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ايوانف آثارِ فهرست  

معروف و معتبر قرن نوزدهم ميالدي  شناس شرق (Wladimir Ivanow)والدمير ايوانف 
جهان گشود. او در همانجا تحصيل کرد و رشتة اصلي مطالعاتش  ديده بهتزار در روسيه 

اي است که کار و تحقيق  هاي فارسي جديد بود. اين رشته ويژه لهجه هاي ايراني به زبان
  در شوروي اسبق براه انداخته شده بود. در آن

تا  ۱۹۱۲م از ايران ديدن کرد و از سال  ۱۹۱۰اولين بار در سال  يايوانف برا
در دوران اقامت خود در  م تقريباً براي دو سال در ايران اقامت داشت. ايوانف ۱۹۱۴

آنها را گردآورد هايي از  هاي محلّي و نمونه لهجه مربوط به يايران، اطّالعات و منابع مهم
شکل  هاي خود در اين زمينه ادامه داد. نتايج اين مساعي او به به تالش م ۱۹۲۰و تا سال 

شناسي و نژادشناسي درآمد که بيشتر آنها نخستين آثار از نوع  بيست اثر در رشتة زبان
  باشند. خود مي

شمند هدف ما در اين مقاله تنها اين است که فهرستي از آثارِ چاپي اين دان
هاي ادبي،  فعاليت مناسبت نيست اگر به سرشناس و محقّقِ نامدار را ارائه دهيم ولي بي

  علمي و فرهنگيِ او هم اشاره کنيم.
نامند، وقتي که در رشتة  والديمير اليکزويچ ايوانف، چنانکه هموطنانش او را مي

کرد. اين آکادمي  آکادمي علوم شوروي وابستگي پيدا کرد، با هاي فارسي کار مي لهجه
نمود. در نتيجة  گرِ  شوروي را کنترل مييد يها و مراکز فرهنگ ها، کتابخانه بيشتر موزه
هاي جدي علمي و ادبي خود، ايوانف به سمت معاون کتابدار منصوب شد و  فعاليت

مسئول نسخ خطّي اسالمي در موزة آسيايي آکادمي علوم شوروي (که بعداً موسوم 
  د.شمطالعات خاورشناسي گرديد) در سينت پيترزبورگ انستيتوي  به
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ي آورد اين سفرها به نقاط مختلف جهان سفر کرد و نسخ خطّي زيادي ره ايوانف
نسخة خطّي از ترکستان و بخارا  ۱۱۰۰م موفّق شد بيش از  ۱۹۱۵بود. او در سال  او

م)  ۱۹۱۶ براي موزة آسيايي فراهم آورد. خوشبختانه پروفسور سي. سيلمان (م:
هاي فارسي در آن دوره رئيس اين موزه  شناس معروف و محقّق برجسته در لهجه زبان

  کرد. شناس، ايوانف را راهنمايي مي بود و از جهات بسيار اين دانشمند زبان
پرداخت.  ها دربارة اسماعيلي وانف به مطالعه نسخ خطّييا در همين موزه بود که

م از نواحي جيحون باال گردآورده بود.  ۱۹۱۶ر زاروبين اين گنجينة نسخ خطّي را د
که مشتمل بر تنها يازده قلم بود، بزرگترين کلکسيون نوعِ خود  گنجينة زاروبين، درحالي

رفت. ايوانف هم غالباً اولين مرتبه از طريق اين نسخ  يهاي غربي به شمار م در کتابخانه
مطالعات  مندي جدي او به القهادبيات اسماعيلي آشنا شد و از همان زمان ع خطّي با

اولين مقالة خود را در  وانفياسماعيلي که تقريباً نيم قرن ادامه پيدا کرد، آغاز گرديد. ا
ج شصت و پنج يو بعدها به تدر نوشت، گنجينة زاروبين ينه معرفيدر زم م ۱۹۱۷سال 

  ساند.چاپ ر به هاي گوناگون تاريخي، اجتماعي و عقايد اين گروه اثر در زمينه
م، ايوانف عازم بخارا شد تا مساعي خود  ۱۹۱۸بعد از انقالب شوروي در سال 

هيچ   يو يول آوري نسخ خطّي براي موزة آسيايي را دنبال نمايد. براي اکتشاف و جمع
ايران رسيد و از آن  م به ۱۹۱۸سين پيترز بورگ مراجعت نکرد. او در ژوئيه  وقت به 
هاي زياد و پرارزشي از  ن مدت، نمونهيسربرد. او در ا م در خراسان به ۱۹۲۰وقت تا 

آوري کرد. عالوه بر اين، او  هاي خراساني را جمع ويژه لهجه زبان فارسي شرقي به
کند  هاي ايراني را کسب دست آورد که اطّالعات دست اول دربارة اسماعيلي به فرصتي

ايراني آن دوره مثل فدايي  سواد و تحصيل کردة اسماعيلي بيشتر افراد با با و همچنين
ها،  دربارة تاريخ اسماعيلي الطالبين هدايتنام  م) نويسندة کتابي به ۱۹۲۲ خراساني (م:
  مالقات کرد.

م، ايوانف تصميم گرفت عازم هند گردد. او کلّاً چهل سال در هند  ۱۹۲۰در اوايل 
بئي منتقل شد. بم م به ۱۹۳۰سربرد. او نخست در کلکته زندگي کرد و بعد از سال  به

انجمنِ آسيايي بنگال ملحق شد. چهار جلد  برد، به سر مي وقتي که ايوانف در کلکته به
هاي مختلف اين انجمنِ ثمره همين وابستگي او  فهرست نسخ خطّي فارسي گنجينه
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نه يباشد. در همين دهه بود که اولين اثر بارز او در زم اين سازمان فرهنگي و ادبي مي با
چاپ رسيد. اين اثرِ  م به ۱۹۲۲در سال  (Ismailitica)عنوان اسماعيليات  به هيلياسماع

ايوانف عالوه بر آثارِ منظوم چاپي قبلي ناصر خسرو قبادياني، هم اولين مرتبه شامل 
  زاري بوده.تبعضي متون اصلي و واقعي اسماعيلي 

و تاريخي اولين بار از قلعه الموت، مرکز بزرگ  يم برا ۱۹۲۸ايوانف در سال 
 م ۱۹۵۷-۸بار دوم و سپس در سال  يبرا م ۱۹۳۷دن کرد و در سال يها د اسماعيلي

م از او خواستند که در زمينة  ۱۹۲۸ن قلعه ديدن کرد. در سال يبار سوم از ا يبرا
فهرست نسخ خطّي عربي در گنجينة انجمنِ شاهي آسيايي بنگال کار کند ولي ايوانف 

  بمبئي رسيد. زودي به ليت کناره گرفت و بهم از اين مسئو ۱۹۳۰در مارس 
بعد مطالعات عميق و جدي و پربار ايوانف در رشتة تاريخ  از اين هنگام به

ها  اسماعيلي موانست و دوستي شخصي با ها آغاز شد. ايوانف در بمبئي از اسماعيلي
ة هاي نسخ خطّي و منابع ديگر دربار گنجينه برخوردار گرديد و موفّق شد که به

اين فرقه که براي ادامة مطالعات  او با يميدا کند. روابط صميها دسترسي پ اسماعيلي
کرد و در اثر آن، ارتباط او  زودي گسترش پيدا اسماعيلي داراي اهميت خاصّي است، به

کردند،  هند، مثالً بدخشان و نواحي آن زندگي مي ها، که در گوشه و کنار اسماعيلي با
ترين  انيم که در همين نواحي است که بزرگترين و اساسيد برقرار گرديد. مي

  زاري مضبوط است.تهاي منابع اسماعيلي  گنجينه
همکاري فعال آنها سازمان  دوستان اسماعيلي خود و با ايوانف در بمبئي همراه با

عنوان عضو کميتة  م بنيان گذاشت. او به ۱۹۳۳تحقيقات اسالمي را در روز يکم فوريه 
اي را انجام داد. عالوه بر اين او نقش مهمي در  سازمان خدمات شايسته ي اينياجرا

نمود. اين سازمان و  م ايفا ۱۹۴۶تأسيس انجمنِ اسماعيلي در بمبئي در شانزدهم فورية 
دست گرفت و تعدادي از آثارِ ايوانف نيز در زمينة  انجمن يک سلسله انتشارات را به

  يد.مطالعات اسماعيلي از بمبئي چاپ گرد
هاي انجودان و کهک  ايران مسافرت کرد و در دهکده م باز به ۱۹۳۷ايوانف در سال 

زاري را کشف نمود. باآلخره تواقع در نزديکي محلّات، مقابر بعضي از ائمة اسماعيلي 
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ايران منتقل شد و تا دم واپسين  م به ۱۹۵۹بعد از اقامت سي ساله در بمبئي او در سال 
  حيات گفت. تهران درود به م در ۱۹۷۰در ژوئيه  سربرد و در ايران به

ها را مورد بررسي قرار  خواهيم تمامي آثار ايوانف دربارة اسماعيلي در اين مقاله نمي
دهيم. در ضمن بايد عرض شود که ايوانف اطّالعات الزم و مربوطه را در اين باره در 

رشتة تحرير آورده است.  به» اي واره ادبيات اسماعيلي: بررسي فهرست«نام  اثر خود به
طور خالصه بايد گفت  ادبيات اسماعيلي. به مندان به اين کتابيست ذي قيمت براي عالقه
مختلف نهضت اسماعيلي است و مشتمل  يها جنبه که اين اثر تاريخي ايوانف حاوي

  تحول نهضت اسماعيلي که عبارتند از: است بر توضيح و تشريح پنج مرحلة مهم
که در آن دوره  م ۹۰۹ه/ ۲۹۷ي از آغاز نهضت مذکور تا سال دورة نهفتگ .۱

  قدرت رسيدند. ها به فاطمي
ه/  ۴۸۷تا درگذشت مستنصر در سال  م ۹۰۹ه/ ۲۹۷ها از سال  دورة فاطمي .۲

 زاري.تهاي  و نهضت اسماعيلي م ۱۰۹۴
م تا پايان قرن نهم  دورة الموت در ايران از آغاز قرن ششم هجري/دوازدهم .۳

 عرفان صورت گرفت. م ميالدي که در آن دوره تا حدي آميزشي باهجري/پانزده
هاي  زاري که شامل ر قرنتدورة انجودان يعني دورة تجدد نهضت اسماعيلي  .۴

 باشد. شانزدهم و هفدهم مي
هاي  يابيم اسماعيلي دورة جديد از پايان قرن هجدهم تا زمان ايوانف چنانکه مي .۵

نموده است و اگر کسي تحقيقاتي يا زاري توجة بيشتر نويسنده را جلب ت
آثارِ مربوطة ايوانف  ها انجام دهد، ممکن نيست که به زاريتمطالعاتي را در امورِ 

زاري ايران و آسياي مرکزي را تهاي  ارجاع نکند. او موفّق شد ادبيات اسماعيلي
کند،  زبان فارسي است، کشف نموده، بررسي و تحليل و تجزيه که کامالً به

و تحشيه نمايد و بيشتر آن را ترجمه کند. در نتيجه مساعي ايوانف تصحيح 
وجود آمد. همچنين در اثر مساعي خستگي  ها به زاريتتفاهمي در مورد عقايد 

 زاري در زمان فعلي اساسي دارد.تباشد که مطالعات  ناپذير ايوانف مي
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اي تحقيقات بدون شک و ترديد، ايوانف از آن گروه دانشمندان است که راهي بر
 .Prof)هاگسن پروفسور مارشال جي.اچ. کرده است. اي (اسماعيلي) را باز در زمينة ويژه

Marshal G.H. Hodgson)  کرده است که:  درستي اظهار نظر در اين ضمن به  
دست  زاري است که حاال بهتشک بنيانگذار آن مطالعات جديد  ايوانف بدون”

  .١“شود گرفته مي
ها،  شود، شامل تقريباً همة مقاالت، کتاب وانف که در زير داده ميفهرست آثارِ اي

هاي  ن حاوي يادداشتيباشد. اين فهرست همچن ها و متون تصحيح شده او مي ترجمه
هايي  باشد که توسط او انجام گرفته است. اسم کتاب هاي آثاري مي مختصر او و بررسي

اين فهرست گنجانيده شده است. بيشتر اي نوشته، هم در  که ايوانف بر آن تنها مقدمه
دست  باشند که ايوانف آنها را به نسخ خطّي مي اي بر آنها نوشته، آثاري که ايوانف مقدمه

  مطالعه کرده بود: آورده و

  اعيليمهاي مختلف اس رشته تعلّق بهآثار م
ها موجود در موزة آسيايي آکادمي علوم روسيه.  اسماعيلي نسخ خطّي متعلّق به .۱

  م. ۱۹۱۶ينة زاروبين، گنج
(Ismailits Kiya Rukopisi Aziatskago Huzeya, Sobranie I, Zurabine, 
1961) 

، ۳۵۹-۳۸۶ م)، ص ۱۹۱۷( ۱۱، ۶ مجلّه اکادمي علوم، سن پيترز برگ، شمارة
انگليسي برگردانده مورد بررسي  سردني سن راس خالصة اين اثر ايوانف را به

م،  ۱۹۱۹شاهي آسيايي بريتانياي بزرگ و ايرلند،  داد. (رک: ژورنال انجمنِ قرار
  )۴۲۹-۳۵ ص

قسمت اول و قسمت دوم، گزارش رسمي انجمنِ  (Ismailitica)اسماعيليات  .۲
. قسمت اول: فصل در بيان شناخت امام. ۱-۷۶ م، ص ۱۹۲۲، ۸آسيايي بنگال، 

                                                   
١.  The Orders of Assassins, p.32  ط(اين کتابفارسي برگردانده شده است و  اي به فريدون بدره توس

  .رسيده است) چاپ هش ب ه ۱۳۶۹عنوان فرقة اسماعيليه در سال  از تهران به
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يحات مقدمه، توض همراه با ١انگليسي فارسي و ترجمة آن به تصحيح اصل متن به
ها در ايران. فهرست ائمه  هايي دربارة اسماعيلي و فهارس. قسمت دوم: يادداشت

  از رقّامي. (Incarnation)هاي آنها و شعر بعثت  و حجت
، ۱۸ها، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال (سلسلة جديد)،  نامة اسماعيلي يک شجره .۳

  .۴۰۳-۶ م، ص ۱۹۲۲
م،  ۱۹۲۳، ۱۹گال (سلسلة جديد)، امام اسماعيل، ژورنال انجمنِ آسيايي بن .۴

 .۳۰۵-۱۰ ص
 .۳۸-۴۵ م، ص ۱۹۳۱، ۷۷الموت، ژورنال جغرافيايي،  .۵
يک اثر اسماعيلي تأليف نصيرالدين طوسي، ژورنال انجمنِ شاهي آسيايي،  .۶

 .۵۲۷-۶۴ م، ص ۱۹۳۱
يک تفسير اسماعيلي گلشن راز، ژورنال قسمت بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي  .۷

 .۶۹-۷۸ م، ص ۱۹۳۲، ۸(سلسلة جديد)، 
 Notes Surl’ ‘Ummu’l Kitab des Ismaeliens)الکتاب ام هايي دربارة يادداشت .۸

de L’Asie Centrale) هاي اسالمي بررسي(Revue des Etudes Islamique)، ۶ ،
  .۴۱۹-۸۱ م، ص ۱۹۳۲

راهنمايي براي ادبيات اسماعيلي (بهترين انتشارات انجمنِ شاهي آسيايي،  .۹
. بيان مشروح xii+۱۳۸ م، ص ۱۹۳۳منِ شاهي آسيايي، ). لندن: انج۱۳ ج

ششصد و نود و يک اثر يکصد و پنجاه نويسنده. دربارة اظهارات مفيدي راجع 
 P. Kraus: “La Bibliographieاين فهرست و اضافة بعضي آثاري ديگر رک:  به

Ismaelienne de W. Ivanow. Revue des Etudes Islamique, ،۶ ،۱۹۳۲  ،م
 .۴۸۳-۹۰ ص

                                                   
روي هم رفته  ،هرچند اندکي آزاد هستند ،هاي ايوانف هسن: ترجمگاه. جي.اچقول مارشل  هب  .١

، ي استي و چه اصطالحي غيرفنّايوانف در اينکه چه اصطالحي فنّ …باشند رضايت بخش مي
 ش، ه ۱۳۶۹ ،هرانت ،اي ترجمه از فريدون بدره ،کند. فرقة اسماعيليه آوري عمل مي آزادي شگفت با

  .۴۲۳-۴ ص
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خالصة متن ديوان خاکي خراساني (سلسلة انتشارات انجمنِ تحقيقات اسالمي،  .۱۰
اي  مقدمه فارسي با . اصل متن بهii+۲۰+۱۲۸ م، ص ۱۹۳۳)، بمبئي، ۱ شمارة

» نگارستان و بهارستان«عنوان  چاپ شده. اين مجلّد هم داراي متن دو قصيده به
 باشد. از خاکي مي

المؤمنين از طوسي: دو رسالة قديمي اسماعيلي  بهفت باب بابا سيدنا و مطلو .۱۱
م،  ۱۹۳۳)، بمبئي، ۲ (سلسلة انتشارات انجمنِ تحقيقات اسالمي، شمارة

 اي چاپ گرديده. مقدمه فارسي با . متن اصلي به۹-۶۴ ص
انتشارات انجمنِ الدين شاه الحسيني (سلسلة  رساله در حقيقت دين از شهاب .۱۲

. متن اصلي iii+۲۸+۳۷ م، ص ۱۹۳۳مبئي، )، ب۳ تحقيقات اسالمي، شمارة
 شده. انگليسي چاپ ترجمة آن به فارسي با به
هفت باب «اي دربارة عقايد اسماعيلي که اشتباهاً هم موسوم به کالم پير: رساله .۱۳

)، ۴ تحقيقات اسالمي، شمارةباشد. (سلسلة انتشارات انجمنِ  مي» شاه سيد ناصر
ترجمة آن  فارسي همراه با اصل متن به .viii+۱+۱۴۶+۱۱۷ م، ص ۱۹۳۵بمبئي، 
اي از هفت باب ابواسحاق  انگليسي و توضيحات و فهارس چاپ شده. خالصه به

 باشد. هم شامل اين رساله مي
۱۴. »متن فارسي ۱-۱۳۲ م) ص ۱۹۳۶، (۲۳مندرج در مجلّة اسالم، » الکتاب ام ،

را تصحيح  مقدمه و فهارس چاپ شده. متن فارسي اين رساله که ايوانف آن با
زبان ايتاليايي برگردانده شده است. رک: پ. فيلّيپاني رونکوني  کرده بود، اخيراً به

(P. Fillipani Ronconi)الکتاب، ناپولي، انستيتيوي خاورشناسي دانشگاه  ، ام
 .۱۷-۳۰۵ م، ص ۱۹۶۶ناپولي، 

فرقة امام شاه در گجرات، مجلّة بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، (سلسلة  .۱۵
 .۱۹-۷۰ م، ص ۱۹۳۶، ۱۲يد)، جد

، اين خالصة viii+۸۲ م، ص ۱۹۳۶ها، بمبئي، چاپخانة قيمه،  يک عقيدة فاطمي .۱۶
 مقدمه انگليسي است. از سيدنا علي بن محمد بن الوليد با العقايد تاج

، ۴استتاراالمام و سيرت جعفرالحاجب، مجلّة دانشکدة ادبيات دانشگاه مصر،  .۱۷
عربي اين رسايل تصحيح شده. ايوانف هردو . متون ۸۹-۱۳۳ م، ص ۱۹۳۶
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) ترجمه ۱۵۷-۲۲۳ ، ص۳۲ انگليسي در همان رساله (شمارة رساله را بعداً به
 کرده است.

، ۴ اسالم، ج المعارفةها، امام، امام شاه، خودجا، رشيدالدين سنان، طاهر: دائر بوهره .۱۸
چاپ  م، به ۱۹۳۶-۳۸م، ذيل، ليدن و لندن،  ۱۹۱۳-۳۶اول، ليدن و لندن،  چاپ

المعارف (مختصر) بالترتيب در ةبجز مقالة پنجم در دائرها،  رسيده. اين همه مقاله
 مجدداً چاپ شده است. ۵۶۰و  ۲۵۶-۵۷، ۱۶۷، ۱۶۵-۶۶ ،۶۴-۶۵ ص

همين مقاله  ،۹۸-۱۰۲ م، ص ۱۹۳۶، ۲ شمارةالمعارف اسالم، ةاسماعيليه، ذيل دائر .۱۹
  چاپ رسيده است. ، هم به۱۷۹-۸۳ المعارف (مختصر)، صةدر دائر

بزرگ و  شاهي آسيايي بريتانيايانجمنِ ها، مجلّة  شعب فراموش شدة اسماعيلي .۲۰
  .۵۷-۷۹ م، ص ۱۹۳۸، ۱۴ايرلند (دورة جديد)، 

مقابر بعضي ائمة اسماعيلي ايران، مجلّة بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي (دورة  .۲۱
 .۴۹-۶۲ م) ص ۱۹۳۸، ۱۴جديد)، 

ها، مجلّة بخش بمبئي انجمنِ آسيايي،  يمنظومة اسماعيلي در ستايش فدو .۲۲
، متن فارسي قصيده رئيس حسن و ۶۳-۷۲ م، ص ۱۹۳۸، ۱۴جديد)،  (دورة

 ترجمة انگليسي آن.
م،  ۱۲ ،۱۹۳۸، (Islamic Culture)هاي اسماعيلي در ايران، فرهنگ اسالمي  بعضي قلعه .۲۳

 .۳۸۳-۹۶ ص
جديد)،  سيايي، (دورةسازمان تبليغات فاطمي، مجلّة بخش بمبئي انجمنِ شاهي آ .۲۴

 .۱-۳۵ م، ص ۱۹۳۹، ۱۵
جديد)،  ها، مجلّة بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، (دورة ها و قرمطي اسماعيلي .۲۵

 .۴۳-۸۵ م، ص ۱۹۴۰، ۱۶
هاي دورة اوايل شيعه، مجلّة بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي،  نهضت .۲۶

 .۱-۲۳ م، ص ۱۹۴۱، ۱۷جديد)،  (دورة
اسالمي، ها (سلسلة انتشارات انجمنِ  فاطميروايت اسماعيلي دربارة عروج  .۲۷

دانشگاه اکسفورد،  )، بمبئي، لندن، نيويورک، هيمفوي ملفورد، چاپخانة۱۰ شمارة
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. اين مجلّد هم شامل بعضي متون عربي اسماعيلي xxii+۳۳۷+۱۱۳ م، ص ۱۹۴۲
 انگليسي است. ترجمة آنها به با
)، ۱ نجمنِ اسماعيلي، شمارةها (سلسلة انتشارات ا بنيانگذار کذايي اسماعيلي .۲۸

 .xvi+۱۹۸ م، ص ۱۹۴۶بمبئي، شرکت تاکر، 
انتشارات انجمنِ الدين شاه الحسيني (سلسلة  رساله در حقيقت دين از شهاب .۲۹

. عکسِ رسالة xi+۷۵ ص م، ۱۹۴۷)، بمبئي شرکت تاکر، ۱ اسماعيلي، شمارة
  خط مؤلّف چاپ شده. مذکور به

الدين شاه الحسيني (سلسلة انتشارات انجمنِ  رساله در حقيقت دين تأليف شهاب .۳۰
، ترجمة انگليسي xvi+۵۱ م، ص ۱۹۴۷)، بمبئي شرکت تاکر، ۲ اسالمي، شمارة

اي که قبالً هم چاپ شده بود و در اين فهرست آثارِ  اين رساله، چاپ دوم رساله
  آن شده است. اشاره به ۱۲ ايوانف شمارة

)، بمبئي، ۴ شمارةاسالمي، ارات انجمنِ انتشفصل در باب شناخت امام (سلسلة  .۳۱
اي است که در اين  رساله ، ترجمة انگليسيxii+۶۰ م، ص ۱۹۴۷شرکت تاکر، 
 گردد. ضبط مي ۴۳ شمارة فهرست بعداً به

۳۲. Collectanea، انجمنِ اسالمي، شمارة۱ ج ليدن، اي.جي. ۲ ، (سلسلة انتشارات ،(
  ل بر بعضي مقاالت است.شش نقّاشي، مشتم ، باxii+۲۴۳ م، ص ۱۹۴۸برل، 

اين فهرست  ۳۷ (رک: شمارة Collectaneaمندرج در  (Satpanth)منث  ست .۳۳
  .۵۴+۱ مقاالت)، ص

اين فهرست)،  ۳۷ (رک: شمارة Collectaneaهي، در مختصري از علي اٰل .۳۴
 مطالعات اسماعيلي مربوط نيست. ، اين تأليفي است که مستقيماً با۱۴۷-۸۴ ص

هاي قبلي (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي،  يمطالعاتي دربارة اسماعيل .۳۵
-۱اين مجلّد مشتمل بر: ، xii+۲۰۲ م، ص ۱۹۴۸)، ليدن، اي.جي. برل، ۳ شمارة

ترجمة انگليسي  -۳اسماعيلي قبلي،  اصطالحات -۲تمايالت اصلي تاريخ شيعه،  
توضيحاتي دربارة محتواي  -۴منصوراليمن،  منسوب به الرشد و اهلدايةکتاب 
  ها، يک جدل قبلي در اسماعيلي -۵منصوراليمن،  منسوب بهالعامل و الغالم  کتاب

 داعي اسماعيليِ قرن دهم در ايران. -۶



  ٤٩٦  قند پارسي

  

ب، اسماعيلي، انتشارات انجمنِ ناصر خسرو و نهضت اسماعيلي (سلسلة  .۳۶
 .x+۷۰ م، ص ۱۹۴۸)، بمبئي، انجمنِ اسماعيلي، ۵ شمارة

۳۷. Noms Bibliques dans la Mythologie Ismaelienre،  ،۲۳۷مجلّة ايشياتيک ،
  .۲۴۹-۵۵ م، ص ۱۹۴۹

ليدن،  )،۳ اسماعيلي، ب، شمارةانتشارات انجمنِ فصل در بيان شناخت امام ( .۳۸
، متن فارسيِ رساله تصحيح شده و xxiii+۲۸ م، ص ۱۹۴۹اي.جي. برل، 

آن اشاره  به ۲ شمارة تصحيح مجدد قسمت اول کتابي است که در اين فهرست به
 است.شده 

از ناصر خسرو (سلسلة انتشارات انجمنِ » نامه روشنايي«شش فصل هم موسوم به .۳۹
، xii+۱۱۱+۴۷ م، ص ۱۹۴۹)، ليدن، اي.جي. برل، ۶ اسماعيلي، ب، شمارة

 مقدمه و ترجمة انگليسي آن چاپ شده. مقدمه، متن فارسي رساله با
انتشارات از نصيرالدين طوسي (سلسلة » تصورات«التسليم معروف بهضةرو .۴۰

 +xxxvii م، ص ۱۹۵۰)، ليدن، اي.جي. برل، ۴ انجمنِ اسماعيلي، الف، شمارة
 مقدمه و فهارس چاپ شده. انگليسي همراه با ترجمة آن به ، متن فارسي با۲۴۹+۱۶۰

اسماعيلي، انتشارات انجمنِ از ناصر خسرو (سلسلة » گشايش و رهايش«کتاب  .۴۱
، متن فارسي xix +۱۲۵+۸ م، ص ۱۹۵۰)، ليدن، اي.جي. برل، ۵ الف، شمارة

  ايوانف چاپ شده. تصحيح سعيد نفيسي و مقدمه با به
سيري کوتاه در تحول نهضت اسماعيلي (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي،  .۴۲

 .xii+۹۲ م، ص ۱۹۵۲)، ليدن، اي.جي. برل، ۷ شمارة
)، ليدن، ۶ پنديات جوان مردي (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي، الف، شمارة .۴۳

هشت نقّاشي، متن فارسي کتاب  ، باx+۹۷+۱۲۰ م، ص ۱۹۵۳اي.جي. برل، 
هاي مستنصر باهللا  ترجمة انگليسي آن و مقدمه و فهارس چاپ شده. خطابه با

 زاري است.تهاي  انجوداني که امام اسماعيلي
بمبئي، الف،  اسماعيليانتشارات انجمنِ اهلِ حق کردستان، متون اهلِ حق (سلسلة  .۴۴

ده نقّاشي، متن  ، باxv+۲۴۶ +۲۰۹ م، ص ۱۹۵۳)، ليدن، اي.جي. برل، ۷ شمارة
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انگليسي، مقدمه و فهارس چاپ شده. اين کتاب هم  بررسي آن به فارسي با
 نهضت اسماعيلي مربوط است. طور غيرمستقيم با به
اسماعيلي، ج، العقل از سيدنا حميدالدين کرماني (سلسلة انتشارات انجمنِ  راحت .۴۵

. متن xiii+۴۸+۴۳۸+۴۵ م، ص ۱۹۵۳يک)، ليدن و قاهره، اي.جي. برل،  شمارة
ي هلمي و مصطٰف همکاري دکتر م. کامل حسين با کوشش دکتر م. عربي کتاب به

 مقدمه و فهارس از ايوانف چاپ شده است.
شمس تبريز ملتان، مجلّه يادبود پروفسور محمد شفيع، الهور، مجلس ارمغان  .۴۶

 .۱۱۸+۱۰۹ م، ص ۱۹۵۵علمي، 
۴۷.  اسماعيلي اوايل ايران (سلسلة انتشارات انجمنِ مطالعاتي در زمينة نهضت

. اين xii+۱۵۷ ص م، ۱۹۵۵)، بمبئي انجمنِ اسماعيلي، ۸ اسماعيلي، الف، شمارة
 آن شده. اشاره به ۴۰ شمارة تصحيح مجدد کتابي است که در اين فهرست به

انجمنِ  الدين شاه الحسيني (سلسلة انتشارات ابرساله در حقيقت دين از شه .۴۸
. چاپ xvi+۵۷ م، ص ۱۹۵۵)، بمبئي انجمنِ اسماعيلي، ۹ اسماعيلي، ب، شمارة

 آن اشاره شده. به ۳۴ شمارة دوم کتابي که در اين فهرست به
انجمنِ  الدين شاه الحسيني (سلسلة انتشارات رساله در حقيقت دين از شهاب .۴۹

. ترجمة xx+۵۲ م، ص ۱۹۵۶)، بمبئي انجمنِ اسماعيلي، ۹ رةاسماعيلي، ب، شما
 ۱۲ انگليسي اين رساله و چاپ سوم کتابي است که در اين فهرست زير شمارة

 آن شده است. اشاره به
مسائلي در احوالِ زندگي ناصر خسرو (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي، ب،  .۵۰

تجديد  . چاپ دوم باx+۱۶۲ م، ص ۱۹۵۷)، بمبئي انجمنِ اسماعيلي، ۱۰ شمارة
 آن شده است. اشاره به ۳۳ شمارة نظر کتابي که در اين فهرست به

ها (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي،  القداح، بنيانگذار کذايي اسماعيلي ابن .۵۱
. تصحيح مجدد x+۱۶۲ م، ص ۱۹۵۷)، بمبئي انجمنِ اسماعيلي، ۹ الف، شمارة
 آن شده است. رست اشاره بهدر اين فه ۳۳ شمارة کتابي که به

، Revue Iranien d’Anthropologie ،۳نامه،  عرفان و نهضت اسماعيلي: چراغ .۵۲
  .۱۳-۷ م، ص ۱۹۵۹
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الف،  هفت باب از ابواسحاق کوهستاني (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي، .۵۳
اصل متن . x+۲۸+۶۳ م، ص ۱۹۵۹)، بمبئي انجمنِ اسماعيلي، ۱۰ شمارة
 مقدمه و فهارس چاپ شده است. انگليسي با به فارسي، ترجمة آن به

بررسي آنها از لحاظ الموت و لمسر: دو قلعة اسماعيلي در ايران در قرون وسطي،  .۵۴
)، تهران، انجمنِ ۲ ج، شمارة شناسي (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي، باستان

 هفده عکس چاپ شده. . همراه باxvi+۱۰۶ م، ص ۱۹۶۰اسماعيلي، 
انجمنِ ان شناخت امام از خيرخواه هراتي (سلسلة انتشارات فصل در بي .۵۵

. x+۱۲+۴۴+۶ ص م، ۱۹۶۰)، تهران، انجمنِ اسماعيلي، ۱۱ اسماعيلي، ب، شمارة
اي چاپ شده است. سومين چاپِ قسمت  مقدمه فارسي با تصحيحِ اصلِ متن به

 آن شده است. در اين فهرست اشاره به ۲ شمارة اول اثري که به
الف،  و رهايش از ناصر خسرو (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي، گشايش .۵۶

تصحيح اصل متن  .۸+۱۰۸+۱۲ م، ص ۱۹۶۱)، تهران، انجمنِ اسماعيلي، ۱۱ شمارة
پيشگفتاري از ايوانف چاپ شده. چاپ دوم اثري که  فارسي از سعيد نفيسي با به

 آن شده. اشاره به ۴۶ شمارة در اين فهرست به
انجمنِ  ه از سيد سهراب ولي بدخشاني (سلسلة انتشاراتسي و شش صحيف .۵۷

. ۸۴+۱۶ م، ص ۱۹۶۱)، تهران، انجمنِ اسماعيلي، ۱۲ اسماعيلي، الف، شمارة
 از ايوانف چاپ شده. اي مقدمه تصحيح اجاقي با فارسي به اصل متن به

)، ۱۳ الف، شمارةتصنيفات خيرخواه هراتي (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي،  .۵۸
فارسي و هم  اصلي متن به .xiv+۱۵۲ م، ص ۱۹۶۱ران، انجمنِ اسماعيلي، ته

 باشد. داراي رساله در حقيقت پير، قطعات و اشعار مي
اسماعيلي، الدين شاه الحسيني (سلسلة انتشارات انجمنِ  خطابات عاليه از شهاب .۵۹

. اصل متن xx+۸۲ م، ص ۱۹۶۳)، تهران، انجمنِ اسماعيلي، ۱۴ الف، شمارة
 ايوانف چاپ شده.اي از  مقدمه تصحيح اجاقي با ارسي بهف به

الف،  ادبيات اسماعيلي: ارزيابي سوانحي (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي، .۶۰
چاپ مفصّل دوم  .xiv+۲۴۵ م، ص ۱۹۶۳)، تهران، انجمنِ اسماعيلي، ۱۵ شمارة

فصّل آن اشاره شده است. توضيحات م به ۹ شمارة کتابي که در اين فهرست به
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 اثر. ۹۲۹دربارة 
)، ۱۶ شمارةبعضي آثار خيرخواه هراتي (سلسلة انتشارات انجمنِ اسماعيلي، الف،  .۶۱

 آن شده است. اشاره به ۶۳ شمارة ترجمة انگليسي کتابي که در اين فهرست به
الدين شاه الحسيني. ترجمة انگليسي کتابي که در اين فهرست  خطابات شهاب .۶۲

 شده است. آن اشاره به ۶۴ شمارة به
نهضت اسماعيلي و پيشرفت آن. چاپ مفصّل دوم کتابي که در اين فهرست  .۶۳

 آن شده است. اشاره به ۴۷ شمارة به
تصحيح ايوانف و افشار شيرازي.  فارسي به وجة دين از ناصر خسرو. اصل متن به .۶۴

م  ۱۹۲۴اين تصحيح جديد اثري است که چاپخانة کاوياني آن را از برلين در 
ترين نسخة معلوم آن که از شعنان  انده بود، و مبني است بر قديمچاپ رس به

 کشف شده.
 .۱۳ کالم پير. رک: شمارة مقدمة جديدي به .۶۵

هاي جديد فارسي و موضوعات  ويژه لهجه به هاي ايران زبان به آثاري راجع -۲
  شناسينژاد به مربوط

نِ آسيايي بنگال، ها از قائنات (در ايران شرقي). ژورنال انجم دربارة زبان کولي .۱
  .۴۳۹-۵۵ م، ص ۱۹۱۴، ۱۰ سلسلة جديد، شمارة

شناسي  پسند عامة فارسي. زبسکي، بخش شرق هاي متعددي شعر مورد نمونه .۲
  .۳۳-۵۹ م، ص ۱۹۱۵، ۲۳شناسي روسيه، شمارة  انجمنِ باستان

هاي فارسي که در ايران دوران  لهجه فهرست مختصر اسناد و مدارک مربوط به .۳
آوري شد. مجلّه آکادمي علوم روسيه، سينت پيترزبرگ.  معم ج ۱۴-۱۹۱۲

  .۴۱۱-۲ م، ص ۱۹۱۸، ۱۲، ۶ شمارة
ها در ايران. ژورنال انجمنِ آسياي بنگال، سلسلة  گزارشات ديگري دربارة کولي .۴

  .۲۸۱-۹۱ م، ص ۱۹۲۰، ۱۶جديد، 
يک سخن قديمي نامفهوم درويشان کولي، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال، سلسلة  .۵

  .۳۷۵-۸۳ م، ص ۱۹۲۲، ۱۸ جديد،
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شعر روستايي در لهجة خراسان. ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال، سلسلة جديد،  .۶
  .۲۳۳-۳۱۳ م، ص ۱۹۲۵، ۲۱

  .۱۴۳-۵۸ م، ص ۱۹۲۶، ۶۷گزارشاتي دربارة نژادشناسي خراسان. ژورنال جغرافيايي،  .۷
ي شود. ژورنال انجمنِ شاه کاربرده مي دو لهجه که در صحراي مرکزي ايران به .۸

  .۴۰۵-۳۱ م، ص ۱۹۲۶آسيايي، 
۹. Revue due Monde Musulman ‘Le Baiser en Mendiant en Perse ،۶۳ ،

  .۱۶۸-۷۱ م، ص ۱۹۲۶
م،  ۱۹۲۷ ها در لهجة سبزواري. ژورنال انجمنِ شاهي آسيايي، بعضي منظومه .۱۰

  .۱-۴۱ ص
سلسلة  گزارشاتي دربارة زبان کردي خراسان، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال، .۱۱

  .۱۶۷-۲۳۴ م، ص ۱۹۲۷، ۲۳ جديد،
فارسي، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال، سلسلة جديد،  هاي درويشان به بعضي ترانه .۱۲

  .۲۳۷-۴۲ م، ص ۱۹۲۷، ۲۳
سخن قديمي نامفهوم درويشان گرداگرد ايران، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال،  .۱۳

  .۲۴۳-۵ م، ص ۱۹۲۷، ۲۳سلسلة جديد، 
د. ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال، سلسلة زنن آن حرف مي فارسي که در بيرجند به .۱۴

  .۲۳۵-۳۵۱ م، ص ۱۹۲۸، ۲۴جديد، 
م،  Acta Orientalia ،۹ ،۱۹۳۱گزارشاتي دربارة لهجة خور و ميهريجان،  .۱۵

  .۳۵۲-۶۹ ص
  .۵۷۶-۹۵ م، ص ۱۹۳۱، ۴اي، اسالميکا،  آواشناسي فارسي محاوره .۱۶
  .۳۵۲-۶۹ م، ص Acta Orientalia ،۹ ،۱۹۳۱لهجة گزر خون در الموت،  .۱۷
  .۱۵۴-۷ م، ص Acta Orientalia ،۱۰ ،۱۹۳۱يک نمونة بشگلي از کام دش،  .۱۸
دست آورده بود، ژورنال انجمنِ  اي از لهجة گبري که پروفسور براؤن به نمونه .۱۹

  .۴۰۳-۵ م، ص ۱۹۳۲شاهي آسياي، 
زنند، بررسي مطالعات  آن حرف مي هاي ايران به لهجة گبري که زردشتي .۲۰

، ۱۷، ۳۱-۹۷ م، ص ۱۶ ،۱۹۳۵ (Rivista degli Studi Orientali)شناسي  شرق



  فهرست آثارِ ايوانف  ٥٠١

. اين مقاله مشتمل است بر: ۱-۵۸ م، ص ۱۹۳۹، ۱۸، ۱-۳۹ م، ص ۱۹۳۷
  هاي لغات گبري. اي، آواشناسي و تاريخ تحوالت لغوي، نمونه مقدمه

مدير محمد هاي هندي، مجلّة يادبودي وولنر،  بعضي منابع براي مطالعة لهجه .۲۱
  .۱۱۳-۵ م، ص ۱۹۴۰لچمن داس، شفيع، الهور، مهر چند 

  عرفا و عرفان به راجع يآثار -۳
م،  ۱۹۱۷احوالِ زندگيِ شيخ احمد جام، ژورنال انجمنِ شاهي آسيايي،  .۱

  .۲۹۱-۳۶۵ ص
، ۱۸االنس جامي، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال، سلسلة جديد،  منابع نفحات .۲

  .۲۸۵-۴۰۲ م، ص ۱۹۲۲
ت، ژورنال انجمنِ شاهي آسيايي، زبان قديمي هرا الصوفية انصاري به طبقات .۳

  .۳۳۷-۸۲و  ۱-۳۴ م، ص ۱۹۲۳
االنس جامي، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال،  گزارشاتي ديگر دربارة منابع نفحات .۴

  .۲۹۹-۳۰۳ م، ص ۱۹۲۳، ۱۹سلسلة جديد، 
، ۲۴احوالِ زندگيِ روزبهان بقلي، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال، سلسلة جديد،  .۵

  .۳۵۳-۶۱ م، ص ۱۹۲۸
العاتي ديگر دربارة احوال زندگي روزبهان بقلي، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ اطّ .۶

  .۱-۱۷ م، ص ۱۹۳۱، ۷شاهي آسيايي، سلسلة جديد، 
صحت دستخط جامي، ژورنال بخش بمبئي، انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة  .۷

  .۱-۷ م، ص ۱۹۳۴، ۱۰جديد، 

  فهرست کتب به ها و آثاري مربوط فهرست -۴
، در بخش ۱ م، هم رک: شمارة ۱۹۱۷ر موزة آسيايي، نسخ خطّي اسماعيلي د .۱

  اول اين فهرست.
ژورنال روضة حضرت امام رضا در مشهد،  گزارشي دربارة کتابخانة متعلّق به .۲

نامه، ژورنال انجمنِ شاهي  ، غلط۵۳۵-۶۳ م، ص ۱۹۲۰انجمنِ شاهي آسيايي، 
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  .۴۸۰و  ۲۴۸-۵۰ م، ص ۱۹۲۱آسيايي، 
بنگال  فارسي در گنجينة انجمنِ آسيايي فهرست مختصر توصيفي نسخ خطّي .۳

م،  ۱۹۲۴)، کلکته، انجمنِ آسيايي بنگال، ۲۴۵ (ببليوتيکا انديکا، شمارة
  .xxxvii+۹۳۴ ص

فهرست مختصر توصيفي نسخ خطّي فارسي در گنجينة کرزن، انجمنِ آسيايي  .۴
م،  ۱۹۲۶)، کلکته، انجمنِ آسيايي بنگال، ۲۴۱ بنگال (ببليوتيکا انديکا، شمارة

  .xxii+۵۸۲ ص
فهرست مختصر توصيفي نسخ خطّي فارسي در گنجينة انجمنِ، آسيايي بنگال،  .۵

)، کلکته، انجمنِ آسيايي بنگال، ۲۴۴ ضميمة اول (ببليوتيکا انديکا، شمارة
  .xx+۱۶۰ م، ص ۱۹۲۷

فهرست مختصر توصيفي نسخ خطّي فارسي در گنجينة انجمنِ آسيايي بنگال،  .۶
)، کلکته، انجمنِ آسياي بنگال، ۲۴۸ کا، شمارةضميمة دوم (ببليوتيکا اندي

  .xxii+۱۳۷ م، ص ۱۹۲۸
  .۹م، رک: بخش اول اين فهرست، شمارة  ۱۹۳۳راهنمايي براي ادبيات اسماعيلي،  .۷
فهرست نسخ خطّي عربي در گنجينة انجمنِ شاهي آسيايي بنگال (ببليوتيکا  .۸

م، تأليف  ۱۹۳۹ال، )، کلکته، انجمنِ شاهي آسيايي بنگ۱ ، ج۲۵۰ انديکا، شمارة
  ايوانف و تجديد نظر و تصحيح از محمد هدايت حسين.

  .۶۵ م، رک: بخش اول، شمارة ۱۹۶۳شناسي،  ادبيات اسماعيلي: ارزيابي کتاب .۹

  موضوعات مختلف به ري راجعآثا -۵
سلسلة  يک قضية ساحره در هند قرون وسطي، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال، .۱

  .۴۳-۵۰ م، ص ۱۹۲۳، ۱۹جديد، 
اخالق، ژورنال انجمنِ آسيايي بنگال، سلسلة  گزارشي دربارة اثرِ قديمي راجع به .۲

  .۲۹۵-۸ م، ص ۱۹۲۳، ۱۹جديد، 
  .۱۹۵-۹ م، ص ۱۹۲۶، ۲۶کُش مسلمانان، مجلّة بنام مين،  ديوهاي بچه .۳
  .۸۶۳-۸ م، ص ۱۹۲۹نامة جمالي، ژورنال انجمنِ شاهي آسيايي،  فرح .۴
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مرکزي، شناسي در آسيايي  دربارة تحقيقات باستانزبان روسي  چند آثارِ اخير به .۵
-۷۲ م، ص ۱۹۴۶، ۲۲ژورنال بخش بمبئي انجمنِ آسيايي بنگال، سلسلة جديد، 

رک: بخش هفتم اين فهرست، باشد.  هاي بعضي آثار مي . هم داراي بررسي۶۷
  .۱۷-۱۹ شمارة

سيد، چاپ ر شناسي که دوران جنگ در روسيه به شرق بعضي انتشارات متعلّق به .۶
-۷۲ م، ص ۱۹۴۶، ۲۲ژورنال بخش بمبئي انجمنِ آسيايي بنگال، سلسلة جديد، 

باشد. رک: بخش هفتم اين فهرست،  هاي بعضي آثار مي . هم داراي بررسي۶۷
  .۲۰-۲۲ شمارة

م، رک: بخش يکم اين فهرست،  ۱۹۴۸هي در کلک تانيا، يک رسالة علي اٰل .۷
  .۳۹ شمارة

. ۴۹ شمارةبخش يکم اين فهرست،  م، رک: ۱۹۵۳پرستان کردستان،  حق .۸
Peinture et Poesie en Orient ،(نقّاشي و شعر در شرق) ۷-۱۶ م، ص ۱۹۵۷، ۴.  

  ها و آثار ديگر نامه ،گزارشات کوتاه -۶
  .۵۷۹-۸۰ م، ص ۱۹۲۲هاي ماهرو، ژورنال انجمنِ شاهي آسيايي،  نامه .۱
  .۹۵-۶ ص م، ۱۹۲۷نامة جهان، ژورنال انجمنِ شاهي آسيايي،  تاريخ تأليف دانش .۲
  .۹۶-۷ م، ص ۱۹۲۷پدر سوخته، ژورنال انجمنِ شاهي آسيايي،  .۳
  .۲۴۳-۵ ص م، ۱۹۲۷، ۳مديران از ايوانف، اسالميکا،  اي به پروفسور سليمان: نامه .۴
  .۱۰۹-۱۲ م، ص ۱۹۲۹، ۴مديران از ايوانف، اسالميکا،  پروفسور سليمان: نامة دوم به .۵
  .۴۴۱-۳ م، ص ۱۹۲۹منِ شاهي آسيايي، صدور نسخ خطّي از ايران، ژورنال انج .۶
، (A. Freimann)مان  اسم درياي سياه (بحر اسود) در ايران، قبل از اسالم از فري .۷

. ايوانف اين مقاله ۲۶-۳۱ م، ص ۱۹۲۳، ۲۲شناسي کاما،  ژورنال انستيتوي شرق
  انگليسي برگردانده است. را از زبان روسي به

، (A. Freimann) مان ايران از فري ق بهچهار سند مختصر دربارة موضوعاتي متعلّ .۸
. گزارشاتي دربارة ۳۲-۷ م، ص ۱۹۳۲، ۲۲شناسي کاما،  ژورنال انستيتوي شرق

زبان روسي بودند. اين اسناد داراي فهرست نسخ  محتواي اين اسناد که اصالً به
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دست آورده شد. ايوانف  م توسط ايوانف به ۱۹۱۵خطّي است که در بخارا در 
ت را از طرف موزة آسيايي آکادمي علوم شاهي روسيه بدوش گرفته اين مسئولي

  باشد. بود. عالوه بر اين فهرست نسخ خطّي يهوديان هم شامل آن مي
، (F. Rosenberg)اي دورة ساسانيان از روزن برگ  دوسيني (بشقاب) نقره .۹

. گزارشاتي از ايوانف ۳۸ م، ص ۱۹۳۲، ۲۲شناسي کاما،  ژورنال انستيتوي شرق
  زبان روسيه بود. بارة محتواي اسناد که اصالً بهدر
يک دستخط ديگر خود جامي، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي،  .۱۰

  .۱۰۴-۵ م، ص ۱۹۴۰، ۱۶سلسلة جديد، 

  کتب  بررسي -۷
-۲۹لننگراد،  ،(A. Freimann)مان  کوشش فري و.ف. ميلّر: فرهنگ آلماني و روسيه به .۱

  .۹۲-۶ م، ص ۱۹۳۲، ۲۳شناسي کاما،  يتوي شرقجلد، ژورنال انست ۲م،  ۱۹۲۷
م، ژورنال بخش  ۱۹۳۳آصف ا.ا. فيضي: قانون اسماعيلي دربارة وصيت، بمبئي،  .۲

  .۷۹ م، ص ۱۹۳۴، ۱۰بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد، 
م،  ۱۹۳۴اي دربارة اصل خلفاي فاطمي، لندن،  هامور: مباحثه . هپرنس پ. .۳

  .۷۱-۲ م، ص ۱۹۳۵، ۱۱شاهي آسيايي، سلسلة جديد، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ 
وجه  الدينيه بي حسن ابراهيم حسن: الفاطميون في مصر و اعمالهم السياسيه و .۴

م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة  ۱۹۳۲خاص، قاهره، 
  .۷۲-۳ م، ص ۱۹۳۵، ۱۱جديد، 

االطهار، حلب،  مائل ائمهي الخوابي: الفلک الدوار في ششيخ عبداهللا بن المرتٰض .۵
، ۱۱م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد،  ۱۹۳۳ه/ ۱۳۵۲
  .۷۳-۴ م، ص ۱۹۳۵

، ۲ ، بخش۲ ا.ج. آربري: فهرست نسخ خطّي عربي در کتابخانة ادارة هند، ج .۶
م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي،  ۱۹۳۶عرفان و اخالق، اکسفورد، 

  .۱۱۰-۱۲ م، ص ۱۹۳۶، ۱۲ سلسلة جديد،
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تصحيح مولوي اقبال  ) سام ميرزا صفوي، متن فارسي به۵ تحفة سامي (بخش .۷
م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد،  ۱۹۳۴حسين، پتنا، 

  .۱۱۲-۴ م، ص ۱۹۳۶، ۱۲
ابن يوسف شيرازي، فهرست کتابخانة دانشکدة معقول در مدرسة عالي  .۸

م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي  ۱۹۳۷ه/ ۱۳۱۵ان، ، تهر۱ سپهساالر، ج
  .۴۹-۵۲ م، ص ۱۹۳۷، ۱۳آسيايي، سلسلة جديد، 

م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة  ۱۹۳۵دولف، برلن،  ف. .۹
  .۵۲-۳ م، ص ۱۹۳۷، ۱۳جديد، 

م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ  ۱۹۳۷ا.اس. دروور، عراق و ايران، اکسفور،  .۱۰
  .۸۰-۸۱ م، ص ۱۹۳۸، ۱۴ايي، سلسلة جديد، شاهي آسي

هاي  بيس، ا. دونالدسن، سداب کوهي، مطالعة سحر و فولکلور (عقايد و افسانه .۱۱
م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي  ۱۹۳۳نياکاني) مسلمانان در ايران، لندن، 

  .۷۸-۹ م، ص ۱۹۳۹، ۱۵آسيايي، سلسلة جديد، 
ها، چاپ دوم،  رة اعتقادات عرفاني ايرانياي دربا پالمر، عرفان شرق، رساله.  ها. .۱۲

بمبئي انجمنِ شاهي م، ژورنال بخش  ۱۹۳۸اي از ا.ج. آربري، لندن،  مقدمه با
  .۷۸-۹ م، ص ۱۹۳۹، ۱۵آسيايي، سلسلة جديد، 

عربي در  هيتّي، ن.، فارس و ب. عبدالملک، فهرست توضيحي نسخ خطّي پ. .۱۳
شناسي  شرق تشارات متون متعلّق بهگنجينة گاريت در کتابخانة پرنستن، سلسله ان

  .۵۱۶-۹ م، ص ۱۹۳۹، ۱۳م، فرهنگ هند،  ۱۹۳۸، پرنستن، ۵ پرنستن، ج
م، ژورنال بخش بمبئي  ۱۹۴۰ها، کامبريج،  هاي اسماعيلي برنارد ليويس، اصل .۱۴

  .۱۰۷-۱۰ م، ص ۱۹۴۰، ۱۶انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد، 
خ خطّي فارسي، ترکي و هندي محمد مقدم يحي ارمجاني، فهرست توضيحي نس .۱۵

م، ژورنال  ۱۹۳۹شامل بعضي مينياتورها در کتابخانة دانشگاه پرنستن، پرنستن، 
  .۱۲۱-۲ م، ص ۱۹۴۰، ۱۶بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد، 



  ٥٠٦  قند پارسي

  

، ۳و  ۲ ج، Hermitageشناسي موزة  مذاکرات) بخش شرق هاي (خالصة معامله .۱۶
بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد،  م، ژورنال بخش ۱۹۴۰گراد،  لينن
  .۲۶-۳۹ م، ص ۱۹۴۱، ۱۷
، مسکو و (Bactrian)سبک يوناني و بلخي  هايي به تريوور، ساختمان س. .۱۷

م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد،  ۱۹۴۰گراد،  لينن
  .۳۹-۴۰ م، ص ۱۹۴۱، ۱۷
ايراني خوانده شناسي  ة هنر و باستانالمللي دربار مقاالتي که در سومين کنگره بين .۱۸

شده بود)، مسکو و  گراد تشکيل م در لينن ۱۹۳۵شد (اين کنگره در سپتامبر 
م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد،  ۱۹۳۹گراد،  لينن
  .۴۰-۴۱ م، ص ۱۹۴۱، ۱۷
دهيم،  ا.ي. کراشوويسکي، هنگامي که نسخ خطّي عربي را مورد مطالعه قرار مي .۱۹

م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد،  ۱۹۴۵گراد،  لينن
  .۶۸ م، ص ۱۹۱۶، ۲۲
م،  ۱۹۴۱گوردل ويسکي، سلطنت سلجوقي در آسياي کوچک، مسکو،  و.ا. .۲۰

  .۶۸-۷۰ م، ص ۱۹۴۶، ۲۲ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد، 
م، ژورنال بخش  ۱۹۴۵، ۳ م، و ج ۱۹۴۱، ۲ شناسي شوروي، ج مطالعات شرق .۲۱

  .۷۰-۷۲ م، ص ۱۹۴۶، ۲۲بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة جديد، 
تصحيح آصف ا.ا.  االسالم، متن عربي به قاضي نعمان بن محمد التميمي، دعائم .۲۲

م، ژورنال بخش بمبئي انجمنِ شاهي آسيايي، سلسلة  ۱۹۵۱، قاهره، ۱ فيضي، ج
  .۳۲۱-۲۳ م، ص ۱۹۵۲، ۲۷جديد، 

زبان انگليسي که در مجلّة فرهنگ اسالمي  [مبني بر مقالة فرهاد دفتري به
(Islamic Culture) م چاپ شده بود.] ۱۹۷۱، ژانويه  
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