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پاس خدمات ارزنده و  به ديگر عطا فرمود تا ينا و توانا را شاکرم که فرصتاخداوند د
بديل استادان و پژوهشگران و در راستاي ترويج زبان و ادبيات فارسي در  زحمات بي

فصلنامه اي از  گيرد تا شماره  در قالب چاپ و نشر شکل گريد تالش ،قاره شبه
ار خانم پروفسور سيده بلقيس فاطمه حسيني اختصاص مقاالت سرک  به »يقندپارس«

 يزبان و ادب فارس  ان و عالقمندان بهيپژوهشگران، دانشجو ،استادانو در اختيار  يافته
از است که مزيت اين هاي پيشين خود داراي  شماره  نامه نسبت به اين ويژه. رديقرار گ

در  .شدمنتشر خواهد  (ISSN) ي شاپابا شماره اختصاص» قندپارسي«فصلنامه پس اين 
  .معرفي سرکار خانم حسيني بپردازم ادامه بايد به

دختر مرحوم دكتر سيد شاهد حسين، در سال  ينيس فاطمه حسيده بلقيپروفسور س
او دروس ابتدايي  .جهان گشود الت اتراپرادش، چشم بهيا پور در  يم، در شهر غاز١٩٤٨

الت يارد دانشگاه گوركپور در اش آموخت و سپس ويو متوسطه را در زادگاه خو
  .ديسانس گرديم، موفّق به أخذ مدرك ل  ١٩٦٩اتراپرادش شد و در سال 

از  يا شد و از محضر استادان برجسته يم، وارد دانشگاه دهل١٩٧٢در سال  وي
، دکتر بگوت ي، پروفسور نورالحسن انصارير حسن عابديد اميجمله پروفسور س

ن و ي، پروفسور اسلم خان، دکتر محمد مرسلد مقبول احمديسروپ، پروفسور س
م، ١٩٧٧سانس و در سال يم، مدرک فوق ل١٩٧٢او در سال  .گران، كسب فيض نموديد

  .ي از همان دانشگاه اخذ کردات فارسيزبان و ادب ةدر رشترا  خود يمدرک دکتر
 بخش زبان  عنوان استاديار، به  م به١٩٧٧استاد سيده بلقيس فاطمه حسيني، در سال 

م، در آن   ١٩٨٨سال و ادبيات فارسي دانشگاه جواهر لعل نهرو، در دهلي پيوست و تا 
  .دانشگاه، مشغول تدريس بود



  ٨  قند پارسي

م به عنوان استاديار زبان فارسي در دانشگاه دهلي انتخاب گرديد و   ١٩٨٩در سال  وي
 ن از سال؛ و همچنيم  ٢٠٠٦تا  ٢٠٠٣پروفسوري رسيد و از سال  ةم، به درج  ١٩٩٧سال  در

  .ان و ادبيات فارسي، دانشگاه دهلي را بر عهده داشتبرياست بخش زم   ٢٠١٣تا  ٢٠١٢
ج يترو درم، به پاس خدمات شايسته   ٢٠٠٨، در سال ينيده بلقيس فاطمه حسيس

در ، يو .دريافت نمود »افتخار يگواه«زبان و ادبيات فارسي، از رئيس جمهوري هند، 
بان و ادبيات فارسي در زپژوهش و پاسداري از  ،يسسال تدر ٤٦م پس از  ٢٠١٤سال 

  .درجه بازنشستگي نايل آمد  هند، به

  باشد شرح زير مي برخي از آثار ايشان به
 م؛ ١٩٩٨مطالعة انتقادي ادبيات هند و ايران،  .١
 ؛م ٢٠٠٢المعاني،  تصحيح مثنوي مرآت .٢
 .تصحيح لهجات سکندر شاهي .٣
 ؛م ٢٠٠٣مقاالت عابدي،  .٤
 ؛م ٢٠٠٤سيماي عابدي،  .٥
 ؛م ٢٠٠٦العين، ةحلم و مثنوي قر يکليات فارس .٦
 ؛م ٢٠١٠ ،اردو ،)مجموعة داستان( ترجمة سفر چشمة کوچک .٧
 م؛ ٢٠١١ ،اردو، )مجموعة داستان(ترجمة راز انار سرخ .٨
  ؛يسيف مجتبي مينوي، انگليكتاب اقبال الهوري، تأل ةترجم .٩

 يسي؛لف گوهر مراد، انگي، تأل»ديكته« ةنمايشنام ةترجم .١٠
 .ف گوهر مراد، انگليسييتأل» پرواز بندان« ةنمايشنام ي ترجمه .١١

با  که پروفسور سيده بلقيس فاطمه حسينيدانم از سرکار خانم  در پايان شايسته می
 هميشگی در طول ساليان خدمت خود داشتهنو ارتباط  ايران در دهلي. ا.خانة فرهنگ ج

برگزار ي فرهنگاين مرکز  يزبان فارسي كه از سوافزايي  دانشهاي  دوره يدر تمامو 
های با عزت و افتخار براي ايشان در نشر  ، تقدير نموده و سالشركت كرده است ،شده

  .ادب و فرهنگ ايران زمين آرزو نمايم
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