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 1چند بیت از قصیدة واقف در موضوع وقف

 

 غمگین مشو ز وقف من و افتقار من
 اعتبار چون همه چیز است در جهانبی

 دانم که وقف را نبود نیز اعتبار

 در راه خیر و خدمت خلق ار ندادمی

 ایاینم بس است گوشة باغی و توشه

 من قانعم به کلک و دواتی و کاغذی

 بود این است دولت من اگر پایدار

 
 

 من من سبب افتخارِ هست افتقارِ 
 نی دولت است فخر و نه فقر است عار من
 کو چیز دیگری که شود اعتبار من

 ؟بودم چه حاصلی ز ضیاع و عقار من

 !عیار من به مال و جاه نسنجی حاشا

 با فرصتی، اگر بدهد روزگار من

 واحسرتا ز دولت ناپایدار من!

 
 

 

                                                            
ر دکت سفرنامه و دفتر اشعاراز سراینده در کتاب « حال ـ پس از هفتاد سالمنظومة حسب »این شعر با عنوان  . 1

 ، چاپ اوّل(.1362، 15محمود افشار چاپ شده است )انتشارات موقوفات دکتر محمود افشار، ش 



شورای تولیت

متولیان مقامی

رئیس مجلس- رئیس دیوان عالی کشور- وزیر  فرهنگ )وزیر  آموزش و پرورش( 

 وزیر  بهداری ) وزیر  بهداشت و درمان و  آموزش پزشکی ( -   رئیس دانشگاه تهران )  یا معاونان اول 

هر یک از این پنج مقام ( )طبق مادۀ 2 وقفنامه(

متولیان منصوص

 دکتر  سّید مصطفی محقق داماد ) رئیس شورا ( - دکتر  محمد  رضا شفیعی کدکنی )جانشین: دکتر  محمد اسالمی ( - 

سّید محمود دعایی )نایب رئیس(- دکتر   احمد میر )بازرس( - ساسان دکتر  افشار -  آرش افشار ) بازرس(

موسسۀ فرهنگی هنری دکتر محمود افشار

                             
دکتر   سّید  مصطفی محقق داماد  )رئیس هیأت مدیره( -   دکتر   محمد  افشین وفایی ) مدیر  عامل  ( - آرش افشار  )بازرس(  

هیأت گزینش کتاب و جوایز

دکتر  سّید مصطفی محقق داماد  - دکتر   محّمد رضا شفیعی کدکنی- دکتر  ژاله آموزگار - 

ه مجتبایی- دکتر  محمود امید ساالر- 
ّ
دکتر  جالل خالقی مطلق - دکتر  حسن انوری - دکتر  فتح الل

کاوه بیات- دکتر  محّمد افشین وفایی )مدیر  انتشارات(

 درگذشتگان

ه آموزگار - دکتر   جمشید آموزگار- ایرج افشار، سرپرست عالی و بازرس )منصوب واقف، از  
ّ
دکتر  مهدی آذر - حبیب الل

1363-1389(- مهربانو  دکتر  افشار- مهندس نادر  افشار- بهروز افشار یزدی-  دکتر  سّید جعفر  شهیدی، رئیس هیأت 
 مدیره ) از  1363 تا 1383(- دکتر  جواد شیخ االسالمی- اللهیار  صالح-  دکتر منوچهر  مرتضوی - دکتر  اصغر  مهدوی 

- دکتر  یحیی مهدوی - دکتر علی محمد میر - دکتر  محمدعلی هدایتی



به نام پروردگار

یادداشت واقف

اول 
خ یازدهم دی ماه 1337ه  . ش.   درآمـــد باید صرف ترجمه و تألیف  طبـــق مادۀ 23 وقفنامـــۀ  اول مور
کمک بـــه مجلۀ آینده در  که بـــا هدف این موقوفات موافق باشـــد و  همچنین   کتب و رســـاالت  و چـــاپ 

گردد. ح دستور این وقفنامه  صورت احتیاج و احتمااًل دادن جوایز  به نویسندگان به  شر

دوم 
هدف اساسی این بنیاد مّلی طبق مادۀ 25  وقفنامه  تعمیم زبان فارسی و تحکیم وحدت ملی در 
که با بودجۀ این موقوفات منتشر می شود باید مربوط به  لغت و دستور  کتبی  ایران می باشد. بنابر این 
کالسیکی مدارس عمومی نباید با درآمد  کتب  و   ادبیات فارسی و جغرافیای تاریخی و  تاریخ ایران باشد. 

این موقوفات چاپ شود.

سوم
کتب و  رســـاالت چاپ شـــده با بودجۀ ا ین موقوفـــات باید به طور هدیه و   طبق مادۀ 26 مقداری از 
ج و بعضی  کتابخانه ها و قرائتخانه های عمومی ایران و خار به  نام این موقوفات به مؤسسات فرهنگی، 

از  دانشمندان ایران و مستشرقین خارجی فرستاده شود.

چهارم
چـــون نظـــر  بازرگانی  در  انتشـــارات  این موقوفات نیســـت  و تـــا حّدی تحمل  زیان هم جایز  اســـت 
کمتر  از  قیمت تمام شـــده و  همچنیـــن مبلغی زائد  کتاب و  رســـاله نباید  طبـــق مـــادۀ 27 وقفنامـــه  هیچ 
 از  بهـــای تمام شـــده با افزایش صدی ده تا بیســـت و پنج  قیمت گذاری شـــود... ایـــن افزایش 25 درصد 
که برای پســـت و غیره  تحمیل می شود.  به واســـطۀ حداقل حق الزحمۀ فروشـــندگان و هزینه ای اســـت 
که ابداً جنبۀ تجارتی ندارد با  ما یاری و   تشـــریک  که  در  این امر خیـــر  مّلی  کتابفروشـــان تقاضـــا داریم  از 

مساعی بنمایند.



پنجم
کـــه میان واقف و دانشـــگاه طهـــران به امضاء  خ 1352/4/12(  بـــر   اســـاس موافقت نامـــۀ دوم )مـــوّر
 رســـیده، قســـمتهای مهمـــی از  رقبـــات، ماننـــد جایـــگاه ســـازمان لغت نامـــۀ دهخـــدا و محل مؤسســـۀ 
گذار شـــده و رقبات دیگری هم با درآمد آنها طبق  باستان شناســـی به طور  رایگان به دانشـــگاه طهران وا
کتب تاریخی و لغوی  که از جمله عبارت از    دادن جوائز  ادبی و  نشر  مادۀ دوم  برای اجرای مفاد وقفنامه 
که وصول  کتب درســـی ( می باشد در اختیار دانشـــگاه طهران قرار می گیرد  راجع به ایران ) به اســـتثنای 

گردد. نموده و به  نام این موقوفات اعطا و نشر 

ششم
که از طرف ریاســـت دانشـــگاه یک نفر  از  چون طبق مادۀ 3 موافقت نامۀ نامبرده مقرر شـــده اســـت 
کمیتۀ انتشـــارات بنیاد معّین شـــده باشـــد برای  که از طرف  واقف به  عضویت  متولیـــان ایـــن موقوفات 
که  از  متولیان  ج افشار  را   کتاب انتخاب شود  ریاست دانشگاه آقای ایر سرپرستی ادارۀ امور جوائز  و نشر 
کمیتۀ نامبرده معّین شـــده به  ســـمت سرپرســـت  شـــورای تولیت اســـت و از طرف واقف نیز  به  عضویت  

انتخاب و برقرار  نمودند.

هفتم
کبر  سن )86 سال شمســـی( از  این پس نخواهم توانست به  چون نگارندۀ این ســـطور  به   واســـطۀ 
کارها بپـــردازم، از  این پس تمام اختیـــارات خود را   در  انتخاب تألیـــف و   ترجمه و خرید  سرپرســـتی ایـــن 
کـــه ده جلد  کـــردم. در این چند ســـال اخیر  هم  گذار  ج افشـــار  وا  کتـــب و غیـــره به فرزند ارشـــد خـــود ایر
که   کسانی  کوشـــش و سرپرستی وی بوده است.  از   تألیفات خودم از  طرف موقوفات به   طبع رســـیده با 
کار  کنند. تنها شرط  کتاب هســـتند می توانند به او مراجعه  مایل به همکاری در  تألیف یا ترجمه و نشـــر 
کشـــور  و  تعمیم زبان فارســـی   موافـــق بـــودن تألیف و ترجمـــه با هدف های این بنیاد، یعنی ترقی ملت و 

و   تکمیل وحدت ملی در  ایران که وطن مشـــترک و زبان رســـمی و مّلی همۀ ایرانیان اســـت می باشـــد.

هشتم
کلی برای چاپ در   آغاز هر یک از نشریات این بنیاد نوشته شده است. این یادداشت 

دکتر  محمود افشاریزدی
آذر ماه 1358 شمسی



تکملۀ سوم

کاماًل منطبق با نیـــت واقف و هدف  کـــه با بودجۀ ایـــن موقوفات طبع و توزیع می شـــود باید  کتبـــی 
که به قلم واقف منتشر   شده و یا می شود صددرصد  گر  همۀ تألیفات و مجموعه هایی  وقفنامه باشـــد. ا 
که  که واقف قصد چاپ آنها را با مال خود داشت، ولی زمانی   این مطابقت را  ندارد به ســـبب  این اســـت 
که  کتب خود را هم  کتب تاریخی و  ادبی نمود چاپ  دارایی خود را وقف عام مخصوصًا برای انتشـــارات 

کرد. گذار  دارای همین جنبه هاست به عهدۀ بنیاد وا
کتب نظم  که باشد و برسد چاپ نماید.  که تألیفات دیگر   را  هم از  هر  نوع  اما  این مجوز   آن نیست 
که ترویج زبان  که هدف غایی واقف را  گذشـــتگان یا  آیندگان با بودجۀ آن چاپ خواهد شـــد  و نثری از 
که بویـــی از   ناحیه گرایی  و جدایی طلبی و  کتبی  دری و تحکیـــم وحدت ملی ایران اســـت در بر داشـــته، 
حکایـــت از  رواج زبان هـــای خارجی به قصـــد تضعیف زبان دری و دیگر  چیزهـــای تفرقه آمیز    و  روش ها و 

سیاست های فتنه انگیز  داشته باشد نباید با بودجۀ این موقوفات طبع و توزیع شود.
نکتۀ  دیگر  آنکه چون شاید برای چاپ کتب و فرهنگ نامۀ فارسی که دایره مانند یعنی انسیکلوپدی 
ج آنها را  کفـــاف خر کـــه اوراق زیاد و هزینۀ بیشـــتر  دارد، درآمد ماهیانۀ بنیاد  کامل ایران  باشـــد و تاریـــخ 
ندهد می توان با اندوختۀ بانکی این موقوفات چاپ نمود، به شرط آن که  اجازۀ واقف در زمان حیات و 

که قانونًا  قائم مقام آنهاست باشد. موافقت شورای تولیت بعد از ممات یا هرکس و  دستگاهی 
که  کتب و رساالتی  که   در تکملۀ دوم یادداشـــت واقف،  منتشـــره در جلد ســـوم افغان  نامه نگاشتم 
با بودجۀ این موقوفات چاپ می شـــود باید منزه باشـــد از  تحریکات سیاسی، مخصوصًا  آلوده نباشد به 
اغراض سیاســـی خارجی در  لفافۀ پژوهش تاریخی و  ادبی ایران شناســـی... و  در  پایان آن تکمله افزودم 
که مبادا چنین رســـاالتی سال ها بعد از  ما نخواسته و ندانســـته، به  وسیلۀ این بنیاد چاپ  بیم داشـــتم 
که در  این یادداشـــت تذکری داده شـــود... عمدۀ مخاطب ایـــن یاد آوری ها بنیاد  شـــود. پس الزم بـــود 
که هر یک روش خاص خود را دارد و ما دخالتی در  موقوفات خود ماســـت نه مؤسسات انتشاراتی دیگر 

کار  آنها نداریم.
کـــه به رموز  ج افشـــار  که نویســـندۀ این ســـطور متولی هســـتم و فرزند دانشـــمند من،  ایر تـــا زمانـــی 
گاه می باشد سرپرست انتشارات این بنیاد است، موجبی برای نگرانی نخواهد بود و  کاماًل  آ نویسندگی 

که این روش ادامه یابد. ان شاء اهلل بعد از  ما هم امید است 

اردیبهشت 1362



تکمله و تبصره

یادداشت واقف چند روز پیش از   در گذشت )28 آذر 1362( برای اطالع نویسندگان.
که با ســـرمایه و درآمد این بنیاد چاپ و توزیع می شـــود  گذشـــتگان یا  آیندگان  کتب نظم و نثری از 
باید منطبق با نیت واقف و هدف وقفنامه باشد و مرّوج زبان دری در قلمرو این زبان و تحکیم وحدت 
کشـــور  ایران باشـــد و  بویـــی از ناحیه گرایـــی و جدایی طلبی ندهد، و حمایـــت و ترویج  ملـــی و   تمامیـــت 
از  لهجه هـــای محلـــی و  زبان هـــای خارجی به قصد تضعیف زبان فارســـی دری نکنـــد. خالصه آنکه ا ین 
کتاب ها و رســـاالت باید منزه باشـــد از  روش های تفرقه آمیز   و سیاست های فتنه انگیز، چه به طور مرموز 
و چه علنی مخصوصًا نباید آلوده باشـــد به اغراض سیاســـی خارجی در لفافۀ پژوهش تاریخی، نژادی یا 

ادبی و فرهنگی و ایران شناسی.
که از  عربی و  ترکی و  فرنگی و  روسی به فارسی ترجمه می شود  کتب تاریخی و   ادبی عالمانۀ خارجی 
گر   دارای هر   دو  جنبه از ســـود و زیان باشـــد باید قسمت سودمند آنها ترجمه شود. قسمت زیان بخش  ا
گفتۀ  منطقی ممکن  گر  ترجمه شـــود باید به قصد مبارزه و مقابلۀ عالمانه با آن باشـــد نه جاهالنه، زیرا  ا
اســـت مؤثر باشـــد، نه شـــانتاژ   و  هوچی گری.  این بنیاد در  انتشارات خود باید در  هر حال از دروغ و ناسزا 

گنجوی:  گفتۀ نظامی  کند. به  پرهیز 

کردن وغی را نباید خرج  کردن        در                                                   چو نتوان راسیت را درج 

کتب و  رســـاالت نـــه تنها هزینـــه و حق الزحمـــه نمی خواهیم، بلکه به ســـبب  بـــرای چاپ و  انتشـــار 
کتاب های  کتاب، جایزه نیز   می پردازیم. این بنیاد در  چاپ و انتشار  اهمیت فوق العادۀ سودمند بودن 
کاغذ و چـــاپ و غیره از راه فروش  کمتر از  ارزش تمام شـــدن از  خـــود به طور مســـّلم ضرر مادی دارد، زیرا 
غ  که تخم مر کار ما  شبیه به معاملۀ  مرحوم مالنصرالدین باشد  که  کنند  درآمد دارد. شـــاید بعضی تصور 
که  می خرید دانه ای دو شاهی، می پخت و رنگ می کرد و  می فروخت یک شاهی! عقیدۀ ما بر   این است 
که منظور ماست می بریم، و  آن  اینکه عقیدۀ  گر  در این سود، ضرر  مادی و مالی می کنیم سود معنوی  ا
که ترویج زبان دری و تحکیم وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران است رواج می دهیم. این زیان  خود را 

را به حساب مصارف وقف در  راه  ایده آل و هدف ملی خود محسوب می داریم.
که  کتاب های این بنیاد  برای اطالعات و  توضیحات بیشـــتر  لطفًا  به تکملۀ  منتشر شده  در   ابتدای 

اضافات و تفاوت هایی با  هم دارد توجه فرمایید.

دکتر   محمود  افشار
آذر ماه 1362
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 (یمحمود افشار يزد واقف )دکترآثار گنجینۀ 

 

 
 سیاست اروپا در ايران 

 تومان10500ص،  675وزيرى، چاپ دوم، 

 

 گفتار ادبى 

 )چهل و سه گفتار دربارۀ شعر و شاعری(

 تومان. 65000ص،  468، دوماول، وزيرى، چاپ  جلد

  

 گفتار ادبى 

 ها()اشعار و سفرنامه

 تومان. 75000ص،  532، دومدوم، وزيرى، چاپ کتاب 

 

 نامهافغان 

 (و فرهنگ ايران و افغانستان )تاريخ

 .نايابص،  632، جلد اول، وزيرى، چاپ دوم

 

 نامهافغان 

 (تاريخ و فرهنگ ايران و افغانستان)

 .نايابص،  372، جلد دوم، وزيرى، چاپ دوم

 

 نامهافغان 

 (تاريخ و فرهنگ ايران و افغانستان)

 .نايابص،  684 ،چاپ دومجلد سوم، وزيرى، 
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 سفرنامه و دفتر اشعار 

 (خاطرات سفرها و اشعار)

 .تومان 4500ص،  260، وزيرى، چاپ دوم

 

 هاى دوستاننامه 

 (هاى دانشمندان و شاعران به دکتر محمود افشار يزدىنامه)

 به کوشش ايرج افشار

 .تومان 7000ص،  472، وزيرى، چاپ اول

 

 مقاالت ۀگنجین 

 (سياسى مقاالت)

 دکتر محمود افشار يزدى

 .تومان 5600ص،  560، جلد اول، وزيرى، چاپ اول

 

 مقاالت ۀگنجین 

 (مجموعه مقاالت ادبى و تاريخى)

 دکتر محمود افشار يزدى

 .تومان 4400ص،  439، جلد دوم، وزيرى، چاپ اول

 

 آينده ۀمجل 

 (مجموعه مقاالت ادبى و تاريخى)

 افشار يزدىگردآورنده دکتر محمود 

 .ص، ناياب 820، جلد اول، وزيرى، چاپ اول

 

 آينده ۀمجل 

 (مجموعه مقاالت ادبى و تاريخى)

 گردآورنده دکتر محمود افشار يزدى

 .ص، ناياب 970، جلد دوم، وزيرى، چاپ اول
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 آينده ۀمجل 

 (مجموعه مقاالت ادبى و تاريخى)

 گردآورنده دکتر محمود افشار يزدى

 .ص، ناياب 830، وزيرى، چاپ اولجلد سوم، 

 

 آينده ۀمجل 

 (مجموعه مقاالت ادبى و تاريخى)

 گردآورنده دکتر محمود افشار يزدى

 .ص، ناياب 430،جلد چهارم، وزيرى، چاپ اول
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 یات فارسى درزبان و ادبی ۀگنجین

 

 
  اهلل مجیدکالمآيات منتخب از 

 الزمان فروزانفرترجمۀ بديع

 اهلل مجيدیبه کوشش عنايت

 تومان. 45000ص، 200رقعی، رنگی، چاپ اول، 

 

 شناسی شاهنامه: پژوهشی در خوانش واژگان شاهنامهواج 

 دکتر جالل خالقی مطلق

 تومان. 150000ص،  750وزيری، چاپ اول، 

 

 مجمل التواريخ و القصص 

 تصحيح و تحقيق دکتر اکبر نحوی

 تومان. 175000ص،  904وزيری، چاپ اول، 

 

 هديه 

 اميرهوشنگ ابتهاج )سايه( ۀسرود

 خط عبداهلل فرادى گزيدۀ اشعار به انتخاب شاعر و به

 .تومان 65000ص،  108، دوموزيرى، چاپ 

 

 تلفّظ در شعر کهن فارسی 

 های ديرين(گيری از شعر در شناخت تلفّظ)بهره

 ایدکتر وحيد عيدگاه طرقبه

 تومان. 175000ص،  860وزيری، چاپ اول، 
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 ل ترسّ تحوّل در آداب کتابت و 

 عمرانی محيا شعيبی دکتر الحکمايی،ين شيخعمادالدّ

 تومان. 55000، ص 208رقعی، چاپ اول، 

 

 فرهنگ علی صفی 

 عربی( _  ) فارسی

 ين علی بن حسين واعظ کاشفیفخرالدّ

 تصحيح و تحقيق دکتر مسعود قاسمی

 تومان. 75000ص،  363وزيری، چاپ اول، 

 

  الدّين اسماعیل اصفهانیديوان کمال 

 تصحيح و تحقيق دکتر محمدرضا ضياء

 تومان. 120000ص،  505وزيری، چاپ اول، 

 

 الصنايع واالوزان جامع 

 سيف جام هروى

 نژادزينب صادقى حقيقتصحيح و ت

 تومان. 85000ص،  333وزيری، چاپ اول، 

 

 رياض الملوک فی رياضات السلوک 

 الدين شامی، نظامطالب تبريزیابی بن محمد بنرجمه و انشای علی ت

 تحقيق و تصحيح دکتر بهروز ايمانی

 .تومان 150000ص،  968، وزيرى، چاپ اول
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 طبیب القلوب  

 شده در زبان فارسی(ترين اربعين حديثی شناخته)کهن

 ابوالفتح محمد بن محمد بن علی الخزيمی الفراوی

 مجرّدتصحيح و تحقيق دکتر مجتبی 

 تومان. 65000ص،  232وزيری، چاپ اول، 

 

 اشعار فارسى پراکنده در متون 

 (هجرى 700)تا سال 

 قلعهبه کوشش على صفرى آق

 .تومان 150000 ، ص1590 ،یدو جلد ۀدور ،چاپ اول، وزيرى

 (1397در سال  برگزيدۀ ادبیات در شانزدهمین دورۀ حامیان نسخ خطیکتاب )

 

  شاهنامهبوطیقا و سیاست در 

 دکتر محمود اميدساالر

 فرهاد اصالنى، معصومه پورتقى ۀترجم

 .تومان 75000ص،  360، دوموزيرى، چاپ 

و نیز شايستۀ تقدير  1397ۀ شعر فجر در سال جشنواربرگزيدۀ سیزدهمین دورۀ کتاب )

 (کتاب سال ششمین دورۀ جايزۀو  سی

 

 شناسى و مباحث ادبىجستارهاى شاهنامه 

 اميدساالر دکتر محمود

 تومان. 95000 ص، 769، وزيرى، چاپ دوم

 (1394دانشگاهى در سال  ۀکتاب برگزيد)

 

 سى و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبى 

 دکتر محمود اميدساالر

 .تومان 79000ص،  616، وزيرى، چاپ دوم
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 تاريخ، فرهنگ و ادب ايران ۀمقاالتى دربار 

 دکتر محمود اميدساالر

 تومان. 85000ص،  640، اولوزيرى، چاپ 

 

 شاهنامه و فرهنگ ايران 

 دکتر جالل خالقى مطلق

 فرهاد اصالنى، معصومه پورتقى ۀترجم

 .ناياب ص، 362 ،وزيرى، چاپ اول

 

 های کهنگل رنج 

 )برگزيدۀ مقاالت دربارۀ شاهنامۀ فردوسی(

 دکتر جالل خالقی مطلق

 به کوشش علی دهباشی

 .تومان 65000ص،  501وزيرى، چاپ اول، 

 

 های ديرينهسخن 

 شاهنامه( فردوسی و دربارۀ)سی گفتار 

 دکتر جالل خالقی مطلق

 به کوشش علی دهباشی

 .تومان 75000ص،  538 ،وزيرى، چاپ اول

 

 رسائل العشاق و وسائل المشتاق 

 سيفی نيشابوری

 به کوشش دکتر جواد بشری

 تومان. 85000ص،  420وزيری، چاپ اول، 
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 هنامفايلط 
 (ىئشير نوا علیرالنفائس اميمجالس ۀترجم)

 هادى بيدکىحقيق تصحيح و ت

 تومان. 145000، ص 654 وزيری، چاپ اول،

 

 جامع التمثیل 

 رودیمحمدعلی حبله

 تصحيح و تحقيق  محمدعلی اجتهاديان

 تومان. 150000، ص 710 اول،وزيری، چاپ 

 

 بلغاری مقامات شیخ حسن  
 محمد زينی

 نيادکتر مريم حسينی و مريم رجبتصحيح و تحقيق 

 .تومان 39000ص،  278، چاپ اول، رقعی

 

 نعیمی استرآبادی اهللکلیات اشعار فضل 

 تصحيح و تحقيق دکتر محمد درزی

 .تومان 45000ص،  274، چاپ اول، وزيری

 

 ع(سلیمان ۀقص( 

 نژاددکتر عليرضا امامى و اردوان اميرى تحقيقتصحيح و 

 تومان. 95000، ص 454وزيری، چاپ اول، 

 

 نامهمسیّب ۀحماس 

 دکتر ميالد جعفرپور تحقيقتصحيح و 

 تومان. 495000، ص 281 ،، دورۀ سه جلدیوزيری، چاپ اول

 )برگزيدۀ هجدهمین دورۀ جايزۀ ادبی قلم زرين(
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 الدنیاعجايب 

 دّث تبريزیحابن م

 على نويدى مالطى و تحقيق تصحيح

 دکتر محسن شجاعی ترجمۀ مقدمه و تعليقات چاپ مسکو

 .تومان 49000ص،  510، وزيرى، چاپ اول

 

 نامهتهمتن 

 زال و مقاتل ديو و کوه دماوند( هایمنظومه همراه)به 

 دکتر رضا غفورى تحقيقتصحيح و 

 تومان. 95000ص،  480وزيری، چاپ اول، 

 

 شهريارنامه 

 صفويه( ۀمختارى )دور ۀسرود

 تصحيح و تحقيق دکتر رضا غفورى

 .تومان 85000ص،  895، وزيرى، چاپ اول

 

 نامهشهنشاه 

 ()تاريخ منظوم مغوالن و ايلخانان از قرن هشتم هجرى

 احمد تبريزى

 آبادمهشيد گوهرى کاخکى و جواد راشکى على تصحيح و تحقيق

 .تومان 120000ص،  1067وزيرى، چاپ اول، 

 

 چنگیزى ۀشهنام 

 الدين کاشانىشمس

 ننيز دکتر وحيد قنبرى تحقيقتصحيح و 

 تومان. 150000ص،  750وزيری، چاپ اول، 

 

 



10 
 

 

 ّالعینۀقر 

 دکتر سلمان ساکت و زهرا محمودى حقيقتصحيح و ت

 .تومان 39000ص،  300، وزيرى، چاپ اول

 

 بحراالنساب 

 (پيل(، فرزندان و اعقاب وى تا قرن يازدهمشرح حال شيخ جام )ژنده)

 محمدحکيم جامى نامقى

 دکتر رضا غوريانىو تحقيق تصحيح 

 .تومان 35000ص،  331 وزيرى، چاپ اول،

 

 نامه شبرنگ 

  م()داستان شبرنگ پسر ديو سپيد و رست

 به کوشش دکتر ابوالفضل خطيبى و دکتر گابريله وان دِن بِرگ

 .تومان 35000ص،  256،وزيرى، چاپ اول

 

 العلوم ستّینىجامع 

 فخرالدين رازى

 داودسيدعلى آل و تحقيق تصحيح

 تومان. 75000 ص، 598، سوموزيرى، چاپ 

 

 فردوسى و غررالسیر ثعالبى ۀبرابرنهاد شاهنام 

 روىعباس پريش

 .تومان 130000ص،  728، رحلى، چاپ دوم

 

 ترمد ۀسفین 

 محمد بن يغمور

 به کوشش اميد سرورى، با همکارى سيد باقر ابطحى

 .تومان 55000ص،  584، وزيرى، چاپ اول
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 در حضرت سیمرغ 

 (شاهنامه و ادب حماسى ايران ۀبيست و پنج مقاله و يادداشت دربار)

 دکتر سجاد آيدنلوتأليف 

 .تومان 49000ص،  550، وزيرى، چاپ اول

 

 آذربايجان و شاهنامه 

 پژوهش و نگارش دکتر سجاد آيدنلو

 تومان. 150000ص،  778وزيری، چاپ اول، 

 

 اللغۀ ص فىخّ المل 

 ابوالفتح حمد بن احمد بن حسين بادی

 غالمرضا دادخواه و عباس گودرزنياحقيق تصحيح و ت

 .تومان 49000ص،  332، وزيرى، چاپ اول

 

 المعنوى لطايف 

  عباس گجراتىعبداللطيف بن عبداهلل

 انتصحيح و تحقيق بهزاد بره

 .تومان 55000ص،  560، وزيرى، چاپ اول

 (1397کتاب سال دانشجويى در سال  ۀتقدير جشنوار ۀکتاب شايست)

 

 عرفانى لۀدو رسا 

 ابوعلى دقاقالدين عبّادی مروزی و قطب

 جمشيد جعفرى جزه تحقيقتصحيح و 

 .تومان 35000ص،  163، وزيرى، چاپ اول

 

 ّهای صفويه و رفاعیهف در طريقتدو رساله دربارۀ فتوت و تصو 

 تصحيح و تحقيق مهران افشاری

 تومان. 45000 ص، 178 ،چاپ اول رقعی،
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 قصۀ دلیلۀ محتاله 

 ها و نوع ادبی آن(مايه)متن مصحَّح قصۀ دله و مختار همراه با پژوهشی دربارۀ بن

 تصحيح و تحقيق مهران افشاری

 تومان. 55000ص،  240رقعی، چاپ اول، 

 

 االدب  فرائد 

 ()اشعار و حکايات اخالقى و پندآموز     

 عبدالعظيم قريب گرکانى                   

 به کوشش دکتر ناصر رحيمى، محمدرسول درياگشت                   

 .تومان 150000ص،  783، سوموزيرى، چاپ                    

 

 فی لطايف الفصول العقول هۀنز 

 ابوطاهر محمد بن محمد يحيى عوفى

 به کوشش ايرج افشار و با يارى دکتر جواد بشرى

 .ص، ناياب 248چاپ اول، وزيرى، 

 

 المختارات من الرسائل 

 (نامه و پيل و چکاو به همراه نصوص چهارصد و نه نامهمنثور فراق ۀدو رسال)

 به کوشش ايرج افشار و غالمرضا طاهر

 .تومان 120000ص،  678، دوموزيرى، چاپ 

 

  :به زبان فارسی اشراق ۀفلسفحیات النفوس  

 (در زبان فارسىهاى فلسفى بازمانده )نگارش

 نگارش اسمعيل بن محمد ريزى

 پژوهبه کوشش محمدتقى دانش

 .نايابص،  608، دوموزيرى، چاپ 
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 هاى درى افغانستانالمثلضرب 

 شهرانى اهللگردآورى دکتر عنايت

 تومان. 55000ص،  204، دوموزيرى، چاپ 

 

 مكاتیب سنايى 

 (غزنوىهفده نامه از ابوالمجد مجدود بن آدم سنايى )

 به کوشش نذير احمد

 تومان. 75000ص،  420، دوموزيرى، چاپ 

 

 ديوان حكیم شفايى 

 دکتر محمد سياسى به کوشش

 تومان. 290000 ص، 1440 دورۀ دو جلدی، چاپ اول، وزيری،

 

 الصنايع بدايع  

  محمود حسينىالدين عطاءاهللامير برهان

 به کوشش رحيم مسلمانيان قباديانى، ناصر رحيمى

 .تومان 6000ص،  337وزيرى، چاپ اول، 

 

 منظوم ۀنامغازان  

 (جا مانده از نورى اژدرىتاريخى به ۀ)چهار منظوم

 به کوشش دکتر محمود مدبرى

 .تومان 3200ص،  408چاپ اول،  شوميز، وزيرى،

 

 منظوم ۀنامغازان  

 (جا مانده از نورى اژدرىتاريخى به ۀ)چهار منظوم

 مدبرىبه کوشش دکتر محمود 

 .تومان 6500ص،  408چاپ اول،  گالينگور، وزيرى،
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 بوستان سعدى 

 (السلطنهاشعارى پراکنده از سعدى به خط قوام)

 .تومان 2500ص،  110وزيرى، چاپ اول، 

 

 تنیده ز دل ۀاين حل  

 (الشعراء بهار تا امروزسرايان از ملك)قصيده و قصيده

 فوالدوند اهللگزينش و پژوهش عزت

 .تومان 65000 ،ص 1000 دورۀ دو جلدی، ،چاپ اول وزيرى،

 

 االفاضل بحرالفضايل فى منافع  

 ()فرهنگ فارسى به فارسى

 اى بکرى بلخىمحمد بن قوام رستم بدر خزانه

 به تصحيح ميرهاشم محدث

 .تومان 40000ص،  600، اولزيرى، چاپ و

 

 تحقیقات ادبى ۀصائب و سبك هندى در گستر 

 محمدرسول درياگشتاهتمام  به

 .تومان 38000ص،  702، وزيرى، چاپ اول

 

 دولت عشق 

 (بر اساس کتاب منظوم پرتو توحيد در اسرار تخت جمشيد)

 اکبر بصيرى شيرازىعلى ۀسرود

 به کوشش احمد اقتدارى

 .ص، ناياب 433، وزيرى، چاپ اول

 

 ديوان منوچهرى دامغانى 

 به تصحيح حبيب يغمايى

 داودآل به کوشش سيدعلى

 .تومان 25000ص،  322، وزيرى، چاپ اول



15 
 

 

 قارههاى تاريخ و ادبیات فارسى در شبهنقد و بررسى کتاب 

 دکتر محمد شريف

 .تومان 15000ص،  356، وزيرى، چاپ اول

 

 خلیلى شاعر افغان و ايران  

 ()زندگينامه و نقد اشعار خليلى

 دکتر محمد سياسى

 .نايابص،  218وزيرى، چاپ اول، 

 

 هاى منیر الهورىها و نوشتهسروده 

 به کوشش دکتر سيد فريد اکرم

 .تومان 8000ص،  404وزيرى، چاپ اول، 

 

 قارهسرايى در ادب فارسى شبهقطعه 

 بيگشکيل اسلم

 .تومان 6000ص،  368وزيرى، چاپ اول، 

 

 ارمغان بدخشان  

 ()تاريخ ادبيات و فرهنگ بدخشان

  بدخشىشاه عبداهلل

 فريد بيژنه کوشش ب

 .نايابص،  283وزيرى، چاپ اول، 

 

 احوال و آثار میر غالمعلى آزاد بلگرامى 

 دکتر سيد حسن عباس

 .تومان 7000ص،  472وزيرى، چاپ اول، 
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 سرايندگان شعر پارسى در قفقاز 

 آبادىعزيز دولت

 .نايابص،  455وزيرى، چاپ اول، 

 

 سبك اصفهانى و تمثیل در شعر صائب 

 محمد سياسىدکتر 

 .ص، ناياب 541، وزيرى، چاپ اول

 

 هل و چهل سالگىچ 

 (پژوهشى در اساطير، اديان آسمانى و باورهاى عاميانه و ادبيات فارسى)

 دکتر محمد سياسى

 .ص، ناياب 215وزيرى، چاپ اول، 

 

 صائب تبريزى 

 (اى در باب احوال و آثار و سبك اشعار صائبرساله)

 دکتر يونس جعفرى

 .ص، ناياب 390، وزيرى، چاپ اول

 

 ديوان قبولى هروى 

 محمد آذرىبه کوشش يحيى خان

 .ص، ناياب 587، وزيرى، چاپ اول

 

 ديوان اشرف مازندرانى 

 به کوشش دکتر محمدحسن سيدان

 .تومان 6000ص،  448، وزيرى، چاپ اول
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 ادبیات فارسى در میان هندوان 

 خاندکتر محمد اسلم ۀ؛ ترجمتأليف دکتر سيد عبداهلل

 .تومان 5500ص 282، وزيرى، چاپ اول

 

 شاعران همعصر رودکى 

 چى گيالنىاحمد اداره

 .تومان 15000ص،  566، چاپ اول شوميز، وزيرى،

 

 شاعران همعصر رودکى 

 چى گيالنىاحمد اداره

 تومان. 5700ص،  566چاپ اول،  گالينگور، وزيرى،

 

 زبان ديرين آذربايجان 

 منوچهر مرتضوىدکتر 

 .تومان 4000ص،  199، وزيرى، چاپ دوم

 

 زبان آذربايجان و وحدت ملى ايران 

 ناصح ناطق

 .ص، ناياب 115، وزيرى، چاپ اول
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 ايران اسناد و تاريخ ۀگنجین

 

 
 تقريرات مصدق در زندان 

 به کوشش ايرج افشار

 تومان. 55000ص،  250رقعی، چاپ اول، 

 

 روزانه از محمدعلى فروغىهاى يادداشت 

 (1322االول ربيع 28 - 1321شوّال  26)

 به کوشش ايرج افشار

 .تومان 59000ص،  503وزيرى، چاپ اول، 

 

 جستارهايی دربارۀ سندشناسی دورۀ مغول 

 مۀ رامينا رضوان، آزاده فکرآزادترج

 واتابهويراستاران: سانائه تاکاگی، ريوکو 

 الحکمايیشيخزير نظر عمادالدين 

 تومان. 55000ص،  207رقعی، چاپ اول، 

 

 ايرانی در عصر اسالمی وزارت و ديوانساالرى 

 دکتر صادق سجادى

 تومان. 150000ص،  740وزيری، چاپ اول،

 

 حاکم بر قلمرو اسالم اسالمی هاىها و سلسلهدولت 

 دکتر صادق سجادى

 تومان. 150000ص،  770وزيری، چاپ اول، 
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 گذارى در ايرانهاى قانونکوشش نخستین  
 به اهتمام سيد على آل داود

 تومان 89000ص،  726، وزيرى، چاپ اولجلد اول، 

 

 گذارى در ايرانهاى قانوننخستین کوشش  
 به اهتمام سيد على آل داود

 .تومان 125000ص،  548وزيرى، چاپ اول، جلد دوم، 

 

 ع ناصرىقّمر   

 (شاه قاجارهاى ناصرالدينيادداشتها و مشقها و سياه)نقاشى

 با همکاری مهدی فراهانی به کوشش مجيد عبد امين

 تومان. 350000ص،  527ر با کاغذ گالسه، چاپ اول، وّرحلی مص

 

 شاهخاطرات ناصرالدين ۀروزنام 

 (ق.1284الثانى تا جمادى 1283االول )از ربيع

 (اول خراسان ۀبه انضمام سفرنام)

 امينعبدکوشش مجيد  به

 .تومان 65000ص،  499، وزيرى، چاپ دوم

 

 شاهخاطرات ناصرالدين ۀروزنام 

 (.ق1287تا صفر  1284)از رجب 

 (هاى قم، الر، کجور، گيالنبه انضمام سفرنامه)

 امينکوشش مجيد عبد به

 .تومان 65000ص،  625، وزيرى، چاپ اول
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 شاهخاطرات ناصرالدين ۀروزنام 

 ق.( 1288تا شوال  1287ربيع االول )از 

 (ۀ کربال و نجفبه انضمام سفرنام)

 کوشش مجيد عبدامين به

 .تومان 125000ص،  535وزيرى، چاپ اول، 

 

 شاهروزنامۀ خاطرات ناصرالدين 

 ق.(1290تا ذيحجۀ  1288)از شوّال 

 ()به انضمام سفرنامۀ اول فرنگ

 به کوشش مجيد عبدامين

 تومان. 150000ص،  725وزيری، چاپ اول، 

 

 شاهخاطرات ناصرالدين ۀروزنام 

 ق.(1309الثانى تا ربيع 1308االول )از ربيع

 (الر، شهرستانك و کالردشت ۀبه انضمام سفرنام)

 کوشش مجيد عبدامين و نسرين خليلى به

 .تومان 65000ص،  414وزيرى، چاپ اول، 

 

 شاهخاطرات ناصرالدين ۀروزنام 

 ق.(1310صفر المظفر تا  1309االول )از ربيع

 (سفرنامۀ عراق عجمبه انضمام )

 کوشش مجيد عبدامين و نسرين خليلى به

 .تومان 69000ص،  486وزيرى، چاپ اول، 

 

 شاهخاطرات ناصرالدين ۀروزنام 

 ق.(1312االولتا جمادى 1310االول )از ربيع

 کوشش مجيد عبدامين به

 .تومان 85000ص،  837وزيرى، چاپ اول، 
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 هشاخاطرات ناصرالدين ۀروزنام 
 ق. دو روز قبل از ترور شاه به دست ميرزا رضا کرمانی(1313ذيقعدۀتا  1312االول جمادی)از 

 کوشش مجيد عبدامين به

 .تومان 89000ص،  696وزيرى، چاپ اول، 

 

 شاههايى به ناصرالديننامه 

 (ق 1303 - 1300هاى اى از عرايض متضمن اوامر شاه ميان سالمجموعه)

 امينکوشش مجيد عبد به

 .تومان 59000ص،  400وزيرى، چاپ اول، 
 

  بهاءالدوله رزایمخاطرات بهمنروزنامۀ 

 نيعبدام ديو مج یانيکوشش بهمن ب به

 تومان. 150000ص،  695وزيری، چاپ اول، 

 

 نامهديلم 

 (ترجمه و تحليل چند متن کهن تاريخى و هنرى)

 مجيدىاللّه به کوشش عنايت

 .تومان 45000ص،  294وزيرى، چاپ اول، 

 

 مسائل عصر ايلخانان 

 (تاريخ ايران و جهان در عصر ايلخانان مغول)

 دکتر منوچهر مرتضوى

 .تومان 79000 ص، 696، وزيرى، چاپ دوم

 

 پنج کتابشناسى ايران  

 (کاوه(، هنينگ، موستر ۀ)زنکر، شواب، )مجل

 ايرج افشار به کوشش

 .تومان 12000ص،  560وزيرى، چاپ اول، 
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 الفردوس خانى رياض  

          شاه  ۀهاى قديم تا دورويژه فارس، کهگيلويه و خوزستان از زمان)تاريخ عمومى ايران به

 (سليمان

 محمدميرك بن مسعود حسينى منشى

 افانرّو فرشته ص به کوشش ايرج افشار

 .تومان 125000ص،  564، دوم وزيرى، چاپ

 

 هاى امیرنظام گروسىها و نامهگزارش  

 (هاى ديوانى و نظامىها و نامه)گزارش

 به کوشش ايرج افشار

 .تومان 7000ص،  590چاپ اول، ، رقعى

 

 سه سفرنامه  

 (پرتغالى و ايتاليايى ،ايیهاى اسپانيسفرنامهبا دو شرح دربارۀ )

 رابی بنيامين تطيلی، آنتونيو تنررو، ميگله ممبره

  ردکتر ويلم فلو دکتر حسن جوادى، ترجمه و تحقيق

 .تومان 55000ص،  482وزيرى، چاپ دوم، 

 

 تاريخ برمكیان 

 دکتر سيد صادق سجادىو تأليف تصحيح 

 .تومان 95000ص،  571، سومچاپ وزيری، 

 (در رشتۀ تاريخ سال بیست و پنجمین دورۀ جايزۀ کتاب ۀکتاب برگزيد)

 

  شاهامیرکبیر و ناصرالدين 

 سيد علی آل داود به کوشش

 تومان. 120000 ،ص 630چاپ اول،  ،وزيری
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 میراث آسیاى مرکزى 

 ريچارد فراى

 اُوانس اُوانسيان ۀترجم

 .نايابص،  334، وزيرى، چاپ اول

 

 نامهگلبدن 

 (گلبدن بانو )دختر بابر و خواهر همايون از دربار پادشاهان مغولى هند

 به کوشش ايرج افشار

 .تومان 3500ص،  178، وزيرى، چاپ اول

 

 مارکوپولو در ايران 

 آلفونس گابريل

 کيکاووس جهاندارى ۀترجم

 .ص، ناياب 334، وزيرى، چاپ اول

 

 سِمط العلى للحضرۀ العلیا  

 ()تاريخ قراختائيان کرمان

 ناصرالدين منشى کرمانى

 تصحيح و پژوهش مريم ميرشمسى

 .تومان 59000ص،  686، وزيرى، چاپ دوم

 

 الحسن تاريخنامه: شمس  

 تاج السلمانى

 به کوشش اکبر صبورى

 .تومان 38000ص،  650، وزيرى، چاپ اول
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 سديدالسلطنه ۀسفرنام 

 احمد اقتدارى به کوشش

 .ص، ناياب 862، وزيرى، چاپ دوم

 

 سفرنامه و تاريخ اصفهان 

 رخينوّالمخان ملكعبدالحسين

 .تومان 15000ص،  267، وزيرى، چاپ اول

 

 شاهخراسان همراه با ناصرالدين مۀسفرنا 

 غالمحسين غفارى کاشانى

 به کوشش بهرام غفارى، کريم اصفهانيان

 .ص، ناياب 324، وزيرى، چاپ اول

 

 اسناد تاريخى خاندان غفارى 

 (قاجار ۀشاه تا پايان سلسلالدوله از پادشاهى ناصرالدينخان امينمانده از فرخجااسناد به)

 به کوشش کريم اصفهانيان و بهرام غفارى

 .تومان 10000 ص، 690 ،جلد اول، وزيرى، چاپ اول

 

 اسناد تاريخى خاندان غفارى 

 (قاجار ۀشاه تا پايان سلسلالدوله از پادشاهى ناصرالدينخان امينمانده از فرخجااسناد به)

 به کوشش ايرج افشار

 .تومان 6000ص،  246، جلد دوم، وزيرى، چاپ اول

 

 اسناد تاريخى خاندان غفارى 

 (قاجار ۀشاه تا پايان سلسلالدوله از پادشاهى ناصرالدينخان امينمانده از فرخجااسناد به)

 اهلل روشنىبه کوشش ايرج افشار و قدرت

 .تومان 15000ص،  626، جلد سوم، وزيرى، چاپ اول
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 اسناد تاريخى خاندان غفارى 

 (قاجار ۀشاه تا پايان سلسلالدوله از پادشاهى ناصرالدينخان امينمانده از فرخجابهاسناد )

 افانرّبه کوشش فرشته ص

 .تومان 30000ص،  494 ،اول جلد چهارم، وزيرى، چاپ

 

 اسناد تاريخى خاندان غفارى 

 (قاجار ۀسلسلشاه تا پايان الدوله از پادشاهى ناصرالدينخان امينمانده از فرخجابهاسناد )

 به کوشش کريم اصفهانيان و بهرام غفارى

 .تومان 48000ص،  730، جلد پنجم، وزيرى، چاپ اول

 

  دفتر تاريخ 

 ()مجموعه اسناد و منابع تاريخى

 به کوشش ايرج افشار

 .ص، ناياب 656، جلد اول، وزيرى، چاپ اول

 

 دفتر تاريخ 

 (مجموعه اسناد و منابع تاريخى)

 افشاربه کوشش ايرج 

 .تومان 10000ص،  846، جلد دوم، وزيرى، چاپ اول

 

 دفتر تاريخ 

 (مجموعه اسناد و منابع تاريخى)

 به کوشش ايرج افشار

 .تومان 11000ص،  591، جلد سوم، وزيرى، چاپ اول
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 دفتر تاريخ 

 (مجموعه اسناد و منابع تاريخى)

 به کوشش ايرج افشار

 .تومان 15000ص،  648، جلد چهارم، وزيرى، چاپ اول

 

 دفتر تاريخ 

 (مجموعه اسناد و منابع تاريخى)

 به کوشش ايرج افشار و کاوه بيات

 .تومان 20000ص،  494، جلد پنجم، وزيرى، چاپ اول

 

 بريتانیا ۀوزارت امور خارج ۀاسناد محرمان 

 ايران و انگليس 1919در مورد قرارداد 

 االسالمىدکتر جواد شيخ ۀترجم

 .تومان 4500ص،  344، وزيرى، چاپ اولجلد اول، 

 

 بريتانیا ۀوزارت امور خارج ۀاسناد محرمان 

 ايران و انگليس 1919در مورد قرارداد 

 االسالمىدکتر جواد شيخ ۀترجم

 .تومان 4500ص،  440، جلد دوم، وزيرى، چاپ اول

 

 بريتانیا ۀوزارت امور خارج ۀاسناد محرمان 

 انگليس ايران و 1919در مورد قرارداد 

 االسالمىدکتر جواد شيخ ۀترجم

 .تومان 4500ص،  274، جلد سوم، وزيرى، چاپ اول
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 تاريخ گزيده 

 مستوفى قزوينىهلل حمدا

 د روشنمّبه تصحيح مح

 .ص، ناياب 1120، چاپ اول، دورۀ دو جلدی وزيرى،

 

 ذيل تاريخ گزيده 

 الدين بن حمداللّه مستوفى قزوينىزين

 ايرج افشاربه کوشش 

 .تومان 35000ص،  224، وزيرى، چاپ دوم

 

 اسالمى ۀهاى ايران در دوردارالضرب  

 (اسالمى ۀ)تاريخ مسکوکات در دور

 عقيلى عبداهلل

 .تومان 7500ص،  520وزيرى، چاپ اول، 

 

 لشكرکشى اسكندر به ايران 

 آريانوس فالويوس

 زادههمايون صنعتى ۀترجم

 .نايابص،  400يرى، چاپ اول، وز

 

 هاى کرماننبشتهها و سنگکتیبه 

 پناهمحمدحسين اسالم

 .ص، ناياب 400، وزيرى، چاپ اول

 

 سلجوقیان ۀآذربايجان در دور 

 امير سميعيان

 .تومان 15000ص،  355، وزيرى، چاپ اول
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 اسماعیل صفوى ثانى و شاه تاريخ فرهنگى يزد در روزگار شاه عباس 

 محمدرضا ابوئى مهريزى

 .تومان 15000ص،  435، وزيرى، چاپ اول

 

 احوال و اخبار برمكیان 

 به تصحيح ميرهاشم محدث

 .تومان 7000ص،  265، وزيرى، چاپ اول

 

 تاريخ ماوراءالنهر در قرون جديد 

 فرانسيس هنرى اسکرين ۀنوشت

 زادهبه کوشش دکتر احمد شعبانى و دکتر صمد اسماعيل

 .ص، ناياب 269، وزيرى، چاپ اول

 

 ديلمیان و امیران فوالدوند 

 اهلل فوالدوندعزت

 .تومان 5000ص،  230، وزيرى، چاپ اول

 

 قيۀالسلجو يۀالحكا فى ۀضالعرا  

 (سلطان محمود غزنوى ۀتاريخ آل سلجوق در دور)

 الحسينى محمد بن محمد بن محمد بن نظام

 به کوشش مريم ميرشمسى

 .نايابص،  340، وزيرى، چاپ اول

 

 بلوچستان  

 (قمرى 1317تا  1307هاى )تاريخ بلوچستان در سال

 عبدالرضا ساالر بهزادى

 .نايابص،  442، وزيرى، چاپ دوم
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 نگارىاقبال و تاريخ  

 ()بررسى ميدان علمى عباس اقبال

 حسن شايگان

 .تومان 6000ص،  298، وزيرى، چاپ اول

 

 هاى میانهسدههاى چینى و مغولى ايران و ماوراءالنهر در نوشته 

 )جستارهای تاريخی و جغرافيايی(

 برتشنايدراميلی و. 

 زادهدکتر هاشم رجب ه و تحقيقترجم

 .تومان 7500ص،  570، وزيرى، چاپ اول

 

 هرات ۀنامتاريخ ۀپیراست 

 د سيفى هروىمّسيف بن مح

 به کوشش محمدآصف فکرت

 .تومان 4000ص،  200، وزيرى، چاپ اول

 

 سمرقندی تاريخ راقم 

 (ق1054تا  736رود و خوارزم از سال زمين خصوصاً خراسان بزرگ و ورا)وقايع ايران

 مير سيد شريف راقم سمرقندى

 به کوشش دکتر منوچهر ستوده

 .نايابص،  240، وزيرى، چاپ اول

 

 نامهمقامقائم 

 (مقام فراهانىهاى محققان درباره قائمها و سخنرانىاى از نوشتهگزيده)

 کوشش محمدرسول درياگشت به

 .نايابص،  327، وزيرى، چاپ اول
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 گنج شايگان  

 (قاجار ۀ)تاريخ اقتصادى ايران در دور

 زادهسيد محمدعلى جمال

 .تومان 5000ص،  220، وزيرى، چاپ اول

 

 االديان بیان  

 ()شرح تاريخى اديان و مذاهب جاهلى و اسالمى

 فقيه بلخىتأليف ابوالمعالى محمد بن نعمت علوى 

 پژوهبه تصحيح محمدتقى دانش

 .ص، ناياب 220، وزيرى، چاپ اول

 

 منافع حَیَوان 

 (ى اجزا و اعضاى حيواناتبّشرح خواص و منابع ط)

 عبدالهادى مراغى

 به کوشش محمد روشن

 .ص، ناياب 464وزيرى، چاپ اول، 

 

 التواريخ نظام  

 (ق674در سال ادشاهى آباقاخان مغول )تاريخ مختصر از زمان پ

 قاضى ناصرالدين بيضاوى

 به کوشش ميرهاشم محدث

 .ص، ناياب 168وزيرى، چاپ اول، 

 

 الصفويه ضۀرو  

 (صفويه ۀ)تاريخ دور

 تأليف ميرزابيگ جنابدى

 به کوشش غالمرضا طباطبائى مجد

 .ص، ناياب 990، وزيرى، چاپ اول
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 التواريخ  ۀزبد 

 (حسين و شاه طهماسب)تاريخ دوران صفويه در عصر شاه سلطان 

 تأليف محمدحسن مستوفى

 به کوشش بهروز گودرزى

 .تومان 55000ص،  276، دوموزيرى، چاپ 

 

 نگاران ايرانتاريخ  

 (نگاران همدان)احوال و آثار تاريخ

 پرويز اذکائىدکتر 

 .تومان 7000ص،  462، وزيرى، چاپ اول

 

 فرمانروايان گمنام 

 پرويز اذکائىدکتر 

 .تومان 3300ص،  328وزيرى، چاپ اول، 

 

 دستور شهرياران  

 در دوران سلطان حسين 1110تا  1105هاى صفويه از سال ۀ)متن تاريخى مربوط به دور

 (صفوى

 العابدين نصيرىمحمدابراهيم بن زين

 به کوشش محمدنادر نصيرى مقدم

 .تومان 4500ص،  380، وزيرى، چاپ اول

 

 گیالنىاحمدخان هاى خاننامه  

 (احمدخان گيالنى کار کيائى داماد شاه طهماسب صفوىهاى خاننامه)

 کوشش فريدون نوزاد به

 .تومان 5000ص،  336، وزيرى، چاپ اول
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 معاهدات و قراردادهاى تاريخى  

 (قاجاريه ۀاسناد و قراردادهاى تاريخى در دور)

 به کوشش غالمرضا طباطبائى مجد

 تومان. 15000 ص، 522، چاپ اول شوميز، وزيرى،

 

 خلد برين 

 ()ايران در روزگار صفويان

 محمديوسف واله اصفهانى

 به کوشش ميرهاشم محدث

 .تومان 9000ص،  904، چاپ اول شوميز، وزيرى،

 

 تاريخ روابط ايران و روس 

 زادهمحمدعلى جمالسيد 

 .تومان 5500ص،  254، وزيرى، چاپ اول

 

 تاريخ و زبان در افغانستان 

 نجيب مايل هروى

 .ص، ناياب 200، وزيرى، چاپ اول

 

 صفوی ايران در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب 

 اميرمحمود بن خواندمير هروى

 به کوشش غالمرضا طباطبائى مجد

 .نايابص،  416، وزيرى، چاپ دوم
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 الوقايع عین  

 (. ق هـ 1324تا  1207هاى )تاريخ افغانستان در سال

 محمديوسف رياضى هروىنوشته 

 کوشش محمدآصف فکرت هروى به

 .تومان 1200ص،  294، وزيرى، چاپ اول

 

 هاى نژادى و تاريخى اوکرد و پیوستگى 

 ياسمىغالمرضا رشيد

 .ص، ناياب 302، وزيرى، چاپ اول

 

 تاريخ روابط بازرگانى روس و ايران 

 (1914تا  1828هاى )در سال

 مارتين. ل. لنتر

 احمد توکلى ۀترجم

 .تومان 2500ص،  168، وزيرى، چاپ اول

 

 ايران از نگاه گوبینو 

 ناصح ناطق

 تومان. 55000 ص، 188،  دوم ، چاپرقعی

 

 گزارش سفارت کابل  

 (سيد ابوالحسن قندهارى به ايران ۀ)سفرنام

 به کوشش محمدآصف فکرت

 .تومان 500ص،  128، وزيرى، چاپ اول
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 تاريخى ايرانجغرافیاى گنجینۀ 

 

 

 هيو سمر هيقند 
 سمرقند( یايمزارات و جغراف خي)دو رساله در تار

 افشار رجيکوشش ا به

 تومان. 75000ص،  286چاپ اول،  ،یرقع

 

 مختصر مفید  

 ()جغرافياى تاريخى ايران در عصر صفوى

 به کوشش ايرج افشار

 .تومان 43000 ص، 466، وزيرى، چاپ دوم

 

 ممالك و مسالك 

 ابراهيم اصطخرى ابواسحق

 تسترى هللمحمد بن اسعد بن عبدا ۀترجم

 به کوشش ايرج افشار

 .تومان 59000ص،  579، وزيرى، چاپ دوم

 

 البرزکوه  

 دکتر منوچهر ستوده نگارش و گردآوری

 تومان. 45000ص،  331، دوموزيرى، چاپ 

 از گنجينۀ بخششی دکتر منوچهر ستوده()
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  خوارزمآثار تاريخى ورارود و  

 سمرقند و بخاراجلد اول: 

 و ... کش، ترمذ و بدخشانجلد دوم: 

 و ... تاريخ فراغنه و خجندجلد سوم: 

 تأليف دکتر منوچهر ستوده

 .تومان 310000ص،  1602 دورۀ سه جلدی، ،دوموزيرى، چاپ 

 )از گنجينۀ بخششی دکتر منوچهر ستوده(

 

 حافظ ابرو یایجغراف 

 )بخش خراسان(

 عبداللّه حافظ ابرو نيالدّشهاب

 داودآل یعل ديّس حيو تصح مقدمه

 تومان. 220000ص،  1037 ،یجلد دو ۀدور چاپ اول، ،یريوز

 

 جغرافیاى استرابو 

 (هاى زير فرمان هخامنشيان)سرزمين

 زادههمايون صنعتى ۀترجم

 .نايابص،  528، وزيرى، چاپ دوم

 

 جغرافیاى تاريخى ايران 

 کلمنت ادموند باسورث و مقدمۀ با ويراستاری، لدتأليف ويلهم بارتُ

 زادههمايون صنعتى ۀترجم

 تومان. 95000ص،  404، دوموزيرى، چاپ 

 

 دژ الموتمیمون 

 دژ()بررسى تاريخى و جغرافيايى ميمون

 اهلل مجيدىعنايت

 ن.اتوم 85000ص،  367وزيرى، چاپ دوم، 
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 جغرافیاى ادارى ايران باستان  

 (هخامنشيان)شاهنشاهى 

 بىآرنولد توين

 زادههمايون صنعتى ۀترجم

 ناياب.ص،  512، وزيرى، چاپ دوم

 

 خلیج فارس  

 ()تاريخ و جغرافياى تاريخى خليج فارس

 غالمعلى بايندر

 .نايابص،  160، وزيرى، چاپ دوم

 

 وهرود و ارنگ  

 ()جستارهايى در جغرافياى اساطيرى و تاريخى ايران شرقى

 مارکوارتپژوهش ژوزف 

 زادهترجمۀ داود منشی

 تومان. 65000ص،  214، دوموزيرى، چاپ 

 

 شناسی گیالنباستان 

 )از آستارا تا هوسم(

 ولی جهانی

 .تومان150000ص،  966، اولوزيرى، چاپ 

 

 جغرافیاى تاريخى بلخ 

 محمدامين زوارى

 .نايابص،  415، وزيرى، چاپ اول
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 جغرافیاى تاريخى مرو 

 دى و محمدرضا آشتيانىيّدى با همکارى نادره سيّپژوهش مهدى س

 تومان. 85000ص،  300، دوم وزيرى، چاپ

 

 جغرافیاى تاريخى خوارزم 

 دىيّمهدى س

 .تومان 5000ص،  265، وزيرى، چاپ اول

 

 الوندکوه  

 ()بررسى جغرافياى تاريخى و فرهنگ مردمى الوندکوه

 پورعلى جهان

 .تومان 30000ص،  422، وزيرى، چاپ اول

 

 آذربايجان و ارّان  

 ()آلبانياى قفقاز

 رضا اهللعنايتدکتر 

 .تومان 45000ص،  200، وزيرى، چاپ دوم
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 کلیات و مقاالت ۀگنجین

 
 

  نامۀ بختیار 

 های دکتر مظفّر بختيار(ها و يادداشت)مقاالت، ترجمه

 به کوشش دکتر حميد رضايی

 تومان 180000ص،  892وزيری، چاپ اول، 

 
 شناسی اقوام و ايالت ايرانمردم 

  دکتر علی بلوکباشی

 تومان. 125000ص،  590وزيری، چاپ اول، 
 

 شناسی جامعۀ تهران قديممردم 

 های خانوادگی(و گفتارهايی دربارۀ خانه و خانواده و سنت)

 دکتر علی بلوکباشی

 .تومان. 125000ص،  530وزيری، چاپ اول، 

 

 دفترى براى ايران  

 (به والديمير مينورسکىفارسی  هاى )نامه

 کوشش دکتر گودرز رشتيانى به

 تومان. 125000ص،  791وزيری، چاپ اول، 

 

 دوازده متن باستانى 

 دکتر بيژن غيبى

 .تومان 85000ص،  400، رحلى، چاپ دوم

 (1397 کتاب سال ششمین دورۀ جايزۀو)کتاب شايستۀ تقدير سی
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 کارانهنادر  

 (1389تا  1304)سوگنامۀ ناموران فرهنگی و ادبی از 

 ايرج افشار

 ، به کوشش محمود نيکويهزير نظر بهرام، کوشيار و آرش افشار

 .تومان 260000ص،  1850، ، دورۀ دو جلدیاولوزيرى، چاپ 

 

 زبان فارسى در آذربايجان  

  (شناسانهاى دانشمندان و زبانپنجاه گفتار از نوشته)

 ايرج افشاربه کوشش 

 .تومان 130000ص،  1020، ، دورۀ دو جلدیوزيرى، چاپ دوم

 

 هاها و رسالهمقاله  

 (ادبيات فارسى و تاريخ ايران ۀ)مقاالتى در زمين

 غالمرضا رشيدياسمى

 ايرج افشار به کوشش

 تومان. 120000ص،  628، دوموزيرى، چاپ 

 

 انگزبان مردم آذرباي يی دربارۀجستارها 

 يحيى ذکاء

 .تومان 45000ص،  230، وزيرى، چاپ دوم

 

 سخنينرّز  

 (فرهنگ ايران، زبان پارسى و ادبيات تطبيقى ۀ)جستارهايى دربار

 ينرّدکتر باقر قربانى ز

 تومان 40000ص،  258، چاپ دوموزيرى، 
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 در کوى آرشان  

 (سرايى در ايران باخترىحماسه ۀ)بيست گفتار دربار

 دکتر آرش اکبرى مفاخر

 .تومان 55000ص،  601، وزيرى، چاپ اول

 

 مقاالت سعید نفیسى  

 (زبان و ادب فارسى ۀ)در زمين

 به کوشش محمدرسول درياگشت

 .تومان 59000ص،  440، دومجلد اول، وزيرى، چاپ 

 

 مقاالت سعید نفیسى  

 ()بزرگان ادب، کتابشناسى

 به کوشش کريم اصفهانيان و محمدرسول درياگشت

 .تومان 135000ص، 1060، دومجلد دوم، وزيرى، چاپ 

 

 مقاالت سعید نفیسى  

 (ف، فرهنگ و ادب ايرانوّتاريخ تص ۀ)دربار

 به کوشش مسعود عرفانيان

 .تومان 120000ص،  898، دومجلد سوم، وزيرى، چاپ 

 

 د قزوينیمّبه ياد مح 

 به کوشش ايرج افشار

 تومان. 39000ص،  402، دوموزيرى، چاپ 

 

 مسائل پاريسیه  

 (د قزوينىمّهاى عالمه مح)يادداشت

 محمد هنربه کوشش ايرج افشار و على

 .نايابص،  400، جلد اول، وزيرى، چاپ اول
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 مسائل پاريسیه  

 (هاى عالمه محمد قزوينى)يادداشت

 محمد هنربه کوشش ايرج افشار و على

 .تومان 8000ص،  207، جلد دوم، وزيرى، چاپ اول

 

  پاريسیهمسائل  

 (هاى عالمه محمد قزوينى)يادداشت

 محمد هنربه کوشش ايرج افشار و على

 .تومان 8000ص،  230، جلد سوم، وزيرى، چاپ اول

 

 مسائل پاريسیه  

 (هاى عالمه محمد قزوينى)يادداشت

 محمد هنر، با همکارى دکتر ميالد عظيمىبه کوشش ايرج افشار و على

 .تومان 15000، ص 352، جلد چهارم، وزيرى، چاپ اول

 

 ماتیكان فرهنگى  

 ()سى گفتار در فرهنگ و ادب

 پرويز اذکايىدکتر 

 .تومان 59000ص،  616، وزيرى، چاپ اول

 

 ماتیكان علمى  

 (تاريخ علم ۀ)سى گفتار دربار

 پرويز اذکايىدکتر 

 .نايابص،  414زيرى، چاپ اول ، و
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 ماتیكان فلسفى  

 (حکمت و عرفان ۀ)بيست گفتار دربار

 پرويز اذکايىدکتر 

 ناياب.ص،  441، وزيرى، چاپ اول

 

 ماتیكان تاريخى  

 (مسائل تاريخى ۀ)پنجاه گفتار دربار

 پرويز اذکايىدکتر 

 تومان 98000ص،  1055، وزيرى، چاپ اول

 

 ماتیكان کتابگزارى 

 ()چهل گفتار در بررسى و نقد کتاب

 پرويز اذکايىدکتر 

 .تومان 49000ص،  526، يرى، چاپ اولوز

 

 آينده لۀفهرست مج  

 (آينده و نويسندگان آن ۀ)فهرست عناوين مجل

 رادگردآورى محمد گلبن و محمد افسرى

 .تومان 18000ص،  720، وزيرى، چاپ اول

 

 مقاالت عارف  

 (شناسىادبيات فارسى و نسخه ۀ)در زمين

 دکتر عارف نوشاهى

 .تومان 5000ص،  490، جلد اول، وزيرى، چاپ اول
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 مقاالت عارف  

اعالم تاريخى، موسيقى، عرفان،  ۀدر زمين هفت رسالۀ کوتاه و برگزيدۀ متون فارسیوبيست)

 (جغرافيا و ادبيات

 دکتر عارف نوشاهى

 .تومان 12000ص،  775، جلد دوم، وزيرى، چاپ اول

 

 هفتاد گفتار از ايرج افشار  

 (افشار)مجموعه مقاالت تاريخى و ادبى ايرج 

 به اهتمام دکتر ميالد عظيمى

 ناياب.ص،  990، وزيرى، چاپ اول

 

 مجموعه مقاالت هادى حسن  

 (تاريخ و فرهنگ ايران و زبان فارسى ۀمقاالتى دربار)

 .تومان 5500ص،  266، وزيرى، چاپ اول

 

 پنج جستاروبیست  

 (پژوههاى تاريخى از محمدتقى دانش)پژوهش

 پيشنماززاده اهللبه کوشش قدرت

 .نايابص،  630، وزيرى، چاپ اول

 

 هاى سندبادنامهيادداشت  

 محمد هنرعلى

 .تومان 7000ص،  350، وزيرى، چاپ اول

 

 زمینفرهنگ ايران 

 به کوشش ايرج افشار

 .تومان 12000ص،  694، ام، وزيرى، چاپ اولجلد سى
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 دکتر محمود افشار ۀناموار  

 (چهار مقالهوسى ۀگيرندر)درب

 به کوشش ايرج افشار و کريم اصفهانيان

 .ص، ناياب 664، جلد اول، وزيرى، چاپ اول

 

 دکتر محمود افشار ۀناموار  

 (سى مقاله ۀگيرندر)درب

 به کوشش ايرج افشار و کريم اصفهانيان

 .ص، ناياب 681، جلد دوم، وزيرى، چاپ اول

 

 دکتر محمود افشار ۀناموار  

 (مقالهچهار وبيست ۀگيرندر)درب

 به کوشش ايرج افشار و کريم اصفهانيان

 .تومان 7500ص،  550، اول جلد سوم، وزيرى، چاپ

 

 دکتر محمود افشار ۀناموار  

 (چهار مقالهوچهل ۀگيرندر)درب

 به کوشش ايرج افشار و کريم اصفهانيان

 .تومان 7500، ص 695، جلد چهارم، وزيرى، چاپ اول

 

 دکتر محمود افشار ۀناموار  

 (شش مقالهوسى ۀ)دربرگيرند

 به کوشش ايرج افشار و کريم اصفهانيان

 .تومان 8000ص،  590، جلد پنجم، وزيرى، چاپ اول

 

 

 

 



45 
 

 

 دکتر محمود افشار ۀناموار  

 (سى مقاله ۀ)دربرگيرند

 به کوشش ايرج افشار و کريم اصفهانيان

 .تومان 9500ص،  725، اپ اولجلد ششم، وزيرى، چ

 

 دکتر محمود افشار ۀناموار  

 (پنج مقالهوسى ۀ)دربرگيرند

 به کوشش ايرج افشار و کريم اصفهانيان

 .تومان 8000ص،  684، جلد هفتم، وزيرى، چاپ اول

 

 دکتر محمود افشار ۀناموار  

 (پنج مقالهوبيست ۀگيرندر)درب

 به کوشش ايرج افشار و کريم اصفهانيان

 .تومان 8000ص،  543، جلد هشتم، وزيرى، چاپ اول

 

 پژوهشهاى ايرانشناسى  

 (يك مقالهوچهل ۀگيرندر)درب

 به کوشش ايرج افشار و کريم اصفهانيان

 .تومان 10000ص،  790، لجلد نهم، وزيرى، چاپ او

 

 پژوهشهاى ايرانشناسى  

 (هشت مقالهوپنجاه ۀگيرندر)درب

 به کوشش ايرج افشار و محمدرسول درياگشت

 .تومان 10000ص،  598، اولجلد دهم، وزيرى، چاپ 
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 پژوهشهاى ايرانشناسى  

 (الوقايع مخزنچهل مقاله و جلد دوم  ۀ)دربرگيرند

 به کوشش ايرج افشار و کريم اصفهانيان

 .تومان 11000ص، 722، جلد يازدهم، وزيرى، چاپ اول

 

 پژوهشهاى ايرانشناسى  

 (چهار مقالهوسى ۀ)دربرگيرند

 کريم اصفهانيانبه کوشش ايرج افشار و 

 .ص، ناياب 722، جلد دوازدهم، وزيرى، چاپ اول

 

 پژوهشهاى ايرانشناسى 

 (چهار مقالهوسى ۀ)دربرگيرند

 به کوشش ايرج افشار و کريم اصفهانيان

 .تومان 13000ص،  682، جلد سيزدهم، وزيرى، چاپ اول

 

 ى ايرانشناسىشهاپژوه  

 (هفت مقالهوسى ۀ)دربرگيرند

 افشار و کريم اصفهانيانبه کوشش ايرج 

 .نايابص،  766، جلد چهاردهم، وزيرى، چاپ اول

 

 پژوهشهاى ايرانشناسى  

 (يك مقالهوچهل ۀ)دربرگيرند

 به کوشش ايرج افشار و کريم اصفهانيان

 .تومان 15000ص،  542، جلد پانزدهم، وزيرى، چاپ اول

 

 

 

 



47 
 

 

 ايرانشناسى هایپژوهش  

 (پنج مقالهوسى ۀ)دربرگيرند

 به کوشش ايرج افشار و کريم اصفهانيان و محمدرسول درياگشت

 .تومان 16000، ص 591 ،جلد شانزدهم، وزيرى، چاپ اول

 

 پژوهشهاى ايرانشناسى  

 (هشت مقالهوسى ۀ)دربرگيرند

 به کوشش ايرج افشار و محمدرسول درياگشت

 .تومان 17000ص،  700، جلد هفدهم، وزيرى، چاپ اول

 

  ايرانشناسىپژوهشهاى  

 (چهل مقاله ۀ)دربرگيرند

 به کوشش ايرج افشار و کريم اصفهانيان

 .تومان 18000، ص 716 ،جلد هجدهم، وزيرى، چاپ اول

 

 پژوهشهاى ايرانشناسى  

 (هشت مقالهوبيست ۀ)دربرگيرند

 به کوشش ايرج افشار و کريم اصفهانيان

 .تومان 19000، ص 606 ،چاپ اول جلد نوزدهم، وزيرى،

 

 پژوهشهاى ايرانشناسى  

 (دو مقالههفتادو ۀ)دربرگيرند

 دکتر محمدامين رياحى ۀيادنام

 به کوشش نادر مطلبى کاشانى

 .ص، ناياب966، جلد بيستم، وزيرى، چاپ اول
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 پژوهشهاى ايرانشناسى  

 (يك مقالهوبيست ۀ)دربرگيرند

 به کوشش ايرج افشار و کريم اصفهانيان

 .تومان 22000ص،  634، وزيرى، چاپ اولجلد بيست و يکم، 

 

 پژوهشهاى ايرانشناسى  

 (شش مقالهوسى ۀ)دربرگيرند

 به کوشش ايرج افشار و کريم اصفهانيان

 .تومان 22000ص،  660، جلد بيست و دوم، وزيرى، چاپ اول

 

 قند پارسى 

 ()هجده گفتار ادبى و تاريخى

  احمد نذيردکتر 

 .تومان 95000 ص، 400،  دوم جلد اول، وزيرى، چاپ

 

 قند پارسى  

 (شناسىادبيات فارسى و نسخه ۀهايى در زمينها و رساله)مقاله

 نذير احمددکتر 

 .تومان 6500ص،  455، جلد دوم، وزيرى، چاپ دوم

 

 قند مكرر پارسى  

 (زبان پارسى ۀ)هجده گفتار ادبى و تاريخى دربار

 نذير احمد دکتر

 .ص، ناياب 484، وزيرى، چاپ اول
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 اى زبان پارسى  

 (زبان پارسى ۀ)گفتارهايى دربار

 به کوشش دکتر ميالد عظيمى

 .نايابص،  1736، ، دورۀ سه جلدیدوم وزيرى، چاپ

 

 جستارهاى ژاپنى در قلمرو ايرانشناسى 

 (ايران ۀجستارها و پژوهشهاى دانشمندان ژاپنى دربار)

 زادهدکتر هاشم رجب به کوشش

 .تومان 15000 ص، 854، وزيرى، چاپ اول

 

 ادبیات فارسى ۀگفتارهاى پژوهشى در زمین 

 دکتر اميرحسن عابدى

 دکتر سيدحسن عباس به کوشش

 .تومان 5500ص،  344، وزيرى، چاپ اول

 

 ارمغان ادبى  

 ()پژوهشهاى ادبى در ادبيات فارسى هند

 دکتر يونس جعفرى

 .نايابص،  455، وزيرى، چاپ اول

 

  اجتماعىگفتارهاى ادبى و 

 دکتر غالمعلى رعدى آذرخشى

 .تومان 6500ص،  532، وزيرى، چاپ اول
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 هاى در دست چاپکتاب
 

 

 لطائف فی االصول 

 )سدۀ هفتم(

 ی )شمس دبيران(الفرغان یعل بن محمد بن محمد

 

 هاى ايرانشناسىپاره 

 ايرج افشار

 آرش افشار و کوشش بهرام، کوشيار به

 و علی دهباشیبا همکاری سعيد ليان 

 

 ها: گلگشت در وطنسفرنامه 

 ايرج افشار

 آرش افشار و کوشش بهرام، کوشيار به

 دکتر ميالد عظيمیبا همکارى 

 

 مجموعه مقاالت ايرج افشار 

 رآرش افشا و کوشش بهرام، کوشيار به

 

 مجموعه در عروض و قافیه از سدۀ ششم 

 من الموجز(، الوافی فی القوافی، المنتخب االبداع فی العروض)

 پژمان فيروزبخشدکتر وفايی، محمد افشيندکتر کوشش به

 

 شاهنامه و فردوسى 

 دکتر محمود اميدساالر
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 بیست مقاله در تاريخ زبان فارسى 

 یاشرف صادقدکتر على

 

 هاى فارسىفرهنگ 

 اشرف صادقىدکتر على

 

 الدولهکلیات نظم و نثر وثوق 

 فيروزيانرش و پيرايش دکتر مهدى گزا

 

 مفتوح القلوب 

 شيخ محمد هروى

 پژمان فيروزبخشدکتر  وفايی،تصحيح و تحقيق: دکتر محمد افشين

 

 هجرى 700شاهنامه در منابع کهن فارسى تا پايان سال  ۀابیات پراکند 

 دکتر على غالمى

 

 القصص احسن  

 (قرن ششم هجرى، )روايتى کهن از داستان يوسف

 على نويدى مالطى دکتر تصحيح و تحقيق

 

 کبرى و موهبت عظمى ۀعطی 

 خان آرزوالدين علیسراج

 پورمهدى رحيم دکتر تصحيح و توضيح

 

 ارشاد و مواعظ مجالس قالنسى نسفى() 

 ىيدکتر حميد رضا و تحقيق تصحيح
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 األبرارالربیع فى ترجمۀ ربیعنسیم 

 ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشرى

 محمد بن احمد بن محمد صوفى سمرقندى ۀترجم

 على نويدى مالطى دکتر تصحيح و تحقيق

 

 جلد ششم( اسناد تاريخى خاندان غفارى(  

 افانرّکوشش نرگس پدرام و فرشته ص به

 

 ديوان منوچهری دامغانی 

 تصحيح و تحقيق دکتر راضيه آباديان

 

 های محمدعلی فروغینامه 

 و دکتر مهدی فيروزيان وفايیمحمد افشين دکتر کوششبه

 

 سدۀ ششم( نامهمونس( 

 ابوبکر بن خسرو االستاد 

 تصحيح و تحقيق دکتر نسرين عسکری

 

 جلد سوم( مقاالت عارف( 

 عارف نوشاهیدکتر 

 

  مجموعه مقاالت استاد جالل متینی 

 به کوشش دکتر محمود نديمی هرندی، دکتر تهمينه عطائی کچوئی

 

 محمد دريستی مرشدیالدين شروط فارسی، قاضی شمس 

 الحکمايیعمادالدين شيخ و تحقيق تصحيح
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 غوث االنام ۀشفاء االسقام فی سیر 

 الحکمايیعمادالدين شيخ و تحقيق تصحيح

 

 )مجموعه رسائل سید احمد خواجه )کاسانی 

 تصحيح و تحقيق دکتر عبداهلل رادمرد و دکتر محمد تقوی

 

 المصابیح ۀمشكا 

 پرستحقتصحيح و تحقيق دکتر امين 

 

 گلشاد و شیرزاد 

 تصحيح و تحقيق محمد جعفری قنواتی

 

 تنی اسفنديارراز رويین 

 تأليف دکتر سجاد آيدنلو

 

 تاريخ تحقیقات ادبی در ايران 

  تأليف دکتر شهرام آزاديان

 

 پزشكی در اقلیم فرهنگ عامهشناسی مردم 

 دکتر علی بلوکباشی    

 

 مذهب و مناسك آيینیشناسی مردم 

 دکتر علی بلوکباشی     

 

 های خاموشاننامه 

 وفايی و دکتر مهدی فيروزيان به کوشش دکتر محمد افشين

 جلد دوم
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 قراختايیان  

 )از آغاز تا فرجام(

 زادهدکتر جمشيد روستا و سحر پورمهدی

 

 کلیات اشعار اشرف مازندرانی 

 تصحيح و تحقيق هومن يوسفدهی

 

 ديوان اشعار طالب جاجرمی 

 زادهو تحقيق دکتر محمدهادی خالقتصحيح 

 

 اسناد اردبیل 

 الحکمايیتصحيح و تحقيق عمادالدين شيخ

 

 اشعار شاعران قاجاری در نشريات آن عصر 

 به کوشش دکتر رقيه فراهانی

 

 مفتاح الفضال 
 تهيبوشسکا نايدکتر دا قيو تحق حيتصح

 

 فرامرزنامۀ کوچك 

 الديّن مرزبان فارسیرفيع

 یو دکتر رضا غفور یبيدکتر ابوالفضل خط قيو تحق حيتصح

 

 

 

 

 
 

 

 



مقررات مربوط به جایزه های ادبی و تاریخی

مادۀ 34 وقفنامۀ اول
چنانچه درآمد موقوفات به مقدار قابلی افزایش  یابد واقف یا شورای تولیت می تواند عالوه بر  تألیف 
کتب،  مبلغی از  آن را تخصیص به جوایز   برای تش���ویق دانش���مندان، دانش پژوهان،  و ترجم���ه و چ���اپ 
نویس���ندگان و ش���اعران بدهند، باالخص برای بهترین نویسندگان و ش���اعران در مجلۀ آینده.  بنابر این 
ح  باید شعرا  و  نویسندگان را به سرودن اشعار  و تصنیف قطعات نظم  و  نثر   وطنی و ملی و اجتماعی، طر
اقتراحات و مس���ابقه ها و دادن جوایز    از  درآمد موقوفات تش���ویق و ترغیب نمود.  تشخیص این امور در 
که با مش���ورت دوس���تان مطلع خود انجام می دهد، س���پس با هیئت شش  زمان حیات با واقف اس���ت 
که آنها  کس را  که دو سوم از متولیان و یک سوم از هیئت مدیرۀ شرکت مطبوعاتی آینده یا هر   نفره است 

کنند، مرّکب خواهد  بود. و  اینها به جایشان معّین 

مادۀ 5 وقفنامۀ پنجم
به س���بب انحالل ش���رکت مطبوعاتی آینده آنچه در مورد  تش���خیص امور مربوطۀ بدان جوایز  طبق 
خ دی ماه 1337 به عهدۀ آن ش���رکت محّول بوده از می���ان رفته و انجام آن  م���ادۀ 34 وقفنام���ۀ اول مور

که می توانند از  اهل بصیرت یاری بخواهند. امور منحصراً به عهدۀ واقف و سپس شورای تولیت است 

یادداشت واقف
که در این موقوفات تعیین ش���ده نیز   مانند سایر   امور  آن پیرامون هدف آن است، تکمیل  جوایزی 
که در   پیرامون این هدف  کتب و رساالت و مقاالت و  اشعاری  وحدت ملی به وسیلۀ زبان فارسی یعنی 
نوش���ته شود، خواه به زبان فارسی، خواه به زبان های دیگر، خواه به وسیلۀ ایرانیان یا ملل دیگر، خواه 
کار   آیین نامه ای باید تهیه  گردد. برای این  ج می تواند نامزد دریافت جایزه  در خ���ود ایران، خواه در خار

شود، اجمااًل اصول آن را یادداشت می کنم.

گراس، 78/8/4 ]19[           



جایزههایدادهشده

]1[                  1368/9/28   نذیر   احمد
                        دانشمند هندی، استاد دانشگاه علیگره

]2[                 1369/9/28   غالمحسین یوسفی
                        دانشمند ایرانی، استاد دانشگاه فردوسی)مشهد(

]3[                1369/7/31     امین عبدالمجید بدوی
                    دانشمند مصری، متخصص ادبیات فارسی، استاد دانشگاه عین   

                        شمس )قاهره(

]4[                1371/9/28    سید محمد دبیرسیاقی
                        دانشمند ایرانی، مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا

]5[                   1371/9/28    ظهورالدی���ن احم���د
کستانی، استاد دانشگاه پنجاب)الهور(                         دانشمند پا

]6[                1377/2/12    جان هون نین
                        دانشمند چینی، استاد و رئیس بخش فارسی دانشگاه پکن

]7[                       1377/12/22     کمال الدی���ن عین���ی
                        دانشمند تاجیکستانی، استاد و متخصص ادبیات فارسی

]8[                1379/12/11    منوچهر ستوده
                        دانشمند ایرانی، استاد دانشگاه تهران

]9[                1380/7/14    کلیفورد ادموند باسورث
                        دانشمند انگلیسی، استاد دانشگاه منچستر

]10[               1382/6/24   عبدالحسین زرین کوب          
                             دانشمند ایرانی، استاد دانشگاه تهران

]11[               1382/6/24     فریدون مشیری
                                                       سخن سرای نامور ایرانی 



گی           کورویانا 1382   تسونه ئو  /9 /1                  ]12[
                            دانشمند ژاپنی، استاد ممتاز دانشگاه مطالعات خارجی توکیو

]13[                  1383/4/2   ریچارد نلسون فرای          
                              دانشمند آمریکایی، استاد زبان فارسی دانشگاه هاروارد

]14[                   1385/3/10    هانس دوبروین               
                             دانشمند هلندی، استاد زبان فارسی دانشگاه لیدن

]15[                      1385/9/28   نجیب مایل هروی          
                            دانشمند افغانستانی، پژوهشگر و مصحح متون عرفانی

کور ]16[                 1386/3/30     شارل هانری دو فوشه 
                        دانشمند فرانسوی، استاد دانشگاه پاریس

]17[                 1387/10/8    بدرالزمان قریب               
                              دانشمند ایرانی، استاد دانشگاه تهران

گنر                گ. فرا ]18[                  1389/3/20    برت 
                              دانشمند اتریشی، استاد دانشگاه های آلمان و اتریش

]19[                   1390/2/22    احمد منزوی               
کتاب شناس و فهرست نگار برجسته                                دانشمند ایرانی، 

]20[                 1390/9/12   آنجلو میکله پیه مونتسه              
                               دانشمند ایتالیایی، استاد دانشگاه رم

]21[                   1392/9/28   احمد اقتداری               
                              دانشمند ایرانی

]22[                  1393/9/28    محمد علی موحد          
                                                     دانشمند ایرانی

]23[                  1395/7/10    امیر هوشنگ ابتهاج )ه. ا. سایه(          
                                                     سخن سرای نامور ایرانی

]24[                     1396/4/13     ژیلبر الزار                                                                                                                                                           
                                                      دانشمند فرانسوی، استاد دانشگاه پاریس

]25[                    1397/3/29    علی اشرف صادقی           
                                                       دانشمند ایرانی، استاد دانشگاه تهران

]26[                    1398/3/24     یوشیفوسا سکی           
                                                     دانشمند ژاپنی، استاد دانشگاه توکائی

]27[                    1399/7/18   محمد  رضا باطنی
                                                        دانشمند ایرانی، استاد دانشگاه تهران
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 491-19615نشانى پستى: تهران، تجريش، صندوق پستى 

 (بنياد موقوفات دکتر محمود افشار يزدى)

 

 (+9821) 22717114تلفن:   

22716832 

22713936 

 (+9821) 22717115نمابر:   

 

 :موقوفات دکتر محمود افشار بنياد ىهافروشگاه مرکزى کتاب

 نسبراه زعفرانيه، خيابان شهيد عارفسهعصر، خيابان ولى

 موقوفات دکتر محمود افشار بنياد ،6الدن، پالك  یکو
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