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   هندِي روحانِريسف
  ♦بنرجيمي هيرن 

  ∗خان محمد صادق جونپوري

 از يق شد بعضفّؤ مي تاگور شد و وي در زندگي باعث انقالبجليگيتانْ يسي انگلةترجم
ام يلينام و ه بيسي از دوستان انگليکيکوشش  به. دي ترجمه نمايسيانگل  بهآثار خود را
 خوانده يسيز انگل معزّيها تيع شخصآمد تا اشعار تاگور در جم شي پياستانن فرصت

داد که آنها حاضر   قرارتأثير را چنان تحت يسين اشعار تاگور شنوندگان انگليا. شود
ن يا. رب بهتر بتوانند تاگور را بشناسندغردم مچاپ برسانند تا   بهشدند آثار او را خود
.  نموداو از آن  نوبل راةزي جا بعدات شد و سالي ادبياي در دنيترجمه باعث انقالب

حکومت .  داديو  به راي افتخاريپاس خدمات ارزنده مدرک دکترا  بهزيدانشگاه کلکته ن
  .نمود  مفتخر»سر«لقب   بهس او رايد شاهنشاه انگلا در سالروز تولّيتانيبر

ده بود چرا ي هند نرسيرون از مرزهايب  به بود که شهرتشيبين زمان تاگور اديتا ا
 مسئله زبان او را از . استيک زبان محلّينوشت که   مييلزبان بنگا  بهکه او آثار خود را

ن مانع از راه برداشته شد و مردم ي اليجگيتانْ  با ترجمه.نظر مردم جهان پنهان نموده بود
  . جهان را در قالب رابندرنات تاگور کشف کردندي ادبِتين شخصيغرب بزرگتر

 د که اکنون که تاگوري هند رسةان برجستاستمداري از سيکيذهن   بهدر همان زمان
ار است پس چرا يز بسي او ني و خدمات ادب شده مطرحيت جهانيک شخصيعنوان  به
ذکر است که تا آن زمان هنوز   بهالزم. مي هند استفاده نکنير روحانيعنوان سف به او از
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ن زمان آ ياسيت سين شخصيبزرگتر.  هند ظاهر نشده بودياسي در افق سيمهاتما گاند
 خود مورد دانش  ويت وطن دوستعلّ  بهالت مهاراشترا بود کهيبال گنگا دهر تلک از ا

 در ابتدا او يرد وليعهده بگ  بهن نقش راي ا کهز عالقه داشتيتاگور ن. احترام مردم بود
 يول. دي نماياسي سيها ي گنگا تلک از او انتظار دارد تا سخنراندي شاکرد که  ميفکر

خود  تاگور. دي نماياسي سي ندارد او سخنرانيله را واضح کرد که لزومن مسئيتلک ا
ه فرستاد و خواهش ي من پنجاه هزار روپيبرا يط قاصده تلک توسيلوک مان: ديگو يم

 شروع نشده بود ياگرچه هنوز نهضت عدم همکار.  برومي خارجيسفرها  بهنمود که
 اصالً غام فرستاد که اويک پتل. شکل شعله درآمده بودند ي بهاسياهرات سظ تيول
مناسب من  کار.  شود مطرحياسي من مسائل سي خارجيخواهد که در سفرها ينم
هند   بهتوانم  ميلهين وسيهم  بهو من  را ببرميغامين است که از طرف هند پيهم

  .مينما خدمت
 تاگور  هندياسيت مبارزات سيقفّو مي براو  بوددرسته تلک ي لوک مانيشيدوراند

  اويدانست که صدا يمتلک . د واقع شودي مفستتوان  مياست بهتري از سيناره کشک با
 ي وراثت فرهنگيفمعر  باده خواهد شد ويا شني هند در تمام دنير روحانيعنوان سف به

ن همان يدر اصل ا. ميت آنها را جلب کنيم حمايتوان  ميگر ماي ديرهاومردم کش  بههند
ن يدر ا. تاگور سفر کردن را دوست داشت. خته شده بود آن ساي بود که تاگور برايکار

 خاطرات ين ويعالوه بر ا. برد  ميهمراه خود  بهسفرها او دوستان و طرفداران خود را
ي ب در هر سفر خارجين ترتيا به. کرد  ميداشتداي يا ن سفرها را در دفترچهيا
 ها ما ها و دفترچه مهن ناياستفاده از ا  با.شد  ميتجربات دوستان جوان او اضافه به
د ذهن تاگور چه يد و فرهنگ جديمردم جد  بام که در برخوديم بفهميتوان مي

  .داد  مي نشانيالعمل عکس
   نوبل تاگور دعوتةزيافت جاي و درجليگيتانْ يسي انگلةبعد از انتشار ترجم

. رفت يي م خارجيسفرها  بهها ن دعوت نامهيابق اطافت نمود و او مي دريادي زيها نامه
ر جنگ بودند يکا درگياپن و آمرژاگرچه . ن راه حائل نشديز در ايل ن اويجنگ جهان

 ي و فرهنگياسي سيها تيالفع بهدان جنگ از دو کشور ي ميياي جغرافيت دورعلّ ي بهول
  .شد  ميتوجهز ين
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 يکاواگوچ. افت کردينامه در کا دعوتياپن و آمرژتاگور از  م ۱۹۱۶در اوائل سال 
 جليگيتانْاو قبل از انتشار . ز گمنام نبوديکا نيتاگور در امر.  دعوت کرده بوديژاپنعر اش

 کا سفر کرده بوديآمر  بهم ۱۹۱۲در سال 
و  ده بوديآنجا رس  بهشهرتش از قبل يول

 يها کا نامهي مختلف آمريها دانشگاه
در آن .  دادنديراد سخنراني اي برايدمتعد

 يها ييايردريا زک اروپي نزديزمان در آبها
 در حال جنگ بودند لذا يسي و انگليآلمان
 ر اروپا خطرناک بوديکا مسيآمر  به سفريبرا
  عبورآرام اوقيانوِسد از ي آن بايجا  بهو

رسن او را ي پيلينام و ه بيسيک دوست انگليوز و يندريا. اف.ين سفر سيدر ا. کردند مي
 اوساکا و سپس  بهلف نمود و اوقّو تاپنژکا تاگور در ير آمريدر مس. کردند ي ميهمراه

و ي در توکيبعد از استقبال و سخنران. ک کن شدي مشهور تنقّاشو رفت و مهمان يتوک به
تاگور .  بهتر آشنا شودييفرهنگ روستا  با رفت تاييق روستاطمنا  به چند روزي برايو

هند برگشت و  به وزيندريا. اف.يس. کا شدي رهسپار آمرژاپنبعد از سه ماه اقامت در 
جر پوند برنامه يکا ميدر آمر. کا حرکت کرديطرف آمر ي بهليرسن و ويتاگور همراه پ

مطابق اين برنامه بعد از يک . ده بودي تاگور تدارک ديها ي سخنراني برايا  فشردهيليخ
ولي اين سفرها تاگور را . گرفت قطار بايد انجام مي  با کوتاه سفرهاي طوالنيقّفوت

شهرهاي  وي قبل از لغو سفر، به. ه نمود و او بقيه سفرها را لغو نمودخيلي خست
در هنگام . کرده بود رک و بوستن سفرونيوي کاگو،يش نجلس،آس لو سانفرانسيسکو،

 شروع و در مارس م ۱۹۱۶  اين سفر از مي.  نمودقّفوت ژاپنهند دوباره در  بازگشت به
  . تمام شدم ۱۹۱۷

 شانتي ةاو در مورد مدرس. ت مختلفي سخنراني نمودتاگور در آمريکا در موضوعا
 خالص روحاني را مطرح ة مسئلني ايحتّ بحث هند را مطرح کرد، نکيتن صحبت نمود،
د دوباره تواند افق ديد خود را وسيع نمايد و تولّ ت مياقي خلّةوسيل نمود که انسان به

  .ت چاپ شدشخصينام  شکل کتابي به او در آمريکا به يها سخنراني.  کندحاصل

براي ايرانيان تاگور فقط يک شاعر 
ممتاز نبود بلکه شاعري بود که 

آنها است، چرا که او يک  متعلّق به
عالوه بر اين آنها تاگور . آسيايي بود

. دانستند  ميرا از نژاد هند آريايي
ايرانيها عقيده داشتند که تاگور 

 .آنها نسبت فاميلي دارد با
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 ادامه م ۱۹۲۱ تا جوالي سال ه شروع شد کم ۱۹۲۰سال  سفر ديگر تاگور از مي
رهاي واستراليا و کش سوئد، ،نآلما فرانسه، بريتانيا، داشت و شامل کشورهاي آمريکا،

انگليس  ل بهتاگور او. کردند در اين سفر پسر و عروسش او را همراهي مي. شد ديگر مي
ت يک علّ. ي صورت نگرفت اين بار استقبال خاصّم ۱۹۱۲قبال سال برخالف است. رفت

دست سربازان انگليسي در باغ   بهها کشتار هندي  در اعتراض به»سر«آن پس دادن لقب 
زد   حدس ميتاگور. آمريکا رفت فرانسه و از آنجا به تاگور از انگليس به.  بود١جليانواال

 مريکا چنينآزد که در  يم حدس ن شد ولي اصالًکه در انگليس استقبال خوبي از او نخواهد
  .درد آورد اين يک تجربه تلخ و منفي بود که دل او را به. او صورت گيرد  بارفتاري

 ،کشورهاي فرانسه ر اروپا رفت و بهسف بعد از مراجعت از آمريکا بار ديگر به تاگور
مردم .  از او نمودنددر اين کشورها استقبال خوبي. آلمان، سوئد و استراليا سفر نمود

کتابهاي او نيز خيلي . دهام مردم خيلي زياد بودزآمدند و ا او مي  باوار براي ديدار ديوانه
 او در اين سفرها. اين سفر از نظر ديگري نيز براي تاگور مهم بود. فروش رفت

پروفسور سلوان   بادر پاريس.  بودند هنرافرادي مالقات نمود که قدردان فرهنگ و با
 ماهر نقّاش  بادر همينجا او. رفت شمار مي وي مالقات نمود که کارشناس علوم هند بهلي

ي دورال و فيلسوف هنري برگسال يروما  باعالوه بر اين. کامت دي نو ديدار کرد
 در سفر چکسلواکي. فيلسوف کاونت کيسرلينگ ميزبان او بود در آلمان. مالقات نمود

ي يجا سوئد نيز رفت، او در اين سفر به. قات نمودپروفسور ليز از دانشگاه چک مال با
پاس او يک  در استاک هوم به.  دريافت نموده بود جوايز نوبل را قبالًةنام که دعوت
اين .  و پادشاه سوئد مهمان خصوصي و ميزبان نويسنده سيلما ليگرلوف بودهعصرانه داد

  . تمام شدم ۱۹۲۱سفر چهارده ماه طول کشيد و در سال 
دعوت  اين بار حکومت چين از او.  شروع شدم ۱۹۲۴در مارس تاگور يگرسفر د

 مشهور نند الل بوس و دوست انگليسي همراه نقّاش نموده بود و کهيتي موهن سين،

                                                   
مخالفت فرماِن جنرال داير مبني بر عدم اي در   مردم امريتسر جلسه،م ١٩١٩در سيزده آوريل : باغ جليانواال  .1

سربازان  بهبست و را د ولي فرماندة نظامي شهر درهاي باغ باغ جليانواال برگزار کردنها در  خروج مردم از خانه
  .هزاران نفر در اين حادثه کشته شدند. رگبار ببندند گناه را بهخود دستور داد که مردم بي
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رسيد که مردم چين  نظر مي چنين به. همه جا استقبال گرمي از او نمودند. بودند
 تاگور نماينده فرهنگ قديمي  کهکردند احساس مي آنها. ت تاگور واقف بودنداهمي به

سفر او اين رابطه فرهنگي دوباره   باو هند است
  .خواهد شد احياء

سفر  به دوباره تاگور از تکميل سفر چين، بعد
 او در مورد اين يأکه ر رسد نظر مي به.  رفتژاپن

در سفر . کشور اين بار کمي تغيير کرده است
گرفته ي قراري فرهنگ روستاتأثيرگذشته او تحت 

که اين کشور نيز  شد رو شده بود و محسوس مي هب جديد روژاپن  باولي اين بار او. بود
تاگور از اين . پرستي افراطي قرارگرفته است  تکنولوزي بلکه وطنتأثيرنه صرف تحت 

  .پرستي را در اروپا ديده بود در اروپا نيز وطن تاگور قبل از اين. ت خيلي ناراحت شدببا
پرو در سال .  از پرو دريافت نمودي انامه  دعوتژاپناز مراجعت از چند ماه بعد 

همين مناسبت جشن صدمين سال آزادي خود را  و به پانيا جدا شده بودس از ام ۱۸۲۴
. حکومت پرو از تاگور درخواست نمود که در اين جشن آزادي شرکت کند. کرد برگزار مي

 نات و پرتما ديوي تا فرانسه اسريندر.  تاگور رهسپار سفر اروپا شدم ۱۹۲۴ سپتامبر در
  .کشتي ديگر روانه شدند  باو تاگور در فرانسه آن دو پياده شدند. همراه تاگور بودند

 شروع شد م ۱۹۲۶سال  اين سفر از مي. دعوت موسوليني بود سفر بعدي تاگور به
 عروس و پسر و.  بودندياين بار همراه او افراد بيشتر. همان سال تمام شددسامبر که 

 قطار ةوسيل اين افراد در نابلس پياده شدند و از آنجا به. دختر کوچک او همراه بودند
فيلسوف مشهور بندتو   باسپس در روم. ور مالقات کردگتا  باروم رفتند و موسوليني به

رومان   بادر اينجا. تورين و ميالن نيز رفتند لند بهردر راه سوئيز. کروسي مالقات نمود
وارد  ويانا و پاريس همراه دوستان خود از راه زوريخ، سپس به. قات نمودروالن مال
ي يدوست او المهرست از او درخواست نمود که چند روزي در خانه روستا. لندن شد

 او ة در برنامژاين بار نرو. سفر خود ادامه داد بعد از استراحت کوتاه او به. او اقامت کند
در آلمان  و سوئد و دانمارک رفت سپس به.  مالقات نموداتين کونو  باآنجا او. شامل بود
 .و از آنجا راهي جنوب شرق اروپا شد اتريش رفت سپس به. و برلن ديدن نمود از مونيخ

اهميت تاگور واقف  مردم چين به
کردند که  احساس ميآنها . بودند

تاگور نماينده فرهنگ قديمي هند 
سفر او اين رابطه   است و با

 .خواهد شد فرهنگي دوباره احياء
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بعد از بهبودي. در اينجا تاگور بيمار شد.  او در پايتخت مجارستان بودقّفوتلين او ،
  .کشورهاي حوزه بالکان ادامه داد سفر خود به به

پادشاه . صوفيه رفت سپس به. صد بعدي وي بلگراد پايتخت يوگسالوي بودمق
 سپس. استانبول رفت بخارست و از آنجا به از آنجا به. او نمود بلگراد استقبال خوبي از

  .از آتن و قاهره نيز ديدن نمود
اين سفر . اندونزي انجام گرفت باکي به. اي.دعوت پروفسور اي سفر بعدي تاگور به

ل در اين سفر وي او. شروع و در ماه اکتبر همان سال تمام شد. م ۱۹۷۷ي از جوال
 معبد بورابودر ةدر جزاير سوماترا از آثار باقيماند سنگاپور رفت و بعد راهي اندونزي شد، به

 تاگور و در بازگشِت. بالي رفت سپس به. او در جاوا و جاکارتا اقامت نمود. ديدن نمود
  .هند بازگشتند  بهم ۱۸۹۷ اکتبر ۲۷و در . تخت تايلند رفتندک پايونکاب همراهانش به
کنون تاگور تا. ت خاصي داشتاين سفر اهمي.  بعدي از کانادا بودةنام دعوت

عنوان  رفت ولي در اين سفر به سفرهاي خارجي مي عنوان يک شاعر و نويسنده به به
موزش کانادا کنفرانسي ي آشوراي ملّ. دعوت کرده بودند کارشناس تعليم و تربيت از او

ساحل غربي بود لذا  کنفرانس در. نادا ده روز اقامت داشتادر ک او. را برگزار نموده بود
در بازگشت آنها .  عبور نمودندآرام اقيانوِس از م ۱۸۹۴تاگور و همراهانش در مارس 

ر دوستان او در ژاپن او را مجبور کردند که نوع جديدي از شع.  نمودندقّفوتدر ژاپن 
.  کوچک دارندبادبزندر ژاپن رسم بر اين است که مردم در دست خود يک . بگويد

.  بنويسد و امضا کندها بادبزنمردم از تاگور درخواست نمودند که اشعاري روي اين 
  .صورت کتابي درآمد قدر زياد شدند که به اين شعرها آن. ي مختصري نوشتها تاگور نظم

. در سپتامبر همان سال تمام شد و  شروع شدم ۱۹۳۰ ستاگور از مار سفر بعدي
لين سفر او اين او. اين سفر او عالوه بر آمريکا و بريتانيا از روس نيز ديدن نمود در
اين سفر از يک نظر ديگر .  در روس حاکم بودندها در آن زمان کمونيست. روس بود به

. سات خود يافته بود جديد براي بيان احساة سالگي وسيل۶۰تاگور در سن . نيز مهم بود
. مند شد ي عالقهنقّاش دات خود بهدر اصل او هنگام تصحيح مسو. ي بودنقّاش ةآن وسيل

کرد و  نوک قلم پر مي  بازد آن را  ميي را خطّياو در مضامين و اشعار خود وقتي جا
  .ي کردنقّاش مند شد و شروع به اين کار عالقه او کم کم به. آورد شکلي درمي به
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اين . نمايش بگذارد صميم گرفت تابلوهاي خود را در اروپا و آمريکا بهتاگور ت
ت ديگر اهمي.  خوبي بر مردم گذاشتتأثيرق بود و فّؤتابلوها در اروپا و آمريکا خيلي م

ي يي هم هنوز ذهن و بدن او توانانمود در اين مقطع سنّ اين بود که ثابت مي اين تابلوها
گر اين سفر اين بود که اين بار او را براي يت دوصيخص.  جديد را داردةام تجربجان

در اين جلسات معموال فيلسوفان . سخنراني در دانشگاه آکسفورد دعوت نمودند
. عنوان فيلسوف قبول کردند کاران دانشگاه او را بهردست اند کردند و سخنراني مي

ما  اين کتاب به .نام مذهب انسان چاپ شده است تاگور در اين دانشگاه به يها انيرسخن
پاريس  سپس تاگور به. کند تا نظريات او را در مورد خدا و فلسفه درک کنيم کمک مي
 سپس او. ق بودفّؤو نمايش خيلي م تابلوهاي او در اينجا نيز نمايش داده شدند رفت و

دانمارک  او از برلين به. نمايش گذاشته شد برلين رفت و در اينجا نيز تابلوهاي او به به
  .ژنو رفت سپس به. دانش جويان سخنراني نمايد ي که قرار بود در جمعي جارفت

صورت کتابي درآورد که چاپ شده است  روس به تاگور خاطرات خود را از سفر به
  .المللي شد بعضي از مطالب کتاب باعث تنقيد مجامع هندي و بين

خارج هند سفر   او نه بار بهم ۱۹۳۰ تا ۱۹۱۲ساله شده بود از سال  ۷۰تاگور حاال 
ل نمايد توانست مشکالت سفر را تحم سني رسيده بود که نمي ولي حاال به. کرده بود

 عمل آورد و به دعوتاز او شاه ايران. سفر برود اين وجود باز هم حاضر بود به  باولي
ي که حافظ و يجا از شيراز ديدن کرد، ل او. ايران رفت هواپيما به  باتاگور قبول نمود و

. رضا شاه مالقات نمود  باتهران رفت و سپس به.  دو شاعر بزرگ ايراني مدفونندسعدي
 آنها است، ق بهبراي ايرانيان تاگور فقط يک شاعر ممتاز نبود بلکه شاعري بود که متعلّ

. دانستند ي مييعالوه بر اين آنها تاگور را از نژاد هند آريا. ي بوديچرا که او يک آسيا
  .آنها نسبت فاميلي دارد  باند که تاگورايرانيها عقيده داشت

 بعد از آن تاگور فقط. هند بازگشت عراق رفت و از راه بغداد به در همين سفر او به
 انجام گرفت و يک م ۱۸۷۴سريالنکا داشت که در مي سال  يک سفر خارجي کوتاه به

د و بدن او  ساله بو۷۳او حاال . کولومبيا آخرين سفر تاگور بود سفر به. ماه طول کشيد
  .هاي مسافرت را نداشت تاب تحمل سختي

  


