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   عمر و آثاِر استاد عابديِرماسالش
  ∗مهتاب جهان

  . اول ژوئيه تولّد در شهر غازيپور، ايالت اتّراپرادش هندم  ۱۹۲۱
  .دانشگاه آگره ليسانس از کالج سنت جانس وابستة به  فوقم  ۱۹۴۳
  .عنوان استاديار فارسي در کالج سنت استفن، دهلي به انتصاب م  ۱۹۴۵
  .ات فارسي از دانشگاه آگره دريافِت دکتراي ادبيم  ۱۹۴۷
  . دريافت دکتراي ادبيات فارسي از دانشگاه تهران، ايرانم  ۱۹۵۶
  .گروة فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  انتقال بهم  ۱۹۵۷
  .سمت دانشيار فارسي در دانشگاه دهلي، دهلي  ارتفاع بهم  ۱۹۵۹
از زبان » روشياَ ِوکرم«عنوان   در همين سال پروفسور عابدي يک نمايشنامه بهم  ۱۹۵۹

زبان فارسي برگردانده و شوراي روابط فرهنگي هند آن را  سانسکريت به
  .چاپ رسانيد به

پروفسور عابدي اين کتاب سانسکريت را » قمر معرفت طلوع«يا » حال گلزارِِ «م  ۱۹۶۱
فقيد   بااستاد عابدي اين ترجمه را همراه. که در زبان فارسي ترجمه است

  .و دانشگاِه اسالمي عليگره آن را چاپ رسانيدچند ترتيب داد  تارا
اکادمي هنر و .  پروفسور عابدي مثنويات فاني کشميري را تصحيح نمودندم  ۱۹۶۴

  .هاي جامو و کشمير اين مثنويات را چاپ نمود فرهنگ و زبان
کنگرة مستشرقين هند منعقد گوهاتي رياست جلسات بخش عربي و فارسي  م  ۱۹۶۵

  ).آسام(
                                                   

  .انشگاه دهلي، دهلياستاديار موقّت بخش فارسي د  ∗

 



   عمر و آثاِر استاد عابديسالشماِر  ٢٧٥

  .دعوت دانشگاه کابل افغانستان بنا به سافرت به مم  ۱۹۶۵
پروفسور عابدي و دکتر تاراچند . کتابي مذهبي هندوان هست» وِشست جوگ «م  ۱۹۶۸

  .اين کتاب را ترتيب داد و دانشگاه اسالمي عليگره آن را چاپ کرد
  .ايران  مسافرت بهم  ۱۹۶۹
 فسور عابدي اين مثنوي راپرو.  هست(sati)آمد ستي  پيش» گداز و سوز«مثنوي  م  ۱۹۷۰

  .چاپ رسانيد مقدمه مفصّل و عالمانه ترتيب داد بنياد فرهنگ ايران اين مثنوي را به با
  .شناسي، شيراز  شرکت در کنگرة ايرانم  ۱۹۷۱
برجستة شعراي زبان فارسي و اردو هست تاکنون که تذکرة » اللّطايف منتخت «م  ۱۹۷۱

  . تذکره را ترتيب داد و از ايران چاپ گرديدپروفسور عابدي اين. شناخته نشده بود
پيشگفتار تحقيقي ترتيب داد و   بارا» پدماوت« پروفسور عابدي داستان م  ۱۹۷۲

  .فرهنِگ ايران آن را چاپ نمود بنياد
  .رياست دانشکدة ادبيات دانشگاه دهلي، دهلي م  ۱۹۷۳
 نموده و دانشگاه را تصحيح» پنچاکيانه« پروفسور عابدي و دکتر تاراچند م  ۱۹۷۳

  .چاپ رساند اسالمي عليگره آن را به
  .ترکيه، سوريه و لبنان  مسافرت بهم  ۱۹۷۴
مأخِذ اهم تاريخي پادشاهان صفوي ايران است » تاريِخ سالطيِن صفويه «م  ۱۹۷۴

  .چاپ رسانيد کوشش پروفسور عابدي بنياد فرهنگ ايران اين کتاب را به به
دکتر سيد مقبول احمد، استاِد زبان و ادبياِت فارسي  ا ب پروفسور عابدي همراهم  ۱۹۷۵

را ترتيب داد و انجمِن فارسي » نامة اميرخسرو ضميمة تغلق«در دانشگاِه دهلي، 
  .هند آن را چاپ نمود

  .نو زيِر نظارت دولت هند المللي اميرخسرو، دهلي  مديريِت سمينار بينم  ۱۹۷۶
مثالً مطالعات هند و . و رساالت چاپ نمود بسيار مقاالِت عابدي در مجلّات م  ۱۹۷۷

مجلّة سخن، تهران نشرية دانشکدة ادبيات . نو اندو ايرانيکا، کلکته ايران، دهلي
  .گره و علوم انساني، اصفهان، مجلّة معارف، اعظم

رئيس فقيد هند از مؤسسة غالب، » فخرالدين علي احمد«دريافت جايزة  م  ۱۹۷۸
  .ت فارسينو، در زمينة تحقيقا دهلي



  ٢٧٦  » عابديِبا ياد« قند پارسي

  

مقالة پرارزش استاِد عابدي هست که در مجلّة دانشگاه دهلي » کوکبي ديواِن« م  ۱۹۷۹
  .چاپ نمود

کي چند غيرمطبوعه غزلين، » سفينة ظرايف اميرخسرو«و » مجموعة لطايف «م  ۱۹۷۹
  .اردو قطعات، مجلّة کتاب از کابل چاپ نمود

  .دهاي انجمن استادان فارسي هن  رياست کنگرهم ۸۵-۱۹۸۰
  .هاي دهلي از طرف کميسيون دانشگاه» استاِد ملّي«عنوان   انتصاب بهم ۸۴-۱۹۸۳

، پروفسور عابدي اين کتاب را نوشت و انجمِن فارسي »ابوطالب کليم کاشاني «م  ۱۹۸۳
  .چاپ رسانيد دهلي اين کتاِب عابدي را به

ين مثنوي داستاِن عشقي از هند در ا» قصّة مينا و لورک«يا » نامه عصمت «م  ۱۹۸۵
فارسي بيان شده است پروفسور عابدي اين مثنوي را ترتيب داد و مرکز  به

نو آن را  تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دهلي
  .چاپ رسانيد به

  . بازنشستگي از بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهليم  ۱۹۸۶
  .دانشگاه دهلي» استاِد ممتاز«عنوان   انتصاب بهم  ۱۹۸۶
اي هست که در مجلّة معارف،   مقاله،»ن جاميکالم غيرچاپي موالنا عبدالرحٰم «م  ۱۹۸۶

  .گره چاپ شد اعظم
  .از طرف انجمن استاداِن فارسي هند» باباي فارسي«عنوان   انتصاب بهم  ۱۹۹۶
 تقدير از طرف ساِهتّيه اکادمي و از طرف انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ايران م  ۲۰۰۲

  .اي دريافت کرد  جايزهاِت ادبي و فرهنگيخاطر خدم هم به
شنبه روز روشن تاريک شد و ستارة عمر استاد عابدي افول چهار مي روِز ۴ م  ۲۰۱۱

ابدي غرق کران  اقيانوس بي فلک کشيده علم و ادب، به کرد و آن کوه سر به
  .شد
  .متعال درجاِت قرب او را متعالي فرمايدخداي 

  


