
  زندگانِي رابيندر نات تاگور و آثاِر وي نگاهي به  ٥٣٩

  

   وينات تاگور و آثاِر  رابيندرزندگانِي نگاهي به
  ∗زينت کيفي

.  بودهند بنگالپرداز اهل   و چهرهدانيقيموس ،لسوفيف ،شاعرنات تاگور  رابيندرا
 . بود»نوبل« ةزيجا ة برندييايآسن ي نخستيو.  اوستي شاعريشتر برايش با يآور نام
ن و يري از سردمداران ديو. اند شوا دادهي پيمعنا  به)Gurdev(و يتاگور لقب گورد به

  .ديآ يشمار م مدافعان سرسخِت استقالل هندوستان به
 و يزبان هنددو   به است، که، هند بنگالالِتيان شاعر ينات تاگور بزرگتر ندرايراب

 هند يهم سرود ملّ. کرد يز ترجمه مي نيسيانگل  بهسرود و اشعار خود را ي شعر ميبنگال
  .فات تاگور استي بنگالدش از تصنيرود ملّو هم س

 .د آوردي پدي ادبي انقالبهقار شبهسرود و در زبان  ي نغز مي اشعارياو از کودک
 ترجمه ياري بسيها زبان  بهت فراوان دارد وي معروفيلجتانْيگ  بهسوم اشعار موةژيو به

.  کردافتي درادبيات را در  نوبلةزيجام  ۱۹۱۳ن اشعار در سال يا  باتاگور. است شده
ز و يانگ اليالت خنوشت، و گاه تأم يشنامه مياو عالوه بر سرودن شعر، داستان و نما

  .آورد ي مينقّاش بوم ي خود را رويعرفان
ران عالقه فراوان داشت و يا  بهاو. ت داشتين محبوبي مشرق زمتاگور در سراسِر

همراه   بهکه) م ۱۹۳۲بهار (ش  ه ۱۳۱۱بهشت يل در اردبار او: ران سفر کرديا  بهدوبار
ن کشور سفر کرد و جشن يا  بهرانيدعوت دولت ا به ١يرانينشاه ايهمسر خود و د

 ياريبس  بارازيتهران و ش دار ازيتاگور در د. ن زادروز او در تهران برگزار شديهفتادم
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  ٥٤٠  قند پارسي

  

ش تاگور ي در ستا١ بهاريالشعرا ملک.  دوست شديرانيان ايسندگان و سخنگوينو از
  .٢ران سفر کرديا  به بار دومي براش ه ۱۳۱۳او در سال . است  بلند سرودهيا دهيقص

که از ) يب زمانيترت هب( و آثار رابندرنات تاگور ي کوتاه بخش زندگانةن مقاليدر ا
م يام را تقد ص نمودهي ترجمه و تلخ٣هي رنجن بهتّاچاري دکتر شانتيکتاب دانشمند بنگال

  :کنم ي ميشما خوانندگان گرام
)  بنگاله۱۲۶۸  ساکهي ب۲۵(م  ۱۸۶۱ندرنات تاگور روِز هفتم ماه مه يراب: م ۷۴-۱۸۶۱

نام . شود يم بنگاله برگزار مينات تاگور طبق تقو ندريرابشن سالروز ج. متولد شد
 ي معن»نات ندريراب«.  بوديوينات و مادر شاردا د وندري ديشي مهاريپدر و

الِت ي تحصيو.  بود»آفتاب« يمعن ه ب»يرب« تاگور ِي خانگناِم.  را دارد»فتابآ فرزنِد«
م ۱۸۷۰(نارمل اسکول و ) م ۱۸۶۸( اسکول ينريمينتال سي خود را در اوريماتمقد (

نت يم وارد س ۱۸۷۴سپس در سال . گرفت فرا) م ۱۸۷۱ (يو در بنگال اکادم
 مارر و کُي شکسپة نگاشتث مکبةشنامي نمايدر همان سال و. ئرز اسکول شديويز

سرودن شعر   بهم ۱۸۶۹از سال .  ترجمه نموديزبان بنگال  بهداس را يشمبهو از کال
ا رفت و همان يمالي هير مناطق کوهيس  بهپدرش  بااهم همر ۱۸۷۳در سال . پرداخت
  . نوشت» راجيتهويشکسِت پر«نام  ه بيا شنامهيسال نما

نات  ندرين سال بود که رابيهم. خ دهم مارس مادر تاگور درگذشتيبتار: م  ۱۸۷۵
 مجلّةن شعر بعدها در يا.  را خواند٤»اليارمغاِن هندو م«نخست بار شعر خود 

  . چاپ شد»کايرتْپ بازار تِْرماَ«
 خود را در الِتيآنجا تحص. تامبر رهسپار انگلستان شدي س۲۰خ يبتار: م ۸۰-۱۸۷۶

 شعر خود ةهند برگشت و مجموع  بهم ۱۸۸۰در سال . دانشگاه لندن ادامه داد
ع سفر و اقامت انگلستان خود را در يخاطرات و وقا.  را انتشار نمود»يکاهن يکوب«

  .تها چاپ کردوسي در پ»يبهارت« مجلّة
                                                   

 . م١٩٥١ آوريل ٢٢ ـ ١٨٨٤ نوامبر ٦  .1

 .»نات تاگور رابيندر«ويکي پديا، در لغت   .2

 .م ۱۹۹۰ ،، کلکته)اردو(حيات و خدمات : نات تهاکر رابيندر  .3

 .خواندند را ميهاي خود   بزرگي که شاعران سرودهةبرنام  .4



  زندگانِي رابيندر نات تاگور و آثاِر وي نگاهي به  ٥٤١

  

معني » نات رابيندر«
. را دارد» آفتاب فرزنِد«

» ربي« تاگور نام خانگِي
 .بود» آفتاب«معني  به

 را »بهاي پرتيکيوالم« ةشنامينما). سماج سرود برهمو (»تيبرهمو سنگ«ق يتخل: م  ۱۸۸۱
  کلکتهيشکز پکالج در يقي موس بر فنيک سخنراني. ر درآوردي تحرةدر رشت

  .داد انجام
 يوي دينيبهوتار  بايخ نهم دسامبر عروسيبتار: م  ۱۸۸۳

ازدواج  که پس از ي چودهري مادهو راينيدختر ب
  . شديوي دينينامش ِمرنال

 ي ادب آثاِرک خلقزن برادرش درگذشت که محر: م  ۱۸۸۴
  . شد» برهموسماجيآد«ر يتاگور مد. تاگور بود

 ييها شنامهي شعر و نما»بالک« مجلّةدر . ي باغ و بمبئيهزار يي بهسفرها :م ۸۶-۱۸۸۵
  . کودکان نوشتيبرا
  .نگيليدارج بهسفر  :م  ۱۸۸۷
  .ينداري زمةفتن عهدريپذ: م  ۱۸۸۹
  .) نوامبر۳ اوت تا ۲۲(انگلستان   بهسفر دوم: م  ۱۹۹۰
 و »سادهنا« مجلّة در ييداستانها. تنيکي نيدر شانت) معبد(س برهمو مندر يسأت: م  ۱۸۹۱
  .نوشت» يت واديه«
 »سادهنا« مجلّةر يو مد) هي بنگيانجمن ادب (»شديه پريتّه ساِهيبنگ«س يمعاون رئ :م  ۱۸۹۴

  .شد
عالج   بهدر هنگام گسترش مرگامرگ در کلکته.  شد»يبهارت« مجلّةر يمد :م ۹۹-۱۸۹۸

س بر يه دولت انگليد عليتظاهرات شد.  پرداختي کمکي مردم و کارهاةو معالج
 ي در شانتينياقامت گز).  خواهان هندي از آزاديکي(مظالم بر بال گنگا دهر تلک 

  ). استي در بنگال غربيهرالده شياکنون ش( داه يتن و سپس در شالئيکين
سماج در   برهموة مدرسفعاليِت شروع به.  شد»درشن بنگ« مجلّةر يمد :م  ۱۹۰۱

  .تنيکين يشانت
  .ي جنوبيقاي در آفريسيه استعمارگران انگليتظاهرات عل  
  .) نوامبر۲۳ (يوي دينيدرگذشت همسر ِمرنال: م  ۱۹۰۲
  .)تامبرپ س۱۹ (شدرگذشت دختر :م  ۱۹۰۳



  ٥٤٢  قند پارسي

  

ط توس هم بنگال بي تقسشرکت در جنبش بر ضد). هي ژانو۱۹ (شذشت پدردرگ :م  ۱۹۰۵
 ي راه اندازي برا١» بندهنيراکه« يانگذاريبن).  در بنگاليسيمور انگلأم(الرد کرزن 

م يتقس  به راجعيي و سرودها»سمياليامپر« ةن سال مقاليدر هم. ان مردميم حاد دراتّ
  .بنگاله را چاپ نمود

درگذشت پسر . راينام ِم ه بشک دختريازدواج .  بنگالهيانس ادباست کنفرير :م  ۱۹۰۷
  .٢ اربندو گهوشيموقع گرفتار ه ب» سالم بر تو!اربندو«شعر . ي شمنوجوانش

ن عمل يدر آن روزگار ا. هويک دختر بي  بانات تاگور  رتهندرش پسريعروس: م  ۱۹۱۰
 استقبال مان مورِدن ريا. »گورا« ياسيمان سف ريلأت.  بوديار جرأتمندانه و انقالبيبس

س يسأت. يزبان بنگال  به تاگور،ي ادب، شاهکاِر»يلجتانْيگ«انتشار . فراوان قرارگرفت
  . کودکانيک خانه برايتن و يکي ني دختران در شانتي برايخوابگاه

سنگان و هنرمندان ي از شاعران و نوييا هعد  باييشناآانگلستان و  بهسفر سوم : م  ۱۹۱۲
  که”Songs Offerings“نام  ه بيسيانگل  به»يلجتانْيگ« ةترجم. اريدمعروف آن 

 در ماِه نوامبر از انتشارات William Buttler Yeats3 دانشمند معروف ةممقد با
کا رفت يآمر  بهپس از چهار ماه. ديرس چاپ ه ب(India Society)انجمِن هند 

  .ه نمودئرد ارااکاگو و هاروي شيها  در دانشگاهييها يخنرانس
 يا براي از آسيقبل از تاگور کس.  نوامبر۱۳خ ياگور بتارت  به نوبلةزيعالم جاا :م  ۱۹۱۳
  .ده نشده بوديرگزب ةرين جايا
 (Sir) »سر «خطاب. تنيکي نيشانت به ي و همسرش کستوربا گاندي گاندِنآمد: م  ۱۹۱۵
  ).هيژانو ۳(
  .ريسفر کشم  
 ي سخنرانو که از آن دييتعمارگراه اسي علييها ي و سخنرانژاپنسفر  :م  ۱۹۱۶

“The Nation” و “The Spirit of Japan”مشهورانديلي خ .  
  .کايسفر دوم آمر  

                                                   
 .ت استبندند که نشانگر مهر و امني  رسمي هست که خواهران بر دست برادران يک نخ مي»راکهي بندهن«  .1

  )م ۱۸۷۲-۱۹۵۰ ( هندخواهاِن يسندگان و شاعران و آزادي از نويکي  .2
 .م ١٩٣٩ ژانويه ٢٨ ـ ١٨٦٥ ژوئن ١٣  .3
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زبان ساده و   به»پتر سبوج« مجلّة کوتاه در يها چاپ داستان. ژاپنسفر دوم : م  ۱۹۱۷
  .شه کار کرديطور هنرپ ه ب»گهر داک« ةشناميدر نما. انهيعام
  .جنوب هند  بهسفر).  دسامبر۲۳ (ي بهارتشويوس دانشگاه يسأت :م  ۱۹۱۸
دولت   به را”Sir“خطاب ) پنجاب(انواال باغ ين جلي خونةر واقعثّأ از تيناش: م  ۱۹۱۹

  .سفر آسام رفت  بهپس از سفر جنوب هند.  سخت واپس دادييا نامه  بايسيانگل
 ي گاندک مهماني.  در احمدآباد، گجرات شرکت نموديک کنفرانس ادبيدر : م  ۱۹۲۰

 ”Sir“پس از واپس دادن خطاب . چهارم سفر خارج.  بودي آشرم ويدر سابرمات
د مجلس ي بازدي برايچون در انگلستان و. خارج بود  بهن نخست سفر تاگوريا

 ،پندارند يرا عادالنه م) پنجاب(انواال باغ ين جلي خونةد که آنها واقعيآنجا رفت و د
 ةکارخان (Devil’s Workshop انگلستان را  فرهنگيا رون شد در نامهياز آنجا ب

هلند و  يي به رفت و پس از سفرهاهفرانس  بهاز انگلستان. گردانده است) سيابل
  .کا رفتيآمر  بهژيکبل
 در دانشگاه يسخنران. انهي ميسفر اروپا. لندن برگشت  بهکاياز آمر: م ۲۲-۱۹۲۱

. سي در پارRomain Rolland1  بامالقات. ني تاگور در برليضبط صدا. رداهارو
  .تاگور در کلکته  بايمالقات کردن گاند. هند  بهبرگشت

 ي دختران در شانتي برايس بخشيسأت.  شمال هندياست کنفرانس ادبير: م  ۱۹۲۳
 و بخش انتشارات در Vishva Bharti Trustس يسأت. آسام ي بهسفر. تنيکين

 نذراالسالم که ي قاضشاعر  به را»سنت« شعر خود ةمجموع. يبهارت دانشگاه وشو
  .نات درگذشت برادر بزرگ سندر. ، هديه کرد بوديآن وقت زندان

ن يتاگور در چ. لين در آوريچ ي بهسفر.  در دانشگاه کلکتهادبي يسه سخنران: م  ۱۹۲۴
ن آن را طبق فرهنگ يد و مردم چيرس فرا) ساکهي ب۲۵(بود که سالروزش ) پکن(

 دادند »تانگ .نيچ .چو«داده خطاب  ود قرارن جشن گرفتند و تاگور را شاعر خيچ
 بار سوم عازم يدر ماِه جون برا. رومند مانند برق و آفتاب هند استي نيمعن هکه ب
  . گشتي جنوبيکايسپس رهسپار اروپا و آمر.  شدژاپن

                                                   
 . م۱۹۴۴ دسامبر ۳۰ ـ ۱۸۶۶ ژانويه ۲۹  .1
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ر د يسخنران. هيه و فوريدر ماه ژانو) يبنگالدش کنون (يسفر بنگال شرق: م  ۱۹۲۶
. ينيموسول  باا و مالقاتيتاليسفر ا.  در دانشگاه داکاPhilosophy of Artموضوع 

  .در اروپا Albert Einstien1  بامالقات. سفر مصر
  .غيره آسياي مشرقي، سنگاپور، کانادا، ژاپن، چين و سفرهايي به: م ۲۹-۱۹۲۷

ه يروس ي بهسفر. ردا در آکسفورد و هاروييها يسخنران. انگلستان سفر :م  ۱۹۳۰
. کايسفر آمر. اري چند در آن دييها يدانشمندان و سخنران  باو مالقات) تامبرپس(

 و ي شدن گانديطور احتجاج زندان ه ب.ا در منچستريتانيه دولت بري علييها يسخنران
ر د در آکسفورد يسخنران. انيها بر هند يسيجواهرلعل نهرو در هند و مظالم انگل

. ز شديصورت کتاب چاپ ن ه ب که بعداً)انسان مذهِب (Religion of Manموضوع 
ن رفت و يبرل  بههيدر ژوئ. Civilisation and Progressگر بر موضوع ي ديسخنران

. کا رفتيآمر  بهاکتبر بازماه در .  مالقات کردBernard Shaw2 و Einstien  باآنجا
  .نواي در جInternationalism بر موضوع يسخنران

انتشار .  يافت»بهوم سربه«ه خطاب ت کلک سانسکرتکالجاز طرف : م  ۱۹۳۱
The Golden Book of Tagore) کتاب طاليي تاگور.(  

.  در دانشگاه کلکته»استادي رام تنو الهري «افتخار. ايران و عراق سفرهايي به: م  ۱۹۳۲
  .وي در زندان  باتظاهرات عليه زنداني شدن گاندي و مالقات

هايي در  سخنراني. وضوع تعليم و تربيتر مدسخنراني در دانشگاه کلکته : م  ۱۹۳۳
  .دهرا و عثمانيهنهاي آ دانشگاه

 دکتراي دريافت مدرک اعزازِي). چهار فصل (»چار ادهياي«مان ليف رأت :م  ۱۹۳۴
عاون تهاي  سيس فروشگاهأت.  از طرف دانشگاه هندوي بنارس(.D.Litt) ادبيات
ناگفته نباشد که . ل بوميي قباةي در شانتي نيکيتن براي پيشرفت و توسعيروستا
هايش  گاهي تمام داشت و در نوشتهآت بوميان ت و ضرورت و اهمييعوض ه بتاگور

  .نيز نقوش زندگي بوميان پيدا است

                                                   
 . م۱۹۵۵ آوريل ۱۸ ـ ۱۸۷۹س  مار۱۴  .1
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ايران و شرکت در جشن هزار  سفر به .سخنراني در دانشگاه لکهنو. الهور سفري به  
  .دعوت دولت امپراتوري ايران  فردوسي بهةسال
  . از طرف دانشگاه داکاD.Littفت مدرک اعزازي دريا: م  ۱۹۳۶
).  آوريل۱۴ (»چينا بهون«افتتاح ).  فوريه۱۷(سخنراني در دانشگاه کلکته : م  ۱۹۳۷

 يبرگزار). ايالت آندهرا( از طرف انجمن بهارت تيرت »سمرات کوبي«خطاِب 
  ). ستامبر۱۱( در شانتي نيکيتن »اندامان يوِم«
. »بهون هندي«اري ذبنيانگ.  برگزار کرد»چين يوِم«طور  ههفتم ژانويه را ب :م  ۱۹۳۸

ف بر وفات سأاظهار ت.  از دانشگاه جامعه عثمانيه حيدرآبادD.Littدريافت مدرک 
اهداي .  در کلکته»مهاجاتي سدن«اري ذبنيانگ).  آوريل۳۱(امه اقبال شاعر مشرق علّ

  . از طرف مهاراجا پوري»پرم گُرو«خطاب 
اين ).  فوريه۱۵(شانتي نيکيتن   گاندي و همسرش براي مالقات تاگور بهِنآمد :م  ۱۹۴۰

ايي  مرتبه گاندي دو روز در شانتي نکيتن اقامت داشت و هنگام رفتن تاگور نامه
. گاندي سپرده شده بود  بهارتي بهت ويشوگاندي داد که پس از وي مسئولي به

ستقالل هند نخست وزير تعليم شد و موالنا آزاد داد که پس از ا گاندي آن نامه را به
در .  خود گرفتة بهارتي را بر عهدت ويشوم دولت هند مسئولي ۱۹۵۱در سال 

  . کرد از دانشگاه آکسفورد دريافتD.Littهمين سال تاگور مدرک 
 ساون ۲۲درگذشت تاگور بتاريخ ). آفتاِب هند (»بهارت بهاسکر«خطاب  :م  ۱۹۴۱

  .ي سالگ۸۰ اوت در ۷/ بنگله۱۳۴۸
  ندرنات تاگورآثاِر رابي

  هاي شعر و سرود مجموعه. ۱
  م ۱۸۸۰  بن پهول  .۲  م ۱۸۷۸  کوبي کاهني  .۱
  م ۱۸۸۲  سندها سنگيت  .۴  م ۱۸۸۱  بهگينه هردئي  .۳
  م ۱۸۸۴  چهبي دگان  .۶  م ۱۸۸۳  پرپهات سنگيت  .۵
  م ۱۸۸۴  بهانو سنگ تهاکر کُريرپدابلي  .۸  م ۱۸۸۴  شئي شب سنگيت  .۷
  م ۱۸۸۶  کوري و کومل .۱۰  م ۱۸۸۵  ربي چهايا  .۹

  م ۱۸۹۴  سونارتَري .۱۲  م ۱۸۹۰    مانسي .۱۱



  ٥٤٦  قند پارسي

  

  م ۱۸۹۶  ندي .۱۴  م ۱۹۸۴  بدائي ابهي شاپ .۱۳
  م ۱۸۹۶  چترا .۱۶  م ۱۸۹۶  مالني .۱۵
  م ۱۸۹۹  کني کا .۱۸  م ۱۸۹۶  چئي تالي .۱۷
  م ۱۹۰۰  کلپنا .۲۰  م ۱۸۹۹  کتها .۱۹
  م ۱۹۰۰  کهني کا .۲۲  م ۱۹۰۰  کاهني .۲۱
  م ۱۹۰۲  )سورن(سمرن  .۲۴  م ۱۹۰۱  ديانئي بي .۲۳
  م ۱۹۰۶  کهي يا .۲۶  م ۱۹۰۵  باؤل گيت .۲۵
  م ۱۹۰۹  شيشؤ .۲۸  م ۱۹۰۸  کتها وکاهني .۲۷
  م ۱۹۱۴  آت شرگه .۳۰  م ۱۹۱۰  گيتانجلي .۲۹
  م ۱۹۱۴  گيتالي .۳۲  م ۱۹۱۴  گيتي ماليه .۳۱
  م ۱۹۱۸  پالتکا .۳۴  م ۱۹۱۶  بالکا .۳۳
  م ۱۹۲۵  وربيپ .۳۶  م ۱۹۲۲  شيشو بهوال نات .۳۵
  م ۱۹۲۶  لي کهن .۳۸  م ۱۹۲۵  پرباهني .۳۷
  م ۱۹۳۱  بن باني .۴۰  م ۱۹۲۹  مهويا .۳۹
  م ۱۹۳۲  پونشپه .۴۲  م ۱۹۳۲  پري شيش .۴۱
  م ۱۹۳۵  شيش سپتک .۴۴  م ۱۹۳۳  بچي تريتا .۴۳
  م ۱۹۳۶  پترپوت .۴۶  م ۱۹۳۵  بتهي کا .۴۵
  م ۱۹۳۶  سائيک پتر .۴۸  م ۱۹۳۶  شياملي .۴۷
  م ۱۹۳۷  چهرارچبهي .۵۰  م ۱۹۳۶  کهاپ چهارا .۴۹
  م ۱۹۳۸  سي جوتي .۵۲  م ۱۹۳۸  پران ِتک .۵۱
  م ۱۹۳۹  پرباِسني .۵۴  م ۱۹۳۸  گيت بتيان .۵۳
  م ۱۹۴۰  نَب جاتک .۵۶  م ۱۹۳۹  آکاش پرديپ .۵۵
  م ۱۹۴۰  روگ شجائي .۵۸  م ۱۹۴۰  سانائي .۵۷
  م ۱۹۴۱  گلپه سلپه  ۶۰  م ۱۹۴۱  ناردگيه .۵۹
  م ۱۹۴۱  چهرا .۶۲  م ۱۹۴۱  جنم ديني .۶۱
  م ۱۹۴۱  شيش ليکها .۶۳



  زندگانِي رابيندر نات تاگور و آثاِر وي نگاهي به  ٥٤٧

  

  ها نمايشنامه. ۲
  م ۱۸۸۱  ردرچند  .۲  م ۱۸۸۱  والميکي پرتيبها  .۱
  م ۱۸۸۴  پرکريتر پرتي شوده  .۴  م ۱۸۸۲  کال ِمرگيا  .۳
  م ۱۸۸۸  مايار کهيال  .۶  م ۱۸۸۴  نلني  .۵
  م ۱۸۹۰  سرجن بي  .۸  م ۱۸۸۹  راجا وراني  .۷
  م ۱۸۹۲  گورائي گلد .۱۰  م ۱۸۹۲  چترانگدا  .۹

  م ۱۸۹۷  بيکنته پرکهاتا .۱۲  م۱۸۹۴  بدائي ابهي شاپ .۱۱
  م ۱۹۰۷   کوئتکةهاسي .۱۴  م ۱۹۰۰  کاهني .۱۳
  م ۱۹۰۸  شادراُتسو .۱۶  م ۱۹۰۷  بيانگ کوئتک .۱۵
  م ۱۹۰۹  پراسچته .۱۸  م ۱۹۰۸  مکُوت .۱۷
  م ۱۹۱۲  داک گهر .۲۰  م ۱۹۱۰  راجا .۱۹
  م ۱۹۱۲  اچالئتن .۲۲  م ۱۹۱۲  مالني .۲۱
  م ۱۹۱۸  گُرو .۲۴  م ۱۹۱۶  پهالگوني .۲۳
  م ۱۹۲۱  رين شوده .۲۶  م ۱۹۲۰  اروپ تن .۲۵
  م ۱۹۲۳  بسنت .۲۸  م ۱۹۲۲  مکت دهارا .۲۷
  م ۱۹۲۶  چراکمار سبها .۳۰  م ۱۹۲۵  گرها پربيش .۲۹
  م ۱۹۲۶  نئي ير پوجا .۳۲  م ۱۹۲۶  سوده بوده .۳۱
  م ۱۹۲۶  رکت کربي .۳۴  م ۱۹۲۶  شيش پرشنه .۳۳
  م ۱۹۲۹   ترانپري .۳۶  م ۱۹۲۷  ريتو رنگا .۳۵
  م ۱۹۳۲  نَبين .۳۸  م ۱۹۳۱  شاپ موچن .۳۷
  م ۱۹۳۳  چندا ليکا .۴۰  م ۱۹۳۲  کالير جاترا .۳۹
  م ۱۹۳۳  بانسري .۴۲  م ۱۹۳۳  تاسيرديش .۴۱
  م ۱۹۳۶  ناتيه گيت پري شوده .۴۴  م ۱۹۳۴  سرابن گاتها .۴۳
  م ۱۹۳۸  نرتيه ناتيه مايارکهيال .۴۶  م ۱۹۳۶  نرتيه ناتيه چترانگدا .۴۵
  م ۱۹۳۹  مکتير اوپاي .۴۸  م ۱۹۳۹  ياماش .۴۷



  ٥٤٨  قند پارسي

  

۳ .ها مانر  
  م ۱۸۸۵  ١راجرشي  .۲  م ۱۸۸۲  بوتهاکرانيرهات  .۱
  م ۱۹۰۶  نوکا دوبي  .۴  م ۱۹۰۲  چوکهير بالي  .۳
  م ۱۹۰۹  گورا  .۶  م ۱۹۰۸  پرجاپتي يررنربندها  .۵
  م ۱۹۱۶  چتورنگ  .۸  م ۱۹۱۶  گهري باي ري  .۷
  م ۱۹۳۰  شسير کبي تا .۱۰  م ۱۹۲۹  جوگا جوگ  .۹

  م ۱۹۳۴  مالنچه .۱۲  م ۱۹۳۳  دوي بون .۱۱
  م ۱۹۳۴  چار ادهيائي .۱۳

  ها داستان
  م ۱۸۹۴  )اولبخش (چترأ گلپه  بي  .۲  م ۱۸۹۴  چهوت گلپه  .۱
  م ۱۸۹۴  کتها چتو ستيه  .۴  م ۱۸۹۴ )بخش دوم(چترأ گلپه  بي  .۳
  م ۱۹۰۱  گلپه  .۶  م ۱۹۰۰ )اولبخش (گلپه گوچهه   .۵
  م ۱۹۱۱  آئيتي گلپه  .۸  م ۱۹۰۴  هيت باديراوپهار  .۷
  م ۱۹۱۶  گلپه سپتک .۱۰  م ۱۹۱۲  گلپه چارئي  .۹

  م ۱۹۲۲  کا پي لي .۱۲  م ۱۹۲۰  پهال نمبر .۱۱
  م ۱۹۲۶ )؛ مع اضافهاولبخش (گلپه گوچهه  .۱۳
  م ۱۹۲۷  )بخش سوم(گلپه گوچهه  .۱۵  م ۱۹۲۶ )بخش دوم(گلپه گوچهه  .۱۴
  م ۱۹۴۱  تين سنگي .۱۷  م ۱۹۳۷  سي .۱۶
  م ۱۹۶۷ )چهارم بخش( چههگلپه گو .۱۸

  ديگر تصانيف
  م ۱۸۸۳  بي بي ده پرسنگه  .۲  م ۱۸۸۱  يورپ پربا سيرپتر  .۱
  م ۱۸۸۵  الُوچنا  .۴  م ۱۸۸۵  يرام موهن را  .۳
  م ۱۸۹۰  منتري ابهي شيک  .۶  م ۱۸۸۸  سمالوچنا  .۵

                                                   
 .بعدها اين رمان نمايشنامه نيز شد  .1



  زندگانِي رابيندر نات تاگور و آثاِر وي نگاهي به  ٥٤٩

  

  م ۱۸۹۱  )اولبخش (يورپ جاترير دايري   .۷
  م ۱۸۹۳  )بخش دوم(يورپ جاترير دايري   .۸
  م ۱۹۰۱  برهما اپنشو .۱۰  م ۱۸۹۷   بهوتپنچ  .۹

  م ۱۹۰۶  بهارت درشن .۱۲  م ۱۹۰۵  آتما شکتي .۱۱
  م ۱۹۰۷  چرتر پوجا .۱۴  م ۱۹۰۷  بچي ترا پربنده .۱۳
  م ۱۹۰۷  ساهتيه .۱۶  م ۱۹۰۷  پراچين ساهتيه .۱۵
  م ۱۹۰۷  لوک ساهتيه .۱۸  م ۱۹۰۷  آدهوِنک ساهتيه .۱۷
  م ۱۹۰۹  دهرم .۲۰  م ۱۹۰۹  سبده تتؤ .۱۹
  م ۱۹۱۲  جيون ِسمرتي .۲۲  م ۱۹۰۹  شانتي نيکيتن .۲۱
  م ۱۹۱۶  پربنده .۲۴  م ۱۹۱۲   پترةچهن .۲۳
  م ۱۹۱۹  جاپان جاتري .۲۶  م ۱۹۱۷  کرتار راچهائ کرمه .۲۵
  م ۱۹۳۰  بهانو سنگه ير پترابلي .۲۸  م ۱۹۲۹  چاتري .۲۷
  م ۱۹۳۳  راشيار چتهي .۳۰  م ۱۹۳۳  مانب دهرمه .۲۹
  م ۱۹۳۶  چهند .۳۲  م ۱۹۳۳ بهارت پتهک رام موهن .۳۱
  م ۱۹۳۶  پراک تني .۳۴  م ۱۹۳۶  جاپاني پارسي .۳۳
  م ۱۹۳۷  وشوا پريچئي .۳۶  م ۱۹۳۷  کالنتر .۳۵
  م ۱۹۴۰  چيهلي بيال .۳۸  م ۱۹۳۸  بنگا بهاشا پريچئي .۳۷
  م ۱۹۴۱  شريتي .۴۰  م ۱۹۴۱  چتراليپي .۳۹
 م ۱۹۴۱ آشر مير روپ و بکاش .۴۱

  ها ترجمه
1. Gitanjali (Songs-Offerings), Indian Society, London, 1912. 
2. The Gardener (Poems), Macmillan & Co., 1913. 
3. The Crescent Moon, Macmillan & Co., 1913. 
4. Chitra (Drama), Macmillan & Co., 1913. 
5. Sadhana (Essays), Macmillan & Co., 1913. 
6. One Hundred Poems of Kabir, Indian Society, London, 1914. 



  ٥٥٠  قند پارسي

  

7. Personality (Essays), Macmillan & Co., New York, 1917. 
8. Nationalism (Essays), Macmillan & Co., New York, 1917. 
9. On Oriental Culture & Jahan’s Mission, Indo-Japan Association, 

Tokyo, 1929. 
10. Mahatmaji and the depressed Humanity, Vishwa Bharti, Dec 

1932. 
11. East and West, Paris, 1935. 
12. Twenty six songs of Tagore, Paris, 1935. 

انگليسي   کتاب تاگور در حين زندگي وي به۲۵عالوه بر فهرست فوق حدوداً 
. چاپ رسيده است ه از انتشارت مختلف بکلياتطور  ه تاگور بآثاِر. ترجمه و چاپ شد

اِت ، بهارتيبخش انتشارات ويشود ضخيم چاپ کرده که جلد  مجل۲۶ّ  وي را درکلي
 نيز ۲۷سپس جلد . م انتشار يافت ۱۹۴۸م و آخرين جلد در سال  ۱۹۳۹سال  ه آن باول

بخش ةاجاز  بادولت بنگال غربي نيز. چاپ رسيد هم ب ۱۹۶۵ بهارتي در سال از ويشو 
اِت بهارتي انتشارات ويشود ضخيم بين سالهاي مجل۱۵ّ تاگور را در کلي  

 آن سلسله در اولم چاپ کرد و قصد چاپ دوم آن را نيز داشت که جلد  ۶۷-۱۹۶۱
  .چاپ رسيد هم ب ۱۹۸۱سال 

  


