
ویژه نامه دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی

الکسی خیسمتولین

زندگی نامه

الكسـی خیسـمتولین در 2 آوریل 1966 در شـهر اسوردلوفسـک روسـیه متولد شـد. وی در سال 
1991 از دانشـكده شرق شناسـی دانشـگاه دولتـی سـن پترزبورگ فارغ التحصیـل و از 1991 تـا 
199۵ دانشـجوی دكتـری در دانشـكده شرق شناسـی دانشـگاه سـن پترزبورگ بـود. او در سـال 
1997 تحـت نظـارت علمـی اولـگ آكیموشـكین و استانیسـاو پـروزوروف از رسـاله خـود بـا 
موضـوع »تصـوف عملـی در طریقـت  نقشـبندیه )بـر اسـاس منابـع مكتـوب فارسـی قرن هـای 
دوازدهـم و شـانزدهم(« دفاع كرد. خیسـمتولین دارای دكتری تخصصی علـم تاریخ و متخصص 
در شرق شناسـی و ایران شناسـی و در حال حاضر پژوهشـگر ارشـد موسسـه نسـخ خطی شـرقی 

آكادمـی علوم روسـیه اسـت. 
او بـه مطالعـات اسـامی، عرفان اسـامی )تصـّوف( در آسـیای میانه، تاریخ نگاری قرون وسـطی 
در آسـیای میانـه و ایـران و منبع شناسـی انتقـادی، ایران شناسـی دوره اسـامی، متن شناسـی و 
ترجمه شناسـی اسـامی و نیـز سبک شناسـی آمـاری عاقمنـد بـوده اسـت و تاكنـون بیـش از 70 
كتـاب و مقالـه را تالیـف، ترجمـه و ویراسـتاری كـرده اسـت. او كه بـه زبان های فارسـی، عربی، 
انگلیسـی و روسـی آشـنایی دارد برخی از متون مهم فارسـی در دوران سـلجوقیان و تیموریان را 

بـه زبـان روسـی ترجمـه و بـه همـراه مقدمه های مفصل پژوهشـی منتشـر كرده اسـت.
از جملـه آثـار خیسـمتولین می تـوان بـه آداب مـرگ و تشـییع  جنـازه در اسـام و آیین زرتشـت، 
تصـوف، اعمـال آیینـی صوفیانـه )بـا مثـال فرقـه  نقشـبندیه(، تألیفـی از قرون وسـطا: تحلیـل 
متن شناسـانه و آمـوزه اهـل حـق در پژوهش هـای والدیمیر الكسـییویچ ایوانف، ترجمـه دو جلد 
از كیمیـای سـعادت امام محمد ابوحامـد غزالی )2018(، بخـش اول. زاد آخرت، نصیحه الملوک 
ضائـل االنـام مـن مكاتـب حجه االسـام و متـون منسـوب بـه او )2017، چـاپ مجـدد 2021(، 
ترجمه و تصحیح رسـائل امام غزالی، ترجمه سیاسـت نامه/ سـیرالملوک گردآوری شـده توسـط 
محمـد معظـی نیشـابوری و نسـبت داده شـده توسـط او بـه نظام الملـک )2010(، چهـار دفتـر از 
شـش دفتـر مثنـوی معنـوی جال الدیـن رومـی بـه همـراه شـرح و نمایه سـازی و برخـی متـون 
مشـایخ صوفـی نقشـبندیه )قـرن 1۴-1۵ بعد از میـاد( و ترجمه »رسـاله ابدالیـه« یعقوب چرخی 

اشـاره كرد.
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