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 الف. جزئیات شخصی

 pouramini74@yahoo.com  پست الکترونیکی 7431نام : محمد باقر پورامینی / ت.ت 

 ب. تحصیلات و فعالیت های علمی

 7411،  به سال ممتولد شدم . تحصیلات ابتدائی تا دبیرستان را در قم گذرانددر کربلای معلی  7431ر سال د 

مقدمات دروس حوزوی را آغاز کردم . 

 آيات و حجج اسلام طالقانی ) لمعه ( ، محمدی خراسانی ) لمعه ( ، حسینی  ؛دروس سطح را خدمت اساتید بزرگوار

مکاسب ( ، موسوی  خیاراتمکاسب ( ، استادی و  پايانی )محرمه و بیع دی میانجی ) بوشهری ) اصول فقه ( ، احم

 ( داده شد.  71و در آن مقطع امتحانات )پايه تهرانی ) رسائل و کفايه( و بیگدلی ) کفايه ( فرا گرفتم

  سه  مکرد و اصول آيت الله کوکبی شرکت)يک سال( زنجانی العظمی در درس خارج فقه آيت الله  7411از سال(

العظمی و اصول آيت الله سال( 1)به مدت تبريزی العظمی نیز در درس خارج فقه آيت الله  7411و از سال سال( 

سال( 5در درس فقه آيت الله العظمی شاهرودی ) 7411م و از سال حضور داشت سال(77)به مدت وحید خراسانی

 . و اصول آيت الله مددی)به مدت دو سال( شرکت کردم

 کرده  سيتدر را 4 -7سطح از دروس  یمتعدد نيعناو .مشغول بودم ان با تحصیلات حوزوی ، به تدريس نیز همزم

 .رسائل مشغول هستم سيبه تدر زیدر حال حاضر ن؛ ام 

  ش( ، مدنی تبريزی 7415ش(، حسینی نجفی همدانی)متوفی7417از حضرات آيات صفايی خوانساری)متوفی

 ش( و سید محمد رضا جلالی حسینی اجازه روايی دارم.7414متوفیش(،  مسلم ملکوتی)7411)متوفی 

  در سالجاری درس مبانی عام سلفی گری )مقطع دکترا ( را   تدريس داشتم.در دانشگاه دروس معارف را چند ترم

در دانشگاه اديان و مذاهب تدريس می کنم.

 امه در راديو معارف داشته ام ؛ از زمستان در طول دو دهه ، فعالیت های رسانه ای از جمله گفتگو و همچنین برن

  کارشناس برنامه هفتگی و زنده کج راهه )نقد وهابیت( در شبکه ولايت هستم. 7411سال 
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  تاکنون، در حوزه های دانشی : کلام اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی ، تاريخ و سیره، مديريت  7411از سال

 مقاله ( متعددی دارم . 85کتاب و18اسلامی و حوزه مطالعات جوان، آثار مکتوب )

 )به صورت موضوعی(  انتشار یافتههای کتاب. ج

 :به شرح زير است 7411از سال عنوان کتاب منتشره 18لیست 

 : کلام اسلامی اول

 . 7415بنیاد تفکر سلفی / پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی/ .7

 .7411نديشه جوان/ تافته جدا بافته)نقد باورهای جريان سلفی وهابی(/ کانون ا .1

 .7413سیر بی خردی مکتب سلفی/ قم / انتشارات معارف/  .4

 .7414تکفیر چیست و تکفیری کیست/ مشهد/  آستان قدس رضوی/  .3

 7411گريه و سوگ/ مشهد/آستان قدس رضوی/ .5

 .7481انتشارات معارف/ قم/  سنت پیامبر)ص(/ .1

 .7481ستان قدس رضوی/ آمشهد/ / (پرسمان رضویجلدی 3مجموعه از مقام امام رضا)ع()  .1

 .  7481صورت مساله)نوع رابطه اهل بیت و صحابه( / قم/ انتشارات معارف/  .8

 .7481انتشارات معارف/ آيه تطهیر/قم /  .1

 7481چراخداوند شیطان را آفريد/ مشهد/آستان قدس رضوی/ .71

 7481پاکت دربسته)درباره علم امام(/ مشهد/آستان قدس رضوی/ .77

آستان قدس ، جلدی پرسمان رضوی(1)از مجموعه )ع(رضادوران امامت امام امامت؛ نگاهی به سالیستب .71

 7411رضوی/

آستان قدس ، جلدی پرسمان رضوی(1)از مجموعه  )ع(رضاها و آداب زيارت امامويژگی ؛منزلت زيارت .74

 7411رضوی./

 . 7481( / قم/ انتشارات معارف/  وهابیتبرای داوری )نقد از درون جريان  .73

 .   7481تابلو وارونه)نقد وهابیت( / قم/ انتشارات معارف/  سه تصوير از يک .75

 دوم : فرهنگ و تمدن اسلامی          

نورالسجاد )ع( و سازمان تبلیغات اسلامی   اول: عصر شاه اسماعیل و شاه طهماسب/صفويان نماد اقتدار ايران / جلد  .7

 . 7487/ قم / 

عباس تا آخرين زمام دار / نورالسجاد )ع( و سازمان تبلیغات اسلامی   : عصر شاه دومصفويان نماد اقتدار ايران / جلد  .1

 7487/ قم / 

        7481سیره سالکان / نهاد رهبری در دانشگاه کاشان /   .4

     7411ملا علی کنی مرزبان دين / دارالحديث / قم /   .3

     7418نرگس همدم خورشید / سازمان تبلیغات اسلامی /  .5

 .    7418رهبری در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر /  ارباب معرفت / نهاد .1



 .   7481ابوفراس حمرانی شهريار شعر / بوستان کتاب قم /  .1

 .     7481ک نگاری (/تعالم وارسته) .8

 .7411حضرت عبدالعظیم حسنی آفتاب ری / آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع( /  .1
 . 7411علامه طبرسی پیشوای مفسران / سازمان تبلیغات اسلامی /  .71
 .7411شیخ محمد رضا مظفر رايت اصلاح / سازمان تبلیغات اسلامی /  .77
انتشارات دانشگاه مذاهب (/ تهران /به ضمیمه يادداشت ها و روزنوشتها رمز بیداری )بررسی زندگی آيت الله مظفر .71

  7411اسلامی/ 
 . 7415عثمان بن سعید عمری سفیر آفتاب / دارالحديث قم /  .74
 .7411امت قیام / سازمان تبلیغات اسلامی / حاج آقا حسین قمی ق .73

 .    7481گنبدهای سپید بقیع/ قم/ انتشارات معارف/  .75

 .7481گزارش های پس از غدير/ قم/ انتشارات معارف/  .71

 .7481آستان قدس رضوی/ مشهد/ /  جلدی پرسمان رضوی(3)از مجموعه حرم امام رضا)ع( .71

 .7481آستان قدس رضوی/ مشهد/ /  ی(جلدی پرسمان رضو3)از مجموعه کلام امام رضا)ع( .78

  . 7481/کانون انديشه جوانتهران /  تمدن اسلامی )از مجموعه چلچراغ حکمت(/ .71

 7481حکايت قدرت و معنويت/ قم/ انتشارات بشیر انديشه /  .11

آستان قدس رضوی/ ، جلدی پرسمان رضوی(1)از مجموعه  )ع(رضاسبک زندگی: منشور زندگی در منظر امام .17

 (نسخهمیلیون )يک .7411

 .7484/ انتشارات زائر / قم / انديشه سیاسی( –)کلامی مکتب سیاسی قم  .11

 سوم. تاریخ و سیره

 )هفت بار  7484چهره  ها در حماسه کربلا / بوستان کتاب قم /  .7

 748انديشه جوان/ کانون تهران// ريزش ها و رويش ها .1

 7481/  قم / انتشارات معارف / (پیامبر اعظم )ص(؛ تاريخ و سیره)از مجموعه پرسش ها و پاسخ های دانشجويی .4

 7413/قم/ انتشارات معارف / (امیرمومنان)ع( ؛ تاريخ  و سیره)از مجموعه پرسش ها و پاسخ های دانشجويی  .3

 .7411، آستان قدس رضوی/  جلدی پرسمان رضوی(1موعه )از مج )ع(رضاولادت تا شهادت امام وصف آفتاب؛ .5

آستان قدس رضوی/ ، جلدی پرسمان رضوی(1)از مجموعه  )ع(رضاهای تاريخی در نگاه امامها و روزها: روايتچهره .1

7411. 

 .7411آستان قدس رضوی/ ، جلدی پرسمان رضوی(1)از مجموعه  )ع(رضاگستری امامدانش و دانش ؛حیات علمی .1

 7411آستان قدس رضوی. / ، جلدی پرسمان رضوی(1)از مجموعه  )ع(رضاسیرۀ سیاسی امام ؛اسیسلوک سی .8

 .7481آستان قدس رضوی/ مشهد/ /  جلدی پرسمان رضوی(3)از مجموعه  حیات امام رضا)ع( .1

    .7488آستان قدس رضوی/ پرسش هايی از جنس عاشورا/ مشهد/  .71

 . /7481/کانون انديشه جوانتهران /  )از مجموعه چلچراغ حکمت(/ حماسه عاشورا .77

 .  7481/کانون انديشه جوانتهران /  )از مجموعه چلچراغ حکمت(/پیامبر)ص(  .71

 .7347المعجم کربلا؛ لمحه عن الشخصیات ، الاحداث و الاماکن، بیروت، جمعیه المعارف الاسلامیه الثقافیه،  .74
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 .    7485شه// قم / بشیر اندي(رسول رحمت) پیامبر )ص( در نهج البلاغه .73

 .7417تفاوت چهره ها)روايتی از دگرگونی و تحول شخصیت ها در کربلا( / قم/ معارف /  .75

 .7417/ تشنه لب)روايتی از عاشورا(/ قم/ معارف  .71

 .7415شهید کربلا)نثری روان در مقتل امام حسین )ع(/ آستان قدس رضوی /  .71

7415و اردو/ قم / کمیته فرهنگی ستاد اربعین/تلخیص اللهوف)ترجمه و انتخاب( به سه زبان فارسی ، عربی  .78

.7411(/  قم / انتشارات معارف /يیدانشجو ی)از مجموعه پرسش ها و پاسخ هاامام رضا)ع(، تاريخ و سیره  .71

.7411/ ی)ع(/ آستان قدس رضو نیروان در مقتل امام حس ی)نثرمن فاطمه ام ؛ دختر محمد)ص( /  .11

 م : حوزه مطالعات جوانچهار

 )هفت بار(7487/ کانون انديشه جوان / تهران / )ص(چشم و دل پیامبر  جوان در .7

 )هفت بار(7487تصمیمها ی بزرگ جوانی / کانون انديشه جوان / تهران /  .1

 ) نه بار(7411جوانان ياوران مهدی )ع( / بنیاد فرهنگی مهدی موعود )ع( /  .4

 7417کانون انديشه جوان / تهران /  سیمای قرآنی جوان/ .3

 7481ان) جوانی و ياران جوان پیامبر)ص(/ قم / کتاب طه/جمال جو .5

  7481پیامبر )ص( و جوان امروز/ قم / کتاب طه/ .1

 7481/یپاسخی به پرسش های دخترانه/مشهد/ آستان قدس رضو .1

 7488/یازدواج خوب، سه قفل سه کلید/مشهد/ آستان قدس رضو .8

 7481بايسته های جوان شايسته/مشهد/آستان قدس رضوی/ .1

 .7485ان دانشجو/ قم/ بشیر انديشه/ با دختر .71

 7488/یهفت گام برای زندگی جمعی/مشهد/ آستان قدس رضو .77

  دارای امتیاز یهاکتاب ج.

 7411بنیاد تفکر سلفی/ نامزد کتاب سال جمهوری اسلامی /  .7

 7411جلدی(/شايسته تقدير کتاب سال رضوی /  1پرسمان رضوی )مجموعه  .1

 7418کتاب سال حوزه علمیه قم /نرگس )ع( همدم خورشید/ رتبه دوم  .4

7483جوان در چشم و دل پیامبر)ص( / رتبه نخست جشنواره علامه طباطبايی/  .3

 د. مقالات 

پژوهشی  –دو بخش مقالات علمی ، در 7411 -7415از سال و مجموعه های موضوعی  نشريات منتشره در مقالاتعناوين  

 به شرح زير است: و مقالات ترويجی 

 پژوهشی -لمی اول. مقالات ع

.15/ سال81نقد و بررسی نفی تاويل در مکتب سلفی/ فصلنامه قبسات/ ش  .7



 )کنگره نقش شیعه در گسترش علوم اسلامی( صفوی عصر در کلام دانش گسترش در اصفهان متکلمان نقش .1

(isc) /7931.

سیب های اجتماعی از دیدگاه نقش کلام اجتماعی در مواجهه با آسیب های اجتماعی ؛ )نخستین همایش ملی مواجهه با آ .4

 7931/(isc) اسلام(

 مقالات ترويجی .دوم

 85سال / 41/شو غالی/ کتاب نقد درنگی  در مفهوم غلو .7

 71نقدی بر منتقدان تبرک/ فصلنامه فرهنگ زيارت/ ش .1

 73جابر جعفی و نمايندگی امام باقر )ع( در کوفه/ فصلنامه فرهنگ زيارت/ ش  .4

 85سال/71و71 شرشد/آيینه ه علت تعظیم پیامبر)ص(/ فصلنام .3

 81سال/  77شسلام و جواب سلام/درباره زيارت/نشريه زمزم/ .5

  81 سال/ 77شبارگاه های برافراشته/نگاه قرآنی در تعظیم شعائر و ساخت بارگاه و گنبد /نشريه زمزم/ .1

 81 سال / 77ش پديده تبرک/نشريه زمزم/ .1

  81 سال / 51 ش/ ماهنامه پرسمان/غیرعربی؟نماز و قرآن، عربی يا .8

 4جلد موسسه مذاهب اسلامی /علم پیشین الهی و اختیار انسان/ پاسخ به پرسش ها از ديدگاه تشیع و تسنن /  .1

                           84/سال

 4جلد موسسه مذاهب اسلامی /آزادی انسان و محدوديت دين / پاسخ به پرسش ها از ديدگاه تشیع و تسنن /  .71

                                                       84/سال

                                                                       84/سا ل 4جلد موسسه مذاهب اسلامی / چرايی انتخاب اسلام / پاسخ به پرسش ها از ديدگاه تشیع و تسنن / .77

 4جلد موسسه مذاهب اسلامی /عدم پذيرش دين و مساله ارتداد / پاسخ به پرسش ها از ديدگاه تشیع و تسنن /  .71

                                                  84/سا ل

                                                                     84/سا ل 4جلد موسسه مذاهب اسلامی / تضاد علم و دين / پاسخ به پرسش ها از ديدگاه تشیع و تسنن / .74

                                                                            84/سا ل 4جلد موسسه مذاهب اسلامی /چیستی تقلید / پاسخ به پرسش ها از ديدگاه تشیع و تسنن /  .73

/سا  4جلد موسسه مذاهب اسلامی /پرسش ها از ديدگاه تشیع و تسنن / ايمان و انجام عبادت ظاهری / پاسخ به  .75

                                                          84ل



                                                        84/  4جلد موسسه مذاهب اسلامی /عصمت ؛ اختیاری يا اجباری ؟ / پاسخ به پرسش ها از ديدگاه تشیع و تسنن /  .71

                           84/سا ل 4جلد موسسه مذاهب اسلامی /گستره عصمت / پاسخ به پرسش ها از ديدگاه تشیع و تسنن /  .71

 84/سا ل 4جلد موسسه مذاهب اسلامی /دين و مسايل کنونی بشر / پاسخ به پرسش ها از ديدگاه تشیع و تسنن /  .78

.  

 .7488فیر می کند/ میراث زمزم/ فرقه ای که براحتی تک .71

 توسل)دانشنامه قرآن / پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی (  .11

تبرک)دانشنامه قرآن / پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی ( .17

. 7488آداب زيارت در نخستین رساله عملیه فارسی/ فصلنامه فرهنگ زيارت/ پیش شماره /  .11

                                                    . 7488/  7ه غسل زيارت / فصلنامه فرهنگ زيارت/ شمار .14

 111 /شچیستی ولايت مطلقه فقیه / پاسدار اسلام .13

                               . 84/ 4جلد موسسه مذاهب اسلامی /چرايی پیروی از ولايت فقیه / پاسخ به پرسش ها از ديدگاه تشیع و تسنن /  .15

84/سا ل 4جلد موسسه مذاهب اسلامی /نتصابی / پاسخ به پرسش ها از ديدگاه تشیع و تسنن / ولايت انتخابی يا ا .11

 4جلد موسسه مذاهب اسلامی /تفاوت ولی فقیه با حاکمان ديگر / پاسخ به پرسش ها از ديدگاه تشیع و تسنن /  .11

                         . 84/سا ل

 81سال /  11ش سمان /بنیادهای شکل گیری تمدن اسلامی/ ماهنامه پر .18

 81 سال /11ش ايرانیان و فتوحات مسلمانان/ ماهنامه پرسمان / .11

 . 84/سا ل 4جلد موسسه مذاهب اسلامی /جايگاه زن / پاسخ به پرسش ها از ديدگاه تشیع و تسنن /  .41

 781/شزيانکاران در حماسه کربلا / پاسدار اسلام .47

 718/شار اسلام نگاهی به زندگی علمی و سیاسی ملا علی کنی / پاسد .41

 1 /شنوروز آغازی برای دگرگونی / ياس .44

 18 /شنگاهی به زندگانی حضرت عبدالعظیم )ع( / مسجد .43

 44/شعلامه محمد رضا مظفر / مسجد  .45

 حاج آقا حسین قمی / گلشن ابرار/ دفتر دوم.                                                                      .41



 ی/  گلشن ابرار/ دفتر ششمسید محمد طباطباي .41

                          84/ 4جلد موسسه مذاهب اسلامی /علل عقب ماندگی مسلمانان / پاسخ به پرسش ها از ديدگاه تشیع و تسنن  /  .48

  44ششمع شمعون /ماهنامه کوثر/ .41

 11 سال/ 7/شاب )بررسی ساختار نیابت خاص در عصر غیبت صغری(/ فصلنامه گلشن انديشه سفیران آفت .31

 81 سال/ 41 /شهای قیام گوهرشاد( / ره توشه راهیان نور خروش سبز )بازخوانی عوامل و زمینه .37

 87 سال/ 33 /شعزت از آن کیست ؟ / ره توشه راهیان نور .31
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