مشخصات فردی
 .1مریم والیتی کبابیان ،فرزند غالمحسین ،متولد  1360به شماره شناسنامه  .2267
 .2دارای مدرک دیپلم رشته ریاضی فیزیک در سال  78با معدل  .17/33
 .3فارغ التحصیل کارشناسی علوم حدیث از دانشکده علوم حدیث در سال  83با رتبه چهارم کل دوره و معدل  .19/07
 .4فارغ التحصیل روزانه کارشناسی ارشد الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث از دانشگاه الزهراء (س) در سال  86با رتبه سوم کل دوره
و معدل  .19/13
 .5دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم قرآن و حدیث در دانشگاه قرآن و حدیث با رتبه داخلی ( 3دانشکده علووم حودیث شوهرری) و
معدل  .19/79
 .6موفقیت در آزمون جامع دکتری با نمره  19/5و دفاع از رساله ی دکتری با درجه ی عالی و نمره ی .19/25
 .7متاهل و ساکن تهران.
آدرس ایمیلmvelayati7@gmail.com :

فعالیت های علمی  -فرهنگی
 .1شرکت در دوره کامل کالس های آموزش خانواده در بسیج مسجدالرضا (ع) خیابان نیلوفر تهران در سال  78و برگزاری یک دوره
کالس های آموزش خانواده در بسیج دانشکده علوم حدیث بنا به تقاضای واحد نامبرده.
 .2شرکت در چندین جلسه از دوره کالس های مرتبط با مسائل زنان ،مسایل خانوادگی و مناسبات بین المللی کشورها برگزار شده از
سوی شهرداری تهران.
 .3شرکت در دوره کامل کالس های آموزش بین الملل برای اعزام به خارج از کشور در دانشکده علوم حدیث که شامل آموزش دروس
زبان انگلیسی ،حدیث ،حقوق بین الملل ،مهارتهای ارتباطی و کالم و عقاید بود.
 .4عهده دار مسئولیت های مدیریت اجرایی و مسئول بخش سیاسی نشریه دانشجویی "روایت" در مقطع کارشناسی.
 .5انجام یک مصاحبه تلویزیونی در ارتباط با موضوعات اخالقی و حدیثی در سال دوم کارشناسی.
 .6شرکت در برخی مسابقات فرهنگی در مقطع کارشناسی و کسب مقام در بخش مفاهیم نهج البالغه.
 .7شرکت در اردوهای علمی و آشنایی با مراکز حدیثی مهم و مورد توجه در شهرهایی همچون قم ،مشهد و  ...در مقطع کارشناسی.
 .8عضو انجمن علمی اعجاز قرآن وابسته به پژوهشکده اعجاز قرآن موسسه فرهنگی تبیان .
 .9معرفی شده از سوی دانشکده علوم حدیث به جهت همکاری با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در سال .87
 .10کسب رتبه ممتاز علمی در سال تحصیلی  82 – 81در مقطع کارشناسی علوم حدیث.
 .11کسب رتبه سوم در دوره کارشناسی ارشد تنها با اختالف چهار صدم از رتبه نخست
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 .12کسب رتبه ممتاز (نخست) در مقطع دکتری با معدل .19/79
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شرکت در کالس های تفسیر تخصصی خانم بروجردی در حوزه علمیه حضرت علی بن موسی الرضا (ع).

سوابق اجرايی
 .1اشتغال در دانشکده علوم حدیث در بخش اداره آموزش الکترونیکی ) (e-learningبه مدت  3سال به عنوان آموزشیار و مسوئول
گروه فقه و اصول.
 .2تدوین الکترونیکی دروس جوامع حدیثی اهل سنت و اصول فقه به کمک اساتید و سایر عوامل دست اندر کار و آماده سازی جهوت
ارائه در اینترنت برای دانشجویان مجازی.
 .3همکاری با پروژه های مرتبط با فقه و اصول فقه و آماده سازی آن ها برای مراکز آموزشی و دانشگاهی دیگر.
 .4همکاری با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،در بخش پژوهش انجمن "مطالعات قرآنی" ،به عنووان سورگروه کوارگروه
"رصد پژوهش ها در سطح ملی".
 .5همکاری با موسسه ی علمی و فرهنگی دارالحدیث ،پژوهشکده ی تفسیر اهل بیت ع ،در بخش مربوط بوه اعوالم نگواری (اعوالم
حوزه ی قرآن و تفسیر).

توانايی در بخش زبان انگلیسی
 .1تدریس خصوصی زبان انگلیسی در فاصله سال های  .81- 80
 .2توانایی در بخش های مختلف زبان انگلیسی به ویژه مکالمه در سطح ) (advanceمورد تایید آموزشگاه های معتبر موجود کوه
در حال حاضر نیز ادامه دارد .
 .3قبولی در تافل دانشگاه تربیت مدرس تهران با نمره  66در سال تحصیلی  .90-89
 .4تسلط نسبتا خوب در ترجمه متون تخصصی دائره المعارف ها (  ) EQ&EIو شرکتدر دوره آشونایی بوا متوون تخصصوی زبوان
انگلیسی دائره المعارف قرآن ،آقای دکتر مرتضی کریمی نیا و اخذ گواهی شرکت در این دوره .
 .5ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله با عنوان "مالحظاتی پیرامون کتاب التاج ابواسحاق الصابی" .
 .6ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله با عنوان "تناقض در آموزه های قرآنی جنگ و راه کارهای حل آن" و نقد آن ،ریون فایرستون .
 .7ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله با عنوان "تفسیر متقدم شیعه؛ برخی شیوه های تفسیری منسوب به امامان شیعه" از رابورت گلیوو،
چاپ شده در کتاب "مجموعه مقاالت" تحت عنوان "تفسیر امامیه در پژوهش های غربی" ،انتشارات دارالحدیث .
 .8ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله با عنوان "افزوده های شیعه به قرآن" از ویلیام تیسدال ،چاپ شده در کتاب "مجموعوه مقواالت"
تحت عنوان قرآن پژوهی امامیه در پژوهش های غربی" ،انتشارات دارالحدیث .
 .9همکاری با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به عنوان مترجم همراه گروه های علمی شامل روسای دانشگاه های خارج از کشور
که به جهت توسعه همکاری های دانشگاهی به ایران سفر می کنند .
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سوابق پژوهشی و تدريس ها
 .1توانایی کار با نرم افزارهای حدیثی ،رجالی ،تفسیری و نهج البالغه از جمله مکتبه ،جامع تفاسیر نور ،نور السیره ،درایوه الحودیث،
دانشنامه امیر المومنین (ع)  ،مشکاة االنوار و  . ....
 .2انجام ده ها عنوان تحقیق با اخذ نمرة کامل یا نزدیک به کامل در مقطع کارشناسی بوا عنووان هوای "نقود و بررسوی جعلیواتی
پیرامون احادیث فقهی عاشورا و احادیث خلقت حضرت آدم" " بررسی رجالی  25سند از اسناد رجال شیخ صدوق بر مبنای کتب
رجالی دست اول شیعه" "بررسی رجالی دو سند پرتکرار از اسناد اصول کافی" "بررسی نظریو توییوق عوام وکالوت" "بررسوی
شبهات پیرامون معاد جسمانی" " و  . ...
 .3انجام پژوهش های متعدد با اخذ نمرة تمام یا نزدیک به تمام در مقطع کارشناسی ارشد با عنووان هوای "نگواهی بوه سواختار و
محتوای جامع االصول فی احادیث الرسول" "تفسیر ترابطی سورة مومنون" "تناسب آیات و سوره ها در قرآن کریم" "بررسوی
واژگانی سورة احقاف" "نقش ابن عباس در جمع و تدوین قرآن کریم" "ترجمه نقد و بررسوی بخشوی از مقالو التفسویر اموین
الخولی"و  . ...
 .4انتشار مقاله در مقطع کارشناسی در مجله "حدیث اندیشه" با عنوان "زندگی نام علمی – حدیثی ابوحمزه یمالی" .
 .5انتشار مقاله در مقطع کارشناسی ارشد در مجله علمی و پژوهشی "تحقیقات علوم قرآن و حدیث" با عنوان "بررسی استعماالت
واژة حافظ در میان محدیان" .
 .6انتشار مقاله ماخوذ از پایان نامه در مجله علمی  -پژوهشی"تحقیقات علوم قرآن و حدیث" تحت عنوان "نقش عنصر حرکت در
حیات بخشی به تصاویر قرآنی" .
 .7انتشار مقاله با عنوان "رویکرد شیخ طوسی نسبت به پیشینیان در مسئله روایات تاویلی در حق اهل بیت ع" در مجلوه علموی و
پژوهشی "آموزه های قرآنی" دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
 .8انتشار مقاله با عنوان " نومعتزلیان و نقد محتوایی صحیحین؛ با تاکید بر دیدگاه اسماعیل کردی" در مجله "آیینه پژوهش" .
 .9انتشار مقاله مأخوذ از پایان نامه تحت عنوان "قاعده تصویرپردازی هنری قرآن به تفکیک آیات مکی و مدنی؛ با تاکید بر سووره
های مدیر و منافقون" در مجله علمی و پژوهشی "آموزه های قرآنی" .
 .10انتشار مقاله با عنوان "گذری بر کتاب آسیب شناسی جریان های تفسیری و نقد آن" ،در مجله ی "فصلنامه نقد مطالعات قرآن و
حدیث" .
 .11انتشار ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله با عنوان "تفسیر متقدم شیعه؛ برخی شیوه های تفسویری منسووب بوه اماموان شویعه" از
رابرت گلیو ،در کتاب "مجموعه مقاالت" تحت عنوان "تفسیر امامیه در پژوهش های غربی" ،انتشارات دارالحدیث .
 .12انتشار ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله با عنوان "افزوده های شیعه به قرآن" از ویلیام تیسدال ،در کتواب "مجموعوه مقواالت"
تحت عنوان قرآن پژوهی امامیه در پژوهش های غربی" ،انتشارات دارالحدیث .
 .13اخذ تاییدیه ی مقاله ی ماخوذ از رساله ی دکتری با عنوان "گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان "امامت
وصایتی" ،در مجله علمی و پژوهشی "مطالعات قرآن و حدیث" دانشگاه امام صادق ع.
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 .14اخذ تاییدیه مقاله ی ماخوذ از رساله ی دکتری با عنوان "گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ بازشناسی اندیشه هوای تفسویری
سعید بن جبیر" ،در مجله علمی و پژوهشی "تحقیقات علوم قرآن و حدیث" دانشگاه الزهرا س .
 .15تودوین مقالوهبوا عنووان

A Critique of Firestone’s Theories to Explain the Disparity within Qurʾ anic verses on

 ،Warارسال برای مجله ی ) .journal of Quranic studies (JQS
 .16ارسال چکیده ی مقاله برای کنفرانس بین المللی

) Brais (British Association for Islamic Studiesبا عنوان " Leadership

 .(Imāmah) Discourse and the related ideas in early shiite exegeses in kūfa
 .17همکاری در تألیف کتاب به عنوان مولف دوم در پژوهش حدیثی با عنوان "فرهنگ نام آوران ایرانی در عرصوه حودیث و علووم
حدیثی در فاصله قرون  5تا  10هجری"  .
 .18همکاری در طرح تحقیقاتی با عنوان "مطالعه تطبیقی جریان تاویل گرایی در تفاسیر متقودم شویعه و اهول سونت" وابسوته بوه
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .
 .19تدریس در دانشگاه الزهراء (س) در درس "تفسیر موضوعی قرآن" به مدت  3سال ( .)88-86
 .20تدریس در دانشگاه الزهرا س در دروس آشنایی با نهج البالغه ،تعلیم و تربیت در قرآن و اعراب القرآن از سال  93تا کنون .
 .21تدریس در دانشگاه تهران در درس "تفسیر موضوعی قرآن"به مدت  1سال ( .)87-88
 .22تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی در درس "تفسیرموضوعی نهج البالغه" به مدت یک ترم .
 .23تدریس در دانشکده علوم حدیث شهر ری در بخش حضوری در درس های "تاریخ تفسیر"" ،علوم قرآن" و "تاریخ حودیث" و
"آشنایی با علوم قرآن"" ،جوامع حدیثی اهل سنت" و "قرائت و درک مفاهیم از متون حدیثی" .
 .24تدریس در دانشکده علوم حدیث شهر ری در بخش مجازی در درس های "تاریخ تفسیر" و "آشنایی بوا قورآن و علووم آن" در
مقطع کارشناسی .
 .25تدریس در دانشکده علوم حدیث شهر ری در بخش مجازی در درس "تاریخ حدیث" و "تاریخ تفسیر" در مقطع کارشناسی ارشد .
 .26تدریس در حوزه حضرت فاطمه (س) در دروس "روش تحقیق پیشرفته"" ،زبان قرآن"" ،مفردات قرآن" برای طالب سطح 3
(کارشناسی ارشد) و عهده دار مشاوره پژوهشی واحد کارورزی و پایان نامه طالب سطح  .3
 .27برگزار کننده کارگاه آموزشی "آشنایی با نرم افزارهای علوم اسالمی" به طور فشرده در مدت  3روز .
 .28ایراد سخن رانی برای طالب سطح  2و  3حوزه حضرت فاطمه (س) به مناسبت هفته پژوهش با موضوع "آشنایی با شیوه هوای
دسترسی به منابع الکترونیکی" ( )( ،سال  .)1392
 .29ایراد سخن رانی برای طالب سطح 2و 3حوزه حضرت فاطمه س به مناسبت هفته پژوهش با موضوع "نقوش اسواتید در دانوش
افزایی و ایجاد روحیه پژوهش در طالب و دانشجویان" (سال  .)1393



کارگاه ها ،نشست ها و همايش ها
 .1شرکت در همایش های علمی – حدیثی در دوره کارشناسی و بهره گیری از محضر اساتید به نام در حوزة حدیث و علوم حدیثی.
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 .2شرکت در همایش ملی تفسیر قرآن و نهج البالغه در دانشگاه ،برگزار شده از سووی نهواد نماینودگی مقوام معظوم رهبوری در
دانشگاه ها در سال .1389
 .3شرکت در همایش ملی قران کریم و هنر در تاریخ اردیبهشت  1392و ارائه مقاله با عنوان "قاعده تصویرپردازی هنری قرآن بوه
تفکیک آیات مکی و مدنی" در این همایش.
 .4شرکت در نخستین و دومین همایش ملی اعجاز قرآن کریم برگزار شده از سوی موسسه تبیان و اخذ گواهی شرکت در همایش .
 .5شرکت در اولین نشست نقد و بررسی موارد اعجاز قرآن (موسسه تبیان) با موضوع جنین شناسی در آیات قرآن کریم.
 .6شرکت در دومین نشست نقد و بررسی موارد اعجاز قرآن (موسسه تبیان) با موضوع نحوه تشکیل تگرگ از نگاه آیات قرآن.
 .7شرکت در نشست های متوالی با موضوع " مطالعات قرآنی ،وضعیت حال و چشم انداز آینده" در پژوهشگاه علوم انسانی با حضور
اساتید فن از جمله آقایان جناب دکتر مهدوی راد ،دکتر شاکر و دکتر کریمی نیا .
 .8شرکت در کارگاه آموزشی "آشنایی با روش تحقیق پیمایشی" برگزار شده از سوی مرکز مدیریت حووزه هوای علمیوه خوواهران
واخذ گواهی شرکت در دوره.
 .9شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع"بایسته های رجال پژوهی در حوزه علم حدیث" با حضور جناب آقای دکتر پاکوت چوی در
پژوهشکده تاریخ اسالم و اخذ گواهی شرکت در دوره .
 .10شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع " مطالعات قرآنی ،وضعیت حال و چشم انداز آینده" با حضور جناب آقای دکتر پواکتچی در
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و اخذ گواهی شرکت در دوره .
 .11شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع "روش تحقیق تخصصی" با اجرای جناب آقای دکتر پاکت چی در پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی و اخذ گواهی شرکت در دوره .
 .12شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع "روش تحقیق در حوزه ی تاریخ" با اجرای جناب آقای دکتر پاکت چی در پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی و اخذ گواهی شرکت در دوره .
 .13شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع "معناشناسی تاریخی و ریشه شناسی مفردات قرآن" با اجرای جناب آقای دکتر پاکوت چوی
در مرکز قرآن و معارف دینی سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و اخذ گواهی شرکت در دوره .
 .14شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع "کاربرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآن و حدیث" با اجرای جناب آقای دکتر پاکوت چوی در
دانشگاه امام صادق ع و اخذ گواهی شرکت در دوره .
 .15شرکت در دوره ی آموزشی با موضوع "تحلیل شیعه شناسی غرب" با اجرای سرکار خانم دکتر موریم صوانع پوور در پژوهشوگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و اخذ گواهی شرکت در دوره .
 .16شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع "روش تدریس فرآیند مدار" با اجرای جناب آقای دکتر غالمعلی در دانشگاه قرآن و حدیث
(پردیس تهران) و اخذ گواهی شرکت در دوره .
 .17شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع"مبانی جرح و تعدیل در میان رجال شناسان شیعه" با حضور جناب آقای سیدعلیرضا حسینی
شیرازی در پژوهشکده تاریخ اسالم و اخذ گواهی شرکت در دوره .
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پايان نامه کارشناسی ارشد
 .1عنوان پایان نامه :تصویرپردازی های هنری قرآن بر اساس نظری سیدقطب در جزء های  28و  29قرآن کریم .
 .2نتایج اخذ شده :همان طور که سیدقطب قاعدة تصویر را به عنوان ابزار برتر بیان در قرآن معرفی کرده است ،ما نیز باید بوه ایون
حقیقت اعتراف کنیم که تصویرپردازی در آیات قرآن از جایگاه مهم و واالیی برخوردار است و در فهم قرآن و برقراری ارتبواطی
دوطرفه و کامالً زنده میان قاری با نص قرآن از نقش اساسی برخوردار است .همچنین کاربرد تصاویر قرآنی بیشتر در آیات مکی
قرآن کریم است چرا که سوره های مکی به ایجاد یک عقیده یا تصور و سوره های مدنی به تطبیق همان عقیوده موی پردازنود،
طبیعی است که ایجاد اولی یک پدیده به مراتب حساستر و دشوارتر از تطبیق آن باشد؛ بنابراین در سووره هوای مکوی الزمسوت
حس و وجدان مورد خطاب قرار گیرد تا آن مفهوم کامالً در ذهن ایجاد و سپس تثبیت شود و این جز با شیوة تصویری و استفاده
از تصاویر ملموس و عینی در ذهن مخاطب میسر نمی گردد؛ اما در مرحل تطبیق استفاده از ابزار عقل و منطق کارسازتر است.
 .3تخصص های کسب شده در پایان نامه :آشنایی با کتاب های ادبیات عرب (نام ،شیوه و ساختار آن ها) ،تسلط نسبی بر فهم متون
نسبتاً دشوار و دیریاب آن ها ،آشنایی با نحوه نگارش یک موضوع پژوهشی و بخش های مختلوف آن از جملوه پیشوینه ،سووال
های اصلی و فرعی ،فرضیه ها ،اهداف ،ضرورت و . ...
 .4استادان راهنما و مشاور :سرکار خانم دکتر مشکین فام (راهنما) ،سرکار خانم دکتر جاللی (مشاور) .
 .5درجه اخذ پایان نامه  :درجه عالی با نمره  .19/75

رساله دکتری 
 .1دفاع از رساله ی دکتری با عنوان "مدرسه تفسیری شیعه در کوفه؛ ادوار ،گفتمان ها و نگره ها" به راهنمایی استاد ارجمند جناب
آقای دکتر علی راد و مشاوره استادان گرانقدر جناب آقای دکتر مهدوی راد و جناب آقای دکتر سید علیرضا حسینی شیرازی .
 .2مسئله ی اصلی پژوهه :از آن جا که تا کنون به "تاریخ تفسیر" به عنوان یکی از شاخه های "تاریخ علم" ،در حوزه ی شیعه و در
شهر کوفه ،به گونه ای تحلیلی نگریسته نشده و در عین حال توجه به آن می تواند تواییری عمیوق و معنوادار بور تواریخ تفسویر
"شیعه" به معنای عام و "امامیه" به طور خاص داشته باشد؛ لذا مسئله ی اصلی این پژوهش ،تبیین هویت تاریخی تفسیر شیعه
در کوفه بر پایه ی ادوار شکل دهنده ی آن طیّ سده های اول و دوم هجری تحت عنوان دوره های "پدیداری و شکل گیری"
و "شکوفایی و تثبیت" است .از آن جا که تبیین یادشده از طریق کشف و استخراج گفتمان های تفسیری مفسران کوفی میسور
می باشد ،وجهه ی همت این پژوهه استخراج گفتمان ها و نگره های پیرامون آن بوده است .
 .3درجه ی اخذ رساله :درجه ی عالی با نمره ی  .19/25
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