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پروفسـور اسـتاد صفـر عبداللـه، دانشـمند ایران شـناس تاجیـک، در 3۰ ژانویـه 19۵۵ در روسـتایی در حوالـی 

سـمرقند بـه دنیـا آمـد و از كودكـی در محیطـی كـه مردم بـه زبان فارسـی صحبـت می كردنـد زندگـی می كرد. 

 
ً
وقتـی خردسـال بـود، پـدرش كلیـات سـعدی می  خوانـد و از همـان زمـان  بـا ایـن كتـاب آشـنا شـد. تقریبـا

هشـت سـاله بـود كـه نـزد شـخصی بـه نـام مالعبدالرشـید می رفـت و بعضـی كتاب هـای دینـی را می خواند، 

دوران مدرسـه را در شـهر پنجکـت در 4۶ كیلومتـری سـمرقند طـی كـرد و در سـال 1973 در دانشـگاه دولتـی 

تاجیکسـتان، دانشـکده زبـان و ادبیـات فارسـی و تاجیکی كه به زبان فارسـی تدریس می شـد، در رشـته ادبیات 

فارسـی كالسـیک ادامه تحصیـل داد. 

كادمی علوم  ایشـان دوره كارشناسی ارشـد و دكتری خود را در شـهر مسـکو، انسـتیتوی ادبیات جهان وابسـته به آ

اتحـاد جماهیـر شـوروی كـه به زبان روسـی تدریـس می شـد، گذراند. در این انسـتیتو، هـم به مطالعـه ادبیات 

فارسـی و هـم تئـوری ادبیـات پرداخـت و در مقطـع دكتری از رسـاله خود با عنوان »سـنن حماسـه  های ملی در 

شـعر معاصـر« كـه به تأثیر شـاهنامه و شـعر معاصـر به زبـان فارسـی در فـرارود )َورارود یـا ماوراءالنهر( اشـاره 

داشـت، بـا راهنمایـی پروفسـور المیتی و پروفسـور یاسـر پرگینسـگی، ایران شـناس بسـیار معروف، دفـاع كرد. 

سـال 19۸4، بعد از دفاع، به پیشـنهاد انسـتیتو، هشـت سـال در مسـکو ماند و عالوه بر تدریس زبان و ادبیات 

فارسـی، بـه ترجمـه آثـار ادبیـات فارسـی به زبان روسـی نیـز پرداخـت. پـس از آن به قزاقسـتان آمد و نهـادی را 

بـه عنـوان مركـز مطالعات ایران و آسـیای مركزی تأسـیس كرد كه در قزاقسـتان، در 2۰ سـال گذشـته، 2۰ - 2۵ 

همایـش بین المللـی در زمینـه ایران شناسـی برگزار كرده اسـت.

 ایشـان در آغـاز در پژوهشـگاه خاورشناسـی در بخـش ایران شناسـی فعالیـت داشـت و طـی حـدود 2۰ سـال 

بعـد هم زمـان در دانشـگاه های مختلـف قزاقسـتان از جمله دانشـگاه فارابی تدریـس می  كرد. صفـر عبدالله در 

۶1 سـالگی، فصلنامـه ای بـا عنـوان »ایران نامـه« منتشـر كـرد. وی در حال حاضر در دانشـگاه روابـط بین الملل 

یخـان« در شـهر آلماتـی، زبـان فارسـی تدریـس می كنـد و مدیـر بخـش 
َ
و زبان هـای جهـان معـروف بـه »ابول

ایران شناسـی اسـت.

زندگی نامه

صفر عبدالله


