فعالیتها،عملکردودستاوردهایمؤسسۀپژوهشیمیراثمکتوب-سال1398
چاپوانتشارکتاب(چاپاول-دردستچاپ)
تفسیر بصائر یمینی ( 4جلدی) /تألیف :قاضی معین الدین محمدبن محمود نیشابوری (سدۀ ششم هجری) /تصحیح و تحقیق :علی
رواقی
افضل التواریخ /تألیف فضلی خوزانی اصفهانی (قرن یازدهم هجری) /به کوشش :احسان اشراقی -قدرت اهلل پیشنماززاده
لطائف التفسیر (تفسیر درواجکی) ( 5جلدی) /تألیف :فخر االسالم ابونصر احمدبن حسن بن سلیمان درواجکی (در گذشتۀ 549
ه.ق) /تصحیح و تحقیق :سعیده کمائی فرد
صحیفه جعفری (شرح احوال امامزاده ابوجعفر عریضی در یزد) /تألیف :سید محمد بن ناصر الحق بن سعد الحق بن محمد حسینی
کاظمی نوربخش (زنده در  962هجری قمری) /با مقدمه و تصحیح :محمدرضا ابوئی مهریزی
التَّعریف بطبقات االمم (عربی) /قاضی صاعد اندلسی  /مقدمه ،تصحیح و تحقیق :غالمرضا جمشید نژاد اول
دستور المنجمین ( 500هجری قمری) /از مؤلفی ناشناخته (حدود  500هـ.ق) احتماال در الموت و به خط مؤلف /با مقالۀ محمد
قزوینی ( در شناسایی اثر)؛ مقدمۀ انگلیسی :سید جالل حسینی بدخشانی؛ مقدمۀ فارسی :علی صفری آق قلعه (نسخهشناسی) ،محمد
باقری (مباحث نجومی)؛ زیر نظر اکبر ایرانی
«جامع التواریخ» نوشتۀ رشیدالدین فضلاهلل همدانی و «مجمع التواریخ» تألیف حافظ ابرو ( 4جلدی) /رشیدالدین فضل اهلل همدانی
(کتابت  714هـ  .ق) و حافظ ابرو (کتابت  829هـ  .ق) /مقدمه و پژوهش :محمدرضا غیاثیان
بحیره (در حکایت نویسی و عجایب نگاری) (3جلدی) /تألیف :میر محمد هاشم بیگ فزونی استرآبادی (سدۀ  11ق) /مقدمه و
تصحیح :مرتضی موسوی -رضوان مسّاح
کتابشناسی متون چاپ شده در ایران (از سال 1233قمری تا  1390شمسی) /به کوشش :محمود طیّار مراغی -سیّد سعید میرمحمّد
صادق
چاپ و انتشار نشریات
فصلنامه اطالع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون نسخهشناسی و ایرانشناسی ،دورۀ سوم ،ضمیمه شمارۀ  79-78گزارش میراث
(پیاپی ضمیمه  ،)11بهار -تابستان [ 1396انتشار بهار ]1398
شمارههای  81-80فصلنامۀ گزارش میراث (فصلنامۀ اطالعرسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون ،نسخهشناسی و ایرانشناسی ،دورۀ
سوم ،سال دوم ،شمارۀ سوم و چهارم ،پاییز ـ زمستان [ 1396انتشار :تابستان )]1398
فصلنامه اطالع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون نسخهشناسی و ایرانشناسی ،دورۀ سوم ،ضمیمه شمارۀ  80-81گزارش میراث
(پیاپی ضمیمه  )12پاییز -زمستان [ 1396انتشار زمستان ]1398

1

فعالیتها،عملکردودستاوردهایمؤسسۀپژوهشیمیراثمکتوب-سال1398
شمارۀ  64دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متنشناختی؛ دورۀ جدید ،سال هفدهم ،شمارۀ
اول ،بهار و تابستان [ )1397انتشار شهریور ]1398
چهاردهمین شمارۀ دوفصلنامۀ «میراث علمی اسالم و ایران» (دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسالمی ،سال هفتم ،شمارۀ دوم،
پاییز و زمستان [ )1397انتشار آبان ]1398

برگزاریومشارکتدربرپاییهمایشهاونشستهایتخصصی
سخنرانی در دومین سمینار ملی بزرگداشت فردوسی در دانشگاه کرمان با عنوان علی نامه و شاهنامه دو منظومۀ حماسی شیعی و ملی
[یکشنبه  29اردیبهشت  -1398کرمان]
همکاری در برگزاری بزرگداشت دکتر طهمورث ساجدی با مؤسسۀ شهر کتاب [پنج شنبه  12اردیبهشت ]1398
نشست  :110بررسی کتینه های فارسی در جمهوری آذربایجان ،سخنران :دکتر مرتضی رضوانفر ،چهارشنبه  26تیر  ،1398ساعت 16
تا [ 17:30چهارشنبه  26تیر ]1398
همکاری و سخنرانی در مراسم «شب دکتر محمود مدبری»  29 ،اردیبهشت ماه در تاالر وحدت دانشگاه باهنر کرمان برگزار شد .این
مراسم با اهدای لوح تقدیر میراث مکتوب و سخنرانی دکتر ایرانی همراه بود[ .یکشنبه  29اردیبهشت  -1398کرمان]
شرکت و سخنرانی در مراسم بزرگداشت حسین مسرت با عنوان کاریز یزد و اهدای لوح تقدیر میراث مکتوب به ایشان در سومین
برنامه عصر کتاب استان یزد با عنوان «کاریز فرهنگ» در محل سالن هالل احمر یزد [چهارشنبه  22خرداد  -1398یزد]
برگزاری نخستین نشست تخصصی نظامیپژوهی با همکاری مؤسسۀ پژوهشی حکیم نظامی در دانشگاه تبریز [شنبه  5مرداد -1398
تبریز]
نشست  :111میراث علمی و ادبی الموت و نویافتههای باستانشناسی؛ سخنرانان :دکتر حمیده چوبک ،دکتر سید جالل حسینی
بدخشانی؛ با اهدای لوح تقدیر و تابلوی نقاشی به سرکار خانم دکتر چوبک [دوشنبه  14مرداد ]1398
نشست  :112نقش موادشناسی علمی در پژوهش نسخ خطی ایرانی؛ سخنران :دکتر ماندانا برکشلی [دوشنبه  18آذر ]1398
نشست  :113معرفی و رونمایی دستور المنجمین؛ سخنرانان :دکتر محمد باقری ،دکتر سیدمحمد عمادی حائری ،دکتر سیدجالل
حسینی بدخشانی [دوشنبه  2دی ]1398
نشست  :114رونمایی و معرفی کتابهای تفسیر بصائر یمینی و لطائف التفسیر؛ سخنرانان :دکتر علی اشرف صادقی ،حجت االسالم
محمدعلی کوشا ،دکتر علی رواقی ،دکتر سعیده کمائی فرد [دوشنبه  23دی ]1398
نشست  :115شعبده بازی در متون کهن ایرانی؛ سخنران :دکتر محمدرضا توکلی صابری [دوشنبه  7بهمن ]1398
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نشست  :116معرفی و رونمایی کتاب بحیره؛ سخنرانان :دکتر عباس احمدوند ،دکتر محمد جعفری قنواتی ،دکتر محمدرضا ابوئی
مهریزی ،مرتضی موسوی ،رضوان مساح [دوشنبه  28بهمن ]1398
برگزاری همایش میراث علمی و فرهنگی حمداللّه مستوفی قزوینی؛ با همکاری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 15-14[ ،اسفند
]1398

امضایتفاهمنامهبامؤسساتومراکزپژوهشیشاملکتابخانهومرکزاطالعاتآکادمیعلوممجارستان؛انجمن
ایرانشناسی؛مؤسسۀ فرهنگی حکیم نظامی؛ مؤسسۀ خانه کتاب؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ انتشارات
شرکتدرسیودومیننمایشگاهبینالمللیکتابتهران،اردیبهشت 1398وشرکتدرنمایشگاهازآشیانهعقابتا
دارالسالمبغداد،دوشنبه ۱۸آذر،سالنحافظخانهاندیشمندانعلومانسانی
دیدارباایرانشناسانخارجیواستادانپیشکسوتداخلی
دیداربابرخیازایرانشناسانواستادانخارجی :دکتر رومانو گاتّو ،استاد دانشگاه باسیلیکاتای ایتالیا؛ خانم دکتر جوسپینا فریلّو ،
دکترای معماری و دکترای مطالعات ایران از ایتالیا؛ دکتر استانیسالو آدام یاشکوفسکی  ،استاد دانشگاه ورشو در زمینه مطالعات ایرانی
و استاد انستیتوی ایرانشناسی و متخصص اسناد تاریخی؛ پروفسور گریگول برادزه  ،استاد گرجی مطالعات ایرانشناسی و رییس
انستیتوی شرق شناسی گرجستان؛ دکتر جورج روتا  ،صفویشناس از انستیتو ایرانشناسی فرهنگستان علوم اتریش؛ دکتر یوپ لمیر،
محقق در حوزۀ فلسفه صدرالمتألهین و فارابی از دانشگاه لیدن هلند ،و صاحب آثار و مقاالتی در زمینه فلسفه اسالمی ،برندۀ کتاب
سال برای ترجمۀ کتاب تصور و تصدیق؛ دکتر اکرم باقرف ،پژوهشگر ادبیات و تاریخ ایران و آذربایجان در انستیتوی نسخ خطی
فرهنگستان علوم ملی جمهوری آذربایجان؛ پروفسور رودی مته ،استاد تاریخ خاورمیانه و ایران در دانشگاه دِلِوِر آمریکا
( )University of Delawareو صاحب کرسی مونروئه در تاریخ خاورمیانه ،مؤلف کتابهای «زوال صفویه و سقوط اصفهان» و
«پژوهشهای پولی و مالی ایران از صفویه تا قاجار»  ،جانشین پروفسور یارشاطر در ایرانیکا؛ خانم دکتر توموکو موریکاوا ،استاد
دانشگاه توکیو ،ایشان با همکاری دکتر کریستف ورنر کتاب آثار الرضویه را در ژاپن چاپ کرده و قراراست این اثر را که حاوی ۱۸۰
وقفنامۀ آستان قدس رضوی است به طور مشترک با میراث مکتوب منتشر کنند؛ دکتر یوسف الهادی ،پژوهشگر عراقی حوزۀ متون
کهن اسالم ،کتابهای «الجماهر فی الجواهر»« ،الیمینی» و «القند فی ذکر علماء سمرقند» و نسخهبرگردان «ترجمه عربی جامع التواریخ
(تاریخ الغازانی)» از کارهای تحقیقی ایشان توسط مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است؛ دکتر دریا ارس ،پیشتر رئیس
شورای عالی فرهنگ ،زبان و تاریخ آتاتورک بوده هم اکنون به عنوان سفیر ترکیه در تهران مشغول به فعالیت است .وی که تسلطی
کامل بر زبان فارسی دارد یکی از بنیانگذاران و سردبیر "مجله مطالعات شرقشناسی نسخه" است که برای انتشار مطالعات علمی در
زمینه شرقشناسی تأسیس شده است .وی همچنین معاونت انجمن مطالعات موالنا در آنکارا و ریاست دانشگاه ییلدیریم بایزید آنکارا
را در کارنامه خود دارد؛ دکتر کازئو موریموتو (ژاپن)  ،دانشیار مؤسسۀ مطالعات عالی آسیای دانشگاه توکیو در حوزۀ تاریخ اسالم و
ایران ،و از برندگان اولین دوره جشنواره بین المللی فارابی در حوزۀ علوم انسانی ایرانشناس.
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دیداربابرخیازایرانشناسانواستادانایرانی :استاد عبداهلل انوار ،نسخهشناس و پژوهشگر تاریخ تهران ،دکتر فتح اهلل مجتبایی،
دکتر پرویز اذکایی ،پژوهشگر برجستۀ تاریخ ،دکتر محمدعلی موحد ،دکتر سید جالل حسینی بدخشانی ،عضو هیئت علمی مؤسسۀ
مطالعات اسماعیلی لندن ،دکتر حمیده چوبک ،مدیر پایگاه میراث فرهنگی الموت ،دکتر ماندانا برکشلی ،دکتر مجدالدین کیوانی ،دکتر
علی رواقی ،دکتر محمد باقری ،استاد احمد سمیعی گیالنی ،دکتر محمدرضا باطنی ،دکتر علی اشرف مجتهد شبستری ،دکتر ضیاء
موحد ،دکتر مهدی محقق ،دکتر علی اشرف صادقی ،دکتر کامران بوزکورت (ترکیه) ،دکتر محمد ممیت ارشید (بنگالدش) ،دکتر مجید
تفرشی ،دکتر حسین معصومی همدانی ،دکتر جالل خالقی مطلق ،دکتر محمدتقی امامی ،دکتر نصیب گویشوف (آکادمی ملی
آذربایجان ،رئیس بخش نسخههای خطی فارسی)  ،دکتر نجفقلی حبیبی ،دکتر محمدعلی آذرشب ،علیاصغر قاسمی (مدیرعامل خانۀ
اندیشمندان علوم انسانی) ،نظام الدین زاهدی (سفیر جمهوری تاجیکستان)  ،دکتر علی میرخانی ،حجتاالسالم سیدهادی خامنهای،
شاهمیرزا شاه منصور ،عمادالدین شیخالحکمایی ،دکتر مرتضی رضوانفر ،علیاکبر اشعری ،دکتر محمدابراهیم ذاکر ،دکتر باقرعلی
عادلفر (رئیس دانشکدۀ ادبیات دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین) ،دکتر نصراهلل پورجوادی

برگزاری9جلسۀ«شوقدیدار» ،دیداروهماندیشیبااستادانوپژوهشگران
فعالیتهایدیگر
عضویت در گروه علمی همایش «بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی» ،فرهنگستان هنر 4 ،اردیبهشت 1398

عضویت در شورای علمی کرسی مطالعات افغانستان و آسیای میانه (دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السالم تهران) 30 ،تیر 1398
برگزاری چند جلسه با اعضای هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین برای برگزاری بزرگداشت حمداهلل مستوفی
شرکت در جشنواره نقد کتاب
شرکت در یازدهمین جشنوارۀ بینالمللی فارابی
شرکت در پنجمین جشنوارۀ «نشان دهخدا»
شرکت در نخستین دورۀ جایزه کتاب سال آذربایجان شرقی
شرکت در سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران

برگزاریکارگاههایآموزشی
کارگاه دو روزه مُهرشناسی با تدریس عمادالدین شیخ الحکمایی 26[ ،و  27مرداد ]1398
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دورۀ مقدماتی سندشناسی و سندپژوهی ،عمادالدین شیخالحکمایی 10 ،جلسه [پاییز ]1398
بررسی نسخههای فارسی میانه (پهلوی) ،دکتر محمود جعفری دهقی 5 ،جلسه [پاییز ]1398
تصحیح نسخ خطی فارسی و عربی با تکیه بر متون پزشکی و پیراپزشکی ،دکتر غالمرضا جمشیدنژاد اول 10 ،جلسه [پاییز ]1398
دورۀ تکمیلی سندشناسی و سندپژوهی ،عمادالدین شیخالحکمایی 10 ،جلسه [زمستان ]1398

جوایز
برگزیده شدن مقالۀ «میل در چشم جهانبینش کشید :نورالعیون زرین دست و تصحیح آن» ،نوشتۀ گلپر نصری و یونس کرامتی در
حوزۀ متون کهن ،شانزدهمین دورۀ جشنواره نقد کتاب [پاییز ]1398
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