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 هو الحکیم 
 

 دانشگاهی  /ایو حرفه  تحصیلی سوابق 

 

  شخصات فردیم 

   رضازادهنام و نام خانوادگی: رضا  •

 .، کاشان1352سال و محل تولد:  •

 فرزند. متأهل و دارای دو •

 

 سآدر

 کاشاندانشگاه  ،راوندبلوار  ،کاشانمحل کار:  •

 سکونت: کاشان، خ بهشتی •

 09132766962همراه:  •

 rezakashany@gmail.comr.rezazadeh@kashanu.ac.ir ,رایانامه:  •

 

 یلیتحصسوابق 

  .1390 لبنان، ،(University of Saint Josef) سنت جوزفدانشگاه  فلسفه و الهیات تطبیقی، دکتری •

 .1377 تهران، ،، دانشگاه تهران(یالم اسالمکارشد )فلسفه و  یارشناسک •

 .1375تهران،  ،ان، دانشگاه تهر(یالم اسالمک)فلسفه و  یارشناسک •

 

 استخدام
 (23(، دانشیار )پایه قطعی )رسمی 1382عضو هیأت علمی دانشگاه ایالم از 

 

 زبانهای مهارت

 فارسی )زبان اصلی( •

 (متوسطدر حد خواندن، نوشتن، صحبت کردن عربی ) •

 (متوسطدر حد خواندن، نوشتن، صحبت کردن )انگلیسی  •

 آشنایی(در حد خواندن، نوشتن، صحبت کردن )آلمانی  •
 

  فردی و اجتماعی یقالع

 فعالیت در زمینه ترویج سبک زندگی طبیعی و سالم •

  رزمی تای چی چوان : هنرورزش •

 باغبانی  •

 سفر •
 
 

  وهشیژپ قیعال
 .نقادانه تفکر، (ایرویکرد میان رشته)خودشناسی  فلسفه نفس، ،فلسفه تطبیقی

 

  آموزشیعالئق 
 فلسفه سینوی اشراق، ق، حکمتتاریخ فلسفه اسالمی، روش تحقیفلسفه اسالمی، 

mailto:r.rezazadeh@kashanu.ac.ir
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 یپژوهشسوابق 
1400 

  –  81 39شماره  1400بهار و تابستان  ،خرد دان یجاو ،«یسهرورد یاسکاربرد استعاره در معرفت شن» دیمج ،ییایض ، نبیز ،یزرگوش ،رضا ،رضازاده

61. 
 

1399 
و   زییپا ازدهمیسال   ،حکمت معاصر، «یدر فلسفه سهرورد تیعلّ یاستعاره ها یدر باب برخ یجُستار» ،دیمج ،ییایض ، نبیز ،یزرگوش ،رضا ،رضازاده
 ( 31 یاپی)پ 2شماره  1399زمستان 

 
1398 

(  41 یاپیپ) 4شماره  1398سال شانزدهم زمستان  نیفلسفه د، «ییخالفت انسان در حکمت صدرا هینظر  یبازخوان» ،فر یمهناز مظفرازاده رضا رض
677 - 696 

 ،یفصلنامه مطالعاات قرآنا «،ییقرآن و منابع روا  ریو نقش و تأث  یحکمت اشراق  یمعرفت  یهاسرچشمه»(.  1398. )یهد  ،منش  یبیحب  ،رضا  ،رضازاده
10(37) ،59-79. 
 

1396 

تاریخ فلسافه  «،ان )مال صدرا(ب اصفه ( تا مکتییاحسا جمهوریاز مکتب حِلّه )ابن اب ،یبه منابع معرفت یقیتطب افتیرهیه منفرد، »مسرضازاده، رضا و 
  .62-41(، 1396) 8، سال 1 ، شتاریخ فلسفه )بنیاد حکمت صدرا(، )بنیاد حکمت صدرا(

 .1-16(، 1396)1، شاماره 17دوره  ،)دانشگاه شهید بهشتی( آیینه معرفتی«، در فلسفه صدرای یه»سنخ شناسی خودآگاامی، یبه امو طرضازاده، رضا 
 وهشی(.پژ-یلم)ع

 5شماره  1396اسفار سال سوم بهار و تابستان ، ییوجودِ« صدرا کیتا »تشک ی»انوار مشکّکِ« سهرورد هیاز نظر دمنفر هیرضا رضازاده سم

 
1395 

)دانشاگاه  فیفلسا تتاأمال«، به سایر و سالوا انساان درامالص چندوجهی زخوانی رهیافتِ»انسان سالکِ صدرایی: بارضازاده، رضا و زهرا جلیلیان،  
 .(1395) 18، ش 7دوره  ،زنجان(

حکمات «، در کتااب الشافا  اتیااله  یساختار علم برهاان یمعرفت نییو تب لیتحل ف،یتوص»مانی و کاظم موسی خانی، رضازاده، رضا، امیر عباس عیز
 .(1395) ،56ش  ،)دانشگاه امام صادق( سینوی

 
1394 

، )دانشگاه زنجان( تأمالت فلسفی،  نظریه وجود ذهنی« سفه صدرایی: کاوشی در دالیل»تأملی بر نظریه معنا در فلرضازاده، رضا و کاظم موسی خانی،  
 . 50-33، (1394) 15سال پنجم، ش 

فلسافه   یهااآموزه«،  اإلشراق  ةمتن حکم  یپایهمسئله تناسخ بر    ببا  در  نظرگاه سهروردی  یبازخوان»  زهرا جمشیدی،ایی و  ضی  رضازاده، رضا، مجید
  .27-46(، 1394) 16، ش )دانشگاه رضوی مشهد( یاسالم

 

1393 
 . 58-45(، 1393، )5، شماره 2، دوره «معرفت اخالقی ،یش گناه در نظام اندیشه صدراییعوامل پیدا»نشمیه شکری، رضازاده، رضا و 

، ش 3س  ،)دانشگاه پیام ناور( حکمت صدراییگرایی معاصر«، بر فضیلت هقی مالصدرا با تکیی اخالظریهی ن»بازخوان  مژگان میری،  رضازاده، رضا و
1 (1393،) 97-108.  

 فلسافههاای  آموزهی مالصادرا و ابان عربای«،  معرفتای در اندیشاهی اعتبار و نقاش مناابع  ستاری تطبیقی درباره»جُضازاده، رضا و سمیه منفرد،  ر
 . 56-37(، 1393) 14، ش )دانشگاه رضوی مشهد( میسالا

 
1392 
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ش ، )دانشگاه اصافهان( الهیات تطبیقی، فارساو  جامع الهیاتی ساختار تألیفبر مقایسه اجمالی انسانشناسی تومائی و صدرائی با تأکید »رضازاده، رضا، 
8 (1391 ،)73-82.  

آییناه عاار««، صدرایی: ساازگاری یاا ت ت حدوث نفسیجسمانی فلسفی هیاسالمیِ پیدایش نفس و نظر ی»آموزه فر،یمهناز مظفر رضازاده، رضا و
 .70-54 (،1392) 36 ، ش)دانشگاه شهید بهشتی( معرفت

، ش )بنیاد حکمات صادرا(  تاریخ فلسفهسن عامری و صدرالمتألهین«،  ی در اندیشه ابوالح»حقیقت انسان و انسان حقیق  حسن رهبر،  رضازاده، رضا و 
15 (1392 ،)37-58. 

Rezazadeh, R., “The Creation of Human Being in Thomas Aquinas and Mulla Sadra.” Philosophy  

East and West (University of Hawaii), 62(2014), 639-648.  
 

1390 

Rezazadeh, R., “Thomas Aquinas and Mulla Sadra on the Soul-Body Problem: A Comparative 

Investigation,” Journal of Shia Islamic Studies, 4(2011) 415-428.  

 
1379 

 .پژوهشی(-)علمی .88-84، (1379) 19صدرا، ش خردنامه ، «مالصدرا یشناسبر انسان  یدرآمد»رضا، رضازاده، 
 

 هاهمایشت مقاال

 1382ی فرهنگ محور«، خالصه مقاالت همایش ملی بررسی موانع فرهنگی توسعه، ایالم، »عقالنیت، محور توسعه. 

 1384یش ملی اسما ، تهران، سالمی«، خالصه مقاالت هماای فلسفه هااب درسی ا دانشگهای کتویژگی الی»بررسی اجم.  

 و همایش بین المللی امام موسی صدر، انساان عقال  صدر«،    موسی  امام  اندیشه  نظام  در  انسانی  کانونی مسئله  نقش  انسان: بررسی  خاطرِ  »به
 .  1388اخالق، مشهد، 

 «1389اشانی، دانشگاه کاشان، ی ملی حکیم افضل الدین مرقی کی مقاالت کنگرهصهالبدن«، خ ی نفس وی رابطهبارهدر ی بابا افضلنظریه. 

 «فلسفه و راه زنادگی، هفادهمین هماایش ملای مالصدرا و اسپینوزا  یخدا، خود و جهان در جهان زیست اخالق  یفسیر متافیزیکرتد  یجستار ،»
 .1392داد حکیم مالصدرا، تهران، خر

 «فلسفه و راه زندگی«، هفدهمین همایش ملی حکیم مالصدرا، تهران، خرداد به مبانی انسانشناختی مالصدرا    گاهن  نی باانسا  یفناوری همسانساز
1392. 

 «1394، اصفهان، بهمن هاها و چالشای؛ فرصتهای رایانهکنفرانس ملّی بازیین «، اولایهای رایانهمدخلی بر رهیافت نقادانه در بازی. 

 

 و مشاورهراهنمایی 

 یکتررساله د
 انشاگاه ایاالم، خانی، د، کااظم موسایاإلشاارات و التنبیهااتو  شفاساختار تألیفی بخش الهیات در با تأکید بر   شناسی ابن سیناتحقیقی در علم

1393 . 

 1400ب زرگوشی، دانشگاه ایالم، ، زینیسهرورد یشناسو معرفت یشناسیکاربرد استعاره در هست لیو تحل یبررس . 

 

 شناسی ارشدکار ایان نامهپ
 1391دانشگاه ایالم،  فر،، مهناز مظفریان نوصدراییمالصدرا و برخی فیلسوف یهر فلسف»هبوط« د یهمسأل. 

 1391دانشگاه ایالم، مریم سجادی،  ،رابطه ایمان و عمل در فلسفه مالصدرا.  

 1391اه ایالم، دانشگن میری، مژگا ،ا و اسپینوزا درباره »انسان اخالقی«نظریه مالصدر یبررسی تطبیق. 

 1392دانشگاه ایالم، شهناز دوستی،  ،ن نسفیعرفانی از دیدگاه عزیزالدی -شناسی فلسفیبررسی انسان. 

 1392دانشگاه ایالم، طیبه امامی،  ،ی صدراییمبانی و راهبردهای »تحوّل انسان« در فلسفه. 

 1392م، دانشگاه ایال نشمیه شکری، ی صدرایی،اه« در نظام اندیشهی »گنمسئله. 

 1392دانشگاه ایالم، زاده، زهره خیبری صدرایی،ی های معاصر فلسفهلیلی در باب خوانشپژوهشی توصیفی و تح. 

 ،1392دانشگاه ایالم، هاجر قراوالن،  تأثیر ابن عربی بر معادشناسی مالصدرا. 



4 

 

 1392نشگاه ایالم، دا ا جلیلیان،زهر ،، و کارکردهاهاافتیرههشی در مبانی، انسان سالک صدرایی: پژو. 

 معصاومه نصار اللهای، اتیاو نظر کردهایرو ،ینظر یدر مبان یقیتطب یپژوهش :ینسف نیزالدیو عز یکاشان نیاز نظرگاه افضل الد  یودشناسخ ،
 .1397دانشگاه ایالم، 

 در حال اجرا، 1399اه ایالم، ، دانشگز کرمی، شهنایو جمع ی« فردتحقّق و تحوّل »خودِ یهیدر نظر یقی: تحقیدر فلسفه فاراب یخودشناس. 

 
 

 مقاله /داوری کتاب

  .1391، ترجمه حسن قنبری، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، هنر زیستنکونگ، هانس. 

  .1392، تهران: نشر علم، هوسرل یدارشناسیپد در زمان از یآگاهحسن پور، علیرضا. 
  ،1393شگاه ایالم، ن، دانوب در آیینه قرآسهراب، شکربیگی. گفتار مطلمروتی. 

 1393، الهیات تطبیقی، بیقی تجسم اعمال از منظر عالمه طباطبائی و فخر رازی«»بررسی تط. 

  ،»1393، الهیات تطبیقی»عدالت و گناه در اندیشه جبران خلیل جبران و استاد مطهری. 

 1393، الهیات تطبیقیاندیشه آکویناس و دکارت«، شناسی عقل و وحی در »مبانی انسان. 

 

 )داوری(یات رهمکاری با نش
 لهیات تطبیقی )دانشگاه اصفهان(ا

East and West Philosophy, Hawaii University 
 

 آموزشی ۀنام درس

  (1381)، یکارشناسدوره« تحقیقمطالعه و  یها»مهارت ین جزوه آموزشیتدو. 

  (1381« )یالق فلسف»اخ یف جزوه آموزشین و تألیتدو. 

 

 یعلم یسخنران

 .(1383الم، یدانشگاه ا)ایران  انحطاط یهاهیدر نظر یتأمل

 . (1390بیروت،  -دانشگاه آزاد واحد لبنان)، و صدر الدین شیرازی توماس آکویناس طبیقی از نظرگاه»چیستی انسان«: تأملی ت یهدربار

 

 طرح پژوهشی

 .(1393انشگاه ایالم، )دۀ ابتدایی، ششم دور یةپا «درس »تفکر و پژوهشِانتقادی با تأکید بر  ة درسی مبتنی بر تفکربرنامتحلیلی بر 

 .(1385 ،مدانشگاه ایال) ،الهیاتآموزشی ارزیابی درونی گروه 

 

 های آموزشی و پژوهشیکارگاهسمینارها و 
“Mission in Christentum und Islam”,Akademie der Diozese Rottenburg-Stuttgart, Stuttgart-

Hohenheim, Germany, 5. bis 7. März 2010.  

The Catholic Academic Exchange Service (KAAD) seminar on “lifelong learning”, Bonn, 

Germany, 11-14 December, 2009.  

Cologne-Leuven seminar on “Ancient and Medieval Philosophy”: Theory of Soul in Thomas 

Aquinas, University of Leuven, Belgium, 29 May, 2009.  

Cologne-Leuven seminar on “Ancient and Medieval Philosophy”: Theory of Soul in Thomas 

Aquinas, University of Cologne, Germany, 9 May, 2009. 

 (1384کارگاه آموزشی »یادگیری خالق« )

 (1384« )یتکشار»آموزش م یارگاه آموزشک

 (1382« )ینیمطالعات د یشناس»روش یارگاه آموزشک

 (1381ب« )در و یابیاطالع  یهانترنت و روشیبا ا یی»آشنا یه آموزشکارگا

 (1380) هادانشگاه یأت علمیه یژه اعضایق« ویتحق یها»روش یه آموزشارگاک
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 (1379) هااهدانشگ یأت علمیه یژه اعضایس« ویتدر یها»مهارت یارگاه آموزشک
 

 شیطراحی و اجرای کارگاه آموز

 .1400، استان ایالم نخبگان فوت و فن خودشناسی، بنیاد
  .1400، استان ایالم د نخبگان، بنیاخودشناسیدرآمدی به 

 .1394»اخالق ارتباطی«، دانشگاه ایالم، 

 .1393، 1391، 1390، گاه ایالمدانشهای مقاله نویسی«، ها و مهارت»شیوه

 

 مطالعاتیبورس 

 .2008-2010، لندانشگاه کُلمان، آجورج قنواتی،  قیقاتیبورس تح
 

 عضویت در مجامع 

 .(1396-1394)افضل الدین مرقی کاشانی م حکیعضو هیأت امنا  
 

 ییسوابق اجرابرخی 
 .(1400-1393)دانشگاه ایالم  ،حوزه ریاست مدیریس و ئرعالی مشاور 

 .(1393-1392) المیدانشگاه ا ،رف اسالمیالهیات و معا همعاون آموزشی دانشکد

 .(1392-1391)دانشگاه ایالم ی، دیر گروه فلسفه و کالم اسالمم

 .(1384–1385)م اه ایالدانشگات، یاله  یر گروه آموزشیمد
 


