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 (حسينى اشكورىمعروف به )سيد صادق آصف آگاه 

 

 مسیش 1531: دتولّم

 

بازشناسی کتابخانه های ایران بر اساس وقف نامه هاای  : )عنوان تز. کارشناسی ارشد رشته تاریخ اسالمی: مدرک تحصیلی

 .نسار و قمخوا  -( عج)تحصیالت حوزوی در حوزه علمیه حضرت ولی عصر  (.نسخه های خطی در کتابخانه های قم

 : ( یتروا) اساتيد اجازه  

 (اصفهان)على روضاتى قدس سره الشریف  استاد آیت اهلل سیّد محمّد.  1   

 (قم)رضا حسینى جاللى دام مجده  استاد آیت اهلل سیّد محمّد.  2   

 (عراق)الستار حسنى دام مجده  استاد عالمه سید عبد.  5   

 (عراق)محفوظ قدس سره   على استاد عالمه مرحوم حسین.  4   

 (قم) مامقانى دام عزه رضا استاد آیت اهلل شیخ محمّد.  3   

 ( خوانسار)الرضا قدس سره  على ابن استاد مرحوم آیت اهلل سید محمّد.  6   

 ( پاکستان )جعفر نقوى دام عزه  استاد عالمه سیّد رضى.  7   

 (قم)ى دام عزه استاد محقق شیخ محمود ارگانى حائرى بهبهان.  8   

 

 :کارنامه

 (م2003-1994)ش 1583ا  1574، سال  هاى عكسى در مرکز احیاء میراث اسالمى نگار نسخهفهرست 

 سالهای مختلفحامیان نسخ خطى در تهران داورى بعضى از مقاالت کنگره حضرت معصومه سالم اهلل علیها در قم و ، 

  ِ12 )(. م2008-2004)ش 1588-1584باین ساالهای    «  ن اصفهانگروه بازخوانى اسنادِ موقوفات استا »رئیس علمى 

 ( ش1588-1587ت در سالهای مجلد بچاپ رسیده اس

  تاکنون( م2007)ش  1586، از شهریور  ا تهران«  معرفت اطالعات حكمت و »عضو هیئت تحریریه مجله 

 (م2008-2007)ش   1588ا  1587نگار مخطوطات در کتابخانه مجلس شوراى اسالمى ، سال  فهرست 

  م تاکنون 1997سخنران کنگره های مختلف علمی خارجی و داخلی از سال 

  (م2015-2011)ش  1592-1590داوری کتاب سال حوزه، سال 

  (م 1994ا  1991 )( ش 1575-1570) تدریس ادبیات عرب در حوزه علمیه خوانسار 
 ( م  2010 – 1994) ( ش1590-1575)  به صورت غیر رسمی تدریس متون ادبی و فقهی حوزوی 
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  فهرست نگاری نسخه های خطی، سند شناسی،  بازخوانی اسناد، مبانی نسخه شناسی و نسخه خاوانی،  تدریس دوره های

به صورت مكرر در مجمع ذخائر  (م 2012 – 2003 )ش  1591 – 1583 از سال. تهیه ایندکس از نسخه های خطی و اسناد

 (قم) اسالمی یا مؤسسه تاریخ علم و فرهنگ

       تدریس دوره مأخذ شناسی و روش تحقیق در نسخه های خطی، برای دانشاجویان کارشناسای ارشادِ بنیااد ایرانشناسای

 (م2012) 1591، پائیز (تهران)

  مؤسساه  (ش 1592تابستان )اولین دوره آموزشی اینترنتی در حوزه نسخه های خطی و اسناد و کتابشناسی برگزار کننده ،

 قم -جمع ذخائر اسالمی تاریخ علم و فرهنگ و م

  کارگاههای آموزشیبرگزاری: 

 ، مجمع ذخائر اسالمی (م2010و  2009 )ش 1590-1589 رنگ کردن کاغذ و ابرو باد سازی، .أ 

 ، مجمع ذخائر اسالمی (م2010 – 2008) ش  1590-1588عكسبرداری دیجیتالی از نسخه های خطی و اسناد،  .ب 

 ، مجمع ذخائر اسالمی(م2009 )ش 1589فهرست نویسی نسخه های خطی، .ج 

  (م2009  )ش 1589 مبانی نسخه شناسی، دانشكده طب سنتی دانشگاه تهران، .د 

 ، مؤسسه تاریخ علم و فرهنگ(م 2010 )ش  1590، فهرست نویسی مقدماتی .ه 

 دانشگاه شاهد، تهران، (م 2010) ش  1590نسخه شناسی و تصحیح متون پزشكی،  .و 

ش 1589 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران، دانشاگاه شاهید مادرس تهاران     معرفی نسخه های خطی نجومی، همایش تاریخ .ز 

 (م2010)

دانشاگاه علاوم پزشاكی و خادمات     /پزشاكی  –ی نسخه شناسی و تصحیح متون میراث مكتاوب اساالمی   کارگاه آموزش .ح 

ر مجماع ذخاائ  ، (م 2010)  ش1590اردیبهشات   10-7، (مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث وطاب )بهداشتی درمانی تهران 

 2010)  50/5/1590و 5/5/1590-2اسالمی با همكاری مؤسسه تاریخ علم و فرهنگ؛ نیز همین عنوان در دانشگاه تهران، 

 (م

، (تصحیح، آشنایی با اسناد، نسخه خوانی، فهرست نویسای و نساخه شناسای   )کارگاه کامل و فشرده نسخه های خطی  .ط 

و ( اعزامای از کاربال  )ن حضارت ابوالفضال العبااس علیاه الساالم      مجمع ذخائر اسالمی به زبان عربی برای دانشجویان آستا

 (م2011)ش  1590، (اعزامی از نجف اشرف)دانشجویان مؤسسات تحقیقی 

  القاب السادة"به زبان عربی با عنوان   م1998، سال  ، ایتالیا ا رم«  نقش تاریخى سادات »سخنران کنفرانس" 

 بازسازى  "با عنوان  (م2008)ش 1587، اول مهر ماه  سى وین ا اتریشهاى خطى فار سخنران سمینار تابستانى نسخه

 " هاى کهن قاجار بر اساس مهرها  کتابخانه

 آگست  )ش 1586 ، شهریور  ( به زبان انگلیسى )، دانشگاه کمبریج انگلستان  سخنران سمینار نسخ خطى اسالمى

 "کتابخانه های خصوصی در مجمع ذخائر اسالمی فعالیتهای دیجیتالی سازی نسخه های خطی "با عنوان   ( م2007

 نفوذ زبان . "، با عنوان م2007هند، سال  –ن سمینار بین المللی حدیث هند در ادبیات فارسی، دانشگاه علیگره سخنرا

 "هاى مزار شهید ثالث در آگره ا هند  فارسى در هند با نگرشى به سنگ نوشته
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 برابرى  "م با عنوان 2008هند، سال  –ی در ادبیات فارسی، دانشگاه علیگره سخنران سمینار بین المللی اخوت و همگرای

 "ب، همراه با گزارشی از نسخه منحصر به فرد سفینه صائببرادرى در سفینه صائ و

 ( به زبان انگلیسى ) م2008، اکتبر  ، ترکیه هاى خطى ا استانبول سخنران سمپوزیوم جهانى نسخه 
The necessity of Center for Islamic Emblems and stamps and Restoration of Ancient 

Libraries (A comparative study on the emblems of manuscripts, Feyziah seminary of 

Qom) 

  در جمع پژوهشگران شرق شناسی دانشگاه بن با عنوان م  2010ست آلمان، آگ –سخنران دانشگاه شرق شناسی بن

 "تصحیح نسخه های خطی اسالمی  ضرورتها و مشكالت"

 با عنوان (  سییبه زبان انگل)م  2010ست ا، آگیاسپان –انه در بارسلونا ین المللی مطالعات خاور مینار بیسخنران سم 

"Waqf-names  of Manuscripts in Iran during the Qajar Period"  

 با عنوان  (م2010)ش  13/2/1590قم به زبان عربی  سخنران سمینار روابط فرهنگی عراق و ایران در کتابخانه مرعشی

 "، مؤتمر دراسة العالقات الثقافیة بین ایران والعراق( التوعیة الشاملة والمكتبة الموحدة: المخطوطات االسالمیة بین ضرورتین"

 سابرداری  جهات مبادلاه کتااب، تباادل فرهنگای، عك     ز علماى  کومر کتابخانهدهها بازدید از  سفر به کشورهاى مختلف و

 ؛ دو سافر   ، ایتالیاا  )یاا شارکت در سامینارهاى علماى      دیجیتالی از نسخه های خطی، اسناد، سنگ نوشته ها و متون کهان 

 ؛سافر   5 ،ساوریه  ؛سافر   2 ، اماارات متحاده عرباى    ؛عراق ؛ افغانستان ؛سفر  6،  پاکستان؛ سفر  3 ، هند ؛لبنان ؛ انگلستان

 .بوده استم  2011 -  1997این سفرها بین سالهای    ( آلمان ؛ ایاسپان ؛ىاسلواک ؛ اتریش ؛ ترکیه ؛ عربستان

  و چاپ سه اثر درحوزه فلسفه و عرفان اسالمی، مشارکت با مؤسسه اسكریپتورا در بلژیک 

  م2006در سال (  جیكجى )نامزد جایزه جهانى یونسكو 

 م2010 ،تابخانه ایی واجرای بانک کمشارکت با مجمع البحوث العلمیة در بحرین و طراح 

  ،(ش1590)م 2010نجف اشرف،  –نمایشگاه کتاب عراق  ، (م2003)ش  1583شرکت در نمایشگاه کتاب سوریه 

 ش تاکنون 1587سال از ،  عضو گروه ارزیابى کمیته حافظه جهانى 

  انی یونسكوبرای ثبت در حافظه جه "بیاض تاج الدین احمد وزیر "و   "تلخیص اقلیدس  "تنظیم فرمهای ثبت اثر 

  ش  1589 – 1588. "خمسه نظامی "و   "التفهیم بیرونی"مشارکت در تنظیم  فرم کتاب 

  1590برای ثبت در حافظه جهانی یونسكو در سال   "صحیفه سجادیه "و   "نهج البالغة"تنظیم فرمهای ثبت اثر 

  ش  1591 "های وزارت امور خارجهنقشه"مشارکت در تنظیم  فرم 

 (م2002)ش 1582، سال  سنى علیه السالم ا رىزرگداشت حضرت عبدالعظیم حسخنران کنگره ب 

 (م2003)ش 1583، تابستان  ادبیات فارسى ا دانشگاه اصفهان سخنران اولین سمینار ترویج زبان و 

 (م2003)ش 1583، پائیز  وزارت ارشاد حضور بین المللى ا مؤسسه پارسا و سخنران سمینار ناشران ایرانى و 

 (م2008)ش  1587، آذر ماه  ردهمایى بین المللى مكتب شیرازسخنران گ 

 بهمان   13سالم اهلل علیها ا قام    ه، آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصوم نسخ خطى ماندگار سخنران همایش مرمت آثار و

 (م2008)ش  1587
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 به نمایندگى از انجمان   ) هاى خطى در ایران نگارى نسخه سخنران یادمان شهید ثقة االسالم تبریزى از پیشگامان فهرست

 (م2009) 1588آبان ماه  26،  ، دانشگاه تهران ( هاى خطى فهرستنگاران نسخه

 1588آذر  19،  ، دانشگاه تربیت مدرس تهاران  ( نجوم ریاضى و )ایران  تمدن اسالم و سخنران همایش تاریخ فرهنگ و 

 (م2009)ش 

  دکتار غالمرضاا     با حضور( آموزشی در حوزه نسخه های خطی راهكارهای تدوین و تهیه متون و منابع)نشست سخنران

منتشر شده در کتاب ماه کلیات، سال )، 1591فدایی، سید صادق اشكوری و فریبا افكاری، نمایشگاه کتاب تهران، اردیبهشت 

 (179، پیاپی 11، شماره 13

  ش 1591ان، پائیز روابط فرهنگی ایران و هند، خانه هنرمندان ایران، تهردو روزه سخنران نشست 

  ش 1592سخنران نشست روابط فرهنگی ایران و هند، نمایشگاه کتاب تهران، اردیبهشت 

  ش 1592سخنران مراسم رونمایی از کتاب زیج ابن شاطر، نمایشگاه کتاب تهران، اردیبهشت 

 (م2006)ش  1583 از  ، عضو انجمن عكاسان قم 

 آثاار   هااى اساتان قام    نوشاته  که بیشترین همت آن در حوزه سانگ  ، پژوهى عضو هیئت رئیسه بنیاد قم مدیر علمى و ،

 باشد مى شناسی مردم –و با گرایشی هنری  اسناد قم مخطوط و

  (م2010)ش   1589 - (تفرش) در استان مرکزی( شهراب)کتابخانه روستایی مؤسس 

 ( ه تااریخ علام و فرهناگ   در مؤسسا  1590با برگزاری جلسات هفتگای از اردیبهشات   ) انجمن ادبی اردیبهشت  مؤسس

 (م2011)

 3شاهریور تاا    27، قام  - ، نگارستان اشراق«با آثاری از سید صادق آصف آگاه نمایشگاه عكس مشرق زمین» یبرگزار 

 ش1586مهرماه 

  ش 1591-1590عضو پیوسته انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، سال 

  ش 1592فروردین  51-22قم،  –، نگارستان فرهنگ «نمایشگاه عكس هند»برگزاری 

 ش1591داران ایران، از سال عضو انجمن مجموعه 

 ها در ایران با های خطی، اسناد ، متون کهن وکتیبههای دیجیتالی نسخهگذار یكی از مهمترین بانکطراح، مجری وسرمایه

 (های خطی ومتون شرقی معروف به کدنابانک نسخه)نام 

 ی از میراث کهن اسالمی در افغانستان، پاکستان و هندوستانگذار در عكسبردارطراح، مجری وسرمایه 

 میراث )، (مدرسه مخطوطات)، (سوغات هند و پاک)، (های خطیگنجینه)، (معرفی میراث مخطوط)های اجرا و انتشار دوره

 (میراث سنگی)، (میراث هند و پاک)، (هاسفرنامه)، (نقد صریح)، (قطبشاهی

 کلک نگارین، فهرست نسخه هاای خطای   گلشن صائب، سراج السالكین، )چندین کتاب  طراح و مجری مراسم رونمایی از

 ، قم1591، زمستان (مالستان

 در دو رشته نسخ آزاد و نظیرنویسیِ سراج السالكین به خاط  )و برگزار کننده مسابقه خط نسخ نیریزی  گذار، سرمایهطراح

 گ، مؤسسه تاریخ علم و فرهن1592، اردیبهشت (استاد نیریزی
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 1590)، به سفارش بنیااد باوعلی، همادان    «ابن سینا پژوهی»های خطی ومتون کهن طراحی واجرای پروژه بانک نسخه-

 (ش1591

  از )رضی، مؤسسه تاریخ علم و فرهنگ ، قم خط نسخ تحلیلی استاد  بنیآموزشیِ طراحی واجرای جلسات ماهیانه دروس

 (ش1592خرداد 

 1592مهرماه  4اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند، قم، دانشگاه مفید، دبیر اجرایی و  گذار، سرمایهطراح 

 (م2015سپتامبر  26)ش 

 

 :آثار 

 ( تألیف)کتاب . الف

 ( با همكارى سید جعفر حسینى اشكورى )مجلد  3، در  هاى عكسى مرکز احیاء میراث اسالمى ا قم فهرست نسخه.  1

  ( م1419،  ذخائر اسالمى نشر مجمع )القاب السادة .  2
نشر مجماع ذخاائر    )،  (اصطالحات نظامى فرهنگ فارسى به عربى ادوات جنگى و( )لمعجم العسكرىا)فرهنگ نظامى .  5 

 ( ها ق 1423،  اسالمى

 ( ش1571،  نشر کتابخانه مرعشى )،  ( مجازین مجیزین و بخش فهارس موضوعى و )راهنماى فهرست مرعشى .  4

نشار   ( ) نگار معاصر ساید احماد حساینى اشاكورى     جستارهایى درباره فهرست ، آثار و نامه زندگى )ق حدیث عش.  3

 ( ش1584، تهران  کتابخانه مجلس شوراى اسالمى

،  ، با همكارى مرکاز پاژوهش مجلاس    مجمع ذخائر اسالمى )، یادمان عالمه اشكورى ا مجموعه مقاالت   گنج رنج و.  6
 ( ش1584

 ( ش1583،  مجمع ذخائر اسالمى )هاى خطى کتابخانه افشین عاطفى  فهرست نسخه.  7

 ( جلد 2ش در 1583،  مجمع ذخائر اسالمى )مجموعه اسناد کتابخانه افشین عاطفى ا کاشان .  8

 ( ش1583،  مجمع ذخائر اسالمى )،  ( منتخبى از اسناد میرزا محمد کاظمینى ا یزد )هاى تاجران  نامه.  9

 ( ش1583،  مجمع ذخائر اسالمى )،  ( منتخبى دیگر از اسناد کاظمینى )مراسالت .  10

 ( ش1583،  مجمع ذخائر اسالمى )، هند  هاى خطى کتابخانه ممتاز العلماء ا لكهنو فهرست نسخه.  11

 ( ش1583،  مجمع ذخائر اسالمى )،  اسناد مجتهد الزمان بیدگلى ا بیدگل هاى خطى و فهرست نسخه.  12

 ( ش1586،  مجمع ذخائر اسالمى )،  هاى خطى کتابخانه حجت کشفى ا استهبان نسخه فهرست.  15

 ( ش1586،  مجمع ذخائر اسالمى )مجموعه اسناد على سپهرى ا اردکان .  14

 ( ش1586،  مجمع ذخائر اسالمى )، هند  هاى خطى کتابخانه مدرسه مظهر العلوم ا بنارس فهرست نسخه.  13

 ( ش1586،  مجمع ذخائر اسالمى )مجمع ذخائر اسالمى ا قم  اسناد قاجارى در.  16

 ( ش1586،  مجمع ذخائر اسالمى )ا قم (  الوهاب خان میرزا عبد )اسناد نظام الملک .  17

 ( ش1586،  مجمع ذخائر اسالمى )اسناد برگرفته از اسناد حسین کاکائى ا اردکان  گنجینه مهرها و.  18
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 ( ش1586،  مجمع ذخائر اسالمى )،  ( با همكارى رحیم قاسمى )اسناد میبد  مخطوطات و.  19

 ( ش1586،  مجمع ذخائر اسالمى )، هندوستان  فهرستواره خانقاه مجیبیه همراه با سنگهاى مزارات باغ مجیبى ا پتنا.  20

 ( ش1587،  مجمع ذخائر اسالمى )اسناد شرعى در کتابخانه میرزا محمد کاظمینى ا یزد .  21

 ( ش1587،  مجمع ذخائر اسالمى )هرهاى اسناد در گنجینه کاظمینى م.  22

 ( ش1587،  مجمع ذخائر اسالمى )، دفتر اول اسناد کارگر شورکى ا میبد .  25

 ( ش1588،  مجمع ذخائر اسالمى )بلند اختران شهر خفر .  24

 ( ش1589،  مجمع ذخائر اسالمى )هاى خطى کتابخانه آیت اهلل سید حسن فقیه امامى ا اصفهان  فهرست نسخه.  23

کتابخاناه مجلاس شاوراى     ( ) 45 و 41جلاد   )هاى خطى کتابخانه مجلس شوراى اسالمى ا تهاران     فهرست نسخه.  26

 ( ش1589،  ، تهران اسالمى

باا  یوساف بیاگ بابااپور      مشاترکا  (  43جلاد   )هاى خطى کتابخانه مجلس شوراى اسالمى ا تهاران    فهرست نسخه.  27

 ( ش1590،  ، تهران بخانه مجلس شوراى اسالمىکتا )

مجماع ذخاائر   )هاای مخطوطاات قام    ها بر اساس وقف نامهاسناد وقف نامه های نسخه های خطی؛ بازشناسی کتابخانه. 28

 (ش 1590اسالمی، 

 (ش1591مجمع ذخائر اسالمی، ) اسناد موقوفات قائن.  29

 (ش1591سالمی، مجمع ذخائر ا)مجموعه اسناد دانشگاه اصفهان . 50

 (ش 1592مجمع ذخائر اسالمی، )مجلد   9مجموعه اسناد قاجاری در کتابخانه مرکزی شهردارى اصفهان، .  51

 (1ش، سوغات هند و پاک شماره  1592مجمع ذخائر اسالمی، )چهار مقاله هندی. 52

 (4ش، سوغات هند و پاک شماره  1592مجمع ذخائر اسالمی، )نمایشگاه عكس هند . 55

 (6ش، سوغات هند و پاک شماره  1592مجمع ذخائر اسالمی، )سفرنامه تصویری سند، پاکستان . 54

 (1ش، سوغات هند و پاک شماره  1592مجمع ذخائر اسالمی، )شش مقاله هندی . 53

 (9ش، سوغات هند و پاک شماره  1592مجمع ذخائر اسالمی، )های هند وپاک یادداشتهای طبی در نسخه. 56

 (10ش، سوغات هند و پاک شماره  1592مجمع ذخائر اسالمی، ( )1)د خطی شبه قاره اسنا. 57

 (11ش، سوغات هند و پاک شماره  1592مجمع ذخائر اسالمی، ( )1)های شبه قاره معرفی نسخه. 58

 (15ش، سوغات هند و پاک شماره  1592مجمع ذخائر اسالمی، ( )2)های شبه قاره معرفی نسخه. 59

؛ کتابچه 92؛ کتابچه مرداد 92؛ کتابچه تیر 92؛ کتابچه خرداد 92؛ کتابچه اردیبهشت 92؛ کتابچه فروردین 91مهر کتابچه . 40

 92؛ کتابچه مهر 92شهریور 

 :(تحقیق و تصحیح)کتاب . ب

 ( ق ها 1421،  ، دار المصطفى نشر بیروت )اثر شیخ احمد آل طوق قطیفى « صلى اهلل علیه وآله»رسالتان فى اعراب .  1

د، تجدیاد  ش در دو مجلا 1582،  مجمع ذخائر اسالمى )، اثر عالمه سراب تنكابنى  ( مباحثى در امامت )ضیاء القلوب .  2

 (ش1592چاپ در سال 
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 ( مجلد 6ش در 1580،  ، تهران عروج )، اثر مال حیدر خوانسارى از علماى عهد صفوى  زبدة التصانیف.  5

دار الحادیث باه مناسابت کنگاره      )، اثر مال محمد باقر کجورى مازندرانى  ( ریحان روح و )جنة النعیم والعیش السلیم .  4

 ( مجلد 3ش در 1582، سال  بزرگداشت حضرت عبدالعظیم حسنى علیه السالم

 ( ش1583 پژوهشگاه علوم انسانى ومطالعات فرهنگى ا )، اثر ابن شفرویه اصفهانى  مطلع الصباحتین ومجمع الفصاحتین.  3

 ( جلد 5ش در 1583،  مجمع ذخائر اسالمى )، شیخ محمد تقى اصفهانى صاحب هدایة المسترشدین  تبصرة الفقهاء . 6

،  دار الحادیث  ( ) هجارى  11ساده   )العابادین علاوى عااملى    ، تألیف سید احمد بن زیان  الحاشیة على اصول الكافى.  7
 ( ش1587ضمن آثار کنگره کلینى در سال  ، و ش1583

، ساال   سازمان اوقاف ، دار الحدیث و نویسنده همكار با على صدرایى خوئى )هاى خطى پژوهى در عرصه نسخه کافى.  8

 ( 55ضمن آثار کنگره کلینى ش  1587

مجماع ذخاائر    )، سرپرست علمى با همكارى گروه بازخوانى مجمع ذخائر اساالمى   جلد 12،  اسناد موقوفات اصفهان.  9

 ( ش1588ا  1587،  اوقاف اصفهاناسالمى با همكارى اداره 

 ( ش1587،  مجمع ذخائر اسالمى )، تألیف عالمه سید على میبدى یزدى  نقل مجلس.  10

 ( ش1588،  مجمع ذخائر اسالمى )، عالمه سید على میبدى یزدى  اصالح البالد.  11

 (گانه چاپ شده 26ات جلد از مجلد 10)اى اصفهانى ، آیت اهلل سید محمدباقر درچه میزان الفقاهة.  12

 (ش1592مجمع ذخائر اسالمی، ) ، عالمه سید على میبدى یزدى بدیع اللغة.  15

 (ش1591مجمع ذخائر اسالمی، ) ، شیخ حسین بن على کربالیى سراج السالكین.  14

 :مقاالت. ج

 ( ، دفتر سوم چاپ شده در میراث حدیث شیعه )اجازات المیرزا جعفر الطباطبائى .  1

 ( ، دفتر پنجم میراث حدیث شیعه )جاز المقال ا معرفى ای.  2

 ( ، دفتر دوم میراث حدیث شیعه)ازالة االوهام فى اشتباهات العوام فى االعالم واالسماء ا معرفى .  5

، دفتار   میراث حدیث شایعه )، شیخ على بحرانى  «، حبنا اهل البیت یكفر الذنوب الریا شرک وترکه کفر»شرح الحدیثین .  4

 ( شمش

 ( ، دفتر ششم میراث حدیث شیعه )توضیح المرام فى شرح تهذیب االحكام ا معرفى .  3

 ( ، دفتر هشتم میراث حدیث شیعه)« نیة المؤمن خیر من عمله»شرح حدیث .  6

 ( ، دفتر یازدهم میراث حدیث شیعه )، نائینى  المراشح.  7

ش در مجموعاه میاراث محادث    1583دار الحادیث ا    )ث ارموى ، تألیف محد کشف غطاء الكربة عن وجه دعاء الندبة.  8

 ( ارموى

 ( ، دفتر چهاردهم حدیث شیعه )، تألیف محمد بن ابوطالب  مائدة االسحار لخلّص المؤمنین االخیار.  9

 ( 8، ش  معرفت اطالعات حكمت و )، تألیف حاج میرزا ابوالحسن اصطهباناتى  ( شرح ما الحقیقة )کاشف االسرار .  10

 ( ش1580سال  1، ش  فصلنامه نهج البالغه )« مطلع الصباحتین ومجمع الفصاحتین»نگاهى به .  11
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 ( خبرنامه کنگره عبدالعظیم حسنى علیه السالم )کوچ مسافر رى .  12

 ( 80، ش  آینه پژوهش )شهادت حضرت عبدالعظیم حسنى  پژوهشى پیرامون والدت و.  15

 1583چاپ شاده در پایاان رسااله، ساالهای     )المسائل آیت اهلل العظمی کوکبی تبریزی  فهرست موضوعی رساله توضیح .14

 (وغیره

، باه   الكاافى  ، نیز ضمن شناخت نامه کلیناى و  23مجله علوم حدیث ش  )« معرفى عین الغزال»حدیث چشمان آهو .  13

 ( 1587 ، ، دارالحدیث 56مجموعه آثار کنگره کلینى ش  ; 500ا  2/297کوشش محمد قنبرى 

، ش  ، سال پنجم 34:  پیام بهارستان )محقق برجسته معاصر سید احمد حسینى اشكورى  شرح حال میراث شناس و.  16

34 ) 

 ( 34، ش  ، سال پنجم 34:  پیام بهارستان )برکات فهرستنگارى .  17

 ( ، دفتر سوم پژوهىنسخه  ( ) سید صادق بحرالعلوم )موقوفات مكتبة العالمة السید صادق بحرالعلوم .  18

 ( 24آینه میراث ش  )خطى بر تارک فهرست ملى .  19

 ( 6، ش  معرفت اطالعات حكمت و )هاى حوزه مخطوطات در مجمع ذخائر اسالمى  اولویت.  20

 ( 10، ش  معرفت اطالعات حكمت و )میراث شبه قاره در مجمع ذخائر اسالمى .  21

 ، ارائه شده در گردهمائى بین المللى مكتب شیراز ا شیراز ( ) ز سده هشتم هجرىیادگارهایى ا )بررسى مزارات خفر .  22

 ( ها ش 1587آذر ماه 

 ( 54، پیاپى  10، سال سوم ش  معرفت مجله اطالعات حكمت و )رساله بداء محقق شیروانى .  25

پیاام   )عصار صافوى تااکنون     با بررسى اساناد موقوفاات اصافهان از   / کارآمد  متنوع و ; مصارف موقوفات اسالمى.  24

 ( م2008،  ( ایتالیا )، رُم  یادنامه پرونسور بیانكاماریا اسكارچیا ; 1588، بهار  5، ش  ، سال اول ، دوره دوم بهارستان

 ( 1587ا اسفند  56، پیاپى  12، شماره  ، سال سوم معرفت اطالعات حكمت و )پردازشگرى از خوارزم  اقلیدس و.  23

، دوره دوم ش  پیام بهارستان )هاى مزار شهید ثالث در آگره ا هند  ن فارسى در هند با نگرشى به سنگ نوشتهنفوذ زبا.  26

 ( 1588، زمستان  6

 ( 1588، بهار  5، ش  ، دوره دوم پیام بهارستان )، افغانستان  هاى بانوان در الواح غزنه ادبیات سنگ نوشته.  27

قى بر سنگ قبرهاى معاصر ا کارگاه هنرى حضرت فاطمه معصاومه ساالم اهلل علیهاا ا      اى تطبی مطالعه )سنگهاى گویا .  28

 ( 1588، تابستان  4، ش  ، دوره دوم پیام بهارستان )،  ( قم

 ( ، سید صادق اشكورى 1582تیر  ، خرداد و 80، ش  آینه پژوهش )کتاب جنة النعیم  واعظ کجورى و.  29

 ( 84، آذر  34، ش  پیام بهارستان )ورى ترجمه نگارى در آثار محقق اشك.  50

، پاائیز   3، ش  ، دوره دوم پیاام بهارساتان   )، نوشته سالطان اباراهیم عاامرى     شمسى 1507انتخابات نائین در سال .  51

1588 ) 

،  ج 2،  در آینه قلم(  عج )چاپ شده ضمن امام مهدى  )عكسى پیرامون مهدویّت  هاى خطى و شناسى نسخه مأخذ.  52
 ( 1588،  ، اول ، قم یگاه اطالع رسانى سراسرى اسالمى پارساپا



 9 

 ( 1588، پائیز  3، ش  ، دوره دوم پیام بهارستان )برادرى در سفینه صائب  برابرى و.  55

کتابخاناه   )، سید سیف عباس نقوى  ( بخش منتشر نشده )هاى خطى کتابخانه ممتاز العلماء ا لكهنو   فهرستواره نسخه.  54

 ( ش1588، آبان  ، دفتر اول هاى خطى ، ضمن جنگ فهرستنگاران نسخه راى اسالمىمجلس شو

 (ش1589، دی 1، ش 14کتاب ماه کلیات، سال )پیش اطالع رسانی؛ از تفنن تا ضرورت . 53

، 1590همایش ملی اشكورشناسای، چكیاده مقااالت، تیرمااه     )نقش تبار اشكوری در شناساندن میراث بزرگ اسالمی . 56

 (ه گیالندانشگا

، 5، ش 1اسناد بهارستان، ساال  )سند گزارشِ کارشناسی تقسیم رود هیرمند و مشكالت خط سرحدی ایران و افغانستان . 57

 (ش1590پائیز 

ضامن جُناگ فهرساتنگاران     )،  هاى خطى کتابخانه عمدة العلماء موالنا کلب حسین لكهنو، هندوستان فهرستواره نسخه. 58

 ( ش1590، مجمع ذخائر اسالمی،  م، دفتر سو هاى خطى نسخه

مجله علمی پژوهشی طب سنتی ایران و اسالم، گروه )، (المهذب فی کحل العین)معرفی کتاب المهذب فی الحكل المجرب . 59

 (ش1590، زمستان 8، پیاپی 4، ش 2طب اسالمی و طب سنتی فرهنگستان علوم پزشكی، تهران، سال 

 (ویژه نامه استاد ایرج افشار 1590، پائیز 45، پیاپی 5، ش 11ه گیالن ما، سال مجل)وقف نامه نسخه خطی الهیجان . 40

با بررسی نسخه های خطی کتابخانه مسجد اعظام   سبک شناسی وقف نامه های نسخه های خطی ایران در دوره قاجار . 41

هنری وقاف چشامه همیشاه     اندیشه جاری، آثار برگزیده و منتخب در بخش مقاالت، اولین جشنواره سراسری فرهنگی)قم 

 (ش1590جاری، سازمان اوقاف و اموره خیریه، 

 (ش1591، فروردین 4، ش 13کتاب ماه کلیات، سال )، (فرهنگ شاعران فارسی گوی شبه قاره)آثار الشعراء . 42

یژه طاب  ، و13، ضمیمه ش 4، سال 2پیام بهارستان، دوره )، «مجربات سندی»تا « طب مراد»سوغات طبی پاکستان از . 45

 (ش1591، بهار 5سنتی 

 اسافند  ،185پیااپی   ،5، ش 16ساال   کتاب مااه کلیاات،  )معرفی فهرست نسخه های خطی فارسی آرشیو ملی پاکستان . 44

 (ش1591

 (1591، اردیبهشت 75، پیاپی 2، ش 7اطالعات حكمت و معرفت، سال ( )معرفی پژوهشی از عصر صفوی)عالم المثال . 43

 

 : (چاپ شده) ها ترجمه

ترجمه  )شناسى ایتالیایى ا فارسى   هاى خطى کتابخانه آکادمى لینچى ا به ضمیمه لغات کتابشناسى ونسخه فهرست نسخه.  1

 ( ش1581،  نشر مجمع ذخائر اسالمى )،  ( ی به فارسیاز زبان ایتالیای

،  نشار دار الهادى   ( ) باه فارسای   یىتلخیص از زباان ایتالیاا   ترجمه و )المخطوطات العربیة فى مكتبة الفاتیكان ا روما  .  2

 ( ش1581

رضاا حساینى    باا همكاارى ساید محماد     باه فارسای   ترجمه از زبان انگلیسى )، تألیف آندره نیومن  بغداد مدرسه قم و.  5

 ( ش1584، قم  نشر کنگره بزرگداشت حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها ( ) اشكورى
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رضا حسینى  با همكارى سید محمد به فارسی ترجمه از زبان انگلیسى)ا آمریكا هاى خطى کتابخانه ییل   فهرست نسخه.  4

 ( ش1586،  1، ضمن نسخه پژوهى ا دفتر  نشر خانه پژوهش ا قم ( ) اشكورى

چاپ شده ضمن جُنگ انجمن ( )ترجمه و تلخیص از ایتالیایی به فارسی) فهرستواره بعضی نسخ خطی کتابخانه ملی تورینو. 3

 (ش1589ن نسخه های خطی، دفتر دوم، مجمع ذخائر اسالمی و انجمن فهرست نگاران، فهرست نگارا

ترجمه از زبان اردو به فارسی باا  ) ن بر کتاب الحرارة الغریزیة نظام الدین احمد گیالنیترجمه مقدمه حكیم سید ظل الرحم. 6

 (م2010ش ،  1590مجمع ذخائر اسالمی و دانشگاه بن آلمان، ) (همكاری محمد کریمی زنجانی اصل

 

 : (چاپ شده)مقدمه نویسی بر کتاب 

 :نگارش مقدمه بر کتابهاى

 ، اثر نادر پیرى اردکانى « پله هشتم » . 1

 ، اثر صادق حضرتى « اسناد خاندان شاهمیرى در تفرش » .2

 ، اثر صادق حضرتى « اسناد آشتیان » .5

 ( چهارم دفتر اول و )اثر سید جعفر حسینى اشكورى  ، « هاى خطى کتابخانه دانشگاه اصفهان فهرست نسخه » .4

 ، اثر آیت اهلل حاج سید احمد فقیه امامى « هاى خطى مكتبة الزهراء اصفهان فهرست نسخه ». 3

 ، اثر عابد رضا عرفانى ا حیدرآباد پاکستان«  هاى خطى فارسى مؤسسه سنداالجى فهرست نسخه » .6

 حسین حكیم ، اثر سید محمد « پور ى زنگىاه هاى خطى کتابخانه فهرست نسخه » .7

  اهلل عبدلى آشتیانى ، اثر اسد « اسناد سیاوشان » .8

 ، اثر امید رضایى « ( فهرست قبالجات دوره قاجاریه )هزارنامه  ». 9

 ، اثر چغمینى خوارزمى « تلخیص کتاب اقلیدس » .10

  « ( جنگ منحصر بفرد بخط صائب تبریزى )سفینه صائب  » .11

 تقى هاشمیان دکتر محمد صادق محفوظى و ، اثر دکتر محمد « آیینه مآثر ». 12

 ، اثر صادق حضرتى « هاى خطى کتابخانه استاد ابراهیم دهگان فهرست نسخه » . 15

 على هدایت ، اثر محمد « الدوله هاى خطى صارم فهرست نسخه » . 14

 نژاد ، اثر سید محمد موسوى « سریر اشک » . 13

  ، اثر دکتر عباس زارعى مهرورز « نجینه کردستانگ ». 16

  احمد حمیدى ، اثر صادق حضرتى و « الحمید حمیدى اسناد مال عبد ». 17

 ، اثر دکتر زیب النساء علیخان ودکتر علی بیات« فارسی –فرهنگ زیب اللغات اردو » . 18

 از علما وتذکره نویسان عهد صفوی، اثر مال شاه محمد دارابی اصطهباناتی، «تذکره لطایف الخیال» . 19

 ، اثر محمد علی باقرزاده وسید محمدحسین حكیم «صائبگلشن  » .20

 ، دفتر دوما میبد  « اسناد کارگر شورکى» . 21
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 ، اثر محمد علی باقرزاده« اسناد مفتیان بخارا» . 22

 

 : (چاپ نشده)و تألیفاتتحقیقات 

 ( مجلد 4در  ( ) 1147ت  )حویزى بختیارى  ، شیخ یعقوب بن ابراهیم صوافى الصافى.  1

 (گانه چاپ نشده 26جلد از مجلدات  16)اى اصفهانى  ، آیت اهلل سید محمدباقر درچه میزان الفقاهة.  2

 ترجمه رساله حقیقة الروح.  5

 از سده هشتم هجرى«  رسالة الكسوفات »نامه کهن با نگاهى موضوعى به  تصحیح دو کسوف.  4

 (افغانستان)های مزار خواجه عبداهلل انصاری ، هرات سنگ نوشته. 3

 هاى روستاى بیدهند ا قمسنگ نوشته.  6

 م      1997سفرنامه رم سال .  7

 ( سفرنامه هندوستان )دو روى یک سكه .  8

 ( سفرنامه شمال واردبیل )از آستارا تا خلخال .  9

 ( سفر به هرات وکابل )نامه  افغان.  10

 صف جهانسفرنامه ن.  11

 مجلد 3در (   فارسى ا عربى )فرهنگ آصف .  12

 مجلدیک  در(   فارسى ا عربى )فرهنگ فشرده آصف .  15

 ( هندوستان ه عربى وسفرنامه امارات متحد )از شارجه تا گجرات . 14

 ( فارسى ا عربى )فرهنگ اصطالحات علمى .  13

 نارس هندهاى خطى کتابخانه جامعه ایمانیه ا ب فهرست نسخه.  16

 دهم و چهاردهمسیزاسناد موقوفات اصفهان ا دفتر  .  17

 لیه السالم ا خوانساراسناد حوزه علمیه حضرت ولى عصر ع.  18

 خاطرات نشر.  19

 اسناد موقوفات هند.  20

 ( 86شهریور  )سفرنامه انگلستان .  21 

 « 86تابستان  »(  ، خفر ، شیراز پاسارگاد )سفرنامه فارس .  22

 مخطوطات گجرات هند.  25

، ارائه شده در گردهمایى بین المللى مكتب شایراز ا شایراز    )یادگارهایى از سده هشتم هجرى   -بررسى مزارات خفر .  24

 (ش 1587آذر ماه 

ى فارسى وین ا  هاى خط ارائه شده در سمینار تابستانى نسخه )هاى کهن قاجارى بر اساس مهرها  بازسازى کتابخانه.  23   

 ( 1587ریش اول مهر ماه ات
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هاى خطاى   بررسى تطبیقى بر روى مهرهاى نسخه )هاى کهن  بازسازى کتابخانه ضرورت پایگاه مهرهاى اسالمى و.  26   

 م2008اکتبر  11ا  10،  هاى خطى استانبول ترکیه ارائه شده در سمپوزیوم جهانى نسخه(  مدرسه فیضیه قم

 ( موجود در مرکز احیاء میراث اسالمى ) ومتى در دوره قاجاراسناد حك.  27   

 ( موجود در مرکز احیاء میراث اسالمى )اسناد درباریان قاجار .  28   

 ( على باقرزاده بازخوانى شده با همكارى محمد )اسناد موقوفات مرکز احیاء میراث اسالمى ا قم .  29   

 مسجد زیرده اردکان و فهرست قرآنهاى خطى مسجد جامع.  50   

 فهرست قرآنهاى خطى حرم مطهر سید الشهداء علیه السالم ا کربال.  51   

بازنگارى نشست تخصصى در نمایشگاه بین المللى قرآن کاریم باا همراهاى اساتاد محماد       )هاى خطى قرآن  نسخه.  52   

 ( تهرانى

 ( رانهاى کتابهاى خطى در ای نامه وقف )هاى وقفى  نسخه.  55   

 خوانسار –ای چاپی حوزه علمیه حضرت ولی عصر عج فهرست کتابه. 54   

، جهات هماایش برناماه    (ارائه سه طرح ضروری جهت مطالعات بر آثار شیخ صدوق ، ره)های صدوق پژوهی بایسته. 53   

 م2009دسامبر  3فلسفی بروکسل، بلژیک  –فرهنگی 

 نمایش نامه شهادت علی اصغر علیه السالم.  56   

 

 :پایان نامه ها

، محمدعلی باقرزاده،  "فقه فتوائی حنفی در اسناد مفتیان بخارا در دوره قاجار"تز کارشناسی ارشد با عنوان اد مشاور است

 ش1590دانشگاه ادیان و مذاهب، دفاع شده در تابستان 

در بهار  تز  کارشناسی ارشد تصحیح کتاب صوامع الملكوت، آقای احمد هادی، حوزه علمیه قم، دفاع شدهاستاد راهنمای  

 ش1592

 در خصوص چند پایان نامه در حال انجاماستاد مشاور نیز 

 

 :های تقدیرلوح

هاى خطى شایسته  ی اسالمی  بعنوان کتابدار نسخهلوح تقدیر و جایزه از مراسم حامیان نسخ خطى کتابخانه مجلس شورا. 1

  ش1581تقدیر در سال 

  هاى خطى در محور اطالع رسانى نسخه ش1585ل آیین حامیان نسخ خطى ، سا لوح تقدیر و جایزه. 2

  بعنوان ناشر شایسته تقدیر ش1583لوح تقدیر و تندیس آیین حامیان نسخ خطى ، سال . 5

 م2008، لوح تقدیر از دانشگاه اسالمى علیگره هند.  4 

در «  تلخایص اقلیادس   »له سا 800نشر اثر  تمدن اسالمى به مناسبت تقدیم و از همایش فرهنگ و لوح تقدیر و جایزه.  3 

  ش1583هفته کتاب آبان 
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بمناسبت نگارش مقالاه   ش1584در سال گرامیداشت امامزادگان کشور  به مناسبت همایش معرفى و لوح تقدیر و جایزه. 6 

 امور خیریه از طرف سازمان اوقاف و«  شهادت حضرت عبدالعظیم علیه السالم تاریخ زندگانى و »علمى 

 –در خصوص کتاب فهرساتواره خانقااه مجیبیاه    ) لوح تقدیر از خانه کتاب و ش،1586کتاب فصل زمستان برنده جایزه . 7

 (هندوستان

لوح تقدیر رئیس دانشگاه تهران به جهت برگزیده شدن کتاب زیب اللغات منتشره مجمع ذخائر اسالمی بعنوان کتاب برتار  . 8 

 گروه فرهنگ نویسیش  1588دانشگاهی در سال 

 ش 1589تقدیر به عنوان پژوهشگر فرهنگی برتر استان قم، استانداری قم دی ماه لوح .  9

 ش1589بهمن  24لوح سپاس نخستین جشنواره کشوری حامیان اسناد و نسخ خطی فجر استان البرز، کرج، . 10

تاألیف اساناد   ) به عنوان برگزیده در بخش اساناد  ش1589لوح تقدیر و تندیس آیین حامیان نسخ خطی کتابخانه ملی، . 11

 (موقوفات اصفهان

 1591، پائیز لوح تقدیر از سفارت هند. 12

 

 


