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 دانشگاه خرونینگن، هلندفلسفه دین مقایسه ای در  یرامونپانجام رساله دکتری حال در  -

 لسفه دین ایرانت مدیره انجمن علمی فهیئعضو  -

و  Scopusنمایه شده در ه مجل) ، اسلوونیوپرک، (Poligrafi) فیمجله پولیگراویراستار  -

philosopher's index) 

محل . «آینده ن( دردین )ادیا الهیات سوی یک به: ادیان گفتگوی»عضو کمیته برنامه ریزی همایش  -

 دانشگاه) الهیات دانشکده ،(اسلوونی) کوپر پژوهش، و علم برگزاری: اسلوونی. برگزارکنندگان: مرکز

 .(لوبلیانا اسلوونی

مدیر امور داخلی و خارجی اولین همایش بین المللی دین، فرهنگ و فناوری. برگزارکنندگان: دانشگاه  -

 (1397باقرالعلوم و دانشگاه صنعتی شریف )

 معاصر دین فلسفه المللی بین همایش ششمینمین و هارمین، پنجسومین،چمدیر  -

 97تا  1395کارشناس ارتباطات بین الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی از  -

 معاصر دین فلسفه المللی بین همایش امور بین الملل دومینمدیر  -
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 98 اوایل تا 91از سال  مدیر اجرایی انجمن علمی فلسفه دین ایران -

-90، پژوهشکده حکمت و دین پژوهی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، امریه محقق و پژوهنده -

91 

 

 

  :ارشخصات آثم

 هاکتاب

 ألیفت

 .(. سیر مفاهیم الهیاتی در مسیحیت. تهران: نشر امیر کبیر1391طاهری، جواد ) -

 ترجمه

 :چاپ شده

جواد ترجمه . یاتیو اله یفلسف یکردیرو :ینید انیو اختالف نظر م نیتگنشتایوگرزد.  ،یچرآند -

 .طاهری. محل چاپ ترجمه فارسی قم: انتشارات کتاب طه

صلح. نشر اشپرینگر. ترجمه و شرح توسط  و اخالق بینافردیت،: نفسفحات ن(. 2015اشکوف، لنرت ) -

 جواد طاهری. محل چاپ ترجمه فارسی قم: انتشارات کتاب طه.

(. فرهنگ الهیات مسیحی. ترجمه جواد طاهری. تهران: پژوهشگاه علوم 1390، ون آستن. )هاروی -

 .انسانی و مطالعات فرهنگی

 مشارکت در تالیف، تصحیح و پژوهش

 طرح ممیزی فلسفه دین، سمت: مجری، انجمن علمی فلسفه دین ایران -

 قمهمکاری پژوهشی )تالیف، ویرایش و تلخیص( با گروه فلسفۀ اخالق دانشگاه  -

)اداره کل آموزش و پژوهش سیما مرکز « تلوزیون واقع نما»همکاری پژوهشی در تدوین مجموعۀ  -

 تهران(.
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 ویرایش

یراسته جواد طاهری، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و (. آشنایی با معرفت شناسان، و1392صفری، قوام. ) -

 اندیشۀ اسالمی.

(. آشنایی با اصطالحات معرفت شناسی، ویراسته جواد طاهری، تهران: پژوهشگاه 1392صفری، قوام. ) -

 فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.

 

 مقاالت

 مقاالت علمی پژوهشی

 :فارسیمقاالت 

تی گوناگون نسبت به طاهری، جواد و سلیمان حشمت، رضا. سیری در تطور رویکردهای الهیا -

، 1390(، بهار 1)7شناسی مفاهیم تثلیثی در مسیحیت. فصلنامه علمی پژوهشی حکمت و فلسفه، اصطالح

87-109 

کالمی به آموزۀ بداء در اسالم. مجلۀ علمی پژوهشی  -طاهری، جواد و محمدزاده، رضا. نگاهی فلسفی -

 آیینه معرفت. دانشگاه شهید بهشتی.

 

 :انگلیسیمقاالت 

- Taheri, Javad (In press). New Thoughts on Contemporary Debates in Comparative 

Theology. Poligrafi. Science and Research, Koper, Slovenia. (in English) 

- Taheri, Javad. I’tibariat: A New Possible Theoretical Basis for Interreligious Dialogue in 

Unity and Dialogue: Journal for Ecumenical Theology and Interreligious Dialogue. Faculty of 

Theology of University of Ljubljana (in English) 

- Taheri, Javad. (2017) Thinking as Evidence for the Probability of the Existence of a God: 

An Argument from Unnaturalness for Necessity (in English) in Journal of the Religious 

Inquiries: Volume 6, Issue 12, December 2017. 

- Taheri, Javad (2016): Embodied and Non-religious Basis of Morality: An Outcome of the 

Conceptual Theory of Ethics (in English) in Proceedings of the third International Conference 

on Contemporary Philosophy of Religion. Tehran: Fahm. 
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- Taheri, J. and M. Alvandi (2013). Meaningfulness of Religious Language in the Light of 

Conceptual Metaphorical Use of Image Schema: A Cognitive Semantic Approach (in 

English)In Journal of the Religious Inquiries: Volume 2, Issue 4, Autumn 2013, Page 93-103: 

http://ri.urd.ac.ir/ 

- Taheri, J. and Alavitabar, H. (2013). An Analytical Approach to the Concept of Badāʾ in 

Islam. (in English). Hekmat va Falsafeh (Wisdom and Philosophy). November 2013, 8(4), 61-

77. ISSN:1735-3238 

 

 مقاالت علمی ترویجی

، 1387دی  -133طاهری، جواد، مالک و معیار معناداری در گزاره ها، معرفت، سال هفدهم ـ شماره  -

83-92 

  سایر مقاالت

 کتاب در مطروحه مباحث به نسبت انتقادی -تحقیقی طاهری، جواد و سلیمان حشمت، رضا. رویکردی -

 شهریور ،12 سال در شماره ،4 سال ،48 پیاپی کتاب ماه فلسفه، شماره«. الهیاتی اصطالحات راهنمای»

 75-67 صفحه ،1390

های دینی. کتاب ماه شناختی و معناداری در گزارهزبان الوندی، مهشید و طاهری، جواد. معناشناسی -

 .96-88، صص 1391، اردیبهشت 175دین، شماره 

 و فرجامین پذیری تحقیق مسئله در هیگ نگاه به انتقادی طاهری، جواد و الوندی، مهشید. رویکردی -

، 26 و 25 شماره ،1391 تیر و خرداد زمانه )ویژه نامه جان هیک(، دینی، مجله های گزاره معناداری

  39 - 36صص 

پوکینهورن، جان. درآمدی بر جدال میان علم و دین )ترجمه جواد طاهری(. مجلۀ فروغ وحدت، شماره  -

22 

-84، 86پاییز  9دور، کلمنت. براهین هستی شناختی )ترجمه جواد طاهری(. مجلۀ فروغ وحدت، شماره  -

92 

نای معنا. مجلۀ فروغ وحدت، سال هفتم، شماره طاهری، جواد و الوندی، مهشید. رویکردی به مبحث مع -

 29-21، صص 91، بهار 27
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