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گذشت براي ادامة تحصيل راهي انگلستان شد اما  هنگامي که هفده سال از عمرش مي
  . برگشتهند به ميالدي ۱۸۸۰بدون دريافت مدرک تحصيلي در سال 

 اما استعداد و قريحة ,ي و دانشگاهي چندان موفّق نبوداگرچه در تحصيل اکتساب
را ادبي نوبل  ميالدي جايزة ۱۹۱۳شاعري تبديل کرد که در سال   وي را بهاي هالعاد خارق

 ۱۹۱۹در سال . ارمغان آورد برايش به
س از قتل عام جمع کثيري از پميالدي 
زنان و کودکان هندي که در , مردان

ر شهر امريتسر محوطه باغ جليان واال د
عنوان اعتراض  اجتماع کرده بودند به

دولت   را بهخودتاگور نشان عالي 
  .انگلستان عودت داد

طبع لطيف تاگور از دوران 
که  شکار شده بود چنانآاش  کودکي
ار خود را هنگامي که هشت عشااولين 

اي هاي زيباي هستي در دني سروده بود و از حضور جلوه, گذشت سال از عمر او مي
  :گويد خود مي. برد د لذّت ميوکودکانه خ
. ام در تماشاي جهان طبيعت گذشت زندگيبخش مهمي از سالهاي نخستين ”

ساکن و لب غ ا,بخشيد من شادي مي هاي زيباي هستي به نگريستن بر جلوه
دوختم و يا چند  چشم اندازهاي دور چشم مي نشستم به خاموش کنار پنجره مي

رميدن آفتاب , اي بر باالي معجر گذاشتم و از روزنه ود مية خالي زير پاي خجعب
نقش و , ها بازي اردکهاي شيطان را در برکه, بامدادين را از فراز درختان نارگيل

انگيزي  گذرگاه مقابل که وهمتابش آفتاب بر ,  پهنه الجوردينرنگار ابرها د
ي سرسبز و  شبان و حکاياتهايها هر شيرفروشان با رمهاي محقّ هبنموده کل

ديدم و شيفته و  همه و همه را مي, گذشتند پردرخت که از البالي ساختمانها مي
اين مشق چندان ژرف بود که هر گاه . داشتم ها برنمي قرار چشم از آن بي

داشتم که چيزهاي تازه متولّد شده يقين , گشودم صبحگاهان چشم از خواب مي

دعوت موسوليني در ماه مه  تاگور به
ايتاليا و شهر ناپل  ميالدي به ۱۹۲۶

سفر کرد و با ديکتاتور فاشيست 
. ايتاليا نبيتو موسوليني مالقات کرد

نوازي گرم دولت ايتاليا پس  مهمان
از نزديک دو ماه اقامت و ايراد 
سخنراني در مراکز مختلف بر عليه 

 .پايان رسيد موسوليني به
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اي   نوآفريده.دم و غرق لذّت شومشان گر در طبيعت خواهم يافت تا محو زيبايي
دوستي نداشتم که با ,  من کودکي تنها بودم.پايان بود شان بي يباييزکه شکوه و 

هاي با  اما در عوض اين موهبت را داشتم که همة آن جلوه. او همبازي شوم
پنداشتم که اين دنياي  مي. شکوه و زيباي طبيعت را هم صحبت خود انگارم

کودکي که . خود واگذاشده شده است دکي است تنها بهبيرون از من هم کو
  .“نگرد هاي ناپيدا مي قفا ار پنجرة بزرگ آسمان نشسته و بهدرکن

رهاي مختلف وي بود فل سصياهاي کودکي حاؤشاهد همين تحصيالت و ر
طوري که اولين سفر خود را هنگام دوازده سالگي براي مدت چند ماه در هند آغاز  به

جا مرکز آموزش و ديني  ديدار از شهر شانتي نيکيتَن که بعدها در آنکرد و پس از 
شهرهاي مختلف تا شهر امريتسر واقع در شمال ايالت پنجاب هند  تأسيس کرد به

 در اين مرکز .رسيد» دلهوزي«شهر  مرکز کوههاي هيماليا و به مسافرت کرد و سپس به
  .اسي آشنا شدشن سانسکريت شعر کالسيک و ستاره, علوم جديد وي با

بيش از سي کشور در   ميالدي تاگور به۱۹۲۲ تا ۱۸۷۸عالوه بر آن در طي سالهاي 
مردم  در بسياري از اين سفرها تاگور با ارائة آثار خود به.  جهان مسافرت کردرةاقپنج 

 ميالدي وي ۱۹۱۲در سال . کرد هاي اجتماعي خود را نيز عرضه مي جهان ديدگاه
انگلستان برد و توانست نظر متفکّران و شاعران  منظوم خود را بهترجمة انگليسي آثار 

ارتست , روبرت بريجز, عذرا پوند, ويليام بوتد ياتز, آندره, بزرگي مانند چارلس اف
حقيقت ياتز مقدمة کتاب ترجمه  خود جلب کند و در رايز و توماس استرج مور را به

مرکز رابيندر نات تاگور در شانتي  بهآندره نيز بعدها , چارمزات. گيتانجلي را نوشت
شهرهاي , پس از انگلستان در همان سال. پيوست, را دارد» کده آرام«نيکيتَن که معني 

  .امريکا رفت مختلف انگلستان را گشت و به
مناطق   سخنراني بهئهمنظور ارا  ميالدي به۱۹۱۷ و ۱۹۱۶سپس در خالل سالهاي 

گرايي خصوصاً  هاي خود ملّي ر خالل سخنرانيمختلف امريکا و ژاپن مسافرت کرد و د
گرايي در  ملّي«در امريکا و ژاپن را تقبيح کرد و در همان مسافرتها مقالة خود با عنوان 

 تمسخر و هم مورد ستايش قرار دگرايي هم مور افکار وي در رد ملّي. را نوشت» هند
زد و از جمله کساني که تبديل سا, اي جهاني عنوان چهره اما توانست وي را به, گرفت
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نويسندة سرشناس فرانسوي و برندة جايزة ادبي نوبل , رومن روالند, وي را ستودند
  . ميالدي بود۱۹۱۵سال 

امريکاي جنوبي مسافرت  به» پرو«ت لدعوت دو  ساله بود به۶۵ رهنگامي که تاگو
مدرسة  اين دو دولت مبلغ يکصد هزار دالر به. مکزيک رفت کرد و عالوه بر پرو به

نوس آيرس آرژانتين رسيد و ئشهر بو اندکي بعد به. شانتي نيکيتَن تاگور اهدا کردند
خانم ويکتوريا اُکامپو رفت و در , مالقات انديشمند بزرگ آرژانتيني وجود کسالت به با

دعوت موسوليني  بهتاگور چند ماه بعد . هند مراجعت کرد  ميالدي به۱۹۲۵ژانويه سال 
ايتاليا و شهر ناپل سفر کرد و با ديکتاتور فاشيست ايتاليا نبيتو  يالدي بهم ۱۹۲۶ هدر ماه م

نوازي گرم دولت ايتاليا پس از نزديک دو ماه اقامت و  مهمان. موسوليني مالقات کرد
  .رسيدپايان  ايراد سخنراني در مراکز مختلف بر عليه موسوليني به

 چهارماهه کشورهاي جنوب همراهي دو تن از نزديکان سفر يک سال بعد تاگور به
سيام و سنگاپور را , نهنانگ, ماالکا, کواالالمپور, جاوا, کرد و شهرهاي باليآسيا را آغاز 

  .است» جائري«اي تحت عنوان  پشت سرگذاشت که حاصل آن سفرنامه
امريکا و کشورهاي اروپايي آغاز   ميالدي سفر يکساله تاگور به۱۹۳۰در اوايل سال 

انگلستان و فرانسه همزمان با نمايش آثار نقّاشي وي در  امريکا بهشد مراجعت وي از 
عنوان  هاي خود را با  در همين سفر مجموعة مقاالت و سخنراني.اين دو کشور بوده

را براي ارايه در دانشگاه » گرايي انسان انديشة انسانگرايي خدا و معنويت و باطن«
  .آکسفورد نوشت

  .آلمان و شوروي مسافرت کرد, سئيسو, کشورهاي دانمارک سپس به
وت شده و تفر و در پايان اين انديشمند و شاعر و فرهيخته دنيا ديده هرچند پير

واسطة عشق و  به. شد مرز هفتاد سالگي نزديک مي رمقي در پاهايش نمانده بود و به
شاعر بلندآوازة ايران حافظ شيرازي دعوت رضا شاه پهلوي را پذيرفت و  ش بها هقعال
ايران و عراق آغاز شد که   ميالدي آخرين سفر طوالني تاگور به۱۹۳۲آوريل سال در 

  .است» پارسيه ياتري«حاصل آن سفرنامه 
وقايع  ست چرا که تنها شرحي به نياي بايد اعتراف کرد ترجمة اين سفرنامه کار ساده

. ته شده استها بدان پرداخ ها نيست که معموالً در بسياري از سفرنامه ها و شنيده و ديده
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شود  هاي وي آميخته مي و ديدگاهافتد با تفکّر  چه که در برابر چشمان تاگور اتّفاق مي آن
مطالعة کتاب   با.هاي عالمانه است و نه خاطرات و اتّفاقات سفر و حاصلش يادداشت

ترجمة جناب آقاي نوشته رابيندر نات تاگور » مسافر ايران«طوطي هند سوي چمن و 
چه که تاگور نوشته است و  اي آن تالش مترجم در بيان صادقانه, مد خاندکتر نياز اح

  .غايت آشکار است هرنج محدوديت زبان وي ب
  :نويسد جناب آقاي دکتر نياز احمد خان مي

زبان فارسي  مايگي من به  کمةمالحظ با”
هم ادبيات  آن) و نکتة مهم(, زبان بنگالي به

يها دبتاگور اين کاري بود بس دشوار و 
امکان ناپذير ولي همزمان ) ها کاستي(
من هم » د خدارهمت مردان م«مصداق  به

  .“ کمر بستمو دشوارب عاين راه ص همت گماشتم و به
هاي متن ترجمه که بيشتر هنگامي است که  ارساييناين حال عالوه بر برخي از  با

ار رايج فارسي فاده از گفتنثر ترجمه با است. کنيم ها و آراي تاگور برخورد مي ديدگاه با
  .صميمي است, در هند

  :دهد ايران توضيح مي دکتر نياز احمد دربارة سفرنامة تاگور به
شاعر . در چندين جهت حتّي امروز هم پرمايه و مربوط است) نامه(اين سفر”

پيش گرفت در نتيجه اين  هفتاد سالگي (!)ه سن پوسيد بزرگوار اين سفر را به
پرارزش از نظريات وي بر چندين شئون ) اي گنجينه(اي  زينهخ) براي ما(سفر 

تاريخ و سياست , اجتماع, فرهنگ, زندگي) هاي مختلف براساس جنبه(زندگي 
و نيز بازتابي از عاطفه و . است که پر از خود و درون نگري و تفکّر عالي است

سفر فکر پخته شاعر در برابر حاالت مختلف و چيزهايي است که در مسير راه 
که بسيار آماده يابيم  براستي ما شاعر را مبلغ صريحي مي. ديده و شنيده است

بروز تفکّر خويش و واکنش در برابر موضوعات دور و نزديک براساس 
شود که وي در حين گزارش  همين است که بارها ديده مي. تجربياتش است

  .“کند گاهي فکر و احساسات خويش را نيز بيان مي سفر گاه

هيچ ملّتي خواه هرچه که باشد 
تواند  گرايي نمي تنها براساس ماده

. دست آورد مقام بزرگي را به
گرايي محض يک وحشيگري  ماده

 طلق استم
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. دست تاگور رسيد اي از سوي دولت وقت ايران به نامه آغاز سفر براساس دعوت
  .داند که اين دعوت را پذيرد شايسته نمي, رغم سن باال علي
اين نتيجه حتمي رسيدم که ديگر از سن و   ميالدي به۱۹۳۲مورخ يازده آوريل ”

ن موقعي بود همي. ماجراجويي جهانگردي تن در دهم  تا بتوانم بهام سالي گذشته
خود گفتم شايسته نبود اگر از  به. دستم رسيد که دعوتي از طرف شاه ايران به

  .“کنم پذيرفتن آن ابا
اطمينان خاطري که از سوي دوست  هرحال دو دلي را کنار گذاشته و با به
اش دينشاه ايراني مبني بر همراهي وي از بندر بوشهر و نيز همراهي آقاي کيهان  زرتشتي

همراه  و بهبندد   سفر را ميرتاگور با,  وقت ايران در بمبئي در اين سفرسرکنسول
سوي فرودگاه اين شهر   کلکته بهةموگاه روز يازدهم ميالدي از حپش هنگام سعرو

  .ندنک حرکت مي
گونه که در دوران   شهر کلکته حرکت کردم و همانةموگاه بود که از حپهنگام 

از , آورد ارمغان مي بهرد و برايش رموز فراوان ب کودکي از طبيعت صبحگاهي لذّت مي
طبيعت صبحگاهي را نظّاره , رفت طرف فرودگاه مي پنجرة کوچک خودرويي که با آن به

  :کند هايش را تشريح مي کرد و ديده مي
اي پرسکوت و زير چتر آسمان پرستاره با همهمه  تزند آبرود گنگا در تاريکي”

  .“جريان داشت
گونه که مترجم گرامي توضيح داده  اين شاهراه همان, صلي رسيدشاهراه ا خودرو به

واقع در (جا تا پيشاور  ساير شهرهاي مهم شمالي هند تا دهلي و از آن است کلکته را به
که ايالت ) م ۱۵۴۵-۱۶۸۶(کند اين شاهراه توسط شير شاه سوري  متّصل مي) پاکستان

شاهراه رسيد  ماشين ما به.  شده بودساخته,  ميالدي تصرف کرد۱۵۳۹بنگال را در سال 
, لختي خاک راه با بوي زننده دوران امروزي که ناشي از تبخير گازوئيل ماشين است

دو , شاهدان خاموش ساليان دور هستنددرختان پربرگ و بارکه تنها . هوا برخاست به
هيان در چندين دوره شاهد پيشروي سپا) اين شاهراه. (اند طرف جاده و ديوار ايستاده

بوده است که خاک افشان تغيير  …ومغوالن هند شرقي , پيروزمندي مانند خانها
  .کردند ها را اعالم مي رژيم
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خاک را برهم زد , ش گشودهلاسب پران مکانيکي با«فرودگاه رسيدند و  کمي بعد به
هواي باز تکان  به) تهي(انگيزي از جاي مجوف  و در فضا هيجايي پر باشد و با لرزه

  .گرفت
گيري هواپيما آثار زندگي و  اوج با

حرکت انسانها در برابر چشمان تاگور 
هاي سبز  هشود و زمين و تنها لکّ محو مي

, هيچ اثري از آوايي. و خاکي رنگ است
 اين زمين .حرکتي و يا زندگي پيدا نيست

که از خاطر خداي بزرگ در  مثل اين
درنظر وي خطوط روي زمين . رفته باشد

اي است که  شدهخطوط کشف ن
  .کند هاي قديمي را بيان مي حال تمدن شرح

شود و همين  آباد وارد مي شهر اهللا گيري به پس از چند ساعت هواپيما براي سوخت
ان آسماني بر سطح فرودگاه زدباکه ارکه زمين بيزار  تکان شديدي خورد مثل اين, ة پر

  .آماده نيست ازش پذيرايي کند
گيري و استراحت مسافران وارد شهر جودهپور   سوختهنگام عصر هواپيماهاي

مهاراجها سينگ و همسرش شود و حاکم منطقه  واقع در غرب ايالت راجستان مي
مقصد  صبح روز دوازدهم آوريل هواپيما شهر جودهپور را به. آيند پذيرايي تاگور مي به

 شهر کراچي رسيديم و مردمان آن کراچي ترک کرده و حوالي ظهر همان روز به
 بنگالي يگرمدلي تمام از ما پذيرايي کردند پس از صرف غذايي لذيذي که خانمها با

  .١سوار هواپيما شديممحلّي با محبت زياد تهيه کرده بودند ما دوباره 
هواپيما در ارتفاع باالي دريا . کنند سوي ايران پرواز مي پس از کراچي مسافران به

ستان کوهستان و دست چپ ما آب نيلگون رود دست راست ريگ سوي ايران مي به

                                                   
در اين شهر بندري مردمان زيادي از مناطق مختلف ,  تجاري و رونق اقتصادي شهر کراچيتوضعي با توجه به  .1

  .هاي ايالت شرقي بنگال در اين شهر چشمگير بوده است لذا تعداد خانواده. اند کار مشغول بوده هند به

که در برابر چشمان چه  آن
افتد با تفکّر و  تاگور اتّفاق مي

شود  هاي وي آميخته مي ديدگاه
هاي  و حاصلش يادداشت

عالمانه است و نه خاطرات و 
 .اتّفاقات سفر



  ٢٧٨  قند پارسي

  

تواند براندام اشياي  اد بر روي زمين ميبهيجان . تنها سفر وزش باد شدت گرفت به
اما در بلندي آسمان وجودش با تکانهاي هواپيما . کندمختلف مهر وجودش را اثبات 

هاي سفيدش چنان  خطآلوده  خيلي دور در آنسوي پايين درياي کف, شد احساس مي
ترسيم , نمود که ريز ريز نقوش است که با حرکات آزار و سريع قلم موي نقّاشي يم

  .شد هيجان و خروش موج دريا ديگر ديده و شنيده نمي. شده است
جاسک در ايران  در زمان کمي هواپيما به

آمدگويي  رسد و از سوي فرماندار پيام خوش مي
 ظاهراً بندر .شود از طريق تلگراف ارسال مي

. در آن زمان رونقي نداشته استجاسک 
اي است عادي واقع در  اين دهکده» سکاج«

جا چند خانة کوچک  در آن, ريگستان ساحلي
ح مثل صندوق گلي و چهار گوشي با سقف مسطّ

  .گلي اينسو و آنسو پراکنده بود
ال مواجه ؤاين س اروپا سفر کرده بود با ميالدي هنگامي که تاگور به ۱۸۹۲در سال 

بينش   تاگور يک متفکّر آسيايي با؟ديار غرب کشانده است که چه چيز او را بهشود  مي
گذراند  رقدرتي خود را ميبغرب اگرچه دورة ا. د استعماري غرب استنرو منتقدانه به

  :گويد دور افتاده بود تاگور ميگرايي گشته و از معنويت ب اما دچار ماده
تواند مقام بزرگي را  گرايي نمي اس مادههيچ ملّتي خواه هرچه که باشد تنها براس”
تواند  کي مي. گرايي محض يک وحشيگري مطلق است ماده. دست آورد به

آن  نهايت کمال درک کرده و به حقيقت علمي را درک کند که قدر حقيقت را به
اين يک اعتقاد روحاني است و کوششي بسيار دشوار که در راه . احترام بگذارد

روز  بهروز . شتدااز خود گذشتگي  آن نياز به يابي به تشناخت حقيقت و دس
. خويش محدود کرده استيک وسيلة پيشبرد خوشنودي و طمع  اروپا علم را به

شود  مي ل آساوشود و حجم آن غ در نتيجه فشار طمع و حرس شديدتر مي
ت سراسر جهان گسترش داده است و هوي خشونت را به, ب حسادتباين س به

. ايرانيان شعرا را بسيار دوست دارند
ام موفّق شدم  زور شهرت شاعري به

که  محبت آنان را بخرم بدون آن
 .خدمتشان تقديم کنم اي به هديه



  طوطِي هند در ايران, تاگور  ٢٧٩

  

روحي انسان  شدت آرزو نشانة بي. ي زيادي را نابود کرده استملّي کشورها
  .“است

  :گويد ديار غرب کشانده مي که چه چيزي وي را به تاگور در جواب اين
  .“شود بينم که در اروپا يافت مي ام تا سيماي واقعي و ويژة انساني را به آمده”
بار ديگر وجدانم ”گوشش رسيد  همين خاطر هنگامي که ندايي از طرف ايران به به

  .“چشم دوخته و با تفکّري جستجوگر مشتاق گشتسوي آن کرانة آسمان  به
صبح روز ديگر . آستانه در ايران قدم گذاشتم اي به پس از مسافرتي دو روزه”
  .“بوشهر رسيدم به

ميان شهرهاي   در.اندازند ها لنگر مي جا کشتي ست ساحلي که در آن بوشهر شهري
و ت فوي راستقبال  يکي از نمايندگان مجلس سناي وقت به.  عاديايران اين شهريست

سؤالي مشکل . کند تاگور دربارة خصوصيات ويژة ايران در دورة حاضر از وي سؤال مي
و ماندگي خود را با انقراض حکومت قاجار پشت سرگذاشته  که چراکه ايران دورة عقب

  .اند ر افتادهدو هسنّتها بروشنگران ما از . وارد يک جريان روشنگري شده است
  :گويد وي مي, رو شد نوازي معروف ايران روبه با مهمانايران  تاگور از بدو ورود به
صورتهاي مختلف  اين سرزمين مراسم گوناگون استقبال از ما به از بدو ورودها به

ميان مردم بوشهر  در, عنوان يک شخص به. دانم چگونه توجيه کنم نمي. شود برگزار مي
ت هوي, هايم افکار و فعاليت, ما زبان مادري, سوابق  ارزش و مقامي دارم با نگاهي بهچه

در اروپا . اي از دور دست  موجود ناشناخته و بيگانهدر حدمن برايشان چيزي نيست 
. کردند ام مي فکر من آشنا بودند و ارزيابي خوبي با آنان به. شناخت شعر من همراهم بود

اي  و بيگانهها شاعر جداگانه  دانند اما پيش آن عنوان يک شاعر مي  بهايرانيان نيز مرا
م موفّق شدم محبت ا زور شهرت شاعري به. ايرانيان شعرا را بسيار دوست دارند. نيستم

در ساير جوامع ادبا و شعرا . خدمتشان تقديم کنم اي به که هديه ون آندآنان را بخرم ب
عالوه بر آن تاگور معتقد . د اما در اينجا چنين نيستتنها در جامعة ادبي جايگاه دارن

ايشان  با”و ايرانيان نيز آريايي هستند و لذا است است که از نژاد هند و آريايي 
  .ميان مردم راه نيافته بود غير از آن اگرچه شعر تاگور هنوز به. “خويشاندي خوني دارم

  


