حميد رضا مطهري
تحصيالت :
حوزوي :خارج فقه و اصول
اساتيد :آيات عظام تبريزي  ،مكارم شيرازي  ،سبحاني  ،استادي  ،آل غفور  ،حسيني خراساني و ...
دانشگاهي  :دكتري تاريخ اسالم
كارشناسي  :دانشگاه باقرالعلوم (ع)  ،كارشناسي ارشد :دانشگاه تهران ؛ دكتري دانشگاه اصفهان
فعاليت هاي آموزشي  ،پژوهشي و علمي  ،اجرايي
الف .آموزشي:
الف .1.مراکز تدريس
تدريس در دانشگاهها و مراكز علمي مختلف مانند :دانشگاه باقرالعلوم (ع)  ،موسسه آموزش عالي امام رضا(ع)  ،جامعه
المصطفي العالميه«مدرسه عالي امام خميني(ره) ،فقه و معارف و بنت الهدي»  ،دانشگاه مفيد  ،مؤسسه آموزش عالي
معصوميه  ،دانشگاه اديان و مذاهب

الف .2.دروس تدريس شده :
1

تاريخ اهل بيت(ع)  ،تاريخ اسالم (عصر نبوي) ،تاريخ اسالم )عصر خلفا و امويان(  ،تاريخ اسالم )دوران عباسيان)  ،تاريخ
اسالم در مصر و شام  ،تاريخ اسالم در مغرب و اندلس  ،تاريخ جنگهاي صليبي  ،روش تحقيق در تاريخ  ،نقد و بررسي
متون تاريخي
الف .3.مقاطع تحصيلي
كارشناسي ،كارشناسي ارشد و سطح  ، 3دكتري و سطح 4

ب .پژوهشي:
 .1کتاب :
 .1زندقه در سده هاي نخستين اسالمي «انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي »1331
 .2حيات ،حكمت و حكومت پيامبراعظم(ص) {به كوشش} انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمي1332،
 .3زنان از نگاه نبوي (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه)1394 ،
 .4مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام جواد(ع) 3جلد {به كوشش} انجمن تاريخ پژوهان حوزه
 .5اهل بيت(ع) در آثار دانشمندان اندلس ()1396
 .6مجموعه مقاالت همايش سيره و زمانه امام هادي(ع) 4جلد {به كوشش} انجمن تاريخ پژوهان حوزه
. 1331
 .2طرحهاي در دست انجام
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 .1زندگي سياسي  ،اجتماعي و فرهنگي امام هادي(ع)
 . 3مقاالت :
 .1.3مقاالت علمي پژوهشي
 .1بررسي تاريخي حقوق بشر دوستانه در جنگهاي پيامبر(ص){مجله تاريخ اسالم شماره  ، 43بهار }1331
 .2روزه عاشورا در صدر اسالم  ،مشترک با آقاي مهدي رفيعا(مجله تاريخ اسالم  ،شماره  ، 51زمستان )1331
 .3تشيع و اتهام زندقه(عوامل انتساب زندقه به شيعيان){مجله شيعه شناسي ،شماره  ، 46تابستان }33
 .4سوگواري در سيره معصومان(ع) مشترک با آقاي توكليان (فصل نامه ،علمي پژوهشي تاريخ اسالم شماره ،53
تابستان )1333
 .5نقش عوامل سياسي و مذهبي در جلوگيري از نشر تشيع در اندلس(فصل نامه علمي پژوهشي تاريخ اسالم،
شماره  ، 53پاييز )1333
 .6روش شناسي مناظرههاي امام جواد(ع) ( ،فصل نامه علمي پژوهشي تاريخ اسالم ،شماره  ، 65بهار )1335
 .1نظام زمين داري و كشاورزي در عصر امويان  ،مشترک با آقاي اسماعيل زاده فصل نامه علمي پژوهشي
پژوهشنامه تاريخ « ،شماره  44پاييز »1335
 .3نقش عوامل سياسي در روابط سلجوقيان با عنازيان ،مشترک با آقاي رشيد كوهستاني ( ،فصل نامه علمي
پژوهشي تاريخ اسالم ،شماره  63بهار )1336
 .3تأملي در تاريخنگاري عصر صفوي مطالعه موردي كتاب تكمله االخبار  ،مشترک با آقاي سعيد نجفي نژاد،
فصل نامه علمي پژوهشي پژوهشنامه تاريخ  ،شماره  46بهار 1336
 .11راهبرد مذهبي امام هادي(ع) براي ايجاد همگرايي اسالمي  ،فصل نامه علمي پژوهشي شيعه پژوهي ،شماره
 ، 11تابستان 1336
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 .11درآمدي بر سيره امام هادي(ع) در زمينه روابط خويشاوندي ،مشترک با يوسفيان  ،فصل نامه علمي پژوهشي
تاريخ اسالم ( ،شماره  ، 11پاييز )1336
 .12مواجهه امام هادي(ع) با معتزله در مسائل كالمي(مطالعه موردي قران و امامت) مشترک با طاهره روحاني،
فصل نامه شيعه پژوهي (شماره  13زمستان )1336
 .13راهبردهاي اجتماعي امام صادق(ع) براي ايجاد همگرايي اسالمي  ،مشترک با آقاي مصطفي نادري  ،فصل
نامه علمي پژوهشي تاريخ اسالم ( ،پذيرش شده براي شماره  ، 14تابستان )1331
 .14مهدويت در تاريخنگاري عصر صفوي  ،مشترک با آقاي نجفي نژاد  ،فصل نامه مشرق موعود( ،پذيرش براي
شماره  ، 46تابستان )1331
 .15علل تقابل شاه اسماعيل با مشعشعيان ،مشترک با آقاي نجفي نژاد ،فصل نامه تاريخ( ،شماره  51پاييز )1331

 .2.3مقاالت علمي ترويجي و علمي تخصصي
 .1بيعت و كاركرد هاي آن در عصر جاهلي و صدر اسالم {مجله تاريخ اسالم ،سال  ، 1332شماره }16
 .2امنيت ملي در حكومت اميرالمؤمنين (ع) {مجله علوم سياسي  ،سال  ، 1335شماره }33
 .3كارگزاران شيعي در دولت سلجوقيان  ،مشترک با آقاي اسماعيل زاده{مجله سخن تاريخ شماره  21بهار و
تابستان }1334
 .4امام جواد و وحدت اسالمي  ،مشترک با آقاي ابوالقاسم عسكري  ،دوفصل نامه علمي ترويجي سخن تاريخ ،
شماره  ،22بهار و تابستان .1334
 .5نقد و بررسی گزارش ابن صباغ در مورد امام هادی علیه السالم ،مشترک با فاطمه کرمی ،دوفصل
نامه علمی ترویجی سخن تاریخ  ،شماره  ، 62پائیز و زمستان . 6932
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 .6قانون در حجاز عصر جاهلی ،دوفصل نامه علمی ترویجی سخن تاریخ ،
.1

 9.9مقاالت دائره المعارفي
 .1مقاله « بيعت » دائره المعارف قرآن كريم ،ج ، 6بوستان كتاب 1336 ،
 .2مقاله « بيعت النساء» دائره المعارف قرآن كريم ،ج ، 6بوستان كتاب 1336 ،
 .3مقاله «بيعت رضوان» دانشنامه حج و حرمين پژوهشكده حج و زيارت.
 .4مقاله «بيعت نساء» دانشنامه حج و حرمين پژوهشكده حج و زيارت.
 .5مقاله «امير چوپان» دانشنامه حج و حرمين پژوهشكده حج و زيارت.
 .6مقاله « ،ايلخانيان» دانشنامه حج و حرمين پژوهشكده حج و زيارت.
 .1مقاله «بهادر خان(ابوسعيد)» دانشنامه حج و حرمين پژوهشكده حج و زيارت.
 .3مقاله «جحفه» دانشنامه حج و حرمين پژوهشكده حج و زيارت.
 .3مقاله «حسن بن علي(امام عسكري(ع)» دانشنامه حج و حرمين ج 1پژوهشكده حج و زيارت
 .11بيعت زنان {دانشنامه پيامبر اعظم(ص)}

 . 3.4مقاالت همايشي و مجموعه مقاالت
.1

نقش زنان در نهضت عاشورا {مجموعه مقاالت نگاهي نو به جريان عاشورا  ،1333بوستان
كتاب}

 .2بيعت زنان در عصر نبوي همايش پيامبر اعظم(ص) دانشگاه اصفهان )1335
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 .3بيعت و وفاداري سياسي در عصر نبوي { همايش سيره سياسي و حكومتي پيامبر اعظم(ص)  ،قم ،
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي }1335
 .4زينب (س) سفير عاشورا{مجله حسني  ،سال  ، 1335شماره }4
 .5اوضاع سياسي مذهبي عصر شهيد اول {كنگره بين المللي شهيدين}1333 ،
 .6زنان غير هاشمي در نهضت حسيني{كنگره ملي حماسه حسيني ،قم  ،1333 ،دارالمعارف شيعي}
 .1نقد كتاب تاريخ تحليلي صدر اسالم «مجله معارف »1333
 .3تأملي در كتاب رويدادهاي تاريخ اسالم{مجله آيينه پژوهش ،سال  ،1331شماره }132
 .3ديدگاه معصومان درباره حقوق ضعفا در جنگها{همايش اسالم و حقوق بشر دوستانه بين المللي،
قم }1335
 .11سيره نظامي پيامبر(ص) {پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي }1332
 .11اصول حاكم بر سياست خارجي پيامبر(ص) ؛ مشترک با آقاي عيسي نيا {پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمي }1332
 .12كرامت انساني در نهضت حسيني (همايش ملي حماسه حسيني  ،تهران )1331
 .13امام كاظم(ع) از والدت تا شهادت (همايش سيره و زمانه امام كاظم(ع) انجمن تاريخ پژوهان )1332
 .14نقش حسنيان در گسترش تشيع در اندلس  ،همايش بين المللي سبط النبي امام حسن مجتبي(ع)
(مجمع جهاني اهل بيت(ع) ،تهران تير ماه )1333
 .15نگرشي بر سيره اجتماعي پيامبر(ص) ()1333
 .16كرامت انساني در سيره و سخن امام زين العابدين(ع) ؛ همايش بين المللي امام سجاد(ع) (مجمع
جهاني اهل بيت(ع) ،تهران  ،مرداد )1334
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 .11راهیرد دعا در سیره سیاسی امام هادی(ع)  ،مشترک با آقای کاظمی نسب  ،همایش بینالمللی
سیره و زمانه امام هادی(ع)
 .13حقوق بشردوستانه در سيره علوي ،مجموعه مقاالت همايش امام علي عليه السالم الگوي عدالت و
معنويت براي جهان امروز
 .13جوانگرايي در حكومت امام علي عليه السالم ،مجموعه مقاالت همايش امام علي عليه السالم
الگوي عدالت و معنويت براي جهان امروز

پ .راهنمايي ،مشاوره و داوري
پ .1.راهنمايي
 .1نقش تصوف در شكل گيري دولتهاي شيعي با تأكيد بر سربداران و مرعشيان{موسسه امام رضا(ع) }1331
 .2تاريخچه علي اللهيان (اهل حق) در غرب ايران(كرمانشاه) {موسسه آموزش عالي امام رضا(ع) }1333
 .3زندگاني پيامبر از ديدگاه امام علي (ع) { مدرسه عالي امام خميني(ره)}
 .4سيره اجتماعي پيامبر(ص) در مدينه{ مدرسه عالي امام خميني(ره)}
 .5مواجهه ابناء الرضا (ع) با جريانهاي فكري زمانه{ دانشگاه باقرالعلوم(ع)}
 .6بررسي تاريخي همسر گزيني ائمه(ع) { مدرسه عالي امام خميني(ره) }1332
 .1وضعيت سياسي  ،فرهنگي دولت بني عناز {مركز مديريت حوزه علميه قم }1331 ،
 .3دولتهاي شيعه و جنگهاي صليبي{مدرسه عالي فقه و معارف اسالمي}1332
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 .3بررسي مناسبات شيعه اماميه و اهل سنت در عصرسالجقه تا پايان سلطان سنجر{دانشگاه اديان و مذاهب
}1332
 .11رفتار عسكريين(ع) در مواجهه با انحرافات عصر خود
 .11تاريخ ورود و گسترش اسالم در نيجريه (مدرسه عالي امام خميني(ره))
 .12خدمات و آثار فرهنگي و مذهبي حكومتهاي اثني عشري در ايران از مغول تا ابتداي عصر صفوي
 .13گونه شناسي اصحاب امام كاظم(ع) (مدرسه عالي امام خميني(ره))
 .14راهبرد و روشهاي همگرايي مذاهب اسالمي در سيره امام صادق(ع) {دانشگاه باقرالعلوم(ع) }1335
 .15ورود و گسترش اسالم در نيجريه (مدرسه عالي امام خميني(ره))
 .16گونه شناسي گزارشهاي بيعت اميرالمؤمنين(ع) با خليفه اول در منابع اهل سنت تا قرن پنجم
 .11مواجهه امام هادي (ع) با جريانهاي سياسي  ،اجتماعي و فرهنگي اهل سنت 1334
 .13نقش زنان در حمايت از اهل بيت(ع) از رحلت پيامبر تا قيام عاشورا
 .13بررسي شاخصهاي فرهنگي حكومت نبوي در دولتهاي اثني عشري در ايران تا پيش از صفويه (دانشگاه
باقرالعلوم(ع))

 .21مناسبات فرهنگي شيعه و اهل سنت از سقوط ايلخانان تا ظهور صفويه
 .21نهضت ابن طباطبا انگيزه ها ،پيامدها (دانشگاه اديان و مذاهب )1331

.22
پ .2.مشاوره:
 .1پوشش و تغذيه در سيره معصومان(ع) {مدرسه عالي امام خميني(ره) }1331
 .2وضعيت سياسي ،اجتماعي و فرهنگي شيعيان امامي از شهادت امام رضا(ع) تا آغاز غيبت صغري(-213
261هـ.ق) {مدرسه عالي امام خميني(ره) }1333
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 .3رفتار معصومان با اهل كتاب {مدرسه عالي امام خميني(ره) }1333
 .4حيات سياسي فكري فرزندان امام حسين(ع) {مدرسه عالي امام خميني(ره)}1331
 .5سيره حكومتي پيامبر اعظم(ص) {مدرسه عالي امام خميني(ره)}
 .6سيره سياسي امام كاظم(ع){مدرسه عالي امام خميني(ره)}
 .1عزاداري در سيره اهل بيت(ع){دانشگاه معارف اسالمي }1332
 .3سيره نگاري نبوي در آثار تاريخي عصر غزنوي و سلجوقي {دانشگاه باقرالعلوم(ع) }1334
 .3سيره پيامبر اسالم (ص) دربرخورد با سنتهاي جاهلي مركز مديريت حوزه علميه قم1333،
 .11وضعيت فرهنگي و اجتماعي زنان در عصر امام سجاد(ع) موسسه آموزش عالي معصوميه قم1334،
 .11گونه شناسي اصحاب اميرالمؤمنين(ع) در جنگ صفين
 .12بررسي وضع مالي و اقتصادي يهود حجاز در عصر نبوي و بحث اخراج آنها از جزيره العرب مركز مديريت
حوزه علميه قم1335،
 .13مطالعه انتقادي رويكرد تمدني بني اميه و بني عباس تا عصر آل بويه موسسه آموزش عالي معصوميه
قم1336،
 .14تأثير سفرها و مهاجرتهاي ائمه بر تشيع عراق در عصر حضور موسسه آموزش عالي معصوميه قم1336،
 .15سبک زندگي شيعيان اماميه در عصر صفويه مركز مديريت حوزه علميه قم1336،
 .16مباني نظري صلح و جنگ در سنت علوي دانشگاه اديان و مذاهب
 .11سيره معيشتي و اقتصادي اميرالمؤمنين(ع) قبل و بعد از حكومت .مركز مديريت حوزه علميه قم1336،
.13
پ .3.داوري بيش از  111پايان نامه کارشناسي ارشد و رساله دکتري در مراکز علمي مختلف
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ت.علمي  ،اجرايي:
 .1مدير گروه سيره اهل بيت(ع) 1333 – 1332
 .2مدير پژوهشكده تاريخ و سيره اهل بيت(ع) از سال ( 1333ادامه دارد)
 .3مسئول انجمن تاريخ پژوهان 1331 - 1331
 .4مسئول برگزاري همايش سيره و زمانه امام كاظم(ع) 1332
 .5مسئول برگزاري همايش ابن الرضا ،امام جواد(ع) 1335
 .6مسئول برگزاري همايش بين المللي سيره و زمانه امام هادي(ع) 1336 isc
 .1مسئول برگزاري همايش بين المللي سيره و زمانه امام حسن عسكري(ع) 1331 isc
 .3همكاري با كتاب سال حوزه به عنوان ارزياب آثار
 .3همكاري با جشنواره ملي مسكويه به عنوان ارزياب آثار
 .11همكاري با دبيرخانه دين پژوهان به عنوان ارزياب آثار
 .11دبير علمي همايش بين المللي اميرالمؤمنين (ع) الگوي عدالت و معنويت براي جهان امروز1331 isc
ث.عضويت در گروهها و مجامع علمي:
 .1عضو شوراي عالي دانشنامه اهل بيت(ع)
 .2عضو شوراي عالي دانشنامه زن مسلمان
 .3عضو گروه تاريخ دانشنامه حج و حرمين
 .4عضو گروه جغرافياي دانشنامه حج و حرمين
 .5عضو انجمن تاريخ پژوهان از سال  1332تا كنون
 .6عضو هيئت مديره انجمن تاريخ پژوهان  1333تاكنون
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 .1عضو انجمن ايراني تاريخ اسالم
 .3عضو كميته علمي همايش پيامبر اعظم(ص) پژوهشكده انديشه سياسي  ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي
با همكاري آموزش و پرورش
 .3عضو كمته علمي همايش عاشورا ،انقالب  ،انتظار«اداره اوقاف با همكاري دانشگاه امام صادق(ع)»سه دوره
 .11عضو كميته علمي همايش باقرالعلوم (ع)  ،دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 .11عضو گروه تاريخ مجمع تقريب مذاهب اسالمي
 .12عضو كميته تاريخ و سيره كنگره بين المللي شهيدين
 .13عضو هيئت مديره شوراي انجمنهاي علمي حوزه
 .14عضو اتاق فكر انجمنهاي علمي با مديريت حوزههاي علميه
 .15عضو كميته علمي همايش علمي ،پژوهشي سبک زندگي اهل بيت(ع)
 .16عضو كميته علمي همايش بين المللي سبط النبي امام حسن مجتبي(ع)
 .11عضو كميته علمي همايش بين المللي امام سجاد(ع)
 .13عضو كميته علمي همايش سيره و زمانه امام كاظم(ع)
 .13عضو كميته علمي همايش ابن الرضا ،امام جواد(ع)
 .21عضو كميته علمي همايش بين المللي سيره و زمانه امام هادي(ع)
 .21عضو كميته علمي همايش بين المللي سيره و زمانه امام عسكري(ع)
 .22عضو كميته علمي همايش بين المللي اميرالمؤمنين(ع) الگوي عدالت و معنويت براي جهان امروز
 .23عضو كميته علمي همايش بين المللي حضرت ابوطالب(ع)
.24
چ .کارگاهاي آموزشي
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چ .1.طراحي کارگاه
چ .1.1.كارگاه آموزشي «كاربرد نرم افزارهاي نور در مطالعات تاريخي»
چ .1.2.كارگاه روش تحقيق در تاريخ
چ .2.شرکت در کارگاه
 .1كارگاه آرمانشهر اسالمي (دانشگاه اصفهان)
 .2كارگاه آموزشي كاربردهاي زبان شناسي تاريخي(پژوهشكده تاريخ و سيره اهل بيت)
 .3كارگاه آموزشي نقد و بررسي اطلس تاريخ اسالم(دانشگاه اصفهان)
 .4كارگاه نقش و جايگاه كرسيهاي نظريه پردازي در علوم انساني{هيئت حمايت از كرسيهاي نظريه پردازي ،نقد و
مناظره}
 . .5كارگاه مديريت اطالعات علمي{پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي}1331
 .6كارگاه ويرايش {پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي}1331
 .1كارگاه آموزشي آشنايي با مراكز  Iscو چگونگي نگارش مقاالت علمي{معاونت پژوهشي حوزه علميه قم}
چ .2.تدريس در کارگاه
 .1كارگاه روش تحقيق در تاريخ ،جامعه الزهرا(س)
 .2كارگاه تاريخنگاري شيعيان (دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان)
 .3كارگاه نقد و بررسي تاريخنگاري حسين مونس(دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان )1336
 .4كارگاه روش تحقيق در تاريخ (جامعه الزهرا(س) )1334
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 .1همايش پيامبر اعظم (ص) دانشگاه اصفهان«بيعت زنان در عصر نبوي(ص)»
 .2همايش منطقهاي حقوق بشر دوستانه بين المللي (ديدگاه معصومان درباره حقوق ضعفا در جنگها)
 .3همايش پيامبر اعظم قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي(بيعت و وفاداري سياسي در عصر نبوي)
 .4كنگره بين المللي شهيدين ،قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي(اوضاع سياسي و مذهبي عصر شهيد اول)
 .5كنگره ملي حماسه حسيني(ع) ،قم دارالمعارف شيعي(زنان غير هاشمي در نهضت حسيني)
 .6سخنراني در جلسه سيره پژوهان مدرسه امام با عنوان فقه السيره
 .1همايش ملي حماسه حسيني  ،تهران  ،دارالمعارف شيعي 1331 ،
 .3سخنراني در نشست علمي «نقد و بررسي مغازي يونس بن بكير» (اثر آقاي مرادي نسب) به عنو.ان ناقد؛
پژوهشگاه حوزه ودانشگاه ارديبهشت 32
 .3همايش بين المللي سبط النبي امام حسن مجتبي(ع) 1333
 .11همايش علمي پژوهشي سبک زندگي اهل بيت(ع)
 .11همايش بين المللي امام سجاد(ع) مرداد 1334
.12

ح  .جوايز
 .1استاد نمونه جامعه المصطفي سال 1334
 .2مقاله برگزيده همايش بين المللي سبط النبي امام مجتبي (ع) 1333
 .3مقاله برتر همايش بين المللي امام سجاد(ع) 1334
 .4مقاله برتر همايش سيره و زمانه اما جواد(ع) 1335
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