بنام خدا

زندگینامه دکتر حسن بلخاری

دکتر حسن بلخاری قهي متولد سال  1431در اصفهان است .او همچنین عضو هیات علمي دانشگاه تهران ،استاد و
مدیر گروه مطالعات عالي هنر در پردیس هنرهای زیبا است.
بلخاری د کترای فلسفه هنر دارد و بیش از بیست و پنج کتاب در باب مباني نظری هنر و به ویژه فلسفه هنر تالیف
و ترجمه نموده است .او همچنین عضو حقیقي شورای قطبهای علمي کشور ،عضو حقیقي کمیسیون نشریات
علمي کشور ،رئیس کرسي هنر در هیات حمایت از کرسيهای نظریه پردازی  ،عضو شورای عالي آموزش و
پژوهش کتابخانه ملي ایران ،عضو هیات امنای مجمع جهاني شهر اسالمي ،رئیس سابق پژوهشکده هنر
فرهنگستان هنر و دارای بیش از  121مقاله علمي در نشریات و کنگرههای داخلي و خارجي است.
دکتر بلخاری در سال  1431به عنوان چهره ماندگار شهر تهران برگزیده شد .
حیطه اصلي مطالعات و تحقیقات بلخاری ،فلسفه هنر و زیبایي شناسي؛ مباني عرفاني هنر و معماری اسالمي ،و
حکمت هنر شرق است و تالیفات و ترجمهها زیادی در این زمینه دارد.

آثار منتشر شده
 در باب نظریه محاکات (نظریه هنر در فلسفه یوناني و حکمت اسالمي),تالیف,1۸4,هرمس1431, فلسفه هنر اسالمي ,تالیف,42۳,انتشارات علمي و فرهنگي 1431, مباني عرفاني هنر و معماری اسالمي چاپ سوم,تالیف,۳14,سوره مهر1431, -آشنایي با فلسفه هنر چاپ دوم,تالیف,1۳2,سوره مهر14۸3,
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هندسه خیال و زیبایي ( پژوهشي در آرای اخوان الصفا درباره حکمت هنر و زیبایي تالیف ,234,فرهنگستانهنر14۸۸,
 سرگذشت هنر در تمدن اسالمي (موسیقي و معماری,تالیف,1۸4,سوره مهر14۸۸, اورنگ (مجموعه مقاالت درباره مباني نظری هنر),تالیف,232,سوره مهر14۸۸, اسرار مکنون یك گل ( تملي در مباني حکمي نیلوفر مقدس در آیین هنر و معماری شرق-با تجدیدنظر واضافات,تالیف ,243,فرهنگستان هنر و حسن افرا14۸۸,
قدر نظریه بنیادی هنر معماری و زیبایي در تمدن اسالمي,تالیف ,121,دبیرخانه هیات حمایت از کرسي های نظریهپردازی نقد و مناظره14۸۳,
عکس مه رویان خیال عارفان مفهوم شناسي خیال در آرای موالنا,تالیف,1۶1,فرهنگستان هنر و موسسهپژوهشي حکمت و فلسفه ایران14۸۳,
 معنا و مفهوم زیبایي در المناظر و تنقیح المناظر,تالیف ,113,فرهنگستان هنر14۸۳,دیده و ایده جایگاه مذهب و ارزش ها در فیلم های سینمایي,ترجمه ,23۸,انتشارات بنیاد سینمایيفارابي14۸۳,
 تجلي نور و رنگ در هنر اسالمي,تالیف,۳1,سوره مهر14۸3, مباني عرفاني هنر و معماری اسالمي دفتر دوم :کیمیای خیال,تالیف,۶4۸,سوره مهر14۸3,مباني عرفاني هنر و معماری اسالمي دفتر اول :وحدت وجود و وحدت شهود,تالیف,4۳2,سوره مهر14۸3,حکمت هنر و زیبایي مجموعه مقاالت,تالیف,22۶,دفتر نشر فرهنگ اسالمي 14۸۳,چاپ دوم در دایره معنا شرح آیات معنوی در ابیات مثنوی,تالیف,42۶,حسن افرا14۸1,در انتظار نور,تالیف,حسن افرا14۸1, -بطن متن قرآن تاویل هرمنوتیك,تالیف,حسن افرا14۳۸,

آثار زیر چاپ
-

نظریه اسالمي هنر (قدر) نشر سوره مهر

-

هنر ،اخالق و تعهد  ،نشر سوره مهر
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-

فلسفه و معماری،نشر هرمس

-

حکمت هنر شرق (هند) نشر سوره مهر

-

نظریه تجلي (در تبیین شمایل گریزی هنر اسالمي) صندوق حمایت از پژوهشگران

جوایز و دستاوردهای علمي

 لوح تقدیر داوری مسابقه طراحي آرامگاه شمس تبریزی از بنیاد معماری میرمیران و بنیاد شمس و موالنا لوح تقدیر داوری مسابقه طراحي آرامگاه شمس تبریزی از کرسي یونسکو در معماری اسالمي استاد پژوهشگر برتر پردیس هنرهای زیبا لوح سپاس برای داوری اولین جشنواره محصوالت فرهنگ شهروندی کالن شهرها و مراکز استانهای کشور چهره ماندگار شهر تهران لوح سپاس برای نظارت و مشاوره هنری فیلم جدایي نادر از سیمین از سوی بانك پاسارگادلوح سپاس برای داوری پنجمین جشنواره بین المللي فارابي لوح سپاس برای شرکت در شورای سیاستگذاری کارگروه هنرهای سنتي موسسه فرهنگي اکو لوح سپاس برای ریاست پانل تخصصي فلسفه و هنر و ارائه مقاله در همایش بین المللي بزرگداشت روز جهانيفلسفه 2111
 لوح سپاس داوری چهارمین جشنواره بین المللي فارابي لوح سپاس برای همکاری در برگزاری شایسته همایش ملي نقش کرسي های نظریه پردازی در توسعه علميکشور
 لوح تقدیر از نخستین همایش ملي هنرهای شیعي-اردبیل لوح سپاس برای حضور در نشست پژوهشي تئاتر دیني در هفتمین جشنواره بین المللي تئاتر رضوی لوح سپاس برای حضور در همایش بین المللي فلسفه اسالمي و چالش های جهان معاصر لوح سپاس برای حضور در شورای سیاستگذاری هفتمین دوساالنه ملي نگارگری ایران لوح سپاس برای داوری بیست و هفتمین جشنواره بین المللي فجر3

 لوح سپاس برای داوری بیست و ششمین جشنواره بین المللي فیلم فجر لوح سپاس برای داوری بخش سینمای ملي جشنواره بیست و سوم فجر-لوح تقدیر سومین جشنواره مطبوعات برای ستون ویژه

مسئولیتها و سمت های اجرایي

 مدیر گروه مطالعات عالي هنر دانشگاه تهران نماینده ویژه فرهنگستان هنر در پیگیری مسائل فرهنگستان هنر در مجلس شورای اسالمي،1۳/11/14۸2 ،41/11/14۸3
عضویت در گروه پژوهشي نقد هنر فرهنگستان هنر،41/11/14۸3 ،2۳/14/14۸4 ،عضویت در شورای تخصصي فرهنگي اجتماعي شهرداری تهران،1۶/1۸/14۸۳ ،1۶/1۸/14۸4 ،مشاور فرهنگي-هنری کمیسیون فرهنگي مجلس شورای اسالمي41/12/14۸۳ ،13/13/14۸4 ،عضویت در گروه تخصصي هنرهای سنتي فرهنگستان هنر41/11/1431 ،11/1۶/14۸3 ،دبیر شورای هنر شورای عالي انقالب فرهنگي 11/12/14۸3 ،23/13/14۸3 ،عضویت در هیات حمایت از کرسي های نظریه پرداژی و مناظره11/14/14۸3 ،13/11/14۸3 ،مدیرکل اداره پژوهش های بنیادین فرهنگستان هنر12/1۳/14۸۶ ،13/12/14۸3 ،دبیری علمي هم اندیشي بررسي شخصیت حکمي عالمه قطب الدین شیرازی (قم ،21/12/14۸۳ ،2۳/12/14۸3 ،عضویت در شورای عالي جوانان2۶/12/14۸۸ ،2۶/12/14۸۳ ،عضویت در هیات امنای انجمن سینمای جوانان ایران1۳/14/14۸3 ،1۳/14/14۸۳ ، عضویت در گروه پژوهشي تخیل هنری فرهنگستان هنر 1۳/14/14۸3 ،1۳/14/14۸۳ ،عضو شورای کتاب هنر سازمان اسناد و کتابخانه ملي11/11/14۸3 ،13/1۳/14۸۳ ،عضویت در شورای ارزشیابي هنرمندان نویسندگان و شاعران کشور امور سینمایي،2۳/1۳/14۸۳ ،2۳/1۳/14۸۸
قائم مقام پژوهشکده هنر14/1۳/14۸۶ ،41/11/14۸۳ ،4

عضویت در شورای تخصصي علمي و هنری ستاد بازسازی عتبات عالیات عراق13/12/14۸3 ،13/12/14۸۳ ،رییس پژوهشکده هنر 2۸/11/14۸3 ،1۳/1۳/14۸۶ ،مشاور علمي گردهمایي بین المللي مکتب شیراز1۳/13/14۸۳ ،22/1۳/14۸۶ ،مسوول گروه هنر نقشه جامع علمي کشور14/11/14۸۳ ،14/11/14۸۶ ،عضویت در گروه تخصصي سینمای فرهنگستان هنر11/12/14۸3 ،41/11/14۸۶ ،ریاست کمیسیون دائمي پژوهشکده هنر41/11/14۸3 ،41/11/14۸۳ ، عضویت در شورای برنامه ریزی هفتمین دوساالنه نگارگری ایراني-اسالمي13/1۳/14۸۸ ،13/1۳/14۸۳ ،عضویت در کمیسیون تخصصي هنر و رسانه دانشگاه پیام نور1۸/1۸/1431 ،1۶/1۸/14۸۳ ،نماینده شورای هنر در کمیته هنر سازمان سنجش و آموزش کشور11/14/14۸3 ،11/11/14۸۳ ، ریاست کرسي هنر1۳/12/1431 ،1۳/12/14۸۸ ،مدیرمسول فصلنامه خیال1۸/11/1432 ،1۸/11/14۸۸ ،عضو هیات ممیزه مرکزی هنر و معماری23/12/1431 ،21/11/14۸۸ ،عضو هیت تحریریه فصلنامه تخصصي نامه ایران و اسالم13/12/1431 ،13/12/14۸۸ ،مدیرمسول نشریه کیمیای هنر1۳/11/1432 ،1۳/11/14۸3 ،عضو تحریریه مجله علمي پژوهشي تولید علم2۶/12/14۸3 ،2۶/12/14۸3 ،عضویت در گروه علمي مطالعات هنر و زیبایي شناسي چهارمین دوره جشنواره فارابي،1۶/1۳/14۸3 ،1۶/1۳/1431
عضو شورای عالي آموزش و پژوهش کتابخانه ملي1۶/1۶/1431 ،1۶/1۶/14۸3 ،ریاست بخش فلسفه و هنر همایش بین المللي روز جهاني فلسفه 13/11/14۸3 ،13/1۳/14۸3 ،14۸3عضو حقیقي کمیسیون نشریات علمي کشور1۳/1۸/1432 ،1۳/1۸/14۸3 ،عضویت در کارگروه تحول در هنر-طرح آمایش1۳/1۶/1431 ،1۳/1۶/14۸3 ، عضو شورای علمي اولین همایش ملي تمدن شناخت تحلیل نظری و تاریخي پیرامون مولفه های فرهنگ و تمدناسالمي23/11/1431 ،23/11/14۸3 ،
مسول زیرکارگروه اساتید هنر12/11/1431 ،12/11/14۸3 ،5

عضو حقیقي شورای قطب های علمي کشور24/11/1434 ،24/11/14۸3 ،عضو پیوسته کرسي علمي فرهنگ و تمدن شورای انقالب فرهنگي21/13/1434 ،21/13/1431 ،عضو هیات علمي اولین همایش بین المللي گردشگری دیني و توسعه فرهنگ زیارت21/13/1431 ،2۳/11/14۸3 ،عضو گروه علمي مطالعات هنر و زیبایي شناسي پنجمین دوره جشنواره فارابي،23/1۳/1431 ،23/1۳/1431 ،عضویت در گروه تخصصي هنرهای سنتي اسالمي11/1۸/1434 ،11/1۸/1431 ،عضو کارگروه هنر و معماری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور2۸/11/1432 ،2۸/11/1431 ،ریاست کرسي هنر1۳/12/1434 ،1۳/12/1431 ،عضویت در هیات داوران مسابقه طراحي آرامگاه شمس تبریزی1۳/12/1432 ،1۳/12/1431 ، عضو هیات تحریریه نشریه هنرهای زیبا-مجله هنرهای تجسمي13/12/1434 ،13/12/1431 ، رئیس گروه علمي مطالعات هنر و زیبایي شناسي ششمین دوره جشنواره بین المللي فارابي،1۳/12/1431 ،1۳/12/1432
عضو شورای علمي ششمین دوره جشنواره بین الملل فارابي1۸/12/1431 ،1۸/12/1431 ،عضو شورای گروه مطالعات عالي هنر11/13/1432 ،11/13/1431 ، عضو شورای علمي جشنواره هنری پیامبر اعظم (ص11/1۶/1432 ،11/1۶/1431 ،عضو شورای عالي پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوری اسالمي ایران11/1۶/143۳ ،11/1۶/1431 ،رئیس کار گروه هنر کمیسیون نشریات علمي 1۶/14/1433 ،1۶/14/1431 ،عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسالم و ایران شورای برنامه ریزی آموزش عالي 11/1۸/1433 ،11/1۸/1431دبیر علمي کمیته پژوهش هنر همایش ملي آموزش عالي هنر1۳/12/1431 ،13/1۸/1431 ،عضو کمیته علمي دومین همایش ملي ارتقای کیفیت آثار ،محصوالت و فعالیتهای فرهنگي،14/12/1431 ،مسئول مجموعه علمي-تخصصي هنر انتشارات علمي و فرهنگي21/11/143۳ ،21/11/1432 ، دبیر علمي جشنواره و نمایشگاه جایگاه قرآن کریم در هنر ایران ،1۳/11/1432 ،1۳/11/1432 ،امارات متحدهعربي ،ابوظبي
 عضو شورای عالي معماری مجموعه گلگشت مصالی بزرگ امام خمیني(ره)11/13/1432 ، عضو کمیته علمي همایش بزرگداشت یك هزارمین سال تالیف کتاب قانون،1۳/1۸/1432 ،13/1۳/1432 ،6

 عضو هیات تحریریه نشریه علمي پژوهشي پژوهشهای معماری اسالمي13/13/1432 ، -رئیس کارگروه هنر و معماری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور،41/11/143۶ ،1۶/11/1432 ،

مقاالت
 حسن بلخاری قهي ،نظریه هنر در فلسفه و حکمت اسالمي(لفظ و مفهوم ممیزیس در ترجمه های متفکرانمسلمان) ،تاریخ فلسفه ،1432 ،دوره سوم ،شماره دوازدهم
حسن بلخاری قهي ،خیالِ شمسِ موالنا ،نامه شمس و موالنا1 ،1 ،1432 ،حسن بلخاری قهي ,علیرضا مهدی زاده ",تاملي جامعه شناختي در هنر شیعي تحلیلي از نگاره معراج در نسخهفالنامه تهماسبي",شیعه شناسي,۳,ده1431,44,
 حسن بلخاری قهي ,فاطمه شفیعي ,محمود حیدری ",الخیال الفني في فلسفه السهروردی االشراقیه",آفاقالحضاره االسالمیه,سوم1431,44,۳,
حسن بلخاری قهي ,فاطمه کیاني ",فلسفه هنر و زیبایي شناسي عرفاني از دیدگاه موالنا-با تاکید بر مثنویمعنوی",پژوهش هنر 1431,2۳-13,3,2,
 آرزو پایدارفرد ,مهناز شایسته فر ,حسن بلخاری قهي",بررسي و تحلیل زیبایي شناسي تزیینات قرآن هایدوره صفویه",پژوهش هنر,دوم,سوم1431,4۶-21,
 حسن بلخاری قهي ",فلسفه اسالمي و چالشي با عنوان فلسفه هنر اسالمي",کیمیای هنر,اول 1431,2۳-14,4,حسن بلخاری قهي ",تاثیر مهاجرت نگارگران ایراني به هند در آثار آنها(بررسي موردی میر سید علي وعبدالصمد",مهاجرت در ادبیات و هنر,اول 1431,۳1-2۳,4,
حسن بلخاری قهي",تخیل مرگ از منظر فلسفه(بررسي موردی :داستان ار در جمهوری افالطون",تخیل و مرگدر ادبیات و هنر1431,۳1-23,3,3,
 حسن بلخاری قهي ,سمیه رمضان ماهي",کنکاشي درارزشهای لوح نامه حمورایي",کتاب ماه هنر-32,1۶۳,11,1431 ,33
فاطمه کیاني ,حسن بلخاری قهي ,دکتر محمد علي رجبي",مفهوم شناسي تطبیقي نمادها در نگارهای خلقت
انسان از مجموعه منتخبات مثنوی با داستان دیدار حضرت مریم(س و روح القدس (ع از دفتر سوم
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مثنوی",مطالعات هنر اسالمي  -موسسه مطالعات هنر اسالمي,بهار تابستان 1431,۶2-33,1۶,31
حسن بلخاری قهي",در باب زیبایي شناسي هنر اسالمي",اطالعات حکمت و معرفت,هفتم - 1431,۶-3,۳۳,حسن بلخاری قهي",مایا تخیل هنری خدا",نقد نامه هنر1431,2۸-11,2,2,
حسن بلخاری قهي",عارف رباني در ذهن و زبان سعدی",دفترهای سعدی شناسي,پانزدهم- 1431,31-۳3,1۳,حسن بلخاری قهي ,فاطمه بدوی ,عزت السادات میرخاني",بررسي روابط همسران در فیلمهای سینمایي ایران
,"14۸۸-14۳۸پژوهشنامه زنان,سوم ,سوم1431,23-1,
حسن بلخاری قهي",نیلوفر ایراني نیلوفر بودایي",نگره ,پاییز 1431,2۶-13,1۶,14۸3 حسن بلخاری قهي",هویت معنایي و معنوی معماری",اطالعات حکمت و معرفت,سال ششم/ش ,3پیاپي/۶3دی 1431,21-14,31
 حسن بلخاری قهي ",متافیزیك رنگ در اندیشه اسالمي و تاثیر آن بر ظهور فتوت نامه ای در بارهرنگ",پژوهشنامه هنرهای دیداری,اول 1431,13-۳,2,
 حسن بلخاری قهي ,اکرم نجفي پور",عوامل تاثیرگذار بر وضعیت هنرمند دوره صفوی",کتاب ماه هنر,آبان1431,۳3-۶۶,1۳۸,1431
 فاطمه شفیعي ,حسن بلخاری قهي",تخیل هنری در حکمت اشراقي سهروردی",متافیزیك(ادبیات و علومانساني سابق)  -دانشگاه اصفهان,دوره سوم ,نهم و دهم1431,2۸-1۳,
حسن بلخاری قهي",نقش اخالقي هنر در تعالي فرهنگي",راهبرد فرهنگ -شورای عالي انقالب فرهنگي,سالششم1431,1۳3-1۶4,11-11,
حسن بلخاری قهي",اسالم و هندوئیزم-تحقیق در مباني مشترك دو فرهنگ",رسانه و فرهنگ,سال اول-4۳,1,1431,۶4
حسن بلخاری قهي",نسبت هنر و نظریه",شبکه هنر1431,22-21,3,3,حسن بلخاری قهي ,سیدبدرالدین احمدی ,حسنعلي پورمند ,میترا افضل",ارزیابي عملکرد رهیافتي بر مدیریتپروژه های فرهنگي و هنری",کتاب ماه هنر,فروردین 1431,11-3,1۳1,1431
حسن بلخاری قهي",مباني معنوی آموزش هنر در آرای اخوان الصفا",گنجینه,اول• 14۸3,-۳,1,حسن بلخاری قهي",سادرشیا و میمسیس :بررسي تطبیقي حکمت هنر هندی و فلسفه هنر یوناني با تکیه بر8

آرای فلوطین",حکمت و فلسفه  -دانشگاه عالمه طباطبایي,سال ششم ,دوم14۸3,۳۳-4۳,
حسن بلخاری قهي ",ضرورت نظریه پردازی در عرصه هنر و معماری اسالمي",تولید علم (فصلنامه علميپژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي,سال پنجم14۸3,2۳-21,13,
حسن بلخاری قهي ",طریقت معنوی در معماری به روایت رساله معماریه جعفر افندی-قرن  11قمری",دو ماهنامهفرهنگي هنری بیناب,دو ماهنامه14۸3,۳۳-۳1,1۳,
حسن بلخاری قهي",پیشینه یوناني آرای حکمای مسلمان ایراني در نسبت میان هنر و اخالق",اخالق کاربردی در
ایران و اسالم14۸3 ,133-11۳,1,1,
سیدمحمد فدوی ,حسن بلخاری قهي ,سمیه رمضان ماهي",تجلي آیین ور در نگاره گذر سیاوش ازآتش",هنرهای تجسمي (هنرهای زیبا سابق)  -پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران,سال اول14۸3,۶4-۳4,31,
حسن بلخاری قهي",انقالب هنر-انقالب ناتمام",زمانه,جدید شماره 1و,2پیاپي ۸۸و 14۸3 ,12۶,۸3حسن بلخاری قهي",زن و هنر ",مطالعات راهبردی زنان  -شورای فرهنگي اجتماعي زنان,سال -1۳1,3۳,1214۸3,13۳
حسن بلخاری قهي",رویکرد اخوان الصفا به هنر اسالمي",تخیل هنری (مقاالت دومین هم اندیشي,دفتراول14۸۸,1۶3-123,1,
 حسن بلخاری قهي ",فانوس خیال و عالم مثال در مشکوه االنوار امام محمد غزالي",تخیل هنری (مقاالتدومین هم اندیشي,دوم14۸۸ ,123-11۳ ,1,
حسن بلخاری قهي ,سمیه رمضان ماهي",تاثیرهنر ایران کهن بر مکتب شیراز دوران آل اینجو",کتاب ماههنر,آبان 14۸۸ ,33-43,143,14۸۸
حسن بلخاری قهي",راز بهار در آیینه اسرار (تاویل این معنا در آرای ابن عربي و موالنا(",تخیل هنری-مجموعهمقاالت دومین هم اندیشي ,اول14۸۸,۸۶-۳4,1,
حسن بلخاری قهي ",بررسي تطبیقي آرای ابن سینا و سامویل کالریج در مورد تمایز میان خیال وتخیل",فصلنامه اندیشه دیني-دانشگاه شیراز,زمستان 14۸۳,2۳,2۳,۸۳
 حسن بلخاری قهي",نقد نقد  :تاملي در آرای سنت گرایان و منتقدانشان",پژوهشنامه هنر-فرهنگستانهنر,تابستان 14۸۳,1۳,3,۸۳
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حسن بلخاری قهي",مفهوم هنر در متون اوستایي و پهلوی",فصلنامه خیال -فرهنگستان هنر,پاییز و زمستان 24,و 14۸۶,21,23
 حسن بلخاری قهي",معنا و مفهوم نقد در آثار قدما ایراني-اسالمي",پژوهشنامه هنر-فرهنگستان هنر,پاییز14۸۶,12,۳,۸۶
حسن بلخاری قهي",تمثیل ها-حکایات و قصص حکمي و اسطوره ای ایران",چشمه ها و چشم ها,سینمایجوان14۸۶,3۳-12۶,1,
 حسن بلخاری قهي ",ابداعات فارابي در مفهوم و کارکرد خیال ",پژوهشنامه علوم انساني-گروه ادبیاتدانشگاه شهیدبهشتي,تابستان 14۸۶,۳۳-31,۳3,۸۶
حسن بلخاری قهي",نور و رنگ در فلسفه و هنر اسالمي",بیناب,شهریور 14۸۶,3۶-۶۶,11,۸۶حسن بلخاری قهي",بنیانهای نظری زیبایي شناسي اسالمي در قرآن کریم",فرهنگ و هنر-1۶3,۳1,12,14۸۳,1۳1
حسن بلخاری قهي ",قوه خیال و عالم مثال در آرا و اندیشه امام محمد غزالي",هنرهای زیبا-دانشگاهتهران,تابستان 14۸۳,3,2۶,۸۳
 حسن بلخاری قهي",شیخ احمد و شیخ اکبر  :تاملي در نظریه وحدت شهود شیخ احمد سرهندی-مجدد الفثاني-و نقد او بر وحدت وجود ابن عربي",فصلنامه اندیشه دیني-دانشگاه شیراز,زمستان 14۸3,12۳-1۳۶,1۳,۸3
حسن بلخاری قهي",جایگاه کیهان شناختي دایره و مربع در معماری مقدس اسالمي",هنرهای زیبا-دانشگاهتهران,زمستان 14۸3,11,23,۸3
حسن بلخاری قهي",هنر و طبیعت در حکمت و هنر شرقي",خیال شرقي,سال ,14۸3کتاب دوم -141,14۸3,141
حسن بلخاری قهي",معني و مفهوم معنا در هنر و سینمای معناگرا",نامه های معنوی,ویژه نامه,سینمایمعناگرا14۸3,1-3,
 حسن بلخاری قهي",تجلي لوتوس در آیین و هنر ایران و هند",کتاب ماه هنر,مرداد و شهریور  ۸4,و14۸3,2۶4۶,۸3
 حسن بلخاری قهي",تاریخ هنر و وضع کنوني آن در ایران از منظر اهل نظر",گلستان هنر در تاریخ هنر و11

معماری ایران زمین,بهار 14۸3,21-24,1,۸3
حسن بلخاری قهي",هنر و هویت",فرهنگ و پژوهش,بهار 14۸3,۶-4,131,۸3حسن بلخاری قهي",تجلي وحدت و کثرت در معماری اسالمي",مجموعه مقاالت هنر و معماری مساجد,جلداول 14۸3 ,21۸-211,1,
حسن بلخاری قهي",حکمت یوناني موسیقي ایراني-بازشناسي تاثیرات منابع یوناني بر موسیقي ایراني با تاملدر آثار صفي الدین ارموی",فصلنامه خیال,پاییز 14۸4,۳۳,11,۸4
حسن بلخاری قهي",طبل شیوا صور اسرافیل  :تاملي تطبیقي در معناشناسي نمادهای موسیقایي در فرهنگاسالمي و هندو",فصنامه خیال,بهار 14۸4,۳3,3,۸4
حسن بلخاری قهي",رمزگشایي صور در هنر و ادب اسالمي-نقد یا تاویل",بیناب ,اردیبهشت  ۳,۸4و -111,۶14۸4,33
 حسن بلخاری قهي",پارادوکس آموزش هنر",بیناب,یك 4,و 14۸2,2۶-23,3حسن بلخاری قهي",تجلي در هنر اسالمي-تجسد در هنر مسیحي-بودایي",هنر-دین-انسان امروز,سال اولبهار 14۸1,1۶۸-1۳۸,2,۸1

عضویت در مجامع ملى و بین المللى
موسسه فرهنگي اکو-شورای سیاست گذاری هنر ،عضو ،ملي
مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد ،عضو ،بین المللي
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