مصطفى صادقى ،متولد کاشان 8431
طلبه حوزه علميه قم ،ورودى  8431ـ مدرک سطح چهار 8438
دانشآموخته مرکز تخصصى تربيت محقق و نویسنده تاریخ  8431و مرکز تخصصى مهدویت 8411
کارشناسى ارشد دانشگاه امام صادق(ع) ـ رشته تاریخ تشيع 8413
دکتری تاریخ اهلالبيت(ع) جامعة المصطفى العالميه 8433
سوابق پژوهشى:
الف) کتابها به ترتيب سال انتشار
 .8فهرس المقاالت التاریخيه ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم  8411با مقدمه استاد رسول جعفریان
 .1پيامبر و یهود حجاز (تكميل پایاننامه دوره تربيت محقق ،پروژه پژوهشكده تاریخ و سيره)
چاپ بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسالمى)  - 8411چاپ سوم.8413 :
کسب رتبه تشویقى کنگره دین پژوهان کشور  .8411معرفى شده در کتاب ماه دین.
 .4تحليل تاریخى نشانههاى ظهور ،نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى  -چاپ اول بهار  ،8411چاپ سوم .8413
دارای  3لوح تقدیر از:
پژوهش برتر دینپژوهان دوره ششم سال  8414به امضای رئيسجمهوری وقت ،کتاب سال دانشجویى  ،8411کتاب
سال حوزه  ،8413کتاب سال والیت ،8413برگزیده جشنواره مسكویه 8413
 .3کاشان در مسير تشيع (بخشى از پایاننامه کارشناسى ارشد با عنوان تاریخ تشيع کاشان)
چاپ مؤسسه شيعه شناسى قم ،تابستان  8413ـ اثر شایسته تقدیر کتاب سال حوزه 8413
تأليف برتر دانشكده ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) ،سال تحصيلى 13ـ8411
 .1شرح غم حسين(ع) ترجمه تحقيقى بخش اصلى مقتل خوارزمى ـ انتشارات جمكران ـ 8411
 .3گزیده کتابشناسى تاریخ تشيع ،نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى( 8413 ،مشترک)
 .3دولتمردان شيعه در دستگاه خالفت عباسى ـ نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى ـ 8431
 .1تاریخ اماميه (گذری بر ده قرن تاریخ سياسى شيعيان دوازده امامى)؛ قم :نشر ادیان.8431 ،
 .3ارزیابى اخبار قضاوتهای اميرالمؤمنين على(ع) ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى.8431 ،
دارای  4لوح تقدیر از:
برگزیده کتاب فصل سال  ،8431شایسته تقدیر دوره  83کتاب سال حوزه قم  ،8434کتاب سال حوزه استان اصـفهان
8434
 .81تاریخنگاری ابنطاووس ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى.8433 ،
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 .88تصحيح و منبعشناسى کتاب الملهوف سيد ابنطاووس؛ قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى.8431 ،
برگزیده جشنوارۀ کتاب دعبل  8431ـ شایسته تقدیر دوره  41کتاب سال جمهوری اسالمى  8433ـ شایسته تحسـين
دوره  83کتاب سال حوزه 8433
 .81درآمدی بر مبانى کالمى تاریخنگاری اسالمى ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.8433 ،
همكاری در تأليف:
 .84ویرایش علمى کتاب آموزش عالى در گستره تاریخ و تمدن اسالمى؛
 .83نگاهى به تاریخ تفكر اماميه ،مهدی فرمانيان ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى.8433 ،
ب) مقاالت به ترتيب زمان انتشار
 .8برخوردهاى مسالمتآميز پيامبر با یهود ،مجله تاریخ اسالم ،ش  ،1سال .8433
 .1نقدى بر آمار جنگهاى امام على عليهالسالم ـ مجله تاریخ اسالم ،ش  ،3سال 8411؛
برگزیده مقاالت برتر انجمن تاریخ پژوهان سال 8414
 .4یهود در کتاب الصحيح ،مجموعه مقاالت نكوداشت عالمه جعفرمرتضى عاملى ،پژوهشگاه حوزه ودانشگاه.8411 ،
 .3دشوارى نامها در پژوهشهاى تاریخى؛ مجله پژوهش حوزه ،ش  ،84سال 8411؛
ارائه در همایش روشهاى تحقيق در تاریخ.
 .1تأملى در روایتهاى عالئم ظهور ،مجله انتظار ،ش  3و  ،81سال .8411
 .3الفتن ابنحماد قدیمىترین کتاب در مهدویت ،مجله آینه پژوهش ،ش ،13سال .8411
 .3خطبة البيان و خطبههاى منسوب به اميرمؤمنان عليهالسالم ـ مجله علوم حدیث ،ش  44سال .8414
 .1رأس الحسين(ع) و مقامهاى آن ـ چاپ شده در مجموعه مقاالت «نگاهى نو به جریان عاشورا» 8413؛
کسب رتبه از کنگره دین پژوهان.
 .3کتاب دانيال؛ مجله کتاب ماه دین ،ش  ، 31سال .8413
 .81از باشان تا کاشان؛ مجله کاشان شناخت دانشگاه کاشان ،ش ، 1سال .8413
 .88نقد و بررسي گزارش اعدام مردان بني قریظه بعد از جنگ خندق ،ترجمه مقاله وليـد عرفـات ،منتشـر شـده در مجلـه
الكترونيكى کتابخانه تخصصى تاریخ اسالم و ایران ،فروردین .8413
 .81سفيانى و مدعيان تاریخى ،مجله علمى ـ ترویجى مشكوة ،ش  ،38سال .8411
 .84رفتار پيامبر با پيروان دیگر ادیان ،مجله هفت آسمان ،ش  ،41سال .8411
 .83مالحم ابن منادى ،مجله مشرق موعود (مؤسسه آینده روشن) ،ش  ،1سال .8413
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 .81دیدگاه تاریخى راوندیان ـ مجله نامه تاریخ پژوهان ،ش  ،81سال .8413
 .83نقدی بر شيوههای ارجاع در نگارش ،مجله آینه پژوهش ،ش  ،813آذر ـ اسفند.8413
 .83تبارنامه مالک اشتر ،ارائه به همایش مالک اشتر (دانشگاه مالک اشتر) ،منتشره شده در مجموعه مقاالت همایش مالک
اشتر ،مؤسسه امام خمينى.8413 ،
 .81بيان بن سمعان و بيانيه ،ترجمه مقالهای از ویليام تاکر ،مجله طلوع ،ش  ،11بهار .8413
 .83زمانه فيض (اوضاع سياسي اجتماعي دوران فيض کاشاني) ارائه به کنگره بينالمللـي فـيض کاشـاني ،چـاپ شـده در
خبرنامه کنگره ،آبان .8413
 .11تدوین بخش کاشان از «اطلس شيعه» زیرنظر استاد جعفریان ،تهران :سازمان جغرافيایى نيروهای مسلح.8413 ،
 .18اصول حقوق جنگ در سيره نبوی ،فصلنامه حصون ،ش .8411 ،18
 .11ارزشهای اخالقى در نهضت حسينى ،مجموعه مقاالت کنگره حماسه حسينى ،نشر دارالعرفان قم8413 ،
 .14از ورود امام حسين(ع) به کربال تا روز عاشورا ،فصل اول از بخش چهارم کتاب تاریخ قيام و مقتل جامع سيدالشـهدا،
زیر نظر استاد پيشوایى ،قم مؤسسه امام خمينى.8413 ،
 .13دولتهای شيعه ،بررسى گرایشها ـ مجله تاریخ اسالم ،ش  38و  ،31بهار و تابستان .8413
 .11مقاالتى در فرهنگنامه مؤلفان اسالمى ،چاپ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى.8413 ،
 .13کتابشناسى ائمه اطهار ،مجله پژوهشى تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمى ،شماره 8و ،1سال .8431/8413
 .13تعداد  31مقاله در دانشنامه سيره نبوى (ج  8و  ،)1پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 8413 ،و .8438
 .11بازکاوی داستان رفع القلم ،مجله علمى ـ ترویجى معرفت ،ش  ،831بهمن ( 8431مشترک).
 .13نگاهى به حدیث کساء ،ارائه شده به جشنواره عالمه سيدمرتضى عسكری ( ،)8431انتشار چكيده مقاالت.
 .41نهم ربيع روز امامت و مهدویت؛ فصلنامه علمى پژوهشى مشرق موعود ،ش  11تابستان .8438
 .48بررسى تطبيقى سيره سياسى ـ اجتماعى امام عسكری(ع) با سایر امامان ،ارائه شده به کنگره ملى امام حسن عسكری،
دانشگاه امام صادق(ع) ،اردیبهشت  ،8438چاپ شده در مجموعه مقاالت کنگره.8431 ،
 .41تدوین بخشهایى از کتابنامه نرمافزار سيره معصومان (معرفى کتاب و مؤلف)
 .44دو مقاله با عناوین8 :ـ بررسى مقایسهای گزارشهای سيره نبوی با قرآن 1ـ مناسـبات پيـامبر و یهـود ،در مجموعـه
مقاالت حيات ،حكمت و حكومت پيامبر اعظم؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى8431 ،
 .43ازدواج دختران امام کاظم(ع) ،ارائه به همایش سيره و زمانه امام کاظم(ع) ،چاپ شده در مجموعـه مقـاالت همـایش،
انجمن تاریخپژوهان.8431 ،
 .41بررسى مستندات نظریه شهادتطلبى امام حسين(ع) در لهوف ،مجله تاریخ فرهنگ و تمدن اسـالمى (علمـى پژوهشـى)،
ش  ،81پایيز .8431
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 .43مقالهای در دانشنامه امام مهدی(ع) ،زیر نظر آیت ه لال ریشهری ،نشر دارالحدیث.8434 ،
 .43بررسى منابع روایات قضاء اميرالمؤمنين(ع) ،حدیثپژوهى دانشگاه کاشان (علمى پژوهشى) ،ش  ،81سال .8434
 .41منبعشناسى مطالعات تاریخى ،نشریه علمى فرهنگى رهنامه پژوهش (معاونـت پـژوهش حـوزه) ،ش  11/83بهـار و
تابستان .8433
 .43شيوههای تشخيص امام در عصر حضور ،مجله پژوهشنامه اماميه (علمى پژوهشى) ،ش  ،1پائيز و زمستان .8433
 .31رویكردها و مبانى تقسيم دورهای زندگانى ائمه؛ مشترک با آقای صفری ،دوفصلنامه سـيرهپژوهى اهلبيـت(ع)؛ ش،8
پائيز و زمستان .8433
 .38گزارشى از دستنویسهای کتاب لهوف ابنطاووس ،صحيفه اهلبيت(ع) ،ش  ،1زمستان .33
 .31مدخل امام حسين(ع) در دانشنامه سيره نبوی (ج  ،)4پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.8433 ،
 .34بررسى دیدگاه شيخ مفيد درباره شهادت امام جواد(ع) ،مجله تاریخ اسالم (علمى پژوهشى) ،ش  ،31بهار 8431
این مقاله در مجموعه مقاالت همایش امام جواد(ع) نيز چاپ شده است.
 .33نقش پيشگویىها در شكلگيری نحلههای فكری و جنبشهای اجتماعى؛ مشـرق موعـود (علمـى پژوهشـى) ،ش ،41
تابستان .8431
 .31چهار مقاله در دانشنامه حج و حرمين شریفين (جلد اول و پنجم) ،قم ،نشر مشعر( .8431 ،رؤیت شده در سال )33
 .33سيره اطالعاتى و ضد اطالعاتى ائمه معصومين(ع) ،فصلنامه سياسـت متعاليـه (علمـى پژوهشـى) ،سـال چهـارم ش،84
تابستان.8431
 .33از غدیر تا رحبه ،چاپ شده در مجموعه مقاالت کنگره نكوداشت آیت ه لال مظاهری با عنوان مرزبان اخالق ،به کوشش
محمد اسفندیاری ،چاپ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى.8433 ،
 .31نگاهى به کتاب احتجاج ،دو فصلنامه علمى ترویجى سخن تاریخ ،سال دهم ،ش  ،13پـایيز و زمسـتان ( 8431چـاپ
شده در اسفند .)8433
 .33نقش شيعيان در تدوین کتابشناسىهای تاریخى ،ارائه شده به کنگرۀ نقش شـيعه در گسـترش علـوم ،چـاپ شـده در
مجموعه مقاالت کنگره ،اردیبهشت .8433
 .11راز جاودانگى قيام عاشورا در مقایسه با دیگر قيامها( ،مشترک) ،معارف حسينى ،ش  ،84بهار .8431
 .18تجهيزات جنگى امام حسين(ع) و یارانش در واقعه عاشورا ،فصلنامه علمى پژوهشى تاریخ اسالم و ایـران (دانشـگاه
الزهراء) ،ش ،38بهار .8431
 .11بررسى منابع شيخ مفيد در باب دوازدهم ارشاد( ،مشترک) ،فصلنامه علمى پژوهشـى مشـرق موعـود ،ش  ،18پـایيز
.8431
 .14بازخوانى روایات فرجام ابنملجم ،پژوهشهای علوم تاریخى (دانشگاه تهران) ،ش  ،18بهار .8433
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 .13رویكرد عالمانه به مهدویت در بيان رهبر معظم انقالب اسالمى ،انتظار موعود ،ش  ،33پایيز ( 8431منتشر شده در تير
ماه )33

مشترک اسم دوم
ـ گرایش مدنيان به امام على(ع) با بهرهگيری از راویان مدنى؛ مهدی نورمحمدی و مصطفى صـادقى ،فصـلنامه علمـى
ترویجى شيعه پژوهى (دانشگاه ادیان) ،سال اول ،شماره سوم ،تابستان .8433
ـ بررسى و نقد تطبيقى گزارشهـای عاشـورایى منـابع زیدیـه ،ابـراهيم گـودرزی ،مصـطفى صـادقى ،موسـوینژاد،
پژوهشنامه مذاهب اسالمى (دو فصلنامه علمى پژوهشى دانشگاه ادیان) ،ش  ،81پایيز و زمستان .8431

ج) چاپ نشده:
 .11مقاالتى در دانشنامه پيامبر اعظم(ع) :پژوهشكده باقرالعلوم سازمان تبليغات؛
 .13دو مقاله در دانشنامه جهان اسالم
 .13مقاله مهدویت برای دانشگاه ادیان و سمت
د) سوابق اجرایى
مدیریت گروه پژوهشى تاریخ تشيع پژوهشكده تاریخ و سيره اهلالبيت ( 8413ـ )8438
مدیر گروه سيره اهلبيت پژوهشكده تاریخ ( 8434تا )8433
مدیریت گروه تاریخ و جغرافيای دانشنامه پيامبر اعظم(ص) ،پژوهشكده باقرالعلوم ( 8413ـ )8411
سوابق آموزشى:
الف) تدریس در:
 .8مؤسسه آموزش عالى حوزوی امام رضا(ع) :دروس مختلف تاریخ و سيره
 .1دانشگاه کاشان8 :ـ تاریخ صدر اسالم 1ـ تاریخ امامت
 .4دانشگاه ادیان و مذاهب8 :ـ تاریخ اماميه 8ـ تاریخ تشيع در ایران
 .3جامعة المصطفى العالميه8 :ـ تاریخ تشيع1 ،ـ سيره ائمه4 ،ـ سيره نبوی
 .1جامعة الزهراء8 :ـ سيره نبوی1 ،ـ سيره علوی
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 .3مؤسسه معصوميه
 .3مرکز تخصصى مهدویت
ب) راهنمایى ،مشاوره و داوری پایاننامههای سطح سه حوزه و کارشناسى ارشد و دکتری دانشگاه
 81مورد دفاع شده
 3مورد در حال تدوین
 83مورد داوری
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