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              علمی پژوهشی محمد مرادیهای نگاهی به تالش

و دانش آموخته و حوزه در یکی از روستاهای شهرستان ساوه،  7331محمد مرادی متولد 

وه در شهرستان سا ،ابتداییود را پس از اتمام پنجم وی دروس حوزوی خو دانشگاه است. 

مدت به  ،آغاز کرد. و پس از اتمام دروس مقدماتیاین شهر زاده و درمدرسۀ مقدس

 7311و به سال  ،های خود را ادامه داد و سپسدرسبازار تهران ستون حدود یک سال در مدرسه چهل

راهی حوزۀ علمیۀ قم شد. در قم دروس سطوح عالی فقه و اصول فقه را در نزد اساتیدی چون: مرحوم 

عتمادی، امصطفی ستوده، محمد تقی پناه اشتهاردی، وجدانی فخر، ماکویی، شماعی همدانی، شیخ علی

ت: ج فقه حضرات آیاصالحی مازندرانی خواند و در درس خارسید حسین شجاعی، فضل، بنی مرتضی

ر زی را در محضر اساتید یاد شده و دیگامنتظری و تبریزی و میرزا هاشم آملی، شرکت کرد و سالیان در

 های بدایۀ الحکمۀ و نهایۀ الحکمۀسپری نمود. و دروس فلسفه را در کتابخارج استادان فقه و اصول 

وی تبریزی، محمد علی گرامی، محمد و شرح منظومه و اسفار و شفا در نزد استادان: سید محسن موس

 تقی مصباح یزدی، یحیی انصاری شیرازی و عبد اهلل جوادی آملی گذراند.

، در سسیس مرکز تربیت مدرأهمزمان با اشتغال به دروس حوزه، به صورت شبانه دیپلم گرفت و با ت

رکز م شرکت کرد و موفق شد کارشناسی ارشد خود را از آناختصاصی آن مرکز شرکت ور کنک

ی اشتغال به مقطع دکتر دفاع نماید. "آناز فطرت دینی و عوامل انحراف "خود، نامه بگیرد و از پایان

ی های آموزشی دانشگاهی به منظور ارتقادر رشتۀ تفسیر تطبیقی در جامعۀ المصطفی آخرین تالش

های تأویل در روایت"از رسالۀ خود با عنوان  7331در سال  مند به دانش است. اوعلمی این عالقه

 و رتبۀ عالی دفاع کرد. 02با نمرۀ  "تفسیری

های علمی وی نبوده و به پژوهش روی اشتغال به دروس حوزوی رسمی و نیز دانشگاهی تمام فعالیت

 دارد. نیز  یهایآورد و در کارنامۀ خود پژوهش

ی ف ۀاالمام ۀموسوع :دمانن در چند پروژۀ بزرگ همکاری چشمگیر داشته است؛ی تا کنون محمد مراد
مجلد، و  33در  فرهنگ موضوعی قرآنمجلد، و  02در  تفسیر راهنمامجلد،  32در ، ۀنصوص اهل السن
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شناسی . کتاب3. زن در اسالم، 0قرآن،  امام علی و. 7لیفی و تحقیقی، ترجمه مانند أچند اثر مستقل ت

ترجمۀ . 1نامۀ فاطمی، ترجمۀ حکمت. 1ترجمه دو مجلد از موسوعه امام حسین، . 4توصیفی اهل بیت ع، 

علمی مقاله  12قریب به در ترجمه اصول کافی، و  ءاالولیاۀتحف تصحیح کتاب. 1، کافیمجلد از فروع  4

 منتشر شده است.و چاپ  ،در نشریات گوناگونپژوهشی، و ترویجی و عادی 

شگاه دانقم، دانشگاه پیام نور، قرآن و حدیث، های انشگاهدسالیان طوالنی تدریس در  ۀمرادی سابق

و برا ک قۀصدیتربت مدرس  زمرکحوزۀ علمیۀ معصومیه خواهران،  ،العالمیۀ فیطالمص ۀمفید، جامع

ا در رو سطح چهار حوزه دکتری  ،کارشناسی ،طع کارشناسیادر مق ...ریحانۀ النبی اراک، و  ۀمدرس

کالمی و حدیثی بوده   ،تفسیری ،نیآعمدۀ دروس وی مباحث علوم قرآموزشی خود دارد.  ۀکارنام

و امه نپایان هادهو مسئولیت راهنمایی و مشاوره نامه و رسالۀ دکتری ها پایاندهاو تا کنون داوری است. 

 ابهای متعدد کتو داور جشنواره رددا در کارنامۀ علمی خود ،را در مراکز دانشگاهی و حوزویرساله 

بوده .. .و کتاب سال والیت، کتاب فصل،  ،حوزهسال جمهوری اسالمی، جشنواره فارابی، کتاب سال 

 است.

 آثار علمی منشتر شدۀ او به این شرح است:

 کتاب )اختصاصی(. 7

 .7334امام علی و قرآن، چاپ  .7

 شناسی اهل بیت، چاپ مجمع جهانی اهل بیتکتاب .0

 آوری و تنقیح مباحث زن از دیدگاه عالمۀ طباطبایی، چاپ مرکز انتشارات هاجراسالم، جمعزن در  .3

آوری و تنقیح مباحث زن از دیدگاه عالمۀ طباطبایی در المیزان، چاپ مرکز احیار آثار زن در قرآن، جمع .4

 عالمۀ طباطبایی

 چاپ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه. های دانشنامۀ امام علی، چاپ شده در پایان دانشنامۀ امام علی،نمایه .1

 های دانشنامۀ امیر المومنین، چاپ موسسۀ دارالحدیثنمایه .1

 های عربی موسوعۀ امیر المومنین، چاپ موسسۀ دارالحدیثنمایه .1

 نامۀ عقایدی، چاپ موسسۀ دارالحدیثهای دانشنمایه .3

 السالم، به زبان عربیهای موسوعۀ االمام الحسین علیهنمایه .3
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 کافی، به زبان عربی، در آستانۀ نشرهای نمایه .72

 در آستانۀ نشر "های تفسیریتأویل در روایت" .77

 نشردر آستانۀ صفحه،  122العالمۀ الحلی مفسرا در  .70

 کتاب )مشترك(

 مجلد، چاپ دفتر تبلیغات اسالمی 02تفسیر راهنما در  .73

 مجلد، چاپ دفتر تبلیغات اسالمی 33فرهنگ موضوعی قرآن، در  .74

 مجلد، چاپ انتشارات صحیفۀ خرد. 32ی نصوص اهل السنۀ در موسوعۀ االمامۀ ف .71

 مجلد )ناظر پروژه(، چاپ خانۀ کتاب قم 4شناسی جهانی قرآن، در کتاب .71

 های تفسیر راهنما، چاپ دفتر تبلیغات اسالمی.همکاری در تدوین نمایه .71

 تحقیق و احیا. 3

 مجلد، چاپ موسسۀ دارالحدیث. 0؛ در 73تحفۀ االولیاء، احیای ترجمۀ اصول کافی مربوط به قرن  .73

 ؛ چاپ در میراث ماندگار1تفسیر مرتضویه؛ تفسیر عرفانی آیاتی از قرآن مربوط به احتماال قرن  .73

 مقاله .4

 اقوام در قرآن؛ چاپ شده در مجلۀ فصلنامۀ میثاق امین .02

 السالم و قرآن کریم، چاپ شده در مجلۀ بیناتامام حسن مجتبی علیه .07

 ات تأویلی باطنی بر قرآن، چاپ شده در مجله علوم حدیثسنجی عرضۀ روایامکان .00

 1بقره در تفسیر معتزله، اشاعره و امامیه، چاپ شده در تفسیر اهل بیت شماره  37آیۀ  .03

 بازگشت به قرآن؛ چاپ شده در مجلۀ فصلنامۀ میثاق امین .04

 بانوی برتر، چاپ شده در مجلۀ بینات .01

چاپ شده در مجموع مقاالت کنگرۀ حضرت عبد بررسی روایات تفسیری حضرت عبدالعظیم حسنی؛  .01

 العظیم حسنی

 نامههای کافی؛ مقاالت همایش بین المللی کلینی، چاپ شده در مجلۀ کلینیترجمه .01

 تفسیر اثری؛ دالیل و رویکردها؛ چاپ شده در مجلۀ علوم حدیث .03

 نگاران، چاپ شده در ارجمند آقای محمدی ری شهری. ها در نگاه فهرستتفسیر الباطن .03

 های اسالمیتفسیر راهنما؛ راهنمای قرآن؛ چاپ شده در فصلنامۀ کتاب .32

 ها )مقدمۀ تفسیر شیخ بهایی تصحیح واحد احیای دفتر تبلیغات اسالمی(تفسیر شیخ بهایی؛ مبانی و روش .37
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 شت آیت اهلل اردبیلینامۀ بزرگداتفسیرهایی به نام اهل بیت؛ چاپ شده در ویژه .30

 توسعۀ فرهنگ قرآن؛ به سفارش شورای عالی انقالب فرهنگی .33

 جایگاه و حقوق انسان در هستی، چاپ شده در همایش حقوق انسان .34

 .7332چند و چون ترجمه، منتشر شده در مجلۀ پژوهش حوزه، دی  .31

 نامهکاوی قرآن، چاپ شده در خبرنامۀ محدثدر امتداد واژگان .31

 چاپ شده در مجلۀ مالک اشتر دفاع غیر عامل؛ .31

 رفتار دادگرانه با یتمیان از دیدگاه مفسران، چاپ شده در مجلۀ تفسیر تطبیقی .33

 روایات تأویلی باطنی، تأویل یا تداعی معانی، چاپ شده در مجلۀ علوم حدیث .33

گاه ششناسی تفسیر پرتوی از قرآن؛ چاپ شده در مجموعه مقاالت بزرگداشت آیت اهلل طالقانی در دانروش .42

 مفید.

 ها، چاپ شده در مجلۀ علوم حدیث رویکرد به تفسیر اثری، عوامل و زمینه .47

 سنت، بدعت، خرافات، چاپ شده در مجموعۀ ره افسانه. .40

سه مقالۀ آتش، اسماعلیل صادق الوعد و استعاذه در دائرۀ المعارف قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر  .43

 تبلیغات اسالمی.

سازی آن در جامعه، چاپ شده در مجلۀ ر نگاه و اندیشۀ بزرگان دین و نهادینهشناخت قرآن؛ قرآن د .44

 فصلنامۀ میثاق امین.

قرن،  74السالم، مقالۀ هماشی جهان حکومت علوی؛ نگاهی پس از قرآن در دوران خالفت امام علی علیه .41

 آمادۀ نشر

 محمود مرعشی(نامه سید بان )جشنقرآن؛ کتاب تشریع، نشر شده در مجموعۀ فرهنگ .41

 نامۀ شیعه؛ مقاالت همایش بین المللی کلینی، چاپ شده در مجموع مقاالت کنگرۀ کلینیکافی؛ مرام .41

 های قرآنی،گریزناپذیری تأویل، چاپ شده در مجلۀ پژوهش .43

 اندوی و حبس مال، چاپ شده در مجلۀ وقف میراث جاودانگنج .43

 ن اوقاف و امور خیریه.نامۀ سیب وابسته به سازمازنی، چاپ شده در گاهالف .12

 ، مجموعه مقاالت وقف؛ چاپ شده در همایش بین المللی وقف.قفمبانی وحیانی و .17

 المصلح المجاهد؛ معرفی کتابی دربارۀ آخوند خراسانی؛ چاپ شده در همایش بزرگداشت آخوند .10

 معالم المدرستین؛ چاپ شده در  مجلۀ علوم حدیث .13

 علوم حدیثمجله شده در چاپ معناکاوی جنگ تأویل،  .14
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 مقدمۀ تحفۀ االولیا؛ چاپ شده در تحفۀ االولیاء از منشورات کنگرۀ جهانی کلینی .11

 های اسالمیمکاتیب الرسول؛ چاپ شده در  فصلنامۀ کتاب .11

 نگاری فقه اسالمی، چاپ شده در کنگرۀ دائرۀ المعارف فقهموسوعه .11

 ت عطاردیشناسی آثار عطاردی، چاپ شده در همایش بزرگداششناسی و سبکموضوع .13

 مهار و مدیریت بحران؛ چاپ شده در مجلۀ مالک اشتر .13

 نسخ، و زمان و مکان؛ چاپ شده در مجموعۀ همایش امام و زمان و مکان .12

 نقش تأویل در اعتبارسنجی إسناد روایت، چاپ شده در مجلۀ حدیث حوزه .17

یت اهلل خانۀ آکتابنگاهی به تعلیقۀ آیت اهلل مرعشی بر عمدۀ الطالب، چاپ در کتاب مرجع فرهنگبان،  .10

 مرعشی

 علوم حدیث 11نگاهی به حدیث المجالس باالمانۀ، چاپ شده در مجلۀ شماره  .13

 نگاهی به ملحقات احقاق الحق، چاپ شده در کتاب مرجع فرهنگبان. .14

 االسالمسازی متون دینی؛ چاپ شده در یادنامۀ فیضنمایه .11

 های تفسیری الحیات؛ چاپ شده در  مجلۀ بیناتنوآوری .11

 ، چاپ شده در مجلۀ حیات معنویاجتماعی رفتار در نبنیادی راهکار یک مثابه به اناحس .11

 ترجمه .1

 ۀ االمام الحسین، چاپ شده در مؤسسۀ دارالحدیث، برندۀ کتاب سال حوزه.عترجمۀ دو مجلد از موسو .13

 ترجمۀ کتاب صفات خدا نوشتۀ آقای محمد محمدی ری شهری .13

 7331 شهریمحمد محمدی رینامۀ فاطمی، نوشتۀ آقای ترجمۀ حکمت .12

 ترجمۀ چهار مجلد از فروع کافی، آمادۀ نشر .17

 مجلد از تفسیر الفرقان، در حال آماده سازی 4ترجمۀ  .10

 راهنمایی پایان نامه

 های حوامیم قرآن، دانشگاه ادیان و مذاهبانحراف فکری و عوامل و آثار آن، در سوره

 موضوع امامت، دانشگاه ادیانبررسی آرای کالمی سید محمد حسین فضل اهلل در 

 ، دفاع شده در دانشگاه قرآن و حدیثنقش تمثیل و مثل در روایات تفسیری

 روش شناسی پاسخ به شبهات در دوران ائمه، دانشگاه مفید
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 سبک زندگی در قرآنی در پرتو حیات طیب، دانشگاه مفید 

 در قرآن و حدیث آنگسترۀ فساد و 

 دانشگاه قرآن و حدیث، کاری بایسته و ناشایستپنهان

 ، دانشگاه قرآن و حدیثشناسی آنعکرمه و گونه یروایات تفسیر

 ، دانشگاه قرآن و حدیثهای غیبی در قرآن با تاکید بر المیزان و ...تفسیر گزاره

 ، دانشگاه قرآن و حدیثهای پیشگیری از آنزیغ قلب و راه

 حدیث، دانشگاه قرآن و تفسیر روایی صفات انسان در قرآن

 تنبه در قرآن، دانشگاه قرآن و حدیث

 سنجۀ سخن در نهج البالغه

 تدوین نمایشنامۀ ملکۀ سبا بر اساس متون اسالمی، دانشگاه قرآن و حدیث

تفکیک خالفت از امامت در نگاه نواندیشان دینی با تأکید بر آرای حیدرعلی بررسی انتقادی راهنمایی رسالۀ دکتری: 

 قلمداران

 رسالۀ دکتری، تأویل نحوی در تفسیر المیزانراهنمایی 

 راهنمایی رسالۀ دکتری قواعد تأویل در روایات اسالمی

 راهنمایی رسالۀ تفسیر مادی در ایران معاصر، دانشگاه قرآن و حدیث

 راهنمایی رسالۀ تفسیر عصر در ایران دوران مشروطه

 مشاورۀ پایان نامه

 ابرهیم در قرآن و عهدین، جامعۀ الزهرا

 سماء الحسنی، جامعۀ الزهرا ا

 تقدیر رزق از دیدگاه امام علی، دانشکده دارالحدیث
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 ترجمه و تحقیق کتاب الحج و العمره آقای ری شهری، جامعۀ المصطفی

 شناسی تفسیر آیات االمثال در دو تفسیر المیزان و روح المعانی، دانشگاه مفید سبک

 دانشگاه مفیدسیر تحول تفسیر فریقین از آیات والیت، 

 شناسی دعوت به توحید ربوبی بر اساس نزول تدریجی قرآن، دانشگاه مفیدروش

 بررسی تحوالت تفسیری آیۀ متعه در تفاسیر شیعه و سنی، دانشگاه قم

 های مستقیم در قرآن و آثار تربیتی آنها؛ دانشکدۀ قرآن اوقافنقل

 گاه مفیدشناسی و مبانی تفسیری آیت اهلل شهید بهشتی، دانشروش

 بررسی صفات خبری از دیدگاه دو تفسیر المیزان و التحریر و التنویر، دانشگاه مفید

 نما، دانشگاه مفیدررسی آیات کذبب

…. 

 داوری پایان نامه

 معناشناسی و تفسیر قرآن، دانشگاه مفید

 چگونگی معرفی پیامبران در قرآن، دانشگاه مفید

 مفیدسازوکار تقریب مذاهب اسالمی، دانشگاه 

 بررسی تطبیق قصۀ یونس در تورات و قرآن، دانشگاه مفید

 های قرآنی ابن شهر آشوب، دانشگاه قرآن و حدیث دارالحدیثاندیشه

 های یوری روبین مستشرق، دانشگاه قرآن و حدیث دارالحدیثبررسی دیدگاه

 های قیامت و مدثر، دانشگاه قرآن و حدیثتفسیر روایی سوره

 های معرفت و زرقانی در جمع قرآن، دانشگاه قرآن و حدیثهبررسی تطبیقی دیدگا

 ورزی در رفتارهای اخالقی انسان، دانشگاه قرآن و حدیث تاثیر شرک
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 تزیین اعمال از منظر قرآن، دانشگاه قرآن و حدیث

ذاهب در دانشگاه قرآن و حدیث، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دانشگاه ادیان و م رساله دکتری 02داوری بیش از 

 اسالمی، 

 تدریس

و، اصول فقه در مقطع کارشناسی دانشگاه قم . بالغ بر  0و  7، اخالق کاربردی، علوم قرآن، کالم 0و  7تفسیر تدریس 

 سال. 1

 تدریس تفسیر تطبیقی در مقطع دکتری دانشگاه قرآن و حدیث

 تدریس تفسیر موضوعی در مقطع دکتری در دانشگاه قرآن و حدیث

 تربیتی قرآن سطح چهار مرکز ریحانۀ النبی اراکتدریس آیات 

 تدریس تفسیر علمی در مدرسۀ معصومیه خواهران

 ات نبوت در مرکز تربیت مدرس صدیقۀ کبراتدریس تفسیر تطبیقی آی

 خواهران در مدرسۀ معصومیه 4برای طالب سطح  7تدریس خدا در قرآن 

 خواهران معصومیهدر مدرسۀ  4برای طالب سطح  0تدریس خدا در قرآن 

 خواهران در مدرسۀ معصومیه 4برای طالب سطح  7های و مکاتب تفسیری تدریس جریان

 خواهران در مدرسۀ معصومیه 4برای طالب سطح  0های و مکاتب تفسیری تدریس جریان

 تدریس نقد و بررسی ماکتب تفسیری درمقطع دکتری دانشگاه قرآن و حدیث

 در دانشگاه قرآن و حدیثتدریس تأویل در نهج البالغه، 

در قرآن، برای بخش مجازی دانشگاه ادیان و مذاهب، در مقطع  یتدریس خداشناسی و نبوت شناسی و انسان شناس

 کارشناسی ارشد.

 های علوم قرآنی در دانشگاه قرآن و حدیث و حوزۀ علمیۀ خواهران معصومیهتدریس درس
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، تاریخ انقالب 0و  7علوم تربیتی، روشن شناسی، کالم، معارف  دروس ادبیات عرب، تفسیر، فقه، اصول فقه،تدریس 

 سال در دانشگاه پیام نور ساوه. 1اسالمی، متون دینی، اخالق، تاریخ اسالم، .. بالغ بر 

شناسی تفسیر، علوم قرآنی، تفسیر موضوعی، ترجمۀ متون دینی، قواعد تفسیر، حدیث در دوران معاصر، روشتدریس 

 در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث دارالحدیث تاریخ قرآن و ...

 مدرسۀ معصومیه واحد خواهران حوزه علمیۀ قم. 3سطح قواعد تفسیری در مقطع تدریس 

 )خدا در قرآن( در مقطع کارشناسی ارشد؛ جامعۀ المصطفی؛ پنج دوره 7معارف اسالمی تدریس 

 در مقطع کارشناسی ارشد؛ جامعۀ المصطفی، دو دوره)نبوت و امامت در قرآن(  0معارف اسالمی تدریس 

 دانشکدۀ پرستاری دانشگاه ایران.در  متون دینیو معارف اسالمی، تدریس 

 دانشگاه مفید؛ چهار دورهدر  مقطع کارشناسی ارشد تفسیر شناسی درتدریس 

 ناپذیری قرآن دردانشگاه مفیدتدریس تحریف

 مدیریت علمی

 موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی مدیر دانشنامۀ امام خمینی؛

 مدیر گروه ترجمۀ دارالحدیث؛ موسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث

 مدیر فرهنگ موضوعی قرآن؛ مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات 

 مدیر علمی موسوعۀ االمامۀ فی نصوص اهل السنۀ؛ کتابخانۀ آیت اهلل مرعشی نجفی

 قرآن سازی مرکز فرهنگمدیر گروه نمایه

 مدیر گروه داوری ترجمۀ کتاب سال حوزه

 السالممعاون پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم

 معاون گروه قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث

 های علمی معارف قرآن و تفسیر و علوم و قرآنیمدیر گروه
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 و مقاله کتاب داوری و ارزیابی

 سال 71نزدیک به داور کتاب سال حوزه در بخش ترجمه 

 داور کتاب فصل دین

 پژوهشی مجالت علمیبرای  های فراوانهمقالارزیابی 

 سال 4کتاب سال حوزه به مدت قرآنیات، ادبیات و ترجمه  ،ارزیابی بخش کلیات

 کتاب سال والیتجشنوارۀ  برای ارزیابی کتاب

 ارزیابی چندین اثر آمادۀ نشر مربوط به اتحادیۀ ناشران قم.

 سال جمهوری اسالمیبرای جشنوارۀ کتاب ارزیابی کتاب 

 ارزیابی مقاالت متعددی از مجلۀ کالم انجمن کالم حوزه

 قرآن و حدیث است. ،مرادیمحمد شترین حوزه مطالعاتی بی


