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  تاگور بر آرامگاه حافظ
  ∗عبدالحسين سپنتا

در سرزمين فلسفه و عرفان هند بسيار عرفا و شعرا پرورش يافته و جهان فلسفه و 
يک از  توان گفت هيچ ت ميرأج هاند ولي ب عرفان را از پرتو وجود خود روشن ساخته

  .آنان مانند رابيندرنات تاگور شهرت جهاني نيافتند
ب معرفي کرد که عالم رغ دنياي پرگيرودار فان شرق را بهتاگور در عصر حقايق عر

فکر و زبان و منطق تاگور , توزي گمراه شده بود بشريت در تاريکناي خودپرستي و کينه
عالم  تاگور اين خدمت بزرگ را به, قدرت آن را داشت که بشر گمراه را فراخواند

و مللي که از حقايق فلسفة براي آن کشورها , بشريت بر عهده گرفت و نيکو انجام داد
 قاطّالع بودند تاگور سروش غيبي و پيامبر صديقي بود که صداي معنويات شر شرق بي

وان رپي» بهاراتاتيرتا«طور که در شعر معروف  تاگور همان, گوش آنان برساند را به
و ساير » گيتانجلي«برادري و يگانگي دعوت کرد در  مذاهب و اقوام مختلف هند را به

براي اين خدمت بزرگ تاگور . کند صلح و سازش راهنمايي مي ر ادبي خود بشر را بهآثا
ترين مسائل  تر و نقّاشي ياري جسته مشکلئات, وسيلة موسيقي از قدرت فکر خود به

ت تقديم کرده جامعة بشري هاي قابل فهم به ترين زبان فلسفي و عرفان را در قالب ساده
  .است

زندگي شخصي و , ايران بسيار نزديک و آشنا بود  عرفان باتاگور از لحاظ ادبيات و
, محيط پرورش و افکار عارفانة تاگور او را با شعرا و عرفان ايران نزديک ساخته بود

سخنان و طرز فکر تاگور تحت تأثير اشعار و افکار عرفاي ايران قرارگرفته بود ظاهر 
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د که فقط در ايران معمول بوده و عرفا لباس تاگور جبة بلندي بو, تاگور کامالً ايراني بود
پوشيدند کاله تاگور همان کاله سادة صوفيان قديم ايران بود در سال  شبيه آن را مي

ايران آمد  دينشاه ايراني سليسيتر رئيس انجمن زرتشتيان بمبئي به  که تاگور با۱۳۱۱
داشت  راني ابراز ميايران و اي اي که تاگور به العاده عشق و عالقة فوق, همراه آنان بودم

وقتي , العاده و ماية تعجب قرارگرفته بود فوق
که  تاگور با آن قامت رشيد و مؤقّر درحالي

اي رنگش بردوش لبادة بلند  گيسوان سپيد نقره
مشکي او او فروريخته و در زير کاله مخمل 

پيشاني بازش از عوالم روحاني با ما حکايت 
 ايستاده و کرد بر سر تربت حافظ در شيراز مي

چشمان آرام و نافذ او بر اين بيت حافظ که 
برسر تربت ما چون گذري همت «نگريست  دقّت مي روي سنگ مزار نقر شده بود با

که علّت تأثّر  اي که حضار بودند بدون آن  عده»که زيارتگه رندان جهان خواهد بود/خواه
  .گريه افتادند اختيار به خود را بدانند بي

 تصادفاً غزلي آمد که اين بيت جزو ,ل بزندأحافظ را آوردند تا تاگور تفّ ديوانوقتي 
  :آن بود

  رود بنگاله مي زين قند پارسي که به  شکرشکن شوند همة طوطيان هند  
 تمام چند ثانيه سکوت کرد و سپس گفت يتاگور از شنيدن اين بيت با شگفت

 ۱۳۱۱داشت که سال ايد درنظر  ب»گويد؟  آيندة هند چه ميبگذاريد ببينم خواجه در باب«
همين جهت شاعر بنگال  هاي بحران و وخامت سياسي بود و به وضع هند در منّت

 ديوانوقتي , جست نگران وضع سياسي وطن خود بود و از خواجه شيراز استمداد مي
  :ل بازکرد اين غزل آمدأحافظ را استاندار وقت براي تفّ
  خورکنعـان غـم م يوسف گم گشته باز آيد به

  کلبة احـزان شـود روزي گلسـتان غم مخور
  شـود دل بد مکن اي دل غمديـده حالـت به

  سـامان غـم مخور وين سر شوريده باز آيد به

ه لباس تاگور جبة بلندي بود ک
فقط در ايران معمول بوده و عرفا 

پوشيدند کاله تاگور  شبيه آن را مي
همان کاله سادة صوفيان قديم 

 ايران بود
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  دور گـردون گـر دو روز بر مـراد مـا نکشت
  …دائماً يکسان نباشد حال دوران غم مخور

تصادف عجيب در تاگور تأثير زياد داشت و وقتي غزل را براي او ترجمه اين 
که بر مزار حافظ نظر  کردند تبسمي بر لبانش نقش بست و يکي دو دقيقه درحالي

  .هتفکّر و سکوت گذرانيد دوخته بود به
نو سه فرهنگستان بزرگ  امروز در دهلي

رقص و نمايش » سانگيت ناتک آکادمي«نام  به
لَليت «آکادمي ادبيات و » ساِهتّيا«و موسيقي 

آکادمي هنرهاي زيبا در کاخ عظيم » کَال
يعني کاخ رابيندرا تاگور تمرکز » رابيندرا بهون«

دارد ولي در سالهايي که نويسندة اين سطور در 
يعني کانون صلح » تانشانتي ِنکي«نام  هند بود دانشکدة فلسفي تاگور در نزديکي کلکته به

اين تجلّي گاه فلسفه و عرفان در زير , د که هنوز نيز گويا باقي استش خوانده مي
 اشعار ذيل يادگار يک, اي بيش نيست درختان انبوه تناوري واقع شده که شب ظلمتکده

است که ضمناً فلسفة عميق تاگور را در خالل آن » شانتي ِنکيتان«شب تاريک در 
  :توان جستجو کرد مي

  نهـا شـانتي نيکيتـان يـک شـام ت      به
ــه ــاي شــيرين  ب ــسي رؤي ــداري ب   بي
  تــاريکي درون زيــر درختــان    بــه

ــم  ــود دره ــان ب ــاخ درخت ــان ش   چن
ــب   ــمع دل در آن ش ــد ش ــرا تابي   م
ــدة دل   ــد دي ــر نبين ــشم س ــو چ   چ
  وز اين رو چـشم خـود بربـسته دارد       
  چو چشم باطنش بـاز اسـت بـر دل         
ــدة دل  ــا ديـ ــد او بـ ــاني بينـ   جهـ

ــاکي جهــاني ســربه   ســر نيکــي و پ
  يرها بـــودمـــرا در آن عـــوالم ســـ

ــه  ــسربردم بـ ــا  بـ ــداري و رؤيـ   بيـ
ــا   ــام تنه ــشت در آن ش ــصيبم گ   ن

ــدا مــرا بــس روشــني   هــا شــد هوي
ــکيبا   ــقان ناشـ ــان عاشـ ــه جـ   کـ

  ظلمـت چـشم جـان گرديـد بينـا           به
  هـــا تـــاريکي ببينـــد روشـــني بـــه
  »بـودا «هر جا بنگـري بـر نقـش         به
ــا  ود ــدار دني ــسته از دي ــشمش ب    چ

ــرا    ز هــر عيــب و ز هــر نقــصي مب
ــف  ــر ص ــاني پ ــوا جه ــر و تق   ا و مه

ــه ــدا  ب ــام يل ــان آن ش ــانتي نيکت   ش

حافظ را آوردند تا   ديوانوقتي 
تصادفاً غزلي آمد , تاگور تفّأل بزند

  :که اين بيت جزو آن بود
شکرشکن شوند همة طوطيان هند

 رود بنگاله مي زين قند پارسي که به
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ــاخ ا  ــي ش ــشوده روزن ــانزگ    درخت
  هـاي نــور بــر آب  جنــبش نقطــه بـه 

ــاهي آرام ــشي گـ ــسيم روح بخـ   نـ
ــهصــ ــد ب   گوشــم دايي زان وزش آم

  خوانـد   نسيم از البـالي شـاخه مـي       
  صدايي زان وزش برخاسـت در بـاغ     
ــد     ــن بلرزي ــد ت ــد بن ــي بن   وزان ن

  بيـــدار مـــرا رؤيـــاي شـــيرين بـــه
ــرا داد   ــر م ــالمي ديگ ــير ع ــه س   ک

   بــسي امــواج ديــدم  در آن دريــا
  نه موج از بحـر و نـه دريـا ز امـواج          
  نه حد و حصر و نه باب و نه فصلي         

  ها موجي گران خاسـت    ز جمع قطره  
  از اين رؤيـا مـرا باشـد چـه حاصـل      

 ــر ــداني س ــواهي ب ــر خ ــانوگ    عرف
  که گويد محو دريـا شـو چـو قطـره       

    ــن دريــاي مــو ــد ســير اي   اجندان
  تو گر صـاحبدلي از دل مـدد جـوي       

ــاراي گ  ــر يـ ــد دگـ ــارت نباشـ   فتـ
 

  بــر آب افتــاده نــور مــه ز بــاال    
  چـــو راز عارفـــان پنهـــان و پيـــدا

ــاخه   ــبش ش ــد و داد جن ــا را وزي   ه
ريــگ ويــدا«دســرود تــو گــويي ب«  

  »رام و ســيتا«گــوش مــن پيــام  بــه
  »کرشـنا «نفس در نـي دمـد گويـا         

ــي  ــي «ن ــاي روم ــا » ملّ ــود گوي   ب
  اچنــان سرمــست کــرد افکنــد از پــ

  دريـا    گويي قطره شد ملحـق بـه       وت
  »گنگــا«آرامــي روان چــون رود  بــه

  جمله بـد يکـسار و يکجـا       , جدا شد 
   کليــسانــهنــه بتخانــه نــه مــسجد 

ــذيرا   ــا پـ ــواج را دريـ ــد آن امـ   شـ
  نــشايد کــرد چــون حــلّ معمــا    

  گوش کـن آن پيـر دانـا       » تاگور«ز  
  ل از قيـد مـن و مـا    سدل و جان بگ   

ــا   ــر پيمـ ــداي بحـ ــز آن ناخـ   بجـ
ــست ــارا  سخنراني ــاب و ي ــا ت    اينج

  خموشي پيشه کن همچـون سـپنتا      
 

  


