
  

  

 فصلنامة فرهنگ و زبان و ادب فارسي
  شه  ١٣٩٠ ستانتابـ  بهار، ٥١-٥٢شمارة 

   عابدياِدي با
   استاد عابدي دوستداراِنمقاالت و اشعاِر

  
  
  
  
  
  
  
  

  .ها ضرورتاً بيانگر رأي و نظر رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نيست نظرهاي مندرج در مقالهآراء و 
  .شوراي نويسندگان در ويرايش مقاالت آزاد است

  .همة حقوق اين فصلنامه محفوظ است و نقل و اقتباس مطالب آن با ذكر مأخذ آزاد است

  مركز تحقيقات فارسي
   ايرانرايزني فرهنگي جمهوري اسالمي

  نو دهلي
  

ي    كوششي است   پارسي قنده و انتشار 
ــه ــصد ارا بـ ــةقـ ــتادان و ئـ  آراي اسـ
ــد  پژو ــشگران هن ــران ه ــر و و اي ديگ

 در معــريف و نقــد آثــار زبانــان پارســي
زبـان فـاخر فارسـي از        نگاشته شده به  

گذشته تاكنون و شرح احوال اديبـان و        
ــر   ــان و ديگ ــدگان فرهيختگ پديدآورن

ــن ــه  ايـ ــار، بـ ــد  آثـ ــژه در هنـ   .ويـ
  



  

  

  

 فصلنامة فرهنگ و زبان و ادب فارسي
   شه ۱۳۹۰ ستانتاب ـ بهار ،٥١-٥٢شمارة 

   عابدياِدبا ي
  مقاالت و اشعاِر دوستداراِن استاد عابدي

…………………………………………  
  امتياز صاحب

  نو المي ايران ـ دهليرايزني فرهنگي جمهوري اس
  كريم نجفي برزگر: مدير مسئول

  علي رضا قزوه: ستارويرا و سردبير
  مشاوران علمي اين شماره

  سيده بلقيس فاطمه حسيني،، پيري مهدي خواجه, شريف حسين قاسمي
   و بهروز ايمانيسيد حسن عباس چندر شيکهر،
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  كاوة اخوين:  خوشنويسي عنوان

  مجيد احمدي و عايشه فوزيه:  طراحي جلد
   خان و علي رضان قريشيعبدالرحٰم:  آرايي حروفچيني و صفحه

  .پي. الفا آرت، نوئيدا، يو: چاپ و صحافي
ò  
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  خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران

  ٢٣٣٨٧٥٤٧: ، دورنگار ٢٣٣٨٣٢٣٢-٤:  تلفن

ichdelhi@gmail.com 
newdelhi@icro.ir 

http://fa.newdelhi.icro.ir 

 



  فهرست مطالب  ٥

  فهرست مطالب

  ۸  رضا قزوه علي  پيرمرد نوِر چشِم ما بود
  ۱۴  سيد جعفر شهيدي   سيد جعفر شهيديدکترپياِم 
  ۱۵  غالم علي حداد عادل  غالم علي حداد عادلپياِم 

حسن عابدي   استاد پروفسور امير سهِمميزگرِد
   فارسي در هند زباِندر گسترِش

  ۱۷  رضا قزوه علي

  ۳۶  پور سبحاني توفيق هاشم   عابدياستاد عرِض ارادت به
  ۴۰  محمد رضا نصيري  خندان حکيم با

  ۴۶  نذير احمد  عابدي از نگاِه نذير احمد
  ۵۲  سيد حسن  من و آقاي دکتر عابدي
  ۵۸  رضا مصطفوي سبزواري  خدماِت پروفسور عابدي

  ۶۹  شريف حسين قاسمي  ياِد استاد عابدي زنده! آه
  ۷۲  بر ثبوتاک  ، عابدياوستاِد اوستادان
  ۷۵  پيري مهدي خواجه  در محضِر استاد

  ۷۹  ادريس احمد   هند فارسِيباباِي
  ۸۸  االسالم رياض  پروفسور سيد امير حسن عابدي

  ۹۱  ريحانه خاتون  بوي خوش آشنايي
  ۹۵  ريحانه خاتون  خاطر ماندني استادي به

  ۱۰۰  ضياءالدين دسايي  چه نامت خوانم؟ اي که مجموعة خوبي، به

 



  ٦  »ابدي عِبا ياد «قند پارسي

  

  ۱۰۷   بلقيس فاطمه حسينيهسيد  هاي گفتني دارد ريِب شهر، سخنغ
  ۱۱۷  محمد محسن   فارسي فرهنگ و ادِب شبچراِغگوهِر
  ۱۲۵  محمد عابد حسين   روشنفکرياميِر

  ۱۳۱  ضميره غفّاراوا  شود شمع چون خاموش گردد، داِغ محفل مي
  ۱۳۷  اقتدار حسين صديقي  شخصيتي جامع و فراگير

  ۱۴۴  حسين فقيهي  د عابدياستاعزيزم 
  ۱۴۶  الظّفر سيد احسن  باباي فارسي پروفسور امير حسن عابدي

  ۱۴۸  الحق صديقي شميم  عابدي من بيواي 
  ۱۵۷  سيده خورشيد فاطمه حسيني   عابديپروفسورسبِک پژوهشي 

  ۱۶۹  سيد حسن عباس   در يک نگاهعابدياستاد 
  ۱۷۵  ارراِجنْدر کُم  عابديپروفسور  نيِکصفاِت 

  ۱۷۸  خاني حميد رضا قليچ  تو رايزن و اميِد ايران بودي
  ۱۸۲  هومن يوسفدهي  داِن تحقيق پيِر نکته
  ۱۸۹  رضوان اهللا آروي   فارسي خطِّيِق نسِخحقّم ،عابديجناب 

  ۱۹۷  عراق رضا زيدي  بزرگ قبيلة پارسي و پارسايي
 عابدي در گسترش زبان و ادِب استادسهِم 

  فارسي
  ۲۰۲  واصف احمد

  ۲۱۱  سيد کليم اصغر  امير خسرو از ديدگاِه استاد عابدي
  ۲۱۸  شهناز آرا بيگم   عابديپروفسورمختصري در احوال و آثاِر 

  ۲۲۲  محسن علي  عابدي و تحقيقپروفسور 
  ۲۳۳  سعيده امان  نابغة روزگار
  ۲۳۸  اعجاز احمد بن بشير احمد  پروفسور عابديمقاِم علمِي 
  ۲۴۲  محمد عرفان  نامه عابدي نگاهي به

  ۲۵۲  جمال فاطمه   فارسيدانشمنِد بزرگ زبان و ادِب



  فهرست مطالب  ٧

  ۲۵۶  »کيفي«سيد نقي عباس    استاد عابديگفتارهاي پژوهشِي نگاهي به
  ۲۶۹  جهانگير اقبال تانتري  عابدي پروفسور  فارسيباباِي

  ۲۷۴  مهتاب جهان  سالشماِر عمر و آثاِر استاد عابدي
  ۲۷۷  سيد سجاد مهدي الحسيني  استاد عابدي و نقِد ادبي

  ۲۹۲  چندر شيکهر  ديواِن پندت زنده رام کشميريخطّي نسخة 
  ۳۰۸  پيري مهدي خواجه  مادة تاريِخ فوِت استاد سيد امير حسن عابدي

  ۳۰۹  سيد امير محمود انوار  استاد دکتر امير حسن عابدي
  ۳۱۱  رئيس احمد نعماني  پروفسور عابديمادة تاريِخ وفاِت 

  ۳۱۲  رضا قزوه علي  !دريغا عابدي افسوس، افسوس
  ۳۱۳  عراق رضا زيدي  با ياِد امير حسن عابدي

  ۳۱۴  خاني حميد رضا قليچ   استاد عابديدر سوِگ
  ۳۱۵  سيده بلقيس فاطمه حسيني  عابدياستاد در مسيِر 

  ۳۱۶  علي اصغر خداوردي  در سوِگ استاد عابدي

  


