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  ∗جاويد اختر: ترجمه

 يو. ع عصر حاضر بودي رفيها تي از شخصيکي) م ۱۸۶۱-۱۹۴۱(نات تاگور  اندريراب
 گوناگون يها حهيقر. ن هر زمان بودي بلکه بزرگتر،شي زمان خويها انسانن ياز بزرگتر

الو فعکامل انساِن« ةمرتب  به رايو شرنگارنگ يها تي« (Purna Manava)ک ي نزد
 پنداشت و معموالً  نميک شاعر و آهنگسازيش از ي خود را بيهرچند و. رساند يم

ا يک شاعر يتر از زرگ بيليالواقع خ يشود، ف يته مشناخسنده يک شاعر و نوي عنوان به
 از يکيالعاده و   فوقةسنديک شاعر و نويد يترد ي بيو. دانشمند محض بود

 در آن يست که وي نادبيات در يبقال.  بودي جهانادبياتخ ي بزرگ تاريها تيشخص
ت ياق و مظهر خلّي داعي ويها مان و ري تمام الهاميشعر و.  نداشته باشديا اثريسهم 

 يها نهيکننده در زم  مبهوتخلق آثاِروي م که افتخار يي اگر بگويست است و غلط نيو
ک آمارگر يجالب است که . ن را دارديتر ي ارزش عالي آثار وةبخش عمد. دبوگوناگون 

 انجام داده بود و ي وي آثار ادبة درباريش از وفات شاعر آماري پياني هند سالةبرجست
 ي ويسرودها.  سطر در شعر و سه برابر آن در نثر بود۷۵۰۰۰ ي حاويآن موقع آثار و

. ک از آن آهنگ داده استيهر   بهش از دو هزار است ويب) گري دييشته از متون غناذگ(
 شت، سروکار داي، عشق، آرزو و آرمان بشريزندگان  با خود نه فقطي در شعرهايو
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ما نشان داده   بهزيده را نيقت نادي حقيعني هست ي زندگاني که وراي سريها بلکه نشان
، يسم ويورساليونيسم و يونالي و انترناسبشريت ي براي ويشته از همدردذاست و گ

ن يرترين و چشمگيتر ي عالهن نکتيمد هيشا
ها و  مان رةسندي نويو.  استي شعر ويژگيو

ست ي زة مشاهدةني کوتاه بود که آئيها داستان
 ي و دلسوزيشناس فهيتمام وظ  با است کهيو
 بر مسائل ي ويها مقاله. ده استيان گرديب

  را نشاني وةدي رسيها  واکنشادبياتست و يز
  .دهد مي

 ي ويها نوشته. ن استي و تسکي خوشحالة او بخشنديشياينان نشعر آزاد و سخ
  .يروحانهم  و يهم دانشمندانه است و هم هنر

اتا چنانکه گفته شد تنها امشخصة نشان دهندادبي ک ي يو. ستي نيت وي
.  داردييگاه وااليدانان و آهنگسازان هند و جهان جا يقي موسدر نزِدآهنگساز بود که 

 و ي اجتماعيها شنامهين نماي از بهتريفقط بعض ه بود که نيبزرگس ينو شنامهي نمايو
 ةکنند هياتر و تهئ تةشيک هنرپي عنوان به نوشته بلکه خود را ي و عرفانيخي و تاريکمد
ز دست آزمود و ي نير در فن مصويدر اواخر عمر و. ز نشان داده استيحه نيقر يذ
ش يص خوتشخّ  باد آن عصري جدان هنرمندانيم توان گفت که در يد ميترد يب

آل و  دهي ايرويپ  بادان عمل وارد شد ويم  به آموزشاستادث ي از حيو.  دارديگاهيجا
 باز ي مدرسه را در هوايم، نظام باستاني هند قدي خانقاهيها وه و رسم مدرسهيش

 داد و يدي جدةزي هند را انگي وي آموزشيها برداشت. تن دوباره زنده نموديکين يشانت
ع دادن يترفي  ويآرزو.  نموديارذانگي خود را بنيالملل ني دانشگاه معروف بيو

 يي روستايل سازمان بازسازيتشک  به راي مردم هند، وةده انگاشتي ناديگروها
(Institute of Rural Reconstruction)عنوان  ه کرد که بييتن راهنمايکي نيشانت  به

 يو. تن موجود هستيکي ني در شانتي وةرس مد(Sister Institution) يسازمان خواهر
دل و جان شامل جد   باين است که ويرپا ماندگان بود و هميدگان و زيبان ستم ديپشت

رحمانه  يي ب مردم و سرکوبترساندنو است يه سي هند شد و علي خواهيو جهد آزاد

تاگور يک سياح بزرگ نيز بود 
پنج قارة جهان سفر نمود  که به
هاي مختلف را در محيط  تا انسان

آنان مالقات کند و پيام دوستي و 
 .آنان برساند همکاري خود را به
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.  نموديرثّؤ در هند آغاز کرده بودند، اعتراض ميسيسم انگلياليد امپريان شديکه حام
Manavikta ن ي بود و همي بلکه همگان، مخصوص نبوديا ملّتيکشور  ي بها ادراک وي

  .سازد  مي عصريستهايونالين انترناسي از بزرگتريکي را يامر و
 جهان سفر نمود تا ةپنج قار  بهز بود کهياح بزرگ نيک سي تاگورطور  نيهم

  خود راي و همکاريام دوستيط آنان مالقات کند و پي در محرا هاي مختلف انسان
ها  ني ارتباط داشت از کوچکتري کشوريها نيبزرگتر  باي که وييجا. آنان برساند به
 بزرگ يها تيد و پس از شخصو ب کامل شاذ و نادري مردوي. نظر ننمود گاه صرف چيه

  .آيد حساب مي به هجدهم و نوزدهم اروپا و شرق، ي و قرنها(Renaissance)رنسانس 
ران مانند يش هند و اي سال پ۲۵۰۰ند و يايران دو کشور بزرگ آسي اهند و

 يها هيآرمان و نظر  باين فرهنگهايچ  بان دو کشور همراهيا.  بودنديي دوقلويخواهرها
ا بلکه يل دادند که نه صرف آسي را تشکي تمدني مخصوص زندگانيها قهي و طرياصل

 يها يشير( هندوستان باستان  عارفاِن.ق خود گذاشتندير عميثأ ت جهان را تحِتسراسِر
 يها ن چهرهيتر ن و مهميتر ن، سرزندهيرترثّؤ از ميبعض) زرتشت(ران يو ا) دايو

 در يا عرفان اسالميران يف ا هند و تصويدانتايو. قت را آشکار کردنديصداقت و حق
 ني است، بزرگتري زندگانيقت که ورايها و حق آل دهي اسوي به ي بشرةتالش جامع

  .شته است را داسهم
 ياي ترکان افغانستان و آسيالديازدهم و دوازدهم مي ين که در قرنهايپس از ا

هند آمد و   بهرانيک نظام کامل از اي عنوان بهف  شمال هند را مسخّر کردند، تصويمرکز
 يريگ  هند در شکليدانتايونان و وي و عرفان يل آن براساس اسالم عربي تشکةدر زمان

 آن را در يالديد خود از هند در قرن دهم مي هنگام بازد١ردند، منصور حلّاجک آن کمک
سو در  کيد که طالبان حق از ش مشترک ةک صحنيف تصو.  آورديفکر هند  باتماس

را توانستند آن  يگر در هندوستان مي ديسواز  و ي مرکزياي و آسيران اسالميا
 پسر ٢ داراشکوهياز آثار فارس» نيالبحر مجمع«. کنند يگر را غنيکديند و اذهان کاربر به
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» سمدرا سنگما«نام  همتن سانسکرت آن ب  با همراه٢ بزرگ اکبر اعظمةبير و ن١شاهجهان
 .دهد گونه همکاري و مصاحبت هند و ايران را نشان مي در جد و جهد عالي روحاني، اين

ران ين عهد روابط هند و اينخست  به شود که آغاز آنيطور کامل بررس  بهد حتماًيخ بايتار
 گروه زبان و فرهنِگ يرانيا هند و اي يياي آرةگردد، چون دو قسمت بالفصل دست ميبر

ح يمساز ميالد  دوم قبل ة هزاريها ن قرني آخري پس از انفصال خود ط فوراًيهند اروپا
  . کردندين ادراک روحاناي ةني در زميران و در هند آغاز ماجراجويدر ا

ران ي که اي روحاني دوستةن قرن در سلسلي اي است که طيث خوشحالن امر باعيا
 پدِر. ن را اضافه نموده استي زرةک حلقينات تاگور  اندريهم بسته است راب هو هند را ب

 ا مرشِدي(» يشيمهار«عنوان  ا ب بود و در هندي مذهبيماننات تاگور که راه اندريوياو د
 بود و شعر حافظ و يرانيف ا تصوي روحانةشد، دل باخت يم ميد و تکريتمج) بزرگ

 يها شهي از اندي برخماًيرمستقيطور است که غ نيا. دناخو  مي رايرانيگر ايعارفان د
 ةزانيآم  حسرتيابيارز  به خوديها او در سروده. دينات رس اندريراب ي بهرانيعارفان ا

 توانست آنچه يم و ۱۹۳۲ران در يد از ايبازد  باان پرداخته است ويراني اةفرهنگ پرآواز
  .ابدي دراز آرزو داشت درةزمان را که از

 يالملل نيتواند در واقع ب يگرا است م شدت ملّت  به کهيا سندهيا نوي يها شاعرنت
ز ي بوده است ني هندةي روحةندين نمايتر  است که بزرگينات شاعر اندريراب. باشد

اند و   کردهيران قدرداني را در ايو. بشريت سراسر يت براي جذّابي است دارايا ندهيگو
 که او در شعر و نثر يامي اگر پ. و درک خواهد شديشتر قدردانيم بيدر آن کشور عظ

. شان آورده شود نيريزبان ش  بهانيرانيش اي پ،با ارائه نموده استيرومند و زين نيچن
است و در واقع پس ز انجام داده شده ي نران قبالًيزبان ا  به اويها  از نوشتهييها ترجمه
 جهان ةشرفتي پيها نات در اغلب زبان اندريم راب ۱۹۱۲ نوبل در ةزيافت جاياز در

 ترجمه ةليوس ه بيعنيم يرمستقيطور غ  به فقطي ويها شتر ترجمهيترجمه شده است اما ب
 يطور شخص هگران که او و آثارش را بيا توسط دي توسط خود شاعر يسيا نقل در انگلي
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 يفارس  بهن همه تا آنجا که مربوطيا  با.ده استي مختلف رسييها ملّت  بهند،دانست يم
ط دوست من روانشاد ک انتخاب صد منظومه توسيند که ي است خوشاين امرياست ا

 يشانتدر   تاگورة در مدرسيعنوان معلّم ه از پنجاب که بين دانشمندياءالديپرفسور ض
 از اصل ماًي داشته است، مستقيکي نزدير وابستگشاع  بايانيکرد و سال ي ميتن زندگيکين

ط دانشمند از دارد که توسي امتي فارسةن ترجميا.  برگردانده شده استيفارس ي بهبنگال
 مهمان از طرف د که او استايران امروز پرفسور پورداود، در زماني بزرگ ايگرا و انسان
د خود شاعر را ييأشده است و ت ينات تاگور بود، بررسا ندريران در دانشگاه رابيدولت ا

  .داردهمراه  نيز به
 ة تازةد تولّد او ترجمي زادروز شاعر و روز سعگين سال بزرگداشت صد ساليدر ا

 هند ةکو از سفارتخاني لعل تي گردارينات توسِط ِسر اندري رابيها  از منظومهيانتخاب
د يک بازدي يجانب طنيا. شود ي اهدا ميان فارسيختگان و دانشجويفره  بهدر تهران،

انجام دادم، افتخار ) م ۱۹۶۱(ل امسال يران و تهران که در اوائل آوري کوتاه از ايليخ
 سري تيکو و قدرداني لياقت بزرگ در فارسي و حس عالي شاعرانه و تيزهوشي  بامالقات

 خوشحال شدم که او يلين خيدن ايمن از شن. داشتمرا ، ي ويو کمال وجدان ادب
 و ي دوستةيروح  بهک بزرگداشتيطور   به خود از تاگور رايها  تا ترجمهم داشتيتصم

ت مسر  بان امر راي کمک در اي برايران عرضه کند و من درخواست ويتفاهم هند و ا
شنهاد ياوپ  به تاگور رايها ن منظومهيتر ز مهمين و نيباترين، زيتر يقبول کردم و خصوص

 برگردانده و شامل يفارس ي بهآن را و.  خواندميلکردم و آن را همراه او در اصل بنگا
مورِد  تمام يقدردان  باکوي تيها ن هستم که کوششيمن مطمئ. کتاب خود کرده است

 و يراني از استادان ايبعض ا بق داد تايتهران مرا توف  بهسفر من. افتي خواهد  واقعقبول
که آنان سرشار از  ي درحالرمينات را داشتند، تماس بگ اندريدار رابيگران که شرف ديد

ر موضوع د ياز سخنرانيدر دانشگاه تهران من امت. ز بودنديآم خاطرات احترام
Iranianism  داشتمرا .Iranianismيطور ه بکه توس شده است يف غنط اسالم و تصو 

 Bharatdharma، ي تفکّر و رفتار هندةقي طريعني ما Indianism  با هماهنگ استکامالً
نات تاگور، موهن داس کرم  اندريکانند، رابيوي وي مانند سوامي که مبلّغان بزرگا تهنّدي

  .ه استمعرفي کردر ي اخي رادا کرشنن را در سالهاي و سرو پلّيچند گاند
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Iranianism و Indianism س و تهنّد ميتواند موجب تفاهم، صلح و  يا تفر
د ين امر بايت اي فالح انسانيور برانات تاگ اندري روح پاک راب.ن ملّتها شودي بيهماهنگ

عگر واقي ديان ملّتهايران ميط هند و اتوسگر دست يکدي  باکه همراه يابد درحاليت ي
  .روند ي حق و صداقت جلو مي داده در جستجودست هم به
  


