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  راني هند و ا مشترِکِيراِث فرهنگيم :تاگور
  ∗»عامر«ن يمحمد ام

هاي قديم يعني از حدود دو هزار  و ايران دو کشور بزرگ جهان هستند که از زمان هند
همکاري   بااين دو مملکِت عظيم. سن تفاهم دارندو پنج صد سال باهم دلبستگي و ح

باشد نه  شناخت زندگاني متمدن ميو اشتراک يکديگر تمدن و فرهنگ گوناگون را که 
خوشبختانه يک بطل جليل و . ١فقط در قاره آسيا بلکه در تمام دنيا ترويج و فروغ دادند

در نيمة ) م ۱۸۶۱-۱۹۴۱(نات تاگور ا ندرينام راب  با ارجمند و برجسته همشخصيت
 رابطه يد و ميان هند و ايران باعِثيدوم قرن نوزدهم ميالدي از سرزمين بنگاله رو

اش  اين شاعر آفاقي و نويسندة بزرگ که از افکار عاليه و تصورات گرانمايه. گرديد
داد که هردو اين مملکت عظيم از آغاز تا هنوز در يک  چنان کار مهمي و بزرگي انجام

نات تاگور نام داشت + پدر تاگور که ديوندرا. اند زنجير محکم و نيرومند پيوند داشته
 مهارشي عنواِن بهسبب آن در سراسر کشور هند   و روحاني بود که بهيک پيشواي ديني

(Maharishi)ف و  ه باين مرد فرزانه که. شد  يعني مرد دانا و بزرگ ناميده ميتصو
عالقه  با ار روحانيت خيلي عالقه داشت و شعرهاي حافظ و ديگر صوفيان ايران

تر  يکديگر نزديک و ايران را به  نخستين شخص در خانوادة تاگور بود که هند،دخوان مي
سرايان و اهالي تصوف ايران آشنا  سخن  بانات تاگور هم ندرايوسيله راب بدين. گردانيد

  .٢گرديده روابطي را ميان دو کشور مزيد استحکام بخشيد
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نات تاگور که از لحاظ ميراث فرهنگي مشترک ماية فخر ما هستند نماينده  ندرايراب
شعرهايش و نگارشاتش چنان اثرپذيري، زيبايش و دلکشي . دندت بوو ترجمان بشري

يک دانشمند فارسي آقاي . شد  آن هرکس مسحور و مجنون ميشنيدِندارند که از 
زيست و در دبستاِن تاگور در شانتي نکيتن  پرفسور ضياءالدين که در ايالت پنجاب مي

 پرارزش و دردمند بود ها در محبِت تاگور گذاشت و از کالمش که داد، سال درس مي
فارسي ترجمه نمود که اين ترجمة اشعار تاگور در  صد شعر را گزيده آن را از بنگالي به

تاگور . ١اش در ايران گرديد سراسر ايران ميان دانشمندان فارسي پيچيد و سبب معرفي
 ميراِث مشترک هردو کشور گشت که در هکه قبالً ميراِث هندي بود بعداً بدين واسط

  .٢باشد ميور اعتنا خ
هاي ارجمند ايران همه از کالم تاگور  شخصيتدانشجويان و دانشمندان فارسي و 

بردند که بدون ديدار و مالقات تاگور قرار  بهرهقدر  که عارفانه و متصوفانه بودند اين
برکت هم آمد که اين ميراث فرهنگي مشترک   باباالخره آن وقت سعيد و. نگرفتند
در ايران دانشجويان و . ٣ايران نمود بهم مسافرت  ۱۹۳۲ آوريل سال هر ما کشور دهردو

هاي عقيدت و قدر و منزلت بر  دانشمندان فارسي تاگور را خيلي پذيرايي کردند و گل
مناسبت هفتادمين سالگرد تولّدش در   رسيد به۷۰عمر  که تاگور به وقتي. ٤کردند وي نثار

 همان مناسبت شاعِر هب. دش پرشکوه برگزار ِنم جش ۱۹۳۱سال   جا در ايران بهچند
در آن قصيده . ٥ سرود،بيت ۲۲بر  اي مشتمل  ايران آقاي رشيد ياسمي قصيدهمعروِف

عظمت و . باشد قدر تعريف و توصيف کرد که بيرون از حد بيان مي وي تاگور را اين
  :گويد مي. شود ميبزرگي تاگور ذيالً در روشنايي شعرهاي ياسمي مالحظه 

  کــزو ببالــد فخــر و بــدو بنــازد نــام       درود بـــاد بـــر آن شـــاعر بلنـــد مقـــام
ــاگور    ــر ادب تـ ــعراء مفخـ ــدة شـ   که کشور سخن از وي گرفت نظم و قوام          گزيـ
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  زدوده گشت جهان سخن ز زنـگ ظُـالم          يگانـه مهـر درخـشان شـرق کـز نـورش      
ــد   ــان ش ــرق تاب ــاق ش ــاب ز آف ــو آفت    همـه غـرب روشـنايي وام       وزو گرفته   چ

ــام  همــي  هـاي لطيـف    نکتـه و  هاي دالويـز     فتهز گ    رســاند جهــان را از آســمان پيغ
ــه ــاي دل ترانـ ــر روزي هـ ــز او بهـ   هــــزار خــــاطر آشــــفته را کنــــد آرام  انگيـ

  ز بهر صـلح و صـفا و ز بهـر امـن و سـالم          ي پند است و حکمت و اخالق يکه هرچه گو  
   آالمنجــات يابــد از آســيب محنــت و      دردمنــد بــشر نز داروي ســخنت جــا 

ــه ــستي   ب ــو بباي ــر ت ــاد از عم ــشن هفت   که سـوي هنـد از ايـران ببـستمي احـرام        ج
ــاز   ــواف دارد ب ــن ط ــرا زي ــو راه دور م   بدين قـصيده فرسـتم تـرا درود و سـالم            چ
ــو  ــار فکـــر روشـــن تـ ــيد ز آثـ   ١بسان طبـع تـو شـادان و خـرم و پـدرام              دل رشـ

نظير است و  د که خيلي بيباش الذکر قسمتي از عمده و ادب عاليه مي قصيدة فوق
را دارا است که اين قصيده جوش و قوت بيان و اثرانگيزي . داردبسيار شور و نشاط 

هرچه در قصيده . آورد ياد مي را بهبالواسطه خويشي و همبستگي ميان هند و ايران 
اش شرح داده شد خالصة آن در دو شعر   ارجمند تاگور و سخنسراييشخصيت راجع به
خاطر زيارت شاعر سفر بکنم  هند به ست که مناسب است که بنده از ايران به ااخير اين

  .روند مکّه مي خاطر حج به طوري که مسلمانان به آن
 بهار شاعر معروف ايران در عصر حاضر تاگور را ميراِث يالشعرا طور ملک همين

 شده بود اش که در کلکتّه برگزار مناسبت جشن سالگره و ايران شمرده به مشترک هند
. باشد سروده بود ثير ميأ که خيلي سحرانگيز و پرتبيتبر چهل  يک مثنوي مشتمل

  :گويد بهار تاگور را خطاب کرده مي. است» اي تاگور«عنواِن مثنوي 
ــم  ــد لــ ــداي احــ ــزل دســــت خــ   روز ازل ســـاخت يکـــي چنـــگ بـــه     يــ

ــورةبــــست ــور     ابريــــشمش از زلــــف حــ ــوزون ز نـ ــردة مـ ــر او پـ ــسته بـ   بـ
ــة او ره ــاننغمـــــ ــر آوارگـــــ ــة او چــــــارة بيچارگــــــان    بـــــ   مويــــ

ــواي خداســـت    هرکــه دهــد گــوش بــراي خداســت      نغمـــة ايـــن چنـــگ نـ
ــه  ستواين چنگ که در دست ت     » تاگر«اي   ــود بـ ــست  بـ ــران از نخـ   چنـــگ دگـ

ــه     اش طبع تـو چنـگ اسـت و خـرد زخمـه            ــي نغمــ ــدت ازلــ ــعر بلنــ   اش شــ
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ــت    ــو اس ــت ن ــاد و خيال ــو هفت ــال ت ــه   س ــزدان ب ــه ز ي ــ  زانک ــت پرت ــتدل   و اس
ــ  ــزدان ب ــه ز ي ــت  ههرک ــور تاف ــش ن ــت    دل ــد يافـ ــت جاويـ ــان دولـ   در دو جهـ

ــار   ١هديــــة ايــــران بپــــذير از بهــــار     اي قلمــــــت هديــــــة پروردگــــ
زبان بهار هويداست که کالم  الذکر عظمت و بزرگي تاگور به از مثنوي فوق

 اين نغمه يزل که هرکه به ست از طرف خداي لم ااي  نغمه،سحرانگيز تاگور چيست
فکر بلند و تصوراِت نو مرده را   بانغمة تاگور. آيد رقص و طرب مي گوش دهد به

اين مثنوي بهار که خيلي . نمايد بخشد و طبيعت را فرحت و انبساط عطا مي زندگي مي
رارزش و اهميدهد  رساند و گواهي مي آسمان مي ت است عظمت و بزرگي تاگور را بهپ

ميراث تمدن و فرهنگ  ر آفاقي مرصّع و آراسته بهسبب اين شاع و ايران به که هند
  .درناد ميهمچنان گام بر

شان جا دادند و او را خيلي قدر  عالوه ديگر دانشمندان ايراني هم تاگور را در دل به
يک دانشمند فارسي جناب آقاي محمد کامگار پارسي رئيِس خانة . و منزلت بخشيدند

نگاشت » شاعر آسماني و عارف رباني هند در ايران«عنوان  اي به  فرهنگ در کلکته مقاله
  .٢ کلکته چاپ شد،ندو ايرانيکايکه در مجلّة ا
زبان نثر  خواهم اقتباس از مقالة طوالني نقل بکنم که هر سطر آن به بنده مي

  :نويسند مي. باشد عظمت و بزرگي تاگور دال مي به
 در نيمة ارديبهشت .هنوز منظره آن محفل روحاني از لوح ضميرم محو نشده”

  مجلس،تهران) ژاله امروز(وله خيابان دو شان تپه الدنير در باغ ش ه ۱۳۱۱ماه 
بسياري از بزرگان پايتخت و دانشمندان و . شکوه و جالل آراسته بودند با

جمعي کثير که سراپا چشم و گوش شده … شاعران در آنجا گرد آمده بودند
  .٣“ان سبزه و گل نشسته بودندمي هاي خود در روي صندلي هبودند ب

بعد کامگار . باشد شکوه و زيبايي محفل مي عکس مختصري راجع به اقتباس باال
  :نويسد  کرده ميمسيترتاگور را 
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ريش بلند کافورگون و سبلتي صوفيانه و چشماِن سياه و   بااندام مردي خوش”
آستين گشاد اي  لباده  باکرد چشمان هندي حکايت مي درشت و فريبا که از سيه
پوشانيد در برابر آن   که زلف بلند و سفيد او را ميسو کالهي از مخمل بنف

ميان گل و سبزه و در کنار درخت کاج  گروه بر روي صندلي مخمل که در
وار همه را از باده سخنان دلنشين خود مست و  قرار داشت آرميده بود و ساقي

نات تاگور شاعر  ندرايوقار دکتر راب  بااين مرد بزرگ و. مدهوش کرده بود
اي در جامة آدميان از  آسماني و عارف رباني هندوستان بود که همچون فرشته

  .١“گفت مردم سخن مي  باآسمان فرود آمده
نظير مثال عظمت و بزرگي تاگور  مالحظه بشود اقتباس مزبور از عمده و بي

هاي دانشمنداِن ايراني مقام  لشود که تاگور چقدر در د باشد که از آن ظاهر مي مي
فرشته هم تشبيه دادن غلو  بهشاعر آسماني و عارف رباني نيز  بهتاگور را . ارجمند دارد

اش   کامگار در اخير مقالهيآقا. نيست بلکه تاگور را مقام و منصِب بلند بخشودن است
  :سدنوي  شاعران معروف فارسي ايران قرار داده ميطحس پايه و هم تاگور را هم

دکتر تاگور هم مانند فردوسي و سعدي و حافظ و مولوي و عطّار و سنايي ”
کشور هندوستان و بنگال  باشد و اختصاص به تمام جهان و جهانيان مي بهمتعلّق 

  .٢“غربي ندارد اگرچه افتخار امروز نصيب مردمان بنگاله است
است اي  مهچکاحاوي نويسي جناب آقاي محمد کامگار پارسي  عالوه مقاله به

بر دربارة تاگور سروده است که دليل و  بند است ۱۹بر  شکل مسدس که مشتمل به
. نمايم تقديم اکتفا مي بهرا فقط دو بند از چکامه . باشد  کشور ميهردوميراث مشترک 

  :سرايد کامگار مي
ــاي راز    ملک ايران زمين آمـده بـروي فـراز         به  مولــد دکتــر تــاگور حکــيم دان

  بساط عيش و طرب چنانکه بايد بـساز        شـتاب اي صـنم دلنـواز       خيز و بستان  
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  آهنـگ سـاز   نشاط باده بـه   تا بخورم با  
ــار   ــخنور کامگ ــيالد آن س ــادي م   ١ش

  قدر و شان   نام و جاه حکيم با     شاعر با   خرم و دلـشاد بـاد شـاعر هندوسـتان         
  زيـد شـادمان   زيد تندرست همـي    همي  کـران  سال و مه عمر او خدا کنـد بـي         

  فروغ گفتش شـود رهبـر اهـل جهـان     
  ٢نــامش مانــد همــي بــر ورق روزگــار

 تاگور را بحث برده است ييدر بند اول کامگار حکمت و داناکه شود  ميمالحظه 
 عمر و صحت و يدراز  که در بند دوم تاگور را رهبر اهل جهان قرار داده راجع بهيوقت
 و يفتگين شيهم. فته استيتاگور ش ل بهجان و د  باکامگار. اش دعا گفته است ييتوانا
 ۲۰ يو.  کندييراي تاگور را پذانة زياديقدتعم يشعرها اب او را مجبور کرد که يفتگيفر

ر يها سطر ز ي از رباعيا عده. م نموده استيخدمت تاگور تقد دت بهي عقاز سِر يرباع
  :شود ينقل م

  ملکـــي در لبـــاس آدميـــان  روي زمـين   آمد از آسمان بـه    
ـ در ـ  دي پ   انيهمه جا بود روز و شب پو        نيدن بهـشت بـر  ي

* 
   دل جهان افکنـد    رغلغل اند   ن نوا شـاعر   يگشت تاگور از  

  ٣رخ هفت آسـمان افکنـد      هب  برقي از نور بـاطن و ظـاهر       
نور باطن و  به را ي دوم وي اول کامگار تاگور را فرشته قرار داده در رباعيدر رباع
راث يتاگور م. باشد يت آسمان از آن روشن و منور مه داده است که هفيظاهر تشب

 که در ماه نوامبر در سال يرسد، وقت ين امر اثبات ميا ران است بهيو ا مشترک هند
ن جشن سالگرد ي کشور هفتادمهردوران در يشتر از مسافرت تاگور در اي پيعنيم  ۱۹۳۱

 کشور راجع هردوشاعران سندگان و ي نو،همان مناسبت دانشمندان  به،تاگور برگزار بود
 ييکتاب طال« که نام آن يها سرودند و آن همه را در کتاب ها نوشتند و نظم تاگور مقاله به
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  ٢٥٨  قند پارسي

  

م يخدمت تاگور تقد ده بودند گردآورده بهي نام(The Golden Book of Tagore)» تاگور
 رک هندراث مشتين ميا. ١ران بوديو ا راث مشترک هنديبها و م ة گرانين هدينمودند که ا

 تاگور را يخواست که و يران مي در اي جا کرده بود و هرکسيرانيران در هر قلِب ايو ا
 نام ي مقتدري که دکتر محمد تقيرانيک نفر اي. دبدهک ية تبرياو هد ارد و بهذاحترام بگ
افکار تاگور  اب را خوانندگان ايراني نموده و ترجمه يفارس  از تاگور را بهيداشت غزل

  :دکنيمالحظه را  کالم تاگور يآن ترجمة فارس. دينا گردانآشبيشتر 
  :ستن ايا درگاِه تو م بهيدعا پروردگارا”
  .خ و بن برکنيشه کن ساز و از بي را از دلم ريچشم  و تنگيينوا يب

  .ها را تحمل کنم ها و غم يشاد رام بخش تا بتوانم بيروي نياندک
  . خدمت و کمک ثمربخش سازم فرما تا عشق خود را دريمن ارزان  بهيروين

 ي نستانم و در برابر زورمنديينوا ي از بيزيگاه چ چيمن عطا فرما که ه  بهيتوان
  .کنمن دنائت خم يگستاخ و مغرور زانو

از ين يز روزگار بي ناچيها فهيج ق بهمن بخش تا روح خود را از تعلّ  بهيقدرت
  رد آزادش سازميکرده و از هرچه رنگ تعلّق پذ

ت محبت ي کمال عشق و نهايمن ده تا قدرت و توان خود را از رو  بهيرويو ن
  .٢“ تو کنميها و رضا م خواستهيتسل
 سيد يران و مدرس علم معقول در تهران آقاير ايم شه، منجياضيعالوه عالِم ر به
ن ي اينات تاگور شاعر و عارف بزرگ هند ندرايمالقات دکتر راب ه بين تهرانيالد جالل

ن يا.  کشور بودهردو مشترک يراث فرهنگيد که تاگور مية استناد رسانيپا بهامر را 
 ،يبر مذاکرة علم الذکر که مشتمل  برجستة فوقيها تيان شخصي ميمالقاِت خصوص

 يگزارش. ديد استحکام بخشيران مزياِن هند و اي رابطه را م، بودي و فرهنگي روابط،يادب
  .٣چاپ شده بود» ارمغان «ةر مجلّشان ديعکس ا  باهردومالقات  راجع به
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  ميراِث فرهنگِي مشترِک هند و ايران: تاگور  ٢٥٩

  

 هم از نگارشاِت خودشان ي دانشمنداِن هند،راني در ايدانشمندان فارسر عالوه ب
.  هم بوديراِث هنديفراهم آوردند که تاگور مرا ل ين دلينات تاگور ا ندرايراب راجع به

شمار  به ين دانشمنداِن فارسيتر  از برجستهيکي که ير حسن عابدي سيد اميپرفسور آقا
ر کردند که در مجلّه يتحر» رانيتاگور در ا«عنوان    بهيسيزبان انگل  بهيا روند مقاله يم
 يا  جادونات سرکار هم مقالهيمورخ معروف در هند آقا. ١چاپ شد» کايرانيندو ايا«
نت يز رشتة نگارش درآوردند که آن هم در همان مجلّه مزبور به همان عنواِن مذکور به با

 هم راجع يرا. يب. اسي در کلکته آقاي فارسيک دانشجوي. ٢ديسته گردطبع آرا
ن گمان و يافت نمودند و اي نگاشته شرف افتخار دريسيزبان انگل  بهيا تاگور مقاله به

ن نگارشات يا  باطور ني هم.٣ هم بوديراث هنديدند که تاگور ميت بخشيفکر را تقو
رسد که تاگور  ياثبات م تاگور به  به راجعي دانشمندان فارسهردومند از طرف شارز
 گرفته ي کشور جاهردو ِي اهاليها ران بود که در دلي مشترک هند و ايراِث فرهنگيم

  .ر و عزّت مشاهده کرده بودي قدر و منزلت و توقيليبود و خ
  . هند و ايران پاينده باد هند و ايران زنده باد و روابِطدوستِي
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