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   رابي خدا، حقيقت و عشق در اشعاِر ـتاگور 
  ∗اصغر آشناگهر

 هر کودکي
 با اين پيام

 آيد  ميجهان به
  از انسان نوميد نيست هنوز که خدا

  )نات تاگور رابيندرا(
  زندگي و آثار

  مي ماهبامداد هفتم  هندي درة و نابغتفکّرشاعر بزرگ شبه جزيره، م نات تاگور رابيندرا
 ها در شهر  انگليسيتوسط سال پس از اشغال هندوستان ۶۰دود يعني حم  ۱۸۶۱سال 
 در شهر م ۱۹۴۱هفتم اوت  و در د شدثروتمند متولّ اي مهاراجه ةخانواد ه درکلکت

وي را  .او چهاردهمين و واپسين فرزند مهاريشي بود . سالگي درگذشت۸۰کلکته در
 که ش گذشته بودا سيزده سال و ده ماه از زندگي .خواندند مي رابي ميان خانواده در

 پيوسته در سفر بود نگهداري وي واز آنجا که پدرش زميندار  .مادرش را از دست داد
  . برادرانش افتادةردبر گُ

پردازي و موسيقي و شعر و نويسندگي  فلسفه و چهره  باوي در خانواده از کودکي
 ين اشعار خوداول» نات تاگور رابيندرا«. خواندن و نوشتن را در خانه آموخت. آشنا شد

 يكي از توسطاز اشعارش بود اي  ين كتابش كه مجموعهاول سالگي سرود و ۸را در 
 مادر و برادر بزرگش از .چاپ رسيد  به سالگي۱۷د در سن  تولّةعنوان هدي  بهدوستانش

                                                   
  .پژوهشگِر ايراني  ∗
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اندوزي بودند ق او در دانشاستعداد فهم زبان، فلسفه و منطق برخوردار بودند و مشو. 
گرفت و  مدرسه خو نمي  باهاي گوناگون فرستادند ولي رابي آموزشگاه  به وي راهرچند

  .خواند اي از بيمارستان و زندان آميزه از آن گريزان بود چنانکه در بزرگسالي مدرسه را
ديدار از طبيعت و . برد هيماليا  بهخود  باهنگامي که دوازده ساله بود پدرش وي را

 وشدانشگاه وي وي دانشگاه تاگور يا. هاي هندوان اثر بسياري در او گذارد نيايشگاه
 اين سرزمين. را در جايي که در اين سفر ديده و پسنديده بود درآينده برپا داشت بهاراتي

را که خاکي سرخ داشت خريداري کرد و چندي پس از آن در آنجا خانه و باغي 
 او از اين پس دلبستگي بسياري .ناميد )رامشگاه معناي به( نيکتان شانتي ساخت و آنجا را

 تاگور .آموخت سکريت و انگليسي و ادب بنگالي ميو سانا  بهپدرش. کرد طبيعت پيدا به
  .هنگامي که چهارده ساله بود ديگر مدرسه را کنار گذاشت م ۱۸۷۵ در سال

 اندوزي  وي را براي دانش)رابي( تاگورنات برادر ديگر  ساتيندراپيشنهاد   بهمهاريشي
انگلستان   بهنات همراه برادرش ساتيندرا  بهرابيم  ۱۸۷۸ر سپتامب در. انگلستان فرستاد به

موسيقي و شعر و   بهآنجا فرستادند ولي رابي  بهاو را در آغاز براي خواندن حقوق. رفت
زندگي تاگور بعد   بهاز اين .زادگاه خويش بازگشت  بهادب پرداخت و پس از يک سال

ي  بزرگ و ملّتفکّرم  بهاين جريان او را. آور درگير شد درکش و قوسي اعجاب
هاي انگلستان  نوشت، سياست گفت، مقاله مي او براي هند شعر مي. کرد لهندوستان مبد
دليل دارا   بههايش بسياري از نوشته. زد کات سياسي ميتحر  بهکرد و دست را نقد مي

اند که از اين دسته  ي هند تبديل شدهمکتوبات ملّ  بههايي  ويژگيبودن چنين مضامين و
واقع کتاب  در.  منتشر شدم ۱۹۰۴اشاره کرد که در سال » يملّ نهضت «ةرسال  بهتوان مي

 بزرگ تفکّرهايي که در اين م تمام اينچنين ويژگي ت تاگور بهان  رابيندراةنام شناخت
ها و زواياي فکري او را کاويده   انديشهتوان سراغ گرفت پرداخته و تمام هندي مي

 ةنويسي و قابل فهم بودن آنها براي عام ساده» تاگور« آثار ت اينکهحائز اهمي ةنكت .است
ين اول او. كه براي منتقدان و مخاطبان روشنفكرش قابل پذيرش نبوداي  نكته. مردم است
 .هاي خود بهره برد  رمان هندي تبار است كه از رئاليسم روان شناختي در خلقةنويسند

 بنگالدش از ملّي، و هم سرود »جانا، گانا، مانا«نام آهنگ   با هند،ملّيهم سرود 
  . تاگور استتصنيفاِت
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ي و موسيقي و آهنگسازي نقّاش ةزمين تاگور عالوه بر پديدآوردن انواع آثار ادبي در
هاي بسيار و  ينقّاشها و  حاز او طر. ال بودهاي موزيكال و جز اينها نيز فع و نمايشنامه

آوازهايي كه خود براي آنها موسيقي 
  .، برجاي مانده استتصنيف كرد

اي نادر از  مجموعهقابل ذکر اينکه 
نات تاگور، شاعر  ي رابيندرانقّاشتابلوهاي 

بهاي   بهبزرگ بنگال، در يک حراجي لندن
 ۲/۲حدود (بيش از يک و نيم ميليون پوند 

 ةگفت به . رسيدفروش  به)ميليون دالر
ترين  اين مهم«مسئوالن حراجي ساتبي 

اي بوده که تاکنون از آثار تاگور در  مجموعه
 تابلوي تاگور را بنياد خيريه ۱۲اين . فروش رفت  بهيک حراجي بيش از قيمت تخميني

  .هويت خريداران آنها اعالم نشده است اما فروش رسانده،  بهشهر تاريخي دارتينگتون
 تاگور در طول ،ي تاگور در حراجينقّاشوالن حراجي ساتبي تابلوهاي  مسئةگفت به

ها   بزرگي از نامهة مجموعه وانگلستان و دارتينگتون سفر کرد  بهاش چند بار  سالههشتادزندگي 
 .شود تاگور در آرشيو شهر دارتينگتون نگهداري مي  بهتعلّقها و اشياي ديگر م و عکس

ل و بيانش بزرگ است که قدرت تخياي  و سراينده نقّاشتاگور امروزه يک شاعر، 
  و احتراممحبتدليل   بهجو است که  و مبارزهملّيت وي يک شخصي. اعجازآميز است

  . مردم جهان جا داردةانسانيت در قلب هم به
در اي  نهضت تازه»  موهان رويمراجا را«نام   بهيتفکّرآغاز قرن نوزدهم مرد م در

تواند   نمي اروپاييتفکّرمرد م د؛ نهضتي که عظمت آن را هيچادب و فلسفه بنياد نها
وجود   بهمستقل دريابد و همين نهضت بود که صد سال بعد توانست هندي آزاد و

او از محيط مدرسه . نداز پيروان شايسته اين نهضت عظيم بودو تاگور تاگور پدِر . آورد
ات تنهايي او تفکّرراگيرد و مين خصوصي تنها توانست قواعد علوم و زبان را فو معلّ

 فهم ة پايمادر و برادر بزرگشهاي پرشور  وي را بر کرسي افتخار قرار داد، و بحث
  .که نام وي را جاودان ساختتا بدانجا  شد تاگور آور جهان بيني شگفت عميق و

آموختن نقّاشي   سالگي به۶۸تاگور در 
پرداخت و نمايشگاه آثار نقّاشي او در 
مونيخ، پاريس، برلين، نيويورک و 

وي در . مسکو مورد توجه قرارگرفت
ت داشت و براي سازي نيز دس آهنگ

هاي جالبي  هاي خود آهنگ اغلب ترانه
 .ساخته است
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 همانند بسياري ديگر، من عرق ريختن آموختم”
 ه معنايي داردنه فهميدم که مدرسه چيست و نه دانستم بازي چ
 در سپيده دم آنها مرا از رختخواب بيرون کشيدند

  “کار بزرگ شدم  باو در کنار پدر
وي در . آغاز کرد» غنايي«سرودن اشعار   بام ۱۸۷۶سال  تاگور کار ادبي خود را در

حقوق  ةرشت اما شد، حقوق عازم لندن ة در رشتم براي تحصيل ۱۸۷۷بيستم سپتامبر 
  وي را قانع کند، از اين رو پس از يک سالةتشنوح نوجو و توانست ر  نميهرگز
 ،هاي زيست، اقتصاد که در تمام زمينهاي  زادگاه خويش بازگشت و در نهضت پر دامنه به

 عصيان حد  بهسياست و فرهنگ و فلسفه در اين کشور و خصوصاً در ايالت بنگال
که حاوي افکار مختلف او عهده گرفت و دومين اثر خود را  بهاسيرسيده بود نقش حس 
  .هايي لطيف و پرشور منتشر کرد بود، در قالب ترانه

 يکجا گرد آمده و نمايشگر ةجويي هم اين اشعار، زيبايي، عظمت و روح مبارزه در
 م ۱۸۹۰ در سال .س انسان براي زيستن بودترين عواطف بشري و تالش مقد عالي

ها  آوري داستان جمع  بهوزي ترك گفت وقصد بنگال شرقي بنگالدش امر  بههندوستان را
 هفت جلد م ۱۹۰۰تا  ۱۸۹۳هاي  او در خالل سال. و اساطير بومي بنگالدش پرداخت

 »كانيكا«و  (Sonar Tari) »طاليي قايق«چاپ رسانيد كه اشعار   به اشعارةمجموع
(Khankia) گي  زندةعنوان پركارترين دور ه باز اين دوره» تاگور«. ميان آنها است در
از اي  مايه  با وي تقليدي از شعراي بزرگ هندي بود کهةآثار اولي. كند  ميخود ياد

و » ي آفتابها ترانه«ي ها  منظومهم ۱۸۷۸سال  فولکلور چاشني خورده بود، ليکن در
انتشار آنها در . ي انساني و بزرگي بودند انتشار يافتها که حاوي ايده» سرودهاي شبانه«

ي خود ها او براي انديشه.  کردمعرفيعنوان يک شاعر بزرگ   بهاسراسر هندوستان وي ر
عظمت هند   باقالبي از رمانتيسمي داشت که از فرهنگ و دانش و سرودهاي جاويدان و

 طي يک ماجراي پرشور عاشقانه ازدواج کرد م ۱۸۸۴سال  تاگور در. باستاني آکنده بود
ي جاويدان و مطالعه ها رودن ترانه و تحرير و ستفکّر  بهو در آرامش و تنهايي مطلق

  .ت هند پرداختبراي ايجاد مکتب تربيتي نوين مبتني بر سنن ارزنده ملّ
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 خود تأسيس کرد و اصول ةهزين  با»سنگر صلح«نام  بهاي  اين زمان مدرسه نمونه در
کار بست که متضمن نتايج درخشاني براي وي بود؛   بهآنجا عقايد تربيتي خود را در و

 او در اين دوران. صورت يک کانون آموزش جهاني شناخته شد  بهسه بعدهااين مدر
ت او ملّ. گرسنگي و فقر و مرض آشنا شد  با،ها دردها و رنج  باي،زندگي مردم عاد با

رخساره زرد و نحيف زنان، :  آنان پرداختةترسيم چهر  بهواقعي هند را شناخت و
گاه شکم خود   مردان دهقاني که هيچةبست کودکان، و دستهاي پينه ةي آماس کردها شکم

جاي   بهمفهوم واقعي کار، آشنا شد و از آن پس قهرمانان او  باتاگور. را سير نديده بودند
استخرهايي از   باي بزک کرده کاخهاي اشرافي، که در قصرهاي مجللها روسپي
. رداخت هند پِتترسيم سيماي واقعي ملّ  بهکردند،  ميي چين و روم زندگيها کاشي
ي او نمايشگر اندوه زنان رنجديده دهقان ها  مرگ کودکان گرسنه، و ترانهة او مرثيشعِر
  :پرسد  مياز ناممکن ممکن: گونه که در آثار او آمده  همان.بود
  “ات کجاست؟ خانه”

  .“ياهاي يک ناتوانؤدر ر”: دهد  ميپاسخ
  :گويد  ميو در قسمتي ديگر از اشعار خود

 گان جهاناي گروه کوچک آوار”
 رد پاهاتان را

  .“جا بگذاريد  بهبر کالمم
دختري از گروه   باخواست پدر در هنگامي که بيست و دو ساله بود  بهنات رابيندرا
پيمان زناشويي  (Bhavatarini Rai Chowdhry) ي چودرياتاريني رانام بهاو  بهبرهمنان
  .خواند مي (Mrinalini) ناليني نات پس از آن همسرش را مري رابيندرا. بست

ناليني سخت  بناي دانشگاهش را گذاشت همسرش مري  که سنگ م ۱۹۰۱ در سال
 پنج از او. درگذشتم  ۱۹۰۳ر نوامب ۲۳  ولي وي در،کلکته بردند  بهبيمار شد، وي را

 .جاي ماند  بهفرزند
م  ۱۹۰۳ر سپتامب چندي پس از آن دومين دخترش رنوکا بيمار گشت و سرانجام در

چندي پس از آن در پي مرگ يکي از . سالگي درگذشت نه ماه پس از مادر و در سيزده
ناچار آموزشگاه   بهاين بيماري واگير بودرو شد و چون  هروب آبله بيماري  باشاگردانش
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پدرش مهاريشي در هشتاد و م  ۱۹۰۵ه ژانوي ۹ در. نام شليدا برد  بهجاي ديگري  بهرا
رد و پدر را جوانترين پسرش ساميندرا مم  ۱۹۰۷ر نوامب ۲۳ در. هشت سالگي جان سپرد

اين رويدادهاي تلخ بر شعرهاي تاگور اثر . داغدار کرد، وي هنگام مرگ سيزده ساله بود
 .بسياري گذارد

 ةرشت  بهانگيزي  داستانهاي هيجان،وجود آورد  به در اين دوراناو بهترين آثار خود را
ي ها باغبان و سنگ«نظيري نگاشت که از ميان آنها  ي کمها تحرير کشيد و نمايشنامه

 ناشي از وقايع دردناک اما .برد توان نام  ميرا» مهتاب درخشنده«، »اميد دهقان«، »گرسنه
 تا چالش کشيده شد،  بهاس تاگورروح حس شد اش وارد خانواده  به که هولناکةاين ضرب

ي از دست دادجايي که کنترل اعصاب خود را تا حد.  
انگلستان رفت و در اين سال ترجمه   به، مجدداً براي معالجهم ۱۹۱۱سال  در

نظيري  مورد استقبال کم» اميد مرگ«و » آوازهايي از قرباني« نام  بهانگليسي اشعار او
گليسي زبان، يک شاعر بزرگ از مشرق زمين را مورد تجليل قرارگرفت و جوامع ان

ي اروپايي ترجمه شده و در سال ها اغلب زبان  بهاشعار تاگور. دادند قراراي  شايسته
در  م ۱۹۱۲ تاگور در سال.  نوبل گرفتةين هنرمند از آسيا جايزاولعنوان   بهم ۱۹۱۳

انگليسي   بهرا (Gitanjali) ليجگيتانْانديشه افتاد تا شعرهاي دفتر شعر پرآوازه خود 
لندن رفت،   بهنات و همسر او پسرش راتيندرا  باهمان سال مارس ۲۷ وي در. برگرداند

اين شعرها در انگلستان بسيار پذيرفته شد . پايان رساند  به راليجگيتانْدر آنجا برگردان 
 پسر و همسرش  باوي در ماه اکتبر همان سال. رو گرديد اقبال اهل ادب روبه  باو
زادگاهش   بهلندن بازگشت و چندي پس از آن بهم  ۱۹۱۳ه ژانوي رفت و در آمريکا به

 برايش ليجگيتانْنيکتان آگاه شد که شعرهاي  در نوامبر همان سال در شانتي. بازگشت
تين او نخس.  جهاني يافتةتاگور زين پس آواز. است ارمغان آورده  به نوبل راةجايز

  نوبل و نشانةجايزم  ۱۹۱۴ سال  بهتاگور.  نوبل دست يافتةجايز  بهآسيايي است که
  .دريافت داشت بنگال مرزبان »لرد کار مايکل« را از دست فرهنگستان سوئد
رفت و پس از سه ماه، در  ژاپن بهم  ۱۹۱۶ه م در جنگ جهاني يکم پاييدر هنگام بر
ژاپن و از  بهم  ۱۹۱۷  در ژانويه.آمريکا رفت  بهسال براي دومين بار ماه سپتامبر همان

  .هند بازگشت  بهآنجا
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 داد ولي پس از کشتار مردم شواليه دولت انگلستان بدو لقب م ۱۹۱۵ن ژوئ ۳ در
 چشم پوشيد و آن را ها تاگور از لقب و نشان انگليسي م ۱۹۱۹ل آوري ۱۳ در پنجاب

  .براي فرماندار آن زمان هندوستان پس فرستاد
ي استت تاگور کامالً در آثار او متجلّشخصي. 

شناخت و   مي خود راعنوان يک هنرمند رسالِت  بهاو
بيداد و ظلم و شقاوت بود و   با مبارزهةهميشه آماد

اماني را عليه ناسيوناليسم آلمان و   پيگير و بيةمبارز
تاگور پس از مرگ زن و . رژيم نازي آغاز نمود

 کشورهاي ةمسافرت پرداخت و از کلي  بهفرزندانش
حاد جماهير شوروي، و اتّآمريکا   چين و،اروپايي

نيکتان  شانتي  بهوي م ۱۹۰۱ر دسامب ۲۲ در. کانادا ديدن کرد ايران، آمريکاي جنوبي و
اين آموزشگاه در آغاز . شرام گشودآنام برهماچاريه   بهرفت و در آنجا آموزشگاهي را

همچنين آنجا پنج . ترين پسر خود تاگور بود پنج شاگرد داشت که يکي از آنان بزرگ
بودند برپايي چنين  مسيحي جا که از ميان آموزگاران پنج تناز آن. آموزگار نيز داشت

رتق و فتق امور آنجا   بهتاگور تا آخر عمرش اما .جايي بر هندوان ديندار خوش نيامد
اقصي   به هندي در تراز جهانيتفکّرن يک معنوا مشغول شد و اين در حالي بود که به

ژاپن  ،، فرانسه او بارها از ايران، آمريکا، انگليس .کرد کرده و سخنراني مي نقاط دنيا سفر
نظر او   بهکه ايران بسيار زياد بود چرا  به اوةعالق .و بسياري کشورهاي ديگر ديدار کرد

همين دليل بود که جشن  ه باي مشترک دارند و شايد فرهنگ ايراني و هندي ريشه
تاگور طي دو ديدارش از .  در ايران برگزار شدم ۱۹۳۲هفتادمين سال تولدش در سال 

 ۱۵ تاگور در .ايران از مزار سعدي، حافظ، فردوسي و ديگر نقاط ايران نيز بازديد کرد
 )هندنامدار  پارسيان از(ي دينشاه ايران ديوي و همراه عروسش پراتيما  بهم ۱۹۳۲ل آوري
در . گرديد برپا تهران جشن هفتادمين زادروز او در. ايران رفت  بهدعوت دولت ايران به

شاه آن زمان ايران خواست تا براي آموزش جوانان هندي  رضا پهلوي اين هنگام از
 را برگزيد و ابراهيم پورداوود دانشگاه او بفرستد که او  بههندوستان  بهاستادي را

  .هندوستان فرستاد به

 يکي از فرزندان هتاگور آزاد
گرچه  که خلف مولوي است،

 مذهب است، خود هندو
مسلمانان را صميمانه دوست 

 انسانها، ةهم دارد و به مي
 .ورزد عشق مي
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 که خبر درگذشت در اين هنگام بود .هند بازگشت  بهبغداد پس از آن وي از راه
  .خواند، شنيد درس مي آلمان نات را که در اش نيندرا نوه

 در آن هنگام. ره سپرد ايتاليا  بهبنيتو موسوليني دعوت  بهم ۱۹۲۶ه م ۱۵ تاگور در
  .دوستي و آزادگي وي را ستود و همسرش ديدار کرد و ميهن جواهرلعل نهرو با

ي او در مونيخ، نقّاشي پرداخت و نمايشگاه آثار نقّاشآموختن   به سالگي۶۸تاگور در 
سازي نيز دست  وي در آهنگ.  قرارگرفتتوجهپاريس، برلين، نيويورک و مسکو مورد 

  .ي جالبي ساخته استها ي خود آهنگها داشت و براي اغلب ترانه
خداوند  از نوراي  ي بارقهتجلّ  بهمتد فلسفي اين نابغه مبتني بر درون بيني و اعتماد

ي تأثيري فلسفي او در پيدايش مکاتب فلسفي جديد ها در وجود انسان است و انديشه
  .عظيم بخشيده است

داستانهاي بزرگ،  ت جلد از آثار منظوم خود منتشر نمود وتاگور بيش از شص
آثار جاويدان  از .ي زنده دنيا ترجمه شده استها اغلب زبان  بهي اوها مقاالت، نمايشنامه

 يها رشته« ،»خيبر اشعاِر« ،» جمع کنةميو« ،»سياه سلطان قصر« کتابهاي توان  مياو
نکاتي از « ،»تشخصي« ،»مذهب بشر« ،»پيوند آدمي« ،»يک دوست  بهييها نامه« ،»گسسته
  .برد را نام »چيترا« و»  عاشقةهدي« ،»بنگال

  تاگور و سياست
 نويسي  مدرن هندوستان و شاعر و رمانادبيات بزرگ ةنات تاگور نه تنها نويسند رابيندرا

آيد  ميشمار  به بلکه سردمداران ديرين و مدافعان سرسخت استقالل هندوستان نيز،ارقه. 
اهميهاي مستقر در هند نيز از او  ي انگليسيي بود که حتّت و شهرت تاگور تا حد

گذار در پيروزي گاندي را تاگور و تأثيرشايد بتوان يکي از عوامل . واهمه داشتند
اين امتيازي . گاندي مالقات کرد  با در زندان۱۹۳۲تاگور در سال . هايش دانست انديشه

نهايت نيز  تاگور از آن برخوردار شد و در اما دادند هر کسي نمي به ها بود که انگليسي
  پذيرفت کهم ۱۹۳۴تاگور دکتراي افتخاري داد و همچنين در سال   بهدانشگاه آکسفورد

در » نتمد بحران«عنوان   باهاي تاگور ترين سخنراني تيکي از پراهمي. نهرو ديدار کند با
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توان در   فکري اين سخنراني را در جهان ميتأثير ةدنبال. اش ايراد شد  سالگي۸۰جشن 
ها و گفت نتئوري جنگ تمد ها ديد نوگوي تمد.  

ديدار کرد  نيکتان شانتي در مهاتما گاندي  بام ۱۹۱۵س مار ۱۰ تاگور نخستين بار در
. ي ميان اين دو پديدآمداز اين پس دوستي پايدار. و گاندي شش روز مهمان تاگور بود

در هنگامي .  گاندي باز چند روزي را در کنار تاگور گذراندم ۱۹۲۵   مي ماهبار دوم در
 هاي هنديان از سوي انگلستان دست  پذيرش خواستهگاندي براي م ۱۹۳۲ که در سال

. کند تاگور نوشت و در آن از او خواست تا برايش دعا  بهاي  نامه،روزه زد در آغاز کار به
ي او را ها ديدار او شتافت و پس از بيست و شش روز که انگلستان درخواست  بهتاگور

  . را گشودکه سر بر بالين تاگور داشت روزه خود پذيرفت وي درحالي
حريم   با خودش راة، فاصلمهاتما گاندي  باشا  دوستانهوجود ارتباط  باتاگور

. کرد ياالت بنگالدش و هند سفر در بسياري از ام ۱۹۳۰ة او تا ده. سياست حفظ کرد
  .تا ايران سفرهاي بسيار کرد آرژانتين کشورهاي مختلف جهان از  بههاي بعد در سال

 ه است از جمله آثار وي کهدشن ردافارسي برگ  بههاي تاگور بيشتر اشعار و نوشته
 ).نوبل گرديدة يزجاة  برندم ۱۹۱۳که در سال ( ليجگيتانْ :است فارسي منتشر شده به
  »تاگور« اين اثر ة بريتانيايي دربارةنويسنده و اديب برجست» ويليام باتلر ييتس«

  :نويسد مي
نواز، رنگ  گوش سادگي اين اشعار مرا شگفت زده كرده است، موزون و”

كشد كه تمام عمر   ميتصوير  بهدهد و جهاني را  ميروح من آرامش  بهاشعارش
  .“ام يايش را ديدهؤر
 نوبل ة ادبي جايزةو همچنين كميت» پاوند ازرا« اديب ديگر انگليسي ةتوجن شعار اي
  :ي معروف اوستها  از کتاب.خود جلب كرد  بهرا

خاطرات . ٦ ،ماه جوان. ٥ ،فراري. ٤ ،ميهن و جهان. ٣ ،چيدن ميوه. ٢، باغبان. ١
، چيترا. ١٠، يک دوست  بهييها نامه. ٩، غرق کشتي. ٨ ،مذهب بشر. ٧ ،من
 ،مناظر بنگال. ١٤ ،گورا. ١٣ ،ن هنديمرکز تمد. ١٢ ،ي باز شدهها گره .١١
از تاريخ اي  منظره. ١٨ ،دو خواهر. ١٧ ،ليجگيتانْ. ١٦ ،ي گرسنهها سنگ .١٥
  .قرباني. ١٩ ،هند
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   حقيقت و عشق در اشعار تاگور،خدا
شاعر بزرگ هندوستان يکي از معدود هنرمندان ) م ١٨٦١-١٩٤١(نات تاگور  رابيندرا

ي زباني گذشته و شهرتي درخور ها تمشرق زمين است که توانست از سد محدودي
او که خود اکثر آثارش را از زبان . کند ميان مردم جهان پيدا  خود در درخشانآثاِر

خود   به نوبل ادبي راةق شد جايزفّؤ مم ١٩١٣انگليسي برگرداند در سال   بهبنگالي
 قيدهاي ةهم اما دنيا آمده بود  بهتي هندو يك خانواده سنّچند او درره. اختصاص دهد
 ة و اديان مختلف جهان و مطالعها ي آيينبررس  بهگرايي را گسست و خرافه و قشري

 عبري، يوناني، عربي، فارسي، انگليسي و فرانسه پرداخت و سفرهاي گسترده در سراسر
يشان شعر دارند و ها  انسانها در قلبةهم. اروپا كرد و سرانجام در بريستول درگذشت

براي  .ندامكان عواطف و احساسات خويش را بيان كن حد برايشان ضروري است كه تا
نسل  هر اختيار داشته باشند كه بتواند در پذير در ال و انعطافسياي  اين كار بايد وسيله

 ي بزرگ دچار تغييرها  زبانةهم .آن خودشان باشد تجديد شود و ازاي  و دوره
روند و   ميزوال  بهكنند رو  ميبرابر تغيير و پويايي مقاومت يي كه درها آن زبان. شوند مي

ي ها  حركتةهم .بارآورند  بهادبياتانديشه و  بود ثمرات بزرگي در نخواهند رهرگز قاد
تحقيق دريافته بود كه   بهاو. ي بزرگ استها  و آرمانها انديشه  بابزرگ انساني مرتبط

دهد و هدف دين آن است كه   ميهم پيوند  به رابشريت  وحدتي معنوي كلّةرشت
وقايع زندگي و  .ادين در روابط انساني، برساندآن وحدت و يگانگي بني  بهانسانها را

 است از جمله تحصيل او در دانشگاهي اسالمي توجه شايان »رام موهان روي«ة انديش
صداي ميراث «عنوان   باغرب از او در.  اسالميتصوفعرفان و   بهشدن او مند و عالقه

نويسي،  يشنامهجمله نما انواع مختلف ادبي از تاگور در .شد  ميياد» معنوي هند
چيز يك شاعر بود،  هر مقدم بر اما نويسي قلم زد نويسي و سفرنامه نويسي، مقاله داستان
 ها براي او هستي و وجود، خود بزرگترين شگفتي .دركي پرطراوت از هستي  باشاعري
. »زندگي است اين كه من هستم شگفتي و حيرت افزاي مستمر« . استها و حيرت

 تاگور ةشعر و انديش در. »داشتن است اي وجوداي زندگي تمنّو تمنّترين شوق  بنيادي«
پود عالم وجود سريان  و تار عشقي كه در هستي و شور  بااحساس وحدت و همدلي

  :دارد برجسته است
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آن زندگي كنيم، آن را  براي ما واالترين هدف اين جهان آن نيست كه صرفاً در”
احساس   بهوسعت بخشيدن  بادمان رابلكه خو. آن بهره بجوييم بشناسيم و از

نه آنكه  .كمال ره بجوييم  بهبشناسيم و آن از عمق وجود  باهمدلي و يگانگي مان
آن چيرگي و سلطه يابيم بلكه دركي ژرف از آن  بر از عالم بيگانه شويم و

  .“آن برسيم  باوحدت و يگانگي  بهكنيم و پيدا
گيري جريان  شكل بود و در هم منشأ اثر او پس از وي  و كرداِرها هرروي انديشه به
نات و بالتبع در دنياي انديشه و شعر   پدر رابيندراتوسط م ۱۸۴۳ سماج در سال ابرهم

 هنگامي م ۱۹۳۰رومن روالن در سال   بااي در مصاحبه. كرد نات نقشي مهم ايفا رابيندرا
  اشاره»رام موهان روي« به پيام بزرگي كه غرب از شرق انتظارداردةكه روالن از او دربار

  :گويد  ميكند و مي
مشغولي  ذهن و انديشه فراگير و جهاني در قرن نوزدهم بود و دل  بااو انساني”

 تشد  بهوجود منش مدرن خود  با تاگوراشعاِر. حقيقت داشت  بهعميق
ن بزرگ ژاپن، هند و  منبع سه تمدزاند و ا ي فکري شرقي در ارتباطها تسنّ با

  .شوند  ميايران تغذيه
 گذرد ي كه از بحر باختران ميهنگامخورشيد 

  ) نشانگر اصالت شرقي تاگور،شعر درود(. فرستد يخاوران م  بهواپسين درودش را
، در عشق ينالد  جالل تاگور و موالناة مهم و قابل تأمل ديگر، تالقي انديشةنکت

 ةروردگارند و شايستانسانها و بندگان خداست؛ زيرا آنها جلوه پ  بهورزيدن و حرمت
تي و طبقاتي که ماحصل ملّياي، نژادي،  هاي فرقه گذشتن از حجاب و …عشق و عنايت

 ممتاز و ةباشد، از جلو يک بينش وسيع جهاني و نگرشي واال و خداگونه مي  بهرسيدن
خلق خدا،   بههمين اصل، يعني اصل مهرورزي مشترک موالنا و تاگور است که بر

  .ه استاستوار گرديد
 مذهب است، گرچه خود هندو که  يکي از فرزندان خلف مولوي است،هتاگور آزاد

 براي تاگور نيز، .ورزد  انسانها، عشق ميةهم  بهدارد و مسلمانان را صميمانه دوست مي
اصل  شهود او در دلها،  جا،ة حال و در همةدر هم  و درک حضور او، حقشناخت ذاِت

، تاگور ماية راستيب… اند تنها بهانه و وسيله بد،است و مسجد و کليسا و کنشت و مع
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مهر و آشتي، روزي در پاسخ سؤال ةدهند تاگور، اين ندا .ت استسربلندي دنياي انساني 
  :بود، نوشت اش پرسيده عقايد ديني  بهکسي که از او راجع

يک چيز ايمان   به ندارم،تعلّقي مذهب خاصّ  به.ديني نيستم هيچ  بهمن مربوط”
 .و آن اين که خداوند در آن دم که مرا آفريد، خود را از آن من ساختدارم 

اندرکار است، چنان که هستي مرا در تجارب زندگي  خداوند پيوسته دست
پيچد، همه  هاي گوناگون اين جهان درهم مي نيروها و زيبايي  باگسترد و مي

  .١“ه استهستي من از ضمانت جاويدان برخوردار شد
اعتقادي باشد،  ديني و بي تواند بي ظور از اين سخنان، هرگز نميبديهي است که من

نمايانگر .  توحيد استة نهايت دين و اعتقاد و عصارةبلکه برعکس، اين سخنان، نشان
 شعرهايي .بندگانش مهر دارد  بهباشد که ن و رحيم مي رحٰم،حضور و ثبوت خدايي باقي

 حقيقت و ، اشعار وي پيرامون خداةاست از مجموعاي  خوانيد گزيده  ميکه در ادامه
 ايدئولوژي اصلي  باغور در اين آثار  باطلبد منتقدان، اديبان و انديشمندان  ميعشق که

و   آشناديگران استوار بود  به بر شناخت خدا از راه تهذيب نفس و خدمت که»تاگور«
  .را بجاي خود تحسين نمايندسادگي و در عين حال عميق بودن آثارش 

   اشعار تاگورخدا در
 هر کودکي
 با اين پيام

 آيد  ميجهان به
 که خدا
  .از انسان نوميد نيست هنوز

 فروغ
  خدا

 فروغ چراغ انسان را
  .تَر دارد از ستارگان بزرگش دوست

                                                   
 .مه مقد،٢٦  دکتر روان فرهادي، صةلي، ترجمجتاگور، گيتانْ  .1
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  تدرياف
 خدا خود را
 در آفريدن

  .يابد يم

 شکست
  است  خويش كردهيابزارهايش را خدا او جنگ
 ابزارهايش پيروز شود  كه جنگيهنگام

  .است خورده   او خود شكست 

  شرم خدا
 كينه ورزيدند

 كشتند
 .و مردمان آنان را ستودند

اخدا ام 
 شتابد يم شرمگنانه

  .كند ها پنهان  تا خاطره آن را در زير چمن

 عظمت
  رايخدا
  عظمتشينيرو

 ها است نسيم در نرمه 
  نه در توفان

 شفقت
 :گويد يانسان م  بهخدا

 دهم يم شفايت 
 .رسانم يچرا كه آسيبت م
 دوستت دارم

  .كنم ي م چرا كه مكافاتت
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  ارزش زندگي
 يزندگ

 توانگريش را
 ثروت جهان و به

 ارزشش را
  .يابد يدولت عشق م به

 بامداد
 خدا را بامدادانش

  . نواَنديها يشگفت

  دلخسته
 خدا

  كوچكيها نه از گل
  بزرگيها كه از سرزمين
  .شود يدلخسته م

  پيام
 يهر كودك
 با اين پيام

 آيد يجهان م به
 كه خدا
  از انسان نوميد نيست هنوز

  رنج هست، مرگ هست، اندوه جدايي هست،
ا آرامش نيز هست، شادي هست، رقص هست،ام  

  .خدا هست
  .زندگي، همچون رودي بزرگ، جاودانه روان است

  رود،  ميدريا  بهزندگي همچون رودي بزرگ كه
  .جويد  ميمان خدا رادا



  ٢٧٤  قند پارسي

  

  .كند خورشيد هنوز طلوع مي
  :فانوس ستارگان هنوز از سقف شب آويخته است

  :كشد  ميخرامد و دامن سبزش را بر زمين  ميبهار مدام
  خوانند،  ميامواج دريا، آواز

  .كنند خيزند و خود را در آغوش ساحل گم مي برمي
  .روند  ميكنند و  ميشوند و جلوه  مي بازها گل
  .تي نيستنيس

  .هستي هست
  .پايان نيست
  .راه هست

  :د هر كودك، نشان آن است كهتولّ
  .خدا هنوز از انسان نااميد نشده است

 کامکاران
 گاه كه كامكاران آن
 ييعنايت خدا به
 بالند يم

  .شود يم خدا شرمگين

 راز
 راز آفرينش

  شب مانديتاريكا به
 بزرگ است اين

 ا دانش اميها فريب
 . را مانديِمه بامداد

 ام گذشته
 خدا

  مني شامگاهيدر تاريكا
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 ام  از گذشتهييها با گل
 در سبدش

 تر و تازه مانده
  .آيد ييشم مپ

  خدايخاموش
  خدايخاموش
  انسان رايها انديشه

  .شكفاند يدر سخن م

 بوسه
 خدا
 بوسد يعشق م  به رايمتناه

 و انسان
  راينامتناه

* 

  يابد  ميدنخدا خود را در آفري
* 

  معناي ما نه در جدايي آن از خدا و ديگران،
  .که در درک پيوسته يوگا يا يگانگي بايد جستجو شود

* 

  ر معبدقّؤاز تيرگي م
  گريزند تا در خاك بنشينند  ميكودكان

  .كند  ميو كاهن را فراموش نگرد  ميخدا در بازي آنها
* 

 اثبات
 است بت تو در خاك فروشكسته 

 كند تا ثابت 



  ٢٧٦  قند پارسي

  

 كه غبار خدا
  .تر از بت تو است بزرگ

 خدايا
 !خدايا

 آنان كه همه چيز دارند
 مگر تو را

 گيرند ي م سخره  به
 آنان را

 كه هيچ ندارند
  مگر تو را

  گلهاراه  بهچشم
 راه است  بهخدا چشم
  خود رايها تا گل

 ييها چون هديه
  .از دست انسان باز گيرد

 دستان خدا
 دست راست خدا آرام است،

ادست چپ او ام 
  .سهمگين است

  راه  بهمچش
 داخ

 راه انسان است  به چشم 
 اش را يكه كودك
  . بازيابديدر فرزانگ
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 پاسخ
 خدا
  خورشيدينه برا
  زمين،يو نه برا

 فرستد يمان م ي كه براييها  گليكه برا بل
  .راه پاسخ است  بهچشم

*  
د آن است كه هر روز بيشتر در برابر او تسليم  پرستش و عبادت روزانه خداونيهدف واقع

او   به مان را نسبتي خاطر و دلمشغولتعلّقشويم، همه موانع وصال را بر طرف سازيم و 
 ما ياين بايد هدف كل زندگ.  وسعت بخشيميدر اخالص و خدمت، در عشق و نيكوكار

  . نظر داشته باشيمينامتناه  بهدر همه افكار و اعمالمان بايد. باشد

  مرگ
راز و نياز پرداز،   بهمن  بااي مرگ من بيا و/ و مرحلة زندگي اي فرجامين نتيجه! اي مرگ

راهت   بهو چه روزگاران درازي که چشم/ سر آورده چه روزها که در اميدت به
همة هستي و ./ ام خاطر تو تحمل کرده ها و آالم حيات را که به بسا خوشي چه/ام نشسته

./ اند کرده سوي تو سير مي  بهسراسر عشق من، همواره در منتهاي اختفادارايي و اميدها و 
ها  گل .سويم فکن که جانم براي هميشه از آن تو خواهد بود  بهبراي آخرين بار، نظري
عروس،پس از جشن،خانة خود را رها ./استبند گل براي داماد مهي آراسته شده و گردن

 .١پيوندد روردگار خود ميپ  بهو در تنهايي و انزواي شب،/ کند مي

  حقيقت در اشعار تاگور
 اف دارند،کوچک کلماتي شفّ يها حقيقت .تيره اما آب دريا شفاف است؛ آب درون ظرف،
 .سکوتي عظيم اما حقايق بزرگ

* 
  كوشد حقيقت را درچنگال خود سالم نگه دارد  ميبتعصّ

  با فشاري كه آن را خواهد كشت
* 
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  ٢٧٨  قند پارسي

  

  و درخشد  ميآب سبو
   تيره استآب دريا

  حقيقت کوچک سخناني دارد که روشن است و
  حقيقت بزرگ خاموشي بزرگ دارد

* 

 حقيقت
 سرورم
 كنم  يحقيقت زندگ   بهبگذار

 تا مرگ
   شوديمرا حقيقت

 گحقيقت بزر
 درخشد و يسبو م آب

 .است آب دريا تيره 
 . دارد كه روشن استيحقيقت كوچك سخنان
 . بزرگ دارديحقيقت بزرگ خاموش

  عشق در اشعار تاگور
 جهان براي عشقش

 دارد  مي عظمت از چهره برةپرد
 شود کوچک مي

 مانا يکي ترانه
   جاودانهةمانا يکي بوس

 سخن
   جهانيا

 چون درگذرم
  اين سخن را برايم
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 :دار كه ات نگه يدر خاموش
  .ام عشق ورزيده

  شامگاه
 :خورشيد گفت به
 ات را تو نامه عاشقانه”

 ماه بفرست،  بهبرايم
 اشک  بايم راها و من پاسخ
  .“ خواهم گذاشتها بر علف

* 

  کوبد؛  ميکسي که طالب انجام نيکي است، در را
 .يابد  مياو که عاشق است، در را گشوده

* 

 تواند داده شود،  عشق نميةهدي
  .ماند تا پذيرفته شود منتظر مي
* 

دهد  نميايي جاودانه است، زيرا هيچ چيز آن را توضيحعشق معم.  

 زيبا
 خود را در عشق بياب ، زيبايا

   آينهيلوسنه در چاپ

 برکت عشق
  عشقيا

 گاه كه چراغ سوزان درد آن
 ييآ ي گرفته م در دست

  . بدانم ات را ببينم و تو را بركت توانم چهره يم

 



  ٢٨٠  قند پارسي

  

 دعاي خير
 ي را كه زمين ما را از آسمان بوسه ربوده است، دعاياين روان سپيداين دل كوچك را و 

 .خير كن
است كه خاك را خوار  نياموخته. دارد ي مادرش را دوست مياو آفتاب را و ديدار سيما

 .كن  خيرش يات بفشار و دعا سينه  بهاو را. بورزد زر عشق  بهبشمرد و
 .است سو آمده  چار اين ديار صد  بهاو
گونه برگزيد، بر درِ تو آمد، و دستت را گرفت تا راهش را   كه از اين ميان تو را چهدانم ينم

 .بپرسد
 . تو خواهد آمد، و در دلش هيچ شك نيستياو، خندان و گويان، در پ

 . خيرش كني دار، راه راستش بنما و دعا اعتمادش را نگاه
 از يتهديد، باد  بهيندآ ي زيرين برميها چند خيزاب دست بر سرش نه و دعا كن كه اگر

 .اش سازد لنگرگاه آرامش روانه  به او پرباد كند ويها فراز برآيد و بادبان
 . خيرش كنيقلبت درآيد، و دعا  بهمبر، بگذار كه در شتابت از يادش 
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