
  

نام و نام خانوادگي : حجت هللا جودكي 
 1335متولد : 

 1369آخرين مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد تاريخ از دانشگاه تهران 
دانشجوي دوره دكتراي تاريخ  

آثار و تاليفات: 
الف : 
تاريخ بنو رستم/ ترجمه كتاب اخبار ائمة الرستميين از ابن صغير/  -

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
تاريخ فاطميان/ ترجمه كتاب اخبار ملوك بني عبيد و سيرتهم از ابن  -

 صنهاجي/ انتشارات امير كبير 
تاريخ ادريسيان/ ترجمه كتاب االدارسة نوشته دكتر محمود  -

 اسماعيل/ انتشارات مركز بازشناسي اسالم و ايران
دولت امويان/ ترجمه كتاب الدولة االموية از طقوش/ پژوهشگاه  -

 حوزه و دانشگاه
دولت عباسيان/ ترجمه كتاب الدولة العباسية از طقوش/ پژوهشگاه  -

 حوزه و دانشگاه
 دولت سلجوقيان كار تاليفي مشترك/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -
تاريخ سياسي اجتماعي مماليك از دكتر قاسم عبده قاسم (زير  -

 چاپ) 
قيام جاويد/ تصحيح و ترجمه مقتل الحسين ابي مختف/ انتشارات  -

 تبيان 
 پيشينه عاشورا/ ترجمه كتاب ما قبل عاشورا / انتشارات تبيان -
نقش يهود و نيروهاي بين المللي در سرنگوني سلطان عبد الحميط  -

دوم، نوشته حسان حّالق، انتشارات تاريخ معاصر ايران (ترجمه 
 مشترك)

اسالم و غرب ترجمه كتاب بين الغربنه و االسلمه نوشته فضيل ابو  -
 نصر/ انتشارات دفتر مطالعات وزارت امور خارجه

تاريخ اغالبه نوشته دكتر محمد زينهم، بخش نخست اين كتاب  -
 توسط مجله تاريخ اسالم در قم منتشر شده است.

خاطرات سلطان عبد الحميد دوم/ ترجمه از تركي (كار مشترك)/  -
 نشر قبله

جنبش زنان آناتولي ترجمه كتاب فاطمه باجي و باجيان روم از تركي  -
 (كار مشترك)/ انتشارات نگاه

سياست اتحاد اسالم سلطان عبد الحميد دوم، ترجمه از تركي (كار  -
 مشترك)/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 

 مال نصرالدين، ترجمه از تركي (كار مشترك)  -
اسالم و غرب/ ترجمه كتاب دكتر محمود حمدي زقزوق/ پژوهشگاه  -

 علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
نقد تاريخ پژوهي اسالمي/ نوشته دكتر محمود اسماعيل/  -

 پژوهشكده تاريخ اسالم
 اندیشه اسالمی معاصر/ ترجمه از عربی (کار مشترک ) -



  

 نخستين مقتل/ تحقيق، تاليف و ترجمه/ انتشارات معناگرا -
مقتل الحسين ابو مخنف/ تحقيق، تاليف و ترجمه/ انتشارات  -

 الفهرست
 سلفيها. ترجمه از عربي/ الهدي -
سلفيها بعد از مبارك/ ترجمه از عربي (کار مشترک)، الهدي زير  -

 چاپ
 سهم شيعه در فرایند تمدن اسالمي/ ترجمه از عربي، زير چاپ -
 اسالم اصالح گرايان/ ترجمه از عربي، انتشارات توت، زير چاپ -
ميراث اسالمي و مسائل معاصر/ ترجمه از عربي (کار مشترک)،  -

 زير چاپ
  جلد، تاليف، زير چاپ3انديشيه و عمل بر مدار قرآن/  -
 جلد، پژوهش و تاليف، 2فرهنگ اصطالحات جغرافياي تاريخي/  -

 پژوهشكده تاريخ اسالم، زير چاپ
 ترجمه تركي استامبولي كتاب مقتل الحسين/ چاپ در تركيه -
ترجمه كتاب مقتل الحسين به ده زبان توسط مركز ترجمه و نشر  -

 سازمان ارتباطات/ زير چاپ
 1393مقتل الحسين، متن عربی و فارسی، انتشارات خيمه  -
 

ب : شركت در همايش هاي بين المللي 
- شركت در سمپوزيوم بين المللي "كلني هاي ايراني مقيم استانبول 

" كه توسط انجمن آناتولي شناسي فرانسه در 20 و 19در قرون 
 برگزار گرديد. مقاله "انجمن سعادت ايران" به 1370استانبول در سال 

اين سمپوزيوم ارائه شد كه در كتاب "ايرانيان استانبول" به زبان 
انگليسي توسط انتشارات توس چاپ شده است. 

- شركت در سمپوزيوم بين المللي "شيعه در تاريخ و امروز" كه توسط 
 در استانبول برگزار شد. مقاله 1372بنياد تحقيقات اسالمي در سال 

"تاريخ شيعه تا سقوط بغداد" به اين همايش ارائه شده كه به دو زبان 
عربي و انگليسي در دو كتاب اين سمپويوم چاپ شده است. 

- شركت در همايش بين المللي امام خميني و فرهنگ عاشورا در 
 و ارائه مقاله "بررسي اسناد و مدارك واقعه كربال". چكيده 1373سال 

اين مقاله در كتاب اين همايش چاپ شده است. 
 و ارائه مقاله 1374- شركت در دومين همايش فتح استانبول در سال 

" ايران و فتح استانبول ". اين مقاله به زبان تركي در كتاب همايش ياد 
شده چاپ و منتشر شده است. 

- شركت در همايش بين الملللي بزرگداشت يكصدمين سالمرگ جمال 
 و ارائه مقاله "مناسبات سيد جمال 1375الدين اسد آبادي در سال 

الدين اسد آبادي و سلطان عبد الحميد دوم". اين مقاله در كتاب 
همايش ياد شده منتشر شده است. 

- شركت در همايش بين المللي محمد عبده و ارائه مقاله اصالح 
آموزش ديني براي جريان پان اسالميسيم. 

- شركت در برخي همايش هاي ديگر 



  

ج : مقاالت علمي كه در مطبوعات داخلي و خارجي چاپ شده و بالغ 
بر دويست مقاله است و عناوين برخي از آنها عبارتند از: 

 به عنوان پاورقي روزنامه 1365- شناخت تاريخي قاعدين كه در سال 
كيهان منتشر گرديد. اين مقاله بعد از اصطالح در دانشنامه امام علي، 

 چاپ شده است. 9ج 
 به عنوان پاورقي 1366- تاريخ امنيت و قداست حرم كه در سال 

روزنامه كيهان منتشر شد. اين مقاالت توسط معاونت امور بين الملل 
وزارت ارشاد به انگليسي  ترجمه و توسط رايزنيها در خارج از كشور 

) 1366چاپ گرديد. (سال 
- نياز فاطميان به ساختن مهديه 

- پاسخ مثبت به حذف مجازات مرتد 
- عمر بن عبدالعزيز پرچمدار اصالحات در خاندان اموي 

- گفتمان ديني در قاهره 
- اسناد و مدارك جديد در مورد سيد جمال الدين اسد آبادي كه در 

 چاپ و منتشر شد. 1374مجله تاريخ معاصر ايران در سال 
- اسناد و مدارك در مورد شيخ قضل هللا نوري كه در فصلنامه تاريخ 

 چاپ ومنتشر گرديد. 1375معاصر ايران در سال 
- پارسي گويان آخرين قرن حكومت عثماني 
 منتشر شد. 1368- جغرافياي تاريخي ايالت جبال كه در سال 

 مقتل معروف كه برخي از آنها در دائرة المعارف 12- معرفي بيش از 
تشيع منتشر شده است. 

 منتشر 1374- تحريفات عاشورا و داستان دو طفل مسلم كه در سال 
شد. 

- وهابيت در مصر 
- طريقتهاي صوفيانه در مصر 

- نقش روشنفكران در روابط ايران و مصر 
- از تحقير ملت تا صورة الشباب/ مجله زمانه 

- جنبشهاي بي سر 
- دگر ديسي در مناسك عاشورا 

) 29- پژوهشهاي ايراني در دانشگاههاي مصر (مجله چشم انداز، ش 
- مقدمهاي بر منشور وحدت اسالمي 

 منتشر گرديد. 1374- مقتل نگاري كه در سال 
- ضرورة تجدید الخطاب التقريبي مجله لوتس قاهره 

- الشيعة و السنة معا علي طريق واحد مجله لوتس قاهره 
 مجله اكتوبر قاهره الحوار بين المذاهب اإلسالمية مطلوب أكثر- 
 مجله اكتوبر بين المذاهب اإلسالمية الحوار وليس الجفاء.. كيف؟- 

قاهره 
- دور ثقافة و سياسة في عالقات مصرية ايرانية من انتصار ضباط االحرار 

 ، اين مقاله توسط 1979 حتي انتصار الثورة االسالمية في 1952في 
مجله مختارات ايرانية در مصر چاپ و منتشر شده است. 



  

- تصدير الثورة، اين مقاله توسط مجله مختارات ايرانية در مصر چاپ و 
منتشر شده است. 

- الفكر التكفيرى ال يبعث على مكارم األخالق/ هفته نامه القاهره 
- رفاعة الطهطاوي و حديثه عن الشيعة و السنة/ مجله اكتوبر قاهره 

- دعوة الي الفكر/ هفته نامه القاهره 
- من هم الشيعه / قاهره 

- گفتگوي مفصل با سايت اسالم آنالين در مورد شيعه و سني. عربي/ 
متن فارسي آن توسط خبرگزاري تقريب در ايران چاپ شد. 

 
د - كارهاي اجرائي: 

  1373- 1369وابسته فرهنگي ايران در استانبول از سال  -
  1386 – 1381وابسته فرهنگي ايران در قاهره از سال  -
عضو هيئت علمي شوراي بررسي كتب درسي رشته تاريخ از سال  -

1374  
 عضو هيئت علمي دائرة المعارف اسالم سياسي معاصر -
تدريس در دانشگاه هاي اصفهان، تربيت معلم، الزهراء و دانشكده  -

 فقه مذاهب اسالمي.
 عضو هيئت علمي تدوين اصطالحنامه تاريخ  -
 عضو هيئت علمی پژوهشکده تاریخ اسالم -


