
١  

  

  نام خداوند جان آفرين به
  حكيم سخن در زبان آفرين

  



  ٢   قند پارسي

  

  

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

  



٣  

  

  

 زبان و ادب فارسي ،فصلنامة فرهنگ
  شه  ١٣٩٥ ستانزم -پاييز، ٧٣-٧٤ شمارة

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .نيست نو دهلي تحقيقات فارسي مرکزها ضرورتاً بيانگر رأي و نظر  آراء و نظرهاي مندرج در مقاله
  .در ويرايش مقاالت آزاد است سردبير

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

  جمهوري اسالمی ايران مركز تحقيقات فارسي
  نو دهلي

  

ي شي است كوش 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

  

  

  

 زبان و ادب فارسي ،فصلنامة فرهنگ
  ش ه ١٣٩٥ زمستان -پاييز، ٧٣-٧٤ شمارة

  ٢٣٤٩-٠٩٦٩: شاپا
……………………………………………  

  امتياز  صاحب
  نو ـ دهلي جمهوري اسالمي ايران مرکز تحقيقات فارسی
  یدهگاهعلی  : و سردبير مدير مسئول

  خان محمد صادق جونپوری: ويراستارمدير اجرايي و 

   مشاوران علمي
  دکتر احمد تميم داري، دکتر محمد کاظم کهدويي، دکتر عارف نوشاهي،

  پروفسور آذرميدخت صفوي، ،ن قاسمیيف حسيشرپروفسور 
  سيد حسن عباسپروفسور  چندر شيکهر، پروفسور

ò  
  كاوة اخوين:   خوشنويسي عنوان

  عايشه فوزيه : طراحي جلد
  خان علي رضا:  آرايي حروفچيني و صفحه

  .پي.الفا آرت، نوئيدا، يو : چاپ و صحافي
ò  

  ١١٠٠٠١نو  ، تيلك مارگ، دهلي١٨:  نشاني
  خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران

  ٢٣٣٨٧٥٤٧: ، دورنگار ٢٣٣٨٣٢٣٢-٤:   تلفن

ichdelhi@gmail.com 
www.newdelhi.icro.ir 

mailto:ichdelhi@gmail.com
http://www.newdelhi.icro.ir


  فهرست مطالب  ٣

  فهرست مطالب

 
  ۵  دکتر علي دهگاهي سخن آغازين

  ۹  پروفسور شريف حسين قاسمي  سهم هند در پيشرفت زبان و ادب فارسي
  ۱۴  دکتر محمد امين عامر  خادم بردواني ديوان

  ۸۹  پروفسور ريحانه خاتون  نگار قرن يازدهم هجري فزوني استرابادي تاريخ
  ۱۱۴  دکتر عارف نوشاهی  جامی و شبه قاره

  ۱۳۳  پروفسور آصف نعيم  های عرفانی شاه همدان زلغ
  يعل رضا يدعالمه سي شعر فارس هاي ويژگي
  يکلکتو وحشت

  
  دکتر محمد عابد حسين

  
۱۴۳  

 و بيدل ميرزا »سواد اعظم« مقايسه تطبيقی قصيده
  دهلوي خسرو امير »بحراالبرار«

  
  نورزاد علي نوردکتر 

  
۱۶۱  

پروفسور سيده خورشيد   شناسی در آثار آنندرام مخلص جامعه
  فاطمه حسينی

  
۱۷۸  

  ۱۹۰  دکتر سيد کليم اصغر  اسفراينی الشعراي دربار احمد شاه بهمني آذري ملک
ماهاتما گاندي بررسي تطبيقي مشترکات ديد سياسي 

  )ره(و امام خميني
  

  خان مهدي باقر
  
۱۹۷  

  ۲۰۸  دکتر علي رضا خان  اهللا مارهروي احوال و آثار سيد شاه برکت نگاهي به
  ۲۴۲  محمد صادق خان  شاهيان شاعر و حکيم دوره عادل حکيم محمد امين آتشي



  ٤  قند پارسي

  

  ۲۶۴  بت الطاف محمددکتر   سروري عبدالقادر تاريخ اهميت فرهنگي و اجتماعی
از  زبان فارسي شناختهمفتي عبدالسالم يک شاعر نا

  قرن نوزدهم
  

  سيد حسن سردار
  
۲۸۸  

 اشعار
  

  ۳۱۱  يس احمد نعمانيدکتر رئ  غزل
  ۳۱۲  دکتر بلرام شکال  غنچه اهيگ

  ۳۱۳  احمد شهريار  عمؤمنان امير به تقديم
  ۳۱۵  مهدي باقر خان  عرباعيات در مدح حضرت علی

  


