سيّد محمّد حسين حکيم
متولّد 4631 :شمسی
مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه تهران.
کارنامه:
فهرست نگار نسخه های خطی کتابخانه های مجلس شورای اسالمی ،دانشگاه تهران ،آستان قدس رضوی و ملی ملک.
نمونه آثار:
 .4نسخههاى خطى شروح و ترجمههاى صحيفه سجاديه ،قم ،کتابخانه آيتاهلل مرعشى نجفى4631 ،ش.
اين کتاب به عربى ترجمه شده و در لبنان ،معهد المعارف الحكمية1003 ،م منتشر شده است.
 .1مأخذشناسى حضرت عبدالعظيم حسنى و شهر رى ،قم ،دارالحديث4631 ،ش.
 .6فهرست نسخههاى خطى کتابخانه مدرسه معمارباشى (تهران  -ايران) ،قم ،مجمع ذخائر اسالمى4631 ،ش.
 .1فهرست نسخههاى خطى کتابخانههاى زنگى پور :موالنا سيد علىحسين  -موالنا سيد محمدابراهيم (زنگىپور  -هند) ،قم ،مجمع
ذخائر اسالمى4631 ،ش.
 .1فهرست نسخههاى خطى کتابخانه مدرسه صدر (تهران  -ايران) ،قم ،مجمع ذخائر اسالمى4633 ،ش.
 .3فهرست نسخههاى خطى مدرسه قنبرعلى (تهران  -ايران) ،به ضميمه چاپ عكسى مجموعهاى کهن در علم نجوم ،قم ،مجمع ذخائر
اسالمى4633 ،ش.
 .7فهرست نسخههاى خطى اهدايى حضرت آيتاللَّه العظمى خامنهاى به کتابخانه آستان قدس رضوى ،ج ( 3تاريخ و تراجم) ،مشهد،
سازمان کتابخانهها موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوى.4631 ،
 .3فهرست نسخههاى خطى اهدايى حضرت آيتاللَّه العظمى خامنهاى به کتابخانه آستان قدس رضوى ،ج ( 40لغت و بالغت و صرف و
نحو) ،مشهد ،سازمان کتابخانهها موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوى.4614 ،

 .1فهرست نسخههاى خطى کتابخانه مرکزى و مرکز اسناد دانشگاه تهران ،ج  ،10تهران ،دانشگاه تهران و کتابخانه موزه و مرکز اسناد
مجلس شوراى اسالمى4631 ،ش.
 .40فهرست نسخههاى خطى کتابخانه مجلس شوراى اسالمى ،ج  ،11تهران ،کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى اسالمى،
4610ش.
 .44اوراق عتيق :مجموعه مطالعات متنپژوهى نسخهشناسى و فهرستنگارى ،تهران ،کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى اسالمى ،ج
4631(،4ش) .ج .)4610(1ج.)4611(6
 .46فهرست کتابخانه سلطنتى ايران ،نسخه برگردان دستنويس شماره  14131کتابخانه مجلس شوراى اسالمى ،با مقدمه سيد محمدحسين
حكيم ،تهران ،کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى اسالمى و دانشگاه تهران.4614 ،
 .41فهرست نسخه های خطی کتابهانه و موزه ملی ملک (موقوفه آستان قدس رضوی) ،ج  ،41قم ،کتابخانه تخصصی تاريخ اسالم و ايران
(مورخ)4616 ،ش.
 .41فهرست نسخه هاى خطى اهدايى حسين على محفوظ به کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران ،ضميمه شماره  4فصلنامه دانشكده ادبيات و
علوم انسانى دانشگاه تهران ،زمستان .4637
 .43نويافتههاى گنجينههاى دستنويسهاى اسالمى در ايران ،با همكارى ابوالفضل حافظيان ،در نسخهپژوهى ،تهران ،کتابخانه موزه و مرکز
اسناد مجلس شوراى اسالمى ،4631 ،ج  ،6ص .171-104
 .47برگهايى به خط حزين ،در مجله قند فارسى (مرکز تحقيقات فارسى رايزنى جمهورى اسالمى ايران دهلى نو) ،ش  ،13-11تابستان -
پائيز 4633ش ،ويژهنامه حزين و بنارس ،ص .131-134
 .43تصحيح حاشية الصحيفة السجادية ،تأليف ابن ادريس حلى (113ق) ،در ميراث حديث شيعه ،قم ،دارالحديث4633 ،ش ،ج  ،10ص
.671-111
 .41قصيدهاى نويافته از کسايى ،نامه فرهنگستان ،س  ،40ش  ،1زمستان  ،4637پياپى  ،10ص .33-13
 .10روايتى ديگر از نورالعلوم خرقانى ،معارف ،س  ،16ش  ،6پياپى  ،31آذر  -اسفند  ،4633ص .13-71

 .14نامههاى سيد حسن تقى زاده به سيد جاللالدين طهرانى ،اسناد بهارستان ،ش .6
 .11دو نامه از مكاتبات ادوارد براون ،نگاه نو ،ش  ،31بهار  ،4631ص .13-16
 .16دو فهرست از نسخههاى خطى کتابخانه آستان قدس رضوى مربوط به سالهاى  4040و 4410-4411ق ،در اوراق عتيق ،ج  ،1ص
.711-161

