باسمه تعالي

رزومـة مختصر

الف) مشخصات فردي
نام  :محمودرضا

نام خانوادگي  :اسفنـديار

رتبة علمي :دانشیار پايه 24

عضو هیئت علمي :دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرری

ب) سوابق تحصيلي
 .2ديپلم(فرهنگ و ادب) 2532 :
 .5كارشناسي  :رشته اديان و عرفان  ،دانشكده الهیات دانشگاه تهران 2532 ،
 .5كارشناسي ارشد  :رشته اديان وعرفان  ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(وابسته به وزارت علوم  ،تحقیقات
و فناوری)2536 ،
 .4دكتری  :رشته اديان و عرفان تطبیقي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات2532 ،

ج) سوابق شغلي
 .2عضويت در هیئت علمي دانشگاه آزاداسالمي (واحد شهرری)2531-
 .5معاونت دانشكده الهیات  ،دانشگاه آزاد اسالمي -واحد تهران شمال ( 2535/4/2تا ) 2534/5/51
 .5معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي -واحد تهران شمال ( 2534/4/2تا ) 2539/5/52
 .4رياست دانشگاه آزاد اسالمي -واحد تهران جنوب ( 2539/5/52تا ) 2561/2/23
 .2معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي( 2561/2/23تا )65/5/5
 .9رياست دانشگاه آزاد اسالمي -واحد اسالمشهر( 65/5/3تا كنون)

ه) سوابق پژوهشي
الف  :كتابها
 .2انسان كامل (بازنويسي كتاب االنسان الكامل)  ،ناشر :موسسه فرهنگي اهل قلم  ،تهران  ،بهار 2532
 .5فانوس هدايت ( بازنويسي كتاب مصباح الهدايه)  ،ناشر :موسسه فرهنگي اهل قلم  ،تهران  ،پائیز 2532
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 .5كتابشناسي توصیفي آثار شیخ نجم الدين كبری ( اين كتاب به زبان روسي ترجمه شده است كه رايزني فرهنگي
سفارت جمهوری اسالمي ايران در تركمنستان برای كنفرانس بین المللي شیخ نجم الدين كبری  -عشق آباد  -2531آن
را منتشر كرد ) .
 .4آشنايان ره عشق ،زيرنظر دكتر نصراهلل پور جوادی  ،به كوشش محمودرضا اسفنديار  ،انتشارات نشر دانشگاهي ،تهران،
2534
 .2رساله ردّ پادری ،اثر حسین علیشاه اصفهاني ،تصحیح ،مقدمه و توضیحات ،انتشارات حقیقت.2533،
 .9چراغ دل(سیری در آثار و افكار شیخ محمود شبستری) با همكاری زهرا باغبان ،انتشارات همشهری.2533،
 . 3خورشید در آينه ماه(سیری در آثار و افكار مولوی) ،انتشارات علم .2564 ،
 .3نصاب مولوی(گزيده اسماعیل انقروی از مثنوی) ،انتشارات حكمت .2564 ،
 .6شهر خوشي؛ نگاهي به زندگي و عرفان بهاءولد ،انتشارات بصیرت .2564 ،
 .21ابوالحسن خرقاني ،دفتر پژوهشهای فرهنگي.2562 ،
 .22تاريخ اسالم در جنوب شرق آسیا ،انتشارات سازمان سمت2563 ،

کتابهاي در دست تاليف
 .25تاريخ تصوف در جهان مااليي ،در دست تدوين
 .25ترجمه كتاب عرفان اسالمي؛ تاريخ مختصر ،نوشته الكساندر كنیش ،انتشارات حكمت ،در دست انجام
 .24تصحیح آثار منثور مظفرعلیشاه كرماني ،انتشارات حقیقت ،در دست انجام

ب  :گزیدة مقاالت
« .2تاثیر شیخ نجم الدين كبری برعرفان»  ،مجموعه مقاالت فارسي كنفرانس شیخ نجم الدين كبری  ،رايزني جمهوری
اسالمي ايران  ،تركمنستان  ،عشق آباد 2531 ،
« .5ويژگي مسیحا درعهد قديم و مقايسه عصر مسیحايي و آخرالزمان در عهد قديم و تلمود» ،نشريه مطالعات منطقهای ،
مركز پژوهش های علمي و مطالعات استراتژيك خاورمیانه ،جلد .25،2532
« .5تصوف در جنوب شرقي آسیا» ،دانشنامه جهان اسالم ،ج.2535، 3
« .4حمزه فنصوری» ، ،دانشنامه جهان اسالم ،جلد .24،2534
« .2تصوف در ايران از قرن هفتم تاكنون» ،دايره المعارف بزرگ اسالمي ،ج.22،2533
« .9برخي عناصر مشابه در گاهان و عرفان اسالمي با تاكید بر قرآن كريم» ،مجله علمي پژوهشي صحیفه مبین ،شماره
.45،2533
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« .3درآمدی بر نظام ديني گاهان» ،فصلنامه تخصصي نامه الهیات،شماره .5،2533
« .3نور در قرآن مجید و عهد جديد» ،با همكاری نفیسه علیپور ،مجله علمي پژوهشي صحیفه مبین ،شماره.2533 ،4
« .6عرفان و سیاست در انديشه سید محمد نوربخش» ،فصلنامه علمي پژوهشي نامه الهیات ،شماره.2536 ،21
« .21نگاهي به ابعاد عرفاني داستان موسي(ع) و خضر در قرآن» ،با همكاری طاهره بیطرفان ،فصلنامه علمي پژوهشي نامه
الهیات ،شماره.2536 ،22
« .22علم و معرفت از ديدگاه شمس تبريزی» ،با همكاری منیرالسادات حسیني ،علمي پژوهشي نامه الهیات ،شماره،25
.2536
« .25مفهوم عشق از ديدگاه روزبهان بقلي» ،با همكاری فاطمه سلیماني كوشالي ،نیمسال نامة تخصصيِ پژوهشنامة اديان،
سال چهارم ،شمارۀ هفتم ،بهار و تابستان.2536
« .25نگاهي گذرا به عناصر مشابه در عرفان موالنا و قديس فرانچسكو» ،فصلنامه علمي پژوهشي جستارهای ادبي،
شماره.2561 ،3
« .24آفات ظاهرگرايي ديني از ديدگاه مالصدرا و امام خمیني(ره) » ،فصلنامه علمي پژوهشي متین ،شماره  ،25زمستان
.2561
« .22مدارا در انديشه رام موهن روی و ابوالكالم آزاد» ،نیمسال نامة علمي پژوهشي پژوهشنامة اديان ،سال پنجم ،شمارۀ
نهم ،بهار و تابستان .2561
« .29نگاهي به زندگي ابوسعد خرگوشي و مضامین عرفاني تهذيب االسرار» ،نامه الهیات ،سال چهارم ،شمارۀ شانزدهم،
پايیز .2561
 « .23نگاهي گذرا به سیر تاريخي مهدويت در تصوف» ،فصلنامه علمي پژوهشي ادبیات عرفاني و اسطوره شناختي ،سال
هشتم  ,شماره بیست و هشتم ،پايیز.62
« .23تصحیح انتقادی رسالة تشويق السالكین مال محمد تقي مجلسي» ،با همكاری محمد علي طاوسي ،دوفصلنامة علمي
پژوهشي جاويدان خرد ،سال نهم ،بهار و تابستان .2562
« .26نگاهي گذرا به تأثیر ابن عربي در تصوّف جهان مااليي»( ،با همكاری فائزه رحمان) ،فصلنامه عرفان اسالمي ،سال
دوازدهم ،شماره  ،45بهار .2564
« .51انسانشناسي عرفاني در صحیفه سجاديه و تأثیر آن بر عارفان» ،با همكاری وحید محمودی ،فصلنامه علمي پژوهشي
عرفان اسالمي ،دوره  ، 25شماره پیاپي.2569 ،21
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 .52تشبیه وتنزيه ازديدگاه امام علي(ع) ،با همكاری علي دلشادنداف ،دوره  ،3شماره  ،5پايیز و زمستان .2562
 .55زن و زيبايي از نظر ابن عربي ،با همكاری سیمین مواليي ،مجله علمي پژوهشي فلسفه ،دانشگاه تهران.2563 ،

ج:ترجمه
«.2جهان مادی و مغاک كیهاني» ،لئو شايا ،جام نو و مي كهن ،به كوشش مصطفي دهقان.2534،
«.5نوربخشیه» ،حامد الگار ،با همكاری جمشید جاللي شیجاني ،ماهنامه علمي -تخصصي اطالعات حكمت و معرفت،
شماره  ،32تیرماه .2562

د :طرح هاي تحقيقاتي
" .2كتاب عارفان"  ،زيرنظر دكتر نصراهلل پور جوادی ،برای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و نگارش مقاله «ابوسعید
ابوالخیر» در اين طرح 2536تا2534
" .5عرفان در اديان ( مكاتب و شخصیتهای عرفاني اديان ديگر مشتمل بر بیست مقاله )" درمركز گفتگوی تمدنها زيرنظر
دكتر فتح اهلل مجتبايي و تالیف سه مقاله در اين پروژه («درآمدی برمكتب عرفان چان» « ،بررسي احوال و افكار قديس
فرانچسكو اهل آسیزی» « ،بهگود گیتا»)2532 ،تا .2532
 .4الهیات شادی بخش ،دانشگاه آزاد اسالمي.2565 ،
 .5تصوف و عرفان اسالمي در جنوب شرق آسیا ،دانشگاه آزاد اسالمي2564 ،

ه:کنفرانس هاي داخلي و خارجي
 .2ارائه مقاله "نقد تصوف از ديدگاه مولوی و اقبال الهوری" ،در همايش بین المللي "بزرگداشت يكصد و سي و دومین
سال تولد عالمه اقبال الهوری"،زاهدان ،اسفند.2533
 .5ارائه مقاله "نگاهي به آثار و احوال مظفر علیشاه كرماني و معرفي نسخه منحصر بفردی از او در تحقیق و توضیح
كلمات حضرات ائمه اطهار -علیهم السّالم" در همايش " فرهنگ اسالم وايران ؛ كرمان شناخت" ،كرمان ،ارديبهشت
.2536
 .5ارائه مقاله "  "The Mystical symbolism in Gulshan-i Raz of Shabistariدر همايش بین المللي
& 2nd International Symposium on Mystical Aspects of Islamic Art
"،"Literatureمالزی،تیرماه .2536
 .4ارائه مقاله "نظره الي مولفات و افكار مظفر علي شاه و التاكید علي علم الكیمیاء و التصوف في
افكاره"،الجزاير،آذرماه.2536
 .2ارائه مقاله " مدارا در انديشه رام موهن روی و موالنا ابوالكالم آزاد" ،هند (دهلي نو) ،اسفند .2536
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 .9ارائة مقاله " نگاهي انتقادی به ديدگاه هدايت نسبت به میراث معنوی هند و ايراني" ،هند(حیدرآباد) ،اسفند.2562
 .3ارائة مقاله " نگاهي به تاثیرات فرهنگ و عرفان ايران اسالمي در جنوب شرق آسیا" ،مالزی ،اسفند .2565
و) کارگاه هاي و دوره هاي آموزشي
 .2كارگاه الهیات شادی بخش ،برای اعضای هیئت علمي و دانشجويان مقاطع تحصیالت تكمیلي در دانشگاه آزاد
اسالمي
 .5تدريس كتاب معارف ،نوشته بهاء ولد ،در شهر كتاب تهران ،از سال 2565تا 2569
 .5تدريس مثنوی مولوی ،از سال  2535تا كنون
 .4تدريس مقاالت شمس تبريزی 2569 ،تا كنون
 .2تدريس عرفان تطبیقي هندويي و بودايي با تصوف و عرفان اسالمي ،از سال  2561تا كنون.

5

