
 :شخصی اطالعات
 پورقاسم محسن گی:خانواد نام

 1340تولد: سال
 تولد: کاشان محل

 .کاشان دانشگاه هاي خارجی،ادبیات و زبان دانشکده حدیث، و قرآن علوم گروهعضو هیئت علمی  سمت:
 31 پایه دانشیار علمی: مرتبه

  :تحصیلی سوابق
  علوم تجربی . دیپلم:

 .1366 از تحصیل فراغت سال ،1362 ورود سال کشورایران، هران،ت دانشگاه الهیات، رشته کارشناسی:
 .1369 از تحصیل فراغت سال ، 1367ورود سال تهران، دانشگاه حدیث، و قرآن علوم رشته ارشد: کارشناسی

 .1379تحصیل  از فراغت سال ، 1373ورود سال مدرس، تربیت دانشگاه حدیث، و قرآن علوم رشته دکتري:

 :آموزشی سوابق
 :دریست
  .دارد ادامه تاکنون 1370 سال از کاشان ) دانشگاه1

 :هایی به عنوان استاد مدعو مانندهمکاري با دانشگاه
 .1392، 1370 :در سال هاي تهران دانشگاه خوارزمی )2
 .استاد مدعو 1367 تا 1375 ايهسال فاصله در خمینی امام مللیال بین دانشگاه) 3

 مقاطع در تفسیر تاریخ تفسیري، هايروش رجال، الحدیث، فقه قرآن، تاریخ قرآنی، علوم :تدریس عناوین
  .دکتري و ارشد کارشناسی ،کارشناسی

 :اجرایی سوابق
  .1375 تا 1372 سال از کاشان دانشگاه فرهنگی دانشجویی معاونت )1
 .کنون ادامه داردتا 1393رئیس پردیس خواهران دانشگاه از ) 2
  . 1388تا 1384 ،1379تا  1377 ،1372تا  1371) مدیر گروه الهیات 3
  . 1393تا  1388حدیث از  و قرآن علوم گروه مدیر) 4

 پژوهشی : -سوابق اجرایی 
 .کاشان پژوهی دانشگاه حدیث پژوهشی علمی مجله مسئول مدیر) 1
 .شاندانشگاه کا شناسیپژوهشی کاشان مؤسسه به وابسته ،تخصصی پژوهشنامه کاشان علمی مجله سردبیر )2
، تحقیات علوم قرآن و پژوهی حدیث مجله عرفانی، مطالعات: وهشیژپ علمی هاي مجله تحریریه هیئت عضو )3

 . ، پژوهشنامه قرآن وحدیث ( انجمن علمی علوم قرآن وحدیث ایران ) حدیث دانشگاه الزهراء

 



 .فارابی المللی بین جشنواره حدیث و قرآن علوم و فقه گروه علمی هیئت عضو )4
 اسالمی. وحدیث قرآن علوم گروهر سال ایران د کتاب و فصل کتاب داوران هیئت عضو )5
 المللیبین نمایشگاه در حدیث و قرآن علوم رشتۀ دانشجویی برتر هايرساله انتخاب داوران هیئت ) عضو6

  قرآن.
 .کاشانی مرقی الدینافضلبابا ملی کنگره علمی کمیته عضو) 7
 .کاشان دانشگاه علوم قرآن وحدیث ، گروه علمی هیئت جذب صصیتخ -علمی کارگروه عضو )8
 

 :علمی مجامع در عضویت
  .کاشان دانشگاهدر  انجمن نماینده و ایران حدیث و قرآن علوم انجمن مدیره هیئت و پیوسته عضو) 1
 .فرهنگ اسالمی  نی وآمطالعات قر ایرانی  علمیعضو هیئت مدیره انجمن ) 2

  : افتخارات
 . 92سال  حدیث، رتبه اول در جشنواره کتاب فصل در رشته علوم قرآن واحراز ) 1
 . 89سال اصفهان استان و برگزیده نمونه پژوهشگر) 2
 .93،  92، 88 هايسال در دانشگاه نمونه پژوهشگر) 3
  .93، 89هاي سالدانشگاه در  آموزشی نمونه استاد) 4
 

 : پژوهشی سوابق
 . 1385 تا 1381 هايسال فاصله در اسالمی المعارف دایرة ادبنی پژوهشکده در مؤلف و محقق) 1

 : منتشره کتب تألیفات و
 .1392 ،سخن انتشارات، عرفانی تفسیر شناسی جریان در پژوهشی) 1
 .1389  ات هستی نما،انتشار رجال، و الحدیث درایۀ اصطالحات فرهنگ کتاب )2
 .1389نما، سال ، انتشارات هستی وتحلیل تاریخ قرآن، اعجاز کتاب )3
،  دانشگاه) ( پژوهشگاه حوزه و قرآن تفاسیر شناسی آسیب کتاب در باطنی تفسیر شناسیآسیب فصل تألیف )4

 .1389سال
  
 

 :شده منتشر مقاالت
 :پژوهشی  -علمی مقاالت

  .1379سال ، 15شماره  ،مدرس تربیت مدرس، دانشگاه مجله عرفانی، تفسیر در باطن و ظاهر) 1

  .86اییز ، پ10شماره ، پژوهش دینی، هاي رشد معنوي انسان در قرآنشاخصمبانی و ) 2



  .84الجامع، مطالعات عرفانی، تابستان ل در قصه یوسف با تاکید بر تفسیرالستینتاوی) 3

  .88، بهار و تابستان 1شماره حدیث پژوهی،  انواع و جایگاه روایات بیانگر مکی و مدنی در تفسیر قرآن،) 4

  .1388، سال11شماره  و حدیث، سال ششم، ی و آراي تفسیري معتزله، تحقیقات علوم قرآن شیخ طوس) 5 

  .88، بهار و تابستان 18شماره ،جستاري در حقایق التفسیر و رویکرد تاویلی آن، پژوهش دینی) 6

  .87پاییز و زمستان  ،8شماره  غرالی و فرآیند تفسیر قرآن، مطالعات عرفانی،) 7

  .89بهار و تابستان ، 29رهشما(ع) بر مباحث کالمی شیعه، حدیث پژوهی،  ي امام صادقتاثیر آموزه ها) 8

  .89بهار و تابستان  ن و حدیث،آیه مباهله از منظر مفسران شیعه، علوم و قرآ بررسی دیدگاه آلوسی در) 9

، 7ماره ش یث،نامه قرآن و حدبررسی نمادهاي ترادف و تحلیل آنها در تفسیرمجمع البیان، پژوهش) 10

  .89تابستان و پاییز 

یري فریقین، کتاب قیم، بررسی تحلیلی تطبیقی روایات ناظر بر زندگانی یوسف در مصر در منابع تفس) 11

  .90پاییز ، 3شماره 

، ، پاییز و زمستان23نی، شماره پژوهشی در بررسی متنی و سندي روایات تفسیري حبري، پژوهش دی )12

90  

، 5شماره ر ناظر بر غلو و تفویض راویان در منابع و رجال شیعه، حدیث پژوهی، بررسی تحلیلی تعابی )13

  .90بهار و تابستان 

  . 90بهار و تابستان  ،22شماره  جایگاه عقل در تربیت دینی از دیدگاه عالمه طاطبایی، پژوهش دینی، )14

  .92، پاییز و زمستان 14، مطالعات عرفانی، شماره یابی تفاسیر عرفانی متاخر امامیهنقد و ارز) 15

  . 93، پاییز 19تفسیر آیه تحریم ازدواج با مشرکان، مطالعات تفسیري، شماره ) 16

  . 1394روش شناسی فقه الحدیثی فرزند شهید ثانی، کتاب قیم،  )17

، 16نامه تفسیر و زبان قرآن، شماره شناسانه شهید صدر در موضوع نظریه قرآن، پژوهشرهیافت روش) 18

  .92،  2دوره 



اي روش و رویکرد تفسیري شهید مطهري و آیت اهللا جوادي آملی و تاثیرعالمه بررسی مقایسه )19

  . 14نامه قرآن و حدیث، شماره یی بر آن، پژوهشباطباط

الدین رازي و نظام نیشابوري، مجله ادیان و عرفان، ی و تحلیلی تاویل هاي عرفانی نجمبررسی تطبیق )20

  . 92پاییز  ،2، شماره 46دوره 

، پاییز و زمستان 12شناسی اولین مستدرك نهج البالغه، حدیث پژوهی، شماره اعتبار سنجی و روش) 21

93.  

  .92، بهار و تابستان 9هاي رجالی ابن غضائري و نجاشی، شماره مقایسه دیدگاه) 22

  .94تان، زمس، تحقیقات علوم قرآن و حدیثفرود مکی و مدنی در تفسیر الحدیثفراز و ) 23

  .25شمول منابع نقلی دینی در قلمرو نیازهاي بشري، پژوهش دینی، شماره ) 24

پاییز  ،72، شماره بط همنشینی و جانشینی، صفحه مبینشناسی تدبر در قرآن کریم با تکیه بر روا) معنا25

  .91و زمستان

نامه تفسیر خ، پژوهشن در موضوع نستاثیر آ و فخر رازي شیخ طوسی و) بررسی تطبیقی مبانی تفسیري 26

  .1394، 6زبان قرآن، شماره  و

 .1393، پاییز وزمستان 29 شماره ،آسیب شناسی روایات تفسیري نورالثقلین، پژوهش دینی )27

 
 :ترویجی -علمی مجالت

 .43ترویجی، سفینه، شماره  - جلوه هاي قرآنی فدکیه، علمی )1

  .36، مطالعات، مذاهب اسالمی، شماره ترویجی - بررسی ترجمه قرآن در قرائت نماز، علمی )2

  .ترویجی، مجله معارف - گفتمان بحران در قرآن، علمی  )3

 .82، پاییز 29شماره ، ترویجی،  قبسات - شناسی امامان معصوم، علمینگاهی به روش) 4

  .منهاج ترویجی، مجله -  قرآن، علمی تأویل در طباطبایی عالمه رهیافت )5



 
  :مروري  علمی مجالت

  .88مروري، پژوهشنامه کاشان، پاییز و زمستان  - هاي افضل الدین مرقی کاشانی، علمیقرآن در اندیشه )1

، 6شمارهنامه کاشان، مروري، پژوهش - علمی شناسی مشکالت علمی،هاي عالمه نراقی درگونهرهیافت) 2

  .1388هار و تابستان ب

 .85و اسفند  بهمن، 67شماره پیامبر اعظم و تفسیر قرآن، مصباح، ) 3

  .47، شماره 84مباحث علوم قرآن در تفسیر ابوالفتوح رازي، بینات، پاییز  )4

  .84بهار، 1شماره نامه کاشان، ، پژوهش )(منهاج البراعه قطب راوندي و شرح نهج البالغه )5

 .82ر آبان و آذ، 86 - 85شماره  ماه دین،غفاري، کتاب  اکبرلیل و توصیف برخی آثار استاد علیتح )6

 ،82، شماره تاب ماه دینک،  »لوريپیر«اشانی، بررسی تحلیلی و نقد کتاب ک تاویالت قرآنی عبدالرزاق )7

 .83مرداد 

 .83خرداد ، 80شماره هاي صوفیان، کتاب ماه دین، معرفی توصیفی آموزه) 8

 .83اردیبهشت  ،79و  78شماره  دین،معرفی کتاب رجال کشی به بهانه چاپ جدید، کتاب ماه دین، فرور )9

  .82آذر و دي ،48شماره تبیان، مجله مصباح،  تحلیلی بر رویکرد تفسیري شیخ طوسی در) 10

  .81اسفند  ،60شماره  می شیعه، کتاب ماه دین،سیري در دایره المعارف اسال )11

 .81دي و بهمن ، 64و  63شماره  تحلیل و تاملی بر کتاب مکتب تفسیر اشاري، ماه دین، )12

 .81مرداد و شهریور ، 75شماره ، آینه پژوهش، روزبهان و تفسیر عرائس البیان )13

  .دین کتاب جشنواره مقاالت شیعه، مجموعه حدیث میراث )14

  .مبین نور البیان، مجله مجمع تفسیر در سیري )15

  .پژوهش ئینهآ در ، قرآنعرفانی تفسیر مبانی )16



، پاییز و 2ت، شماره شناخ کاشان کاشانی، مجله شریف اهللا حبیب مال تفسیر تحلیلی بررسی )17

  .84زمستان

  .85، تابستان 3،شمارهشناخت کاشان ، مجله ششم قرن وفیلسوف وعارف حکیم باباافضل )18

  
 اي :و دانشنامه المعارفی دایرة مقاالت

  .1393، سال 19اي، دانشنامه جهان اسالم، جلد ) رساله ذهبیه، مقاله دانشنامه1

، سال 7،جلد اسالمی المعارف دایرة اسالم، بنیاد جهان اي، دانشنامه، مقاله دانشنامهتفسیرعرفانی ) مقاله2

1382.  

  .1382، سال 7، جلداسالم جهان اي، دانشنامهمقاله دانشنامهبیت،  اهل تفسیر ) مقاله3

  .1386، سال 11، جلداسالم جهان اي، دانشنامهجهضمی، مقاله دانشنامه ) مقاله4

  .1387، سال 12، جلداسالم جهان اي، دانشنامهحجت، مقاله دانشنامه له) مقا5

  .1384، سال 9، جلداسالم جهان اي، دانشنامه، مقاله دانشنامهحمانی یزید بن ثعلبه ) مقاله6

  .1386، سال 11، جلداسالم جهان اي، دانشنامههوري، مقاله دانشنامنیشاب جوزقی ) مقاله7

  .1384، سال 9، جلداسالم جهان اي، دانشنامهمقاله دانشنامه، سمره بن جابر ) مقاله8

  .1388، سال 13، جلداسالم جهان اي، دانشنامه، مقاله دانشنامهواعظ حسنی المکارمابو ) مقاله9

  .1389، سال 14، جلداسالم جهان اي، دانشنامه، مقاله دانشنامهاو تفسیر و خازن ه) مقال10

  .1389، سال 14، جلداسالم جهان اي، دانشنامهدانشنامه زید، مقاله بن حماد ) مقاله11

 
 :هاهمایش مقاالت

  .قرآن المللی بین مسابقات المللی بین تأویل، همایش و طباطبایی عالمه )1

  .کاشان دانشگاه در ملی ، کنگرهکاشان مرقی افضل بابا هاياندیشه در قرآن هايآموزه تأثیر )2

  . صادق (ع) امام دانشگاه تحقیقات مرکز ،رضوي صحیفه در قرآن همایش )3



 ، همایش بین المللی قرآن ومستشرقان، جامعه المصطفی  العالمیه) پل نویا و نگرش او در تفسیر عرفانی4

  .) 91اسفند (

 کشور مالزي ،همایش بین المللی، دانشگاه ماالیا،) بررسی تحلیلی  اعجاز  قرآن در قرن چهاردهم هجري5

  .) 94اردیبهشت 

  .) 94، دانشگاه شیراز ( آبان اهل بیت وزمینه پیدایی دانش کالم، همایش بین المللی )6

 :شده کارشناسی ارشد راهنمایی هاينامهپایان
) بررسی تحلیلی مبانی و روش تفسیري مغنیه در تفسیرالکاشف با عنایت بر دیگر آثار وي، تصدیقی 1

، شماره 1384سانی، گروه علوم قرآن و حدیث، شاهرضایی، علی، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم ان
 .18THK ،1384راهنما:

هاي دانشکده ادبیات و زبان ) پژوهشی در روش تفسیري الکشف و البیان، همتیان، مهري، دانشگاه کاشان،2
  .THK ، 1385 7شماره راهنما: ،1385 گروه علوم قرآن و حدیث، خارجی،

ناسخ و منسوخ، اسباب النزول و طبرسی در برخی از علوم قرآن ( ی وهاي شیخ طوس) بررسی تطبیقی دیدگاه3
، 1386ی، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسان نصیري، عظمت، محکم و متشابه) ،

  .THK ، 1386 15شماره راهنما:

ه علوم انسانی، گروه علوم ) بررسی روش تفسیري جواد عاملی در تسنیم، رفیعی، مریم، دانشگاه کاشان، دانشکد4
 .25THK ، 1387، شماره راهنما:1387قرآن و حدیث، 

هاي سیر سوره یوسف با تاکید بر تفسیر)بررسی تطبیقی روایات تفسیري شیعه، اهل سنت و عهد عتیق در تف5
وم انسانی، گروه الصافی و البرهان، سالمی راوندي، محمد، دانشگاه کاشان، دانشکده عل الدر المنثور، جامع البیان،

  .THK ، 1388 28، شماره راهنما:1388علوم قرآن و حدیث، 

هاي تحدي از منظر مفسران مسلمان، صداقت پیشه، زینب، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم ) برسی خاستگاه6
  .21THK  ،1388، شماره راهنما:1388انسانی، گروه علوم قرآن و حدیث، 



هاي اسباب نزول، بحثتفسیر آیات الهی (اثیر آن در رازي در علوم قرآنی و تالفتوح هاي ابو) بررسی دیدگاه7
دانشکده علوم  غرویان، افسانه، دانشگاه کاشان، و قرائات) ، محکم و متشابه، تناسب آیات و سور ناسخ و منسوخ،

  .32THK ،1386، شماره راهنما: 1386انسانی، گروه علوم قرآن و حدیث، 

الجامع، محبوبی، مصطفی، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم قرآن االثريشناسی التفسیر) روش8
 .35THK ،1388، شماره راهنما: 1388و حدیث، 

هاي کالمی شیخ طوسی، حجازي گیريسده پنجم در تفسیر تبیان و موضع ) تاثیرگذاري مباحث کالمی9
، شماره راهنما: 1389نی، گروه علوم قرآن و حدیث، رقیه، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسا دهقانی،

69THK ،1389. 

هاي لغوي، صالح پور، مرضیه، ن و روض الجنان با تاکید بر جنبه) بررسی تطبیقی رویکرد ادبی مجمع البیا10
 .70THK، 1389  ، شماره راهنما:1389رآن و حدیث، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم ق

صلواتی مشکانی،  ررسی تطبیقی ادله موافقان و مخالفان تناسب و وحدت موضوعی آیات و سور قرآن،) ب11
، 75THK، شماره راهنما: 1389مصطفی، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم قرآن و حدیث، 

1389.  

رگس، دانشگاه کاشان، دانشکده السالم، حمزه خانی، ندر گفتار و رفتار معصومان علیهم گري) فرهنگ پرسش12
  . 65THK ،1390، شماره راهنما: 1390علوم انسانی، گروه علوم قرآن و حدیث، 

) بررسی تحلیلی مبانی امام شافعی با تاکید بر مباحث آیات االحکام و تاثیر آن بر مفسران بعدي، غالمی، 13
، شماره راهنما: 1390علوم قرآن و حدیث، هاي خارجی، گروه اه کاشان، دانشکده ادبیات و زباناسحق، دانشگ

82THK ،1390. 

) بررسی تحلیلی روایات تفسیري امام رضا (ع)، فلسفین، زهرا، دانشگاه کاشان، دانشکده علوم انسانی، گروه 14
  .17THK ،1389، شماره راهنما: 1389علوم قرآن و حدیث، 

اه کاشان، دانشکده ادبیات و آبادي، زهره، دانشگ) مقایسه تطبیقی جایگاه عقل در روایات فریقین، منصوري 15
  .32THK ،1390، شماره راهنما: 1390هاي خارجی، گروه علوم قرآن و حدیث، زبان



هاي )جایگاه حدیث در کشف االسرار، آقاجانی اشکهرانی، طیبه، دانشگاه کاشان، دانشکده ادبیات و زبان16
  .236THK ،1391اهنما: ، شماره ر1391خارجی، گروه علوم قرآن و حدیث، 

اه کاشان، دانشکده ادبیات و ) روش شناسی عالمه عسگري در نقد روایات خلفا، تقیان پور، سکینه، دانشگ17
 .237THK ،1389، شماره راهنما: 1389هاي خارجی، گروه علوم قرآن و حدیث، زبان

نقد و تحلیل) ، صفري، سمیه،  آسیب شناسی،یر بعدي () اسرائلیات در تفسیر طبري و تفسیر آن در تفاس18
، شماره راهنما: 1391هاي خارجی، گروه علوم قرآن و حدیث، اه کاشان، دانشکده ادبیات و زباندانشگ

266THK ،1391.  

هاي خارجی، اه کاشان، دانشکده ادبیات و زباندانشگ فسیر مواهب علیه، افشاري، طاهره،) روش شناسی ت19
 .258THK ،1392شماره راهنما:  ،1392گروه علوم قرآن و حدیث، 

اه (ع) با تاکید بر جریانات عصري، خوش رنگ، معصومه، دانشگ شناسی مکتب تفسیري امام سجاد) گونه20
، 260THK، شماره راهنما: 1391هاي خارجه، گروه علوم قرآن و حدیث، کاشان، دانشکده ادبیات و زبان

1391.  

در  6و 5 هاي عصري قرنو مجمع البیان و نقش باور از تفاسیر تبیانالجنان ) بررسی تاثیرپذیري تفسیر روض21
، ي خارجی، گروه علوم قرآن و حدیثهااه کاشان، دانشکده ادبیات و زبانتدوین آن، میرشکار، فاطمه، دانشگ

  .269THK ،1392شماره راهنما: 

زي، ابراهیمی پور، حمیده، هاي شیخ طوسی، زمخشري، فخرراتطبیقی آیات خلود بر اساس دیدگاه) بررسی 22
، شماره راهنما: 1392هاي خارجه، گروه علوم قرآن و حدیث، اه کاشان، دانشکده ادبیات و زباندانشگ

270THK ،1392. 

اه کاشان، دانشکده (ره) ، رضازاده، فاطمه، دانشگ ) بررسی مبانی، اصول، قواعد و روش تفسیري شیخ مفید23
  .270THK ،1392، شماره راهنما: 1392علوم قرآن و حدیث،  هاي خارجه، گروهادبیات و زبان

نشگاه کاشان،  ) گستره موضوعی مکی و مدنی در تفسیر المیزان و مجمع البیان، طاهري نیا، طاهره، دا24
  .277THK ،1393، شماره راهنما: 1390هاي خارجه، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و زبان



اه کاشان، ی طرح موضوعات کالمی در مجمع البیان، مسعودي نیا، سمیه، دانشگ) جستاري در چگونگ25
  .278THK ،1393، شماره راهنما: ي خارجه، گروه علوم قرآن و حدیثهادانشکده ادبیات و زبان

   .سلمی، ثباتی، سهیال، دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم و تحقیقات تفسیر حقائق التفسیر ) روش شناسی26

 .حدیث، شفیعی، مهناز، دانشگاه کاشان اهل جریان برابر در اطهار ائمه مواضع تحلیلی سی) برر27

  .نور آران و بیدگلع)، ستوده آرانی، دانشگاه پیام( صادق امام عصر کالمی -فکري جریانات ) بررسی تحلیلی 28

 .1394) واکنش قرآن در برابر فرهنگ جاهلیت، بدیعی، فاطمه، دانشگاه کاشان، سال 29

حبري، رضایی، سجاد، دانشگاه آزاد تهران، واحد  حکم بن حسین تفسیر سندي و متنی تحلیلی ) بررسی30
 .علوم و تحقیقات

فتح اللهی، یعقوب، دانشگاه کاشانی  اهللا فتح مال تفسیر و ابوالفتوح تفسیر شناسیروش تطبیقی ) بررسی31
 .نور قمپیام

 ، دانشگاه کاشان.قرآن، اسالمی نژاد، زهرا از پرتوي با نوین تفسیر تطبیقی ) بررسی32

  ، دانشگاه کاشان.الجامع، محبوبی، مصطفی االثري التفسیر کتاب شناسی ) روش33

  

  

  

 1394آذر  16تاریخ نشر: 


