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 بسمه تعالی

 محمد حقانی فضل و کاری سوابق تحصیلی

 

 تحصیلی 

 کارشناسی، سطح دو حوزه علمیه قم

 ، دانشگاه ادیان و مذاهب قمادیان ابراهیمیکارشناسی ارشد، رشتة 

 مدانشگاه ادیان و مذاهب ق، گرایش االهیات مسیحی، مطالعات تطبیقی ادیاندانشجوی دکتری، رشته 
Higher Education: 

MA in Abrahamic Religions, University of Religions and Denominations, Qom (2011). MA Thesis: 

Inerrancy of the New Testament from the Viewpoint of Catholics and Evangelicals. It received the 

degree Excellent (19.5/20). 

Since 2000, I have been studying in the Hawzeh of Qom (the Shia Seminary). I have received my 

bachelor degree in Islamic Jurisprudence and Principles from the Howzeh (2007). I completed the 9-

year term of receiving level two of Hawzeh in 7 years.  

  کاریسوابق 

 از مهر   و ۱۳۹۰تا اسفند  ۱۳۸۸از آذر ماه  ، عضو گروه پژوهشی ادیان،پژوهشگر دانشگاه ادیان و مذاهب

 تاکنون.  ۱۳۹۳

  ،بیت، )بخشش انگلیسشی دانششنامه اینترنتشی مرکز جهانی اهلپژوهشگر در پژوهشكدة مطالعات کاربردی

  تاکنون. ۱۳۹۲شیعه(، از خرداد 

 تاکنون. ۱۳۹6 شهریور دانشگاه ادیان و مذاهب،روش تحقیق،  رئیس و مدرس کارگروه 

 Professional Experience 

 Research Fellow, Department of Comparative Religions, University of Religions and 

Denominations, Qom (since 2013 – ) 

 Writer and editor, Online Encyclopedia of Shi'ism (Wikishia), affiliated with the Ahl al-Bayt World 

Assembly (مجمع العالمي الهل البيت), Qom (since May 2013-   ). 

 Coordinator and Instructor, the group for teaching research methods, University of Religions and 

Denominations, Qom (since September 2017 – ) 
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 تألیف 

 ۱۳۹۲، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب ،از دیدگاه مسیحیان کتاب مقدسخطاناپذیری  کتاب. 

  تکثشر اتش پشا  اقتشدار از: دوم جلد و روم؛ دین تا عیسی دین از: اول جلد) جلد دو ،تاریخ مسیحیتکتاب 

 .(۱۳۹۳ اسفند) جوان، اندیشه کانون و معارف نشر: تهران ،(معاصر

  مقاله«The Story of Mary as a Feminine Counterpart to the Story of Joseph»پژوهشی-علمی ، مجله Religious 

Inquiries ، منتشر خواهد شد ۸در شماره . 

  زمسشتان 44، ششماره مششر  موعشودپژوهششی ، مجله علمی«های ظهورتفسیرهای مسیحی از نشانه»مقاله ،

۱۳۹6 . 

  زمستان ۳۳ماره ش، معرفت ادیانپژوهشی ، مجله علمی«و گستره: مبنا یحیمس اتیمنابع االه تیحج»مقاله ،

۱۳۹6 . 

  پژوهششی ، فصشلنامة علمی«مقشد  کتشاب نقشادان بشه مسشیحیان هایپاسش  در برابر نقادان: بررسی»مقالة

 .۱۳۹۰، تابستان 4۸، شماره )دانشگاه قم( های فلسفی و کالمیپژوهش

  فلسشفه دیشنپژوهششی فصشلنامة علمی ،«مقشد  کتشاب ریخطاناپشذی مدافعان هایاستدالل بررسی»مقالة 

 .۱۳۸۹، تابستان 6سال هفتم، شماره  ،)دانشگاه تهران(

  ۱۳۸۸، زمستان ۵6، شماره نقد ونظر، فصلنامه « تاب مقدها و عوامل تردید در خطاناپذیری کزمینه»مقالة. 

  ششمار  نقشد و نظشرامة فصلن ،«مقد  کتاب الهام باب در محورلفظ هاینظریه بررسی: هاواژه الهام»مقالة ،

 .۱۳۸۸، پاییز ۵۵

  ۱۳۸۸، زمستان 44، شمار  آسمانهفت، فصلنامة «ت مسیحیهای مکاشفة خداوند در االهیاگونه»مقالة. 

  گزارششی از کتشاب « قد مبودنْ پشتوانة حجیت کتاب الهامی»مقالة(Inspiration ،) آسشمانهفتفصشلنامه ،

 .۱۳۸۹، بهار 4۵شمار  

 کتشاب عشامو »، «اخشال  مسشیحی»، «نماز مسشیحی»، «پولس»های )از جمله مدخل شتن چند مدخلنو» ،

 ، پژوهشکد  باقرالعلوم.دانشنامة علوم انسانیبرای  و ...(« کتاب زکریا»

 Publications 

 Khatanapaziri-e Ketab-e Moqadas Az Didgah-e Masihian (Inerrancy of the Bible From the 

Christian Point of View), Qom: University of Religions and Denominations press, (2013). 

 Tarikh-e Masihiiat (History of Christianity), Tehran: Pajuheshgahe Farhang va Andisheye Islami, 

2015. 

 “The Story of Mary as a Feminine Counterpart to the Story of Joseph,” Religious Inquiries, 
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(Forthcoming) 

 “Tafsir-hai Masihi az Neshane-hai Zuhur” (Christian Interpretations of the Signs of the End Times), 

Mashriq Mu’ud, No. 44, Winter 2017.  

 “Hujiyyat-e Manabe’ Elahiyyat-e Masihi: Mabna wa Gustare” (the Authority of the Sources of 

Christian Theology: The Basis and Domain), Ma’rifat-e Adyan, No. 33, Winter 2017. 

 “Dar Barabar-e Naqadan: Barresi-e Pasokh-hai Masihian Be Naghadan-e Ketab Moghadas” (Face to 

Face with the Critics: A Survey of the Christian Responses to the Critics of the Bible), Pajuheshha-ie 

Falsafi va Kalami, No. 48, Summer 2011. 

 “Barresi-e Estedlalhay Modafe'an Khatanapaziri Ketabe Moqadas” (An Inquiry into the Arguments 

in Favor of the Inerrancy of the Bible), Falsafeye Din Quarterly, vol. 7, no. 6, Summer 2010, 135-

159. 

 “Goneha-ye Mokashefei-e Khodavand dar Elahiaat Masihi” (Types of God's Revelation in Christian 

Theology), Haft Aseman, vol. 11, No. 44, Winter 2010, 65-87. 

 “Elham-e Wazheha: Barrasy-e Nazariehay-e Lafzmehvar dar Bab-e Elham-e Ketab Moqadas” 

(Inspired Words: Word-Centered Theories on the Inspiration of the Bible), Naqd va Nazar, Vol.14, 

No.3, Autumn 2009, 86-110. 

 “Zamineha va Avamel-e Tardid dar Khatanapaziry-e Ketab Moqadas” (The Grounds and Elements 

of Doubts over Inerrancy of the Bible), Naqd va Nazar, vol.14, No.4, Winter 2010, 87-110. 

 “Elhami budan Poshtvanei-e Hojjiiat-e Ketab Moqadas” (Inspiration as the Foundation of Authority 

of the Bible), (A Review of the Book Inspiration, by David R. Law), Haft Aseman, vol. 12, No. 45, 

Spiring 2010, 193-212. 

  کنفرانس 

 هشایروش پیششبرد» در کارگشاه ،«The Developments of Historical Reports in Religious Traditions» ارائه مقالشه

های پوتسدام و گوتشه از آلمشان و الزهشرا و ادیشان و برگزارشده از سوی دانشگاه «ادیان مطالعات تطبیقی

 . ۱۳۹4مذاهب از ایران، قم، مهرماه 

 ، بشه همشراه«Manifestation of Tribal Values in Religious Death Rituals: A Case Study of Bakhtiaries»ارائه مقاله 

 دانشگاه گوته، برگزارشده از سوی «یاندر اد های دینی مرگآیینمعنای » کارگاهدر  ا... نصیری،آقای ولی

 . ۱۳۹۲مهرماه دانشگاه ادیان و مذاهب قم. قم، آلمان و 

 Confrences 
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 Presenting a Lecture entitled " The Evolution of Historical Reports in Religious Traditions", in: 

Developing Comparative Methods in Religious Studies", held at the University of Religions and 

Denominations, Qom, Iran, supported by DAAD.  

 Presenting a paper entitled "Manifestation of Tribal Values in Religious Death Rituals; A Case 

Study of Bakhtiaries", in: "The Veneration and the Commemoration of the Dead and Tomb 

Rituals in Imamites Theology and in Comparative Perspectives" workshop, hold by URD, Goethe 

University and Potsdam University, Qom/Iran (2013/9/27-29) 

 

 ترجمه 

  ترجمشه کتشاب) : آشنایی با ده رویكرد در مطالعه ادیانپژوهیدین راهنمایکتاب The Blackwell Companion to 

the Study of Religion) ،۱۳۹۱، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهبقم: ، به همراه آقای محسن زندی . 

 انسشانی علشوم رجمشانت: ، ترجمه گروه مترجمشان، تهشراناقبال مظفر، تألیف گیری علم اسالمیشكلتاب ک ،

۱۳۹4. 

 سشید  ، ترجمشه جمعشی از مترجمشان، بشه کوششش و ویشرایشهای غربییتفسیر امامیه در پژوهش کتاب

تفسشیری  هرمنوتیش  سشنت ». )مقاالت ۱۳۹۵فرهنگی دارالحدیث، محمدعلی طباطبایی، قم: مؤسسه علمی

 «(.هرمنوتی  اولیة شیعی و تعیین تاری  کتاب سلیم بن قیس»و « پیشامدرن اسالمی و شیعی

 ۱۳۹4 ، جمعی از مترجمان، ویراستة محمد مالعباسشی، تهشران: ترجمشان،عدالت مسئلۀ و لیبرالیسم کتاب 

ن و عششدالت  اجتمششعنوان اسششتحا هششا بششهقابلیت»)مقششاالت  و احسششا  در عقششل »، و «اعیهای بنیششادی: سشش 

 «(. اندیشیعدالت

  مقشاالت  ۱۳۹7، جلد دوم، ویراستة امیر قربشانی، تهشران: آل یاسشین، زندگیمجموعه مقاالت سبککتاب(

فراغشت: گذاششته و »، و «دادن به سب  زندگی در دور  )پسشت( مشدرندین به مثابه چارچوبی برای شکل»

 «(.حال

  لیشافرو،تا چشارلز مطهشری، مرتضشی افکار و زندگی در معنویت و گراییواقع شخصیت، انسجام»مقاالت  »

 مطهشری، ششهید همایش مقاالت مجموعهدر: « گریالادری و خداناباوری به گرایش علل باب در تأمالتی»

 .۱۳۹4صدرا، 

 :مقاالت ادیانی 

 «منتشر خواهد شد(. هفت آسمان، فصلنامه علمی تخصصی «کارکرد سنت در کلیسای باستان( ، 
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 «ن ، تابسشتا7۰، ششماره هفشت آسشمان، فصلنامه علمی تخصصی «، خلق از آشوب و مسئلة شرخلق از عدم

۱۳۹۵. 

 «ماره ، شهفت آسمان، فصلنامه علمی تخصصی «مکاشفه پولس، تحلیلی بر سه روایت لوقا در کتاب اعمال

 .۱۳۹۳، بهار و تابستان 6۱-6۲

 « :یز ، پشای۵۱ششماره  ،هفت آسمانصی فصلنامه علمی تخص، «تفسیر مسیحیی  سفر پیدایش و علم جدید

۱۳۹۰. 

 «۱۳۸7، زمستان 4۰،، شماره هفت آسمانفصلنامه علمی تخصصی ، «آیین کالونی. 

 «۱۳۸7، بهار ۳7، شماره هفت آسمانفصلنامه علمی تخصصی ، «های پولسرویکرد داستانی به رساله . 

 :مقاالت سب  زندگی 

 «۹7، بهار ۸لنامه طعم زندگی، شماره ، فص«یاجتماع گاهیو ساخت جا یفراغت، سب  زندگ . 

  آدر  دسترسششششی بششششه مقالششششه:  ترجمششششان، منتشرشششششده در سششششایت «آزادی عقالنششششی»مقالششششه(

http://tarjomaan.com/archives/2349) 

 «۵-4شماره ، پیشاقلیمهفت، «دوساربی حنینا بن. 

 Some of my Translations 

 Rahnamei-e Dinpazhuhi (translation of The Blackwell Companion to the Study of Religion), in 

corporation with Mohsen Zandi, Qom: University of Religions and Denominations Press, 2012. 

 “Hermeneutics of pre-modern Islamic and Shi’ite exegesis” and “Early Shi’ite hermeneutics and the 

dating of Kitab Sulaym b. Qays” . translated into Persian and published in: Tafsier Imamiyya dar 

Pazhuhesh-hai Gharbi (Imamiyya Exegeis in western researches), Qom: Dar al-Hdith, 2015. 

 Sheklgiri-e ‘Elm Eslami (translation of The Making of Islamic Science), group of translators, Tehran: 

Tarjoman ‘Ulum Ensani, 2015. 

 “Religion as a Framework for Shaping Lifestyle in (Post) Modern Society”, and “Leisure, lifestyle 

and the construction of social position”, and “Leisure: Past and Present” translated intor Persian 

and published in: Majmu’-e Maqalat-e Sabk-e Zendegi (Essays of Lifestyle),  

 “paul's ConversionCall; A Comparative Analysis of the Three Reports in Acts”, translated into 

Persian and published in: Haft Aseman, No. 61-62,  2014, pp. 75-104. 

 Sefr-e Peydaiesh va E’lm-e Jadid: Yek Tafsir-e Masihi (translation of "How Christians Reconcile 

http://tarjomaan.com/archives/2349
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Ancient Texts with Modern Science"), Haft Aseman, Vol. 13, No. 51, Autumn 2011, 7-27. 

 Ayin-e Kalvani (translation of "Calvinism"), Haft Aseman, Vol. 10, No. 40, Winter 2008-9, 73-94. 

 “Roykard Dastani Be Resaleha-ie Pulus” (translation of "The Narrative Approach to Paul: An Early 

Retrospective"), Haft Aseman, Vol. 10, No. 37, Spring 2008, 149-182. 

 “Rabbi Ḥanina Ben Dosa”, Haft Eghlim, No. 4-5 ("Translation from English to Persian).  

 

 تدریس 

   ۹4اییز ، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، مقطع کارشناسی ارشد، ترم پ«تاری  االهیات مسیحی»تدریس در-

۹۵ . 

   تدریس در«Introduction to the world religions »،دانششگاه مجشازی  به زبان انگلیسی در مقطشع ارششد

 .۹4-۹۳المصطفی، ترم پاییز 

   ع ، جامعشه المصشطفی العالمیشه، مدرسشه امشام خمینشی )ره(،  مقطش«۱تاری  ادیشان عمشومی »تدریس در

 .۹4-۹۳کارشناسی، ترم پاییز 

   جامعشه المصشطفی العالمیشه، مدرسشه امشام خمینشی )ره(، مقطشع«۲تاری  ادیشان عمشومی »تدریس در ، 

 .۹4-۹۳کارشناسی، ترم پاییز 

 المصشطفی ه ، در مقطع کارشناسی ارشد اخال ، دانششگاه مجشازی جامعش«ناالدیااخال  بین»در  دریس ت

 . ۹۳-۹۲بهار  العالمیه، ترم

   جامعشه المصشطفی العالمیشه، مدرسشه امشام خمینشی )ره(، مقطشع «زبان تخصصی انگلیسشی»تدریس در ،

 .۹۱-۹۰کارشناسی ارشد، ترم پاییز 

 تشرم ی، مقطع کارشناسمدرسه امام خمینی )ره(، ، جامعه المصطفی العالمیه، «قرآن و عهدین»دریس در  ت

 .۹۱-۹۰پاییز 

   ۸۹الزهرا، سال جامعه ،«آشنایی با ادیان»تدریس در . 

   المصشطفی  عشهامجاخال ، دانشگاه مجازی ارشد کارشناسی ، در مقطع «االدیاناخال  بین»آموزشیار در

 .العالمیه

 Teachings 

 Instructor, MA program, University of Religions and Denominations, Qom, (teaching "history of 

Christian theology"), fall 2015, fall 2016, and fall 2017.  

 Instructor, MA program, University of Religions and Denominations, Qom, (teaching "reaserch 

methods"), every semester since fall 2016.  
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 Instructor, MA program in Ethics, Virtual University of Al-Mostafa, Qom, (teaching “Ethics in the 

World Religions”) 

 Instructor, University of Al-Mostafa Al-A'alamiah, Qom, autumn semester, 2011-2012, (teaching 

"English" to MA students, and "The Quran and the Bible" to BA students).  

 Teacher Assistant, MA program in Ethics, Virtual University of Al-Mostafa, Qom. 
  

 Instructor, Jame’at al-Zahra (Women’s Seminary), Qom, (teaching “Introduction to the World 

Religions”) 

 

  (۱۳۹۱) العلومقر، پژوهشکد  باامة علوم انسانیدانشن، مسیحیت های مربوط بهمدخلویراستاری علمی. 

  (۱۳۹۰)پاییز  ۵۱شماره  تا( ۱۳۸7)زمستان  4۰از شماره  آسمانهفتمجله  ویراستاری. 

 Editor of entries about Christianity, in: Encyclopedia of Humanities, Baqir al-'Ulum Research Center, 

Qom, 2012. 

 Editing and proofreading the articles of the Haft-Asman (a journal about religious studies, religions, 

and denominations. Being published by the University of Religions), since 2008 to 2011. 

 
 

  مدرك زبان انگلیسیTOEFL   (100)نمره 

 

   جوایز 

  ۱۳۹۳دانشگاه ادیان، ان برتر پژوهشگرجزو . 

  ،۱۳۹۰دانشجوی نمونة دانشگاه ادیان در رشتة ادیان ابراهیمی. 

  ،۱۳۸۹کسب رتبة سوم در سومین دور  جشنواره عالمه حلی. 

  ۱۳۸۸جشنوار  عالمة حلی، دور  کسب رتبة سوم در دومین. 

 

 Prizes: 

̶ Top researcher of the University of Religions and Denominations, (2015).  

̶ Top Student in the Department of Abrahamic Religions, University of Religions, (2011). 

̶  Ranking 3rd in the 3rd Allameh Hilli Festival (Scholarly Festival in Howzeh), (2010). 

̶  Ranking 3rd in the Second Allameh Hilli Festival, (2009). 
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