
  

  

  

 فصلنامة فرهنگ و زبان و ادب فارسي
  شه  ١٣٨٨ بهارـ  ۱۳۸۷زمستان ، ٤٣-٤٤شمارة 

  هاي هند سفرنامهة نام هويژ
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ا ضرورتاً بيانگر رأي و نظر رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نيسته آراء و نظرهاي مندرج در مقاله
  .شوراي نويسندگان در ويرايش مقاالت آزاد است

  .همة حقوق اين فصلنامه محفوظ است و نقل و اقتباس مطالب آن با ذكر مأخذ آزاد است

  مركز تحقيقات فارسي
  رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  نو دهلي
  

ي    كوششي است   پارسي قنده و انتشار 
ــه ــصد ارا بـ ــةقـ ــتادان و ئـ  آراي اسـ

ــد   ــشگران هن ــران پژوه ــر و و اي ديگ
 در معــريف و نقــد آثــار زبانــان پارســي

زبـان فـاخر فارسـي از        نگاشته شده به  
گذشته تاكنون و شرح احوال اديبـان و        

ــر   ــان و ديگ ــدگان پدفرهيختگ يدآورن
ــن ــه  ايـ ــار، بـ ــد  آثـ ــژه در هنـ   .ويـ

  



  

  

  

  

 امة فرهنگ و زبان و ادب فارسيفصلن
   شه ۱۳۸۸ بهارـ  ۱۳۸۷ ستانزم ،٤٣-٤٤شمارة 

   هندهاي سفرنامه ةنام هويژ
……………………………  
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   مطالبفهرست  ٥

  

   مطالبفهرست
  ۸  هرضا قزو علي  سخن سردبير

ابن بطوطه  جهانگردي در کتاب و سنّت و نگاهي به
  در ايران

  ۱۱  زاده خراساني محمد واعظ

 يراني ايياي درسينو  سفرنامهنيل اويرافي سمانيسل
  جهان اسالم

  ۲۴  سيد قاسم ياحسيني

خاطرات اقامت نذير احمد در ايران و بازديد از 
  يوشيجاستاد نيما

  ۳۱  نذير احمد

  ۳۷  کريم نجفي برزگر  علي اصغر حکمت و سفرهايش در هند
  ۴۸  شريف حسين قاسمي  سفرنامة هند قرن شانزدهم ميالدي: بحراالسرار
  ۵۷  سيد محمد يونس جعفري  سفرنامة آقا مقبول اصفهاني: سير مقبول

  ۶۸  فخِر عالم  سفرنامة حکيم ناصر خسرو
  ۸۵  ضا قزوهر علي  ابن بطوطه در هند

  ,علّامه مير حامد حسين هندي  از هندوستان تا حريم يار
  محمد علي مقدادي: ترجمه و تحقيق

۱۱۲  

  ۱۳۲  چندر شيکهر  سفرنامة خواجه عبدالکريم: بيان واقع
  ۱۵۴  رمضان بامري  مير غالم علي آزاد بلگرامي در پرتو سير و سفرهاي او

  ,سيد محمد عزيزالدين حسين همداني  ان گشتجهانيان جه, الدين مسافرنامة سيد جالل
  الحق صديقي شميم: ترجمه

۱۶۱  

  ۱۶۷  عليم اشرف خان  سفرنامة آنند رام مخلص
  ۱۷۸  مجدالدين کيواني  سفرنامة ابوطالب خان لندني نگاهي به

  ۱۸۸  ذاکره شريف قاسمي  ايران قرن نوزدهم ميالدي از ديدگاه علي ميرزا مفتون
  ۱۹۷  سيده خورشيد فاطمه حسيني  حمد مصطٰفي خان شيفتهسفرنامة نواب م

  ۲۰۹  الحق صديقي شميم  سفرنامة حاجي پيرزاده نگاهي به

 



  ٦  ارسيقند پ

  

  ۲۱۸  سيده بلقيس فاطمه حسيني  براؤن. جي.سير و تأملي در سفرنامة اي
  ۲۲۸  شريف حسين قاسمي  سفرنامة ايران از سيد حسن عسکري

  ۲۳۴  عبدالحسين آذرنگ  سفرنامة حاج سياح
  ۲۴۸  سيد محمد جواد عسکري  نما االحوال جهان گذري بر مرآت

  ۲۵۵  پگاه خديش  نويسي در ايران و جهان سفرنامه نگاهي به
  ۲۶۷  عبدالحسين سپنتا  تاگور بر آرامگاه حافظ

  ۲۷۱  مجيد احمدي   هند در ايرانطوطِي, تاگور
  ۲۸۰  سيد غالم نبي احمد  از علّامه حسن عباس فطرت» سفرنامة ايران«نگاهي به

  ۲۹۱  جو منيره شريعت, سيد علي ميرشريفي  )سفرنامة هند(هندوستاني که من ديدم 
  ۲۹۷  مجيد احمدي: ترجمه, هاربنس موکيا  معنويت ايران

  ۳۰۱  الظّفر سيد احسن  سفر ايران
  ۳۱۰  ريحانه خاتون  گزارش مختصري از سفر ايران

  ۳۱۷  نرگس جهان  گزارش سفر ايران
  ۳۲۲  محمد عابد حسين  چهل و هفت روز در ايران

  ۳۳۹  سيد اختر حسين کاظمي  گزارش سفر ايران
  ۳۴۷  محمد تقي علي عابدي  دو هفته در ايران

  ۳۵۲  سيد محمد اسد علي خورشيدي  )سفرنامة ايران (ست پرکرشمه و زيبا و دلربا جايي
  ۳۶۷  نکهت فاطمه  تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم

  ۳۸۶  فرزانه خجندي  فرنامة هندس
  ۴۰۲  اميده غفّاراوا و ضميره غفّاراوه  سرزمين آرزوها سفر به

  ۴۲۱  شفقت رجبيان  سفرنامة هند
  ۴۳۳  عبدالجبار کاکايي  سفرنامة هند

  ۴۴۰  سعيد بيابانکي  هاي هند يادداشت
  ۴۴۶  راد سعيديعبدالرحيم   سفرنامة هند

  ۴۵۹  نيا سعيد يوسف  سيري در سلوِک هند
  ۴۷۰  هادي منوري  سفرنامة شبه قاره

  ۴۹۳  ناصر فيض  !اومدم از هند اومدم
  ۴۹۷  سعيد روزبهاني  از گواهاتي تا امريتسر



   مطالبفهرست  ٧

  

  ۵۰۱  رضا قزوه علي  سفرنامة کشمير
  ۵۰۶  مهرداد اوستا  )شعر(شگرفا , شگرفا کشور هندا

  ۵۰۹  محمد علي معلّم  )شعر(دهلي خراسان است در چشمم 
  ۵۱۷  سيد محمود سجادي  )شعر(ندي مردي چون گا
  ۵۲۱  امير مرزبان  )شعر(سرمدخواني 

  ۵۲۵  سعيده حسينجاني  )شعر(الحق انصاری  ايران در شعر ولي
هاي موجود در بازار نشر  فهرست برخي از سفرنامه

  ايران
…  ۵۲۹  

هاي عصر صفوي و پژوهشگران  کمبريج و سفرنامه
  هندي

…  ۵۴۸  

      
  


