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  ايران  کتاِب در بازاِرفارسي به  تاگورةکتابنام
  ∗حسينجاني مياندهي سعيده

 ة هند در سطح جهان است که آوازة از شاعران شناخته شديکي تاگور رابيندرا نات
 در يرانيبان و شاعران ايده بود و اديران رسيا  به خودشياش در دوران زندگ يادب

ز يران نيدر بازار نشر ا. کردنداي  ستهيقبال شاران استين شاعر از او در ايات ايدوران ح
 هاي  دههياو در ط.  برخوردار بوده استيي باالاهميتتاگور و آثارش همواره از 

ن ناشر و ي پررنگ داشته است و هر سال چنديران حضوري نشر اگذشته در بازاِر
. دهند ي مقات خود را تاگور قراريات و تحقتأليف موضوع منشورات و محقّقمترجم و 

 عنوان کتاب در ها گذرد ده  ميرانيا  به بعد از هشتاد سال که از مسافرت تاگورنوناک
 نوشته شده ي و آثار وها شنامهي و نماها ن شاعر و اشعار و داستاني شناخت اهاي نهيزم

. اند ن بزرگمرد سخن گفتهي اة دربارياري بسهاي تيات و سايات و نشراست و مجلّ
 و يقاتي تحقهاي گاهيز پايران و ني اهاي ي و کتابفروشها ر کتابخانه بيمرور  بانکيا

 اختيارن شاعر پرآوازه در ي اة چاپ شده دربارين کتابهايتر مهمن اويعن ، کتابياتاطّالع
 هم يگري دي که ممکن است کتابهاردک اعترافبايد ضمن آن که . گيرد  ميقرارشما 

 ِي فرهنگة از ارادت و احترام جامعيتنها بخش هاني و اقابِل دسترسي نبودهباشند که 
ن ارادت و احترام ادامه دارد و هر روز شاهد نوشتن ي هنوز ا؛ن شاعر استيا  بهرانيا

د يآ ي ميآنچه در پ. مين شاعر بزرگ هستي از اشعار و آثار اينامه و دفتر ژهيکتاب و و
 هاي زبان  به و هفده کتابيارسزبان ف  بهراني ا نشِر تاگور در بازاِرة و نه کتاب درباريس
  .وجود داردران ي اهاي آن در کتابخانه ي بهگر است که امکان دسترسيد

                                                   
  .نو  دهلي،ه اسالميةيدانشجوي دکتري مطالعاِت اسالمي جامعة ملّ  ∗
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موضوع  ،ترجمه ناصر ايراندوست ،ات تاگور ن رابيندرا:پديدآورنده؛ آواره .١
 ،ش ه ١٣٦٣ :تاريخ نشر ، ارديبهشت:ناشر ، تهران:انتشار محلّ ،يداستانهاي هند

  .ص ٢٥٦
 ،تاگور  با مصاحبه، حرمت ربا، بخش سوم،بخش دوم ؛اسالم و موسيقي .٢

رابيندرا  ، ربا،اسالم و هنر:  موضوع،شريعت سنگلجي محمد حسن: پديدآورنده
 ،]تهران [:نشر محلّ ، ناشر دانش،ي كوتاهها  داستان،)م ١٨٦١-١٩٤١ (تاگور نات

  .م. س٢١ يك تصوير؛ ،ص ٤٣ ،]ش ه ١٣٥٥ [:تاريخ نشر
 ي اعظامناي تاگور، مرابيندرا نات: پديدآورنده ،ان داستةمجموع: اشک نهان .٣

 ور،ي شهر٠٤ ،نقش و نگار: ناشر ،)مترجم (ي موکرجياسري، جو)مترجم(
  .ش ه ١٣٨٦

: ناشر ،)گردآورنده(ابوالقاسم رادفر : پديدآورنده؛  تاگوررابيندرا نات يها شهياند .٤
  .ش ه ١٣٨٩ ن،ي فرورد٣٠ ،ههي بدوسا،يل
 شعر موضوع ،)م ١٨٦١-١٩٤١( تاگور رابيندرا نات: پديدآورنده ؛باغبان عشق .۵

: نشر محلّ ،ني پرو:ناشر ،.گ. فر،ي خط: مترجم،يفارس  به ترجمه شده،يهند
  .ص ۵۵ : ظاهريمشخّصات ،ي فارسزبان ،ش ه ۱۳۲۱ : نشرسال ،تهران

= م ۲۰ قرن :موضوع ،)م ١٨٦١-١٩٤١( تاگور رابيندرا نات: پديدآورنده ؛ تاگوراديب .٦
 محلّ ،]نا يب [ناشر ،)ش ه ۱۳۰۲-١٣٥٨( يگركان دونيفر : مترجم،ي هندةشنامينما
  .عكس: ص ۲۱۸ : ظاهريمشخّصات ،يرقع ،]-[ ۱۳۳۵ : نشرسال ،]جا يب[: نشر

ناصر  :مترجم ،)م ١٨٦١-١٩٤١( تاگور رابيندرا نات :پديدآورنده ،پناهندگان .٧
  .ص ۲۶۸ ،تهران :نشر محلّ ،بهشتي انتشارات ارد:ناشر ،)ش ه ۱۲۹۹( راندوستيا
 ،)ش ه ١٢٩٩(ايراندوست ناصر  ،گوته تاگور: پديدآورنده ؛پناهندگان آواره .٨

 : ناشر، تهران:انتشار محلّ ، جيمز،بيل : سرشناسه التين:گردآورنده و مترجم
  .ص ٢٦٨ ،ش ه ١٣٦٨ : تاريخ نشر،ارديبهشت

 رابيندرا :دخت مشهور، موضوع پروين: پديدآورنده ؛ عرفان اسالمي بر تاگورتأثير .٩
 الدين محمد جالل=  عرفان،(Rabindra Nath Tagore) )م ١٨٦١-١٩٤١(نات تاگور 

 ،)م ١٨٦١-١٩٤١( تاگور  رابيندرا ناتـ تأثير ـ )ق ٦٠٤-٦٧٢ (بن محمد مولوي
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(Rabindra Nath Tagore) = د حافظ شمسين محمتأثير، ،)ق ٧٢٩-٧٩٢( الد 
 ، جليل:ناشر ،(Rabindra Nath Tagore) )م ١٨٦١-١٩٤١(رابيندرا نات تاگور 

  .م. س٢٣/٥ ،ص ٢١٦ : مشخّصات ظاهري،ش ه ١٣٨٣ :تاريخ نشر ، مشهد:محلّ نشر
 رابيندرا نات[ :موضوع ،)ش ه ١٣١٤(نژاد  ي قاسمني حس:پديدآورنده ؛تاگور .۱۰

 ،ش ه ١٣٥٢ : تاريخ نشر، ص۱۰۸ ،نامه سرگذشت ]م ۱۹۴۱-۱۸۶۱ ،تاگور
  .ص ١١١ ، ظاهريمشخّصات

 ،(TAGORE, LA CONSCIENCE DE L'HOMME) =  وجدان بشر:گورتا .١١
 رابيندرا نات=  سرگذشتنامه :موضوع ،)ش ه ۱۳۳۵(جهانبگلو  نيرام: پديدآورنده

 سال ،تهران:  نشرمحلّ ،ي نشر ن:ناشر ا،يكخجسته  :مترجم ،)م ۱۹۴۱-۱۸۶۱ (تاگور
  .ي رقع،ص ۶۱ : ظاهريمشخّصات ،ش ه ۱۳۷۹ :نشر

رابيندرا : موضوع ،)ش ه ١٢٧٤-١٣٤٥(سعيد نفيسي : پديدآورنده ؛تاگور و مقام او .١٢
 : ناشر، نقد و تفسير،(Rabindra Nath Tagore) )م ١٨٦١-١٩٤١(تاگور  نات

 اين كتاب : يادداشتها،]ش ه ١٣٤٠ [: تاريخ نشر،]تهران [: محلّ نشر،]ن بي[
در ش  ه ١٣١١ مقاالتي در سال ةصورت سلسل  به مقاالتي است كه قبالًةمجموع
  .م. س٢٣ : مصور، ص٤٤ :مشخّصات ظاهري.  ايران منتشر شده استةروزنام

 ،)م ۱۹۴۱-۱۸۶۱( رابيندرا ناتتاگور، : پديدآورنده ؛ كودكياهاي مادر و رويها ترانه .١٣
 ،مشهد:  نشرمحلّ ، خراسانة چاپخان:ناشر ،راندوستيترجمه ناصر ا : پديدآورشرح

  .ص ۹۶ : ظاهريمشخّصات
 انتخاب و ، تاگوررابيندرا نات: پديدآورنده ؛غزال از باغبان عشقچترا و چند  .١٤

 قرن ـ بنگالي ة نمايشنام:موضوع ،)ش ه ١٣٠٦( يي و ترجمه از فتح اهللا مجتبامقدمه 
 نمايشنامه : يادداشتها،]ش ه ١٣٣٤ [: تاريخ نشر، نيل: ناشر، تهران: انتشارمحلّ ،٢٠
  .م. س٢٢ ، يك تصوير،ص ١١٠ : ظاهريمشخّصات ،شعر و
 مترجم انگليسي،  تاگوررابيندرا نات :پديدآورنده ؛ي كوتاهها حاالت عارفانه داستان .١٥

 داستانهاي كوتاه : موضوع،)ش ه ١٣٣٥( يمترجم فارسي مينا اعظام، سينجيتا گوپتا
 محلّ ،)م ١٨٦١-١٩٤١( تاگور رابيندرا نات سرشناسه فارسي ،م ٢٠قرن  ـهندي 
  .ص ١٤٧ : ظاهريمشخّصات ،ش ه ١٣٨٧ : تاريخ نشر،گر صورت: ناشر، تهران:انتشار



  ٦١٨  قند پارسي

  

 ،)مترجم (»ايک« يخانلري  تاگور، زهرارابيندرا نات :پديدآورنده؛ خانه و جهان .۱۶
  .ص ٢٢٦: ي ظاهرمشخّصات ،ش ه ١٣٨٦ آذر ١٠ ،توس: ناشر

 ، تاگوررابيندرا نات وجبران خليل جبران اشعار  ي بهنگاه؛ دو نگاهدو پنجره  .۱۷
 ،ها گويي ه و گزينها گويي ه نكت: موضوع، حسن هاشميداران:رجمگردآورنده و مت

كتاب شن  ،ش ه ١٣٨٠ : نشرتاريخ ،ي جهان اجتماع: ابجدناشر ، تهران: انتشارمحلّ
 صادق محمدترجمه   باوكف تحت عنوان ماسه ،ش ه ١٣٧٩سال  حباب در و

شن  :لگاه او ن:ل اوة پنجر: مندرجات. نشر شفا منتشر شده استتوسط اسفندياري
 پرندهاي سرگردان، :دوم  نگاه:دوم ة پنجر،١-٧١ ص ،نجبران خليل جبرا حباب، و

 شن و ،)م ١٨٨٣-١٩٣١( جبران خليل ،جبران ،٧٣-١٣٠  ص، تاگوررابيندرا نات
 مشخّصات ،ي سرگردانها پرنده ،)م ١٨٦١-١٩٤١( ،تاگور رابيندرا نات ،حباب
  . عكس،ص ١٣٠: يظاهر

 رابيندرا نات :، موضوعييمحيط طباطبامحمد  :پديدآورنده ؛١ور تاگرابيندرا نات .١٨
 : تاريخ نشر، طهران: نشرمحلّ ،ي ترقّة كتابخان: ناشر،)م ١٨٦١-١٩٤١ (تاگور
  .ص ٦٧ : ظاهريمشخّصات ،ش ه ١٣١١

 = )ش ه ۱۲۹۹( راندوستيناصر ا=  مترجم و گردآورنده: پديدآورنده ؛وهيسبد م .١٩
 = يفارس  ترجمه بهـها   مجموعه:موضوع ،)م ۱۹۴۱-۱۸۶۱(تاگور  نات ندرايراب
 گرياشعار د ،ش ه ۱۳۳۴ : نشرسال ، تهران: نشرمحلّ ،)چاپخانه (ي خرم:ناشر ،شعر
 دبورد ني مارسل ـ. دو موپاسانيگ  ـ.اني فلور ـ.نيالمارت  ـ. هوگوكتوريو: از

  ـ.نهيا ه ـ. گوته ـ. لرمانتف ـ.في تورگن ـ.ني پوشك ـ. شارل بودلر ـ.والمور
  .م.س ۲۱ مصور؛ ،ص ۷۶ : ظاهريمشخّصات … ورنيلردبا

قرن  ـ ي شعر هند:موضوع ،رابيندرا نات تاگور :پديدآورنده ؛ي جاودانيها سروده .٢٠
 ،)م ۱۸۶۱-١٩٤١( تاگور نات ندراي فارسي، رابسرشناسه ،يفارس ترجمه شده به ـ ۲۰

 مشخّصات ،ش ه ۱۳۴۰: سال نشر ، بامشاد، تهران: انتشارمحلّ ،كويت. ل.گ: مترجم
  .يترجمه شده از بنگال ـ ۱۴قرن  ـ ي شعر فارس.نمونه، عكس ،ص ١٢٤: ظاهري

                                                   
  .ايران نات تاگور به يادگار مسافرت رابيندرا: نعنوا  .1
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 ؛نات تاگور  رابيندراةنام لي و مروري در زندگانيي صوفيانه گيتانجها سروده .٢١
 : ناشر،م ١٨٦١-١٩٤١ :وفات/تولد ،)ش ه ١٢٩٩( شهبازحسن  :مؤلّفگردآورنده و 

 ،ص ٢٥٢ : ظاهريمشخّصات ،ش ه ١٣٦٣ :ريخ نشر تا، تهران: نشرمحلّ ،يعلم
  .م.س ٢١ ،مصور

 ،)داستان از تاگور ٣انضمام  به (؛)دو هفته در هندوستان(هندوستان   بهسفر .٢٢
 ـ  سفرها  ـ ٢٠ قرن ـ  سير و سياحت ـ هند : موضوع،دخت مشهور پروين :نويسنده
 تاريخ ،نشر جليل : ناشر،مشهد : انتشارمحلّ ،٢٠ قرن ـ داستانهاي هندي  = هند
  .ص ٨١ :مشخّصات ،ش ه ١٣٨٠ :نشر

 نات تاگور، سوامي ويو كانندا، مهاتما يي از آثار رابيندراها گزيده: سيماي هند .٢٣
 :پديدآورنده ،ي هندةفلسف=  ها ، مقالهها  سخنرانيـ ن تمدـ هند :موضوع ؛يگاند

 ،ش ه ١٣٧٨ : تاريخ نشر، تهران: نشرمحلّ ،سرا  كتاب:ناشر ،ليتفضّمحمود 
  .م.س ٢١ ،ص ٣٦٦ : ظاهريمشخّصات

کتاب : ناشر ،)اهتمام به (ي دهباشي عل:پديدآورنده؛ شاختنامه رابيندرا نات تاگور .٢٤
  .ش ه ١٣٨٨ اسفند ٥ ،کاينشر ن

 :موضوع ،)ش ه ١٣٤٠( مسيحا برزگر :پديدآورنده ؛نات تاگور  رابيندرا:شب تاب .٢٥
 ، سرشناسه فارسي تاگور،يفارسي شعر فارس  به ترجمه،م ٢٠ي قرنلنگابشعر 

 تاريخ ، دارينوش: ناشر، تهران: انتشارمحلّ ،)م ١٨٦١-١٩٤١(  تاگوررابيندرا نات
  .ص ٢٧٥ :مشخّصات ،ش ه ١٣٨٢ :نشر

 = ها ييگو هني و گزها ييگو ه نكت:موضوع؛  تاگوررابيندرا نات :ها شب تاب .٢٦
 محلّ ،ي مشك:ناشر ،)ش ه ۱۳۵۲( بهنام رضا ي عل: مترجم،ي هنديها المثل ضرب
  .ص ۱۰۷ : ظاهريمشخّصات ،ش ه ۱۳۸۷ : نشرسال ،هرانت: نشر

 ،]تهران [: نشرمحلّ ، دانشگاه تهران:پورداود، ناشرابراهيم  :مترجم ؛صد بند تاگور .٢٧
 ،مصور ،ص ١٤٤] + ٢٣ [: ظاهريمشخّصات ،يزبان فارس ،ش ه ١٣٤٠ :تاريخ نشر

  .م.س ١٧
 : انتشارمحلّ ،يفريدون گركان :ترجمه؛ گور تارابيندرا نات از ي داستانـ يقربان .٢٨

  .ص ٢١٤ :مشخّصات ،ش ه ١٣٤٢ : تاريخ نشر،كتاب نشر  بنگاه ترجمه و: ناشر،تهران
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 ،)ش ه ١٣٤٨ (ي خانيماريه قل :ترجمه ؛ تاگوررابيندرا نات هاي شياي نـقلب خدا  .٢٩
 قرن ـانگليسي از شعر هندي   به ترجمه شدهـ م ٢٠ قرن ـ شعر هندي :موضوع
 ،)م ١٨٦١-١٩٤١(  تاگوررابيندرا نات ، فارسية سرشناس،يفارس  به ترجمه شدهـ م ٢٠
  .ص ١٤٤ :برساخت ،ش ه ١٣٨٣ : تاريخ نشر، نوروز هنر: ناشر، تهران: انتشارمحلّ

 ،)ش ه ١٣٠٥( ي آيتمحمدعبدال :ترجمه؛  تاگوررابيندرا نات ـكشتي شكسته  .٣٠
 تاريخ ، نشر سروا: ناشر، تهران:انتشار محلّ ،٢٠قرن  ـداستانهاي بنگالي  :موضوع
  .ص ٢٥٥ :برساخت ،ش ه ١٣٧٦ :نشر

 :پديدآورنده؛ … مجموعه هيجده داستان از تاگور و،ييداستانهاي آسيا: ليال .٣١
 : تاريخ نشر، اميركبير: ناشر، تهران: انتشارمحلّ ،)ش ه ١٣٠١( يهوشنگ مستوف

  .ص ٢٨٥ :برساخت ،ش ه ١٣٤٤
 : ناشر،)يپاشائ. ع( يري پاشائکعسسياوش : مترجم ؛ تاگوررابيندرا نات ـماه نو  .٣٢

 : ظاهريمشخّصات ،]ش ه ١٣٥٣ [: تاريخ نشر،]تهران [: نشرمحلّ ،]مازيار[
  .م.س ٢١ ،ص ٨٧
 زير ،)ش ه ١٢٧٨-١٣٤٨( پازارگادي الدين عالء:ترجمه وپديدآورنده  ؛يمرد جهان .٣٣

ها و  مقاله ،)م ١٨٦١-١٩٤١( رتاگو رابيندرا نات : موضوع،علي صورتگر نظر لطف
 : انتشارمحلّ ،)م ١٨٦١-١٩٤١( تاگور رابيندرا نات ، سرشناسه فارسي،ها خطابه
 گنجينه فكر و ،٩١٩ : فروست انتشارات دانشگاه تهران،دانشگاه تهران:  ناشر،تهران
  .مصور ،چاپي ،وزيري ،ص ٣٣٢ :برساخت ،ش ه ١٣٤٣ :خ نشريتار ،ادب

 ،تهران : انتشارمحلّ ،راندوستيناصر ا :ترجمه ؛ تاگوررابيندرا نات ،ي ساحليندا .٣٤
  .۱۵۲ ص :مشخّصات ،ش ه ۱۳۴۴ : نشرتاريخ

ي از مصطٰفاي  مقدمه   با،الدينم ضياء :ترجمه ؛صد بند تاگور ي جاويدان ياها نغمه .٣٥
 تاريخ ،يي عطا: ناشر، تهران: انتشارمحلّ ،م ١٩ قرن ـ موضوع شعر هندي ،ييطباطبا
  .م.س ٢٢ ،ص ١٦٣ :برساخت ،ش ه ١٣٤٧ :نشر

 تاگور، فرامرز رابيندرا نات :پديدآورنده؛ يتانجاليگ:  عشقدي جاويها نغمه .٣٦
 ، تهران: نشرمحلّ ،ش ه ١٣٨٨ خرداد ٢٤ ـمثلث : ناشر ،)مترجم (اي نيجواهر

 Gitanjali, Song“عنوان   باكتاب حاضر از متن انگليسي ،ش ه ١٣٨٨ :تاريخ نشر
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Offerings: a Collection of Prose translations made by the author from the 
original Bengali manuscript” مشخّصات.  برگردانده شده استيفارس به 

  .م.س ١٦×١٢ص؛  ١٩٢ :ظاهري
 ،]ان بي[ ناشر ،يتق محمد، ي مقتدر:مترجم ،تاگور رابيندرا نات: پديدآورنده ؛نيايش .٣٧

 : ظاهريمشخّصات ،يزبان فارس ،ش ه ١٣٤٢ : تاريخ نشر،.]م بي[ نشر محلّ
  .م.س ٢٥ ، يك تصوير خارج از متن،ص ١٦٥

 شعر : موضوع،ي پاشاي.ترجمه ع ، تاگوررابيندرا ناتاثر : پديدآورنده ؛نيلوفر عشق .٣٨
 چاپ :ادداشتهاي ،ش ه ١٣٥٥ : تاريخ نشر،ي طهور: ناشر، تهران: انتشارمحلّ ،يهند
ع شناسه افزوده در مستند عنوان ساير .شدبا ميش  ه ١٣٤٤ل اين كتاب در سال او .

  .ص ٣٩٨ :برساخت ،)مترجم( ،پاشائي
 موضوع شعر فارسي ، مهريارمحمد ترجمه ،تاگور: پديدآورنده ؛هالل ماه نو .٣٩

 ، فارسيةسرشناس ،يفارس  به ترجمه شدهـ ترجمه شده از بنگالي ١٤ـ  قرن ـ
 تاريخ ،شهريار : ناشر،صفهان ا: انتشارمحلّ ،)م ١٨٦١-١٩٤١( تاگور رابيندرا نات

 ، بندي ديوييرده ،)مترجم( )شه  ١٢٩٧ (مهريارمحمد  ،ش ه ١٣٤١ :نشر
  .ص ٧٦ ، دوازدهبرساخت ،ش ه ٢٤٣ت  ٨٩١/٤٤١٦

 هاي  نشر جهان که در کتابخانهيشر شده در بازارهات تاگور من از آثاِريبرخ
  :ران موجودنديا
 ،)م ۱۸۶۱-۱۹۴۱( تاگور رابيندرا نات: دهپديدآورن ؛هي اجتماعةقصّ : و العالمتيالب .١

عبده، :  پديدآورندگان مترجممابقي ،۱۳۱۳۵۸۳ : ثبتشمارة ،٢٨١٦٥٧ : رديفشمارة
 :ناشر ، عبدهوسي طانبينات طاغور؛ تعر تأليف رابندا ـ پديدآور شرح ،وسيطان

 /ب۱۴۹ط۸۹۱/۳ : ديوييشمارة ،م ۱۹۲۵ : نشرسال ،القاهره : نشرمحلّ ،دارالهالل
سازمان : محلّ نگهداري. ۱ نسخه ،۱ جلد ،ص ۱۲۵ : ظاهريمشخّصات ،ع ت

  .ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي ها، موزه كتابخانه
 :شمارة رديف ،)م ١٨٦١-١٩٤١(رابيندرا نات تاگور : پديدآورنده ؛جني الثمار .٢

خ  تاري،]بيروت [: محلّ نشر،]ان بي [: ناشر،ي بديع حقّ:مابقي پديدآورندگان ،٣٥٠٩٦
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 ،ص ٩٥ :مشخّصات ظاهري ،PK1772.A7H3 :ه رده کنگر،م ١٩٥٥ :نشر
  .تهران مركزي و مركز اسناد دانشگاه ةكتابخان: محلّ نگهداري .م.س ٢٠/٥

 ادبيات :موضوع ،)م ١٨٦١-١٩٤١(رابيندرا نات تاگور :  پديدآورنده؛اليججيتن .٣
 محلّ ،]نا بي [:رناش ،ي بديع حقّ: مابقي پديدآورندگان،٧٤٩٣ : شمارة رديف،هندي
 مشخّصات ،ج٢٤٣ت٨٩١/٤ : شمارة ديويي،م ١٩٥٥ : تاريخ نشر، بيروت:نشر

  . ادبيات دانشگاه تهرانة دانشكدةکتابخان: محلّ نگهداري .ص ٧٩: ظاهري
 شمارة :موضوع ،)م ١٨٦١-١٩٤١ (رابيندرا نات تاگور: پديدآورنده ؛ الربيعهةدور .٤

 ة الثقافةوزار :ار، ناشرنجاح عطّ= ي يع حقّ بد: مابقي پديدآورندگان،٣٥٢٣١ :رديف
: ه رده کنگر،م ١٩٦٥=  ق١٣٨٥ : تاريخ نشر،دمشق : محلّ نشر،االرشاد القومي

PK1772.A7H3D6،محلّ نگهداري. م.س ٢٣ ،ص ١٩١ : مشخّصات ظاهري :
  . مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهرانةكتابخان

 ،تاگور  رابيندرا نات: موضوع،لكتبدارا. قاهره: پديدآورنده ؛نات طاغور رابندرا .٥
 : محلّ نشر، دارالكتب: ناشر،٤٥٢٠ :شمارة رديف ، ـ كتابشناسي،)م ١٨٦١-١٩٤١(

 : يادداشتها،عربي :زبان ،RZ8857.9.C3 :هرده کنگر. م ١٩٦١ : تاريخ نشر،القاهره
محلّ . م.س ٢٥ ،ص ٢٠+١٦ : مشخّصات ظاهري،انگليسي متن به صفحه عنوان و

  . مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهرانةتابخانك: نگهداري
 ،تاگور ناتا ندري راب:موضوع ،…: پديدآورنده ؛ الشعر و المسرحيروائع طاغور ف .٦

 ۷۷۵۲۴ : فيلدهامابقي ،٢٢٢٥١ : رديفشمارة ،سرگذشتنامهـ ) م ۱۸۶۱-١٩٤١(
}}=۱۰۱-۱{b{، محلّ ،ي حقّعيبد :ية العربنقلها ايل مترجم ،۲۳۹۳۰ : مدرکشمارة 
چاپ  :توضيحات ،ص ۴۸۷ :صفحه ،م ۱۹۸۴ ،نيي دارالعلم للمال،روتي ب:نتشارا

 ،۹  ر،۷ ح/PK، ۱۷۲۵ :ه بندي کنگررده ، عنوان، مترجم،ي حقّعيها بد شناسه ،پنجم
  .رساني دانشگاه شاهد  مركزي و مركز اطّالعةكتابخان: محلّ نگهداري ،م ۱۹۸۴

 :موضوع ،)م ۱۸۶۱-١٩٤١( تاگور اترابيندرا ن :پديدآورنده ؛يتاندژالي گكيسادوون .۷
 : ثبتشمارة ،١٦٠٣٥٦ رديف شمارة ،يروس  بهترجمه شده ،م ۲۰قرن  ـ يشعر هند
 يسياز انگل ، تاگوررابيندرا نات : پديدآورشرح كوفا،يساباشن ويا :مترجم ،۷۱۶۷۹

 سال ،مسكو:  نشرمحلّ ،يكوويساباشن .وس . م:ناشر ،كوفايساباسن. وي ايروس به
 ، س۲۴۳ت  ۸۹۱/۴۳۱۷۱ : ديوييشمارة ،۱۵۴۲۰۰ :ه کنگررده ،م ۱۹۱۹ :نشر
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 ةنام کتابخان ،۷۱ نگهداري محلّ ،۱ نسخه ،۱ جلد ،ص ۱۵۶ : ظاهريمشخّصات
  .ي و مركز اسناد آستان قدس رضوها ، موزهها سازمان كتابخانه

 ،)م ١٨٦١-١٩٤١(رابيندرا نات تاگور : پديدآورنده ؛)ليجنْاگيت(سرود نيايش  .٨
 پوهنتون : ناشر،عبدالغفور فرهادي: مابقي پديدآورندگان ،٣٢١١٧ : رديفشمارة
رده  ،ش ه ١٣٥٤ : تاريخ نشر، كابل: محلّ نشر، پوهنحي ادبيات و علوم بشري،كابل
 ، ادبلّة مج،٢٣ سال ،٢عوض شمارة   به: يادداشتها،PK1772.P9T3G5 :کنگره

  .م.س ٢٥ ، مصور، ص٨+١٩٨ :مشخّصات ظاهري
ترجمه منظوم  ،اثر رابيندرا ناته تاگور:  مؤلّف همان؛)ليجنْاگيت(يش سرود نيا .٩

 ،مقدمه از عبدالغفور روان فرهادي شرح اشعار و سه  متن بنگالي با مراجعه به با
  . مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهرانة كتابخان:محلّ نگهداري

 ،تاگور ا نات رابيندر:يوحنا قمير، موضوع: پديدآورنده ؛ مسرح و شعر،طاغور .۱۰
 ، بيروت: محلّ نشر، دارالمشرق:ناشر ،٧٤٠٥٤ : شمارة رديف،)م ١٨٦١-١٩٤١(

 ،ص ٢١٥ :مشخّصات ظاهري ،PK1726.T24Q9 :ه رده کنگر،م ١٩٩٨ :تاريخ نشر
  .٢ :ويرايش طبعه. م.س ٢٣ ،مصور

 ي هندي داستانها:موضوع ،)م ۱۸۶۱-١٩٤١( تاگور رابيندرا نات :پديدآورنده ؛گورا .١١
 :مؤلّف  ـ پديدآورشرح ،۷۱۲۳۸ : ثبتشمارة ،٧٨٧٠٢ : رديفشمارة ،م ۱۹ن قر ـ

 : نشرسال ،مسكو : نشرمحلّ ،تراتوراي لاي خودوژستونا:ناشر ، تاگوررابيندرا نات
 : ظاهريمشخّصات ،يروس: زبان ، گ۲۴۳ت  ۸۹۱/۴۳۳۴ ، ديوييشمارة ،م ۱۹۵۶
  .ص ۴۵۶

رابيندرا  : موضوع،ي التليسحمدم خليفه :ترجمه: پديدآورنده ؛هكذا غني طاغور .١٢
 : رديفشمارة ،يعرب  بهترجمه شده ـشعر هندي  =) م ١٨٦١-١٩٤١( تاگور نات
 تاريخ ، الدار العربيه للكتاب: ناشر،تونس : انتشارمحلّ ،٩٥٣٦ : کد عنوان،٩٤٩٦
 /ت٩ ه٨ : ديويي رده بندي ،ه٩٨ت/PK1725 :کنگرهرده بندي  ،م ١٩٨٩ :نشر

 ١٧٢٥ PK، علوم انساني دانشگاه ة دانشكدةكتابخان: ي نگهدارمحلّ. ج ٣ :برساخت 
  .سمنان
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 : رديفشمارة ،)م ١٨٦١-١٩٤١(تاگور  رابيندرا نات: پديدآورنده ؛        .١٣
 : نشرمحلّ ،ييه آكاديمتّساِه : ناشر،بردوانيابوالحياء  : مابقي پديدآورندگان،٢٨٥٨٨
 ،زبان اردو  به: يادداشتها،C/278 :کنگره رده ،]م ١٩٦٢[ : تاريخ نشر،نو دهلي

 ةكتابخان: ي نگهدارمحلّ. م.س ٢٢ ، چاپ سنگي،ص ٤٤٧ : ظاهريمشخّصات
  .مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران

 : رديفشمارة تاگور، رابيندرا نات: پديدآورنده ،ناته تيگور  رابندر؛                .١٤
يه تّساِه :ناشر ،کهپوري گورفراق  هوپتي سهارگ :مابقي پديدآورندگان ،٢٨٦٣٨
 ،C/449 :کنگره رده ،]م ١٩٦٢ [: تاريخ نشر،]يدهل [: نشرمحلّ ،ي نئي دلّ،آكاديمي

 ،ي چاپ سنگ، ص٤١٢ : ظاهريمشخّصات ،اردو  بهمتن هندي ترجمه شده
  . مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهرانةكتابخان: ي نگهدارمحلّ .م.س ٢٢
١٥. 

 )م ۱۸۶۱-١٩٤١(  تاگوررابيندرا نات :موضوع ،يپوراتيسنادم : پديدآورنده ؛         
نادم  : پديدآورشرح ،۶۶۲۱۲۸ : ثبتشمارة ،١٩١٣٣٧ : رديفشمارة ،سرگذشتنامه ـ
 :کنگره رده ،م ۱۹۶۱ : نشرسال ،لكهنو : نشرمحلّ ، فروغ اردوةادار :ناشر ،ياپورتيس

 :هري ظامشخّصات ،اردو: زبان ،س۲۴۳ت۱۹۲ ۸۹۱/۴۳۹ :ديويي شمارة ،۱۹۶۵۲۶
 ها ، موزهها  سازمان كتابخانهةکتابخان ۶۶ نگهداري محلّ. ۱ نسخه ،۱ جلد ،ص ۱۲۰

  .يو مركز اسناد آستان قدس رضو
ّ  ؛              .١٦ رابيندرا : پديدآورنده ؛                                                            ،ّ         

 ،ك شاپ بيبهارت وشوا :ناشر ،٦٨٨٨٦ : رديفشمارة ،)م ١٨٦١-١٩٤١ (تاگور نات
 ، اردو:زبان ،C/1050 :کنگره رده ،]م ١٩٣٥ [: تاريخ نشر، كلكته: نشرمحلّ

  .م.س ٢٢/٥ ،ري تصو،ص ٢٠١+١٤+ي : ظاهريمشخّصات
ّ       ؛   .١٧  : مترجم،مؤلّف همان ؛                                                            ،ّ               

  . بنگال،تانيكي ني شانت،الديناءيض
١٨.  ْ

 ،٢٩١٣٠ : رديفشمارة ،)م ١٨٦١-١٩٤١(تاگور  رابيندرا نات: پديدآورنده ؛    َ  
 تاريخ ،اگره : نشرمحلّ ،لطيف ايند كو : ناشر،ينياز فتحپور :مابقي پديدآورندگان

 ،ي چاپ سنگ،ص ١١٢+٧ : ظاهريمشخّصات ،D/734 :کنگره رده ،]م ١٩١٤[ :نشر
  .م.س ١٨/٥ ،صويرت ٢
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  عنوانهاي ديگر
 عرض نغمه؛ ة اردو ترجم،)م ١٨٦١-١٩٤١ (رابيندرا نات تاگور: پديدآورنده ؛     

  .ي از نياز فتحپور         ّ            گور؛ يت  بندر ناتهار
 شمارة ،م ۲۰قرن  ـ شعر اردو :موضوع رابيندرا نات تاگور،: پديدآورنده ؛      
 :کنگره رده ،تاگور. اس.يا: شرح پديدآور ،۶۶۱۰۰۶ : ثبتشمارة ،٣٥٢٤٤٢ :ديفر

 : ظاهريمشخّصات ، اردويادداشت ،ل۲۴۳ت۱۷۱ ۸۹۱/۴۳۹ :ديويي شمارة ،۱۳۵۳۰۸
  .۶۶ISBN۱۹ : نگهداريمحلّ. ۱ نسخه ،۱ جلد ،ص ۱۲۸

  


