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البطاقة الشخصية

االسم الكامل :حممدحسن
اسم العائلة :أمرائي
اجلنسية :إيراين
الدرجة اآلكادميية :أستاذ مساعد يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة واليت اإليرانية.
موقع جامعة واليتhttp://www.Velayat.ac.ir :
تاريخ امليالد1791/11/11 :م
مكان الوالدة :مدينة رومشكان من توابع حمافظة لرستان اإليرانية.
احلالة االجتماعية :متزوج.
عدد األوالد :اثنان

المؤهالت العلمية
شهادة الليسانس (اإلجازة):
فرع اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران .تاريخ التخرج :سنه 1001م

شهادة الماجستير:

فرع اللغة العربية وآداهبا بآكادميية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية .تاريخ التخرج :سنه 1011م.
عنوان األطروحة« :دراسة حنوية بالغية يف مأيت بيت منتخب من ديوان السيد الشريف الرضي»
األستاد املشرف :األستاذ الدكتور حممد إبراهيم اخلليفه الشوشتري من جامعة الشهيد هبشيت.
األستاد املشرف املساعد :األستاذ املرحوم الدكتور فريوز حریرچي من جامعة طهران.

شهادة الدكتوراه:
فرع اللغة العربية وآداهبا جبامعة الرازي اإليرانية .تاريخ التخرج :سنه 1012م.
عنوان رسالة الدكتوراه « :دراسة ونقد يف ترمجة القرآن الكرمي الفارسية لغالمعلي حداد عادل»
األستاد املشرف :األستاذ الدكتور حيىي معروف من جامعة الرازي يف كرمانشاه.

هناك مجاالت ذات أهمية متزايدة لنا للبحث و التحقيق العلمي
وهي:

الدراسات القرآنية والترمجة  -الدراسات اللسانية والبالغية  -األدب املقارن.

المهارات
نصوص النظم والنثر للعهود القدمية واجلديدة -علوم البالغة  -الصرف و النحو  -تعليم حمادثة اللغة
العربية  -تعليم اللغة اإلجنليزية املخصصة لطالب فرع اللغة العربية و ...

اإلنتاجات العلمية
الف) الكتب الخارجية:
« .1قصيدة "أمن آل نُعمٍ" قراءة أسلوبية ،أدبية مع جتلياهتا الرومنطيقية» متّ طبع هذا الكتاب باللغة
العربية سنة 1019م يف مؤسسة نور نشر ،متوفراً على املوقعني اإللكترونيني ،مها Amazon :و more
 ، booksاملكتبة الوطنية اآلملانية ،رقم دويل معياري للكتاب .789-3-330-48381-1 :ISBN
ملشاهدة صورة الكتاب ،بإمكانكم النقر على الرابط التايل ...
موقع دار النشر:
https://www.morebooks.de/store/gb/book/%D8%9%%D9%B%%DB%9C%D9%AF%D9%A8-%D9%A%%D8%9%%D8%9%-%D9%A%%D8%99-%D8%9%%D8%9F%D9%B8%D8%9%%D8%9D%D8%9%%D9%B%%D9%A%%D9%A%%D9%A8-%D9%A%%D9%B%%D8%99%D8%99%D9%A9%DB%9C%D9%A8%D9%9C-%D9%A%%D9%AF%D9%A9%DB%9C%D9%A8-%D8%9%%D9%B8%D9%AA%D9%AC%D8%99%DB%9C%D9%A%%D9%AA%D8%9%%D9%A%-%D9%A%%D8%99%D9%B%%D8%99%D8%9%%D8%9%%D9%B%%DB%9C%D8%9%%DB%9C%D9%A8/isbn/8%9-%%%3-9%%99-9

ب) الكتب الداخلية:
« .1حتقيق ودراسة حول الديوان املنسوب حلرضرة فاطمة الزهراء (س)» (انتشر باللغة الفارسية يف
منشورات "يار دانش" بطهران ،سنة الطبع1011 :م.
موقع دار النشر:
https://www.gisoom.com/book/%%%9%%9%/%DA%A8%D9%AA%D9%A%%D9%A9-%D9%AF%DB%9C%D8%99%D9%A%%D8%9%%D8%9%%D9%A%%D9%B%%D8%9%%D8%9%-%D9%A%%D8%99%D9%B%%D8%9%%D9%B%%D9%A%-%D9%B%/

ج) المق االت المنشورة في المجالت
المق االت العلمية المحكّمة ()ISC
« .1إثبات الذات والنّرجسية الشّعرية لشخصية أيب فراس احلمداينّ ورومياته (يف ضوء نظرية "كوهت
النفسية)» ،جملة اجلمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآداهبا يف جامعة إعداد املدرسني بطهران،
املقالة  ،1السنة  ،11العدد  ،10ربيع األول  ،1138آذر  ،1374الصفحة .38-13
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول) .1 .جهانگير أمريي
« .1حممد الفيتوري من اليأس والعزلة إىل الوعي الذايت والدعوة إىل التحرّر» ،جملة اللغة العربية
وآداهبا ،جامعة فارايب يف مدينة قم املقدسة التابعة جلامعه طهران ،املقالة  ،3السنة  ،11العدد  ،1صيف
 ،1132نَـيْسَان /أبريل  ،1791الصفحة .117-111
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1علي سليمي .1 .حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول).
 « .3دراسة فنية وأسلوبية يف قصيدة الرائية الكربى لعمر بن أيب ربيعة و ميزاهتا العاطفية» ،جملة
حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان ،السنة ،9
العدد  ،11مجادي اآلخر  ،1139مارس  ،1012الصفحة .11-1
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول) .1 .شهريار مهيت

« .1حتليل مقارن لوظيفة أسطورة الزرادشت يف الشعر العريب الكالسيكي واحلديث»( ،باللغة الفارسية)،
جملة دراسات األدب املقارن جلامعة إعداد املدرسني بطهران ،دورة  ،4الرقم  ،1الصيف  ،1372الصفحة
.78-94
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول) .1 .غالمعباس رضائي هفتادر.

« .4تأمل يف الرؤية املختلفة لرمزية الطاووس يف شعر الشعراء الفرس والعرب» (باللغة الفارسية)،
اجلامعة اللبنانية ،جملة الدراسات األدبية ،الرقم  ،81-83الربيع والصيف ،سنة 1013م.
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حيىي معروف .1 .حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول).

 « .2دراسة نقدية ملوضوع الفخر يف شعر الشريف الرضي» ،جمله األدب العريب جبامعة طهران ،املقالة
 ،7دوره  ،8الرقم  ،1الربيع والصيف  ،1374الصفحة .120-139
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممد إبراهيم خليفه شوشتري .1 .حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول).
« .9نقد ترمجة القرآن الكرمي الفارسية لغالمعلي حداد عادل من منظور الترمجة املفهومية» (باللغة
الفارسية) جملة دراسات ترمجة القرآن واحلديث جلامعة إعداد املدرسني بطهران ،دورة  ،1الرقم ،1
الشتاء  ،1371الصفحة .11 174-1
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول) .1 .حيىي معروف.
« .8املعىن األصلي والتبعي يف ترمجة غالمعلي حداد عادل الفارسية من القرآن الكرمي» (باللغة
الفارسية) .جملة دراسات للترمجة يف اللغة العربية وآداهباجبامعة العالمة الطباطبائي  -طهران ،الرقم
 ،11الربيع  ،1374الصفحة .111-111
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول) .1 .حيىي معروف .3 .جهانگير أمريي .1 .جميد حممدي.

« .7تقييم مقارن للتماسك يف سورة العلق وترمجتها الفارسية لغالمعلي حداد عادل وفقاَ لنظرية مايكل
هاليدي ورقية حسن (1784م) »( ،باللغة الفارسية) جملة دراسات للترمجة يف اللغة العربية وآداهبا
جبامعة العالمة الطباطبائي  -طهران ،اجمللد  ،9الرقم  ،12الصيف  ،1372الصفحة .117-117
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول) .1 .غالمعباس رضايي هفتادر .3 .حممدتقي زند وكيلي.

« .10تقييم مقارن ألدوات التماسك يف سورة طارق وترمجتها الفارسية حملمد مهدي فوالدوند :من وجهة
نظر نظرية هاليدي وحسن (1784م)»( ،باللغة الفارسية) جملة دراسات ترمجة القرآن واحلديث جلامعة
إعداد املدرسني بطهران ،دورة  ،1الرقم  ،9الربيع والصيف  ،1372الصفحة .32-1
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدتقي زند وكيلي .1 .حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول).

« .11الرثاء يف شعر الشريف الرضي» ،جملة إضاءات نقدية يف األدبني العريب والفارسي جبامعة
اإلسالمية احلرة ،طهران  -كرج ،السنة الثالثة – العدد العاشر – الصيف 1371ش /حزيران 1۰13م.
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1 .1حممد إبراهيم خليفه شوشتري .1 .حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول).

« .11دراسة مقارنة لرمزية الطبيب يف شعر شعراء الفارسية يف القرن الثامن اهلجري والشعراء العرب يف
العصر العباسي» (باللغة الفارسية) دراسات األدب املقارن (كاوشنامه) ،كليه اآلداب والعلوم اإلنسانية
جبامعة الرازي يف مدينة كرمانشاه .السنة الثالثة ،الرقم  ،11اخلريف1371ش ،صفحة .17 – 41
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول) .1 .حيىي معروف.
« . 13حتليل التماسك الغري هيكلية يف سورة الليل وفقا لللسانيات الوظيفيية»( ،باللغة الفارسية) جملة
ذهن( ،فصلية علمية حمكمة) ،معهد الثقافة والفكر اإلسالمي التابع للحوزة العلمية ،الربيع ،1378
الرقم  ،99الصفحة .111-114
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول).

« .11نقد ترمجة القرآن الفارسية لغالمعلي حداد عادل ،من وجهة نظر منهجية التعابري الكنائية»،
(باللغة الفارسية) ،جملة دراسات القرآن واحلديث جلامعة اإلمام الصادق (ع) ،السنة  ،11الرقم ،1
اخلريف والصيف 1379ش ،صفحة .127 – 171
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول).
 « .14الظواهر الفنية واجلمالية خلطبة حجّة الوداع وميزاهتا األسلوبية» ،جملة حبوث يف اللغة العربية:
نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان،اجمللد  ،11العدد  ،11أکتوبر ،1017
الصفحة .41-91
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول) .1 .غالمعباس رضايي هفتادر.

« .12مجالية السرد احملذوف وتداعياته البالغية يف سورة يوسف (ع)» جملة اللغة العربية وآداهبا،
جامعة فارايب يف مدينة قم املقدسة التابعة جلامعه طهران ،املقالة  ،3اجمللد  ،14العدد  ،1الربيع ،1017
الصفحة .1-12
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول) .1 .حممدتقي زند وكيلي.

« .19نقد و تقييم ترمجة القرآن الكرمي الفارسية حملمد يزدي وفقاً لنظرية گارسس (1771م) (سورة
البقرة أمنوذجاً)» (باللغة الفارسية) جملة دراسات ترمجة القرآن واحلديث جلامعة إعداد املدرسني
بطهران ،اجمللد  ،4الرقم  ،10اخلريف والشتاء  ،1379الصفحة .1-12
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول).
« .18احلموالت الرمزية يف شعر حممد الفيتوري :مقاربة حتليلية يف شعره املقاوم»  ،جملة األدب العريب،
السنة احلادية عشرة ،العدد األوّل ،ربيع و صيف 1378هـ.ش ـــ 1017م.
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول).
« .17مقارنة التماسك يف قصيدة "جيكور" لسياب و "جبانب النهر" لنيما»(باللغة الفارسية) ،جملة
الدراسات اللغوية واألدبية التابعة جلامعة مسنان ،السنة  ،11العدد  ،10اخلريف والشتاء .1378
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول).

« .10دراسة مقارنة للتماسك يف اخلطبة الشقشقية لإلمام علي (ع) وفقا لنظرية اهلاليدي وحسن»،
(باللغة الفارسية) جملة ذهن( ،فصلية علمية حمكمة) ،معهد الثقافة والفكر اإلسالمي التابع للحوزة
العلمية.
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول).

المق االت العلمية الترويجية والمخصّصة (المحكّمة)

« .11دراسة حتليلية لتناص األحاديث النبوية (ص) يف أشعار أيب العتاهية» (باللغة الفارسية) ،فصلية
الدراسات األدبية للنصوص اإلسالمية (األدب الديين السابق) ،يف معهد العلوم والثقافة اإلسالمية يف
خراسان رضوي( ،فصلية حمكمة) ،املقالة  ،4اجمللد  ،1رقم  ،1الصيف واخلريف 1374ش.
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1غالمعباس رضايي هفتادر .1 .حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول) .3 .پژمان ظفري.

« .11دراسة حتليلية يف لتوازن اهليكلي لِـ"التمييز" يف ترمجة القرآن الكرمي الفارسية حلداد عادل ،سورة
اإلسراء ومرمي (س) منوذجاً» (باللغة الفارسية) ،جملة حبوث القرآن الكرمي متعددة التخصصات ،حتت
إشراف منظمة النشاطات القرآنية لآلكادمييني اإليرانيني التابعة للجهاد اجلامعي يف إيران ،السنة ،8
الرقم  ،12الربيع والصيف 1372ش.
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول) .1 .حممدتقي زند وكيلي .3 .جهانگير أمريي .1 .جميد حممدي.
 «.13دراسة العناصر الداخلية يف املسرحية العراقية املفتاح منوذجا»ً،جملة دراسات األدب املعاصر،
(فصلية حمكمة) ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة اإلسالمية احلرة ،جريفت  -كرمان ،املقالة
 ،1السنة  ،9العدد  ،14ربيع األول  ،1139الصفحة .81 - 101
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول).

« .11استدعاء الشخصيات النبوية وتطوّرها الدلّايلّ يف الشّعر الفلسطيينّ املقاوم املعاصر (حممود درويش
أمنوذجاً) » ،جملة دراسات األدب املعاصر( ،فصلية حمكمة) ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة
اإلسالمية احلرة ،جريفت  -كرمان ،املقالة  ،1السنة  ،8العدد  ،31ربيع اآلخر  ،1138الشتاء .1374
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول).

« .14اإليقاعات الرومانسية احلزينة :بواعثها وتداعياهتا املختلفة (الشّعراء العرب املختارون منوذجاً) »
جملة دراسات األدب املعاصر( ،فصلية حمكمة) ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة اإلسالمية احلرة،
جريفت  -كرمان ،املقالة  ،1السنة  ،11العدد  ،11ربيع .1378
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول) .1 .غالمعباس رضايي هفتادر.
« .12هنج البالغة ودور الرضي يف مجعه» ،جملة النداء ،الرقم  ،17الربيع 1373ش.
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول).

المق االت المنشورة في المؤتمرات
« .19املباين االعتقادية والرؤى األخالقية -التربوية يف شعر حرضرة فاطمة (س)» (باللغة الفارسية)،
املؤمتر الدويل لنمط حياة السيّدة فاطمة الزهراء (س) ،األساليب والعادات ،قم املقدسة.74/4/30 :
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول).
« .18دراسة تطبيقية لصدى شخصية اإلمام الرضا (ع) يف أشعار شعراء الفرس والعرب» (باللغة
الفارسية) مؤمتر اإلمام الرضا (ع) يف مرآة األدب املقارن  -أقيمت بدائرة الثقافة واإلرشاد اإلسالمية يف
كرمانشاه1371 /1/ 18 ،
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول).
« .17نقد ودراسة حمددة وموضوعيّة يف ترمجة القرآن الكرمي الفارسية لغالمعلي حداد عادل» (باللغة
الفارسية) أقيم جبامعة إعداد املعلمني يف تربت حيدريه ،مشهد املقدسة.1374/4 ،
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول) .1 .حيىي معروف .3 .جهانگير أمريي .1 .جميد حممدي.
« .30نظرة إىل الرؤية املختلفة للشعراء العرب والفرس حول الشُّكر واالمتنان»( ،باللغة الفارسية)،
املؤمتر الوطين الثاين لألدب املقارن يف جامعه رازي بكرمانشاه ،كليه اآلداب والعلوم اإلنسانيه 1 ،سبتمرب
1011م.
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول) .1 .حيىي معروف.
« .31نظرية متاسك هاليدي وحسن ( )1784وتطبيقها على قصة روائية قصرية من املثنوي املعنوي»
(باللغة الفارسية) ،جمموع مقاالت املؤمتر الوطين الثاين ملعرفة النصوص األدبية  -مركز البحوث
األدبية ومعرفة النصوص.1374/8 ،
أمساء املؤلّفني حسب ترتيبهم يف املقال:
 .1حممدحسن أمرائي (الكاتب املسئول) .1 .هببود ناصري هرسيين.
و منشور هذه املقاالت للباحث على املواقع اإللكترونية التالية ستظهر لك قائمتها بالرضغط على
الروابط التالية:
هناك يف موقع نورمكز أربع مقاالت حمكمة:
%%%%%%http://www.noormags.ir/view/fa/creator/

وكذلك على الرابط التايل من املوقع نفسه ثالث مقاالت حمكمة:
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/%933%%/%D8%9%%D9%AD%D8%9%%D9%AF%D9%AD%D9%B%%D8%9%_%D9%A%%D8%9%%D9%B%%D9%A%%D9%A%
%DB%9C

هناك يف بوابة أخرى هلذا املوقع (موقع النور) ،مخس مقاالت حمكمة:
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/%%%%%%/%D8%9%%D9%AD%D8%9%%D9%AF_%D9%AD%D9%B%%D8%9%_%D9%A%%D8%9%%D9%B%%D9%A%%DB%9
C%DB%9C

هناك يف املوقع  ensani :ملعهد العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية تسع مقاالت حمكمة:
http://ensani.ir/fa/article/author/%%%3%9

هناك موقع آخر و فيه سبع مقاالت حمكمة يف املوقع sid :للجهاد اجلامعي:
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=%9%%88

وكذلك يف موقع civilica :أربع مقاالت حمكمة:
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%9%%D9%AD%D8%9%%D9%AF%D9%AD%D9%B%%D8%9%&queryWr=%D9%A%%D
8%9%%D9%B%%D9%A%%DB%9C%DB%9C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=%&JournalRes=%

ويف موقع magiran :ثالث مقاالت أخرى:
https://www.magiran.com/author/b.amraei

ويف موقع:elmnet :
https://elmnet.ir/author/%D8%9%%D9%AD%D8%9%%D9%AF%D9%AD%D9%B%%D8%9%-%D9%A%%D8%9%%D9%B%%D9%A%%DB%9C%DB%9C

الجوائز والمكاف آت التقديرية:
ـ حائز على جائزة "أفرضل باحث" يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرازي اإليرانية ،قسم
الطالب ،عام 1014م.
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=%%8938%33339%%

اللغات
اللغة األم :الفارسية
اللغة الثانية :العربية.
اللغة الثالثة :اإلجنليزية.

معلومات االتصال
اهلاتف احملمول إلجراء املكاملات007707171197 :
الربيد االلكتروين اجلامعي:

m.amraei@velayat.ac.ir

الربيد اإللكتروين الشخصي:

m.amraei%%@gmail.com

رزومه به زبان فارسي

مشخصات فردي
نام كامل :محمدحسن
نام خانوادگي :امرائي
تاريخ تولد3131/9/02 :
محل تولد :استان لرستان  -رومشكان
وضعيت تأهل :متأهل (دارای  0فرزند)

سوابق تحصيلي
كارشناسي:
رشته زبان و ادبيات عربي ،گرايش زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه تهران ،فارغ التحصيل سال 3132ش.
كارشناسي ارشد:
رشته زبان و ادبيات عربي ،گرايش زبان و ادبيات عربي ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي تهران،
فارغ التحصيل سال 3193ش.
عنوان پايان نامه« :دراسة حنوية بالغية يف مأيت بيت منتخب من ديوان السيد الشريف الرضي»
استاد راهنما :دكتر محمد ابراهيم خليفه شوشتری از دانشگاه شهيد بهشتي.
استاد مشاور :دكتر فيروز حريرچي از دانشگاه تهران.
دكتري:
رشتة زبان و ادبيات عربي ،گرايش زبان و ادبيات عربي ،پذيرش در دورة روزانه دانشگاه رازی كرمانشاه.
عنوان پايان نامه « :نقد و بررسي ترجمة فارسي غالمعلي حدّاد عادل از قرآن كريم»

استاد راهنما :دكتر يحيي معروف از دانشگاه رازی كرمانشاه.

معدل كل بدون احتساب نمرة رساله39/33 :
زمينه هاي مورد عالقه تحقيقاتي
مطالعات قرآني و ترجمه ،ادبيات تطبيقي ،تحقيق در مباحث اسلوبي و بالغي

سوابق پژوهشي
تأليف و ترجمه كتاب:
الف) كتابهاي خارجي
. 3تأليف كتاب به زبان عربي با عنوان« :قصيدة "أمن آل نُعمٍ" قراءة أسلوبية ،أدبية مع جتلياهتا

الرومنطيقية» ،و فروش الكترونيكي در سايتهای  amazonو  .morebooksتوسط انتشارات نور نشر،
كتابخانه ملي آلمان ،شماره استاندارد بين المللي كتاب939-1-112-33135-5 :ISBN ،
سايت انتشارات:
https://www.morebooks.de/store/gb/book/%D8%9%%D9%B%%DB%9C%D9%AF%D9%A8-%D9%A%%D8%9%%D8%9%-%D9%A%%D8%99-%D8%9%%D8%9F%D9%B8%D8%9%%D8%9D%D8%9%%D9%B%%D9%A%%D9%A%%D9%A8-%D9%A%%D9%B%%D8%99%D8%99%D9%A9%DB%9C%D9%A8%D9%9C-%D9%A%%D9%AF%D9%A9%DB%9C%D9%A8-%D8%9%%D9%B8%D9%AA%D9%AC%D8%99%DB%9C%D9%A%%D9%AA%D8%9%%D9%A%-%D9%A%%D8%99%D9%B%%D8%99%D8%9%%D8%9%%D9%B%%DB%9C%D8%9%%DB%9C%D9%A8/isbn/8%9-%%%3-9%%99-9

الف) كتابهاي داخلي
 .3ترجمه و تحقيق كتاب «پژوهشى در ديوان منسوب به حضرت فاطمه (س)»  ،ناشر :تهران :انتشارات يار
دانش ،سال 3191ش ،چاپ اول ،ويراستار علمي :دكتر يحيي معروف.
سايت انتشارات:
https://www.gisoom.com/book/%%%9%%9%/%DA%A8%D9%AA%D9%A%%D9%A9-%D9%AF%DB%9C%D8%99%D9%A%%D8%9%-%D8%9%%D9%A%%D9%B%%D8%9%%D8%9%%D9%A%%D8%99%D9%B%%D8%9%%D9%B%%D9%A%-%D9%B%/

مقاالت چاپ شده در مجالت و كنگرهها:

الف) مقاالت علمي – پژوهشي ()ISC
 .3إثبات الذات والنّرجسية الشّعرية لشخصية أبي فراس الحمداني ورومياته (في ضوء نظرية "كوهت النفسية)،

مجله علمي پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه تربيت مدرس تهران ،سال  ،30شماره ،52ربيع
األول  ،3513آذرماه  ،3193صص .13-01
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول) .0 .جهانگير اميری.
 .0محمد الفيتوري من اليأس والعزلة إلي الوعي الذاتي والدعوة إلي التحرّر ،مجل ّه اللغة العربية وآدابها،
دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ،پرديس قم ،دوره  ،33شماره  ،0تابستان  ،3195ص .029 – 033
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3علي سليمي .0 .محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول).
 .1دراسة فنية وأسلوبية في قصيدة الرائية الكبري لعمر بن أبي ربيعة و ميزاتها العاطفية ،مجله بحوث في اللغة
العربية :نصف سنوية علمية محكمة لكلية اللغات األجنبية بجامعة إصفهان ،دانشكده زبانهای خارجي
دانشگاه اصفهان ،شماره  ،30بهار و تابستان 3511ق3195/ش ،ص .3 – 00
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول) .0 .شهريار همتي.
 .5تحليل تطبيقي كاركرد شخصيت اسطورهي زرتشت در شعر كالسيك و مدرن عربي .مجله پژوهشهای
ادبيات تطبيقي دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده ادبيات و علوم انساني ،دوره  ،5شماره  ،2تابستان ،9316
صفحه .19-55
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول) .0 .غالمعباس رضايي هفتادر.
 .3تأملي در نگرش متفاوت نماد طاووس در شعر شاعران فارس و عرب ،مجله الدراسات األدبية ،دانشگاه
لبنان ،چاپ شده در شماره  ،30 – 31بهار و تابستان 0231م.
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3يحيي معروف .0 .محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول).

 .1دراسة نقدية لموضوع الفخر في شعر الشريف الرضي ،مجله علمي پژوهشي ادب عربي ،دانشگاه تهران ،مقاله
 ،9دوره  ،3شماره  ،3بهار و تابستان  ،3193صص .312-319
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمد ابراهيم خليفه شوشتری .0 .محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول).
 .9نقدي بر ترجمه فارسي قرآن حدّادعادل از منظر ترجمه مفهومي ،دوفصلنامه علمي پژوهشي مطالعات
ترجمه قرآن و حديث ،دانشگاه تربيت مدرس تهران ،دوره  ،0شماره  ،5پاييز و زمستان 3195ش ،ص .3 – 10
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول) .0 .يحيي معروف.
 .3نقد معناي اصلي و تبعي در ترجمة غالمعلي حدّاد عادل از قرآن كريم (مطالعة موردپژوهانه :سورهي نمل)،

دانشگاه عالمه طباطبايي تهران ،دوفصلنامه پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبيات عربي ،سال ،1شمارة  ،35بهار و
تابستان 3193ش.
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول) .0 .يحيي معروف .1 .جهانگير اميری .مجيد محمدی.
 .9ارزيابي مقايسهاي انسجام در سوره علق و ترجمه آن از حداد عادل بر اساس نظريه هاليدي و حسن

(5891م) ،مجله علمي پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه عالمه طباطبايي ،مجله پژوهشهای
ترجمه در زبان و ادبيات عربي ، ،دورة  ،9شماره  ،31تابستان  ،3191صفحه .359-339
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول) .0 .غالمعباس رضايي هفتادر .1 .محمدتقي زند وكيلي.
 .32ارزيابي مقايسهايِ انسجام در سوره طارق و ترجمه آن از محمدمهدي فوالدوند :از ديدگاه

نظريه هاليدي و حسن (5891م)  ،مجله پژوهشهای ترجمه علوم قرآن و حديث ،دانشگاه تربيت مدرس تهران،
دوره  ،4شماره  ،5بهار و تابستان  ،9316صفحه .36-9
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدتقي زند وكيلي .0 .محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول).

« .33الرثاء في شعر الشريف الرضي» ،مجلة إضاءات نقدية بين األدبين العربي والفارسي ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،كرج ،سال سوم – شماره دهم – صيف 9312ش /حزيران 2۰93م.
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمد ابراهيم خليفه شوشتری .0 .محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول).
 .30بررسي تطبيقي نماد طبيب در شعر شاعران فارسي سدة هشتم هجري و شاعران دورة عباسي ،كاوشنامه
ادبيات تطبيقي (مطالعات تطبيقي عربي – فارسي) ،دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازی كرمانشاه ،سال
سوم ،شماره  ،33پاييز 3190ش ،ص .09 – 30
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول) .0 .يحيي معروف.
 .31بررسي انسجام غير ساختاري سورة ليل بر اساس زبانشاسي نقشگرا ،فصلنامه علمي  -پژوهشي ذهن،
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي ،بهار  ،3193شماره  ،99صفحه .055-033
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول).
 .35نقدي بر ترجمة فارسي قرآن كريم حدّادعادل از منظر روششناسي تعابير كنايي ،مجله مطالعات قرآن و
حديث دانشگاه امام صادق تهران ،سال  ،30شماره  ،3پاييز و زمستان 3199ش ،صفحه .019 – 090
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول).
 .33الظواهر الفنية والجمالية لخطبة حجّة الوداع وميزاتها األسلوبية ،مجله بحوث في اللغة العربية ،دانشكده
زبانهای خارجي دانشگاه اصفهان ،سال  ،33شماره  ،03أكتوبر  ،0239صفحه .33-95
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول) .0 .غالمعباس رضايي هفتادر.
« .12جمالية السرد المحذوف وتداعياته البالغية في سورة يوسف (ع)» مجله اللغة العربية وآدابها ،پرديس فارابي
قم وابسته به دانشگاه تهران ،سال  ،33شماره  ،3بهار  ،0239صفحه .3-01
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول) .0 .محمد تقي زند وكيلي.

« .39نقد و ارزيابي كيفيت ترجمه قرآن آيت اهلل يزدي بر اساس نظريه گارسس (5881م) (مطالعه موردي:

سوره بقره)» مطالعات ترجمه قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس تهران ،سال  ،3شماره  ،32پاييز و زمستان
 ،3199صفحه .3-51
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول).
« .33الحموالت الرمزية في شعر محمد الفيتوري :مقاربة تحليلية في شعره المقاوم»  ،مجله ادب عربي ،دانشگاه
تهران ،دانشكده ادبيات و علوم انساني ،سال  ،33شماره  ،3بهار و تابستان 3193هـ.ش.
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول).
« .39انسجام در قصيده "جيكور" سياب و "در كنار رودخانه" نيما» مجلة مطالعات زباني و بالغي دانشگاه
سمنان ،سال  ،33شماره  ،02پاييز و زمستان .3193
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول).
 « .02واكاوي عوامل انسجام در خطبه شقشقيّه امام علي (ع) با اتكا به الگوي هاليدي و حسن (.5891م) »،
مجلة ذهن( ،فصلنامه علمي پژوهشي معرفت شناسي و حوزههای مرتبط) ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي
وابسته به حوزه علميه قم.
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول).
ب) مقاالت علمي ترويجي و تخصصي
 .00واكاوي تحليلي بينامتنيت احاديث نبوي (ص) در اشعار ابوالعتاهيه ،فصلنامه مطالعات ادبي متون اسالمي
(ادبيات ديني سابق) ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ،مركز پژوهشهای علوم اسالمي و انساني خراسان
رضوی ،مقاله  ،3دوره  ،3شماره  ،0تابستان و پاييز  ،3193صفحه .309-99
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3غالمعباس رضايي هفتادر .0 .محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول) .1 .پژمان ظفری.

 .01واكاوي تحليلي تعادل ساختاري "تمييز" در ترجمة فارسي حدّاد عادل از قرآن كريم (مطالعهي

موردپژوهانه :سورهي إسراء و مريم (س)) ،مجله پژوهشهای ميان رشتهای قرآن كريم ،زير نظر جهاد دانشگاهي،
سال  ،3شماره  ،3بهار و تابستان .3191
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول) .0 .محمدتقي زند وكيلي .1 .جهانگير اميری .5 .مجيد محمدی.
 .05دراسة العناصر الداخلية في المسرحية العراقية المفتاح نموذجاً ،فصلنامه دراسات األب المعاصر
(المحكمة) ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفت ،السنة  ،9العدد  ، 03ربيع األول  ،3519آذر  ،3195ص - 325
.33
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول).
 .03استدعاء الشخصيات النبوية وتطوّرها الدلّاليّ في الشّعر الفلسطينيّ المقاوم المعاصر (محمود درويش

أنموذجاً) ،فصلنامه دراسات األب المعاصر (المحكمة) ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفت ،سال  ،3ربيع االخر
 ،3513دی  ،3193الصفحة .13-9
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول).
 .01اإليقاعات الرومانسية الحزينة :بواعثها وتداعياتها المختلفة (بعض الشّعراء العرب المعاصرين نموذجاً) ،فصلنامه
دراسات األب المعاصر (المحكمة) ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفت ،سال  ،53ربيع .3193
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول) .0 .غالمعباس رضايي هفتادر.
« .19نهج البالغة ودور الرضي في جمعه» ،مجله النداء ،شماره  ،09بهار 3191ش.
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول).

د) مقاالت كنفرانس ،همايشها
 .03مباني اعتقادي و نگرشهاي اخالقي  -تربيتي در شعر حضرت فاطمه (س) ،همايش بينالملي سبك زندگي
حضرت فاطمه زهرا (س) ،روشها و منشها به همت دانشگاه امام صادق(ع) ،واحد خواهران ،دانشگاه الزهرا
(س) و سازمان مهندسي فرهنگي جهان تشيع ،قم.93/3/12 ،
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول).
 .09بررسي تطبيقي بازتاب شخصيت امام رضا (ع) در شعر شاعران فارس و عرب ،همايش امام رضا (ع) در آينه
ادبيات تطبيقي ،اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان كرمانشاه 03 ،مردادماه .3195
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول) .0 .يحيي معروف.
 .12نقد و بررسي خاص و موضوعي ترجمهي فارسي غالمعلي حدّاد عادل از قرآن كريم( ،انتشار يافته در
كنگرة بين المللي زبان و ادبيات در دانشگاه تربت حيدريه در مشهد) ،مهرماه .3193
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول) .0 .يحيي معروف .1 .جهانگير اميری .5 .مجيد محمدی.
 .13تأملي بر نگرش متفاوت شاعران فارس و عرب به موضوع «شكر و سپاسگزاري» ،دومين همايش ملي
ادبيات تطبيقي ،دانشگاه رازی كرمانشاه ،دانشكده ادبيات و علوم انساني.91/1/31 ،
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول) .0 .يحيي معروف.
 .10نظريه انسجام هاليدي و حسن (5891م) و كاربست آن در داستانكي روايي از مثنوي معنوي( ،انتشار يافته
در دومين دوره همايش متن پژوهي ادبي (نگاهي تازه به كليله و دمنه و مرزبان نامه) ،آبان ماه .3193
ترتيب اسامي نويسندگان مقاله:
 .3محمدحسن امرائي (نويسنده مسئول) .0 .بهبود ناصری هرسيني.

افتخارات و جوايز
پژوهشگر برتر بخش دانشجويي در دانشكدهی ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازی كرمانشاه در ستاد ملي هفته-
ی پژوهش و فناوری ،تقديرنامه به شماره  ،01293و دريافت جايزه از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی،
مورّخ 3195/9/33ش.
http://kermanshah.isna.ir/Default.aspx?NSID=%&SSLID=9%&NID=%938%
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