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.5

الزامات و شاخصهای تمدن در اندیشه امام موسی صدر ،در مجموعه مقاالت هفته تمدن اسالمی ،جلد سوم ،تهران،

.5713
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نقد و بررسی گروه تروریستی جنداهلل (مشترک با رضا لکزایی) ،در :مجموعه مقاالت کنگره بین المللی خطر

جریانهای تکفیری ،قم.5717 ،
.7

وجوه نهادگرایانه اندیشه و عمل شهید بهشتی ،در :نگاهی دوباره :بازخوانی اندیشههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی

شهید آیت اهلل بهشتی ،مجموعه مقاالت نخستین همایش نگاهی دوباره به آثار و اندیشههای آیت اهلل شهید بهشتی ،قم ،دانشگاه
مفید.5712 ،
.4

قدرت در فلسفه سیاسی صدرالمتألهین ،در :فلسفه :نظر و عمل :مجموعه مقاالت همایش بین المللی بزرگداشت روز

جهانی فلسفه ،به کوشش شهین اعوانی ،تهران ،مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.5715 ،
.1

مسأله صدر ا در کسر اصنام الجاهلیه ،در :سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه ،جلد چهارم (مجموعه مقاالت) ،به

اهتمام :شریف لکزایی ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.5711 ،
.3

تکوین حکمت متعالیه از صدرالمتألهین تا امام خمینی ،در :سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه ،جلد دوم

(مجموعه مقاالت) ،به اهتمام :شریف لکزایی ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.5731 ،
.3

آسیب شناسی آزاداندیشی در حوزههای علمی شیعی ،در :روحانیت و انقالب اسالمی ،به کوشش :عبدالوهاب فراتی،

قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.5731 ،
.3

به سوی حکمت سیاسی متعالیه ،در :سیاس ت متعالیه از منظر حکمت متعالیه ،جلد اول (مجموعه مقاالت) ،به

اهتمام :شریف لکزایی ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.5733 ،
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اهتمام :شریف لکزایی ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.5733 ،
.51

الزامات گفت و شنود با تأکید بر اندیشه عالمه شرف الدین و امام موسی صدر ،در :اندیشه سیاسی شرف الدین ،به

کوشش :محمد پزشکی ،قم ،بوستان کتاب.5733 ،
.55

آیت اهلل مطهری ،مسؤولیت اجتماعی و نظارت عمومی ،مجموعه مقاالت جشنواره حکمت مطهر ،تهران ،معاونت

فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.5733 ،
.52

آزادی و تربیت :تأملی در آرای شهید بهشتی ،در :شناخت اندیشههای اجتماعی شهید آیت اهلل دکتر سید محمد

حسینی بهشتی ،به کوشش صدیقه قاسمی ،تهران ،نشر بقعه.5733 ،
.57

روش شناسی فهم مسأله آزادی در اندیشه سیاسی مسلمانان ،در :روش شناسی در مطالعات سیاسی اسالم ،علی اکبر

علیخانی و همکاران ،تهران ،دانشگاه امام صادق(ع).5733 ،
.54

آزادی و مشارکت سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی ،در :همبستگی ملی و مشارکت عمومی از دیدگاه امام

خمینی ،تهران ،مؤسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی).5733 ،
.51

انسجام اسالمی در اندیشه و عمل سیاسی امام موسی صدر ،مجموعه مقاالت همایش ملی همگرایی و واگرایی در

جهان اسالم ،سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان.5733 ،
.53

تصویر اختیار ،آزادی و کرامت انسان در آیینه ذهن امام خمینی ،گروهی از نویسندگان ،تهران ،مؤسسه چاپ و نشر

عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی).5733 ،
.53

مردم ساالری و حقوق اقلیت ها در نظریه سیاسی امام خمینی ،در :مردم ساالری دینی ،جلد سوم (لوازم و پیامدها)،

به کوشش :کاظم قاضیزاده ،تهران ،مؤسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی).5731 ،
مناسبات آزادی و دانش ،در :درآمدی بر آزاداندیشی و نظریه پردازی در علوم دینی ،دفتـر دوم (مجموعـه مقـاالت)،
.53
تهیه و تنظیم :دبیرخانه نهضت آزاداندیشی قم ،دبیرخانه نهضت آزاداندیشی و تولید علم.5734 ،
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تکمیلی دانشگاهها و مراکز علمی تدریس کرده و در برخی از همایشها به ارایه مقاله و سخنرانی پرداخته است .از وی کتابهـای
درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسـی صـدر ( ،)5713امـام خمینـی و مسـأله آزادی ( ،)5713فلسـفه سیاسـی صـدرالمتألهین
( ،)5711آزادی و دانش ( ،)5731سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (چهار جلد مجموعه مقاالت و چهار جلد نشسـتهـا و
گفتگوها  ،)5713 – 5733آزادی سیاسی در اندیشه آیت اهلل مطهری و آیت اهلل بهشتی ( ،)5732توزیع و مهـار قـدرت در نظریـه
والیت فقیه ( )5731و بررسی تطبیقی نظریه های والیت فقیه ( )5731منتشر شده است .همچنین نوشتههای دیگـری در انتظـار
نشر دارد از جمله :حکمت سیاسی متعالیه ،نظریه تمدن امام موسی صدر ،مناسبات فرد و دولت در نظریـه والیـت فقیـه ،اندیشـه
سیاسی استاد مطهری  ،اندیشه سیاسی شهید بهشتی ،از شهر پیامبر تا شهر خدا (خاطرات دو سفر به حج عمره) .تا کنون نشانها
و رتبههای متعدد علمی کشوری دریافت داشته از جمله :برگزیده کتاب سال حوزه برای رساله دکتری علوم سیاسی ( ،)5712رتبه
نخست پنجمین دوره جشنواره طریق جاوید برای پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی ( ،)5734برگزیده کنگره دین پژوهـان
کشور برای پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی ( ،)5732رتبه دوم دهمین جشنواره مطبوعات در بخـش نشـریات سراسـری
( ) 5732رتبه دوم دوازدهمین جشنواره مطبوعات در بخش نشریات سراسری ( ،)5734برگزیده همـایش جهـانی حکمـت مطهـر
( ،)5737رتبه سوم کشوری نهمین مجمع دانشحویان و طالب ممتاز و بسیحی ( ،)5731رتبه نخست آزمون کارشناسی ارشد علوم
سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ( ،)5731رتبه سوم مقاله نویسی به مناسبت یک صدمین سال تولد امام خمینی از نهـاد رهبـری در
دانشگاهها ( ) 5733و  . ...با دو زبان عربی و انگلیسی آشنا است .گرایش مطالعاتی و تحصیلی نامبرده افزون بر دروس متعارف حوزه
علمیه تا سطح خارج فقه و اصول و رشته علوم سیاسی تا مقطع دکتری ،اندیشه سیاسـی و فلسـفه سیاسـی اسـت .از بهـار 5717
مدیریت گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی را برعهده دارد و در دی ماه  5711به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا
یافت.

رزومه شریف لکزایی  /مهر 5 / 7931

