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  بسمه تعالی

  رزومھ علمی

  خادم بیدگلی :شھرت پیشین            )موحدی کاشانی(عبداهللا موحدی محب :نام

   " شھرستان آران و بیدگل"  در بیدگل کاشان ٣/٢/١٣٣٠:تولد

  ١/٧/١٣٣٧ ر بیدگلورود بھ دبستان صباحی بیدگلی د

  .ش١٣۴٣خرداد اخذ گواھینامھ ششم ابتدایی

  .ش٢/٧/١٣۴۵در ) سابق سلطانی(کاشان مدرسھ ی امام خمینی ورود بھ حوزه ی علمیھ ی 

در کاشان جامع المقدمات و سیوطی و بخشی از حاشیھ مال عبد اهللا را نزد استادان آن حوزه زیر نظر مرحوم 

کتاب ھای مغنی،باب حادی عشر و حاشیھ را  ١/٧/١٣۴٧ورود بھ حوزه ی علمیھ ی قم  . خواندم) ره(آیت اهللا صبوری 

  .استاد احمد امین شیرازی واستاد فشارکی اصفھانی فرا گرفتمنزد  ۴٧ال در س

مختصر المعانی و معالم االصول و بخشی از مغنی را نزد استاد امین شیرازی و استاد جلیلی  ۴٨در سال 

  .تبریزی خواندم و درھمان سال امتحانات رتبھ ی اول حوزه را گذراندم

، یموسوی تبریز،علوی گرگانی:را از محضر استادان وانین االصولو ق ٢وج ١شرح لمعھ ج ۵٠و ۴٩در سال 

  .فاضل ھرندی و دوزدوزانی بھره بردم

آیت اهللا ستوده و آیت اهللا صلواتی و رسائل  مرحوممکاسب در محضر. دمخوانمکاسب ورسائل را  ۵١و  ۵٠الس

  .بھ ی دوم حوزه را نیز گذراندمضمن آنکھ امتحانات رت،  حرم پناھی و آیت اهللا اعتمادینزد مرحوم آیت اهللا

 ۵۴سال .را از محضر مرحوم آیت اهللا ستوده و آیت اهللا مظاھری بھره بردم ٢و ج ١کفایھ ج ۵٣و  ۵٢درسال 

  .درکنار شرکت در درس خارج فقھ آیت اهللا نوری ھمدانی بھ ادامھ ی درس کفایھ اشتغال داشتم

اری بدست ساواک وبستھ شدن حوزه ی قم بھ کاشان بھ دنبال شھادت بزرگانی چون مرحوم شھید غف ۵۵سال 

مختصر و ،معالم،مغنی،بھ تدریس سیوطی) ره(یت اهللا مدنیدر مدرسھ ی علمیھ ی مرحوم آ ۵٩و تا مھرماه سال  بازگشتم

اشتغال داشتم؛در یکی دو سال اول ) و محرابمنبر(کنار آن بھ کار ھای تبلیغی مشغول بودم و در ٢و ج ١شرح لمعھ ج

درس ھای عربی و دینی داشتم و حدود یک سال ) دانشگاه کاشان(ب در دبیرستان ھای کاشان و مدرسھ ی عالی علومانقال

در ھمان زمان نمایندگی ولی فقیھ در سازمان حج و زیارت  .در دادگستری کاشان عضو ھیئت پنج نفری حل اختالف بودم

  .را بھ عھده داشتم

و اصول ) ره(آیت اهللا فاضل رکت در درس خارج فقھ و اصول مرحومبھ قم بازگشتم و ضمن ش ۵٩مھرماه سال 

سیوطی و :آیت اهللا مظاھری تدریس شرح لمعھ و اصول فقھ را شروع کردم صمن آنکھ کمی ھم درس ھای ادبیات مانند

  .در نیروگاه قم داشتم) ع(ی و مختصر را با دوستان کاشانی و در مدرسھ ی امام صادقنمغ
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اشان شرح منظومھ ی منطق و بخشی از شرح منظومھ ی حکمت را در قم از محضر آیت پیش از بازگشت بھ ک

 ۶٢پس از بازگشت بھ قم مجلداتی از اسفار را نیز از سال  .اهللا محمدی گیالنی و استاد دکتر احمد بھشتی بھره برده بودم

نیروگاه و حضور در ) ع(ام صادقتدریس در مدرسھ ی ام .از محضر استاد آیت اهللا جوادی آملی استفاده کردم ۶۶تا 

  .ادامھ داشت) سال استخدام در دانشگاه( ٧١دروس خارج فقھ و اصول تا سال 

پنجشنبھ ھا دروس معارف اسالمی را در دانشگاه کاشان و دانشگاه علوم ) بازگشایی دانشگاه ھا(۶٢از سال 

شرکت در درس خارج و قبولی در آزمون  با ارئھ ی گواھی قبولی رتبھ ی سوم حوزه و ۶٧سال. پزشکی کاشان داشتم

در .عالی دار الشفاء بھ این دوره راه یافتممعارف اسالمی در مدرسھ ی  پیوستھ ورودی اولین دوره ی کارشناسی ارشد

وراھنمایی دکتر غالم حسین ) برھان در قرآن(با دفاع از رسالھ ی علمی کارشناسی ارشد خود با عنوان ٧١خرداد 

در آزمون  ٧۵و در سال  بھ عضویت ھیئت علمی دانشگاه کاشان در آمدم ٢٠با رتبھ ی عالی و نمره ابراھیمی دینانی 

لقمان حکیم و (از رسالھ ی دکتری خود با عنوان ٨١آن و حدیث دانشگاه قم پذیرفتھ شدم و در شھریوردکتری علوم قر

وراھنمایی استاد دکتر سید محمد باقر حجتی و ) برسی تطبیقی حکمت ھای او در روایات فریقین با نگاھی بھ متون عھدین

از سوی دوازدھمین نمایشگاه  ٨٣دم این اثر در سال دفاع کر ٢٠مشاوره ی دکتر احمد بھشتی با رتبھ ی عالی و نمره ی 

از سوی  ٨٨لوح تقدیر و جایزه دریافت کرد و درسال  بین المللی قرآن کریم تھران بھ عنوان رسالھ ی دکتری برتر

  .بوستان کتاب چاپ و منتشر شد

یر حوزه و تازمان ھمزمان در مرکز تخصصی تفس٨٧تا سال .دانشگاه کاشان ھستم٢٠ھم اکنون استادیار پایھ ی 

  .حاضر در مرکز تخصصی نھج البالغھ ی حوزه در ھفتھ ، ساعاتی بھ ارائھ ی درس ھایی اشتغال داشتھ و دارم

  :آثاری کھ تا کنون بھ قلم اینجانب نگاشتھ شده است بھ قرار ذیل می باشد

  ٧٨نگاھی بھ تفسیر فرات کوفی ، آیینھ ی پژوھش ، بھمن و اسفند .١:مقاالت:الف

  ٨٠مال غالمرضا آرانی و جوامع الکلم ،آیینھ ی پژوھش ، خرداد و تیر.٢     

    ١٣٨٨پژوھشی دانشکده ی الھیات دانشگاه مشھد،سال  - مجلھ علمی ... لقمان حکیم و.٣     

  ٨١سال  )علمی  پژوھشی(ھ سالمیمجلھ  العلوم  اال......یم ولقمان  الحک.۴     

  ت چاپ  شده درمجوعھ ی مقاالت عاشوراعاشورا در نگاه  اھل  معرف.۵     

  ٣پژوھش ج نکاتی  در باب  لقمان چاپ  شده درقرآن درآیینھ ی.۶    

  ٨۴سال  نامھ ی کاشان  شناخت شان درفھرست  منتجب  الدین  فصلکا.٧    

  ٨۴نامھ ی کاشان شناخت سال بھ شان  وشعر موبد بیدگلی  فصل نگاھی.٨    

ارائھ شده در کنگره ی بزرگداشت . ٨٨نامھ ی کاشان شناخت  سال  فصل ...شخصیت  فیض  کاشانی و.٩    

  ١٣٨٧فیض کاشانیدر سال

  ٨۴سال عرفانی مھ ی مطالعات النفص )سندی حدیث قرب نوافل متنی وبررسی (نردبان عروج .١٠   

  ٨٨مجلھ ی قرآن شناخت سال »ویکان«جستاری درواژه ی قرآنی .١١   
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  ٨۴سالچاپ شده درمقدمھ ی حکمت نامھ ی پارسیان  ت ومثلمپیشینھ ی حک.١٢   

  ٨۵سال مالحسن داعی وشعراو  چاپ  شده در مقدمھ ی دیوان داعی.١٣   

  ٨٩روش شناسی تدریس معارف اسالمی در قرآن مجلھ مطالعات تفسیری بھار .١۴   

  ٩٠صباحی بیدگلی پیشاھنگ دوره بازگشت مجلھ کاشان شناخت سال. ١۵

  ٩٠ین کاشانی مجلھ کاشان شناخت سالمذھب افضل الد. ١۶

  مشترکًا با دیگران ٨٨نشر معارف چاپ ھفتم سال  )متن درسی دانشگاه (وحدیث ازقرآن آموزه  ھایی .١:کتاب ھا: ب  

  ٨٨نشر معارف چاپ چھارم سال )متن درسی دانشگاه (تفسیر موضوعی قرآن  .٢ 

  دوم بوستان کتاب چاپ  ٧۶مالحبیب اهللا شریف کاشانی سال . ٣

  ٧۵تحقیق رسالھ ی فقھی بوستان کتاب سال ....ریعھ االستغناءذ .۴ 

  چاپ کرد نشر جمال ٨٩در سال  ایش علوم ادبیتاثیر قرآن درپید .۵

  ٨٨بوستان کتاب سال)رسالھ ی دکتری...(لقمان حکیم و.۶

  ٨٧فیض سال نگره یکنشر )کاشانییفھ ازفیض الطر تعلیق الکلماتترجمھ وتحقیق و(ھا نوگویھ . ١:ترجمھ ھا: ج

  محمدھادی امینی .ترجمھ ی نھج  البالغھ واثره علی االدب العربی نوشتھ ی د. ٢      

  احمد محمد الحوفی .نوشتھ ی د)ع (ترجمھ ی بالغھ االمام علی .٣      

  فی شعرالمتنبی )ع(ترجمھ ی ماه شاھد مشاھد من معانی کالم امیرالمومنین .۴      

  .البالغھ آماده ی چاپ  است نھج  اداین  سھ اثرتوسط بنی

                                                                                                               
موحدي محب عبداهللا .د                   

                           


