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 بسمه تعالی

 محققمهدی زندگی نامه علمی دکتر 

 

 مشخصات فردی

 مهدی: نام

 محقق: نام خانوادگی

 8031: تولدم

  

 سوابق تحصیلی

 یت اهلل العظمی آو مرحوم  محمدتقی خوانسارییت اهلل العظمی آمرحوم )اهینامه اجتهاد از مراجع عالی گو

  8003 ،(محمدحسین کاشف الغطاء

 8008. گواهینامه مدرسی علوم رشته منقول از وزارت فرهنگ  

  800۱. از دانشگاه تهران الهیات و معارف اسالمیمدرک اتمام دوره دکتری  

 دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران.  

 

 سوابق آموزشی

  در ایران

  800۱تا  8003دبیری دبیرستانهای تهران از  

  800۱تا  800۱ریاست بخش کتب خطی کتابخانه ملی ایران از  

  80۳۱تا  800۱دانشیاری دانشگاه تهران از  

  80۳8تا  80۳۱استادی دانشگاه تهران از  

  تا کنون 80۳۱مدیر موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران ـ دانشگاه مک گیل کانادا از  

 80۳1تا  80۳۱اون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران از مع  

  80۱۱تا  80۳1مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران از  

  80۱1تا  80۱۱ریاست دانشکده دماوند از  

http://fa.wikipedia.org/wiki/محمدتقی_خوانساری
http://fa.wikipedia.org/wiki/محمدحسین_کاشف_الغطاء
http://fa.wikipedia.org/wiki/محمدحسین_کاشف_الغطاء
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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  80۳۱تا  80۳8رییس هییت تحریریه دایره المعارف تشیع از  

 80۳۳تا  80۳۱لمعارف اسالمی از مدیر عامل بنیاد دایره ا  

  تا کنون 80۱۳عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج از تاریخ  

  خارج ایران

 80۳۱تا  80۳3از  لندن استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه  

  طی سالهای  دانشگاه مک گیل کاناداشیعه در موسسه مطالعات اسالمی  اصول فقهو  کالماستاد فلسفه و

  ، و80۳8 - 80۳3، 80۳۱ - 80۳۳

  80۱۱و سه ماه در سال  80۳۱ - 80۳۱سالی سه ماه در سالهای  

  80۱3، سه ماه در سال مالزیاستاد ممتاز فلسفه اسالمی در موسسه بین المللی اندیشه و تمدن اسالمی-

80۱۱  

  

 های علمی در ایران عضویت در مجامع و گروه

  زبان و ادبیات فارسیعضو و رییس انجمن استادان  

  ایران فلسفهعضو هیات امنای انجمن.  

  80۳۱عضو هیات امنا و مدیر عانل بنیاد دایره المعارف اسالمی در سال  

 سرپرست گروه فلسفه و کالم بنیاد پژوهشهای اسالمی  

 ه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسیعضو پیوست  

  (یگروه طب اسالم)عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی  

 عضو شورای علمی مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی  

  80۱۱، وزارت بهداشت در سال طب اسالمیسرپرست گروه پژوهشهای  

  تاریخ علمعضو شورای عالی پژوهشکده  

 

  عضویت در مجامع علمی بین المللی

 مجمع بین المللی تاریخ پزشکی  

  قرون وسطیمجمع بین المللی فلسفه در  

  (مجمع اللغه العربیه) مصرفرهنگستان زبان عرب  

http://fa.wikipedia.org/wiki/لندن
http://fa.wikipedia.org/wiki/کلام
http://fa.wikipedia.org/wiki/اصول_فقه
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%DA%A9_%DA%AF%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/مالزی
http://fa.wikipedia.org/wiki/زبان_و_ادبیات_فارسی
http://fa.wikipedia.org/wiki/فلسفه
http://fa.wikipedia.org/wiki/طب_اسلامی
http://fa.wikipedia.org/wiki/تاریخ_علم
http://fa.wikipedia.org/wiki/قرون_وسطی
http://fa.wikipedia.org/wiki/مصر
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  المجمع العلمی الهندی( هندفرهنگستان علوم اسالمی(  

  دمشقمجمع اللغه العربیه ب)فرهنگستان زبان عرب دمشق(  

  المجمع الملکی( اردن تمدن اسالمیفرهنگستان مباحث علوم و( 

 مجمع بین المللی تاریخ علم و فلسفه عربی و اسالمی، پاریس  

  اسماعیلیههیات تحریریه مجموعه متون و تحقیقات  

 

  تالیفات و تصحیحات

مقاالت به هشتاد، و مقاالت فارسی به عربی به یکصد و سی، و مقاالت  ٔکتابهای او اعم از تألیف و ترجمه و تصحیح و مجموعه

این مقاالت در مجالت دانشگاههای ایران و نشریات علمی کشور و همچنین در . شود به متجاوز از سی و پنج بالغ میانگلیسی 

و  افغانستانو  سوریهو  لبنانو  اردنو  مصرو  ترکیهو  هلندو  ایتالیاو  آمریکاو  فرانسهو  انگلستانمجالت علمی کشورهای 

 :چند نمونه از آثارایشان عبارت است از. است چاپ و منتشر گشته هندوستانو  پاکستان

  انتشارات (،سید جعفر شهیدیصرف و نحو و قراءت عربی، در سه مجلد، تالیف مهدی محقق و

  )800۱علمی،

  انتشارات علمی، )دیگران  سعید نفیسیوقراءت و دستور زبان و تاریخ ادبیات فارسی، تالیف مهدی محقق و

8001)  

  انتشارات )، جلد هشتم به تصحیح مهدی محقق رشیدالدین میبدی، کشف االسرار و وعده االبرارتفسیر

  )800۱دانشگاه تهران 

  انتشارات )،(800۱انتشارات انجمن آثار ملی،)، به تصحیح و مقدمه و تعلیقات مهدی محقق،عطاراشترنامه

  )80۱۱زوار 

  انتشارات کتابخانه طهوری )، به حواشی و مقدمه و تعلیقات مهدی محقق،ناصرخسروپانزده قصیده از

  جدید چاپ مکررو ت(80۳3

  ،چاپ چهارم 80۳3چاپ اول )قق تصحیح و مقدمه و تعلیقات مهدی مح، به حبیش تفلیسیوجوه قرآن ،

80۳3(  

 ،80۱8و چاپ دوم  80۳0چاپ اول )السیره الفلسفیه رازی، با مقدمه در شرح احوال و آثار و افکار او(  

  ،80۱۳و  80۳1و 80۳0و  80۱۱و  80۳۱و  80۳۳چاپ )تحلیل اشعار ناصر خسرو، تالیف مهدی محقق 

 )دانشگاه تهران

http://fa.wikipedia.org/wiki/هند
http://fa.wikipedia.org/wiki/تمدن_اسلامی
http://fa.wikipedia.org/wiki/اردن
http://fa.wikipedia.org/wiki/اردن
http://fa.wikipedia.org/wiki/اسماعیلیه
http://fa.wikipedia.org/wiki/انگلستان
http://fa.wikipedia.org/wiki/فرانسه
http://fa.wikipedia.org/wiki/آمریکا
http://fa.wikipedia.org/wiki/ایتالیا
http://fa.wikipedia.org/wiki/هلند
http://fa.wikipedia.org/wiki/ترکیه
http://fa.wikipedia.org/wiki/مصر
http://fa.wikipedia.org/wiki/اردن
http://fa.wikipedia.org/wiki/لبنان
http://fa.wikipedia.org/wiki/سوریه
http://fa.wikipedia.org/wiki/افغانستان
http://fa.wikipedia.org/wiki/پاکستان
http://fa.wikipedia.org/wiki/پاکستان
http://fa.wikipedia.org/wiki/هندوستان
http://fa.wikipedia.org/wiki/سید_جعفر_شهیدی
http://fa.wikipedia.org/wiki/سعید_نفیسی
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/عطار
http://fa.wikipedia.org/wiki/ناصرخسرو
http://fa.wikipedia.org/wiki/حبیش_تفلیسی
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  و  80۳3و  80۳۳چاپ )لسان التنزیل، با مقدمه و تصحیح و فهرست الفبایی لغات قرآن مهدی محقق

 )نشر کتاب 80۱0و  80۳۱

  80۱۱چاپ مالزی )، با تصحیح و مقدمه عربی و انگلیسی و فارسی مهدی محقق جالینوسالشکوک علی(  

  های خطی،  چاپ انتشارات مرکز نشر نسخه)بستان االطبا و روضه االلبا، ترجمه و تلخیص از مهدی محقق

80۳1(  

  انتشارات موسسه )اوائل المقاالت فی المذاهب المختارات، شیخ مفید به تصحیح و مقدمه مهدی محقق

  )80۱۱مطالعات اسالمی 

  ،انتشارات موسسه ) احمد آرام، ترجمه مهدی محقق و ابوالقاسم زهراویالتصریف لمن عجز عن التالیف

  )80۱۳مطالعات اسالمی 

  80۱۱)، به تصحیح و تعلیق مهدی محقق سینظام الملک طونظام نامه سیاست، خواجه( 

 801۱، تالیف مهدی محقق، انتشارات اساطیر اسماعیلیه  

  ،80۱۱(، حسن مینوچهربه تصحیح مهدی محقق و  ابوحاتم احمدبن حمدان الرازیکتاب االصالح( 

  و  80۳1و 80۳۱)، ابوالفتح بن مخدوم حسینیو  فاضل مقداد، با دو شرح عالمه حلیباب حادی عشر

 (80۱۳و  80۱۳و  80۱۱

  ،80۳۳و  80۳8، به تصحیح مهدی محقق، شهیدثانیمعالم االصول  

  الدراسه التحلیله لکتاب الطب الروحانی لمحمد بن زکریای رازی، به زبان عربی و فارسی و انگلیسی، تالیف

  )80۱1)مهدی محقق 

  8018)، به تصحیح مهدی محققسیداسماعیل جرجانی، در دانش پزشکی و دارو شناسی)یادگار( 

  و  8018)، به اهتمام مهدی محقق و کبری بستان شیرین فتاحی نیشابوریدیوان غزلیات و رباعیات

801۱(  

  80۱۳، 80۳1، 80۱۱، ،80۳۱)، تالیف مهدی محقق، محمد بن زکریای رازیفیلسوف ری( 

  ،801۳)به تصحیح مهدی محقق  معتمدالدوله فرهاد میرزانصاب انگلیسی( 

  80۳۱طرح تدوین دائره المعارف تشیع، مهدی محقق  

 به اهتمام مهدی محقق و کبری مجلد اول، ناصر خسرو فرهنگ و لغات و ترکیبات و تعبیرات دیوان ،

  801۱بستان شیرین، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/جالینوس
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/احمد_آرام
http://fa.wikipedia.org/wiki/نظام_الملک_طوسی
http://fa.wikipedia.org/wiki/اسماعیلیه
http://fa.wikipedia.org/wiki/اسماعیلیه
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/علامه_حلی
http://fa.wikipedia.org/wiki/فاضل_مقداد
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AE%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/محمد_بن_زکریای_رازی
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/ناصر_خسرو
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  به اهتمام مهدی محقق و کبری بستان مجلد دوم، ناصرخسروفرهنگ و لغات و ترکیبات و تعبیرات دیوان ،

  801۱شیرین، 

 ،معالم االصول، همراه با فرهنگ اصطالحات و معادل انگلیسی آنها، به  اصول فقهقسمت  اوامر و نواهی

  801۱تصحیح مهدی محقق 

 دانشگاه مک گیل، تالیف مهدی محقق-فهرست توصیفی انتشارات موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران 

801۱  

 ،انتشارات دانشگاه تهران، )رساله ابی ریحان فی فهرست کتب الرازی، ترجمه فارسی از مهدی محقق

80۱۱(  

  مجتبی مینوی، تصحیح انتقادی با فهارس و مقدمه از مهدی محقق و مرحوم استاد ناصر خسرودیوان )

، چاپ سوم و چهارم و پنجم 80۱۱، چاپ دوم موسسه مطالعات اسالمی، 80۱0نتشارات دانشگاه تهران، ا

 )80۱1و  80۳1و  80۳۱دانشگاه تهران 

 توشی هیکو نظومه حکمت سبزواری، از مهدی محقق و ترجمه انگلیسی شرح غرر الفراید معروف به شرح م

 )80۱3، دانشگاه تهران، 80۳۱میالدی، مرکز نشر دانشگاهی،  8۱۱۱انتشارات کاروان، نیویورک  ، ایزوتسو

  بخش امور عامه و جوهر و مال هادی سبزواریشرح غرر الفراید معروف به شرح منظومه حکمت، حاج ،

و  توشی هیکو ایزوتسوعرض، با مقدمه فارسی و انگلیسی و فرهنگ اصطالحات فلسفی، به اهتمام پروفسور 

، چاپ چهارم انجمن آثار و مفاخر 80۳۱، دانشگاه تهران، 80۳3و چاپ دوم  80۳1چاپ )مهدی محقق، 

  )801۳فرهنگی، 

  الهیات بالمعنی االخصشرح غررالفراید معروف به شرح منظومه حکمت، حاج مال هادی سبزواری، بخش ،

  )80۱1چاپ )اهتمام مهدی محقق با مقدمه فارسی و انگلیسی و فرهنگ اصطالحات فلسفی، به 

  و  عبدالجواد فالطوریتعلیقه میرزا مهدی مدرس آشتیانی بر شرح منظومه حکمت سبزواری، به اهتمام

  )80۱۱چاپ ) مهدی محقق با مقدمه انگلیسی پروفسور توشی هیکو ایزوتسو

  ،به انضمام شرح حال تفصیلی و خالصه افکار آن حکیم، به اهتمام مهدی محقق میردامادکتاب القبسات ،

  )80۳۱، چاپ دوم دانشگاه تهران 80۱۳)و دیگران،

 چاپ دوم انجمن 80۳۱چاپ )، به اهتمام مهدی محقق مهدی نراقیشرح االلهیات من کتاب الشفا، مال ،

  )801۳آثار 

http://fa.wikipedia.org/wiki/ناصرخسرو
http://fa.wikipedia.org/wiki/اصول_فقه
http://fa.wikipedia.org/wiki/ناصر_خسرو
http://fa.wikipedia.org/wiki/مجتبی_مینوی
http://fa.wikipedia.org/wiki/توشی_هیکو_ایزوتسو
http://fa.wikipedia.org/wiki/توشی_هیکو_ایزوتسو
http://fa.wikipedia.org/wiki/توشی_هیکو_ایزوتسو
http://fa.wikipedia.org/wiki/توشی_هیکو_ایزوتسو
http://fa.wikipedia.org/wiki/ملا_هادی_سبزواری
http://fa.wikipedia.org/wiki/توشی_هیکو_ایزوتسو
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B5&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/عبدالجواد_فلاطوری
http://fa.wikipedia.org/wiki/میرداماد
http://fa.wikipedia.org/wiki/مهدی_نراقی
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  و مهدی  عبداهلل نورانی، قطب الدین شیرازی، به تصحیح استاد شیخ سهروردی حکمه االشراقشرح

  )801۳، چاپ دوم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 80۱1چاپ )محقق، به پیوست دو مقاله از مهدی محقق 

  سید شرح بیست و پنج مقدمه ابن میمون، ابوعبداهلل تبریزی به اهتمام مهدی محقق و ترجمه فارسی

 )80۳3چاپ ( جعفر سجادی

 تالیف (پزشکی و دارو شناسی فهرست الفبایی اصطالحات)نشنامه پزشکی در اسالم و ایران درآمدی بر دا ،

  )801۱چاپ )مهدی محقق 

  801۳انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، )، مجلد اول، تالیف مهدی محقق ناصر خسروشرح بزرگ دیوان(  

  80۱3انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،)شرح بزرگ دیوان ناصر خسرو، مجلد دوم، تالیف مهدی محقق(  

 ای درباره علم پزشکی در اسالم و  ، پزشک و فیلسوف طبرستانی و کتاب مفتاح الطب او، با مقدمهابن هندو

  )801۱چاپ )تالیف مهدی محقق ایران، 

 تلخیص و محمدتقی دانش پژوهمفتاح الطب و منهاج الطالب، ابن هندو، به اهتمام مهدی محقق و استاد ،

 )80۳۱چاپ )ی محقق ترجمه فارسی و انگلیسی و فهرست اصطالحات پزشکی از مهد

  ترجمه فارسی و مقدمه جالینوسرساله حنین بن اسحق به علی بن یحیی درباره آثار ترجمه شده از ،

  )80۱1چاپ )انگلیسی و فارسی از مهدی محقق 

  80۱3و چاپ دوم دانشگاه تهران  80۱0چاپ )و مهدی محقق  ایزوتسومنطق و مباحث الفاظ، به اهتمام(  

  80۱8)منظومه فی اصول الفقه، شمس العلمای گرکانی، به اهتمام و مقدمه مهدی محقق(  

 801۳چاپ )نده مهدی محقق علوم محضه از آغاز صفویه تا تاسیس دارالفنون، گرد آور(  

  هزار و پانصد یادداشت در مباحث لغوی و ادبی و تاریخی و فلسفی و کالمی و تاریخ علوم، گردآورنده

 )80۱1چاپ )مهدی محقق 

  مجموعه متون و مقاالت در تاریخ و اخالق پزشکی در ایران و اسالم، تالیف مهدی محقق، انتشارات سروش

80۱۳  

 80۱8چاپ )هدی محقق، به اهتمام حمیده حجازی، مفاخرنامه، تالیف م(  

 و بسیاری از آثار دیگر...  

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/سهروردی
http://fa.wikipedia.org/wiki/سهروردی
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/سید_جعفر_سجادی
http://fa.wikipedia.org/wiki/سید_جعفر_سجادی
http://fa.wikipedia.org/wiki/سید_جعفر_سجادی
http://fa.wikipedia.org/wiki/سید_جعفر_سجادی
http://fa.wikipedia.org/wiki/ناصر_خسرو
http://fa.wikipedia.org/wiki/ابن_هندو
http://fa.wikipedia.org/wiki/ابن_هندو
http://fa.wikipedia.org/wiki/محمدتقی_دانش_پژوه
http://fa.wikipedia.org/wiki/جالینوس
http://fa.wikipedia.org/wiki/ایزوتسو
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  مقاالت

است نام این کتب  است در هفت مجموعه کتب به چاپ رسیده مجموعه مقاالت مهدی محقق که بیش از صد و چهل مقاله

 :عبارت است از

  بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کالمی و فرق اسالمی، تالیف مهدی محقق، با مقدمه انگلیسی از

، چاپ دوم شرکت انتشار 80۱۱چاپ شده )پروفسور ژوزف فان اس و ترجمه فارسی آن از استاد احمد آرام 

  )801۱، چاپ سوم موسسه مطالعات اسالمی 80۳0

  و تاریخی و فلسفی و کالمی و تاریخ علوم اسالمی، به انضمام حدیث دومین بیست گفتار در مباحث ادبی

  )80۳۱چاپ شده )نعمت خدا مشتمل بر زندگی نامه و کتاب نامه، از مهدی محقق 

  ،چاپ موسسه )سومین بیست گفتار یا گزارش سفرهای علمی به سیزده کشور، تالیف مهدی محقق

  )8013، چاپ دوم موسسه مطالعات اسالمی 80۱۱اطالعات 

  چاپ شده )چهارمین بیست گفتار در مباحث ادبی و فلسفی و کالمی و تاریخ علوم، تالیف مهدی محقق

80۱۳(  

  پنجمین بیست گفتار در مباحث ادبی و فلسفی و کالمی و تاریخ علم و گزارش سفرهای علمی، تالیف

  )80۱1چاپ )مهدی محقق،

  ششمین بیست گفتار در مباحث علمی و ادبی و فلسفی و گزارش سفرهای علمی و یادبود بزرگان، تالیف

  )801۱چاپ )مهدی محقق،

  هفتمین بیست گفتار در مباحث علمی و ادبی و فلسفی و گزارش سفرهای علمی و یادبود بزرگان علم و

  (801۳چاپ )دانش، تالیف مهدی محقق

 

  فرائد معروف به شرح منظومه حکمت سبزواریترجمه انگلیسی شرح غررال

که به وسیله استاد مهدی محقق و پروفسور توشی هیکو (بخش امور عامه و جوهر و عرض)ترجمه انگلیسی شرح غررالفرائد 

ایزوتسو صورت گرفته پس از اغراض مابعدالطبیعه ابن رشد که چند صدسال پیش به زبان التین ترجمه شده نخستین بار است 

 شود یک نظام منسجم فلسفی از جهان اسالم به عالم غرب وارد میکه 

 


