
  

  

  

 فصلنامة فرهنگ و زبان و ادب فارسي
  شه  ١٣٨٩ پائيزـ زمستان، ٤٩-٥٠شمارة 

  تاگور و بنگالة نام هويژ
    تاگور سالگي زادروز رابيندرنات۱۵۰  بزرگداشتنامه ويژه

  
  
  
  
  
  
  
  

  .ها ضرورتاً بيانگر رأي و نظر رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نيست 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

  مركز تحقيقات فارسي
  زني فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانراي

  نو دهلي
  

ي  كوششي است   پارسي قند ه و انتشار 
ــه ــصد ارا بـ ــةقـ ــتادان و ئـ  آراي اسـ

ــد   ــشگران هن ــران پژوه 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

  



  

  

  

  

 فصلنامة فرهنگ و زبان و ادب فارسي
   شه ۱۳۸۹ ستانزمپائيز ـ  ،٤٩-٥٠شمارة 

  تاگور و بنگال ةنام هويژ
  نات تاگورا  رابيندر سالگي زادروِز۱۵۰  بزرگداشتنامه ويژه

……………………………………………  
  امتياز صاحب

  نو  ـ دهليالمي ايرانرايزني فرهنگي جمهوري اس
  كريم نجفي برزگر: مدير مسئول

  علي رضا قزوه: ويراستار و سردبير
  مشاوران علمي اين شماره

  ، چندر شيکهر،پيري مهدي خواجه, شريف حسين قاسمي, سيد امير حسن عابدي
   و بهروز ايمانيسيد حسن عباس
ò  
  كاوة اخوين:  خوشنويسي عنوان

  مجيد احمدي و عايشه فوزيه:  طراحي جلد
   خان و علي رضان قريشيعبدالرحٰم:  آرايي حروفچيني و صفحه

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

  ١١٠٠٠١نو  ، تيلك مارگ، دهلي١٨شمارة :  نشاني
  خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران
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   مطالبفهرست  ٥

  

   مطالبفهرست
  ۹  رضا قزوه علي  )سخِن سردبير(مردي از جنِس غزل 

  ۱۵  عيلياسهيل اسم: ترجمه  گفتگوهاي تاگور
  ۲۸  فتح اهللا مجتبايي: ترجمه  چيترا

  ۳۵  شريف حسين قاسمي  نامة اجمالِي تاگور زندگي
  ۴۴  کريم نجفي برزگر  هاِي توحيدي در هند رابيندرا نات تاگور و رشِد انديشه

  ۵۳  عبدالغفور روان فرهادي  تاگور
  ۶۸  سروش حبيبي: ترجمه  کتاِب گيتانْجلِي تاگور مقدمة آندره ژيد به

  ۸۳  ي مدرسي چهاردهيمرتٰض  گفتگوي شريعت سنگلجي و تاگور
  ۸۹  عبدالخالق رشيد  ارسي و بنگالهپقنِد 

  ۱۰۳  رضا مصطفوي سبزواري  تاگور در ايران
  ۱۱۶  اسسيد حسن عب  نگاري تاگور و روزنامه
  ۱۲۱  دخت مشهور پروين  مولوي و تاگور

  ۱۴۷  اعظم هدايتي: مهرداد شکوهي، ترجمه  هاي بنگال کتيبه
  ۱۵۵  جليل تجليل  فردوسي و تاگور دو حکيِم جهاني

  رادها کريشنان،  رابيندرا نات تاگور
  امير فريدون گرگاني: ترجمه

۱۵۹  

  ۱۷۰  منش کيعباس   تاگور و تصوِف اسالمِي ايراني
  ۱۸۷  عطا کريم برق  نفوِذ فارسي در موسيقِي بنگالي

  ۱۹۶  محمد گلبن  تاگور و ايران
  ۲۰۳  ابراهيم پورداوود  رابيندرا نات تاگور

 



  ٦  قند پارسي

  

  ۲۱۷  حافظ محمد طاهر علي   ادبياِت فارسي در بنگالهسهِم هندوان در گسترِش
  ۲۲۶  غالم عباس ذوالفقاري: ترجمه  شش نامه از تاگور

  مولوي عبدالغفور نساخ،  ر احجاِر بنگالميراِث فارسي ب
  محمد وحيد دستگردي: ترجمه

۲۳۵  

  صادق رضازاده شفق،   نات تاگور و ذهِن ايرانيارابيندر
  »کيفي«سيد نقي عباس : ترجمه

۲۴۶  

  ۲۵۲  »عامر«محمد امين   ميراِث فرهنگِي مشترِک هند و ايران: تاگور
  ۲۶۰  اصغر آشناگهر  ي حقيقت و عشق در اشعاِر راب،تاگور ـ خدا

  ۲۸۲  محمد صادق ضيايي  ايران  شاعر و فيلسوِف هندي به،مسافرِت تاريخِي تاگور
  نات تاگورامقايسة اشعاِر سهراب سپهري با اشعارِ رابيندر

  گرا براساس رويکرِد نقِد ادبِي طبيعت
  ۲۸۴  عفّت نقابي

  هيرن مي بنَرجي،  سفيِر روحانِي هند
  دق جونپوريخان محمد صا: ترجمه

۲۹۶  

  ۳۰۳  فاطمه رادان  جامعه در نگاِه تاگور
  ۳۰۸  پاشائي. ع: ترجمه   از تاگورهاييشعر
  ۳۱۰  زاده صفدر تقي: ترجمه  هاي کوتاه و اشياء کوچک ترانه

  ۳۲۳  »کيفي«سيد نقي عباس   تاگور و سروِد ملِّي هند
  ،سونيتي کُمار چتَرجي  مرِد کامل تاگور و ايران

  يد اخترجاو: ترجمه
۳۲۶  

   منير الهوري مثنوِي مظهِر گُلابوالبرکات
  )در صفِت بنگاله(

  ۳۳۲  کليم اصغر

  راجيسوار ميترا،   نات تاگور و موسيقِي ايراناندريراب
  آميز فرحت: ترجمه و تلخيص

۳۴۵  

  ۳۴۹  سيد انور حسن زاهدي  مرواريِد ناياِب بنگاله: تاگور
  ۳۵۶  شفقت شکيب  شعِر تاگور دربارة ايران

  ۳۵۸  نياز احمد خان  سرودهاي عرفاني باولهاي بنگاله



   مطالبفهرست  ٧

  

  ۳۶۸  سيد غالم نبي احمد  تاريخ و تحوِل چاپخانة فارسي در بنگال
مسائِل مطالعاِت فارسي در کلکته و اقداماِت الزم 

  براي حلِّ آن
  ۳۷۶  محمد منصور عالم

هاي   بهتر انديشهدرِک نياِز دنياي پرآشوِب امروز به
  واالي رابيندرا نات تاگور

  ۳۸۱  بهرام طوسي

  ۳۹۵  ذاکره شريف قاسمي  تاگور و سيستِم تحصيالِت نوين
  ۴۰۰  غالم سرور  موالنا روم و تاگور

  ۴۰۷  صوفيه شيرين  تاگور و فلسفة تعليم
  ۴۱۰  محمد اسالم  تاگور و فن نقّاشي

  ۴۱۴  همايون کبير   تاگور،شاعِر بزرگ
  ۴۲۱  محمد کليم سهسرامي   فارسي سدة هفتم در بنگالآثاِر

قاضي محمد صادق اختر، سخنوِر برجسته از 
  سرزميِن بنگاله

  ۴۲۴  الدين کاکوروي عمر کمال

  ۴۴۰  عليم اشرف خان   استيوارت و تاريِخ بنگالهزچارل
  سيد احسان علي شاه  تاگور و دانشگاه ويشْو بهارتي

  نپوريخان محمد صادق جو: ترجمه
۴۵۰  

  ۴۵۵  شهناز پروين  احوال و آثاِر رابيندرا نات تاگورر ي بمرور
  ۴۵۸  زاده زهرا شعربافچي  سروِد ملِّي هندوستان: ميراِث تاگور

  ۴۶۸  محمد عرفان  از حافظ تا تاگور
  ۴۹۱  سعيده امان  مقاِم زن در آثاِر تاگور

  ۴۹۴  ينورالهٰد   گيتانْجليفلسفة بنيادِي
  ۵۰۰  شهناز آرا بيگم  ِر رابيندرا نات تاگورشرح حال و آثا

  ۵۱۰  يمحمد نورالهٰد  نفوِذ فارسي در زبان و ادبياِت بنگالي
  ۵۲۱  کلثوم ابوالبشر  پيونِد زباِن فارسي و بنگالي

  ۵۳۹  زينت کيفي   نات تاگور و آثاِر ويازندگانِي رابيندر نگاهي به
  ۵۵۱  پوريخان محمد صادق جون  آثاِر ادبِي تاگورسيری در 



  ٨  قند پارسي

  

  ۵۶۲  محمد کامگار پارسي  شاعِر آسماني و عارِف ربانِي هند در ايران
  ۵۷۴  ليال هاشميان، رضوان صفايي صابر  رابيندرا نات تاگور، شاعِر ستايشگِر خداوند

  يوسف،. ام.ک  مقدمة باتلر ييتس بر گيتانْجلي
  اويس احمد: ترجمه و تلخيص

۵۸۵  

  ۵۸۹  عبدالمحمد آيتي: ترجمه  ات تاگورداستاني از رابيندرا ن: جمجمه
  يتي بنَرجي،وعود  اي تاگور قضاوِت افسانه: بيدارِي زنان

  الحق صديقي شميم: ترجمه
۵۹۵  

  ۵۹۹  راِجنْدر کُمار  هاِي کوتاِه تاگور داستان
  ۶۱۰  الشعراي بهار محمد تقي ملک  !اي تاگور

  ۶۱۲  رشيد ياسمي  بدين قصيده فرستم ترا درود و سالم
  ۶۱۴  محمد بهرامي اصل  گذشتي» تاگور«همچون غزلي بر لِب 

  ۶۱۵  سعيده حسينجاني مياندهي  فارسي در بازاِر کتاِب ايران کتابنامة تاگور به
فهرست بخشي از مقاالت درج شده در نشريات و 

  مجلّاِت ايران دربارة تاگور
  ۶۲۶  محمد رضا قزوه

  


