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  ادبي وي ةنذير احمد و کارنام پروفسور
  ∗نالرحٰم عتيق

شهر گوندا در » بيغر يکوله«م در دهکده  ۱۹۱۵ه سال ير احمد در سوم ژانوياستاد نذ
پدرش . جهان گشود به چشم يو مذهب منا خوش يا هالت اتراپرادش هند در خانواديا

را در  ييالت ابتدايتحص يو. ال نام داشتيه پهليل و مادرش حاجياسماع محمد يحاج
رستان يمدرسه گوندا رفت و دوره دب به م ۱۹۲۹د و در سال يان رسانيپا به مدرسه بنگوان

از  م ۱۹۳۹سپس در سال  يو. ان رسانديپا به م در همان مدرسه ۱۹۳۴را در سال 
مدرک  م ۱۹۴۰، در سال يات فارسيزبان و ادب يمدرک کارشناس لکهنودانشگاه 
استاد مسعود  ييراهنما به خود را يمدرک دکترا م ۱۹۴۵سال  ارشد و در يکارشناس

در سال  يو. دست آورد به »يزيترش ياحوال و آثار ظهور«و با عنوان  يحسن رضو
 يمدرک دکترا» شاه زبان عصر عادل يفارس يشعرا«با نام  يا ف رسالهيم با تأل ۱۹۵۰
م  ۱۹۵۵- ۵۶ن در سال يهمچن يو. دست آورد ي بهات فارسينه ادبيخود را در زم يعال

  .افت کرديدر لکهنوات اردو از دانشگاه يخود را در رشته زبان و ادب يعال يمدرک دکترا

  سيدرس و تدر
الت يا ايوريدر د يدولت يا سانس، در مدرسهير احمد پس از اتمام دوره فوق لياستاد نذ

درس و  به مدت ده سال يو. مشغول کار شد» يمعلّم اردو و فارس«سمت  به اتراپرادش
 يات فارسينه زبان و ادبيدر زم يقيتحق يگاه از کارها چيه يس مشغول بود؛ وليتدر

 لکهنودر دانشگاه » ارياستاد«م در سمت  ۱۹۵۰ر احمد در سال ياستاد نذ. غافل نبود
                                                      

ي، تبهارشوا ينشگاه ودا، شا بهوني، بهااردو و مطالعات اسالمي، فارسي، گروه عربي، ار فارسياستاد  ∗
  .هندي، بنگال غرب، تنينک يشانت
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ات ينه زبان و ادبيل اطّالعات خود در زميتکم يبرا م ۱۹۵۵ لدر سا يو. استخدام شد
الزّمان فروزانفر،  عي، بديسيد نفيمانند سع يکرد و از محضر استادانران سفر يا ي بهفارس
ر احمد در يدکتر نذ. ن بهره گرفتيمع محمدو  يز ناتل خانلرياهللا صفا، پرو حيذب

است بخش زبان و يها ر گره درآمد و ساليعل ياستخدام دانشگاه اسالم به م ۱۹۵۷
افتخار  به م ۱۹۷۷سرانجام در سال  يو. ن دانشگاه را بر عهده داشتيا يات فارسيادب

ار و يحسن، شهر سيدرالحسن، ي، وزيرحسن عابديام سيداستاد . ل آمدينا يبازنشستگ
  .روند يشمار م به ر احمديده خاتون از معاصران استاد نذيزب

  زيجوا
  :ل آمده استيران نايدر هند و ا يز مختلفياخذ جوا به ر احمديپروفسور نذ

  .م  ۱۹۷۶نو،  يغالب، دهل مؤسسة ،»زه غالبيجا«اخذ  .۱
  .م ۱۹۷۷، »هند يس جمهوريزه رئيجا«اخذ  .۲
  .م ۱۹۸۷، »يپدم شر يزه ادبيجا«و » احمد ين عليزه فخرالديجا«اخذ  .۳
  .م ۱۹۸۷کا، يالت متّحده امري، انجمن خسرو ا»رخسرويزه اميجا«اخذ  .۴
  .م  ۱۹۸۸، نو ، خانه فرهنگ جمهوري اسالمي ايران، دهلي»شناسي جايزه حافظ«اخذ  .۵
  .سراسرِ هند ي، انجمن استادان زبان فارس»ينشان استاد ممتاز فارس«اخذ  .۶
  .م ۱۹۸۹، دانشگاه تهران، »يافتخار يمدرک دکترا«اخذ  .۷
  .م ۱۹۹۰، »اد دکتر محمود افشاريبن يو ادب يخيزه تاريجا«اخذ  .۸
  .م  ۱۹۹۲، »خدابخش ةزه کتابخانيجا«اخذ  .۹

  آثار
با  يسيو انگل ياردو، فارس يها زبان ي بهمقاالت مختلفها و  ر احمد کتابيپروفسور نذ

ادگار ي به از خود يپژوه خ و متنيات، فرهنگ، تارير زبان و ادبين مختلف نظيعناو
  .گذاشته است

ک مقدمه و ي، ييم سنايمکتوب حک ۱۷ن کتاب شامل يا ):يفارس( ييبِ سنايمکات .۱
م در رامپور  ۱۹۹۲در سال  ک فهرست است ويها و  قات مفصّل درباره آن نامهيتعل

  .چاپ شده است
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ن کتاب را که براساس يانتشارات پوهنتون کابل ا): ، کابليفارس( ييبِ سنايمکات .۲
م شده است، يگره تنظيدرآباد و دانشگاه عليا، دانشگاه حيتانيبر ةسه نسخه موز

  .چاپ کرد يهجر ۱۳۵۶د نظر در سال ياز تجد پس
مکتوب  ۱۷از  يا ن کتاب مجموعهيا): ان، تهريفارس( ييسنا يبِ فارسيمکات .۳

ن ياز ا. آن را چاپ کرده است) رانيا(ات صنوبر تهران ياست و نشر ييم سنايحک
، اوضاع مملکت و ييان سنايو ب ر، طرز فکيدرباره زندگ يها اطّالعات مهم نامه

و  يادب يها ن مکتوبات از اشعار و کتابيدر ا. ديآ يدست م يي بهمعاصران سنا
  .ز استفاده شده استيآن زمان ن يخيتار

ن يالد سراج سيدبر نسخه  يوان مبنين ديا: گرهي، علي، فارسيوان سراجيد .۴
ن ير احمد نسخه ايپروفسور نذ. است يل قرن هفتم هجرياز شاعران اوا يخراسان

ن کتاب از نظر يا. ح کرديدست آورد و تصح ي بهسيد نفيوان را از استاد سعيد
 هند آمد و از آنجا به الملک که پسر التتمش نظام يزمان. دارد اهميتز ين يخيتار
آنها در مدح . سرودند يديقصا يار در مدح ويآن د يمکران رفت، شعرا و وزرا به

امده ياز آنها ن يذکر يخيدر کتب تار يسرودند؛ ول يديز قصايشاهان مکران ن
  .وان موجود استين ديد در اين قصايتمام ا. است

ن بود و هنگام يد در دربارِ ناصرالديعم): ، الهوريفارس( يکيود ليوان عميد .۵
ن نام داشت يالد حکمران آنجا تاج. ها بر مولتان در آنجا حضور داشت حمله منگول

  .دارد يديد در مدح او قصايو عم
است، در  يمبتن ين فرهنگ که بر نسخه ناقصيا): ، تهرانيفارس(دستوراالفاضل  .۶

م است و کتاب در سال ين ابراهيسنده آن بدرالدينو. م چاپ شده است ۱۹۵۷سال 
  .ن فرهنگ مکشوف استين فرهنگ چهارميا. ف شده استيق تأل  ۸۲۲

وان حافظ در سال ين نسخه ديا): گورکهپور ينسخه خطّ) (تهران(وان حافظ يد .۷
  :دارد ياديز اهميتق نوشته شده است و از دو نظر   ۸۲۲
ن يسه ايمقا. ستيموجود ن يميچ نسخه قديه در هدارد ک يا باچهيوان دين ديا) الف

 ينيقزووان حافظ يددهد که در  ينشان م ينيقزووان حافظ يدمقدمه با مقدمه 
  .است ياز اشعار الحاق ياريبس
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ها و قطعات  از غزل ين بعضيغزل است؛ با وجود ا ۴۳۵ن نسخه فقط شامل يا) ب
قلمداد و  يالحاق ينياستاد قزون اشعار را يا. ستيموجود ن ينيآن در نسخه قزو

ات ياز غزل يبعض ينيقزو يالحاق يها در غزل يعني. وان خارج کرده استياز د
  .ز وجود دارنديل نياص

 ۳۸ن نسخه مختصر يا: هيا ترکياصوفيبراساس نسخه ا) تهران(وان حافظ يد .۸
ن نسخه از نسخه يا. ق نوشته شده است ۸۱۷و  ۸۱۲ يها ن ساليصفحه دارد و ب

رزا کتابت شده يرزا پسر اسکندر ميخ ميتر است و در زمان ش يميکهپور قدگور
غزل  ۴۸۱ به غزل ۴۳۵دا کرده و از يش پيوان افزاين ديا يها تعداد غزل. است
  .ده استيرس

غزل  ۱۲۷ن نسخه شامل يا): ف هندينه ظرايبراساس نسخه سف(وان حافظ يد .۹
ها براساس  غزل. ستيموجود ن گريد يها ات آن در نسخهياز غزل يکي. حافظ است
ن يدهد که ا يبِ اشعار و قرائت آن نشان ميترت. اند مرتب نشده يحروف تهج

ن مجموعه يدو نسخه از ا. نقل شده است يو معتبر يميات از نسخه قديغزل
نام  به ن مجموعهيا. در دانشکده کابل يگريا و ديتانيبر ةدر موز يکيموجود است؛ 

  .ده استچاپ ش» حافظ يها غزل«
شده در هند  ن فرهنگ کشفيدوم ن فرهنگيا): ، تهرانيفارس(فرهنگ قواس  .۱۰

اين نسخه . است و استاد نذير احمد پس از سه سال تالش آن را تصحيح کرده است
در پاکستان کتاب  م  ۱۹۹۲در سال . ب داده شده استيترت يبراساس نسخه ناقص

  .از آنهاست يکيفرهنگ قواس افت شد که شامل سه فرهنگ بود که ي يبدون عنوان
ن يا): م ۱۹۸۵، يتوينو، غالب انست ي، دهليفارس(م ينقد قاطع برهان مع ضما .۱۱

، نقد قاطعِ برهانن ير احمد با عناوياستاد نذ يها شگفتار و مقالهيکتاب شامل پ
، اتّحاد نظر غالب و مؤلّف برهان، غالب و ذال برهان قاطع، ريدساتبر  يم، نظريضما
ن کتاب درباره يا ر احمد درياستاد نظ. است يفات و لغات فارسيتصح، يفارس
  .از مطالب قاطع برهان، اثر مشهور غالب، بحث کرده است يبعض

 ):م ۱۹۸۹، پتنه، بهار، يرينتل پبلک الئبري، خدابخش اوريفارس(ا يگو فرهنگ زفان .۱۲
  .است ايا و جهان پويگو زفاننام کامل آن . م استيف بدر ابراهين کتاب تأليا
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 ةنسخه موجود در موز ين اثر چاپ عکسيا): ، تهرانيفارس(دنه يالص کتاب .۱۳
  .ا استيتانيبر
حسن عباس، انتشارات  سيدر احمد، دکتر ينذ يمجموعه مقاالت فارس( يقند پارس .۱۴

، چاپخانه نقش ۳۹، شماره يزديموقوفات دکتر محمود افشار  يخيو تار يادب
ر ياستاد نذ يخيو تار يمقاله ادب ۱۸وعه شامل ن مجميا): ش ۱۳۷۱جهان، تابستان 
  .کرده است يآور حسن عباس آنها را جمع سيد ياحمد است و آقا

ن مقاالت است؛ گزارش مختصر درباره ين مجلّه شامل ايا ):جلد دوم( يقند پارس .۱۵
ن يآخر(ر خلف بن احمد ي، اموان حافظيد، ير سمنانيجهانگ يواقع شخصيت
حفّاظ و  ي، حفّاظ، بوان حافظيدبر  ي، نظر)ستانيان سيصفّارخانواده  يفرمانروا

 الدوله ناحفّاظ، درباره ممدوح حکيم ميسري، خواجوي کرماني و مرشد او شيخ امين
الدرر، دالور سپهدار طوس  صاحبِ درج يرازين واعظ شيالد لياص سيد، يکازرون

 ةدر کتابخان يعوف باباالل لبابمهم از تذکره  ي، نسخه خطّشاهنامهمذکور در 
  .يه قاسم کاهيو رساله قاف لکهنودانشگاه 

م   ۱۹۵۴ن کتاب شامل چند مقاله است و در سال يا): لکهنواردو، ( يقيتحق ةمطالع .۱۶
  .چاپ شده است لکهنودر دانش محلّ 

باب و  ۵۹کتاب مشتمل بر  نيا): م ۱۹۵۵ندر، يه کال کياردو، بهارت(نورس  کتابِ .۱۷
 يمتعدد يها ر احمد نسخهيپروفسور نذ. شاه است م عادليراهاب ياز دهروها يبعض

زبان اردو همراه با  به ک کتابيکرد و با مقابله آنها  يآور از آن دوران را جمع
  .چاپ شده است لکهنوم در  ۱۹۵۴ن کتاب در سال يا. ه آماده کرديترجمه و حاش

شامل هشت مقاله ن مجموعه يا): م ۱۹۶۱گره، ياردو، عل(مطالعه  يو ادب يخيتار .۱۸
ها  ه مقالهيو بق م ۱۹۵۸ن مقاله در سال يم، سوم  ۱۹۵۷ن مقاله در سال ينخست. است

 فکر و نظرن مقاالت در مجلّه يا. اند م نوشته شده ۱۹۶۱تا اکتبر  ۱۹۶۰ه يز از ژوئين
  .ن چاپ شده استيگزيگره ميه و علي، مجلّه علوم اسالم)گرهيعل(
دکتر ): ي، دهلير احمد جائسيو، ترجمه از کبارد( يو علم يخيتار يها مقاله .۱۹

زبان اردو ترجمه کرد و  به ر احمد راياستاد نذ يسيسه مقاله انگل ير احمد جائسيکب
  .چاپ کرد يپرس دهل ةجلمعيم در ا ۱۹۷۶در سال 
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تذکره ): م ۱۹۸۹ه ـ سپتامبر ينو، ژوئ يبورد، دهل ياردو ترقّ(بلخ  يتذکره علما .۲۰
از  فضائل بلخص کتاب يست، بلکه ترجمه و تلخيل نمستق يفيبلخ تأل يعلما
 الدين ابوبکر عبداهللا بن عمر بن داوود االسالم صفي شيخ. الدين واعظ بلخي است صفي

ن نسخه موجود يا يمتن اصل. ف کرديق تأل ۶۱۹را در سال  فضائل بلخ يواعظ بلخ
در  ين بلخيبن حس محمدعبداهللا . مانده است يآن باق يترجمه فارس يست؛ ولين

  .ترجمه کرد يفارس ي بهن کتاب را از عربيفرمان ابوبکر عبداهللا ا به ق ۶۷۶سال 
): ، پتنهيرينتل پبلک الئبريمجموعه سه مقاله، خدابخش اور(و هندوستان  يفارس .۲۱

ن مقاله مشتمل يا. است يهند يها و زبان يدر جامعه هند ينفوذ فارسموضوع آن 
  .صفحه است ۲۵بر 
ن کتاب يدر ا): م ۱۹۹۱، دسامبر ي، دهليتويغالب انست(باره غالب چند مقاله در .۲۲

 يسيمثال نثرنو يبرا. شده است يآور استاد درباره غالب جمع يچند مقاله اردو
، يشناس غالب از نظر زبان يد فارسيقصا ةغالب، مطالع ينگار دهيغالب، قص يفارس

لفاظ منتخب غالب در پنج عنوان نقّاد سخن، ا نگار، غالب به عنوان فرهنگ غالب به
از غالب،  يا درباره نامه يحاتياز اشعار غالب، توض يکيدر » رنگيب«آهنگ، لفظ 

غالب و  يها از نامه يکي ياب از غالب، مسائل لغوينا يا درباره نامه يحاتيتوض
  .يفارس به مهم از غالب يا نامه

در ): م ۱۹۹۱، دسامبر ي، دهليتويغالب انست(مؤمن خان مؤمن  يات و شاعريح .۲۳
در » ممتاز يشاعر: مؤمن خان مؤمن«با موضوع  يالملل نيب يناريم سم ۱۹۸۵سال 

. چاپ شد نامه غالبنار در مجلّه ين سميمقاله از ا ۱۴. برگزار شد يتويغالب انست
  .ز منتشر شدين مقاالت در قالب کتاب نيبعدها ا

، ي، دهليتويغالب انست(ات و کارنامه يح: بياد يمسعود حسن رضو سيد .۲۴
پروفسور مسعود «با عنوان  يم کنفرانس ۱۹۹۲ل سال يآور ۲۵در ): م ۱۹۹۳مارس، 

ر احمد مقاالت ياستاد نذ. برگزار شد» بزرگ يب و محقّقياد: يحسن رضو
  .شکل کتاب مرتّب و منتشر کرد به نار رايشده در سم ارائه

، ي، دهليوتيغالب انست( يقيو تحق ي، کارنامه ادبيعرش ياز عليموالنا امت .۲۵
 محمديخ يتار«با عنوان  يک مقاله عرشين کتاب عالوه بر يدر ا): م ۱۹۹۱دسامبر 



  ٣٤  قند پارسي

  

ر احمد يشگفتارِ استاد نذيو پ ين مقاله درباره عرشي، چند»و احوال و آثار مؤلّف آن
  .چاپ شده است

ر يپروفسور نذ ين کتاب مقاله دکترايا): آباد ، اهللايسيانگل(احوال و آثار : يظهور .۲۶
ل بحث شده يتفص به يزيترش ياحوال و آثار ظهور ةاست و در آن دربار احمد
  .آباد چاپ شده است ن کتاب در شهر اهللايا. است

با مقدمه مفصّل و  يسيزبان انگل به ن کتابيا): ي، دهليسيانگل(کتاب نورس  .۲۷
  .1ندر چاپ شديه کال کيم در بهارت ۱۹۵۶در سال  يها و حواش باب يسيترجمه انگل

  ر احمدياستاد نذ مقاالت
مختلف از جمله  يکشورها يها ر احمد در مجلّهيصد مقاله استاد نذيش از سيب

چاپ  يسي، اردو و انگليزبان فارس به …ت ويران، پاکستان، افغانستان، کويهندوستان، ا
، لغت، طب و يخ، تمدن، هنر، خطّاطيمختلف تار يها نهين مقاالت در زميا. شده است

  :ن شرح استيا به ن مقاالتيا يفهرست اجمال. دهستن …و يقيموس
  يفارس يها مقاله

  .ش ۱۳۴۴، تهران، کتاب يراهنما، يفارس يسينو فرهنگ .۱
  .، تهرانکتاب يراهنمادکن،  يشاه شاه عباس و حکمران قطب .۲
  .، تهرانخيتار يبررس، يشاه با پادشاهان صفو م عادليابراه يروابط فرهنگ .۳
  .، تهراننامه رانيار، در گورکهپو يک نسخه خطّيکشف  .۴
 يقات فارسي، مرکز تحقيقند پارس، يفردوس يسيدرباره هجونو يگزارش مختصر .۵

  .ش  ۱۳۷۰، بهار ۲- ۳نو، شماره  رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران، دهلي
قات ي، مرکز تحقيقند پارس، ين کازرونيالد نيخ اميو مرشد او ش يکرمان يخواجو .۶

، بهار ۴نو، شماره  يران، دهليا ياسالم يسفارت جمهور ينگفره يزنيرا يفارس
  .ش ۱۳۷۱

 يزنيرا يقات فارسي، مرکز تحقيقند پارس، ياز سعد يا گزارش کوتاه درباره قطعه .۷
  .ش ۱۳۷۳، بهار ۷نو، شماره  يران، دهليا ياسالم يسفارت جمهور يفرهنگ

                                                      
  .۱۰۹تا  ۱۰۲و  ۹۵تا  ۸۸ص ، ر احمدينذ ةکارنام  .١
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 يفرهنگ يزنيرا يقات فارسي، مرکز تحقيقند پارس، ييم سنايخ درگذشت حکيتار .۸
  .ش ۱۳۷۱، زمستان ۵نو، شماره  يران، دهليا ياسالم يسفارت جمهور

 يقات فارسي، مرکز تحقيقند پارس، يخراسان يدر اشعار سراج يلقانير بير مجيتأث .۹
  .ش ۱۳۷۲، زمستان ۶نو، شماره  رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران دهلي

رماه ي، سال نهم، ت۴۰، تهران، شماره ين فرهنگهايکدر شبه قاره هند،  يزبان فارس .۱۰
  .ش ۱۳۴۱

  .م ۱۹۸۰نو،  ي، دهليدي، نذر زيممدوح فردوسارسالن جازب،  .۱۱
  .ش ۱۳۷۰، مرداد ـ آبان ۵- ۸، شماره ۱۷، سال رانينده ايآ، يگجرئت يف عباسيعبداللّط .۱۲
ور ير ـ شهري، ت۴-۶، شماره ۱۹، سال رانينده ايآ، يگجرئت يف عباسيعبداللّط .۱۳

  .ش ۱۳۷۲
  .ش ۱۳۷۲، بهار ۱، شماره ۵، تهران، سال يشناس رانيا، يسريدرباره ممدوح م .۱۴
  .يو خانلر يني، تهران، چاپ قزويشناس رانياوان حافظ، يدرباره د .۱۵
  .کايرانيااللباب، اندو ا لباب .۱۶
  ).تهران( يشاه قطب يها نامه .۱۷
  ).تهران( يذال فارس .۱۸
  ).، مشهديفارس(و هند  يهقيب .۱۹
  اردو يها مقاله
  .م ۱۹۴۷، سپتامبر لکهنو، »نگار«نامه،  يساق يسفار .۲۰
  .م ۱۹۴۷، دسامبر لکهنو، »نگار«، يرازيش يعرف .۲۱
  .م ۱۹۴۷، اوت ـ اکتبر لکهنو، »نگار«، يسنجر کاشان .۲۲
  .م  ۱۹۴۸ل ي، مارس ـ آورلکهنو، »نگار«، يو ييگو خانان و مدح خان .۲۳
  .م ۱۹۵۵، ژوئن لکهنو، »نگار«، يفارس يفرهنگ اهميت .۲۴
  .م ۱۹۵۷، ژوئن لکهنو، »نگار«ران، يا يميدق يها زبان .۲۵
  .م  ۱۹۴۷گره، مه  ، اعظم»معارف«، يمولّد ظهور .۲۶
  .م ۱۹۴۸گره، مارس  ، اعظم»معارف«ل، يم و خوان خليگلزار ابراه .۲۷
  .م ۱۹۵۰گره، مارس  ، اعظم»معارف«بر شه پاره اردو،  ينظر .۲۸
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  .م ۱۹۵۲اوت ـ ه يگره، ژوئ ، اعظم»معارف«، يزدي يوحش .۲۹
  .م  ۱۹۵۳گره، نوامبر  ، اعظم»معارف«عار، االشةصخال .۳۰
  .م ۱۹۵۳ه يگره، ژوئ ، اعظم»معارف«نورس،  مخطوطات کتابِ .۳۱
۳۲. ِم ۱۹۵۴ه ـ اوت يگره، ژوئ ، اعظم»معارف«نا بازار، يم مصنّف.  
  .م ۱۹۵۳گره، نوامبر  ، اعظم»معارف«، ير کاشانيه بگيمرث .۳۳
  .م ۱۹۵۴تامبر ، اعظم گره، نوامبر ـ سپ»معارف«نا بازار، يک نظر بر مي .۳۴
  .م ۱۹۵۵گره، مارس  ، اعظم»معارف«، ينيگ قزوياسدب .۳۵
  .م ۱۹۵۵ه يه ـ فوريژانو، »معارف«، ين دهلويخ سماءالديش .۳۶
  .م ۱۹۵۵اوت  ـل يگره، آور ، اعظم»معارف«ست، ين ينا بازار، ظهوريمصنّف م .۳۷
  .م ۱۹۵۶ه يفور ـه يگره، ژانو ، اعظم»معارف«ن، يالعاشق عرفات .۳۸
  .م ۱۹۵۶گره، ژوئن  ، اعظم»معارف«االشعار، ةصخال يرانيا يها نسخه .۳۹
  .م ۱۹۵۶ل يآور ـگره، مارس  ، اعظم»معارف«ن کتاب در مورد نورس، يچند .۴۰
  .م ۱۹۵۷ه يه ـ فوريگره، ژانو ، اعظم»معارف«وان حافظ، يالحاق در د .۴۱
  .م ۱۹۵۷گره، مارس  ، اعظم»معارف«حافظ و هندوستان،  .۴۲
  .م ۱۹۵۷مه  ـل يگره، آور ظم، اع»معارف«ران، يا يها کتابخانه .۴۳
  .م ۱۹۵۷گره، ژوئن  ، اعظم»معارف«، يچهار تذکره نادر فارس .۴۴
  .م ۱۹۵۷گره، نوامبر  ، اعظم»معارف«، يدر فارس يشناس صوت .۴۵
  .م ۱۹۵۸ه ـ سپتامبر يگره، ژوئ ، اعظم»معارف«خانواده نورجهان،  .۴۶
  .م ۱۹۶۷ه يگره، ژانو ، اعظم»معارف«االسرار،  مطهر و شرح مخزن .۴۷
  .م ۱۹۶۹گره، ژوئن  ، اعظم»معارف«، يبدالقادر نورس و کالم وع .۴۸
  .م  ۱۹۷۹گره، اوت  ، اعظم»معارف«، ييم سنايحک يالملل نيکنفرانس ب .۴۹
  .م ۱۹۷۹گره، نوامبر  ، اعظم»معارف«، يين سنايد .۵۰
  .م ۱۹۷۹، اعظم گره، دسامبر »معارف«، يين سنايد .۵۱
  .م  ۱۹۸۰ه يژانو گره، ، اعظم»معارف«، يو يو آثار فارس يموالنا شبل .۵۲
  .م ۱۹۸۰گره،  ، اعظم»معارف«، يو يو آثار فارس يموالنا شبل .۵۳
  .م  ۱۹۸۱ل يگره، آور ، اعظم»معارف«بود؟،  يدهلو ياالرواح جمال ا مؤلّف مصباحيآ .۵۴
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  .م ۱۹۸۸گره، اوت  ، اعظم»معارف«الخاصّه،  دالدوله ابوالحسن فائقيعم .۵۵
  .م ۱۹۸۹ه، مه گر ، اعظم»معارف«، يرازيش يدر مورد سعد ينکات .۵۶
  .م ۱۹۸۹گره، ژوئن  ، اعظم»معارف«، يرازيش يدر مورد سعد ينکات .۵۷
  .م  ۱۹۹۰گره،  ، اعظم»معارف«الدين، ديوان خواجه بختيار کاکي است؟،  آيا ديوان قطب .۵۸
، »معارف«، يب سده هفتم هجري، عارف، شاعر و اديچهت ين محمود اشهنيالد تاج .۵۹

  .م  ۱۹۹۳گره، مه  اعظم
  .م ۱۹۹۳ه يگره، ژانو ، اعظم»معارف«، ياکبرآباد يمن عرشمؤ محمدر يم .۶۰
  .م ۱۹۵۲گره، ي، عل»اردو ادب«نورس،  کتابِ .۶۱
  .م ۱۹۵۳گره، ي، عل»اردو ادب«، يغالب و ظهور .۶۲
  .م  ۱۹۵۴گره، ي، عل»اردو ادب«، يدهلو يخ جماليش .۶۳
  .م ۱۹۵۴گره، ي، عل»اردو ادب«، يشاپورين يرينظ .۶۴
۶۵. ۱۹۵۴گره، ي، عل»اردو ادب«، يازين نيعمادالد 
  .م ۱۹۵۵گره، ي، عل»اردو ادب«االلباب،  ک مخطوطه لبابي .۶۶
  .يغالب و عرف .۶۷
  .م ۱۹۵۵-۵۶گره، ي، عل»اردو ادب«بر غالب،  يرياثر نظ .۶۸
  .م ۱۹۵۷گره، ي، عل»اردو ادب«، ينامه و و پرت يدريروز بين فيالد قطب .۶۹
  .م ۱۹۵۷ه يگره، ژوئي، عل»اردو ادب«، يدريروز بيف .۷۰
  .م ۱۹۵۷گره، اکتبر ي، عل»باردو اد«نه سپهر،  .۷۱
  .م ۱۹۵۷گره، دسامبر ي، عل»اردو ادب«، يم استرآباديو مق يميمق .۷۲
  .م ۱۹۵۷گره، ي، عل»اردو ادب«ن، يالعاشق اشاعت نو معراج .۷۳
  .م  ۱۹۵۸گره، مارس ي، عل»اردو ادب«، يدر فارس» ذال«و » ث«وجود  .۷۴
  .م ۱۹۵۸گره، ژوئن ي، عل»اردو ادب«، يدوره مشتاق بهمن .۷۵
  .م ۱۹۶۰گره، ژوئن ي، عل»هيمجلّه اسالم«ر اردو، ق ديتحق .۷۶
  .م  ۱۹۶۰گره، ي، عل»هيمجلّه اسالم«، وان حافظيدن مخطوطه يتر يميقد .۷۷
  .م ۱۹۶۰گره، ي، عل»هيمجلّه اسالم«م، يوان کليد .۷۸
  .گرهي، عل»هيمجلّه اسالم«، ةعادالسةحتففرهنگ  .۷۹
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  .گرهي، عل»هيمجلّه اسالم«، يفارس يها نادرست در فرهنگ يها واژه .۸۰
  .م ۱۹۶۰گره، ي، عل»هيمجلّه اسالم«برهان قاطع،  .۸۱
  .م  ۱۹۷۸- ۸۰گره، ي، عل»هيمجلّه اسالم«، ييوفا فرهنگِ ةمخطوط نيتر يميقد .۸۲
  .م ۱۹۸۸گره، ي، عل»هيمجلّه اسالم«، ينيآموزش د .۸۳
  .م  ۱۹۶۷گره، ژوئن ـ دسامبر ي، عل»هيمجلّه اسالم«، يفات و لغات فارسيتصح .۸۴
  .۱-۲، شماره ۱۵گره، ج ي، عل»هيالممجلّه اس«، يفرهنگ جعفر .۸۵
  .م ۱۹۹۰-۹۱، ۱-۲، شماره ۱۶گره، ج ي، عل»هيمجلّه اسالم«، ياالحرار کالت مونس .۸۶
  .م ۱۹۶۰گره، ي، عل»فکر و نظر«مأخذ حافظ،  نيتر يميدو قد .۸۷
  .م ۱۹۶۰گره، ي، عل»فکر و نظر«خ گجرئت، ياب تارينا ينسخه خطّ .۸۸
  .م ۱۹۶۰گره، ي، عل»کر و نظرف«، يآزاد بلگرام يميک فرمان قديدرباره  .۸۹
  .م ۱۹۶۰گره، ي، عل»فکر و نظر«ر، يدسات .۹۰
  .م ۱۹۶۰ل يگره، آوري، عل»فکر و نظر«بر اردو،  ياثر مذهب زردشت .۹۱
  .م  ۱۹۶۲ه يگره، ژانوي، عل»فکر و نظر«، يوان سراجيد .۹۲
  .م ۱۹۶۲ه يگره، ژانوي، عل»فکر و نظر«، يوان انوريد .۹۳
  .م ۱۹۶۲گره، ي، عل»فکر و نظر«چهار مقاله،  .۹۴
  .م ۱۹۶۲گره، اکتبر ي، عل»فکر و نظر«بر زبان اردو،  ياثرات زبان فارس .۹۵
  .م ۱۹۶۳ه يگره، ژانوي، عل»فکر و نظر«، لدر دربارِ مغو يشاعر يفارس .۹۶
  .م ۱۹۶۳ه يگره، ژوئي، عل»فکر و نظر«المعارف،  عوارف .۹۷
  .م ۱۹۶۳گره، اکتبر ي، عل»فکر و نظر«ات اردو، يدر ادب يعلوم اسالم .۹۸
  .م  ۱۹۶۳ه يگره، ژوئي،  عل»فکر و نظر«، يفارس يگرافآرتهو .۹۹
  .م ۱۹۶۴گره، اکتبر ي، عل»فکر و نظر«زدهم، يس ةسد يک شاعر مهم فارسي .۱۰۰
  .م ۱۹۶۵ل يگره، آوري، عل»فکر و نظر«موالنا حامد قلندر،  .۱۰۱
  .م ۱۹۶۰گره، اکتبر ي، عل»فکر و نظر«، ياثيد غيدر فرا يعناصر هند .۱۰۲
  .م ۱۹۸۱ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«عنوان نقّاد سخن،  غالب به .۱۰۳
  .م ۱۹۸۱ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«به کهنبات، يچند کت .۱۰۴
  .م ۱۹۸۱ه ينو، ژوئ يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«، يروان، تلفّظ و معن .۱۰۵
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  .م  ۱۹۸۱ه ينو، ژوئ يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«نقد قاطع برهان،  .۱۰۶
  .م ۱۹۸۲ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«قاطع برهان، نقد  .۱۰۷
  .م  ۱۹۸۲ه ينو، ژوئ يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«نقد قاطع برهان،  .۱۰۸
  .م ۱۹۸۳ه ينو، ژوئ يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«، يرانيفرهنگ ش .۱۰۹
  .م  ۱۹۸۳ه نو، ژوئي غالب، دهلي مؤسسة، »نامه غالب«يک نسخه جعلي فرهنگ قواس،  .۱۱۰
ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«، يمهم اردو و فارس يخيح تاريک تلمي .۱۱۱

  .م ۱۹۸۱
  .م ۱۹۸۴ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«نگار،  عنوان فرهنگ غالب به .۱۱۲
 مؤسسة، »نامه غالب«در بهوپال،  يمازندران يصوف محمدابِ بتخانه يک نسخه ناي .۱۱۳

  .م ۱۹۸۴ه ينو، ژوئ يغالب، دهل
  .م ۱۹۸۶ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«چندنامه،  ياج .۱۱۴
۱۱۵. ِسة، »نامه غالب«ا، يگو زفان فرهنگم ۱۹۸۶ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤس.  
  .م ۱۹۸۷ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«قات، يج و تعليتخر اهميت .۱۱۶
 مؤسسة، »نامه غالب«زبان اردو،  به غالب ياه از نامه يکي ياز مسائل لغو يبعض .۱۱۷

  .م ۱۹۸۷ه ينو، ژوئ يغالب، دهل
  .م ۱۹۸۷ه ينو، ژوئ يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«آهنگ دوم پنج آهنگ،  .۱۱۸
نو،  يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«، يرونيه البياز کتاب آثارالباق يل بخشيتحل .۱۱۹

  .م ۱۹۸۸ه يژانو
ه ينو، ژوئ يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«، قادر يدکن ياز مراث يکيکشف  .۱۲۰

  .م ۱۹۸۸
  .نو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«ر، يدستنبو و دسات .۱۲۱
 مؤسسة، »نامه غالب«، ينه زبان فارسيدر زم يرانيقات پروفسور محمود شيتحق .۱۲۲

  .م ۱۹۹۰ه ينو، ژوئ يغالب، دهل
  .م ۱۹۹۰ه ينو، ژوئ يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«، يرانيقات شيبر تحق ينظر .۱۲۳
غالب،  مؤسسة، »نامه غالب«د متن، يح و تنقيقات در تصحيج و تعليتخر اهميت .۱۲۴

  .م ۱۹۹۱نو، دسامبر  يدهل
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ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«ک نامه غالب، يدر مورد  يحاتيتوض .۱۲۵
  .م ۱۹۹۱

  .م ۱۹۹۱ه يژوئنو،  يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«ک شعر غالب، يرنگ در يلفظ ب .۱۲۶
غالب،  مؤسسة، »نامه غالب«درباره معمار تاج محل، استاد احمد،  يدياطّالعات جد .۱۲۷

  .م ۱۹۹۱ه ينو، ژوئ يدهل
  .م ۱۹۹۲ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«طهوراالسرار و مطهرگره،  .۱۲۸
 هينو، ژوئ يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«ک نامه غالب، يدر مورد  يحاتيتوض .۱۲۹

  .م ۱۹۹۱
  .نو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«ابومنصور،  يخيچند منظومه تار .۱۳۰
  .م ۱۹۹۳ه ينو، ژوئ يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«دستنبو و غالب،  .۱۳۱
  .م ۱۹۹۳ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«ه، يادار .۱۳۲
، »نامه غالب« زبان اردو، به غالب يها نامه به مربوط يو ادب ياز مسائل علم يبعض .۱۳۳

  .م ۱۹۹۴ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة
ه ينو، ژانو يغالب، دهل مؤسسة، »نامه غالب«، يرساله سوم از رسائل اعجاز خسرو .۱۳۴

  .م ۱۹۹۴
  .م ۱۹۸۸ه ي، ژانوي، دهل»برهان«پنج آهنگ،  .۱۳۵
  .م ۱۹۸۸ه ي، ژانوي، دهل»برهان«، يرونيالب .۱۳۶
  .م ۱۹۸۷ه يئ، ژوي، دهل»برهان«الخط اردو،  رسم يمسائل لغو .۱۳۷
  .م ۱۹۸۶ه ي، ژانوي، دهل»برهان«ح متون، يتصح .۱۳۸
  .م ۱۹۸۶ه ي، ژانوي، دهل»برهان«ا، يگو زفان .۱۳۹
  .م ۱۹۸۵ه ي، ژانوي، دهل»برهان«بتخانه،  .۱۴۰
  .م ۱۹۴۸ه ي، ژوئي، دهل»برهان«نگار،  فرهنگ: غالب .۱۴۱
  .م ۱۹۸۴ه ي، ژانوي، دهل»برهان«از، يا .۱۴۲
  .م ۱۹۸۳ه ي، ژوئي، دهل»برهان«، يرخانيش .۱۴۳
  .م ۱۹۸۳ه ي، ژوئي، دهل»برهان«، ياس جعلقو .۱۴۴
  .م ۱۹۵۶، اکتبر »زبان يهمار«همزه،  يامال .۱۴۵
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  .م ۱۹۵۸، دسامبر »زبان يهمار«، يدر مورد مشتاق بهمن يدياطّالعات جد .۱۴۶
  .م ۱۹۵۹ه ي، ژوئ»زبان يهمار«در مورد نوسرهر،  يدياطّالعات جد .۱۴۷
  .م ۱۹۵۹، اوت »زبان يهمار«بود،  يا مشتاق شاعر دوره بهمنيآ .۱۴۸
  .م ۱۹۵۷ه يگره، ژوئي، عل»ادب ينوا«ج اردو، يدر ترو يرانيا يخدمات علما .۱۴۹
  .م ۱۹۵۷ه يگره، ژوئي، عل»ادب ينوا«ر، يدسات يعلم ةمطالع .۱۵۰
  .م ۱۹۵۸گره، مه ي، عل»ادب ينوا«، يا جعلياست  ياصل يافسانه بهک مت .۱۵۱
  .م ۱۹۵۸، دسامبر »آجکل«، يو يو کالم اردو يظهور بن ظهور .۱۵۲
  .م ۱۹۵۶، لکهنو، »الطب ليتکم«، يرانيطب ا هي بنگاه اجمال .۱۵۳
  .م ۱۹۵۸، پتنه، اکتبر »معاصر«، يکاشان يقاسم سرور محمد .۱۵۴
  .م ۱۹۵۹ه ي، پتنه، ژوئ»معاصر«، يم اردو لطفين دوره شاعر قدييتع .۱۵۵
  .م ۱۹۵۹، پتنه، اکتبر »معاصر«، يرانيش يندار خانيد .۱۵۶
  .م  ۱۹۵۸، نوامبر لکهنو، »آهنگ«، يفارس يها نامه يساق .۱۵۷
  .م  ۱۹۵۸، نوامبر لکهنو، »ا ادبين«، يشاه تراب چشت .۱۵۸
  .م ۱۹۵۸گره، اکتبر ي، عل»يتيسوسا يفارس«در هند،  ينده فارسيآ .۱۵۹
  .م ۱۹۵۳درآباد، ي، ح»نتل کنفرانسياور«االشعار،  حيتنق يمثنو .۱۶۰
  .م ۱۹۵۳درآباد، ي، ح»نتل کنفرانسياور«االنهار،  منبع يمثنو .۱۶۱
  .م ۱۹۵۳درآباد، ي، ح»انسنتل کنفرياور«، يشاه عادل يخطّاط .۱۶۲
  .م ۱۹۵۵، دسامبر »نتل کنفرانسياور«االشعار، ةصخال يخطّ يها نسخه .۱۶۳
  .م ۱۹۵۷، دسامبر ي، دهل»نتل کنفرانسياور«وان، يک اعظم کيتحر .۱۶۴
  .)اوريسه(، بهبهنيشور »نتل کنفرانسياور«ز، يشمس تبر يالقلوب، مثنو مرغوب .۱۶۵
  .م  ۱۹۵۶، نوامبر »نيگزينتل کالج مياور«خانه، يم ةتذکر يرانينسخه ا .۱۶۶
  .م  ۱۹۵۷، اوت »نيگزينتل کالج مياور«، )يمتن فارس(خانه يم ةتکمل .۱۶۷
  .م ۱۹۵۸، نوامبر »نيگزينتل کالج مياور«، ياسترآباد يفروه .۱۶۸
  .م  ۱۹۵۹، نوامبر »نيگزينتل کالج مياور«ام، يچند نثر پاره مهم خ .۱۶۹
  .، پتنا»نيگزينتل کالج مياور«ا، ين زکرينوه بهاءالد به خان نامه غازان .۱۷۰
  .»نيگزيگره ميعل«، يخيق تارياز مسائل تحق يبعض .۱۷۱
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  .م ۱۹۵۸گره، اوت ي، عل»خ اردو ادبيتار«ن، يالد وان شاه کماليک مخطوطه دي .۱۷۲
  .م  ۱۹۶۰، »خ اردو ادبيتار«جاپور، ياردو ادب در ب يارتقا .۱۷۳
  .م ۱۹۵۹ه ي، فور»جرنل يهستر«شتر در مورد خانواده معمار تاج محل، ياطّالعات ب .۱۷۴
  .»جرنل يهستر«، ين شاهيسالط ينواز شاه، ادب قطب يقل محمدنذر  .۱۷۵
  .»جرنل يهستر«الخط اردو،  نه رسميک گزارش در زمي .۱۷۶
  .م ۱۹۵۹ق در اردو، نقوش الهور، پاکستان، يتحق .۱۷۷
  .م ۱۹۶۳، الهور، پاکستان، مارس، يق متنيمشکالت تحق .۱۷۸
  .م  ۱۹۶۶ل، يتغلق، الهور، پاکستان، آور محمدابن حسام، شاعر عهد  .۱۷۹
  .، کلکتهي، بخش فارس»جرنل يورستيوني«اب، يخ فاريتار .۱۸۰
  .م ۱۹۶۶روز تغلق، نذر رحمان، يف ةشاعران دور .۱۸۱
۱۸۲. نو،  يک دوست، نذر مختار، مجلس نذر مختار، دهلين احمد، يپروفسور مختارالد

  .م ۱۹۸۸
  .م ۱۹۸۸نو،  يستان، نذر مختار، مجلس نذر مختار، دهلير خلف بن پادشاه سيام .۱۸۳
، »رساله اردو«، ينه زبان و ادب فارسيدر زم يرانيت پروفسور محمود شقايتحق .۱۸۴

  .م ۱۹۸۰، ۴، شماره ۵۴  ج
، ۱۱، شماره ۵۶ نو، ج ي، دهل»يمناد«د، يدالفوايفوا يو ادب يخيمطالب تار يبررس .۱۸۵

  .م ۱۹۸۱
  .م ۱۹۶۷، اکتبر يالفضال، اردو، کراچ در ادات يعناصر هند .۱۸۶
  .۴۲، شماره »فهيصح«، و تغلق يرمعروف عهد خلجيچند شاعر غ .۱۸۷
  .م ۱۹۶۸، ير، دهلي، تحريفارس يها ر آن بر فرهنگيو تأث ينثر فارس .۱۸۸
۱۸۹. شمس ةنامور دور يار از امراين بختيعزّالد آباد،  ، اسالم»دانش«ن التتمش، يالد

  .م ۱۳۶۶، ۹پاکستان، بهار، شماره 
 خدابخش«، )يات سلمان و سعديکل( يشناس امال در نسخه يها يژگيو اهميت .۱۹۰

  .، پتنه»جرنل
  .، پتنه»خدابخش جرنل«، يات سلمان ساوجيغزل .۱۹۱
  .، پتنه»خدابخش جرنل«درآباد، يه حيوجه تسم .۱۹۲
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، ۴مپس، جام شورو، شماره يو کيق، دانشگاه سند، نيالمجالس، تحقةهنز ةنيسف .۱۹۳
  .م ۱۹۹۰

، ۴مپس، جام شورو، شماره يو کيق، دانشگاه سند، ني، تحقيهان يخانواده ج .۱۹۴
  .م ۱۹۹۰

مپس، جام شورو، يو کيق، دانشگاه سند، نينامه، تحق در چچ يقول فارساشعار من .۱۹۵
  .م ۱۹۹۱، ۵شماره 

و يق، دانشگاه سند، نيمکران، سند، تحق يو فرهنگ ياسيخ سيد تاريچند مأخذ جد .۱۹۶
  .م ۱۹۹۲، ۶مپس، جام شورو، شماره يک
مپس، جام يو کيق، دانشگاه سند، نيآن، تحق يو حواش ينسخه فرهنگ قواس کراچ .۱۹۷

  .م ۱۹۹۲، ۶ورو، شماره ش
  .م ۱۹۹۳، ۷مپس، جام شورو، شماره يو کيق، دانشگاه سند، نيالشّعرا، تحق لسان .۱۹۸
  .م  ۱۹۹۴، ۷ر احمد، شماره ينذ ةروزشاه تغلق، گوشيدر عهد ف ينگار فارس ک لغتي .۱۹۹
  .م ۱۹۹۴، ۷ر احمد، شماره ينذ ة، گوشيدر مورد چند قطعه فارس ييها ادداشتي .۲۰۰
  .م ۱۹۹۴، ۷ر احمد، شماره ينذ ةن در عهد اکبر، گوشو عروج آ يفرقه نقطو .۲۰۱
  .م  ۱۹۹۴، ۷ر احمد، شماره ينذ ةموالنا آزاد، گوش ةر مخطوطات کتابخانيبر ذخا ينظر .۲۰۲
  ).گرهياردو، عل( يشاه قطب يها نامه .۲۰۳
  ).گرهياردو، عل(شاه  عادل يها نامه .۲۰۴
 خطبات ةلپتنه، سلسخدابخش اورينتل پبلک الئبريري، اردو، (و هندوستان  يفارس .۲۰۵

  ).م ۱۹۷۶خدابخش، 
  .م  ۱۹۶۵ـ دسامبر  گره، ژوئني، عل»هيمجلّه علوم اسالم«، اردو، يتانين ترکوسيالد عيبد .۲۰۶
  ).اردو(ب مداراالفاضل يک نظر بر ترتي .۲۰۷
  ).اردو، الهور(د قلندر يحم .۲۰۸
  .»نيگزينتل کالج مياور«، اردو، يکاه يمعما .۲۰۹
  ).اردو، کلکته( يه کاهيرساله قاف .۲۱۰
  ).اردو، کلکته( يصادق اصفهان .۲۱۱
  ).گرهياردو، عل( يخطوط پادشاهان دکن .۲۱۲
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  ).اردو، کلکته(المعارف  عوارف ين ترجمه فارسياول .۲۱۳
گره، ژوئن ـ دسامبر ي، عل»هيمجلّه علوم اسالم«ب اخوان مطهرگره، اردو، ينص .۲۱۴

  ).م  ۱۹۶۸
  ).ياردو، دهل(المعارف  ، مترجم عوارفيل بن عبدالمؤمن اصفهانياسماع .۲۱۵
  ).م ۱۹۶۹ـ دسامبر  گره، ژوئني، عل»هيمجلّه علوم اسالم«دو، برهان قاطع، ار .۲۱۶
  ).درآبادياردو، ح(جاپور يب يخطّاط شاه: اهللا ليخل .۲۱۷
  ).ياردو، کراچ( يو يق فارسيو تحق يروانيش .۲۱۸
  ).گره اردو، اعظم( يو نقش و يشبل .۲۱۹
  ).نو ياردو، دهل(ک جنرال دربارِ محمود ي: ازيا .۲۲۰
  .ي، اردو، کراچ)يو غزنو يخ سامانيتار ک مأخذ مهمي( يشاپورين يد ثعالبيقصا .۲۲۱
  ).گره اردو، اعظم(مات، يتعل يک يتيسوسا ياسالم .۲۲۲
 ).الهور( يسه نثر قم .۲۲۳
  يسيانگل يها مقاله
  .م ۱۹۴۷آباد، اکتبر  شن اهللايجوکيا .يپ.وي، يشاه خ عادليتار .۲۲۴
  .۱ نتل کنفرانس، جيا اوري، آل انديميگلزار ابراه .۲۲۵
  .م  ۱۹۵۴ه يژوئ ،۲۸نورس، اسالمک کلچر، ج  کتابِ .۲۲۶
در عهد سکندر  يهند يقينه موسيک کتاب منفرد در زمي، يلهجات سکندرشاه .۲۲۷

  .م  ۱۹۵۴، ۲۸، اسالمک کلچر، ج )۱۵۱۷- ۱۴۸۹(، يلود
، اسالمک يو يها يشاه دوم و نقّاش در دربارِ عادل ين، هنرمند شاهيفرخ حس .۲۲۸

  .م ۱۹۵۶ه ي، ژانو۳۰درآباد، ج يکلچر، ح
۲۲۹. م ۱۹۵۶- ۵۷ه ي، اسالمک کلچر، اکتبر ـ ژانويتان وو باغس ياضين ريعمادالد.  
  .م  ۱۹۵۷، ژوئن يهند، دهل يروابط فرهنگ يک، شورايتحر ينقطو .۲۳۰
درآباد، يس اواخر قرن دهم، اسالمک کلچر، حينو ن تذکرهيتر ، مهمياوحد يتق .۲۳۱

  .م ۱۹۵۸، ۳۲  ج
  .م  ۱۹۶۷، ۲۰کا، ج يرانيدستوراالفاضل و مؤلّف آن، اندو ا .۲۳۲
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آنها،  يها يشاه دوم و نقّاش م عادلين، هنرمندان دربارِ ابراهيحسگ و فرخ يفرخ ب .۲۳۳
  .م ۱۹۶۱ل يدرآباد، آورياسالمک کلچر، ح

  .م ۱۹۶۱نگر، ينتل، سري، کنفرانس اورييسنا ياصل يها قطعه .۲۳۴
  .م ۱۹۶۲، سپتامبر ۱۴کا، ج يرانيمهم لباب، اندو ا يک نسخه خطّي .۲۳۵
  .م ۱۹۶۳کا، ژوئن، يراني، اندو ا۱۶، ج ييم سنايمنثور و منظوم حک يچند متن اصل .۲۳۶
، ينتلست، دهلياور يالملل نير التتمش، کنفرانس بي، نخست وزيديالملک جن نظام .۲۳۷

  .م ۱۹۶۴ه يژانو
  .م  ۱۹۶۴ل يدر مورد مکران، اسالمک کلچر، آور يخيچند اشاره تار .۲۳۸
  .م ۱۹۸۵، ۱۸، ج اکيرانيحافظ، اندو ا يها ن منابع غزليتر يميقد .۲۳۹
  .م ۱۹۶۵زدهم، يران در سده سيو ااز شاعران هند  يبعض .۲۴۰
  .ر ذاکرذنامه ن ژهيجاپور، ويدربار ب يل اهللا، خطاط شاهيخل .۲۴۱
نتل کنفرانس، يا اوريس آل انديدر هند، خطبات رئ يو فارس يمطالعات عرب .۲۴۲

  .م ۱۹۶۶گره، اکتبر ي، عليو فارس ي، بخش عرب۲۳اجالس 
  .جاپور با شاه عباس، اسالمک کلچريروابط ب .۲۴۳
  .درآباديجاپور، اسالمک کلچر، حيرِ بدربا يخطّاط .۲۴۴
  .هيشاه با صفو م عادليک ابراهيپلماتيروابط د .۲۴۵
  .يفارس يميدر لغات قد يعناصر هند .۲۴۶
  .نتل کالجيعناصر اردو در ادات، مجلّه اور .۲۴۷
  .م ۱۹۶۸غالب،  يالملل نير بر غالب، کنفرانس بير دساتيتأث .۲۴۸
  .دستوراالفاضل .۲۴۹
  .م ۱۹۶۹، ۴۳عباس، اسالمک کلچر، ج  شاه در دربارِ شاه ک عادليپلماتيئت ديه .۲۵۰
  .م ۱۹۶۹، ۱ا، ج يول انديدي، ميرانيشاه عباس ا به ان دکنيفرمانروا يها نامه .۲۵۱
  .م ۱۹۷۷، ۴۴شاه، اسالمک کلچر، ج  س، خطّاط دربارِ عادلياهللا خوشنو ليشاه خل .۲۵۲
  .يهقيخ بيتار يبررس .۲۵۳
  .برهان قاطع و هزوارش .۲۵۴
  .جونپور يک شاعر دربارِ شاهان شرقي .۲۵۵



  ٤٦  قند پارسي

  

  .م ۱۹۷۲، ۲۵کا، ج يراني، اندو ا»المعارف عوارف« يترجمه فارس نيتر يميدق .۲۵۶
  .ياهللا و کتاب اسوله و اجوبه و ن فضليدالديرش .۲۵۷
المعارف،  عوارف يو ترجمه فارس يرازيبن بزگوش ش ين عبدالرحمن بن عليرالديظه .۲۵۸

  .م  ۱۹۷۴، ۲۷اسالمک کلچر، ج 
  .اءياالبن کتاب .۲۵۹
۲۶۰. استاد احمد، معمار تاج محلّ و تذکره باغستان،  ة، نوياضين رين حسيعمادالد

  .م ۱۹۵۷، ۳۱و ج  م  ۱۹۵۶، ۳۰اسالمک کلچر، ج 
، ۲۴کا، ج يرانيجهان، اندو ا در عهد شاه يک کارمند بنگالي، يصادق اصفهانمحمد .۲۶۱

  .م ۱۹۷۱
  .ر خسرويام يدر اعجاز خسرو يک فارسيشاعران کالس .۲۶۲
  .م  ۱۹۷۵ر خسرو، ينامه ام ژهيالکمال، وةباچه غريعنوان ناقد، مطالعه د رخسرو بهيام .۲۶۳
  .کولرزمير خسرو و سيام .۲۶۴
  .عنوان شاعر و دانشمند به ر خسرويام .۲۶۵
  .يو وطن و يفاراب .۲۶۶
  .م ۱۹۷۷و آثار، اسالمک کلچر،  يقرن هفتم، احوال و يشاعر فارس يکيد لويعم .۲۶۷
  .م ۱۹۷۲، ۲۴کا، ج يراني، افغانستان، اندو ايو آثار و يستانين ترک سيالد عيبد .۲۶۸
  .يکيد لويسوء تفاهم درباره عم .۲۶۹
  .يدکن ينگار دو روحان نامهي، زندگياضيز ويعبدالعز .۲۷۰
  .يشاه عادل يمرقع گلشن و دو نقّاش يآلبوم هنر .۲۷۱
  .م ۱۹۸۱، ۳۴کا، ج يراني، اندو ايات فارسيج زبان و ادبينا در ترويسهم ابن س .۲۷۲
  .م  ۱۹۸۲ژوئن  ، مارس ـ۳۵کا، ج يرانيدر هند، فهم و مسائل، اندو ا يقات فارسيتحق .۲۷۳
، ۳۶کا، ج يرانيادداشت در متن، اندو ايدر گلستان و چند  يخياز منابع تار يبعض .۲۷۴

  .م ۱۹۸۲دسامبر  ـمارس 
  .م ۱۹۸۷، ۴۰کا، ج يراني، اندو ايو دکتر خانلر ينيقزو محمدوان حافظ، يد اهميت .۲۷۵
  .م  ۱۹۵۵نتل کنفرانس، اسالمک کلچر، يا اورياالشعار، آل اندةصخال ياجمال يمعرف .۲۷۶
  .م ۱۹۵۷نتل کنفرانس، يا اوريده، آل اندي، مؤلّف ناظم گزيزيناظم تبر .۲۷۷



  پروفسور نذير احمد و کارنامة ادبي وي  ٤٧

  

 ۱۵و  ۱۴ا در قرون ين و جنوب شرق آسيدر چ ياثرات زبان فارس يابي شهير .۲۷۸
  .م ۱۹۸۱ل يآور ـه ي، ژانو۱۸، مطالعات در اسالم، اسالمک کلچر، ج يالديم
وئن، سپتامبر، دسامبر کا، مارس، ژيرانيو فرهنگ آن در هند، اندو ا ينفوذ فارس .۲۷۹

  .م ۱۹۸۴
ل قرن چهاردهم، يک مؤرخ و دانشمند مسلمان در اواياهللا،  ن فضليدالديرش .۲۸۰

  .م  ۱۹۸۶-۸۷، ۱۰- ۱۱خ طب و علوم، ج يمطالعات تار
، ي، دهلياض، انجمن فارسي، بيقات فارسي، مجلّه تحقياحمد بن عبداهللا خجستان .۲۸۱

 .١م ۱۹۸۶، ۱-۲ج 
 .، دهليفارس يفال ةخانواد .۲۸۲
 .س، کلکتهبازديد همايون از ايران، ليتريري ريمين .۲۸۳
  .اهميت نسخة خطّي هنري و تاريخي تيموريان در هند .۲۸۴
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  .م ۱۹۹۰، يمسجد، دهل
  .، تهران۱ش، شماره  ۱۳۸۲ ماهري، ت»يانداز اثبات فرهنگ هنر چشم« ةمجلّ .۵
  

                                                      
.۱۳۳تا  ۱۲۹ص ، ر احمدينذ ةکارنام  .١
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