بسمه تعالی
احمدرضا يزدانی مقدم
رتبه علمی :دانشیار
سمت :عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی؛ پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی؛ گروه
فلسفه سیاسی
تحصیالت:
 حوزوی :خارج فقه و اصول دانشگاهی :دکتری تخصصی علوم سیاسیتحصیالت حوزوی:
از  6611تا  6631از دروس خارج حضرات آیات :منتظری ،موسوی اردبیلی ،مکارم شیرازی ،صانعی ،علوی گرگانی،
فاضل لنکرانی ،جوادی آملی ،خرازی استفاده کردم.
تحصیالت دانشگاهی:
کارشناسی حقوق
کارشناسی ارشد علوم سیاسی ،گرایش اندیشه سیاسی
دکتری علوم سیاسی ،گرایش مسایل ایران

عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد :ادراکات اعتباری و اندیشه اجتماعی سیاسی عالمه طباطبایی
عنوان رساله دکتری :فلسفه سیاسی عالمه طباطبایی و ایران معاصر
حوزه مطالعاتی :فلسفه سیاسی و جامعهشناسی سیاسی
آثار:
الف) کتاب:
از دین دنیوی تا آستان قدرت ،پژوهشهای اسالمی صدا و سیما.6636 ،
انسانشناسی و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی هابز و عالمه طباطبایی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.6636 ،
جایگاه وحی در فلسفه سیاسی از منظر فارابی ،ابن سینا ،شیخ اشراق ،خواجه نصیرالدین طوسی و صدرالمتألهین؛
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.6631 ،
درآمدی بر ادراکات اعتباری و فلسفه سیاسی عالمه طباطبایی؛ نگاه معاصر.6633 ،
ب) مقاالت:
«طبقهبندی جریانشناسیهای سیاسی ایران» ،معارف ،ویژه دهه فجر.6631 ،
«ادراکات اعتباری ،مصلحت و سکوالریزاسیون» ،فرهنگ اندیشه ،ش .6631 ،66
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«سکوالریسم و سکوالریزاسیون» ،علوم سیاسی ،ش  ،63زمستان .6631
«مبانی نظری سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص)» ،علوم سیاسی ،ش  ،61پائیز .6631
«مبانی نظری سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص)» ،مجموعه مقاالت همایش سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص) ،پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسالمی.6631 ،
«حرکت جوهری و ادراکات اعتباری با نگاه به اندیشه فلسفی  -سیاسی عالمه طباطبایی» ،دانشگاه اسالمی ،ش ،63
پائیز .6631
«حرکت جوهری و ادراکات اعتباری» ،مجموعه مقاالت سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه ،جلد اول ،پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسالمی.6633 ،
«مردمساالری دینی در پرتو نظریه ادراکات اعتباری عالمه طباطبایی» ،حکومت اسالمی ،ش .6633 ،16
«بررسی مقایسه ای حکومت و مصلحت  -در اندیشه امام خمینی و عالمه طباطبایی» ،مطالعات انقالب اسالمی ،ش
.6633 ،61
«مردمساالری دینی از منظر عالمه طباطبایی» ،مجموعه مقاالت سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه ،جلد دوم،
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.6633 ،
«فرهنگ در اندیشه عالمه طباطبایی» ،مجموعه مقاالت سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه ،جلد دوم ،پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسالمی.6633 ،
«حسن وقبح و عدالت اجتماعی در اندیشه عالمه طباطبایی» ،علوم سیاسی ،ش .6633 ،11
«بررسی تطبیقی اعتباریات در رساله های منطقی عالمه طباطبایی» ،آیین حکمت ،ش .6633 ،1
«نظر و عمل در فلسفه سیاسی فارابی» ،ارایه شده به همایش روز جهانی فلسفه.6633 ،
«فلسفه سیاسی فارابی» ،خردنامه همشهری ،ش .6633 ،11
«فلسفه سیاسی عالمه طباطبایی» ،ارایه شده به همایش عالمه طباطبایی فیلسوف علوم انسانی.6631 ،
«فلسفه سیاسی عالمه طباطبایی» ،عالمه طباطبایی فیلسوف علوم انسانی ،جلد دوم.6631،
«مبانی نظری روش تفسیری عالمه طباطبایی» ،ارایه شده به همایش مبانی نظری و روش تفسیری عالمه طباطبایی ،بهار
.6636
«آزادی از منظر فلسفه سیاسی عالمه طباطبایی» ،خردنامه همشهری ،ش .6636 ،616
«عقل و وحی در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی» ،سیاست متعالیه ،ش  ،3پاییز .6633
«اعتباریات اجتماعی؛ یک تفسیر رئالیستی» ،معرفت فرهنگی اجتماعی ،ش  ،63بهار .6636
«امام مشروطه خواه دهه چهل است؛ مداقهای در فقه سیاسی معاصر با تأکید بر اندیشه حکومت اسالمی» مهرنامه ،ش
.6636 ،63
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«تطوّر اندیشه سیاسی صدرالمتالهین؛ تحلیل مقایسهای اندیشه سیاسی صدرالمتالهین در «المبدا و المعاد» و «الشواهد
الربوبیه»» ،سیاست متعالیه ،ش  ،66زمستان .6631
«مبانی انسان شناسی نظریه اعتباریات» ،علوم انسانی اسالمی صدرا ،ش .6631 ،63
«جایگاه تحلیل گفتمان در بررسی اندیشه انقالب اسالمی (مقایسه با چارچوب تحلیلی ایدئولوژی)»( ،مشترک) دو
فصلنامه جامعه شناسی تاریخی ،سال هشتم ،شماره  ،6بهار و تابستان .6631
«عالمه طباطبایی و پرسش سکوالریزاسیون» ،اسالم و مطالعات اجتماعی ،ش  ،61زمستان .6631
«کاربرد و توجیه «نظریه ادراکات اعتباری» در تفسیر المیزان یک تحلیل مقایسهای» ،حکمت اسالمی ،ش  ،63بهار
.6631
«فلسفه سیاسی از منظر فارابی و ابن سینا» ،سیاستنامه مفید ،ش .6631 ،6
«فرمانروایی سیاسی از منظر عالمه طباطبایی» ،سیاستنامه مفید ،سال دوم ،پاییز و زمستان .6631
«امکانات تفکر فلسفی در تحلیل آورده های وحیانی» ،کنگره «نقش تفکر فلسفی در گفتگوهای فرهنگی
اسالمی ایران و عرب»؛ بیت الحکمه بغداد .3163
«نقش فیلسوفان سیاسی شیعه در تولید گزاره های دانش سیاسی» ،مجموعه مقاالت کنگره بینالمللی نقش
شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمی قم .6631
«نظریههای وحی در فلسفه سیاسی فارابی» ،سیاست متعالیه ،شماره  ،33پاییز .6631
«نقش اندیشه عالمه طباطبایی در تکوین مفهوم «جمهوری اسالمی»»( ،مشترک) پژوهشنامه متین ،زمستان
.6631
«عدالت اجتماعی و دولت از منظر فلسفه سیاسی عالمه طباطبایی» ،کنگره علوم انسانی اسالمی ،پنجمین
نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسالمی با رویکرد علوم سیاسی اسالمی؛ مشهد ،خرداد .6633
«نظریه ادراکات اعتباری و فلسفه سیاسی عالمه طباطبایی»؛ نشست تخصصی «تبیین نظریه اعتباریات عالمه
طباطبایی و تداوم آن در علوم انسانی اسالمی»؛ شهریور  ،6633قم.
«کارگزار/ساختار (مالحظاتی درباره اخالق سیاسی در اندیشه سیاسی اسالم)» ،شماره سوم ،بهار .6633
«فلسفه سیاسی فارابی و جمهوری اسالمی» ،اندیشه دینی معاصر :رویکردها و چالشها (دفتر دوم).6633 ،
همايش های بین المللی:
اسالم و دمکراسی ساکاریا « :3161دمکراسی دینی از منظر عالمه طباطبایی»
کنگره «نقش تفکر فلسفی در گفتگوهای فرهنگی اسالمی ایران و عرب»؛ بیت الحکمه بغداد :3163
«امکانات تفکر فلسفی در تحلیل آورده های وحیانی»
کنگره بینالمللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمی؛ قم « :6631نقش فیلسوفان سیاسی شیعه
در تولید گزاره های دانش سیاسی»
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کرسی های نظريه پردازی:
ملت و دولت در اندیشه امام خمینی (ره) – بهمن 6631
نظریههای وحی در فلسفه سیاسی فارابی – خرداد 6631
نظریههای وحی در فلسفه سیاسی شیخ اشراق -بهمن 6631
نظریههای وحی در فلسفه سیاسی ابن سینا – شهریور 6631
تحلیل و بررسی نظریه عدالت عالمه طباطبایی – آبان 6631
نظریه آئینگی وحی الهی -اسفند 6631
نظریه وحی در فلسفه سیاسی صدرالمتألهین -دی .6633
جوايز علمی:
الف) پایاننامه ارشد با عنوان ادراکات اعتباری و اندیشه اجتماعی سیاسی عالمه طباطبایی:
پژوهش برتر در عرصه دینپژوهی ،دبیرخانه دین پژوهان.6631 ،
پژوهش تشویقی در عرصه فرهنگ ،وزارت ارشاد اسالمی.6631 ،
پژوهش برتر ،دانشگاه باقرالعلوم (ع).6631 ،
پایاننامه برتر ،دانشگاه باقرالعلوم (ع).6631 ،
اثر برگزیده ،دوساالنه کتاب حکومت اسالمی.6631 ،
ب) از دین دنیوی تا آستان قدرت:
اثر شایسته تشویق ،دوساالنه کتاب حکومت اسالمی.6631 ،
ج) پایاننامه دکتری با عنوان فلسفه سیاسی عالمه طباطبایی و ایران معاصر:
اثر شایسته تشویق ،کتاب سال حوزه علمیه قم.6636 ،

د) انسانشناسی و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی هابز و عالمه طباطبایی:
اثر شایسته تشویق ،جشنواره بین المللی امام خمینی.6633 ،
ه) جایگاه وحی در فلسفه سیاسی از منظر فارابی ،ابن سینا ،شیخ اشراق ،خواجه نصیرالدین طوسی و صدرالمتألهین:
اثر برگزیده کتاب سال حوزه علمیه قم.6631 ،
و) «نقش فیلسوفان سیاسی شیعه در تولید گزاره های دانش سیاسی»:
مقاله برگزیده کنگره بینالمللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمی؛ .6631
تدريس:
تدریس دروس حوزوی
تدریس در مراکز و مؤسسات حوزوی و دانشگاهی
برخی سوابق علمی و اجرايی:
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عضو شورای عالی پژوهش ،مرکز تحقیقات حکومت اسالمی 6631 ،و .6631
مدیر گروه فلسفه سیاسی ،پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی ،از  6631تا .6636
رئیس هیئت مدیره انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم 6633 ،تا .6631
رئیس گروه حقوق و علوم سیاسی «کتاب سال حوزه» 6636 ،تا .6631
عضو هیئت مدیره دوم و سوم و پنجم و ششم و هفتم انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم 6631 ،تا  6631و
 6633تا .6633
مدیر گروه مطالعاتی «حوزه علمیه و دانش سیاسی» در انجمن مطالعات سیاسی ،از سال  6631تا .6631
عضو گروه فلسفه سیاسی ،مجمع عالی حکمت اسالمی ،از سال  6633تا کنون.
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