نکتههایی از معارف حسینی
دکتر محمدحسین مردانی نوکنده
پژوهشنامهمعار حسینی

تفاهمنامۀهمکاریکتابخانهوم زهملیملکومؤسسه


تفاهمنامدده همکاریهددای مشددترک فرهنگددی بددین مؤسسدده کتابخاندده و مددوزه ملددی ملددک و
مؤسسدده پژوهشنامدده معددارف حسددینی در بهمنمدداه  1398منعقددد شددد .ایددن تفاهمنامدده در
حوزههددای مددرتبط کدداری بددهو یددژه در زمینددههای توسددعه و تددروی فرهند
منظور پیشبرد فرهن

معددارف حسددینی بدده

و هنر ایرانی _ اسالمی ،به امضا رسید.

امضددای ایددن تفاهمنامدده بددا حضددور دکتددر غالمرضددا خواجددهسددروی مدددیر عامددل مؤسسدده
کتابخان دده و م ددوزه مل ددی مل ددک و دکت ددر محمدحس ددین مردان ددی نوکن ددده م دددیر عام ددل مؤسس دده
پژوهشنامدده معددارف حسددینی در مؤسسدده ملددک ،در تهددران انجددام شددد .تشددویق پژوهشددگران
برای انجام پروژههای تحقیقاتی در حوزه رسالههای خطی مربوط به فرهند
اسالمی بهویژه با رویکرد فرهن

و هندر ایراندی _

و معارف حسدینی و برگدزاری نشسدتهای علمدی ،هندری،

سدمینار ،نمایشددگاهها و سددخنرانیهای آموزشدی و پژوهشددی در زمیندده آثدار مر بددوط بدده فرهند
حسینی ،از جمله محورهای این تفاهمنامه است.
همچنین میتوان از تبادل انتشارات تخصصی هر دو طرف ،مر بدوط بده میدراث مکتدوب
ایرانددی _ اسددالمی و فرهن د

حسددینی و همکدداری در زمیندده تبددادل اطالعددات در حوزههددای

مشددترک بددهو یددژه آثددار و پژوهشهددای مر بددوط بدده فرهن د
تفاهمنامه این دو مجموعه فرهنگی نام برد.

حسددینی ،بدده عنددوان دو محددور دیگددر

همکاریهای مشترک فرهنگی در زمینه نشر متون و آثار مربوط به میراث فرهنگی و هندر
حسددینی ب ددهو ی ددژه در بدداره نش ددر و بازنش ددر متددون نی ددز از جمل دده موضددوعات تفاهمنامدده مؤسسدده
کتابخانه و موزه ملی ملک و مؤسسه پژوهشنامه معارف حسینی است.
کتابخاندده و مددوزه ملددی ملددک توسددط حددا حسددین آقاملددک در سدال  1316خورشددیدی بددر
بارگاه ملکوتی امام رضا

وقف شده اسدت و بده عندوان ب ر تدرین موقوفده فرهنگدی آسدتان

قدس رضوی در پایتخت با همکاری مراکز مختلف فرهنگی در مسیر تحقدق هددف اصدلی
بنیانگذار و واقف این مجموعه ،یعنی تعالی فرهن

و ترقی معارف در گستره فرهن

و هنر

اسالمی _ ایرانی فعالیت می کند.
در حددال حاضددر ایددن موقوفدده همدده روزه بدده جددز جمعددهها و تعطددیالت رسددمی ،از سدداعت
 8:30تا تا ( 16:15پن شنبهها تا ساعت  )15:15بده نشدانی تهدران ،میددان امدام خمیندی ،
سردر باغ ملی ،خیابان ملل متحد (میدان مشق) ،پذیرای اهل علم و هنر است.
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