باسمه تعالی

مشخصات فردی :

نام :جمشید

نام خانوادگی :جاللی شیجانی

مدارک دانشگاهی:

 )1کارشناسی :علوم قرآن و حدیث ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه تهران1731 ،
 )2کارشناسی ارشد :ادیان و عرفان تطبیقی ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه تهران1733،
 )7دکتری :تصوف و عرفان اسالمی ،دانشکده الهیات و فلسفه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و
تحقیقات تهران.1731 ،
 )4مرتبه علمی :دانشیار پایه 11دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری
فعالیتهای پژوهشی:
کتب:

 تألیف کتاب «لطائف عرفانی سوره لقمان بر اساس سه تفسیر عرفانی کشف االسرار و عده االبرار ،عرائسالبیان فی حقائق القرآن و بیان السعاده فی مقامات العباده» انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام

(ره)

پاییز.5931
 تألیف کتاب «دریای راز و روشنایی ،مروری بر زندگی و افکار و آثار سید حیدر آملی ،انتشارات اطالعات،زمستان .5931
 تألیف کتاب با عنوان «رسائل نوربخشیه سیدمحمد نوربخش( ،مقدمه ،تصحیح و توضیحات) انتشاراتحقیقت ،آبان .5931
مقاالت:

 «علم و معرفت از دیدگاه ابونصرسراج طوسی» ،عرفان ایران ،شماره  99و 5931 ،94« -صوفی و تصوف در مثنوی» ،فصلنامه علمی-پژوهشی نامه الهیات ،شماره  ،55تابستان 5933
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 «معناشناسی عرفانی نور و رنگ در اندیشه سید محمد نوربخش» ،فصلنامه علمی -پژوهشی نامه الهیات ،سالچهارم ،شماره  ،59زمستان5933
 «لوگوس در عهد جدید و کلمه در قرآن مجید» ،فصلنامه علمی -پژوهشی صحیفه مبین ،شماره  ،43بهار وتابستان5931
 «تأثیر آرای ابنعربی بر تفکر عرفانی سیدمحمّد نوربخش» ،فصلنامه علمی-پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره-شناختی ،شماره ،39تابستان5931
 «مفهوم «رنج» از دیدگاه اسالم شیعی و آیین بودایی تراواده» ،فصلنامه علمی -پژوهشی نامه الهیات ،شماره،51آذر.33
 «عقل و عشق در نظر عطار نیشابوری و نجم الدین رازی» ،فصلنامه تخصصی مطالعات تطبیقی ادیان و عرفان« خدای نامه» ،سال اول ،شماره اول ،پاییز 5935
 «مقایسه ذکر در طریقه کبرویه و مسیحیت شرقی (ارتدکس)» ،فصلنامه علمی -پژوهشی نامه الهیات ،سال ،1شماره ،35زمستان.5935
 «دیدگاه ابوالکالم آزاد درباره ذوالقرنین و تأثیرآراء او بر مفسران پس از خود» در مجموعه مقاالت همایشموالنا ابوالکالم آزاد معمار فرهنگ هندوایرانی ،مرکز مطالعات فارسی و آسیای مرکزی ،دانشگاه جواهر لعل
نهرو ،دهلی نو ،هندوستان3159 ،م.
 ترجمه مشترک مقاله «نوربخشیه» حامد الگار از دایره المعارف اسالم ،ماهنامه علمی -تخصصی اطالعاتحکمت و معرفت ،شماره  ،11تیرماه 5935

 ترجمه بخشی از کتاب  The First Christian Theologiansبا عنوان «ژوستین شهید»،ماهنامه علمی -تخصصی اطالعات حکمت و معرفت ،شماره  ،33شهریور .5933
 «دو رساله از سیدمحمد نوربخش» ،عرفان ایران ،شماره 5939 ،91 « سه رساله دیگر از سیّدمحمد نوربخش» ،عرفان ایران(مجموعه مقاالت) ،شماره  ،93پاییز 5934 مدخل«محمد امین کردی» ،دانشنامه جهان اسالم در نوبت چاپ. مدخل«ماء العینین الشنقیطی» ،دانشنامه جهان اسالم در نوبت چاپ. مدخل «سیدمحمد نوربخش» ،دانشنامه جهان اسالم ،در نوبت چاپ. مدخل«سلب ،جزیره» ،دانشنامه جهان اسالم ،در نوبت چاپ. مدخل «شاه قاسم انوار» ،دایره المعارف بزرگ اسالمی ،در نوبت چاپ. مدخل «شاه قاسم فیض بخش» ،دایره المعارف بزرگ اسالمی ،در نوبت چاپ.2

 مدخل «بهاءالدوله نوربخش» دانشنامه تهران ،در نوبت چاپ. مدخل «سیدجعفر نوربخش» ،دایره المعارف بزرگ اسالمی ،در نوبت چاپ. مدخل «میرسعدالحق کبیر» ،دایره المعارف بزرگ اسالمی ،در نوبت چاپ.- Jamshid Jalali Sheyjani, “Fakhr al-Dīn ʿAlī Ṣafī”, in: Encyclopaedia
Islamica,Vol.6, Editors-in-Chief: Wilferd Madelung and, Farhad Daftary. Brill,
Leiden, First print edition: 20180110. Consulted online on 18 December 2018.
- Jamshid Jalali Sheyjani, "Mohammad Nurbakhsh’s Risala-yi Mi‘rajiya: Critical
 Islamic philosophy yearbook NO.5., 2014, Moscow.إشراق Edition’, Ishraq,
 «خاتماالولیا از دیدگاه ابنعربی و سیدمحمد نوربخش» در مجموعه مقاالت ابنعربی پژوهی ،انتشارات خانهکتاب ،اسفند.39
 « دیدگاه ابوالکالم آزاد درباره ذوالقرنین و تأثیرآراء او بر مفسران پس از خود» ،صحیفه مبین ،شماره  ،15بهارو تابستان.35
 «بررسی رویکردهای متفاوت علمای مسلمان در مورد آرا و افکار حالج » ،فصلنامه علمی-پژوهشیحکمت معاصر ،شماره  ،4زمستان ( 34انتشار در بهار )31
 « خاتماالولیا از دیدگاه ابن عربی و سیّدمحمّد نوربخش» دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه ادیان ،سالهشتم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان.5939
 «زندگی ،احوال و افکار بهاءولد» ،فصلنامه علمی-پژوهشی عرفان اسالمی ،در نوبت چاپ. «طوفان نوح در اسطورههای سومری و بابلی و مقایسه آن با تورات و قرآن» ،ماهنامه علمی-ترویجی معرفت،شماره  ،1شهریور  (.5931انتشار در آبان )31
 ترجمه و تحقیق مقاله «نجم الدین کبری» /حامد الگار .د .اسالم ،اطالعات حکمت و معرفت ،شماره،33تیرماه39
 ترجمه و تحقیق مقاله «علی بن شهاب الدین بن محمد همدانی» /گرهارد بورینگ /د .ایرانیکا ،اطالعاتحکمت و معرفت ،شماره ،514آذرماه39
 «رمز نور و رنگ در آرای عالءالدوله سمنانی و سید محمد نوربخش» مجله ادیان و عرفان ،دانشکدهالهیات دانشگاه تهران ،سال  ،41شماره دوم ،پاییز و زمستان.39
 ترجمه و تحقیق مقاله «بهاءالدین محمد ولد» /حامد الگار /د.ایرانیکا ،اطالعات حکمت و معرفت،شماره ،535اردیبهشت.31
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 دایرهالمعارف نویسی ،ضرورتها و کاستیها ،روزنامه ایران31 ،تیر( 31گفتگوی منتشر نشده با زنده یاددکتر منوچهر ستوده)
 چاپ مقاله در نخستین همایش ملی قرآن و علوم انسانی با عنوان «راههای رسیدن به آرامش در قرآن وعرفان اسالمی» به صورت چاپ در مجموعه چکیده مقاالت33 ،آذر ،31دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،
دانشکده علوم قرآنی میبد.
 «تحلیلی از تأثیر آیات و روایات در آثار عطار نیشابوری» فصلنامه عرفان اسالمی ،شماره ،43پاییز.31 مقاله «محبت و عشق خمیرمایه و اساس نگرش عرفانی به شهادت در عرفان اسالمی» مطالعات عرفان،ادبیات و فلسفه ،شماره ،4زمستان .5931
 «مقدمه و تصحیح انتقادی معاشالسالکین سیدمحمد نوربخش» جاویدان خرد ،شماره ،95بهار وتابستان.5931
 ترجمه و تحقیق مشترک مقاله «قاسم انوار» راجر مروین سیوری ،دا.اسالم ،اطالعات حکمت و معرفت،شماره  ،541آذر 31
 ترجمه مقاله با عنوان «ایدئولوژی و اسالم» ،همشهری  51و  53شهریور 5911 تالیف مقاله «عارفی از سده چهارم هجری» ،همشهری1 ،بهمن 5911 ترجمه مقاله «گفتگوی اسالم و مسیحیت» ،همشهری 51 ،فروردین 5913 تالیف مقاله «پیوند تشیع و عرفان» همشهری53 ،و 39اردیبهشت 5913 ترجمه مقاله «دعوت به تفکر در قرآن» همشهری33 ،آذر و 5دی 5913 ترجمه مقاله «دعوت اسالم به صلح» همشهری4 ،و 1بهمن5913 ترجمه مقاله« تأملی در معنای ربوبیت خداوند بر جهان هستی» همشهری3،شهریور5913 تألیف مقاله «نقد طالقانی بر استبداد و خودکامگی» ،همشهری53 ،شهریور5913 ویراستاری نشریه علوم دریایی دانشگاه امام خمینی(ره) ،شماره 51و53 ویراستار علمی کتاب «درسنامه اندیشه اسالمی( ،»)5تالیف دکتر سیدموسی هاشمی تنکابنی ،انتشارات دانشگاهآزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره) ،زمستان5935
 راهنمایی ،مشاوره و داوری بیش از  03پایان نامه کارشناسی ارشد ادیان و عرفان و تصوف و عرفان اسالمی. -داوری بیش از  03مقاله برای مجالت علمی-پژوهشی معتبر.
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 -طرحهای پژوهشی

 طرح پژوهشی با موضوع «مقایسه و تحلیل لطایف عرفانی سوره ی لقمان بر اساس سه تفسیر عرفانی کشفاالسرار و عده االبرار ،عرائس البیان فی حقائق القرآن و بیان السعاده فی مقامات العباده» ،واحد یادگار امام
خمینی(ره).5939-34 ،
 طرح پژوهشی با موضوع «تشیع عرفانی و تأثیر آن بر ظهور صفویه» واحد یادگار امام(ره) شهرری31-5934 ، اخذ گواهی علمی آموزشی(دانش افزایی) کارگاه آموزشی روش تحقیق به مدت 51ساعت درمورخ1و3اسفند.39
 -همایشهای علمی و سخنرانیها:

 ارائه مقاله به زبان انگلیسی با عنوان «سمبلیسم عرفانی درآثار سید محمد نوربخش» ،دومین همایش بینالمللی ابعاد عرفانی هنر و ادبیات اسالمی در دانشگاه بین المللی مالزی 33-31 ،جوالی 3151
 ارائه مقاله با عنوان «دیدگاه ابوالکالم آزاد درباره ذوالقرنین و تأثیر آرای وی بر مفسران پس از خود» ،سمینار موالناابوالکالم آزاد ،معمار فرهنگ هند و ایرانی ،دانشگاه جواهر لعل نهرو هند 9-5 ،مارس 3155
 سخنرانی با عنوان «علم و معرفت از دیدگاه اسالم» ،سالن همایش رازی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)5933 ،
 سخنرانی با عنوان« بررسی سیر تاریخی طوفان نوح(ع)» ،سالن همایش رازی دانشگاه علوم دریایی امامخمینی (ره).
 سخنرانی با عنوان «دین در ایران باستان» ،سالن همایش رازی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره). سخنرانی با عنوان« تجارب عرفانی عرفای جهان» ،سالن همایش رازی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره). سخنرانی با عنوان« قوم یهود از برگزیدگی تا نژاد پرستی» ،سالن همایش رازی دانشگاه علوم دریایی امامخمینی (ره).
 سخنرانی با عنوان« اندیشه موعود در ادیان» ،سالن همایش رازی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره). سخنرانی با عنوان« موالنا پژوهی» ،سالن سمعی -بصری دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره). سخنرانی با عنوان« سیره عملی و اخالقی امام حسن عسکری(ع) و امام غائب(عج)» ،کانون قرآن و عترتدفتر فرهنگ اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی یادگار امام(ره).5931 ،
 سخنرانی با عنوان« سیره عملی و اخالقی امام رضا(ع) و امام جواد(ع)» ،کانون قرآن و عترت دفتر فرهنگاسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی(ره) ،اردیبهشت5935
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 سخنرانی با عنوان« چهره شهید در ادبیات کالسیک با تکیه بر متون عرفانی» ،دانشکده ادبیات و زبان هایخارجی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،خرداد 5935
 سخنرانی با عنوان« سیره عملی و اخالقی امام حسن(ع) و امام حسین(ع)» ،کانون قرآن و عترت معاونتفرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی یادگار امام(ره) ،آذر 5935
 سخنرانی با عنوان « سیره عملی و اخالقی امام سجاد(ع) ،امام باقر(ع) ،امام صادق(ع) و امام موسی کاظم(ع)»،کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی یادگار امام(ره) ،اردیبهشت33
 سخنرانی با عنوان« لطائف عرفانی در قرآن کریم» ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگارامام خمینی(ه) ،گروه آموزشی و انجمن علمی ادیان و عرفان ،اردیبهشت .39
 مدرس کارگاه «آشنایی با تفسیر سوره حدید» مربوط به چهارمین دوره طرح قرآنی «رمضان ،بهار قرآن» تیرماه ،34بمدت  51ساعت ،معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یادگار امام(ره) شهرری.
 سخنرانی تحت عنوان« ترویج آیات و مفاهیم قرآن کریم در حوزه فرهنگ» در سالن همایش بیست و سومیننمایشگاه بین المللی قرآن کریم در جمع کارکنان و اساتید واحد یادگار امام(ره) 34/4/31 ،مصادف با  34رمضان
المبارک 5491ق.
 -سخنرانی تحت عنوان «خانواده اسالمی» در جمع کارکنان و اساتید دانشکده فنی و برق واحد یادگار امام

(ره)

در مورخ 49/1/51

 ارائه سخنرانی و چاپ مقاله با عنوان «وحدت حوزه و دانشگاه و نقد و بررسی دیدگاههای مرتبط با آن» درهمایش علمی وحدت حوزه و دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام(ره) با همکاری دفتر تبلیغات
اسالمی شعبه تهران33 ،آذر.34
 انتشار چکیده مقاله «راههای رسیدن به آرامش در قرآن و عرفان اسالمی» در «همایش ملی قرآن و علومانسانی» ،دانشکده علوم قرآنی میبد ،آذر31
 مدرس کارگاه « تفسیر سورۀ حمد امام خمینی(ره) بمدت 61ساعت» رمضان  ،6941معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه یادگار امام(ره) شهرری
 کسب رتبه دوم گروه علوم انسانی در میان پژوهشگران برتر سال  31دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگارامام(ره) شهرری.
 شرکت و ارائه مقاله و چاپ چکیده مقاالت تحت عنوان «تعامل زبان عرفان و زبان قرآن» در «نخستینهمایش ترجمه در حوزههای فلسفه ،کالم ،ادیان و عرفان» ،دانشگاه تبریز.5931/53/14 ،
.
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 -فعالیتهای آموزشی و اجرایی:

 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) از سال 5931-5913 رئیس گروه علوم انسانی و مدیر گروه معارف اسالمی ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)  5931-5913ومدیر آموزش دانشکده علوم پایه ،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) 5931 -5933
 عضو هیأت علمی گروه معاوف و ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام(ره) و تدریس دروسالهیات و معارف و ادیان و عرفان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری از سال  5931تاکنون.
 مدیرگروه معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام(ره) ،از مورخه  39/53/31-33/55/9بمدتچهار سال.
 عضو هیات مدیره انجمن علمی ادیان و عرفان ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی یادگار امام (ره) ،ازسال  5931تا آبان 5933
 رئیس انجمن علمی ادیان و عرفان ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام(ره) ،از آذر5933
 کارشناس مسوول مطالعات راهبردی دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاداسالمی استان تهران از مورخه  5931/1/51بمدت یکسال.
 عضو کمیته جذب استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسالمی استان تهران ازمورخه  5931/1/33به مدت یکسال.
 مدیر داخلی فصلنامه تخصصی مطالعات تطبیقی ادیان و عرفان« خدای نامه» مربوط به گروه ادیان و عرفاندانشگاه آزاد اسالمی یادگار امام(ره) ،از سال .5935
 عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام(ره) ،ازاردیبهشت  39بمدت یکسال.
 دریافت لوح تقدیر در هفته پژوهش سال  39برای انجمن علمی ادیان و عرفان بعنوان انجمن برتر. رئیس اداره پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام(ره) از مورخ 34/1/1بهمدت یکسال.
 عضو کمیته تحصیالت تکمیلی گروه ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام(ره)شهرری. مدیر گروههای دکتری عرفان اسالمی و شناخت اندیشه های امام خمینی(ره) و دکتری فلسفه و کالم اسالمی وکارشناسی و کارشناسی ارشد ادیان و عرفان و کارشناسی ارشد شناخت اندیشههای امام خمینی(ره) دانشگاه آزاد
واحد یادگار امام(ره)شهرری از تاریخ  31/13/31لغایت .31/13/31
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 مدیر گروه آموزشی الهیات و معارف اسالمی در کلیه مقاطع و گرایشها در دانشگاه آزاد واحد یادگارامام(ره)شهرری از  31/13/31تا 33/14/51
 عضو کمیته تخصصی ادیان و عرفان گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی از مورخ 31/3/53بمدت 3سال. عضو علمی مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.Email: Jalalishey@gmail.com
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