
 

 باسمه تعالی

 

 کرماندر  7431متولد سال  ،فرزند علی ،هادی حجت

رئیس دانشکده   ـ رشیاداندر رتبه  ت علمی دانشگاه قرآن و حدیثأعضو هی مت:س  

 دانشگاه علوم و معارف قرآن

hadyhojjat@yahoo.com      وhojjat.h@qhu.ac.ir 

 صیلیسوابق تح

  (34/71معدل)با  . 7413فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی: 

) با معدل .7411علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ارشد: 

۲۹/۹۲) 

 .7414علوم قرآن و حدیث، مرکز تربیت مدرس قم، دکتری: 

 وعلوم قرآنرشته تخصصی تفسیر  3حوزه و مقطع سطح ح سطاتمام دروس تحصیلات حوزوی: 

 . (7417تا7411)از

 دانشیار رتبه دانشگاهی:

 

 سوابق تدریس

، جوامع حدیث ، طرق تحملحدیثی حاتاصطلا، 3و 7، کتابت و تدوین حدیث صرف و نحو دروس  کارشناسی:در مقطع 

از متون  قرائت و درک مفاهیم ، آشنایی با علم رجال، ترجمه قرآنشناخت محدثان، ، ملاکهای نقد حدیث شیعه،حدیثی 

 تا کنون. 7411و... در دانشگاه قرآن و حدیث از ، تاریخ تفسیر، 3و  7مقدماتی تفسیری، تفسیر 

منابع و مکاتب تفسیری،  مفردات قرآن،، فقه الحدیثمبانی فهم حدیث، : دانش حدیث، کارشناسی ارشددر مقطع 

 7415در دانشگاه قرآن و حدیث از  ... تفسیری ، روشهای3و ۹تفسیر اثری ، ، تفسیر ترتیبی جامعاصول و مقدمات تفسیر

 تا کنون.

 17-19تخصصی حدیث حوزه،  4مصطلحات علم الحدیث، سطح 

 ؛7399(، 7؛  تفسیر قرآن )7411ر دانشگاه قرآن و حدیث از   د :  علوم حدیث،دکتریدر مقطع 

موزش عالی شهید محلاتی، مقطع دکتری، مجتمع آمصطلحات الحدیث، تحقیقی درباره جوامع حدیثی کهن شیعه، 

 17-13 یلیسال تحص

 .7411اصطلاحات حدیثی، مرکز تخصصی حدیث، چند دوره از 

 ؛ چند دوره اصول ومبانی ترجمه قرآن، در مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه  بررسی روشهای ترجمه قرآن،

 ایر مراکز.سو   11-11 یلیسال تحص ه الزهرای قمعجام4مبانی ترجمه و نقد سطح 

مفردات قرآن،  ،7417 -15عربی، دبیرستان میزان، تهران، . 7471-71حوزه علمیه قم، مدرسه کرمانیهاادبیات عرب، 

 .7411 -17دبیرستان شهید مطهری، تهران، 

 

 های منتشر شدهکتاب

. 7415بلیغات اسلامی، ، دفتر تدیمراجع تقل یم مطابق با فتاوایمربوط به قرآن كر  ی: احكام شرعقرآن در آینۀ احکام .7

 (7411دوم )چاپ 

 (7417پنجم )چاپ .7415، دفتر تبلیغات اسلامی، احکام پزشکان و مشاغل مربوط به پزشکی .3

 )کتاب درسی برخی مراکز آموزشی،  چاپ .7419، انتشارات قم، ترجمان نور، طرحی نو در آموزش ترجمه قرآن کریم .4

 ( 7417سیزدهم 

 (7419)چاپ دوم . 7411نگ گستر، ، فرهوحی عیار نقد بر ترجمان .3

 (7414.)چاپ دوم 7415، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث  ،درسنامه ترجمه قرآن کریم .5

درپاکستان ؛ 7414چاپ پنجم. )1387، انتشارات سازمان مطالعات و تدوین کتب درسی )سمت(، جوامع حدیثی شیعه .7

 نیز به زبان اردو چاپ شده.(

 .7411، نشر جمال، دانش حدیثاز کتاب « جوامع حدیثی شیعه » و « یثیآشنایی با اصطلاحات حد»بخش  .1

 .7419، دارالحدیث،  آشنایی با حدیثاز کتاب « منابع حدیثی شیعه»بخش  .1

)بازشناسی مهمترین منابع حدیثی شیعه و اهل سنت(، موسسه علمی فرهنگی  کتابشناخت حدیث بخشی از .1

 .7417دارالحدیث، 

 

 مقالات منتشر شده

 (علمی ـ پژوهشی. )735 ، ص15، پاییز 39، اندیشه دینی، ش «ه، تفویض و تأویل در مکتب اصحاب حدیثتشبی» .7

. 777 ، ص7417، پاییز و زمستان 37و 35ش  ، علوم حدیث،«ارزیابی اسناد کافی از منظر علامه مجلسی در مرآة العقول» .3

 )علمی ـ پژوهشی)

  ISC)علمی ـ پژوهشی. )77 ، ص7417، بهار 74ش  علوم حدیث، ،«مام عصر )عج(ای ناسازوار به انقدی بر انتساب لقب و کنیه» .4
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 .759-749 ، صص7413، بهار 71ش  ، علوم حدیث،«سیر تاریخی حدیث در خوزستان و نقش محدثان آن در گسترش حدیث» .3

 مشترک. ISC)علمی ـ پژوهشی)

های دوفصلنامه پژوهش، «همراهی قرآن و حدیث در تفسیر نیازی تفسیر قرآن از احادیث و دیدگاهبررسی تطبیقی دیدگاه بی» .5

 مشترک.)علمی ـ پژوهشی) .280-260، صفحه 7411، پاییز و زمستان 79، شماره 5دوره  تفسیر تطبیقی،

نامه  )علمی ـ پژوهشی)مشرق موعود،  ،چهارم و پنجم( ی)قرنها تیمهدو  اتیآ ریدر تفس نیقیو روش مفسران فر  یگستره موضوع .7

 مشترک. .7399برای چاپ در بهار پذیرش 

 (علمی ـ ترویجی. )13، پاییز و زمستان 77، حدیث و اندیشه، ش«تفسیر الکّشاف و روش شناسی زمخشری در تحلیل واژگان» .1

 (علمی ـ ترویجی. )71-43، صص7415، بهار و تابستان 73، حدیث حوزه، ش«آثارحدیثی و محدثان کرمان» .1

 . )تخصصی( 14، پاییز و تابستان 3، ش علیهم السلام، تفسیر اهل بیت «واژگان قرآنی گونه شناسی روایات معنا شناخت» .1

 )تخصصی( .13 ، ص7411، 5، ترجمان وحی، ش «فهرست مقالات فارسی ترجمه قرآن کریم» .79

 )تخصصی( .31 ، ص7411، 7، ترجمان وحی، ش «قرآن کریمفارسی تاریخچه نقد ترجمه های » .77

 )تخصصی( . 13 ، ص7411، 1، ترجمان وحی، ش«کریم ه ترجمه های قرآنطبقه بندی نقدهای مربوط ب» .73

 )تخصصی(.11 ، ص7414، 43ش  ، علوم حدیث،«زدگیگرایی و حدیثاصحاب حدیث حدیث» .74

. 7414، بهار و تابستان 7ی علوم قرآن و حدیث، ش، مجله دانشنامه«ی اعتبار سنجی روایاتمرزبندی قدما و متأخران در حوزه» .73

 )تخصصی(

. 7414، تابستان 4، کتاب و سنت، ش «های معاصر فارسی  قرآناشتراک لفظی در قرآن کریم و تأثیر آن بر اهم ترجمه» .75

 )تخصصی(

 . )تخصصی(7415، بهار و تابستان 1کتاب و سنت، ش، «عوامل قبولی عمل از منظر قرآن و روایات» .77

 مقالات منتشر شده در کنگره ها

)با  7411 علامه مجلسی در مرآة العقول. چاپ در مجموعه مقالات کنگره شیخ کلینی،ارزیابی اسناد کافی از منظر 

 (37و 35، ش اضافاتی نسبت به مقاله چاپ شده درمجله علوم حدیث

 مصاحبه ها

ق در علوم ین تحقینو  یاز روش ها یر یبهره گ :و مدرس دانشگاه یحجت پژوهشگر جوان علوم قرآن یگفت و گو با هاد

 .77-79 ، صص7413بهشت ی، ارد77، سه شنبه 791دو هفته نامه فرهنگ و پژوهش، شماره ، ینید

 نقد ها

دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، در نهمین نشست علمی نقد کتاب انجمن قرآن « منطق ترجمه قرآن»نقد کتاب 

 .33/3/7419هی، پژو

 های تحقیقاتیپروژه

استاد راهنما: [نامه کارشناسی ارشد( )پایان ه زبان فارسیب کریمهای قرآن مربوط به ترجمه نقدهای بندیبررسی و طبقه

 ]استاد مشاور: دكتر سید محمد باقر حجتی    آذرتاش آذرنوشدكتر 

استاد راهنما: حجت الاسلام دكتر  [   نامه دکتری()پایانمکریمواجهه اهل بیت )ع( با اهل حدیث در برداشت از قرآن 

 ]معرفت و دكتر محمد كاظم شاكر یت هللا محمد هادیراد    استادان مشاور: آیمهدو یعل محمد

 و دکتری. های کارشناسی ارشدپایان نامهو مشاوره متعدد راهنمایی 

 قبل از چاپ ارزیابی کتاب

 .7411سال ارزیابی  سید محمود طیب حسینی. لیف دکترأ، ت«مفردات قرآن»ارزیابی کتاب 

. سال ارزیابی لیف دکتر مجید معارف و دکتر حامد شریعتی نیاسرأ، ت«هندسه دانشهای قرآن و حدیث»ارزیابی کتاب 

7411 

 موفقیتها

 .7471در امتحان پایه سوم حوزه علمیه قم در سال  احراز رتبه اول .7

 (34/71معدل)با  .7413ی رشته فلسفه احراز رتبه اول در مقطع کارشناس .3

مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان پایان نامه برگزیده  .4

 کشوری در پنجمین دوره انتخاب پایان نامه سال دانشجویی.احراز رتبه سوم 

به عنوان کتاب برگزیده در سومین دوره 7415در آبان « احکام پزشکان و مشاغل مربوط به پزشکی»انتخاب کتاب  .3

  کتاب سال استان کرمان.

 ۹9۲۲و ۹9۲1و ۹9۲1و 7413و 7417و  7419 های:انتخاب به عنوان استاد ممتاز در دانشگاه قرآن و حدیث در سال .5

 7399و  7415و 7414و7413 هایر دانشگاه قرآن و حدیث در سالانتخاب به عنوان استاد شایسته تقدیر د  .7

 علمی اجرایی یابرخی از مسئولیتهای اجرایی 

 47/7/17تا   73/3/13دانشکده علوم حدیث از  و تحصیلات تکمیلی معاون آموزشی .7

 .7/4/15تا  7/1/17 معاون آموزشی دانشگاه قرآن و حدیث از .3

 .73/3/7411تا  7/4/15 و حدیث ازمعاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرآن  .4

 .73/3/7411 رئیس دانشکده علوم و معارف قرآن دانشگاه قرآن و حدیث، از .3

 .7411 ،رئیس کمیته علمی بیستین سالگرد تاسیس دانشگاه قرآن و حدیث .5

 .7/3/7399از  ،عضو کمیته دستگاهی پژوهشگاه و دانشگاه قرآن و حدیث .7
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 .1399/10/08وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، از ویژه علوم قرآن و حدیث عضو کارگروه .1

و 7413مدیر علمی دوره فشرده آشنایی با علوم و معارف حدیثی، دانشکده علوم حدیث، سالهای  .1

7414. 

تا کنون  7413از سال دانشگاه قم،  ،«های تفسیر تطبیقیپژوهش»تحریریه دوفصلنامه هیأتعضو  .1

 (علمی الف -علمی ـ پژوهشی)

علمی ـ ) ،جامعه المصطفی العالمیه، «مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث»یریه مجله تحر  هیأتعضو  .79

 (حوزوی  ترویجی

علمی ـ )تا کنون  7415از سال   ، دانشگاه قرآن و حدیث، «حدیث و اندیشه»تحریریه مجله  هیأتعضو  .77

 (حوزوی ترویجی

تا کنون  7413ل  از سا دانشگاه قرآن و حدیث، ،«کتاب و سنت»تحریریه فصلنامه  هیأتعضو  .73

 (تخصصی)

 .های علمیهعضو انجمن قرآن پژوهی حوزه .74

 .های علمیهسس انجمن حدیث حوزهؤم هیأتعضو  .73

 .7411تا 7417   های علمیهانجمن حدیث حوزه دیرهم هیأتعضو  .75

 79/1/7399ت علمی دانشگاه قرآن و حدیث از أت علمی و غیر هیأورزش اعضای هی عضو کارگروه .77

 

 )به ترتیب الفبا( مه های متعدد با عناوین ذیلره پایان ناراهنمایی و مشاو

 )راهنما(اضداد در قرآن  .7

 )راهنما(در مكتب خلفا  یو یثیراث حدیگاه میبن مالك و جاانس .3

 )مشاور(انسان  یدعا و آثار آن در زندگ یلیتحل یبررس .4

 )مشاور( یبدیر كشف الاسرار میدر تفس یثیكرد حدیرو  یبررس .3

 )مشاور(« ایاک اعنی و اسمعی یاجاره» و دامنه تطبیقی قاعده تفسیری  بررسی مبانی نظری .5

 )مشاور(گاه قرآن و عترت دیاعتقاد به آن از د یتیتجسم اعمال و نقش ترب .7

 )راهنما(تحلیل معنایی و گونه شناسی واژه شهید در آیات و روایات  .1

 )مشاور(تحلیل میدان معنایی واژه غیبت در قرآن  .1

 )راهنما(سوره بقره  49افت با تاکید بر آیه تحولات تفسیری خل .1

 )مشاور(از سورة لقمان  ییر روایتفس .79

 )راهنما(سوره الرحمان  ییر روایتفس .77

 )راهنما(د یسوره حد ییر روایتفس .73

 )راهنما( زمر سوره ییر روایتفس .۹9

 )راهنما(تفسیر روایی سوره شعراء بر مبنای روایات اهل بیت )ع(  .73

 )راهنما(بر پایه روایات اهل بیت ع  11الی  7سوره طه آیات  ییر روایتفس .75

 )مشاور( سوره واقعه ییر روایتفس .77

 )راهنما(آن  یمعصومان)ع( در ده جزء اول قرآن و روش شناس یر لغویتفس .71

 )راهنما(آن  یمعصومان)ع( در ده جزء دوم قرآن و روش شناس یر لغویتفس .71

 )مشاور(مفسر و نقد دیدگاه های خاص « الفرقان»جایگاه حدیث در تفسیر  .71

 )مشاور( یان دوره صفویث و محدثان برجسته)صاحب كتاب(درخوزستان تا پایحد .39

 )راهنما( حدیث و محدثان کرمان  .37

 )راهنما(روش شناسی ابن اثیر در النهایه فی غریب الحدیث .33

 )راهنما(روش شناسی تفسیر امام کاظم .34

 )راهنما(وضه المتقینروش شناسی علامه محمدتقی مجلسی در تعامل با غریب الحدیث در ر  .33

 )راهنما(روش فقه الحدیثی شیخ بهایی  .35

 )راهنما( سیر تاریخی تطور تفسیر آیه میثاق .37

 )راهنما( سیر تاریخی تطور تفسیر آیه میثاق .31

 )راهنما( کتاب الحّجه جلد دّوم( 71فیض کاشانی )از ابتدا تا پایان باب « وافی»غریب الحدیث در  .31

 )راهنما( 7امه محمد باقر مجلسی، جقول علعغریب الحدیث در مرآة ال .31

 )راهنما( 3قول علامه محمد باقر مجلسی، جعغریب الحدیث در مرآة ال .49

 )راهنما( 1قول علامه محمد باقر مجلسی، جعغریب الحدیث در مرآة ال .47

 )راهنما( 79غریب الحدیث در مرآة العقول علامه محمد باقر مجلسی، ج .43



 )راهنما(3، جید باقر مجلسدر مرآة العقول علامه محم ثیالحد بیغر  .44

 )راهنما(1 ج، یدر مرآة العقول علامه محمد باقر مجلس ثیالحد بیغر  .43

 )مشاور(7 ج ()بخش اولیدر مرآة العقول علامه محمد باقر مجلس ثیالحد بیغر  .45

 )مشاور(هیکتب نگاشته شده درباره سوره قدر با اتکا بر فهارس امام لیو تحل یابیباز  .47

حمد و  یهادر محدوده سوره یطبر  انیاز جامع الب انیدر التب یطوس خیاستفاده ش یچگونگ .41

 )راهنما(بقره

 )راهنما( و آثار آنان 73قرن  یپژوهان استان گلستان تا انتها ثیحد .41

 )راهنما( شناسی اجتماعی آن در عصر حاضرفلسفه حجاب در قرآن و احادیث و آسیب .41

 )راهنما(قرآن پژوهان و آثار قرآنی استان کرمان  .39

 )راهنما(ن پژوهان و حدیث پژوهان گلپایگان و آثارقرآ .37

 )راهنما(مراحل و روش شناسی فهم واژگان قرآن  .33

 )راهنما(ات یح آیصح یر آنها در ترجمه و فهم معنایقرآن و تأث یاصطلاح یهابیترك یشناسمعنا .34

 )راهنما(معیار اعتبارسنجی روایات از منظر قدماء .33

 )راهنما(مع البیان با معجم الفروق اللغویه قرآنی در تفسیر مجلغات مقایسه فروق  .35
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