
 

  فهرست آثار مؤسسۀ پژوهشى میراث مکتوب

 (براساس سفارش)

 

 المللی کتاب تهرانوسومین نمایشگاه بینسی

 1401اردیبهشت  31تا  21

 16، غرفۀ شمارة 24سالن شبستان، راهروي  -مصلّاي تهران

 

 علوم و فنون

م؛ حقّقه علی  1128ه/  523الزمان طاهر المروزي؛ کان حیاً سنۀ تألیف: شرف /ج)2( ع الحیوانئطبا-333

 نهمین وسی برگزیدة/ ریال 5,000,000قیمت ، 1399ثالث مخطوطات و استخرج فهارسه: یوسف الهادي، 

 .)1400( اسالمی جمهوري سال کتاب جایزه

 808 -742تألیف: کمال الدین محمدبن موسی دمیري ( /ج)2حیات اإلنسان (ترجمۀ حیاة الحیوان) (-362

 ریال5,700,000قیمت ، 1400دشاه بن مبارك قزوینی؛ تصحیح و تحشیه: محمد روشن، ترجمۀ محم -ه.ق)

تألیف: عماد الدین محمود شیرازي (تألیف سدة دهم هجري)؛ مقدمه، تحقیق و  ج)/2التشریح (-356

 شایستۀ/ ریال4,000,000قیمت ، 1399تصحیح: محمد ابراهیم ذاکر زیر نظر محمدرضا ماستري فراهانی، 

 .)1400( اسالمی جمهوري سال کتاب جایزه نهمین وسی در تقدیر

 م) و 925-865ق /  313-251ابوبکر محمد بن زکریاي رازي( /هارسالۀ فی اوجاع المفاصل و عالج-337

(ترجمۀ فارسی اوجاع المفاصل،(از مترجمی ناشناخته در سدة هفتم هجري،  کتاب الحاصل فی عالج المفاصل

مقالۀ فی النقرس رازي؛ تصحیح، تحقیق و ترجمه: محمدابراهیم ذاکر، غالمرضا به همراه ترجمۀ فارسی 

 ریال2,500,000قیمت .1399جمشیدنژاد اول، 

تألیف  /منتهی اإلدراك فی تقاسیم األفالك [نخستین رسالۀ جامع در هیئت بطلمیوسی]-336

قیمت ،1399: حنیف قلندري، ق.)؛ تصحیح، ترجمه و پژوهش 553ق. تا  477ابومحمد عبدالجبار خَرَقی (

 .)1400( اسالمی جمهوري سال کتاب جایزه نهمین وسی برگزیدة/ ریال4,000,000

/ نصــیرالدین محمــد بــن محمــد طوســى؛ مقدمــه، تصــحیح و تحقیــق:  التــذکرة فــى علــم الهیئــۀ-272

 ریال. 1,300,000:قیمت ؛1394جمیل رجب؛ ترجمۀ مقدمه به فارسى: حسن امینى، 

؛ 1396/ احمد بن محمد مسکویه الرازي؛ تحقیق و مقدمه: ابوالقاسم امامی،  لکنز الکبیرکتاب ا-313

 ریال. 1,200,000:قیمت



بندي دانشها تا قرن [تاریخ جهانی علوم و دانشمندان ملل جهان و ارائه روش رده التَّعریف بطبقات االمم-40

تصحیح و تحقیق: غالمرضا جمشیدنژاد اول، هـ.ق)؛ مقدمه،  462 -420پنجم هجري ] / قاضی صاعد اندلسی (
میراث مکتوب با اصالحات و تجدید اپ اول ص؛ چ 353 - 1376: با همکاري مؤسسۀ انتشارات هجرتاپ اول چ

 ریال. 1,500,000:قیمت؛  1398: نظر

متن مصحح فارسی]/  -[جلد اول  الرسالۀ المعینیۀ (الرسالۀ المغنیۀ) و حل مشکالت معینیه-346

الدین محمد طوسی؛ تصحیح و تحقیق: سجاد نیک فهم خوب روان، فاطمه سوادي / با دو پیشگفتار از: نصیر
 ریال. 2,000,000:قیمت .1399جمیل رجب، حسین معصومی همدانی، 

 .1390ص،150سید یوسف حسین،علی صفري آق قلعه،تهران،  رساله جلد سازي(طیاري جلد)،-224

 ریال. 700,000:قیمت

 

 ف اسالمیعلوم و معار

 

 -هود -: سوره النساء2ج -آل عمران -: سوره فاتحه1[ جج) 5لطائف التفسیر (تفسیر درواجکی) (-324

فخر االسالم ابونصر احمدبن الناس و نمایه ها ] /  -: الرحمن5ج -القمر -: القصص4ج -النمل -: سوره یوسف3ج
؛  1398سعیده کمائی فرد، هـ .ق)؛ تصحیح و تحقیق:  549حسن بن سلیمان درواجکی (درگذشتۀ 

 ریال. 16,500,000:قیمت

/ قاضی معین الدین محمدبن محمود نیشابوري (سدة ششم هجري)؛  ج)4تفسیر بصائر یمینی (-325

 ریال. 13,000,000:قیمت؛  1398تصحیح و تحقیق: علی رواقی، 

ر علم اخالق نظري و [ترجمۀ کتاب الذریعۀ راغب اصفهانی دج) 2کنوز الودیعۀ من رموز الذریعه (-332
تهذیب نفس]/ انشاي ابن ظافر شیرازي (قرن هشتم هجري)؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات: غالمرضا شمسی، 

 ریال. 5,700,000:قیمت .1398

للشّیخ الرّئیس ابی علی حسین بن عبداهللا  ج)2بشارات اإلشارات فی شرح اإلشارات و التّنبیهات  (-355
الجزء الثانی و الثالث فی الطّبیعیات و اإللهیات)/ شمس الدین محمد بن  -منطقبن سینا (الجزء األول فی ال

 ریال. 5,000,000:قیمت .1399اشرف الحسینی السمرقندي؛ تحقیق: علی اوجبی، 

 (شرح اإلشارات و التّنبیهات إلبن سینا) شرح األصول و الجمل فی مهمات العلم و العمل-359
مسعود بن محمد المسعوي و علی عابد شاهرودي]/ ابن کمونه عزالدوله سعد بن الدین محمد بن [تعلیقات شرف

مرضیه نوري  -ه.ق)؛ تصحیح، تحقیق و تقدیم: محمد ملکی (جالل الدین) 683منصور البغدادي (درگذشتۀ 

 ریال. 3,000,000:قیمت .1399صفت (نورا)، 



مقالــۀ فــی الــنفس والعقــل فــی اللــذات و (ترتیــب الســعادات و منــازل العلــوم، الرســائل و المکاتیــب -314

االالم، دفع الغم من الموت مسالۀ فی حـد الظلـم، رسـالۀ فـی مائیـۀ العـدل و...) / احمـد بـن محمـد مسـکویه           

 ریال. 1,500,000قیمت: ؛1396الرازي؛ تحقیق و مقدمه: ابوالقاسم امامی، 

ــدین  236 ــول الـ ــی اصـ ــد فـ ــاب المعتمـ ــوارزمی،ویل  ،کتـ ــی خـ ــد مالحـ ــن محمـ ــود بـ فرد محمـ

 ریال. 4,800,000قیمت: ،تهران؛1390ص/948مادلونغ،

 

 اریخ و جغرافیات

 

ــره-327 ــاري) (  بحی ــب نگ ــی و عجای ــت نویس ــد در  4(در حکای ــگ    3جل ــم بی ــد هاش ــر محم ــد)/ می مجل

ــدة   ــترآبادي (س ــی اس ــاح،     11فزون ــوان مس ــوي و رض ــی موس ــحیح: مرتض ــه و تص  2174 -1398ق)؛ مقدم

 ریال. 8,000,000قیمت:ص. 

ــد الرى؛ تصـــحیح: ســـیدجلیل مصـــلح /ج) 2رآت األدوار و مرقـــات األخبـــار (مـــ-269 ین محمـالـــد

 ریال. 4,500,000قیمت: ؛1397: 2 چ –1393: 1ساغروانیان، چ 

 ریال. 1,300,000قیمت: ،1398: 2، چمحدث رهاشمیم؛ حافظ ابرو /کرت نیسالط خیتار-198

ــواریخ -17001 ــامع الت ــدي  17ج ــه همــدانی (درگذشــتۀ اضــلرشــیدالدین فص/ 8252 ،جل ـــ .  718للّ ه

 ریال. 28,000,000قیمت دوره:)، ق

محمودمیرزا قاجار؛ به کوشـش ایـرج   قمري/  1245عهد حسام (سفرنامه لرستان و خوزستان) سال -214

 ریال. 1,000,000قیمت: ؛1397: 2 چ –1390: 1چ  افشار،
 

 بان و ادبیات فارسیز

ــ   -303 تصـنیف: محمـد بــن هندوشـاه نخجـوانی (شــمس      /ج)  2ب (دسـتور الکاتـب فــی تعیـین المرات

ــی،    ــر احمــدي داران ــی اکب ــق: عل ــت:؛ 1395منشــی)، تصــحیح و تحقی ــال. 4,500,000قیم ــدة، /ری  برگزی

 .)1397خطی ( نسخ حامیان بزرگداشت آیین دورة شانزدهمین

 1,500,000قیمت: ؛1397سرودة امیرخسرو دهلوي ؛ تصحیح: مریم زمانی (اهللا داد)،  /مطلع األنوار-322

 ،ریال.

/ فـراهم آوردة مالمحسـن فـیض کاشـانی، بـه کوشـش        سراج السالکین (منتخـب مثنـوي معنـوي)   -90

 ریال. 1,900,000قیمت:؛ 1397: 2و پژوهش: جویا جهانبخش، چ

الـدین شـیخ محمـد کججـانی (تبریـزي) مشـهور بـه        / خواجـه غیـاث   الـدین کُججـی  دیوان غیـاث -294



ــه، ت  ــیخ؛ مقدمـ ــه شـ ــم،    خواجـ ــان پورابریشـ ــور و احسـ ــتی پـ ــعود راسـ ــات: مسـ ــحیح و تعلیقـ ؛ 1395صـ

 ریال. 1,400,000قیمت:

الدین محمد کوسج ؛ مقدمه، تحقیق سرودة شمسبرزونامه (بخش کهن داستان برزو پسر سهراب)/ -176

 ریال. 1,700,000قیمت:؛ 1397: 2 چ –1387: 1و تصحیح: اکبر نحوي، چ 

ــندبادنامه-107 ــمرق    / س ــري س ــی ظهی ــن عل ــد ب ــال   محم ــیدمحمدباقر کم ــحیح: س ــه و تص ندي؛ مقدم

 سـال  نامـه  پایـان  دورة برگزیـدة دهمـین  /ریـال.  1,600,000قیمـت: ، 1392: الدینی، چاپ دوم با نمایـه 

 .)1382( دانشگاهی جهاد دانشجویی

ف بـه  موالنـا جمـال الـدین ابواسـحق حـالج اطعمـه شـیرازي معـرو         /کلیات بسحق اطعمـه شـیرازي  -110
ــایی،   ــتگار فس ــور رس ــیرازي؛ منص ــه ش ــحق اطعم ــالحات:    بس ــر و اص ــد نظ ــا تجدی ــاپ دوم ب : 3چ  ؛1392چ

 ریال. 1,500,000قیمت:؛ 1397

نامــه کوتــاه،  نــهیتهم اره،یــپت ان،یــنامــه، کــک کــوه زادنامــه، ببرب ژنیــ(ب هفــت منظومــۀ حماســى-281

ــت: ؛1394ا غفــورى، تصــحیح و تحقیــق: رضــ / نامــه بلنــد، رزم نامــه شــکاوندکوه)  نــهیتهم  1,800,000قیم

 ریال.

ــه-300 ؛ مقدمــه، »کاشــفی«ه.ق]/ حســین بــن علــی بیهقــی واعــظ   891[نوشــته شــده در  رســاله حاتمی

 ریال. 1,200,000قیمت:؛ 1395تصحیح و تعلیقات: باقر قربانی زرین، 

قــی الــدین / میرت زبــدة األفکــار (بخــش تبریــز و آذربایجــان و نــواحی آن)و األشــعار خالصــۀ-291

 ریال. 1,600,000قیمت: ؛1395کاشانی؛ تصحیح و تحقیق: رقیه بایرام حقیقی، 

/ میرتقـی   خالصۀ األشـعار و زبـدة األفکـار (بخـش قـزوین، گـیالن و دارالمـرز و نـواحی آن)        -308

 ریال. 1,150,000قیمت:؛ 1396الدین کاشانی؛ سیدمحمد دبیرسیاقی و مهدي ملک محمدي، 

/ میرتقـی الـدین کاشـانی؛     (بخـش یـزد و کرمـان و نـواحی آن)     و زبدة األفکـار األشعار خالصۀ-298

 ریال. 1,750,000قیمت:؛ 1395سیدعلی میرافضلی، 

علی بن محمد منجیک ترمذي؛ به کوشش: احسان شواربی  /دیوان منجیک ترمذي [اشعار پراکنده]-242

 و شایسته )1391( فجر شعر لمللیا بین جشنواره هفتمین برگزیدة ریال. 900,000قیمت:، 1391مقدم، 

 .)1391( ایران اسالمی جمهوري فصل کتاب دورة دومین و بیست در تقدیر

 1390ص. 160نیــازي حجــازي، افســانه شــیفته فر،تهــران.    جــامع اللغات(فرهنــگ منظــوم)  -223

 ریال. 800,000قیمت:

ــامی(  -8001 ــدالرحمان جـ ــار عبـ ــل آثـ ــدي)،ص 8دوره کامـ ــت: ،7700جلـ  18,000,000قیمـ

ــ ــامی .الری ــک2(دیوان ج ــت اورن ــوي هف ــائل   2ج،مثن ــتان و رس ــآت ،بهارس ــا و منش ــه ه ج،نام



 جامی،تائیه عبدالرحمان،نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی)

آبادي متخلص به عاشقی؛ تصحیح و حسین قلی خان عظیم /مجلد) 4جلد در 2تذکره نشتر عشق (-245

 ریال 9,000,000:قیمت .1391تعلیقات: سید کمال حاج سید جوادي، 

دفتــر و کشــف االبیــات و نمایــه هــا] / موالنــا جــالل الــدین محمــد بلخــی؛  6[ ج) 4(مثنــوي معنــوي 265

تصحیح مجـدد و ترجمـه: (مرحـوم) حسـن الهـوتی [آخـرین تصـحیح رینولـد . ا. نیکلسـون و مقابلـه مجـدد            

 ریال 6,700,000قیمت: .1393با نسخه قونیه]، 

 

 پژوهیشناسی و نسخهمتن

 

کتابخانۀ جان رایلندز  Persian Ms.6برگردان دستنویس به نشانی [نسخه خسرو و شیرین نظامی-342

 .1399منچستر انگلستان]/ نسخۀ هنري مصور به خط اظهر تبریزي (سدة نهم هجري)؛ با مقدمۀ شیوا میهن، 
 ریال. 4,400,000قیمت:

شعبۀ  Supple. Persan 1956به نشانی [دستنویس  ايهاي خمسۀ نظامی گنجهنقد و بررسی نگاره-343

ه. ق)؛ مقدمه و پژوهش: علی اصغر میرزایی مهر،  968شرقی کتابخانۀ ملی پاریس]/ قاسم علی سلطان (مورخ 

 ریال. 3,600,000قیمت: .1399

کتابخانه ملّی  supplement Persan 985برگردان دستنویس به نشانی [نسخه مخزن األسرار نظامی-345

 .1399قلعه، هـ؛ با مقدمۀ علی صفري آق 944سخۀ هنري مصور به خط میرعلی هروي، مورخ فرانسه]/ ن

 ریال. 5,200,000قیمت:

کتابخانۀ ملّی فرانسه،  Suppl. Person 1029[توصیف و تحلیل دستنویسِ  ايخمسۀ نظامی گنجه-347

ار (مدیر بخش هنرهاي اسالمی هـ . ق)؛ فرانسیس ریش 1034 -1029پاریس]/ شاهکار هنري از سدة یازدهم (

 ریال. 2,500,000قیمت: .1399موزة لوور)، 

؛ 1396/ جلیــل نــوذري،  التــوایخ کیســت؟ و پژوهشــی در نگــاه او بــه ایــراننویســندة رســتم-310

 ریال. 1,400,000قیمت:

(تصـحیح و تحلیـل بخـش لغـات و مصـطلحات       نامـۀ فارسـی دانـش اسـتیفا    ترین فرهنـگ کهن-289

ــی الح ــه،   المرشــد ف ــی صــفري آق قلع ــی و عل ــه کوشــش نفیســه ایران ــت:؛ 1395ســاب) / ب  1,200,000قیم

 ریال.

 برگردان (فاکسیمیله)نسخه

هـ.ق) احتماال در الموت و به خط مؤلف؛  500از مؤلفی ناشناخته (حدود  /دستور المنجمین-330



محمد قزوینی ( در شناسایی کتابخانه ملی فرانسه] با مقالۀ  5968Arabeبرگردان دستنویس به نشانی [نسخه

شناسی)، محمد اثر)؛ مقدمۀ انگلیسی: سید جالل حسینی بدخشانی؛ مقدمۀ فارسی: علی صفري آق قلعه (نسخه
. 1398باقري (مباحث نجومی)، زیر نظر اکبر ایرانی با همکاري مؤسسه مطالعات اسالمی لندن ، 

 ).رنگ تک( ریال. 5,500,000ریال (رنگی)؛ریال. 11,000,000قیمت:

ق]/ حمداهللا 885کتابخانۀ فاتح (استانبول) کتابت  4517برگردان دستنویس شمارة [نسخه نزهۀ القلوب-358
مقدمۀ  -ق)؛ مقدمۀ انگلیسی: دنیز اگل750 -680الدین حمد المستوفی القزوینی (حدود بن ابی بکر بن زین

 ریال. 3,400,000قیمت: .1399قلعه، فارسی: علی صفري آق

برگــردان دســتنویس [نســخهمجلــد)  3جلــد در  4ج) ( 3مع التــواریخ و مجمــع التــواریخ (جــا-329
کتابخانــۀ کــاخ طوپقــاپی ســرایی (اســتانبول)] / رشــیدالدین فضــل اهللا همــدانی (کتابــت  H.1653بــه نشــانی 

. 1398هــــ . ق)؛ مقدمـــه و پـــژوهش: محمدرضـــا غیاثیـــان،  829هــــ . ق) و حـــافظ ابـــرو (کتابـــت  714

 ریال. 20,000,000قیمت:

ــوان حــافظ شــیرازي-271 برگــردان دســتنویس (کهــن تــرین نســخه شــناخته شــده کامــل) [نســخه  دی

ــماره  ــتانبول)   5194ش ــه (اس ــه نورعثمانی ــت  -کتابخان ــافظ     801کتاب ــد ح ــدین محم ــمس ال ــري]/ ش هج
ــا مشــارکت:     ــه کوشــش: بهــروز ایمــانی، ب ــوان حــافظ)؛ ب ــا دیباچــه: محمــد گلنــدام (جــامع دی شــیرازي // ب

.کاغــذ 1394انشــگاه آزاد اســالمی و همــایش بــین المللــی خواجــه شــمس الــدین محمــد حــافظ شــیرازي،  د

 ریال. 4,000,000قیمت: تحریر،قطع رحلی،

 هاي خطیکتابشناسی و فهرست نسخه

) دانشگاه wadhamهاي خطی فارسی و عربی کتابخانۀ فردوسی، کالج وادام (فهرست نسخه-288

 ریال. 2,000,000قیمت:؛ 1394/ به کوشش علی میرانصاري،  آکسفورد (مجموعۀ میناسیان)

جلـد)؛ بـه   2شمسـی) (  1390قمـري تـا    1233(از سـال   کتابشناسی متون چـاپ شـده در ایـران   -326

ــادق،      ــد ص ــعید میرمحم ــید س ــی و س ــار مراغ ــود طی ــش محم ــت:ص.  1388 -1398کوش  5,000,000قیم

 ریال.

هاي شخصی و نسخۀ خطی کتابخانه 8000هرست هاي خطی فارسی پاکستان (ففهرست نسخه-311

و ششمین دورة جایزة  شایستۀ تقدیر در سی ریال. 10,000,000قیمت:؛ 1396عارف نوشاهى،  /ج) 4دولتی) (

 .)1397برگزیدة شانزدهمین دورة آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی (و  )1397کتاب سال جمهوري اسالمی ایران (


