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 مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

 2731تأسیس 
 

و   بخخگر   کارنامخخۀ دانشخخمندان  های خّطخخی فارسخخی و عربخخیق در  قیقخخت نسخخخه
  اسخت  ایرانیخان  ویخژه  بخه  جهخان  مسخلمانان  نامخۀو هویخت  اسخالم  فکری عالم  نوابغ

  هخخر نسخخلی اسخخت ۀاند و بخخر عهخخد ای داشخخته ارزنخخده  سخخهم  آن  آوردن  در فخخراهم  کخخه
  و سخخواب   و ادب  فرهنخخ   دارد و بخخرای شخخناخت  را پخخا   پخخرارج  میخخراث  ایخخن  کخخه

بخخخر ا یخخخاء و   ورزد. عخخخالوه  اهتمخخخام  و بازسخخخازی آن ءا یخخخا  علمخخخی خخخخود بخخخه
و بخویی   ارزشخمند را بخا رنخ   راثمیخ  هخر نسخلی موندنخد ایخن  بازسازیق نخبگان

 کنند.  عرضه  خویش  آشنا برای نسل
هخخای بسخخیار کوشخخش  و بعخخد از انقخخالب  خطخخی در قبخخل  بخخرای ا یخخاء متخخون

کخخه   و رسخخالۀ ارزشخخمند اسخخت  انتشخخار صخخدها کتخخاب  آن   اصخخل  کخخه  شخخده  انجخخام
  بخه  توجخه رو بخا  . از ایخن اسخت  علمخی نبخوده  روش  تصحیح برخی از آنهخا نیخگ بخه

ای بخخرای مؤسسخخه  هخای علمخخیق تشخکیلهای مّلخخی و فرهنگخی و ضخخرورت دغدغخه
در صخخدد   ای کخخهنمخخود. مؤسسخخهایرانخخی اسخخالمی ضخخروری مخخی  ا یخخاء میخخراث

 برآید.   و مکتوب  کهن  میراث  بازیابی و تصحیح
بخخه قصخخد  مایخخت از  2731مؤسسخخۀ پژوهشخخی میخخراث مکتخخوب در سخخا  

و انتشار مهمترین آثار مکتوب فرهنخ  و  ءحان و ا یاهای محققان و مصح کوشش
با کمک وزارت فرهنخ  و « دفتر نشر میراث مکتوب»تمدن اسالمی و ایرانی با نام 

مرکگ نشر میخراث »ارشاد اسالمی تأسیس شد. پس از یک دهه فعالیتق نخست به 
خورشیدی با دریافت مجوز سه گروه پژوهشی از  2731و سپس در سا  « مکتوب

تغییخر نخام « مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتخوب»ارت علومق تحقیقات و فناوری به وز
 آورد. یداد و عالوه بر کار نشر به کار پژوهشی نیگ رو

 
 سال تالش این  12 هایها و دستاوردبخشی از فعالیت

یر است: مؤسسه  برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران اسالمی به شرح ز
 

  عنوان از آن به طخور مشختر   213 جلد که 141 عنوان کتاب در 736چاپ و انتشار
 مراکگ علمی داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.و  انتشارتبا 
  پژوهخی از   متن  و مبا ث  پژوهشی نقد و بررسی کتاب خ نشست علمی 261برگگاری



 
 

 

3 

  
وب

مکت
ث 

میرا
شی 

ژوه
سۀ پ

ؤس
م

 
وب

مکت
ث 

میرا
شی 

ژوه
سۀ پ

ؤس
م

 

 . 2112-2731  سا 
  المللی. نکندرانس داخلی و بی 11برگگاری و مشارکت در برگگاری بیش از 
  کارگاه آموزشی داخلی و بین المللی.  22برگگاری 
 المللی های داخلی و بین شرکت در نمایشگاه.   
 شامل:های مشتر  میراثو پژوهش  ءا یاهای طرح 
 قاره )هند و پاکستان(  و شبه  ایران   مشتر  میراث   
 و عثمانی   ایران   مشتر  میراث 
 و ماوراءالنهر   ایران   مشتر  میراث 
 ها شامل بگرگداشت پروفسخور ریاخارد فخرایق اقبخا  ها و نکوداشتطرح بگرگداشت

عطخاردیق عگیگالّلخه ق اسختاد الهوریق پروفسور فرانسیس ریشارق پروفسور فؤاد سگگین
 استاد عبدالحسین  ائریق استاد محمد روشنق دکتر  سن الهوتی.

 های خّطی( نسخه  در  وزه  و نویسندگان  و آثار بگرگان  ا وا   ها )شرح نامه ارج  طرح 
 فاکسیمیله(.   برگردان  نسخه   های چاپ مجموعه  طرح( 
 و اسالم  های خّطی ایران اطالعاتی نسخه  بانك  ۀمشارکت در پروژ   
 های خطی ایران و شبه قاره ها و فهار  نسخهانتشار کتابشناسی. 
  های ترکیخخخه )شناسخخخایی و  در کتابخانخخخه میخخخراث اسخخخالم و ایخخخرانطخخخرح شناسخخخایی

ندخخیس فارسخخی و شخخیعی و  خخوزه فرهنخخ  و تمخخدن  ۀنسخخخ 2111گخخردآوری تصخخاویر 
 (اسالمی

 آن بخه چخاپ  ۀشماره ضمیم 11اصلی و  ۀشمار 64که   میراث  ۀآین  انتشار دو فصلنامۀ
 پژوهشی منتشر شده است.  -با مجوز علمی 11 ۀرسیده است. این فصلنامه از شمار

 شماره ضمیمۀ آن  21شماره اصلی و  47که تا کنون   میراث  گگارش ۀدو ماهنام  انتشار
 منتشر شده است. 

  از آن  پیوسخت 1ۀ اصلی و شمار 23انتشار دو فصلنامۀ میراث علمی اسالم و ایران که
 عرضه شده است.

  المللی های داخلی و بین تقدیر در جشنواره ۀعنوان برگگیده و شایست 223کسب.  
 عضویت  در انجمن نسخه(های خطی اسالمیTIMA) 
 عضویت در انجمن جوامع فارسی( زبانASPS) 
 مکتوب  اینترنتی میراث  ایجاد پایگاه  (www.mirasmaktoob.ir.) 
  ایجاد پایگاه فروش اینترنتی آثار مؤسسه به نشانیmirasmaktoob.com. www 

http://www.mirasmaktoob.ir/
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 ایجاد و راه اندازی سامانه نشریۀ علمی پژوهشی آینۀ میراث به نشانی am-journal.ir 
  های مؤسسهعنوان کتاب 716دیجیتالی کردن.  
  عنوان از آثار با همکخاری مرکخگ  112شامل  «کتابخانۀ میراث مکتوب»تهیۀ نرم افگار

 تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )نور(.
 دو ق های آن دو فصلنامۀ آینخه میخراث و ضخمیمهمؤسسه )نشریات  کل دیجیتالی کردن

 (.دو فصلنامۀ میراث علمی اسالم و ایرانق گگارش میراث و ضمائم آن ۀماهنام
  در « ملخی و میخراث مکتخوب اسخناد»اردیبهشت به عنوان روز  24پیگیری و ثبت روز

 دبیرخانۀ شورای فرهن  عمومی و ثبت آن در تقویم رسمی کشور.
 در « بگرگداشت  کیم نظخامی گنجخوی»اسدند به عنوان روز  12ت روز پیگیری و ثب

 دبیرخانۀ شورای فرهن  عمومی و ثبت آن در تقویم رسمی کشور.
   261تهیه و فروش نسخۀ اندرویدی و دیجیتالی آثخار مؤسسخه و بارگخیاری بخیش از 

ای دسترسخی عنوان از آثار روی برنامۀ طاقاهق کتابخوان نورق پاتوق کتاب و فرا کتاب بر
 و مطالعه روی تلدن همراه و تبلت.

  نشست و دیدار دوستانه بخا  ضخور اسخاتید و پژوهشخگران  خوزۀ علخوم  37برگگاری
 انسانی و تصحیح متون کهنق ایران شناسی و اسالم شناسی.

  های خطی از  هگار تصویر یا لوح فشرده نسخه 11شناساییق تهیه و گردآوری بیش از
 .برداری پژوهشگران و مصححانهای داخل و خارج کشور جهت بهره کتابخانه

 771چاپ مشتر ق ترجمه و همکاری در عرضۀ آثار با انتشخارات بریخل )بخا  ۀنامتداهم 
یخان در انیق تخاریخ و ادسخهای علوم انسا  فعالیت مستمر در چاپ و انتشار آثار در زمینه

اروپا(  در راستای اجرای پروژه دیجیتالی کردن آثار مؤسسه جهخت قخرار دادن روی شخبکه 
 جهانی.

  )قرارداد با مرکگ تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )پایگاه مجخالت تخصصخی نخور
 .برای ارائه محتوای نشریات میراث مکتوب به صورت دیجیتالی

 و « چهخارراه»ؤسسخه روی وبگخاه هخای علمخی و پژوهشخی مبارگیاری فیلم نشسخت
 برای بهره برداری پژوهشگران و عالقمندان.رسانی  های اطالع  اکان
 های ارزشمند برای پژوهش و تصخحیح جهخت ارائخه بخه دانشخجویان  شناسایی نسخه

 دکتری علوم انسانی.



 

           
 
 
 

 
 
  ()فارسی [ج 3]لألعاجم الّتراجم فی تفسيرالقرآن. تاج1 

 [یو كالم یخراسان و به روش نقلی فارسی نوشتار ی ها  یبا ويژگی ]تفسير 
(5اسفراینی)سدۀشاهفوربنطاهربنمحمدابوالمظّفر

اكبرالهیخراسانیعلی،تصحيح:نجيبمایلهروی
ص/قطعوزیری5137ـ5731تهران:

 یوفرهنگیشركتانتشاراتعلمباهمکاری
1ميراثمکتوب:

  
 ()فارسی. فرائدالفوائد 2 

 ؤلف[م فرهنگ و تمدن اسالمی تا عصر  ]در احوال مدارس و مساجد در حوزه 
(11كلبعلیتبریزی)سدۀبنمحمدزمان
رسولجعفریانبهكوشش

ص/قطعوزیری163ـ1131تهران:
 431-1411-00-2شابک:

باهمکاریاحياءكتاب
2ميراثمکتوب:

  
 

 

 )فارسیـعربی(الزاهد . نزهة3
 از سدۀ ششم[ی با توضيحات فارس )ع(مأثور از امامان معصوم ۀ]ادعي

(6ازمؤلفیناشناخته)سدۀ
رسولجعفریانبهكوشش
یص/قطعوزیر161ـ1136تهران:

431ـ1134ـ74ـ0:کشاب
 اهلقلمباهمکاری

3ميراثمکتوب:
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 (ی)فارس العباد. تسلية4 
كه به منظور تسكين خاطر افسردۀ خود و ی الفؤاد شهيد ثان]ترجمۀ مسكن

 ديگر دردمندان تأليف كرده است[
(11ترجمه:مجداألدباءخراسانی)سدۀ

یمحمدرضاانصاربهكوشش
ص/قطعوزیری547ـ5731تهران:

 مؤسسهانتشاراتهجرتباهمکاری
52ميراثمکتوب:

  
 )عربی( (راألبرااألسرار و مصابيحمفاتيحتفسير شهرستانی ) .5 

)ویرایشاول(
 [یدر علوم قرآنی ا]تفسير دو سورۀ حمد و بقره با مقدمه

هـ.ق(545درگذشتۀ)یاإلماممحمدبنعبدالکریمشهرستان
آذرشبیتصحيح:محمدعلتحقيقو

ص/قطعوزیری133-1136ن:تهرا
431-1411-57-1شابک:

 كتاباءياحباهمکاری
27ميراثمکتوب:

  
 (ی)فارس. آثار احمدی 6 

يخ زندگانی پيامبر اسالم و ائمۀ اطهار عليهم]  [السالمتار
(13)سدۀیالّدیناسترآبادتاجبناحمد

وبباهمکاریدفترنشرميراثمکتميرهاشممحّدثبهكوشش
یص/قطعوزیر595ـ1134تهران:

 نشرقبلهیمركزفرهنگباهمکاری
3ميراثمکتوب:

  
 )فارسی(األنوار عّباسی . روضة7 

 [یاسالمی تفكر سياسی بر مبانی مبتنی ]در اخالق و شيوه كشوردار 
(هـ.ق1393درگذشتۀ)یمّّلمحمدباقرسبزوار

ییاردهای:اسماعيلچنگيزمقدمه،تصحيحوتحقيق
زیریوقطعص/939-(3)چ1151؛(1)چ1133تهران:

 964ـ93311ـ5ـ5:کشاب
14ميراثمکتوب:
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 (ی)فارس. حكمت خاقانيه 8 
 ]دورۀ مختصر منطق، طبيعيات و الهيات[

«فاضلهندی»الدینحسناصفهانیمشهوربهالدینمحمدبنتاجبهاء
(11)سدۀ
یهيمیدینانغّلمحسينابراه:مقدم

تصحيح:دفترنشرميراثمکتوب
ص/قطعوزیری153ـ1133تهران:

964ـ93311ـ6ـ1:کشاب
 13ميراثمکتوب:



  
 (ی)فارسج[3]. احيای حكمت9 

 [یو الهی ]دورۀ كامل مباحث حكمت طبيع
(هـ.ق1391درگذشتهپسازخان)یقرچغابنیعليقل
یدینانيمیغّلمحسينابراهه:مقدم

:فاطمهفناوتحقيقتصحيح
یص/قطعوزیر1131ـ1133تهران:

964ـ5544ـ31ـ5:)دوره( کشاب
964-5544-35-3:(3)ج /شابک964-5544-33-4:(1)جشابک

 كتاباءياحباهمکاری
 71ميراثمکتوب:


  
ين . قاموس11   )فارسی(البحر

ير مباحث و استداللدر تی هاي  ی]علم كالم با نوآور   ها[قر
هـ.ق(514)تأليفبهسال«یحميدمفت»محمـدابوالفضلمحمدمشهـوربه

باهمکاریدفترنشرميراثمکتوبیتصحيح:علیاوجب
یص/قطعوزیر196ـ1134تهران:

 یوفرهنگیشركتانتشاراتعلم
 54ميراثمکتوب:



كوان . مرآت11     )فارسی(األ
ير فار  صدرای شيرازی در طبيعيات و الحكمه ماّل سی شرح هداية]تحر

 الهيات[
(هـ.ق1343درگذشتهبعداز-1135احمدبنمحمدحسينیاردكانی)

یلّلهنورانا:عبدوتحقيقتصحيحمقدمه،
یص/قطعوزیر635ـ1135تهران:

یوفرهنگیشركتانتشاراتعلمباهمکاری
 55ميراثمکتوب:
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فی شرح باب البداِء و اثبات  الضياء و تسواءالسواء. نبراس12 
 )عربی( جدوی الدعاء

 ]دربارۀ مسئله بداء و اثبات فوايد دعا[
هـ.ق(1341درگذشتۀميرمحمدباقرداماد)

هـ.ق(1346درگذشتۀتعليقات:حکيمالهیمّّلعلینوری)
ی:حامدناجیاصفهانتحقيقوتصحيح

یعوزیرص/قط356ـ1134تهران:
 انتشاراتهجرتۀمؤسسباهمکاری

 70ميراثمکتوب:


  
 (ی)فارس مامّية. النظامّية فی مذهب اإل13 

 [یعرفا و حكما با نثر روان فارسی به همراه آرای ]دورۀ كامل مباحث كالم
(13)سدۀیمحمدبناحمدخواجگیشيراز

ی:علیاوجبوتحقيقتصحيح
یرص/قطعوزی319ـ1135تهران:

431ـ1307ـ00ـ1:کشاب
 نشرقبلهیمركزفرهنگباهمکاری

 73ميراثمکتوب:


  
 )فارسی(. كيميای سعادت 14 

در اخالق نظری و حكمت  رازی االعراق ابوعلی مسكويه]ترجمۀ طهارة
 [یعمل

(11ميرزاابوطالبزنجانی)سدۀ
یتصحيح:ابوالقاسماماممقدمهو
یقطعوزیرص/355ـ1135تهران:

431ـ1114ـ13ـ4:کشاب
نشرنقطهباهمکاری

73ميراثمکتوب:
  
 (ی)فارس . عيار دانش15 

 [و طبيعيات ات]اثری فلسفی به شيوه مّشائی در دو بخش الهيّ 
(13بناحمدبهبهانی)سدۀنقییعل

ی:سيدعلیموسویبهبهانمقدمه،تصحيحوتحقيق
طعوزیریص/ق463ـ1133تهران:

964ـ93336ـ5ـ5:کشاب
 انيانتشاراتبنباهمکاری

54ميراثمکتوب:
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 )فارسی([ج 2]البالغه الوالية فی شرح نهج. منهاج16
 البالغه[]شرح فلسفی عرفانی و موضوعی نهج

(11مّّلعبدالباقیصوفیتبریزی)سدۀ
لّلهعظيمیاتصحيح:حبيـبتحقيقو
ص/قطعوزیری1333ـ1135تهران:

964ـ6351ـ13ـ9:)دوره(کشاب
 964-9351-19-5:(3)ج/شابک964-6351-15-3:(1)جشابک

35ميراثمکتوب:

  
بل. فتح17   )فارسی( السُّ

رق ـی فـوزۀ انديشه اسالمی و پيدايـّور علم كالم در حـور و تطـ]بررسی ظه
 [نحل متفاوت در ميان مسلمانان و

(13بنابیطالبحزینالهيجی)سدۀمحمدعلی
ناصرباقریبيدهندیبهكوشش

ص/قطعوزیری315ـ1135تهران:
نشرقبلهیمركزفرهنگباهمکاری

50ميراثمکتوب:

  
)عربی( . شرح األربعين18 

وحيد صدوق ـديث نبوی برگرفته از تـی بيست و سه حـ]شرح فلسفی عرفان
 ينی[و اصول كافی كل

(11ـ13قاضیسعيدمحمدبنمحمدمفيدقمی)سدۀ
ی:نجفقلیحبيبوتعليقاتتصحيح
یص/قطعوزیر556ـ1139تهران:

 964ـ6351ـ14ـ9:کشاب
31ميراثمکتوب:

  
 (ی)فارس الحكمه. عين19 

يز ين آرای فلسفی حكيم مال رجبعلی تبر ير فارسی مهمتر  [ی]تقر
(هـ.ق1391درگذشتۀدرازیتهرانی)الّدینمحمميرقوام

یتصحيح:علیاوجب
یص/قطعوزیر135ـ1134تهران:

964ـ5565ـ33ـ5:کشاب
 اهلقلمباهمکاری

72ميراثمکتوب:
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 (ی)فارس . شرح دعای صباح21 
 با نثری روان[ )ع(]شرح عرفانی دعای صباح اميرالمؤمنين

هـ.ق(1353تهپسازدرگذشبنمحمدهادیخویی)مصطفی
یاكبرایرانبهكوشش
ص/قطعوزیری336ـ1136تهران:

964ـ93311ـ1ـ3:کشاب
24ميراثمکتوب:

  
 )عربی( االيمان. تقويم21 

 [یلوع ]مجموعه آرای فلسفی ميرداماد به ضميمه شرح  مير سيد احمد 
هـ.ق(1341ميرمحمدباقرداماد)درگذشتۀ

عاملیسيداحمدعلوی،الحقائقكشفوشرحش
ی:علیاوجبومقدمهتصحيح؛یحکيمالهیمّلعلینور:تعليقات
قطعوزیری/ص513-(3)چ1153ص؛563–(1)چ1136تهران:

964ـ6351ـ53ـ3:کشاب
74ميراثمکتوب:

(0887المللی فارابی )پاييز  برگزيدۀ دومين دورۀ جشنوارۀ  بين

  
 )فارسی(رسائل فارسی  .22 

 [ی]شش رسالۀ فارسی كالمی فلسف
(هـ.ق1131-1345بنعبدالّرزاقالهيجی)حسن

یخویتصحيح:علیصدراییتحقيقو
ص/قطعوزیری115ـ1135تهران:

 نشرقبلهیمركزفرهنگباهمکاری
12ميراثمکتوب:

  
 ی()فارسطهار ة األ برار فی مناقب األئّم . تحفةاأل 23 

 سنت[ با استناد به منابع اهل )ع(و ائمه اطهار )ع(]در اثبات امامت اميرالمؤمنين
هـ.ق(331علیمازندرانیطبری)زندهدربنعمادالّدینحسن

ی؛زیرنظرنشرميراثمکتوبجهرمهدیم:سيدوتحقيقتصحيح
ص/قطعوزیری131ـ1136تهران:

964ـ93311ـ3ـ9:کشاب
24ثمکتوب:ميرا

 (0876كتاب سال دانشجويی ) چهارمين دورۀ برگزيدۀ 
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 )فارسی( القلوب. مصابيح24 
 [)ص(]شرح فارسی پنجاه و سه حديث اخالقی از پيامبر اكرم

هـ.ق(353نشيعیسبزواری)زندهدريحسابوسعيدحسنبن
ی:محمدسپهروتحقيقتصحيح
قطعوزیری/ص644(ـ3)چ1151؛(1)چ1134تهران:
 964ـ6351ـ56ـ1:کشاب

 51ميراثمکتوب:


  
 )فارسی( . رسائل دهدار25 

 های ابن]يازده رسالۀ عرفانی با نثری روان فارسی و عربی متأثر از انديشه
 [یعربی و حافظ رجب ُبرس

(هـ.ق1316-943محموددهدارشيرازی)محمدبن
باهمکاریدفترنشرميراثمکتوبی محمدحسيناكبریساوبهكوشش
ص/قطعوزیری161ـ1135تهران:

964ـ5545ـ44ـ6:کشاب
نشرنقطهباهمکاری

23ميراثمکتوب:

  
 )عربی(اإللهام اإلعالم فی اشارات أهل. لطائف26 

 ]شرح اصطالحات صوفيه[
(5الّدینعبدالّرزاقكاشانی)سدۀكمال

زادههادی:مجيدوتعليقاتتصحيح
ص/قطعوزیری513ـ1139تهران:

 964ـ6351ـ43ـ1:کشاب
34ميراثمکتوب:

  
 )عربی(القبسات . شرح27 

 ]شرح ميرسيد احمد علوی بر قبسات ميرداماد[
(11)سدۀعاملیميرسيداحمدعلوی

:حامدناجیاصفهانیحقيقت
مهدیمحقق:مقدمۀفارسیوانگليسی

ص/قطعوزیری366ـ1136تهران:
964ـ5553ـ35ـ3:کشاب

دانشگاهتهرانیمؤسسهمطالعاتاسّلمباهمکاری
25ميراثمکتوب:
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 )فارسی(. جواهرالّتفسير 28 
 ]تفسيری ادبی و عرفانی بر تفسير سورۀ فاتحه[

(هـ.ق913درگذشتۀمّلحسينواعظكاشفیسبزواری)
یعباس:جوادوتحقيقتصحيحمقدمه،
ص/قطعوزیری916ـ1139تهران:

 964ـ6351ـ41ـ1:کشاب
 34ميراثمکتوب:



  
 )فارسی( األشباح. راحةاألرواح و مونس29 

[)ع(، فضـائل و معجزات رسول اكرم، فاطمه زهـرا و ائمۀ اطهاری]در شرح زندگان  
(هـ.ق353زندهدر)«واعظبيهقی»،مشهوربهشيعیسبزواریبنحسينحسنابوسعيد
یباهمکاریدفترنشرميراثمکتوبمحمدسپهربهكوشش
ص/قطعوزیری395ـ(3)چ1135(؛1)چ1135تهران:

964ـ5565ـ11ـ3:کشاب
اهلقلمباهمکاری

 10ميراثمکتوب:


  
 )فارسی([ج 2]البالغه . شرح نهج31 

 [ی، فلسفی و عرفانیمباحث كالمالبالغه به ضميمه برخی ]شرح ادبی نهج
(هـ.ق1335-1336تأليفدرميرزامحمدباقرنوابالهيجانی)

ی،محمدیوسفنيری:سيدمحمدمهدیجعفروتعليقاتتصحيح
ص/قطعوزیری1461ـ1139تهران:
964-6351-45-4:)دوره(شابک
964ـ6351ـ44ـ6:(3)جک/شاب964ـ6351ـ41ـ5:(1)جکشاب

 )ع(باهمکاریستادبزرگداشتسالاميرالمؤمنينامامعلی
42ميراثمکتوب:

  
 )عربی( . َسبُع رسائل31 

 [ی]هفت رسالۀ فلسفی و عرفان
هـ.ق(ومّلاسماعيلخواجوئی935درگذشتۀدوانی)محمدالّدینعّلمهجّلل

هـ.ق(1131اصفهانی)درگذشتۀ
ی:سيداحمدتویسركانمقدمه،تحقيقوتعليقات

ص/قطعوزیری115ـ1151تهران:
431ـ3345ـ10ـ0:کشاب

43ميراثمکتوب:
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 )فارسی(الغری . ترجمۀ فرحة32 
يف اميرمؤمنـ]در تعيين جايگاه م ات ـرامـای از كر پارهـو ذك )ع(انـدفن شر

 اين آرامگاه[
(هـ.ق1113-1313عّّلمهمحّمدباقرمجلسی)

:جویاجهانبخششپژوه
ص/قطعوزیری339ـ(3)چ1193(؛1)چ1139تهران:

 964ـ6351ـ53ـ3:کشاب
 44ميراثمکتوب:



  
 )فارسی( . رسائل فارسی جرجانی33 

 ]نه رسالۀ فارسی كالمی با نثری رسا و شيوا[
(9جرجانی)سدۀسدیدالّدینبنضياءالّدین
ی:معصومهنورمحمدوتحقيقتصحيح
ص/قطعوزیری353ـ1135تهران:

964ـ5565ـ13ـX:کشاب
اهلقلمباهمکاری

 11ميراثمکتوب:


  
 )عربی([1]جاإلمامة الكرامة فی معرفة. شرح منهـاج34 

 ]اثبات امامت و پاسخ به شبهات پيرامون آن[
(5ـ3)سدۀ«یعّّلمهحلّ»ابومنصورحسنبنیوسفحلیمشهوربه

هـ.ق(336ـ645علیحسينیميّلنی)دسي
ص/قطعوزیری553ـ1136تهران:

مؤسسهانتشاراتهجرتباهمکاری
74ميراثمکتوب:

  
 )فارسی( . جذوات و مواقيت35 

هـ.ق(1341-933ميرمحمدباقرداماد)
حواشی:مّلعلینوری

ی:علیاوجبوتحقيقتصحيح
یریص/قطعوز443ـ1153تهران:

 964ـ6351ـ56ـX:کشاب
42ميراثمکتوب:

 (0881برگزيدۀ دومين دورۀ همايش حاميان نسخ خطی)
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 )فارسی( ک. تحفةالملو 36 
 ]اثری كهن در آداب، اخالق و پند و اندرز[

(6احتمااًلحدودسدۀاصفهانی)بنفقيهمحمودحفصابیبنعلی
یاكبراحمدیدارانتصحيح:علی

ص/قطعوزیری316ـ1153ان:تهر
964ـ6351ـ64ـ3:کشاب

44ميراثمکتوب:
 (0881برگزيدۀ دهمين دورۀ كتاب سال دانشجويی )



  
 )عربی( . اإللهيات من المحاكمات بين شرَحی اإلشارات37 

ای دو شرح امام فخر رازی و خواجه نصيرالّدين طوسی بر ]بررسی مقايسه
 [یالرئيس با حواشی باغنوالهيات اشارات شيخ

هـ.ق(363محمدرازی)درگذشتۀالّدینمحّمدبنقطب
«باغنوی»اللهمشهوربهفاضلحواشی:ميرزاحبيب
زادهتصحيح:مجيدهادی

ص/قطعوزیری431ـ1151تهران:
964ـ6351ـ66ـ3:کشاب

 ایاسّلمیباهمکاریكتابخانه،موزهومركزاسنادكتابخانۀمجلسشور
500ميراثمکتوب:

  
 )عربی(. األربعينيات لكشف أنوارالقدسيات 38 

 رسالۀ كالمی و شرح فلسفی برخی احاديث با نثری بسيار شيوا[ 11]
(هـ.ق1133-1349محمدمفيدقمی)قاضیسعيدمحمدبن

ی:نجفقلیحبيبوتعليقاتتصحيح
ص/قطعوزیری434ـ1151تهران:

964ـ6351ـ65ـ9:کشاب
 باهمکاریكتابخانه،موزهومركزاسنادكتابخانۀمجلسشورایاسّلمی

505ميراثمکتوب:
(0879برگزيدۀ اولين دورۀ همايش حاميان نسخ خطی )

  
 )عربی(المستقيم فی ربط الحادث بالقديم . الّصراط39 

 []دربارۀ مسئلۀ بسيار مهم حدوث و قدم، و ربط حادث و قديم
هـ.ق(1341ميرمحمدباقرداماد)درگذشتۀ

ی:علیاوجبتحقيقومقدمه
ص/قطعوزیری153ـ1151تهران:

964ـ6351ـ63ـ5:کشاب
 باهمکاریكتابخانه،موزهومركزاسنادكتابخانۀمجلسشورایاسّلمی

502ميراثمکتوب:
(0880برگزيدۀ سومين دورۀ همايش حاميان نسخ خطی )
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 )عربی( الياقوتالالهوت فی نقد شرح. اشراق41
 ]شرح مفصل كتاب انوارالملكوت عالمـه حّلی در علم كالم[

-651)حسينیعبيدلیمجدالّدینبنلّلهعبدالمطلباسيدعميدالّدینابوعبد
(هـ.ق354
یاكبرضيای:علیتحقيق
ص/قطعوزیری569ـ1151تهران:

 964ـ6351ـ65ـ1:کشاب
507ميراثمکتوب:

  
)فارسی(التنزيل التأويل و حقائق. دقائق41 

 ]تفسير كهن شيعی فارسی با نثری ساده و روان[
(3المکارمحسنیواعظ)سدۀابیابوالمکارممحمودبن

:جویاجهانبخشپژوهش
ص/قطعوزیری339ـ1151تهران:

964ـ6351ـ31ـ1:کشاب
 اناوقافوامورخيریهباهمکاریسازم
501ميراثمکتوب:

 (0881برگزيدۀ چهارمين دورۀ همايش حاميان نسخ خطی )



  
 

 

 )عربی( فی تفسير سورة هل أتی الفتی. تحفة42
 «[یهل أت»]تفسير عرفانی ـ فلسفی سورۀ 

(هـ.ق949-566الّدینمنصوردشتکیشيرازی)غياث
:پروینبهارزادهحقيقتتقدیمو

ص/قطعوزیری331ـ1151هران:ت
964ـ6351ـ34ـ5:کشاب

باهمکاریسازماناوقافوامورخيریه
504ميراثمکتوب:

  
 )عربی(ج[3]. محبوب القلوب 43 

 تا طلوع اسالم[ )ع(]شرح احوال حكماء از آدم
(11شيخعلیاشکوریدیلمیالهيجی)سدۀالّدینمحمدبنقطب

سيدابراهيمدیباجیی،تصحيح:حامدصدقمقدمهو
ص/قطعوزیری619ـ1153(تهران:3ص/)جلد431ـ1135(تهران:1)جلد

)دوره(431-3345-50-5شابک:
(3)ج964ـ6351ـ35ـ6:کشاب/(1)ج964ـ6351ـ34ـ3:کشاب

(2)ج555(و5)ج13ميراثمکتوب:
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 )عربی( الغرورلكشف ظلمات شواكل الّنور. إشراق هياكل44 
ين شرح دربارۀ رسالۀ هياكل  [یالّنور سهرورد]مهمتر

(13الّدینمنصوردشتکیشيرازی)سدۀغياث
ی:علیاوجبمقدمهوتحقيق

ص/قطعوزیری611ـ1153تهران:
964ـ6351ـ53ـ9:کشاب

551ميراثمکتوب:
 (0888ن نسخ خطی )شايستۀ تقدير در پنجمين دورۀ همايش حاميا



  
يد ماّل علی قوشچی 45   )عربی(. تعليقه بر الهيات شرح تجر

يد ماّل علی قوشچ ين حواشی شرح تجر  [ی]يكی از مهمتر
(13احمدخفری)سدۀالّدینمحمدبنشمس

تصحيح:فيروزهساعتچيانمقدمهو
ص/قطعوزیری313ـ1153تهران:

964ـ6351ـ54ـ5:کشاب
553ثمکتوب:ميرا

  
 )فارسی(. زادالمسافر 46 

ين آثار كالم  [ی، فلسفی اسماعيلی]يكی از مهمتر
هـ.ق(451تا194ناصرخسروقبادیانیبلخی)

یشرحلغاتواصطّلحات:سيداسماعيلعمادیحائر
ی:سيدمحمدعمادیحائروتحقيقتصحيح

/قطعوزیریص655-(1)چ1433(؛3)ویراست1191؛ص541ـ(1)چ1154تهران:
935-964ـ5333ـ33ـ5:کشاب

)لندن(یلياسماعمطالعاتسسهؤمیباهمکارچاپدوم
521ميراثمکتوب:

برگزيدۀ هيئت داوران جشن رونمايی كتاب سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری 
(؛ شايستۀ تقدير در هفتمين دورۀ همايش حاميان نسخ خطی 0881تهران )

(0881) 
  
 . تحلية47 

َ
 )عربی(نجاح اإلرواح بحقائقاأل

 [یكتابهای درس کدوره طبيعيات و الهيات به سب ک]ي
(هـ.ق316درگذشتۀالّدینعبدالّرزاقكاشانی)كمالشيخمنسوببه

ی:علیاوجبحقيقت
ص/قطعوزیری133ـ1154تهران:

964ـ5333ـ36ـ3:کشاب
570ميراثمکتوب:
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فات48   )فارسیـعربی( . مجموعه رسائل و ُمَصنَّ
 [ی]هيجده رسالۀ فلسفی ـ عرفانی از عبدالّرزاق كاشان

(هـ.ق316درگذشتۀالّدینعبدالّرزاقكاشانی)كمالشيخ
زاده:مجيدهادیوتحقيقتصحيحمقدمه،
ص/قطعوزیری331-(1)چ1193(؛3)چ1153(؛1)چ1139تهران:

964ـ6351ـ11ـ3:کشاب
31ميراثمکتوب:

  
 

 )فارسی(األخبار األنوار و معادن. خزائن49 
 ]تفسيری ادبی و عرفانی از آغاز تا سوره نساء[

هـ.ق(1115آبادی)درگذشتۀمحمدمؤمنخاتونبنميرمحمدرضا
 :مریمایمانیخوشخووتحقيقتصحيح
ص/قطعوزیری615ـ1156تهران:

935-964-5333-16-3:کشاب
رسانیباهمکاریدبيرخانۀشورایعالیاطّلع

517ميراثمکتوب:
 (0886)تابستان  جمهوری اسالمی ايران برگزيدۀ دومين دورۀ كتاب فصل



  
 )فارسی(. تحفةالسالطين 51 

 ]منطق فارسی[
(11)سدۀیبنجابرانصارمحمد
همکاریزینتفنیاصل،ی؛با:احدفرامرزقراملکوتحقيقتصحيحمقدمه،

فرشتهمسجدی
ص/قطعوزیری449ـ1156تهران:

935-964-5333-49-3:کشاب
باهمکاریدانشکدۀالهياتومعارفاسّلمیدانشگاهتهران

514ميراثمکتوب:
)زمستان  جمهوری اسالمی ايرانبرگزيدۀ چهارمين دورۀ كتاب فصل 

0886) 
  
 (بیعر-فارسی) . قرآن ميبدی51 

(6ـ5ابوالفضلرشيدالّدینميبدی)سدۀه:ترجم
هـ.ق(1133خط:محمدحسينبنعلیعسکرارسنجانی)

علیرواقی،تصحيحومقابله:مهدیملکثابت
ص/قطعوزیری1313ـ1155تهران:

935ـ964ـ5333ـ63ـ3:کشاب
نگارميبد،بنيادميبدیباهمکاریانتشاراتفرهنگ

545کتوب:ميراثم
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م52   )فارسی(السماوات . ُسلَّ
 ]دانشنامه فارسی[

(11ـ13)سدۀیحامدكازرونیاببنشيخابوالقاسم
 یلّلهنوراناتصحيـح:عبد

ص/قطعوزیری549ـ1156تهران:
434-431-4300-70-1:کشاب

532ميراثمکتوب:

  
 )فارسی( الحقايق. بيان53 

 ]مجموعه هفده رساله[
هـ.ق(315)درگذشتۀیلّلههمدانارشيدالّدینفضل

زادهمقدمه،تحقيقوتصحيح:هاشمرجب
ص/قطعوزیری491ـ1156تهران:

935-964-5333-43-4:کشاب
رسانیباهمکاریدبيرخانۀشورایعالیاطّلع

537ميراثمکتوب:

  
ج[3](راألبرااألسرار و مصابيحمفاتيحتفسير شهرستانی ). 54 

 ]تفسير سورۀ حمد و بقره[)ویرایشدوم()عربی(
محمدعلیآذرشب:تحقيقوتعليق؛.ق(هـ545)درگذشتۀمحمدبنعبدالکریمشهرستانی

935-964-5333-55-9:)دوره(کشاب؛ص/قطعوزیری1131ـ1156تهران:
935-964-5333-41-5:(3)جک/شاب935-964-5544-59-6:(1)جکشاب

هيليمطالعاتاسماعۀدانشگاهتهران،مؤسسیمعاونتپژوهشکاریباهم
533ميراثمکتوب:

(0888حاميان نسخ خطی ) همايششايستۀ تقدير در نهمين دورۀ 
  
 )عربی(ج[1]. شرح الّتلويحات اللوحّية والعرشّية55 

وَلةسعد هـ.ق(651بنمنصور)درگذشتۀابنكّمونهِعّزالدَّ
قدمه:نجفقلیحبيبیتحقيقوم

ص/جلددوم:الطبيعيات459جلداول:المنطق-(3)چ1191(و1)چ1153تهران:
ص/قطعوزیری646جلدسوم:االلهّيات/ص433
935-964-5333-65-5:(1)جکشاب/935-964-5333-69-5:)دوره(شابک
935-964-5333-31-5:(1)جشابک/935-964-5333-33-1:(3)جکشاب

540ميراثمکتوب:
شايستۀ تقدير در ؛ (0888حاميان نسخ خطی ) همايشبرگزيدۀ نهمين دورۀ 

(0888بيست و هفتمين دورۀ كتاب سال جمهوری اسالمی ايران )
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 )فارسی(. دستورالجمهور56 
 [فی مناقب سلطان العارفين ابو يزيد طيفور]

(5بنالشيخالخرقانی)سدۀاحمدبنالحسين
پژوهوایرجافشارمحمدتقیدانشبهكوشش
ص/قطعوزیری515ـ(3)چ1195(و1)چ1155تهران:
935-964-5333-34-9شابک:

چاپاول:باهمکاریانجمنایرانشناسیفرانسهدرایران
543ميراثمکتوب:

  
  (عربی-)فارسی المّلة(. حجةاالسالم)برهان57 

 سيحی در تعرض بر اسالم[ ]كتابی در نقد گفتار هنری مارتين م
هـ.ق(1346مّّلعلینوری)درگذشتۀ

تحقيقوتصحيح:حامدناجیاصفهانی
ص/قطعوزیری413-1193تهران:
935-633-331-314-4شابک:

277ميراثمکتوب:
(0890برگزيدۀ دوازدهمين دورۀ همايش حاميان نسخ خطی )

  
 (عربی) الّدين. كتاب المعتمد فی اصول58 

هـ.ق(516الخوارزمی)درگذشتۀیمبنُمحّمدالَمّلحدومحم
:ویلفردمادلونگمقدمهتحقيقو
ص/قطعوزیری915-1193تهران:
935-633-331-313-5شابک:

باهمکاریمؤسسۀمطالعاتاسّلمیدانشگاهآزادبرلين
5/ميراثكهنجهاناسّلم:273ميراثمکتوب:

  
 (عربی-فارسی)ن المبي. األفق59 

هـ.ق(1341أميرمحمدباقراسترابادی)ميرداماد()درگذشتۀ
:حامدناجیاصفهانیتحقيقومقدمه

ص/قطعوزیری533-1191تهران:
935-633-331-356-6شابک:

باهمکاریمؤسسهمطالعاتاسّلمیدانشگاهآزادبرلين
 7/ميراثكهنجهاناسّلم:213ميراثمکتوب:
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 (عربی-فارسی)  المجّرد. رسالۀ اثبات العقل 61
)فارسی(جالل الدين دوانی، شمسا گيالنی و ...  و شروح آن از شمس الدين كيشی،

(6ینطوسی)سدۀخواجهنصيرالّد
نيامقدمه:احدفرامرزقراملکی؛تصحيحوتحقيق:طيبهعارف

ص/قطعوزیری136-1191تهران:
935-633-331-335-3شابک:

باهمکاریمؤسسۀمطالعاتاسماعيلی)لندن(
231ميراثمکتوب:

  
 )فارسی(التفاسير . مفتاح61 

 دوم از مجموعۀ رشيديه[ ]كتاب
هـ.ق(315لّلههمدانی)درگذشتۀارشيدالّدینفضل

زادهمقدمه،تحقيقوتصحيح:هاشمرجب
ص/قطعوزیری195-1191تهران:
935-633-331-359-3شابک:/(دوره)935-633-331-353-1شابک:

باهمکاریسازمانميراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
214ميراثمکتوب:

  
  )فارسی( . روضۀ تسليم )تصّورات(62 

هـ.ق(633-593نصيرالّدینطوسی)خواجه
تصحيحوپيشگفتار:سيدجّللحسينیبدخشانی

هرمانلندلته:مقدم
ص/قطعوزیری341-1191تهران:
935-633-331-351-3شابک:

باهمکاریمؤسسۀمطالعاتاسماعيلی)لندن(
233ميراثمکتوب:

  
 )فارسی(ج[3]. توضيحات رشيدی 63 

 ]كتاب اول از مجموعۀ رشيديه[
هـ.ق(315)درگذشتۀیلّلههمدانارشيدالّدینفضل

زادهمقدمه،تحقيقوتصحيح:هاشمرجب
ص/قطعوزیری315-1191تهران:
935-633-331-353-1:(دورهشابک)
935-633-331-355-6:(3)ج/شابک935-633-331-355-3:(1)جشابک

باهمکاریسازمانميراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
214ميراثمکتوب:
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 )فارسی( . مباحث سلطانيه64 
 ]كتاب سوم از مجموعۀ رشيديه[

هـ.ق(315)درگذشتۀیلّلههمداناالّدینفضلرشيد
زادهمقدمه،تحقيقوتصحيح:هاشمرجب

ص/قطعوزیری313-1194تهران:
(دوره)935-633-331-353-1شابک:
935-633-331-363-1شابک:

باهمکاریسازمانميراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری
210ميراثمکتوب:

  
 )فارسی( ج[3]لحقايق ا. لطايف65 

 ]كتاب چهارم از مجموعۀ رشيديه[
هـ.ق(315)درگذشتۀیلّلههمدانارشيدالّدینفضل

زادهمقدمه،تحقيقوتصحيح:هاشمرجب
ص/قطعوزیری1353–1194تهران:
935-633-331-353-1:(دوره)شابک
935-633-331-395-6:(3)ج/شابک935-633-331-361-31:(1)جشابک

سازمانميراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریباهمکاری
215ميراثمکتوب:

  
 )فارسی(. ضياء الّشهاب66 

 [هـ.ق(454)درگذشتۀشرح فارسی شهاب األخبار قاضِی ُقضاعی ]
ازسدۀهفتمهجری(ازشارحیناشناخته)احتماالً

سبهنياتصحيحوتحقيق:جویاجهانبخش،حسنعاطفی،عبا
ص/قطعوزیری1333-1194تهران:
935-633-331-393-3شابک:

240ميراثمکتوب:
(0891برگزيدۀ پانزدهمين دورۀ همايش حاميان نسخ خطی )

  
(عربی-)فارسیج[1]لطائف التفسير . 67 

  [تفسير درواجكی]
ـ.ق(ه549فخراالسّلمابونصراحمدبنحسنبنسليماندرواجکی)درگذشتۀ

فردتصحيحوتحقيق:سعيدهكمائی
ص/قطعوزیری1545-1195تهران:

434–300ـ207ـ531ـ1(:5شابک)ج/434–300ـ207ـ531ـ4شابک)دوره(:
434–300ـ207ـ533ـ4(:7شابک)ج/434–300ـ207ـ533ـ2(:2شابک)ج
434–300ـ207ـ534ـ7(:1شابک)ج/434–300ـ207ـ534ـ1(:1شابک)ج

 721ميراثمکتوب:
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 )عربی(الرسائل و المكاتيب . 68 
فـی الّلـّذات و  ،فی النفس و العقل ةترتيب الّسعادات و منازل العلوم، مقال[

فی مائّيـة العـدل و  ةفی حّد الّظلم، رسال ةمسال ،االالم، دفع الغم من الموت
...[ 

(قهـ.431مسکویهالرازی)المتوفیاحمدبنمحمد
تحقيقومقدمه:ابوالقاسمامامی

ص/قطعوزیری331-1196تهران:
935-633-331-153-1شابک:

751ميراثمکتوب:

  
 انگليسی(ـ)فارسیسير و سلوک . 69 

ق(.ـه633-593خواجهنصيرالدینطوسی)
حسينیبدخشانیتصحيح،ترجمهوشرحبهانگليسی:سيدجّلل

ص/قطعوزیری313-1196تهران:
935-633-331-151-5شابک:

باهمکاری:مؤسسهمطالعاتاسماعيلی)لندن(
751ميراثمکتوب:

  
 عربی(ـ)فارسی ةالقاصع ةالخطب.71 

منسوب به امير المؤمنين علی  ای نويافته از ميراث كهن حديثی شيعه سخهن[
 ]«لسالمعليه ا»بن ابی طالب 

كتابخانۀ يوسف آغای قونيه به خـط  5694نسخه برگردان دستنويس شمارۀ 
 ـ . ق(ه 673صدرالدين قونوی )در گذشتۀ 

پيشگفتار:احمدمهدویدامغانی؛تحقيقوتصحيح:اكبرراشدینيا
ص/قطعوزیری153-1193تهران:
633-331-155-6شابک:

754ميراثمکتوب:

  
 انگليسی(ـ)فارسی از تصنيفات خواجه نصير الدين طوسی. سه رساله 71 

 ]متن فارسی و ترجمۀ انگليسی تواّل و تّبرا، مطلوب المؤمنين و آغاز و انجام[
.ق( هـ633-593خواجهنصيرالدینمحمدبنمحمدبنحسنطوسی)

تصحيحوترجمه:سيدجّللحسينیبدخشانی
ص/قطعوزیری343-1193تهران:
434-300ـ207ـ572ـ3:شابک

 باهمکاریمؤسسهمطالعاتاسماعيلی)لندن(
725ميراثمکتوب:
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 (عربی-)فارسی[ج4]. تفسير بصائر يمينی 72 
 الدینمحمدبنمحمودنيشابوری)سدۀششمهجری(تأليف:قاضیمعين

تصحيحوتحقيق:علیرواقی
ص/قطعوزیری2401-1195تهران:

434–300ـ207ـ530ـ4:شابک)دوره(
434–300ـ207ـ532ـ7(:2شابک)ج/434–300ـ207ـ535ـ3(:5شابک)ج
 434–300ـ207ـ531ـ3(:1/شابک)ج434–300ـ207ـ537ـ0(:7شابک)ج

721ميراثمکتوب:

  
 



يعة73  )فارسی( [ج3]. ُكنوز الَوديعة ِمن رموِز الّذر
يعۀ راغب اصفهانی در علم اخالق نظری و تهذيب نفس[]  ترجمۀ كتاب الذر

 انشایابنظاِفرشيرازی)قرنهشتمهجری(
مقدمه،تصحيحوتعليقات:غّلمرضاشمسی

ص/قطعوزیری1336-1195تهران:
434–300ـ207ـ541ـ3شابک)دوره(:

434–300ـ207ـ543ـ0:(2/شابک)ج434–300ـ207ـ541ـ7(:5شابک)ج
772ميراثمکتوب:

  
 (عربی-)فارسی(الّسالكينكنز)المشيخة.74 

 [ق.هـ 5022 تا 411 سال از ايران علمی مشاهير يادگارنامۀ و خطوط گنجينۀ]
 الـدیننجـم ،(ق.هــ 411 :)د اسحاق الدین]نظام یزدی حّموئی خاندان :تأليف
مالـک ،(ق.هــ 470 در زنـده) اول محمد الدینسالک ،(ق.هـ 441 :د) محمد
 ق.هـ 5022 :د) دوم محمد الدینسالک ،(ق.هـ 434 :د) مؤید الدین

()منصور بهبهانی طباطبایی محّمد سّيد :تصحيح و مقدمه با
 وزیری قطع / ص137-5744تهران:
 434-300-207-203-2شابک:

 یزد شهرداری ورزشی اجتماعی، فرهنگی، سازمان همکاری با
710ميراثمکتوب:

  
 (عربی-)فارسی [ج3]بشارات اإلشارات.75 

 ]فی شرح اإلشارات و الّتنبيهات[
بنعبداللهبنسيناللّشيخالّرئيسابیعلیحسين

الجزءالثانیوالثالثفیالّطبيعّياتواإللهّيات- الجزءاألّولفیالمنطق
یالسمرقندیتأليف:شمسالدینمحمدبناشرفالحسين

تحقيق:علیاوجبی
وزیری قطع / ص 576 -9911تهران: 

 434-300-207-252-3شابک)دوره(:
434-300-207-251-0(:2/شابک)ج434-300-207-257-7(:5شابک)ج

711ميراثمکتوب:
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 عربی(-)فارسی شرح هداية الحكمة .76 
 )قرننهمودهمهجری(تأليف:قاضیكمالالدینحسينبنمعينالدینميبدی
مقدمه،تصحيحوتحقيق:عليرضاجوانمردیادیب

 وزیری قطع /ص243-5744تهران:
 434-300-207-254-1شابک:

713ميراثمکتوب:

  
 (عربی-)فارسی شرح األصول و الجمل فی مهّمات العلم و العمل .77 

 [شرح اإلشارت و الّتنبيهات إلبن سينا ]
 ين محمد بن مسعود بن محمد المسعوی و علی عابد شاهرودی[الد ]تعليقات شرف

ه.ق(347ابنكّمونهعزالدولهسعدبنمنصورالبغدادی)درگذشتۀ
مرضيهنوریصفت)نورا(-تصحيح،تحقيقوتقدیم:محمدملکی)جّللالّدین(

 وزیری قطع /ص327-5744تهران:
 434-300-207-221-3شابک:

714ميراثمکتوب:

  
 عربی(-)فارسی نظم األنماط المبدعات من كتاب االشارات .78 

ه.ق(337-144)بنموسیخضراویابونصرفتح
علیاوجبیتصحيح:
 وزیری قطع /ص250-5100تهران:

 434-300-207-214-5ک:شاب
731ميراثمکتوب:

   



 

           
 
 
 

 
 
 )فارسی( ج[ 3]. جغرافيای حافظ ابرو 1 

ديار عرب، مغرب، ]حاوی اطالعات منحصر به فرد جغرافيايی و تاريخی از 
 [اندلس، مصر و شام

 (.ق هـ 333درگذشتۀ ) «ابروحافظ »لّله خوافی مشهور به االّدين عبدشهاب
 : صادق سجادیمقدمه، تصحیح و تحقیق

 ص/ قطع وزيری 5101ـ 5331تهران: 
 029-01112-3-5: (5)ج شابک / 029 ـ 2335ـ  62ـ  3: )دوره( کشاب

 x-61-2335-029: (3)ج / شابک 029-2335-69-5: (6)ج شابک
 انیانتشارات بنبا همکاری 

 52میراث مکتوب: 
 

  
يخ ترجمۀ تقويم. 2   (ی)فارسالتوار

ينش تا سال مهم  وقايع]سالشمار   هـ . ق[ 1801جهان از آغاز آفر
(؛ . ق ـهـ 5123 -5153) «حاجی خلیفـه»مصطفی بن عبدالله چلبی مشهور به 

 از مترجمی ناشناخته
 تصحیح: میرهاشم محّدث

 یص/ قطع وزير 111 -(6)چ 5339 ؛ص 169 -(5)چ 5332تهران: 
 819ـ  1896ـ  89ـ  2: شابک

 کتاب اءیاح چاپ اول با همکاری
 55میراث مکتوب: 

  
 (ی)فارس. جغرافيای نيمروز 3 

 سيستان[ی در عصر قاجار دربارۀ جغرافيای به روش علمی ]نخستين اثر آمار 
 (53ذوالفقار کرمانی )سدۀ 

 یلّله عطارداعزيز به کوشش
 ص/ قطع وزيری 631ـ 5339تهران: 
 819ـ  80599ـ  0ـ  3: شابک

 انتشارات عطاردبا همکاری 
 3میراث مکتوب: 

 



 مکتوب فهرست انتشارات مؤسسۀ پژوهشی میراث      62

 
 

 (ی)فارس . مجمل َرشَوند4 
منطقـه رودبـار ی و اجتمـاعی ايل رشوند و اّطالعات جغرافيايی ]شيوۀ زندگ

 الموت در دورۀ قاجار[
 (53محمدعلی خان رشوند )سدۀ 

 یلّله مجیداعنايت ،: منوچهر ستودهو تحقیق تصحیحمقدمه، 
 ص/ قطع وزيری  935ـ 5332تهران: 

 50میراث مکتوب: 

  
يخ آل سلجوق در آناطولی 1   (ی)فارس. تار

]نسب و خاستگاه آل سلجوق و شرح احوال و افعال سالطين اين سلسـله 
 روم[ی در آناطول

 (هـ .ق 321زنده در از مؤلفی ناشناخته )
 ی: نادره جاللو تعلیقات تصحیحمقدمه، 
 یص/ قطع وزير 521ـ 5333تهران: 

 029ـ  01333ـ  0ـ  2شابک: 
 29میراث مکتوب: 

  
 )عربی( ج[9] فی نسب ابناء األئمة األطهار األنهار. تحفةاألزهار و زالل6 

 [یو موسوی و حسينی سادات حسنی شناس]نسب
 (هـ .ق 5101زنده در شدقم حسینی مدنی )بن ضامن

 ی: کامل سلمان جبورتحقیق و تعلیق
 ص/ قطع وزيری 6535ـ 5333تهران: 
  029ـ  2335ـ  10ـ  3: )دوره( شابک

 با همکاری کتابخانۀ تخصصی تاريخ اسالم و ايران
 13میراث مکتوب: 

 (9731برگزيدۀ هجدهمين دورۀ کتاب سال جمهوری اسالمی ايران )

 
  
 (ی)فارس االخالق. مكارم7 

 [یشير نواي یامير عل و زندگانی الو حا]شرح 
 (هـ .ق 096 -331الّدين خواندمیر )بن همامالّدينغیاث

 : محمد اکبر عشیقو تحقیق تصحیحمقدمه، 
 ص/ قطع وزيری 601ـ 5333تهران: 
 819ـ  1896ـ  59ـ  9: شابک

 18میراث مکتوب: 
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 (ی)فارس نامه يا روزنامۀ غزوات هندوستان. سعادت0 
های  سال در شبه قاره هند دری تيمور گورکانی ]گزارش روزنامه وقايع جنگها

 [هـ .ق 081 -088
 (0ـ  3الّدين علی يزدی )سدۀ غیاث

 ايرج افشار به کوشش
 ص/ قطع وزيری  691ـ 5330تهران: 
 819ـ  1896ـ  31ـ  2: شابک

 با همکاری مؤسسۀ مطالعات آسیای مرکزی و غربی دانشگاه کراچی
 85میراث مکتوب: 

  
 (ی)فارسخبار . جواهراأل 9 

 قويونلو و همچنين]شرح احوال و حكمرانی دو طايفه ترکمان قراقويونلو و آق
 بيان ظهور و بسط قدرت سلسله صفويه تا آغاز سلطنت شاه اسماعيل دوم[

 (51بوداق منشی قزوينی )سدۀ 
 نژاد: محسن بهراممقدمه، تصحیح و تعلیقات

 ص/ قطع وزيری  353ـ 5333تهران: 
 029ـ  2335ـ  31ـ  3شابک: 

 83میراث مکتوب: 

  
 (ی)فارس. زبور آل داود 18 

نامـهو سواد وقفی از احوال اجداد سادات مرعشی نامه و ذکر مجمل]نسب
 آنان[ کهای امال ها و قباله

 (53)سدۀ  )پسر شاه سلیمان ثانی( سلطان هاشم میرزا
 ی: عبدالحسین نوايو تعلیقات تصحیح

 ص/ قطع وزيری 530ـ 5330تهران: 
 029ـ  2335ـ  93ـ  1شابک: 

 99میراث مکتوب: 

ين11     (ی)فارس . خلد بر
ين در ذکر احوال سالطين و امـرا و  تيمـوریی ]روضه ششم و هفتم خلد بر

 قويونلو[ترکمان قراقويونلو و آق
 (55)سدۀ ی قزوينی محمد يوسف واله اصفهان

 میرهاشم محدث به کوشش
 ص/ قطع وزيری 311ـ ( 6)چ 5303(؛ 5)چ 5330تهران: 
 819ـ  1896ـ  26ـ  8: شابک

 99میراث مکتوب: 
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 (ی)فارسگوهر مقصود سفرنامۀ . 12 
 دورۀ استبداد صغير[]خاطرات سياسی و اجتماعی 

 (هـ .ق 5311 -5633( )یی )میرخانتهرانی مصطفآقا سید 
 یبه کوشش زهرا میرخان

 ص/ قطع وزيری 993( ـ 6)چ 5331 ؛(5)چ 5335تهران: 
 819ـ  1896ـ  18ـ  6: شابک

 602میراث مکتوب: 

  
يخ عالم. 13   (ی)فارس آرای امينیتار

 قويونلو و ظهور صفويان[سالطين آقی ]شرح حكمران
 (51ـ  0سدۀ )ی اصفهانی لّله روزبهان خنجا فضل

 تصحیح: محمداکبر عشیق 
 ص/ قطع وزيری 103ـ 5336تهران: 
 819ـ  1896ـ  88ـ  5: شابک

 665میراث مکتوب: 
 (9727شايستۀ تقدير در پنجمين دورۀ همايش حاميان نسخ خطی )

 

  
 (ی)فارس. مجموعه آثار 14 

لّله از مناطق خوزستان، لرستان، سـرخس، احاجی عبدی ]مجموعه گزارشها
 و سفرنامه مّكه[ی کالت نادر 

 (.قهـ  5339درگذشتۀ )ی لّله خان قراگوزلو امیر نظام همداناعبدی حاج
 یلّله مجیدا : عنايتو تعلیقات تصحیحمقدمه، 
 ص/ قطع وزيری 931ـ 5336تهران: 
 819ـ  1896ـ  93ـ  8: شابک

 661میراث مکتوب: 

  
 (ی)فارس. مرآة الحرمين 11 

 مّكه[ سفرنامۀ]
 (55)سدۀ ی عبدالّرسول منش :ترجمه هـ .ق(؛ 5313)درگذشتۀ  پاشای ايوب صبر
 فرجمشید کیانبه اهتمام 

 ص/ قطع وزيری 153ـ 5336تهران: 
 819ـ  1896ـ  30ـ  1: شابک

 18میراث مکتوب: 
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 (ی)فارس . مرآت واردات16 
يخ سقوط صفويان و پيامد  [یمحمود سيستان کملی آن و حكمران های]تار

 (55)سدۀ  «وارد» یمحمد شفیع طهران
 گل: منصور صفتو تعلیقات تصحیحمقدمه، 
 قطع وزيری ص/ 603ـ 5333تهران: 
 819ـ  1896ـ  92ـ  3: شابک

 669میراث مکتوب: 

  
يخ رشيدی 17   (ی)فارس. تار

يخ خواقين مغول از تغلق تيمور تا عبدالرشيد سلطان[  ]تار
 (هـ .ق 013 -011میرزا محمد حیدر دوغالت )

 فردیغفاری تصحیح: عباسقل
 ص/ قطع وزيری 5131ـ 5333تهران: 
 819ـ  1896ـ  98ـ  X: شابک

 650میراث مکتوب: 

 

  
يان َکرِملی 10   (ی)فارس. اسناد پادر

يان َکرِمل 178] در عصر شـاه ی سند مربوط به گروه مسيحيان مشهور به پادر
 [یعباس صفو

 منوچهر ستوده با همکاری ايرج افشاربه کوشش 
 ص/ قطع وزيری 311ـ 5333تهران: 

 029ـ  2335ـ  01ـ  1شابک: 
 656میراث مکتوب: 

 

  
يخ . جامع19   (ی)فارسالتوار

يخ هند، سند و کشمير[  ]تار
 هـ . ق( 353)درگذشتۀ ی لّله همدانا رشیدالّدين فضل

 : محمد روشنو تحشیه تصحیح
 ص/ قطع وزيری 135ـ 5339تهران: 
 819ـ  9800ـ  02ـ  5: شابک

 651میراث مکتوب: 
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يخ . جامع28   (ی)فارسالتوار
يخ افرنج، پاپان و قياصره[  ]تار

 هـ . ق( 353)درگذشتۀ ی لّله همدانا رشیدالّدين فضـل
 : محمد روشنو تحشیه تصحیح

 قطع وزيری ص/ 693ـ 5339تهران: 
 819ـ  9800ـ  03ـ  1: شابک

 659میراث مکتوب: 

  
يخ نيسابور . المختصر من کتاب21   )عربی(السياق لتار

يخ نيشابور[از کتاب ی ]تلخيص  السياق در تار
 هـ . ق(  915ـ  160)ی االمام الحافظ ابوالحسن الفارس

 : محمدکاظم محمودیتحقیق
 ص/ قطع وزيری 131ـ 5339تهران: 
 819ـ  9800ـ  05ـ  9: شابک

 659میراث مکتوب: 
 (9721نسخ خطی ) برگزيدۀ هفتمين دورۀ همايش حاميان

  
 (ی)فارس. َجنگنامۀ کشم 22 

 [یمنظوم از فتح جزيره قشم توسط سپاهيان ايرانی ]روايت
 ای ناشناساز سراينده

 نامهجرون و
 هـ . ق( 5193)زنده تا ی سرودۀ قدر

 عبدالرسول خیرانديش ،ی: محمدباقر وثوقو تحقیق تصحیح
 ص/ قطع وزيری 352ـ 5339تهران: 

 029ـ  3311ـ  19ـ  9شابک: 
 658میراث مکتوب: 

  
يخ. جامع23   (ی)فارس التوار

يخ اغوز[  ]تار
 هـ . ق( 353)درگذشتۀ ی لّله همدانا رشیدالّدين فضل

 : محمد روشنو تحشیه تصحیح
 ص/ قطع وزيری 636ـ 5339تهران: 

 029ـ  3311ـ  55ـ  3شابک: 
 633میراث مکتوب: 
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يخ جامع .24   (ی)فارسالتوار
يخ اقوام پادشاهان ختا  [ی]تار

 هـ . ق( 353)درگذشتۀ ی لّله همدانا رشیدالّدين فضل
 : محمد روشنو تحشیه تصحیح

 ص/ قطع وزيری 500ـ 5331تهران: 
 029ـ  3311ـ  52ـ  3شابک: 

 632میراث مکتوب: 

  
 (ی)فارسرالبالد .ُمسخ  21 

يخ روابط صفويه با ازبكان از روزگار محمـدخان شـيبانی تـا پادشـاهی  ]تار
 لّله خان ازبک[اعبد
 (51بن عرب قطغان )سدۀ ديارمحّم 

 تصحیح: نادره جاللی
 ص/ قطع وزيری 193ـ 5331تهران: 

 029-3311-53-9شابک: 
 699میراث مکتوب: 

 (9722شايستۀ تقدير در هشتمين دورۀهمايش حاميان نسخ خطی )

 

  
 (ی)فارس ج[ 6] ریالوقايع مظّف . مرآت26 

هـای ايران و شرح رنجالمورخين درباره حوادث ]مجموعه يادداشتهای ملک
 هـ . ق[ 1324تا  1314مردم اين سرزمين در حدود سال 

 (59المورخین )سدۀ عبدالحسین خان ملک
 تصحیح: عبدالحسین نوايی

 ص/ قطع وزيری  5910ـ 5331تهران: 
 033-029-3311-61-5)دوره(:  شابک
 033-029ـ3311ـ63ـ1(: 6شابک)ج/  033-029ـ3311ـ62ـ  3(: 5)ج شابک

 همکاری پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگریبا 
 593میراث مکتوب: 

 (9722)پاييز جمهوری اسالمی ايران کتاب فصل برگزيدۀ سومين دورۀ

 
  
يخ . جامع27   (ی)فارسالتوار

يخ بن  اسرائيل[ی]تار
 هـ . ق( 353)درگذشتۀ ی لّله همدانا رشیدالّدين فضل

 : محمد روشنو تحشیه تصحیح
 ص/ قطع وزيری 933ـ 5332تهران: 

 033-029-3311-33-2شابک: 
 رسانیبا همکاری شورای عالی اطالع

 620میراث مکتوب: 
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  )عربی( . اليمينی20 
فی اخبار دولة الملک يمين الّدولـة ابـی القـاسم محمود بن ناصرالدولة ابی ]

  [منصور َسُبكَتكين
 محمودبن ناصرالدوله سبكتكين[سم الدوله ابوالقا]تاريخ حكومت يمين

 تحقیق: يوسف الهادی ؛هـ . ق( 963محمدبن عبدالجبار العتبی )درگذشتۀ 
 ص/ قطع وزيری 313ـ  5333تهران: 

 033ـ 029ـ  3311ـ 36ـ  0شابک: 
 685میراث مکتوب: 

 (9723)زمستان  جمهوری اسالمی ايران تاب فصلکبرگزيدۀ هشتمين دورۀ 
 (9722ورۀ کتاب سال جمهوری اسالمی ايران )دبرگزيدۀ بيست و هفتمين 

  
يخ. جامع29   (ی)فارس التوار

يخ سامانيان و بويهيان و غزنويان[  ]تار
 هـ . ق( 353)درگذشتۀ ی لّله همدانا رشیدالّدين فضل

 : محمد روشنو تحشیه تصحیح
 ص/ قطع وزيری 915ـ 5332تهران: 

 033-029-3311-30-3شابک: 
 رسانیعالی اطالعبا همکاری شورای 

 622میراث مکتوب: 

  
يخ. جامع38   (ی)فارس التوار

يخ آل سلچوق[  ]تار
 (هـ . ق 353)درگذشتۀ ی لّله همدانا رشیدالّدين فضـل

 : محمد روشنو تحشیه تصحیح
  ص/ قطع وزيری 361ـ 5332تهران: 

 033-029-3311-33-5شابک: 
 رسانیبا همکاری شورای عالی اطالع

 621مکتوب: میراث 

  
 (ی)فارس ک. شجرةالملو 31 

يخ منظوم سيستان از کهن ين روزگاران تا فرمانرواي]تار  یبهرام کيان کملی تر
 های نخست حكومت قاجاران[در دهه

 (53ـ  56)سدۀ ظهیر  ،، ناصحیسرودۀ صبور
 گل: منصور صفتو تعلیقات تصحیحتحقیق، 

 قطع وزيری ص/ 933ـ 5332تهران: 
 033-029-3311-96-3شابک: 

 با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه تهران
 616میراث مکتوب: 
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يخ. اشرف32  (ی)فارس التوار
حكومـت محمـد ولـی ميـرزا در خراسـان )سـالهای  ۀ]وقايع مربوط به دور 

 ([هـ . ق1210-1231
 (53محمدتقی نوری )سدۀ 

 یتصحیح: سوسن اصیل
 قطع وزيریص/  101ـ 5332تهران: 
 889-819-9800-26-0: شابک

 612میراث مکتوب: 

  
يخ . جامع33   (ی)فارسالتوار

يخ اسماعيليان[  ]تار
 (هـ . ق 353لّله همدانی )درگذشتۀ ا رشیدالّدين فضل

 : محمد روشنو تحشیه تصحیح
 ص/ قطع وزيری 961ـ 5333تهران: 

 033-029-3311-11-3شابک: 
 اسماعیلی )لندن(با همکاری مؤسسۀ مطالعات 

 618میراث مکتوب: 

  
 (ی)فارسنامه . چين34 

 ای از اوضاع چين و مردم اين سرزمين[]گزيده
 محمد زمان  ه از متن التین:م(؛ ترجم5251ـ  5116ماتیو ريچی )

: های کهن چینی، انگلیسی و ايتالیايی، توضیح و مقابله با ترجمهتصحیحمقدمه، 
 مظفر بختیار :پیشگفتار؛ لو جین
 ص/ قطع وزيری 609ـ 5333تهران: 

 033-029-3311-31-1شابک: 
 689میراث مکتوب: 

 (9722شايستۀ تقدير در هشتمين دورۀ همايش حاميان نسخ خطی )

 

  
يخ شاه صفی .31   (ی)فارس تار

يخ تحوالت ايران   [هـ . ق1812-1830در سالهای]تار
 سوانح نگار تفرشیلّله الحسینی اابوالمفاخر بن فضل

 مكان )شاه صفی(مبادی تاريخ زمان نواب رضوان و
يخ تحوالت ايران   [هـ . ق1841-1830در سالهای]تار

 محمدحسین الحسینی التفرشی
 نژاد: محسن بهرامو تعلیقات تصحیحمقدمه، 
 ص/ قطع وزيری 991ـ 5333تهران: 

 033-029-3311-25-0شابک: 
 680میراث مکتوب: 
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  (ی)فارس خباراأل بدايع. 36 
 ]وقايع بهبهان در زمان حملۀ محمود افغان[

هـا بـه اصـفهان و روسـتاهای شش گـزارش دربـارۀ حملـۀ افغـانبه انضمام 
 خراسان

 هـ . ق( 5596)زنده در االسالم بهبهانی میرزا عبدالنبی شیخ
 مقدمه، تصحیح و توضیحات: سید سعید میرمحمدصادق

 وزيری ص/ قطع 311ـ 5330تهران: 
 033-029-3311-33-2شابک: 

 686میراث مکتوب: 
 

  
يخ . جامع37   (ی)فارسالتوار

يخ سالطين خوارزم[  ]تار
 هـ . ق( 353)درگذشتۀ  لّله همدانیا رشیدالّدين فضل

 تصحیح و تحشیه: محمد روشن
 ص/ قطع وزيری 632ـ 5330تهران: 

 033-029-3311-06-3شابک: 
 683میراث مکتوب: 

  
يخ سالطين کرت30   (ی)فارس . تار

 هـ . ق( 333حافظ ابرو )درگذشتۀ حدود 
 تصحیح: میرهاشم محدث 

 ص/ قطع وزيری 633ـ 5330تهران: 
 889-819-9800-81-6: شابک

 689میراث مکتوب: 
 

  
يخ. جامع39   (ی)فارس التوار

يان فارس[ يخ سلغر  ]تار
 . ق( هـ 353)درگذشتۀ لّله همدانیا رشیدالّدين فضل

 تصحیح و تحشیه: محمد روشن 
 ص/ قطع وزيری  593ـ 5330تهران: 

 033-211-613-119-3شابک: 
 509میراث مکتوب: 
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 (ی)فارس . عهد ُحسام48
 ]سفرنامۀ لرستان و خوزستان[

 (هـ .ق 5635ح  -5659محمودمیرزا قاجار )
 به کوشش ايرج افشار 

 ص/ قطع وزيری 691ـ ( 6)چ 5303(؛ 5)چ 5301تهران: 
 033-211-613-151-3شابک: 

 569میراث مکتوب: 

  
يخ بوشهر41   (ی)فارس . تار

 (هـ . ق 5319-5636محمدحسین سعادت )
 الحکمايیعمادالّدين شیخ ،تصحیح و تحقیق: عبدالرسول خیرانديش

 ص/ قطع وزيری 335 -5301تهران: 
 033-211-613-131-5شابک: 

 هینشر کازرون یبا همکار
 532میراث مکتوب: 

  
 

 

 (ی)فارس ج[ 6]. مرآت األدوار و مرقات األخبار 42
 (51مصلح الّدين محّمد الری )سدۀ 

 سید جلیل ساغروانیان :تصحیح
 ص / قطع وزيری 5663 -(6)چ 5303(؛ 6)چ 5303تهران: 
 033-211-613-193-5: (دوره) شابک
 033-211-613-139-1: (6)ج شابک/  033-211-613-133-3: (5)جشابک

 تاريخ اسالم ۀبا همکاری پژوهشکد
 518میراث مکتوب: 

  
ي. جامع43   )فارسی( ج[ 3] خالتوار

يخ ايران و اسالم[  ]تار
 هـ . ق( 353لّله همدانی )درگذشتۀ ا رشیدالّدين فضل

 تصحیح و تحشیه: محمد روشن
 ص / قطع وزيری 6393 -5306تهران: 

 033-211-613-123-0: (5)ج شابک / 033-211-613-123-6: (دوره) شابک
 033-211-613-131-6: (3)ج شابک / 033-211-613-120-2: (6)ج شابک

 528میراث مکتوب: 
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يخ کشيک44   (ی)فارس همايون ۀخان . تار
 ]سفرنامۀ لرستان و خوزستان[

 هـ .ق( 5563 – 5126) «نجیب»نورالدين محمد شريف کاشانی متخلص به 
 ؛ مقدمه: مهدی صدریمهدی صدری ،تصحیح و تحقیق: اصغر دادبه

 ص / قطع وزيری 261 -5309تهران: 
 033-211-613-103-5شابک: 

 589میراث مکتوب: 

  
يخ 41   (ی)فارس ج[9]. جامع التوار

يخ مبارک غازانی]  [تار
 هـ . ق( 353لّله همدانی )درگذشتۀ ا رشیدالّدين فضل

 مصطفی موسوی ،روشن تصحیح و تحشیه: محمد
 / قطع وزيریص  6931 – 5309تهران: 

 033-211-613-513-1: (دوره) شابک
 033-211-613-510-0: (6)ج شابک/  033-211-613-513-6: (5)ج شابک
 033-211-613-555-6: (9)ج شابک/  033-211-613-551-1: (3)ج شابک

 591میراث مکتوب: 
ــال  ــاب س ــارمين دورۀ کت ــی و چه ــدير در س ــتۀ تق ــالمی شايس ــوری اس جمه

  (9711)ايران
  
 )فارسی(. الّرحلة المكّية 46 

يخ سياسی و اجتماعی مشعشعيان]  [تار
 (65)سدۀ  ه مشعشعیسید علی بن عبداللّ 

 ه جزايریترجمه و اضافات: نور الدين محمد بن نعمت اللّ 
 نصرمقدمه، تصحیح و تعلیقات: عارف 

 ص / قطع وزيری 332 -5302تهران: 
 033-211-613-531-3شابک: 

 301میراث مکتوب: 

  
 )فارسی( های ناصرالدين شاه قاجار نوشته . دست47 

 [(5636)محرم الی ربیع االول از سفر و شكار در فيروزکوه ]
 به کوشش فاطمه قاضیها

 ص/ قطع وزيری 502 -5303تهران: 
 889 - 100 ـ 503ـ  628ـ  0: شابک

 353میراث مکتوب: 
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يخ 40   )فارسی(. افضل التوار
هـ . ق( )دفتـر  904 -938]روزگار و زندگانی شاه طهماسب اول صفوی )

 اول از مجلد دوم([
 تألیف: فضلی خوزانی اصفهانی )قرن يازدهم هـ . ق(

 قدرت الله پیشنماززاده -به کوشش: احسان اشراقی
 وزيریص/ قطع  193 -5303تهران: 

 889 – 100ـ  503ـ  613ـ  6 شابک :
 350میراث مکتوب: 

  
 

 

 )فارسی( مجلد( 3جلد در  9) . بحيره49
 [در حكايت نويسی و عجايب نگاری]

 ق( 66تألیف: میر محمد هاشم بیگ فزونی استرآبادی )سدۀ 
 رضوان مّساح -مقدمه و تصحیح: مرتضی موسوی

 ص/ قطع وزيری 5689 -6389تهران: 
 889 – 100ـ  503ـ  618ـ  6(: 6/ شابک )ج 889 – 100ـ  503ـ  682ـ  9شابک )دوره(: 

 889 – 100ـ  503ـ  689ـ  2(: 3/ شابک )ج 889 – 100ـ  503ـ  688ـ  9(: 5شابک )ج
 358میراث مکتوب: 

  
 )فارسی( الملوک تذکرة .18 

 [هجری سيزدهم قرن]
 هدايت[ خان]رضاقلی الحکما رستم به شهیر آصف محمدهاشم میرزا

 نوذری جلیل :تصحیح
 وزيری قطع /ص/  550 -6388تهران: 

 889-100-503-501-2شابک: 
 398میراث مکتوب: 

 

   
 )فارسی( کتاب حقوق ملل .11 

 نوشته: فريدريش زالفد
ترجمه از ترکی عثمانی به  -وشرد-ترجمه از آلمانی به ترکی عثمانی: اتوکار اشلشتا

 فارسی: میرزا محبعلی خان يکانلو )ناظم الملک( 
 بین تصحیح و پژوهش: محسن نیک -ديباچه: استاد محمدعلی موحد

 وزيری قطع /ص 385 -6388تهران: 
 889-100-503-553-5شابک:

 316میراث مکتوب: 
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 (ی)فارس غزوات سلطان سليم. 12 
جنگ چالدران از فتح مصر و شام به دست سلطان  یرانيا ريگزارش اس]

 [یاول عثمان ميسل
 .ق(ـه031 ۀ)درگذشت یلیاردب دهزا قاضی: تألیف
 ی: طاهر بابائقیو تحق حیتصح

 ص/ قطع وزيری 915 -6900تهران: 
 312میراث مکتوب: 

 )فارسی( سلجوقنامه .17   
 سدٔه ششم هجری() ظهیرالدين نیشابوری

 الکساندر مورتن کوشش به
 وزيری قطع/ ص 558 -6900تهران: 

 889-100-503-532-2شابک: 
 311میراث مکتوب: 

يخ بيهق .13     )فارسی( تار
 )سدٔه ششم هجری( ابوالحسن علی بن زيد بیهقی معروف به ابن فندق

 تصحیح و تحقیق: سلمان ساکت
 وزيری / قطعص 988 -6900تهران: 

 889-100-503-539-1شابک: 
 319میراث مکتوب: 

يخ رستم .11     )فارسی( خان سپهساالر گرجی تار
 ه.ق.( 6023بیجن تاريخ صفوی خوان )درگذشتٔه 

 نژاد مقدمه و تصحیح: محسن بهرام
 وزيری / قطعص 513 -6906تهران: 

 889-100-503-510-8شابک: 
 381میراث مکتوب: 

 



   71      تاريخ و جغرافیا

 
 بازسازی متون 

 )فارسی(اخبار والة خراسان . 1
 العباس احمدبنبن احمد،  ابوبن احمد، ابوالحسین علیساّلمی ابوعلی حسینلل
 (9-3الحسین )سدۀ  

 پژوهش و بازسازی: محمدعلی کاظم بیکی
 ص/ قطع وزيری 311 -5301تهران: 

 033-211-613-153-3شابک: 
 556میراث مکتوب: 

 شايستۀ تقـدير در نـوزدهمين دورۀ کتـاب فصـل جمهـوری اسـالمی ايـران
برگزيدۀ دوازدهمين دورۀ همـايش حاميـان نسـخ خطـی  (؛9713)زمستان 

(9719) 
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يخ   جامع التوار
 کتابخانۀ کاخ گلستان 6613نسخۀ شمارۀ 



 

 

 

           
 
 
 

 
 
 )فارسی(. ديوان حزين الهيجی 1 

ی ها، قطعـات، اشعار عرب]مشتمل بر غزليـات، متفرقات، رباعيات، قصيده
 شاعر[ یهایو مثنو

 ( .ق هـ 0011 -0011)ی طالب حزين الهيجبن ابی محمدعلی
 لّله صاحبکارا تصحيح: ذبيح

 ص/ قطع وزيری 138ـ 0131تهران: 
 161-8101-18-8شابک: 

 هينشر سابا همکاری 
 8ميراث مکتوب: 

  
ين2   )فارسی( . تذكرةالمعاصر

 ]شرح حال يكصد تن از شاعران و عالمان معاصر مؤلف[
 (.ق هـ 0011 -0011)ی طالب حزين الهيجیبن ابی محمدعل
 کتصحيح و تعليقات: معصومه سالمقدمه، 
 وزيریص/ قطع  924ـ 5731تهران: 

 هينشر سابا همکاری 
 4ميراث مکتوب: 

 

  
موع . فيض3   )فارسی(الدُّ

 فصيح و بليغ[ی با نثر فارس )ع(و شهادت امام حسينی ]شرح زندگان
 (.ق هـ 0811 -0810) «نگاربدايع»محمدابراهيم نّواب تهرانی ملقب به 

 یتصحيح و تحقيق: اكبر ايران مقدمه،
 وزيریص/ قطع  242ـ 5739تهران: 

 مؤسسه انتشارات هجرتبا همکاری 
 59ميراث مکتوب: 
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  (ی)فارس . بخشی از تفسيری كهن به پارسی4 
]تفسير ادبی قرآن و از منابع كهن ارزنده زبان فارسی كه به احتمـال در حـوز  

 هرات تأليف شده[
 (1)حدود سدۀ از مؤلفی ناشناخته 

 زاده شيرازی لّلهاتحقيق و تصحيح: سيد مرتضی آيت
 ص/ قطع وزيری 100ـ 0138تهران: 
 429ـ  1217ـ  15ـ  7: شابک

 نشر قبله یمركز فرهنگبا همکاری 
 5ميراث مکتوب: 

 

  
 (عربی -فارسی). تائيۀ عبدالّرحمان جامی 5 

 [یمحمود قيصر فارض به انضمام شرح ]ترجمۀ منظوم تائيۀ ابن 
 (1بن احمد جامی )سدۀ  نورالّدين عبدالّرحمن

 مقدمه، تصحيح و تحقيق: صادق خورشا
 ص/ قطع وزيری 116ـ 0136تهران: 

 429ـ  1198ـ  91ـ  9: شابک 
 نشر نقطهبا همکاری 

 22ميراث مکتوب: 

 
  
 )فارسی( األقوالاألمثال و طرايف. لطايف6 

 [یَمَثل عرب 281ی ]شرح فارس
 (. ق هـ 831درگذشتۀرشيدالّدين وطواط )

 آموز: حبيبه دانشو تعليقات تصحيحمقدمه، 
 ص/ قطع وزيری 811ـ 0136تهران: 

 161ـ  8861ـ  86ـ  1شابک: 
 اهل قلمبا همکاری 

 93ميراث مکتوب: 

 
  
 (ی)فارس . ديوان غالب دهلوی7 

 [یو رباعيات فارس ليات]مجموعه غز 
 (01)سدۀ ی غالب دهلو خان لّلهااسدسرودۀ ميرزا 

 ی: محمدحسن حائرو تحقيق تصحيحمقدمه، 
 ص/ قطع وزيری 801( ـ 8)چ 0116 ؛(0)چ 0133تهران: 

 131 -161ـ  1311ـ  81ـ  1شابک: 
 كتاب اءياح با همکاری چاپ اول

 رسانی، مؤسسۀ غالب دهلوی )هند(چاپ دوم با همکاری دبيرخانۀ شورای عالی اطالع
 91ميراث مکتوب: 



   24      زبان و ادبيات فارسی

 

 

 

 (ی)فارسيا مناظرات خمس . عقل و عشق8 
 کدلنشين به سـبی نمادين در مناظره عقل و عشق در قالب داستانی ا]رساله

 منشيانه[
 هـ . ق( 118ـ  331بن محّمد ُتركه اصفهانی )ی الّدين عل صائن

 ینعمتی : اكرم جودو تحقيق تصحيح
 ص/ قطع وزيری 801ـ 0138تهران: 
 429ـ  1128ـ  23ـ  3: شابک

 با همکاری اهل قلم
 77ميراث مکتوب: 

  
 (ی)فارس. منشآت ميبدی 9 

 اديبانه، مرَسل و متكّلف[ی نامه در موضوعات مختلف با نثر  111]
 (01الّدين ميبدی )سدۀبن معينقاضی حسين

 لّله فروهرا : نصرتو تحقيق تصحيح
 ص/ قطع وزيری 186ـ 0136تهران: 
 429ـ  1198ـ  27ـ  2: شابک

 نشر نقطهبا همکاری 
 71ميراث مکتوب: 

 
  
 (یفارس) . ترجمۀ اناجيل اربعه11 

]ترجمه دقيق و روان اناجيـل اربعـه بـه همـراه تعليقـات توضـيحی و انتقـادی 
 مترجم[

آبادی  خاتون بن اسماعيل حسينی باقر ترجمه، تعليقات و توضيحات: ميرمحمد
 (هـ .ق 0131-0083)

 رسول جعفريان به كوشش
 ص / قطع وزيری131(ـ  8)چ 0111 ؛186-( 0)چ 0138تهران: 
 429ـ  8311ـ  13ـ  4: شابک

 چاپ اول با همکاری نشر نقطه
 75ميراث مکتوب: 

 (ی)فارس . رسائل حزين الهيجی11   
ين رسائل فارسی الهيجی در علم كالم، تفسير و علوم و فنون[  ]مهمتر

 (هـ .ق 0011 -0011)ی حزين الهيجبن ابی طالب  محمدعلی
 و عبدالحسينی ، اسکندر اسفندياریبيدهندی ، ناصر باقریاوجبی عل به كوشش

 زير نظر دفتر نشر ميراث مکتوب مهدوی
 ص/ قطع وزيری  111ـ 0133تهران: 
 429ـ  41377ـ  7ـ  3: شابک

 95ميراث مکتوب: 
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 )فارسی( . خرابات12 
 [یاز گلستان سعد عّفت و عدالت به پيرویدر بيان حكمت، شجاعت، ]

 (هـ .ق 0180 -0816)ی فقير شيراز
 پژوه: منوچهر دانشو توضيحات تصحيح 

 ص/ قطع وزيری  181ـ 0133تهران: 
 161ـ  6310ـ  10ـ  8شابک: 

 11ميراث مکتوب: 
 

  
 (ی)فارس. انوارالبالغه 13 

 بيان و بديع[ ،یدر علم معانی كتاب مختصر تفتازانی ]گزارش فارس
 (00)سدۀ  «مترجم»مشهور به  یصالح مازندرانبن محمدی محمد هاد
 نژاد یغالمی محمدعل به كوشش

 ص/ قطع وزيری 101ـ 0136تهران: 
 161ـ  8611ـ  8ـ  0شابک: 

 نشر قبله یمركز فرهنگبا همکاری 
 29ميراث مکتوب: 

 
  
 )فارسی(ج[  8]. ديوان جامی 14 

 فاتحةالشباب، واسطةالعقد و خاتمةالحياة[]شامل سه ديوان: 
 (هـ .ق 111 -103)ی بن احمد جامنورالّدين عبدالّرحمان

 زير نظر دفتر نشر ميراث مکتوب زادتصحيح: اعالخان افصحمقدمه و 
 ص/ قطع وزيری 0683ـ 0131تهران: 
 161ـ  6310ـ  08ـ  8: )دوره( شابک
 161-6310-01-1: (8ج) شابک/  161-6310-01-6: (0)ج شابک

  شناسی و ميراث خطیانستيتو شرق با همکاری مركز مطالعات ايرانی،
 13ميراث مکتوب: 

  
 )فارسی( [ج 8] . مثنوی هفت اورنگ15 

: سلسـلةالذهب، سـالمان و ابسـال، تحفـةاالحرار، یهـا ی]مشتمل بر مثنو
 [یسبحةاالبرار، يوسف وزليخا، ليلی و مجنون و خردنامۀ اسكندر 

 (هـ . ق 111ـ  103بن احمد جامی )نورالّدين عبدالّرحمان
 زادمقدمه: اعال خان افصح

، حسين احمد یتصحيح: جابلقا دادعليشاه، اصغر جانفدا، ظاهر احرارتحقيق و 
 زير نظر دفتر نشر ميراث مکتوب تربيت
 ص/ قطع وزيری  0688ـ 0131تهران: 
 161-6310-16-1: )دوره( شابک

  شناسی و ميراث خطیانستيتو شرق مطالعات ايرانی، با همکاری مركز
 18ميراث مکتوب: 
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 )فارسی( ها و منشآت جامی. نامه16 
ی هـای سـالطين و حاكمـان و وزرا  و ر سـابه همراه نامهی های جام]نامه

 [یدولت و عالمان معاصر و
 (هـ .ق 111 -103)ی بن احمد جامنورالّدين عبدالّرحمان

زير نظر مركـز نشـر  فوبايف و اسرار رحمانالّدين اورونتصحيح: عصاممقدمه و 
 ميراث مکتوب

 ص/ قطع وزيری  181ـ 0131تهران: 
 161ـ  6310ـ  10ـ  1شابک: 

 31ميراث مکتوب: 

  
 فارسی(). نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی 17 

 دوره[آن ی و تحليل اوضاع اجتماعی آثار جامی ]شرح حال و بررس
 زير نظر مركز نشر ميراث مکتوب زادتأليف: اعالخان افصح

 ص/ قطع وزيری  338ـ 0131تهران: 
 161ـ  6310ـ  06ـ  1شابک: 

 شناسی و ميراث خطیانستيتو شرق همکاری مركز مطالعات ايرانی، با
 14ميراث مکتوب: 

 

  
 (ی)فارس بهارستان و رسائل جامی .18 

موسيقی، عروض، قافيـه، ههـل حـدين، نائّيـه، لوامـع، های رساله ی]حاو
 [شرح تائيه، لوايح و سر رشته

 (هـ  .ق 111 -103)ی بن احمد جامنورالّدين عبدالّرحمان
 ابوبکر ظهورالّدين،زاد، محمدجان عمرُافتصحيح: اعالخان افصحمقدمه و 

 ص/ قطع وزيری 816ـ 0131تهران: 
 161ـ  6310ـ  18ـ  8شابک: 

  شناسی و ميراث خطیانستيتو شرق همکاری مركز مطالعات ايرانی،با 
 35ميراث مکتوب: 

  
 )فارسی(. كلمات عليه غّرا 19 

 [)ع(ی]ترجمه و شرح منظوم هفتاد سخن از امام عل
 (1)سدۀ ی شيرازی مکتب

 ی: محمود عابدو تعليقات تصحيحمقدمه، 
 ص/  قطع وزيری 011ـ 0131تهران: 

 161ـ  6310ـ  83ـ  6شابک: 
 22ميراث مکتوب: 
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 (ی)فارس . خانقاه21 
 [یاز بوستان سعدمثنوی عرفانی و اخالقی به پيروی ]

 (هـ .ق 0180 -0816) «الشريعةمعين»متخلص به  یسرودۀ فقير شيراز
 پژوه: منوچهر دانشو توضيحات تصحيح

 ص/ قطع وزيری 811ـ 0131تهران: 
 161ـ  6310ـ  11ـ  0شابک: 

 32ميراث مکتوب: 

 

  
 (ی)فارس )ع(بن ابی طالبی. شرح ديوان منسوب به اميرالمؤمنين عل21 

ين شرح فارس  [)ع(یديوان منسوب به حضرت علی ]مهمتر
 (هـ .ق 111درگذشتۀ )ی يزدی الّدين ميبدبن معينحسينمير الّدين كمالقاضی 

 شيرينکابراهيم اشسيد  ،یتصحيح: حسن رحمانمقدمه و 
 ص/ قطع وزيری 111ـ ( 1)چ 0111(؛ 8و0)چ 0131تهران: 

 161ـ  6310ـ  11ـ  Xشابک: 
 ع( )چاپ اول و دوم ويژۀ سال امام علی

 33ميراث مکتوب: 
 (9431برگزيد  هفتمين دور  كتاب سال دانشجويی )

  
 (ی)فارس . ديوان الهامی كرمانشاهی22 

 [یشاهنامۀ فردوس کبه سبی حسينی دربار  حماسۀ عاشورای ا]سروده
 (هـ  . ق 0188 -0861) «الهامی»متخلص به  كرمانشاهیی ميرزا احمد الهامسرودۀ 

 پناه: اميد اسالمو تحقيق تصحيحمقدمه، 
 ص/ قطع وزيری 161ـ 0131تهران: 

 161ـ  6310ـ  18ـ  Xشابک: 
 85ميراث مکتوب: 

 

  
 (ی)فارس . ديوان مخلص كاشانی23 

 پراكنده شاعر[ی هاقطعات و رباعيات و بيت]مجموعه غزليات، 
 (هـ .ق 0081درگذشتۀ )ی ميرزا محمد مخلص كاشان

 ی: حسن عاطفو تحشيه تصحيحمقدمه، 
 ص/ قطع وزيری  101ـ 0131تهران: 

 161ـ  6310ـ  16ـ  8شابک: 
 87ميراث مکتوب: 
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 (ی)فارس الّدين خويی. مجموعه آثار حسام24 
، االحبـابو تحفـة الكّتـابالتبيان، ملتمسات، نزهة نصيب الفتيان وكتاب ]

و  لئالرسارسوم و منية الطالب، الكاتب، غنيةو فرايد الفضايل ليقواعدالرسا
 [نجوم الفضائل

 (هـ . ق 311زنده در )ی بن عبدالمؤمن خويحسنالدين حسام
 زادهعباسی : صغرو تحقيق تصحيحمقدمه، 
 ص/  قطع وزيری 118ـ 0131تهران: 

 161ـ  6310ـ  11ـ  1شابک: 
 81ميراث مکتوب: 

 

  
 (ی)فارسالّسالكين . سراج25 

 [ی]گزيد  مثنوی معنوی با انتخاب فيض كاشان
 (هـ . ق 0110 -0113)یمالمحسن فيض كاشان

 جويا جهانبخش به كوشش و پژوهش  
 ص/ قطع وزيری 113ـ ( 8)چ 0113(؛ 0)چ 0111تهران: 

 161ـ  6310ـ  81ـ  8شابک: 
 41ميراث مکتوب: 

 

  
 (ی)فارس . شرح اخبار و ابيات و امثال عربی كليله و دمنه26 

 [7ـ  6]دو شرح از سد  
( و تأليف در نيمۀ اول قـرن هفـتم هجـریبن محمد اسفزاری )بن عثمانلّلها فضل

 (هـ . ق 680تأليف در سال مؤلفی ناشناخته )
 ی: بهروز ايمانو تعليقات تصحيحمقدمه، 
 ص/ قطع وزيری 318ـ 0111تهران: 

 161ـ  6310ـ  88ـ  0شابک: 
 11ميراث مکتوب: 

 (9431شايستۀ تقدير در دومين دور  همايش حاميان نسخ خطی )

  
 (ی)فارسج[ 8]ی. هفت ديوان محتشم كاشان27 

يات و معّميات[]شامل ديوان  های شيبيه، شبابيه، صبائيه، جالليه، نقل عشاق، ضرور
 (هـ . ق 116-118)ی الدين محتشم كاشانكمالسرودۀ 

 ی صدری مهد ،ی: عبدالحسين نوايو تعليقات تصحيحمقدمه، 
 ص/ قطع وزيری 0381ـ 0111تهران: 
 161ـ  6310ـ  81ـ  1: )دوره( شابک
 161-6310-81-6: (8شابک )ج/  161-6310-83-1: (0)ج شابک

 49ميراث مکتوب: 

 (9439نسخ خطی ) برگزيد  سومين دور  همايش حاميان
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 (عربی -فارسی) )نوهای نمكين( الُمَلح. بدايع28 
 [ی]ترجمۀ كهن مجموعه اشعار سرايندگان نامدار و اقوال و امثال عرب

ابومحمد مجدالدين قاسم بن حسين بن محمد طرائفی خوارزمی معروف به 
 هـ . ق( 603ـ  888) «صدراالفاضل»

 هـ . ق( 811سال  ترجمه: موّفق بن ظاهر خوارزمی )در
 يیتصحيح: مصطفی اوليا

 ص/ قطع وزيری 818ـ 0118تهران: 
 161ـ  6310ـ  61ـ  1شابک: 

 41ميراث مکتوب: 

  
ين و فرهاد29   (ی)فارس . مثنوی شير

ين و عاقبـت كـار عاشـقی  ]شرح ماجرای دلباختگی فرهاد و خسرو به شـير
 ايشان[
 (1سليمی جرونی )سدۀ سرودۀ 

 جوكارتصحيح: نجف 
 ص/ قطع وزيری 811ـ 0118تهران: 

 161ـ  6310ـ  61ـ  8شابک: 
 44ميراث مکتوب: 

 
  
 (ی)فارس . ِبَلوَهر و ُبُيوَذسف31 

 ]اثری آيينی ـ اخالقی در سرگذشت بلوهر و بيوذسف )= بودا([
 (هـ . ق 110 -311نظام تبريزی )علی بن محمد 
 : محمد روشنها و ويرايشپيشگفتار، نمايه

 ص/ قطع وزيری 810ـ 0110تهران: 
 161ـ  6310ـ  31ـ  8شابک: 

 ها المللی گفتگوی تمدن با همکاری مركز بين
 512ميراث مکتوب: 

  
 (ی)فارس. سندبادنامه 31 

ين آثار ادبی فارسی در آداب كشوردار ]كهن يباتر ين و ز  [یتر
 (6)سدۀ یمحمدبن علی ظهيری سمرقند

 یالّدينمحمدباقر كمال : سيدو تحقيق تصحيحمقدمه، 
 ص/ قطع وزيری 111 -با نمايه( -8)چ 0118 ؛ص 163(ـ 0)چ 0110تهران: 
 131-161-6310 -38-6:  (8چ)؛ شابک 161ـ  6310ـ  38ـ  0: (0چ)شابک 

 ها المللی گفتگوی تمدن چاپ اول با همکاری مركز بين
 513ميراث مکتوب: 

 (9434دانشجويی جهاد دانشگاهی )نامه سال  برگزيد  دهمين دور  پايان
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 (ی)فارس. كليات ُبسحق اطعمۀ شيرازی 32 
 های ايرانی[ یهای غذا و نوشيدن]اثری ادبی در توصيف گونه

بسحق اطعمۀ »معروف به  اسحق حالج اطعمه شيرازی الّدين ابوموالنا جمال
 (1)سدۀ  «شيرازی

 یتصحيح: منصور رستگار فساي
 -با تجديـد نظـر و اصـالحات(، 1و چ 8)چ 0113و 0118 ؛ص160(ـ 0)چ 0118تهران: 

 قطع وزيریص/ 111
 131-161-6310-31-1: (1و چ 8چ)شابک ؛ 161ـ  6310ـ  31ـ  1: (0چ)شابک 

 شناسی با همکاری بنياد فارسپ اول چا
 551ميراث مکتوب: 

 (9434شايستۀ تقدير در پنجمين دور  همايش حاميان نسخ خطی )

 
  
 (ی)فارس كليات نجيب كاشانی. 33 

نجيـب  بيتهـایکبنـدها، مثنويـات و تـ]غزليات، قصـايد، قطعـات، تركيـب
 [یكاشان

 (هـ.ق 0081 -0161نورالّدين محمدشريف كاشانی )سرودۀ 
 یمهدی صدر ،: اصغر دادبهو تعليقات تصحيحمقدمه، 
 ص/ قطع وزيری   0001ـ 0118تهران: 

 161ـ  6310ـ  10ـ  1شابک: 
 559مکتوب: ميراث 

 
  
 (ی)فارس . ديوان غزليات اسير شهرستانی34 

بنـد، ، تركيبیو نيز تعدادی رباع )ع(]شامل غزليات، قصايدی در مدح ائمه
 قطعه و مثنوی كوتاه[

 (00بن ميرزا مؤمن اسير شهرستانی )سدۀ الّدينسرودۀ جالل
 یولدان ی: غالمحسين شريفو تحقيق تصحيح

 قطع وزيری ص/ 318ـ 0111تهران: 
 161ـ  6310ـ  31ـ  Xشابک: 

 527ميراث مکتوب: 

 

  
 (ی)فارس الّدر. شرح نظم35 

يـه عشـق الهـی و مراحـل  ۀ]شرحی بر قصيده تائي كبرای ابـن فـارض در نظر
 [یبه شيوه تغزل کمختلف سير و سلو 

 هـ . ق( 118ـ  331)بن محمد تركه اصفهانی یالّدين علصائن
 اكرم جودی نعمتی: و تحقيق تصحيح

 ص/ قطع وزيری 611ـ 0111تهران: 
 161ـ  6310ـ  16ـ  1شابک: 

 523ميراث مکتوب: 
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 (ی)فارس فكار )بخش كاشان(. خالصةاألشعار و زبدةاأل36 
 ]شرح حال شعرای كاشان[

 هـ . ق( 0106)زنده در الّدين كاشانی یميرتق
 یمحمدحسين نصيری كهنموي ،عبدالعلی اديب برومند به كوشش

 ص/  قطع وزيری 100ـ 0111تهران: 
 161ـ  6310ـ  13ـ  3شابک: 

 575ميراث مکتوب: 
 

  
 (ی)فارس  . اسكندرنامه )بخش ختا(37 

ين و پرتنوع]مفصل ين قصهتر  های عاميانه هند سد  اخير[تر
 (00خان حکيم )سدۀ  منسوب به منوچهر

 قراگزلورضا ذكاوتی یعل به كوشش
 ص/ قطع وزيری 183ـ 0111تهران: 

 161ـ  1311ـ  08ـ  8شابک: 
 579ميراث مکتوب: 

 

  
 (ی)فارس. خالصةاألشعار و زبدةاألفكار )بخش اصفهان( 38 

 ]شرح حال شعرای اصفهان[
 هـ . ق( 0106)زنده در الّدين كاشانی یميرتق

 یمحمدحسين نصيری كهنموي ،عبدالعلی اديب برومند به كوشش
 ص/  قطع وزيری 160ـ 0116تهران: 
 438-429-8311-75-2: شابک

 رسانی، شورای گسترش زبان فارسیبا همکاری دبيرخانۀ شورای عالی اطالع
 515ميراث مکتوب: 

 

  
 (ی)فارس. ديوان اشراق 39 

 رباعيات[االنوار و ]مشتمل بر غزليات، قصايد و ملمعات و مثنوی مشرق
 هـ . ق( 0111ـ  131)باقر داماد  سرودۀ ميرمحمد

 دوزپيشگفتار: جويا جهانبخش؛ به كوشش سميرا پوستين
 ص/  قطع وزيری 101ـ 0118تهران: 

 161ـ  1311ـ  01ـ  8شابک: 
 591ميراث مکتوب: 
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 (ی)فارس. تحسين و تقبيح ثعالبی 41 

 ]در مدح و ذّم اشيا[
 (هـ . ق 181ـ  181)بن محمد ثعالبی عبدالملک

 بکربن علی ساوی بن ابی ترجمه: محمد
 تصحيح: عارف احمد الزغول

 ص/  قطع وزيری 861ـ 0118تهران: 
 161-1311-88-8شابک: 

 597ميراث مکتوب: 
برگزيد  شانزدهمين دور  جشنوار  تحقيق و پژوهش دانشگاه تهران 

(9434) 

  
 (ی)فارس. دفتر اشعار صوفی 41 

 های بسحق اطعمه[]مجموعه غزليات، قصايد و... همچون سروده
 (1)سدۀ یصوفی محمد هرو

 به كوشش ايرج افشار
 ص/ قطع وزيری 816ـ 0116تهران: 

 131-161-1311-18-1شابک: 
 رسانیبا همکاری دبيرخانۀ شورای عالی اطالع

 518ميراث مکتوب: 

 

  
 

 

 (ی)فارس. تحفةالدستور 42
 اعداد كلمات[ ]فرهنگ

 هـ . ق( 0131)تأليف سال بن عبدالکريم كاشانی لّلها لطف
 یتصحيح: مهدی صدر

 ص/ قطع وزيری  181ـ 0116تهران: 
 131-161-1311-10-0شابک: 

 رسانیبا همکاری دبيرخانۀ شورای عالی اطالع
 521ميراث مکتوب: 

 

  
 (ی)فارس . روضةاألنوار43 

 [یاالسرار نظاماخالقی و اجتماعی بر وزن مخزن، یای عرفان]منظومه
 هـ . ق( 381)درگذشتۀ ی كرمانی خواجوسرودۀ 

 ی: محمود عابدو تعليقات تصحيحمقدمه، 
 ص/ قطع وزيری 108ـ 0113تهران: 

 131-161-1311-13-1شابک: 
 535ميراث مکتوب: 
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 (ی)فارس . برزونامه44 
 ]بخش كهن داستان برزو پسر سهراب[

 (1الّدين محمد كوسج )سدۀ شمس سرودۀ
 تصحيح: اكبر نحویمقدمه، تحقيق و 

 قطع وزيریص/  118ـ ( 8)چ 0113(؛ 0)چ 0113تهران: 
 131-161-1311-68-6شابک: 

 532ميراث مکتوب: 

 

  
 (ی)فارس)ختم الغرايب(  . تحفةالعراقين45 

 (6خاقانی شروانی )سدۀ سرودۀ 
 قلعهبه كوشش علی صفری آق 

 ص/ قطع وزيری 111ـ 0113تهران: 
 131-161-1311-38-8شابک: 

 582ميراث مکتوب: 
؛ شايستۀ تقدير در حاميان نسخ خطی همايششايستۀ تقدير در نهمين دور  ]

؛ (9433) بيست و هفتمـين دور  كتـاب سـال جمهـوری اسـالمی ايـران[
 (9431المللی فارابی )پاييز  برگزيد  ههارمين دور  جشنوار  بين

 

  
 (ی)فارس . ديوان فهمی استرآبادی46 

 (01فهمی استرآبادی )سدۀسرودۀ 
 تصحيح و مقدمه: محمدحسين كرمی

 ص/ قطع وزيری 101ـ  0111تهران: 
 131-161-1311-11-1شابک: 

 549ميراث مکتوب: 
 

  
 (ی)فارس ج[1]العارفين العاشقين و عرصات. عرفات47 

 (هـ  . ق 0111 -131)دّقاقـی بليانی اصفهانیالّدين محمد اوحدی حسينی تقی
 با نظارت علمی محمد قهرمان آمنه فخراحمد ،لّله صاحبکاریا تصحيح: ذبيح

 ص/ قطع وزيری 8380ـ  0111تهران: 
 131-161-1311-31-1: (دوره)شابک 

 با همکاری كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسالمی
 584ميراث مکتوب: 

)زمستان  جمهوری اسالمی ايران شانزدهمين دور  كتاب فصلبرگزيد  
9431) 



   44      زبان و ادبيات فارسی

 

 

 

  (ی)فارس نامه. علی48 
 هـ . ق[ 482ای كهن؛ سروده به سال ]منظومه

 هـ . ق( 181)زادۀ  «ربيع»متخلص به ای رايندهس
 ابوالفضل غالمی ،تصحيح: رضا بيات

 ص/ قطع وزيری 688( ـ 8)چ 0111؛(0)چ 0111تهران: 
 131-611-811-110-6شابک: 

 215ميراث مکتوب: 

 (9431شهاب ) برگزيد  اولين دور  جشنوار  علمی ـ پژوهشی

  
 

 (ی)فارس. معياراألشعار 49 
 ]در علم عروض و قافيه[ 

 هـ .ق( 638-813نصيرالّدين محمدبن محمد طوسی)
 األفكار فی شرح معياراألشعار انميز  و

 (01 لّله مفتی مرادآبادی )سدۀامحمدسعد
 تصحيح: محمد فشاركی

 ص/ قطع وزيری  610ـ  0111تهران: 
 131-611-811-100-8شابک: 

 (0111المللی ميراث علمی و فلسفی خواجه نصيرالدين طوسی ) ويژۀ همايش بين
 214ميراث مکتوب: 

  
 )فارسی( لله عليه(ا)صلوة. مجلس در قصۀ رسول51 

 (6از مؤلفی ناشناخته )احتمااًل سدۀ 
 مقّدمه، تصحيح و تعليقات: محمد پارسانسب

 ص/ قطع وزيری688 -0111تهران: 
 131-611-811-108-8شابک: 

 253ميراث مکتوب: 
 

  
 )فارسی( . محک خسروی51 

 ( هـ . ق 0833درگذشتۀ خسرو بيگ گرجی )ميرزا 
 تصحيح و تعليقات: فائزه زهرا ميرزا

 ص/ قطع وزيری 0833 -0111تهران: 
 438-211-217-159-2شابک: 

 258ميراث مکتوب: 

 (9419پروين اعتصامی ) شايستۀ تقدير در پنجمين دور  جايز  ادبی
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  )فارسی( . ديوان فانـی خويی52 
 لّله[ ا ]موسوم به گنج

 هـ . ق( 0888ـ 0038)سرودۀ ميرزا حسن زنوزی خويی 
   زادهتصحيح: شهريار حسن

 ص/ قطع وزيری 180 -0111تهران: 
 131-611-811-181-1شابک: 

 222ميراث مکتوب: 

 

  
 )فارسی( لّلها. ثواقب المناقب اوليا 53 

 (هـ . ق 181الّدين محمد همدانی )درگذشتۀ بن جاللعبدالوهاب
 تصحيح و مقدمه: عارف نوشاهی

 ص/ قطع وزيری 111-0111تهران: 
 131-611-811-181-8شابک: 

 223ميراث مکتوب: 
 

  
 )فارسی( ديوان قائميات. 54 

 (3حسن محمود كاتب )سدۀ سرودۀ 
 كدكنی مقدمه: محمدرضا شفيعی

 : سيد جالل حسينی بدخشانیو مقدمۀ انگليسی تصحيح
 / قطع وزيریص  618ـ  با اصالحات( 8)چ 0118(؛ 0)چ 0111تهران: 

 131-611-811-181-1شابک: 
 با همکاری مؤسسۀ مطالعات اسماعيلی )لندن(

 275مکتوب: ميراث 
 جمهوری اسالمی ايرانشايستۀ تقدير در بيستمين دور  كتاب فصل 

 (؛شايستۀ تقدير در دوازدهمين دور  همايش حاميان نسخ خطی9419)
(9419) 

  
  )فارسی(نامه گزين علی. به55 

 ترين منظومۀ شيعی فارسی[]كهن
 (هـ . ق 118سرودۀ ) «ربيع»متخلص به ای رايندهس

 مقدمه و شرح لغات: سيد علی موسوی گرمارودیگزينش، 
 ص/  قطع وزيری 118 -0111تهران: 

 131-611-811-111-3شابک: 
 279ميراث مکتوب: 
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 )فارسی(نامه . همايون56 
يخ منظوم[  ]تار

 ]نيمۀ نخست )مجلد يكم و دوم([
 (3سرودۀ حکيم زّجاجی )سدۀ 

 تصحيح: علی پيرنيا
 وزيری ص /  قطع 0181 -0111تهران: 

 131-611-811-118-1شابک: 
 273ميراث مکتوب: 

  
 )فارسی( [ج 8]. تذكر  نشتر عشق57 

 (01)سدۀ  «عاشقی»آبادی متخلص به خان عظيمقلیحسين
 تصحيح و تعليقات: سيدكمال حاج سيدجوادی

 ص/ قطع وزيری 8683 -0110تهران: 
 131-611-811-118-1: (دوره) شابک
 131-611-811-113-1: (8)ج شابک/  131-611-811-116-3: (0)ج شابک

 291ميراث مکتوب: 

 

  
 فارسی() . مجالس58 

 (1 ـ 3الّدين عبدالحميد عتيقی تبريزی )سدۀ جالل
 تحقيق و تصحيح: سعيد كريمی

 ص/ قطع وزيری 888-0118تهران: 
 131-611-811-181-1شابک: 

 219ميراث مکتوب: 

 

  
 )فارسی( نامه سام. 59 

 (1ـ  3ای ناشناس )سدۀ سراينده
 : وحيد رويانیتصحيح

 ص / قطع وزيری 311 ( ـ8)چ 0113(؛ 0)چ 0118تهران: 
 438-211-217-194-8شابک: 

 212ميراث مکتوب: 
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 )فارسی( األفكاراألشعار و زبدةخالصة. 61
 [بخش قم و ساوه]

 هـ . ق( 0106مير تقی الّدين كاشانی )زنده در 
 تصحيح و تحقيق: علی اشرف صادقی

 ص / قطع وزيری 111 -0118تهران: 
 438-211-217-122-1شابک: 

 با همکاری كتابخانۀ تخصصی تاريخ اسالم و ايران
 218ميراث مکتوب: 

  
 )فارسی( األفكاراألشعار و زبدة. خالصة61 

 ]بخش شيراز و نواحی آن[
 هـ . ق( 0106الّدين كاشانی )زنده در ميرتقی

 تصحيح: نفيسه ايرانی
 ص / قطع وزيری 811 -0118تهران: 

 438-211-217-135-4شابک: 
 221ميراث مکتوب: 

 (9414برگزيد  جشنوار  نويسندگان جوان كشور)

  
 )فارسی( ج[ 1]. مثنوی معنوی 62 

ينولد.ا.نيكلسون و مقابلۀ مجّدد با نسخۀ قونيه[ ين تصحيح ر  ]آخر
 هـ . ق( 638-611) الدين محمد بلخیجاللسرودۀ موالنا 

 تصحيح مجّدد و ترجمه: حسن الهوتی
 ص / قطع وزيری 0316 -0111تهران: 
 )دوره( 131-611-811-131-1شابک: 
 (8)ج 131-611-811-111-0شابک: /  (0)ج 131-611-811-131-8شابک: 
 (1)ج131-611-811-118-8 :شابک / (1)ج 131-611-811-110-1شابک: 

 221ميراث مکتوب: 

  
 فارسی()ج[ 8]الله خان شيبانی . آثار فتح63 

]ديوان اشعار، فتح و ظفر/ زبـدة اثثـار، مقـاالت شـيبانی، بيانـات، فواكـه 
 [(قهـ . 1318-1241) السحر

 هـ . ق( 0111-0810الله بن محمد كاظم ابونصر شيبانی ) فتح
 به كوشش عليرضا شانظری

 قطع وزيری ص / 0101 -0111تهران: 
 131-611-811-116-1: (دوره) شابک
 131-611-811-111-3: (8)ج شابک/  131-611-811-113-1: (0)ج شابک

 228ميراث مکتوب: 
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 )فارسی( األفكاراألشعار و زبدةخالصة. 64 
 [بخش خراسان]

 هـ . ق( 0106مير تقی الّدين كاشانی )زنده در 
 محّمدحسين نصيری كهنمويیتصحيح: عبدالعلی اديب برومند، 

 ص / قطع وزيری 681 -0111تهران: 
 438-211-217-184-9شابک: 

 231ميراث مکتوب: 

  
 )فارسی(. رباعيات مؤمن يزدی 65 

 ]به همراه هند غزل و قطعه[
 هـ . ق( 0101 -111حسين بن باقی يزدی ) ح مؤمن سرودۀ 

 به كوشش حسين مسّرت
 وزيریص / قطع  118 -0111تهران: 

 438-211-217-143-4شابک: 
 231ميراث مکتوب: 

 

  
 )فارسی( . ديوان امامی هروی66 

 هـ . ق( 616سرودۀ  عبدالله بن محمد امامی هروی )در گذشتۀ 
 به كوشش عصمت خوئينی

 ص / قطع وزيری 811 -0111تهران: 
 131-611-811-111-1شابک: 

 232ميراث مکتوب: 
 

  
 )فارسی( ج[8]. كامل التعبير 67 

 ]اثری جامع به زبان فارسی در خوابگزاری و تعبير ر يا[
 ابوالفضل حبيش بن ابراهيم تفليسی )سدۀ ششم هجری(

 تصحيح: مختار كميلی
 ص / قطع: وزيری 0168 -0111تهران: 

 131-611-811-010-1: )دوره( شابک
 131-611-811-011-3: (8)ج شابک/  131-611-811-018-1: (0)ج شابک

 234ميراث مکتوب: 
 (9414برگزيد  پانزدهمين دور  همايش حاميان نسخ خطی )
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 )فارسی(. هفت منظومۀ حماسی 68 
نامۀ كوتاه، زادنامه، داستان ببر بيان، داستان پتياره، تهمينهنامه، كک كوه]بيژن

 نامه شكاوندكوه[نامۀ بلند و رزمتهمينه
 غفوری : رضاتصحيح و تحقيق

 ص / قطع وزيری 166 -0111تهران: 
 131-611-811-118-1شابک: 

 285ميراث مکتوب: 

 

  
 )فارسی( فكارزبدةاأل و  شعار خالصةاأل . 69 

 ] آنتبريز و آذربايجان و نواحی  شبخ[
 هـ . ق( 5152)زنده در مير تقی الّدين كاشانی 

 تصحيح و تحقيق: رقيه بايرام حقيقی
 ص / قطع وزيری 111 -0118تهران: 

 131-611-811-001-0شابک: 
مؤسسـه دانشـگاه تبريـز،  و انسـانی تحقيقات علـوم اسـالمی ۀبا همکاری مؤسس

 فرهنگی هنری صفای اميد
 245ميراث مکتوب: 

 

  
 )فارسی( . ديوان هاتف اصفهانی71 

 ق(هـ .  0011)در گذشتۀ « هاتف»احمد حسينی اصفهانی متخلص به  سيدسرودۀ 
 مقدمه، تصحيح و تعليقات: وجيهه ربيع

 ص / قطع وزيری 110 -0118تهران: 
 131-611-811-006-3شابک: 

 با همکاری دانشگاه اصفهان
 811: ميراث مکتوب

 دوساالنۀ جايز  كتاب اصفهانشايستۀ تقدير در بيست و ههارمين 

  
 )فارسی(. ديوان غياث الدين ُكُججی 71 

خواجـه »الدين شيخ محمد كججانی )تبريـزی( مشـهور بـه خواجه غياثسرودۀ 
 (1)سدۀ  «شيخ

 ابريشم  مقدمه، تصحيح و تعليقات: مسعود راستی پور، احسان پور
 ص / قطع وزيری 811 -0118تهران: 

 131-611-811-003-1شابک: 
مؤسسـه دانشـگاه تبريـز،  و انسـانی تحقيقات علـوم اسـالمی ۀبا همکاری مؤسس

 اميد فرهنگی هنری صفای
 811: ميراث مکتوب
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  )فارسی( فكارزبدةاأل و  شعار . خالصةاأل 72 
 ]بخش يزد و كرمان و نواحی آن]

 هـ . ق( 5152)زنده در  مير تقی الّدين كاشانی
 تصحيح: سيد علی ميرافضلی

 ص / قطع وزيری 116 -0118تهران: 
 131-611-811-081-8شابک: 

 با همکاری دانشگاه شهيد باهنر كرمان و مؤسسه فرهنگی هنری مفرغ 
 248ميراث مکتوب: 

  
 

 

 )فارسی( هحاتميّ  ۀ. رسال73
 110نوشته شده در ] هـ .ق( 101 -111)« كاشفی»حسين بن علی بيهقی واعظ 

 [هـ .ق
 ينمقدمه، تصحيح و تعليقات: باقر قربانی زّر 

 وزيریص / قطع  881 -0118تهران: 
 131-611-811-088-1شابک: 

 411ميراث مکتوب: 
 

  
  )فارسی(جلد[ 8] دستور الكاتب فی تعيين المراتب. 32 

 (1 سدۀ) «شمس منشی»محمد بن هندوشاه نخجوانی 
 تصحيح و تحقيق: علی اكبر احمدی دارانی

 ص / قطع وزيری 0011 -0118تهران: 
 131-611-811-086-6: )دوره( شابک
 131-611-811-081-1:(8)ج شابک/  131-611-811-083-1: (0)ج شابک

 با همکاری دانشگاه اصفهان
 111ميراث مکتوب: 

 

  
 )فارسی(االنس . تكملۀ نفحات75 

 [شرح احوال و آثار جامی]
 هـ . ق( 108الدين عبدالغفور الری )در گذشتۀ  رضی

 مقدمه، تصحيح و تعليقات: محمود عابدی
 ص / قطع وزيری 811 -0116تهران: 

 131-611-811-011-1شابک: 
 711ميراث مکتوب: 
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 )فارسی(خالصة األشعار و زبدة األفكار . 34 
  ]بخش قزوين، گيالن و دارالمرز و نواحی آن[

 هـ . ق( 0106)زنده تا مير تقی الّدين كاشانی 
 تصحيح: سيدمحمد دبيرسياقی و مهدی ملک محمدی

 قطع وزيریص /  881 -0116تهران: 
 131-611-811-011-1شابک: 

 111ميراث مکتوب: 
 

  
 

 

 )فارسی(. مطلع األنوار 77
 ق( .ـ ه 388 -680دۀ اميرخسرو دهلوی )وسر

 ه داد(تصحيح: مريم زمانی )اللّ 
 ص/ قطع وزيری 116 -0113تهران: 
 438 – 211ـ  217ـ  512ـ  7: شابک

 722ميراث مکتوب: 
 

  
 )فارسی( . رسائل خواجو78 

يا[  ]شمع و شمشير، سراجّيه، شمس و سحاب، نمد و بور
 هـ . ق( 381تأليف: خواجوی كرمانی )در گذشتۀ 

 مقدمه، تصحيح و تعليقات: محّمد شادروی منش و محمود عابدی
 ص/ قطع وزيری 111 -0111تهران: 

 438 – 211ـ  217ـ  545ـ 9شابک: 
 774ميراث مکتوب: 

 

  
 )فارسی( مثمر .79 

 [الّلغه شناسی و علم نخستين كتاب فارسی دربار  زبان]
 خان آرزو )سدۀ دوازدهم هجری قمری( الدين علی نوشتۀ سراج

 مقدمه و تصحيح: سيدمحمد راستگو
 وزيری قطع / ص353 -5744تهران: 

 438-211-217-214-2شابک: 
 180ميراث مکتوب: 
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 )فارسی( خالصة األشعار و زبدة األفكار .81 
 [بخش ری و استرآباد و نواحی آن بالد]

 ق( 5152تأليف: مير تقی الّدين كاشانی )زنده در 
 رضوان مّساح -مقّدمه و تصحيح: مرتضی موسوی

 وزيری قطع / ص772 -5744تهران: 
 438-211-217-251-2شابک: 

 717ميراث مکتوب: 

  
 

 

 )فارسی( منشآت. 81
 هـ . ق( 0111 -111خان احمد گيالنی )

 تصحيح و پژوهش: عباس پناهی
 ص / قطع وزيری 106 -0111تهران: 

 131-611-811-883-1شابک: 
 161ث مکتوب: ميرا

  
 )فارسی( ليات اشعار وقاری طبسی يزدیك .82 

 يزدی )سد  يازدهم هجری( موالنا محمدامين وقاری طبسیرود  س
 تصحيح و تعليقات: عليرضا فرجامی قدمه،م

 وزيری قطع / ص101 -0111تهران: 
 131-611-811-881-1شابک: 

 724ميراث مکتوب: 
 

  
 )فارسی( مثنوی مظهراثثار .83 

 األسرار نظامی گنجوی[ ]به پيروی از منظومٔه مخزن
 ق(ه .  116نوشتۀ شاه جهانگير هاشمی كرمانی )درگذشتٔه 

 تعليقات: حامد حسينخانیتصحيح، مقدمه و 
 وزيری قطع / ص816 -0111تهران: 

 131-611-811-881-6شابک: 
 130ميراث مکتوب: 
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  (ی)فارس ديوان عبدالقادر نائينی. 84 
 [زنده در قرن هفتم]

 و تعليقات: محمود نديمی هرندی و تهمينه عطايی كچوئی تصحيحمقدمه، 
 ص/ قطع وزيری 011ـ  0111تهران: 

 131-611-811-881-1شابک: 
 138ميراث مکتوب: 

  
  (ی)فارس شاهچراغ)ع( ۀزٔه قرآن مو ترجم. 85 

 [ترجمٔه فارسی كهن]
 مترجم: ناشناس

 زمين زهرا رياحی: حتصحي
 ص/ قطع وزيری 831ـ  0110تهران: 

 131-611-811-886-1شابک: 
 138 ميراث مکتوب:

  
 



 

 

 

           
 
 
 

 
 
 )عربی( َبكر الخواَرزمی. ديوان أبی1 

 درباره اوضاع عصر شاعر و زندگينامه و شعر او[ ی]همراه با تحقيق
 (5)سدۀ  یالخوارزممحمد بن عباس 

 ی: حامد صدقبازسازی، تحقیق و مقدمه
 یص/ قطع وزير 894 -6731تهران: 

 918 -90377-0-2شابک: 
 34میراث مکتوب: 

 

  
يدةُ 2  يدُةالَقصر َو َجر  )عربی( ج[7] الَعصر. َخر

  [فی ذکر فضالِء اهِل خراسان و هراة]
 اصفهان، خراسان، هرات و فارس[ یسرا یعرب یشعرا ی]شرح حال اجمال

 (ق . هـ 593درگذشتۀ ) یعمادالدين االصفهان
 : عدنان محمدآل طعمهمقدمه و تحقیق

  یص/ قطع وزير 6618( ـ 7و2)ج  6734( و 6)ج 6733تهران: 
 918-1346-00-8: (6)ج شابک / 918-1346 -03 -6: (دوره) شابک
 918-1346-26-3: (7)ج شابک / 918-1346-02-0: (2)ج شابک

 25میراث مکتوب: 

  
 

 

 )عربی(. نزهةاالنفس و روضةالمجلس 3
 ]اثری در نقد امثال عربی[

 (هـ . ق 516درگذشتۀ عراقی) عبداللهبن ابوسعید محمدبن علی
 تصحیح: رمضان بهدادتحقیق و 

 یص/  قطع وزير 577 -6743تهران: 
 934-918-4300-52-3شابک: 

 711میراث مکتوب: 
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رواح فرری َتهرر يِ  . َترررويُ  4 
َ
ررحاحاأل ب مهررَ    )معجررُ   الصِّ

حاح(  )عربی( الصِّ
 نامۀ صحاح[]مختصر لغت

 هـ . ق( 151الّزنجانی )درگذشتۀ  بن بختیار الّدين محمودبن احمدشهاب
 عسکری: محمدصالح شريفو مقدمه تحقیق
 یص/ قطع وزير 6039ـ 6749تهران: 

 934-100-207-005-8شابک: 
 502میراث مکتوب: 

 

 

 
 کتاب المصادر زوزنی

خ  ۀکتابخان 8231 ۀنسخ  قهر . 462مرکزی دانشگاه تهران، مور 



 

 

           
 
 
 

 
 
      (ی)فارس النجوم. ترجمۀ المدخل الی علم احكام1 

 یل برخا یجادل  تواو م ججاو ی در احكاام ججاوم دارای ا]ترجمۀ رساال 
 [.ق( ها 563)تألیف  ی حاسبات ججو 

 ناشناخته ی(؛ از مترجم4)سدۀ  یبن علی قمابونصر حسن
 ی: جليل اخوان زنجانو تحقيق تصحيحمقدمه، 
 ص/ قطع وزيری 404ـ 5731تهران: 

 یو فرهنگ یشرکت انتشارات علمبا همکاری 
 31ميراث مکتوب: 

  
عر ف بطبوات اال م2   )عربی( . التَّ

 ی بنددهر علوم ل داجشمندان  لل جهان ل ارائ  رلش ی ]تار خ جهاج
 [تا قرن پنجم هجری  داجشها

 (ق . هـ 462 -420)ی صاعد اندلسی قاض
 : غالمرضا جمشيدنژاد اّولو تحقيق تصحيحمقدمه، 
 وزيریص/ قطع  151ـ ( 2)چ  3131( ؛ 3)چ  3131تهران: 

 مؤسسه انتشارات هجرتبا همکاری 
 04ميراث مکتوب: 

 (6831اسالم )برگز دۀ دل ین دلرۀ جا زۀ کمیتۀ فرهنگ ل تمدن ا ران ل 

  
 

 

 (ی)فارس . شرح ثمره بطلمیوس5
 خواج  جصیر بر کتاب صد کلم  )ثمره( بطلمیوسی ل فلسفی ]شرح علم

 در احكام ججوم[
 ( ق . هـ 632 -193)ی خواجه نصيرالّدين طوس

 ی: جليل اخوان زنجانو تحقيق تصحيحمقدمه، 
 ص/ قطع وزيری  200ـ 5734تهران: 
 310ـ  1313ـ  22ـ  5: شابک

 15ميراث مکتوب: 
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 (ی)فارس . فرلغستان4 
ی ]داجشنا ۀ فن استیفا ل سیاق همراه با شناخت القاات ل اعیااد ل  ویاساها

  رتبط با علم استیفا[ی ل  كاجی ز اج
 (ق . هـ 5214در سال )ی فروغ اصفهانی محمدمهد
 ايرج افشار به کوشش

 وزيری/ قطع  ص 403ـ ( 2)چ 5791( ؛ 5)چ 5734تهران: 
 310ـ  1313ـ  23ـ  2: شابک

 11ميراث مکتوب: 

  
 (ی)فارس آهن. فوا د راه3 

جا گااه ل تغییرات ل ترقّیات در لضع ل حرکت ل  سافرت ل حمل اشایا؛  ]
 کشور[ی ل فرهنگی جوش صنعت راه آهن در توسع  صنعت ل استوال  سیاس

 (57محّمد کاشف )سدۀ 
 یمحمدجواد صاحب به کوشش

 ص/ قطع وزيری 522ـ 5737تهران: 
 964ـ  1144ـ  29ـ  2شابک: 

 نشر قبله یمرکز فرهنگبا همکاری 
 5ميراث مکتوب: 

  
 )عربی(الجواهر . الجماهر فی 6 

 در  باحث اقتصاد کالن[ی ابا  ود  ی شناسی]در کاج
 (هـ . ق440ـ762)ی بيرونمحمد بن احمد ابوريحان 

 ی: يوسف الهادحقيقت
 ص/ قطع وزيری 162ـ 5734تهران: 

 یو فرهنگ یشرکت انتشارات علمبا همکاری 
 31ميراث مکتوب: 

  
 (ی)فارس . تحفةالمحّبین8 

 [در آ ین خوشنو سی ل لطا ف  عنوی آن]
 (50)سدۀی بن حسـن سـراج شيـرازيعقوب

  ايرج افشار ،یکرامت رعنا حسين ؛ به کوشش  پژوهدانشی محمدتق به اشراف  
 ص/ قطع وزيری  763ـ 5736تهران: 
 310ـ  5501ـ  10ـ  3: شابک

 نشر نقطهبا همکاری 
 33ميراث مکتوب: 

 



   16      فنونعلوم و 

 

 

 )عربی(الخالیة الُورلنعن. االثاُرالباقَیة9 
 تار خ آجها[ی ل  بادی باستاجی  لتهای ز ج، توو م ل گاهشمار ی ]جوع

 (هـ . ق440ـ762)ی بيرونمحمد بن احمد ابوريحان 
 ی: پرويز اذکايو تعليقتحقيق 
 ص/ قطع وزيری  970ـ 5740تهران: 

 964ـ  6345ـ  14ـ  7شابک: 
 33ميراث مکتوب: 

 (6836برگز دۀ بیستمین دلرۀ کتاب سا  جمهوری اسال ی ا ران )
 (6836برگز دۀ سو ین دلرۀ هما ش حا یان جسخ خطی )

  
 

 )فارسی ـ عربی( دلار فی الموسیوی. کتاب ال 11 
ز  نابع بسیار  هم ل کهن در علام ترجمۀ فارسی ب  اجضمام  تن عربی آن  ا]

 [ی وسیو
 697درگذشـتۀ )ی البغـدادی فـاخر اررمـوبـن يوسفبن الّدين عبدالمؤمنیصف
 ؛ از مترجمی ناشناخته(ق . هـ

 یتصحيح: آريو رستم
 ص/ قطع وزيری 215ـ ( 2)چ 3131(؛ 3)چ5740تهران: 
 310ـ  1313ـ  12ـ  0: شابک

 33ميراث مکتوب: 
 (6836شا ستۀ تود ر در سو ین دلرۀ هما ش حا یان جسخ خطی )

  
 (ی)فارس. جهان داجش 11 

 [یعلم الهیئة اثر  سعودی ]ترجم  الكفا ة ف
 (هـ . ق 149تأليف )ی مسعود مسعود الّدين محمدبنشرف

 یتصحيح: جليل اخوان زنجانمقدمه، تحقيق و 
 ص/ قطع وزيری 214ـ 5742تهران: 

 964ـ  6345ـ  36ـ  4شابک: 
 با همکاری فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ايران

 343ميراث مکتوب: 

 (ی)فارس. رلضةالمنّجمین 12   
 [ی]از آثار کهن علم ججوم ب  زبان فارس

 (هـ . ق 466تأليف )ی الخير راز یاببن شهمردان
 ی: جليل اخوان زنجانو تحقيق تصحيح

 ص/ قطع وزيری 630ـ 5742تهران: 
 310ـ  1313ـ  33ـ  3: شابک

 یاسالم یمرکز اسناد مجلس شورا و موزه ،کتابخانهبا همکاری 
 331ميراث مکتوب: 
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 (ی)فارسجظا ی  ۀ. جواهرجا 15 
 درباره  ینا، جواهرات، فلزات ل آلیاژها[ی تر ن اثر پارس]کهن
 ( هـ .ق 192در )ی نيشابوری البرکات جوهری اب بن محمد

 محّمد رسول درياگشتی ايرج افشار با همکار به کوشش
 ص/ قطع وزيری 446ـ ( 2)چ 5793(؛ 5)چ 5747تهران: 

 964ـ  6345ـ  44ـ  4شابک: 
 333ميراث مکتوب: 

  
 (ی)فارس. تنكلوشا 14 

 ]اخترگو ی[
 مؤلفی ناشناخته از 

   دخل  نظومبه ضميمۀ 
 (هـ . ق 656به سال عبدالجبار خجندی )سرودۀ 

 تصحيح: رحيم رضازاده ملکمقدمه و 
 ص/ قطع وزيری 711ـ 5744تهران: 

 964ـ  4300ـ  05ـ  Xشابک: 
 322ميراث مکتوب: 

  
 (ی)فارس کشالرزی( ب)دلازده با  .  عرفت فالحت13 

 ]اثری فارسی در کشالرزی ل  باحث علمی ل کاربردی آن[
 (هـ . ق 974عبدالعلی بيرجندی )درگذشتۀ 

 به کوشش ايرج افشار
 ص/ قطع وزيری 230 ( ـ2)چ 5793(؛ 5)چ 5743تهران: 
 331ـ  310ـ  1344ـ   51ـ  5: شابک

 331ميراث مکتوب: 

  
 فارسی ـ عربی ـ فرانسه(). ترجمۀ کتاب النجارة 16 

 ]در هندسۀ عملی[
 از مترجمی ناشناخته؛(هـ . ق744ـ 724) ابوالوفاء محمدبن محمد بوزجانی

 تحقيق و تصحيح همراه با ترجمۀ متن اثر به فرانسه: جعفر آقايانی چاوشی
 مقدمه: برنارد ويتراک

 ص/ قطع وزيری 490ـ  5749تهران: 
 331ـ  310ـ  1344ـ  33ـ 2: شابک

 شناسی فرانسه در ايرانبا همکاری انجمن ايران
 242ميراث مکتوب: 

شا ستۀ تود ر   (6831حا یان جسخ خطی )هما ش دلرۀ  ازدهمین برگز دۀ 
 (6831در بیست ل جهمین دلرۀکتاب سا  جمهوری اسال ی ا ران )

 



   13      فنونعلوم و 

 

 

 
 

 )فارسی( البدن. حفظ11
 ای فارسی در بهداشت ل تندرستی[]رسال 

 (هـ . ق 606رازی )درگذشتۀ  امام فخرالّدين محمد
 محمدابراهيم ذاکرتصحيح: مقدمه، تحقيق و 

 ص/ قطع وزيری 732-5790تهران: 
 934-600-207-056-0شابک: 

 224ميراث مکتوب: 

 (6836شا ستۀ تود ر در دلازدهمین دلرۀ هما ش حا یان جسخ خطی )

 

  
 (عربی -)فارسی الحساب الهندی. الُموِنع فی18 

 (هـ . ق 497-797بن احمد َنَسوی)علی
 رضا افخمی عقدا ،تعليقات: محمدمهدی کاوه يزدیمقدمه، تصحيح، ترجمه و 

 ص / قطع وزيری 265 -5795تهران: 
 934-600-207-076-4شابک: 

 203ميراث مکتوب: 

 (6831شا ستۀ تود ر در سیزدهمین دلرۀ هما ش حا یان جسخ خطی )

  
 )فارسی( العیون . جور19 

 (1)سدۀ «زّرين دست»مشهور به عبدلّله جرجانی يمانی بن ابیبن منصورابو روح محمد
 مقدمه و تصحيح: يوسف بيگ باباپور زير نظر مهدی محّقق

 ص/ قطع وزيری 445 -5795تهران: 
 934-600-207-014-2شابک: 

 با همکاری انتشارات سفير اردهال
 200ميراث مکتوب: 

کتاب سا  جمهوری اسال ی ا ران دلرۀ شا ستۀ تود ر در سی ل  كمین 
(6831) 

  
 عربی( ـ )فارسی . التذکرة فی علم الهیئة21 

 هـ . ق( 632 -193بن حسن طوسی ) بن محمد خواجه نصيرالدين محمد
 حسن امينی :ترجمۀ مقدمه؛ تصحيح و تحقيق: جميل رجب

 ص / قطع وزيری 241 -5794تهران: 
 331-144-241-433-3شابک: 

 232ميراث مکتوب: 
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 )عربی( کتاب الكنز الكبیر. 16 
 (ق هـ . 425احمدبن محمد مسکويه الرازی )المتوفی 

 تحقيق و مقدمه: ابوالقاسم امامی
 ص / قطع وزيری542 -5796تهران: 

  934-600-207-549-1شابک: 
 131ميراث مکتوب: 

 

  
 (عربی)[ ج 2] . طبا ع الحیوان22 

 م 1128ه/  325الز ان طاهر المرلزی  کان حّیًا سنة  تألیف: شرف
 علی ثالث مخطوطات و استخرج فهارسه: يوسف الهادیحّققه 

 ص/ قطع وزيری 5064-5799تهران: 
 331 – 144ـ  241ـ  313ـ 3 شابک )دوره(:

 331 – 144ـ  241ـ  313ـ 3(: 2شابک )ج/  33 – 144ـ  241ـ  311ـ 0(: 3شابک )ج
 111ميراث مکتوب: 

 

  
 عربی( -فارسی) الفالک تواسیم فی اإلدراک  نتهی. 18 

 بطلمیوسی[ هیئت در جا ع رسالۀ ]جخستین
 ق.( 117ق. تا   433َخَرقی ) عبدالجبار تأليف ابومحّمد 

 قلندری پژوهش: حنيف و ترجمه تصحيح،
 ص/ قطع وزيری 491 -5799تهران: 
 331 – 144ـ  241ـ  334ـ 3 شابک:

 با همکاری پژوهشکدۀ تاريخ علم دانشگاه تهران
 (3متون و پژوهشهايی در تاريخ علم )/ /  111ميراث مکتوب: 

 ]دبير مجموعه: حسين معصومی همدانی[

  
 (عربی -)فارسی ها رسالة فی َالجاِع الَمفاصل ل ِعالِج . 24 

 م( 921-461ق /  757-215ابوبکر محّمد بن زکريای رازی)
از ))ترجمـۀ فارسـی اوجـال المفاصـل، الحاصل فی عاالج المفاصالو کتاب 

 ناشناخته در سدۀ هفتم هجریمترجمی 
 ترجمۀ فارسی  والة فی النورس رازیبه همراه 

 تصحيح، تحقيق و ترجمه: محّمدابراهيم ذاکر، غالمرضا جمشيدنژاد اول
 ص/ قطع وزيری 129 -5799تهران: 
 331 – 144ـ  241ـ  332ـ 3 شابک:

 113ميراث مکتوب: 

 



   66      فنونعلوم و 

 

 

 
 ، عینی  شكالت حل ل(المغنیة الرسالة) المعینیة الرسالة. 23 

 (عربی -)فارسی )فارسی مصّحح اول)متن جلد
 (3طوسی)سدۀ محّمد نصيرالّدين

 سوادی فاطمه -روانخوب فهمنيک سجاد :تحقيق و تصحيح
 همدانی معصومی حسين -رجب جميل :از پيشگفتار دو با

 وزيری قطع /ص/ 001 -3133تهران: 
 331-144-241-241-0(: 3شابک )ج/  33-144-241-240-3شابک دوره: 

 تهران دانشگاه علم تاريخ پژوهشکدۀ همکاری با
 2:  علم تاريخ در پژوهشهايی و متون/  101ميراث مکتوب: 

 همدانی معصومی حسين :مجموعه دبير

  (فارسی) ج[2]التشر ح  .11   
 تأليف: عمادالدين محمود شيرازی )تأليف سدۀ دهم هجری(

ابراهيم ذاکر زير نظر محمدرضا ماستری  مقدمه، تحقيق و تصحيح: محمد
 فراهانی
 وزيری قطع / ص  -3133تهران: 

 331-144-241-231-0شابک )دوره(: 
 331-144-241-233-3(: 2شابک )ج/  331-144-241-235-3(: 3شابک )ج

 151ميراث مکتوب: 

 (عربی -)فارسی ج[2] اإلجسان اتیح .21   
 [وانیالح ۀایح ۀترجم]

 .ق(ـه 404 -342) یريدم یمحّمدبن موس نيالّد  : کمالفيتأل
 ینيمحّمدشاه بن مبارک قزو ۀترجم
 : محّمد روشنهيو تحش حيتصح

 وزيری قطع /ص 5624  -5400تهران: 
 934-600-207-220-5 :)دوره( شابک
 934-600-207-222-1 :(2)ج شابک/  934-600-207-225-4 :(5)ج شابک

  762ميراث مکتوب: 

 )فارسی( ینیم  ج ز  .28   
 (یقمر یهجر 155 في)تأل یقينصر الحقا یبن مالک بن اب یمحمدبن عل

 یمحمد باقر -زاده ني: مائده حسحيتصح
 وزيری قطع /ص 765 -5400تهران: 
 934-600-207-224-3شابک:

کادم یبا همکار   علوم مجارستان یآ
 764ميراث مکتوب: 
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 فارسی المدخل الی علم احكام النجوم ۀترجم
 قها . 311دللتی برلین،  وّرخ  ۀکتابخاج Ms. or. quart. 101 ۀجسخ



 

 

 
           

 
 
 

 
 
 (ی)فارسعراء . تذکرةالش  1 

تتتا اپ دشاشتتشوشش ع شتتشعراش معشفتتر مملتت   تت  و تترا   343]سرگذشتت  
 وش ع آثشر آنشش[وشیی اپ سرعا  ن ون 

 (هـ . ق 0101-699سلطان محمد مطربی سمرقندی )
 اصغر جانفدا؛ مقدمه: : علی رفیعی عالمرودشتیمقدمه، تحشیه و تعلیقات

 یص/ قطع وزير 311( ـ 1)چ 0731 ؛(0)چ 0711تهران: 
 690ـ  61177ـ  5ـ  7شابک: 

 84میراث مکتوب: 

 
 

  
 (ی)فارس. تشریخ  خشرا، خوقند ع کششغر 2 

یخ کشمل ع فنی رخدااوشی اعراش ششوشش منغی [  ]تشر
 (07بخارايی )سدۀ  میرزا شمس

 اکبر عشیق : محمدو تحقیق تصحیحمقدمه، 
 یص/ قطع وزير 701ـ  0711تهران: 

 690ـ  61177ـ  1ـ  Xشابک: 
 15میراث مکتوب: 

 

  
 

 

 (ی)فارس . ظفرنشمۀ خسرعی3
یخ آستیشی میشنت  ع افغشنست شش )نی تۀ اع  ستد   ]اپ منش ع است  اع  ار تتشر

 نوپاوم میالای([
 (07ناشناخته )سدۀ مؤلفی 

 ُاف؛ مقدمه: اسماعیل رحمت: منوچهر ستودهو تحشیه تصحیح
 یص/ قطع وزير 197ـ  0711تهران: 

 690ـ  61177ـ  0ـ  5شابک: 
 15میراث مکتوب: 
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 )عربی( قند فی ذکر عَل شء س رَقند. ال4 
 (هـ . ق 571-090) سفینحمد الاالدين عمربن محمدبن جمن

 الهادیتحقیق: يوسف 
 ص/ قطع وزيری  330ـ  0713تهران:

 690ـ  9130ـ  01ـ  3شابک: 
 48میراث مکتوب: 

 

  
 (ی)فارس خشنی. تذکر  مقیم5 

]شتترح لتتش  نیشکتتشش ان،یوختتشش، عقتتشیع اعر  شتتیخشنیشش، اشتت رخشنیشش ع 
 [وت . ق( 1119 -609) رعیدااوشی اعر  لکوم  مح د مقیم  هشارخشش

 (01يوسف منشی )سدۀ  محمد
 : فرشته صرافانو تحقیق تصحیحمقدمه، 
 یص/ قطع وزير 750ـ  0731تهران: 

 690ـ  9130ـ  06ـ  1شابک: 
 44میراث مکتوب: 

 
  
 (ی)فارس. ارششا 9 

 ]اثری ار اختالق اینی ع عرفشنی[
 (هـ . ق 511سی نسفی)درگذشتۀ حدود بکر قالن  بن ابی بن محمد لّلهاعبد

 : عارف نوشاهیتعلیقات، مقدمه و تصحیح
 یص/ قطع وزير 061ـ  0735تهران: 

 690ـ  3111ـ  17ـ  1شابک: 
 581میراث مکتوب: 

ششیس ۀ تقدیر ار  یس  ع دنج یا اعر  ک شب سش  ج هوری اسالمی 
ششیس ۀ تقدیر ار وش  یا اعر  و شیش لشمیشش نسخ خطی ؛ (5831)
(5831) 

  
 (ی)فارس نشمۀ خوارپم. سفشرت7 

 ]گزارش سفر رضاقلی خان هدايت به خوارزم در آغاز سلطنت ناصرالدين شاه[
 (هـ . ق 0133درگذشتۀ قلی خان هدايت ) رضا

 فر تصحیح: جمشید کیان
 یص/ قطع وزير 793ـ  0735تهران: 

 690ـ  3111ـ  13ـ  0شابک: 
 584میراث مکتوب: 

 



 

 

 

           
 
 
 

 
 
 (ی)فارس . مجالس جهانگیری1 

 11تا  1111رجب  42های شبانه دربار نورالّدین جهانگیر از ]مجلس
 [هـ . ق 1141رمضان 

 (11بن قاسم الهوری )سدۀ  عبدالسّتار
 معين نظامی ،: عارف نوشاهی، مقدمه و تعليقاتتصحيح

 یص/ قطع وزير 111ـ  1831تهران: 
 464ـ  3088ـ  11ـ  4: کشاب

 241ميراث مکتوب: 
 (5831شایستۀ تقدیر در هفتمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی )
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 هرات خیتار 
 (1کتابخانۀ شخصی محمدحسن میرحسینی)کتابت سدۀ نسخۀ خطی 



 

           
 
 
 

 
 
 )فارسی(نامه . علی1 

 هـ . ق[ 284ای کهن؛ سروده به سال ]منظومه
کتابخانۀ موزۀ قونیه  4654شمارۀ  برگردان به قطع اصل نسخۀ خطینسخه

 (7)ترکیه(، )کتابت حدود سدۀ 
 هـ . ق( 024)زادۀ  «ربیع»متخلص به ای رایندهس

 محمود امیدساالر ،محمدرضا شفیعی کدکنی ه:مقدم
 ص/ قطع وزیری 527ـ  8811تهران: 

 451ـ 460ـ  1544ـ  58ـ  2شابک: 
با همکاری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، کتابخانۀ 

 )لندن(، مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی متخصصی تاریخ اسال
 481میراث مکتوب: 

  
 )فارسی( ب )تحفةالعراقین(یالغرا. ختم4 

یش  826شمارۀ نسخۀ خطی برگردان به قطع اصل نسخه کتابخانۀ ملی اتر
 . ق( هـ 695)کتابت 

 (6خاقانی شروانی)سدۀ سرودۀ 
 به کوشش و با پیشگفتار ایرج افشار

 ص/ قطع وزیری 808ـ 8817تهران: 
 460ـ  1544ـ  88ـ  8شابک: 

 با همکاری انتشارات فرهنگستان علوم اتریش
 431میراث مکتوب: 

یخ هرات5     )فارسی( . تار
 ]دستنوشتی نویافته[

کتابخانۀ شخصی محمدحسن برگردان به قطع اصل نسخۀ خطی نسخه
 (7میرحسینی )کتابت سدۀ 

 (هـ . ق 706-052)ی هروی به احتمال از شیخ عبدالّرحمن فام
 پیشگفتار: ایرج افشاری؛ ، محمدحسین میرحسینیمحمدرضا ابویی مهریزمقدمه: 
 ص/ قطع وزیری 287ـ 8815تهران: 

 451-460-1544-01-4شابک: 
 با همکاری کمیسیون ملی یونسکو، انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان

 411میراث مکتوب: 
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 )فارسی( دویةبنیة عن حقایق ال ل . کتاب ا2 

 النفس[منفعـةاالنس و ]روضـة
یش،  A .F.340شمارۀ خطی نسخۀ برگردان به قطع اصل نسخه کتابخانۀ ملی اتر

 . ق( هـ 227)کتابت 
 (7بن علی هروی )سدۀ ابومنصور موّفق
 برت گ. فراگنر، :اشرف صادقی؛ مقدمۀ انگلیسیعلی، ایرج افشار مقدمۀ فارسی:

 محمود امیدساالر ،وا ایربلیشلّله رستگار،کارل هولوبار، ا  ا نصرت
 ص/ قطع وزیری 664ـ  8811تهران: 

 451ـ 460ـ  1544ـ  56ـ  8شابک: 
 با همکاری گنجینۀ پزشکی ایرانی، انتشارات فرهنگستان علوم اتریش

 481میراث مکتوب: 

  
 )عربی( ةالبالغ. کتاب نهج6 

کتابخانۀ مرکز احیاء  608شمارۀ خطی نسخۀ برگردان به قطع اصل نسخه
 (. ق هـ285میراث اسالمی )قم(،)کتابت 

 با پیشگفتار سید محمدمهدی جعفری؛ با همکاری محمد برکت 
 ص/ قطع وزیری 742ـ  8814تهران: 

 451ـ  644ـ  248ـ  444ـ  4شابک: 
 022میراث مکتوب: 

 

  
 )عربی(. کتاب الوحشّیات 5 

ذوالفقاری، کتابخانۀ شخصی وحید خطی نسخۀ برگردان به قطع اصل نسخه
 . ق( هـ 660)کتابت 

 ( هـ . ق 288بن اوس طائی )درگذشتۀ ابوتمام حبیب
احمد مهدوی  :پیشگفتار؛ وحید ذوالفقاری ،به کوشش محمـدرضا ابوئی مهریزی

 محمدعلی آذرشب :دامغانی؛ مقدمۀ عربی
 ص/ قطع وزیری 801ـ  8814تهران: 

 451ـ  644ـ  248ـ  441ـ  7شابک: 
 021میراث مکتوب: 

  
 

 

 (عربی -فارسی))دو مجموعه(  )ع(. کلمات قصار امام علی7
 لی[ل نثرال ـ]مائة کلمه 

 . ق هـ 1492کتابخانۀ ملی ملک، کتابت  4924شمارۀ خطی نسخۀ 
ـ . ق(؛ 277 ـ864) منسوب به جاحظ، به خط: احمد وقار شیرازی  از گردآورندۀ ناشناس ه

  لیل منظوم نثرال ۀترجم
 (84ـ  4)سدۀ  بریزیتلّله عالنوی اعبدیارعلی بن 

 هـ . ق 918کتابخانۀ ملی ملک، کتابت  6148نسخۀ خطی 
 قلعه علی صفری آق ه:مقدم

 ص/ قطع وزیری 241ـ  8814تهران: 
 451ـ  644ـ  248ـ  444ـ  2شابک: 

 با همکاری مؤسسه، کتابخانه و موزۀ ملی ملک
 028میراث مکتوب: 
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 )عربی(. حّل مشکالت کتاب اإلشارات و التنبیهات 8 

 ]مشهور به شرح اشارات[
 1165شمارۀ  برگردان به قطع اصل دستنوشت مؤلف، نسخۀ خطینسخه

 کتابخانۀ ملی ایران
 هـ . ق( 652ـ  745نصیرالدین طوسی ) بن محمد محمد

 سید محمد عمادی حائری مقدمه:
 ص/ قطع وزیری 840ـ  8814تهران: 

 451ـ  460ـ  1544ـ  14ـ  8شابک: 
 8814ویژۀ همایش میراث علمی و فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی ـ اسفند 

با همکاری مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی )لندن(، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی 
 جمهوری اسالمی ایران

 042میراث مکتوب: 
  
 )عربی( . کتاب المباحث و الشکوک9 

 بر اإلشارات و التنبیهات[]نخستین تعلیقه 
 . ق( هـ 506)شیراز(، )کتابت  )عج(نسخۀ کتابخانۀ مدرسۀ علمیۀ امام عصر

 (هـ . ق 712الّدین محمدبن مسعودبن محمد مسعودی )زنده درشرف
 المسائل فارابی و رسالۀ االسماء المفردۀ کندیکتاب عیون همراه با

 محمد برکت   ه:مقدم
 وزیری ص/ قطع 227ـ  8814تهران: 

 451ـ  460ـ  1544ـ  41ـ  7شابک: 
 8814ویژۀ همایش میراث علمی و فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی ـ اسفند 

با همکاری مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی )لندن(، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری 
 اسالمی ایران

 044میراث مکتوب: 
  
 عربی( -فارسی) . نهایة المرام فی درایة الکالم10 

 کتابخانۀ آصفیه حیدرآباد )هند( 15شمارۀ خطی نسخۀ 
 الّدین الرازیالمّکی والد فخرالّدینضیاء

 : أیمن شحادةهامقدمه و نمایه
 ص / قطع وزیری  146 -8848تهران: 

 451-644-248-478-7شابک: 
 با همکاری مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه آزاد برلین

 013میراث مکتوب: 

 (عربی -)فارسی . الرسالة المحیطّیة11   
یخ  برگردان به قطع اصل نسخۀ دستنوشتنسخه ، هـ . ق 847مؤلف به تار

 ( کتابخانۀ آستان قدس رضوی )مشهد 6589نسخۀ خطی شمارۀ 
 (هـ . ق 182-544الّدین جمشید کاشانی )حدودغیاث
  یونس کرامتی ه:مقدم

 ص/ قطع وزیری 880 -8848تهران: 
 451-644-248-477-4شابک: 

آموزش  ۀسسؤمها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی،ها، موزهسازمان کتابخانه یبا همکار
 یکاشان دیجمش نیالداثیغ یعال

  011میراث مکتوب: 
 (2971شایستۀ تقدیر در سیزدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی )
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 )فارسی( . مجموعۀ رشیدیه14 

 سلطانیه، لطایفمباحث های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، ]شامل کتاب
 الحقایق[

ـ . ق 705)کتابت کتابخانۀ کاخ گلستان 4456خطی شمارۀ نسخۀ برگردان نسخه  (ه
 (هـ . ق 581لّله همدانی )در گذشتۀ ا رشیدالّدین فضل

 زادهتحقیق و مقدمه: هاشم رجب
 ص/ قطع وزیری 581 -8848تهران: 

 451-644-248-462-5شابک: 
 با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 050میراث مکتوب: 

  
 

 

 )فارسی(. شرح التعّرف لمذهب التصوف 15
موزۀ ملی  N.M. 1959.207شمارۀ خطی نسخۀ برگردان به قطع اصل نسخه

 . ق( هـ 058)کتابت  پاکستان )کراچی(
 (هـ . ق 080بن محمد مستملی بخاری )درگذشتۀ ابراهیم اسماعیل ابو

 ها: نجیب مایل هرویمقدمه و یادداشت
 ص/ قطع وزیری 847 -8842تهران: 

 451-644-248-468-0شابک: 
 با همکاری مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه آزاد برلین

 053میراث مکتوب: 

  
 )عربی(. شرح المقّدمه فی الکالم 12 

 مجموعۀ عاطف افندی )ترکیه( 1558 /1شمارۀ خطی نسخۀ 
 هـ . ق( 712بن محمدالحسینی  )درگذشتۀ بن علیالّدین ابوالقاسم عبدالّرحمننجیب

 المقدمة فی الکالم همراه با
 هـ . ق( 064بن علی الطوسی )درگذشتۀالشیخ ابو جعفر محمدبن الحسن

 زابینه اشمیتکه ،تحقیق و تقدیم: حسن انصاری
 ص/ قطع وزیری 246 -8842تهران: 

 451-644-248-467-1شابک: 
 با همکاری مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه آزاد برلین

 055میراث مکتوب: 
 (2979شایستۀ تقدیر در چهاردهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی )

  
 )عربی(. کتاب التفصیل لُجَمل التحصیل 16 

 بن محمد الرّصاص[]شرح کتاب الّتحصیل لمؤلفه حسن
 برلین(کتابخانۀ از مجموعۀ جالزر ) 61شمارۀ خطی نسخۀ 
 (هـ . ق 684لّله ُخراشی )زنده درابن عبدسلیمان

 یان تیله، ها: حسن انصاریمقدمه و نمایه
 ص/ قطع وزیری 067ـ 8842تهران: 

 451-644-248-460-8شابک: 
 با همکاری مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه آزاد برلین

 051میراث مکتوب: 
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 (عربی -فارسی) سه رساله از کوشیار گیالنی. 21 

یج بالغ]  [رسالۀ حساب و بخشی از ز
 )بمبئی(مجموعۀ مال فیروز در کتابخانۀ موسسۀ خاورشناسی کاما  85نسخۀ شمارۀ 

  شرح مجمل االصول
 کتابخانۀ دائرة المعارف بزرگ اسالمی )تهران( 5581نسخۀ شمارۀ 

 (0کوشیار بن لبان )سدۀ 
  حمد باقریمقدمه: م

 ص/ قطع وزیری 205 -8842تهران: 
  451-644-248-455-8شابک: 

 8842اسفند  ـ ویژۀ همایش میراث علمی کوشیار گیالنی
 013میراث مکتوب: 

  
 )فارسی( . سه رساله از ثابت بن قّره17 

 های آفتابی، حرکت خورشید و ماه، چهارده وجهی محاط در کره[ ]ساعت
کتابخانـۀ کوپرولـو  928خطی به شـمارۀ  ۀبرگردان به قطع اصل نسخنسخه 

 (هـ . ق 854کتابت ))استانبول(، 
 پویان رضوانی مقدمه:

 ص/ قطع وزیری 860 -8848تهران:  
 451-644-248-478-8شابک: 

 تاریخ علم دانشگاه تهران ۀبا همکاری پژوهشکد
 011میراث مکتوب: 

  
 )فارسی(. دیوان حافظ شیرازی 18 

ین نسخۀ شناخته شدۀ کامل کهن]  هجری[ 801کتابت  ،تر
 کتابخانۀ نور عثمانیه )استانبول( 6192برگردان دستنویس شمارۀ نسخه
 محمد گلندام )جامع دیوان حافظ(  ه:دیباچ

 به کوشش بهروز ایمانی
 ص / قطع وزیری 864 -8840تهران: 

 451-644-248-410-4شابک: 
 اجه والمللی خهمایش بین  ،دانشگاه آزاد اسالمیمعاونت فرهنگی و اجتماعی  همکاریبا 

 الدین محمد حافظ شیرازیشمس
 014میراث مکتوب: 

  
 (عربی -فارسی) مجموعه آثار امامیه. 19 

 و ...[ )ع(امالی شیخ صدوق، صحیفة الرضا  )ع(،منتخباتی از عیون اخبار الرضا]
از مجموعه کتب خطـی اهـدائی  418نسخۀ خطی شمارۀ برگردان به قطع اصل نسخه

  ق( هـ . 680کتابت )تابخانۀ مجلس سید محمد صادق طباطبائی به ک
 حسن انصاری مقدمه:
 ص / قطع وزیری 861 -8840تهران: 

 451-644-248-440-1شابک: 
 (CNRSبا همکاری مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه )

 013میراث مکتوب: 
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 (عربی -فارسی) خازن . دیوان40 

کتابت )آستان قدس رضوی،  ۀکتابخان ،11959شمارۀ برگردان دستنویس نسخه
 ق(هـ . 281

 (0ابومحمد عبدالله بن احمد خازن )سدۀ 
 مقدمه، تصحیح و تحقیق: احمد مهدوی دامغانی

 ص / قطع وزیری 841 -8840تهران: 
 451-644-248-447-7شابک: 

 ها، موزه ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضویبا همکاری سازمان کتابخانه 
 011میراث مکتوب: 

  
 (عربی -فارسی)ل. کتاب تلخیص المحص  41 

ل فی علم الکالم[    ]فی شرح المحص 
، مجموعۀ فاضل احمد پاشا کتابخانـۀ 798برگردان دستنویس شمارۀ  نسخه

یلی )کتابت   هـ .ق( 117کوپر
 (5خواجه نصیرالدین محمد بن محمد بن حسن طوسی )سدۀ 

 مقدمه: حسن انصاری 
 ص / قطع وزیری 024 -8840تهران: 

 451-644-248-844-6شابک: 
هـای علمـی با همکاری مؤسسه مطالعات اسماعیلی )لندن( و مرکز ملی پژوهش

 (CNRSفرانسه )
 083میراث مکتوب: 

  
 (عربی -فارسی)الدین. المحجة البیضاء في اصول 44 

کتابخانۀ دولتی بایرن ، cod.arab.1286نسخه برگردان دستنویس به نشانی 
  (.ق ـه 521)مونیخ( )کتابت 

 (. ق ـه 665 رگذشتۀحسام الدین عبدالله بن زید العنسی )د
 : حسن انصاری ، زابینه اشمیتکه هانمایهمقدمه و 

 ص / قطع وزیری 011 -8840تهران: 
 451-644-248-847-8شابک: 

 (CNRSهای علمی فرانسه )با همکاری مرکز ملی پژوهش
 081میراث مکتوب: 

  
 )فارسی(ای کهن به فارسی . صحیفۀ سّجادیه با ترجمه45 

کتابخانـۀ میـرزا محمـد کـایمینی ، 252برگـردان دسـتنویس شـمارۀ نسخه
 (ق. هـ 791یزدی)کتابت 
 شناختی: مسعود قاسمی شناختی و زبانگزارش نسخه

 ص / قطع وزیری 855 -8840تهران: 
 451-644-248-846-1شابک: 

 دفتر مطالعات فرهنگی و موقوفات میرزا محمد کاظمینی با همکاری
 085میراث مکتوب: 
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 )فارسی( کتاب الملل و النحل ۀترجم .42 

 کتابخانه ایاصوفیا )استانبول( 4571 ۀبرگردان دستنویس شمار نسخه
 ( . ق هـ 701 ۀمحمد بن عبدالکریم شهرستانی )در گذشت

 (6 ۀاز سد از مترجمی ناشناخته )احتماالا 
 سیدمحمد عمادی حائری مقدمه:
 ص / قطع وزیری 712 -8847تهران: 

 451-644-248-884-1شابک: 
 با همکاری مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی )لندن(

 012میراث مکتوب: 

  
 عربی( -)فارسی فی اللغة صالُملخ  کتاب  .12 

 ]مع الوفاء بترجمة ما فی القرآن[
 582کتابـت )کتابخانه مجلس شورای اسـالمی 9266شماره  خطی ۀنسخ

 (. ق ـه
 «کافی»ابوالفتح حمد بن احمد بن حسین بادی معروف به 

 محمود جعفری دهقی ه:مقدم
 ص / قطع وزیری 211 -8847تهران: 

 451-644-248-887-4شابک: 
 010مکتوب: میراث 

  
 (عربی -فارسی)الدین زنجانی. دو رساله از عز  11 

 ]سطاس المعادلة فی علم الجبر و المقابلةعمدةالحساب و ق  [
قــاپی پمجموعـۀ احمــد سـوم تو  5267 ۀبرگـردان دســتنویس شـمار نسـخه

 ()استانبول
 (5عزالدین عبدالوهاب بن ابراهیم زنجانی )سدۀ 

 زیر نظر محمد باقری ،مریم زمانی مقدمه:
 ص / قطع وزیری 855ـ  8847تهران: 

 451-644-248-828-8شابک: 
 با همکاری دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایۀ زنجان

 015میراث مکتوب: 

  
 )فارسی( السالکین(. المشیخة )کنزُ 47 

 هـ . ق[1044تا  826گنجینه خطوط و یادگارنامه مشاهیر علمی ایران از سال ]
 ، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران4125 ۀبرگردان دستنوشت شمار نسخه

 نجـم الـدین محمـد ؛هــ . ق( 107نظـام الـدین اسـحاق )د:: حّمـوئی یـزدیخاندان 
مالـک الــدین  ؛هــ . ق( 484سـالک الـدین محمــد اول)زنـده در   ؛هــ . ق( 117 )د:

 هـ . ق( 8422سالک الدین محمد دوم)د: ؛هـ . ق( 464مؤید)د:
 سید محمد طباطبایی بهبهانی )منصور( مقدمه:
 ص / قطع وزیری 018 -8847تهران: 

 451-644-248-824-0شابک: 
 کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهرانبا همکاری 

 011میراث مکتوب: 
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 (عربی -)فارسی . مجموعه به خط مالصدرا48 

  ،(. ق هـ  1060)در گذشتۀ  یادداشتهای قرآنی و تفسیر آیۀ نور از مالصدرا]
 [ایه و التأویالت عبدالرزاق کاشیالدین د منتخب بحر الحقایق نجم

 ()شیراز )ع(کتابخانۀ شاهچراغ 66برگردان دستنوشت شمارۀ نسخه
 محمد برکت مقدمه:
 ص / قطع وزیری 844 -8847تهران: 

 451-644-248-822-1شابک: 
 178میراث مکتوب: 

  
یج یمینی49   )فارسی( . ز

یل وسنت  Or.1750برگردان دستنویس شمارۀ نسخه کتابخانۀ ملی سنت کیر
 (قهـ . 188)کتابت ( بلغارستانـ  متودیوس )صوفیا

 ( قهـ . 788)تألیف  محمدبن علی بن مالک بن ابونصر الحقایقی
 علی صفری آق قلعه مقدمه:
 ص / قطع وزیری 281 -8847تهران: 

 451-644-248-884-8شابک: 
ملـی سـنت  ۀهمکاری مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی و کتابخانـبا 

 بلغارستان( ـ  کیریل و سنت متودیوس )صوفیا
 324میراث مکتوب: 

  
 عربی( -فارسی) واریخ )تاریخ الغازانی(عربی جامع التّ  ۀ. ترجم50 

 هـ .( 872)کتابت  کتابخانه ایاصوفیا، 5052برگردان دستنویس شماره نسخه
ـناخته؛ هـ . ق( 581ه همدانی )در گذشتۀ لّ الالدین فضلرشید مقدمـه:  از مترجمـی ناش

 یوسف الهادی
 ص / قطع وزیری 448 -8847تهران: 

 451-644-248-828-7شابک: 
 011میراث مکتوب: 

  
 )عربی( . مجموعه رسائل51 

المعـارف، فضـل  منین، ذکـر الخالئـف و عنـوانؤعجائب احکام امیرالمـ]
 [ذخائر الحکمة، مختصر جاودان خردادب الصغیر،  العلم،
هــ  818)کتابـت  ملـی ایـران ۀ، کتابخان15672برگردان دستنویس شماره نسخه

 (ق.
 احمد مهدوی دامغانی مقدمه:
 ص / قطع وزیری 218 -8847تهران: 

 451-644-248-824-5شابک: 
 ملی جمهوری اسالمی ایران ۀبا همکاری سازمان اسناد و کتابخان

 320میراث مکتوب: 
 



   72      برگردانها نسخه

 
 (عربیـ  )فارسی ]ج2[ ءالوفا اّلنُخ فا و رسائل اخوان الّص . 91 

  ]نگارش گروهی از نویسندگان[
ه افنــدی، الّلــ ، مجموعــۀ فــی 4151نویس شــمارۀ  برگردان دســت نســخه

 (قهـ .  702)کتابت کتابخانۀ مّلت )استانبول(
 ُانزاگاـ دی ـ عَمر علی  :مقدمۀ انگلیسی؛ اکبر ایرانی :مقدمۀ فارسی

 ص / قطع وزیری184 -8846تهران: 
  451-644-248-884-6شابک )دوره(: 

 451 -644 -248-801 -1(: 2/ شابک )ج 451-644-248-805-8(: 8شابک )ج
 با همکاری مؤسسه مطالعات اسماعیلی )لندن(

 844میراث مکتوب: 
  
 )فارسی(رسالۀ هفت دستگاه موسیقی ایرانی . 99 

نویس کتابخانـۀ شخصـی محسـن  برگردان و متن تصحیح شده دست نسخه
 (ق. هـ 1550محمدی )نوشته 

 میرزا شفیع
 پیشگفتار و تصحیح متن: محسن محمدی

 ص / قطع وزیری802 -8846تهران: 
  451-644-248-872-7شابک: 

 341میراث مکتوب: 

  
یخجامع . 98  یخ و مجمع التوار   )فارسی( ]ج0[ التوار

هــ.ق( و مجمـع  141جامع التواریخ، رشید الدین فضل اللـه همـدانی )کتابـت 
 هـ.ق(  801التواریخ، حافظ ابرو )کتابت 

کتابخانۀ کاخ طوپقاپی سرایی  H.2129]نسخه برگردان دستنویس به نشانی 
 [)استانبول(

 مقدمه و پژوهش: محمدرضا غیاثیان
 ص/ قطع وزیری 4228 -4318تهران: 

 118 – 122ـ  023ـ  411ـ  0(: 4)ج/ شابک 118 – 122ـ  023ـ  431ـ  5شابک )دوره(: 
 118 – 122ـ  023ـ  480ـ  0(: 1/ شابک )ج118 – 122ـ  023ـ  484ـ  5(: 3و0شابک )ج

 301میراث مکتوب: 

  
 (عربی -)فارسی دستور المنجمین. 92 

 [کتابخانه ملی فرانسه 2717Arabeدستنویس به نشانی برگردان  نسخه]
 هـ.ق( احتماال در الموت و به خط مؤلف 522از مؤلفی ناشناخته )حدود 

 با مقالۀ محمد قزوینی ) در شناسایی اثر(
 مقدمۀ انگلیسی: سید جالل حسینی بدخشانی

 نجومی(شناسی(، محمد باقری )مباحث  مقدمۀ فارسی: علی صفری آق قلعه )نسخه
 زیر نظر اکبر ایرانی

 ص/ قطع وزیری 151 -4318تهران: 
 118 – 122ـ  023ـ  482ـ  8شابک: 

 با همکاری مؤسسه مطالعات اسالمی لندن
 332میراث مکتوب: 
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 )فارسی(رباعیات خّیام  .55 

کتابخانـۀ بادلیـان  MS. Ouseley 140برگردان دستنویس به نشـانی  ]نسخه
کسفورد، کتابت   ق[ 712آ

 ق( 545سرودۀ حکیم عمر بن ابراهیم خّیام نیشابوری )درگذشتۀ حدود 
 ترجمۀ انگلیسی رباعیات: ادوارد هرون الن
 به کوشش: مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

 وزیری قطع /ص/  418 -4311تهران: 
 118-122-023-020-1شابک: 

 318میراث مکتوب: 

  
 (عربی -)فارسی الصحیفة السّجادیة الکاملة .57 

ین نسخ ]کهن  موجود صحیفۀ سّجادیه[ ۀتر
، کتابخانۀ آستان قـدس رضـوی، 21882برگردان دستنویس شمارۀ  ]نسخه
 هـ .[ 821کتابت 

 با مقّدمه: احمد مهدوی دامغانی، سیدمحمد حسین حکیم
 وزیری قطع / ص0211 -4311تهران: 

 118-122-023-028-1شابک: 
 با همکاری بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی

 350میراث مکتوب: 
  
 (انگلیسی - )فارسی نزهة القلوب .58 

کتابخانۀ فاتح )استانبول( کتابت  8228]نسخه برگردان دستنویس شمارۀ 
 ق[772

 ق(152 -182الّدین حمد المستوفی القزوینی )حدود  حمدالله بن ابی بکر بن زین
 قلعه مقدمۀ فارسی: علی صفری آق -مقدمۀ انگلیسی: دنیز اگل

 وزیری قطع /ص 111 -4311تهران: 
 118-122-023-001-5شابک: 

 358میراث مکتوب: 

  
ب فی الَمصادر. 59   فارسی(-عربی) کتاُب الُمَهذ 

 [هجری قمری 258تألیف پس از سال ]
 کتابخانٔه مجلس شورای اسالمی 656ۀ شمار دستنویس برگردان نسخه

 تآلیف یعقوب بن احمد ُکردی نیشابوری
 مسعود قاسمی: تحقیق
 ص/ قطع وزیری 870ـ  8044تهران: 

 451-644-248-277-8شابک: 
 854میراث مکتوب: 

 



 

           
 
 
 

 
 
 (ی)فارسجديد  ۀ. دربندنام1 

 هـ .ق[ 1121]شهر دربند از عهد باستان تا سال 
 ميرزا حيدر وزیر ُاف

 محمدزادهی فر؛ با همکاری نورجمشيد كيان اهتمامبه 
 وزیریص/ قطع  621ـ 6831تهران: 

 403-413-3011-83-8شابک: 
 رسانیبا همکاری دبيرخانۀ شورای عالی اطالع

 2/ ميراث مشترک ایران و عثمانی:  251ميراث مکتوب: 
 

  
 )فارسی( . منتخب رساالت صفاءالحق1 

 ]زندگینامه و گزيدۀ چند رساله[
 هـ . ق( 6832ـ 6240) «صفاءالحق»ملقب به ی همدانی سيدحسن مدن

 قراگزلوی : عليرضا ذكاوتویرایش و تعليقات گزینش،
 ص/  قطع وزیری 661ـ 6831تهران: 

 403-413-3011-31-1شابک: 
 رسانیبا همکاری دبيرخانۀ شورای عالی اطالع

 2/ زبان و  ادبيات فارسی:  251ميراث مکتوب: 

 
  
يخ األئمة3   )عربی(السادة  . اإلفادة فی تار

يخی ]اثر   يديه[ی نگار كهن در تار  ز
 (هـ . ق 323)درگذشتۀ ی حسين هارونبن ی ابوطالب یحي

 یكاظم رحمت : محمدو تحقيق تصحيح
 ص/ قطع وزیری 211ـ 6830تهران: 

 403-413-3011-70-2شابک: 
 2/ تاریخ و جغرافيا:  261ميراث مکتوب: 

(؛ شايستۀ 8811شايستۀ تقدير در نهمین همايش حامیان نسخ خطی )
 (8811دورۀ كتاب فصل جمهوری اسالمی ايران )تقدير در ششمین 
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 )فارسی( . قانون شاهنشاهی4 
 داری و جهانبانی[]اثری در آيین ملک

 (هـ . ق421درگذشتۀ الّدین بدليسی )بن حسام حکيـم ادریس
 آرانیلّله مسعودیاتصحيح: عبـد

 ص/ قطع وزیری 636ـ 6830تهران: 
 403-413-3011-18-8شابک: 
 2/ علوم و معارف اسالمی:  215مکتوب: ميراث 

 

  
 )فارسی( نامه. رستم5 

 [)ع(منظـوم دربارۀ مسلمان شدن رستـم به دست امام علی ۀ]داستـان عامیـان
 ناشناس  ایهسراینداز 

 : سجاد آیدنلوبه كوشش
 ص/ قطع وزیری 627ـ 6830تهران: 

 403-413-3011-17-0شابک: 
 1/ زبان و ادبيات فارسی:  211ميراث مکتوب: 

 

  
 )فارسی( . رسالة فی استخراج جیب درجة واحدة2 

 ]محاسبه سینوس يک درجه به روش كاشانی[
 (هـ . ق 031حدود  – 011حدود زاده رومی )بن محمد قاضی موسی

 تصحيح، ترجمه و تحقيق: فاطمه سوادی
 ص/ قطع وزیری 621ـ 6830تهران: 

 403-413-3011-10-6شابک: 
 2/ علوم و فنون:  211ميراث مکتوب: 

 

  
كلین. آداب7   )فارسی( الُمضیفین و زاداآل

 ای در آداب خوردن و مهمانداری[]رساله
 ( 4گویا از نيمۀ دوم سدۀ بن محمود ) بن محمد سلطان محمود

 به كوشش ایرج افشار
 ص/ قطع وزیری 624ـ  6833تهران: 

 403-413-3011-03-0شابک: 
 1/ علوم و معارف اسالمی:  211ميراث مکتوب: 



   18      رسائل

 
 

 )فارسی( الُعلی. منهاج8 
 ای در باب حکومت قانون[]رساله

 (68ابوطالب بهبهانی )سدۀ 
 به كوشش حوریه سعيدی

 ص/ قطع وزیری 618ـ  6834تهران: 
 403-413-3011-41-4شابک: 

 1/ تاریخ و جغرافيا:  211ميراث مکتوب: 
 

  
 

 

 )فارسی( الهند. راشیکات9
 ]تناسب نزد هنديان[

 (هـ .ق 332پس از  -812بن احمد بيرونی ) ابوریحان محمد
 تصحيح، ترجمه و تحقيق: محمدمهدی كاوه یزدی

 ص/ قطع وزیری 627ـ  6834تهران: 
 403-413-3011-47-3شابک: 

 1/ علوم و فنون:  216ميراث مکتوب: 

 

  
 )فارسی( الصنايع. جامع11 

 نامه از عصر قاجار[]آشپزی
 ( 68از مؤلفی ناشناخته )سدۀ 

 به كوشش ایرج افشار
 ص/ قطع وزیری 44ـ  (2)چ 6841(؛ 6چ( 6834تهران: 

 403-413-3011-43-0شابک: 
 3/ علوم و فنون:  211ميراث مکتوب: 

 

 )فارسی( الحساب. لطايف11   
ياضی[های ای دربارۀ سرگرمی]رساله  ر

 هـ . ق( 6141الّدین الهيجی )درگذشتۀ حدود قطب
 به كوشش محّمد باقری

 ص/ قطع وزیری 668ـ  6834تهران: 
 403-413-3011-46-1شابک: 

 4/ علوم و فنون:  211ميراث مکتوب: 
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ت11   )ع(بـه امـام حسـین )ع(امـام علـی . ترجمۀ منظوم وصـیت
 )فارسی(

ين ترجمۀ منظوم فارسی ]كهن   از كالم علوی[تر
 (هـ . ق 771) «اشرف»ترجمه و سرودۀ سيد حسن غزنوی ملقب به 

 مقدمه و تصحيح: جواد بشری
 ص/ قطع وزیری 660ـ  6834تهران: 

 403-111-218-112-8شابک: 
 3/ زبان و ادبيات فارسی:  103ميراث مکتوب: 

 

  
 (عربی) . أصول الحکم فی نظام العالم13 

 (هـ . ق 6127ـ 476حسن كافی اآلقحصاری البوسنوی )
 اكبر ضيائیتحقيق و تصحيح: علی

 ص/ قطع وزیری  623 -6841تهران: 
 403-111-218-167-8شابک: 

 3/ علوم و معارف اسالمی:  121ميراث مکتوب: 

 

  
غات . جامع14   )فارسی(اللت

 ]فرهنگ منظوم[
 (61)سدۀ  سرودۀ نيازی حجازی

 فراهتمام: افسانه شيفتهبه 
 ص/ قطع وزیری 676 -6841تهران: 

 403-111-218-164-6شابک: 
 4/ زبان و ادبيات فارسی:  113ميراث مکتوب: 

 

  
 )فارسی(. رسالۀ جلدسازی 15 

اری جلد[  ]طیت
 سيد یوسف حسين

 ایرج افشار مقدمه:
 قلعهتصحيح: علی صفری آق

 ص/ قطع وزیری 680 -6841تهران: 
 403-111-218-122-6شابک: 

 5/ علوم و فنون:  114ميراث مکتوب: 

 



   88      رسائل

 
 

 
 

ـــردی 12 ـــدی بروج ــید محمدمه ـــرالعلوم س ـــرۀ بح . مناظ
 عربی( ـ )فارسی با يهوديان ذوالکفل (هـ . ق 6262) طباطبايی

 های عربی و فارسی[]گزارش
 رضا پورجوادی ،مقدمه و تصحيح: زابينه اشميتکه

 فارسی: احمدرضا رحيمی ریسهترجمۀ مقدمه به 
 ص/ قطع وزیری 40 -6841تهران: 

 403-111-218-120-1شابک: 
 4/ علوم و معارف اسالمی:  130ميراث مکتوب: 

 

  
 )فارسی( نجیـک ِترمذی. ديـوان مُ 17 

 ([4]اشعار پراكنده )سدۀ 
 به كوشش احسان شواربی مقّدم

 ص/ قطع وزیری 630 -6846تهران: 
 403-111-218-131-1شابک: 

 5/ زبان و ادبيات فارسی:  141ميراث مکتوب: 

جمهوری اسالمی ايران  دورۀ كتاب فصل شايستۀ تقدير در بیست و دومین
 (8888المللی شعر فجر ) بین برگزيدۀ هفتمین جشنوارۀ ؛ (8888)

  
 عربی( ـ)فارسی  مالک اشتر ۀعهدنام .18 

 هـ . ق( 6244 -6236نگار تهرانی )محمدابراهيم بدایع ه:ترجم
 محمود عابدی ،منش مقدمه، تصحيح و تعليقات: محمد شادروی

 ص/ قطع وزیری 262 -6842تهران: 
  403-111-218-102-1شابک: 

 5/ علوم و معارف اسالمی:  162ميراث مکتوب: 
 

  
 ژاپنی( ـعربی  ـ)فارسی  .رسالۀ اسطرالب كوشیار گیالنی19 

 (3لبان )سدۀ كوشيار بن 
  به كوشش محمد باقری

 ص/ قطع وزیری 232 -6842تهران: 
  403-111-218-101-3شابک: 

 6842اسفند  ـ ویژۀ همایش ميراث علمی كوشيار گيالنی
  6/ علوم و فنون:  161ميراث مکتوب: 
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 (عربی -)فارسیارَبعیُن الَعالئی فی َكالِم الَعِلی . 99 
 (1)سدۀ یوسف بن آیبيک المنفعی )؟( الحنفی 

 مقدمه، تصحيح و تعليقات: احسان پورابریشم
 ص / قطع وزیری 671 -6841تهران: 

 403-111-218-683-6شابک: 
 1/ علوم و معارف اسالمی:  810ميراث مکتوب: 

 

  
 )فارسی(پنج رسالۀ حروفیه . 98 

 (4سيد شریف )سدۀ 
 قيطرانیتصحيح و مقدمه: ولی 

 ص / قطع وزیری616 -6841تهران: 
  403-111-218-631-3شابک: 

 1/ علوم و معارف اسالمی:  321ميراث مکتوب: 

 

  
 )فارسی( یجعفر  ۀفیصح .99 

يضی در يزد]  [شرح احوال امامزاده ابوجعفر عر
 یكاظم ینيمحمد بن ناصر الحق بن سعد الحق بن محمد حس دي: سفيتأل

 (یقمر یهجر 161نوربخش )زنده در 

 یزیمهر ی: محمدرضا ابوئحيبا مقدمه و تصح
 ص/ قطع وزیری 211 -2311تهران: 

 111 – 600ـ  103ـ  262ـ  1شابک: 
 الرسول حانةیر مؤسسه فرهنگی، هنری یبا همکار

 3تاریخ و جغرافيا:  / 311ميراث مکتوب: 
  
ة98  ة   . ٌدَرت اج )بخش حساب( التاج ِلُغَرت  )فارسی( الُدبت

 189)درگذشتۀ بن مصلح كازرونی شیرازی  مسعود  بن  الدين محمود  قطب]
 [هـ.ق(

 انشای ابن ظاِفر شيرازی )قرن هشتم هجری(
 تصحيح و تعليقات: سيد عبدالله انوار

 ص/ قطع وزیری 601 -6843تهران: 
 111 – 600ـ  103ـ  213ـ 1 شابک:

 1/ علوم و فنون:  332ميراث مکتوب: 
 



   88      رسائل

 
 

ه14   )فارسی( . زرنديت
ياک در دورۀ قاجار[  ]رسالۀ طنز انتقادی دربارۀ اخذ مالیات از تر

 هـ. ش(6883 -6217)تأليف: ميرزا اسد الله یمين اسفندیاری )موفق السلطان( 
 آبادی به كوشش: رضا كردی كریم

 ص/ قطع وزیری 623 -6844تهران: 
 111 – 600ـ  103ـ  214ـ 5 شابک:

 با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند

 4/ تاریخ و جغرافيا:  334ميراث مکتوب: 

  
 )فارسی( . تحفۀ سلطانیه15 

 [ها، مکتوبات و منشآت نامه]
 تأليف: حسن بن گل محّمد بن قلی محّمد )سدۀ دهم و یازدهم هجری(

 تصحيح: محبوبه مسلمی زاده
 ص/ قطع وزیری 673 -6844تهران: 

 111 – 600ـ  103ـ  213ـ 1شابک: 
 6/ زبان و ادبيات فارسی:  331ميراث مکتوب: 

  
 )فارسی( الفلسفه جمل. 12 

 [مقاله چهارم درباره موسیقی ايرانی]
 (هـ . ق 788زنده در ) محمد بن علی بن عبدالله بن محمد هندی

 سيد محمدتقی حسينی: به كوشش
 ص/ قطع وزیری 671-6311تهران: 

 403-111-218-224-3شابک: 
 1/ علوم و فنون: 313ميراث مکتوب: 
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 )كنُزالسالکین( المشیخة
 تهران دانشگاه مركزی كتابخانۀ 9898 شمارۀ دستنويس



 

           
 
 
 

 
 
 )فارسی( . قرآن فارسی کهن1 

یرها، تحلیل[ یخ، تحر  ]تار
 سید محمد عمادی حائری

 ص/ قطع وزيری 282ـ  (9)چ 1011؛ (2)چ 1931(؛ 1چ( 6831تهران: 
 300-360-0011-39-0: شابک

  160مکتوب: میراث 
 

  
 )فارسی( . ساختار معنایی مثنوی معنوی2 

 ]دفتر اّول[
 سید سلمان صفوی

 سید حسین نصر ه:السادات علوی؛ مقدمترجمه: مهوش
 ای است از :اين اثر ترجمه

 The Structure of Rumi’s  Mathnavi (book1), S. Gh. Safavi, 
London Academy of Iranian Studies, London, 2006. 

 ص/ قطع وزيری 833ـ  6833تهران: 
 403-413-3088-11-3شابک: 

 109میراث مکتوب: 
  
 فارسی() های فلسفی و کالمی خواجه نصیرالّدین طوسی. اندیشه3 

 هانی نعمان فرحات
 ترجمه: غالمرضا جمشیدنژاد اّول

 : ای است ازاين اثر ترجمه
نعمان تألیف هانی ، آراؤه الفلسفیة و الکالمیةالخواجة نصیرالّدین الطوسی و 

 م. 1306ت، دار احیاء التراث العربی، افرح
 ص/ قطع وزيری 323ـ ( 2)چ 6840(؛ 6)چ 6834تهران: 

 403-413-3088-13-8شابک: 
 1903المللی میراث علمی و فلسفی خواجه نصیرالدين طوسی ـ اسفند  ويژۀ همايش بین

 216میراث مکتوب: 
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 )فارسی( نویس تا متنشاهنامه از دست. 4 
یابی دستنویس های شاهنامه و روش تصحیح ]جستارهایی در معرفی و ارز

 انتقادی متن[
 جالل خالقی مطلق

 ص/ قطع وزيری 545ـ    6848تهران: 
 403-188-288-868-4شابک: 

 219میراث مکتوب: 
 

  
یخ علم5   )فارسی( . پژوهشهایی در تار

یاضیات، نجوم، مکانیک و پزشکی[  یخ ر  ]مقاالتی دربارۀ تار
 گردآوری و ويرايش: جعفر آقايانی چاوشی

 ص/ قطع وزيری 353 -6848تهران: 
 403-188-288-863-3شابک: 

 222میراث مکتوب: 

 

  
 )فارسی(. استاد بشر 6 

 الّدین طوسی[هایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیر]پژوهش
 گزينش و ويرايش: حسین معصومی همدانی، محمدجواد انواری

 ص/ قطع وزيری 528 -6846تهران: 
 403-188-288-886-8شابک: 

 با همکاری مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی )لندن(
 284میراث مکتوب: 

شایستۀ تقدیر در بیست و دومین دورۀ کتاب فصل جمهوری اسالمی ایران 
(1961)  

  
 )فارسی( پژوهی مدرننقد متن. 7 

یه یکا[ ]نقدی بر نظر  های چاپ انتقادی متون در انگلستان و آمر
 نک گ  م.ج.م  ر  ج  

 سیما داد  ه:ترجم
 اين اثر ترجمه ای است از:

 A Critique of Modern Textual Criticism; Jerome J.McGann; 
Charlottesville and London, Third Printing, 1999. 

 ص / قطع وزيری 603 -6843تهران: 
 403-188-288-841-2شابک: 

 200میراث مکتوب: 



   69      شناسی متن

 
 

 )فارسی(. هرمنوتیک صوفیانه 8 
 یر کشف االسرار میبدی[ ]در تفس

 آنابل کیلر
 ه پورجوادینصراللّ  :پیش گفتار ی؛ترجمه: جواد قاسم

 اين اثر ترجمه ای است از:
Sufi Hermeneutics: the Quran Commentary of Rashid  al-
Din Maybody, 2006. 

 ص / قطع وزيری 383 -6843تهران: 
 403-188-288-662-4شابک: 

 با همکاری بنیاد میبدی
 200مکتوب:  میراث

  
ین فرهنگ کهن. 9   )فارسی( نامۀ فارسی دانش استیفا تر

 ]تصحیح و تحلیل بخش لغات و مصطلحات المرشد فی الحساب[
 قلعهآقعلی صفری ، به کوشش نفیسه ايرانی

 ص / قطع وزيری 228 -6845تهران: 
 403-188-288-663-8شابک: 

 234میراث مکتوب: 
 

  
 )فارسی(راهنمای دست نوشته های مانوی تورفان . 11 

 ]روش شناسِی ویرایش و بازسازی[
 پديد آورنده: محمد شکری فومشی

 ص / قطع وزيری 286 -6841تهران: 
 403-188-288-680-2شابک: 
 883مکتوب: میراث 

 

یخ کیست؟التّ  . نویسندۀ رستم11     و پژوهشی در نگاه او به ایرران وار
 )فارسی(

 مؤلف: جلیل نوذری
 ص / قطع وزيری241 -6841تهران: 

  403-188-288-638-2شابک: 
 911میراث مکتوب: 
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 عربی( ـ )فارسیه سه رسال. 11 
 ]اسرار العارفین، شراب العاشقین، المنتهی[

 جهان مااليی( 61فنصوری )عارف قرن  حمزۀ
 لیال حاجی مهدی تاجر ،تحقیق و ترجمه: امیرحسین ذکرگو

 ص / قطع وزيری865 -6840تهران: 
  403-188-288-653-4شابک: 

 910میراث مکتوب: 
 

  
یخی شاهنامه . 19   )فارسی(سنجش منابع تار

 ]در پادشاهی خسرو انوشیروان[
 غفوریپژوهش و نگارش: فرزين 

 ص / قطع وزيری858 -6840تهران: 
  403-188-288-686-8شابک: 

 913میراث مکتوب: 

 

  
 )فارسی( . خاندان َحّموئیان14 

بررسی کارنامۀ علمی، فرهنگی و سیاسی خاندان حّموئیان خراسان، شام و ]
 [یزد

 نگارش و پژوهش: سید سعید احمدپور مقّدم
 ص/ قطع وزيری 866 -6844تهران: 
 300 – 611ـ  219ـ  162ـ 0 شابک:

 993میراث مکتوب: 
 

  
 )فارسی( انگیز نظامی . زبان خیال15 

 (6342-6406تألیف: هلموت ريتر )
 ترجمه از آلمانی: سعید فیروزآبادی

 ص/ قطع وزيری625 -6844تهران: 
 300 – 611ـ  219ـ  133ـ 2شابک: 

 901میراث مکتوب: 
 



   66      شناسی متن

 
 

 )فارسی( رازی با پزشکی نوین شناسی . سنجش پیشاب16 
یا رازی  ]برگردان بخش پیشاب کتاب الحاوی فی الطب حکیم محمد بن زکر

 همراه با توضیحات[
 پژوهش و گردآوری: محمدابراهیم ذاکر و حسن اتوکش

 ص/ قطع وزيری 555 -6844تهران: 
 300 – 611ـ  219ـ  130ـ 6 شابک:

 901میراث مکتوب: 
 

 )فارسی( الحیوان طبائع در پژوهشی .60   
 [مروزی طاهر الزمان شرف]

 شده( تصحیح متن )مقدمۀ الهادی يوسف :نگارش
 باهر محمد ترجمۀ
 وزيری قطع / ص 161 -1933تهران: 

 300-611-219-211-1شابک: 
 900میراث مکتوب: 
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 الکاملة السّجادیة الصحیفة
 هر . ق. 419رضوی، کتابت  کتابخانۀ آستان قدس 11411دستنویس شمارۀ 



 

           
 
 
 

 
 
 )فارسی( . راهنمای تصحیح متون1 

 های خطی[نامۀ مختصر برای تصحیح و بازخوانی نسخه]شیوه
 جویا جهانبخش

 ص/ قطـع وزیری 811ـ ( 7)چ 8731؛ (2)چ 8711 ؛(8)چ 8731تهران: 
 419-1376-33-3: شابک

 78میراث مکتوب: 
 

  
 )فارسی(. کتاب ایرانی 2 

 آرایی[شناسی و کتابپژوهی نسخه]چهار مقاله در مباحث متن
 فرانسیس ریشار؛ ترجمه: ع. روحبخشان

 ص/ قطع وزیری 811ـ  8711تهران: 
 X-61-7388-419: شابک

 633میراث مکتوب: 

 

  
 

 

 )فارسی( شناسی شاهنامۀ فردوسی. متن3
]مجموعه مقاالت در چگونگی کتابت، چاپ، تحقیق و تصححیح شحاهنامۀ 

 فردوسی[
 به کوشش منصور رستگار فسایی

 ص/ قطع وزیری 831ـ  8711تهران: 
 419-7388-08-1: شابک

 با همکاری مؤسسۀ آموزش عالی حافظ شیراز
 696میراث مکتوب: 
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 )فارسی( . کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی4 

 ایرج افشار
 ص/ قطع وزیری 217ـ ( 7)چ 8731(؛ 2)چ 8737(؛ 8)چ 8731تهران: 
 437ـ 188ـ 083ـ 883ـ 8: شابک

 060میراث مکتوب: 

 کتاب سال جمهوری اسالمی ایرانامین دورۀ  شایستۀ تقدیر در سی
 جمهوری اسالمی ایران برگزیدۀ هفدهمین دورۀ کتاب فصل؛ (2932)
 (2930المللی فارابی ) جشنوارۀ بین برگزیدۀ ششمین دورۀ؛ (2930)

  
  )فارسی( . سیه بر سفید5 

 شناسی[ ها در زمینۀ کتابشناسی و نسخه]مجموعه گفتارها و یادداشت
 عارف نوشاهی

 / قطع وزیریص 131 -8731تهران: 
 331-111-217-121-3شابک: 

 001میراث مکتوب: 

 

  
  )فارسی( شناخت. نسخه6 

 شناسی نسخ خّطی فارسی[ نسخه]پژوهشنامۀ 
 ایرج افشار ه:قلعه؛ مقدمپژوهش و تألیف: علی صفری آق

 ص/ قطع وزیری173 -8731تهران: 
 331-111-217-121-2شابک: 

 030میراث مکتوب: 
 (2932شایستۀ تقدیر در دوازدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی )

 

  
ین و خسرو. 7   )فارسی( نظامی شیر

 رایلنحدز جحان کتابخانۀ Persian Ms.6 نشانی به دستنویس برگرداننسخه]
 [انگلستان منچستر

 هجری( نهم تبریزی )سدۀ اظهر خط به مصّور هنری نسخۀ
 میهن شیوا مقدمۀ
 رحلی بزرگ قطع / ص 281 -8733تهران: 

 331-111-217-831-3شابک: 
 712میراث مکتوب: 

 



   209      شناسی پژوهی و نسخه متن

 
 )فارسی( ایگنجه نظامی خمسۀ هاینگاره بررسی و نقد .8 

 ملحی کتابخانحۀ شرقی شعبۀ Supple. Persan 1956 نشانی به دستنویس]
یس  [پار

 (قـ . ه 311 مورخ) سلطان علی قاسم
 مهر میرزایی اصغر علی :پژوهش و مقدمه
 رحلی بزرگ قطع / ص 831-8733تهران: 
 331-111-217-831-7: شابک

 717میراث مکتوب: 

  
 )فارسی( نظامی األسرار مخزن. 9 

 کتابخانه supplement Persan 985 نشانی به دستنویس برگرداننسخه]
 [فرانسه مّلی

 هح . ق[ 944 موّرخ هروی، میرعلی خط به مصّور هنری نسخۀ]
 قلعهآق صفری علی مقدمۀ با

 رحلی بزرگ قطع ص/211 -8733تهران: 
 331-111-217-833-1شابک: 

 711میراث مکتوب: 

  
 )فارسی( ایگنجه نظامی خمسۀ. 11 

 فرانسه، مّلی کتابخانۀ Suppl. Person 1029 دستنویس   تحلیل و توصیف]
یس   [پار

 هح .ق([ 2013 -2091) یازدهم سدۀ از هنری شاهکار]
 لوور( موزۀ اسالمی هنرهای بخش )مدیر ریشار فرانسیس

 مرعشی محمدحسین سید ترجمۀ
 رحلی بزرگ قطع / ص 608 -6344تهران: 

 437-188-083-081-7شابک: 
 393میراث مکتوب: 

 )فارسی( صراط الخّط  .11   
 [صراط السطور]

 (هـ . ق401 -796سرودۀ سلطانعلی مشهدی )حدود 
 نیا حکیمه شریعت -به کوشش: علی صفری آق قلعه

 وزیری قطع /ص 663 -6344تهران: 
 437-188-083-067-7شابک: 

 318میراث مکتوب: 
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ین در خمسۀ نظامیمنظومۀ   خسرو و شیر
 کتابخانۀ مّلی فرانسه SUPPL PERSAN 1029نسخۀ شمارۀ 



 

           
 
 
 

 
 
 (ی)فارس . کتابشناسی فردوسی و شاهنامه1 

 [1831های پژوهشی تا سال ]از آغاز نوشته
 ایرج افشارگردآوری: 

 ص/ قطع وزیری 465ـ  0931تهران: 
 308-611-319-110-8شابک: 
 512مکتوب: میراث 

  
  )فارسی( ]ج4[شناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره. کتاب2 

 1223 -1111هـ . ش/  1831 - 1111)از  )هند، پاکستان، بنگالدش(]
  [م( 2118-1831هـ . ق/ 

 عارف نوشاهیتألیف: 
 ص / قطع وزیری 9153 - 0930تهران: 
 308-611-319-198-3: (دوره) شابک

 542میراث مکتوب: 

ب فصل جمهوری اسالمی ایران برگزیدۀ بیست و دومین دورۀ کتا
کتاب سال جمهوری اسالمی برگزیدۀ سی و یکمین دورۀ ](؛ 1931)

 (1931) [برگزیدۀ در سیزدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی؛ایران

 1288. کتابشناسـی متـون چــاپ شـده در ایـران )از ســال 8   
 )فارسی(ج[ 3] شمسی(1811قمری تا 

 سید سعید میرمحمد صادق -به کوشش: محمود طّیار مراغی
 ص/ قطع وزیری0903 -0938تهران: 

 871 – 022ـ  522ـ  121ـ  7 شابک )دوره( :
 308 – 611ـ  319ـ  061ـ  1(: 3شابک )ج/  308 – 611ـ  319ـ  043ـ  5(: 0شابک )ج

 ایرانبا همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی 
 250میراث مکتوب: 
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 دیوان خازن 
 قهـ . 231 موّرخآستان قدس رضوی،  ۀکتابخان 11111شمارۀ دستنویس 



 

           
 
 
 

 
 
 )فارسی( های خّطی مدرسۀ نمازی خوی. فهرست نسخه1 

 های خطی مدرسۀ علمیۀ نمازی خوی[جلد از نسخه 397]معرفی 
 علی صدرائی خوئیتهیه و تنظیم: 

 ص/ قطع وزيری 975ـ  6731تهران: 
 با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 06میراث مکتوب: 
 

  
األنبیاء )صدر( بابل های خّطی مدرسۀ خاتم. فهرست نسخه2 

 )فارسی(
 االنبیاء بابل[های خطی مدرسۀ خاتمجلد از نسخه 729]معرفی 

 به کوشش علی صدرائی خوئی، محمود طّیار مراغی، ابوالفضل حافظیان بابلی
 ص/ قطع وزيری 082ـ  6731تهران: 

 06میراث مکتوب: 

 

  
 

 

 چالوس )ع(های خّطی مدرسۀ امام صادق. فهرست نسخه7
 )فارسی(

 چالوس[ )ع(های خطی و چـاپ سنگی مدرسـۀ امام صادق]معرفی نسخه
 الّدين موسوی، به کوشش محمود طّیار مراغیمقدمه: سید رفیع

 ص/ قطع وزيری 789ـ  6786تهران: 
 519-1386-16-1 شابک:

 60میراث مکتوب: 
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های خّطی کتابخانۀ عمومی جمعّیت نشر . فهرست نسخه4 

 )فارسی( فرهنگ رشت
های های تک کتابی فارسی و عربی و مجموعه]شامل دو بخش نسخه

 فارسی و عربی[
 به کوشش محمد روشن

 ص/ قطع وزيری 091ـ  6783تهران: 
 538ـ  519ـ  8322ـ  99ـ  8شابک: 

 076میراث مکتوب: 
 

  
های خطی فارسی آرشیو ملی پاکستان، . فهرست نسخه5 

  )فارسی( آباداسالم
 عظیم بهیروی[  ]گنجینۀ مفتی فضل

 به کوشش عارف نوشاهی
 ص/ قطع وزيری 6225 -6752تهران: 

 538-122-027-206-9شابک: 
 يادبود نخستین سال درگذشت ايرج افشار

 662میراث مکتوب: 

 
  
های خطی فارسی کتابخانه مرکزی دانشگاه . فهرست نسخه6 

  )فارسی( ]ج 6[ پاکستان پنجاب الهور  
 های آزاد، پیرزاده، شیرانی، کیفی و عمومی[]مجموعه

 به کوشش عارف نوشاهی
 ص/ قطع وزيری 6905 -6752تهران: 
 538-122-027-205-2: (دوره) شابک
 538-122-027-272-13: (0)ج شابک / 538-122-027-201-5: (6)ج شابک

 يادبود نخستین سال درگذشت ايرج افشار
 666میراث مکتوب: 

  
 )فارسی( های استانبول. از نسخه3 

 هایی در فلسفه، کالم، عرفان[نویس]دست
 سید محمد عمادی حائریبه کوشش 

 ص/ قطع وزيری 613 -6756تهران: 
 538-122-027-275-5شابک: 

 632 میراث مکتوب:
 

 



   801      های خطی فهرست نسخه

 
ــخه1  ــت نس ــ . فهرس ــی کتابخان ــی و عرب ــی فارس ــای خط  ۀه

کسفــدانشگـ (Wadhamج وادام )ـالــفردوسی، ک ورد ـاه آ
 )فارسی( میناسیان( ۀـ)مجموع

 به کوشش علی میرانصاری
 ص / قطع وزيری 120 -6759تهران: 

 538-122-027-667-1شابک: 
کسفوردWadhamبا همکاری کالج وادام )  (، دانشگاه آ

 622میراث مکتوب: 

  
 )فارسی( ]ج9[های خطی فارسی پاکستان فهرست نسخه. 1 

 ]های شخصی و دولتی نسخۀ خطی کتابخانه 0888فهرست [
 عارف نوشاهی مؤلف:
 ص / قطع وزيری 7222 -6751تهران: 

  538-122-027-696-5شابک )دوره(: 
 538-122-027-697-7(: 0شابک )ج / 538-122-027-690-1(: 6شابک )ج
 538-122-027-699-3(: 9شابک )ج/  538-122-027-699-2(: 7شابک )ج

 300میراث مکتوب: 

  
ــخه .80  ــت نس ــره  فهرس ــۀ کنگ ــی کتابخان ــی فارس های خّط

یکا(  )فارسی( )آمر
 قلعه نگارش: علی صفری آق

 وزيری قطع / ص 347 -0366تهران: 
 672-066-663-600-6شابک: 

 354میراث مکتوب: 
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  الرسالة المحیطّیة
یخ  دستنوشت مؤلف ،ستان قدس رضویآکتابخانۀ  9811نسخۀ   هـ . ق 128به تار



 

           
 
 
 

 
 
 )فارسی( نامۀ حبیب یغمایی. ارج1 

 پژوهی[]شرح حال و آثار حبیب یغمایی با رویکرد متن
 به کوشش سید علی آل داود

 ص/ قطع وزيری 464ـ  5831تهران: 
 464-3188-51-6شابک: 
 931مکتوب: میراث 

  
 )فارسی( الشعراء بهارنامۀ ملک. ارج2 

 پژوهی[]شرح حال و آثار ملک الشعرای بهار با رویکرد متن
 به کوشش علی میرانصاری

 ص/ قطع وزيری 118ـ  5831تهران: 
 464-3188-44-4شابک: 

 941میراث مکتوب: 

 

  
 

 

 )فارسی( نامۀ صادق کیا. ارج3
 پژوهی[جستارهای متن]زندگی، آثار، 

 به کوشش عسکر بهرامی
 ص/ قطع وزيری 484ـ  5831تهران: 

 413-464-3188-44-4شابک: 
 911میراث مکتوب: 

 



 فهرست انتشارات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب      111

 
 

 )فارسی( نامۀ غالمحسین یوسفی. ارج4 
 پژوهی[]زندگی، آثار، جستارهای متن

 به کوشش محمدجعفر ياحّقی
 ص/ قطع وزيری 414ـ  5833تهران: 

 413-464-3188-11-8شابک: 
 981میراث مکتوب: 

 

  
 )فارسی( نامۀ محّمد معین. ارج5 

 پژوهی[]زندگی، آثار، جستارهای متن
 به کوشش محمد غالمرضايی

 ص/ قطع وزيری 638ـ  5834تهران: 
 413-464-3188-41-3شابک: 

 911میراث مکتوب: 
  (1831شایستۀ تقدیر در چهاردهمین دورۀ کتاب فصل )

  
 )فارسی( لّله صفاانامۀ ذبیح. ارج6 

 شناسی[]نقد و بررسی آثار و جستارهای متن
 داودبه کوشش سید علـی آل

 ص/ قطع وزيری644 -5848تهران: 
 413-688-488-886-5شابک: 

 691میراث مکتوب: 

 

  
 )فارسی( معانی احمد گلچین نامۀ. ارج7 

 [پژوهی زندگی، آثار و جستارهای متن]
 کوشش بهروز ايمانیبه 

  زيریوع قطص/  888 - 5488تهران: 
 413-688-488-484-3شابک: 

 311میراث مکتوب: 



 

 

 

           
 
 
 

 
 
 (ی)فارس نگاری در ایران )دفتر یکم(. نسخۀ خطی و فهرست1 

 ]مجموعه مقاالت و جستارها[
 فرانسیس ریشار؛ به کوشش احمدرضا رحیمی ریسه

 یص/ قطع وزیر 493ـ  4831تهران: 
 961-3099-99-5)دفتر اول(:  کشاب

 231میراث مکتوب: 
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 اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة
 هـ . ق707، موّرخ کتابخانۀ دانشگاه ادینبرو Or.Ms. 161نسخۀ 



 

           
 
 
 

 
 
 (ی)فارس . ماهتاب شام شرق1 

 شناسی اقبال[اندیشه ۀ]گزاره و گزین
 محمدحسین ساکت

 یص/ قطع وزير 551ـ  5831تهران: 
 461-3588-51-5شابک: 

 3131  آبان -الهوریۀ همايش بزرگداشت عالمه اقبال ويژ
با همکاری مؤسسۀ فرهنگی اکو، مرکز تحقیقات فارسی ايران و پاکستان، اقبال 

کادمی، مقتدر قومی زبان  آ
 313میراث مکتوب: 

 

  
 (ی)فارس . رباعّیات حکیم خیام2 

 ]طربخانۀ یار احمد رشیدی، رسالۀ سلسلةالترتیب، خطبۀ تمجید ابن سینا[
 عبدالباقی گولپینارلیمقدمه و حواشی: 

 پیشگفتار: رحیم رضازاده ملک
 یص/  قطع وزير 338ـ  5836تهران: 

 453-461-3588-85-1شابک: 
 5836یر ت -بزرگداشت استاد عبدالباقی گولپینارلیويژۀ همايش 

 با همکاری مؤسسۀ خانۀ کتاب
 351میراث مکتوب: 
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ل فی  لکتاب تلخیص المحص    علم الکالمفی شرح المحص 
یلی438دستنویس شمارۀ   هـ .ق( 116)کتابت  ، مجموعۀ فاضل احمد پاشا کتابخانۀ کوپر



 

           
 
 
 

 
 
 )فارسی( .تحقیق در مجالس تفسیری1 

  ]فضل بن محب نیشابوری و ابیات فارسی آن[
 [)سدۀ پنجم هجری(  ]گنجینه ای از سروده های زاهدانه فارسی

 وفاییبه تصحیح: جواد بشری، محمد افشین 
 ص / قطع وزیری 401 -4931تهران: 

 379-000-109-401-1شابک: 
 191میراث مکتوب: 
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 پیکر، خمسۀ نظامی منظومۀ هفت
 .ق. هـ 869کتابخانۀ مّلی فرانسه، موّرخ  SUPPL PERSAN 1956نسخۀ شمارۀ 


	000- بسم الله الرحمن الرحیم
	00- فهرست مطالب بدون نمایه و جوایز-14010711
	1-14010711- بروشور 1401- علوم و معارف اسلامی
	2-14010717- بروشور 1401- تاریخ و جغرافیا
	3-14010718- بروشور 1401- زبان و ادبیات فارسی
	4-14010711- بروشور 1401- زبان و ادبیات عربی
	5-14010711- بروشور 1401- علوم و فنون
	6-14010711- بروشور 1401- میراث ماوراء النهر
	7-14010711- بروشور 1400- میراث شبه قاره
	8-14010711- بروشور 1401- نسخه برگردانها
	9-14010711- بروشور 1400- رسائل
	10-14010711- بروشور 1400- متن شناسی
	11-14010711- بروشور 1400- متن پژوهی و نسخه شناسی
	12-14010711- بروشور 1401- کتاب شناسی
	13-14010711- بروشور 1401- فهرست نسخه های خطی
	14-14010711- بروشور 1400- ارج نامه ها
	15-14010711- بروشور 1400- جشن نامه ها
	16-14010711- بروشور 1400- همایش ها و نکوداشت ها
	17-14010711- بروشور 1400- میراث کهن ایران

