بسم اهلل الرحمن الرحیم
وَ ما أُوتیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِالَّ قَلیالً ( اسراء)85 :
و به شما از دانش جز اندكى داده نشده است
And you have not been given of the knowledge except little
وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ (نحل)53 :
و هر نعمتى كه داريد از خداست
And whatever blessing you have is from Allah
لئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيدَنَّكُمْ (ابراهیم)7 :
اگر سپاسگزارى كنيد ،قطعا [نعمت] شما را افزون خواهم كرد
If you are grateful I would certainly give to you more
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حسین جوان آراسته
دانشیار حقوق عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حوزه مطالعات حوزوي :علوم قرآن و فقه سياسي
حوزه مطالعات دانشگاهي :حقوق بشر و حقوق اساسي
پست الكترونیكhoarasteh@gmail.com:
وب سایتjavanarasteh.ir :
شماره همراه09122539976 :
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تحصیالت غیر حوزوي
دبستان و راهنمايی در مشهد مقدس
دبیرستان از سال  1370تا سال  1374در قم
کارشناسی حقوق :از سال  1374تا ( 1377دانشگاه تهران ،پرديس فارابی قم)
کارشناسی ارشد حقوق عمومی :از سال  1377تا ( 1380دانشگاه تهران ،پرديس فارابی قم)
دکتراي حقوق عمومی :از سال  1383تا سال ( 1387دانشگاه تهران ،پرديس فارابی قم)
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تحصیالت حوزوي:
ورود به حوزه علمیه خراسان پس از پايان دوره راهنمايی در سال 1356
ورود به حوزه قم در سال  1358و تحصیل در مدرسه آيه اهلل گلپايگانی (کمتر از يكسال) و مدرسه
حقانی(به مدت  5سال)
اساتید قبل از درس خارج :حضرات آقايان مدرس افغانی (ادبیات ،سیوطی) سید محمد رضا طباطبايی
(اصول فقه) ،راستی کاشانی و اعتمادي (رسائل) بنی فضل (مكاسب) و ستوده (کفايه)
اساتید درس خارج فقه و اصول :از سال  1367حضرات آيات عظام فاضل لنكرانی ،مكارم ،جوادي
آملی ،شیخ جواد تبريزي و سید کاظم حائري
شرکت در مباحث تفسیر قرآن استاد حضرت آيت اهلل جوادي آملی در فاصله سالهاي  1365تا 1370
مطالعات و پژوهش در حوزه تفسیر و علوم قرآنی
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فعالیتهاي آموزشی (تدريس) در حوزه علمیه (از سال  1365تا كنون)
 .1ادبيات عرب :مدرسه شهيدین
 .2اصول فقه :مدرسه شهيدین ،جامعه الزهرا
 .3فقه :مدرسه شهيدین
 .4علوم قرآني(سطح دو) :جامعه الزهرا ،مدرسه شهيدین،
 .5تفسير (سطح سه) :مركز تربيت مدرس حضرت صدیقه كبري قم
 .6محكم و متشابه (سطح سه) :مركز تربيت مدرس حضرت صدیقه كبري قم
 .7تحریف ناپذیري قرآن (سطح سه) :بخش بين الملل جامعه الزهرا ،مركز تربيت مدرس حضرت
صدیقه كبري قم
 .8اعجاز قرآن (سطح سه) :بين الملل جامعه الزهرا ،مركز تربيت مدرس حضرت صدیقه كبري قم
 .9نظام سياسي اسالم (والیت فقيه) جامعه الزهرا ،مدرسه شهيدین ،جامعه المصطفي العالميه
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فعالیتهاي آموزشی (تدريس) در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (از سال  1380تا كنون)
 .1اندیشه سياسي اسالم (دوره هاي دانش افزایي اساتيد در دانشگاههاي مختلف /طرح ضيافت
اندیشه) دوره اول :بنيان هاي نظري حكومت در اسالم /دوره سوم :حقوق اساسي و حقوق بشر
در جمهوري اسالمي ایران
.1-1

دانشگاه علوم پژشكی اهواز  13و  14بهمن ( 1397موضوع حقوق بشر )...

.2-1

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 8 ،و  9بهمن ( 1397موضوع حقوق بشر)...

.3-1

دانشگاه مازندران (بابلسر) 6 ،و  7بهمن ( 1397موضوع حقوق بشر)..

.4-1

دانشگاه علوم پزشكی گیالن (رشت) 7 ،تا  10مرداد ( 1397موضوع حقوق بشر)...

.5-1

دانشگاه تربیت مدرس تهران  13تا  16شهريور 1397در مشهد مقدس (بنیان هاي نظري حكومت در
اسالم)

.6-1

دانشگاه تربیت مدرس تهران  14تا  17شهريور  1396در مشهد مقدس

.7-1

دانشگاه پیام نور تبريز  11تا  13شهريور (1396حقوق بشر در جمهوري اسالمی ايران)

.8-1

دانشگاه آزاد اسالمی قزوين  29مرداد تا  1شهريور ( 1396حقوق بشر )...

.9-1

دانشگاه پیام نور ياسوج  18و  19شهريور 1395

.10-1

دانشگاه پیام نور همدان  20و  21اسفند  1393در قم

.11-1

دانشگاه تربیت مدرس تهران  1393/6/2تا  1393/6/5در مشهد مقدس

.12-1

دانشگاه کاشان  1393/6/8تا 1393/6/13

.13-1

دانشگاه مالير ( 92/4 /18تا  )92/4 /27دهه اول ماه مبارك در مشهد مقدس

.14-1

دانشگاه آزاد اسالمی زنجان  1392 /5/28تا 1392/5/31

.15-1

دانشگاه هنر اصفهان  1392/6/9تا 1392/6/14

.16-1

دانشگاه آزاد اسالمی تبريز  1392/10/30تا 1392/11/3

 .17-1دانشگاه الزهرا تهران  24و  25اسفند 1392
 .18-1دانشگاه کاشان 1391

 .2نظارت بر اعمال حكومت (دكتري) :دانشگاه آزاد اسالمي
 .3تحليل مباني نظام جمهوري اسالمي ایران(دكتري) :دانشگاه آزاد اسالمي قم
 .4حقوق اساسي جمهوري اسالمي ایران (دكتري) :پردیس قم ،دانشكده علوم حدیث قم ،دانشگگاه
باقرالعلوم ،دانشگاه معارف
 .5حقوق بشر (دكتري) :دانشگاه آزاد اسالمي قم
 .6حقوق بشر در اسالم (سطح  :)4موسسه امام رضا در دانشگاه باقر العلوم
 .7اندیشه سياسي اسالم (دكتري) :پردیس قم ،دانشگاه ادیان و مذاهب قم ،دانشگاه معارف اسالمي
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 .8مباني حقوق عمومي (كارشناسي ارشد) :موسسه آموزش عالي طلوع مهر
 .9حقوق عمومي در اسالم( :كارشناسي ارشد) :پردیس فارابي دانشگاه تهران ،دانشگاه آزاد اراك
 .10تاریخ سياسي شيعه (كارشناسي ارشد) :دانشگاه ادیان و مذاهب قم
 .11آشنایي با قانون اساسي (كارشناسي ارشد) :دانشگاه قم
 .12حقوق اساسي( :كارشناسي و كارشناسي ارشد) :پردیس قم ،دانشگگاه قگم ،دانشگگاه بگاقرالعلوم،
جامعه المصطفي العالميه ،دانشگاه علوم قرآن و حدیث
 .13مقدمه علم حقوق( :كارشناسي) :پردیس قم ،جامعه المصطفي العالميه

فعالیتهاي علمی و پژوهشی
 .1تحقيق و پژوهش در علوم قرآني؛
 .2تحقيق و پژوهش در اندیشه و فقه سياسي اسالم،
 .3تحقيق و پژوهش در مباحث حقوق عمومي با تمركز بر حقوق اساسي
 .4تاليف متون آموزشي و غير آموزشي (13كتاب از سال  1377تا كنون)
 .5نگارش بيش از  50مقاله در نشریات مختلف كشور از سال  1376تا كنون.
 .6راهنمایي ،مشاوره و داوري دهها رساله و پایان نامه حوزوي و دانشگاهي
 .7ارزیابي دهها مقاله و طرح مربوط به نشریات و پژوهشگاههاي مختلف
 .8عضو تحریریه فصلنامه حكومت اسالمي مربوط به مجلس خبرگان به مدت  3سال ()1379-1382
 . 10دبير گروههاي علمي معاونت پژوهش حوزههاي علميه خواهران به مدت  3سال()1388 -1385
 . 11عضو هيئت مدیره انجمن قرآن پژوهي حوزه علميه قم (از سال  1382تا )1384
 . 12عضو هيئت مدیره انجمن فقه و حقوق اسالمي حوزه (از سال  1382تا  1384و از سال  1396تا
)1398
 . 13عضو كميته آموزش شوراي گسترش حوزه علميه قم ()1390 -1391
 . 14عضو شوراي سياستگذاري فصلنامه علمي -پژوهشي حكومت اسالمي (از اردیبهشت سال
 1390تا كنون)
 . 15عضو هيات علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از ابتداي سال .1389
 . 16مدیر مسئول و سردبير دو فصلنامه علمي -تخصصي فقه حكومتي از بهار سال 1395
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فعالیتهاي اجرايی:
.1سرپرستي مدرسه علميه شهيدین در بوانات فارس به مدت  2سال (  1366و )1365
 .2مسئول آموزش مدرسه شهيدین قم به مدت  4سال ()1374 – 1378
 . 3عضو تحریریه فصلنامه حكومت اسالمي مربوط به مجلس خبرگان به مدت  3سال ()1379-1382
 . 4مسئول صفحه حوزه و دانشگاه روزنامه جمهوري اسالمي به مدت  1سال ()1382 – 1383
 .5معاون آموزش جامعه الزهرا به مدت بيش از دو سال از تيرماه  1382تا آذر ماه 1384
 . 6مدیر گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از به مدت دو سال از سال  1392تا 1394
 .7عضو شوراي علمي گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال  1394تا كنون
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کتابها
 .1حقوق اساسي /1398 /1پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 .2حقوق اساسي /1398 /3پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 .3حقوق بشر در اسالم /1397 /پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 .4حقوق اساسي /1397 /2پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 .5حقوق اساسي جمهوري اسالمي ایران /1397 /دانشگاه قرآن و حدیث
 .6تاثير حاكميت الهي بر حقوق اساسي جمهوري اسالمي ایران /1396 /پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 .7اصل هشتم قانون اساسي (بایسته هاي فقهي و حقوقي امر به معروف و نهي از منكر) /1392/
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 .8گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوري اسالمي ایران  / 1388/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 .9حقوق اجتماعي و سياسي در اسالم /1384 /دفتر نشر معارف /متن آموزشي دانشگاه (چاپ
هفدهم)
 .10مباني حاكميت در قانون اساسي /1383/دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري
 .11رهبر و رهبري / 1381/كانون اندیشه جوان
 .12مباني حكومت اسالمي  /1379/بوستان كتاب  /كسب رتبه تشویقي از همایش كتاب سال حوزه
 .13درسنامه علوم قرآن /1379/بوستان كتاب /متن آموزشي حوزه هاي علميه برادران و خواهران/
ترجمه شده به زبانهاي عربي ،انگليسي ،چيني و اردو
(اين کتاب از چاپ اول تا سی و هفتم با عنوان «درسنامه علوم قرآنی سطح  »1منتشر و در
سال  1397با ويرايش کلی شكلی و محتوايی با عنوان «درسنامه علوم قرآن» به صورت مشترك
توسط بوستان کتاب و دفتر تدوين متون درسی حوزه هاي علمیه ،به زيور طبع آراسته شد).
 .14درسنامه علوم قرآني(سطح  /1377 /)2بوستان كتاب /كتاب برگزیده اولين همایش كتاب سال
حوزه ،ترجمه شده به زبان هاي عربي و اسپانيولي
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مقاله ها
الف .مقاله هاي علمی -پژوهشی
 .1نقدي بر كتاب «بایسته هاي حقوق اساسي» /پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني/
 .2بازخواني منابع شناخت «معروف و منكر» در فقه و قانون /فصلنامه فقه و مباني حقوق اسالمي/
سال  /51شماره دوم /پایيز و زمستان .1397
 .3بررسي و نقد كتاب حقوق عمومي در نهج البالغه /پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم
انساني /سال هيجدهم ،شماره پنجم /مرداد .1397
 .4حدود آزادي در نظام مردمساالري دیني /فصلنامه اندیشه مردمساالري اسالمي /شماره  /2زمستان
.1396
 .5بررسي مرزهاي رفتار علني و حریم خصوصي از منظر فقه و قانون (تاملي در مواد  3و  5قانون
حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منكر) /همایش ملي علمي-پژوهشي مسئله شناسي و
پاسخگویي به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منكر /مجموعه مقاالت همایش،
جلد اول /تابستان .1396
 .6بررسي مباني و اصول تصدي مناصب سياسي-اجتماعي زنان /فصلنامه حكومت اسالمي /فصلنامه
حكومت اسالمي /شماره  /83بهار .1396
 .7تفكيک قوا در نظام سياسي اسالم و جمهوري اسالمي ایران /دو فصلنامه فقه و مباني حقوق
اسالمي /دوره  ،49شماره  /1بهار و تابستان .1395
 .8بازخواني امر به معروف به عنوان مهمترین قدرت نرم در فرهنگ اسالمي /دو فصلنامه مطالعات
قدرت نرم /شماره  /12بهار و تابستان 1394
 .9دولت متحد یا اتحادیه كشورهاي اسالمي از آرمان تا واقعيت /فصلنامه حكومت اسالمي /شماره
 /73پایيز 1393
 .10نظارت همگاني و متقابل در نظام اسالمي /فصلنامه مطالعات انقالب اسالمي/شماره  /34پایيز 1392
 .11سازمان امر به معروف و نهي از منكر /فصلنامه حكومت اسالمي /شماره  / 66زمستان 1391
 .12نگاهي دیگر به امر به معروف و نهي از منكر /فصلنامه حكومت اسالمي /شماره  /63بهار .1391
 .13ق لمرو شرعي و قانوني امر به معروف و نهي از منكر /فصلنامه مطالعات انقالب اسالمي /شماره
 /27زمستان 1390
 .14منابع شناخت معروف و منكر  /فصلنامه حكومت اسالمي /شماره  /58زمستان .1389
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ب .علمی – ترويجی /علمی -تخصصی
 .1آزادي عقیده /همایش شهيد بهشتي/
 .2حق حیات ،بنیادها ،گستره و لوازم /حقوق شهروندي ریاست جمهوري
 .3اخالق در حكومت و سیاست از منظر اديان /همایش بين المللي اخالق در ادیان هند/
 .4بررسی تطبیقی امنیت اخالقی در اسالم و اسناد حقوق بشر( ،مقاله مشترك) فصلنامه علمي-
ترویجي فقه حكومتي /شماره  /3بهار و تابستان 1396
 .5تصوير سازي معنوي از دين و باورهاي دينی /فصلنامه علمي -تخصصي آفتاب خرد ،شماره /5
تابستان و پایيز 96
 .6مسجد ،مردم و حكومت :تحوالت کاربردي ،بايسته هاي ساختاري .فصلنامه علمي -تخصصي آفتاب
خرد ،شماره  / 4بهار 1396
« .7مبناي فقهی تقنین در حكومت مبتنی بر واليت فقیه» (مقاله مشترك) دو فصلنامه علمي -تخصصي
فقه حكومتي/پایيز و زمستان 94
 « .8فعالیت فرهنگی به مثابه امر به معروف و نهی از منكر» فصلنامه علمي تخصصي مهندسي فرهنگي/
شماره  / 85پایيز 1394
(مسجد و مدیریتش :مسائل و

چالشها( Masjid and its management: Issues and challenges

9.

ارائه شده در اولين كنفرانس بين المللي مسجد ،زكات و وقف در مالزي اول دسامبر  2014برابر با 10
آذر 1393
)1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON MASJID, ZAKAT AND WAQF 2014 (I-MAF2014

« .10مردم ساالري دينی يا دين ساالري مردمی» در همایش ملي «نظریه مردم ساالري دیني» (1392/9/26
دانشگاه شهيد بهشتي) متن مقاله در جلد چهارم مجموعه مقاالت سومين همایش ملي نظریه مردم
ساالري دیني (مقاالت علمي ترویجي) چاپ شده است( .قم ،دفتر نشر معارف ،1394 ،صص.)112-99
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« .11مبانی تفاوتهاي حقوق سیاسی زن و مرد» در همایش بين المللي فلسفه حقوق زن در اسالم ( 25و
 26اردیبهشت  )1392متن مقاله در جلد دوم مجموعه مقاالت همایش بين المللي...چاپ شده است.
(قم ،نشر آیين محمود ،1392 ،صص )32-13
 « .12حق نظارت و انتقاد نسبت به حاکمان در قرآن کريم» (با توجه به اصل امر به معروف و نهي از
منكر) ارائه شده در همایش بين المللي حقوق عمومي در قرآن كریم در تاریخ  . 1391/8/15متن مقاله
در مجموعه مقاالت همایش بين المللي حقوق عمومي در قرآن كریم صفحات  217-201چاپ شده
است()1393
« .13مردم ساالري دينی در قانون اساسی» این مقاله در سال  1382در جلد دوم مجموعه مقاالت «تبيين
مردم ساالري دیني» توسط انتشارات موسسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني چاپ شد.
 .14مفهوم و حوزه داللتي امر به معروف و نهي ازمنكر  /فصلنامه علمي تخصصي پویشي در علوم اسالمي/
شماره  /7بهار و تابستان 1394
 .15مقاله «حقوق عمومي» به عنوان یک مدخل براي دانشنامه جهان اسالم جلد  13ص 650 -642سال
1388
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ج .ساير مقاله ها
 .1بررسي صفات و شرایط رهبر در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران /فصلنامه حكومت اسالمي/
شماره  /47بهار 1387
 .2كاركرد مسجد در حكومت نبوي  /فصلنامه حكومت اسالمي  /شماره  /43بهار .1386
 .3والیت فقيه  /ماهنامه نامه جامعه  /شماره  /21خرداد .1385
 .4جمهوریت و اسالميت در قانون اساسي  /فصلنامه حكومت اسالمي  /شماره  /39بهار 1385
 .5زن در قانون اساسي  /ماهنامه پيام زن  /شماره  /155بهمن .1383
 .6پاسخگویي در قانون اساسي  /فصلنامه حكومت اسالمي /شماره  / 34زمستان .1383
 .7اسالم شناس جامع  /ویژه نامه روزنامه جمهوري اسالمي /سرمقاله.1383/2/12 /
 .8بایسته هاي پاسخگویي ( 1و  /)2روزنامه جمهوري اسالمي 24 /و  26فروردین 1383
 .9از كشف حجاب رضاخاني تا منع حجاب فرانسوي /روزنامه جمهوري اسالمي.1382/10/12 /
 .10قانون اساسي و مباني حاكميت دیني در قانون گذاري /فصلنامه حكومت اسالمي /شماره /28
تابستان .1382
 .11حيات طيبه /ویژه نامه روزنامه جمهوري اسالمي  /سرمقاله.1382/3/2 /
 .12بازخواني امامت ،حكومت و توزیع قدرت در قانون اساسي /فصلنامه حكومت اسالمي /شماره /22
زمستان .1380
 .13مباني حاكميت در قانون اساسي  /حكومت اسالمي  /شماره  /21پائيز .1380
 .14حقوق مردم در نگاه امير المؤمنين (ع)  /حكومت اسالمي  /18زمستان .1379
 .15دولت در فقه شيعه و نظریات فقهي خود ساخته /فصلنامه راهبرد /شماره  /18زمستان .1379
 .16تفسير مجمع البيان از نگاه شيخ محمود شلتوت /ویژه نامه روزنامه جمهوري اسالمي/
.1379/10/19
 .17امام خميني و علوم قرآني /روزنامه جمهوري اسالمي 12،19 /و  26آذر .1379
 .18وظایف حكومت علوي در نهج البالغه  /روزنامه جمهوري اسالمي.1379/7/18 /
 .19امت و ملت  ،نگاهي دوباره  /حكومت اسالمي  /شماره  /16تابستان .1379
 .20والیت فقيه از منظر فقه و حقوق /كتاب ره توشه راهيان نور /ویژه محرم 1420ق1378-شمسي
13

 .21شرایط والیت و رهبري  /روزنامه جمهوري اسالمي /شماره .1376/9/24 /5371

جوايز و لوح هاي تقدير
 .1دریافت جایزه و لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر منتخب مركز تحقيقات اسالمي مجلس شوراي
اسالمي 1392
 .2دریافت جایزه و لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برتر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1390
 .3دریافت جایزه و لوح تقدیر از همایش كتاب سال حوزه در سال  1380به خاطر كتاب «مباني
حكومت اسالمي» (رتبه تشویقي)
.4

دریافت جایزه و لوح تقدیر از همایش كتاب سال حوزه در سال  1378به خاطر كتاب «درسنامه
علوم قرآني(سطح ( » )2كتاب برگزیده)
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