«دوســاالن ـهی کتاب عــاشــورا» جــایــزهای غیردولتی اســت که در قالب
رویدادی فرهنگی هر دو سال یکبار برگزار میشود .اهداف این جایزه
عبارتند از:
1.شناسایی کتابهای برتر معاصر در حوزهی عاشورا و معرفی آنها به
افکار عمومی؛
2.شناسایی ،تشویق و حمایت از پدیدآورندگان کتابهای عاشورایی؛
3.کمک به ارتقای کیفی و غنای علمی کتابهای عاشورایی؛
4.تقویت روحیه و انگیزهی تحقیق و پژوهش در حوزهی عاشورا؛
5.گسترش فرهنگ نگارش و تولید کتاب با معیارها و استانداردهای
علمی در حوزهی عاشورا؛
6.شناسایی نیازها ،کاستیها و خألها در حوزهی کتاب عاشورا.
کتابهایی در این جایزه مورد ارزیابی قرار میگیرند که در موضوعات:
•امامحسین(ع) ،خانواده و یاران آن حضرت؛
•تاریخ و تحلیل واقعهی عاشورا؛

•ادبیات و هنر عاشورایی؛
•فرهنگ و آیینهای عزاداری؛
توسط نویسندگان ،پژوهشگران و محققان ،فضال و علمای حوزوی و دانشگاهی داخل و خارج کشور ،در قالب
«کتاب» نگارش یافته و در بازهی دوساله با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در ایران منتشر شده
باشند .از نظر زبان نگارش کتاب ،محدودیتی وجود ندارد.
گروههای داوری دوساالنهی کتاب عاشورا عبارتند از:
1.گروه ادبیات؛
2.گروه فرهنگ و تاریخ؛
3.گروه هنر؛
4.گروه کودک و نوجوان
5.گروه ترجمه.
در این جایزه ،آثار در  19رشته مورد ارزیابی قرار میگیرند که عبارتند از:
1.مقتل
2.تصحیح

3.پژوهش تاریخی
4.پژوهش فرهنگی
5.پژوهش اجتماعی
6.شعر
7.شعر هیئت
8.ادبیات نمایشی
9.ادبیات داستانی
 10.ناداستان
11.پژوهش ادبی
12.کتاب عکس
13.کتاب خوشنویسی
14.کتاب تجسمی
15.پژوهش هنری
16.شعر کودک و نوجوان

17.داستان کودک و نوجوان
18.ترجمه به فارسی
 19.ترجمه از فارسی.
در هر دوره ،بنابه نظر شورای سیاستگذاری از یک تا سه نفر از چهرههای
برتر در حــوزهی تولید و نشر کتاب عاشورا در بخش جانبی قدردانی
میشود .معیار انتخاب این چهرههای برتر ،جایگاه علمی ،تمحض
موضوعی ،اثــرگــذاری و اهتمام مستمر به امــر تولید و نشر کتابهای
عاشورایی است.
دورهی نخست دوســاالن ـهی کتاب عــاشــورادر ســال  1400و بــا هدف
ارزیابی مجموعه کتابهای عاشورایی منتشرشده در سالهای  1398و
ً
 1399برگزار شد .در رصد این آثار ،جمعا  195عنوان کتاب در رشتههای
مختلف شناسایی و گــردآوری شد .در سه رشتهی ترجمه از فارسی،
کتاب خوشنویسی و کتاب تجسمی هیچ اثر منتشرشدهای در بازهی
مذکور شناسایی نشد .مجموعهی این آثار در گروههای پنجگانه توسط

ً
هیئت داوران مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا  23اثر به مرحلهی نهایی
راه یافته و بهعنوان نامزد معرفی شدند( .الزم به ذکر است که آثار خود
هیئت داوران ،از گردونهی داوری حذف شده بودند ).در جمعبندی
نهایی از بین نامزدها 13 ،اثر حائز عنوان برگزیده و  3اثر نیز شایستهی
تقدیر شناخته شدند .هیئت داوران در رشتههای مقتل ،پژوهش ادبی،
کتاب عکس ،شعر کودک و نوجوان و داستان کودک و نوجوان هیچ
اثری را شایستهی انتخاب ندانستند.
همچنین در بخش جنبی این دوره ،از سه چهرهی شاخص حوزهی
فرهنگ مکتوب عاشورا تجلیل شد:
•مرحوم حجتاالسالم مهدی پیشوایی (محقق تاریخ اسالم و عاشورا و
سرپرست نویسندگان «مقتل جامع سیدالشهدا»)
•مرحوم دکتر رحیم نیکبخت (پژوهشگر تاریخ و ادبیات عاشورایی و دبیر
مجموعه کتابهای میراث نوحه و مرثیه به زبانهای فارسی و ترکی)
•دکتر حسین متقی (مؤسس کتابخانهی تخصصی امامحسین)

جدول  : 1فهرست نامزدهای نخستین دورهی دوساال نهی «کتاب عاشورا»
ردیف

گروه

2

و تاریخ

1

3

فرهنگ

رشته

مقتل

تصحیح

5

پژوهش فرهنگی

7

پژوهش تاریخی

8

13

عبدالحسین شوشتری /

ماتمکده

بیدلقزوینی  /بهکوشش

مرندیز

حقیقت عاشورا

محمد اسفندیاری

نی

امام حسین و روش رواداری

تبیین جایگاه کوفیان در

نهضت عاشورا و تأثیرات

پژوهش اجتماعی

تصحیح محمدجاسم الماجدی للطباعة و النشر
مصطفی لعلشاطری

عبداهّللاحمد یوسف /

ترجمهی مرتضی رحیمینژاد

طعنهی رقیب یا خطای تاریخ ابراهیم صالحی حاجیآبادی

اسالم علوی ،اسالم اموی

10

12

ا کسیرالسعادة فی اسرار

دلیل ما

مؤسسه الصادق

فرآیند نهضت امام حسین(ع)

9

11

رسائل الشعائر الحسینیه

محمد الحسون

هیچ اثری شایستهی انتخاب دانسته نشد.

الشهادة

4

6

عنوان کتاب

پدیدآور

ناشر

حسین قاضیخانی
صابر ادا ک

اعظم فوالدیپناه و مهشید

نگاه معاصر
نگاه معاصر

پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی
کویر

مرکز اسناد انقالب

سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

کبیری

مجالس مذهبی در ایران

محسنحسام مظاهری

آرما

گذری بر سیر تکوین و تحول

محسن محرابی

اندیشه و فرهنگ

آن بر جامعهی ایرانی
معاصر

عزادار یها و تعز یهخوانیها در
ایران عصر قاجار

محرم در جمهوری آذربایجان

محمد قاضیدهی

اسالمی

جاویدان

سفیر اردهال

ردیف
14

15

گروه

ادبیات

16

رشته
شعر

شعر هیئت

17

عنوان کتاب

منظومهی آینهداران آفتاب

اعظم حسینی

کلیات دیوان محمدامین

تحقیق :محمد سالکرحیمی

سفیر اردهال

محمد شاهمیرانیرستمآبادی

سفیر اردهال

قدسیه پائینی

اسم

اماننامه

خیابانی (دلسوز تبر یزی)
بیاض صدر المداحین

18

ادبیات داستانی

سنگ

20

ادبیات نمایشی

مجلسنامهی غم :تاریخ

19

21

22

23

ناداستان

هنر

24

25

پژوهش ادبی

تعز یه در استان همدان

و زینب سالکرحیمی

 /تصحیح رحیم نیکبخت
نفیسه مرشدزاده

اسماعیل مجللی

کتاب عکس

هیچ اثری شایستهی انتخاب دانسته نشد.

کتاب تجسمی
پژوهش هنری

27

کودک و

29

ترجمه

ترجمه به فارسی

نوجوان داستان کودک و نوجوان

30
ترجمه از فارسی

نوید شیراز
قو

اطراف

طالیی

هیچ اثری شایستهی انتخاب دانسته نشد.

کتاب خوشنویسی

شعر کودک و نوجوان

31

زان تشنگان

سیدا کبر میرجعفری

هیچ اثری شناسایی نشد.

26

28

پدیدآور

ناشر

هیچ اثری شناسایی نشد.

سنگ و سینه :پژوهشی در

مجتبی صفایی

درام اسالمی :تئاتر نظر یه

جمشید ملکپور  /ترجمهی

موسیقی آیینی استهبان
و اجرا

فرزام حقیقی

سوره مهر
بیدگل

هیچ اثری شایستهی انتخاب دانسته نشد.

هیچ اثری شایستهی انتخاب دانسته نشد.

سفر خروج

عبدالرحمان شرقاوی /

اسب کربال :زیست مذهبی

دیوید پینالت  /ترجمهی طاها

مسلمانان در هند

ترجمهی غالمرضا امامی
ربانی

هیچ اثری شناسایی نشد.

امیرکبیر
آرما

جدول : 2نتایج نهایی نخستین دورهی دوساال نهی «کتاب عاشورا»

ردیف

گروه

2

و تاریخ

1

3

فرهنگ

4

مقتل

تصحیح

پژوهش فرهنگی

5

پژوهش تاریخی

6

رسائل الشعائر الحسینیه

محمد الحسون

الشهادة

تصحیح محمدجاسم الماجدی

هیچ اثری شایستهی انتخاب دانسته نشد.

ا کسیرالسعادة فی اسرار

پژوهش اجتماعی

8

حقیقت عاشورا

تبیین جایگاه کوفیان در

حسین قاضیخانی

ی حاجیآبادی
طعنهی رقیب یا خطای تاریخ ابراهیم صالح 

اسالم علوی ،اسالم اموی
مجالس مذهبی در ایران
معاصر


صابر ادا ک

محسنحسام مظاهری

برگز یده

شایستهی تقدیر
برگز یده

برگز یده
برگز یده

شایستهی تقدیر
برگز یده

شعر

منظومهی آینهداران آفتاب

اعظم حسینی

11

شعر هیئت

کلیات دیوان محمدامین

تحقیق :محمد سالکرحیمی

شایستهی تقدیر

12

ادبیات داستانی

سنگ

قدسیه پائینی

برگز یده

ادبیات نمایشی

مجلسنامهی غم :تاریخ

10

ادبیات

عبدالحسین شوشتری /
محمد اسفندیاری

فرآیند نهضت امام حسین(ع)

7

9

رشته

عنوان کتاب

پدیدآور

رتبه

13

ناداستان

15

پژوهش ادبی

14

اماننامه

سیدا کبر میرجعفری

خیابانی (دلسوز تبر یزی)

و زینب سالکرحیمی

زان تشنگان

نفیسه مرشدزاده

تعز یه در استان همدان

اسماعیل مجللی

هیچ اثری شایستهی انتخاب دانسته نشد.

برگز یده

شایستهی تقدیر

برگز یده

برگز یده

ردیف
16

17

گروه
هنر

18

21

22

کتاب خوشنویسی
کتاب تجسمی
کتاب عکس

19
20

رشته

پژوهش هنری
کودک و

شعر کودک و نوجوان

ترجمه

ترجمه به فارسی

نوجوان داستان کودک و نوجوان

23
24

عنوان کتاب

ترجمه از فارسی

پدیدآور

هیچ اثری شناسایی نشد.

رتبه

هیچ اثری شناسایی نشد.

هیچ اثری شایستهی انتخاب دانسته نشد.

سنگ و سینه :پژوهشی در
موسیقی آیینی استهبان

مجتبی صفایی

شایستهی تقدیر

هیچ اثری شایستهی انتخاب دانسته نشد.

هیچ اثری شایستهی انتخاب دانسته نشد.

سفر خروج

عبدالرحمان شرقاوی /

اسب کربال :زیست مذهبی

دیوید پینالت  /ترجمهی طاها

مسلمانان در هند

ترجمهی غالمرضا امامی
ربانی

هیچ اثری شناسایی نشد.

برگز یده
برگز یده

معرفیهیئ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــــــــــــــ
محمدرضا سنگری

متولد  - 1333دزفول
دکترای زبان و ادبیات فارسی
عضو هیئت علمی «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی اسالمی»
عاشوراپژوه ،نویسنده و پژوهشگر تاریخ و ادبیات اسالم و تشیع

عبدالحسین طالعی
متولد  - 1340دزفول
دکترای علوم قرآن و حدیث
عضو هیئت علمی «دانشگاه قم»
نسخهشناس ،نویسنده و پژوهشگر علوم دینی

اسماعیل امینی
متولد  - 1342تهران
دکترای زبان و ادبیات فارسی
شاعر ،طنزپرداز ،پژوهشگر و مدرس ادبیات

مهدی امین فروغی
متولد  - 1348تهران
کارشناس ارشد موسیقی
نویسنده و پژوهشگر ادبیات و موسیقی مذهبی

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتداوران
جبار رحمانی
متولد  - 1359تاکستان
دکترای انسانشناسی فرهنگی
عضو هیئت علمی «مؤسسهی مطالعات فرهنگی و اجتماعی»
نویسنده و پژوهشگر مطالعات اجتماعی دین

سعید طاووسی مسرور
متولد  - 1362تهران
دکترای تاریخ اسالم
عضو هیئت علمی «دانشگاه عالمه طباطبایی»
نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسالم و تشیع

مسلم نادعلیزاده
متولد  - 1364دامغان
دکترای زبان و ادبیات فارسی
عضو هیئت علمی «دانشگاه اهل بیت»
نویسنده و پژوهشگر ادبیات دینی و تعزیهخوانی

مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــ
1

اثر برگزیده در رشتهی تصحیح

رسائل الشعائر الحسینیه
محمد الحسون
انتشارات دلیل ما

محمد الحسون
متولد  - 1338نجف
تحصیل در حوزهی علمیهی قم
مبلغ ،نویسنده و محقق دینی

آثار:

•حياة ّ
المحقق الكركي وآثاره
• ّالعالمة البالغي رجل العلم و الجهاد
•رسائل الشعائر الحسينية
•أعالم النساء المؤمنات
•تحقيق كتاب البيان للشهيد األول
•تحقيق الرحلة المدرسية ّ
للعالمة البالغي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفیآثارمنتخب
2

اثر شایستهی تقدیر در رشتهی تصحیح

ا کسیرالسعادة فی اسرار الشهادة
عبدالحسین شوشتری  -تحقیق محمدجاسم الماجدی
مؤسسه الصادق للطباعة و النشر

محمد جاسم الماجدي
متولد ١٩٧٢م  -بغداد
متوفی 2021م  -نجف
تحصیل و تدریس در حوزهی علمیهی نجف
نویسنده ،مصحح و محقق دینی

آثار:
•كتاب علم االمام
•فيض الفوائد في نسب المواجد
•كشف النقاب عن جعفر الكذاب
•الخمس
•شرح متن االجرومية
•إختبار معرفة الرجال
•ا كسير السعادات في اسرار الشهادات
•دفاع عن القران الکریم

3
اثر برگزیده در رشتهی پژوهش فرهنگی

حقیقت عاشورا
محمد اسفندیاری
نشر نی

محمد اسفندیاری
متولد  - ۱۳۳۸تهران
اسالمپژوه ،تاریخنگار ،کتابشناس و سرپرست دانشنامهی امامت

گزیدهی آثار:
•عاشوراشناسی
•حقیقت عاشورا
•کتابپژوهی
•کتابشناسی تاریخی امام حسین (ع)
•کتابشناسی توصیفی علی شریعتی
•آسیبشناسی دینی
•همهی ما برادریم
•پیک آفتاب
•شعلهی بیقرار
•حقیقت و مدارا
•راه خورشیدی

4
اثر برگزیده در رشتهی پژوهش تاریخی

طعنهی رقیب یا خطای تاریخ
ابراهیم صالحی حاجیآبادی
نشر نگاه معاصر

ابراهیم صالحی حاجیآبادی
متولد  - 1356نجفآباد
طلبهی سطح چهار حوزه علمیه قم
دانشجوی دکتری رشتهی تاریخ اسالم
نویسنده و محقق تاریخ اسالم

گزیدهی آثار:
•شهدای نینوا
•طعنهی رقیب یا خطای تاریخ :بازکاوی هویت مشهورین به شهادت
در نینوا
•پژوهشی در جمع میان علم و امتحان الهی در قرآن کریم
•تحلیل و بررسی برخی از منابع عاشورا
•اصول و قواعد پژوهش در تاریخ (مطالعهی موردی حادثه کربال)
•فلسفهی مجازاتهای قرآنی

5
اثر برگزیده در رشتهی پژوهش تاریخی

تبیین جایگاه کوفیان در فرآیند نهضت امام حسین(ع)
حسین قاضیخانی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

حسین قاضیخانی
دکترای تاریخ تشیع و سطح دو حوزه علمیه
مــدرس دانـشــگــاه و عضو هیئت علمی «پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی»
نویسنده و محقق تاریخ اسالم و تشیع

آثار:
•رسول خدا(ص) و مدیریت تنشهای مدینه
•تبیین تاریخی جایگاه کوفیان در فرآیند نهضت امام حسین(ع)
•امام زمان(عج)
•چگونگی مواجههی معصومین با اختالفات خانوادگی زوجین

6
اثر شایستهی تقدیر در رشتهی پژوهش تاریخی

اسالم علوی ،اسالم اموی
صابر اداک
انتشارات کویر

صابر ادا ک
متولد 1349
دکترای رشتهی االهیات (گرایش تاریخ و تمدن ملل اسالمی)
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسالم

آثار:
•رحمت نبوی ،خشونت جاهلی
•اخالق زمامداری
•اسالم علوی ،اسالم اموی

7
اثر برگزیده در رشتهی پژوهش اجتماعی

مجالس مذهبی در ایران معاصر
محسنحسام مظاهری
نشر آرما

محسنحسام مظاهری
متولد  - 1361اصفهان
دانشآموختهی جامعهشناسی
نویسنده و پژوهشگر مطالعات اجتماعی دین ،تشیع و آیینهای شیعی

گزیدهی آثار:
•رســانـهی شیعه؛ جامعهشناسی آیینهای ســوگــواری و هیئتهای
مذهبی در ایران
•تراژدی جهان اسالم
•مجالس مذهبی در ایران معاصر
•پیادهروی اربعین :تأمالت جامعهشناختی
•ساکن خیابان ایــران :مسایل و چالشهای دیــنــداری در جمهوری
اسالمی
•شخم در مزرعه :نقدهایی بر روایت رسمی از جنگ
•خطر سقوط بهمن :سه مقاله دربارهی خاطرات جنگ

8
اثر شایستهی تقدیر در رشتهی پژوهش هنری

سنگ و سینه
مجتبی صفایی
انتشارات سوره مهر

مجتبی صفایی
متولد  - 1359استهبان
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
نوازنده ،نویسنده و پژوهشگر موسیقی

آثار:
•سنگ و سینه

9
اثر برگزیده در رشتهی شعر

منظومهی آینهداران آفتاب
اعظم حسینی
انتشارات نوید شیراز

سیده اعظم حسینی
متولد  - 13۵۹سریزجان (از توابع کازرون)
دانشآموختهی دکترای ادبیات عرفانی فارسی
شاعر و نویسنده

آثار:
•منظومهی آینهداران آفتاب

10
اثر شایستهی تقدیر در رشتهی شعر

اماننامه
سیداکبر میرجعفری
نشر قو

سیدا کبر میرجعفری
متولد 1348
شاعر ،نویسنده و منتقد ادبی

گزیدهی آثار:
•چند مجلس از دههی اول
•اماننامه
•پایان رنگهای جهان
•تبار بیانتها
•چارپاره
س زمان
ی از جن 
•حرف 
ح گمشده
•ضری 
•ریحانهایی که مادرم دوست داشت
•ریختن نور روی شاخههای پایین

11
اثر شایستهی تقدیر در رشتهی شعر هیئت

کلیات دیوان محمدامین خیابانی (دلسوز تبریزی)
تحقیق محمد سالکرحیمی و زینب سالکرحیمی
انتشارات سفیر اردهال

محمد سالک رحیمی
متولد  - 1336تبریز
کارشناس رشتهی االهیات
گردآورنده و مصحح اشعار و مراثی مذهبی

زینب سالک رحیمی
متولد  - ۱۳۶۴تبریز
کارشناس ارشد معماری

12
اثر برگزیده در رشتهی ادبیات داستانی

سنگ
قدسیه پائینی
نشر اسم

قدسیه پائینی
متولد 1362
طلبه سطح « 2جامعه الزهرا» و دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش
هنر
پژوهشگر ادبیات و سینما
داستاننویس و خاطرهنگار

آثار:
•آمبوالنس پنجضلعی
•افرا
•سنگ
•چند فریم پراکنده

13
اثر برگزیده در رشتهی ادبیات نمایشی

مجلسنامهی غم
اسماعیل مجللی
نشر طالیی

اسماعیل مجللی
متولد  - 1357اراک
کارشناس ارشد ادبیات نمایشی
تعزیهخوان ،محقق و پژوهشگر تعزیه در ایران

آثار:
•شبیهنامه
•مجلسنامهی غم

14
اثر برگزیده در رشتهی ناداستان

زان تشنگان
دبیر مجموعه نفیسه مرشدزاده
نشر اطراف

نفیسه مرشدزاده
متولد  - 1350تهران
داستاننویس و روزنامهنگار

آثار:
•قفسم را میگذارم در بهشت
•کآشوب
•رستخیز
•زانتشنگان
•رهیده

15
اثر برگزیده در رشتهی ترجمه

ِسفر خروج

عبدالرحمان شرقاوی  -ترجمهی غالمرضا امامی
انتشارات امیرکبیر

غالمرضا امامی
متولد  - ۱۳۲۵اراک
نویسنده ،مترجم ،پژوهشگر و ویراستار

گزیدهی آثار:
•آتش باش تا برافروزی
•آنها زندهاند
•آی ابراهیم
•ارزش تبلیغ
•جز زیبایی ندیدم
•حقیقت بلندتر از آسمان
•فرزند زمان خویشتن باش
•ترجمهی سفر خروج (اثر عبدالرحمن شرقاوی)
•ترجمهی ایران (اثر ایتالو کالوینو)
•ترجمهی فاشیسم ابدی (اثر اومبرتو اکو)
•ترجمهی خرگوش باهوش (اثر عبدالتواب یوسف)

16
اثر برگزیده در رشتهی ترجمه

اسب کربال
دیوید پینالت  -ترجمهی طاها ربانی
نشر آرما

طاها ربانی
متولد 1364
دانشآموختهی رشتهی مطالعات هند
مترجم

آثار:
•ترجمهی مجموعهی هفتجلدی دایرةالمعارف نوجوان
•ترجمهی سه جلد از مجموعهی پنجاهجلدی دانشنامهی کودکان
•ترجمهی اسب کربال

تجلیلازخ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــــــــــ ــــ
فرهنگمکت ـ ـ ــــــــــــــــــــ
بخش جانبی

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادمان
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبعاشورا

مهدی پیشوایی

تولد - ۱۳۲۱ :مشکینشهر
وفات - ۱۴۰۰ :قم
محقق و نویسندهی تاریخ اسالم و تشیع

گزیدهی سوابق فرهنگی:
همکاری و فعالیت در «دار التبلیغ اسالمی»
عضو هیئت تحریریه و مدیر «مؤسسه در راه حق»
مدیر گروه تاریخ اسالم «مؤسسه امام خمینی»
عضو هیئت مؤسس «مؤسسه امام صادق(ع)»
تدریس در حوزه و دانشگاههایی چون «جامعة المصطفی العالمیة»« ،دانشگاه امام صادق(ع)»« ،دانشگاه قم» و...
نگارش مقاالت متعدد در نشریهی «درسهایی از مکتب اسالم»
سردبیر ماهنامهی «تاریخ در آینه پژوهش»
نگارش مقاالت متعدد در نشریاتی چون «میقات (حج)»« ،پیام حوزه»« ،افق حوزه» و...

گزیدهی آثار:
تاریخ اسالم (از جاهلیت تا رحلت پیامبر اسالم)
قهرمانان راستین
سیرهی پیشوایان
امامحسن(ع) :پرچمدار صلح و آزادی
تاریخ قیام و مقتل جامع سید الشهدا
ترجمهی کتاب ارزیابی انقالب امام حسین(ع) (اثر محمدمهدی شمسالدین)
شام سرزمین خاطرهها
پیشوای آزاده (زندگانی سیاسی و اجتماعی امام هفتم)
شخصیتهای اسالمی شیعه
شناخت شیعه (رد وهابیت)

رحیم نیکبخت

تولد - ۱۳۵۰ :روستای میرکوه از توابع سراب آذربایجان شرقی
وفات - 1400 :تهران
تاریخنگار ،نویسنده و پژوهشگر تاریخ ایران معاصر ،انقالب اسالمی و آذربایجان ،مصحح دیوانهای اشعار
مذهبی و مجموعههای نوحه و مراثی (فارسی و ترکی)

گزیدهی سوابق فرهنگی:
مدیر بخش تدوین اسناد و تاریخ شفاهی مرکز اسناد انقالب اسالمی
مدیر بخش تحقیقات تاریخ مجلس
دبیری علمی همایشهای متعدد در حوزهی تاریخ انقالب اسالمی

گزیدهی آثار:
تصحیح بیاض صدرالمداحین (اثر محمد شاهمیرانیرستمآبادی)
غمنامهی غمناک حسینی :بر اساس دستنوشتههای مرحوم محمدتقی فرهادیتبریزی
گزیده مدایح و مراثی حضرت زهرا
مدایح و مراثی مشکوه تبریزی
منتخبی از نوحههای راه شام
در یتیم :زندگینامه و آثار شاعر اهل بیت موالنا حسین خیابانی(یتیمتبریزی)
حسینیم وای حسینیم :گزیده مدایح و مراثی ساالر شهیدان امام حسین (ع)
جستارهایی در میراث اسالمی (دفتر ششم :مرثیهپژوهی)
تصحیح دیوان مدایح و مراثی میرفتاح (اشراق) مراغهای
زندگانی و مبارزات شهید قاضی طباطبایی
خاطرات حجتاالسالم حسینی همدانی
زندگانی و مبارزات آیتاهلل مروج
زندگانی و مبارزات شهید دکتر مفتح
مبارزات آیتاهلل سید یونس اردبیلی به روایت اسناد و خاطرات

حسین متقی

تولد - ۱۳۴۸ :زنجان
نسخهشناس ،مصحح ،پژوهشگر و مؤسس «کتابخانهی تخصصی امامحسین(ع)»

گزیدهی سوابق فرهنگی:
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریهی «بساتین»
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریهی «صحیفه اهل بیت»

گزیدهی آثار:
نسخه های خطی اسالمی در روسیه
معجم االثار المخطوطة حول اإلمام علی بن ابی طالب علیه السالم
راهنمای نسخه های خطی
کتابشناسی فهارس دستنویسهای اسالمی کتابخانههای ایــران و جهان در کتابخانه بــزرگ حضرت
آیتاهللالعظمی مرعشینجفی
فهرست کتابهای چاپ سنگی کتابخانه میرجالل الدین محدث ارموی
کلینینامه
ترجمهی سه گفتار شیعی از دائرة المعارف اسالم ترکی دیانت آنکارا

