سوابق علمی ،پژوهشی و اجرایی

حسن رمضانی

هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
 .1مشخصات فردی

عکس

نام خانوادگي :رمضانی کوشک

نام :حسن

نام پدر :غلامرضا

تاريخ تولد1331 / 9 / 1 :

استان محل تولد :خراسان رضوی

شهر محل تولد :مشهد

وضعیت تأهل :متأهل

مرتبه علمي :استادیار

پايه5 :

ايمیل شخصيh.ramazani89@gmail.com :

ايمیل سازمانيh.ramezani@isca.ac.ir:

سايت شخصي:

آشنايي به زبان های خارجي

میزان تسلط

زبان
عربی
انگليسی

-

غيره

 .2سوابق تحصیلی
 .2.1تحصیلات
مقطع
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
حوزوی

رشته و گرايش تحصیلي
فلسفه ،عرفان ،تفسير ،فقه و اصول

محل اخذ
ایران  -حوزه علميه قم

سال اخذ
 – 1353ادامه دارد

 .2.2پایاننامهها
مقطع تحصیلي
کارشناسی ارشد/سطح3
دکتری  /سطح 4

سال دفاع
-

عنوان پايان نامه
1

نام استاد راهنما
-

 .3سوابق آموزشی
 .3.1سابقه ارائه خدمات آموزشی (تدریس)
سمت
موسسه محل تدريس
تدریس
حوزه علميه قم
تدریس
حوزه علميه قم
تدریس
حوزه علميه قم
تدریس
حوزه علميه قم
تدریس
حوزه علميه قم
تدریس
حوزه علميه قم
تدریس
حوزه علميه قم
تدریس
حوزه علميه قم
تدریس
حوزه علميه قم
حوزه علميه قم

تدریس

حوزه علميه قم
حوزه علميه قم
حوزه علميه قم
حوزه علميه قم
حوزه علميه قم

تدریس
تدریس
تدریس
تدریس
تدریس
تدریس مقطع
دکتری در نيمسال
اول و دوم
تدریس  111جلسه
تدریس در مقطع
دکتری
تدریس  99جلسه
تدریس
تدریس
تدریس نيمسال دوم
تدریس نيمسال دوم
تدریس نيمسال اول
(استاد مدعو)

دانشگاه ادیان و مذاهب
حوزه علميه قم
دانشگاه ادیان و مذاهب
حوزه علميه قم
حوزه علميه قم
حوزه علميه قم
دانشگاه ادیان و مذاهب
دانشگاه ادیان و مذاهب
دانشگاه ادیان و مذاهب

مغنی اللبيب
المنطق
بدایه الحکمه و نهایه الحکمه (دست کم دو دوره)
شرح الاشارات و التنبيهات (چندین دوره کامل)
الهيات شفاء
برهان شفاء
الشواهد الربوبيه
الحکمه المتعاليه فی الاسفار العقليه الاربعه (یک دوره کامل)
تهميد القواعد ابن ترکه (چهار دوره کامل)
شرح فصول الحکم (سه دوره کامل ،دوره چهارم آغاز شده
است)
مصباح الانس شرح مفتاح الغيب (دوره کامل)
تشریح الافلاک (سه دوره کامل)
شرح چغمينی (دوره کامل)
مقاله اولای اصول اقليدس (دو دوره)
شرح و بررسی مثنوی معنوی

از تاريخ
1394
-

تا تاريخ
1395
-

عنوان درس

-

-

1334

ادامه دارد

مبانی عرفان نظری در اسلام

1394

1394

فصول الحکم

1395

1391

عرفان عملی و روشهای سير و سلوک

1393

1395

درس نصوص
منتهی المدارک
شرح اسماء حسنا
عرفان عملی 1
عرفان عملی 2

1395
1391
1391
1391
1391

1391
ادامه دارد
ادامه دارد
1399
1399

وجودشناسی عرفانی

1391

1399

2

 .4سوابق پژوهشی
 .4.1کتب منتشر شده
نام کتاب

تاريخ انتشار

مروری بر آثار و تأليفات استاد
علامه حسن زاده

1393

تصحيح و تعليقه بر تمهيد القواعد

1332و1391

گام نخستين

1394

ریاضت در عرف عرفان

1339

عرفان علامه طباطبایی

1393

دایره المعارف قرآن کریم (گروهی
جلدهای )13 ،9 ،9 ،5 ،2

1335

همکار

نوع کار
تأليف (کتابشناسی)

-

تأليف (عرفان نظری)

-

تأليف (اخلاق)

-

تأليف (عرفان عملی)
تأليف (عرفان نظری و عملی)

تأليف (گروهی) در گروه
دایرهالمعارفهای قرآن کریم

-

-

محل نشر

تیراژ

ناشر

قیمت

نوبت چاپ:
انتشارات قيام
قم  -ایران
دوم
لبنان – بيروت انتشارات ام نوبت چاپ:
اول و دوم
و قم  -ایران القری
نوبت چاپ:
انتشارات
قم  -ایران
دوم
بوستان
انتشارات آیت چاپ نوبت
قم  -ایران
اول :
اشراق
انتشارت سبط نوبت چاپ:
قم  -ایران
اول
النبی
نوبت چاپ:
بوستان کتاب
سوم

قم

 .4.2مقالات منتشرشده در مجلات معتبر علمی پژوهشی ( ISIو)...
نويسنده
حسن رمضانی
حسن رمضانی
حسن رمضانی
حسن رمضانی
حسن رمضانی

عنوان مقاله
بررسی مسئله ظهور حقایق و بطلان شرایع
در عرفان اسلامی
قرب و درجات آن از منظر اهل معرفت
جبر و اختيار از منظر مولانا جلالالدین بلخی
بررسی و نقد نسبت های محمدرضا حکيمی
به فيلسوفان
مستحسنات عرفان بدعت هدایت یا بدعت
ضلالت

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

نام نشريه
حکمت اسلامی

1

-

-

1393

حکمت اسلامی
حکمت اسلامی

9
11

-

-

1394
1395

نقد و نظر

31

-

-

تابستان 1391

حکمت اسراء

29

-

-

1391

 .4.3مقالات منتشرشده در مجلات و نشریات معتبر علمی ترویجی
نويسنده

عنوان مقاله

نام نشريه

جلد

شماره صفحه سال چاپ

حسن رمضانی

توحيد

دایرهالمعارف قرآن کریم

9

-

-

1391

حسن رمضانی

اجتباء

دایرهالمعارف قرآن کریم

2

-

-

1335

حسن رمضانی

برهان

دایرهالمعارف قرآن کریم

5

1

-

1391

3

-

-

حسن رمضانی

جدل

دایرهالمعارف قرآن کریم

9

2

-

1391

حسن رمضانی

بانی السماء

دایرهالمعارف قرآن کریم

5

4

-

1391

حسن رمضانی

تشبيه و تنزیه

دایرهالمعارف قرآن کریم

9

-

-

1391

حسن رمضانی

تشبيه

دایرهالمعارف قرآن کریم

9

-

-

1333

حسن رمضانی

رب

دایرهالمعارف قرآن کریم

13

-

-

1394

حسن رمضانی

انشاء

دایرهالمعارف قرآن کریم

2

-

-

1335

حسن رمضانی

انسان کامل

دایرهالمعارف قرآن کریم

2

-

-

1335

حسن رمضانی

پيروی

دایرهالمعارف قرآن کریم

1

-

-

1331

 .4.4مقالات ارائه شده در همایشها و کنفرانسهای ملی و بینالمللی
عنوان مقاله

نويسنده

عنوان همايش

حسن رمضانی

خاتميت و نقش زمان و همایش نقش زمان و
مکان در اجتهاد
مکان در اجتهاد

حسن رمضانی

دور الفلسفه فی تواصل البشر
و المجتمعات و الحضارات

محل برگزاری

نحوه ارائه مقاله

-

1394

-

مؤسسه فکری علمی
بيت الحکمه شهر بغداد سخنرانی (ارائه بحث)
عراق

ارائه بحث

سال ارائه

2113/2/13
()1391

 .4.4طرحهای تحقیقاتی
عنوان طرح
عرفان در آیينۀ قرآن و
روایات (بخش عرفان
عملی)
عرفان در آیينۀ قرآن
(بخش عرفان نظری)
مروری بر آثار و تأليفات
استاد علامه حسن زاده
تصحيح و تعليقه بر
تمهيد القواعد
گام نخستين

مؤسسه محل پژوهش

تاريخ اتمام

وضعیت طرح

نوع فعالیت در طرح
مجری

پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1394-1393

جهت نشر ارسال گردیده
است)1399/1/13( .

مجری

پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

1399-1395

مجری

دفتر نهاد رهبری در دانشگاه تهران

1393-1392

مجری

شخصی

مجری

شخصی
شخصی

ریاضت در عرف عرفان
مجری

4

در دست تحقيق
()1399/3/1
چاپ شده است.

-1391
1332و1391
1394-1392

چاپ شده است.

1339-1339

چاپ شده است.

چاپ شده است.

عرفان علامه طباطبایی
دایره المعارف قرآن
کریم (گروهی جلدهای
)13 ،9 ،9 ،5 ،2

مجری

شخصی

1393-1391

چاپ شده است.

همکار

پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 -1331ادامه
دارد

چاپ شدهاند.

 .4.4پایاننامههای سرپرستیشده یا مشاوره شده
عنوان پاياننامه

دوره تحصیلي

محل انجام

سمت در

تاريخ دفاع از

ارائه پاياننامه

پاياننامه

پاياننامه

پاياننامه

جنبه های الهی و بشری علم انسان کامل در عرفان و
شریعت
تأثير اندیشه های کلامی در آثار ابن عربی
آثار حرکت جوهری در تکامل برزخی نفس ناظر به شبهات
آنها و پاسخگویی
تأثير حکمت مشاء بر حکمت اشراق در روش شناسی و
معرفت شناسی
چيستی جعل و حقيقت مجعول در مکتب ابن عربی
منزلت حضرت زهرا(س) از دیدگاه عرفاء و متصوفه

دکتری

-

راهنما

94/3/21

دکتری

-

راهنما

94/11/3

دکتری

-

داوری

94/1/22

کارشناسی ارشد

-

داوری

94/12/13

کارشناسی ارشد

-

داوری
راهنما

94/9/13
94/1/31
94/1/31

بُعد عرفانی پيشوایان معصوم(ع) با تکيه بر اصحاب سر

دکتری

-

داوری

تفسير اجتهادی سوره انسان (هل أتی) از دیدگاه فریقين
بررسی خاتم الاولياء از منظر ابن عربی ،قيصری و سيد
حيدر آملی
رابطۀ عمل و جزاء
نسبت دعا با قضا و قدر در اندیشۀ ابن عربی و مطابقت آن
با شریعت و عدم آن

مقطع 4

حوزه علميه قم

راهنما

1395/1/24

مقطع 4

حوزه علميه قم

مشاور

1395/9/29

مقطع 4

حوزه علميه قم

مشاور

1395/3/11

مقطع 4

حوزه علميه قم

مشاور

1395/11/1

مقطع 4

حوزه علميه قم

مشاور

حوزه علميه قم

داوری

1391/2/21

حوزه علميه قم

داوری

1391/3/2

حوزه علميه قم

داوری

1391/1/21

حوزه علميه قم

راهنما

1391/2/21

1395/11/23
ثبوت و سقوط تکاليف شرعی از منظر عرفان اسلامی

مقایسه تطبيقی آراء امام خمينی و علامه طباطبایی در مورد
انسان کامل و واسطه فيض
بررسی تنوع انسان به لحاظ اعمال ،صفات و ملکات در
سطح 4
قرآن و سنت بر اساس مبانی حکمت متعاليه
بررسی مهم ترین عوامل زمينه ساز سير و سلوک در دوران
سطح 3
کودکی
بررسی و تحليل عقلی صفات پيامبران از منظر قرآن و
مقطع 4
عهدین با تأکيد بر علم و عصمت
سطح 3

5

بررسی کشف و شهودهای مبتنی بر نور و رنگ در مکتب
کبرویه
جهله صوفيه در بوته نقد و تحليل

مقطع 3

حوزه علميه قم

راهنما

1391/9/3

مقطع 4

حوزه علميه قم

راهنما

1391/9/12

 .4.4سخنرانی در هماندیشی ،نشست علمی ،کارگاه و غیره
عنوان سخنراني

محل برگزاری همانديشي

عنوان همانديشي

تاريخ سخنراني

عنوان بحث« :عرفان در آیينۀ ارائه دهنده بحث در کرسی
ترویجی
قرآن» (بخش عرفان عملی)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

عنوان بحث« :تداعی معانی در
ارائه دهنده بحث در کرسی
قرآن کریم از منظر آیتالله
ترویجی
معرفت»

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

عنوان بحث« :عرفان در آیينۀ
ارائه دهنده بحث در کرسی
قرآن» (معطوف به بخش عرفان
ترویجی
نظری»

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

عنوان بحث« :سنخيت علت و
ارائه بحث توسط گروه عرفان در
معلول از منظر کلام ،فلسفه و
نشست علمی
عرفان»

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم

1391/11/29

عنوان بحث« :چيستی سنخيت و ارائه بحث توسط گروه عرفان در
نشست علمی
ادله آن»

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم

1391/11/25

عنوان بحث« :سماع از منظر ارائه بحث در گروه علمی عرفان
با این موضوع
اهل معرفت»

مجمع عالی حکمت اسلامی

دو جلسه
( 1391/1/23و
)1391/2/1

ارائه بحث در گروه علمی عرفان
با این موضوع

مجمع عالی حکمت اسلامی

1391/12/23

عنوان بحث« :بررسی رابطه ارائه بحث در گروه علمی فلسفه
هنر با این موضوع
سماع عرفانی با هنر»

مجمع عالی حکمت اسلامی

1391/2/3

عنوان بحث« :تداخل موجودات
یا معيت قيوميه»

کارشناس نشست علمی

مجمع عالی حکمت اسلامی

1391/1/31

عنوان بحث« :زمان در ماوراء
طبيعت»

کارشناس نشست علمی

مجمع عالی حکمت اسلامی

1391/12/19

عنوان بحث« :عرفان اجتماعی»

عنوان بحث 55« :برنامه از
مجموعه «عرفان اسلامی» به کارشناس
عنوان کارشناس»

رادیو معارف صدا و سيمای جمهوری اسلامی
ایران

6

1395/12/5

1395/12/19

1391/5/23

1391

عنوان بحث« :دور الفلسفه فی ارائه بحث در مؤسسه فکری
الهيئه العلميه لجمعيه الحکمه و الفلسفه فی
تواصل البشر و المجتمعات و علمی بيتالحکمه شهر بغداد
ایران
کشور عراق
الحضارات»

2113/2/13
()1391

 .4.4همکاری با هیأت تحریریه مجلات علمی
محل انتشار مجله

نوع همکاری با مجله

نام مجله
مجله علمی پژوهشی «نقد و نظر»

پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسلامی

مجله علمی پژوهشی «حکمت اسلامی»

مجمع عالی حکمت اسلامی

عضو هيئت تحریریه و نوشتن
مقاله
عضو هيئت تحریریه و نوشتن
مقاله
عضو هيئت تحریریه و نوشتن
مقاله

مجله علمی ترویجی «حکمت عرفانی»

-

مدت همکاری
از

لغايت

 - 1333ادامه دارد
 - 1393ادامه دارد
همکاری بنده با این مجله
به اتمام رسيده است.

 .4.4جوایز علمی (دستاوردها ،افتخارات ،تشویقها ،جوایز و تقدیرها)
عنوان
کتاب «تصحيح و تعليق تمهيد القواعد» کتاب سال حوزه
«دایرهالمعارف قرآن کریم» کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
«دایرهالمعارف قرآن کریم» کتاب برگزیده سال قرآنی
«دایرهالمعارف قرآن کریم» کتاب برگزیده پژوهشگران دین و
فرهنگ
«دایرهالمعارف قرآن کریم» کتاب برگزیده نمایشگاه قرآن و
عترت
«دایرهالمعارف قرآن کریم» کتاب برگزیده جشنواره مرزبانی
وحی و خرد

علت دريافت محل دريافت مقام اعطاکننده تاريخ دريافت
1333
1334
1333
1331
-

-

-

-

-

-

 .4تخصص ها و علایق پژوهشی
تخصصها
عرفان و فلسفۀ اسلامی
علايق پژوهشي
عرفان و فلسفۀ اسلامی

7

1331
1339

 .4سوابق اجرایی
عنوان سمت

عضو شورای علمی عرفان نظری

شرکت در جلسات شورای علمی
گروه دایرهالمعارفها جهت بررسی
مقالات (ساخط و عائد) و نقد
دایرهالمعارف و صرف  9ساعت
وقت
عضو شورای علمی گروه تفسير
قرآن (گروه تفسير موضوعی
سابق)
مدیر هيئت داوری گروه «اخلاق و
عرفان»

مکان فعالیت

وظیفه/پست

لازم به ذکر است ایشان در سال
 1395مجموعا  92ساعت (41
مرکز پژوهشی دایرهالمعارف علوم
جلسه) و در سال  1391مجموعا 94
عقلی اسلامی وابسته به مؤسسه
ساعت ( 49جلسه) در جلسات
آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)
شورای علمی عرفان نظری شرکت
داشتهاند.

مافوق

-

-

پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

-

-

پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

-

در هفدهمين دوره برگزاری همایش
کتاب سال حوزه
در نوزدهمين همایش کتاب سال
حوزه و نخستين جشنواره مقالات
علمی حوزه

-

فعالیت

 -1332ادامه
دارد

1394

-1339ادامه
دارد

-

1394

-

1391

-

1395

مدیر هيئت داوری گروه «اخلاق و
عرفان»

-

عضو هيئت داوری گروه «اخلاق و
عرفان»

-

همایش کتاب سال حوزه

عضو هيئت تحریریه

-

مجله علمی پژوهشی «نقد و نظر»

-

عضو هيئت تحریریه

-

مجله علمی پژوهشی «حکمت
اسلامی»

-

عضو هيئت تحریریه

-

مجله علمی ترویجی «حکمت
عرفانی»

-
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تاريخ

-1333ادامه
دارد
-1393ادامه
دارد
همکاری بنده
با این مجله
به اتمام
رسيده است.

 .4ملاحظات
ساير ملاحظات (ساير فعالیت ها و )....عضو هیأت علمي
 .1شرح و تعليق و تصحيح فصول قيصری (تأليف شده منتها چاپ نشده  311صفحه).
 .2حریم وصال (شرح منازل السائرین ) (تأليف سه جلدش تمام شده منتها چاپ نشده و این کتاب ده جلد خواهد شد).
 .3ارزیابی مقاله «شقاوت» ( 5صفحه) (.)1394
 .4ارزیابی مقاله «عدل» ( 15صفحه) (.)1394
 .5ارزیابی مقاله «عزیز» ( 5صفحه) (.)1394
 .1ارزیابی مقاله «ساخط» ( 11صفحه) (.)1394
 .9ارزیابی  13اثر رسيده به هفدهمين دوره برگزاری همایش کتاب سال حوزه (.)1394
 .3کارشناس نشست علمی (عمومی) «علم تفصيلی خدا به ما سوی الله قبل از خلق» (.)1394/3/14
 .9کارشناس نشست علمی (عمومی) «عدم تناهی واجب تعالی ،مفهوم ،مبانی و نتایج» (.)1394/11/3
 .11کارشناس نشست علمی (تخصصی) «یا من خلق الاشياء من العدم؛ خلق از عدم به چه معناست؟» ()1394/3/1
 .11کارشناس نشست علمی (تخصصی) «ابعاد عرفانی علامه طباطبایی(ره)» (.)1394/3/21
 .12کارشناس در  55برنامه از مجموعه «عرفان اسلامی» در رادیو معارف در سال .1394
 .13نظارت «اعجاز هدایتی قرآن» (تأليف عباس کوثری) ( 313صفحه) (.)1395/4/21
 . 14ارزیابی حقيقت معاد جسمانی در دیدگاه علامه سيد محمدحسين غروی اصفهانی برای فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی
(.)1395/5/31
 . 15ارزیابی بررسی ادله موافقان و مخالفان روایت منسوب به امام صادق(ع) به روایت سلمی برای فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی
(.)1395/5/31
 . 11ارزیابی عقل در علوم الهی بشری (بررسی نظریه ميرزا مهدی اصفهانی درباره عقل انسانی) برای فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی
(.)1395/3/11
 .19ارزیابی ميزان تأثير مکتب عرفان محيی الدینی بر اندیشه فلسفهی صدرالمتألهين در مباحث اسماء و صفات حق تعالی برای فصلنامه
علمی پژوهشی حکمت اسلامی (.)1395/3/11
 .13ارزیابی اخلاق عرفانی (ماهيت مؤلفه ها) برای فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی (.)1395/12/14
 .19ارزیابی حکمت اشراق برای انتشارات حکمت اسلامی (.)1395
 .21ارزیابی برهان معرفت نفس در اثبات وجود خدا برای انتشارات حکمت اسلامی (.)1395
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