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 هاکتاب

 تألیف:

 .۱۳۸۴موعود، تهران،  یحضرت مهد یفرهنگ یادچاپ اول، بن ،یتمهدو یندکتر -

 .۱۳۸5موعود )عج(، تهران،  یحضرت مهد یفرهنگ یادچاپ اول، بن ،یپژوهان غرب یند یدگاهاز د یتمهدو -

 .۱۳۷۶نشر هور، تهران،  ،یعرب یحیتشر یهاها و پاسخمجموعه پرسش -

 ین)مجموعه آثار دوم یتمهدو یندکتراز کتاب  یبخش ،«یبر اساس فرهنگ مهدو یپرداز یه: نظریتمهدو یندکتر» -

 .۱۳۸۵روشن، قم،  ینده(، موسسه آیت)پژوهشکده مهدو روشن یندهموسسه آ ین، تدو(یالملل ینب یشهما

 .۱۳۸۶، قم، ۲ج یت،مهدو یمرکز تخصص ،فرات تا فراتاز کتاب  یبخش ،«یبتاز عاشورا و غ یکارگان یرتفس» -

 .۱۳۸۹قم،  ی،حضرت مهد یفرهنگ یادچاپ اول، بن ،یتو مهدو یشناسشرق -

 .۱۳۹۰هنر، قم،  یو مدرسه اسالم یاننشر اد ،یهنر اسالم یشناسبر روش یدرآمد -

 .۱۳۹۰قم، قم،  یمادانشکده صدا و س ،یتههنر از منظر سنت و مدرنحکمت هنر:  -

 یمادانشکده صداوس یاسالم یهامرکز پژوهش ،یمذهب یهادر برنامه یهنر اسالم یها و نمادهانشانه ها،یهمانقش یرتأث -

 .قم

 .[انتشار]در دست  موعود، قم یمهد یادو بن یتمهدو یمرکز تخصص ،ینیگفتمان د -

 .انتشار[]در دست قم  هنر، یمدرسه اسالم ،یهنر اسالم یخدرسنامه تار -

 ترجمه:

 .۱۳۷۶ارشد،ینامه کارشناسیان(. پاGoerg mavrodesجرج. ا. موردس ) یف، تال(Belief in Godاعتقاد به خدا )کتاب  -

 

 

 مقاالت

mailto:dr.mousavigilani@itaihe.ac.ir


عصر ، «یمهدو -ینید یشیحضور فقه و اخالق در آثار نما یبرا یو حداکثر یدو الگو و مدل حداقل  یابیو ارز یبررس» -

 .31 شماره ،ینهآد

محبوبه ، به همراه 31شماره  ،ینهعصر آد، «السالم یهاحرم حضرت معصومه عل ینور و رنگ در معمار یحکمت و معنا» -

 .زاده یفشنگ یرام یدپناه و س یحسن

 .یانیآدر ییرضا یعل، به همراه 32شماره  ،ینهعصر آد، «یازتوپ یمیشنآرمان شهر ظهور در ان» -

 .یجبار یعل ینحس، به همراه 1399 ییزپا ،انتظار موعود، «یسبرنارد لوئ یشهو رجعت در اند یبتغ یانتقاد یلتحل» -

، شناخت، «یناابن س یهاتدر باره لذت در کتاب اشارات و تنب «یلن»بر واژه  یطوس یرالدینو نقد شرح خواجه نص یلتحل» -

 .و نصرالله حکمت یبهرام یمهد، به همراه 1شماره  ،1399 تابستان

، به 33شماره  ،ینهعصر آد ،«یتبا نام مهدو ینترنتیو ا یماهواره ا یها یزیونتلو یقیتطب یبررس ین،بر مدار زم یتمهدو» -

 .یانیآدر ییرضا یعلهمراه 

 

 

 هانامهپایان

 دکتری:

 یرض یددهالن، استاد راهنما: س یدانشجو: عادل صادق ی،ابن عرب یالمنظر خ یارازبودر  یهدر نظر یمجاز یتواقع -

 .ینید یکرم، رشته: حکمت هنرها یاستاد مشاور: آذر اسد یالنی،گ یموسو

استاد راهنما:  ی،آباددولت یدانشجو: رسول کمال ی،و نسبت آن با هنر نگارگر یبدن در شعر عرفان یشناخت یباییز وجوه -

 .ینید ی)ژرفا(، رشته: حکمت هنرها ینیابوالقاسم حس یدتاد مشاور: ساس یالنی،گ یموسو یرض یدس

استاد  ی،ملک یدهدانشجو: سپ ی،و عرفان یبر اساس سّنت حکم یهنر اسالم یفهم مخاطب از معنا هایشرطپیش -

 .ینید یرشته: حکمت هنرها ی،استاد مشاور: احمد شهداد یالنی،گ یموسو یرض یدراهنما: س

، استاد راهنما:  زادهیدیاز آن آثار، دانشجو: محمدجواد سع یو یرو تفاس یبورکهارت از هنر اسالم یها یلتحل ینقد و برس -

 .ینید یرشته: حکمت هنرها یمی،/ منصور براه یالنیگ یموسو یرض یدمطلق، استاد مشاور: س یناییب یدسع

استاد راهنما: نصراله حکمت، استاد  ی،بهرام یدانشجو: مهد ینا،ابن س یشهو لذت در اند یباییز یاننسبت م تحلیل -

 .ینید یرشته: حکمت هنرها یالنی،گ یموسو یرض یدمشاور: س

، استاد راهنما: حسن  یهنرمند، دانشجو: محسن موسو یستهبر اساس تجربه ز یمینقوش اسل یحکم یهاجنبه تبیین -

 .ینید یرشته: حکمت هنرها یالنی،گ یموسو یرض یداستاد مشاور: س ی،قه یبلخار

و فرانکن  یننا پاتر،یهر یکس،: ماتریهودبر عرفان  یبر آثار مبتن یه)با تک هالیوودینمایخدا در س یینحوه بازنما بررسی -

/  ینالدشرف یدحسیناستاد مشاور: س قهی،ینژاد، استاد راهنما: حسن بلخارفرج ین(، دانشجو: محمدحسینیو

 .نیید یرشته: حکمت هنرها گیالنی،یموسو یدرضیس

 کارشناسی ارشد:



استاد مشاور: قاسم  یالنی،گ یموسو یرض یدآرام، استاد راهنما: س یرضادانشجو: عل ی،فاراب یشههنر در اند یمباحث نظر -

 رشته: فلسفه هنر. ی،جواد

 زاده،یدیدانشجو: محمدجواد سع یموری،و ت یلخانیا ۀبر دو دور  یهبا تک یرانیا یو ائمه در نگارگر یامبرپ یلشما بررسی -

 رشته: فلسفه هنر. ی،استاد مشاور: احمد شهداد یالنی،گ یموسو یرض یداستاد راهنما: س

استاد مشاور:  یالنی،گ یموسو یرض یداستاد راهنما: س ی،محمد یحییدانشجو:  ی،اسالم یسیخوشنو ینید مبانی -

 رشته: فلسفه هنر. ی،جعفر کشف

فرانک دارابانت، دانشجو: محمد  ینمای( در سییاستعال - یمعنو )حس یمعنو ینمضام یبندصورت یابیو ارز تحلیل -

 رشته: فلسفه هنر. یمی،استاد مشاور: منصور براه یالنی،گ یموسو یرض یداستاد راهنما: س یبادل،شک

 یخبر دو مسجد امام و ش یه)با تک یهمساجد دوره صفو یمعمار یدر بررس نگرییخیو تار یدارشناسیدو روش پد مقایسه -

استاد مشاور: محمدجواد  یالنی،گ یموسو یرض یدوشنوه، استاد راهنما: س یلطف الله(، دانشجو: فاطمه سلطان

 رشته: فلسفه هنر. زاده،یدیسع

استاد مشاور:  یالنی،گ یموسو یرض یداستاد راهنما: س یان،صالح یدکربن، دانشجو: سع یهانر یشهدر اند یباییو ز هنر -

 ه هنر.رشته: فلسف ی،احمد شهداد

 یموسو یرض یداستاد راهنما: س ی،دانشجو: زهرا مقداد ی،دوران صفو یسبک چهارباغ در معمار یدارشناسانهپد بررسی -

 کوشه، رشته: فلسفه هنر. یرام یداستاد مشاور: س یالنی،گ

 یرض یداهنما: ساستاد ر  ی،دانشجو: محسن جوانمرد ی،آمل یجواد اللهیتو آراء حضرت آ یریبر آثار تفس یهبا تک زیبایی -

 رشته: فلسفه هنر. ی،استاد مشاور: احمد شهداد یالنی،گ یموسو

 یبحث در قلمرو هنر، دانشجو: عل ینا یربورکهارت و تاث یتوسو ت یسهرورد ینشهاب الد یدگاهصورت از د یسهمقا بررسی -

 مطلق، رشته: فلسفه هنر. یناییب یداستاد مشاور: سع یالنی،گ یموسو یرض یدمحمدپور، استاد راهنما: س

 یموسو یرض یداستاد راهنما: س ی،مقدس ینادانشجو: مب ینا،سبا فلسفه هنر ابن یوییجان د یهنر یتجرب یۀنظر مقایسه -

 رشته: فلسفه هنر. ی،استاد مشاور: احمد شهداد یالنی،گ

بنکدار،  یدانشجو: مهد ید،احمد فرد دیو نسبت آن با آراء مرحوم دکتر س ینمادر باب س ینیآو یآراء مرتض یینو تب بررسی -

 رشته: فلسفه هنر. یبادل،استاد مشاور: محمد شک یالنی،گ یموسو یرض یداستاد راهنما: س

 ین،خادم الذاکر یرضادانشجو: عل ین،بر عبهر العاشق یهبا تک یروزبهان بقل یعرفان یشناس یباییدر ز یباییمنشا ز بررسی -

 جوان آراسته، رشته: فلسفه هنر. یراستاد مشاور: ام یالنی،گ یموسو یرض یداستاد راهنما: س

 یموسو یدرضیاستاد راهنما: س یمی،و هنر از منظر فتوت نامه ها، دانشجو: احمدرضا ابراه یسلوک اخالق یرابطه تبیین -

 جوان آراسته، رشته: فلسفه هنر. یراستاد مشاور: ام یالنی،گ

 یالنی،گ یموسو یدرضیپرهمت، استاد راهنما: س یندانشجو: محمدحس ی،نفس با خلق اثر هنر یحرکت جوهر رابطه -

 .یرشته: حکمت هنر اسالم ی،استاد مشاور: احمد شهداد

 یموسو یدرضیاستاد راهنما: س یانی،آشت یعبدل یندانشجو: محمدحس ی،ابوحامد محمد غزال یشهو هنر در اند زیبایی -

 .ینر اسالمرشته: حکمت ه ی،استاد مشاور: احمد شهداد یالنی،گ



 یالنی،گ یموسو یدرضیاستاد راهنما: س منش،یخسرو یکربن، دانشجو: مهد یخالق هانر یلدر تخ یتو خالق تخیل -

 رشته: فلسفه هنر. ی،استاد مشاور: احمد شهداد

 یرض یداستاد راهنما: س یروس،صادق س یدنور و رنگ در مسجد جامع قرطبه، دانشجو: س یشناس یباییو ز یحکم مبانی -

 رشته: فلسفه هنر. زاده،یدیاستاد مشاور: محمدجواد سع یالنی،گ یموسو

 یرالملکمسجد نص ی)نمونه مورد یسهرورد ینشهاب الد یدگاهاز د یارس یرنگ و نور در پنجره ها یحکم یمبان بررسی -

رشته: حکمت  نی،یام یاستاد مشاور: مهد یالنی،گ یموسو یرض یداستاد راهنما: س گل،یزلف یبه(، دانشجو: نصیرازش

 .یهنر اسالم

افالطون و ارسطو، دانشجو: معصومه   یسال با استفاده از موارد مطالعات 12تا  6کودکان  یتبر ترب ییگوقّصه یرتأث بررسی -

 رشته: فلسفه هنر. ی،محمد یاستاد مشاور: مهد یالنی،گ یموسو یرض یدخوشرو، استاد راهنما: س

 یرض یددانشجو: محمدرضا پورجعفر، استاد راهنما: س یی،عاشورا هاییینآرت و آسپرفورمن هاییژگیو یسۀو مقا بررسی -

 ، رشته: فلسفه هنر.-استاد مشاور:  یالنی،گ یموسو

 یالنی،گ یموسو یرض یداستاد راهنما: س یار،سر یهدر آثار ادوارد هاپر، دانشجو: مرض یستانسیالیستیاگز ییتنها تبیین -

 ، رشته: فلسفه هنر.-استاد مشاور: 

استاد  یالنی،گ یموسو یرض یداستاد راهنما: س ی،سور یندانشجو: ثم یرانی،ا یزن بر خانه ها یریپذ یرو تأث تأثیرگذاری -

 ، رشته: فلسفه هنر.-مشاور: 

 یموسو یرض یدنما: سفاضل، استاد راه ی، دانشجو: عباسعل ینیبه مثابه هنر د یاخانهقهوه ینقاش یابیو ارز بررسی -

 پرهمت، رشته: فلسفه هنر. یناستاد مشاور: محمدحس یالنی،گ

پناه، استاد  یدانشجو: محبوبه حسن یان،گراسنت یدگاهاز د یاسالم یمقدس معمار ینور و رنگ در بناها یو معنا حکمت -

 .ی، رشته: حکمت هنر اسالم-استاد مشاور:  یالنی،گ یموسو یرض یدراهنما: س

 یموسو یرض یدزاده، استاد راهنما: سرضا عبداله یددانشجو: س ی،سهرورد یباشناسیز یشهاندعشق و بال در  ،حسن -

 ، رشته: فلسفه هنر.-استاد مشاور:  یالنی،گ

استاد مشاور:  یالنی،گ یموسو یرض یداستاد راهنما: س فرد،یدانشجو: بهرام باقر ینا،ابن س یدگاهاز د یباییوز یرخ رابطه -

 رشته: فلسفه هنر.، -

 یرض یدابافت، استاد راهنما: س یمکربن، دانشجو: مر یوهنر در آثار هانر یمعنو یقحقا ییندرتب یالخ یگاهجا بررسی -

 .ی، رشته: حکمت هنر اسالم-استاد مشاور:  یالنی،گ یموسو

استاد  یک،رادن یمهدارشد، دانشجو:  یدر مقطع کارشناس یهطالب حوزه علم یو اهداف آموزش فلسفه هنربرا مبانی -

 رشته: فلسفه هنر. پور،یاصل یناستاد مشاور: حس یالنی،گ یموسو یرض یدراهنما: س

استاد  یان،محمدصادق بهشت یددانشجو: س ی،ارسطوئ یتراژد هاییژگیغمناک عاشوراء بانظر به و یتروا بازخوانی -

 ، رشته: فلسفه هنر.-استاد مشاور:  یالنی،گ یموسو یرض یدراهنما: س

استاد  ی،اسد یهشب(، دانشجو: ثم یکهزار و  یهانگاره ی)مطالعه مورد الملکیعآثار صن بندییببر ترک یعکاس تاثیر -

 هنر جهان اسالم. یخ، رشته: تار-استاد مشاور:  یالنی،گ یموسو یرض یدراهنما: س



 یداستاد راهنما: س ی،ثان یبر اساس کتاب مقدس، دانشجو: عباس سلطان یرآخرالزمان در سه دهه اخ ینمایس بررسی -

 رشته: فلسفه هنر. ی،داودآباد یاستاد مشاور: مهد یالنی،گ یموسو یرض

 یموسو یرض یدقزلباش، استاد راهنما: س یالله اصفهان، دانشجو: عللطف یخمسجد ش یناتتزئ یحکم یمبان بررسی -

 رشته: فلسفه هنر. ی،استاد مشاور: احمد شهداد یالنی،گ

استاد راهنما:  ی،کاظم یدانشجو: عل ی،بر کتاب الکاف یدبا تأک یعهش یثیدر جوامع حد یباییواژگان مرتبط با ز بررسی -

 )ژرفا(، رشته: فلسفه هنر. ینیابوالقاسم حس یداستاد مشاور: س یالنی،گ یموسو یرض یدس

 یرض یدمقدم، استاد راهنما: س یاهدبا رمزگان ده گانه امبرتو اکو، دانشجو: زهره ز  یریکپاز ینقوش قال یشناس نشانه -

 .ی، رشته: حکمت هنر اسالم-استاد مشاور:  یالنی،گ یموسو

 نیا،یقائم رضایاستاد راهنما: عل ینی،ام یدانشجو: مهد یزان،بر الم یدبا تاک ییعالمه طباطبا شناسییباییز یبازساز -

 رشته: فلسفه هنر. یالنی،گ یموسو یرض یداستاد مشاور: س

ابوالقاسم  یداستاد راهنما: س ی،متول یریام ییو همفکرانش، دانشجو: محمد طباطبا یدفرد هاییشهثار و انددر آ هنر -

 رشته: فلسفه هنر. یالنی،گ یموسو یرض ید)ژرفا(، استاد مشاور: س ینیحس

 یموسو یرض یداستاد مشاور: س ینایی،زاده، استاد راهنما: بهروز م یراز یدانشجو: عل ای،یانهرا هاییباز شناسیزیبایی -

 رشته: فلسفه هنر. یالنی،گ

 ی،سرسنگ یداستاد راهنما: مج یبی،حب یهاجرا، دانشجو: محمدرضا فق یو معنا یددر تول یهنقش فعال مخاطب تعز بررسی -

 رشته: فلسفه هنر. یالنی،گ یموسو یرض یداستاد مشاور: س

 اللهیاستاد راهنما: ول رکنی،یموسو یدانشجو: محمدهاد یان،گرانگران و سنت یخیاز منظر تار یسیهنر خوشنو بررسی -

 رشته: فلسفه هنر. یالنی،گ یموسو یرض یداستاد مشاور: س ی،کاووس

 ی،سار یبیمس یدانشجو: محمدمهد ی،و سنت عثمان یزانسیبر اساس دو سنت ب یاصوفیها یمعمار یابیو ارز تحلیل -

 رشته: فلسفه هنر. یالنی،گ یموسو یرض یداستاد مشاور: س یعی،رب یاستاد راهنما: هاد

مطلق،  ینایب یداستاد راهنما: سع ی،محمد یدر قلمرو هنر، دانشجو: محمدعل یونگسمبول از منظر شوان و  بررسی -

 رشته: فلسفه هنر. یالنی،گ یموسو یرض یداستاد مشاور: س

اسدالله بنکدار، استاد راهنما:  یرحاد عاقل و معقول، دانشجو: اممالصدرا از قاعده ات یربر اساس تقر یهنر ینشآفر تبیین -

 رشته: فلسفه هنر. یالنی،گ یموسو یرض یداستاد مشاور: س ی،احمد شهداد

استاد  ی،او(، دانشجو: فاطمه خفر یرمز یهابر داستان یه)با تک یاز نگاه سهرورد ینفس در خلق اثر هنر استکمال -

 رشته: فلسفه هنر. یالنی،گ یموسو یرض یدمشاور: ساستاد  ی،راهنما: احمد شهداد

 یشکرفروش، استاد راهنما: عل یممر یدهدانشجو: س یحی،مس اییانهرا هاییدر باز ینآگوست یشهر خدا بازنمایی -

 رشته: فلسفه هنر. یالنی،گ یموسو یرض یداستاد مشاور: س زاده،یراز

 ینایب یداستاد راهنما: سع ی،دستجرد ینیحس یدعبدالمج یددانشجو: س ی،در هنر سنت یسمسمبول یو مبان معانی -

 رشته: فلسفه هنر. یالنی،گ یموسو یرض یدمطلق، استاد مشاور: س



 ینیابوالقاسم حس یدکوشه، استاد راهنما: س یرام یدسنت، دانشجو: سدر صحاح سته اهل یباییواژگان مرتبط با ز بررسی -

 رشته: فلسفه هنر. ی،یالنگ یموسو یرض ید)ژرفا(، استاد مشاور: س

 

 

 دروس ارائه شده

 یکارشناس -ی هنر اسالم ینظر یمبان -

 ارشد یکارشناس -یران ا یسنت یدر هنرها یمعنو آداب -

 ارشد یکارشناس - هنر جهان تاریخ -

 ارشد یکارشناس -ی هنر اسالم حکمت -

 ارشد یکارشناس -یان گراسنت یدگاهاز د یهنر اسالم یحکم مبانی -

 ارشد یکارشناس - )از افالطون تا رنسانس( 1 یشناسزیبا یفلسف یمبان -

 ارشد یکارشناس -ی  حکمت هنر اسالم -

 ارشد یکارشناس -ی  تاریخ معمار ینظر یمبان -

 ارشد یکارشناس -ی سنت یمتون کهن و هنرها -

 

 

 ییاجراعلمی و سوابق 

 .۷۸ – ۸۰ یواحد تهران مرکز در سالها یدانشگاه آزاد اسالم یریتدانشکده مد یگروه معارف اسالم یرمد -

 ییعالمه طباطبا ی، وابسته به مجتمع فرهنگ۸۳ – ۸۲ یدر سالها یشهو گلبانگ اند یشهمسئول دو مجله جوانه اند یردب -

 تهران.

 .Bright Future، ۹۱-۸۵با عنوان  یسیبه زبان انگل یتمهدو یمجله تخصص یرسردب -

 .۸۵-۹۱ ،الموعودبا عنوان  یبه زبان عرب یتمهدو یمجله تخصص یرسردب -

 .۸۰ – ۸۲تهران،  یی،عالمه طباطبا یمجتمع فرهنگ یمعاونت فرهنگ -

 .۸۴-۹۱، یتمهدو یندکتر یالملل ینب یشهما یعلم یتهکم یردب -

 .۱۳۸۹، یرانفلسفه در ا یروز جهان یعکاس یشگاهداور نما -

 .۱۳۹۰ ،روشن در قم یندهالملل پژوهشکده آ ینمسئول معاونت روابط ب -

 .1399-۱۳۹۱، گروه فلسفه هنر یردم -

 .1400عضو هیئت تحریریه دوفصلنامۀ تخصصی مطالعات نظری هنر، از سال  -

 


