رزومه
مشخصات :محمدعلی مبینی فرزند عباس متولد اول بهمن 1431ش.
سمت :استادیار پژوهشی؛ پژوهشکده فلسفه و کالم اسالمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.
مدارج علمی:
اتمام سطح سه حوزه علمیه قم.
کارشناسی در رشتۀ االهیات و معارف اسالمی؛ مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
کارشناسی ارشد در رشتۀ دینشناسی؛ مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
دکترای کالم گرایش فلسفه دین؛ مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم.
پایاننامه:
پایان نامه دکترا« :اعتبار معرفتی باور دینی بر اساس رویکرد جدید آلستن به مسئلۀ توجیه»،
دانشگاه قم ،مرکز تربیت مدرس.1411 ،
پایان نامۀ ارشد« :عقالنیت باور دینی از دیدگاه آلوینپلنتینگا» ،مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام
خمینی.1411 ،
کتابها:
 .1عقالنیت باور دینی از دیدگاه آلوینپلنتینگا ،قم ،انتشارات مؤسسۀ آموزشی و
پژوهشی امام خمینی.1411 ،
 .1توجیه باور :آری یا نه؟ :بررسی آرای ویلیام آلستن ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی.1411 ،
مقاالت:
" .1عقل در قرآن" ،معرفت ،شمارة  ، 31آذر  ، 1411ص .13-18
" .1جست ایمان" (ترجمه) ،نویسنده :مری هیو آدامز ،معرفت ،شمارة  ،11اسفند ،1411
ص .81-81
" .4باور دینی و اعتبار آن از منظر آلوین پلنتینگا" ،معرفت ،شمارة  ،81بهمن  ،1411ص
.13-11

" .3برونگرایی در معرفتشناسی آلوین گلدمن؛ گزارشی از سه مقاله" ،پژوهشهای
فلسفی-کالمی ،پاییز و زمستان  ،1411شمارة  ،13-14ص .111-11
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 .1ماهنامۀ هفت آسمان؛ شمارة  11و  ،14زمستان  1411و بهار « ،1411دانشنامۀ دین:
هفت اقلیم زرتشتی ،معرفی چند متن هندویی ،گوردوارا ،بداء»
" .8پاسخ به سؤاالت دربارة پلورالیسم" ،پلورالیسم دینی ،تهیه و تحقیق :مرکز مطالعات و
پژوهشهای فرهنگی حوزة علمیۀ قم ،قم :مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی
حوزة علمیه ،1411 ،صص.33-44 .
" .7معرفت به خدا در الهیات کالوین" ،آفتاب ،شمارة  ،14اسفند  ،1411ص .11-11
" .1معرفتشناسی اصالحشده و عقالنیت باور دینی" ،قبسات ،شمارة  ،11تابستان
 ، 1411ص .81-31
" .1عقالنیت باور دینی از نگاه برونگرایان" ،نامۀ حکمت ،سال اول ،شمارة اول ،بهار و
تابستان  ،1411ص .34-1
« .11رویکرد جدید آلستون به معرفتشناسی باور» ،نقد و نظر ،شماره  ،38-31بهار و
تابستان  ،1418ص .117-111

« .11اعتدال گرایی در معرفت شناسی معاصر و پیامدهای آن در معرفت شناسی دینی» ،نقد
و نظر شماره  ،11-31بهار و تابستان  ،1417ص .31-1
« .11وظیفه شناسی باور؛ مروری بر دیدگاه ویلیام پی .آلستون» ،نقد و نظر شماره ،11-31
بهار و تابستان  ،1417ص .118-11
« .14برهان وجودی در االهیات پویشی هارتسهورن» ،نقد و نظر ،شماره  ،14بهار ،1411
ص .88-41
13. Mobini, M. A. (1114), “Alston's Anti-Justificationism as a Strategy to
Resolve the Conflict Between Internalism and Externalism,” The Heythrop
Journal, Volume 13, Issue 1, pages 117-111, March 1114.

« .11نقش معرفتشناختی عواطف در پیدایش اعتقادات؛ شرح و بررسی دیدگاه الجین»،
نقد و نظر ،شماره  ،81بهار  ،1411ص .11-1
« .18تأمالتی معناشناختی در حقیقت ارزش اخالقی» ،نقد و نظر ،شماره  ،83زمستان
 ،1411ص .18-1
17. Mobini, M. A. (1114), “ Earth’s Epistemic Fruits for Harmony with God:
An Islamic Theodicy” in The Blackwell Companion to The Problem of Evil, eds.
Justin McBrayer and Daniel Howard-Snyder, pp. 118-411.
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« .11تناسب و سازگاری وجودی به منزلۀ ارزش بنیادین» ،نقد و نظر ،شماره  ،81بهار
 ،1411ص .44-1
 « .11نگاهی به مبناگرایی سنتی در فلسفۀ غرب؛ از یقین دکارت تا خطاناپذیری بونجور»،
مشترک با وحیده اکرمی ،نقد و نظر ،شماره  ،81بهار  ،1411ص .111-11
« .11چگونگی شناخت خدا» ،ره توشه راهیان نور ،رمضان 1411
« .11عاشورا و فرصتها» ،ره توشه راهیان نور ،محرم .1411

راهنمایی و مشاوره:
راهنما:
 .1معرفتشناسی از دیدگاه عالمۀ طباطبایی و شهید مطهری ،کارشناسی ارشد رشتۀ فقه و
معارف اسالمی ،گرایش فلسفۀ اسالمی ،مدرسۀ عالی فقه و معارف اسالمی (مرکز
جهانی علوم اسالمی) ،علیرضا رفعت.1411 ،
 .1ارزیابی معرفتی باور دینی در اندیشۀ فضیلتمحورانۀ زگزبسکی و بررسی آن بر اساس
حکمت متعالیه ،دکترای کالم ،گرایش فلسفه دین و مسایل جدید کالمی ،دانشگاه قم،
دانشکده الهیات و معارف اسالمی ،غالمحسین جوادپور.1414 ،

مشاوره:
 .1راهها و موانع شناخت از نظر قرآن ،کارشناسی ارشد رشتۀ فقه و معارف اسالمی،
مدرسۀ عالی فقه و معارف اسالمی (مرکز جهانی علوم اسالمی) ،رمضانعلی فکرت،
.1413
 .1بررسی تطبیقی مبناگرایی از دیدگاه پالنتینگا و استاد مصباح ،کارشناسی ارشد رشتۀ
فقه و معارف اسالمی ،گرایش فلسفۀ اسالمی ،مدرسۀ عالی فقه و معارف اسالمی
(مرکز جهانی علوم اسالمی) ،سید نصیر احمد حسینی.1411 ،
 .4بررسی مقایسهای مسئلۀ شر از دیدگاه عالمه طباطبایی و آلوین پلنتینگا ،کارشناسی
ارشد رشتۀ فقه و معارف اسالمی ،گرایش کالم اسالمی ،مدرسۀ عالی فقه و معارف
اسالمی (مرکز جهانی علوم اسالمی) ،مهدی کریمی.1411 ،
 .3نسبت عقل و وحی از منظر عالمه طباطبایی و شهید مطهری؛ سطح سه حوزه ،اهلل
مرادی.1411 ،
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تدریس:
 .1زبان تخصصی ،متون فلسفه دین؛ مقطع کارشناسی؛ مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام
خمینی؛ سال تحصیلی 14-11 :نیمسال دوم.
 .1زبان تخصصی ،متون کالم اسالمی؛ مقطع کارشناسی؛ مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام
خمینی؛ سال تحصیلی 14-11 :نیمسال دوم.
 .4زبان تخصصی  ،1مقطع کارشناسی (گرایش علوم قرآن و حدیث)؛ دانشکده الهیات و
معارف اسالمی هدی ،وابسته به جامعه الزهرا؛ سال تحصیلی 14-11 :نیمسال اول.
 .3متون فلسفی به زبان خارجی ،مقطع کارشناسی (گرایش :فلسفه و حکمت اسالمی)؛
دانشکده الهیات و معارف اسالمی هدی ،وابسته به جامعه الزهرا؛ سال تحصیلی  14-11نیمسال
اول.
 .1زبان تخصصی  ،1مقطع کارشناسی ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی هدی ،وابسته به
جامعه الزهرا؛ سال تحصیلی 14-11 :نیمسال دوم.
 .8فلسفه دین؛ مقطع کارشناسی ارشد؛ مرکز جهانی علوم اسالمی ،مدرسه حجتیه.
 .7معرفتشناسی دینی؛ مقطع کارشناسی ارشد (گرایش فلسفه و کالم اسالمی)؛ دانشگاه
باقرالعلوم؛ سال تحصیلی  11-11نیمسال اول.
 .1معرفتشناسی دینی؛ مقطع کارشناسی ارشد (گرایش فلسفه دین)؛ دانشگاه باقرالعلوم؛ سال
تحصیلی  11-11نیمسال اول.
 .1معرفتشناسی؛ مقطع کارشناسی ارشد (گرایش فلسفه اخالق)؛ دانشگاه قم؛ سال تحصیلی
 11-11نیمسال اول.
 .11معرفتشناسی؛ مقطع کارشناسی ارشد (گرایش روانشناسی اسالمی -مثبتگرا)؛ دانشگاه
قرآن و حدیث؛ سال تحصیلی  11-11نیمسال اول.
 .11معرفتشناسی؛ مقطع کارشناسی ارشد (گرایش فلسفه)؛ مؤسسه عالی معصومیه (بخش
پژوهش)؛ سال تحصیلی  11-11نیمسال اول.
 .11معرفتشناسی؛ مقطع کارشناسی ارشد (گرایش فلسفه)؛ مؤسسه عالی معصومیه (بخش
آموزش)؛ سال تحصیلی  11-11نیمسال دوم.
جوایز:

 .1لوح تقدیر دهمین دورة کتاب سال دانشجویی برای تألیف کتاب عقالنیت باور دینی از
دیدگاه آلوینپلنتینگا.
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 .1رتبۀ شایستۀ تقدیر چهاردهمین دوره کتاب فصل (تابستان  )1411برای تألیف کتاب

«توجیه باور :آری یا نه؟ :بررسی آرای ویلیام آلستن»
 .4رتبۀ شایسته تقدیر دوازدهمین دوره کتاب سال حوزه ( )1411برای تألیف پایاننامه

دکترا با عنوان «اعتبار معرفتی باور دینی بر اساس رویکرد جدید آلستن به مسئلۀ
توجیه»
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