیاست در فلسفة اسالمی» .روششناسی در مطالعات سیاسی اسالمی .علی اکبر علیخانی و همکاران.
تهران :دانشگاه امام صادق ،1981 .صص ( .215-289چاپ دوم .)1981
« )18شیوة فهم سیرة سیاسی پیامبر (ص) ،سیاست نبوی» .علی اکبر علیخانی و همکاران .تهران :پژوهشکدة مطالعات
فرهنگی و اجتماعی و دانشگاه امام صادق .1981 .صص .17-55
« )11چالشهای مفهومی مردم ساالری دینی» ،مردم ساالری دینی :دیدگاهها .ج .1کاظم قاضیزاده (کوشش) .تهران:
نشرعروج.1985 .صص .215-914
 )21انقالب اسالمی و چرایی و چگونگی رخداد آن( .ویراست .)9چاپ  .45قم :نشر معارف( .1985 ،چاپ نخست
.)1971
« ) )21دولت قانونی به عنوان دولت دینی» در امام خمینی و حکومت اسالمی :فلسفة سیاسی ( )2مجموعة مقاالت
کنگرة امام خمینی و حکومت اسالمی .ج  . 2تهران :موسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی .1978 .صص -151
.195
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کتاب در دست نشر:
الگوهای علم سیاست درحکمت متعالیه ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
مقاله منتشر شده در نشریات فارسی زبان:
« )1واقعگرایی :مفهوم و اهمیت آن در حکمت مدنی متعالیه» ،فصلنامه حکمت اسالمی ،سال  ،1شماره ،)29(4
زمستان ،1918 .صص .81-118
« )2حکمت متعالیه :امر واقع اجتماعی» ،فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی ،سال  ،5شماره  ،)15(2تابستان،
 ،1918صص .19-81
« )9مبانی فلسفی نظم اجتماعی در فلسفه اسالمی» ،فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا ،سال  ،9شماره  .)11(4زمستان.
 .1917صص .29-45
« )4حکمت متعالیه :ویژگیهای ممیز زبانشناختی» ،فصلنامه سیاست متعالیه ،سال  ،1شماره  .)22(9پاییز.1917 ،
صص .17-112
« )5پارادایمهای علم :چیستی علم سیاست» در دو فصلنامه سیاستنامه مفید ،)1( 1 .پاییز و زمستان .1915 .صص121-
.117
« )1حکمت صدرایی :الگوهای فلسفی علم سیاست» ،فصلنامه حکمت اسالمی ،سال  ،9شماره .)11( 9پاییز.1915 ،
صص .111-191
« )7نظریه حرکت جوهری :تبیین هستی شناسانه در علم سیاست» ،فصلنامه سیاست متعالیه .سال ،9شماره.)1( 1
تابستان ،1914.صص .25-41
« )8فقه سیاسی و تجدد :تحلیل گفتمانی فقه سیاسی مشروطیت» ،فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) .سال
 ،18شماره( .)11بهار .1914.صص .15-81
« )1تفسیر سیاسی قرآن کریم :مالحظات روش شناختی» در فصلنامه سپهر سیاست .)9( 2 .بهار .1914 .صص -91
.7
« )11پارادایمهای علم :آیا علم سیاست دارای پارادایم میباشد؟» ،فصلنامة علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع).
سال ،17شماره( .)17پاییز .1919 .صص .111-192
« )11تاملی انتقادی در باب تعبیر "فلسفه مضاف" ؟! مطالعه موردی "فلسفه سیاست"» ،فصلنامه حکمت اسالمی،
سال ،1شماره ،)9( 9پاییز .1919 .صص.47 -11
 « )12بررسی گفتار سیاسی روشنفکران گفتگویی :از ارایه تا نقد درون گفتاری ».در فصلنامه سپهر سیاست،)1( 1 ،
پاییز .1919 .صص .91-11
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« )19دانش سیاسی عقلی در تمدن اسالمی :هویت و بنیانها» ،فصلنامه سیاست متعالیه ،سال ،1شماره  ،)9( 9زمستان.
 .1912صص .81-18
« )14تحلیلی فلسفی از طبقهبندی علوم در تمدن اسالمی» .در فصلنامه سپهر سیاست( 2 ،پیششماره) ،زمستان.1911 .
صص .1-22
« )15منادی وحدت روشی در فلسفه اسالمی :نگاهی به نگاه فلسفی حائری یزدی در تفاوت با عالمه طباطبائی»،
ماهنامه مهرنامه ،شماره  ،19سال دوم ،تیر ،1911 ،صص 221و.222
« )11داستان ما و غرب :نگاهی به تاریخنگاری عبدالهادی حائری» ،ماهنامه مهرنامه ،شماره ،11سال دوم ،اردیبهشت،
 .1911ص .181
« )17درك احساسات ادراکی :نگاهی به ادراکات اعتباری در فلسفه عالمه طباطبایی» ،ماهنامه مهرنامه ،شماره  ،4سال
اول ،مرداد 1981 ،ص .71
« )18گفتارهای سیاسی جهان فرهنگی جدید ایران» .فصلنامه سیاست :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.سال ،91
شماره  ،9پاییز .1988 .صص [ .217 - 281نویسنده مسئول :علیرضا صدرا]
« )11رهیافتی برای مطالعه اندیشه سیاسی معاصر ایران» ،فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بین المللی .سال ،4
شماره( ،)17بهار .1988 .صص [ .117-114نویسنده مسئول :محمد توحیدفام]
« )21بررسی مقایسهای تاریخنگاری فریدون آدمیت و عبدالهادی حائری» .مجله آینه پژوهش .)115( ،فروردین و
اردیبهشت .1988 .صص .11-17
« )21بسط حکمت متعالیه در فلسفه سیاسی اسالمی معاصر» .در فصلنامه دانشگاه اسالمی .)91( 9، 12 .پاییز.1987 .
صص .12-114
« )22تحلیلی بر منظومه فکری و بنیانهای اندیشه عالمه طباطبایی (ره)» .ماهنامه پگاه حوزه 21 .)115( .آبان.1985 .
صص .19-15
« )29مشکله انحطاط» .ماهنامه پگاه حوزه  14 .)188 (.مرداد .1985 .صص .12-14
« )24الیحه تحدید قدرت» .ماهنامه پگاه حوزه 91.)187( .تیر .1985 .صص .11-18
« )25مکتب ادینبورا و نظریه اجتماعی» .دانش سیاسی .تارنمای شخصی( .1985 ،آخرین بازنگری  9مهر )1911
<http://pezeshki.blogfa.com/8519.aspx>.
« )21صورتبندی مطالعات زنان در جهان اسالم ( .»)2فصلنامة کتاب زنان :دبیرخانة شورای فرهنگی اجتماعی زنان8 .
( .)91زمستان .1984 .صص [ .79-118تنظیم و تلخیص :نفیسه کاظمی]
« )27صورتبندی مطالعات زنان در جهان اسالم ( .»)1فصلنامة کتاب زنان :دبیرخانة شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
 .)21( 8پاییز .1984 .صص [ .12-191تنظیم و تلخیص :نفیسه کاظمی]
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« )28مبانی شناخت شناسی توسعة سیاسی ایران (رهیافت اجتهادگرا)» .فصلنامة دانشگاه امام صادق (ع) .)21( .تابستان.
 .1984صص .29-41
« )21سیاست در اندیشه عالمه شرف الدین» .مجله کیهان فرهنگی ،شماره  ،222بهار .1984 ،صص .41-94
« )91روششناسی در جامعه شناسی سیاسی مسلمانان» ،فصلنامة کتاب روش مرکز مدیریت حوزههای علمیة
خواهران( )1(1 .پیششمارة اول) .زمستان .1982 .صص .111-182
« )91روش تفکر سیاسی بر اساس آموزههای فیلسوفان مشاء» .فصلنامة علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)1 ،.
(.)22تابستان .1982.صص .195-151
« )92استبداد از دیدگاه قرآن» ،فصلنامة علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) .)11( 5 .پاییز .1981 .صص .71-82
« )99چیستی فلسفة سیاسی اسالمی» ،فصلنامة علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) .)17( 5 .بهار .1981 .صص -11
.17
« )94شرایط حکومت دینی از نظر امام خمینی» .فصلنامة علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) .)5( 2 .تابستان.1978.
صص .411-441
« )95درآمدی بر اندیشة سیاسی شهید مطهری» .گزارش معاونت پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
کد گزارش  .4112918اردیبهشت ( . 1971محل نگهداری ،تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی).
« )91دین ،فرهنگ و توسعه» در تازه های اندیشه :ویژة حکومت دینی .تهران .نشر :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی ادارة کل مطبوعات داخلی .1974 .صص.45-51
« )97کارکردهای اندیشة وحدت حوزه و دانشگاه در امر آموزش» .در نشریة هفتمین سمینار حوزه و دانشگاه :گاهنامه.
شمارة .1979 .2صص.17-22
« )98درآمدی بر اندیشة سیاسی شهید مطهری» در فصلنامة داخلی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) .شمارة 1
دورة قدیم .زمستان .1972 .صص .28-91

مقاله منتشر شده در نشریات التین زبان:
1) “Transcendent Wisdom Patterns for Political Science”, In International Journal of
Political Science, Vol. 1, No 1, Spring 2111, pp.95-51.
2) “Transcendental Theosophy and Political Science: An Introduction to the
Possibility of Basing Political Sciences on the Concept of Transcendental
Theosophy”, In Journal of Islamic Political Studies, Vol. 1, Issue 1, March, 2111,
pp. 88-117. https://doi.irg/11022181/jips.211105954411111
9) “Islamic Rights and Human Rights: Considerations about the problematical
concept of Religious Freedom”. In Em Debate, Belo Horizonte. 9 (2), may.2111
1

pp. 11- 11. Retrieved from:
<http://www.opiniaopublica.ufmg.br/edicaoAtual.php>. [Accessed 27 September
2112].
4) “Direitos islâmicos e Direitos Humanos: Considerações sobre o conceito
problemático da Liberdade Religions.” traduzido por Braga de Noronha. Em
Debate. 9, (2), mai. pode: 11- 11. Fedral Universidade de Minas Gerais, Belo
Horizonte <http://www.opiniaopublica.ufmg.br/edicaoAtual.php>. [Acessado em
]27 de setembro de 2112

مقاله منتشر شده در نشریات عربی زبان:
« )1السیادة الشعبیة الدینیة بین سیادة الشعب وسیادة األمة»[ ،در دست نشر].

مقاله ارایه شده به همایش ملی:
« )1اندیشه سیاسی معاصر ایران :بررسی انتقادی» ،همایش روز جهانی فلسفه :حکمت و تمدن در ایران اسالمی ،تهران،
موسسه حکمت و فلسفه ایران 28 ،آبان .1917
« )2مبانی فلسفی نظم اجتماعی در فلسفه اسالمی» ،اولین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسالمی ،تهران ،مرکز مطالعات

راهبردی ناجا 21 ،بهمن .1911
« )9علم سیاست و "مناقشه علوم انسانی و علوم تجربی» ،همایش ملی فلسفه مضاف ،قم ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی 17 ،آذر .1915
« )4بررسی انتقادی اندیشهورزی موج سوم اندیشه سیاسی ایران» ،دومین همایش نواندیشی دینی ،تهران ،دانشگاه شهید
بهشتی 27 ،آدر .1988
« )5بسط حکمت متعالیه در فلسفه سیاسی اسالمی معاصر» ،همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه ،قم ،پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسالمی 9 ،بهمن .1987
 « )1جستاری تطبیقی درباب سرشت و جایگاه فلسفه سیاسی :مورد عالمه محمد حسین طباطبائی و مهدی حائری»،
همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 9 ،بهمن ( .1987قرائت شده)
« )7مطالعات سیاسی و حوزه علمیه قم» ،تهران ،کنگره ملی علوم انسانی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
 22اسفند .1985
« )8شیوة فهم سیرة سیاسی پیامبر (ص) ،همایش ملی سیاسی پیامبر اعظم (ع) ،تهران ،دانشگاه امام صادق (ع)2-9 ،
اسفند ( .1985قرائت شده)
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« )1دکترین مهدویت و فلسفه تاریخ هگل» ،نخستین همایش دکترین مهدویت ،قم ،موسسه آینده روشن (پژوهشکده
مهدویت) 28 ،شهریور ( .1985آخرین بازنگری  7تیر )1912
< >http://www.intizar.org/vdcd2o1k1yt1f.a2y.html
« )11دولت قانونی به عنوان دولت دینی» ،کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت دینی ،قم ،موسسه تنظیم و نشر آثار
حضرت امام (ره) 1-8 ،بهمن .1978

مقاله ارایه شده به همایش بین المللی:
« )1حکمت متعالیه :امر واقع اجتماعی» ،کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسالمی پنجمین کنگره علوم انسانی اسالمی،
مشهد مقدس ،قم و مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی 91 .خرداد ( .1918قرائت)
 )2چکیده مقاالت «عقالنیت استعالیی» ،چکیده مقاالت کنفرانس بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در
عرصه اعتدال و عقالنیت .تهران و قم ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی21 ،
دی .1915
 )9ارایه مقاالت «مردم ساالری اسالمی« :حسبه» به مثابه زمینه اجتماعی مردم ساالری در اسالم» ،سمپوزیوم اسالم و
دموکراسی .ترکیه .ساکاریا .دانشگاه ساکاریا .پژوهشگاه مطالعات خاورمیانه 27 .نوامبر (.2115ششم آذر .)1914
(قرائت)
« )4سیاست در اندیشه عالمه شرف الدین» ،کنگره بین المللی عالمه سید عبدالحسین شرف الدین ،بیروت و قم ،به
همکاری دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،مجمع جهانی اهل بیت (ع) ،مجمع تقریب مذاهب اسالمی و سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی 27-28 ،اردیبهشت .1985
« )5چالشهای مفهومی مردم ساالری دینی» ،نخستین همایش بین المللی مردم ساالری دینی ،تهران ،دانشگاه عالمه
طباطبایی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها 1-11 ،دی ( .1982قرائت)

طرح پژوهشی داخل کشور:
« )1بررسی کارآمدی فلسفه علوم اجتماعی اسالمی در مقایسه با سه فلسفه علم االجتماع اثباتی ،تفسیری و انتقادی»،
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،سال ( ،1918-1911انتشار به صورت مقاله ،در دست پژوهش)
« )2حکمت متعالیه :امر واقع اجتماعی» ،مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسالمی صدرا ،سال ( ،1918در دست انتشار
به صورت کتاب ،انتشار به صورت مقاله)
 « )9نظریه واقعگرایی متعالی (مورد مطالعاتی علم سیاست)» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،سال ،1911-1918
(انتشار به صورت مقاله ،در دست نشر به صورت کتاب)
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« )4مبانی فلسفی نظم اجتماعی در فلسفه اسالمی» ،مرکز مطالعات راهبردی ناجا ،سال ( ،1911در دست نشر به صورت
کتاب و انتشار مقاله)
 « )5مبانی فلسفی علم سیاست بر مبنای حکمت متعالیه» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،سال ،1914-1911
(انتشار به صورت مقاله ،در دست نشر به صورت کتاب)
« )1فلسفه علم سیاست بر اساس فلسفه اسالمی» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،سال ( ،1912-1919انتشار به
صورت کتاب و مقاله)
« )7دیدگاهها و مباحث سیاسی اجتماعی فیلسوفان مسلمان .موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ،سال ،1911
(انتشار به صورت کتاب اندیشه سیاسی اندیشمندان مسلمان ،مدخل ارشاد و اسراف).
« )8دانش سیاسی در تمدن اسالمی» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،سال ( ،1911-1911انتشار به صورت کتاب
و مقاله)
« )1اسالم و مردم ساالری از نظر روشنفکران گفتگویی :یک بررسی انتقادی» ،کنگره بین المللی بزرگداشت روز
جهانی فلسفه ( ،1981 ،2111انتشار در مجموعه مقاالت کنگره)
« )11اندیشه سیاسی حمید عنایت» ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی ،سال ( ،1988انتشار به صورت کتاب)
 « )11جستاری تطبیقی درباب سرشت و جایگاه فلسفه سیاسی :مورد عالمه محمد حسین طباطبائی و مهدی حائری»،
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،سال ( ،1987انتشار به صورت کتاب)
« )12بسط حکمت متعالیه در فلسفه سیاسی اسالمی معاصر» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،سال ( ،1987انتشار
به صورت کتاب).
« )19اندیشه سیاسی فریدون آدمیت» ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،سال ( ،1981انتشار به صورت کتاب)
« )14اسالم و نظام فرهنگ جهانی» ،دانشگاه امام صادق (ع) ،سال ( ،1981انتشار به صورت کتاب).
« )15عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه سیاسی» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،سال ،1981-1988
(انتشار به صورت کتاب و مقاله).
« )11روش تفکر سیاسی بر اساس آموزههای فیلسوفان مشاء» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،سال ( ،1981انتشار
به صورت کتاب).
« )17روششناسی در جامعه شناسی سیاسی مسلمانان» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،سال ( ،1981انتشار به
صورت کتاب).
« )18اندیشه سیاسی محمد اسماعیل محالتی» ،پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،سال ( ،1985انتشار به
صورت کتاب)
« )11شیوة فهم سیرة سیاسی نبوی» ،تهران ،دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،سال
( ،1985انتشار به صورت کتاب).
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« )21صورتبندی مطالعات زنان در جهان اسالم» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،سال (،1984انتشار به صورت
کتاب و مقاله).
« )21نقد روش شناسی فلسفه سیاسی مشاء» ،مجموعه مقاالت روش شناسی تحقیقات سیاسی اسالم ،دانشگاه امام
صادق (ع) ،سال ( ،1984انتشار به صورت کتاب).
« )22اندیشه سیاسی سید عبدالحسین شرف الدین» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،سال ( ،1981-1989انتشار به
صورت کتاب و مقاله)
« )29چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسالمی» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،سال ( ،1981انتشار به
صورت کتاب و مقاله).
 )24انقالب اسالمی و چرایی و چگونگی رخداد آن ،نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها ،سال ( ،1974انتشار به
صورت کتاب).

طرح پژوهشی خارج کشور:
« )1السیادة الشعبیة الدینیة بین سیادة الشعب وسیادة األمة» ،معهد المعارف الحکمیه ،لبنان ،بیروت[ ،2121 ،در
دست نشر به صورت مقاله].

سخنرانی علمی:
 )1ایراد سخنرانی «بایستههای روشنفکری حوزوی در دهه چهارم انقالب اسالمی» در همایش روحانیت و انقالب
اسالمی.قم .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 12 .اسفند .1981

شغل علمی داخل کشور:
 )1عضو هیات تحریریه فصلنامه  ،Islamic Political Scienceتاکنون.1911 -
 )2عضو کمیته علمی «کنگره جهانی جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسالم» ،بیت آیه اهلل العظمی
مکارم شیرازی و آیه اهلل العظمی سبحانی ،قم.1919 ،
 )9عضو کمیته علمی همایش «دانش سیاسی» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم.1911 ،
 )4عضو کمیته علمی همایش «روحانیت و انقالب اسالمی» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم.1981 ،
 )5عضو کمیته علمی همایش «سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم،
.1987
 )1عضو گروه فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسالمی ،تاکنون.1912 -
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 )7عضو هیات علمی گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،تاکنون.1915 -
 )8عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1981-15 ،
 )1مدیر گروه روش شناسی سیاسی انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم ،تاکنون.1987-
 )11پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1971-81 ،
 )11مدیر گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و اندیشه اسالمی.1971-81 ،
 )12عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) ،سال تحصیلی .1978-71
 )19عضو کمیته علمی همایش «انقالب اسالمی و ریشههای آن» ،نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،قم.1974 ،

شغل علمی خارج کشور:
1) Chair in the symposium on “Islam and Democracy ”organized by the Consulate of
Iran, Istambul and the Middle East Institute, Sakarya University, Sakarya, Turkey.
November, 72, 7102.

برنامه علمی:
1) Program of Association of European Election Official (AEEO), 21Sep. - 7Oct. 2111,
Brazil.
2) “Developing Accurate Voter Lists”, 11th Annual Conference of the Association of
European Election Official, Sep. 7- 19, 2111, Tbilisi, Georgia.

کرسی علمی:
 )1کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی با عنوان «تفکر روشنفکران عصر قاجار و امکان گذار از نظریه حکومت به
دولت» .دانشگاه مفید( .1917/9/21 .ناقد)
 )2کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی با عنوان «درآمدی بر تفسیر سیاسی قرآن کریم» ،انجمن مطالعات سیاسی و
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی( .1915 ،ناقد)
 )9کرسی ترویجی با عنوان «انقالب اسالمی و نبرد نمادها» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی( .1915 ،ناقد)
 )4کرسی ترویجی با عنوان «عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1915 ،
(ارایه دهنده)
 )5کرسی ترویجی با عنوان «انتخابات از نگاه فقه» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی( .1915 ،ناقد)
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برگزاری کارگاه علمی:
« )1پاراگراف نویسی و آیین نگارش مقدماتی» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 1915/11/5 ،تا 98 ،1911/5/24
ساعت.
« )2صورت بندی مطالعات زنان در جهان اسالم و ایران« ،موسسه مطالعات و تحقیقات فتوح اندیشه5 ،1915/11/2 ،
ساعت.
« )9آشنایی با شیوههای استفاده از شواهد (بازنویسی ،تلخیص ،شیوه تخصص نقل قول)» ،مدرسه معصومیه 29 ،آبان ماه
 9 ،1914ساعت.
« )4مقاالت نویسی علمی» ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،بهمن ماه 8 ،ساعت.
« )5روششناسی نگرشهای جدید» ،انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم 15 ،11/2/19 ،ساعت .
 « )1روششناسی تفهمی» ،انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم 15 ،81/1/25 ،ساعت.
« )7روششناسی تجربی» ،انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم 15 ،11/4/21 ،ساعت.
« )8جریانشناسی مطالعات زنان در جهان اسالم» ،مرکز مطالعات زنان حوزه علمیه قم ( 4دوره در تهران ،قم و اصفهان)،
1987-1981

نشست علمی:
« )1مردم ساالری دینی» ،معهد المعارف الحکمیه -فرع قم 17 ،بهمن  ،1918خبرگزاری رسمی حوزه (آخرین
بازنگری )1911/9/15
« )2کنش اجتماعی از مردم تا ملت» ،مجمع عالی حکمت اسالمی.1918/11/11 ،
گزارشی -از -نشست -مردم -ساالری -دینی -در -معهد>https://hawzehnews.com/news/885571/ -
>المعارف -الحکمیه -قم
 « )9بحران علوم سیاسی :نقد و بررسی کتاب احیای علوم سیاسی نوشته دکتر حسین بشیریه» ،روزنامه فرهیختگان،
شماره  ،2717چهارشنبه  8اسفند  ،1917صص .14-15
 « )4بررسی سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با توجه به ابالغ سند از سوی مقام معظم رهبری» ،مجمع عالی
حکمت اسالمی<hekmateislami.com/?p=4788> .1917/7/18 ،
« )5خوانشی از رابطه زبانشناسانه حکمت متعالیه و علم سیاست» ،مجمع عالی حکمت اسالمی.1911/1/22 ،
><hekmateislami.com/?p=1414
« )1پاردایمهای علم سیاست ( ،)2مجمع عالی حکمت اسالمی1915/11/21 ،
><hekmateislami.com/?page_id=11851511112455851-4dd4152e-dc41
« )7پارادایمهای علم سیاست ( ،»)1مجمع عالی حکمت اسالمی.1915/11/15 ،
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><hekmateislami.com/?page_id=11851511112455851-4dd4152e-dc41
« )8چیستی فلسفه سیاسی» ،مجمع عالی حکمت اسالمی.1919/1/91 ،
> <hekmateislami.com/?page_id=11851511112441484-c1e81f.9e52
« )1نظریه عقالنیت در حکمت مدنی» ،مجمع عالی حکمت اسالمی.1919/9/25 ،
> <hekmateislami.com/?page_id=11851511112441484-c1e81f.9e52
 « )11تاملی انتقادی در باب مفهوم فلسفه مضاف :مطالعه موردی در نسبت بین فلسفه سیاسی ،علم سیاست و فلسفه
خاص» ،مجمع عالی حکمت اسالمی.1912/1/11 ،
><hekmateislami.com/?page_id=11851511112441919-511f1b7a-bfaf
« )11بزرگترین حکیم متعالی خداوند است» .پایگاه خبری ،تحلیلی اهل البیت علیهم السالم (ابنا) .مصاحبه کننده رضا
لکزایی( .1981 .آخرین بازنگری  4مهر )1911
« )12فمنیسم و اعتزال نو» ،جل سه هم اندیشی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه خواهران قم.1911/9/21 ،
« )12نقد و بررسی کتاب روششناسی علوم سیاسی» .در نامه سیاست ،نشریه خبری -اطالع رسانی انجمن مطالعات
سیاسی حوزه علمیه قم ،شمارههای  5و  ،1بهمن  -87اردیبهشت  ،1988ص .21
« )19دالیل نحیف بودن فلسفه سیاسی در تمدن اسالمی» .در نامه سیاست ،نشریه خبری -اطالع رسانی انجمن
مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم ،شمارههای  5و  ،1بهمن  -87اردیبهشت  ،1988ص .11
« )14مسایل جدید فلسفه سیاسی معاصر در گفتگو با دکتر معینی علمداری» .مصاحبهکننده محمد پزشکی و احمد
بستانی ،در دانش سیاسی( .1981 .آخرین بازنمایی  5مهر )1911
<http://pezeshki.blogfa.com/8112.aspx>.
« )15چیستی فلسفة سیاسی در حوزة تمدن اسالمی» .مصاحبه کننده محمد اهللخواه .در روزنامة رسالت ،سه شنبه 1
مرداد ،1989 ،ص .7

شرکت در کارگاه علمی:
 »Giving Lecture« )1پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 11 ،1917/12/22 -1918/2/12 ،ساعت.
« )2الگوی کالن تحلیل اندیشه سیاسی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 5 ،1917/12/1 ،ساعت.
 ،»Academic Writing in English« )9پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی21 ،1971/7/1-1971/1/12 ،
ساعت.
« )4جویشگر علمی علم نت» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 9 ،1917/7/11 ،ساعت.
« )5مبانی و الزامات مساله محوری» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 1911/2/18 ،و  8 ،1911/2/25ساعت.

19

 « )1شیوه رتبه بندی مراکز پژوهشی توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  ،ISCپژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی 2 ،1911/7/11 ،ساعت.
 ،»Academic Writing in English« )7پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.1912 ،
 )8ویرایش و نگارش ادبی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،از  11/9/29تا  18 ،11/4/1ساعت.
« )1مدیریت اطالعات علمی» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 5 ،11/1/28 ،ساعت.
« )11روش خوانش متون فلسفه سیاسی کالسیک یونان» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،از  11/7/21الی ،11/1/11
 11ساعت.
« )11اندیشه شناسی سیاسی» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 12 ،11/2/29 -88/12/11 ،ساعت.
« )12اندیشه سیاسی در ایران معاصر» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 8 ،81/2/11 -88/12/15 ،ساعت.
« )19فقه مشروطه» ،انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم 41 ،1988 ،ساعت.
« )14منابع فقه سیاسی مشروطه» ،انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم ،411988 ،ساعت.
« )15نسبت دین و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی11 ،87/1/19 -87/1/5 ،
ساعت.
« )11جنگ و صلح از منظر فلسفه سیاسی معاصر» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،بهمن -81فروردین .87
« )17اصول و روش نگارش علمی» ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 24 ،85/1/22 -85/1/11 ،ساعت.

داوری اثر علمی:
 )1جشنواره کتاب سال حوزه
 )2پژوهشگاه علوم و اندیشه سیاسی
 )9پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسالمی
 )4مرکز مطالعات زنان حوزه علمیه قم
 )5فصلنامه حکمت اسالمی
 )1فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بین المللی
 )7فصلنامه علوم سیاسی
 )8فصلنامه سیاست متعالیه
 )1فصلنامه مطالعات راهبردی زنان
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تارنما:
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 )1صفحه شخصی من در علم نت
 )2صفحه شخصی من در researchgate

https://researchgate.net/profile/Mohammad_Pezezhgi2
 )9کانال من در تلگرام
@mohammadpezeshgi
 )4صفحه شخصی من در اسکوالر گوگل
http://Scholar.Google.sk/citations?user=VLfuO91AAAJ&hl=sk
 )5صفحه شخصی من در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
http://rm.isca.ac.ir/fa/scholarmainpage.html?userid=2158
 )1صفحه شخصی من در آکادمیا به نشانی
http://isca.academia.edu/MohammadPezeshki
http://independnet.academia.edu/MohammadPezeshki
 )7صفحه شخصی من در LinkedIn
http://ir.linkedin.com/pub/mohammad-pezeshgi-phd/91/9b1/212
 )8صفحه شخصی من در پایگاه اندیشهوران به نشانی
http://mpezeshki.andishvaran.com/fa/ScholarMainpage.html.
 )1وبالگ دانش سیاسی به نشانی http://pezeshki.blogfa.com
 )11صفحه شخصی من در > Facebook
11) <https://facebook.com/mohammad-pezeshgi-971111255788521
)12

تدریس:
الف -عناوین درس:
 )1روش شناسی در علوم سیاسی (دکترا)
 )2آیین نگارش دانشگاهی (( )1کارشناسی ارشد)
 )9آیین نگارش دانشگاهی (( )2کارشناسی ارشد)
 )4تبیین اندیشه سیاسی (کارشناسی ارشد)
 )5جریان شناسی مطالعات زنان در جهان اسالم (سطح )9
 )1روش تحقیق در روابط بین الملل(کارشناسی ارشد)
 )7روش شناسی سیاسی (کارشناسی ارشد)
 )8سمینار افکار سیاسی غرب از نیمه دوم قرن نوزده (کارشناسی ارشد)
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 )1شناخت اندیشههای سیاسی (کارشناسی ارشد)
 )11کاربرد نظریههای سیاسی در قرن بیستم (کارشناسی ارشد)
 )11مبانی نظری اندیشه سیاسی غرب (کارشناسی ارشد)
 )12انقالب اسالمی و ریشههای آن (کارشناسی)
 )19تاریخ اسالم (کارشناسی)
 )14جامعه شناسی سیاسی (کارشناسی)
 )15روش تحقیق در علوم سیاسی ،الف (کارشناسی)
 )11روش تحقیق در علوم سیاسی ،ب (کارشناسی)
 )17نظامهای سیاسی مقایسهای (کارشناسی)
 )18مبانی جامعهشناسی (کارشناسی)
 )11مبانی علم سیاست (کارشناسی)
ب -مراکز علمی( :به ترتیبت حروف الفبا)
 )1جامعه الزهراء (س)
 )2جامعه المصطفی العالمیه
 )9دانشگاه آزاد اسالمی (تهران جنوب)
 )4دانشگاه آزاد اسالمی (قم)
 )5دانشگاه باقرالعلوم (ع)
 )1دانشگاه تهران
 )7دانشگاه شهید چمران
 )8دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 )1دانشگاه علوم پزشکی تهران
 )11دانشگاه مفید
 )11مدرسه معصومیه
 )12مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری
 )19مرکز مطالعات زنان حوزه علمیه خواهران قم
 )14موسسه آل یاسین

جایزه و افتخار:
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 )1لوح تقدیر ،جایزه و تندیس«اولین همایش تکریم و تجلیل از نخبگان و سرآمدان استان قم» ،بنیاد نخبگان استان
قم.1914 ،
 )2لوح تقدیر ،جایزه و تندیس به مناسبت «پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی» .1914
 )9جایزه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای نگارش و چاپ دوم کتاب «روششناسی در مطالعات سیاسی
اسالم».1981 ،
 )4لوح تقدیر و جایزه از شانزدهمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی برای نگارش کتاب «صورتبندی مطالعات
زنان در جهان اسالم» ،جهاد دانشگاهی ،آبان ماه.1988 ،
 )5تندیس ،لوح تقدیر و جوایز از نخستین جشنوارة تجلیل از مولفان کتابهای درسی و کمک درسی معارف
اسالمی ،برای نگارش کتاب «انقالب اسالمی چرایی و چگونگی رخداد آن» ،دانشگاه معارف اسالمی وابسته به
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،دی ماه.1987 ،
 )1تندیس از دورة اولِ دو ساالنة پژوهش برتر حکومت اسالمی ( ،)1984 -1985برای کتاب «چیستی فلسفة سیاسی
در حوزة تمدن اسالمی»  ،مرکز تحقیقات حکومت اسالمی وابسته به دبیرخانة مجلس خبرگان رهبری.1985 ،
 )7جایزه و لوح تقدیر هشتمین دورة جشنوارة دینپژوهان کشور ،برای کتاب « روششناسی در اندیشة سیاسی
کالسیک اسالمی» ،زمستان.1985 ،
 )8تندیس و جایزه نخستین همایش ت جلیل از نخبگان دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،پاییز،
.1985
 )1لوح تقدیر نخستین کنگرة ملی علوم انسانی :وضعیت امروز ،چشم انداز فردا ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی ،اسفند.1985 ،
 )11لوح تقدیر و تندیس کنگرة بین المللی عالمه سید عبدالحسین شرف الدین ،پاییز.1989 ،
 )11لوح تقدیر ،تندیس و جایزة پنجمین دورة دین پژوهان کشور وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،برای
کتاب «چیستی فلسفة سیاسی در حوزة تمدن اسالمی».1982 ،
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