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  تاگور
  ∗عبدالغفور روان فرهادي

از اشراف توانگر و سرشناس از هندوان برهمني  اي  در خانواده،م ۱۸۶۱  مي۷بتاريخ 
  .جهان آمد ه در کلکته ب١ تاگور ناته بنگال رابندرا

  ي و نوجوانيکودک
م غلبه يافته ينکه او در محيط بنگال نفوذ کرده در محاربات منظّ اصد سال پيش از

ني هند شرقي آمده بود ا کمپتسلّط بزرگ هند بود که زير ةل نخستين قطعبنگا. بودند
کسبه و ماهيگران  شهرنشين، ،ييآن هزاران روستا  چون نفوس زياد داشت درشايد

ع و ضمتوا ،ظريف ، مردمان لطيف، مانند امروز،بنگاليان. کردند  ميدشواري زندگي هب
و گرفتند و براي آن مستعد نبودند  ي ماز زندگي سپاه و سلحشوري کناره. فکور بودند

چنانچه  ،هنرمندترين مردم هند بودند .پرداختند  ميفکري و روحاني امور ذهني، ه ببيشتر
هاي عاميانه از زيباترين پرور داشت و سرود وحن ايشان آهنگ ري هند در سرزمموسيقِي

  .باشد  ميو ي جهان بودها ودهرس
 م عظيادبيات  ميراِثکه بود هند  باستانِينِگترين زبان از نظر فره بنگالي پيشرفه

 ة هم،کريتانس سة عمد ديگر آثاِر،تاراو مهابها ياناارام. کرد در آن تجلّي ميسانسکريت 
تعداد مردم اديب و  .مندان و شعراي متقدم در زبان بنگالي ترجمه شده بودش دانتوسط

                                                   
  . آمريکا،برکليافغانستاني مقيِم اي  نويسنده  ∗
است و » مالک«معني  باشد که به  مي(Thakur) شکل مادة کلمة تهاکُر (Tagore)» تاگور«در اصل کلمة   .1

  .را دارد» خورشيد«معني » رابندرا«

 



  ٥٤  قند پارسي

  

ترين زبان از نظر  بنگالي پيشرفه
فرهنِگ باستانِي هند بود که 
ميراِث ادبيات عظيم سانسکريت 

 .کرد در آن تجلّي مي

 يادب ديگر زبانها در جمله ،ادب بنگالي.  هند بودعةباسواد در بنگال پيش از هر قط
  .داشترا ترين پايه  هند صد سال پيش عالي

ي از دانش و  حتّ،بنگال آن زمان اهل ادب در
 ي تمثيلي،هارشع .رب فيض برده بودندغهنر 
ترجمه خوانده و هر سو  هسي بيهاي انگل مانر
 آثاِر. دانان در بنگال زياد بودند انگليسي .گرديد مي

  .شد  مي انگليسي آن شناختهة ترجميوررب از هاي غ زبانيا ديگر  و آلمانيفرانسوي و 
ي از  و مبرتعصّبپدر تاگور مرد دانشمند صاحبدل و آزاد از تنگ نظري و 

س سؤوي يکي از دوستان و پيروان رام موهن راي م ، هندوان بودةپرستي عاميان تمثال
  . است»سماج براهمو« طريق يکتاپرستي
 تاگور . و نويسندگان برآمده بودند و در وطن دوستي مشهور بود او شعراةاز خانواد

 داشت فرهنگ کشور خود عالقه  بهپدرش چنانکه نوسيد   ميدر خاطرات کودکي خود
 آن نامه را ،نوشت  ميزبان انگليسي هوي نامه ب هوطن بکه اگر کسي از همزبانان هم

  !فرستاد  مياش پس نويسنده به
نخستين شعر  .ضل و دانش و يکتاپرستي زندگي کردتاگور در آغوش خانواده ف

  …»رغ آزاد در جنگلمزيست و   ميمرغ خانه در فقس« . سالگي سرود۸خود را در 
سال در  .ب بودد عاشق شعر و ا،داشت  نميدوست گرچه مکتب و مدرسه را

  . ساله بود۱۴ ليف کرد و هنوزأترا  » خودروگلهاِي« اشعار ةمجموعم  ۱۸۷۵
 هندي و انگليسي را ،هاي سانسکريت پرور بنگالي زبان ان شيرين و ادببز هعالوه ب
از همان  .بنگال عودت نمود به )م ۱۸۷۸-۸۹(انگلستان   بهلپس از مسافرت او. آموخت
 حقوق و  او را در انگلستان تحصيالِت.نوشتن پرداخت  به در جرايد ادبي بنگال،زمان

 در .انديشيد  ميردم و فرهنگ مردمحال م هوي هميشه ب .قانون جلب نکرده بود
از ) شود  مي کشيدهوگا  با کهيگار(» گادي گاو« يک توسطخواست   ميسالگي ۶۶(

مگر  ،ه مسافرت کندقار شبه  مردِم زندگانِيکلکته تا کراچي و پيشاور براي شناختِن
  .پدرش او را از اين اقدام جسورانه باز داشت



  تاگور  ٥٥

  

مقصد  هان انگليسي حمله کرد که بگربر استعمار اي در همان اوقات بود که طي مقاله
نفکران شرو( ط ساخته بودندانباشتن پول از راه تجارت افيون کسي را بر مردم چين مسلّ

  .کردند  ميگيري از نظر بشردوستي خوردهاستعمار نين جهات  چ نيز براتانييبر
  ساله بود۱۹دختري از هموطنانش که   با، ساله بود۲۲ هنگامي که م ۱۸۸۳سال در 

 وي  مقاالِتة مجموع،در همين سال. انگلستان مسافرت نمود بهوي  با  وازدواج کرد
 .راند  مي آدمي سخن آدمي و حقوِقمقاِم ،در آن از عشق .چاپ رسيد  بهصورت کتاب هب

در  .کرد ل را خود ايفارا بر صحنه تمثيل آورد و نقش او اي  نمايشنامه،در همين سال
س ي مقدها دين و فلسفه و شرح متن  به او راجعِد متعدعار و کتِب اش،سالهاي بعد

ل ئمسا  بهو در سنين چهل سالگي و سالهاي بعد راجع  نشر شد»اوپانيشاد«هندوان 
 )م ۱۸۹۹( در سي و هشت سالگي .آثاري نگاشت ،نويسي و شعر درام تربيت، اجتماعي،

ها   در روستا زيست و در اين سالامر پدر براي وارسي امور امالک خانواده سه سال به
همسر م  ۱۹۰۲در . هاي کوتاه نوشت اشعار و داستان. يان را شناختيفرهنگ روستا

هاي بعد از پنج فرزند تاگور دو   وي در سالجوانش از جهان رفت و بعد از درگذشِت
  .ين ناحيه سخت اندوهگين بود افرزند نيز از جهان رفتند و تاگور از

 در بنگال جريان داشت تاگور ١ سواديشيةنبش وطنخواهانم ج ۱۹۰۵سال در 
 .کرد  تالشاعانه براي آنهاطلبان گرديد و در جمع کردن   تظاهرات آزاديوارِدچندي 

 . در بنگال ظهور نمود که تاگور در آن شامل نگرديدمسلحانه حرکات ،در سالهاي بعد
 از شهرها در بولپور  دورم ۱۹۰۷رفت در سال دنيا  از ش پدرم ۱۹۰۵در همين سال 
در  م يعني عبادتگاه در آغوش طبيعت کهاصفا در يک آشر  باةدر آن خطّ .کناره گرفت
بر آن  اي  مدرسهم ۱۹۰۱و پدرش در بود سيس شده أ تم ۱۸۶۳ او در سال زمان جد

ترين آثار خود را نگاشته  گيري مهم  در اين دوره کناره.افزوده بود عزلت گزين شد
  . جهان مبذول شدةسوي هم هاو فراتر از کشورش ب ةتوج .است

 »سادهانا« تحت عنوان  او فلسفِيةلين کتاب عمداو ) سالگي۴۸ (م ۱۹۰۹در سال 
  .کرد  فلسفه و اخالق نشرة دربار»ماهرد«چاپ رسيد و کتابي تحت عنوان  ه ب»تحقيق«يعني 

                                                   
 . مردماِن هند جنبش نهضت ترک گفتن استعمال اشياي خارجي را آغاز نمودند:(Swadeshi) سواديشي  .1
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محيط بنگال معلوم در  چاپ رسانيد، ه سالگي ب۵۰و  ۴۵ تا سن هاز روي آن اشعار ک
شد که او بزرگترين شاعر در زمان خود است و نيز دانسته شد که هرگز کسي در زمان 

 دوستان و مخلصان اصرار کردند . شاعري او نرسيده استةپاي هپيشين در زبان بنگالي ب
  .انگليسي ترجمه کند  بهکه وي اشعار خود را

  ليجنْاگيت
 سرود جليگيتانْ خود را بنام  اشعاِرتعدادي از که) م ۱۹۰۵-۱۹۱۱( ها بود ين سال ادر

جموعه و نيز از م از آن بعداً .داخل آن مجموعه کردرا زبان بنگالي  هب ،هديه و نيايش
ت چاپ شده بود او بعضي اشعاري که در مجلّ ٢»يا کهي« و ١»ديا وي ني«دفتر ديگري بنام 

ان انگليسي ترجمه نمود و زب هبم  ۱۹۱۱  سال اشعار خود را درة گزيدقطعه از ۱۰۳
  . انگليسي بود که سبب شهرت او در سرتاسر جهان گرديدةهمين ترجم

باري در زمان بيماري ) م ۱۹۱۲لندن (يکي از خويشاوندان خود نوشته بود که  هب
 پس .زمند گرددا مادر نيمحبت  بهيافت که  ميخود را ناتوان و بيچاره چون کودکي

 شعر گفتن غون در آن لمحه آن شاعر پنجاه ساله دمادامان نيايش زد و چ هدست ب
  :انگليسي پرداخته بنگالي به آن از ةترجم  بهدست گرفته ه آنچه را موجود بود ب،نداشت
 را باز دريابم که در ي آن احساسات، زبان ديگريةيلسو ه ديدم تا بدخود را نيازمن”
ساخته بوديته مرا سرشار و شادمانشام گذاي “.  

 آن را طي سومين سفرو  که اين ترجمه چند کتابچه را در برگرفته بود نويسد مي
 داد و در ،نقّاشمند ر هن،تينسنام روتن  هيک دوست انگليسي ب هب )م ۱۹۱۲( بريتانيا به

ويليام   به آن مجموعه راةمقدمروتن سيتن  .نظرش قرائت کرد ِبحدوستان صا  به اومنزِل
 کتاب در ِل چاپ اومقدمهيتيز در  .دار مشرق بود داد که مرد صاحبدل و دوست٣يتزي

  :نگارد  ميم ۱۹۱۲ سپتامبر

                                                   
  .پيشکش: (Naivedia)ديا  وي ني  .1
 .عبور از رودخانه: (Kheya)يا  کهي  .2

 .نژاد انگلستان شاعر ايرلندي: (W.B. Yeats)ويليام ييتز   .3
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در  خود داشتيم و آن را  با را چند روزي در انگلستانها نسخه قلمي اين ترجمه”
بارها ناگزير شدم آن را ببندم تا  ،خواندم  ميقطار آهن و اتوبوس و رستوران

 دوستان هندي من .آورد  ميرشو  بهآن مرانبيند چسان خواندن اي  بيگانه
 چنان موزون و نغز است که در ،اين اشعار در نظم زبان اصلي بنگالي گويند مي

يابم   ميآن را چنان نثر انگليسي مطلب  به مگر من از روي ترجمه.آيد  نميترجمه
  “…دل داشتم ه زندگاني آرزو آن را بةهم که در
يسي همان بود که ناگهان هنديان زبان انگل ه نثر اين مجموعه بةترين نتيج مهم

 ةتاگور جايز  به کهند آن شدةغيربنگالي بلکه جهان غرب آن را کشف کرد و چنان دلبست
ي و نخستين تيره پوست بود که اين جايزه ي نخستين آسيايو .)م ۱۹۱۳( نوبل داده شد

قبال کراهت است  بهچيان از اين خبرردر آن زمان بسياري از استعما. دست آورد هرا ب
  .ز شادمان بودندت چون ييانيدوست  مگر انسان،کردند

 بلکه ،ل ننمودراني و تجم صرف هوس)  پوند بود۸۰۰۰که (تاگور مبلغ جايزه را 
  . خرج کرد»شانتي نکيتن« ة مدرسةبراي توسع
 نظامي و نيروي صنعتي و ة نه تنها در زمين،بر جهان فايق ط وآن غرب مسلّ(غرب 

کرد که   مياين اعتراف هب) که داراي ادب درخشان و فرهنگ پهناوربل ،ق استعماريتفو
باشد که اکثر روشنفکران جهان   ميهم از کشور تحت استعمار ي آنييک شاعر آسيا

ي شرقيان پنداشتند و حتّ  ميسخنوران آبي چشم اروپا و آمريکا  به آن را منحصر،پيشرفته
سي شايسته چنين جايزه باشدکردند جز نژاد عالي اروپانشين ک  نميرهم تصو.  

 دوباره جليگيتانْ انگليسي ة جهان شناخته شد و بعد از نشر ترجمتاگور در سراسِر
  .خارج از هند سفر کرد هب

 پروردگار و ،آدمي  به او راجعهاروارد در آمريکا دعوت کردند و بياناِت  بهاو را
  ).م ۱۹۱۳ (نشر شد» سادهانا«زبان انگليسي تحت همان عنوان  هطبيعت ب

 ساخت توجه هند را مه پهناوِر دانشمندان خطّ،متن انگليسي سادهانا بيرون از بنگال
 ،کرد اروپا سفر  بهچند بار.  افکار واالي فلسفي نيز دارد، آن شاعر دل آگاه،که تاگور
 ،ت او رات و شخصياپن را ديد و در هر جا روشنفکران دورانديش موجوديژآمريکا و 
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بجز ( هيچ هندي ،جايي رسيد که تا آن زمان هوي ب. زاد شدن هند شمردند حق آةنشان
  . جهاني شديت يعني شخصي،نرسيده بود) بودا

  ديگر آثار و دورة سالمندي
ن ضمن حکايتي  آنوشت که در» خانه و جهان«ماني تحت عنوان  ر،م ۱۹۱۵  سالدر

رشار احساسات و سختگير از يکي س: پندار و کردار دو جوان وطنخواه بهم مقايسه شده
گويد گرچه حق و حقيقت بزرگتر از وطن   و ديگر آنکه ميتعصّبپرستي از روي  وطن
  .وطن بايد آزاد شود اما ،است

وجود وطنخواهي تاگور  با. در همين سال گاندي از شانتي نيکيتان ديدن کرد
 را از وي يياتانييبرتانويان شهرت او را در جهان و طرفداري روشنفکران روشندل بر

او   به) نوبل را گرفته بودةبا درنظر گرفتن آنکه جايز(را » هود نايت« لقب اشرفي ،ديده
  .را پذيرفت دادند و آن وقت آن

  .اپن مسافرت کرد و مجذوب زيبايي آن شدژ  بهم ۱۹۱۶سال در 
 تاگور دعاي خود ، در کلکته تشکيل جلسه داد،ي هند کانگرس ملّم ۱۹۱۷  سالدر
  :زبان بنگالي سرود هقلم خود نگاشته بود ب هرا که ب

  ؛اي ما بخشوده هزندگي را تو ب! خداوندا
  ؛همه نيرو و ارادة خود سرفراز داريم  باچنانکه اين شرف را

  ؛ت تستعزّ  بهت ما بستهعزّ
  ؛کنيم نام تو در برابر آن قيام مي ه بر نهاد ما غلبه کند ب، خود خواهي،چون

  ل کنيم؛نيرو رنج را تحم  با پايدار باشيم وين راه اچنان کني که در
  … براي خير و براي آنچه در آدمي جاودان است،براي حق

 چون در ،ين سال ا در،زبان بنگالي نشر کرد ه خاطرات خود را بم ۱۹۱۹  سالدر
  و،دفاع آتش کرد  بر اجتماع مردمان بي،اييتانييپليس بر) تسريواقع امر(جليانواال باغ 

پيوست يک نامه که در  به ، رااييتانيي بر»هود نايت« نشان ، تاگور.شتکرا ة زياد عد
وي  ه انگليس اعاده کرد و بالسلطنة نايب  به، نوشته بودم ۱۹۱۹  مي۳ ، صبح۴ساعت 
  :نوشت



  تاگور  ٥٩

  

  “…نگ شده استناين نشان سرافرازي اکنون نشان ”
شانتي نشگاه دا ، در نزديکي همان آشرم در بولپور، سالگي۶۰ يعني در م ۱۹۲۱در 

 در ،هر کشور و هر نژاد زا که دانشجويان ،تأسيس کرد»  بهارتيشويو«نام  هنيکيتان را ب
که مرغکان آن ديار بر   درحالي، روي چمن نشسته،زير ساية جانبخش درختان بنگال

 ةمطالع  به،تعصّبي فراخ و چشمان بينا و فارغ از تاريکي ها سينه  با،سرودند  ميدرختان
ي جهان ها  و اديان آدميان و پندارهاي شرقيان و غربان و تاريخ هنر سرزميناه فلسفه
  .پرداختند مي

  : بهارتي مصداق اين مقوله شاعرانه سانسکريت شدشويو
  .“شود  مي گيتي يک آشيانةآنجا که هم”

  :کرد تاگور ارشاد مي
 نظري را دور داشته  و تنگتعصّبباشد که  ت داراي فرهنگ عالي ميآن ملّ”

 بشريت پرورش ة و فرهنگ هم،فرهنگ همسايگان  بافرهنگ خود را يکجا
 فرهنگ نيست و موجب ،نظري باشد  و تنگتعصّب زير آنچه مبني بر پايه ،دهد

 فرهنگ ،ت بشري و وسعت نظر باشد و آن فرهنگ که مبني بر اخو،تباهي است
  .“حقيقي و موجب آرامي و صلح و سالم است

يعني جايگاه آرامش » نيکيتن شانتي«المللي را  ين مدرسه بين نام ا،ين تاگورابنابر
)از هر ،تا امروز هزاران پير و جوانو آن مدرسه اکنون برپاست . گذاشته بود) المدارالس 

  .آيند  ميگوشه جهان آنجا
 همانند زمان ، خواست،درين زمان سالمندي. تاگور در کودکي پابند مکتب نبود

 ،اننقّاش. عي موافق باشديمحيط طب  بااي بسازد که  مدرسه،ستاناستادان و مرشدان هند با
 ، و يک روز يا يک ماه يک سال،آنجا سفر کرد ه زمين بة اهل ادب از هر نقط،سرايندگان
 و زير ساية همان درختان که تاگور ارشاد کرده بود ،کنند  آنجا زندگي مي،يا چند سال

دهند و   ميداشت گوش  که تاگور دوست ميهمان فريادهاي مرغکان هگيرند و ب آرام مي
  .کنند  ميتفکّر

 و ها زبان  عالوه بر،ينقّاش تدريس رقص و موسيقي و ،ين مدرسه ا در،بعدها
  . افزوده بود،حکمت و هنر
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 و رئيس نخستين جلسه آن ،تشکيل گرديد»  هند فلسفِيةکنگر «م ۱۹۲۵  سالدر
  شناني اثر خواهش رادها کروي اين رياست جلسه افتتاحيه را در. تاگور بود

 ةاصالً از اهل مدراس بوده و در جواني ترجم. و دوستانش پذيرفت) م ۱۹۷۵-۱۸۸۸(
 م ۱۹۱۷  سالدر.  تاگور شده بودةانگليسي خوانده و شيفت  به راسادهانا و ليجگيتانْ

سي انگلي  به از آن کتابيم ۱۹۱۸  سالانگليسي نشر کرده و در  به تاگورةمقاالتي بر فلسف
تدريس فلسفه در شهر کلکته   بهم ۱۹۲۱  سالشنان بعد از آنکه دريرادها کر. ساخته بود
وقت هيچ  آن. (داشت  ميتاگور او را دوست. بديدار تاگور بيشتر نايل شد. پرداخته بود
 رئيس جمهور هند ، در سالخوردگي،دانست اين فلسوف جوان مدراسي کس نمي

  !)مستقل خواهد شد
)  نشر شدهم ۱۹۲۲در (زبان انگليسي  هکه ب» اقخلّ وحدِت« در کتاب  چنانکه،تاگور
  .نزديکي و تفاهم شرق و غرب بود  به معتقد،دهد شرح مي

 از ، نشر شده استم ۱۹۳۱  سالزبان انگليسي در ههم ب که آن» آدمي ديِن«در کتاب 
 ،گويد ميشناسي سخن  پندارهاي هند باستاني و دانشمندان غرب و تاريخ اديان و زبان

دهد که تکوين عقايد ديني خود او چه سان صورت  زبان انگليسي شرح مي هو گويا ب
  .پذير شده است

 ندراآ دانشگاههاي درسي او در  حاوي يادداشت» آدمي«کتاب ديگر او تحت عنوان 
  .باشد مي

در آن را نشر کرد که » رود بار آزاد«يعني » مکتادهارا« نمايشنامة م ۱۹۲۲  سالدر
  . و کردار تبعيض طلبان بيان گرديده استرآسيب پندا
ي سياسي استبداد ها  که تقبيح جنبش، را نشر کرد»بهار« ة نمايشنامم ۱۹۲۳  سالدر
  .حقوق افراد بود  بهاعتنا جو و بي ي سلطهها  و نظام،طلب

 ها ه شعر گرديد و اشعاري هم دارد که در مجلّةتاگور صاحب چندين مجموع
هيچ زبان  هاکثر اشعار او از بنگالي ب.  نيامده استگرداي  در مجموعه اما رسيدهچاپ  هب

  .ترجمه نشده است
. رددا  هند باستاني و اوپانيشاد ارتباطةفلسف  به)Naivedia(» ديا يو ني«چنانکه گفتم 

 ،) آدمي و تکامل ويةدربار(يعني گذر از رودخانه ) Kheya( »يا کهي« ةمجموع



  تاگور  ٦١

  

اگور، چنانکه در کتاب ت
زبان  که به» خلّاق وحدِت«

 نشر م ۱۹۲۲در (انگليسي 
دهد، معتقد  شرح مي) شده

زديکي و تفاهم شرق و ن به
 .غرب بود

 انگليسي ليجگيتانْ قطعه ۱۰۳اند که خود   همان سه مجموعه،)رود نيايشس( جليگيتانْ
  شعرقطعه ۱۵۷ که حاوي ، بنگاليجليگيتانْعبارت ديگر   بهيده استرا از آن گز

 انگليسي نيامده است فقط جليگيتانْ همه در ،باشد مي
  اشعاِرة انگليسي ترجمجليگيتانْنيمي از اشعار 

  .است جليگيتانْ
 انگليسي چنان اشعاري آمده است جليگيتانْ و در

ات  ديگر يا در مجلّةکه در زبان بنگالي در دو مجموع
  . بنگالي نيستجليگيتانْادبي آمده و شامل 
) Gitimalya( »گيتي ميله« ديگر تاگور ةدو مجموع

» سرودها«يعني ) Gitali(» گيتالي«يعني حمايل سرود و 
 شعر ديگر ةشود چند مجموع  ميديف آن واقع بوده در رجليگيتانْهردو پيرو 

 و پورالي و م ۱۹۱۲اين همه از ) Balaka( »که له به«يعني هديه و ) Utsarga( »سرگه ات«
 براي شناسائي پندار فلسفي و ماهيت اشعار ،زبان بنگالي بود ه بةهم) م ۱۹۳۰(ماهوا 

  .باشند  ميوي منابع عمده
هاي   مجموعه،که استاد سوربون بود) Renou(هندشناس فقيد فرانسوي لوئي روند 

  :کند  ميچند دسته تقسيم  بهاشعار تاگور را که در غرب ترجمه و شناخته شده است
) در ستايش کردار نيک(ين يعني کشتي زر »سونار تاري«احساسات خالص  •

  .باغبان: عشق.  حاصل کشتـ زباني ـ
 . سبد ميوهـ ليجنْاگيت: يکتاپرستي •
 .اندز تقليد اشعار عاميانه و درويشانهاشعار تعليمي و  •
هاي بعد   نمايشنامه اماطرز شکسپير بوده است ه در آغاز بها اين نمايشنامه: (اترئت •

را نشان دهد و جهان ديگري   ميخاطر هسخنور قديم هند را ب  ـداس آثار کالياز 
 .دهد مي

  .»هالل« :درباره کودکان •
  .»فراري« :درباره يکتاپرستي •
  .ي قديمها داستان •
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 .بنگالي  به اشعار صوفيانه کبير از زبان هنديةترجم •
يا » پارسا«انتقام طبيعت  :ي شعري استها هاي تاگور در حقيقت حکايه درام •

اندرين باره که رستگاري آدمي در قبول طبيعت است و نه در ترک (» مرتاض«
  ).شپاکيزگي و از روي راستي و نه دوري از آفرين ه در زيستن است ب،طبيعت

  ).ي و برادري آدميانمنفعت ملّ(آبشار  •
  ).ارتباط بين معبود و روح آدمي(راجا  •
راه   بهنگرد و چشم  ميجهان  به کودکي بيمار کهةافسان  ـ)پستخانه( گهر داک •

مگر راجا . آيد  نمي راجهةراجا نوشته است جواب نام  بهست که ااي نامه پاسخ
  .شناسد  ميهم ودک او را بازرسد و ک  مي نزد کودک،تغيير لباس  بهخود

ر قابل تذکّ» خانه و جهان«ـ  )بهترين =(» کوره«  ـ»غرق«ي تاگور هادر روستا •
  .است

را در بنگال ) اصطالح هند هپتان ب( حاالت يک پشتون ،١واال  کابليِتدر حکاي •
ياد  هرا ب  او،کودکي  بهمحبت مگر ، پول سختگير استةکند که در معامل ترسيم مي

  .کند  و عواطف انساني او غلبه مي،اندازد  مياش و خانوادهکودکان 
 بزرگ اين است که عناوين محتويات و سال نشر آثار او در زبان بنگالي و مشکِل
 و جليگيتانْبجز (ر آثار ثي انگليسي اکها باشد ترجمه  نمي انگليسي يکسانةدر ترجم

 و خود ترجمه را وارسي اند غير از خود او ديگران کرده)  ديگر راةيک دو مجموع
ي انگليسي ناقص و سطحي ها دهد اکثر اين ترجمه اکنون مقايسه نشان مي. نکرده است
معلوم گرديده . ي ديگر قرارگرفته استها زبان هفانه اساس ترجمه از انگليسي بسأبوده و مت

سيار زبانان ب ي آنچه را خود از بنگالي انگليسي ترجمه کرده است براي فهم انگليسيحتّ
  .ساده ساخته است

 فرانسوي و چندين زبان ،انگليسي  بهذکر همه آنچه  بافهرست کامل آثار تاگور
 آثار مهم زبان فهرست( کتاب ضخيمي خواهد شد ،ديگر جهان ترجمه شده است

رديده است و گ درج ،زبان انگليسي نوشته شده است هکه ب» انهو ارهن«بنگالي در کتاب 
                                                   

 . فيلمي هم ساخته شده استتاز اين حکاي  .1



  تاگور  ٦٣

  

 شاعري او ـ يها تعداد پارچه). ايم  اشاره کرده»واني نارا«ب کتا بهدر فهرست اخير 
 پندار و ،گيرد در اکثر اين اشعار حاالت رسد که صد هزار سطر را فرا مي  ميهزار سه به

دل و جان آدمي و احوال آفرينش و نيز ستايش ذات يکتا سروده شده است و آخرين 
  ).باشد  ميپيش از درگذشت اويعني چند  (م ۱۹۴۱ جوالئي ۳۰از بامدار  واسرود 

زياده از صد داستان کوتاه و تعداد زياد مقاالت نوشته است خالصه اينکه راست 
 “کنيد يا از تاگور؟  مي ادب بنگال صرف نظرةاز هم”اند که اگر بنگاليان را بپرسيد  گفته

د و دو دلي خواهند شددر پاسخ دادن دچار ترد.  
 آموختن موسيقي را ،در آغاز کودکي. ف بودؤلّدر موسيقي پهناور هند استاد و م
کار داشت چنانکه سه هزار آهنگ  موسيقي سرو  به،آغاز کرد و تا آخرين روزهاي زندگي

  .باشد  مييکي از آن» مانا گانا جانا«ي هند تصنيف کرد و سرود و آهنگ ملّ
اين   به) سالگي۶۸(اگرچه در ساليان اخير زندگاني .  استتوجهي او قابل ها ينقّاش

رک نمايش داده وي او در هند و پاريس و نيويها ينقّاش کرد و توجه هنر بذل ةزمين
 زباِن بهگرچه شعر تاگور . چاپ شده استنيز ن در دهلي آ رنگيني از ةشد و مجموع مي

 چنانکه مانند ،ن مشهود است آسيک برثير اشعار سانسکريت کالأت اما ،بنگالي است
 در چنين اشعار آدمي. دهد مي آدمي را در آغوش طبيعت جا) م ۴ قرن(داس  کالي
در عشق گرچه عشق بشري باشد شورش مهر حق . آفرينش يار و خويشاوند است با

  . يزداني استمحبت بشري رهبر محبتغلبه دارد يعني که 
زبان سانسکريت است ارمان اداي وظيفه و  هکه ب» رامايانا«ي هندي ها از حماسه
  .زيده استفداکاري را گ

 در طرز اداي سخن پيرو بنکم چندر. ر استيشتشعر تاگور ب ثير ادب بنگالي برأت
در  ).پرستي کهنه آزاد کرده بود که ادب بنگالي را از بند و زنجير قوافي و سجع(است 

 دريغ دشت و اشعار  بيمحبتادب عوام  هب. ترسيم طبيعت مانند بهاري الل است
  .آوري کرده است عوام و ديگر فولکلور را جمعامثال و حکم  ـ ها قصبه ـ

شصت و سومين جشن تولد او در پيکن و هفتاد و يکمين جشن تولد او در ايران 
ه زعيم بزرگ هند گاندي بسيار دوست بود البتّ با. که خود حاضر بود برگزار شد درحالي

نظريات خواست و از مجموع   ميها تتاگور آزادي هند را در فضاي همکاري بين ملّ
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جريان تاريخ . (کرد طرفداري نمي» تيمد نافرمانِي«و » همکاري عدِم« از جمله ،گاندي
در سالهاي اخير ) ر ثابت گرديدکار افتادان پندارهاي گاندي عمالً مؤثّ هچنان شد که ب

طرفداري مظلومان و بيچارگان و بر ضد سياست پيشگان  هزندگي اشعار شورانگيز ب
  .روده استبدان سعرياکار و مت
عظمت بر ضد   با قلم برداشته اشعار، پس از يک بيماري شديد،م ۱۹۳۷  سالدر
که مقابل (وقت را  ي غربي آنها همتي دموکراسي ناتواني و بي. م سرودسم و فاشيسنازي
  اکثر مردم باسواد در آسيا،در آن زمان. کرده است اافش) آوردند مي تلر سرتسليم فروديه
ت ي او را در ايجاد يک ملّها تقيفّؤ و م،ديدند  مينگاه قدرداني  بهاوتلر و پندار يه به

  .تلر سخت بيزار بودي مگر تاگور از نژادپرستي ه،ستودند  ميآهنين
 شعري در پشتيباني حقوق سياهان افريقا بر ضد استعمار سروده م ۱۹۳۷  سالدر
 سال پس از (“…!ترا از سينه شرق برکنده اسو ي تي موج ناشکيبا،اي افريقا”: است

  سالوقت يعني در ه آنحد گرديدند و البتّين شعر مردمان آسيا و افريقا در باندونگ متّا
  ). تاگور در قيد زندگاني نبودم ۱۹۵۵

 زيرا ،بيانگر نوميدي اوست)  استم ۱۹۴۱ البعضي از س( او  زندگِيشعرهاي اخيِر
م سم و فاشيسوقت نازي  غلبه آن،زدگان تباهي جنگ عمومي ت محنت تلخ مصيبتشد

  خود ازرزوِيآ ه و ب،المللي را شاهد گرديد ي و ناکامي همکاري بينيشاگ کشورةدر زمين
  .ين جهت واصل نشدا

  : سرشاري بودة مانند گنجين،ماند و باقيا آنچه از ، زندگيدر پاياِن
 و پنجاه ، سي جلد نثر،) شعر و سرود۳۵۰۰در حدود (سي جلد شعر بنگالي 

که در دل و جان بنگاليان ( صدها تصنيف موسيقي و سرود ،تر از همه ه و مهمنمايشنام
ي واال و ترسيمات لطيف طبيعت و احوال آدمي ها و بسا انديشه) تا امروز حکمفرماست

  .وفا ماندککه در نهاد مردمان صاحبدل جهان ش
 ، بشناسيماگر بخواهيم پندار او را بيشتر اما . شعر تاگورةاين بود چند کلمه دربار

 بروي چه پندارها و عقايد اثر ،بايد دريابيم که از زمان هند باستان تا زمان خودش
  . و خودش هر کدام را چگونه ارزيابي کرده است،هگذاشت



  تاگور  ٦٥

  

  ساليان واپسين زندگاني تاگور
 ةي فلسفنگراني از ترقّ  با بر اوضاع جهانتفکّر در ، ساليان واپسين زندگاني را،تاگور

  .سخت بيمار شدم  ۱۹۳۷سال در . ري نمودپل رنج بيماري ساشيزم؛ و تحمنازيزم و ف
.  در شانتي نکيتان محفل باشکوهي برپا گرديد،م ۱۹۴۱ست وگآ ۷تاريخ  هب

 ،شنانيرادها کر. تاگور تقديم کرد  بهيونيورسيته اکسفورد لقب دکتراي افتخاري را
بيانات سر موريس . کند مي  هندي و سر موريس گاير از اکسفورد نمايندگيفيلسوِف
 ،ايشان توزيع و تقديم شد هحضار از ترجمة انگليسي آن که ب. زبان التيني بود هگاير ب

  :درباره تاگور اين کلمات را دانستند
از . گاهي نجسته است بايد گفته شود که اين مرد باالتر از مأمن خيررساني پناه”

ميان مردمان در راه و بازار از رفتن . خاک و گرماي روزگار نيانديشيده است
 قيام اانييتکناره نجسته و هرگاه کار ناصوابي واقع گرديده در برابر حکومت بر

. اشتباه ايشان ملتفت گردانيده است ههرگاه الزم شده مردم خود را ب. کرده است
.  حاضر است،شمار استعداد بي اي با  شاعر و نويسنده،اينجا در برابر شما

انده ر فيلسوفي که آزمايش گفتار و کردار را گذ،ار در هنرشدان نامد موسيقي
پاکيزگي   با کسي که،ي عامة مردمانها ي و فداکار آزادي پشتيبان جد،است

  “…زندگاني و سجيه خويش مورد ستايش همه بشريت آمده است
اظهاِر اميد نمود که . جنگ جهاني کرد اشاره به  داد وبزبان انگليسي جوا تاگور به

ه  گيتي بهو ن و فرهنِگ بشريت تباه نگرديده تمدسوي هدف تفاهم ميان مردمان متوج
  .باشد

دانست که دم واپسين فرا رسيده است وي مي. کرد ل ميتاگور رنج بيماري را تحم .
  :گفت مي
آهستگي   بهآرزومندم چون برگ زرد خزاني يا چون درخت کهنسال فرسود”

عمل م  ۱۹۴۱ي  جوال۳۰بتاريخ .  باشمفگندهآنکه غوغايي برا برافتم و بي
هفتم ،تر بود اش اندکي روشن روزهاي بعد چهره.  صورت گرفتاحي برويجر 
خدا «ند يعني که کحاضران نگاهي اف  بهست چشمان سياه خود را گشودهوگآ

  “!»حافظ



  ٦٦  قند پارسي

  

 .سرودند  مي را»براهمو سماج«ي ها زمزمهاي  دختران و زنان مخلص وي در کناره
  …در سيمايش آرامش و سکون فرمانروا بود. تاده بودآرامي اف به

ي گلهايي را که دوست ها يکي از دختران گلبرگ… شال سپيدي بروي گسترده
 ين ادر. خواند  مي سانسکريت راةيک پندت از مخلصان او ادعي. پايش ريخت هداشت ب

ليف أيا تفريح سرودهاي ت  کارحال سرتاسر بنگال مردان و زنان و کودکان در وقِت
 يا نواهاي ،ي مالحان بنگاليها ي هندوستاني يا نشيدهها ن اثر راگ آکردة او را که در

 ،گراي بائول طنين انداز بود دوستداران ويشنو يا فريادهاي موزون درويشان ساده
 خود را  چشماِن،ن لمحه آ در،»ديو گورو«خوانند و بسي از ايشان آگاه نبود که  مي

  …شايدگ ن چنانکه ديگر هرگز،بست
*  

  مردِم همچنان تاگور نخستين سفيِر.هي بودندکال عرفا سالطين بيبرخي از که  همچنان
پيش از آنکه .  او اعتبار نمايش بودةعظمت و ساد  باآثار. هند در کشورهاي جهان بود
مردم هند : شنان و نهرو و ذاکر حسين سفير بفرستنديزعماي هند مانند رادها کر

  .ن فرستاده بودندجها  به اين سفير راةود قيد اسارت بيگانوج اعجازي کرده با
 خودش قلم ،آندره ژيد که يکي از بزرگترين نويسندگان فرانسه و جهان امروز بود

  : را ترجمه کرد و در مقدمة آن نوشتجليگيتانْ و ،برداشت
آنچه در . ست ا نخست کوچک بودن آن،کنم  تحسين ميليجنْاگيتآنچه در ”
آنچه در . ست که از اساطير ديني هند مبري است اکنم اين  تحسين مييلجنْاگيت

. يستنياز نست که براي خواندن آن هيچ آمادگي  ا اين،کنم  تحسين ميجليگيتانْ
پس ازين دو کتاب چه .  هزار بيت۴۸ بيت دارد و رامايانا ۲۱۴۸۷۷مهابهاراتا 

  “…گويم؛ ين مي هند را آفر، اکنون از روي تاگور،آرد يراحت و فرحت م
دلبستة هند و دلبستة همه ، از روي سخن تاگور،از صاحبدالن غرباي  هواقعاً عد 

 ذکر خير تاگور را ، مردمان هر رنگ هر دين، در سراسر جهان،شرق شدند اينکه امروز
 او زوال آثار ين جهان بيهوده زندگي نکرده است و مرِگ اکند دليل اين است که در مي

  .او نبوده است



  تاگور  ٦٧

  

 تاگور را که در م ۱۹۱۴ ه فوري۲۵ معروف ة ترجمة نام،ينجا شايسته است ادر
  :مکن  نشان خاطر، عقايد ديني خود از شانتي نکيتان نوشته بودةاي دربار جواب پرسنده

 چيز کي بر.  پابندي ندارميمذهب خاصّ  به.نيستممربوط دين  هيچ بهمن  …”
ن من آ خويشتن را از ،مرا آفريدن دم که  آ در، خداوند،م آن اينکهدار نييق

 چنانکه هستي مرا در تجارب ، پيوسته دست اندرکار است،خداوند. ساخت
  درهم،ي گوناگون اين جهانها نيروها و زيبايي  با و،گسترد  ميزندگاني

  “… هستي من از ضمانت جاودان عشق برخوردار شده استة هم،پيچد مي
  : مرگ او وصلت او بود که،در نگاه خود او

  اوندش رسدد ختاي شب، يتاکه در تنها  گويد عروس جان من خانة خود ترک مي
  


