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  راني او تاگور
  ∗گلبنمحمد 

 ياريدر دامان خود پرورش داده است بسرا  ياديز ين پهناور هند شعرا و عرفايسرزم
در . ک دارندي اشتراک نزدة زبان ما وجيندگان فارسيگو  باآور آن ندگان نامياز گو
  . داشتي مقام واالئين هند زبان فارسيسرزم

 اما ، داردي خاصّي جايهنگ فارسگرچه هنوز هم در هند و پاکستان زبان و فر
از . ند خلق کرديسيزبان انگل نات تاگور آثار خود را به ندرايون رابچ يندگانيگو
ران يم که آثارش در اي را سراغ داريا ندهي زبان مردم هند کمتر گويسيندگان انگليگو
ران بود ياران و فرهنگ يفتة ايتاگور ش.  ترجمه شده باشديفارس اندازة آثار تاگور به به

ده يورز يحافظ عشق م  پرداخته و بهيآموختن زبان فارس  بهيظاهراً تاگور در جوان
  .ستي داشته درست معلوم نيي آشناين فارسيريزبان ش  باحال تا چه اندازه او. است

 يد سفريايران بيا ن مرتبه بهي نخستي براي شمس۱۳۱۱تاگور قبل از آن که در سال 
 سفر تاگور ي داشتند از چگونگيي آشنايزبان عرب  باران کهي ايمصر رفته بود و ادبا به
ک شاعر ي دوست داشتند که تاگور که ،راني اين علّت ادبايهم به. مصر اطّالع داشتند به

  . بکنديران هم سفريا و هنرمند معروف هند است به
ب دو روز در بوشهر ماند و يتاگور قر.  وارد بندر بوشهر شدي شمس۱۳۱۰در سال 

 ي فروغي برادر محمد علياز طرف دولت ابوالحسن فروغ. راز شديازم شع
 ي بهار از تهران برايالشعرا ران استاد ملکي ايانجمن ادبو از طرف ) ذکاءالملک(

ران ي ادولِت. شد يران ميا ام که تاگور وارِديدر همان ا. راز رفتنديش ال از تاگور بهباستق
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.  رفت و آمد داشته باشندين پدريسرزم شتر بهيچه بم هند هريان مقيل بود که پارسيما
ک يافتند و از يان ي پارسيئت اقتصاديک هي ورود ي برايورود تاگور را زمان مناسب

  .عمل آوردند  بهي دعوت رسمي پارسيئت اقتصاديه
ک نفر مترجم يئت را ين هيا. عهده داشت به» يرانين شاه ايد«ئت را ين هياست اير

عنوان  ن سپنتا بهيعبدالحس. کرد ي ميل کرده بود همراهي در هند تحصها  که ساليرانيا
همراه تاگور از بوشهر عازم  ئت بهين هيا. ران شديتاگور و همراهان او وارد ا  بامترجم

دار تاگور ين سپنتا شرح ديعبدالحس. بارگاه حافظ قدم گذاشتند راز شدند و نخست بهيش
وان خواجه زد و يآورده که تاگور چند تفأل از د کرده است و يرا از بارگاه حافظ قلم

سپنتا پس از شرح . کردم ي ترجمه ميسيانگل  تاگور بهيآمد برا ي که م،يمن هر تفأل
ران ياحافظ و   ساخته که درجة ارادت تاگور را بهييباي زيراز مثنويد تاگور از شيبازد

  . نشان داده استيدر آن مثنو
ئت يک هي يگري بود و ديئت ادبيک هي يکيهمراه او که ئت يتاگور و دو ه

قرار بود چند روز در اصفهان توقّف کنند و عازم . راز عازم اصفهان شدندي از شياقتصاد
ب ي شهر اصفهان چنان تاگور را مسحور کرد که قرييبايت و زياباما جذّ. تهران بشوند

  .کند يدار اصفهان برنميده روز در اصفهان ماند و باز دل از د
 و (Pratima)ما ينام پرات ک تاگور عبارت بودند از عروسش بهياهان نزدهمر”

 يران در بمبئيان ايس انجمن زردشتي رئيرانين شاه اي و دي او چاکراورتيمنش
ر فرهنگ ياعتمادالدولة قره گزلو وز. همسر و خواهر زنش همراه تاگور بود  باکه

 انجمن ي از اعضايجمع معاون وزارت امور خارجه و يارالدولة غفّ و معاون
 از تاگور يه در شهر ري در باغ نزهتي ملّيندگان مجلس شورايران و نماي ايادب

 در يکيراد کرد ي ايران دو سخنرانيام اقامتش در ايتاگور در ا. استقبال کردند
 ي او را محسن اسديها ران خطابهي اي در انجمن ادبيکيه و يتاالر مسعود

اکانم ي هستم و نيرانياش چند بار گفت من ا و خطابهتاگور در د. کرد يترجمه م
وطن اجداد خود  هندوستان مهاجرت کردند و مسرورم که به ن بهين سرزمياز ا
 است و ي و فرهنگين وحدت نژاديمن هم ن همه محبت بهيام و علّت ا آمده
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ن يوجود کهولت و ضعف مزاج و مشکالت سفر هم  باسبب مسافرت من
  .١“گرينه د. ران دارميا ست که من به اي و عواطفيگانگي

ئت همراه او روز پنجشنبه يتاگور و دو ه
 يکيدند و در نزديتهران رس بهشت بهيهشتم ارد

 بزرگ کشور از آنان استقبال يتهران شعرا و ادبا
ئت يپس از ورود دو ه. عمل آوردند  بهيگرم
دار  ران عهدهي اي را انجمن ادبيئت ادبيتهران ه به
. ي را مراکز اقتصاديئت اقتصاديد و ه شييرايپذ

ئت همراه او يدار تاگور و ه قت مهمانيدر حق
ران آمده بود و يا ئت بهي همراه هيهان بود که از بمبئين کيالد ران جالليجنرال کنسول ا

  .ئت بوديهمه جا همراه هتا زمان بازگشت 
د ي تاگور بانوران ماندند و چي روز در ا۱۶ب ين سفر قريتاگور و همراهانش در ا

اتّفاق  ئت همراه تاگور بهيه. هند عازم بغداد شدند  بازگشت بهيرفت برا ياروپا م به
  .ز عازم اروپا شديهند رفتند و تاگور ن ران از بغداد بهيجنرال کنسول ا

راد کرده متن ترجمة ي ايسيزبان انگل ران چند خطابه بهيا تاگور در سفر اول به
  .ده استيچاپ رس ران و اطّالعات بهية ا او در روزناميها خطابه

داشتند و در هر محفل و  ي ميمردم تهران از صنوف مختلف مقدم تاگور را گرام
  .کردند يآمد شرکت م يعمل م  هند دعوت بهين هنرمند و شاعري که از ايمجلس

 کتب و فرهنگ ةکنند زنده» پورداود«ران استاد يهند دولت ا پس از بازگشت تاگور به
 را در آن کشور دنبال يس زبان پهلويهند برود و کار تدر ان را مأمور کرد که بهيتزردش
ف ي و خصلت مردم شريخو  باسته بود وي را در هند زياستاد پورداود قبالً مدت. کند

ران تا چه ي ايدانست که ادبا يران آمد نميا ن سفر که بهيتاگور در ا.  داشتييهند آشنا
ن همه در کشور ما ي ايسيزبان انگلام يرا هنوز در آن ايز.  دارندييآثار او آشنا  بااندازه

 ترجمه يفارس  و فرانسه بهيان از عربيرانيگانه را اي آثار بزرگان بةنبود و ترجم جيرا
                                                   

  .۲۰۰ ص ،۲۱ سال ، سالنامة دنيا،صديق اعلم  .1

جذّابيت و زيبايي شهر اصفهان 
چنان تاگور را مسحور کرد که 
قريب ده روز در اصفهان ماند و 
باز دل از ديدار اصفهان 

 .کند برنمي



  تاگور و ايران  ١٩٩

  

ران و هند دربارة ي اي که در انجمن ادبيا  در خطابهيط طباطبائياستاد مح. کردند يم
ران ين بار در اي نخستيورده که آثار تاگور را براراد کرده است آيخاطراتش از تاگور ا

 و فرانسه ترجمه ي از زبان آلمانيبزرگ علو
ده يچاپ رسان  رشت بهيها کرده و در روزنامه

 کشور ي ادبا،رانيا سفر تاگور بهن يدر اول. است
  .ده بودندينظر تاگور نرسان  را بهن مهميا

 يران شعرا و ادبايا سفر تاگور بهاولين در 
.  خود تاگور را ستودنديقلم توانا  بايآور نام
 در بزرگداشت و مقام ي از اهل قلم مقاالتيبعض
 ، بهاريالشعرا   ملک،ندگان بزرگ مانند استاد دهخداي از گوي او نوشتند و برخيواال

 در بزرگداشت او يگران قطعات منظوميدو ن سپنتا ي عبدالحس،ياسمي شيداستاد ر
  .دييفرما ير مطالعه ميک را در زياز منظومة هرت يسرودند که چند ب

وان او يساخت که در د» تاگور ةيهد«عنوان   بهي نسبتاً طوالنيک مثنوياستاد بهار 
چند .  آمده است۱۸۵ تا ۱۸۲ کوشش چهرزاد بهار منتشر شده در ص جلد دوم که به

  :ندير مطالعه فرمايت آن را در زيب
ــم  ــد لـ ــداي احـ ــت خـ ــزل دسـ ــاخت يکــي چ   يـ   روز ازل نــگ بــه س

  بـــسته بـــر او پـــردة مـــوزن نـــور  بافتـــه ابريـــشمش از زلـــف حـــور
ــان   ــر آوارگــ ــة او رهبــ ــارة بيچارگــــان  …نغمــ   …مويــــة او چــ

  نهادنـــد چنـــگ» تـــاگور«در بـــر   درنـگ  تا که در اين عصر نـوين بـي        
ــشاد   ــست و گ ــي ب ــديمي پ   نهـاد » تـاگور «قوس هنـر در کـف         ذات ق
ــت   چونکه بـزد چنـگ برآهنـگ راسـت         ــگ خاس ــلي ز دل چن ــة اص   نغم

  …پر شد از او هند و عراق و فرنگ          …نالــة عــشّاق برآمــد ز چنــگ   
ــعر بلنــــد ازلــــي نغمــــه   اش طبع تو چنگ است و خرد زخمـه        اش شــ

  دلـت پرتـو اسـت      زان که ز يزدان به      سال تـو هفتـاد و خيالـت نـو اسـت           
ــ   دلـش نـور تافـت    هرکه ز يـزدان بـه     ــد ياف ــت جاوي ــان دول   تدر دو جه

*  

اش چند بار  تاگور در دو خطابه
گفت من ايراني هستم و نياکانم 

هندوستان  از اين سرزمين به
مهاجرت کردند و مسرورم که 

 .ام وطن اجداد خود آمده به
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ــدار    سي صد و ده چون که گذشت از هزار         ــعر خــوش آب ــن ش ــد اي ــه ش   گفت
ــتادمش  ــه فرســـ ــاگور «  جانـــــب بنگالـــ ــة تـ ــش » هديـ ــب دادمـ   لقـ

  :ديفرما يتا آخر که م
  هدية ايـران بپـذير از بهـار         اي قلمـت هديـة پروردگــار  

 يرامخوانندگان گ باست و مجال سخن کوتاه واال همه آن را بهيار زي استاد بسيمثنو
  .ميداشت يه ميهد

ف دانشگاه ي استاد شرياسميد ياد رشيزنده 
ل از مقام تاگور ي در تجلييبايدة زيتهران قص

ر مطالعه يت آن را در زيدارد که چند ب
  .دييفرما يم

  ز تاگورال يتجل
ــام      آن شــاعر بلنــد مقـــام   درود بــاد بــه   ــازد ن ــدو بن ــر و ب ــد فخ ــزو ببال   ک

ــاگور   ــر ادب تـ ــعرا مفخـ ــدة شـ   ه کشور سخن از وي گرفت نظم و قـوام  ک  گزيـ
  ظـالم زدوده گشت جهان سخن زرنگ        يگانه مهر درخـشان شـرق کـز نـورش         
ــاق شــرق تابــان شــد     وام ييوز او گرفت همـه غـرب روشـنا          چــو آفتــاب ز آف

ــد آرام    انگيـــز او بهـــر روزي هـــاي دل ترانـــه ــفته را کنـ ــاطر آشـ ــزار خـ   هـ
ــ و کــشور خيه در قلمــرو ســعدکــ  نـشناسد   هيچ جاي چنان قـدر تـو بـه         به   امي

ــشر   ــد ب ــان دردمن ــخنت ج ــات   ز داروي س ــد از آســ ينج ــت اياب ــب محن امي  
   احـرام  يبـستم  ران به ي هند از ا   يکه سو   جــشن هفتــاد از عمــر تــو ببايــستي بــه

ــاز     و سـالم   دة فرستم تو را درود    ين قص يبد  چــو راه دور مــرا زيــن طــواف دارد ب
ــيد«دل  ــو رو » رش ــر ت ــار فک ــنز آث   بسان طبع تـو شـادان و خـرم و پـدرام             ش

ه کرد ياو هد تاگور سرود و به  خطاب بهييباي صورتگر شعر زيز دکتر لطف عليو ن
  :ديير مطالعه بفرمايت آن را در زيچند ب

  انگيزتــر ز صـبح جــواني دل   نسيمي بجنبيـد از کوهـسار     
  ز باز شکاري سـبک خيزتـر     قـرار   بسان دل عاشقان بـي    

* 

ثار تاگور را براي نخستين بار در آ
ايران بزرگ علوي از زبان آلماني 
و فرانسه ترجمه کرده و در 

چاپ رسانيده  هاي رشت به روزنامه
 .است
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ــغ کــوه  بــه   و ديوانه کـردار و مـست   بال سبک   گلــشن فرودآمــد از تي
  نه در الله رنگ و نه در گل شکوه        چمن ديـد از جـور وي تنگدسـت        

* 
  ايد؟ خانه  که از چيست در اين نهان       راز ربايــان بــه   بپرســيد از آن دل

  ايـد؟  در اين گوشة تنگ بهـر چـه         بـرگ و سـاز     رخ افروز باغيد و بـا     
*  

ــران     گـل نـسيم   فتـه بـا  برآشفت از آن گ    ــد از دلب ــسند آي ــن ناپ ــه اي   ک
ــران   که خود وارهند از غم و ترس و بيم         ــدِه ديگـ   فـــرامش کننـــده انـ

*  
   دهـد  ي ز عشق و جوان    ياميپ   که اشعار تو   يسخن گسترا ا  

ــا ــو  ياثره ــار ت ــع گهرب    دهــديدر خــسته را شــادمان   طب
اگر بخواهم از . ديه فرمود صورتگر را مالحظيعل  چند از سروده دکتر لطفياتياب

 را نقل کنم خود يا  خالصهياند حتّ  و نوشتهه که در بزرگداشت تاگور سرودي آثارةهم
گران ين سپنتا و ديآثار عبدالحس ن از پرداختن بهيبنابرا.  خواهد شديرسالة مطول

  .ميگذر يدرم
سال ران يدولت ا. آمد رانيا ش به ه ۱۳۱۱تاگور بعد از سفر اول که در سال 

 داده بود و از بيشتر بزرگان و »م طوسيهزارة حک«را اختصاص بهش  ه ۱۳۱۳
عمل آورده بود که در آن جشن شرکت   دعوت بهييکاي آمر،يياروپا يايدانشمندان آس

ران يدانشمندان ا. ران آمديا ن بود که بهي از مدعويکي از آن جمله باز تاگور ،نديجو
 يبزرگان. م طوس شرکت کرديز در افتتاح آرامگاه حکيناو .  داشتنديمقدم او را باز گرام

گر ي و بزرگان دياسي دکتر س، اهللا خان نصري دکتر ول، اکبر دهخدايامه علچون علّ
  .کشورش مراجعت کرد  بهيعمل آوردند و او بعد از چند  بهي گرمييرايکشور از او پذ

 در مزاِر. ده بودي رسيالگمرز هفتاد س ران آمده بود بهيا  که بهيتاگور در اولين سفر
ش از هشتاد سال و چند يبتاگور . گذشت يرش مم سال از روزگار ع۷۳ سم طويحک

مة جشن  مقدم ۱۹۶۰دولت هند در سال . م کردين تسليجان آفر ماه عمر نکرد و جان به
ن سال تولّد او را يکصدمي را فراهم کرد و »ن سال تاگوريکصدمي م جشِن ۱۹۶۱«



  ٢٠٢  قند پارسي

  

تولد او سال ن يکصدميمناسبت   جهان بهيشتر کشورهايوه بر هند در بعال. کرد برگزار
ران جشن يران و دولت اياز جمله سفارت هند در ا.  برگزار کردنديل مفصّيها جشن
 دانشگاه تهران ياز طرف شورا. ن مناسبت برگزار کرديهم  در دانشگاه تهران بهيبزرگ

دانشکدة ادبيات دانشگاه . ند رفتنده ن جشن بهي شرکت در ايچند تن از استادان برا
 نام نهاد و »شمارة مخصوص تاگور«ة خود را  مجلّ،۹ شمارة دوم سال ،تهران
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