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  •راني ادر تاگور
  ∗ سبزوارييرضا مصطفو

  کــه تــن خــويش را پــاک نگاهــدارم      اي هستي هستي من، تا ابد خواهم کوشـيد        
تا ابد . کرم هستي پيک اعضايک ي بخش تو بر يدانم که تماس زندگ يرا ميز

دانم که تو آن نور  يرا ميشة خود دور سازم زيها را از اند يد که همه ناراستيخواهم کوش
  .ي وا داشتيتابندگ که فروغ ادراک را در من بههستي  يقيحق

م را محبترون رانم و گل يش بي قلب خوزها را ا يد که همه بديتا ابد خواهم کوش
  .شکوفان نگاهدارم

ست که  ات آمال منين غاي و اي من مکان داردانم که تو در درون عبادتگاه دِل يرا ميز
  .١“دهد يمن توان عمل م ست که بهون قدرت تيدانم ا يرا مي ز،ش نشان دهمي خوترا در کردار

ن جهت ما ي ندارند و از اتعلّق يجامعة خاصِّ شمندان و نوابغ علم و هنر بهياند
 وفات هفتم ،م ۱۸۶۱متولّد هفتم ماه مه ( (Rabindranath Tagore) نات تاگور ندرايراب

 خداپرست و لسوفيه و حکمت شعار و فيسرا و گرانما  شاعر غزل) م۱۹۴۱اوت 
 نقّاشس ماهر و ينو س و درامينو سنده توانا و داستاني نامدار و نويسرا بلندنظر و سخن

م يدان يخود م  بهتعلّقهمان اندازه م ذوق هند را به  بادان هنرمند و يقيدست و موس رهيچ
  .ميشمار يسراسر جهان م ان و شاعران و دانشمندان خود را وابسته بهتفکّرکه م
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  ١٠٤  قند پارسي

  

 يرود که برا يشمار م  و آرمان مقدس بهيک جهاد معنوي ما مظهر يتاگور برا
 و مقام ين بشري راستيها ارزش  جهان و ارج نهادن بهيها تان ملّيم جاد تفاهم دريا
 ةژيو  دانشور و هنرور تاگور و بهةانس خانواد.  برداشتيمؤثّر استوار و يها گام» انسان«

ها و  د تا سرودهيخصوص اشعار حافظ سبب گرد ران و بهيفرهنگ و عرفان ا  باپدر او
 تاگور روز اند پدِر گفته. ديايران نيفلسفه و ادب ا  باي ناگسستنيوندي تاگور پيها نوشته

کرد و  ي از حافظ شروع مياتيو غزل» هاداشينااوپ« از کتاب مقدس ييها ت قطعهائقر  بارا
  .١ده بوديملقّب گرد» يمهارش« اش به يي و پارسايل تقٰويدل به

 و يي آموزش و پرورش هند و نوجويها شبرد هدفي مداوم و پرثمر در پيها تالش
 ت و مبارزهيم و تربي کردن تعلين راه و همگاني نو در ايها  او از روشيريگ بهره

ن يمه يعنياش  يتي و تربي در مرکز بزرگ علمي و نژادياختالفات طبقات با
ت يم و تربيخ تعلي در تار،بار نشست افت و بهي ت او سامانهم که به» ٢تنينک يشانت«

  .٣ديادها خواهد ماند و خواهد درخشي جهان همواره به
 فاحش در جوامع يها ضي و تبعي اجتماعيها ي نابرابريتاگور آرزو داشت روز

. ها برقرار گردد ان انساني حقوق کامل مي و تساويزد و برابريان برخي از ميبشر
سال  به» رات در روش آموزش و پرورشييتغ«تحت عنوان تاگور  را که يا خطابه
 داشت ت هند بزرگيم و تربي در تعلياديار زي بستأثيرکرد  رادي ايزبان بنگال  بهم ۱۸۹۲
 هند يپرورش فعل در طرح آموزش و ي کنونيير بناي از مسائل زيشک بعض يکه ب

زبان   بهم ۱۹۴۷ ش از مرگ او در سالين خطابه پيا.  اوستيشنهادهايبرگرفته از پ
  .ديز ترجمه گردي نيسيانگل

 يگاهيپا» مذهب« دارد اما ي عاليارزش تاگور  نزِد»يکي و نييبايقت و زيحق«
 و تعاون و ي همکار و حسيجاد تفاهم و دوستيتر دارد و در ا عي رفيواالتر و مقام

ها   انسانةد هميگو ياو م. کند يفا مي اياتياس و ح حسيها نقش ان ملّتيم اخالق در
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د يخت بايد ريناحق نبا د کشت و خون بهين فرزندان خدا را نبايا. نديفرزندان خدا
اصالت و  ارزش انسان به.  آن توجه کامل مبذول داشتيشکفتگ» انسان«ت يشخص به

 يران در البالي و فلسفه و عرفان اادبيات  باق تاگوري عمييآشنا.  داردياعتقاد او بستگ
ن ي تاگور در هميها شهيداست مثالً اندرزها و انديا و آثارش کامالً په اشعار و نوشته

  :ک استيم ناصر خسرو نزديافکار حک ر چقدر بهيموارد اخ
ــداي  ــال خ ــسره نه ــه يک ــق هم ــد خل   هيچ نه بر کن تو زين نهال و نه بـشکن            ان

ــت   ــق درازس ــاغ و خل ــد ب ــت خداون    و خار همچو بر گل و سوسن       ١بر حسک   دس
  دل ز نهــال خــداي کنــدن بــر کــن      ، نهــال کنــدن اويــستنــاحق خــون بــه

  س چـرا کنـي توبـه گـردن؟      خون دگر ک    گر نپـسندي همـي کـه خونـت بريزنـد          
ــشن   حريمـي  شد گل رويت چو کـاه و تـو بـه         ــه و گل   راســت همــي کــن نگارخان

ــم ــدن عل ــشاندي  امع ــرا بن   جــور و جفــا را در ايــن مبــارک معــدن؟  ســت دل چ
ــود   ــرم س ــت ن ــوده دل ــون نب ــداردچ   ادکــن خــز بـا دل چــون ســنگ پيـرهن     ن

ــراک   ــت از ي ــن ز عقل ــت را دور ک ــه    جهل ــو ب ــد نک ــور بناش ــيون  س ــرزن ش   ٢ب
د يکند و از آنجا که تجد ي مي تلقّيت ظاهرير وضعييک تغيتاگور مرگ را فقط 

 تحول و يگرگونيمنزله د  انسان بهي مرگ را برا، استي عاديز امريعت نيات در طبيح
 مشهور خود ةدر منظوم. شمارد يعت مي جهان و طبيعيت از قانون طبيات و تبعيح
  :ديگو يم» ترايچ«

 يتمام  کمال نرسانده بهةمرحل ات که عشق او را بهين حيم است که ابر من مسلّ”
 که در ييگردند و رودها ي که پژمرده مييها دانم که گل يک مين. شود يمعدوم نم

بر من واضح است . روند يان نمي از ميتمام بهروند  يها در دل خاک فرو م ابانيب
کند  ي حرکت مينأت با رايا بسيات و جنبش ندارد و ين جهان حيکه هرچه در ا

ر نشده و ي تعبيواقع  من که هنوز بهياهايدانم که رو ي م.گردد ي نم نابوديتمام به
عدم ار يد  و بهاند ختهيساز نوآو پرده ام هنوز به  که هنوز نساختهييها آهنگ

  .“نخواهند رفت
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  :١ استي عارف ما مولويکويان نيادآور بين منظومه ي تاگور در ايها شهياند
ــ   ردم و نــامي شــدم از جمــادي مــ  ــا م ــهوز نم ــرزدم  ردم ب ــوان س   حي

  ردن کم شدم  پس چه ترسم کي ز م       ردم از حيــــواني و آدم شــــدممــــ
ــال و پــر      جملـــه ديگـــر بميـــرم از بـــشر    ــرآرم از ماليــک ب ــا ب   ت

ــه    ز ملــک هــم بايــدم جــستن ز جــوو هجــا و ــک ِالّ ــيٍء هال ــلُّ ش   ٢ک
 پهناور و ادبياتست که سراسر يادشده نيموارد   مختصر بهين فکرياشتراک مضام

 تاگور شباهت فراوان دارد يها شهياند  با است کهينيگونه مضام  مملو ز آني فارسيغن
ات يده تا تجلّيران سبب گرديهند و ا تمدِن و ارتباط تام ي فرهنگيوستگيقت پيحق و به

 ي و هندين دو فرهنگ کهن سال را در متون ادب فارسي اي و اخالقيمشترک عرفان
 تاگور که در کتاب ي فلسفيها شهيمثالً اند: مي گوناگون مشاهده کنيها صورت به
نا که سادها.  داردي مولوي در مثنويافکار مولو  بهيده شباهت کامليان گرديب ٣»سادهانا«
 يسو  بهي آدميها شهي اندگردد در رساندِن ي تاگور محسوب من آثاِريتر دهيچي از پيکي

:  همچونين کتاب هشت فصل دارد و مسائليا.  دارديا کمال و بلوغ آن نقش سازنده
 جمال ، ذات و مطالعة آن در عشق و عمل، مشکل انسان، روح و وجدان،يانسان و هست
  .مداقه قرارگرفته است مورد بحث و يو عالم سرمد

گران در يران مانند ملّا صدرا و دي اة از فالسفياريهاست که بس ن مسائل همانيا
ل آنها يح و تحليتوض  بهيز در مثنوي ني دارند و مولويقي دقيها بارة آنها بحث

  هم صدا،ن سادهاناستي از مضاميکي را که يمثالً علّت وجود شر و زشت. پردازد يم
  :دينما ين باز مي چن،داند ير مي اجتناب ناپذير را در زندگتاگور که ش با

  صــفا هــاي صــاف و نقــش بــي  نقــش  هـــا کـــرد نقّاشـــي دو گونـــه نقـــش
  نقـــش ابليـــسان و عفريتـــان زشـــت  نقش يوسف کرد و حور خوش سرشـت  
ــت   هــردو گونــه نقــش ز اســتادي اوســت ــست آن رادي اوسـ ــتي او نيـ   زشـ
ــد   ــتي کنـ ــت زشـ ــت را در غايـ   گــردش بــر تنــد هــا بــه شــتيجملــه ز  زشـ
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ة دانشور و هنرور تاگور انس خانواد
فرهنگ و عرفان  ويژة پدر او با و به

خصوص اشعار حافظ  ايران و به
هاي  ها و نوشته سبب گرديد تا سروده

فلسفه و  تاگور پيوندي ناگسستني با
 .ادب ايران نيايد

ــشد  ــوبي کـ ــت خـ ــوب را در غايـ   حــس عــالم چاشــني از وي چـــشد     خـ
ــود   ــدا شـ ــشش پيـ ــال دانـ ــا کمـ ــوا شــــود  تـ ــتاديش رســ   منکــــر اســ
  زين سبب خلّاق گبـر و مخلـص اسـت        ور ندانــد زشــت کــردن نــاقص اســت
ــاجدند     پس از ايـن رو کفـر و ايمـان شـاهدند          ــر دو س ــديش و ه ــر خداون   ١ب

  :ديوگ يتاگور م
 در جهان وجود ين مشکل آدميتر بزرگ

ن جهان ي در اي است و آدميشر و زشت
ن يرنج و غم اندوه قر  با هموارهيخاک

نفک جهان و ينها جزء اليخواهد بود و ا
 وجود شر در ة است آنکه درباريزندگ
در » نقص«ماند که از وجود  ي ميزندگ

 بدون يشک زندگ يب. ديات سخن بگويح
  .رفتين صورت پذيهم د آن را بهيست و باينقص ن
ست و يز بد نيچ چيست و اعتقاد دارد هيز همچون تاگور منکر وجود شر ني نيمولو

ان محسوب ي انسان آفت و زيکفر برا. دانند يا خوب مي را بد يزيند که چيها ن انسانيا
او نش ي از انسان سرزند آفري نهفته دارد و هر کاري اما خداوند در آن حکمت،گردد مي

 نهفته يزند که در وسط آن چوب ي موالنا شاخه نبات را مثال م٢کند ي آن را مياقتضا
» بد «يگمان او در زندگ به. انه نبات ضرورت دارديم که وجود چوب در ي درحال٣دارد

کدام  چيجسم و جان ه . داردي ضروري وجودبها مانند همان چو يوجود ندارد و بد
  .دينما يتاد ازل را م اسي از هنرمنديست و نقشيبد ن

ــد جــز کــه عيــب    عيــب کــي بينــد روان پــاک غيــب؟      عيــب باشــد، کــو نبين
ــه  ــسبت ب ــد ن ــب ش ــول عي ــوق جه   خداونـــد قبـــول نـــسبت بـــا نـــي بـــه  مخل
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 .داد شد و تشکيل شاخه نبات مي سرد مي



  ١٠٨  قند پارسي

  

  ر آفـت اسـت  فـ ما نسبت کنـي، ک     چون به   خـالق حکمـت اسـت      کفر هم نـسبت بـه     
ــشند   ــسان کـ ــردو را يکـ ــرازو هـ   ١وشـند زانکه آن هردو چو جسم و جان خ         در تـ

 ة کنگري که برايرودساش در  ياسي سيها  تاگور در روشي مذهبيها شهي اندتأثير
ش ياين  بان سرود رايتاگور ا.  آشکار است،دي هند گرديملّ هند ساخت و سرود يملّ

ن ي در اين مرد جهانيام ايپ. نامد يم) يارابه ران ابد(کند و او را  يپروردگار آغاز م
  .رديگ يام مردم را در قرون و اعصار دربرم است و تمي جهان،سرود

 ةانداز  از جهت تعدد آثار بهيا سندهياد است و کمتر شاعر و نويآثار تاگور نسبتاً ز
 يريش از هزار قطعه شعر و دو هزار ترانه و تعداد کثين آثار شامل بيا. او شهرت دارد

م ي تعليها نهي در زميها قاله درام خطابه و م،مان ر،نامه شي نما، کوتاه و بلنديها داستان
ت يفيره است که همه از لحاظ کيغ  وي و مسائل اخالقياجتماع اصالحات ،تيو ترب

ا ي است که يزبان بنگال د چون آثارش بهياما چنانکه اشارت گرد.  داردييز ارزش واالين
ر و گونه که درخو  بدان، دارديي نارسايها ا ترجمهيگر ترجمه نشده و ي ديها زبان به
 يز از سن هفتاد سالگي را نينقّاش. افته استي نيسته مقام تاگور باشد شهرت جهانيشا

اند  د که گفتهيسه هزار تابلو آفر بهک ي حدود ده سال نزديشروع کرد و در مدت زمان
  .ر نداردي از آنها نظيبعض

ه يپا  هميشاعر. ک شاعر دانستيرا  ٢د تاگوري با،شدهادي يوجود همه هنرها  بااما
  :ديگو ياو خود م) م ۱۸۸۵: م(کتور هوگو يو همطراز و

نگرم  يدقّت م  خود بهةگذشت ام و به دهي رسيشامگاه زندگ ن هنگام که بهيدر ا
ن است که شاعر ين حاصل است ايقي آن مرا ةشوم که آنچه دربار يمتوجه م

 ياسيکنم که رهبر س ي ادعا نم، هستميانکنم که عالم رب يعا نماد… هستم
م که يگو ي مي ول، هستميني ديشوايپ  باکنم که عالم اخالق ي ادعا نم،هستم
  …شاعرم
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  تاگور در ايران  ١٠٩

  

 دانشگاه تهران ضمن نقل ادبيات دانشکدةپورداوود استاد   ميد ابرهياستاد فق
  :١سدينو ي مرتاگو  باخاطراتش

 يکنم که در تهران کس يگمان م: من گفت ن بار بهي صحبت چنديتاگور در ط
چون . ده نشد که مرا بشناساندي گردانيفارس  از من بهيزيرا چيخت زمرا نشنا

 يهمراه  بانجاين کار را من در ايدم گفتم اين سخن را دو سه بار از او شنيا
ن که از ياءالدينام ض  از استادان آنجا بهيکي  با.دهم ي از استادان انجام ميکي

  .ميگرداندر بي از بنگال از اشعار تاگور را٢ داشت صد بنديا  هم بهرهيفارس
عنوان سرآمد  ست و او را بهيران ناشناخته ني امروز تاگور در ا،خالف آن روز اما به

 آثار و ةگرچه ترجم. ميشناس ين شاعران هند مي از مشهورتريکي و يشاعران بنگال
مه  ترجيفارس  از او بهيادي آثار نسبتاً زي ول، داردييها ي دشواريزبان فارس اشعار او به
 بوده که يزبان بنگال  کار بدان جهت است که اصل آثار تاگور بهيدشوار. شده است

 اند و دهي برگردانيگريا زبان دي يسيزبان انگل گران بهي را ديا  را خود تاگور و پارهيبعض
رود و ذوق و  يان ميهنگاِم ترجمه از م  بهي شعريها ف و ظرافتين که لطايا توجه به با
 يها برگردان آنها از زبان. کند ين دور ميز آنها را از صورت نخستي نقه مترجمانيسل
 استادان ةگفت  خواهد داشت و بهيادي زة آنها فاصليصورت اصل  بايزبان فارس گر بهيد

 سجع و يها و ظرافته ي اشعار او مملو از ابداعات وزن و قافيشعرشناس هند
 ة عالقةن هميا  بايول. ٣ستين ن است که قابل برگرداين شعري رنگيها يپرداز نازک

ت تاگور يرور هند و مقام و شخص باو رپاين و فرهنگ ديآفر شهيتربت اند ان بهيرانيا
 برگردانند که از آن جمله يفارس  او را به از آثاِرياديده تا تعداد نسبتاً زيسبب گرد

  :اد کردير را ي زيها توان ترجمه يم
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  ١١٠  قند پارسي

  

 عارفانه و جاودانه اوست که يها وده اشعار تاگور و سرة مجموع١يتانجليگ
ش يپرستش خدا و ستا. اندينما ي ملّت هند را مي فلسفيها شهيگاه اند جلوه

ده و در يان گرديان و مذاهب و فلسفه بيدگاه ادي او از ديانسان و مقام واال
 و يک زندگي تاريها  است که در کوره راهيزيآم  صداقتيها اميبردارنده پ

 آشفته و يها  تابناک فرار راه انسانيديها همچون خورش نسانجوامع پرمخاطره ا
ن کتاب که يبخش آالم آنهاست ا  و همواره آرامافشاند يدربند و سرگردان نور م

 ةليوس ز هست بهين نيدر مشرق زم) م ۱۹۱۳سال ( نوبل ةزي جاةن برندينخست
 يفارس  به خود شاعر انجام گرفتةليوس  که بهيسي حسن شهباز از متن انگليآقا

 در زمستان ي انتشارات علميراژ پنج هزار نسخه از سويت  باد ويترجمه گرد
  .در تهران چاپ و منتشر شدش  ه ۱۳۶۳
  شاه و ملکه مجموعاً،يني مال، مرتاض، پستخانه،ي قربانيها نامه شي شامل نمايقربان

سال   و بار دوم بهش ه ۱۳۴۰سال  بار به کي يدون گرگانيترجمه فر  باک مجلّديدر 
افته ي در تهران انتشار ۱۱۴ ةشمار  از طرف بنگاه ترجمه و نشر کتاب بهش ه ۱۳۵۹
  .است

 ةلأ مس، اجتماع و حکومت،عتي طبيها يدگرگون: يها عنوان  باهجده مقاله از تاگور
 ، در شرف حرکت، دانشگاه هندو، شرق و غرب،استي ري باالخره چه؟ سخنران،تيترب
 ي تالش برا،قتي حقي ندا،تي مرکز فرهنگ هند وحدت ترب،شود ي اجرا م خداوندةاراد

 يکتاب عصر بحران تمدن در ،ي همکار، شهر و دهکده،ک شاعري آموزشگاه ،استقالل
د و در ي ترجمه گرديفارس  بهين پازارگادي دکتر عالءالدةلي وس»يجهان مرِد«عنوان  با

  . چاپ و منتشر شد۹۱۹ ةشمار به دانشگاه تهران ي از سوش ه ۱۳۴۳ورماه يشهر
  :ده شده عبارت است ازي برگردانيفارس  که از تاگور بهيگري دآثاِر

                                                   
1.  Gitanjaliروز تولّد  مناسبت صدمين سال  به۱۹۶۱سال  ها وسيله انجمني از دانشمندان جهان به  اصل اين مقاله

 .هاي گوناگون جهان نيز ترجمه شد زبان هاي او انتخاب گرديد و به تاگور از ميان مقاله



  تاگور در ايران  ١١١

  

بردارد که خود شاعر   اين کتاب صد قطعه از اشعار تاگور را در؛١ تاگورصدبنِد
زبان فارسي  آنها را از ميان اشعارش برگزيد و ظاهراً نخستين ترجمة آثار او به

 يايؤ مادر و ريها ترانه ؛٣باغبان عشق ؛٢ زردشتةنام نيآئ. گردد محسوب مي
مناسبت  ن خطابه تاگور بهي آخر؛٧بحران تمدن؛ ٦وهيسبد م؛ ٥ترايچ ؛٤کودک
 م ۱۹۴۱ل ي آور۱۲ن سال تولّدش بود که خود او نوشت و در روز يهشتادم

ل يه و تحلين خطابه علل جنگ را تجزيدر ا. ديت گردائحضور خودش قر با
ن خطابه از جهت نثر يا. ان عرضه داشتيجهان  بهييشنهادهاي صلح پيکرد و برا

 چاپ و »بشر مذهِب«عنوان   بارود و يشمار م  تاگور بهياز شاهکارها
 زردشت که ؛١٠نو  هالل ماِه؛٩ شکستهي کشت؛٨يداني جاويها سروده. ديگرد منتشر

  .١١بود و چه کرد؟
.  داشتيان خاطرات خوشريا ش بهياز سفرها. ديورز يران عشق ميا تاگور به

ران رابطه يا  باها يسيران انگليا ام سفر او بهيدر ا. پرداخت يران ميدفاع از ا همواره به
ها  يسيرنظر انگليه ز هند که البتّي آن روزهايها  روزنامهي نداشتند و در بعضيخوب

ش نق. ديرس يچاپ م ران بهي دربارة ايآلود  مطالب نادرست و غرض،افتي يانتشار م
ها و  يراد سخنرانيا  بااو. موقع بود اس و سازنده و بهار حسيان بسين ميتاگور در ا
ران از يها را دربارة ا يسي انگليها ها و مطالب نادرست روزنامه  نوشته،ييها نوشتن مقاله
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  ١١٢  قند پارسي

  

د گفت ي اصوالً با،ساخت ي آنان را آشکار ميها يزدود و غرض ورز يذهن مردم م
 يستي ترورتاي داشت عملي خاصّيها يستم آشفتگيل قرن بو اةن دهي نخستيها سال

ان بر يگرا ي از ملّيگرفت و گروه ياوج م
 ياسي سيها ق قتليآن بودند تا از طر

 يرسالت انسان.  برسندياستقالل و آزاد به
 تاگور يشه و عظمت روحانيو قدرت اند

 پر از خصومت و خشونت يضافن يدر ا
  داشت ويشتري بي تجلّيدشمنو 

ک يعنوان  ان بهين مي او در ايها مبارزه
 افکار ي در پاسداريمصلح بزرگ اجتماع

 ياش نقش  بشر خواهانهيها شهيو اند
 مقاالت تاگور مشحون از . داشتياتيح

 ي مرديها شهيها و اند تيها و فعال تالش
 يخواهد در بعض ي است که ميجهان
اوهام و خرافات را از ذهن آنها . جاد کندي ايتحولي  ملّتيي قرون وسطايها شهياند
ر يتعصّبات غ  با بزرگ شمرد ويتيسوزاندن همسر را پس از مرگ شوهر معصد و يبزدا
 يها شهي و اعمال اندي استقالل و آزادي تاگور برايها  مبارزه١زديمبارزه برخ  بهيانسان
 انقالب و  ازيوقت. ديي نگرايسست پرستانه او هرگز به  خواهانه و احساسات وطنيآزاد

 را يسي پادشاه انگل٢ لقب افتخار،آگاه شد (Amritsar)تسر يکشتار پنجاب در شهر امر
  :ن نوشتيالسلطنه وقت چن بينا  بهيا داد و در نامه پس

 ننگ ةيف ماير و تخفيتحق  با افتخاريها ده است که نشاني فرارسيزمان”
 در کنار يازينوع امت چيخواهم که بدون ه يسهم خود م من به. شوند يم

چنان خشونت   باآنان اند و نسبت به ت خوانده شدهياهم ي باشم که بيوطنان هم

                                                   
  .۳۰-۳۱ ص ،جليگيتانْ  .1
  .ملقّب گرديده بود» سر«تاگور از سوي پادشاه انگليس که امپراطور هند نيز بود به  .2

اي را که تاگور تحت عنوان  خطابه
» تغييرات در روش آموزش و پرورش«
کرد  الي ايرادزبان بنگ  بهم ۱۸۹۲سال  به

تأثير بسيار زيادي در تعليم و تربيت هند 
شک بعضي از مسائل  بزرگ داشت که بي

زير بنايي کنوني در طرح آموزش و 
پرورش فعلي هند برگرفته از 

 .پيشنهادهاي اوست



  تاگور در ايران  ١١٣

  

ل علل و موجبات ين قبيشود و ا يست رفتار مي نيسته انساني که شايا يو پست
 يدارد تا از جناب شما درخواست کنم مرا از لقب ياست که متأسفانه مرا بر آن م

داده   من بهيالسلطنه قبل بيت پادشاه توسط ناحضر يکه افتخار آن از طرف اعٰل
  .١“شده بود معاف بدارند

 تازه در يافکار  با نو همراهير بود و روحوطنانش سخت مؤثّ  هميدارينها در بيا
ه ي که در نهم ژانويآمد ران از خطابة خوشيا ت تاگور بهيعالقه و عنا. ديآنان دم
ن ي او چنةنام ترجمه.  آشکار است٢خط سرخ نوشت  با استاد پورداوديم برا ۱۹۳۳
  :است
آمد  د خوشيمملکت هند هست ران بزرگ بهيک ايشما که پ به! پورداود يآقا”
 هنر و ةليران و هند وسي ما مردم ا،خ هندوستاني صفحات تاريگواه م بهيگو يم

م در آن يا  داشتهيوند برادريشه پيوسته در ارتباط بوده و همي و فلسفه پادبيات
ر مشکالت موجود ير مسافت و سايوجود بعد مسافت و سا  باييان طالروزگار

ر روابط ما قطع شد و گرد و يدر قرون اخ.  برقرار بوديان ما روابط معنويم
ن در يري ديادگار دوستي هنوز يول. ر کرددن را مکيمابي في دوستي صفايغبار
گر يه بار دا شروع شدي آسيدارين زمان که بيا ما برقرار است و در يها دل
 را از دوران ي فراموشيم و خاکسترهايشو يق مفّؤن ميريکشف عالئق د به

 يها گر چراغيد تا بار ديا هند آمده ا بهي آسيداريخبر ب  باشما. مييزدا ي ميدوست
 م ويگر قرار دهيکديران را مجاور ي تمدن هند و اةم و کعبيخود را روشن کن

ها  ها و دل م و جانيندازيا بي در آسيني طنگري مشترک بار ديسرودها و نواها با
  .٣“ميقت وا داري حقيجستجو را به

ن سال تولّد او را در يدانشگاه تهران صدم. اد نخواهد برديران تاگور را هرگز از يا
 ت داديندگان خود مأمورينما ز بهي جشن گرفت و نش ه ۱۳۴۰ماه  ي اول و دوم ديروزها
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 برگزار يم در دهل ۱۹۶۱ازدهم تا هجدهم نوامبر ياسبت از ن منيهم  که بهيتا در مراسم
راد ي که در مورد بزرگداشت تاگور اييها يعالوه بر سخنران. نديد شرکت جويگرد يم

 از يکيران در يا سفر تاگور بهاد ي  بهيا م گرفت لوحهيون دانشگاه تصميسيکم ،ديگرد
ون يسيکم.  گردديارذاو نامگاد و نام ي ز بهي نيرستاني نصب شود و دبياماکن فرهنگ

 از شمارةک يه کرد و ي توصيزبان فارس  از آثار او را بهين ترجمه و چاپ برخيهمچن
  .نام او انتشار داد  را بهادبيات دانشکدةمجلّه 

حرمت   بانامه و آثار تاگور از او ي ضمن شرح زندگي فارسيها فالمعارةدائر
 محمد و استاد علّامه ١دهينام» انشمند بزرگد« دهخدا او را ةنام اند و لغت کرده ادي

 از مردان بزرگ يکيعنوان  ات معاصران نام تاگور را بهي محقّق ژرفنگر ما در وفينيقزو
  . است٢دهيثبت رسان خ معاصر بهيتار

ن يا ران او را دوبار بهيفرهنگ و عرفان و ادب ا  باوند استوار اويعشق و عالقه و پ
ماه  بهشتين ساعت پنج بعدازظهر پنجشنبه هشتم اردن آينخست. ن کشانديسرزم
س ي رئيراني اي بابائيج يشاه ج نيبود که د) م ۱۹۳۲ل يازدهم آوري(ش  ه ۱۳۱۱
 ياو را همراه (Pratima Devi) يويما دتِارز عروس تاگور پيان هندو ني زردشتانجمن

. ور استقبال کردند از تاگيراني از دانشمندان ايهمراه گروه ر فرهنگ بهيوز. کردند يم
ن سال تولّد تاگور را يتهران هفتادم. بود) يانجمن ادب(وله رالديف آنان در باغ نتوقّ

 ۲۵کشنبه ي روز ،رازيش  بهي کوتاه در تهران و سفريجشن گرفت و او پس از اقامت
ن يالنهر نيطرف ب همراهان خود از راه همدان و کرمانشاه به  باماه آن سال بهشتيارد

س يران بود تا تدريک استاد ايش دعوت از ين سفر تنها تقاضايتاگور در ا. کردحرکت 
  .٣رديعهده گ  به،س کرده بودي که او تأسيدر دانشگاهرا » يفرهنگ و ادب فارس«
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 .رهسپار آن سامان گرديد) ١٩٣٤ تا مارس ١٩٣٢ دسامبر



  تاگور در ايران  ١١٥

  

 ي اتّفاق افتاد که براش ه ۱۳۱۳سال  ران دو سال بعد و بهيا سفر دوم تاگور به
 يوندهاي پيران سفرها در استواريا ه بي و مجامع ادبي فردوسةشرکت در جشن هزار

  . افتادمؤثّرار يران بسيو ا  هنديها ان ملّتينه ميري ديم عالئق و دوستي و تحکيفرهنگ
 ١د جهان تاب نام او بريد کلکته همچون خورشيانات خورش ربلند آوازه رابيندنام 

 و ن فرهنگيران سرزميد و ايتارک آسمان فرهنگ و ادب هند و جهان خواهد درخش
ثبت »  عالم شرقةديجر«داند و نام او را بر  ي متعلّقخود هم م ز او را بهيعرفان و ادب ن

  .خواهد کرد
  :برم يان ميپا اش به ن رسالهي تاگور در آخرِتيوص  بازين سخن را نيواپس

انسان از دست بدهم  شود که اعتقادم را نسبت به ين گناه نمياکنون من مرتکب ا”
نگرم  ينده ميآ من به. رمي بپذييعنوان شکست نها ت را بهي بشريو شکست کنون

 يخ بشريرد و تاريپذ يان ميم پاي عظةفاجعن يآورم که ا ينظر م  را بهيو زمان
د يشا. شود ي ميگردد و از شهوات ته يخورد و آسمان دوباره سبک م يورق م

ز يد نيزد که خورشيبرخ» شرق« و از ،ن سوين صبح روشن فردا از افق ايده ايسپ
 تازه يها يروزي پ٢ از نور،افتهيدمد و در آن موقع انسان شکست نا ياز آنجا م
راث از دست يوجود تمام موانع و مشکالت طرح خواهد کرد تا م  باخود را

  .٣“چنگ آورد اش را دوباره به رفته
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