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 سوابق پژوهشی
 کتاب

 

 1815)ع(،  یموسسة امام عل، یبه زبان عرب« دهد یعه جواب میش»ترجمه كتاب ، بیعة تجیالش .1

ن یر ااست . د یبه روش امروز« س اللغة ، ابن فارسییمعجم مقا»ب كتاب ین كتاب ترتیس اللغة : اییب مقایترت .2

م قات آن كه توسط محقق معروف عبد السالیتمام تحق یك جلد باشد با نگهداریشده است كه كتاب در  یب سعیترت

  1811سال  ،«حوزة و دانشگاه یدفتر همكار»هارون است / 

ن یتدو یبه شكل مختصر و با زبان عرب )ع(،چهارده معصوم ین كتاب در معرفیته : ایوأهل ب یاة النبیقبسات من ح .8

 1811سال ،قات حجیتحقموسسة  ،ان مسلمانان عرب در موسم حج پخش شودیشده است، تا م

 1834سال  ،ثیانتشارات دار الحد« عالجه ،كشف عنهیث ، جذوره آثاره ، ما یمتن الحد یف فیالتصح» .0

ث یاز مباحث دشوار علوم حد یكیث كه ینامه علم اختالف حدن كتاب به عنوان درسیث، ایاختالف الحد یدروس ف .5

 1835 ، سالثیدانشگاه قرآن و حد ،باشد یم

كرد یت و مورد اختالف، با دو رویان پر روایاز راو یكی ین كتاب به بررسیاته، ایاد و روایة سهل بن زیشخص یدراسة ف .6

 ین راویاز ا یروشن یریمختلف تالش كرده است تصو یپرداخته است، و با ارائه آمار و نمودارها یوفهرست یرجال

 1835 سال ،ثیپژوهشگاه قرآن و حد ،دیارائه نما

ه شده یر نظر وزارت علوم تهیهای کشور، زس در تمام دانشگاهین درسنامه جهت تدریث: ایاختالف حددرسنامه  .1

 1831است.

کرد یرو نیف قرآن پرداخته است، در اید به پاسخ شبهه تحریکرد جدیتاب با روكن یف: ایات التحریدة لرواینظرة جد .1

 1831سال  ،ات استفاده نکرده استیل روایاست، و از تأوثی نوشته شده یثی و نقد حدیف با نگاه فقه الحدیات تحریروا

 ده است. یه به چاپ رسیتوسط عتبه عباس

 

 مقاالت علمی پژوهشی
 

  1818-22شماره « / المصباح»مقاله ای كه در فصلنامه « میفهم القرآن الكر یره فیوتأث یالتطور الدالل» .1
ن و فقها به آن و یعمل محدث ،ث با در نظر گرفتن مصادر آنین حدیى اشهیبررسى ر« : خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا» .2

 1834- 53 شماره« ثیعلوم حد»ث ، در مجله ین نكات در عمل به احادیامدهاى ناشى از عدم در نظر نگرفتن ایپ
 ،« عثمان طه»ج ، باالخص قرآن معروف با خط یرا یان مشكالت رسم الخط قرآن هایرسم الخط نا مناسب قرآن : ب .8

 1838« 118/ یقرآن یپژوهش ها»مجله در 
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 یدانشگاه فردوس« ثیعلوم قرآن و حد»مقاله در مجله « دة لوصف النساء بنواقص العقولینظرة جد» .0
  1830بهار و تابستان  - 30شماره مشهد )

  1835، سال 1083رمضان ـ  26شماره  ،دیدر مجله العم« ذا نزلتكر هیات المشتملة علی التعبیة للروایدراسة دالل» .5

لنامه ، دوفص«بررسی تطبیقی دیدگاه بینیازی تفسیر قرآن از احادیث و دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیر .6
)به صورت مشترک با اقایان . 214-264 صفحه ،1831 زمستان و پاییز ،14 شماره ،5 دوره پژوهشهای تفسیر تطبیقی،

 (.ل عارفی، دکتر هادی حجتیخل

 

  جییعلمی ترو مقاالت 
 

ف یتأل «بحار االنوار یث فیب الحدیغر»است در نقد كتاب  یبحار االنوار على طاولة النقد: مقاله ا یث فیب الحدیغر .1

 1813(.14ث / العدد یاست )علوم الحد یرجندیب ینین حسیحس

 ت من طرقیث أهل البیأحاد»است كه نقد بر كتاب  یت من طرق أهل السنة: مقاله ایث أهل البینقد كتاب أحاد .2

 1834(.یث)مجله علوم حد یة اهلل روحانیو آ یانجیم یة اهلل احمدیف آیتأل« أهل السنة

 یدیجد یث ، هندسه ایج علوم حدیرا یهندسه ها ین مقاله با نقد برخیث: ایى علوم حدبه هندسه یدینگاه جد .8

 1834ه است.دیبه چاپ رس« ث حوزهیحد»مجله شماره سوم كند. در ی ارائه م

ی رآنو ق یحدیث یاثرگذار در فهم واژه ها ض یك بحث حدیثی مهم ومعتر« أثیره على فهم الحدیثتطور اللغة وت» .0
 1831 .میباشد« حدیث حوزه»مجله و در اولین شماره است، و از مباحث فقه الحدیث 

 1044، فصلنامه حدیث حوزه / سال دهم، شماره اول. «اعتبارسنجی روایات کافی، دیدگاه ها و معیارها» .5

 

  ایمقاالت ترجمه
 

 1834ی به زبان عرب« ثیعلوم حد»مقاالت مجله  یده هایچك .1

 1831یبه زبان عرب« یقات كالمیتحق»مقاالت مجله  یده هایچك .2

 1831ی به زبان عرب« تیر اهل بیتفس»مقاالت مجله ی ده هایچك .8

 

 های همایشیمقاالت همایشی و کنفرانس
 

ت دارند، ف قرآن داللیكه ادعا شده بر تحر یاتیروا یاست در بررس یمفصل ین الخفاء والجالء: مقالهیف القرآن بیتحر .1

نگره ن مقاله در آثار كیشدند ا یث بررسیوبا توجه به نكات فقه الحد یدید جدیات با دین روایوارد شدند. ا یو در كاف

 1811 ، سالمنتشر شده استی نیخ كلیش ین المللیب

 1831کنگره عالمه حلی، عتبه حسینیه. «المنهج الحدیثی عند العالمة الحلی» .2
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 های تحقیقاتیپروژه
 

 با همکاری تعدادی از دوستان. ،ق( 1262نی )م یم قزوید محمد لبراهیاثر س« نتائج األفکار» .1

 با همکاری تعدادی از دوستان. ،ق( 1262نی )م یم قزوید محمد لبراهیاثر س« عةیمنهج الشر» .2

 با همکاری تعدادی از دوستان. ،ق( 1262نی )م یم قزویلبراهد محمد یاثر س« ابیساللة األط» .8

 با همکاری تعدادی از دوستان. ،ق( 1262نی )م یم قزوید محمد لبراهیاثر س« نینة المتقیز» .0

 .رهیة ، الباطل ، التوبة ، البخل ، الختان ... وغیاالضح»زان الحكمة از جمله ین متعدد در موسوعة میعناو .5

موسوعة »از  یعرب 6و  5و  8و  2و  1 یث از جمله جلدهایدار الحد یاز كتاب ها یتعداد ییو نقد محتوا یعلم ینیبازب .6
 ،«ع نیحكمتنامه امام حس» ،«امبر اعظمیحكمتنامه پ» ،«ا واآلخرةیالدن» ،«ةیموسوعة العقائد اإلسالم» ،«زان الحكمةیم
 ره .یغ و «األعظم یرة النبیس» ،«لسنةم من منظار الكتاب وایموسوعة القرآن الكر» ،«نهج الذكر»

 نامهراهنمایی، مشاوره و داوری رساله و پایان
 

  3راهنمایی:  .1

 28مشاوره:  .2

 11: داوری .8

 
 


