
 
 

 اردالن دکتر اسماعیل بنی
 17استادیار پایه 

 سرپرست دانشکده علوم نظري و مطالعات عالی هنر
 

 پیشینه تحصیلی:
 1364 تهران ـ ایران ،تهران دانشگاه فلسفه :)B.S( کارشناسی
 1367 تهران ـ ایران ،تهران دانشگاه فلسفه :)M.S( ارشد کارشناسی

 1384تهران، ـ  هنر، ایران اهپژوهش هنر، دانشگ :).Ph.D( تخصصی دکتراي
 فرهنگی میراث برتر، حوزه پژوهشگر

 
 :ها کتاب

   اسالمی. ارشاد و فرهنگ وزارت ایرانی، پژوهشگاه آداب و ، موسیقینمایش نامه فرهنگ. 1
 .1387هنر،  ، دانشگاهایران نگارگري هاي سرفرسنگ. 2
 .1389مهر،  ، سورهایران صناعی آثار شناسی معرفت. 3
 .1393مهر،  ، سورهآه لمجا. 4
 هنري. حوزه الکترونیک چاپ ،1389؛ »دینی هنر باب در تمهیدي. «5
 

 :ها مقاله
 93 ،24 و 23 ، شمارهبیناب، »سینما و ادبیات«



 .1 شماره ،1388 زمستان جدید؛ دوره ،خرد جاویداناردالن، اسماعیل؛  ، بنی»هنر مفهوم و مقام بازشناسی«
 ؛»آوینی مرتضی سید هاي نظریه با 60 دهه در هنري  حوزة مقدس  دفاع نمايسی تولیدات تطبیقی بررسی«

سرسنگی، مجید؛  اردالن، اسماعیل؛ بنی دلخواه، مسعود؛ میثم؛ مطهري، سید ،)ایران سینماي مدیریت در جستاري
 .62 شماره ،1394 تابستان ،ارتباطات فرهنگ مطالعات
 1391 -152 ، شمارهایشنم مجله، »فلسفه و تئاتر میان رابطه بررسی«
 .4 شماره ،1368 پاییز ،فارابیاردالن، اسماعیل؛  بنی: ، ناقد»ایثار فیلم از تحلیلی و بررسی«
 و منطقی ، گلناز92، ایران، موسیقی و نمایشی هنرهاي نامه، »دلوز سینماي فلسفۀ بناي زیر برگسون«

 .اردالن بنی
اردالن، اسماعیل؛  بنی زاده، محمدرضا؛ شریف: نویسنده ،»دانتو آرتور هنر عالم نظریۀ در فلسفی تحلیل«
 .69 شماره ،1392 زمستان و پاییز ،شناخت
قهی،  بلخاري اردالن، اسماعیل؛ بنی شاپوري، سعید؛: ، نویسنده»افالطون »جمهوري« رساله در تراژدي«
 .9 ، شماره1392 زمستان ،هنر کیمیايحسن؛ 
 .29 و 28 ، شماره1389 تیر و خرداد ،آییندالن، اسماعیل؛ ار ، بنی»ایران در نقد سنت در جستاري«
 سورهاردالن، اسماعیل؛  ، بنی»ایرانی نقاشان هاي خودباختگی و ها نوآوري است: بودن بومی بودن، جهانی«
 .53 و 52 ، شماره1390 آبان و مهر ،اندیشه

 پاییز و بهار فرهنگ، ، اسماعیل؛اردالن بنی پازوکی،شهرام؛: مترجم ژیلسون؛ ، اتین»مسیحی فلسفه در خدا«
 .5 و 4 شماره ،1368

 .7 و  6 شماره ،1369 تابستان و بهار ،فارابیاردالن، اسماعیل؛  بنی: ، ناقد»هامون فیلم درباره«
 صباغیان، مقداد؛ جاوید» هنر تطبیقی هاي پژوهش در آثار و موضوعات فرهنگی ـ اجتماعی مندي زمینه«

    .3 شماره هجدهم، دورة ،1392 ، پاییزتجسمی هنرهاياردالن، اسماعیل؛  بنی د؛سعی زاویه، سید احمدي سید

 ، بهار92، ایران، تجسمی هنرهاي نامهاردالن،  اسماعیل بنی و سبزکار اسما، »تن واره شکل و مرلوپونتی«
90. 

، ماهی نقش ،اردالن بنی و زاده شریف، »آرتوردانتو هنر عالم نظریه اساس بر هنري کار تشخیص مسئله«
  .1392ایران، 

 .17 شماره ،1389 بهمن ،بیناب: اردالن، اسماعیل؛ مجله ، بنی»نور با نور مصاحبت«
 . 17 شماره ،1371 ، زمستانفارابیارجمند، مهدي؛  اردالن، اسماعیل؛ ، بنی»درایر آثار در دینی هاي نشانه«

  آیین مجله، »ایرانی سنت در نقد«



 .94 دوم ، دوره1 ؛ بیناب، شماره»ينگار کتیبه به گذرا نگاهی«
 اسفند، و بهمن ،اندیشه سورهاردالن، اسماعیل؛  ، بنی»مدرن دوران در زیبایی معناي بررسی خرد بی هنر«
 .49 و 48 شماره

 
 هاي پژوهشی: طرح

 هنرهاي حوزه در نظام مصلحت تشخیص هاي سیاست کلیات تألیف و ساله؛ تدوین 5 برنامه تدوین
 نظام مصلحت تشخیص مجمع؛ 1387تجسمی؛ 

 هنر ؛ فرهنگستان1390اسالمی؛  هنر کلیات اسالمی؛ تدوین هنر مبانی تدوین
 تهران ؛ شهرداري03/11/87آباد؛  عباس اراضی هاي فلسفه؛ باغ باغ تدوین

 
 ها: مصاحبه

 یابیکام: با مصاحبه ،»فلسفه و تئاتر میان رابطه بررسی میزگرد: است غرب تأثیر تحت فلسفه و تئاتر«
 .152 شماره چهاردهم، سال ،1391 اردیبهشت نمایش، رضا؛ حمید اردالن، اسماعیل؛ اردالن، بنی احمد؛ مسک،

 فر، شایسته هانیه؛ نیکخواه، شکوه؛ ذاکري،: با مصاحبه ،»ایرانی فام زرین سفال کتاب پیرامون نشستی«
 .181 شماره ،1392 مهر هنر، ماه کتاب خزائی،محمد؛ اسماعیل؛ اردالن، بنی مهناز؛

 قرآن، گلستان اسماعیل؛ اردالن، بنی: با مصاحبه ،»کند می کفایت قرآن آیه یک را هوش صاحب«
 .56 شماره ،1380 اردیبهشت

 اسفند و بهمن هنر، ماه کتاب اسماعیل؛ اردالن، بنی: با مصاحبه ،»پیچیده مسائل کردن ساده سوي به«
 .42 و 41 شماره ،1380

 
 ها: سخنرانی
 اسالمی علوم اندیشمندان خانه 94 هنر؛ محرم در عاشورا تجلی همایش

 تاکنون 1385 سال دینی؛ از هنر حوزه در مورد 300 از بیش ها سخنرانی و ها نشست مجموعه
؛ 1390اسالم؛  هنر و تمدن پیرامون نهاد؛ سخنرانی دفتر طرف از امیرکبیر دانشجویان اردو در شرکت

 امیرکبیر دانشگاه
 زنجان، شهرکرد، همدان، سمنان، یزد،(اسالمی  تمدن و هنر درباره ایران هاي استان راکزم در سخنرانی

 هنري ، حوزه)اراك اصفهان، قزوین، رشت، اردبیل،



 اسالمی هنر حکمت قلم؛ نقد اهل سراي در شرکت
 هنري اسالمی، حوزه دوره هنرهاي و صنایع متون در معنوي طریقت پژوهشی علمی میزگرد
 قم سیماي و صدا اسالمی هاي پژوهش ادبی، مرکز و دینی متون در شناسی تمثیل

 فرهنگ وزارت ارتباطات هنر و پژوهشگاه، فرهنگ کریم قرآن در حکمت عنوان تحت تخصصی نشست
 ارشاد و

 ارشاد وزارت هنر و فرهنگ اسالمی، پژوهشگاه هنر حکمت تخصصی نشست
 وزارت هنري امور دالن، معاون صاحب تئاتر در ایرانی نمایش تئاتر پیرامون ورکشاپ و سخنرانی

 ارشاد و فرهنگ
 وهنر فرهنگ کاربردي علمی قرآنی، مرکز مضامین اساس بر سازي فیلم آموزشی کارگاه
 هنري حوزه اسالمی هنر و فرهنگ انفسی، پژوهشگاه یا آفاقی امري هنري اثر پیرامون علمی نشست
 فلسفه و حکمت اسالمی، انجمن هنر پیرامون مقاله اپچ و سخنرانی اسالمی فلسفه المللی بین همایش

 اسالمی
 هنر ، دانشگاه08/09/86درسی،  محتواي تولید هاي روش و افزار درس تدوین آموزشی کارگاه
 کتاب فارسی، شهر  ،)CD صورت به(عطار پیرامون گفتارهایی درس

 حسن پرتو ، کتاب16/10/90 قدمائی آموزش شیوه به ایران، تهران، نظري شیعی تمدن و هنر همایش
 حسن پرتو ، کتاب11/02/91 سازي مصحف ایران، تهران، هنر شیعی تمدن و هنر همایش
اسالمی، ایران،  فلسفه الملی بین واقعیت، همایش و گرایی گریه، ایران، تهران، واقع رب آلن نشست
 خرد جاویدان صناعی، چاپ، نشریه آثار شناسی تهران، معرفت
 خرد جاویدان نشریه صناعی، چاپ آثار شناسی ، ایران، همدان، معرفت اسالمی فلسفه الملی بین همایش

 تلویزیون قاب در دین مقاالت مجموعه تلویزیون، چاپ قاب در رسانه، دین و دین
 مقاالت مجموعه گرکانی خرد، ابوالقاسم گرکانی، مینوي ابوالقاسم شیخ بزرگداشت همایش

  90کتاب  شهر فرهنگی المی مرکزاس هنر فلسفه کتاب بررسی و نقد
 

 اجرایی: ـ علمیهاي  فعالیت
 و هنر فلسفه دروس هاي سرفصل عالی؛ تدوین آموزش ریزي برنامه شوراي کاربردي هنرهاي کمیته عضو

 تحقیقات و علوم ؛ وزارت14/08/1390هنري؛  هاي رشته



 کاردانی و تانیدبیرس دروس هاي سرفصل پرورش؛ تدوین و آموزش سینما رشته کمسیون عضو
 پرورش و آموزش ؛ وزارت92-88هنري؛  هاي هنرستان

 و علوم دارد؛ وزارت ؛ ادامه1393هنر؛  حوزه در جدید هاي رشته انسانی؛ تعیین علوم تحول شوراي عضو
 تحقیقات

 معظم مقام نمایندگی نهاد همکاري با هنر دانشگاه در علوي و نبوي واالي فرهنگ جشنواره برگزاري
 مرکز رهبري نهاد ؛ دفتر86شاپ؛  ورك با همراه تجسمی آثار نمایشگاهرهبري؛ 

 معظم نهاد دفتر؛  16/06/1392 الی 09/02/1391؛ اندیشی هم نشست 3 برگزاري، اساتید اندیشی هم دبیر
 رهبري

 رهبري معظم نهاد دفتر، 91 الی 1388 سال از، اندیشی هم شوراي عضو
 هنر دانشگاه فرهنگی معاونت ،...... 1391 از، فرهنگی شوراي عضو
 هنر دانشگاه فرهنگی معاونت، ...... 1391 از  ،فرهنگی ارتقا کمسیون عضو
 هنري حوزه، هنر فلسفه و معنوي حکمت همایش علمی کمیته عضو

 هنري حوزه، پیامبر زندگانی انیمیشن ساخت در مشاوره
 علوم وزارت، جلسه 5 هنر کرسی علمی حلقه در عضویت

 هنر دانشگاه، پردازي نظریه و نقد ايه کرسی عضو
 معاون و اندیشی هم دبیر دفتر، 1391، کننده برگزار هم کننده شرکت هم اسالمی شناسی معرفت

 آموزشی
ارشاد وزارت هنر و فرهنگ پژوهشگاه، ایران کهن ادبیات در داستان و قصه بررسی ناظر

 23/02/86 
  18/11/88 کشور پژوهشگران از حمایت صندوق )سرد تابستان(داستان مجموعه ناظر
  04/02/91 ارشاد وزارت هنر و فرهنگ پژوهشگاه ایران هنر بر نوین تفکر تاثیرگذاري ناظر

15/12/89 هنري حوزه پژوهشگاه سلجوقی دوره عقلی علوم و فلسفه تاثیرات پژوهش بر نظارت
 15/01/90 

 اسالمی دارشا و فرهنگ وزارت داوري، سال فرهنگی هاي پژوهش گروه عضو
 عضویت سوال، طراحی ،92-86 هنر فلسفه رشته دکتري و ارشد کارشناسی مقطع آزمون سئوال طراحی

 سوال انتخاب کمتیه در



 عضویت سوال، طراحی،  92-80 سینما و هنر پژوهش رشته ارشد کارشناسی مقطع آزمون سوال طراحی
 سوال انتخاب کمتیه در

         84تا 79از سال  تئاتر سینما دانشکده رییس
       87تا  84از سال هنر دانشگاه پژوهشی معاونت سرپرست

         92تا  91از سال  اندیشی هم دبیر
       92تا  85از سال هنر فلسفه ارشد کارشناسی گروه مدیر
 پرورش و آموزش در 92تا  84از سال  سینما رشته کمسیون عضو
 عالی آموزش ریزي برنامه شوراي 90کاربردي هاي هنر کمیته عضو
       86 هنر دانشگاه رجایی شهید جشنواره ستاد عضو
 هنري فرهنگی سازمان 90 شهر تجسمی هنرهاي جشنواره گزاري سیاست شوراي عضو
 هنر فرهنگستان  85، اندیشه و ادب اهل مشترك نشت دبیرخانه عضو
 هنر فرهنگستان 91، سینما گروه رییس
 هنر فرهنگستان، 91 هنر فرهنگستان پژوهشی معاون مشاور
 هنر دانشگاه، 91 هنر دانشگاه فرهنگی شوراي عضو
 هنر دانشگاه، 84 کارکنان هاي طرح بررسی اجرایی کمیته عضو
 هنر وهشگاهژپ 90هنر مطالعات گروه علمی شوراي عضو

 
 :ها داوري
 فارابی للیالم بین جشنواره صفوي، عهد هاي نگاره در شیعی مضامین بررسی پژوهشی اثر ارزیابی
 فارابی المللی بین مجید، جشنواره قرآن شناسانه زیبایی زبان پژوهشی اثر ارزیابی
 فارابی المللی بین ، جشنواره2و1 جلد – مجید قرآن قصص تصویرگري پژوهشی اثر ارزیابی
ایران،  فرهنگ و مجید قرآن در دوزخ و بهشت نمایشی عناصر تطبیقی بررسی پژوهشی اثر ارزیابی

 فارابی المللی بین رهجشنوا
 فارابی المللی بین ایران، جشنواره سفالین ظروف آرایی رویه گرافیزم پژوهشی اثر ارزیابی
 اسالمی ارشاد و فرهنگ ، وزارت94 تا 90سال کتاب داوري
هنر،  فلسفه اسالمی، رشته ارشاد و فرهنگ وزارت در هشتم و هفتم کتاب، دوره نقد جشنواره داوري

 .علوم وزارت و هنر فرهنگستان


