
 

 

 

  شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی

  عرفان و ادیان –  کالم و فلسفه رئیس گروه گروه رزومه 

   

   :مشخصات فردي

  اشتري کلباسیحسین  :نام و نام خانوادگی

  )1378( تهران دانشگاه غرب، فلسفه دکتري

  18 پایه دانشیار: دانشگاهی رتبه

  سطح اتمام: حوزوي تحصیالت

  پژوهشی ـ علمی هاي مقاله

 ،)قم دانشگاه( کالمی ـ فلسفی هاي پژوهش کرّامیه، کالمی فرقه اقوال و احوال حسین، اشتري، کلباسی - 1
  .105-88صص ،1382 تابستان و بهار ،4- 3 شماره چهارم، سال

 حکمت بنیاد( صدرا خردنامه نتایج، و ها زمینه: اسکندریه عرفانی ـ فلسفی حوزه ، ــــــــــــــــــــ - 2
  .27- 16صص ،1382 زمستان ،34 شماره ،)صدرا اسالمی

 علوم و ادبیات دانشکده نشریه عقل، اصالت مکتب و التینی رشدي ابن مکتب ، ــــــــــــــــــــ - 3
  .55- 19صص ،1383 تابستان ،191 شماره هفتم، و  چهل سال تبریز، دانشگاه انسانی

 و فرهنگ پژوهشگاه( قبسات کانت، نقادي فلسفه در شناسا فاعل وحدت ضرورت ، ــــــــــــــــــــ - 4
  .217- 203صص ،1384 پائیز ،37 شماره دهم، سال ،)اسالمی اندیشه

 یازدهم، سال ،)اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه( قبسات تاریخ، فلسفه درباره ، ــــــــــــــــــــ - 5
  .313- 299 صص ،1385 تابستان و بهار ،40- 39 شماره



 کالمی ـ فلسفی هاي پژوهش عتیق، عهد در گویانه پیش هاي نوشته و عناصر ، ــــــــــــــــــــ - 6
  .173- 145 صص ،1385 تابستان ،4 شماره هفتم، سال ،)قم دانشگاه(

 دانشکده( انسانی علوم پژوهشنامه وتمنّا، طرد: کانت نقادي فلسفه در مابعدالطبیعه ، ــــــــــــــــــــ - 7
  .174- 157صص ،1385تابستان ،50شماره ،)بهشتی شهید دانشگاه انسانی علوم و ادبیات

 دانشگاه( مفید نامه کانت، شناسی زیبایی نظریه در واال امر مقومات و مبادي ، ــــــــــــــــــــ - 8
  .87-67صص ،1386 اردیبهشت ،59 شماره سیزدهم، سال ،)مفید

 اسالمی حکمت بنیاد( صدرا خردنامه متعالیه، حکمت در آن صیرورت و نفس ، ــــــــــــــــــــ - 9
  .21- 8صص ،1386 پاییز ،49 شماره ،)صدرا

 امام دانشگاه( حکمت نامه مقدس، کتاب الهیات بر یونانی ترجمه فرهنگی تاثیر ، ــــــــــــــــــــ - 10
  .65- 43صص ،1386 زمستان ،12 شماره ،))ع(صادق

  :شده) Index( نمایه مجالت در انگلیسی هاي مقاله

-Kalbasi Ashtari, Hossain, Possibilities of the Philosophy of History, Hekmat va 

Falsafeh (Allameh Tabatabaii University), Vol.3, No.1, May 2007, pp.21-37. 

 -____________________ , Soul and It's Becoming in the Transcendent 

Philosophy, Transcendent Philosophy, Vol.9, Dec. 2008, pp. 35-54. 

 -____________________ , Spiritual Paradigm as origin of the Lif's Capacity in 

the Sadraian Philosophy, The World Phenomenology InstituteJournal, Vol.9, 

No.3, Jan. 2009, pp.98-118. 

  :تخصصی ـ علمی هاي مقاله

 عالمه دانشگاه ادبیات دانشکده( ادب و زبان مسیحی، بزرگ متکلم اریژن، حسین، اشتري، کلباسی - 1
  .43- 25صص ،1370 بهار ،12 شماره سوم، سال ،)طباطبایی

 عالمه دانشگاه ادبیات دانشکده( ادب و زبان وجود، وحدت مساله و اسپینوزا ، ــــــــــــــــــــ - 2
  .73- 59صص ،1371 تابستان ،17 شماره چهارم، سال ،)طباطبایی



 ویژه فرهنگ، التینی، غرب و اسالمی عالم در ارسطویی سنت به نگاهی ، ــــــــــــــــــــ - 3
- 105صص ،1376 زمستان ،24شماره ،10سال فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه( شناسی غرب
139.  

 چهارم، سال ،)شمال تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه( یگانه کبیر، آلبرت ، ــــــــــــــــــــ - 4
  .96- 83صص ،1379تابستان ،15شماره

 سال ،)اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه( نقد کتاب عتیق، عهد در االهی پیمان ، ــــــــــــــــــــ - 5
  .107- 89صص ،1383پاییز ،32شماره هشتم،

 فرهنگی بنیاد( موعود انتظار عهدین، سنت در موعود و نجات مفاهیم به نگاهی ، ــــــــــــــــــــ - 6
  .187- 157صص ،1386 زمستان ،23 شماره هفتم، سال ،)عج موعود مهدي حضرت

  :ها همایش مقاالت مجموعه در منتشرشده هاي مقاله

 گفتگو فیلسوف سقراط همایش مقاالت مجموعه سقراطی، دیالکتیک مبادي حسین، اشتري، کلباسی- 1
  .83-68صص ،1381 تهران، ،)ها تمدن گفتگوهاي المللی بین مرکز(

 دومین منتخب مقاالت مجموعه اسالمی، فرهنگ در نبوي حکمت و هرمسی سنت ، ــــــــــــــــــــ - 2
 ،1386 صدرا، اسالمی حکمت بنیاد تهران، ،)تهران ،1383 خردادماه( مالصدرا حکیم جهانی همایش

  .87- 49صص

 مقاالت مجموعه ،)کراتیلوس رساله برمبناي( سقراط نظرگاه از زبان مبادي ، ــــــــــــــــــــ - 3
  .188- 176صص ،1386 طباطبایی، عالمه دانشگاه تهران، ،1ج ایران، شناسی زبان همایش هفتمین

 روز علوم و قرآن همایش مقاالت مجموعه سینا، ابن نظر از معرفت مراتب و نور آیه ، ــــــــــــــــــــ - 4
  .119- 105صص ،1387 قرآنی، هاي پژوهش بنیاد تهران، ،)فلسفه و کالم قرآن، ویژه(

 متون بررسی همایش مقاالت مجموعه امکان، تا ضرورت از: فلسفه تاریخ بازخوانی ، ــــــــــــــــــــ - 5
 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه تهران، ،4ج ،)اسماء( عرفان و ادیان کالم، فلسفه، هاي حوزه منابع و

  .259- 242صص ،1387 فرهنگی،

 موسسه تهران، اردکانی، داوري رضا دکتر استاد نامه جشن فرهنگ، فیلسوف ، ــــــــــــــــــــ - 6
  .393- 387صص ،1387 ایران، فلسفه و حکمت  پژوهش



  :تألیفات. 1

 تهران، ،)مولفان گروه( وسطی قرون در غربی و اسالمی هاي دانشگاه و رسمدا حسین، اشتري، کلباسی - 1
  .ص356 ،1379 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

  .ص245 ،1380 پژوهش، کانون اصفهان، نوافالطونی، مکتب و ارسطویی سنت ، ــــــــــــــــــــ -2 

 اسالمی، اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه تهران، مقدس، کتاب تبارشناسی بر مدخلی ، ــــــــــــــــــــ - 3
  ).1387 دوم چاپ. (ص506 ،1384

  .ص260 ،1386 علم، نشر تهران، هرمسی، سنت و هرمس ، ــــــــــــــــــــ - 4

 فرهنگستان تهران، ،)میرفندرسکی ابوالقاسم حکیم آثار و احوال درباره( میرحکمت ، ــــــــــــــــــــ - 5
  .ص165 ،1387 هنر،

 ،1387 اسالمی، اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه تهران، مسیحی، سنت در گرایی هزاره ، ــــــــــــــــــــ - 6
  .ص141

  :ها ترجمه

 فرهنگی موسسه تهران، اشتري، کلباسی حسین ترجمۀ نامدار، فیلسوفان حیات دیوگنس، الئرتیوس، - 1
  ).1387 دوم چاپ. (ص176 ،1382 معاصر، اندیشه و دانش

 تهران، اشتري، کلباسی حسین ترجمه ،)افالطون بخش( آدمی سرشت درباره هایی دیدگاه راجر، تریک، - 2
  .29- 7صص ،1382 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

 و مطالعه سازمان تهران، اشتري، کلباسی حسین ترجمه ارسطو، اندیشه تحول تاریخ بنیادهاي ورنر، یگر، - 3
  ).انتشار دردست. (ص749 ،1387 ،)سمت( ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین

 علم، نشر تهران، اشتري، کلباسی حسین ترجمه ،)کانت( محض عقل نقد بر شرحی کمپ، اسمیت،  - 4
  ).انتشار دردست( ص590

  :گردآوري و ویرایش

 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه تهران، ،)شناسی غرب ویژه( فرهنگ حسین، اشتري، کلباسی -1 
  .ص287 ،1376 زمستان ،24شماره ،10 سال



 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه تهران، ،)شناسی غرب ویژه( فرهنگ ، ــــــــــــــــــــ - 2
  .ص303 ،1381تابستان و بهار ،42-41شماره ،15 سال

 و انسانی علوم پژوهشگاه تهران، ،1ج غرب، در معاصر فلسفی ـ فکري هاي رهیافت ، ــــــــــــــــــــ - 3
  .ص184 ،1384 فرهنگی، مطالعات

 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه تهران، ،)اول دفتر( اسماء همایش نقدنامه ، ــــــــــــــــــــ- 4
  .ص208 ،1384 فرهنگی،

 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه تهران، ،)دوم دفتر( اسماء همایش نقدنامه ، ــــــــــــــــــــ - 5
  .ص179 ،1384 فرهنگی،

 و ادیان کالم، فلسفه، هاي حوزه منابع و متون بررسی همایش مقاالت مجموعه ، ــــــــــــــــــــ - 6
  .ص391 ،1384 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه تهران، ،1ج ،)اسماء( عرفان

 و انسانی علوم پژوهشگاه تهران، ،2ج غرب، در معاصر فلسفی ـ فکري هاي رهیافت ، ــــــــــــــــــــ - 7
  .ص187 ،1385 فرهنگی، مطالعات

 و ادیان کالم، فلسفه، هاي حوزه منابع و متون بررسی همایش مقاالت مجموعه ، ــــــــــــــــــــ - 8
  .ص476 ،1385 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه تهران، ،2ج ،)اسماء( عرفان

 و ادیان کالم، فلسفه، هاي حوزه منابع و متون بررسی همایش مقاالت مجموعه ، ــــــــــــــــــــ - 9
  .ص529 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه تهران، ،3ج ،)اسماء( عرفان

 انسانی علوم پژوهشگاه تهران، ،3ج غرب، در معاصر فلسفی ـ فکري هاي رهیافت ، ــــــــــــــــــــ - 10
  .ص245 ،1387 فرهنگی، مطالعات و

 انسانی علوم پژوهشگاه تهران، ،4ج غرب، در معاصر فلسفی ـ فکري هاي رهیافت ، ــــــــــــــــــــ - 11
  .ص178 ،1387 فرهنگی، مطالعات و

 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه تهران، ،)شناسی غرب ویژه( فرهنگ ، ــــــــــــــــــــ - 12
  .ص221 ،1387 بهار ،65شماره ،21سال

 علوم پژوهشگاه تهران، تطبیقی، مطالعات تخصصی نشست مقاالت مجموعه ، ــــــــــــــــــــ - 13
  .ص209 ،1387 فرهنگی، مطالعات و انسانی



 موسسه تهران، ،)اردکانی داوري رضا دکتر استاد نامه جشن( فرهنگ فیلسوف ، ــــــــــــــــــــ - 14
  .ص759 ،1387 ایران، فلسفه و حکمت پژوهشی

 و ادیان کالم، فلسفه، هاي حوزه منابع و متون بررسی همایش مقاالت مجموعه ، ــــــــــــــــــــ - 15
  .ص485 ،1387 فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه تهران، ،4ج ،)اسماء( عرفان

  ):مصاحبه( وگوها گفت

 ،15شماره ،2سال زمانه، ماهنامه ،»شناسی شرق« از پرسش غرب، سوداي شرق حسین، اشتري، کلباسی - 
  .10- 3صص ،1382 آذرماه

- 27صص ،1383زمستان ،54شماره ،14 سال فرهنگ، نامه تجدد، و سکوالریسم ، ــــــــــــــــــــ - 
43.  

  

    

  

  

  

 


