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 شورای ملی روابط فرهنگی هند

 

میالدی توسط موالنا  0991آوریل سال  9در روز (ICCR)  هند فرهنگی روابط ملی شورای

عبدالکالم آزاد )اولین وزیر علوم هند پس از استقالل(، تأسیس شد. بدنبال تغییراتی در ادغام 

دمکراسی هند، برابری در مقابل قانون، رشد سریع اقتصاد هند، توان بخشی زنان هندی، ایجاد 

قالل رتمندانة علوم باستانی، که پس از استموسسات تحصیلی با تجهیزات عالی و بازسازی قد

این ،در طول سالها فعالیت .هند صورت گرفته است، لزوم چنین مرکزی بسیار ضروری بود

سالة هند  9111شورا دست آوردهای  چشمگیری بدنبال داشته و بازسازی و احیای فرهنگ 

رفت قیتها و پیشنمایش قدرت، توسعه و عرضه هنر هندی، شکل گیری خال .مشاهده شده است 
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زبانهای هندی، توانمندی سینمای هند، بصورتی برجسته مطرح شده است و این شورا با سایر 

 توسعه های هند هم گام بوده است.

پنجاه و پنج سال اخیر از شورانگیزترین دوران تاریخ طوالنی هند، در زمینه هنر، ادب، موسیقی 

 آید.و هنرهای نمایشی بشمار می

ه نقاشی، حکاکی، صنایع دستی، همچنین فیلم و تأتر شاهد خالقیت و پیشرفت هند در زمین

ای بوده است. این شورا در حالیکه به هنر باستانی و اصیل هند بسیار اهمیت می دهد قابل توجه

 به پیشرفت و بدعت هنری هم تأکید می کند.

ی به این رای دستیابایجاد ارتباط بین فرهنگها و گفت و شنود خالق ملتهاست. ب ICCRهدف 

هدف شورا سعی در به عرصه گذاشتن گستردگی و غنای فرهنگ اصیل هندی هم در سطح 

 هند و هم در سطح بین الملل، دارد.

  موسس شورا

-0۱۱/ق0۰۳9-0۰19) آزاد احمد الدین محی ابوالکالم

 ار،نگروزنامه خطیب، پیشه، سیاست محقق، دانشمند، ،(م0999

 اردو، زبانِ سبکِ صاحبْ سبکِ صاحبْ ادیبِ ، قرآن مفسر
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 پرورش و آموزش وزیر نخستین ملی، خواهانهاستقالل مبارزات در نهرو و گاندی رزمهم

 فعال یعنصر صورت به دوباره اسالم اندخواسته که کسانی از و ، استقالل از پس هندوستان

 .ددار هازبان این به اشعاری بودو مسلط هندی و عربی اردو، فارسی، هایزبان به وی .درآید

  رئیس شورا

به عنوان رئیس  7102اکتبر سال  7۳دکتر  لوکش چاندرا از 

وی شورای ملی روابط فرهنگی هند منصوب شده است.

 ریاست پیش از این سوابقی مانند معاون شورا و همچنین

وی شورای تحقیقات تاریخی هند در کارنامه خود دارد.

دکتری خود  چاندرا مدرککسب نموده است. 7119هند را در سال  بوشان پادما جایزهجایزه 

 را از دانشگاه اوترخت کسب نموده است.

 اهداف شورا

با اهداف زیربنایی، یک نهاد خود مختار است که  (ICCR)شورای ملی روابط فرهنگی هند 

بازسازی و قدرت بخشیدن به روابط فرهنگی و درک متقابل هند و کشورهای دیگر دنیا، 

 تأسیس شد. اهم فعالیتهای این شورا:
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 تقبل امور مربوط به بورسیه تحصیلی دانشجویان هندی خارج از کشور از طرف دولت هند .0

 ل نمایشگاههاتباد .7

 اجرا و شرکت در سمینارها و سمپوزیمها .۰

 های هنریتبادل هیات .2

 ایجاد پایگاه های تحصیلی هند در کشورهای دیگر و بروز نگهداشتن آن .9

 نمایشگاه کتاب و آالت موسیقی .6

برگزاری مراسم ساالنه سخنرانی علمی، مسابقه مقاله نویسی و برنامه های دیگر به  .۳

 موالنا آزاد، از طرف وزارت امور خارجه هندمناسبت روز یادبود 

 مشارکت و کمک برای اعطای جایزه فهم جهانی جواهر لعل نهرو .۱

 انتشارات .9

های در کشورهای دیگر دنیا و توجه ویژه به برنامه« مراکز فرهنگی هندی»برقراری  .01

 دو جانبه مراکز فرهنگی هندی در کشورهای دیگر

مین نیازهای فرهنگی جمعیت محلی از قبیل برگزاری از فعالیتهای این مراکز فرهنگی، تأ

ه های هنری، مسابقات مقالهای متعددی برای گفتگو، سخنرانیهای علمی، نمایشگاهبرنامه

موضوعات  های ساالنه، سمینار درنویسی، هنرهای نمایشی، موسیقی، تئاتر، فیلم، انتشار خبرنامه

گی کالسهایی منظم برای تدریس موسیقی و مربوط به هند است. تعدادی از این مراکز فرهن
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هنرهای نمایشی، یوگا و زبان هندی را برگزار می کنند. عالوه بر این، مراکز دارای کتابخانه 

عکس و امکانات  ICCRو امکانات سمعی و بصری هستند. برای انجام برنامه های مذکور، 

ریت و ، انگلیسی، سانسکسمعی و بصری و اقالم فرهنگی که شامل کتابهایی به زبان هندی

 اردو، است را بطور متناوب به مراکز می فرستد.

عالوه بر موضوعات ذکر شده که ویژة خود مراکز است، این مراکز نقش مهمی در هماهنگی 

فعالیتهای مختلف فرهنگی دارند. گذشته از اینها برای القاء فرهنگ موروثی غنی و چند جانبه 

ان محلی، مخصوصاً با دانش آموزان، معلمین، دانش پژوهان، هند، مراکز فرهنگی با شهروند

 متفکرین و شخصیتهای فرهنگی تماس برقرار می سازند.

 دفاتر منطقه ای

 مناطق مختلف می تواند مشارکت باشورا . است ICCR برنامه های تحقق برای ای منطقه دفاتر

 را فراهم نماید. جهان نقاط سایر با هند فرهنگی تعاملزمینه 

 ورحض  به توجه با مختلف هند مناطق و ایاالت در شورا های فعالیت هماهنگی دفاتر این

 های هیات خارجی، های گروه توسط فرهنگی های برنامه اجرای ، المللی بین دانشجویان

سمینارها در مناطق مختلف را  و ها نمایشگاه ها، کننده بازدید ،اعزام شده از منطقه فرهنگی
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اد بنگلور،احمد آبنقطه عمده کشور هند مانند کلکته،گوا، 71دفاتر منطقه ای در برعهده دارند.

 و...تاسیس شده است.

 کشور از خارج در ICCR مراکز

 ابطرو ی ملی روابط فرهنگی هند،تاسیس،ترویج و تقویت شورا تاسیس از اصلی هدف

 هندمرکز فرهنگی  ۰9با این هدف . است دیگر کشورهای و هند میان متقابل درک و فرهنگی

ه ب مامور و شورا اداری کنترل تحت فرهنگی مراکز. تاسیس شده استکشور از خارج در

 هستند. از خارج دراجرایی نمودن برنامه های شورا 

ICCR و یدسترس توسعه منظور به فرهنگی هند جدید مراکز پانزده ایجاد برای طرح یک 

 در دست دارد. التین امریکا و آفریقاخصوصا در  از خارج در هند "نرم قدرت" ترویج

، انافغانستبرخی از کشورهایی که شورا در سطح جهان دارای دفتر می باشد عبارتند از:  

 ونزیاند،مجارستان،گویان،آلمان،فیجی،مصر، چک جمهوری،چین،برزیل،بوتان،بنگالدش

 جمهوری،جنوبی کره،نپال،زیک،،مکموریس،مالزی، قزاقستان،ژاپن،یرانا ،در بالی و جاکارتا

 ، یکستانتاج، سورینام، النکا سری،ژوهانسبورگ و دورباندر   جنوبی آفریقای،روسیه،مالدیو

 ازبکستان،میانمار،انگلستان،توباگو و ،ترینیدادتایلند،هلند، تانزانیا
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 مراسم یادبود موالنا آزاد

میالدی، برای افزایش فهم جهانی ملل منتخب  09۱9مراسمی که به یادبود موالنا آزاد در سال 

شود. برنامه های مختلفی مانند همایش و سخنرانیهای علمی ساالنه در این مراسم برگزار می

اولین سخنرانی علمی توسط خانم نهرو نخست وزیر وقت هند بود که در این مراسم ارایه 

 گردید. 

 بقه بین المللی مقاله نویسی موالنا عبدالکالم آزادمسا

میالدی مصادف با یکصدمین سالگرد تولد موالنا آزاد مسابقه  09۱9برای اولین بار در سال 

المللی مقاله نویسی به زبانهای هندی، اردو و انگلیسی برای اتباع هندی و کشورهای بین

ین مسابقات ایجاد سکویی است برای المنافع آغاز شد. هدف اصلی از برگزاری امشترک

زبان عربی هم به این  7117ها و فلسفه موالناست. از سال شناخت بهتر و قدردانی از دیدگاه

مسابقه اضافه شده است. جوائز این مسابقات شامل وجه نقد و یک گواهی کتبی برای برندگان 

 رتبه اول، دوم و سوم است.

به نام ایشان و برای ارتقاء فهم جهانی که باعث دوستی  جایزه جواهر لعل نهرو که دولت هند

شود، به یادبود و احترام اولین نخست وزیر هند پس از استقالل از سال ملل ممالک مختلف می

 9/7به نفرات برگزیده یک لوح یادبود، ثبت نام و جایزه نقدی  ICCRمیالدی، توسط  0969
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را ریاست جمهوری هند در یک مراسم ویژه در  شود. این جایزهمیلیون روپیه هندی اهدا می

 کاخ ریاست جمهوری و در حضور معاون رئیس جمهور و نخست وزیر هند اهداء می کند.

 مجالت

نشریات مختلفی توسط شورا،به زبان های مختلف منتشر می گردد.که در ادامه به اسامی آنها 

 اشاره می شود

 به زبان انگلیسی-هند افق -0

7- gagananchal- هندی زبان به 

۰-  Thaqafat-ul-hind-عربی زبان به 

2-l’Inde avec Rencontre - فرانسویبه زبان 

5-India la de Papeles -به زبان اسپانیایی 

 به زبان انگلیسی- فصلنامه آفریقا -6

 

 

http://www.iccr.gov.in/sites/default/files/journal_pdfs/reincontre_vol_44_1_2015_chapters_0.pdf
http://www.iccr.gov.in/sites/default/files/journal_pdfs/papales_vol_45_1_2016_.pdf
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 کتاب

عنوان کتاب را به زبان  711العات موجود در سایت شورا،این مجموعه بیش از طبر اساس ا

 است.های انگلیسی،اردو و هندی منتشر نموده 

 کتب منتشر شده در خصوص ایران:

مژگان .و سیستم صدارت در دوران معاصر صفویان در ایران و مغوالن در هند سیگیلوگرافی -0

 711۱اسماعیلی.

: تمدن طالیی ای زنجیره -2- جلد یک. قسمت: هند تمدن در فرهنگ و فلسفه علم، تاریخ -7

   G.C. Pande, (ed.) .711۱میالد. از پیش c.600 تا یونان و سامی، ایرانی، هندی،

 خبرنامه

تا بحال ده شماره از خبرنامه شورا به زبان های  710۰از سال 

 انگلیسی و هندی به چاپ رسیده است.
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 و فرهنگی خارجیگروه های هنری 

ی از برنامه یکخارجی در هند  گروه های هنری و فرهنگی  حضوراز زمان آغاز به کار شورا،

 مردم هند با فرهنگ ملل مختلف جهان بوده است.های متداول این شورا،برای آشنا نمودن 

 جشنواره ها در هند

 همزمان طور به رویداد چندین آن در که برنامه ریزی شده ای بزرگ های هرساله جشنواره

 .شود می برگزار کشور هند مختلف های سالن در

 هند در تهران: فرهنگی مرکز

هند  فارتس ،(کوچه هفتم) از ای گوشه) خیابان عماد میر ،بهشتی تهران، خیابان دکتر آدرس:

 هند فرهنگی مرکز

 hoc.tehran@mea.gov.in:                                        ایمیل                   ۱۱۳9901۰ :تلفن

cons.tehran@mea.gov.in 

 

 

 

mailto:hoc.tehran@mea.gov.in
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 راههای ارتباطی با شورا:

 آدرس:

Indian Council for Cultural Relations (ICCR),Azad Bhawan , 

I.P.Estate ,New Delhi- 110002 

 04111061و  04112333-03120142  تلفن:

 سایت اینترنتی:

و به دو زبان انگلیسی و هندی فعال می   www.iccr.gov.inسایت اینترنتی شورا به آدرس

 باشد.نمایی از صفحه اول سایت در ادامه آمده است.

 

 


