
بھ نام خداوند جان و خرد  کزین برتر اندیشھ برنگذرد 

سوابق تحصیالتی، شغلی و علمی و پژوھشی دکتر صفرعبد!: 

تحصیالت: 
مقطع تحصیلي: دكترا    رشــتھ تــحصیلي : زبــان و 

ادبیات فارسي  
دوره لیسانس: دانشگاه دولتي تاجیكستان، سال 1978 

دوره فـوق لـیسانـس: انسـتیتوي ادبـیات جـھان، مـوسـوم بـھ «گـورکي» 
در شھر مسكو سالھاي 1979-1980 

دوره دكـترا: انسـتیتوي ادبـیات جـھان كـھ در عـمل پـژوھـشگاه اسـت، 
سالھاي 1981-1984 

سوابق شغلی: 
از سـال 1984 تـا سـال 1992 اسـتادیـار و سـپس دانشـیار دانـشگاه 
ادبـیات جـھان (مسکو) ، ھـمزمـان پـژوھـشگر ارشـد پـژوھـشگاه 

خاورشناسي آكادمي علوم تاجیكستان 
از سـال 1993 تـا 2012 پـژوھـشگر ارشـد و رئـیس بـخش ایـرانـشناسـي در 
انستیتوي خاور شناسي وزارت علوم و آموزش جمھوري قزاقستان. 

از ســال 1993 تــا 2005 دانشیار زبــان و ادبــیات فــارســي در 
دانشگاھھاي قزاقستان 

از سـال 2005 تـا کنون اسـتاد (پـروفـسور) دانـشگاه روابـط بـین 
المللي و زبانھاي جھان موسوم بھ آبالي خان در شھر آلماتي 

از سـال 1989 عـضو اتـحادیـھ نـویـسندگـان شـوروي سـابـق و در حـال 
حاضر عضو اتحادیھ ھاي نویسندگان تاجیكستان و قزاقستان. 

فعالیت ھای علمی و پژوھشی 
بیشـتر فـعالـیت ایشان در زمـینھ تـحقیق زبـان و ادب فـارسـي ورارود 
اسـت . او ھـمچنین آثـاری را از زبـانـھاي روسـي و قـزاقـي بـھ زبـان 
فـارسـي و تـعداد بـي شـماري مـقالـھ ھـا و پـژوھـشھاي عـلمي مـحققان 
ایـرانـي را از فـارسـي بـھ روسـي تـرجـمھ كـرده اسـت. بـارزتـرین 

فعالیت ھای ایشان بھ شرح زیر است: 

1 - مـوسـس و سـردبـیر فـصلنامـھ عـلمي «ایـران نـامـھ» بـھ زبـان روسـي (شـروع 

انـتشار از سـال 2007 و تـاكـنون 21 شـماره از ایـن مجـلھ ی وزین 
منتشر شده و شماره 22 نیز زیر چاپ است).  

این فـصلنامـھ ی علمی ایران شـناسی در کشورھـای مسـتقل مشـترک 
الـمنافـع پـخش می گـردد و بـھ اعـتراف متخصصین و صـاحـب نـظران یکی 
از بھـترین نشـریھ ھـای علمی در زمینھ ی خـاور شـناسی و ایران 
شـناسی مـحسوب می شـود. و از سـوی مـحققان بـزرگ ایران شـناس از 

نظر علمی بسیار مثبت ارزیابی گردیده است. 



در این مجـلھ، مـقاالت فـراوانی کھ بـرخی بـھ قـلم خـود ایشان و 
بیشتر بـھ قـلم دانـشمندانی کھ در سـراسـر جـھان بـھ مـسائـل ایران 
پـرداخـتھ انـد، بـھ زبـان روسی منتشـر می شـود. از آن جـا کھ مجـلھ بـھ 
زبـان روسی چـاپ می شـود، کار ایشان تـنھا نـوشـتن  مـقالـھ نیست؛ بـل 
کھ بـرگـردان مـقالـھ ھـا بـھ زبـان روسی از زبـان ھـای مـختلف ھـم بـھ 

 عھده ی ایشان 
است. در این مجلھ مقاالتی چون: 

ھدیھ ی ایران بھ تمدن جھان 
تعلیمات فلسفی مالصدرا 

اقوام ایرانی در چین بزرگ 
رنسانس فرھنگی ایران در چین بزرگ 

وطن در جھان نگری ادب پارسی 
معماری خراسان بزرگ 

نقش آتش در جھان بینی اقوام ایرانی 
گلستان عرفان ایرانی 

معنویت و دنیویت در رسایل اخوان الصفا 
ھمکاری سغدیان و ترکان در چین 

تاریخ ھنر ایرانی در عھد ساسانی 
علم مدیریت در عھد ساسانی 

سغدیان و امپراطوریان 
آسیای مرکزی در زمان ھیپتالیان 
واژه ھای ایرانی در زبان یونانی 

خدمات متقابل ایران و اسالم 
و دھـھا مـقالـھ ی دیگر از نـویسندگـان بـزرگ جـھان و ایران کھ 

نام ھای آشنایی چون: 
دکترحداد عادل 
دکتر حسین نصر 

الکساندر قادربایف 
دکتر رضا اردکانی 

پرفسور شریف شکورف 
پرفسور اکبر تورسان زاد 

دکتر جالل خالقی مطلق 
دکتر اسالمی ندوشن 

دکتر اعوانی  
دکتر دینانی  

دکتر دادبھ 
دکتر فریدون جنیدی 

شھید مرتضی مطھری 
دکتر علی شیر آکاشف 
پرفسور اکیم مشکین 

دکتر ابلیت کمالف 
و بسیاری از مـحققان روس، قـزاق، تـاجیک، ارمنسـتان، تـاتـارسـتان 
و ... کھ بـھ سـبب طـوالنی شـدن این مـعرفی نـامـھ از یادکرد آن ھـا 

سرمی پیچم. 



2 - تالیف کتاب 
1.2- سـنن حـماسـھ ھـاي مـلي در شـعر مـعاصـر – بـھ زبـان روسی– 

دوشنبھ 1984 
2.2 - نـور سـخن ( مجـموعـھ مـقاالت ایـرانـشناسـي  چـاپ شـده در 
مـطبوعـات ایـران ، تـاجـیسكتان و افـغانسـتان )- بـھ زبـان فـارسـي و 

خط سریلیك – شھر آلماتي سال 2005 
3.2. - پـلھاي جـادویـي ( بـھ زبـان روسـي ) در بـاره شـعر فـارسـي – 

منشر شده در شھر آلماتي – سال 2005 
4.2. - نـوروز ھـدیـھ ایـران بـھ جـھان ( تـنظیم و تـحقیق دكـتر صـفر 

عبدالھ بھ زبان روسي ) شھر آلماتي سال 2006 
5.2 - فھـرسـت نـسخ خـطي فـارسـي در كـتابـخانـھ مـلي قـزاقسـتان ( بـا 

ھمكاري سید باقر كمال الدیني ) – شھر آلماتي سال 2008 
6.2. - مـرثیھ خـورشید (دربـاره ی زنـدگی و شـعر اتـاد الیق شیر علی 
شـاعـر بـزرگ پـارسی گـوی ورارودان)، نشـر اول سـال 2000 و نشـر دوم 

در سال 2001 با تجدید نظر و تکمیل در 2000 نسخھ 
7.2. - شرنگ اندوه (سوگنامھ ی استاد الیق)، دوشنبھ، 2001. 

8.2. - فـرھـنگ تخصصی روسی-فـارسی و فـارسی روسی، آلـماتی، 2011 
 .(1390)

3 - تالیف مقالھ 
تـالیف بـیش از 250 مـقالـھ عـلمي و پـژوھشـي در زمـینھ ھـاي زبـان و 
ادبیات فـارسـي، سـنن و آیین ھـای ملی ایرانی، حـماسـھ ھـاي مـلي و 
شـعر مـعاصـر و مـسایل مـربـوط بـھ تـرجـمھ ی ادبیات فـارسی بـھ روسی از 

جملھ مقالھ ھای: 
1.3 - مسـئلھ ی تـاثیر و تـاثـر و تـرجـمھ غـزلیات حـافـظ بـھ زبـان 

روسی (برای دایره المعارف بزرگ اسالمی) 
2.3 - مسـئلھ ی تـاثیر و تـاثـر و تـرجـمھ غـزلیات مـوالنـا بـھ زبـان 

روسی (برای دایره المعارف بزرگ اسالمی) 
3.3 - سعدی بھ زبان روسی (برای دایره المعارف بزرگ اسالمی) 
4.3 - سعدی در تاجیکستان (برای دایره المعارف بزرگ اسالمی) 

5.3 - "تحــلیل زیبایی شــناختی دو غــزل ســعدی" مجــلھ ی ســعدی 
شناسی، دفتر 14 اول اردیبھشت ماه 1390 ویژه ی غزل. 

6.3 - "بشـر دوسـتی سـعدی" کتاب روابـط تـاریخی – فـرھنگی ایران و 
دشـت قـبچاق در قـرون 13 تـا 18 میالدی. جـلد اول، مـرکز اسـناد و 

تاریخ دیپلماسی، تھران 13887.  
7.3 - "شـعر شـاعـر عـاشـق" (پیرامـون اشـعار عـاشـقانـھ ی مـومـن 

قناعت) مجلھ ی صدای شرق 1984 شماره ی 7 
8.3 - "نـور سـخن" دربـاره ی ویژگی ھـای ھـنر شـاعـری اسـتاد الیق، 

مجلھ ی صدای شرق 1991، شماره ی 5 
9.3 - "شـاعـر و شـعری اگـر ھسـت" پیرامـون اشـعار "بـازار صـابـر" 

مجلھ ی صدای شرق 1989، شماره ی 12 
10.3 - "شـاعـر عـشق و انـدیشھ" پیرامـون اشـعار "علی مـوسـوی 
گــرمــارودی" 2002، در کتاب "دیدار بــا گــرمــارودی، مــقاالت و 
دیدگـاه ھـای فـرھیختگان تـاجیکستان دربـاره ی اسـتاد گـرمـارودی" 

دوشنبھ 1382 



11.3 - "تـصویر تـازه ی کاخ تـمدن" پیرامـون رمـان "فـردوسی" 
نـویسنده ی تـاجیک "صـاتیم اولـوغ زاده" 1986، ھـفتھ نـامـھ ی 

ادبیات و ھنر، تاجیکستان 
12.3 - "حــلـقـھ ای از زنـجیـره ی زریـن" پیـرامــون فــعـالیـت ھــای 
ایران شـناسی اسـتاد "اکبر تـورسـان" فیلسوف نـامـدار تـاجیک در 

ھفتھ نامھ ی آموزگار، اکتبر 1989 
13.3 - "جـسارت ھـنری می بـاید" انـتقاد از داسـتان نـویسی مـعاصـر 

تاجیک انتشار شده در مجلھ ی صدای شرق 1989 
14.3 - "فـرھـنگ بـھ دفـاع نیاز دارد" گـزارش صـفرعـبد! از وضـع 
ایران شـناسی و تحقیق ادبیات فـارسی در شـوروی سـابـق (زبـان 
روسی) انـتشار شـده در مجـلھ ی "مـسایل ادبیات" نشـریھ ی علمی 

آکادمی علوم اتحاد شوروی 1989 شماره ی 10 
15.3 - "مـا کھ کورانـھ عـصاھـا می زنیم" مـقالـھ ی انـتقادی 
پیرامــون خــوار شــدن ســخن و بی قــدری کالم در روزگــار مــا در 

تاجیکستان، ھفتھ نامھ ی "چراغ روز" 1999، شماره ی 2 
16.3 - "مـناظـره ی جـوانـان و پیران" انـتقاد پیرامـون مـسایل 
مـربـوط بـھ نسـل ھـای مـختلف داسـتان نـویسان مـعاصـر تـاجیک، مجـلھ ی 

صدای شرق 1988 
17.3 - "نــقش ادبیات فــارسی در شکل گیری ادبیات زبــان تــرکی 

اقوام آسیای مرکزی" مجلھ ی ادب شماره ی 2 سال 2004 دوشنبھ 
18.3 - "پیونـد خـط بـا زبـان" (در رابـطھ بـا مـسایل مـربـوط بـھ 
ضـرورت احیای خـط فـارسی در تـاجیکستان و پیونـد نـاگسسـتنی خـط بـا 
زبــان) این مــقالــھ کھ ســال 1988 نــوشــتھ شــده بــود اول در 
تـاجیکستان در کتاب "درس خـویشتن شـناسی" 1988 دوشـنبھ، و سـپس 
در مجـلھ ی کیھان فـرھنگی در ایران و مجـموعـھ ی ُدّر دری 1372 

انتشار یافتھ است. 
19.3 - "مـقالـھ ی دو زبـانی یا بی زبـانی" (پیرامـون فـراز و 
فـرود زبـان فـارسی تـاجیکی و علیھ رسمی اعـالم کردن زبـان روسی در 

تاجیکستان) ھفتھ نامھ ی ادبیات و ھنر، اوت 1990 دوشنبھ 
20.3 - "چـو بـشنوی سـخن اھـل دل ..." پیرامـون فـراز و فـرود زبـان 
فـارسی در تـاجیکستان و وضـع کنونی زبـان. ھـفتھ نـامـھ ی ادبیات و 

ھنر 1990،  
21.3 - "چـھ را بـاید تـرجـمھ کرد" دربـاره ی فـراز و فـرود تـرجـمھ 
ی شـعر فـارسی – تـاجیکی بـھ زبـان روسی. ھـفتھ نـامـھ ی "مـدنیت 

تاجیکستان" 1981 
22.3 - "ویران کردن حقیقت تـاریخ بـاید پیشگری شـود" مـقالـھ ی 
انـتقادی دربـاره ی فـارسی سـتیزی در ازبکستان. ھـفتھ نـامـھ ی 

"معارف و مدنیت" بھ تاریخ 27 دسامبر 1979 
23.3 - "تـاریخ یاوه گـویی را تحـمل نمی کند" انـتقاد از دسـت 
یازی بـھ فـرھـنگ و تـمدن ایرانی در قـزاقسـتان و وارونـھ نـشان 
دادن حـقایق تـاریخی در پـژوھـش ھـای عـالـمان قـزاق. این مـقالـھ بـھ 
زبـان روسی در ھـفتھ نـامـھ ی "زمـان (ِاپـوخـا)" 29 نـوامـبر سـال 

2002 شھر آلماتی بھ چاپ رسیده است. 
24.3 - "شـرح این ھجـران و این خـون جـگر" پـاسـخ بـھ ایران سـتیزی 
پـان تـرکیست ھـای آسیای مـرکزی. این مـقالـھ بـھ زبـان روسی در 



ھـفتھ نـامـھ ی "نسـل جـدید (ُنـوایھ پـوکالینیھ)" 2004، شھـر آلـماتی 
منتشر شده است. 

25.3 - "وارونــھ نــشان دادن و مــسخ تــاریخ بــھ ســود ادبیات 
نیست ..." انـتقاد از رمـان تـاریخی "اولـماس قـایھ لـر(قـلھ ھـای 
جـاویدان)" نـویسنده ی ازبک "محـمدعلی محـموداف" در سـتایش تیمور 
لـنگ کھ  بـھ تحقیر ایران و ایرانی روانـھ شـده و شـعار قھـرمـان 
این بـوده اسـت کھ "فـارسی رابـاید از ورارود بیرون کرد!!!" این 
مـقالـھ سـال 1982 در مجـلھ ی مـعروف "دوسـتی خـلق ھـا" کھ بـا تیراژ 
بیش از 1.5 میلیون انـتشار می یافـت در مسکو چـاپ شـد و سـپس در 

مجلھ ی پامیر بھ زبان روسی در تاجیکستان منتشر شد. 
26.3 - "افـسوس کھ در  جھـل مـرکب مـانـده ایم" (بـھ زبـان روسی) 
انـتقادی از مـقاالت مـتعدد پـروفـسور قـزاق "عـالـم قـل بـرمـانـقلوف" 
در رابـطھ بـا تـاریخ ایران، اسـالم و فـرھـنگ تـرکی و دسـت یازی 
آشکارا بـر میراث ایرانی. منتشـر در مجـلھ ی "ِاپـوخـا" سـال 2002 

آلماتی. 
27.3 - "ایران و تـوران بـھ روایت شـاھـنامـھ ی فـردوسی" بـخش اول 
بـھ زبـان روسی در کتاب "آسیای مـرکزی: گـفتگوی تـمدن ھـا در قـرن 
21"، آلـماتی سـال 2003 بـخش دوم این مـقالـھ بـھ نـام "ایران و 
تــوران بــھ روایـت شــاھــنـامــھ ی فــردوسی" در کـتـاب "رحــمـت 
نـامـھ" (مجـموعـھ ی مـقاالت علمی بـھ مـناسـبت ھـفتادمین سـالـگرد 
خــاورشــناس و مــردم شــناس روسیھ آقــای "رحــمت رحیم اف") ســن 

پترزبورگ سال 2008 صفحات 24- 37 
28.3 - "مـناسـبات مـرزی ایران و تـوران بـھ روایت شـاھـنامـھ ی 
فـردوسی" فـصلنامـھ ی "تـاریخ روابـط خـارجی" نشـریھ ی مـرکی اسـناد 
و تـاریخ دیپلماسی وزارت امـور خـارجـھ، سـال دوم، شـماره ھـای 7و8 

تابستان  و پاییز 1380، صفحھ ی 7 الی 17 
29.3 - " دنـبال کیفیت بـاید بـود نـھ کّمّیت..." انـتقاد پیرامـون 
تـرجـمھ ی شـعر فـارسی بـھ زبـان روسی، مجـلھ ی "دروژبـا نـارودوف" 

سال 1982 شماره ی 2 
30.3 - "ایران و خـطر دمـوکراسی سـازی بـا شیوه ی آمـریکایی" 

مجلھ ی "جھان اوراسیا" بھ زبان روسی،  سال 2007، شماره ی 5 
31.3 - "نـوروز ایرانیان" مـقالـھ بـھ زبـان روسی، مجـلھ ی "جـھان 

اوراسیا" سال 2008 شماره ی 3 
32.3 - "نـگاھی بـھ تـاریخ عـرفـان و تـصوف" بـھ زبـان روسی، مجـلھ ی 

"اندیشھ (میِسل)" شماره ی 3 سال 2008 
33.3 - "نـگاھی بـھ تـصوف در ایران و آسیای مـرکزی" بـھ زبـان 

روسی، مجلھ ی "ژولدوز (ستاره)" سال 2009 شماره ی 2 
34.3 - "پـل ھـای جـادویی" (پیرامـون روابـط مـتقابـل ادبیات فـارسی 

و روسی) بھ زبان روسی، مجلھ ی پامیر، شماره ی 12 سال 1989 
35.3 - "جـام شکستھ" (پیرامـون تـرجـمھ ی شـعر فـارسی بـھ زبـان 
روسی) بھ زبان روسی، مجلھ ی پامیر شماره ی 36.3 - 5 سال 1986 
37.3 - "سـخن را وزن و تمکین زمین بـاید" (تـاثیر شـاھـنامـھ ی 
فـردوسی بـھ مـثنوی ھـای مـومـن قـناعـت) بـھ زبـان روسی، در مجـموعـھ ی 
مــقاالت علمی پــژوھــشگاه زبــان و ادبیات رودکی آکادمی عــلوم 

تاجیکستان، 1984 



38.3 - "مـثنوی ھـای مـومـن قـناعـت و نـظم حـماسی در دوران مـعاصـر" 
پیرامـون تـناسـب روحیھ ی حـماسی و غـنایی در شـعر مـعاصـر. مجـلھ ی 
"عـلوم سـخن شـناسی" (فیلولـوگیچسکی نـائـوکی) مسکو 1982 شـماره ی 

 9
39.3 - "درخـت دوسـتی بـنشان ..." مـسایل زبـان و ھـویت ملی در 

شوروی سابق، مجلھ ی "کمونیست" مسکو 1989 شماره ی 8 
40.3 - "سـرنـوشـت شـعر و وضـع نـقد ادبی در تـاجیکستان" مجـلھ ی 

"دوستی خلق ھا" (دروژبا نارودوف" سال 1983 شماره ی 11 
"طـراوت شـعر و دارایی زنـدگی" انـتقادی بـر کتاب عسکر حکیم، 

شاعر و منتقد تاجیک، مجلھ ی پامیر، شماره ی 3 سال 1983 
41.3 - "بـھ ھـمھ نـغمھ ی نـاجـور دلـم می سـوزد ..." پیرامـون 

ترجمھ ی شعر، مجلھ ی پامیر 1980 شماره ی 9 
42.3 - "مـومـن قـناعـت شـاعـر حـماسـھ سـرا اسـت" پیرامـون داسـتان ھـای 
مـنظوم مـومـن قـناعـت، مجـلھ ی ایران نـامـھ شـماره ھـای 3 و 4، سـال 

 2007
43.3 - "میراث فـرھنگی ایران در قـلمروی قـزاقسـتان کنونی" (چـشم 
انـداز تحقیق و پـژوھـش در مجـموعـھ ی "روابـط تـاریخی ایران و دشـت 

قبچاق") کتاب دوم، آلماتی 2007 
44.3 – چـرا بـاید تـرجـمھ کرد و چـرا نـباید تـرجـمھ کرد؟ کھ در 
کتاب تـرجـمھ یادبیات: بـحث ھـا و انـدیشھ ھـا از صـفحھ 324 تـا 372 

چاپ شده و 1040 استناد بھ این مقالھ شده است). 
45.3 – حافظ در روسیھ 

46.3 – سخنی چـند از نـوروز عجـم در مجـلھ میراث مشـترک شـماره 3، 
 1385

47.3 – اھمیت نـسخ خـطی نـادر بـھ زبـان فـارسی مـوجـود در کتابـخانـھ 
ملی قزاقستان، ھفتھ نامھ ادبیات، شماره 50، 11 دسامبر 2008  
48.3 – نـوشـتن از ژرفـای جـان و یا مـردی از تـبار بـزرگـان 
(دربـاره ی فـعالیت ھـای علمی و پـژوھشی فیلسوف و ایران شـناس 
بـزرگ تـاجیک اکبر تـورسـان)، ھـفتھ نـامـھ ی آزادگـان شـماره ھـای 44 

و 45 سال 2009 
3.49 – سـامـانیان و رسـتاخیز فـرھنگی (نـقش بـوعلی سینا و فـردوسی 
تـوسی در این رسـتاخیز)، چـاپ شـده در مجـموعـھ مـقالـھ ھـای حکمت 
سینوی (برگزار شده از سوی انجمن حکمت و فلسفھ)، 1390، تھران 
50.3 – تـصوف چیست، مجـلھ ی ژولـدز (سـتاره) بـھ زبـان قـزاقی، 

شماره 2، سال 2009 
51.3 – نـوروز ایرانی و جـھانی شـدن آن، مـتن سـخنرانی در ھـمایش 
بین المللی نـورز در تھـران، سـال 1390، چـاپ شـده در روزنـامـھ 

اطالعات 
و دیگر مقاالت کھ در اینجا امکان نوشتن تمامی آنھا نیست. 

4 - ترجمھ کتاب: 

1.4 - کتاب انـدیشھ ھـای آبـای (در ایران تـحت عـنوان: "نـگاھی بـھ 
زنـدگی و آثـار آبـای" منتشـر گـردیده اسـت. تـرجـمھ از قـزاقی بـھ 



فـارسی و بـا پیشگفتار دکتر صـفرعـبد!،  تھـران – انـتشارات سـروش 
 1374

2.4 - ایران چـھ حـرفی بـرای گـفتن دارد؟ نـوشـتھ دکتر محـمد علی 
اسـالمی نـدوشـن (تـرجـمھ از فـارسی بـھ روسی بـاھمکاری سـرکار خـانـم 

زرینھ ژانُدسوا، ویرایش صفرعبد!)، 2008، آلماتی 
3.4 - "عـشق مـانی نـقاش" (داسـتان)، تیمور ذوالـفقاراف، از زبـان 

روسی بھ فارسی باخط سیریلیک، دوشنبھ 2005 
4.4 - "گـرگ خـاکستری" داسـتانی از مـختار عـوض اف نـویسنده ی 
بـزرگ قـزاق، تـرجـمھ از قـزاقی بـھ زبـان فـارسی بـرای چـاپ در مجـلھ 

ی بخارا (ایران) سال 1376 

5 - ترجمھ مقالھ: 
مـقالـھ ھـای بسیار از روسی بـھ فـارسی و از فـارسی بـھ روسی تـرجـمھ 
شـده اسـت بـھ عـناون نـمونـھ مـقالـھ ھـای زیر از فـارسی بـھ روسی 

ترجمھ در فصلنامھ ایران نامھ چاپ شده است: 
مــقاالتی از اســتاد سید حسین نــصر، اســتاد غــالمحسین ابــراھیم 
دینانی، اسـتاد اصـغر دادبـھ، اسـتاد سیروس شمیسا، اسـتاد شفیعی 
کدکنی، اسـتاد محـمد علی اسـالمی نـدوشـن، خـانـم شیرین بیانی، دکتر 
حـداد عـادل، دکتر علی محـمدی، دکتر رضـا اردکانی، دکتر نـوریان، 
دکتر محـمد بـاقـر کمال الـدینی و ده ھـا تـن دیگر از نـویسندگـان و 
صـاحـب نـظران  ایرانی بـھ زبـان روسی تـرجـمھ کرده اسـت کھ در مـجالت 

و مجموعھ ھای مختلف روسی زبان بھ چاپ رسانده است. 

6 - تنظیم و ویراستاری کتاب: 
1.6 -  "آسیای مــرکزی: گــفت و گــوی تــمدن ھــا در قــرن 21 " 

انتشارات دایک پرس، آلماتی 2003 
2.6 - . "روابـط تـاریخی ایران و دشـت قـپچاق" بـھ زبـان روسی 

کتاب نخست آلماتی 2005،   
3.6 - . "روابـط تـاریخی ایران و دشـت قـپچاق" بـھ زبـان روسی 

کتاب دوم سال 2007 
4.6 - . "عــرفــان در ایران و آسیای مــرکزی" بــھ زبــان روسی، 

آلماتی 2007 انتشارات دایک پرس 
5.6 - . آثـار مـنتخب شـاعـر و دانـشمند بـزرگ روس زبـان  قـزاقسـتان 
« اولـژاس سـلیمانـوف » در 8 جـلد بـھ زبـان روسـي 2005 انـتشارات 

آتامورا 
6.6 - . "ایران چـھ حـرفی بـرای گـفتن دارد؟" بـھ زبـان روسی، 

آلماتی 2008 
7.6 - . ویراسـتاری و تـدوین کتاب "انـدیشھ و زیبایی شـناسی"، 
شـریف شکوراف (مجـموعـھ مـقاالت فـرھـنگ شـناس و ایران شـناس بـزرگ 
روسیھ پیرامـون فـرھـنگ ایرانی و اسـالمی)، آلـماتی، انـتشارات 

دایک پرس، 2008 
8.6 - . سـخنان قـصار اولـژاس سـلیمان اوف تـحت عـنوان "بـھ مـردم 
دروغ نـگفتم ..." گلچینی از انـدیشھ ھـای واالی حکیم و شـاعـر 
بـزرگ روس زبـان قـزاق پیرامـون ادبیات، جـامـعھ، طبیعت، تـاریخ و 
فـلسفھ ی زنـدگی انـسان ھـا. در 400 صـفحھ، بـا سـھ بـار تجـدید چـاپ، 



گـردآوری، پیش گـفتار، تـدوین و ویراسـتاری تـوسـط دکتر صـفرعـبد!، 
آلماتی سال 2011 

9.6 - . ویراسـتاری و تـدوین داسـتان ھـای سـاتیم جـان سـانـبایف 
تحت عنوان "اشتر سفید" آلماتی 2011 

10.6 - . ویراسـتاری و تـدوین کتاب آبـای بـھ نـام "انـدرزنـامـھ" 
بھ زبان روسی، آلماتی 2011 

11.6 - . پیشگفتار بـھ اشـعار مـنتخب غـزلسـرای بـزرگ قـزاق، 
موقاغلی موقاتایف "آھنگ عشق" بھ زبان قزاقی، آلماتی 2011 

12.6 - . ویراســتاری، تــدوین و مــقالــھ ی آغــازین بــھ کتاب 
"ادبیات زنـدگی اسـت... " شـاعـر و نـویسنده ی بـزرگ قـزاق "اولـژاس 

سلیمان اف"، آلماتی 2011 
13.6 - . ویراسـتاری، تـدوین و مـقالـھ ی آغـازین بـھ کتاب "صـحبت 

ھا و محاورات استاد اولژاس سلیمان اف"، آلماتی 2011 
14.6 - . تـدوین و ویراسـتاری مجـموعـھ ی آثـار شـاعـر و داسـتان 
نـویس بـزرگ روس زبـان تـاجیک "تیمور ذوالـفقاراف" تـحت عـنوان 
"داسـتان ھـا و روایت ھـا" انـتشارات "کتابـخانـھ ی اولـژاس" 

آلماتی 2011 
16.6 - . تــدوین، ویراســتاری و پیش گــفتار بــر کتاب "نــبوغ 
اولـژاس" (مجـموعـھ ی مـقاالت نـویسندگـان و انـدیشمندان جـھان در 
بـاره ی زنـدگی و آثـار اولـژاس سـلیمان اف) از سـال 2006 تـا کنون 
سـھ بـار تجـدید چـاپ شـده و آخـرین بـار در سـال 2011 بـا تکمیل و 

تصحیح در 800 صفحھ بھ چاپ رسیده است. 
16.6 - . "دیوان رودکی سـمرقـندی" تھیھ، تصحیح  و حـواشی قـادر 

رستم تحت نظر صفرعبد!، آلماتی 2007  
17.6 - . مـنتخب اشـعار اولـژاس سـلیمان اف تـحت عـنوان "شـعرھـا و 
مـثنوی ھـا" از سـلسلھ کتاب ھـای "خـزانـھ ی طـالیی"، تھیھ، تـدوین، 

ویراستاری و پیش گفتار صفرعبد!، آلماتی 2006 
18.6 - . "چـو در ھـر سـخن خـنده ای از خـداسـت ..." مـنتخب اشـعار 
اسـتاد اولـژاس سـلیمان اف بـھ زبـان روسی، تـدوین و ویراسـتاری 

صفرعبد!. آلماتی 2011 
19.6 - . اشـعار مـنتخب ابـوالـقاسـم الھـوتی کرمـانـشاھی بـھ زبـان 
روسی، 1987، مسکو، انـتشارات ادبیات کودک، تـدوین و پیشگفتار 

صفرعبد!. 
20.6 - . "فھـرسـت تفسیری آثـار اولـژاس سـلیمان اف" ویراسـتاری 
عـلـمی و پیـشـگـفـتـار صــفـرعــبـد!، انــتـشـارات کـتـابــخـانــھ ی مـلی 

قزاقستان، 2006 
21.6 - - بـرگـردان خـط کتابـت "بـاغ مـعنا" (نـوشـتھ ی دکتر علی 
مـوسـوی گـرمـارودی) از فـارسی بـھ سـریلیک و تـالیف پیش گـفتار بـر 

آن  ، 2005، دوشنبھ. 
22.6 - - سـوز نـاتـمام  (نـوشـتھ فـرزانـھ خـجندی) از سـریلیک بـھ 

فارسی و تالیف پیش گفتار بر آن، تھران، 1385 

7 - شرکت در ھمایش ھای بین المللی 



شـرکت و سـخنرانی در بیش از 50 ھـمایش بین المللی در زمینھ ی 
ایران شـناسی و زبـان و ادب پـارسی در ایران، روسیھ، ارمنسـتان، 

جمھوری آذربایجان، پارکستان و ...  

8 – سایر فعالیت ھا 
1.8 - ایجاد مـركـز مـطالـعات فـرھـنگ ایـران و آسـیاي مـركـزي در شھـر 

آلماتي (قزاقستان) 
2.8 - مــصاحــبھ دکتر صــفر عــبد! و دکتر دادبــھ در 5 شــماره 
روزنـامـھ اطـالعـات و سـپس در جـلد نخسـت کتاب نـامـھ ی ایران در 

حدود 50 صفحھ چاپ شده است. 
3.8 - مـصاحـبھ ھـای فـراوان از طـریق تـلویزیون قـزاقسـتان پیرامـون 
روابـط مـتقابـل فـرھـنگ و تـمدن ایرانی و اقـوام تـرک زبـان آسیای 

مرکزی. در طول سال ھای 1993 تا 2010 
4.8 - ویژه گـفتارھـایی پیرامـون تـاریخ، فـلسفھ و آیین ھـای 
نـوروزی تـوسـط کانـال ھـای تـلویزیونی قـزاقسـتان، میر (مـرکز کانـال 
تـلویزیونی کشورھـای مسـتقل مشـترک الـمنافـع واقـع در مسکو). سـال 

ھای 1999، 2001، 2003، 2006 و 2010  فیلم ھایش موجود است 
5.8 - تــاسیـس دوره ھــای رایـگـان تــدریـس زبــان فــارسی بــرای 
کارمـندان آکادمی عـلوم قـزاقسـتان و داوطـلبان در سـال ھـای 2001 

تا 2009 
6.8 - بیش از 35 سـال تـدریس زبـان و ادبیات فـارسی در دانـشگاه 

ھای مختلف مسکو، دوشنبھ و آلماتی. 
7.8 - شـرکت در بـرنـامـھ ھـای زنـده و تکرار از کانـال ھـای مـختلف 

صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران. 
8.8 - راه انـدازی بیش از 20 ھـمایش و کنفرانـس ھـای مـختلف علمی 

در زمینھ ھای مختلف ایران شناسی در قزاقستان. 
9.8 - تـاسیس و اجـرای بـرنـامـھ ھـای تـلویزیونی احیای عجـم در سـال 

ھای 1990 و 1991. 
10.8 - گـردانـنده، دبیر علمی و مـترجـم ھمیشگی کنفرانـس ھـای 

علمی مربوط بھ ایران شناسی در قزاقستان. 
11.8 انـجام تـرجـمھ ی ھـمزمـان فـارسی روسی و روسی فـارسی در 

ھمایش ھای مختلف در قزاقستان و روسیھ. 
12.8 - ھمکاری و انـجام تـرجـمھ ھـای تخصصی ھـنگام حـضور ھیئت ھـای 
رسمی جمھوری اسالمی ایران در قزاقستان از سال 1992 تا امروز. 
13.8 - سـازمـانـدھی و بـرگـزاری شـب ھـای شـعر و ادب ایران در 

قزاقستان. 
14.8 - عـضو شـورای علمی دانـشگاه روابـط بین الـملل و زبـان ھـای 

جھان موسوم بھ آبالی خان در آلماتی – قزاقستان. 
15.8 - عـضو ھیئت تحـریر مجـلھ ی اکراد قـزاقسـتان بـا عـنوان 

نوبھار. 
16.8 - ویراسـتاری مجـموعـھ ھـا و امـور نشـر مـربـوط بـھ رایزنی 

فرھنگی جمھوری اسالمی ایران در قزاقستان بھ زبان روسی. 
17.8 - شـرکت فـعال در بـرگـزاری المپیادھـای زبـان و ادبیات 
فـارسی در سـطوح مـختلف بـرای معلمین و دانـشجویان زبـان فـارسی در 

قزاقستان. 



18.8 – مـصاحـبھ بـا ایراس دربـاره وضـعیت و دورنـماي زبـان فـارسـي 
و ایران شناسي در تاجیكستان


