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)کشور: پاکستان (

عارف نوشاهی

زندگی نامه

عارف نوشـاهی، ایران شـناس برجسـته پاكسـتانی، در 27 مارس 19۵۵ در پنجاب پاكستان متولد 
شـد و تحـت نظـر پدربـزرگ و عمویش كـه هـر دو از فارسـی دانان و فارسی نویسـان بودند، زبان 

فارسـی را فراگرفت. 
وی در سـال 1971 بـه كاس هـای آمـوزش فارسـی خانـه فرهنـگ ایـران وارد شـد و آن را در 
یـک محیـط كامـًا ایرانـی آموخـت. وی سـپس در سـال 197۴ به عنوان معـاون كتابـدار در مركز 
تحقیقات فارسـی ایران و پاكسـتان در اسـام آباد مشغول كار شد، در سـال 1982 دوره كارشناسی 
ارشـد را در رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی در دانشـگاه كراچـی بـه پایان رسـاند و در سـال 1۹۹3 

موفـق بـه دریافـت دكتـری ایـن رشـته از دانشـكده ادبیات و علوم انسـانی دانشـگاه تهران شـد.
دكتـر نوشـاهی تاكنـون بیـش از ۸0 كتـاب بـه زبان هـای فارسـی و اردو در زمینـه ادبیات فارسـی، 
تاریـخ، نسخه شناسـی، رجـال و عرفـان و بیـش 300  مقالـه به زبان هـای فارسـی، اردو، پنجابی 
و انگلیسـی در خصـوص نسخه شناسـی، متـون كهـن خطـی فارسـی، كتاب شناسـی و موسـیقی 
تألیـف، تصحیـح و ترجمه كرده و در بیش از ۵0  كنگره و سـمینار بین المللی در ایران، پاكسـتان، 

ازبكسـتان، تاجیكسـتان، تركیه، عراق، فرانسـه و هند شـركت كرده اسـت. 
فهرست نویسـی كتـب چاپـی و خطـی فارسـی و تصحیـح متـون ادبـی و عرفانـی از زمینه هـای 
پژوهشـی مـورد عاقـه دكتـر نوشـاهی اسـت. او دو جلد كتاب با نام فهرسـت نسـخه های خطی 
فارسـی موزۀ ملـی پاكسـتان كراچی و فهرسـت نسـخه های خطـی فارسـی انجمـن ترقـی اردو 

كراچـی را منتشـر كرده اسـت.
اسـامی  دائرۀالمعـارف  بنیـاد  اسـام در  جهـان  دانشـنامه  تألیـف  در  كـه  نوشـاهی  دكتـر 
و دائرة المعـارف بـزرگ اسـامی در مركـز دائرۀالمعـارف بـزرگ اسـامی همـكاری كرده اسـت، 
مشـاور امـور فرهنگـی شـبه قاره در ایـن مراكز شـده و در تألیف دانشـنامه زبان و ادب فارسـی در 

شـبه قاره نیـز بـا فرهنگسـتان زبـان و ادبیـات فارسـی همـكاری داشـته اسـت.


