
  ٢   قند پارسي

  

  

  شكّر شكن شوند همه طوطيان هند
  رود زين قند پارسي كه به بنگاله مي

  



٣  

  

  

 فصلنامة فرهنگ و زبان و ادب فارسي
  شه  ١٣٩٣ ستانزم -پاييز، ٦٥-٦٦ شمارة

  بنگالهادب فارسی در زبان و نامة  ويژه

  
  
  
  
  
  
  
  

  .ها ضرورتاً بيانگر رأي و نظر رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نيست قالهآراء و نظرهاي مندرج در م
  .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 ــد ارا بـ ــةقصـ ــتادان و  ئـ آراي اسـ

ــد   ــگران هن ــران پژوهش 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 فرهيختگ پديدآورن
ــن ــه  ايـ ــار، بـ ــژه  آثـ ــدويـ   .در هنـ
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