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  ست کتابنامۀیز
 ]P. Azkāei (Spitman) Bio –bibliography[  

  همدانی) سپیتمان(پرویز اذکائی 
  

، در یک خانوادة فرهنگی زحمتکش .ش.ه1318فروردین سال  در
کلیمیان » اتحاد/ آلیانس«تحصیالت ابتدائی را در مدرسۀ . همدان زاده شد

) ابقـس(وي ـان پهلـرستـه را در دبیـرد، و سپس دورة متوسطـه پایان بـب
انۀ همان ـکتابخ يتصد) 1339(ان خدمت نظام ـآنگاه پس از پای. گذرانید

دبستان «خصوصاً ـ همدان  یافت، و هم در مدارس ملّـتان را یرسـدبی
. بنیاد کرده بود، تدریس نمود ـ د کاظم اذکائیمحمـ که پدرش » فرهنگ

هاي علمیه شوق به آگاهی از تاریخ و معارف قدیم و قویم، او را به حوزه
فقید آقاي  اهللا آیۀاد حضرت ـربیت و ارشـکشانید، و باالخص از محضر ت

اده و ـاستف ـ هـعلی اهللا تعالی رضوانـ ی ـدانـی همـی معصومـاعلد ملّـآخون
  .استفاضه نمود

ی و ت او از همان تاریخ در جراید محلّنخستین مقاالت و رساال
، امور چاپ و 1342ـ1340هاي در سال. بعداً در نشریات مرکز طبع شد

گردید، و نیز همکاري ل به عهدة او محو» نهیب غرب«زنامۀ نشر رو
پیک «که مجلۀ 1341در سال . داشت» مبارز همدان«با روزنامۀ  يمستمرّ
به زعامت شادروان ) غرب ـ(به مثابۀ اُرگان حوزة علمیۀ همدان » اسالم

دار طبع و ویرایش آن گردید، آقاي آخوند نشر یافت، حسب امر، عهده
  .که مطالبی هم در آن نوشته است

نمود، که در جستجوي منابع تاریخ همدان می هایینظر به کوشش
، »الذریعه«ناچار به امر کتابشناسی جلب شد، چندان که توسط صاحبان 
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در کتابخانۀ مجلس شوراي ) 1344(اش هم از آغاز تحصیالت دانشگاهی
 ـ(هاي خطی نگاران نسخه با دیگر کتابشناسان و فهرست) سابق(ی ملّ

مت وي به همکاري پرداخت، مساه) زويپژوه، افشار، من دانش: استادان
در عین حال، مدت سه . ن استمعی) ببعد11از جلد (مزبور  فهرست در

ات فارسی و تهران نو، ادبی» آرش«ر دبیرستان د) 1348ـ1345(سال تمام 
  .عربی و تاریخ و جغرافی تدریس نمود

دورة لیسانس در رشتۀ (، تحصیالت دانشگاهی 1348در سال 
بود، با می» وحید«به پایان برد، و ضمن آن که سردبیر مجلۀ را ) تاریخ

گذراندن دورة مدیریت در وزارت کشور به سمت بخشدار یکی از 
شهرهاي استان فارس گمارده شد، ولی اساتید کتابشناس او را از این کار 
منصرف کردند، و تصدي بخش عربیِ کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران را 

ند، که بیش از یکسال در آنجا خدمت کرد، سپس با به وي محول نمود
عنوان کارشناس متون تاریخیِ مرکز مردمشناسیِ ایران به وزارت فرهنگ 

  .انتقال یافت
هاي ساالنۀ تحقیقات ایرانی، هم در آن سال مبدأ تشکیل کنگره

سال (و در کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران بود، که وي تا آخر ) 1348(
به عالوه، در چندین کنگرة علمی . دائمی آن را داشتعضویت ) 1357

کنگرة جهانی : جملهرج از کشور نیز مأموریت یافت، ازداخل و خا
و ) 1354لندن، (، جشنوارة جهان اسالم )1352تهران، (ابوریحان بیرونی 

 ـ) 1354قد در امارات متحدة عربی، ابوظبی، عمن(المؤتمر الدولی للبیزره 
  .ایران بود که نمایندة اعزامی

، با مأموریت تحصیلی به دانشگاه منچستر 1354هم در سال 
» طلبۀ تحقیق«انگلستان رفت، و در بخش مطالعات شرقی آنجا به عنوان 

را تحت  (PH.D)دورة دکتري » جغرافیاي تاریخی همدان«و با رسالۀ 
هاي سپس در سال .گذراند (J.A.Boyle) »بویل«اشراف مرحوم پرفسور 
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ع، تشی المعارف رةـدائرتیب عضو هیأت علمی ـه تـانقالب، ب پس از
بزرگ  المعارف دائرةو ) دانشنامۀ جهان اسالم(= اسالمی  المعارف دائرة

اسالمی؛ و از مؤلفان آنها بوده که تا هنگام نگارش این سطور، حدود 
رجال،  کتابشناسی، موضوعات تاریخی، مقالۀ بلند و کوتاه، در200

  .نجوم، و تاریخ علم اسالمی و ایران در آنها نوشته استاَنساب، 
، به عنوان کارشناس نسخ خطّی در بنیاد 1367ـ1366هاي سال

رد، که ـراي چاپ عکسی آماده کـب اسالمی، چند اثر را المعارف دائرة
شهرستانی با مراجعه و فهارس وي انتشار  االسرار مفاتیحجمله تفسیر از

نویسی نسخ  سیناي همدان امر فهرست سپس دانشگاه بوعلی. یافته است
که (خطّی کتابخانۀ مرکزي را طی یک طرح تحقیقاتی به وي محول نمود 

در ضمن ساعاتی محدود نیز به تدریس  .)استشده جلد یکم آن چاپ 
هاي همدان ی در دانشگاههاي معارف اسالمی و علوم اجتماعرشته

  .باشدپرداخته، ولی اهتمام وي یکسره متوقف بر امور تحقیق می
فهرست اجمالی آثار چاپ شدة وي، اعم از کتاب یا رساله یا 

ود، که به شعنوان می450بالغ بر ) 1392ن سال یاپا(مقاله تا این تاریخ 
ضمناً این شرح حال را به خواهش دوستی . گرددترتیب سنواتی ارائه می

 القضات همدانی عین؛ وگرنه زبانحال او همواره این دو بیت تقریر کرد
  :است که

  اي برده دلم به غمزه، جان نیز ببر  «
  بردي دل و دین، نام و نشان نیز ببر 

  ر بماند از من به جهان    ـر هیچ اثـگ
  .»رـز ببــنیدار، وان ـر روا مــأخیـت             

  



 
  
  

  از
  حدیث دیگران

  
  :کامران فانی

پردازِ تاریخ، و مورخ اندیشه و فرهنگ ایرانی  ، اذکائی، نظریه...«
  »..است

  ].1393/ 2/ 30آیین نکوداشت، [
  

  :داریوش شایگان
  »...، او منشور روشنفکري در ایران را به دست داده است...«

  ].1393/ 3/ 28فرزان، نشر [
  

  :احسان یارشاطر
ها و همت سرکار، و به استقصائی که در  راستی را، به کوشش... «

پیداست که همۀ ساعات و . برید، آفرین باید گفت تألیفات خود بکار می
دقایق شما صرف پژوهش و خدمت به فرهنگ و تاریخ و ادب ایران 

بزرگان آن را نیز مشمول  شود؛ و حال، گذشته از همدان، خطۀ ري و می
هاي پیگیر سرکار بر اهل  قدر کوشش. اید تحقیقات گستردة خود قرار داده

  »...نظر پوشیده نیست
  ].   2004دسامبر 20ایرانیکا، [

  
  :علیرضا ذکاوتی

ـ (، ملّی )شناسی ـ همدان(، اذکائی داراي سه وجه محلّی ...«
  »...نیز مقرون شده است و جهانی است، که با جنبۀ انسانی) ایرانشناسی

 ].1393تیرماه 7مراسم نکوداشت، [



 

 

 

  
  
  
  

  
 
 

 

  
 

   



 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :اختصارات

) .( آمده است» کتاب«این نشانه در فهرست حاضر به عالمت.  
) .( آمده است» رساله«این نشانه در فهرست حاضر به عالمت.  
) .( آمده است» مقاله«این نشانه در فهرست حاضر به عالمت.  
  
توانید  را میو برخی کتب  ها»ماتیکان«، آثارمقاالت فهرست شماري از  ـ

  :دکنی ریافتدهاي زیر به صورت رایگان تارنمااز 
www.azkaei.com 
www.noormags.com  



 
  
  
  
  

  

  فهرست آثار
  1345ـ1340

، »بارز همدانم«، »نهیب غرب«: محلّی جراید مقاالت مختلف در
  ).ببعد1339هاي سال(» اکباتان نداي«، »نداي میهن«

1.  .1340( ...، ش...، سالمبارز همدان ةالقضات همدانى، جرید عین (
 3، شهردارى همدان، ش هگمتانه ۀنشری)./ 1341... (، ش...ـ سال

ـ ( نامه القضاتعین)./ 2ـ ناماوران همدان، ( 12، ص )1369اسفندماه (
 ).دستنوشتۀ مؤلف

2.  .ک اسالمـپیۀ ــ ضمیمۀ مجل) هــ رسال(روردین ـوروز، جشن فـن 
  .1341، )مدرسۀ آخوند ـ غرب/ نشریۀ حوزة علمیه همدان(

3.  . سال مبارز همدانهمدان در داستانى از دورة اشکانیان، جریدة ،
اه ـخردادم8(  620، ش 13ال ــ س) 1343اه ـذرمآ 11( 600، ش 12

1344.(  
4.  .دکتر احمد فؤاداالهوانى،  >ترجمۀ رسالۀ<سینا  نظریات سیاسى ابن

  .1343 ،نهیب غرب
5. . همدان مبارز جریدة ،)هنرمند( رضائى اللّه امین .)1( :معاصر شاعران ،

ن شیرین، ـحسیمحمد .)2(ـ ) 1345 فروردین24( 653، ش 13سال 
 ).1345شهریور 30( 666، ش 14، سال همان

 
  1350ـ1346

6.  .ى از آنها، بخش<کتابخانۀ مجلس شوراى ملّى  فهرست نسخ خطّى
  ....ـ1345ببعد، 11، جلد >و از مؤلفان
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7.  .هاى خطّى نسخه هاى خطّى آرامگاه بوعلى، نشریۀ فهرست نسخه ،
  .340ـ326 ص، ص)1346( 5کتابخانۀ مرکزى دانشگاه تهران، دفتر 

8.  . فقیه همدانى، مجلّۀ ابن» مختصرالبلدان«مالحظاتى دربارة ترجمۀ 
  ...ص، ص1347، 40، ش نگین

9.  .اى از مجموعۀ  ویرایش رساله<ها  ها و نگاره در بیان کاغذ و رنگ
جدید،  ةوزارت فرهنگ، دور، هنر و مردم ۀ، مجلّ>آقارضى قزوینى

  ...ص، ص85، ش 1348
10.  .وحید،کمال پاشا، مجلّۀ  ابن >کتاب ۀترجم< برترى زبان پارسى 

  .1348شارات وحید، تـ ان) و به گونۀ کتابى جداگانه(
11.  .الریاضیات  العرب العلمى فى تراث >از ترجمه< ایرانى دانان ریاضى

  ...ص، ص1349،  7 ش ،وحید مجلۀ طوقان، قدرى حافظ تألیف ،الفلکو
12.  .د جمال هاى نامهدو گفتار گزیده از ۀترجم<الدین اسدآبادى  سی< 

  .1354، چاپ دوم، 1349، )امیرکبیر(، انتشارات سیمرغ الوثقىروةـع
13. ← . خان همدان و تواریخ گمشدة آن، جریدةمیهن نداىمور 

دیماه 26( 797ـ ش ) 1349اسفندماه 10( 778، ش 21، سال )همدان(
، رانىـرة تحقیقات ایـاى نخستین کنگـه خطابهۀ ـمجموع)./ 1350

، تهران، بنیاد مورخان همدان./ 457ـ425 ص، ص2دانشگاه تهران، ج 
آثار آنان در شرح احوال و . [1372موقوفات دکتر محمود افشار یزدى، 

 :چهار بخش
  فقیه همدانى، ابن). 1(
  خاندان شیرویه، ـ حافظ همدانى ـ ابوعلى کاتب). 2(
 ـ نجیب همدانى ـ شادى ابن ـ همدانى ابن ـ ادیب ابیوردى. )3(

  استدراکات، ـ راوندى ابوبکر ـ قمى الدین نجم ـ همدانى طوسى

مورخان : پیوست ـ دو دفتر ـ حافظ ابرو ـ رشید خواجه). 4(
  ].نویسندگان دیگر ـ دیگر
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  1356ـ1351
14. ← . ،مختصرى پیرامون فرهنگ عامیانۀ همدان و گویش آن

ـ ) 1351فروردین 26( 803، ش 22، سال )همدان( نداى میهنجریدة 
فروردین ( 126، شمارة مردم هنر و ۀمجلّ)./ 1351خرداد 20( 806ش 

مجموعۀ مقاالت نخستین کنگرة تحقیقات ./ 74ـ66 ص، ص)1352
 فرهنگ مردم./ 402ـ393 ص، ص1354، 3 ، دانشگاه تهران، جایرانى
سینا،  همدان، دانشگاه بوعلى: تاریخ انتشار). [ـ دستنوشتۀ مؤلّف( همدان
1383.[  

15.  .ات استاد محیط طباطبایى دربارة تاریخ و معاریف داى بر افا حاشیه
تیرماه 28( 810، ش 22، سال )همدان( نداى میهنهمدان، جریدة 

  ).1351مردادماه 29( 813ـ ش ) 1351
16.  .ـدکت >ابـرجمۀ کتـت< نامۀ بیرونی زندگیران، ـتهالشّابی،  ر علی

  .1352، )ـ وزارت فرهنگ(شناسی هاي مردمانتشارات مرکز پژوهش
17.  . اي ـهز پژوهشـارات مرکـانتش ران،ـته ،)اریخ و کتابنامهـت(نوروز

 .1352، آبانماه )ـ وزارت فرهنگ(شناسی  مردم
18.   ـ.  سال )همدان( نهیب غربابوعلى کاتب همدانى، جریدة ،

مورخان )./ 1343بهمن 30( 507ـ ش ) 1343دیماه 8( 501، ش 12
هاى نخستین کنگرة  مجموعۀ خطابههمدان و تواریخ گمشدة آن، 

./ 443ـ438 ص، ص1353، 2 ، دانشگاه تهران، جتحقیقات ایرانى
نشریۀ ./ 426ـ425 ص، ص1366ران، ـ، ته1، ج تشیع المعارف دائرة

ـ ناماوران ( 6، ص )1369بهمن ( 2، شهردارى همدان، ش هگمتانه
، بنیاد تحقیقات اسالمىیادنامۀ دکتر طاهرى عراقى، نشریۀ )./ 1همدان، 

/ 309ـ278 ص، ص)1370( 2 و1، ش 6اسالمى، سال  المعارف دائرة
 ص، ص73، تهران، بنیاد دکتر محمود افشار یزدى، تاریخنگاران ایران

  .176ـ143
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19.  .ترجمه و تألیف بر <) ارـکتابشناسی و فهرست آث( کارنامۀ بیرونی
 تهران، ،)فرانسه(ـ فهرست بوآلو ) عربی(فهرست بیرونی  >اساس

، آبانماه )ـ وزارت فرهنگ(شناسی هاي مردمانتشارات مرکز پژوهش
1353.  

20.  .سال )همدان( نداى میهن، جریدة )ـ شیرسنگى(بان همدان  دروازه ،
 /)./1346مهرماه 18( 666ـ ش ) 1346شهریور 17( 664، ش 17

عامۀ   شناسى و فرهنگ مردم مجلّۀروایات دربارة شیرسنگى همدان، 
، )همدان( ناطقجریدة ./ 46ـ30 ص، ص)1353تابستان ( 1، ش ایران
 ).1353بهمن 26( 8ـ ش ) 1353آذرماه 23( 1، ش 25سال 

21. . در( دان،هم خصوصی کتابکدة چند هاي خطیفهرست نسخه (
ان، انجمن ر، تههاي رشت و همدانهاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه

ها  معرّفی نسخه[ .1716ـ1659 صص ،1353 ایرانزمین، فرهنگ/ ملی آثار
رضا همراه، . 3حبیب جواهري، . 2الفضائل، بحر. 1]: (در چهار بخش

  ).متفرقات. 4
22.  .شناسى و فرهنگ  مردم ایران، مجلّۀ شناسى در نظرى به تاریخ مردم

  ).14ـ1 صص(، مقدمه 1353، 1، ش عامه
23.  .رهنگ ـشناسى و ف مردم ران، مجلّۀـر مزارشناسى در ایـدرآمدى ب

  .46ـ30 ص، ص1353، 2 ، شعامه
24.  .هنر و مردم >در مجلّۀ ماهانۀ<ها  کتابگزارى/ بررسى کتاب ،

 ):آنها از این قرار است ، که اهم...ببعد1353از سال (وزارت فرهنگ، 
  .152 باباطاهر همدانى، ش دیوان ).1(
شمارة ( 154ـ153فردوسى، ش  شاهنامۀسه کتاب دربارة  .)2(

  ).مخصوص
  .158، ش »ولز .ج .ه« کلیات تاریخ ).3(
  .168، ش »جوزى ابن«والمذکرّین  القُصاصکتاب  .)4(
  .175الفارسى، ش  الخلیج .)5(
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  .176، ش »جورج سارتون« علمتاریخ مقدمه بر  .)6(
  .، و جز اینها182، ش »ندوشن«و شبه فرهنگ  فرهنگ .)7(

25.  .152، ش هنر و مردمکوه، مجلّۀ هایى دربارة الوند یادداشت 
  .61ـ56 ص، ص)1354خردادماه (

26.   ـ .ّ152ش  هنر و مردم، ۀکتابشناسى باباطاهر همدانى، مجل 
ترجمۀ مقدمه بر )./ بخش کتاب( 76ـ73 ص، ص)1354خردادماه (

، یغمامجلّۀ ) در(ادوارد هرون ـ آلن انگلیسى ) از(هاى باباطاهر  ترانه
تیرماه ( 4ش ) و( 185ـ  183، ص )1355خردادماه ( 3، ش 29سال 
، جهان اسالم دانشنامۀ) در(باباطاهر ) مقالۀ./ (222ـ217 ص، ص)1355

 ص، ص1369اسالمى،  المعارف دائرةران، بنیاد ـ، ته)1ج (» ب«رف ـح
مینورسکى در » باباطاهر«ا استدراك و تکمله بر مقالۀ ـب( 52ـ46

 همان /)/...ص، ص1، طبع دوم انگلیسى، لیدن، ج اسالم المعارف دائرة
» رویز اذکائىپ ـوالدیمیر مینورسکى «به قلم ) نظر و تکمیلجدیدتبا (
  .15گفتار ، نامهباباطاهر/ ...،2همان، چاپ ) در(

27.  .راهنماى، >بررسى و نقد کتاب<، »والدیمیر بارتولد« ۀنام ترکستان 
  .1355، سال 10ـ7و   3ـ1، ش کتاب

28.  .171ـ168، ش ردمـر و مـهنۀ ــالم، مجلّـان اســجه ةوارــجشن  ،
  .ش.ه1355

29.  .هاى هفتمین  رانىمجموعۀ سخنشناسى،  بیرونى از دیدگاه مردم
  .1355، سال 175، ش هنر و مردم/ 4، جلد تحقیقات ایرانى ةکنگر

30.  .یـدکت«رازو ـاریخ در تـتابـد کتـررسى و نقـب<» وبـک نـر زر< ،
  .1356، سال 10ـ8، ش راهنماى کتاب

31.  .1356سال  178ـ176، ش هنر و مردمهاى فارسى،  باز و بازنامه. 
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  1365ـ1360
32.  . سىیاري(مقد7، ش چیستا ۀنگارى، مجلّ بشارى از دیدگاه مردم) ب ،

  .798ـ764، ص )1360( 1سال 
33.  .تهران، نشر نو، یادگارنامۀ فخرائىرازى،  ۀتاریخنگارى مسکوی ،

  ...ـ339 ص، ص1363
34.  . 10، سال آینده، مجلّۀ ).ق.ه1314سال (همدان » جمهورى«داستان 

همدان  :)1( تاریخ معاصر همدان./ 839ـ835ص ص، 12، ش )1363(
  ].دستنوشتۀ مؤلّف[ ...).بخش(در جنبش مشروطه 

35.  .ص3، ش )1364( 3، سال چیستاسینا، مجلّۀ  دادشهر ابن ،...  
36.  . ،مۀ کتاب(درآمدى به تاریخ ادب در همدانهایى از  نغمه) مقد

هاى همدان،  ترانه./ 40ـ1 ص، ص)1365( 2 کوه، جالوند ۀدامن
 ص، ص)1369(اشعار محلّى همدان  ة، گزیدهاى الوند آالله) مقدمۀ(
 نامۀ همدانى واژه )مقدمۀ کتاب(ربارة گویش همدانى، د./ 10ـ3
  .12ـ7 ص، ص)1370(

37.  .آینده ، مجلّۀ).ش.ه1318م (الرعایا همدانى  حاج شیخ تقى وکیل ،
 تاریخ معاصر همدان./ 448ـ438 ص، ص8ـ7، ش )1365( 12سال 

  ].دستنوشتۀ مؤلّف...). [بخش(همدان در جنبش مشروطه  :)1(
38.  . پتوایرنگه7، ش )1365( 3، سال چیستا، مجلّۀ )هفت اورنگ(= ه ،

  ...صص
39.  .ص10، ش )1365( 3، سال چیستامادى، مجلّۀ  تیر ،...  
40.  .1365، تهران، 2 ، جناموارة دکتر افشارآن،  جایهاى نامشناسى اد،م ،

  .891ـ847 صص
41.  . عراى یمانى، مجلّۀ = تیشتریه6و 5، ش )1365( 4، سال چیستاش.  
42.  .3، سال کیهان فرهنگىبر فرهنگ عربى ـ فارسى الروس،  نگرشى ،

  ).1365دى ( 10ش 
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43.  . ص، ص3، ش )1365( 4، سال چیستاایندراهندى، مجلّۀ... 
 

1366  
44. ← . آینده، مجلّۀ )هاى خوانین ستّه خاندان(قراگُزلوهاى همدان ،

، 10ـ8، ش )بخش یکم( 246ـ228 ص، ص5ـ4، ش )1366( 13 سال
 ص، ص 8ـ6، ش )1367( 14ـ سال ) بخش دوم( 583ـ568 صص

)./ چهارم بخش( 617ـ600 ص، ص12ـ9، ش )بخش سوم( 278ـ265
 ...).بخش(همدان در جنبش مشروطه  :)1(تاریخ معاصر همدان 

  ).تجدید طبع به صورت کتاب(، ]دستنوشتۀ مؤلف[
45.  . پاییز ( 6، ش 7، سال نشر دانش، مجلّۀ »رصدخانۀ مراغه«در باب

1366.(  
46.  .ص، ص1366، آبانماه 3ش  ،5، سال چیستاهمزاد،  دو ۀافسان...  
47.  . ِ1، ش 8، سال نشر دانش، >کتابگزارى<تاریخ در ایران تاریخ ،

1366.  
48.  . ،1367، آذر ـ دى 1، ش 9، سال نشر دانشتُرکزبان یا تُرکنژاد.  
49.  .بنیاد ( تحقیقات اسالمى، نشریۀ »ۀ رازىیمسکو«االمم  تجارب

 .1366، سال 2، ش 2، سال )اسالمى المعارفدائرة
 .)مقاالت در (ع المعارف دائرة1، ج تشی )تهران، بنیاد )آب ـ احیاء ،

  .1366اسالمی طاهر، 
 ،)18ص (علی همدانی  آخوند ملّا .50
  ،)185ص (شلیلۀ  آل  .51
 ،)285ـ284 صص(ابراهیم رضوي همدانی  .52
 ، )288ص (ـ همدانی  حکیم اهیم ـابر .53
 ، )315 ص(حسول همدانی  ابن .54
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 ، )317ص (خالویۀ همدانی  نبا .55
 ، )324ص (ساربان  ابن .56
 ، )336ص (شجري بغدادي  ابن .57
 ، )343ـ341 صص(طباطباهاي دهگانۀ علوي  ابن .58
 ، )354ـ352ص ص(عنبۀ داوودي  ابن .59
 ، )369 ص(معیه  ابن .60
 ، )403ص (دلف عجلی کرجی ابو .61
 ، )417 ص(ابوطالب همدانی  .62
 ، )426ـ425ص ص(ابوعلی کاتب همدانی  .63
 ). 447 ص(هاشم حسنی همدانی ابو .64
 ، )510ـ508ص ص(احکام نجوم  .65
 ).520 ص(بن عبدالعزیز عجلی احمد .66

  
1367 

67. . تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار فرمانروایان گمنام ،
بخش ( 1 ، ج1367، )22 انتشارات ادبی و تاریخی، شمجموعۀ ( یزدي،

 صحسنویگان برزکانی، ص. 2بخش  ./116ـ17 صامیران کرجی، ص. 1
... بخش( 2، ج )293ـ159 صعلویان همدان، ص. 3بخش ./ 157ـ117

، و ...ۀ خوارزم، خاندان شاهی...کاکویان جبال... ، بخش...بوییان همدان،
  ].دستنوشتۀ مؤلّف). [جز اینها

68.  .اریخـشناسى و ت باستاندان، مجلّۀ ـشناسى هم استانـب ۀـاریخچـت ،
 ص، ص)1367بهار و تابستان ( 2، ش 2رکز نشر دانشگاهى، سال ـم

  .67ـ56
69.  .ۀ1367، فرهنگایرانى، کتاب دوم  االرض قب.  
70.  . ،آذر ـ ( 3، ش 5 ة، دورمعارفنکاتى چند از تفسیر شهرستانى

  ).1367اسفند 
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71. . و  مراجعۀ، )ـ تفسیر شهرستانى( االبرار االسرار و مصابیح مفاتیح
 .1367، )اسالمى المعارفدائرةـ بنیاد (انتشار نسخ خطّى  فهارس، مرکز

 .)داوود ب ـ آلآ( 1، ج بزرگ اسالمى المعارفدائرة) مقاالت در( ،
  .1367بزرگ اسالمى، المعارف ائرةمرکز د ،تهران

 ؛145، ص )نجوم(آخرالنهر  .72
 ؛ 268بن هرمزان، ص  آذین .73
 ؛687ـ684 صحسنویه، ص آل .74
 .688ـ687 صحسول، ص آل .75

  

1368  
76.  . 3، سال شناسى باستانو  تاریخقبیلۀ هفتم ماد، مجلّۀ ساگارتى ـ ،

  ...، ص)1368بهار و تابستان ( 2ش 
77.  .6ال ـ، سرهنگىـکیهان فبزرگ اسالمى،  المعارفدائرةر ـنگرشى ب ،

  ...ص، ص)1368شهریورماه ( 6ش 
78.  .مهر ـ 6، ش 9، سال نشر دانش، >کتابگزارى<آوردى دلپذیر،  ره ،

  .1368آبان 
79.  .زمستان 21ـ20، ش )اسالم آباد( دانش آبادى، مجلّۀ قرابادین فیض ،

  .1369ـ بهار  1368
80.  . دار، مجلّۀزداد1368، آذر 3، ش 7، سال چیستام.  
81.  . رازى، ـالمجدى للعمرى، الشجره لفخرال(سه کتاب در باب انساب

 2و 1، ش 4ال ـ، سات اسالمىـتحقیقۀ ـ، مجلّ)روزىـرى للمـالفخ
  .146ـ138 ص، ص)1368(

82.  . عارفالمدائرة، بنیاد تحقیقات اسالمىابوالوفاء همدانى، نشریۀ 
./ 28ـ20 ص، ص)ش1368ـ ( 2و 1، ش 4ال ـ، س)رانـته(اسالمى 

ـ ش ) 1367اسفندماه  14( 39، ش 2، سال )همدان( محراب جریدة
  ).1368تیرماه 15(  44
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83.  .الثانیه، العدد  السنۀ، تراثنا رةـنشه، ـالشیعائح عندـذبـد والـکتب الصی
  .ق.ه1407رم ـاالول، مح

84.  .نْ  ذةـاللو االلَم مۀِسینا  ر ابنـنَظَ ۀِـوِجهه، لالستاذ و الفلسفیالعرفانی
 >هـالعربی الى زیۀـاالنجلی عنا ـنقله<رى التبریزى ـجعفالشیخ محمدتقى 

 .ق.ه1407، 3و 2، ع 2، س اـتُراثن رةـنش
 .)مقاالت در (ع المعارفةدائر2، ج تشی )تهران، بنیاد )اخبار ـ ایهام ،

  .1368اسالمی طاهر، 
 ، )16ـ15 صص(المصباح ـ کتاب اختیار .85
 ،)41ص (السر ـ کتاب  ادعیۀ .86
 ، )91ـ90 صص(کتاب التوحید ـ  اساس .87
 ، )137ص (ـ کتاب  هاالئماسرار .88
 ، )228ص (االصفی ـ کتاب  .89
 ، )91ـ290 صص(افسطیان ـ سادات  .90
 ، )299ص (االقتصاد الهادي ـ کتاب  .91
 ، )313ص (االلف کلمه ـ کتاب  .92
 ،)392ـ391 صص(الحرمین همدانی  امام .93
 ، )387ـ384 صص(ـ کتب  االمامۀ .94
 ،)495ص (االمثله ـ کتاب  .95
 ، )515ـ514 صص(کرجی امیران  .96
 ، )548ـ547 صص(انساب ـ علم  .97
 ، )590ص (التجار ـ کتاب  انیس .98
 ، )591ص (العابدین ـ کتاب  انیس .99
 ، )620ـ619 صص(اهلیلجه ـ کتاب  .100
 ).643ص (سائر الفرق  الرد علی االیضاح فی .101
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1369 
102.  . 1368، اسفند 7و 6، ش 7، سال چیستااَهرمن زِدار، مجلّۀ /

  .1369فروردین 
103.  . 4ـ1، ش 16ال ــه، سدـآینۀ ـ، مجلّ>زارىـابگـکت<تلبیس ابلیس /

ش  ، سال اول،آینۀ پژوهش/ 184ـ181 ص، ص1369ر ـروردین ـ تیـف
، )ىـاوتــذک(ات ـافظیـح. 43ـ42 ص، ص1369ان ــر و آبــمه/ 3
ریور ـشه ـن ـدیرورـف/ 6ـ1، ش18، سال آیندهۀ ـ، مجلّ>کتابگزارى<

  .143ـ142 ص، ص1371
104.  .ارشاد و فرهنگ اسالمى ساوه،  ة، ادارنامه ساوه) در(باستان،  ةساو

1369.  
105.  . شمارة مسلسل ( 8، سال چیستارسالۀ زروانى علماى اسالم، مجلّۀ

  .457ـ431 ص، ص1369، آذرماه )73
106.  .کلک، ماهنامۀ )فخر گرگانى(اخترچامۀ / یا/ شناسى چامۀ ستاره ،

  .203ـ190 ص، ص]دکتر یوسفى ۀیادنام) [1369آبانماه ( 8ش 
107.  . آیینۀ پژوهشوضع اطالع رسانى فرهنگى در استان همدان، مجلّۀ ،

 .10ـ4 ص، ص)1369بهمن و اسفند ( 5، ش 1سال 
  
 .)تهران، بنیاد )جزوة اول( ، حرف بجهان اسالم دانشنامۀ) مقاله در ،

  .1369اسالمی،  المعارفدائرة
 .52ـ46 صباباطاهر همدانی، ص .108

 
1370  

109.  .شهردارى همدان، هگمتانهنشریۀ  همدانى، معصومى علىاملّ آخوند ،
اه ـدمـاسفن( 15ش / 9ـ7 ص، ص)1370اه ـبهمن م( 14، ش 2ال ـس
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، تشیع المعارفرةـدائ)./ 12ناماوران همدان، ش ( 10ـ9 ص، ص)1370
)./ 1/5/70( 93، ش 4، سال )همدان( محرابریدة ـج/ 18، ص 1ج 

، مرداد ـ شهریور )46مسلسل ( 10، ش 4، دورة )قم( علم نورِمجلّۀ 
  .70ـ65 ص، ص1371

110.  . ش 1شهردارى همدان، سال ، هگمتانهفریدالدولۀ گلگون، نشریۀ ،
 ص، ص)1370آبانماه ( 11ش / 19ـ15 ص، ص)1370ماه مهر( 10
 6ـ1، ش 18، سال آیندهمجلّۀ ). 9ناماوران همدان، ش ( 30و 16ـ15

 تاریخ معاصر همدان./ 81ـ73 ص، ص)1371فروردین ـ شهریور (
  .>مؤلّف ۀدستنوشت<...) بخش(

111. . ج اسالمد على ) ـ احوال و آثار(» ایران صغیر«در  مرومیرسی
، )182ـ153 صص(» رسالۀ همدانیه«، به انضمام )شاه همدان(همدانى 

، تهران، 28فرهنگ ایرانزمین، ج ./ 1370سینا،  همدان، دانشگاه بوعلى
 8، شهردارى همدان، ش هگمتانهنشریۀ ./ 69ـ9 ص، ص1368

  ).7ناماوران همدان، ش ( 21و 18ـ15 ص، ص)1370مردادماه (
112.  . نشریۀ )فصلى از تاریخ شهردارى همدان(از بلدیه تا شهردارى ،

 11ش / 13ـ12 ص، ص)1370مهرماه ( 10، ش 1، سال هگمتانه
/ 21ـ17 ص، ص)1370آذرماه ( 12ش / 28ـ21 ص، ص)1370آبانماه (

تاریخ و ( شهردارى همدان./ 26ـ21 ص، ص)1370دیماه ( 13ش 
  .1370، همدان، دفتر روابط عمومى شهردارى همدان، )توسعه

113.  .هاى سمینار  هاى فرهنگى همدان، گزارش نگاهى گذرا به گذشته
  .1370، استاندارى همدان، 1400

114. / .تن از نامورترین معاریف 35ـ شرح حال ( ناماوران همدان
، )1369دیماه ( 1، شهرداري همدان، ش هگمتانه نشریۀ) همدان، در

  :فهرست اسامی .9ـ8 صص
  .6، ص )1369ماه بهمن( 2، ش همانابوعلی کاتب، . )1(
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  .12، ص )1369اسفندماه ( 3القضات، ش عین .)2(
  .11و  8، ص )1370فروردین ( 4شادي، ش  ابن .)3(
  .20و 11، ص )1370اردیبهشت ( 5شیرویۀ شهردار، ش  .)4(
  .15ـ  14 ص، ص)1370خردادماه ( 6فقیه، ش  ابن .)5(
  .18و 16، ص )1370تیرماه ( 7الزمان، ش  بدیع .)6(
  .21و 18ـ15 ص، ص)1370 مردادماه( 8علی، ش سید میر .)7(
  .10، ص )1370شهریورماه ( 9 منوچهري همدانی، ش .)8(
 ص، ص)1370رماه ـمه( 10ون، ش ـۀ گلگـدولـریدالـف .)9(

  . 30و 16ـ15 ص، ص)1370آبانماه ( 11ش / 19ـ15
  .27، ص )1370آذرماه ( 12حافظ ابوالعالء، ش  .)10(
 ص، ص)1370دیماه ( 13، ش 2غمام همدانی، سال  .)11(

  .12ـ11
/ .9ـ7 ص، ص)1370ماه بهمن( 14علی، ش  اآخوند ملّ .)12(

  .10ـ9 ص، ص)1370اسفندماه ( 15ش 
ص  ،1371ماه فروردین( 16 همدانی، ش عراقی .)13(

  . 22و10
 ص، ص)1371اردیبهشت ماه ( 17ش  ریاض همدانی، .)14(

  .15ـ11
/ 15ـ12 ص، ص)1371خردادماه ( 18نثري همدانی، ش  .)15(

 02 ش /24 و16ـ13 صص ،)1371 تیرماه( 19 ش
شهریورماه ( 21ش / 24و 13ـ9 ص، ص)1371مردادماه (

  .21و 14ـ11 ص، ص)1371
  .14ـ13 ص، ص)1371مهرماه ( 22آزاد همدانی، ش  .)16(
  .18و 14 ص، ص)1371آبانماه ( 23غبار همدانی، ش  .)17(
/ 16ـ12 ص، ص)1371آذرماه ( 24همدانی، ش  باباطاهر .)18(
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ش / 35و 16ـ12 ص، ص)1371دیماه ( 25، ش 3سال 
اسفندماه ( 27ش / 13ـ8 ص، ص)1371ماه بهمن( 26

  . 16ـ10 ص، ص)1371
 ص، ص)1372ماه فروردین( 28ابوالوفاء همدانی، ش  .)19(

  . 22ـ14
 40ـ ش ) 1372ماه اردیبهشت( 29، ش رشید خواجه .)20(

  ). 1373آذرماه (
  . 19ـ16 ص، ص)1374مردادماه ( 43حافظ همدانی، ش  .)21(
 ص، ص)1374ورماه ـشهری( 44دانی، ش ـن همـاب .)22(

  .15و 11ـ10 ص، ص)1374مهرماه ( 45و ش 13ـ12
و 13ـ11 ص، ص)1374آبانماه ( 46خواجه یوسف، ش  .)23(

48 .  
اه ـآذرم( 47، ش )اتـالقض عین(دان ـی همـکیم االهـح .)24(

  ...ص، ص)1375زمستان ( 48ش  ،9ـ7 ص، ص)1374
  

1371  
115.  .1371فروردین ( 1 ، ش1، سال گلچرخ سرماي همدان، مجلّۀ( ،

  .73ـ71 صص
116.  . 17ش  ،2، شهرداري همدان، سال هگمتانهریاض همدانی، نشریۀ 

مجلۀ / ).14ناماوران همدان، ش ( 15ـ11 ص، ص)1371ماه اردیبهشت(
  .52ـ49 ص، ص)1371ماه آبان( 4ش گلچرخ، 

117.  .ارت ـی سفـرهنگـی فـزنـفصلنامۀ رای( دانشرازي، ـادین شیـرابـق
بهار و تابستان / 30ـ29، ش )آباد اسالمی ایران ـ اسالمجمهوري 

  .29ـ17 ص، ص1371
118. . دانشگاه علوم پزشکی )رساله( نظري به تاریخ طب در ایران ،

  .1371همدان، تابستان 
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119.  . المللى تاریخ  بین ةخالصۀ مقاالت کنگر) در(سینا، اَبقراط ایران
 صدانشگاه تهران، ص، )1371ر ـمه 14ـ11(پزشکى در اسالم و ایران 

  .33و 2
120.  . نار یمخالصه مقاالت اولین س) در(رافعى قزوینى و کتاب التدوین

  .10ـ9 ص، ص1371، مهرماه قزوین ۀرشد و توسع
121.  . ش 3، سال آینۀ پژوهش، مجلّۀ )طرح و تدوین(کتابشناسى نوین ،

  .17ـ5 ص، ص)1371آذر و دى ( 4
122.  . 9، دورة  معارف ۀمجلّ، )آقا شیخ موسى دستجردى(نثرى همدانى ،

مجلّۀ ) تتّمه و تکمله در/ (103ـ289 ص، ص)1371آذر ـ اسفند ( 3ش 
  .921ـ919 ص، ص)1372زمستان ( 12ـ10، ش 19، سال آینده

123. . پیشینۀ تاریخى ـ وضع جغرافیایى ـ آثار ( راهنماى شهر همدان
 .>دو زبانه< .1371، همدان، روابط عمومى شهردارى، )قدیمه
 .)مقاالت در (المعارفدائرة 3، ج عتشی )تهران، بنیاد )ب ـ پیکار ،

  .1371خیریه و فرهنگی شط، 
 ،)40ص (فنّ ـ بازیاري  .124
 ،)136ص (الخلق ـ کتاب بدء .125
 ،)141ص (بدر حسنویه  .126
 ،)240ص (بشارات الشیعه ـ کتاب  .127
 ،)273ص (بطحانیان ـ سادات  .128
 ،)393ص (بن عبدالعزیز بکر .129
 ،)459ص (حسنویه  بنی .130
 ،)460ص (حسول  بنی .131
 ،)514ص (بهاري ـ شیخ محمدباقر  .132
  ).576ـ574 صص(بیرونی ـ ابوریحان  .133
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1372  
134. / . خالصه مقاالت) در(قدیم و فنون آن، ) الحیل علمـ (مکانیک 

، دانشگاه المللى پیشبرد علم و تکنولوژى در جهان اسالمکنگرة بین
الصۀ ـخ/ (14، ص )ارسىـۀ فـخالص( 1372اه ـم ران، اردیبهشتـته

  .26، ص )انگلیسى
135.  . ،49ش ( المقاالت و الرساالت) در(شیخ مفید و حکمت طبیعى( ،

، .ق.ه1413المفید، قم، الشیخ لوفاة بمناسبۀ الذکرى االلفیۀالمؤتمر العالمى 
  .66ـ54 صص

136.  .مجموعۀ منتخب ) در(هاى کهن فارسى در باب تشریح،  نوشته
، دانشگاه علوم اتومى ایرانـآن ةرـده در اولین کنگـه شـمقاالت ارائ

  .106ـ99 ص، ص1372پزشکى کرمان، اردیبهشت 
137.  . جیزدنامه) در(اسورث ـد بـاز ادمون» زدـکاکویان ی«ترجمۀ گفتار ، 

 ص، ص1371کوشش ایرج افشار، تهران، فرهنگ ایرانزمین،  هـ، ب1
  .264ـ241

138.  . ،صص، )1372تابستان ( 9، ش کتاب پاژ) در(طوسى و طُرسوسى 
  .86ـ75

139.  . ،مهرماه ( 101مسلسل / 1، ش 11، سال چیستا) در(قبیلۀ مغان
  .37ـ23 ص، ص)1372

140.  . اسالم ( دانش، فصلنامۀ )1325ـ1253(میرزا نصرت قوچانى طبیب
  .57ـ45 ص، ص1372، پاییز 35، ش )آباد

141.  . ،3، ش 1، سال میراث جاویدانفصلنامۀ ) در(بلیانى، پیرخواجو 
  .129ـ126 ص، ص)1372پاییز (

142. . 1372، تهران، پاژنگ، درگزین تا کاشان.  
143.  . هگمتانه، نشریۀ )به یاد دکتر مهدى درخشان(کاروان بزرگان 

  .26ـ25 ص، ص1372خردادماه / 30، ش )شهردارى همدان(
144.  .شهردارى ( هگمتانههاى گنجنامۀ همدان، نشریۀ  ترجمۀ کتیبه
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  .30ـ26 ص، ص1372مردادماه / 32، ش )همدان
145.  . دیماه / 37، ش )شهردارى همدان( هگمتانهدروازة کاسیان، نشریۀ

  .28ـ17 ص، ص1372
146.  .اه ـابخانۀ مرکزى دانشگـاى خطّى کتـه نسخه رست توصیفىـفه

 ).تحت طبع( 1372، 1 سینا ـ همدان، ج بوعلى
  

1373  
147.  . ،1372زمستان / 4، ش هستىفصلنامۀ ) در(وزیران درگزینى ،

  .37ـ35ص ص
148.  . ،سال )وقف( میراث جاویدانفصلنامۀ ) در(موقوفۀ علوى همدان ،

  .41ـ37 ص، ص1372زمستان / 4، ش 1
149.  . ،ص ، ص)1372زمستان ( 12ـ11، ش کتاب پاژ) در(سبک مادى

  .17ـ9
150.  . ،شیر اکباتان، نوشتۀ هاینس لوشه، ترجمه و تحشیۀ پرویز اذکائى

، بهار و )16ـ  ( 2، ش  8، سال باستانشناسى و تاریخمجلّۀ ) در(
  .45ـ36 ص، ص1373تابستان 

151.  . تاریخ همدان در سدة هشتم(عراق عجم در عهد ایلخانان( ،
، جلد هشتم، تهران، بنیاد موقوفات دکتر ناموارة دکتر محمود افشار

  .4661ـ4607 ص، ص1373، تابستان 55افشار، ش 
152.  .شر ن( معارف، کتابگزارى در مجلّۀ )12سدة (الشیعه  طبقات اعالم

 ص، ص)1372د ـاسفن ـرداد ـم( 3و 2، ش 10، دورة )ىـاهـدانشگ
  .254ـ239

153.  .انۀ کنگرة ـ، قم، دبیرخ)هـرسال(ى در فقه ـۀ نقلى و عقلـرابط
، 4، سال مسجدفصلنامۀ ./ 1373بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، پاییز 

دکتر محمود  ناموارة  ./21ـ10ص ص) 1374بهمن و اسفند ( 24ش 
 .5246ـ5227 ص، ص)1375( 9، ج افشار
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 .)ازار ـ ب(، حرف ب، جزوة سوم دانشنامۀ جهان اسالم) مقاله در
  .1372اسالمی،  المعارفدائرة، تهران، بنیاد )باژ

 .467ـ463هاي عربی و فارسی، صص بازنامه .154
 .)مقاالت در (ع المعارف دائرة4، ج تشی )تهران، بنیاد )ت ـ تفسیر ،

  .1373خیریه و فرهنگی شط، 
 ،)102ص (المخلّص ـ کتاب  تتمیم .155
 ،)140ـ139 صص(تحدید نهایات االماکن ـ کتاب  .156
 ).173ـ172 صص(تحقیق ماللهند ـ کتاب  .157

 
158.  .دانشنامۀ ایرانیکا 

Darjazin ,(in) Encyclopedia, Iranica, vol. Vll, fas. 1-(p.55)  
  

1374  
159. . رخان همدان: بخش یکم( تاریخنگاران ایرانتهران، بنیاد )مو ،

  . 1373موقوفات دکتر محمود افشار یزدي، 
160.  .ش ، 5، سال پژوهش ۀآین )در(هاى اسالمى  ها و دانشخانه کتابخانه

  .98ـ94 ص، ص1373بهمن ـ اسفند  ،)30ـ29ش ( 6و 5
161.  . سال آینۀ پژوهش) در(» ها از یک روح سرکش جلوه«کتابگزارى ،

  .113، ص 1373بهمن ـ اسفند  ،)30ـ29ش ( 6و 5، ش 5
162. / .رة ـاالت کنگـچکیده مق) در(، یاریخـاه تـدگـاشورا از دیـع

ران، خردادماه ـ، تهاشوراـرهنگ عـو ف) س(المللى امام خمینى  بین
  .17ـ16 ص، ص1416محرّم / .ش.ه1374

163.  . ،ادارة کل فرهنگ ( همدانفرهنگ فصلنامۀ ) در(زبان کهن همدانى
 ص، ص)1374ـ بهار ( 1، ش 1، سال )و ارشاد اسالمى استان همدان

  .22ـ14
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164.  .خ معاصر، امیر64ـ61، شماره کلکماهنامۀ ) در(مهدى بدیع، مور 
به یاد امیرمهدي بدیع،  /.505ـ496 ص، ص)1374فروردین ـ تیر (

، صص 1385، توس، 15ج ) روي دیگر تاریخ( یونانیان و بربرها
  .344ـ332

165.  . ،هاى  کتابخانه المعارفائرةددرآمدى بر ) در(کتابخانۀ بریتانى
عالء مرودشتى، قم،   ، زیر نظر سید محمود مرعشى ـ على رفیعىجهان

  .136ـ105 ص، ص1374کتابخانۀ مرعشى، 
166.  .مرکز نشر  نشریۀ(، معارف، )القضات عین(االهى همدان  حکیم

 ص، ص)1374ان ـروردین ـ آبـف( 2و 1، ش 9ال ـ، س)اهىـدانشگ
  .138ـ120

167.  .1374، تهران، انتشارات طرح نو، )آراء و افکار( ابوریحان بیرونی.  
168.  .ن و فـاعى رشـعلل اجتمدر(المى، ـرهنگ اسـد و انحطاط تمد (

 دنـگ و تمـرهنـالمللى ف رانس بینـن کنفـاالت اولیـمجموعۀ مق
المللى،  رهنگى بینـات فـات و تحقیقـز مطالعـران، مرکـ، تهاسالمى

  .168ـ165 ص، ص1373
169.  . ،و 122ـ ( 3و 2، ش 13، سال چیستامجلّۀ ) در(فلسفۀ بیرونى

  .172ـ157 ص، ص1374ـ آبان و آذر ) 123
170.  . ،4، ش 1، سال همدانفرهنگ فصلنامۀ ) در(بهار ـ و ـ بهاري 

 .9ـ3 ص، ص)1374زمستان (
  

1375  
171.  .1375، تهران، توس، )راهفده گفتار و گزینۀ اشع( باباطاهرنامه.  
172.  .فصلنامۀ) در(دان، ـراسى همـاریخ سوسیال دموکـهایى از ت برگ 

  .159ـ150 ص، ص1375، تابستان 12، ش گفتگو
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173.  .5 ، ش2، سال همدانفرهنگ فصلنامۀ  )در( الحرمین همدانى، امام 
  .43ـ42 صص ،)1375بهار (

174.  . ،ص، ص)1375مردادماه ( 14، ش گلچرخنامۀ ) در(مدینۀ جاهله 
  .27ـ22

175. . مشهد، 1، ج )آثار ایرانى پیش از اسالم( الفهرست فهرست ماقبل ،
  .1375هاى آستان قدس رضوى،  بنیاد پژوهش

176.  . ،ش 2، سال همدان فرهنگفصلنامۀ ) در(بوزنجرد و بوزنجردى ،
  .18ـ12 ص، ص)1375تابستان ( 6

177.  . ایرانى، خاندانهاى  ةخانواد(معرّفى اجمالى سه کتاب تاریخى
، ماهنامۀ )احوال جبال شروین کومتگر ایران باستان، التدوین فىح

) و( 618ـ613 ص، ص)1375تیر ـ مهر ( 79ـ76، ش 7، سال کلک
ص ، ص)ابوحیان توحیدى(کتابى ارزشمند دربارة متفکرى غریب 

  .  632ـ630
178.  .س ـاى مقـارسى کتابهـر فـنثادبیات ، ماهنامۀ )ک فاضلخانىـسب(د

  .11ـ7 ص، ص)1375آبانماه ( 7، سال اول، ش معاصر
179. . داري ـ، استان).ش.ه1370ا ـت .ه.ق1370از (، دانـکتابشناسی هم

  .1373همدان، مرکز مطالعات فرهنگی استان همدان، 
180. . رهۀ(، اطلس مدینۀ منود شوقیـدکت) تهیبن ابراهیم مکّی،  ر محم

، )سازمان حج و زیارت( اذکائی، تهران، نشر مشعردکتر پرویز ) ترجمۀ(
1375 .  

181.  .قائمشهر، انتشارات )یکم( اباختر ابـکت) در(اکى گیلى ـخاندان ک ،
  .10ـ5 ص، ص1375پژوهشهاى فرهنگى، 

182.  . ناموارة دکتر محمود افشار) در(رابطۀ علوم عقلى و نقلى در فقه ،
به کوشش ایرج افشار ـ کریم اصفهانیان، ) چهل و یک مقاله( 9ج 

  . 5246ـ5227 ص، ص1375تهران، بنیاد موقوفات دکتر افشار، 
183.  .دفتر میراث اسالمى ایران) در(زروانى علماى اسالم،  ۀرسال ،
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العظمى مرعشى  آیۀاهللا، قم، کتابخانۀ )به کوشش رسول جعفریان(چهارم 
  .600ـ581 ص، ص1375نجفى، 

184.  . از(رسالۀ همدانیه (د میرعلى همدانى سی)زمینفرهنگ ایران) در ،
  .469ـ449 ص، ص1375، تهران، نشر طالیه، 29ج 

185.  .ذکره الطباطبائى فى المحقق )در(االسالم  کتب الصید و القنص فى 
، .ق.ه1417/ .ش.ه1375البیت،  ، قم، مؤسسۀ آل)2ج ( االولى السنویۀ
  .951ـ929صص 

  
 .)تهران، بنیاد 7 ة، حرف ب، جزودانشنامۀ جهان اسالم) مقاله در ،

  .1375اسالمی،  المعارف دائرة
 ، جزوة هشتمهمان/ .1073ـ1072 صبن حسنویه، صبختیار .186

)1375:( 
 .157ـ155 صبدربن حسنویه، ص .187
 .)مقاله در (ع المعارف دائرة5، جلد تشی )تهران، )تفصیل ـ چینی ،

  .1375نشر شهید سعید محبی، 
 ،)16ص (المعارف  تقریب .188
 ،)68ص (تلخیص الشافی  .189
 ).106ص (الخواطر  تنبیه .190
 ، )107ص (االمامه  التنبیه فی .191
 ،)135ص (التوحید الصغیر  .192
 ،)267ص (الخواص  جامع .193
 ،)329ص (جرّاثقال  .194
 ،)520ص (جوریان  .195
 ).542ـ  541 صص(جهان بختان  .196
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1376  
197.  .همدان، ، )انپورـنوشتۀ على جه( شکوه الوندکتاب ر ـمقدمه ب

  .21ـ9 ص، ص1376انتشارات اسکاف، 
198.  . درخت در کتاب ) و تاریخنگارى در ایران معاصر(تاریخ در ترازو

، به اهتمام )کوب نامۀ استاد دکتر عبدالحسین زرین جشن( معرفت
  . 86ـ65 ص، ص1376اصغر محمدخانى؛ تهران، انتشارات سخن،  على

199.  . ،ـ ( 4، ش 8، سال پژوهشآیینۀ مجلّۀ ) در(اسناد جنگ تحمیلى
/ 35، ش 2، سال کماننامۀ  هفته./ 17ـ12 ص، ص1376، مهر ـ آبان )46

  .7ـ4 ص، ص1376نهم دیماه 
200.  .سال آیینۀ پژوهش) کتابگزارى در(السلطنه  روزنامۀ خاطرات عین ،

  .58ـ56 ص، ص1376، مهر ـ آبان )46ـ ( 4، ش 8
201.  . ش کلکهنامۀ ما) در(» اعراب حدود روم و ایران«کتابگزارى ،

  .367ـ364 ص، ص1376مرداد ـ آذر / 93ـ89
202.  .پنج گفتار پژوهشى به یاد و پنجاه(سخنواره ) در(ریخچۀ فهلوى تا

دکتر هانس روبرت  ـ، به کوشش ایرج افشار )دکتر پرویز ناتل خانلرى
 .116ـ55 ص، ص1376رویمر؛ تهران، انتشارات توس، 

 .)تهران، بنیاد )ب( 3، ج دانشنامۀ جهان اسالم) مقاله در ،
  :1376اسالمی،  المعارف دائرة

 ،280ـ279 ص، ص)خواجه ابونصر(الدین  برهان .203
204. 333، ص )تکلمه(حصیب  بن ةیدرَب، 
 ،370ـ369 ص، ص)خواجه(شی غبز .205
 .711ـ710 صبالشگرد، ص .206
 .)مقاله در (ع المعارف دائرة6، ج تشی )؛ تهران، نشر )حاتم ـ حیوان

  :1376شهید سعید محبی، 
 ،)2ص (حاج آقا رضا همدانی  .207
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 ،)243ـ242 صص(حروریه  .208
 ،)605ص (حیض و نفاس  .209
 ، )607ـ606 صص(مکانیک / حیل .210
 ).608ـ607 صص(حیوان  .211

  
1377  

212.  . ،1377فروردین ماه / 18، ش گلچرخماهنامۀ ) در(مستر میلیاردها ،
  .43ـ39 صص

213.  . ،ش4، سال همدان فرهنگفصلنامۀ ) در(تویسرکان ـ رودراور ، 
  . 119ـ110 ص، ص1377بهار و تابستان / 14ـ13

214.  . ،ابـد کتـفصلنامۀ نق( آینۀ میراث) در(دربارة تفسیر شهرستانى( ،
  .10ـ6 ص، ص1377تابستان / 1سال یکم، ش 

215.  .امۀ انجمن ـن( ران شناختـای) در(ران، ـد و ایـارتولـاد بـاست
 ،1377 تابستان/ 9، ش )المنافع و قفقاز شناسان کشورهاى مشترك ایران

  .305ـ248 صص
216.  . ،به پاس ( نامۀ ایرج ارج) در(ماده و معناى کتاب در ایران باستان

، به )قرن سوابق درخشان فرهنگى و دانشگاهى استاد ایرج افشار نیم
 ص، ص2، ج 1377وس، تکوشش محسن باقرزاده؛ تهران، انتشارات 

  .254ـ233
217.  .راسان ـخامۀ ـ، فصلن)نامه  ومسلمـاب(رسوسى ـوسى و طـهم ط ازـب

، 1377بهار و تابستان / 1، سال اول، ش )آستان قدس رضوى( پژوهى
  .216ـ209 صص

218.  .در ) حالّج» االحقـاََن«ر ـتفسیرى ب(رانى کلمۀ حقّ ـاه ایـخاستگ
، به )الدین آشتیانى نامۀ استاد سید جالل جشن( خرد جاودانمجموعۀ 
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، 1377عرب؛ تهران، فرزان، حسن سید / اصغر محمدخانى على: کوشش
  .105ـ59 صص

219.  . ،یادنامۀ ( آموزگار جاوید) در(حکمت عقلى پیش از اسالم
 ص، ص1377، قم، نشر مرصاد، )العظمى حاج میرزا هاشم آملى آیۀاللّه

  .300ـ281
220.  . نامۀ ( ایران شناخت) در] (قسمت اول[خاندان شاهیۀ خوارزم

پاییز / 10، ش )زالمنافع و قفقا انجمن ایران شناسان کشورهاى مشترك
، 1377زمستان / 11، ش همان، ]قسمت دوم[، 181ـ136 ص، ص1377

  .141ـ112 صص
221.  .ات ـفصلنامۀ تحقیق( نامۀ پژوهش) در(رانى، ـاى ایـه دفاع نامه

  .34ـ29 ص، ص1377تابستان / 9، ش 3، سال )فرهنگى
222.  . ماهنامۀ تاریخ ( کتاب ماه) در(اصمعى، » االمم تجارب«کتابگزارى

 .11، ص 1377، آبان ماه )13( 1، ش 2، سال )و جغرافیا
  

1378  
223.  .علیرضا ذکاوتى »عمر خیام«کتابگزارى (خردستیزى  خیال و خیام( ،

، 1378تیرماه 13یکشنبه / 67 ةشمار] بخش یکم[ ،انتخابدر روزنامۀ 
بخش [؛ 6، ص 1378تیرماه 14دوشنبه / 68 ةشمار] بخش دوم[؛ 6ص 
  .6، ص 1378تیرماه 15شنبه  سه /69 ةشمار ]سوم

224.  . ،71 ة، شمار)مالیر( عندلیب روزنامۀ) در(پیشینۀ تاریخى مالیر /
  .4، ص 1378مردادماه 23شنبه 

225.  .دسال چیستادر ماهنامۀ ) راقىـشاعر کبیر ع(مهدى جواهرى محم ،
  .247ـ242 ص، ص1378ـ آبان و آذر ) 163و 162( 3و 2، ش 17

226.  . ت در البحارهمایش بزرگداشت عالّمۀ مجلسى ) در(مانوی
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ران، وزارت فرهنگ و ـ، تهیادنامۀ مجلسى، )1378اصفهان، دیماه (
  .13ـ9 ص، ص1، ج 1379ارشاد اسالمى، 

227.  . 17، سال چیستاماهنامۀ ) در(گفتگو در باب مسائل تاریخى ،
) و( 338ـ325 ص، ص1378دى و بهمن / 165و 164شمارة ردیف 

تیرماه / 170، ش همان، )ایران» تفسیر تاریخ«دربارة (له و تصحیح تکم
  .905ـ904 ص، ص1379

228.  .»تابستان / 13، ش شناخت ایرانفصلنامۀ ) در(باستان  هاى»نسا
  .107ـ72 ص، ص1378

  
. المعارف دائرة، تهران، بنیاد )4ج (، حرف ب دانشنامۀ جهان اسالم 

  ):مقاالت(، 1377اسالمی 
 .189ـ187 ص، ص)خاندان(بلیانی  .229
  .809ـ808 ص، ص)ذبیح(بهروز  .230
. ع المعارف دائرةتهران، نشر سعید )خاتم ـ دیه(، جلد هفتم تشی ،

  ):مقاالت(، 1378محبی، 
الصوارمخاتمۀ، الصفاروضۀ ۀ، خاتماالنوارۀـخاتم) زاريـکتابگ( .231

 ).4ص ( المستدركخاتمۀ، البیانفائقخاتمۀ، االلهیۀ
 ).18ص (خارستان  )کتابگزاري( .232
 ).25ص (ها الخافیه) کتابگزاري( .233
 ).36ص (الحقائق خالصۀ) کتابگزاري( .234
 ).43ـ42 صص(حسولیان ) خاندان( .235
 ).45ـ44 صص(حسینی همدانی ) خاندان( .236
 صص(م اـحکاالشرایعرح مفاتیحـشیـف الکالمختام) ابـکت( .237

 ).80ـ79
 ).81ص (الغرائب  ختم) کتاب( .238
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 ). 86ص (ختومات ) کتاب( .239
 ).101ص (خرابات ) رسائل( .240
 ).103ص (الخراجیه ) کتاب( .241
 ).109ص (االنام  لکافۀاالیام خرج) کتاب( .242
 ). 110ـ109 صص(ها خردنامه .243
 ). 115ص (خرقه ) کتاب( .244
 ).118ـ117 صص(خرم بهشت ) کتاب( .245
 ). 124ص (خروج، خریده ) کتابگزاري( .246
زانۀـاالسرار، خزانۀـاالدب، خزانۀـخ، امـاالحکخزانۀاي ـکتابه( .247

 ).128ص ( عامره ۀخزانالخیال، 
 ). 129ص (المسائل القانع، خزانۀخزانۀ) کتاب( .248
االصول، خزائناالشعار، خزائناالحکام، خزائنخزائن) کتابهاي( .249

 ).131ص ( االنوار
 ).132ص (الجواهر خزائن) کتاب( .250
ص (المراثی خزائنالکالم، زائنـرآن، خـالقزائنـخ) ابهايـکت( .251

133.( 
 ).135ص ( الجواهراالشعار، خزینۀخزینۀ) کتاب( .252
 ).141ص (خسرونامه  .253
 ).142ـ141 صص(خسرو و شیرین  .254
 ).143ص (نامه  خسروي .255
 الحسینیه، الخصائص ائصـه، الخصـاالئمخصائص) ايـابهـکت( .256

 ).150ص (الشیعه  الزینبیه، خصائص 
الجمعه  خصائص یومالفاطمیه،  العظیمیه، الخصائص الخصائص .257

 ).151ص (
 ).160ـ159 صص(خطاب ) کتاب( .258
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 ).177ص (الشیطان  خطوات .259
 ).179ص (بان خطی .260
 ).183ص (خفی عالئی  .261
 ). 184ص (الخالء ) کتاب( .262
 ).186ـ185 صص(الخالص ) کتاب( .263
ص ( خالصۀ االبحاث، خالصۀ االخبارها، الخالصه) کتابهاي(  .264

186.( 
االعتبار،   االشعار، خالصۀ خالصۀاالذکار،  خالصۀ االدعیه، خالصۀ  .265

 ).187ص ( االعصار خالصۀ
 ).188ص ( االقوال خالصۀ  .266
الخواص،  رجمۀـت  الصۀـالتدبیر، خ الصۀـارب، خـالتج الصۀـخ .267

 ).189ص ( التفاسیر التشریح، خالصۀ الترجمان، خالصۀ خالصۀ
التنزیل،  التنجیم، خالصۀ التلخیص، خالصۀ التقویم، خالصۀ خالصۀ  .268

 ).190ص ( التواریخ التنقیح، خالصۀ خالصۀ
 ).192ص ( الحساب الثقلین، خالصۀ خالصۀ  .269
 الخمسه الخالصه، خالصۀ خالصۀ  الحیاة، الصۀـالحکمۀ، خ الصۀـخ .270

 ).193ص (
ص ( الطب الشفاء، خالصۀ الروضه، خالصۀ الرمل، خالصۀ خالصۀ .271

194.( 
 خالصۀ الفقه، خالصۀ الفصول، خالصۀ العلوم، خالصۀ العتره، خالصۀ .272

 ). 195ص ( الکالم 
 خالصۀ المقاالت، خالصۀ المقامات، خالصۀ الخیال، لطایف خالصۀ .273

 ). 196ص (  المنهج 
 ). 197ص (الخالف ) کتب( الوصول، النوادر، خالصۀ خالصۀ .274
 ). 212ـ211 صص(خالفت ) کتابهاي( .275
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 ). 212ص (خالفیات ) کتابهاي( .276
 ). 315ـ314 صص(خلد برین ) کتاب( .277
 ). 234ـ233 صص(خلل  )موضوع و کتب( .278
 ). 260ـ259 صص(خمس ) موضوع و کتب( .279
 ). 262ص (خمسه ) کتابهاي( .280
 ). 288ص (ها خوابگزاري .281
 ). 290ـ289 صص(ها خوابنامه .282
 ). 291ـ290ص (خواتم، خواتیم ) کتابهاي( .283
 ). 302ص (الحسنی  الخواص، خواص اسماء) کتابهاي( .284
 ). 305ـ303 صص(خواص اشکال و اوفاق ) موضوع( .285
 ). 305ص (االشیاء  خواص) موضوع( .286
  ).307ـ305 صص(الحروف  خواص) موضوع( .287
 ). 308ـ307 صص(الحیوان  خواص) کتاب( .288
 ). 308ص (القرآن  ات و البقول، خواص سوروالخضر  خواص .289
 ). 311ص (القرآن  خواص .290
 ). 312ص (االخوان  خواص و منافع مجموعات، خوان .291
 ). 361ص (خیرات حسان ) کتاب( .292
 ). 362ص (التجارب البیان، خیر خیر) کتابهاي( .293
 ). 363ص (الرجال  جلیس، خیر خیر .294
 ). 364ص ( القصص خیر الفضائل، خیر ،الطیور خیرة الرسائل، خیر .295
 ).365ص (المقال  خیر .296

 :]جا افتاده[
 ).رسائل(خطّ  .297
 ).منطق(خطابه  .298
 ).کتب و رسائل(ها خطبه .299
 ).451ـ450 صص( همدانی دبیر ./2 ).بهبهانی وحید( خیراتیه ./1 .300
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1379  
301.  . ،قسمت اّول[، ایران شناخت فصلنامۀ) در(تبارشناسى در ایران[ ،

زمستان / 15، ش ]قسمت دوم[؛ 148ـ96 ص، ص1378پاییز / 14ش 
، قم، )المرعشى اهللاآیۀپاسداشت ( گنجینۀ شهاب/ 99ـ62 ص، ص1378
  .370ـ309 ص، ص1، ج 1380

302. . ـکیم عمـالمللى ح رة بینـکنگ) در( ام،ـّخی رـطبیعیات عمام ـر خی
، آینۀ میراث )/9ص ( خالصۀ مقاالت، )1379اردیبهشت (ورى ـابـنیش
  . 27ـ7، صص )1383( 26ش 

303. . بخش دوم)رانی پیش از اسالمـار ایـآث(، الفهرست فهرست ماقبل ، :
، مشهد، بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان قدس پزشکی در ایران باستان

  . 1378رضوي، 
304.  .ش خردنامۀ مالصدرا) در(حدوث دهرى در نزد رازى  ۀمسأل ،

  .39ـ29 ص، ص1378زمستان / 18
305.  . دانش و مردم ، ماهنامۀ)فیلسوف ایران باستان(اُستانس مسمغان ،

  .349ـ346، ص 1379تیرماه / 4دورة جدید، ش 
306.  . 4و 3، ش 2، سال آینۀ میراث) در(بیرونى، » ةالمسامر«کتاب /

  .37ـ35 صص ،1379و بهار 78زمستان 
307.  . 1379تابستان  ة، شمارهستى فصلنامۀ) در(حکیم ایرانشهرى ،

  .39ـ36 صص
308.  . 5، ش 3سال  خراسان پژوهى، فصلنامۀ) در(طوس و طیسفون /

  .224ـ209 ص، ص1379بهار و تابستان 
309.  .تحقیقات مجلّۀ علمى ) در(و فنون آن ) مکانیک(الحیل  علم

  197ـ167 ص، ص1378، )2و 1ش ( 13، سال اسالمى
310.  .در قضایاى مثلثّات کروى (طوسى  ۀبین ابوریحان بیرونى و خواج

اسفند (مراغه  ـ، تبریز مقاالت همایش نصیرالدین طوسى، )و جز آن
1379.( 
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1380  
311.  .پاییز . (11ـ10، ش آیینۀ میراث) در(نگارى،  اصول نظرى فهرست

  .72ـ70 ص، ص)1379و زمستان 
312.  .)← 119 ( ابقراط ایران،  ـسینا)ةمجموعۀ مقاالت کنگر) در 

، 1375، تهران، 1، ج المللى تاریخ پزشکى در اسالم و ایران بین
  .49ـ39 ص، ص)3( 1382، کتاب توس./ 30ـ19 صص

313.  .)← 122 ( نثرى همدانى)ماهنامۀ)ا شیخ موسى دستجردىـآق ، 
 ص، ص1380اردیبهشت و خردادماه / 179و 178، ش 18، سال چیستا
  .628 ـ605

314.  .بع رشیدى ثارآلا ۀنسخ2، ش 1، سال نامۀ بهارستان) در(الباقیۀ ر /
  .70ـ65 ص، ص1379پاییز و زمستان 

315.  . مجموعۀ ( تک درخت، )تدوین فریتس ولف(فرهنگ شاهنامه
 ـ، تهران، انتشارات آثار )ندوشن على اسالمىبه محمد... یههدالت مقا

  .134ـ117 ص، ص1380یزدان، 
316.  . قاالت کنگرة ، مجموعۀ م)ها مدارس و حوزه(علمى همدان پیشینۀ

، تهران، )1377مردادماه (على معصومى همدانى  ابزرگداشت آخوند ملّ
  .20ـ7 ص، ص1380انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، 

317. . تحقیق و تعلیق )ابوریحان بیرونی( الخالیه القرون اآلثارالباقیه عن ،
  .1)ص900+ال(، 1380پرویز اذکائی، تهران، مرکز نشر میراث مکتوب، 

318.  .1380تابستان / 13، ش آینۀ میراث) در(ندیم  مانى به روایت ابن ،
  .44ـ42 صص

319. . ىـایگنات اطراتـخ )ابـکت رجمۀـت( اـه دستنوشته اـب راهـهم 
 ص، ص1380تابستان / 13، ش آینۀ میراث] 1بخش [کراچکوفسکى 

                                                             
 .را احراز نمود) 1381(ایران این اثر جایزة سال جمهوري اسالمی  .1
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ش ] 3بخش [؛ 80ـ57 ص، ص1380پاییز / 14ش ] 2بخش [، 84ـ77
  .84ـ76 ص، ص1380زمستان / 15

320.  . شناسى  مجموعۀ گیالن( نامه گیالن) در(خاندان فیروزان اشکورى( ،
 ص، ص1380، رشت، طاعتى، )جکتاجى. پ .به کوشش م(جلد پنجم 

  .26ـ15
321.  .هبه اهتمام ) نامۀ دکتر محقق جشن( نامه محقّق) در(گرایى رازى  ذر

  .365ـ342 ص، ص1، ج 1379تهران، سینانگار،  جهانبخش، ـ خرمشاهى
322.  . ش 4سال   آیینۀ میراث) در(روش تبویب و تصحیح اآلثارالباقیه ،

 .76ـ74 ص، ص1380، پاییز )پیاپى( 14
323. . ان، ـادستـر مـ، همدان، نش)گفتار دربارة مادستان بیست( نامه همدان

  ).ص16+586( 1380
324.  .2، سال 2، دورة هستى فصلنامۀ) در(ها  ها و خداینامگ شاهنامه ،

  .45ـ29 ص، ص1380پاییز / 3ش 
325.  . ش دانش و مردم ، ماهنامۀ)ابوریحان یونان(اودکسوس کنیدوسى ،

 .607ـ591 ص، ص1380اسفند / 20
. ع المعارف دائرةتهران، نشر سعید )ذات ـ ژرف(، جلد هشتم تشی ،

 ): مقاله(، 1379محبی، 
  ).275ص (رضوي  .326

  
1381  

327. .  حکیم مح) اله در روانشناسی اخالقرس(طب روحانیبن دم
پرویز اذکائی، تهران، اهل قلم، بهار : زکریاي رازي، وانوشت پارسی

  ).ص112+ي( 1381
328.  .خالصۀ مقاالت) ارـچکیدة گفت(ى ـرانـان ایـرفـشناسى ع رهنگـف 

شناسى، خرداد  تهران، بنیاد ایران) شناسى خستین همایش ملّى ایرانن(
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 و18، ش ایران شناخت )صیل مقاله درفت./ (427ـ426 ص، ص1381
  .327ـ280 ص، ص1379پاییز و زمستان / 19

329.  . ناموارة ( پژوهشهاى ایرانشناسى) در(رى مغان و نامجاى تهران
، 1381، تهران، بنیاد موقوفات دکتر افشار، 13، جلد )دکتر محمود افشار

  .36ـ4 صص
330.  .و151، ش 7، سال جهان کتاب) در(شناسى  بیرونى و ابزار ستاره 

  .9ـ6 ص، ص1381مردادماه / 152
331.  . سال )وقف( میراث جاویدان فصلنامۀ) در(وقف در ایران باستان ،

  . 86ـ83 صص، 1381بهار / 37، ش 10
332.  . 191، ش 20، سال چیستا ماهنامۀ) در(آریانپور و نظریۀ تاریخ /

  .34ـ31 ص، ص1381مهرماه 
333. . ژوهیـپ انـار در عرفـهفت گفت(دانی ـالقضات هم ماتیکان عین( ،

  ).ص260+ز( 1381شر مادستان، پاییز همدان، ن
334.  .اى ـه ارشـاریخ نگـت«زارى ـکتابگ(ابشناسى ـبندى کت بحثى در رده

دى / 162و 161، ش 7، سال کتاب جهان ، ماهنامۀ)فؤاد سزگین» عربى
  .6ـ4 ص، ص1381ماه 

335.  .ۀ ـرکزیـالما ـسین وعلىـاب ۀـۀ جامعـمکتبى ـه فـات العلمیـالمخطوط
 ، دمشق،ایران فى العربیۀ المخطوطاتمحاضرات مؤتمر) در(دان ـبهم

/ .ه1423بدمشق، الثقافیۀ للجمهوریۀ االسالمیۀ االیرانیۀ  المستشاریۀ
  .56ـ45 صم، ص2002

336.  . ص، ص1381پاییز / 11، ش هستى فصلنامۀ) در(حقیقت یا روایت 
، 1381اذکائى،  رویزپ: تدوین( القضات همدانى ماتیکان عین/ 35ـ19
  ).240ـ193 صص

337.  .مطالعات مجلۀ ) در(ى، ـگمش سومرى و فریدون آریای افسانۀ گیل
/ 1، سال اول، ش )ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان ةدانشکد( ایرانى

  .13ـ1 ص، ص1381 بهار
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338.  .ىـرانـۀ مطالعات ایـّمجل) در(النهرینى،  اطیر بینـر اسـحقیقت ام 
 پاییز/ 2، سال اول، ش )دانشکدة ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان(

 .13ـ1 ص، ص1381
 
. ع المعارف دائرةتهران، نشر )الصدور سابقون ـ شفاء(، جلد نهم تشی ،

  ؛1381شهید محبی، 
 ):مقاالت(

 ،)4ـ3 صص(سادات  .339
 ،ورـدین ،اهیـداشـخ ،یـحسین ،یـحسن): ارـگفت10(ادات ـس .340

 ،سلیقیان ،)11ـ5 صص(موسوي  ،گلستانه ،شجریان ،رضوي
 ،)410ـ409 صص(سینورابی 

 ،)265ـ262 صص(سلمان فارسی  .341
  ).580ص (شریفان همدان  .342
 .11ج ( دانشنامۀ ایرانیکا(  

Encyclopedia Iranica (ed. Yarshater), vol. 
XI. Fas. 6, N. Y. , 2003 (Articles): 

343. Hamadan - Geography (pp. 595-598), 
344. Hamadan - History of Islamic period (pp. 608-612), 
345. Mir Sayyed Ali Hamadani (p. 628). 

346.  . فارسی( سینا ابنجزوة ( ـAvicenna )وان ـراخـــو ـ ف )انگلیسی
(Announcement) ،سینا ـ  سینا، دانشگاه بوعلی المللی ابن همایش بین

 . 1381همدان، 
 

1382  
347.  . به نامۀ استاد پرویز شهریارى جشن) در(مکتب پزشکى سینائى ،

 ص، ص1382دکتر رقیۀ بهزادى، تهران، انتشارات فردوس، : کوشش
  .438ـ425
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348.  . دورة یکم، ش )سارى(اباختر فصلنامۀ ) در(دیوار تمیشۀ گرگان ،
  .51ـ47 ص، ص1382بهار و تابستان / 4و 3

349.  .2، ش 8، سال نامۀ پارسى) در(خسرو حکیم رازى و ناصر /
  .48ـ27 ص، ص)خسرونامۀ بزرگداشت حکیم ناصر ویژه( 1382تابستان 

350.  . ت2، دورة هستى فصلنامۀ) در(در نزد حکیم رازى » عشق«ماهی ،
  .21ـ10 ص، ص1382تابستان / 14، ش 4سال 

351.  .نور  پیکمجلۀ ) در(نصیر طوسى و ابوریحان بیرونى    خواجه 
  . 23ـ18 ص، ص1382تابستان / ، سال اول، شمارة دوم)نور  دانشگاه پیام(

352.  . هایى از دامنۀ الوند نغمه) در(درآمدى به تاریخ ادب در همدان ،
 . 56ـ1 ص، ص1382طبع على رحیمیان، همدان، ، 2ج 

353.  . ـ ( 9 ، ش8، س جهان کتاب، )کتابگزارى(ماجراى عقل و نقل
  .18ـ17 ص، ص1382دیماه ) 177

354.  .ّمجموعه مقاالت ( خرد جاویدان) در(گرایى و نگرة تاریخى  تسن
اه تهران، ـدانشگ ،)اصرـرایان معـگ اه سنتـدد از دیدگـد تجـهمایش نق

  .360ـ347 صص، 1382
355.  .1382پاییز / 22 ، شآینۀ میراث) در(عصر حاضر  در شناسى رازى ،

  .52ـ38 صص
356.  . زمستان / 23، ش آینۀ میراث) در(حکیم رازى » تفکیک«موضع

  ...ص، ص1382
357.  . رَد شهر رازىن، نشر کویر، ، تهرااندیشۀ سیاسى ایران) در(خ

 .162ـ97 ص، ص1382
358. . تهران، طرح نو، )حکمت طبیعی و نظام فلسفی( حکیم رازي ،

 ).ص938+یط( 1382
359. . 1382، تهران، طرح نو، )چاپ سوم( ابوریحان بیرونی. 
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1383  
360.  . ،بهار / 17، ش هستىفصلنامۀ ) در(دین و فلسفه در نزد رازى

تابستان / 18، ش همان) در(؛ قسمت دوم )1( 139ـ121ص ، ص1383
  . 37ـ17 ص، ص1383

361.  .انهمد( سینا مجموعه مقاالت همایش ابن) در(سینا  ابن دادشهر( ،
، همدان، خالصه مقاالتـ ) 1383ماه شهریور(سینا  دانشگاه بوعلى

 P 190 ـ) فارسى( 208، ص 1383رشید، شهریور  انتشارات خواجه
  .35ش : ، نک)انگلیسى(

362. / . ش 10، سال فرهنگ همدانفصلنامۀ ) در(ناموارگان همدان ،
  ...ـ33 ص، ص1383 شهریور/ 34

363.  . 1383، همدان، نشر نازلی، )1مشاهیر همدان، ش (غمام و نثري.  
364.  .مجموعه مقاالت نخستین ) در(ى ـرانـان ایـشناسى عرف فرهنگ

 ص، ص1383شناسى، ، تهران، بنیاد ایران1/ 8، شناسى همایش ملى ایران
  . 35ـ1

365.  .به )یادنماى بابک افشار( کتابفروشى) در(هاى همدان  کتابفروشى ،
، تهران، انتشارات شهاب ثاقب، اسفند 1خواستارى ایرج افشار، ج 

  .88ـ67، صص 1383
366.  . امات عمر خیص، ص1383پاییز / 26، ش آینۀ میراث) در(طبیعی 

  .27ـ7
367.  . 10و 9) پیاپى(، سال، ش اَباخترفصلنامۀ ) در(جنبش دیلمیان /

 .106ـ99 ص، ص1383پاییز و زمستان 
. ع المعارف دائرةتهران، نشر شهید محبی، )شفا ـ ظهیر( 10، ج تشی ،

  ):مقاالت. (1383
 ،)309ص (صدرالدین رضوي  .368
 ،)396(صوفیان  .369
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 ،)434(طالبیه  .370
 ).495(طباطبائیان  .371

 
1384  

372.  .المسعودى القانونۀ اول ـالـه از مقـرجمـت(اوى ـر سمـصفت دوای 
فروردین ـ اردیبهشت / 52و 51، ش دانش و مردم، ماهنامۀ )بیرونى
  .14ـ8ص ، ص1384

373.  .مقاالت کنگرة الصه ـخ) در(ى ـن همدانـارى رشیدالدیـاریخنگـت
  .12، ص 1384، دانشگاه تبریز، اردیبهشت احیاى ربع رشیدى

374.  . 219ـ218، ش 22ال ـ، سچیستاامۀ ـماهن) در(ریاض همدانى /
  .610ـ604 ص، ص1384اردیبهشت و خردادماه 

375.  .وزارت فرهنگ  همایش لوح تا لوح،) در(ندیم و خطوط قدیم  ابن
سیر  ./34و  40ـ39و 38 ص، ص1384و ارشاد اسالمى، تهران، تیرماه 

، )المللى از لوح تا لوح مجموعه مقاالت همایش بین( خط و کتابت
؛ و 144ـ129، صص 1384تهران، معاونت فرهنگى وزارت ارشاد، 

  ).pp.147_165( ترجمۀ انگلیسى آن
376.  . دورة دوم، هستى فصلنامۀ) در(جبر و اختیار در نزد حکیم رازى ،

  .19ـ11 ص، ص1384تابستان / 22ش 
377.  . المللى  مجموعۀ مقاالت همایش بین) در(پیوند ایران با اندلس

، 1384، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، )1381( قرطبه و اصفهان
  .19ـ7ص ص

378.  .نامۀ نخستین  ویژه، )ه فارسی و انگلیسیـب(اطاهر ـانی بابـزندگ
، همدان، ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، جشنوارة دوبیتی و رباعی

  .1384شهریور 
379.  . وقف( میراث جاویدانفصلنامۀ ) قسمت اول(مزارات همدان( ،



  37                                                                                     فهرست آثار

 

  

  

/ 52، ش همان، )قسمت دوم(؛ 44ـ31، صص1384پاییز / 51ش 
  .62ـ47 ، صص1384زمستان 

380.  . ،نامۀ دکتر محسن  جشن( یشت فرزانگى) در(نامجاهاى میانرودانى
  .93ـ61، صص1384، تهران، انتشارات هرمس، )ابوالقاسمى

381.  . رنج در ایرانـاریخ شطـراى تـموادى ب(گزارشى دربارة شطرنج( ،
، 1384مستان، ز پاییز و/ 31ـ30، ش 3، سال آینۀ میراثفصلنامۀ 

 .44ـ14ص ص
  
. به سرپرستی )آب ـ برزویه( 1، ج ادب فارسی دانشنامۀ زبان و ،

 ؛1384اسماعیل سعادت، تهران، فرهنگستان فرهنگ و زبان فارسی، 
 ): مقاالت(

 ،)182ـ180 صص(ابومعشر بلخی  .382
 ).560ـ559 صص(االنساب  .383

 
1385  

384. . محمدبن زکریاى ) حکمت طبیعى و نظام فلسفىِ( حکیم رازى
  ).ص936( 1384، تهران، طرح نو، 2صیرفى، چاپ 

385.  . و اصول ) حیدرآباد(عثمانیه  المعارفدائرةکتابهاى علمى مطبوع
مرکز تحقیقات فارسى ( دانشفصلنامۀ ) در(بندى موضوعى  طبقه

  .60ـ51، صص 1384زمستان / 83، ش )پاکستان
386.  .خالصه ، )رودانـاستان و میانـران بـای ـ(ى ـاى ادبـه رهـأ مناظـمنش

ارسى، اصفهان، ـعلمى انجمن ترویج زبان و ادب ف مقاالت گردهمایى
  )402ش  ←( .14، ص 1385شهریور 

387.  . ،1385بهار / 32، ش آینۀ میراث) در(ایران، خاستگاه نظریۀ اتمى ،
  .10ـ3ص ص

388.  .ش 3، سال 1400/ همداننامۀ  ، هفته)همدان(ترین پایتخت  کهن ،
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، 1386سینا، شهریور  نامۀ ابن ویژه /3، ص 1385آذرماه 11شنبه / 96
  .7ص 

389.  .نقدى بر طبقات موضوعى (شناسى،  بندى علمى در کتاب رده
بهار و تابستان / 24ـ25ش  ،7، سال کتابهاى اسالمى، فصلنامۀ )جارى
  .15 ـ9ص ، ص1385

390. . ا سینا ـ همدان، ب دانشگاه بوعلی، انتشارات فرهنگ مردم همدان
  ).ص480( 1385همکاري نشر مادستان، 

391.  . آینۀ میراثدر ) جایگاه آن در تاریخ علم(قانون مسعودى بیرونى ،
 .119ـ109 ص، ص1385زمستان / 35، ش )3(نامۀ تاریخ علم  ویژه

 
 .)تهران، انتشارات فرهنگ آثار ایرانی ـ اسالمی) ت درمقاال ،

 ):آ ـ ب(جلد اول ، 1385سروش، 
 ،)48ص (اآلثارالباقیه  .392
 ، )49ص (البالد آثار .393
 بازنامۀ ناصري،  .394
 ).398ص (بازنامۀ نسوي  .395
 .)عابد اصفهانی ـ . (، جلد یازدهمتشیع المعارفرةئدا) االت درـمق

 .1384ران، نشر شهید سعید محبی، ، ته)العیون و المحاسن
 ، )264ص (عریضیان  .396
 ،)351 ص(هاي همدان الدوله عالء .397
 ،)408ص (علویان  .398
 ،)409ـ408 صص(علویان طبرستان  .399
 ،)411ـ410 صص(علویان همدان  .400
 ).469ـ468 صص( الطالب عمدة .401
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1386  
402.  .گوهر ، فصلنامۀ )ایران باستان و میانرودان(هاي ادبی منشأ مناظره

 ص، ص1386ار ـبه/ ارة اولـال اول ـ شمـان، سـاه اصفهـگ، دانشگویا
  .10ـ1

403.  . ،14، 13، ش )ساري( اَباخترفصلنامۀ ) در(مسمغان دماوند /
  .60ـ51 ص، ص1386تابستان 

404.  . 37ـ36، ش آیینۀ میراثدیدگاه فلسفی ابوریحان بیرونی، فصلنامۀ /
  .74ـ62 ص، ص1386بهار و تابستان 

405.  . فصلنامۀ ).ق.ه1325ـ ح 1253ح (میرزا نصرت قوچانی طبیب ،
 .162ـ153 ص، ص1386زمستان / 39، ش آیینۀ میراث

 .)در (عدائرةجلد دوازدهم  المعارف تشی ،)ران، نشر ـ، ته)الهـار ـ قبـغ
 :)مقاالت( 1386شهید محبی، 

 ).128ـ127 صص(غمام همدانی  .406
 ).224ص (فخرالدین عربشاه  .407

  
1387  

408.  . سال )حوزة هنري همدان( پرنیانماتیکان فرهنگ جبهه، فصلنامۀ ،
 26، ش فرهنگ مردم؛ فصلنامۀ 15ـ12 ص، ص1387بهار / 4، ش 2
  .327ـ323 ص، ص1387، تابستان )نامۀ همدان ویژه(

409.  . نامۀ  ویژه( 26، ش فرهنگ مردمهمدان در یک نگاه، فصلنامۀ
  .21ـ12 ص، ص1387، تابستان )همدان

410.  .26، ش فرهنگ مردم، فصلنامۀ )اللجین( هاي سفالگريگذشته 
  .116ـ114 صص، 1387، تابستان )نامۀ همدان ویژه(

411.  . فصلنامۀ )با همکاري نصراهللا آژنگ(القاب عوامانه در همدان ،



  اذکائی  ۀزیست کتابنام                                                                                            40

 

 

 

صص  ،1387، تابستان )نامۀ همدان ویژه( 26، ش فرهنگ مردم
  .202ـ187

412.  . 31ـ30، ش کتابهاي اسالمیمجموعۀ احادیث شیعی، فصلنامۀ /
  .18ـ9، صص 1386پاییز و زمستان 

413.  . قم( میثاق امینفصلنامۀ ) مصاحبه(تمدن و دیرینگی اقوام ایرانی( ،
  .47ـ15، ص 1387بهار / 6ش 

414. . به ترجمه( هاي باباطاهرترانه تهران، )هاي انگلیسی آنهامنضم ،
  .)ص88+67(، 1388نشر علم، 

415.  .نامۀ  ویژه( 27، ش فرهنگ مردمهاي اجتماعی، فصلنامۀ دانشواژه
 .264ـ251ص ، ص1387... ، )بلوکباشی

416. . مادستان، )گفتار دربارة حکمت و عرفان  بیست( ماتیکان فلسفی ،
 ].اي نشر رایانه[ 1387

 
1388  

417.  .2امۀ ـن زدكـم ،)روطیتـدر مشـدر ص(دان ـاي همـه امهـروزن 
 .572ـ555، صص 1388، تهران، اساطیر، )شناسی  هاي ایران پژوهش(

418.  . بهار / 8و 7، ش 3، سال )همدان(نویسار کیستی باباطاهر، فصلنامۀ
 .116ـ110، صص 1388و تابستان 

419. . 1388 مادستان، ،)علم تاریخ دربارة گفتار سی( ماتیکان علمی 
 ].اي نشر رایانه[
  

1389  
420.  .اي ـه پژوهش( 3نامۀ  مزدك، )ها امهـن  و خط(ویسه ـن/ رهـدبی/ خط

 .10ـ1، صص 1389، تهران، اساطیر، )شناسی ایران
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421.  . میر» همدانیه«به انضمام رسالۀ (اقبال الهوري و شاه همدان 
تابستان و پاییز / 10 و9، ش 4، سال نویسار، فصلنامۀ )سیدعلی همدانی

 .115ـ108ص ، ص1389
422.  . د جل) فشارا( پژوهشهاي ایرانشناسی) در(خواجه یوسف همدانی

دکتر ، تهران، موقوفات )احیـدکتر محمدامین ری( ۀنام آفرین: بیستم
 .620ـ613 ص، ص1389افشار، 

423.  . ،در(شمس تبریزي هندوستان، ترجمۀ گفتار والدیمیر ایوانف (
، تهران، سخن، )نژاد نامۀ دکتر رضا انزابی جشن( چون من در این دیار

 /102، شمارة )آباد اسالم( دانشفصلنامۀ / .244ـ233 ص، ص1389
تهران، پروین ، )کیانفر( 5نامۀ  مزدك / .40ـ30 ص، ص1389پاییز 

 .405ـ395 ص، ص1391استخري، 
424. . 1389، مادستان، )گفتار در فرهنگ و ادب  سی( ماتیکان فرهنگی 

 ].اي نشر رایانه[
 

1390 
425. . در کتابخانۀ مرکزي دانشگاه  اي خطیـه رست توصیفی نسخهـفه

 .1387/ 1370، همدان، 1سینا، ج  بوعلی
426. . ترجمۀ پرویز )امیه شیعه و مهدویت در عهد بنی( استیالي عرب ،

 .1390مرعشی، اهللا  آیۀ، قم، کتابخانۀ )اذکائی(مان تسپی
427.  .44، ش زارش میراثـگ ، )ارــ ایرج افش( ران ـشهسوار کتاب ای /

/ 81ش بخارا، نامۀ فصل؛ 20ـ17 ص، ص1390فروردین ـ اردیبهشت 
 .734ـ738، صص 1390خرداد ـ تیر 

428.  .62، قم، ش )مرعشی( میراث شهابندیم و خطوط قدیم،  ابن /
 .51ـ27، صص 1389زمستان 

429.  .کتابشناسی ، )ارـایرج افش(» ردوسیـکتابشناسی ف«زاري ـکتابگ
گردآوري ایرج افشار، تهران، مرکز پژوهشی فردوسی و شاهنامه، 

 .380ـ376، صص 1390میراث مکتوب، 
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430.  .نامۀ همایش هزارمین سال  ویژه) در(ها  ها و خداي نامگ شاهنامه
 ص، ص1390اه آزاد اسالمی، ـ، تهران، دانشگ1ج اهنامه، ـرایش شـس

 .42ـ27
431. . مادستان، )گفتار در بررسی و نقد کتاب  چهل( ماتیکان کتابگزاري ،

 ].اي نشر رایانه[ 1389
  

1391 
432. .  م، تهران، طرح نو، چهار، چاپ )افکار و آراء(ابوریحان بیرونی

1390. 
433.  . ،محمود  ، به کوشش سیدها جهان کتابخانه) در(کتابخانۀ بریتانیا

 .140ـ103 ص، ص1391، قم، کتابخانۀ مرعشی، 2مرعشی نجفی، جلد 
434.  .مقاالت همایش پاسداشت حکیم ) در(سینا  رجل همدانی و ابن

 .74ـ71 ص، ص1389سینا،  همدان، بنیاد بوعلی ،ها هزاره
435.  . والی( وضع سیاسی و اجتماعی وابستگاندر روزگار امویان ) ـ م

تابستان / 23ـ21، ش )ساري( اباختر، فصلنامۀ )ترجمه از فان فلوتن(
 .112ـ105 ص، ص1391

436. . تهران، مرکز )تاریخ ـ اطباء ـ آثار( پزشکی در ایران باستان ،
 .1391تحقیقات طب سنّتی ایران، 

437.  . به ) مجموعه مقاالت( سیبویه پژوهی) در(بیضاء، زادگاه سیبویه
 .168ـ165 ص، ص1391باهر، تهران، خانۀ کتاب،  کوشش محمد

438.  . ،نامۀ استاد محمدعلی  جشن) در(مفهوم خطبه در فرهنگ اسالمی
 1391ورخ، ـر مـان، قم، نشـریـول جعفـوشش رسـک  هـ، براد دويـمه
 .108ـ91، صص ]1392[

439.  .مادستان)پنجاه گفتار دربارة مسائل تاریخی( ماتیکان تاریخی ، ،
 ].اي نشر رایانه[ 1389
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1392 
440.  .هاي خطی کتابخانۀ مرکزي دانشگاه  فهرست توصیفی نسخه

، )پژوهی مطالعات متن ۀمجموع( اوراق عتیق) در(سینا ـ همدان  بوعلی
محمدحسین حکیم، تهران، کتابخانۀ مجلس شوراي  به کوشش سید

 .432ـ289 ص، ص1392اسالمی، دفتر سوم، 
441. . ان ـتمیز سپـرویـه و تعلیق پـرجمـابوریحان بیرونی، تاقیه، ـبارـآث

 .1392، تهران، نشر نی، )اذکائی(
442. . تماشا،  ة، چاپ دوم، کاشان، انتشارات سوردرگزین تا کاشان

1392. 
443.  .ایش ملی ـه مقاالت همـمجموعالدین همدانی،  تاریخنگاري رشید

دان، ـ، هم)1388اردیبهشت ( اهللا همدانی دین فضلـالرشید خواجه
 .65ـ48 ص، ص1392سازمان میراث فرهنگی، 

444.  . مروارید ، )شناسی تاریخی ریشه(» گیلویه«و » یاسوج«نامجاهاي
مد حشناسی در بزرگداشت استاد ا هاي ایران پژوهش( فارس  خلیج

 ص، ص1392گستره، به اهتمام میثم کرمی، تهران، نشر ) اقتداري
 . 72ـ61

445. . بررسی جغرافیایی تاریخی و فرهنگ مردمی الوندکوه( الوندکوه( ،
تألیف علی جهانپور، با اشراف پرویز اذکائی، تهران، بنیاد موقوفات 

نبشت «و مقالۀ ) 18ـ1 صص(، پیشگفتار 1392دکتر محمود افشار، 
 ).292ـ273 صص(» خدایان

446.  . ،مقاالتی در بزرگداشت ( سایۀ سرو) در(گفتار در باب علم انساب
به اهتمام میثم کرمی، تهران، انتشارات ) استاد احمد مهدوي دامغانی

 .77ـ63 ص، ص1391حکمت، 
447.  . ،تهران، 20، جلد بزرگ اسالمی المعارف دائرة) در(اسرار حروف ،

 .374ـ359 ص، ص1391
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448.  . ،دي مالیريیادگار) در(بالشگردهاي ایراند محمنامۀ دکتر محم ،
 .96ـ91 ص، ص1392تهران، انتشارات توس، 

449.  .گزارش )همسنجی آن دو در تاریخنگاري(رشید  طبري و خواجه ،
 .42ـ40، صص 1392آبانماه / 59و 58میراث، ش 

 1393 
450.  .الـ، س)کیانفر( 7و 6 ،نامه مزدك رهاد،ـانۀ شیرین و فـاد افسـبنی... ،

  ...صص
451.  . ،صص...، سال دانشنامۀ حکمت صدراییدموکریتوس آبدرایی ،...  
452.  .دانشنامۀ فرهنگ ، )به لحاظ فرهنگ مردمانه( باباطاهر همدانی

کاظم موسوي بجنوردي، تهران، جلد اول، : ، زیرنظر)دفما( ایرانمردم 
 . 719ـ715، صص 1393

............................................. 
 ...]متعدد دیگرو رساالت [

 



 

  
  
  
  

  ها فهرست کتاب
 چاپ شده). الف(

بخشى از آنها، و از <کتابخانۀ مجلس شوراى ملّى  فهرست نسخ خطّى .1
  ....ـ1345ببعد، 11، جلد >مؤلفان

، هاى خطّى نسخه هاى خطّى آرامگاه بوعلى، نشریۀ فهرست نسخه .2
 .340ـ326 ص، ص)1346( 5کتابخانۀ مرکزى دانشگاه تهران، دفتر 

و به ( وحید،کمال پاشا، مجلّۀ  ابن >کتاب ۀترجم< برترى زبان پارسى .3
  .1348شارات وحید، تـ ان) گونۀ کتابى جداگانه

 >زیده ازـار گـدو گفت ۀترجم<الدین اسدآبادى  د جمالـسی هاى نامه .4
  .1354، چاپ دوم، 1349، )امیرکبیر(، انتشارات سیمرغ روةالوثقىـع

انتشارات ران، تهالشّابی،  دکتر علی >ترجمۀ کتاب< نامۀ بیرونی زندگی .5
  .1352، )ـ وزارت فرهنگ(شناسی هاي مردممرکز پژوهش

هاي مردمانتشارات مرکز پژوهش تهران، ،)تاریخ و کتابنامه(نوروز  .6
  .1352، آبانماه )ـ وزارت فرهنگ(شناسی 

 >اساس بر تألیف و ترجمه< )آثار فهرست و کتابشناسی( بیرونی کارنامۀ .7
انتشارات  تهران، ،)فرانسه(ـ فهرست بوآلو ) عربی(فهرست بیرونی 

  .1353، آبانماه )ـ وزارت فرهنگ(شناسی هاي مردممرکز پژوهش
فهرست ) در( همدان، خصوصی کتابکدة چند هاي خطیفهرست نسخه .8

/ ، تهان، انجمن آثار ملیهاي رشت و همدانهاي خطّی کتابخانه نسخه
ها در معرّفی نسخه. [1716ـ1659 ص، ص1353ایرانزمین، فرهنگ 
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. 4رضا همراه، . 3حبیب جواهري، . 2بحرالفضائل، . 1]: (چهار بخش
 ).متفرقات

، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدي، فرمانروایان گمنام .9
. 1بخش ( 1، ج 1367، )22مجموعۀ انتشارات ادبی و تاریخی، ش (

 صحسنویگان برزکانی، ص. 2بخش ./ 116ـ17 صامیران کرجی، ص
... بخش( 2، ج )293ـ159 صعلویان همدان، ص. 3بخش ./ 157ـ117

، و ...ۀ خوارزم، خاندان شاهی...کاکویان جبال... ، بخش...بوییان همدان،
 ].دستنوشتۀ مؤلّف). [جز اینها

و  ۀـمراجع، )رستانىــ تفسیر شه( رارـاالب رار و مصابیحـاالس اتیحـمف .10
 .1367، )اسالمى دائرةالمعارفـ بنیاد (فهارس، مرکز انتشار نسخ خطّى 

، اداره ارشاد و فرهنگ اسالمى ساوه، نامه ساوه) در(باستان،  ةساو .11
1369.  

میرسید على همدانى ) ـ احوال و آثار(» ایران صغیر«در  مروج اسالم .12
ان، ، همد)182ـ153 صص(» رسالۀ همدانیه«، به انضمام )شاه همدان(

، 1368، تهران، 28فرهنگ ایرانزمین، ج ./ 1370سینا،  دانشگاه بوعلى
مردادماه ( 8، شهردارى همدان، ش هگمتانهنشریۀ ./ 69ـ9 صص

  ).7ناماوران همدان، ش ( 21و 18ـ15 ص، ص)1370
، )ـ آثار قدیمه پیشینۀ تاریخى ـ وضع جغرافیایى( راهنماى شهر همدان .13

 .>دو زبانه< .1371همدان، روابط عمومى شهردارى، 
  .1372، تهران، پاژنگ، درگزین تا کاشان .14
سینا  هاى خطّى کتابخانۀ مرکزى دانشگاه بوعلى نسخه توصیفى فهرست  .15

  ).تحت طبع( 1372، 1 ـ همدان، ج
، تهران، بنیاد موقوفات )مورخان همدان: بخش یکم( تاریخنگاران ایران .16

  . 1373دکتر محمود افشار یزدي، 
  .1374، تهران، انتشارات طرح نو، )آراء و افکار( بیرونیابوریحان  .17
  .1375، تهران، توس، )راهفده گفتار و گزینۀ اشع( باباطاهرنامه .18
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، مشهد، بنیاد 1، ج )آثار ایرانى پیش از اسالم( الفهرست فهرست ماقبل .19
  .1375هاى آستان قدس رضوى،  پژوهش

استانداري همدان، ، ).ش.ه1370تا  .ه.ق1370از (، کتابشناسی همدان .20
  .1373مرکز مطالعات فرهنگی استان همدان، 

) ترجمۀ(بن ابراهیم مکّی،  شوقی محمد دکتر) تهیۀ(، اطلس مدینۀ منوره .21
  . 1375، )سازمان حج و زیارت(دکتر پرویز اذکائی، تهران، نشر مشعر 

: ، بخش دوم)آثار ایرانی پیش از اسالم(، الفهرست فهرست ماقبل .22
، مشهد، بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان قدس یران باستانپزشکی در ا

  . 1378رضوي، 
، تحقیق و تعلیق پرویز )ابوریحان بیرونی( الخالیه القرون اآلثارالباقیه عن .23

  .١)ص 900+ال(، 1380اذکائی، تهران، مرکز نشر میراث مکتوب، 
 1380ان، ، همدان، نشر مادست)گفتار دربارة مادستان بیست( نامه همدان .24

  ).ص16+586(
دبن زکریاي حکیم محم) رساله در روانشناسی اخالق(طب روحانی  .25

 1381ران، اهل قلم، بهار ـز اذکائی، تهـپروی: ارسیـوشت پـرازي، وان
  ).ص112+ي(

، همدان، )پژوهی هفت گفتار در عرفان(القضات همدانی  ماتیکان عین .26
  ).ص260+ز( 1381نشر مادستان، پاییز 

 1382، تهران، طرح نو، )حکمت طبیعی و نظام فلسفی( حکیم رازي .27
 ).ص938+یط(

 .1382، تهران، طرح نو، )چاپ سوم( ابوریحان بیرونی .28
  .1383، همدان، نشر نازلی، )1مشاهیر همدان، ش (غمام و نثري  .29
محمدبن زکریاى صیرفى، ) حکمت طبیعى و نظام فلسفىِ( حکیم رازى .30

 ).ص936( 1384، تهران، طرح نو، 2چاپ 

                                                             
 .را احراز نمود) 1381(این اثر جایزة سال جمهوري اسالمی ایران  .1
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همدان، با همکاري  ـ سینا ، انتشارات دانشگاه بوعلیهمدان مردم فرهنگ .31
 ).ص480( 1385نشر مادستان، 

، تهران، نشر )هاي انگلیسی آنهامنضم به ترجمه( هاي باباطاهرترانه .32
  .)ص88+67(، 1388علم، 

، مادستان، )گفتار دربارة حکمت و عرفان  بیست( ماتیکان فلسفی .33
 ].اي نشر رایانه[ 1387

نشر [ 1388، مادستان،  )گفتار دربارة تاریخ علم سی( ماتیکان علمی .34
 ].اي رایانه

نشر [ 1389، مادستان، )گفتار در فرهنگ و ادب  سی( ماتیکان فرهنگی .35
 ].اي رایانه

زي دانشگاه ـمرک ۀـدر کتابخان اي خطیـه هـرست توصیفی نسخـفه .36
 .1387/ 1370، همدان، 1سینا، ج  بوعلی

رویز ـرجمۀ پـ، ت)امیه د بنیـدویت در عهـه و مهـشیع( ربـاستیالي ع .37
 .1390مرعشی، اهللا  آیۀ، قم، کتابخانۀ )اذکائی(سپیتمان 

، مادستـان، )چهل گفتـار در بـررسی و نقد کتـاب( ماتیکان کتابگزاري .38
 ].اي نشر رایانه[ 1389

 .1390، چاپ چهارم، تهران، طرح نو، )افکار و آراء(ابوریحان بیرونی   .39
، تهران، مرکز تحقیقات )تاریخ ـ اطباء ـ آثار( پزشکی در ایران باستان .40

 .1391طب سنّتی ایران، 
 1389، مادستان، )پنجاه گفتار دربارة مسائل تاریخی( ماتیکان تاریخی .41

 ].اي نشر رایانه[
سینا  هاي خطی کتابخانۀ مرکزي دانشگاه بوعلی فهرست توصیفی نسخه .42

، به کوشش )پژوهی مجموعۀ مطالعات متن( اوراق عتیق) در(ـ همدان 
سید محمدحسین حکیم، تهران، کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی، دفتر 

 .432ـ289، صص 1392سوم، 
، )اذکائی(ان ابوریحان بیرونی، ترجمه و تعلیق پرویز سپیتمآثارباقیه،  .43

 .1392تهران، نشر نی، 
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 .1392، چاپ دوم، کاشان، انتشارات سورة تماشا، درگزین تا کاشان .44
، تألیف )فرهنگ مردمی الوندکوه و تاریخی جغرافیایی بررسی( الوندکوه .45

ات دکتر ـاد موقوفـران، بنیـا اشراف پرویز اذکائی، تهـانپور، بـعلی جه
» نبشت خدایان«و مقالۀ ) 18ـ1 صص(، پیشگفتار 1392محمود افشار، 

 ).292ـ273صص (
 

 دستنوشته). ب(
 ].ترجمه... [،)جلد2(الدین داودي  ، شمسطبقات مفسران .46
 ].تحقیق... [،)هاي تاریخی ایرانزمین نگره( تفسیر تاریخ .47
 ].ترجمه و تحقیق... [، ابوحامد غرناطی،سیاحت خزرستان .48
 ].تألیف... [،)هخامنشیتاریخ ایران از آغاز تا (تاریخ کاسیان  .49
 ].تألیفات وسیع... [،تواریخ و معاریف همدان .50

  





 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرست اعالم
  )امکنه ـ اشخاص(





 
  
  
  
  
  
  

  *فهرست اعالم
  )امکنه ـ اشخاص(

  
  آ

 :یـدانـی معصومی همـعل الّد مـآخون
  .316، 114/12، 109، 50، 2الف، 

  .73: بن هرمزان آذین
  .332: ، امیرحسینآریانپور

  .114/16: آزاد همدانی، علیمحمد
  .411: آژنگ، نصراهللا

  .218: الدین آشتیانی، سید جالل
  .9: آقارضی قزوینی

  .9ص : داوود  آل
  ).حسنویگان: رش(حسنویه  آل
   ).حسولیان: رش( حسول آل
  .51: شلیله آل

  .219: آملی، میرزا هاشم
  

  الف
  .24/4: جوزي ابن
  .56: ساربان  ابن
  
  

  .54: حسول همدانی ابن
  .55: خالویه همدانی ابن
  ،14، 7 ،4ج، : الرئیس سینا، شیخ ابن

35 ،84 ،111 ،119 ،146 ،312 ،
335 ،346 ،361 ،388 ،390 ،425 ،
434 ،440.  

  .114/3، 13/3: شادي ابن
  .57: شجري بغدادي ابن
   .)طباطبائیان ←( 58 :علوي طباطباهاي ابن
  .59: داوودي عنبۀ ابن
  .114/5، 13/1، 8: فقیه همدانی ابن
  .10: کمال پاشا ابن
  .60: معیه ابن
  .428، 375، 318: ندیم ابن
  .114/22، 13/3: همدانی ابن

  .13/3: ابوبکر راوندي
  .177: ابوحیان توحیدي

  .61: کرجیابودلف عجلی 
، 63، 18، 13/2 :ابوعلی کاتب همدانی

114/1.  
  

  .ارقام مزبور راجع است به شمارة ترتیب فهرست آثار* 
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  .62: ابوطالب همدانی
  .ب: ابوظبی

  .380: ابوالقاسمی، محسن
  .217: ابومسلم

  .382: ابومعشر بلخی
  .114/19، 82: ابوالوفاء همدانی

  .66: احمدبن عبدالعزیز عجلی
  .13/3: ابیورديادیب 

، 26الف، د، ): سپیتمان(اذکائی، پرویز 
150 ،180 ،317 ،327 ،336 ،
426 ،441 ،445.  

  .الف: کاظماذکائی، محمد
  .305: اُستانس مسمغان
  .423: استخري، پروین

  .12: الدین اسدآبادي، سید جمال
  .423، 140، 117، 79: آباد اسالم
، 24/7: یـدوشن، محمدعلـن یـاسالم

315.  
  .3: اشکانیان
  .402، 386، 377، 226: اصفهان

  .182: اصفهانیان، کریم
  .90: افسطیان، سادات

، 202، 182، 137ب، : افشار، ایرج
216 ،365 ،422 ،427 ،429.  

  .365: افشار، بابک
، 40، 18، 13: زدي، محمودـار یـافش

67 ،151 ،153 ،159 ،182 ،329 ،
422 ،445.  

  .444: اقتداري، احمد
  .150، 1ص : اکباتان

  .ب: امارات متحدة عربی
  .162: امام خمینی

  .93: الحرمین همدانی امام
  .435: امویان

  .96، 67: امیران کرجی
  .377: اندلس

  .423: نژاد، رضا یانزاب
  .153: انصاري، شیخ اعظم

  .325: اودوکسوس کنیدوسی
، 20، 18، 13ب، د، : ایرانی/ ایران

، 119ـ117، 69، 47، 39، ص 22
، 198، 184، 177، 175، 137ـ136
، 221ـ220 ،216ـ215 ،201
، 312، 303، 301، 228ـ227
، 338ـ337، 335، 331، 329ـ328
، 387ـ386، 381، 377، 364، 357
402 ،413 ،417 ،420 ،422 ،427 ،
436 ،444 ،448.  
  .151: ایلخانان

  .43: ایندرا هندي
  .423 :ایوانف، والدیمیر

، 352، 197، 36، 25): کوه(الوند 
445.  

  
  ب

، 108، 26، 24/1: یـر همدانـباباطاه
114/18 ،171 ،378 ،414 ،418 ،
452.  

  .215، 27: بارتولد، والدیمیر
  .137: باسورث، ادموند
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  .216: باقرزاده، محسن
  .437: باهر، محمد

  .338ـ337: )ـ دانشگاه( باهنر
  .427: بخارا

  .186 :حسنویه  بختیاربن
  .187 ،126 :حسنویه بدربن 

  .164: بدیع، امیرمهدي
  .114/6: الزمان همدانی بدیع

  .203: الدین، خواجه ابونصر برهان
  .433: نیبریتاـ  بریتانیا

  .204: حصیب بن ةبرید
  .205: بزغشی، خواجه

  .128: بطحانیان، سادات
  .119: بقراط

  .129: بکربن عبدالعزیز
  .206: بالشگرد

  .415: علیبلوکباشی، 
   .229، 141: خواجو بلیانی، پیر

  .426: امیه بنی
  ).حسنویگان: رش(حسنویه  بنی
  ).حسنولیان: رش( .131: حسول بنی

  .19: بوآلو
  .176: ردنجبوز

  .ب: بویل
  .67: بوییان
  .170): همدان(بهار 

  .132: بهاري، شیخ محمدباقر
  .300/1: بهبهانی، وحید

  .ه: خیال، مهدي به
  .230: بهروز، ذبیح

  .347: بهزادي، رقیه
  .32: )مقدسی( بشاري/ بیاري

، 29، 19، 16ب، : بیرونی، ابوریحان
133 ،167 ،169 ،306 ،310 ،
317 ،325 ،330 ،351 ،359 ،372 ،
391 ،404 ،432 ،441.  
  .437: بیضاء

  .338: النهرین بین
  

  ت پ ـ
  .385: پاکستان

  .ه: پورعظیمی، سعید
  .373، 310: تبریز

  .27: ترکستان
  .213: رود راور/ تویسرکان

، 12، ص10، ص 9، ص 7ب، : تهران
، 23، ص 21، ص 19ـ16، 14ـ13

 ، ص33، ص 32، ص 26، 25ص 
، 40، ص39، ص 33، 38، ص 36
67 ،82 ،111 ،119 ،134 ،137 ،

، 168ـ167، 162، 159، 151، 142
171 ،180 ،182 ،184 ،198 ،
، 317ـ315، 312، 226، 218، 216
، 380، 377، 375، 329ـ327، 321
384 ،414 ،417 ،420 ،423 ،
 ،437ـ436 ،432، 430ـ429
  .447ـ444 ،441ـ440

  
  ج ـ ح

  .84: جعفري تبریزي، محمدتقی
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  .438، 183: جعفریان، رسول
  .320: ب. ی، مججکتا

  .21: جواهري، حبیب
  .225: جواهري، محمدمهدي

  .445، 197: جهانپور، علی
  .207: آقا رضا همدانی حاج

  .13/4: حافظ ابرو
  .114/10: حافظ ابوالعالء
  .114/21، 13/2: حافظ همدانی

  .208: حروریه
  .130، 74، 67: حسنویگان برزگانی

  .64: حسنی همدانی، ابوهاشم
  .340: حسنی

  .236: حسینی همدانی
  .340: حسینی

  .440: محمدحسین حکیم، سید
  .218: حالج

  .235 ،131 ،75: ولیانسح
  .385: حیدرآباد

  
  خ

  .202: خانلري، پرویز
  .340: خداشاهی

  .308، 217: خراسان
  .321: خرمشاهی، بهاءالدین

  .254: شیرین) و(خسرو 
  .444: خلیج فارس

، 13/4: اهللا الدیـن فضلرشید خواجه
114/20 ،361 ،372 ،443 ،449.  

  .351، 310: خواجه نصیر طوسی

  .422، 114/23: خواجه یوسف
  .220، 67: خوارزم

  
  د ـ ذ
  .142: پژوه، محمدتقی دانش

  .300/2: دبیر همدانی
  .143: درخشان، مهدي

  .442، 158، 142: درگزین
  .147: درگزینی

  .403: دماوند
  .335: دمشق

  .451: دموکریتوس آبداریی
  .367: دیلیمان
  .340دینور، 

  .223، 103د، : ذکاوتی، علیرضا
  

  ر ـ ز
، 304: محمدبن زکریا) حکیم(رازي، 
، 360، 358ـ355، 350ـ349، 327
376 ،384.  

  .120: رافعی قزوینی
  .352: رحیمیان، علی

  .320، 21: رشت
  .314: رشیدي

  .5: اهللا رضایی، امین
  .53ـ52: رضوي همدانی، ابراهیم

  .340، 326: رضوي
  .165: عالء مرودشتی، علی ،رفیعی

  .202: روبرت رویمر، هانس
  .422: ریاحی، محمدامین
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  .374، 116، 114/14: ریاض همدانی
  .198، 30: کوب، عبدالحسین زرین

  
  س ـ ش

  .435، 403، 348: ساري
  .76: ساگارتی
  .334: فؤادسزگین، 
  .340: سلیقیان
  .437: سیبویه

  .38ص : سعادت، اسماعیل
  .218: سیدعرب، حسن

  .341: سلمان فارسی
  .340: سینورابی

  .16: الشابی، علی 
  .5: شیرین همدانی، محمدحسین

  .د: شایگان، داریوش
  .220 ،67 :شاهیه خوارزم

  .135: شیخ مفید
  .180: یمکبن ابراهیم  شوقی

  .177: )ـ جبال( شروین
  .450: فرهاد) و(شیرین 

  .342: همدان )علوي( انشریف
  .347: شهریاري، پرویز

  .423: شمس تبریزي
  .340: شجریان

  .214، 71ـ70: شهرستانی
  .114/4، 13/2: بن شهردار شیرویه

  .24/6: سارتون، جورج
  

  ص ـ ط
  .368: صدرالدین رضوي

  .18: طاهري عراقی
  .184: طباطبائی، عبدالعزیز

  .371: یانئطباطبا
  .399: طبرستان

  .449: طبري
  .308: طیسفون/ طوس

  .217: طوسی و طرسوسی
  .13/3: طوسی همدانی

  .11: طوقان، حافظ قدري
  

  ع ـ غ
  .39ص : فهانیعابد اص

  .151: عراق عجم
  .114/13: عراقی همدانی

  .396: عریضیان
  .397: هاي همدان الدولهعالء
  .148: همدان انعلوی

  .400ـ398: علویان
  .401: الطالب ةعمد

  .366، 302، 223: عمر خیام
  .200: السلطنه عین
، 114/2، 1چ، : القضات همدانی عین

114/24 ،166 ،333 ،336.  
، 363، 114/17 ،114/11 :همدانی غمام

406.  
  

  ف ـ ق
  .4: ، احمدفؤاداالهوانی

  .ب): داستان(فارس 
  .178: خانی فاضل
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  .د: فانی، کامران
  .81: فخر رازي

  .106: فخر گرگانی
  .407: فخرالدین عربشاه
  .33: فخرایی، ابراهیم
  .81: فخري مروزي

  .19: فرانسه
  .429، 24/2: فردوسی

  .337: فریدون آریایی
  .435: فانفلوتن، 

  .320: فیروزان اشکوري
  .79: آبادي فیض

  .181: قائمشهر
  .117: قرابادین شیرازي

  .44: قراگزلو
  .377: قرطبه
  .120: قزوین
  .220، 215: قفقاز

، 183، 165، 153، 135، 109: قم
185 ،219 ،301 ،413 ،426 ،428 ،
433 ،438.  
، 140: رت طبیبـی، میرزا نصـقوچان
405.  

  
  ك ـ گ

  .145 :کاسیان
  .442، 142: کاشان

  .137: کاکویان یزد
  .67: کاکویان

  .181: کاکی گیلی

  .319: کراچکوفسکی، ایگناتی
  .338ـ337، 136: کرمان

  .446، 444: کرمی، میثم
  .450، 423: کیانفر
  .348: گرگان

  .340: گلستانه
  .114/9، 110: گلگون، فریدالدوله

  .144: گنجنامه
  .320: گیالن

  .337: گمش سومري گیل
  .444: گیلویه

  
  ل ـ م
  .410: اللجین

  .421: الهوري، اقبال
  .ب: لندن

  .150: لوشه، هاینس
، 416، 390، 333، 323: انـمادست

419 ،424 ،431 ،439.  
  .318، 226): مانویت(مانی 

  .226): عالمه(مجلسی 
، 23، 21صص ): شهید(محبی، سعید 

  .230و 40، 39، 36، 33، 32
  .321: محقق، مهدي

  .218، 198: اصغر محمدخانی، علی
  .448: محمدي مالیري، محمد

  .15: محیط طباطبایی
  .180، 174: مدینه
  .310، 45: مراغه

  .433، 165: محمود مرعشی، سید
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 ،165 :عظمیال اهللا ۀـآینجفی،  یـمرعش
183 ،301 ،426 ،428 ،433.  
  .80: )ـ اهورا(مزدا 

  .450، 423، 420، 417: مزدك
  .49، 33: مسکویۀ رازي

  .403: مسمغان دماوند
  .303، 175: مشهد

  .304: مالصدرا
  .223: مالیر

  .ب: منزوي
  .114/8: منوچهري همدانی

  .340: موسوي
  .446: مهدوي دامغانی، احمد

  .438: راد، محمدعلی مهدوي
  .402، 386: میانرودان

114/7، 111: یـدعلی همدانمیر سی ،
184، 345، 421.  

  .26: مینورسکی
  

  ن ـ و
  .349: ناصرخسرو

  .394: ناصري
: شیخ موسی دستجردي نثري همدانی،

114/15 ،122 ،313 ،363.  
  .13/3: الدین قمی نجم

  .13/3: نجیب همدانی
  .37: الرعایا، حاج شیخ تقی وکیل
  .24/3: ج. هولز، 

  .315: ولف، فریتس
  

  ـ يه 
  .26: ، ادواردآلن هرون
، 116، 114، 112ـ110، 1: هـانـهگمت
  .145ـ143

، 15ـ14، 5، 3، 1الف، ج، د، : همدان
، 44، 37ـ36، 34، 21ـ20، 18
، 118، 116ـ109، 107، 82، 68ـ67

، 163، 159، 151، 146ـ143، 123
170 ،172 ،173 ،176 ،179 ،197 ،
213 ،316 ،323 ،333 ،335 ،
، 363ـ361، 352، 346، 344ـ343
، 400، 390، 388، 379ـ378، 365
، 425، 421، 418ـ417، 411ـ408
433 ،440 ،443.  

  .21: همراه، رضا
  .423: هندوستان

  .د: شاطر، احسانیار
  .444: یاسوج
  .41 :یمانی

  .106: یوسفی، غالمحسین
  .325: یونان
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