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 زبان و ادب فارسي ،فصلنامة فرهنگ
  شه  ١٣٩٤ ستانزم پاييز ـ، ٦٩-٧٠ شمارة

  ادبيات فارسي در دهلينامة  ويژه

  
  
  
  
  
  
  
  

  .نيست نو دهلي مرکز تحقيقات فارسيا ضرورتاً بيانگر رأي و نظر ه 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

  ايران يجمهوري اسالم مركز تحقيقات فارسي
  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 ــد  آثـ ــژه در هنـ   .ويـ

  



  ٤   قند پارسي

  

  

  

 فارسي زبان و ادب ،فصلنامة فرهنگ
  شه  ١٣٩٤ ستانزم پاييز ـ، ٦٩-٧٠ شمارة

  ٢٣٤٩-٠٩٦٩: شاپا

  ادبيات فارسي در دهلينامة  ويژه
……………………………………………  

  امتياز  صاحب
  نو ـ دهلي جمهوري اسالمي ايران يمرکز تحقيقات فارس
  دهگاهي يعلدکتر  : و سردبير مدير مسئول
  يخان محمد صادق جونپور: ويراستار

  مشاوران علمي اين شماره
  سيد حسن عباسپروفسور  چندر شيکهر، پروفسور ،ين قاسميف حسيشرپروفسور 

ò  
  كاوة اخوين:   خوشنويسي عنوان
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  خان علي رضا:  آرايي حروفچيني و صفحه
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  فهرست مطالب  ٥

  فهرست مطالب

  
  ۹  ياهگده يعلدکتر   ديباچه

  

  دهلي در ادبيات فارسي
 

  ۱۳  پروفسور شريف حسين قاسمي  ها دهلي شهر باغ
  ۲۹  الحق صديقي دکتر شميم  ذکر دهلي در شعر فارسي

  ۳۴  دکتر علي رضا خان  نگاهي به سيرالمنازل

  ادبيات فارسي در دهلي
 

  ۴۷  دکتر سيد محمد يونس جعفري :مصحح  )کليم کاشاني( نامة منظوم پادشاه
  سهم عاقل خان رازي در ادبيات فارسي

  زيب به عهد اورنگ
  

  دکتر محمد امين عامر
  
۱۰۹  

  ۱۲۸  محمد عابد حسين دکتر  هاي او مال طغرا مشهدي و رساله
  ۱۴۰  الحق صديقي دکتر شميم  نامه و شعر ميرزا مظهر جان جانان زندگي

  ۱۴۹  وااپروفسور ضميره غفّار  ي دهلوينظري به زندگي و آثار شيخ جمال
  ۱۷۰  واصف احمد دکتر  الدين اوليا و زبان فارسي حضرت خواجه نظام

  ۱۷۹  هفاطم نکهت دکتر  ليهد هخانقا و رحابوالخير هشا حضرت
  ۱۸۹  دکتر سيد مصطفی اطهر  در پرتو چراغ دهلی

  



  ٦  قند پارسي

  

 يامير خسرو دهلو
 

  ۲۰۷  محمد عابد حسين ردکت  ياالنوار امير خسرو دهلو نگاهي به مطلع
  دکتر محمد امين عامر  امير خسرو معلم اخالق

  يخان محمد صادق جونپور: مترجم
  

۲۲۴  
  ۲۲۷  پروفسور سيده خورشيد فاطمه حسيني  هاي خسرو جشن نوروز و رسوم شاهي در مثنوي

  ۲۴۰  محمد الطاف بت  او و خمسه نگاري خسرو
  ۲۴۸  وااپروفسور ضميره غفّار  اصطالحات صوفيه در غزليات امير خسرو دهلوی

  ميرزا غالب دهلوي
 

  پروفسور نذير احمد  نگاري فارسي غالب قصيده
  خان محمد صادق جونپوري: مترجم

  
۲۶۵  

  ۳۰۰  يبلقيس فاطمه حسينپروفسور سيده   غالب درد آشنا
  هاي سبک هندي در مثنوي بازتاب ويژگي

  غالب دهلوي» چراغ دير«
  

  وااپروفسور ضميره غفّار
  
۳۰۶  

  ۳۱۲  واصف احمد دکتر  شاعر بزرگ فارسي: ميرزا اسداهللا خان غالب
  ۳۲۹  شگفته ٰيسين  شناسي منبع موثق غالب: يادگار غالب

  ۳۴۱  مهدي باقر خان  يغالب دهلو يشعر فارس
  ۳۴۷  محمد الطاف بت  عرفاني شعر ةندر آي غالب

  ۳۵۷  محمد عامر خان  يشناس پروفسور نذير احمد در حوزة غالب

  شعارا
  ۳۶۵  پروفسور سيده بلقيس فاطمه حسيني  پيامي از ملک يقين

  ۳۶۷  دکتر بلرام شکال  هر دم بهار
  ۳۶۸  مهدي باقر خان  عطر اميد
  ۳۶۹  نقي عباس کيفي  هدية دل

  ۳۷۰  غالم اختر  سجدة محبت



  فهرست مطالب  ٧

  يسرافهاي زبان و ادبيات  گزارش برنامه  
 

  ۳۷۳    …اهداي جايزه رييس جمهوري هند
  ۳۷۳    …گر علي دانشگاه اسالمی عرفان در شعر و ادب فارسي شبه قاره در المللي بينسمينار 
  ۳۷۴    …در دانشگاه دهلي فرهنگ و ادبيات هند و ايران در عصر مغوالنالمللي  بينسمينار 
نقش و اهميت انديشمندان، عرفا و ادبا در مبادالت فرهنگي ميان هند،  المللي بينسمينار 

  …نستان و آسياي مرکزي در دانشگاه گواهاتي آسام هندايران، ترکيه، افغا
    

۳۷۶  
  ۳۷۶    …بزرگداشت استاد سيد امير حسن عابدي
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