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 ادبیات اسماعیلی و فهرست مجدوع و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب
 خ(  1389 –  1302نقی منزوی ) دکتر علی 

و  مشکور سعی  کتاب   ِگردآورنده سعید میرمحمدصادق، مؤسسۀ فرهنگی  فقید دکتر محمدجواد مشکور،  استاد  یادنامۀ   ،

 . 283 –  271خ، برگۀ 1374انتشاراتی پایا، تهران، 

 آشنایی با اسماعیلیان
 های تحت سلطۀ حکام عرب دانست. های علمی و سیاسی ملت توان دوران نهضت قرن سوم و چهارم هجری را می

های تحت سلطۀ خود که در طی دو قرن به زیر سلطه آورده بودند، آشنا  حکام عرب به تدریج با فرهنگ ملت   ن دوران در ای

 شدند. 

از کاهش فشاری که دو سدۀ نخستین ادامه داشت و دانشمندان را تحت فشار قرارداده بود، نهضت ترجمۀ علوم و   پس 

را و عقاید جدید فلسفی جای باورهای سادۀ کهن را بگرفت و به دنبال آن  فلسفه به زبان تازی رشد کرد و در موارد بیشماری آ

 ها انتقال دادند. گاههای گوناگون مذهبی و فلسفی، خود را به مخفی فرقه

های علمی که از ترس دستگاه خلفا، به صورت پنهانی تأسیس شد، اخوان الصفا بودند که به رنگ مذهبی  یکی از نهضت 

 الح حکام که تهمت الحاد و زندقه بود، برکنار دارند. س ترین و نیرومندترین تا خود را از قوی   کردندمی  شیعی اسماعیلی تظاهر 

کم بر هستۀ کاری کم اندک جایگزین گردید و پوستۀ تقیه و پنهان اینان به لباس تقیه درآمدند، ولی همین تقیه در ایشان اندک 

اندک افزوده  صورت یک نهضت مذهبی محض درآورده که به خشونت آن اندک علمی این نهضت غلیه کرد و این جنبش را به  

   شد. می

چون و چرای مردم از معلم و امام است و ِخرد  بینیم که در قرن پنجم اصل تعلیم را مستزم پیروی بی بعد از آن صّباحیان را می

ی با دیدگاه آغازین اسماعیلیان و    شود. با توجه به این موضوع که این کند، بر این نهضت چیره می را تخطئه می 
ّ
دیدگاه به کل

 قض است. اخواندند، در تن داشتند و آن را رسول باطن می اخوان الصفِا ِخردگرا که عقل را بزرگ می 
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از فصل  و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب یکی  ما اسماعیلیان   بینیم:چنین می  1)حسن صباح(   فصول صّیدناهای کتاب  در  تسّنن    ...  اهل  از  بیشتر 

 .2ال پیامبر هستیم وابسته به حدیث و اقو 

شدند. ما بعضی از علمای  روز از فلسفه دور شده و در تعّبد و تقلید غرق می نشینی اسماعیلیان ادامه داشت و روزبه این عقب 

آالیش  دهند و مذهب پاک و بیبینیم که فلسفه را مضر شمرده و آن را به مخالفین سّنی خود نسبت می اسماعیلی قرن نهم را می 

گری را مطابق اسالمی که در مدینه بر محمد )ص( نازل شده،  نامند و اسالم خود را، یعنی اسماعیلیاسالم می   محمدی صدر

ط سه قرن اول، یعنی خلفای اهل تسّنن وارد اسالم نمودهدانند و از این بدتر می می
ّ
ام مسل

ّ
اند و  گفتند که فلسفه و علم را حک

 ما باید آن را رّد کنیم.  

فی که در تاریخ اسماعیلیه پدیدآمد و برای همیشه به عقب برگشته است، باز هم رنگ فلسفس و ِخردگرایی در  با وجود انحرا 

این مذهب تا امروز باقی است؛ بنابراین، سزاوار است که تاریخ ادبیات اسماعیلی را جزئی از تاریخ فلسفس اسالم به شمار  

 آوریم. 

 آشنایی با فهرست مجدوع
بودم، احساس کردم که کتاب فوق از    الذریعةو چاپ    کردن نویسسال پیش که مشغول پاک   50دود  نگارندۀ این مقاله ح

ادبیات اسماعیلی کمبودی دارد با این که منظور مؤلف آن مرجوم پدرم، گردآوری آثار همۀ فرق شیعه بود و چون دسترسی به  

تألیف   3تاریخ ادب اسماعیلیهکرده است، بدین لحاظ با کتاب    الذریعةتاریخ ادبیات اسماعیلیه نداشت، اندکی از آن وارد کتاب  

استاد ایوانف آشنا شدم که پاول کراوس نیز از او نقل کرده است و به وسیلۀ آن از فهرست مجدوع اطالع حاصل کرده و چون  

ست؛ لذا تصمیم به چاپ کتاب  ای از آن به دست آوردم، مالحظه شد که بیشتر اطالعات ایوانف از این کتاب اخذ شده ل نسخ 

 
مطلوب ، و  هفت باب بابا سیدنا  دنا،یسرگذشت س   :عیلیه، یعنیا، در دو رساله مختصر در حقیقت مذهب اسمهفت باب بابا سیدنافصول سیدنا،    1

   . 1933و حسن صباح چاپ ایوانوف، بمبئی  هیلیاسماع ۀناشناس، دربار  سندهی ، نو المؤمنین
 . 127خ، برگۀ 1331پژوه، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، تحقیق محمدتقی دانشالله، تصحیح و ، رشیدالدین فضلجامع التواریخ  2

3 A Guide to Ismaili Litterrature – London, 1933. 
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شناسی و ادبیات اسماعیلیان کرده باشم، بدین لحاظ بر اساس سه نسخه،  گرفته تا از طریق آن کمکی به تحقیقات اسماعیلی جدوع و فهرست م یلیاسماع  اتیادب

 به صورت انتخابی کتاب را چاپ کردم. 

 ارزش علمی فهرست مجدوع
پردازد و در تاریخ گذاری دقت زیادی ندارد، شده باین فهرست عادت ندارد که به شرح حال نویسندگان کتب معرفی   مؤلف

 .1حباریه تاریح نادرستی نهاده است ابن  کلیله و دمنهبه طور مثال برای کتاب 

 آورد، مگر در دو مورد: در این فهرست ارقام تاریخی نمی

 یکی مورد پیشین؛   -

 ق. 840و دیگری تاریخ قرائت موقظه در  -

 پنهان و آشکار، تقیه و تبلیغ
کاری و تقیه از طرف دیگر دو صفت متناقضی است که نزد تبلیغ مذهب حق و منظرۀ دربارۀ آن با مردم از یک طرف، پنهان 

 دهد. ای از ادوار تاریخ ایشان را نشان می اسماعیلیان موجود است که هر یک دوره

 است.   االصالحب  ر کتا دی زام ستر و ظهور دارد، ابوحاتم راندر کتاب خود فصلی به  نخستین کسی که 

لمی است که  عهای  ین از مختصات همۀ نهضت اگذشته و    مت که بر این قو اس   ستر و ظهور نتیجۀ طبیعی دوران فشار و رفاه 

پ  اخود ر   یهامعلومات و اندیشه  ام عرب 
ّ
یافت، زیر پوشش  ای به آزادی میکردند و هر گاه نهضت روزنههان مین از ترس حک

 ند. کردمذهبی، آن را آشکار می 

 شمردند. نامیدند و علت آن را عدم استعداد همۀ مردم به پذیرش علوم دقیق می کاری را تقیه میایشان دورۀ پنهان 

 
 .11، تحقیق منزوی، برگۀ فهرست مجدوع 1
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دیده   های فلسفی کهن ما، به ویژه کتب شیعه، خواه هفت امامی و خواه دوازده امامیکاری در همۀ کتاب این تقیه و پنهان  و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب

گفتند این  شمردند و می عموم مردم بود، پس مطالعۀ آن را برای همگان حرام می ها از طرف  شود و حرام بودن بررسی آن می

 شود. حرمت، جز با مناجات و دعا برطرف نمی 

اندیشه  از  بسیاری  فهرست،  این  نگارش  با  نیز  فهرست مجدوع  این همه  مؤلف  با  و  کرد  آشکار  را  اسماعیلیان  پنهان  های 

ها حرام است،  خواند که آشکارنمودن آن ها را اسرار مگو می ر بعضی مسائل که آن نماید، به ویژه دکاری می سفارش به پنهان 

 .  1های این کتاب ناگفتنی است گوید: ... برخی بخشبندی بعضی کتب می مثاًل دربارۀ بخش 

 .2... بررسی این کتاب، جز با اجازۀ مخصوص، جایز نیست  و در وصف بعضی کتب گوید:

... من در این کتاب جواب بعضی از مسائل را از ترس آن که   نویسد:می  ضیاء األلبابعلی بن محمد بن ولید در کتاب  

 .3آورم برخی اسرار ]مگو[ را کشف کرده باشم، نمی 

 کردند.  گردد که اسماعیلیان در کتابت، بیش از محاورۀ شفاهی تقیه میهای ایشان آشکار می از گفته

ها از اسرا مگو است  ... برخی از این جواب   :ویدگ می   در همان برگه،  ضیاء األلباب  گفتارپیشعلی بن محمد بن ولید در  

   شده، نباید گفت.وشته نشود و جز به مخاطبان گزیده ن فاتر داوراق  رها مصون بماند و ده باید از چشم ک

 ها بندی بررسی کتابترتیب و درجه
های فکری سیاسی و مذهبی، به  ایشان به معتقداتشان در میان نهضت مردم به اندازۀ رشد فرهنگی و دلبستگی   بندی گروه

های حاکم، مانند اسماعیلیان بودند، امری متداول و معمول بود که نمونۀ آن را دربارۀ جمعیت  ویژه آنان که زیر فشار دستگاه 

 بینیم. اخوان الصفا می

 . 4اند ای تقسیم کرده های سنی ویژه ید تبلیغ شوند، به گروه ایشان افرادی را که با 
 

 .201 ۀبرگ  ،یمنزو قی ، تحقفهرست مجدوع 1
 . 118همان جا، برگۀ  2
 . 229همان جا، برگۀ  3
 . 158 - 157 ۀبرگ  ،یمنزو قی ، تحقمجدوعفهرست  4
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هایی که برای باالتر از او مجاز است، دخالت کند و حق  در کیش اسماعیلیان، یک فرد اسماعیلی حق ندارد بر همۀ آگاهی  و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب

 ی را که در درجات باالتر مجاز است، بررسی کند. هایندارد کتاب 

النابواسحاق سجستانی در کتاب   و پله  گوید:  جاتسلم  به طور مدرج  به ایمان خودمان  بنا  را  پله ما راه کسب دانش 

 .1دانیم می

 ها معین کرده کرده است. ، مراتب مدرج را بررسی کتابخود الفهرست کرمانی در کتاب 

بندب در مطالعه و آموزش چنین  خود در توضیح نیازمندی و لزوم درجه   2راحة العقول او در مشرع سوم از سور اول از کتاب  

هر رشته از موجودات دارای ترتیب و نظام مخصوص است و ترتیب عبادت علمی برخالف ترتیب طبیعی است. هر چه  گوید:  

 آید، نوبت آن در آموزش دیرتر است. در علم طبیعی بیشتر می 

های دورتر قراردارند و اگر غیر از این راه و روش برویم، شّک و تردید  زش در پایهعقول در طبیعت سرآغاز هستند و در آمو 

 کند.عمومیت پیدا می 

هایی نگاشته شده که به ترتیب بایستی بررسی شود تا مقدمات و نتایج آن  برای بیان دو گونه عبادت ظاهری و باطنی، کتاب 

گویند این ترتیبی است که در  آورند و می بندی مذهبی آن می تیب درجهها را به تر قابل فهم دانشجویان باشد، سپس نام کتاب 

 . 3رسالۀ فهرست آمده است 

به هنگام معرفی   العقولمجدوع  ابراهیم چنین می   تحفة  بن  را    نویسد:تألیف حاتم  پس فصلی دارد شامل آن چه 

 .5پله بیاموزد در راه پیشرفت و آموزش خود پله  4مستجیب

 
  .196همان جا، برگۀ  1
العقل  2 دارالفکر ق(411  –  352)  ، حمیدالدین احمد فرزند عبدالله کرمانی راحة  و محمد کامل حسین،  به کوشش محمد مصطفی حلمی   ،

 برگه. 566م، 1953العربی، قاهره، 
 .192،  25، 23، برگۀ 1952، چاپ راحة العقولکتاب  3
 مستجیب مرتبۀ ابتدایی و آزمایشی گروندگان به تشکیالت اسماعیلیه است.  4
 .261 ۀبرگ  ،یمنزو قی ، تحقفهرست مجدوع 5
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تا خوانندگان را به بررسی    مجدوع در نخستین صفحۀ این فهرست چنین گوید: مجدوع  و فهرست یلیاسماع  اتیادب من این فهرست را برای آن ساختم 

 گرفتن برآیند. هایی تشویق کنم که برای ایشان قرائت آن جایز بوده باشد؛ یا گرد برای ایشان جایز نیست، درصدد اجازه کتاب

   آورد:مجدوع در آغاز فصل هفتم چنین می

 یابیم:ها را میما در این فهرست دو گروه کتاب 

 درپی باید باشد؛ ها یکی پس از دیگری پی یی است که خواندن آن هاکتاب  هایی است که خواندن آن گروه اول، آن کتاب  -

 ندارد. ها ترتیب پس و پیش  هایی است که برای خواندن آن گروه دیگر کتاب  -

که   مبتدیان  برای  و هدایت  این دعوت  به  گرایش  برای  دیگر  کتاب  از هر  پیش  که  کتاب  نخستین  دانست که  باید  اکنون 

   است. مامةثبات األإخواهند از پایین به باال مدارج طی کنند، کتاب  می

کی  یرتب مایی را هباطن کتاب چنین در آغاز فصل هشتم، چنین آورده است: ما پیش از این فصل از کتاب علم م ع هو مجد

 بندی ندارد. پردازیم که درجههایی می ایم و اکنون در این فصل به کتاب پس از ذیگری ذکر کرده 

 رست مجدوع، فهرست ویژۀ یک کتابخانههف
 می  است:   فهرست مجدوع، فهرست ویژۀ یک کتابخانه 

ً
های فقهی را که من در  ب که کتا  1گوید او در فصل سوم صراحتا

شریف موجود بوده است، پس معلوم بوده است که او درصدد نوشتن فهرست    ام، کتب است که در کتابخانۀ این جا معرفی کرده 

 ظر داشته است.  ای مخصوص را در نهای کتابخانه عمومی برای همۀ کتب اسماعیلیه نبوده؛ بلکه فهرست کتاب

صفحۀ   در  کتاب    33او  می  اقتصار دربارۀ  چنین  نعمان  قاضی  و  تألیف  است  موجود  الدعوة  خزانة  در  کتاب  این  نویسد: 

الله برخوانده است؛ لیکن اکنون که مشغول نگارش این فهرست  نویسندۀ این فهرست، آن را بر استاد خود لقمان بن حبیب 

 دانم چه بر سر آن آمده است. الله بقائه موجود نیست و نمی ابراهیم اطال هستم، آن رساله در خزانۀ سرور ما  

 
 .38 ۀبرگ  ،یمنزو قی ، تحقفهرست مجدوع 1
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های معروف نزد اسماعیلیان را  دلیل دیگر بر این که این فهرست، ویژۀ یک کتابخانه باشد، آن است که نام بسیاری از کتاب و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب

 2و ...   سرائر النطقاء و نیز   1المقالیدای نیز برای آن جدا نساخته است، مانند کتاب  کند و عنوان ویژه آورد و معرفی نمی می

 ترتیب فهرست مجدوع
 های اسماعیلی نگاشته است. بودن علوم دینی طایفۀ خود و بنا بر سنت ن کتاب را بنا بر قواعد مدرج مجدوع ای

 پردازد.های قواعد لغت که مخستین پایۀ آموزش کالسیک قدیم است، می وی در آغاز به کتاب 

ای از اسماعیلیان بقۀ ویژه به پند و اندرزهای ابتدایی پرداخته که در این فصل هیچ گونه اختصاصی به ط   او در فصل دوم 

 ندارد. 

گوید: این نخستین علمی است که باید به مستجیب  آورد و در آغاز آن می های فقهی را می کتاب  مجدوع در فصل سوم 

 .3آموخته شود و این که فقه ظاهر، مانند بدن است و علم باطن روح و روان آن است 

 است.  دواوین شعر اسماعیلی را آورده   او در فصل چهارم

 های اخالقی در سطوح عالی پرداخته است.  به بررسی کتاب  در فصل پنجم

های آنان آورده های مذهبی را به ترتیب مقامات امامان ایشان و خطبههای تاریخ، سیر و  احتجاج کتاب   در فصل ششم

 است. 

ارائه نموده است که بررسی آن   مجدوع در فصل هفتم از کتب علم باطن را  ا مدرج از پایین به باال سیر  هبخشی منظم 

 کند. می

 درپی نیست، آورده است. کتب باطنی سطح پایین را که مستلزم نظم و ترتیب پی  فصل هشتمدر  

 های غیر مدرج، اما از سطج باالی اسماعیلی را ذکر نموده است.  کتاب  او در فصل نهم

 
 .145 ۀبرگ  ،یمنزو قی ، تحقفهرست مجدوع 1
 284 - 278 برگۀ همان جا، 2
 .16همان جا، برگۀ  3
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 ها را تحت عنوان مسائل در حقایق بیان کرده است. در فصل دهم کتاب  و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب

 و در فصل یازدهم باالترین طبقۀ کتب علم باطن را آورده است. 

 ترتیب ذکر نموده است. بی های متفرق و گوناگون را در فصل دوازدهم که خاتمۀ کتاب است نام کتاب 

ها در هنگام فهرست آن  تر آن کتابخانه دیده و نقل کرده باشد و شاید آن کتاب شاید این بخش را از روی فهرست قدیمی 

 کتابخانه باقی نمانده بوده است. 

 اعراب و انشاء عربی فهرست مجدوع
 اسماعیلیان ُپر از اغالط امالئی، نحوی و صرفی است.  های  یابد که بیشتر کتاب خوانندۀ غیر اسماعیلی درمی   ،توجه با اندک 

 رسد که علت این مسأله چیست؟ برای درک این موضوع بایستی به مسائل زیرین توجه داشت: اکنون این پرسش به ذهن می 

 اند؛های غیر عرب در دو قرن آغازین اسالم نهادهسنگ اساسی این نهضت اسماعیلی را ملت   -1

، نهضتی مردمی و برای مطالبۀ حقوق ملت اسماعیلی بوده است که بیشتر در میان غیرتازیان؛ یا  نهضت اسماعیلیان   - 2

عربانی که به این مذهب گرویده و با ناعربان درآمیختند، رواج داشته است و در قرن سوم به بعد اغالط دستوری، صرف و نحو  

 های ایشان زیاد است؛در نوشته

 رهبران این ن   - 3
ً
کوشیدند به زبان عوام صحبت کنند و کلمات را عامیانه ضبط هضت در نوشتن و محاوره میاین که اصوال

ۀ اسماعیلیان توصیف کرد. بسیاری از جاها »ص / صاد« را به صورت »س /  امالی ایشان را به نام امالی ویژ کنند تا آن جا که  

مجمع علمی عراقی یادکرده، گوید: این مسأله نزد    نویسند. این معنا را عبدالحمید دجیلی در مقالۀ خود در مجلۀسین« می 

 .1ندانستم   اسماعیلیان ُدروز کاماًل آشکار است و من علت آن را

ولید به    کردن فرزند به پدر، یعنی محمدمجدوع نیز کاربرد »ز« به جای »ض« و حذف کلمۀ ابن و اضافه  فهرستما در همین  

  ؛بینیم می را جای محمد بن ولید 

 گذاردن بیشتر کتب صرف و نحو است. اعتنایی اسماعیلیان به دستور زبان، مسکوتبی  از مظاهر   -4

 
 . 212 – 210، 3، مقالۀ عبدالحمید دجیلی دربارۀ اسماعیلیان، جالعراقیة مجلة المجمع العلمیة  1



 

 

 

 فهرست  فی سبب تأل ان ی لی با اسماع  ییآشنا

 

9 

نویسد: کتب  کنند، میاعتنایی تلقی می نحو را به جز چهار کتاب با بی مجدوع در بیان این که چا اسماعیلیان کتب صرف و   و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب

عبارت دارد و برخالف نظر عموم مردم، خود به خود علم جداگانه به  خواندن است، یعنی توجه به  درستور زبان برای درست 

 .1کردن زبان عرب و لغت ایشان است آید؛ زیرا نتیجۀ تحقیق در صرف و نحو، درست شمار نمی 

ند، نه مانند یک هدف که خود مورد بررسی باشد و این با نظر علمای  ن کچون یک وسیله نگاه میاسماعیلیان به لغت هم 

ز مطابق است، ولی با نظر علمای قدیم نحو و صرف، به ویژه اهل تسّنن منافات کامل دارد؛ بنابراین، مؤلف این فهرست،  امرو

کند. گاهی  ها آن را درست ادا نمی تمرین آموخته است و در بسیاری از جاییعنی مجدوع، خود هندی است و عربی را با  

 کند.  آورد و گاهی ضمیرها را با یک کلمۀ صریح تفسیر می می  کنندهسرهم و به صورت خستهکلمات مترادف را پشت 

 .2کالم او، یعنی کالم معلم  گوید:، در یک جا می به طور مثال

 سبب تألیف فهرست 
تشویق کسانی که حق مطالعه دارند،    من این فهرست را برای  برگۀ دوم انگیزۀ نگارش این فهرست را گوید:مؤلف در  

 ها را ندارند، وادار کنیم که درصدد کسب اجازۀ مطالعه برآیند. ها بخوانند و کسانی که هنوز حق مطالعۀ آن ام تا آن نگاشته 

 مجدوع )مؤلف کتاب( 
  شیخ اسماعیل 

ُ
ملک پسر سلطان پسر محمد  پسر عبدالرسول پسر متاخان پسر حبیب پسر یوسف پسر شاه   3نیی  ّج مجدوع ا

 . 4پسر بادنجی پسر دوسا پسر تاراچند که از نوازندگان الرشاه بوده است 

ّج 1769؛ یا  1770ق /  1184؛ یا  1183وی به سال    نامه را در کتاب خود آورده، گوید:ایوانف این نسب 
ُ
ن  ی  م در شهر ا

   درگذشته است.

 
 . 3 ۀبرگ  ،یمنزو قی ، تحقفهرست مجدوع 1
 . 259 ۀبرگ ،همان جا 2
 شود. مجدوع در عربی، به معنی بینی شکسته است و کمتر استفاده می  3

4 A Guid to Ismaili Litterature, London, 1933. P 93. 
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 دیگر آثار مؤلف   و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب
ها را در  ها را یاد کرده است. خود مجدوع نیز چهار کتاب از آن مجدوع غیر از این فهرست، آثاری دیگر نیز دارد که ایوانف آن 

 ها را تألیف کرده است.  کند و پیداست که پیش از این فهرست آن این فهرست یاد می 

 آن چهار کتاب عبارت است از:

 . الرضیة في بیان الرؤیا الوجیهة1
الدین و فرزندش هبةالله که داعیان سی و  های درست و پوچ را بیان کرده است. احواالت وجیهای است که خواب نامهخواب 

 اند نیز در این کتاب آورده است. ده اند و در این فهرست یادشنهم و چهلم فرقۀ ُبهرۀ داودی در هند بوده

 الله . سیرة المولی االواه لقمان بن حبیب 2
درگذشته است و در    1760ژانویۀ   27/   1173یادشدۀ خود را که در هشتم جمادی دوم   مجدوع در این کتاب احوال استاد

 .1شود این فهرست نیز دیده می 

 . الوجیهیة في السیرة الکلیمیة  3
الدین که  کتابی است در احوالت مال عبدالکلیم معروف به عبدموسی فرزند داعی بدالدرین اسماعیل پسر شیخ آدم صفی 

 داعی سی و ششم از داعیان ُبهرۀ داودی هند است و در فهرست مجدوع نیز ذکری از آن شده است. 

 ریعة في مطابقة األمور علی الش. المؤیدة 4
  119که در فهرست مجدوع در صفحۀ    دادن مذهب با زندگی و هر چه را که معلوم نباشد به نظر امام بازگرداند دربارۀ تطبیق 

 یاد گردیده است.  

 
 .108 ۀبرگ  ،یمنزو قی ، تحقمجدوعفهرست  1
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 2ادب اسماعیلی و چاپ دوم آن به نام    1راهنمای ادبیات اسماعیلیشش کتاب دیگر را ایوانف در دو کتاب خود   و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب

ّج ها را در کتابخانه های این کتابنسخه  آورده، گوید:
ُ
نهای خصوصی شهر ا  زادگاه مؤلف موجود است.  ی 

 . االصالح 5

 . الجواهر الثمینة 6

 . کشف وجوه معاد 7
 چند گونگی معاد، یعنی معاد جسمانی و روحانی. 

 . مجموع مفید 8
 ای در مسائل باطنی است. مجموعه 

 . مسائل 9
 که مجموع مذاکرات مؤلف است. 

 منتخبی در فقه  .10
 شود. که ایوانف آن را در چاپ دوم کتاب خود آورده است و در چاپ اول دیده نمی 

ّج ایوانف در چاپ اول نام چهار کتابی را که در لیست تألیفات مؤلف در شهر  
ُ
کند؛ لیکن این چهار  دیده است، یاد می   ن ی  ا

 ام. ها مطئمن شدهکنم که به وجود آن هایی را یاد می آن  گوید در این چاپ فقط کتاب را در چاپ دوم یاد نکرده است و می 

 . مبینة األسرار 11

 . مناظره با برخی از شیعیان12
 منظور شیعیان دوازده امامی. 

 
1 A Guid to Ismaili Litterature, London, 1933. P.P 74 – 73. 
2 Ismaili Litterature a second amplified edition of a Guide to Ismaili Litterature Tehran. 1963. P.P 93 – 94. 
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 . مصقلة الخواطر 13 و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب
 ها. کنندۀ دل روشن 

 . حکایت داستان مدعی 14

 اضل . فهرسة الکتب و الرسائل و لمن هي من العلماء و األئمة و الحدود و األف 15
 و آن فهرستی است که این مقاله دربارۀ آن به نگارش درآمده است. 

 مؤلف آن را به این اسم در مقدمه یادکرده و معرفی نموده است. 

 علی الکریم الهجومي 16
ٌ
 . حجة

علی  ای است که رّد فرقه هجومیه تحت عنوان حجٌة  یک اثر دیگری نیز از مجدوع هست که ایوانف یاد نکرده و آن رساله 

 الکریم الهجومي به نگارش درآورده است. 

مؤلف کتاب فوق را در این فهرست هنگام معرفی کتاب استادش لقمان تحت عنوان رسالٌة في مباحث الفرقة الهجومّیة یاد  

 . 1کندمی

 استادان مؤلف 
 اللهالدین لقمان بن حبیبوجیه

شناسیم که گاهی او را با لقب مالی فاضل، استاد کامل،  الله را نمی حبیب الدین لقمان بن  از استادان او کسی را به جز وجیه

استاد  دهد که هنگام نگارش این فهرست، آن  و با دعای طول عمر برای او نشان می   2کندعالم عامل و لقمان جی معرفی می 

 . 3زنده بوده است 

 
 .210 ۀبرگ  ،یمنزو قی ، تحقفهرست مجدوع 1
 . 117و  107برگۀ همان جا،  2
 . 50و  33همان جا، برگۀ  3
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ها  ای مستقل نیز نگاشته است و در ضمن معرفی برخی از کتابدیدیم، رسالهمجدوع در احوال این استاد خود، چنان که   و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب

 کند.  در اینفهرست، از این استاد نقل می

های بسیار است و  نظر ایوانف بر این است که لقمان یکی از دانشمندان معاصر مجدوع بوده که مردی ُپرکار و دارای نگارش 

   .1درگذشته است  1760ژانویه  27/   1173در هشتم جمادی دوم  

یادکرده است، مانند    فهرستها را در همین  هایی منظوم به عربی بر برخی از کتب نیز دارد که بعضی از آن مجدوع تقریظ 

   .4او بر کتاب مجالس و تقریظ  3کفة القلوب و تقریظ او بر کتاب  2ریاض او بر کتاب  تقریظ 

در رّد فرقۀ هجومیۀ اسماعیلیان   دارد. این کتاب  الرسالة الشافّیةلقمان پسری داشت به نام ولی بن لقمان که کتابی به نام  

   .5مجدوع یادگردیده است  فهرست است و در 

 های لقمان نگارش

طئ. 1
ْ

 العبرة في طاعة الذاعي المخ
 . کندد و منکرین این مطلب را رّد میکند که داعی باید معصوم از خطا باش در این کتاب اثبات می 

 به پایان رسانیده است. این کتاب را    1744مارس  31ق / 1157محرم  28ایوانف در شرح حال مجدوع گوید: او در 

 مجدوع یادنشده است.  فهرست کتاب فوق در 

 
1 www.bahesab.ir/time/conversion : است. 1173و هشتم جمادی دوم  1138برابر هفتم بهمن  1760ژانویه   27  شنبهیک 
 . 256 ۀهمان جا، برگ 2
 . 262همان جا، برگۀ  3
 . 265 ۀهمان جا، برگ 4
 .310 ۀبرگ  ،یمنزو قی ، تحقفهرست مجدوع 5
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 رسالة في مقابلة ما اتی في رسالة الصغیرة الجدیدة. 2 و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب
در شرح آن چه در رسالۀ صغیرۀ جدیده دربارۀ عهدنامۀ جانشینی داعی بیست و هشتم شیخ آدم برای داعی بیست و نهم  

 .1مجدوع نیز ذکر شده است  فهرست عبدالطیب آمده است. این کتاب در 

   . رسالۀ وجیهیه3
و ایوانف نیز    3دشومجدوع دیده می   فهرستدر ترتیبات مذهبی و بیان واجبات ماه رمضان. این رساله نیز در    2رسالۀ وجیهیه

 .  4آن را معرفی کرده است 

  . رسالۀ مختصر وجیهیه 4
به شمارۀ    و ایوانف نیز   5مجدوع ذکر شده است   فهرستپیامبر به امامت علی )ع( در روز غدیر. این رساله نیز در    دربارۀ نّص 

   ای نیز دارد. مه تیاد نموده و گوید خا  330

 . مختصر بدری در توحید 5
 یاد گردیده است.   108که در فهرست مجدوع در برگۀ 

 . مختصر وجیهیه  6
 ذکر شده است.   58فهرست مجدوع برگۀ  ها و قبول آن. که در طاعت 

 . 6ابوالبرکات استفاده کرده است  مجالس این کتاب از  لقمان در تألیف گوید:ایوانف می 

 
 . 117 ۀبرگ ،همان جا 1
  16مجدوع را را به چاپ رسانید، معنی را برای این کلمه در برگۀ    فهرستبرای توجیه مریدان است. نگارندۀ این مقال در سالی که  رسالۀ وجیهیه به معنی بیانیۀ مختصر    2

 دانم. مقدمه آورده که با این نظر اندکی تفاوت دارد و اکنون نظر جدید را بهتر می
 .117 ۀبرگ  ،یمنزو قی ، تحقفهرست مجدوع 3

4 Ismaili Litterature, London, 1933. P.P 54 – 50. 
 .108 ۀبرگ  ،یمنزو قی ، تحقفهرست مجدوع 5
 . 4، سطر 358، برگۀ برای شناخت ابوالبرکات رجوع شود به فهرست اعالم مجدوع 6
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 البرکات. ملتقط وجهي من مجالس ابی7 و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب
از کتاب  دست  است   مجالس چینی  آورده  را مجدوع  آن  از  اندرز است. ذکری  و  پند  را  1ابوالبرکات که در  آن  ایوانف  ولی   ،

ابوالبرکات دستچین    مجالس رسالۀ پیشین را یک کتاب دانسته، گوید: مؤلف آن را از    جداگانه نیاورده است؛ بلکه این رساله و 

 کرده است. 

 . سیرت عبدالقادرخان 8
. باید یادآور شد که همین عبدالقادر  2مجدوع، شرح آن آمده است   فهرست خان است و در  مال  نامۀ عبدالقادرخان پسر زندگی 

 .3مجدوع رفته است  فهرستسروده که ذکر آن در    ریاضتقریظی بر کتاب 

 . گفتگوهایی با فرقۀ سلیمانیه 9
 آمده است.   101مجدوع، برگۀ   فهرستآن، در  

 . گفتگوهایی با فرقۀ هجومیه10
مجدوع ذکر شده و در آن یازده دلیل ضّد ایشان آورده است که هر یک از این یازده دلیل در حکم    فهرست این کتاب در  

 آید. ای مستقل به شمار می رساله

 یکی از آن یازده رساله تألیف مجدوع و ده رسالۀ دیگر نگارش استادش لقمان است. 

اد گردیده است؛ لیکن ایوانف دو کتاب در ردۀ این فرقه به لقمان نسبت  مجدوع آغاز هر یک از این یازده رساله ی فهرستدر 

 داده است. 

 ؛الحجج الموضحةها نخستین آن 

 
 .59 ۀبرگ  ،یمنزو قی ، تحقفهرست مجدوع 1
 . 107همان جا، برگۀ  2
 . 256همان جا، برگۀ  3
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آن را به پایان رسانیده    1744نوامبر    4/    1157رمضان    28گوید در تاریخ  نامیده است و می   رسالۀ رّد هجومیهو دومین آن را   و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب

 است. 

 اتدر چگونگی پرداخت زک . مجموع وجهی11
ای است شامل سیزده نامه که برای دوستان و مریدان نگاشته و شود و آن مجموعهمجدوع دیده می   فهرستاین رساله در  

 همۀ آن دربارۀ مسألۀ زکات است. 

 . 1ذکر نموده است  فهرست ها را در این از آن   آغاز برخی

 باشد، آورده است. می  13، 12،  10، 9، 8،  6،  2های  ها را که شماره ایوانف هفت شماره از این نامه

 . سیرة الدعاة المسنونة12
 ترجمۀ گجراتی این کتاب چاپ شده است.  گوید:ایوانف می 

 خواهی مختار برای امام حسین. رسالۀ وجیهیه در تاریخ کیسانیان و چگونگی خون13
 برگزیده است.  عیون األخبار و األرجوزة المختار لقمان این کتاب را از 

های مجهول المؤلف به شمارۀ  و گویا همان است که ایوانف آن را در کتاب   2شود ز در فهرست مجدوع دیده می این رساله نی 

 نهاده است.   435

 . رسالۀ افالطون در اخالق14
مؤلف  به لقمان نسبت داده است که درست نیست؛ زیرا مجدوع آن را در کتاب خویش بی   325این کتاب را ایوانف به شمارۀ  

 .  3کندمی  و فهرست آن را از گفتۀ لقمان نقل ت یادکرده اس 

 
 .57 ۀبرگ  ،یمنزو قی ، تحقفهرست مجدوع 1
 .109 ۀبرگ  ،یمنزو قی ، تحقفهرست مجدوع 2
 .54همان جا، برگۀ  3
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 .1الدین است این رساله تألیف سیدنا مؤیدفی  گوید:مجدوع در جای دیگر می  و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب

که در آن کتاب چاپ    م به عربی برای کتاب فهرست مجدوع تهیه کرد1960گفتاری که نگارندۀ این سطور در این بود پیش 

برد برای یادنامۀ استاد دکتر مشکور تقدیم  تلخیص کردم و دست با اندکی  شده است و اکنون به خواست دوستان عزیزم، آن را  

 دارم. می

  

 
 . 181همان جا، برگۀ  1
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 نامه کتاب  و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب

 نمایۀ کتاب و مقاله 
 

A Guid to Ismaili Litterature, London, 1933. 
A Guide to Ismaili Litterrature – London, 1933 
Ismaili Litterature a second amplified edition of a Guide to Ismaili Litterature Tehran. 1963. 
Ismaili Litterature, London, 1933. 

Ismaili literature: a bibliographical survey; second amplified edition of "A guide to Ismail literature", 

London, 1933, Tehran University Press, (1963) - 245 pages 

اسماعیلی لندن،  ( خ1349  –   1265م/  1970  -   1886)   چیو ی الکس  ری میوالد  واُنف، ی ا،  ( Ismaili Litterature)   ادب   ،

 م. 1933

، یادنامۀ استاد فقید  مشکور سعی  کتاب  ،  خ( 1389  –   1302نقی منزوی ) دکتر علی ،  ادبیات اسماعیلی و فهرست مجدوع 

  –   271خ، برگۀ  1374دکتر محمدجواد مشکور، ِگردآورنده سعید میرمحمدصادق، مؤسسۀ فرهنگی و انتشاراتی پایا، تهران،  

283 . 

تار   ان ی لی اسماع لوئ،  خیدر  ف  ،ون ی ن ی ماس  ی لوئ  ، سی برنارد  والدیمیرا  ی، ضی آصف  ،  آژند  عقوب ی  ۀ ترجم،  وانفیا   لکسیویچ 

 برگه.  490خ،  1363ی، تهران، مولانتشارات 

رازی،  االصالح ب ماح   ،ابوحاتم  م  به،  ق( 322)د:    دان مح   ن د  حسن    ی فارسبه  ترجمه    ،محقق   یمهد  ،نوچهری اهتمام 

انگل  ،ی مجتبو  نی الدجالل  اسالم،  نوموتو  نی ش  یسی مقدمه  مطالعات  تهران    ی موسسه  گ  -دانشگاه  مرکز  لی دانشگاه مک   :

 برگه 34  350چهل و نه، خ، 1383ها،  تمدن  ی گفتگو یالمللن ی ب

ّج   ل ی اسماع،  االصالح
ُ
ا )د:     ین ی  مجدوع  تاراچند  پسر  دوسا  پسر   ... عبدالرسول  /  1184  ا ی ؛  1183پسر    ا ی؛  1770ق 

 بر فهرست مجدوع.  یمنزو ۀم(، نک: مقدم1769
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 . 33 ۀگ/777777//////////7777/******7بر  ،یمنزو ق ی ، تحقفهرست مجدوعقاضی نعمان  ، اقتصار و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب

 . 1933، لندن، ایوانف ،( A Guide to Ismaili Litterrature)  تاریخ ادب اسماعیلیه

 .م ی حاتم بن ابراه  ،تحفة العقول 

ِم    مای تَُحُف الُعقول ف
َ
َمواعظ ِمْن آل جاَء ِمَن الِحک

ْ
  فرزند   ن ی حس  فرزند  ی عل  فرزند  حسن ُشعبه حرانی، ابومحمد  ، ابن  الّرسول ِ َو ال

ّران ه ح  ق؛  1376اکبر غفاری، تهران،  دیگر تصحیح و تحقیق علی   ؛روضة الکافيبا    ، یک جلدق1297، چاپ سنگی،  یُشعب 

 خ. 1362ای، تهران، ترجمۀ محمدباقر کمره 

ّج   ل ی اسماع،  بر کتاب ریاض   مجدوع قریظ  ت
ُ
ق  1184  ا ی؛  1183  د:  )   پسر دوسا پسر تاراچند  ... پسر عبدالرسول    ین ی  مجدوع ا

 . 256 ۀبرگ  ،یمنزو ق ی مجدوع، تحقفهرست  نک:   (،م1769  ای ؛ 1770 /

ّج   لی اسماع،  کفة القلوبتقریظ مجدوع بر کتاب  
ُ
  ا ی؛  1183  )د:  پسر دوسا پسر تاراچند    ...پسر عبدالرسول    ین ی  مجدوع ا

   . 262 ۀبرگ  ،یمنزو قی مجدوع، تحق فهرست (، نک: م 1769 ا ی؛ 1770ق /  1184

مجالس  مجدوعتقریظ   کتاب  ّج   لی اسماع  ،بر 
ُ
ا )د:     ین ی  مجدوع  تاراچند  پسر  دوسا  پسر   ... عبدالرسول    ا ی ؛  1183پسر 

   . 265 ۀبرگ  ،یمنزو قی م(، نک: فهرست مجدوع، تحق1769 ا ی؛ 1770ق /  1184

خ،  1331پژوه، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،  الله، تصحیح و تحقیق محمدتقی دانش ، رشیدالدین فضلجامع التواریخ

 . 127برگۀ 

ّج  لی اسماع،  الجواهر الثمینة
ُ
  ای؛  1770ق / 1184  ای ؛ 1183پسر عبدالرسول ... پسر دوسا پسر تاراچند )د:    ی ن ی  مجدوع ا

 مجدوع.  فهرست بر  یمنزو ۀم(، نک: مقدم1769

ّج   لی اسماع،  حجٌة علی الکریم الهجومي
ُ
ق  1184  ای؛  1183پسر عبدالرسول ... پسر دوسا پسر تاراچند )د:     ین ی  مجدوع ا

 . 102 ۀبرگ  ،یمنزو ق ی م(، نک: فهرست مجدوع، تحق1769  ای ؛ 1770 /

مجدوع،    فهرستنک:  (،  1760  هی ژانو  27/    1173دوم    ی )هشتم جماد  اللهب ی لقمان بن حب   ن یالد هی وج،  الحجج الموضحة

 . یمنزو قی تحق
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ّج   لی اسماع،  حکایت داستان مدعی و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب
ُ
ا تاراچند )د:     ین ی  مجدوع  ق /  1184  ا ی؛  1183پسر عبدالرسول ... پسر دوسا پسر 

 ، نک: مقدمۀ منزوی بر فهرست مجدوع. م( 1769 ا ی؛  1770

خ در بیست و شش جلد و یا بیست و نه مجلد  1348- 1255آیةالله شیخ آقابزرگ تهرانی ) الذریعة إلی التصانیف الشیعة،  

های  جلد در میان سال   29ها( چهار مجلد است و جلد بیست و ششم مستدرکات ذریعه به خط آقابزرگ است[.  ]جلد نهم )دیوان 

، به کوشش فرزندان صاحب الذریعه در نجف و تهران به چاپ رسید،  ق 1406  - 1355م /  1986  –  1936خ /  1364  – 1315

نقی منزوی؛ جلد  جلد یکم تا سوم در نجف و زیر نظر نویسنده؛ جلد چهارم تا دوازدهم در تهران و به کوشش فرزندشان علی 

نزدهم تا بیست و سوم  نقی منزوی؛ جلد شاسیزدهم و چهاردهم در نجف زیر نظر نگارنده، جلد پانزدهم تهران به کوشش علی 

نقی و گریز به بیروت، برادر کوچکشان احمد  به جهت تحت پیگرد ساواک )سازمان امنیت و اطالعات کشور( قرارگرفتن علی 

کار   برای  رفتن استاد احمد منزوی  به جهت  پنج  و  و بیست  و چهار  به عهده گرفتند؛ جلد بیست  را  منزوی مسئولیت چاپ 

نقی منزوی افتاد. جلد بیست و  آباد پاکستان، دوبار بر دوش علی قاره، به اسالمو فارسی شبه های خطی  نگاری نسخه فهرست 

 .ششم مستدرك الذریعة در آستان قدس مشهد و به کوشش احمد اشکوری به چاپ رسید 

 1952، چاپ راحة العقول 

به کوشش محمد مصطفی حلمی و  ق(،  411 –   352حمیدالدین احمد فرزند عبدالله کرمانی ) حجة العراقین، ،  راحة العقل

 برگه.  566م، 1953محمد کامل حسین، دارالفکر العربی، قاهره،  

   . ایوانفراهنمای ادبیات اسماعیلی،  

(، نک:  1760 ه یژانو  27/    1173دوم   ی )هشتم جماد  اللهبی لقمان بن حب   ن ی الدهی وج،  رسالٌة في مباحث الفرقة الهجومّیة

 . 102برگۀ   ،یمنزو  قی فهرست مجدوع، تحق

  ه یژانو   27/    1173دوم    ی )هشتم جماد  اللهب ی لقمان بن حب   ن یالده ی وج،  رسالة في مقابلة ما اتی في رسالة الصغیرة الجدیدة

 . 117ی، برگۀ  منزو قی (، نک: فهرست مجدوع، تحق1760

 . 181مجدوع، برگۀ  فهرستنک:  الدین  سیدنا مؤیدفی   ،افالطون در اخالق ۀرسال
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(، نک: ایوانف 1760  هیژانو   27/    1173دوم    یجماد  هشتم )   اللهب ی لقمان بن حب   نیالدهی وج ،  رسالۀ افالطون در اخالق  و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب

 325شمارۀ  

دوم    ی )هشتم جماد  اللهبی لقمان بن حب   ن یالد هی وج  (،1744نوامبر    4/    1157رمضان    28  )نگارش:  رسالۀ رّد هجومیه

 .یمنزو  قی (، نک: فهرست مجدوع، تحق1760 ه یژانو 27/   1173

)هشتم   اللهب ی لقمان بن حب   ن یالدهی وج،  خواهی مختار برای امام حسینرسالۀ وجیهیه در تاریخ کیسانیان و چگونگی خون 

 . 109 ۀبرگ ، یمنزو قی مجدوع، تحق فهرست  (، نک: 1760 هیژانو  27/  1173دوم   ی جماد

ّج   لی اسماع،  الرضیة في بیان الرؤیا الوجیهة 
ُ
ق  1184  ا ی؛  1183پسر عبدالرسول ... پسر دوسا پسر تاراچند )د:     ین ی  مجدوع ا

 . مجدوع فهرستمقدمۀ منزوی بر م(، نک: 1769  ای ؛ 1770 /

 ی ابواسحاق سجستان، سلم النجات

الدعاة المسنونة   فهرست  (، نک:1760  هیژانو   27/    1173دوم    ی)هشتم جماد  اللهب ی لقمان بن حب   نی الده ی وج،  سیرة 

 مجدوع. 

ّج  لی اسماع، اللهسیرة المولی االواه لقمان بن حبیب
ُ
؛  1183پسر عبدالرسول ... پسر دوسا پسر تاراچند )د:   ین ی  مجدوع ا

   . 108، تحقیق منزوی، برگۀ مجدوع فهرست م(، نک: 1769 ای ؛ 1770ق /  1184  ای

بن حب   ن یالدهی وج  ،عبدالقادرخانسیرت   جماد  اللهب ی لقمان  فهرست  1760  هیژانو   27/    1173دوم    ی)هشتم  نک:   ،)

 . 59، برگۀ  یمنزو قی مجدوع، تحق

 . 103، برگۀ مجدوع فهرست  ق(، نک1173)ز:   ، ولی فرزند لقمان در رّد فرقۀ هجومیۀ اسماعیلیان ، الشافّیة

 د ی بن محمد بن ول یعل ضیاء األلباب، 
)هشتم    اللهب ی لقمان بن حب   ن ی الدهی وج(،  1744مارس    31ق /  1157محرم    28  )نگارش:   العبرة في طاعة الذاعي المْخطئ

 .59ی، برگۀ منزو قی (، نک: فهرست مجدوع، تحق1760 هیژانو  27/  1173دوم   ی جماد

   عیون األخبار و األرجوزة المختار
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هفت باب    دنا،ی سرگذشت س :عیلیه، یعنیا، در دو رساله مختصر در حقیقت مذهب اسمسیدناهفت باب بابا  ،  فصول سیدنا و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب

 . 1933و حسن صباح چاپ ایوانوف، بمبئی   هی لی اسماع ۀ ناشناس، دربار  سنده یبابا سیدنا، و مطلوب المؤمنین، نو 

 )حسن صباح(  فصول صّیدنا 

  (،ه12  ۀ)سد  ان ی لی اسماع  ی هافهرست کتاب  ،دود و األفاضل فهرسة الکتب و الرسائل و لمن هي من العلماء و األئمة و الح

ّج   لی اسماع
ُ
  گفتار،ش ی پم(،  1769  ای ؛  1770ق /  1184  ای ؛  1183پسر عبدالرسول ... پسر دوسا پسر تاراچند )د:     ین ی  مجدوع ا

م،  1966خ /  1344دانشگاه تهران،    ان، تهر   ، یخ(، مکتبه اسد1389  –   1302)   ی منزو  ینقیعل  قاتی و تعل  قی تحق  ح، ی تصح

 برگه.  20برگه + مقدمه   419

و  سعی مشکور کتاب   ِگردآورنده سعید میرمحمدصادق، مؤسسۀ فرهنگی  فقید دکتر محمدجواد مشکور،  استاد  یادنامۀ   ،

 خ. 1374انتشاراتی پایا، تهران، 

ِگردآورنده سعید میرمحمدصادق، مؤسسۀ فرهنگی و انتشاراتی  ، یادنامۀ استاد فقید دکتر محمدجواد مشکور،  سعی مشکور

 خ. 1374پایا، تهران، 

ّج   لی اسماع،  کشف وجوه معاد
ُ
؛  1770ق /  1184  ا ی؛  1183پسر عبدالرسول ... پسر دوسا پسر تاراچند )د:     ین ی  مجدوع ا

 مجدوع.  فهرستبر   یمنزو ۀم(، نک: مقدم1769  ای

سلیمانیه  فرقۀ  با  حب   ن یالده ی وج،  گفتگوهایی  بن  جماد  اللهب ی لقمان  نک:  1760  هیژانو   27/    1173دوم    ی)هشتم   ،)

 . 101برگۀ ،  یمنزو  قی فهرست مجدوع، تحق

  فهرست نک:  (،  1760  ه یژانو  27/    1173دوم    ی )هشتم جماد  اللهب ی لقمان بن حب   ن ی الدهی وج،  گفتگوهایی با فرقۀ هجومیه

 . یمنزو قی مجدوع، تحق

ّج   لی اسماع،  األسرار  ةُ نَ یّ بَ مُ 
ُ
  ا ی؛  1770ق /  1184  ای؛  1183پسر عبدالرسول ... پسر دوسا پسر تاراچند )د:     ین ی  مجدوع ا

 ، نک: مقدمۀ منزوی بر فهرست مجدوع. م( 1769

 ابوالبرکات.   مجالس

 . 212 –  210، 3، مقالۀ عبدالحمید دجیلی دربارۀ اسماعیلیان، جمجلة المجمع العلمیة العراقیة
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ّج   لی اسماع،  مجموع مفید و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب
ُ
  ا ی؛  1770ق /  1184  ا ی؛  1183پسر عبدالرسول ... پسر دوسا پسر تاراچند )د:     ین ی  مجدوع ا

 مجدوع.  فهرست ، نک: مقدمۀ منزوی بر م( 1769

(،  1760  هیژانو   27/    1173دوم    ی)هشتم جماد   اللهب ی لقمان بن حب   نیالد هی وج،  مجموع وجهی در چگونگی پرداخت زکات

 . 57  ۀبرگ ،یمنزو ق ی مجدوع، تحق فهرستنک:  

(، نک: فهرست  1760  هیژانو   27/    1173دوم    ی)هشتم جماد  اللهب ی لقمان بن حب   نی الدهی وج،  مختصر بدری در توحید

 . 108ی، برگۀ  منزو قی مجدوع، تحق

(، نک: فهرست مجدوع،  1760  ه یژانو  27/    1173دوم    ی)هشتم جماد  اللهب ی لقمان بن حب   نیالد هی وج  ،مختصر وجیهیه

 . 330؛ ایوانف، شمارۀ 108 ۀبرگ ، یمنزو قی تحق

(، نک: فهرست مجدوع،  1760  ه یژانو  27/    1173دوم    ی)هشتم جماد  اللهب ی لقمان بن حب   نیالد هی وج،  مختصر وجیهیه

 . 58 ۀبرگ ، یمنزو قی تحق

ّج   لی اسماع،  مسائل
ُ
م(،  1769  ا ی؛  1770ق /  1184  ای؛  1183پسر عبدالرسول ... پسر دوسا پسر تاراچند )د:     ین ی  مجدوع ا

 مجدوع.  فهرست بر   یمنزو ۀنک: مقدم

ّج  لی اسماع، مصقلة الخواطر
ُ
  ا ی؛ 1770ق /  1184 ا ی؛ 1183پسر عبدالرسول ... پسر دوسا پسر تاراچند )د:   ین ی  مجدوع ا

 ، نک: مقدمۀ منزوی بر فهرست مجدوع. م( 1769

(،  1760  ه یژانو  27/    1173دوم    ی)هشتم جماد   اللهب ی لقمان بن حب   ن ی الده ی وج  ، البرکاتملتقط وجهي من مجالس ابی

 . 59  ۀبرگ ،یمنزو ق ی نک: فهرست مجدوع، تحق

ّج   لی اسماع،  مناظره با برخی از شیعیان
ُ
ق /  1184  ای؛  1183پسر عبدالرسول ... پسر دوسا پسر تاراچند )د:     ین ی  مجدوع ا

 ، نک: مقدمۀ منزوی بر فهرست مجدوع. م( 1769 ا ی؛  1770

ّج  لی اسماع، منتخبی در فقه
ُ
  ا ی؛ 1770ق / 1184 ای ؛ 1183ل ... پسر دوسا پسر تاراچند )د:  پسر عبدالرسو  ین ی  مجدوع ا

 بر فهرست مجدوع.  یمنزو ۀم(، نک: مقدم1769
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ّج  لی اسماع ،في مطابقة األمور علی الشریعةالمؤیدة   و فهرست مجدوع  یلیاسماع  اتیادب
ُ
؛  1183پسر عبدالرسول ... پسر دوسا پسر تاراچند )د:   ین ی  مجدوع ا

 . 119، تحقیق منزوی، برگۀ مجدوع فهرست م(، نک: 1769 ای ؛ 1770ق /  1184  ای

ّج   لی اسماع  ،  الوجیهیة في السیرة الکلیمیة
ُ
ق  1184  ای؛  1183پسر عبدالرسول ... پسر دوسا پسر تاراچند )د:     ین ی  مجدوع ا

 . 108، تحقیق منزوی، برگۀ مجدوع فهرست م(، نک: 1769  ای ؛ 1770 /

  قی (، نک: فهرست مجدوع، تحق1760  هیژانو   27/    1173دوم    ی)هشتم جماد   اللهب ی لقمان بن حب   نیالد هی وج،  وجیهیه

   . 103ی، برگۀ منزو
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