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  مردي از جنِس غزل
  سخِن سردبير

ق و ي عميتيميخ و ادب همواره رفاقت و صمي تارةان در گستريان و هنديرانين ايب
ت بزرگ گره خورده است ن دو ملّينام ا  باعلم و دانش و هنر. نه برقرار بوده استيريد

 زيرا نران ي ا،شناسند  ميشيها يان و شگفتياد  باو در روزگار حاضر اگر هند را همچنان
ن دو يت و ان دو ملّياگرچه هر کدام از ا. دارند  ميزيشعر و عرفانش بزرگ و عز با

مختلف علوم و فنون و يها  در عرصهيپهلوانان ن در طول قرون همواره بزرگان وتمد 
اند و تا هنوز دارند   داشته… ويقي شعر، موس،ي نگارگر،ي چون معماري مختلفيهنرها

  . استي شهره و مثال زدنيي و توانايهوشمند  به در جهانيو هند يرانيو تا هنوز فکر ا
 و يجه همکارين نتين دو سرزميبا و شگفت اي زيها  از عمارتياريد بسيشا

 ها ز از داستانيت لبرن دو ملّي ايباي زةگذشت. ن دو فکر و فرهنگ بوده باشدي اياريهم
چاپ شده و چاپ نشده  يها  و نوشتهها سرشار از کتاب ن مشترک ويرير شيو اساط

 و يري و وزيريران امي ا از درباِريرفت و روز  ميراني ادرباِر  بهوني همايروز. است
ران بوستان و گلستان يا  آمال بود وةشد که هند کعب  ميار هندي روانه ديبيدانشمند و اد

 ران و هنرمندان و اهِلالق و قشالق متفکّييران يفضل و ادب و هنر و همواره هند و ا
 ن همهي و اها ي و همزبانها ي و همکارها ي بود همدلترباي چه زو بود يلت و بزرگيفض
باشد اگر استعمار نبود و اگر نيز ن يتر از ا تر و شگفت ار پررنگيار تا بسيتوانست بس مي

  .گري دياستعمارگران نبودند و اگر و اگرها
ن ي حضور سالطين روزهاي سلطنت تا آخرةن مسلمان هند و دوري سالطاز عهِد

ان يرانين اي، هماره اها يگر جايدرآباد و مرشدآباد و رامپور و دياوده و ح مغول و نواب
.  داشتندي ستودنيان حضوريشه و فکر و قلم و هنر خود در کنار هندياند  بابودند که
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ت و يمي و صمي و همکاريارين همي تا هنوز آباد که محصول ايار بناهايچه بس
 ارزشمند و تا هنوز منتشر نشده در هند که ي خطّيها آن همه کتاب. ستابوده  يگانگي

شائبه و  يآن همه خدمات ب.  بوده استي و هنديراني ايشمندان تواناياندفکر محصول 
نشر  ةک پهلوان عرصي ست تا تنها ي و کاف،ي و مسلمانيرانيفرهنگ ا  به هندوانةصادقان

ن هندوان را يا و راستير يم تا خدمت بيرا مثال آور ـ  نولکشوريمنش ـو فرهنگ 
  .ميسته و درست کرده باشي بايفيتعر

ن هند کم نبودندي در سرزمها يالنيابوالفتح گ  وها خانان خاِنم خان يحعبدالر .
حسرت و غبن   بامقتدري چون اکبر بر مرگش چنين است که پادشاه کسي ابوالفتح همان

گرفتند   مير برابر حيات ابوالفتح گيالني از منکه اگر تمام خزائن هند را د گفت  ميسخن
 .بردم  مي بلکه سود هم،شدم  نميمغبوننه تنها دادند مطمئن بودم که   ميمن  بهو او را

  .بر آن حاکم بوداي  شهي اند چنيندي رسييجا  بهن و اگر هندي ايعنيشه و فکر ياند
 يها ن ارتباطي و اها ن داد و گرفتيم اي کوچک بگذريها  و تسامحها اگر از تساهل

ت و  موديها خ رشتهيان داشته است و در طول تاري همواره جريميه و صميدو سو
کردن  رغم پاره ي عليحتّ. مانده است يران همواره محکم و استوار باقيت ا دو ملّيدوست

م که يا گرفته اديهمواره ما و هندوان و هند، فرهنگ ما   به متخاصمانين طناب از سويا
  .ميکتر شويهم نزد  بهو ميتر از قبل گره بزن ن طناب را محکمي اديبا

ک نام ي.  استانک چلچراغ درخشي ي همدانيد علير سين هند ميامروز در سرزم
  صلوات تا هنوزشيخورند و برا  مينامش سوگند به انيري و بزرگ که کشميآفتاب
 ةش را در تاقچيجافرستند و   مي روحش صلواتي شاديفرستند و در خانقاهش برا مي

کنند و از روحش   ميش دعاي تا هنوز برا واند اده قرار دادهدلشان کنار قرآن و سج
  .طلبند  مياستمداد

 يا  شعلهيجين الهي حزيخ عليتا هنوز در فاطمان بنارس و در ساحل گنگ، نام ش
ها خوانند و عاشورا  ميروند و شعرش را  ميارتشيز  بهتا هنوز. روشن و تابناک است

  .کوبند  مينه و سريدر کنار مزارش بر س
 اب چوني ناي جواهر، تاج محلّي بناکمي آنسوتر ازن آگرا و يتا هنوز در سرزم

 و پناهگاه دلشکستگان أد ثالث وجود دارد که مزارش ملجي شهي نوراهللا شوشتريقاض
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ن ي از سرزمي هندوستانيمرد  بامزارش رفته بودم ارتيز  بهن بار کهيا. عاشق است
ن يارت قبر ايت زين  به را تنهايگجرات همکالم شدم که از احمدآباد تا مزار قاض

  .آگرا آمده بود  بهبزرگمرد
گر ي دي جاها در ده  وينگر و دهلير و در سريتا هنوز در بنگال و در اجم

 يها ران چون چلچراغيانت و عرفان و علم و ادب اي از اهل فقاهت و ديبزرگمردان
مانند   مي رايشان عارفان خشند و مردم خوب و مهربان هند که هر کدامدر  ميدرخشان

  :کنند  ميادي يعظمت و بزرگ  باچرخند و از آنها  ميها ن چلچراغيچون پروانه بر گرد ا
  . هم در بنگال استيکي که گفتم ها ن چلچراغياز جنس ا

  .کتني نيدر کلکته، در شانت
 از مردم اهل فرهنگ و ياريدر دل و جان بسبل   هند،ياو نه تنها در آنجا و هر جا

  .درخشد  مي فروزانيا ز چون شعلهيران نيادب ا
  .نات تاگور ندرايست جز رابي نياو کس

 نامش يزنند و برا  مي پاروي همدانيد علير سياد مي  باريق رانان کشمياگر هنوز قا
 صالاشت و اتّسرچشمه د  بهصالن مرد بزرگ اتّيفرستند از آن روست که ا  ميصلوات

  .دانند  ميض رحمت حقيف ةن بزرگان را واسطيد و مردم اي معرفت و توحيايدر به
سالم و صلوات بر   باران نامش راي که اهل معرفت و فرهنگ اياز جمع بزرگان

 و ي که از چشمانش مهربانيمرد. نات تاگور است ندراين رابي هم هميکيبرند   ميزبان
  .دبار  مي و شور و شعرييدايش

  .مردي موحد و خدايي
د است و اهل ياهل توح.  استيد و خداشناس موحيهندو هرچند او هندو باشد،

  .ي و گاهييبل خود نجات دهنده است در جاها  و نجات،ييرها
 نوبل گرفت که از ةزي است که او جايم نه از آن رويما اگر تاگور را دوست دار

ان خود در شعر و يراني که ا، را دارندي کسزيان نيراني ا،استمداريران سيجمع نوبل بگ
.  آنان کوچک استياش برا ي بزرگةهم  باکه نوبلاند  داشته ي ستارگان بزرگ،عرفان
ن شمار ي از اي بلخي و موالنايرازي شي و سعديرازي و حافظ شي طوسيفردوس

  .اند بزرگان
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 آنان کوچک ي را در دامان خود پروراند که نوبل برايار بزرگانيز چه بسيو هند ن
 و يضيض في و ابوالفي و حسن دهلويرخسرو دهلوين شمار بزرگان اميبود از ا

 يبرد که هر کدام ستارگان د نامي را باي و غالب دهلويدل دهلوي و بيريکشم يغن
  .ل بودنديبد يب

 و ي و مردمداريخاطر عظمت روح و آزادگ  بهردگذا  ميتاگور احترام  بهران اگريا
د و ي توحک اهِلي ما بان و عارفاِني که او در نگاه اداستخداوند   بهن بزرگمرديصال ااتّ
  . بوديعالم ملکوت  بهصلک عارف عاشق متّي

ر و سلوک ياضت و سيش و عبادت و رياين  با بود کهياو از نسل وارستگان و پاکان
د و کنن  مي که خلق خدا را فراموشيير و سلوکهاينه از آن دست س. همراه شده بود

ن مردمان يخانقاه تاگور و پدر و پدرانش هم. پردازند  ميخود  بهگوشه خانقاه تنها در
  . بودند و جهانر هنديساده و فق

مان در شمار ها م و او را تا هنوز در کتابخانهياگر ما تاگور را دوست دار
م و يکن  مين و آن نشريترجمه ا  بام و هر ساله کتابش رايا ن کتابها قرار دادهيتر يخواندن

 و پول و يويمقام دن ةم از آن روست که او تشنه و گرسنيشمار  ميزينامش را عز
نوبل مدرسه و دانشگاه خود را وسعت داد تا جوانان و ةزيپول جا  باات نبود کهيماد 

 .ح شوندمعرفت و علم مسلّ  بهکودکان هند
 ها يسيط انگلتسر توسي در امرها کيکشتار س  با راها يسي انگليير و آقايکه القاب س

  : خود نوشتيشنامه قرباني خودتان و در نمايشان پرت کرد و گفت ارزانيجلو
 من. شوند  ميه ننگيف ماير و تخفيتحق  با افتخاريها ده که نشاني فرا رسيزمان”

 باشم که ي در کنار هم وطنانيازيچ نوع امتيخواهم که بدون ه  ميسهم خود به
  “…ندا ت خوانده شدهياهم يب

د اگرچه دعوت ي شورينيو موسول تلري و حزب هها يه نازي بر عليکه روز
شه و فکر و ي اندبزرگاِن  باداري هند و ديفت معرين  بها ام،رفته بوديز پذي را نينيموسول

ر فرهنگ هندوستان در ي راه سفيها يآن دشوار  باآن حال فرتوت و  با جهانفرهنِگ
ث ي پرداخت که از حي مردميفمعر  بهران چند کشوري سفاندازه  بهک تنهيجهان شد و 

  .ن در شمار سرآمدان جهان بودند و ذکاوت و هوش و هنر و تمدي و مهربانيآزادگ
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 ةکه در هنگام ه بود پدرش افتادياد شايد به. ختيتاگور بر مزار حافظ اشک ر
 او يحافظ را برا از ي سرش غزليجانان از او خواسته بود تا باال  بهعت جانيسپردن ود

ان سنگ تمام يراني ما افرهنگ و عرفاِن  بهتاگور در حرمت نهادن جماعت هند. بخواند
شاعران بزرگ . ن بزرگمرد را دانستنديش قدر ايهمه توان خو  بازيان نيرانيگذاشت و ا

ن خم نکردند در برابر سلطان عشق و ي که هرگز قد خود را در برابر سالطيا آزاده و
ن ياد اي  بام فرود آوردند و چقدر شعر و ترانه و سرود کهيسر تعظ ـ تاگور  ـيمهربان

  . سرودنديمرد آسمان
شکوهي   باوحضور خودش   بااش را يشن هفتاد سالگج تاگور يبراايرانيان 

 ييها بهانه  با مختلف ويها مناسبت  به برپا داشتند و از پس مرگش بارها و بارهاخاص
 را ها ن مراسميتر شکوه  با… و»يست و پنج سالگيصد و بکي« و »يکصد سالگي«چون 

ن فرزانه عاشق نوشتند و ياد اي  بهي فراوانيها هر سال کتابها و مقاله. برگزار کردند
آزادگان و عارفان درخشد و   ميرانين بزرگمرد در ايکردند و تا هنور چلچراغ نام ا نشر

  .خوانند  مي آمرزش روحش فاتحهيو برافرستند   مييادش سالم و صلواتي بهتا هنوز 
 راني اي از سفرهاي وقتياو حتّ. ن روستيم از ايدار  ميما اگر تاگور را بزرگ

ران ي بر ضد اينه ورزي را در کي مقاالتها يسيار خود برگشت و در مطبوعات انگليد به
ت يمقاالت روشنگر خود از وحدت و فرهنگ و هو  باستاد ويد در برابر آنان ايد

  .ران و هند دفاع کردي امشترک
ف نگاه ي پابرهنه و ضعيها انسان  بهخاطر احترام او  بهميما اگر تاگور را دوست دار

تاگور اگرچه خود .  استيگري و اشرافي اشرافيها ت سنّدن بر ضديداشته شده و شور
 يخت و در روزگاريدور ر  به راي ظاهريها ين بزرگي اةا همن نبود اميي پايا از طبقه

ت را در شعرها و ين حمايشتريشد ب  نمي دادهيتي اهمينوه کمتريزنان ب  بهه در هندک
 فرزند خود ين تنها در حرف نبود که او حتّيش از آنان کرد و ايها شنامهي و نماها داستان
  .اند ز انسانينها نيتا مردم هند بدانند که ا  ازدواج کنديوه زنيب  باکرد که قيرا تشو

 آزاده جهان اگر تاگور را دوست داريم از اين روست که او انسانيت ما و تمام مردم
  .را پاس داشت
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 است از يا ستهي در دسترس شماست انتخاب باين شماره از قند پارسيآنچه در ا
گر يران و هند و ديشه ايط بزرگان و شاعران و اهل فکر و اندمطالب نوشته شده توس

 يتازگ  بهرانياالت را استادان و پژوهشگران هند و ان مقي از ايميش از نيب. زبانان يفارس
شتر يز پين مطالب ني از اياند و برخ ن بزرگمرد نوشتهي ا»يکصد و پنجاه سالگي«اد ي و به
يبازخوانگمان   که بي،حيف بود از کنار آنان بگذريم نوشته شده بود که يط بزرگانتوس 

بر حسن و مالحت آن خواهد افزود و نامه  ژهين ويا گر مطالبيآن نوشتارها در کنار د
  .مان زنده خواهد کرديگر بار برايآن خاطرات خوش را د

ن بنگال و فرهنگ و نقش و نگارها و ي سرزمةز درباري از مقاالت و مطالب نيبخش
نام فرهنگ بنگال گره   باگمان نام تاگور يب.  آن استي و فرهنگي زبانيها يژگيو

کمي تا قسمتي  بنگال يط فرهنگين شناخت مح تاگور بدوخورده است و شناخِت
  .نمايد  ميدشوار

 يگر از قند پارسي ديا ق داد تا شمارهيما توف  به را کهي خدا،گر سپاس و شکري دباِر
 ميکن  ميميهفتاد شاخه گل رنگارنگ را تقد  باباي گل زةن دستيا. ميتان کن ميرا تقد

 دانست و  مي که خود را از ماي مرد.ران بودي که عاشق فرهنگ اي مرديها يمهربان به
  .شد  مييدگانش جاري حافظ و موالنا اشک از ديها خواندن غزل با

وصال   بهلبخندي  با و در روز مرگش دانستي و عروسي که مرگ را شادمانيمرد
  .محبوب رسيد

 و ها اقتدار فرهنگي واال و حافظ  با.و رهايندآزاد ت و ايران دو ملّحاال هند 
 يروزها  بهدر کنار هم هم باشيم و قدردان يکديگر و  بااند که ما آموخته ه بتاگورها

  .مي فکر کني تريآفتاب
  .ميکن  ميم آستان توي تقديمهربان ةهم  بانامه را ژهين ويا

  …زيندرانات تاگور عزيراب
  نو ي دهلـ ۱۳۸۹ اسفندماه ۲۴

  رضا قزوه علي
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  گفتگوهاي تاگور
  ولز  .ج. رومن روالن و اچ،آلبرت انيشتن گفتگوهاي تاگور با

  ∗عيلياسهيل اسم: ترجمه
 روشنفکران و هنرمندان روزگار خود نظير آنري ،تمامي انديشمندان تاگور تقريباً با

. کرد  توماس مان و رابرت فراست ارتباط نزديکي پيدا، جورج برنارد شاو،ونسبرگ
 يا بهتر بتوان گفت تبادل آراء در موضوعات مورد ،ها  از اين مصاحبهخوشبختانه برخي

شود در خالل  سه گفتگويي که در اينجا منتشر مي.  ضبط و منتشر شدند،عالقه طرفين
  .اند انجام شدهم  ۱۹۳۰دور دنيا در سال  سفر تاگور به

ساذين داد و توسط دکتر  در ژنو رخم  ۱۹۳۰ولز در ژوئن سال.جي. اچ مالقات با
  .ضبط گرديد ،(Amiya Chakravarty)و آميا چاکراوارتي  (Sudhin Ghose)قوس 

يکديگر   با(Mendel)نام دکتر مندل   دوستي مشترک بهةواسط تاگور و انيشتن به
 (Kaputh)در اقامتگاه انيشتن در کاپوت م  ۱۹۳۰ جوالي سال ۱۴تاگور در . ديدار کردند

هردو . بازديد تاگور رفت  مندل بهة و انيشتن در خاناو مالقات کرد  برلين باةدر حوم
  .گفتگو توسط ويراستار حاضر ضبط شدند

اي   هنگامي که روالن در نوشته،گردد باز ميم  ۱۹۱۹سال  روالن به تماس تاگور با
تاگور . داد بينانه مورد تمجيد قرار گرايي کوته ي نکوهش ملّةواسط تاگور را به

 La Déclaration pour l’indépendence de)ه استقالل روحدرخواست روالن بياني به

l’esprit)ّلين تالش سازمان يافته براي بسيج تفکر روشنفکري بر عليه  را که احتماالً او

                                                   
  .مترجِم ايراني  ∗
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در پاريس انجام م  ۱۹۲۱اولين مالقات آنها در آوريل سال . نمود  امضاء،جنگ است
  .در ژنو انجام شده استم  ۱۹۳۰گوست سال آ در ،آيد گفتگويي که در اينجا مي. شد

 (The Religion of Man)انيشتن که در مذهب انسان   جوالي با۱۴بجز گفتگوي 
 در ضميمه در صفحات (.George Allen & Unwin، Ltd)  لندن،جورج الن و آنوين

) م ۱۹۳۷ مارس سال ةشمار ((Asia) گفتگوها در آسيا ة بقي، چاپ شده است۲۲۵-۲۲۲
  .اند چاپ شده) ۱۵۱-۱۵۴در صفحات 

  گفتگوي تاگور و انيشتن. ۱
ات صحبت  جديدي در رياضي در مورد کشفياِت(Mendel)آقاي مندل   امروز با:تاگور

اين ترتيب  به. کردم که براساس آنها بخت در قلمرو اتمهاي ريز نقش دارد مي
  .اي ندارد نمايش حيات سرنوشت از پيش تعيين شده

  .کنند  عليت را منتفي نمي،دهند اين ديدگاه سوق مي  حقايقي که علم را به:انيشتن
 بلکه نيروهاي ديگري ،رسد انديشه عليت در اجزاء نيست نظر مي  اما به، شايد:تاگور
  .سازند همراه آنها عالم بساماني را مي به
نظم در جايي . کنيم بفهميم اين نظم چگونه است  ما در سطح باالتر تالش مي:انيشتن

 اما چنين ،کنند وجود دارد  ترکيب شده و حيات را هدايت ميکه اجزاء بزرگ
  .نظمي در اجزاء ريز قابل درک نيست

 يعني تناقض بين کشش آزاد و ، بنابراين دوگانگي در اعماق حيات وجود دارد:تاگور
  .آورد وجود مي کند و طرح منظمي از چيزها را به ر ميرا متأثّ  سائق که آنةآراد
 اما ،رسند نظر مي ابرها از دور پيوسته به. داند ن آنها را متناقض نمي فيزيک نوي:انيشتن

  .م آب نمودار خواهند شدصورت قطرات نامنظّ  به،اگر از نزديک آنها را ببينيد
 اما ،احساسات و اميال ما سرکش هستند.  مشابه اين در روانشناسي وجود دارد:تاگور

. آورد يت هماهنگ درميرت يک کلّصو  ما اين اجزاء را سرکوب کرده بهشخصيت
افتد؟ آيا اجزاء نافرمانند و کشش فردي  فاق ميآيا مشابه اين در دنياي فيزيکي اتّ

پويايي دارند؟ و آيا در دنياي فيزيکي اصلي وجود دارد که بر آنها غالب باشد و 
  م قرار دهد؟را در يک سازمان منظّ آنها
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اجزاء راديوم هميشه نظم خاص خود . يستند حتّي اجزاء هم بدون نظم آماري ن:انيشتن
بنابراين نوعي نظم . اند طور که هميشه کرده  همان، االن و درآينده،کنند را حفظ مي

  .آماري در اجزاء وجود دارد
اين هماهنگي پيوسته . بود هدف مي  در غير اين صورت نمايش حيات بسيار بي:تاگور

  .دارد ده نگه ميبخت و اراده است که آن را هميشه تازه و زن
کنيم عليت خود  دهيم و براي هرچه زندگي مي  من معتقدم که هر آنچه انجام مي:انيشتن

  .توانيم آن را تشخيص دهيم البتّه خوب است که نمي. را دارد
صورت   اعمال انساني داراي يک جزء کشساني هستند و نيز مقداري آزادي به:تاگور

ماند که  رست مثل سيستم موسيقي در هند مياين د. مانشخصيتمحدود براي ابراز 
 ما چارچوب ثابت خاصي را آهنگسازاِن. همانند موسيقي غربي خيلي ثابت نيست

تواند در   و نوازنده مي، يعني سيستمي از ملودي و تنظيمات آهنگين،کنند عرضه مي
اصول آن ملودي خاص کامالً  نوازنده بايد با. ي بداهه نوازي کندمحدوده خاصِّ

رات از پيش تعيين شده تواند در قالب مقر بدين ترتيب او مي. ماهنگ باشده
ما آهنگساز را از جهت نبوغش در . جوشي دهد و موسيقايي خود بيان خودحس به

 ما از نوازنده داشتن  اما انتظاِر،کنيم آفرينش بنيان و روساختي از ملوديها تحسين مي
ما در آفرينش از قانون . رايش آنها استمهارت در خلق تغييراتي براي تزيين و آ

توانيم در   مي، اما اگر خود را کامالً از آن جدا ننماييم،کنيم اصلي حيات تبعيت مي
  .بيانگري داشته باشيم ـمان آزادي کافي براي خود شخصيتمحدوده 

 هنري قوي در موسيقي براي ِتپذير است که يک سنّ  اين تنها هنگامي امکان:آنيشتن
 ة عام موسيقي از هنر و احساِس،در اروپا.  مردم وجود داشته باشدت ذهِنهداي

تهاي قواعد و سنّ چيزي مثل يک هنر مکتوم با پسند فاصله زيادي گرفته و تبديل به
  .خودش شده است

در هند ميزان آزادي . اي باشيد  شما مجبوريد کامالً مطيع چنين موسيقي پيچيده:تاگور
ي ملوديي که در دست اگر او در تعبير اصول کلّ. فردي اوست اقيِتيک خواننده خلّ

 خود ةتواند آواز آهنگساز را چنان بخواند که انگار ساخت  مي،اق باشددارد خلّ
  .اوست
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 بزرگي که در موسيقي اصلي وجود دارد نيازمند توانايي ة درک کامل انديش:انيشتن
در کشور ما تغييرات . يجاد کندهنري بسيار بااليي است تا فرد بتواند در آن تغيير ا

  .اند اغلب از پيش تعيين شده
 اگر ما بتوانيم در اجراي خود از قانون خوب بودن تبعيت کنيم آنگاه در خود :تاگور
را  ي که آنشخصيت اما ،اصل اجرا وجود دارد. بيانگريمان آزادي واقعي داريم ـ

 ما دوگانگي  موسيقِيدر.  آفرينش خودمان است،تبخشد و نيز فردي تحقيق مي
  .آزادي و ترتيب از پيش تعيين شده قرار دارد

ست که آيا خواننده در  ا آيا کلمات يک آواز هم آزاد هستند؟ منطورم اين:انيشتن
  آوازي که خواند آزاد است؟  خود بهکردن کلماِت اضافه

واننده آزادي خ  داريم که به(Kirtan)نام کيرتان   ما در بنگال نوعي آواز به، بله:تاگور
.  يعني عباراتي که در آواز اصلي وجود ندارند،دهد بيان تفسيرهاي معترضه را مي
 خودجوش احساساِت انگيزد چرا که شنونده مرتباً با اين موضوع شور بسياري برمي

  .آيد وجد مي و زيباي خواننده به
  ناپذير است؟  آيا ساختار وزني انعطاف:انيشتن
 خواننده بايد در ،توانيم از حدود قواعد شعري عدول کنيم ي ما نميا  بله تا اندازه:تاگور

شما در .  حفظ نمايد،آهنگ و زمان را که ثابت هستند تمام تغييراتش ضرب
  .موسيقي غربي در مورد زمان آزادي نسبي داريد اما نه در ملودي

زي را بدون توان آوا توان موسيقي هندي را بدون کلمات خواند؟ آيا مي  آيا مي:انيشتن
  کلمات فهميد؟

کلمات بدون معني داريم که در آنها اصوات تنها را منتقل   ما آوازهايي با، بله:تاگور
 موسيقي هنر مستقلي است و مانند موسيقي بنگال تعبير ،در شمال هند. کنند مي

گونه موسيقي بسيار ظريف و پيچيده و خود دنياي  اين. باشد کلمات و افکار نمي
  .ملوديها استکاملي از 

  يک نيست؟نرق پولي :انيشتن
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اين نکته جالب است  توجه به: تاگور
تفکّر  که هند احتماالً اولين انسان با

المللي را در قرن نوزدهم عرضه  بين
منظورم راجا رام موهن روي . کرده

(Raja Rammohun Roy) ،است 
 .ورزيد حقيقت عشق مي کسي که به

داشتن   بلکه براي نگه، اما نه براي هارموني،شود  از وسايل موسيقي استفاده مي:تاگور
 تحميل ةواسط  شما بهآيا ملودي در موسيقِي. زمان و نيز افزايش حجم و عمق

  هارموني لطمه ديده است؟
. بيند  بعضي اوقات بسيار لطمه مي:انيشتن

اوقات هارموني ملودي را يکجا بعضي 
  .بلعد مي
 ملودي و هارموني مانند خطها و :تاگور

نقّاشي يک . رنگهاي يک تصوير هستند
تواند کامالً زيبا باشد؛ ارائه  ي ساده ميخط

اهميت  رنگ ممکن است آن را مبهم و بي
 تصوير بسيار خوبي خلق ،خطوط امتزاجش با تواند با در عين حال رنگ مي. کند
  .که ارزشها را در خود پنهان نکند و از بين نبرد ايد اما تا جايينم
 رسد که ملودِي نظر مي به. تر است  قياس جالبي است؛ خط از رنگ بسيار قديمي:انيشتن

نظر چنين  موسيقي ژاپني هم به.  ما داشته باشدتر از ملودِي شما ساختاري بسيار غني
  .است

موسيقي غربي .  غربي بر ذهن بسيار مشکل است تحليل تأثير موسيقي شرقي و:تاگور
از نظر . نظر من اين موسيقي عالي است به. دهد ثير قرار ميأمرا بسيار تحت ت

جذبة غنايي  موسيقي خودمان با. باشد شکوه مي ساختار گسترده و از نظر تصنيف با
د؛ موسيقي غربي روحيه حماسي دار. دهد اساسي خود مرا بيشتر تحت تأثير قرار مي
  .پيشينه آن وسيع و ساختارش گوتيک است

موسيقي  ما خيلي به.توانند پاسخ دهند درستي نمي ي است که غربيها بهسؤال اين :انيشتن
  .ايم خودمان عادت کرده

  . من استِت لذّةويولون بسيار بيشتر ماي .کند اي مرا سر در گم مي گونه  پيانو به:تاگور
وپايي بر يک نفر هندي که در جواني خود مرکز آن  تأثيرات موسيقي ارة مطالع:انيشتن

  . جالب است،را نشنيده
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دان انگليسي خواستم تا يک قطعه موسيقي کالسيک را   زماني از يک موسيقي:تاگور
  .شود برايم تحليل کند و توضيح دهد که چه عناصري باعث زيبايي يک قطعه مي

توان   نمي،چه شرقي و چه غربي ، مشکل اينجا است که موسيقي واقعاً خوب را:انيشتن
  .تحليل کرد

  . چيزي وراي او است،دهد  و آنچه شنونده را تحت تأثير قرار مي، بله:تاگور
 چه در ،هنر  در حيات و واکنشمان به، امور بنيادينةتي در هم چنين عدم قطعي:انيشتن

بينم  حتّي گل قرمزي که من روي ميز شما مي.  وجود دارد،شرق و چه در غرب
  . من و شما يکي نباشدممکن است درنظِر

 رويه يکي شدن ،اين وجود رويه توافق بين آنها هميشه در جريان است  و با:تاگور
  .معياري جهاني سليقه فردي با

  گفتگوي تاگور و رومن روالن. ۲
  الملل ايفا کند؟  نقش مهمي را در دنياي روابط بينکنيد احتمال دارد ژنو  فکر مي:تاگور
مسائلي بستگي دارند که تحت کنترل ژنو   اما امور بسياري هم به، ممکن است:روالن

  .نيست
در . الملل است  ملل تنها يکي از نيروهاي دخيل در روابط بينة من جامعنظِر  به:تاگور

توان گفت اين مجمع در اصالح چنين روابطي بيشترين تأثير   حاضر اصالً نميحاِل
نگي بيشتر در هقدرتي براي ايجاد هما اند درآينده بهرا دارد و معلوم نيست که بتو

المللي و افرادي که  ها و نهادهاي مختلف بين گروه من به. دنياي سياست تبديل شود
 ايمان دارم و اميدم اين است که بتوانند نهايتاً در ژنو يک ،کنند در اينجا کار مي

کانون حقيقي براي فعهاي آينده را شکل  ا سياستد تالمللي ايجاد کنن هاي بين تالي
  .دهد
و   ـکنند آنها فکر مي. پيامي از شرق است بينيم که چشم بسياري از مردم به  مي:روالن

تواند چنين   حاضر مي که هند کشوري است که در عصِرـ درستي بايد اضافه کنم به
  .دنيا بدهد پيامي را به
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المللي را  ر بينتفکّ اولين انسان بااين نکته جالب است که هند احتماالً   توجه به:تاگور
 Raja Rammohun)منظورم راجا رام موهن روي . در قرن نوزدهم عرضه کرده

Roy)تي برهمن  سنّةاو از يک خانواد. ورزيد حقيقت عشق مي  کسي که به، است
خواست بوديسم را  او مي.  بندهاي خرافات و ظاهر رهانيدة اما خود را از هم،بود

 انگليسي و فرانسه آموخت؛ ، فارسي، عربي، يوناني،ت رفت؛ عبريتب کند؛ به درک
حقيقت معنوي براي او .  درگذشتنهاي زيادي در اروپا کرد و در بريستو مسافرت

کرد بتوان آن  شد و فکر نمي اي ختم نمي هاي فرقه ت محصور در عبادتگاهروحاني به
ت عقيده بر مردم تحميل صور اي موعظه دارند به را توسط مردمي که حق حرفه

صل کرده است يکديگر متّ او دريافت که نوعي وحدت روحاني انسانها را به. نمود
آن   و تالشها و توفيقات بشري به،و هدف دين اين است که در روابط انساني

  .وحدت بنيادين دست يابد
يز هيچ چ ل ديني در هند هميشه مرا شگفت زده کرده است چون به روحيه تحم:روالن

 شما و روحيه  جهاني مذهِبماهيِت. شناسيم شباهت ندارد که ما در غرب مي
نوع آيين و باور مذهبي ةهم هند به. نتان اين را ممکن ساخته استترکيبي تمد 

  . شکوفايي در کنار بقيه را داده استةاجاز
ل تمييز تحم خاطر همين روحيه بي درست به.  ما نيز باشد شايد اين نقطه ضعِف:تاگور

اين ترتيب  اند و به  مذهبي در هند جوالن دادههاِي ها و خامي است که انواع کيش
عنوان مثال قرباني  به. اند مان را مشکل ساخته شناخت مبناي حقيقي آيين معنوي

ت  سنّةواسط  اما بسياري از مردم آن را به،مذهب ما ندارد کردن حيوانات ارتباطي با
ما در امروز تالِش. توان ديد  ديني را در هر کشوري مينحرافاِتا. دانند س ميمقد 

ِتهند کنار گذاشتن آنها و تقويتري است که ميراث معنوي حقيقي ما   عقايد مهم
  .هستند

. س مسيحي نيز درونمايه قرباني کردن حيوانات غالب استهاي مقد  در نوشته:روالن
ند هابيل را ارجع قرار داد چرا که او خداو: اين بابهاي ابتدايي را درنظر بگيريد

  .گوسفندي براي قرباني تقديم داشته بود
  . عتيق را دوست داشته باشمام خداي عهِد  هرگز نتوانسته:تاگور
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تأکيد در جاي درست خود صورت نگرفته است و نگرش آن در حالت …  :روالن
  .تر روحاني نيست يکلّ
شر  تواند در مواجهه با حقيقت نمي. کيد کنيمتأ» تر يحالت کلّ« هميشه بايد بر :تاگور

 ات شر را غيرممکن ذرحقيقت مانند نور خورشيد است که حياِت. مطلق شکيبا باشد
اق  زندگي مذهبي هندي از نداشتن يکي از خصايص مذهب خلّ،در واقع. سازد مي

 خدانشناسي ممکن حتّي اقبال عمومي به. يعني روحيه سالم ناشکيبايي در رنج است
صورت آيين   گرچه هند هرگز آن را به،بخش باشد است براي هند امروز فايده

 گياهان هرز مضر در جنگل را از ةخدانشناسي هم. هميشگي خود نخواهد پذيرفت
 حتّي ،در حال حاضر. مانند  و درختان بلند دست نخورده باقي مي،بين خواهد برد

  .ستارزش ا هند باهديه انکار از طرف غرب براي بخش بزرگي از مردم 
  . هند کمک خواهد کردة مسئلحلّ  بهگرايي علمي  معتقدم منطق:روالن
 فکري محض اعتقاد بيشتري داشته باشد؛ ثباِت تواند به دانم که هند هرگز نمي  مي:تاگور

يک سمت  همين دليل است که نوسان به به. توازن و هماهنگي احياء خواهند شد
علم بايد . تعادل اصلي زندگي معنويمان ياري کند تواند ما را در رسيدن به مي
  . ما جنبة انساني پيدا کندکمک ما بيابد تا در پايان توسِط به
منظورم روحيه همکاري در . ترين عنصر دنياي نوين است المللي  احتماالً علم بين:روالن

. اما امروز سياستمداران گازهاي سمي در اختيار دارند. باشد تحقيقات علمي مي
پيشرفت  ف است که دانشمندان در خدمت قدرتهاي نظامي هستند که بهباعث تأس

 امروز بيشتر برخورد  مشکِل…اي ندارند  بشري کوچکترين عالقهانديشه و فرهنِگ
البتّه اين موضوع . ي در پيکره يک ملّت است تا خصومت بين ملّتهاتبين طبقا

طلبي را توجيه يا کم   جنگةحيجويانه و رو گرايي ستيزه يوجه آفت ملّ هيچ به
  .کند نمي
 خود را عقايد شکل و رنِگ.  اما خطوط نه، کلمات بيش از حد آگاهانه هستند:تاگور

 خود ةي مرا شيفتنقّاشاالن . مانند دارند و منتظر تبلور خود در هنر تصويري مي
از شعر و آواز شروع شد؛ اکنون در غروب زندگيم ذهنم  بامداد من با. کرده است

  .شکال پر شده استارنگها و 
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  ولز .جي.گفتگو تاگور و اچ. ۳
 هنگ کنگ و ، بمبئي،کلکته. ن جديد تمايلي براي يک شکلي وجود دارد در تمد:تاگور

ديگر شهرها کمابيش همانندند و نقابهاي بزرگي بر چهره دارند که نمودار کشور 
  .ي نيستخاصِّ

نظم انساني  گر آن باشد که ما در حال رسيدن بهکنيد حقيقت اين امر نمايان  فکر نمي:ولز
  کند؟ اي بودن امتناع مي نويني هستيم که از منطقه

. تواند جهاني باشد ذهن مي. شناسي هم مثل هم باشيم  الزم نيست از نظر قيافه:تاگور
ت قرباني شودالزم نيست فردي.  

ها بخت زيادي براي  تين بشري هستيم که برمبناي آن فردفکر يک تمد  ما اکنون به:ولز
ن شناسيم از اين حقيقت لطمه خورده که تمد تي که اکنون ميفردي. ي دارندتجلّ

در ظاهر اين . واحدهاي مجزايي تقسيم شده است يک گل جهاني به بجاي تبديل به
  .سرنوشت بشر بوده است

ختلف دنيا هاي م نت و همکاري تمداخو تواند با ن بشري مي من معتقدم که تمد:تاگور
سوي ايجاد يک زبان مشترک براي بشر  نظر شما روندي به به. پيوند بهتري يابد

  وجود دارد؟
پيش . بشر تحميل خواهد شد  احتماالً چه بخواهيم و چه نخواهيم زبان مشترکي به:ولز

اکنون . اند از اين هم گروهي از اشخاص خوش فکر زبان جديدي درست کرده
  .کند ذيرش زبان مشترکي ميپ  ما را مجاب به،ضرورت

. آيد سر مي کم به کم هايي که برد ده کيلومتري دارند  لهجهةدور.  تقريباً موافقم:تاگور
ي معني نفي زبانهاي محلّ اما اين به. کنند ارتباطات سريع زبان مشترکي ايجاد مي

ي هستيم  ذهني بشر شاهد گسترش خودآگاهي ملّ وحدِتموازاِت اکنون به. نيست
جا  هي در همگيري يا بهتر بگوييم تجديد حيات زبانهاي ملّ شکل هب منجرکه 
وجود تماس مداوم اين  آيد که در آمريکا با تان نمينظر اين به توجه به با. شود مي

  اي است؟ تغيير و اصالح قطعي  زبان انگليس متمايل به،کشور و انگليس
گذرد در   اما هرچه مي،گونه بود چهل سال پيش اين. طور باشد  دارم االن اين شک:ولز

شود تر مي ات و گفتار معمول تمييز بين انگليسي بريتانيايي و امريکايي مشکلادبي .
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امروز ما در . رسد که واکنش بيشتري در جهت عکس وجود داشته باشد نظر مي به
ترجمه .  کلمات هستيمتر کردن و کامل نمودن روشهاي فيزيکي انتقاِل  پيچيدهحاِل
 قسمت زيادي از آن از ،ترجمه  شما را درنظر بگيريم؛ آيا بااشعاِر. مت داردزح

صورت همزمان وجود   مردم و بهةهم رود؟ اگر روشي براي تفهيم آنها به دست نمي
  .شد  عالي مي،داشت

اما اين بدان معنا . هاي مختلف بنياد روانشناختي مشترکي دارد  موسيقي ملّت:تاگور
  من همين استدالل در مورِداز نظِر. ي نبايد وجود داشته باشدلّ منيست که موسيقِي

ات نيز صادق استادبي.  
از   ـرود کشور ديگر مي  موسيقي بدون اينکه دستخوش تغيير شود از کشوري به:ولز

 پس از آن برامس و آنگاه موسيقي روسي و سپس ، گرفته تا باخ(Purcell)پورسل 
  .المللي است  چيز ديگري در اين دنيا بينموسيقي بيش از هر. موسيقي شرقي

من بيش از سيصد قطعه موسيقي تصنيف . خواهم چيزي را اضافه کنم مي: تاگور
توان آنها را دقيقاً  چرا که نمي. اند کدام از آنها در غرب قابل اجرا نبوده هيچ. ام کرده

 است قطعات  ممکنزوجود اين امکان ني حتّي با.  شما ارائه دادنويسِي شيوه نت با
  . شما خيلي قابل درک نباشد نظر براي مردِممورِد

  . شما هم عادت کندموسيقِي  ممکن است غرب به:ولز
 ،دهد  تأثير قرار ميي که ما را عميقاً تحِترسد نتها و ملوديهاي خاصِّ نظر مي  به:تاگور

د آشنايي گوييد شاي طور که شما مي اما همان. کند شنوندگان غربي را کامالً گيج مي
  .غرب شود تدريج باعث درک بيشترشان در آنها به بيشتر با

کند و  بينيم تفاوت پيدا آنچه امروز مي  احتمال دارد بيان هنري درآينده کامالً با:ولز
راديو را در نظر بگيريد که دنيا را .  يکسان و قابل درک شودة هنري براي همةواسط

شايد . م جلوي اختراعات بيشتر را بگيريمتواني دهد و اينکه نمي هم پيوند مي به
ي در راديو ي و ملّ پس از اينکه سر و صداها بر سر استفاده از زبانهاي محلّ،درآينده

مشترکي ةواسط يکديگر با  با،ات علمي جديدي هم انجام شدخوابيد و کشفي 
  .بينيم چيزي که االن خوابش را هم نمي. صحبت کنيم
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ات ضروري بايد افراد را با. وجود آوريم ه نياز اين عصر را بِد بايد روانشناسي مور:تاگور
ن همگام کنيمو شرايط جديد تمد.  

  !هاي وحشتناک  همگامي، همگامي:ولز
   شما مشکالت نژادي اساسي است؟نظِر  به:تاگور
امتزاج نژادي از . آيند وسانات دائمي پشت سر هم مينصورت   نژادهاي جديد به، نه:ولز

عنوان مثال  به. باشد هند بهترين نمونه مي. وليه تاريخ وجود داشته استهاي ا دوره
  .جيب نژادها رخ داده استعوجود نظام طبقاتي و ديگر موانع امتزاج   با،در بنگال

ت رسمي تواند شرق را کامالً به آيا غرب مي.  غرور نژادي هم بوده استة و مسئل:تاگور
 آنگاه بايد بر حال کشوري که از ،ر نباشدپذي بشناسد؟ اگر پذيرش متقابل امکان

گرچه ،رساند  زياني نميةمطالع. ف خوردپذيرش فرهنگ ديگري سر باز زند تأس 
 هم وجود (Henri Matisse) و آنري ماتيس (Haas)اشخاصي چون دکتر هاس 

 شرقي نبايد وراي کشورهاي شرقي برود و در اين کنند ذهِن دارند که فکر مي
  .بخش خواهد بود ضايت چيز رةصورت هم

  .من هم نيستم. يدوارم شما موافق نباشيد ام:ولز
هي داشته باشد و گمان کند ف دارد اگر قوم يا ملّتي داعيه جانبداري اٰل جاي تأس:تاگور

  .در برنامه آفرينش بر ديگران ارجحيت ذاتي دارد
ز جنگ لپانتو قبل ا. شود  اخير محدود ميةچند سد  برتري غرب احتماالً فقط به:ولز

(Lepanto)سفر دريايي کلمب براي اجتناب از ترکها . ها بر غرب غالب بودند  ترک
 اليزابتي و حتّي اسالف آنها مسحور ثروت و معيارهاي ةنويسندگان دور. انجام شد
تاريخ استيالي غرب در حقيقت بسيار کوتاه بوده است. ي در شرق بودندباالي ماد.  

وجود  ه برتري نژادي را در غرب بةيزيکي غرب نوزدهم روحي احتماالً علم ف:تاگور
 جريان عوض شود و مسير ،شايد هنگامي که شرق آن را کسب کند. آورده است

  .طبيعي خود را پيش بگيرد
فاقات و شرايط عجيب برخي از يک سري اتّ.  علم نوين دقيقاً اروپايي نيست:ولز

اين . يان ديگر نقاط دنيا باز داشتات انسانگراکشورهاي شرقي را از اجراي کشفي
. وجود آورده و گسترش داده بودند هکشورها خود قبل از آن علوم بسياري را ب
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امروزه در دنياي . آن داده بود غرب نيز اين علوم را از آنها گرفته و کمال بيشتري به
  . خود هستندةت شايست چيني و هندي در حال کسب معروفي، نامهاي ژاپني،علم

  . هند در شرايط بدي بوده است:رتاگو
ات دست سوم و سيستم ضعيف آموزشي که مکالي ها طبيعتاً از ادبي  هندي:ولز

(Macaulay)نظِر به.  منزجو بودند، بر هند تحميل کردت در حال  من اکنون وضعي
 ، اگر نه بدتر،ما. ها هم بهتر نبود اما مطمئن باشيد وضع ما انگليسي. تغيير است
  .ديديم ي آموزش ميهمان بدي يک هندي عاد بهدست کم 

ژاپن .  غرب طبيعي نبوده است بزرِگِنتمد  ما اينجاست که ارتباط ما با مشکِل:تاگور
ه  ن غرب را جذب کرده چرا که در پذيرش آن بامقدار بيشتري از تمدتوج

  .نيازهايش مختار بوده است به
  .ايم  خوبي براي شناخت يکديگر داشتههاي بسيار که فرصت داستان بدي است چرا :ولز

اند و جريان منابع ما مرتباً  بسترهاي خشکي شده ل به مجراهاي آموزشي مبد:تاگور
  .اند  ديگر تغيير مسير دادهجهاِت به
مجبورم براي . پردازم ات سنگيني ميمالي. ام نژادي تحت سلطه  من هم متعلّق به:ولز

بينيد که ما از  مي. ب چک بکشمت مرتّهوانوردي نظامي و ماشين سياسي دول
تر بوده  ت مقام بازي غيرطبيعي سنّ،البتّه در هند. هاي مشترکي در رنج هستيم پليدي
ها آمده بودند ها هم که قبل از انگليسي مغول. ت زيادي ادامه داشته استو مد، 

  . ما کور عمل کردندةهمان انداز نظر به به
ها  مغول. ي نبود علمي کارآمد و فنّ مغول اصالً از نظِردولِت.  اما تفاوتي هست:تاگور

جوامع روستايي   با، زندگي کنندتوانستند در رفاِه که مي خواستند و تا زماني پول مي
فرمانروايان مسلمان هم اهل امر و نهي نبودند و . در حال رشد کاري نداشتند

اين ترتيب االن  به. ردندک انجام کاري نمي آموزش دهندگان و روستاييان را وادار به
هاي بومي در  سر و سامانند و تالش تي هند کامالً بيهاي آموزشي سنّ سيستم

  .تأييد دولتي است آموزش منوط به
  .آموزش حافظي با توسط دولت يعني خدا، تأييد:ولز
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 من اين است که طرحي جواِب. پرسند هايم مي  برنامه اغلب از من در مورِد:تاگور
يعني از يک .  من مثل هر جاي ديگري قانون خود را خواهد ساختکشور. ندارم

شود کامالً متفاوت از آنچه من و  کند و احتماالً چيزي مي مرحله آزمايشي عبور مي
  .شما انتظار داريم
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  ♦چيترا
  ∗فتح اهللا مجتبايي: ترجمه

 است که در سال ي هند  بزرگةسنديشاعر و نو )م ١٨٦١-١٩٤١( ندرانات تاگوريراب
 گذارده ي باقيز آثاري نيسيزبان انگل ي بهو . نوبل شناخته شدي ادبةزي جاةبرندم  ١٩١٣

  .آن زبان درآورده است  به خود را شخصاًيها  از نوشتهياريو بس
ز ي استاد و در فلسفه نياش و نقّيقيبلکه در موس ا در شعر و ادب،تاگور نه تنه

 . خود داشت نيمسرز ه بود که بيات او عشق مفرطي از خصوصيکي .نظر بود صاحب
  .اد نخواهد بردياو را از  .ي و فرهنگيت هند هرگز خدمات اجتماعملّ

 يعني عد، بي چند ي گرفت ولي لردة انگلستان درج از دولِتم ١٩١٥ در سال يو
مردم هند روا  ه ب  نسبتيسيال انگلن و عمي که مأمورياتيت تعدعلّ ه بم ١٩١٩در 

  .نظر کرد از آن مقام صرف داشتند، يم
 ةليوس ه بم ١٩١٦  در سال گذرد، ياز نظر شما م »ترايچ« نام ه که اکنون بيا شنامهينما

 در يدرپ يان سال سه بار پ درآمد و در بهار هميسيانگل ي بهاز زبان بنگال  آن،ةسندينو
  .ديچاپ رس هانگلستان ب

 يبستگ )مي هند قد يها کتاب افسانه(» مهابهارتا« يها  از داستانيکي هاصل داستان ب
  .»م.ف« . داده است آن ه بيگريرنگ د فکر و قلم تاگور، نجا،ي در ايدارد ول

  لاوة صحن
  ؟ييپروردگار عشق تو کان،ي پنج پيا خدايآ :چيترا

                                                   
  .هاي تاگور است نام يکي از نمايشنامه ♦
  .ان رايزِن سابق فرهنگي ايران در هندوست.استاد و پژوهشگر ايراني  ∗
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   نهاد من بودم و منم آنيهست ه بيبزرگ پاة نندي که در قلب آفرين کسينخست :امادان
  .سازد ير مي اسي رنج و شادي مردان و زنان را در بندهاي که جان و زندگيکس
 خداوند  يا»يستيو تو ک ـ شناسم يک ميها با خبرم و آن بندها را ن من از آن رنج :چيترا

  من؟
 نبودم و ياگر مرگ و زوال را من در پ :خداوند فصولـ  اودوست   ـمن وازانتا :وازانتا

 يمن جوان. خوردند يم استخوان فرو ها را بيدن زدم، يخون نميهمواره بر آنها شب
  .١جاودانم

* 
  . خداوندگاريا وازانتا، کنم، يم ميتو تعظ هب :چيترا
عذاب  ش را باي شاداب خويو چرا جوان با؟يزة گاني بيا ست،ي تو چياتمنّ او ام :مادانا

بگو تو  .ستيده نيه پسندين فدينچنيپرستش عشق را ا ؟يساز ياضت پژمرده مير
  ؟يچه حاجت دارو  يستيک
 تاجدارم  ياين  بهوايپروردگار ش .پور هستمي مانيدختر خاندان شاه ترا؟يمن چ :چيترا

  قول و نيا وجود  بايول .از فرزندان ذکور وعده فرموده بود وسته،ي پيا سلسله
وجود  ه که در زهدان مادرم بياتيحة در دگرگون ساختن شعل ،ي وييفرمان خدا
ر ييعتم از آغاز مستحکم و تغيطب من اگرچه زن هستم،  ـاثر ماند يب آمده بود،

  .ر بوديناپذ
 پرورش  ترا همچون پسر خودش روست که پدرت، نيو از هم دانم يم ،يآر :مادانا

  تو آموخته ه را بيدار وه ملکير و کمان و شي تکاربردن هق بيدهد و تاکنون طر يم
  .است

  رونيلباس مردان درآمده و از کنج خلوت زنان ب هن سبب بيهم هو ب ،يآر :چيترا
بازوانم  .خبرم يب برند، يکار م هها ب د دلي که زنان بهر صييها من از افسون .ام جسته

 يکماندار (CuPid) دي هرگز از کوپيول  خم کردن کمان قدرت کامل دارند، يبرا
  .دانم ي را نمين نظربازييام و آ اموختهين
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 خود را اموخته کاِرين چشم، .ستي نيازيت استاد نمنّ  بهن هنر رايا با،ي دختر زيا :مادانا
  .ردي را نشانه گيداند که چگونه و قلب چه کس يک ميکند و ن يم
کنار رود  هکنان ب حيو تفرش گرفتم يعزم شکار راه جنگل را درپ هب  تنها،يروز :چيترا

درون  ه بي گوزنيپا رديدر پ  بسته،يدرخت هاسب خود را ب آنجا، .دميپورنا رس
ه يان سايشم بود که از ميچ در پيک و پرخم و پي باريراه . انبوه قدم نهادم يا شهيب

ها   زنجرهيصدا ها با ها و شاخه برگ .گذشت ي درهم رفته م يها روشن شاخه
 يبر رو دم که در راه،ي دي من خود را در برابر مرد ناگاه .ديزلر ي مينرم هب

 زد،ي او را گفتم که از سر راه من برخ خشونت با .ده بودي خشک خوابيها برگ
 شخند،ير و ريتحق هب ش،ي خو کمانة گوش با .دي نجنبي نکرد و از جايي اعتنايول
ده ي کشيقامت با زد،يبرخخاکستر ة  که از توديا ناگهان چون شعله . او زدميپهلو به

ة ظاهر کودکان هد بيشا .ز بر لبانش گذشتيآم  مسخرهيا خنده .و بلند از جا جست
زن بودن خود را احساس کردم  ،ين بار در زندگيل اويبرا روز، آن .ديخند يمن م

  .ستاده استي ايو دانستم که در مقابلم مرد
 را  ن درس بزرگيمردان و زنان ا هن لحظات فرخنده و مبارک است که بيدر چن :مادانا

  پس از آنچه شد؟ .آموزم تا خود را بشناسند يم
  “؟يستيتو ک” دميبا وحشت و تعجب از او پرس :چيترا
  .“ از خاندان بزرگ کورويمرد .من آرجونا هستم” :گفت

ميستادم و فراموش کردم که او را تعظي خود اي خشک در جايا مهمن مانند مجس  
ها  سال ،يآر  من است؟ياهايبت بزرگ رؤ کتاي  آرجونا،تقيا حقيآ .م کنميو تکر

ست سال در ي چگونه نذر و عهد کرده است که بيده بودم که وين شنيش از ايپ
سربرد ه ب ييد و تنهاتجر.  

آرجونا افکنم و در ة زيزه در نيده بود که ني خام در دلم شعله کشييبارها آرزو
  .١ دليا ان سازم؟ي خود را بر او عي و چاالکزور بازو و مهارت تن، به  تنينبرد

* 
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توانستم  يخته است اگر ميکجا گر هاکنون ب  تو،يها يها و گستاخ يريآن دل !وانهيد
ر قدوم آرجونا يکه در ز  خاک سرد،يآن را با مشت  به بستهيآرزوهاة  خود و هم يجوان

 آن هنگام که او دانم در ينم .شدم ي بس بزرگ نائل ميسعادت هب ض کنم،ياست، تعو
 .ور بودم االت غوطهي از اوهام و خيشد من در چه گرداب ي از نظر دور م ان درختانيم در

 ي و نه پوزشيان نهادي در مي سخنيو نه با ،ي گفتي او را سالم نه !وانهي زن ديا
 و او با استهزاء و يستادي خود ايان در جايهمچون وحش ساکت و مبهوت، .يخواست

  .دور شدر از تو يتحق
 نهاده  يالنگو بر دست و خلخال بر پا  افکندم؛يکنار هگر لباس مردانه را بيروز د

 و  لباس تازه .پوش ساختم  تنير ارغواني از حريراهنين بر کمر بستم و پي زريا حلقه
ش شتافتم و ي مطلوب خويجستجو ه من بيول افزود، ينامأنوس بر شرم و خجلتم م

  .افتميتنها  وا،يآرجونا را در معبد ش
 از  ام ده شدهييها زا  هستم که در دلييمن خدا :من بازگو هآخر ب  بهداستان را تا :مادانا

  .جانات روح آگاهمي قلب و هيها ن طپشياسرار و مواز
تو  هق را بياز من مخواه که حقا .دميخاطر ندارم که چه گفتم و چه شن هخوب ب :چيترا

  ا نتوانست زبون و درهمام .ود آمدشرم همچون صاعقه بر من فر .ميبازگو
 گشتم، يم خانه باز ه که بيهنگام . بس استوار و مردانه دارميعتيطب .ام سازد شکسته

 :گفته بود .رفت يم  گداخته در گوشم فروينش مانند سوزني آخريها گفته
 تو يشوهرة ستي کنم و شاي زندگيد و منزوام که مجر ان عهد کردهيخدا با”
  .“ستمين

 را  ياريزاهدان و عاقالن بس  عشق،ي خدايتو ا .مان مردانياز عهد و پآه 
 نثار يزن کباره در قدومي  خود را،يک عمر زهد و تقواي که حاصل يشناس يم

  .اند کرده
در بازوان  .ک در آتش افکندميک بيرها را يمن کمان خود را درهم شکستم و ت

زار يدن زه کمان شرمنده و بيکشستم و از يچشم حقارت نگر هرومند خود بينرم و ن
  .گشتم



  ٣٢  قند پارسي

  

ة  مردانيروي را که من از نيتو غرور و نخوت عبث . خداوند عشقيا  عشق،يا
 آموخته بودم در ي و دالوري و آنچه را که از مرديديخاک کش هش داشتم بيخو

من  هفان را بي ضعيروين .اموزي بينک مرا درسيپس ا .ي خود نابود ساخت ير پايز
  .ارم بگذاريسالح را در اخت ي بيها ح دستکن و سال عطا

 تا  سازم ير تو ميروز شده اسيا پي را که بر دنييآرجونا .کنم ي مياريمن تو را  :مادانا
  .نديد را در چنگال تو بب و تمرين سرکشي ايجزا
  ياري هکردم و ب ير ميج تسخيتدر هداشت قلب او را ب ي ميشترياگر فرصت ب :چيترا

ن ياسبان خشمگ .ماندم يکدل با او مي يهمچون دوست . نبوديازيانم نيخدا
شبانگاه  .بستم يخدمتش کمر م هد و شکار بيهنگام ص هب .راندم ياش را م گردونه

 يري از نجات و دستگي پهلوانيکارهاة در هم .کردم ي م ياش پاسبان مهيگرد خ بر
شک  يب .مودمن ي معاونت مي و داد با و فان و بسط عدليازمندان و حفظ ضعين

 ست؟ين پسرک کيا د،يرت در من بنگرد و بگويح د که بايرس ي ميعاقبت روز
امروز از من جدا  هر تا بين من است که همچون عمل خيشي از بندگان پيکيا يآ”

  ١“نشده؟
* 

   پرورشي و خاموشييستم که حرمان را در تنهايمن از آن زنان ن  خداوند عشق،يا
ة شکوف . صبورانه پنهانش کنميش سازم و روزها با لبخندرابيها با اشک س دهم و شب

د تا يت با رنج و مشقّيا عمرام .ار و بر نرسد پژمرده نخواهد گشتي ه من تا ب يآرزو
ش قرار يم و ستاي تکرمورِد د،يکه با که هست بشناساند و چنان  خود را آنچنانيکس

ر خود  که عالم را مسخّيشق عيا .ام  شما آمدهدرگاِه ه که ب روست نيهم و از رديگ
 ين سادگي بزرگ و اين ناموزونيا ها،  خداوند فصل يا  وازالتا،يا  و تو،يا ساخته

مرا  روز کوتاه، کيفقط  روز، کي يد و برايري برگ زشت و ناهنجار را از جسم من
 .عشقي که ناگهاني در قلبم شکفته شدة  شکوف با چونيز  ـدي داريمثال ارزان ي بيجمال
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  چيترا  ٣٣

  

عهده خواهم  هگر را خودم بي ديروزها. من عطا کنيد هروز کمال حسن را ب  يکفقط
  .گرفت
  .رفتميرا پذو  تيدعا  زن،يا :مادانا
  يها  گليي و دلربايبندگيسال تمام فر کيبلکه تا  روز، کيت کوتاه  مدينه برا :وازالتا

  .کر تو را در آغوش خواهد گرفتي پيبهار

  دومة صحن
 يها هيدر سا ! داشتيقتيا حقي بود يدم خوابياچه دي آنچه در کنار دردانم ينم :آرجونا

  يکيان تاريگذشته بودم که ناگاه از مة شيغروب در چمنزار سبز نشسته در اند
 رون آمد و بر لب آب،يآهسته ب  و جمال،ييباي مظهر زيدرختان شکل کامل زن

 برهنه ير پاهاين در زيد قلب زميبا خود گفتم شا .ستاديد باي سپي تخته سنگ يرو
 که تنش را پنهان داشته است از يفيد حجاب لطيد و شايطپش درآ ه ب دشيو سپ

 طال رنگ يها يرگيگونه که ت همان ـ ل شودين تبدي عطرآگ يوجد و شوق بهوا
  .رود يان مياز م ،ي خاور يها  پربرف کوهيها هصبحدم در قلّ

 از  ناگاه .ديش را در آن ديخو ةاچه خم شد و عکس چهري تابناک درةنيياو بر آ
ي زد و بازويلبخند .ستادي ايسپس آرام بر جا د،يب بر خود لرزترس و تعج 

نه را برهنه يآنگاه س .ختين ري بر زميش پايسوان را در پي داد و گيچپ را حرکت
ن خم کرد و ييپا هسر را ب . افکنديز خوش نظريانگ با و هوسيبازوان ز  بهساخت و

سرور  خته باي آميرتيح .ره شدي و آب و رنگ رخسار خود خ يار جوانبه  بهدر آب
ده يسحرگاهان که د ز،ي نييايد دريلوفر سفينة  غنچ هرگاه .ه افکندينش سايبر جب

گونه از جمال  نيهم به ند،ي را در آب بب شيسر را خم کند و عکس خو د،يگشا يم
ن يشيم پ بعد تبسيا ه لحظ يول .رت خواهد بوديت روز را در حتمام مد خود،
د و يبرچ  را باز، سوانيگ .دي در نگاهش خزياندوهة ياش را ترک گفت و سا چهره

 که ييباي ز د و همچون غروبي کشيآه .ده ساختينه و بازوان برهنه را پوشيس
 در يا  کمال شوق چون جرقهييگو .از نظر دور شد  شب نهان شود،يرگيدر ت

  راند؟ يجلو م هست که در را بين کيا اام… شد زد و باز خاموش ينهاد من برق



  ٣٤  قند پارسي

  

 قلب من، يا .ن اوستيا اوه، )شود يترا در لباس زنانه وارد مين هنگام چيدر ا(
  .ستميش ني بيمن سرباز .مهراس  من،يبانو )ترايچ  بهخطاب( .آرام باش

  ني ادانم که در يکنم و نم ي مين معبد زندگيمن تنها در ا .يز منيهمان عزيتو م :چيترا
  . کنمييرايمکان چگونه از تو پذ

ر يا اگر تعبام. ستو جمال تيدر تماشا  من،ين شادمانيبزرگتر ز،ي عزي بانويا :آرجونا
  . دارميلااز تو سؤ .ديايان ني در مييناروا

  



  نامة اجمالِي تاگور زندگي  ٣٥

  

   تاگورنامة اجمالِي زندگي
  ∗شريف حسين قاسمي

هاي اديب  افق بهعنوان شاعر شروع شد و   بهندرا نات تاگوريال راب فعزندگي
  . مصلح اجتماعي و فيلسوف دورة خود عروج کرد،اش نقّ،م معلّ،قدرتمند

  :خود تاگور باري دربارة زندگي خود اظهار نظر کرد
اين وجود   بار کنج خلوت بزرگ شدم واز جواني د. من يک نفر کمرو بودم”

. کند  ميشهرت پرشلوغ استفاده  بهسرنوشت من از هر فرصت براي کشيدن من
چون هنرمندان در کار خود . داشتم  ميقصدا تعلّ  بيآن عصر ه بخواهم  مياکثر

المناکي   با.کردند اسم خود را جايي چاپ کنند  ميسرخوشي داشتند و فراموش
جشن گرفتن در  روي من است و هروب يبزرگ عکنم چون جم  مياحساس ناداني

 ت گردهمايي حريصانه شرکتبعضي دورة خاص زندگي من در نوعي از سنّ
  .“حقيقت است  بيکنند که درنظرم بيشتر مي

اب بوده  او رنگارنگ و جذّع در آثاِرندرا نات تاگور مانند تنويرماجراي رابپزندگي 
 او نتوانست ،اش نبود و نقّها  نغمهة سرايند،نويس  درام،نويس  نول،او تنها شاعر. است

 .تکميل برساند ولي آموزگار برجستة عصر خود شد  به رسمي خود راتحصيالِت
 ندرا نات تاگور دو درسگاهي راب،ات تحصيالت ضد استمراريعنوان قسمتي از تجربي به
ي وشوابارتي در شانتي الملل سابقه پاتاباوانا و شکشاساترا و سپس هم دانشگاه بين بي

آمدهاي زندگي او  اين است که بعضي پيش در اينجا سعي بر.  کردثنکيتن را احدا
  :وار بيان شود تاريخ
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  ٣٦  قند پارسي

  

شي ديپندرا نات تاگور ندرا نات تاگور چهاردهمين فرزند والدين خود مهاِريراب :م  ۱۸۶۱
  .جهان گشود هو سرادا ديوي در جورا سانکو واقع در کولکته در هفتم مه ماه ديده ب

 بنگال غربي ، بيربهوم،پور دار راي پدر تاگور هفت ايکر زمين باير را از اقطاع :م  ۱۸۶۳
  . شد»شانتي نکيتن« بهخريد که بعداً موسوم

هاي  کوه  بهدر راه. هاي همالياي غربي مسافرت کرد کوه بهپدر خود  همراه با :م  ۱۸۷۳
شي ديپندرا نات تاگور در شانتي هاِرم  با مرتبهاولينندرا نات ي راب، رفتدلهوزي

 درام خود پرتوي راجر پراجي اوليندر اينجاست که او . نکيتن اقامت کرد
  . وجود ندارداثررونويسي از اين اکنون فانه سأمت.  نوشت»راج شکست پرتوي«
  .ريکا چاپ شدتْ مرتبه در تتوابو ديني پاولين »الشا ابي«شعرش  :م  ۱۸۷۴
تحفة هند و ( »وهارپهند ميالر ا«شعر ميهن دوستانة خود . ت کردمادرش فو :م  ۱۸۷۵

  .مردم بود  بارويي او ه روباولينخواند که  مي) جشِن هند( در هند ميال) ميال
کالج   به قبل از عزيمت خود،برادر بزرگش ستيندر نات تاگور در احمدآباد با :م  ۱۸۷۸

  .کند  ميدانشگاه لندن براي مطالعات قانون اقامت
  . بازديد از لندناولين :م  ۱۸۷۹
 سند« کتابش اولين. هند مراجعت کرد  به رسميبدون تکميل تحصيالِت :م  ۱۸۸۰

  .چاپ شد) هاي عصر ترانه (»سنگيت با
  .نويسد  ميموسيقي خود را  با دراماولين :م  ۱۸۸۱
  .کند  ميمري ناليني ديوي ازدواج با :م  ۱۸۸۳
  .وي خودکشي کردرادرش کاداميري ديهمسر ب :م  ۱۸۸۴
  .تا متولد شد فرزند مادهوري لَاولين :م  ۱۸۸۶
  .سر بزرگش راتندرا نات متولد شدپ :م  ۱۸۸۸
  .منصوب شد) در بنگالدش حاال(براي ادارة اقطاع تاگور در سيليدا  :م  ۱۸۹۰
  . رينوکا بدنيا آمدشدختر ديگر :م  ۱۸۹۱
او از سيستم رايج . لت کردجاي انگليسي وکا  بهاز تحصيالت در زبان مادري :م  ۱۸۹۲

) غرايت در تحصيالت (»شيکشا هيرفير«اي  تحصيالت انگليسي در هند در مقاله
  .نمايد  ميانتقاد



  نامة اجمالِي تاگور زندگي  ٣٧

  

ات بنگالي انتخاب  معاون رئيس اکادمي ادبي،يرانام ِم  بهتولد کوچکترين دختر :م  ۱۸۹۴
  .رنال جديد خانوادة تاگور شدژشد و دبير سادانا 

ي  در کولکته براي پيشبرد کاالها و تجارت محلّ»سواديشي«نام فروشگاهي ب :م  ۱۸۹۵
در پهلوي اقطاع خود اي  رکدهه بنگال و کارخانة جت در کشتيا شميان جواناِن در

  .کند  ميدر بنگال شرقي باز
  . سميندرا ناتشتولد کوچکترين پسر :م  ۱۸۹۶
تاگور مقالة . قيف شدک تولَهر ِتنگا دبال گَ. تصويب رسيد  بهاليحة اغتشاس :م  ۱۸۹۸

  .همگاني در کولکته خواند در اجالسيةرا ) خفه شده(“ کانتا روده”خود 
  .شانتي نکيتن منتقل شد  بهها بچههمسر و   باهمراه :م  ۱۸۹۹
. نمايد  مي را احيا»نشرد بنگا«نام   بهمجلة ماهيانة بانکم چاندر چاتوپاديايا :م  ۱۹۰۱

نمونة   بهم در شانتي نکيتنرچاريا آشْمبراه  به موسومها بچهبراي اي  مدرسه
 شعرهايي. نمايد  ميثتصويب از پدر خود احدا  بامدرسة قديمي هند در جنگل

  .سرايد  مي»ويديا نايي«نام  به
  .ني درگذشتينال همسرش مري :م  ۱۹۰۲
  .دختر دومش فوت کرد :م  ۱۹۰۳

ربار شور کرد و مقالة پل سياسي کئمسا ه بمندي شديدي هعالق  بهشروع :م ۴-۱۹۰۳
  .نوشت) م ۱۹۰۴ ،کشور و جامعة ما(“ سواديشي سباح”
سواديشي آندولن .  سالگي در گذشت۸۸سن   بهپدرش ديپندر نات تاگور :م  ۱۹۰۵

 راه  بهدر اعتراض عليه پيشنهاد لرد کرزن براي تقسيم بنگال را) نهضت آزادي(
  .کند  ميتانيا وکالتي حکومت برتاگور سياست عدم همکاري سازنده عليه. اندازد مي

 سوي استفادة تاگور در مورِد. کوچکترين پسرش سميندر نات درگذشت :م  ۱۹۰۷
  .کشد  مي از سواديشي آندولن عقب،سياسي از اختالف هندو و مسلمان سرخورده

عهده گرفت   به بنگال شرقي،بنگال را در پاينااي  رياست اجالسية کنگرة ناحيه :م  ۱۹۰۸
ها را  انگليسي در اين جلسه  بهلي سخنراني کرد و روايت سخنرانيبنگا  بهو

  .شکست
  .بنگالي چاپ شد  بهليجگيتانْ :م  ۱۹۱۰



  ٣٨  قند پارسي

  

روتنس تين .  مالقات کردسنقاش انگليسي ويليام روتنس تين در انگلي با :م  ۱۹۱۲
بيتس از  .بي.مه از دبليومقد  باانگليسي  بهليجمسئول ترتيباتي براي چاپ گيتانْ

  . مرتبه ديدن کرداوليناز آمريکا .  لندن بود، انجمن هندطرف
 لندن چاپ ، دي گاردنر و چيترا از طرف ماکملن، کريسنت مون،ليجگيتانْ :م  ۱۹۱۳

  آسيايي بود که نايلاوليناو . او اعطا شد  بهاتجائزة نوبل براي ادبي. گرديد
  .اين جايزه آمد به

گاندي   با، مرتبه در شانتي نکيتناولينه و رتبة سلحشوري را دريافت کرد :م  ۱۹۱۴
در دهکدة سورول نزديک شانتي نکيتن اقامت کرد و نول خود . مالقات کرد

  .را نوشت) خانه و دنيا (»غاري بيرا«
ها  سيوناليسم سخنرانياآمريکا مسافرت کرد و دربارة ن  بهاز طريق چين و ژاپن :م  ۱۹۱۶

  .ايراد نمود
  .المللي گذاشته شد  دانشگاه بين،ارتيسنگ بناي وشواب :م  ۱۹۱۸
رتبة سلحشوري را در اعتراض عليه قتل عام جليان واال باغ که در آنجا مجمع  :م  ۱۹۱۹

طور ظالمانه تيرباران شد و در  هير بمط بريگيدير ژنرال رگينال دياح توسغيرمسلّ
  . نفر زخمي شدند۱۵۰۰ نفر کشته و بيشتر از ۱۰۰۰حدود 

ها عرضه کند و پول براي وشوابارتي   شد تا آنجا سخنرانيستانلعازم انگ :م  ۱۹۲۰
  . هلند و آمريکا ديدن کرد،دوران اين مسافرت او از فرانسه. دست آورد هب
  .سلواکي ديدن کردا  اتريش و چک،دئ سو، آلمان، سويس، فرانسه،ستاناز انگل :م  ۱۹۲۱
در نْراِت همکاري از  باکيتننستيتوي بازسازي روستايي در شري ني فوريه ا۶در  :م  ۱۹۲۲

  . ليونارد المهرست و ويليام پيرسن احداث کرد،نات تاگور
آمريکاي   بهکشتي  با،فاصله بعد از مراجعتبال. از چين و ژاپن ديدن کرد :م  ۱۹۲۳

يرس ماند آوس نهر صورت او مريض شد و در بوي هب. پرو رفت  بهويژه  بهجنوبي
 آنجا مشغول هنر پيوستن الفاظ محو شدة در. و مهمان وکتوريا اوکامپو بود

  .وجود آورد هاشي او را بآلخره نقّاهاي خود شد که ب فاقي در نوشتهاتّ
گاندي دربارة نهضت چرخه شروع کرد که انتقاد   باشور و مشورت سياسي :م ۵-۱۹۲۴

ن  آداري از مردمان مثل پرافوال چندرا ري و ديگران را براي عدم شرکت در همندا



  نامة اجمالِي تاگور زندگي  ٣٩

  

پاسخ ) سوراج بهنايل آمدن (“ سوراج سادن”عنوان   بهاي او طي مقاله. رددعوت ک
سوراج   بهبراي نايل آمدِناي  عنوان وسيله  بهآن داد و گفت که تمرين چرخه

  .اي ندارد معني
تاگور تقاضا براي شرکت در نهضت . مهاتما گاندي از شانتي نکيتن ديدن کرد :م  ۱۹۲۵

  . کردرا رد سياسي او
اين انتخاب مسافرت او را ديگران . رود  ميتاليايا  بهعنوان مهمان موسوليني به :م  ۱۹۲۶

  :او گفت  بهموسوليني. کردند  نمييدرست تلقّ
تاليايي ترجمه يا  بههر کتاب شما را که. تاليايي شما هستميمن قدردان آثار ا”

  .“ام  خوانده،شده
 ،ژ نرو،يس انگل، اتريش،)کردرومن روالند مالقات   بادر اينجا (سيئسو  بهاو هم
  . يونان و مصر مسافرت کرد، بلغارستان،سلواکيا  چک،نمارکا د،دئسو

 .صحنه گذاشت و نقش راهب بودايي را بازي کرد  بهاتر بوجا را در کولکتهئت :م  ۱۹۲۷
 مااليا و سيام ، بالي، جاوا، سنگاپور،آسياي جنوب شرقي شامل ميانمار به

  .مسافرت کرد
  .شروع کردرا اشي نقّ :م  ۱۹۲۸
هاي هيبارت در اکسفورد  سخنراني. کند  ميخارج مسافرت  بهيازدهمين مرتبه :م  ۱۹۳۰

هايش  اشينمايش نقّ).  چاپ شد»مذهب انسان«شکل کتاب   بهبعداً(ارائه نمود 
 و آمريکا هم سيئسو ، آلمان،س مرتبه و سپس در انگلياوليندر فرانسه 

  .گرديد برگزار
  .چاپ رسيد  به روسيهدر يشها نامه :م  ۱۹۳۱
وي توفيق ردآمد تيرباران در ا يي در اعتراض از پيشها او در رأس اجالسيه :م  ۱۹۳۲

 زندانيان  بهکش در ساية تاريکي حملة مرتب آدم”ي قرارگرفت و شدگان محلّ
 اعتراض  مورِد،برند  ميسر هسيستم زنداني شدن وحشيانه ب  بهکهرا دفاع  بي
  .عمل آورد  بهايران و عراق را  بهتاگور آخرين مسافرت خارجي. “داد قرار

طور  هتاگور ب.  در شانتي نکيتن افتتاح شد،باون تاالر مطالعات چين يا چينا :م  ۱۹۳۷
ي مريض شدجد.  



  ٤٠  قند پارسي

  

  . او در لندن برگزار گرديداشِينقّگاهي از نمايش  :م  ۱۹۳۸
او دکتري افتخاري   بهر شانتي نکيتندانشگاه اکسفورد در جلسة تقسيم اسناد د :م  ۱۹۴۰

ت ادارة گاندي نوشت و تقاضا کرد که مسئولي  بهاي تاگور نامه. کرد اعطا
  .عهده گيرد  بهوشوابارتي را

 ، که اوج جنگ دوم جهاني نوشته شد»بحران در تمدن«آخرين سخنراني او  :م  ۱۹۴۱
او را در .  مريض شدشديداً. روز او در شانتي نکيتن خوانده شددر هشتادمين زاِد

تاگور در روز هفتم اوت در هشتاد . کولکته بردند  به ژوئيه از شانتي نکيتن۲۵
  .سالگي درگذشت

  جايزة نوبل و گيتانْجلِي تاگور
 »يلجگيتانْ«نام   بهزبان بنگالي  بهاي از شعر خود مجموعهم  ۱۹۱۰ندرا نات تاگور در يراب

 نويسندة ،نويس لِو نُ،نگار  مقاله،عنوان شاعر  بهتا آن هنگام او خود را. را چاپ کرد
اي براي  مدرسة تجربه  بام منفردهاي گوناگون و معلّ ساز شعر  آهنگ،هاي کوتاه داستان

هبچ في کرده بودها در شانتي نکيتن معر.  
.  شخصي شده بودة دوچار چند فاجع،دو چاپ ش»گيتانجلي«که   اينپيش ازتاگور 

تاگور مادر خود سهمسِر،)م ۱۸۸۴(کادامبري زن محترم برادر ، )م ۱۸۷۵( ديوي الر  
 خود ديپندرا نات  پدِر،)م ۱۹۰۳( دختر دوم رينوکا ،)م ۱۹۰۲(خود مري ناليني 

ت کوتاه سي و دو سال از و کوچکترين پسر سميندرا نات را در ظرف مد) م ۱۹۰۵(
او بخشيد که   بهرااي  يزه انگ،ي او را تيز کردها اسيتمرگ حس  بااين تجربه. دست داد
  . مسرت و آشفتگي مورد بررسي قرار دهدحقايق متضاد  بازندگي را

ريزي شده از لندن را لغو   طرح، تاگور شديداً مريض شد بازديِدم ۱۹۱۲در آغاز 
در کنار رودخانة پدما ) حاال در بنگالدش(منزل خانوادگي خود در سيليده  او به. ساخت

در اينجا بعضي از شعرهاي خود را از بنگالي .  منتقل شدبراي تغيير آب و هوا
لندن  کشتي به بام  ۱۹۱۲ماه  ، او در مهيافت بودکه به بعد از اين. انگليسي ترجمه کرد به

آن کشور رفت و اين  ذهن شاعر پياده رو به فقط با. او هدف خاصي نه داشت. رفت
لندن، او تجربياِت  ني کشتي بهدوران مسافرت طوال. توصيه دکترش بوده است اساساً به



  نامة اجمالِي تاگور زندگي  ٤١

  

. تر تماس برقرار کند تر و دور  افق وسيع وي آرزو داشت با. ترجمه را ادامه داد خود با
  .انگليسي ترجمه کرده بود م تاگور تنها چندتا شعر خود را به ۱۹۱۶قبل از 

  ندرا نات تاگور از وقتي آشنا بود که دورانيراب ويليام روتينس تين که با
حلقة دوستان برجستة خود شامل   از هند ديدن نمود، تاگور و شعر او را بهم ۱۱-۱۹۱۰
، )م ۱۸۵۹-۱۹۴۶(، ارنتس رينر )م ۱۸۷۰-۱۹۴۶(ييش، توماس الترج موري . بي.دبليو

، )م ۱۸۶۳-۱۹۴۶(، مي سنکلير دياميري اميليا سينت کلير )م ۱۸۸۵-۱۹۷۲(لدزا پوند 
اينها بالفاصله تحِت تأثير تصور .  کردمعرفي) م ۱۸۳۲-۱۹۱۶(استوپ فورد براک 

ييتس براي تغييرات معمولي در ترجمه . روحاني و شکوه بالغي شعر تاگور قرار گرفتند
سخن گفته، ييتس » جليگيتانْ«دربارة دلکشي . را پيشنهاد کرد» جليگيتانْ«نثري شعرهاي 

  :در مقدمة آن نگاشت
ها باعث آن   چيزي ديگر تا سالجوش آورده که اين تراجم نثري خون مرا به”

برم، در قطارهاي  خود مي من نسخة خطّي اين تراجم را تا روزها با. نشده بود
اکثراً . خواندم ها مي هاي او ِمني اتوبوس و در ريستوران راه آهن، يا روي بام

کردم يک نفر غريب  رساندم که فکر مي پايان مي خواندن اين تراجم را وقتي به
  .“ام د شد که من چطور شديداً تحِت تأثير آن قرارگرفتهمتوجه خواه

ترجمة انگليسِي آن . زبان بنگالي يکصد و هشتاد و سه شعر دارد به» جليگيتانْ«
اين نتيجة . بنگالي است به» جليگيتانْ«حامل يکصد و سه شعر از انتخابات ده چاپ از 

. شکل کتابي درآورد بهمساعي روتنس تين بود که انجمن هند لندن اين تراجم را 
اين . ها براي فروش بود هفتصد و پنجاه نسخه از آن چاپ شد که دويست و پنجاه از آن

دست  ماکملن پريس لندن فرصتي براي به. کتاب در لندن مورِد استقبال گرمي قرارگرفت
آوردِن حقوق چاپ آن را گرفت و سپس ده چاپ از اين کتاب را در ظرف نه ماه 

کسي چاپ شد  بنگالي بدون اهدا به به» جليگيتانْ«.  منتشر کردم ۱۹۱۳وامبر مارس تا ن از
روتنس تين تقديم  انگليسي را به ندرا نات تاگور اولين مجموعة شعر خود بهيولي راب

  . ادامه داشتم ۱۹۴۱نمود و آن در اثر دوستي آنها بود که تا درگذشت شاعر در 
» جليگيتانْ«تا آن وقت . ي آمريکا ترک گفت برام ۱۹۱۲ را در اکتبر ستاگور انگلي

ازرا پاؤند و . هند برگشت  بهم ۱۹۱۳او در سپتامبر . انگليسي چاپ نشده بود او به



  ٤٢  قند پارسي

  

اولين مرتبه شش شعر تاگور را در مجلّة مؤقّر آمريکايي ) م ۱۸۶۰-۱۹۳۶(هاريتمونري 
 آور هاي شگفت بررسي. د چاپ کردنم ۱۹۱۲يادداشتي از پاؤند در دسامبر  نام پوييتري با به

هاي  هاي برجسته و مجلّه فوري بعد از انتشار آن در بعضي روزنامه» جليگيتانْ«دربارة 
  .گرديد ادبي شامل دي تائمز، مانچستر گارجين، لتريري سپلمنت و دي نيشن چاپ

عنوان عضو انجمن شاهي ادبيات بريتانيا  اديب برتيانيايي تومس استرج موري به
د توصيه کرد و ئکادمي سوآ درا نات تاگور را براي جايزة نوبل براي ادبيات بهنياسم راب

نگار تومس هاردي را براي اين  نود و هفت عضو ديگر انجمن دست جمعي اسم نُِول
در ايندا تاگور براي اين جايزه از طرف رئيس اکادمي هارالد . جايزه پيشنهاد کردند

اعضاي فعال اکادمي مثل پرهال استورم، . تهيجارني مورِد اعتراض شديدي قرارگرف
و کارل گوستاف درنرون هيدن ) دانست که بنگالي مي(اسانيس هانرک ويلهام تتجر 

اسم . طور صميمي از تاگور حمايت کردند نبوغ ادبي تاگور آشنايي داشت، به استام که با
ت و آن تاگور براي اين جايزه بنابر حمايت بيست و هشت توصيه صورت نهايي گرف

  :براساس اين بود که
انديشة شعري  هنرمندي ماهرانه با العاده حساس، تازه و زيبا بود، با شعرش فوق”

زبان انگليسِي خود او ترجمه شده، اين تراجم قسمتي از ادبيات  ارائه شده و به
  .“غرب بود

کلکته رسيد و اين خبر   بهم ۱۹۱۳ نوامبر ۱۳مخابرة سيمي از کميتة نوبل در 
ها حاکي  يادداشت. هاي متعدد رسانده شد تاگور در شانتي نکيتن از طريق تلگراف هب

  .مناسبت اين موفقيت شاعر جشن گرفت است که تمام شانتي نکيتن به
بعضي دانشجويان نظر داشتند که تاگور براي نجابت حسابي خود اين جايزه را 

هاي برجسته که تاگور   نُِولگفتند که جايزة نوبل تنها براي ديگران مي. گرفته است
  .شانتي نکيتن آمده است نوشته است، به

 نوامبر ۲۳اين مناسبت در  سابقه، جشن بزرگي به ميان اين طوفان مسرت بي در
دان  رياست علوم افتخار تاگور به اين جشن به.  در شانتي نکيتن برگزار گرديدم ۱۹۱۳

قطار راِه آهن . ود، برگزار شدکه دوست تاگور ب) م ۱۸۵۸-۱۹۳۷(جگديش چندرا بوس 
گاه  جلسه تاگور به. پور رسيد بول پانصد نفر هواخواه پرحرارت از کلکته به اي با ويژه



  نامة اجمالِي تاگور زندگي  ٤٣

  

در آنجا بعضي از منتقدين خود را که شخصاً از او در اوقات مختلف او . آورده شد
آمده او جمع  اين افراد حاال براي عرض تبريک به. درگذشته انتقاد کرده بودند، ديد

سخنراني تاگور که در آن . بودند زيرا که شاعر در خارج از کشور هم شناخته شده بود
شده بود، حتّي بعضي از هواخواهان حقيقي او را اشاره الفاظ نامناسبي  معترضين به به

  :او گفته بود. ناخرسند ساخت
حالي قلبي خوش توانم آن را با برم، و نمي هاي خود مي من تنها اين پياله را تا لب”

  .“بنوشم
روتنس  اي مورِد توجه و ستايش قرارگرفت که او را وادار کرد به تاگور در شبانه

  : بنويسدم ۱۹۱۳تين در سال 
رايش  بدم سگي ببندند و قدر بد است که جعبة کوچکي تين به اين تقريباً همان”

  .“دشوار شود بدون ايجاد غوغا و توجة مردمان در سراسر راه حرکت کند
عنوان اولين برندة آسيائي اين جايزه  تاگور نتوانست براي دريافت جايزة نوبل به

تلگرافي از او در مراسم سنّتي اعطاي جايزة نوبل خوانده شد که در آن . د برودئسو به
  :تاگور نوشته بود

د قدرداني تشکّرآميز خود را براي آن تفاهم ئکادمي سوآخواهم خدمت  من مي”
  .“ نمايم که دور را نزديک و غريبي را برادر ساخته استاي ابراز گسترده

. استاندار بنگال فرستاده شد) م ۱۸۵۹-۱۹۲۶(لرد کار ميکايل  مدال و سند نوبل به
شاعر   در قصر استاندار در کلکته بهم ۱۹۱۴ ژانويه ۲۹او اينها را در مراسمي در 

  .نمود تقديم
منصب   جهاني ارتفاع داد و او را بهصحنة و جايزة نوبل تاگور را به» جليگيتانْ«

تواند زندگي را ماوراي هرگونه مرزها  يعني شاعر جهان که مي“ وشوا کوي”پرشکوه 
  .جشن گيرد، عروج داد

  :ندرا نات تاگور در همين ضمن گفته بوديراب
من دعوتي براي اين جشن جهاني دارم و بنابراين زندگي من احساس ”

  .“اند هايم شنيده اند و گوش هايم ديده شمچ. کند خرسندگي و خوشبختي مي
  



  ٤٤  قند پارسي

  

   در هنديدي توحِيها شهي اندندرا نات تاگور و رشِديراب
  ∗کريم نجفي برزگر

ن خطّة ي در ايعي وسي و فرهنگي، اجتماعياسيرات سيين هند تغيسرزم  بهبا ورود اسالم
 بن عثمان ي همچون علي بزرگ عرفانيها تيد و ظهور شخصيجاد گرديع ايوس

 و ير بزرگ فرهنگي مشاهيها شهياندز بروز ي و ني چشتالدين ني و خواجه معيريهجو
، يم ابوالقاسم فردوسي، حکي بلخمحمد الدين ر موالنا جاللين نظيران زمي ايادب

 و ي عرفانيها  را در عرصهيرات شگرفي تأثيرازي شي، حافظ و سعديرونيحان بيابور
  .د آوردين پدين سرزمي در ايادب

س آن از جمله ژه در کتب مقديبون هند ي در سرزميني ديها شهي انديمبان  بهينگاه
 يها نهي آن بوده که زميها  در آموزهيدي توحيها شيدهنده گرا شادها نشانيوداها و اوپان

ل نموده ين هند تسهي بوده در سرزميکتاپرستيد و ي توحيج اسالم را که مناديترو
د يه توحگايشادها و جايس اوپان کتاب مقدة دربارييامه طباطبالسوف بزرگ علّيف. ١است
  :ن اظهار نموده استين کتاب چنيدر ا
تمام اين رسائل، عالم . کند يک باحِث ناقد وقتي که اوپانيشادها را مطالعه مي”

 را طوري …آن از قبيل اسماء و صفات و افعال و  بهالوهيت در شئون مربوط
 وليکن …کند ي را آن طور توصيف ميکند که امور جسماني و ماد توصيف مي

 اينکه عالم الوهي ذاتي است مطلقه و متعالي از  بهيي از آن تصريح شدهدر جاها

                                                   
  .نو و عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور، ايران رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، دهلي  ∗
، ١ ج، پروفسور علي محمد نقوي، » ديني هندةر تاريخ انديشسيري د« براي اطّالع بيشتر نگاه کنيد به  .1
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  هاِي توحيدي در هند اگور و رشِد انديشهرابيندرا نات ت  ٤٥

  

و تعريفي آن را محدود کند؛ ذاتي است که داراي اسماي حسنا و اينکه حد 
باشد؛ ذاتي است که منزّه از  صفات عليا از قبيل علم و قدرت و حيات مي

کَِمثِلِه شَيء؛ و تصرصفات نقص و عوارض ماد کند يح ميه و جسم، لَيس 
اينکه او متعالي و داراي ذاتي يگانه است که نه از چيزي زاده شده و نه چيزي  به

اينکه حق   بهکند از او زاده شده است و او را همانند و مثلي نيست؛ و تصريح مي
او . غير او تقرب جسته نشود  بهقرباني  باآن است که غير او عبادت نشود و

تأمل عميق در بخش   باکسي که. ادت استيگانة بدون شريک و سزاوار عب
اوپانيشاد وداي هندي دقّت کند و همه اطراف سخنان اين بخش را پاييده، برخي 

برخي ديگر تفسير کند، خواهد ديد که هدفي جز توحيد خالص و يگانه   بارا
  .١“پرستي ندارد

 يها تي در هند نه تنها شخصي و ادبي عرفانيها شهين در روند رشد انديبنابر ا
 يها شهير انديتحت تأث» هند ِيسعد« به ملقّبير حسن سجزيبزرگ مسلمان همچون ام

 يها تي از شخصيران قرارگرفتند، بلکه تعداد قابل توجهين اي بزرگ سرزميعرفا و ادبا
ر يز تحت تأثينات تاگور ن ندراينات تاگور و فرزندش راب ندرايبزرگ هندو از جمله دب

  . بودندي بلخمحمد الدين حافظ و موالنا جالل
ن هند حدود يد آمد که سرزمي پديم زمان ۱۸۶۱نات تاگور در سال  ندرايوالدت راب

 يک حرکت بزرگ اصالحي که يها قرارگرفته بود، قرن سيشصت سال تحت اشغال انگل
ط راجا رام  توس»خدايي جامعة«معناي   به»سماج برهمو« بنام ي و فکري و اجتماعينيد

ت پنجاه سال تأسيس گرديد که مد ي مصلح اجتماعيها تي که از شخص٢ياموهان ر
  .٣شد  مينيرومندترين سازمان هندوهاي روشنفکر و اصالحي محسوب

، ي بنگاليزبانها  بهاحاطه  بايمصلح اجتماعيک عنوان   بهراجا رام موهان راي
اسالم،  ا ب در ارتباطيقي مطالعات عمي و عربي فارسي،سيت، انگلي، سانسکريهند
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  ٤٦  قند پارسي

  

ر درآورد که يرشته تحر  بهها ن حوزهيز در اي نييت نمود و کتابهايهوديت و يحيمس
  . اوستي از جمله آثار فارس»نيالمت حبل« ي فارسة و روزنام»نيالموحدحتفة«

 ي اصليشادها که مبناي مقدس وداها و اُپانيترجمة کتابها  باايراجا رام موهان ر
 از ييزدا ز خرافهيزم و ني هندوئي و واقعي از متون اصلي است، آگاه خالصديآنها توح
  . دانستي مردم ضروريآن را برا

 يخدا  به آن براساس اعتقاديها هي داشت که پايمذهب  به اعتقادايراجا موهان ر
 را از خود دور کرد يپرست فات خرافهي مظاهر و تشري و برخيپرست واحد بود و لذا بت

ز منسوخ نمودن يت از حقوق زنان و ني از جمله حمايع اصالحات اجتماةنيو در زم
  . نمودي اقدام جد١»يتس «يميسنت قد

 را در جامعة ي اصالحات قابل توجهيکرد فکرين رويا  باايراجا رام موهان ر
ز تحت ي را ننات تاگور  پدر رابيندرانات تاگور ندرايبدت يجاد نمود و شخصيخود ا

  .راجا رام موهان راي شد يروان مکتب فکري او از پکهتا جايي ر خود قرار داد يتأث
قاً ي بود عم»سماج برهمو«اصالحي  مکتب يان جديندرا نات تاگور که از حاميدب

 از شکرشکنان اشعار  نيز قرار گرفت و خوديرازير ادب و عرفان حافظ شيتحت تأث
 او کامالً آشکار ي اشعار بنگالدر يريرپذين تأثيد و ايب گرديالغ  لساني و عرفانيفارس
اي از  خواندن صفحه  بااي بود که هر پگاهش را گونه  بهحافظ شيرازي  به ارادت او.است

. کرده است اوپانيشادها که روح توحيد در آن تبلور داشت و نيز غزلي از حافظ آغاز مي
نات تاگور جوان در سالهاي سازندة کودکي، نوجواني و  در اين فضاي معنوي رابيندرا

هاي ملکوتي سحرگاهان محضر پدر را چه در حاِل عبادت و چه  اش در لحظه نيجوا
اش  تي شاکلة وجوديحال مصاحبت و تلمذ از او درک نموده و در چنين موقعي در

هاي توحيدي تاگور  انديشه. ساخته شد و خود نيز از مريدان حافظ شيرازي گرديد
بلکه حيات پس از مرگ او را نيز تنها تمام شئونات زندگي شخصي و اجتماعي او  نه
  .٢برگرفت در
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  هاِي توحيدي در هند اگور و رشِد انديشهرابيندرا نات ت  ٤٧

  

اش اظهار  يدي توحيها ن نگرشييطور واضح در تب  به خوديها شيايتاگور در ن
ها  ست که او را صرفاً بتوان در عبادتگاهيگونه ن نيست، ايدارد که خدا از ما جدا ن يم
 انسان ي و ابدين که عبادتگاه ازليدر وجود خود و تمام زمتوان  را مي بلکه او ،افتي

  .افتياست 
  :دارد ي اظهار موي

اي خدا تو در آتش نيز تبلور داري و در آب نيز وجود داري و بر همه چيز ”
  .١“آورم احاطه داري و من در مقابل چنين خدايي سرسجده فرود مي

  :ديگو  ميزيو ن
  .٢“ها هستي، تو همه جا هستي تو در آسمان هستي، تو در آشيانه”

  :گويد شود که مي يده ميز دي بابا طاهر نوحيدي در برخي از اشعاراين رويکرد ت
  دريــا بنگــرم دريــا تــو بيــنم بــه  صحرا بنگرم صحرا تـو بيـنم       به
  ٣نشان از قامـت رعنـا تـو بيـنم        هرجا بنگرم كوه و در و دشت       به

تاگور در بخش ديگري از اثر خود دربارة حقيقت توحيد که همان عشق الهي است 
  :دارد اظهار مي

اي از عشق است، اين دنيا فاني است ولي عشق هميشگي  زندگي من استعاره”
صورت اصلي خود باقي   بهاست، همه چيز ازبين خواهد رفت بجز عشق که

  .“معشوق صيقل خواهد داد  بهخواهد ماند و وجود انسان را براي رسيدن
ست چنين عشق ا  به بلخي نيز که پيش کسوت چنين نگاهيمحمد الدين جالل

  :گويد مي
ــگ    عــشق جوشــد بحــر را ماننــد ديــگ  ــد ري ــوه را مانن ــايد ك ــشق س   ع
  عــشق لرزانـــد زمــين را از گـــزاف    عشق بشكافد فلـك را صـد شـكاف        
  او ز حرص و جمله عيبـي پـاك شـد            هر كه را جامه ز عـشقي چـاك شـد          
ــت    شاد باش اي عشق خوش سوداي مـا     ــه علّ ــب جمل ــا  اي طبي ــاي م   ه
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  ٤٨  قند پارسي

  

تاگور در آخرين لحظات حيات 
خود از بستگانش درخواست نمود 
که غزلي از حافظ را برايش بخوانند 
که پس از استماع آخرين بيت از 
ابيات زير که حکايت از عشق الهي 

 .وصال معشوق رسيد است به

ــوت  ــا اي دواي نخـ ــاموس مـ ــا    و نـ ــالينوس م ــون و ج ــو افالط   ١اي ت
 دور يوابستگتعلّق و  خود را از هرگونه ي بلخالدين تاگور همچون موالنا جالل

ز يک چي  بهدارد که من يکند و اظهار م يم
 که خداوند در آن  و آن اين استمان دارميا

د خود را از آِن من ي که مرا آفريا لحظه
ر است، چنانکه ساخت و همواره دست اندرکا

 گسترد و ي مي مرا در تجارب زندگيهست
ن جهان را ي گوناگون ايها ييبايروها و زين با

 من ين اساس همه هستيچد و برايپ يدرهم م
  .٢از ضمانت جاودانه برخوردار شده است

 در ترسيم قطع تمام تعلّقات و وصل است که يشة موالنا بلخين همان فکر و انديا
  :ديگو يم الهي چنين پايان وجود بي به

  نه از كان طبيعـيم، نـه از افـالك گـردانم             نه شرقيم، نه غربيم، نه بـريم، نـه بحـريم      
ـانم       آتـش   از نه بادم، نه از  آبم، از نه خاكم، از نه   نه از عرشم، نه از فرشم، نه از كونم، نـه از ك

  اقيم، نـه از خـاك خراسـانم       نه از ملك عر     نه از هندم، نه از چينم، نه از بلغار و سقـسينم           
  نه از آدم، نه از حوا، نه از فردوس و رضوانم  نه از دنيا، نه از عقبي، نه از جنّت، نـه از دوزخ      

ـانم       نشان باشـد   بي مكانم المكان باشد، نشانم    ـانِ جان   نه تن باشد، نه جان باشد كه من جان
  :ديگو ي ميگريتاگور در سخن د

  !را کنار بگذارسماع و سجاده و تسبيح ”
  کني؟  ميچه کسي را در آن کنج معبد در و پنجره بسته، ستايش

  .چشمان خود بگشاي و خداوند را در برابر خود بنگر
  .کند زند و سنگ شکن سنگ را خُرد مي  مياو همان جاست که زارع شخم

  !ايشان است و لباسش خاک آلوده شده  باخداوند در آفتاب و در باران
  !کشت زارهاي خاک آلوده رو  بهز تن بدر آر و چون اوتو نيز لباس ا
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  هاِي توحيدي در هند اگور و رشِد انديشهرابيندرا نات ت  ٤٩

  

  رهايي؟ کجايي؟ رهايي؟
. کشد و تا ابد همراه ماست  ميخوشحالي بر دوش  باموالي ما خود زنجيرهاي خلقت را

کناري نه چه عيب آنکه جامه ات کهنه و لکه   بهاز تفکّر و تعمق بيرون آي و عطر و گل
  دوش او  بهپيش رو، دوش! دار شود

  ١“!و در رنجها و زحمت تأمل کن تا او را ببيني
فرمان   بهست، بلکهيگانه ني ما بيعت براينش و طبيده دارد که آفريتاگور عق

تر  ن است، که وصال فرخندهي نويمرگ آغاز زندگان. پرورد يدگار ما را در آغوش ميآفر
  :ديگو ياو م .خواهد بود

آن ذات ماوراي فهم . آستان اين زندگي پا گذاشتم  بهندانستم کدام لمحه بود که”
  .“صورت مانند مادرم مرا در آغوش خود گرفت  بينام و  بيمن،

  بيکس و تنها نبودم، بـود آن جانـاِن مـن            شد گشوده چون سحرگه بر چمن چشمان من       
  با محبت در بغل پرورد جسم و جاِن مـن           نام و نشان و صورت و پيکر بـود          بي آنکه

* 
  ديــدة خــود را ببنــدم مــن بــشام زنــدگي   از آنکه گشت شادي ها بکام زنـدگي        بعد

  ٢همچنانکه خوش بپـرورده تمـام زنـدگي      خوش بود آن مرگ چون او پرورد جان مـرا         
داند و چنين  ت توحيد را اخالص و تسليم در برابر خالق هستي ميقتاگور حقي

  :گويد مي
در آن زمان چون سد . وداع گويدرسد که زندگاني از من  دانم آن دم مي مي”

دريغ آن   بينياز و  بيهاي گنج  بازندگاني بشکند در روشنايي مرگ، جهان ترا
تر از همه مقامات جهان  ترين مسند آن، عالي خواهم يافت، که در آنجا پايين

  .“است، از همه آنچه در زندگاني انباشتن، اخالص بکار خواهد آمد
ــدگي     ــد زن ــه س ــدم را ک ــازم آن   بــــشکند، بيــــنم رخ فرخنــــدگي  ن

ــنج  ــور و گ ــيذره اي زان ن ــاز  ب   ٣بهتر از عيش است و صد عمر دراز         ني
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  ٥٠  قند پارسي

  

  :م وصل استيم و دروازه حري تسلي جان، مقام واالييدر نگاه تاگور مرگ رها
  اي کمال واپسين زندگاني، مرگ من

  چشم بر راه تويم، چيزي بگو در گوش من
  نوش مناي تو انجام همه ساعاِت عيش و 

  بهر تو کردم تحمل، زحمت و رنج و محن
  هرچه هستم، هر چه دارم، پيشکش بهرت شود

  رسد  ميپيشت  بههم مراد عشق من آخر
  ١جاِن من جان تو گردد، زان نگاه واپسين

هاي توحيدي نه تنها در عرصة ساختار وجودي انسان بلکه در  بنابراين احياء انديشه
ق عدالت و کماالت جامع بشري ضرورت دارد هدفي عرصة نظام اجتماعي براي تحقّ

  .٢اند که انبياء و کتب مقدس الهي بيانگر آن بوده
مالقات . وقوع پيوست هقابل ذکر است که بين تاگور و مهاتما گاندي سه مالقات ب

مالقات تاگور در شانتي نيکيتان رفت و   بهم بود که گاندي ۱۹۱۵اول در دهم مارس 
يافت و  قم تحقّ ۱۹۲۵تاگور در سال   بابود و مالقات دوم گانديشش روز مهمان او 
جهت جنبش   بهم ۱۹۳۲گاندي هنگامي بود که گاندي در سال   بامالقات سوم تاگور

  .ديدار او شتافت  بهزندان رفته بود و تاگور  بهسياسي اجتماعي عليه استعمار
ظاهر جدا   به در دو عرصهنات تاگور و مهاتما گاندي اگرچه در ظاهر هردو رابيندرا

ا حرکت هاي بلندي برداشتند ام هاي عصر خود گام از يکديگر براي نجات انسان
جامعه هند هويت و ارزش داد، حرکت   بهاي بوده که مثابه دو رِخ سکّه  بهمصلحانه آنها

 هند را از يوغ استعمار و سلطه بيگانگان رهانيد و حرکت ةسياسي گاندي که جامع
  .سوي نگرش توحيدي سوق داد  بهمعنوي تاگور که جامعه رافکري و 

رگذار بود يز تأثي نيگر جوامع انسانيد  با تاگور در ارتباطات اويدين نگرش توحيا
بنام  يشيز کشياش و نهمراه نندالل بوس نقّ  بهم ۱۹۲۴ که او در سال يو لذا هنگام

                                                   
 .۹۱ ص ، همان،»جليگيتانْ«سرود نيايش   .1

بعث ِلاُمتّم ( هدف رسالت خود را اتمام کماالت و مکارم اخالقي معرفي نموده است )ص(در حديثي پيامبر اکرم  .2
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا  :اي هدف از ارسال رسل تحقّق عدالت اجتماعي عنوان شده است و در آيه) مکارم االخالق

 )۲۵سورة حديد، آيه . (ِبالْبيناِت وأَنزلْنا معهم الِْكتاب والِْميزانَ ِليقُوم الناس ِبالِْقسِط



  هاِي توحيدي در هند اگور و رشِد انديشهرابيندرا نات ت  ٥١

  

  مذاهب بوديقيطبت و مطالعات تين که از دانشمندان برجسته سانسکريموهن س
  .١غ کردي را تبليياي آسين و ژاپن مسافرت کرد وحدت فرهنگهاي برمه، چيکشورها به

  خودي اجتماعي اصالحيها شهي در انديامه اقبال الهور که علّيا شهيهمان اند
  .زد ي از اشعار او موج ميياي آسيها  ملّتيکپارچگيدنبال آن بود و وحدت و  به

  :سدينو ينهرو م
 و تاگور هر دو کامالً متفاوت از يکديگر ولي باز هم مخصوص هند و گاندي”

 مرداِن بزرگ سرزمين هند هستند که هرکدام داراي يک ويژگي ةهردو در سلسل
اند و من   محاسن را تشکيل دادهةاخالقي و انساني که در کنار يکديگر مجموع

 جايگاه رفيع فکر کردم مگر از جمله افراد بزرگ جهان امروز گاندي و تاگور
  .“هردو وابستگي دارم  بهانساني دارند و خوشبختي من اين است که

الغيب حافظ شيرازي و فرهنگ و مشاهير  لسان  بهجهت عشق وافري که  بهتاگور
شيراز رساند و   بهاو مشتاقانه خود را. ٣ايران کرد  بهسفريم  ۱۹۳۲ داشت در سال ٢ايراني

پيشنهاد شد فالي . احترام ايستاد  بهان جهان استبر سر تربت حافظ که زيارتگاه رند
تاگور ديوان را گرفت و بوسيد و بر ديده گذاشت و خود آن را گشود در اين . بزند

خود است و   بيکند و از خود حال براستي مشهود بود که تاگور در عالم ديگر سير مي
شود و  سحور ميسماع خواندند گوش فرا داده م  باهنگامي که غزل حافظ را براي او

 دهد و مرتب اشک ريخته از ديدگان نافذش وي دست مي  بهحالت خلسه و صعودي
اي  لحظه. گريست  ميا تاگور هنوزريخت تا غزل تمام شد ام  ميمحاسن سفيدش فرو به

قدم زدن پرداخت و حالتي روحاني يافته   بهبعد برخاست و چند نفس عميق کشيد و
  .٤بود که غيرقابل توصيف بود
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  ٥٢  قند پارسي

  

ت خود را از دست ي در جهان مدرن اهميياي جغرافيده داشت که مرزهاياو عق
قت را بشناسند و بفهمند ين حقيد اياند و با کتر شدهيگر نزديکدي  بهاند و مردم جهان داده

  .١باشدو عشق د براساس محبت ي و تقارب بايکين نزدية ايرمايکه خم
  :تاگور اظهار داشت

ما در منزل خود، . ام وسعه روح انسان بزرگ شدهمن در محيط آرزو براي ت”
ات خود، آزادي روح در خواهان آزادي قدرت در زبان خود، آزادي فکر در ادبي

اينگونه فرصت مرا . ايم عقايد مذهبي و آزادي ذهن در محيط اجتماعي خود بوده
زندگي است و تنها آن   بااعتماد در قدرت تحصيالت بخشيد که عنصري همراه

خواهند،  ترين چيزي که براي انسان مي واند ما را آزادي حقيقي بدهد، رفيعت مي
  .٢“آزادي اشتراک اخالقي و معنوي در جهان انساني است

 معنوي تاگور بزرگترين ميراث ارزشمندي است که از ةبر اين اساس انديش
ول جواهر ق  بهدست آمده است، ارتباطاتي که هارتباطات ديرينه دو سرزمين ايران و هند ب

  .ترين ارتباطات در بين ملل جهان بوده است لعل نهرو قديم
 از يات خود از بستگانش درخواست نمود که غزلين لحظات حيدر آخرتاگور 
ت از عشق ير که حکايات زيت از ابين بيش بخوانند که پس از استماع آخريحافظ را برا

  .ديوصال معشوق رس  به استياله
  ها دارد که بر بنديد محمل   جرس فرياد مي    من عيش چون هـر دم     مرا در منزل جانان چه ا     

  هـا   خبر نبود ز راه و رسم منزل        که سالک بي    مي سجاده رنگين کن، گرت پير مغان گويـد         به
  هـا  کجا دانند حال مـا، سـبکباران سـاحل        شِب تاريک و بيم موج و گردابي چنين هايل 

ـا     بدنامي کشيد آخر  بههمه کارم ز خودکامي   نهان کي ماند آن رازي، کزو سازند محفـل ه
  ٣متي ما تَلَق من تهوي دِع الدنيا وَ اهملها          حضوري گر همي خواهي، ازو غافل مشو حافظ
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  تاگور  ٥٣

  

  تاگور
  ∗عبدالغفور روان فرهادي

از اشراف توانگر و سرشناس از هندوان برهمني  اي  در خانواده،م ۱۸۶۱  مي۷بتاريخ 
  .جهان آمد ه در کلکته ب١ تاگور ناته بنگال رابندرا

  ي و نوجوانيکودک
م غلبه يافته ينکه او در محيط بنگال نفوذ کرده در محاربات منظّ اصد سال پيش از

ني هند شرقي آمده بود ا کمپتسلّط بزرگ هند بود که زير ةل نخستين قطعبنگا. بودند
کسبه و ماهيگران  شهرنشين، ،ييآن هزاران روستا  چون نفوس زياد داشت درشايد

ع و ضمتوا ،ظريف ، مردمان لطيف، مانند امروز،بنگاليان. کردند  ميدشواري زندگي هب
و گرفتند و براي آن مستعد نبودند  ي ماز زندگي سپاه و سلحشوري کناره. فکور بودند

چنانچه  ،هنرمندترين مردم هند بودند .پرداختند  ميفکري و روحاني امور ذهني، ه ببيشتر
هاي عاميانه از زيباترين پرور داشت و سرود وحن ايشان آهنگ ري هند در سرزمموسيقِي

  .باشد  ميو ي جهان بودها ودهرس
 م عظيادبيات  ميراِثکه بود هند  باستانِينِگترين زبان از نظر فره بنگالي پيشرفه

 ة هم،کريتانس سة عمد ديگر آثاِر،تاراو مهابها ياناارام. کرد در آن تجلّي ميسانسکريت 
تعداد مردم اديب و  .مندان و شعراي متقدم در زبان بنگالي ترجمه شده بودش دانتوسط

                                                   
  . آمريکا،برکليافغانستاني مقيِم اي  نويسنده  ∗
است و » مالک«معني  باشد که به  مي(Thakur) شکل مادة کلمة تهاکُر (Tagore)» تاگور«در اصل کلمة   .1

  .را دارد» خورشيد«معني » رابندرا«

 



  ٥٤  قند پارسي

  

ترين زبان از نظر  بنگالي پيشرفه
فرهنِگ باستانِي هند بود که 
ميراِث ادبيات عظيم سانسکريت 

 .کرد در آن تجلّي مي

 يادب ديگر زبانها در جمله ،ادب بنگالي.  هند بودعةباسواد در بنگال پيش از هر قط
  .داشترا ترين پايه  هند صد سال پيش عالي

ي از دانش و  حتّ،بنگال آن زمان اهل ادب در
 ي تمثيلي،هارشع .رب فيض برده بودندغهنر 
ترجمه خوانده و هر سو  هسي بيهاي انگل مانر
 آثاِر. دانان در بنگال زياد بودند انگليسي .گرديد مي

  .شد  مي انگليسي آن شناختهة ترجميوررب از هاي غ زبانيا ديگر  و آلمانيفرانسوي و 
ي از  و مبرتعصّبپدر تاگور مرد دانشمند صاحبدل و آزاد از تنگ نظري و 

س سؤوي يکي از دوستان و پيروان رام موهن راي م ، هندوان بودةپرستي عاميان تمثال
  . است»سماج براهمو« طريق يکتاپرستي
 تاگور . و نويسندگان برآمده بودند و در وطن دوستي مشهور بود او شعراةاز خانواد

 داشت فرهنگ کشور خود عالقه  بهپدرش چنانکه نوسيد   ميدر خاطرات کودکي خود
 آن نامه را ،نوشت  ميزبان انگليسي هوي نامه ب هوطن بکه اگر کسي از همزبانان هم

  !فرستاد  مياش پس نويسنده به
نخستين شعر  .ضل و دانش و يکتاپرستي زندگي کردتاگور در آغوش خانواده ف

  …»رغ آزاد در جنگلمزيست و   ميمرغ خانه در فقس« . سالگي سرود۸خود را در 
سال در  .ب بودد عاشق شعر و ا،داشت  نميدوست گرچه مکتب و مدرسه را

  . ساله بود۱۴ ليف کرد و هنوزأترا  » خودروگلهاِي« اشعار ةمجموعم  ۱۸۷۵
 هندي و انگليسي را ،هاي سانسکريت پرور بنگالي زبان ان شيرين و ادببز هعالوه ب
از همان  .بنگال عودت نمود به )م ۱۸۷۸-۸۹(انگلستان   بهلپس از مسافرت او. آموخت
 حقوق و  او را در انگلستان تحصيالِت.نوشتن پرداخت  به در جرايد ادبي بنگال،زمان

 در .انديشيد  ميردم و فرهنگ مردمحال م هوي هميشه ب .قانون جلب نکرده بود
از ) شود  مي کشيدهوگا  با کهيگار(» گادي گاو« يک توسطخواست   ميسالگي ۶۶(

مگر  ،ه مسافرت کندقار شبه  مردِم زندگانِيکلکته تا کراچي و پيشاور براي شناختِن
  .پدرش او را از اين اقدام جسورانه باز داشت



  تاگور  ٥٥

  

مقصد  هان انگليسي حمله کرد که بگربر استعمار اي در همان اوقات بود که طي مقاله
نفکران شرو( ط ساخته بودندانباشتن پول از راه تجارت افيون کسي را بر مردم چين مسلّ

  .کردند  ميگيري از نظر بشردوستي خوردهاستعمار نين جهات  چ نيز براتانييبر
  ساله بود۱۹دختري از هموطنانش که   با، ساله بود۲۲ هنگامي که م ۱۸۸۳سال در 

 وي  مقاالِتة مجموع،در همين سال. انگلستان مسافرت نمود بهوي  با  وازدواج کرد
 .راند  مي آدمي سخن آدمي و حقوِقمقاِم ،در آن از عشق .چاپ رسيد  بهصورت کتاب هب

در  .کرد ل را خود ايفارا بر صحنه تمثيل آورد و نقش او اي  نمايشنامه،در همين سال
س ي مقدها دين و فلسفه و شرح متن  به او راجعِد متعدعار و کتِب اش،سالهاي بعد

ل ئمسا  بهو در سنين چهل سالگي و سالهاي بعد راجع  نشر شد»اوپانيشاد«هندوان 
 )م ۱۸۹۹( در سي و هشت سالگي .آثاري نگاشت ،نويسي و شعر درام تربيت، اجتماعي،

ها   در روستا زيست و در اين سالامر پدر براي وارسي امور امالک خانواده سه سال به
همسر م  ۱۹۰۲در . هاي کوتاه نوشت اشعار و داستان. يان را شناختيفرهنگ روستا

هاي بعد از پنج فرزند تاگور دو   وي در سالجوانش از جهان رفت و بعد از درگذشِت
  .ين ناحيه سخت اندوهگين بود افرزند نيز از جهان رفتند و تاگور از

 در بنگال جريان داشت تاگور ١ سواديشيةنبش وطنخواهانم ج ۱۹۰۵سال در 
 .کرد  تالشاعانه براي آنهاطلبان گرديد و در جمع کردن   تظاهرات آزاديوارِدچندي 

 . در بنگال ظهور نمود که تاگور در آن شامل نگرديدمسلحانه حرکات ،در سالهاي بعد
 از شهرها در بولپور  دورم ۱۹۰۷رفت در سال دنيا  از ش پدرم ۱۹۰۵در همين سال 
در  م يعني عبادتگاه در آغوش طبيعت کهاصفا در يک آشر  باةدر آن خطّ .کناره گرفت
بر آن  اي  مدرسهم ۱۹۰۱و پدرش در بود سيس شده أ تم ۱۸۶۳ او در سال زمان جد

ترين آثار خود را نگاشته  گيري مهم  در اين دوره کناره.افزوده بود عزلت گزين شد
  . جهان مبذول شدةسوي هم هاو فراتر از کشورش ب ةتوج .است

 »سادهانا« تحت عنوان  او فلسفِيةلين کتاب عمداو ) سالگي۴۸ (م ۱۹۰۹در سال 
  .کرد  فلسفه و اخالق نشرة دربار»ماهرد«چاپ رسيد و کتابي تحت عنوان  ه ب»تحقيق«يعني 

                                                   
 . مردماِن هند جنبش نهضت ترک گفتن استعمال اشياي خارجي را آغاز نمودند:(Swadeshi) سواديشي  .1



  ٥٦  قند پارسي

  

محيط بنگال معلوم در  چاپ رسانيد، ه سالگي ب۵۰و  ۴۵ تا سن هاز روي آن اشعار ک
شد که او بزرگترين شاعر در زمان خود است و نيز دانسته شد که هرگز کسي در زمان 

 دوستان و مخلصان اصرار کردند . شاعري او نرسيده استةپاي هپيشين در زبان بنگالي ب
  .انگليسي ترجمه کند  بهکه وي اشعار خود را

  ليجنْاگيت
 سرود جليگيتانْ خود را بنام  اشعاِرتعدادي از که) م ۱۹۰۵-۱۹۱۱( ها بود ين سال ادر

جموعه و نيز از م از آن بعداً .داخل آن مجموعه کردرا زبان بنگالي  هب ،هديه و نيايش
ت چاپ شده بود او بعضي اشعاري که در مجلّ ٢»يا کهي« و ١»ديا وي ني«دفتر ديگري بنام 

ان انگليسي ترجمه نمود و زب هبم  ۱۹۱۱  سال اشعار خود را درة گزيدقطعه از ۱۰۳
  . انگليسي بود که سبب شهرت او در سرتاسر جهان گرديدةهمين ترجم

باري در زمان بيماري ) م ۱۹۱۲لندن (يکي از خويشاوندان خود نوشته بود که  هب
 پس .زمند گرددا مادر نيمحبت  بهيافت که  ميخود را ناتوان و بيچاره چون کودکي

 شعر گفتن غون در آن لمحه آن شاعر پنجاه ساله دمادامان نيايش زد و چ هدست ب
  :انگليسي پرداخته بنگالي به آن از ةترجم  بهدست گرفته ه آنچه را موجود بود ب،نداشت
 را باز دريابم که در ي آن احساسات، زبان ديگريةيلسو ه ديدم تا بدخود را نيازمن”
ساخته بوديته مرا سرشار و شادمانشام گذاي “.  

 آن را طي سومين سفرو  که اين ترجمه چند کتابچه را در برگرفته بود نويسد مي
 داد و در ،نقّاشمند ر هن،تينسنام روتن  هيک دوست انگليسي ب هب )م ۱۹۱۲( بريتانيا به

ويليام   به آن مجموعه راةمقدمروتن سيتن  .نظرش قرائت کرد ِبحدوستان صا  به اومنزِل
 کتاب در ِل چاپ اومقدمهيتيز در  .دار مشرق بود داد که مرد صاحبدل و دوست٣يتزي

  :نگارد  ميم ۱۹۱۲ سپتامبر
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  تاگور  ٥٧

  

در  خود داشتيم و آن را  با را چند روزي در انگلستانها نسخه قلمي اين ترجمه”
بارها ناگزير شدم آن را ببندم تا  ،خواندم  ميقطار آهن و اتوبوس و رستوران

 دوستان هندي من .آورد  ميرشو  بهآن مرانبيند چسان خواندن اي  بيگانه
 چنان موزون و نغز است که در ،اين اشعار در نظم زبان اصلي بنگالي گويند مي

يابم   ميآن را چنان نثر انگليسي مطلب  به مگر من از روي ترجمه.آيد  نميترجمه
  “…دل داشتم ه زندگاني آرزو آن را بةهم که در
يسي همان بود که ناگهان هنديان زبان انگل ه نثر اين مجموعه بةترين نتيج مهم

 ةتاگور جايز  به کهند آن شدةغيربنگالي بلکه جهان غرب آن را کشف کرد و چنان دلبست
ي و نخستين تيره پوست بود که اين جايزه ي نخستين آسيايو .)م ۱۹۱۳( نوبل داده شد

قبال کراهت است  بهچيان از اين خبرردر آن زمان بسياري از استعما. دست آورد هرا ب
  .ز شادمان بودندت چون ييانيدوست  مگر انسان،کردند

 بلکه ،ل ننمودراني و تجم صرف هوس)  پوند بود۸۰۰۰که (تاگور مبلغ جايزه را 
  . خرج کرد»شانتي نکيتن« ة مدرسةبراي توسع
 نظامي و نيروي صنعتي و ة نه تنها در زمين،بر جهان فايق ط وآن غرب مسلّ(غرب 

کرد که   مياين اعتراف هب) که داراي ادب درخشان و فرهنگ پهناوربل ،ق استعماريتفو
باشد که اکثر روشنفکران جهان   ميهم از کشور تحت استعمار ي آنييک شاعر آسيا

ي شرقيان پنداشتند و حتّ  ميسخنوران آبي چشم اروپا و آمريکا  به آن را منحصر،پيشرفته
سي شايسته چنين جايزه باشدکردند جز نژاد عالي اروپانشين ک  نميرهم تصو.  

 دوباره جليگيتانْ انگليسي ة جهان شناخته شد و بعد از نشر ترجمتاگور در سراسِر
  .خارج از هند سفر کرد هب

 پروردگار و ،آدمي  به او راجعهاروارد در آمريکا دعوت کردند و بياناِت  بهاو را
  ).م ۱۹۱۳ (نشر شد» سادهانا«زبان انگليسي تحت همان عنوان  هطبيعت ب

 ساخت توجه هند را مه پهناوِر دانشمندان خطّ،متن انگليسي سادهانا بيرون از بنگال
 ،کرد اروپا سفر  بهچند بار.  افکار واالي فلسفي نيز دارد، آن شاعر دل آگاه،که تاگور
 ،ت او رات و شخصياپن را ديد و در هر جا روشنفکران دورانديش موجوديژآمريکا و 
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بجز ( هيچ هندي ،جايي رسيد که تا آن زمان هوي ب. زاد شدن هند شمردند حق آةنشان
  . جهاني شديت يعني شخصي،نرسيده بود) بودا

  ديگر آثار و دورة سالمندي
ن ضمن حکايتي  آنوشت که در» خانه و جهان«ماني تحت عنوان  ر،م ۱۹۱۵  سالدر

رشار احساسات و سختگير از يکي س: پندار و کردار دو جوان وطنخواه بهم مقايسه شده
گويد گرچه حق و حقيقت بزرگتر از وطن   و ديگر آنکه ميتعصّبپرستي از روي  وطن
  .وطن بايد آزاد شود اما ،است

وجود وطنخواهي تاگور  با. در همين سال گاندي از شانتي نيکيتان ديدن کرد
 را از وي يياتانييبرتانويان شهرت او را در جهان و طرفداري روشنفکران روشندل بر

او   به) نوبل را گرفته بودةبا درنظر گرفتن آنکه جايز(را » هود نايت« لقب اشرفي ،ديده
  .را پذيرفت دادند و آن وقت آن

  .اپن مسافرت کرد و مجذوب زيبايي آن شدژ  بهم ۱۹۱۶سال در 
 تاگور دعاي خود ، در کلکته تشکيل جلسه داد،ي هند کانگرس ملّم ۱۹۱۷  سالدر
  :زبان بنگالي سرود هقلم خود نگاشته بود ب هرا که ب

  ؛اي ما بخشوده هزندگي را تو ب! خداوندا
  ؛همه نيرو و ارادة خود سرفراز داريم  باچنانکه اين شرف را

  ؛ت تستعزّ  بهت ما بستهعزّ
  ؛کنيم نام تو در برابر آن قيام مي ه بر نهاد ما غلبه کند ب، خود خواهي،چون

  ل کنيم؛نيرو رنج را تحم  با پايدار باشيم وين راه اچنان کني که در
  … براي خير و براي آنچه در آدمي جاودان است،براي حق

 چون در ،ين سال ا در،زبان بنگالي نشر کرد ه خاطرات خود را بم ۱۹۱۹  سالدر
  و،دفاع آتش کرد  بر اجتماع مردمان بي،اييتانييپليس بر) تسريواقع امر(جليانواال باغ 

پيوست يک نامه که در  به ، رااييتانيي بر»هود نايت« نشان ، تاگور.شتکرا ة زياد عد
وي  ه انگليس اعاده کرد و بالسلطنة نايب  به، نوشته بودم ۱۹۱۹  مي۳ ، صبح۴ساعت 
  :نوشت
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  “…نگ شده استناين نشان سرافرازي اکنون نشان ”
شانتي نشگاه دا ، در نزديکي همان آشرم در بولپور، سالگي۶۰ يعني در م ۱۹۲۱در 

 در ،هر کشور و هر نژاد زا که دانشجويان ،تأسيس کرد»  بهارتيشويو«نام  هنيکيتان را ب
که مرغکان آن ديار بر   درحالي، روي چمن نشسته،زير ساية جانبخش درختان بنگال

 ةمطالع  به،تعصّبي فراخ و چشمان بينا و فارغ از تاريکي ها سينه  با،سرودند  ميدرختان
ي جهان ها  و اديان آدميان و پندارهاي شرقيان و غربان و تاريخ هنر سرزميناه فلسفه
  .پرداختند مي

  : بهارتي مصداق اين مقوله شاعرانه سانسکريت شدشويو
  .“شود  مي گيتي يک آشيانةآنجا که هم”

  :کرد تاگور ارشاد مي
 نظري را دور داشته  و تنگتعصّبباشد که  ت داراي فرهنگ عالي ميآن ملّ”

 بشريت پرورش ة و فرهنگ هم،فرهنگ همسايگان  بافرهنگ خود را يکجا
 فرهنگ نيست و موجب ،نظري باشد  و تنگتعصّب زير آنچه مبني بر پايه ،دهد

 فرهنگ ،ت بشري و وسعت نظر باشد و آن فرهنگ که مبني بر اخو،تباهي است
  .“حقيقي و موجب آرامي و صلح و سالم است

يعني جايگاه آرامش » نيکيتن شانتي«المللي را  ين مدرسه بين نام ا،ين تاگورابنابر
)از هر ،تا امروز هزاران پير و جوانو آن مدرسه اکنون برپاست . گذاشته بود) المدارالس 

  .آيند  ميگوشه جهان آنجا
 همانند زمان ، خواست،درين زمان سالمندي. تاگور در کودکي پابند مکتب نبود

 ،اننقّاش. عي موافق باشديمحيط طب  بااي بسازد که  مدرسه،ستاناستادان و مرشدان هند با
 ، و يک روز يا يک ماه يک سال،آنجا سفر کرد ه زمين بة اهل ادب از هر نقط،سرايندگان
 و زير ساية همان درختان که تاگور ارشاد کرده بود ،کنند  آنجا زندگي مي،يا چند سال

دهند و   ميداشت گوش  که تاگور دوست ميهمان فريادهاي مرغکان هگيرند و ب آرام مي
  .کنند  ميتفکّر

 و ها زبان  عالوه بر،ينقّاش تدريس رقص و موسيقي و ،ين مدرسه ا در،بعدها
  . افزوده بود،حکمت و هنر
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 و رئيس نخستين جلسه آن ،تشکيل گرديد»  هند فلسفِيةکنگر «م ۱۹۲۵  سالدر
  شناني اثر خواهش رادها کروي اين رياست جلسه افتتاحيه را در. تاگور بود

 ةاصالً از اهل مدراس بوده و در جواني ترجم. و دوستانش پذيرفت) م ۱۹۷۵-۱۸۸۸(
 م ۱۹۱۷  سالدر.  تاگور شده بودةانگليسي خوانده و شيفت  به راسادهانا و ليجگيتانْ

سي انگلي  به از آن کتابيم ۱۹۱۸  سالانگليسي نشر کرده و در  به تاگورةمقاالتي بر فلسف
تدريس فلسفه در شهر کلکته   بهم ۱۹۲۱  سالشنان بعد از آنکه دريرادها کر. ساخته بود
وقت هيچ  آن. (داشت  ميتاگور او را دوست. بديدار تاگور بيشتر نايل شد. پرداخته بود
 رئيس جمهور هند ، در سالخوردگي،دانست اين فلسوف جوان مدراسي کس نمي

  !)مستقل خواهد شد
)  نشر شدهم ۱۹۲۲در (زبان انگليسي  هکه ب» اقخلّ وحدِت« در کتاب  چنانکه،تاگور
  .نزديکي و تفاهم شرق و غرب بود  به معتقد،دهد شرح مي

 از ، نشر شده استم ۱۹۳۱  سالزبان انگليسي در ههم ب که آن» آدمي ديِن«در کتاب 
 ،گويد ميشناسي سخن  پندارهاي هند باستاني و دانشمندان غرب و تاريخ اديان و زبان

دهد که تکوين عقايد ديني خود او چه سان صورت  زبان انگليسي شرح مي هو گويا ب
  .پذير شده است

 ندراآ دانشگاههاي درسي او در  حاوي يادداشت» آدمي«کتاب ديگر او تحت عنوان 
  .باشد مي

در آن را نشر کرد که » رود بار آزاد«يعني » مکتادهارا« نمايشنامة م ۱۹۲۲  سالدر
  . و کردار تبعيض طلبان بيان گرديده استرآسيب پندا
ي سياسي استبداد ها  که تقبيح جنبش، را نشر کرد»بهار« ة نمايشنامم ۱۹۲۳  سالدر
  .حقوق افراد بود  بهاعتنا جو و بي ي سلطهها  و نظام،طلب

 ها ه شعر گرديد و اشعاري هم دارد که در مجلّةتاگور صاحب چندين مجموع
هيچ زبان  هاکثر اشعار او از بنگالي ب.  نيامده استگرداي  در مجموعه اما رسيدهچاپ  هب

  .ترجمه نشده است
. رددا  هند باستاني و اوپانيشاد ارتباطةفلسف  به)Naivedia(» ديا يو ني«چنانکه گفتم 

 ،) آدمي و تکامل ويةدربار(يعني گذر از رودخانه ) Kheya( »يا کهي« ةمجموع
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اگور، چنانکه در کتاب ت
زبان  که به» خلّاق وحدِت«

 نشر م ۱۹۲۲در (انگليسي 
دهد، معتقد  شرح مي) شده

زديکي و تفاهم شرق و ن به
 .غرب بود

 انگليسي ليجگيتانْ قطعه ۱۰۳اند که خود   همان سه مجموعه،)رود نيايشس( جليگيتانْ
  شعرقطعه ۱۵۷ که حاوي ، بنگاليجليگيتانْعبارت ديگر   بهيده استرا از آن گز

 انگليسي نيامده است فقط جليگيتانْ همه در ،باشد مي
  اشعاِرة انگليسي ترجمجليگيتانْنيمي از اشعار 

  .است جليگيتانْ
 انگليسي چنان اشعاري آمده است جليگيتانْ و در

ات  ديگر يا در مجلّةکه در زبان بنگالي در دو مجموع
  . بنگالي نيستجليگيتانْادبي آمده و شامل 
) Gitimalya( »گيتي ميله« ديگر تاگور ةدو مجموع

» سرودها«يعني ) Gitali(» گيتالي«يعني حمايل سرود و 
 شعر ديگر ةشود چند مجموع  ميديف آن واقع بوده در رجليگيتانْهردو پيرو 

 و پورالي و م ۱۹۱۲اين همه از ) Balaka( »که له به«يعني هديه و ) Utsarga( »سرگه ات«
 براي شناسائي پندار فلسفي و ماهيت اشعار ،زبان بنگالي بود ه بةهم) م ۱۹۳۰(ماهوا 

  .باشند  ميوي منابع عمده
هاي   مجموعه،که استاد سوربون بود) Renou(هندشناس فقيد فرانسوي لوئي روند 

  :کند  ميچند دسته تقسيم  بهاشعار تاگور را که در غرب ترجمه و شناخته شده است
) در ستايش کردار نيک(ين يعني کشتي زر »سونار تاري«احساسات خالص  •

  .باغبان: عشق.  حاصل کشتـ زباني ـ
 . سبد ميوهـ ليجنْاگيت: يکتاپرستي •
 .اندز تقليد اشعار عاميانه و درويشانهاشعار تعليمي و  •
هاي بعد   نمايشنامه اماطرز شکسپير بوده است ه در آغاز بها اين نمايشنامه: (اترئت •

را نشان دهد و جهان ديگري   ميخاطر هسخنور قديم هند را ب  ـداس آثار کالياز 
 .دهد مي

  .»هالل« :درباره کودکان •
  .»فراري« :درباره يکتاپرستي •
  .ي قديمها داستان •
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 .بنگالي  به اشعار صوفيانه کبير از زبان هنديةترجم •
يا » پارسا«انتقام طبيعت  :ي شعري استها هاي تاگور در حقيقت حکايه درام •

اندرين باره که رستگاري آدمي در قبول طبيعت است و نه در ترک (» مرتاض«
  ).شپاکيزگي و از روي راستي و نه دوري از آفرين ه در زيستن است ب،طبيعت

  ).ي و برادري آدميانمنفعت ملّ(آبشار  •
  ).ارتباط بين معبود و روح آدمي(راجا  •
راه   بهنگرد و چشم  ميجهان  به کودکي بيمار کهةافسان  ـ)پستخانه( گهر داک •

مگر راجا . آيد  نمي راجهةراجا نوشته است جواب نام  بهست که ااي نامه پاسخ
  .شناسد  ميهم ودک او را بازرسد و ک  مي نزد کودک،تغيير لباس  بهخود

ر قابل تذکّ» خانه و جهان«ـ  )بهترين =(» کوره«  ـ»غرق«ي تاگور هادر روستا •
  .است

را در بنگال ) اصطالح هند هپتان ب( حاالت يک پشتون ،١واال  کابليِتدر حکاي •
ياد  هرا ب  او،کودکي  بهمحبت مگر ، پول سختگير استةکند که در معامل ترسيم مي

  .کند  و عواطف انساني او غلبه مي،اندازد  مياش و خانوادهکودکان 
 بزرگ اين است که عناوين محتويات و سال نشر آثار او در زبان بنگالي و مشکِل
 و جليگيتانْبجز (ر آثار ثي انگليسي اکها باشد ترجمه  نمي انگليسي يکسانةدر ترجم

 و خود ترجمه را وارسي اند غير از خود او ديگران کرده)  ديگر راةيک دو مجموع
ي انگليسي ناقص و سطحي ها دهد اکثر اين ترجمه اکنون مقايسه نشان مي. نکرده است
معلوم گرديده . ي ديگر قرارگرفته استها زبان هفانه اساس ترجمه از انگليسي بسأبوده و مت

سيار زبانان ب ي آنچه را خود از بنگالي انگليسي ترجمه کرده است براي فهم انگليسيحتّ
  .ساده ساخته است

 فرانسوي و چندين زبان ،انگليسي  بهذکر همه آنچه  بافهرست کامل آثار تاگور
 آثار مهم زبان فهرست( کتاب ضخيمي خواهد شد ،ديگر جهان ترجمه شده است

رديده است و گ درج ،زبان انگليسي نوشته شده است هکه ب» انهو ارهن«بنگالي در کتاب 
                                                   

 . فيلمي هم ساخته شده استتاز اين حکاي  .1
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 شاعري او ـ يها تعداد پارچه). ايم  اشاره کرده»واني نارا«ب کتا بهدر فهرست اخير 
 پندار و ،گيرد در اکثر اين اشعار حاالت رسد که صد هزار سطر را فرا مي  ميهزار سه به

دل و جان آدمي و احوال آفرينش و نيز ستايش ذات يکتا سروده شده است و آخرين 
  ).باشد  ميپيش از درگذشت اويعني چند  (م ۱۹۴۱ جوالئي ۳۰از بامدار  واسرود 

زياده از صد داستان کوتاه و تعداد زياد مقاالت نوشته است خالصه اينکه راست 
 “کنيد يا از تاگور؟  مي ادب بنگال صرف نظرةاز هم”اند که اگر بنگاليان را بپرسيد  گفته

د و دو دلي خواهند شددر پاسخ دادن دچار ترد.  
 آموختن موسيقي را ،در آغاز کودکي. ف بودؤلّدر موسيقي پهناور هند استاد و م
کار داشت چنانکه سه هزار آهنگ  موسيقي سرو  به،آغاز کرد و تا آخرين روزهاي زندگي

  .باشد  مييکي از آن» مانا گانا جانا«ي هند تصنيف کرد و سرود و آهنگ ملّ
اين   به) سالگي۶۸(اگرچه در ساليان اخير زندگاني .  استتوجهي او قابل ها ينقّاش

رک نمايش داده وي او در هند و پاريس و نيويها ينقّاش کرد و توجه هنر بذل ةزمين
 زباِن بهگرچه شعر تاگور . چاپ شده استنيز ن در دهلي آ رنگيني از ةشد و مجموع مي

 چنانکه مانند ،ن مشهود است آسيک برثير اشعار سانسکريت کالأت اما ،بنگالي است
 در چنين اشعار آدمي. دهد مي آدمي را در آغوش طبيعت جا) م ۴ قرن(داس  کالي
در عشق گرچه عشق بشري باشد شورش مهر حق . آفرينش يار و خويشاوند است با

  . يزداني استمحبت بشري رهبر محبتغلبه دارد يعني که 
زبان سانسکريت است ارمان اداي وظيفه و  هکه ب» رامايانا«ي هندي ها از حماسه
  .زيده استفداکاري را گ

 در طرز اداي سخن پيرو بنکم چندر. ر استيشتشعر تاگور ب ثير ادب بنگالي برأت
در  ).پرستي کهنه آزاد کرده بود که ادب بنگالي را از بند و زنجير قوافي و سجع(است 

 دريغ دشت و اشعار  بيمحبتادب عوام  هب. ترسيم طبيعت مانند بهاري الل است
  .آوري کرده است عوام و ديگر فولکلور را جمعامثال و حکم  ـ ها قصبه ـ

شصت و سومين جشن تولد او در پيکن و هفتاد و يکمين جشن تولد او در ايران 
ه زعيم بزرگ هند گاندي بسيار دوست بود البتّ با. که خود حاضر بود برگزار شد درحالي

نظريات خواست و از مجموع   ميها تتاگور آزادي هند را در فضاي همکاري بين ملّ
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جريان تاريخ . (کرد طرفداري نمي» تيمد نافرمانِي«و » همکاري عدِم« از جمله ،گاندي
در سالهاي اخير ) ر ثابت گرديدکار افتادان پندارهاي گاندي عمالً مؤثّ هچنان شد که ب

طرفداري مظلومان و بيچارگان و بر ضد سياست پيشگان  هزندگي اشعار شورانگيز ب
  .روده استبدان سعرياکار و مت
عظمت بر ضد   با قلم برداشته اشعار، پس از يک بيماري شديد،م ۱۹۳۷  سالدر
که مقابل (وقت را  ي غربي آنها همتي دموکراسي ناتواني و بي. م سرودسم و فاشيسنازي
  اکثر مردم باسواد در آسيا،در آن زمان. کرده است اافش) آوردند مي تلر سرتسليم فروديه
ت ي او را در ايجاد يک ملّها تقيفّؤ و م،ديدند  مينگاه قدرداني  بهاوتلر و پندار يه به

  .تلر سخت بيزار بودي مگر تاگور از نژادپرستي ه،ستودند  ميآهنين
 شعري در پشتيباني حقوق سياهان افريقا بر ضد استعمار سروده م ۱۹۳۷  سالدر
 سال پس از (“…!ترا از سينه شرق برکنده اسو ي تي موج ناشکيبا،اي افريقا”: است

  سالوقت يعني در ه آنحد گرديدند و البتّين شعر مردمان آسيا و افريقا در باندونگ متّا
  ). تاگور در قيد زندگاني نبودم ۱۹۵۵

 زيرا ،بيانگر نوميدي اوست)  استم ۱۹۴۱ البعضي از س( او  زندگِيشعرهاي اخيِر
م سم و فاشيسوقت نازي  غلبه آن،زدگان تباهي جنگ عمومي ت محنت تلخ مصيبتشد

  خود ازرزوِيآ ه و ب،المللي را شاهد گرديد ي و ناکامي همکاري بينيشاگ کشورةدر زمين
  .ين جهت واصل نشدا

  : سرشاري بودة مانند گنجين،ماند و باقيا آنچه از ، زندگيدر پاياِن
 و پنجاه ، سي جلد نثر،) شعر و سرود۳۵۰۰در حدود (سي جلد شعر بنگالي 

که در دل و جان بنگاليان ( صدها تصنيف موسيقي و سرود ،تر از همه ه و مهمنمايشنام
ي واال و ترسيمات لطيف طبيعت و احوال آدمي ها و بسا انديشه) تا امروز حکمفرماست

  .وفا ماندککه در نهاد مردمان صاحبدل جهان ش
 ، بشناسيماگر بخواهيم پندار او را بيشتر اما . شعر تاگورةاين بود چند کلمه دربار

 بروي چه پندارها و عقايد اثر ،بايد دريابيم که از زمان هند باستان تا زمان خودش
  . و خودش هر کدام را چگونه ارزيابي کرده است،هگذاشت
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  ساليان واپسين زندگاني تاگور
 ةي فلسفنگراني از ترقّ  با بر اوضاع جهانتفکّر در ، ساليان واپسين زندگاني را،تاگور

  .سخت بيمار شدم  ۱۹۳۷سال در . ري نمودپل رنج بيماري ساشيزم؛ و تحمنازيزم و ف
.  در شانتي نکيتان محفل باشکوهي برپا گرديد،م ۱۹۴۱ست وگآ ۷تاريخ  هب

 ،شنانيرادها کر. تاگور تقديم کرد  بهيونيورسيته اکسفورد لقب دکتراي افتخاري را
بيانات سر موريس . کند مي  هندي و سر موريس گاير از اکسفورد نمايندگيفيلسوِف
 ،ايشان توزيع و تقديم شد هحضار از ترجمة انگليسي آن که ب. زبان التيني بود هگاير ب

  :درباره تاگور اين کلمات را دانستند
از . گاهي نجسته است بايد گفته شود که اين مرد باالتر از مأمن خيررساني پناه”

ميان مردمان در راه و بازار از رفتن . خاک و گرماي روزگار نيانديشيده است
 قيام اانييتکناره نجسته و هرگاه کار ناصوابي واقع گرديده در برابر حکومت بر

. اشتباه ايشان ملتفت گردانيده است ههرگاه الزم شده مردم خود را ب. کرده است
.  حاضر است،شمار استعداد بي اي با  شاعر و نويسنده،اينجا در برابر شما

انده ر فيلسوفي که آزمايش گفتار و کردار را گذ،ار در هنرشدان نامد موسيقي
پاکيزگي   با کسي که،ي عامة مردمانها ي و فداکار آزادي پشتيبان جد،است

  “…زندگاني و سجيه خويش مورد ستايش همه بشريت آمده است
اظهاِر اميد نمود که . جنگ جهاني کرد اشاره به  داد وبزبان انگليسي جوا تاگور به

ه  گيتي بهو ن و فرهنِگ بشريت تباه نگرديده تمدسوي هدف تفاهم ميان مردمان متوج
  .باشد

دانست که دم واپسين فرا رسيده است وي مي. کرد ل ميتاگور رنج بيماري را تحم .
  :گفت مي
آهستگي   بهآرزومندم چون برگ زرد خزاني يا چون درخت کهنسال فرسود”

عمل م  ۱۹۴۱ي  جوال۳۰بتاريخ .  باشمفگندهآنکه غوغايي برا برافتم و بي
هفتم ،تر بود اش اندکي روشن روزهاي بعد چهره.  صورت گرفتاحي برويجر 
خدا «ند يعني که کحاضران نگاهي اف  بهست چشمان سياه خود را گشودهوگآ

  “!»حافظ
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 .سرودند  مي را»براهمو سماج«ي ها زمزمهاي  دختران و زنان مخلص وي در کناره
  …در سيمايش آرامش و سکون فرمانروا بود. تاده بودآرامي اف به

ي گلهايي را که دوست ها يکي از دختران گلبرگ… شال سپيدي بروي گسترده
 ين ادر. خواند  مي سانسکريت راةيک پندت از مخلصان او ادعي. پايش ريخت هداشت ب

ليف أيا تفريح سرودهاي ت  کارحال سرتاسر بنگال مردان و زنان و کودکان در وقِت
 يا نواهاي ،ي مالحان بنگاليها ي هندوستاني يا نشيدهها ن اثر راگ آکردة او را که در

 ،گراي بائول طنين انداز بود دوستداران ويشنو يا فريادهاي موزون درويشان ساده
 خود را  چشماِن،ن لمحه آ در،»ديو گورو«خوانند و بسي از ايشان آگاه نبود که  مي

  …شايدگ ن چنانکه ديگر هرگز،بست
*  

  مردِم همچنان تاگور نخستين سفيِر.هي بودندکال عرفا سالطين بيبرخي از که  همچنان
پيش از آنکه .  او اعتبار نمايش بودةعظمت و ساد  باآثار. هند در کشورهاي جهان بود
مردم هند : شنان و نهرو و ذاکر حسين سفير بفرستنديزعماي هند مانند رادها کر

  .ن فرستاده بودندجها  به اين سفير راةود قيد اسارت بيگانوج اعجازي کرده با
 خودش قلم ،آندره ژيد که يکي از بزرگترين نويسندگان فرانسه و جهان امروز بود

  : را ترجمه کرد و در مقدمة آن نوشتجليگيتانْ و ،برداشت
آنچه در . ست ا نخست کوچک بودن آن،کنم  تحسين ميليجنْاگيتآنچه در ”
آنچه در . ست که از اساطير ديني هند مبري است اکنم اين  تحسين مييلجنْاگيت

. يستنياز نست که براي خواندن آن هيچ آمادگي  ا اين،کنم  تحسين ميجليگيتانْ
پس ازين دو کتاب چه .  هزار بيت۴۸ بيت دارد و رامايانا ۲۱۴۸۷۷مهابهاراتا 

  “…گويم؛ ين مي هند را آفر، اکنون از روي تاگور،آرد يراحت و فرحت م
دلبستة هند و دلبستة همه ، از روي سخن تاگور،از صاحبدالن غرباي  هواقعاً عد 

 ذکر خير تاگور را ، مردمان هر رنگ هر دين، در سراسر جهان،شرق شدند اينکه امروز
 او زوال آثار ين جهان بيهوده زندگي نکرده است و مرِگ اکند دليل اين است که در مي

  .او نبوده است
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 تاگور را که در م ۱۹۱۴ ه فوري۲۵ معروف ة ترجمة نام،ينجا شايسته است ادر
  :مکن  نشان خاطر، عقايد ديني خود از شانتي نکيتان نوشته بودةاي دربار جواب پرسنده

 چيز کي بر.  پابندي ندارميمذهب خاصّ  به.نيستممربوط دين  هيچ بهمن  …”
ن من آ خويشتن را از ،مرا آفريدن دم که  آ در، خداوند،م آن اينکهدار نييق

 چنانکه هستي مرا در تجارب ، پيوسته دست اندرکار است،خداوند. ساخت
  درهم،ي گوناگون اين جهانها نيروها و زيبايي  با و،گسترد  ميزندگاني

  “… هستي من از ضمانت جاودان عشق برخوردار شده استة هم،پيچد مي
  : مرگ او وصلت او بود که،در نگاه خود او

  اوندش رسدد ختاي شب، يتاکه در تنها  گويد عروس جان من خانة خود ترک مي
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   تاگورِيلجتانْي گکتاِب د بهي آندره ژةمقدم
  ♦ديآندره ژ

  ∗يبيسروش حب: ترجمه
 خواندن آنها ياگر وقت برا ي فراوانند که حتّيقدر کتب کالن حجم هند باستان به

 ي عرصة ادب،دميد ين خرمن را در خود نمي ايسو  رفتن بهي برايداشتم جرأت کاف يم
  . قرار حاکم آن استيزي نظم گر(Pul de Saint Victor)کتور ي وتقول پل دو سن هکه ب

 ي و روح هندييان روح اروپايم: ديگو يگر مي ديکتور جاي وتن پل دو سنيهم
  .ل استيز حايانگ زد هوليون ايليصد م

ن اثر را ي آنچه ا، آن استيز کم حجميش از همه چيم پيستا ي ميلجتانْيآنچه در گ
ست ي نير در آن اثرير دست و پاگي که از اساطن استيکند ا ين ميدرنظرم سزاوار تحس

م که يابيم دريليشک ما يب. ن ندارديشي پيآمادگ  بهيازي خواندن آن نيو خواننده برا
م ينم بدايليش از آن ماي اما ب، هند باستان از کجاستيها سنّت  بان کتابي ايشاونديخو
  .ديگو ين سخن ميان امروزييما اروپا  بان کتاب از چه راهيکه ا

ب مهم يذکر ع  باسخنم را. ن در دل ندارميجز تحس ن کتاب بهيهرچند که دربارة ا
م از رمنظو. نظم آمده است ن است که گرچه کوچک است بد بهيکنم و آن ا يآن آغاز م

 ، نداردي ما سازگاريها زانياوزان و م  با وي غربينظام عروض  باست کهين گفته آن نيا
 گيتانْجلي.  استيه هشداررن بايان کتاب خود در اير پا کوتاه دي اما عبارت!ريخ

  . ناهمگنيها و اشعار دآمده از قطعهي پد،عست مرقّ ايا مجموعه
                                                   

 .نويسنده و منتقد فرانسوي ♦

  .مترجِم ايراني  ∗
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:  در سه کتاب جدا چاپ شده بوديزبان بنگال  ابتدا به،ن کتابياشعار گرد آمده در ا
ن گل يا که نام خود را بر سر ،گيتانْجلي و (Kheya)ا ي ي ک(Naivedya)ا يود يينا
ن يها چاپ شده بودند در ا  در مجلّهي جاي که جا،زي نيگرياشعار د. نهاد سهير

 اشعار ةهم زدن نظم سلسل  جز بهي کارياند و پندار افته و در آن پراکندهيمجموعه راه 
  .شان روح حاکم بر آن ندارنديو پر

ان کتاب ياآن عبارت در پ  بهيازي نگيتانْجلي ي ناهمگني افشايب براين ترتيا به
اما . زند ي که ذوق م،ري و ابتدا چنان چشمگ،ار آشکار استي بسين ناهمگنيرا ايز. نبود
  .شود يند ميج خوشايتدر د بتوان گفت که بهيشا

در پنجاه و .  کرده استيدستي احساس تهي پندار،نم شاعريب ي جالب است که م،بله
 از دوستان ياصرار بعض  به،ر بوديگ  گنگ آسمانيها اش در کرانه  که آوازه،يچهار سالگ

د که يد ان کند ويي ارمغان اروپايسيزبان انگل  از اشعارش را بهيا بر آن شد که ترجمه
  .ک جلد را پر کندي يراحت ت ندارد که بتواند بهيقدر کفا اشعار همساز به

بار هم که شده ناچار باشد  کي ،مير هند عظيست که شط فراگيا جالب ني آيراست به
 نزدش آورده يسي را که ناشر انگليچهار و پنج بار خود را بفشارد تا جام کوچکسه 

  است پر کند؟
و چهل و » مهابهاراتا«ت يست و چهار هزار و هفتصد و هفتاد و هشت بيبعد از دو
  !ک نفس راحتيعاقبت » انايراما«ت يهشت هزار ب

عوض   تاگور بهنات ندرايلطف راب  که چقدر از هند سپاسگزارم که عاقبت بهيوا
ن ي از ا،م مايشو يمند م ده است و چه بهرهي را برگزييگو دهي راه گزيآور افراط در سخن
ک از صد و سه يرا هر يز! يجاز و تراکم معنيا  با حجميت و کالنيفيک  بامبادلة اطناب
  .اند ني سزاوار تحسي معنيث گرانياند از ح دآوردهين مجموعه را پدي که ايشعر کوچک

*  
ل دارم ياما از آنجا که م. ن سخن خواهم گفتين اشعار بعد از اي اي گونه گونگاز
 جز يزود کم عناصر افزوده را کنار گذارم و به ن نقص بکاهم و کميشتر از ايهرچه ب

 تاگور يها گر نوشتهي از ديا  اول چند کلمه،مياصل کتاب و از مغز نغز آن سخن نگو
  .ميگو يم
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 يکي: گر از او منتشر شده استيبعد دو کتاب شعر د  بهجليگيتانْاز زمان انتشار 
 يا قطعاتيست از قطعات کودکانه  يا  که مجموعه(The Crescent Moon)» هالل«نام  به

ن ي که از بهتر،ميابي ي باز مگيتانْجلين اشعار را در يسه قطعه از ا. کودکانند که مربوط به
 ۶۰ شمارة يها قطعه. (اند گران نقل شدهي دش ازين اواخر بي ايستند وليقطعات هالل ن

  )۶۲ و ۶۱و 
 دارد و در نوامبر گذشته منتشر شده (The Gardener)» باغبان«گر عنوان يکتاب د

ش از ي تاگورند دست کم پيم اشعار جوانيي است که اگر نگوي اشعارةاست و سلسل
ن يا. ش از آني پارياند و چنانکه در مقدمة آن آمده است بس  شده سرودهگيتانْجلي

ز آن چند شعر عاشقانه يانگ ان اشعار کمتر دليار ناهمسان است و ميمجموعه بس
خواهم  ي مـ بلکه گيتانْجلين اشعار يباتري مانند ز،ي عرفانيکه نه عشق درخشد ـ يم

ت آنها يفين کي و اي عرفانييژرفا  بارمي گ،ست اي و جسماني انسانيم سرود عشقيبگو
  . شما چشم بپوشميشان برا توانم از لذّت نقل يت که نمچنان برجسته اس

  رميگ يفشارم و تنگ در آغوشش م يمش را يها دست
تاراج برم و  بوسه به  باکنم و لبخندش را اش پر ييبايخواهم بازوانم را از ز يم
  .چشمانم بنوشم  باش رايها نگاه

   است؟ينن آسمان شکستينها همه کو؟ مگر قفل قصر الجوردي ا،غياما در
دست ندارم و جز تن در  اد بهب اما جز ، را در آغوش بفشارمييبايکوشم که ز يم

  .ابمي يآغوش خود نم
  افتم يشان و خسته باز ميپر

  آن دست دارد؟ ک شود که تنها جان بهي نزديگل تواند به يتن کجا م
نگ و  و ر،زندينها سخت ممتاي از ا،شترنديار بي که بس،ن کتابي از ايگرياشعار د

 را ي آنکه احساس عاطفيجا  به  که،تر لي آشکارا طوي اشعار،گر دارندي دييبو
صورت  به که آن احساس يا کنند تا بر صحنه يصراحت وصف کنند آن را از ما دور م به

 يبعض.  بر تخت افتخارش بنشانند،يا  مکالمهي طي گاهي و حتّ،شود ي اجرا ميداستانک
و  اند ـ ين چشمه جاري از ا،ستنديگران ني ديريدلپذ  بهشک ي که ب،گيتانْجلياز اشعار 

ا ي يگونه محسوس کردن فرزانگ نيا. زنند يدل من نم  بهيم که اغلب چنگيد بگويبا
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ن ي از ايبعض. رسد يجة مطلوب نمينت شه بهي هميت اخالقيصورت حکا جان بهيه
  . استيش متداعيت کشي شميها تيحکا  با در ذهن من، افسوس،اشعار

ز ين شمارند و ني از ا۳۱ و ۵۰ يها مثالً قطعه
 ي مرموز که در آن صحبت از جنگاورانيا قطعه
 نابجاست يا  و قطعه،کان و برگستوانيپ  بااست

ن مجموعه راه يا چه علّت به ست بهيکه معلوم ن
و )  افزودن بر حجم آنيالبد برا. (افته استي

. خوردم ي نميشد من افسوس ياگر حذف م
: کنم ير دل نمي زيبايت زياز دو حکاعکس  به
  )۷۸ و ۵۰اشعار شمارة (

ن خود يجالل آغاز  بانش هنوز جوان بود و ستارگان همهي جهان آفريوقت
  :ش خلقت را سرودنديان در آسمان گردآمدند و سرود ستاي خدا،دنديدرخش يم

  “! نابي شادي ا، صورت کماليا”
وستة نور ين رشتة پي در ايي جايپندار: هاد برآورد کيان ناگهان فري از خدايکياما 
  . از ستارگان گم شده استيکي افتاده و يگسستگ

ستنديشان گسست و سرودشان خاموش شد و آنها از وحشت گر ن چنگيتار زر، 
 ، است ن ستارگان بودهيباترين زيقي  که به،ن ستارة گم گشتهيغا ايدر”:  که،خوانان نوحه

  “!م جالل گنبد افالکيهيد
 يآن سار ن خدا بهيند و نالة حرمان از ايجو يوسته آن را ميان پيآن روز خدااز 
  :دارد ين ميها را خون  و همة دلاست
  .“ خود را از دست داده استية شادي تنها ما،ن ستارهيا  بانيقي ا بهيدن”

خندند و در گوش هم  ي ستارگان در سکوت ژرف شبانه م،ن حال امايدر ع
  :نديگو يم

  “!ان استيخدشه در سراسر افالک نما يکمال ب! جاستيو جو چه بن جست يا”
ـ   استگيتانْجليو تنها مورد شرک در  زند ـ ي در ذوق م،ن شعريشرک نهفته در ا

 را ،ودا گي ريباي که بند زي کسانيشک برا ي است و بين شرک ظاهريا اما

آخرين اشعار گيتانْجلي همه در 
. اند ستايِش مرگ سروده شده

ادبياتي  کنم که در هيچ گمان نمي
تر و زيباتر از هايي شکوهمند نغمه

 .اينها ديده باشم
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 است که زبان يزمان بهن کتاب هند باستان و مربوط يتر گ ودا کهنير(آورند  يم ادي به
  :ن استيآن بند ا. ستيآور ن تعجب) ت نبوديهند هنوز سانسکر

دگان يد؟ آفريست که بتواند از آنها سخن گويزها را بداند؟ کين چيست که ايک”
ست که بداند که ي کيول! »ندياو«ز زادة يان نيست؟ خداين عالم چيند؟ اياز کجا

  “چگونه در وجود آمده است؟» او«
  :ت دوِّميهم حکان يو ا

ن تو ظاهر ي که از دور ارابة زر، کوباني بر هر در، رفته بودمييگدا در روستا به
ست يران مانده بودم که کيش حي و من سراپا ستا، شکوهمنديشده همچون خواب

  م بر سر شاهان جهان؟يهين ناديا
  : گرفتند و در دل گفتميم فزونيدهايام
رم و ي بگي شاهوار نامنتظريها  شدم که صدقه و آماده،سرآمد اهم بهيروزگار س”

  .“نميشد برچ ي م را که همه جا در خاک راه پراکندهي فراوانيها خواسته
احساس کردم . ينگاهت بر من افتاد و تو خندان فرود آمد. ستاديبرابر من اات  ارابه

 يش آورديآن وقت تو ناگهان دست پ. که عاقبت فرشتة بخت بر سرم بال گسترده است
  “!من بده  بهيازين”: يو گفت
! از خواستني دراز کردن و از او نييش گدايدست پ!  بوديا  شاهانهي چه باز،يوا

ک دانه گندم برداشتم و يام  يوزگيسة دريسرانجام از ک. شان ماندميخجل شدم و پر
  .تو دادم به

ن يزررم دانه گندم ي حقيها ان دانهي کردم ميام را خال سهيرتا که شب چون کيواح
ش يک دانه گندم بي که ،اد از کرممي فر،ان که واحسرتايستم در دل گري گريتلخ به. افتمي

  !ام را نثارت کرده بودم سهيشد که تمام ک يچه م! نبود
 از آنها يزود که من به ست ـ اي اشعارةگر از شمار سلسلي دين شعر از سويا

 ةتوان سلسل يهمچنان که م ،کرد دا جگيتانْجليتوان آنها را از  يـ و م سخن خواهم گفت
ز ا را (Lyrisches Iniermezzo)» ييان پردة غنايم«ا ي (Heimkehr)» بازگشت«اشعار 

 کهنه يرغبت عنوان اندک  با و،نه منتزع ساختي ها(Buch der Lieder) يها کتاب ترانه«
  .بر آن نهادرا » خدا انتظاِر«تر از آن  ا مناسبي» خدا ديام «(Mussei)شدة شعر موسه 
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ا ترانه يصورت شعر  خود را بهشنامة ي از دو نمايکيرسد که تاگور  ينظر م به
در » مهابهاراتا« اوست از يها که از آثار جوان شنامهين نماين اينخست. درآورده باشد

نظر من منشاء   نظر ماست و بهنجا مورِدي که ا،يخته شده است و دومياش انگ ذهن
» پستخانه«عنوان آن .  استيار امروزي است ظاهراً بسيکيشعار  اةن سلسليا  باالهامش

(The Post Office)شود که در بيم و  حاِل طفل بيماري وصف مين شعر يدر ا.  است
پشت پنجرة اتاقش نشسته است و . اي از شاه زنده است انتظار رسيدِن نامه  به،اميد

 اما ،اکراه  با ابتدا،زنند يرف ماو ح  باستند ويا يخواند و رهگذران م يرهگذران را م
ها آزادشان   يمشغول  از دل،آنکه خود آگاه باشند ي و البتّه ب،يزود  کودکانه بهيوگو گفت

 که طفل انتظارش را دارد و يا نامه. روند يراه خود م  آسوده بهيدل  باکند و آنها يم
کشد  يآخر را م يها نفسعاقبت چون طفل . رسد ي هرگز نم،اق آن زنده استياشت به

 دل خود او را باز ي اما طفل در صفا،ستيد که کيگو ينم. ديآ ينزد او م شاه خود به
  .شناسد يم

  .آورد يال مي در خ،شنامهين نمايه اي در حاش،شوق  با ران شعر کوتاهيانسان ا
 در آن يدنبال روشن  بهيکي که تار،ي کنار راه،نين است انتظار در کميريچه ش

  . تابستانيو باران در پشتابان است 
. شتابند يراه خود م  به،انيمن درودگو  از افالک خبرها دارند و بهيک پي نيها کيپ

  !بخش است م جانيکند و نفس نس ي ميتاب ينه بيس در يدلم از شاد
 خواهد يکبختيدانم که عاقبت لحظة ن يمانم و م ياز سحر تا شام در آستان خانه م

  .نا خواهم شديد و من بيرس
م ي آن لحظه نس در انتظاِر،ييتنها خوانم به يخندم و ترانه م ي آن لحظه ميبر بو

  .دها داردي من نوين است و برايمشک
م يا بهتر است بگوي ،ن شعر جز آن است همة اشکال انتظاري که اي اشعارةدر رشت

 مرتعشند که ب چنان دلچسيينوا ، با بندهاياند و بعض  آن وصف شدهيها وهيهمة ش
 از يي از کانتاييايآر  باکنند و گاه ير م شومان معطّيها  نغمهيم بعضيشم  بال مرا گاهد

  .)ن شمارندي از ا۴۰ و ۴۷ و ۴۶و  ۴۵اشعار : (باخ
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 يست اما بعد دوباره رنگ عرفان ايا  انتظار دلداده،ن است که انتظاري مثل ايگاه
  ).۴۱مثل شعر (ماند  ي ميسرگشتگ رد و بهيگ يم

 است يدهد که زن يما هشدار م ث ناگهان بهر مؤنّيک ضمين اشعار يز ا ايدر بعض
و  دهد ـ يانجام سخنش خبر نم اب از آغاز يچ نشاني اما از آنجا که ه،ديگو يکه سخن م

رتر از يگ يتر و پ ي طوالنيم مدت متکلّيا مردي ي زنيعني ، جنسيسيدر زبان انگل
ـ مترجم  ده بمانديـ ممکن است پوش شتر استي بي دستوريها  که مطابقت،فرانسه

قت روح است که ترانه خوان است و از بند جنس ي در حقيول. ماند يف مي بالتکليگاه
  .آزاد

م ي خواهيکشت  بهيزود ف دانستم که بهي لطي خش خشيسحر بود که از صدا
 از ان ويپا ين سلوک بي از ايزي هرگز چ،اي در دنيا چ تنابندهي و ه، تو و من تنها،نشست

  .هدف آزاد ما نخواهد دانست
 خواهند ، تو دوختهيصدا يلبخند ب دة دل بهي د، اشعار من،کران يانوس بين اقيبر ا

  . مواج و از بند کلمات آزاديآزاد افت بهي خواهند ي تعالييها  نغمهيبلند د و بهيبال
ب بر  نگاه کن که ش،ميا نجا در انتظار چه ماندهي ا،ده استيا وقت آن هنوز نرسيآ

خود باز انة يآش  بهييايزوال غروب مرغ در نشسته است و در پرتو رو به ساحل فرو
  .پرد يم

ن پرتو شامگاه در پشت يواپس  بام و زورق مايکه شراع برافرازست يا وقت آن نيآ
  د شود؟يپردة شب ناپد

د از يا شاي عارفانه است ي که صحبت آن است سلوکيد که سفريدان يرا ميز
  :ن سخن را بر زبان بودلر گذاشتيه ا ک،گونه آن

  !مي که شراع برافراز،ده استي وقت آن رس،ري پين ناخداي ا، مرگيا
ن و يزتريانگ  شگفت،ار نداردياحساس بودلر شباهت بس  باه که البتّ،ياحساس  باو

  . خواهد آمديزود ده است که بهين اشعار را از دل تاگور شکوفانيباتريز
ها و اشعار   قطعهيقدر به. ميرس يقلب کتاب م ب بهيرب ما عنقين ترتيا و به

 در برابر يزي چ،يه اشعار عرفان و البتّيزندگ  بارا کنار زدم که جز اشعار وداع يرامونيپ
  .ش ندارميخو
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ده رک ورن سرود را که نثار وخواهم د ين اشعار ميا ش از پرداختن بهين همه پيا با
نها در کتاب از هم دور يا. ي که فراموش ناشدننديباياست در برابرتان نهم که چنان ز

  .شان نهاد  همرد در کنايد که باينما ين مياند اما چن افتاده
! رد و برفروزديپرتو سرخ رنگ هوس جان گ  با کاشي کجاست؟ ايروشن! يروشن

ن است سرنوشت تو؟ ي ا، دلي ا،غايدر ـ  رقص شعله کجاست ،ادي اما فر،نک چراغيا
  . استين زندگيتر از ا نيري تو صد بار شيرا که مرگ ب،يوا

 يهماغوش دار است و تو را بهيام آورده است که ارباب بيپ. کوبد يفالکت بر درت م
  . ظلمت شبي از ورا،خواند يم

ست که در من سر يدانم چ ينم. ديآ يآسمان را برگرفته است و باران بند نم
  .خواهد يدانم از من چه م ي نم،کشد يم

 ياندازد و دلم کورماالن کوره راه يتر م اهي سيا دة من پردهي بر ديآذرخش يپرتو آن
  .خواند ي آن ميسو د که نغمة شب مرا بهيجو يرا م

. رد و برافروزديآتش سرخ هوس جان گ  با کاشي کجاست؟ اي آه روشن،يروشن
 مخواه که. ر شسته استيق  بهيشب رو. جهد يرکشان در فضا فرا ميغرد و باد صف يم

  . رقصان داريزندگ شعلة چراغ عشق را با.  باشندي جاريکيها در تار ساعت
*  

 ي ا،دگاني بوسة ديا! يدار ي که جهان را سرشار م، فروغ مني ا،يروشن
  ! نوري ا،بخش دل ينيريش

ر مهر نور ي عشق من ز، دوستيا. رقصد يام م ي در کانون زندگي که روشنيوا
ر ي جهان را سيا  خنده،جهد ي باد فرا م،نديگشا يها آغوش م آسمان. ترانه خوان است

  .کرده است
اسمن يتارک امواج نور از سوسن و . زند يوار بال م انوس نور دلدار من پروانهيبر اق

  .درخشان است
  .افشاند يار ميپاشد و گوهر بس ينة ابرها غبار طال مي بر س، دوستي ا،نور

 ،انيپا ي بي سرور،زديانگ يقص مر  برگ برگ جنگل را به، عشق مني ا،يموج شاد
ن دو يه االبتّ.  استي همه جا جاريل شاديها را غرقه ساخته و س شط آسمان کرانه
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ک ينزدهم   آنها را بهي است که جايعيشود گفت که طب يگرند و ميکدينة يقطعه قر
 سرشار از اضطراب ياول! ست ا درست آنها همان است که در کتابي جا، اما نه،ميبدان
 که ،کنند ي را وصف ميتاب يشان بي که روح نگران و مترصد و از ايان اشعاري م،تاس

ذات او دست   باوند کامليپ  هنوز بهين معنيا د و بهيجو ي ظواهر مين سويخدا را در ا
  .زي جان سرشار از وجد است و از خدا لبريروزيپ سرود ي حال آنکه دوم،افته استين

 و چون آب ي جارينيست که همچون انگبيچ مرتعش ي از زندگين شاديراز ا
 ي که غذايقين حقيست ايبخشد؟ چ يدرخشد و گرما م يوار م درخشان است آفتاب
ن ييوة حکمت برهمنان است؟ آيا ميدارد؟ آ ين حال سرمستش ميجان است و در ع

را ي ز،ن استيين آيا عشق به. ن حکمت استيا  عشق به،ين شاديراز ا! شنوست؟ نهيو
بان که ي غريبرا: ديگو ياند م ش در آن گردآمدهيها  که درسير مقدمة کتابچنانکه د
آموزند اهم يس هند را ممتون مقداستياتيشان ح تي .  

 ييافزا کند روح يز مي آنچه دلم را از اشک و خنده لبر،زديانگ ين مرا برميآنچه تحس
ا ياد ي بود خود بنکه ممکن  را ـييمات برهماين شعر است که تعلياق ايسوزان از اشت

 مانند ،آورد ي از شوق مرتعش و در تپش درميزيصورت چ ـ به  شمرده شودياده ذهنيز
  . پاسکاليها ح در گفتهيشرح شهود مس

 آن  با کهيوجد زند ـين سرود من درهم آمي کاش که همة الحان وجد در برتريا
بر عرصة  که ي وجد،زدير يرون مينه بيل سبزين عصارة جان خود را در سيزم

 که توفان را ي وجد،دارد ي را در رقص مي توأمان مرگ و زندگيتيگ فراخ
 ،دهد يکند و تکان م يدار مي هرچه را که زنده است بيا ـ و آن وقت خنده خروشاند يم

که آنچه  يده است و عاقبت وجدين درد آرميلوفري در جام سرخ ن، که خاموشيوجد
  .خبر است ي که خود از آن بيخود ي بنچنا  باافشاند و يدارد بر خاک م

ن ي از احساس شرکت در ا، عالم وجوديخود از احساس زندگ  خود به،ين شاديا
  .شود ي زاده ميبزم افالک

کند  ير ميز سيا را ني است دني که شب و روز در عروق من جاريهمان شط زندگ
  . رقصان استي آهنگيتپش  باو
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 يها صورت شاخه رش خاک بهر في است که وجد خود را از زين زندگيهم
  .شکوفاند يمن برگ و گل يصورت امواج آتش فشاند و به يرون مينه بيزبشمار س يب

وار آن را  انوس زادن و مرگ گهوارهي اق است که جذر و مدين زندگيهم
  .جنبانند يم

را يبالم ز يخود م نم و بهيب ير سرفراز مي جهانگين زندگيا  با خود رايها من اندام
  .ابمي ين لحظه در خون خود رقصان ميها را در هم قرنير زندگيالمگتپش ع
 يهمان احساس. نميب يحکمت وحدت وجود م ه بهي شبيزيش از همه چيبرا نجا يا
  :ميخوان يم فاوست مل بخش دوي اواييسرا ز آن را در تکيانگ ان دليکه ب

 يز ايتو ن. دي گون سالميري بر صبح اثييپارسا  تا به،تپد ي تازه ميشور  بايزندگ
  مراياکنون دار  و هميتپ ي من مي تازه در پايطراوت  باات قرار گذشته  امشب به،خاک

 تا تالش خود را يزيانگ ي توانمند در من برميميتصم. يريگ يد فرا مي شديشور با
  . همچنان ادامه دهمين زندگي واالتريسو به

غلتان را   از کوه فروير آبشا،يين تک سرايان اي در پا، خود فاوست،يوانگه
  :ديگو يتماشاکنان م
شود و   يه پراکنده مخهزاران و هزاران شا زد و هر لحظه بهير ي فرو مياز فرود

، قرار ين کمان بيفرستد و رنگ يهوا م افشاند و خروش خود را به يکف بر کف م
، رديپذ يشود و خم م ين غوغا زاده مي گوناگونش چه شاهوار از ايها رنگ با
 و ، رسم شده و گاه در هوا محو گشتهيپاک  بهي گاه،قرار ير و بي متغيعمر اب

در آن . ينة توان آدمينجاست آبگيا. اطراف گستران غبار پر طراوت آب را به
  . استين نمودار زندگين پرتو رنگيا! يابيتر در ش تا روشنينديب

اما . نام دارد» ايما«شود گفت همان است که در حکمت هند  ي م،نيپرتو رنگن يو ا
ن ي خود را در ايابد و مادام که خداي يا مي مايد در فراسويسرا ي را که تاگور ميوجد
  .ماند يجست جانش تشنه م يها م دهيدار پدين و پردة ناپاي بازتاب رنگيسو

شتافت و من  ي ماجرا مي در پ، روح من افسوس، شکفتيلوفر آبي که نيروز
  . بود و گل وا نهاده مانديخبر ماندم و سبد گلم خال يب
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 يايجستم و بقا يشد و من از خواب خود بر م ي بر دلم بار مي اندوهياما گاه
  .دميشن ي شگفت را در باد جنوب ميز عطريآو دل

 نفس سوزان تابستان ي گفت،کرد يص دلم را از خواهش خون م نامشخّينيرين شيا
  . بوديعال کمال در تالش تيسو شناختم که به يرا در آن باز م

 کامل ينيرين شي که از من است و ا،کمين نزديآن چن دانستم که به يمن آن وقت نم
  .در اعماق دل خوردم شکوفا شده است

شة تاگور ي اند،اختصار دم هرقدر بهيکوش يداشتم نم ي ميشتريت بي اگر صالحيحتّ
مت نهفته  در حکيرييگونه تغ چي است که هيخاصه آنکه تاگور خود مدع. را شرح دهم

ن من ين گذشته تحسياز ا.  نکرده استين عرصه نوآورياورده و در ايشادها نيدر اوپان
ان يدارد و ب يور م  است که او را شعلهيجانيست بلکه در جهت هيحکمت او ن نسبت به

  .ز اوست در شرح آنيانگ هنرمندانه و دل
نهد که خدا  ي ميا»ين «ازمند است او خود را در کنارياو ن  داند که خدا به يمتاگور 

 که مرا يتو شاعر”: ديگو يخدا م به. دهد يآن جان م نفس خود به  بادر دست دارد و
 شعر ، و انسان، که اوي بزرگ شاعر،خواند يم» بزرگ شاعر وجود« او را ،اي“ !ييسرا يم

 ساده و راست يزيصورت چ  خود را بهي کاش بتوانم زندگيا”: ديگو يم. نديزندة او
  .“يدمت جان بخش  با که تو آن رايي همچون ن،مدرآور

.  خود آگاه استييخدا ش است که خدا بهيدة خويق آفرينش و از طريق آفرياز طر
ن يتر ست که کامل ايا شهي خداست اندينکه او آگاهيا ، خدا باشدي تاگور آگاه،نکه اويا

  .بخشد يرا جان م) ۶۵ و ۶۱(اشعار او 
ا گشاده ي که در آنها ماي اشعار،دهند يکنند و شرح م يف ميا را تعري که ماياشعار

  )۶۸ و ۷۱. (اند ت کماليز در غايان سازد نيشود تا مغز حکمت را نما يم
 منتشر (Sadhana)عنوان سادهانا   بايصورت کتاب  بهيتازگ م تاگور که بهيدر تعال

ته ن اشعار دربرداشي اي برايحي چند هست که ممکن است توضييها شده است بخش
  :ميخوان يم» تحقق در عشق«مثالً در اواخر فصل . باشد
» بند «ن حال شامل دو جلوة متضاديعت در عيست که طبيز نيانگ ا شگفتي آيراست هب

  باشد؟» يآزاد«و 
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  . و فراغتيگر آسودگي ديک طرف کار و تالش است و از سويعت از يطب
  . سکوت آن صلح ويوقفه است و جلوة درون يصورت ظاهر آن تالش ب

  ب؟ين شعر عجير اي تعبيست براي نيدي کلين معنيا ايآ
  .انيز آشي و نيتو آسمان

 ، خوشيها و آواها و بوها ان رنگينجا در آشيا! ه داردي از تو ماي که خوبيي تويا
  .رديگ يعشق تو است که جان در خود م

 صدا ي که جهان را بيا سهي و گل ر، طال در دستي سبد،رسد ين که صبح فرا ميبب
  .ست ازي لبرييباي و زيد از خوبيآرا يآن م با

شان  يها خال  که گلهي خلوتيها  بر چراگاه، ناگشودهيها ن که شب از کوره راهيو بب
 که از ي شراب،آورد ي م نش شراب صلحي زريشود و در صراح ي گسترده ماند  کرده

  . از کرانة باختر برگرفته،انوس خاموشياق
زد يد تا روح در آن برخيگشا يکران خود را م ي بيها آسمان بال که يي جا،اما آنجا

گر نه روز هست نه يآنجا د. ه عصمت و کمال جالل استي آنجا تختپا،رديو اوج گ
  . نه شکل هست نه رنگ و نه کلمات،شب

خته ي برانگين دوگانگي که از آنها سخن گفتم هنوز از احساس ايهمة اشعار
  :کند يان مي بيسادگ  را بهين دوگانگيز سادهانا ار اي زيباياند و قطعه ز شده

 ي در انتظار است که خدمتيصبر يب  بايزيهمه دالو ، باديمثالً گل را تماشا کن
د آورد وگرنه دوام يوه پديد ميبا. ن منظور سازگارندي ايشکل و رنگش برا. بزرگ بکند

شکل و عطر آن جز  ،رديگ يابان مين شکل بي زميزود شود و به يل مياه زاي گيزندگ
وه ي زنبور عسل بارور شد موسم ميمرد يپا  بان کهيهم. ستين مدعا ني بر ايليدل
رو مجبورش ي نييجو زد و لزوم قهار صرفهير يف آن مي لطيها رسد و گلبرگ يم فرا
 ييبايماند که ز يش نمي برايچ فراغتيگر هيد. م شودي تسليل عطرافشانيتعط کند که به يم

  .ش استيگر در بند فرزند خوياو د. فتاب در جلوه آوردش آيخود را پ
ضرورت است که در . عت استيطبگانه عامل ي ، ضرورتيکن يرون که نگاه مياز ب

حکم آن است  کند و به ي ضرورت است که غنچه را گل م،ک است محريرويهمه کار ن
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شود و  ينده مافشاند و تخم ز يوه تخم خود را در خاک ميد و ميزا ي م وهيکه از گل م
  .بافد يم را يوستة زندگير پيضرورت است که زنج. بالد يد و باز ميرو يم

دة ي فاي براييگر جاين عرصه ديدر ا. ديگو ي سخن ميدل آدم  بان گلياما هم
 يزين چيهم. شود يچون و چرا نماد فراغت و آرامش م ينجا گل بيا. ستي آن نيعمل

  . استييبايان کامل صلح و زيسازد ب ياهر معت را بر ما ظيان طبيپا يکه تالش ب
نجا باز يل شده است ايقا» خدا  باحاداتّ«و » سبب«ان ي را که شوپنهاور ميزيو تما

 است که در ي اما تاگور مدع،ستيدار خود کم ني پاين دوگانگيا البتّه وقوف به. ميابي يم
  :ديگو يگر در سادهانا مي ديرا در جايافته است زين سعادت واال دست يا ا بهي مايورا

ناز   هدفش نه به، استيارويت روينها يب  با ما کهي زندگ ن جلوهيا… ”
د لزوم ياج و قينجا سلطنت احتيا.  نظر دارديوجد و آزاد و نعمت که به

 اما چه بودن؟ ، بلکه بودن است،تي نه مالکيآنجا کار آدم. ابدي يان ميپا
ن سبب در يا به. ن وحدت استي آئ،نتهاا ين بييرا آي ز،برهما  با بودنيکي

قت دست يحق آن کس که خدا را درک کند به”: شادها آمده استياوپان
گاه يگر جاياست و نه د» شدن«گاه ينجا جايا. “شود ي ميقي حق،ابدي يم

د يآفزا ي آنها نمي بر بزرگين که آنها را شناختي هم، کلماتيت معنايمالک
  .اند گانهيده يا  بارايزشوند  ي ميقيت حق کلمايبلکه چون آنها را شناخت

  خود شناخته است کهيشوايو پ م را معلّيهرچند که جهان غرب کس
روان خود را فراخواند ياعالم کرد و پ» پدر«  با خود رايگانگيجسارت  با

روانش هرگز ي پ، خود کامل باشندي همچون پدر آسمان،که بکوشند
. رنديکران را هضم کنند و آن را بپذ يب  بايگانگين فکر ياند ا نتوانسته

 و ،حياند و حال آنکه مس  کفر شمردهيهکمال اٰل  انسان را بهيهرگونه ادعا
شه را محکوم نکرده و کفر ين اندي هرگز ا،يحي مسي عرفايد حتّيشا
ار مردم ي بسيت غربيحيت در مسين محکومي اما ظاهراً ا،اند دانسته ينم

  .“پسند است
 يشير. ار داردي در دل هندوان نفوذ بسييمقام خدا دن بهي رسشةيعکس اند به

(Rishi)،ن گفتار خواندميک بند آن را در آغاز اي که ،ودا گيز ريانگ ندة سرود دلي سرا، 
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او   را که خود بهيا  تازهي آن نهاده است و نام خداي را پا(Prajapati) ينام پراجاپات
  .گذارد يرا بر خود م» دگانيوندگار آفرخدا«ا ي ياپاتجپرا يعني ،شود يمتوسل م
  :ديگو يگر از سادهانا مي دينات تاگور جا ندرايراب

 وجود ما را ي وقت،ستي نين کمال وحدت فقط ذهنيافت اي که دريهنگام”
 ي آن وقت شاد،کل راهبر است  بهيآگاه  و ما را به،کند ينور خود روشن م به

  .“گسترد يز بال ميشود و عشق بر همه چ ينورافشان م
  : سروده شده استگيتانْجلين شعر ي در برهماست که در اين فنايو هم

آورم که در آسمان خزان سرگردان است  ي درنظر ميصورت تکه ابر من خود را به
 تو يلقا ذات مه آلود من هنوز به! جالل تابان  با تا ابدي ا،د مني خورشيا. حاصل يب

ها را در فراق تو  ها و سال و ماه. ام  نگشتهيدر آن فانگانه و ي تو رنو  باافته و منيصفا ن
  .شمارم يم

ر و يگ   مرا در دستي گذاريداري ناپايا ر کردهگونه مقد ني و ايخواه ين مياگر چن
ت را ين گردد و کوکب هدايت زريايميک اهم بهيقلب س ات ياراي خود بيها رنگ آن را به
  .ابديرامات گوناگون گسترش صورت ک رد و بهيگ ياد شهوات پيبر فراز 

 ذوب خواهم ،يان بخشير پاي شبگين بازيا و آنگاه باز اگر خواستت آن است که به
  . زاللين صفاي در طراوت ا،د صبحيا در خندة سپي ،دي خواهم پوشي رويکيشد و در تار

ها و  يها و نگران غم» من«  باهمزمان»  زاللين صفايطراوت ا«و آنگاه در 
  .افتيان خواهند ي پازيش نيها عشق

  .ابمي يم و نميجو يام م را در همة کنج و کنار خانه» او«د يام ي بيدر انتظار
  .ستي نيافتنيگر هرگز بازيرون رفت ديبار از آن ب کيام کوچک است و آنگه  خانه

رواق   او بهيم است و در جست و جوي بس عظ، خداوندگار منيا ،اما بارگاه تو
  .دميآن رس
ستم و نگاهم را سرشار از يا ي م،وبتزنة عين رواق بلند زري ا، آسمانر گنبديز

  .برم يچهرة تو باال م خواهش به
 ،شود ياوه نميز يچ چي که از آن هرگز هييجا  به،ام دهيت رسيکران ابد من به

  .دهيابهام د  پردة اشک بهي در ورا،يخاطرة صورت چي ه،يسعادت چي ه،يديام چيه
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 ،رب غنا فروياين دري آن را در دل ا،انوس غسل دهين اقيرا در ا مي خالي زندگ،يوا
  .ن نوازش گم کرده را عاقبت در سراسر جهان دوباره احساس کنميتا مگر ا
کنم که در  يگمان نم. اند  مرگ سروده شدهستايِش همه در گيتانْجلين اشعار يآخر

  .باشمده ينها ديباتر از اي شکوهمندتر و زييها  نغمهياتيادب چيه
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  • و تاگوريعت سنگلجيشرگفتگوي 
  ∗ي مدرسي چهاردهيمرتٰض

 ي و معنو يشتر سعادت ماديز بي شما چه چةديعق  بهخواهم بپرسم که يم :عتيشر
  ست؟ي بشر چيسعادت عموم دهد و يم
 موافق د مطابق وي دارم که شايي دهي عقن موضوع و مسأله مهميه من در االبتّ :تاگور

. کنم يد عرض ميا دهي چون پرسيول ،ات شما نباشديقات و تجربيج تحقينتا با
 يم و فکريت آن نداريماه ي بهست و کاريم چيدان يت که نميک ابدياز  انسان

ک ي ةمنزل  به انسانيا براين دنيا آمده است اين دنيا  بهميکن ينم در آن خصوص
 کند  طواف د در حول آنيايد بي است که بايرياست و انسان زا ک معبديا يمزار 

 مسافرت و  نين است که ايخلقت بشر در واقع هم ييت غاعلّ. و از آن بگذرد
د از آن بگذرد ي است و بايتمزار موقّ نيف او در اقّؤت.  کنديارت را طين زيا

ن يانسان ا  با فرق آنهايروند ول يم ند ويآ يا مين دنيا  بهوانات هميبهائم و ح
خوردن و جز  ،روند  ميو نديآ ين مدي خوردن و خوابياست که بهائم فقط برا

 مانند هر  انسان که باالتر از بهائم استيول ،ستندي نيزي چياي جوخوابيدن
 رل و تفکّ تعقّة قو  تکهي که از پشت آدم باشد بلکه انسانيموجود  نه هريانسان

ست که  ا آن ن انسانيم در او باشد سعادت ايش از بهايا بن قويداشته و الاقل ا
ک ي نزد تيالوه  بهت راي از او صادر شود که بشريريت خيفکر بشر ه بنسبت
 د خدمت کند هرکس در هريآ يکه از دستش برم هرطور ،خدمت کند ،سازد
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  ٨٤  قند پارسي

  

 در  يعيطب ،تي در الوهيهاٰل. برساند يي دهي که وارد است فايي رشته  و هريعلم
  ر و بميز  بادان يقيموس ،خود اشعار  باشاعر ، خودياشنقّ  بااشنقّ ،علم خود
ي خدمت و کمک تواند ي که ماي هليوس هر  با و باالخره هرکسيقيآالت موس

  .مقصد و مقصود او برساند  بهت کند که او رايبشر به
از   که مايوقت ،١ه هستندک سمت متوجي  به است همهيکيمقصد و مقصود همه 

 يمعن  به راتيبشر ،ميافراد و مسالک مختلف ندار ي بهم کاريزن يت حرف ميبشر
  .مييگو يم يکلّ
ها  ييرد اروپايگ يدم که عظمت علوم آن انسان را ميد ،اروپا رفتم  به که منيوقت
 ة در جنبي ول  استي مادةفانه جنباند که متأس  کردهي ترقّيليک جنبه خي در

 از غرب  ن قسمتيو شرق در ا ،اند  نکردهياتيفانه ترقّمتأس ي و معنويروحان
ار يت فوائد بسي بشريکنند و برا يخدمت م هرحال به ،وتر استبزرگتر و جل

  .دارند
 يبرا ،گران دارنديد  به نسبتيتر ي هستند که مقام عالين ملل اشخاصيدر ب
  .دهند يت انجام مي هداةليوس  به خود رااند خدمِت آمده ت بشريهدا
 آن ندا  حکم به ،رسد يآنها م يي بهندا. ت دارنديغات و روحاني رسالت و تبلةجنب
ت و ي روحان مقصودم  ـخوانند ي است ميکي همه ي که برايمبدأ واحد  بهرا بشر

کند و همه را   ميادينوع خود ز  بهکه عواطف بشر را نسبت  استيرسالت واقع
مختلف دارد  يتها اسام است منّيکي همه يکه برا سازد ي ميه مبدأ واحدمتوج 

 که ياء و رسل و کسانيد انبيمبدأ را با نيه انامد را ي مياسم  بهو هرکس آن را
دانم من   ميرا از آن دسته من خود. رسد نشان دهند ي بر آنها مي آسمانيندا

 خود دارم و يبرا يمن رسالت ،ستمي نياضي و ريا دانشمند فلکيدان  يعيعالم طب
  .رسد يمن م يي بهندا

ن ي از ا ير خدمت مختص.کنم يسعادت م  بهش را دعوتيمن خود و هموطنان خو
دار   عهده يتف موقّام و در توقّ ن مزار آمدهي هستم که در ايدهم زائر يم راه انجام
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  شريعت سنگلجي و تاگورگفتگوي   ٨٥

  

سعادت  ،که سعادت بشر کنم حاصل آن يت ميمردم را هدا و ، هستميخدمت
 خود مطابق  سهم  بهن است که هرکسيا  دريست بلکه سعادت عمومي نيفرد
ه و استعداد و ظرفقوبرساند و  کمال  بهاو را ت خدمت کند ويربش  بهتت خودي 

  .١نحو اکمل و اتم بروز دهد  به که دارديهرکس استعداد
 که يقي تحقباًيتقر:  گفته استين سخن حق است و صوفيا ،ار خوبيبس :عتيشر

 يول ،کماالت است  بهدنين رسيهم ،کنند يدر خصوص سعادت م بزرگان
  …خواهم بپرسم که يم
از راه  ن مقصود موانع و مشکالت است که انسان رايا  بهليدر راه ن ،دياجازه بده :تاگور

.  استيگريجهالت مانع د.  موانع است ني از ايکي يشهوات انسان. دارد يم باز
بر اغلب مردم . ستي ني و معنوي روحان ة افراد و اشخاص جنبةدر هم هالبتّ
 يبرا. اند دهي عقل رسمقام  به کهيد افراديبا ، غلبه دارديران شهوات ت ويوانيح

 ي در اصول ماديرو ادهين موانع و زيممکن است ا ،کمک کنند ن موانعيرفع ا
 آن اشخاص و صاحبان آن ندا و شنوندگان آن ةفيوظ ،کند ن سعادت را متزلزليا

  ن راه انجامي خود را از اةفيوظ ،غ کننديتبل ،بردارند ن موانع راي که ا ن استي اندا
  .دهند

 ک راهيم که يدان ي ما م يول ،ستي در آن نيح است و اشکالين مطلب صحيا :عتيشر
 ،ق استيکمال ال  بهدني رس و آن ،ت هستي بشري برايقيکمال و سعادت حق

و آن کمال همان  ،روند ي م  آنيسو  به هستند کهيکمال هکه همه متوج چنان
  :ديفرما يم  ماقرآناست که خداوند در 
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 عبارت به. » کرد يدار خواهي و او را ديشتاب ي خدا ميسو  بهتو ! انسانيا« :يعني
ن سفر يدر ا.  کمال دارد يسو  بهتر ر واضحيتعب  بهايو هللا  ايانسان سفر ال ،گريد
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  ٨٦  قند پارسي

  

 ،ستين راه چيدانم موانع ا يم ١من ، داشته باشدي دستوراتةک سلسل ي،ديبا بشر
ص ما ا منقّيل مکم رساند؟ يم ن راهيا  بهزها ما رايخواهم بدانم که چه چ ي ميول
ن ي ايکس از چه ن دستور از کجا است؟يب کدام است؟ اا مقريمبعد  ست؟يچ

خالف  راه  بهم که ما راين کنيقيم و يح دهيکدام دستور را ترج ،ميريدستور را بگ
کدام  ،لسوفيکدام ف سازد؟ ي منحرف نميقي سعادت حق قيو از طرکند  يوارد نم
  تر نشان داده است؟ حين راه را بهتر و صحيا ،يکدام نب دانشمند

ه البتّ):  لب گذاشتي باال انگشت ،دهيش کشير  بهدست ،ل کرده تأميي لحظه( :تاگور
 ني اةو هم ، آمده  اشخاصيلي خيخ تاکنون براي از آغاز تاري آسمانين ندايا

 پس ، موانع را بردارند نيفه را نجام دهند و اين وظياند که ا ف بودهظّؤبزرگان م
ران يزا  بههرکس.  مرتبه هستند کي در ن نداي شنوندگان اةتوان گفت که هم يم

 ي که برايراه هر. خوب است ، کند يت خدمتيت و عابدان معبد بشريانسان مزار
و  ،اند فه داشتهيک وظياء و رسل همه يبان ،ده استيپسند ن خدمت باشديا

 ةليوس  بهديبا ،کنم ي مي مرتبه خدمت نيا من هم در. دستور همه خوب است
 يشخص. ديانجام رسان  بهرا فهي و وظ ن خدمتيت ا نفس و محبقت و کفيحق

. رديبدهد و از آنها بگ آنها  بهديبا ،ت کندشتر محبيد بيبا ،فه را داردين وظيکه ا
  .ک راه بدتر استي بهتر و  ک راهيد گفت که شو ينم

 ي بزرگيمي قد من از خاندان ،ت دارميبشر  به خدمتي براي طرق مختلفمن مثالً
 يي  خود مدرسه در وطن. کنم ين راه ميمکنت خود را صرف ا همه. هستم

. کنند يت ميبشر همه فالسفه و علماء خدمت به. ٢کنم يم تيس کردم و تربيتأس
 او و يقلب ه عواطفهرکس آنها را بخواند البتّ ،خوانند يا مير همه دناشعار مرا د

کنم که از ي ميسع ،کنم ينطق م ،کنم ي جا سفر مةهم  بهمن. شود ياد مي او زحب 
ن ي اةليوس  بهدوارميام ، خود را انجام دهمةفيوظ ،يج عواطف بشرييراه ته
  .جوش آورم  بهبتوانم عواطف خوب بشر را يفداکار
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  شريعت سنگلجي و تاگورگفتگوي   ٨٧

  

 خوب. ام مقصود خود را بفهمانم ا نتوانستهيگو !جواب مطلب من داده نشد :عتيشر
شتر يک راه بيقت و راه کمال و راه نجات يست که راه حقي نيد شکّيت کندقّ
اء و رسل و چه فالسفه يچه انب  ـگر که سادات و بزرگان بشريد از طرف. ستين

 نشان دادند و يقيطرگر و از ي ديقسم  بهراه را نيو دانشمندان هرکدام ا
 يزيفالسفه هرکدام چ ،ار داردياختالف بس ،است اءيانب  به که منتسبيدستورات

 عرفاء راِه. گر استيدستور اشراق طور د ،دارد ک دستوري مشاء ةفلسف. نديگو يم
 ، دارديگريل صورت ديانج ،ديگو يم قهيک طريتورات  ،دهند ي نشان ميگريد

نها استي اة از همريغهللا د بن عبدادستور محم.  
ما .  است م که هزارها راه و هزارها حرف مختلفينيب يم ميت کنخوب که دقّ

 يم راهيخواه يم. مي راه نجات و سعادت و کمال هستيايو جو قتتيطلب حق
 اين بزرگان ي از ا کيهر ،ميشو يج ميهمه راه گ نيا نيدر ب ،ميرا انتخاب کن

  .دهند ي م ک راه نشاني ي آسمانيقول شما شنوندگان ندا به
 :ديگو ي م يگريد ،ن راه خوبيو ا ،آن راه بد است ،ديگو يلسوف ميفالن ف

کالم . دين راه بروياز ا :ديگو يغمبر ميفالن پ. راه من خوب است ،است هردو بد
پس . ش گرفتي را در پيگري د د راهيفهماند که با يما م  بهگريد غمبريپ  بهمنتسب

 که ما را زودتر د گذاشت؟يکدام راه با و قدم در ١کرد؟ د قبوليک را باي کدام
  !مقصود برساند؟ به
د از يبا. وانات و خوردن گوشت آنها بد استيقتل ح :ديگو ي ميلسوف هنديف

 مييآ يم. ي برس ن کمال و سعادتيا  بهتا ،ياحتراز کن ،خوردن آنها کشتن و
د يبا ،وانات الزم استي ح کشتن و خوردن :ديگو ي مياروپائ لسوفيف ،اروپا به

 ،ز حالل استيفالن چ :ديگو ي م اسالم. يبرس ن سعادتيا  به تاي و بخوريبکش
ن طرق يم و در ايرا قبول کن  کدام پس ما حرف. د بد استيگو يگر ميانت ديد

  !ست؟يطرق چ نين ايص بيزان تشخيو م ،مينيق را برگزيگوناگون کدام طر
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 ن است که شخصيا  به ق بستهي طراًيثان ،کس استص عقل هريزان تشخي مالًاو :تاگور
ران يمملکت ا  باشد؟ يطيشده چه مح تيو ترب در کجا متولد شده باشد؟

از  ، تولد استيمقتضا  به نيا ، دارنديگرين ديهندوستان د در ،مسلمان است
 ييبودا ، متولد شدميمن وقت! اند  را خواندهيي فلسفه د که چهيد ديگر بايطرف د

 ،شان استي اةديعق  بهن پدران خودويد  بههرکس. ماندمين پدرانم باقيد به ،بودم
 است که انسان در کجا متولد شده باشد و يکلّ ن اصليا  بهق بستهين طرييپس تع
ق يمن شاعرم طر ، ندارديتيمن اهم يق براين طريا اام.  داشته باشديطيچه مح

 يراه هر  بهعاشق ،هرکس که عشق داشته باشد خوب است ،شاعر عشق است
  !من هم شاعرم. کند يمردم خدمت م  بهعشق خود  با شاعر که رود خوب است

 ،ميگفت يم  سخني عقل ي مبانيبر رو ، بودي و فلسفيتاکنون بحث ما عقل :عتيشر
. دي عشق آوريکرده رو  خارجي و عقل١ي برهانياکنون شما مطلب را از مجرا

 ي مبانيها بر رو  صحبت ت کهخوب اس ، است وراء طور عقليعشق طور
  .برهان و استدالل باشد

شما  از ،ام داده  وقتيگريد  بهعالوه ساعت ده  بهام و ار خسته شدهيفانه بسمتأس :تاگور
  !خواهم يمعذرت م

 ة مباحث ني مستعان که شاهد و حاضر در ايقل ني حسي معروف آقاةسندينو
ر درآورده ي تحرةرشت  به خوديواي شةخام  به فوق راةاست و مصاحب  بودهيفلسف

  :ن نوشتي خود چنةمقال انياست در پا
  گشادهيمايس  با يت مهربانينها  با تاگوريآقا. افتيجا خاتمه  نيهم  بهصحبت

رون ياق بت داده از ا ن دستيک حاضريکاي  بارسم خود به ،از همه وداع کرده
ق فّؤ قطع شد و م شدن ف شدم که صحبت قبل از تماماندازه متأس يب من. رفت

  .رسد يکجا م  بهنيرين بحث شيان ايپا نم کهينشدم بب
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  ارسي و بنگالهپ قنِد
  ∗عبدالخالق رشيد

 ،ديار رسين ديا  بهاني غزنوييوفاکش عصر که هنگامه آن از يآوان  ازيفارس ـ يادب در
سبزان هندوستان  خوبان و اريد آن در ادب پروبار  ويهمان زمان تاکنون زبان فارس از
 ن دوي که ا سبب شده استي فرهنگ،يروابط مداوم اقتصاد ،پرورش بازنمانده است از

 ي و معنوي مشترک فرهنگةحلق شه دريهم) ي و هنديرانياـ  يانيآر (يفرهنگ باستان
  .داشته شوند نگه

 را دراش  يجا خي تاري بوده که درازنايمناطق  ازيکي زي بنگال ن،هند ه وقار شبه در
 ر درهالنّءفارس و ماورا ،خراسان ن زبان ازيد اشاعران متعد ،افتهي يادب فارس زبان و

 ند،کاربر هف بيه و رديک واژه قافيث يح  بهکه بنگال را نه تنهااند  مواقع مختلف توانسته
 که اي ث واژهيح  بهن هنديسرزم سراسِر  دريان زبده زبان فارسين واژه را فرهنگيبلکه ا

فرهنگ  جادگرانيا مردم که خود احساسات ماندگار  فرهنگ وةانعکاس دهند و انگريب
 آنها توجه رهم درخو  کرده است ويادآوري بودند هم ي انسانةجامعخ کهن يتار و

 بوده که يادآوريو  ار قابل غورين نکته بسيمن ا نظر  بهن رابطهي ادر .قرارگرفته است
 ، بنگالياهيس ، بنگاليجادوگر جادو و ، بنگالةل واژيتخ و ، بنگالييبايز بنگال و

ات زبان يجاديکه بدون مبالغه ااند  يميمفاهجمع   بنگال همه ازيها نغمه ، بنگالةسبز
 يخيهمه ادوار تار ز درين را پشتو ه مانند اردو ون خطّي ايزبانها گريد  وي دريفارس
چون حافظ  ين زبان فارسيب کيبار ال ويخ  بجاست که شاعران نازک. داده استينيرنگ
 ن بنگال ويمل سرزيد ماشوخي زبان پشتو عبدالحميازدهم هجري  سدةشاعر و يرازيش
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  ٩٠  قند پارسي

  

 گريد  بامجاورت  جداگانه درفرهنگيت ي هويدارا ن مستقل ويث سرزميح  بهبنگاله را
  :گويد  چنانکه حافظ مي.ادکرده استيمناطق هند 

  رود  ميبنگاله  به کهين قند فارسيز   هنداِني طوطةشکن شوند هم شکر
  ادبياتن زبان ويسرزم ،نيري شيها حماسه  وها ن ماسهيبنگاله سرزم بنگال و ،يآر
 و سرگردان  صلحجو ويها  باوليها آهنگ  ويقين موسيسرزم ،شکوهمند و پربار

 که يادبيات ، هند بوده استةقار شبه هنرها در گريد و حرکت ن رقص ويباالخره سرزم
  وها هنگامه  وها حماسه انگري بوده بلکه بها ييبايکننده ز حيتشر و انگرينه تنها ب

ن مورد يسرزم ،ن مردان بزرگيسرزم ،ن بوده استين سرزمي ا دريانسان يها تيمعنو
  هنريها شعله افته ويپرورش  نجايخود اة نوب  به کهاي منطقه ا ويان دني کشورگشاتوجه

  نرم ويها  که موجيني سرزم.اند دهيرسان گريمردمان د  وها نيسرزم  بهنجاي اعلوم را از و
آن خود  ازاش  يمعنو  وي ماديرهنما  را بخاطريس فرهنگ پربار زبان فاريگرم کشت
. داده است جااش  يبنگال زياحساس شورانگ نرم و قلب گرم و  آن دريبرا کرده و

) يغرب  ويشرق( بنگال سراسِر  دريسعد حافظ و ،ييسنا ، بلخي پربار موالنايها نغمه
  ازيادي زيشماردارند ورد زبان   داشتند ويد مختلف زندگيعقا  باآن مردمان که در

 يکارکردها و  آن آثاريداشت مضمون معنو درنظر  بان شده وين سرزميگان انخب
برکت  جه ازينت داده است که در شان قرارتأثير تحث يزبان بنگاله طور  را دريجاديا

  .اند دهي رسيشهرت جهان  به خودشانيها نغمه داني جاويها ن نغمهي ايمعنو
 ها درودن سري اي معنويمست و  است که شورها ل باويها ن زمزمهيبنگال سرزم

  زنده دليباولها. افته استي  اهميتگاه درخوريده مردمان هند جايعق مان ويپرورش ا
 يها مند در نغمه ه عالقيانسانها  بهت رايحقان  ويام راستي بودند که پيتي معنويها ستاره
ت يطبع داشت حاالت و رت را بدون درنظيحقان رساند و يشان م  سرگردانيميصم

  .داشتند يان ميحکمرانان ب
 تدريس ارزشهاي لواي آن شرايط آموختن و ي سرشار بودند که زيرها همين هنگامه
 .ا کردبود مهي ساز لحاظ هنگامه هر قارة هند از اوايل قرن بيستم در شبه زبان فارسي که تا

ن يسرزم در آوردند و  رويرسدان زبان فاي جاويهاشاهکار و معتبر آثار به مردان قلم
  .ديگرد ارين دي اقال در دان اهل حال وي رونق دادند و نقل ميان متمادي ساليبنگال برا
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داشته  بنگاله نگه را دراش  اهميتل قرن نوزدهم ي تا اواي که زبان فارسيطور همان
 کثرا داشت و گاهي جاي فارسيها  واژهيآثار زبان بنگال اکثر ن بود که دريبود هم

اد ي را يزبان فارس اي يسندگان زبان بنگالينو
آثارشان   آن را دريها نکه واژهيا ايو  داشتند

 ي زبان بنگالةسنديچنانکه نو .بردند يم کار هب
آثار خود چون  در) ترِم  چاندياريپ(
 ي فارسيها واژه)  بنگالياالل(و ) االگهرردوالل(
  .کاربرده است هر بووف  بهرا

ن يجانش ن که زبان خود راآ  باها سيانگل
 ي که از زبان فارسيريآن اثرپذخاطر  به يسندگان بنگاليکن نوي کردند ليزبان فارس

فراموش نکردند را  يبنگال داشتند زبان فارس مسلمانان در  بامناسبات که گرفته بودند و
 ياله نامهان مقي اجا نخواهند بود که در يب. دادند آثارشان جا در  رايريپذتأثير  وها واژه
را انجام ارزشمندي  ي ادبيم که آنها کارهايشو ادآوري ن دانشمندان راي ا ازيشمار
  .اند داده

سال  سندگان بنگله بود که درين قماش از نوي ا ازيکي :ارجمند علي چودهري
ک ين داستان عشق يموضوع ا ، نوشت»م درپنيپر«نام  ه بيزبان بنگال  دريناولم  ۱۸۹۱
 اگرچه داستان ي بنگالادبياتدانشمندان  نظر به ، استييهند ک دختري همسلمان ب پسر
  فراواناهميت ي دارايخيلحاظ تار کن ازياد نبوده لي زاهميت ي دارايلحاظ هنر از
  رايعرب و ي زبان فارسيها ساختارها و واژه  ازيادين ناول شمار زي ادر. باشد مي

  .ميتوان يمشاهده کرده م
يسزا  با سهميبنگال انکشاف نثر  است که دري بنگاليگري دةسندي نو:حق لمزم 

شان يا. دانست يم زي را ني زبان فارسيزبان بنگال سنده بود که عالوه برين نويگرفت هم
  ازيشان بود که بخشيا.  ترجمه کرده استيزبان بنگال به  راي فارسيآثار  ازيشمار

 يگرانبها ن اثريشان ايل ااو  باريبرا  و ترجمه کردهيزبان بنگال  به را»ي فردوسةشاهنام«
 ه است وکرد معرفيشان  يمندان بنگال هعالق خوانندگان و به  راي زبان فارسيحماس

  .آمده است شمار  بهسندهين نوي ايشاهکار جمله آثار از

نذراالسالم شاعر مسلمان  قاضي
زبان بنگالي از جمله مردان ديگر 
اين سرزمين است که در زير 
ساية زبان فارسي قد برافراشت و 

 .نامدار زمانه خود گرديد
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 ين سالهاي است که بيزبان بنگال  ازيگريسنده دي نو: مشهديالدين پندت رياض
 و» آتش مرغ« ،»شام فتح« ينامها  به رايشان آثاريه است استيزم  ۱۹۱۹ و ۱۸۵۹

جهان  شرق و مبارز  فرزند وةدرباراش  نوشته است که شنگشکارک »شنگشکارک«
 آن ي بوده که معني بنگالةشنگشکارک واژ  بودهي افغانالدين جمال ديامه ساسالم علّ

  .باشد  ميمصلح قوم
ين جمال دسيخصوصاً  ويسندگان هندينفکران و نو روشة همي برا: افغانيالد 

 ستميل قرن بياوا قرن نوزدهم و اواخر که در يزمان ، بوديي آشناة چهريزبان بنگال
 مباحثات و ارين ديمردمان ا  باآنجا در کلکته هم رفت و شهر  بهنمود هندوستان سفر به

 ندهيآ تان سرنوشت هندوسةدربار و يسيانگل  خصلت استثمارةداد دربار انجاممناظرات 
هندوستان   که دريآثار  ازيکي ،نمود تبادل نظر مذاکرات ون ين سرزميروشنفکران ا با

مردمان بنگال  ان روشنفکران ويم ام درين ايهم ه معروف است دريچرينام ن هب نوشت و
 آن  بايکردند ول ع اعالمونمآن م نشر زيها ن سيکه انگل ي طور،ت معروف گشتينها
 ماِتيتعل گريد  آثارةمي ضمي افغانالدين د جمالي سيگرانبها  اثرنيبنگال ا  درههم

 که در ييآنجا از. ديرس مي ديمندان س هعالق مردم و به د ويگرد  ميپخش و  نشرياسالم
ش يافزا به هندوستان رو  کردن دريسويع  شدن ويسويالت عيقرن نوزدهم تما آغاز

بنگاله  ن روند دري اتوجه مي بنگاليعلما  ازيده بود که شماريباعث گرد ن امريبود هم
ه يچريل نپرداختند که بخش او  ميديس پخش آثاِر نشر و  بهن موقعيهم شان دري ا،وندش

  در»تتو ياسالم«نام   بهم ۱۸۸۸سال  را در قسمت دوم آن  وم ۱۸۸۷سال  ل دراو را بار
  .کردند گر نشريد مه آثاِريضم

ن ين سرزميا گريجمله مردان د  ازيزبان بنگال شاعر مسلمان :نذراالسالم قاضي
ز يشان ني ا.ديگرد زمانه خود نامدار برافراشت و  قدي زبان فارسةيسا ريز است که در
اي  مرتبه  بهباالخره و بود  آشنايگان زبان فارسنخب زبان و  بايشاعران بنگال مانند اکثر

ان مردم زبان يم  درحدي يبت يمحبوب از د ويد که کالمش زبانزد مردم بنگال گرديرس
 و شعر ن شاعران بنگال بوده که عالوه بريجمله بزرگتر  ازيو. دبرخوردار ش يبنگال
  دچارم ۱۹۴۱سال   در. کردي روشنگرانه هندوستان سعيها جاد نهضتيا  دريشاعر
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ت يمحبوب هنگامه و شان ازيا شعر استوار و  رسايهم صدا ز بايد ولي فلج گرديضيمر
  .نماند  بازهمتا يب

 ، حافظديوان  ازيها  بود که بخشيزبان بنگال گري دةسندينو :چندر  گريشن
 آثار يمعن ام ويان پيگو بنگله به  را ترجمه ومثنوي معنوي و الطير منطق ،ي سعدگلستان

 ها گونه ترجمه نيشناسان هند ا ادب  ازينظر شمار  به.ديرسان  رايگان فارسنخباين 
  .خوبي معرفي شود بهبنگال   دري زبان فارسيهارشاهکاد که يباعث گرد
 . داشتيزبان فارس  ازاي  بود که بهرهيگر بنگالي دةسندي نو:دانشمند الديناکبر

 کرده معرفي افغان شاه را سهواً آن نادر نوشته است که در شاه را  نادرنمايشنامةشان يا
 دردآور يکارها  ويدهل  بهانشيدن ايشاه و رس  پادشاه شدن نادرة دربارنمايشنامه ،است

  .گويد سخن ميشان يا
 زبان و  بريادب فارس زبان و تأثيرشد که  ادآوريد يمجموع با باال در با تذکار

 ن فرهنگ ازيگان انخبة ط بوده که توسي دريفرهنگ فارس  پربارةثمر  بنگالهادبيات
 تنها بر  نهيري اثرپذنيا زي نهاده بود که بعدين رسين سرزميا  بهق شمال هندوستانيطر
ز نقش خود را يرمسلمان نيسندگان غينو در آثاِر  بله،مانديسندگان مسلمان باقينو آثاِر

ن يک ايکالس آثاِر  ويجمع هواداران زبان فارس از زي ن اوخود  تاگور وةخانواد. گذاشت
ن حافظ بدو .ان استينمااش  خانواده  خود ويها نوشته  حافظ بود که درخصوصاًزبان 
ي است که برايارزش نيا اثر گذاشته است و نات تاگور ندرايافکار راب آثار و  برشک 
دانشمند  ةسنديآن نو عالوه بر. راث مانده بوديم  بهدانشمنداش  پدريمند هعالق از تاگور

  بريعرفان اسالم تأثير( کتاب خود ۲۰۰ ةصفح دخت مشهور در نيپرو ران دکتريا
 يح تا حدي توض»باول تاگور رند حافظ و« ةدربار) ش ه ۱۳۸۳ چاپ سال ،تاگور
  :سدينو  مين خانم دانشمندي ا.است اهميتن بخش آن قابل ي من اي دارد که برايخوب
آن را اساس  عشق و  بامالزمت آنها باول در  اشتراک رند وةن وجيتر برجسته”

  ازي است که برخيچنان جد ،يرند تالزم عشق و.  دانستن استيهست
 :گري دةعبار به و). عاشق(رند را  واند   دانستهيکسره عاشقي را يرند ،انقمحقّ

= گرا عقل(ست که عاقل ي نيلسوفيف اهل عقل است و ،لسوفيهمان سان که ف
باول  ـست که عاشق نباشد ي نيرند رند اهل عشق است و ،نباشد) خردگرا
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چندر نويسندة ديگر زبان  گريشن
 ديوانهاي از  لي بود که بخشبنگا

 الطير منطق سعدي، گلستانحافظ، 
 را ترجمه و مثنوي معنويو 
گويان پيام و معني آثار اين  بنگله به

 .نخبگان فارسي را رسانيد

 در. داند ي ميهستاي  ن بهانهيباتريز ستن وين هدف زيتر عشق را مهم ،زين ،تاگور
. مينيب  ميخروش جوش و  را در»عشق بحِر« ي باوليسرودها  ويها سراسر ترانه

آن   به که حافظيگري دمهم اريبساي  نکته
 تفکّر ياصول انکارناشدن از پرداخته و

 ، ناهمسازهايهمساز ،باشد يم زين ،تاگور
  است که از نظريي دادن آنهاي آشتيعني
نامتجانس شناخته   ومتضاد ،گرانيد

  )۲۰۲ ص( “…اند شده
د يرابطه بااين  که در يمشابهت کنم يم فکر
 يمعنو گرفته شود آن تنها همان بار درنظر

 يبي غري معنة درباريگريآن مشابهت د ريغ  در،له استأمس
 آن را وحدت دارد ة که دربارياشارات  دراًموارد خاصت در بسا هندو را که تاگوريدارد ز

 شاگرد حافظ و را توان تاگور ي جاها ميبعض ان داشته تنها دريمذهب خود ب ةيسا در
ط يمح ن اصل اگري هميرو ،مسلسل صورت دوامدار و  بهآنهم نه افت ويموالنا در

آنجا  م که دريدان يم ما خود ميرينگ ات تاگور درنظريجاديدر ا خصوص بنگال را هب
آن  بهز ي ني فارستصوفگر سروران يد وشوند که موالنا   ميدهي ديميمفاه  وها نکته
  :ميکجا بخواني را باهم يلجنْاتين شعر گيلاواي  د ترجمهييايب.  واقف بودنديبخوب

ــ ــران يب ــف خو از، ک ــلط   يچنانکـه خواســت ، سـاغر تـن را  ، شمي
ــاز  ي ته يکرد،  دست خود   با ،بارها ــرد  ب ــر ک ــدگ  زيپ   يآب زن

* 
  ي مـرا  چمـن بـرد    صـد کـوه و      بـه  تا  سرو را ،   بودم بدستت  »ين«من چون   

ــ در ــن ين ــون ،م ــدم چ ــا يدي   هــر زمــان آهنــگ نــو شــد در صــدا  باره
* 

  شود ي م يآن سرشار شاد   از،  دل  رسد دل چون  بر د تو يدست جاو 
  !، گفتارش شـود آنچه نتوان گفت   بگــسلد را يرهــازنج ،تــپش در

* 
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  ي،شـد انـدک   بايجـا ،  در دو دستم    يدهـ   مي عمرها شد آنکه بخشش   
  ين نعمت بس   آ  در يزير  مي گرچه  ي،گنجـد همـ     و يري تدب ي کن يم

 تاگور را ن شعِري اي دکتر روان فرهاديلجتانْيمترجم گ دانشمند ارجمند افغان و
سدينو  مينيچن آن را مقارنه اًبعد نثرساده و  بهلاو:  

  .“ استينشانه آدم ،همچنان ساغر نازک.  استي آدميمطلب از ن”
  :ديگو يم
 ،ود خود فراتر رفتهيق حدود و  ازيخوشنود دلم از ،دان دستان تويتماس جاو با

 ،ساغر  دريختن زندگين ريا ـ من ين دن درين دميا. ديگو ي ميسخنان نگفتن
ش يگنجا ،ين نيکران ا يش بيگنجا دستان من و ه بها هيهد  وها  نعمتين عطايا
ن يلطف ا از و ،ست ا منيانهم زندگ يد پيتجد ،ن دو دستيا و ن ساغريا

  .روم  ميکمال  وي سرمنزل خرسنديسو هب ، تويمهربان
وان يت دين بيا ،ي نة درباريمثنو  آغاِزيها تيب عالوه بر ن اشعاريا  از:مقارنه

 يعشق همچون نا  ويعاشقان ناالن چونا: دهد  ميبخاطر ما زيموالنا را ن ريکب
  . توين عشق در سرنايدمد ا يتا چها درم ـ زن
  :ت اوين بيا و

ــ ــم را نال ــ باي ســرناةدل ـ  ي بو يسرنا که از   دي ـ آ اري   دي
  :موالنا تين بيا زين و

  ١!تو مخروش ،  من در تو فرو دمم      :يگـو   مـي  مـرا تـو   ،  ما تو يسرنا
  وي زبان بنگالادبيات  بري دري فارسيارذ اثرگة که درباريزيچ هرصورت به

است  بسا موارد اشکار  او درآثاِر  زبان تاگور ونيا نامدار  شاعريروند فکر جه برينت در
 ران ويا  افغانستان ويکشورها  بامجموع  و دري فارسيفرهنگ در  با تاگورةآن رابط

داستان کوتاه معروف  ،ع قابل مکث بودهي وسةمانيپ  بهآثارش ةهم ه درن خطّيفرهنگ ا
ک ي  بايشگر بنگالين ستايق اياحساس عم انگر رابطه ويش در ذات خود بواالي يکابل

 بود واش  طي محيبرا  وي وي برايآشنااي   چهرهيان متماديسال مرد افغان تبار که از

                                                   
 .۷۰ ص ،۱۳۷۷ چاپ دوم ، دهلي، ترجمة دري،جليسرود نيايش؛ گيتانْ  .1
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خانوادة تاگور و خود او نيز از 
جمع هواداران زبان فارسي و 
آثاِر کالسيک اين زبان خصوصاً 

هاي  حافظ بود که در نوشته
 .اش نمايان است  و خانوادهخود

اواخر   بود که دريرانيا  ويفرهنگ افغان  بان مردي اين احساس قويهم .باشد  مياست
به از ين مکتب حبيممعلّ  ازيکي ي عليوساطت مجتٰب  با دوست افغاني شاه آزادم ۱۹۲۹

فانه اغتشاش سأآورد که مت عمل هت ب دعويو
اهللا کشور را ترک  شاه امان  درگرفت ويداخل

ن ين سرزميافغانستان ا نتوانست گفت و تاگور
  .نديک ببينزد زاش را ازي عزيواال يکابل

 يرو زيران نيا  به هفت سال بعد سفرشاًبيتقر
زبان   باتاگور. بود او ي دوستي فارسةزين انگيهم

 اساس دانشگاه ي وقت، داشتياصِّ خة عالقيفارس
ران دعوت يا افغانستان و  را ازين زبان فارسيمبنگال گذاشت معلّ کتان را دري نيشانت

زمان   آنيسنده توانايس کند نوي را تدرين دانشگاه زبان فارسي اد درينمودند که با
 س وي تدرةنجا سلسليدر  نکتان آمد ويشانت به دعوت تاگور به زي پورداود نيزبان فارس

استادان زبان   دوستان ويهمکار  بهرا تاگور اشعاِر  ازيشمار داد و ق خود را ادامهيتحق
  .کرد ترجمهز ي نيفارس
 اکثر  به است که امروزيلجتانْيگاش  معروف همان اثر ماندگار تاگور آثاِراز  يکي
 وز درز امرين اثر ني اي فارسيها ترجمه ،مهم جهان ترجمه شده  زنده ويها زبان

ط افغانستان توس شان دريا  ترجمه که ازخصوصاً زبان معروف بوده ي فارسيکشورها
جمع  از  صورت گرفته استيروان فرهاد  دکتريشناس افغان آقا زبان سنده وينو

کنون ن اثر تايا. ديآ يشمار م ه بيبزرگ زبان بنگال شاهکارن ي ايها ن ترجمهيخوبتر
ن اثر ي ايها ن ترجمهيبهتر از ده است ويچاپ رس  بهخارج افغانستان و ن بار دريچند
  .رود يم شمار ها بيآس  نوبل درةزين جايل اوةبرند دان ويجاو
هم  هنوز ان تاگورمحقّق  وي دوستان هنديبرااست  که ممکن يي از رازهايکي

 ادب و ن مرد بزرگواري ا.هند است رون ازيب در له شناخت تاگورأمعلوم نباشد آن مس
 .شمار آمد هشاعران بزرگ ب ران ازيا بعد در افغانستان و در تر ل اوةهم هند ازفرهنگ 

سال قندهار در ه طلوع افغان که ازينشر  از اشعاراش دريکي يپشتو ن ترجمهيلاو 
 اً را بخود جلب نمود که بعدي خوانندگان افغانتوجهد يرس  مينشر ي بهدي خورش۱۳۱۲



  ارسي و بنگالهپ قنِد  ٩٧

  

  تاگوريه پشتومن ترجيلن اويت ايب چند. افتيامه اد زين گرينشرات د ن سلسله دريا
  :ن بوديا

  ،مادر وطن ،آه
  ،ام  خون خود آمادهيقربان  بهدر راه عشق تو من

  ،نميب  مينيرا در  خوي زندگيابيمن راز کام
  … پاک تو کنميقدمها نثار که خود را

* 
  ،سازد ي مي صاف را جاريها چشمان اشک  تو ازمحبتجوش 

   ، دردمندم آشکاراستيها  تو ازنغمهمحبت غم آلود يصدا
* 

  !وطن ردما
  …ديتر يجان مان دوست داشتن  ما ازيتو برا
  ، نداردي من توانمنديدانم که بازو يمن م

  .بخشد  ميرااي  العاده ک جوش فوقيم ي تو برامحبتکن يل
  ١…ل خواهم آمديمقصود خود نا مطلب و ن است که بري ايآن نشانده و
  راي جهانشاهکارن يا ي فارسـ ي درةترجم ازاي  خواهم چند نمونه يان ميپا در

  :دهم ن مقاله قراريخوانندگان ا خدمت دوستان و  آن دريسياصل انگل با

25 
  يخستگ  ويدرماندگ شب در

  ن برسرميگنغالب آمد خواب س
  چه شود؟ ميهرچه خواهم چشم بکشا

  خواب خوش در است آنکه روم بهتر
  ن توايپا يب پناه مهر در

  !دار بودي توان بيک جان خسته
  يهمه درماندگ  باچون پرستند

                                                   
  .۸ ص ، خورشيدي۱۳۱۲ ماه اسد سال ،۱۹ شمارة ،طلوع افغان  .1



  ٩٨  قند پارسي

  

  د ترا؟يشا د ويبا آنچنانکه
  خواب خوش است آنکه روم در بهتر
  ان تويپا يب پناه مهر در

   شامگه ـروز چون درمانده گردد
  ي کشيش ميپرده شب را برو

  ک شبي تارةهم تاکه آرامد
  د چشم خوديشاگخوش  دهيسپ در
  ان تويپا يب پناه مهر در

In the night of weariness let me give myself 
up to sleep without struggle, resting my 
trust upon thee 
Let me not force my flagging spirit into a 
poor preparation for thy worship. 
It is thou who drawest the veil of night upon 
the tired eyes of the day to renew its sight in 
A fresher gladness of awakening. 

29  
  من زندان شده بهر نام من از

  !ان شدهيانش جان من گريدرم
  آن واريد يدم هر فرازم يم
  ران شدهيعروجش آسمان ح از
  :فتاده برسرم پهنش هيسا

  !چشم من پنهان شده اصل من از
  رفعتش کنم از ي ميسربلند

  شام نم صبح وم آي تحکيپ در
  عظمتش دراي  فتد رخنهيتا ن

  بام کاخ و و تا حصار از اساسش
  منا بهر  ازي شد بندگيزندگ

  !چشم من پنهان شده اصل من از



  ارسي و بنگالهپ قنِد  ٩٩

  

He whom I enclose with my name is weeping 
in this dungeon. I m ever busy building this 
wall all around; and as this wall goes up into 
the sky day by day I lose sight of my true 
being in its dark shadow. 
I take pride in this great wall, and I plaster 
it with dust and sand lest a least hole should 
be left in this name; and for all the care I 
take I lose sight of my true being. 

37  
  شتريگر بيراه د دميچون ند
  م بسريرويجمله ن دهيچون رس

* 
  د توشه و زادم دگرينما يم

  !!ان سفري بپا:الجرم گفتم
  يکنج ظلمت  بهدم رفتنيبا
  !يم خلوتي تاکه جوـ يخموش در

* 
   چنانيخواه نمي ک دانستميل

  کران يجوالنگه من باي  کرده
  ک داستانيزبان  شد بر کهنه ار

  !نزبا دل بر زاشد  نو صد سرود
  ان شد دگرينما يگم شد ار راه

  !!تر فرخنده و باتريز جهان صد
thought that my voyage had come to its 
end at last limit of my power, - that the 
path before me was closed, that provisions 
were exhausted and the time come to take 
shelter in a silent obscurity. 
But I find that thy will knows no end in me. 



  ١٠٠  قند پارسي

  

And when old words die out on the tongue, 
new melodies break forth from the heart; and 
where the old tracks are lost, new country is 
revealed with its wonders. 

49  
  ،ين شدييتخت خود پا از يآمد
  ! من آمديةتا کلب ،يآمد
  ،يزجعا کنج انکسار و  بهمن
  ما يشينغمه درو سرودم يم
  دي شنآن را مهر يوش تو از روگ

  ن شديييتخت خود پا  ازيآمد
  ي من آمدة تا کلبيآمد
  زمان حضورت هر در آنکه دانم

  ي هميقيزبده استادان موس
   پرشکوهيها د نغمهيخوش سرا

  کيمن نوکار نوپرداز ل از
  ي بشنويبخواه ،ييسا آدل با
  يگچاريباي  زان نغمهياله خن

  ست هختيدرآم لطف تو آنکه از
  تو  دربارةبا شکوه نغم

  يلگ من يبرا يرفتگتحفه ب
  ين شدييتخت خود پا  ازيآمد
  .ي من آمدة تا کلبيآمد

You came down from your throne and stood 
at my cottage door. 
I was singing all alone in a corner, and the 
melody caught your ear. You came down and 
stood at my cottage door. 
Masters are many in your hall, and songs are 



  ارسي و بنگالهپ قنِد  ١٠١

  

sung there at all hours. But the simple carol of 
this novice struck at your love. One plaintive 
little strain mingled with the great music of 
the world, and with the flower for a prize you 
came down and stopped at my cottage door. 

65  
  حيات من درين دنيا ، لبريز عشق توهشد
   خود راي ميخود نوش تو ،يزيخود ر ن جامم تويدر

* 
  چشمم در  خلقت خود ازيسو هب ،ينظردار
   خالق وااليکه هست ،آن خود را در ،ينيکه تاب

* 
  بساز خود ،ي و بنوازين نغمه که خود سازآ هر
  بايآن نغمه ز ،وش من گرسد از يسمعت م به

* 
  رددگسرود جانفزا  ،جهان تو ،فتارم گز

  دايجهان پ ردد درگکه   راي آن سروديپسند
  وست جان مني پيشو ،غ خوديدر يبمهر  ز

  !!ديمن ش  درينيبکران خود ب يجمال ب
What divine drink wouldst thou have, my 
God, from this overflowing cup of my life? 
My poet, is it thy delight to see thy creation 
through my eyes and to stand at the portals 
of my ears silently to listen to thine own eternal 
harmony? 
The world is weaving words in my mind 
and thy joy is adding music to them. Thou 
givest thyself to me in love and then feelest 
thine own entire sweetness in me. 



  ١٠٢  قند پارسي

  

  خذآم منابع و
  … چاپ هند،زبان اردو بنگالي ادب به .۱
  .حافظ ديوان .۲
  .ش ه ۱۳۸۳ سال ، چاپ مشهد، تأثير عرفان اسالمي بر تاگور،دخت مشهور دکتر پروين .۳
  .۱۳۷۷ چاپ دوم ، دهلي،جلي ترجمة روان فرهادينْسرود نيايش گيتا .۴
  . خورشيدي۱۳۲۱ سال ، قندهار،طلوع افغان .۵
  .م ۱۹۹۹ سال ،زبان انگليسي چاپ دهلي گيتانجلي به .۶
  ).ش ه ۱۳۶۲ ، نيکلسون،چاپ نهم(مثنوي معنوي : موالنا .۷

8. Shaif Husain Qasemi, A History of Indo-Persian Literature (1220-1274 A.H./ 
1806-1857 A.D.), Department of Persian, University of Delhi, Delhi, 2008. 

  



  تاگور در ايران  ١٠٣

  

  •راني ادر تاگور
  ∗ سبزوارييرضا مصطفو

  کــه تــن خــويش را پــاک نگاهــدارم      اي هستي هستي من، تا ابد خواهم کوشـيد        
تا ابد . کرم هستي پيک اعضايک ي بخش تو بر يدانم که تماس زندگ يرا ميز

دانم که تو آن نور  يرا ميشة خود دور سازم زيها را از اند يد که همه ناراستيخواهم کوش
  .ي وا داشتيتابندگ که فروغ ادراک را در من بههستي  يقيحق

م را محبترون رانم و گل يش بي قلب خوزها را ا يد که همه بديتا ابد خواهم کوش
  .شکوفان نگاهدارم

ست که  ات آمال منين غاي و اي من مکان داردانم که تو در درون عبادتگاه دِل يرا ميز
  .١“دهد يمن توان عمل م ست که بهون قدرت تيدانم ا يرا مي ز،ش نشان دهمي خوترا در کردار

ن جهت ما ي ندارند و از اتعلّق يجامعة خاصِّ شمندان و نوابغ علم و هنر بهياند
 وفات هفتم ،م ۱۸۶۱متولّد هفتم ماه مه ( (Rabindranath Tagore) نات تاگور ندرايراب

 خداپرست و لسوفيه و حکمت شعار و فيسرا و گرانما  شاعر غزل) م۱۹۴۱اوت 
 نقّاشس ماهر و ينو س و درامينو سنده توانا و داستاني نامدار و نويسرا بلندنظر و سخن

م يدان يخود م  بهتعلّقهمان اندازه م ذوق هند را به  بادان هنرمند و يقيدست و موس رهيچ
  .ميشمار يسراسر جهان م ان و شاعران و دانشمندان خود را وابسته بهتفکّرکه م

                                                   
دعوت آن انجمن در  هموضوع سخنراني نگارنده در سيزدهمين اجالس انجمن استادان فارسي هند بود که بنا ب  •

  .برگزار گرديد» سرزمين تاگور«ِنکيتن   در دانشگاه شانتيم ١٩٩١ فوريه ٢٣-٢٥روز 
  . تهران،استاد فارسي دانشگاه علّامه طباطبائي  ∗
  .جليسرود چهارم گيتانْ  .1

 



  ١٠٤  قند پارسي

  

 يرود که برا يشمار م  و آرمان مقدس بهيک جهاد معنوي ما مظهر يتاگور برا
 و مقام ين بشري راستيها ارزش  جهان و ارج نهادن بهيها تان ملّيم جاد تفاهم دريا
 ةژيو  دانشور و هنرور تاگور و بهةانس خانواد.  برداشتيمؤثّر استوار و يها گام» انسان«

ها و  د تا سرودهيخصوص اشعار حافظ سبب گرد ران و بهيفرهنگ و عرفان ا  باپدر او
 تاگور روز اند پدِر گفته. ديايران نيفلسفه و ادب ا  باي ناگسستنيوندي تاگور پيها نوشته

کرد و  ي از حافظ شروع مياتيو غزل» هاداشينااوپ« از کتاب مقدس ييها ت قطعهائقر  بارا
  .١ده بوديملقّب گرد» يمهارش« اش به يي و پارسايل تقٰويدل به

 و يي آموزش و پرورش هند و نوجويها شبرد هدفي مداوم و پرثمر در پيها تالش
 ت و مبارزهيم و تربي کردن تعلين راه و همگاني نو در ايها  او از روشيريگ بهره

ن يمه يعنياش  يتي و تربي در مرکز بزرگ علمي و نژادياختالفات طبقات با
ت يم و تربيخ تعلي در تار،بار نشست افت و بهي ت او سامانهم که به» ٢تنينک يشانت«

  .٣ديادها خواهد ماند و خواهد درخشي جهان همواره به
 فاحش در جوامع يها ضي و تبعي اجتماعيها ي نابرابريتاگور آرزو داشت روز

. ها برقرار گردد ان انساني حقوق کامل مي و تساويزد و برابريان برخي از ميبشر
سال  به» رات در روش آموزش و پرورشييتغ«تحت عنوان تاگور  را که يا خطابه
 داشت ت هند بزرگيم و تربي در تعلياديار زي بستأثيرکرد  رادي ايزبان بنگال  بهم ۱۸۹۲
 هند يپرورش فعل در طرح آموزش و ي کنونيير بناي از مسائل زيشک بعض يکه ب

زبان   بهم ۱۹۴۷ ش از مرگ او در سالين خطابه پيا.  اوستيشنهادهايبرگرفته از پ
  .ديز ترجمه گردي نيسيانگل

 يگاهيپا» مذهب« دارد اما ي عاليارزش تاگور  نزِد»يکي و نييبايقت و زيحق«
 و تعاون و ي همکار و حسيجاد تفاهم و دوستيتر دارد و در ا عي رفيواالتر و مقام

ها   انسانةد هميگو ياو م. کند يفا مي اياتياس و ح حسيها نقش ان ملّتيم اخالق در
                                                   

 . ترجمة آقاي محمود تفضّلي،شخصيت و نبوغ تاگور از همايون کبير  .1

معني رامشگاه است و  اين سرزمين داده در لغت به نام که تاگور به: (Santiniketan)نيکيتان  شانتي  .2
  .دهد معني مي» همه هند« که نام دانشگاه او است در سانسکرت (Visva Bharati)ويشوابهارتي 

  .دانشگاه گرديد م تبديل به ١٩٢٢اي که او بنياد نهاد در سال  مدرسه  .3



  تاگور در ايران  ١٠٥

  

د يخت بايد ريناحق نبا د کشت و خون بهين فرزندان خدا را نبايا. نديفرزندان خدا
اصالت و  ارزش انسان به.  آن توجه کامل مبذول داشتيشکفتگ» انسان«ت يشخص به

 يران در البالي و فلسفه و عرفان اادبيات  باق تاگوري عمييآشنا.  داردياعتقاد او بستگ
ن ي تاگور در هميها شهيداست مثالً اندرزها و انديا و آثارش کامالً په اشعار و نوشته

  :ک استيم ناصر خسرو نزديافکار حک ر چقدر بهيموارد اخ
ــداي  ــال خ ــسره نه ــه يک ــق هم ــد خل   هيچ نه بر کن تو زين نهال و نه بـشکن            ان

ــت   ــق درازس ــاغ و خل ــد ب ــت خداون    و خار همچو بر گل و سوسن       ١بر حسک   دس
  دل ز نهــال خــداي کنــدن بــر کــن      ، نهــال کنــدن اويــستنــاحق خــون بــه

  س چـرا کنـي توبـه گـردن؟      خون دگر ک    گر نپـسندي همـي کـه خونـت بريزنـد          
ــشن   حريمـي  شد گل رويت چو کـاه و تـو بـه         ــه و گل   راســت همــي کــن نگارخان

ــم ــدن عل ــشاندي  امع ــرا بن   جــور و جفــا را در ايــن مبــارک معــدن؟  ســت دل چ
ــود   ــرم س ــت ن ــوده دل ــون نب ــداردچ   ادکــن خــز بـا دل چــون ســنگ پيـرهن     ن

ــراک   ــت از ي ــن ز عقل ــت را دور ک ــه    جهل ــو ب ــد نک ــور بناش ــيون  س ــرزن ش   ٢ب
د يکند و از آنجا که تجد ي مي تلقّيت ظاهرير وضعييک تغيتاگور مرگ را فقط 

 تحول و يگرگونيمنزله د  انسان بهي مرگ را برا، استي عاديز امريعت نيات در طبيح
 مشهور خود ةدر منظوم. شمارد يعت مي جهان و طبيعيت از قانون طبيات و تبعيح
  :ديگو يم» ترايچ«

 يتمام  کمال نرسانده بهةمرحل ات که عشق او را بهين حيم است که ابر من مسلّ”
 که در ييگردند و رودها ي که پژمرده مييها دانم که گل يک مين. شود يمعدوم نم

بر من واضح است . روند يان نمي از ميتمام بهروند  يها در دل خاک فرو م ابانيب
کند  ي حرکت مينأت با رايا بسيات و جنبش ندارد و ين جهان حيکه هرچه در ا

ر نشده و ي تعبيواقع  من که هنوز بهياهايدانم که رو ي م.گردد ي نم نابوديتمام به
عدم ار يد  و بهاند ختهيساز نوآو پرده ام هنوز به  که هنوز نساختهييها آهنگ

  .“نخواهند رفت
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  ١٠٦  قند پارسي

  

  :١ استي عارف ما مولويکويان نيادآور بين منظومه ي تاگور در ايها شهياند
ــ   ردم و نــامي شــدم از جمــادي مــ  ــا م ــهوز نم ــرزدم  ردم ب ــوان س   حي

  ردن کم شدم  پس چه ترسم کي ز م       ردم از حيــــواني و آدم شــــدممــــ
ــال و پــر      جملـــه ديگـــر بميـــرم از بـــشر    ــرآرم از ماليــک ب ــا ب   ت

ــه    ز ملــک هــم بايــدم جــستن ز جــوو هجــا و ــک ِالّ ــيٍء هال ــلُّ ش   ٢ک
 پهناور و ادبياتست که سراسر يادشده نيموارد   مختصر بهين فکرياشتراک مضام

 تاگور شباهت فراوان دارد يها شهياند  با است کهينيگونه مضام  مملو ز آني فارسيغن
ات يده تا تجلّيران سبب گرديهند و ا تمدِن و ارتباط تام ي فرهنگيوستگيقت پيحق و به

 ي و هندين دو فرهنگ کهن سال را در متون ادب فارسي اي و اخالقيمشترک عرفان
 تاگور که در کتاب ي فلسفيها شهيمثالً اند: مي گوناگون مشاهده کنيها صورت به
نا که سادها.  داردي مولوي در مثنويافکار مولو  بهيده شباهت کامليان گرديب ٣»سادهانا«
 يسو  بهي آدميها شهي اندگردد در رساندِن ي تاگور محسوب من آثاِريتر دهيچي از پيکي

:  همچونين کتاب هشت فصل دارد و مسائليا.  دارديا کمال و بلوغ آن نقش سازنده
 جمال ، ذات و مطالعة آن در عشق و عمل، مشکل انسان، روح و وجدان،يانسان و هست
  .مداقه قرارگرفته است مورد بحث و يو عالم سرمد

گران در يران مانند ملّا صدرا و دي اة از فالسفياريهاست که بس ن مسائل همانيا
ل آنها يح و تحليتوض  بهيز در مثنوي ني دارند و مولويقي دقيها بارة آنها بحث

  هم صدا،ن سادهاناستي از مضاميکي را که يمثالً علّت وجود شر و زشت. پردازد يم
  :دينما ين باز مي چن،داند ير مي اجتناب ناپذير را در زندگتاگور که ش با

  صــفا هــاي صــاف و نقــش بــي  نقــش  هـــا کـــرد نقّاشـــي دو گونـــه نقـــش
  نقـــش ابليـــسان و عفريتـــان زشـــت  نقش يوسف کرد و حور خوش سرشـت  
ــت   هــردو گونــه نقــش ز اســتادي اوســت ــست آن رادي اوسـ ــتي او نيـ   زشـ
ــد   ــتي کنـ ــت زشـ ــت را در غايـ   گــردش بــر تنــد هــا بــه شــتيجملــه ز  زشـ
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  تاگور در ايران  ١٠٧

  

ة دانشور و هنرور تاگور انس خانواد
فرهنگ و عرفان  ويژة پدر او با و به

خصوص اشعار حافظ  ايران و به
هاي  ها و نوشته سبب گرديد تا سروده

فلسفه و  تاگور پيوندي ناگسستني با
 .ادب ايران نيايد

ــشد  ــوبي کـ ــت خـ ــوب را در غايـ   حــس عــالم چاشــني از وي چـــشد     خـ
ــود   ــدا شـ ــشش پيـ ــال دانـ ــا کمـ ــوا شــــود  تـ ــتاديش رســ   منکــــر اســ
  زين سبب خلّاق گبـر و مخلـص اسـت        ور ندانــد زشــت کــردن نــاقص اســت
ــاجدند     پس از ايـن رو کفـر و ايمـان شـاهدند          ــر دو س ــديش و ه ــر خداون   ١ب

  :ديوگ يتاگور م
 در جهان وجود ين مشکل آدميتر بزرگ

ن جهان ي در اي است و آدميشر و زشت
ن يرنج و غم اندوه قر  با هموارهيخاک

نفک جهان و ينها جزء اليخواهد بود و ا
 وجود شر در ة است آنکه درباريزندگ
در » نقص«ماند که از وجود  ي ميزندگ

 بدون يشک زندگ يب. ديات سخن بگويح
  .رفتين صورت پذيهم د آن را بهيست و باينقص ن
ست و يز بد نيچ چيست و اعتقاد دارد هيز همچون تاگور منکر وجود شر ني نيمولو

ان محسوب ي انسان آفت و زيکفر برا. دانند يا خوب مي را بد يزيند که چيها ن انسانيا
او نش ي از انسان سرزند آفري نهفته دارد و هر کاري اما خداوند در آن حکمت،گردد مي

 نهفته يزند که در وسط آن چوب ي موالنا شاخه نبات را مثال م٢کند ي آن را مياقتضا
» بد «يگمان او در زندگ به. انه نبات ضرورت دارديم که وجود چوب در ي درحال٣دارد

کدام  چيجسم و جان ه . داردي ضروري وجودبها مانند همان چو يوجود ندارد و بد
  .دينما يتاد ازل را م اسي از هنرمنديست و نقشيبد ن

ــد جــز کــه عيــب    عيــب کــي بينــد روان پــاک غيــب؟      عيــب باشــد، کــو نبين
ــه  ــسبت ب ــد ن ــب ش ــول عي ــوق جه   خداونـــد قبـــول نـــسبت بـــا نـــي بـــه  مخل
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  ر آفـت اسـت  فـ ما نسبت کنـي، ک     چون به   خـالق حکمـت اسـت      کفر هم نـسبت بـه     
ــشند   ــسان کـ ــردو را يکـ ــرازو هـ   ١وشـند زانکه آن هردو چو جسم و جان خ         در تـ

 ة کنگري که برايرودساش در  ياسي سيها  تاگور در روشي مذهبيها شهي اندتأثير
ش ياين  بان سرود رايتاگور ا.  آشکار است،دي هند گرديملّ هند ساخت و سرود يملّ

ن ي در اين مرد جهانيام ايپ. نامد يم) يارابه ران ابد(کند و او را  يپروردگار آغاز م
  .رديگ يام مردم را در قرون و اعصار دربرم است و تمي جهان،سرود

 ةانداز  از جهت تعدد آثار بهيا سندهياد است و کمتر شاعر و نويآثار تاگور نسبتاً ز
 يريش از هزار قطعه شعر و دو هزار ترانه و تعداد کثين آثار شامل بيا. او شهرت دارد

م ي تعليها نهي در زميها قاله درام خطابه و م،مان ر،نامه شي نما، کوتاه و بلنديها داستان
ت يفيره است که همه از لحاظ کيغ  وي و مسائل اخالقياجتماع اصالحات ،تيو ترب

ا ي است که يزبان بنگال د چون آثارش بهياما چنانکه اشارت گرد.  داردييز ارزش واالين
ر و گونه که درخو  بدان، دارديي نارسايها ا ترجمهيگر ترجمه نشده و ي ديها زبان به
 يز از سن هفتاد سالگي را نينقّاش. افته استي نيسته مقام تاگور باشد شهرت جهانيشا

اند  د که گفتهيسه هزار تابلو آفر بهک ي حدود ده سال نزديشروع کرد و در مدت زمان
  .ر نداردي از آنها نظيبعض

ه يپا  هميشاعر. ک شاعر دانستيرا  ٢د تاگوري با،شدهادي يوجود همه هنرها  بااما
  :ديگو ياو خود م) م ۱۸۸۵: م(کتور هوگو يو همطراز و

نگرم  يدقّت م  خود بهةگذشت ام و به دهي رسيشامگاه زندگ ن هنگام که بهيدر ا
ن است که شاعر ين حاصل است ايقي آن مرا ةشوم که آنچه دربار يمتوجه م

 ياسيکنم که رهبر س ي ادعا نم، هستميانکنم که عالم رب يعا نماد… هستم
م که يگو ي مي ول، هستميني ديشوايپ  باکنم که عالم اخالق ي ادعا نم،هستم
  …شاعرم
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  تاگور در ايران  ١٠٩

  

 دانشگاه تهران ضمن نقل ادبيات دانشکدةپورداوود استاد   ميد ابرهياستاد فق
  :١سدينو ي مرتاگو  باخاطراتش

 يکنم که در تهران کس يگمان م: من گفت ن بار بهي صحبت چنديتاگور در ط
چون . ده نشد که مرا بشناساندي گردانيفارس  از من بهيزيرا چيخت زمرا نشنا

 يهمراه  بانجاين کار را من در ايدم گفتم اين سخن را دو سه بار از او شنيا
ن که از ياءالدينام ض  از استادان آنجا بهيکي  با.دهم ي از استادان انجام ميکي

  .ميگرداندر بي از بنگال از اشعار تاگور را٢ داشت صد بنديا  هم بهرهيفارس
عنوان سرآمد  ست و او را بهيران ناشناخته ني امروز تاگور در ا،خالف آن روز اما به

 آثار و ةگرچه ترجم. ميشناس ين شاعران هند مي از مشهورتريکي و يشاعران بنگال
مه  ترجيفارس  از او بهيادي آثار نسبتاً زي ول، داردييها ي دشواريزبان فارس اشعار او به
 بوده که يزبان بنگال  کار بدان جهت است که اصل آثار تاگور بهيدشوار. شده است

 اند و دهي برگردانيگريا زبان دي يسيزبان انگل گران بهي را ديا  را خود تاگور و پارهيبعض
رود و ذوق و  يان ميهنگاِم ترجمه از م  بهي شعريها ف و ظرافتين که لطايا توجه به با
 يها برگردان آنها از زبان. کند ين دور ميز آنها را از صورت نخستي نقه مترجمانيسل
 استادان ةگفت  خواهد داشت و بهيادي زة آنها فاصليصورت اصل  بايزبان فارس گر بهيد

 سجع و يها و ظرافته ي اشعار او مملو از ابداعات وزن و قافيشعرشناس هند
 ة عالقةن هميا  بايول. ٣ستين ن است که قابل برگرداين شعري رنگيها يپرداز نازک

ت تاگور يرور هند و مقام و شخص باو رپاين و فرهنگ ديآفر شهيتربت اند ان بهيرانيا
 برگردانند که از آن جمله يفارس  او را به از آثاِرياديده تا تعداد نسبتاً زيسبب گرد

  :اد کردير را ي زيها توان ترجمه يم
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 عارفانه و جاودانه اوست که يها وده اشعار تاگور و سرة مجموع١يتانجليگ
ش يپرستش خدا و ستا. اندينما ي ملّت هند را مي فلسفيها شهيگاه اند جلوه

ده و در يان گرديان و مذاهب و فلسفه بيدگاه ادي او از ديانسان و مقام واال
 و يک زندگي تاريها  است که در کوره راهيزيآم  صداقتيها اميبردارنده پ

 آشفته و يها  تابناک فرار راه انسانيديها همچون خورش نسانجوامع پرمخاطره ا
ن کتاب که يبخش آالم آنهاست ا  و همواره آرامافشاند يدربند و سرگردان نور م

 ةليوس ز هست بهين نيدر مشرق زم) م ۱۹۱۳سال ( نوبل ةزي جاةن برندينخست
 يفارس  به خود شاعر انجام گرفتةليوس  که بهيسي حسن شهباز از متن انگليآقا

 در زمستان ي انتشارات علميراژ پنج هزار نسخه از سويت  باد ويترجمه گرد
  .در تهران چاپ و منتشر شدش  ه ۱۳۶۳
  شاه و ملکه مجموعاً،يني مال، مرتاض، پستخانه،ي قربانيها نامه شي شامل نمايقربان

سال   و بار دوم بهش ه ۱۳۴۰سال  بار به کي يدون گرگانيترجمه فر  باک مجلّديدر 
افته ي در تهران انتشار ۱۱۴ ةشمار  از طرف بنگاه ترجمه و نشر کتاب بهش ه ۱۳۵۹
  .است

 ةلأ مس، اجتماع و حکومت،عتي طبيها يدگرگون: يها عنوان  باهجده مقاله از تاگور
 ، در شرف حرکت، دانشگاه هندو، شرق و غرب،استي ري باالخره چه؟ سخنران،تيترب
 ي تالش برا،قتي حقي ندا،تي مرکز فرهنگ هند وحدت ترب،شود ي اجرا م خداوندةاراد

 يکتاب عصر بحران تمدن در ،ي همکار، شهر و دهکده،ک شاعري آموزشگاه ،استقالل
د و در ي ترجمه گرديفارس  بهين پازارگادي دکتر عالءالدةلي وس»يجهان مرِد«عنوان  با

  . چاپ و منتشر شد۹۱۹ ةشمار به دانشگاه تهران ي از سوش ه ۱۳۴۳ورماه يشهر
  :ده شده عبارت است ازي برگردانيفارس  که از تاگور بهيگري دآثاِر
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بردارد که خود شاعر   اين کتاب صد قطعه از اشعار تاگور را در؛١ تاگورصدبنِد
زبان فارسي  آنها را از ميان اشعارش برگزيد و ظاهراً نخستين ترجمة آثار او به

 يايؤ مادر و ريها ترانه ؛٣باغبان عشق ؛٢ زردشتةنام نيآئ. گردد محسوب مي
مناسبت  ن خطابه تاگور بهي آخر؛٧بحران تمدن؛ ٦وهيسبد م؛ ٥ترايچ ؛٤کودک
 م ۱۹۴۱ل ي آور۱۲ن سال تولّدش بود که خود او نوشت و در روز يهشتادم

ل يه و تحلين خطابه علل جنگ را تجزيدر ا. ديت گردائحضور خودش قر با
ن خطابه از جهت نثر يا. ان عرضه داشتيجهان  بهييشنهادهاي صلح پيکرد و برا

 چاپ و »بشر مذهِب«عنوان   بارود و يشمار م  تاگور بهياز شاهکارها
 زردشت که ؛١٠نو  هالل ماِه؛٩ شکستهي کشت؛٨يداني جاويها سروده. ديگرد منتشر

  .١١بود و چه کرد؟
.  داشتيان خاطرات خوشريا ش بهياز سفرها. ديورز يران عشق ميا تاگور به

ران رابطه يا  باها يسيران انگليا ام سفر او بهيدر ا. پرداخت يران ميدفاع از ا همواره به
ها  يسيرنظر انگليه ز هند که البتّي آن روزهايها  روزنامهي نداشتند و در بعضيخوب

ش نق. ديرس يچاپ م ران بهي دربارة ايآلود  مطالب نادرست و غرض،افتي يانتشار م
ها و  يراد سخنرانيا  بااو. موقع بود اس و سازنده و بهار حسيان بسين ميتاگور در ا
ران از يها را دربارة ا يسي انگليها ها و مطالب نادرست روزنامه  نوشته،ييها نوشتن مقاله
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  ١١٢  قند پارسي

  

د گفت ي اصوالً با،ساخت ي آنان را آشکار ميها يزدود و غرض ورز يذهن مردم م
 يستي ترورتاي داشت عملي خاصّيها يستم آشفتگيل قرن بو اةن دهي نخستيها سال

ان بر يگرا ي از ملّيگرفت و گروه ياوج م
 ياسي سيها ق قتليآن بودند تا از طر

 يرسالت انسان.  برسندياستقالل و آزاد به
 تاگور يشه و عظمت روحانيو قدرت اند

 پر از خصومت و خشونت يضافن يدر ا
  داشت ويشتري بي تجلّيدشمنو 

ک يعنوان  ان بهين مي او در ايها مبارزه
 افکار ي در پاسداريمصلح بزرگ اجتماع

 ياش نقش  بشر خواهانهيها شهيو اند
 مقاالت تاگور مشحون از . داشتياتيح

 ي مرديها شهيها و اند تيها و فعال تالش
 يخواهد در بعض ي است که ميجهان
اوهام و خرافات را از ذهن آنها . جاد کندي ايتحولي  ملّتيي قرون وسطايها شهياند
ر يتعصّبات غ  با بزرگ شمرد ويتيسوزاندن همسر را پس از مرگ شوهر معصد و يبزدا
 يها شهي و اعمال اندي استقالل و آزادي تاگور برايها  مبارزه١زديمبارزه برخ  بهيانسان
 انقالب و  ازيوقت. ديي نگرايسست پرستانه او هرگز به  خواهانه و احساسات وطنيآزاد

 را يسي پادشاه انگل٢ لقب افتخار،آگاه شد (Amritsar)تسر يکشتار پنجاب در شهر امر
  :ن نوشتيالسلطنه وقت چن بينا  بهيا داد و در نامه پس

 ننگ ةيف ماير و تخفيتحق  با افتخاريها ده است که نشاني فرارسيزمان”
 در کنار يازينوع امت چيخواهم که بدون ه يسهم خود م من به. شوند يم

چنان خشونت   باآنان اند و نسبت به ت خوانده شدهياهم ي باشم که بيوطنان هم

                                                   
  .۳۰-۳۱ ص ،جليگيتانْ  .1
  .ملقّب گرديده بود» سر«تاگور از سوي پادشاه انگليس که امپراطور هند نيز بود به  .2

اي را که تاگور تحت عنوان  خطابه
» تغييرات در روش آموزش و پرورش«
کرد  الي ايرادزبان بنگ  بهم ۱۸۹۲سال  به

تأثير بسيار زيادي در تعليم و تربيت هند 
شک بعضي از مسائل  بزرگ داشت که بي

زير بنايي کنوني در طرح آموزش و 
پرورش فعلي هند برگرفته از 

 .پيشنهادهاي اوست



  تاگور در ايران  ١١٣

  

ل علل و موجبات ين قبيشود و ا يست رفتار مي نيسته انساني که شايا يو پست
 يدارد تا از جناب شما درخواست کنم مرا از لقب ياست که متأسفانه مرا بر آن م

داده   من بهيالسلطنه قبل بيت پادشاه توسط ناحضر يکه افتخار آن از طرف اعٰل
  .١“شده بود معاف بدارند

 تازه در يافکار  با نو همراهير بود و روحوطنانش سخت مؤثّ  هميدارينها در بيا
ه ي که در نهم ژانويآمد ران از خطابة خوشيا ت تاگور بهيعالقه و عنا. ديآنان دم
ن ي او چنةنام ترجمه.  آشکار است٢خط سرخ نوشت  با استاد پورداوديم برا ۱۹۳۳
  :است
آمد  د خوشيمملکت هند هست ران بزرگ بهيک ايشما که پ به! پورداود يآقا”
 هنر و ةليران و هند وسي ما مردم ا،خ هندوستاني صفحات تاريگواه م بهيگو يم

م در آن يا  داشتهيوند برادريشه پيوسته در ارتباط بوده و همي و فلسفه پادبيات
ر مشکالت موجود ير مسافت و سايوجود بعد مسافت و سا  باييان طالروزگار

ر روابط ما قطع شد و گرد و يدر قرون اخ.  برقرار بوديان ما روابط معنويم
ن در يري ديادگار دوستي هنوز يول. ر کرددن را مکيمابي في دوستي صفايغبار
گر يه بار دا شروع شدي آسيدارين زمان که بيا ما برقرار است و در يها دل
 را از دوران ي فراموشيم و خاکسترهايشو يق مفّؤن ميريکشف عالئق د به

 يها گر چراغيد تا بار ديا هند آمده ا بهي آسيداريخبر ب  باشما. مييزدا ي ميدوست
 م ويگر قرار دهيکديران را مجاور ي تمدن هند و اةم و کعبيخود را روشن کن

ها  ها و دل م و جانيندازيا بي در آسيني طنگري مشترک بار ديسرودها و نواها با
  .٣“ميقت وا داري حقيجستجو را به

ن سال تولّد او را در يدانشگاه تهران صدم. اد نخواهد برديران تاگور را هرگز از يا
 ت داديندگان خود مأمورينما ز بهي جشن گرفت و نش ه ۱۳۴۰ماه  ي اول و دوم ديروزها
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  ١١٤  قند پارسي

  

 برگزار يم در دهل ۱۹۶۱ازدهم تا هجدهم نوامبر ياسبت از ن منيهم  که بهيتا در مراسم
راد ي که در مورد بزرگداشت تاگور اييها يعالوه بر سخنران. نديد شرکت جويگرد يم

 از يکيران در يا سفر تاگور بهاد ي  بهيا م گرفت لوحهيون دانشگاه تصميسيکم ،ديگرد
ون يسيکم.  گردديارذاو نامگاد و نام ي ز بهي نيرستاني نصب شود و دبياماکن فرهنگ

 از شمارةک يه کرد و ي توصيزبان فارس  از آثار او را بهين ترجمه و چاپ برخيهمچن
  .نام او انتشار داد  را بهادبيات دانشکدةمجلّه 

حرمت   بانامه و آثار تاگور از او ي ضمن شرح زندگي فارسيها فالمعارةدائر
 محمد و استاد علّامه ١دهينام» انشمند بزرگد« دهخدا او را ةنام اند و لغت کرده ادي

 از مردان بزرگ يکيعنوان  ات معاصران نام تاگور را بهي محقّق ژرفنگر ما در وفينيقزو
  . است٢دهيثبت رسان خ معاصر بهيتار

ن يا ران او را دوبار بهيفرهنگ و عرفان و ادب ا  باوند استوار اويعشق و عالقه و پ
ماه  بهشتين ساعت پنج بعدازظهر پنجشنبه هشتم اردن آينخست. ن کشانديسرزم
س ي رئيراني اي بابائيج يشاه ج نيبود که د) م ۱۹۳۲ل يازدهم آوري(ش  ه ۱۳۱۱
 ياو را همراه (Pratima Devi) يويما دتِارز عروس تاگور پيان هندو ني زردشتانجمن

. ور استقبال کردند از تاگيراني از دانشمندان ايهمراه گروه ر فرهنگ بهيوز. کردند يم
ن سال تولّد تاگور را يتهران هفتادم. بود) يانجمن ادب(وله رالديف آنان در باغ نتوقّ

 ۲۵کشنبه ي روز ،رازيش  بهي کوتاه در تهران و سفريجشن گرفت و او پس از اقامت
ن يالنهر نيطرف ب همراهان خود از راه همدان و کرمانشاه به  باماه آن سال بهشتيارد

س يران بود تا تدريک استاد ايش دعوت از ين سفر تنها تقاضايتاگور در ا. کردحرکت 
  .٣رديعهده گ  به،س کرده بودي که او تأسيدر دانشگاهرا » يفرهنگ و ادب فارس«
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  تاگور در ايران  ١١٥

  

 ي اتّفاق افتاد که براش ه ۱۳۱۳سال  ران دو سال بعد و بهيا سفر دوم تاگور به
 يوندهاي پيران سفرها در استواريا ه بي و مجامع ادبي فردوسةشرکت در جشن هزار

  . افتادمؤثّرار يران بسيو ا  هنديها ان ملّتينه ميري ديم عالئق و دوستي و تحکيفرهنگ
 ١د جهان تاب نام او بريد کلکته همچون خورشيانات خورش ربلند آوازه رابيندنام 

 و ن فرهنگيران سرزميد و ايتارک آسمان فرهنگ و ادب هند و جهان خواهد درخش
ثبت »  عالم شرقةديجر«داند و نام او را بر  ي متعلّقخود هم م ز او را بهيعرفان و ادب ن

  .خواهد کرد
  :برم يان ميپا اش به ن رسالهي تاگور در آخرِتيوص  بازين سخن را نيواپس

انسان از دست بدهم  شود که اعتقادم را نسبت به ين گناه نمياکنون من مرتکب ا”
نگرم  ينده ميآ من به. رمي بپذييعنوان شکست نها ت را بهي بشريو شکست کنون

 يخ بشريرد و تاريپذ يان ميم پاي عظةفاجعن يآورم که ا ينظر م  را بهيو زمان
د يشا. شود ي ميگردد و از شهوات ته يخورد و آسمان دوباره سبک م يورق م

ز يد نيزد که خورشيبرخ» شرق« و از ،ن سوين صبح روشن فردا از افق ايده ايسپ
 تازه يها يروزي پ٢ از نور،افتهيدمد و در آن موقع انسان شکست نا ياز آنجا م
راث از دست يوجود تمام موانع و مشکالت طرح خواهد کرد تا م  باخود را

  .٣“چنگ آورد اش را دوباره به رفته
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  ١١٦  قند پارسي

  

  نگاري تاگور و روزنامه
  ∗سيد حسن عباس

او در شعرگويي و نثرنويسي يکسان . شود عنواِن نابغه ياد مي رابيندر نات تاگور بهاز 
جايزة نوبل و شهرت جهاني را کسب » گيتانْجلي«منظومة معروف وي . قدرت داشت

ها و  مجلّههاي وي در   نوشته.هاي گوناگون دنيا برگردانده شده است زبان بهکرده و 
در ابتداي سن . آورد وجد مي بهرسيد و خوانندگان را  چاپ مي هاي بنگالي به روزنامه
شود که در سن دوازده  کاِر نويسندگي را آغاز کرده و گفته ميذوق فراوان   باشعور

هاي  هاي مؤقّر و مجلّه نگاري وابسته گرديد و شعرهايش در روزنامه روزنامه بهسالگي 
همچنين . شد ، چاپ مي»اَمِرت بازار پتْريکا«و » بهارتي«در : روزگار از جملهوزين آن 
  .يافت هاي تاگور انتشار مي ها و منظومه مقاله» بيِچترا«و » پرابهاش«هاي  در مجلّه

. ، سردبير آن بودني ديوي زن برادرشدنَنْ. بود» بالک«نام  او مدير يک ماهنامه به
ان در آن زم.  گرديديمهضم» بهارتي«مجلّة  ف شد و بهوقّتپس از انتشاِر يک سال م

چون تاگور خود نويسنده و شاعر . خواهرش سورنا کُماري ديوي بود» بهارتي«سردبير 
طور شايسته و بايسته همکاري کند و  به» بالک«ماهنامة خود   باتوانست بود لذا نمي

کرد و در  ااو استعف. بي برآيدخو مسائل آن مانند کاِر توسعه و گسترش مجلّه بهعهدة  از
هنر و کاِر مديريت  ابصراحت گفت که او يک نويسنده است و  نامة خود بهااستعف

ذا از  ل،بيند  و لياقت کافي در تداوم آن مجلّه را در خود نمي،خوبي آشنا نيست هب
  .ا او را از کار و مسئوليت مديريت معاف دارند تخوانندگان گرامي خواست

                                                   
  .، هندرئيس گروِه فارسي دانشگاه هندويي بنارس، وارانسي  ∗

 



  نگاري تاگور و روزنامه  ١١٧

  

نامة خود  تاگور در زندگاني
کوِه  نويسد که چون من به مي

آنجا هر روز . هيماليا رفته بودم
هاي برهمو  تا نصف شب نغمه

ذوق  سماج و اشعار حافظ را با
 .خواندم و شوق فراوان مي

 ، افرادي مانند دولي چندر نات تاگور،ميان سردبيران مجلّة بهارتي ِت مختلف دردر اوقا
 نات تاگور بودند که آن را در صِف يک مجلّة اندريسورنا کُماري ديوي و خود راب

ساز در زبان و ادب بنگله درآوردند و مجلّة  تاريخ
اما نظراِت . سزايي کسب نمود مزبور شهرت به

ه يا روزنامة خوب بسيار تاگور دربارة يک مجلّ
نويسان  گفت که روزنامه او مي.  استارزشمند

ها خود  مخصوصاً سردبيراِن مجلّه و روزنامه
 ،عنوان ناخداي کشتي بدانند که اگر ناخدا به

، نداتو  کشتي را نمي،غافل از کيفيات دريا باشد
همچنين سردبير بايد . ساحل برساند حفاظت به با

 آگاهي تمام داشته ،يش توسعه و گسترش يک مجلّه يا روزنامه باشداز هر مسئله که درپ
هاي خوب و مناسِب  صابر باشد و از ديگران نوشته. باشد و در تدارک آن کوشا باشد

  .تميز خوب و بد باشدقوة  در او  وفعاليت داشته باشدهمواره . دست بياورد وقت به
اين مجلّه . هم بود» سادهنا«دبيِر مجلّة  سر،ها که نام آن ذکر شد تاگور غير از مجلّه

 سردبير آن بود و ،پيش از او سريندر نات پسر برادرش. شد بار منتشر مي در ماه يک
 تاگور ،سپس در سال چهارم آن مجلّه. سردبيري را انجام دادمدت سه سال کار  به

  :گويد ميوي . سردبير شد
هاي ديگران را نيز ويراستاري   از آن من بود و نوشته،هاي مجلّه بيشتر نوشته”

  .“کردم مي
هايش چه در شعر  او در توسعة ادب و فرهنگ جامعة خود بسيار سعي کرد و نوشته

او شاعر و نويسنده ماهر . نثر از حيِث ادبي و انتقادي در درجة عالي قرار دارنددر و چه 
هايش را  اوان نوشتهعالقة فر ، بامردم جامعه بود لذا خوانندگان مجلّة اوو مورِد قبول 

 خدماِت بزرگي ،نگاري تاگور از روزنامه. کشيدند انتظار هم ميبراي آن خواندند و  مي
نگاري توسعه و  روزنامه بهطور از طريق ادب  زبان و ادبياِت بنگالي انجام داد و همين به

  .اني استارزش و باعث قدرد  بازبان بنگله بسيار نگاري به سهم او در روزنامه. گسترش داد
* 



  ١١٨  قند پارسي

  

نامناسب نيست که اينجا در . زباِن فارسي هم عالقة فراوان داشت بهخانوادة تاگور 
 استاد ،محمد طاهر علياين مورد مقالة بسيار جالب و خواندني پروفسور حافظ 

اگرچه مقالة ايشان راجع . شانتي نکيتن را يادآور بشويم بهارتي بازنشستة دانشگاه وشوا
است اما بخشي از آن زبان و ادِب »  گسترش ادبياِت فارسي در بنگالهسهِم هندوان در«به

  :نويسد او مي. فارسي در خانوادة تاگور اختصاص دارد
پرنس . ادبيات فارسي تعلّق خصوصي داشت  نات تاگور بهاندريخانوادة راب”

بنام اي اجرا کرده بود   روزنامه، نات تاگور بودادريدوارکا نات تاگور که جد رابن
يک صفحة فارسي هم بود و در آن صفحه اين روزنامه داراي . »بنگادوت«

پدر . شد دستور و فرمانهاي دولت انگليسي و اعالم استخدام و غير آن چاپ مي
راجا رام موهن راي  ا نات تاگور که پيرو مذهب برهمو سماج بود و باندريراب

نامة   در زندگانيتاگور. داشت  حافظ شيرازي را خيلي دوست مي،کرده بود بيعت
آنجا هر روز تا نصف شب .  رفته بودمايماليکوِه ه هنويسد که چون من ب خود مي

بايد . خواندم ذوق و شوق فراوان مي  باهاي برهمو سماج و اشعار حافظ را نغمه
خود بود و امکان نات تاگور همراه پدر بيندرا يادآوري شود که در اين سفر را

پدرش . شنيده تا تأثّر پذيرفته باشدقوي دارد که از زباِن پدرش اشعاِر حافظ را 
اين سبب او را حافظ  گرفته بود و به نات تاگور ديوان حافظ را کامالً يادبيندرا دي

هاي خود از اشعاِر حافظ  دوستان يا در نامه  بااو طي صحبت. گفتند حافظ مي
اي بجاست که  اين يک نکته. کرد خوبي استفاده مي  محلّ بهمناسب و موقع و به
وقت عبادت هم  ورزيده که حتّي به حافظ چنان عشق مي به رنات تاگوبيندرا دي

 اشعاِر حافظ هم ،داپانيشوا  باتدحافظ را فراموش نکرده و در حين عبا
 ،دز وقت عبادت مي نات تاگور بهبيندرا  که دي(bell)روي آن زنگ . سروده مي

  :شده بوداين شعر حافظ نوشته 
  مرا در منزل جانان چه امن و عيش چون هردم         

  هـا   محمـل يـد بنددارد کـه بر  جرس فريـاد مـي    
بار ديبندرا  يک. شود اين زنگ در موزة تاگور در شانتي نکيتن هنوز نگهداري مي

  :نويسد اين سفر مي راجع به. بنارس سفر کرد نات به



  نگاري تاگور و روزنامه  ١١٩

  

ناگاه جزر و مد در رود . سوي بنارس روانه شدم  بهمن يک قايق اجاره کرده و
من . داد گنگا آغاز شد و امواج مد و جزر قايق را اين طرف و آن طرف تکان مي

  :سوي آسمان نگاه کرده گفتم خدا رجوع کردم و به به
ــنا را    کشتي شکستگانيم اي باِد شرطه برخيـز   ــاِر آش ــيم آن ي ــاز بين ــه ب   باشــد ک

  :نويسد اين اشاره کرده مي او به. حادثه سالمت ماندباري زندگيش از اين 
اگر امروز … خوابد آن روز زندگانِي من سالمت ماند اما رهزن دهر نمي”

  .“ فردا خواهد دزد،دزد نمي
  :کند اين شعر حافظ استشهاد مي بهو پس از آن 

  اگر امروز نبرده است کـه فـردا ببـرد           ست مشو ايمن از او     هرهزن دهر نخفت  
شود که هنگام مرگ از پيرواِن خود خواهش کرد که اولين غزل   هم گفته مياين

  :شود ا اين مطلع آغاز ميبديواِن حافظ که 
  که عشق آسان نمود اول ولي افتاد مـشکلها       هــا اال يــا ايهــا الــساقي ادرکاســاً و نــاول

  .پيِش او بخوانند
او اولين کسي در آسيا .  نداردمعرفي بهاز ينات تاگور نبيندرا پسر نامداِر او را”

ترين شاعران  او نه فقط يکي از شامخ. گرفتِن جايزة نوبل نايل شد بود که به
 و ينويس و مصور و موسيق نويس و نمايشنامه  بلکه از حيِث داستان،اني بودههج

حافظ و رومي  با ،گرچه تاگور. ماهِر آموزش و فرهنگ هم شهرِت جهاني دارد
بدين سبب فارسي . ود آشنايي داشت و خيلي تأثّرپذيرفته بودوساطت پدر خ به

کنيم اين نکته  دقّت بررسي مي  بااگر کالِم تاگور را. داشت را بسيار دوست مي
کالِم حافظ و رومي مشابهت و مماثلت  بهشود که محتواي کالِم تاگور  روشن مي
اگور و موالنا ت اند راجع به اي نوشته آقاي روان فرهادي مقاله. بسيار دارد

الدين رومي و در اين مقاله نظرات عرفاني اين هردو شاعر بزرگ را نشان  جالل
زباِن فارسي  شود که روان فرهادي گيتانْجلي را هم به ضمناً ذکر مي. اند داده

سعي بسيار رشتة زبان و  دليِل فارسي دوستي تاگور او به به. اند ترجمه کرده
دولِت . اه ِوشوا بهارتي شانتي نکيتن تأسيس نمودادبيات فارسي را در دانشگ

]  استاد اعزاميعنوان به[ايران آقاي پورداود را براي يک مدت کوتاه در اين رشته 



  ١٢٠  قند پارسي

  

 اين ،اين رشته وابسته بودند بهضياءالدين امريتسري که آن وقت . فرستاده بود
زبان  را بههمکاري آقاي پورداود صد نظِم تاگور   بافرصت را غنيمت شمردند و
از دانشگاه ِوشوا بهارتي چاپ » صد بند تاگور«نام  فارسي ترجمه کردند که به

  .١“شده است
  

                                                   
  .١٤- ١٦ ص ، م٢٠٠٩ ،١ شمارة ،٢٩ سال ، دهلي،مجلّة بياض  .1



  تاگورمولوي و   ١٢١

  

   و تاگوريمولو
  ∗ مشهوردخت نيپرو

 را شي خوني نه تنها روزگار و سرزمي ابرمرد عرفان اسالمي مولوشةي تابناک اندفروغ
 و از پس حصار قرون، در کالم دهي بلکه ابعاد زمان و مکان را درنوردده،ي بخشييروشنا

  . است کردهي تجلّزياخالف او ن
 امبري و پتفکّر، شاعر، م» تاگورندراناتيبرا« ،يحق مولو  و بري از وارثان روحانيکي

 ن،ي و سرزمني هفتصدساله و تفاوت ديوجود فاصلة زمان  باصلح معاصر است که
 يشرحه از فراق ن  شرحهيها نهي که سدهد ي را سرمي و مشتاقي مهجوريهمان نوا
  : کهکند ي ثابت مين معارفة روحانيا. اند افتهيموالنا، در

  ١ خداسـت  راني شـ  يهـا    جـان  حد،متّ   جداسـت کي گرگان و سگان هر  جان
 انس و ،يتصوف و عرفان اسالم  با که او و پدرشميخوان ي شرح حال تاگور مدر

  .اند الفت داشته
. شود  ي متر يتر و قطع  انس و الفت ملموسني تاگور ايها مطالعة آثار و سروده با

، »جسم مرِگ«، »ين ينوا«، »يقيموس«، »يخاموش«، »عشق« چون يني مضاميبرجستگ
 ديترد ي بري همانند، بر تأثارينگرش بس  با در آثار هردو و»يتعلّق يب« و »اريجبر و اخت«

  .گذارد ي م  صحه»تاگور« بر ي مولوتفکّر
 گمان ي فوق، بني از مضامکي هري چند براي درخور و ارائة شواهديبحث و تأمل

  .دنظر و موافق خواهد نمو نگارنده، هم  باخواننده را

                                                   
  .استاد و پژوهشگِر ايراني  ∗
 .٢٨  دفتر چهارم، ص،ي دکتر استعالمحي تصح،ي مثنو،يمولو  .1

 



  ١٢٢  قند پارسي

  

 و يزبان ي و تاگور هردو، بيمولو
 ارتباط وةي شني را بهتريخاموش

 که ني و شگفت ادانند يمعشوق م  با
 سخن همه نيها، خالق ا  آنيهردو
 …هستند

   موالنا و تاگوردگاهي از دعشق
 و باشد ي م»عشق« به دو بزرگمرد، توجهني اني خطوط اشتراک بني از پرکاربردتريکي
  :دانند ي م»ناتيمغز کا« هر دو تن عشق را که نيا

 ي است براي کمند،يسراسر شش دفتر مثنو”
  .١“…دست عشق گرفتن و سپردن تو به

 لي و دلي هستةيرماي عشق را، خميمولو
 و قدرت عشق را توفنده و داند يحرکت عالم م

  :شمرد يجوشنده م
ـ  جوشد بحـر را ماننـد د       عشق   گيــ کــوه را ماننــد ردي ســاعــشق  گي
ــد زمــعــشق   بشکافد فلک را، صد شکاف     عشق ــزافني لرزان   ٢ را از گ

. شناسد ي م»عشق« بودن، و راز بقا را، لي دل،ي هستةي جهان، سرمايي هم، برپاتاگور
  :ديگو ي م»يلجتانْيگ«در 

  “ من از شعلة عشق برپاستيايدن”
 زيچ  و همهماند يهمة جهان گذران است و تنها عشق جاودانه م: او معتقد است که
 و يمولو.  جز عشق که همواره تازه، نو و پابرجاستگردد، يفرسوده و مستهلک م

 اعتبار نيا  به را،ي مجازيها  و عشقدانند ي را ذات حق مي و ابديتاگور، معشوق ازل
عشق پروردگار، رهنمون   به و سرانجام، عاشق راباشند ي مني از عشق راستيکه بازتاب

  .شمرند ي متي قابل توجه و عناگردند، يم
  :ديفرما ي ميمولو

  ٣ مـا را بـدان سـر رهبـر اسـت        عاقبت   سر و گر زان سر است     ني گر ز  يعاشق
  :گري دي در جاو

  ٤ بـود  کش  قتي مجاز او حق   آن   آن وهم اگر صادق بود     عاشق
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  تاگورمولوي و   ١٢٣

  

  :ديگو ي مخصوص ني هم در اتاگور
 شب وصالش، همان عشق ينيري در شزي و مهجور و ندهي عاشق شوردةيدر د”
  .١“است  کردهي تجليدي توست که در جامة جدنةيريد

  :ديگو ي ميمولو
  ٢ هردو ضد  نيمن عاشق ا  ! بوالعجب  جـد    بر قهر و بر لطفـش بـه        عاشقم

 حق، ي و رضاي خود و جلب خرسندي نشان دادن رضاي بران،ي آتشيشوق  باو
  :کند يرنج و درد را استقبال م

  ٣شي شـاه فـرد خـو   ي خـشنود بهـر   شي و درد خو   شي بر رنج خو   عاشقم
  :ديگو ي و مبرد ي از درد و رنج عشق، لذّت مي هم، چون مولوتاگور

 شيرايما، پ فرموده و شب وصال يما لذّت درد ارزان  به پروردگار عشق،يآر”
  .٤“!خواهد ي نميگريد

ات راه عشق،  و مشقّها ي در سختييپروا يدرد و ب  بهاقي که اشتدانند ي مآگاهان
هرکس که . باشد ي در عشق حق مي و سلوک و اساس رهروري عرفان و سيها جلوه از
  : کهردي بداند و بپذدي باکند، ي راه را انتخاب منيا

  ستي ن کنارهچشي است راه عشق که هيراه
  ٥تـسيپارند، چاره نـکه جان بس ز آنـ ججا آن

 ما، منظور از خلقت انسان را، تحمل بار ي عرفاگري و دي هم، چون مولوتاگور
 معشوق ازي ن،يلجتانْي گيها  از قطعهيکي عارفانه، در يدگاهيد  با وداند ي م،يهعشق اٰل

  :ديسرا ي منيعاشق چن  بهرا
  ي آسمان هستني چه سرور ااگر
   من نبوديدايگر جان شا
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  ١٢٤  قند پارسي

  

  جوالنگاه عشق تو کجا بود؟
  :ديگو ي قطعه مني در هماو

   داشتن عشق منبدون
  ؟يختيآم يچه درم  باعشقت را

  و اگر من نبودم
  ١ تو کجا بود؟گاهيتجل
  اند؟  باور را تکرار کردهني هميزبان  بهکي هرز،ي عارفان ما نکه ني نه امگر
  :ديگو يباد م در کتاب مرصادالعن،يالد  نجمخيش
 از عاشق ريکه معشوق را ناگز  چناند،ي عاشق، معشوق تواند کشي عاشقازيبار ن”

 از شي از معشوق باشد، خواسِت معشوق، عاشق را پرياست، عاشق را هم ناگز
 معشوق را شي از وجود خوشي که عاشق پرايخواسِت عاشق بود، معشوق را ز

  ٢…“، بر او عاشق بود از وجود عاشقشي اما معشوق، پود، نبديمر
 ف،ي ظريا  که ذات حق باشد، نکتهي وقتژهيو  بودن معشوق از عاشق، بهناگذران

 است که رابطة عاشقانه ني اقتياما حق. کند ي جلوه مزيآم حساس و پرمخاطره و شطح
 وجود ندارد و يي عاشق و معشوق دوني براي زتابد؛ ي نبوده و تکلّف برنمريپذ تعارف

  .شدن يکي است و وستنيهرچه هست پ
 في تا در توص است دو شاعر موجب شدهي نشوونماطي فرهنگ و محتفاوت

 است که نيها، ا  تفاوتني انيتر عمده.  شوددهي دييها  آن، تفاوتيها معشوق و جلوه
 شي معشوق و معبود را در قالب زن مورد وصف و ستا،يشاعران ما و ازجمله مولو

 در منطقة بنگال و ژهيو  هند، بهني شاعران سرزمگريو د معشوِق تاگور يقرار دهند ول
 يها  امر، تفاوتني که اداستيپ. ابديم  مردانه، تجسأتي در قالب و هي بنگالادبياتدر 
 زِن ريدر قطعة ز. آورد يدنبال م  بهباشد، ي زن و مرد ميها يژگي که الزمة وزي را نيگريد
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  تاگورمولوي و   ١٢٥

  

 ز،ي هند نيقي در موستاگور
 نيبد.  کرده استجاديتحول ا

 مي قديقي موسقيتلف   که بايمعن
 ي و سرودن غزلياتديو جد

 هند را يقي موس،ون وةيش به
 .ده استي بخشيدگرگون

اش گذر   خانهلو شاهزاده، از جأتيدر ه معشوق که تيتوجه و رضا  جلِب يعاشق برا
  :کند ي ميزنيمادرش را  باکند، يم

  شاهزادة ما،! مادر
  !گذرد يامروز از جلو خانه م

   خانه خواهم پرداخت؟يکارها  بهچگونه امروز
   کرد؟ديمن بگو، امروز چه با  بهمادر

 دهم و شي خود را چگونه آراسوانيسر و گ
   برخود بندم،ينتيچه ز

   دربر کنم؟يچه رنگ   باوچه جامه 
  کدام طرز بپوشم؟  بهو
 معشوق م،يخوان ي مشان ي و قصة دلدادگشناي که در سرگذشت رادها و کرطور همان

س و  عاشق و معشوق مقدنيا. باشد ي مرد است و عاشق، رادها زن مشناي کريعني
ن گفته شده  سخاريآن بس  به دارند و در مهابهارات راجعنيري داري بسيا  سابقهيرياساط
 و ي خانوادگي زندگ،ي زن، در روند اجتماعدنشدِن مرد و عاشق بو معشوق واقع. است

  . است کردهجادي اارير بستأثّ  وري هندوان تأثانيرابطة زن و شوهر م
عشق و اطاعت زنان هند،   با و توأمادي جلوة آن، احترام زني و بارزترنيتر مهم
 قابل ،يصورت علّت و معلول  به ودگاهيامر، از دو د نيا. باشد يشان م شوهران  بهنسبت
مقابل شوهران، متأثر   زنان هند را دريسپردگ که عشق و سر نخست آن. باشد ي ميبررس

 ني دوم عکس برداشت نخستليتحل. مي بدانشنايکر  به رادها نسبتتياز عشق و عبود
 تعبدگونة زنان و نظر رشي شوهران هند و پذياحترام و سرور  بهتوجه  با،يعني. است

  است که زنان نسبتيها، عشق محبت نيتر يي و خدانيتر  در جامعة هند، صادقکه نيا به
 که، انتخاب معشوق در قالب مرد، و عاشق در ميريگ ي مجهي دارند، نتشيشوهران خو به

 عشق و اخالص از نوع رابطة زن و شوهر در جامعة تيدادن نها  نشانيقالب زن، برا
  . استاقتباس شدههند، 
 در مظاهر و ي عاشق و معشوق، تفاوت و دگرگوني تفاوت جنسگري دآمد يپ
 و عرفان ادبياتمعشوق قرارگرفتن مرد در   باکه، ني اتر شي بحيتوض. باشد يها م نشانه



  ١٢٦  قند پارسي

  

 شرح و يجا  به وشود ي هم دگرگون مدي وصف و تمج مورِديهند، ابزار و نمادها
  خود را دارد، از خاصِّيها  و نشانهاتي زنانه، که آيها ي و دلبرها ييباي زشيستا

 شنايکر  بهژهيو مردان و به  به که… وهودج، ي نق،ي گل، گردونه، ارابه، قاِ ليخنجر، حما
  .شود ي مفيوگو و توص  دارد، گفتتعلّق

 را ي دگرگونني، مصداق ا است تاگور انتخاب شدهيها  که از سرودهري زاتي ابدر
  :ميکن يمالحظه م

 يياي که ارابة تو مانند رؤرفتم ي مييگدا  بهيا خانه  بهيا در راه دهکده، از خانه”
  ١“؟ستي شاِه شاهان کني که ارتميو من در ح.  گشتدايباشکوه، از دور هو

  :ديگو ي مگري دي در جاو
کرد و خوابمان را   تکان خورد و چرتمان را پارهوارهاي و ددي لرزنيزم”… 

  .٢“ديآ ي م  چرخ ارابهي گفتند که صدايبرخ.  ساختشانيپر

  يخاموش
 و دانند يمعشوق م  با ارتباطوةي شني را بهتري و خاموشيزبان ي و تاگور هردو، بيمولو

  … سخن هستندهمه نيها، خالق ا  آني هردوکه نيشگفت ا
قدر تکرار   شمس آنواني، در د»خاموش، خمش، خموش و خاموش« يها واژه

ص  تخلّاي ي، نام شعر  واژهنياند که ا نظران پنداشته صاحب از ي که برخشوند يم
  :ديگو ي امر مني اهي در توجکوب نيدکتر زر. موالناست

 سخن ي آن را که در وجود وهيقون  به که در بازگشتستي تعجب نيجا”
 ي وجود و»ين« بشناسد و در مقابل گفتار او که در زي شمس تبرگفت، يم
 يکه کالم و  چراابد،ي ب»زبان يب« و »خموش«، »موشخا« را، شتني خوده،يدم يم

  .٣“ بودگري دزي شمس، چبتي واقعة ظهور و غانيدر پا
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  تاگورمولوي و   ١٢٧

  

 زبان را در شرح مکنونات دل و يي و نارساياعتبار ي بارها، بي مولوز،ي ني مثنودر
او عظمت عشق را .  است، ابراز کرده»صوت« و »گفت« به راشي خويياعتنا ي بزين

  : زبان گنجدريتفس  به کهداند يباالتر از آن م
  ١تر است  روشن زبان، ي عشق ب  کيل  گـر اسـت    زبان، روشنري تفس گرچه

  :نديب ي نماري خود را مطلوب يشياند هي و بازرگان، قافي داستان طوطدر
ــقاف ــ اند هي ــن شمي ــدار م ـ  جز د  شي مند دميگو   و دل   ٢ مـن داري

آن دارد که عالم سخن را برهم  رزان و حجاب دانسته و سِر واري حرف را خاِر دو
  : پردازداري  بهواسطه، يزده و ب

ـ  چه بود، تا تـو اند    حرف ــود، خــار دحــرف   از آنيشي ــ چــه ب    رزانواري
  ٣تو دم زنـم  سه، با   هر نيا ي که ب  تا   و صوت و گفت را برهم زنـم  حرف

 سخِن ي و او را بديگو ي سخن مي که در وجود مولوي معتقد است که آننگارنده
بهرسخن کرده است، نهپ  يگمان برخ  به شمس است و نهکوب، نيزعم استاد زر :

 شور و اني غلي برايا  و واسطهلهي تنها وسن،يالد شمس و حسام ،ي چلپنيالد حسام
 ي معشوق ازلکند، ي سخن مني هستند و آن که فرمان و تلقي عاشق سرمدنيشوق ا

چه   که آندهد ي محيشن کرده و توض نکته را روني ار،ي زتيخود، در ب. باشد يم
  :دارد ي روا نم،يشکن  بوده و در مقابل دستور او، فرماناري ني تلقديگو يم

  يکن يرم مـ شعنـيان من، تلقـدر جـکه ان  آنيا
  ٤ دم زنم، خامش کنم، ترسم که فرمان بشکنمگر

  :باشد ي مري زتي او، بيبي غيريگ  بر اثبات الهامگري دي شاهدو
  ٥ دم نـزنم   يکي دار،ي و ب  ارمي که هش  تا  ميگو يخود م    که من شعر به     مپندار تو
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  ١٢٨  قند پارسي

  

ضد حزب   محکم بريتاگور، اشعار
 رهبران  يانسان  و اعمال ضديناز
 انيب او، با. ديسرا ي حزب منيا

 و يانزجارش از هرگونه نژادپرست
 سندگانياسارت رنگ، شاعران و نو

 .کند ي ماري و هشداري را هم، بگريد

  کهديجو ي را مي کالمياو هم چون مولو.  زبان دل استي در جستجوز،ي نتاگور
  :گوش سر  با باشد، نهدنيگوش جان قابل شن با

  شنوم، يگوش نم   با را کهيسرود”
 داني جاودةي که همان سرود ناشنييدر جا

  درخروش است،
  برم يمان ساز دل را همراه مه

 را خواهم نيري آهنگ دان،يپا يو در آن بزم ب
  ١…“نواخت

  :ديگو ي مزي نو
 ي کلماتگري من است که ديخواسِت موال”
  .٢“پردازم ي ميذکر خف  به پسني از ادياي از من برنيصوت بلند و آهنگ جل با
 ةي ما  است ـشيرايپ و شي از آراي سخن دل را که عاروار، ي مولوگر،ي دي در جاو

 يگانگي ظاهر را، برهم زنندة وحدت و نيوحدت عاشق و معشوق دانسته و کالم مز
  :داند يم

   گشته،ي برشي و آالشيرايمن از هرگونه پ) دل(نغمة ”
   استيو از غرور لباس آراسته و پرشائبه، عار

  زند يهم م  و وحدت ما را بهيگانگي ورآالت،ي و زشيرايچه پ
  افکند ي ميين و تو، جدا مانيو در م

  .٣“گوش جان بشنوم  به تو رايها ها نخواهد گذارد، زمزمه و آهنگ جالجل آن

   در کالم موالنا و تاگورين
. شود ي مي دارد و بر زبان خاص و عام جارري شهرت جهانگ»اش نامه ين« و ي مولوين

 … و»س ناطقهمرد کامل، روح انسان، نف « راي منظور از نشناسان، ي از مولوياريبس
 خوِد رات،ي تعبني از همة اشي و پشي موالنا، بي که ن استني اقتياما حق. اند دانسته
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  تاگورمولوي و   ١٢٩

  

 قاف ازل که مرغي و سي که از عالم الهداند ياو م.  دارده شکوها، يياوست که از جدا
بعد از .  ممکن استيي جداني دردآورتري دورني اوست دور افتاده و اي اصلگاهيجا

 وجود مطلق کي کامل و قتي حقکي  بهها که  انسانژهيو  خدا، بهدگاني آفرييآن، جدا
 و ي که نزول از عالم علوها ييا جدني موالنا، ايبرا. دينما ي دارند، او را ناالن متعلّق

 محزون و ي و نوايتاگور هم، بارها از ن.  استبار تيدورشدن از جاِن جان است، شکا
 ،يهمان منظور و مقصود  بهآن را درست ي گاهي و حتّديگو يسوزناکش، سخن م

  :ديگو ي منامه ي نتي بنياولمدنظر دارد که موالنا داشته است؛ موالنا در 
ــدااز  کنـد  ي متي چون شکا ي ن ني ا بشنو ــا  يي ج ــ حکاه ــتي ــد ي م   ١کن

  :کند ي ماني بني برداشت را چنني تاگور همو
 يقيآهنگ موس  بهد خود را، از درتي شکاري نف،ي تهاني ميا ي مانند ندميدل ناام”

  ٢…“کند ي متيحکا
  :ديگو ي ميگري در سرودة دو

   که در دل من نهفته بود،يا از راز سربسته”
  ! من از آن آگاه بودييتنها

  آن راز در دلم پنهان مانده بود،
  کرد ي آن را بازگو نميکس  باو

  سرودم ي آن را ميزبان ن  باکه جز آن
  !دي رسانيپا  به و شبمشمرد يآسمان را م  يها ستاره

  . من نبودراموني در پکس چيه
  .٣“دميسحر رسان  به آن بود که شب راِزيآم تي شکايها الهن   باو تنها

بحث وجود دارد   و قابلي گفتنيا  و تاگور، نکتهياشتراک مولو  وجهني اخصوص در
 ند؛يگو ي همانند، سخن ماري بسي گاهي و تاگور از ني درست است که مولوکه نيو آن، ا
  . استدي تردي موالنا باشد، جاي از نيري تاگور صرفاً تأثي نثي حدکه نياما در ا
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  ١٣٠  قند پارسي

  

 شنايکر.  دارديري اساطيا  سابقهينواز ي و ني هند و جامعة هندوستان، ننيي آدر
 ي است که در عصر حماسشنوي ومي مستقي هند و تجلّيري قهرمان اساطنيمشهورتر

 جلوتر نرفته بودند، يغرب  در شمالشان هي سکونت اولمحلّ که از ي زمانيعنيهندوستان، 
 در آثار و باور نواز، ي ن يصورت چوپان  بهس قهرمان مقدنيا.  استکرده ي ميزندگ

 »شناي کري داستانشخصيت « در بخش»تايگ بهگود«  مقدمهدر .  است شدهيفمعر هندوان،
  :شود ي مي معرفني چنشنا،يکر

 عاشق او ي گوپيدخترها.  و برومند شده استباي زين وقت جوانيکرشن، در ا”
 ايهفت   باو باالخره. داد يها نشان م آن  به و عشق خود رامحبتبودند، و آزادانه 

 نيدر ا.  است»رادها« همسر محبوبش نياما نخست. ها، ازدواج کرد تن از آن هشت
  .١“ است نشان شدهدست، در لبک ي بلند و نيموها  بااتيدورة ح

 ،يت سنّيها يساز رواج و تداول  به بنازي و ني و اعتقاديا  قدمت افسانهنيانابرب
 اق،ي ساز که هم زهر است و هم ترنيا  بهي در هندوستان و توجه عموميخصوص ن به
 جز وطن و ،يگري د  شخصاي مورد، تاگور از موالنا  ني که در ارسد ينظر م به
 يرنگ مذهب  با و آن هم،ي نيري و اساطيخيارتحضور .  باشدرفتهي پذريوطنانش تأث هم

 که تاگور، دينما ي ميهي و روشن و بدباشد ي ماي دنگري دي از هرجاتر يميدر هند، قد
 هندوان در آثارش ي مظاهر اعتقادگري و د» خنجرل،يارابه، گردونه، حما« چون ين از

 امر، نيجانبه در ا  همهيلرواداشتن تأم  با وينيب  جرأت و واقعيکم  با.استفاده کرده باشد
 توجه  بايعني م؛يي برعکس مطلب طرح نماي مبنيا هي نخواهد بود اگر فرضجا يپر ب
  گوناگون، دريها صورت  بههند و هندوان، که در موارد مختلف و  باي مولوييآشنا به

 ن، آيحفظ وجة روحان  با راي که موالنا نميشيندي بنيا  به نشان داده شده است،يمثنو
  . استدهي تازه بخشي نمودش،ي خوي اسالمي عرفانيها شهياند  بااز هندوان برگرفته و

 نيزم دالن مشرق  شاعران و صاحبيي احتمال است که آشناني وقوع اگري دهيفرض
 ي شرقياصالت  باي سنتّيرپاي ساز دکي که ين  با و تاگورـي چون مولوي کسانژهيو به
 ي قرار داده باشد و آنها نواريتأث  تحتيصورت توارد ها را جداگانه و به  آنباشد، يم
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  تاگورمولوي و   ١٣١

  

 نه تنها از مرگ ،ي چون مولوتاگور
ت،  و مسريشادمان  بلکه باترسد، يمن

 قطعة کيدر . کشد يانتظارش را م
ر، شب مرگ را، شب  و مؤثّباي زاريبس

 و ني خود که بهتريعروس
 باشد، ي ماش ي شب زندگنيتر شکوه  با

 کند ي مريتصو

 و در اشعار و آثار خود منعکس افتهي شي خوي نگفتنرار و رازآلود آن را موافق اسنيحز
  .کرده باشند
 يادآوري  به موارد، الزمني در االبتّه

 در ن،ي مضامگري مانند دياست که ن
 موالنا، چهره و ي سخته و خداجوشةياند

  .ابدي يم گريجلوة د

 يقيموس
اشتراک   وجوه گري از د،يقيموس  بهتيعنا

 فتةي شيمولو.  و تاگور استيمولو
 يقي شمس، موسغزليات وانيد.  است گشتهنيجانش عج  باساز ي بوده و نوايقيموس

. برد ي افالک مريس  به و خواننده را رقصان و چرخانباشد ي مني آهنگاريصرف و بس
سلطان ولد، در .  شهرة عام و خاص بوده استارانشي  ويمجالس رقص و سماع مولو

  :ديگو ي ولدنامه ميمثنو
   همچو چرخ گـردان شـد     ني زم بر   و شب در سماع، رقصان شـد  روز
  ١آسـود  ينمـ  يا  لحظـه  شب و روز   و رقص نبـود    سماع ي نفس ب  کي

 نيالد  رقص و سماع بودند و جنازة صالحفتةي شز،ي ني و دوستداران مولوروانيپ
ت  سنّني اه،ي مولوقتي طرروانيساله، پ هنوز هم همه.  نمودندعييسماع تش  بارکوب راز

  .دارند يرا برپا م
او در .  استيقيکارشناس و استاد موس  و خودورزد ي عشق ميقيموس  به هم،تاگور

 را، ي و معبود ازلکند يپرور ساز اشاره م  و روحي ملکوتيها نغمه  بهاکثر اشعارش
 معشوق ي که براخواند ي و منقاد ممي تسلندةي و خود را سرا»يقيموسبزرگ  استاد«

، سخن از »يلجتانْيگ«اتفاق اشعار   بهبيردر اکثر ق. ديسرا ي و منوازد يمطلق م
 يعني ندهي موارد، سراني ايو در تمام.  گفته شده است»ساز، نواختن، آهنگ و نوا نغمه،«
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  ١٣٢  قند پارسي

  

 ي براي و نوازندگييسرا  دل آماده نغمه از جان وي هندشگرياي و نکتاپرستيشاعِر 
 و ابديار بشيهمتا ي شاه بدرباِر  به تاخواهد ياو همواره رخصت م. معشوق است

  . کندمشي را تقدشيدي عاشقانه و توحيها نغمه
ام تا  خدمت آماده  به ودهي و منزل گزدهي از رواق و تاالرت خزيا در گوشه”

  !مي را بسراتيها نغمه
 تو در ي که در دل شب، وقت پرستش و عبادت پنهانيامپروردگارا، هنگ

 شگاهتي در پييسرا  نغمهي فرمانم ده تا برارسد، ي فرامکيگاه تار پرستش
  .زميبپاخ

   بار ده تا در حضورت باشمزي مرا ند،يآ ينوا درم  به بامدادان که چنگيدر هوا
  .١“و مفتخر و سرافراز گردم

 يرمزها و راز  بهبردن ي و پي از عالم هست راشي تاگور معرفت خوگر،ي قطعة ددر
 دمساز بوده يقيموس  بااو تمام عمرش را. داند ي مشيها و نواها  نغمهجةينامکشوف را نت

  : را جسته استاري سازش، يشور و حال درون و نوا  باو
  .ام  بودهشيرا تو، در نغمه و سي خود، در جستجواتي در سرتاسر حوسته،يپ”

  .اند  کردهيي راهنماگريدر د  بهيدر مرا از ميها نغمه
 و افتهي را ي را کاوش و جهان هستشيها بوده است که اطراف خو مدد همان نغمه  بهو

  .ام احساس کرده
  اند،  بودهميها و نواها بخش ترانه ام، همواره الهام  که آموختهيهر درس

  .است  بودهميها ام، از سروده  که آموختها ريا دهيو هر راه پنهان و پوش
  .٢“اند  از ستارگان را در افق قلبم نمودار ساختهيارياندکه منظر بس ها بوده و هم آن

 يقي موسقيتلف  با کهي معننيبد.  است کردهجادي تحول از،ي هند نيقي در موستاگور
.  استدهي بخشي هند را دگرگونيقي موس،ون وةيش  بهيغزليات و سرودن دي و جدميقد

 يها سروده. باشد ي او ميها ، از سروده»جانا، گانا، مانا«ام آهنگ ن  با هند،ي ملّ سرود
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  تاگورمولوي و   ١٣٣

  

 يها في از سرودها و تصنياريطور که بس  همانافته؛ي عام تيبتاگور در هند، محبو
  .از اشعار موالناست  ند،ينش يها م  ما که بر دلهنيم

را،  و قصة سوز و ساز عاشق يه عشق اٰلي در گوش جان موالنا، ندا،يقي موسينوا
  :کند يتکرار م

  ١کند ي عشق مجنون م   يها  قصه  کنـد  ي راه پرخـون مـ     ثي حد ين
  :ديگو يم»  جهاننشيآفر« هم در قطعه »تاگور«

  زد،يخ ي است که از زخم دل برمييها ي  بازم،يها نغمه”
  ٢“…ستي نيانيها را پا  و زخمها ي بازنيا
  وکند يم خلقت اشاره م عاليقي موسيها نغمه  به، تاگور»گشته دولت گم« قطعه در

 ،ي اسالمي عرفاري موالنا و ساش،ي خوني را بيگري عارفانه دي همانندب،ي ترتنيا به
  .دينما ياثبات م

 يها  و نغمهيقيالحان موس  بادر عالم ذر،» روح« اعتقادند که ني بر اي اسالمعارفان
 و وجد و يقيموس  به کشش انسانني انيبنابرا.  است، مانوس بوده»بحرالست «يداوود
همان انس   بهدهد، ياو دست م  به صوت خوش،اي ساز و ي نوادني که در اثر شنيشور

 عالم امر، در سخن تاگور، ي روحانيها نغمه  بهوجهت. شود ي مربوط منهيريو الفت د
  : است  جلوه کردهنيچن

  د،ي رسانانيپا  به رانشي که پروردگار، آفريروز”
   است که در عالم خلقت وجود داشتهها ييبايچه نقش و نگارها و چه ز

   ده،يرس يگوش هوش م  بهبخش و دلربا که  جانيها چه نغمه
  ٣…“ است بلند بودهکران ي بينواز که در فضا  روحيو چه آهنگها

سرا   نموده و آنها را نغمهري در همه مخلوقات خدا تأث،ي ازلي روحاني و نواها نغمه
  . است وا داشته اع،رقص و سم  بهو نواخوان حق کرده و

                                                   
 .٩  دفتر اول، ص،ي دکتر استعالمحي تصح،يمولو  .1

 .٤٩  تاگور، صيها نغمه  .2

 .همان  .3



  ١٣٤  قند پارسي

  

 ي تکاملريس  بهيتاگور، چون مولو
 ندارد يدي دارد و تردماني اات،يح

تر و   پس از مرگ، کامليايکه دن
 اديبن  سستياي دنني از اتر يمتعال

 .خواهد بود

 و نديب ي همه ذرات عالم را از عشق معبود، در رقص م  چون موالنا،»تاگور«
  :ديگو يم

 دور زده و در گردش   که آب روان،يي جادر”
  است،

 در رقص ديجا، شعاع خورش در همان
  !…است

برگ سبز و خرم درختان چون زنگوله 
  گوسفندان در ترنّم است،

    توست،ي ترنّم برانيا
  ١…“کشد ي مرونيها ب   است که مردم را از خانهي ترنّم چنان سرودنيا
  :باشد ي رقص و سماع مندهي زا  شگرف آن،يرويآن است که عشق و ن  هم بريمولو
  ٢“ در رقص آمده و چاالک شـد       کوه   خاک از عشق بر افالک شد      جسم”

  “…اندازم ي مزلي همان ذات الي ساز خاموش را در پانيو سپس ا”… 
  : است از او، گفتهشتري هم، پ ،يمولو
  ٣ رحمت رحمانم آزروسـت    يها   زخمه آن   است ي هم رباب عشقم و عشقم رباب      من
  :است  فرمودهگري دي وقتو

  ٤ و مطرب و سـاغر او      ي ساق بود  وقـت نـشاط      بـه  مي در بزم آ   چو
 ليبد يهنر ب  با کهخواهد ي و از او مداند ي دل عاشقان ميگو ه مطرب را قصّموالنا،

  :دي از مو بازگوتر کي باريها  اسرار عشق و نکته،يقيموس
ــا ــازگو  ! مطرب ــا را ب ــرار م   فـزا را بـازگو       جـان  يهـا   قصّه  اس

  ٥بـــازگو را مــاجرا  آن بــازگو؛    امروز از او   ميا   دهان بربسته  ما
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  تاگورمولوي و   ١٣٥

  

 موقوف عشق است، شانياند و دست و پا  عشقکي مطربان که پي برازي نو
  :کند يم دعا

ــدا ــ  مايخـ ــان را انگبـ ــرا  ! دهنيطربـ   ! دهني راســتي ضــرب دســتيب
  ١! دهني آهنيشان دست و پا      هم تو   وقف عشق کردند   ي دست و پا   چو
 جهي و رقص سماع را، نتيه اٰليقي و تاگور، موسي مولوکه، ني کالم اماحصل

  :ديفرما ي مخصوص ني در ايمولو. دانند ي جان عاشقان ميقرار يب
ـ      سماع   ٢ انتظار است  ي برجه، چه جا   سبک   اسـت  رارقـ  ي از بهر جـان ب

 شوق اني عشق حق است و شرح درد فراق و بي ساز، نواي هر دو برآنند که نواو
 که موطن جاودانه روح و قرارگاه خاصّان يعالم علو  بهافکندن وصال و رخت

  …باشد يم
عنوان   که بهتر است بهرسد ينظر م  به هند،يقي موس در مورِدگري دي نکته گفتندو

  . شوداني بخش بنيسخن آخر در ا
ت، شد  به کهباشد ي ميري خاص و اثاري بسي هند، ذاتاً، نوعيقي که موسني ااول

 يا گونه  بهـ يت سنّيسازها ژهيو به ـ هند ي سازهاينوا. دهد ي قرار مري تأثانسان را تحِت
م و جان  و جسلرزاند ي روح را مياست که تا اعماق وجود، رسوخ کرده و تارها

 سابقه ي و بهمتا ي هند وجود دارد، بيقي موسر که ديسوزش. گدازد يشنونده را م
 نمود و زاني مگر،ي نکته د»…کند ي متي شکاها يياز جدا «يي گوقت،يحق  به وباشد يم

عا کرد  ادتوان يجرأت م  بهسه،يدر مقام مقا.  مردم هند استي در زندگيقيحضور موس
.  استختهيامي نيقيموس  باني چنـ  مرگ مردميو حتّ ـ ي زندگ،يني سرزمچيکه در ه

 نشست و برخاست اري دنيمردم آرام و مهربان ا  بااند و هند سفر کرده  به کهيکسان
 سخن را ني ااند، افتهي آنان را يتها مطالعه در آداب و رسوم و سنّقي توفاياند و  داشته

در تولّد، ازدواج، :  حضور دارد،يقي موسشه،يجا و هم در هند، همه.  خواهند کرددييتأ
 يقي همراه است و موسيقيموس  بايا  هر برنامه…ي زندگگري و تمام ابعاد دادتعب
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  ١٣٦  قند پارسي

  

 هندوستان، چه معبد يها در عبادتگاه.  گشته استني سامان عجنيجان مردم ا با
 يرا بگر شياي نندگاني توأم بوده و سرايقيموس  باش،ياي و چه معبد هندوها، نها کيس

 و نوازند ي مداست،ي توانا و ناپندهي و سرا»يقيس مواستاد« گريقول د  که بهيمعبود ازل
  .نديسرا يم

 سوزناک و ي و نوايقيموس  باـ اي مردم دنشتريبرخالف ب ـ زي مرگ هندوان نمراسم
 ساز، عروج زي شورانگينوا  باييگو .رديگ يخود م  بهي و آسماني الهي آن، رنگيملکوت
  …دهند ي عالم الهوت، بشارت مانيب و کر  بهرا»  باغ ملکوتمرغ«جان 

  و تسامحيدوست انسان
  و حرمتدني تاگور و موالنا، در عشق ورزةشي اندي تالقگر،ي مهم و قابل تأمل دةنکت
  …تي عشق و عناستهي آنها جلوه پروردگارند و شارايها و بندگان خداست؛ ز انسان به

 کي  بهدني که ماحصل رسي و طبقاتيتي ملّ،ي نژاد،يا  فرقهيها  از حجابگذشتن
 از جلوه ممتاز و مشترک موالنا باشد، ي واال و خداگونه مي و نگرشي جهانعي وسنشيب

 دهيخلق خدا، استوار گرد  بهي اصل مهرورزيعني اصل، نيهم و تاگور است که بر
  .است

قول   که بهرسد يل م از کمال و تحويا درجه  به،ي و مجتهد حنفي مفته،ي فق،يمولو
  :يياستاد هما
  .١“شود ي صرف مقتيحق  به او مبدليعتي و شريقتي طرشخصيتهر دو ”
  : او راو

  .٢“شمار آورد  و محدود بهژهي وي دانشندهي نماتوان ينم”
  کهشود ي او، او را از مذهب فراتر برده و موجب مينگر  و ژرفرتي بصوسعت

 ة همروانيپ  به ودي ننماييافکن، اعنتا فرقه تاتي و حشواتي و فرعيفقه جمود به
 د،يب خشک و بدور از تز و احترام بنگرد و بدون تعصّمحبت دهيد  بهمذاهب،
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  تاگورمولوي و   ١٣٧

  

 ني اجهي نتند،ي را برگزدي و مفي متعاليها شهيها، اند  از همه فرقه،يمکرمت و بزرگوار با
 بر همه مردم جهان ي و نثار مهر و آشتيشرافت انسان  به ارج نهادنيهتسامح مثبت و اٰل

 دي و زنهار که نبا»ندينهال خدا «ـ  ناصرخسروريتعب به ـ گمان ي که بيمردم .است
  .شکسته و برکنده شوند

 او از ي هنوز، نداکه ني و ا… است بر فقدان اوتي سوگ بشر،ينشي بني چنپاداش
 و باشد ي توأم مريذکر خ  با است و نامش زنده وافکن ني زمان، طني باورهايورا
  .باشد ي همه آزادگان و وارستگان جهان مي راهگشا و راهنمااش شهياند

 است، که گرچه ي از فرزندان خلف مولويکي آزادگان و ني از هميکي هم تاگور
ها، عشق  همه انسان  به ودارد ي دوست ممانهيمذهب است، مسلمانان را صم خود هندو

حضور او، در همه حال و در همه  شناخت ذات حق و درک ز،ي تاگور، نيبرا. ورزد يم
 و کنشت و معبد، تنها بهانه و سايجا، شهود او در دلها، اصل است و مسجد و کل

  …اند لهيوس
  که از او راجعي در پاسخ سؤال کس،ي روز،ي ندادهنده مهر و آشتني اتاگور،

  : نوشتبود، دهي پرساش يني دديعقا به
 زي چکي  به ندارم،تعلّق ياصِّمذهب خ  به.ستمي نيني دچيه  بهمن مربوط”… 

 خود را از آن من د،ي که خداوند در آن دم که مرا آفرني دارم و آن امانيا
 مرا در تجارب يکه هست اندر کار است، چنان  دستوستهيخداوند پ .ساخت
 چد،يپ ي جهان در هم مني گوناگون ايها ييباي و زروهاين  با وگسترد ي ميزندگ

  ١…“ است برخوردار شدهدانياو من از ضمانت جيهمه هست
 باشد، ياعتقاد ي و بينيد ي بتواند ي سخنان، هرگز نمني است که منظور از ايهيبد

 انگرينما.  استدي و اعتقاد و عصاره توحني دتي سخنان، نشانه نهانيبلکه برعکس، ا
  .بندگانش مهر دارد  به کهباشد ي ممي و رحمان و رحي باقييحضور و ثبوت خدا

  : گفته استي موالناست که روزتفکّر ادآورين  سخنانيا
  »ام يکي  هفتاد و سه فرقه  بامن«
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  ١٣٨  قند پارسي

  

 بلکه گواه موحد بودن ست،ي اعتقاد ني سخن هم، نه تنها نشانة سستني که اداستيپ
 است و رنگ ي بيمولو.  است که در حوصلة همگان نگجديمقام  بهدني و رسيقيحق
 اسارت رنگ جةي ندارند، نتيبندگان خدا همدل اگر ديگو ي و مداند ي را اصل ميرنگ يب

  :است
  ١ در جنگ شـد ييموس  با ييموس   رنگ شد  ري اس يرنگ ي که ب  چون

 همة ي حق براي محض است و نداقتي که ذات حق، حقديگو ي و مداند ي مموالنا
 آن توانند ي حق، از هر قوم و نژاد و فرقه، مفتگاني و همة ششود ي سر داده مان،يخداجو

 بر چوب ،ي آسماني نداني فراتر، اني و از اننديچشم سر بب  بهگوش جان بشنوند و ه برا
  :گذارد ي مريو سنگ هم تأث

ــداآن ــر بانــگ و نداســت يي ن ـ  ندا آن اسـت و ا      خود   کاصــل ه    صداسـت  ي بـاق  ني
ــرک ــرد و پارســ تُ ــو ي و کُ ــربيگ ــم   و ع ــ فه ــدا، ب ــرده آن ن ــوش ي ک ــبگ    و ل
ــدا را چــوب و ســنگ فهــم  و زنگ است کي ترک و تاجي چه جاخود، ــد آن ن   ٢ کردن
 يگانگي ،يدوست  برحق، پرچم انسانيا فهي که چون خلمينيب ي تاگور را مسو، ني ااز
  رااي دنتلر،ي هي که جنون نژادپرستيدر روزگار. آورد يم اهتزاز در  به رايرنگ يو ب
  رايگر رانيار و و کشتني اا،ي دنکردة لي از مردم تحصياري و بسکشد يخاک و خون م به
 قدرتش، ليدل  به و حزبش راتلري و هکنند ي مري و تفسهيوج تبندهي فريها عنوان با
 ني رهبران ا يانسان  و اعمال ضديضد حزب ناز  محکم بريتاگور، اشعار. نديستا يم

 و اسارت رنگ، شاعران و ي انزجارش از هرگونه نژادپرستانيب  بااو،. ديسرا يحزب م
 و آثار اهل قلم آن عيوقا يبررس  با.کند ي ماري و هشداري را هم، بگري دسندگانينو

 جهان را گريدستان د  به قلمي و همراهيروي از پي که اقدام تاگور، موجمينيب يروزگار، م
 و عي که کشتار فجنيب اندک بر جمع روشنفکران و مصلحان واقع  و اندکآورد ي ميپ در
 ان،يجر ني که تاگور در اداستيپ. شود ي افزوده منند،ک ي محي را تقبتلري هيها يوانگيد

 ياي دني سربلندةي تاگور ماقت،يحق  به. برخوردار استزيبرانگ  احترامياز فضل تقدم
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  تاگورمولوي و   ١٣٩

  

 و ي بر آزادگي برهان قاطعقا،ي آفراهاني از ستير او در حمااشعار مؤثّ.  استتيانسان
  . اوستيبشردوست
 از شاگردان يکي (Aurobindo Bose)» سوب ندواوروبي« لةيوس  که بهر،ي سرودة زدر

 يفارس  بهيسي ترجمه شده و بنده آن را از انگليسيانگل  بهي تاگور، از بنگالستةيشا
  .درخشد يها م ن  حقوق انسايبرابر  به و حرمت او راتيانسان  بهام، عشق او برگردانده
   سواحل بهاراتدر”
  د،ان  گرد آمدهيجا که مردمان از هر نژاد آن

  ! شوداريآه که روح من ب
  ستاده،يبازوان از هم گشوده، ا   باجا نيدر ا
  فرستم، ي درود متي انسانيخدا به
  کنم، ي مشي شکوهمند، او را ستايسرود  باو
   آن ناشناس،يندا با

   سرشار،يبارانيمردم چون جو
  وندنديپ ي م»بهارات« يايدر به
  ها ييايرآري غها، ييايآر

  ها  مغول و پتانها ودهايدراو
  .شوند ي متن کيهمه، 

   را گشوده،شيها امروزه، غرب دروازه
  .رسد ي مييايجا هدا و از آن

  دادن و ستدن،
  در سواحل بهارات

  اند،  گردآمدهي که مردم از هر نژادييجا
  “…شود يآمد گفته م همه، خوش به

 ده،يس پويها ت سنّودي و ق،ي مذهب،ي نسب،يبات نژاد از تعصّ»يمولو« چون »تاگور«
 کاذب را يها  اسارت و حجابيرهاي زنجني از ايي رهاياو همواره صال.  استزاريب

 کند ي مسي منظور، در بولپوِر هندوستان دانشگاه معروفش را تأسنيهم  به ودهد؛ يسرم
 ان،يتا دانشجو. دهد ي و عام، قرار مالملل ني بيدوست و انهيجو و آن را مرکز افکار صلح



  ١٤٠  قند پارسي

  

 و تفاهم، در کنار تي امن،يکرنگي تيخاطر و در نها  آسودهت،ي و ملّاز هر نژاد و مذهب
 خجسته از يادگاري و ي بامسما، پرمعني نام»تانيکين يشانت«نام . ندي نماليهم تحص

  .باشد ي تاگور، ماش، شهي صفاپگذار انيبن

  اري و اختجبر
 و ي مولوني بزي ن،يگري ديها  تفاهمدهد ي در آثار تاگور وجود داد که نشان ميشواهد

ها، مسئلة   توافقني از ايکي. باشند ي متي قابل عنااري بسيتاگور وجود دارد که برخ
 که »القلم مبا هو کائن جف« از ،ي و مقبول مولوي انقالبريتفس.  استاريجبر و اخت

  .آن موافقت دارد  با که تاگورباشد ي مي جمله موارداز جبر مطلق است، کنندة ينف
 جةي که نتباشد ي نکته مني احي تصر…»القلم جف«است که منظور از  بر آن ،يمولو

 ها، ي و بدها ي پنداشته شود که خوبدي است و نباي بد،ي بدجةي و نتي خوب،يخوب
  : خواهد بودکساني کار، جبراً و قهراً جةي شده و نتيارزش تلقّ هم

ـ آ کـژ  القلـم،   جف ،يکژرو ــت  دتي ــعادت زا،ي آريراس ــ س   دتي
ــ،ي آرظلــم ر خور  ،ي آر عدل  القلــم  جــفيدبر م١القلـم    جف ي ب  

 عظمت و ستةي شاني اايآ: پرسد ي و مگذارد ي حساس ميا  دست بر نکته،يمولو
 ، هيصدور حکم اول  با:ديحکم سابق معذور شده و بگو  با است کهيتعال ي بار رأفت

 نيشيم پ حکي روتواند ي نمگري عذر که دنيا  بادر رفته و چارة کار، از دستش به
  اند؟اش را از درگاه بر  صادر کند، بندهيحکم

ــو ــه حــق،يدار روا ت ـ  معزول آچو  هم   روا باشــد ک    از حکـم سـبق؟  دي
  ٢ مـزار  ني چند ا،ي م ني من چند  شيپ   ز دست من برون رفتـست کـار    که

  :ديگو ي سپس، از قول حضرت حق، مو
  ٣ من، عدل و سـتم     شي پ کساني ستين  القلـــم  آن بـــود جـــفي معنـــبلکـــه
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  تاگورمولوي و   ١٤١

  

 و فرار از ي تنبل،يدي و نومأسي بوده، دبخشي و اماي پوع،ي بدر،ي برداشت و تفسنيا
 سازنده باشد، و ي شالودة تحول انسان، در جهتتواند ي و مکند ي م را ردتيمسئول

 در موارد يمولو. شود ي حق محسوب م قلّة معرفت  به صعودي برايهمچون نردبان
 ش،يبخش خلف خو  خصوص، الهامني و در انمودهبراز  نگرش خود را اني ا،يمتعدد

کردن   و محکومبندد ي را بر بندگان خدا نماريتاگور هم، دِر اخت.  است بودهزيتاگور، ن
 تفکّر نيا. داند ي نمي الهکران ي درخور شفقّت و رحمت ب،ي جبريسرنوشت  بهبندگان را

خواب «در قطعة . باشد يگر م وهها و اشعار تاگور جل  مقالهها، يمثبت، در همة سخنران
او . دهد ي مدي تأک عمل را، مورِد ي و امکان آزادلتي شگرف دانش و فضيروي، ن»غفلت

 و دهيکنندة عاداِت پوس  منهدمدي و باتواند ي ملت،ي علم و فضالبيمعتقد است که س
  و نظرشارياخت  به اوماني خود، نشانة اني باشد و اري و خرافات دست و پاگوديق
  :ميده ي او، گوش مدبخشي اميها نغمه  به. استي آزاددي روشن و پرامندازا چشم به

  . و هراس، آزاد استميجا که دل از ب در آن”
  ده،يآسمان بلند سرکش  بهو

  ست،ي در برابر ني را سدلتي دانش و فضليجا که س در آن
  کند، ي جهان را محصور نمني اوارها،يجا که باورها و د در آن
  د،يآ يجا که سخن از سرچشمة سرشار دل برم در آن
   روان استينيزم در هر سر،يمي چون رود عظ،يو آزاد
  سرمنزل رساند،  بهاشکال گوناگون، توسن مقصود را  بهتواند يو م

  ١…“کنند ي راه خود را گم ملت،ي علم و فضالبي در سده،يجا عادات و آداب پوس در آن
 که کند يساز است، دعا م ه و دانش، سرنوشت اراديروي باور که ننيا  باتاگور،

  . شوندداري و از خواب غفلت، بابندي باور را درني ازيهموطنانش، ن

   و تاگوري مولودگاهي از دمرگ
 نيو براساس هم. داند ي مي و روحانيقي حقيزندگ  بهدني مرگ تن را، رس،يمولو

. نديز و نوا، بدرقه نماجشن و سرور و سا  با تا تابوتش راخواهد ي مارانينگرش، از 
  : استي حسب حال مولور،ي زاتياب
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  ١٤٢  قند پارسي

  

ـ  مبر کـه مـرا درد ا       گمان  روز مرگ چو تابوت من روان باشد       به  جهـان   ني
   وصال و مالقات آن زمـان باشـد   مرا  ! مگو فراق، فـراق    ،يني چو بب  ام  جنازه

 در آن،  است که اوندي گذران و ناخوشا،ي پوشاليا کده  غربتي مولوي براا،يدن
 از ي و طوطدهي برستاني از ني ِنتيشکا. کند ي مي و ناهمگونيگانگياحساس ب

 مشتاق و قرار، ي و بتاب ي خود موالناست که بتي و حکاتيهندوستان جداشده، شکا
 مانهياو، صم. کند ي و تکرار مريتقر وصل را يي از اصل و بازجوي دورثيمهجور، حد

  : باور است کهنيبر ا
  ١ شد، گرچه دارد صد نوا     زبان يب   شـد جـدا    يهمزبـان  او از    هرکه

 بزند، ي پروبالش،ي سر کويهوا  بهکه ني و اوستني پياي شوق پرواز و رؤن،يبنابرا
  .تمام وجودش را سرشار نموده است

 ني ندارد و بنابر همتعلّق ن،ي خاکدان فرودنيا  به کهداند ي مي بهتر از هرکساو،
  :ديگو ي منانياطم  باباور،

  ٢دهيـ  در قالـب آرم    ،يبي شکار غ  بهر  دهي از المکان رس   م،ي شاهباز قدس  ما
* 

  ٣جـا فکـنم   آنم که همـان      خود، باز بر   رخت  دانم ي م نيقي است،   ي که از عالم علو    جان
  :زند يگاه مستانه، کوس حرکت م  آنو

  ليــ تابـان الرح دي آن خورشـ يسـو   ليـ  آن سـلطان خوبـان، الرح    يسو
  ليـ  گرانان، الرح  يتر، ا    سبک ن،يه   آهنـگ کـرد     بـس گـران،    يکاروان
  ٤ليـ  همچو باران، الرح    اران،ي جمع   بحر جان  يعني ش،ي اصل خو  يسو
 شروع ي است و از مولودار نهيشي عاشقان حق، پانيم  از مرگ جسم، دراستقبال

 مرگ کرده مي را تسلي خاطرشان بوده، جسم خاکي خرسندتي که آيلبخند  باايشده و 
  .اند  عروج دادهن،يعالم بر  بهشان راو روح
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  تاگورمولوي و   ١٤٣

  

 دي جاوياج که سِردار، از مالزمتش، سرافراز منصور حلّبن ني چون حسيدانيشه
 که سر از پا مينيب ي را م… وي همدانالقضات ني ع،ي سهروردنيالد  است شهابافتهي

  .اند  و مطلوب رفتهرس شي پي مرگشبازيپ  بهنشناخته و مشتاق
 ستي نياج از مرگ اگرچه از نوع مرگ سرخ حلّيانة مولو و عاشقنيري شيتلقّ

 محسوس و يها يهمانند  با خاص خود را دارد که نمود آن راي و برجستگيژگيو
 را يبار  سبکدانستن، کيمرگ جسم را فرجام ن. ميابي ي تاگور ميها دگاهيملموس در د
 وصال را داشتن و دن، آرزو و انتظاري روح است برگزيزپروازي و تيريس که الزمة سبک
 و نشي جشن گرفتن، عصارة بيقي ساز و موسينوا  با روح راوستنيمرگ جسم و پ

 يها جلوه  بار و مکراش ي که در سخنان آسمانباشد يمرگ م  بهنگرش موالنا نسبت
وضوح   با در کالم تاگور،ني مضامني بازتاب همري تأثزيمختلف منعکس شده است و ن

  .است تمام نقش بسته يو روشن
ت، انتظارش  و مسريشادمان  با بلکهترسد، ي نه تنها از مرگ نم،ي چون مولوتاگور

 ني خود که بهترير، شب مرگ را، شب عروس و مؤثّباي زاري قطعة بسکيدر . کشد يرا م
چون موالنا، مرگ را   او همکند، ي مري تصوباشد، ي ماش ي شب زندگنيتر شکوه و با
  :کند ي ماني بني آن را چنيزيگ و شوران ينيري وصال دانسته و شنيع

  ي و مرحلة زندگ جهي نتني فرجاميا!  مرگيا”
   پرداز،ازيراز و ن  بهمن  با واي مرگ من بيا

سر آورده  بهدتيچه روزها که در ام   
  ام راهت نشسته  به که چشميو چه روزگاران دراز

  .ما خاطر تو تحمل کرده  را که بهاتي و آالم حها يبسا خوش چه
 تو يسو  به اختفاي عشق من، همواره در منتهاراسر و سدهاي و اميي و دارايهمة هست

  .اند کرده ي مريس
ها  گل.  از آن تو خواهد بودشهي همي فکن که جانم براميسو  بهي بار، نظرني آخريبرا

  .استي داماد مهيبند گل برا آراسته شده و گردن
  ندک يعروس، پس از جشن، خانة خود را رها م



  ١٤٤  قند پارسي

  

  .١“وندديپ ي خود مپروردگار  به شب،ي و انزواييو در تنها
 سرانجام نيپشتوانة هم  به سبب ونيهم  به وداند ي مرگ را پرنور و پربرکت متاگور

 و در همة نگرد ي در اوست، م جهان و هرچه  به مثبتيدي باز و ديچشم  باک،ين
  :نديب ي لطف و عظمت منش،ي آفريها دهيپد

 زمان و حصار عمرم شکاف وارةي دشم،ياند ي خود ماتي لحظات حانيپا  بههردم که”
  .رديپذ يم

  …نگرم ياش م  پراکنده و گستردهيها  نهيهمة گنج  بابرکت نور مرگ، جهان را  بهو من
  .٢“کنم ي موجودات، عظمت و لطف، درک منيتر  مقام و کوچکنيتر و در پست

م و شفقّت پروردگار، سفر آخرت را کر  به و گرمدي پراميدل  با وارستة هند،شاعر
  :نديب ي و پرجاذبه مباي دارد، زرو شي که پي و راهکند يآغاز م

 دم، دهي سپييروشنا. دي و سعادت طلب کنقي توفمي هنگام فراق، برانيدر ا! اراني يآ”
  ٣…“باستي و فرباي خفته، بس زمي روشي که در پيآسمان را منور ساخته و راه

  :ديگو يطعه م قني در ادامة همو
   سفر خود را،ني امن
   و انتظار،دي پرامي و قلبي تهيدستان با

  .٤بندم ي رخت برماري و بدان دکنم يآغاز م
  :ديسرا ي م» عمريسرا«نام   بهيا  در قطعهگر،يد  بارو

  ست؟ي و هراس، ازبهر چمي ب  همهني دروازه، ا ني گذشتن از ايبرا”
   مجهولي باد آن زندگروزيپ

  ،ي داردي و امروي جهان، ننيدر اهرقدر که 
  ،يهمان اندازه، از آخرت در هراس به
   پس از مرگي باد آن زندگروزيپ

  ام،  ساختهشي خودةي و شندهي که از ديا در کلبه
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  تاگورمولوي و   ١٤٥

  

  سر آمد  بههي گرو در خنده ميروزها
  استي دننيآمدن و رفتن ما، فقط در ا

   پس از مرگي باد آن زندگديجاو
  ي را بر خود حرام کردي زندگ،ي دانستانهگيچون مرگ را از خود ب

 مال و منال انباشته همه ني چند روزة عمر محصور است، ايوارهاي که از دي سرانيدر ا
  ؟ي پنداري را چگونه تهداني جاوياست پس آن سرا

  ١“! پس از مرگي باد آن زندگديجاو
 ندارد يديد دارد و ترماني اات،ي حي تکاملريس  بهي که تاگور، چون مولومينيب يم
ها،  قرن.  خواهد بوداديبن  سستياي دنني از اتر يتر و متعال  پس از مرگ، کامليايکه دن

  :نموده است  بازني را چني مراحل زندگني فرازرياش، س  آگاهشروي از او، پشيپ
ــاداز ــامي جمـ ــردم و نـ ــدمي مـ    ســـر زدموانيـــ نمـــا مـــردم، ز حاز   شـ

ــردم ــ از حمــ ــدميوانيــ    ز مردن کم شدم؟    يسم، ک  چه تر  پس   و آدم شــ
ــري دحملــــة ــ بمگــ    بـــال و پـــرکيـــ بـــرآرم از مالتـــا   از بــــشررميــ

ــه   از ملــک قربــان شــوم  گــري دبــار ــم نا آنچ ــدر وه ــ ان ــومد،ي   ٢ آن ش
 آبادان يي بلکه آن را، سراپندارند، ي نمي آخرت را تهي و تاگور نه تنها سرايمولو

 و ي عالدار،ي پاي زندگکي تا خواند يمخود   به که عاشقان آگاه را،دانند يو آراسته م
 ني آخر،ي افالکنيالد شمس. ندي آغاز نمااند، دهيآنچه که تاکنون د  باکامالً دگرگون
  : ثبت کرده استني بستر مرگ گفته شده چندر را که يسرودة مولو

ــرک   تنهـا مـرا رهـا کـن      ن،يبـال    سر بنه بـه    رو ــن ت ــتال ک ــبگرد مب ــراب ش ــِن خ    م
   بـرو جفـا کـن      ي ببخشا، خواه  اي ب يخواه  روز تنهـا    ا، شـب تـا بـه       و موج سود   مييما
ـ رو   شاه خـوب   بر    عاشق، تو صبر کن، وفا کـن       ي زردرو يا   واجـب وفـا نباشـد      ان،ي
  بهـا کـن     خـون  ري تدب د،ي نگو ي کس بکشد،   چـو خـارا  ي است ما را؛ دارد دل     يکش  رهيخ
   درد را دوا کـن   نيا م،ي من چگونه گو   پس   مـردن، آن را دوا نباشـد  ريـ  غاستي  درد
   ما کن  ي دست اشارتم کرد که عزم سو      با  دمي عشق، د  ي در کو  يري خواب، دوش پ   در
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  که او راديگو ي سخن مي آسماني و دعوتيبي از اشارات غي که مولومينيب يم
  …خواند ي عشق فراميکو به

 کرده است و مي را تنظري دربارة مرگ، سرودة زشي خودةي هم، براساس عقتاگور
 و اراني. نديچنگ و رباب بسرا  با خواسته تا در ماتمش، آن رااراني از يچون مولو

اند و اکنون  اش را پاس داشته  را ارجمند دانسته و خواهشتّشيدوستداران تاگور، وص
  :خوانند ي و منوازند ي سروده را مني، ايساله در مراسم سالگرد و  همهز،ين

   روست،شي صلح و آرامش در پيايدر
  آب انداز  به راقيقا!  ناوبانيا

   بودي همسفرم خواهشهيتو هم
  گسلد ي از هم ما،ي دنداري علقة ناپايها رشته
  ردي مرا در آغوش گيتناهي که جهان پهناور و کائنات الديشا

  رفته،ي قلب پذمي را از صميستي مرگ و نهراس، ي و بميب يو من، ب
  ١“ و آخرت نامعلوم بروممي عظيقبال عقبااست  بهو
 و نه ي مولوي نه برا،ي کالبد خاک»مرگ« که آورده شد ي و شواهدميآنچه گفت  بهبنا

  .ها مبارک و گواراست  آنيبل، بر هر دو.  دارديف و تأثر تاگور تأسيبرا
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  هاي بنگال کتيبه
  ♦مهرداد شکوهي

  ∗اعظم هدايتي: ترجمه
کنند بيش از اشارات پراکندة  نشين بنگال پژوهش مي در تاريخ سلطانکه اني بيشتر مورخ

 آن است که علّت. يابند ها مي سکّهها و  گيري از کتيبه بهره به خود را ناگزير ،تاريخي
 ةويژ  بهمانده و چه باقي ين رفته و آننشين بنگال از ب هاي تاريخي سلطان اغلب نوشته

در . اند  نادرست و يک جانبه، اغلب ناقص،اند ان دهلي آنها را نگاشتهآنچه را که مورخ
هاي  ي شکل درست نام حتّ،خطّيهاي  دليل اشتباهات نگارشي در نسخه  بهمواردي

  .هاي آنان دريافت سکّهها و  توان از روي کتيبه سالطين را فقط مي
از اواسط . هاي اسالمي بنگال جزو بهترين مکتوبات هند هستند  کتيبه،ي ديگراز سو

 چند صد نمونه يافته و خوانده ،ها ايجاد شد و تاکنون کتيبه  به نوزدهم ميالدي عالقهقرن
چند کوشش نه . اند  سال اخير منتشر شده۱۵۰ هاي کوتاه در صورت مقاله  بهشده و
ها را گردآورند و اکنون  ست مشترکي از اين کتيبه هم انجام شد تا فهرمؤثّرچندان 

 (J.Horovitz)تز يهورو. ج،پيش از اين. انجام آن شده است  بهفّقومپروفسور عبدالکريم 
کرد   منتشرEIM 1909-1910ة هاي منتشر شدة اسالمي هند را در مجلّ فهرستي از کتيبه

 JASB 1957 ةدر مجلّرا هاي اسالمي بنگال   کتابشناسي کتيبه. دي.اچ.و سپس اي
  .چاپ رساند به

                                                   
 پژوهشگِر ايراني ♦

  .ترجمه از متن انگليسي  ∗

 



  ١٤٨  قند پارسي

  

را منتشر کرد ) م ۱۹۶۰،رجشاي ،۴ ج(هاي بنگال   احمد نيز کتاب کتيبهلدينا شمس
 زيرا ، هنوز تعدادي کتيبه بدان راه نيافته بودالبتّهکه شامل متون و ترجمة آنها بود و 

  .دنددست آمده بو  بهسالهاي بعددر و يا بود دست نياورده   بهنويسنده آن را
که در شرح و ل ب،شينيان وارد کردهيکار پ  بههاي بيشتري را عبدالکريم نه تنها کتيبه

ي براي  دستنامه مهم،اين کتاب. ت کوشيده استشد  به تاريخي آنوصف و مسائِل
دست داده است که بنگالدش و ايالت فعلي بنگال   به شده را نيز پژوهشگرانان ومورخ
هاي سالطين   بلکه کتيبه،هاي بنگال  نه تنها کتيبه،در اين مرز. پوشاند  ميرا) هند(غربي 
 دورة پس از مغوالن تا سال حتّي مغوالن هند و). آل سوري(ها   سوري،ها  شرقي،دهلي
دست داده شده و بعضي  ههاي کمي ب  پس از مغوالن کتيبهالبتّه ،اند م آمده ۱۸۸۲/ه ۱۳۰۰

شايد بهتر باشد . شود ند و بقيه را شامل نميسالطين بنگال مرتبط هست  بهاز آنان نيز
  .ان بعدي واگذاريممورخ  بهمناطق واقعي نفوذ سالطين بنگال را بحث دربارة

 چنداني ندارد و در جاهايي که مشکوک توجهخواني  هاي کتيبه روش  بهعبدالکريم
 مذهبي و ،هاي قرآني او همة عبارت. کند  نميتوجهسبک خط و نگارش   به،است

 نمونة خطوط جالبي ،اطان مشهورخطّ. ها حذف کرده است يرتاريخي را از متن کتيبهغ
. برد هاي بدون تاريخ بهره توان از سبک خطشان براي تاريخگذاري کتيبه دارند و مي

 ،شود نگ بناي مسجدي است که اکنون در موزة هند در کلکته نگهداري ميسنمونة آن 
 اول ، اين کتيبه. بنگال است(Burdwan) ناحية بردوان در (Kalna)در اصل از کالنا اما 

 لدينازمان سلطان ناصر  به شده و مربوطمعرفي) ۱ ش ،م EIM )۱۹۳۴-۱۹۳۳بار در 
 ،۱۹۶۸ س (JASBاي در  سپس خود پروفسور عبدالکريم در مقاله. حسين شاه است

د  آزمودن مجددليل  بهظاهراً(دهد  سلطان باربک شاه نسبت مي  بهآن را) ۲۲۸-۲۱۹ ص
  ).آن نتيجه رسيده است  بهروش دوده اندودي  بااو

طور معمول   بهنهم هجري بنگال/م ۱۵ قرنهاي باربک شاه و ديگر سالطين  کتيبه
هر تفاوت  ايران و ماوراءالنّ،خط ثلث جهان عرب  باخط ثلث هستند که  بهخوش خط و

 ۹/م ۱۵ قرندر . اند رشد يافتههاي دهلي   سلطانةوسيل  به هجري۸/م ۱۴ قرندارد و در 
اي در شرق و غرب هند گسترش يافت؛  هدطور گستر  بهيهجري اين خط ثلث محلّ

دربارة . سبک گجراتي و راجستاني تفاوت دارد  با آشکارا،هرچند که سبک ثلث بنگالي
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 ۹/م ۱۵قرن سبک خط ثلث بنگالي   باث بايد گفت که سبک خط آنح بکتيبة مورِد
را تري   خط کهن تا کوشيده استخطّاطيرسد که  نظر مي  بهست وهجري متفاوت ا

 ۱ ،۲۳ ج( JASBي در يدسا ضياءالدين. کند تقليد
تاريخي را براي کتيبه ) ۱۱-۱۷  ص،)۱۹۷۸(

داند  زيب مي اورنگ  بهتعلّقزند و آن را م حدس مي
. شمارد و عبارت پادشاه غازي را از القاب او مي

 قرائتش از باربک شاه را عبدالکريم در اين گنجينه
  .کند  ميهاي دسايي را رد  و حدستأکيد

هايي است که  مورد تعداد بسياري از کتيبه  حذف بي،هاي کتاب يکي ديگر از کاستي
از آنجا که .  گزارش شده بود و ظاهراً مورد قبول عبدالکريم نيست.A.R.I.Eيشتر در ب

توان گفت که در  کند نمي اشاره مي) مطور غيرمستقي  بهشايد (.A.R.I.E  بهگاه او گه
 شود و اشارة مستقيمي هم نام آن در کتابشناسي ديده نمي اما ،دسترس او نبوده است

که  .A.R.I.Eشده در   خطوط گزارشةگيري اينکه هم نتيجه. استفاده از آن وجود ندارد به
هاي از  اي از کتيبه ههدر پايين سيا. اند در اين کتاب هم نيامده. اند در متون ديگر نيامده
هاي   همة کتيبهالبتّه. شود و هدف فقط روزآمد کردن اين گنجينه است قلم افتاده داده مي

  :از قلم افتاده در اينجا نيامده
  شرح کتيبهشرح کتيبه  جاي کتبيهجاي کتبيه

تو ) روضه(گزارش ساختمان باغ يا مزار    کلکته، موزة پريشاد،بانگيا سهيتّيا
  )نامش پاک شده( يک خان

 ،کنده شده در بري درگاهکتيبه 
   استان مالدا،پندوا حضرت

گزارش ساخت مسجدي در زمان 
  الدين اعظم شاه سلطان غياث

عيل غازي دروازة جنوبي مزار شاه اسٰم
  در گره منداران

گزارش ساخت دروازه توسط شاهزاده 
  مبارک در زمان سلطنت سلطان حسين شاه

 ،کتيبه باالي در چپ مسجد منگلباري
 باالي در راست ةدربارة کتيب (مالدا

گزارش ساخت مسجد در زمان سلطان 
  حسين شاه

هاي اسالمي بنگال  کتيبه
جزو بهترين مکتوبات هند 

 .هستند
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  )۴۳: ۱۳۵عبدالکريم  :بنگريد به
  ،بر توپ جهانگشا در توپخانه

  مرشدآباد
ساخت توپ جهانگشا در زمان  اشاره به

  اسالم خان حاکم شاهجهان در بنگال
 استان ميدناپور زمان ،مسجد حجله

  شاهجهان و تاريخ آمار و انجام کار
  گزارش ساخت مسجد توسط تاج خان

 ،کتيبه کنده شده در مسجد شيعه
   مرشدآباد،ينوابروي بناي  روبه

دست مراد  گزارش ساخت مسجدي به
  زيب در زمان اورنگ

گزارش ساخت مسجد در زمان   مسجد جامع بردوان
  زيب اورنگ

دست سيد بهار  گزارش ساخت مسجد به  رام بيربهومگ استان ساوبري مسجد در
پسر پسر حسن پسر شاه سيد حسين از 

نوادگان شاه سيد رحمان در زمان 
  زيب سلطنت اورنگ

  شامل متني ديني و تاريخ  رامگبري مسجد در استان ساو
دست عالم  گزارش ساخت مسجد به   بگني پارامحلّةمسجد شاهجهان در 

  سير ان فرخخان در زم
ساخت مسجد در کنار مزار  اشاره به   مرشدآباد،مسجد گالب باغ

   زمان بيگمحمد
بنگالدش نگهداري شده …… که از
  …است

 الديندست نور  بهگزارش ساخت مسجد
  …حسني

دست قاسم  گزارش ساخت مسجد به   استان مالدا،مسجد شاهپور
   روپيه۷۰۰۰هزينه  با

  ساءالنّ گزارش مرگ نواب اعظم  نّساء مرشدآبادال دروازة اصلي مرکز اعظم
گزارش دوزبانه فارسي و انگليسي از    مرشدآباد،النّساء سنگ گور اعظم
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 دو متن انگليسي زمان ،النّساء نسب اعظم
   سال پيش از تاريخ فارسي است۵

روبه واقع در جنوب غربي خمسجد م
  ايستگاه راه آهن مرشدآباد

دست  گزارش فارسي ساخت مسجد به
م در زمان پادشاهي نام تبس کسي به
   شاهمحمد

  تاريِخ مرِگ نواب   مرشدآباد،الدوله مقبره نواب شجاع
 محبتدست  گزارش ساخت مسجد به   مرشدآباد،مسجد روشن باغ

  جنگ غازي
دست محمد  گزارش ساخت مسجد به   مرشدآباد،پور مسجد محلّة رتن

  بندهو در زمان پادشاهي محمد شاه
  دست شفيع اهللا گزارش ساخت مسجد به   مرشدآباد، آومرائو گنجةمسجد ناحي

  ساخت مسجد اشاره به   مرشدآباد،مسجد متيجحل کي
دست  گزارش ساخت مسجد به   مرشدآباد،مسجد محلّة يناماتيپور

  نعبدالرحٰم
 ،دست شاه قلي گزارش ساخت مسجد به   مرشدآباد، راجه بازار،مسجد شاه قلي

وسيلة محمد امير ساخته  ريخ بهمادة تا
  شده است

  شامل متن ديني و تاريخ   مرشدآباد،مسجد نزديک زندان قديم
دست پيروي  گزارش ساخت مسجد به   مرشدآباد، محلّة بنسگله،مسجد پيروقاي

  مهتر
ه حج گزارش ساخت مسجد در ماه ذي   مرشدآباد،مسجد شيعه گورستان نوابي

  ليدست شاه نثار ع بهه  ۱۱۹۲
  دست عبداهللا گزارش ساخت مسجد به   مرشدآباد، قلندر باغةمسجد ناحي

م دست خر گزارش ساخت مسجد به  مسجد جامع سکراء استان بيربهوم
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  علي خان در کنار گور احمد
 ۱۲۲۱گزارش ساخت مسجد که در    استان مرشدآباد،پيري مسجد در سالر

 ۱۲۲۳دست باب اهللا آغاز و در  به
  اهللا انجام يافتدست عنايت  به

  …گزارش  …مسجد
 ايستگاه راه آهن ،مسجد موتي خان

   کلکته،سلداه
دست امامي  گزارش ساخت مسجد به

  بيگم
دست  گزارش ساخت مسجد به   بردوان……کتيبه کنده در مقبره 

  ……تاريخدر …… پيروي
 ،نوزدهم در شاهپور/مسجد سدة سيزدهم

  استان مالدا
 گزارش منظوم فارسي ساخت مسجد

  دست محمد و عبدالکريم که شاعر است به
  دست پير علي گزارش ساخت مسجد به  مسجد در مهاپور استان هوگلي

گزارش منظوم فارسي ساخت مسجد    مرشدآباد،مسجد در جادة گالب باغ
  دست فرحت اهللا و مصطر که شاعر است به

دست  گزارش ساخت مسجد به   کلکته،مسجد مسلمان پارا
  اهللا فيض

  تاريِخ ساخت   کلکته،د سلطان احمدمسج
  ……دست گزارش ساخت مسجد به  مسجد محلّة سولي پارا مالدا

مسجد ميرچک در ناحية ميرچک در 
  شهر مالدا

دست شيخ  گزارش ساخت مسجد به
  خيراهللا و نام تعدادي از شيوخ محلّي

دست محمد  گزارش ساخت مسجد به   کلکته،مسجد تيپو سلطان
  پسر تيپو سلطان

 کنپيه ، کلکته، منشي بازار،مسجد سلدانه
  سمت چپ رواق مياني

تاريخ مرگ منشي بوعلي بنيانگذار 
خانه که   و نيز مدرسه و مسکين،مسجد
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  پايان رسيد دست مادرش به به
 ،مسجد وفتيه در محلّة راگونتا گنج

  پور جنگي
دست  بهکه گزارش ساخت مسجد 

صادر علي آغاز و پس از مرگش 
  پايان رسيد ساء بهلنّدست منيرا به

مسجد خانقاه نزديک مزار مخدوم شاه 
   استان بربهوم، دربارا،حسيني

دست مهر علي  گزارش ساخت مسجد به
) معين (در زماني که او نمايندة 

  النّساء بود حافظ
 ، بنگال غربي،کهن از مسجد در منگلباري
 ASIنگهداري شده در آرشيو 

گزارش منظوم فارسي ساخت مسجد 
  نام بهيگا دست خانمي به به

گزارش منظوم فارسي ساخت مسجد    مرشدآباد،پور مسجد محلّة قطب
دست داراب علي خان و واليت که  به

  شاعر آن است
دست شاه  گزارش ساخت مسجد به   کلکته،مسجد غوثي

 و ،غوثي پسر شيخ خدابخش اوستا کار
   مسجدةنام نيز متن وقف

 ،حبالدين صا ورودي مزار مخدوم زکي
  نگر مخدوم

  دست اصغر گزارش ساخت مزار به

  تاريخ بناي مسجد   کلکته، راه کمربندي،مسجد ناخدا
 ،گورسنگ شاه صوفي رحمت علي

   مرشدآباد،روشن باغ
  تاريخ مرگ صوفي اشاره به

دورة مغوالن هند و پس از   بهتعلّقهاي حذف شده م آيد که بيشتر کتيبه مينظر 
 /م ۱۳۸۹-۱۴۴۰(  اعظم شاهلدينا  سلطان غياثة کتيب، ايشانيش ازپهاي   کتيبه…ايشان
ي تاريخي دربارة ها  گزارش.سلطنت طوالني وي توجه به  با.غالب است) ه ۸۴۴-۷۹۲

: ۱عبدالکريم (  ديگر از آن دوران پيدا شده استة فقط يک کتيب، اندوا…و اندک وا
  .پا کرد  بهه و مدينهي در مکّ هرچند او بناهاي زياد؛بنگال خبري نداريم… از ديگر) ۲۰



  ١٥٤  قند پارسي

  

 تعداد زيادي کتيبه از زمان سلطنت حسين شاه ،کره مندران در استان هوگلي …
 ،فاقاًاتّ. گزارش از شاهزاده مبارک از رجال دربار و شايد حاکم ناحيه است…. داريم

 است که عبدالکريم يادداشتي بر آن .A.R.I.E هوگلي منتشر شده در …اين کتيبه از
  .ندارد

  



  فردوسي و تاگور دو حکيِم جهاني  ١٥٥

  

  ي جهانِمي و تاگور دو حکيفردوس
  ∗ليل تجليجل

 ين کنگرة استادان فارسيزدهمينک در سيکه ا» تاگور«کرد و بزرگداشت  اديدر مراسم 
 ،شود يقدر برگزار ميم عاليهند همراه بزرگداشت تاگور و اقامتگاه آن شاعر و حک

 يها ت انساني ترباو ي که آرمان شعري فرد،گري و بزرگ دي شاعر جهاناِديتوان  ينم
 بزرگداشت يژه که امسال سال جهانيو  به.اد بردياز را  ستا داده بزرگ را هدف قرار

حضور   بام رايندة حکين گوي است و ما در دانشگاه تهران مراسم بزرگداشت ايفردوس
  .مي برقرار کردزباِن جهان ي فارساستاداِن

تمام جهان  متعلّق بهن که هردو خود را ي اين دو شاعر جهاني اين همانندينخست
ان ي آدمة همين است که هردو کمال انسانيدهند ا ي که ميت اخالقيام تربيپ  بادانند و يم

  .را درنظر دارند
 . استي زندگوحدِت ن قدرت تاگور در احساس او نسبت بهيتر در واقع بزرگ

 يپرست انهگي يرويم نيد باعث تقسيها نبا ا فرهنگيها  گونه انشعاب آرمان چي هي ودرنظِر
ا او را يها است که دن وحدت انسان ش بهين گراي و ا١ها گردد  انسانيگرامو وحدت 

  .ک شناخته استيري ليسرا ک غزليعنوان  به
ر ذکر يشاد در سطور زيطور مختصر در سرود اوپان هدف شاعران وحدت دوست به

  :شود يم

                                                   
  .دانشگاه تهراناستاِد   ∗
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  ١٥٦  قند پارسي

  

ز يد خود را هرچشود وجو يد منت وجود داري آرام دارند در تمامي که روحيکسان
  .١سازند ي که در همه حاضر جا است آشکار ميروح  باحادو هرجا در اتّ
 خود در سبک خاصِّ  با است که اوينيي تاگور آيتي و تربي علميها يژگيو از و

سال   بان مراسميتوجه به تقارن ا  بانک مايخاذ کرده است و ام جوانان اتِّيت و تعليترب
  :ميآور ياد ميز ينرا  نامدار بزرگ ني از اثر اي نکاتيفردوس

 يدشمن چين که هي گوهريداند گنجور ي مين گنجور زندگي دانش را مهي کااليفردوس
  : استيه آرامش روح انسانين مايمن است و ايمن ايست و از دزد و اهريرا بدو راه ن

ــا جامــه و ســيم و زر بــه   بيـــاورد گنجـــور و جـــاي گهـــر  فرمــود ت
ــه ــپردند و دا  ب ــا س ــت دان ــا بگف   که من گـوهري دارم انـدر نهفـت      ن

  نه چون خواسته جفـت اهريمنـت        دشـمنت  که يابند از او چيـز و بـي        
  راهـي کـه باشـم نترسـم ز دزد          به  شــب پاســبانان نخواهنــد مــزد بـه 

  سـت  ا خرد تـاج بيـدار جـان مـن          شب پاسبان من است    که دانش به  
 از  رايوست و راه تندرستت انسان پرورش جسم و تن ايگر در روش تربي دةنکت

  :شمرد يخوراک اندک م
  چو برخوان نشيند خورش نـشمرد       بدو گفت هرکس که افزون خـورد    
ــت   ــنش تندرس ــراوان ت ــد ف   بزرگ آن که او تندرستي بجـست        نباش

  )٦٩، ص ٥ج (  
ة ي را مايه اٰليقضا داند و رضا به  ي سپنج را سودمند نميسرا  بهيبستگ  دليفردوس
  : انساني براييسرا داند و جهان را عبرت ي از سوک و غم ميياآرامش و ره

  …مردگان آشنايي مکن   که با   چنين گفت بهرام نيکـو سـخن    
  سـر  سزد گر ترا نوبـت آيـد بـه          تـو داد يـک روز نوبـت پـدر         به

  خيره چه جـويي کليـد      نيابي به   چنين است رازش نيايـد پديـد      
  درين رنج عمر تـو گـردد ببـاد          در بسته را کـس ندانـد گـشاد        
  سپنجي مباشد بـسي سـودمند       دل اندر سـراي سـپنجي مبنـد     

  )٩٧، ص ٢ج (  
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  فردوسي و تاگور دو حکيِم جهاني  ١٥٧

  

 جان نيرهاند و او را آرام و تسک ي را از رنجش جهان مين آدمي چنينش و عبرتيب
  :بخشد يم

ــد دراز    ــي بمانـ ــي و گيتـ ــو رفتـ ــد ز راز   تـ ــکارا ندانـــ ــسي آشـــ   کـــ
ــا از او غفلــت اســت      سر حکمت و عبرت است     جهان سر به   ــرا بهــرة م   چ

ــي زدي در جهــان    ــو چنــگ فزون ــان   ت ــتند از تـــو بـــسي همرهـ   ١گذشـ
  )١٧١، ص ٢ج (  
 يها  از جنبهيکيکنم  ياد مي ين انجمن گرامي در اي که از شعر فردوسيگري دةنکت

  . شاهنامه استة حماسيني و آهنگينواز  شعر اوست و آن گوشيادب
ن  متقارب مثم. استي بحر متقارب و مثنويس فردويم که قالب شعريدان يم

 است که در يزي آن چي و نوازش درون آهنگي درونيقي لکن موس،ا مقصوريمحذوف 
قاع در شعر يرا ايم زيام و محتوا رسيتناسب پ نکه بهيکنم و آن ا ياد مي ين مجلس گراميا

  :کند ي فرق ميفردوس
ن اساس يآلود و بد اه خشمز است و گيانگ ها گاه مالل  حماسهيقيچرا که موس

نمونه در رستم و عنوان  ده، بهيا مقطع و بريده است يا متناوب و کشي او ي شعريقيموس
صورتي  آهنگي کوتاه و به  با کلمات،گيرد سهراب آنجا که کاووس بر رستم خشم مي

  :شود بدين ابيات بنگريد تند القا مي
  ز دو ديده بشست   پس آنگاه شرم ا     گيو از نخـست   بانگ بر زد به   يکي

  کند پست و پيچيـد ز پيمـان مـن          که رستم که باشد که فرمان مـن       
  سرش کندي چون ترنجـي ز تـن          کنـوني پـيش مـن      ياگر تيغ بود  

ــن  ــردار ک ــده ب ــسر زن ــرش ب   مـن ســخن  و زو نيـز بگـشاي بـا     بگي
ن يز و اندوهگيانگ ف سرنوشت مالليده در توصيوقار و کش  بااما آنجا که رستم

اي او کشيده و  سرايد آهنگ درون چکامه رستم را مي مرگ زيآم تيو مرگبار و شکاسرد 
  :سنگين و متناوب و غمگين است

ــد روي    هـاي و هـوي     سيه داغ دل، شـاه بـا       ــرج نهادنـ ــاغ ايـ ــوي بـ   سـ
ــاه ــر شـ ــدون سـ ــوان فريـ ــور جـ ــه   پـ ــد بـ ــوان  بيامـ ــه نـ ــر برگرفتـ   بـ
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  ١٥٨  قند پارسي

  

  د مــويکنـد روي و همــي کنـ   همـي   خست روي  ريخت اشک و همي    همي
شکلي هوشمندانه وجود دارد و همراه  چنانکه در شعرهاي تاگور نيز موسيقي به

  .شود غم و شادِي مردم موسيقي نيز متفاوت مي با
  



  رابيندرا نات تاگور  ١٥٩

  

  رابيندرا نات تاگور
  ♦رادها کريشنان

  ∗گرگاني امير فريدون: ترجمه
 هاي افتخار شگرف آثار بزرگ ادبي در پايدارتر بودن آنها از قدرت شاهان و دودمان

  و  پادشاهان واالتر استةنيروي روح آدمي از پايندگي اعتقادات و سلسل. فرمانرواست
 آنانديگر وجود ندارند ولي شعرهاي   همنآفرينندگان آ. تاريخ بر اين امر گواهي دارد

هاي ويرژيل همچنان تازه  غزل اما شکوه و جالل روم از ميان رفت. باقي است همچنان
شور و هيجان زنده خود که از احساس شديد   باداس رؤياي کالي. است نشاط  باو

 وجود ين کهجسرزمين اُ. سازد  ميرثّأگرفته هنوز ما را مت  سرچشمه ق انسانييعال
ي فرمانروايان قرون وسٰط. يادگارهاي خود را بدو سپرد داس آن را زينت بخشيد کالي

 که آن زمانتا . نوازد  ميدانته هنوز گوش جهانيان را هاي  ترانه  ولي،فراموش گشتند
وقتي که . نام شکسپير شناخته خواهد شد هاليزابت ب زبان انگليسي باقي بماند عصر

شعر موزون تاگور ما را مسحور  سپرده شوند، دست فراموشي ه برهبران و خداوندان ما
 او ِيصات قومي و ملّدر مشخّ ارزش آثارش اما تاگور هندي است. خواهد ساخت

شيريني حيات و   بهتاگور. پسندند مي  جهانيان ي آثار اوست کهنيست بلکه عناصر کلّ
ن افزوده استارزش تمد.  

                                                   
 ۱۷ ـ ۱۸۸۸ سپتامبر ۵ (دومين رئيس جمهوِر هندپژوهشگر، سياستمدار و , محقّق: سرواپالي رادا کريشنان ♦

هر سال در هند روز اين مراسِم است و شده ناميده » معلّم روِز« روز تولِّد ايشان .)م ۱۹۷۵آوريل 
  .شود مي برگزار

  .مترجِم ايراني  ∗

 



  ١٦٠  قند پارسي

  

  اتکيد در معنويأت
. است بخش ر براي بسياري از هندوان پرشور و آرامير اين روزگار متغيسرود تاگور د

  اصول هاي علم و شويم و پيروزي  ميآنگاه که ما در زير بار آرزوهاي برنيامده ناتوان
 آنگاه که زمام عقل و نيروي هدايت خويش را از سازد،  ميمان را خيره سازمان چشم

 .کند  مييد سرشار و ذهنمان را از شهامت لبريزتاگور دلهايمان را از ام دهيم،  ميدست
 موفّقيتم و ارزش يوجود سرشکستگي سرافکنده نيست دهد که با  ميما نشان هب او
ن در وقار روحاني و در مظهر حقيقي تمد. شود قدرت سنجيده نمي  ثروت و ميزان با

امور . يستست ولي از خود آن ناحيات وابسته   بهقدرت ثروت و. د استيل شداتحم
  .اصول اداري را بر آن دسترسي نيست  دارد و دانش و تعلّقفرد   بهمعنوي

 ها را هاي روحاني دارد و آن ارزش ق ارزش از نظر اصراري که در تفورابيندرا نات
. ين ديرين هند استتفکّرداند همعقيده م  مي اصلي زندگاني خوب و نظم اجتماعيةپاي

. رساند  ميگوش ه که کهنسال ولي همچنان تازه است بپيام ابدي هندوستان را تاگور
هندوستان روح اصيل خود  هاي تاريخ، ها و پستي و بلندي ها و ناکامي کاميابي وجود با

  .داشته است را زنده نگاه
ور عتر از بدن و عقل و ش چيزي عميق. بدن و هوش اشتباه کرد  بانفس را نبايد

ي يکي يها و حقيقت و زيبا خوبي. ز استدارد و آن نفس حقيقي است که با وجود
خويشتن . ت مذهب استاي از آن ساختن ني هدف و موجود زنده رسيدن بدين. است

  يد آنچه مورد اعتقاد است تربيت کردن هدفيأبراي ت پاکدامني و عشق و نيرو  بارا
هستي آن وجود ابدي کمال مطلوب طبيعت  ولي غرق شدن در. االخالق است علم

 بايد فني براي شخص کافي نيست،  در مسائل و مشکالتموفّقيتتنها .  ماست پارساي
  . روح نيز دست يافت عظممت به

 شان نگريم از دوري اند مي هنگام ستارگان آسمان را که در نگهباني ابدي آنگاه که شب
. کنيم شان احساس حقارت مي شان احساس فنا و از عظمت احساس بيم و از پايداري

  .گيرد اي فرا مي آيد و سراسر وجود را رعشه ايستد و دم برنمي  ميدل از طپش
. آيند نظر مي هرانگيزي کوچک و پست بثّأطور ت ههاي حقير ما ب و دلبستگيهيجانات 

هنگام شنيدن شعري بزرگ نيز بر ما  هب سکته در دم کشيدن، همين آشوب، همين



  رابيندرا نات تاگور  ١٦١

  

 را در خود احساس شويم آن ي مروح انساني خيره شود و نيز آنگاه که در  ميمستولي
ولي چون ما . اعتالي بيداري معنوي است  سببادبياتفلسفه يا مذهب، هنر يا . کنيم مي

 هاي علمي و فکري امروز رغم پيشرفت علي ايم ي گرفتهياعتنا بي  بهاين جنبه زندگاني را
اعات و تي بيش از سه قرن اختردر مد. گرفتاريم ثباتي و مبارزه و هرج و مرج بي به

تعداد   به. از ميان رفتقحطي تقريباً. گرديد ات علمي سبب افزايش خوشبختيکشفي
أو حوادث ت ت افزوده شد،جمعيزندگاني چون طاعون و امراض مسري  انگيز فس

وجود آمد روح  هاجتماع ب  اعتماد و ايمني دراز آنجا که حس. تحت نظارت درآمد
تموفّقس و اکتشاف که عامل اصلي تجسيهاي  هدف  به است وسعت يافت و  علم و فن
اي از  تازه دنياي. غارت رفت هافسانه و رمز جهان ب اما . شدتوجهتري در زندگاني م ژرف

نيکبختي  ي وي و زيبامحبت  به.وجود آمد هسختي و شقاوت و از علم و کارهاي بزرگ ب
 يفته خدا نشناسي وفکر جديد فر. قدر ضروري است لطمه زد که براي رشد روح اين

وجود چيزي در وراي   به اکان کهدر کشمکش ميان خدا نشناسان و شکّ. اکي شدشکّ
 ترين حقيقت را در وراي عالم ون مؤمن که زندهدارند و معنويايمان  عالم ترديد

  .رود شمار مي هدسته دوم ب  ازرابيندرا نات دانند، مي
 را  اين داستان. کنند  ميروايتداستاني از مالقات يک فيلسوف هندي و سقراط 

 را از آريستوسنس در سه قرن پيش از ميالد اند بلکه آن و کزنفون نقل نکرده افالطون
 در حيات  ي هندي گفت که کار ما تحقيقاجنّ  بهکند که سقراط  ميروايت وي. شنويم مي

 ادر ق انيدر نکات ربغور مي کرد و گفت انسان بدون هندي تبس فيلسوف. بشر است
  بشر را در اصل موجودي  عقايد مغرب زمين،ةهم. بود فهم امور انساني نخواهد به

منطق فکر کند و از روي اصول   بااست دانند يعني مخلوقي که قادر  ميعقالني
در مشرق زمين ادراک معنوي و . کاربرد ه خود را بةکند انديش  مي که پيدا سودمندي

 گويند يکي  ميهزاران نفر که سخن ميان در. ري داردل برت و تعقّتفکّر  شفقت بر نيروي
ت آنچه موجب مزي. کند  ميانديشند يکي درک  ميميان هزاران نفر که انديشد و از مي

  .ت ادراک اوستشود، قابلي  ميشخص
  اگر ما داراي. آورد رشد جسماني و کفايت عقالني موجبات رفاه ما را فراهم نمي

نقل کافي بوديم و هريک از ما صاحب هواپيما و  و لمحصوالت فراوان و وسائل حم
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شد و کارگران از منافع   مياگر همه امراض قلع و قمع بود، راديوي شخصي مي دستگاه
رسيدند باز هم داراي   ميپيري  بهشادابي  بابردند و مردم  ميسهم و پاداشي  خود دسترنج
ها نان و تنها دانش براي زندگاني تن. بوديم  ميييبرنيامده و آرزوهاي ناشکيبا هاي آرمان

شناختيم   ميعاي علوم جديد استبهترين وجهي که اد  بهاگر جهان را. نيست بشر کافي
 هاي گوناگون افراد انساني را در آن جايگزين ساختيم و کوشش  ميعظيم يي بنا و از آن

 که در شوي و خدمتکاراني از زنان ظرف نحو از هرگونه مردم، اين ه و ب ساختيم مي
 لباسي که در طبقات باالي آن کنند گرفته تا زنان خوش  ميکار ين آن بنايطبقات پا

اي از  شديم که دسته  ميي اگر موفقداشتيم و حتّ  ميآرايش صورت خود مشغولند به
ي يها وجود همه آنها باز هم کام درآوريم با صورت انبوهي از مورچگان همردم را ب

نظم  در اين. داشت  ميت وجودذات احدي  شناختن شتياق برايي پرايها برنيامده و جهان
 ورزيدن و رنج بردن و مردان عشق  بهزنان  و خنديدن، گريستن  بهجهان باز هم کودکان

ها و تکاپوهاي او  در شکست  بشرتبزرگي واقعي .دادند  ميمبارزه و کشمکش ادامه به
دو حالت   بامخلوقي است بشر.  است مبهم نهفته هراسي  بادر جهاني نامفهوم و آميخته

اينکه   با.خود دارد هاي ناديده را در  جهان هاي ديده و هم سيرت که هم سيرت جهان
نکته مانع از  اين.  روحي در خويشتن دارد خود بخشي از نظم طبيعت است لکن مرکزي

مخلوق « وي براستي. راضي باشد .آن است که او فقط از اينکه موجودي طبيعي است
 انساني که حيات را سراسر. دارد  روحانيةاست که ميل حيواني و جذب »مرز دو جهان

ي زمين را ياش جا تکاپوي روزانه بشر در .بيند اميال حيواني بسپارد روي آسايش نمي به
يا خواهان قدرت  پي ثروت و کند يا در  ميزند و يا بر کشوري حکومت  ميشخم
اداره  ها امور را تحت تالي فع چنين  با.نيست »خويشتن« در چنين حاالتي بشر. است

 ديگر. گيرد  مي نيرو و وقتش را پول درآوردن و پرستاري از خانواده. آورد خود درمي
 پنهاني و ذا حوادثي که حسمعٰه. ماند براي چيزهاي ابدي و نامرئي فرصتي نمي

 حي را مختل سط دهد و فراغت خاطر اذهان  ميانگيزد روي را برمي احساس ترديد
 در امانت  ست و يا آنگاه که امرک و يا در رنج نااميدي آنگه که در اندوه. سازد مي

  هنگام در آن معني گرديده، لطف و بي زندگاني بي حرمتي شده و عشق بي  بهخيانت و
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خواهد بداند آيا در وراي ابرهاي تيره   ميآورد و سوي آسمان برمي هبشر دست ب
  اسخ گويد؟ هست که بدو پ وجودي

در اين لحظه است که او در عزلت خويش و در 
 برخورد ذات اعلي  باجهان عميق و سنگين خويشتن

ي و عشق است که ياين جهاني از روشنا. کند مي
شادي است  اين جهاني از. زباني جز سکوت ندارد

. دهد  ميشماري جلوه که خود را در اشکال بي
ص باشد فقط و از سطح ظاهر زندگي مشخّکند   انساني شعري که حکايت از تجارب

دور شويم از تنها حقيقتي که در  وقتي که از ذات خود. شود  مييدهيدر انزوا سرا
اين دو . کند  ميرا پيدا »خويشتن« عشق  و در بشر در مذهب. ايم دسترس است دور شده

 اين ياجتماعي بخواهد حتّ اگر.  است سخود و صميمي و عجيب و مقد  ازچيز کامالً
بشر . دهد  مياز دست  ارزش خود را پناهگاه باطني را مورد هجوم قرار دهد زندگاني

  .تقسيم کند تواند  روحش را نمي ديگران قسمت کند ولي  باي خود رايممکن است دارا
در شتاب . شناسيم هاي روحمان را نمي ي گنجينهايم که حتّ نوا شده ما امروز چنان بي

. عوامل نامحسوس وجود خود نداريم  بهيتوجه خويش ةرانهياهوي زندگاني هشيا و
لحظات   بهسازد و ما را  ميمان را آشفته ي که احساساتيها ناگهان در خود لرزه آنگاه که

 که  کمک آنهاست  با.افتد  ميکنيم از راز هستي ما پرده  ميرساند احساس  ميبينش
  .کنيم  ميدرک حقيقت چيزها را

 »خويشتن« راست بودن با. تواند معني زندگاني را درک کند  ميذهن آرام  بابشر تنها
  نآبايد نوري که زواياي پنهان روح را روشن کند در . صداقت معنوي است شرط
  آنچه داريم  باما. کند  ميموانعي است که ما را از حقيقت دور و مشاغل، عاهااد. بتابانيم

 رو نشستن هخويشتن و از روب  بابودنما از تنها . آنچه هستيم  باتا يميبيشتر آشنا
رات و مستي و هيجان و کار خود مخد  باکوشيم تا حقيقت را  مي.بيمناکيم ييتنها با

توان تمرکز داد و سبب اعتالي زندگاني دروني شد   ميزحمت  باحواس را. پنهان داريم
 ن راآنگاه جان درو. هاي خارجي بدن و فکر و عقل تجريد کرد پوشش و حيات را از

  .ت اساس حيات روحاني استکشف اصلي. رسيم  ميروح آرامش  بهبينيم و مي

پيام ابدي هندوستان  تاگور
را که کهنسال ولي همچنان 

 .رساند گوش مي هتازه است ب
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 ايم معني ژرفناي درون خود پي نبرده  بهسربرده و هتا آن زمان که در حيات ظاهر ب
 حيات  بهبرند و  ميسر هآنانکه در ظاهر ب. زندگاني و يا اسرار جان را درک نخواهيم کرد

  خود را در قبال دينةپذيرفتن ظاهر ايمان وظيف  با کهپندارند  ميروح ايمان ندارند
ي ت اعٰلحقيقت حيات مذهبي که مبنايش صميمي  با روحانيتعلّقچنين . اند انجام داده

فقدان . دهد زندگاني بدون فکر مستقل وجود معنوي را آرامي نمي. سازگار نيست است
گويند   مي حقيقت مذهبيةارکند که آنچه ديگران درب  مي ما را مجبور روحاني اعتماد
 شخص در آزادي روح خويش در جستجوي حقيقت بود و در خود  چون ولي. بپذيريم
آيد  آنچه پيش مي  باتواند  مييابد و  مينيرو و ثبات کافي وجود آورد آنگاه همرکزي ب

ي صلح و صفا و نيروي خويش را حتّ .تواند  ميکه در آن هنگام است. رو شود هروب
ي ينها مطلق روح هدف آرامي. شود حفظ کند  ميرو هاالت مخالف روبح  باوقتي

آفريننده ايمان  روح  به پذير است که جستجوهاي بشر است و اين امر براي کسي امکان
که مذهب و   است طبيعي. گونه خود را از اميال ناچيز آزاد کند داشته باشد و بدين

او ارزشي  برايصورت مراسم ديني تقريباً هصورت اصول دين و چه ب هرات چه بمقر  
  .ندارند

  زيستن  بهشوق
 .آن معني نيست که بايد حقايق را ناديده گيريم  بهدن در قلمرو روحرب سر هولي ب
اند اين است  بار قرباني آن شده ن هندي اغلب بيش از يکاتفکّري که ماي عاد وسوسه

زي بيش نيست و کوشش در بهتر روح تنها چيز مبهم است و زندگاني و هم ناچي که
 دانشمندي ةات عقيدکر هب. زندگاني ظاهري بشر و اجتماع جنون محض است ساختن

ايم که  اند و ما بدين نتيجه رسيده کوششي بدور داشته است ستوده که خود را از هر
روند شده   مياي که در جهان اشباح راه  فرهنگ مردم مردهةصحن  به تبديل هندوستان

را احساس  هاي آن دارد و رنج  ميهاي جهاني بدور تاليفع  که خود را از سيک. است
رؤياي معنوي . پرهيزکاري در خالء محال است. خواند  دانشمند توان نميرا کند  نمي

مرد روحاني از حقايق . کند  ميجهان هستي ايجاد  تازه و ابدي در ي نيرويطور عاد هب
ي و معنوي بهتري را کوشد تا حاالت ماد  ميکند و ر مي کا  بلکه در آن،گريزد جهان نمي
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 چون رابيندرا نات. گيرد  ميسرچشمه  طبيعي زيرا که حيات معنوي از حيات. بيافريند
نور ابدي   باوي فنا را. برد  ميکار ه جهان ناپيدا ب شاعر است جهان پيدا را براي شرح

سير روح  بايلمس کرده است و جهان ماد يابد مي ت او شفافي.  
 و  ي نفسي براي ترقّيها بلکه همه فرصت. هاي آن دانه نيست جهان دام و خوشي

  نامؤلّفاين نيز عقيده بزرگي است که دانشمندان اوپانيشادها و . براي ادراک است راهي
حال که خداوند قيد آفرينش . بردند  ميلذّتايشان از زندگاني . اند ميراث گذارده هب گيتا
  حال که در اين جامه زنجير اسارت اين جهان نباشيم؟  به است چرا ما بستهپذيرفته را

   زندگانيةها سرچشم روابط انسان بريم چرا شکايت کنيم؟  ميسر هگوشتي ب گرم
ميان همه و در  سلطاني در آسمان نيست بلکه در وجود همه و در خدا. روحاني است

مان  کنيم و هرگاه که عشق  ميتشواقعي نيايش خود پرس او را در ثبات. جاست همه
 کنيم و در مرد حقيقي  ميدر زن خوب احساس او را. ورزيم  مي بود بدو عشق حقيقي

 ايراد کرد از ما م ١٩٣١که در سال   مذهب بشرةتاگور در نطق خود دربار. شناسيم مي
  .بشناسيم هاي ما خانه دارد  اعلي را که در دل خواست تا ذات

 وقتي که. اند اس بودههاي آن حس رنج  بهاند و باره کار کرده بزرگان جهان در اين
  دهد مقصودشان  ميهمه تعليم  بهرا »سنها« گويد و يا گيتا  ميموعظه  بهرا »ميتري« بودا
جهان را پليد دانستن و . توان ديگران را فهميد  ميمحبتاست که فقط از راه  آن

 يا ١تاگور در نمايشنامه سانياسي. وهم خواندن ناسپاسي محض است  را زندگاني
خواست   ميکه چگونه طبيعت خشمگين از مرتاضي که دهد  ميخود نشان» مرتاض«

اين مرتاض .  منکوب کند انتقام کشيدمحبت ق ويهاي عال بريدن رشته  باطبيعت را
دختر کوچکي او را . آن دريابد  باکردن طرتباقطع ا  با حقيقي جهان را کوشيد تا دانش

تواند دوست  هيچ زهدي نمي. بازآورد  زندگانيةصحن  به تجربه خارج کرد و الماز ع
هاي دروني  گونه کشمکش بدين. شود آن برابر  باي جاندار را منع کند و ياي زيبا داشتن

خواند   ميهياهو او را  باکه ي سقوط کرد و زندگانيي زيباة مرتاض در برابر جذب آن

                                                   
گرکاني از انتشارات  .ف. ا ةديگر از رابيندرا نات تاگور ترجمة و چهار نمايشنام »قرباني« کتاب رجوع شود به  .1

 .کتاب بنگاه ترجمه و نشر
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بزرگ را بايد  ”اين مرتاض درک کرد که. را بگشايدساخت که درهاي انزوا  .مجبورش
ميان اشکال محدود است و آزادي ابدي روح در عشق  و نامحدود در  يافت در کوچک

زمين آوريم و   بهرا  ما بايد بهشت پس. “است
ت را در مساحتي بگنجانيم و خدا را در اين ابدي

 ةهاي بريد مرتاضان همچون شاخه. بشناسيم جهان
تا  شانتفکّر  سبب  بهايشان. ها هستند دانگل در گل

هاي زمين  تي زيبا هستند ولي چون از خوراکمد
بشر براي . شوند  مي کنند بزودي پژمرده تغذيه نمي

 هر چقدر رياضيات. حيات تغذيه شود  بانيرومندي و ريشه گرفتن بايد رضا دهد که
و   که رشد اي عني وسيلهامتناع تغذيه ي  باهم براي رشد شخص واجب باشد باز نبايد

  .بها مخالفتي ندارند رايحه عطرهاي گران  بايگيرد و حتّ  مينمو از آن نيرو
 برد  ميلذّتهاي ما   و يا از درد و روزههاگر بيانديشيم که خداوند از رنج و اندو

 دارند را دوست نمي زندگاني هديه بزرگي است و کساني که آن. ايم اي کرده فکر ابلهانه
  لذّتتوان گفت خداوند کساني را که از زندگي بيشتر از همه   مي. آن نيستندةتشايس
را صفا  بطالت سپرده و نام آن  بهآنان که روح خود را. دارد  ميبيشتر دوست برند مي

  .توانند از تاگور براي کردارشان اميد حمايت داشته باشند نمي اند گذارده
 صومعه رفتن و يا مرتاض شدن به شخص براي دور افکندن زندگاني احتياجي

 تاگور در تفسير. ايم رات بدور افکندهپيروي از مقر  بابسياري از ما زندگاني را. ندارد
 بايد. ورزد  ميحيات اسرار  بهنبات اصلي هندو در پذيرش دروني و وفادار ماندن

  . بريملذّتخوبي  هرو شويم و از امکانات آن ب هي روبيزندگاني چون ماجرا با
 در  ولي. هاي گوناگون دارد گويد و چهره  ميما سخن  باهاي مختلفي زبان همذهب ب
 و  شفقت آن سرود رحمت و مهرباني،. رسد  ميگوش هآوازي حقيقي از آن ب عين حال
  طبيعي است که. همه بايد بدين سرود گوش فرا دهيم. است ييشکيبا  باعشق توام

ه در پايان يک عصر و آغاز عصر ديگر اجتماعي ک اس باالجبار از نظميشخص حس
و يا اسپانيا انقالب است ولي ما نيز در  يم که در روسيهيگو  مي.آيد خشم مي ه ب است

که بسياري از  درحالي. قرباني داريم ما نيز گيوتين و. کشور خود انقالبي داريم

قهرمان   در سراسر عمر،تاگور
هايش بر ضد  فرد و کشمکش

انسان را خرد  ظلمي که
 .کند بوده است مي



  رابيندرا نات تاگور  ١٦٧

  

ونده و گوينده ما فقط اشباحي ر. دارند شانه هاند هنوز سر ب  برده هاي ما که رنج قرباني
. پوشانيم  ميبزک و تظاهر  باروح و عميق نبودن خود را  بي رنگ پريدگي. ايم شده

 هاي پوشانيده و در پشت مغازه آنها  به که لباس ييها مهياد مجس  بهما را زندگاني ما،
  .اندازد  مياند گذارده ١»چورنگي«

  فقر و جهل. ه استرات اجتماع خوار کردترين هيجان احساسات ما را مقر عميق
اگر اين مردم . برند نيز بايد بدين دو افزود  ميسر هکه بسياري از مردم در آن ب مخوفي را

هاي پرآشوب و دردناک و روزهاي  اس باشند در زير آن حاال باالجبار شبحس اندکي
 ةل خودکشي از مخيةه که فکر تيراآنگ. سراسر کشمکش خواهند داشت  و يکنواخت

نظريات   با تاگوررابيندرا نات. کشند  ميخيره شده سيگار سقف  بهشتگيجشان گذ
گروهي براي منع استعمال دخانيات و   بهپيوستن  بهشايع که خدمات اجتماعي را منحصر

ت هستي دارد تا در شد مي ات مردم را وانظري اين. داند موافق نيست  ميازدياد نفوس
  .سربرند هب

د و معتقد است که فرد دان دست و پا گير ميرات را عنوان يک شاعر مقر هتاگور ب
قهرمان فرد و   در سراسر عمر،تاگور. سربرد هراه و شيوه خويش ب  به را بايد زندگاني

سرنوشت کسي که . کند بوده است  ميانسان را خرد هايش بر ضد ظلمي که کشمکش
تاگور شاعر . استزجر و انزواي اجباري  رات قيام کند دشنام و انتقاد وبر ضد مقر

ن و تلخي زندگاني آنان که در امرد هاي  کوششةتاگور تماشاگر نتيج. اندوه و رنج است
 زنان است و کسي چون او ةشد و نگران زندگاني تنها و پايمال رفته، ها فرو سايه

  .ر نشده استثّأعميقانه مت
ترين روابط انساني عشق است سمقد .د، ولي خواهند بگوين  ميس هرچهکتب مقد

  نفس را فقط ازهاي خويشتن داري و کف ييرفتار ما خالف اخالق است چون ما زيبا

 شود و ايشان  ميزنان ما چون بردگان رفتار  باتا آن زمان که. جنس مخالف خواهانيم
 که اعتقاد بدين.  مردان خودخواه هستند نظم اجتماعي پيوسته فاسد خواهد ماندةملعب
دوان  ي سست و بييت و اطاعت از مرد باشد عذرهاقط عفّل نيکوي زن بايد فيخصا
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  ١٦٨  قند پارسي

  

راستي اينکه گروهي . ل نيکو براي زن و مرد يکي استيخصا. مردان است براي ظلم
اي   زنان را وسيلهتوجهاند و بدون  هرزگي و فساد مشغول  بهخونسردي  باميان ما در

صورت آدمي  هان حيواناتي بايش. انگيز است فسأ ت،برند  ميکار هشهواتشان ب براي اطفاي
  .١اند خويش  حواس ةو بند

اگر تن و يا هر عضو . ت استگاه جان و دستگاهي براي رشد روحاني جسم نيايش
 و اگر رفتارمانايم  کردهآور بدانيم گناهي از روي خدانشناسي  ناشايسته و شرم را آن
هم آميختن  ه ب.همان نسبت نيز دور از تقوي است هسبک باشد ب  پست و جسم با

اين نکته چه در ازدواج و چه در غير آن . است فحش ةبدون عشق، چکيد جسماني،
ي در اختيار شوهري يا ايفاي وظيفه زناشو بري  خويش را فقط زني که بدن. صادق است

  خود اصرارمورِد شوهري که در حقوق بي همان اندازه هگذارد ب که دوست ندارد مي
  .سپرده است دست تباهي ه ب ل سنگدليورزد خويشتن را در کما مي

شود و از   ميوجدان و ذوق زيبا مربوط  به.عشق چيزي روحاني و عارفانه است
. ي بدون عشق چون رنج بردگي استيزيستن در زناشو. دور است  بهمقررات قوانين و
جاي اطاعت از ضمير باطن که   بهرات اجتماعيدانشمند و يا مقر  از روحانيون پيروي
طور که  همان. انگاري و تنبلي است نوعي سهل است، هاي حيات  قطعي رنج اندرم
. توافق برتر است عشق نيز از قانون باالتر است تر و حقيقت از  عالي ي از هماهنگييزيبا

  .کند  مي همه چيز را پاک عشق آتشي است که
ردي که اوما از م. کند  ميرا وصف »اوما« زني بنام »ساتي«ة تاگور در نمايشنام

. شود اينکه آن مرد شوهرش است دور مي  بارغم اصرار ديگران و  بهداشت نمي دوست
برد و  جيراجي مي  با خود را که بنابر اصول مذهب انجام شده بودازدواِجة آنگه که رشت

  بدن من پس از آنکه عشق ”گويد  ميپذيرد از خود چنين دفاع کرده  ميمرد ديگري را
  وي“ هاي پليدت مرا لمس مکن با دست ”گويد  ميمادرش نو چو“ گرفت تسليم شد

 رثّأشدت مت  بهرانه او پدرش راقّؤي ميشکيبا فصاحت و“ من چون تو پاکم ”گويد مي
 انسان ياوه محض ةپرورد قوانين دست آي،  منفرزند عزيزم نزِد ”گويد سازد و مي مي
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  رابيندرا نات تاگور  ١٦٩

  

حاميان و واضعان  .“ه شودپاشيد هيت اٰل مشيةصخر  بهماند که  ميحي ترشّ است و چون
خواهند که شخص   ميدارند و کنند که زنان نيز روح و شوق و ادراک  نمي قانون درک

 قدرت، هديه دادن، هنگام هزن و مرد ب. ديگر نيز در آرزوها و رؤياهايشان شريک شود
احتياجات قلبي  دارند بلکه ناتواني و تمايالت و  را عرضه نمي مقام و ثروت خويش

بلکه  شوند که ساخته دست آدمي نيست  ميديگر وارد سرزميني. کنند  ميا نثارخود ر
 را شود آن  ميس است اگرچهحاد ايشان مقداتّ.  است بنايش از عشق دلهاي آنان

  .نپسنديد

  نتيجه
 هاي  ارزش ي بودنيل نهااو. کند  ميتوجهدر سراسر آثار تاگور سه نکته بسيار جلب 

 بيهودگي  دوم. دست آورد هدر صداقت و تربيت حيات درون برا  روحاني که بايد آن
 کيد در رفتار آميختهأسوم ت. س و کاملزندگاني مقد  بهانکار نفس و احتياج نفي و

 هندي  اينکه رهبران. گشتگان زيردستان و گم  بهيحتّ همه،  به نسبتمحبت دلسوزي و با
 از  آنهم در زماني که بسياريورزند و   ميرحقيقي زندگاني اصرا هاي در اين ارزش

  .هزاران چيز تازه پديد آمده است جاي بسي خوشوقتي است چيزهاي کهن خراب و
  



  ١٧٠  رسيقند پا

  

   ايراني اسالمِيتصوِفتاگور و 
  ∗منش کيعباس 

  چکيده
اجتماعي  شرح احوال و افکار و آثار تاگور پرداخته، آنگاه محيط در اين گفتار نخست به

ه را قار ت فکري مردم شبهالدهيم و تحو  پژوهش مورد بررسي قرار ميةاو را در کارگا
و  گذرانيم ده است، از نظر ميهاي مختلف مذهبي و اعتقادي ش که مايه پيدايش نحله

 ج بداناهمت منصور حلّ  اسالمي ايران بهتصوفکنيم که  اين رهگذر اشارت مي در
 اي گونه سرزمين پهناور راه يافته و در ساخت و پرداخت آيين برهمايي مؤثّر آمده و به

 استغناـ  نابغه بزرگ شرق آموز گشته است و تاگور ـ دلپذير طراز تعاليم آن آيين معرفت
و وارستگي صوفيان ايراني را چاشني معاني رقيق و مضامين دقيق آثار خود ساخته 

  .است
  .١عرفان اسالمي، براهمو ساماج، مرگ ارادي، وحدت: هاي کليدي واژه

مهمقد  
اند که  خاسته هاي گرانقدر بشري برپا انديشه  بادر سرزمين پهناور باستاني هند، مرداني

  .مقام آنان را داشته است ي بهکمتر کسي توان دستياب
 .انديشند ات انساني مردم آن و تمدن دير پايش جز آن است که برخي ميتفکّرهند و 

 همه رياکاري و دغلبازي و  باسرزميني است که هرگز دنياي مادي و مظاهر اندوهبار آن
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   ايرانيتاگور و تصوِف اسالمِي  ١٧١

  

دروغزني و خونريزي و خونخوارگي نتوانسته است جاي مکارم اخالقي و عظمت 
  .پيرايگي انسان را در آن سامان بگيرد بي وفکري 

دان و نقّاش چشم  در چنين سرزميني است که تاگور، شاعر، فيلسوف، موسيقي
  .گشوده است جهان به

   اسالميتصوفتاگور و 
 م در ١٨٦١در بامداد روز هفتم ماه مه  (Rabindra Nath Tagore) نات تاگور رابيندرا
هاي هند در خانداني مهاراجه ديده جهان را  التترين اي يکي از پيشرفته بنگال ـ

 پس از هشتاد سال و سه م ١٩٤١ديدارش روشن داشت و در نيمروز هفتم ماه اوت  به
 ١(Jorasanko)» جوراسانکو«زندگي، در همان زادگاه خود و خانه ديرين نياکان  ماه

  .تازه بود يطلوعاين غروب خود  اما آفتاب عمرش غروب کرد،
 و ويکتور هوگو) م ١٧٤٩-١٨٣٢( (Goethe) توان در رديف گوته ميتاگور را 

(Victor Hugo)) از بزرگترين سخنگويان چند قرن گذشته جهان ) م ١٨٠٢-١٨٨٥
  .شمار آورد به

 چيز ديگر دل ننهاد و از همين راه هنر شعر به سرود و جز به او از کودکي شعر مي
سراسر جهان  ه گذشته بهقار بوم شبهاش از مرز و  سرايي است که نام و آوازه سخن
  .است رسيده

 ٢نويسنده  خود را مديون اين شاعر وادبياتنه تنها بنگاله و همه هندوستان، 
 انگليسي نيز تحت تأثير مضامين دلپذير وي جاني نو ادبياتدست است، بلکه  چيره
  تأثيري ژرفجهاني از انديشه و فلسفه تازه آشنا گشت و از شيوه فکري او  باو يافت

  .پذيرفت
سبب مطالعه در آثار تاگور   فارسي معاصر ايران نيز برخي از سخنوران بهادبياتدر 

 اسالمي و اشراقي ايران راهي نو تصوفهاي مختلف هندي و   و فلسفه نحلهتصوف و
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  ١٧٢  رسيقند پا

  

تاگور پيدا کردند که در بخش پاياني اين مقاله   بابدين ترتيب وجوه اشتراکي يافتند و
  .اشارت رفته است بدان

 ممتازي است که نهال آزادي و رستگاري هند از گفتارهاي شخصيتتاگور 
سرودهاي دلکش وي در سراسر کشور پهناور هند بر . باليدن گرفته است شورانگيز او

  .١آن جمله است سرود ملّي هند سر زبانهاست؛ که از
 و نابغه در آغوش خود اول قرن بيستم دة دوم قرن نوزدهم و نيمةمادر هند در نيم

 جان و دل پرورانيده است که هر يک در رستگاري آن سرزمين دانايي و خرد، به
 )م ١٨٦٩-١٩٤٨( (Mahatma Gandhi) گاندي ها مهاتما شخصيتيکي از آن : اند کوشيده

  .تاگور است و آن ديگر
 ين علما اما . براي تحصيل حقوق عازم لندن گرديدم ١٨٧٧تاگور در بيستم سپتامبر 

 هنوز سالي از اقامتش در آن سامان. هرگز نتوانست روح نوجو و فياض وي را قانع کند
 هاي  زمينهةاي که در هم زادگاه خويش بازگشت و در نهضت پردامنه نگذشته بود که به

اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و فلسفي در اين کشور، روي داده بود، نقش 
  .٢ويژه در بنگال که کاسه عصيانش لبريز شده بود هب. عهده گرفت حساسي بر

 طي يک ماجراي پرشور عاشقانه ازدواج کرد و در گوشه م ١٨٨٤تاگور در سال 
آوري را آغاز نمود و در آرامش و تنهايي مطلق  امالک وسيع پدر زندگي نشاط آرامي از

مکتب تربيتي  ٣هاي جاويدان خود پرداخت و در ايجاد تحرير و سرودن ترانه  وتفکّر به
  .٤پي گرفت  دراز دامني راة هند بود، مطالعِتاي که مبتني بر سنن ارزنده ملّ تازه

 هزينه خود تأسيس کرد و زبده  با»سنگر صلح«نام  اي به در اين زمان مدرسه نمونه
  .بست کار هاي مذهبي و سنّتي هند بود، در آن به عقايد تربيتي خود را که براساس انديشه

 عنوان يک  مذکور بعدها بهةمدرس.  متضمن نتايج درخشاني براي وي بوداين آزمون
  .آمد شمار کانون آموزش جهاني شناخته شد و مرکز مهم تربيت و ارشاد جوانان هندي به
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   ايرانيتاگور و تصوِف اسالمِي  ١٧٣

  

و  (Shelley) آثار شاعران بزرگ انگليس مانند شلي  باتاگور در همان حال که
هاي فلسفي هند روي  هن و مکتباصول تعاليم ک دلبستگي يافت، به (Keats) کيتس

ميان بست و از زندگي مردم  آثار شاعران گذشته بنگالي کمرهمت بر آورد و در مطالعه
گرسنگي و فقر و   بارنجهاي ايشان تأثيراتي ژرف پذيرفت و ي و دردها وعاد

 زبان بنگالي سرودن شعر به سراسر هند آشنايي پيدا کرد، به هاي خانه برانداز در بيماري
 م ١٨٩٠در سال  (Manasi) ها نام تجسم انديشه را به پرداخت و نخستين ديوان خود

اشتغال  (Sadhana)» سادهانا« ادبي بنگالي ةنشر روزنام  بهم ١٨٩٥ تا ١٨٩١از . انتشار داد
زبان بنگالي و انگليسي نوشت و   آثار نمايشي بهةسلسل ورزيد و در همين دوره يک

، شاه و (Sacrifice) ، قرباني(Chitranguda) چيترانگادا:  استاز آن جمله. داد انتشار
 نام چيترا ، و افزون بر اينها دو ديوان نيز به(Malini) ، ماليني(King and Queen) ملکه

(Chitra) و زورق طاليي (Sonartari)  يناتکه اوراق زراند،   جهان را شکل دادهادبي
  .بر قلم راند

 هاي آن از باترين اشعار غنايي است که بعضي از قطعهترين و زي چيترا از لطيف
 (Gora)» گورا«آيد و همچنين رمان  شمار مي شاهکارهاي زيباي شعر تغزّلي عالم به

قدرتي   بااي هنرمندانه و شيوه  باهاي اوست که در آن از بهترين رمان) م ١٩١٠(
، ١کرده ه را وصفدار کلکت هاي سرمايه هاي داخلي اعضاي خانواده کشمکش آور شگفت

طرفدار  بعضي. شوند انحراف کشيده مي ها به و نشان داده است که چگونه افراد خانواده
اي  عده اي هواخواه آيين رايج و تحول يافته برهمايي و گردند و دسته مذهب کهن مي

  .گسلند نيز از همه چيز مي
که در  (Ohare Bahire)» وطن و جهان«نام  موضوع رمان پرارزش ديگر تاگور به

 انگيز اي است دل  انتشار يافت، تحريم کاالي انگليسي بود و آن نوشتهم ١٩١٦سال 
  .و برخوردار از انتقادات سخت اجتماعي و سياسي روح متعالي با

هاي ارزنده تاگور شامل آثار شاعرانه و آثار نمايشي اوست که سبک فکر و  نوشته
تاگور مانند شيخ . کند مشخص و ممتاز ميميان سخنوران گيتي  نگارش او را در شيوه
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  ١٧٤  رسيقند پا

  

نشر حدود يکصد اثر  شيرازي سرايش شعر غنايي را تا هنگام مرگ ادامه داد و به سعدي
  .ايستاد در تالش
 انگليسي زبان بنگالي سرود و بعد به را در آغاز به) م ١٩٠٩ ((Gitanjali) ليجگيتانْ
 جهان شناخته شد و ةخود در همانتشار اين اثر بزرگترين شاعر زمان   بادرآورد و

سبب ارزش معنوي و احساس ژرف انساني که در اين ديوان نهفته است، در سال  به
عنوان نخستين هنرمند آسيا اين   نايل آمد و به»نوبل« ادبي ةدريافت جايز  بهم ١٩١٣

  .خود اختصاص داد جايزه را به
 ارواح آدمي و عقيده مذهبي انسان و اشياء و معرفتش به عشق ناپيدا کرانه تاگور به

هاي  شکوه در منظومه  بااي گونه او که نوعي عرفان وحدت وجودي است، همه به
لي را در جانگيز وي در اين ديوان پرتوافکن است و اهل تحقيق گيتانْ خيال پراحساس و

 مولوي مثنوي معنويتوان  گونه که مي اند، همان  جهان نام بردهادبياتشاهکارهاي ة زمر
  .١ جهان در تجلّي ديدادبياتعرفان حماسي ايران بر پيشاني  را در

 .دنياي کار و کوشش نيز نگرشي عملي دارد عالم درون به تاگور در برابر توجه به
 دستورهاي آسماني اسالم بسيار نزديک است و شايد بتوان آن را  بااين نوع بينش او

&βr «ة شريفةآي با uρ }§ øŠ©9 Ç≈|¡ΣM∼Ï9 �ωÎ) $tΒ 4 tëy™ ∩⊂∪«اثر معتقد  ٣تاگور در اين  انطباق داد، زيرا٢
کند و  نزديک مي آفريدگار بخشد و آدمي را به انسان اصالت و نجابت مي است که کار به

فراواني از آن   بلخي رومي است که بهمحمد الدين اين انديشه يادآور روح عرفان جالل
  . شريفه متأثر استةآي

سرا و  سرا و حماسه سرا نيست، بلکه سخنوري است مديحه غزلتاگور تنها شاعري 
 ةاستعدادي سرشار از ذوق و هنر همراِه هم  باپرست اي است ميهن بر آن نويسنده افزون
سرايد  او شعر مي. کند جهاني از معارف بشري آشنا مي  بااخالقي که کودکان را فضايل
و و طنزآميزش نيز در آينه انديشه و گ هاي فلسفي استوار، طبع بذله کنار انديشه و در
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   ايرانيتاگور و تصوِف اسالمِي  ١٧٥

  

الفاظي خوش آهنگ و   باهايي دارد دلپذير هايش صحنه نمايشنامه. کند تجلّي مي سخنش
  .هاي خسته از هياهوي جهان مادي مطبوع براي خوش داشتن اوقات انسان موسيقي

 شيداند و نقّا او موسيقي را زبان روح مي. موسيقي و نقّاشي الفتي دارد ژرف وي به
 او اساس مذهب را بر پايه نيکي و زيبايي. انگارد عالم طبيعت مي  نزديکي بهةرا وسيل

ن واقعي را در تحنهاده است و تمدناگفته نگذاريم. داند ها و متانت روح مي ل سختيم 
در  اي گره رشته  باانديشه اسالمي عارفان ايراني پيوندي دارد استوار،  باتفکّرکه اين 

  .م خيالگره از ابريش
 پردازد، رخساره زرد و ترسيم چهره آنان مي شناسد و به تاگور ملّت واقعي هند را مي

ت هاي آماس کرده کودکان و دستان پينه بسته دهقانان که هيچگاه لذّ نحيف زنان، شکم
اي دارد خاصّ و رنگي دارد  اند، در آثارش جلوه شدن از طعام را احساس نکرده سير
  .آلود آهنگي دارد غمفقر تيره و  رنگ به

  مرگةپردازد و شعر او مرثي ترسيم سيماي واقعي ملّت هند مي او در اشعار خود به
  .هايش نمايشگر اندوه زنان رنجديده دهقاني است کودکان گرسنه و ترانه

 انگلستان مسافرت کرد، ترجمه انگليسي  مجدد بهة که براي معالجم ١٩١١در سال 
در  نظيري  استقبال کماز قرباني، چستيان جالي و مرگ اميد، مورِدنام آواهايي  اشعار او به

شاعر بزرگ، از تبار  ١آن کشور قرارگرفت و بر روي هم جوامع انگليسي زبان، يک
  .٢تحسينش زبان گشودند ناگزير به يل شايسته خود قرار دادند و بهجل تمشرق را مورِد
 عنوان يک هنرمند متعهد رسالت  بهاو.  تاگور در آثار او کامالً متجلي استشخصيت
ظلم و شقاوت بود و پس از مرگ همسر و   باشناخت و پيوسته در مبارزه خود را مي

مسافرت پرداخت و از  فراموشي غم بهبراي  م ١٩١٠پسر کوچکش در سال  دختر و
اروپايي، آسيايي و آمريکايي از جمله چين، ژاپن اتّحاد جماهير شوروي   کشورهايةهم

  .فرهيختگان ديدار  باديدن کرد و و ايران) سابق(
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دعوت   بهم ١٩٣٢مطابق يازده آوريل ش  ه ١٣١١ماه سال  تاگور در ارديبهشت
ايران آمد و جشن هفتادمين سال والدت او در تهران  دينشاه ايراني به  بادولت ايران
  .١برگزار شد

خواست که استادي اين نابغه بزرگ شرق در هنگام اقامت در تهران از دولت ايران 
 ودوپوردا هند گسيل دارد و دولت ايران نيز استاد ابراهيم براي تدريس زبان پارسي به را

 تدريس در دانشگاه آن کشور فرستاد تا به  بهم ١٩٣٢را از دانشگاه تهران در دسامبر 
  .٢شانتي نيکتان بپردازد

 فت و بسياري از رجال استقبال گرم دولت و ملّت ايران قرارگرتاگور در ايران مورِد
  .نظم و نثر سخنها آراستند علم و ادب در تحليل افکار بلند او به

 مشروطه و معاصر ايران يک ةالشعراي بهار بزرگترين چامه سراي دور استاد ملک
نظم کشيده است  در ستايش او به) مفتعلن مفتعلن فاعلن(در بحر سريع مسدس  مثنوي

 سبب بنگاله روان داشته است که به عنوان دعوتنامه به  و بهنام داده» تاگور ةهدي «و آن را
  :کند  موضوع نگارنده نخستين بيت آن منظومه را زينت افزاي اين مقاله مياهميت

  ٣روز ازل   ساخت يکي چنگ به     دســت خــداي احــد لــم يــزل
  :نويسد ود ميوپوردا استاد ابراهيم

کنم که در تهران کسي  مي گمان: من گفت تاگور در طي صحبت چندين بار به
 .تا مرا بشناساند فارسي گردانيده نشده است مرا نشناخت، زيرا که چيزي از من به

هند  اين کار را من در: چون اين سخن را دو سه بار از او شنيدم، گفتم
 که الديناستاد ضياء  با بدين روي…دهم همراهي يکي از استادان انجام مي به
 فارسي  از اشعار تاگور را از بنگالي به»صد بند«فارسي هم بهره داشت،  از

  .٤گردانيدم
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   ايرانيتاگور و تصوِف اسالمِي  ١٧٧

  

: زبان فارسي ترجمه گرديد که از آن جمله است از آن پس آثاري از تاگور به
 هاي مادر و رؤياهاي کودک، چيترا، سبد ميوه، نامه زردشت، باغبان عشق، ترانه آيين

  و ملکه، کشتي شکسته، مردهاي جاوداني، قرباني، پستخانه، مرتاض، ماليني، شاه سروده
  .١هاي تاگور جهاني، هالل ماه نو، نيلوفر عشق، و نغمه

نايل  (Sir)» سر«دريافت لقب   از سوي دولت انگلستان بهم ١٩١٥تاگور در سال 
رحمانه بر اثر فشار  اي بي گونه  هنگامي که انقالب پنجاب بهم ١٩١٩ليکن در سال  آمد،

 کرد و نوشت که اين لقب مايه ننگ من لقب را ردانگليسيها سرکوب شد، اين  شديد
  .٢است
فضاي فکري تاگور بايد گفت که فلسفه برهمايي، يگانه آيين بشري ةا دربارام 

توان آن را نوعي فرهنگ مذهبي  اند و مي  و موجدي براي آن نشاختهمؤسس است که
  .و فلسفه نژاد آريا دانست اساطير  باتوأم

ي وداهاست شامل چهار کتاب که همه نشانه تراوش فکر اساس فلسفه برهمايي يک
ترين روزگاران در   عارفان بزرگ و دانشمنداني است که در کهنةصورتگريهاي خام و

  .کردند سازي را زمزمه مي هند سرود انسان سرزمين
مهمترين قسمت ودا، ريگ وداست که يکي از مهمترين کتب مذهبي و فلسفي 

  .آيد مي شمار جهان به
 ٣معرفي خدايي که در وداها. وداها يگانگي پروردگار تعليم داده شده استدر 

  :نام دارد و سه مظهر تجلّي از آِن اوست» براهما«رديده گ
١. استاقه يا عقل کلّ خلّةبرهما يا برهمن که مظهر قو .  
۲. حيات و نشاط و برکت استةويشنو که مظهر قو .  
٣. اريت و رحمانيت ذات ةشيوا که مظهر قو٤مطلق است قه.  
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 ترين تأثير را در بيشترين گروه انسانها در هندوستان داشته، آيين ديگري که ژرف
  .دين بودايي است

ظهور بودا يکي از بزرگترين رويدادهاي تاريخ جهان است، در جهت ارتقاي 
همين جهت کيش بودايي را، همسنگ ديگر اديان جهان همچون  به. انساني انديشه

هن ت،اسالم، مسيحياند و مطالعه آن را نه تنها از ديدگاه تاريخ  ت دانستهدويي و يهودي
  .١اند هاي مشترک بشري مفيد شمرده از جهت تفاهم ملل و شناسايي ادراک اديان، بلکه

 ششم پيش از ميالد مسيح در هند ظهور کرد ةدر سد» رهايي آيين«کيش بودايي يا 
 باستان و آسياي ميانه، عراق، فلسطين، اقصي نقاط ايران از راه بلخ و قندهار به سپس
چين، مغولستان، کره، ژاپن، برمه  يونان و سرانجام اروپا راه جست و از راه تبت به مصر،

  .ويتنام رسيد و نفوذي يافت غيرقابل انکار و
، در هر فرهنگ و »عارف بيدار روشني يافته«مفهوم بودا، انسان کامل يا وجود 

.  مردم آن سامان يافتةو اديان محلّي درآميخت و رنگ انديشفرهنگهاي بومي   باديني،
مسلمانان نيز . هاي بودا پديد آوردند ايرانيان کيش مانوي را تحت تأثير آموزه چه،

گاهي . هاي خود درآميختند باورها و انديشه  باانواع گوناگون بودايي را به تعليمات
حتّي او را .  پذيرا شدندتصوفلب آداب و مراسم و تعليمات بودايي را در قا بعضي از

نديپ را که معبد دندان بودا و مرکز کيش بودايي اابوالبشر خواندند و جزيه سر آدم
ها و  خالصه آنکه پيرايه. مهبط آدم و قدمگاه بودا را، قدمگاه آدم شمردند است،
هي اٰلفکري خود پيامبري  ٢براساس سنّت تا از او ـ. بودا بربستند ديگر به هاي افسانه
» مرگ پيش از مرگ«توصيه   باگاهي او را ادريس نبي دانستند، و زماني خضر و. بسازند
  :اند گفته

  ش از مرگ اگر مي زنـدگي خـواهي     ـپي! بمير اي دوست  
  ٣از چنين مردن، بهشتي گشت پـيش از مـا   » ادريس«که  
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  :فرمايد مي» موتوا قبل اَنْ متوتوا« بلخي رومي در معني الدين جالل
ــصطفٰ    گ پيش از مرگ امن است اي فتي       مر ــا را م ــود م ــين فرم ــن چن   ياي

ــت ــل ان  : گف ــن قب ــم م ــوا کلّک ــالفتن     موت ــوا بـ ــوت تموتـ ــأتي المـ   ١يـ
اق کاشاني از سخنان افالطون زّگفته عبدالر  مرگ ارادي، بهةاين مضامين دربار

  .٢»طبيعةمت باالرادة، حتيي بال«: زبان تازي نقل کرده است است که وي به يوناني
مرگ ارادي در نزد مسلمانان، همان نيرواناي مقبول بودائيان است که شوپنهاور 

مسلمانان هم . کار گرفته است همين لفظ در زبان آلماني به آن را به) م ١٧٨٨-١٨٦٠(
اند،  ارادي و اضطراري تقسيم کرده و مرگ ارادي را نيز چند نوع دانسته مرگ را به
  :بزواري گفته استهادي س املّ چنانکه حاج

ــيدي  ــواع مـــرگ پرسـ   ايـــزد، انـــواع زنـــدگيت دهـــاد     اي کـــه انـ
ــاد   اضـــطراري مـــوت معلـــوم اســـت ــار افتـــ ــاري او، چهـــ   اختيـــ
ــات  موت ابيض که هست جوع و عطش       ــادر رياضـ ــاد  بـ ــروط رشـ   شـ
ــدوزي   ــع انـ ــضر مرقـ ــوت اخـ   در زنـــي چـــون دراعـــه زهـــاد     مـ
   و عنـــاداحتمـــال مالمـــت اســـت  مــوت اســود کــه شــد بــالي ســياه 
ــون آرد   ــگ خ ــه رن ــر ک ــوت احم   ٣جهـاد  و نفـس  خـالف  اينجـا  باشد  م

 عرفاي اسالمي و آيين تفکّرغرض آن است که گفته آيد وجوه اشتراکي ميان 
چه، مالحظه . آيد که نشانه خويشاوندي فکري ايراني و هندي است نظر مي بودايي به

» آيين رهايي بودا« اند، به ن اسالمي توصيه کردهرا که صوفيا» ارادي موت«شود که  مي
  .دارد شباهت بسيار

  همتةتوان بازتاب ساي هاي باستاني هند مي بر آيين  اسالمي ايران راتصوفتأثير 
هند هجرت  دانست که به. ق ه ٣٠٩سال  اج، صوفي معروف ايراني مقتول بهمنصور حلّ
بن عثمان  از او نيز شايد از انديشه عليمريدان فراوان پيدا کرده است و پس  نموده و
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 پنجم هجري ةاز عارفان و نويسندگان سد) ق ه ٤٦٥ :ف(هجويري غزنوي  جالبي
  . رنگ گرفته باشدالمحجوب کشف صاحب کتاب

 هجويري اين بس که تربت او را صاحبان اديان مختلف در ه بهقار از اقبال مردم شبه
از  توان دانند و همچنين اين انديشه را مي برک ميهنوز مت» داتا گنج بخش«نام  الهور به

دانست،  شکل گرفته) ق ه ٦٦٣ :م( چشتي خراساني الدين تأثير نفس خواجه معين
  .ه استقار شبه دليل اينکه مرقد او در اجمير تا امروز زيارتگاه مسلمانان و غيرمسلمانان به

 الدين آميز است، نظام شديگر از عرفاي اسالمي که هندوان را بدو احترامي ستاي
که ) ق ه ٦٣٨-٧٢٥( هفتم و هشتم هجري ةاولياء از مشاهير صوفيه هند است در سد

اند که  چه، برخي نوشته. افسانه نزديک آيد اش به معنوي وي سبب شد که زندگاني نفوذ
 کمال ةمرتب ار نهاد و به عطّالدينمالزمت شيخ فريد نتيجه تغيير حالتي روي به شبي در

 الدين مالزمت نظام. تربيت سالکان همت گماشت دهلي بازگشت و به سپس به. سيدر
اغلب احتمال در سال  ت نتوان دانست، زيرا عطّار بهصح عطار را مقرون به اوليا شيخ

 هنوز در کتم عدم بوده الدين که نظام قتل رسيده يا وفات يافته است، درحالي ق به ه ٦٢٧
  .است

 دهلي : ـ ف٦٥١] هند[تپيالي : و(اموران اميرخسرو دهلوي يکي ديگر از اين ن
و  ١ةالحيو وسط ة درآمد و در دو منظومالدين  ارادت نظامةاست که در حلق) ق ه ٧٢٥
آميزي در مدح مرشد خود  اشعار ستايشالصغرحتفة ة و نيز در منظومالکمالةغر 

. اند ناميده» اهللا محبوب«و » ياءاالول سلطان«مريدانش وي را .  اوليا سروده استالدين نظام
  .مزارش در غياثپور نزديک دهلي زيارتگاه رندان جهان گرديده است

 آيد، در تلفيق موسيقي شمار مي  بهالدين امير خسرو دهلوي که از مريدان بنام نظام
آن » قوالي«خراسان و هند آن چنان مهارت نشان داد که موسيقي سماع طرز هندي 

  .مه اديان هندي گشتپيروان ه مطلوب
 در) م ١٣٣٠-١٣٧٠(» رام آنانند«نام  در ادوار ديگر نيز يکي از صاحبدالن هندو به

 برابر امتياز طبقاتي و تبعيض ميان اقوام هندي قيام کرد و از اداي بيشتر رسوم ديني
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عنوان زبان ديني، آزاد تشخيص  کار گرفتن زبان سانسکريت را به هندو سرباز زد و به
را ) پارسايي(و بهکتي ) انديشمندي(يوگا ) دانايي( از مذهب هندو تنها جنانا و داد

  .بافيهاي برخاسته از حکمت يونانية و آن هم مبرا از فلسف پذيرفت
که در » کبير«نام  يکي از شاگردان وي، پسر خوانده يک بافنده مسلمان بنارس به

پرستي در  تعليم يگانه ن بهزيست، تحت تأثير صوفيان مسلما پانزدهم مسيحي مية سد
: گفت کرد و مي و اشکال منع مي ميان بسته، مردم را از پرستش صور همت بر هند کمر

پرداختن   بااو. مگر ديده نابينايان آن را نتواند ديد. همه جهان فروزان است روشنايي در
راه ميان کرد و از اين  اش بود، گذران زندگي مي بافندگي که شغل پدر خوانده حرفه به

 هاي ها و طريقت دنيوي و روحاني توازني برقرار ساخته بود، قابل پذيرش نحله زندگاني
  .مختلف

 داشتند که پس از وفاتش، هندو، وي را چنان عزيز مي مريدانش اعم از مسلمان و
و شايد عرفي . مسلمانان دفن او را درخواست کردند و هندوان، سوختن جسدش را

 /ق ه ٩٩٩ الهور : ف،١٥٥٥/ق ه ٩٦٣ شيراز :و(نزدهم ميالدي در قرن شا شيرازي که
 نيز تصوفه گذرانيده و از مباني قار بيشتر عمرش را در شبه زيست و مي) م ١٥٩٠

  :نگرش بدين واقعه گفته باشد  بااي برداشته بود، رهتوشه
  نيک و بد سرکن که بعد از مردنـت عرفـي    با چنان

ــه  ــسلمانت ب ــدو    م ــويد و هن ــزم ش ــسوزاندزم   ١ب
 در تابوت او جز دسته) مسلمان و هندو(اند که هر دو فرقه   اين صوفي آوردهةدربار

 .٢سوختند گلي نيافتند، که نيمي از آن را مسلمانان دفن کردند و نيمه ديگر را هندوان
چه، تاگور . گرامي تشخيص داده است هاي پنجاب، بلکه تاگور نيز او را تنها سيک نه

زبان بنگالي و انگليسي  ت او را که از زبان هندي ترجمه شده بها غرليةمجموع
  .داده است انتشار
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 او. بود» کبير«ها، از معتقدان  بنيانگذار مذهب سيک) م ١٤٦٩-١٥٣٨(نانک  بابا
 (Guru) شمرد و حرمت گورو عشق پارسامنشانه را مهمترين راه رستگاري بشر مي

  .دانست وک صوفيانه ميمرشد را در طريقت شرط مهم سل يعني وجود
نکته اينکه آن قسمت اعظمي از . زيست او خود پنجابي بود، ليکن در الهور مي

 اسالمي بسيار نزديک تصوف ديني سيکها که در زمان او تدوين گرديده است به متون
صاحبدالن همگي مورد ارادت و محبت تاگوراند و او احوال و آثار فکري  اين. است
  . در مطالعه آورده استرا  اين بزرگانةهم

 اسالمي در تصوفکشيتي موهن سن دانشمند برجسته معاصر هندو عقيده دارد که 
  .هندوان تأثيري داشته است ژرف عرفان

عرفان هندي در پهنه شمال هند همخانه گشت،   با اسالميتصوفپس از اينکه 
 مندي و تفاهم  عالقهعقايد پارسايان پاکدل هندو از روي از صوفيان مسلمان، به اي عده

 اسالمي در هند شمالي از آن روي است تصوف ةذکر اين بيان مختصر دربار. نگريستند
نخست از :  تاگور اثر نهاده استةگفته آيد اين فضاي فکري از دو جهت بر انديش که
تأثير عمومي آن بر پندار هندوان، يعني تأثير بر محيط فرهنگي تاگور و  حيث

ويژه در بنگال، زيرا  ه تحول افکار دانشمندان و صوفيان هندو، آن هم براه هموطنانش از
ثانيا از . است ١يک خط بوده نوشتن هندوان و مسلمانان در اين ناحيه به که خواندن و

بر روي . اند مسلمان بوده نام بائول که هندو يا گراي بنگالي به راه ظهور درويشان ساده
  .شده است حساس ميهم اين پيوند فکري ميان آنان ا

  .٢آسا آور و معجزه صحبت اين طايفه بر تاگور تأثيري داشته است شگفت
ويژه از شروع قرن بيستم يک زندگي پرجنب و  هبعد، ب از قرن هجدهم ميالدي به

راه افتاد و  نفوذ بيگانگان بود، در هند به  باسياسي که متضمن مقاومت و مخالفت جوش
طلبي هند آغاز گشت و سرانجام هندوستان  انيا و استقاللمهيجي ميان سلطه بريت نبرد
دست  همت پيشوايان فکري و فداکاري مردم در به  بايعني هند. خود رسيد هدف به
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سياسي ة يت جنب ملّکه مباني کهن اين حس استقالل نائل آمد، درحالي آوردن آزادي و
اران پيش شاهاني از نژادشان در روزگ تقريبا از ياد برده بودند که به نداشت، زيرا هنديان
  .اند کرده دهلي حکمفرمايي

 (Ram Mohan Roy) رام موهان روي ها کم و بيش به  اين نهضتةمبدأ هم
رسد که تحت نفوذ شديد  مي) م ١٨٣٣/ق ه ١٢٤٨ :ـ فم  ١٧٧٢/ق ه ١١٨٥ .و(

ه و وجود آورد هندي منقّحي که امکان تعميم داشت، به مسيحيت قرارگرفته بود و کيش
ساماج را در سال  براهمو مذهب جديد موسوم به در عين آنکه. کرد آن را تبليغ مي

اصالحات اخالقي، اجتماعي و سياسي عظيمي  ايجاد کرد، به) م ١٨٢٨/ق ه ١٢٤٣(
  .ساخت دست زد و سرانجام آزادي مطبوعات را ميسر

  هندي کراهتآنکه در محيط هندوها تربيت شده بود، از اساطير  بارام موهان روي،
ق شد فّؤپرستي در تمام اديان نوشت و م داشت و در شانزده سالگي کتابي عليه بت

تصويب  را از مجلس انگلستان دالّ بر منع خودکشي زني که بيوه شده باشد به قانوني
  .برساند

رام موهن  کوشش راجا  بهم ١٨٣٠در سال  (Brahmo Samaj) ساماج مکتب براهمو
اند هنگامي که رام  نوشته.  اصالح طلبان بزرگ هندي شکل گرفتروشنفکران و روي از

قت سوزانيدن جسد  و١کرد برادرش درگذشت و در ام جواني را سپري مياي موهن روي
جسد   باميلي او بي کمال  باناخواست و او، طبق سنّت هندوها ديد که زن برادر را به

ساخت و  ي دگرگونکلّ بهمشاهده اين صحنه وحشتناک او را . سوزانند شوهرش مي
 صدد برآمد که اصالحاتي در او از همان زمان در. انقالبي عظيم در وي پديد آورد

  .٢بکوشد عمل آورد و از جمله براي لغو و ممنوع داشتن سوختن ساتي مذهب هندو به
فرمانرواي انگليسي را وادار کرد که در  (Bentink) زماني برنيامد که لرد بنتينک

تشکيل سازمان   بارام موهن روي راجا.  سوختن ساتي را لغو کندرسماً م ١٨٢٩ سال
وفاتش، سازمان  با اما انجام اصالحاتي در مذهب هندو شد،  بهمؤفّقساماج  براهمو
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 نات تاگور، پدر رابيندرا يندرابپاشيد، تا آنکه يازده سال بعد از وفات او، د مزبور از هم
م چهار جوان برهمن  ١٨٤٥ از اين روي در سال درصدد احياي آن برآمد و نات تاگور

بنارس فرستاد تا بيدها را در مطالعه آورند و پس از بازگشت آنان  را براي تحصيل به
و گفتگوهاي بسيار، اعالم داشت که بيدها و اوپانيشادها درنظر  بنگال و مذاکرات به

د مسلمانان دارد و ساماج فاقد آن اعتباري است که قرآن در نز گذاران براهمو بنيان
  .پذيرفت براهمو ساماج تنها متوني را که منادي وحدت باشد مي انجيل درنظر مسيحيان

اند، هرچند ت قرارگرفتهپيروان براهمو ساماج تحت تأثير و نفوذ اسالم و مسيحي 
آنان اکنون در هند چندان زياد نيست، ليکن اعتقادات رام موهن روي در رابيندراةعد  
 سن آور و در زمان رياست کشاب چاندرا ر تأثيري داشته است شگفتتاگو نات

(Keshab Chandra Sen)  وفات م ١٨٨٥سومين رئيس آيين براهمو ساماج که در سال 
  .١انشعاب گراييد  شد و بهتصوف متمايل به يافت، کيش براهمو ساماج
ريکا پيدا م در آم ١٨٧٥که در سال ) تئوسوفي( خداشناسي ةديري نپاييد که نظري

  .ـ رواج گرفت حومه شهر مدرس ـ (Adayar) بود، در اديار شده
 ٢معرفت معني خرد و معني خدا و سوفي به تئوسوفي از دو کلمه يوناني تئوس به

راه  ترکيب يافته است و صاحبان اين آيين مذهبي معتقدند که برمبناي شناسايي خدا از
  .خدا برقرار توانند ساخت  باتجلّي در طبيعت و تزکيه روح پيوند انسان را

 مرتبه طبيعت سقوط کرده الوهيت بهة کلودوسن مارتن گفته است که انسان از مرتب
 عقايد صوفيان حالت نخست برگردد و اين نظريه شباهت بسياري دارد به خواهد به مي

 توان گفت شايد برگرفته باشد  و حتّي ميالدين اسالمي مانند شيخ اشراق و موالنا جالل
Ρ̄$«: فرمايد  شريفه که ميةمثالً اين آي.  کريمقرآناز  Î) ¬! !$̄Ρ Î) uρ Ïµø‹ s9Î) tβθ ãèÅ_≡u‘ ∩⊇∈∉∪«و يا احاديث ٣ 

چه او معتقد است که . مانده است  و پيشوايان ديني باز)ص(اسالم و اخباري که از پيامبِر
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و طي اين مرحله باال ميل خواهد کرد  عالم  تغييرات پي در پي بهةوسيل تأنّي به  باروح
  .خواهد آمد کشف و شهود نايل هي خواهد پيوست و بهنور اٰل به

از مردم  (Blavatsky) بالواتسکي  اين طريقه زني بود پارسا، موسوم بهمؤسس
.  در لندن وفات کردم ١٨٩١ در سيبري متولّد شد و در م ١٨٣١سال  روس که در

 از عروسي از خانه شوهر فرار کرد ازدواج نمود، ولي سه ماه پس سن هجده سالگي در
ديدار آسياي مرکزي و آمريکاي جنوبي و آفريقا و  سپس به و رهسپار تفليس گشت و

که از برخي دانشمندان بودايي، اسرار مهم دين آنان را  اين زن اعالم داشت. هند شتافت
  .فراگرفته است

 افکار خود کند و هاي را مؤمن ب اروپا توفيق يافت که عده وي پس از مراجعت به
مهم  زماني برنيامد که اين.  تئوسوفي را بنياد نهدة را در آن ديد که جامعتفکّرتحقّق اين 
  .١ جامه تحقّق پوشانيدم ١٨٧٥را در سال 

) م ١٨١٧-١٩٠٥(تاگور  (Debendra Nath) نات يندرابپيش از اين، گفته آمد که د
  .٢پارسا و حکيم و لقب مهاريشي داشت مردي بود

 درستي به» اوپانيشاد«معتقدات باستاني  وي آيين براهمو ساماج را در رجوع به
 از جمله برخي اشعار اوپانيشاد را که ناظر بر صفاي طينت و. کرد شناخته پيروي مي

 ٣خودة هم مسلکان و ياران و خانواد  بابشردوستي است، برگزيده و در هنگام عبادت
 نگارد، ـ مي زبان بنگالي نوشته است که به ود ـچنانکه در سرگذشت خ. خوانده است مي

  .٤است کرده دانست و اکثر عقايد خود را از روي اشعار حافظ شرح مي زبان دري را مي
 اما آن اخالص داشت، آگاه بود و به وي اگرچه از پندار و عقايد صوفيان مسلمان

اش  خانه. يي بخشدتمدن فرنگي رها گرايي و ستايش نتوانسته بود خود را از بند عقل
اش فرهنگسرايي بود که در آن  خانه تر تعبير درست کانون هنر و فلسفه و ادب بود و به

تاگور کودکي و جواني . شد مي ت تبليغفرهنگ همه بشري مندي به آزاد منشي و عالقه
                                                   

  .١٤٩، ص شه  ١٣٦٨پيرميل، تاريخ هند،   .1
 .٦، ص شه  ١٣٤٠پورداود، صد بند تاگور،   .2

 .١٢٣ ص ،١٥٣ شمارة ،تهران دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه  .3

 .١١، ص شه  ١٣٤٠پورداود، صد بند تاگور،   .4



  ١٨٦  رسيقند پا

  

 نحل گوناگون آشنا گشت و آداب ملل و  باخود را در چنين محفل فضيلتي گذرانيد و
مسيحي و اسالم  ديان مختلف اعم از بودايي، هندوي، زرتشتي، يهودي، اتصوف با

  .پيوندي بنيادي يافت

  نتيجه
 فرهنگ شرقيان را ـ از پدر محبت به تاگور  سخن آنکه اين نابغه بزرگ شرق ـةخالص

ت اديان گوناگون معنوي ب را در فراگرفتن آن و خود بهآموخت و نيز رهايي از تعصّ
 اسالمي که ميراث درويشان بائول بدو بود، در شکل تصوف روح ةژوي هشد، ب متخلّق

  .برانگيز جهاني او نقشي ايفا کرد تأمل شخصيتبخشيدن 

  منابع و مآخذ
  .کالم اهللا مجيد .١
٢. ميرکسري،  حسن، بازتاب اسطوره بودا در ايران و اسالم، انتشارات دامين پروفسور سي

  .ش ه ١٣٧٨تهران، 
  .ش ه ١٣٤٥ن، انتشارات اميرکبير، تهران، بهار، ملک الشعرا، ديوا .٣
  .ش ه ١٣٤٠ود، ابراهيم، صدبند تاگور، انتشارات دانشگاه تهران، وپوردا .٤
٥. د ةيد، ترجمجوديت براون، گاندي زنداني اماسالمي،   حسين آريا، دفتر نشر فرهنگمحم

  .ش ه ١٣٧٢
  .ش ه ١٣٣٧حکمت، علي اصغر، سرزمين هند، دانشگاه تهران،  .٦
  .ش ه ١٣٧٥ جهان، انتشارات خوارزمي، تهران، ادبياتهرا، فرهنگ خانلري، ز .۷
نائيني،  رضا جاللي محمد دکوشش دکتر تاراچند و دکتر سي ، اوپانيشاد، بهمحمدداراشکوه،  .٨

  .ش ه ١٣٥٦
  .ش ه ١٣٥٤، کابل، )ليجگيتانْ(روان فرهادي، دکتر عبدالغفور، سرود نيايش  .٩

  .ش ه ١٣٧٢حسن امين،  دکوشش پروفسور سي بههادي، ديوان،  اسبزواري، حاج ملّ .١٠
  .ش ه ١٣١١ ، تهرانةمحيط، طباطبايي، رابيند رانات تاگور، مطبع .١١
نائيني،  جاللي رضا محمد دتصحيح دکتر سي  علي قزويني، مهابهارات، بهالدين غياث مير .١٢

  .ش ه ١٣٥٨طهوري، تهران، 
  



  موسيقِي بنگاليدر نفوِذ فارسي   ١٨٧

  

  ي بنگالِيقيموسدر  ي فارسنفوِذ
  ∗عطا کريم برق

ست يز ي ميالديل قرن نوزدهم مي بود و در اواي هوگلي کامل از اهاليعل  واجديمنش
  :ديگو ي ميقيف علم موسير تعر ديو

ن ي گره و چون موضوع ايمعن  بهيقي آواز است و سيمعن  بهيونانيلغت  هب مو”
ن اسم يگره دادن است لهذا بدآواز  قت بهيعلم لحن است و لحن در حق

  .١“ثاغورث استيم في حک»علم«ن يموسوم شده و موجد ا
  :دارد ي اهل هند اظهار ميقيان موسين در بيو همچن

اعتقاد اهل هند واضع  ند و بهي گو(Sangeet)ت ي را سنگيقي هند موسيحکما”
ن علم دخل و يو در اي مهاديعنيسر ي پسر برهماست و سم(Narad)آن نارد 

 سر متي آن را سم.و استيآنچه موافق مذهب مهاد به کرده يصرفت
(Samisar Mat) از يکيبعد از آن بهرت که .  عقل باشديمعن ند و مت بهيگو 

اس ين علم خوض و تالش کرده موافق فکر و قياعظم علماء و عباده بوده در ا
ضبط او  قواعد من کهعمل آورده ر بهيخأم و تيط و تقدي افراط و تفريزيخود چ

 از اخصّ يکيبعد از آن هنومان که . نديگو (Bharat Mat)را بهرت مت 
عمل آورده مذهب  بهرا ن علم يمعتقدان راجا رام چندر بود تصرفات خود در ا

بعد از آن . نامند (Hanuman Mat)آن را هنومان مت . ار کردهيحده اختيعل
ن علم عبور تمام ي در ا،ود از اعظم و اشهر عابدان بيکيعهد خود   که به کلناته

                                                   
  . کلکته، دانشگاه کلکته،ي و فارسي عرببخش بازنشستة فارسياستاد   ∗
 .٢١١ ص ، م١٩١٣ ،چاپ هفتم ، نولکشور،الفنون العلوم و مجمع   مطلع،ي واجد عليم منشيحک  .1

 



  ١٨٨  قند پارسي

  

 مت  ب داده آن را کلناتهي تصرفات خود نموده مذهب جداگانه ترت،داشت
(Kulnath Mat) ف کردهيز در ايگران نينامند و دا ،اند ن علم دخل و تصرام 

ز ين جمله اساتذة هند هفت چيقوان ن چهار مذهب است و بهيه هميمعتمد عل
سبت . نديا گوياهل هند آن را سبت ادهح اصطال ن علم باشد که بهياصول ا

 اول ،ن استي و آن هفت رکن ا، اصل و رکن باشديمعن ا بهي هفت و ادهيمعن به
 (Murchana)و آن فن سر و سرت و مورچهنا  (Sur Adhdhyan)ان يسر اده

و آن معرفت  (Rag Adhdhya)ا يدوم راگ اده.  آهنگ و نغمه و آواز بوديعني
سوم تال .  مقام و شعبه و گوشه بوديعني (Rag Patr)پتر  راگ و يراگ و راگن

ا يچهارم نرت اده.  اوزان بوديعني و آن فن بحور (Tal Adhdhya)ا ياده
(Nirt Adhdhya)ا ي اده پنجم ارته.  و آن فن رقص بود(Arth Adhdhya) و آن 
ن  و آ(Bahad Adhdhya)ا يششم بهاد اده.  نغمه بوديدن معنيعبارت از فهم

 (Hast Adhdhya)ا يهفتم هست اده. ما و اشارت باشديا  بهينمودِن معن  وا،فن
  .١…“ نواختِن ساز بود،و آن فن

 داشت و ي مذهبةن کشور جنبي ايقيبنگاله موس ن بهيدر هر حال قبل از ظهور مسلم
 اما ، نداشتيا  عالقهيرانيا اي ي اسالميقيموس  با بود وي هنديقيث موسياز هر ح
 درآمد ي اسالميقير موسي تحت تأثي بنگاليقير شدند موسيبنگاله سراز ن بهيسلمچون م
توان گفت که  ي کمال قدرت خودشان را نشان دادند و ميقين در فن موسيو مسلم
افت و ي جال يلي خ،گري دي و کشورهايراني ايقير موسي تحت تأثي هنديقيموس
  .٢ديشتر گرديت و کشش آن بيبشرفت کرد و جاذّيپ

 مخترع آهنگ ي واجد عليم منشي حکةنوشت ار بنا بهي گوالينگ واليس اجا تانر
داس  داس فرزند رام الدين محمد اکبر سور بوده و در زماِن امپراطور جاللدهروباپد 

 سلطنت آن امپراطور ن در عهِدي مرتّب ساخت و همچنيليال را خيو خآهنگ دهروباپد 
شناسان و  يقي از موسياريخ محمد غوث گواليشروان ين کالنوت که از پيس بزرگ تان

                                                   
  .٢١١ ص ،م ١٩١٣  چاپ هفتم،کشور  نول،الفنون العلوم و مجمع   مطلع،ي واجد عليم منشيحک  .1

2. Amrita Bazar Patrika; Annual Puja Number, 1956, p.187. 
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حضور اکبر بادشاه عزّت و احترام  آخر عمر به به”رفته  يشمار م نوازندگان بزرگ هند به
 يرانيک آهنگ اي يرنگ نام از فرزندان او شاه صدا يکيبعد از آن . ١“افتيتمام 
زش داد و يآم» لايخ«آهنگ  به» دهروباپد «يبروش آهنگ هند» کلوانه قول«عنوان  به
 يالديآورد و در قرن نوزدهم م عمل  بهيقي در فن موسين نحو اصالح بزرگيا به

در هندوستان و مخصوصاً در » دهروباپد« آهنگ يجا به» تپ«و » اليخ «يها آهنگ
دست نوازندگان  که به» اليخ«و » دهروباپد «يها آهنگ. ٢دا کرديبنگاله رواج و شهرت پ

شکل   دوباره بهيرا دست راجا رام موهن  رفته بود بهير فراموشقع دانان به يقيو موس
» تيبرهمو سنگ«له اشعار يوس ال را بهيو خ» دهروباپد «يها  آهنگيو.  آن درآمدياصل

(Brahmu Sangeet)يکاربرد و   بهاو را در ي سرودهاياس نامک نفر مسلمان غالم عب 
 ي راجا رام موهن رايقول بعض ه بن نحويا  باخواند و ي برهمو سماج ميمحفل عبادات
  .٣رود يشمار م د بهي جدة در دوريکي کالسيقيشرو موسيراهنما و پ

 فرهنگبا و ي زي و شعر هنرهايقي که در صد سال گذشته دربارة موسياز مطالعات
 گردد در قرن هفدهم و هجدهم ي معلوم م،عمل آمد مشترک هندو و مسلمان در بنگاله به

 يقي درآمد و موسيراني و اي اسالميقير موسي در تحت تأثيال بنگيقي موسيالديم
 در بنگاله يقيراه افتاد و استادان و نوازندگان بزرگ موس  بهيا سبک تازه  بهيبنگال
  .٤شرفت کردي پيلي خيد و عاليسبک جد  بهي بنگاليقيوجود آمدند و سپس موس به

   رنجنين کويرام پرساد س
الت يا آمد پس از تحصيدن م به ۱۷۱۸سال   بهيو. بود) ينزد هوگل( کمهارهات ياز اهال

شمار  دانان و نوازندگان بزرگ بنگاله به يقي از موس، پرداختيقي و موسييشعرگو به
  .٥ و قدرت داشتيد آن دسترسي و سبک جدي بنگاليقيموس رفت و به يم

                                                   
  .٢١٦ ص ،يالدي م١٩١٣ ،کشور  نول، چاپ هفتم،الفنون العلوم و مجمع   مطلع،ي واجد عليم منشيحک  .1

2. Amrita Bazar Patrika; Annual Puja Number, 1953, p.114. 
3. Ibid., 1956, p.187. 
4. Edited by Atul Chandra Gupta: Studies in the Bengali Renaissance, p.308. 
5. Ibid., p.308. 
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   گپتايدهيرام ن
سال  به ا گذاشت ويدن قدم به (Chanpta)م در چانپتا  ۱۷۴۲سال   بابو بهيدهين معروف به

 از يو. خ والدت و فوت او اختالف استيدر تار. برفتن جهان يم از ا ۱۸۳۹
 ي بنگاليقيرفت در موس يشمار م دانان و نوازندگان معروف در عصر خود به يقيموس
)  تاالر باشگاهيقيموس(» يآخدائ« در آهنگ ي و.١ داشتي دسترسيديسبک جد به

ن يس قول دکتر سوکمار رفت و به يشمار م  از استادان بهقدرت و مهارت داشت و
چنانکه پروفسور  ٢باشد يد ميم و جدين قدي بيا ک سبک تازهي او به و آهنگ يقيموس

 يو.  بوديبزرگ بنگالزندگان ا رام نيدهي گپتا از نو،دنيش چندرا سين اظهار داشته
بعداً رام . ٣مند شد عالقه يقيعلم موس  باد ويل گردي ناي و بنگاليالت فارسيتحص به
 کرد و در ،الت بهاري در ا(Chapra)چهپرا   بهي مسافرتيقيل علم موسي تحصي برايدهين

 ي اسالميقيدانان مسلمان حاضر شد و از او موس يقي از موسيکيآنجا در خدمت 
کرد که   را بازيديک راه جدي ي بنگاليقيبنگاله برگشت و در موس گرفت و به ادي

 خود آورد و آن را  بارا از چهپرا» تپ«و » اليخ« اشعار و آهنگ يو. ودمخصوص او ب
بعد   درآورد و از آن بهيا شکل تازه را به» اليخ«و » تپ «يها زش داد و آهنگيهم آم با

 رجال يها و خانواده در محافل يالديدر قرن نوزدهم م» اليخ«و » تپ«اشعار و آهنگ 
را » تپ« که آهنگ ين کسيل دکتر سوکمار سقو ه و ب٤دي مقبول و معروف گرديليخ
  .٥ بابو بوديدهي رواج داد آن ني بنگاليقيموس به

  )م ۱۸۱۳-۱۸۶۸(مادهو خان 
 و يگرفت و استاد ادي ي را در بنگاله شرقيقي بود و علم موسي بنگاله وسطياز اهال

سبک  جاد کرد و آنها را بهي خود اي تازه برايها  آهنگي بعضيو. آورد دست مهارت به

                                                   
1. Edited by Atul Chandra Gupta: Studies in the Bengali Renaissance, (Jadavpur, 1958), p.30. 
2. Dr. Sukumar Sen: History of Bengali Literature, p.174. 
3. Dr. D.C. Sen: History of Bengali Language and Literature, p.629. 
4. Ibid., p.634; Dr. J.C. Ghosh: Bengali Literature, pp.87, 133. Edited by Atul Chandra 

Gupta: Studies in the Bengali Renaissance. 
5. Dr. Sukumar Sen: History of Bengali Literature, p.174. 
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کجا ي را ي و مذهبيهاتي رقص ديها ن آهنگيو همچن داد ي جلوه و ترقّي خوبيقيموس
 مقبول يليتازه بود خن آهنگ او که يا.  شهرت داد(Dhap)» دهپ«عنوان  کرد و آن را به

ن آهنگ ي ا، را دوست داشتنديخاطرها افتاد و مخصوصاً زنان خواننده که آهنگ مذهب
  .١دادند ي و آن را شهرت مخواندند ياد ميتازه را ز

   دهر کاتهاکيشر
خواند خود را  ي پوران را مي گپتا بود و چون او سرودهايدهين رام نياز معاصر

دانان بزرگ بنگاله بوده و در  يقي از دانشمندان و موسيو. شهرت داد» کاتهاک«عنوان  به
 يت که بعضتوان گف ي داشته و ميمهارت و قدرت کامل» اليتپ خ«و » تپ «يها آهنگ

حال کمتر نبوده  چي گپتا در هيدهيرام ن  او نسبت بهيقي موسيآهنگ و اشعار و غنا
  .٢است

  ي رايداس رته
 يتيآکا با. م فوت کرد ۱۸۵۷سال   ا آمد و بهيدن م به ۱۸۰۶سال   بهيداسو را معروف به

 در تحت ي رايرته رفت و داس يشمار م  از زنان خواننده معروف و مقبول بهيکي
ک دسته ي و  بعد از او بر کنار شدياما مدت. ديسرودن اشعار مشغول گرد  او بهياهبرر

ن نظر ي از ا٣ آغاز کردرا  ي دسته جمعي خود درست کرد و سرودن اشعار پنجاليجمع
توان از هر  يداد و اشعار او را م قرار يتوان سرآمد خوانندگان سرود پنجال ياو را م

و » لوم« مانند يها  از آهنگياري بسي بنگاليقي در موسيو.  گفتيث اشعار بنگاليح
 از ياريخاذ کرد و بعداً بسر آن را اتّيو غ» شهانه«و » بهار«و » صورت«و » مني«

  .٤ع کردنددانان و نوازندگان بزرگ بنگاله روش و سبک او را تتب يقيموس
  

                                                   
1. Dr. Sukumar Sen: History of Bengali Literature, (New Delhi, 1960), p.176. 
2. Ibid, p.175. 
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  ناتهو خان تپدار
 از خوانندگان و يجن بائيان و سريو رمضان م) انيمادر رمضان م (يو امام بند

 گوناگون يها  تپيها نان بر طبق نمونهي ايها آهنگ. نوازندگان معروف در بنگاله بودند
بنگاله وارد شدند سبک و روش  نان بهي اما چون ا،سبک آنها بوده  و بهيهند غرب

  .١ عوض کردنديجور بنگال  جور بهيها سبک تپ خودشان را به
  يش مکهرجيمه

شمار  به» اليخ تپ«و » تپ «يها ص آهنگ بود و متخصّي بنگاليقيتادان بزرگ موساز اس
) ياصطالحات و اصول فنّ(ک يار کرد و در آنجا تکنيگوال  بهي مسافرتيو. رفت يم

ن در يموخت و همچنآ را ياريگوال» اليخ«و » دهروباپد«و » يتپ پنجاب «يها آهنگ
 مانند ي نوازندگان بزرگ در هند غربيها بر آهنگ  که مشتملي هند غربيها آهنگ

ن يا  بادست آورد و  و مهارت بهير آن استاديو غ» مست بلبل«و » همدم«و » يشور«
  .٢ديکمال رسان  را بهيبنگال» اليتپ خ«و » تپ «يها  سبک آهنگيش مکهرجينحو مه

  يچترنجن باغچ
ناتهو خان تپدار   ويش مکهرجي مهيشاگرد  بوده و بهي بنگاليقي از نوازندگان موسيکي

ن استاد يسزا اندوخته و همچن  بهيگرفته و شهرت اديرا » اليخ«و » تپ «يها آهنگ
» تپ «يها ر آن در آهنگيداس مودک و جادو چندل و غ يکمار و هرينوازندگان شاس

  .٣ خودشان را نشان دادنديمهارت و استاد» اليخ«و 
  نيرادها موهن س

ت و ي سانسکريها  زبان، بودهيالديوزدهم مل قرن نيدر اواخر قرن هجدهم و اوا
عنوان   بهي و اسالمي هنديقي در علم موسيدانسته و کتاب ي مي عاليليخرا  يفارس
  .٤ب دادهي ترتيزبان بنگال  به(Sangeet Tarang)» ت ترنگيسنگ«

                                                   
1. Ibid, p.311. 
2. Ibid. 
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  بادل خان
 يو. م فوت کرد ۱۹۳۶سال  جهان آمد و به م به ۱۸۳۳سال  استاد نوازندگان بادل خان به

 ي بنگال مهارت زبردستيقيدانان و نوازندگان بزرگ پنجاب بود و در موس يقياز موس
هن يو آن را م بنگاله مهاجرت کرد از پنجاب به م ۱۸۸۲سال  بادل خان به. آورد دست به

ار يبس» ال نقشهيتپ خ« در بنگال مانند يقي موسيها  آهنگيدرنظر و. داد خود قرار
 يها و آلت نوار يگفتة او استعمال تارها اشد و بنا بهب ي مين و عاليريدلکش و ش

عنوان  ده و بهي آغاز گرديا طور رواج تازه هب  موي تارهايجا  در بنگاله بهيقيموس
  .١دهد شهرت دارد ي ميتر  نرميکه صدا» زمزمه«

زبان   و آهنگ بهيقي که در علم و فن موسييها  رسالهيدر هر حال در دورة اسالم
ها در موضوع   کتابيبعض. شتر مسلمان بودنديسندگان آن بي نو،دهيور رسظه  بهيبنگال
  :باشد ين قرار مي و آهنگ و ادبيات آن شهرت دارد بديقيموس
 ي هند پرداخته شده است و اشعار عليقيشرح موس ن کتاب بهيدر ا :ماال  راگ  )أ 

  .٢طور نمونه و مثال نقل شده است ان و سيد عالؤل و طاهر محمود بهيم
م نوشته شده و اشعار  ۱۸۴۰سال   بهيقين کتاب در فن موسيا: نامه لتا )ب 

جا يجا و دوين و سيد عالؤل و گائي و ناصرالدين و سيد مرتٰضيالد نيع
طور نمونه ومثال در آن  گر بهي دي و شعرايرامنين و هيراگهونات و بهاوانند ام

  .٣مندرج شده است
 يقي موسي شرح چگونگيو دارا يقين کتاب در فن موسيا: پاتان يستيسر  )ج 

 و يش قاضي دنيکي يدست سه نفر از سخنوران بنگال ن کتاب بهيا.  استيهند
طور  ده و اشعار آنان بهيب رسيترت  بهي بخش علي ناصر محمود و سوميدوم

  .٤نمونه و مثال آورده شده است

                                                   
1. Ibid, p.311. 
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ن ي ايو. ستيز ي ميالدياهللا در وسط قرن شانزدهم م ضيخ فيش: نامه راگ  )د 
ن و ين اولين و بهتريا.  هند منظوم نمودهيکي کالسيقياب را دربارة موسکت
ن منظومه نشان يف ايتأل. رود يشمار م  بهيزبان بنگال  بهيقي کتاب موسنيتر ميقد
  .١دست بوده است ي چقدر قويقياهللا در فن موس ضيخ فيدهد که ش يم

 از سخنوران يکيف ي و تأليقي موسيدر شرح چگونگن منظومه يا: ماال انيده  )ه 
راگ (ح چهل و دو آهنگ يتوض ن کتاب بهيدر ا. باشد ي ميرضا نام يمسلمان عل

بلند و نرم و موسم و ساعت مخصوص آن پرداخته شده و در هرجا ) يو راگن
  .٢طور نمونه و استشهاد آورده شده است اشعار مؤلّف به

 يگري و ديلن عي جبيکي ،ن منظومه دو نفرانديسندگان اينو: يپوته  تالر  راگ  )و 
 است و در ضمن شرح ي هنديقيفن موس ن کتاب راجع بهيا. هيرام تانو آچار
  .٣ده استيطور نمونه نقل گرد آهنگ اشعار به

ن منظومه را ي بود ايا غازپ از سخنوران مسلمان که اسم او چنيکي: تال  راگ  )ز 
  .٤ن کرديدر موضوع و آهنگ تدو

گ و يهنگ است و اشعار الل ب و آيقيموس ن منظومه راجع بهيا: سنگرها پد  )ح 
  .٥کار رفته است طور نمونه و مثال به گر بهيسخنوران د

 و آهنگ است و در يقي موسي در شرح چگونگين منظومه کوچکيا: بايجو  )ط 
ن منظومه ي قبل اشعار اييدر روزها. باشد يست سرود در آن مندرج ميحدود ب

  .٦ندندخوا ين مي در جامه مسلمي جشن عروسيرا در موقع برگزار
 و ي در زندگانيک انقالب بزرگي ،ر شدن مسلمانان در بنگالهيسراز  باميدان يما م
خود همراه   با رايچون مسلمانان زبان فارس. وستيظهور پ  و جامعة بنگاله بهتمعاشر

                                                   
  .١٠٢- ٣ ص ، م١٩٥٧ ،چاپ پاکستان) اردو( ادب يمسلم بنگال: الحق دکتر انعام  .1
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دا کرد و نه ير پي بنگاله نفوذ و تأثي جنبة زندگانهن در هميرين زبان شي ا،آورده بودند
 زبان و فرهنگ و يها ر جنبهيبلکه سا ، را تکان و سر و صورت بداديتنها زبان بنگال

  و همه آن را،ر و نفوذ خود گرفتيشعر و ادب و علوم و فنون را در تحت تأث
 ي جواني و تازگيي و رعناييباي و ز، خود آشنا ساختي و لطافت و قشنگينيريش با
 ، چنانکه در باالگذشت.باشد ي مي بنگاليقين احوال موسيو همچن. ديآنها بخش به

ز از ية آن ني بلکه روح، استفاده کردي فارسيها  بنگال نه تنها از واژهيقي موسيها آهنگ
در . ديتر گرد  و جوان، را قبول کرديمير عظي تأثي و اصطالحات فارسيراني ايقيموس

 اندازه نفوذ و يکه ب» تينذرل گ« نذراالسالم و ي قاضيها م که غزلينيب يعصر حاضر م
ان و در محافل شعر و رقص و سرود و ي در جامعة بنگال،باشد ي را دارا مير فارسيتأث

  .ده استي و مقبول خاطرها گرد،باشد ي را دارا ميت خاصيساز و آواز آنان اهم
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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
                                                   

  .محقّق و پژوهشگر ايراني  ∗

 



  تاگور و ايران  ١٩٧

  

.  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
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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



  تاگور و ايران  ٢٠١

  

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«
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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
  .کرد منتشر

  



  رابيندرا نات تاگور  ٢٠٣

  

  رابيندرا نات تاگور
  ∗ودوابراهيم پوردا

 در بامداد روز هفتم ماه مه ،رابيندرا نات تاگور که از سخنسرايان نامور روزگار ماست
 پس از هشتاد سال و ،م ۱۹۴۱جهان گشود و در نيمروز هفتم ماه اوت  هم چشم ب ۱۸۶۱

 زاييده شده  که(Jorasanko)جوراسانکو  در همان خانة ديرين نياکان ،سه ماه زندگي
  .بود درگذشت

يش از هر چيز با ام. اش هم بوددان و نقّ درست است که تاگور فيلسوف و موسيقي
ر هوگو وو ويکت) م ۱۸۳۲-۱۷۴۹( (Goethe) او را بايد در رديف گوته ،شاعر بود

(Victor Hugo) )۱۸۸۵-۱۸۰۲ شمار  هاز بزرگان سخنگويان اين چند قرن گذشته ب) م
چيز ديگري دل نداد و از همين  هشعر ب هگفت و جز ب ن کودکي شعر مياو در هما. آورد

  . جاي جهان رسيدةمه هشعر است که نام و آوازة وي از مرز و بوم ميهنش گذشته ب
 نهال ،دست است  خود را مديون اين نويسنده چيرهادبيات اکنون بنگاله تنها نه

. مرد ميهن دوست باليدن گرفتآزادي و رستگاري هند هم از گفتارهاي شورانگيز اين 
 از آنهاست سرود ،ر سر زبانهاستبهاي دلکش وي در سراسر کشور پهناور هند  هسرود
مادر هند در هنگام اين صد سال دو فرزند در آغوش خود پرورانيد که . ي آن سرزمينملّ

 (MahatmaGandhi)يکي مهاتما گاندي : جان و دل کوشيدند ههريک در رستگاري آن ب
 در م ۱۹۱۵اينان نخستين بار در دهم ماه مارس . ات تاگور نو ديگري رابيندرااست 

 ،شش روزي که در آنجا باهم بودند.  همديگر را ديدند(Shantiniketan) شانتي نيکتان
گرچه روش . يک دوستي پايداري ميان آنان پديد آمد و تا پايان زندگي آنان استوار ماند

                                                   
  .دانشگاه ويشوا بهارتي در زماِن حياِت تاگور و پژوهشگِر ايراني و نخستين استاِد اعزامي از ايران بهاستاد   ∗
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ا راهي که هريک در پيش گرفته  ام،ديگر تفاوت داشتهم  باآنان دربارة رهايي ميهن
در شانتي را  باز مهاتما چند روزي م ۱۹۲۵در ماه مه . همان مقصد گراييد ه ب،بودند
 در زندان يرودا »روزة مرگ« که خبر م ۱۹۳۲در بيستم سپتامبر . تاگور گذرانيد  بانيکتان

(Yareveda)در شهر پونه  (Pune)  از ،مردم را نگران ساختدر هند پيچيد و همة 
 گاندي ،شنبه سوم اکتبر  در ساعت سه بامداد روز سه،همان آغاز روزه از زندان پونه

  :تاگور نوشت  بهاي نامه
ارزد که جان گرامي از براي   مياين ه ب،اکنون آغاز آزمايش جانگداز من است”

ود دعاي خير خ هين کوشش ب ااگر بتوانيد مرا در. رستگاري هند فدا شود
 دوست پاک و ،شما هميشه دوست وفاشناس من بوديد.  نيازمند آنم،دريابيد
اگر دلتان راه داد . گفتيد آواز بلند مي ه ب،انديشيد  ميآنچههر  هب ماشآاليش که  بي

آن پشت و پناه من خواهد .  خواستار درود شما هستم،و اين کوشش مرا پسنديد
  .“بود

  :شتتاگور در پاسخ تلگرافي خود بدو نو
مهر و ستايش در پي شما   با،ين رنج بزرگادر  درين ما او ما ةدردنياي بدرد آز”

  .“خواهد بود
 سپتامبر براي ۲۴ ناگزير در ، تاگور نتوانست خودداري کند،پس از اين تلگراف

هاي   درخواست»روزة مرگ«پس از بيست و شش روز . سوي پونه رفت هديدن مهاتما ب
شد تاگور در زندان  در آن هنگام که روزه شکسته مي. يرفتگاندي را دولت انگليس پذ

  :دار فرسوده چنين گفت روزه. بالين گاندي بود بر
 (Gurudev)حضور گوروديو   با، بنام خدا،اي که بنام خدا آغاز شده روزه”

  .“شود شکسته مي
آرزوي  هگاندي پس از رسيدن ب. گذشتر آزادي هند را نديده از جهان درتاگو
  .کاري از پاي درآمد هتير ناب هود بديرين خ

رابيندرا نات از يک خانوادة آزاده و توانگر بود از نخستين طبقه که برهمن باشد 
نام  (Panchaman Kushari)بنيادگذار اين خاندان پنچامن کوشاري . رفت شمار مي هب

بان پير علي مرز  باسبب اختالف ديني که ه ب،او در پايان سدة هفدهم ميالدي. داشت



  رابيندرا نات تاگور  ٢٠٥

  

 خونريزي و کشتار م ۱۹۱۹ آوريل ۱۳در 
 Jalianwala)در جليانواال باغ سهمناکي که 

Bagh) روي داد و ) در پنجاب( در امرتسر
گناه ميهن دوستي و  گناه، به صدها انسان بي
تاگور . خاک و خون خفتند آزادي خواهي به

چشم پوشيد » سر«از اين پيش آمد از عنوان 
السلطنة وقت لرد  و نشان را براي نائب

 پس فرستاده، (Chelmsford)چلمس فورد 
آنچه روزي ماية سرافرازي است ” :وشتن

 “…روزي هم فرارسد که ماية ننگ گردد

 عم خود سوک ديو  باناچار ه ب،هم رسانيد هب)  جنوبيلدر بنگا ( (Jessoor)جسور 

(Sukh Dev)يندپور ويک دهکدة ماهيگيران که گو هکرده ب  شهر خود را رها
(Govindpur)پناه ،شد  خوانده مي 

کنار رود  در،دهکدهمردم اين . بردند
 ،رفتند شمار مي ه از طبقة پست ب،گنگ
مردم   بات آن روزگارانرسم و عاد هب

 ،طبقة باالتر از خود آميزش نداشتند
در شگفت بودند که چگونه يک 

دهکدة آنان جاي  خانوادة برهمن در
اين است که آن خانواده . گزيده است

را آنچنان که بايد بزرگ و گرامي 
ميان  داشتند و بودن آنان را در مي
دانستند و از   ماية سرافرازي مي،خود

 »تهاکور«پنچامن را  ،براي ادب
(Thakur)امروزه هم ،و خدايگان است و سرور معني سر هاين عنوان که ب. خواندند  مي 

همين . شوند در هند زبانزد است و مردمان بزرگ از گروه برهمن چنين خوانده مي
آن خانواده سروکاري داشتند دگرگون شده   باعنوان تهاکور است که نزد انگليسياني که

گفتند و نام  (Tagore) تاگور،نستند اين واژة بيگانه را درست بر زبان رانندو چون نتوا
  .خانوادگي پنچامن گرديد

هاي   دهکدهويندپور و آنچنانکه دهکدة گو،کار پنچامن تاگور رفته رفته باال گرفت
پيرامون آن در کرانة گنگ شهري بزرگ و آبادان گرديد و بنام کلکته يک بندر بزرگ 

پيشرفت کار انگليسها و افزايش داد و   بهپيشرفت کار خانوادة تاگور بسته. بازرگاني شد
هايي که در آنجا لنگر انداخته  کشتي هپنچامن تاگور ب. ستد بازرگاني در کلکته بود

 از اين راه ثروت ،کرد فراهم ميرا داد و آنچه نيازمند بودند   آذوقه مي،کردند بارگيري مي
 که پدر بزرگ (Dwarkanath) ناتادوارک  بات اين خاندانرسانيد و بخ هم ههنگفتي ب

 سيزده ، زاييده شدم ۱۷۹۴نات در سال ادورک. ي رسيداوج ترقّ ه ب،رابيندرا نات باشد
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هوش که ثروت کالني   باه بسيار زيبا و اين بچ،ساله بود که پدرش از جهان درگذشت
کوشش خويش   با از پيشسن جواني بيش ه پس از رسيدن ب،ارث برده بود هاز پدر ب

 مردي بود بسيار دست باز و ،شمار رفت هتوانگر گرديد و از بزرگان و آزادگان ب
همچنين مرد ديندار و پارسا . رادي و جوانمردي و نيکوکاري نامبردار شد  در،بخشنده

که پدر هند نوين  (Raja Ram Mohan Roy)  رويهن رام موهبود و رهبري آيين راج
  .او بود  باشناخته شده
 و ديگر در سال م ۱۸۴۲نخست در سال : انگلستان رفت هنات دوبار باکاردو
 در پنجاه و دو سالگي م ۱۸۴۶هند برنگشت و در يکم ماه اوت  هين سفر ب ا از،م ۱۸۴۴

 ندراِب بزرگترين پسرش که د،جاي گذاشت هاو سه پسر از خود ب. در لندن درگذشت
 زاييده شد و او پدر رابيندرا نات م ۱۸۱۷سال  نام داشت در (Debendranath) نات

 روست که او را مهارشي ندار و پارسا بود از اينيتاگور شاعر است او هم مرد د
(Maha Rishi)١خواندند  مي.  

هشتم ماه   در،شد خوانده مي (Sarada Devi)مادر رابيندرا نات که سارادا ديوي 
.  کودک سيزده سال و ده ماه داشت در آن هنگام آن، از جهان درگذشتم ۱۸۷۵مارس 
 »رابي«ميان خانوادة خود  نات که چهاردهمين و پسين فرزند مهاريشي بود در رابيندرا

نگهباني وي   به يکي از خدمتگاران را، کودک خوشگل و تندرستي بود،شد خوانده مي
يکي  ،گذرانيد بزرگ بود و بسا در سفر مي) اکملّ( چون پدرش زميندار. گماشته بودند

بسياري از برادران وي چنانکه بسياري از . کرد از برادران بزرگترش او را سرپرستي مي
 (Dwijendranath)نات  دويجندرا: خاندان تاگور از هنروران و دانشمندان بودند

 از فلسفه و موسيقي و رياضي و شعر و ادب ، وي دانشمند بزرگي بوددربزرگترين برا
 او در ،داد ي از خود بروز مي خاصّزد استعداِد دست ميهر کاري که  هبهره داشت و ب

 دانشمند (Satyendranath)برادر دومش ساتيندرا نات .  درگذشتم ۱۹۲۶آغاز سال 
توانايي  هر دو زبان نويسنده هدست و ب دان بود و در بنگالي و انگليسي چيره سانسکريت

                                                   
 دبيندرا نات را چون بزرگ و رهبر ديني بود از براي احترام ، خواند(Rishi) را ريشي (Veda)سرايندگان ودا   .1

  .مهاريشي خواندند
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در چهل .  زود مردتاًنسب سومين برادرش که (Hemendranath)نات   همندرا،بود
 ةخواست که برادر کوچکترش و هم کرد و مي  پرستاري مي»رابي«ويژه از  ه ب،سالگي

پنجمين .  بنگالي را بياموزند، زبان مادري خود،بچگان ديگر پيش از زبان انگليسي
 شاعر و نويسنده و ،بنام  هنرمندي(Joytirindanath)نات  برادرش جويتيريندرا

وي در   تند احساساِت،اس شناخته شده بودن دوستي بسيار حسدان و در ميه موسيقي
اين برادر .  درگذشتم ۱۹۲۵نات در سال  جويتيريندرا. اثر نماند برادر کوچکترش بي
 ةويژ هميان خواهران وي ب در.  يار و دوست و راهنماي وي بود،نات در کودکي رابيندرا

 ةويژ ه اوست که ب،(Saudamini) ييکي سودامين: دو تن از آنان درخور يادآوري هستند
 خواهر ديگرش که پنجمين ،اش مهاريشي بود  همچنين پدر سالخورده»رابي«پرستار 

دختر مهاريشي باشد سوماريناکُر (Swarnakumari) ها و نويسندگان  دان از موسيقي
 از  زني است که در بيداري زنان بنگالي کوشيد و دو تنةويژ هرفت و ب شمار مي هبزرگ ب

دان و آزاديخواه بودند و در تاريخ  نوبة خود نويسنده و موسيقي هدختران وي هريک ب
گونه دانشمندان و هنروران  اين هدر خاندان تاگور ب.  داراي نام و نشاني شدند، خودزماِن

نات  يکي ابانيندرا: نات بندرا از آنانند دو تن از برادرزادگان د،خوريم بسيار برمي
(Abaninandranath) َنات  ندرايجو ديگري گ(Gagendranath)،ّاشي و نخستين در نق 

  .دومي در فلسفه نامبردار بودند
اشي نات دانش و هنر چون فلسفه و شاعري و نويسندگي و موسيقي و نقّ رابيندرا

که  آنچنان اما ،تنهايي داشت ه او ب،آنچه خوبان همه داشتند .ارث برد هرا از خاندان خود ب
او . اين بخشايش ايزدي سرشته بود  با گفتم پيش از هر چيز شاعر بود و نهاد اودر آغاز

پس از چندي آرزو کرد که .  خواندن و نوشتن آموخت،نخست از آموزگاري در خانه
 اش ديد هر روز يک برادر بزرگتر و يک برادرزاده دبستان برود براي اينکه مي هب
جا   در هيچ، او را از دبيرستاني ديگر فرستادندچندين بار. روند دبستان مي هکالسکه ب با

ة کنجکاو و تيزهوش که در هشت سالگي  نزد اين بچ،درسي دل نداد هيچ هآرام نگرفت و ب
  خود او بعدها مدرسه،چهار ديوار دبستان يا دبيرستان تنگنايي بيش نبود. گفت شعر مي

د بسياري از مردان بزرگ  مانن. خواند»يک درهم آميختگي از بيمارستان و زندان«را 
رستار سودي  پمدرسه نبود سرزنش و سختگيري پدر و تاريخي جهان در کودکي پايبند
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 بسيار چيزها از کسان نزديک خود ،چون از يک خاندان دانش و هنر بود. نبخشيد
خوبي از گفتارهاي او  ه ب،هاي طبيعت باشد خوش داشت آزادانه نگران شگفتي. موختآ

باران و دريا و گياه و   شام و بامداد و ابرو،لدادة گردش روزگار استهويدا است که د
  .رنگي بازيگر پهنة زندگي اوست ه هريک ب،خورشيد و ماه و ستاره جز اينها

ديدن آن کوه سر . هيمااليا برد  بهخود  بارابي دوازده ساله بود که پدرش او را
 در جوان ،يبايي طبيعت استگاه ز شکوه که زيارتگاه هندوان و جلوه  بابرکشيده و

 در. آنچه دلش آرزو داشت رهنمون گرديد هجاي گذاشت و او را ب هخردسال اثراتي ب
 چشم ،ين سفر سودمند که چهار ماه طول کشيد در سر راه بسا شهرها و جاهاي ديدنيا

ين پرستشگاه  و گنبد زر(Amritsar) و گوش او را باز کرد از آنهاست شهر امرتسر
خش بزرگ زندگي وي در بسرزميني برخورد که  ههمچنين در سر راه ب. ر آنجاها د کسي

 امروزه ،آنجا گذشت و آن سرزميني که دانسته نشده در آن روزگاران چه نام داشت
  .دانشگاه تاگور را در بردارد
 در شهر کوچکي که در ،يکصد ميلي غربي کلکته  تقريباً در،از سالها پيش مهاريشي

آنجا فرود  ههيمااليا ب  به در سفر، دوستي داشت(Bolpur)» بولپور «ادهسر راه آهن افت
. سوي غرب کشيده شده افتاده است هبهره از گياه که ب نزديکي آنجا سرزميني بي هب. آمد

 برخاستن و نشستن خورشيد ،وار استم خاکش سرخ رنگ و ه،ماند مي کوير هآنجا که ب
 شبانة خود (Meditation)تفکّر آنجا از براي مهاريشي در . ي دارددر آنجا جلوة خاصّ

خود انديشيد   باتفکّر پس از برخاستن از ، نشستتفکّر هفرودآمده در زير چند درخت ب
درنگ آن سرزمين را خريده در آنجا خانه  بي. که آن جايگاه براي اين کار برازنده است

در اينجا . ازش و آرامشو باغي ساخت و شانتي نيکتان ناميد يعني رامشگاه يا جايگاه س
آزمايش پرداخت و در اينجا چنانکه در  ه در طبيعت آزاد ب»رابي«نخستين باري است که 

و سانسکريت ا ه گاهي ب،دست طبيعت رها نکرد ه پسر خود را يکسره ب،جاهاي ديگر پدر
چند روزي در آن سرزمين   پس از سر آوردن، بنگالي و انگليسي آموختادبياتو 
 مدرسه  بهماالياي غربي روان شدند و پس از برگشت از هيمااليا باز رابيسوي هي هب

(St. Xavier)که م ۱۸۷۵هم سودي برنگرفته بدرآمد تا اينکه در سال   از آن، رفت 
مادر  (Sarada Devi)سارادا ديوي . مدرسه برود هچهارده ساله بود ديگر نخواست ب
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نات برادر کوچک خود  يتيريندراجو.  درگذشتم ۱۸۷۵ در هشتم ماه مارس »رابي«
 بجاي مادر او را (Kadambari)و زن برادرش کادمباري  خانة خود برد هرا ب »رابي«

 در آن هنگام ، خودکشي کردم ۱۸۸۴اين زن مهربان که در ماه آوريل . پرستاري کرد
اين پيش آمد تلخ . کس ندانست سبب اين خودکشي چه بود. بيست و پنج ساله بود

 برادر ،نات ساتيندرا. هاي او برخوردار بود بسيار گران آمد  که چندي از مهرباني»رابي«به
  .انگلستان بفرستد هپدر خود مهاريشي پيشنهاد کرد که رابي را براي تحصيل ب هتر بگبزر

رابي بايستي در آنجا . انگلستان رفتند ه اين دو برادر باهم بم ۱۸۷۸در ماه سپتامبر 
نهاد جواني که گويي شاعر   باجان و خشک ت که اين دانش بيپيدا اس. حقوق بياموزد
  پس از هفده ماه،موسيقي و شعر و ادب پرداخت هدر آنجا ب.  سازگار نبود،زاييده شده

 که رابيندرا نات م ۱۸۸۳ در سال ،هند بازگشت ه بم ۱۸۸۰ در ماه فوريه ،همان برادر با
برهمن براي وي خواستاري ) قةطب(بيست و دو ساله بود پدرش دختري را از گروه 

  . نام داشت(Bhavatarini Rai Chowdhry)تاريني ري چودري وکرد اين دختر بها
. ناميد  مي(Nalini)ناليني  (Mrinalini)ناليني   شوهرش او را مري،ييپس از زناشو

نام  هاي ب شانتي نيکتان رفت و در آنجا مدرسه  بهنات  رابيندرام ۱۹۰۱ دسامبر ۲۲در 
 و يکي از ،بگشود که پنج شاگرد داشت Brahamacharya Asrama »ماچاريه اشرامبره«

آيين  ههندوان پابند ب. همين اندازه هم آموزگار داشت هآنان پسر بزرگتر خودش بود و ب
 سه تن عيسوي و يکي از آنان ،ميان پنج آموزگاران از اين مدرسه خشنود نبودند زيرا در

  .انگليسي بود
کار  هنات تاگور در شانتي نيکتان جاي گزيده ب  که رابيندرام ۱۹۰۱در همان سال 
 چندين ماتم پي در پي بدو روي داد که يکسره او را افسرده و آزرده ،اشرام سرگرم بود

 نوامبر ۲۳کلکته بردند و در  ه ناچار او را ب،ناليني سخت بيمار شد زنش مري: کرد
 بردبار و نازنين در هنگام بيست سالاين زن شکيبا و .  در آنجا جان سپردم ۱۹۰۲
: فرزند از براي او آورد ار از شوهرش پرستاري کرد و پنجسرشدلسوزي و مهر  با

 (Ratindranath)نات  راتيندرا =(Rathi)راتي  ؛)دختر( (Madhurilata) التا مادوري
يندرا سام =(Samindra)؛ ساميندرا )دختر( (Mira) ميرا ؛)دختر( (Renuka) رنوکا ؛)پسر(

 پدرش ، دومين دخترش رنوکا ناخوش شد،چند ماهي پس از مرگ زنش). پسر(  نات
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هزاري باغ   بهة يتيم ديگرش که ميرا و ساميندرا باشند برگرفتهدو بچ  بااو را
(Hazaribagh) المورا   بهو از آنجا(Almora) م ۱۹۰۳در ماه سپتامبر . هيمااليا رفت به 

 ، اين دختر گراميمرِگ.  در سيزده سالگي درگذشت،رشرنوکا نه ماه پس از مرگ ماد
ماتم ديگري دچار  ه تاگور ب، ناگوارآمِد ين پيش اچهار ماه پس از. پدر را بسيار گران آمد

هوشي بود او را   با بود که يک شاعر جوان و(Satis Roy) آمد و آن مرگ ساتيس روي
 در شانتي نيکتان ياور وي تاگور مانند پسر خود دوست داشت و اميد داشت که روزي

 آبله از دست رفت بسيار دردناک آمد و ،ناخوشي ه اين جوان که ناگهان بمرِگ. گردد
چندي . انتقال يافت (Shelidah) شليداه  بهناچارمدرسه هچون بيماري وي مسري بود ب

 در هشتاد و هشت سالگي زندگي م ۱۹۰۵ پدرش در نهم ژانويه ، مهاريشي،پس از آن
 جوانترين ،هاي وي نهاده شد  داغ ديگري بروي داغم ۱۹۰۷در نوامبر . د گفترا بدرو

استعداد که يادآور کودکي پدرش بود در   با اين فرزند زيبا و،ردپسرش ساميندرا م
ر ب نوام۲۳(سيزده سالگي از ناخوشي وبا در همان روزي که مادرش درگذشت 

داغ اين پسر بسيار جانگداز گرديد بسا از اشعار تاگور گوياي .  سپردجان) م ۱۹۰۲
. هاي هستي و نيستي برافراشته است هپلّ  باآري نردبان زندگي. همين سوز و گدازهاست
 از سه فرزند بجاي ماندة ، از همة آنها بايد گذشت،پسين پايگاه  بهناگزير براي گراييدن

جايي سرو سامان گرفتند و بزرگترين پسرش  ه دو دخترش شوي کرده هر يک ب،تاگور
  .آمريکا فرستاده شد هنات از براي آموختن کشاورزي ب راتيندرا

 اما ا برودپارو ه رابيندرا نات تاگور خواست که از براي سومين بار بم ۱۹۱۲در سال 
 کنار شليداه در  بهانتظار روز خوشتر هناچار سفر پس افتاد و ب ه ب،ناخوشي او را باز داشت

را  (Gitanjali) ليج رفت در اينجاست که پخشي از اشعار گيتانْ(Padma)رود پادما 
پسرش راتيندرا نات و زن وي   بام ۱۹۱۲ مارس ۲۷زبان انگليسي درآورد تا اينکه  هب

چند تن از بزرگان دانش و هنرآشنا گرديد و   بادر آنجا. لندن رفت به (Pratima)پراتيما 
  آن درة اينچنين سرايند،چاپ رسيده در همه جا پذيرفته شد ه بليج گيتانْةترجم

  .انگلستان شناخته گرديد 
آمريکا رفت و در ماه ژانويه  هپسر و عروسش ب  بام ۱۹۱۲تاگور در ماه اکتبر 

هند بازگشت و در ماه نوامبر  هلندن بازگشت و در ماه سپتامبر همان سال ب ه بم ۱۹۱۳
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براي  (Nobel) جايزة نوبل هنيکتان بدو خبر رسيد که ب در شانتي م ۱۹۱۳همان سال 
ين زمان است که تاگور نام و آوازة جهاني يافته و اين  ااز.  سرافراز شده استليجگيتانْ

  . ادبي نوبل رسيده استةجايز هنخستين بار است که يک آسيايي ب
يزة نوبل جا (Lord Car Michael)  مرزبان بنگال لرد ميخائيلم ۱۹۱۴در آغاز سال 

او در ماه . دست تاگور سپرد هو گواهينامه و نشان فرهنگستان سوئد را در شانتي نيکتان ب
ژاپن  هيک کشتي ژاپني ب  با،پايان بود به جهاني رو  که هنوز نخستين جنِگم ۱۹۱۶مه 

آمريکا رفت و از  ه براي دومين بار بم ۱۹۱۶در ماه سپتامبر . و سه ماه در آنجا ماندرفت 
تاگور . هند برگشت ه بم ۱۹۱۷ژاپن بازگشت در ماه مارس  ه بم ۱۹۱۷ در ماه ژانويه آنجا

 ۱۳در  اما  سرافراز آمد(Sir)» سر«عنوان  بهاز دولت انگليس  م ۱۹۱۵در سوم ماه ژوئن 
 (Jalianwala Bagh) خونريزي و کشتار سهمناکي که در جليانواال باغ م ۱۹۱۹آوريل 

گناه ميهن دوستي و آزادي  به ،گناه  بيانسان داد و صدها روي) در پنجاب( در امرتسر
 چشم پوشيد و »سر«تاگور از اين پيش آمد از عنوان . خاک و خون خفتند بهخواهي 

  : نوشت، پس فرستاده(Chelmsford)السلطنة وقت لرد چلمس فورد  نشان را براي نائب
  “…گ گرددآنچه روزي ماية سرافرازي است روزي هم فرارسد که ماية نن”

 کشور سراسِر. شناس و بسيار آزموده و آگاه تاگور مردي بود جهانديده و مردم
 همچنين بسياري ،پهناور هند را در نورديده و در هر شهري چندي مانده سخنراني کرد

و افريقا را ديد و بسا هم در ) شمالي و جنوبي(آسيا و اروپا و آمريکا  از کشورهاي
ميان اين همه سفرها  در. ها دوباره و سه باره گردش کرد ينشهرهاي گوناگون اين سرزم

  .سنده کردمبياد کردن برخي از آنها  به
هر اندازه  بهجا و سودمند است تا  به. زندگي وي بستگي دارد به ،چون گفتار شاعري

دانيم   ميچنانکه. آمدهاي خوب و بد زندگي او را بدانيم که بتوانيم سرگذشت و پيش
 پيوستگي ،هر کتاب علمي ديگر  باب يک کتاب شيمي يا فيزيک ودريافتن مطال

ديوان اشعاري در بسياري از موارد نيازمند  اما شناسايي زندگي نويسندگان آنها ندارد به
 ، شرح و تفسير گفتار اوست،درستي شرح حال شاعري به. دانستن سيرت سرايندة آن است

تاگور از گويندگاني است . و هويداستچه بسا فراز و نشيب زندگي شاعري از اشعار ا
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 هزارها شعري ، سرد و گرم روزگار بسيار ديده،که در هنگام زندگي هشتاد ساله خود
  .جاي گذاشته هزار دستاني است نمودار هزار داستان زندگي بهکه از خود 
دعوت دولت ايران  به ،پير بود که پس از در نور ديدن بخش بزرگي از گيتيتاگور 

از ناموران ( رابيندرانات تاگور و دينشاه ايراني م ۱۹۳۲در يازده آوريل . ما آمدکشور  به
در دومين ماه بهار سال . ايران آمدند به)  درگذشتم ۱۳۱۷ آبان ۱۳پارسي که در 

 (Pratima Devi)ين سفر عروسش پراتيما ديوي  ا خورشيدي در تهران بودند درم ۱۳۱۱
جشن هفتادمين سال او در تهران .  پرستاري کندبود تا از پدر شوهرشاو نيز همراه 
 پس از اين سفر ، از راه بغداد مهمان ملک فيصل بود،هند بهدر برگشت . گرفته شد

اين . و رسيدا به (Nitindranath)اش نيتيندرا نات  ديري نپاييد که خبر مرگ يگانه نوه
 در آنجا دچار سل م ۱۹۳۲آلمان رفته بود در هفتم ماه اوت  بهجوان که براي تحصيل 

 چه نسل وي ،آمد تلخي بسيار بدو گران آمد پيداست که چنين پيش. شده از پاي درآمد
  .شد پس از مرگ اين جوان بريده

تاگور در هنگام اقامت خود در تهران از رضا شاه پهلوي خواست که کسي را از 
. بردم مي سر هن بها در آلما من در آن سال. هند بفرستند بهدانشکدة وي  بهبراي تدريس 

 از م ۱۹۳۲ دسامبر ۲۱در . من خبر رسيد که مرا براي آنجا برگزيدند بهاز دولت ايران 
دانشکدة شانتي . آلمان بازگشتم به م ۱۹۳۴ مارس ۲۷برلين رهسپار هند شدم و در 

بهارتينيکتان که ويسو  (Visva Bharti)) هاي  خوانده شده امروزه از دانشگاه) همة هند
رايگان  هدر زمان خود تاگور گروهي از دانشمندان در آنجا گرد آمده ب. هند استدولتي 
ها   بزرگ خاورشناس اروپا در آنجا سخنرانيدانشمنداِناز  يراي بس.١کردند  ميتدريس
 ،م ۱۹۲۰از پاريس در سال  (Sylvain Levi)ن لوي ي از آنان است سيلو،داشتند

 فورميچي  کارلو،م ۱۹۲۱ از پراگ در سال (Lesny) و لسني (Winternitz)وينترنيتز 
(Carlo Formici)پ توچي ز و جيو(Giusepp Tucci)  م ۱۹۲۵از رم که در سال 

زبان  بهشانتي نيکتان آمدند و صدها جلد کتاب  به (Mussolini)سوي موسوليني  از

                                                   
آمد  دست مي اش رفت و آنچه از فروش کتابهاي گجراتي وي به مخارج دانشکده جايزة نوبل که دريافت کرد به  .1

  .رسيد غيره مي هايي بود که از نظام حيدرآباد دکن و پارسيان و رفت بيشتر هزينة آن بنگاه از اعانه هزينة همانجا مي به
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سوليني مو دعوت به م ۱۹۲۶ مه ۱۵خود تاگور در . کتابخانة آنجا هديه دادند بهايتاليايي 
ل نهرو و ع چنانکه جواهرل،زرگان هند در آنجا بودندبهمچنين بسياري از . ايتاليا رفت به

 ميهن دوستي و جرأت ، تاگور در آن زمانم ۱۹۳۴ در ماه ژانويه (Kamala)زنش کاماال 
در آن هنگام که من در آنجا بودم تاگور . اين سياستمدار نامور کنوني را بسيار ستود

نات   و يگانه پسرش راتيندرا(Gurudev) ١ و زنده دل بود او را گورو ديوهنوز مرد کار
(Ratindranath)  ٢ بابومرسم احترا بهرا (Babu) اين پسر فرزند تني . خوانديم مي
فرزندي برگزيده بود او همين امسال از جهان درگذشت بهاي را  هنداشت دختر بچ.  

  :من گفت بهتاگور در طي صحبت چندين بار 
فارسي  به زيرا چيزي از من ،ختاکنم که در تهران کسي مرا نشن  ميمانگ”

گردانيده نشده که مرا بشناساند چون اين سخن را دو سه بار از او شنيدم گفتم 
يکي از   با،دهم  ميهمراهي يکي از استادان انجام  بااين کار را من در اينجا

اي داشت صد بند از اشعار  ره که از فارسي هم بهالديننام ضياء بهاستادان آنجا 
  .٣“فارسي گردانيديم بهالي گتاگور را از بن

انگليسي درآورد و آن انگليسي را  بهتاگور بسياري از اشعار خود را از بنگالي 
هاي ديگر اشعار او  ين ترجمه که بگذريم ترجمه ااز. آنچنان که دلش خواست نوشت

مة انگليسي وي انجام گرفته است و هر زباني که بوده باشد بيشترش از روي ترج به
  .زبان خود درآورده است بهذوق و سليقة خويش اشعاري را برگزيده  بهناگزير هرکس 

آمد سال نو آگاه   تاگور که از پيش، در شانتي نيکتان بودمم ۱۳۱۱در نوروز سال 
 سماندالل بو يکي از هنرمندان هند. شده بود دستور داد که جشني بيارايند

(Mandalal Bose) گانه را در کمال زيبايي ترسيم   بروج دوازده،در زمينة تاالر بزرگي
در آن جشن خود تاگور و همة . داد جاي) چراغواره(کرد و در هر برجي چراغي 

                                                   
معني خداوند است همان واژه است که  و در سانسکريت به يعني آموزگار روحاني يا پيشوا و دي(Guru)گورو   .1

  . در دين زرتشتي گمراه کننده دانسته شده است،نزد ايرانيان معني خوب خود را از دست داده
معني سرور  هرود و ب کار مي همعني پدر است و عنواني است که از براي احترام ب ه بابو بيدر بنگالي و هندوستان  .2

  .شود و موال گرفته مي
3.  ات چاپ و توزيع شداين کتاب در مراسم جشن تاگور از طرف دانشکدة ادبي.  
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رخ س خطِّ بهدست خود تاگور  بهاي که  تبريک نامه. استادان و دانشجويان شرکت کردند
من .  هندوان نشان فرخندگي و نيکبختي است سرخ نزدخطِّ. من داده شد بهنوشته شده 
در آن روزگار .  در آنجا خواندم،مناسبت آغاز بهار چند شعري ساخته بودم بهآن روز که 

منظومه   با گاهي احساسات دروني خود را،هنوز از آستان جواني چندان دور نشده بودم
. بردم ايان هندو نامکردم و از برخي خد در آن اشعار از آزادي هند ياد. دادم  ميبروز

 تاگور از ،انگليسي درآورد به آن را »کريپالني کريشنا«نام  بهيکي از دوستان من در آنجا 
 بسيار ،هند بهشنيدن آن اشعار از زبان يک ايراني و اظهار عالقه و همدردي نسبت 

تار ميان اوراق خود نيافتم تا در اين گف بدبختانه آن چند فرد شعر را در. خشنود گرديد
  ).ترجمة انگليسي آن هست( بگنجانم

سوي همان کوهي که در  به سيد خود ر زندگِيپاياِن به م ۱۹۴۰تاگور در ماه سپتامبر 
در هيماالياي  (Kalimpong) پونگ در کاليم. آنجا رفته بود بهپدر خود   باآغاز جواني

 درمان در پس از دو ماه. کلکته برگشت به ناچار ،شرقي ناگهان در آنجا ناخوش شد
 ةيوئ ژ۲۵ در ،در آنجا ديگر باره بيمار شده. شانتي نيکتان رفت  به بهبودي يافته،آنجا
ام همان ماه حالش  احي در سيدر آنجا پس از عمل جر. دندرکلکته ب  به او رام ۱۹۴۱
در همان خان و مان  بيهوشي افتاد تا در هفتم اوت در نيمروز  بهتر شد ودروز ب هروز ب

اکان که چشم گشوده بود پس از هشتاد سال و سه ماه از زندگي چشم پوشيد ديرين ني
  .١ بود»پرماه«و آن در ماه باران و روز 

جاي سپاس است که روزگار امان داد و توانستم در هنگام جشن صدمين سال 
 اين چند سطر را ،هاي وي برخوردار بودم کسي که روزي در شانتي نيکتان از مهرباني

  .٢گذارم و از برهما و اهورا شادماني روان او را پژوهش کنميادگار ب هب

                                                   
پرماه هنگامي است که دائره . فصل باران ياد گرديده است اسه بوده و بماره باران طرف توجشدر اشعار تاگور   . 1

  .س استشبهاي پرستش و مقد) ام البيضاي (»پرماه« نزد هندوان شبهاي ةويژ ه ب،ماه پر است
برداشته  Tagore: A Lige by Krishna Kripalani، New Delhi، 1961بسياري از مطالب اين گفتار از   

 و Botschaft، Bonn شمارة مخصوص تاگورم  ۱۹۶۱ ةژوئيـ  ژوئن Bulletin der indishشده است و از 
  .تاب بنگاه ترجمه و نثر ک، فريدون گرگانية تاگور ترجمةنمايشنام نگاه کنيد به

  . خورشيدي۱۳۴۰آذر   با= مادي۲۵۷۳ آذرماه ،تهران  .2
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  ودآقاي پورداو  به تاگورآمِد  خوشةترجمة نام
 گواهي صفحات به. گويم  ميآمد مملکت هند هستيد خوش بهشما که پيک ايران بزرگ  به

اط  و فلسفه پيوسته در ارتبادبياتوسيله هنر و  به ما مردم ايران و هند ،تاريخ هندوستان
وجود بعد مسافت و  ي بايدر آن روزگار طال. يما بوده و هميشه پيوند برادري داشته

در قرون اخير روابط ما قطع . قرار بود ساير مشکالت موجود ميان ما روابط معنوي بي
ولي هنوز يادگار دوستي . ر کردمابين را مکد شد و گرد و غباري صفاي دوستي في

ست و در اين زمان که بيداري آسيا شروع شده بار ديگر هاي ما برقرار ا ديرين در دل
شويم و خاکسترهاي فراموشي را از دوران دوستي   ميقفّؤکشف عالئق ديرين م به
هاي خود را روشن  ايد تا بار ديگر چراغ هند آمده بهخبر بيداري آسيا   باشما. يميزدا مي

سرودها و نواهاي   بادهيم و هند و ايران را مجاور يکديگر قرار ِن تمدةکنيم و کعب
جستجوي حقيقت  بهها را  ها و دل مشترک بار ديگر طنيني در آسيا بياندازيم و جان

  …داريم وا
  رابيندرانات تاگور

  م ۱۹۳۳ژانويه  ۹

  ١تاگور  بهدو استاد پورداوةترجمه نام
وستم اي از د در ماه ژوئن گذشته نامه. پس از بازگشت شما و دينشاه ايراني از ايران

 در ماه ژوئيه از ،اندکي پس از آن. هند داد به مسافرت ةمن مژد بهدينشاه ايراني داشتم که 
تهران تصميم گرفته شده که يک کرسي از   بهدولت ايران خبر يافتم که در هنگام سفرتان

ايجاد شود و مرا نخستين »ويسو بهارتي«ن باستاني ايران در دانشگاه براي تدريس تمد 
 اوستا بودم و اينکه در آن هنگام در برلين در کار تفسيِر  با. کرسي برگزيدنداستاد آن
اين پيشنهاد آن چنان نبود که  اما ،يک سفر دور و دراز بريده شود  باخواستم آن کار نمي

. من روي آورده چشم پوشم بهبتوانم از پذيرفتن آن خودداري کنم و از سعادتي که 
 آرزوي ديدار ،خواند  مياين سرزمين بهل داشتم که مرا گذشته از اينکه از هند در د

                                                   
  .است و در جواِب تاگور در شانتي نيکتان خوانده شده استانگليسي  متن از پاسخ به  .1
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جان و دل رهسپار ديار هند  بهاين بود که . کشيد  مياينجا بهشاعر بزرگوار آن هم مرا 
  .مچنين سعادتي گراييد بهشدم و امروزه زهي شادم که 
تا م  ۱۹۲۵از نوامبر ( سال و نيم طول کشيد هند که دو بهدر هنگام نخستين سفرم 

درک فيض حضور شاعر بزرگ شوق سرافراز  بهبخت ياري نکرد که ) م ۱۹۲۸ه مه ما
 از دور يا ،برلين نيامديد تا در آنجا  به در اروپا بوديدم ۱۹۳۰ همچنين در سال ،آيم

 که خبر مسافرت آن جناب را م ۱۹۳۲ در سال ،نزديک از فيض ديدار برخوردار شوم
  .ام بهره  باز از ديدار داناي هند بي بسيار افسوس خوردم که،ايران شنيدم به

 رفت که روزي پيش آيد که در مرز و بوم هند در خان و مان گمان نمي هيچ
 تر درِک ت طوالني در يک مد،ايد تان بنياد نهادههم در دانشگاهي که خود خودتان آن

  .فيض حضور کنم و از اين سفر چنين يادگار خوشي بيندوزم
گروهي از   بهن ديرين ايرانينجا چيزي از تمد ام در در هنگام اقامت،اميدوارم

دانشجويان هندي بسپارم و خود مانند دانشجويي از خرمن فرهنگ هند توشه برگيرم 
 از پارسيان دانشمند پارسي در زمينة آيين مزديسنا ،هند  بهآنچنان که از نخستين سفرم

 ،ي خود افزودمياندازة توانا به. هاي بعد در اروپا آموخته بودم آنچه در سال بهسود بردم و 
آنچه نزد ما از بيداد زمانه . ي استيهند مانند ايران سرزمين فرهنگ کهنسال آريا. آري

  .توان باز يافت  ميينجا ا در،از دست رفته
دو . هاي اهريمني در ايران آمدهاي زشت در هند و آسيب چيزي که هست پيش

  . از همديگر بيگانه ساخت،هستندن آريايي ت ما را که هر دو وارث تمدملّ
هاي گوناگون مجال نداد که  خبر مانديم و گرفتاري هاست که از همديگر بي قرن

 ِنيادآوري تمد  بااميد است. برادران و ياران ديرين خود بينديشيم  بهخود را بشناسيم و
ستة و ديگر باره رشتة گسهمديگر دريابيم   با خويشاوندي نزديک خود را، خودمشترِک
  .هم بپيونديم به دوستي را
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   فارسي در بنگالهادبياِت  هندوان در گسترِشسهِم
  ∗حافظ محمد طاهر علي

ات فارسي ايالت بنگاله نقشي مهمنام حافظ   بانام بنگاله. هي را ايفا کرددر تاريخ ادبي
. رفت ذکر بنگاله هم خواهد استطور پيوسته شده که تا نام حافظ زنده  اين هشيرازي ب

  :رااند که حافظ اين بيت  آورده
ــس   رود ساقي حديث سرو و گل و الله مي      ــة غ ــن بحــث بائالئ ــياي   رود اله م

خصوص اين شعر  هين فرمانرواي بنگاله اهدا نمود و بالد خدمت سلطان غياث به
  :دربارة بنگاله سرود

  رود بنگاله مـي   پارسي که به زين قندِِ    هند  طوطيانِِ ةشکر شکن شوند هم   
  . در دنياي فارسي جاودان ساختاين شعر حافظ نام بنگاله را

زمان ورود . بنگاله در زمينة گسترش زبان و ادبيات فارسي يک تاريخ طوالني دارد
ين بن  اسالم در اين سرزمين است و از دورة اختيارالدوروِد بافارسي در بنگاله همزمان 

ان اين زب.  فارسي زبان رسمي بنگاله بوده،ط دولت انگليسيبختيار خلجي تا تسلّ
خانه  طور نفوذ کرد که در آن زمان هيچ اين هسرعت رواج يافت و در محيط اجتماعي ب هب

نه فقط مسلمانان بلکه هندوان بنگاله نيز فارسي را . نبوده که در آن فارسي خوانده نشده
 زبان رسمي اين ايالت ، که فارسيعلّتاين  هنه تنها ب. گرفتند  ميداشتند و ياد  ميدوست

طرف  ه هندوان بنگاله را بتوجهمطالب اخالقي و عرفاني شعر و ادب فارسي  بلکه ،بود
 گلستان و بوستان سعدي و مثنوي موالنا ،هندوان بنگاله اشعار حافظ. کرد خود جلب

 لذّتخواندند و   ميشوق و ذوق  باغيره را همدوش مسلمانان ين رومي والد جالل

                                                   
  .شانتي نکيتان, استاد بازنشستة فارسي دانشگاه ويشو بهارتي  ∗
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راجه رام موهن روي نه فقط از حيث 
ترين خبرنامة  قديمي(االخبار ةمدير مرآ
معروف است، بلکه از حيث ) فارسي

برهمو «يک مصلح و باني مذهب 
 .هم شهرت دارد» سماج

لي اين وسيله تحو هيق در جامعه گذاشت و ب عمتأثيرمطالعات ادبيات فارسي . بردند مي
 مطالعات تأثيروقتي بود که تحت . وجود آمد هالعاده در محيط اجتماعي بنگاله ب فوق

فارسي هندوان بنگاله طرز و روش مسلمانان 
 را اختيار کردند و لباس مانند مسلمانان

بلد را هر مرد باسواد فارسي . پوشيدند مي
گرفت   نميارسيي کسي که درس فحتّ. بوده

. آمد  نميشمار هب بيک مرد شايسته و مهذّ
 اثر و نفوذ فارسي  بهدکتر چينموي دتّ راجع

  :نويسند مي
تر ساخته  کرده و غني رثّأاصل زبان اسالمي که بنگالي را مت”

که آداب و مغول  ترک و افغانان يا فرمانرواياِن. بدون ترديد زبان فارسي بوده
 زبان فارسي را زبان رسمي ساختند و ،گرفته بودند وم فرافرهنگ فارسي را بالعم

فرهنگ فارسي نه فقط . ين آداب و فرهنگ معتاد ساختندا بهطور رعايا را  اين هب
خصوص در هندوان طبقة باال که  ه ب،در مسلمانان نفوذ کرد بلکه در هندوان هم

 آئين طبقة هم زبان فارسي را اختيار کرده بودند و هم آداب و رسوم فارسي و
کمي استعداد اقل بدون يک هاي باسواد و روشن فکر حد خانواده. اشراف را

نه فقط اين بلکه براي گرفتن . پنداشتند  ميرل و غيرمؤثّ تعليم را نامکم،فارسي
مقام بلند در جامعه تبحلين بودهر کامل در فارسي شرط او“.  

 ،گرفتند ب و فرهنگ فارسي را فراهندوان بنگاله نه فقط فارسي را ياد گرفتند و آدا
اند که ستودني  بلکه در گسترش زبان و ادبيات فارسي همچنان کارهاي پرارزش انجام داده

ين  ا در»االخبارةآمر«قان پوشيده نيست که نخستين خبرنامة فارسي بنام بر محقّ. است
 ۲۰ بتاريخ ل اين خبرنامهاين هفتگي بوده و شمارة او. سرزمين بنگاله انتشار يافت

اگر گفته شود که نه فقط در بنگاله يا در هند بلکه . منصة شهود آمده هم ب ۱۸۲۲آوريل 
شايد نادرست نباشد زيرا که در ايران ،لين خبرنامة فارسي بوددر سراسر جهان اين او 

 ت اين خبرنامهي مديريوراجه رام موهن ر. اي اجرا نشده بود نيز تا آن وقت هيچ خبرنامه
  :کنند  ميطور اظهار نظر آقاي عطا کريم برق دربارة اين روزنامه اين. عهده داشتند هرا ب
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فارسي در هندوستان بوده و مقصود راجا رام  هلين خبرنامه باو» االخبار ةآمر«”
خبرنامة . ي از چاپ اين خبرنامه تعليم و بيداري تودة مردم بودهوموهن ر
 يکرد حتّ  ميآن را اداره و چاپ روي نکه راجا رام موه» االخبار ةآمر«فارسي 

ي اين نهو راجا رام موهن رو هرفت و ب  ميکابل و تهران و سمرقند و بخارا به
  .“انجام رسانيد ه و فرهنگ فارسي و اسالمي بزبان بهخدماتي بزرگ 

م از شغل خود  ۱۸۲۳ ماه ل ژانويهاودر  (Lord Hastings)چون لرد هيستنگس ”
ها  اجراي خبرنامه  به و راجع،اي او متصدي امور سلطنتي شدکنار کشيد و آدم بج

م انفاذ قانون کرد و آن درنظر راجا رام موهن  ۱۸۲۳ماه  بتاريخ چهاردهم مارس
در نتيجة آن او . نويسي و مطبوعات بودهاخبار  بهييآبرو احترامي و بي ي بيور

. را تعطيل کرد» خباراال ةآمر «ةتنها اخبارنويس بود که عمالً اقدام کرد و خبرنام
چاپ   بهم ۱۸۲۳بتاريخ چهارم آوريل سال  روي آخرين سرمقاله را رام موهن

  .“رسانيد و در نوشتن آن شهامت و شجاعت خود را نشان داد
 کلکته در است که »المتين حبل« فارسي ةلين خبرنامکنند که او بعضي گمان مي

 هجري منتشر گرديد ۱۳۱۱در سال  »لمتينا حبل«. ا اين درست نيست ام،شد چاپ مي
  :نويسد  مييسيفچنانکه محمود ن

 .المتين است  حبلة روزنام،هاي منتشر شده در خارج ايران يکي ديگر روزنامه”
  .“هجري در کلکته منتشر گرديده است ۱۳۱۱اين روزنامه هفتگي در سال 

  .شد  آغازم ۱۸۲۲االخبار در سال  ةآکه مر باشد درحالي م مي ۱۸۹۴ برابر ه ۱۳۱۱
 کلکته منتشر درهاي ديگر هم تحت مديريت هندوان  االخبار خبرنامهةآ مربرعالوه 

 کلکته هر هفته بروز چهارشنبه در» جام جهان نما«نام  هاي هفتگي ب خبرنامه. شد مي
 مارس سال ۲۷اي بود که بتاريخ   نخستين خبرنامه»جام جهان نما«. شد  ميچاپ
.  فارسي تبديل شدزبان بهم  ۱۸۲۲ مه سال ۱۶ا از ر يافت ام اردو انتشازبان بهم  ۱۸۲۲

داشتبر عهده م ۱۸۷۶تا سال را مديريت اين خبرنامه   کهالله سدا س .  
» االخبار شمس«نام  هاي بود هفتگي ب شد خبرنامه  کلکته چاپ ميدراي ديگر که  خبرنامه

م  ۱۸۲۳سال  هب. م تهاکور بودهرا و مدير مطبع مني راتْمدير اين خبرنامه ماتهورا موهن ِم
  .م تعطيل گرديد ۱۸۲۷سال  هآغاز شد و ب
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زبان فارسي نه فقط در 
که جنبة اجتماعي بنگاله بل

در جنبة مذهبي هندوان 
بنگاله هم نقش مهمي 

 .گذاشت

  :نويسند  مياين خبرنامه  بهدکتر محمد امين راجع
 ،رسانيد  ميچاپ ه شهر کلکته بدرترا االخبار هفتگي را ماتهورا موهن ِم شمس”

 فارسي زبان به ،ترا از اهالي کلکته بودماتهورا موهن ِم
م  ۱۸۲۳ وي در سال .رت داشتو اردو قدرت و مها

فارسي  ه ب»االخبار شمس«عنوان  هاي هفتگي ب خبرنامه
ت و انتشار آن را اردو اجرا کرد و خود مديري و
پس از چند سال خبرنامه در سال . عهده داشت هب

۱۸۲۸ د عتيق  ها بنا بم تعطيل گرديد امنوشته محم
االخبار شمس«يقي خبرنامة صد«ت يک تحت مسئولي 

  .“رسيد چاپ مي هنام مني رام تهاکور اجرا و مجموعاً دوازده صفحه ب هنفر ديگر ب
ترين خبرنامة  قديمي(االخبار ةآنه فقط از حيث مدير مر روي راجه رام موهن

 هم »برهمو سماج« بلکه از حيث يک مصلح و باني مذهب ،ست امعروف) فارسي
نام  هفارسي کتابي نوشت ب بهمنظور ترويج و تبليغ نظرات خود  هب. شهرت دارد

 اين کتابي. باشد  مي عربيزبان بهمه  فارسي و مقدزبان بهمتن اين کتاب » دينحوالم حتفة«
دربارة  روي در اين کتاب راجه رام موهن. ست خيلي جالب و دلپذير و پرارزشا

وکه او م ت حق نظر خودش را ابراز نموده زيراوحدانيد بوده و چون در عربي و ح
ف يد طولي رسي و ديگر علوم اسالمي مانند فلسفة اسالم و علم کالم و مسائل تصوفا

بلکه  روي نه تنها راجه رام موهن. ين علوم خيلي استفاده برده او مهارت تامه داشت از
  .ين زبان استفاده کردند ا هم از»سماج برهمو«غان ديگر مبلّ

 بوده از دوست و »مو سماجبره«غان ترين مبلّ کيشب چندر سين که يکي از شامخ
ب خودش آقاي گريش چندرا سين تقاضا نمود که کتابهاي اخالقي و عرفاني هم مشر

و   ممد»برهمو سماج«زبان بنگالي ترجمه کند تا در زمينة تبليغات مذهب   بهفارسي را
موجب اين  هر کامل داشت بزبان فارسي تبح هگريش چندرا سين که ب. معاون بشود
 حافظ و ديوان ،ارين عطّ از خواجه فريدالداالولياةتذکر ،ان و بوستان سعديفرمان گلست

 بنگالي زبان به منيري و کتابهاي ديگر را يين يحٰيالد برخي از مکتوبات شيخ شرف
 اجتماعي بنگاله ةاين نحو زبان فارسي نه فقط در جنب هب. چاپ رسانيد هترجمه کرد و ب
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ي گذاشت و کساني مانند گريش له هم نقش مهم مذهبي هندوان بنگاةبلکه در جنب
 مجيد را نآقرباشد که پيش از مسلمانان بنگاله   ميچندرا سين داراي اين افتخار هم

  .گويند ين سبب او را زبردست مولوي مي ا بنگالي ترجمه کرد و برزبان بهنخستين بار 
هجدهم در اواخر قرن  روي  مهاراجه شتاب پسِر،مهاراجه کليان سينگ عاشق

پس . شرقي سمت ديواني و نظامت ايالت بيهار منصوب بودهند ميالدي تحت کمپاني 
  :گويد کلکته وارد شد و اينجا بيش از سي سال اقامت کرد چنانکه خودش مي  بهين ااز

  تاکه گويم اي عزيزان حال زار خويـشتن         کلکته مقيم   مدت سي سال شد هستم به     
طي اقامت در کلکته کارهاي گرانمايه . سي بوداو يک شاعر و نويسندة بزرگ فار

 است» زيبا تاريخ«هاي که در کلکته نوشت  يکي از مثنوي. در نظم و نثر فارسي انجام داد
  :کند طور بيان مي اين هدر تتمة اين مثنوي عمر خودش را ب. باشد  ميکه داراي هشت هزار بيت

ــاه  ــتان ال    تمــام ايــن مثنــوي شــد در دو ســه م ــر داســ ــد آخــ ــد هللاشــ   حمــ
ــا    تمـــامي داســـتان چـــون کـــردم انـــشا ــاريخ زيبـــ ــام او تـــ ــادم نـــ   نهـــ

ــال   ز عمرم اکنون شصت و شش سال      اگذشت   ــد حـ ــعف و نقاهـــت عائـ   بـــود ضـ
مقام   بهم ۱۸۱۵هجري قمري برابر  ۱۲۳۱ه الحج  ذي۲۵اين مثنوي بتاريخ 

گيرد  مي هجري قرار ۱۱۶۵اين رو سال والدتش از . اختتام رسيد هپور کلکته ب لورچيست
۱۱۶۲بطق تحقيقاتش سال والدتش   بهفق نيستند وين تاريخ متّا بها دکتر منصور عالم ام 

ليف مهاراجه أ تالواردات عجائبباشد چنانکه از يک اقتباس   ميم ۱۷۴۹هجري برابر 
  .آيد ميکليان سينگ هم بر

 که بيشتر آنها در بحر ليف کردأنثر و نظم فارسي ت  بهين او کتابهاي زيادي ابرعالوه 
  :باشد قرار ذيل مي هليفاتش بأبرخي از ت. فراموشي غرق شده

 ،البلدان عجائب ،مجموعة قصايد فارسي ،الواردات عجائب ،واريخالتّ صةخال
  .غيره  والسير جديد ،زيبا تاريخ

» يرفتوحات حيد«نام  هي بکلکته آمده بود و کتابي مهم  بهالله کهيم نرائن رند از دهلي
. سرود  ميو شعربود  فارسي وارد زبان بهاو هم شاعر خوشگو بوده و . ليف کردأت

ليف کرد أنامة فارسي بنگالي ت لغت) م ۱۷۷۲-۱۸۷۶(طور جئي گوپال ترکالنکار  همين
  .باشد  ميکه خيلي پرارزش
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) ديپندرا نات تاگور(پدِر تاگور 
 حافظ را کامالً ياد گرفته ديوان

اين سبب او را حافظ  بود و به
 .گفتند حافظ مي

زبان اردو  بهنه فقط » تذکرة نسخة دلکشا«ف ترا ارمان مؤلّگويند که جنم جئي ِم مي
ين  اعالوه از. سروده  مي اردو و فارسي شعر همزبان به بوده بلکه مسلّطرسي و فا

 سخنوراني بودند که از نقاط و نواحي هندوستان
کلکته وارد شدند و اينجا اقامت گزيدند مانند الله  به

 شيو پردهان بهادر ثاقب و منشي ،کهيم نرائن رند
  .غيره دولت رام شوق و بهوري سينگ مشرب و

ي گوپال سينگ بهادر ئ شيو پردهان جمهاراجه
اصالً مولد و ميهن وي . دست بوده ثاقب شاعر چيره

کرد ميا در کلکته زندگاني کانپور بود و ام.  
دربار واجد علي شاه   باشاعر ديگر منشي دولت رام شرق نبيرة راجه بهوال نات

همراهي   بامکلکته رسيد او ه  بهچون واجد علي شاه بعد از معزول شدن. منسلک بود
 دو زبان شعر  بهدر اردو و فارسي. کرد کلکته آمد و اينجا سکونت اختيار  بهشاه
  .سرود مي

دوتا ديوان اردو و يک . ق داشت تعلّولکهن بهنادم برادر خورد منشي ميدو الل زار 
دگاني کرد و در سال ندر رفاقت واجد علي شاه ز. و يادگار مانده اديوان فارسي از

  .فروبستاز جهان در کلکته چشم هجري  ۱۲۹۱
ب که طور بهوري سينگ مشر همين. ناظم بنگاله بود اجاگر چند الفت از متوسلين

  :اين دو شعر ازوست. سربرد ه ايالت بنگاله ب،ميهنش اکبرآباد بود چندي در مرشدآباد
  قاتل ما  است اين ظالم  توان شناخت که    قــدر کــه روز جــزا ايــم رخــش آن نديــده

  گاه شوي زيـن سـبب مقابـل مـا          که گاه   شاديم! ردنت اي ترک جنگجو   ز جنگ ک  
ادبيات فارسي خدمات   بهزيستند و  ميتعداد شعرا و نويسندگان هندو که در بنگاله

اند ها ثبت باشد و اسامي آنان در صفحات تذکره  مياند خيلي زياد ي انجام دادهمهم.  
 نظر ذا صرف لٰه،جا ممکن نيست اين شاعران و نويسندگان برجسته اينةذکر هم

ادبيات فارسي اينجا  بهرا  ق خانوادة تاگوراقل تعلّآيد که حد  مينظر الزم ها بشود ام مي
  .ر بايد دادتذکّ
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پرنس دوارکا . ق خصوصي داشتادبيات فارسي تعلّ  به نات تاگورادرينخانوادة راب
. »بنگادوت«نام  هاجرا کرده بود باي  ندرا نات تاگور بود روزنامهينات تاگور که جد راب

ن صفحه دستور و فرمانهاي دولت  آاين روزنامه داراي يک صفحة فارسي هم بود و در
ندرا نات تاگور که پيرو يپدر راب. شد انگليسي و اعالم استخدام و غير آن چاپ مي

 حافظ شيرازي را ،بيعت کرده بود روي راجه رام موهن ا بود و ب»سماج برهمو«مذهب 
 يانويسد که چون من بر کوه همال  مي در زندگينامة خودوي. داشت خيلي دوست مي

ذوق   با و اشعار حافظ را»سماج برهمو«هاي  رفته بودم آنجا هر روز تا نصف شب نغمه
ندرا نات تاگور همراه يين سفر راب ابايد يادآوري شود که در. خواندم  ميو شوق فراوان

 پذيرفته تأثيرد که از زبان پدرش اشعار حافظ را شنيده و پدر خود بود و امکان قوي دار
اين سبب  ه حافظ را کامالً ياد گرفته بود و بديوان )ديپندرا نات تاگور(  تاگورپدِر. باشد

هاي خود از اشعار  دوستان يا در نامه  بااو طي صحبت. گفتند  مياو را حافظ حافظ
جا است که  بهاي  اين يک نکته. کرد ي م بخوبي استفادهمناسبت موقع و محلّ  بهحافظ

وقت عبادت هم حافظ را  هي بورزيده که حتّ  ميحافظ چنان عشق بهديپندرا نات تاگور 
روي آن زنگ . سروده  ميد اشعار حافظ همااپانيش  باين عبادتحفراموش نکرده و در 

)bell (زد اين شعر حافظ نوشته است  ميوقت عبادت هکه ديپدرا نات ب:  
  ر منزل جانان چه امن و عيش چون هر دم         مرا د 

  هـا  دارد کـه بربنديـد محمـل       جرس فريـاد مـي    
يک بار ديپندرا . شود  مياين زنگ در موزة تاگور در شانتي نکيتن هنوز نگهداري

  :نويسد  مياين سفر  بهراجع. بنارس سفر کرد  بهنات
 و مد رود ناگاه جزر. سوي بنارس روانه شدم همن يک قايق اجاره کردم و ب”

 من. داد  ميگنگا آغاز شد و امواج مد و جزر قايق را اينطرف و آنطرف تکان
  :سوي آسمان نگاه کرده گفتم هخدا رجوع کردم و ب به

ــنا را    کشتي شکستگانيم اي باد شرطه برخيـز   ــار آش ــيم آن ي ــاز بين ــه ب   باشــد ک
  :نويسد  ميردهاشاره کاين حادثه  او به. سالمت ماندين حادثه  اباري زندگيش از

 اگر امروز… خوابد  نميا رهزن دهر ام،ن روز زندگاني من سالمت ماندآ”
  .“ددي فردا خواهد دز،دددز نمي
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  :کند ين شعر حافظ استشهاد مي ان ازآو پس از 
  سـت کـه فـردا ببـرد        اگر امروز نبرده    ست مشو ايمـن ازو  هرهزن دهر نخفت 

لين غزل وان خود خواهش کرد که اوشود که هنگام مرگ از پير  مياين هم گفته
  :شود ين مطلع آغاز مي ااب حافظ که ديوان

ــاول  ــا ايهــا الــساقي ادرکاســاً و ن   ها که عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشکل         هــا اال ي
  .پيش او بخوانندرا 

 لين کسي در آسيا بود کهاو او. في نداردمعر بهپسر نامدار او رابيندرا نات تاگور نياز 
ترين شاعران جهان بوده بلکه از  او نه فقط يکي از شامخ.  نوبل نايل شدةگرفتن جائز به

 و ماهر آموزش و فرهنگ دان ير و موسيق و مصوينويس  و نمايشنامهينويس حيث داستان
ي يوساطت پدر خود آشنا هحافظ و رومي ب باگرچه تاگور . هم شهرت جهاني دارد

اگر کالم . داشت  ميبدين سبب فارسي را بسيار دوست. ودر پذيرفته بثّأداشت و خيلي ت
کالم  بهشود که محتواي کالم تاگور   ميقت بررسي کنيم اين نکته روشند هتاگور را ب

اند  اي نوشته  آقاي روان فرهادي مقاله. لت بسيار داردثحافظ و رومي مشابهت و مما
قابله نظرات عرفاني اين هردو شاعر ين م اين رومي و درالد تاگور و موالنا جالل  بهراجع

 زبان به را هم ليجگيتانْشود که روان فرهادي   ميضمناً ذکر. اند بزرگ را نشان داده
سعي بسيار  هدليل فارسي دوستي تاگور اين هم است که او ب. اند فارسي ترجمه کرده

. س نمودسيأ شانتي نکيتن ت،شوابارتييرشتة زبان و ادبيات فارسي را در دانشگاه و
. ين رشته فرستاده بود ات کوتاه درد را براي يک مدوودولت ايران آقاي پوردا

اين فرصت را غنيمت ،ين رشته وابسته بودند اتسري که آن وقت ازيين امرضياءالد 
زبان فارسي ترجمه کردند که   بهد صد نظم تاگور راووهمکاري آقاي پوردا  باشمردند و

ين رشته آقاي  ادر. شوابارتي چاپ شده استيدانشگاه واز » صدبند تاگور«نام  هب
بکرماجيت حسرت آثار فارسي داراشکوه را مورد مطالعه خودش قرار دادند و کتابي 

که  روي طور آقاي نرود بوشن همين. »زندگاني و آثار او… داراشکوه«ليف کردند بنام أت
را » مخزن افغاني«نام  هعهد داشتند يک تاريخ فارسي ب هوقتي رياست رشتة فارسي را ب

  .چاپ رسيده است ه انگليسي ترجمه کردند و اين نيز ازين دانشگاه بزبان به
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قريحه و دوستداران فارسي مثل گريش چندر سين هم  سوي ديگر هندوان بااز 
ن هندوان خيلي يتعداد ا. بنگالي ترجمه کردند  بهبودند که آثار منظوم و منثور فارسي را

شود الّا فقط   مي از ذکر همه آنها فعالً خودداريني شدنوف طوالخ هزياد است و ب
  :باشند  ميقرار ذيل هاسامي چند تن که ب

۱. چاندي چرنخشبيةنام طوطي«پور کلکته سکونت داشت   منشي که در سيرامن  «
  .ترجمه کرد» هاستّطوطا ا«نام  هرا ب

  .را ترجمه نمود» گل و صنوبر«ندو يدوارکا نات گوو .۲
  .را ترجمه کرد» بهار دانش« روي ناتدوارکا  .۳
  .را ترجمه کرد» ي و مجنونليٰل« روي ترا و دوارکا ناتمهيش چندرا ِم .۴
۵. اوما چررا ترجمه کرد» گل بکاؤلي«ترا شنا ِميترا و بران کر ِمن.  
  .را ترجمه کرد» امات عمر خيرباعي«کانتي چندر گهوش  .۶
  .درا ترجمه نمو» ات حافظغزلي«کانتي چندر گهوش  .۷
 اند زبان بنگالي ترجمه کردند کساني  بهرا» غزليات حافظ«هندوان ديگر که  .۸

 .ب چندر سين کيشَنندهما
 . نات دتّاندريست .۹
  …گريش چندرا سين و .۱۰

توان گفت که خدمات هندوان در گسترش ادبيات   ميحاال بدون انديشة ترديد
 هين خدمات ارزندفهرست ا. دار است  پرارزش و دامنه،يعرففارسي در بنگاله خيلي 

هرچه گفته .  آنها پرداختةهم  بهاين مقاله کوچک توان در  ميقدر طويل است که اين
  :است از خرواري شد فقط مشتي نمونه

  …قياس کن ز گلستان من بهار مرا      
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  شش نامه از تاگور
  ∗اس ذوالفقاريعب غالم: ترجمه

. نوشتن کردم  بهدوباره شروع ،پايان رسيد  بهآوري مال االجاره که مراسم جمع )۱(
اينک که تنهايي اين . آب رسيده باشد  بهاي را مانم که شوم ماهي  مينوشتن غرق در

فراغ بال آناني   باوآزارد   نمي ديگر امور ناچيز زندگي مرا،من پناه داده است  بهمکان
  .توانم ببخشم  ميمن بد کردند  بهرا که
توانستم تو را   ميشدم اگر  ميآزارد؛ خوشحال  ميفهمم که چرا تنهايي تو را  ميحاال

ديگري   بهتواند  نمياين تنها چيزي است که کسي اما ،در شادماني خودم سهيم کنم
  .ارزاني دارد

يابي؛   ميي و خود را در اين گوشة خلوتگوي  ميوقتي که جماعت کلکته را ترک
ي يقراري نها  بي باز،اي آن عادت کرده  به وقتي کهحتّيآيد و   نمي از آن خوشتاول

 آن هنگام که زندگيم ،کردم  ميمن بگو چه بايد  به پس،کني  ميرا در خود احساس
هر  و ،دهم  ميبدين سان است که متانت خود را از دست. پوچي رسد  بهدر کلکته

  .توانم کسي را ببخشايم  نميسازد و صادقانه  ميچيز کوچکي مرا آشفته
توانند در اينجا   نمي و بقيه(Rathy) اصالً راتي ،قرارند  بي اينجا همه،اين افزون بر

خاطر همة اين داليل است که بايد اين   به.تحصيالت درست و حسابي داشته باشند
تري   جاي مناسب، که وضعيتم بهتر شدشايد بتوانم بعداً. ل کنيددوري را تحم

  .کار بندم  به ولي هرگز نخواهم توانست تمام استعدادم را در کلکته،کنم پيدا

                                                   
  .پژوهشگر و مترجِم ايراني  ∗
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تمام . ن ببارداخواهد بار  مياند و االن آسمان را انبوهي از ابرها سياه فام کرده
رش باران  از با،نويسم  ميکه دارم براي تو ام و درحالي هاي طبقة پايين را بسته پنجره

.  ببينياولتواني اين منظره را از پنجرة اتاق طبقة   نميتو در آنجا. برم  ميلذّتنيز 
هاي سبز اطراف من بسيار  بارش ماليم باران تيرة تابستان از نو رسيده بر دشت

  .زيباست
شد در   مياي کاش. نويسم  مي(Meghdut)دوت يگاي انتقادي دربارة م دارم مقاله

توانستم   مي يا،ين روز سنگين تابستاني را توصيف کنماه بودن ژرف اين مقاله تير
. ام انتقال دهم ه دنخوان  بهشکلي ماندگار  به را(Shelida)هاي شليدا  سرسبزي دشت

توانم   مي ولي کجا،ام هاي متفاوت بيان داشته شيوه  بهدر کتابهايم بسياري چيزها را
بارش مستمر باران و اين هم آغوشي  ،ها  جنبش شاخه،اين نمايش پرجلوة ابرها

  .وار زمين و آسمان را بيابم سايه
  زمين و آب و آسمان چنبره،ها چقدر طبيعي اين روز باراني بر فراز تنهايي دشت

و اين در حالي  گيرد  مي مرا فرا،ور خورشيد ماه ابري ژوئنن  بيبعد از ظهر. زند مي
  .هايم هويدا سازم  نوشته اثري از آن را درحتّيتوانم   نمياست که من

 ،ام يا کي و کجا هم تنيده  بهها را در ذهن خود کس نخواهد دانست که من اين واژه
 باران بعد از رگبار بند آمده ،مند در اين خانة تنها هدر اين ساعات طوالني آسود

  .ادارة پست بفرستم به پس زمان آن فرا رسيده که اين نامه را ،است
  شليدا

  م ۱۹۰۱ژوئن 

بال در اينجا کامالً خوشحال است و اين . ام  برگشته(Bela)تازه از خانة جديد بال  )۲(
ي نيست که شيوة جديد شکّ. شود از راه دور شرح داد  نميچيزي است که

  .ما ندارد  بهحاال ديگر نياز چنداني هم. اش را دوست دارد زندگي
هي را بعد از ازدواج دور اقل زمان کوتاام که هر دختري بايد حد اين نتيجه رسيده به

 حضور والدين باعث ،نداشوهرش بگذر  بااز والدينش باشد و تمام وقت خود را
ها و ساليق خانوادة همسر او  که عادت  چرا،شود  ميبرهم خوردن يکپارچگي آنها
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مثل عادات و ساليق خانوادة خود او نيستند و قطعاً از لحاظ عقايد هم تفاوت 
طور  هتواند ب  نمي،کند  ميه نزديک خانوادة خود زندگيدختري ک. خواهند داشت

طور   بهخانوادة همسرش  باکامل هويت گذشتة خويش را فراموش و در نتيجه
 بايد ،دهد  ميراستي چرا وقتي کسي دخترش را شوهر. کامل همزاد پنداري نمايد

فکر   بهدارد؟ در چنين مواقعي بايد فقط سعي کند او را تحت نفوذ خود نگه
چه سودي خواهد داشت که او خوشبختي و ناراحتي ما . خوشبختي دخترش باشد

  را بر مسايل خانوادة همسرش بيفزايد؟
 خاطر داشته باش که بال کامالً خوشبخت است و سعي کن غم فراق او را به
 ياد  به اين خوشبختي را،گويم که اگر نزد آنها بوديم  ميجد  به.فراموشي بسپاري به

آن . خاطر دوري آنها همواره وجود خواهد داشت  به بين مامحبتمهر و . آورد نمي
 ديدن آنها  بهآيند يا ما  مي که آنها براي ديدار ما(Puja)هنگام در تعطيالت پوجا 

  .مان خواهد شد يبص شادماني وافري ن،رويم مي
هميشه پيش هم بودن لطف چنداني . اندکي دوري و هجران الزمة هر عشقي است

جاي دورتري   به بهتر است که بعد از ازدواجش(Rani)ي براي راني  و حتّندارد
اندازة   بهمحض اينکه  به ولي بعد از آن،ه تا چند سال نزد ما خواهند ماندالبتّ. رود

  . صالحش اين است که از پيش ما برود،کافي بزرگ شود
 هاي بنگال دهساير خانوا  با ماتفکّري نوع  رسوم زبان و حتّ،ها  سليقه،تحصيالت

اين دليل فرق دارد که جدايي دخترانمان از ما بعد از ازدواجشان امري ضروري  به
در غير اين صورت نکات بسيار جزيي زندگي جديدش باعث آزار او . است

اگر راني از خانوادة . زند  ميهمسرش لطمه  بهاحترام و اتکاي وي  بهخواهد شد و
 ولي اگر او ارتباط ،اي وي رفع نخواهد شد تمام عيوب و ايراده،پدري خود نرود

 هرگز از عادات گذشتة خويش دست ،ما داشته باشد  با]بعد از ازدواج[نزديکي 
  .نخواهد داشت بر

 ،ماندم  مي(Fultala)تو در فولتاال   بااگر من بعد از ازدواج. خودت را درنظر بگير
 بايد ،ميان است دان دروقتي که مسأله فرزن. بود  ميسرشت و رفتار تو غير از اين
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ما   بهخدا آنها را براي خوشبختي ما. تمام عواطف و احساسات را کنار گذاشت
  . سالمتي و خوشبختي آنهاستو بلکه خوشي ما در گر،نداده

 دستان خودم  باچه وسواسي او را  با.آمد  مييادم  بهتمام روز گذشته خاطرات بال
هاي  هديدن بچ  با چقدر،گرفت  ميغلبالشش را ب. چقدر شيطان بود. بزرگ کردم

اين وجود چقدر   با ولي،زد  ميچقدر حرص. آمد  ميهيجان  بههمسن و سال خود
 (Park Street)خانة پارک استريت  دستان خودم در  باچگونه او را. مهربان بود

 او شير گرم  به(Darjeeling)کردم و اينکه چطور خودم در دارجيلينگ   ميحمام
او در دلم زبانه   بهين بار عشقاولآورم که چگونه براي   ميياد  بهماني راز. دادم مي

بگذار که او . داند و بهتر هم همين است  نمي ولي او هيچ دربارة اينها،کشيد
 مهرباني و ،اش را صرف ايمان خانة نوي خود وفق دهد و زندگي  باخويشتن را

  .د او بماندهايمان يا بگذار در قلب. اش کند کارهاي خانواده
توان   نمي. احساس آرامش کردم، رسيدم(Santiniketan)شانتي نيکيتان   بهامروز که

آسمان اليتناهي. طوري بيرون بزند ر کرد که چقدر الزم است گاهي آدم اينتصو، 
  .کنند  مياند و مانند هميشه دستان مادر ازلي از من نگهداري ام کرده نور و باد احاطه

  سانتي نيکيتان
   م۱۹۰۱ي والج

  (Santiniketan)نيکيتان سانتي  )۳(
   بنگال،بالپور
   م۱۹۱۴ مه اول

  ، عزيز(Sturge Moore)استارج مور 
تي طوالني و پرکار امروز را فرصت دارم که مدرسة ما بسته است و بعد از مد

است  (The Sea is Kind) »دريا مهربان«کتاب . طور که دوست دارم بگذرانم آن
تصوير آسمان درخشان تابستاني ما بادهاي .  و يکسره خواندمشما را برداشتم

 ،کار شما آيد  بهدهد که نامش  ميهاي سبز تازة درختي را تکان هميشه گرم که برگ
آب و هواي کشوري که شعرهاي شما در آن نگاشته   بهاين هوا. مشکل است
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در . کنم  ميمن آب و هواي کشور شما را در اشعارتان حس.  شباهتي ندارد،اند شده
هاي شما و ذهن آگاه   بودن ساختمانرجو  جمع و،اين اشعار خموشي آسمان شما

اينجا در شرق سکوت . زند  مي موج،گيرد  ميو فراگيري که سرنوشت را ناديده
مه   به درخشش آفتاب سر ظهر که در فاصلة آبي گون،هاي تاريک ما شفاف شب

 ،کران شناور است زندگي که در بيآلود   موسيقي حزن،شود  مياي بدل ندهنشک
همان   به.کند  مي نجوا،باشد  نميگويي در گوش ما راز عظيم هستي که قابل انتقال

 شما براي ما عزيز است و اين دلبستگي ناگستني ادبيات ،اندازه و شايد هم بيشتر
تي  واقعياشياي پيشروي حس  بهزندگي و محدود بودن اهداف و اتکاي شما  بهشما
 هر ادبيات. اهداف هنر و زندگي نياز است  بهانگيزد که براي نيل مي در ما بررا

 ادبياتارزش آن در اين است که . کشوري تنها براي مصرف در آن کشور نيست
عقيدة من اين خوش شانسي   به. الزم باشد،اند آن بيگانه  بايي کهها براي سرزمين

اين بر غناي . ات دريافته استغرب است که روح شرق را از راه انجيل و تور
در طي زمان شايد .  چراکه خالف خلق و خوي شما است،زندگي ما افزوده است
بايست انجام   مي ولي کاري که،هاي آن چشم پوشيده باشيد از بعضي تعاليم و آموزه

. ارمغان آورده است  به برايتان، شده و دوگانگي را که الزمة رشد زندگي است،شود
کند که   ميکند و عناصري را در زندگي ما وارد  ميما  با غرب چنين کاري راادبيات

کند و اين همان نياز ماست تنها   ميشود يا آنها را انکار  مييا جايگزين گرايشات ما
 ما شگفتي وا دارد و احساساِت  بهشيفته و مجذوب کردن ما کافي نيست؛ بايد ما را

  بلکه،دنبال هنري بودن آنها نيستيم  بهايمان تنهاه لذا در نوشته. دار کند را جريحه
 (Byron)همين دليل است که بايرون   به.دنبال شفافيت و نيرومندي هستيم به
شاعر دورة رمانتيک تأثير شکرفي بر جوانان نسل گذشتة ما  ،)م ۱۸۲۴-۱۷۸۸(

رغم   بهشاعر دورة رمانتيک ،)م ۱۸۲۲-۱۷۹۲( (Shelly)شلي . داشته است
زندگي   بهاش که زاييدة ايمان خاطر تندي جزم انديشانه  به،رايي مبهم خودگ آرمان
  از ديدگاه فردي خارجي،گويم  ميآنچه که در اينجا. در ما انقالبي ايجاد کرد ،است
 ،ما ممکن است که قسمت اعظمي از عناصر ناب هنري شما را درنيابيم. باشد مي

هاي دور  ها و سرزمين زمان  بهته باشد حقيقت داشاًولي هر آنچه که انساني و عميق
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 ،دنبال سيالب خروشان زندگي غرب هستيم  به شما ماادبياتدر . خواهد رسيد
  .هاي لحظات گذرا باشد  اگر خردهحتّي

  . تا تعطيالنم را بگذرانم،ها بروم کوه  بهشوم که  ميدارم آماده
  دوستدار هميشگي تو
  رابيدرا نات تاگور

  رانو به )۴(
  انانتي نيکيتش

  م ۱۹۱۸پانزدهم آوريل 
صي آشيانة هاي مشخّ ها خوانده باشي که بعضي پرندگان در زمان شايد در کتاب
گاهي . اي را مانم من چنين پرنده. کشند  ميسوي دريا پر  بهگويند و  ميخود را ترک

 خود  بههايم خود خواند و بال  ميخود  بهاوقات چيزي وراي اقيانوس مرا
گذر  وايل ماه مه بر کشتي سوار خواهم شد و از اقيانوس آراملذا در ا. گسترند مي

  . رهسپار اين سفر خواهم شد،اگر مانعي پيش نيايد. خواهم کرد
 ،شود  نميساحل ختم  بهغرب هميشه  به راه دريا، در اين دورة جنگ،اين روزها

دهاي يک روز با اما ،هاي شرقي هنوز امن است راه. شود  ميقعر دريا منتهي  بهبلکه
بنارس   به فکر نکن که دعوت تو را،اين همه  با.جنگ نيز در اينجا خواهند وزيد

(Banaras)ام  از ياد برده .آمريکا و ، ژاپن،مات کار را آماده کن تا بعد از استراليامقد 
 اما .آرامش پيش تو آيم  با دست آخر،هاي ديگر که در سر راه قرار دارند مکان

مطمئنم که شما آشپز . آيد  نميمذاق من خوش  به غربيهاي ايي استانذرژيم غ
 از غذاي ،برايم غذا آماده کني دستان خود  باخواهم که  مي ولي،بسيار ماهري داريد

هنوز تصميم . کنم  مي وگرنه اعتراض،سبزي گرفته تا شير برنج شيرين  باسبک
 قبل از آن که حتّي ،وماستراليا بر  بهکردم که فوراً  مي ولي داشتم فکر،ام قطعي نگرفته

  لذا فعالً چيزي،کنم قولم عمل  بهنتوانم  مشکل اينجاست که شايد،رموهارم را بخان
  .گويم نمي
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ز درس خواندن کار جگويم؟ تو   ميولي فکر کنم که تو آشپزي بلد نباشي؟ درست
ت از مادرت اين  يکسال وقت داري که در اين مد،اي؟ خوب ديگري انجام نداده

کلکته بروم و چمدانم را   بهدر اين خالل بايد. گيري تا اينجا کافي است فراکار را 
 ولي فقط يک عيب دارم و آن اين که غالباً ،من دربار و بنديل بستن استادم. ببندم

فهمم   مي تازه،مبرم دارم آنها نياز  بهکنم و وقتي  مي را فراموشچيزهاي بسيار مهم
 ولي کار بستن بار را ،شود  مياعث زحمت زيادياين ب. ام که آنها را جا گذاشته

 همين دليل هم  بههايم فضاي کافي وجود دارد و هميشه داخل چمدان. کند  ميآسان
  .دهم  ميخاطر وزن کمتر پول کمتري  بهراني هاي راه آهن و کشتي شرکت به

 يعني مجبور ،گذشته از اين اجناس غيرضروري بهتر از اجناس ضروري است
هايم هميشه بسته  چمدانم را باز کنم تا آنها را بيرون بياورم لذا اسبابنيستم که 

  . اگر آنها را بدزدند يا کم شود مشکلي نيستحتّيمانند و   ميباقي
استعداد عجيبي .  لذا چندان وقتي براي نوشتن ندارم،افتم  ميبا قطار ساعت سه راه

پس تنها دعاي . ن استعداد شدليم ايس ولي امروز نبايد ت،در جا ماندن از قطار دارم
  .روم تا بليط بخرم  ميکنم و  ميمناسبت حلول سال نو نثارت  بهخيرم را

  اندروز. اف.سي به )۵(
  کلکته

   م۱۹۱۵يه ئيازدهم ژو
 غل ،کردند  ميروزگاراني که در هند طبقات باالي اجتماع بر طبقات پايين حکومت

داند   مي اروپا را حق بالمنازع خود اروپا نيز استثمار آسيا و،و زنجير خود را داشتند
ها را از سکنه خالي  هاگر اروپا تمام قار. يا جاي پاي هند برهمايي گذاشته است

 ، ولي تا وقتي که نژادهاي ديگري وجود دارند،خواهد شدتر   اين مشکل ساده،کند
خطر . اين نژادها مشکل خواهد بود  بهبراي اروپا درک وظايف اخالقيش نسبت

خود  بهکمک  باخود فريبي در اين انديشه است که  بان است که اروپاي آجد 
ها ذاتاً متفاوتند و آنچه براي  که انسان  چرا،رساند  ميآرمانهاي بشر دوستانه ياري به

 کم و لذا اروپا کم. پسندد  نمي،اند  براي ديگراني که از نژاد پست،پسندد  ميمردم
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دهد و باعث تضعيف   ميهايش را از دست آرمان  بهطور نامحسوس ايمان خود به
  .شود  ميهاي اخالقي خود پشتوانه

اين حال بهتر است که توضيع واضحات ندهم و بگويم که اين حقيقت را نيز  با
که اين خود خطري   چرا،دربارة ما بايد پذيرفت که ضعف خود امري ناپسند است

. ترهاست  همان قوي يعني،ترين انگيزة سقوط ديگران ترها و مطمئن براي قوي
سازد موازنة   ميکه آنها را قادر  چرا، وظيفة اخالقي هر نژادي است،گسترش قدرت

انگلستان زد   بهتوان  ميترين ضرر ممکني را که بزرگ. قدرت جهاني را برهم نزنند
 بر ما حکومت کنند و در عين حال ،دهيم ما را حقير شمارند  مياين است که اجازه
  .بکنند و در مورد ما داوري کنند ااحساس ترحم بر م

آيا اروپا منشاء جنگ حاضر را خواهد شناخت و آيا خواهد دانست که دليل واقعي 
هايي که در  هايشان است؛ يعني همان آرمان اين جنگ ترديد آنها در باب آرمان

گويي که نفتي را که روزگاري عامل روشن شدن . ر بودثّؤشکوه و بزرگي آنان م
اند که گويي از  اعتماد گشته  بياين نفت طوري  بهاينک. اند د سوزاندهچراغشان بو

  . براي روشنايي الزم نبوده استاول

  شانتي نيکيتان )۶(
  م ۱۹۲۸ بيست و نهم نوامبر

ت زيادي است اگر مد. قبل از هر چيز بايد بگويم که چايي که فرستادي عالي بود
 اشي کردنم نامهمن مثل نقّ. خاطر طبيعت من است  به،ام که برايت نامه نوشته

 ذهنم خطور  به هر چيزي که،کنم بايد بنويسم  مييعني وقتي که احساس. نويسم مي
چنين امري نيز در مورد . ام ندارد هزندگي روزمر  بانويسم و اين ربطي  مي،کند مي
 شايد آن تصوير ،کنم  ميموقتي تصويري را در ذهنم مجس. هايم صادق است اشينقّ

در درون ما هميشه فرابندي از  .فم نداشته باشدامحيط اطر  بهاهت يا ربطيهيچ شب
 اي اينک تصويري اينک ايده.  حرکت و تعديل درکار است،آفرينش و ويراني

 ذهن من صداي ،درگذشته. خود گيرد  بهعيهاي متنو آورد تا شکل  ميذهن هجوم به
اينک ذهن من . گرفت  ميها را از هوا شنيد و واژه ميرا  آسمان و موسيقي باد



  ٢٣٤  قند پارسي

  

قلم من در پي پيروي  .ها گشوده است ها و هجوم خط چشمانش را بر دنياي شکل
ب تعج! ها اي از شکل  تنها توده، نه هيجاني،نه احساسي. هاست از بازي اين شکل

ها مرا در  خط. انگيزد ميجاست که اين کار شعف و مستي شگرفي را در من بر اين
 من  بهشکلي  بهآنها خود را هر دم. ها رها سازمنوانم خود را از آت  نمياند و رگرفتهب

فهمم که ذهن هنرمند خالق   ميحاال. نمايانند و پاياني بر رمز و راز آنها نيست مي
ها در اشکالي که   از طريق خط،آنکه ناديدني است.  چگونه درکار است]خدا[

از لحاظ حجم شايد اين . ياندنما  ميما  به خويشتن را،کند  مياي  تازهةدم جلو هر
. عش نامحدود است محدود باشد ولي از لحاظ تنو،کند  ميخطوط که در آن جلوه

. شود  ميت است که بياني کامل حاصلرسيم که تنها از محدودي  مياين نتيجه  بهپس
کمال خود   به،کند  ميها آشکار کران خود را در کرانه آن هنگام که آن وجود بي

مند است؛ در   شعف کرانه،شود  ميي که از تصاوير عايد مالذّت. يابد  ميدست
را کهءشي هر. وضوح خواهيم ديد  به، آنچه را که بايد ببينيم،ت خطوطمحدودي  

گويم که اينها   ميخود  به،يا پيرزني  بوتة خاري، چه تکه سنگي يا يک االغ،بينم مي
کران را   آن وجود بي،بينم  ميقيقام و وقتي که چيزي را د گونه که هستند ديده را آن
گردد که فراموش   نميولي اين سبب. شود  ميکنم و اين باعث شعف من  ميحس

  .ام  بردهلذّت ،کنم چه قدر از چايي که فرستاده بودي
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   بنگال بر احجاِري فارسراِثيم
   نساخغفورولوي عبدالم

  ∗يدد دستگريمحمد وح: هترجم

ان ير ميروابط متغ  با و مخصوصاًيخي از حوادث تارييها سلسله  باخ زبان ملليتار
ش از اسالم ي پيها ران از زمانيا  با بنگاليارتباط تجار. کند يدا ميها ارتباط پ جامعه

دا کرد يان تا بدان حد در بنگال توسعه پيراني اي بازرگانيها تيالفع. ده استيآغاز گرد
  .١ت کردنديالل دادند و آغاز فعين شهر تشکي در ايت مهميشان جمعيکه ا

ران و يکن مدي ل، ترک بودي بنگال را فتح کرد و او مرديار خلجيآنکه محمد بخت با
  .٢ان بودنديرانينهادند ان خطّه ي که پس از فتح بنگال قدم در اييقضات و فضال
 زبان فرهنگ و ي فارس،دا کردي پياسي سيزدهم که اسالم در بنگال برتريدر قرن س
ي سهمي زبان فارسةتوسع ز در کمک کردن بهيبنگال ن.  خالفت مغرب بودادب در مقر 

 در بنگال »يمي ابراهفرهنِگ«نام  قاره به ن شبهي در اياولين قاموس فارس. سزا داشت به
ة آن مأخوذ از نام ي شهرت دارد و وجة تسم»نامه شرف«نام  ن قاموس بهيا. وشته آمدن

م کرده يروح پاک او تقد اثر خود را به است که مؤلّف يري منيٰيحي الدين شرفمخدوم 
 ين کتاب در زمان حکمرانيرسد که ا ينظر م براساس شواهد مندرج در کتاب به. است

  .٣شده استنوشته ) م ۱۴۵۹-۸۴(باربک شاه 

                                                   
  .مترجِم ايراني  ∗
  .٣٥  ص، لندن،راني ايانورديخ دري تار، حسنيهاد  .1
  .٤٣٢  ص،م ١٩٦٤ ، کابل،ي طبقات ناصر،يجوزجان  .2
  .١٢٠  ص،١  ج،م ١٩٦٤ ،ي کراچ، بنگاليخ اجتماعيتار. ميرح. آ.م  .3

 



  ٢٣٦  قند پارسي

  

ن ي در بنگال بلکه در سراسر اي زبان فارسشرفِتيتنها نمودار پ نامه نه شرف
 بنگال در ي فضال و شعرا در مورِدي اطّالعاتين حاوين کتاب همچيا. باشد يقاره م شبه
  .باشد ي مؤلّف مزماِن

 در بنگال ي زبان و ادبيات فارسة توسعي برايدي جد مغوالن باِبِيحکمران
.  نوشته شدي اسالم شعر و ادبيات و مطالعاِت که در مورِديعالوه بر کتب. ردک مفتوح

صبح صادق . دين گردي در بنگال تدويزبان فارس  بهيخيز در مورد ادبيات تاري نيکتب
ر محمد يقلم م خ شاه شجاع بهي تار،رزانسانيقلم م  بهيبي بهارستان غا،قلم محمد صادق به

ن دوره ي هستند که در ايخي از جمله منابع تاري طالشالدين ابقلم شه ا بهيو فاتحة عبر
ن ي غالم حس،ي هند شرقکمپاني در طول حکومت يحتّ. اند در بنگال نوشته شده

 ،اهللا ميقلم سل خ بنگال بهيتار. ن نوشتيرالمتأخّري تحت عنوان سيخي تاريطباطبائ
تند که در اواخر قرن  هسيم در زمرة آثارين سليحس قلم غالم ن بهيالسالط اضير

  .١اند  نوشته شدهيزبان فارس هجدهم به
م  ۱۸۳۴ در سال ياد بود که وقتيقدر ز  آنيزبان فارس  بنگال به مسلماِنعالقة مردِم

 يآسان ر و تحول را بهيين تغيد مردم بنگال اي گردين زبان فارسيگزي جايسيزبان انگل
در سال .  ادامه دادنديزبان فارس سخن گفتن به رفتند و مسلمانان همچنان بهينپذ

زبان   بهي بود کتابچتگانگ دهکدة کوچک ي فاضل و از اهالي که مردي عبدالعل،م ۱۸۸۷
کتاب ن يسنده در مقدمة اينو.  نوشت»االحوالةاالمال و مرآفةيصح« تحت عنوان يفارس

کلّم  تي بدان همچون زبان مادرچتگانگ ي اهال،يگفتة و ه که بنا بيافول زبان فارس
 داشت يزبان فارس  که بهيا خاطر عالقه  بهيو.  اظهار تأثّر و تأسف کرده است،کردند يم
 معتقد يو. فرزند خود کرده است کو بهي نيندهاپح و ين کتاب را نوشت و در آن نصايا

  .٢شود يت مي موجب رشد شخصي زبان فارساست که دانستِن
  :سدينو ين مين مورد چنيدر ا

                                                   
  .١٣-٣٠  ص،٢  ج،م ١٩٦٦ ،ي کراچ، بنگالي و اجتماعيخ فرهنگيتار. ميرح. آ.م  .1
  .٧  ص،م ١٨٨٨ کلکته ،اآلمالفةيصح ،يعبدالعل  .2



  ميراِث فارسي بر احجاِر بنگال  ٢٣٧

  

 موصوف ييصفت عنقا آباد به  اسالماِريد ن وال بهي ارچه در اگيزبان فارس”
 ي بود که همچون زبان مادري سال زبانيالحال قبل س اعتبار سابق  اما به،ديگرد

 بندم يش تو رخت هستيـ اگر من پ يحان باغ زندگي ريا ج کمال ـ اومروج بر
  .“ير متّصف طبع رجوع آويدان يفارس ست که به انيا تو ه من بِتيوص

ر ي بر احجار استوار و انهدام ناپذيراث فارسيب مين مقاله تعقيمنظور من از نبشتن ا
 نظر اشکال ة دارند بلکه از نقطيخي تارِتيتنها اهم  بنگال نهيها هتشبسنگ ن. بنگال است

  .کند يخود جلب م  را بهيز توجه طلّاب زبان فارسي ني و هنريادب
باشد که در زمان  ي مه ۷۰۳/م ۱۳۰۳سال  ق به متعلّيزبان فارس به بهين کتيتر ميقد
لهت در يفتح س به مربوط بهين کتيا. روز شاه در بنگال نوشته شده استي فالدين شمس

  :١ل استيشرح ذ متن سنگ نبشته به. ن پادشاه استي ايزمان حکمران
اول فتح اسالم شهر  .خ مخدوم جالل مجرد بن محمديالمشا خيعظمت ش به”

 سال يروز شاه دلوي در عهد سلطان فيدست سکندر خان غاز هت بهيرعرصه س
ر و يان وزيهار کننده هشت کام خان که فتح ن عمارت رکني ائةثلث و سبعمأ

 کرده يشا لشکريشهرها وقت فتح کامرو و کامتا و جازنگر وار. لشکر بوده
  .“ئةمأع ثمان و عشر و تسةسن. دنبال پادشاه جا به باشند جابه

 از شعر يدا شده شامل نمونة جالبي پ،پور ناجي د، که در درگاه عطا شاهيا بشته ن سنگ
 سلطان مستقل بنگال ،دورة سکندر شاه ن سنگ نبشته متعلّق بهيا.  استيو نثر فارس

اشتباه   بوده که بهالدين اثيپسرش غ. است که معاصر حافظ بوده است) ه ۷۹۲-۷۵۹(
شود که مخاطب حافظ در  يگفته م.  کرده استبنگال دعوت  حافظ را بهياند و گفته

  : بوده استالدين اثيل سلطان غياشعار ذ
  رود يبنگالـه مـ     کـه بـه    ين قند پارسـ   يز   هنـد اِنيـ شکر شـکن شـوند همـه طوط    

  رود غافل مشو کـه کـار تـو از نالـه مـي              حافظ ز شوق مجلس سلطان غياث دين      

                                                   
 ٧٠٣ن سنگ نبشته ابتدا در سال يرسد که ا ينظر م  به؛٢٥  ص،٤  ج، بنگاليها  سنگ نبشته،الدين شمس  .1

  . شده استيزير  قالبي هجر٩١٨داً در سال  نوشته شده و مجديهجر



  ٢٣٨  قند پارسي

  

 ،اث محمدي سلطان غ،ن اشعاري ار ثابت کرده است که حافظ دريقات اخيه تحقالبتّ
د ي شا.١ران را مخاطب قرار داده استيان در اير مظفّةاز سلسل ، احمدالدينپسر عماد

 خود ذکر نام بنگال در غزِل  باحافظ
ران و يان ايست ثابت کند که مخواسته ا يم

 در قرن يارک تجيبنگال ارتباط نزد
  . برقرار بوده استيحيچهاردهم مس

ن سنگ نبشته اسکندر شاه يا ،هرحال هب
توان  ي است که آن را م مهماز آن نقطه نظر

 در زمان يم شعر و نثر فارسمدرک مسلّ
 نظر ةسبک آن از نقط.  نظم استي نثر و قسمتةن سنگ نبشتي از ايقسمت. حافظ دانست

ل يشرح ذ متن آن به.  استيعبارات و اشعار عرب ن بهيار آراسته و مزي بسيشناس زبان
  :تاس

ـ اد عطايـ ن گنبـد کـه بن     يدر ــون   ستي ــة کـ ــارت خانـ ــادايعمـ   ن بـ
ــبن  مالئک بر ثباتش خوانده تا حـشر       ــبعا شــدادا  ين   ا فــوقکم س

اتمام   خلق سبع سموات طباقا تقدست اسمائه بهيع که الذيوان بديت هفت ايعنا به
 نا السماءيولقد ز ست از تخمة سقف جالل ـ ايا ع که نسخهيعمارت گنبد رف. ديرس
احلق و الشرع   و سراجنيداحملقّقيوح) (اءياالول(ا يالول  متبرک قطبةدر روض ـ حي مبصابايالدن
ن باالمر صاحب العهد و زمان ي الدارلة يفي فضـ اعطاءاهللا تعايل عطا  موالنا ـالدينو 

مل ـ العادل العا  العباد و السلطاني البالد و راعيحام باعث العدل و االحسان ـ) الزمان(
اس شاه ين ابوااهد سکندر شاه بن الت الرٰمحي املخصوص بعناني العاملاالعظم ظل اهللا يف

  .السلطان خلّداهللا ملکه
  نامش در دعـا سـفتند      که به   پادشاه جهان سـکندر شـاه     

ــو ــد نـ ــانه خواندنـ ــ  راهللا شـ ــد خلّـ ــه گفتنـ   داهللا ملکـ

                                                   
  داستان ارتباط سلطان بنگال؛٤٢٠-٢١ص  ، طهران،١  ج،ظ بحث در آثار و افکار و احوال حاف،يدکتر قاسم غن  .1

لکن منابع . ت را در آثار خود آورده استين حکاي نقل کرده و ادوارد برون هم اي نعمانيحافظ را شبل با
  .د کنديين داستان را تأيت است که صحي در دسترس ما نيمعتبر

زبان فارسي متعلّق  ترين کتيبه به قديم
باشد که در  ميه  ۷۰۳/م ۱۳۰۳سال  به

الدين فيروز شاه در  زمان شمس
اين کتيبه . بنگال نوشته شده است

فتح سيلهت در زمان  مربوط به
 .حکمراني اين پادشاه است



  ميراِث فارسي بر احجاِر بنگال  ٢٣٩

  

  .ن دستيراث زيعمل بندة درگاه غ. ئةن و سبعمايخ خمس و ستي تاريف
ن سنگ يا.  استي هجر۸۶۱سال   بنگال متعلّق بهيا بهي در آثار کتياولين شعر فارس
  :ر بر آن منقور استيد و شعر زي در حومة داکا کشف گرد،ايانديرا نبشته در مسجد نا

ــرحٰم ــرحيمبــــسم اهللا الــ   ن الــ
ــول اهللا  ــد رسـ ــه اهللا محمـ   ال الـ

ـ ن غر يمسجد ا    فــالحيبانـک حــ  ن بــهيشـد مــز    ل و صـباح   يـ ب ل ي
  مسمات بخت بينت دختر مرحمت    

  )ه ۸۶۱ ةدر سن(
 ،نوشته شده) يپاکستان شرق( خولنا ، باقرهات، که بر قبر خانجهانيگريشعر د

متن .  اعم از نظم و نثر در قرن پانزدهم در بنگال استي نگارش فارس»سبک«نمونه از 
  : استيعبارات عرب  مشحون بهةن سنگ نبشتي ايفارس

ه الرمحة و الرضوان ية اخلان االعظم خاجنهان علاض اجلنيهذا روضة مبارکه من ر
  .ةئا و مثامننين من ذواحلجه من ثلث و ستي ست و عشر  يفاًريحتر
 . دوستان الموت حق الموت حقيد ايادآوري .۱
 .خار است اندر بوستان الموت حق الموت حق .۲
 .نيقيجمله جانان ذوال ي بم محکحضممرگست  .۳
 .گر دشمنان الموت حق الموت حقي همچو دين .۴

ه قرارگد مورِدي که بايموضوع مهممکشوف يا بهين است که آثار کتيرد اي توج 
نام معروف   که در بنگال رحل اقامت افکندند شهرها را بهيانيرانيدارند که ا يمدلّل م

ده يزآباد ناميبر ت، رنگپور استةي در ناحي که محلّ،وتاالئد.  کردندي خود نامگذاريمحلّ
ن يم اي مقيشد مدت ي که گفته ميزياحترام حضرت جالل شاه تبر ن نام را بهيشد و ا

  .١دندي بوده است برگزمحلّ

                                                   
  :ل استيشرح ذ  و بهيزبان عرب متن به  .1

املسجد بقصبة ) بين(ه  اجلن قمراً يفني له سبع اهللا تعايلا بيني الدن مسجداً يفه وسلّم من بينيهللا عل اي صلقال النيب
  …زآبادياملبارک ترب



  ٢٤٠  قند پارسي

  

ر است و يزمان اکبر کب ق بهشعر وجود دارد که متعلّ  بهيا نجا سنگ نبشتهيدر ا
  . در آن زمان استي از صناعت شاعريا نمونه
 در شهر ي بخاراييانام بهرام سقّ  بهيمقدسر و شاعن سنگ در آرامگاه مرد يا

  . نصب شده استيدر بنگال غرب. بردوان
 بخارا يي از ترکان چغتا، او نوشته شده استاِدي ن سنگ نبشته بهي که ا،ابهرام سقّ

 ،مکّه ارت بهيقصد ز  بهيو. قاره آمده بود ن شبهيون بديبوده و در زمان حکومت هما
وسته مشمول ي اعتقاد خاص داشته و او را پيو هاکبر شاه ب. بودنه و نجف سفر کرده يمد

  .غ خود ساخته بوديدر يالطاف ب
) م ۱۵۶۲-۶۳ (ه ۹۷۰ا در سال  از آن است که مرگ بهرام سقّي حاک سنگ نبشته

  :١ر استيشرح ز فاق افتاده است و متن بهاتّ
  ا اهللايا فتّاح ـ يا اهللا ـ يا فتّاح ـ يا اهللا ـ ي

   اال اهللا محمد رسول اهللا ـ حقّاال اله  .١
ــه در عرفــان دل او بــود دريــا     شته بهــرامگـ زهـي درويـش عـالم      .٢   ک
ــرانديب   .٣ ــت در راِه سـ ــالم رفـ   شـــد از ملـــک فنـــا بهـــرام دانـــا  ز عـ
ــ  حـــساب ســـال فـــوت آن يگانـــه  .٤   از حــق کــرديم چــون فتحــي تمنّ
ــود  نـــدا آمـــد کـــه تـــاريخ وفـــاتش  .٥ ــقا «: ب ــرام س ــا به ــش م   »دروي
  ] ه٩٧٠[    

 

  بود عالم علم ديني و دنيايي ناخوانده سبق        حليه و زرق   بهرام که بود شهره در سقّايي بي      
  ي شد واصل حق ي بر در يکتا   ة خويش زد خيم    هنداز عالم در کشورِ  برفت  در نهصد و هفتاد     

 مسجد. رود کار مي گاهي اوقات براي تبيين مادة تاريخ مسجد عبارات استعاري به
تواند در اين   دورة اکبر کبير است مي ب شاهي در پاندوا در بنگال غربي که متعلّق بهقط

  :٢ نبشته روي آن چنين است،مورد نمونة خوبي باشد
  منقـار نـسيم ديـن منظـوم        مگر سازد بـه     صحرا و محتاج ببين نيک اين مرغ دائم به   

   حرج بر زيب از مخدومآمد مسجد بنيان به  رسيدش از کرم چون مستجابت اين تاريخ

                                                   
  .١١٧-١٨٢  ص،م ١٩١٧ ،٨ ج ،يلولا عبديمولو  .1
 .٢٦٧  ص،٤  ج،هاي بنگال  سنگ نبشته،الدين شمس  .2



  ميراِث فارسي بر احجاِر بنگال  ٢٤١

  

 آسام ، در هاجويخ ساختمان مسجدي از تاري را که حاکيست اشعاريمناسبت ن يب
 در طول حکومت شاهجهان در يرازياهللا ش ن مسجد را لطفيا. مينجا ذکر کنياست در ا

  :بنا کرده است) م ۱۶۵۷ (ه ۱۰۶۷سال 
ــه ــادل   ب ــلطان ع ــت س ــد دول ــن    عه ــسرو دي ــان و خ ــشاه جه   شهن
ــجاع ابوال ــازي ش ــد  غ ين محمــد   شــه و شـــهزادة فرخنــده آئـــين    ال

  همايون مسجدي چون خلد رنگين      اهللا شــيرازي بنــا کــرد چــو لطــف
  شـــجاع آبـــاد حفـــظ اهللا تـــأمين  داراالمـــن مـــشهور ممالـــک بـــه
ــه ــات عزيمــت  ب ــه راي   صوبة بنگ بود از عـزّ و تمکـين         به  هنگــامي ک

  حــق و حرمــت جنّــات ســبعين بــه  مدام ايـن خانـة ديـن بـاد معمـور          
ــاد   هميشه ايـن مهـين بنيـاد سـنگين          ز فــيض نعمــت اللّهــي قــوي ب
ــد  خرد چون سال تـاريخ بنـا جـست          ــدا آم ــن : ن ــة دي ــي شــد خان   جل

ن مسجد اعظم در زمان حضرت يده نماند که ايندگان اخبار پوشيبر ضمائر جو
د و معتقد شاه يران درگاه مين فدوي کمتري شاهجهان پادشاه غازيصاحبقران ثان

  .ي هجر۱۰۶۷ ة شهر رمضان سنيف د ـياتمام رس اهللا به اهللا لطف نعمت
در اواخر .  بودي درگاهاتي ويمروپ بود مقر حکمرانا حاکم کيرازياهللا ش لطف

مت شجاع از يعلّت آن عز. د قرار دادي تهد کشور را مورِدي جنگ داخل،م ۱۶۵۷سال 
اما چون . نشاند له را فروف فرزندش را فرستاد که غااهللا ر لطفيدر آن وقت م. بنگال بود
  .داکا رفت  آنکه از مهلکه جان بدر برد ناچار بهيامد و براين کار برنياز عهدة ا
 ي و مذهبياسيخ سي نظر تارة از نقطي مخدوم شاه در شهر راجشاهة نبشتسنِگ
 يجا کرده بهن سنگ نبشته را نصب ي که اگي بي قليار جالب توجه است عليزمان بس

 قلمداد کرده يشاهجهان که امپراطور وقت بود خود را فرمانبردار شاه عباس صفو
ان يعيش  نسبت بهياسيجهات س شاهجهان به. مالً روشن استن موضوع کايل ايدل. است
 بنگال مانند يرهاهق و در شعه متفريجه اغلب بزرگان شي چندان نداشت در نتيالتفات

ن بزرگان بود که در ياگ از جمله ي بي قليعل. کا ساکن شدند مرشدآباد و دا،يگلوه
  :ر استيشرح ز متن سنگ نبشته به. دي اقامت گزيشهر راجشاه
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 جوار اهللا شاه يـ الواصل ال مغفور د سند مرحوم ـي گنبد سيق شد بنافّوم .۱
 ـ ق مآبي سعادت توفي نبويدر سال هزار و چهل و پنج هجر ـ شيدرو
 .االئلةزبد

 ةيلعل مقرب الحضرت ا،ع منزلتيحضرت رفي غالم عال،گي بيقل ي عل،نواالقرا .۲
ت ي ذر،نيالخواق ن قانونيالط دستورالسيسرا  خواجهيوسف آقاي ،هيالعال
 . السلطان،نيدالمرسليس

 کلب آستان ،رانيبن السلطان بن السلطان بن الخاقان بن الخاقان لشکرکش ا .۳
 .آله ه وي اهللا عليغمبر صلّيرالبشر حضرت پيخ

ست کز ما  ايغرض نقش.  و سروراةرقو لقبه ن اهللامحة ريني الحسيالصفواس شاه عب
  .يينم بقايب ي را نميکه هست ادماند ـي

 ة از نقطي در هادرات پاندنا در بنگال غربيزياشعار سنگ نبشتة خانة شاه جالل تبر
  : زبان قابل توجه استييباينظر ز

  ن الرحيم ـ بالخير ـ يا منتقميا منعم ـ و تم ـ بسم اهللا الرحٰم
ــالل ــد   ج ــز مول ــده تبري ــدين ش   ها شـد گهرريـز     که در مدحش زبان     ال

  که او از عرض اخالص است لبريـز         برايش چاند خان کرد ايـن عمـارت       
ــ  ــه ب ــند ک ــر پرس ــااگ ــوه فرم ــز     د جل ــفا خي ــا و ص ــار مين ــن معم   دري

ــاگــپــس آن  دهن شست و ستوده همچو سـاحر        ــي ه ب ــان معن ــز زب   انگي
ــاريخ  ــال و ت ــاس س ــوابش در لب ــز شــاه جــالل«: بگــو  ج ــدين تبري   »ال

  )ه ١٠٨٤(  
  .ديآ ياز مصرع آخر سال هزار و هشتاد و چهار برم

. شد ي بنگال نقر مي قبرهايران روي معروف اي از شعراي اوقات اشعاريگاه
  :شود يده مي در داکا ديب ي بير در مقبرة پريعنوان مثال شعر ز به

ــ که خاک درش نيست خاک بر سـر او  يکس   هــر دوسراســتي کــابرويد عربــمحم   
 معروف قرن پانزدهم ي است که از شعراي استراباديي چغتاين شعر هالليندة ايسرا

را وان او ي ديسيد نفيمرحوم استاد سع. ن منظومه استي صاحب چنديو. بوده است
. اند ق او بوده و مشويمحا ي هراتييرنوايش ير عليقرا و مين بايحس. چاپ کرده است
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 در هرات يهجر ۹۳۶داهللا خان ازبک حاکم وقت در اوائل سال يفرمان عب ن شاعر بهيا
  .ديقتل رس به

  :ر استيشرح ز غمبر سروده بهي که در مدح پيت شعريسه ب
  کسي که خاک درش نيست خاک بر سـر او    محمــد عربــي کــابروي هــر دوسراســت 

ــل روح     چـو مـسيح  ام که تکلّـم نمـوده هم       شنيده ــب لع ــديث ل ــدين ح ــرور او ب   پ
  ست من سـگ در او   ا عجب خجسته حديث    سـت مـرا    ا که من مدينة علمـم علـي در       

از غزليکي از يتيگر بي دةاز اشعار جالب توج قبر ي است که بر روريدقعبدالات ي 
  :ن استيت چني کنده شده و آن بيب ي بيپر

  :ريدقعبدالغزل از 
 نسخ نقر يبايخط ز  بهياهي سنگ سي رويشعر فارس توجه بهار جالب ي بسنقرک ي

 احمد الدين  شمسي مسلمانان بنگال چاپ مولويها در کتاب سنگ نبشته. شده است
 ين سنگ نبشته اکنون در موزة ملّيا. ن سنگ نبشته نشده استيا ه بهرگونه اشا چيه

 سنگ نبشتة مذکور .دارد کنندگان قراردي بازدي در معرض تماشايپاکستان در کراچ
اشعار . اند کرده ان خطوط را پري مي گل مانند فضايها يکارچ گ. داردييبايخط نسخ ز

  .ل استيشرح ذ ن سنگ نبشته بهيا
ــن  ــاق رکــن دي ــشه آف   ست و هند و چين     ا کو وارث ممالک سند     احــسنت اي شهن

ــين   تأييــد آســمان شاهنــشهي کــه ملــک بــه ــد در زمـ ــدر و جـ ــيد از پـ   او را رسـ
  از حسن عهد خويش چو رخسار حور عين         ســت روي تمــامي ملــک را   هآراســتو 

ــي    در عهد ملک و سلطنت اين چنين شـهي         ــان هم ــر زم ــا و ه ــرين  دان ــد آف   گوي
  ون خلــد آفــرينزپايــه فـ  در طـاق و پيــل   گشت اين بالد خير کـه از کهنگـين بـود          

ن ي که استيمعلوم ن. ستي نيخي اطّالعات تارين اشعار حاوي ايقرائت سطح
ز معلوم يخ ساختمان آن نيسازنده و تار. چه منظور فراهم آمده است سنگ نبشته به

تر از همه آنکه  مهم.  است که ممدوح شاعر است مجهولي نام امپراطوريحتّ. ستين
  .ده مشکوک استي پاکستان ضبط گرديگونه که در موزة ملّ ن سنگ نبشته آنيمبدأ ا

ه است يا مرثيآ. ميق قرار دهيسنگ نبشته را مورد تحقن يت ايد ماهيدر وهلة اول با
ن ي در ايشمار ي بي اسالميها بهيکت. ستي قبر ابداً مرسوم نيحه رويا تذکار؟ نقر مدي
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ئت يها شکل و ه بهيگونه کت نيا. اند  قبور نصب شدهيار ماست که رويقاره در اخت شبه
 ي اصلالذکر از محلّ  فوقشتهرود که سنگ نب ين احتمال مين چني دارند بنابرايخاصّ

  شي پينجا سؤالي در ا،ب شده استص نيب ي بي قبر پريخود برداشته شده و بعداً رو
 پاسخ دادن يبرا.  اشارت دارديچه موضوع ن سنگ نبشته بهين که ايد دال بر ايآ يم
ز ن سنگ نبشته پر ايم ايل کنيه و تحلي تجزيد انتقاديد  باد متن آن راين سؤال بايا به

  .کند ين معماها کمک مي احلّ بهت آن ين بيآخر. استعاره است
ا ي يمغول کاخاز امپراطوران  يکي از آن است که يت آخر سنگ نبشته حاکيب
نام آن . ادگار در آن کاخ نصب شده استيتذکار و عنوان  به بهين کتيکرده و ا  بنايا قلعه

. ن مسأله استي اد حلّيبه کلين کتيت اول ايل بيه و تحلي تجزامپراطور چه بوده است؟
د از پدر و ي ملک او را رسيت اول و شهنشهي در بالدين عبارت شهنشاه آفاق و رکن

م محقّقاً اشاره بهي را در بک ملي تماميت دوِّم و آراست است روي در بجدعنوان  ت سو
ن ي ايفاتيتشرم عنوان يدان يطور که م همان. کند ير ميب عالمگيز  امپراطور اورنگيرسم

  .باشد ي مير پادشاه غازيب عالمگيز  محمد اورنگالدين يامپراطور مح
ل متن يه و تحلي تجز،هرحال هب.  وجود دارندي اسالميها بهيها در کتنقرن يمشابه ا

ن ي آخر،ب عالميز ل در عهد حکومت اورنگن سنگ نبشته بالتأميبه ثابت کرده که ايکت
 که يب ي بين در آرامگاه پري کشف ايچگونگ. آمده استامپراطور بزرگ مغول فراهم 

 که يبه را هنگامين کتي از آن است که ايدر داخل قلعه الل باغ قرار دارد حاک
 از يکي ي مذکور را داده روةالسلطنه بنگال بوده و فرمان ساختمان قلع بيب نايز اورنگ
 شروع شد اما م ۱۷۷۷ ساختمان قلعه در سال ،اند  آن نصب کردهي اصليها دروازه

نظر  به. ه ماراساها فراخوانده شديجنگ بر عل د چون شاهزاده بهياتمام نرس ساختمان آن به
رسد که قلعه الل باغ عالوه بر آنکه اقامتگاه خواب بود حکم زندان هم داشت که  يم

  . در آن تحت مراقبت بودنديسي انگليا عده
لة يوس  بهچتگانگفتح  ربوط بهست که م ايا بهيگر کتيتوجه دبه جالب يکت
ها که قصد  ها و آراکان يفق پرتقال متّيروهايه نين جنگ بر عليا. ب استيز  اورنگ
  . را اشغال کنند درگرفتي پاکستان شرقيخي و تاري شهر ساحلچتگانگداشتند 
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فرزند   را بهي قوي فرمانده، طرح کرديا  نقشه، بنگالةالسلطن بي نا،سته خانيشا
 شکست داد و يسخت د خان دشمن را بهيبزرگ ام. د خان سپرديبزرگ ام ،ارشد خود

ت خرسند ينها ي بيت بزرگ نظاميقفّون ميامپراطور از ا.  را تصرف کردچتگانگشهر 
 يبزرگ مسجدن فتح ي ايادآوري يبرا. ل کرديآباد تبد اسالم  را بهچتگانگد و نام يگرد
 و يشعر فارس  بهيا بهيد و کتيگرد  بنانگچتگا ي در داخل شهر باستاني تپة مرتفعيرو
خ ساختمان يبه شامل تارين کتيا. ديق در آن مسجد نصب گردي نستعليبايخط ز به

  .ن استيبه چنيمتن کت. باشد يز ميمسجد ن
ــدار  ــدر دين ــدي ســالطين ق ــصطفٰ   خداون ــاک م ــن پ ــردرواج دي   ي ک
ــر     ــاريخ تعمي ــو ت ــا بگ ــرد گفت ــاکرد «  خ ــاني بنـ ــالم کعبـــه ثـ   »بعـ

  ) ه١٠٧٨(  
  که از وي رونق ديـن هـدي کـرد           خليل آسا همايون مسجدي ساخت    

راالمراء مسجد بنا فرمودياب امنو.  
 احجار بنگال در باال مذکور افتاد محقّقاً ي روي فارسيراث ادبيم آنچه راجع به

ن بندة نگارنده يش از ايگمان ب ي که بييموجب خواهد شد که محقّقان و فضال
ها بر   کتائب و سنگ نبشتهيبها را که رو  گراني و ادبين آثار هنريات دارند يصالح

 ي از شعرا و هنرمندان فارسياريآثار بس. ق قرار دهنديق و تدقيمانده مورد تحق يجا
ث يم و مواريدانه کوشش کندد مجيبا. اند قارة هند و پاکستان نقر شده  کتائب شبهيرو

  .ميرا مکشوف دارشکوهمند و درخشان گذشتة پرعظمت خود 
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  •نات تاگور و ذهِن ايراني ارابيندر
  ♦ شفقصادق رضازاده

  ∗»کيفي«سيد نقي عباس : ترجمه
الت خود در آلمان نام يز در دوران تحصيگر جهان متمدن من ني ديمانند هر دانشجو

من هم . ن آمديبرل م بود که تاگور به ۱۹۲۶آن سال . ده بودمينات تاگور را شن اندريراب
 ي، بانوان جوان دور تاگور برايپس از سخنران.  رفتمي ويدن سخنراني شنيبرا

.  شوميک ويطور است که من نتوانستم نزد ني جمع شدند و ايگرفتن از و دستخط
دعوت  م بود که تاگور به ۱۹۳۲دوباره سال .  نبودير وي تقصي بودن ويدسترس يب

 در ي ويک سخنرانينجانب از يران اي در اي وپس از وروِد. ران آمديا بهم يوزارت تعل
 ي وي از شعرهاين همان موقع بود که من برخيا.  تهران برخوردار شدميانجمن ادب

، »هن و جهانيم«ر يانه نظيو چند اثر فلسف» ماِه جوان«، »باغبان«، »يلجتانْيگ«مانند 
ن خود چنان يريان زايم در تهران تاگور در. مه بودرا خواند» خاطراِت من«و » سادهنا«

 ةين ماياما ا. ثمر خواهد بود ي بيدار وي ديود که فکر کردم آمدن من برامحصور ب
 ١يرانينشاه اي ديمن مالقات کند و آقا  با خود خواهش کردينجانب شد که وي ايخوش
ب داد و پس يکرد، مالقات ما را ترت يز مي ني بود و تاگور را همراهي زرتشتةنديکه نما

ش آن که يشاپيپ. ميت بزرگ بوديوف هند و شخصلسياز ناهار ما در حضور آن شاعر ف

                                                   
 .١٧-٢١، ص ٢م، شمارة  ١٩٦١، ١٤ايندو ايرانيکا، ج   •

 ).ش ه ١٣٥٠: م ( ايران،رئيس اسبق بخش فلسفه دانشگاه تهران ♦

  .)از متن انگليسي( نو  دهلي، فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرودانشجوي پيِش دکتري  ∗
 . م١٩٣٨ نوامبر ٣ ـ ١٨٨١ وامبرن ٤  .1
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گون بود   گونهيها دانستم تاگور در آن چند روز چگونه در هجوم پرسش يم
 يسخنران ر راجع بهيذپس از چند اظهارات دلپ.  را گوش کنميشتر ويدادم ب حيترج

اثبات  ا نه، من بهيگاه در هند بودم  چيدند که هي بود، پرسي آثار وةنجانب که درباريا
 خاطرات  شما حتماًيا”. اختمد که در خاطرم حفظ بود پرييزهايان چيب  بهپاسخ دادم و

ن همان هند هست که من يگفتم بله، ا. دي پرسيخوشحال  باي و“ديا من را خوانده
  .ران و شرق پرداختيا  به راجعياظهارات  به خوشحال شد و سپسي و،ام دهيد

لذا  بپرسم، يد سؤالي گفتگو باةن هميبعد از انظرم مناسب آمد که   بهيپس از چند
ا آن را دو فرهنگ يد ي اعتقاد دارين بشرا تمديک فرهنگ ي  بهشما”: دميپرساز تاگور 

فاصله اظهار نمود که  باليد؟ ويپندار ير مي ناپذيگانه و آشتي، بي و غربيشرق ـجدا 
 و ي زمانيبند  وجود دارد و نهاد اختالفات بر درجهي فرهنگ واحد بشرکيفقط 
 ين اثر ويد که من آخري از من پرسيج وي مهيان آن گفتگويدر پا.  مستقر استيانتقال

 ي کپي قول اهداباشدادم يا نه و اگر درست يم ا هديرا د) م ۱۹۳۱چاپ (» مذهِب انسان«
خواست  يا بخت نميا غفلت من بود ي. ادش رفته باشديد از يز داده بود که شايآن را ن
ر ير کبي خود در اکتبر گذشته در احضار سفين اثر ارزشمند را قبل از سخنرانيکه من ا

رمنتظره يطور غ  به١يکم سالگرد گاندي نود و ةموقع هران، تهران بيهند و انجمن هند و ا
دانستم که  يافت نمودم نمي من آن اثر را درينم و هنگاميه شود ببياز طرف سفارت هد
 چند ياظهارات  بهانگار. دوستان شرکت خواهم کرد تاگور در هنگِيدر جشن صد سال

  .پردازم ين اثر گرانبها ميا  بهراجع
 انگاشته »ي انسان ابدِتيالوه«ا ي » خداِتيانسان«ن کتاب را ي ايتاگور موضوع اصل

صورت  هرنظر آشکار است اما نه بي اثر ز در سراسِري وييگرا ن روند انسانيا. است

                                                   
رهبر سياسي و ). ش ه ١٣٢٦ بهمن ٩ -١٢٤٨مهر  ١٠(م  ١٩٤٨  ژانويه٣٠: گذشتدر -١٨٦٩ اکتبر ٢ :زاده  .1

  او در طوِل.کرد ريتانيا رهبرير امپراتوري باستعما از آزادي در راِهرا د هن ِتها بود که ملّ معنوي هندي
گاندي که  خشونتي  بيةفلسف. کرد  ميمقاصد را رد و خشونت براي رسيدن بهع ترور زندگيش استفاده از هر نو

: فظياللّ حقيقت؛ تحت معناي تالش و کوشش براي رسيدن به به سانسکريت در) ساتياگراها خود نام
 قاومت بدون خشونت در سراسر جهان و تا امروز تأثيرهاي م روي بسياري از جنبش (گرفتن حقيقت محکم

 )ويکي پديا(. است هشتذاگ
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يک فرهنگ يا  شما به: از تاگور پرسيدم
داريد يا آن را دو تمدن بشري اعتقاد 

شرقي و غربي، بيگانه و   فرهنگ جدا ـ
پنداريد؟ وي بالفاصله  آشتي ناپذير مي

اظهار نمود که فقط يک فرهنگ واحد 
بشري وجود دارد و نهاد اختالفات بر 

 .بندي زماني و انتقالي مستقر است درجه

ق خدا و  تفوةديا  با کهيپرست  مانند بتيا سخن مبتذلي ير عاديا تصوي يتجسم سطح
 وجود ةي نظريعني ييگرا  انسانةگون نير ايتفس. ر استي ناپذيحضور او در همه جا آشت

 انسان در مثل  در خوِديجوهر اله
من عرف نفسه فقد عرف « يمعروف اسالم

ب استي قابل تعق»هرب.  
 انسان در خوِد ق حق تحقّةبازتاب ايد

فريدالدين خ يشاز » ريالطّ منطق «يدر مثنو
شرو ي، پ)م ۱۱۴۵-۱۲۲۰( يشابوري نارعطّ

 ما که در قرن يشاعران بزرگ عرفان
تمام   با،ستيز  مييحيمسدوازدهم 

 از يتعداد.  استکار رفته هب ييبايز
د تا او نشو يش رهبر خود حاضر مي پندآل خود بود دهيدار پادشاه ايپرندگان که مشتاق د

 معشوق، او  و خطر سفر در راِهيان سختيپس از ب. حضور پادشاهشان ببرد بهنان را آ
ه، تفکّر و تأمل، ي تصفيپس از سفر خطرناک واد. شود ي آنان آماده ميي رهنمايبرا
 از آنان، بازماندگان که در تعداد فقط ياريم و رضا، فقر و عشق و هالکت بسيتسل
دن پادشاهشان يا دي در خود جز کشف جوهر حق هرسند که ب ي خود مهدِف  بهاند يس
ده ي، همان اي فارسيک شعر عرفاني کالسةندي، نما١موالنا روم. مرغ در خودشان نبوديس

سود  ي بيقي تالش معشوق حقيا پي حج يمکّه برا  بهکرده که رفتن طور بازگو نيرا ا
قت ين حقي ا.يچ عمارت مادياست چنانکه منزل ذات حق خود دل انسان است نه ه

Tattwam Asi است.  
 در يروح محترم و. گرا دارد ا روحي جانگرا يلسوف بزرگ ذهني فهرتاگور مانند 

در . ز گفتيست نيآل دهيتوان ا ي را ميکند، پس و ي مي زندگيآل شعر و دهيجهان ا
ا ي ين دالئل منطقيگزيات شعر را جاينظر  بهيح دادن ويتوان ترج يافکار تاگور م

د يجاد ديست را همواره در حال تحرک و رشد و اين سراسر زيافت و همچني انهيفلسف
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   نات تاگور و ذهِن ايرانيارابيندر  ٢٤٩

  

 فيلسوف بزرگ هرتاگور مانند 
. گرا دارد ذهني جانگرا يا روح

م وي در جهان روح محتر
 .کند آل شعر وي زندگي مي ايده

 است که از زمان ييا هين بن مايآن است و ا  بهيکيولوژياز جاندار بيش از نيکه ب
 مورد ١شننرک شه مانند راداي از رهبران اندياريتوسط بس ه تا عصر ما ب»شادياوپن«

حرک ن تي اي اصلهدِف. افته استيقرار  دفاع
: ذات حق است  بهوند انساني پيعنيحصول کمال 

Nara Narayana.  
ر تکامل ي ما، روح فرد سيايطبق اصول صوف

  آغاز»نزول قوس«شکل  هخود را از اصل خود ب
کرده مجاهده و   کمال را سريها کند و دوره مي

 دوباره در حصول منزل »قوس صعود«صورت  هتالش خود را ب
ق ين طريا  به،يست بزرگ آلمانيآل دهي، اFichte2اصطالح   به.هدد  مي خود ادامهيروحان

ات يم که ابيدان يما م. شود ي مطرح مSynthesis و Antithesis, Thesisاست که منازل 
ستان و يد از ني برِتي حکاي است حاو»ينَ« آهنگ پرشور ي مولوي معنوين مثنويآغاز
 روح فرد از روح يين جدايا.  خودي روح حسرت از منزل روحانيي جداِتيشکا

پس روح فرد همواره . ييوند نهاي پي است برايقي انسان حق»يخود« يجهان، آرمان ابد
 ي براي از بند خواهشات مادMukti”“ يي و رهاي آزاديدر حال مجاهده است برا

ظاهراً منطق و .  نخواهد مانديزي چيک ذات ابدي و اثبات آن که بجز ياتّحاد عرفان
د يکأت. رون از حدود ادراک است، عاجزاندي که بيذات  باني چنيونديصول پعلوم در ح

 است که يد روح المتناهيکأن تي اما ا، جهان دانسته شده استيعلوم فقط بر بزرگ
. مير داريرپذييق متحرک و تغيت در عمق حقاي و احساس ابدي کشف جهان باقيمساع
 است که تاگور يا هيست بلکه نظري نين عقالةشي از انديهن ناشذ يد آن حالت عاليکل

ن ي که مذهِب انسان است همي مذهِب وةسرچشم. م آن را داردي مستقة تجربيادعا
م که ي تجربه کنيق خاصّ روحاني را بدون طرين حالتيم چنيتوان ياعتقاد است، اما ما نم

Samadhi وق ا في يرمنطقين اصول غيا. شود يگفته م» وجد«ا ياصطالح صوف  بهاي
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2. Johann Geottlieb Fichte (1762-1814). 
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م، يوند دست زديمنزل پ  به مايبار.  مشترک استيم باطني در تمام تعالييخردگرا
که پس » احد«د خواهد شد و آن ي همه ناپدي و جهاني، فرديکيزي و متافيکيزيت فيثنو
لسوف ي از خداشناس و فياتين مورد ابيدر ا.  جهان حوادث نهان بود، آشکارايها پرده

شود که شارح  ير آورده ميست، در زيز  مييحيازدهم مسي که در قرن ١ي الغزاليرانيا
  .باشد  مي»الملکوت عالم«و » الملک عالم «ياتّحاد اساس

  فتــشابها و تــشاکل االمــر  رق الزجاج و راقب اخلمر    
ــدح  ــال ق ــر ب ــا مخ ــال مخــر   فکا ــدح ب   و کاــا ق

 صاف و ييا جام بگونه. اند وستهيگر پيکدي  با هردو جهان مانند جام و شرابيعني
گر ممکن يق جام و شراب از همديشفّاف، و شراب چنان ناب و زالل است که تفر

ن مورد تاگور شاعر يدر ا.  بدون جاميا شرابي هست بدون شراب ي جامييگو. ستين
  :کند که گفته است ي ميادآوري را ٢ري کبيم عرفانيقد

 يخارج و ماد جان وجود دارد، ما جهان ة در عرصيقت عاليم که حقياگر گفت”
ان يقت را بيرون هست، حقيم که آن فقط در بيز اگر گفتيم، نيرا شرمسار کرد

  .“مينکرد
 منطق يرون از مرزهاي که بيمي مستقة و تجربيمن ادغام در المنتاهي  بهن فقطيا

، ما، يوند عرفاني پياما برا. مي را احساس کنيهانيت کيباشد ممکن است که ما آن هو يم
 و ي از بند خواهشات انسانيويکردن خوِد دن  رهايکند، برا يور تکرار مچنانکه تاگ

 Ma Gridahز آمده که ين» شادياوپن« در  وميابي را در٣ مکتيد منزِليکشتن آن در خود با
موتوا قبل ان «: شود يده مي ديرانيژه در عرفان ايطور و هن نکته بيا.  ندارديزيچ  بهطمع
م يريد بميم بايم زنده باشيخواه يپس اگر م). داننريبمرا که شما د قبل از آنيريبم(» متوتوا

ا عارف يموالنا، افتخار عاِلم .  در خود استي آن کشتن خود خواهين معنيو کوچکتر
کند  ي را بازگو مي دستوردانيبايت زي شمرده و حکاي محکوم خودپسنديبودن را حتّ
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ر ي فقيقرانياز قا.  بوديقيوار قا سيدستوردان خودپسند.  آن هند استأکه ظاهراً مبد
د او يسرزنش شد  بهافتي دري پاسخ منفيا نه و هنگاميد که دستور خوانده است يپرس

قران التماس کمک ي برپا شد و دستوردان حواس باخته از قايپرداخت که ناگهان طوفان
 يدرد هت بينجا دستوردانيپس ا! يا”، »نه« : گفت“؟يتو شنا کردن بلد” :دياو پرس. کرد
کند، آن  يگاه مرده را غرق نم چيا هيدر. د مردي که چگونه خواهيد بدانيخورد و با ينم

، يري را از خود رها کرده بميصات انساناگر مشخّ. باشد يزنده هست که در خطر م
د ي ما بايستن مانند انسان واقعي زيپس، برا. کمک تو خواهد پرداخت  به اسراريايدر

م و آن دستور ي، دستور مرگ را هم بداني خواندن کتاب زندگيابر. ميريوان بميمثل ح
د يشخص را از خود رها کن” :ديگو  مي»شاديناوپ «ةحوال هن مورد تاگور بيدر ا. ثار استيا

م تا يريد بميبگذار”را آورده که  ١Lao-Tze  ازيانيز بي نيو. “ديتا از مرگ در امان باش
 يراني و اي هندير ذهن عال تصوةسيمقا هور بط نيم هميتوان ي مام. “ميدر خطر نباش

  .ميتر جلب نما قت مهميک حقي يتان را سو هد توجيم اما بايبپرداز
قت شد که اساس ين حقيتوان متقاعد ا ينات تاگور م اندري کتاب رابيپس از بررس

ن که اصول ينخست ا. ا مذهِب انسان، طبق او، بر دو اصول منحصر استي يمذهِب و
 تحقق خدا در خوِد انسان يعني مذهب ةيروح. کسان استيان بزرگ يتمام اد ياساس

 مذهب ِتيتاگور بر آفاق.  استيفات است و مذهب افاقيباالتر از تمام آداب و تشر
 نخواهد داشت عمل ي ابرازياصول دوم که بدون آن مذهب در زندگ. ر دارداصراشتر يب

 و ييبردن ما تا جهانشهرگرا باالي برات مذهبي اتّحاد و آفاقةيروح. و اخالق است
مي هر جاندار و صميت برامحببشريت براي ن نظرات خود را يتاگور ا. ت استي

ات هردو را باهم در آن يت و اخالقيه نموده که آفاقي مذهِب زرتشت اراة دربارةژيو هب
  :کنم ير تمام ميت زيب  باانگار سخنانم را. کشف کرده است

  مگر گاهي که خاري را در آرم از کف پايي         ردد ناخن من بند در جاييخواهم که گ نمي
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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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  ميراِث فرهنگِي مشترِک هند و ايران: تاگور  ٢٥٣

  

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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  ٢٥٤  قند پارسي

  

  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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  ميراِث فرهنگِي مشترِک هند و ايران: تاگور  ٢٥٥

  

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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  ٢٥٦  قند پارسي

  

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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  ميراِث فرهنگِي مشترِک هند و ايران: تاگور  ٢٥٧

  

  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

  

                                                   
 .۲۵-۷ ص ،۱-۴ شمارة ،۲۷جلد » کايراني اايندو«  .1
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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
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  .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 
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 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

 



   حقيقت و عشق در اشعاِر رابي،تاگور ـ خدا  ٢٧٧

  

 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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  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
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 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 

 منابع
رمان که  ۱۰۰۰(  گاردينةروزنام که در فهرست خانلريزهرا ناتل  ةترجمن؛ خانه و جها .۱

رمان که هر شخص بايد  ۱۰۰(  ديلي تلگرافةروزنام و همچنين) هر شخص بايد بخواند
 .قرار دارد) بخواند

 .)شه  ۱۳۸۵رداد  م۱۶در تاريخ ( شرق ةروزنام ؛نات تاگور رابيندرا .۲
گاه  وب .ت ايرانيهوي روح هند با ).شه  ۱۳۸۹ مهر ۱۶در تاريخ (فرشاد قربانپور  .۳

 .الين فرهيختگان آن
  .يد آيتعبدالمحم ةترجم؛ کشتي شکسته قطعات ادبي .۴
  .يپاشاي. ع ترجمه؛  آوارهماه نو و مرغان .۵

  فارسي و انگليسي
مقاالت  »آناهيتا «اهتمام به(ي گرجي ، مرتٰض)حمصح(ميترا مهرآبادي  ،ابراهيم پورداوود .٦

  .)ش ه ۱۳۸۷ ارديبهشت، ۱۱(نياي کتاب د: ناشر). ايرانشناسي پورداوود
  .ش ه ١٣٨٧ ،رضا بهنام ترجمة اشعار تاگور؛ علي .۷
در تاريخ (سي فارسي  بي گاه بي وب .فروش رفت نات تاگور به چند نقّاشي نادر از رابيندرا .۸

  ).شه  ۱۳۸۹ خرداد ۲۶
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  ).شه  ۱۳۸۵ مرداد ۱۶در تاريخ ( شرق ةروزنامر؛ نات تاگو رابيندرا .۹
  ).۲۰۰۶ ژانويه ۱۹در تاريخ (انجمن ادبي شفيقي ر؛ ت تاگو نا رابيندراةنام زندگي .۱۰
گاه فرهيختگان  وب .هويت ايراني روح هند با ).۱۳۸۹ مهر ۱۶در تاريخ (فرشاد قربانپور  .١١

  .الين آن
12. Rabindranath Tagore, India, 2009. 
13. http://fa.wikipedia.org 
14. http://www.shafighi.com 
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  رانيا به ي هندلسوِفيشاعر و ف  تاگور،ِيخي تارمسافرِت
  ∗محمد صادق ضيايي

لسوف مشهور يشاعر و ف نات تاگور، ندرايران از رابي ادولِت ،ي شمس١٣١١در سال 
ست و يروز ب ن دعوت،يتاگور با قبول ا .ديران مسافرت نمايا  به، دعوت کرد تايهند

هندوستان   به مراجعت ران شد و تا هنگامير وارد ا آن سال از راه بوشه ماه نيپنجم فرورد
 را يخي تار ن مسافرتيشرح ا .ران بودي ا دولِتمهماِن د،ي کش ب چهل روز طوليکه قر

ادگار ي   خود کهيق در جلد دوم خاطرات زندگي صد يٰسيد دکتر عيدانشمند و استاد فق
  .نگاشته است عمر نام دارد،
 ي شهرهايخياز آثار تار ران،ي اقامت خود در اتتاگور در مد ،ي وةبنابر نوشت
ران و ي اي ادب فرهنگ و انجمِن  در وزارتيد کرد و چند سخنرانيراز بازدياصفهان و ش
 سپس .دي گرد ن حضار واقعيه و تحس توجار مورِديراد نمود که بسيکالج البرز ا

 راني اي ادبأت دولت و انجمنياز طرف ه ،ي وتولّدن سال يمناسبت هفتاد و دوم به
ام  يتاگور در س .ل شدي تجلي و ي و مقام علميت جهاني از شخصيي ستهينحو شا به
 ١٣٢٠قصد هندوستان ترک کرد و در سال   بهران رايخاک اش  ه ١٣١١  ماه بهشتيارد

  . در زادگاه خود جهان را بدرود گفتي در هشتاد سالگيشمس
ي تاگور در ا ت اقامتدر مدز ي نيراني ا لما و دانشمندان سرشناس از عيي هران، عد

 ،ي زنجان اهللاد ابوعبدي هم استاد فقيکي  مزبور، ي علماي از جمله  مالقات کردند، يو با
 آن مرحوم،  با ييتاگور ضمن آشنا.  بودالقرآن تاريخ کتاب مشهور ِف و مؤلّ پدر نگارنده

                                                   
  .محقّق و پژوهشگِر ايراني  ∗

 



  ايران  شاعر و فيلسوِف هندي به،مسافرِت تاريخِي تاگور  ٢٨٣

  

 که  شان نگاشتهي اادبوِدي در دفتر يسي انگل زبان  به هم در چند سطريزيآم  حکمت ةجمل
  :ة آن چنين استترجم

  .حاصل پخته شدن عقل در عشق است حکمت،
  . م١٩٣٢ مه ١١نات تاگور؛ ندرايراب

  .يرانيک عالم اي ادبوِدي تاگور در دفتر يخط و امضا
 ،يانياقبال آشت ،ياسميد يرش هاي بزرگي چون چهره در يکي از مراسم تاگور با

  .عکس يادگاري دارد ي دشتيعل و  بهاريالشعرا ملک ،ي فلسفاهللانصر ،يسيد نفيسع
  تاگوريخيد اضافه کرد که دو قطعه عکس جالب از مسافرت تارين نکته را هم بايا
ان ي از استادان و دانشجويجمع  تاگور را با  عکسيکيران هم در دست است که يا به

 از دانشمندان و يي ه را با عديلسوف هندي عکس في حقوق و دومي عالي مدرسه
 ي دشت ي بهار و عليالشعرا اس اقبال و ملک مانند عبيراني مشهور معاصر ا سندگانينو
، استاد ممتاز دانشگاه يد حسن گنجحات دکتر محميبرابر توض .داد ينشان م… و

ست  ايرجندي بيمحسن اسد شوند، ي م دهي که در آن عکس دي افرادي از جمله تهران،
 تاگور مترجم يها ها و مصاحبه ي سخنرانيدر تمام ران،يف تاگور در اام توقّيکه در ا

 . بوده است ي ويرسم
گردد  ير ممتذکّ  آمد، انيم  به بهاريالشعرا  که از استاد ملکيمناسبت نام  بهدر خاتمه

م و مرد فاضل و يگر داريکدي با يکي نزد يشاوندي که خويد ابوالفضائل مجتهدي سيآقا
ران در هندوستان ير ايرکبي هم سفيت انقالب مديروزي و پس از پ هستنديدانشمند

الشعرا  ت شعر ملکيک بي  تاگور،ي خط و امضاي  قبل پس از مالحظهيبودند، چند
 عنوان حسن ختام،  بهشانير از ااد آورده و قرائت کردند که با تشکّي  به تاگور راي درباره

  :ن گفته استيعرا در وصف تاگور چنالش ملک. رديگ ين مختصر قرار ميبخش ا انيپا
ـ دن او نور ديچشم من از د     دي تاگور د  هده ک يم از د  ا  يراض  دي
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 نات تاگور ا رابيندراشعاِر  با سهراب سپهريمقايسة اشعاِر
  گرا عتي طبِي ادب نقِدکرِديبراساس رو

  ∗عفّت نقابي
 هندي که نامي بسيار آشنا در بين شاعران ةهنرمند بزرگ و نابغ نات تاگورا رابيندر

ي است که ي آسياةت برجستلين شخصياو ،معروف جهان براي خود کسب نموده است
 نوبل ة جايزة برندليجگيتانْنام   به اين آثار و اشعارشةسبب مجموع بهم  ۱۹۱۳ در سال

  .شده است
خته و يعت درآميطب  با کهي هندةم و شاعر برجستين حکيع و ژرف ايبد اشعار

کشد و جهان  ميجوشان سر براي  عت از اعماق وجود او چون چشمهيطب  بهعشق
 ي را در ذهن تداعياد سهراب سپهريار ياخت  بيسازد  ميرابي را سياحساسات بشر

عت و جهان را يطب  بهم که عشقيابي مي دري اشعار تاگور و سپهريسربر با. دينما مي
ش، يان خويز دگاه سود ويد باشد نه از ديطور که با  آنيعنيدن يدگرگونه د

  .ن دو شاعر استيافکار و آشعار ا  مشترکيها يژگيو از
نگرد   ميآن  به که هربار کهيطور به ا استيه و پوعت در شعر تاگور زنديحضور طب

 مظاهر ةاو هم. نهد  ميار مايرد و آن را در اختيگ  ميي درسيعي طبيها دهياز رفتار پد
 که بهار را چون يطور به دهند  مياو درس  بهکه نديب  مييعت را همچون انسانيطب

 يسان بزرگوارو شب را همچون ان رفرد متفکّ اش و حرکت را همچون نقّيکودک
 ستاره ييکند و روشنا  ميقيرا تشو شيشاگرد خو ن عمل درستيتر ابد که کوچکي يم

ن يکه هم ني زدودن ظلمت الزم است؛ مگر نه اي که برايک کوچکيرا همچون عمل ن
                                                   

  .نو  دهلي،دانشگاه جواهرلعل نهروفارسي استاد اعزامي  و م تهراناستاديار دانشگاه تربيت معلّ  ∗
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 .ديزدا  مييتيگ و ظلمت را از کند  ميهم است که آسمان را روشن  با ستارگانييروشنا
  :ديگو  ميآنجا که
  يچون کودک بهار
  ها گل   بازند بر شن  مينقش

  .برد  مياديکند و از   ميپاک شان
   خودش را نظاره کنديدارد تا بلندا يدر کوهستان آرامش موج برم

  شه کنديعمق خود اند رد تا دريگ  ميدر برکه حرکت آرام
   کمروةک ستاريق ي تشويبرا

  .کند  ميشب بزرگوار تمام ستارگانش را روشن
  :ديگو  ميستاره

  بگذار چراغم را روشن کنم
  نيا ايم که آيو هرگز بحث نکن

  ا نهيکند   ميزدودن ظلمت  بهيکمک
  :ديگو  ميعتيطب  به خودي دلبستگةتاگور دربار
عت گذشت ي جهان طبين عمر من در تماشاي نخستيها  از ساليبخش مهم

 يحد  بهعتيبط  بهن عشقيد اي بخشيمن شاد  بهي هستيباي زيها ن جلوهيا  بهستنينگر
ن داشتم که يقي ،گشودم  ميگاهان که چشم از خواب ق بود که هر صبحيدر من عم

شان  دنيد شان گردم و از ييبايافت تا محو زيعت خواهم يافته در طبيد  تازه تولّيزهايچ
  . نبودياني و شکوهشان را پاييبايده که زيع و نوآفري بديزهايت شوم چغرق لذّ

ران است که همچون تاگور در هر دو هنر يا مشهور معاصرز از شاعران ي نيسپهر
عت يف طبيتوص  بهگريش از هر شاعر دي و شعر مهارت و شهرت دارد و بياشنقّ

ع و يبد ،ات تازهريتعب  باف رايالت ظري تخيرگري تصوةحي قرياري  بهاو .پرداخته است
  .برد  ميناشناس  دور ويها افق  بهخود  بازد و خواننده رايآم  ميرنگارنگ درهم

 ،ت و بالغت ذهن و زبانيشفاف ،يتازگ ،ي شعر سپهريها ن شاخصهيتر برجسته
 عارفانه بر بستر يغنا  با توأميف انساني لطيها شهي ژرف و عواطف و اندييگرا عتيطب

 ةن دو شاعر برجستيم که نگاه اين مجال اندک برآني ما در ا.اند  زنده و تپندهيسميمدرن
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 يسه نموده و وجوه تشابه و اختالفات نظرهايگر مقايکدي  باعتيطب  بهرا يراني و ايهند
  .ميابيآن دو را در

عتيطب  به در نگاهي شعر سپهريژگين ويلاو، عت است که يطب بهاي  س گونهنگاه تقد
او  از نظر .آن نداشته است  بهين نگاه و نگرش پرقداستي چنيشاعر چيد هيقبل از آن شا

آنها   بهرود و  مياء فروياو در عمق اش. ت و قداست دارديمعنو اءي اشةعت و هميطب
 ،روح ،تي معنويتوانند دارا  ميات عالم تمام ذري سپهريبرا .بخشد  ميي معنويزندگ

  .١کشاند  مي وحدتي نوعيسو  به او راها  آنةعاطفه و احساس باشند و هم
  :ديگو  مييآنجا که سپهر

  من مسلمانم
  ک گل سرخيام  قبله

  انمازم چشمهج
  مهرم نور

   منةسجاد ،دشت
  رميگ  ميها تپش پنجره   بامن وضو

  فيان دارد طيجر ،ان دارد ماهيدر نمازم جر
  :داستيسنگ از پشت نمازم پ

  همه ذرات نمازم متبلور شده است
  خوانم  مييمن نمازم را وقت

   سروةکه اذانش را باد گفته باشد سر گلدست
  ،خوانم  ميعلفاالحرام ةري تکبيمن نمازم را پ

   قد قامت موجيپ
  ام برلب آب کعبه
  ستها ير اقاقيام ز کعبه
  شهر  بهرود شهر  ميباغ  بهرودباغ  مي،ميام مثل نس کعبه

  … باغچه استيحجراالسود من روشن

                                                   
1.  ۱۲۰: ۱۳۵۸ ،کوب نيزر.  
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عشق  ،عتيش در باب طبي و سرودهايي غناي شعرهايز در کشور خود برايتاگور ن
 هستند از جنس ييها  کوتاه تاگور اشراقيهاا شعري شب تاب .ت داردي محبوبيو کودک

 .عت و خدايطب ،يزندگ ، عشقيبرااند  شياي نين اشعار سرودهايا .ييبايرت و زيبص
 شکوه دعوت  بايافتيض  بهکجايشه را ي است که چشم و دل و انديشب تاب کتاب

 که يي روشناة زنديها هذر ،االت من شب تابنديد خيگو  ميکند چنان که تاگور خود مي
  …درخشند  مييکيدر تار

 ها  آنةامبر گوني پةيروح  بهتوان  مين دو شاعر برجستهياز وجوه مشترک افکار ا
زبان   باييآشنا آن،  بازي مهرآميستيز عت و هميطب  بايآور دوست اميپ اشاره کرد که

عت و يطب  بهعت و بازگشتيان از طبيسودجو  بامقابله ،عتيقانون طب  بههتوج ،عتيطب
  .ميپرداز  ميها ن مسائل در اشعار آنيا  بهن مقاليما در ا .آن هستند  با دوبارهيشتآ

عنوان   بهم کهيعت محور داشته باشي طبينقد ادب  بهگذرااي  د اشارهين بايا قبل از اام
 شده يفرامون ما معريست پيز طي و محادبياتان ي روابط متقابل ميا علم بررسيروش 

 هنرمندان از گذشته تا ي بشر را در اشعار و آثار ادبةرحمان  بيرفتار نگرش و يخوب  بهکه
  .کند  مييامروز کشف و بررس

 يا نقد ادبست امي نادبياتدر اي  گرا موضوع تازه عتيد گفت که شعر طبيه باالبتّ
د ي دةيدهد که شعر را از زاو  مين امکان رايما ا  به است کهيعت موضوعيطب  بريمبتن
، ي نقد ادبةوين شيدر ا .مي کنيعت است بررسير واقع همان چشم انداز طب که ديديجد

  .اقه قرار دهدو مورد مد ستهيست محور نگري زياست که مسائل را از منظر بشر قادر
رحمانه مورد   بيعت رايانه خود طبيجورفتار خشن و سود  باانسان همواره

ل يعت و تبديام کردن عناصر طب جز ري هدفيي که گويطور  به قرار داده استيکش بهره
 آن بوده ي همواره در پي قرون متماديدر ط د و دلخواه خود نداشته وي مفيزيچ  بهها آن

  .آورداسارت خود در  به راياست که تمام هست
 بروز يو در پ) م ۱۹۹۶( ري اخيها  سالياست که طاي  لهأن موضوع اگرچه مسيا

  بشريرحم  بياام جهان مطرح شده است در يعي و کنترل منابع طبيعيمخاطرات طب
 يژه تاگور و سپهريو به  از گذشته تا امروزيارين هنرمندان بسيزبيعت از نگاه تيطب با

  .دور نمانده است
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 گرا در عتي طبينقد ادب کردين دو شاعر را براساس روين مقال اشعار ايما در ا
 آن، مقابله  بايستعت و دويت قانون طبيرعا ،عتيزبان طب  بهييچهار بخش آشنا

  .ميکن  مييآن بررس  بايعت و آشتيطب  به دوبارهينگرش عت ويطب انيسودجو با

  عتزبان طبي   باآشنايي
ها  عت زبان خاص خود را دارند و همچون انساني مظاهر طبةدر نگاه تاگور هم

 ابندين مسائل را دريه همه قدرت آن را ندارند که ا البتّ.نديگر در گفت و گويهمد با
آن   بايهمدل  بودن ويکين زبان ي دانستن اةعت را بدانند و الزميکه زبان طب نيمگر ا

  :ديگو  مين زبان آشناستيا  بهاست تاگور که
  کند  ميا نجوايساحل در گوش در

   در گفتنش را دارنديت سعيها آنچه را که موج
  سيم بنويبرا
  سدينو  ميشيها کف  باا بارها و بارها آن رايدر
  !کند  مي را پاکها  متالطم نوشتهيسأي  باو

  زدير  ميش رايها  که برگيهمچون درخت
  ام ختهين ريکلماتم را بر زم

  ام  ناگفتهيها شهيباشد که اند
  در سکوت تو بشکفد

   آب رقصانيا
   راهتيها شن

  خواهند  ميآوازت را و رفتنت را
  ؟يکش  مي را بردوشها  آنيا تو بار لنگيآ

  عاشقانه و عارفانهي و ارتباطيل همدليدل به عت آشناست ويزبان طب  بهزي نيسپهر
آنجا  ستند؛يآن ن دنيو شن دنيد  بهگران قادريند که ديب  ميشنود و  مي راييزهايچ آن با
  :ديگو  ميکه

  گمنامي نمناک علف نزديکم  بهمن در اين خانه
  شنوم  ميمن صداي نفس باغچه را

  ريزد  ميو صداي ظلمت را وقتي از برگي
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   روشني از پشت درختةسرف ، صدايو
   سنگ چکچک چلچله از سقف بهارة آب از هر رخنةعطس

  …ي تنهايي باز و بسته شدن پنجره و صداي صاف و
  ي شوق و صداي کفش ايمان را در کوچه

  …و صداي باران را روي پلک تر عشق
  آغاز زمين نزديکم  بهمن

  گيرم  مي راها نبض گل
  )صداي پاي آب( …عادت سبز درخت ،سرنوشت تر آب ،آشنا هستم با

  آن  باقانون طبيعت و دوستي  بهاحترام
 او يکند خدا  مييفعت معري در اشعارش همواره خود را دوست و فرزند طبيسپهر
اه ي آب و قانون گي آگاهيرو ، کاجيپا ، شب بوهايال ،عتيطب  بهکي است نزدييخدا

 :ديگو  ميرد آنجا کهند خواهد مرا بکاي   است که اگر سبزهيکيعت يطب  باو چنان
  ردخواهم م ،را بکنماي  دانم سبزه يم

ن بر بخورد و يقانون زم  به نکند کهيکند که کار  مييآوراديخودش   بهنياو هم چن
  :ديگو  مين بارهيدر ا
  اد من باشدي

  افتد در آب  ميهر چه پروانه که
  زود از آب درآرم

   نکنمياد من باشد کاري
  )غربت (ن بربخورديمقانون ز  بهکه

خواهد که قانون   ميزيگران نيبند است که از دين قانون پايا  بهاو نه تنها خود
 قانون چمن پا نگذارند و نخواهند که مگس و پلنگ که از يت کنند رويعت را رعايطب
ز يعت همه چيرا در نظام احسن و در طبين بروند زيدگاه آنها مضر و خطرناکند از بيد

  :ديگو  مين بارهيکوست او در ايش ني خويجا  به است وياب حسيبر مبنا
  مي را بکنها رخت

   استيک قدميآب در 
  مي را بچشيروشن
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  ک آهو رايخواب  ،ميک دهکده را وزن کنيشب 
  مي لک لک را ادراک کني  النهيگرم
  مي قانون چمن پا نگذاريرو

  ميقه را باز کنيدر موستان گره ذا
  درآمدم اگر ماه ييودهان را بگشا

   استيز بديم که شب چييو نگو
  …نش باغيم که شب تاب ندارد خبر از بييو نگو

  عت بپرديم مگس از سر انگشت طبيو نخواه
  برود م پلنگ از در خلقتيو نخواه

   کم داشتيزي چيزندگ ،م اگر کرم نبوديو بدان
  عتيقانون طب  بهخورد  مياگر خنج نبود لطمه و

  گشت  مييزي چيواگر مرگ نبود دست ما در پ
  شد  مي پرواز دگرگوني منطق زنده ،م اگر نور نبوديو بدان
  )صداي پاي آب( …اهاي دري شهي بود در انديئخال ،ش از مرجانيم که پيو بدان

عت بهره گرفت و يطب يها ييباي زي د از همهين باره اعتقاد دارد که بايدر ا تاگور
  .ديروح و جان نوش  با،ها  تملک آنيگونه که هست بدون تالش برا  را همانها ييبايز

 :ديگو  مين بارهياو در ا
  ييبايبار زي جوي که روييها نگاهت را پر کن از رنگ

  زند  ميزمزمه کنان موج
  هوده استيچنگ آوردنشان ب  بهيتالش تو برا

  ستيش نيباي  هي سايدنبالش هست  بهاقيشور و اشت   باآن چه تو
  آورد مي درلرزه  بهت راي زندگيآن چه تار آوا

   استيقيموس
  نوشند  مياني که در محفل خدايشراب

   ندارديقوام و غلظت
  ندارداي  مانهيپ

   شتابان استي در نهرهايدنبالش هست  بهآن چه
   درختانيها در شکوفه
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  رقصد  مياهي سي که در برق چشمانيدر لبخند
  ر و نشاط کني از آن بهره بگيبا آزاد

  ار شب تيد ايگو  ميگري ديدر جا و
   تو راييبايز

  ي معشوقييبايهمچون ز
  که چراغ را خاموش کرده

  کنم  مياحساس

  عتجويان از طبيسود  بامقابله
ت مورد سؤال دقّ  بهن باريل اويعت محور فرهنگ و رفتار بشر براي طبي نقد ادبيبر مبنا
شود که نگرش و   مي مطرحييگرا عتي بر محور طبيشمار  بيرد و مباحثيگ  ميقرار

 .شوند  ميعت و انسان محسوبيطب ،در ارتباط متقابل فرهنگاي  ن کنندهيعات تعموضو
ن نوع نقد يا در اشناسند ام  ميي دستاورد بزرگ و مهماً را اساسينوع بشر فرهنگ بشر

طرق   بهعت راي است که طبين فرهنگ بشري در واقع همينگرش انتقاد  بايادب
شگامان نقد ي از پي گلوت فلتي گفته  به.استب قرار داده يگوناگون مورد حمله و تخر

  قروني و بزرگ ماست که آن را ط مهمي از دستاوردهايکيفرهنگ  ،گرا عتي طبيادب
همچون اً  غالبي بزرگ فرهنگين دستاوردهايهم ادست آورده و شکل داده ام  بهشمار بي
ش در جبران که هرگز نق يعت ارتزاق کرده درحاليطب  ازيليک غارتگر و همانند طفي

  . و مواهب نابود شده آن نداشته استيانرژ
ل هنرمندان و شاعران در شمار يان خيم  دريو سهراب سپهر نات تاگورا ندريراب

 يت هنرياق و خلّيعنوان الهام ادب  بهعتيش طبيکه در کنار ستااند   بودهياندک کسان
 يسپهر .اند دهير کشيصوت  بهن راآه کرده و عت توجيرفتار خشونت بار انسان در طب به

ن يکه درکنار ا اواند  رفتهين را نپذآ ها و آن ان گذاشتهيم مردم در له را باأن مسيبارها ا
ن يارفتن را بر ماندن درکنار  ،مند است کند و از کارشان گله  ميييمردم احساس تنها

  :ديگو  ميدهد و  ميحيمردم ترج
  د امشب بروميبا… 

  ه صحبت کردمين ناحيمردم ا  ا بن پنجرهيمن که از بازتر
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  دمي از جنس زمان نشنيحرف
  ره نبودين خيزم  بهعاشقانه ،يچ چشميه

  ک باغچه مجذوب نشديدن ي از ديکس
  … نگرفتيک مزرعه جديرا سر اي  چ کس زاغچهيه
  بردارم ، من جا داردييراهن تنهاي پي اندازه  به را کهيد امشب چمدانيبا
   بروميسمت  بهو

  )فراسو  بهسفر(… داستي پيسکه درختان حما
ينابود خواهند در صدد  مي که هر طور که خوديافراد نيا تاگور در مقابل چنام 

ند ي بربايي را در فصل شکوفاها د که حق ندارند شکوفهيگو  ميمتحکّ  باعت هستنديطب
ستند و ي نها  گلي گر بارهي ديياندن و شکوفايرو  به را بشکنند چرا که قادرها و شاخه
 آنجا که .د کرده و بپروراندد فرزندان خود را متولّيعت است که خود باي طبتنها مادِر

  :ديگو مي
  ؟يي بربايي را در فصل شکوفاها ست که شکوفهين حق تو نينه ا

  ي و بشکافي را تکان دهها جوانه
  يانه بشکني را از مها و شاخه

  يبشکوفان و ياني را دوباره بروها  قدرت توست که آنين ورايرا ايز
  کند  مي را خاکها ن همه دستان تو شکوفهيبا ا

  .پراکند  ميدرد و در غبار  ميهزار تکه  به راها و گل برگ
  :ديگو  ميگري دييدر جا و

  با پرپر کردن گل
  افتيتوان در يش را نما ييبايز

ماند  يپاسخ نم  بييعيمظاهر طب  بهان رساندنيز معتقد است که زيله نأن مسيا  بهاو
اي  عت نگرندهيد دانست که طبيبا ا حق اوست امها دن گليکند که چ  ميگمان انانس

ک يتواند خار   مين واکنشي خواهد داشت و اي از خود واکنشيست و روزيخاموش ن
  :ديگو  ميجا که آن! گري ديعي طبيايگل در دستان باشد و گاه بال

  دميگل را چ
دش مرا آزريقلبم نهادم خارها  بريا آه وقتام  
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  آنگاه که شب درآمد و روز رنگ باخت
  افتم که گل پژمرده و مرديدر
استي همچنان باقيا درد من برجاام .  

  آن   باطبيعت و آشتي  بهنگرشي دوباره
از  همواره و جهان بنگرد  بهان خودي سود و زي هي آن است که از زاويبشر اغلب در پ

ا در نقد ام .است ان بوده استش عاجز و ناتويان خويفارغ از سود و ز ،عتيدن طبيد
عت يز را از منظر طبيده است تا هر چيد بشر کوشين بار شايل اويعت محور براي طبيادب

  .ش بنگرديان خويز خواهد و فارغ از سود و  ميعتيکه طب آنچنان
  مراتب انواعة سلسلي برمبنايمحور بشر سبب شده که انسان نگرشنگرش سود

 يوانات وحشي بر حيوانات اهلين سلسله مراتب حيه در البتّعت داشته باشد که ايطب به
وانات ين رو حي انسان مدارانه بر چشم دارد و از اينکيع را انساني مقام دارند زيبرتر
 يمرغزارها عت محور،ي طبيا در نگرش نقد ادبام ،دهد  ميي برتري را بر وحشياهل

رند و يگ  ميح خود قراري صحين بار در جايل اوي دست نخورده و بکر برايوحش
 يعيوانات طبي بهتر حيعبارت  بهاي يوانات وحشيابند که حي ميدر ر بانيل اوي براها انسان

  . باشندها  انسانيدتر براي مفي و حتّيوانات اهليد بهتر از حيشا
عت يخواهد که طب  ميها له خوب واقف است و از انسانأن مسيا  بهيسهراب سپهر

 يان خود دوست بدارند و برايز  فارغ از سود ويعيبکر و طبطور که هست  را همان
ند و نگاهشان يشان را بشويها د چشميان را از چشم بردارند باينک سود و زين که عيا

 بنهند ها  را بر چشميعينک طبيان عينک سود و زي عيجا  بهرا عوض کنند و بهتر است
  :ديگو  ميجا که ابند آنيله را درأن مسيتا ا

  دانم يمن نم
  باستيکبوتر ز ، استيبيوان نجياسب ح :نديگو  ميکه چرا

  ستي کرکس نيچکسيو چرا در قفس ه
   قرمز داردي گل شبدر چه کم از الله

  ديد ديگر بايد شست جور دي را باها چشم
  د شستي را باها واژه
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  )صداي پاي آب( …د خود باران باشديواژه با ،د خود باديواژه با
  چوبةهرکه در حافظ :ن باور است کهيعت است چون بر ايطب  بان انساياو خواهان دوست

  يند باغينب
   خواهد ماندي شور ادبي شهيصورتش در وزش ب

  مرغ هوا دوست شود  باهر که
  ن خواب جهان خواهد بوديخوابش آرامتر

 عتيطب  باي بشر امروز را در بازگشت و آشتي اجتماعي زندگيها  دردها و مرهم زخمياودوا
 يستيآن همز  باعت دوست بوده ويطب   با است که انسانيآرزومند بازگشت روزگار ددان مي

  کرد  مييدانش لب آب زندگ : کهيز داشته روزيمهرآم
  کرد  ميانسان در سمت پرنده فکر

  …دز  مينبض درخت نبض او  باو
 خود هستند و ي خدايعت در جستجوي مظاهر طبي ز معتقد است که همهين تاگور

 ها  گليي بهار و و شکوفاييبايد از زين طلوع و غروب خورشيد از ايز بايپس انسان ن
د ست و تولّيآن بر انسان بسته ن  بايعت و دوستيطب  بهرد و هنوز راه برگشتيدرس بگ

  :ديگو  ميجا که دوار است آنيانسان ام به گر آن است که خداوند هنوز هر کودک نشان
  ، هستيياندوه جدا ،مرگ هست ،رنج هست

خدا هست ،رقص هست ، هستيشاد ،ز هستيا آرامش نام  
   بزرگ جاودان روان استي همچون روديزندگ
  ديجو  ميرود دامان خدا را  ميايدر  به بزرگ کهي همچون روديزندگ

  کند  ميد هنوز طلوعيخورش
  خته استيفانوس ستارگان هنوز از سقف شب آو

زند يخ يبرم ،خوانند  ميآواز ،ايامواج در :شدک  مينيخرامد و دامن سبزش را بر زم  ميبهار مدام
  کنند  ميو خود را در آغوش ساحل گم

  روند  ميکنند و  ميشوند و جلوه  مي بازها گل
  ستي نيستين

   هستيهست
  ستيان نيپا

  راه هست
  .د نشده استيد هر کودک نشان آن است که خدا هنوز از انسان ناامتولّ
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 ةست و اداميعت نيان او و طبي ميزي تماابد کهياکنون زمان آن است که بشر در
 ظاهر ناچيز و  بهات ريز و و ذرها تمام علف  باحيات بشر راهي جز حفظ طبيعت

 کسي ژرف طبيعت را بنگرد و در اين  بيتا بتواند همچون تاگور تنهايي و ارزش ندارد بي
  :ديگو  ميبارهن ي سپارد تاگور در ايفراموش  به خود رايپناه  بيعتي در آغوش طبييتنها

ن يا در عوض اام . شومياو همباز  با نداشتم کهي تنها بودم دوستيمن کودک
صحبت   را که در برابرم بود دوست و همي هستيها موهبت را داشتم که تمام آن جلوه

  تنها ويمانند کودک ،رون از من همي بياين دنيپنداشتم که ا  ميخود با .خود پندارم
  .نگرد  ميداي ناپيها افق  به آسمان نشسته وي  که کنار پنجرهيکودک .نهاده است خود وا به

د يام  بهسپرد  مييفراموش  بهش رايها ييتنها )عت يطب(ن کودک يا  بايدوست  باتاگور
 يفراموش  به اويدوست  با خود راييم و تنهايعت را درک کني طبييز تنهايکه ما ن آن

خبر   باشکفد مياي  غنچه م که اگريزي درآمعتيطب  با آنچنانيو مانند سپهر ميسپار
  :مي همنوا شويسپهر  بام ويشو

  گل سرخ  رازييست شناسايکار ما ن
  ن استيد ايکار ما شا

  ميکه در افسون گل سرخ شناور باش
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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

                                                   
 .پژوهشگِر هندي ♦

  .پژوهشگر زبان و ادبيات فارسي در لکهنو  ∗
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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



  ٢٩٨  قند پارسي

  

 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

  



  جامعه در نگاِه تاگور  ٣٠٣

  

   تاگورجامعه در نگاِه
  ∗فاطمه رادان

پرداز اهل بنگال هند است که  دان و چهره يقيلسوف، موسينات تاگور شاعر، ف ندرايراب
م  ١٩٤١ا آمد و در هفتم آگوست يدن  بهم در کلکته هندوستان ١٨٦١سال   ميدر ششم

ر شعر دفتترجمه   بام ١٩١٢ در سال يو. تاگور از خاندان برهمنان هند بود. درگذشت
  .افت کرديدررا  نوبل ةزي جايسيانگلزبان   به»يلجتانْيگ«نام   بهپرآوازه خود

  :ديگو  ميتاگور خود
نگرم   ميتدقّ  بهگذشته خود  بهام و دهي رسيشامگاه زندگ  بهن هنگام کهيدر ا

ن است که شاعر ين حاصل است، ايقي آن مرا ةشوم که آنچه دربار  ميهمتوج
 ياسيکنم که رهبر س  نميعا هستم، اديانم که عالم ربکن  نميعااد… هستم

م که يگو ي مي هستم، وليني ديشوايا پيکنم که عالم اخالق   نميعاهستم، اد
  .١شاعرم

گران يد  بهب نفس و خدمتي تاگور بر شناخت خدا از راه تهذي اصليدئولوژيا
در عالم . رديگ مي ق بودن آثارش از آن نشاتين حال عمي و در عياستوار بود و سادگ

  .٢ استقالل هند بودةشي و انديان گاندياست، او از حاميس
 فاحش در جوامع يها ضي و تبعي اجتماعيها ي نابرابري آرزو داشت روزيو

  .٣ها برقرار گردد ان انساني حقوق کامل مي و تساويزد و برابريان برخي از ميبشر
                                                   

  .نو يدهل ,همدرد دانشگاهي شناس جامعه وختةآم دانش  ∗
 .١٢ ص ,شه  ١٣٤٠ ماه يد تهران، ادبيات ةدانشکد مجلّة تاگور، نات ندرايراب م،يابراه پورداود،  .1

 .شه  ١٦/٥/١٣٨٥، تاريخ ٨٢٨شمارة  شرق، ة فرهاد کاوه، روزنامةنات تاگور، ترجم رابيندرا  .2

 .م ١٩٩٠ سال ک،يشمارة  ،١٠ سال ,اضيب ةينشر ،يطباطبائ ةامعلّ گاهدانش ران،يا در تاگور رضا، ،يمصطفو  .3
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ف يتکل  به٢ي کتاب مردجهاندر ١ تحت عنوان اجتماع و حکومتيا تاگور در مقاله
. داند ي ميف پادشاه را جنگ، دفاع و دادگستري تکليو. کند  ميپادشاه و اجتماع اشاره

. داند ي ميف اجتماعيبند وظاي را پا و آنانف مردمير امور کشور را تکليو انجام سا
  .کند ي م جامعه قلمداديت اعضايالجه فعيهند را نت  و استقالل کشورين رو آبادانيا از

  کشور انگلستان و هندةسيمقا  به مردميشناس فهي وظد بر حسيکأت  باسندهينو
وجود . شود  ميط دولت انجام امور توسة معتقد است که در انگلستان هميو. پردازد مي

. داند ي ميانگلستان را تابع زنده بودن حکومت و وجود هند را تابع حفظ ادراک اجتماع
  . در انگلستانياسي سيآزاد ت دارد کهيقدر اهم  در هند همانيع اجتمايآزاد از نظر او

 ةواسط  بهف اجتماعيرات جامعه هند را محدود شدن وظاييل تغي از داليکيتاگور 
 يبرا  خروج از کشورينظر و  به.شمارد يها برم يسير انگلين انعطاف ناپذي قوانيبرقرار

 نهفته ي استعدادهاييه باعث شکوفا ندارد بلکي نه تنها اشکاليکسب معلومات و دارائ
از کشور در وطن بکار گرفته   خارجيها ست که اندوخته ايو ضرور. شود  ميو توسعه

وطن از زبان   بهامي فرستادن پي برا٣ها ن نکته که کنگره استانينقد ا  باني همچنيو. شود
 رد  باکند و  ميديکأت  توده مردمي برايان بومي زيريکارگ  بهکنند، در  ميگانه استفادهيب

 را ي هندة مانند بازار مکاريل اجتماع بزرگي، تشکيسيسبک انگل  به کنگرهةل جلسيتشک
شوند و   مي از اطراف کشور جمعياديت زين بازار جمعيکند که در ا  ميشنهاديپ

بان و خوانندگان ياد  بهشود و  ميش گذاشتهينما  به هنديکه محصوالت کشاورز يدرحال
 يو. کند  ميدرون و قلب مردم نفوذ  به بزرگيايشود، افکار دن  مي دادهيبرتر جوائز

اجات ي احتيها و شناسائ ن هندوها و مسلماني بيکيمنظور نزد  به مکارهيل بازارهايتشک
ن يهمچن. داند  مي جامعهيائي در پويط طبقه روشنفکر را عامل مهم مردم توسيقيحق

                                                   
 انتشار بانگادارشان در سال همان و شد خوانده کلکته دري عموم ةجلس ک يدر م ١٩٠٤ سال در مقاله نيا  .1

 .شد چاپ ياتاساکت کتاب در م ١٩٠٥ سال در و افتي

 .شه  ١٣٤٣ين پازارگادي، دانشگاه تهران، شهريور د دکتر عالءالة، ترجممردجهانينات،  تاگور، رابيندرا  .2

 عهده  بهرا آن استير تاگور خود که م ١٩٠٨ سال جلسه در و شد افتتاح کلکته در م ١٨٨٨ سال در کنگره نيا  .3
 .کرد رادياي بنگال زبان  بهرا خود نطق داشت،
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ن ي ايگر کارکردهاي را از ديت ادب لذّ درک مذهب ويبرا  جشن و سرور،يبرقرار
  .داند  ميبازارها
از نظر . پردازد  ميگريکدي  با رابطه افراد جامعهيچگونگ  به مقاله در ادامهةسندينو

 د رابطه خودي باين وجود دارد که هر شخصيه در هند و مشرق زمين روي ايو
ک ي انسان ين جوامعيدر چن. ز حفظ کنديشاوند خود را نين خويگان و دورتريهمسا با

 روابط يا افراد مبني قلبةرابط. شود  نمي محسوبيگريشرفت منافع ديا ابزار پين يماش
  جامعه گذاشتهي اعضاة بر عهدي اضافيها تين نوع رابطه، مسئوليآنان است و در ا

گانه، طبقات يشاوند و بين خويک بي نزدةت رابطها را علّ ي هندي خونگرميو. شود مي
  .داند  ميزبان و مهمان در سرتاسر کشور هنديت، م و پسيعال

نکه يخورد و از ا  ميفسأشود، ت  مي از مملکت خارجينکه ثروت ماديتاگور از ا
خورد و آن را   ميفسأشتر تيشود، ب  ميسمت خارج از هند منحرف  بهروح مملکت

 از فقدان ياشها و اقدامات را ن  برنامهيناکام. داند  ميخارج  بهبدتر از خروج ثروت
 دشمن بر ي و معنويط مادکند و تسلّ ي مي جامعه تلقّين اعضاي بي و همکاريهمفکر

  تواميستادگيدشمن را اتحاد و ا  باو تنها راه مقابله. کند  ميهمه امور را گوشزد
 وحدت اجتماع در رهبر جامعه ي تجلّياز نظر و. کند  مي توانا ذکريانتخاب رهبر با

چ يار، هيوجود اجتماع زنده و هوش  با.شود  ميت جامعهيمصون و ياريموجب هوش
  . وارد کندي و جديب دائميآن جامعه آس  بهتواند ي نميرهبر

ط ک عادت روزانه توسيشکل   بهل و رغبتيم  با مقاله پرداخت اعانهةسندينو
پرداخت گونه که  همان. داند ي ميکمبود اعتبار را ضرور  بامنظور مقابله  به جامعهياعضا
  .ها و معابد ثروتمند شده است س خانقاهيسأ باعث تياري اختيها اعانه

 ف آن استاني بود و آن را موجب تضع١ه بنگاليندرانات تاگور مخالف تجزيراب
ت وحدت مردم يخبران و تقو ي بيداري را در پرتو بي خارجيروين  بامقابله. دانست مي

لمانان و هندوها اشاره کرده و معتقد است که ن مسياختالف ب ي بهو. ديد  ميريپذ امکان

                                                   
 آن راهبران از تاگور که گشتي ملّ اميق ه بمنجر اقدام نيا و شد هيتجز کرزن لرد طتوس بنگال م ١٩٠٥ سال در  .1

 .بود اميق
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 برقرار يتيت، نظم و تربي صلح و حسن ني برقراريابد و برايها ادامه  ن نزاعياگر ا
 ي وحدت بخشيرويدر هند همواره ن. شود  ميف جامعهيها باعث تضع ن نزاعينشود، ا

ن سنن يرو بين نيل بقاء هند بوده و هميت دلين وضعيوجود داشته که در نامساعدتر
  .جاد کرده استي ايآور  شگفتيد سازگاريکهنه و عصر جد

ورود   خارج،يايجامعه هند و دن خچه اختالفيتار  بهاشاره  با مقالهةسندينو
ن يداند که در ا ي مي خارجيروهاين  باان هندين کشمکش بوميلهند را او  بهها يائيآر

ن ياز ب د شدند و نهيگر تبعين ديسرزم  بهان نهيروز شدند و بوميها پ يائيکشمکش آر
 آن يها توانستند در سازمان اجتماع ن فرهنگيوجود اختالف فاحش ب  بانرفتند بلکه

  . شدنديائيدا کنند و موجب غناء و تنوع فرهنگ جامعه آري پيصروزگار مقام مشخّ
ن بودا ير ملل که مجذوب آئي از ساياريز آداب و رسوم و سنن بسيدر عصر بودا ن

تر شدن فرهنگ  ي باعث غنين تعامل فرهنگيا. ر شدندي هند سرازيسو  بهودندشده ب
ن مسلمانان و ي بيز موجب سازگاريهندوستان ن  بهتهاجم مسلمانان. دي گرديهند
، اسالم و ي هندو، بودائيعنياز نظر تاگور تجمع چهار مذهب بزرگ . ان شديهند
 معتقد است که يو.  استيتماعم اجي عطيختگي از درهم آميشينما ت در هند،يحيمس

 ي در جامعه هندوير و تازگيي عصر بودا احساس ترس از تغيها ياغتشاش و آشفتگ
 از ي خارجيروي در مقابل نيستادگيو ا يامکان ترقّ ط،ين شراي گذاشت و تحت ايباق

ن رفت و ي شدن ترس بر جامعه هند از بي هند بر اثر مستوليق و برترتفو. ن رفتيب
  .ديه دچار انجطاط گردن جامعيا

 و دانش است از ي هند از نظر تاگور در قدرت اصول برهمنة جامعيقيروح حق
ت است ي از بشري جزئيت هر ملّينظر و  به.فه برهمن استيب اجتماع، وظيرو تهذ نيا

 يا  و چه راه تازهي بشر چه داريتو برا: ن سوال پاسخ دهديا  بهد بتواندي بايتو هر ملّ
  ؟يافته اي او  سعادتيبرا

 خ اشارهين هند در طول تاري سرزم مهميها يژگي از ويکي  بهن مقالهي اةسندينو
دست آوردن غنائم  ه بي ندوخته و براينيسرزم ي بهنکه هند هرگز چشم طمعيکند و ا مي

ت که ن و تبي از کشورها مثل ژاپن، چيجه برخيدر نت.  نکرده استيکوشش يبازرگان
 يعنوان راهنما  بهن کشورها، از هنديهم. ان دارندي اروپائيرو ه باصرار بربستن راه
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تر  ياضت عالين رو افتخار حاصل از رياز ا. کنند  مي خود در وطنشان استقباليروحان
  .از شکوه سلطنت است

 هند ي و معنويها بر هند را ضعف و انحطاط ماد يسي انگلةل سلطيتاگور دل
نه و يشي مردم هند از پي را آگاهيسي انگليروهاي نيج حاصله از برترينتا. شمارد يبرم

 يداري و بي نهانيروهاين  بههتوج. نديب  مي خود و ضعف جامعه هند آن روزگارعظمِت
  . قرارگرفته استيه وظ جامعه هند، مورد توجف حين راه برايتر حين و صحيآن بهتر

 يروهاي نط اسارت توسي برايرا عامل  جامعهي اعضايتفاوت ي و بياو سست
د از يتقل  بانيهمچن. پندارد  نمي را درمان درديون و زاريش. آورد  ميحساب ي بهسيانگل
 از ييتاگور تنها راه رها. داند ي ميبي را خود فرير ظاهرييها مخالف است و تغ يسيانگل
آوردن  دست هش و بيت نفس خوي، تربي درونيروهايت اراده و نير را تقويتحق

  .کند  مين هند ذکري سرزمي اعضايقيت حقيشخص
گانه را دشمنيب. گردد  نميتفاوت موجب نزاع .شود  ميدايع پوحدت در تنو 

رد و يپذ  مي مختلف رايها روش. کند  نميا نابوديکس را از خود دور و  چيه .داند نمي
 يمان باطنيرا اصول ا نانيسنده اينو. دهد  مي قراري قدردانابد مورِدي را هر کجا بيبزرگ

 و ييد دانش اروپايز از تقلي، اراده راسخ، پرهيخاطر داشتن امر اله  به.شمارد ميند بره
دهد  ميد قراريکأهنر، علم و معرفت هند را مورد ت  بههتوج.  
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  ♦ از تاگورهاييشعر
  ∗پاشائي. ع: ترجمه

  »ها واره غزل «ة از مجموعيشعر
  .يخوان يطور آواز م دانم چه ي استاد، نميا

  .کنم يران و خاموش گوش ميشه حيمن هم
  .بخشد ي ميجهان روشن  به تويقينور موس
  .کند ير مي تو افالک را سيقيموس بخش دم جان
گذرد يشکند و خروشان م يم ها را درهم  تو سنگيقيس موسرود مقد.  
  .آواز توست  بهوستنيمنِد پ دلم آرزو

ديآ ي از او درنمييکند و صدا ي ميحاصل ي بيا سعام.  
  .کشم ياد ميهوده فريشود، و من ب يا حرفم آواز نمزنم ام يمن حرف م

  .يا ات گرفتار کرده يقيان موسيپا يداِم ب با استاد، دلم را يآه، ا

  ١»اغبانب «ة از مجموعيشعر
  .يگذشت يخانه م بغل از راه کنار رود  به پرآبةبا کوز

  ؟يات نگاهم کرد  لرزانة و از پشت پرديمن برگشت  بهچرا تندرو
  ها  موجي که رويميمن افتاد، مثل نس ي بهکيآن نگاِه زودگذر از آن تار

  .رود يه مياندازد و تا ساحِل پرسا ين و شکن ميچ

                                                   
 .است» نيلوفر عشق«دو شعر از کتاب اين  ♦

  . ايرانيمترجِم  ∗
شاعر  وي اين مجموعه را به. اي از اشعار تاگور است که خوِد شاعر آن را گردآوري کرده است گزينه» باغبان«  .1

 .رگرفته از متن کتاب بـنويس ايرلندي، ويليام باتلر ييتس، تقديم کرده است  نامه و نمايش
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  ي شامگاهة من آمد، مثل آن پرنديسو  بهگاه آن
  کند يم  پرواز يگري دةپنجر  بهچراغ ي باز اتاقِ بةکه شتابان از پنجر

  .شود يد ميو در شب ناپد
  . در راهميها و من رهگذر  پشت تپهيا  مثل ستارهيتو پنهان

خانه  رود و از راه کناِريبغل داشت  به پرآبة که کوزيا چرا تو موقعام  
  ؟يصورتم نگاه کرد  به ويستاديظه اک لحي يگذشت يم
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  هاي کوتاه و اشياء کوچک ترانه
  ∗زاده  صفدر تقي:ترجمه

 ييعن» .رسم يام نم ي شاعريپا  به،يكار من در هيچ«نات تاگور گفته است  رابيندرا
ش ا شعر و شاعري  بهنويس هم بوده، نويس و مقاله نويس، داستان كوتاه هرچند او رمان

اند  داشتهي ثانوة جنبةر، هم ديگر در برابر شعيداده است و هنرها ي ميت بيشتراهمي.  
و سرودهايش در باب طبيعت، ) يغناي( ليريك ي شعرهاي در كشور خود براتاگور

 ساخته است ي موسيقيها  آهنگي كه برايهاي  ترانهي و نيز برايعشق و كودك
محبوبييگرايش  عارف مسلك باي غرب او را شاعريا در دنيات بسيار دارد، ام 

 در ادبيات نوبل در ةشناسند و تا سه دهه پس از گرفتن جايز ي مياحساسات مذهب به
  زيبا و ظريف او راي از شعرهاي، بسياري ادبيها ، در محافل و گروهم ١٩١٣سال 

 ي امريكاييازرا پوند شاعر نوگرا. پنداشتند ي مي عرفان شرقةماي  باياشتباه شعرهاي به
. يب.دبليو. ديد ي م»ييونان جديد« اوليه او بود و در آنها يثير شعرهاأسخت تحت ت

  .او نوشت» يلجگيتانْ« بر كتاب يا مه نيز مقديييتس، شاعر انگليس
نام   به استيخوانيد، برگرفته از كتاب ي آنها را در اينجا مة كه ترجميشعرهاي

 ١٢استثناء   به شعر و سرود و ترانه است و همه آنها را١٣٠كه شامل »  تاگوريشعرها«
 ٥از جمله ( شعر ١٢اين .  ترجمه كرده استيانگليس  بهي از زبان بنگالشعر، خود او

 ةنكت.  برگردانده استيانگليس  بهيرا دكتر آميا چاكراوارت) ي فارسيها شعر آخر ترجمه
گفته ويراستار كتاب اين است كه تاگور در   بهه در ترجمه اين شعرها، بناقابل توج

 ة ترجمي سالست و خوشخوانيده برا ناگزير شي از شعرها، گاهي بعضةترجم
 . شعرها بدهدي در متن اصلي، تغييراتيانگليس

                                                   
  . ايرانيمترجِم  ∗

 



  هاي کوتاه و اشياء کوچک ترانه  ٣١١

  

   كوتاه و اشياء كوچكيها ترانه
  كوتاه و اشياء كوچكيها ترانه

  .آيند ييادم م  بهامروز صبح
   شناورم،ي جويباري رويانگار در قايق

  .كنم يو از ميان هردو ساحِل دنيا عبور م
  .»روم يمن دارم م«گويد  يد و مكش ي مي آهي كوچكةهر منظر

  ،يدرد و لذّت دنيا، مثل برادر و خواهر
  ت بارشان را از دورنگاه رقّ
  .اندازند  ميبه رويم

  اش  كلبهة از گوشيعشق خانگ
  كشد تا نگاه گذرايش را  ميسرك

  .من ببخشد به
   قلبمة مشتاق از ميان دريچيها با چشم

  شوم،  مياعماق دِل دنيا خيره به
  هايش يها و بد ي خوبةكنم كه دنيا با هم  ميو احساس

  . استيدوست داشتن

  هايمان را حرمت ببخش  مرد خدا، تالشيآه ا
  هايمان را حرمت ببخش  مرد خدا، تالشيا  آه

ستبا نور هاله مقد.  
  در قلبمان بنشين،

  .تصوير عظمت خود را در برابرمان بگير
  خطاهايمان را ببخش

  .ما بياموز  بهبخشودن را
   آرام، ما را رهنمون شويان اين بردبارمي

  ها، ها و غم ي شادةميان هم
  ما الهام ببخش  بهبا عشق

  يم،يتا بر غرور نفس خود فائق آ
  و بگذار ايثار ما در راه تو

  .ها بزدايد ها را از ذهن ي دشمنةهم
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  قلبم را در دنيا پرتاب كردم
  قلبم را در دنيا پرتاب كردم

  .يتو آن را گرفت
  ،ي بودم، اندوه نصيبم كردي شاددنبال به
  . را دريافتمي و شاديمن اندوه بخشيد به

  قلب من تكه تكه پخش شده بود
  .ينخ عشق كشيد  به ويها را در دست گرفت تو تكه

  آن در سرگردان شدم  به و از اين دريرهايم كرد
  .ي كه سرانجام چه قدر نزديكيتا نشانم ده

  .عشق تو مرا غرق در تشويش عميق كرد
   سرم را بلند كردم ديدم كهيوقت

  .ام در آستانه درت ايستاده

  ي در يك روز بارانيدلم چونان طاووس
  ،ي در يك روز بارانيدلم چونان طاووس

   گرم و شاد انديشه استيها رنگ  بهپرهايش را كه آميخته
  گستراند يم

   در آسمان است،ي تصويريو با شور و شعف، در جستجو
  .شناسدش يدارد كه خود نم را ي ديدن كسيو آرزو
  .رقص در آمده است  بهدلم

  ـگذرند   ميآسمان ديگر  بهيابرها با سر و صدا از آسمان
  روبد،  ميها را باران افق

  لرزند،  ميهايشان كبوترها خاموش در آشيانه
  كنند  مي غور غوريها در مزارع باتالق قورباغه
  .غرند  ميو ابرها

  پدر، چراغت را روشن كن
   ما كه از تويراغت را روشن كن، براپدر، چ

  .ايم بسيار دور افتاده
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   است كهيهاي خانه ما ميان ويرانه
  .شان كرده است  ترس، جن زدهة گرفتيها سايه

  كنيم،  مييحرمت يتو ب  بهدِل ما زير بار يأس شكسته است و ما
   مان راي كه مردانگي در برابر هر لطف يا تهديديوقت

  افتيم،  ميخاك  بهكند  ميريشخند
  وقار تو، در درون ما فرزندانت  بهزيرا بدينسان
  شود،  ميهتك حرمت

  كنيم،  ميها را خاموش زيرا بدنيسان ما چراغ
  كنيم  مينمود آور خود چنين وا و با ترِس شرم

  .خداست ي يتيم شده ما كور و بيكه دنيا

  شرمنده نباشيد، برادرانم
  شرمنده نباشيد، برادرانم،

  تان ي سپيد سادگي ردااز اين كه با
  . و قدرتمندان بايستيدانتکبرمدر برابر 

  تان باشد، يبگذاريد تاج افتخار شما فروتن
  . روح و روانيتان، آزاد يآزاد

   وسيع فقرتاني را روزانه بر عريانيسرير خداي
  بنا كنيد، و بدانيد كه آن چه هيوالست بزرگ نيست

  . ندارديدوام تکبر و

  وهدر ميان مرگ و اند
  در ميان مرگ و اندوه

  آرامش
  . خانه داردي تعاليدر قلب خانه بار

   است،ي پيوسته جاريجويبار زندگ
  نور خورشيد و نور ستارگان

  برند  مي را با خوديلبخند هست
  .هايش را و فصل بهار ترانه
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  افتند،  ميخيزند و فرو يها برم موج
  پژمرند  ميدهند و  ميها شكوفه درخت

   جايگاهشيو دل من در آرزو
  .نهايت است ي بيكنار پا

  شب بر من فرا رسيده است
  شب بر من فرا رسيده است

  هدف سرگردان بودند يهايم كه تمام روز ب خواسته
   درياةاند، همچون زمزم دلم بازگشته به

  . آرامي غروبيدر هوا
  ام  در خانهييك چراغ تنهاي

  .سوزد  مييدر دِل تاريك
  . استيسكوت در خونم جار

  بينم  ميبندم و در دلم  ميهايم را چشم
  .هاست  شكلة همي را كه ورايزيباي

  نامند  ميتو را مجنون
  تا فردا صبر كن. نامند  ميتو را مجنون
  .و ساكت باش
  تا فردا صبر كن و ببين كه. پاشند  ميبر سرت خاك

  .آورند  مي گل برايتيها حلقه
   كن و ببين كهتا فردا صبر. نشينند  ميدر جايگاه رفيع خود، جدا

  .كنند  ميآيند و سرخم  ميپائين

  بگذار آب و خاك
  بگذار آب و خاك،

   سرزمينم شيرين باشد،يها هوا و ميوه
  .پروردگارا

  ها و ها و بازارها، جنگل بگذار خانه
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  مزارع سرزمينم پر و پيمان باشد،
  .پروردگارا

  ها، كردارها و يها و اميدوار بگذار وعده
  ست و درست باشد، سرزمينم رايگفتارها

  .پروردگارا
   پسران ويها ها و دل يبگذار زندگ

   باشد،يدختران سرزمينم يك
  .پروردگارا

  كنيم  ميارباب ما يك كارگر است و ما با او كار
  ارباب ما يك كارگر است و ما با او

  .كنيم  ميكار
  اويها اش شورانگيز است و ما همراه با خنده يشادمان

  .خنديم يم
  كوبد و ما  ميبر طبلش

  .رويم  ميرژه
   زند و مايساز

  .رقصيم  ميبا ساز او
   و مرگ است و مايآهنگش آهنگ زندگ

  .شويم  ميكنيم و با او همنوا  مي و اندوه خود را جمعيشاد
* 

  صدايش مثل غرش ابرهاست، و ما گذشتن از
  .كنيم  ميها را آغاز ها و تپه اقيانوس

  ، پروردگارايام را ببخشا يخستگ
  ، پروردگارا،يام را ببخشا يخستگ

  ياگر در راه زندگ
  . پيش آيد و عقب بمانميتأخير

* 
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  يدل پريشانم را ببخشا
  كند  ميلرزد و درنگ  ميكه

  .در عرضه خدماتش
* 

  ي مرا ببخشايشيفتگ
  بخشد  مييدست كه ثروت خود را با گشاده

  . ناسودبخشيا جبران گذشته به
* 

  ام را ي رنگ پريده پيشكشيها اين گل
  يببخشا

  ها  نفس نفس زدنيها  سوزاِن ساعتيكه در گرما
  .اند پژمرده شده

   آن كه در خانه بنشينم و چشم انتظار آمدن تو باشميجا به
   آن كه در خانه بنشينم و چشم انتظار آمدن تو باشم،يجا به
  روم،  ميصحرا به

  افتند  ميشوند و فرو  مي پژمرده جدايها ها از گل زيرا گلبرگ
  .شود  ميپايان خود نزديك  بهدر پرواز است وو زمان 

  .تالطم درآمده است  بهباد برخاسته است و آب
* 

   طناب را قطع كن،يشتاب كن و با چابك
  پيش براند،  به ميانه رود حركت كند ويبگذار كشت

  .شود  ميپايان خود نزديك  بهزيرا زمان در پرواز است و
* 

  شب رنگ باخته است، ماِه تنها
  .آسمان انداخته است  به خويش راي رؤياهايكشت

كنم ي نميا من اعتنايراه آشنا نيست ام.  
   استي آزاديها بال  بهذهنم مجهز

  . عبور خواهم كرديدانم كه از تاريك  ميو
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  فقط بگذار سفر خود را آغاز كنم،
  .شود  ميپايان خود نزديك  بهزيرا زمان در پرواز است و

  طيل روِز تعي فلوِت موسيقيصدا
   روِز تعطيلي فلوِت موسيقيصدا

  .در هوا شناور است
  .فكر فروروم  بهزمان آن نيست كه فقط بنشيم و

  »ي اوليش «يها شاخه
  لرزند،  ميشور فرا رسيدن موسم گل به

  .اند زارها نشسته  بيشهيها رو شبنم
* 

  واِر راِه جنگليهم بافته پر ه بي تارهايرو
  .كنند  مي يكديگر را حسة و ساييروشناي

   كاكل خوديها سبزه بلند با گل
  فرستد،  ميآسمان  بهموج خنده را

  يشوم، در جستجو  ميافق خيره  بهو من
  .آهنگ خويش

   كه درون تو مدام غمگين استياين آدم دربند
   كه درون توياين آدم دربند

  مدام غمگين است و تشنه نور است، كيست؟
  ساِز او خاموش است،

   بيرون گسترده استي هوا، دريگرچه نَفَس زندگ
  هايش بينا نيست، چشم

  .كند  مييهرچند صبح آسمان را نوران

  اند  تازه جنگل آواز سردادهيها از بيدار پرنده
  ها آغاز شده،  تازه در رنگ گلينشاط زندگ

   ديوار رنگ باخته است،يشب در آن سو
  .سوزد  ميكند همچنان در خانه  مي كه دوديبا اين همه چراغ
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  غا، چرا بايد خانه تو و آسمانآه دري
  .اين همه از هم جدا باشند

   دردآلودينور صبحگاه
   دردآلودينور صبحگاه
  قرار است ي بياز درد جداي

  ! لبك را برداريشاعر، ن
  ي داريحال كه قصد جداي

  يز شبنم چكانيات را در اين پا ترانه
  . بگذاريجا  بهها  گليبرا

  رسد  مي بار ديگر فرايچنين صبح
  ين شرق مرز زردر

  .در كاكلش» كاندا «يها با گل
  زده با در راِه سايه سار باغچه، غم

  . كبوترهايبغ بغو
  دلپذير با افسون دلنواز چمن سبزاسبز

  كند  ميبار ديگر تصوير اين نور طلوع
   تويها هايش با خلخال ترانه و گام

  .اندازد  مي راهيجرينگ جرينگ
  ي داريحال كه قصد جداي

  . بگذاريجا  بهها  گليرا براات  ترانه

  نگاهت را پر كن
  ،ي جويبار زيبايي كه رويهاي نگاهت را پر كن از رنگ

  زند،  ميزمزمه كنان موج
  .چنگ آوردنشان بيهوده است  بهيتالش تو برا

  يدنبالش هست  بهآن چه تو با شور و اشتياق
   بيش نيست،يا سايه

  ردآو ميلرزه در  بهات را ي زندگيآن چه تار آوا
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  . استيموسيق
  نوشند  مي كه در محفل خدايانيشراب

  . ندارديا  ندارد، پيمانهيقوام و غلظت
   شتابان استي، در نهرهايدنبالش هست  بهآن چه

   درختان،ةدر شكوف
  .رقصد  مي سياهي كه در برق چشمانيدر لبخند

  . از آن بهره برگير و نشاط كنيبا آزاد

  كنم  ميدر اين لحظه احساس
  كنم  ميحظه احساسدر اين ل

  .شود  ميكه وقت رفتنم دارد نزديك
   سرخ غروبةبا پرد

  روز وداع را بپوشان
  بگذار اين زمان، راحت و آرام باشد، ساكت باشد،
  اجازه مده هرگونه مراسم پر زرق و برق يادبود

  . اندوه بيافريندةخلس
   وداعة دروازة كاش درختان جنگل در آستانيا

  گلبانگ آرامش زمين را
  . گنگ تكرار كننديها  شاخ و برگةدر خوش

  كالم شب ي كاش رحمت بيا
  . بخشاينده ستارگان هفتگانه فرا برسديو روشناي

  خداوندا سرافرازم كن
  خداوندا سرافرازم كن

   نوميدانه،يا انجام وظيفه  بهيبا دعوت
  . جانكاهيها با غرور تحمل كردن رنج

  ته ببينم آشفيها  خوابيخوابم مكن و مگذار با خستگ
   كهيبلرزانم تا از ميان اين گرد و خاك

  درآيم  بهام در آن ِكز كرده
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  بند كشيده است  به كه افكارمان راياز ميان رسوم
  بن بست رسانيده است  بهو سرنوشتمان را

   كه وقارمان را فرو شكستهيهاي يعدالت ياز ميان ب
   سنگين ديكتاتورها خمانده استيها زير چكمه  بهو

   و دير پايمان را در هم شكني هميشگيساراين شرم
  و سرهامان را بلند كن

  انتها ي آسمان گسترده بيسو به
   بخشايندهي روشناييسو به
  .ي آزادي هوايسو به

  تابد  مينور خورشيد داغ
  تابد  مينور خورشيِد داغ

  .يدر اين نيمروز تنهاي
  كنم،  مي نگاهي خالياين صندل به

  .يست از تسليت در آن نيهيچ اثر
   كه قلبش را انباشته استي نوميديها واژه

  خيزند، يزده برم انگار ماتم
   بودني تهينوا

مانباشته با ترح  
  .توان دريافت يترين معنايش را نم يكه نهان

  اش دنبال ارباب گمشده  به كهيهمچون سگ
  نگرد،  مياطراف  به غمگينيبا نگاه

  زده است،  كور، ماتميقلبش با اندوه
   افتاده است و چرا،يفاقچه اتّداند  ينم

  :كاود  ميحاصل ي بيهمه جا را با نگاه

   انگاري صندليصدا
درد اوست،يتر از حتّ تر و مجروح اسحس   

   بودنيدرد گنگش از ته
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  كه اتاق را انباشته است
  .محروم از وجود آن يار عزيز

  آفتاب نخستين روز
  آفتاب نخستين روز

  پرسيد
  ـ ي تازه هستيدر تجلّ
  ،ييستتو ك
  . نيامديپاسخ
   گذشتي در پيها پ سال

  در آفتاب واپسين روز
  واپسين پرسش بر زبان آمد

  يدر ساحل غرب
  در غروب خاموش ـ

  يتو كيست
  . نگرفتيپاسخ

   آرامش گسترده استيپيش رو، دريا
  . آرامش گسترده استيپيش رو، دريا

  .آب بينداز  به رايدار، كشت ان سكّيآ
   بود،ي و ياورمان خواهاز اين پس هميشه تو يار

  …دار دست او را بگير، او را در پناه خود نگه
* 
   تو، رحمت توي، بخشودگيبخشنده آزاد

  يدر اين سفر ابد
  .كران است ي بيثروت

  كاش اين موانع دشوار برطرف شوند،
  كاش اين جهان پهناور او را در آغوش بگيرد،

  و كاش او در دل نترس خود
 .اسدآن ناشناخته بزرگ را بشن



  ٣٢٢  قند پارسي

  

   از تاگورگفتگو با خداوند
 با من يخواه  ميپس تو :ديخدا پرس. کنم  ميوگو  که با خدا گفتدمي دمياهايؤ ردر

وقت من :  و گفتديخدا خند .دياگر وقت دار : در پاسخش گفتممن ؟يگفت و گو کن
 بشر زيچه چ :دميپرس ؟ي از من بپرسيخواه  مي کهستي ذهنت چدر . استتينها يب

شان  ي آنها از کودکنکهيا . شانيکودک :داد خدا پاسخ سازد؟  ميبت متعجشما را سخ
کنند   ميرزوها، آ تعجله دارند که بزرگ شوند و بعد دوباره پس از مد شوند،  ميخسته

دست آورند و   بهدهند تا پول  مي خود را از دستي آنها سالمتنکهي ا…که کودک باشند
 نکهيا .دست آورند  به خود رايوباره سالمتدهند تا د  مي دستازبعد پولشان را 

 ي نه در حال زندگنياند و بنابرا کردهنگرند و حال را فراموش   ميندهيآ  بهاضطراب با
  ورنديم  نمي هرگزيکنند که گوئ  ميي زندگيا گونه  به آنهانکهيا. ندهيکنند و نه درآ مي

 ي خدا دستانم را گرفت برايهادست .اند نکرده ي هرگز زندگي که گوئرنديم  مييا گونه به
يها  درسکدام يخواه  مي پدرکيعنوان   بهدمي و من دوباره پرسمي سکوت کرديتمد 

 را وادار کنند يتوانند کس  نمي که آنهااموزنديب:  او گفتاموزند؟ي را فرزندانت بيزندگ
 است که اجازه دهند نيتوانند انجام دهند ا  مي کهي، همه کارباشدکه عاشقشان 

 سهي مقاگرانيد  خودشان را باستي که درست ناموزنديب .خودشان دوست داشته باشند
 در دل آنان که يقيعم يها کشد تا زخم  مي طولهي که فقط چند ثاناموزنديب کنند،

. مي بخشاميها را الت کشد تا آن زخم  ميها طول ا سال اممي کنجادي اميدوستشان دار
ها  نيکمتر  به است کهيها را دارد، بلکه کس نيشتري كه بستي ني کسثروتمند اموزنديب
دانند که چگونه   نمي آنها را دوست دارند فقطکه هستند ييها  که آدماموزنديب.  داردازين

 نقطه نگاه کنند و کي  بههمتوانند با  مي که دو نفراموزندياحساساتشان را نشان دهند، ب
 دي را ببخشند، بلکه آنها باگرانيقط آنها د فستي ني که کافاموزنديب ننديآن را متفاوت بب

 زي چايرم آوگو متشکّ  گفتني اخاطر  بهاز شما: خضوع گفتم من با . ببخشندزيخود را ن
 نکهي افقط : فرزندانتان بدانند؟ خداوند لبخند زد و گفتدي هست که دوست داريگريد

  .شهيهم  هستم،نجايبدانند من ا
  



  لِّي هندسروِد متاگور و   ٣٢٣

  

  سروِد ملِّي هندتاگور و 
  ∗»کيفي«سيد نقي عباس 

عنوان  را به» جانا گانا مانا«م  ۱۹۵۰مجلِس مؤسساِن هند در بيست و چهارم ژانويه 
م  ۱۹۱۲هاي سال  اشعاِر آهنِگ اين سرود از ساخته. انتخاب کرد» سروِد ملِّي هند«

ن را سرود پارسا منشي يا مهاتما گاندي آ. رابيندرا نات تاگور شاعر فيلسوِف هند است
م در مجلّة تات و ابودهيني  ۱۹۱۲ و نخستين بار در ژانويه ،پرستش ناميد وابسته به

آواِز «م تحِت عنوان  ۱۹۱۹در سال . اش با تاگور بود انتشار يافت يريبپاتريکا که سرد
نده شد ود خواراولين دفعه که اين س. زباِن انگليسي ترجمه و منتشر شد به» بامداِد هند

م حزِب کنگرة ملّي بود که توجة حضّار را از هر  ۱۹۱۱ دسامبر ۲۷در جلسه ساالنه 
  .ث بخود جلب کردحي

متن سروِد ملّي که توسِط نجيب اهللا خان سفير کبير اسبق افغانستان در هند 
  :گذرد فارسي برگردانده شده است از نظر شما مي به

  !ما و سرنوشت هنداي فرمانرواي قلوِب ! افتخار بر تو باد
  ، مهاراشترا، گجرات، سند،پنجاب

   جمنا، همااليا، وينديا، بنگال، اوريسا،سرزميِن دراويد
  گنگ و امواِج پايان نيافتني اقيانوس

   جوياي برکِت تو هستند،خيزند همه بنام تو برمي
  .سرايند و سرود ستايِش تو را مي

  . هنداي رب النّوع سرنوشِت! افتخار بر تو باد

                                                   
  .نو  دهلي، فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرودانشجوي پيِش دکتري  ∗

 



  ٣٢٤  قند پارسي

  

  پيروزي و ظفر و نصرت براي ابد از آن تو باد

* 
  .نداِي تو شب و روز در سراسِر کشوِر بلند است

  .شنويم گوش مي هو ما آواي رستگاري و نجاِت تو را ب
  ، مسلمانان و مسيحيان، پارسيان،ها  جين،ها سيکها،  هندوها، بودائي

  ،آيند پايتخت تو مي هاز خاور و باختر ب
  .خوانند ود فداکاري خويش بر تو ميو سر
  افتخار بر تو باد! اوه

  .سازي هم متّحد و سعادت را نصيبمان مي که قلوِب ما را به
  .پيروزي و ظفر و نصرت براي ابد از آن تو باد

* 
  !اي گردنه سوار ابدي

  تو در طريِق ناهموار و پرنشيب و فراز تاريِخ بشر
  اي تههميشه با سربلندي پيش رف

  .و صداي شيپور افتخارت در کليه مراحل بلند بوده
  ،بلند بوده تا نااميدان را دلداري دهي

  .هاي پرخطر هدايت کني و فرزنداِن خود را در راه
  . رب النّوع سرنوشت هنديا! افتخار بر تو باد

  .پيروزي و ظفر و نصرت براي ابد از آن تو باد

* 
  افزاي خود گسترد، اريک غمپايان بال ت مادام که شب بي

  و کشور هنوز بيمار و رنجور بود،
  .کرد آغوش مادرانه تو آن را حراست مي

  .اش دوخته شده بود چشمان بيدار تو بر چهره
  ،فشرد  يعني آنچه روحش را مي،و تا زماني که از کابوس ظلماني و شيطاني

  .نجات و رهايي نيافت ديده برنگرفت



  لِّي هندسروِد متاگور و   ٣٢٥

  

  ، اي رب النّوع سرنوشت هند!افتخار بر تو باد
  .پيروزي و ظفر و نصرت براي ابد از آن تو باد

* 
  گيرد سپيده دم پردة ظلمت از دامن شب برمي

  .آيد مي و آفتاب از خاور بر
  .آورد ات ميغسو خوانند و نسيم سحرگاهان حيات نوين به پرندگان مي

  يدهدمند گر يهن بهرهاليي عشق و محبت خورشيد مام مطهند که از تماس اشعه 
  نهد پاي تو مي گشايد و سر به  از خواب ميهديد

  اي شاِه پادشاهان،
  .پيروزي و ظفر و نصرت براي ابد از آن تو باد

  



  ٣٢٦  قند پارسي

  

  • کامل تاگور و ايرانمرِد
  ♦جيرتَمار چسونيتي کُ
  ∗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

                                                   
 .۵-۹، ص ۲ شمارة، ۱۴ جم،  ۱۹۶۱ايندو ايرانيکا،   •

 .من ايراِن کلکتهاستاد ممتاز فيلسوف دانشگاه کلکته و عضو انج ♦

  .نو  فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهليدانشجوي پيِش دکتري  ∗

 



  کامل تاگور و ايرانمرِد   ٣٢٧

  

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



  ٣٢٨  قند پارسي

  

.  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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  کامل تاگور و ايرانمرِد   ٣٢٩

  

» 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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  ٣٣٠  قند پارسي

  

 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



  کامل تاگور و ايرانمرِد   ٣٣١

  

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
  



  ٣٣٢  قند پارسي

  

  ل گُ مظهِرِيمثنو ير الهوريابوالبرکات من
  ) بنگالهدر صفِت(

  ∗م اصغريکل
ز ي نيآثار ادب فارس  با است کهيزيانگ گاه شگفتين راز و رمزها جاين سرزمي ا،هند
ر يوة آن بخورد نه پي هست که هرکس از ميند در هند درختيگو يم. ها کرده است يباز
ست ا هند ،زيآم ز امثال و سخنان حکمت اياريسرچشمة بس. رديم يشود و نه م يم

 پربار از يا  هر زمان قافلهيپارس  کاروان قنديرو ن بهين سرزميشه باز اي هميها دروازه
  .اند ز شکر شکن شدهيان نير حافظ طوطيتعب رفته و بهي پرحالوت سخن را پذيکاال

 يها اووسچه ط. دار داري بسيها رمغانا و رمز  رازن پرين سرزمي از ايادب فارس
کنند و چه  ي ميگر  جلوهيار هند آمده و بر صفحه صفحه شعر فارسي که از دينيرنگ

تماشا   بهيافته و در قلمرو زبان فارسيل تجسم يکر في که در پيقيز حقايانگ شگفت
  .آورد يخاطر م ن خطّة هندوستان را بهيري شيايؤهر ر. گذاشته شده است
 هند بالخصوص ، خودي در سرودهايچه هند و يراني زبانان چه ايشاعران فارس

ها  گُل و درخت بهآب و هوا و  بهاند و  ف نمودهيف و توصيدخودشان تعريبنگال را از د
 يحتّ. اند  خود قرار دادهيموضوع شاعرآن را ند و ا هدي عشق ورزة آن خطّييبايو ز
  .اند ن خطّه اختصاص دادهيا ل را بهي طويها يمثنو
 ، الهور نسبت داردپروِر شهر ادب به که يف ادب فارس از شاعران معرويکي

سندة بزرگ قرن ير نه فقط شاعر است بلکه نويمن.  است»ريمن«ابوالبرکات متخلّص به
 /ق ۱۰۱۹المبارک در سال  ازدهم ماه رمضانو روز چهارشنبه ديو. ستهازدهم هم ي
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  )در صفِت بنگاله(ل  مظهِر گُابوالبرکات منير الهور مثنوِي  ٣٣٣

  

 ، بودهيق الهوربواسٰحل ابن اي ملّا عبدالجلياسم پدر و .١م در الهور متولّد شد ۱۶۱۰
شمار   معروف آن زمان بهانسينو  از خوشي اکبر شاه بود و ودرباِر بهل وابسته يعبدالجل

کتابت اکبرنامه مأمور  ل را بهياکبر شاه عبدالجل. رفت يم
  :بنابر نوشتة خوشگو. کرد

گر يد دير دو پسر رشيرزا مني مي سود،ليعبدالجل”
کرد و  ي تخلّص مضيض نام که في ابوالفيکي ،داشته

نوشت و  يق خوب ميا مشهور بود و نستعليضيف
اما چندان : گفت يد و خوب ميفهم يک ميسخن ن
در سال . ديگذران يمشانه يوضع درو  به،افتهيشهرت ن

م يدو. ض شدي فاي ابديبقا  بهيهزار و هفتاد هجر
 يانآغاز جو. ر استيرزا منير تخلّص که برادر خورد و شاگرد ميابوالفتح ضم

  .٢“ن فرورفتيدر همان سرزم. ده بوديسفر بنگاله گز
چون . د مستعد شدي مجقرآنختم   بهير در پنج سالگيرزا منيبالجمله ابوالبرکات م

شان يطرز ا  مشغول شد و بهي و انوريي سنا،يوان فلکيتتبع د د بهي رسيچهارده سالگ به
ار يد اکبرآباد رفت و به  به)ق ۱۰۳۷-۱۰۶۸: حک(ر در عهد شاهجهان يمن. کرد يگفتگو م

 ي خوبيف خان بود زندگيس  با کهير تا وقتيمن. وستيف خان پيس  ملقّب بهيرزا وصيم
.  کوچ کرديطرف عالم جاودان  بهيف خان از دارفانيسهجري  ۱۰۴۹اما در سال . داشت

بنگال رفت و از بنگال  د و دوباره بهي اقامت گزمحلّ ر در راجيپس از وفات او من
 ، اکبرآباد،ي دهليشهرهادر  را يام زندگيشتر اير بيمن. آباد آمد اله اجعت کرد بهمر

ازدهم ي سدةسندگان ين شاعران و نوي از تواناتريکير يد منيگذران يجونپور و بنگال م
ات ي نظري وي محقّقان و منتقدان دربارة شعر و انشا،نگاران تذکره. رود يشمار م بهق  ه

  :سدينو  مينة خوشگويداس خوشگو در سف نبندراب.  دارنديخوب
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جناب خان آرزو در 
فرمايد که  حق او مي

عد از فيضي فياضي ب
مثل او، در هندوستان 

 .داني برنخاسته معني



  ٣٣٤  قند پارسي

  

 کمال  صاحِب،تراش  استعاره،بند هامي ا، بلندتالش،اليخ  خوش،دان يشاعر معن”
جناب . دهد يهام از دست نمينگارد و ا ي ميطرز اعجاز خسرو انشا به. است

در هندوستان ، مثل اوياضي فيضيد که بعد از فيفرما ي او مخان آرزو در حق 
  .١“برنخاسته يدان يمعن

  : رقمطراز استنامه شاهجهانمحمد صالح کنبوه در 
 که در هر دست سخن ي سخنور، در سواد آعظم هندوستانيضيخ فيبعد از ش”

  .٢“ برنخاستهيگرير از او ديغ  به،اقتدار تمام داشته باشد
  :ن اظهار نظر دارنديآزاد چن  در سرِويآزاد بلگرام

  .٣“ر استير و نظم و نثر دلپذي صاحب طبع منيابوالبرکات الهور”
  :ن نوشته استي رعنا چن گُلق در تذکرةي نرائن شفيلچهم

گانه ي ي و انشاپردازي عطارد هندوستان است و در شاعر،ريابوالبرکات من”
باچه ي او داِتي بر کليي طباطبايرزا جالاليکه م ن بسيزمان برهان استعدادش ا

  .٤“نوشته
 ييآزما دان نظم و نثر طبعي هر در مي داشت وليهکه عمر کوتا نيوجود ا  باريمن

  .ادگار گذاشتي  بهيادي مختصر آثار زةن عرصيکرد و در ا

  آثار منظوم
ساز و  ي مثنو،ماي رمز و ايمثنو ،خانهي مي مثنو، دستنبو،دسته گُل،ريوان مني د،يات اوليکل

  .دي بهار جاوي و مثنو،)در صفت بنگاله ( گُل مظهري مثنو،برگ

  منثورآثار 
 شرح ، کارستان، کارنامه،ر نوبادهي مناظرات من،ري رقعات من،ري مني انشا،تذکرة شعرا

  .يد عرفيقصا
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  )در صفِت بنگاله(ل  مظهِر گُابوالبرکات منير الهور مثنوِي  ٣٣٥

  

 و شش سال نبوده در سال يش از سين شاعر جوان که سنّش بيف که اياما ح
الهور  ن جهان شتافت و جسدش را از اکبرآباد بهيم در شهر اکبرآباد از ا ۱۶۴۴/ق ۱۰۵۴

  .خاک سپرده شد ا آمده بود بهيدن ن که بهين سرزمهمادر بردند و 

  )در صفت بنگاله ( گُل مظهري مثنويمعرف
 و مقطّعات رباعيات ،غزليات ،دي قصا،يتمام اصناف شعر فارس ر بهيابوالبرکات من

 يها ها و نوشته در کتاب سروده.  اوستاِتيمثنو به ي وة و شهرت عمد کردييآزما طبع
.  شديآور د اکرم جمعيات اوست که توسط دکتر سيد فرياصل کل که در ير الهوريمن

 خود يجا قت بهي در حقي مذکور وجود دارند که هر مثنويها عنوان  به،يپنج مثنو
در . ف نموديخانه است الهور را تعريعنوان م  اول که بهير در مثنويمن. شاهکار است

ر يت است کشمي ب۱۳۳۰بر  مل اوست که مشتين مثنويتر د که بزرگي بهار جاويمثنو
 يها هيبنگال را از زاو) در صفت بنگاله(ل  مظهر گُير نموده و مثنويتعبرا ر ينظ جنّت

جناق  باف خانيس ه ب راين مثنوير ايمن. ف کرديدگاه خودشان تعريمختلف و از د
) در صفت بنگاله(ل  مظهر گُيد اکرم دربارة مثنويسيد فردکتر . جهان منسوب کردشاه
  :سدينو يم

ف يس  ملقّب بهيرزا وصينر در بنگال در خدمت ممدوح خود ميابوالبرکات م”
ن ي ا۱۰۴۹ و در چهارده روز در سال ،حضور داشت) م ۱۶۴۰/ه ۱۰۴۹ .د(خان 
ف خان منسوب ينام س ت است سرود و بهي ب۹۵۵ را که مشتمل بر يمثنو

  .“ساخت
  :ديگو ين مورد ميدر ا
زرو را يکان تي از پيکيام و  هزادة کامگار درآمدهگوشان شا  بههاکنون در حلق”

و در …  آورديين تنهاينش ن گوشهي ا نزِد،ام تا خاطر او را نشان ساخته فرستاده
افت و آن مشتمل است بر ية ظهور يل پا مظهر گُيام منظومات مثنوين ايا

  .١“ش ملک بنگالهيستا
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  ٣٣٦  قند پارسي

  

. م ۱۸۸۹ن بار در لکهنو در سال  مذکور اولييد اکرم مثنوي دکتر سيد فرةبنابر نوشت
توسط ادارة  م به ۱۹۵۳ در سال ي در صفت بنگاله در کراچينام مثنو و بار دوِّم به

  .ديچاپ رس مطبوعات دولت پاکستان به
  :شود يزد متعال شروع مياز مناجات در بارگاه ا) در صفت بنگاله(ل  مظهر گُيمثنو

  ض اندوز ي ف يه از و  ها گشت  که دل   آمــوز بخــِش دانــش ضينــاِم فــ بـه 
  ١ز فيضش گشته انسان مظهِر گُل       درگـاهش خـرد جـسته توسـل        به
  :چنين است و آغاز نعت ،نعت سرورکائنات رسد به ي م، مناجاتبيت ۲۸بعد از 

ــست  صو ســرکردة پاکــان محمــد ســر ــة درينخ ــن موج ــرمدياي    س
ــا نيــست جــِز ــان انبي   ٢تجز ناِم خدا نيـس     در آن خاتم به      او خــاتم مي
 ،ري من،ف خانيس  ملقّب بهيرزا وصي ممدوح خود م،مدح رسد به يسپس م

  :دينما يطور مدح م نيخان را ا فيس
  غ زبـان اسـت  يکه مدحش جوهِر ت    ف خـان اسـت    يلبم دمساز مدح س   

ــر  ــده چي ــشکرآرايان ش ــر ل   ٣هم ناميش شمـشير    نازد به  که مي   ازان ب
را در “ بنگاله ب از اکبرآباد و رفتن بهآمدن نوا”ف خان ي در مدح سبيت ۴۱بعد از 

  :کند يان ميطور ب ني ابيتازده ي
ــه  رودرچـــو نـــواب ســـخندان خـــ ــشور  ب ــت ک ــاِه هف ــم پادش   حک

ــه ــرخ و   ب ــاِل ف ــا[ف ــ] ب ــاد    دادةفرح ــهر اکبرآبـ ــد ز شـ   بـــرون آمـ
  رفيق و همرهش بخت جوان شـد        دولـت سـوي بنگالـه روان شـد        به

  پـــي خـــدمت کمينـــه چـــاکِر او  رهــم هــم بــود چــون فرمــانبِر او
  ســبک ماننــِد آب انــدر بيابــان     چو دولت در رکابش شـد شـتايان       

ــا ــه  صــد شــادکامي شــدم القــصّه ب ــامي   ب ــالک تيزگ ــِع ره، ه   قط
  ٤ة از بنـگ   ئرساند تـا دمـاغم نـش        سوي بنگالـه طـبعم کـرد آهنـگ        
ــل   ــي مراح ــرگرم در ط ــدم س ــه  ش ــازل    ب ــير من ــاه در س ــاِن م   س
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ــد  ــامي ره نوردي ــهتم ــل م ب   چشم خويش ديدم ميل در ميـل   به  تعجي
  م انــدر ســر افتــادا هــواي کــشتي  دل شـاد    چون رسـيدم بـا     ١پتنه به

ــون او   ــگ چ ــود آب گن ــرا بنم   ٢کمـر بــستم کـه گــردم هنــدِو او    م
زبان . رسد يم“ بنگاله آمدن نواب از اکبرآباد و رفتن به”شعر آخر   که بهينر وقتيم

د و شعر يسرا ي م» گنگيايف دريتعر« در بيت ۳۸د و يگشا ي گنگ ميايف دريتعر به
  : گنگيايش دريآغاز

ــ    صـد بحـِر قلـزم      چو گنـگ آبـستنِ     ــرة آب ــميفلــک چــون قط    درو گُ
ــوم  ــست معل   ٣کنارش چون ميان دوسـت معـدوم        کــسي را ســاحل او ني

  : گنگيايشعر آخر در
ـ  تخته بندم کـرد در     يکشت به  دن از جـا   يـ مرا مشکل بـود جنب       ٤اي

 يها هي را از زاويد سفر کشتيسرا يم» ير کشتيان سيب«عنوان   بهبيت ۶۲بعد  ن بهياز
  :کند يف ميگوناگون تعر

ــشت ــه ک ــاِن دل،ين ــل کم ــش  ب   ينــيهــر گوشــه درو چلّــه گز   بــه  ينين
  ٥که ني پيکانش کس ديده نه سـوفار         کنـد کـار    نه دانـم تيـر او چـون مـي         

ر برسد ينکه منيقبل از ا. ف ادامه دارد مختليها عنوان  بهين مثنويطور ا همان
  :سدينو يم» ديدر مذمت پشه گو« اول تحت عنوان ،ف بنگالهيعنوان در تعر به

ــه در ــن ــوِر اندي ــا ج ــشي ـ  آنجا پشه د   ي کشت يکه کشت   دميشه ک   دمي
  ٦داصّچرا باشـد کـسي محتـاج فـ          بود در خون کـشيدن پـشه اسـتاد        

کند و  ين همه مراحل را عبور مي ما االحان و جواِن ن شاعر خوش فکر و خوشيا
ده و همه جا ييسرا» ف بنگالهيدر تعر« را تحت عنوان يسر مطلب و اشعار د بهيآ يم

 ي گاه،دهد يه ميبهشت تشب بهرا  بنگال ي گاه،ف نمودهيف و توصيبنگال را تعر
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 ،ديانم ير ميها تعب لباغ گُ به بنگال را ي گاه،ديستا ي بنگال را مي آب و هوايچگونگ
 خود بنگاله را از  در اشعاِريکند و گاه يف مي سبزه و چشمه و الله را توصيگاه
نجا ياز ا» ف بنگالهيدر تعر«. نسبت داده است» ف خانينش سيدان نزهت آفريجاو خلد«

  :شود يشروع م
ــه  رســـيدم چـــون ز فـــيض اليزالـــي    ــگالي   بـ ــشرت سـ ــي عـ ــه پـ   بنگالـ

ــو   هـــا نگـــارين  گُـــلبهـــشتي ديـــدم از ــشن چ ــارين گُل ــوران به ــرة ح   ن چه
ــرمه  ــوادش س ــرگس  س ــشِم ن ــاي چ    از نـــسيمش يافتـــه ِحـــس گُـــلتـــِن  س

  غيــر از ســنبل و ريحــان نديــدم    بــه  هرجـــا کانـــدرين کـــشور رســـيدم بـــه
ــسار اســت   نــوعي پــر ز ســبزه ايــن ديــار اســت بــه ــه شــهِر ســبز از وي شرم   ک
ــه ــه  ب ــحرايش هم ــته  ص ــبزه رس ــا س ــر   ج ــين ز آب زمــ ــستهزمــ   د روي شــ

ــر  ز فـــيِض ســــبزة آن خــــاِک خــــرم  ــبنم زمــ ــِد شــ ــشته مرواريــ   د گــ
ــاک   تـــوان ديـــد از صـــفاي چـــشم ادراک ــته از خــ ــبزة نارســ   خيــــال ســ

ــبزه   ــِر سـ ــيِن او سراسـ ــت زمـ ــت     زار اسـ ــار اس ــک از به ــن مل ــاز اي ــي آغ   بل
ــاک     نــه ســبزه رســته زيــن خــاک طربنــاک  ــضة خ ــرزده از بي ــوطي س ــه ط   ک

ــا ــان زمينـــي بـ ــسته پيمـ ــراوت بـ ــن  طـ ــطِّچمـ ــرِم او در خـ ــان از شـ    ريحـ
  بــود ســرمه غبــارش ميــل در ميــل      ز خــاکش ديــده بيــنش کــرده تحــصيل

ــي  ــارش مـ ــنش  غبـ ــد بيـ ــي کنـ ــنايي      فزايـ ــل روش ــت کح ــاک اوس ــه خ   ک
   و ســبزه ازيــن خــاک گُــلتــوان رفــتن  ز فــيِض ابــر جــاي خــار و خاشــاک    

ــزاران  دهـد بـوس   ز تخمي کـان زمـين را مـي     ــله ــاوس  گُ ــون دم ط ــد چ    دم
ــاِر ــاجز گُـــلز بـ ــنش گـــشته عـ   کـــسي نـــاِم خـــزان نـــشنيده هرگـــز    زميـ

ــس ــين از ب ــرده  زم ــه ک ــلک ــاري  گُ   لقـــب جـــاروب را گـــشته بهــــاري     نگ
   هـر مـشِت خـاکش       گُـل  چو غنچه پر ز     نــــاکش بهـــارانگيز، خــــاِک فـــيض  

ــه  ــون ب ــد چ ــل  نبال ــيش بلب ــود از ع ــر از    خ ــحرا پ ــِن ص ــشته دام ــه گ ــلک    گُ
ــن    ــين از س ــبزه ب ــوآيين س ــتهن ــته   گ رس   گـــِل رنگـــين ز شـــاخ رنـــگ رسـ

ــمال اســـت  ــاِد شـ ــروردة بـ   شنش، دهقـان نهــال اســت  گُلــز فـيضِ   گُلـــش پـ
ــزِم ــه در بــ ــز ِســــحر ناميــ    شــــده از آب روشــــن گُــــلچــــراِغ  شن گُلــ

ــه ــا  ب ــار اينج ــوعي خ ــلن ــار گُ ــد ب ــاِر   ده ــه خ ــلک ــِک گُ ــود رش ــل ب ــار گُ    خ
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ــا  ــش را ب ــاني  گل ــِد ج ــبا پيون ــت ص ــاني اســت      س ــاراِن زب ــن ز ي ــي سوس   ول
ــنبل    ــه، سـ ــة او فتنـ ــر اللـ ــود بـ ــاِن او   شـ ــان نافرمــ ــرد فرمــ ــلبــ    گُــ

ــت     گلــشن تيزرفتــاري صــبا داشــت    بــه ــا داش ــِر پ ــش زي ــه، آت ــر از الل   مگ
ــي    درو فـــيِض طـــراوت کـــم نباشــــد    ــصوير، بـ ــِل تـ ــد  گـ ــبنم نباشـ   شـ

ــان اســت  آاز ــر زب   ســتکــه او را حــرِف شــبنم بــر زبــان ا  ن پيوســته سوســن ت
ــاره   ــسته پ ــبنم ج ــحر ش ــز س ــتاره  ز بــس ک   فـــــرود آورده از گـــــردون ســـ
ــد  ــيِض جاويــ ــار از فــ ــأثيِر بهــ   ز شــبنم يافــت گــوهر، خنجــر بيـــد      ز تــ
ــر    ــوفرش چهـ ــبنم از نيلـ ــوده شـ   بــود چــون آســمان و چــشمة مهـــر      نمـ
ــار     ــد ک ــدان کن ــِن دن ــبنم از ب ــو ش ــرا افـــزون نگـــردد حـــسنِ   چ   زار گُلـــچـ

ــسيم  ــا ن ــوا را ت ــ  ه ــز ک ــتانگي ــت    رده اس ــرد اسـ ــشمير سـ ــة کـ   ازو هنگامـ
ــسيم او چـــو رو داد    ــرا وصـــِف نـ   نوشــتم شــعر خــود بــر کاغــِذ بــاد        مـ

ــه ــحن بـ ــصـ ــاران گُلـ ــِر بهـ ــن  شنش ابـ ــاران   رسـ ــم ز بـ ــد دائـ ــازي کنـ   بـ
ــوش    ــع هواکـ ــت از طبـ ــال اوسـ   ابـــر همـــدوش کـــردار الـــف بـــا بـــه  نهـ
ــأثيِر رطوبـــــت، دوِد آتـــــش    چو داغ الله تـر گرديـده خـوش خـوش             ز تـــ

  بـرگ بـشکفت    گُل که آتش بـرگ چـون       سنگ و آهن فـيض شـد جفـت         چنان با 
ــاد     ــشکل افت ــا م ــن ج ــياهي را دري ــاد      س ــا ب ــشت و بادپ ــر گ ــرش اب ــه اب   ک
  ز کلکــم ســـر زنـــد چنـــدين مـــشجر   چـــو اوصـــاف درختـــانش کـــنم ســـر
ــستاخ  ــشته گ ــت گ ــيِض رطوب ــاخ    ز بــس ف ــداري رِگ ش ــت پن ــر اس   …رِگ اب

  رويـــان پيـــاده  گُـــل آينـــد گُـــلچـــو  هگلگــشِت چمــن سرمــست بــاد     بــه 
ــيش  ــر عـ ــرده ز بهـ ــم کـ ــازي بهـ   بــازي  لــِب جــام و لــِب جــو بوســه      سـ

  بهـار اسـت و بهــار اسـت و بهـار اســت      زار اسـت   هـر جـايي کـه بينـي سـبزه           به
ــت   آاز ــاودان اسـ ــِد جـ ــه خُلـ   که نزهـت آفـرينش سـيف خـان اسـت            ن بنگالـ
ــت   اٰل ــار اس ــان نگ ــن ريح ــا چم ــي ت ــي  ه ــل س ــاره در  گ ــت پ ــار اس ــِت به   دس

ــو ده     رو ده گــــــــل اقبــــــــال او را آب  ــگ و بـ ــيش او را رنـ ــار عـ   بهـ
ــيض   ــاِر فـ ــين ديـ ــوايي کـ ــرور هـ ــي   پـ ــه مـ ــخنور  کـ ــِع سـ ــد ازو طبـ   بالـ

ــت     يـاب اسـت    همه سـال از رطوبـت بهـره        ــاِه آب اس ــا م ــاه اينج ــر م ــر ه   مگ
ــزن  ــواي او قلمــــ ــأثيِر هــــ ــز   ز تــــ ــارد جـ ــلنيـ ــتن  گُـ ــان نوشـ    ريحـ

  کــه گــردد ســرو جــاروِب فــضايش       هــوايشســان رســا فــيضِ   بــود زان
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ــوا از روي ديـــــوار   ــاز هـــ ــار      ز اعجـــ ــط از رخ ي ــون خ ــبزه چ ــده س   دمي
  هـــوايش بـــادزن را آب زن ســـاخت    رطوبت در هوايش چـون وطـن سـاخت        
ــال      هــوا بگرفــت چنــدان از تــري فــال     ــد ب ــوج ش ــوا را م ــاِن ه ــه مرغ   ک
ــنبِل    هـــوايش کـــرد ســـيرابي چنـــان ســـر ــشته سـ ــمع گـ ــه دوِد شـ ــرکـ   تـ

ــاد هـــوا زان   کـــه گـــشته مـــرِغ آبـــي کاغـــِذ بـــاد  ســـا رطوبـــت کـــرده بنيـ
  که نقِش مطربـان، نقـِش بـر آب اسـت            يــاب اســت ســا ز تــري فــيض هــوا زان

ــواگر  ــِگ ن ــن ســبب چن ــه  چــو کــشتي زي ــر  بـ ــة تـ ــت از نغمـ ــاده اسـ   آب افتـ
ــت     چمــن آنجــا هــواداِر ســحاب اســت     ــک آب اس ــر ي ــم ب ــر دائ ــواي اب   ه

ــاران   ــيِض بهـ ــود فـ ــهبـ ــايش جابـ ــي   جـ ــد بـ ــوايش   نباشـ ــري هـ ــِل ابـ   گـ
ــي  ــواي اوســت ب ــز ه ــر   صــبر کــسي را ک ــاِر رِگ ابـ ــر بـــدن، کـ   کنـــد رگ بـ

ــب آرد    ــر ل ــون ب ــوا چ ــِف ه ــم، وص ــارد      قل ــري نگـ ــذ ابـ ــر کاغـ ــه بـ   ١همـ
 که تحت يتوان از اشعار يم .ديورز ين بنگال عشق ميسرزم بهبنگال و  بهر چقدر يمن

ن يسرزم بهر عشق خودش را يمن. ميبآن را درياست ا» ن بنگالهيف زميدر تعر«عنوان 
  :دهد ين نشان ميبنگاله چن

  که آب از شـرِم خـاِک او شـده تـر             چه گـويم زان زمـيِن فـيض گـستر         
ــين او بــود زان    کــه نقــِش پــاي گــردد چــشمة آب  گونــه ســيراب  زم

  ز زهــِد زاهــدان خــشکي شــده دور  ز بس خاکش ز سيرابي است معمور      
ــاکنــو زمــين او بــه ــرد از بيــضة خــاک   عي گــشته نمن   کــه مرغــابي پ

  خميِر شـبنم از خـاکش تـوان کـرد           نظر بر خـاک نمنـاکش تـوان کـرد         
ــايش ــاکش   ز بــس دارد رطوبــت خــاِک پ ــشردن ز خـ ــواني آب افـ   تـ

ــود از بــس ــين او ب ــه ســيراب زم ــردم آب   ک ــا را مـ ــردم گيـ ــد مـ   کنـ
  ون مـوج  ز سيرابي شود جـاروب چـ        ز بـس گيـرد رطوبـت از زمــين اوج   

ــرة آب     حــدي هــست ســيراب زمــين او بــه ــه روي قط ــردد دان ــه گ   ک
  ٢زن از جنــبِش بــاد کـه گــردد مـوج    گونــه آبــاد  ز ســيرابي زمــين زان 
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 بنگال را يها  شاعر چشمهيگاه.  صفت بنگاله ادامه داردين مثنويطور ا همان
» ها  گُلفيعردر ت« که ي و وقت،ديسرا يف سبزه شعر مي در تعري گاه،کند يف ميتعر
 درل  گُيا گونه چيکنم ه يرسد فکر م يم

نمانده باشد که دربارة آن شعر  يبنگال باق
 ،ل اللهف گُي مثالً در تعر،نسروده باشد

ف گُل ي در تعر، صدبرگ گُلفيدر تعر
 در ،چاني عشق پ گُلفي در تعر،قلعه
 ي را گُلفي در تعر،يلي چنب گُلفيتعر
 في تعر در،يوتي س گُلفي در تعر،ليب

 در ،ورهيف کي در تعر، چنپهي راگُل
 في در تعر،ي جوه،ي جاه گُلفيتعر
 در ، عجائب گُلفي در تعر،ي فرهنگگُل
  گُلفي در تعر،يري جهانگ گُلفيتعر
 في در تعر، چنبه گُلفي در تعر،ي مهد گُلفي در تعر، مشک دانه گُلفي در تعر،قدم
 در ،زهي ني فرنگ گُلفي در تعر،ي شبدل گُلفي در تعر،نيچ گُل گُلفي در تعر،کي نگُل
 يو براگر ي ديها  گُلفي و مجنون و در تعريٰلي ل گُلفي در تعر،يپهرو د گُلفيتعر
 سروده ييف آن شعرهايف و توصيک عنوان مذکور در تعري هري و برا گُلک نوعيهر

 فيتعرر از ي بنگاله هستند و غةمنطق اند مربوط به کر شدهذ که  گُلاقسامشتر يب. است
. ک درخت شعر جداگانه سروده استي هريف کرده و برايها را هم تعر  درخت،ها گُل

ن ي ابرعالوه . ف درخت انبهي و در تعر،شکريف ني در تعر،ليف درخِت ناريمثالً در تعر
ف ي مثالً در تعر، دارديي بنگال هم شعرهايها وهي هند بالخصوص مةويف ميدر تعر
  .ف اننّاس و جز آنيو در تعر) موز(له يف کي در تعر،فالسه

ف نکرده باشد ي در ذهن شاعر نمانده که آن را تعريزيچ چيشود ه يصراً گفته متمخ
 ،لي در وصف ف،ي در صفت پالک،در صفت مورمثالً . و دربارة آن شعر نسروده باشد

پس . نايف مي و در تعر،يف طوطي در تعر،شي در وصف گاوم،وصف کرگدن در
 حد يعشق و عالقه و محبت ب) در صفت بنگاله ( گُل مظهريتوان از مثنو يم

عنوان ميخانه  منير در مثنوي اول که به
در مثنوي . است الهور را تعريف نمود

ترين مثنوي اوست  بهار جاويد که بزرگ
 بيت است کشمير ۱۳۳۰بر  که مشتمل

نظير را تعبير نموده و مثنوي مظهر  جنّت
گال را از بن) در صفت بنگاله(گُل 
هاي مختلف و از ديدگاه خودشان  زاويه

 .تعريف کرد
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ن يا ز ما چقدر بهين شاعر عزيم که ايري اندازه بگيخوب ن بنگال بهيسرزم به يالهور ريمن
  .ديورز يمعشق ن يسرزم
در ختم « تحت عنوان ين مثنوي را در آخر همين مثنوي اة خالصير الهوريمن

ف يف و توصيا تعري ، آوردهين مثنوي را که در اييزهايسد و آن چينو يم» ديرساله گو
 ممدوح خودش و يهمه را نوشته و خالصه کرده حتّ» ديدر ختم رساله گو«نموده 

  :شود ينجا شروع ميان کرده است و شعر از اي را هم بيخ ختم مثنويتار
ــه  بحمــــد اهللا کــــه از تأييــــِد فطــــرت ــرت   بـ ــِش فکـ ــد نقـ ــار آمـ   روي کـ

ــامزبـــانم يافـــت از فـــيض ســـخن    نامـــه انجـــام پـــذيرفت ايـــن همـــايون  نـ
ــاهي دل   ــل يکــي م ــاهي ب ــه م ــروز ن   تمـــــامي يافتـــــه در چـــــارده روز    اف

ــود زان  امعــــــاني در ســــــوادش آشــــــکار ــتارا    ب ــب س ــدر ش ــه ان ــان ک   س
ــب  در ابيــــاتش ســــفيدي جــــا گزيــــده ــده   دل ش ــه دي ــن ک ــين روش ــا چن   ه

  هــر بيــتش هــزاران رمــز و ايمــا     بــه   خوبـــــاِن رعنـــــايبـــــسان ابـــــرو
ــو   ــِت نيکـ ــر بيـ ــِه هـ ــي تـ ــود معنـ   چــو چــشِم روشـــن انــدر زيــِر ابـــرو      بـ

  يـک جـام   بود همچون گُـالب و مـي بـه        هـــم تـــشبيه و ايهـــام در ابيـــاتش بـــه
ــاال  ــشته واال   ز ايهــــامش شــــده معنــــي دوبــ ــي او گـــ ــخن از معنـــ   ســـ
ــدارد معنــــي ار معنــــي نــــدارد    ــارد    نــ ــاتش نگــ ــه ابيــ ــد هرکــ   بگويــ

  جـــز معنـــي دگـــر چيـــزي نيابـــد  هبـــ  کـــاوش گـــر عـــدو در وي شـــتابد بـــه
ــز کــه گــشته حــرف حــرفش معنــي   ازيـــــن زيبـــــا ســـــواِد ســـــحرآميز   انگي

  بــــود تــــار نظــــر معنــــي باريــــک   چـشم هرکـه طبعـتش نيـست تاريـک          به
  خيــــالي را نگـــــردد تـــــا خيـــــالي   نيابــــــد زو دِل معنــــــي ســــــگالي

ــا  ــوادش ب ــت  س ــشين اس ــراوت همن ــن اســت   ط ــد اي   بهــاري کــش ســيه خوانن
ــه   اني طــــرح گُلــــشندرو کــــرده معــــ ــواد او بـ ــشن  سـ ــرِح گُلـ ــي شـ   معنـ

ــرف  ــا طـ ــسته تـ   ســياهي در ســوادش گــشته شــنگرف     ز رنگينـــي معنـــي بـ
ــل    تأمــل  کلــِک فــيض، فکــرم بــي     بــه  ــِر گُــ ــته مظهــ ــاِب او نوشــ   خطــ

ــيِض مــــدامش   ــارش دادم از فــ ــه  نگــ ــامش    ب ــردم تم ــان ک ــيف خ ــام س   ن
ــب   ــرده ش ــا ک ــم ت ــه قل ــدين نام ــر ب ــ   گي ــرهــزار اســت و چــل و نُ   ه ســال تحري

ــه    ثنــــاي ملــــِک بنگالــــه سراســــر    ــرده ب ــم ک ــستر   رق ــيض گ ــِک ف   کل
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ــه   ــي ب ــشئه معن ــيض ن ــگ  ز ف ــد رن   ســر کيفيــت بنـــگ   نمــودم ســر بـــه    ص
ــل  ــه گُـ ــتودم  همـ ــر سـ ــاي او را بـ ــشودم    هـ ــي گــ ــة معنــ ــره از غنچــ   گــ

ــشن   ــاطِر گُلــ ــر خــ ــتان ز بهــ ــستان   پرســ ــاِت گُلــ ــردم حکايــ ــان کــ   بيــ
ــل  ــِف گُ ــخن از وص ــتم  س ــازه گف ــا ت ــه  ه ــل   ب ــدم و گُ ــود بالي ــکفتم  خ ــل ش   گ

ــتايي شنلـــهمـــين باشـــد گُـــل گ  گزيـــدم در ســـخن رنگـــين ادايـــي      سـ
ــين     ــِم رنگ ــن نظ ــشنود اي ــل ب ــو بلب ــِگ تحـــسين     چ ــبش گُلبانـ ــراود از لـ   تـ

ــا ــان را بـ ــردم  زبـ ــزاد کـ ــخن همـ ــاد کـــردم   سـ ــا دمـــي پـــر بـ   حبـــاب آسـ
  کـــه مـــوج معنـــي از مـــصرع نمـــودم  چنــــان آِب ســــخن را بــــر فــــزودم

ــاريکي زدم از خامــــه بــــه  بـــوده زيـــن ســـوادم چـــون گزيـــرين    تيــــري تــ
ــار    بــدين معنــي مــرا افتــاد چــون کــار      ــه زنّــ ــاِن خامــ ــستم از ميــ   گســ
ــک    ــِگ کلـ ــزي تـ ــه ز تيـ ــدم آگـ ــک   شـ ــته در رِگ کلـ ــو رشـ ــرورفتم چـ   فـ
ــيچ   ــيچ در پـ ــاي پـ ــن فکرهـ ــرا زيـ   جــز خــوِن جگــر هــيچ نــشد حاصــل بــه  مـ

ــه ــدارد    ب ــدرت ن ــسي ق ــن ک ــر از م   ن ســـان صـــورت معنـــي نگـــاردکـــزي  غي
ــه هــيچ انديــشه   ــتگاهي     گــاهي پــرور هــيچ  ن ــان دس ــن س ــت، زي ــدارد دس   ن

ــه  ــانم را ب ــت   زب ــام اس ــيض ع ــي ف   کــه تيــِغ مــوج فــارغ از نيــام اســت       معن
ــن   ــحرآميزي مــ ــيِن ســ ــين آيــ   انگيـــزِي مـــن  چـــو آيينـــه، خيـــال    ببــ
ــت     چــه پوشــي چــشم ازيــن نيکــو صــناعت ــاالي طاعـ ــر بـ ــصاف بـ ــود انـ   بـ

ــه ــزي  اند بـ ــن تميـ ــزي کـ ــشه تميـ ــي  يـ ــه  نم ــواهم ب ــزي   خ ــصاف چي ــز ان   ج
ــاِه ســــپهِر نکتــــه  افـــــروِز معـــــاني منيـــــر اي جبـــــه   دانــــي دلــــت مــ

ــرهن   ــاني مبــ ــردي از معــ ــو کــ ــن    چــ ــه روشــ ــاِن خامــ ــراغ دودمــ   چــ
ــاش   ــش ب ــاني به ــست پاي ــخن را ني   ١خمش باش و خمش باش و خمش باش        س

ن و يتر کامليکي از ) در صفت بنگاله ( گُل مظهريشود گفت که مثنو يپس م
ط من  باييبع آشناان منيتر مهمفتگان و عاشقان يدست ش  بهير الهوريبنگال است که توس

  .ه استديبنگال رس

  
                                                   

 .۱۸۹-۱۹۱، ص هاي منير الهوري ها و نوشته منير، سروده  .1



  ٣٤٤  قند پارسي

  

  مآخذ
 . ق١١٦٦ ،)هند(آزاد، دکن   سروةالم علي آزاد، تذکرغبلگرامي،  .۱
ح دکتر  تصحي،)نامه دورة دکتري پايان (دومداس، سفينة خوشگو، دفتر  خوشگو، بندرابن .۲

  . کليم اصغرسيد
نامه، تصحيح دکتر غالم يزداني،  شاهجهان  صالح، عمل صالح الموسوم بهمحمدکنبوه،  .۳

  .م ١٩٧٢ ،، الهور٣ترميم و تصحيح وحيد قريشي، ج 
 رعنا، آفرين بزمي پريس، حيدرآباد، دکن،  گُلآبادي، تذکرة لچهمي نرائن شفيق اورنگ .۴

  .هند
 فريد اکرم، بنياد موقوفات سيدکوشش دکتر  منير الهوري، بههاي  ها و نوشته منير، سروده .۵

  .ش ١٣٨٨ ، افشار، تهرانمحمددکتر 
  



  ر نات تاگور و موسيقِي ايرانرابند  ٣٤٥

  

   ايراننات تاگور و موسيقِي رابندر
  تراير ماراجيسو

  ∗آميز فرحت: ترجمه و تلخیص
ها  قرن.  جالب استيلي است که خيا  عرصه مطالعهيراني در فرهنگ هند و ايقيموس

 يرانيا) مود( از يبرخ.  بودي از اصطالحاتياري بسي داراي هنديقيش، واژگان موسيپ
  . اضافه شدندي هنديقيموس  بهنيهمچن

 يرانياصطالح ا) نغمه(» سرود«رسد، ماخوذ از   مينظر  به»سر «ياصطالح هند
  .است

هند  در) نغمه (»سماع « مثليقي سرود همراه اصطالحات موسةش، کلميچند قرن پ
  .گفتند  مي»يسرا نغمه« و خواننده را بودج ي رايليخ

 ي هنديقيموس  بهمختلف) يملود(ن يري آهنگ ش١خسرو ريشود که است ام  ميگفته
دهند، عبارت   مي نسبتيو  به کهي اصليها راگ. کرده بود يف معرياديت زيقموفّ  بارا

فرودست،  اق، دوگاه، فرغانه، سرپرده،، عش٢ّ)انيکل -راگا(من يا ،»يسازگر«است از 
 طرح ي بر بعضيز انواع نغمه مبني نيو. زصنم و باخر ر،يمح موافق، غنم، لف،يز
 يليکرد که تاکنون خ يفرا معر »ترانه« و »يالقو«"جمله  از يراني ايها)ترنيپ(

ق يمهارت عم  به راي و هنديراني ايها)ونيت( ن دو الگو، لحنيا  دريو. دارند شهرت
  .خته بوديآم

                                                   
  .نو  دهلي،دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه جواهرلعل نهرو  ∗
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  ٣٤٦  قند پارسي

  

 ي و هندياز صوت و نقش فارس”: ويدگ ميآن دو الگو   به نسبت١يامابوالفضل علّ
. ندي و جونپور سرايشتر طرز دهليکن بياند ل وهن گري اال ازقو. ٢“شد افزا برگرفته عشرت
  .٣“خوانند  مي شعريبدان روش فارس
 کار  بهادي زي هنديقيموس  دري فارسيها ، اسم٤يموري اکبر پادشاه تدر زماِن

شکل ن يباتريز  بهاکبري يِنآي در يقي موسمورِد  دري فصليامعنوان مثال علّ  به.رفتند مي
  . در دسترس است هنوزکه تا نوشته است يفارس

 ة دربار»الهندةحتف و نپرالسرور، راگ د مصباح«جمله   ازي فارس مهميها رساله
 سندگان مختلف دريرساله آخر از نو. ندا هز نوشته شديهفدهم نقرن   دري هنديقيموس
  را از»يشناسهند« موضوع  است که عمالً»٥م جونسايليسر و«جمله  قرن از  دويط
 ۱۷۹۲ و ۱۷۸۴سال ا، يق آسيتحق( »اني هندويقيسبک موس «يدکترا ِشيق پيطر
 سرود،  هند مثل مختلِفين سازهايهمچن. د دوباره زنده کرده بوديهند جد در) يالديم

ره تاکنون يغ  وي شهنا»ارين سه يب«، ستار از )ک نوع اسراجي( اسراج از اسرار، دلربا
  . دارندي فارسيها اسم

 يقيموس. ج کمتر شديتدر  بهرانيفرهنگ ا  با هندةابط انگلستان، ريي فرمانروايط در
 هرحال در  به.درک  را جذبيخارج  رشد خود هنرة دوريط درو کرد ن رشديهند 
ن قلمرو يتاگور در ا. شرفت کردندي پيلي خيا منطقه» کليريل« ين زمان سرودهايهم
 يها سبکن يهزار و پانصد نغمه را سرود که بهتر  دو حدوداًيو. ق شداد موفّيز

  .شود شامل مي هند را يقيموس
در . ران سفر کرديا  به»يهفتاد سالگ« يري در پيو.  بوديقياد بزرگ موستاگور نقّ
ق موفّ اريبس هند را يقيموس کرد و  دو کشور را برابريقي موسيران ويدوران سفر ا
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  ر نات تاگور و موسيقِي ايرانرابند  ٣٤٧

  

تاگور اعتقاد داشت کرد که 
موسيقي  موسيقي ايراني با

بنگال نزديکي دارد زيرا 
شعر بيگانه  موسيقي ايراني با

 .نيست

 يرانيا يقيارت کرد و از سرودها و موسي را ز١يرازي آرامگاه حافظ شيو.  کرديابيارز
  :ر استيشرح ز ي به و»ريثأت«احساس . ت بردلذّ

در . دمي را شنيراني ايقي موسةچند نمون”
 ةازندنو را نواخت، »قانون« ساز يکي، ينينش شب
 ةازندنوما را نواخت و » ستار«گر ساز مانند يد

 »طبل« از »بائن و طبله« يب هنديترک (يسوم ساز
ع ل متنواو:  سه حرکت داشتيقيموس. را نواخت

و سوم ) ميمال( يع، دوم افسرده و جديو سر
 هند يقي مانند موسيراني ايقي موسيگاه.  رقص بود و سرشار ازموزون
  .“کرد صدا

را ي دارد زيکي بنگال نزديقيموس  بايراني ايقي کرد که موستاگور اعتقاد داشت
ت ياصر تاگور قابلمع ،٢راالسالمذ ني قاضيها غزل. ستيگانه نيشعر ب اب يراني ايقيموس

  .دهند  مي نشانيلي را خيرانيمورد جذب کردن چند طرح ا  بنگال دريقيتوافق در موس
  :است ريشرح ز  بهولني نواختن وة تاگور دربارةمشاهد

ازنده نوها که )ونيت( از لحن يکي. ولن را نواختي خوب ويامشب مرد”
قت سازنده يحق دم دردرک کر.  تفاوت ندارديو رامکل) رويبه( رويو ابنواخت، 

  .“نبود)  هنديقي موس»استادان«اصطالح  به( ور شهياستاد بود، پ
 ع ابراز و، تنوا ضمناًباشد ام  مي متعادلآرام و ي واقعيقي که موسداشت تاگور باور
 بايد جاذبة يکشور ره يقي معتقد بود موسيز وين. خواهد داشتهم عمق احساس 

 شانيا اام. کردند  ميطور فکر ني هميرانيد اين جددانا يقيموس.  داشته باشنديبوم
، يراني ايقي در موسي غربيقيموس) يهارمون( ي کردن همسازيفمعر  باخواستند مي
  .ندهمچنان بومي بماران را ي اي بوميقيموس
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  ٣٤٨  قند پارسي

  

 زشيآم. داد  مييان گواهيرانيت ايقابل  بهخي کرد که تاريقت را قدردانين حقي ايو
د ي بود و موجب ابداع جديده شدنيا دي آسيتمام  دريهنر شرق با يغرب هنر) امتزاج(

  . شديقيدر موس
معتاد  يات غربيمانند ادبنيز  ي غربيقيموس به اگر جهان شرق داشت کهز ي نيو

  .ه است آغاز شدي شرقيقي در موسيديجد) فن( هنددر د يترد يشده بود، ب
 يقيکنسرت موسران بلکه در ي ايقي نه تنها در موسي که همسازتاگور اعتقاد داشت

  .باشد نيز ممکن ميهند 
کند که   مي دو کشور اشارهيقي موسيها تشابه سبک  بهراني سفر اةشرح تاگور دربار

 يدر هزاره سوم، روابط فرهنگ. اند  دو جانبه داشتهيم مناسبات فرهنگياز زمان قد
تر  قي محکمزيابي موسي در عرصه اريز از راه بحث و تفاهم عقالنيکشور ن دو

  .شد خواهد
  



  مرواريِد ناياِب بنگاله: تاگور  ٣٤٩

  

  مرواريِد ناياِب بنگاله: تاگور
  ∗سيد انور حسن زاهدي

هاي اين کشور  اين يک کشوِر پهناور است و يکي از واليت. مادِر گيتي ما هند است
مادِر . ترين شهرهاي اين واليت ايالت شهر کلکته است بنگاله است و يکي از معروف

 اندريراب« نامور و شاعِر عظيم نازد، يکي از اين فرزنداِن فرزنداِن ممتاز خود مي گيتي به
» ساکو جورا« نات تاگور است که در کلکته در محلّة اپسر ديويندر» نات تاگور

  .م متولّد شد ١٨٦١ مي ٧در )             (
 او از اوايل عمر خود در ،جهان گشود تاگور در خانوادة علمي و ادبي چشم به

يا مرکِز علمي کسب نکرد، او را وم را در دبيرستان لاو ع. محيِط ادبي پرورش يافت
چرا که . دبستان قرار نگرفت هيچ جا يا به هيچ هاي مختلف داخل کردند، اما به دبستان به

آخرش نظاِم تعليم و . نظاِم تعليِم آن عهِد خود را هماهنگ نتوانست کرد  باطبِع بيداِر او
 و گشاده ه محيِط تازاو در. اش مورِد استفادة او قرارگرفت تربيِت او در خانة پدري

دست و ماهر تشنگِي علِم خود را دفع کرد و از فيِض  ان و چيرهدکمِک معلّماِن کار به
 نخستين نظِم ،سيزده سال رسيد چون به. دست استفاده کرد هاي آن اساتذة چيره صحبت

هاي مختلِف او در  بعدها نظم. خود را سرود که آن در يک ماهنامة بنگاله چاپ شد
  .چاپ رسيد و از همينجا آغاِز مقبوليِت او شروع شد مختلف بنگله بهجرايِد 

 نات ابرادِر دوم خود که اسمش سِتنْدر  باسالگي رسيد،) ۱۷(هفده  چون تاگور به
 چون بازگشت،. تا يک سال آنجا اقامت کرد. را اختيار کرداروپا  تاگور بود، سفِر نخستين به
 و چاپ رسانيد هاِي خود را به ها و ناول ا و داستانسروده. رفتاِر ادبِي او تيزتر شد

                                                   
  .)بهار(تي ِيدانشيار و رئيس بخش فارسي کالج اورينتل، پتناس  ∗

 



  ٣٥٠  قند پارسي

  

است که در » گيتانْجلي«ترين مجموعة سرودهاي او  معروف. کرد خوانندگان را متأثّر دِل
همکاري تني و مشورت   با نات تاگوراندريبعد از يک سال راب. م چاپ شد ۱۹۱۰سال 

خود   باز کرد و مسودة اين رازبان انگليس آغا چند از ياران، ترجمة گيتانْجلي را به
شنيدِن همة اهالي محافِل ادبا و شعرا اين اشعار را خواند بعد از  آنجا به. انگلستان برد به

رت شدند، چرا که اين صوت و آهنگ براي آنها قطعاً نو و تازه و جديد يمحفل محو ح
اسِم   باآن را» نديا سوسائتي لندنيا«. بود و روحانيِت خوابيدة آنها را مشتعل کرد

“Gitanjali: Song Offering”نام  يک شاعر و اديب معروف به. چاپ رسانيد  به“W.B. 

Yeats”در ديباچة اين کتاب نوشته است :  
من همة عمر که  را عرضه کرده است ينزِد من اين سرودها يک جهاِن خيال”

حرير  تو براي گمنام شدن،اين سرودها در کتابها چاپ شده … کردم ميتصور 
اند، اين زبانزد خلّايق شده در دلها جا خواهد گرفت و همة دم زنده و  نشده

  .“جاويد خواهد شد
آنها بزرگترين جايزة . شدند هاي مادي اروپا وا بعد از چاپ شدِن يک کتاب چشم

 نات تاگور اهدا کردند و اعتراف ارديرابن م به ۱۹۱۳در سال را » نوبل«زبان و ادب 
بعد از اين نه فقط اهِل اروپا، بل توجة سراسِر جهاِن سوي او مبذول . ردندبزرگِي او ک به

حقيقاً گيتانْجلي يک نغمة . شد و در چشم زدني شخصيت و شاعري او شهرة آفاق شد
ون دارد که رشود که دِل شاعري چنان سوز د معلوم ميسرودي است که از مطالعة آن 

النّوع و در  او در شکل انواِع انسانيت، مختلف. دده مي تحِت تأثير قرارهمة مردم را 
خود خواهد که آن را رِگ جان  کند و مي مناظِر فطرت جلوة خالق کائنات را مشاهده مي

هاي پست و بدون پشتوانه و  طور او مياِن خانواده همان. يا حرِز جاِن خود بکندجاري، 
گويد که نزِد ايشان  کند و مي ميآنها همدلي  و با فقر نشسته اهالي پامال شده و زير خِط

اين . کند مياِن ايشان را بيدار مي او احساِس ظهور و وجوِد ايزد در. هم ايزد وجود دارد
  :شود حقيقت در سرودهاي تاگور چنين واضح مي

يوس شده حس کردم که در زندگاني أ مهاي پيا پي از دردها و ضربهدر زندگي ”
اين .  اکنون من فقط چراِغ سحري هستم.ادمرا که عملي بود انجام دچه  آن هر

  .“مستجستجوِي منزِل ابدي هدر حاال . ما زبان کردهرا ورد » رام«روزها اسم 



  مرواريِد ناياِب بنگاله: تاگور  ٣٥١

  

طور آفاقيت  را اين» تاگور«اين همة احساسات و جذبات و طرِز فکر و شاعري 
چند مثال از . شود ديده ميکمتر ال در ديگر شعراي بنگاله حبخشيد که اين وصف 

مالحظه فرماييد که اينها در افهام و تفهيِم اسلوب نادر و طرِز بيان را » گيتانْجلي «سروِد
  :ة شاعر مورِد توجه استتاز

   بهارت تيرته
  اينجا روي اين سرزمين

  ، دراويد، چينياييآري آريه، غير
  شک و هون
  پتهان و مغول
  ند و شير و شکرا ه شديهمة باهم يک

  امروز دِر مغرب وا شد
  و

  آرد ي مييآنجا هرکس اهدااز 
  دار و گير

  خلط و ملط
  باز نگشت

  سوي اين سمت از ساحِل هند

  آتماتران
   دعاِي من نيستناي
  وقِت مصيبت، حفاظت ما کن به

  تقاضاي من است
  لرزم ميمن از خطرها ن
  مرا بيم نيست

  گر شماا
  يداهک من نميس يأاز رنج و غم و 
  قدر حوصله بدهيد مرا فقط اين
  زمايي رنج و غم بتوانم کردکه نبرد آ

  پيروزي يابمو 
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کرد، بل از آن  ميتاگور فقط بر سواحل ايستاده نظّارة موِج دريا و آِب رواِن او ن
دلش پر و . دوجود آور تغييري در جهان بهکند  ه جهد مي کدبونبرد جماعت اهل 

ي و جذبة اين همدرد. سرشار از جذبه و انس و محبت و همدرِي انسانيت و انسان بود
اني و خانوادگي و مذهبي باالتر بود و اين وصِف او را زبمحبت از حدود جغرافيايي و 

چون تاگور فقط چهارده ساله بود، او در جشنوارة . کرد  عالمگيري و آفاقي عطاشهرِت
ت دادن بود، نظم هندوان که مقصدش جذبة حبهاي  الوطني را بيدار کردن و تقوي

 درباِر دهلي منعقد شد و جشِن حکمراني در بعد از دو سال که پرستانه سرود و وطن
رحمي  راِز سنگدلي و بي جوان واين شاعر نوعمر .  را برگزار کردنداملکه ويکتوري

جشنوارة «در اين موقع در يک . را عيان کرد که قبل از اين اين راز مخفي بوداشغالگران 
ّ        !         «يک نظم طنزيه » هندوان ) بدنامِي هر ذرة شما! اي هند(»           ّ        

  .دوسررا 
 »جنرل دائر«فرماِن  به. حادثة قتِل عام رو داد» باِغ جليانواال«م در  ۱۹۱۹در سال 

تاگور . هنديان لقمة اجل شدندتن از دند، و صدها را قتل عام کرهندياِن معصوم 
از سوي تاگور ظلم اين  بافِت مخال. هاي سخت مذمِت اين قتل و غارتگري کرد واژه اب

  .امضاء کردرا  پروانة آزادِي اقواِم محکوم تا حد زيادي
م محافظاِن زنداِن هوگلي ناگهان بر خوابيده و مقيد افراِد  ۱۹۳۱ سپتامبر ۱۶شِب 

ديگر دند و بسي افراِد شمبحوسيِن زندان هالک تن از  دو  در نتيجهردندبزندان يورش 
 براي ،کلکته رسيد روِز ديگر چون اطّالِع سفاکانة اين حادثه به. زندان مجروح شدند

 دريک موِج غم و غصّه گسترد و شهر  بربريِت حکومِت انگليس در سراسِر بامخالفِت 
وجوِد پيرانه سالي   با.ِي عظيم برپا کردندعتراضيک جلسة ا» شهيد ميناِر« سپتامبر نزِد ۲۶

نه فقط در اين جلسه شرکت کرد، بل صدارِت اين ) تاگور( خود و نادرستِي صحِت
هاي سخت و تند مذمِت   صدارتِي خود از واژهةاو در خطب. عهده گرفت بهجلسه هم 
 کرد و حکومت اجتماعي يا سامراجي را از نتايِج ناراضگِي عوام ت راارباِب قدر
  .کرد خبردار
 استفاده از نيروي اسوديشي هم تاگور بموقِع تقسيِم بنگاله و تحريِک  طور به همان

ن را آناِت کرد و عزِم بيدارِي حدالنّاس را گرم و پرجوش و پر شعر و نثِر خود دِل عوام
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 را زمين کُرة بايدده است که دااو در تحرير خود بارها اين امر را تذکّر . کرد استوار
 عداد اجتماعي و جبر و است استحصاِل بسازند، داِغ زشتآرامقابل سکونت و براي عامه 

ان شجِر انسانيت بارآور استعمارگر بدوِن شکست دادِن وکنند  از سراسِر جهان پاکرا 
تر ديده  و قوي تر اواخِر عمر او هم زيادهاي نوشتهچنين تفکّراِت شاعر در . نتواند شد

»     ٓ                   «يک نظِم طويل و معروِف شاعر مسمي به عنوان مثال به به. شود مي
قدرتمنداِن زورگو  بهدر اين نظم شاعر . توان اشاره کرد مي) اکنون مرا ِاذِن بازگشتن بده(

  .کرده استمردم اظهاِر همدردي و محبت  ةعام باده و داتذکِّر تلخِي 
 جذباِت ات و هم تاگور خاموش و ساکت نماند و اظهاِرهاي جهاني جنگوقِت  به

سينا يورش  ابي هب» سولينيوم«چون . نشان داداي سخت و تند ه واژه ارا بدل دروِن خود 
يورِش ژاپن بر چين را . هاي سخت مذمت کرد واژه ابکرد، تاگور اين عمِل نازيبايش را 

بر » تلريه«وقِت يورِش  طور به  کرد و همانهمدردياظهاِر آنها  باکرد و  نيز محکوم
  . بلند کردعتراضش راواکي هم او صداِي اکسا چک

نوشتِن روس از  روس کرد و بعد از بازگشتن به يم تاگور سفر ۱۹۳۰در سال 
کرد که از مطالعة آن تفکّراِت و  آغازرا ) هاي روس نامه(» چتهي رشيار«سلسلة 

م تاگور سفري  ۱۹۳۲در سال . شوند ياحساساِت تاگور در مخالفِت جبر و ظلم عيان م
 و عواِم ايران تاگور خواصاز حسِن استقبال .  شداز محيِط آنجا بسيار متأثّر. ايران کرد به
 »           ٓ              «عنوانش .  منظوم کردشعر در ضمن يک گرفت ور تأثِّر خوب بسيا

  :است) هرجا که ذهن از بيم آزاد بشود(
  هر جا که ذهن از بيم آزاد بشود

   دم سربلند مانيمهما هم
  نيستقدغن علمي آنجا هيچ 

  کنند ميتقسيم تکّه ه نه جهان را تکّ
  باشدات ماقهاي م مزرعهتا 

  آيد مي که بر زبان ها يک يک واژهبايد 
  …پيش رود براي تکميل مقاصد

  …وقت گم نشود چشمة تعقّل هيچبايد که 
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  در اين جنِّت فکر آزاد
  از خوابرا بيدار کن کشوِر ما 

   را دارماز شما فقط اين تقاضا! خدايا
 را نيز بايد تذکّر دادور و راجه موهن راي  تاگدر مورِديک امر مهم.  

فرهنگ و  اب ي خانوادة و. بود»برهمو سماج«) نهضِت(راجه رام موهن راي مؤسِس 
ن  پدرش در دولِت درباِر گورکان بر عهدة اعلي متمکّ.ي آشنا بودخوب بهايراني ثقافِت 

زباِن فارسي آشنايي  ابا لذا اسالف و بزرگان او ر. بود و زباِن درباِر دهلي هم فارسي بود
عالوه از اين بود و باش و طرِز زندگانِي او مانند طبقة . داشتن فطري و اجباري بود
ذاِت خود لباِس طرِز ايراني در بر  راجه رام موهن راي به. اشراِف مسلماناِن ايراني بود

  :مصنِّف تاريِخ برهمو سماج رقمطراز است. کرد مي
وص از فکِر مکاتِب عرفاني و از تصوِف ايراني و راجه رام موهن راي، بالخص”

زندگانِي ذاتي و طرِز لباس و آداب و زباِن او مانند مسلمانان . اسالمي متأثّر بود
و وقِت سخن گفتِن او اشعاِر فارسي و اقوال و ارشاداِت صوفيان  به. مشابه بود

 راي، نخستين يک نکته نادر اين است که راجه رام موهن. کرد بزرگان را نقل مي
و آن است » حدينوالمحتفة«زبان فارسي تصنيف کرد، که اسمش  بهرا کتاِب خود 

قول فراکيوهر اين کتاب خالص افکار و عقايِد  به. م نوشت ۱۸۰۳در سنة را 
کند که بعد از مطالعة تصانيف علماي اسالم اخذ کرده  توحيد را نشاندهي مي

  .“است
قايد ايران و اسالمي هرچه عناصر فکري اخذ کرده راج رام موهن راي از افکار و ع

  :اند ذيلشرح  است به
  .ي شرکنفتوحيد و  هاعتقاد و ايمان ب: الف

  .پرستي نفرين و بيزاري از بت: ب
  .ي و اجتماعي مذهب و ترديد رهبانيتتأييد جنبة سياس: ج
  .»ستي «حمايِت انصاِف اجتماعي و مخالفِت رسِم زن بيوه سوزي: د
  .ترين اساِس عقايِد اديان و مذاهِب هنديان است ا رد تناسخ که مهمنفي ي: ه
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 ،»برهمو سماج« اشخاص ترين و ممتازترينبعد از راجه رام موهن راي نامور
قبالً تذکّر شد که . شمارند  را مي، نات تاگوراندرياب و پسرش ر، نات تاگوراديويندر

 نامدار و مرِد عارف مسلک انو شاعر اننات تاگور يکي از ممتازترين فيلسوفبيندرا ار
فن شاعري عرفاني فارسي آشنا بود، و  ابشود که او  از مطالعة تصانيف او عيان مي.بود
» انسان ديِن«کتاِب معروف . روايِت عرفاني هندوان کُلّي آشنا و وابسته و منسلک بود اب

مقايسة عقايد  لم بهنسبت خداونِد عا شود که تاگور به کنم، عيان مي را چون مطالعه مي
ي ايرانِن عرفادر . تر بود تر و هماهنگيکي نزدتصوِف ايرانويد از تصور و افکار مذهب 

الکن در ويد خدارا بحر وجود . داده است ي خداوند عالم قراررا صفِت اعٰل» نوراالنوار«
  .دهد مينوع انسان قرار داده است و اوستا خداوند عالم را نور کامل و محبوِب بني  قرار

دوستداِر خالصة کالم اين است که تاگور يک شاعر عظيم بنگاله و مصلِح قوم و 
وسيلة تصانيف گرانمايه و گرانقدِر خود کارهاي چنين سودمند کرد که  او به. وطن بود

او . نازد باِم عروج رسيده است و ايالِت بنگاله بر اين در گرانبها مي هنوز آوازة اسمش به
کشور ايران هم . دکر بسيار تالشِت مشترک ثقافت و فرهنگ هند و ايران براي پيشرف

همين اختصاصات و وصفش است که خانة فرهنگ ايران، فصلنامة  کند و به او فخر مي هب
ما همة . ده استدا اصختصا »تاگور نامة ويژه«تازة خود را براي شمارة پارسِي  قند

  .يمکن  ميدعاِر اهالِي ايران  عمطوِلهندويان براي پيروزي و کامراني و 
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  • دربارة ايران تاگورشعِر
  ∗شفقت شکيب

افتخاِر وي برپا بود،  هنگامي که تاگور در ايران بود از طرف وزير فرهنِگ ضيافتي به
زباِن انگليسي دربارة ايران سرود و در همان جلسه آقاي اورنگ اين  تاگور اشعاري به

اشعار تاگور را در زير نخسِت ترجمة . قطعه را از روي اشعاِر تاگور مرتجالً ساختند
  :کنيد و بعد اشعاِر آقاي اورنگ را قرائت مي

ايران با تمام گلهايش در باغ و تمام مرغهاي دوستداراِن آن گلها روِز تولِّد يک 
اند آوازهاي خودشان  شاعر، شاعري از راه دور رسيده را تجليل کردند و مخلوط کرده

قيمت دوستي خود را  هاي ذي  تحفهاي ايران اوالداِن شجاع تو را در يک پيغام شادي ـ
زيرا که در دلهاي خود دانستند که . اند در اين روز والدِت شاعر از راِه دور رسيده آورده

  .او از خودشان است
يک  واسطة افتخار دست تو به  دور رسيده بهِه اين روز تولِّد شاعر از را،اي ايران

ض من اين دستة گل را بر پيشانِي در عو. کماِل خود رسيد شرافت تازه مکلل شده و به
  . باد ايرانپايندهکنم  تو گذاشته فرياد مي

ــاغ  ــران و گلهــاِي ب ــاغ و راغ    همــه خــاِک اي ــر ب ــد ب ــق فزاين ــه رون   ک
  که هستند شيداي گُل همچـو مـن         بهمدســــتي بلــــبالِن چمــــن   
ــدم    ــا ش ــه پوي ــان دم ک ــاد هم ــدم  طلـــب  بي ــا شـ ــداِر دنيـ ــاِر ديـ   کـ

ــه   ــروز بگرفت ــشِن پي ــي ج ــد يک ــه   ان ــوروز بگرفت ــو گفتــي کــه ن ــد ت   ان

                                                   
  .تهران» تجديد«چاِپ   •
  .نو  دهلي، فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو ارشديکارشناس  ∗
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ــد    ــار آوري ــرقم نث ــود بف ــل از خ ــد    گُ ــار آوريـ ــباهنگ تـ ــوازان شـ   نـ
  ديـــدارتان بـــا ســـرور آمـــدم بـــه  بگوينــــد کــــز راِه دور آمــــدم  

ـ        م تـاِر خـويش  ا گرفته است بر شادي   منقـار خـويش    هتو گفتي که بلبل ب
ــه ــشته در بوســتان  ب ــوا گ ــل همن   شـــادي طـــوطِي هندوســـتان بـــه  گُ

ــرم از آن    ســـرودي بـــر آيـــين رامـــشگران ــشته خ ــرودند و دل گ   س
  کـه هـستند چــون اختـراِن تابنــاک     همه پور و فرزندت اي خـاِک پـاک       

ـ        جــشِن مــن امــروز خــرم شــدند بــه   رقـص آمدنـد   ههمه پـاي کوبـان ب
  ســـرايم نمودنـــد گـــنج گهـــر     تــر ز هــر خواســته کــش گــران ارج

ــه ــتند  ازي را ب ــين خواس ــتند   شــادي چن ــاک پيراسـ ــِم پـ ــم را ز غـ   دلـ
  گرفتنـــد شـــادي دلـــداِر خـــويش  که ديدنـد در دل مـرا يـاِر خـويش          
ــد   ــازه ش ــر ت ــشِن زادان اگ ــرا ج ــد    م ــرآوازه ش ــامم پ ــر ز ن ــان گ   جه
ــرا افتخــاري  ز خــاِک تــو اي مــرِز ايــران کنــون ــزونســت از حــد م    ف

ــ ــم شــاد شــدســرم شــد مکلّ ــرا   ل دل ــو ايـ ــم چـ ــدروانـ ــاد شـ   ن آبـ
ــافتم   ــرد ي ــال و خ ــو کم ــو در ت ــخن ديه  چ ــود سـ ــز پـ ــافتممـ   ي بـ

ــن انجمــن     ام زيـن سـخن       کرده اي  ز گل دسته   ــشانم در اي ــت ف   بروي
ــه ــا    ب ــد و رس ــانگي بلن ــاد و ب ــباهنگ   فري ــدان ش ــا غزلخــوان و خن   س

  ظفرمند و پيـروز و هـم شـاد بـاش             آبــاد بــاشهمــي گــويم اي خــاک
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  سرودهاي عرفاني باولهاي بنگاله
  ∗نياز احمد خان

 زلف و ريش دراز و ،تن ه رنگ زعفراني بهوسيدپپارچة   باجويندگان حقگروهي از 
 ، زنبيلي آويخته در بغل،دست ه يک تاره يا دو تاره ب،دوش ه پتو ب،پا  برهنه،درهم آميخته

اي ولي   ديوانهنظر ه ب، خود گم گشته در طبيعت و دنياي ساخته،يکسر يگانه از دور و بر
 چشم دوخته بر ،مضراب سازها  بالب هماهنگ هاي ب  سرود عارفانه،اي در حق فرزانه

قالکنان از اضطراب دروني براي جستجو وجود وجداني که موينرمانش ت هرگاه ،اي نقطه
د و هميشه زير لب يک فرياد نگذر  ميها  از پيچ و خم مزرعه،اند گذاشتهرا اسمش 
اسم باول منسوب . دن داروجودگاله نست گروه باولها که در ب ا اين،دناي دار هشکست

يک طايفة چند نفري از طبقة کارگران بنگاله که اعتقادات شخصي مذهبي  بهشود  مي
  …ديد که باول دربارة خود مي شرحي  بهمطابق. دندار

 ،کند گي ميخواهد زند که مي هر صورتي  به.باشد تماماً متمرکز بر طبع خود مي”
 …انگيز زندگي يک طرز شگفت… کشد ه ميگاهي ضج هخندد و ب گاهي مي

ين دنيا  ا که چيزي از آن خود ندارد دريداشتن مسکني زير درختان مثل فقير با
اي حرکت  ناحيه ه باي  همواره از ناحيه،يک لحاف پوسيدة چهل تيکه جز
  .“ندنک مي

يک توان  ميشهري هاي گ و دوپس خيلي دور از زندگي پرشلوغ و خالي و ت
اين . کرد مشاهدهد در روستاهاي بنگاله ن دارجودکه هنوز ورا سرايندگان از  هسلسل

که سرودهاي اين  چرا. مندي ادبي و مذهبي هست برخوردار از عالق ااي سهسؤم
                                                   

  .)بنگاِل غربي(شانتي نکيتان , دانشگاه ويشوا بهاراتي, فارسي و مطالعاِت علوم اسالمي, عربيگروه استاد فارسي   ∗
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طور براي  که براي سادگي و صراحت بيان معروف است همان آن طوري بهرامشگران 
ر محتوايش نيز ممتاز استت روحاني دشد.  

 ة است از کلمقتپذيرفته شده است که واژة باول در زبان بنگالي مش طور عمومي هب
باول »  باد قرارگرفته استتأثيرآنکه تحت « اي و» ديوانه«نسکريت و معنايش ا س»لواتُ«

گر فرهنگي و مذهبي ميان خرده بورژوازي روستائي  صورت يک کوچ هشود ب ميرا 
سرودهايش ضد . زميني بستگي ندارد هيچ هوي ب. يان نيستيروستا  باوي.  شناختبنگاله
طور  هباول ب. اند ثش جهاني ملواسباب تعي  بهآنان که هي بگونه بستگي است حتّ همه

ش از سرزميني که ازو دم ا ت اساسيهوي. ي بنگاله استيانکارناپذير يک فرآوردة روستا
. ي استياش بازجويي عمدي يک فکر سادة روستا سفهفل .خورد ريشة عميقي دارد مي

شد و  منظور خواندن تودة مردم نوشته نمي هبايد توضيع داده شود که سرودهاي باول ب
در حق بيشتر .  و نداردسوي پديدآوردن آثار هنري و ادبي نداشت ههدفي ب نيز هيچ

 . چنين استشان ت اين روزها نيز وضعي،باولهاي گذشته نوشتن و خواندن بلند نبودند
اي بوده است  شود و نيز وسيله سينه منتقل مي هآميزش آهنگ سينه ب  باسرودهاي باول

ين سرودها  ا در.شان گام پيمودگان  بهدست جويندگان معرفت حق براي درس مذهبي هب
وجود وزن و قافيه شعري تصادفي است بلکه اين از احساسات روحاني باول برخاسته 

  .ده روستائي ظاهر گرديدالت زبان ساح هب
 است،ترين سرود باول که امروز در دست است در قرن هجدهم منظوم شده  قديم
 آنها حتّي باور. اين گروه استسوادي  بي که خود دليل بر صورت کتبي نيست هآن نيز ب

پيگيري از   به باول بودةاين چنين طريق ويژ.  هميشه بماندان که سرودهايشندنداشت
سرودها .  ادراک اسرار زندگي و موت و تفهيم رابطة فرد و اجتماع،عشق عرفان حق و

اين سرودها . دهد القاء وعظ و تلقيني را نشان نمي يا هيچ اي و ات مشترکهتفکّراثر  هيچ
. ي منظوم شده استو لحن محلّ ها کاربرد واژه  باييطور انفرادي در زبان سادة روستا هب

ه  هها و ب نظرة دهکدهرات اين سرودها بيشتر بر متصووسايلي که اينها در زندگي روزمر
  :توان کرد بندي مي چند عنوان دسته همحتواي اين سرودها را ب. ني استتبرند مب مي کار هب

  .ي در طبيعت خدايي در راه بازجويراهنما  بهتقاضا از مرشد .۱
 .شود آنکه يافت نمي. آنکه در دل مسکني دارد: خدا  باوصال روحاني .۲
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 .ي حکمتي جسم انساني و دنياي مادةتجزي .۳
 .انضباط جسمي و فکري براي پيشرفت روحاني .۴
کشمکش شديد براي   بازندگي و موت و ادراک مرگ توام  بهت مربوطسؤاال .۵

 .زندگي کامل
ايشان . هاي عجيبي دارند ايشان رفتار و عادات و اسم. اند ي مردم غريبهباولها تا حد

يالي آنها را يکسر قبول تاجتماعي و يا مذهبي آزادند و اس ،تي سنّقيد و بنداز هرگونه 
کنند که در  اي را اختيار مي استقالل روحي شعارشان است و يک زندگي ساده. ندارند

ايشان . شود  اجتماعي مهار نمييها سهسؤن بيشتر تمايالت طبيعي فکرشان از مآ
. پيمايند ر آن راه ميست که عموم مردم ب ازنند که برعکس مسيري جانبي قدم مي هب

ي و فضل ي دورو،ايشان از هر آن مذهبي که در آن مراسم باطل و تشريفات پوچ مذهبي
ايشان مختلف از . کنند مي ابا. داده عاع قرارالشّ ي طبيعي روح را تحتي پارسا،فروشي

ين سرود باولي  ااند اين چنين نظر از طرز فکر خود ساخته همذاهب شناخته مذهبي ب
  :يدآ برمي

  ها مساجد و بتخانه  باات مسدود است جاده
  ولي مجبورم! اي خدارا شنوم نداي تو  مي

  کنند مرا ميدعوت چرا که چندين راهبر باطل 
  دننبايست نوازش ک گر آنها که ميا

  د جسم شناوري رانبسوز
  ايستي اي مرشد؟ س کجا ميپ

هاي گوناگون هافسوس تک راهت گم شد در جاد  
  …فل استجلو درت چندين ق

خوانند و روند پيشرفت  بدين جهت باولها مسلک خود را مسلک معکوس مي
 در سرود قشنگي چنين سخن گفته .گويند روحيه خود را مثل روندي عليه جريان مي

  :شده است
  تس يآنکه عاشق عشق حقيق

  ست آنکه قدرشناس واقعي زندگي
  شناسد ارزش احساسات را آنکه مي
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  اند همه شيوه و رفتارهايش معکوس
  کس مطمئن نيست که رفتارش هيچ

  پذيرد  ميتماماکي و چه رنگي 
  اين چنين مرد ديوانه

  يا نکبت دنيا اثري نپذيرد از سعادت و هيچ
  ت عشق استواريابد لذّ درمي

  هايش شناوراند شايد که چشم
  در آب کيف مدام

  خندد تنها در حال خود گاهي مي
  نهج خويش هزند ب گاهي فرياد مي

  نشيند فداکار کند چراغ عشق و مي يروشن م
  با فکرهايش غوطه زن

  …پايان درياي احساسات در عمق بي
تمام مفهوم مذهبي و   با مسير معکوس باولها بايد خاطر نشان شود کهدر مورِد

و  ا وسطاي هند ازهاي عهِد  حق راهي است که بيشتر صوفياي و درويشيجستجو
ف در مسلک باول ر آن چون نفوذ و اثرات تصوزدند و قبولش داشتند مزيد ب ميحرف 

پس . برد کرده بود اين در همان معني و مفهوم از مسير معکوس پي مي بيشتر راه پيدا
  :گويد  ميR.A. Nicholsonکه  طوري
درگذشتن از طبيعت انساني  ههي که بتوحيد عبارت است از طبيعت مطلق اٰل”

 يگردد و حتّ تش برمينخستين کيفي  بهيت انسانين آخرين کيفيابنابر. تحقيق يابد
  .١“آيد شکل ماقبل وجودش برمي به

  :گردد تر مي حاگر اينجا چندين شعر از شاعر فارسي نقل شود مسلک باولها واض
  خط بر ورق زهد و کرامـات کـشيديم          يـم  خرابات کـشيد    ما رخت ز مسجد به    

ـ       اق نشستيم در کوي مغان در صف عشّ        ات کـشيديم جام از کـف رنـدان خراب
  کاس تعب از زهد و مقامات کـشيديم         از زهد و مقامات گذشـتيم کـه بـسيار         

                                                   
1. The Idea of Personality in Sufism, p.13. 

ترين سرود باول که امروز  قديم
در دست است در قرن هجدهم 
منظوم شده است، آن نيز 

صورت کتبي نيست که خود  به
اين گروه سوادي  بيدليل بر 

 .است
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خوريم يک روحيه نقد و  برميآن  بهکه در سرودهاي باول  ييها ترين نکته برجسته
ست  اي است و نيز داشتن عقيده که جسم انساني يک عالم صغيرييارتداد و مرشدگرا

آن حق وجود دارد و بايد او را در خود وجود بلکه محتصري از کائنات است که در 
  :گويد که مي طوري. انساني ادراک کرد

  فقيري گزيدم در عمر خام
  اسم خودت  باگيران جشن
  اي اله

  اي فقير دلنشينم
  عزيزترين مرشدم

  روح در وجودم هراهم بنما ب
سهج . گران مسلک سهج هشود ب برد که منطبق مي راهي مي هشان ب باولها را اين عقيده

 حق و نيز عقيدة ي پذيرفتن راه طبيعي در جستجو،عبارت است از ميانه روي
سهج وجود پست . ي استي حقيقت نها،مخصوصي که سهج يعني تمثال هر وجود

ي باز هم لو. وصف داشتن وجود متصرفش است  باروح روح و غيرذي ي که هر ذيجبلّ
عنوان يک بزرگترين  هن سهج بادراک اي. خبر است روح از وجود آن مافوق بي هر ذي

لي ترين معشوق از سهج در نگاه باولها داخلي. شود اکتساب آرزو روحاني منسوب مي
زنند ولي اين  باولها از عشق و وصل حرف مي. وجود وجداني موسوم است بهست که ا

ت انساني و معشوق الوهي که در خود وجودش عشق عبارت است از عشق بين شخصي
حرف ديگر  هگيرد يا ب  ميارتباطمعشوق الوهي   باين راه آن مرد عاشق اوجود دارد و در

ل ين تحو ادر. دشو ميوجود معشوق که خود در معبد وجود مسکن دارد ممزوج  با
شان در  ديگرگوني  بهامر سهج و نيز  بهر جديدشان مربوطچشمگير در فراگيري تصو

دچار اضطرار دروني باول هميشه . شود ادراک مذهبي نفوذ وافري از تصوف ديده مي
  :گويد  مييجاي. ور شود که آن وجود وجداني را دريابدطاست که چ

  هايم کسي زيست کند در مجاورم در شهر آئينه
  را ام او روزي نديده هيچ

  کنار آبها  باآن شهر احاطه است
  حلي يا کرجيسراغي نيست از سا هيچ
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  بينمشب ا دارمتمنّ
  آنجا؟ بهولي چطور برسم 

  چطور شرح دهم از مجاورم
   گردني و يا دستي ندارد،سري هيچ

  گاهي در خالء است او
  و گاهي شناور است روي آب

  من هزند ببگر فقط مجاورم دست ا
  رود يکسر  مياز بينهمه زحماتم 

  اند در يکجا او و الئن مسکون
  از يکديگر سنگ دورندها فرونهم ملي باز

شان بيشتر از مسالک ديگر مذهبي يک روحيه  ط عشق ساده و خداترسيباولها توس
سواد  ي و بييحقيقت اين سرايندگان روستا در. دهند الوهيت نشان مي  بهتيب غيرسنّتقر
 يباولهاي.  دارندتعلّق) شرقي و غربي( اجتماع هندو و مسلم بنگاله نتري ينيستون پا به

متعلّق اند و آنانکه »ويشنوگرا« دارند عموماً در عقيدة شان تعلّق هااجتماع هندو هبکه 
ر عرفاني ف عقيده دارند و در هردو مکتب بر تصوتصو بهاند بيشتر  اجتماع مسلمانان به

ن اسرار اليتناهي تعريف  آجنبة سرودهاي باول در هب. هي تأکيد شده استعشق اٰل
ذا وجود هم خيلي بخوبي و سادگي اظهار شده است و معٰهمورد فناپذيري  شود در مي

  :شود ي بيشتر ديده مييوجود و جدا سوزش و اضطراب قلب براي وصل با
  عشق عزيزم

  همنواي من دردم
  بگو چرا دلم

  حالي گم گشته در بي
  جهت زند بي قدم مي

  سوي نفس خويش هب
  با هيچ هياهو

  هيچ شکيبي نيست
  در عمق دلم

  اه سرشک  بالرزان
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  ها چشم  باکند فرياد مي
  صفا و در سکوت صداي با

  کند مدام صدا مي
  بيا لطفاً بيا

 سيعترش يک  پيش باولها در معناي و،عشق
. سوي معرفت ذات حق هگونه راهي است ب

انسان نزديک   بههمين عشق است که يزدان را
کيد أبدين جهت در سرودهاي باول ت. آرد مي

 رد همين نظر .شود عشق ديده مي  بهاي ويژه
  :طور ابراز داده شده است اينسرودي 

  هاي مختلف شيوه ههمة ما ب
  پنداريم از خدا مي

  ساز عشق است اوودار
يات و احساسات است اوماوراي همه حس  

  ولي باهم
  اين فقط جوهر عشق است که دارد

  شود خدا يافت مي
. ا استخد  باي در ذات خود و رابطة فرديجوجستبيشتر سرودهاي باول بر 

  :شان است  سادگي ستبر و صراحت بيان،متمايزترين ويژگي فکر مذهبي باول
  وقتي که

  فکر
  ها و چشم

  اند هماهنگ
  پس هدف است
  در دسترس تو

  تواني ديد مي
  قالب هر هماي بي

  هاي برهنه با چشم

اجتماع هندوها  باولهايي که به
تعلّق دارند عموماً در عقيدة شان 

اند و آنانکه متعلّق »ويشنوگرا«
اند بيشتر  اجتماع مسلمانان به
 .تصوف عقيده دارند به
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شکل شدن يکي و  شکل است ولي برايش شکل و بي باول قبول دارد که خدا بي
ست که يک رابطة داخلي  ات زياد دارد اينکه پيش باول اهمي مريا. جدا نشدني است

  :بين خدا و وجود يعني عالم استوار است
  …فراموش نکن

  که جسم تو دارا است
راتتمامي موجودي   

 باولها در برابر ويداها بيشتر ،خدا و عالم است  بامعامله  بهکه مربوط ييتا جا
 ويداها آوردة آرياها است و بالعموم دربارة .عقيدة مذهبي تانترها نزديکي دارند هب

دهد و  ت زياد مير اهميتذکّ  بهزند و خدايان طبيعت مثل خورشيد و باران حرف مي
آن هنوز آرياها قدم نگذاشته  طرف ديگر فولکور قديم اين سرزمين است که بر هتانترها ب
اين فولکلور بيشتر محتواي . کنند ي را منعکس مي و ايشان همان فولکلور محلّ،بودند
ة فعليه  قدرت مردي و قو، محيط معلوم و نامعلوم روان انساني، فکرةريدا  بهراجع

در عقيدة تانترها . کند  صحبت مي، خداينسواني هردو در رابط جنسي و در جستجو
. اند  حياتيي ديو و انسان انتزاعي و لمس کردني همه بازتاب همان يک نيرو،عوالم خدا

ي يک هدف خاصِّ  بهاند و نيز  رقص و آهنگ همه اينها ويژگي باول، موسيقي،شعر
خدا و کشف وجود  رابطة انسان با دن بهآن هدف عبارت است از پي بر. اند مختص
  .انساني

  و اي دل بي حس من
  واماندي از زراعت کردن در

  …زمين انساني
  کردي همچنين اگر مي
  توانست يک محصول زر تسليم کند اين مي

 تصادف و ،ست از ارتباط ابعد تاريخ هند نمايانگر تاريخي  به دوازدهماز قرن
که در هند شکل  ف طوري تصوطين دورة ارتبا ادر.  فرهنگي و مذهبي، سياسيةمصالح

کرد و همين امکان  ي ايفاءعنوان يک واسطة توافق نقش مهم هتوانست ب گرفت مي
پس . ستده اکمک کرف صو فکرهاي تيگير همهشدن و مقبول   بهاضافي است که



  ٣٦٦  قند پارسي

  

تصوبارا  ودب هکرد في پيدارات صوفيانه که معر گران همانند ساخت و  رات سهجتصو
منظور چگونگي و  هب. دشدنگيرتر  نتيجة اين اختالط باولهاي بنگاله فراگيرتر و چشم در

وسعت نفوذ تصول مشاهده کرد که اظهار احساسات دروني ف در مسلک باولها بايد او
ين طريق در باولها از نفوذ  ااز.  مذهبي باولها بوده استطريق سرودها يک شيوة مهم هب

ير براي ز ناگةي بنگاله که موسيقي را يک وسيلي يکي وينشوگرا،يابيم دوجانبه سراغ مي
 اِتتأثير. سماع عارفان بوده استسنّت طرف ديگر نفوذ و از پنداشت  وصل الوهي مي

  .کند  کمک مياحلق فنا يف  راِهما در ه بن صوفياموسيقِي
شان است يي مرشدگران،صوفيا ِتدومين اهمي .نظريتر  ف بر اين نقطه واضحات تصو

  :شود ميالمعارف نقل   نظري از عوارف،شود مي
 ت در قلب شيخ جايمحب  با،رخوردار از رفتارهاي پسنديده استبکه مريد  وقتي”

 طرف دوستانش هميشه هچرا که خدا ب. دنظر خدا نيز پسنديده گرد هگزيند و ب مي
گرفتن در  جاي  باپس وجودش. ندکاف مندي نظر مي ه طرفداري و عالق،مترح با

شود و  کرانش برخوردار مي قلب شيخ از موهبت و رحمت خدا و از نعمت بي
  .١“ شيوخ شودة محمود هم،پذيرش شيخ نشانة پذيرش خدا

ف روحيه تصو  باروحيه هنديي باولها يک آميزش يدر سرودهاي مرشدگرا
راز فريادشان و نيز بي باولها برگيرندگي و ايبرجستگي سرودهاي مرشدگرا. بينيم مي
قيد و شرط  مريد بر آن خود سپردگي بي. ضربان قلب آرزومندان مضطرب مبني است هب

بين  دست و دورانديش و مصلحت  چيرهيمريدان که مرشد خود را يک راهنما
  :آرد سرودها بهم مي هت اضافي بجاذبي يک ،پندارند مي

  ما خوش امواج شد کشتيستد
  آن و اين سو هشود ب با صداي جرنگ جرنگ پرت مي

  باد مهيبي است برفزون
  باز هم اي مرشدم

  يد توام بهبايد بمانم 
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  ي بنگالهسرودهاي عرفاني باولها  ٣٦٧

  

  ابرها گرفته است در غرب
  پاره است طناب چرخ سکان

  ما در گردابي گير کرده است گشتي
  باز هم اي مرشدم

  يد توام بهبايد بمانم 
  ز سکان تا عرشهاسرعت  هگذرد ب خيزاب مي

  همه کاالي من گرانبهاتر ز لعل و گوهر
  سيل رفت يکسر با

  باز هم اي مرشدم
  يد توام بهبايد بمانم 
  لين نگاهبينمش در او بباز مگر اينکهرا هايم  نکنم ديده

  بوهاي خوش من با هپس مژده بدهيد ب
  صداها   بانم هبشارت بدهيد ب

  او در رسيد
  گر است در افق خاوري جلوه

  دوستت آمده است
  وي ظاهر گشت در آسمان شرق

  اش گشايد نيلوفري بدون شرف جلوه آيا چشم مي
  ا است نيلوفر در خوابهاشتمام شب در تقلّ
  براي آفتاب صبح

  لين نگاهبينمش در او بباز مگر آنکهرا هايم  نکنم ديده
  



  ٣٦٨  قند پارسي

  

فارسي در بنگالة چاپخانِلتاريخ و تحو   
  ∗غالم نبي احمدسيد 

 ، هنر و دانش،عنوان جايگاه و زادگاه و گهوارة علم و ادب  بهسرزمين بنگال از ديرباز
آيد که بسيار دانشمندان و دانشوران  شمار مي ه بازرگاني و ورزشي ب،نفرهنگ و تمد

 بازيگران و هنر ، و نويسندگان برجسته سخنوران، فرهيختگان و نخبگان نامور،نامدار
ي و شهرت علم و دانش خويش مقبوليت خاصِّ ابدند که کرظهور دست  هاي چيره پيشه

  .ردندک جلب وِدخ به جهان را ِر سراسةتوجعهده داشتند و   بهشاياني
خيز يعني بنگال را از   مردمة منطق،خاک زرخيز هند  بهها پس از پا نهادن انگليسي

 جوب نام بهها   يکي از انگليسيتوسط هند و شهر کلکته را بددا  قرارتوجه ورِدابتدا م
 و بزودي اين شهر شهرت ندم بنا نهاد ۱۶۹۰ اوت ۲۴ بتاريخ (Job Charnok)چارنوک 
ها عالوه بر علوم و فنون جديد اروپائي  خود گرفت و انگليسي  بهت فراوانيو محبوبي

 نظارت کمپاني هند شرقي بسيار نمودند و تحِتي  خاصِّتوجهجهت چاپ و طباعت 
ها و چاپ و اشاعت کتابهاي   نشر و انتشار روزنامهةسيس شد که در زمينأها ت چاپخانه
  .دفعال بو هاي مختلف زبان  بهگوناگون

 فارسي در جهان در هند در شهر کلکته ةناگفته نماند که نخستين چاپخان
ين اول در ايران .باشد ر و سربلندي ميشد که براي هنديان باعث افتخا سيسأت

العابدين در شهر تبريز   زينتوسط هب) ه ۱۲۳۳(م  ۱۸۱۷فارسي در سال  ةچاپخان
 ايراني ة ميرزا صالح شيرازي که دومين چاپخانة و چاپخان١شده نموده سيسأت
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  تاريخ و تحوِل چاپخانة فارسي در بنگال  ٣٦٩

  

کلکته در قرن نوزدهم ميالدي در . گذاشته شد م بنيان ۱۸۳۰ در سال ،١شود مي محسوب
ي در هاي فارسي و کتابهاي ادبي و هنري مرکز مهم  چاپ و انتشار روزنامهةينزم

  .رفت شمار مي هه بقار شبه
 يکي از خاورشناسان معروف جهان بعد از (Charles Wilkins) چارلس ولکنس

 نمود و حروف سربي فارسي توجهفارسي  به بنگالي ترتيب دادن حروف سربِي
(Persian Typography)اين چاپ حروفي نستعليق . م ابتکار نمود ۱۷۸۰ سال  را در

اين کتاب در .  بود» هرکرنانشاِي«چاپ رسيد  هين کتاب فارسي که در هند باول. بود
  . کمپاني هند شرقي منتشر شدةدر چاپخان) ه ۱۱۹۶(م  ۱۷۸۱سال 

 ادبياِتزبان و  باي يداران کمپاني هند شرقي ياد گرفتن و آشنا کارمندان و عهده
 نيز ، زبان رسمي هند بودهوقت زبان فارسي از حيِث الزم دانستند چون تا آنرا فارسي 
ها را  منظور بازرگاني و تبليغ دين مسيحي گسترش حکومت خود چاپخانه  بهها انگليسي

 ايشاتيک ، کرانيکل پريس،شن پريسيسنت م ه ب،مثالً هندوستاني پريس. سيس کردندأت
 ،االخبار  مطبع رئيس،يمحمد مطبع ،القوانين  مطبع مخزن،ي مطبع طب،ک پريسيليتوگراف

 مطبع ، نشاطة مطبع گلدست،االخبار  مطبع سلطان، مطبع مظهرالعجائب،مطبع سلطاني
هاي فارسي نقش  غيره بودند که در ترويج و نشر آثار و جرايد و روزنامه  و،يمحمد
ي ايفا نموده استمهم.  

 چاپ و ةي دارد و در زمين خاصِّاهميت نظر تاريخي  فارسي که ازهاي مهم چاپخانه
  :دگير ميقرار بررسي و توضيح مورِد زير  ، در داشته استاي العاده انتشار سهم فوق

  (East India Company Press)  هند شرقي کمپانِيةچاپخان .۱
شمار  ههاي هند ب ترين چاپخانه قديميترين و   هند شرقي يکي از مهم کمپانِيةچاپخان

 حروف چاپ بنگالي و چاپ فارسي در ةرود که سر چارلس ولکنس ترتيب دهند مي
سيس نمود و چنانکه گفته شده پس از ابتکار حروف سربي أم در هوگلي ت ۱۷۷۶سال 

 بود که در »انشاي هرکرن«اين چاپخانه انتشار يافت  ين کتاب فارسي که دراولفارسي 
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  ٣٧٠  قند پارسي

  

 سعدي هم در اين چاپخانه کليات مجنون و ي وداستان ليٰل. چاپ رسيد  بهم ۱۷۸۱ سال
 و جلد ،م ۱۷۹۱ اول سعدي جلد کليات ،م ۱۷۸۸ي مجنون در سال ليٰل. چاپ شده است

باشد که عالوه   صفحه مي۵۷۳ سعدي جلد دوم داراي کليات. م انتشار يافت ۱۷۹۵دوم 
ديگر .  بودغيره  مقطعات و هزليات و، ترجيعات، مراثيرباعيات ، قصايد،غزلياتبر 

لجلد . باشد ي بر سه جلد مي دستور عربي نوشته شده از بيلي که مبٰنکتاب مهمدر او 
چاپ رسيده   بهم ۱۸۰۵م و جلد سوم در سال  ۱۸۰۳م جلد دوم در سال  ۱۸۰۲سال 
  .است

  (Thomas and Feres Press) س ايند فيرسامو تةچاپخان .۲
 فقط دوتا کتاب که در اين ه،دست نرسيد هب يالعات زياد و معتبردربارة اين چاپخانه اطّ

  يکي فرهنگ قوانين مسلمانان و شرايط و اصطالحاِت،چاپ رسيده است هچاپخانه ب
بنگال اِتمالي (Dictionary of Mohammadan Law and Bengal) نوشته از فرانسيس 

ين ولا اين فرهنگ ، امينمحمدپرفسور نظِر  طبق. م منتشر شد ۱۷۹۶ در سال ،گليدون
رساله در ذکر «ديگر کتاب . ١رود شمار مي ه هند بةقار انگليسي در شبه ـ فرهنگ فارسي

م  ۱۷۹۷ترجمه انگليسي در سال   با از امير حيدر بلگرامي»و خراج احکام عشر
  .يافت انتشار

  (Copper Press) کوپر پريس .۳
در آن  مرکزي ةرشود که ادا  آقاي جوزف شناخته مينام مالک و صاحِب  بهاين چاپخانه

در اين . سيس شده بودأهاي اين چاپخانه در شهر کلکته ت هانگلستان بود و يکي از شاخ
 Vacabulary Persian, Arabic and) چاپخانه فرهنگ فارسي و عربي و انگليسي

English)هند م کرک پترک دبير فارسي فرماندة کمپانِياليياين فرهنگ از و.  چاپ شده 
 دستور فرهنگ نوشته ةباشد که در زمين  صفحه مي۲۲۸ي بر  که مبٰنشرقي گردآورده شد

  .ي در اين چاپخانه انتشار يافته است کتابهاي بسيار مهم،عالوه بر اين فرهنگ. شده
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  تاريخ و تحوِل چاپخانة فارسي در بنگال  ٣٧١

  

  (Hindustani Press)  هندوستانيةچاپخان .۴
منظور چاپ و   بهم ۱۸۰۱ در سال ويليام فورت کالجفسور جان گلکرست بنيانگذار وپر

 را در شهر کلکته » هندوستانيةچاپخان« ويليام فورت کالج آثار اردو و فارسي انتشار
 اردو و ادبياتپرفسور گلکرست يکي از مربيان و پرستاران زبان و  يقيناً. سيس نمودأت

 خود فارسي خدمات صادقانه و گرانمايه ةکاوش و کارنام  بهرود که شمار مي هفارسي ب
 ةين چاپخاناول هندوستاني از حيث ةه کيومرث اميري چاپخانگفت به بنا. انجام داده است

 هندوستاني ةيقي چاپخانعتيق صدنظِر  طبِق. ١شود الفباي فارسي محسوب مي  بهرسمي
  .٢رود شمار مي هين چاپخانة تجارتي باول

 ميرزا ابوطالب ة نوشت»مير طالبي في بالد افرنجي«در اين چاپخانه کتاب فارسي 
 يغيره آثار مهم  حسين برهان تبريزي ومحمد ة نوشت»قاطع برهان« خان اصفهاني و

اروپا مسافرت   بهميرزا ابوطالب خان در اوايل قرن نوزدهم ميالدي. چاپ رسيده است به
  از حيِث»مير طالبي في بالد افرنجي«شکل کتاب   بهات و مشاهدات رايکرد و تجرب

آن را م  ۱۸۱۲مير قدرت علي در سال سفرنامه نوشت که پسران وي مير حسين علي و 
مسن روبک تصحيح کرده در سال وفسور توديگر کتاب برهان قاطع را پر. ندکرد منتشر
  راالدين  از مفتي تاج»القلوب حمفر«م کتاب  ۱۸۰۳در سال . ندرساچاپ   بهم ۱۸۱۸

 اين ي که درديگر آثار مهم.  منتشر کرد»هندي اخالِق«نام  هاردو ترجمه کرده ب به
 از فرانسيس » هندوستاني و انگليسيـ فرهنگ فارسي« مثالً .چاپخانه انتشار شده است

باشد در سال   ميزبان انگليسي که در دو جلد  بهترجمه با» گلستان سعدي«گليدون و 
  .م انتشار يافت ۱۸۰۶

نيز در . م هنتر رسيدادست دکتر ويلي هت اين چاپخانه بم زمان مسئولي ۱۸۰۴در سال 
 ةچاپخان. لسن واگذار شده بوديم اين چاپخانه تحت نظارت دکتر و ۱۸۱۱ال س

  .م ادامه داشت ۱۸۲۸هندوستان تا سال 
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  ٣٧٢  قند پارسي

  

  (Baptist Mission Press) شنيپتست ما بةچاپخان .۵
شهر کلکته در  م ۱۸۱۸هدف ترويج و تبليغ دين مسيحي در سال  اباين چاپخانه 

. کرد  ميسخ چاپن »سربي«حروف   بهرسيمعموالً اين چاپخانه کتابهاي فا. سيس شدأت
شود  مينستعليق هم ديده  بها بعضي از مطبوعات و آثارام.  

 ،»شاهنامه فردوسي«اند از   که در اين چاپخانه انتشار يافت عبارتيکتابهاي معروف
 محمدرا شهزادة که آن ا تمنّ  بهصحيم دهر متخلّ از مولوي عبدالر» حيدريةکارنام«

 بهادرانه و ةکارنام  بهم چاپ کرد اين کتاب راجع ۱۸۴۸سلطان پسر تيپو سلطان در سال 
ست در سال ا رياضي ة که در زمين»العلومةنخزا«. باشد  مي تيپو سلطانهاي يدلير

  .چاپ رسيد هم ب ۱۸۳۷
 شوشتري و آغا احمد علي تصحيح محمد ، را اسپرنگر» نظامي گنجويةسکندرنام«

ديگر لغت و فرهنگ معروف عربي و فارسي . م چاپ کردند ۱۸۵۲نموده در سال 
 محمد عبدالحق و توسط ه ب» اعلي بن علي الثانويمحمدالفنون از  کتاب اصطالحات«

م و جلد دوم در  ۱۸۶۲ در سال اول جلد ،وجيه و غالم قادر تصحيح شده در دو جلد
 اين يقيناً. پ نموده استاين چاپخانه تاريخ بيهقي را هم چا. م چاپ شد ۱۸۶۴سال 

 انجام ارزنده خدماِت. چاپخانه در زمينه انتشار کتابهاي فارسي سهم بسيار داشته است
باشد که آقاي ترنر   مي» فردوسيةشاهنام«يکي از شاهکارهاي اين چاپخانه . ده استدا

فرهنگ و لغات نادر و اصطالحات غريب را   باي بسياريزيبا  با را»شاهنامه«ميکن 
  .ي داردي و ارزشي خاصِّاهميت فارسي ادبياتار جلد چاپ کرد که در هشته در چنو

  (Asiatic Lithographic Press)  ايشياتيک ليتوگرافيکةچاپخان .۶
ين کتاب که در اين اول. سيس نموده شدأ م در شهر کلکته ت۱۸۲۵اين چاپخانه در سال 

ديگر کتابها چون . ود ب١»حماديه يفتاٰو«م  ۱۸۲۵چاپخانه منتشر شد در سال 
غيره هم انتشار يافته است و   از فيضي و»نل و دمن« و »دارالمختار« و »العمادي فصول«

اي يکي از  سفرنامه. چاپ رسيد  بهي فارسي که در اين چاپخانهديگر آثار مهم
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 (John Lewis Burk Hard) خاورشناسان معروف جان لوئيس برک هارد
م منتشر شد و بوستان  ۱۸۳۳ در سال ، عربي بود»حجاز سفر« ترجمه از »فوائدالناظرين«

  تصحيح و تدوينالدينسعدي را آقاي تميز
  .م چاپ کرد ۱۸۲۸ در سال ،نموده

   طبيةچاپخان .۷
اين چاپخانه هم در زمينه چاپ و نشر 
 ةکتابهاي فارسي و عربي و اردو کارنام

چاپخانه طبي .  انجام داده استييگرانبها
جيد از شيخ احمد بن را حکيم عبدالم

منظور چاپ و انتشار آثار   به اليمنيمحمد
 »قاطع برهاِن«در ضمن انتشار . م خريده بود ۱۸۲۸فارسي و عربي و اردو در سال 

  .ي داردي خاصِّاهميت فرهنگ ةچاپ رسيد که در زمين به
ر  د»هدايه و کافيه« ، در رياضي»الحسابةصخال« ، تاريخة در زمين»رينخّأسيرالمت«

 مجيد و نيز ديگر آثار قرآن در موضوع تفسير »فتح العزيز تفسير« ،موضوع فقه حنفي
بحرالجواهر«زبان اردو و   به»شاهنامه فردوسي« ةي چون ترجممهم«غيره  ي و فرهنگ طب

اين چاپخانه همان وقت براي چاپ کتابهاي فارسي و عربي و اردو . را چاپ کرده است
ة چاپخانبعدها. تداشت فراواني شهرت و مقبوليتحِت  و»مظاهرالعجائب«نام  ا بي طب 

ينت کبيرمالکيدآمردم  ۱۸۶۰-۶۱ در سال الد.  

   آفتاب عالمةچاپخان .۸
ين کتابي که در اولسيس شد و أجدهم ميالدي در کلکته تر قرن هخآاين چاپخانه در 

 شاه عبدالعزيز  نوشته شده از» اثنا عشريهةتحف«م  ۱۸۰۰اين چاپخانه منتشر شد در سال 
 توسِطزبان اردو نوشته شده   به که اصالً»آسام تاريِخ« فارسي ةترجم. دهلوي بود

 شاعران و نويسندگان ايران و ةتذکر. م منتشر شد ۱۸۰۵بهادر علي حسيني در سال  مير
 از »الخيالةآمر«. م انتشار يافت ۱۸۳۳ از لطف علي بيگ آذر در سال »آتشکدة آذر«هند 

آن را م  ۱۸۳۱پوري در سال   صفيمحمد آقاي ،ودي را تصحيح نمودهشير خان ل

هاي کلکته اولين مرتبه  در چاپخانه
يافته است  بسياري از آثاِر فارسي انتشار

که از نظر تاريخي اهميتي و ارزش بسيار 
دارد و در زمينة گسترش و رواج زبان و 
ادبيات فارسي نقش اساسي و کارنامة 

 .اي ايفا نموده است العاده فوق
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 طاش در سال الدين  از شهاب» عبريهةفتيح« بهديگر تاريخ اسالم معروف. کرد چاپ
  . انتشار يافتم ۱۸۴۸

  چاپخانة سلطاني .۹
ااب واين چاپخانه در کاخ نودر اين چاپخانه . برج بنگال واقع بود ياتْجد علي شاه در م

 در »خاقاني ارشاِد«مثالً . شد  مينتشرم آثاري از واجد علي شاه ةويژ ههاي مختلف بکتاب
 »مالذالکلمات«و . افي بحث کرده بود عروض و قوةم منتشر شد که دربار ۱۸۵۲سال 

ديگر کتابي . چاپ رسيد  بهم ۱۸۷۹باشد که در سال   ميزبان فارسي هکه در فن فرهنگ ب
چاپ رسيد و کتابهاي ديگر واجد علي   بهم ۱۸۵۰ر سال  از رفيع خان د»حيدري ةحمل«

  .غيره هم منتشر شده است  و» هدايتبحِر« ،»مثنوي حزن اختر«شاه 
ا عالوه بر اين ام. دست آورده است هت فراواني ب شهرت و مقبوليسلطاني ةچاپخان

وقت   آن بوده که هيچةهاي فارسي و عربي هم در بنگال و ناحي چندين چاپخانه
 و محمد تصحيح فقير »واريخالتّ جامع« که »يمحمد ةچاپخان« دني نيست مثالًشاموش فر
 ةچاپخان«. دنموم منتشر  ۱۸۶۲در سال را ي فواعظ حسين کاش ا از ملّ»سهيلي ِراانو«

م  ۱۸۸۶ را در سال » بنگالي انجمن آسيايةفهرست کتابخان« که » نشاطةگلدست
در را  الدين  سراجمحمد از شيخ » بوستان سعديشرح« که »قادريه ةچاپخان«. کرد چاپ
 ع ساطمحمدتصحيح  به »جاللي اخالِق« که »کريمي ةچاپخان«. کرد م منتشر ۱۸۶۳سال 

 که »واريخ بنگالهالتّةصخال« که »االخبار  سلطانةچاپخان«. نمود م چاپ ۱۸۵۱در سال را 
 م ۱۸۵۲در سال را مه شده ف ترجؤ عبدالرتوسِط ه فارسي بزباِن  به انگليسياز زباِن

مطبع آفتاب « و ه ۱۲۶۴در سال را  »خوبي گنج« که »احمدي مطبع«. دانچاپ رس به
مطبع «. کردند منتشر ه ۱۲۶۶ را در سال »طافتل درياي« مرشدآباد کتاب ،»عالمتاب

ويس و «که کالج پريس و  هجري ۱۲۷۴ را در سال »العارفين هدايت«که  »االخبارةآمر
  .ندکرد م منتشر ۱۷۶۴ر سال  را د»رامين
 آثار گرانقدر و پرمايه و  چاپ و نشِرةتوان گفت که در زمين  مييطور کلّ هب

شاهکارهاي فارسي در هر موضوع چون شعر و ادب و فرهنگ و پزشکي و اخالق و 
هاي فارسي دين و مذهب و انتشار روزنامه ف وتاريخ و سفرنامه و جغرافيا و تصو، 
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 شهر کلکته در قرن نوزدهم و بيستم ميالدي خدمات ارزنده و سهم ةيژو هايالت بنگال ب
 فارسي آثاِربسياري از ين مرتبه اول کلکتههاي  ته است چون در چاپخانهشي دايسزاب

 گسترش و ةي و ارزش بسيار دارد و در زميناهميتيافته است که از نظر تاريخي  انتشار
  .اي ايفا نموده است العاده کارنامة فوق و ي فارسي نقش اساسادبياترواج زبان و 

  منابع
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 . ايران،م ۱۹۹۶ مارس ـ  فوريه،۲۷ سن ، مقاله از مجلّة آشنا،پرفسور محمد امين .۲
 . ايران امروِز بررسي ادبياِت،دکتر محمد استعالمي .۳
 . ايران، زبان و ادب فارسي در هند،کيومرث اميري .۴
 ).اردو (                      ،مد عتيق صديقيمح .۵
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   فارسي در کلکته مطالعاِتمسائِل
   آن الزم براي حلِّو اقداماِت

  ∗محمد منصور عالم
نه فقط . ه بوده استقار  فارسي براي نهصد سال زبان رسمي و علمي و ادبي شبهزبان

نمودند و در  ليف ميأ ت،گفتند گرفتند و شعر مي نان بلکه هندوان هم فارسي ياد ميمسلما
 زبان فارسي نيز ، حکومت مسلمانانپس از انقراِض. دادند جام ميادارة دولتي خدماتي ان

 تقسيم ةنتيج در.  انگليسي جاي فارسي را گرفتزباِن. ددا دست نِق خود را ازرو
از هنگامي .  زبان هندي زبان رسمي مردم سرزمين هند شد،پاکستان و هند  بههقار شبه

ت زبان که پاي کمپاني شرقي باز شد و آنان حاکميي در رشد فارسي را عمل مهم
 ، ايران و اسالمي دانستندةي آن زبان را فرهنگ و معارفيفرهنگي و بيداري مردم و آشنا

 نوامبر ۲۰تاريخ   به فارسي دانستند وادبياتنخستين چاره را بريدن مردم از زبان و 
  رسميةسوي رياست شوراي فرماندهي اشغالگران بريتانيا در هند بياني ميالدي از ۱۸۳۷

پس . ت استفاده از آن صادر شدمنظور لغو اسم زبان فارسي از دواير دولتي و ممنوعي به
ت و رفته رفته در رف زوال به  بنگاله بتدريج روةويژ هاز اين بيانيه فارسي در هند ب

ي نيست که فتيلة اين چراغ در شکّ. ها محصور شد هها و دانشگا کالجمدارس ديني و 
بنابراين اگر روغني . اتمام خواهد رسيد  به اگر غافل شويم فتيله نيزحال سوختن است و

 بنگاله در اثر حالوت اين  اهِل. فروزان خواهد ماند،بدين چراغ در حال خاموش برسد
اند که هنوز اين چراغ را از باد مخالف محفوظ  زبان شيرين چنان عاشقش شده

                                                   
  .)بنگاِل غربي( کلکته ،دانشياِر بخش فارسي کالج موالنا آزاد  ∗
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 باعث دلگرمي دوستداران اسالم و  ولي،هاي گذشته نرسد وفهکهرچند که ش. اند داشته
  . فارسي و اسالمي خواهد بودايران و فرهنِگ

ها و مدارس ديني در درس و تدريس زبان و  ها و دانشگاه کالجي نيست که شکّ
توان گفت که اينان فقط درس و تدريس  ولي بدون تأمل مي اند فارسي مشغول ادبيات

 فارسي مثل ادبياتو گسترش زبان و  اينان در توسعه  ودهند نصابات ميبر طبق 
 ، پونه، هندمثالً انجمن علوم شرقي کلّ. ر و مفيد نيستندثّؤهاي ادبي و فرهنگي م انجمن

معارف الة دائر،يي بمبئي انجمن آسياة شعب، انجمن بزم ايران کلکته، کلکتهيانجمن آسياي
 ، دارالعلوم ديوبند،هگر فين اعظم دارالمصنّ، بمبئي، انجمن تحقيق علوم اسالمي،حيدرآباد

 ، دهلي،فينالمصنّة ندو،نو  دهلي، هنديي اردو انجمن ترقّ،نو  دهلية اسالميهي ملّةجامع
 انجمن ، شعبة هند و ايران، باروده، ادارة علوم شرقي، پونا، تحقيقات تاريخي هندةدائر

يگر هاي علمي و د نو و همچنين انجمن  دهلييروابط فرهنگي هند و کشورهاي خارج
  .دهند ي انجام مي مهمةمطالعات زبان و ادب فارسي وظيف  بهراجع

کلکته در  مسائل دربارة اين زبان شيرين حلِّ به ،داردچنانکه بنده از کلکته عالقه 
  .دبپرداز

 ، بسياراند،ها  تدريس و گسترش زبان فارسي در بنگاله مثل ديگر ايالت،مسائل درس
 خانة فرهنگ ايران در هند و وزارت علوم و ،هندايران در  محترم ِتراولي اگر سف

شاءاهللا چراغ فارسي که هنوز   ان،فرهنگ جمهوري اسالمي ايران از صدق دل کمک کنند
اختيارداران را . ي خاموش نشده است بار ديگر فروزان خواهد شدطور کلّ  بهدر بنگاله

  .ندنک اري ايفثّؤ فارسي سهم مادبياتبايد که در حفظ و پرورش زبان و 

  مسائل و حلِّ آن
۱. ت شصت سال خدمات پرارزش و ارزندهدر کلکته انجمن بزم ايران از مد 

 نه فقط ميان مسلمانان ،دهد  فارسي انجام ميادبياتفت زبان و گسترش و پيشر به
لذا اين انجمن اليق و . بلکه ميان هندوان و ديگران هم فارسي را آشنا کرده است

ل دربارة پيشرفت  مفصّةبتواند برنامتا  ،هاي مالي است ترين کمک سزاوار بزرگ
 فرهنگ ايران اولياي وزارِت. پوشاندب عمل ةا بزودي جامر فارسي جديد مطالعاِت
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ه شته کنند تا بر طبق آن کمک مالي در دسترس بزم ايران گذابايد که برنامه تهي
  .شود

۲. شايد ،دست آورد هي ب زبان و ادب فارسي ايران آگاهِتاگر کسي بخواهد از وضعي 
ايرانيکا  -ندوي اةهاي مختلف مجلّ تر از شماره تر و آزموده اي مناسب وسيله هيچ
 ةايست در زمين ايرانيکا مجلّه -ندويکند که ا لذا بنده اولياي اين بزم را آگاه مي. نباشد

 .هقار  و مشترکات تاريخي ايران و شبه،فارسي و فرهنگ ايران
ه شود اي تهي  برنامه،دان و دانشجويان فارسي از فارسي جديدبراي آشنا کردن استا .۳

انجمن بزم ايران و   بههاي فارسي از ايران مستقالً ها و روزنامه که کتابها و مجلّه
 .ها ارسال گردد ها و دانشگاه دبيرستان

 در انجمن ايران کالسهاي فارسي ادامه داشت و يک ، اسالمي ايرانپيش از انقالِب .۴
کلکته اعزام   بهيراني براي تدريس فارسي در انجمن از طرف دولت ايرانآموزگار ا

کالسهاي .  اسالمي اين سلسله قطع شد مشغول کار بود ولي بعد از انقالِب،شده
نو داير است و  هنگ ايران در بمبئي و در دهليرهاي ف  فارسي جديد در خانهزباِن

بمبئي و دهلي اعزام   به اسالمي ايرانطرف جمهوري ن ايراني ازدااستا. ادامه دارد
گويم که  فانه ميسأ ولي مت،اند تدريس فارسي مشغول  بهاند و در آن شهرها شده

اند که از يک استاد ايراني   فارسي در کلکته چه تقصير کردهعاشقان و دوستداراِن
 که  آموزش و پرورش ايراناولياي سفارتخانه و اختيارداران وزارِت. اند محروم شده

 هر بار وعده نمودند ولي اين وعده هنوز ،اند کردهبازديد  انجمن ايران در کلکته از
هات کنم که توج اين جهت از اولياي محترم تقاضا و خواهش مي هب. وفا نشده

 تا بزودي کالسهاي زبان فارسي در انجمن ،اين امر مبذول بفرمايند  باخودشان را
 .بزم ايران بار ديگر باز شود

ي انجام  مهمنقِشها  ها و روزنامه دانند که در توسعة زبان و ادب مجلّه مي همه .۵
 هاي فارسي ايران ها و مجلّه  فرهنگ ايران بايد که روزنامهةچنانچه خان. دهند مي
 .مسلسل ارسال کندطور  بهانجمن بزم ايران و ديگر مراکز علمي در کلکته  به
لذا بايد . رندثّبسيار مؤه در آموختن فارسي اند ک يون و راديو هم بهترين وسائلزتلوي .۶

يون اين کشور راه آموختن فروغ ز راديو و تلويةوسيل هه کنند که باي تهي که برنامه
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براي درس و تدريس فارسي جديد براي  (Channel)ل اناک. زبان فارسي آسان شود
ري امروز براي تدريس صزيرا که وسائل سمعي و ب. هنديان مخصوص بشود

 .داردوجود هاي خارجي  زبان
 زيرا ،طور کامل بينند ه ايران جديد را ب، نمايش بدهند که مردميهاي نظر بنده فيلم به .۷

العاتي علمي ايران امروز اطّ  بهکه ايران کالسيکي و سنن قديم اينجا هست و راجع
شناسي هرچه بيشتر  کنند که مردم دربارة ايران بايد که کتابها را وارد. نيستموجود 

ها ترتيب دهند  ي نمايش بدهند يا مثالً سخنرانييها فيلم. دست بياورند هالعاتي باطّ
 ايران دانشمنداِن. تبادل شودهاي هند و ايران  ز ايران و هيئتهاي فرهنگي ا و هيئت

متقابالً . استاد ايراني در کلکته تشريف بياورند و درس بدهند. يندآ سوي هند مي
 فرهنگ هند ةد بايد که خانننگ ايران در هند وجود دارهاي فره طور که خانه همان

برقرار شود  ايراندر شهرهاي مهم. 
 انجمن ة کتابخان،ي ملّة کتابخان، انجمن ايرانةهاي بنگاله مثالً کتابخان کتابخانه .۸

بنگاله   بههاي پرارزش فارسي مربوط  عاليه پر از نسخهة مدرسةي و کتابخانيآسيا
 استخيلي مفيد و کارآمد . ن و پژوهشگران پوشيده نيستقار محقّبستند و اين ه

ولي بدون پول اين . بشوندانجام آوري و مطالعه و تصحيح و چاپ اينها  اگر جمع
قان و پژوهشگران ه بشود که دولت ايران محقّاي تهي  لذا برنامه،استو خيال خواب 

 جمهوري اسالمي  يا اگر رايزن فرهنگي،کلکته را در اين زمينه کمک مالي برساند
صورت کتابي يا کتابهاي   بههاي پرارزش را تواند آن نسخه مايل باشد ميايران 
رساند بچاپ  بهدمتعد. 

قان و استادان فارسي در کلکته چه تقصير گويم که پژوهشگران و محقّ متأسفانه مي .۹
عد ب. اند شان است محروم شدهآرزوهايس که کشور اند که از زيارت ايران مقد کرده

 دکتر هيرا لعل چوپرا و دکتر عطا کريم ،قاز استادان محترم آقاي دکتر محمد اسٰح
 لذا از اختيارداران ، بيست و پنج سال شده است که اين سلسله قطع شده است،برق

 .ه بکنند توجمسئلهاين  بهکنم که  استدعا مي
خدمت  هباست  سال سيهاي فارسي مثل انجمن استادان فارسي هند که  انجمن .۱۰

هاي  دهد و انجمن پژوهشگران زبان فارسي که در سال ي انجام ميفارسي کار مهم



  ٣٨٠  قند پارسي

  

 بايد که است،عهده داشته  بهرا  هاي گسترش زبان فارسي تاليوجود آمده فع ه بيراخ
هاي ترويج و پاسداري زبان فارسي  تاليعها را مستحکم سازند و راه ف اين انجمن

 .هم شودهاي جهان فرا مثل ديگر زبان
نظر من  هاي گسترِش زباِن فارسي در کلکته و در سراسِر هند به  راهمختصراً
  :اينجاست

  .اجراي بورس تحصيلي براي تشويق دانشجويان دانشگاهي زبان فارسي .۱
 .التحصيالن ها براي فارغ پيدا کردن شغل .۲
 .ودش و چاپ و فروش کتابهاي تحقيقي که در اين زمينه آماده مي امکانات براي نشر .۳
۴. ه کتب و مجلّات و امکانات تحصيل براي استادان زبان فارسيتهي. 
 .ايران و درس بازآموزي استادان فارسي  بهها مسافرت .۵
هاي ايران در  ط کتابفروش آن توسهند و شهرهاي مهم  بهورود مطبوعات تازه .۶

 .ه و عليگر، حيدرآباد، دهلي، بمبئي، پتنا،کلکته
 .ه شودهاي آنجا تهي ن براي استفاده از کتابخانهامکاناتي براي ديدار از ايرا .۷
ديگر مانعي در حفظ و پرورش ، شود مذبور طبق مراد حلّةيدوارم که اگر مسئلام 

  .هاي علمي و فرهنگي هند نخواهد ماند هاي و انجمن زبان و ادب فارسي در آموزشگاه
  



  رهاي واالي رابيندرا نات تاگو تر انديشه بهدرِک نياِز دنياي پرآشوِب امروز به  ٣٨١

  

هاي واالي   بهتر انديشهدرِک  امروز به دنياي پرآشوِبنياِز
  نات تاگور رابيندرا

  ∗بهرام طوسي
درخشند و جهان در درون من مانند   ميکنم ستارگان فلک در نهاد من  مياحساس

  .خروشد  ميرودهايي که طغيان دارند
شک و فند و بوي جواني و زيبايي خاک و آب مانند بوي مکش  ميها در بدن من گل

  .خيزد عبير از دل من برمي
  .نغمه سرايي مشغول است  بهو نفس هرچه حيات دارد در خيال من

شکل عميق و   به حيات آنانهاي بسياري از بزرگان در زماِن  افکار و انديشهاهميِت
ي ها و حتّ ن و انديشمنداني که سالاراند متفکّ شود و بسيار بوده  جانبه درک نميةهم
 کساني خصوص در مورِد  بهاين مطلب. اند شان شناخته شده  درگذشت بعد ازها قرن
بات و هاي نادرست افراد درگير تعصّ گيري کند که از رفتارهاي غلط و جهت  ميصدق

 جز آن رنج اساس قومي و نژادي و مذهبي و عقيدتي و طبقاتي و اختالفات بي
يکديگر نزديک کنند و  به اند تا افکار و عقايد مختلف را کوشيده  مياند و برده مي

کساني . ها و ميان انسان و طبيعت برقرار کنند پيوندهاي دوستي استواري را ميان انسان
اند و  ديده  ميها را هاي انسان  و خودسري، حاصل اختالف،چشم بيناني درون  باکه
ب خشک و کور چيزي جز رسوايي و مصيبت و نکبت و  تعصّةدانستند که نتيج مي

. ها هستيم جاي دنيا شاهد اين مصيبت  که امروز ما در جاي،اهد بودبدبختي نخو

                                                   
  . مشهد،استاِد دانشگاه فردوسي  ∗

 



  ٣٨٢  قند پارسي

  

قول حضرت   به،ب و جهل معنوي ندارد تعصّ،هايي که عاملي جز خودخواهي مصيبت
  :اقبال الهوري

ــت    زير سر است   ها  عصر حاضر فتنه   ــر اس ــاپرواي او آفتگ ــع ن   طب
ــوا بيگانــه  اش ما را ز مـا بيگانـه کـرد         جلوه   ١ کــردســاز مــا را از ن

 ه ديگران و توجر و شناخِتاي تفکّ هحق و عدالت و ذر  بهاز آنجا که دعوت
هاي  طبيعت خودخواه و انحصار طلب بسياري از انسان  با و احساسات آنانها خواسته به

نات  هايي انديشمند و فرهيخته مانند رابيندرا  فريادهاي انسان،زورمند سازگار نيست
ها را کور و کر   و گوش»ها اي چشم غشاوه«شود چون  نيده نميمقدار زيادي ش  بهتاگور

ظاهر  هماند و يا ب  مي زيادي ناشناخته باقي بلند اين بزرگان تا حدساخته است لذا افکاِر
 ، استوارمحبتاز ياد محدود ولي از آنجا که حق است و براساس عدالت و عشق و 

فراموشي سپرده شود   بهها ي قرنتّ خاکستر حد و اگر همچون آتش زيِرمير هرگز نمي
پراکند   مي نور،کشد اي مي اي از گوشه و کنار شعله ت دلسوختههم  بهبار هرچند گاه يک

آن   بابخشد زيرا خداوندگار جهان هاي سرد و افسرده و نااميد را گرمي و اميد مي و دل
تيبان آنها طلبي و دوستي و مهر و عشق همراه بوده و پش جويي و حق نواهاي حقيقت

  .است
  :فرمايد  مي۱۳ آيه ، الحجراتةدر قرآن کريم سور

»$pκš‰ r' ¯≈tƒ â¨$̈Ζ9$# $̄ΡÎ) / ä3≈ oΨø)n=yz ÏiΒ 9�x. sŒ 4s\Ρé& uρ öΝä3≈ oΨ ù=yèy_uρ $\/θãèä© Ÿ≅Í← !$t7 s% uρ (#þθèù u‘$yètG Ï9 4 ¨βÎ) ö/ä3tΒ t� ò2r& 

y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39 s)ø?r& 4«ها ها و قبيله شعبه  بهي آفريديم واي مردم ما شما را از مردي و زن (٢ 
 ترين شما نزد خداوند  بدرستي که گرامي،تقسيم کرديم تا بشناسيد يکديگر را

  .)پرهيزگارترين شماست
 ،ت قومي، قبيله، نژاد،خداوند براي هيچ بشري هيچگونه امتيازي از نظر رنگ پوست

 در تقوا و ميزان ي دين و مذهب و مسلک قائل نشده است مگرمال و توانگري و حتّ
ي براي خود و هاي دين مبين اسالم است که حتّ  و اين از عظمت،راستي و درستکاري

                                                   
 .۱۳۳ ص ،کليات اقبال  .1

  .١٣ آيه ،)٤٩(ات الحجر  .2



  رهاي واالي رابيندرا نات تاگو تر انديشه بهدرِک نياِز دنياي پرآشوِب امروز به  ٣٨٣

  

تقواتر باشد نزد خداوند   بااي قائل نشده است هرکس براي مسلمانان امتياز جداگانه
ساير اديان گذشته   بهقي بودن را قبول و احترام شرط مسلمان و متّحتّي. است عزيزتر

 و امتياز افراد را در ميزان رحم و ١استقرار داده 
مروت آنها دانسته ت و انصاف و عشق و انساني
  .است

 ، انبياء، فالسفه،رين متفکّ،در طول قرنها علما
اند  عرفا و ساير بزرگان همين راه را انتخاب کرده

ي زيادي را براي خير و ها و براساس آن طريقه
و ت و براي نابودي ظلم و ستمبرکت بشري 

هيچ انديشمندي . اند جنگ و خونريزي ارائه داده
هرگز تبعيض و نادرستي و ظلم و جنايت را 

همة موجودات   بهديگران و  بهمحبتفاق عشق و اتّ  به همه،ستايش نکرده بلکه برعکس
ولي هر مسلکي که . شود  مياند که اگر بشر چنين کند دنيا گلستان عالم را توصيه کرده

يي از ها نمونه. نابودي است  به دشمني استوار باشد ناچار محکومتبعيض و بر پاية
دهم که نشان دهندة سير تکاملي و ارتباط   ميگذرا ارائهاي  اشاره  باام راترين اي قديم

  .باشد  مينزديک اديان و افکار بزرگان
ظهور او را تا (تي عميق داشت افکار و عقايد وي مود  بازرتشت پيامبر که تاگور

 آشتياتي در کتاب الدين ل جالةنوشت به  بنا٢اند  سال قبل از ميالد مسيح دانسته۳۵۰۰
 پيروان ةمردم است و هم  با سرتاسر گاتاها روي سخنش» مزديسنا و حکومت،زرتشت«

  :نويسد  ميوي. دهد  خطاب قرار مي مردم جهان را مورِدةراستي و پيروان دروغ و هم
ي داراي ايرانيان هيچ گروه و قوم خاصّ  بهنه سخن از آرياهاست و نه اشاره”

  عالميانة پيام زرتشت عام است و اهورا مزدا نيز خداي هم،امتياز نيست

                                                   
  .۴:  بقره،قرآن کريم  .1
روايتي بسيار ضعيف در حوالي بلخ و خوارزم بوده است و در  ظهور زرتشت در آذربايجان غربِي ايران و به  .2

 )۵۰- ۸۰ ص ،آشتياني. ( قبل از ميالد اشاره شده است۳۵۰۰ تا ۶۰۰مورِد سال ظهور وي از 

: نويسد پورداوود دربارة وي مي
نه اينکه اکنون بنگاله ادبيات ”

خود را مديون اين نويسنده 
دست است نهال آزادي و  چيره

رستگارِي هند هم از گفتارهاي 
شورانگيز اين مرد ميهن دوست 

 “…باليدن گرفت



  ٣٨٤  قند پارسي

  

 حتّيجالب اينجاست که براي قوم ويشتاسپند نيز برتري قائل نشده و  (“باشد مي
  .١)بدان اشاره هم نکرده است

داشت هر اي  و ناحيهاي  فهيتوضيح اينکه تا زمان زرتشت دين جنبه قومي و طا
 قائل بودند ولي زرتشت ي براي خودخدايي و رسوم ديني خاصّگروه و قوم خاصّ

بخش يا   يعني مهين دادار هستي»٢اهورا مزدا« ،لين بار از يک خداي خالق عالمبراي او
در فصل پنجم کتاب دين بشر ) همانجا( سخن گفته است ،بخش و داناي بزرگ هستي

 هند تاگور ة شاعر حکيم بلندپاي،زرتشت اختصاص دارد  بهتحت عنوان پيامر که
ت و اخالق  روحانيةمرحل  به افسانه و جادوة مرحلز دين ا،ظهور آن بانويسد که  مي

  .٣معنوي درآمد
  : چنين آمده است۲/۳۲در هات 

بدکاران پيکار کند و نقشه   باانديشه و گفتار و کردار بازوان خويش  باکسي که”
درستي چنين  ه ب،راه راست رهبري نمايد  به سازد و يا آنان راآنان را عقيم

  .“ورزد خداوند جان و خرد عشق مي  بهشخصي خواست پروردگار را انجام داده و
  :نويسد  ميمهرداد بهار

ي و يبراساس دين زرتشتي هرمز و يا اهورا مزدا نشانه نور و پاکي و روشنا”
يارگي و يک نبرد دائمي ميان ت پ،اريک  تبه،خوبي است و اهريمن نشانه تاريکي
ها است که اهورا مزدا را ياري   مردم و انسانةاين دو جريان دارد و وظيفه هم

  .٤“کنند تا بدي از دنيا رخت بر بندد و نيکي پيروز شود
راستي   بهکي اعمالي که متّةدهد که فقط در ساي زرتشت در آغاز گاتاها توضيح مي

انديشة نيک و خرد پاک بهترين وسيله . را خشنود ساختتوان خدا  و درستي است مي

                                                   
 .١٢٢ص   .1

… ه که در ادبيات قديم وديک نيز يک نام مطلق روحاني بوده نه موجود جسمانياز اسوره گرفته شد» اهورا«  .2
شده است و » مه«و » مس«معناي بزرگ که در فارسي  به» مز«نيز از دو کلمه » مزدا«. بخش معني جان و هستي به
 .معني دانش و بخشيدن و آفريدن است به» دا«

 .۳۳ ص ،شفق  .3

 .۱-۸ ص ،پژوهشي در اساطير ايران  .4
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سعادت   بهتوانند تنها در پرتو راستي است که مردم مي. خدا است  بهبراي نزديک شدن
صراحت تمام رشوه و   بالين قدماو در او. دست يافته و پاداش دنيوي و اخروي يابند

ا که وسايل خشنودي خدايان خاطر نياز ر  بهو شعائر و تشريفات و نماز) قرباني(فديه 
  .١نمايد  مي طرد،جامعه بود

  : چنين آمده۱۰/۳۳در هات 
 آنچه براستي بوده و آنچه که هست و آنچه ،هاي زندگي از تست  خوبيةهم

ما بخش و بياري منش پاک و نيروي   به از مهر خودت!اي مزدا. خواهد بود
  .معنوي و راستي بيفزا و خوشبختي را براي تن

راه در دنيا فقط يکي است : گويد  ميي حرف زرتشت يک حرف است کهلّطور ک به
  .اند راه  ديگران همه بي،و آن راستي است

  . دارداهدنا الصراط املستقيمو اين درست حرف قرآن کريم است که مرتب تکرار بر 
در راستي و درستي دانسته و در واقع اساس را زرتشت خوبي و سعادت بشر 

 کنفسيوس و زرتشت بايد جستجو ، را در تعليمات بودامحبت و عشق و مهر عرفان و
هر چيزي که   به،دهند  مي موجودات سرايتةهم  بهانسان فراتر بوده و  بهکرد که انسان

  . خلق کرده است»او«
 و ها ستاها و چراگاهؤ و رها اين مکان. ستائيم  ميها را ها و گياه ها و زمين اين آب
  .٢ آن اهورا مزدا را،ستائيم  ميها را ستائيم و دارندة اين سرزمين  ميا و آبشخورها رها سرزمين

ــه ــنم  ب ــه وي ــا ت ــا بنگــرم دري   صحرا بنگرم صـحرا تـه ويـنم        به  دري
ــنم   هر جا بنگرم کوه و در و دشـت     به ــه وي ــا ت ــشان از قامــت زيب   ن
  )بابا طاهر عريان همداني(  

  

ــهءو يف کــل شــي ــه آي ــد     ل ــه واح ــي ان ــدل عل   ت
  :نويسد ت آوي در تاريخ مختصر فلسفه اروپا ميآلبر

                                                   
 .۱۲۲ ص ،آشتياني  .1

 .۱۵ بند ،۶ يسنا  .2



  ٣٨٦  قند پارسي

  

 ةطور کلّي تاگور بناي فلسف به
» اخالق«، »حقيقت«ود را بر خ
 .داده بود  قرار» زيبايي«و 

ثير أر قدرتي عظيم نشان داد که تزرتشت يا زرتشترا در فضاي انديشه و تفکّ
 جريانات عالم يک پيکار دائمي ميان ةژرفي درآيندگان کرد عمده ولي در هم

. کرد  راستي و کثري مشاهده مي،نيک و بد
زرگ عنوان دشمن ب  بهعبريان مفهوم شيطان را

 از همين جريان گسترش دادند و پس از ،يهوه
آن مفهوم شيطان مسيحي نيز از مذهب يهود 

  خودمندي زرتشت در وقِف هعالق. برآمد
ة دانش و فلسف  بهراست و نفرت از دروغ و نادرستي يکسره به

  .١يوناني انجاميد
و رضا و جويانه و تسليم   ذوق و لطف شاعرانه تعليمات بسيار عارفانه و صلحةجذب

ميان مردمي که در آن  بوده در) بودائي(قناعت و استغنا و زيبائي دوستي که در اين آئين 
تنگ آمده بودند و در پي تعليمات   بهزمان از عقايد تند و تيز و جنگجوئي و پرخاش

توان گفت اين يگانه   ميتأجر ه و ب،پسنديده افتاده است گشتند بسيار  ميماليم و آرام
زور شمشير بر مردم   بهجنگ و کشتار در جهان پيشرفته و يني است که بيعقيده و آئ

جويانه  آميز و صلح در دورة اسالمي همين عقيده مسالمت اند جهان تحميل نکرده
هاي   بودائي يکي از سرچشمميان صوفيه مشرق زمين بسيار پسنديده افتاده و آئيِن در

٢ف ايران شده استالهام تصو.  
ها جنگ و خونريزي و تجاوز و اظهار قدرت بايد براي بشر ثابت  رنامروز بعد از ق

شده باشد که از جنگ و اعمال زور کاري ساخته نيست و بايد انسان راه گفتگو و تبادل 
ب را در پيش بگيرد تا شايد روزي جهان روي صلح و افکار و دست برداشتن از تعصّ

  .آرامش را ببيند
ز جنگ و نبردهاي خانمان برانداز و کارهائي که طول تاريخ همه کشورها پر است ا

ولي بايد . فانه ادامه داردسأانسان خود از بازگوئي آنها شرم دارد و اين کار هنوز هم مت
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رحم و انصاف پيدا کند و اي  هواقع آدم شود و ذر  بهعاقبت روزي برسد که آدم
د و الاقل مختصري حق بده ديگران نيز  بهمعتقدات خود پايبند است  بهکه درحالي

توان اميدوار بود  آنگاه است که مي. برايشان و براي عقايد و افکارشان احترام قائل شود
  .که خورشيد خوشبختي نور بر عالم پرآشوب ما افکنده است

هاي شعراي شکر شکن ايران و عرفاي نامدار پر است از خدمت خلق و  ديوان
  :جانفشاني براي راحت ديگران

  :ن االسرارنظامي در مخز
ــه  ــر ب ــداز  عم ــا گ ــشنودي دله ــار    خ ــود کردگ ــشنود ش ــو خ ــا ز ت   ت

ــب   ــواران طل ــيد س ــاية خورش   رنــج خــود و راحــت يــاران طلــب  س
ــي  ــان ده ــن و درم ــتاني ک ــه   دردس ــانند بـ ــات رسـ ــدهي تـ   قرمانـ
  چون مه و خورشيد جوانمرد بـاش        گرم شو از مهر و ز کين سرد باش      

   او روي بـــدو بـــاز کـــردنيکـــي  نيکـي عمـل آغـاز کـرد         هرکه بـه  
ــاس  ــده ز روي قيـ ــد گردنـ   شـناس  نيکي و بدي حق     هست به   گنبـ

راستي و درستي درستکاري دعوت   بهدين يهود و همچنين مسيحت نيز مردم را
  .کنند مي

نهايت   بهديگران را  بهمحبتي بن مريم نقل است که عشق و از حضرت عيٰس
دادند  کساني که وي را آزار مي  باتّيحرسانده بود و از جنگ و خونريزي و خشونت 

 طرف ،ات نواخت گونه  بهفرمود اگر کسي سيلي جست تا بدان پايه که مي بيزاري مي
  .ديگر صورتت را پيش بياور

رهبري   بهفلسفه مقاومت منفي که  بااين همه بزرگي روح قرابت نزديکي دارد
دست خالي در   باط مردميسمهاتما گاندي بزرگ استقالل کشور پهناور هندوستان را تو

ر عميق مقاومت برابر امپراتوري سر تا پا مسلح وقت تضمين کرد و اساس همان تفکّ
  .مدارا است که از تراوشات ذهن پربار تاگور بود  باتوام

 محبتگذشت و ايثار و فداکاري و عشق و   به جاة کريم همقرآندر دين اسالم و 
اين جنبة   بهکند و الزم است وحدت دعوت مي  بها اديان رةاسالم هم. اشاره شده است

تهاي آن   دين بيشتر از ساير جنبهمهمعمق   بهنگاهي ژرف  بادر عرفان نيز که.  داداهمي
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ت و ايثار  جا سخن از دوستي و مودة هم،نگرد  عالية دين ميهي و اهداِفدستورات اٰل
ها را   انسانةيک عارف هم. عالم و همة موجودات عالم است  بهبراي ديگران و عشق

  . راها نگرد چه افراد هم مسلک خود را و چه اهل ساير اديان و فرقه يکسان مي
  :بر سر در خانقاه ابوالحسن خرقاني نوشته شده بود

که در محضر  چه آن. ين سراي آيد نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد اهرکس در”
  .“ارزدنان   به ابوالحسنة بر سفر،جان ارزد  بهخداوند
  م از اوستم از آنم که جهان خرجهان خر به

   عالم از اوستة عالم که همةعاشقم بر هم
  :فرمايد  ميو عارف روشندل ديگر

  پيش ما سوختگان کعبه و بتخانه يکـي اسـت     
  حرم و دير يکي مسجد و ميخانه يکـي اسـت     

  کشان گفت کـه در مـذهب عـشق         پير پيمانه 
  است انه يکي و ديو  عاقل و هشيار يکي   مست

  :فرمايد  ميشيخ ابوسعيد ابوالخير
  سـت  هر قـدم کـه پوينـد خـوش     راه تو به  

  ست هر سبب که جويند خوش      وصل تو به  
  نکوسـت  کـه بيننـد    ديـده  هـر   تو به  روي

  سـت  هر زبان که گوينـد خـوش        نام تو به  
نات  ر و اديب بزرگ کشور پهناور هند جناب رابيندرا حکيم و متفکّا در مورِدام
  .تاگور

توان از وارثان خلف افکار انساني و عرفاني و ديني دانست که   ميجناب ايشان را
ت احساس و روح لطيف شاعرانه در جايگاهي رفيع قرار دارد و استادي و  رقّادبياتدر 

  فروغ وييقول مرحوم دکتر مهد  بهطوري که هنفوذ کالم وي انکار ناپذير است ب
ران و شعرا و نوع دوستان جهان ه و عالقه متفکّپيرايه خود توج نفوذ کالم ساده و بي با
 هند عوض کرد ةديشة مردم مغرب را دربارنيم که ايخود جلب کرد و اگر بگو هرا ب
  )۴۴ ص (.ايم گزاف نگفته  بهسخن



  رهاي واالي رابيندرا نات تاگو تر انديشه بهدرِک نياِز دنياي پرآشوِب امروز به  ٣٨٩

  

  :نويسد ود دربارة وي ميوپوردا
دست است نهال  ين نويسنده چيره خود را مديون اادبياتنه اينکه اکنون بنگاله ”

 هند هم از گفتارهاي شورانگيز اين مرد ميهن دوست باليدن آزادي و رستگارِي
 از ،هاي دلکش وي در سراسر کشور پهناور هند در سر زبانهاست هسرود. گرفت

  .١“ي آن سرزمينآنجمله سرود ملّ
طلبانه و  وي آزادي و سربلندي و هند نوين را ثمره فداکاري و مبارزات صلح

  :نويسد  ميداند و  ميپرشکوه دو مرد بزرگ يعني مهاتما گاندي و تاگور
آرزوي   به گاندي پس از رسيدن،تاگور آزادي هند را نديده از جهان درگذشت”

  .٢“تير نابکاري از پاي درآمد  بهديرين خود
دالت آزادي و ع ي ظالمانه و برقراريها از ميان بردن سلطه  بهعالوه بر اين تاگور

  .ت وي چشمگير بوده استقيمعتقد بود و الحق که در اين زمينه نيز موفّ
ت احساسات ر در تقويثّؤقول دکتر فروغ تاگور يکي از عوامل عمده و م به

ي صلح و دوستي بوده و از وي از هواداران جد. خواهي و برادري بود بشردوستي و نوع
  :نويسد  مييدوست بهاي  در نامه. جنگ و کشتار نفرت داشت

ام و اميدوارم  من کار خود را کرده. سربرم هب) صلح(ست که در  اآرزوي من اين”
 او لب از گفتار من عنايت فرمايد که در جواِر هکه خداي من اين فرصت را ب

  .٣“سکوت مطلق او گوش فرا دهم  بهفروبندم و
 قرار داده »ييبازي« و »اخالق« ،»حقيقت« خود را بر ةي تاگور بناي فلسفطور کلّ به

بود يعني همان چيزي که امروز دنياي آشوب زده و محنت کشيده ما بيش از هر چيز 
  .اين گوهرهاي پرارزش و بزرگ انساني  به،آن نياز دارد  بهديگر

 ةها حق مساوي از اين کره خاکي دارند زيرا هم  انسانةحقيقت چيست؟ اينکه هم
 آنها ة شکل گرفتن نطفة همةنحو. بدي هستند يک منبع بزرگ و توامند ازلي و اةآفريد
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 کدام نيازهاي جسمي و روحي هيچ. شوند  مييک صورت متولد  بهيکسان است و همه
محيط بعد از   بهديگري در اصل تفاوتي ندارد و اگر تفاوتي هست اکتسابي و مربوط با

 نياز  و عشق و، مادري، پدري،همه داراي احساسات و عواطف فرزندي. باشد تولد مي
 بدون کوچکترين ،ت اليموت هستندي براي قون سرپناهي امن و لقمة ناداشتِن هب

اگر کسي دين و .  آنها نيز از حقوق مساوي برخوردار باشندةبنابراين بايد هم. اختالفي
 آن ديگران ندارد ولي حق دارد  بهرا  حق تحميل آن،داند  مي خود را برترةمسلک و ايد
. تا ديگران نيز از آن باخبر شوند  عقالئي و انساني ارائه دهدطرز  بهرا آزادانه و

تدريج   بهشنود و  ميزور تحميل کرد زيرا انسان هميشه  باتوان  نميرااي  عقيده هيچ
  .کند  مي را انتخاب»ها احسن«

تت و اخالق چيست؟ آيا اخالق چيزي جز انسانيو ماليمت و دوستي و ايثار محب 
ست؟ اگر تنها اخالق بر جهان حکومت کند دنيا چيزي جز بهشت  اديگران  بههو توج

  خواهد شد؟
ها نيازمند  ت ملّةشود و هم  ميت احساسشد هامروزه در دنيا ما تنها کمبودي که ب

 ديگر ،اگر اخالق وجود داشته باشد. ات يعني معني معنوي،آن هستند همين اخالق است
بهانه باورهاي شخصي   بهي دسته جمعيها کشي و قتل عام ي و جنايت و نسلياز زورگو

  .اثري باقي نخواهد ماند
شبختي استو هنر خوب زيستن و آفتاب خ،ي هنر زندگيي زيبا.ييا زيباو ام .
 ،ها را  همة خوبي،گيرد مي چيز را در برةجامع و پرمعني است که هماي  ي کلمهيزيبا

  . خود خدا راحتّي دنيا و دنياهاي ديگر و ، انسان را،حقيقت را اخالق را
  .ان اهللا مجيل حيب اجلمال

هاي  شکل  بهرا اند و آن دنبال آن بوده  بهي همان چيزي است که عرفا هميشهيزيبا
  . برادري و صفا و يکدلي و جز آن، دوستي، مهرباني،شکل عدالت  بهاند گوناگون بيان کرده
در .  بيان داشته»شعر و زندگي جديد «نام  به خودةي را در نوشتيتاگور روح زيبا

  :گويد  مياين نوشته
 زندگاني درست ةمللي که امروز از طريق. بريم  ميسر هما در عصر انقالبات ب”

ت است که روح اين علّ  بهاند شايد غافل مانده و هنر زيست را فراموش کرده
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 ةهم  از درک اين»طوفان سرعت«ي يا ها سريع ماد  مصائب پيشرفتآنها در زيِر
ي را در خود ي هرگاه انسان صفت درک زيبا… مانده استلي عالم غافها ييزيبا
را  تواند جاي آن چيزي نمي  چيز از دست رفت هيچة چون هم،ت نکندتقوي

  .١رود بگيرد و آن طراوت و جمال و زيبائي حيات نيز از دست مي
 چشم از ، شودش خامومحبت فروغ ،راستي که اگر لبخند را از زندگي بگيرند به
ريائي و صلح و  س همة دوستي و مهرباني و ياوري و بيأهاي دنيا که در ر ييدن زيبادي

ي خوش آهنگ موسيقي و نواي دلکش مرغان و ها  نغمه، عاجز باشد،صفا قرار دارد
عا ماند که بتوانيم اد  ميچه چيزي در زندگي باقي.  جانوران را نشنودةپرندگان و همهم

  ؟کنيم ارزش زنده ماندن را دارد
گرفتن بازوي فردي مسن که . پاک کردن اشک يک کودک. ي يک لبخند پرمهريزيبا
تر از اين  ي پرشکوهيشود؟ و چه زيبا  چه عبادتي باالتر از اين يافت مي،کمک دارد  بهنياز
 توان مشاهده کرد؟ و چقدر سياه بخت هستند کساني که قدرت درک اين عوالم مي
 خود ترسيم کنند و ةند يک لبخند مهرآميز را بر چهرشکوه را نداشته باشند و نتوان با

  .نمايش بگذارند  به خود رامحبت
رهاي انساني مطرح شدهي و تفکّکه در يگانگي اهداف اديان اٰلاي  مهدر مجموع مقد 

رسيم که انسان از ديرباز در جست و جوي کيمياي سعادت که آرامش و   ميآنجا به
رات عميق تفکّ  باعرفا.  درين راه گام برداشته استآسايش همگان است بوده و همواره

اطمينان اعالم کنم که   باخواهم  ميدر اينجا. اند خود سعي در رفع مشکالت بشر داشته
تاگور نيز يک عارف برجسته و راستين بود که همه عمر چراغ هدايت گرفته و درين 

  .داشته است مي خطير گام برهرا
 ةچه او دربار. د جنبة او هستندؤيار بلند تاگور مدکتر سياسي معتقد است که افک

ت کشورها داد سخن ي و ناصوابي اختالفات نژادي و مرامي و طبقاتي و محدودييناروا
همين عنوان  ه جهانيان را برادر و يار و ياور يکديگر خواسته و از آنان بةداده و هم

 ردمان مال و جالل خود رااز ماي  تاگور آرزو داشت امکان اينکه طبقه. يادکرده است
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 برتري خود قرار دهند از ميان ةرخ طبقات ديگر بکشند و اين امور عارضي را ماي به
دهد برابري کامل ميان آدميان برقرار   ميبرود و تا حدودي که شرايط و مقتضيات اجازه

بايد گفت که اين غايت آرزو و نهايت آمال هر انسان انديشمند وارسته ). ۹ ص(گردد 
  . ناانصاف استو

ترين صفتي را که تاگور اثر  نويسد مهم  ميدکتر رضازاده شفق هم در همين زمينه
شناس  خدمت است که شخص خودمحبتداند همانا   ميتهذيب و عرفان آدمي

آدم واقعي و انسان خدازي کسي . تواند داشته باشد تمام جهانيان مي  بهخداشناس نسبت
چه فايده از انساني .  ظاهر گرددمحبتدر عملش آن  باشد و محبتاست که در دلش 

 که دديگران نرس  بهکه بخورد و بخوابد يا بگويد و بپويد ولي نفعي و مهري از او نسبت
  )۳۳ص(. وجود او در آن صورت از وجود حيوان هم کم ارزشتر است

  پـاالن و افـساري بيـار       بهر وي   هرکه را در دل نباشد عشق يـار  
  )مولوي(  

ي ها ترين مرحله ينيپا  بهتوان گفت ي و صنعتي شتابگر امروز که ميي ماددنيا
به نياز فراواني،غفلت و از خود بيگانگي سقوط کرده است ري وگ يماد  هتوج 
قدر فراوان شده است  ي پيشرفته امروز آنها مشکالت اجتماعي جامعه. ات داردمعنوي به

 ه بيشتري اجتماعي خود و توجها ا و کنشمتجديد نظر در راه  بهکه مردم زيادي ميل
ه و بازنگري و تعمق در در اينجاست که توج. اند بخش هستي پيدا کرده منبع فيض به

تواند چون نوشدار و  ن پرارجي مانند تاگور ميار بزرگان گذشته و متفکّپايةافکار بلند
  .مانند کيمياي سعادت چاره ساز باشد

ه پهناور و در قار  خودسازي در اين شبهةف هند و فلسة جزيرةدر معرفت شب
درون و پاکسازي وجود از شهوات و   بهساز آن يک نوع رجوع تعليمات عاليه انسان

عين . ط بر نفس و نيروهاي شيطاني دروني وجود دارد نفس وجودشناسي و تسلّةتزکي
 عرفان و توان که مياي  گونه هب.  نيز مطرح استي اسالم الماس در عرفاِنها گهرهمين 

ي زيباي پربار يک درخت تنومند و بارور ها شاخه  بهت عالم و آرا راشناخت و در ماهي
ي دارد و در جهتي سرکشيده يسو  بهاش رو يعني درخت حقيقت تشبيه کرد که هر شاخه

وجود آورده است که از يک   بهو باورها و نگرش گوناگون ديني و فلسفي و عرفاني را
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اند و از طرف  اند و در حقيقت از آن منشعب شده صل بخش متّيک منبع فيض  بهطرف
اند و همة اين  هطرف باال متوج  به جانب بسوي يک منبع عالية از همها سر شاخه ديگر

  .سرچشمه حقيقت برسانند  بهتوانند انسان را مياي  گونه  بهافکار بلند و پربار هر کدام
  سياستمداران که،ندش ياري جستتاگور را بايد دوباره شناخت و از افکار بل

مين کنند بايد أاند صلح و آرامش دنيا را ت  و خشونتهاي خود نتوانستهها لجبازي با
ت پير مغان و افکار بلند تاگورها زندگي نگاه کرد و از هم  بهديدي عرفاني  باتر و عميق

 گ سخن رار بزرشعري از آن متفکّ  با.سوي آرامش هدايت کرد  بهمدد گرفت و دنيا را
  .رساند  ميپايان به

ستيزند افسوس برخي   ميي بر سر مال و جاه اختالف دارند ومردم در عالم ماد
 برند و حقيقت را هم تملک  ميمسائل روحاني هم  بهگونه اختالف و ستيزه را آن
  .کنند مي

ل در آنجا طلوع عذر اينکه او  بهآيا درست است که يک چيني بخواهد آفتاب را
  د تملک کند؟کن مي

در  توانم دريابم که نيکان جمله جهان  من سر بلندم از اينکه مي،از من بپرسيد
اصول همدل و همداستانند و بر آنان است که خارهاي نفاق را ريشه کن کنند و آدميان 

  .دنگلزار وحدت برسان  بهرا
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  ♦نوين  تحصيالِت سيستِم وتاگور
  ∗ذاکره شريف قاسمي

 ممتاز در ةالعاد و انديشمندي فوق الفعي مختلف ها ندرا نات تاگور در زمينهيراب
ي امروز هم  داشته که حتّها او دربارة تحصيالت هم انديشه. بوده است دورة خود
راد معدودي است بايد عرض شود که او از جمله اف. ا قرارگيرد مه توجبايد مورِد

که  براي اين. راه انداخت ههاي خود دربارة شئون گوناگون زندگي را ب که انديشه
آنچه دربارة تحصيالت .  ناپذير را انجام دادگي کارهاي خست،آنها را عملي سازد

 جديدي و ها در شانتي نکيتن پياده کرد و راِه  آن را در درسگاه،کرد  ميفکر
  .ان دادمفيدي را در دورة خود نش

  : خود گفته بودتاگور باري دربارة کودکي و تحصيالِت
ما در . ام  بزرگ شده، آرزو براي توسعة روح انسان،من در محيط آرزو”

ات  آزادي فکر در ادبي، خود خواهان آزادي قدرت در زبان خودمنزِل
 آزادي روح در عقايد مذهبي و ذهن در محيط اجتماعي خود ،خود
 اعتماد در قدرت تحصيالت بخشيد که اه فرصت مرگون اين. ايم بوده

 ،ما آزادي حقيقي بدهد بهتواند   ميعنصري همراه با زندگي است و تنها آن
 آزادي اشتراک اخالقي در ،خواهند  ميکه براي انسانچيزي ترين  ارفع

  .١“ استجهان انساني

                                                   
 .هاي از تاگور شناسان مبني بر نگاشته ♦

  .نو  دهلي،نهرواستاد فارسي دانشگاه جواهرلعل   ∗
  . ژوئيهـ  آوريل،»وشوابارتي«ماهي  مجلّه سه  .1
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 را ـ ک آزادي و اشترا، قدرت،آرزو  ـ يک گروه چهار واژه،اين نظر تاگور در
که او   چنان،خواهد انسان را چطور در مرکز کائنات او  مي تاگوروکنند   ميتعريف

  . جاي دهد،افکار خود دربارة تحصيالت را توضيح داده است
 ،تا اوايل قرن بيستم چون تحصيالت غربي داخل زندگي ما در هند شده بود

 که فرصت  دربارة تحصيالت کامل فکر نکرده بود،آيد  مينظر  بههيچ يک
 مابين هنرهاي آزاد و هنرهاي ،يادگرفتن در آنجا که ارتباط مابين انسان و طبيعت

تنها  . فراهم کرد،زيبا و نمايش دهنده و در آنجا که انسان در مرکز کائنات است
چيزي ديگر از   بهبرد و ما نياز  نميها جايي عنوان انسان  بهدانش و مهارت ما را

  :او گفته است. زيبايي مطرح شده است  بهر اعالمية اينستيناين فکر د. اينها داريم
 يآميز تزندگاني محترم و مسر  بهها را تواند انسان  نميتنها دانش و مهارت”

ها و استانداردهاي عالي  ت هرگونه عللي دارد مدعيان ارزشبشري. ببرد
ت براي آنچه بشري. ت دهنديحکاشفين راستي بيروني ارج اخالقي را بر

ترين از   براي من عالي،ي و مسيح است عيٰس،ممنون اشخاصي مثل بودا
  .“ي ذهن جوينده و سازنده استها تقيهمه موفّ

آماده کرده ) م ۱۹۵۵-۱۸۹۷(تين ش که اين»ي بزرگها ذهن«فهرست اين  به
 ،ها  درام،خواهم تاگور را هم شامل آن کنم نه فقط براي شعرها  مي،است

 بلکه هم براي فلسفه و افکار دربارة ،هايش اشيها و نقّ مه نغ،ها  نول،ها داستان
ت چطور مسر« و »سازد  ميانسان را چه کامل« بهت و افکار او راجعتعمير ملّ

 علوم  همراه بايا نوشتِن سازي و مه مجس،اشي نقّ،که در موسيقي  چنان»تخليقي
  .رود  ميکاربردني جلو به

  :کوتيل اظهار نظر کرد او،تتحصيال  بهراجعو دربارة افکار تاگور 
ط يي که برنده شد و تسلّها ي براي جنگهاي ملّ جاي مطالعات فرهنگ به”

 او براي سيستم تحصيالت که تاريخ و فرهنگ ،فرهنگي که تحميل گرديد
 استفاده را جهت پيشرفتي که براي شکستن موانع مذهبي و اجتماعي مورِد

 کيد قرارأ تاعي را مورِدبد رفتار اگونه اين. کرد  مي توجيه،قرار داده است
ي مختلف در چارچوب بزرگتر ها سابقه حدسازي افراد باداد که براي متّ مي
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هاي اقتصادي براي عدالت اجتماعي و  آيد و در طرح سياست  ميبعمل
  .“رود  ميکار هکردن فاصله مابين ثروتمند و فقير ب کم

 ما  بهانتي نکيتن نگاه کرد وتجربة خود در ش  به، ساله بود۸۰وقتي که تاگور 
 )در آتما کارينا( در برنامه در اينجا »علوم«ت که او چطور جايي را براي فگ

  :وجود آورد به
”د نمودم تحصيالت را که زمينة تخليقي آن کائنات تخليقي چون من تعه

 آب و ، من اينجا خواستار همکاري زمين، فراهم نمايم،شعري اصلي بود
. همن هت بسکوي مسر  بهاستم آيين توبه براي دانش راخو  مي.آسمان شدم

ي ها سعي کردم دانشجويان جوان را در باغ جشن طبيعت با خواندن ترانه
 ما جايي ، در اينجا درست در آغاز،آمد براي هر فصل الهام بخشم خوش

خواستم جايي را براي   مي.وجود آورديم هبراي رمز اصل کائنات ب
 ، علوم،تاين علّ  به.وجود آورم ه و پرروحية خود بکلّدانشمندان در برنامة 

يکي : گويند  ميما  بهها ويدا. کار ما داشت ي امتيازي در جايت خاصّقيموفّ
 توان  مي يکي که،ثمري برسد  بهتواند  نميي دانشمندترينکه بدون آن حتّ

ي ها او تنها با عقل و خرد رسيد و نه از طريق زمزمه کردن و يا آيين به
  .“پرستش

وجود آوردن   بهت و خرد درت بود که سعي کردم از هر دو مسراين علّ به
  .تخليقي اينجا استفاده کردم

 »ماوراي طبيعت« با »الوهيت« اينجا حرفي دربارة ،عکس عقيده ما  بهديديد که
تاگور اينجا دربارة ايجاد ارتباط مابين . ه استنيست که خيلي جالب توج

 توجيه ،يطور کلّ  به.زند ميهنرها حرف  ـت وم و قدرت مسر عل،نيروهاي خرد
پروردن و   بهن نياز آده شوند که در داست که هر دو بايد در جايي نشان ااو اين

انسان و   بهقتربيت شدن آنهاست و بايد حتماً با مسايلي معامله کنند که متعلّ
آب و آسمان و  ،بنابرين اينها بايد همکاري زمين. طبيعت در دوراور اوست

  .ها مرتبط شوند تغيير فصلبا فضاي دورادور را حتماً داشته باشند و هم بايد 
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د  حفظ کردن و ارائه مجد، عادتاش يادگرفتن حسِب که تحصيالت معني اين
  : آشکار است»وشوابارتي«عنوان   بههاي آغازين کتابش  از پاراگراف،آن نيست

  ذهن نيست بلکه تحصيالِت،کند  ميتحصيالتي که از تکرار تشويق”
  .“طور مکانيکي کسب کرد هتوان آن راحتي ب مي

عنوان   بهتواند هدف فرا آمدة باسواد  نميد مکانيکي مجدةدرست است که ارائ
خواهد حق را کشف و باز کنيم و آن را طبق   ميتحصيالت از ما .نمونه باشد

ي  خاصِّتملّ. زند  مي حرفدر اينجا او دربارة فشارها. هاي خود بيان نمايم لياقت
ممکن است فشارهاي مختلف داشته باشد که در حدود آن يکي قادر باشد حق 

 تاگور اعتماد دارد که هند از هميشه در رأس آنهايي. علمي با مشاهده را بيان کند
بارة تصفية بحران جهاني فکر ر کرده و دبوده است که معماهاي دانش را حلّ مي

  .کرده است
اهاي دشوار مسايل دانش که هند معم اي دارد که درحالي تاگور گاليههم  باز
 زبان و مذهب ،بقهط ،نژاد  به ذهني داشته ولي حاال ذهن آنخاِذتّ ا و کردهرا حلّ

جايي عضو دانشمندي با قطع اعضاي  بهدهد جا  مياو هشدار. تقسيم شده است
زد و اين حقيقت معلوم سا  ميحرکت کار يا بي  جسم يک نفر را بياحساس از کلّ

 ،پيونديم  ميهم هي خود را بها است که تنها وقتي که ما همة ده انگشت دست
ب نيست که او بهترين باعث تعج. اي بسازيم و نذر و نياز کنيم توانيم پياله مي

ي ها دانشمندان اروپايي و آسيايي را در دانشگاه خود دعوت کرد و بعضي چهره
اين . آوردي مختلف گردها نوان استاد اعزامي در رشتهع  بهدرخشان عصر خود را
افکار و دانش جديد   به از خودي خود،کرد  مي او فکر،تسهيل فراهمي تماس

  .منجر خواهد شد
گويد که ما نياز براي عمران سيستمي داريم که سنن   مي او،بنابراين

مسلمان ،ا جين، بودها، پورانيکا،)ويدک(ن ويديکا تحصيالت را از تواريخ تمد 
ي جديد کشف نمايد و ها کسب کند و راه خودمان را براي آماده کردن نسل

: گويد  مياو. ات رهبري مناسب کمک کندظهور مردمان و زنان با کيفي  بهطور اين
توانيد با نقل و پيروي   نمي،دانيد نمي  طور گيرا  بهل وشما اگر خود را مفصّ
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 آميزي سنن مختلف هم هتنها با يادگرفتن باين کار را .  هند را بسازيد،ديگران
 »انتقال«آوريم که بر   ميتوان انجام داد وگرنه ما سيستم معيار دوم را بروز مي

  .ي مبني استژتاکنولو دانش و
اش   هر کشور و هر فرهنگ و جامعه،آورد که در غرب  ميتاگور دليل

ها تصميم  ن هدفاند و اينها مبني بر آ  مقصود خود را دريافت نمودهيها هدف
جاي زندگي يا  ه ما بولي در کشوِر.  تحصيالت الزم استاند چه نوع سيستِم گرفته
. ريزي تحصيالت گرفته است  است که جاي اصلي را در برنامه»جيويکا« يا ،جيونا

اباوا «آن داريم   بهآنچه ما نداريم و آنچه نياز  بهيا استخدام مربوط چون معيشت و
آوري  دست هاين جستجوي ب. هدف زندگي زياد ارفع است ، است»و پرايوجنا

يوي وسيلة استخدام نهاي د از جنبه تر يکمالي يک نوع دنيوي است که خيلي اعٰل
دست خواهد  ه ب،رويم  مية درست تحصيالت جلوهرحال چون بر جاد هاست که ب

 آداب  خودمختاري،تر يعني آزادي ي ما بايد حتماً مابين هدف اعٰل،تا آنجا. آمد
 مهارت و لياقت تکنيکي ، وسيلة استخدام،»اتفاقي« يا »تر ينيپا«معاشرت و هدف 

ت  بنابراين قضيه بود که انسان و آزادي بشري،در برنامة کار تاگور. بگذاريمفرق 
  .ه مرکزي او بوده است توجمورِد

  



  ٤٠٠  قند پارسي

  

  موالنا روم و تاگور
  ∗غالم سرور

  ♦جونپوريخان محمد صادق : ترجمه
موالنا .  علم و ادب استياينات تاگور دو نام شناخته شده در دن ندرايو راب موالنا روم

گر ي نموده و از طرف دياري خود گلستان علم و معرفت را آبياشعار مثنو  بايروم
هزاران . راب نموده استيگان معرفت را ستشن  خودهاي نغمه  بازي تاگور نِيلجتانْيگ

 ة ترجمي پژوهشگران غربمخصوصاً ، نوشته شده استي موالنا رومکتاب در مورِد
ف مصنّ ،ک شاعر بلند مرتبهيز يتاگور ن. اند  مختلف چاپ کردههاي زبان  به او رايمثنو
 نوبل ةزي جا بود کهيياين آسيل و اوي بهارتشويس دانشگاه وؤسم ،ها  و درامها ترانه
  .کرد  ميافتيدر

 ي از نظر فکريول.  هفت صد سال استباًي تقرشخصيتن دو ين اي بي زمانةفاصل
 چشم ي بهو انسان ي بلند اخالقهاي در کالم هردو ارزش. کنديگر نزديکدي  بههردو
ک ي مردم را از نزدة عاميزندگ  و دور و دراز پرداختنديسفرها  بههردو ،خورد مي
 تاگور هاي نغمه ت داد وي و روحانتصوف ي بهدي رنگ جدي روميمثنو. ندشاهده کردم

  . نمودي را غنيات بنگاليادب
ن کمان ياو مثل رنگ هاي نغمه. شعر گفتن کرد  به شروعيتاگور از هشت سالگ

درد و غم  ،فطرت ،اريهجر  ،در اشعار او احساسات.  مختلف استهاي  از رنگيا زهيآم
  .ان شده استي بيودنيق ي و حقايانسان
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  موالنا روم و تاگور  ٤٠١

  

ر و مرشد خود حضرت شمس ياز پاو  ي ناگهانيي موالنا روم جدايشاعر  آغازةنقط
 يي جداموالنا روم نتوانست غِم. گذشت  مي سال از سن او٥٣که  ي درحال؛دبوي زيتبر

او اشعارش را داِنيمر.  نموديسرودن اشعار عرفان  بهد و شروعيل نمامعشوق را تحم 
ن اشعار که ي کرد ايسرودن مثنو  به شروعي دوستِشيفرما  بهسپس. دکردن  ميادداشتي

 نآاسرار و معارف و  تصوفموضوع   دري ادبي است از شاهکارهافترشامل شش د
  .باشد مي

 ةن موضوع نقطيه در آشرم تاگور اقامت نمود و اي برهم آچارم ١٩٠١در سال 
ه ي او در قون. بودصوفتعروج  اندورزمان موالنا روم .  او شدي در زندگيعطف

ن ي تاگور از اي ول؛ شدشبينص سالکان خواجو يسرپرست  وس نموديسأ تيخانقاه
 عمروست و تمام ي پي و مرتاضان وشنو مذهب١ياسينْجمع س  بهتاگور. نعمت محروم بود

  . حق سرگردان بوديدر جستجو
 هدف ياعرو ش  بوديک شاعر عرفاني تمام معني بهموالنا روم که م يدان  ميهمه

  :ديگو  مي خود. نبودشا يزندگ
  وز فضل نالفم و غـم آن نخـورم           نان نخـورم   يز شاعر  م و يشاعر ن 
  او. کسب معاش قرار ندادةلي را وسيچ وقت شاعريز هيگر تاگور نياز طرف د

علم و  ي بهديجهت جد  خودهاي  ترانهةليوس  به نمود ويل عرفان را طز منايشاعر اب
 دو شاعر انجاماين اشعار روي  بر يقي تطباي هنجا مطالعي در احال. رت داديدانش و بص

  :مينک ن دو بررسي ميآ و موضوعاِت مختلف را از نگاه ميده مي

  ين
 و يي احوال جداي نةليوس  بهک عالمت استفاده کرده است ويعنوان  ي بهموالنا روم از ن

  :ه استان نمودي بييبايصورت ز  به رايقي انسان از معبود حقيدور
  کنــد  مــيتي شــکاهــا يياز جـدا   کند  مي تي چون حکا  ياز ن  بشنو

  :ان نموده استين کلمات بين فکر را در قالب ايتاگور هم
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  ٤٠٢  قند پارسي

  

افکار و نظرياِت موالنا 
روم و تاگور در زمينة 
يافتِن معبود حقيقي باهم 

 .مشابهت دارند

 ش اشکاليدايا وجود دارد و باعث پي دنيهمه جا ن درد فراق است که دريا
  .١شود  مي در آسمان نامحدوديشمار يب

 در رنگ و آهنگ باهم يول ؛رده است خوب استفاده کيليخ يز از سمبل نيتاگور ن
 معبود يرا صدا) ني( ي بانسرياو صدا. فرق دارند

  :ديگو يداند و م ي ميقيحق
آهنگ تو و .  تو و من آسمان را پوشانده استيصدا
  .٢چديپ مي ها آسمان  من دريصدا

   و کوششيسع
دم را  مريو. ا نبوديت و ترک دني رهباني حامي ول؛ بودي بزرگي صوفيموالنا روم

 علم و ِلي حالل در تحصة او لقمدر نگاِه.  حالل حاصل کنندنمود که رزِق يب ميترغ
  : داردييسزاب تأثير محبتشق و عحکمت و 

   حـالل  ةد از لقم  يت زا عشق و رقّ     حالل ةد از لقم  يعلم و حکمت زا   
و  نشستن در معبد با يهمعرفت اٰل او معتقد است که. ه را داردين نظريز هميتاگور ن

 عرق ها  رفت که در مزرعهيش کشاورزانيد پيبلکه با ؛شود  نمين حاصلگفت ذکر
 عرفان ها همانجادرحال کار کردن هستند و  کارگران درکه  رفت ييجا ديا بايزند ير مي
  .توان درک نمود  مي رايهاٰل

ح خواندن در صبح و شام را ين تسبيا                              
  ترک کن

   را ترک کنيعبادت و دعا خوان                               
  يکن  مي را پرستشيچه کس                  

   بستهيپشت درها                          
  در گوشه معابد               

  روي تو نيست چشم باز کن خدا هرگز روبه          ٓ                            
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  موالنا روم و تاگور  ٤٠٣

  

                                           
   

در   است که کشاورزانيا خدا در مزرعه
  کشند  ميآن زحمت

   است کهييها او در جاده                          
  ١کنند يکارگران سنگ خورد م                                

   خدايجستجو
.  باهم مشابهت دارنديقي معبود حقافتِني ةني موالنا روم و تاگور در زماِتيو نظر افکار

ها بلکه   خدا نه در حرم است و نه در آسمانيعني ؛داردرا ده ين عقيز هميموالنا روم ن
  :ديگو  مياو.  داردي پاک جايها خدا درون دل

ــيا ــوم ب ــج کجا ه ق ــيح ــيد کجاي   ديـ يايد ب يـ ياين جاست ب  يمعشوق هم   دي
ــار خدا ــه طبلک ــان ک ــيآن ــيد خداي   دييد شما ييست شما يطلب ن   به حاجت  دي

که خدا  ستين طور نيا. ستيخدا از ما جدا ن کند که  ميانيطور واضح ب  بهتاگور
گناه و  ، و غميخوش ،ياو بر مرگ و زندگ. در وجود ماست  او،نه.  باشدها در عبادتگاه

  . اوستي و ابدين عبادتگاه ازليتمام زم. و وصل و هجر قادر است يزگاريپره
ن يم و چنيابي  ميجليگيتانْ هاي  از ترانهياريات تاگور را ما در بسيرن نظيا

 در ياو خدا را گاه.  خدا سرگردان استيجستجوشود که او در  مي محسوس
ي  ني در صدايگاه عت وي در مناظر طبيگاه ،دي در پرتو خورشيگاه ،ها مزرعه

  :ديگو ين ميک ترانه او چنيدر . ت خدا را قبول داردياو وحدان. نديب مي
ط بر تمام ياو مح. يز وجود داريدر آب ن ،يز موجود هستي خدا تو در آتش نيا

  .گزارم  ميسجده ه سر بيين خدايمن در مقابل چن است و
 هاي تاگور در ترانه. رسد  ميوجود  وحدتةينظر  به خداين جستجويتاگور در ح

و ن طرف ي او ايتجود که خدا در اصل در دل انسان است و انسان در جسيگو  ميخود
 اج را ارائه مشابه اناالحق منصور حلّاي هي نظرها  از ترانهيکيدر او . رود  ميآن طرف

  .کند مي
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  ٤٠٤  قند پارسي

  

که تا  ديگو يو م کند  مي را نقليت عاشقي حکايل مثنوموالنا روم در دفتر او
 که يابد و وقتيخانه دلدار راه   بهتواند  نمي،ده استي چسب»من« ةکلم  به که عاشقيزمان

  :شود  ميدار محبوب نائليد  به،کند ي توبه م»من«از واژه 
  …را در نـار تفـت     و  د ت يسوختن با    تـو هنـوز از تـو نرفـت         ييچون تو 

  در سـرا  را   دو مـن     ييست گنجـا  ين   من در آ   ي ا يگفت اکنون چون من   
  :خورد  ميچشم  بهآب و تاب فراوان  باوجود در اشعار موالنا  وحدتةينظر

  اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست   رون همـه اوسـت    يـ  درون و ب   اندر دل من  
  چون باشد وجود من چون همـه اوسـت        يب  مــان گنجــدي چگونــه کفــر و اين جــايــا

  عشق
ت ي اهممحبتدر اشعار موالنا عشق و . ن موضوعات شاعران استيتر از مهم عشق
  :ديگو  مياو. مسفر اوستهمراز و ه.  اوستيعشق زندگ. دا کرده استي پيا العاده فوق

   آخر و آغـاز مـرا      يل و ن   او ين  چ دمساز مرا  يجز عشق نبود ه   
  :کند  مي خود را در عشق جستجويها يماريموالنا عالج تمام ب

   مـا  هـاي   علّـت ب جملـه    ي طب يا   ما ي عشق خوش سودا   يامرحبا  
  :داند  ميگر مذاهبي از ديبرد و آن را جدا  ميعنوان مذهب نام  به از عشقيروم

  ت خداسـت عاشقان را مذهب و ملّ    جداست ها  مذهبشق ز   امذهب ع 
 محبوب يشه در جستجوياو هم. زند  ميز در اشعار خود دم از عشقيتاگور ن

او . عت پنهان استيخدا در طب ن نکته را درک نموده کهي سرگردان بوده و ايقيحق
  :ديگو يم

  .١“يهمه جا هستتو  ،ي هستها انهيتو در آش ،يتو در آسمان هست”
ن گوهر عشق است که ينظر او ادر پندارد و  مي کائناتةتاگور عشق را اصل و هست

  : او براساس آتش عشق استوار استيزندگ.  را دارديتوان ادراک راز هست

                                                   
  .٦٧، ترانه شمارة جليگيتانْ  .1



  موالنا روم و تاگور  ٤٠٥

  

 عشق ي ول، استيا فانين دنيا.  از آتش عشق استيا  من استعارهيزندگ”
 ي اصلصورِت  بهز عشق که بج؛ن خواهد رفتيز از بي چةهم.  استيشگيهم

  .١“ خواهد مانديخود باق
  :ديگو  مي»نات تاگور ندريراب«ر در کتاب يون کبيهما
 فرزند و عشق عاشق  به مادرمحبت.  استيقي حقي تاگور عشق خدايبرا”
  .٢“ استيقين عشق حقي از ايمعشوق مثال به

  يزندگ
 موالنا روم تمام مخلوقات ةديعق به.  استيکي و تاگور يز مطمح نظر رومين موردنيدر ا

 اين دنيا  بهد نور خود رايخورش. د هستندي جديشه در حال حاصل کردن زندگيخدا هم
شه يشود و هم  نميفوقت متوقّ چي هيزندگ. کند  ميدي تازه تولهاي وهين ميدهد و زم مي

  :ديگو يموالنا م. در حال حرکت است
ــ   مـا  يايـ شـود دن    مـي  هر نفس نو   ــو شــدن يب ــر از ن ــاخب ــدر بق    ان

ــستمر  رسد مينو    نو يعمر همچون جو   ــيم ــنما ي م ــسدي   د در ج
 کند  ميهيک جام تشبي  به راياو زندگ. ه را داردين نظري همي زندگةز درباريتاگور ن

  :شوند  مي خدا در آن جمعيها هر آن رحمت که
  و پري را تو خالين ظرف هستيا. ن خواسته توستيا. ي نموديتو مرا نامتناه”
  .٣“يينما  مي تازهيشه پراز زندگي و هميکن يم

  . استي صوفيگر شعرايات موالنا روم و ديز مثل افکار و نظريافکار تاگور ن

  مرگ
. شود  نميوقت فنا چياو ه.  استيشگيدار و همي انسان پايده داشت که زندگيموالنا عق

 را در يسان اني زندگياو ارتقا.  استياعل هاگک منزلي سوي  بهمرگ درنظر او کوچ
  :کند  ميانين اشعار بيقالب ا
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  ٤٠٦  قند پارسي

  

ــا مــردم  وز   شــدمي مــردم و نــام ياز جمــاد   وان ســر زدميــز ح نم
   ز مردن کم شدم    يپس چه ترسم ک      و آدم شــــدميوانيــــمــــردم از ح

 انسان ةن مقام و درجيا  بهدني رسيد که برايان نماين نکته را بيخواهد ا  ميموالنا
 چرا که بعد از مرگ ؛د از مرگ بهراسديپس او نبا. شد مرگ را بچةن بار مزيد چنديبا

  . خواهد نمودي را طي زندگيمدارج اعال
.  رايدارد که زندگ  ميزيقدر عز او مرگ را همان. هراسد  نميز از مرگيتاگور ن

  :ديگو  مياو.  استيئت و لباس انسانيل هي او مرگ فقط تبدةديعق به
 عبور ي زندگةن بار از دروازيل اوي که برايوقت شناختم  نميمن آن لحظه را

فتن کمثل ش ، داديع زندگي وسياين دني بود که مرا در اييرويآن چه ن. نمودم
ا تنها ين دنيدم در اکردم حس ين نور را ديصبح که ا.  شب جنگلهمي در نيگل
. ون مادر مرا در آغوش گرفتچ قابل فهمغيرنام و نشان و  ي بءيک شيو  ستمين

  عشقين زندگيا  به من. نامعلوم ظاهر خواهد شدءيک شيز يندر هنگام مرگ 
  .١ديز عشق خواهم ورزيمرگ ن  بهن دارم کهيقيروزم و  مي

ن دارد که يقي او .ان نموده استي را بين ترانه تمام رموز مرگ و زندگيتاگور در ا
نان حاصل خواهد ي سکون و اطمين زندگآ وجود دارد و در يز زندگيبعد از مرگ ن

  .دنمو
 بزرگ يها شخصيت و تاگور هردو از يتوان گفت که موالنا روم  ميطور خالصه به

 و نظام يهردو فرهنگ انسان ،اورندنقت و معرفت شي حقيايو هردو در در زمان هستند
  .اند ان نمودهيافکار خود را ب ات وي خود نظرةقيسل  بهوکرده ت مطالعه دقّ  به رايهست
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  تاگور و فلسفة تعليم  ٤٠٧

  

   تعليمةفلسفتاگور و 
  ♦صوفيه شيرين

  ∗جونپوريخان محمد صادق : ترجمه
م، مددکار معلّ نويس، داستان شاعر، او يک اديب، .هاي بزرگ دنياست تتاگور از شخصي

ت وي امتزاج شخصي .ت و پيامبر صلح بوددار انساني پرچم اجتماعي مجاهد آزادي،
م در کلکته  ۱۸۶۱در هفتم مي سال تاگور . زيبائي از صورت کالسيک و جديد بود

 ۱۷در  .لين نظم او ابهيالش استاو .شت سالگي آغاز نمودهاو شاعري را از  .متولد شد
اي  عهو سنگيت که مجماندريراب . اشعار وي بنام کبهي کاهني چاپ شدةسالگي مجموع

ي او  زندگةدوران اولي .ميان مردم بنگال مشهور است هاي اوست هنوز هم در از ترانه
او  .اشي بودموسيقي و نقّ ات، ادبيثير مذهب و فنون لطيفه مخصوصاًأخيلي تحت ت

  .بنگالي و انگليسي آشنائي داشت نسکرت،اهاي س زبان به
 خواست که تاگور  او ميبرادر بزرِگ. ي را در خانه فراگرفتيتاگور تعليمات ابتدا

  براي تحصيالِتم ۱۸۷۸ همين سبب در سال  به حقوق بپردازد وةتحصيل در رشت به
هند   بهت زيادي در آنجا بماند و خيلي زودولي نتوانست مد. انگلستان رفت  بهعالي

بعد از بازگشت  او. جامعه شناخته شد م دردان، شاعر و معلّ عنوان موسيقي  بهبازگشت و
اين  .انگليسي ترجمه نمود  بهلي خود راجکتاب گيتانْ ،م ۱۹۱۲ از انگليس در سال

او يک سال  . در لندن شدجهان و مخصوصاً  تاگور دررت بيش از حدهجمه باعث شتر
او  .ات را دريافت نمود ادبي»نوبل« ةپاس خدمات ادبي جايز  بهم ۱۹۱۳بعد در سال 
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جورج پنجم پادشاه م ۱۹۱۵در سال  .دست آورد  بهي است که اين جايزه رايلين آسيااو 
  .او لقب سر عطا نمود  بهانگليس

او خواهان  . شاعري غربي خيلي عالقه داشتفرهنگ غربي و مخصوصاً  بهتاگور
 م ۱۹۰۱ او در سال ةبراساس همين نظري .يکي نمودن فرهنگ غربي و شرقي بود

ثير أ ت تعليمي تاگور تحِتاِتنظري .سيس نمودأکلکته ت نام شانتي نکيتن در  بهاي مدرسه
تو و روسو کتابهاي ضخيمي در اين موضوع تاگور مثل پال . زندگي او بوده استةفلسف

هاي شخصي او موجود است ها و نامه سخنراني ات وي در مقاالت،ننوشت ولي نظري. 
  مقاله در۲۲در اين کتاب  . تعليم و آموزش نوشت کتابي در مورِدم ۱۸۹۲او در سال 
تعليم تاگور درةنظري .ت آموزش وجود داردمورد اهمي  ةماصل مجسهاي  ت صالحي

  شانتي نکيتنةمدرس .شاعرانه و هنرمندانه او بود که خدا در وجود او وديعت نهاده بود
  .ثير قرار دادأ تات او را تحِتعنوان ناظم نظري  بهشري نکيتن م و درعنوان معلّ به

همين سبب   به.ثير طبيعت قرار داشتأ تتاگور شاعر بزرگي بود و شاعري او تحِت
گفت که طبيعت  او مي .آشرم و کروکل اعتقاد داشت يمي مانندنظام آموزشي قد  بهوي

که نزديک  خواست گزارد و براي همين او مي ثير ميأها ت هبر تربيت و نشو و نماي بچ
دور   بهخواند، کند و درس مي اي که در آشرم زندگي مي هقول تاگور بچ هب .طبيعت باشد

ردار خود را بهتر بروز ت و کاز هياهوي زندگي در يک محيط مساعد شخصي
 او ةگفت به .سيس نمودأ مدرسه شانتي نکيتن را تةثير همين نظريأتاگور تاح ت .داد خواهد

ها از استاد و کتاب کمتر و از طبيعت بيشتر ياد  هبچ .م استطبيعت و فطرت بهترين معلّ
ا بتوانيم عظمت هواي تازه و نور دارد تا م  بهاو عقيده دارد قلب و مغز ما نياز .گيرند مي

معني  .آموزش در يک محيط طبيعي بهتر است .و سادگي طبيعت را محسوس نمائيم
شود که نقش مهمي  محيط فقط محيط طبيعي نيست بلکه شامل محيط اجتماعي نيز مي

کمک محيط   بهطور که درختان همان .کند ها ايفا مي هدر پرورش و نشو و نماي بچ
ت خود را ثير محيط اطراف خود شخصيأها نيز تحت ت کنند بچه اطراف ميوه درست مي

  .دهند شکل مي
اين  . خاطر باشدگويد که تعليم بايد بدون جبر و با طيِب  تعليم تاگور ميةنظري

خواست که در مدارس محيط  او مي .ه را تاگور در مدرسه شانتي نکيتن پياده نمودنظري
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 .مند شوند ت بزرگ استادان خود بهرهجائي که شاگردان از شخصي آزاد و مفرح باشد،
 ما از حصول علم از بين اگر ما نتوانيم کنيم هدِف .ي است علم جزء الينفک ترقّحصوِل

تاگور عقيده دارد  .شود و روح انسان ميت شخصي تعليم باعث باليدگي افکار، .رود مي
شود ه ميکه اين علم است که باعث تکميل انسانيت در يک بچ.  
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  ينقّاش نفتاگور و 
  ∗محمد اسالم

  ♦جونپوريخان محمد صادق : ترجمه
 يگري بعد از ديکيگر ي دنقّاش شصت باًيل و تقريم دانيليو ،ليتامس دان ،اسمارت

 يو روش زندگاي  لهي قبيزندگ ،يعيمناظر طب ،يستان باآثار  بهاننقّاشن يا. هند آمدند به
  آنهاينقّاش. کردند  ميثبت نها راير ايود تصاوعالقه داشتند و در سفرنامه خ… آنها و
 اسلوب و روش يان هندنقّاشميالدي  ١٩ و ١٨در قرن . ه و نور بودي از سايامتزاج

 ينقّاش از يدي سبک جدي هند شرقي کمپانةسلط  با همزمانيول. خاص خود را داشتند
 در ن سبک مخصوصاًيا.  نهادندي سبک کمپانينقّاشادان نام آن را نقّ  کار آمد ويرو به

 در ين سبک سعيدر ا.  رشد کرديدر لکهنو و دهل بنارس و بعداً ،پتنه ،کلکته ،مرشدآباد
 ينقّاش يها  کرده بودند و ارزشي هندينقّاش و سبک ي غربينقّاشادغام نمودن سبک 

 که يحقوق و انعامات.  دستيتاز سبک سنّ زيان ننقّاش. زوال گذاشت  روبهي هنديتسنّ
 ي هند شرقيل شده بود و کمپانيتعط کردند  ميافتيابان در از پادشاهان و نواننقّاش

تاراج   بهها درپشت پرده يسيقت انگليدر حق.  بوديسيان انگلنقّاشخواستار استفاده از 
  . پرداختنديفرهنگ  وياجتماع ،ياسيس ،ياقتصاد
ر يتصو  بهيجا ه باننقّاشن يا. بند بودندي خود پايها تسنّ  بهان بنگال هنوزنقّاش

 انير خداين زمان تصاويدر ا. ان خود نمودندي کردن خداينقّاش  بهعت شروعيدن طبيکش
کردند و   مي خود را ارضاعي مذهبق حسين طريا  بهآنها. خورد  ميچشم  بهکثرت به
  .دادند  ميبت آن  بايز پول خوبين تابلوهانيداران ايخر
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گر ياو مثل د.  بلند نمودشورشم لَعن تاگور بود که ي اآن وضعيِت حساسدر 
 خود ي ارضاع حس هنري کسب معاش قرار نداد بلکه فقط براةلين فن را وسيان انقّاش
 ٦٠ر و در ي ديلي را خينقّاش يمند بود ول  عالقهينقّاش  بهياو از دوران دانشجوئ. بود
 در يدياو سبک جد.  حاصل نموديالملل نيرت به زود شيليو خ خود آغاز کرد يسالگ
د کورکورانه از ي او مخالف تقلي بود وليگرائ ت سنّي حامينقّاشاو در  جاد کردي اينقّاش
ن در سبک ي نوياو خواستار حرکت.  بودي سبک بنگالها و مخصوصاً ها و سبک تسنّ
طرف   بهدا کنند ويت پأان جوان جرنقّاشن امر سبب شد که يهم.  بودي بنگالينقّاش

رنگ شد و سبک   آهسته آهسته کميب سبک بنگالين ترتيا  بهو د گام بردارنديسبک جد
  . آن را گرفتيد جايجد

 ،اتي تاگور شامل ادبةاقان خلّيها تيالفعميالدي  آخر قرن نوزدهم يها در دهه
ن يهم به و دا کرده بوديل پيز تماي نينقّاش  بهآن او  باراهم هي بود وليشاعر  ويقيموس

 ةک مدرسيتن ي نکي چون شانتيشهر کلکته در کجان خلوت يدور از غوغا  بهيسبب و
 م ١٩١٩در سال . دادند  ميجوانان آموزش  را بهينقّاش آن فن  درو هنر احداث نمود

. ل شديز تشکي ني هنرة و کتابخاني هنرةک موزي شد و ح بنام بخش هنر افتتايبخش
و يش ديسل ،نيشور سيبر ،نندالل بوس: مثال ،ت نمودين هنرستان صدها هنرمند تربيا

 تاگور از هدِف … وي چکرورت.ان.آر ،مارت کُيام ،يوگيپربهات ن ،هرن يهر ،ورما
رونق امروزه هنر در بخشي از . معيارهاي جديد بود  باسيس هنرستان تربيت هنرمندانأت

  .بنگال مرهون سعي و کوشش تاگور است
و )م ١٩٠٥(ترچه دف ،)م ١٩٨٩( ينقّاشتاگور فقط کتاب  ينقّاشل در دور او 

ي يهاي وي امتزاج زيبا ينقّاشدوران  در اين. تصوير کشيد  بههاي غربي را دات نظممسو
  .اوست) هاي طرح(هاي  ها و اسکيچ از نوشته
 يان بنگالنقّاشدر آن دوران . خورند  ميچشم ي به معنويها  ارزشها نقّاشين يدر ا

ادغام   باو آنها ه آغاز گشته بودي ثانةک نشاي روگردان شده بودند و يمي قديها تز سنّا
  . بودندنقّاشي در يديجاد سبک جدي در حال ايي و اروپاي بنگالنقّاشيسبک 

و  روپا سفر کردا  بهيلجتانْيگ انتشار کتاب خود ي برام ١٩١٢تاگور در سال 
ر او د.  آن قرارگرفتتأثير و تحِت ک مشاهده نمودي را از نزديان اروپائنقّاش يتابلوها
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ها  هاي تاگور خط در نقّاشي
 .بيشتر از رنگها اهميت دارند

کشي موضوع خاصّ منظر
 .هاي اوست نقّاشي

 مهارت داشتند و يرنگ روغن نقّاشي با در فن يان ژاپننقّاش. ژاپن رفت  بهم ١٩١٧سال 
فورد يتا ي لمثالً. ژاپن سفر کرده بودند  بهن فني ايريادگي ي براينيان چنقّاش از ياريبس

ل ساسونگ در  يو ل آنجا رفت  بهم ١٨٨٧در سال 
ا ن فن آشنيو رموز ا اسرار  باآنجا رفت و  بهم ١٩٠٥
  قرارگرفته بوديان ژاپننقّاش تأثيرز تحت يتاگور ن. شد

همان   به تابلوياديو بعد از مراجعت از ژاپن تعداد ز
تن ي نکي که در شانتياننقّاش  بهو سبک درست کرد

  . کنندنقّاشيهمان سبک   بهه نمود کهيراندند توصذگ  مي راي آموزشةدور
رس در يآ نسيشهر بو  بهن سال اويدر ا.  مهم بوديلي تاگور خي برام ١٩٢٤سال 

دن يد  بان خانميا. ا آشنا شديکتورينام و ي بهخانم  بان سفر کرد ويکشور آرژانت
يلي خي غربهاي  نظميخصشدات مسوفرد   به منحصريا ها تجربه ن نظميا. ب نمود تعج

 هاي هنگام کتابت اشعار واژه. خبر بود يز از آن بي بودند که تاگور خود ننقّاشيدر فن 
 يبائيز  بهند بلکهآمد  نمينظر  بهوبيزده شده بودند که نه تنها مع  خطي طوريرضروريغ

  .آن هم اضافه شده بود
اد مشهور  و نقّنقّاش قرار داد تأثير تحت يلي که تاگور را خيگريت ديشخص
  او بود که تاگوراِدشنهيپ  بهو او مالقات نمود  بام ١٩٢٨تاگور در سال . تامسن بود

 متمرکز نقّاشي يشتر رويگر تاگور بيحاال د.  نشان دادتوجه نقّاشي فن ي بهطور جد به
ا يکتوريکوشش و به . کاغذ منتقل نموده بودي را بر رونقّاشي ٢٠٠٠ باًيتقر. شده بود

ليگيتانْ و جوگاجوگده اشعار، دفترچه تاگور، مسوي هنريگالر  درم ١٩٣٥ در سال ج 
 بود يهنر.  نمودندها نقّاشين ي از ايمردم استقبال خوب. ش گذاشته شدندينما  بهفرانسه
ا يز در دني ننقّاشعنوان   بهحاال تاگور. دنديان مشهور فرانسه کار او را پسندنقّاشگر يو د

 در ي بنگالنقّاشيعث شناخت  با است کهي بنگالنقّاشن يلتاگور او. مشهور شده بود
  . بنگال و هند شدياخارج از مرزه

 مداِد شتر ازي او بقبالً.  نمودنقّاشي  به شروع رسماً،تاگور در مرحله دوم کار خود
 کار  بهمو را شتر قلمي حاال او بيکرد ول  مي، آبرنگ، خودکار و مداد استفادهي موميرنگ
در  است ما نقّاشيد يم و جدي از سبک قديبائيار زي تاگور ادغام بسنقّاشيفن . برد مي
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کجا ي را ييپاو سبک ارنقّاشيالت ي سبک مغول و تخنقّاشي ي تاگور سادگهاي نقّاشي
دور  ه آنان بي از فرهنگ برهنگي بوده وليان غربنقّاش تأثيرتاگور تحت . ميکن  ميمشاهده

 چند يول. دا نکندي او راه پي در تابلوهاي نموده که برهنگيبوده است و همواره سع
 عنوان  بهم ١٩٣٤ که در سال ياز جمله تابلوئ. ن زمره قرار دادين در اتوا  مي او رايتابلو

Study of a Young Lady Nude Bustده شده است که در حال حاضر ير کشيتصو  به
  .باشد ي مي بهارتاندرينت بخش موزه دانشگاه رابيز

  موضوع خاصّشيمنظرک. ت دارنديشتر از رنگها اهمي بها  تاگور خطهاي نقّاشيدر 
ي ان اروپائنقّاش تأثيرشد که تحت  باي بنگالنقّاشن يلد تاگور اويشا . اوستهاي نقّاشي
ر ساعات روز ييتغ  باعتيمنظره طب ها، فصل.  نمودي خاصتوجه عِتي از طبيمنظرکش به
.  تاگور استنقّاشيط روح يمح  باانتجاب رنگ متناسب. ان استي در آثار او نما…و

ک ي تارةک عنصر غالب است و آن عنصر جنبي ي از نظر عاطف تاگوريدر تمام تابلوها
 ير عکس زندگين تصاويا ايآ. ، سکوت استي، خستگي، افسردگيوسيأ ميعني يزندگ

هرحال قضاوت در مورد  به .ان در بند آن زمان هستنديا آنها عکس هنديتاگور هستند 
 ني چنظاهراً. نگرد  ميرين تصاويا  به نظر خودةآن مشکل است چرا که هر فرد از نقط

ر ي شده است و مردم فقي بنگال سپريشتر وقت تاگور در مناطق روستائيد که بينما مي
  .١ او هستندي تابلوهايو نادار روستاها موضوع اصل
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 ة چهرطراحي.  مورد٥٨عت ي طبة صحنطراحي.  مورد١٨٦ زن ة چهر طراحي. مورد٤٠٨ مرد ة چهرطراحي
 طراحي.  مورد٨٩ پرندگان طراحي.  مورد٨٩وانات ي حطراحي.  مورد٩ پرتره طراحي.  مورد٩ ]تاگور [خود

  . مورد٥١٧گر يموضوعات د.  مورد٤٧ر در حال رقص ي تصاوطراحي.  مورد١١٦درختان 
 يبهارت  او در رابندرايها ياش از نقّيتعداد .وجود دارد) ساختمان هنر( نهوال ب او در کَي عدد از تابلوها٧٣

 از يتعداد .با محفوظ هستندي زي هنرهاة او در دانشکديها ياشنقّ  عدد از٣٢ .شود ي ميدار شهر کلکته نگه
ن در ي نوي هنرهاي ملّي در دست گالريال در شهر کلکته، تعدادري بي فرهنگيت آکادميها در ملک ياشن نقّيا

 سال تولد )١٥٠(صد و پنجاهمين  مناسبت به . شهر لندن و بنگالدش استيها  در موزهيتعداد ،يشهر دهل
ز ي تاگور امروزه نيها ياشنقّ .اند  دولت هند چاپ شدهي ماليهمکار  جلد با٤ او در يها ياشتاگور نقّ

دويست ميليون ش از يمت بيق  او در لندن بهيها ياش م نق٢٠١٠ّن سال ماه ژوئو در   داردياريفتگان بسيش
  )مترجم (.فروش رفت بهروپيه  )کرور دو(
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   تاگور، بزرگشاعِر
  ♦همايون کبير

  ∗جونپوريخان محمد صادق : ترجمه
در حصار مرزها محدود  توان آنها را  نميکه  استيبانينات تاگور از آن دسته ادا ندريراب

  اويپا اي به سندهيم باز هم کمتر نويفکنياقانه او بف خلّيتصان ي بهفقط اگر نظر. کرد
عالوه بر آن تعداد .  نوشته استترانه دو هزار ک هزار نظم ويش از ياو ب. رسد مي

م يتعل ، در موضوعات مختلف مانند مذهبيدداستان و مقاالت متعد ،شنامهينما ياديز
 مورد عالقه تر او تمام موضوعات عبارت واضح به. است نوشته استيت و سيو ترب
 يابياو را ارز يها  نوشتهيها ياگر محاسن و خوب.  در ذهن خود داشته است راها انسان

 از اهِل فرهنگ ي عالةک نموني تاگور. ده استيآن نقطه رس اي به سندهيم کمتر نويينما
 آنها عشق  به کهي مردم معموليزندگ  بااو. ستي ني او شکّياستعدادها بود و در

  . داشتيقي عميليد رابطه خيورز مي
ان ي جريلل غربورود م با. ز خوش شانس بودي و زمان تولد نمحلّتاگور از لحاظ 

 ي عموميداريک بيو در سرتاسر کشور آثار   آرام مردم هند دچار تموج شديزندگ
تاگور . د کورکورانه شده بودنديان همه دچار تقلي مصلحان و رهنما،مردم. گشت داريپد

 يول.  بود تزلزلده کورکورانه در حالين عقين بار ايل اوي متولد شد که برادر دوراني
 يت پرعظمتي ظهور شخصين زمان برايا. جا بود بر  هنوز پا يگ غربات و فرهنينظر

.  او مناسب بوديز براي بلکه محل تولد او ن،نه فقط زمان. نمود  ميمثل تاگور مناسب
                                                   

  .ة چتورنگ سردبير مجلّشاعِر بنگالي، اديب، معلّم و ♦
  ).از متن اردو(پژوهشگر زبان و ادبيات فارسي در لکهنو   ∗
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 قرارگرفته بود و در بنگال  ي غربفرهنگ تأثيرگر تحت ي ديشتر از جاهايالت بنگال بيا
  .رار داشت قتأثيرتحت   شهر کلکتهةشتر از هميز بين

. ل بودي تاگور دختيزهوشِيز در نشو و نما و پرورش فطانت و ي نيط خانوادگيمح
ط يشرا ،يمي قديرهنگفث اآنها بدون ترک ور.  هند بوديداريان بي از راهنمايخاندان و
م را يات مصلحان هند قدي برهمن بودن رواعلّت به تاگور .د را قبول نمودنديزمان جد

 را ي زندگيها  بلکه ارزش نبودادبيات تأثيراو فقط تحت . کرد مي ت دنبالدقّ ي باليخ
 ندارها بود وياو از خاندان زم.  داشت قبولندب کرده بودکه مذهب و فرهنگ آن را مرتّ

ش قبول ي را بدون پس و پي قرون وسٰطيها  مغولرهنگ مشترک درباِرف علّتن يهم به
عکس   بريول ، نداشتيران برهمن فرقن دايگر زميد  بادين موارد او شايدر ا. نمود

خاندان . خبر بود  بازي عصر حاضر نيازهايد و ني جدياي از دني و، از آنهاياريبس
م و فرهنگ و طرز ي بود در قبول تعاليم و قرون وسٰطيات قديتاگور که ماالمال از روا

 ،يسٰطم و قرون وي قديها تاگور بدون ترک ارزش.  همه جلوتر بودز ايبود و باش غرب
  که از فرهنگ خود روگردان شدند ويکسان. د را قبول نمودي جدة دوريمبارزه طلب

ن ي از ب آنهايه روحانيجدا شدند و سرماي  ملّيه نمودند از زندگي تکيم غربيتعال به
 يز بودند ولين افراد عالم و فاضل نيکه چند تن از ااين وجود   بالين دليهم به. رفت

م و يقت شخص عظيدر حق.  بگذارنديقي اثر عمادبيات و ردمم يبر زندگ نتوانستند
رو حاصل ي و نيکند و توانائ  ميت محکم ملّي درونيزندگ  بابزرگ روابط خود را

  . بودندين امريگران فاقد چنيکند و د يم
. صل شودحد و متّ مردم متّيزندگ  بااتاگور کمک نمود ت  بهز بود کهي نيگريعامل د

فرهنگ    وه بود کردين ماه در کنار رودخانه پدما زندگي چنديو يدر دوران نوجوان
اش  شهينجا حاصل نمود ري در اي که ويا تجربه. ک لمس کرده بودي را از نزدييروستا

دارتر از  شهيان مردم ريم م دري و قدييفرهنگ ابتدا. رسد  ميميه و قديخ اوليتار به
 شهر ي شد که برايياي داخل دنن صورت تاگوريا هب.  بودي قرون وسٰطيفرهنگ شهر

  .گانه بودينان بينش
ل ي تخيرويل تابناک و نيم تخيفکني بي تاگور نظريها  و نوشتهيزندگ  بهاگر

  او محدودة عالقيول. او شاعر بود. ز او ما را شگفت زده خواهد نموديانگ رتيح
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شکّي نيست که تاگور تحت تأثير 
شاعري ويشنو و رمز و کنايات 

اشعار و . تصوف بوده است
چنين احساسات هاي وي پر از  ترانه

 .و تصاويري است

 ي بزرگنقّاشو دان  يقياو موس.  کار کردادبيات مختلف يها  در بخشاو.  نبوديشاعر به
 او ي کارهايو اصالحات اجتماع استيس ،آموزش ،ن در بخش مذهبيعالوه بر ا. بود
 او  کارةريدن خدمات و دايد با. ان استينما
  .د برشمرديتوان او را از معماران هند جد مي

ين است که ويت تاگور در اراز قو 
 ميک جزء کامل و ناقابل تقسيرا ي زندگ

ا يها  ن فرهنگيبرخورد ب. داند مي
او هنر .  ننمودسلب  او رايروي ن،يپرداز تفرقه

 در. دانست  نميز جداگانهي را دو چيو زندگ
 ةد فلسفيک اصول جدياواخر قرن نوزدهم 

خواستند   مي هنريا هنر را فقط براه ياريبساين شرح که  به. دا کرديهنر در اروپا رواج پ
ا يگفتند که شاعر   مين افراديا. ز مرتبط باشدي نيزندگ  با که هنربود الزم ننظر آنها  بهو

  .نديب  مي خوابهنرمند واقعاً
تالش   بهاو. از استين ي بيده را قبول نداشت که هنر از حقائق زندگين عقيتاگور ا

ي  که زندگين داشت که تا وقتيقي و او ي در قالب زندگي پرداخته است ولييبايز
نظر تاگور مذهب شاعر همان مذهب  به. دن نخواهد شيريحسن آراسته نشود ش به

  . استيانسان
غم و درد و اندوه دل را چنان . ا استي در دنترانهندگان ين سرايتاگور از بزرگتر

 که اگر کلمات را ساخت ييها ترانه يقي همراه موسو  نمودهمي ترسيبا و واقعيز
 يواب آبشار را زماننظم خ او .گذارد  مي در دل ما اثرزي ن آنيقيم فقط موسيفراموش کن

  بلکهي زبان بنگاليها ترانهن ياز بهتر ن نظميا. ست سال هم نداشتينوشت که هنوز ب
 و شدت اثر خود مشهور يقيخاطر موس  بهن نظم فقطيا. باشد  مياي دنيهمه زبانها

ن يدر ا. ه استز درخور توجياحساسات آن ن االت وي خ وباي زير کشيست بلکه تصوين
ن يوحدت ب. ان شده استي بييبايصورت ز  بهعت و انساني طبيکتائينظم وحدت و 

اندازه  ن يا ي بهچ شاعريد هيشا.  تاگور استيات شعريعت و انسان از خصوصيطب
 يضوعکمتر مو … وها ر فصليا تغيا روز يشب . ده باشديت نورزن عشق و محبيزم به
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 مناظر فطرت ي آسان ويشاعر.  نکرده باشدييسرا است که تاگور در مورد آن نغمه
 فصل باران را يداس شاعران هند ياز زمان کال.  داده استيبنگال را درون خود جا

ر يتصو  بهن فصل راياشعار خود ا ز دري و تاگور ن بودندداده  خود قراريمحور شاعر
س بعد از ي خوش خاک خيبو ،صحنه باران ،يده قبل از بارندگين تپيزم. ده استيکش

شفاف آسمان يره شدن روشني ت، تازه سبز شدهيها  در علفيرارت زندگح ،لباران او 
ر يتصو زش باران در خلوت شب و صدهاي ريصدا ،اهي سي با آمدن ابرهاصبح هنگام

ان ي را نماي درد و غم دل انسانين اشعار ويدر ا. اند  تاگور زنده شدهيگر در شاعريد
ن يان آن دو از بياند و فرق م  شدهگريکديک درد و غم يعت و انسان شري طب.ده استکر

  .رفته است
فصل سرما و بهار در اشعار .  نکرده استيپوش ز چشميگر ني ديها تاگور از فصل

 دارياناپ  بهار و همراه آنيها ينشو و نما و خوش جوش و خروش و. اند او آورده شده
ق او الهام فّؤ ميها  از ترانهيکي. باشد  مي اوي شاعري محورهاگريد بودن فصل بهار از

  از بندهاي و حرکت و رهائي در آن حرارت زندگ کهگرفته از فصل سرما است
ه نموده که ي تشبياضت کشير  به فصل سرما راياو در نظم. ده شده استير کشيتصو به

  .د استي جدينفس خود را حبس نموده و در انتظار آمدن زندگ
 ن عشقيزم بهبلکه  ورزد يعشق نم نيزم  بهبيعيط ِيها ييبايزخاطر  بهفقط  تاگور

 ت خود را و محبق از اشعار عشياريبس او در.  استيورزد چرا که وطن آدم مي
 دل انسان باشد که  دريا درد و غميآرزو  حسرت،د کمتر يشا. ان نموده استيانسان ب به

 يصورت همسفر هب را ي فطرت ماديو. اورده باشديلرزه درن  به تاگور راضميِرل و يتخ
 و ها پر از آرزويکه زندگدانست   مي او. انسان پر از احساسات مطرح نموده استيبرا

 ،خاطر اشتباهات ي بهاوي دنين زندگيا ده داشت کهي عقيو.  مختلف استيها تنش
  .شود  ميتر ي دوست داشتنيليها و آرزوها خ تياذ

 کامل شدن يراداند که انسان در آن ب ي نمياترئ تةا را مانند صحنين دنيتاگور ا
نده کن ند که محافظ و پرورشيب ي ميشکل مادر مهربان  بها رايبلکه او دن ،کند  ميتالش
تاگور . ات استيت در قالب تجربيت و معنويق ماه تحقّيحال تالش برا  دريها انسان

ک ياز  او. نبودنيز  يات جسماندنبال لهو و لعب و لذّ  به فقط اوا و راهب نبوديتارک دن
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 نمود و از ست ردي قابل قبول نيت اندوز و لذّي جسميازهايه را که نين نظري اطرف
او تالش . داند  نميزيش و عشرت را همه چيات حواس خمسه و عگر او لذّيطرف د

ک نظم يتاگور در . داند ي مي زندگيقيت و شان حق را عزّي حصول عرفان زندگيبرا
غم و   با همراهياويدنرجنب و جوش و پ کرح متيزندگ ،مشهور بنام الوداع بهشت

  .دهد  ميحي بهشت ترجيها يخوش  باال و همراهرفعي غيزندگ  را بريشاد
مناظر فطرت   بهت و عشق اومحب.  اوستيها  ترانهي تاگور در شاعريخدمت اصل

وجود آمدن   بهن باعثي داشت و هميقي عمةوجدان او رابط ي با زندگيو رنگارنگ
 ي و اجتماعياسيب موضوعات سوجذماو . شتر اشعار او شده استي در بيحالت درامائ

  نوشتهآن  در مورديزي که او بر آن انگشت گذاشته و چيموضوع هر. ز شده استين
  . خود مهم شده استيخود به

کنند نوشته   مي که غلط عمليه افراد خوديقالب طنز عل  دريتاگور مقاالت چند
در .  او استيه و ناراحتباالتر از سطح غم و غصّ او يز انسان دوستينجا ني اياست ول

او . ان شده استيا بي تمام افراد دنيهازو سروده شده آري وطن دوستي که برايئها نظم
ت  وطن و هموطنان خود محبيداند که در آن برا ي مي فطريفتص را يطن دوستو
 وجود يا دشمني  از نفرتيا گر شائبهي کشورها و اقوام دي برايان وجود دارد وليپا يب

تمام نوع   بهعشق  بهليوطن و هموطنان تبد  بهت اوند محبويگو در نظم گرو. ندارد
 ي دارد خارجيت انساني که ماهيقبول نکرد که کس  وقت چيتاگور ه.  شده استيانسان

د که همه جا خانه من و هر گوشه يگو يم )يخارج (يدر نظم مشهور پرواساو . است
  .ا وطن من استيدن

ف بوده ات تصويشنو و رمز و کناي وي شاعرتأثيرست که تاگور تحت ي نيکّش
 يرع موضوع شا. استيرين احساسات و تصاوي پر از چني ويها اشعار و ترانه. است

 او دراين وجود  ي باول ،اندازد  مياد احساسات خروشان شاعران رمزگوي  بهرا  مايو
و عبارات او  ها در واژه. دينما  مي ثابت خود رايداري بي زندگي و جاري سفر سارمورِد

 ة که ترجميهنگام. ستي ممکن ني ذاتةبدون احساس و تجرب  وجود دارد کهيقتيحق
ل تباه و برباد شده بود از  اوياثر جنگ جهان  که بريائيدن ، چاپ شديلجتانْيگ يسيانگل

ن کتاب پر از ياست که اشعار ي نيشکّ. ن کتاب استقبال نموديت موجود در اغام محبيپ
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  و ما گرفته شدهة روزمريها  از تجربهيلجتانْيگموضوع تاگور در . احساسات است
 باز هم حسن و اشارات دوررس يول.  نرم و ساده استيلي احساسات خيرکشيتصو

 اواخر عمر يها  از ترانهياريت بسيخصوص .ستيان نيدر آن پنهان است که قابل ب
 از ياري او بسيي ابتدايها در سروده. م و آسان هستندار نرين است که بسيتاگور ا

اشعار او   ازياريدر بس. نسکرت وجود داردا زبان سي صوتيها حات و انعکاسيتلم
ست که ي نيشکّ. خورد  ميچشم  بهنسکرتام سي قدادبياتطرز احساس و موضوعات 

 ربوط در اشعار ميو. ان نموده استي بيدي جدةيرايپ  موضوعات کهنه را دريو
 يلي خيها هنگام نظم کردن حالت. ع را ترک نموده استيع و بدايانسان و خدا صنا به

. ديان نمايکند که صداقت را در قالب احساسات خود ب  ميز دقتيها ن  انسانيمعمول
 ما ي بعديها  از نظمياريدر بس. واضح است  وش مردم سادهي مثل گويزبان و
نه صاف و مثل يي مثل آها واژه. ميرو هست ه روبيل داخةک تجربي  بام کهيکن  مياحساس

 تاگور تمام عمر در. کند  ميرت زدهياند که ما را ح رومند شدهي نيقي موسيها آهنگ
  . صداقت بوده استيجستجو

 يوجود دارند که برااي  الت شجاعانهيت مردانه و تخ هميف ويدر تصان
 ين است که فقط بعضي آن هم اتعلّ.  زبان ناشناخته شده استير بنگاليخوانندگان غ

 کم يترجمه کم  دريان وي ترجمه انتخاب شدند و اصل زبان و بي برايف وياز تصان
 او ي زندگي او از همان ابتداي و زندگيانسان و فطرت انسان  به تاگورةعالق. شده است

 ما او را در  اوستي اشعار دوران جوانةا که مجموعيدر ترانه سنده. شود  ميمشاهده
 لباس ي انسان وقتيخود غرض. ميابي ي مي و فصل مسائل معضالت انسانحال حلّ

ر ي تصوي ويدر همان دوران نوجوان ،شود  ميداري در آن پديکند قبح  ميتن  بهتمحب
 شتريتر و ب قي او عميه افکار فلسفيدي ويترانه نئ در. کند  ميم را مجسين قبح و زشتيا

  .شود مي
 از يبعض. شود  ميدهينظم بالکا د ن عقل و احساسات دري بيهنگان نوع هميبهتر

ن است که ي اين هماهنگي اةجيست و نته يانگر غم و اندوه داخلي بالکا نمايها نظم
  .نديآ ي خالص درميقيموسي  دارايها شکل نظم  بهاصول فلسفه



  ٤٢٠  قند پارسي

  

بعد از . د بودي احساسات و تجربات و اسلوب نگارش جديتاگور تا آخر عمر در پ
 ي تاگور امتزاجِيکه شاعر ني خالصه ا.اد شدي زيلي او خيها  تعداد ترانهيسالگ شصت

ت  مردم بنگال و قويحقائق زندگ ، مغول درباِرروش بود و باش  هندياز وراثت فرهنگ
 جاذب و دلچسب نموده يلي تاگور را خي شاعر،ن عناصريا. بود دي جديعمل اروپا

  .است
  



  آثاِر فارسي سدة هفتم در بنگال  ٤٢١

  

   هفتم در بنگالسدة فارسي آثاِر
  ∗محمد کليم سهسرامي

 سدةاواخر ( م ۱۲۰۱ اختيارالدين محمد بن بختيار در سال دسِت ههنگامي که بنگال ب
 سدة در ،ريشة عميق گرفتدر زمينة بنگال  زبان فارسي ١فتح شد) ششم هجري قمري

دوره  رين علما اينهفتم هجري قمري بجز دو کتاب فارسي که از آثار يکي از بزرگت
ف  نخستين شرح احوال مصنّ، ما نرسيده استدسِت هباشد کتابهاي ديگر تاکنون ب مي

رشتة تحرير  هاش را ب دهيم و پس از آن آثار فارسي ر ميطور اختصار تذکّ هب را
  .آوريم درمي

 ة جامع در پيشرفِتور بوده است  متبحيالدين ابوتوامه يکي از علما شيخ شرف
جهان گشود و در خراسان  ه شيخ در بخارا چشم ب.ن در بنگال سهم بيشتري داردمسلمانا

 شيمي و علوم طبيعي ، احاديث، فقه، او در علوم ديني،گرفت  خويش را فراتحصيالِت
 )ه ۶۵۹/م ۱۲۶۰(الدين بلبن   او در اوايل عهد سلطنت سلطان غياث،مهارت وافر داشت

  .دهلي وارد شد هب
باشد  که کتابي مهم و معاصر مي» االصفيا مناقب«نام  ه خود بشاه شعيب در تأليف

  :نويسد الدين ابوتوامه مي پيرامون شيخ شرف
الدين  ر علمي موالنا اشرف پاکبازي و تبح،در آن دوره شهرت دانشمندي”
 ايران و ديگر ،هاي عربي هند بلکه در عرب هتنها در خطّ توامه نه) الدين شرف(

 حتّي در شيمي و ، او در تمام علوم دسترسي کافي داشت،فتهممالک انتشار يا

                                                   
  .بنگالدش ،استاد فارسي دانشگاه راجشاهي  ∗
 ،۴۷ ص ،جلّد اول م،تاريخ فرهنگي بنگال  .1

 



  ٤٢٢  قند پارسي

  

کردند و مردم   مردم دانشمند در علوم مذهبي از او مشورت مي،علوم طبيعي
  .١“او عالقه بيشتري داشتند باشند با عمومي که شامل امراء و اعيان هم مي

نگاران و  هبين تذکرؤن سنارگا الدين ابوتوامه به  موالنا شرفتاريخ وروِددربارة 
توان  م مي ۱۲۷۸-۱۲۸۴/ه ۶۷۷-۶۸۳ ولي بين سال ،اختالف استمؤرخان 

  .٢کرد تعيين
طغرل فرماندار لکهنوتي از سلطنت دهلي سر ( الدين دوره سلطان مغيث در اين

کرد و  فرارالدين بلبن   سلطان غياثدسِت هب) ه ۶۸۰(م  ۱۲۸۱سال  هطغيان برآورد و ب به
  . بنگال مأمور شدفرماندارِي هسپس پسر بلبن بغرا خان ب و ، معزول گرديدسپس

تبليغات   و به، خود اقامت پذيرفتةخانواد الدين ابوتوامه در سنارگاؤن با شيخ شرف
 تعداد کثيري از دانشجويان بنگال و شمال هند در ،ديني و تدريس مذهبي مشغول شد

  سنارگاؤن يک مرکز تربيتي علوِمالدين در  موالنا شرف،محضر وي کسب علم کردند
 /ه ۷۰۰نوايان آن ديار تأسيس کرد و در سال  اسالمي و يک خانقاه جهت استفاده بي

  .گرديدم از اين جهان رخت سفر بربست و در سنارگاؤن مدفون  ۱۳۰۰
ترين  مهم» مقامات« از آثارش . تصانيف هم بودالدين ابوتوامه صاحِب موالنا شرف

ف در بنگال در اواخر قرن هفتم هجري قمري تأليف ارة موضوع تصوباشد که درب مي
 و ،گير بود  داراي شهرت چشم، پاکستان و بنگالدش کتاب مزبور در هند،گرديده است

  .در حلقة علما و صوفيه از لحاظ موضوع اهميتي پرارزش داشت
و چاپي هاي خطّي   زيرا که نسخه،در دست نيست» مقامات«اطّالع بيشتري پيرامون 

 که در زير نقل يمکتوب البتّه از ،اي پيدا نيست اين کتاب در حال حاضر در هيچ کتابخانه
 محفوظ مانده اطّالعي ٣»اآلئين الملکي ترس«نام  هشود و در يک مجموعة خطّي ب مي

  .دتوان استفاده کر آن مي ه نسخة مقامات و رسيدگي بيافتِنبراي 

                                                   
 .۳۳۹ ص ،در حاشية مکتوبات صدي» االصفياء مناقب«اقتباس   .1

 .۷۰ ص ،تاريخ اجتماعي بنگال  .2

 .۱۱ برگ ، انجمن آسيائي بنگال،)خطّي(ترسل اآلئين الملکي   .3



  آثاِر فارسي سدة هفتم در بنگال  ٤٢٣

  

االمرا السادات ناصرالحق والدين مقطع  جانب ملک هاين مکتوب ب” :۳۴ مکتوب .۱
الدين توامه عليه  موالنا استاذالعلم شرف(الهور از براي طلب نسخة مقامات 

  .“در قلم آمد) الرحمه
ادات ناصرالحق والدين بعد جانب سيدالس هاين مکتوب نيز ب” :۳۵ مکتوب .۲

 .“رسيدن نسخة مقامات در قلم آيد
است اثر يکي » نام حق«هفتم در بنگال که اسمش  سدةکتاب ديگر از آثار فارسي 

باشد که داراي صد و هشتاد بيت و دو باب  الدين ابوتوامه مي از مريدان موالنا شرف
ف و در حمد و لغت و ديباچة مؤلّ ين در آغاز کتاب سه باب مربوط به ا عالوه از،است

رشتة نظم  هف ب مؤلّنيز شامل است که در آن تاريخ تدوين کتاب را» خاتمه«آخر کتاب 
 اين ،باشد  صفحات مي۱۸ مزبور مختصري است و مشتمل بر  کتاِب،درآورده است

سال  ه بار دوم در کانپور ب،)ه ۱۳۰۳(م  ۱۸۸۵سال  هکتاب نخستين بار در بمبئي ب
 .چاپ رسيد هب) ه ۱۳۳۲ (م ۱۹۱۳

  



  ٤٢٤  قند پارسي

  

  ، محمد صادق اختريقاض
   بنگالهِني برجسته از سرزمسخنوِر

  ∗ين کاکورويالدکمالعمر 
ــي    ــيض اليزال ــون ز ف ــيدم چ ــه  رس ــگالي   ب ــشرت س ــي ع ــه پ   بنگال
  گلـش چـون چهـر حـوران بهــارين      بهــشتي ديــدم از گلهــا نگــارين   
ــت    ــبزة زارس ــر س ــين او سراس   بلي آغاز ايـن ملـک از بهـار اسـت            زم

  بــود ســرمه غبــارش ميــل در ميــل   کرده تحصيل  ز خاکش ديده بينش   
ــي  ــارش م ــ  غب ــنش فزاي ــد بي   يکه خـاک اوسـت کحـل روشـناي          يکن

ــت     زار اسـت   هر جايي که بيني سـبزه      به ــت و بهارس ــت و بهارس   بهارس
  )منير الهوري(  

ن ي سرزميعني نذراالسالم يهن تاگور و قاضيف ميالذکر در توص ات فوقياب
رباز مرکز دانش و ياز د قت است که خطّة بنگالين حقي انوخصال بنگال نشانگريم

 ادبياتج و اشاعت زبان و يشه بهار بنگاله از لحاظ ترويار هميد. فرهنگ بوده است
ن است که ين ثبوت آن اير خود را واضح نموده است و بيگاهميت چشمز ي نيفارس
 تنومند زبان و ن خطّه برخاسته درختي اسندگان برجسته ازي شاعران و نوياريبس

 محمد صادق ين نابغاِن روزگار قاضيان اياند م  کردهياري در هند را آبي فارسادبيات
  .کند يش از همه توجه ما را جلب مياختر ب

                                                   
  . لکهنو،رئيس گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه لکهنو  ∗

 



   سخنوِر برجسته از سرزميِن بنگاله،قاضي محمد صادق اختر  ٤٢٥

  

الشعرا و خان بهادر پسر  ملک  مخاطب به١»اختر« محمد صادق متخلّص بهيقاض
داهللا ي حضرت خواجه عبالنسل و از اخالف ي عربياکان وين. ٢ محمد لعل بوديقاض

 در ترکستان اقامت ي بودند که از وطن خودشان هجرت نموده مدتياحرار نقشبند
 بعداً در شهر يم شدند ولي مقي نخست در دهل،مت کردندي هند عزيدند سپس سويگز

لومتر از شمال کلکته است ي ک)۴۰( گنگ حدود هفتصد و چهل ياي که کنار دريهوگل
 ٣عرصة وجود نهاد م پا به ۱۷۸۶-۸۷/ه ۱۲۰۱ن شهر در سال ير هماختر د. دندشماندگار 

گر آن زمان ي دي و فضاليمحمد اسعد بردوان سيد نزدرا و معقوالت و منقوالت 
رضا  سيد خ موالنايدالمشاي در محضر سي و،»نيالعارف تيفيک«ت يروا به. ٤گرفت ادي

ا چند يم  ۱۸۱۱/ه ۱۲۲۶ال  در سيسپس و. ٥ کردي ابوالعال مدارج سلوک هم طيمنعم
 ه ۱۲۳۳ :م(ل يحسن قت  مرزا محمدِي شاگرديلکهنو آمد و در شعر فارس ش بهيسال پ

ن يالد ي که غازيهنگام. بنگال آمدند ار نمود و بعد از مدت کوتاه بهي اخت٦)در لکهنو
 يد ويها پادشاه آن استان گرد سيکمک انگل  با٧) ه ۱۲۲۹-۱۲۴۳ :مدت حکومت(در يح

                                                   
نام خود محمد صادق نوشت الحاق لفظ » محاميد حيدريه«و » االرشادقةيحد«اختر در  محمد صادق متخلّص به  .1

م که در  ١٨٤٩ اکتوبر ٨، آگره، »اسعداالخبار«ها نوشته است درست نيست اطّالع   تذکرهيخاني که در بعض
مصنّفة محمد حسين آزاد، » حيات آِب«همچنين در . وي محمد صادق علي خان درج است نيز غلط است

م؛ دربارة وي حاجي محمد صادق خان اختر هم درست نيست که  ١٩٠٧، چاپ نولکشور، الهور، ٣٣٢ ص
 .اطّالع دربارة مشرف شدن حج بيت اهللا در منابع مستند موجود نيست هيچ

 .، فقط محمد نوشته است۷/۲۴۳الخواطر، هة و در نز۶الوفاق، ذوالفقار علي مست، ص  ضريا  .2

 سال نوشت و ساِل تصنيِف ۲۵سِن خود را » االرشادقةيحد«رسد که وي در ديباچة  اثبات مي اين امر چنين به  .3
 . استهجري ۱۲۲۶اين اثر 

 .۷/۲۲۳ عبدالحي حسني، المسامع والنواظر، مصنّفة حکيم سيد جةالخواطر وهةنز  .4

 .۱۶۹-۱۷۰العارفين، ص  کيفيت  .5

  .کرده بود اند که اختر در سرودِن شعر فارسي پيش قتيل زانوي تلمذ ته مي ابيات ذيل نشانگر اين حقيقت  .6
  دانـي يـادگير    از قتيل اختـر طريـق نکتـه         نمايد کـسب نـور    ذره از خورشيد دايم مي    

ــيض  ــر  ز ف ــل اخت ــضرت قتي ــت ح   رزمگـاه سـخن شـد مـرا زبـان خنجـر            هب  تربي
  اگــر دنيــاي ديگــر آدم ديگــر شــود پيــدا  همتاي قتيل اختر سنجي و به توان در نکته

 

 ه، اولين نواب اود)م ۱۷۹۷-۱۸۱۴/ه ۱۲۱۳-۱۲۲۹ :مدت حکومت(الدين پسر نواب سعادت علي خان  غازي  .7
ها پادشاه آن  سييکمک انگل  باهجري ۱۲۳۴ شد، سپس در سال هبود که بعد از فوت شدن پدرش حاکم اود

 داعي اجل هجري ۱۲۴۳گذاشت و پس از پادشاهي حدود چهارده سال در سر ايالت گرديد و تاج سلطاني بر



  ٤٢٦  قند پارسي

  

شمع «ق حسن خان در تذکرة يگفتة نواب صد مت کرد و بنا بهي لکهنو عزيوباره سود
کار مانده  ي بيبعد از فوت نواب چند. ١“ سربلند گشتيالشعرا خطاب ملک به» ”انجمن

لکهنو   باز بهيسربرد و در آخر زندگان هلدار بيعهدة تحص و بعداً در شهر کانپور و اتاوه به
  .٢ن شهر شديوند خاک ايک گفت و پي اجل را لبيم داع ١٨٥٨ده و در سال يرس

 نوزدهم قرن در يان فارسيسرا سندگان و سخنين نويتر  از معروفيکياختر 
ار وجود ي بسيها تذکره. داشت يز تسلّط ميزبان اردو ن بهگردد و  ي محسوب ميالديم

ها  تذکره از ي ذکر شده است که بعضي ويز علميآم دارند که در آن استعداد شگفت
  .شود ي مثال آورده مينجا برايا

اب صدسدينو يق حسن خان در شمِع انجمن مينو:  
 نواح کلکته است در يزادگان هوگل ي محمد صادق خان از قاضياختر قاض”

و » هيدريح محامد«و » نوراالنشا«و » صادق صبح«مستعدان زمانه ممدود بود 
 در لکهنو ي عمر.ف اوستيتألخته ي ري و اردويوان فارسيو د» نقودالحکم«
 ييالشعرا خطاب ملک سربرد و به هدر پادشاه بين حيالد يت غازية عناير سايز به

ر سطور ده بود و محرين برادر مرحومم او را دي معاصريسربلند گشت از شعرا
کو داشت در ي و شعر اردو نيقة انشا فارسيبعض نوابغش آگاه شد سل بهز ين

  ٣“…ديهندوستان سفر آخرت گزلکهنو بعد زمانة غدر 
  :ن مرقوم استيچن» الوفاق اضير«صاحب 

 خصال ي تخلّص درخشان کوکب برج صلب مشتر»اختر«محمد صادق ”
 اختر طالع بر اوج هنر و استعداد يبازو به.  استيگلو محمد لعل هيقاض

                                                                                                                        
 شاه نجف واقع حضرت گنج که شبيه روضة حضرت علي کرم اهللا وجهه نجف ضةرا لبيک گفت و در رو

  .اشرف است مدفون گرديد
» تذکرة خوش معرکه زيبا«، سعادت علي خان ناصر در ۶۳ صديق خان قنّوجي، صشمع انجمن، نواب   .1

الدين حيدر  نويسي انجام داده بود، غازي  خدمت انشا(resident)نويسد که وي تحت نظر صاحب کالن  مي
  .عهدة تصنيف و تأليف مأمور کرد و دو هزار روپيه مشاهره مقرر کرد وي را از خانه خوانده به

تاريخ ادب «م در شهر لکهنو نوشتند، ولي رام بابو سکسينه در  ۱۸۵۸در سال را نويسان وفات او  ر تذکرهبيشت  .2
 .در شهر اتاوه ذکر کرده است که درست نيست» اردو

 .۶۳شمع انجمن، ص   .3



   سخنوِر برجسته از سرزميِن بنگاله،قاضي محمد صادق اختر  ٤٢٧

  

 در لکهنو شتافته صحبت صاحب کماالن آن يرفاقت صاحب تصاعد نموده به
 موزون خرام ي تمام و فکري مناسبتيافته در شعر و شاعرير کمال درايارالعيد
  .١“دهيهم رسان هب
  :کند ين طور ميا د او بهيسان خودشان تمجي در تذکرة نثر نوي عبرتير عليوز
 بدان ييرايپ  سکّان خاک بنگاله باشد مگر مدارج سخنياگر بوم زاد آن معن”

  .٢“کالم عجم پهلو زد  با نگارشيعنخته خامه ميده بود که ريه رسانيارتفاع پا
  :ن استيهمچن» ديخانة جاو خم« هزار داستان معروف بهةف اختر در تذکريتوص

ق ي و دقاي و سخنوريعالوه تبحر علم… دانست ي خوب ميزبان فارس”… 
  )ترجمه از اردو. (٣“ر خود نداشتيشعر نظ

  :ر استيمستط» روز روشن«ن صبا در تذکرة يمظفّر حس
ست  اي شهري بود هوگليان شهر هوگلي محمد صادق خان از اعيضاختر قا”

و   کلکته صوب شمال دوازده کروه مسافت داردة گنگ از داراالمارياي درکناِر
ش چهار هزار سال گذشته و اختر از بدو سن رشد در ي هندوان بر آبادنزِد

 ملک اوده ن پادشاهي در سرکار اولي معظّم و محترم مانده و مدتيزيسرکار انگر
ش ينام نام ه بهيدري اختصاص داشت و محامد حدر شاه زمن عزّين حيالد يغاز
 شاه ين اوده واجد عليمالزمت خاتم سالط ف نموده و در آخر عمر بهيتأل

 و صفت يل نوع انساني برداشته در استجماع اکثر فضاي وافيبيسلطان عالم نص
در جمله علوم عموماً و در علم ربود و  ي تفرد مين گوي از معاصرييعالم آشنا

ا خصوصاً ماهر بود و نظم و يميا و هيميا و سيميادب عجم و عرب و فنون ک
ة شورش و ي قضينمود بعد انقضا ي انشاء ميزگيکمال لطف و پاک  بهينثر فارس

)  ه ۱۲۷۳( ثالث عشر ئةن از مأي ثالث و سبعةه که در سنيسيفساد افواج انگل
  ٤…“دين گرديوند زميد و همانجا پيکومت لکهنو گزالح تيام بيبرپا شده ق
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  ٤٢٨  قند پارسي

  

  :سدينو يم» يطور معٰن«ن سحر در تذکرة خودش ياحمد حس
 يطوٰل ديضا و در نظم يب دي محمد صادق خان در نثر ياختر تخلّص قاض”

ف ياز تصن. همت وجود محسوب مشهود است د روزگار و بهيداشته از عما
خطاب  در پادشاه جم مرتبه لکهنو بهيحن يالد يمدح غاز  به،هيدريمحامد ح

وضع آشوب زمانه  افت و رساله صبح صادق بهي ي سربلنديالشعرا ملک
 که ين زمانه کسي ادر. ف کردة اوست مرد ذوفنون و صاحب کمال استيتصن
  ١…“توان شمرد يمت ميده غنيمرتبت کمال و مکارم اخالق رس به

  :م استمرقو» الشعراةتذکر«اهللا طوفان در  نيابن ام
مکان نواب خلد  است چند مدت در عهِديگلزادة ه يمحمد صادق اختر قاض”

در خان در لکهنو مالزم سرکار فلک وقار مانده چنانچه مناقب ين حيالد يغاز
لدار است يف فرموده بالفعل در ضلع کانپور تحصي در آن هنگام تأل،هيدريح

  .٢“داند ي هردو زبان بهتر مي و هنديفارس
  :طور آمده است نين آزاد اي محمد حسةمؤلّف» اتيآب ح«ة يشدر حا

شتر معارضات شاعرانه و عالمانه ي ب،ش بوديالکماالت عهد خو اختر جامع”
  )ترجمة اردو. (٣“شد ي مي بحث و بررسيش ويپ

» الخواطرهةنز« در يلويبر ي راي ندويعبدالح سيد ريس شهينو مؤرخ و تذکره
  :کند يدربارة اختر نقل م

 حممد صادق خان ي القاضيلکهنول مث ايلغخ الفاضل صادق بن حممد اهلويالش”
 يال من کلکته و قرأ العلم علي عشر م اثينيعل» يلغهو« ببلدة أاختر ولد و نش

ا و ي الشعر اقباال کلي من العلماء مث أقبل علِهري غي و علربدواينالسعد أحممد سيد 
 آخر عمره و يف» هيدرياحملامد احل« ر و الف لهدين حي الدي عهد غازقدمه لکهنو يف

  ٤…“ه و سکن لکهنو و مات بعد الفتنةيلإ و تقرب ي شاه اللکهنويدرک واجد علأ
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   سخنوِر برجسته از سرزميِن بنگاله،قاضي محمد صادق اختر  ٤٢٩

  

ات ي در کلي شاگرد مصحفي و معاصر غالب دهلويتهويد امي غالم امام شهيمولو
 ني سرود چند»اختر«مدح   به)۱۹۷(کصد و نود و هفت ي مشتمل بر يا دهيخودش قص

  :ن طورانديات چنياب
  داد در پنجة خورشـيد قـضا چتـر و علـم          عجـم  بـه از جهانگيري کلکش ز عرب تا    
ــا  ست لطيف  زادة فکرت پاکش همه روحي     ــده ب ــٰس نظــم او آم ــواممعجــز عي   ي ت

  عجـم   ز عرب تا بـه     شروشن از پرتو نور     نظم و نثرش چو مه و مهر بود عـالمگير         
  کاي خداوند سخن دادرس سـيف و قلـم     گفـت عشق بوسيد زمين ادب از عجز و ب    

ــالم     عـالم بـاقي    از سخن تا سخني بست بـه       ــراي ع ــاد ب ــان ب ــخنت ورد زب   ١س

   اخترآثاِر
  :شوند يل ذکر مي در ذييب الفبايترت  و اردو و بهينثر و نظم فارس آثار اختر به

و  هزار  است بر احوال و آثار چهارين اثر اختر است که محتويتر مهم :عالم  آفتاِب .۱
ار پرارزش هنوز يف بسين تأليا. يشاعر فارس) ۴۲۶۴(دو صد و شصت و چهار 

ن مسطور يحال دست محرر ا  که تا بهيور طبع آراسته نشده است و اطّالعاتيز به
 يفرد در کتابخانة شخص  اغلب منحصر بهيک نسخة خطّيد که يآ يده از آن برميرس
ن يدوارند که اي و فرهنگ امادبياتان قيشود و شا ي ميآباد نگهدار  شمسياهال

  .٢دي زبان خواهد درخشي بر افق تابناک فارسيزود آفتاب عالمتاب به
 مضبوط است مشخّصات ي شبلةف در کتابخانين تصني اينسخة خطّ :اقبال بهاِر .۲

  :ل استيقرار ذ ن نسخة پرارزش بهيا
 ،)۲۸ (ت و هشتبس:  تعداد صفحات،يانشا فارس:  فن،بهار اقبال: عنوان کتاب

:  کاتب،متر ينتا س۵/۲۷×۱۷:  اندازه،)۱۵ (پانزده:  تعداد سطور،يق خفينستعل: خط
  .هجري ۱۲۴۶:  سال کتابت،سربلند خان
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  ٤٣٠  قند پارسي

  

ش يش و ثناي ستاينامه کار  گلستان سخن وقوفي و دلکشايرو شگفته :آغاز
 بطن مش دانه گوهر دري نسيکار تازه ست که به ايکمال  باخداوند» اقبال بهاِر«

  …ن استياسمي غنچه يصدف رونما
  :انجام

  پاس از بد اختري    ام با   گرچه من خو کرده     آيه التقنطوا بر من بخوان از لطف خويش      
ــري   رسان از نسيم بخشش خود مژده در گوشم  ــردد بهــار جعف ــشنم گ ــا خــزان گل   ت

  بايــد از چــشم عنايــت جانــب او بنگــري  اختر مسکين همه تن چشم اميد اسـت و بـس   
ف جناب مستطاب يمن تصن» اقبال بهاِر« ن کتاب موسوم بهيهللا الحمد که ا: مهيترق
 يخط شکسته بسته عاص  محمد صادق خان بهادر اختر بهي قاضيالشعرا ملک
 ضلع کانپور ،پور ي بهوگنة پرگن،نگر ي سربلند خان متوطّن موٰسي معاصيسراپا
هم اغفر لکاتبه و اللّ. ديختتام رسا  بهي هجر۱۲۴۶ل االو يخ دهم ماه جماديتار به

  .فهقارئه و مصنّ
قرار  بهده نوشته شده است که مطلع آن يرالدوله دوتا قصين کتاب در مدح نصي ادر
  :ل استيذ
ــارس    . ١ ــي ف ــصيرالدوله يعن ــک ن   که هست از بحر قدر او فلک فلـک        المل
  ) الف۳ ب و ۲برگ (    
    آن صاحب کرم که ز فيض نگـاه او           . ٢
    )الف ۴برگ (  

 ،) ب۵برگ ( صفت گلشن ،) ب۴برگ  (يدر صفت باره: اند نين گوناگون چنيعناو
خانه  هت صفت ،) الف۷برگ (افزا   صفت حوض روح،) الف۷برگ (صفت فواکه 

ن حوض دلکش يکه بر لب ا)  الف و ب۹برگ ( ي صفت عمارت،)الف ۹برگ (
  .واقع است
  : بر دو مطلع استينت است و مبي نود و نه بي دارايا دهيدر آخر قص
  :مطلع اول

  غمزة جادو نگاهت سـاية بـال پـري         اي شکنج زلِف پرچين تو دام دلبـري  
  ) ب۱۳ ب تا ۱۱ بيت، برگ ۵۲(  



   سخنوِر برجسته از سرزميِن بنگاله،قاضي محمد صادق اختر  ٤٣١

  

  :مطلع دوِّم
  نايت مهر و مـاه و مـشتري   جسايان   جبه  اي ترا چون آسمان بر جمله عالم سـروري  

  ) ب۱۴ ب تا ۱۳ بيت، برگ ۴۷(  
خ يتوسط تار ست فقط بهيف در دست نين تصني مشخّصات ا،نشادر ا :خزان يب بهاِر .۳

 ي قاضةاهللا طوفان مرتب نيالشعرا ابن امةنه و تذکريادب اردو از رام بابو سکس
  .ف اختر استي از تصانيکين کتاب يشود که ا يعبدالودود معلوم م

 پتنه موجود ،االرشاد در کتابخانة خدابخشقةي حدينسخة خطّ :االرشادقةيحد .۴
 .تاس

 صفحات ، انشاء فن۸۴۱H.L.، شماره ،يهجر ۱۲۲۶: فيسال تصن: مشخّصات
  .قي خط نستعل،۱۵ سطور ،۲۴۲
 است که گل ي رگ امر قلم سردست درفشانينگار  اساس بدائعيانشا به: آغاز

  )۲ص (…  شکر نعمت او شگفته اوستياريآب سخن بر شاخسار زبان به
اض روزگار ي که از مبدء فياقت و استعداديدر لق ت هللا که بهالحمدهللا و المنّ: مهيترق
موجب   هزار و دو صد و بست و شش بههجري ۱۲۲۶ ي فيالثان عيده در ماه ربيگرد

قه يضاعت اجالله طرفه حد…  خان بهادرينواب محمد عل… ارشاد کرامت
  )۱۱۴ص . (ب دارميترت
ة يراي بود در پ که از آن دچاريني سنگي و اضطرابيف آشفتگين تأليسنده در اينو
  .ان نموده استيناک ب الم
ع يب و منشأ بدي مؤلّفات غريانشا به… ر صبح تا حالي انتشار طباشياز مباد”

ل آن دل آسودگان يآمد که تخئ شيام پ افزا واقعه وحشت… راغب بود ناگاه
زه يفلک ست… دي کوه را جنبانيو پا… دي وحدت را در اضطراب جاويسرا
. ر سنگ تفرقه انداختيان من و آن شغل دلپذيخت و ممن نرد کج با  باکار
 شده که عنان يقدر مستول شه محکوم بود بر سلطان خرد آني که هميطبع
خود بوده در  يکار و از خود ب ي از دست داده چار و ناچار از کار بييبايشک

… ه در عبادت معبوديما ار نموده عمر گرانين اخت انزوا و تمکّيگوشة ناکام
  )۶۰-۶۱ص  (.“برد يبسر م



  ٤٣٢  قند پارسي

  

 اطّالعات جالب يسي و انشانويسينو  کتابت و مکتوبن کتاب اختر دربارة فنيدر ا
» زيان حد هر چياالرث و در بقةيحد«عنوان  فراهم کرده است و در آخر به

  .اند د نگاشتهي مفيها سخن
  . مضبوط استي لکهنو»اثر« خان متخلّص بهي نواب جعفر علنزِد :اردو واِنيد .۵
شود  ي مي بنگال نگهدارياتک سوسائتيشي اختر در ايوان فارسيد :يفارس ِنوايد .۶

  . است۳۱۰شمارة آن 
 المدائح شمس .۷
ل يع محمد اسٰميتقاضا صفحه به) ۲۶( بست و شش ين کتاب دارايا :صادق صبِح .۸

.  لکهنو چاپ شده استي از مطبع مصطفائهجري ۱۲۶۸ صفر ۲۳خ رؤخان م
 ن را سوانِحينه اشتباهاً ايپرنگر و رام بابو سکساس. ف انشا استين تأليموضوع ا

 مختلف يها ن دورهيسنده در اينو. ات اختر گفته است که سرتاسر غلط استيح
ان يبرا ش ي ناکسان و ضمناً احوال خوي اهل علم و قدرداني ناقدر، بشريزندگ

  .کرده است
ر يدر وزي حنيالد ي غازن کتاب اختر احوال مالقات نوابيدر ا :محبتگلدستة  .۹

 خوش معرکه ةتذکر«در . ر کرده استيتحررا نگز ي و الرد وارن هستهالت اوديا
ن کتاب در تذکرة يگر دربارة ايالت ديتفص. ن اطّالع موجود استي فقط ا»بايز

  .ستيمزبور موجود ن
  .ستياطّالعات در دست ن :يگلزار خسرو .۱۰
  .ها فقط نام ذکر شده است در تذکره :رنج يگنج ب .۱۱
  .ستين اثر در دست ني دربارة ايزيجز نام چ :نگريگنج ن .۱۲
 وجه يور فالنّ لوامع«مجلّد دوِّم نوراالنشاء را اختر  : وجوه المنشوري فالنّور لوامع .۱۳

   :ر کرده استين تحريچن» نوراالنشاء«عنوان داده است و در آخر » المنشور
مثل و ال  و اصطالحات و ضربي و ترکين فارسيقوان جلد دوِّم مشعر است به”

 وجوه ور يفبلوامع الن«ش از اختتام ياالدب که پ فن تعلّق بهياغالط محاورات و ما
. “يزديق ايق شدن توفيات مستعار و رفي حيشرط بقا زد گشته به نام» املنشور

  ) ب۲۵۲ برگ ،نوراالنشاء(



   سخنوِر برجسته از سرزميِن بنگاله،قاضي محمد صادق اختر  ٤٣٣

  

 يدر نوشته شده داراين حيالد يف نواب غازين کتاب در تعريا :هيدريح  محامِد .۱۴
 ه ۱۲۳۸المعظّم   اختر در شعبانن اثِريا. رهيغ  وين اخالقيز و مضاميانگ  دلاتيحکا

در . ور طبع آراسته شديز  بهي شاهة از چاپخانهجري ۱۲۷۵نوشته شد و در سال 
ن يگر ايچاپ د. ست و هشتاد و هشت صفحه استي دوين کتاب دارايپ ايخط تا

اطّالع در دست  چيل چاپ ه دربارة چاپخانه و مقام و سايکتاب هم وجود دارد ول
 .ستين

  :ن طور استيآغاز کتاب چن
م دلکشا و نکهت ينس ب زبان بهي عندليسنج دهان و نغمه  غنچهيشگفتگ”

و جمال … يگلگونه طرازت  است که بهيآرا  محامد و مناقب گلشنييافزا روح
ن گروه ين اياست معدلت قريصواعق س عروسان بوستان مملکت برافروخت و به

  …“حق پژوه که شناسد
  .ن اثر ثبت استيها فقط نام ا در تذکره :ديدالمفيمف .۱۵
  .ن اثر ذکر شده استي فقط نام ا در تذکره :الجواهر مخزن .۱۶
  .العلماء لکهنو مضبوط استة ندوين اثر پرارزش در کتابخانة شبليا :نقودالحکم .۱۷

  :ن استين اثر همچنيمشخّصات ا
 ، محمد صادق اختريقاض: سندهي نو،نقودالحکم: اب نام کت،۴۰۳: شمارة کتابخانه

 سال کتابت ،سربلند خان:  کاتب،قيشکسته نستعل:  خط،تصوف:  فن،يفارس: زبان
 ،زدهيس:  تعداد سطور،کصد و هشتاد و هشتي:  تعداد صفحات،يهجر ۱۲۴۷
رنگ سرخ نوشته شده است و متن را  ن را بهي عناويژگيمتر و ينتا س۲۵×۱۸: اندازه

  .ن کرده استي جالب مزيها تي دلچسب و بيها تيز حکاا
  :آغاز
  داست نشان همه کـس    يوز نام تو پ      همـه کـس     تو راحـت روانِِ     نامِ يا

  جان من تنها نه که جان همه کـس    از نام خوش تو جان من تـازه شـود         
 يان منعميپا ي را سزد که هرچه کند حکمت است و شکر بيکران خداوند يب يثنا

ت يد که او را نفاذ و مشي باي وي قضايشمار نعمت است رضا يو با که از قيرا ال
  ) الف۱برگ . (د که صنعت او سزاوار رحمت استيش او را شاياست ستا
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و مملو است » نقودالحکم«کتاب شرف انتساب که موسوم است بهن ي اةخاتم: انجام
. ل و کمالفض  باعرض حال در خدمت بزرگان د و نعم مشتمل بهيانواع فوا به
  ) ب۹۲ برگ(
ن کتاب موسوم يجناب خالق الجن و الناس که ا هزاران سپاس به: مهيترق
 ي قاضالشعرا  عن الخطاب ملکيف جناب مستطاب مستغنيمن تصن» نقودالحکم« به

   شکسته بستهخطّ  بهي متوطّن شهر هوگل»اختر«محمد صادق خان بهادر متخلّص به
.  ضلع کانپور،پور ي بهوگنة پرگن،نگر يتوطّن موٰس سربلند خان مي سراپا معاصيعاص
هم اغفر لکاتبه و قارئه اللّ. افتير ي تحري هجر۱۲۴۷االول  عيخ بستم شهر ربيتار به

  .رفتي نگارش پذ،ايو مصنفه در مقام اور
  :ن قراراندين اثر بدين اين عناويچند
ان وسعت يدر ب ،ديد و فرقان حمي مجقرآنل ي فضا،صنييالنب ل جناب خاتميفضا

 مذمت ، مذمت حرص، و توکّل و صبريان تقٰوي در ب،يه اٰلمحبتان ي در ب،رحمت
  .رهميغ امت ويان روز قي ب،ان مرگي ب، صفت توبه، مذمت بخل،الؤس

 ،العلماءة ندوياختر در کتابخانة شبل ن اثر مهم محمد صادق متخلّص بهيا :نوراالنشاء .۱۸
  :ل استيقرار ذ ن کتاب بهي امشخّصات. شود ي ميلکهنو نگهدار

 ، محمد صادق اختريسنده قاضي نو، نوراالنشاء: نام کتاب،۲۱۴: شمارة کتابخانه
 اسم کاتب مشخّص:  کاتب،قي شکسته نستعل: خط، انشاء مکتوبات: فن،ي فارس:زبان
ن اثر کاتب مستقل اختر ين است که کاتب اياس اغلب اير قي از تحري ول،ستين

 تعداد صفحات پنج صد و دوازده ،ي هجر۱۲۴۵ : سال کتابت،سربلند خان است
ن را يعناو: يژگي و،متر ينتا س۲۴×۱۵ : اندازه،)۱۲ ( دوازده:تعداد سطور ،)۵۱۲(
  .خورده  کرم،رنگ سرخ نوشته شده است به

  :دگاري حمدنگار جناب اقدس حضرت آفرة خاميزير سجده: آغاز
ـ      تو    نامِ يو  ش عنـوان کـالم    ي نام تو آرا   يا   آرام يآرامـش هـر ب

 ر هرگـز       در حينـامِِ تـو آغـاز نگيـرد انجـام          بي  ز امکـان و تـصو  
 خداوند نور و ي حمد و ثناينور انشا ن شمار بهي عنبرة قلمرو خانيروشن سواد

ن شعاع قلم بر لوح مغمور کائنات معمور يد زري است که خورشينيآفر متلظ
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وران  دهيروشن طلعت نور در چشم د يليمور کرده اوست دلأر سورة نور ميتحر به
کش  مه بوده طنابيخ هي سي سواد رشک طور پردگيک و دور از مردمک نورانينزد

ن يري شيها  صنعتيه کاريض ناميف گستر به پروران سخن ي قلم معنيسراپردة او ن
 و چمن چهار گوشة رشک هشت بهشت يزياب شکرري ها بر دوش او ثمره يکار

ه بهار در آغوش او ي ابر مدرار مداد قدرت سياريآب پرور به يطرازان معن دوات سخن
  ) ب۱برگ (… آماده
  :ديگو يف مي تألةدر وج
مستور و محجوب مباد چون … ينينان بارگاه دوربير صدرنشيضا نظاير بيبر ضما
ت شنهاد هميدل همواره پ به… نور بهمتخلّص ن ي حسيمرزا عل… برخوردار
 فرصت و ي که کميلداري تحصةصف شغل عهدو  باباشد يچمدان ميقاصران ه

ش دماغ و تردد خاطر از لوازم آن است يل و نهار و تشويهجوم افکار در ل
 يب اجزايترت خود گوارا نموده به  مشقّت چند روزه بهيد ازلي آن سعيجورضا به

» نوراالنشاء« بهت يقة اهليت و نور حديده قابليت آن نور ديرعا چند پرداختم و به
  …م ساختمموسو
   تن مانـد ي دست و قلم نه جان ول  ين  ون مانـد ي و نه شـ   ي که نه شاد   يروز

ــرا   ــاد م ــد ي ــتان ده ــاطر دوس ــه  ور خ ــد حرفــي کــه ب   يادگــار از مــن مان
المبارک سال هزار و دو  د ماه رمضانيد سعيروز ع  بهين ناظورة سخنوريو سواد ا

 ب و ۳برگ . (رفتي پذانجام و اختتام ) ه ۱۲۴۵ (ي قدسيصد و چهل و پنج هجر
  )الف ۴

 ياريدست مان که بهيده جان و ايجناب بخش ان بهيپا يشکر فراوان و سپاس ب: انجام
ف و ين درر غرر در سلک تأليد او سبحانة جلّ شانه اييأ تيق و مددگاريتوف
  :منظوم… افتيف سمت انتساق و صفت انتظام يتصن

  کــم نگــريم طــرح نامــة د کــنن  امــد حــساب عمــر بــسر   يگــر ن
  بس همين نامـه نقـش خامـة مـن           پايـــان رســـيد نامـــة مـــن ور بـــه

» غزلياِت اختر«عنوان   جنگي به،العلماء لکهنوةدر کتابخانة شبلي ندو :اختر غزلياِت .۱۹
 :شود مشخّصاِت اين جنگ بقرار زير است نگهداري مي
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 ،يباع غزل و ر: فن،ي فارس: زبان، محمد صادق اختر:ندهيگوغزلياِت اختر، : نام
 ،قي نستعل: خط،متر ينتا س۲۵×۱۱ : اندازه،۱۰-۱۱ : تعداد سطور،۲۰ :تعداد صفحات

  .مه نداردي ترق،خورده  کرم:يژگيو
  :آغاز

  دا شـد  يـ  پ ينه پـر  ييعکست افتاد در آ     دا شد ي پ ي کرد قدت کبک در    يا جلوه
  :انجام

  مــاگــذرد کــارواِن  يده مــيــاز راِه د  ام اد چشم بتان سرمه گشته    ي اختر به 
ن يجا چن به خط اختر است که جا  به»اضيب«ن جنگ ين است که اياس غالب ايق

 ،)در طرح آگره گفت (،)در عهد معتمدالدوله بهادر(طور نوشته است طرح لکهنو 
 هفت ي است که دارا)۱۹( نوزده غزلياتن جنگ تعداد يدر ا. رهيغ و) طرح کانپور(

  . هم نوشته استياع رب)۱۰ ( دهشيهحا ت است دريتا چهارده ب
  :ن طوراندي اغزلياتن يمطالع چند

  ) الف۱برگ  ( رونق گلزارمايم جلوه کن ايره بسو کي
  ) ب۹ برگ ،تي ب۹ ( گرفت ز مدحت زباِن مايتا چاشن

  ) الف در طرح آگره،۷ برگ ،تي ب۷ ( باشديدا تهي عاشِق شيسو چه باشد گر به
  ) الف۹ ،تيب ۵ (اندوخته رفتچه م که ي تو چه گويدل ز کو
  ) الف۹ برگ ،تي ب۷ ( تو باشديبايفتة عارض زيگل ش

  ) الف در طرح کانپور۷ ،تي ب۷ (کار شمع د بهيايما را ز بعد مرگ ن
  ) ب۳ برگ ،تي ب۹ (دميبان دي رقيشب که پنهان نگهش سو

  :ديي تفنّن طبع مالحظه فرماي برا،انگر طرز اختر استي جالب که بيغزل
  نــه پــري پيــدا شــديعکــست افتــاد در آي   دري پيـدا شـد     اي کرده قدت کبک    جلوه

  گـري پيـدا شـد      بهر خوبان جهان عـشوه      شـوخي نگهـي   چشم جادوي تو افگند بـه     
ــسلة نامــه  هجـران تـو رنـِگ رِخ مـن         کرد پرواز بـه    ــدا شــد در جهــان سل ــري پي   ب

  ريخت از ديده عقيـق جگـري پيـدا شـد             ِل تـو دلـم    عـ ياد لـب ل    هر سرشکي که به   
  گــري پيــدا شــد دور قمــرت فتنــه تــا بــه  وده نزيـست  سـ خاطر آ  دوران تو با   هکس ب 

  خانه پـرورده عجـب در بـدري پيـدا شـد          اشکم از ديده برون آمد و رسوايم سـاخت     
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ــاد ســحري پيــدا شــد   دل که بر بوي تو عزم سفري داشت مدام         ناگهــان نکهــت ب
ــه   ــزع ب ــار دم ن ــر آن ي ــد  اخت ــالين آم ـ  تـا بــه   ب   بـري پيــدا شــد خ ي بــ خبــرتکوي

  ) الف١برگ (  
  :طوراند ني ا ازرباعياتن ي چند،اند ن گوناگوني مضامي اختر دارارباعيات

  هـا نکنـد    دل زلفت چه تطاول که به      ما نکنـد    با  که ييجادوچه  چشم تو   
  هـا کـه برپـا نکنـد      فتنـه چـه   قد تو     هنگــام جــواني نــاز بــر روي زمــين

*  
ـ  داريدر ملک کمال عـزّ و جـاه      ـ  دار يم قـدس راهـ    يدر بزم حـر     مي   مي

  مــا نيــز ازيــن نمــد کالهــي داريــم  جاه است غـرور    گر شاه و وزير را به     
*  

ــزه     دارميبر جان ز غم عـشق تـو بـار       ــر از غم ــدر جگ ــارفان    دارميگ
ــزاري دارم    حسرت که شهيد تست بر مرقد وي     ــوح م ــينه ز دل ل   در س

  :طوراند نيگر هميات ديچند اب
  ن لکهنووشا يدر صفت پر

ــو   خـزان لکهنـو    جنّت است اين بوستان بـي      ــد در وي گلرخــان لکهن   حــور و غلمانن
  گوييا يک يـک ببـين سـرِو روان لکهنـو            گر نديدي سرو بـستان را در انـداز خـرام          

  چون کتان از يک نگـاه مهوشـان لکهنـو           شـود پيـراهن صـبرم قبـا        بر تن جان مي   
ــو     گناهان ريختند اين کـافران     که خون بي   بس ــاتالن لکهن ــو از ق ــد لکهن ــربال ش   ک

  با کمال و کر و فر و عـزّ و شـأن لکهنـو               شوکت جمشيدي و فر فر بدون کي رسد       
ــزم   ــاديم از ب ــم و افت ــر دادي ــدل اگ ــه   انبت ــادا ب ــو جــان مــن ب ــان لکهن ــان بت   قرب

ــو     گذارد بدر کامل تا کند خـود را هـالل          مي ــان لکهن ــاله گلرخ ــي ک ــي طرف   از پ
  ) ب٣١اء، برگ نوراالنش(  
  :ي در استقبال خسرو دهلويغزل

   هنوزي و در جانيجان ز تن برد
ــرآوردي و ذي  ــط ب ــوز  خ ــأني هن ــوز    ش ــاني هنـ ــاده رويـ ــشواي سـ   پيـ

ــا لــب مــي ــي    گــون و چــشم کــافرت ب ــشق م ــور ع ــوز  ش ــتاني هن   پرس
ــوز   باد جسم من شد خاک و خاکم شد به        ــي هنـ ــر ويرانـ ــمان در فکـ   آسـ
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  يک دو دم بنشين که مهمـاني هنـوز           مـــناي خـــدنگ نـــاز در پهلـــوي
ــاک   ــر خ ــو دارد زي ــشم ت ــسمل چ ــاني هنــوز  ب   ديــده وا چــون چــشم قرب

ــده  ــد وع ــر امي ــان  ب ــان ج ــوز زنـــده مـــي  ات اي ج ــاني هنـ   دارد گرانجـ
ــوز   گرچه از خط صبح حسنت شـام شـد         ــاني هنـ ــاه تابـ ــر مـ   جـــان اختـ

  ) الف٣٨ ب و ٣٧نوراالنشاء، برگ (  
  : خان ناظم مرشدآبادين عليالد نيز سيد  مدح نوابرمنقوط دريات غياب

ــرم   مالـــک ملـــک کـــرم ســـرور دهـــر ــر کــ ــال مهــ ــالک راه عــ   ســ
ــم و علَـــم     مطلــــع طــــالع او مهــــر و عطــــا ــه او علـ ــارس درگـ   حـ
ــم هــــواي در او روح ملــــک     هـــــم دعـــــاي دل او درد امـــــم  هــ
ــالح   ــالم اصـ ــه عـ ــار او در همـ ــه دل   کـ ــر او در همـ ــرهم  مهـ ــا مـ   هـ

ــ ــکلـــک او حکـ ــراهيم رسـ ــدم    را همـ ــک را همـــــ   دم او درد ملـــــ
  ) الف و ب٣٤نوراالنشاء، برگ (  

*  
  لمعه حسنت روکش يوسف تير نگاهت شوق زليخـا   

ـ              يزلف درازت قصّة مجنون خط سـياهت نامـة ليٰل
* 

ـ اختر اين بحر تنگ فرصت که       سـت  امش زنـدگي ن
  حـــسرت نظـــارة چـــشم حبـــابم کـــرده اســـت 

  ند ز کـف بـر   دل،نپريشان سـاختن، آشـفته کـرد     
  آيـــد شـــانه مـــي همـــه زان گيـــسوي آوارة بـــي

ــردي  ــاز نکـ ــوي مـــن از نـ ــري سـ ــاهي نظـ   گـ
  ممنــــون نگــــاه غلــــط انــــداز نکــــردي     
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  .م ۱۹۹۲/ه ۱۴۱۳
  .م ۱۹۸۷يه ئالمصنّفين، دهلي، ژوةندو) مجلّه(برهان  .۲
 . ش۱۳۵۰ و ۱۳۴۸ ،هاي فارسي، احمد گلچين معاني، تهران تاريخ تذکره .۳



   سخنوِر برجسته از سرزميِن بنگاله،قاضي محمد صادق اختر  ٤٣٩

  

  .هجري ۱۲۹۷ر حسين صبا، مطبع شاهجهاني، بوپال  روز روشن، مظفّةتذکر .۴
 . تحقيقات اردو، پتنهةتذکرة شعرا، ابن امين اهللا طوفان، تصحيح قاضي عبدالودود، ادار .۵

 ،ع شاهجهاني، بوپالوجي، مطب شمع انجمن، نواب صديق حسن خان قنّةتذکر .۶
  .هجري ۱۲۹۳

 ، مطبوعات علمي، تهرانةرضا نقوي، مؤسس علي سيد نويسي در هند و پاک، تذکره .۷
   .ش ه ۱۳۸۳

  .م ۱۹۲۶ ،خمخانة جاويد، الله سري رام، همدرد پريس، دهلي .۸
 .تا ، بي، وزير علي عبرتي، کتابخانة خدابخش، پتنه)خطّي(االفکار  رياض .۹

پور، شرکت سهامي آذربايجان،  تصحيح خيام  علي مست، بهالوفاق، ذوالفقار رياض .۱۰
  .ش ۱۳۴۳

تصحيح دکتر رئيس احمد نعماني، خانة  ي، احمد حسين سحر کاکوروي، بهطور معٰن .۱۱
  .م ۲۰۰۷ ،نو فرهنگ جمهوري اسالمي ايران، دهلي

  .م ۱۹۹۸ ،عهد بهادر شاه، دکتر ابوالحق اختر، رانا آفست پريس، بنارس فارسي ادب به .۱۲
۱۳. هجري۱۳۵۱، العارفين، خانقاه منعميه، گيا تکيفي .  
م، چاپ عکسي اردو  ۱۹۷۰ ،محمد حسين آزاد، آب حيات، نولکشور پريس، الهور .۱۴

 .م ۲۰۰۳ ،اکادمي، يوپي

15. A History of Indo Persian Literature (1806-1857 A.D.), by Prof. S.H. Qasemi, 
Delhi University, Arsons Computer Text، Delhi, 2008. 

  



  ٤٤٠  قند پارسي

  

   بنگاله استيوارت و تاريِخزچارل
  ∗عليم اشرف خان

  :حافظ سروده بود
  رود بنگاله مـي  زين قنِد پارسي که به     هند  طوطيانِ ةشکر شکن شوند هم   

 کرده بود بل شکنر فارسي نه تنها بنگاله را شکّولي حقيقت اين است که ادبياِت
 شاياني را در توسعه و  خدماِتمستشرقيِن نامدار.  پارسي گرفته بوددامِن  هند را بهةهم

توان چند  يخ بنگاله مي تارةنيدر زم. اند فا نمودهيگسترش زبان و ادبيات فارسي در هند ا
  :برد نفر مستشرق را نام

 ؛)م ۱۷۶۴-۱۸۳۷(وارت ي استز چارليآقا .۱
 ؛)م ۱۷۹۴-۱۸۷۷(ن ي جان کالرک مارشميآقا .۲
 ؛)م ۱۸۳۸-۱۸۷۸(من خند بلوي فردي ِهنريآقا .۳
 ؛)م ۱۸۴۰-۱۹۰۰(لسن هنتر  ِويآقا .۴
 ؛)م ۱۸۳۷-۱۹۲۹(ج يوري بي هنريآقا .۵

ژه در قرن نوزدهم يو خ بنگاله بهي در تاريبور سهم مستقل و مستحکمز افراد مةهم
 (East India Company) يشرقهند  يکمپان  دارا هستند که اکثرشان وابسته بهيالديم

م نمود ي خواهيخ بنگاله بررسي تارةنيوارت را در زمي استزن مقاله سهم چارليدر ا. بودند
 خدمت بود و س مأموِري انگل بود از طرف دولِتهند شرقي يکمپان بهکه او هم وابسته 

» بنگاله ِخيتار«توان در کتاب  يفا نموده است را مي بنگاله اِخيشبرد تاري که او در پيسهم
 يبنگاله از فارس مسلمانان در  حکومِتي را برايخياو مشاهده کرد که اکثر منابع تار

                                                   
  .، دهليي دانشگاه دهل،ي بخش فارساِريدانش  ∗

 



   استيوارت و تاريِخ بنگالهزچارل  ٤٤١

  

خ يتار«نام  وارت بهي استکتاب مهم.  ارائه نموده استيسيزبان انگل گرفته و آن را به
زبان  خ بنگاله بهيم در تار ۱۹۴۸ن کتاب تا سال ي نخست(History of Bengal) »بنگاله
 نامدار سر جادونات سرکار ن کتاب را مورِخي است که بعد از آن جلد دوم هميسيانگل

  .چاپ رسانده است ح کرده و از دانشگاه داکا بهيتصح
 يالت مقدماتيدربارة تحص. ا متولّد شديتانيم در بر ۱۷۶۴وارت در سال ي استزچارل

م در  ۱۷۷۹ اول سپتامبر يقدر معلوم است که و ني هم،ستي در دست نياو اطّالعات
م  ۱۷۸۱ مارس ۱۳ سفر خود را هند شرقي ي کمپانيارتش مأمور شده بود و برا

  .کرد آغاز
پو ي تي شرقةالگ کتابخاناتا خود که در مقدمه کيوارت دربارة زندگي استزچارل

  :سلطان نگاشته است
الت ي تحصي شروع کرده بودم که اکثر جوانان برايوقترا  ارتش خدمِت”
ام   که خارج از کشور انجام دادهه سال۲۵ند و خدمت فتر يها م کالجسمت  به

  .١“ق صرف کنمي مطالعه و تحقيوقت خودم را براشتر ينتوانستم که ب
 ، جونپوري شهرهاهند شرقي يت کمپانيدوران مأموردر وارت ي استزچارل
 ،ناجپوري د،تاگاؤني چ، کلکته،گره  فتح، لکهنو، کانپور،بنارسچنار،  ، اتاوه،سلطانپور

  . کرده بوديمدناپور و داکا زندگ
 يار زبان فارسيِث استاديح ام بهيليفورت و کالجوارت در ي استيم آقا ۱۸۰۳در سال 

 ياري استاد سمِتکالجن يم در هم ۱۸۰۶ تا سال يعني سال ۳باً ي تقرياستخدام شد و
 کالج را در ي شرقيها انگلستان برگشته و آنجا سمِت استاد زبان داشته و بعد از آن به

ن يوارت از ايم است ۱۸۰۸در ماه اوت سال . افت کردي در هرفورت شائر درهند شرقي
  . خدمت کردهند شرقي ي کمپاني سال برا۲۶ بازنشسته شد و حدوداً ياستاد

 يو) م ۱۸۲۶ تا ۱۸۰۸باً از يتقر(کرد  يس مي تدريبر يلي هکالجوارت در ي استيوقت
  : انجام داده بود که عبارتند ازيشناس  شرقةني در زمي و علميقيفات تحقين تأليچند

                                                   
1. Stewart, C.A.: A Descriptive Catalogue of the Oriental Library of late Tipoo Sultan of 

Mysore, London, 1809, p.iv. 
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 )(History of Bengalخ بنگاله يتار .۱
 An Introduction to) در کرناتک ي هندوستانيها  زبانيشي مطالعه و گويمعرف .۲

the Study of the Hindustany Languages as spoken in the Carnatik 

(Madras, 1808) 
) ۱۸۰۹ ،کمبرج(سور يپو سلطان در مي تي شرقةفهرست مشروح کتابخان .۳

(A Descriptive Catalogue of the Oriental Library of late Tipo Sultan 

of Mysore (Cambridge, 1809) 
 م ۱۸۰۳ تا ۱۷۹۹ يها قا و اروپا در سالي افر،اياسفار مرزا ابوطالب خان در آس .۴

(The Travels of Mirza Abu-Taleb Khan in Asia, Africa and in Europe, 

during the years 1799, 1800, 1801, 1802 and 1803 (Traslated into 

English, London, 1810) 
۵. ين واعظ کاشفي حسيلي انوار سهيفمعر An Introduction to the Anvar-i-

Soohely of Hussin Vaiz Kashify (London, 1821) 
 Original Persian Letters, and other )يليميک سيبا چاپ ف (ي فارسيها نامه .۶

documents, with Fac-Similes (Compiled and Translation, London, 1825) 
 ،يقي تحقيوارت کارهاي استز چارلي آقايبر يلي هکالج از يپس از بازنشستگ

ا ي» يموري تملفوظاِت«او کتاِب .  را دنبال کرديسيزبان انگل  و ترجمه بهيمعل
  .١ديچاپ رسان م به ۱۸۳۰ در سال يسيزبان انگل را به» موري تخودنوشِت«

زبان  را به» وني همايموري پادشاه تيها ادداشتي«ا ي »عاتالواقةتذکر «ين ويهمچن
  .٢ديچاپ رسان م از لندن به ۱۸۳۲سال   ترجمه نمود آن را بهيسيانگل

 رياحوال پادشاه جهانگ« مفصّل تحت عنوان ةوارت مقالي استز چارليآقا
 در ٣ندي انگلستان و آئرل،ياتک سوسائتيشيال اي روةرا در مجلّ» اتورينيحات ميتوض با

  .م چاپ نموده بود ۱۸۳۶سال 
                                                   

  . برگردانده بوديزبان فارس  آن را بهيني ابوطالب حسيد و بعداً آقا نگاشته شده بوي چغتائيترک ن کتاب بهياول ا  .1
  .ون پادشاه بودهي است که مستخدم همايف جوهر آفتابچين تأليا  .2

3. The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 



   استيوارت و تاريِخ بنگالهزچارل  ٤٤٣

  

م  ۱۸۳۷ استيوارت روِز نهم آوريل سال زچارل ،»١بات کرونکل« اطّالعات طبِق
  .چشم از جهاِن فاني فروبست

 و ترجمه و يقي تحق،ي علميشتر کارهايوارت بي استزچارلمستشرق ما آقاي 
  .داد انجام يبر يليام و هيلي فورت وکالج از ي را پس از بازنشستگيسيانگل

خ يشتر تاريخ عام بنگاله هست که بيورت کتاب تاري استز چارليخ بنگاله از آقايتار
گمان  به.  استفاده شده استيشتر از منابع فارسيانه بنگاله را در بردارد و بيقرون م

 يها  را از سالي و هندوستاني فارس،ي عربيها وارت زبانيتوان حدث زد که است يم
  . کارمند بوده استهند شرقي ي او در کمپانيته باشد وقتگرف اديم  ۱۸۰۳ تا ۱۷۸۱

ت داشت همانجا ي مأمورا کانپور و داک، چنار، جونپوريوارت در شهرهاي استيوقت
گرفت و اين هم عامل مثبتي بوده که وقتي يک   عربي و فارسي را ياد،اردو يها زباِن

 هند شرقي يرا در کمپانکرد حتماً رتبه او  يدا ميها تسلّط پ زبانکارمند در اين 
 ي را براي هنديها ي منشهند شرقي ي کمپانانن سبب افسران و مأموريبد. بردند يم باال

 زام چارليلي فورت وکالجخ ي تارطبِق. کردند يها استخدام م ن زبانيل و آموختن ايتحص
 که يلي انوار سهة اجازه داده شده بود که نسخهند شرقي يوارت از طرف کمپانياست
ام يلي فورت وکالج د و صد نسخه بهچاپ رسان به ترجمه شده بود را يسيزبان انگل به

  .٢بفروشند
سور را ي مة کتابخاني هم در کتاب باال آمده است که نسخ خطّ مهمن اطّالِعي ايحتّ

 ةکجا باشد و مورِد استفادي يام انتقال بدهند تا نسخ خطّيليفورت وکالج کتابخانة  به
هند  ي کمپانين درخواست را برايوارت اي استز چارليآقا. گران باشدمحقّقان و پژوهش

 يو مخارج کاغذ و قلم براروپيه ) ۳۰۰۰( سه هزار ي ماهي داده بود که اگر کمپانشرقي
از . رديعهده بگ  ترجمه را بهتواند کاِر ياجازه بدهد او م) ۵۰(ه يباً پنجاه روپي تقريمنش

پو سلطان را ي تي شرقة کتابخانيها تالوگام شد که کي تقديو هانه بين ماهي اکالجطرف 
ن ي او ايل کند ولي او نتوانست کار را تکميادي زيعلّت کارها  بهيول. درست کند

                                                   
1. Bath Chronicle, Periodical 13th April, 1837, London. 
2. Ranking, G.S.A.: A History of the College of Fort William from its First Foundation; 

Bengal: Past & Present, Vol. 21, July-December 1920, p.173. 
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 الگ موجب شد که اواتان کيهم.  احسن کامل کردنحِو م به ۱۸۰۹ الها را در س الگاتاک
 گرفت و تاريِخ بنگاله را بنگاله را از همين نسخ ترغيبخ يد و تارو آشنا شينسخ خطّ با
  .ستا ي ترجمه نمود که کتاب پرارزشيسيانگلزبان  حواشي و تعليقات به با

پو سلطان مشاهده کرد که ير را در کتابخانة تي زيوارت نسخ خطّي استز چارليآقا
  : آن عبارتند ازيها نام

 ؛ از منهاج سراجي ناصرطبقاِت .۱
 ؛ي الفِخيتار .۲
 ؛ي احمد بخشنالدي  از نظامي اکبرِخيتار .۳
 ؛ فرشته از محمد قاسم هندوشاه فرشتهِخيتار .۴
 ؛خ ابوالفضلياکبرنامه از ش .۵
 ؛يخ از نورالحق مشرقيوارالتّةزبد .۶
 ؛رنامه از معتمد خانيجهانگ .۷
 ؛نامه از محمد بن صالح شاهجهان .۸
 ؛رنامه از مرزا محمد کاظميعالمگ .۹

 ؛ مستعد خاني از محمد ساقيري عالمگمآثِر .۱۰
 ؛ خاني خان از محمد حسن خوافيافخ خويا تاريباب اللّ منتخب .۱۱
 .مآثراالمرا از شاهنواز خان .۱۲

وارت خواسته بود که ي استزگرفت که چارل ديجه را باين نتيها ا از فهرست کتاب
. دي نمايافراد کشور خود معرف  بهيسي انگلةترجم  با راي فارسيخي تارهايشاهکار
. ن هدف را داشته بودي هميسيانگل قعات بهالواة تذکرة و ترجميموري ملفوظات تةترجم

 اِنيده داشته که دانشجويوارت عقين تراجم بوده که استيگر اي از اهداف ديکي
 ي و ادبيا آثار و مفاخر فرهنگبد ي بايبر يليام و هيلي فورت وکالج هردو يشناس شرق

 و يلزليرد وال. ندياي بهند شرقي ي کمپانخدمِت  بهان که آنهيهند را بشناسند قبل از ا
 هند شرقي ي کمپان خدمِتِتي که عازم هند و مأموريخواستند که کسان يستنگز ميه

. ها انجام بدهند ين آثار و فرهنگ شرق آشنا باشند تا کار طبق اخالق شرقيا  باباشند
 درنظر داشتند و يکمپان ه بدو وري را براي آنها افرادهند شرقي ياجات کمپانيطبق احت



   استيوارت و تاريِخ بنگالهزچارل  ٤٤٥

  

 از يکياجات آنها باشد و ي احتيگو ها را باز کردند که پاسخ کالج و در هند در انگلستان
  .وارت بوده استي استز چارليآن افراد خود آقا

 ي شرقي سود کمپانيوارت تنها براي استز چارلين هم درست است که آقايالبتّه ا
  .شان دنبال شناخت و پول هم بودهين تراجم را انجام نداده بود بلکه ايا

ل که يم بايلي تامس ويد که آقايتوان د يام ميلي فورت وکالجو ي در آرشيحتّ
وارت حقوق ي استز چارلي بوده کمتر از آقاي و فارسيپروفسور زبان و ادبيات عرب

 يام آقايلي فورت وکالجس يرئ. ه هم کرده بوديمقامات گال گرفت و چند مرتبه به يم
  .کرد يافت ميوق کم دروارت حقياست کرست هم نسبت به پروفسور ِگل

ادآور شده است که من معتقدم که يوارت ي استي آقايلي انوار سهةدر مقدمه ترجم
ها فروخته  کالجر در يام شکسپيلي ويها  که کتابيرد طوريم بگيمص تهند شرقي يکمپان

نده ين ترجمه در سال آير باشد و اي شکسپيها ف کتابين کتاب هم در رديشود ا يم
  .١ قرار داده شودي درسيها ز کتاب ايکي يليتحص

  :ت داشت مثلين جا عضوي خود چنديوارت در زندگي استز چارليآقا
 ؛ بنگالهيايانجمن آس .۱
 ؛رلنداي انگلستان و ييايانجمن آس .۲
 ؛ين شرقا مترجمةتيعضو کم .۳
  .خي مون، علومياکادم .۴

  ويموريوارت دو کتاب ملفوظات تي استز چارلي آقاين شرقا مترجمةتيبا امر کم
 يموري ترجمه ملفوظات تيته براين کمي ترجمه نمود و هميسيانگل الواقعات را بهةتذکر
  .٢م نموده بوديوارت تقدياست  بهيي طالةزيجا

 را درک کرد او نوشته است که ي ويتوان ادعا يوارت ميخ بنگاله استيدربارة تار
 ي منطقه برا خصائِصة هند است که هم سرسبز و شاداِبيها  از ِخطّهيکيبنگاله 

ن منطقه ي که بر ايه است و هر کسد کنند مورِد توجيخواستند هند را بازد ي که ميکسان
                                                   

1. India Office Records، Committee of College Paper, 1805-1825, G/1/36, Cf.70-71. 
2. Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Minutes of the Oriental Translation 

Committee for Publishing Oriental Works, f.87. 
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ار را بداند تا بنگال را درست درک ين ديخ ايش الزم است که تاريکند برا ي ميحکمران
  . و محصوالت مناسب استي کشاورزين بنگال برايزم. کند

نجا يکلکته آمده بود و از ا به نخست قيهند شر يوارت دانسته بود که کمپانياست
 و  مهمهند شرقي ي کمپاني پس بنگال برا، خود درآورده بودي هند را در حکمرانةهم

ادآور شده يد يسيخ بنگاله بنوين که دربارة تاريوارت قبل از اياست.  استفاده استمورِد
 بوده ياش و بغنجا اغتشي نبوده اي مصوني جاهند شرقي ياست که بنگال قبل از کمپان

  .و راحت و آرام نبود

  وارتيخ بنگاله استيتار
ن صفحات در شش بخش يصفحه دارد و ا) ۵۴۸(خ پانصد و چهل و هشت ين تاريا
  :طور قسمت شده است نيا

 دربارة دورة يدر اختصار و(ن فاتح هند يدربارة مسلمانان اول: دو و کي بخش
صفحه دربارة فتوحات ۴۰شته است حدوداً ان نگاي و غور،اني غزنو،اني سامان،انياسعب 

ن يسرزم نها بهيبک قبل از وروِد اي االدين  و قطبي محمد غور،يسلطان محمود غزنو
  .)نها آمده بوديهند را ذکر کرده است که بعداً بنگاله هم تحت حکومت ا

ار ي محمد بختالدينارين بخش دربارة اختي ا:خ بنگالهيتار متعلّق به  ـسه بخش
 و الدين اثي غ،مردان ي عل،راني مثل شي که بنگال را فتح نموده بود و بعداً افراديجخل
نها ي که حکومت بنگاله را مستحکم نمودند دربارة آنها ذکر آمده است که االدينرينص
 سلطان در عهِد.  بود فرستاده شده بودندي هند که در دهليطرف حکومت مرکز از

بنگال را از دست . انحطاط بود بهرو  ي مرکز حکومِت)م ۱۳۲۵-۱۳۵۱(محمد بن تغلق 
ست سال افراد مختلف يباً تا دوي جدا کرده و آزاد ساخته و تقري دهلي مرکزحکومِت

  . کرده بودندي نظارت خود درآوردند و خودشان را حکمراناِن آزاد تلقّبنگاله را تحِت
  بنگالهيم آزاد ۱۵۳۸در سال . دربارة حکمرانان آزاد بنگاله است: چهار بخش

م دو مرتبه تخِت  ۱۵۵۵ون در سال يباً کاسته شد البتّه هماير شاه تقرير شيتحول و تأث با
م  ۱۵۷۶در سال درآورد و آن را ار خود ياخت بنگال را به يحکمران.  را گرفته بوديدهل
  .ددادست داؤد خان  به
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  در بنگاليشاه ري شيوارت دربارة حکمراني استين بخش آقايدر: پنجم بخش
 اجاره ي از معاون شاهنشاهيکيدست  م بنگال به ۱۵۷۶ از سال .ل پرداخته استيتفص هب
 در بنگال حکومت مستحکم نبوده آن موقع يب وقتيز ه پس از انتقال اورنگ البتّ،شد يم

م او حکمران  ۱۷۵۷ بنگال انداختند و در سال ةالدوله را در صحن ها نواب سراج سيانگل
  .له شده بود بنگايواقع

 حکومِت يدادهايمغول بنگاله است و دربارة رو ن بخش متعلّق بهيا :ششم بخش
 ي بنگاله و گاهيدادهاي تنها رويرا دربردارد که گاهمطالبي  بنگاله ة و خطّيدهل

وارت بنگال را ذکر ي استيوقت. کجا ذکر نموده استي هردو را ي و گاهي دهلحکومِت
 يک جزويسه و ي اور،هاري بيعني بنگال يها التيجمع از ا با شتر بنگاله راي بيکند و يم

ذکر   بالو افغان و مغ، دربارة پتانيحات وين توضي ادر. کند ياز آسام هم حساب م
وارت دربارة استخدام و ين بخش استي ادر.  آنها صحبت کرده استغالمان و ارتِش

 يها يت و ناکاميقفّو م،آنها ي کارها، حکمرانان، روزمره بنگاله، آن زمانة عمديکارها
ها ذکر  خيتار  بام را ۱۷۵۷الدوله در سال  ها تا شکست نواب سراج  عذرها و بغاوت،آنها

  .نموده است
 ، ادب، دربارة زبانين است که ويوارت ايخ بنگاله استي از نقائص عمدة تاريکي
 يزيداشته و چ روزمرة عموم مردم را درنظر ني و کارهاي صنائع دست، فرهنگ،تمدن

  .ده استکر ذکر نن عنوانات مهميدربارة ا
 از اروپا دربارة ير شده است که اگر کسخ بنگاله متذکّي خودش در آغاز تاريو

ن ي از اي سوديکند و يخ بنگاله مراجع ميتار  عموم مردم بنگاله بهيافراد و زندگان
  .١نخواهد برد
م که آنها يا بودند و ما اطّالع ندار بنگاله هندوهي ساکنان اصلي و اطّالعاِتطبِق

ات مهمت يشتر در زباِن سانسکريادگار گذاشته باشند و منابع که آنها گذاشتند بي را ادبي
ها و افغان و  پتان ص است که او نسبت بهوارت مشخّي بنگاله استِخي تارةاست از مطالع

  . استيفکر او منفها  ها را دوست داشت و دربارة افغانان و پتان لول تنها مغومغ

                                                   
1. History of Bengal, Preliminary Discourse, pp.v-vi. 
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ن ي اوليار خلجي خود محمد بختيده داشته که اکثر حکمرانان بنگاله حتّي عقيو
 عاجزانه يليراندند خ ي حکومت را ميمور خان وقتيمسلمان فاتح بنگاله طغان خان و ت

 هند معروف است و پادشاهان ينام عرفا  که بهيخي تاريها او قصّه. کردند يحکومت م
ن است که ي هند همةناي قرون ميها خي تارة عمدِيژگي از ويکيه است و ق کردهم متعلّ
ن جور ي از ايوارت خاليخ استياند و تار فا نمودهي را اين رل مهما پادشاهيعرفا برا

  .ستيها ن قصّه
انش و زبانش روان يد معموالً بينما ي را مرقوم ميخي تاريها وارت قصّهي استيوقت

 بردوان نداراِني از زميکي رقم کرده است که ينه طورين زمي ار ديا وارت واقعهياست است
خواست او را  ي او مي راجه را محکوم کرده بود وقتک دختر قشنِگينگ ينام سوبها س به

  .ز را از لباس درآورد و او را قتل کرده خود را هم کشتي تياورد دختر چاقويدر بغل ب
خ بنگاله را نگاشته ي تاريه او وقتادآور شده است کيخ بنگاله يوارت در تارياست

گر ي افراد ديها  بنده از ترجمهيول.  را خودش ترجمه نموده استيمنابع فارس شتريب
 ييسندگان اروپايام و از نو کاربرده  برگردانده بودند آن را هم بهيسيانگل  بهيکه از فارس

  .١ که ممکن بوده استييام تا جا هم کمک گرفته
نظر  دن و چسپاندن بهيف بريشتر در رديوارت بيخ استيود تار فرمودة کالنگ وطبِق

گران را يا تراجم دي خود ترجمه نموده ، نمودهيآور  را جمعيرسد او منابع فارس يم
  .٢ خود در صفحات چسپانده استقه و روِشيطر خوانده آن را به

 ،ي ج،دير فيح آقايتصح  بام ۱۸۴۷وارت در سال ي استز بنگاله چارلِخين بار تارياول
 کلکته ي بنگاباسةم بنگال چاپ شده بود و بعد از آن از چاپخاني تعلير شوراي دب،موات

  .م دو مرتبه چاپ شد ۱۹۱۰ و ۱۹۰۴ يها در سال
کرشنا   مثل راجيالديستم مي اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بين بنگالارخو ميحتّ

 و يکانت چکرورت ي رجن،ياي پرسنّا بندوپادهي کال،تراي کمار مي اکهش،يايمکهوپاده
نها ي اة هميند ولاشت ديا منفيمثبت نظر وارت ي بنگاله استِخيتار  بايرجنَراکهل داس ب

م دو قسمت شده بود و آن دوران  ۱۹۰۵بنگال در سال . اند خ گرفتهين تاراير از يتأث
                                                   

1. History of Bengal, (Preface), p.ii. 
2. Collingwood, R.G.: The Idea of History, London, 1946, pp.257-58. 
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اِن بنگاله  مسلمانان و هندويگانگي اتّحاد و يوارت سند بوده برايخ بنگاله استين تاريهم
  . کرده بودي هندو و مسلم را بازيگانگيحاد و  در اتّي مثبتو نقِش
 است که ين است که سنديوارت اي بنگاله استِخي تاريژگين وي از ممتازتريکي

برخي منابع تاريخي  را نشان داده است و اين بان ناوضع بنگال در دوران سلطنت مسلما
  .ديگر منطبق نيست

وارت ي استز چارليخ بنگاله آقاي کرد مؤلّف تاريريگ هجيتوان نت يدر آخر م
 ز چارليم آقايتوان يفا نموده است و ما مي را ايخ نقش مهمي تاري بوده که برايمستشرق

  .مي بنگاله بناميسي انگليسينو خيوارت را پدر تارياست
 بنگاله را سال ِيخي تاريدادهاي است که رويخيوارت تاري استزخ بنگاله چارليتار

ن ي ا دري در پي پيها  بنگال و حکومتيها فتوحات و جنگ. ده استداح يسال توض به
 آن دوران که عبارتند يها علّت  است که بنا بهين هم واقعيا. ده شده استيخ گنجانيتار

وارت ي استز بنگاله چارلِخين تاريها ا سيانگل ن بهئو ناپليها از نهضت فرانسه و جنگ
  .رده استخود جلب ک  بهراتر توجه خوانندگان کم

 هند  مسلماناِنِخي بنگاله تنها تارِخي که تاريليدل شتر مقبول نشد بهيخ بنگاله بين تاريا
 از هند است که يا ک پارهيخ ين تاريست که در سراسر هند حکومت داشتند البتّه اين

  .خ بنگاله را دربرداردي تاريها داديرو
 بنگاله را ي عمومِخين کتاب تارينها هموارت تين بود که استيها ا  از علّتيکي

 عمر خود را ةن کتاب هميل ايد و بعد از تکميچشم خود ند ج آن را بهينگاشته بود و نتا
  . صرف کرده بوديسيانگل  بهيدر ترجمه از فارس

ها و  کالجخ در ين تاري مقبول نشد البتّه اهم چندان بنگاله در انگلستان ِخين تاريا
 بنگال ِيها ها و دانشگاه کالجن کتاب در ي مطالعه بوده و اشتر مورِديل ب بنگاِيها دانشگاه

  .خ بوده استي تارجزو نصاِب
 بنگال بود که در اواخر قرن ِخي تار مهميها  از کتابيکيوارت ي بنگاله استِخيتار

شتر ي مسلمانان و هندوان ب اتّحاِدي بوده است که برايدهم و اوائل قرن نوزدهم کتابجه
  .شد ي بنگال محسوب مة منطقشناخِتهاي  يکي از راه و مطرح
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  ي بهارتوشْيوتاگور و دانشگاه 
  ♦سيد احسان علي شاه

  ∗جونپوريخان محمد صادق : ترجمه
  :نات تاگورا ندريراب

ن مغزها را دارد و وقف همه ي است که بهترينده کشوري نمايشو بهارتيو”
و خود خواستار  دينما  ميگران عرضهيد  به راين هندتمدي  بهارتشويو .است

  .“ان استگرياستفاده از تمدن د
ن وجود يا  باي ول.شته وجود داي دانشگاه و مدارس علمياديدر هند تعداد ز

ن يو ا ن دانشگاه چه بود؟ي ااحداثل يدل.  نمودداثحا را ي بهارتشويتاگور دانشگاه و
  شد،تأسيس ي بهارتويشو م ۱۹۲۱ دسامبر سال ۲۲در   شد؟بنا يدانشگاه بر چه اساس

 تني نکي شانتةافته مدرسي ترقّيبود بلکه شکل منسجم و  نيديز جدين اداره چي ايول
تن را ي نکي شانتةخ مدرسيد تاري باي بهارتويشو  درک اهدافيبرا .رفت  ميشمار به

  .ميي نمايبررس
ن ياز ا . مشهور شديليخ آن  با مرتبطيها تي شخصعلّت  بهتني نکيم شانتاآشر

وندر نات تاگور که ي ديارش مهيکي. طور خاص قابل ذکرند  بهتيان دو شخصيم
 ن افراديهم. نات تاگور اندري فرزند مشهور او دکتر رابيگريو د بود رمن آشيس اسؤم

دانشگاه نمودند و روح مصلح بزرگ راجه رام موهن   بهليتبدرا تن ي نکي شانتةمدرس
ع زري  لمةک منطقي که آشرم در آن احداث شد در ابتدا يمکان. پناه آنها بودو پشت ي را

                                                   
  .نويس و مترجم اشعار و داستانهاي تاگور داستان ♦
  ).از متن اردو(رسي در لکهنو پژوهشگر زبان و ادبيات فا  ∗
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 يارشهک روز مي.  بدنام شده بوديليراهزنان خوجوِد  علّت  بهدور از شهر بود و  بهو
 نصب نمود که تنها ي دو درختةياو چادرخود را در سا. ن منطقه عبور نموديوندر از ايد

.  مشغول بودتفکّرعبادت خدا و   بهن روزين چادر چندياو در ا.  بودندن محلّيرونق ا
 نشسته بود ي که مهارشييک گوشه آشرم وجود دارند و جايدر درختان هنوز هم ن يا
کارگران .  قرارگرفتيمهارش  پسندمورِد ن عبادتگاهيا .اند ک سنگ مرمر نصب کردهي

ک يو  ندکاشتدار  هيدرختان سا ز نمودند،ي کود حاصل خيةوسل  بهکرده وي ارين را آبيزم
ن ي که ايوقت. ز ساختندي معبد نکيک خانه و بعد از آن يسپس . ده کردنداز آميباغ ن

 نام آن را آشرم گذاشت و آن را يزرع آباد و سرسبز شد مهارشيلم  ران ويمنطقه و
 که ي هر شخصي آن را برايو درها ه وقف نمودي هزار روپ۶۰مت يق  بهک ملکيهمراه 

  .گذاشت دن باشد بازيشي و اندتفکّرخواستار 
 يوقت برا چياران هزگ عبادت . ننموديترقّچ ي سال هيتا س باًيتن تقري نکيشانت

 ها انجام بحصش را ياي هندو مراسم نيک روحانيو فقط  آمدند  نمين معبديا  بهعبادت
دانست  ي ميمهارش. آمدند  ميف در آنقّودن آن و تي دي براي اوقات افراديبعض. داد مي

 خواهد يه روزنان داشت کي او اطميول دهند  نمين آشرم نشانيا اي به که مردم عالقه
نده ياو از آ. ا مشهور خواهد شدي دنهمة در هند بلکه در تنهان آشرم نه يآمد که ا

ک مدرسه در ي تأسيس   بهمينات تصم اندريسه سال بعد که راب. د نبوديدرخشان آن ناام
مدرسه م  ۱۹۰۱ و در دسامبر ت نمودين کار او حمايتن گرفت، پدر او از اي نکيشانت

ها راحت  هن مدرسه بچيار  مدرسه آن بود دنيا  تاگور از احداثهدِف. احداث شد
نداشته اي   فاصلهي واقعيزندگ  بامات آنجاي که تعلييجا  داشته باشند،يباشند و آزاد

هم ر بيزمتياو از لحاظ نسل و رنگ ا حد باشندتّمت ک ملّيو باشندگان آن مثل  باشد،
  .نندي ببي و روحاني ذهنيها عت آموزشيبن مناظر طينداشته باشند و شاگردان آن در ب

ا ياپاده.  بودياياپاده  برهما بندهپي مشهور آقاي انقالبةن مدرسير اين مديلاو
در مدرسه  در آن زمان دو استاد.  عالقه داشتيات هنديروا  به اوي مذهب بود وليحيمس

 ينند را  جگديگري مدرسه را ترک کرد و ديتکه بعد از مد هن  پندت شوديکيبودند 
تعداد شاگردان در آن .  فوت نمودم ۱۹۳۳ن مدرسه بود و در سال يهم که تا آخر در

  .ن شاگردان فرزند خود شاعر بودنديدو نفر از ا. شتر از پنج نفر نبوديزمان ب
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تاگور در سن چهل سالگي مدرسة 
شانتي نکيتن را تأسيس کرد و در 

اوج ترقّي   سال آن را به۲۲عرض 
پندت جواهرلعل نهرو . رساند
ي را گويد کسي که ويشو بهارت مي

 .چيز نديده است نديده هيچ

  :ن صورت بوديا  بهه مدرسه در آن زمان روزمريزندگ
 خود را ي کارهاةشاگردان تمام سال پابرهنه بودند و بجز پخت و پز غذا هم

بعد از حمام صبح . دادند ي انجام مشخصاً
 ةک سالن مطالعيشاگردان و استادان در نزد

 دها راينشستند و و  مير درختاني زيفعل
 ي هر شخص لباسةهنگام مطالع. خواندند مي

ها  کرد و کالس  ميتن  بهسشم مقدياز ابر
 در يزندگ. شد  مي درختان برگزارةير سايز
  . بوديمي قديد آشرم هانجا ماننيا

 افتي از شاگردان دريدر آغاز پول
 بعدا مجبور شدند که يکرد ول  مي آن پرداختي مدرسه را بانةنيهز .کردند نمي
  .ه ماهانه بودي روپ۱۵ مدرسه ةيرهدر آن زمان ش. ندين نمايرا تعاي  هيشهر

تا مده را ين نظريروح ا بودند که ين مدرسه ننمودند افراد کميا ي بههتها مردم توج
ا  يل شاعرانه استيک تخينها فقط ي اةکردند که هم  مياکثر مردم فکر. درک کنند

يافزا. ي غربيالعمل روش آموزش اکثر عکسحدالش فعبرهما بندهپ ياسي سيها تي 
.  مدرسه گرددي براي باعث بروز خطراتي آموزشةسسؤن ميا  با اوةباعث شد که رابط

  .ديمدرسه قطع نما  با مدرسه او مجبور شد روابط خود راتأسيس ک سال بعد ازيلذا 
نام او .  وارد مدرسه شديگريت بزرگ دي مدرسه شخصتأسيسدر سال سوم 

مرض   بهم ۱۹۰۴ک سال در مدرسه بود و در سال ي او فقط يول.  بوديش چند رايست
ن داده ي چندر سموهت  بهن مدرسهيت ايريدر تابستان همان سال مد .ا رفتيحصبه از دن

روز  هز روز بيتعداد شاگردان ن  بهو  مدرسه نمودترقّي ي خود را براياو تمام سع. شد
  .ترک مدرسه شد  به او شد و او مجبوريماريفشار کار باعث ب. شد  مياضافه
خواست که   نميتاگور.  خواه در هند بودي آزاديها تيالن دوران زمان اوج فعيا
ن ي که ايوجود  بايول. رديگ ط قرارين شراير ايثأتن تحت تي نکي آرام شانتيفضا

 شرکت ي افراد آن برايکشور نداشت ولي  خارجيها استيس  بايمي مستقةمدرسه رابط
ات ين کار منع نمود که نظرينها را از اآ تاگور يول. ردندک  مييتاب بين نهضت يدر ا
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 ياسي سيها تيالود تاگور فعخ.  دارديادي فرق زياسي سين غوغاهايا  باتني نکيشانت
در همان زمان . کار مدرسه پرداخت  بهجوش و خروش فراوان  بارا کنار گذاشت و

غ مدرسه يکار تبل  به خوديها نوشته  باکرد و دايمدرسه رابطه پ  بايت سار چکرورتياج
  .پرداخت

ام ياهمان  در. لندن رفت ي بهلجتانْي گة انتشار ترجمي تاگور برام ۱۹۱۳در سال 
ن انجمن ده عضو داشت و هدف يا.  کردندتأسيس را ي مدرسه انجمنيميشاگردان قد

  .تن بودي نکيشانت  بهمند ساختن مردم  مدرسه و عالقهة آن آگاه نمودن مردم دربارياصل
ه ير سايزاي  الن جلسهيالتحص و فارغ استادان  شاگردان،م ۱۹۲۲ دسامبر سال ۲۲در 

 شد که مرکز يا ل ادارهين جلسه تاگور خواستار تشکيدر هم .ل دادنديدرختان امبه تشک
ا بار واژه ي اوليجا برا نين مشرق باشد و در همتمديو .کاربرده شد ي به بهارتويشوشو 

در . ت گرفته شده استينسکرا عقل و تمدن و هردو واژه از سيعني يبهارت  جهانيعني
 و ي پاليها ق و زبانيرت عهد عتنسکاد و سيو ،يات بودائيآموزش ادب م ۱۹۱۹سال 

در سال . ز آغاز شدي ني و تبتينيت بعد آموزش زبان چچند مد. پراکت شروع شد
 يام پندت شکتيدر همان ا. ن مدرسه تحت نظارت دانشگاه کلکته درآمدي ام ۱۹۳۴

 ن مدرسه رايت ايري مدن مدرسه ارتباط برقرار کرد و بعداًيا  باين شاستريموهن س
  . گرفتعهده به

الت انسان کامل يفه تحصي و فنون لطيقيده داشت که بدون آموزش موسيتاگور عق
ن بخش ي نمود اتأسيس را ي بخش هنرم ۱۹۱۸ در سال ي وعلّتن يهم به .نخواهد شد

ن ين اداره از بزرگتري ايکوشش و  بهتحت نظارت نند الل بوس کار خود را آغاز کرد و
  .هند شد  دريقيمراکز آموزش موس

خواست  ي ميو. ز باشدي نيد مرکز اقتصادي باين هندتمدکه ده داشت يتاگور عق
ن يمه  با.دست آورد ه بيق کشاورزيخود از طر حتاج شاگردان خود رايکه تمام ما

د و آنجا ي خريادي زيها نيک سورل زمي تاگور در نزدم ۱۹۱۵هدف در سال 
 يت خاصّي موفقيول. ع کرد را شرويگر روستائي دي و پرورش دام و کارهايکشاورز

  .ن کار حاصل نشديدر ا
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ي سيک جوان انگلي  با خوديي اروپايل تاگور در سفرها اويبعد از جنگ جهان
 از تاگور يو. ل شدي تبديدوست ي بهين آشناي زود ايليلمهرست آشنا شد و خينام ا به

ان در ييا روستيط زندگي اصالح شراي را برايدهد تا مرکز  اجازهيو  بهخواست تا
 اطراف ي کشاورزيها نيم گرفت تا زميتاگور تصم. دي نماتأسيستن ي نکياطراف شانت

  . جوان بسپارديسين انگليدست ا  بهتن راي نکيشانت
 ي گانديدر آن زمان نهضت عدم همکار. هند بازگشت  بهم ۱۹۲۱تاگور در سال 

 او انکار نمود يول ن نهضت شرکت کنديا همه از او خواستند که در. در اوج خود بود
الو فعح دادي ترجيگريت در مدرسه را بر هر کار دي.  

 نوبل و حقوق ةزيجا ها، خانه ها، نيو تمام زم  نمودتأسيسک ترست يتاگور 
تن عالوه ي نکي در شانتم ۱۹۲۱در سال .  وقف کردي بهارتويشو ي را براي بنگاليکتابها

وجود ي بخش بانوان و بخش آموزش ه،فيمرکز فنون لط ق،يبخش تحق بر مدرسه آشرم،
تاگور دانشمندان .  نمودترقّيسرعت   بهتني نکي شانتي بهارتويشو تأسيسبعد از . داشت
ز ي آن نيبخش آموزش.  دعوت نمودي بهارتويشود از ي بازديا را برايدن شمندانيو اند

 يها شخود پول دادند و بخش آموز  آموزش مذهبيان برايپارس. شرفت نمودي پيليخ
ه يمدرسه هد  بههيک لک روپيدرآباد ي نظام حم ۱۹۲۷در سال .  را راه انداختنديپارس

 يتات تبي آموزش ادبيبرا.  شدتأسيستن ي نکي در شانتيداد و بخش مطالعات اسالم
 زبان  بخش مطالعاِتينيدوستان چ کمک  بهتاگور. راه انداختند اي به ز بخش جداگانهين

در . ن بخش اهدا نموديا  بهن صد هزار کتابيدولت چ.  کردأسيست را ينيات چيو ادب
 علوم يبرااي   بعد بخش جداگانهيتمد.  افتتاح شدينيات چي ساختمان ادبم ۱۹۳۷سال 

اصان شروع شد و رقّ زين  رقصيها  کالسيقيدر بخش موس.  کردندتأسيس يهند
  .رسه آمدندمد  به آموزش رقصيو جنوب هند برا گجرات پور، يماهر از من

 ۲۲ کرد و در عرض تأسيستن را ي نکي شانتة مدرسيتاگور در سن چهل سالگ
 را ي بهارتويشو که يد کسيگو  ميل نهروعپندت جواهرل . رساندترقّياوج  به سال آن را

  .ده استيز نديچ چيده هيند
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  نات تاگور ندراي راباحوال و آثاِرمروري بر 
  ∗شهناز پروين

و در سال  د شدمتولّ) کلکته(م در جورو سانکو  ۱۸۶۱نات تاگور در سال  ندرايراب
نات تاگور يکي از  ندرايبرا .م بزرگ هند بودلپدرش عا .ا رفتياز دنم  ۱۹۴۱

نويس و  نويس، فرهنگ  ايشان نه فقط شاعر بود بلکه داستان.ارجمندترين هنديان است
  .نويس نيز بود درام

پس  .کرد تاگور در دبيرستان درس نخواند وقتي که بچه بود از دبيرستان فرار مي
خاطر  ه ب.ايشان را بسازندشخصيِت خواست که   ميپدرش .ايشان در خانه درس خواند
س را ولي ايشان در  براي درس قانون ثبت نام کردم ۱۹۷۸اين در انگلستان در سال 

  .هند برگشت بهک ر بدون گرفتن مدم ۱۸۸۰تمام نکرد و در سال 
در  .شد  مي چاپ»مبهارتي« ادبي ةاشعارش هر ماه در مجلّ .گفت  ميگي شعراز بچ

 .گرفتعهده  به مديريت را مسئوليتشد   مي ماهانه که منتشرةجلّميک در  م ۱۸۸۵سال 
  . مدير شد»سادهن« ماهنامه ةبعد از اين مجلّ

ها و   مقاله،ها  بيشتري داشت ولي ايشان نوشتن درامةشاعري عالق بهرچه تاگور اگ
زبان   را بهليجگيتانْ م ۱۹۱۲ي در سال حتّ . شروع کردم ۱۸۹۱ در سال  راها افسانه

 . گرفت»نوبل« ة جايزي براي خدمات ادبم ۱۹۱۳نوامبر سال  .کرد انگليسي ترجمه
در آن که ار يک مرکز است ذ ايشان بنيانگ،مه شدهزبانهاي مختلف ترج تصانيف تاگور به

حاال اين مرکز  .سيس شدأ مرکز شانتي نکيتن تبعداً .شد  مي تدريسعلميس ومرکز در
ايشان دو ترانه  .ف بزرگ هند هستند تاگور مصنّواقعاً .داردالمللي  جايگاه دانشگاه بين

                                                   
  . دهلي،يدانشگاه دهلاستاديار فارسي   ∗
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 براي …»امار سونار بين« براي مردم هند و ديگري …»نن من گَج« آنها يکي از سرود
 ه در يک جلسم ۱۹۱۱لين بار در سال  هندي براي اوةتران .مردم کشورهاي بنگالدش

  . سروده شده بود،که در کلکته برگزار شده بود
 قتل عام ز ولي بعد ادريافت کرد، را »سر«عنوان  و خطاب بهم  ۱۹۱۵تاگور در سال 
  .داد مي اين خطاب را پس ۲۰جليانواال باغ ايشان 
در سال  .سپري کردعبادت  را به سال ۵ت مد بهم  ۱۸۹۵ تا ۱۸۹۱تاگور از سال 

چاپ م  ۱۸۹۲و چترانگال در سال ) طاليي کشتِي(عنوان سنهري ناو  يک نظم بهم  ۱۸۹۶
کردن  و تحليل تجزيه واقعاً .ي را دارداين دوتا تصنيف ويژگي خاصّ و ه بودشد

 بيشتر از دويست ترانه که تاگور نوشتند بسيار معروف و .هاي تاگور ممکن نيست نظم
اشي را  هنر نقّ شروع کرد و بعداًفرهنگِي خود را بعد از اين ايشان سفِر .مشهور شدند

اشي نيز معروف  نقّةقدر زيبا و قشنگ بود که در صحن اشي ايشان اين نقّکرد، تجربهنيز 
  .شد

در زبان بنگالي  . انگلستان کردفِرس به هفت بار م ۱۹۳۰ تا ۱۸۷۸تاگور در سال 
 ذيل شرح آنها بهبعضي از که  چاپ شده ي زيادي از ويها ها و يادداشت  درام،ها نظم

  :هستند
  نظم

  .ت شده اسچاپم  ۱۸۹۰ در سال (The Ideal One) ماناسي
  . شده استچاپم  ۱۸۹۴ در سال (The Golden Boat) سونارتاري

  . شده استچاپم  ۱۹۱۰سال  در (Song offering) ليجگيتانْ
  . شده استچاپم  ۱۹۱۴ در سال (Wreath of song) تي مااليايگ

  .The flight of cranes)( باالکا

  ها درام
  .ه شده استنوشتم  ۱۸۹۰ در سال The Sacrifies)( ويسرجن

  . استشدهنوشته  م ۱۸۸۱ در سال The Genius of Valmiki)( والميکي پرتيبها
  .ه شده استنوشتم  ۱۹۱۰ در سال The King of Dark Chamber)( راجا
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  .ه شده استنوشتم  ۱۹۱۲ در سال The Post Office)( داک گهر
  .ه شده استنوشتم  ۱۹۱۲ در سال The Immoveable)( اچاالياتان

  .ه شده استنوشتم  ۱۹۲۲ در سال The Water fall)( موکتادهارا
  .ه شده استنوشت م ۱۹۲۶ در سال Real Oleanders)( رکتاکاراوي

  ها افسانه
  .م نوشته شده است ۱۹۰۱ در سال The Broken Nest)( نستانر

 .م نوشته شده است ۱۹۱۰ در سال Fair Faced)( گورا
 .م نوشته شده است ۱۹۱۶ در سال The Home and The World)( گهر بائر

 .م نوشته شده است ۱۹۲۹ در سال (Cross Currents) يوگايوگ

  يادداشتها
  .م نوشته شده است ۱۹۱۲ در سال (Reminiscences) ون سمرتيجي

  .م نوشته شده است ۱۹۴۰ در سال (Boyhool Days) چيلي بيال

  :تصانيف انگليسي تاگور
Thought Relics 1921 

  :تصانيفي که از بنگالي به انگليسي ترجمه شده
Chitra 1914 
Creative Unity 1922 
The Crescent Moon 1913 
Fireflies 1928 
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   هندوستانِيسروِد ملّ: راِث تاگوريم
  ∗زاده زهرا شعربافچي

  يد نشده است  خدا هنوز از انسان ناام       هر كودك، نشان آن است كـه       ِدتولّ
  )رابيندرا نات تاگور(  

لسوف يدان و ف يقي، موسنقّاش ،شاعر (RabidranathTagore)  تاگوررابيندرا نات
 سال پس از حضور استعمار ۶۰ حدود يعنيم  ۱۸۶۱، در روز ششم ماه مه سال يبنگال
 اوج .ا آمديدن  به ثروتمنديا مهاراجه ة در خانوادکلکتهالت بنگال و در شهر يس در ايانگل

 شهرت يبخشندگ  به تاگور بود کهرابيندرا ناتن خاندان در زمان پدربزرگ يشرفت ايپ
) Raja Ram Mohum Roy (يراجا رام موهان رون يين رهبر آيار داشت و همچنيبس
پدر  ـ (Debendranath)بندرانات ها دن آنيتر  ماند که بزرگيجا  بهاز او سه پسر .بود

 ي مردي در بزرگسالياز آنجا که و.  زاده شدم ۱۸۱۷ در سال ـ  تاگوررابيندرا نات
 رهبران ةژي است وي را که لقب»يشيمهار« هندوان لقب ي، از سوندار و پارسا بوديد
 تاگور ي نام داشت که در نوجوانيويد ، سارادارابيندرا نات مادِر. افت کردي، درينيد

  :ديگو يم ييدر جا مرگ مادرش ة درباريو.  تمام رها کردياندوه  بادرگذشت و او را
 بازگشت آشنا شدم آن هنگام ي و رفتن بيستيمفهوم ن  با بود کهين بارينخست”

  .“ بردند و سوزاندنديمعبد  بهکر مادرم رايکه پ
برادران  ةهم. ن عضو آنها بوديتر ن فرزند خانواده و کوچکي چهاردهمرابيندرا نات

ي  داشتند و برخيقي و موسياضي بر ادب و فلسفه و شعر و ريو خواهرانش دست
فلسفه و   باي از کودکين، وي بنابرا.پرداختند  مي مانند آنيي و کارهايپرستار به

                                                   
  .دانشجوي دکتري دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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ن، خواندن و نوشتن را در يهمچن.  آشنا شديسندگي و شعر و نويقي و موسيپرداز چهره
مادر و برادر بزرگش از استعداد فهم . گفت ي شعر مياو از هشت سالگ. خانه آموخت

رايو.  بودندياندوز ق او در دانشزبان، فلسفه و منطق برخوردار و مشو  
گرفت و از آن  يمدرسه خو نم  بارابيندرا نات ي گوناگون فرستادند وليها وزشگاهآم به
 يو. مارستان و زندان خواندي از بيا زهي مدرسه را آميکه در بزرگسال زان بود، چنانيگر
عت و جانداران ي و طبيعيات طبيبرد را در ح ي ميط زندگي که از محيتن لذّيشتريب

ز در يانگ ن سفر خاطرهيا رفت و ايماليه  بهپدر  باياندر دوران نوجو. کرد يخالصه م
 خود بدانجا و آن سفر ي که در شعرهاي داشته است، طوري شگفتتأثيرروح و جانش 

 تاگور يشخصيت و ي در کنار عوامل ذاتين عوامل خانوادگي اةهم. ها داشته است اشاره
 يرف و هنرمند براب و عاي ادياشته و از او دانشمند گذتأثير يبر روح و جان و

اش،   خانوادهي از جنبش و تکاپويريپذتأثير  با چنان است کهييهندوان ساخته و گو
عت، يپس از طب. جاد کرده استياش را ا  پرمغز و محتوا از خاندان و خانوادهيا عصاره

يده و او را در راستاي دوباره بخشي تاگور روح که بر جاِنين رکن و اساسيتر مهم 
  . بوده استي ويم و استاد در زندگک معلّي نشان بوده حضور اهدافش راه

 در يا نهضت تازه» ي موهان رومراجا را«نام  ي بهتفکّرآغاز قرن نوزدهم مرد م در
 ررقابل تصوي شرق آن زمان بزرگ و غي که عظمتش براياد نهاد؛ نهضتيادب و فلسفه بن

 مستقل  آزاد ويست هندن نهضت بود که صد سال بعد توانيد و هميرس ينظر م به
ط مدرسه و ياو از مح. ن نهضت بزرگ بودي اةستيروان شايتاگور از پ. وجود آورد به
 ي، وييات تنهاتفکّررد و ي تنها توانست قواعد علوم و زبان را فراگي خصوصيها ممعلّ

  .سته قرار دادي شايگاهي در جاي اجتماعي و چه قراردادهايرا چه از نظر انسان
ش يط داشت و احترام و ستاز تسلّي نيهانج تاگور بر اوضاع يها  نگرشاز آنجا که

 کرد و ي خارجي کشورهامسافرت  به خود ساخته بود، اقدامةوي را شي اقوام انسانةهم
که خود او در  چنان. دن کرديران ديکا، آلمان، فرانسه، ژاپن و اي مانند آمريياز کشورها

ار ثمربخش بوده تا ي بسي ويان داشته است براريا   به کهيدو سفر  اشاره داشتهييجا
ت اشاره ن دو ملّي اي فرهنگيها شباهت  بهد ويکأار تيران بسي که بر روابط هند و اييجا
خان  ران آمد و از رضايا  بهم ۱۹۳۲گر در يو بار دم  ۱۹۱۱ بار در سال کي يو. کند يم
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عالوه بر نوبل مبلغي حدود 
او   پوند انگليس نيز به۸۰۰۰

 آن پول ةهديه کردند که وي هم
 را صرف گسترش و پيشرفت

 . کرد»شانتي نيکتان« ةمدرس

 مدرسه و يدر آموزش برا خبره و استاد يها م معلّيفرستادن برخ  بهدرخواست کرد که
 يپور داوود را برا ميغ نکرد و استاد ابراهيخان هم از او در اضر. دانشگاهش اقدام کند
ي پس از سفر و.  فرستاديآموزش علوم انسان

ي  پيراني از بزرگان اياريران بسيا به
 يها نامه  او بردند و شناختشخصيت به

از جمله . شر کردند منتي وة درباريارزشمند
 يم پورداوود، دکتر علين افراد دکتر ابراهيا

ن ي از ايگرانيزاده شفق و د، رضاياسياکبر س
 داريپورداوود هم پس از د. اند ل بودهيقب
او  اي هژي وشخصيِت تأثير تاگور تحِت با

نکه بنگاله ينه ا او گفته؛ ةقرارگرفته و دربار
 هند هم ي و رستگاري آزادنهالکه دست است  رهي چةسندين نويون اي خود را مدادبيات

 در ي دلکش ويها سروده. دن گرفتيهن دوست بالين مرد ميز اي شورانگياز گفتارها
ن ي آن سرزميها است و از آن جمله سرود ملّ سراسر کشور پهناور هند در سر زبان

 يها  کاستيها يي جوي در برتري ويها  مخالفتة دربارياسيس). ۱۳: ۱۳۴۰،ياسيس(
 موجود در ينظام طبقات  بايدهد که و يم ان داشته و نشاني بي مطالب هندوستانيباال

 را يآنها معترض بوده است و رضازاده شفق و  بهار مخالف و نسبتيهند بس
  .شناسد يش آن را ميب نفس و پاالياحل تهذ مرةداند که هم ي عارف ميخداشناس

ر و يند و همواره مسرفت يشمار م  بهگريکديعصران و دوستان   از هميتاگور و گاند
 »يي روستاةروح بزرگ در جام« را يتاگور گاند. ستودند يگر را ميکدياهداف 

 هم نشان از ي آنان براي از سوها ن لقبيا. »نگهبان بزرگ« را ي ويخواند و گاند يم
ن يتاگور نخست.  استي زمانة هندوستان در آن دور بزرگ و مهمشخصيت دو يکنار هم
 و نهضت ي گاندة و دربار»قتيحق يندا«عنوان   بام ۱۹۲۱کتبر اا در اش ر ياسي سةمقال

 اما  خوديجا  بهگري همدي آنها برايد نظرهاييها و تا يدوست. استقالل هند نوشت
 که ي خود، طوريجا  بهزيها ن  جهتيا گر در پارهيکدي يها دهيرفتن ايها و نپذ بحث
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 هندوستان بود ييستقالل و خوداتکا که نماد ا١»چرخه«ام ي بر سر پيگاند  باتاگور
 ن موضوع عنوان کرد که اساساًيا  باد خود راين ترديد و مخالفت داشت و اي تردياندک
ر يز مانند سايازمندند و هندوستان نير کشورها ني و کمک سايکنار هم  به کشورهاةهم

 ي زمانةن برهي هند در اييا خوداتکاين باره بود که آي در اي ويد بعديترد .کشورها
تاگور گوش نکرد و همچنان بر  ي بهگاند اما .ا نهيشرفت هند کمک کننده است ي پيبرا

 را هر روز يدستر چرخ ي و تصوي هند پافشاري بر استقالل صنعتيش مبنياهداف خو
سوزاندن هر گونه  به زي مردم نکرد يم مردم پررنگ يها ن در ذهنيشي پيشتر از روزهايب

 يها اميپ  بهديتاگور اصرار داشت با که يختند درحالپردا يرها م در بازاي خارجيکاال
ها   ساليان تاگور و گاندي مةدين تفاوت اين اي بنابرا.ز گوش فرا دادير کشورها نيسا

 چنين ي گاندةاگور دربارت .دار مانديوند آنها همچنان پاي و پيدوست اما ا کردديادامه پ
ايستاد و همچون آنان جامه  نوا مي اران بيهاي هز  کلبهةاو در آستان: گفته است

م  مجسةدر اينجا پيکر او حقيقت زند .گفت زبان خودشان سخن مي  بهآنان  با.پوشيد مي
نام حقيقي اوست و اين نامي » مهاتما«اين دليل   بهها،  نه صرف معقوالتي از کتاب وبود

 هنديان ةت که هم کرده اس جز او چه کسي حس.اند داده او  بهاست که مردم هند
  دارند؟ گوشت و خون او را

   تاگوري و هنريوجوه ادب
ها و  غزل. م بود ۱۸۷۶ در سال ييسرودن اشعار غنا  با تاگوررابيندرا نات يآغاز کار ادب

 مراه هي ادبة تازيها نگاه  باک وي عاشقانه، رمانتيفضاها  باشتري تاگور بيها چکامه
ار يبس را يا پردازينگارش روو ش ي در سرايو. شت داونديپ شاعرانه يرمز و رازها با
 ي پها يخواه  ها و معشوق يکش  عاشق ةي خود را بر پايي غناادبياتستود و  يم

                                                   
 ة او از هم.دانست ي مينهضت ملّ  بستگي صادقانه بهة يا چرخ ريسندگي را نشان»هخچر«کاربردن  گاندي به  .1

هاي دستباف بپوشند و منسوجات بيگانه و ماشيني بريتانيا را  ارچهي ثروتمندانشان خواست که پها حتّ هندي
 کشور را ي ريسندگي شود و صنعت نساجةرخ آواز چهاي هند پر از  کنند تا بار ديگر خانهخود دور از
 در هند شکست ياقتصاد دست  آوردن بهيد و روي از صنعت جديريگ نهضت کناره. درآورد چنگ استعمار به از

رفت يشمار م ش بهيها التيدهه نماد شورش آن کشور و ا کيا ا تخورد ام. 
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 ي آغاز شد که وي تاگور وقتي در شعر و زندگانيستيگر زي و ديدگرگون. ختير يم
 »المدارالس«ان ا همي »آرامش گاهيجا« ،»کتانين يشانت« نام ي بها ساخت مدرسه  بهاقدام

 سرانجام ةرنديکار بست که در برگ  بهآنجا  خود را دريتيد تربيعقا کرد و اصول و
 شناخته يجهان ک کانون آموزشيصورت   بهن مدرسه بعدهاي؛ ا بودي وي برايدرخشان

ش و ي پيکيش از ساختن مدرسه دو مرحله داشت ي تاگور تا پييدر واقع، شعرگو. شد
 توجه  باي وي شعريرهاي چرا که تصو،ن مدرسه بود پس از ساختن آيگريد
، رفاه و ييبايسته بود همواره سرشار از زي که خود در آن زيفرد  مرفهيفضاها به

 مردم يدار از زندگيپس از آن مدرسه و د اما  را داشتينينچني ايها ي زندگيها دغدغه
  آشنا شد و از آن پسيماري و بي آوارگ،يمفهوم گرسنگ  باها ها و رنج  هند و درديعاد
 يها کاخ  بههو توج ش پرداختيها  و نوشتهشعرهات هند در  ملّير واقعيم تصويترس به

 داشت را در ي مادي بزرگ و هر آنچه رنگ و رويها در خانه باي، زنان زياشراف
بان و رخسار زنان يسا ي بيها کوخ  به نهاده و در عوضيکنار  بههابش ها و سروده نوشته
د اگر ي که شاينش پرداخت، کاري سرزمينوا يده و کودکان گرسنه و مردان بيررنگ پ
 هندوستان يدان براي و جاوياد ماندني  بهشخصيتن يداد از تاگور چن  نميانجام

و  گفت ي مي و هنديدو زبان بنگال  به خود رايها ها و نگاشته  سرودهيو. ساخت ينم
باغبان و «، »مهتاب درخشنده« مانند يريظ کم نيها شنامهين زمان بود که نمايدر هم
 ييها م سروده ۱۹۱۱نگارش درآورد و در سال   به را»دهقان ديام« و » گرسنههاي سنگ
 برگرداند و يسيزبان انگل  به را»يستان جاليچ« و »ي از قربانييآوازها«، »ديمرگ ام«مانند 

 ا برگرداندهي دنة زندهاي گر زبانيد  بهشيها  از سرودهياريم بس ۱۹۱۳پس از آن در سال 
 نوبل را از ةزيجا ليجنْاگيتدر ش ي پرمغز و محتوايها ترانهخاطر   بهن ساليشد و در هم

 ةزي بود که جايره پوستين تي و نخستيياين آسي نخستيو. آن خود و هندوستان ساخت
ه ياو هد  بهزيس ني پوند انگل۸۰۰۰ حدود يعالوه بر نوبل مبلغ.  خود کردةنوبل را بهر
.  کرد»کتاني نيشانت« ة مدرسشرفتي آن پول را صرف گسترش و پة هميکردند که و

شنامه، يمانند نماه ير انواع ادبينوشتن سا ي بهش و نگارش متون ادبي در کنار سرايو
د ي رسييجا  به تاگور تاي کارهايارزش ادب .پرداخت يمز ين گوناگون يها  مقاله وداستان
 جلد ۶۰ش از ي خواندند و از آن پس ب»راث هندي ميمعنو يصدا« را يها و يکه غرب
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 ي ادبين کارهايتر مهم. ا برگردانده شدي دنة زنديها زبان  بهر آثارشيآثار منظوم و سا
بر، ياشعارخ کن، جمع وهياه، مي قصر س سلطان،)م ١٩١٣/نوبل( يلجنْاتيگ:  عبارتند ازيو

، يوند آدميک دوست، پي يي بهها نامه  گسسته،يها رشته
ه عاشق يهد  از بنگال،ي، نکاتشخصيتمذهب بشر، 

  …و
نْاگيت تاگور همان يها ن سرودهيتر از مهمبوده ليج 

 ن اثري در ايو. دا کرده استي پيکه شهرت جهان
 يش پرداخته و همواره خداي خوي عرفانيها شياين به

دهد  ي قرار ميمذهبن، مسلک و يگونه د  از هريزند و خود را خال ياد ميش را فريخو
  در دل همگاني روحانيها شيايش در قالب نيها ن بابت است که گفتهيد از ايو شا
بخش و دانا در قرن   روحي و شاعر سندهي که خود نويد فرانسويآندره ژ. ندينش مي

پردازد و آن را از دو جهت  ين اثر تاگور مي اةترجم  بهرود، يشمار م ي بهالدينوزدهم م
ر يگر آن که از اساطيو د  آن رايند، نخست کوچک بودن و کم حجمک ين ميتحس
ن ين اثر هند را آفريدن ايد  بايو.  از آنها آورده نشده استي مبرا است و ناميهند

دا کرد ي پيق جهانيم توف ۱۹۱۳اش در سال  انهيروح خداجو  بان اثر تاگوريا. ١ديگو يم
ت استعمار را  شدي که بعدها وقتيا زهيجا ها را از آن خود ساخت، ي نوبل غربةزيو جا

  .ها باز پس داد همان  بهتش احساس کردبر جان و روح ملّ
 که در وجود خود يسرشت بلند هنر  با و نگارش،ييسرا تاگور، عالوه بر ترانه

 يشمار ي که افراد بي، زمان پرداختي سالگ۶۸ن هم در سن آ ،ينقّاشاد گرفتن ي به داشته
 بازنشسته ينوع  بهکشند و خود را ي روزانه ميست از کارهادن سن و سال يدر ا

 ير تاگور او را از پاينظ طبع کم اما .دهند يح مي را ترجي دنج و خلوتةگوشسازند و  يم
ورک، يوي در مسکو، ني ويها ينقّاش که يجلو راند، طور  به رايننشاند و همواره و

 مانند او که در شعر و ادب و يندهنرم .ش گذاشته شدينما  بهخين و مونيس، برليپار
ن را آموختن آ که  داشتيقير موسد هم ير بود دست بلندينظ  کمينقّاش هنر يحتّ

                                                   
 .۱۸: سرود نيايش روان فرهادي،  .1

 ميان تاگور و ةتفاوت ايد
ا ها ادامه پيد گاندي سال

کرد اما دوستي و پيوند 
 . همچنان پايدار ماندآنها
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 در ه وساخت  ميش آهنگهاي  ترانهي برا هموارهي و. بود آغاز کردهيران کودکود از
ن و يتر  از مهميکيف کرده که ي آهنگ تصن۳۰۰۰ پربارش حدود يطول زندگ
 کرده، سرود يساز  آهنگييبايز  به آنيکه برا ي ويها في و تصنها رانهن تيماندگارتر

  .رود  ميشمار  به هندوستاني ملّة که سرود و تران است»مانا جانا گانا«

   هندوستانِي ملّسروِد: مانا گانا جانا
 و در مجمع  هندوستاني ملّةدر کنگر م ۱۹۱۱ دسامبر ۲۷ن بار در ي سرود که نخستنيا

 ۲۴ تاگور اجرا شد و در  در کلکته، زادگاِهيون مذهبي و روحاني و دولتياسيبزرگان س
  استقبال بزرگاِن مورِديصورت رسم  به حدود چهل سال بعديعنيم  ۱۹۵۰ه يژانو

. ديآ يشمار م  به هندوستانِي ملّگرفت و از آن زمان تاکنون سروِد و مردم قراريکشور
  برگرداند ويسيزبان انگل  به»مادان پاال«هر شش را در ي خوة سرودها تاگور در همان سال

مز ي جو همسِر  زبردستداِن يقيموس (Margaret Couisins) زنيي مارگارت کوياري به
ف کرد ي آن تصني براي نابيقي، موسيرلندي شاعر مشهور ا(James Couisins) زنييکو

 .پاال وجود داردات شهر مادان يه اٰلة بسنت دانشکدة آن در کتابخاني اصلةکه هنوز نسخ
 کشور ِي ملّ، سروِد(Amar Shorar Bangla)عنوان   باگر تاگوري دةن سروديهمچن

  .رود يشمار م  بهبنگالدش
 و ي جنبش آزادسروِد (Vanda Mataram) »ماترم دهونْ «ةن سرود، ترانيش از ايپ

  اجرا هندوستاني در کالن شهرهايت مديرفت که برا يشمار م  به هندوستانةي گرينوا
 مادر يمعنا به (Mother Durga) »ماتا گادر «شين سرود در ستاياز آنجا که ا اما .شد مي

 مانند مسلمانان، يکتاپرستيان ي مخالفت اد بود مورِدي از وياريو  )هندوها ةهاٰل(دورگا 
 تاگور را که گرفت و پس از آن سروِددست قرارن يا  ازينيريها و سا يحي، مسها سيک
  بود راييگرا ي، وحدت و ملّي و سرشار از روح آزادگي هر گونه تعصّب مذهب ازيخال
 ي ملّامروز همچنان سروِد  بهدند و از آن زمان تاي هندوستان برگزِي ملّعنوان سروِد به

  .مانده استي هند باقةقار شبه
ف شده است، يط تاگور تصندو صورت توس  به»جانا گانا مانا« ي ملّخوانش سروِد

 يال بنگ شاعِرةن سروديا .قهي دق۲۰  بايگريقه قابل اجرا است و دي دق۵۲صورت  بهي کي
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ن زبان ينجا که اآاست و از ار يبس يتينسکرا سيها ن واژهيبند و همچن  پنجيدارا
ن زبان را يمندان ا  پژوهشگران، عالقهيا هست و تنها عديج نيان مردم رايم  دريباستان

 طبق .است دشوار  عموميبرا ي ملّن سروِديآواز خواندن ا به ها و ظ واژهدانند، تلفّ يم
 ي مراتبةد سلسلين سرود باي دولت در هنگام خواندن ايداده شده از سو قانون قرار

ده و استفاده از يط سر پوشي، عدم خوانش آن در محي ملّسروِد  بههمانند سکوت و توج
آواز خوانده   بهن سرودينباشد اا ين مهيت شود که تا چنيپرچم در هنگام خواندن رعا

  .شود ينم
  :شود ير آورده مين سرود در زي ايسي انگلة و ترجميتيمتن سانسکر

Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He 
Bharat Bhagya Vidhata 
Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha 
Dravida Utkala Banga 
Vindhya Himachal Yamuna Ganga 
Ucchala Jaladhi Taranga 
Tubh Shubha Name Jage 
Tubh Shubha Ashisha Mange 
Gahe Tubh Jaya Gata 
Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya He 
Bharat Bhagya Vidhata 
Jaye He! Jaye He! Jaye He! 
Jaye, Jaye, Jaye, Jaye He. 

  :ترجمة انگليسي
Thou art the ruler of the minds of all people, 
Dispenser of India's destiny. 
Thy name rouses the hearts of Punjab, Sind, 
Gujarat and Maratha, 
Of the Dravida and Orissa and Bengal; 
it echoes in the hills of the Vindhyas and Himalayas, 
mingles in the music of Jamuna and Ganges and is 
chanted by the waves of the Indian Sea. 
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They pray for thy blessings and sing thy praise. 
The saving of all people waits in thy hand, 
Thou dispenser of India's destiny. 
Victory, victory, victory, Victory to thee 

 ن ويبا و پرمحتوا بزرگتري زيها فيها، تصن ها، نوشته سروده  باامروزه تاگور
 گذاشته ي بر جاي جهانةدوستان و جامع هنة جامعيراث خود را براين ميتر ارزش با

ن آنها است يتر ن و جاودانهي از ماندگارتر»جانا گانا مانا«ان آنها سرود ياست که از م
، در مجلس و در بارگاه يررسمي و گاه غي رسمکه هر روز و در هر مراسم مهم چرا

س و ، در مداري بزرگان کشوريادبودهاين، بر سر مزار و يري و ساياست جمهورير
ش ي قبول و ستاهمان لحن و آهنگ مورِد  بان سرود بارها و بارهايها ا  دانشگاهيگاه

اش همواره زنده  ي عارفانه و ملّيها  تاگور و نگرشاِديشود و  يآواز خوانده م  بهتاگور
 بر »راث تاگورين ميبزرگتر«توان  ي هندوستان را مِي ملّن سروِديبنابرا. شود يداشته م نگه

  کشور پهناور هندوستاني عناصر و منابع ملّةن سرود از همي در ايو. دي نامهندوستان
ات و از مردم و اقوام يها، شهرها و وال اها، کوهيکند؛ از در يان مي بيصورت کلّ به

د يستا يدست اوست را م  به که سرنوشت هندوستانيکند و خداوند  مياديز يمختلف ن
 مردم را بدهد و عالوه بر آن نگرش يها يرخواهد که پاسخ چشم انتظا يو از او م
 ي فروتنةهم  بان ترانهيکند او در ا يد ميتول گانه بودن را در متن سرود بازي و يهمبستگ

توانند طعم خوش  يراث مين ميحفظ ا  باکند که ي ميادآوريمردم   بهاش و نگاه عارفانه
 ةند هميتواند برآ ي ميوعن  بهن سروديا. ابندي را همواره دريروزي و پي، آزادگيآزاد
، يپرست گانهي بر ي مبتنيد وي که عقاي شخص تاگور باشد، طوريها و گفتارها ترانه

، عدم برخورد ي طبقاتيها نظام  باها، مخالفت  جامعه و انسانة در عرص يکسان نگري
 مردم و پر و بال يگانگي  بهلي و ميزندگ  بهاش نسبت نش عارفانهين بيان و همچنياد

  .شود ين ترانه مشاهد مي ايها در واژه واژه ي روح آزادگدادن
  هندوستان راِي ملّ تاگور و سروِدة سرودةن سطور ترجمي اةان، نگارنديدر پا

  :کند يم مي تقديفارس به
   مردمة هميها  ذهني فرمانرواييتو

  ر هندوستانيو ناظر سرنوشت و تقد
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   پنجاب، سنديها ينام تو باده گسار به
راتها درگجرات و م  

   و بنگالهسي و اوريديدراو
  ايماليندهاواس و هي ويها ها و کوه بازتاب صدا در تپه

   جامو و گنگيقي موسي نوايزيآم در هم
   هندياي دريها  مناجات موجةو آهنگ ساد

  خوانند يکنند و آواز پرستش م ي دعا مي آمرزش و پاکيهمه و همه برا
   توستيها  مردم در انتظار دستة هميو رستگار

  ير هندوستان هستيتو ناظر سرنوشت و تقد
   تو راستيروزيپ يروزيپ يروزيپ يروزيپ
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  از حافظ تا تاگور
  ∗ عرفانمحمد

معرفِي تاگور از  اين مقاله پس از معرفِي ادِب فارسي در بنگاله و انعکاِس آن در شعر به
پردازد و سپس نظِر دانشمنداِن هندي دربارة تاگور و آثاِر وي مطرح  مشاهير آن خطّه مي

  .شده است
 بوده است و يمي از روابط قديکيران ين هند و اي بي و فرهنگيادبروابط 

  .اند روابط داشته ها، ييايران از زمان آريدانند که هند و ا  ميرانيدانشمندان هند و ا
  نوين هندوستانةآغاز دور . بوده استبين اين دو کشور يک عنصر مهمزبان فارسي 
 زبان فارسي احترام گذاشتند  بهها بينيم که انگليس  مي.هند بوده است  بهها از ورود انگليس

 يسي و انگليهند ت زبان اردو،ن مدِّيدر ا . را هم آموختندي هنديها گر زبانيو د
  .دانستند ي ميتر  زبان مهمياسياز جهت س  رايها زبان فارس سي انگليول  شد،فتهريپذ

   فارسي در بنگالادبياتزبان و
ر بنگاله  دي فارس زمان وروِد.فا کردي را اي مهمي نقشي فارسادبياتدر الت بنگاله يا

 تا يار خلجي بن بختالديناري اختةن است و از دورين سرزمي اسالم در اهمزبان وروِد
  . است هم بودهي زبان رسميفارس ،يسيط دولت انگلتسلّ
  ر بنگاليوله امالد ها از کار سراج سي که انگليم هنگام ۱۷۵۷در سال ”
  .١“را برپا کردند ي آموزش زبان فارسيها دوره افتند،يفراغت ) م ۱۷۵۷-۱۷۵۶(

                                                   
  .نو  دهلي،نو و عضو انجمن بيدل خانه فرهنگ ايران ارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو دهليدکتري زبان ف  ∗
 ،ش ه ١٣٧٦ پاييز ، دانشةمجلّ پرفسور عبداهللا، مترجم خانم انجم حميد، ،“زبان فارسي و شرکت هند شرقي”  .1
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  :م کهينيب  ميکردند،س يسأتب ين خاطر بود که مدارس و مکاتي ايبرا
م گرفتند که در آغاز پنج تن از کارمندان يران شرکت تصميم مد ۱۷۵۷در سال ”

گر از يسپس در هر سال دو تن د. بصره بفرستند  بهي آموزش زبان فارسيرا برا
 را ي شرکت زبان فارسييکارمندان اروپا دولت اعزام شدند تا ةنيهز  باکارمندان

  ١.“اموزندي بيبخوب
م  ۱۸۰۰، در سال ي بهتر ساختن آموزش کارمندان کمپاني برايلرد ولزل”

 يها س زباني تدرين دانشکده برايدر ا .اد نهاديام را بنيلي فورت وةدانشکد
لوم شرفت عي پيشد و برا  ميسته استفادهيمان شا از معلّي و محلّي و عربيفارس

 يها ز کتابي انجام گرفت و نييسزا ه بيها  کوششيمختلف زبان فارس
  .٢“ منتشر شدي در علوم شرقيارزشمند

  :قول دکتر عبداهللا به
ن تا يم که اگر اييم بگويتوان  ميم،ي کنيان را بررسيي اروپاياگر فقط همان کارها”

 .آورد  مي ماادي  بهه هند را دوبارهيموري تةدور افت،ي  ميگر ادامهي ديمدت
 ،ت، لمسدني، لوکيليدمنستون، بيرنگتن، گلکرائست، اين، هيبروک، گالدو کول

  .٣“گري، بارلو و دانشمندان ديهنتر، بوکنن، کر
  بودند کهي از کسان»يولزل لرد«دانست و   مي را خوبيستنگز که فارسيوارن ه”
 يشان برا تيمورأ ميها در دوره. نهادند  مييا ستهي ارج شايادب فارس زبان و به

ها   اين کوششةدر نتيج .اي داشتند کيد ويژهأهاي شرقي ت آموزش دانش
 ةان مدرسياز آن م .ار برپا شدي بسيها  و دانشکدهها کشور مدرسه سراسر در
 ياري بسيها  مدرسهيزر، در دهليفر .اند ار معروفي و جز آنها که بسيليبر

  .٤“کرد سيتأس
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انگذار و يام جونز بنيلي سر و.س شديسأنگال ت بييايم انجمن آس ۱۷۸۴در سال 
خ ين علم و ادب خصوصاً در تارين انجمن در زميا .ن انجمن بوديس اين رئينخست

ق و ترجمه در هند ي تحقي برايين زمان دانشمندان اروپايدر ا . کرديشرق خدمت بزرگ
 شده بود  مغول نوشته که در زمان سلطنِتيشمار ي بي فارسيها کتاب .ک گروه بودندي

  .ت استي آوردند که امروز پراهميسيها در زبان انگل سيانگل
راجا رام «ه هند ي شانة نشايدانشمندان، بان .دا شدين زمان در هند فکر نو پيدر ا
زبان و   باياو دلبستگ .شناس بودند راني اي راجا رام موهن راةخانواد . گفتند»ين راموه

 در »نيدالموحةحتف«عنوان   به رايدر زبان فارسن کتاب ينخست.  داشتي فارسادبيات
  .١ر است متأثّين کتاب از افکار اسالميا .م نوشت ۱۸۰۳سال 

ن يم که اينيب  ميي برهمو سماج بود، بعد از راجه رام موهن راِکي تحراو موجِد
 قدر و ةنات تاگور مطالع اوندري دي مهرس. راند٣»نات تاگور اوندري د٢يمهرس« کيتحر

فکر او از افکار و .  و حافظ بودي سعد اشعاِرعاشِق خوب داشته بود و ياسالماخالق 
  .ر بود متأثّيراني اادبيات

 »کا آننديويو«ن ي از دانشمندان هندوستان نويکيم که ينيب  مي»تاگور بزرگ«بعد از 
ود و در ار مطالعه کرده بيران باستان بسي اةنياو در زم .مند بود هار عالقيران باستان بسيا به

ر و ي خيخدا «راني ايياي آرةي و نظر» هنديياي آريايما«د ي عقا٤»د تاکيريانسپا«کتاب 
  .٥ديآ  مينظر  بهوحدت  به معتقدييايد آرياو در عقا .سه کرده استي را مقا» شريخدا
م هند و ي روابط قد در آنجا در مورِد.ديآ  ميشمار  به مهميها او از کتاب» ةسفرنام«

زمان،  هم که او در استانبول بود، يوقت .اند ان دادهيرانيسد که نام هند را اينو  ميران ويا
 او در هد مالقات کرده بوديسلطان عبدالحم  باه بود وي شاه در سفر ترکالدينمظفر

گرچه او  .کند  ميادياحترام   باران رايکند و ا  ميسفرنامه مالقات دو پادشاه را ذکر
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ممکن است . کند فارسي ميزباِن  به اشاره ش،يها هتشلي در نو و و اردو بلد نبوديفارس
  .١ گرفته بوديسيانگل  به اشعار راي مفهوم فارسکه

کامل جه هند غالم ي در نت.ديآ  ميشمار  به هندين جنگ آزاديل اوم ۱۸۵۷ شورش
 ت، روشنفکران هندن مديدر ا .افتيک راه نو ي هند ِي آزاديجنبش برا . شدايتانيبر
 ،قدر  با همه»يمهاتما گاند« تا »يراجا رام موهن را« داشتند و ياري بسيران وابستگيا با

، ي، گانديگوکل «. بود آنها مهميات بر زندگتأثيرران آگاه بودند و يفرهنگ او اخالق 
  . بودند»يراجا رام موهن را«رو کار يهمه پ» نهرو

خود  ي و فرهنگي ادب مقاِمينبوده است ولزبان رسمي  ين فارسيهندوستان نودر 
ن يات اتأثير ،»نامة اجماليِِ تاگور زندگي « درپروفسور شريف حسين قاسمي .استداشته را 

 يدر قرن هجدهم زبان اردو و هند .استشمرده  مهمرا  هند يها گر زبانيزبان بر د
شناس و  يسندگان فارسينو. رش شدين مردم بود و پذي بة رابطي برا مهميزبان

  . برجا گذاشتندي آثاريبان در هردو زبان اردو و فارسيت بودند، شاعران و اددوس رانيا
 يزبان فارس به هاکتابدا شدند و يدر بنگاله پ يشمار يب يبان فارسيشاعران و اد

  .دش رايج يفارس ة و روزناماند نوشته
 مسلمانان نبودند بلکه ارسي زبان وبان و شاعران في ادقطنم که در بنگال فيب يم

  :سدينو  ميي طاهر علمحمد حافظ ياستاد فارس. بودند ميهمراهشان  هم دوانهن
طور نفوذ کرد که در  نيا  بايط اجتماعيافت و در محيسرعت رواج  هن زبان بيا”

 نه فقط مسلمان . خوانده نشدهينبوده که در آن فارسرا  اي خانه چيآن زمان ه
ن يا ه بگرفتند، نه تنها  مياديند و داشت  مي را دوستيز فارسيبلکه هندوان بنگاله ن

 شعر و ي و عرفانيالت بود بلکه مطالب اخالقين اي اي زبان رسميت که فارسعلّ
هندوان بنگاله . طرف خود جلب کرد هه هندوان بنگاله را ب توجيادب فارس
ره يغ  وي رومالدين  موالنا جاللمثنوي و ي سعدبوستاِن و گلستان ،اشعار حافظ

مطالعات . بردند يت مخواندند و لذّ  ميشوق و ذوق  باسلمانانوش مدرا هم
العاده در   فوقيلله تحوين وسيا ه بق در جامعه گذاشت وي عمتأثير ي فارسادبيات
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  ٤٧٢  قند پارسي

  

 تأثير بود که تحت يوقت.  بود آمديوقت. وجود آمد ه بنگاله بيط اجتماعيمح
ار کردند و لباس ي هندوان بنگاله طرز و روش مسلمانان را اختيمطالعات فارس
 که ي کسيحتّ.  بلد بودهيسواد از فارس  بادند هر مرديپوش  ميمانند مسلمانان

  .١“آمد يشمار نم هب بسته و مهذّيک مرد شايگرفته  ي نميدرس فارس
 يات فارسيباد  بهستند ويز  ميسندگان هندو که در بنگالهيتعداد شاعران و نو

ها  آنان در صفحات تذکرهيباشد و اساس  ميادي زيلي، خاند  انجام دادهيخدمات مهم 
 ذا چند ناملٰه. ستينجا ممکن ني اةسندگان برجستين شاعران و نوي اةذکر هم. اند تثب

نات  درانرابيپدر (نات تاگور ا ندري، دبيراجه رام موهن را: ن قرار استي ا ازيمهم
ن، يم نرايان سنگه، الله کهيترا، مهاراجه کل، راما تهورا موهن ِم که، الله سدا س)تاگور
و )  شاه منسلک بودي واجد علبا درباِر( راجا بهوال ناته ةري دولت رام شوق نبيمنش
  .٢ بنگاله بودنديره از انجمن ادب فارسيغ و دو الل زاري ميمنش

  حافظ
ن و يبهتر. ستي کامل ني فارسهاي ه حافظ در تذکرةنام ي زندگي نعمانيقول شبل هب

 ةن کتاب در دوريا.  استي فخرالزمانيب از عبدالنّميخانه ة، تذکرن تذکرهيمستندتر
 ي زندگل زماِنين تذکره اوايدر ا.  نوشته شده بودهجري ۱۰۳۶ر در سال يادشاه جهانگپ

 حافظ ِي از زندگي جسته جسته واقعاتالسير حبيبو در کتاب   بهتر استيحافظ قدر
ر کامل ين تصوي ايول. ديآ  ميرنظ هبظ ف حايجا زندگ ه در کالم حافظ جاب.موجود است

  .٣“ر استيک لکيست، فقط يک خاکه نين يبلکه ا. ک خاکه استيست، ين
  :سدينو  مياو

ن بشوند و از هر ايشا داشتند که خواجه حافظ مهماِن ن آرزويدر آن زمان سالط
  :و گفت  او قبول نکرديول نامه آمده بود  عراق، عرب، هندوستان دعوتيعنيطرف 
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  از حافظ تا تاگور  ٤٧٣

  

که در دانشگاه  تاگور وقتي”
شانتي نيکيتن درامه يا داستان 

نوشت، آن را براي دوستان  مي
خواند، و از  شجويان ميو دان

 کرد آراء آنها استفاده مي

  ١ و آب رکنـا بـاد     يم باد مـصل   ينس  ر و سفر  يس  به ند اجازت مرا  ده ينم
  ويخ وفاِتي تارياز خاک مصلّ. افتي وفات هجري ۷۹۳خواجه حافظ در سال 

  .٢ديآ ميبر
 او شاه نعمان بود د و فرزنِدکر حافظ ازدواج

 ةکه در هندوستان سکونت داشت و بر مقام قلع
  .٣ر استي اس او در قلعهةمقبر. افتيپور وفات  برهان

 يدر دکن آن زمان سلطان شاه محمود بهمن
 و يزبان عرب هاو صاحب کمال بود، ب. مسند آرا بود

شاعران و  او. گفت  مي در هردو زبان شعريفارس
 سفر ي برااي نامه د و دعوتيشنرا  حافظ ةاو شهر. داشت مي محترم يليدانشمندان را خ

که حافظ بر  يزد نبود وقتير منظور ان سفياچون  يول  شديحافظ راض. دکن فرستاد
ک غزل يسفر دکن کرد، ترک  ةدا پس حافظ ار. آمديانيا طغي سوار شد در دريکشت

  .خدمت سلطان فرستاد بهاهللا  دست فضل هو ب سرود
  :غزل
  ارزد مي بفروش دلق ما کزين بهتر نمـي        به  ارزد غم بسر بردن جهان يکسر نمي دمي با

  ارزد درد سـر نمـي    کالم دلکش است اما به       جان درو درج اسـت     شکوه تاج سلطاني که بيم    
  ارزد  ي که يک ساغر نمي    زهي سجاده تقوٰ    گيرند  جامي درنمي   فروشانش به   کوي مي  به

  ارزد صد زر نمي غلط کردم که يک موجش به       بوي در   نمود اول غم دريا به      بس آسان مي  
 سفر حافظ را  ترِکاي کرد و ماجرشي پين غزل در خدمت سلطان بهمنيفضل اهللا ا

 حافظ يک هزار تنکه طال داد که براي از فضالء دربار را يکي يسلطان بهمن. ان کرديب
  .٤ش بکنديخدمت او پ به بخرد و يمتيتحفه ق
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  ٤٧٤  قند پارسي

  

  بنگاله و حافظ
وسته شده که تا نام حافظ زنده باشد ذکر يطور پ نيا ه بيرازينام حافظ ش  بانام بنگاله

 دعوت کرده سلطان يرازيالت بوده که از حافظ شين ايحاکم هم. اهد ماندبنگاله هم خو
ن شده ينش تخت هجري ۷۶۸ بنگاله که در سال ي بن سلطان سکندر فرمانرواالدين اثيغ

ث سرو و گل ي حديساق«. ک طرحي. ديد بشويخواست که از کالم حافظ مستف  مي.بود
حافظ در پاسخ غزل معروفش . ه را کرد بنگاليفرستاد و عرض سفر برا. »رود يو الله م

 بنگاله اهدا نموده ي فرمانرواالدين اثيخدمت سلطان غ  بهشود ين مطلع آغاز ميا ه بکهرا 
 ي فارسياين غزل حافظ نام بنگاله را دنيا.  بنگاله سرودةن شعر درباريخصوص ا هو ب

  .جاودان ساخت
ــا  رود يسرو و گـل و اللـه مـ       حديث   يساق ــثي ــان بح ــ ثال  ب ــساله م ــه غ   رود يث

ـ کار ا   مي ده که نو عروس چمن حد حسن يافت   رود  مـي  ن زمـان ز صـنعت داللـه       ي
  رود  مـي  بنگالـه   بـه   کـه  ي پارسـ  ن قنـدِ  يز   هنـد  اِنيـ  طوط ةهمـ شکر شـکن شـوند      

  رود  مـي کـساله يک شـبه ره  ين طفل   يکا  ن و زمـان در سـلوک شـعر     ي مکان بب  يط
ــشم جادوانــ  ــد فرةآن چ ــ عاب ــي ــش   نيب ب ــ ک ــاروان ِس ــهک ــيحر ز دنبال   رود  م

ـ ا کـه ا   يـ عشو ه دن    به از ره مرو   ــاره  ن عجـوز  ي ــيمک ــش  م ــهين ــيند و محتال   رود  م
  رود  مــيوز ژالــه بــاده در قــدح اللــه     وزد از گلـــستان شـــاه  مـــيبـــاد بهـــار

ـ اث د يحافظ ز شوق مجلس سلطان غ        ١رود  مـي خامش مشو که کـار تـو از نالـه         ني

  تاگور در ايران
ران شهرت ي شاعر بزرگ نوبل انعام گرفته در اي جهانشخصيتنات تاگور ا رابيندر

  .ران نزد او محترم بودي ايران را دوست داشت و شاعران صوفيتاگور ا. د دارييسزا هب
در  .شناختند  مييخوب هران را بيشناس بودند و فرهنگ ا راني تاگور اةخانواد”

ران در ي ايمار تاگور کنسول افتخاراب کُمار شُ شاه قاجار نوالدينزمان مظفر
  .٢“داشت  ميران علقه و ارتباطيا  باکلکته بوده و لذا تاگور طبعاً
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  از حافظ تا تاگور  ٤٧٥

  

 .آثار او آشنا نبودند  باانيراني نوبل را نبرده بود، ايادب ةزي که تاگور جايتا زمان
  يران سخنراني اي فرهنگ باستانةکه دربار  از او است»ن بشريد« بهکتاب معروف

  .کند مي
 و يکي دانسته و دستور کوشش در راه ني و انساني جهانينيي را آين زردشتيد”

  .١“ديستا  مين استي آن ديه آن را که مبناي و جدال عليز از بديپره
  :سدينو  ميانين کتاب در پايتاگور در ا

 يار بسوياخت يخواهد که خود شاعر و سرود سازم ب ي ميگانگيزردشت سرود ”
  .٢“کند يب مش جلي خوينغمه آسمان

 و تصوف اثر گيتانْجليمخصوصاً در   از او است کهي کتاب شعرگيتانْجلي”
 را که از يت کامالً مشهود است و شخص همان جذبه و لذّيرانيفلسفه و عرفان ا

کند   مي احساسيرازي حافظ شغزليات و ي مناجات خواجه عبداهللا انصارةمطالع
  .٣“اردد  ميز حاصلي نگيتانْجلياز خواندن 

عرفان و ادب   بهران دوست بود وينات تاگور هم اندرا يوي ديپدر تاگور مهارس
 بود »برهم سماج«رو مذهب ي و پ اشعار حافظ بودةفتيفته و فريران عالقه داشت و شيا

  :اد گرفته بودي و اشعار حافظ را عت کرده بودي بيو بر دست راجا رام موهن را
 ةضيک فريعنوان   بهک غزل از حافظ رايشادها و ي از اوپنيا او هر بامداد صفحه”
آرام بوده  يقرار و ب يار بي هنگام جان دادن که بسيحتّ .کرده است ي قرائت مينيد

ر يش بخوانند و آنان اشعار زي از حافظ برايکند تا غزل ياز بستگانش خواهش م
  :نديسرا يش ميساز ونوا برا  با است،ن غزل حافظيرا از نخست
  عيش چـون هـردم   نزل جانان چه امن و    مرا در م  

  هـا  دارد کـه بـر بنديـد محمـل          جرس فرياد مـي   
  مي سجاده رنگين کـن گـرت پيرمغـان گويـد           هب

  هـا  خبـر نبـود ز راه و رسـم منـزل           که سالک بي  
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  ٤٧٦  قند پارسي

  

  شب تاريک و بيم مـوج و گردابـي چنـين هايـل          
ــاحل    ــبکباران س ــا س ــال م ــد ح ــا دانن ــا کج   ه

  بـدنامي کـشيد آخـر      خود کـامي بـه     همه کارم ز  
  هـا  و سـازند محفـل     نهان کي ماند آن رازي کـز      

  حضوري گر همي خواهي از او غايب مشو حـافظ  
  ١“هـا  متي ما تلق من تهـوي دع الـدنيا و اهمـل           

ک صفحه ي ين روزنامه دارايا. »بنگادوت« بود بنام هکرد تشرنماو روزنامه ”
 و اعالم يسي دولت انگليها  هم بود و در آن صفحه دستور و فرمانيفارس

سد که چون ينو  مي خودةناميخودش در زندگ. شد ير آن چاپ ميغ استخدام و
 برهمو سماج و يها من بر کوه هماله رفته بودم آنجا هر روز تا نصف شب نغمه

ن ي شود که در ايادآواريد يبا. خواندم  ميذوق و شوق فروان  بااشعار حافظ را
زبان از  دارد که ي قوامکاِنو اه پدر خود بود  نات تاگور همراندريسفر راب

 نات تاگور اندريبيپدرش د. اشدبرفته ير پذثّأده و تيپدرش اشعار حافظ را شن
او . گفتند  ميحافظ را حافظ ن سبب اويا  بااد گرفته بود وي اً حافظ را کلّواندي
 حلّمناسب موقع و م  به خود از اشعار حافظيها ادنامهيدوستان   با صحبتيط
 ناته تاگور از حافظ اندري جا است که دبيا ک نکتهين يا. کرد  مي استفادهيخوب هب

 بوقت عبادت هم حافظ را فراموش نکرده و در يده که حتّيورز  ميچنان عشق
 نات اندريکه دب ٢گ آن زنيسروده رو  ميد اشعار حافظ هماشياپان  بان عبادتيح
  :ه استن شعر حافظ نوشتيزد، ا  ميوقت عبادت هب

  ش چون هردميمرا در منزل جانان چه امن وع
  “ها لـد محمـيدارد که بر بند  ميادـيفر جرس

ندرا بيبار د کي. شود  مييتن هنوز نگهداري نکي تاگور در سانتةن زنگ در موزيا
  :سدينو  مين سفريا  بهراجع. بنارس سفر کرد  بهناته
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  از حافظ تا تاگور  ٤٧٧

  

 ناگاه جزر و مدر روز گنگا . بنارس روانه شدميق اجاره کردم و بسويا قايمن ”
خدا   بهمن. داد  ميطرف و آن طرف نکانيق را ايآغاز شد و امواج مد و جزر قا

   : آسمان نگاه کرده گفتميبسو. رجوع کردم
ــب باشــد کــه بــاز  زيـ  باد شرطه برخيم اي شکستگان يتکش   ١“ار آشــنا را يــآن نمي

ا جنگ ي که در دني وقتافتيدر اروپا شهرت  . ترجمه شديسيانگل  بهگيتانْجلي
ام يتاگور از جنگ و جدل نفرت کرد و پ. ش بوديل پ اويج جنگ جهاني نتا، بوديجهان
پس  .دي رسي جهانشهرِت  بهافت وي نوبل ةزي تاگور جاگيتانْجلِي .ت داديت و امنيانسان

  : چاپ شدها  در روزنامهيافت و مقاالت ويران شهرت ياو در ا
سندگان و دانشمندان درخواست يران از نوي اةدي در جريزاده صفو مي رحيآقا”

 يه عمومجه توجي کنند و در نتيي تاگور بحث و فحص و قلمفرساةکرد تا دربار
 ي وة درباري مسلسل مقاالِتيي طباطباي آقايد و دانشمند گراميواجب گرد

  .٢“ران منتشر شدي اةنوشتند که در روزنام
 يفارس را بهاو   و مقاالت نوشتند و آثار کتابيراني تاگور دانشمندان ايبرا

 ميابراه  بازرگان،يمهد  ندوشن،ي اسالمي علمحمد ،ييط طباطبايمح :مانند، درآوردند
 يعل ،ينينژاد حس قاسم ،يي طباطبايد مصطٰفيس ،ي مقتدري تقمحمددکتر  د،وپورداو

  .گراني بهار و ديالشعرا ، دکتر رضازاده شفق، ملکيعتيشر
ل يدر ماه آور .ران دعوت شديا  به تاگور،ن سال تولّد حافظي صدمدر جشن هفت

 در ييراي پذةخطاب .ک ماهه بودي سفر او ة دور.ران کرديا  بهي سفريالديم ۱۹۳۲سال 
 راني در خدمت تاگور از طرف ايا مانهياحساسات صم  با بوديسيزبان انگل  بهبوشهر که

  .ران قرائت شدياجازه پادشاه ا با
  :سدينو  مين کتابيدر ا ،نوشت »هند ِيطوط« عنوان  باياحمد خان کتاب ازيدکتر ن

باشد آنچه که در   مييراني از تبار هند و ايلعا از مردمان يکيدکتر تاگور ”
 ةندکتر تاگور نمو .ر استيشه درخشان و چشمگي هميل خاورمظاهرات تعقّ
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  ٤٧٨  قند پارسي

  

  را در مورِدگر فکر و فرهنگ غربي دشان باِر انيقدرت ب .باشد  ميزنده آن
 ياند که شرق هنوز هم از استعداد نهان ت قبولين ماده و روحانيزه بيست

کند  داي پي توازني انسانيها تواند در حرکت  ميشانيها درس .برخوردار است
 ي غربماده و قالب آنچه که برادراِن  بهتيبه جاذّيچرا که ممکن است عل

  .١“ رخ بدهدي واکنشاند ن خو گرفتهآ  بايت انساني خاصيساز الت خشنيتما با
  :پاسخ شاعر

 يت قلبيميصم  باديراد فرمودي که ايمحبت  کلماِتة آن هميبرا! يرانيا برادراِن”
 دستم داد تا توانستم ي بزرگد عرض کنم که فرصِتيبا .کنم  مياظهار تشکّر

هده کردم و  مشايکين نزديا هران را بيست که ا ايا ن دفعهيلاو .ميايتان ب انيم در
 و يکيشتر نزدين چند روز اقامتم در کشورتان بتوانم بيدوارم که در ايام

  .“دا کنمي پييران آشنايمردمان ا  بايدرونگر
ا ي و يا لهيوس  بهاجيشان احت اميل همان توده شاعرانم که پيمن شاعرم از قب”

ق سکوت يرط  بهابد بلکهيقلب انسان راه   به را ندارد تاي پرزور و شوريسخنران
 را ندارم بلکه يغي درس و تبلةفيوظ چيه . تمام که مکان المکان استيژرفناو 

 ييبايزبان عاطفه و ز  به رايالعمل  باطن عکسي دارم تا در برابر ندايتيمسئول
 يکران يهمان ب  بهد آن راي دارم بايشهرت شاعر  بهييعااگر اد .نشان بدهم
م خاطر يرات منبع گرفته بر اقلامات و تصو الهةآن هم دا کرد که ازيپرسکوت پ

  .“کند  مي بازتابيانسان
 يه و تماشا توج مورِد دارد در محلّيين شاعر انزواي بخت ابورنقش مز با”
ها  اميهرحال پ هب .ردي قرارگيم غربي و اقليياي بزرگ آسيها مردم کشورها ونيليم

 از زبان يدرست  بهبانشکنم ز رادين ايها را که داشتم در آن سرزم يو سخنران
 و در ينيهنر آفر  بهقم در عمق روح مشغوليکند زبان حق  نمييندگيخودم نما

اگر از  .ست ا سرگردانيزبان يم در حال بيکه فکرها ييماند جا  مييمقام
دارتان يد  باامروز عصر .ماند  ميارت من ناتماميکردم ز  نميداريکشورتان د
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  از حافظ تا تاگور  ٤٧٩

  

م ينکه امروز توانستم دو تمدن قديبا ا .ر گشت تمام سرشايخوشحال  باميزندگان
سعادتمند  د،يآ مين جلسه بري ا وصل دهم چنانکه ازمحبتوند يک پي  به رايشرق
  .١“شدم
در  بهار، .ک و آشنا شدي نزديو  بارانيا  بهدر وقت سفر تاگور  بهار،يالشعرا ملک

ت از اشعار يچند ب .اد نام نه» تاگورةيهد«  سرود و آن رايف تاگور شعريل و توصيتجل
  :شود  مي نقليو

   شـکر شـکن  يبگذرد آن طـوط    ن سـخن  يرياز وطن حـافظ شـ     
ــوط ــه برآيط ــ بنگال ــدي ــب ا  د ز هن ــجان ــران بگراي ــدي   د ز هن

ــا  افتمين مژده خبر    يچون من از ا    ــشتافتم يپ ــرده و ب ــر ک    ز س
ـ در گهرش جوهر عرفـان پد       ديــ عــالم بــاال چک   قطــره از   دي

ـ   هند صدف وار دهان      شيقطــره فــرد بــرد شــد بخــو  شي برد پ
  ر گذشـت  دهر پس از دهر مکـر       قرن پس از قرن بر او برگذشت      
ــد   ــار ش ــد گهرب ــا صــدف هن    گـوهر شــهوار شــد يکــيمهـد    ت

ــر اجنبــ  ــاختياز نظ   نه تـاگور سـاخت    يدرج گهر سـ     ش دور س
ــ قلمـــت هديا ــاريـ ــهد  ه پروردگـ ــ اةي ــذي ــاريران بپ   ٢ر از به

م زبان لّ معي اسديران سروده و خواند و آقايش اي در ستايران اشعاريتاگور در ا
 ةرشت  بهيفارس  به اورنگ آن اشعار رايار ترجمه کرد و آقا حضّي آنها را برايسيانگل

  :٣شود  مي نقليت از اشعار ويچند ب .نظم درآورد و در انجمن تاگور خواند
  !راني ايا

   بوستان تو و بلبالن گل پرست تو،يگلها
  .دور آمده است ي که از راهيپا داشتن سالگرد و جشن تولد شاعر بر يبرا

  .ديگو  ميکيو تبر   بابا خواندهي زيها  و غزلها ترانه
  !راني ايا

  ر تو،يفرزندان پرمهر و دل
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  ٤٨٠  قند پارسي

  

دور  ي که از راهيشاعر  به و عشق تو،محبتادگار يعنوان   بهييبها  گرانيها چه تحفه
  .کنند يه ميآمده است هد

  .اند  هم نوا و هم آهنگ ساختهيشان قبالً و معنا خود را باوياا که يو گو
  !راني ايا

  ش دور و مهجور افتاده است،يهن خوي که در روز تولدش از ميشاعر
  .يده ايتو او را تاج عزت و شرافت پوشان

  !و من
  ام، دهي که دييها محبتن همه لطف و يدر برابر ا

 و  تو نثار کرده،يد و افراخته و باستانرومنيک دسته گل بر تارک نيخواهم فقط  يم
  :ده راه اجابت داده مسألت و دعا کنم کهيدرگاه معبود ناد  به رسايآهنگ با
  ١“باد روزيشه سرافراز و پيران هميا”

 و ي ادبي و اجتماعياسي تاگور در تمام آثار منظوم و منثور او چه سي ادبشخصيِت
 را ي هندةفلسف .دهد  ميمحبتت عشق و يغام انسانياو پ .ان استي نماي بخوبيمذهب

  :دوست داشت
ن ن رو در جهان متمدي بشر بود و از ايت و پرچمدار آزادي دوستدار انسانيو”

 ياو شاعر  خواند،ي و صلح عموممحبت فکر و يامبر آزاديد او را پي بايامروز
 ةعخواهد جام يکار برخاسته و ميپ  بهر برنده کلمات منظوميشمش  بااست که

 فکر و معتقدات يبردگ  نسل و نژاد،يبردگ ،ي و بردگير بندگي را از زنجيانسان
  .٢“ بخشديي رهاي و ملّيمذهب

 ي را براي خواست که کسيتاگور در هنگام اقامت خود در تهران از رضا شاه پهلو
. برد مي سر هها در آلمان ب پورداوود که در آن سال ميابراه.  بفرستدي وکالج  بهسيتدر
م  ١٩٣٤ تا ١٩٣٢ان يم او در .کاتن فرستادي نيل در شانتي تحصيران او را برايولت اد

 تاگور را از يان تاگور گذاشت و زندگيم  در٣»يبهارت شواو «کاتني نيدر دانشگاه شانت
  :سدينو  مياو .مشاهده کرد کينزد
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  از حافظ تا تاگور  ٤٨١

  

 مرا يکنم که در تهران کس يگمان م :من گفت ه صحبت چند بار بيتاگور در ط”
ن يده نشد که مرا بشناساند چون اي برگردانيفارس  به از منيزيرا چيز نشناخت،

 از استادان يکي يهمراه  بانجاين کار را من در ايدم گفتم ايسخن را از او شن
 هم بهره داشت انجام دادم و صد بند ي که از فارسلديناءاينام ض  بهنجايا
  .١“دمي گردانيفارس  بهياشعار تاگور را از بنگال از
 ةشيد و انديمان دارد که عقاين است که او اي تاگور اشخصيت ةان درباريراني اةديعق

دهد   ملّتش قرارةاش را فلسف  و فلسفهي هندلسوِفيبزرگانش را محکم کند و خود را ف
  :رفته شوديذان مردم پيم االت درين افکار و خيکند که ا  مييو بارها سع

 براساس ي وماِنيا .ناشر آراء اسالف خود است و ييانت برهمايرو ديتاگور پ”
 يدوست تعاون و بشرةفلسف  به پاةمنزل  به هند است که امروزيني دة فلسفةو شالود

  .٢“باشد  مياو
 اشعاِر کاتن،ي نيشناس و استاد شانت ي بنگاله و فارسزباِناستاِد  الديناءي ضيمولو
 طور نيهم . دادي را عنوان فارس تاگوري درآورد و عنوان شعرهايفارس   بهتاگور را

 يفارس  به تاگور را اشعاِر»يمقتدر« و دکتر »دوم پورداويابره « و»کويت  الليگردهار«
  .ترجمه کردند
  :با از اوي زچند شعِر

  !ي زندگيا
   کني تازه تجلّي و رنگ و رويشکل  بههر لحظه

  يرقص آ  بهد بخشي اميسرودها   با جلوه کن ويدر بو
  !دي وجودم بوجود آي کن که سراپايي خود آرايچنا

   بنماي روي و شاديخوش   بادر اعماق دلم
  !يسراچه دلم فرود آ  بهي خوشبختةي مايا !دهي نور درخشيا
  !يش آينان پي سراپا اطمي عشق و اي اهچهري پريا

  !در هر حال قدم فراتر نه
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  ٤٨٢  قند پارسي

  

  !اي ما بي و خرسنديشاد هنگام درد و اندوه،
  ! آري خود رويصورت جاودان  بهدر کردار و رفتار ما

  ! کنييان عمر چهره نمايدر پا
  ١! تازه رخ بنماينقش و نگارها   باهر لحظه !نيري شي زندگيا

* 
  !ماه ناتمام

  !محبوب من
  ام بشنو، راز سر بسته

  !ميدانم چه بگو ي نميول
  رسد،  ميگوش هوش  بهيلگون، آواز نين آسمان نياز ا
  د،يآ ميمه درصورت نغ  بهگذرد، يچه در دلم مهر
  !د او از راه فرا رسديکنم که شا  مين احساسيچن
  !شوم  ميانيگر ن رو از پس خنده،ياز ا

ن اشاره يدن هميد  باغه ماهي شده و تياو نگاه  بهان ستارگانيماند که از م  مينيا به
  ٢!ده استيبدر گرد

  :سدينو  ميراني تاگور و ارالحسن در مقاله خود در مورِديپرفسور مش
Reflection of Culture Encounters: India and Iran 

“In used to dream of a Persia where bulbuls made love to the roses, 
where in dreamland garden poets sat around their wine cups and 
invoked vision of ineffable meaning. But now that I have come to 
your country my dream has been formed into a concrete image and 
finds its permanent place in the inner chamber of my experience”. 
I have visited Sa‘di’s tomb; I have sat beside the resting place of Hafiz 
and intimately felt his touch in the past age of Persia lent the old world 
perfume of its own sunny hours of spring to the morning of that day 
and the silent voice of your ancient poet filled the silence in the heart 
of the poet of Modern India”3. (9 May 1932) 
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  از حافظ تا تاگور  ٤٨٣

  

  نات تاگور از نظِر دانشمنداِن زبان و ادبياِت هنديندرا رابي
 تماِم او ي ول،خانواده او بنگله بودي و نات تاگور گرچه زبان مادرندرا ي رابياعر جهانش

 يت و هندي سانسکرادبيات ي به دلبستگداشت و خصوصاً  مي را دوستادبيات و ها زبان
 يار قبول مردم بود و زبان هندي و اردو در هند بسي او زبان فارس در زماِن.داشت

که  يوقت. ک استيگر نزديک دي  بان دو زباني اي لسانة و رشتک زبان بنگاله استينزد
تاگور آگاه شده بودند، يسندگيافت و مردم از نوين بار آثار تاگور در هند شهرت يلاو 

 يسي در انگليلجتانْي مختلف شروع شد و بعد گيپس ترجمه آثار تاگور در زبانها
ل انتخاب شد و ب نوةزي جاياگور برات.  تاگور آگاه شدة اروپا از فکر و فلسف،ترجمه شد
 ها  او کتاب نوشتند و مقالهدربارة يدانشمندان هند.  جهان آثار او ترجمه شددر سراسِر
  . درآوردنديهندهاي  زباِن بهرا   اودند و آثاِرکر چاپ

افته ي يکه شهرت جهاناند  ن بودهيتر مهمسنده ي تاگور در هند چند نودر زماِن
، يديوي پرشاد دي، هزاريدير پرشاد دويدو، مهابي نائينامه اقبال، سروجعلّ: بودند، مانند

 يتهليراال، مر، ِنکَنْ، دآبادي حي، جوش ملي، حسرت موهانين حاليم چند، الطاف حسيپر
  .رهيغ ت وپ گُنرشَ

 ي او کتابة تاگور را ترجمه کردند و دربار آثاِريسندگان و دانشمندان هندينو
س کُمار تيواري، کَر، هنْبير، هزاري پرشاد ديويدي، رام دهاري سنگ دنْهمايون ک: نوشتند
ان، اال يسيناند واتي، شچي شرونيمهکرج ن،ين، نرمل جي پرشاد مسر، سو کمار سيبهوان

  …هوشن اگروال وت بهرل چند اوجها، برفُومر، پ، رام سنگ تُيچند جوش
  :سدينو ي ميواري راما تيلجتانْيمترجم گ

 ةفتيپس من فر خوانده بودم،را تاگور ) شياين(ي لجتانْي سال گيبل از سمن ق”
 موقع ي در زبان هنديلجتانْي گة ترجميچند سال بعد برا. تاگور شده بودم

 ين کار بزرگ از شاعر جهانيده بودم که اي ترسي خوش شدم وليليافتم، خي
 چند بار ، که قبالًه و کالم بزرگ خواهد شد من زبان کوتاين برايتاگور و من، ا

و من خود را   دارديگر چه معنيپس ترجمه د.  ترجمه شده بوده استيلجتانْيگ
ا ين استعداد در من موجود است ينگاه کردم که شعر تاگور را ترجمه کردن ا



  ٤٨٤  قند پارسي

  

ک ينجا يمرا ا.  انجام بدهميکين  بان کاريکه ا دا کردميپس من جسارت پ. ستين
  :ن استي است، که ااد آمدهي شرن گپت يتهليشعر م
)                              “jke rqegkjh pfj¸ Lo;a gh dkO; gS 

     ِ      َ           ْ  َْ  َ  َ(  ١dksbZ dfo cu tk، lgt laHko gSA”  
 ي کس؛ کالم استةک مجموعي شما، خود ي زندگ٢ راميا: ن شعري اي فارسةترجم

  .ستين ممکن ني ادباششما يا مثل  برابر يشاعر بشود، ول
  :سدينو  ميگر جايو او د

 ن هرگز ممکنيشود، و ا  نمي را در برابر اصليدانم ترجمه آثار کس  ميمن”
  .٣“ست که در برابر اصل بشودين

  :سدينو  مي تاگوردربارة ي زبان هندةسندير دانشمند و نويون کبيهما
 و »نسکرتاس« اتادبيزبان و   بهن بود کهي سبب ا، برهمن بودةاو از خانواد”
او شاعر .  بود متأثّرلو و مغيداشت و او از فرهنگ اسالم ادي زي دلبستگ»ودا«

 ييبايز  بهليداستان، ناول، تمث. اد بودي زيسندگينو  به اوي بود و دلبستگيفطر
  .“اد بودي هم زيقيفه و موسي، فنون لطنقّاشي  به اوينوشت و دلبستگ مي

  :سدينو  ميريون کبيهما
ن را گفتن آسان يک شاعر چه طور شده است، اي ي نما و ارتقا و نشوعروج و”
شود، که در ذهن و قلب  ي ميداري بيش ذهنيفزاا ه باعِثک سلسلين يا. ستين

ه و تبصره کردن آسان ين را تجزيشود که ا  ميدايپ اير درد شاعر مثل طوفان
 مشهور شده يليکنم که خ ميک شاعر را مطالعه ي يل زندگيکالم اوا ست، منين

ن يتاگور در ا. ر نوشته شده مشهور نشدي اخيو کالم او که در زندگ بوده است
تاگور تا زمان . تاگور مشهور شد يعرال زمان شينم در اوايب  ميبود، که زمره

  .٤“ شعر نوشتيهشتاد سالگ
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  از حافظ تا تاگور  ٤٨٥

  

  :سدينو  ميو او
م در يد بود که از زمان قمتأثّر مردم هند و فرهنگ گوناگون هند ياو از زندگ”

 استفاده »ودا« سانسکرت و ادبيات او از .شعر درآورد  بهآن را ج بود ويهند را
ن ياو ا. کرده بود شتريرا مطالعه ب» ي صوفادبيات « و١»يتيشنو گيو«و شعر  کرد

سا و ؤر  در هند رسم و نظامي وسٰطةدر دور. را در شعر خود شامل کرد
ه ي کرد و در شعر خود بر عليسر را برنيرفته شده بود، او اياد پذيز ندارانيزم
بازتاب   او هند استفاده کرد که در شعِرة روزمرياو از زندگ. ن نظام نوشتيا

آن را  يبزرگ  بام که اوينيب  ميرا بنگاله ييمردم روستا يآثار او زندگ در. دارد
ر خود  در شعييبايز بارا   رسم و رواج اروپا٢»بارال« ادبيات در يعني. کند  ميانيب

ت و  از فکر و قو»بالکان« ةدر مجموع. دا کردي پييباي ز اوو در شعِر شامل کرد
زها ي چةن هميا. ده بوده استيم فهميانسان از زمان قد.  استمتأثّرفرهنگ اروپا 

 ييايرآ ةفلسف. ک شکل نو داده استيآن   بهدر کالم او موجود است، که تاگور
طه  متوسة طبقيل هند و زندگو مغ درباِران هند، رسم و اخالقيم هند، اديقد

 ختهي او آمکالِم  دريت عرفانقو  بام کهينيب  ميهمرا د اروپا ي جدةبنگاله و دور
  .٣“دودا شيک سبک نو در کالم او پين سبب شده که يا. شده است

  :سدينو  مي تاگورةدربار يف کمل جوشمصنّ
 در فصل گرما و باران بر من در ماه سرما نوشته بودم ورا  يليتمث که من درام”

ن يمن در ا. شد  مي در من اضافهييت شعرگو قويقيموس  بابود و ي ميجار شعر
 بود و قلب من خاموش  ميام و در فصل سرما که ذهن من ساکت فصل نوشته

  .٤“ کرده بودمينگار ليشد، پس من تمث مي
  :سدينو  ميو او
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  ٤٨٦  قند پارسي

  

آن را براي نوشت،   ميا داستانيمه تن درايکي نيکه در دانشگاه شانت يتاگور وقت”
کرد و دوستان تاگور   ميد و از آراء آنها استفادهخوان ميان يدوستان و دانشجو
ک جان ي من يسندگيپس در نو. کردند  ميشيکردند و ستا  ميهم از او استفاده

  .١“شد  ميداينو پ
  :سدينو  ميگپتاندرا يالت تاگور ستيمترجم تمث

 در اما برخي هم بودند کها ترجمه شده است، ي دنيبانها زةهم  به تاگورآثاِر”
را  متن آثار تاگور، دانشمندان زبان بنگله ة مطالعي مختلف برايکشورها
  تاگور مندربارة. شود  مين معلومين شاعر از اي اةت و مرتبيپس اهم. آموختند

  .٢“ميار بگوي بسيزيخواهم چ نمي
  :سدينو  ميو او

  او مثل زندان بود و خواندن در خانهين برايا. آمد ي نمخوش ٣يو  بهمدرسه”
. کرد  خودش آن را ردي ولشدچند بار در مدرسه داخل . ديپسند نميرا  استاد با

شه در يهمندرا ي رابيول. کار خواهد شد بي هن بچي او گفته بود که اةخانواد
او . کرد  ميمطالعهرا  »تيسانسکر« و »ودا«مهم بود و کتاب  مطالعه غرق

که در  يوقت. خواست نمياجباري  معروف شده بود، او درسزياد  ةمطالع هب
، ي، سانسکرت، هنديسيانگل:  بود او زبان و علوم مختلف خوانده بودمدرسه

 ،ديشن  ميک باري را که يزين بود که چيقدر ذه نياو ا. رهيغ و خي، تارياضير
  .٤“رفتگ  مي جا اوو در ذهِن کرد  نميفراموش
  :سدينو ي مين مکهرجور شَي هندادبيات نِددانشم

 جهان بوده است، او اِنن شاعري از بزرگتريکينات تاگور ندرا ي رابيجهان شاعر”
 ر کرد وا را معطّيبلکه دن  نه فقط هند را خودشعِر ابن هند مثل گل بود و يدر زم

 همه يا او بر در دِل. بودجارير زبان مردم ب او شعِر.  کرديفشاناشعر گل  به
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  از حافظ تا تاگور  ٤٨٧

  

  دعاو مردم از خدا خود يد و برايترس  مي پاکِياو از خدا.  بودمحبت
 يم، که بددار دعااستک ي بزرگوار از شما، من ي خدايا«: دي بشنو.خواست مي

 يد، و کامرانيمن بده  بهد و قوت صبر وتحمليرا از دل من خارج بکن
 ي براک کنيدکمد، و مرا شودا يگران در دل من پي دي برامحبت »…يدبده

 ه ظلم و استبداد، که من امروزيت بده، بر عل و قو،انکسيشناختن غربا و ب
من بده که  بهرا  تن قوي خراب شده است، و اها  انسانيچه طور زندگ! نميب مي

  .١“ کنميسپر دتي و عقمحبت  بارا يزندگ
 ادبيات ةعان از مطاليگفت دانشجو ميو   بوديسي انگل زباِن مخالِفيکمندرا يراب”

  .“شوند  مي هند دورةهند و فلسف
گفت که در  ميدانست و  ميمثل پدر و فرزند را استاد و دانشجو  او روابط”

 ة من هستند و هماِنمثل فرزندهمه خوانند  يان درس ميدانشگاه من که دانشجو
ل ي تحصةقياو طر.  آنهاستةتن خانيکي نيم و شانتيک خانواده هستيمانند 
  .٢“خواست نميرا  هند در يسيانگل

  :سدينو  ميو او هم
 پدر »تني نکيآشرم شانت«بنام  تن را در مقام بولپور بنگاليکي نين شانتينخست”
ندرنات تاگور در ي کرده بود و سپس راببرپا نات تاگور اندرپد نات تاگورندرا يراب

ر در ن بااولي. نجا را انتخاب کرديا  خودةش فکر و فلسفي آزمايم برا ۱۹۰۱سال 
سو ن يا بهان ياد دانشجويشرفت کرد و زين پيابعداً . ينجا فقط پنج دانشجو بودندا

 در المللي بين دانشگاه ِتيح ه بين دانشگاه در جهان مشهور شد، وليآمدند، پس ا
س يسأعنوان علوم مختلف ت هد و چند مرکز مختلف بکر کار بهم آغاز  ۱۹۱۸سال 

ن ي بهون، گرام٥تي بهون، سنگ٤، سکچهات بهوني، سانسکر٣ بهونيهند: افتي
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  ٤٨٨  قند پارسي

  

ان يق دانشجوي درس و تحقيبرا اي اطراف دنةهم و از. رهيغ  بهون، و١نرمان
 يو برا کرد  را بنا٢»يوشوا بهارت/کتني نيشانت«طور  نياو ا. آمدنداينجا  به
، ي، سونار تريت، مانسيت، پربهات گيسادهنا گ. افتي نوبل ة جائز٣يلجتانْيگ
  .٤“ اوستمهم آثاِراز ره يغ  دهارا، وي، مکتيلجتانْي، کلپنا سندهو، گينياگ، ماليت

  :سدينو ي ميف کمل جوشمصنّ
 ها ن عمر انسانيدر ا شده بود، نات تاگور شصت سالهندرا يم راب ۱۹۲۱در سال ”

ه يتن و سرمايکي ني شانيکرد، برا  ميشه کاري تاگور هميشوند ول  ميطلب آرام
او . ا کردي مختلف دنيازده بار سفر کشورهاياو .  کردياري بسکرد و سفر مي هيته
در را ر خود ي اخيزندگ. نوشتن بودمشغول بود و  شه در کار مصروفيهم
ن يا اي دنيت امنيا مشهور شد و او براين دانشگاه در دنيا. تن گذاشتيکي نيشانت

  .٥“ دانستمهمدانشگاه را 
  :سدينو ي ميف جوشگر جا مصنّيو د

قهرمان  نوشته بود،آن را  ي است که تاگور در جوان»گورا«ن ناول او يرترمشهو”
 يسيد که من فرزند انگليگو يکند و م يان ميبرا  خود ي خود زندگ»گورا«ناول 

ک مادر پدر هندو مرا يم آنها مرا تنها گذاشتند و  ۱۸۵۷هستم، در زمان غدر 
 هند ارد و احترام زيادي بهد فرهنگ هندي را خيلي دوست مي» گورا«. ددادنپرورش 

  .٦“ شد معروفهنددر سراسِر د و بو هند ي قوميک رهنماياو . گذاشت مي
  :سدينو  ميال مجمداريل
فقط در  ان است،ياد بود که در آثار او نماي زمحبت مردم هند يدر دل تاگور برا”

جشن :  هند ماننديزهايچ بهاو . ن شامل بودي او اي بلکه در زندگه،آثار ن
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  از حافظ تا تاگور  ٤٨٩

  

 محبت. رهيغ  ونقّاشي، رقص، يقيفه، موسي، فنون لطادبياتوناگون، زبان و گ
داشت و   ميدوسترا شه آنها ي داشت و هميکودکان دلبستگ بهاو . داشت يقلب
او از دولت . دنري بگي بزرگي ذهنيت و نشو و نمايد تربينها بايگفت که ا مي
ن خطاب را يانواال باغ، اي جلة پس از سانحامافته بود گر »سر « خطابيسيانگل

  .١“ديبرگردان
  منابع
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  ٤٩٠  قند پارسي
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  مقاِم زن در آثاِر تاگور  ٤٩١

  

   تاگور زن در آثاِرمقاِم
  ∗سعيده امان

  ♦جونپوريخان محمد صادق : ترجمه
کارشناس آموزش  ،سينو داستان ،ک وقت شاعري  بهاو.  از اوصاف بوديا تاگور مجموعه
 نوبل ةزي جاليجگيتانْکتاب او .  حاصل کردي شهرت جهانياو در شاعر. و مصلح بود

. ده استير کشيتصو  بهرا  هندي اجتماعيندگ خود زيها تاگور در داستان. افت نموديدر
نها يا.  اوستيها رند موضوع داستانيآن درگ  باخصوص زنان  به مردمة که عاميمسائل
قت اجتماع يدر حق. کرد ي و تالش مي و فصل آنها سع حلّي بودند که تاگور برايمسائل
داده بود  قرار ريثأ تحت تيلي تاگور را خة آنها در جامعي و حالت زار زنان و پستيهند
او در .  او آشکار استيها زن در اکثر داستان محبت بهت عشق و ن علّيهم  بهدياش

وه يب  به و ظلميرسم ست ،دختران نابالغ  باانهيرفتار وحش ،ه ازدواج کودکانيجنگ عل
د جامعه را ي دةي نمود تا زاويکاربرد و سع  بهعنوان اسلحه  به خود رايها داستان زنان

. اثر نوشت  بايليداستان خ ن موضوع چنديا او در. دهد ريين مسائل تغيا  بهنسبت
گپت « ،» هارايمون« ،»تو پاشانيکهود «:توان نام برد يها م ن داستانيطور مثال از ا به

 ياي خود در دنييگو خاطر موضوع و داستان  بهکه» دان يدرست « و»يسماپت« ،»دهن
  . مشهور شدنديليات خيادب

 داده يگاه مناسبيزنان جا  به خوديها  است که در داستانيا سندهين نويلاوتاگور 
د و از همه مسائل و يورز  مي طبقات جامعه عشقةهم  بهنات اگرچه رابندرا. است
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  ٤٩٢  قند پارسي

  

هاي  تمام زناني که در داستان
اند  تصوير کشيده شده تاگور به

. ديده و مظلوم هستند ستم
اکثر آنها در حال قيام عليه اين 

 .رسوم ظالمانه هستند

ه در حال حاضر در جامعه مهم بودند توج که يمسائل يها آگاه بود ول مشکالت انسان
 و شد  ميد حلّيجامعه وجود داشت با که در يمشکالت. خود جلب کردند  بهاو را

 در  زنانزاِر دن حالتيد ز ا تاگورمخصوصاً
او . ه خورده بودکّي يط بنگال طبقه متوسيها خانواده

. ن وضع را مورد انتقاد قرار دادي خود ايها در نوشته
ن ي خود هميها شتر داستانيدر آن زمان تاگور در ب

  .ودمطرح نممختلف  يها هيرايموضوع را در پ
طان و يک دختر شي يمرنم» يسماپت«در داستان 

 وقار و محجوب ک زن باي  بهليگوش ناگهان تبديباز
  . مطرح نموده استيظرافت خاص  بان داستان را تاگوريا. شود مي

را  شوهر خود ده کهير کشيتصو  به رايزن کور »دان يدرست«تاگور در داستان 
شوهر وجود دارد و   به و اعتماديمهربان وک طرف در قلب اياز . عاشقانه دوست دارد

 ييوفا ياو ب  بهشوهر خود بدگمان است و شک دارد که شوهر  بهنسبتگر ياز طرف د
  .رساند  مي خوديانجام منطق  بهدهد و  مي پرورشيخوب به او داستان را. کند مي

 يها در داستان. ن نموده استي تحسيليت زن را خي خود فرديها تاگور در داستان
. شود  ميدهي و نجس بودن شني نسليها تيمحدود ،هيزيرسم جه  بااو آواز مخالفت

. ده و مظلوم هستنديد اند ستم ده شدهير کشيتصو  به تاگوريها  که در داستانيتمام زنان
  .ن رسوم ظالمانه هستنديه ايام علياکثر آنها در حال ق

 در داستان چتورنگ رسم و يمن و داير بالي در داستان چوکهيودنب نةليوس  بهتاگور
 مخالف يوه هستند ولين زنان بيهردو ا. رديگ يباد مسخره م بهجان را ي و بيميرواج قد

  .شوند  ميدهي دها تسنّن يا  به جامعه هستند و همه جا در حال اعتراضةاصول ظالمان
ن ان زيزندگ مختلف يايزوا و در آن دارد) دو خواهر(نام دوبون   بهيتاگور داستان
ن دو ناز :ديگو  ميتاگور. دينما يوقار م  بات او را دلچسب وي شخصو نشان داده شده

م مادر يه دهيها تشب فصل  بهم زن راياگر بخواه.  معشوقهيگري مادر و ديکي هستندنوع 
و معشوقه  کند  مي را دوريتشنگ ،دهد  ميوهيم ،دهد مي مثل فصل باران است که آب

  .پرتالطم ک روح ناآرام وي با شوخ و پرجنب و جوش است مست و مثل فصل بهار



  مقاِم زن در آثاِر تاگور  ٤٩٣

  

  :سدينو  مييا تاگور در نامه
نام   بهيحرمت يب ،مي نسبت دهيهر اٰليتقد  بهدن نصف جامعه را اگري کشيبردگ به”

چه قدر از  داشتن او از جامعه ما کنار گذاشتن زن و دور نگه با  کهپاک اوست
  .“ميا شرفت باز ماندهيپ

 او در .ديدار نمايخواهد جامعه را از خواب غفلت ب  مي خوديها تهنوش  باتاگور
 يتوسعه و ترقّخواهد که زن در  مي د است ور زن و مي مردان خواستار برابرةجامع

  :سدينو  مييا او در مقاله. نقش داشته باشدجامعه 
طرق   بهدانيک ميهردو در .  استيکيا يدان عمل زن و مرد در دنينظر من م به”

گر يدارد و دست د  ميک دست کمان را نگهيدر جنگ . کنند يلف کار ممخت
  .“ال باشند فعي زندگيها د در تمام بخشيزنان با .کند  ميير زنيشمش
شه از زن ي خود هميها م که تاگور در نوشتهييم بگويتوان يطور خالصه ما م به
ن داستان يز چندي نوگانيت ازدواج بياو در حما.  نموده و آنها را ستوده استيطرفدار

 را در و اين شعاروه درآورد يک زن بي باازدواج   به پسر خود راياو حتّ. نوشته است
  .دعملي، نشان دا يزندگ

  



  ٤٩٤  قند پارسي

  

  يلجتانْي گِيادي بنةفلسف
  ∗ينورالهٰد

  ♦جونپوريخان محمد صادق : ترجمه
 نام  انگليسي آن بهةترجم  واست ي شاعر بزرگ تاگورها ترانه اي از  مجموعهجليگيتانْ

Son Offeringلين بار اين کتاب .  چاپ شده استزبان   بهم ۱۹۱۰در سال براي او
منتشر  تاگوري ها  شعرها و ترانهة عدد از مجموع۲۴ باًياز آن تقرقبل .  شدمنتشر يلابنگ

تاگور در سال .  سه هزار استي سروده شده تاگور تقريباًها تعداد ترانه. شده بود
  . نموددريافت ليجگيتانْخاطر کتاب  ات را به نوبل ادبية جايزم ۱۹۱۳

 ليجگيتانْ کتاب ةمه ترجمشاعر مشهور انگليسي زبان در مقد. ايتس .بي.دبليو
  :نويسد مي

 قرار تأثيرهاي تاگور را تحِت  چيز مثِل ترجمه در عرض چند سال گذشته هيچ
 ر سطر آن باعث فراموشي مشکالتهخواندن . خوانم  ميمن آن را هر روز. دادن

  .دنده  مياين اشعار بهترين فرهنگ دنيا را ارائه. شود مي
 لحاظ موضوع هماهنگ هستند ويابيم که اين اشعار از  مي درجليگيتانْ ةمطالع باما 

براي تکميل .  حالت مناجات و حمد و ثنا دارندها تمام اشعار و ترانه. هم ربط دارند با
است و ي از سي و حتّيحسن مجاز عت،ي، مناظر طبحمد و ثنا از نيرنگي زمانه

قدرت   اقرار و اعتراف بهجليگيتانْ بنيادي ةفلسف. ز کمک گرفته شده استي نيپرست وطن
 براي بيان چنين جليگيتانْليف أزمان ت.  استانسانت غيرمشروط  خدا و عبديةاملک
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  جليگيتانْفلسفة بنيادِي   ٤٩٥

  

بعضي از نقّادان فلسفة الوهيت 
فلسفه خليل جبران   تاگور را با

. کنند مقايسه مي) م ۱۹۱۳-۱۸۸۳(
يت تاگور همان تصور تصور الوه

 .الوهيت در اسالم است

 علّت مذهبي و فکري بود و به آن زمان هند دچار انحطاط اخالقي،. مطالبي مناسب بود
ي قديم و جديد در حال ها ارزش.  سربلند کرده بودگرايي يماداروپا انقالب صنعتي 

اروپا سفر کرده بود و   سه بار بهم ۱۹۱۲تا سال ر تاگو. تصادم بودندرويارويي و 
طرز . شکست اين ارزشها در نگاه او بود

 ها اروپائي ها با زندگي و روش فکري هندي
دنبال  اروپا بهدر آن زمان . فرق اساسي داشت

 ارزش و علّتهمين  به. ي بودونمعآسودگي 
 را قبل از همه جليگيتانْقدر و قيمت 

  . دريافتندها وص انگليسيخص ان و بهيياروپا
  :ديگو  ميريون کبيهما
 مردم بنگال يحقائق مبهم زندگ ه،ي مغولطرز بود و باش درباِر  کهن،ي فرهنگةورث

تاگور بودنديد محرکات شاعري جدي اروپاييو توانا ت عملو قو .  
ن دو ي اي سفر فکريول. دا کردينه رشد پين پس زميهم  با تاگور و اقباليشاعر

 خواستار ساخت يل خودي تکمةليوس  بهاقبال. يافت ادامه دو سمت متضاد ه بشاعر
ک ي کامل در حضور خدا است که ي در نگاه تاگور خود سپردگيول . کامل استانسان
نجا يا .ک نجات دهنده استينظر تاگور مرگ  به. دهد  ميلي کامل را تشکانسان

نگاه  انسان در.  وجود داردينينش ست بلکه عقبي مطرح نيمسائل زندگ  باييارويرو
ل يطف  بهسپرده است و ريتقد  به او خود را.تاگور شکست خورده و مجبور است

ثر کا در.  باشدين زندگي بعد از مرگ او بهتر از ايد دارد که زندگي خود اميها عبادت
  :چند مثال. ن فلسفه حکم فرماستي همجليگيتانْاشعار 

من هر روز در . من نجوا کن  بابيا و. يتو آخرين نجات دهنده هست !اي مرگ
 گل. اند ها آماده گل. ي زندگي فقط براي توستها ها و شادابي تمسر. انتظار تو هستم

خانه خود خواهد رفت و در  عروس بعد از ازدواج به. براي داماد درست شده است
  .خواهد پيوست معبود حقيقي خود ي شب بهيو تنها سکوت

 صکنم و مرخّ  ميمن سر عجز خم. حاال مرا وداع کن. فرصت من تمام شده است
سپارم و از تمام مال و منال   ميشما  خود را بهةمن کليد درهاي خان! اي مردم. شوم مي



  ٤٩٦  قند پارسي

  

همسايه  تها مامد. خواهم  ميمقابل آن فقط يک کلمه مهرباني در. کشم  ميدست
قاصد . وشي استخام شمع حيات من رو به. حاال وقت غروب است. ايم همديگر بوده

  .آمده است و من آماده سفر هستم
  .ت من دعا کنيدقيفّؤي براي ميهنگام جدا !دوستان من

نظر تاگور  در.  همين احساسات وجود داردجليگيتانْ در سه چهارم اشعار تقريباً
  .شود  ميمرگ کامل  بادر نگاه او زندگي. خاتمه زندگي است مرگ

ت اصلي شاعري مناجاتي خصوصيفتصوف. ت است و الوهيتصوت  و الوهي
  . ويدانت همخواني بيشتري داردةي و فلسفيماال الهيات ديو  باتاگور

  حقيري در بحر وجودةاو انسان را قطر. پسندد و ترک دنيا را مي تاگور رهبانيت
 پرندگاني مثال او اين احساس رجعت را به. درياست صال بهداند که خواستار اتّ مي
  .گردند ميي خود برها طرف آشيانه صر هنگام بهزند که ع مي

 )م ۱۸۸۳-۱۹۱۳( فلسفه خليل جبران  بات تاگور را الوهيةفلسف ادانبعضي از نقّ
او هستي . ت در اسالم استر الوهيت تاگور همان تصور الوهيتصو. کنند  ميمقايسه
او . ود استدنامح هاي او عنايت. او رحيم و کريم است. و ماوراي ادراک است مطلق
تاگور خود . کند  ميند و فنايآفر  مياو. پسندد  مي راها يو درست ها يکين ،سن و جمالح

م يند که خود را تسليب ين ميراه چاره را در ا  وداند  ميرا در مقابل قدرت خدا مجبور
ن يهم به. نان دارديات قادر مطلق اطميعنا  بهکند چرا که  مياو دعا. ديآن قدرت مطلق نما

د ما ي امروز شاي ماديايدن در. وجود داردفراواني  تأثير او ي مذهبيا  در ترانهعلّت
 ةن رابطي زمي که رويتا وقت يول .ميي را احساس ننمايفتگي و شين وابستگيت اياهم

  :چند مثال. تاگور زنده و جاودان هستند يها ن خدا و انسان وجود دارد ترانهيب
  . تو شوديها غمه نيقلب من آرزو دارد که همنوا

  .نميحضور تو بنش  دريا خواهم لحظه  ميمن فقط
آن بسپارم  بهت هستم تا خود رامن فقط منتظر محب.  

 ان درالشّ مين آسمان عظير ايز. ستميطور با نيا من در مقابل تو هميآ! ي زندگيا
  …يک دل ناتوان مقابل تو بايستم  با و سکوتييتنها



  جليگيتانْفلسفة بنيادِي   ٤٩٧

  

وسيلة تکميل خودي  اقبال به
خواستار ساخت انسان کامل 

ولي در نگاه تاگور خود . است
سپردگي کامل در حضور خدا 
است که يک انسان کامل را 

 .دهد تشکيل مي

تواند شمار  را نميو اهي داري کسي لحظات تاي موالي من تو فرصت غيرمتن
داني چه طور   ميتو. شوند  ميشکفند و پژمرده  ميها گل گذرد شب و روز مي. نمايد

  .منتظر بايد بود
وردز ويليام شاعر انگليسي   بان او رااقمحقّ

فرق اساسي بين يک ولي . کنند  ميورت مقايسه
 مستقيماً شاعري وردز ورت. آنها وجود دارد

اين مناظر عناصر  .ت مناظر طبيعت استمرهون منّ
تاگور مسئله براي ولي . بنيادي شاعري او هستند

ت نظرات فلسفي و تاگور براي تقوي. فرق دارد
نفس مضمون از  هاي جمالي به اعطاي ارزش

 ،الفاظ. زند  ميتکمک محرکات زميني سخن از الوهي او به. گيرد  ميتصويرکشي کمک
  .خيزند مياز همين زمين و از همين آب و هوا برتاگور ارات و تشبيهات استع ،ها واژه

و  يکشت ،ي موسميبادها خزان، فصل تنها، مسافر ه،جاد ا،يدر جنگل، دشت، کوه،
 ،ها ردکاُ ،ها انه پرندهيآش ز،ييبهار و پا  شناور در آسمان،يابرها کشاورز و مزرعه، اح،ملّ

زنبور  ،يآسمان آب رعد و برق، ها، گل همن،ناقوس بر  هرز،يها علف درخت امبه،
 ان درستيدرت بقال و ي از لطافت خيک قصر عالي .گريهات دي و تشبي نيصدا عسل،

  :چند مثال. شود يو طالب نجات خود م دهد يکند و پادشاه پادشاهان را در آن قرار م مي
رهاي زنبو نجواها و آه خود نزديک دريچه من آمده است و  باامروز فصل سرما

  .نواختن ساز مشغولند خانه بهِ عسل در صحن
آسمان تاريک در  من خيره به. شود  ميشوند و تاريکي زيادتر  ميابرها جمع

  .کند  ميهواي مضطرب آه و ناله  بانگرم و دل من  ميدوردست
در حال انتظار  هاي پژمرده فصل بهار رخت بربسته است و من زير سنگيني گل

  …هستم
هاي کنار جاده  گل. امواج نغمه پرندگان شده است بديل بهبحر خموش صبح ت

  .کرديم ميه ناين مناظر توج کرديم و به  ميما راه خود را طي. شادمان هستند



  ٤٩٨  قند پارسي

  

اين گفته که تاگور 
مبلّغ مسيحيت بود 
يک تهمت ناروا 

 .است

حصير پوسيده خود را بياور و . لرزد  ميتاريکي بر اثر رعد ندغر  ميابرها در آسمان
  .در صحن پهن کن

اي رسيدن اي بر ت زميني وسيلهدر نگاه تاگور محب
نيز  تمقام الوهي به هاي ويژه تو در موقعي خداست به
  .رسد مي

طور  ت به داستان عشق و محبجليگيتانْاگرچه در 
 ضمني اين عشق رطو خورد ولي به چشم نمي مستقيم به

آثار  اگر نگاهي به. دشاهده نموتوان م  ميت راو محب
بينيم که همه جا   مي بيندازيمشيها داستان  وها ، نمايشنامهها ترانه تاگور اعم از اشعار،

  :چند مثال. شود  ميمشکل  فرق بين حقيقت و مجازمعموالًروح يک زن وجود دارد و 
  … تو باشمراِه هطور منتظر و چشم ب خوشي من در همين است که همين

دانم چه چيزي در دل من بيتابي  نمي. آيد باران بند نمي. آسمان پر از ابر است
  …کند مي

 پرسند کهمن چه  ميمردم. ام ي چادر بر روي خود دارم و نشستهيمن مثل گدا …
توانم  آه من نمي دهم آنها نمي اندازم و جوابي به  ميينييم را پاها خواهم من چشم مي
  …اي قول آمدن داده و تو چشم انتظار تو هستم آنها بگويم که من به

تبليغ مسلکي  او دانسته به. دتي صوفيانه دار حيات در نگاه تاگور ماهيةفلسف
همين  به. ي آن زمان مطابقت داردونمعهاي اخالقي و  ارزش  باافکار تاگور. پردازد نمي

انساني که   وآورد وجود مي هي بين انسان و خدا بياي نامر ي او رابطهها دليل نوشته
  .کند  مياين روابط آسودگي پيدا دغدغه دارد در

همين احساس تشنگي هنر . نگي و دغدغه ذهني داردهر هنرمندي در دنيا نوعي تش
هر . وجود نخواهد آمد اگر تشنگي نباشد هيچ اثر گرانقدري به. برد  ميهنرمند را باال

اين احساس جستجو در . هنرمندي در جستجوي چيزي است که در دست او نيست
  :شکل اين احساس در شعر موالنا به. ي، اقبال و تاگور مشترک استلووم

  .و رستم دستانم آرزوست خداشير 
  :کند هاي ابدي خود اعتراف مي نقطه ضعف ولي انسان به



  جليگيتانْفلسفة بنيادِي   ٤٩٩

  

در نگاه تاگور محبت 
اي براي  زميني وسيله

خداست و در  رسيدن به
مقام  هاي ويژه به موقعيت

 .رسد الوهيت نيز مي

  نشود آنم آرزوست    گفت آنکه يافت مي     ايـم مـا    نشود جسته   گفتم که يافت مي   
  :گردد  ميداند دنبال چه چيزي او نمي. سرگردان است روح اقبال نيز مثل بو

  خواهم که جـويم    يدانم چه م   نمي  در اين گلشن پريشان مثل بـويم      
همين  و به است ها  پر از همين کشمکشجليگيتانْ

. شود  ميفلسفه رواقيون تبديل  تاگور بهتصوف علِّت
ات تاگور اند که نظري نظران بر اين عقيده بعضي از صاحب

ت است که او از جامعه برهمنو مملو از عقائد مسيحي
  .ارث برده است به

که دين مخصوصي را  بودغ ن تاگور مبلّولي حقيقتاً
 سخن از جليگيتانْي ها در نود درصد ترانه. تبليغ نمايد

ولي . ي استاختيار کلّ و بهگوان پوجا، پرارتهنا،
 ةگوش کند که از  ميروحانيون معبد توصيه تاگور به. ي نيز وجود داردهاي متضاد حرف
؛ روزي کشاورزان شبانهي ها او از زحمت. بيرون آيند و حرکت و عملي انجام دهند انزوا

زند   مياو دم از سياست نيز. زند  ميهاي پوسيده آنان حرف هاي خسته و لباس صورت
 ةي قابل قبول است که فلسفحد لذا اين گفته تا. کند و براي آزادي وطن دعا مي

ت بود يک حييغ مس مبلّتاگور وجود ندارد ولي اين گفته که جليگيتانْواضحي در 
  .تاس تهمت ناروا

. اجتماعي تحت نظام زمين داري بود و چهار دهه از قرن گذشته از لحاظ فرهنگي
 .حرکت و عمل و جستجوي علمي دچار رکود بود. زندگي از حرکت باز مانده بود

کده  حسن و عشق در مزرعه کشاورزان و خلوت. ت در عبادت شامل بودعشق و محب
عنوان  هي تاگور از اين عوامل به اٰلةسففل. زن يک شي ملکوتي بود. ثروتمندان زنده بود

  .در قرن بيستم شاعري تاگور يک نعمت خداوندي بود. کند  ميوسيله استفاده
  



  ٥٠٠قند پارسي 

  

   رابيندرا نات تاگورشرح حال و آثاِر
  ∗شهناز آرا بيگم

م مطابق سال  ۱۸۶۱هند در ششم ماه مه نامدار شاعر و نويسندة رابيندرا نات تاگور 
 شي ديوندراهاِرم«وي جوانترين فرزند . د شدي متولّاشراف ة خانواددرته  در کلکق ۱۲۷۸
 Dwarkanath) »نات تاگور رکادوا«و نوة شاهزاده  (Maharishi Devendranath)» نات

Tagore) سازابراهم« و خود پيشواي  «د طلب نهضت هند در قرن نوزدهم و و تجد
  .١بيستم بود
 راجه رام موهان روي  بانات دوستي صميمانه و نزديکي  رابندراةخانواد

(Raja Ram Mohan Roy)وسيلة به او ة داشتند و پس از مرگ وي اقدامات و برنام 
تعقيب » ت تاگوران دوارکا«وفايش شاهزاده   باکاران و دستياران صميمي ويکي از هم

هاي  نات تاگور بود که تصميم داشت برنامه شد و اين شخص پدر بزرگ رابيندرا
» نات تاگور دوندرا« اما .نتيجه برساند بهرا  اصالحات مذهبي راجه رام موهان راي

 ،ه رام موهان بر زمين نشانده بود را کي بود که توانست نهاليپدرش فيلسوف بزرگ
 ،يي که در اين راه کشيدها ها و زحمت خاطر کوشش هدوندرا نات ب. بارور سازد

  .٢مفتخر گرديد» حکيم بزرگ«معني  هب» ماهاريشي«دريافت عنوان  هب
از پريشاني دوران کودکي خويش سخن او . تاگور در کودکي از مادر محروم شد

نگريست  هر سوي مي  بهت فراواندقّ  بانشست و  کنار پنجره ميميان آورده که تنها در هب
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  شرح حال و آثاِر رابيندرا نات تاگور  ٥٠١

  

 ۱۴که در  طوري ه ب،سرود از کودکي شعر مي. برد  ميلذّتهاي طبيعت  و از زيبايي
  .١ها خواند  فرهنگي بنگالي ملّيسالگي نخستين شعر خود را در جشن 

 اما ،ترفانگلستان  بهبراي تحصيل علم حقوق  طه متوستاگور پس از تحصيالِت
  حقوق دست کشيد وة از تحصيل در رشت، داشتادبيات  بهچون شور و شوق فراوان

ي او از دوستان نزديک گاند. پرداختخانوادگی  امالک ةادار  بههندوستان بازگشت و به
 هاي  و سرودهياشعار ميهن  با.تداشپرستان استقالل طلب عضويت  در نهضت وطنو بود 
ور   بيشتر شعلهدر دلِش چندي بعد آتش شور و اشتياق. کردپرستان کمک  وطن  بهملّي

مان و تعداد  ر۴۰ ، نمايشنامه۵۰ بيش از .کارهاي ادبي پرداخت  بهگشت و اختصاصاً
  .پديد آوردشعر  چندين ديوان  وزيادي داستان کوتاه
و در آنجا کرد ي ي اروپايي و امريکا،کشورهاي آسيايي  بهيسفرهاي بسيار

) مقام صلح(اي بنام شانتي نيکتان  م مدرسه ۱۹۰۱در سال . نمود ايرادي يها سخنراني
  .٢هاي آزاديخواهانه مشغول شد ارشاد و اشاعه و تعليم افکار و انديشه هتأسيس کرد و ب

 .روند شمار مي ههاي ادبي او ب تالي از سالهاي درخشان فعم ۱۹۱۲ تا ۱۹۰۷ های سال
سال بعد . منتشر شد» ليجگيتانْ« مذهبي او  مشهور سرودهاية مجموعم ۱۹۰۹در سال 

ت سابق خود هاي سياسي اهمي تالي فعةواسط هرا که ب» برهموئيزم«کوشش کرد نهضت 
سه گروه   بهيلعل هين پيروان اين نهضت باپيش از  . دوباره زنده کند،را از دست داده بود

. فت برخاسته بودندمخال  بهيکديگر  بادر مورد بعضي مسائل اجتماعي وتقسيم شده 
که  وجودي حد سازد و باها را باهم متّ نات در آغاز سعي کرد که اين گروه رابيندرا

 پس از اين.  سرانجام در اين راه شکست خورد،موانع بسياري را از سر راه برداشته بود
 تفکّر  بهآرامي و بدون هيچ سر و صدايي هسال ب  يکمدتشانتي نيکتان بازگشت و  به

  . شدمشغول
انگلستان   به،انگليسي ترجمه کرده بود  بهرا مشخصاً لي که آنجگيتانْ  باپس از آن
احساس و عميق و   بااز دانشمندان و شعرايکه  (B. Yette)» يت. ب« رفت و در آنجا
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  ٥٠٢قند پارسي 

  

زد، در  هر کاري دست مي تاگور به
 ۷۵او در سن . کرد آن پيشرفت مي

گرفت  سالگي بازي کريکت را فرا
وي نقّاشي . که خاص جوانان است

را هم در سالهاي پيري آغاز کرد و 
 هاي بسيار نمود در آن پيشرفت

ارزش و اعتبار اين مجموعه  ر  بشاهديکه نوشت مقدمه لي جر گيتانْب ،دانشمند بود
  :نفيس و عالمانه است

ي اين ترجمه را روزهاي  خطّةمن نسخ”
 ،رفتم هر کجا که مي در  ،خود  بامتوالي

 ، اتوبوس،قطارو در همراه داشتم 
ام و اغلب  را مطالعه کرده  آن،رستوران

را ببندم تا مردم غريبه  ام که آن ناچار شده
لي ج گيتانْطالِب از مام دگرگونيمتوجه 
خود  اين اشعار و غزلها در مضامين .نشوند

 ؛ديدم يا ميؤرا در خواب و ر ند که در سراسر عمر آنده میدنيايي را نمايش 
  .١“گويند کارهايي که از يک فرهنگ سخن مي

 پوند از ۸۰۰۰ نايل گشت و ادبيات نوبل در ةدريافت جايز  بهم ۱۹۱۳سال  هتاگور ب
  .٢ خويش خرج کردةبراي نگهداري و تعمير مدرسرا آن 

لقب  هاز طرف دولت انگليس ب )ش ۱۲۹۴خرداد  ۱۲ (م ۱۹۱۵تاگور در سوم ژوئن 
 که سپاهيان انگليس شورش م ۱۹۱۹ آوريل ۱۳در  . مفتخر شد(Sir)» سر«و عنوان 
 Jalianwala)پرست پنجاب را در جليانواال باغ  طلبي و آزاديخواهي مردم ميهن استقالل

Bagh)ثير از اهالي آتش سالح و غضب خود خاموش کردند و جمعي ک  باتسري امر
دار شد و نداي   تاگور جريحهة روحي، عدم فرستادنددياِر هپرستي ب گناه ميهن هآنجا را ب

لرد   بهيا همدردي بلند کرد و از عنوان و لقب چشم پوشيد و مراتب را طي نامه
 ةآنچه روزي ماي… ” داد و نوشت اطّالع هند ةالسلطن نايب (Chelmsford)فورد  چلمس

 اين عمل “… ننگ گرديده استةرسيده است که ماي  اکنون روزي فرا،فرازي بوداسر
سختي و مقاومت شديد در   به زيرا تاگور معتقد؛ بسيار داشتتأثيرتاگور در مردم هند 

و آماده  احراز استقالل برایبايد مردم هند را ابتدا ها نبود و معتقد بود که  مقابل انگليس
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  شرح حال و آثاِر رابيندرا نات تاگور  ٥٠٣

  

روش گاندي مخالفت   باوا .ها غلبه کند  بر انگليس آنانةتربيت کرد تا روح قوي و اراد
  .رويه نرمش بود  بهدانست و معتقد  ميتندروی آن را  وبود

 اشعار پرداخت که در جرايد  مقاالت و سرودِننوشتِن هوان جواني باتاگور از همان 
آثار تاگور وسعت بسياري دارد و .  خاص قرارگرفتتوجه ي منتشر شد و مورِدمحلّ
 تربيتي و مذهبي مشحون ، فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي،هاي مختلف ادبي هرشت از

 ةتاگور داد تا از زندگي روزان  به زندگي افراد عادي بنگال اين فرصت راةمالحظ. است
در  يابد و اطّالعشان و عادات و آداب و فرهنگ عاميانه آنان خوب تفکّرمردم و طرز 

 موضوعات مختلف داستانها و اشعار و کتابهاي خويش را  خود از آنها الهام بگيرد وآثاِر
ل و  چنانچه در تغزّ؛ بنگالي ايجاد کندادبياتاز آن ميان برگزيند و طرزي نوين در 

و هر چند تحت ا . مهارت خود را نشان داد،گويند مي» پدنويسي« آن را اشعار عشقي که
 ؛ قرارگرفت،ر بنگال رايج بودکه از قرون ماضيه د (Vaisnava)ويشنوا   آثار ادبتأثير
همين جهت او  بهسيس کند و أ ادبي خود توانست يک سبک تغبون و تفکّرقدرت   بااما
وع آثار تاگور بود که ياثر شبر شمارند و نيز  مي» پدر زبان و ادب جديد بنگالي«را 

  در سراسر بنگال رواج بسيار يافت و(Baul & Bhatiyali)» باول و باتيالي«اشعار 
همچنان در ، ساختمنتشربعد که تاگور آنها را   بهم ۱۸۸۴ گشت و از سال همقبول عام 

 و فتگرقرار توجه مورِداحان و طبقات مختلف جامعه و توده و بين کشاورزان و ملّ
هاي بابا طاهر عريان را  طوري که اشعار عرفاني و دو بيتي ه گشت و همانجزء ادب عام
 ،خوانند مي ،ي ندارنداطّالع کمترين تصوف که از عرفان و آنانحتّي  ،در ايران همه

 راتاگور  در سراسر بنگال هم همه مردم اين اشعار ؛برند  ميلذّتکنند و  تکرار می
  .١انديشند مهر حق و فاني بودن دنيا مي هند و ببر  ميحظّخوانند و   خاص ميلذّت با

نگالي اشعار عارفانه و شورانگيزي  بزبان به و شاعر بود و نقّاشدان و  تاگور موسيقي
  .٢کشورهاي اروپا و ايران و ژاپن و چين مسافرت کرد هب. سرود
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  ٥٠٤قند پارسي 

  

 دانشگاه آکسفورد از وي دعوت کرد که براي ايراد چند سخنراني م ۱۹۲۸در سال 
نات تاگور واقع   قبول رابيندرااين دعوت مورِد. انگلستان عزيمت کند  بهدر آن دانشگاه

 .ر انجام دهدهاي خود را در موقع مقر  بيماري نتوانست سخنرانيةسطوا هب اما .گشت
 مردم آن  زندگي و افکاِرکتابي در مورِد وديدن کرد هم  از شوروي م ۱۹۳۱سال  در

  .١ تحرير درآوردةرشت هسرزمين ب
در . کرد وي اهدا  بهافتخاري را  دکتراية دانشکده آکسفورد درجم ۱۹۴۱در آوريل 

روش   باايراد کرد و در آن علل جنگ را» تمدنبحران در «اي دربارة  آن مراسم خطابه
جهانيان  ه صلح و توافق عمومي ب جهتد و پيشنهادهايي درنموعقلي تجزيه و تحليل 

نام  ه ب،اين خطابه که در نوع خود يکي از شاهکارهاي نثري تاگور است. کرد ارائه
 پس از يک عمل م ۱۹۴۱ت وي در هفتم او. چاپ و منتشر گرديد» مذهب بشر«

٢احي در کلکته درگذشتجر.  
همين  به حافظ را از برداشت و ديواننات تاگور   پدر رابيدرانات تاگوِر دبيندرا

  .معروف گشت» حافظ حافظ«نام  بهسبب 
ل و تکامل قابِلتاگور از سن چهل سالگي در کارهاي ادبي و اجتماعي خود تحو 

بعد انجام داد و  ه بم ۱۹۰۱رهاي ادبي خويش را از عظم کااي يافت و قسمت ا همالحظ
 در م ۱۹۲۲چنانکه شانتي نيکتان را در سال . عقايد اجتماعي خود را عملي ساخت

پول فروش   بااين مکتب کوچک که.  ساخت،پرداخت  ميتفکّر ه که پدرش بييآنجا
اه شناخته عنوان يک دانشگ هبعد ب ه بم ۱۹۲۲ از سال ،جواهرات زن تاگور تأسيس يافت
 او ،زجري که تاگور از دوران تحصيلي خود برده بود. شد و امروز شهرتي جهاني دارد

 خود زندگي طبيعي و آزاد را ترجيح دهد تا ةداشت که در مدرس  واتفکّراين   بهرا
 بپردازند و طبيعت خو گيرند و از تفکّرتحصيل و   بهشاگردان در زير درختان تنومند

 آبشارها ،درختان و مرغزارها ،ها و پرندگان گل هبتماشای  بهور شوند و  مواهب آن بهره
  داشته باشندتوجهموازات مسائل علمي   بهبرادري و برابري نيز ه ب بپردازند وو کوهساران

                                                   
  .۴۲۶ ص ،دانشمندان و مشاهير بزرگ جهان  .1
  .۵۴۹۷ ص ،نامة دهخدا لغت  .2



  شرح حال و آثاِر رابيندرا نات تاگور  ٥٠٥

  

عظمت خلقت و هم آهنگي طبيعت خارج و خويش پي ببرند و انديشه و   بهو
شان توسعه يابد و در نتيجه وجودشان  يشان تحت فشار قرار نگيرد و استعدادها خصائل

  . اثر گرددأآموزان پرورش يابد و منش و نيروهاي فکري و احساسات دانشگردد کامل 
 بلکه ثابت کرد ،اي بزرگ است  نمايش نشان داد که نه تنها نويسندهةزمينتاگور در 

 گفته بود  بنگالةکه بزرگترين هنرپيش طوري ه ب؛قدر است  عاليةکه خود نيز يک هنرپيش
 هميشگي نکرد وگرنه ما همگي دکانمان هکه خوب شد تاگور هنرپيشگي خود را پيش

  .مانديم شد و بيکار مي تخته مي
 سالگي بازي ۷۵ در سن او. کرد  پيشرفت مي، در آنزد ي دست ميکارهر  هتاگور ب

ي را هم در سالهاي پيري آغاز نقّاشوي . گرفت که خاص جوانان است کريکت را فرا
دي هاي متعد اليه نمايشگاهي مشارنقّاشهاي بسيار نمود و از آثار  کرد و در آن پيشرفت

هاي دروني طرح کرده بود و  ر شد و چون آنها را از روي احساسات و هيجانيدر دنيا دا
ي طرح جديد نقّاشتاگور کسي است که در هفتاد سالگي . گرفت  قرار ميتوجه مورِد

  .هند را آغاز کرد
عرفان و ادب ايران   به بلکه پدرش مهاريشي نيز،ايران مهر داشته  بهها تاگورنه تن

عالقه داشته و شيفته و فريفته حافظ بود و بسياري از اشعار او را از برداشت و هر 
عنوان يک فريضة ديني قرائت  هاي از اوپانيشادها و يک غزل از حافظ را ب بامداد صفحه

 از ،آرام بود قرار و بي گام جان دادن که بسيار بيهن در مرض موت و حتّي .کرد مي
برايش بخوانند و آنان اشعار زير را از نخستين را  تا غزلي از حافظ ستبستگانش خوا
  :سرايند ساز و نوا برايش مي  باغزل حافظ

  چـون هـر دم      عيش امن چه جانان منزل در مرا
  هــا دارد کــه بربنديــد محمــل جــرس فريــاد مــي

   رنگين کـن گـرت پيرمغـان گويـد         مي سجاده  هب
  هـا  خبـر نبـود ز راه و رسـم منـزل           که سالک بي  

  شب تاريک و بيم مـوج و گردابـي چنـين هايـل          
ــاحل    ــبکباران س ــا س ــال م ــد ح ــا دانن ــا کج   ه

 



  ٥٠٦قند پارسي 

  

  بـدنامي کـشيد آخـر       همه کارم ز خود کـامي بـه       
  هـا  نهان کي مانـد آن رازي کـزو سـازند محفـل       

  ايب مشو حـافظ حضوري گر همي خواهي از او غ 
  هـا  و اهمـل   الـدنيا  دع تهـوي  متي ما تلـق مـن     

 و چشم آرامش و سکون دنيا را وداع گفت  با او نيز،رسند مصرع آخر مي  بهو چون
  .١از جهان فرو بست

  آثار تاگور
روز آثار  ه روز ب،اشعار پرداخته بودسرودن نگارش مقاالت و  هوان جواني باتاگور که از 

تا واپسين دم زندگي از نوشتن و و يم جهان ادب و فرهنگ کرد نوين و جالبي تقد
 ، موسيقي، تاريخ، مذهب، فلسفه،هاي مختلف اعم از شعر وي در رشته. سرودن نياسود

 شناسی جامعه سياست و ، زبانشناسي،هاي کوچک  داستان، فرهنگ عاميانه،آموزش و پرورش
رکارترين نويسندگان بوده  يکي از پوي. ي پديد آورده استعپردازي کرده و آثار بدي لمق

آثار نظمي او يکصد کتاب است که در سي مجلد انتشار يافته و هر يک متجاوز . است
 ۴۰ .د است مجل۲۸ّشود و آثار نثري او   صفحه مي۱۵۰۰۰ صفحه دارد و بالغ بر ۵۰۰از 

مه هاي مختلف ترجزبان بهاست که اغلب نمايشنامه نوشته  ۵۰حکايت کوچک و بيش از 
ط آقاي امير فريدون گرگاني  چند فقره از آنها نيز توس.ه استرفتروي صحنه بر شده و 

  .فارسي گردانيده شده و انتشار يافته است  بهنحوي دلچسپ و هنرمندانه و روان هب
کمال قدرت و مهارت آثار   با خود را ظاهر ساخته وغوبتاگور در کليه اين آثار ن

 و ه و فلسفتمدن فرهنگ و ةفک هت و در عين حال که بادبي خويش را عرضه کرده اس
ادب سانسکريت   به،گيرد  ايران الهام ميتصوف از عرفان و ، داردتوجه هند ملّيعقايد 

 در راروحي نوين  او. متأثر استي يالت اروپا از افکار نوين و تخيدارد وعنايت 
افزا و جاودان  ورده که روحنظير پديد آ عنصري دلفريب و کمو پيکري کهن حلول داده 

ت شد هآنکه ب  باطلبي مشحون است و  وي از آزاديخواهي و استقاللآثاِر. گشته است
هاي شرقي  تامه اقبال همة هم ميهنان بلکه ملّ خود علّ بمانند معاصِر،عمل معتقد نيست
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  شرح حال و آثاِر رابيندرا نات تاگور  ٥٠٧

  

 هاي تامل فکري و قيام فرهنگي و توسعة تربيت فردي و اجتماعي و حفظ سنّعت هرا ب
  .کند جويانه دعوت مي باستاني و صلح

هايش  ينقّاش از تعداد زيادی . جالب استاوي تاگور نيز مانند ساير آثار نقّاش آثاِر
  رابيندرا ناسادان موجود است و در موزة تاگور تعداد کثيري باقي است کهةدر مجموع

  .١نمايش گذاشته شده و محفوظ مانده است به
 مشهور فرانسه ةه ژيد نويسندر آندوسيلة به» انجليگيت« اشعار او بنام ةمجموع
هاي انگليسي و فرانسه ترجمه زبان به اين دانشمند بزرگ که از جمله آثاِر. ترجمه شد

  :٢شده است عبارتند از
انگليسي  ترجمه به  نام کتاب

  در سال
فرانسه  ترجمه به
  سال در

  م ۱۹۲۱  م ۱۹۱۴  ٣باغبان
  م ۱۹۲۱  م ۱۹۱۶  ٤چيدن ميوه

  م ۱۹۲۱  م ۱۹۱۹   و جهانميهن
  م ۱۹۲۴    فراري

  م ۱۹۲۴  م ۱۹۱۵  صد شعر از کبير
  م ۱۹۲۴  م ۱۹۱۳  ماه جوان

  م ۱۹۲۵  م ۱۹۱۷  خاطرات من
  م ۱۹۲۵    آمال و نامة بادشاه

  م ۱۹۲۵  م ۱۹۳۱  مذهب بشر
  م ۱۹۲۶    موشي

  م ۱۹۲۶    دورة بهار
                                                   

  .۲۹- ۳۰ ص ،»گيتانجلي«نيايش   .1
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 .فارسي ترجمه شد طير بهخ. گ.وسيلة دوشيزه ف  بههجري ۱۳۲۱ اين اثر در سال ،)باغبان عشق(در فرانسه   .3

فارسي  ناصر ايراندوست بهوسيلة  ش به ه ۱۳۲۴در سال » سبد ميوه«نام  اين کتاب به» سبد ميوه«در فرانسه   .4
 .ترجمه شد



  ٥٠٨قند پارسي 

  

  م ۱۹۲۹    )درام(ماشين 
      غرق کشتي

  داستان
  م ۱۹۳۱  م ۱۹۲۸  ١ک دوستي هاي به نامه

    م ۱۹۱۴  ٢چيترا
    م ۱۹۱۴  پستخانه

    م ۱۹۱۶  پرندگان آواره
    م ۱۹۱۷  ملّيت

    م ۱۹۱۸  تربيت طوطي
    م ۱۹۲۴  خرزهرة قرمز

    م ۱۹۲۵  هاي بازشده گره
  :ديگر از آثار اين دانشمند بزرگ عبارت است از

  وحدت تخليقي  .۲  چترليپي  .۱
   هنديتمدنز مرک  .۴  الوداع اي دوست من  .۳
  مناظر بنگال  .۶  گورا  .۵
   تاريکةشاه و کلب  .۸  سنگهاي گرسنه  .۷
  تشخصي .۱۰  هديه عاشق  .۹

  ها  قرباني و ديگر نمايشنامهةنمايشنام .۱۲  يادداشتها .۱۱
  خدمت .۱۴  )هاي تاگور در ژاپن نطق(طريقت  .۱۳
  اي از تاريخ هند منظره .۱۶  دو خواهر .۱۵
  سه نمايشنامه .۱۷

                                                   
 . م۱۹۲۲ تا ۱۹۱۳از سال   .1

 .فارسي ترجمه شد وسيلة فتح اهللا مجتبائي به ش به ه ۱۳۳۴اين اثر در سال   .2



  شرح حال و آثاِر رابيندرا نات تاگور  ٥٠٩

  

 قبل از ،»نيايش«نشان کنم که در کتاب  خواهم خاطر ان اين مقاله ميدر پاي
 ۹تاريخ  ه حافظ شيرازي بة بازديد تاگور از مقبرة درباريات مختصراطّالع ،پيشگفتار

فيلسوف و شاعر شهير هند .  آنجا وجود داردز او درا ي و نيز عکسش  ۱۳۱۱فروردين 
 هنگام بازديد از شهر شيراز ه و برفتن ايرا بهش  ۱۳۱۱در سال  رابيندرا نات تاگور

  .راز و نياز پرداخت  به ماند وجا در آنها آرامگاه حافظ قدم نهاد و ساعت به

  منابع
 ، انتشارات امير کبيرةس مؤس، عبدالحسين سعيديانتأليف ترجمه و ،المعارف ادبيةدائر .۱

  .ش ه ۱۳۶۹چاپ سوم  ،تهران
 ، ناشر انتشارات علم و زندگي،سين سعيديان و ترجمه عبدالحتأليف ،المعارف نوةدائر .۲

 .ش ه ۱۳۷۸ل سال چاپ او ،تهران
چاپ دوم  ، تهران، انتشارات شقايق،ي صدري مصطٰف،دانشمندان و مشاهير بزرگ جهان .۳

  .ش ه ۱۳۷۲سال 
 ، چهارملد ج، معين و دکتر جعفر شهيديمحمد زير نظر دکتر ، علي اکبر دهخداةنام لغت .۴

تهران،اپ دانشگاه تهران انتشارات و چةسمؤس ، بهار : ل از دورة جديدچاپ او
  .ش ه ۱۳۷۳

نات  اثر فيلسوف فرزانه و هنرمند يگانه و شاعر بلند پاية هند رابيندرا» گيتانجلي«نيايش  .۵
ات سفارت اطّالع ة از نشريات ادار،ش ۱۳۴۲ ، تقي مقتدريمحمد ترجمه دکتر ،تاگور

  . تهران،کبراي هند
6. Encyclopaedia Britannica, A New Survey of Universal Knowledge, 

Encyclopaedia Britannica Ltd., Chicago, London, Toronto, Volume 21, 1950. 
  



  ٥١٠  قند پارسي

  

   بنگاليادبياِت فارسي در زبان و نفوِذ
  ∗يمحمد نورالهٰد

  رود بنگاله مـي  زين قنِد پارسي که به    شکر شکن شوند همه طوطياِن هند     
  )حافظ(  

  اشاره
در اين . از هشت قرن پيش رواج و استفاده از شعر و ادب فارسي در بنگال مبرهن است

در .  است بررسي گرديدهبخشر شش  نفوذ فارسي در زبان و ادبيات بنگالي دهمقال
 ، فارسية در نکتة دوم تراجم هفتگانه آثار عمد، نُه کتاب عمده داراي بازتاباولنکتة 

کمي  شکل اصلي يا با  استفاده در زبان بنگالي بهدر نکتة سوم صدها لغت فارسي مورِد
نجم لغات  پة در نکت،ظ مختلفتلفّ  در نکتة چهارم لغات فارسي در بنگالي با،تغيير

ي شعر و ادب فارسي بر شعر و ادب  در نکتة ششم نفوذ کلّ،پسوندهاي فارسي بنگالي با
  . ارزيابي قرارگرفته استبنگالي مورِد

 ،بنگالي  تراجم فارسي به، زبان و ادبيات بنگالي، زبان و ادب فارسي:کلمات کليدي
  .ادبيات پوتهي

 ،اند و بنگال از ژرفاي دل پذيرفتهپارسي خواجه حافظ را نه فقط طوطيان هند  قند
 بيش از ششصد سال ،بنگال وارد شد بلکه از هشتصد سال پيش که زبان فارسي به

  .ماند عنوان زبان رسمي رايج اين حوزه باقي به
نشن را  راجا لَکُهم ۱۲۰۴ محمد بن بختيار خلجي در سال الدينوقتي که اختيار

ا تشکيل داد همان وقت زبان فارسي وارد شکست داد و حکومت مسلمانان در بنگال ر
                                                   

  . بنگالدش،ها دانشگاه راجشاهي استاد زبان و ادبياِت فارسي بخش زبان  ∗

 



  نفوِذ فارسي در زبان و ادبياِت بنگالي  ٥١١

  

ط بودند و حدود قاره مسلّ م بر شبه ۱۷۵۷ تا ۱۲۰۴ام مسلمانان از سال حکّ. بنگال شد
 ، بنگال بوددر اين قرنها زبان فارسي زبان رسمِي.  سال بر بنگال نيز حکومت کردند۶۳۲

  . بنگال زبان عربي بود مسلماناِنولي زبان دينِي
وله را شکست دادند و الد اب سراجانگليسيان در جنگ پالسي نوم  ۱۷۵۷در سال 

اهميت شد   بعد از آن رفته رفته زبان فارسي در اين منطقه بي،حکومت بنگال را گرفتند
م زبان انگليسي جاي زبان فارسي را در مکاتبات رسمي کشور گرفت؛  ۱۸۳۷و در سال 

 از همان ،ت و زبان دل مردم بنگال شد بنگال از بين نرفولي زبان فارسي از ذهن مردِم
  .وقت تا اکنون زبان فارسي زبان و ادبيات بنگالي را تحت نفوذ قرار داده است

چند  بهاينجا آن را در  ما ،نفوذ زبان فارسي در زبان و ادبيات بنگالي گوناگون است
  :دهيم بندي کرديم و مختصر توضيح مي  تقسيمبخش

  اول ةنکت
 بنگال کتابهاي بسياري  شاعران و دانشمندان و ادبا و فصحاِي،فارسياز آثار و نفوذ 

في کنيم برخي از آثار فارسي اين منطقه را معر در اينجا سعي مي. اند فارسي نوشته به
  :کنيم
 ، بنگال را نوشتم اين کتاب تاريِخ ۱۷۶۳ منشي سليم اهللا در سال :بنگاله تاريِخ .۱

 ايشياتيک سوسايتي داکا چاپ گرديده توسطم  ۱۹۷۹اصل اين کتاب در سال 
  .١است

همراه  منير به.  ابوالبرکات منير الهوري است يکي از آثاِر:مثنوي در صفت بنگاله .۲
سربرد و  دار بنگال به دربار سيف خان صوبه  خود ابوالفتح ضمير چندي بهبرادِر

ين در ا. ٢م اين کتاب را نوشت ۱۶۳۹فش در جهانگيرنگر در سال در دوران توقّ
مثل . فصاحت تعريف شده است مثنوي مناظر طبيعي بنگال بسيار ماهرانه و با

 :اينکه تندي و تيزي باد و فراواني آب را در بنگال در سلک نظم آورده است

                                                   
 ،م ۱۹۸۳ ، داکا،ش اسالميک فونديشنبنگالد) زبان بنگالي( ادبيات فارسي در بنگالدش ،دکتر محمد عبداهللا  .1
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  ٥١٢  قند پارسي

  

ــاد      که اين ملک از سه عنصر گـشته آبـاد         ــش و ب ــر آب و آت ــي غي ــه بين   ن
  ١ديد است زمين در خواب کس هرگز ن       همين خاک است کاينجا ناپديد اسـت      

  :گويد مي»  بنگالةانب«منير الهوري در تعريف 
ــدحت او     ــس در مـ ــه بـ ــک نکتـ ــين يـ   همـ

  ٢که خوش رنگست و خوش طعم است و خوشبو         
  :گويد در تعريف گلها مي

  شوم گلدسـته بنـد از تـار مـسطر        سخن از وصف گلهايش کنم سر      
ــرخش نگــارم    ــاف س ــو اوص   ٣شــود خامــه رگ ابــر بهــارم      چ

  :گويد  در تعريف بنگاله ميمنير الهوري
ــي   بنگالــه پئــي عــشرت ســگالي بـه   رســيدم چــون ز فــيض اليزال
ــارين  ــا نگ ــدم از گله   ٤گلش چون چهرة حوران بهارين      بهــشتي دي

  :سرايد در تعريف زمين بنگاله منير الهوري مي
  که آب از شرم خاک او شده تـر          چه گويم زان زمين فيض گـستر      

  ٥که نقش پاي گردد چـشمة آب        ر آب زمين او بـود ز انگونـه سـي        
 عهِد م به ۱۶۴۱ غيبي در سال الدين کتاب تاريخي است که عالء:غيبي بهارستاِن .۳

  .شاهجهان نوشت
م  ۱۷۸۸سال   اين کتاب از تواريخ مستند بنگال است که به:الطينالس رياض .۴

 عبدالحق توسط غالم حسين سليم تأليف شده و پس از تحشيه و تصحيح توسط
 .٦م در کلکته چاپ شده است ۱۸۱۰سال  ابد بهع
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  نفوِذ فارسي در زبان و ادبياِت بنگالي  ٥١٣

  

در اين کتاب بعد . ف اين کتاب غالم حسين طباطبائي است مؤلّ:رينسيرالمتأخّ .۵
بيان شده است و ) م ۱۷۰۷-۱۷۸۱( تاريخ هفت سلطان مغول ،زيب از اورنگ

 .١م در کلکته چاپ شده است ۱۸۳۲سال  به
م اين  ۱۶۶۰صالح در سال  مير محمد معصوم بن حسن بن :شجاعي  شاه تاريِخ .۶

 .فانه هنوز چاپ نشده است ولي متأس،کتاب را نوشت
موضوع اين . است» حق ناِم« ابوتوامه صاحب کتاب الدين  شيخ شرف:حق  ناِم .۷

 . اسالمي استةکتاب فق
ف اين کتاب دکتر محمد کليم سهسرامي  مؤلّ:خدمتگزاران فارسي در بنگالدش .۸

 علي اورسجي رايزن فرهنگي وقت وسطتم  ۱۹۹۹سال  اين کتاب به. است
موضوع اين کتاب وضع . جمهوري اسالمي ايران در داکا چاپ شده است
م بيان شده  ۱۹۹۵ تا ۱۲۰۱اجتماعي و ادبي خدمتگزاران فارسي بنگال از سال 

 .است
ي شاهدي  موالنا عيٰستوسط اين کتاب :گزيدة احوال و آثار قاضي نذراالسالم .۹

کوشش علي  فارسي ترجمه و به م ابوالبشر از بنگالي بههمکاري دکتر کلثو با
م  ۱۹۹۵اورسجي از رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در داکا در سال 

شاعر (در اين کتاب ترجمة چند قطعة شعر قاضي نذراالسالم . چاپ شده است
 .نظم آورده شده است زبان فارسي به به) ملّي بنگالدش

  :آورم مونه ميرا ن» ممحر«  شعرـ مانند
م از راه رسيدديگر بار ماه محر  
  ماه شيون و زاري

  العابدين در کربال گريان از هوش رفته است زين
   در بهشت برين گريانند)س(و فاطمه )ع(علي

  رسد گوش مي صداي گريه آسمان و زمين نيز امروز به
  گريد آسمان خون مي

  و دشت رنگ خون گرفته است
                                                   

  .۱۱  ص،)زبان بنگالي(ادبيات فارسي در بنگالدش   .1



  ٥١٤  قند پارسي

  

   بر دامن جنازة قاسم،سکينه خاتون
  کند گريه مي

  ديدن تير در گلوي اصغر نازک بدن با
  .گريه درآمده است خدا به) عرش(

مانان جهان گريانند و مرثيه امروز مسل
  خوان

  در سوگ آن عزيزان
  اشکها

  ١هزاران سال جاري خواهد بود
زبان  هاي بسياري به طور کتاب همان

  .فارسي نوشته شده است

  نکتة دوم
يان شد آثاري نيز در زمينة ادبيات فارسي و نفوذ زبان فارسي در ادبيات غير از آنچه ب به

شود در اينجا تا  بنگالي ترجمه شده و سعي مي بنگالي موجود است که از زبان فارسي به
  .حدودي معرفي گردد

قدري نفوذ پيدا کرده بود  در اواسط قرن هفدهم ميالدي زبان فارسي در بنگالدش به
تا . شد کاربرده مي ها و داستانهاي بنگالي لفظ فارسي به عار و منظومهکه در بيشتر اش

 و رواني ت سادگيعلّ بنگالي بيشتر شد و در نتيجه به پايان اين قرن پيوند زبان فارسي با
.  ادبيات پوتهي اختراع شد،اين زبان مندي صاحبان آثار به زبان فارسي و نيز عالقه

هاي  ترکيبي و منظور از آن وارد کردن لغات و ترکيبيعني ادبيات » پوتهي«ادبيات 
نويسندگان مسلمان بنگالي سعي کردند که اساس زبان . فارسي در زبان بنگالي بود

ت بيشتر آنان از استعمال لغات سانسکريت  بدين علّ،تر و استوارتر شود فارسي محکم
زبان ساده بيان   را بهاحتراز نمودند و عموماً از صنايع لفظي استفاده نکردند و مطالب

                                                   
 رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ، احوال و آثار قاضي نذراالسالمة گزيد،)مترجم(ي شاهدي محمد عيٰس  .1

 .۱۰۸  ص،م ۱۹۹۵ ، بنگالدش، داکا،يرانا

نفوذ و تأثير فارسي در زبان و ادبيات 
هاي گوناگون است از  بنگالي در زمينه

شعر و وزن شعر و سبک شعر گرفته تا 
استعمال لغات و اصطالح و مثَل و اين 
در آثاِر ادباِي بنگالدش همچون قاضي 

، شاه محمد نذراالسالم، کيقباد، عالول
خوبي  صغير، فرخ احمد و ديگران به

 .شود مشاهده مي



  نفوِذ فارسي در زبان و ادبياِت بنگالي  ٥١٥

  

 بنگال مردِم. ف بودتکلّ  روان و بي، سليس،ي سادهطور کلّ به» پوتهي«ادبيات . کردند
ادبيات «هنوز در روستاهاي بنگالدش مردم همه شب . پوتهي را خيلي دوست داشتند

هاي   مشهورترين ادبيات پوتهي و تعدادي از کتاب١برند خوانند و لذّت مي را مي» پوتهي
  :مانند. زبان بنگالي ترجمه شده است فارسي که به

  .بود» الجمال الملوک و بديع سيف«بنگالي ترجمه شد داستان  ين کتاب که از فارسي بهاول
 )م ۱۶۲۰-۱۶۸۰(  عبدالحکيم شاهتوسطدومين کتابي بود که » يوسف و زليخا«داستان 

  .شدبنگالي ترجمه   از فارسي به٢تقليد از شاه محمد صغير به
د عالول  سيتوسطاز آثاري است که » هفت پيکر نظامي گنجوي«و » اسکندرنامه«

همين . بنگالي ترجمه شد م به ۱۸۶۳  و۱۶۷۳ترتيب در سالهاي  به) م ۱۶۷۳-۱۵۹۷(
فارسي از موالنا يوسف  که اثري به» تحفه«و » الجمال الملوک و بديع سيف«مترجم کتاب 

  .٣م ترجمه کرد ۱۶۶۴و  ۱۶۵۸رتيب در سالهاي ت بنگالي به  را نيز به،گدا بود
زبان بنگالي  را به» بکاولي گل«در اوايل قرن هفدهم ميالدي محمد نواز خان 

زبان  ة حاتم طايي هم به قصّ،ة حيرات الفقه قصّ،ة حسن بانوعالوه بر اين قصّ. درآورد
  .بنگالي ترجمه شد

زبان بنگالي ترجمه   فارسي بهحال آثاري ديگر از از اواسط قرن نوزدهم نيز تا به
  :کنم فقط اسم کتابها را ذکر مي. شده است

 دربارة شاعر فردوسي و شاهنامة فردوسي بسياري کتب : اوةفردوسي و شاهنام .۱
متن کامل ) م ۱۹۱۹-۱۹۸۷( يوسف الدينمنير. هاي مختلف نوشته شد بنام

فردوشير « را کرده و نام ترجمه شعر ترجمه زبان بنگالي و به شاهنامه را به
  .گذاشته است» شاهنامه

                                                   
 ،)فصلنامة مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان( دانش ،“بنگالي پيوند زبان فارسي با ”،دکتر کلثوم ابوالبشر  .1

 .۵۰  ص،آباد  اسالم،ش ه ۱۳۷۶ ،۵۱شمارة 

  الدين اعظم شاه  غياثاو در عهِد.  بزرگ مسلمان بنگال بودانشاه محمد صغير يکي از اولين شاعر  .2
وي دربارة شجاعت و مردانگي حضرت . زيست و کتاب يوسف و زليخا را ترجمه کرد مي) م ۱۳۹۳- ۱۵۰۹(

 )۲۲۴  ص،تاريخ ادبيات بنگال. (نوشت» نامه جنگ«نام   کتابي به)ع(علي

 .۲۰۹  ص،م ۲۰۰۰ ، داکا، خان برادرس کمپاني،)زبان بنگالي به( تاريخ ادبيات بنگال ،العالم محبوب  .3



  ٥١٦  قند پارسي

  

۲. غزليقاضي اکرم ،ديوان حافظ را دکتر شهيداهللا :ات حافظ شيرازيات و رباعي 
. زبان بنگالي در زمان مختلف ترجمه کردند  يوسف بهالدين منير،حسين
 شاعر ملّي بنگالدش قاضي ،ات حافظ را آچه کُمار بهتارچاريهطور رباعي همان

زبان بنگالي در زمان خودشان   کانتي چندرو گهوش به، شهيداهللا دکتر،نذراالسالم
 .ترجمه کردند

ترين  کتاب مثنوي رومي از مهم :هاي مثنوي موالنا رومي مهمترين ترجمه .۳
فانه هنوز سأالکريم انجام شده اما مت  فضلتوسطزبان بنگالي است که  ها به ترجمه

 نويسندگان توسطي رومي  از مثنواولغير از آن دفتر . چاپ نشده است
ي  محمد عيٰس، عبدالمجيد، اظهر علي بختياري،الحديث موالنا عزيزالحق شيخ

  .هاي مختلف ترجمه کردند و چاپ شده است ه بنامغير وشاهدي 
نامة سعدي و گلستان و بوستان سعدي زندگي :هاي آثار سعدي شيرازي ترجمه .۴

  .زبان بنگالي ترجمه شده است هم به
زبان   بهخيام و زندگينامة عمر خيام عمر اترباعي :ات اوو رباعي خيامعمر  .۵

 کانتي ،د ابوريحان سي، دکتر محمد شهيداهللا، شاعر نذراالسالمتوسطبنگالي 
 .چندرو گهوش در زمان خودشان ترجمه کردند و چاپ شده است

کوشش آقاي علي اورسجي و  نامه به اين لغات :بنگالي  فرهنگ فارسي بهةترجم .۶
م چاپ  ۱۹۹۸ در سال ، رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در داکاتوسط

 .شده است
داري و مترجم اين کتاب  ف اصل کتاب دکتر احمد تميممؤلّ : ادب پارسيتاريِخ .۷

د عيٰسحٰمطارق ضياءالراين کتاب زير نظر ،باشند ي شاهدي مين سراجي و محم 
در ، از رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در داکا،د رضا هاشميدکتر سي 

 .م چاپ شده است ۲۰۰۰سال 
مترجم اين کتاب عبدالصبور خان  : احمدهاي کوتاه جالل آِل اي داستان گزيده .۸

 از رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،است و زير نظر دکتر رضا هاشمي
 .م چاپ شده است ۲۰۰۶در داکا در سال 

  .زبان بنگالي ترجمه شده است هاي تاريخي و ادبي و آموزشي ديگر به طور کتاب همين



  نفوِذ فارسي در زبان و ادبياِت بنگالي  ٥١٧

  

   سومةنکت
ريزي جديدي در زبان  گيري و قالب  شکل، گسترش زبان فارسي در بنگالدر نتيجة
نام عناصر  هفرهنگي ب) م ۱۹۰۰-۱۹۶۱(دکتر غالم مقصود هاللي . وجود آمد بنگالي به

داد که تقريباً شش هزار لغت و  نگالي نوشت و توضيحفارسي و عربي در زبان ب
 درصد لغات بنگالي از ۴۰اصطالح فارسي و عربي در زبان بنگالي وجود دارد و حدود 

 م گولد کتاب فرهنِگام ويلي ۱۹۷۰طور در سال  همين. زبان فارسي گرفته شده است
فارسي و عربي  هزار لغت ۶در اين کتاب حدود . مسلماني را در شهر داکا چاپ کرد

اين نشانة نفوذ و تأثير فارسي در زبان . ١ج استيآوري شده که در زبان بنگالي را جمع
لغات و اصطالحاتي که در زبان فارسي و بنگالي مشترک  براي نمونه به. بنگالي است

  :کنيم هستند اشاره مي
 ، پيشکار، منصف،نامه  وصيت، وکيل، عدالت:لغات دادگاه و دادگستري مانند )۱

 ، خزانه، حق، فرمان، حکم، حاکم، پروانه، منشي، امين، جلسه، دليل،قانون
  .هغير و اجالس ،نامه وکالت

 ، چهره، پوست، کمر، پيشاني، سر، زبان، بدن، بازو، پا:لغات اعضاء بدن مانند )۲
  .هغير و پنجه ،زلف ، گردن، سينه، جان، دل،صورت

 پوشاک ، کمربند، بازوبند،هن پيرا، شلوار،ه جب، عمامه، چادر:ها مانند لباس )۳
  .هغير و
 ، قيمه، کباب، حلوا، چاي، پنير،گوشت ، کوفته، قرمه، پالو:ها مانند خوردني )۴

هغير و کشمش ، بادام، پسته، خوراک، خربزه، انگور، سيب، انار، سبزي،امرب.  
 ، مسجد، بندگي، اذان، خدا،ه زکٰو، حج، روزه، نماز:لغات ديني و مذهبي مانند )۵

 ، بهشت، دوزخ،ت جنّ، ماتم، تعزيه، نوروز، مرثيه، عيد، قرباني، ايمان،پيغمبر
 ، ظهر، جمعه، جماعت، ايماندار، پرهيزگار، مولوي، موالنا،ا ملّ، کافر،قيامت
  .هغير و بتخانه ، بت،ادب  بي،ايمان  بي، پرهيزگاري، جاي نماز، بزرگي،عصر

                                                   
  .۱۸۱ ص ،۵۱ شمارة ،دانش  .1



  ٥١٨  قند پارسي

  

 ، چاکر، غالم، کنيز،شوهر ، داماد، دايي، خاله، بابا:لغات خويشاوندان همچون )۶
  .هغير و دشمن ، يار،دوست

 ، خرگوش،)طوطي( طوطا ، باز، کبوتر، بلبل، شير، گاو:پرنده و جانور مانند )۷
  .هغير و جانور ،مرغ

 ،جان  گوهر، افروزه، دل افروز، دلربا، جهان، نسيم:ها و آقايان مانند اسامي خانم )۸
 ، افتخار، علي، حسين،سن ح، جمشيد،آرا  زينت، فردوسي، مليحه،جهان نور
  .هغير و نازنين ، بتول، زهرا،عالم

 ، گلستان، پيلخانه، پيشابخانه، غسلخانه،امخانه حم، يتيمخانه،ها خانق:اسم مکان )۹
  .هغير و جنگل ، بازار، زمين، آسمان،کارخانه ، مهمانخانه،مسافرخانه

آب : انندم. شود ت فارسي در زبان بنگالي استفاده ميالغاز  يهمچنين بسيار )۱۰
 ، محلّ، مدرسه، دفتر، جادو، پشم، نرم، نيل، بالش، نام، دم، دماغ، دور،و هوا
نظر، نيک، نوکر، نور، آباد،حرامخور ،خور حالل، ميدان، مهمان، محروم،تمحب ، 
 ، مناجات، منافق، احکام، آزاد، يک، آرام،هوش  بي، هوش، هوشيار، نظر،نيک
 ، پريشان، بابت، تازه، شاهزاده، شان،شاه ، ظلم، جزا، سزا، قبر، گور،تفسير
 ،ي مرب، شروع، درگاه، دريا، دوست، دوات، خريد، خوش، دانه، تاريخ،بيچاره
  .هغير و ١ درد، برف، بيش، بچه، گرم، قلم، کاغذ،مهرباني

   چهارمةنکت
 براي ،شود ظ در بنگالي استفاده مير تلفّيتغي در حال حاضر لغات فارسي بسياري با

  :شود عضي از آن بيان مينمونه ب
  تلفِّظ بنگالي  تلفِّظ فارسي  تلفِّظ بنگالي  تلفِّظ فارسي  تلفِّظ بنگالي  تلفِّظ فارسي
  بيراني  برياني  کيسميس  کشمش  انگول  انگشت
  نا  نه  پنجري  پنجره  کومر  کمر

  بذاتي  بدذاتي  خاجا  خواجه  خراپ  خراب

                                                   
  .۱۸۱  ص،۵۱؛ دانش شمارة ۴۵ ص ، هنوز چاپ نشده،م ۱۹۸۲ ، دستور زبان فارسي،البصير سيد نعيم  .1



  نفوِذ فارسي در زبان و ادبياِت بنگالي  ٥١٩

  

  بخشيش  بخشش  اسمان  آسمان  شاگريد  شاگرد
  باکي  باقي  چار  چهار  شل  شال

  تازا  تازه  حمال  حمله  شاهزادا  شاهزاده
  …اشارا و  اشاره  تکيد  تأکيد  بدل  تبديل

   پنجمةنکت
  :١مانند. اند ترکيب لغات فارسي ساخته شده بسياري از لغات بنگالي با

  معني لغت  لغت مرکّب  =فارسي  بنگالي
  خودنمايي  بابوگري   =گري   +بابو
  نهداروخا  دواخانه   =خانه   +دوا

  منشي  گري کراني   =گري   +کراني
  گيرد کسي که وراثت مي  نشين گدي   =نشين   +گدي
   حيله گر،حقه باز  باز تهک   =باز   +تهک
  قسمي از گاري  تهيالگاري   =گاري   +تهيال
  خورد کسي که گانجا مي  گانجاخور   =خور   +گانجا
   زرنگ،باز حقّه  چالباز   =باز   +چال
   تنبل،مکّار  فاکي باز   =باز   +فاکي
  …سال و تاريخ و  سن تاريخ  =تاريخ   +سن 

ر امالي طبيعي در زبان بنگالي وارد يتغي عالوه بر آن مقداري از لغت فارسي با
  .اند شده

  تأثير شعرا و ادباي ايراني بر مردم بنگالدش: نکتة ششم
کنند و  ي شعرا و ادباي ايران را بسيار دوست دارند و تکريم م، بنگالدش سخنورانمردم

در قرن نوزدهم ميالدي شعراي اين مرز و بوم . برند از خواندن کالم آنها لذّت مي
 اشعار ،هنوز در مجالس اين منطقه.  اشعاري را سرودند،هاي ايراني تقليد سروده به
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  ٥٢٠  قند پارسي

  

 زاري ، مرشيدي،در آثار منظوم بنگالي. شود  خوانده ميخيامسعدي و حافظ و مولوي و 
 حافظ و مولوي و سعدي و ها وجود دارد که تحت نفوذ تأثيِر سرودهها و  و انواع نغمه

هي را چنان اشعار ايراني ار و سنايي سروده شده يا افکار تصوف و معرفت عشق اٰلعطّ
لحن مخصوص   مولوي را بهمثنوي حافظ و ديوانمردم اين ناحيه . دهد شرح مي

جهت توجه اين   اين تکريم بهنمايند و آنان تعظيم و تکريم مي سرايند و نسبت به مي
  .زبان فارسي است  و سرودن و تأليف آثارشان بهنآقرنکات  بزرگان به

. خصوص در زبان بنگالي تحت نفوذ اشعار فارسي است اشعار عاشقانه و غنايي به
  :دهد اي از اين تأثير را نشان مي هاي قاضي نذراالسالم نمونه سروده
  .“ کمال استحد ل در اشعار وي بهتغزّ روان و ، ساده،غزلهاي او لطيف”

. کاربردند هخود ب بسياري از شاعران ديگر بنگاله سبک اشعار ايراني را در اشعار
زبان بنگالي کمک کرد که سطح علمي و فکري و  گويم که زبان فارسي به جرأت مي به

بيات فارسي زبان بنگالي کامالً از اد  رباعي و مثنوي به،مرثيه. آن باال روددر انديشه 
  .گرفته شده است

هاي  در پايان بايد گفت که نفوذ و تأثير فارسي در زبان و ادبيات بنگالي در زمينه
گوناگون است از شعر و وزن شعر و سبک شعر گرفته تا استعمال لغات و اصطالح و 

حمد  شاه م، عالول،بادق کي، بنگالدش همچون قاضي نذراالسالم ادباِيمثَل و اين در آثاِر
فاتحه «نذراالسالم در شعر . شود خوبي مشاهده مي خ احمد و ديگران به فر،صغير

  . لغت فارسي استفاده کرده است۱۰۰بيش از » دوازدهم
شعرا و ادباي زبان فارسي . ي زبان بنگالي مرهون زبان فارسي استطور کلّ هپس ب

حکام اين پيوند استآرزومند ما . اي براي شعراي بنگالدش هستند الگو و سرچشمه
براي پيشرفت بيشتر همکاري صميمانه دو و فرهنگي و علمي و هنري و شعري و ادبي 

  .ت ايران و بنگالدش الزم استملّ
  



  پيونِد زباِن فارسي و بنگالي  ٥٢١

  

  ي و بنگالي فارس زباِنونِديپ
  ∗کلثوم ابوالبشر

 فرهنگ و تمدن بوده يام داراين ايتر مي است که از قدينيکشور ما بنگالدش سرزم
 ي و معنوي اما در عوالم روح، داردياديران و پاکستان فاصلة زيا  بانين سرزميا. است

فرهنگ و   با همواره مايها ر نداشته و دلي هرگز تأثين سه ملّت فواصل ظاهرين ايب
بنگاله   که بهيپارس قند هاست که از قرن.  داشته استيکيران تماس نزديتمدن ا

هاست که  قرن. اند دهيگفتار گرد نيريرشکن و ش شکّ، هنداِني همة طوط،اند آورده يم
قاره پاک و هند و بنگالدش  ران و شبهين اي بيخي و تاريني و ديروابط استوار فرهنگ

  .قرار و از برکت احترام متقابل برخوردار بوده استوسته بريپ
د از گزند ي هر تمدن است که بايارهاي از معيکي ،ي و هنريشک آثار ادب يب

 ين و مهم بر دوش ادبا و هنرشناسان و دانشمندانيفة سنگين وظيا. حوادث مصون بماند
  . را بر عهده دارندي و آثار ادبياست که حفظ و گسترش روابط فرهنگ

شمار  جهان به کهن ي از کشورهاي و فرهنگيخينة تاريريسابقة د  بان بنگاليسرزم
 آداب و رسوم و زبان ي و دارايل و غني اصي فرهنگن کشور صاحِبيا. ديآ يم

 را در يراني مغول و ا، مانند ترک،انيد؛ فرهنگ و ادبيات خارجباش يخود م مخصوص به
 اسالم وروِد  با.تست خود را از دست نداده ا اصالي ول،رفتهيفرهنگ و ادبيات خود پذ

 آهسته آهسته.  خود قبول کردندين رسميعنوان د شتر مردم اسالم را بهي ب،نين سرزميا به
نان يوجود ا. ن کشور متوطّن شدندي در اهي از عرفا و صوفيادي گروه ز،ورود اسالم با

علّت  به.  بگذارديا ژهير وي تأثيباعث شد تا نفوذ کالمشان در ادبيات زبان بنگال
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  ٥٢٢  قند پارسي

  

شرفت نمود که يدة آنها چنان پي احکام و دستورات پسند،يني مبلّغان ديها تيفعال
م يدکتر کل. خود جلب نمود ها و هندوها را به ييرمسلمان مانند بوداي غيها توده

  :سدينو ي م،قاره سندگان معروف شبهي از نويکي ،يسهسرام
 و ينيد مرکز علوم ديشک و ترد چي هن بنگال بدوني متصوفيها خانقاه”

  .١“ بوده استي فارسيفرهنگ
غام محبت ي که پي وقت، زبان بودنديشتر آنان فارسي که بيان و متصوفان مبلّغانيصوف

 ،نمودند يان مي ب، بوديزبان بنگال ن که مخلوط بهيريزبان ساده و ش  را بهيهو عشق اٰل
 ي زبان فارسي از قرن پنجم هجر.گرفتند ير ممردم بنگاله در حلقة اثر و جذب آنان قرا

م  ۱۲۰۴ که در سال يزمان.  در مدارس گنجانده شدي درسيها  از برنامهيکيعنوان  به
 ،)ين غوريالد شهاب(ن محمد سام يالد  معزر سپهساال،يار خلجيتوسط محمد بن بخت

اه مسلمان اولين ن پادشيعنوان نخست  بهي و،ديل گرديحکومت مسلمانان در بنگاله تشک
رسد که  ينظر م به. س کرديتأس)  بنگالدشي شمالينواح(مدرسه را در شهر رنگپور 

 يتمام معن  بهي بعداً زبان فارس.٢ن زمان در مدارس شروع شدي از ايس زبان فارسيتدر
باً همة علما و فضال و شعرا و سخنوران يتقر. مورد استقبال اهل فضل و هنر قرارگرفت

. ن زبان نگاشتنديا قاره مخصوصاً بنگاله آثار خود را به سان شبهينو تذکرهن و يمورخ
باً شش صد سال ي تقريعني) م ۱۸۳۷ تا ۱۲۰۴(ان حکومت مسلمانان يسپس از آغاز تا پا

 صدها کتاب ين مدت طوالنيدر ا. قاره بود  در شبهي و اداري دولت،ي زبان رسم،يفارس
  در بنگالهي و هنري از آثار ادبيار غنيوجود منابع بس.  شد در بنگاله نگاشتهيزبان فارس به
انتقال و ان ين زبان نه تنها در ادبيات و هنر بلکه در بي اييتوانا. قت استين حقيد ايمؤ

 يدر کنار ترقّ. رقابل انکار استيغث ي و حد، قرآن، مذهب،خيتار: همچونعلوم وابسته 
 ي معمار،ي نقّاش،يآن مانند خطّاط  وابسته بهيها هنر،نين سرزمي در ايو تکامل زبان فارس

ة ي موجود در کليها بهيکت. افتيتکامل  ، استي از فرهنگ فارسيگريکه مظاهر د
  .ادآور عظمت و احترام آن دوران استي در بنگاله يخي تاريها و بناها مساجد و خانقاه
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  پيونِد زباِن فارسي و بنگالي  ٥٢٣

  

ر بنگاله بوده  در کشوي و فرهنگي مبداء تحول بزرگ اجتماعي زبان فارسيراست به
 يها  از زبانياريبس. خود اختصاص داده است ه را بيا ژهي ويستگي و شااهميتو 

. اند افتهي يش را از فارسي تکامل خوي و بنگالي هند،قاره مثل اردو ن شبهيموجود در ا
قدر شدت  ن منطقه آنيران در اي فرهنگ ادبيات اي و مطالعة بررسيآموزش زبان فارس

 صحبت يزبان فارس  مدارس و مجالس به،يه مردم بنگاله در ادارات دولتگرفته بود ک
 موجودند که ي در ادبيات بنگالي و نفوذ فارسي از ادبيات فارسيهنوز آثار. کردند يم

  .ديعمل آ  بهها آنياي و احيي در شناسايا د کوشش همه جانبهيناشناخته مانده و با
  .کنم ياه اشاره مک مقدمة کوتي  به،مطلب فهم بهتر يبرا

 هندو بود و زبان يها  حکومت در دست راجه،بنگاله ن مسلمان بهاآمدن فاتحقبل از 
 گفتگو يزبان بنگال ه به مردم عاميت بود؛ ولي سانسکر،هندون يان ديشواي آنها و پيرسم

ر ينظر حق  را دوست نداشتند و بهيها زبان بنگال ها و براهمن راجه. کردند يم
 که يوقت.  وجود نداشتيو ملّ يک زبان رابط و مرکزين خاطر يهم  به.١شمردند يم

 يزبان بنگال ت و التفات خود را بهي نظر عنا،حکمرانان مسلمان بنگاله را فتح نمودند
سپس . دا کنندين کشور پيمردم ا  بايخواستند رابطة خوب يچون آنان م. منعطف کردند

 از حکمرانان بنگاله يارياگرچه بس. بستند ن زبان کمريشرفت اي و پيج و ترقّيترو به
ن علّت آنها در يبد. دنديشياند ي نميزبان فارس  هرگز جز بهي ول،ترک و مغول بودند

 نفوذ يل ادبيات بنگالين مدت طوي ايط. کردند ي نميق هردو زبان کوتاهيرواج و تشو
 يني و دي اسالميها  از موضوعين ادبيات بنگاليش از ايپ. رفتير اسالم را پذيو تأث
  . بوديخال

 از يکي ،ريشاه محمد صغ) م ۱۳۷۷-۱۴۱۰(ن اعظم شاه يالد اثيدر عهد غ
ن يدر ا.  نوشتيزبان بنگال خا بهيوسف و زلينام   بهيسندگان بنگاله کتابين نويتر ميقد

رود که  ينمود گمان م يان مين اعظم را هم بيالد اثيف غير توصيکتاب شاه محمد صغ
 يزبان بنگال ن اسالم بهي دةني بود که در زمير اولين شاعر زبان بنگاليغمحمد ص

  .سرود شعر
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  ٥٢٤  قند پارسي

  

تا اواخر قرن هفدهم ميالدي پيوند 
افزايش  نگالي رو بهب زبان فارسي با

علّت سادگي و رواني و نيز  به. بود
» ادبيات پوتهي«فارسي،  مندي به عالقه

اختراع شد، يعني ادبيات ترکيبي، 
کردن لغات و  منظور از آن وارد

 .هاي فارسي در زبان بنگالي بود ترکيب

تاگانگ ين اهل چيالعابد نيز) م ۱۴۷۳-۱۹۸۱(وسف ين يالد در دورة سلطان شمس
 بعداً ١نوشت)  رسوليروزيپ (»يجو يرسولبرب«عنوان   را بهص حضرت محمديزندگان

.  کردفي را تأل»نامه وفات« و »شب معراج«
 يگريخ چاند شاعران ديد و شيشاه بر

ن يالعابد نيتبع ز بودند که به
 يزبان بنگال  را بهي اسالميها منظومه
نام   بهييها خ چاند کتابيش. نوشتند

 نوشت که »نامه طالب« و »نامه امتيق«
  . بر افکار تصوف بودنديمبتن

نين حسيدورة عالءالد  
ن نصرت يرالديو نص) م ۱۵۱۹-۱۴۹۳(

ن زبان ي زر عهِد)م ۱۵۱۹-۱۵۲۲(ه شا
ن هندوان و مسلمانان يشرفت کرد و بي پيلي خيدر آن زمان زبان بنگال.  بوديبنگال
ک شدند که يگر نزديکدي قدر به  ملّت آنهردودا شد و ي پي و فرهنگي اجتماعيا رابطه

. کار بردند  را در اشعار خود بهي و لغات فارسيز موضوعات اسالميشاعران هندو ن
  :دي شاعر هندو توجه کن،چند ن نمونة شعر بهارتيا به

ر    کهلشکر دو تين ال     غضب کربال ستمي عجب کتـا        ٢ آدمي تما
در سال . شود يده مي ديز در ادبيات بنگاليها و اشعار دربارة واقعة کربال ن منظومه

عقوب ينام   بهيگريشاعر د.  نوشت٣»نيمقتل حس«عنوان   بهيم محمد خان کتاب ۱۶۳۵
 يم عبدالنّب ۱۶۸۴در سال . ر درآورديتحر بهرا نه ياد سکيقاسم و فر  باربازي جنگ شيعل

شاعر بزرگ .  ترجمه کرد»رنامهيام«عنوان  ر حمزه را بهي اميتاگانگ زندگاني چياز اهال
نام سيد   بهيگريشاعر د.  جلد اول را نوشت،ر حمزهير کتاب امياهللا فق بي غريبنگال
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  پيونِد زباِن فارسي و بنگالي  ٥٢٥

  

ر از ياهللا فق بيغر. حمزه نوشت ري دربارة اميدوباره کتابر ياهللا فق بي غرتبع حمزه به
م شاعر  ۱۷۲۳در سال . م درگذشت ۱۷۸۰ان معروف زمان خود بود و در سال يصوف

 عي حضرت علير دربارة شجاعت و مردانگيبعداً شاه صغ.  را نوشت»نامه جنگ«محمد 
موسار « ،ر شدي تحريفارس  که بهيرگيکتاب د. کرد ري تحر»نامه جنگ«نام   بهيکتاب

  . بود»عي حضرت موسيها پرسش« يعني »سؤال
دا کرده بود که يقدر نفوذ پ  در بنگال آني فارسن زبايالديدر اواسط قرن هفدهم م

 و مقام شخصيترامون ي پ،ها در موضوعات کربال ها و داستان شتر اشعار و منظومهيب
 شاعر شاه . بودندس فاطمه حضرتشخصيت و عي حضرت علصحضرت محمد

ت هم تخيال بر ي و مبني داستان فرضچند.  را نوشت»نامه صورت« فاطمار يالد عيبد
  .ر جنگيفه و امي مانند جنگ حن،شد ع کربال نوشتهيدربارة وقا

علّت  به. ش بوديافزا  رو بهيبنگال  بايوند زبان فارسي پيالديتا اواخر قرن هفدهم م
 ادبيات يعني ،اختراع شد» يادبيات پوته «،يفارس  بهيمند القهز عي و ني و روانيسادگ
.  بودي در زبان بنگالي فارسيها بيکردن لغات و ترک  منظور از آن وارد،يبيترک
تر و استوارتر   محکمي کردند که اساس نفوذ زبان فارسي سعيسندگان مسلمان بنگالينو

ت احتراز نمودند و عموماً از يکرشتر آنان از استعمال لغات سانسين علّت بيشود؛ بد
ادبيات «. زبان ساده و سهل اظهار نمودند  استفاده نکردند و مطالب را بهيع لفظيصنا
 دوست يلي را خيمردم پوته. تکلّف بود ي روان و ب،سي سل، سادهيطور کلّ به» يپوته

نند و خوا يرا م» يادبيات پوته« بنگالدش مردم همه شب يهنوز در روستاها. داشتند
 ين اسالمين نکته است که در آن روح دي در اي ادبيات پوتهاهميت. برند يلذّت م

  .وجود دارد
» يپوته ادبياِت«سندگان ين نويتر ن و مهميد اضافة نمود که از نخستيهرحال با هب

 ،نيالد  تاج،ي محمد منش،نيرالدي من،ميبعداً عبدالرح. اهللا و سيد حمزه بودند بيغر
شمار  به» يپوته ادبياِت«سندگان ين نويتر ز از معروفياب ناهللا و عبدالوهءرضاعارف 

 از ي و تعدادين ادبيات پوتهيم مشهورترايليو  فورتکالِجس يقبل از تأس. آمدند يم
  :ر استيشرح ز  ترجمه شده بهيبنگال  که بهي فارسيها کتاب
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الملوک و  فيس«ستان  ترجمه شد دايزبان بنگال  بهياولين کتاب که از فارس
) بنگالدش( چاندپور ي از اهالين کتاب دونا غازيمترجم ا.  بود١»الجمال عيبد

م شاه ي عبدالحکيگريد. ستيز ي ميالدي در اواسط قرن شانزدهم ميو. بود
د يتقل  بهيو.  خود بودسندگان در عهِدين نويتر  از برجستهيکي) م ۱۶۸۰-۱۶۲۰(

زبان   بهي را از منابع فارس»خايوسف زلين داستا«ر ي شاه محمد صغيرويو پ
  . ترجمه کرديبنگال

 يزبان بنگال  را به»الجمال عيالملوک و بد فيس«ز داستان ينام سيد عالول ن  بهيشاعر
ز در مدت يوسف گدا را نيف موالنا يلأ ت»تحفه«نام   بهي فارسي کتابيو. ترجمه کرد

 يو. کرد ي شاه شجاع خدمت مالول در درباِرسيد ع. دي برگردانيزبان بنگال چهار سال به
  . ترجمه کرديزبان بنگال  را بهي نظام»کريهفت پ« و »سکندرنامه«

زبان   را به»ي گل و بکاولةقصّ« محمد نوازش خان يالديل قرن هفدهم ميدر اوا
کتاب . م ترجمه کرد ۱۷۶۰م در سال ين داستان را محمد مقيهم.  درآورديبنگال

 ترجمه يزبان بنگال  برمه و سيد عالول بهيم خوندکار از اهاليعبدالکر را »مجلس ده«
 يخ منصور اهاليم توسط ش ۱۷۰۳ در سال »سرنامه«ا ي »يموٰس سر«کتاب . کرد
  .ص و ترجمه شدي تلخيزبان بنگال تاگانگ بهيچ

 ترجمه يزبان بنگال  بهي فارسيها  از کتابياري بسيالديقرن هجدهم متا اواخر 
  :٢ن آنها عبارتند ازيتر اختصار مهم به. شد

ن کتاب در ينسخة ا. ستين کتاب معلوم ني اةسندي نو:ي شاهةة ملکقصّ .۱
 .موجود استکلکته  يتياتک سوسايشيکتابخانة ا

 ي بنگاليخ سعدي مترجم ش»گدا و ملکه«عنوان   به:يشاه ةملک ةقصّ ةترجم .۲
 .م ۱۷۱۵

 .ربازي مترجم ش،ضاًيا .۳
 .تاگانگي اهل چيمحمد عل مترجم :رت الفقهية حقصّ .۴

                                                   
1. Indo-Iranica، Iran Socity, Calcutta, Vol. 43, No، 3 & 4, p.6. 

  . کلکته،٣ شمارة ،٤٣ جلد ،مأخوذ ار مجلّة روابط فرهنگي هند و ايران  .2
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 ).ي حاتم طائةص قصّيتلخ (ي مترجم محمد عل: حسن بانوةقصّ .۵
ت ياز سانسکر. ت بودي در زبان سانسکري کتاب:)ح دوستينصا (شياپد تيه .۶

 رنگپور يات محمود از اهاليبعداً ح.  ترجمه شدي و عربيزبان فارس به
 ي از فارسل باغ ديعني »اتهان چتو«عنوان  م به ۱۷۳۲آن را در سال ) بنگالدش(
 . ترجمه کرديزبان بنگال به

 .م ۱۷۹۷ ،تاگانگين اهل چي مترجم سيد نورالد:شيت اپديترجمة ه .۷
 . مترجم محمد قاسم،» جمجمهةقصّ«عنوان   به:مامهي سلطان ة قصّةترجم .۸
 مترجم »يخ طوطيتار« يعني »هاسيتي ايطوط«عنوان   به:نامه يترجمة طوط .۹

 .ي چرن منشيچاند
 . توسط سيد محمد حمزه:يي حاتم طاةرجمة قصّت .۱۰

 يا ار گستردهيک بنگاله نفوذ بسي مختلف دور و نزديها  در بخشيزبان فارس
 را ي فارس بخواهد کلماِتيد که اگر کسي رسيحد ن زبان در بنگال بهير اي تأث،داشته

  . دچار تزلزل خواهد شدي زبان بنگال،رون بکشديآن ب از
ن مرز و بوم سروده شده که ي اي توسط شعراي اشعاريالديدر قرن نوزدهم م

ران را ي ايمردم بنگاله سخنوران و شعرا و ادبا. باشد ي ميراني ايها د از سرودهيتقل به
هنوز . بردند ينمودند و از خواندن کالم آنها لذّت م يم ميداشتند و تکر يار دوست ميبس

. شود يام خوانده مي و خيرومالناي مو و حافظ و ين منطقه اشعار سعديدر مجالس ا
ها وجود دارد که  ها و سروده  انواع نغمه، وباؤلي معرفت،ي مرشد زار،ي بنگالةدر منظوم

 را يه افکار تصوف و معرفت عشق اٰلييار و سنا و عطّيرومموالناي مثل حافظ و 
 مخصوص لحن  با رايرومموالناي  يوان حافظ و مثنويه دين ناحيمردم ا. دهد يشرح م

آنان  م بهين همه تکريا. ندينما يم ميم و تکري تعظموالناحافظ و  ند و نسبت بهخوان يم
  . استين فارسيري و زبان شقرآننکات  شان به جهت افکار و توجه به

 يها سروده.  استير فارسي تحت نفوذ و تأثي در زبان بنگاليياشعار عاشقانه و غنا
 ي روان و تغزّل در اشعار و، ساده،في او لطيها زلغ.  نذراالسالم نمونة آن استيقاض

 را در اشعار خود يراني ايها گر بنگاله سبکي از شاعران ديبسار. حد کمال است به
 و ي را کمک کرد که سطح علمي زبان بنگال،يم که فارسييگو يجرأت م به. رفتنديپذ
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اشعار عاشقانه و غنايي در زبان 
بنگالي تحت نفوذ و تأثير فارسي 

هاي قاضي نذراالسالم  هسرود. است
 .نمونة آن است

 کامالً از ادبيات ي بنگال در زباني و مثنوي رباع،هيمرث. شة خود را باال بردي و انديفکر
  . گرفته شده استيفارس

 در يجة گسترش زبان و ادبيات فارسيدر نت
 در زبان يدي جديزير  و قالبيريگ بنگاله شکل

  يدکتر مقصود هالل. وجود آمد  بهيبنگال
 يعناصر فارس«نام   بهيفرهنگ) م ۱۹۶۱-۱۹۰۰(

داد که  حي نوشت و توض»ي در زبان بنگاليو عرب
 و ي شش هزار لغت و اصطالحات فارسباًيتقر
 ي از زبان فارسي و حدود چهل در صد لغات بنگال١ وجود داردي در زبان بنگاليعرب

 را »يمسلمان فرهنِگ«م گولد کتاب ايليم و ۱۹۷۰طور در سال  نيهم. گرفته شده است
 ي و عربين کتاب حدود شش هزار لغات فارسيدر ا.  چاپ کرد،در شهر داکا

 ونِدير و پين نشانة تأثيتر ن مهميا. ج استي رايشده است که در زبان بنگال يآور جمع
 که در چند لغت و اصطالح مهم نک بهيا.  در زبان و ادب مردم بنگاله استيزبان فارس
  :کنم ي اشاره م،هستندمشترک  ي و بنگاليزبان فارس
 ،لي دل،نون قا،شکاري پ، منصف،نامه تي وص،لي وک،عدالت: ي و دادگستردادگاه

  . دستور،نيي آ،نامه  وکالت،ي منش، خزانه، حق، فرمان، حکم، حاکم، پروانه،ني ام،جلسه
 دل ، صورت، چهره، پوست، کمر،يشاني پ، سر، زبان، بدن، بازو،پا: اعضاء جسم

  . پنجه،)هست( دست ، زلف، ناخن، گردن،نهيس
  . پوشاک،کمربند ، بازوبند، عمامه،راهني پ، شلوار، پرده،ه جب، عمامه،چادر: ها لباس
 ،مهي ق، کباب، حلوا،ي چا،ريپن) پلو( پالو ، گوشت، کوفته،ياني بر،قورمه: غذاها

  . کشمش، بادام، پسته، خوراک، خربزه، انگور،بي س، انار،يسبز) مربا(مربه 
 ،ماني ا،غمبري پ،ةٰ زکو، مسجد،ي بندگ، اذان، خدا، روزه،نماز: ي و مذهبينيلغات د

زگاري پره، بهشت، ملّا، کافر،امتي ق، دوزخ، جنّت، ماتم،هي تعز،هي مرث،دي ع،يربان ق،رمدب، 
  . قبل از جمعه، عصر، ظهر، جمعه، جماعت،نماز يجا

                                                   
1. Dr. Ghulam Maqsood Hilali, Perso-Arabic Elemets Bengali, Dhaka, 1967. 
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  . دشمن،اري ، دوست، غالم،زي کن، شوهر،بچه ، داماد، خاله،بابا: شانيلغات خو
 ، خرگوش،)يوطط( طوطا ، باز، کبوتر، بلبل،ري ش،)يگابه(گاو : پرنده و جانور

  . جانور،مرغ
 ، آرزو، گلبدن، نورجهان، گوهر جان،افروز  دل، دلربا،م جهانينس: اسم خانم و آقا

 محمد ، افتخار عالم،ني حس، حسن،دي جمش،آرا نتي ز،ي فردوس،حهي مل، رونق،فاطمه
  . بتول،زي کن، زهرا،يعل

 ،خانه ي سرا، دلگشا، گلستان، گلشن،خانه لي پ،خانه  حمام،خانه ميتي: اسم مکان
  . جنگل، بازار،ني زم، آسمان، داالن، باالخان،راني و، کارخانه، آستانه،مسافرخانه
  .شود يده مير هم شني روزمرة مردم بنگالدش لغت زين در گفتگوهايهمچن

 ، احمق، استعفا، اجاره،نهييآ) آست( آهسته ، آواز،ي آمدن، آرام،يباز  آتش،آباد
 ،هوشي ب،کاري ب،چارهي ب، بهادر، بار بزرگ، بادشاه،مهي ب، آسان،هوا آب و ، استاد،اندازه
 ، جوان، جان، توشک،خي تار،شهي پ، پشم، پسند،شاني پر،ي پر،ماري ب، برف،بالش

 ، دور، درد، دربار، دانه، خواب، خوراک،داري خر،دي خر،خبردار ، خاموش، چراغ،چاالک
 ، سابق، سود،سرد) سبوز (،سبز) ايچها (،هي سا، چهلم، رنگ،ي زندگ، دوات،نيدورب
 ، مزدور، لنگر،ري فق،ي کرس، کاغذ، کتاب، کم،ادي فر، فرار، طوفان، شروع، شرم،يشاد
هفته، وزن، نمونه، نظر، نرم، معلّم، مدرسه، مکتب، مشکل،ي مهربان،يمرب .  

  ١ مانند،اند زش لغت فارس ساخته شدهيآم  باي از لغات بنگاليمقدار
   لغتيمعن  =  يفارس  يبنگال
  خورد ي که گانجا ميکس  گانجا خور=   خور  +  گانجا
 (gunner)ساز  تفنگ  گول انداز=   انداز  +  گول
  باز  حقّه  چالباز=   باز  +  چال
   مکار،تنبل  باز يفاک=   باز  +  يفاک
 يافتة تغيير که است ممکن( گلوبند  گالبند=   بند  +  گال

  .)همان ترکيب فارسی باشد
                                                   

 .اصر عربي و فارسي در زبان بنگالي عن،ماخوذ از دکتر مقصود هاللي  .1
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  انبه   پسندينرا=   پسند  +  يران
  bed cover ،لوازم رختخواب  پوش تخت=   پوش  +  تخت
  ة استاديهد  سيشکانو=   سينو  +  شکا
  باغ وحوش  اخانهيچر=   خانه  +  ايچر
  داروخانه  دواخانه=   خانه  +  دوا

  پستخانه  خانهداک=   خانه  +  داک
  ي شهربان،سيپل  دار تهانه=   دار  +  تهانه
  رسهم دا   داريانگش=   دار  +  يانگش
  گذارند يم» پان« که ييجا  پاندان=   دان  +  پان
 ash tray يگارير سيز   دانييچها=   دان  +  ييچها

  حيل صحيدل  پرمان صحيح=   حيصح  +  پرمان
  اندازة درست  حيماپ صح=   حيصح  +  ماپ
 fopsآدم خودنما   يبابوگر=   يگر  +  بابو
  يمنش  يگر يکران=   يگر  +  يکران
  رديگ ي که ارث ميکس  نينش يگد=   نينش  +  يگد

.  هستنديي هند و اروپايها شه زبانيت از ري و سانسکريدانسته شده است که فارس
ت ي و سانسکريان زبان فارسيگر جدا شدند و امروز ميکدين دو زبان از يبعداً اگرچه ا

انگر ي زبان بهردوان يمشترک و متشابه م از الفاظ ي وجود مقداريار است وليبسفرق 
 چون دختر زبان يزبان بنگال.  بوديکي زبان هردوست که اساس ه اين نظريا

 اند ت گرفته شدهي که از سانسکري از لغات بنگالين تعدادي بنابرا،ت استيسانسکر
  : مانند، دارنديوند و وابستگي پيزبان فارس با

  لغات
  فارسي جديد

  بنگالي /لغات سانسکريت
  زبان انگليسي تلفّظ به و

  معني
  زبان انگليسي به

 abha Lusture  ابها  آب

 abhara Cloud  ابهرا  ابر
 bhuru eye-brow  بهرو  ابرو
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 aram Rest  ارام  آرام

 ashva Horse  اسوا  اسب
 ashman Sky  اشمان  آسمان

 ushtra Camel  اشترا  شتر
 angushta Finger  انگشتا  انگشت

 A’va Voice  آوا  آواز
 bhara Burden  بهارا  بار

 bhahu Arm  باهو  بازو
 bhama Morning  بهاما  بامداد
 bharata Brother  بهراتا  برادر
 bhumi country land  يبهوم  بوم

 bhima Fear  مايبه  ميب
 pitri Father   پتا،يپتر  پدر

 panjara window، cage  پنجره  پنجره

 putra Son  پترا  پور
 tanu Body  تنو  تن

 chatra Umbrella  چهاترا  چتر
 hasto Hand  هستو  دست
.  دورتر شدي از موضوعات اسالمي زبان بنگال،مايلي فورت وکالجس يبعد از تأس

 و ي فارسيها  لغتيسندگان هندو دوست نداشتند که در زبان بنگالي از نويچون گروه
ن زبان يت را در ايشتر الفاظ سانسکري ب،ي لغات فارسجای آنها به. ابدي رواج يعرب

ن روش را قبول نکردند يسندگان مسلمان ايشاعران و نو از ياري بسيول. داخل کردند
» يپوته ادبياِت «ين مشهديالد اضي ر،ميالکر خ فضلي ش،قبادي ک،نير مشرف حسيمانند م

 دوباره ير و نفوذ فارسي تأثيحال در ادبيات بنگال ستم تا بهيل قرن بياز اوا. را ادامه دادند
 يعقوب علي ،يل سراجي سيد اسماع، حقچون شاعران مسلمان مثل مزدل. نمودار شد

ن و ي مطهر حسي قاض،داهللاي دکتر شه، نذراالسالمي قاض،ني شهادت حس،يردهچو
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 ،اهللا  برکت، احسني سيد عل، اشرفي سيد عل، اخترالعالم،خ احمد فر،يغالم مصطٰف
 دادند و  انجامي مهمي کارهايشرفت ادبيات بنگاليره در پيغ ن ويالد ميالحق و جس انعام

  .ن کردندي مزيلغات فارس  را بهيزبان بنگال
شتر يحال ب از اواسط قرن نوزدهم تا به

 ترجمه شده و تعداد يزبان بنگال  بهيآثار فارس
ران يخ ادبيات ايتار ها راجع به  از کتابياريبس
 اطّالع يبرا. اند ر درآمدهي تحرةرشت به

ن ي از ايمندان فهرست پژوهشگران و عالقه
  .شود يها آورده م ابکت

  يرازي حافظ شرباعيات و غزلياتترجمة 
 .١ب ۱۳۳۶ سال ،هيمار بهتاچاراجه کُ):  رباعي ترجمه شده۶۵( حافظ  رباعياِت .۱
 ، کلکته، نذراالسالميمترجم قاض):  رباعي ترجمه شده۷۳( حافظ  رباعياِت .۲

 .ب ۱۳۶۹
 . داکا،م ۱۹۳۸ ،داهللاي مترجم دکتر محمد شه:حافظ واِنيد .۳
 . داکا،م ۱۹۶۱ ،ني اکرم حسي مترجم قاض:حافظ واِنيد .۴
 .ميزالحکي مترجم عز:حافظ  رباعياِت .۵
 . داکا،م ۱۹۸۴ ، مترجم عبدالحافظ:) حافظغزليات ةگلدست (چچوهحافظ غزل گ .۶
 .م ۱۹۳۹ ،داهللاي مترجم دکتر شه:حافظ  رباعياِت .۷
 . داکا،م ۱۹۸۷ ، مترجم عبدالحافظ:حافظ  رباعياِت .۸
 . کلکته،م ۱۹۵۹ ،ويندر دي مترجم نر:حافظ واِنيد .۹

 ،ني چندوش،يندر موهن باگچي جت،ت چند اللي مه،نات ندروي ست:هندو مترجماِن .۱۰
 پندت ، پرودهاي ساوتر، چرن متراي چند،ي بندهو پادهي شکت،يمکهو پاده

ش چندر ي گر،شب چندر گهوشي ک، چندر گهوشي کانت،کرشنا چندر مجومدار
 .ترجمه کردند حافظ را غزليات… وگوش 

                                                   
  .سال بنگالي  .1

در اواسط قرن هفدهم ميالدي زبان 
قدر نفوذ پيدا  فارسي در بنگال آن

کرده بود که بيشتر اشعار و 
ها در موضوعات  ها و داستان منظومه

کربال، پيرامون شخصيت و مقام 
 و ع حضرت عليصحضرت محمد

 . بودندسشخصيت حضرت فاطمه



  پيونِد زباِن فارسي و بنگالي  ٥٣٣

  

  ي و ترجمة مثنوي رومي دربارة موالناييها کتاب
 . داکا،ب ۱۳۰۲ ،ياري بختي مترجم اظهر عل):جلد اول( في شري مثنوريموالنا روم .۱
 . داکا، ب۱۳۹۵ ، نذرالحق:)يداستان مثنو (ير کهانيمثنو .۲
 . داکا،م ۱۹۶۷ ،الرحمن لي خل:)يداستان مثنو ( گلپويمثنو .۳
 . داکا، عبدالستّار:)ي مثنوداستان ( گلپويمثنو .۴
 . داکا، ب۱۳۷۳ ،وسفين يرالدي مترجم من:)ي روميمثنو (ير مثنويروم .۵
 . داکا،م ۱۹۸۴ ، سرکاريمان علي محمد سل:ي رومالدين محمد  و جالليالعرب ابن .۶
 . کلکته،ني اکرم حسي قاض:ي روميمثنو .۷
 ،ب ۱۳۹۵ ،زالحقي عز مترجم موالنا:)جلد اول تا سوم (في شرير مثنويموالنا روم .۸

 .داکا
 . داکا،م ۱۹۸۶ ،دي مترجم موالنا عبدالمج):جلد اول تا چهارم( ي روميمثنو .۹

 . داکا،م ۱۹۶۴ ، از غالم رسول محمد:ين روميالد موالنا جالل .۱۰
 ،م ۱۹۷۴ ،قن محمد اسٰحيالد  شمس:)ي رومـعاشق جهان  (يمک روميبشو پر .۱۱

 .داکا
 . داکا،م ۱۹۸۰ ، از عبدالستّار:يموالنا روم .۱۲

  و شاهنامة اويفردوس
 . داکا،م ۱۹۹۲ ،وسفين يرالدي مترجم من):جلد اول تا ششم( ر شاهنامهيفردوس .۱
 . داکا،م ۱۹۸۸ ،وسفين يرالديمن :)ي فردوسـشاعر بزرگوار  (ي فردوسيمهاکو .۲
 . کلکته، ب۱۳۴۵ ، مجمل حق:)يکردار فردوس (تروير چرميفردوس .۳
 .م ۱۹۶۴ :)يدوسشنامة فرينما (يناتک فردوس .۴
 . داکا، ب۱۳۲۹ ،م خاني ابراهي مولو:)شاهنامة کودکان (ر شاهنامهيديليچه .۵
 .ي واجد عل:)ها ه بچيشاهنامه برا (ر شاهنامهيچهوتو د .۶
 . مزمل حق:ترجمة شاهنامه در نظم .۷
 .يجندرا الل راي دو:ترجمة رستم و سهراب .۸
 .يراش ي عبر:)ي فردوسـشاعر شاهنامه  (ي فردوسيشاهنامار کو .۹



  ٥٣٤  قند پارسي

  

  و آثارشيرازي شيسعد
 .م ۱۹۸۵ ،مترجم عبدالمنّان): بنگال ترجمة بوستان (بوستانير بنگوانوباد .۱
 .م ۱۹۸۹ ،ان مترجم عبدالمنّ:)يترجمة گلستان در بنگال (ر بنگوانوباديستانگل .۲
 . داکا،م ۱۹۸۷ ،ني مبارک حس:)يخ سعدي شـشاعر بزرگوار  (يخ سعدي شيمهاکو .۳
 .م ۱۹۴۸ ،ني اکرم حسيمترجم قاض: )نامهترجمة پند( ي سعديمايکر .۴
 .اهللا بهار بي محمد حب:)يع سعدي شيها داستان (ر گلپويگلستان .۵
 . داکا،م ۱۹۸۰ ، عبدالستّار:)يخ سعدي شيها داستان (ر گلپويخ سعديش .۶
 .١م ۱۸۶۱ ، کرشن چندر مجومدار:)صد پندها از گلستان ( ستک ست بهابه .۷
 .تاگانگ چي اهال، مترجم عبدالصّمد:گلستان .۸
 .م ۱۸۵۲ ،سلوا ين دت آگس:)يزبان بنگال اولين ترجمه به (گلستان .۹

 . داکا،م ۱۸۶۸ ، سيد جان:)ماخوذ از پندنامه (نامه حتينص .۱۰
چند  شي گر):ي گلستان سعديها دة داستاني برگز؛اول جلد( تو پاکهن مااليه .۱۱

 . داکا،م ۱۸۷۱ ،نيس
 .م ۱۸۹۵ ،عقوبي مترجم موالنا محمد :)باغ/دانيم (اددان .۱۲
 .م ۱۹۰۱ ، مترجم عبدالقادر:)گلستان (پشپو اددان .۱۳
 .م ۱۹۰۵ ، مترجم عبدالقادر:)يبنگال ترجمة گلستان به (ر بنگوانو باديگلستان .۱۴
 .م ۱۹۱۱ ،ن احمديالد وان شمسي د:)ترجمة باب هشتم بوستان ( کاننيتين .۱۵
 . ب۱۳۱۸ ،راالنعاميما رنجن و خي مترجم مه:)گلستان (فولستان .۱۶
 .م ۱۹۱۰ ، مترجم رادها گوبند گنگا پادهو:)يترجمة پندنامة سعد (يلمرش ياپد .۱۷
 .م ۱۹۲۵ ،نحٰمالر بي حب:يا کالم سعدي کسم  ستو بهابه .۱۸
 .م ۱۹۲۹ ،نحٰمالر بي حب:) گلستانيها داستان (ر گلپويگلستان .۱۹
 مترجم :)ي در بنگاليترجمة گلستان سعد (ر بنگوانوبادير گلستاني سعديمهاکو .۲۰

 .م ۱۹۳۳ ،نحٰمرال بيخ حبيش
 . داکا،م ۱۹۶۳ ،اي مي بنده عل:) کودکاني گلستان برايها داستان (ر گلپويگلستان .۲۱

                                                   
  . داکا، از دکتر رضيه سلطانه“ات بنگاليشيخ سعدي شاشي در ادبي” ماخوذ از ٢٠ تا ٧شمارة   .1



  پيونِد زباِن فارسي و بنگالي  ٥٣٥

  

 . داکا،م ۱۹۷۸ ،انين بهويالد  ناظم:يخ سعديحضرت ش .۲۲
 . کلکته،م ۱۸۶۳ ، مترجم محمد اکمل:پندنامه .۲۳
 .لي مترجم عبدالجل:بوستان .۲۴
 .لي مترجم عبدالجل:گلستان .۲۵
 :)ي نور و روشن  تالشي برايخ سعديش( يخ سعدير سندهانه شيآلوک .۲۶

م ۱۹۸۰ ،تارعبدالس. 

  اورباعياتام و يعمر خ
 ،گهوش  چندري مترجم کامن:) رباعي ترجمه شده۷۵ (امي عمر خرباعيات .۱

 . کلکته،ب ۱۳۶۸
 . داکا،م ۱۹۶۰ ، مترجم سکندر ابوجعفر:امي عمر خرباعيات .۲
 . داکا،م ۱۹۸۵ ،دريوسف حي مترجم :رباعياتر يام ميعمر خ .۳
 . داکا،م ۱۹۵۹ ، نذراالسالمي مترجم قاض:امي عمر خرباعيات .۴
 . داکا،م ۱۹۵۲ ،داهللاي مترجم دکتر محمد شه:امي عمر خرباعيات .۵
 .ويندر دي مترجم نر:امي عمر خرباعيات .۶

  اوِي فارس و آثاِريامه اقبال الهورعلّ
 . داکا، مترجم مرزا سلطان احمد:يخوديرموز ب .۱
 . داکا،م ۱۹۵۵ ، ابوالفرح محمد عبدالحق:يودخيرموز ب .۲
 . داکا،يدي مترجم عبدالحق فر:يخوديرموز ب .۳
 . داکا،م ۱۹۵۰ ، سيد عبدالمنّان:ياسرار خود .۴

 ي فارس زبان و ادبياِتِخي دربارة تارييها کتاب
 ،اهللا  محمد برکت:)راني ايها نابغهجلد اول و دوم؛  (بها ير پروتيپارش ش .۱

 .م ۱۰۲۴
 ،ندر چند پالي هري شر:)خ ادبيات فارسيتار (هاسيتير اير ساهتي شپارش .۲

 . کلکته،م ۱۹۵۳



  ٥٣٦  قند پارسي

  

 . داکا،م ۱۹۷۰ ، چاپ دوم، عبدالمودود:)دانشمندان مسلمان (شايمسلم من .۳
 . داکا،م ۱۹۶۸ چاپ اول ،ني پروفسور منصورالد:)رانيشاعران ا (يکو ريرانيا .۴
 . داکا،م ۱۹۸۹ ، عبدالستّار:)ي ادبيات فارسيبررس (ر کالوکرمي ساهتيفارس .۵
 ، عبدالستّار:)ي در ادبيات فارسي ملّيها افسانه (ر لوقق اپاداني ساهتيفارس .۶

 . داکا،م ۱۹۸۰
 پروفسور محمد :) در بنگالدشيادبيات فارس ( ساهتتوي فارسيشيبنگالد .۷

 . داکا،م ۱۹۸۴ ،عبداهللا
 اختر فاروق :)ندران شکوفه کردي که در اييها گل (يشيران ديفئلو گالب ا .۸

 . داکا،م ۱۹۸۰
 ي در اشعار قاضي و عربيلغات فارس ( شبدوي فارس،ينذراالسالم کاببو عرب .۹

 . داکا،م ۱۹۹۲ ، عبدالستّار:)نذراالسالم

  ترجمه شدهيزبان بنگال  که بهيخي و تاري ادبيها کتاب
مد  مترجم الحاج مح،ارن عطّيالد ديخ فري ش):اول و دوم جلد( اياالولةتذکر .۱

 . داکا،م ۱۹۵۷ ،نيالد شمس
 مترجم غالم ،ين واعظ الکاشفي حس:يلي ترجمة انوار سهيعني له و دمنهيکل .۲

 . داکا،م ۱۹۶۹ ،يشي قريسمدان
 . داکا،م ۱۹۷۸ ، هاروني مترجم مصطٰف: از گلبدن بنت بابرنامه ونيهما .۳
 ،م ۱۹۸۲ ،يشي قري مترجم غالم سمدان:ين برنياءالدي از ضيروزشاهيخ فيتار .۴

 .داکا
 ي ترجمة بنگال، مرزا ناتهنيسي ترجمة انگل:يبين غيالد ي از عليبيمارستان غيب .۵

 . داکا،يدره خالقدار چو،از ناتهن
 .ي چوهدري مترجم محمد عل:ير شاهيخ شيتار .۶
 مترجم احمد :ين احمد بخشيالد  از نظام)جلد اول و دوم( ياکبر  طبقاِت .۷

 . داکا،م ۱۹۷۸ ،نحٰمالر فضل
 . داکا،م ۱۹۷۸ ، قادر. مترجم دکتر ام:يين طباطباي از سيد غالم حسنيرمتأخّراليس .۸



  پيونِد زباِن فارسي و بنگالي  ٥٣٧

  

 . داکا،م ۱۹۸۳ ،اي مترجم ابوالکالم محمد زکر: از منهاج سراجيناصر  طبقاِت .۹
 ،م ۱۹۸۹ ،مي مترجم پروفسور عبدالکر:روز شاه تغلقي از فيروز شاهيفتوحات ف .۱۰

 .داکا
 . داکا،م ۱۹۶۹ ،نيزاهد حس مترجم :يالملک طوس  از نظامنامه استيس .۱۱
 . محمد قاسم:خ فرشتهيتار .۱۲
 .١نيش چندر سي گري مترجم مولو:اياالولةتذکر .۱۳
 .تاي مترجم رام برن گ،ني حس  غالم:نيالطالس اضيترجمة ر .۱۴

 ي فارس و آموزِشي فارس زباِن فرهنگ و دستوِريها کتاب
 . داکا،م ۱۹۷۰ ،کيم گولد سايليو وير :ي انگلش دکشنرـ ي بنگالي مسلمانيا .۱
خ ي دکتر ش:)ي در بنگالي و عربيعناصر فارس (يمنش ان بنگاليو عرابک اليپرش .۲

 . داکا،م ۱۹۶۷ ،يغالم مقصود هالل
 . داکا،م ۱۹۶۷ ، منصورالحقي مفتيمولو: يسرالمبتديت .۳
 . داکا،م ۱۹۹۰ ،ن شفنحٰمالر سي ان:)يدستور زبان فارس (اکرني بهاشا ربيفارس .۴
 .م ۱۹۴۷ ، داکا، بورديسکندر: ين بنگالشن ِايند کمپوزين گرامر ايپرش .۵
 دکتر کلثوم ):رستان بنگالدشي کالس نهم و دهم دبيبرا( يگلشن فارس .۶

 . داکا،م ۱۹۸۸ ،ابوالبشر
 خانة يهمکار  با دکتر کلثوم ابوالبشر:ييابتدا( آموزان  دانشيد براي جديفارس .۷

 . داکا،م ۱۹۸۴ ،فرهنگ
 :)يزبان فارس  عامه بهيد و گفتگوهايجد (تو کتها بارتايآدهونک و پراچال .۸

 . داکا،م ۱۹۷۷ ،نيالد محمد روح

 کتابنامه
 ،يورستيوني داکا : ناشر،)اردو (خي تاريبنگال ادب ک ، احسنيداهللا و علي شه،يدکتر عبدالح .۱

 . داکا،م ۱۹۵۷

                                                   
  . کلکته،مجلّة روابط فرهنگي هند و ايران  .1



  ٥٣٨  قند پارسي

  

 . داکا،يدمي بنگال اک،م ۱۹۶۲ ،)يسيانگل (ند اردوي ايبنگال احسن يسيد عل .۲
 . داکا،م ۱۹۶۷ه ي ژانو،)بنگال (ي در بنگالي و عربيعناصر فارس ،الم مقصودخ غي ش،يهالل .۳
 . داکا،م ۱۹۷۵ ،)يسيانگل (خ تصوفيتار ،محمد انعام الحق .۴
 . کلکته،۴ و ۳ شمارة ،۴۳ جلد ،راني هند و ايمجلّة روابط فرهنگ .۵
 .۲۳ شمارة ،آباد  اسالم،راني اي اسالمي جمهوريزني را،دانشمجلّة  .۶
 . داکا،م ۱۹۸۲ ،)بنگال ( در بنگالدشي ادبيات فارس،حمد عبداهللاپروفسور م .۷
 . داکا،يدمي بنگال اک،)بنگال (اهللا انشاء برکت ،اهللا محمد برکت .۸
  



  زندگانِي رابيندر نات تاگور و آثاِر وي نگاهي به  ٥٣٩

  

   وينات تاگور و آثاِر  رابيندرزندگانِي نگاهي به
  ∗زينت کيفي

.  بودهند بنگالپرداز اهل   و چهرهدانيقيموس ،لسوفيف ،شاعرنات تاگور  رابيندرا
 . بود»نوبل« ةزيجا ة برندييايآسن ي نخستيو.  اوستي شاعريشتر برايش با يآور نام
ن و يري از سردمداران ديو. اند شوا دادهي پيمعنا  به)Gurdev(و يتاگور لقب گورد به

  .ديآ يشمار م مدافعان سرسخِت استقالل هندوستان به
 و يزبان هنددو   به است، که، هند بنگالالِتيان شاعر ينات تاگور بزرگتر ندرايراب

 هند يهم سرود ملّ. کرد يز ترجمه مي نيسيانگل  بهسرود و اشعار خود را ي شعر ميبنگال
  .فات تاگور استي بنگالدش از تصنيرود ملّو هم س

 .د آوردي پدي ادبي انقالبهقار شبهسرود و در زبان  ي نغز مي اشعارياو از کودک
 ترجمه ياري بسيها زبان  بهت فراوان دارد وي معروفيلجتانْيگ  بهسوم اشعار موةژيو به

.  کردافتي درادبيات را در  نوبلةزيجام  ۱۹۱۳ن اشعار در سال يا  باتاگور. است شده
ز و يانگ اليالت خنوشت، و گاه تأم يشنامه مياو عالوه بر سرودن شعر، داستان و نما

  .آورد ي مينقّاش بوم ي خود را رويعرفان
ران عالقه فراوان داشت و يا  بهاو. ت داشتين محبوبي مشرق زمتاگور در سراسِر

همراه   بهکه) م ۱۹۳۲بهار (ش  ه ۱۳۱۱بهشت يل در اردبار او: ران سفر کرديا  بهدوبار
ن کشور سفر کرد و جشن يا  بهرانيدعوت دولت ا به ١يرانينشاه ايهمسر خود و د

 ياريبس  بارازيتهران و ش دار ازيتاگور در د. ن زادروز او در تهران برگزار شديهفتادم

                                                   
  .نو  فارسي دانشگاِه جواهرلعل نهرو، دهليدانشجوي پيِش دکتري  ∗
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  ٥٤٠  قند پارسي

  

ش تاگور ي در ستا١ بهاريالشعرا ملک.  دوست شديرانيان ايسندگان و سخنگوينو از
  .٢ران سفر کرديا  به بار دومي براش ه ۱۳۱۳او در سال . است  بلند سرودهيا دهيقص

که از ) يب زمانيترت هب( و آثار رابندرنات تاگور ي کوتاه بخش زندگانةن مقاليدر ا
م يام را تقد ص نمودهي ترجمه و تلخ٣هي رنجن بهتّاچاري دکتر شانتيکتاب دانشمند بنگال

  :کنم ي ميشما خوانندگان گرام
)  بنگاله۱۲۶۸  ساکهي ب۲۵(م  ۱۸۶۱ندرنات تاگور روِز هفتم ماه مه يراب: م ۷۴-۱۸۶۱

نام . شود يم بنگاله برگزار مينات تاگور طبق تقو ندريرابشن سالروز ج. متولد شد
 ي معن»نات ندريراب«.  بوديوينات و مادر شاردا د وندري ديشي مهاريپدر و

الِت ي تحصيو.  بود»آفتاب« يمعن ه ب»يرب« تاگور ِي خانگناِم.  را دارد»فتابآ فرزنِد«
م ۱۸۷۰(نارمل اسکول و ) م ۱۸۶۸( اسکول ينريمينتال سي خود را در اوريماتمقد (

نت يم وارد س ۱۸۷۴سپس در سال . گرفت فرا) م ۱۸۷۱ (يو در بنگال اکادم
 مارر و کُي شکسپة نگاشتث مکبةشنامي نمايدر همان سال و. ئرز اسکول شديويز

سرودن شعر   بهم ۱۸۶۹از سال .  ترجمه نموديزبان بنگال  بهداس را يشمبهو از کال
ا رفت و همان يمالي هير مناطق کوهيس  بهپدرش  بااهم همر ۱۸۷۳در سال . پرداخت
  . نوشت» راجيتهويشکسِت پر«نام  ه بيا شنامهيسال نما

نات  ندرين سال بود که رابيهم. خ دهم مارس مادر تاگور درگذشتيبتار: م  ۱۸۷۵
 مجلّةن شعر بعدها در يا.  را خواند٤»اليارمغاِن هندو م«نخست بار شعر خود 

  . چاپ شد»کايرتْپ بازار تِْرماَ«
 خود را در الِتيآنجا تحص. تامبر رهسپار انگلستان شدي س۲۰خ يبتار: م ۸۰-۱۸۷۶

 شعر خود ةهند برگشت و مجموع  بهم ۱۸۸۰در سال . دانشگاه لندن ادامه داد
ع سفر و اقامت انگلستان خود را در يخاطرات و وقا.  را انتشار نمود»يکاهن يکوب«

  .تها چاپ کردوسي در پ»يبهارت« مجلّة
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  زندگانِي رابيندر نات تاگور و آثاِر وي نگاهي به  ٥٤١

  

معني » نات رابيندر«
. را دارد» آفتاب فرزنِد«

» ربي« تاگور نام خانگِي
 .بود» آفتاب«معني  به

 را »بهاي پرتيکيوالم« ةشنامينما). سماج سرود برهمو (»تيبرهمو سنگ«ق يتخل: م  ۱۸۸۱
  کلکتهيشکز پکالج در يقي موس بر فنيک سخنراني. ر درآوردي تحرةدر رشت

  .داد انجام
 يوي دينيبهوتار  بايخ نهم دسامبر عروسيبتار: م  ۱۸۸۳

ازدواج  که پس از ي چودهري مادهو راينيدختر ب
  . شديوي دينينامش ِمرنال

 ي ادب آثاِرک خلقزن برادرش درگذشت که محر: م  ۱۸۸۴
  . شد» برهموسماجيآد«ر يتاگور مد. تاگور بود

 ييها شنامهي شعر و نما»بالک« مجلّةدر . ي باغ و بمبئيهزار يي بهسفرها :م ۸۶-۱۸۸۵
  . کودکان نوشتيبرا
  .نگيليدارج بهسفر  :م  ۱۸۸۷
  .ينداري زمةفتن عهدريپذ: م  ۱۸۸۹
  .) نوامبر۳ اوت تا ۲۲(انگلستان   بهسفر دوم: م  ۱۹۹۰
 و »سادهنا« مجلّة در ييداستانها. تنيکي نيدر شانت) معبد(س برهمو مندر يسأت: م  ۱۸۹۱
  .نوشت» يت واديه«
 »سادهنا« مجلّةر يو مد) هي بنگيانجمن ادب (»شديه پريتّه ساِهيبنگ«س يمعاون رئ :م  ۱۸۹۴

  .شد
عالج   بهدر هنگام گسترش مرگامرگ در کلکته.  شد»يبهارت« مجلّةر يمد :م ۹۹-۱۸۹۸

س بر يه دولت انگليد عليتظاهرات شد.  پرداختي کمکي مردم و کارهاةو معالج
 ي در شانتينياقامت گز).  خواهان هندي از آزاديکي(مظالم بر بال گنگا دهر تلک 

  ). استي در بنگال غربيهرالده شياکنون ش( داه يتن و سپس در شالئيکين
سماج در   برهموة مدرسفعاليِت شروع به.  شد»درشن بنگ« مجلّةر يمد :م  ۱۹۰۱

  .تنيکين يشانت
  .ي جنوبيقاي در آفريسيه استعمارگران انگليتظاهرات عل  
  .) نوامبر۲۳ (يوي دينيدرگذشت همسر ِمرنال: م  ۱۹۰۲
  .)تامبرپ س۱۹ (شدرگذشت دختر :م  ۱۹۰۳



  ٥٤٢  قند پارسي

  

ط توس هم بنگال بي تقسشرکت در جنبش بر ضد). هي ژانو۱۹ (شذشت پدردرگ :م  ۱۹۰۵
 ي راه اندازي برا١» بندهنيراکه« يانگذاريبن).  در بنگاليسيمور انگلأم(الرد کرزن 

م يتقس  به راجعيي و سرودها»سمياليامپر« ةن سال مقاليدر هم. ان مردميم حاد دراتّ
  .بنگاله را چاپ نمود

درگذشت پسر . راينام ِم ه بشک دختريازدواج .  بنگالهيانس ادباست کنفرير :م  ۱۹۰۷
  .٢ اربندو گهوشيموقع گرفتار ه ب» سالم بر تو!اربندو«شعر . ي شمنوجوانش

ن عمل يدر آن روزگار ا. هويک دختر بي  بانات تاگور  رتهندرش پسريعروس: م  ۱۹۱۰
 استقبال مان مورِدن ريا. »گورا« ياسيمان سف ريلأت.  بوديار جرأتمندانه و انقالبيبس

س يسأت. يزبان بنگال  به تاگور،ي ادب، شاهکاِر»يلجتانْيگ«انتشار . فراوان قرارگرفت
  . کودکانيک خانه برايتن و يکي ني دختران در شانتي برايخوابگاه

سنگان و هنرمندان ي از شاعران و نوييا هعد  باييشناآانگلستان و  بهسفر سوم : م  ۱۹۱۲
  که”Songs Offerings“نام  ه بيسيانگل  به»يلجتانْيگ« ةترجم. اريدمعروف آن 

 در ماِه نوامبر از انتشارات William Buttler Yeats3 دانشمند معروف ةممقد با
کا رفت يآمر  بهپس از چهار ماه. ديرس چاپ ه ب(India Society)انجمِن هند 

  .ه نمودئرد ارااکاگو و هاروي شيها  در دانشگاهييها يخنرانس
 يا براي از آسيقبل از تاگور کس.  نوامبر۱۳خ ياگور بتارت  به نوبلةزيعالم جاا :م  ۱۹۱۳
  .ده نشده بوديرگزب ةرين جايا
 (Sir) »سر «خطاب. تنيکي نيشانت به ي و همسرش کستوربا گاندي گاندِنآمد: م  ۱۹۱۵
  ).هيژانو ۳(
  .ريسفر کشم  
 ي سخنرانو که از آن دييتعمارگراه اسي علييها ي و سخنرانژاپنسفر  :م  ۱۹۱۶

“The Nation” و “The Spirit of Japan”مشهورانديلي خ .  
  .کايسفر دوم آمر  

                                                   
 .ت استبندند که نشانگر مهر و امني  رسمي هست که خواهران بر دست برادران يک نخ مي»راکهي بندهن«  .1
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  زندگانِي رابيندر نات تاگور و آثاِر وي نگاهي به  ٥٤٣

  

زبان ساده و   به»پتر سبوج« مجلّة کوتاه در يها چاپ داستان. ژاپنسفر دوم : م  ۱۹۱۷
  .شه کار کرديطور هنرپ ه ب»گهر داک« ةشناميدر نما. انهيعام
  .جنوب هند  بهسفر).  دسامبر۲۳ (ي بهارتشويوس دانشگاه يسأت :م  ۱۹۱۸
دولت   به را”Sir“خطاب ) پنجاب(انواال باغ ين جلي خونةر واقعثّأ از تيناش: م  ۱۹۱۹

  .سفر آسام رفت  بهپس از سفر جنوب هند.  سخت واپس دادييا نامه  بايسيانگل
 ي گاندک مهماني.  در احمدآباد، گجرات شرکت نموديک کنفرانس ادبيدر : م  ۱۹۲۰

 ”Sir“پس از واپس دادن خطاب . چهارم سفر خارج.  بودي آشرم ويدر سابرمات
د مجلس ي بازدي برايچون در انگلستان و. خارج بود  بهن نخست سفر تاگوريا

 ،پندارند يرا عادالنه م) پنجاب(انواال باغ ين جلي خونةد که آنها واقعيآنجا رفت و د
 ةکارخان (Devil’s Workshop انگلستان را  فرهنگيا رون شد در نامهياز آنجا ب

هلند و  يي به رفت و پس از سفرهاهفرانس  بهاز انگلستان. گردانده است) سيابل
  .کا رفتيآمر  بهژيکبل
 در دانشگاه يسخنران. انهي ميسفر اروپا. لندن برگشت  بهکاياز آمر: م ۲۲-۱۹۲۱

. سي در پارRomain Rolland1  بامالقات. ني تاگور در برليضبط صدا. رداهارو
  .تاگور در کلکته  بايمالقات کردن گاند. هند  بهبرگشت

 ي دختران در شانتي برايس بخشيسأت.  شمال هندياست کنفرانس ادبير: م  ۱۹۲۳
 و بخش انتشارات در Vishva Bharti Trustس يسأت. آسام ي بهسفر. تنيکين

 نذراالسالم که ي قاضشاعر  به را»سنت« شعر خود ةمجموع. يبهارت دانشگاه وشو
  .نات درگذشت برادر بزرگ سندر. ، هديه کرد بوديآن وقت زندان

ن يتاگور در چ. لين در آوريچ ي بهسفر.  در دانشگاه کلکتهادبي يسه سخنران: م  ۱۹۲۴
ن آن را طبق فرهنگ يد و مردم چيرس فرا) ساکهي ب۲۵(بود که سالروزش ) پکن(

 دادند »تانگ .نيچ .چو«داده خطاب  ود قرارن جشن گرفتند و تاگور را شاعر خيچ
 بار سوم عازم يدر ماِه جون برا. رومند مانند برق و آفتاب هند استي نيمعن هکه ب
  . گشتي جنوبيکايسپس رهسپار اروپا و آمر.  شدژاپن

                                                   
 . م۱۹۴۴ دسامبر ۳۰ ـ ۱۸۶۶ ژانويه ۲۹  .1



  ٥٤٤  قند پارسي

  

ر د يسخنران. هيه و فوريدر ماه ژانو) يبنگالدش کنون (يسفر بنگال شرق: م  ۱۹۲۶
. ينيموسول  باا و مالقاتيتاليسفر ا.  در دانشگاه داکاPhilosophy of Artموضوع 

  .در اروپا Albert Einstien1  بامالقات. سفر مصر
  .غيره آسياي مشرقي، سنگاپور، کانادا، ژاپن، چين و سفرهايي به: م ۲۹-۱۹۲۷

ه يروس ي بهسفر. ردا در آکسفورد و هاروييها يسخنران. انگلستان سفر :م  ۱۹۳۰
. کايسفر آمر. اري چند در آن دييها يدانشمندان و سخنران  باو مالقات) تامبرپس(

 و ي شدن گانديطور احتجاج زندان ه ب.ا در منچستريتانيه دولت بري علييها يسخنران
ر د در آکسفورد يسخنران. انيها بر هند يسيجواهرلعل نهرو در هند و مظالم انگل

. ز شديصورت کتاب چاپ ن ه ب که بعداً)انسان مذهِب (Religion of Manموضوع 
ن رفت و يبرل  بههيدر ژوئ. Civilisation and Progressگر بر موضوع ي ديسخنران

. کا رفتيآمر  بهاکتبر بازماه در .  مالقات کردBernard Shaw2 و Einstien  باآنجا
  .نواي در جInternationalism بر موضوع يسخنران

انتشار .  يافت»بهوم سربه«ه خطاب ت کلک سانسکرتکالجاز طرف : م  ۱۹۳۱
The Golden Book of Tagore) کتاب طاليي تاگور.(  

.  در دانشگاه کلکته»استادي رام تنو الهري «افتخار. ايران و عراق سفرهايي به: م  ۱۹۳۲
  .وي در زندان  باتظاهرات عليه زنداني شدن گاندي و مالقات

هايي در  سخنراني. وضوع تعليم و تربيتر مدسخنراني در دانشگاه کلکته : م  ۱۹۳۳
  .دهرا و عثمانيهنهاي آ دانشگاه

 دکتراي دريافت مدرک اعزازِي). چهار فصل (»چار ادهياي«مان ليف رأت :م  ۱۹۳۴
عاون تهاي  سيس فروشگاهأت.  از طرف دانشگاه هندوي بنارس(.D.Litt) ادبيات
ناگفته نباشد که . ل بوميي قباةي در شانتي نيکيتن براي پيشرفت و توسعيروستا
هايش  گاهي تمام داشت و در نوشتهآت بوميان ت و ضرورت و اهمييعوض ه بتاگور

  .نيز نقوش زندگي بوميان پيدا است
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  زندگانِي رابيندر نات تاگور و آثاِر وي نگاهي به  ٥٤٥

  

ايران و شرکت در جشن هزار  سفر به .سخنراني در دانشگاه لکهنو. الهور سفري به  
  .دعوت دولت امپراتوري ايران  فردوسي بهةسال
  . از طرف دانشگاه داکاD.Littفت مدرک اعزازي دريا: م  ۱۹۳۶
).  آوريل۱۴ (»چينا بهون«افتتاح ).  فوريه۱۷(سخنراني در دانشگاه کلکته : م  ۱۹۳۷

 يبرگزار). ايالت آندهرا( از طرف انجمن بهارت تيرت »سمرات کوبي«خطاِب 
  ). ستامبر۱۱( در شانتي نيکيتن »اندامان يوِم«
. »بهون هندي«اري ذبنيانگ.  برگزار کرد»چين يوِم«طور  ههفتم ژانويه را ب :م  ۱۹۳۸

ف بر وفات سأاظهار ت.  از دانشگاه جامعه عثمانيه حيدرآبادD.Littدريافت مدرک 
اهداي .  در کلکته»مهاجاتي سدن«اري ذبنيانگ).  آوريل۳۱(امه اقبال شاعر مشرق علّ

  . از طرف مهاراجا پوري»پرم گُرو«خطاب 
اين ).  فوريه۱۵(شانتي نيکيتن   گاندي و همسرش براي مالقات تاگور بهِنآمد :م  ۱۹۴۰

ايي  مرتبه گاندي دو روز در شانتي نکيتن اقامت داشت و هنگام رفتن تاگور نامه
. گاندي سپرده شده بود  بهارتي بهت ويشوگاندي داد که پس از وي مسئولي به

ستقالل هند نخست وزير تعليم شد و موالنا آزاد داد که پس از ا گاندي آن نامه را به
در .  خود گرفتة بهارتي را بر عهدت ويشوم دولت هند مسئولي ۱۹۵۱در سال 

  . کرد از دانشگاه آکسفورد دريافتD.Littهمين سال تاگور مدرک 
 ساون ۲۲درگذشت تاگور بتاريخ ). آفتاِب هند (»بهارت بهاسکر«خطاب  :م  ۱۹۴۱

  .ي سالگ۸۰ اوت در ۷/ بنگله۱۳۴۸
  ندرنات تاگورآثاِر رابي

  هاي شعر و سرود مجموعه. ۱
  م ۱۸۸۰  بن پهول  .۲  م ۱۸۷۸  کوبي کاهني  .۱
  م ۱۸۸۲  سندها سنگيت  .۴  م ۱۸۸۱  بهگينه هردئي  .۳
  م ۱۸۸۴  چهبي دگان  .۶  م ۱۸۸۳  پرپهات سنگيت  .۵
  م ۱۸۸۴  بهانو سنگ تهاکر کُريرپدابلي  .۸  م ۱۸۸۴  شئي شب سنگيت  .۷
  م ۱۸۸۶  کوري و کومل .۱۰  م ۱۸۸۵  ربي چهايا  .۹

  م ۱۸۹۴  سونارتَري .۱۲  م ۱۸۹۰    مانسي .۱۱
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  م ۱۸۹۶  ندي .۱۴  م ۱۹۸۴  بدائي ابهي شاپ .۱۳
  م ۱۸۹۶  چترا .۱۶  م ۱۸۹۶  مالني .۱۵
  م ۱۸۹۹  کني کا .۱۸  م ۱۸۹۶  چئي تالي .۱۷
  م ۱۹۰۰  کلپنا .۲۰  م ۱۸۹۹  کتها .۱۹
  م ۱۹۰۰  کهني کا .۲۲  م ۱۹۰۰  کاهني .۲۱
  م ۱۹۰۲  )سورن(سمرن  .۲۴  م ۱۹۰۱  ديانئي بي .۲۳
  م ۱۹۰۶  کهي يا .۲۶  م ۱۹۰۵  باؤل گيت .۲۵
  م ۱۹۰۹  شيشؤ .۲۸  م ۱۹۰۸  کتها وکاهني .۲۷
  م ۱۹۱۴  آت شرگه .۳۰  م ۱۹۱۰  گيتانجلي .۲۹
  م ۱۹۱۴  گيتالي .۳۲  م ۱۹۱۴  گيتي ماليه .۳۱
  م ۱۹۱۸  پالتکا .۳۴  م ۱۹۱۶  بالکا .۳۳
  م ۱۹۲۵  وربيپ .۳۶  م ۱۹۲۲  شيشو بهوال نات .۳۵
  م ۱۹۲۶  لي کهن .۳۸  م ۱۹۲۵  پرباهني .۳۷
  م ۱۹۳۱  بن باني .۴۰  م ۱۹۲۹  مهويا .۳۹
  م ۱۹۳۲  پونشپه .۴۲  م ۱۹۳۲  پري شيش .۴۱
  م ۱۹۳۵  شيش سپتک .۴۴  م ۱۹۳۳  بچي تريتا .۴۳
  م ۱۹۳۶  پترپوت .۴۶  م ۱۹۳۵  بتهي کا .۴۵
  م ۱۹۳۶  سائيک پتر .۴۸  م ۱۹۳۶  شياملي .۴۷
  م ۱۹۳۷  چهرارچبهي .۵۰  م ۱۹۳۶  کهاپ چهارا .۴۹
  م ۱۹۳۸  سي جوتي .۵۲  م ۱۹۳۸  پران ِتک .۵۱
  م ۱۹۳۹  پرباِسني .۵۴  م ۱۹۳۸  گيت بتيان .۵۳
  م ۱۹۴۰  نَب جاتک .۵۶  م ۱۹۳۹  آکاش پرديپ .۵۵
  م ۱۹۴۰  روگ شجائي .۵۸  م ۱۹۴۰  سانائي .۵۷
  م ۱۹۴۱  گلپه سلپه  ۶۰  م ۱۹۴۱  ناردگيه .۵۹
  م ۱۹۴۱  چهرا .۶۲  م ۱۹۴۱  جنم ديني .۶۱
  م ۱۹۴۱  شيش ليکها .۶۳



  زندگانِي رابيندر نات تاگور و آثاِر وي نگاهي به  ٥٤٧

  

  ها نمايشنامه. ۲
  م ۱۸۸۱  ردرچند  .۲  م ۱۸۸۱  والميکي پرتيبها  .۱
  م ۱۸۸۴  پرکريتر پرتي شوده  .۴  م ۱۸۸۲  کال ِمرگيا  .۳
  م ۱۸۸۸  مايار کهيال  .۶  م ۱۸۸۴  نلني  .۵
  م ۱۸۹۰  سرجن بي  .۸  م ۱۸۸۹  راجا وراني  .۷
  م ۱۸۹۲  گورائي گلد .۱۰  م ۱۸۹۲  چترانگدا  .۹

  م ۱۸۹۷  بيکنته پرکهاتا .۱۲  م۱۸۹۴  بدائي ابهي شاپ .۱۱
  م ۱۹۰۷   کوئتکةهاسي .۱۴  م ۱۹۰۰  کاهني .۱۳
  م ۱۹۰۸  شادراُتسو .۱۶  م ۱۹۰۷  بيانگ کوئتک .۱۵
  م ۱۹۰۹  پراسچته .۱۸  م ۱۹۰۸  مکُوت .۱۷
  م ۱۹۱۲  داک گهر .۲۰  م ۱۹۱۰  راجا .۱۹
  م ۱۹۱۲  اچالئتن .۲۲  م ۱۹۱۲  مالني .۲۱
  م ۱۹۱۸  گُرو .۲۴  م ۱۹۱۶  پهالگوني .۲۳
  م ۱۹۲۱  رين شوده .۲۶  م ۱۹۲۰  اروپ تن .۲۵
  م ۱۹۲۳  بسنت .۲۸  م ۱۹۲۲  مکت دهارا .۲۷
  م ۱۹۲۶  چراکمار سبها .۳۰  م ۱۹۲۵  گرها پربيش .۲۹
  م ۱۹۲۶  نئي ير پوجا .۳۲  م ۱۹۲۶  سوده بوده .۳۱
  م ۱۹۲۶  رکت کربي .۳۴  م ۱۹۲۶  شيش پرشنه .۳۳
  م ۱۹۲۹   ترانپري .۳۶  م ۱۹۲۷  ريتو رنگا .۳۵
  م ۱۹۳۲  نَبين .۳۸  م ۱۹۳۱  شاپ موچن .۳۷
  م ۱۹۳۳  چندا ليکا .۴۰  م ۱۹۳۲  کالير جاترا .۳۹
  م ۱۹۳۳  بانسري .۴۲  م ۱۹۳۳  تاسيرديش .۴۱
  م ۱۹۳۶  ناتيه گيت پري شوده .۴۴  م ۱۹۳۴  سرابن گاتها .۴۳
  م ۱۹۳۸  نرتيه ناتيه مايارکهيال .۴۶  م ۱۹۳۶  نرتيه ناتيه چترانگدا .۴۵
  م ۱۹۳۹  مکتير اوپاي .۴۸  م ۱۹۳۹  ياماش .۴۷
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۳ .ها مانر  
  م ۱۸۸۵  ١راجرشي  .۲  م ۱۸۸۲  بوتهاکرانيرهات  .۱
  م ۱۹۰۶  نوکا دوبي  .۴  م ۱۹۰۲  چوکهير بالي  .۳
  م ۱۹۰۹  گورا  .۶  م ۱۹۰۸  پرجاپتي يررنربندها  .۵
  م ۱۹۱۶  چتورنگ  .۸  م ۱۹۱۶  گهري باي ري  .۷
  م ۱۹۳۰  شسير کبي تا .۱۰  م ۱۹۲۹  جوگا جوگ  .۹

  م ۱۹۳۴  مالنچه .۱۲  م ۱۹۳۳  دوي بون .۱۱
  م ۱۹۳۴  چار ادهيائي .۱۳

  ها داستان
  م ۱۸۹۴  )اولبخش (چترأ گلپه  بي  .۲  م ۱۸۹۴  چهوت گلپه  .۱
  م ۱۸۹۴  کتها چتو ستيه  .۴  م ۱۸۹۴ )بخش دوم(چترأ گلپه  بي  .۳
  م ۱۹۰۱  گلپه  .۶  م ۱۹۰۰ )اولبخش (گلپه گوچهه   .۵
  م ۱۹۱۱  آئيتي گلپه  .۸  م ۱۹۰۴  هيت باديراوپهار  .۷
  م ۱۹۱۶  گلپه سپتک .۱۰  م ۱۹۱۲  گلپه چارئي  .۹

  م ۱۹۲۲  کا پي لي .۱۲  م ۱۹۲۰  پهال نمبر .۱۱
  م ۱۹۲۶ )؛ مع اضافهاولبخش (گلپه گوچهه  .۱۳
  م ۱۹۲۷  )بخش سوم(گلپه گوچهه  .۱۵  م ۱۹۲۶ )بخش دوم(گلپه گوچهه  .۱۴
  م ۱۹۴۱  تين سنگي .۱۷  م ۱۹۳۷  سي .۱۶
  م ۱۹۶۷ )چهارم بخش( چههگلپه گو .۱۸

  ديگر تصانيف
  م ۱۸۸۳  بي بي ده پرسنگه  .۲  م ۱۸۸۱  يورپ پربا سيرپتر  .۱
  م ۱۸۸۵  الُوچنا  .۴  م ۱۸۸۵  يرام موهن را  .۳
  م ۱۸۹۰  منتري ابهي شيک  .۶  م ۱۸۸۸  سمالوچنا  .۵

                                                   
 .بعدها اين رمان نمايشنامه نيز شد  .1
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  م ۱۸۹۱  )اولبخش (يورپ جاترير دايري   .۷
  م ۱۸۹۳  )بخش دوم(يورپ جاترير دايري   .۸
  م ۱۹۰۱  برهما اپنشو .۱۰  م ۱۸۹۷   بهوتپنچ  .۹

  م ۱۹۰۶  بهارت درشن .۱۲  م ۱۹۰۵  آتما شکتي .۱۱
  م ۱۹۰۷  چرتر پوجا .۱۴  م ۱۹۰۷  بچي ترا پربنده .۱۳
  م ۱۹۰۷  ساهتيه .۱۶  م ۱۹۰۷  پراچين ساهتيه .۱۵
  م ۱۹۰۷  لوک ساهتيه .۱۸  م ۱۹۰۷  آدهوِنک ساهتيه .۱۷
  م ۱۹۰۹  دهرم .۲۰  م ۱۹۰۹  سبده تتؤ .۱۹
  م ۱۹۱۲  جيون ِسمرتي .۲۲  م ۱۹۰۹  شانتي نيکيتن .۲۱
  م ۱۹۱۶  پربنده .۲۴  م ۱۹۱۲   پترةچهن .۲۳
  م ۱۹۱۹  جاپان جاتري .۲۶  م ۱۹۱۷  کرتار راچهائ کرمه .۲۵
  م ۱۹۳۰  بهانو سنگه ير پترابلي .۲۸  م ۱۹۲۹  چاتري .۲۷
  م ۱۹۳۳  راشيار چتهي .۳۰  م ۱۹۳۳  مانب دهرمه .۲۹
  م ۱۹۳۶  چهند .۳۲  م ۱۹۳۳ بهارت پتهک رام موهن .۳۱
  م ۱۹۳۶  پراک تني .۳۴  م ۱۹۳۶  جاپاني پارسي .۳۳
  م ۱۹۳۷  وشوا پريچئي .۳۶  م ۱۹۳۷  کالنتر .۳۵
  م ۱۹۴۰  چيهلي بيال .۳۸  م ۱۹۳۸  بنگا بهاشا پريچئي .۳۷
  م ۱۹۴۱  شريتي .۴۰  م ۱۹۴۱  چتراليپي .۳۹
 م ۱۹۴۱ آشر مير روپ و بکاش .۴۱

  ها ترجمه
1. Gitanjali (Songs-Offerings), Indian Society, London, 1912. 
2. The Gardener (Poems), Macmillan & Co., 1913. 
3. The Crescent Moon, Macmillan & Co., 1913. 
4. Chitra (Drama), Macmillan & Co., 1913. 
5. Sadhana (Essays), Macmillan & Co., 1913. 
6. One Hundred Poems of Kabir, Indian Society, London, 1914. 
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7. Personality (Essays), Macmillan & Co., New York, 1917. 
8. Nationalism (Essays), Macmillan & Co., New York, 1917. 
9. On Oriental Culture & Jahan’s Mission, Indo-Japan Association, 

Tokyo, 1929. 
10. Mahatmaji and the depressed Humanity, Vishwa Bharti, Dec 

1932. 
11. East and West, Paris, 1935. 
12. Twenty six songs of Tagore, Paris, 1935. 

انگليسي   کتاب تاگور در حين زندگي وي به۲۵عالوه بر فهرست فوق حدوداً 
. چاپ رسيده است ه از انتشارت مختلف بکلياتطور  ه تاگور بآثاِر. ترجمه و چاپ شد

اِت ، بهارتيبخش انتشارات ويشود ضخيم چاپ کرده که جلد  مجل۲۶ّ  وي را درکلي
 نيز ۲۷سپس جلد . م انتشار يافت ۱۹۴۸م و آخرين جلد در سال  ۱۹۳۹سال  ه آن باول

بخش ةاجاز  بادولت بنگال غربي نيز. چاپ رسيد هم ب ۱۹۶۵ بهارتي در سال از ويشو 
اِت بهارتي انتشارات ويشود ضخيم بين سالهاي مجل۱۵ّ تاگور را در کلي  

 آن سلسله در اولم چاپ کرد و قصد چاپ دوم آن را نيز داشت که جلد  ۶۷-۱۹۶۱
  .چاپ رسيد هم ب ۱۹۸۱سال 

  



  آثاِر ادبِي تاگورسيري در   ٥٥١

  

   تاگورِيادب آثاِرسيري در 
  ∗خان محمد صادق جونپوري

 ،اننقّاش ،اننويس شنامهينما ،اننويس داستان ،ن شاعراني از بزرگتريکينات تاگور  رابندرا
 او ي است وليزبان بنگال  بهثار اوآشتر يب. ستم استيو سخنرانان قرن ب دانان يقيموس

 که ليجگيتانْاز آن جمله  ـ ده است ترجمه نمويسيانگل  به از آثارش راياريخود بس
 ـ  را از آن خود نمودم ۱۹۱۳ سال ادبيات  نوبلةزي اوست و جايها از ترانهاي  مجموعه

  باعث شناخت او درليجگيتانْ. افت نموديزه را درين جاي است که ايآسياين ياولاو 
  .غرب شد

 ،سفرنامه ،مقاله ،داستان ،رمان ولي او ،خاطر شاعري خود شناخته شد تاگور بيشتر به
.  استيقيو موس  وزني داراي ويها نوشته .ز نوشته استيو هزاران ترانه ن شنامهينما
  :ميانداز  ميبزرگ هند ن شاعري بر آثار اي اجمالين مقاله نظريدر ا ما

  رمان .الف
ردم مبيشتر  او يها رمان قهرمان.  کوتاه نوشته استرمانو چهار   بلندرمانتاگور هشت 

آنها   بام وينيب ميرا  چشم خود آنها  به که ما هر روزيافراد.  کوچه و بازار هستنديعاد
دور   بهست که از دسترس مايناي   داستان او افسانهقهرمان. مينشست و برخاست دار

 فهرست اجمالي .ن وجود داردي زمي است که بر رويقتي حققهرمانبلکه  ؛باشد
  :هاي او چنين است رمان

                                                   
  .پژوهشگر زبان و ادبيات فارسي در لکهنو  ∗
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هاي  سؤاالت خود پرسش جاي جواب دادِن به يک رمان آينده نگر که به :١چتورنگا .۱
ات مختلف در حال ي عاشقانه که در آن نظريداستان. کند زيادي را مطرح مي

 ،شيسچ: ن داستان وجود دارندي عمده در اشخصيتچهار . تصادم هستند
نام   بهيا روبيوه زيک بي او جگ موهن و يعمو ،الشيبياو سري ميدوست صم

  .زبان بنگالي ساخته شده است م به ۲۰۰۸همين نام در سال   فيلمي نيز به.»داميني«
 در سال رمانن يا.  استي بنگالادبياتخ ي در تاري نقطه عطفرمانن يا :٢کوبيتا رشيشَ .۲

 بعدو در سال شده  چاپ وار قسمتطور   به٣ي پروباشة در مجلم ۱۹۲۸
ن ينام آخر  بهز ترجمه وي نيسيانگل  بهرمانن يا. يافتر انتشا يصورت کتاب به

 آن را زي نيو رادها چکرورت )يايتا موک اوپديآنند: مترجم(  منتشر شد٤شعر
ت ي را روايت راينام ام ي بهلي داستان وکرمان. کرد  ترجمه٥عيودت يها نام ترانه به
ت در يام. ا بزندها پشت پ تتمام سنّ  بهش باعث شده که اويکند که روشنفکر يم
 ن منجري آتشيعشق  بهدارين ديکند و ا  ميا مالقاتيلبن  باک حادثه تصادفي

 شخصيتن دو يعشق ا. فاق افتاده است ات٦ّالنگيشتر واقعات در شيب. شود مي
نثر مسجع و   بهداستان. کند  ميداي و اشعار رد و بدل شده ادامه پها مکالمه با

  .است  مدرنسبِکو همراه عناصر طنز 
 باز داستان عاشقانه رمان.  نوشتي سالگ۷۲ را در سن رمانن يتاگور ا :٧چاراودي .۳

  .ن نام ساخته شده استيهم  بهزي نيلميف. است
  :٨دوبي  نوکا .۴

                                                   
 .هاي باستاني قرن ششم که شکل اوليه شطرنج امروزي است يکي از بازي: (Chatoranga)چتورنگا   .1

 .(Shesher Kobita)شيشَر کوبيتا   .2

  .(Probashi)پروباشي   .3
  .(Last Poem)آخرين شعر   .4
 .(Farewell Songs)هاي توديع  ترانه  .5

  .هندکوچکترين ايالت که پايتخت ميگهاليا   .6
  .(Char Adhyay)دي چاراو  .7
  .(Nouka Dubi)نوکا دوبي   .8



  آثاِر ادبِي تاگورسيري در   ٥٥٣

  

 زمان  دررمان ماجراي.  نوشته شده استم ۱۹۱۶ در سال رمانن يا: ١بائر گهر .۵
ن و ينش دو قسمت مسلمان به ل راآنها قصد دارند بنگا. دهد روي مي ها يسيانگل

. کنند ين اقدام شروع ميه اي عليک نهضت ملّيمردم . م کنندين تقسيهندونش
و  س درس خواندهيل در انگليکين.  استيکيندار بنام نيک زميمال همسر يب

 خارج يايدن  باکند و ي ميمال در اندرون خانه زندگيهمسرش ب. روشنفکر است
 تحت رمانن يا. م کرديل خواهيل تحليتفص  بهاستان ران ديما ا . ندارديارتباط

ها و  تي از حکايبرخ. ز ترجمه شده استي نيعرب  بهت و العالميعنوان الب
 يزبان عرب ي بهالعصور مصرةجملّل مظهر صاحب يتاگور را اسماعي تئاترها

  .ترجمه کرده است
ترا چاپ شده و سپس يچي بمجلّةدار در  صورت دنباله  بهاول رمانن يا :٢جوگاجوگ .۶

 ن دو خانوادهيرامون رقابت بيداستان پ.  منتشر شديشکل کتاب  بهم ۱۹۲۹سال  در
.  همسر مدوشودن استينيپرود کومود  بيخواهر. پرود و مدوشودن  بي.گردد مي

ک يچشم   به شوهر راينيکومود. کشد  ميرخ او  بهشوهرش پول و ثروت خود را
  .کند يرفتار و گفتار خود ثروت را مطرح م  باشهيم شوهرش هينگرد ول  ميههاٰل

  داستان کوتاه .ب
 ادبيات ين آثار داستانين اثر از بهتريا. اند  شدهي گردآوري کوتاه او در کتابيها داستان

در .  هند بوده استينمايق سفّؤ ميها لمي از فياري است و باعث ساخت بسيبنگال
کند که از خانه   ميانيو ب شود  مي آشنايارن ديزم  باک برهمن جواني ٣تيداستان ات

 دختر يتآورد و پس از مد  ميخانه خود  بهندار او رايزم.  ندارديفرار کرده و سرپناه
کند و   مي آن پسر دوباره فراريک روز قبل از عروسي يول. آورد يعقد او درم  بهخود را
  .دهد  مي رخييماجراها

                                                   
  .(The Home and The World)خانه و جهان : (Ghare Baire)گهر بائر   .1
 .(relationship)ارتباط : (Jogajog)جوگاجوگ   .2

 .(Atithi)اتيت   .3
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 ي بنگالتوسطک مرد از طبقه مينال همسر ي مار داستانقهرمان ١ پتريدر داستان استر
 و هاي سد و رنجينو  ميهمسرش اي به در دوران سفر نامه. رود ي ميسفر  بهکه است

 و در آخر کند  ميانيستن را بي زي خود و کشمکش برايي زناشوي زندگيدردها
  . داردي خوبينجا زندگيخانه بر نخواهد گشت و در هم  بهد که اويگو مي

نظام ازدواج در مذهب هندو را مورد بحث خود  ٢يمنتي در داستان هتاگور
 يکند که قربان  ميرا بازگوي منتي جوان بنام هيزن داستان داستان. دهد مي قرار

  .شود  مي جامعهتوسطن موجود در طبقه مي دروغيها ارزش
است د چاپ شده يو بارها تجد.  برگردانده شده استيسيانگل  به اويها اکثر داستان

  . هم داشته استيو فروش خوب

  يرداستانيغ نثر  .ج
ر ي نظي شامل موضوعات مختلفها ن نوشتهيا . هم دارديرداستاني غيها تاگور نوشته

.  استيمقاله و سخنران ، سفرنامه،نامه يزندگ ،تيمعنو ،يشناس زبان ،خ هنديتار
  اروپا و مذهبيها نام نامه  بهاند و  شدهين جلد گردآوري او در چنديها يسخنران

  .انسان چاپ شده است

   و هنريقيموس .د
 او در يهاشعر .نموده استايجاد  ينقّاش تابلو يادي ترانه و تعداد ز۲۲۳۰تاگور حدود 

 و ها ن ترانهيا.  شده استيآور جمع )نات  رابندرايها ترانه( تينات سنگ ندرايراب
 اني روستائيو زبانزد مردم حتّ ايها ترانه. نفک فرهنگ بنگال شده استيها جزء ال آهنگ

 ٣ي سبک تهومرتأثيراو تحت . توان از آثار تاگور جدا کرد  نميراي قيموس .سواد است بي
 تاگور سروده توسطهند و بنگالدش ملّي سرود .  بوده استي هنديقي موسيها از سبک

                                                   
  .هاي همسر نامه: (Strir Patra)استري پتر   .1
 .(Haimanti)هيمنتي   .2

يک متن عاشقانه و عبادت گونه که اکثر پيرامون . هاي سنّتي موسيقي هندي است از سبک: (Thumri)تهومري   .3
 ۸پذيري بهتري دارد و شامل  راگ انعطاف  بااين سبک. چرخد مي) از خدايان هندو(کريشنا  عشق يک دختر به

  .اين سبک در قرن نوزدهم خيلي مقبوليت پيدا کرد.  ضرب است۱۴ ضرب يا ۱۶ضرب يا 
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 خان يداس گپتا و امجد عل ويبودها د ،ت خاني چون واليدانان يقيموس. شده است
  . او بودنديقي موستأثيرتحت 

  ينقّاش . ه
ش داده ي او در سراسر اروپا نمايتابلوها.  آوردي رون فنيا ي به سالگ۶۰تاگور درسن 

 و يشناس ييباينظر ز ده که ازير کشيتصو ي بهسبک خاص  به خود راياو تابلوها .شدند
د يتقل  باي ول بودييگرا ت سنّي حامينقّاشاو در  .ع هستندي بديليامتزاج رنگها خ

او خواستار .  مخالف بودي سبک بنگالها و مخصوصاً ها و سبک تکورکورانه از سنّ
  . بودي بنگالينقّاشن در سبک ي نويحرکت

  نمايشنامه .و
 يکي آثاِر شاعراِن باستاني ،هاي خود از سه مورد الهام گرفته است در نمايشنامهتاگور 

. و سوم ذوِق سرشار و طبع نقطة سنِج خود دوم نمايشهاي توام با موسيقي غربي ،هند
نمايشنامه شش . هاي تاگور بيانگر نظريات و احساساِت او و مردِم هند هستند نمايشنامه

 فلسفة -٥ ، اشخاص-٤ ، کالم-٣ ، موسيقي-٢ ، صحنه و لباس-١: رکن اصلي دارد
ِت بيشتري  از اهمي٥ و ٣ ،٢هاي  هاي تاگور شماره در نمايشنامه.  داستان-٦ ،اشخاص

تاگور . شود در آنها احساساِت پاک و نهفتة انساني تجزيه و تحليل مي. برخوردار است
او در  . کردينات را کارگردان ندراي رابيوتيشنامه برادر خود جي نماي سالگ١٦در سن 

نوشت و  )يکيمنبوغ والْ( بهاي پرتيکيمنام والْ  بهدرام خود را» اپرا«ن ياول ي سالگ٢٠ سن
او . داد ريي خود را تغشخصيت داستان صفات و قهرمانن نشان داد که چگونه در آ

 ١گهر گر او بنام داکي دةشنامينما. برد مي کار ه را بي و احساساتيشينما يها شتر سبکيب
او  . نوشته شده استم ١٩١٢که در سال ي معنوي لين و تمثيک داستان نمادي .نام دارد

محدود کند که قصد فرار از مي را بازگواي  هداستان پسر بچامل . خود را دارديها تي 
او با عشق فراواني . تجويز پزشک بايد در اتاق دربسته بماند کودک بيماري است که به

                                                   
 .(Post Office)ادارة پست پستخانه يا : (Dak Ghar)ک گهر دا  .1



  ٥٥٦  قند پارسي

  

در اصل . کند ايستد و رفت و آمد مردم را تماشا مي طبيعت دارد در کنار پنجره مي که به
  .١ر آرزو ديگري استآاليش که د امل نمايندة روِح آدمي است پاک و بي

. کند  ميديکأ تيق انساني احساسات و عاليشتر روي بي بعديها شنامهيتاگور در نما
.  اوستيها شنامهين نماي را نوشت که از بهتر٢سرجني وةشنامي نمام ١٨٩٠او در سال 

 ةدختر از طبق(کا ي چندالةشنامينما. انه شده استي و فلسفيلي او تمثي بعديها شنامهينما
 را ي داستان پادشاه٣يگر او رکتاکراوي مشهور دةشنامينما. ن دسته استيجزء ا )نجس
 قهرمان ينندن.  اندوخته استيدن مردم ثروت فراواني کشيگاريب  باکند که  ميبازگو

 همراه رقص او يها ش نامهينما. کند  مين پادشاه دعوتيه ايام عليق  بهداستان مردم را
  .الير کهيراجا و ما ،٥ترنگدايچ د مثلنام دارن ٤اي ناتيرابندرا نرت

  شاعري .ز
 ةن مجموعي بهترليجگيتانْکتاب . ار گفته شده استي تاگور سخن بسيدر مورد شاعر

  :گر تاگور عبارتند ازي ديآثار شعر. افت کرديز دري نادبيات نوبل ةزياشعار اوست و جا
  . م سروده شده است١٨٩٠نظم در سال  اين :٦ماناسي
  :٧پوربي

ر بودن ذو زودگي ريت فناپذي ماهييق طاليشعر مشهور آن قا :٨توري نرسو
  .کند  مياني را بيوي دنيزندگان

 از آثار مشهور تاگور يکي. از ارواح مهاجر استاي  عنوان کتاب استعاره :٩بالکا
ک يعنوان  به را محبتکنند و   مي را بازگوين مجموعه درد و غم انسانياشعار ا. است

                                                   
  .٢ ج ، سيد حسين رضا،فرهنِگ آثار  .1
  .قرباني: (Visarjan)ويسرجن   .2
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  .(Manasi)ماناسي   .6
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بالکا نظم  نياول .ن خدا و بنده وجود داشته باشديد بي که بادهد رائه مياي  الفانيش
  :است نيچن

  يا گوشه ن نور چراغ دريا
  کي تارياطاق در
  ي آن را در رهگذر مردم قرار دهيخواه  ميتو

  اگر باد چراغ را خاموش کند
*  

  زندير  ميز برگ درختانيدر فصل پائ
  چرا

  يباد مخمور بهار
  کند  ميزش را نوايوجود هست

   دوباره بازگشته استيجوان
  دست باد فرستاده اي به و نامه

  يلحظات آخر زندگ ا دريد بيگو يم
   را پاره کن و از دروازه مرگ بازگرديريلباس پ
   دور شوها يشانيها و پر از غم
   شده استيمي قديزندگ

ود معراج خ  به و عشق رامحبتشاعر .  نام داردمحبتن نظم بالکا شکوفه يآخر
  :رسانده است

  يشنو  مي مرايها  قدمي شب و روز صداةلحظ دانم که هر يم
من استبخش تو چشم براِه تنگاه مسر   

   موجود استي که تو ساختي دل من بهشتيدر آسمان مخف
  محبتعشق و   باشکفند ي ميگري بعد از ديکي محبت يها شکوفه

 نوشته م ۱۹۱۶ تاگور است که در سال يها رمانن ي از بهتررمانن يا: گهر بائر رمان
انگليسي و سپس  اين رمان به. صورت اول شخص بيان شده است رمان به. شده است

  :م نموديل خواهين مقاله آن را تحليما در ا. فرانسوي نيز ترجمه شده است به
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در بنگال هند م  ۱۹۰۵در حدود ستم يل قرن بيزمان داستان اوا :داستان  ةخالص
تر  نيي پايکه از نظر طبقات کند  ميمال ازدواجينام ب ي بهزن  باليکين نام ي بهنداريزم. است
عشق و . ت خانواده آنها استره است که مخالف سنّيز تي او نةاست رنگ چهر از او

 که ين صورت ادامه دارد تا وقتيا. گرنديکدياست و هردو وقف ي ياي آنها رومحبت
و رهبِر  ي افراطيک انقالبيشود که   ميها آنيل وارد زندگيکيوست ندپ يسند

ل است که يکي و فعال که نقطه مقابل ني احساساتيپ فرديسند. استا ه ناسيوناليست
 يکند و کاالها ي مي انقالبيها يپ سخنرانيسند.  خجول و آرام پسنداستيفرد

  .کند  ميتي حماي هنديت و از کاالهاوکي را بايخارج
 کند و اصرار دارد يسخنراناي  پ در جلسهير است سندشود که قرا  ميدارمال خبريب

 معصوم را يمالي بيآسان  بهپير سنديطبع نفوذپذ. ديدن نمايد پ از امالک آنهايکه سند
 يها تيال او را مرکز فعةپ خانيکند که سند  ميشنهاديمال پيب. دهد  مي قرارتأثيرتحت 

 خانه سروکار داشته و فقط  درونيايدن  با فقطيک زماني که يزن. دهد خود قرار
در قالب  ماليب. کند  مي خارج ارتباط برقراريايدن  بااکنون ،شناخته  ميشوهرش را

  .کند  ميدايال پ شرکت فعيشينهضت سواد پ دريسند  باهمکار
ک يگر نزديهم د  بهشود که دو نفر  ميپ باعثي سندةاق و عالقيمرور زمان اشت به

او . برد  ميالؤر سيل را زيکيهمسرش ن ماليب. ديآ مي وجود  بهک مثلث عشقيشوند و 
آل خود  دهيابد که او همواره خواهان آن در مرد اي  مي راياتيپ خصوصيدر وجود سند

  .خطرات  باو مقابله بلند ،يپرست وطن. بوده است
ن يد که ايگو  ميماليب. رساند ي ميپ کمک ماليسند  بهسرقت پول شوهرش  باماليب

ک يصورت   به آنها خرج شود و سرقت خود رايد برايکشور است و با  بهقثروت متعلّ
ل يکين. پ استي او فقط خوشحال کردن سندي هدف اصليکند ول  ميهيتوجملّي فه يوظ

داند   ميگذارد تا آن چه را که بهتر  مي او را آزاديشود ول  مي زنش آگاهيها از سرقت
  .انجام دهد

کند   مي را در وجود خود احساسيقين بار عشق حقياول يمال برايدر همان زمان ب
در آخر .  او را دوست داردل است که واقعاًيکين شوهر او نيشود که ا  ميتوجهو م

  .شود  مييت زخمشد  بهليکين. کند  ميپ از شهر فراريسند. دهد  مي رخيداستان بلوائ
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   مهميدادها يرو
  خارج ازيايدن  بابرد تا او را  ميياسيک جلسه سي  بهمال رايل همسرش بيکين: جلسه

 او نظر در مورِد ده بود وي شنييزهاي چپ قبالًي سندمال در مورِدياگرچه ب. منزل آشنا کند
تنها نظر  ن حادثه نهيا. ديپ را شني سندين بار سخنرانياول ي او براي نداشت وليخوب

 چه در خانه و چه ي زندگ نظر او را در مورِدةر داد بلکه نقطييپ تغي سنداو را در مورِد
من ديگر فقط همسر يک زميندار نيستم بلکه من نماينده زنان ”. ر دادييرون خانه تغيدر ب
پ را يمال از شوهرش درخواست نمود که سنديب ،بعد از مراجعت. “ بنگال هستمةجامع

  .دي صرف شام دعوت نمايبرا
.  کنديه همسرش دزدکند که تا از خان  ميمال را متقاعديپ بيسند: ماليب درک

 ةنجا نقطيا.  استينيشود که او در حال ارتکاب جرم سنگ  ميتوجه ميمال هنگام دزديب
نه   است کهيپ انسان فاسديشود که سند  ميتوجهاو م. مال استي بشخصيت در يعطف
. است ن سمت کشاندهيا  بهزيگران را نيت است بلکه او و دحال غارت کردن ملّ در تنها

  . شده استي از خانه خود دچار اشتباه بزرگيشود که او بادزد  ميوجهتمال ميب

  هاي مهم داستان شخصيت
او از خانواده .  استيص درس خوانده و متشخّيل فرديکين :ماليشوهر بـ  ١ليکين

ک ي  بال نه صرفيکيا نام ،کند  مي خود افتخاريبايزنان ز  به آنهاة است و خانوادياشراف
  عشقشهمسر بهل يکين. ستيز نيبا ني ازدواج نموده بلکه زنش زطتوسزن از طبقه م

 دارد ياو سع. خرد  ميبايو جواهرات زي يسبک اروپا  به او لباسيورزد و برا مي
  .رون از خانه آگاه سازدي بيايمورد دن همسرش را در

 تر از نيي پاةبا و از طبقي زيليک زن نه خيعنوان   بهماليب :ليکيهمسر ن ـ ٢ماليب
کند  ي مياو زندگ  بانکهيمال همسرش را دوست دارد و از ايب.  شده استمعرفيل يکين

در آغاز داستان . کند  ميل را درکيکين خود و ني بيطبقاتي ها او تفاوت. خورسند است

                                                   
 .(Nikhil)نيکيل   .1

  .(Bimla)بيمال   .2
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  بر وروديوجود اصرار شوهرش مبن  با محدود است ويتک زن سنّياو در نقش 
  احساسات اويشيبعد از نهضت سواد. زند ي من کار سر بازي خارج از ايايدن به
 داي او ظهور پييپروا  بين وياحساسات آتش پيورود سند  با.کند  ميداير پييسرعت تغ به

 ةن مرحليدر ا. شود  ميمند ن نهضت عالقهيا  بهشيش از پيگذشت زمان او ب به. کند مي
  .ابدي  ميپي سنديرا برااي  او درون خود احساسات عاشقانه

 ةانخاو در . ل کننده مثلث عشق استي داستان و تکمشخصيتن ياو سوم :١سنديپ
. داده است  قرارتأثير تحت يليمال را خي او بيها يل مهمان است و سخنرانيکين

 ل است ويکيات ني مقابل خصوصةپ نقطي سنديها يژگيو.  استيدست رهيسخنران چ او
هن پرستانه ي ميها تيالش فعيزااف. شود  ميدهيپ کشيطرف سند  بهمالين صورت بيا به

ن صورت کشاکش و يا  بهپ ارتباط برقرار کند ويسند  باشتريشود که او ب  ميمال باعثيب
 زيمال بلکه مردم بنگال را نيپ نه تنها بيسند .شود  ميشترين مثلث عشق بين ايبرخورد ب

آل  دهيپرست ا هنيک مي شخصيت  با اوشخصيت يول. جنب و جوش واداشته است به
 گاه خود را دريخواهد جا  ميزه او خود غرضانه است و فقطيانگ يدر مواقع. فرق دارد
 يدزد  بهمال را وادارياو ب. دهد  ميبي فرينقاب خوب  باگران راياو د. ديت نمايجامعه تثب

 او باعث زد و خورد يها يم که سخنرانينيب  ميان داستان مايدر پا. کند  مياز خانه شوهر
  .شود  مياي فرقه

 يي باعث دردسرهايبراران.  ندارديانه خوبيخواهر شوهرش م  باماليب :٢راني برا
مال از يب. رديگ  ميباد استهزا  بهپيسند  باخاطر رابطه بهرا  مالياو ب. شود  ميمالي بيبرا

  .کند  ميتيشوهرش شکا  بهدست او
ا يامول  بايشيضت سواداو در نه. نديب  ميچشم فرزند خوانده  بهمال او رايب :٣اموليا

کند تا خود را   ميمال کمکيب  بهاو. او برقرار نمود  بايمي صميليو روابط خ آشنا شد
  .بهتر بشناسد
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  موضوعات مهم داستان
ن نهضت ينده از انويس  .گردد ي ميشيرامون نهضت سوادي داستان پکلّ: ييگرا ملّي

. کند  مي خبردارييها ضتن نهيکند بلکه خوانندگان را از عواقب چن ي نميطرفدار
 ييگرا ملّي. نفع آن  بهضرر کشور است تا  بهشتري بين مسائليده دارد که چنيتاگور عق

  .ش گزارده شده استينما  بهزي نياء خارجيم اشيتحر قيطر از
 ز بازگويسم را ني و مدرنييگرا تن سنّين داستان رابطه بيا: سمي و مدرنييگرا تسنّ

ز يمال نيهمسرش ب  بهکند و  مي و مدرن استفادهيت خارجل از محصواليکين. کند مي
م ي بر تحري او مبنيها يپ و سخنرانيورود سند  با.ن کار را بکنديد دارد که هميکأت

  .ديت نمايد از او تبعيز بايکند که او ن  ميمال احساسيب ،ي فرنگيکاالها
. ميکن  ميشاهدهمال را ميل و بيکين ني بيميدر طول داستان ما روابط صم :نقش زن

مال يب. ر استيين داستان در حال تغيرمحسوس نقش زن در ايطور غ  بهم کهينيب  ميما
شوهرش   بهاو والهانه. گر زنان جامعه شوهر خود را در حد پرستش دوست دارديمثل د

 است که يدهد وقت  ميگاه زن در جامعه را نشاني که جايگري دةصحن. گذارد  مياحترام
ان يخواهند تا نظر خود را ب  ميمالي در حال مذاکره هستند و آنها از بپيل و سنديکين

 قرار يتين موقعيچ من در چنيه: ديگو  مياو. رمترقبه استي غيليمال خي بيد که براينما
دهد که   مين جمله نشانيا.  شرکت کنميگرين شوهرم و فرد دينگرفتم که در مباحثه ب

 هياشاره و کنا  باما در طول داستان. رار نگرفتندچ وقت طرف مشوره قيزنان در جامعه ه
  .ميبر مي ير بوده است پيآن درگ  با که زنينقش زن در اجتماع و موضوعات به

رفت و   پردهي روم ۱۹۸۴سال   مي۲۲ن داستان ساخته شد و در يز از اي نيلميف
  .١افت نموديز دري نيزيجوا

  

                                                   
1. Datta, Sandip Kumar, Rabindranath Tagore’s The Home and The World: A Critical Companion. 



  ٥٦٢  قند پارسي

  

   هند در ايرانِي ربان و عارِفي آسمانشاعِر
  ∗يمحمد کامگار پارس

  ي در محفل روحانيشاعر آسمان
 ش ه ۱۳۱۱ماه  بهشتي اردةمي در ن.رم محو نشدهي از لوح ضمي آن محفل روحانةهنوز منظر
شکوه و جالل آراسته   باي مجلس،تهران) ژاله امروز(ابان دوشان تپه يوله خرالديدر باغ ن

اگر . تخت و دانشمندان و شاعران در آنجا گردآمده بودندي از بزرگان پاياريبس. دبودن
. ران بودي ايس انجمن ادبين مجلس شادروان شاهزاده افسر رئي اةکنند اشتباه نکنم فراهم

هم  ه شاخ و برگ درختان بةيد و ساي خورشيي طالة که از اشعيه و روشنيرنگ سا
کرد جز  ي ميگر  گل جلوهي شنگرفيها من و برگ چييناي مةخته بود و بر صفحيآم

توانست  ي نميکرنگاريپ چي هة و خامنقّاش چيعت دست هي هنرمند طبةدست توانا و خام
 دلنواز يها د و در گوش برگ درختان ترانهيوز يز ميم و عطرآمي ماليمينس. ب کنديترک
زلف عروسان   بادمآ يصحن باغ فرود م آورد و چون به يرقص م خواند و آنها را به يم

ن بزم ياص اشان و پرشکن خود رقّيسوان پريگ  باد مجنونيب. کرد ي ميچمن باز
. ز بودندين مجلس دآلوي ايسرا آواز مطرب دستان ز بود و مرغکان خوشيانگ طرب
ان سبزه و يم  خود دريها ي صندليرو ر که سراپا چشم و گوش شده بودند بهي کثيجمع

انه و ي صوفيش بلند کافور گون و سبلتير  بااندام وش خيمرد. گل نشسته بودند
 يا لباده  باکرد يت مي حکايچشمان هند هيبا که از سياه و درشت و فري سيچشمان

د در برابر يپوشان يد او را مي از مخمل بنفش که زلف بلند و سفين گشاد و کالهيآست
درخت کاج ان گل و سبزه و در کنار يم  مخمل که دري صندليرو هآن گروه ب
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ن خود مست و مدهوش يوار همه را از باده سخنان دلنش يده بود و ساقيداشت آرم قرار
 و عارف يآسماننات تاگور شاعر  ندرايوقار دکتر راب  بان مرد بزرگ ويا. بود کرده
مردم   باان از آسمان فرودآمدهي آدمة در جاميا  هندوستان بود که همچون فرشتهيربان

ن و يري و سرودش شيرا و آهنگش آسمانيم و گرم و گي او ماللهجه. گفت يسخن م
 بيبا و دلفريدختر ز  بايخواند نهان ي ميا ا ترانهيگفت  ي ميکه سخن يهنگام. وا بوديش
آهنگ   بالعبتان باغ. کرد ي ميباخت و از وجد و سرور دست افشان يعت نرد عشق ميطب

 ي را جوانين بزم شادي از دريمن ن.  کوبان و دست افشان بودندي پاي باد بهاريجانفزا
. پرداز  از شاگردان آن استاد جادوگر سخنيفروش بودم و شاگرد ير ميکشان آن پ از باده
فته يبست و ش يم گاه لب فرو گفت گه ي جهان سخن مييبايکه دکتر تاگور از ز يهنگام
هان و  جيچشم ظاهر جمال دآلرا  بهيو. شد يعت ميز طبيانگ فته مظاهر عشقيو فر

  .ديد ينش را آشکارا ميقت عالم و اسرار آفريچشم باطن حق به
   عرفاني بر کرسيعارف ربان

 دکتر ي ربانيماي و سيمن در چهرة نوران. ب از خاطرم نرفتهي دلفرةن صحنيهنوز ا
ک دلبر ي هردو خواهان ييگو. عتيتاگور مات و مبهوت شده بودم و او در جمال طب

 بس بلند و ارجمند ي در سلک عرفان مقاميو. ا شاعر نبوددکتر تاگور تنه. ميبود
 ةسرچشم ه بود مجذوب که از مراحل فنا گذشته بين راه سالکي اندريو. داشت

 راز يو  بادهي بود که معشوق خود را در آغوش کشي و عاشقده و رستگار شدهيرس بقا
 ين ابرهاايم ن ماه دريمي چون چهرة سياو معشوق خود را گاه. کند ياز ميو ن

ن يزن و گاه چون پرتو زر  چون ستارگان چشمکيد و زمانيد ي پنهان ميخاکستر
او . کرد يابان تماشا مي برفراز و فرق کوهساران و دامان دشت و بيآفتاب صبحگاه

باران و ينة جوي در آيست و زمانينگر ي جمال دلبر را در گل و سبزه و شکوه ميگاه
 باد ةاو آواز محبوب را گاه از زمزم. اي شکن امواج در دريا  و لحظهيسانيسرشک ابر ن

الحان   از چهچة مرغکان خوشيکنواخت آبشارها و دمي از آهنگ يسحرگاهان و لخت
سا و زمزة مؤبدان آتشکده و ي و ناقوس کل١ از بوق و سنج منِدريد و گاهيشن يم
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ن و گاه در يم زيرو ن خود را گاه بهيار نازنياو . کرد ي مسجد استماع ميگو اذان
ن شاهد يد اگرچه ايد يدر همه جا مخود را  شاهد يو. کرد يها جستجو م آسمان
گانه يد اگرچه تنها و يد يز و همه کس همراه ميهمه چ  با المکان است؛ او راييهرجا
ار يام يتاگور پ.  اوستهز در اوست و همي چةز و همي چةن دلربا در همي ايآر. است

گرفت  يخواند و الهام او را از دفتر دل و جان خود م يتا ميگ بگوتدها و يدلنواز را در و
  :گفت يوار م و سرانجام حافظ

  کـرد  آنچه خود داشت ز بيگانـه تمنّـا مـي      کـرد  ها دل طلب جام جم از مـا مـي          سال
  کــرد طلــب از گمــشدگان لــب دريــا مــي  بود بيرون مکان و کون صدف کز گوهري

راب شده بود و از کتب يرفان و تصوف هند س زالل عةدکتر تاگور از سرچشم
. ن هم فکر کندير از ايتوانست غ يتا الهام گرفته بود و نميگ دها و بگوتيمقدس و

 کس را ةز و همي چة و هميت و آزادمنشي و مذهب انساني و نوع دوستيداپرستخ
ل ي اصول فسلفه و تصوف او را تشکيحق و رستگار دن و راه وصول بهيکسان دي
 ١سي و سکرفيلجتانْي خود مانند گيها نامه شيها و اشعار و نما هدهند که او در نوشت يم

ان ي روشن بي ساده و افکاريزبان  باگريا و صد کتب ديمذهب انسان و خانه و دن
خته يش آميوگ ي و صوفيروح فلسف  با اويباپرستي و زيکند و چون روح شعردوست يم
افکار او  گر بهي ديکند و رنگ يگر ممتاز ميفان دلسويشود او را از شاعران و ف يم
  .دهد يم

  ين سال تولّد شاعر آسمانيکميجشن هفتاد و 
ن سال تولّد دکتر تاگور در يکمين روزها بود که جشن هفتاد و يدر هم. دارم ادي هنوز به
 جشن يبرا. ران بودمي ايمن عضو انجمن ادب. ديار گردزآور برگ ي شاديياهويه  باتهران

 يران مخصوصاً اعضاي از شاعران اياريقدر هند بس يم عالين شاعر بزرگ و حکيلد اتو
 را ياسمي دي بهار و رشيالشعرا جمله شادروان ملک ران شعر گفتند از آني ايانجمن ادب

 دکتر تاگور يشن شخصاً براج گفتم و صبح روز يا ز چکامهيبنده خود ن. خاطر دارم به
 برخوردم و هردو ياسميد يمرحوم رش رالدوله شدم بهيکه داخل باغ ن يهنگام. بردم

                                                   
 .يثار و قربانيا  .1



   ربانِي هند در ايرانشاعِر آسماني و عارِف  ٥٦٥

  

 مخمل خود ياو بر صندل. مي که شادروان دکتر تاگور نشسته بود رفتيدرون اطاق به
گل و   با شادباشي که برايکسان  با شاداب نشسته بود ويها با و گليان کودکان زيم در
 يو ه مرا بياسمي ديرش. گفت و شاد و خندان بود يا و اشعار آمده بودند سخن ميهدا
رفت و ين از من پذيريتبسم ش  بام کردم و اوياو تقد  خود را بهة کرد و من چکاميمعرف

آن روز . ران آورده ضبط شده باشدي که از اييها و شعرها ا و نامهيگمان دارم جزء اش
عر نم و شيک بيام شاعر بزرگ هندوستان را از نزد ار شادمان بودم که توانستهيمن بس

لکن در آن روز من . مان شعر و حکمت کنميم سليز خود را چون ران ملخ تقديناچ
 سال در يد مانند امروز که من پس از گذشتن سيآ ي ميکردم که روز يهرگز فکر نم

 ة شرکت کنم و چکامين سال تولّد وين هند و زادگاه او باشم و در جشن صدميسرزم
 ياورم و در معرض افکار عموميرون بيده بي دفتر کهنه و اوراق پوسيخود را از ال

 است ييروهاي است و ني در جهان اسرارييگو.  قرار دهميف هنديخاصه برادران شر
ها  کرها و جاني پير معنوي ببرد و آن ارتباط و تأث يکه هنوز علم نتوانسته است بدانها پ

گر يکدي  باحوادثخ وقوع يها و تار ها و مکان و رفتارها و گفتارها و پندارها و زمان
ر آن ي از دوايا رهي و دايمودن قوسيگذشت زمان و پ  باباشد که خواه و ناخواه يم
قاً يگونه دق نيتواند ا يکس جز حسابگر عالم رموز و اسرار نم چيه. رسند يگر ميکدي به

بهشت هنگام ي سال در همان ماه ارد۲۹ ي کند که من پس از طينيب شيحساب و پ
 يل تولد دکتر تاگور در هندوستان و مخصوصاً در بنگال غربن ساي صدميارزبرگ

 از طرف سر کنسول يندگينما ن جشن دعوت شده باشم و بهي ازادگاه او باشم و در
  .ران در کلکته در آن شرکت کنميمحترم و خانة فرهنگ ا

ن شاعران و عارفان ي از بزرگتريکيران دکتر تاگور را چون ينواز ا  ملّت مهمانيبار
 يو.  نمودييراي تمام پذيگرم  داد و بهي استقبال کرد و در آغوش مهر و محبت جاخود
برد  ي لذّت ميرانيدار برادران ايم بود و از دار شاد و خريران بسين اين در سرزميهمچن

او . ديد يگانه نميکرد و خود را در کشور ب يض مي و حافظ کسب فيو از آرامگاه سعد
دان عشق ي و جاوآذر فروزان  باراني و چراغ جان مردم اآمده بود تا چراغ دل خود

او . تر کند  کيگر نزديکدي وند محبت بهيپ  باد و دو ملّت دوست و برادر رايروشن نما
  :افته بود کهي دريخوب  را بهين معنيا
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  ثبــت اســت بــر جريــدة عــالم دوام مــا   عشق هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به     
  .شه زنده و نامش بر ورق روزگار استيم هيا دکتر تاگور بريآر

  م ۱۹۵۹جشن تولّد دکتر تاگور در سال 
در جشن  ١خواهش مؤسسة م بنا به ۱۹۵۹ ي در ماه ميعنين يش از ايکبار هم پيبنده 
 در آنجا خواندم و کتاب يز شعري دکتر تاگور در کلکته شرکت کردم و ندسالگر
  .ه کردنديمن هد ترجمه شده به يفارس ن شاعر بزرگوار را که بهي ا»صدبند«

  سيکتاب سکرف
زن سفارت يراراً ي که اخي مقتدري دکتر محمد تقينام آقا  از دوستان مهربان من بهيکي

هندوستان کردند و من   بهيش سفرينو و بعداً در کابل بودند چند سال پ ي در دهلايران
س را از ي او کتاب سکرف.داوريم بي از آثار دکتر تاگور را برايکياز او خواهش کردم که 

نمود که هنوز  هيمن هد  بهش ه ۱۳۲۷ خرداد سال ۲۳ارمغان آورد و در  سفر هند به
ان يم  است که دري از ارتباطات معنويکيآمد هم  شين دو فقره پيا. ادگار همراه دارمي به

  .روح من و روح دکتر تاگور بوده است

  ي دکتر شفق در بمبئيخطابه آقا
وا و محقّقانه دربارة مالقات ين و شيري شيا زاده شفق خطابه  دکتر رضاياستاد من آقا

گر کرده بودند يکدي  با کهي و عرفانيفلسفران و مباحثات يدکتر تاگور در ا  باخود
لسوف هند در ين شاعر و فين سال ايش صدمي نوشته و در جشن گشايسيزبان انگل به
ن در يهمچن.  و سودمنديار عالي و بسيخيست تار ايا اند که خطابه ت کردهائ قريبمبئ

ران شرکت ي از دانشمندان اي خواهد شد البتّه برخر برگزاي که در دهليروز جشن
چشم  ز آنچه را بهين نيبنده کمتر. خواهند جست و حق مطلب را ادا خواهند فرمود

دکتر تاگور   بان دو جلسة مالقاتي که ايده بودم و اثريخود شنگوش  ده و بهيخود د
 ةرشت قه خود بهيذوق و سل  حافظه و بهيروياستفاده از ن  با گذاشته بوديدر روح من باق

  .ديآ ر درآوردم تا چه پسند افتد و چه درنظريتحر
                                                   

1. Nikhil Banga Rabindra Sahitya Sammelan, May 1959, Calcutta. 
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   جهان تعلّق دارندةهم شاعران و عارفان بزرگ به
 خاص يحسب ظاهر مانند همه مردم جهان در کشور شاعران و عارفان بزرگ اگرچه به

ع است ي وسيقدر دشان بهي بزرگ و افکار و عقايا اندازه  اما روح آنها به،اند ا آمدهيدن هب
شان سر از باغ زادگاه ي و خواه و ناخواه نخل پرثمر افکار اگنجد يک کشور نميکه در 
 از رطب يزد و هر عابدير ي پهناور جهان ثمر ميها نيسرزم آورد و به يرون ميخود ب

 و يدکتر تاگور هم مانند فردوس. شود يمند م خورد و بهره ي و منديچ ين آن ميريش
باشد و  يان ميتمام جهان و جهان  متعلّق بهيي و عطّار و سناي و حافظ و مولويسعد

ب ين افتخار امروز نصي اگرچه ا. ندارديکشور هندوستان و بنگال غرب اختصاص به
  .مردمان بنگاله است

  ان پوزشيپا
ران يا  بهين شاعر آسماني که ايامي ايها توانستم از روزنامه يم و مران بودياگر من در ا

تر  قيشتر و دقي بينه مطالبيژه در تهران اقامت داشت استفاده کنم هر آيو آمد و به
ا در اسقاط مطالب ي رخ داده و ي اشتباهيخيق حوادث تارياکنون اگر در تطب. نگاشتم يم

  .خواهد يد ذکر کند فراموش کرده پوزش مي را که بايا نام اشخاصي رفته و يقصور

  نک چکامهيا
)۱(  

ــشت   ــت ارديبهـ ــد رايـ ــودار شـ ــاز نمـ   خرم و سرسبز گشت کوه و در و دشت و کشت  بـ
ــه   ــه ب ــزار زد طعن ــفاي گل ــشت  ص ــاغ به   گشت هواي چمـن يکـسره عنبـر سرشـت           ب

  چنين هـوا را کنـون نبايـد از دسـت هـشت       
  هـا باشـد فـصل بهـار         که خوشترين فـصل   

)۲(  
ــاهوار    ســنجاب پــوش برآمــد از کوهــسارســحاب ــر شــ ــته از گهــ ــنش انباشــ   دامــ

ــي   ــضطرب و ب ــمال م ــاد ش ــد ب ــرار ز تن ــه    ق ــاي بـ ــرا روش پـ ــاد طـ ــرار نهـ   راه فـ
  تاخت گسـسته عنـان زي چمـن و مرغـزار          

ــه  ــرد ب ــود را نثــار    ک ــوهر خ   گلزاريــان گ
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)۳(  
ــه   ژالـــه برخاســـته گـــرد ز روي چمـــن بـــه ــمن ب ــؤل س ــته  ؤل ــشتن آراس ــر خوي   ي ت

ــر ــهس ــته    و ب ــود را پيراس ــبا خ ــت ص ــر خر  دس ــزوده ب ــته ف ــود کاس ــي هرچــه ز خ   م
ــته    ــر از خواس ــاغ پ ــده ب ــل ش ــت گ   ز دول
  صف زده بر طرف جوي کاج و سرو و چنـار          

)۴(  
ــر ــارگون بـ ــيده راغ حريـــر زنگـ   دوش افکنـده بـاغ      جامه نو رنـگ رنـگ بـه         وي پوشـ

ــراغ  ــروزان چ ــه بهــر گوشــه  خجــسته در بوســتان شــده ف ــ الل ــاغاي گرفت   ه گلگــون اي
  تا که بـشويد ز دل گـرد غـم و رنـج و داغ              

  مـي زنـگ دل داغـدار        که شسته گـردد بـه     
)۵(  

ــوش     ــا خم ــر پ ــتاده ب ــن آزاد وار س   مشک زده گيسوان ريخته بـر طـرف دوش           سوس
  فکنده در صحن باغ هـزار دسـتان خـروش           الله شده سرخ رو چمـن شـده سـبز پـوش           

ــه ــ ب ــوش ةنغم ــي بن ــپيده دم م ــبالن س    بل
  بـرد از سـر خمـار        زانکه مـي صـبحدم مـي      

)۶(  
  خــون در زده جامــه و دل ســوخته اللــه بــه  بوالعجبـــا زرد گـــل شـــمع تـــر افروختـــه
ــه   چلچلـــه در بـــال و پـــر غاليـــه اندوختـــه ــاج شــهي دوخت ــر فــرق ســر ت   هدهــد ب

  عجب نـه گـر طبـع مـن شـعر نـو آموختـه          
ــخن  ــرغ س ــار   م ــعي آموزگ ــود ز س ــو ش   گ

)۷(  
ــشه ــه بنف ــده ب ــک اي کام ــگمل ــا از فرن   خال و خط رنگ رنـگ  نفش به زرد و سپيد و به    م
ــد در بــرش بهــر تماشــا درنــگ   شنگ و شوخ صنمي چون گلستان در نشسته   هرکــه کن

  يکبـــار زنـــگ  خـــاطرش رود بـــهةز آينـــ
  بـــرد از دل غبـــار آري ديـــدار گـــل مـــي

)۸(  
   خنـده زنـان گرفتـه در دسـت جـام           يسور   از زعفــران رنـــگ گرفتــه بـــوام  يريــ خ
ــاميختــه چــون شــيشــبنم در کــام او ر  بـو گـشوده چـون طفـل کـام           رنفل مشک ق   ر م
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ــبز ب  ــره سرس ــط ــهي ــا د ب ــده داميپ    افکن
ــ  ــر دل ب ــان به ــف بت ــرار يچــون ســر زل   ق

)۹(  
ــاد صــبا صــبحدم بــه ــستان وزد ب ــ  بــاديــآ  صــحن ب   م در شــکن گــل خــزديتــرس و ب

ــزد   ــک م ــک نرم ــه را نرم ــب غنچ ــل ل   گــزدغبغــب او را ز شــوق خــردک خــردک   لع
  د ســزديــد لــب و خنــدد و گويغنچــه گــشا

ــه ــعــشق رو ب ــه ســرا ي ــر نغم ــزاريم اگ   د ه
)۱۰(  

  نيتـر از حــور عــ  گــانش همـه خــوب  لعبـت   ني مــام زمــييگــر گــو  لعــبيکــيهــست 
ــاه نما ــگ ــسترن و  ي ــاک ن ــميد ز خ ــ  نياس ــش يگهـ ــل آتـ ــرون گـ   ني ز آب آورد بـ

ــاورت ب   ــود ب ــر نب ــگ ــهي ــاغ و ببــ  ا ب   نيب
ده پرنگــاربهــشت جهــان شــ  ي اردز فــر  

)۱۱(  
ــد   ــداز ش ــرده بران ــحر پ ــل در س ــه گ ــاز غــزل ســاز شــد   غنچ ــر شــاخ گــل ب   بلبــل ب

ــه ــرغ در آواز شــد  ســبزه ب ــد و م ــص آم   سـخن بـاز شـد       کان را ز نـو لـب بـه        يطوط  رق
  فغــان خانــه بپــرداز شــد     بــا هيزاغ ســ

ــا ــد در ج ــيآم ــري آن س ــاريره و قم    و س
)۱۲(  

ــاقاق ــو  يا خي ــرف ج ــر ط ــده ب ــه زن آم   يت و شوس سحاب کرده سحر ش  يها  قطره  به  يم
  ي و مـو   ي خـوش رو   يدست هوا بو    داده به   يباد صبا خشک سـر و دسـت و رو     کرده به 

  يهـر نفــس آورد آن عطـر و بــو    بــامينـس 
  بــاريچــو بگــذرد بامــداد از بــر هــر جو    

)۱۳(  
ــالس    ــضرا پ ــاق خ ــوام ز ط ــه ب ــر عار   راغ گرفت ــاووس ن ــاغ ز ط ــب ــاس ي ــرده لب   ه ک

ـ ن چتـر    گشوده دست صبا بـنفش گـو         نارون و سرو و کاج شـده بگـردون ممـاس            اسي
  ن و هوا چـه خـوش نهـاده اسـاس         يطبع زم 

ــيزانکـــه طب   اريعـــت بـــود مـــدبر و هوشـ
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)۱۴(  
ـ و  به  باغ خـوردن شـراب     خوش است گاه سحر به     ـ و   گـل بـه    يژه در پـا   ي ـ ژه نزد ي   ک آب ي

  بانـگ ربـاب      نگـار گـوش بـه      يرو  چشم به   خ کبــابي گــردان ســي ســرخ آتــشيرو بــه
   خوش خوش تا گاه خواب     ي هم ياده بنوش ب

ــ ــر از خرينه ــ س ــو يم ــر ســر زان ــ ي ب   اري
)۱۵(  

ــه  ــا ب ــو خوش ــا آه ــت گرد خوش ــدش ـ پـشت سـر د      رفتن و گردنکـشان بـه       دنشي   دنشي
  دنشيـ لـب فـرو چ      مشک دهان اللـه را بـه        دنشيــســبزه مال نرمــک نرمــک دهــان بــه

ــه فروچ ــالل ــوردن و خوي ــبادن و خ   دنشي
  سـر هـر مرغـزار    هـر کوهـسار بـر    يپـا  بـه 

)۱۶(  
ــز ــل باراغ ــي ــاده در خيک پ ــ فت   زرويـــ خنــده زن و ت يهــو و کبــک در  يت  ز و دوي

ــرو    ــود گ ــرش خ ــاز در پ ــوتر ز ب ــرده کب ــل   ب ــرغ س ــده تيم ــمان ش ــر و تي ــز پ   ز دوي
ــه  ــرزده ب ــسر ب ــه ب ــو  نام ــش ن ــر نق ــه ب   نام

ــشن  ــژده ج ــکار يم ــش او آش ــزرگ ز نق    ب
)۱۷(  

ــ ــاگور حکـ ــايمولـــد دکتـــر تـ ــملــک ا بــه   رازيم دانـ ــي ــرويران زم ــرازين آمــده ب    ف
ــيــخ   د بــسازيــش و طــرب چنانکــه بايبــساط عــ   دلنــوازم صــنيبــستان شــتاب ا هز و ب

  آهنــگ ســاز نــشاط بـاده بــه   بــاتـا بخــورم 
  الد آن ســـخنور کامگــــار ي مــــيشـــاد 

)۱۸(  
ــژده مــ  ــه يم    ســما از ســمکي شــده ســويو شــاديــغر  هفــتم فلــک  الد او رفتــه ب

   ملــکي بــزرگ مظهــر خــويلــسوفيکــه ف  کن مهـر دسـت قـضا کـرده حـ         يلوح زر   به
ــا ــاد و دو نهــد ز هفتــاد و   بــهيپ ــهفت   کي
ــا ــا   ي ــاد ب ــار هفت ــاد دو ب ــرش ده   رزد عم

)۱۹(  
 قـدر و شـان    بـا مينـام و جـاه حکـ     با شاعر  م و دلــشاد بـــاد شــاعر هندوســـتان  خــر  
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ــ  ــد ب ــ  کــران يســال و مــه عمــر او خــدا کن ــز يهم ــي ــز يد تندرســت هم ــادماني   د ش
ــود   ــتش ش ــروغ گف ــان ف ــل جه ــر اه   رهب
  ١ بـــر ورق روزگـــارينـــامش مانـــد همـــ

 دکتر تاگور در ده و در جشن سالگر گفته شديم در ماه م ۱۹۵۹ که در سال يشعر
  :کلکته در انجمن نامبرده در باال خوانده شده

  ي ازلي نيا نواينغمة دکتر تاگور 
۱   

ــان   روي زمــــين آمــــد از آســــمان بــــه ــاس آدميــــ ــي در لبــــ   ملکــــ
ــش  ــدن بهــ ــي ديــ ــريندر پــ   همــه جـــا بـــود روز و شـــب پويـــان   ت بــ

۲   
  هـــر کجـــا جـــستجوي کـــرد نديـــد  اثـــــري از بهـــــشت جاويـــــدان   
ــان    ــرب دل و جـ ــار مطـ ــر از تـ   گـوش خـويش شـنيد      هاي خوش ب    نغمه  آخـ

۳   
ــ ــةنغمـ ــي      گـــوش آمـــد راســـت ه دل بـ ــه م ــدر پــي چ ــت ان   ؟رديگــ گف

ــت   ــه اينجاســ ــا همــ ــن دوا  داروي دردهــ ــاحب دردي ! ايـ ــه صـ ــر کـ   گـ
۴   

ــا   ــون طبيب ــت  چ ــم درد آموخ ــه عل ــر ز جــوش و خــروش  ســينه  ن ــد پ   اي دي
ــت  ــان بفروخـ ــد و جـ ــروش     داروي دل خريـ ــد و ف ــدرين خري ــرد ان ــود ب   س

۵   
ــش  ــي اي از بيـ ــساخت ةنـ ــود بـ   پــيش لـــب بــرد و انـــدر آن بدميـــد     وجـ

ــان بنواخــت  ــي هم ــت ن ــه  آنچــه دل گف ــه نغم ــايش ب ــان  ه ــوش ج ــيدبگ   رس
۶   

ــاي دل ــد از نواهــــ ــواگر شــــ ــه   نــــ ــه بـ ــاهي بـــم آواز زيـــر گـ    و گـ
ــاکر شـــد     ــاه نغمـــه چـ ــر در شـ ــا  بـ ــود بـ ــه بـ ــم او بـ ــادي و غـ   روز شـ
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  ٥٧٢  قند پارسي

  

۷   
ــر     درخـــت نشـــستةزيـــر يـــک ســـاي ــاد طـ ــصان ز بـ ــد رقـ ــدةديـ    بيـ

ــست   ــرغ دل بگسـ ــاي مـ ــد از پـ ــس بــه    بنـ ــرغ دل از قف ــرش پريــد  م   ع
۸   

ــد بـــي  ــالمي ديـ ــشاد عـ ــران و گـ ــه در آن قيــد و بنــد و نــه زنجيــر      کـ   ن
ــان آزاد مــــــي ــد مردمــــ ــي  خرامنــــ ــر  خ م ــدن انجي ــشت ع ــد از به   ورن

۹   
ــي   ــوي مـ ــه مـ ــر زرينـ ــصند مهـ ــستانه     رقـ ــشار مـــ ــر آبـــ ــر ســـ   بـــ

ــو د   رقــصند  مــييرنــگ و بــو گــل خــوش ــزد از آن چــ ــه ريــ ــهژالــ   ردانــ
۱۰   

ــد بــ   ــاد خوان ــرود   هب ــرگ س ــوش ب   شاخـــــسار از نـــــواي او رقـــــصان  گ
ــ  ــاخة تــ ــراز شــ ــان برفــ   مــست و ســـرگرم چهچــه و الحـــان    درمرغکــ

۱۱   
ــي     فـشان ديد چون پـاي کـوب و دسـت ا          ــي ازلـ ــک نـ ــالم ز يـ ــه عـ   همـ

ــت و دوان  ــده برگرفــ ــرده از ديــ    دو دلــــيةرفــــت بيــــرون ز خانــــ  پــ
۱۲   

ــاعر   ــوا شـ ــن نـ ــاگور ازيـ ــشت تـ   غلغــــل انــــدر دل جهــــان افکنــــد  گـ
ــاهر  ــاطن و ظــ ــور بــ ــي از نــ ــ  برقــ ــد  هبــ ــمان افکنــ ــت آســ   رخ هفــ

۱۳   
ــود   ــادو بـ ــود جـ ــي نبـ ــي آن نـ   و آن نــه شـــاعر کــه بـــود جـــادوگر    گفتـ

ــود؟   ــه ب ــي چ ــه ن ــود نغم ــو ب ــو ه ــود آذر     ه ــود؟ بـ ــه بـ ــي چـ   و آن دم نـ
۱۴   

ــي   ــر م ــر جــان خــشک و ت ــه  زد شــعله ب ــرد لــب مــي چــون نــي خويــشتن ب   ب
ــي    ــحر مـ ــل سـ ــر بلبـ ــه بـ ــه   زد طعنـ ــين ب ــود را چن ــي روز خ ــب م ــرد ش   ب

۱۵   
ــاگون  عمـــــر او درگذشـــــت از هـــــشتاد   غـــــرق در فکرهـــــاي گونـــ

ــه اي بــسا قــصّه ــاد هــا کــه داشــت ب   ناز يکـــي شـــاد وز دگـــر محـــزو     ي



   ربانِي هند در ايرانشاعِر آسماني و عارِف  ٥٧٣

  

۱۶   
ــه   دشـــت خـــاموش شـــمع پيکـــر او    ــو پروانـ ــشق همچـ ــوخت از عـ   سـ
ــام افــــسانه   اول او چـــــه بـــــود و آخـــــر او؟   ــا ســــر تمــ   پــــاي تــ

۱۷   
  تـــن او گـــشت مـــشت خاکـــستر      همچــو نــي اســتخوان او بشکــست   
  جــــا آذر مانــــد از آن کــــاروان بــــه  کـــاروان رفـــت و آن غبـــار نشـــست

۱۸   
ــپهر   ــون سـ ــاق نيلگـ ــن طـ ــر ايـ ــي  زيـ ــ  م ــوا ب ــد ز آن ن ــدا  هرس ــوش ص   گ

ــن؟ نالــ   ــست اي ــر  ةچي ــر مه ــي پ   چيــست ايــن نالــه؟ زنــگ عــشق خــدا   دل
۱۹   

ــدم نمـــــي ــا آمـــ ــم از کجـــ ــه  دانـــ ــت   بـ ــواهم رفـ ــار خـ ــا کامگـ   کجـ
ــانم   ــاد پويــ ــک بــ ــان پيــ   دريــا تفــت  همچــو ســيلم روان بــه    همچنــ

۲۰   
ــد     بـــــازي دهـــــر کودکانـــــه بـــــود ــراب کنـ ــي خـ ــازد گهـ ــاه سـ   گـ
ــر آ      قلــــم انــــدر کــــف زمانــــه بــــود  ــا ب ــش م ــو نق ــرح ت   ١ب کنــدط
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  ٥٧٤  قند پارسي

  

   خداوند ستايشگِرنات تاگور، شاعِر رابيندرا
  •ليال هاشميان
  ∗رضوان صفايي صابر

  چكيده
افكار متعالي در سرتاسر   باهاي برجسته، شخصيتثمر رسيدن   بهقرن نوزدهم شاهد

 ادبياتي درخشان و روشنگر خود راهي نوين در دنياي ها انديشه  باجهان بود كه
  . بشري گشودندةدت جاودانسوي يك هدف نهايي، يعني سعا به

اش همواره مهد پرورش  قدمت ديرينه  باهندوستان نيز كهسرزمين در اين ميان 
بوده كه ريشه در عمق روح و هستي پاك و اي  و صوفيانهي عارفانه ها  و نگرشها آيين

 ها شخصيتجلوه رساندن اين   به خود را در ساكنان آن دارد، سهِمةجويان حقيقت
را پرورش داده كه اي  ي شاخص و برجستهها  خود، انسانةدر پهناي گستردنموده و  ادا

ي ها گيري درست قلب در طول حيات خود تنها رسالتشان را ژرفا بخشيدن و جهت
» نات تاگور رابيندرا «.دانستند ميسمت يك حقيقت ناب و هدايتگر   بهمردمان ديارشان

دريافت درستي كه از جهان   باهيكي از فرزندان خلف و راستين اين سرزمين است ك
  و هنر در پيوستنادبياتهدف جهان   به آن داشت، كمك شايانيةهستي و خالق يگان

  .افق ديد روشن و نوراني نمود  با مستقيمةيك جاد به
مانندي كه او در ستايش پروردگار هستي در شاهكار هنري خود   و اشعار بيها نيايش

ي خداپرست هنديان از زمان ها  قلبةعكاس صداي همگنجانده، گويي ان» ليجگيتانْ«
                                                   

 .عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا، همدان  •

  .سي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد همدانكارشناس ارشد زبان و ادبيات فار  ∗

 



  رابيندرا نات تاگور، شاعِر ستايشگِر خداوند  ٥٧٥

  

از زندگي اي  گوشه  بهشود  مي در اين مقاله كوشش.باشد  ميباستان تا دوران زندگي او
  .پرداخته شود» گيتانْجلي« زندگي اش در كتاب ةپربار اين هنرمند برجسته و پيام يگان

  .گيتانْجلينات تاگور،   رابيندرا:واژگان كليدي
ي ها عنوان يكي از تأثيرگذارترين سال  بهك اگر از قرن نوزدهم ميالديبدون ش

 گزافي  به، سخنه شودبرد دنياي مدرن نام  به گام نهادنشةحيات ادبي هندوستان در مرحل
اش  زندگي  با آغاز حيات كودكي بود كهي مياني خود شاهدها  اين قرن در دهه.نيست

  .ي معنوي بخشيدها  و آوازها و نيايشاه سرزمين رنگ  بهطراوت  باروحي تازه و
 سال پس از اشغال هندوستان ۶۰، يعني تقريباً م ۱۸۶۱ششمين روز از ماه مه سال 

د تولّ» ساج برهمو «ةرهبر فرق» نات تاگور دبندرا« ثروتمند ة، خانوادها  انگليسيتوسط
 ة خانواد.دنام نهادن» نات رابيندرا«را  چهاردهمين فرزند خود را جشن گرفتند و او

ي قرن ها ي ثروتمندي بودند كه اجدادشان در اواخر سالها مهاراجه» نات رابيندرا«
 ةيك دهكد  بهجنوبي،» بنگال«در » جسور«شهر  مرزبان   بادنبال اختالف  بههفدهم،

داد و   بهتي، در اين دهكدهكوچ كرند و بعد از گذشتن مد» گوويندپور«نام   بهماهيگيري
شهري   به كوچك را گسترش دادند وةتدريج آن دهكد  به پرداختند وها انگليسي  باستد

 در آنجا ديده» نات رابيندرا« همان شهري كه .تبديل كردند» كلكته«نام   بهبزرگ و آباد
  .جهان گشود به

بود كه اي  ي بزرگ زندگي تاگور، رشد و پرورش وي در خانوادهها يكي از موهبت
ي ها سوي ايده  بهر اوگيري تفكّ  بودند و در جهتهمگي اهل ادب و هنر و موسيقي

مرد دانشمندي » نات دويجيندرا« بزرگترين برادر او .كردند اش نقش بزرگي ايفا متعالي
 سرشناسي ة، چهرادبياتي فلسفه و رياضي و شعر و موسيقي و ها بود كه در رشته

انسكريت و بنگالي و ي سها زبان  به»نات ساتيندرا« دومين پسر خانواده .شد  ميمحسوب
نيز كه پنجمين فرزند بود، شاعر و » ويتيريندرا ناتج «. كامل داشتتسلّطانگليسي 

ميان ديگر  آمد كه بيشترين تأثير را در  ميشمار بهاي   برجستهةموسيقيدان و نويسند
نيز داشت كه » ماريكُ سورنا« نام  به تاگور، خواهري.فرزندان، بر تاگور جوان گذاشت

خواه بود و براي بيداري زنان بنگالي،  دانش موسيقي و آزادي  بهنويسنده و آشنايك زن 
ميان چنين خانواده و خواهران و   مسلماً زندگي در.ي قابل ستايشي انجام دادها تالش



  ٥٧٦  قند پارسي

  

براي كودكي كه داراي ذهني جستجوگر و خالق است، سرشار از اي  برادران فرهيخته
  .باشد ي مي ناب آموختن و فراگيريها لحظه

ي آغازينش را براي كندوكاو در دنياي پيرامونش ها در روزهايي كه تاگور، تالش
او   به سالگي۱۳ريه و غم بارش را در ک ةشروع كرده بود، روزگار، نخستين بار چهر

  مادر و مادربزرگ وي را.مادرش را براي هميشه از دست داد» نات رابيندرا«نشان داد و 
 آنها داراي استعداد عميقي براي .برد اندوزي نام يش براي دانشاه توان اولين مشوق مي

 »رابي«او در خانواده   بهدرك زبان و منطق و فلسفه بودند و همواره تاگور را كه
 و ها آموزشگاه  به آنها وي را.كردند  ميكسب علم و دانش ترغيب  بهگفتند، مي

شتر اديبان و نويسندگان مشهور رسم بي  به»رابي«فرستادند، ولي   ميي مختلفها مدرسه
علم آموزي خود در مدرسه   بهمحيط مدرسه خو نگرفتند، نتوانست  باگاه دنيا كه هيچ

از اي  عنوان آميزه  بهكه بعدها از مدرسه  تا جايي.ادامه دهد و هميشه از آنجا گريزان بود
  .برد  ميبيمارستان و زندان نام

كرد، اما هميشه   ميت و فرهيخته زندگي پرجمعيةهرچند كه تاگور در يك خانواد
دليل ضعف جسماني مادرش، تحت تربيت و   بهور بود و در تنهايي بزرگي غوطه

بدترين شكل ممكن   بهنگهداري خدمتكاري جوان و آموز ش نديده، كودكي خود را
  .كرد  ميسپري
  پدرم را. كودكي من بودة تنها بودم و اين تنهايي بزرگترين عنصر دور…”
 پس از مرگ مادرم، … زيرا بيشتر اوقات در سفر بود.كردم  ميندرت مالقات هب

 نشستم و  مي هر روز تنها كنار پنجره.دست خدمتگذاران سپردند  بهمرا
كه اي   از لحظه.م بسازمگذرد، در ذهنم مجس  ميكوشيدم آنچه را در خارج مي

 .ام  طبيعت شناختهةضبط خاطرات گرديده است، خود را دلباخت  بهام قادر حافظه
 طبيعت برايم .آيم نمي شرح آن برةطبيعت داشتم كه از عهد  بهعشق مفرطي

 را بر من آشكاراي  پيوسته چونان همدمي عزيز بود و هر دم زيبايي تازه
  ١“…ساخت مي
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  رابيندرا نات تاگور، شاعِر ستايشگِر خداوند  ٥٧٧

  

باشد، در   ميطبيعت كه ناشي از تنهايي وسيع دوران كودكي تاگور  بهاين عشق
وارد   باوي را رها نكرد و مبناي نوشتن اشعاري شد كهي عمرش ها يك از لحظه هيچ
ي انوار پروردگار را توان بزرگترين پيام هستي، يعني تجلّ  مينواز آنها، دنياي روح  بهشدن

  .در كائنات عميقاً احساس كرد
كرد، تنها مونس و همدمي كه   ميدر دنياي پر از همهمه و ازدحامي كه او زندگي

يي ها ور شدن وي در سرزمين رمغان كي آورد، كتاب بود و غوطها  بهآرامش را براي او
فردي گشت كه بعدها   بهبيني منحصر ريزي جهان كردند، باعث پايه  مي ترسيمها كه كتاب

  . جهاني و دست نيافتني تبديل نمودةيك چهر  بهاو را
 و ت روحانيةهيماليا، جايي كه براي هنديان، سرچشم  بههراه پدر  به ماهه۳سفري 

ي ژرف پدر دانشمندش بيشتر ها انديشه  بات است، فرصتي بود كه تاگور بتواندمعنوي
 و فلسفه و مذهب از زبان ادبياتآشنا شود و پاسخ بسياري از ابهامات خود را در مورد 

 زبان بنگالي شعر  به ساله، عالوه بر اينكه۱۳ در اين زمان تاگور .او دريافت كند
 كم  يافته بود و كمتسلّطسانسكريت و فارسي و انگليسي هم ي ها زبان  بهسرود، مي
ي هنري و ادبي مانند ها  تاگور در اغلب زمينه.نهاد  ميدنياي ويژه و عميقش گام به

آزمايي كرده و در هركدام  ي طبعنويس ي و نمايشنامهنويس اشي، داستانفلسفه، موسيقي، نقّ
ي هنري وي در ها  اما بزرگترين جلوه.ي دست يافته استتوجهجايگاه قابل   بهاز آنها
  .ي بشر، يعني شعر، نمود پيدا كرده استها ترين نوع بيان انديشه متعالي

شود كه   ميمعناي واقعي آن از زماني شروع  بهي هنري تاگورها آغاز دوران آفرينش
بنگال   بهم ۱۸۸۰ سال  تحصيل در انگلستان، درة دو سالةوي بعد از يك دور

اشي موسيقي و نقّ  باي مدرن اروپا، و آشناييها باري از دانش كوله  باد وگرد مي باز
  .گيرد  ميسن و ساالن خودش قرار جديد غربي، در سطحي باالتر از هم

ي ها آرمان  بهپرستي و رسيدن عالوه بر شعر، بزرگترين دلمشغولي تاگور، وطن
  .ه شده بود او نهادينةبود كه در تك تك اعضاي خانواداي  گرايانه يملّ

”ترين ارمغان خدا بود و او هر چيزي را كه  سبراي تاگور، هند و مردم آن، مقد
 او هم مانند ديگر ساكنان .پرستيد  ميت بوداين سرزمين و اين ملّ  بهقمتعلّ
آزادگان   با.برد  مي بيگانگان بر اين اقليم رنجتسلّطب اين آب و خاك، از متعصّ
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 وقتي …دست خود هنديان سپرد  بهشت هند راشد كه بايد سرنو  ميهم آواز
پرست، در اثر بيماري در انگلستان بدرود  پدر دانشمند و اصيل زاده و وطن

گرد هم آمدند تا   به برادران و خواهران و دگير كسان خانوادهةزندگي گفت، كلي
اينكه زبان   با آنان.راه و روش او را دنبال كنند و براي آزادي هند بكوشند

اين زبان   باگفتند و جز  نميزبان بنگالي سخن  بهدانستند، جز  ميسيانگلي
سرودند كه   مي و سرودهاييها  شاعران اين خانواده ترانه.كردند  نمينگاري نامه
  ١.“زد  ميخواهي و رهايي از يوغ بندگي در آنها موج  آزاديةانديش

نگارش درآروده بود   بهانمدي را اعم از نمايشنامه و ر سالگي، تاگور آثار متعد۲۰تا 
  ازدواج.ي خارج ار مرزهاي آن پيچيده بوداش در سراسر بنگال و حتّ و شهرت و آوازه

كه تاگور او را » بهاباتاريني ـ دوي«نام   بهپرور  شريف و ادبةدختر يك خانواد با
ح وجود آمدن آرامش و عشقي فزاينده در قلب و رو  بهساز زد، زمينه  ميصدا» مريناليني«

اش  ت و آسايشي كه در خانه محبةشاعر جوان شد و پس از آن تاگور توانست در ساي
  .وجود بياورد  بهزد، آثار ماندگار خود را  ميموج

دركي از جهان و هنر   به تاگور، وي و اشعاِرها كمال انديشه  بهدر روند حركت رو
پسنديد و   نميي كهن و قديمي اشعار قبل از خود راها رسيده بود كه ديگر شيوه

ل مشتاقانه در پي آن بود كه بتواند رسوم و مكاتب كهن شعري را دچار تغيير و تحو
محالفت شديد منتقدان مواجه شد و آنان   با اما اين اقدام وي.ي از بين ببردكند و يا حتّ

سوي دنياي مدرن   بهي تاگور كهها سوي نوشته  بهنوك قلم انتقادي و زهرآلود خود را
هر چند كه تاگور نيز مانند بيساري از مشاهير ادبي . در حركت بود، نشانه رفتنداتادبي 

ي و عدم استقبال ديگران، شاهكارهاي خود را خلق توجه دنبال بي  بهو هنري جهان كه
آفرينش اثري زد كه بعدها سند   بهرحمانه، دست نمودند، در برابر اين حمالت تند و بي

  .حساب آمد به ي آسياافتخار هند و حتّ
  نوراني و متعالية ذهن تاگور در يك نقطةكنند اقانه و هدايتي خلّها سرانجام بارقه

خلق بزرگترين و ارزشمندترين اثر منظوم وي، تحت عنوان   بههم پيوستند و منجر به
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وقفه و انتقادهاي   اين اثر گويي آبي شد بر آتش حمالت بي.گشتند» گيتانْجلي«
ي آنان نيز نتوانستند شگفتي و ستايش دان و مخالفان آثار تاگور و حتّ منتقةكنند ناراحت

 آن ناماليمات و ة تاگور در مقابل هم.پنهان كنند» گيتانْجلي«خود را در برابر اشعار 
 اش،  بزرگمنشانهةبردباري و روحي  باگاه دفاعي از خود نكرد و همواره  هيچها سختي

 او  وي در اين موارد در اشعاِرة دفاعيةارزترين جنب ب.كرد آرامي از كنار آنان عبور به
تمامي   بهتوانست پاسخ محكمي  ميتنهايي  به»گيتانْجلي« از نظر او .كنند  ميجلوه

  . و انتقادهاي ناروا باشدها مخالفت
  . شهرت تو همه جا طنين افكندةبگذار از اين گذرگاه، آواز”

  . تو از اين راه نامور شودةبگذار خام
سوي تو   به جهانيان راةبگذار تابندگي نبوغ تو از اين طريق، ستايش هم

  .١“برانگيزاند
جهان   بهبيني و ديدگاه ژرف و عميق تاگور نسبت  جهانةكه چكيد» گيتانْجلي«

ارمغان آورد كه باعث درخشش او   بههستي و پروردگار است، افتخاري براي وي
 را» گيتانْجلي« او . هندي و آسيايي گشتة نويسندگان و شعراي برجستةميان هم در
دوست   بهانگلستان داشت، آن را  بهزبان انگليسي ترجمه كرد و در سفري كه به

 ة طي يك جريان معارفه كه در خان.داد نشان» سر ويليام روتنشتاين«اش  قديمي
هور شاعر مش» س ييترلتويليام با «توسطر شد، اشعاري از اين كتاب برگزا» ويليام سر«

 نوبل گرديد، خوانده شد و ةدريافت جايز  بهق سال بعد از تاگور موف۱۰ّايرلندي كه 
را كه در اين جلسه حضور داشتند، » سينكلر مي«و » پاوند عزرا«مشاهيري نظير 

دست چرخيد و در كمترين زمان   به تاگور، دستاين ترتيب اشعاِر به. زده كرد شگفت
  .ر منتقدان و مشاهير اديب روزگار خود قرارگرفت اكثتوجه ستايش و ممكن، مورِد

تر  كسي در دنيا شايسته اين نتيجه رسيد كه هيچ  به،م ۱۹۱۳فرهنگستان نوبل در سال 
نخستين بار بود كه  فاق، اين اتّ. ارزشمند ادبي نيستةاز تاگور براي دريافت اين جايز

بب دوخته شدن چشم داد و س  ميي شرقي رخبراي يك انديشمند و اديب هندي و حتّ
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 شگفتي اهالي ادب .سمت مشرق زمين و سرزمين رنگارنگ هندوستان شد  بهجهانيان
كسي از وجود چنين شاعري كه  اين دليل بود كه تا قبل از آن هيچ  بهبيشتر از هر چيزي

ي او آشنايي ها نوشته  باجز مردم سرزمينش، كسي  بهزبان بنگالي بوده و  بهتمامي آثارش
  .آگاه نبوده استنداشته، 
 ي فلسفي وها آل  و ايدهها  اوج آرمانةگاه و نقط يتوان تجلّ  ميرا» گيتانْجلي«
 هند، مضاميني ِت ملّةفرهنگ ديرين  باو عرفاني تاگور دانست كه هم صدااي  انديشه

برترين مخلوق او يعني انسان، را   بهت و شيفتگيچون پرستش و ستايش خداوند و محب
  :كند  ميس مذهبي و فلسفي هندي، طنين اندازي مقدها رگاه كتابدر بستر و گذ

ي ها  و نوشتهها ، آنچه بيشتر در سرودهگيتانْجلي ةتا پيش از انتشار مجموع”
داد، ستايش   ميخورد و اساس فكر و ذوق او را تشكيل  ميچشم  بهتاگور

 خدا توجهتش م، اين ستايش و پرسگيتانْجلي اما در .انسان بود  بهطبيعت و عشق
 در اين كتاب شاعر كوشيده .شد و عشق رباني جايگزين عشق انساني گرديد

 امروز اين مرز و ِتواقعي  بااست آرمان روحي هند باستان را كشف كند و آن را
  .١“بوم منطبق سازد

  سرزمين هند، از زمان باستان تا دوراِنرات مردماِنر متعالي و آرماني كه تفكّتفكّ
كه شامل اي  انديشهاي   خود درآورده بود، در گسترهة سلطاگور را تحِتزندگي ت

ي معنوي و روحاني ها  آرمان.گرفت  ميشد، قرار  ميهماهنگي و هم جهتي نظام هستي
ات و آور است و تمامي ذر  اين باور كه جهان هستي داراي نظمي شگفتةهنديان بر پاي

گردش و تغيير   بهم سازمان يافته هستي، زير فرمان اين نظةعناصر تشكيل دهند
 آنها اين حقيقت را كه كلّ فرمانروايي نظام آفرينش بر .، شكل گرفته استمشغولند

  اين اعتقادةنقص و كامل قرار دارد، دريافته بودند و عصاره و چكيد  يك وجود بيةعهد
  .تاگور ظهور پيدا كرد» گيتانْجلي«دستانه در اشعار  شكلي متعالي و چيره به

  ! گيتية ساكنان پهنةبشنويد اي هم”
  !بشنويد اي شما ايزدان جاودان ملك هستي، كه هر يك براي خود سپهري داريد
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  .من او را در شهر روشنايي شناختم
  .من او را در شهر تابندگي يافتم

  .آن يكتا را، آن پروردگار رخشان را
  .ددر آن فراسوي مرز تاريكي، كه ديهيم پادشاهي بر سر نهاده بو

  .تو نيز او را بشناس
  .سوي او چشمانت را برافراز به

  .تا از اقليم نيستي گذري
  .١“بدان كه تنها يك راه هست و جز آن راه نيست! اي هند از ياد رفته! هان
راز و   با خود را سرود شورانگيز و زيبا است و تاگور كتاِب۱۰۳داراي » گيتانْجلي«

ي او بيانگر احترام و عشق ژرفي ها  نيايش.كند  ميازپروردگار آغ  بااش نيازهاي عاشقانه
 اش ابراز ي هستيها خالق زندگي و سالمتي و آرامش و زيبايي  بهاست كه او نسبت

ي رازآلود خداوند هستي ها گاه قدرت و شكوه و شگفتي ي اين اشعار، تجلّ.كند مي
بياني   باتمندانهاره نشسته و سخاونظّ  بههستند كه تاگور در ژرفاي وجودش، آنها را
 مخاطبانش  باهاي معنوي و روحاني را فيلسوفانه و در عين حال عارفانه، اين تجربه

  .گذارد  مياشتراك به
 هستي، نور ذات پاك خداوندي است كه كمال و ةاز نظر تاگور، ابتدا، انتها و عصار

 هان خودي پيدا و پنها تجلي  باحد نهايت خود رسانده است و جهان را  بهتعالي را
تصوير   به»گيتانْجلي« خداوندي كه تاگور در اشعار .كند  ميسوي مسير نهايي هدايت به

 يكي خدايي . نگرش استة آن نشسته، داراي دو بعد و زاويةستايش خالصان  بهكشيده و
اي   كائنات و مخلوقات هستي قرار دارد و در نقطهةاست كه برتر و واالتر از هم

 تواند  نميموجود ديگري، هرگز  انسان و يا هيچ.هان مشغول استهدايت ج  بهنهايت بي
انوار رباني پروردگار نزديك شود و فهم و درك او از حد توان و انتظار انسان خارج  به

 او قرار دارد و  خداي ديگر، پروردگار دروني هر انساني است كه در روح و جاِن.است
باشد و او همان   ميزيبايي انسان از هستي حاالت عارفانه و عاشقانه و درك ةمنشأ هم
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آوا  او هم  باكند خود را  ميشناخت و معرفت وي، سعي  با وااليي است كه انسانةانگيز
 گرايانه قدم بردارد تا سوي يك مسير كمال  بهكمك و الطافش  باسو كند و و هم

  .كائنات دست پيدا كند  باهماهنگي به
 ها زيبايي  بهدستيابي  باآموزد تا  ميانسان  بهي دورنيكند كه خدا  ميبيان» گيتانْجلي«

يافتن معرفت   بات برسد وصي از حقيقيدرك درست و مشخّ  بهي دنيويها و موهبت
 ةچشم  به خود را بپيمايد وةجويان  راز و رمزهاي هستي، مسير حقيقتةهم   بهنسبت

  .صل شودنامتناهي جاودانگي متّ
عنوان يك   به او.دارد اه مختلف و متمايز قرار جايگ۳تاگور در اين كتاب در 

ي متفاوت ها فيلسوف، يك هنرمند و يك شخص مذهبي و خداپرست هندي، از دريچه
 شعري ةپردازد و مجموع  مياو  باستايش پروردگار و راز و نياز  بهحد،و در عين حال متّ

 هستي ةندي كه او همخداو  بهباشد  ميرنامه و اداي دينينوعي تشكّ  بهآورد،  ميكه پديد
  .داند  ميآميز او تدريغ و محب ي بيها و وجود و رفاه و آرامش خود را موهبت

 وجود خويش ة من تو را همةجاي بگذار تا بدان وسيل  بهقدر از هستي من آن”
  .كنم صدا

قدر باقي بنه تا تو را گرد خويش بنگرم، هر دم بر آستانت سر   من آنةاز اراد
  .پايت فرو ريزم  بهلحظه عشقم رافرود آورم و هر 
ه بر جاي بنه كه نتوانم هرگز تو را در خويشتن پنهان سازماز وجودم آن ذر.  

تو را ة تو باقي بمانم، تا خواستة باقي بگذار كه در بند اراداز بندگي من آن حد 
  .بر جان پذيرم و جز راه تو را نپيمايم

  .١“پيشگاه تو  بهاينست تنها ايثار عشق من
را بايد در شناخت و معرفت خدا در روند سير و » گيتانْجلي«پيام نهايي و عميق 

 تاگور، وحدتي ةعقيد به. ياب هستي جستجو كرد سلوك انسان در شاهراه حقيقت
نهايت و هم جهت بين انسان و خدا وجود دارد و يك انسان پارسا و ديندار بايد  بي

آن خداوند توانايي است   با و پيكر واحدخود بيانديشد كه داراي يك روح  باهمواره
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 سالكان و عارفان راه حق، تنها از . نوراني اليزال استةكه يگانه مظهر كمال و چشم
الهامات الهي خود پاسخ مثبت بدهند و   بهتوانند  ميگذرگاه اين همبستگي و يگانگي

ي تاگور، ها ديشه بنابراين، مشتاقان ان.نمايش بگذارند ها به آنان را براي ديگر انسان
  .كنند پيدا» گيتانْجلي«توانند در   ميترين و واالترين مراتب فكري و دركي او را عرفاني
داد   نمير، نشاناين شاعر و متفكّ  بهوجود اينكه روزگار، گاه و بيگاه روي خوش با

 سال از عمر خود را سپري ۴۱ زماني كوتاه، هنگامي كه شاعر هندي ةو در يك فاصل
ود، ابتدا همسر محبوبش و سپس دو فرزند كوچكش را از او ربود و باعث بر كرده ب

 سال از ۸۰از غم و اندوه بر روح و قلب تاگور گرديد، هندوستان، اي  جاي ماندن سايه
 ي مردي بود كه نزديكها ثبت رساندن انديشه  به وها دوران خود را شاهد قلم فرسايي

ي مختلف هنري ها  اين آثار كه شامل فالب.ش درآوردنگار  بهزبان بنگالي  به كتاب۱۲۰ به
ي ها ي منظوم و منثور، رمان و داستان كوتاه و سخنرانيها و ادبي، نظير شعر، نمايشنامه

 خود را تا ابد بر تارك ةشدند، نام نگارند  ميفرد  بهمذهبي و فلسفي و سياسي منحصر
  . كردند هندوستان حكادبيات

 گاه رسالت خود را ي ادبي، هيچها تالي تاگور عالوه بر فعگونه كه اشاره شد، همان
اش از ياد نبرد و همواره همپاي  عنوان يك هنرمند، در مورد وضعيت اجتماعي جامعه به

روشنگري و هدايت افكار مردم  به »نهرو«و » گاندي«سياستمداران روزگار خود مانند 
ي تاگور ها  و سخنرانيها ن انديشه شايد بتوا.سرزمينش در برابر استعمارگران پرداخت

 اقدامات او تا .دانست» گاندي«را يكي از عوامل محرك و تأثيرگذار در پيروزي نهضت 
، نشان و لقب »پنجاب«، پس از كشتار ساكنان م ۱۹۱۹ آوريل ۱۳جايي پيشرفت كه در 

رستاد و  دريافت كرده بود براي فرماندار هندوستان پس فها را كه از انگليسياي  شواليه
  . انساني ابراز نمودةاين فاجع  بهاعتراض خود را نسبت

ديگري كه نام تاگور را براي هميشه جاودان ساخت، برپايي يك مدرسه اقدام مهم 
  :براي كودكان بنگالي بود

تأسيس كرد و تمام نظراتش را اي  مدرسه» شانتي نيكتان«، در م ۱۹۰۱تاگور در ”
 ها اجرا گذاشت، از جمله اينكه كالس  بهر آن چونگي آموزش و پرورش دةدربار



  ٥٨٤  قند پارسي

  

آمدن دانشجويان از كشورهاي مختلف براي   بادر هواي باز تشكيل شود و
  .١“شد» دانشگاه جهاني«  بهتحصيل در آنجا، مدرسه بعدها تبديل

ي هيماليا، سرزمين ها كوه  به، هنگامي كهم ۱۹۴۰سرانجام؛ تاگور، سپتامبر سال 
 .ت يك سال ادامه يافتكرده بود، بيمار شد و اين بيماري مد راش سف روياهاي كودكي

 تالش خود را براي زيباتر شدنش ةدنيايي كه هم  با،م ۱۹۴۱ اوت سال ۷تا اينكه در 
  .انجام داده بود، وداع كرد

  منابع
، ادبيات نوبل ة برندگان جايزةزندگينام) ۱۳۷۴(، مريم و نوري نشاط، سعيد محمدآقا شيخ  .۱

  .كوير، چاپ اول: تهران
  .ليوسا، چاپ اول: نات تاگور، تهران ي رابيندراها انديشه) ۱۳۸۹(رادفر، ابوالقاسم  .۲
  .علمي، چاپ اول: نات تاگور، تهران  رابيندراة و زندگينامگيتانْجلي) ۱۳۶۳(شهباز، حسن  .۳
  

                                                   
  .۷۰: ۱۳۷۴آقا شيخ محمد ـ نوري،   .1



  جليييتس بر گيتانْ مقدمة باتلر  ٥٨٥

  

  ييتس بر گيتانْجلي مقدمة باتلر
  •يوسف. ام.ک
  ∗اويس احمد: ترجمه و تلخیص

 بر ترجمة منثور دفتر اشعاِر رابيندرا نات تاگور ١ييتس مقدمة چشمگير ويليام باتلر
تاگور خود از متن بنگالي انجام داده بود و  که ”Songs Offerings“نام  جلي بهگيتانْ از

  :شود قرار آغاز مي يد، بدينچاپ رس م به ۱۹۱۲در ساِل 
وجود اينکه من  يکي از پزشکان معروِف بنگالي گفتم که با چند روز قبل من به”
اي از اشعاِر يک شاعر آلماني مرا  زبان آلماني آشنايي ندارم ولي اگر ترجمه به

موزة  تحِت تأثير بگذارد و من عمق احساس آن را حس کنم من بدون تأمل به
زباِن انگليسي که دربارة احواِل  کردِن کتابهايي به پيدا  رفت و بهبريتانيا خواهم

اگرچه اين . هاي او در آن مندرج باشد بپردازم زندگاني و تاريخ انديشه
داده است، ولي  هاي منثوِر رابيندرا نات تاگور مرا تحِت تأثير خود قرار ترجمه
ي که کسي از هند بيايد انم آشنا بشوم تا وقتتو زندگي و تفکّراِت وي نمي من با

  .“ مرا آشنا نکندو در اين مورد
  :او ادامه داد و گفت

توانم  خواندِن فقط يک سطر از او مي خوانم و با من رابيندرا نات را هر روز مي”
  .“هر رنج و آشفتگِي دنيا را فراموش کنم

                                                   
 .٢م، شمارة  ١٩٦١، ١٤ج ، ”Gleanings from Gitanjali“ايندو ايرانيکا،   •

  .نو انشگاه جواهرلعل نهرو، دهليدانشجوي پيِش دکتري، مرکز مطالعاِت فارسي و آسياي مرکزي د  ∗
1.  William Buttler Yeats) م ١٩٣٩ ژانويه ٢٨ ـ ١٨٦٥ ژوئن ١٣.( 

 



  ٥٨٦  قند پارسي

  

 دوم در لندن زندگي ١يچاردرييتس گفتم که اگر يک انگليسي که در عصِر  من به
دست آورد که پاسخ   بهتوانست کتابها ديد و نمي  مي٣ و دانته٢ها از پتراچ کرده و ترجمه

 ٥ يا از بازرگاِن لومبارد٤هاي خودش را بدهد و احتماالً از کسي مانند فلورنتاين پرسش
دانم که شعر پرمفهوم ولي  پرسم و چنانکه مي طور که من دارم از شما مي پرسد همان مي

توانم در  ها نمي جود آمد ولي من بجز شنيدهو  رنسانس در کشوِر شما بهنغز و سادة دور
  .مورد آن اطّالعي داشته باشم

پاي تاگور برسند ما اين  که به اند او پاسخ داد که ما ديگر شعرا هم داريم ولي کم
ايم، چنانکه در عصِر ما شاعرِي معروف در اروپا   ناميده»عصِر رابيندرا نات«عصر را 

قدر قدرت داشت که در موسيقي و  او در شعِر همان. شود او کمتر ديده ميمانند 
. شود که زباِن بنگالي رواج دارد، سروده ميجا هر  هاِي او از مغرب هند تا برمه و به ترانه
ِن خود ين رمادست آورده بود، وقتي که او نخست سالگي او شهرت بسزا به سِن نوزده به

هاي  تر گرديد چنانکه نمايشنامه هايش معروف  نمايشنامهعلّت را نوشت و کمي بعد به
من کامالً شيفتة کماِل زندگِي . شود و محبوب هستند وي هنوز در کلکته نشان داده مي

او هستم، وقتي که او جوان بود احتماالً از سن بيست و پنج تا سِن سي و پنج ساِل او 
 زندگِي ت و اين دوِر اندوهگيِنفقط در باغ نشست و در مورِد طبيعت و اجزاي آن نوش

زباِن ما سرود که شعر بسيار نغز و لطيف   او شعر عاشقانه بهوي بود و در اين دورة
  :گويد اتمام صميميت مي سپس ييتس به. “رود شمار مي به

زبانم از ابراز احساساتي که در هفده سالگي براي شعر عاشقانة وي داشتم ”
عاجز است و فرهيختة شعر عاشقانة او هستم ولي بعداً انديشة هنرمندانة او 

تمام ارمانها و ارزشهاي بشري در اشعاِر . تر و داراي افکار فلسفانه گرديد عميق
ست که از زندگي فرار نکرده و او از نخستين پيامبراِن سخن ما. شود او پيدا مي

                                                   
 .حکومت کرد)  روز۹۹ سال و ۲۲( م ۱۳۹۹ سپتامبر ۲۹ تا ۱۳۷۷ ژوئن ۲۲پادشاِه انگلستان که از   .1

 . م١٣٧٤ ژوئيه ١٩ ـ ١٣٠٤ ژوئيه ٢٠ (Petrach)پترارچ   .2

 .م ١٢٦٥- ١٣٢١ (Dante Alighieri)دانته   .3

4.  Florantine Banker 
5.  Lombard Merchant 



  جليييتس بر گيتانْ مقدمة باتلر  ٥٨٧

  

همين علّت در قلِب ما  اما دربارة زندگي و از خود زندگي سخن گفته و به
  .“جايگزين شده است

رود که من الفاِظ منتخبة ييتس را در فکر خود عوض کرده باشم ولي  گمان مي
 سرودهاي هايي از اي از جوهر پاره ام و در اينجا گزيده انديشة او را هرگز تغيير نداده

. کنيم  معروف است را ترجمه مي»گيتانْجلي«نام  اي اين شاعر بزرگوار که به جاودانه
اني در ادبيات يعني جايزة نوبل در هتريِن ج ناگفته نماند که اين کتاب برندة جايزة عالي

  :م شد ۱۹۱۳ساِل 
  آنجا که ترس و هراس نيست و سربلندي است

  آنجا که دانش مرزي ندارد
  ديواري نيست هاي کوچک بسته به ه جهان در تکهآنجا ک

  ريزند ها از عمق قلِب حق مي آنجا که انگيزه
  ستگي گشاده استرافرا هاي خود به آنجا که مبارزه دست

  آنجا که جوي ناب خرد مسيرش را در دشت مفهوم مثِل ريگ گم نکرده
  آنجا که دانش با فکر گشاده و عمِل راهنماست

  . آزاد بگذار که کشورم بيدار شودسآن فردودر ! خداوندا
* 

  ات بوسه خواهد داد آن روز که مرگ بر دروازه
  اش خواهي کرد؟ چه چيزي تقديم

  من پيِش مهمانم جامي پر از زندگِي خود بگذارم! آي
  رودنگذارم که او تهي دست ن

  هر قطرة شراِب شيريِن روزهاي پائيز
  و شبهاي بهار

  و تمام سرماية نقد و خردم را
  ِش او بگذارمپي

  پايان برسد روزي که زندگي به
  . شودخانة من وارد روزي که مرگ به

*  



  ٥٨٨  قند پارسي

  

  ترين تمنّاي زندگي اي زنده
  اي مرگ بيا
  مژده بده

  که روزهاي روزها در انتظاِر تو
  ام سپري نموده
  ام در فراقت مرده

  ها بيا که تمام شادماني
  ها تلخ کامي

  ام برايت چشيده
  بيا آنچه که من هستم

   آنچه که من دارمبيا
  بيا من اميدوارم
  سوي تو روان است تمام عشق به
  در سکوت

  گوشة چشمي کن! هان
   تو بودِلتا زندگِي من که ما

  ! تو باشدِلما
  



  داستاني از بيندرا نات تاگو: جمجمه  ٥٨٩

  

  جمجمه
  داستاني از رابيندرا نات تاگور

  ∗ آيتيبدالمحمد ع:ترجمه
در   باد  آويزان بود و شب هنگام که اي  مجاور اتاق ما جمجمه در اتاق هنگام کودکي، به

 کرديم، مي روز که بازي .خاست انگيز از آن برمي صدايي رعب پيچيد، هايش مي سوراخ
  .کرديم  تقليد مي ته آويخه باد را در جمجم دويديم و صداي مي

  و چون  پزشکي بودة دانشکد دانشجوي  سکونت داشت، که در آن اتاق  ماةهمساي
 فرستادند تا علم خواستند که از هر علمي آگاه شويم، ما را نزد او مي مادرمان مي پدر و

 ها  درس دانند که از اين آنان که از حقيقت امر آگاهند نيک مي  هالبتّ .تشريح بياموزيم
  همچنان در شناسند بهتر است که حقيقت برديم، و براي آنانکه ما را نمي ت ميچقدر لذّ

  . بماند  اختفا باقيةپرد
و ما نيز آنچه  آن دانشجو از آنجا رفت و جمجمه را از آن اتاق برد سالها گذشت،

 ن مهمان برايمان آمد و م اي هقضا را عد . فراموش کرديم علم تشريح آموخته بوديم از
سالها  يعني همان اتاق که  مجاور اتاق آنها واگذارم و رخت به مجبور شدم که اتاقم را به

  .بکشم  آويخته بودند پيش جمجمه را در آن
 گذشت و من همچنان بيدار  شب از نيمه . پريده بود يک شب خواب از چشمم

اعالم  را  افکند و گذشت شب طنين مي هرچند گاه،  معبد، ساعت بزرگ زنگ .بودم
مصيبتي   ما آن روزها بهةخانواد . گراييد خاموشي  چراغم کم کم بهةمرد  نيمةشعل .کرد مي

 وقتي که چراغ خاموش شد و تاريکي اتاق را بود و ما عزادار بوديم و طبعاً گرفتار آمده
                                                   

  .مترجم و پژوهشگِر ايراني  ∗

 



  ٥٩٠  قند پارسي

  

فکر مرگ و زندگي افتادم، که چگونه گذشت شب و روز از اين عمر  گرفت، به فرا
 جمجمه از  از خود پرسيدم که راستي آن ياد جمجمه افتادم، کم به کم. کاهد اندک ما مي

 رود  راه مي شخصي در کنار تختخوابم  ناگاه احساس کردم که است؟ آن چه کسي بوده
 کسي آيا واقعاً .گردد شنوم، گويي پي چيزي مي آشکار مي  تندش را به هاي و صداي نفس

خوابي  وقتي که آدمي دچار بي  نيست؟ شهست خيالي بي اتاق من آمده، يا آنچه به
هاي او قلبم از  از صداي گام .شود اوهامي مي  دستخوش چنين خواه ناخواه شود، مي

 : فرياد زدم خود را از اين هراس برهانم تا .لرزيد تنم سرد شده بود و مي تپش افتاد،
 .“گردم  مي ام پي جمجمه” :آرام گفت رفت ايستاد و  کسي که راه مي“کسي اينجاست؟”

  . زني بود صداي لطيف صدا،
  و سر از بالش برداشتم . شدم شرمنده هراس افتاده بودم، از اينکه از اين خيال به

 چه  اين ”:در جوابم گفت “ات چه کار داري؟ جمجمه  بادر اين موقع شب؟ حاال” :گفتم
  من بيست و شش سال زندگي   جمجمه سحر جواني و نشان آيا در آن است؟ سؤالي
  هرجا را که” :گفتم “ کنم؟ دنبالش بگردم و پيدايش خاطر همين به نبايد به نيست؟

  خواهي نمي تنها هستي؟”: در جوابم گفت .“بگذار من بخوابم اام خواهي بگرد، مي
. ام مردم انس بسيار داشته  باام حياتمن در اي بزنيم؟ بنشينم و کمي باهم حرف

 نزديک من   کردم که کسيحس .“را تجديد کنم  پيشين  زندگيةخواهم خاطر مي
حاال چه  خوب،. ام خوشحالم يافته  همصحبتي شبة از اينکه در اين نيم”: گفتم .نشست

  “خواهي بگويي؟ مي
 : و مهمان من گفت شب را نواختة  دو بعد از نيم در اين هنگام ساعت زنگ

  …“زنم  مي رفبرايت ح ام، يعني سرگذشتم، که ديده  ترين چيزي عجيب از”
قلبم همچون  .ترسيدم قدر شوهرم نمي کس به آن وقتها که زنده بودم از هيچ”

 دلم را صيد کرد و  آن مرد غريب .دام او افتاده باشد سرگرداني بود که به ماهي
 محبتآن عالم  و آسايش خانواده را از من گرفت و ديگر هم به  کودکي آرامش

 مرد و من براي خانواده و دوستان  ه ماهپس از س شوهرم .و صفا باز نگشتم
 باز نگردم   پدرمةخان گفته بود که اگر به زنش پدر شوهرم به. پيشينم دلتنگ شدم



  داستاني از بيندرا نات تاگو: جمجمه  ٥٩١

  

دهي؟ گوش مي .عفاف خارج شوم ةممکن است از جاد حرفهاي يدوارم که بهام  
  “!من گوش بدهي

بگذار ” :زن گفت .“ است  زندگي تو آغاز عجيبي داشته…دهم گوش مي” :گفتم
  .“کنم تمامش
 هرچند دوستانم  بودم،  زن زيباييمن واقعاً…  برگشتم  پدرمةخان با دلي شاد به”

  “داريد؟ اي شما چه عقيده… کردند  جمال من درست قضاوت نميةدربار
که  کنم گمان هم نمي .آورم ياد نمي  ولي من هرگز تو را به،اي شايد زيبا بوده ”:گفتم

 جمجمه من نگاه مگر به  باشي؟ چطور ممکن است مرا نديده”: گفت .“تو را ديده باشم
  “کردي؟ نمي

  :سپس خنده را سر داد و گفت
من حکايت کند؟   از لطف جمال توانست آن جمجمه استخواني چگونه مي بله،”

  نگاه و مستي چشمان توانستند گوياي جادوي  مي انشماي چجآن دو سوراخ 
 گلگون  هاي توانستند گونه  چگونه مي شکمن باشند؟ آن استخوانهاي سرد و خ

   در آن دو پاره استخوان نشاني توان راستي مي آيا به کنند؟  ممرا مجس طراوت  باو
توان  م جانبخش يافت؟ چگونه مي آبدار و تبس هاي دندان از آن لبان لعلگون و

  اي ين چهره ا تو ديدي پيش از استخواني که ة کنم که آن جمجم تو ثابت به
خواهد که  از اينکه دلم مي .است انگيز بوده زيبا و خيال درخشان، آسماني،
 تو عصباني  از دست از طرف ديگر .گيرد ام مي  مرا باور کني خنده حرفهاي
 ة چهر آن کردند که روزگاري  نمي رش را هم زمان هرگز تصو پزشکان آن .هستم

  من گل نرگس لقب داده هي يکي از آنها بحتّ .شما شود  آموزشةجانفزا وسيل
افتم هرگز اين نام  جنين روزي مي روزگاري به دانست که  اگر ميمسلماً .بود

  .“داد من نمي  را به شاعرانه
هر  درخشيدم و به  الماسي ميةچون دان خراميدم، بعضي وقتها که دامن کشان مي”

 تانم،دس بارها به. ساخت ها را خيره مي  چشم کردم پرتو حسنم که رو مي جا
تو که  .کردم  مي نگاه  خويش ساخته بودند، زيباترين مردان را مفتون دستهايي که
 . هرگز حرفهاي مرا باور نخواهي کرد اي اي را ديده من جمجمه  وجودةفقط از هم
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 . برود چشمانت گذارم که خواب به و امشب نمي رو بر تو خشمناکم از اين
  کنم تا هرچه از علم تشريح اي جلوه وخوابت بيايم  شايد شبي از شبها به خوب

  .“اي از ياد ببري آموخته 
  .“است يادم نمانده  هيچ به گويي  قسم که از آنچه تو مي ات جمال ناديده به ”:گفتم
  برادري داشتم که . اختيار کنم  نتوانستم براي خود دوستي من از ميان زنان ”:گفت

 تنهاي تنها بودم و  اوةمن در خان .زناشويي ندهد خود عهد کرده بود که هرگز تن به با
و   که محبوب عالمم، پنداشتم چنان مي .گذرانيدم ساعات زندگيم را در باغ او مي

و  نالند عشق من مي بادها به شوند،  سيراب مي  جمال منةآشوبگر از چشم ستارگان
   جوانان جهان علفهايةو هم آمد، وجد مي داشت به  مي نهم اگر عقلي پاي مي  بر آن زمين

 لبريز  اين همه قلبم  باولي . نهم اند تا من بر آن گام  افکنده و از آنها فرشي سبزي هستند
  .“اندوه بود از

 ة خانواد طبيب پايان رسانيد،  پزشکي را بهةدانشکد  برادرم، دوست وقتي که چيکار،
  اخالق برادرم . بر چهره داشتم بارها او را ديده بودم نقابي که من از پشت .ما شد

جز چيکار دوست  .چشمان باز دنيا را بنگرد  باخواست هرگز نمي .عجيبي داشت
 گوش … من در عمر خود ديده بودم اي بود که  رو او تنها غريبه ازين ديگري نداشت و

  “کني؟ فکر مي چه به… دهي؟ مي
  .“جاي چيکار بودم ت من بهخواس مي دلم” :آهي کشيدم و گفتم

. يک شب مريض شدم : کنم  سرگذشتم را برايت حکايتةصبر کن تا هم ”:گفت
من کنار پنجره بر بستر   او آمد، وقتي که .لين مالقات ما بود او اين .عيادتم آمد طبيب به

ل  در اين حا من .من نگاهي کرد طبيب به. صورتم افتاده بود  غروب به سرخي .بودم افتاده
اي از زلف شبه  دسته .خود نگريستم  چشم او بهةر کردم از دريچجاي او تصو خود را به

 غروب   روي بالش کتان بود و شعاع صورتم .جبين سپيد و درخشانم افتاده بود فامم بر
  “نبضش را بگيرم؟ ”: پرسيد لحني آزرمگين از برادرم  با طبيب .بود بر آن تافته

 دستبند زناشويي او  کاش  ـخود گفتم  باردم وطرفش دراز ک دستم را به”
 وقتي نبض   طبيبي را نديده بودم که  عمرمةدر هم .بود دستم مي بخش زينت

گرفته بود تا ميزان  او نبض مرا. تپش افتد خودش هم به گيرد قلب مريض را مي
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 …ش را دريابممحبت تا مقدار  دادم صداي قلب او مي  گوش به تبم را دريابد و من
  “کني؟ باور مي
  .دهد  عمر آدمي را سر ميةقصّ زند، وقتي که مي قلب،. کنم چرا باور مي ”گفتم؟
  آنهاييةپس از آنکه بارها مريض شدم و بارها شفا يافتم، دريافتم که از هم ”:گفت

 يکي او که طبيب :اند  نمانده جز دو تن باقي کردند،  مي من زندگي  بادر دنياي خيال که
  “!من که بيمار او هستماست و يکي 

 کردم، تن مي آويختم، لباس عروسان به خود مي اي از شبها گوهرهايم را به پاره”
زير درخت   خود، نهادم و در جاي هميشگي تاجي از زنبق و ياسمن بر سر مي

  .“نشستم مي
  من شوند؟  خوبرويان از نظر کردن در خويشتن ملول مي کني که آيا گمان مي”

ولي  .ديدم و مفتون و مسحور خويش بودم  طبيب مي  چشم آنةيچاز در خود را
 سبکبال در فضا  کردم، و از اينکه روحم چون نسيمي اسراف مي  در اين کارگاه
 که هرگز  خود شرط کردم  باپس از آن. افتادم وحشت مي پرواز درآمده است به به

  “ي؟کن همينجا خاتمه دهم چه مي اگر سرگذشتم را به .تنها ننشينم
 توانم من همم مي خوب، .ماند  مي ات ناتمام هولي قصّ تواني،  مي اگر بخواهي ”:گفتم

  .“ بشنوم هنگام صبح باقيش را به
 که بر آن جمجمه نقش  تا بتوانم از روي راز لبخندي  کنم، نه بايد تمامش ”:گفت

 ةدربارروزي از او  . کردم طبيب نشست و برخاست  باتيمد :است پرده بردارم بسته
 انداخت  فکر مرگ گفتگوها مرا به اين .تر است  يک کشنده پرسيدم که کدام انواع سمها
  .“رسد پايان مي ام به هکم قصّ کم… عشق و مرگ :انديشيدم دو چيز مي تنها به تا آنجا که
  .“رسد پايان مي کم به شب هم کم ”:گفتم
 نهفته دارد که از  در دل  کردم که طبيب گويي رازي چندي بعد احساس ”:گفت
 که   ما آمد و از برادرم خواستةخان لباس نو به  بايک روز. شود شرمنده مي افشاي آن
  تش را پرسيدم، گفت ازدواج کرده و امشبعلّ .او عاريه بدهد را شب به اش کالسکه

ارث  آن زن مال فراواني به  که به خنديدم، خيلي هم خنديدم و فهميدم من .عروسي اوست
 کرد؟  مي ا چرا از من مخفيام . است او ازدواج کرده  با داراييش سبب و طبيب به رسيده
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ولي نبايد . شکند زيرا ازدواج قلب مرا مي  بودم که ازدواج نکند، خواسته آخر من از او
 .خنديدم  مي استقبالش رفتم و مثل هميشه عصر که طبيب آمد به . کرد اطمينان مردها به
مگر اين کار شادماني  :گفت مگر نبايد شادماني کنيم؟ اي؟ خبر کرده  مطرب :گفتم او به

  “است؟
  بياوري و برادرم را براي بايد چراغاني کني و مطرب: بار ديگر خنديدم و گفتم”

ميان من از عروس صحبت به. رفت و ما را تنها گذاشت او . آنها روانه کردمةتهي  
 دوستش خواهم داشت و  من .اهيد آمدديدن من خو  به  باهمحتماً :گفتم آوردم و
توان از راز دل  کتر ميدهرچند   مرا خواهي گرفت؟ نبض راستي باز هم :پرسيدم
برادرم که  . او ديدمةاضطراب را در چهر ولي من نشان نوعي  آگاه شد، مردم
عروسي رفتند و خود نيز  آنها نوشيدند و به .دست هريک جامي دادم  بهآمد،

گردنبند خود را آراستم،   با و هايم را پوشيدم د زيباترين لباسبع .جامي نوشيدم
وزيد بوي  مي  از مشرق نسيمي که .شب قشنگي بود. ولي خواب بر من غلبه کرد

آمد  مي کم صداي موسيقي که از دوردست کم. آورد مشامم مي  و ياسمن به زنبق
 فاقي چه اتّ دانم يديگر نم . و لبخند زدم  نهاد و چشمانم را بستم خاموشي به رو

  شما بعدها ديدم که . مرده باشم ام شايد همچنانکه لبخند بر لب داشته .افتاد
  ته لذّاز اين قصّ .آموزيد  مي  خاطراتم بود درسة هم جايگاه  باام جمجمه با

  “بردي؟
  .“ عجيبي بودةقصّ” :گفتم

. جوابم ندادکسي “ اينجا هستيد؟ ”:گفتم .در اين هنگام خروس سحر بانگ برآورد
  . تابيده بود ام درون خانه بامدادي به فروغ
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  اي تاگور قضاوِت افسانه: بيدارِي زنان
  ♦عودويتي بنَرجي

  ∗الحق صديقي شميم: ترجمه

شان در جامعه،  مقاِم شخصي، مالي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بيدارِي زنان نسبت به
باشد که تعدادي از سؤاالت را پيراموِن مقامشان  اساساً استوار بر آموزش و پرورش مي

کند که صدايشان را عليه هر نابرابري، عدم  ان را تشويق ميآورد و ايش خاطر مي به
گونه موانع  اين بنابراين مبارزة اصلي جهت فايق آمدِن به. عدالت و ستمگري بلند بکنند

  .شود و تبعيضات شروع مي
 ،١»ستي«در قرن نوزدهم ميالدي، اصالحاِت اجتماعي مختلفي مانند نسخ رسم 

غيره در بنگال و سايِر هند  رفي ازدواِج مجدِد بيوه وازدواِج کودکان و چند زني، مع
 و حقوق زنان براي داشتِن سهمي در دارايي مالي، برگزيدِن شوهرشان. عمل آمد به

  .دست آورد غيره نيز در جامعه اهميت به شان و ازدواِج طبِق دلخواه
گرفتند و در زنان در بنگال و سايِر مناطِق هند از اصالحاِت اجتماعي الهام زيادي 

 زان ت کمِک بعضي مبلّغين مسيحي و نيز چند عين حال آموزش و پرورِش زنان با
آزادفکران نظير پانديت ايشور چندرا ويديا ساگر، گروه جوانساالن بنگال، رابيندرا نات 

نگريستِن  زنان شروع به. غيرهم گسترش پيدا کرده بود تاگور، راجا رادها کانتا ديو و
شان  و آشپزخانه کردند و اين بيداري نقِش مهمي را در تالشهاي ابتداييخارج از خانه 

                                                   
 نو استاديار گروه بنگالي کالج ذاکر حسين، دهلي ♦

  .نو  کالج ذاکر حسين، دهليي فارسبخش بازنشستة فارسي دانشيار  ∗
 .سوختن و سوزاندِن زِن هندو با جنازه شوهرش: يست  .1
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. کرد عنوان فردي در جامعة مغلوب مردان ايفا کمي احترام و شناسايي به براي نيل به
  .پس آن اصالحات و دورة خاصّي براي تفهيم بيداري زنان در بنگال بسيار مهم است

بنابراين بيداري زنان بنگالي . باشد عه ميگويند ادب، آيينة زندگي و جام چنانکه مي
يا هندي بدون تأثير نهضتهاي اجتماعي مختلف در قرن نوزدهم ميالدي کامل نخواهد 

خواهيم اهميِت اصلي ترسيم بيدارِي زنان در بعضي رمانهاي بزرگ  بود، و اگر مي
  .ده بگيريمتوانيم و نبايد تاريخ اجتماعي را نادي نويسندگان معاصر را بفهميم، نمي

عنوان يک شاعر و فيلسوِف برجسته   بهاگرچه) م ۱۸۶۱-۱۹۴۱(رابيندرا نات تاگور 
. باشد نويس سرشناس هم مي تر است، افسانه پرور بزرگ معروف عنواِن يک معارف بهو 

ها  شود و مجموعة انشاها، نامه هاي کوتاه قلمداد مي عنون پيشرو داستان وي به
اش  هاي او نشانگِر شخصيِت چند بعدي ها و ترانه  نقّاشياشخاِص ممتاِز مختلف، به
، »بوتاکورانيرهات«، »کروما«وي سيزده افسانه قابل ذکر را تصنيف کرد، يعني . باشد مي
، »گاره بائره«، »چتورنگا«، »يوگايوگ«، »گورا«، »نوکادوبي«، »چوکهربالي«، »راجرشي«
وقتي در اوايِل قرن نوزدهم، . » اديائيارچ«و » مالونچا«، »دوئي بون«، »شيشر کا بيتا«

شروع کرد، زمان و ذهِن مردم » چوکهربالي«با » نويس افسانه«عنوان  تاگور سفرش را به
هاي بنگالي از چندين  در جامعه در برابر بانکيم چندرا چترجي، پيشرو سرشناس افسانه

هم صحنة برخورد دورة بانکيم يعني نيمة دوم قرن نوزد. کرده بود لحاظ تغيير پيدا
باشد، در صورتي که چندين  ها مي ها و اخالق تنها دو قرن بلکه دو مجموعه ارزش نه

اکنون در جامعه صورت گرفته بود، باز هم مردم کامالً حاضر  اصالحاِت اجتماعي هم
هنوز هم حيص و بيص و ترديد در . نبودند چيزهاي تازه را با دلگرمي قبول بکنند

ين صورت، نويسندة آزاد خيالي مثلي بانکيم در حد ممکنه سعي کرد در ا. شان بود ذهن
اي را براي  سؤاالتي را عليه تمام نابرابري اجتماعي مطرح بکند، اما توفيق نيافت پشتوانه

  .دست بياورد اش در زندگي روزمره به روش برخورد پيشرفته
 طرِز جديِد در دورة رابيندرا نات تاگور سيستم آموزش و پرورش باختري و

که الگوي تيولي  درحالي. زندگي و نيز يک مجموعة تازة اقتدار و اخالق برقرار شده بود
از هم پاشيدن  قديم کامالً ترک نشده بود، سيستم ارتودوکس خانوادة مشترک شروع به
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کنندة جامعه  جاي آن يک طبقة ميانة مردم باسواد، خدمتکار و مهذّب کنترل به. کرد
  .تسلّط بر جامعه طرِز زندگي و اذهاِن آن کرد  بهگرديد و شروع

 گذشتة باشکوه و يدلتنگي برا کند، بنابراين هيچ ادبياِت تمايل اجتماعي را دنبال مي
هاي تازه و موفّق از نويسندگاني که  رمان بههاي تاريخي باقي نمانده بلکه  براي رمان

  . گرايش پيدا شدکردند رموز پيچيدة روانشناسي بشري توجه مي به
اکنون شور و . مقاِم اجتماعي و ذهِن زنان هم در زماِن تاگور تغيير پيدا کرده بود

آنها ديگر مطيع موانع و يا اجبارات اجتماعي . هيجانشان براي زندگي شدت يافته بود
، )چوکهربالي(از نبودني يا آشا . ه بوددتر ش شان دروني نبودند، بلکه حاال مسئله و مبارزه

گرفته تا بيمال ) چتورنگا(، داميني )گورا(، سوجاريتا و لليتا )نوکادوبي(هيم نلني 
اثبات  همة زنان سرزنده آن را به ـ) چار ادهياي(، ويا ايال )شيشر کبتا(، لبنيا )بائره گاره(

رفتِن خارج از خانه براي  بديهي است که آنها باسوادتر شده بودند و شروع به. رساندند
ازدواِج کودکان و چندين زني بين مردم روشنفکر . از استقالل ماليشان کردند بردن بهره

حتّي آنها . شان ازدواج بکنند زنان توانستند طبِق دلخواه. خواه، شرمناک تلقّي شد و ترقّي
توانستند معلّمة  آنها مي. توانستند مجرد بمانند تا وقتي که همسِر مناسبي پيدا نشود مي

، »شيشر کبيتا«هاي  تاگور در افسانه. ندباشي فعاالِن سياسي سرخانه، پزشک و حتّ
داري پرداخته که تسلِّط کامل  زنان خانه  بهـ وجود آورده به» ادهياي چار«و » بون دوئي«

، آنند دامائي، برادا »چوکهربالي«بينوديني در  بر خانواده دارند، خواهي آن راج لکشمي ـ
پس آيا زنان در . »مالنچا«باشد يا تراجا در » بائره گائره«بيمال در » گورا«سندري در 

آموزش و پرورش، آميختگي . هدفشان نايل شدند؟ جوابش آسان نيست زماِن تاگور به
اين همه اکنون مقام و منزلِت زنان در خانواده و   مرد و زن و استقالل اقتصادي ـِيآزاد

ايشان . خواهند  از زندگي چه ميدانند که که آنها نمي. سازد تر مي رنجغبنيز جامعه را 
هاي بانکيم زن  توانيم بگوييم که در افسانه مي. اند دربارة پسند و هويتشان شکاک گشته

معني  هاي تاگور آن نظريه تا حدي بي شناختند؛ اما در افسانه نظر اجتماعي مي را از
  .باشد ميحاال مرکِز توجة خوِد زن اعم از هر چيز ديگري . غيرمهم گشته است و

خواهند در تمام  ايشان مي. بسيار دلير و مهذّب هستندهمه قهرماناِن زِن تاگور 
. همتاست لبنيا از شيشر کبيتا در اين خصوص بي. شئوِن زندگي دوشادوش مردان باشند
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او بسيار باسواد و . کند وي زِن کاملي است که نقِش معاوني را در جامعه ايفا مي
اي دور از  کند و با خانواده حيث معلّمة سرخانه کار مي باشد؛ به لحاِظ مالي مستقل مي از

عنوان شخصي  وي تصور روشن جهان را دارد و به. مردم خودش برخورد دارد
ظاهراً خيلي نرم زبان و . ي را نداردبوداحساس کم داند و هيچ هاي خود را مي محدوديت
قهرمان اين افسانه . بت قدم استباشد البتّه در سيرت باطني بسيار قوي و ثا ساده مي

خيلي گيرد و وي با اميت  باشد و اين صفت دامِن دلي لبنيا را مي بين مي اميت خواب
تنها آزادي بلکه نيز شناخت و عزِّت نفِس خود  خاطر حفِظ نه باز هم به. ورزد عشق مي

اهد خو فهمد و نمي وي قريحه اميت را کامالً مي. پيچد از ازدواج با اميت سر مي
باآلخره لبنيا با . سرنوشت کيتي ميتر رفيقة سابق اميت را در زندگِي خودش تکرار بکند

کند اما تأنرو عاطفه براي اميت را از دست  اش شوبن لعل ازدواج مي مداح ِسري
  .دارد دهد البتّه فاصلة کافي از او را نگه مي نمي

هاي تاگور کمي شبيه  در آخر بايد گفت که بعضي اوقات، مطلب برخي از افسانه
باشد البتّه توصيف و  نويس معاش شرت چندرا چتَرجي مي آِن بانکيم چندرا و يا افسانه

کند که  ما کمک مي زبان و شيوة ارزيابي ذهني نيز به. باشد نظير مي کرداربندي تاگور بي
. يگر برسيمباطن بينوديني، داميني، کومو، لليتا، لبنيا، بيمال، نيرجا، ايال و زنهاي د به

زندگي تا امروز که  هاي برخوردشان نسبت به شان بسيار خاص هستند و روش همه
  .باشد  مهم ميبسيارمصادف با يکصد و پنجاهمين سالروز تاگور است، 
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   تاگور کوتاِهِيها داستان
  ∗مارر کُدنْراِج

سنده ي مفکّر و نو،دان يقي موس،لسوفي ف،او شاعر. ت تاگور بعد گوناگون داشتيشخص
فته يفته و فري که شي لعل چکرورتيهاريشاعر ب.  کوتاه بوديها ها و داستان شنامهينما
.  متأثّر کرديليعت خي طبةني تاگور را در زم،نات تاگور بود ندرايعت و معاصر رابيطب

. نمود بيدار را يستود ميهنت و ي در تاگور عنصر مل، شاعر نامبرده،عتيعالوه بر طب
.  دوست داشتيلي را خ١ و وشنَوويد يداس و ج ي کالعالوه بر اين آثاِرتاگور 

 نوزدهم شهرت تاگور قرنتا . تر بود ز مهمي چة تاگور از هميت براي و مليپرست هنيم
چاپ رساند  وان صد شعر را بهي او د،ستمي بقرنل يالت بنگال منتشر شده بود و اواير اد

 يدوست هني مي و براساخت  مينرهنموافعال درست   روزانه بهيکه مردم را در زندگ
ن يلة ايوس د و بهيطبع رس م به ١٩١٣ن اثر تاگور در سال يا. داد يحت ميپند و نص

  .٢ جهان شناخته شدنات تاگور در سراسِر ندرايراب
ن صنف در هند کامالً در آن يا.  کوتاه را نوشتن آغاز کرديها  تاگور داستانيوقت
کس  چي قبل از تاگور ه،الت بنگالي ايسينو نة داستانيشده بود و در زمنس ي تأسزمان

 در يسندة خارجينواز  يريتأث چياو ه.  دست آزموده باشدين صنف ادبينبود که در ا
که کرد  ي مياو سع.  تاگور بودزادة فکر خودنوشت  ي هرچه ميعنيگرفته بود نه نين زميا
 .رد و چارچوب داستان کوتاهش را بسازديالهام بگ. افتاد ي هرچه دور و برش اتّفاق ماز

                                                   
  .ي دهلي،ار دانشگاه دهلياستاد  ∗
 .اند  ستهيز يش ميناً هزارها سال پيتخمت بودند و ينسکرا شاعر زبان سنسه تن يا  .1

  .٢١- ٢٢ ص ي، معاصر هندادبيات  .2

 



  ٦٠٠  قند پارسي

  

آنها   با هر روزباشند که خواننده يش قهرمانان عموم مردم مين در داستانهايبنابرا
 ،تواند در زمان کوتاه ي م،لة داستان خوديوس سنده بهي نو،تاگورنظر  طبِق. دکن يبرخورد م

 غور و فکر کنند مسائلآن  دست خوانندگان بدهد تا آنها مجبور شوند راجع به  بهيزيچ
  .ده استشسنده مطرح يدر داستان نوکه 

ک يدر ش يها شتر داستانيب. ع هشتاد و چهار داستان نوشته استوجممتاگور در 
 مزبور در ظرف ة مجموعيها نصف داستان. چاپ شده است» لپگُچگَ«نام   بهيا مجموعه
. ديطبع رس به» سادهنا کال«  موسوم بهيا م نوشته شد و در مجلّه ۱۸۹۵ تا ۱۸۹۱ يها سال

 يها ش در ظرف ساليها شتر داستانيباشد که ب يم» گَلپ سموه«نام  مجموعة دوِّم به
 يا ذکر شده را تاگور قبالً در مجلّه مجموعة يها داستان. م تأليف شد ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۴

»يور پاتراَ پاتر«نام  ن مجلّه بهي تاگور در همن داستاِنيآخر. منتشر کرده است» رتْسبز پ «
  .١ديچاپ رس م به ۱۹۱۷در سال 

ن ييدست و طبقة پا ان تهي مردم،ي در ادبيات زبان بنگال،تا زمان تاگور
 يها ها را قهرمان داستان ن نوع انسانين بوده که چيتاگور اولين کس. نداشتند يجا

  .شگام بوده استين مورد پيتوان گفت که تاگور در ا يم. خودش ساخته است
 گوناگون را مطرح کرده است از جمله مسائل کوتاه خودش يها تاگور در داستان

ها  ن داستانيچن. رهيغ  ومشکالت اجتماعي ، ازدواجمسائل ، در خانوادة مشترکمسائل
ستم تاگور ي بقرنر درآورد و در آغاز يرشتة تحر  نوزدهم بهقرنور در اواخر را تاگ

  بار اولي جوان شهري مرد،ن داستانيدر ا. را نگاشت» ٢رتپوست ماس«داستان معروف 
د و در يآ ي ميعنوان پستچ بهنام شاهزادپر   بهياو در ده. گردد ي آشنا مي دهاتيزندگ با

کند که  ي مياو سع. شود ي مسختدر آنجا وقت گذراندن ش يست و براياد نيار زکآنچا 
ن کارها لذّت ي اازواش او يواش ي.  درست کنديا ا باغچهيد ي شعر بسراي خالدر وقِت

 .دهد ي را انجام مي خانگيارهاک او ي برا،يا م دوازده سالهيتي يدر آن ده دختر. برد يم
 .دهد ياد ميختر را خواندن و نوشتن  آن ديشود و پستچ ي مين آنها دوستي ب،مرور زمان به
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تواند  ي نموده است که نشان دهد که چگونه در دهات مين داستان سعيلة ايوس تاگور به
  .عتي دهقانان و چه در طبي چه در زندگ،آورد ير مييتغ

م شده است ي دختر و زن ترس، خواهر،عنوان مادر  زن به تاگور کوتاِهِيها در داستان
 ين وفاداري مشترک را مطرح ساخته است که زن چطور بيلي فامئلمسا آن ةليوس و به

بعضي اوقات خود ده است که کرريل خودش گيفام  بهل شوهرش و نسبتيفام نسبت به
ت يشخصمعرفي نمايش گذاشته است که   عروس کمسني را بهمسائليابد يا  را ناچار مي

 يبيش غريل برايفام در يموقع هرشخصرا در آن يافت زيدختر چطور رشد خواهد 
ن مسئلة بزرگ را يا.  کندي زندگ بايدچاره چه جوري دختر ب،ين اوضاعيدر چن. باشد يم

  . رفاه زنان روشن ساخته استيتاگور برا
 است و يک پسريقهرمانش . باشد يم» ١ياَِتِت«نام  گر تاگور بهيداستان معروف د

رو هم ش باشد و خو انگار ملککهباشد  ي تمام صفات خوب ميت او دارايشخص
اح يک سياصالً او . گردد يفته او ميفته و فري ش،کند ي که مالقات ميهر کس  بااو. سته

در اصل او .  داشته باشديمي و دايمي روابط صميکس  باتواند ين او نمياست و بنابرا
موقع در  چي وجود دارد و هيطرف يرتش داد و دهش و بيرا در سيعت است زي طبفرزنِد
  .کند ي نمتلا دخي کسيکارها

در . رآمده بودي تحرةرشت م به ۱۹۰۱که در سال » ٢ريت ِننَشْ« گر موسوم بهي دداستاِن
 ييپروا يه بين قضيتخمة ا. گردد يمحبت عموزادة شوهرش گرفتار م ک زن بهين يا

  .باشد يمن ي زن تحمل کردني براکهباشد  يشوهر زن م
 او تمام آثار خود را .برد يکار م  مسجع را بهوع  زبان مرصّيسينو تاگور در داستان

.  نوشته استيسيزبان انگل  را بهش آثاري ازوجود آورده است و بعض زبان بنگله به به
داند که قبل از نوشتن داستان چه  ي مسندة امروزيباشد که نو ير مک امر الزم قابل تذکّي

کند و بعداً  ي را غور و فکر ميسينو ن داستايها هيتمام زاو باشد و او به ي الزم مييابزارها
ن ابزارها را در ي در زمان تاگور چنيسينو  در آغاز داستاني ول،گردد ينوشتن مشغول م به
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پرداخت  ينوشتن م کرد و به يک قهرمان را انتخاب مي ياو فور. آورد يسنده نميذهن نو
 آن داستان را شکل و سنده طبِقيآمد و نو يوجود م بهخود   داستان خود بهيها و اتّفاق
عنوان سبک  باشد و به يم» ١تاي کا بيراس من«نام   داستان بهين نوعيچن. داد يصورت م
ب که دوچار مشکل ينجل ين داستان فاميمطالب ا.  است مهميلي تاگور خيسينو داستان
 که زن »ينم رس«نام   داستان بهي قهرمان اصلکهن موجب شده ي شده است و ايمفلس
. جنگد ي چطور مي دستين اوضاع تهيا  باباشد و ي ميم مصمياس ولر و حسالغ

ن يا. م شده استيترس»  پديکال«ر مرگ خوفناک ين داستان تصوين در ايعالوه بر ا
  .باشد ي تاگور ميها ن داستاني از بهتريکيداستان 

. مند بود القه عيليشان خ التيتحص هاو ب. باشند يها م ه قهرمان تاگور بچ،ننابعد از ز
ند و ي اتاق بنشيها تو هخواست که بچ ير بود و نم خود متنفّاو از روش آموزش زماِن

 کرد يانگذاريتن را بنيکي نين او دانشگاه شانتي بنابرا، درس بخواننديدر آن مانند زندان
ن و يي از طبقة پا، قهرمانان داستان اويها هبچ. کرد يها کالس برگزار م ر درختيو ز
  . خودشان برسنديها رمانآ خواهند به يات هستند که مده

آنها   باکند که يک دو قهرمان آغاز مي  باها را نات تاگور معموالً داستان ندرايراب
ا شخص سوم را ي يگرافيتوباوة اَي شيسينو تاگور در داستان. فاقاً مالقات کرده استاتّ
 ديگررده بود و شرفت کيسنده پيعنوان نو  تاگور بهم ۱۹۱۴بعد از . کاربرده است به

 مسائلطرف  را ذهن تاگور تا اکنون بهين و ناداران نبودند زيي پاةاز طبقتنها قهرمانانش 
  .ل شده بودي ماي و آزادياجتماع

ز ي ن.شود ين شمرده ميتر  معروف»٢واال کابلي« داستان موسوم بهش يها  داستانةاز هم
 ،باشد که معروف شدن ي ميعين امر طبيا. باشد يها م ن داستانين شامل مجموعة بهتريا

 ي و مرد افغانيا  دختر پنج سالهي مذکور دوستدر داستاِن. باشد ين بودن نميشرط بهتر
 يها وهي م،الت بنگالي عالم عمده است که در هند در شهر کلکته در ا،نام رحمت به

ن که ي همين ِم پدِردر آخر. گردد يدوست م» يِمن«دختر   بافروشد و اتّفاقاً يخشک م
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تا زمان تاگور، در ادبيات زبان بنگالي، 
دست و طبقة پايين  مردمان تهي

تاگور اولين کسي بوده . نداشتند جاي
هرمان ها را ق که چنين نوع انسان

 .هاي خودش ساخته است داستان

  پدِري باشد وليکند که خواه رحمت افغان ي م حس،نديب ينشان دست دختر رحمت را م
 يست و آن شفقت و محبت که او براسرشار ا احساسات پدرانه از است و يدختر

 ي دوستينِم  با باعث شد که،دخترش داشت
 خواننده را ،ن داستانيتاگور در ا. داشته باشد

 ،ل شدهيحنة داستان بدون حاص م بهيمستق
 را حس يبرد و خواننده آن تمام احساسات يم
.  دخترش داشتيکند که رحمت برا يم

شود و  يان مي بيلة راويوس داستان مزبور به
شود تا دوستان  يده مآوراش  نجا ترجمهيدر ا
  .بشوند آشنابيشتر  يوة تاگور کميش  بايرانيا

 بعد.  باشدتتواند ساک ي بدون حرف زدن نم، منة دختر پنج سال،ينِم: واال کابلي
 که او يوقت. ده بودصرف کرک سال را ي او تنها ،گرفتن صحبت ادي ياز تولّدش برا

کند تا او  يخ ميمادرش بعض اوقات او را توب. تواند خاموش بماند ي نم،دار استيب
نظرم   به،نديشن ي او ساکت ميوقت. توانم مانند مادرش رفتار کنم ي نميساکت باشد ول

ذوق   بان ما هردويبنابرا. توانم تحمل کنم ي نم،رياد دين وضع را زيرسد و ا يب ميعج
  .ميپرداز يصحبت م و شوق به

 آمد يآن وقت ِمن. سميمان را بنوکه باب هفدهم ر بودم   حاضر شدهنوقت صبح م
قبل “  درسته؟،داند يز نميچ چي او ه،ديگو ي کالغ را زاغ م،اليد  پاسبان راماباب”: تو گف
موضوع   او به،ز دو اسم وجود دارديک چي ياو بفهمانم که در زبان برا ن که من بهياز ا
. بارد يکند و از آن باران م يطرف آسمان آب پرتاپ م ل بهيف” :گفت يوال م باباب. گر شتافتيد

او . “ندز يم تهسر و  ي بيها  حرفيلي خ،زند يها م  حرفيبوال چه جور  با منيخدا
  .“تو چه نسبت داره؟  بابابا مادرم”:  کردسؤال شودالعمل  منتظر عکسآنکه بدون 

اکنون .  کنيبوال باز  با،يبرو ِمن”: و ظاهراً گفتم“ خواهر زن”: درون قلب گفتم
 شروع ، خود گذاشتهيش را بر زانويها  دست،زمي ميآنگاه او کنار پا. “ دارمي فوريکار
 بلند يصدا د و بهيطرف پنجره دو  بهيناگهان ِمن. ابان بوديک خينزداتاقم .  کرديباز به

  .“واله کابلي يواله ا کابلي”: گفت
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 بر پشت و در يبار سر دستار داشته و کوله لباس مندرس و فرسوده بر تن و به
حدس زدن  .رفت يواش راه ميش اويابان يواله در خ کابلي ،دست جعبة کشمش گرفته

: فکر کردم.  مطرح شده بودياشد که در ذهن دخترم چه احساساتب يار مشکل ميبس
  .“شد  نخواهدمان تمامستاد و باب هفدهم ريم خواهد ايرو ه روبي آفتيبار کوله  بااآلن”

طرف  طرفش گرداند و به  سرش را به،ديواله شن کابلي را ي ِمنيکه صدا نيهم
در ذهن او وهم بود که . دي دو درون خانهي ِمنيفور. قدم زدن کرد ام شروع به خانه

ه باشنددرون کوله بارش حتماً دو چهار بچ.  
  اوفکر کردم فروشنده را صدا زدن و از. ستادي سالم کرد و امن بهواله آمد و  کابلي

. مي صحبت کرديک کميهم   با.دميرخ يزيازش چ. چندان خوب نيستدن يز نخريچ
  “خترتان کجا رفت؟آقا د”: دي پرس،برگشتن شد  او حاضر بهيوقت

ک ين او را نزدي بنابرا، برودر دويخواستم که خوف و ترس از ذهن ِمن يمن هم م
واله و کوله بارش  کابليافة يطرف ق نظر مشکوک به  باد ويمن چسب ه باو. خود آوردم

  او آنها را قبول نکرد ويوة خشک داد ولياو کشمش و م واله به کابلي. کرد ينگاه م
  .واله بود کابلي  باين اولين معرفيا.  گرفتمحکم  مرا،رادتيشک ز با

 يدم که ِمنيد. رفتم يرون از خانه مي بي کاري داشتم برايبعد روز از آن به
زد و  يداد و لبخند م يدقّت گوش م  بازد و او ي متهسر و  ي بيها واله حرف کابلي با
تا هنوز عالوه . داد يرا هم م شکسته نظر خودش يزبان بنگال  بهي ِمنيها ان حرفيم در

دم که يد. افته بوديدار ن ن شنوندة حوصلهين چنيا. يا  در عمر پنج سالهيبر پدرش ِمن
قدر  نيچرا تو ا”: واله گفتم کابلي من به. باشد ي پر از بادام و کشمش هم ميآغوش ِمن

او . او پرداختم  بهبم درآوردم وي از جيو سکّة پول. “نده ندهي آ،يا  دادهنيا  بهوهياد ميز
  . را گرفتيا د سکّهيبدون ترد
.  شور و غوغا برپا شده استيپول  خانه راجع بهيدم که توي د،خانه برگشتم  بهيوقت
ن سکّه را ياز کجا ا”: ديپرس يخشم م ا بيمن نشان داد و از ِمن  را بهيا  سکّهيمادر ِمن

  .“يا افتِهي
  .“واله داده کابلي”: گفت ي ميِمن

  “؟يا چرا ازش پول گرفته”: گفت يمادرش م
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  .“ خودش داده،نخواسته بودم”:  پاسخ دادياني گريصدا  بهيِمن
 معلوم شد که. رون از خانه بردميب او را آرام کردم و به او رفتم و ِکيمن نزد

وة يزد و بهش م يم   سريِمن که هر روز او بهل ب، نبودين اولين مالقات ِمنيواله ا کابلي با
 او را ي ِمنيوقت. دا کرده بوديپ يِمن  بايکيق روابط نزدين طريا داد و به يخشک م

  “ست؟ي کوله بارت چي تو!واله کابلي يواله ا کابلي”: ديپرس يده مي خند،ديد يم
آور   خندهيها  حرفيليهم خ  با هردويعني“ ليف”: گفت  يرحمت هم لبخندزده م

ک بالغ و کودک شفقت و محبت را ين يبگذراندند و من هم  يزدند و خوش م يم
 ١سسرال به”: ديپرس ي ميبعض اوقات رحمت از ِمن. آمد يخوشم م. دميد يده مييرو
د و نفهم ي کلمة سسرال را خوب مي از بچگي بنگاليهادختر“  رفت؟ي نخواهيوقت چيه
 يِمن سرال بهن دربارة سيم بنابرايشرفت کرده بودي پيک کمي ما يد ولندان يمآن را  يمعن
 سؤال پاسخ يجا  بهياو فور. رتش بوديه سيم اما ساکت ماندن علياد نداده بودي يزيچ
  “ رفت؟يسسرال خواه ا تو بهيآ”: کرد

من سسر را خواهم ”: گفت يزند و م ياو مشت م ش رحمت باشد و بهيانگار سسر پ
  .ديخند ي تصور کرده خوب ميواني سسر را حيِمن“ کشت

 يا خارجي اسم کشور خارج يوقت. رون از شهر کلکته نرفته بودمي بتوق چيهمن 
ن که اتاقم را ترک ي هم،باشد ين ميرتم چني سيآنجا بروم ول خواهم که به ي م،شنوم يم
 زدم و حس يواله حرف م کابلي  بان در اتاق خودمي بنابرا،شوم يکسل م. کنم يم
 شکسته راجع يزبان بنگال  او بهيوقت. باشماحت کرده ير و سي خارج سدرکردم که  يم
  .گشت ير تمام ماجرا زنده مي چشمانم تصويرو روبه. کرد يکشورش صحبت م به

کرد  يد فکر ميشن ي در کوچه شور و غوغا ميوقت.  دارديرت مشکوکي سيمادر ِمن
 نين زميند و انگار ايآ يده مياش دو طرف خانه  بههاخوار ها و مشروب که تمام اوباش

. ستها و حشرات وحشتناک ا  پلنگ، مارها،ها يها و لوط اوباشپر از دزدان و 
البتّه راجع . ن خوف و ترس دور نشده بودي چرا از ذهنش ا،دهين سن رسيا به دانم ينم
 .دميخند يشه ميمن هم. من گفته بود  بارها بهدربارة او اما ،واله کامالً مشکوک نبود کابلي به

                                                   
  .نديگو ي م شوهر و موقع طنز و مزاح زندان را هم يلي فاميمعن به  .1
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ا در افغانستان حرفة يشوند؟ آ يده نميها دزد ها بچيآ”: کرد ي مالسؤمن از آن وقت 
دن يبچه را دزد. ل داردي مانند فيواله که تن کابلي يا براي وجود نداره؟ آيفروش بچه

 ،ن باشدي هر آدم چنيگفت ول ياو دروغ نم. رفتميل زنم را پذيمن دال“ ست؟يممکن ن
ن خوف در ذهن زنم يا. ستي ني امر معمول. اعتماد داشتنيبيهر غر بر. ستيممکن ن

وارد شدن از  رحمت را ، ترس زنميتوانستم تنها برا ينممن  اما ،ماند يشه باقيهم
  .کنم ام منع خانه به

 ،ها گشت و در آن ماه يکشورش باز م  رحمت به،هيه و فوري ژانويها هرسال در ماه
ن قصد يا بهماند و  ي مشغول م،وام داده بود مردم به  که بهي وصول کردن پولياو برا
اگر . آورد يدست م  بهي حتماً فرصتيِمن زدن به  سري برايرفت ول يدور و دراز مسفر  به

وقت . آمد ي مالقات مي آن روز وقت عصر حتماً برا،ديايتوانست ب ياو در صبح نم
. شستن ي م، بر پشت داشتهيبار  کوله،دهي پوشياو لباس سنّت.  اتاقميا غروب در گوشه
واله  کابلي  باي که ِمني وقتيگشتم ول يده بعض اوقات مشکوک ميمن هم او را د

ن دو دوست روابط يد که بيرس ينظر م آن وقت به. ديخند يشد و م يگفتگو وارد م به
دن آنها يداز من هم . زدند ي مي شوخيها آنها حرف.  وجود دارديمي و قديميصم

  .گشتم يخوشحال و مسرور م
 ،دمدا را انجام ميمان  متن ري اتاقم نشسته بودم و بازخوانيبح من توروز صيک 

د در آن روزها يد که شايرس ينظر م  آن موقع بهيد وليرس يان ميپا ت بهشفصل سرما دا
 آن يافتاد و گرم يم ميز برپاهاير مياز پنجره نور آفتاب ز. ش شده بوديش از پيسرما ب
دم که ي د، برپا شدابان شور و غوغاي در خ.بودصبح د وقت هشت يشا. ديبخش ي ملذّت

بر لباس و . ديآ  يآورند و عقبش گروه پسران م ير کرده ميدو پاسبان رحمت را دستگ
رون از اتاق يب.  خنجر بودها  از پاسبانيکيشد و در دست  يده مي خون ديها تنش لکه

  .“چه اتّفاق افتاده”: دميآمدم و پرس
 ي پولمقدارة ما از رحمت ي که همساشنيدمز رحمت  اي گفتند وليزيپاسبانان چ

رحمت ن آنها نزاع برپا شده بود و يداد و ب يوام گرفته بود و اآلن او آن پول را پس نم به
هماندم . داد يگو گفته دشنام م ه را دروغيرحمت همسا. ده بودزاو چاقو  خشم آمده به به
. دي را دين که رحمت ِمنيهم. خانه آمدرون از يواله گفته ب کابلي يواله ا کابلي يِمن
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اش  ان آنها دربارهيم  نبود و دريبار ش کولهشامروز بر دو. اش مانند گل شگفته شد چهره
  “ رفت؟يا سسرال خواهيآ”:  گفتي فوريِمن. صحبت هم نشد
  “روم؟ ي همانجا دارم م،بله”: ده پاسخ داديرحمت خند

بسته را نشان يها رحمت دست. مداي را خوش ني کردم که پاسخ رحمت ِمنحس 
  .“م بسته استيها  دست، چه کنميزدم ول يسسر را حتماً م”: داده گفت
مرور زمان  به و من يزندان فرستادند و ِمن  چند سال بهي رحمت را برا،سبب قتل به

موقع  چيگذشتند و ه ي معمول ممان طبِق يروزها. ميرحمت و آن اتّفاق را فراموش کرد
 چطور در زندان وقت خود را ،يد که آن مرد آزاد افغانين فکر نرسي ا،نذهن م به
مرور زمان  به. کنم که من تمام خاطرات رحمت از ذهنم رفته بود يقبول م. گذراند يم
چ موقع ياتاق من ه  بهيهم سن دختران دوست شد و حتّ  باد ويسن بلوغ رس  بهيِمن
گر فصل ي دباِر.  چند سال گذشت.شد ين ما اکنون صحبت هم نميزد و ب ينم سر

 برگزار خواهد يالت جشن عروسي شده بود و در تعطي طي ِمنيعروس. زمستان آمد
. ديرس روز عقد فرا. خانة شوهر خود خواهد رفت  به،زودي او بهکردم که  يفکر م. شد

 رفت و آمد مهمانان شروع شده ،از صبح در خانة من. باشد ي مي ِمنيامروز شب عروس
 ي مهمي تمام کارها، جشني بود و برايل من مشغول کار عروسيدر فامهر کس . بود

  .آمد ي آهنگ خواندن و شور و غوغا از هر سو ميصدا. داد يرا انجام م
 من يهماندم رحمت جلو. دميد يحساب و کتاب جشن ازدواج را م.  اتاقميتو

 ي داشت نه موهايبار ولهاو نه ک. توانستم او را بشناسم يبار اول نم. آمد و سالم کرد
 از يک”: دميپرس. اش او را شناختم  خندهي از صدايل بود وليبلند و نه بدنش مانند ف

  .“روزيد”: پاسخ داد“ ؟يا زندان آزاد شده
ستاده تجربه ي خودم ايرو ک قاتل را روبهيرا تا هنوز يدم زيده ترسين پاسخ را شنيا

. نجا برودين مرد از اي ا، دخترميناسبت عروسم اقل امروز بهخواستم حد يم. نکرده بودم
 امروز تو برو ، مشغول هستميلي خ،اد دارميامروز کار ز”: او گفتم  بهيچه خوب بود ول

  .“نجاياز ا
ن طرف و آن طرف نگاه کرد و ي ا،دهيک در رسي نزدياو حاضر شد که برود ول

 يد او گمان داشت که ِمنيشا“ نم؟ي را ببي ِمنيتوانم بار يا ميآ”: دي جمع کرده پرسيهمت
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 ي ا!واله کابلي يا”: گفت يده آمد و مي دو،دهي باشد و او را ديا هم پنج ساله
د گمان داشت که يشا.  پر از خنده خواهند ماندييها و هردو مشغول حرف“ !واله کابلي

براي  ، گذشتهيها  معمول سالاو طبِق. ده باشددا رخ نيتفاوت چيشان ه ين دوستيب
.  خشک آورده بود و آنها را در پاکت کوچک جمع کرده بودةويتا مت خود چنددوس
ن را يا. “ مالقات شوديِمن  باست کهي ممکن ن،مي کار داريليامروز در خانه خ”: گفتم
رون يه بکرد ي و خداحافظستيد نگري امينگاه  باطرف من وس گشت و بهيده او مايشن

فکر کردم که او را صدا زنم تا .  قرار نداشتم.مد ناراحت ش،دهين حالتش را ديچن. رفت
 يک کمي”:  من آمده گفتگردد و نزِد يدم که خودش دارد برمين اثنا ديهم. برگردد

 من آن پاکت را گرفتم و .“د دادي لطفاً بهش خواه،ي ِمنيبادام و کشمش آورده بودم برا
آقا مانند . دي ندهپول”:  دستم را گرفت و گفتياو فور. خواستم که پولش بپردازم يم

 ي نه برا،وه آورده بودمي ميک کمي دخترتان يادش براي  دارم و بهيشما من هم دختر
ک کاغذ چرک خورده را يراهن گذاشت و يب پي جيبعداً دستش را تو. “تجارت

 يدم که رويد. زم آن را پهن کردي ميدقّت تمام ته آن را باز کرد و رو  بادرآورده و
 ،دهيدست مال اه شمع را بهيد دود سيشا.  کوچک چاپ شده است دستيها کاغذ نشانه

ن يا  با رحمت،ين مرد خارجيا!  مني خدايا. فکر کردم. نشان دست را گرفته بود
فروخت و آن نشانة  يوة خشک مي شهر کلکته ميها اباني هر سال در خ،نشانه دخترش

  .ديبخش يت و حوصله ما هميدست دخترش آن را گو
باشد و من از  يوة خشک مي فروشندة م،لاو اهل کاب. اشک جمع شدم يها در چشم

 من ،کرد ي م را که او حسي آن احساساتيفور. ادم رفته بودي از ،ي بنگالي شرفايليفام
آن نشانة دست .  بودمياو هم پدِر دختر بود و من هم پدِر دختر. هم آنها را درک کردم

 ياعضا.  خانه بردمي من رحمت را تويفور.  آوردياد دخترم ِمني  مرا به،دخترش
 را ي لباس عروسيِمن. آنها توجه ندادم  بهي نمودند وليم من اعتراضيام بر تصم خانه
  .ستاديده کنار من ايپوش

توانست مانند  يآمد و نم ي نفس او بند ميي گو،دين که رحمت عروس را ديهم
ا تو سسرال يآ”د؟ يده پرسي خندي کند ول را حسيکيشته روابط نزدذ گيها سال
 ش را بدهدسؤالتوانست پاسخ  يدانست و نم ي سسرال را مة کلمي معني اکنون ِمن“؟يرو يم
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 ي اولين روزيماجرا. گر کرديش را طرف ديا سرخ گشت و رويشرم و ح  باشيو رو
  .ن شدمي غمگيليادم آمد و من خي.  مالقات کرده بودنديکه رحمت و ِمن

ناگهان درک . ن نشستي زميد و رويو رحمت نفس بلند کش درون خانه رفت يِمن
د او را ي شا،ي بزرگ شده است و او هم مانند ِمنيکرده بود که دخترش هم مانند ِمن

 در ظرف هشت سال گذشته.  خواهد کرديدخترش معرف  از سر نو خود را به.نشناسد
ورش رفته بود و کش ل بهيد رحمت در تخيشا. داند ي نميکس. دخترش چه شده است با
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  ٦١٠  قند پارسي

  

  !اي تاگور
  ∗بهارالشعراي  ملکمحمد تقي 

الشعراي بهار  در موقع جشِن هفتادمين سال تولّد دکتر رابيندرا نات تاگور مرحوم ملک
  :١رابيندرا نات تاگور تقديم کرد مشهدي مثنوي زير را به

ــزل    ــم يـ ــد لـ ــداي احـ ــِت خـ   روز ازل هســـاخت يکـــي چنـــگ بـــ     دسـ
ــور   ــِف حـ ــشمش از زلـ ــه ابريـ ــر او   بافتـ ــسته بـ ــور بـ ــوزون ز نـ ــردة مـ   پـ
ــان  ــر آوارگــــ ــة او رهبــــ ــة او چــــــارة بيچارگــــــان    نغمــــ   مويــــ
  مهـــر فزونـــي کنـــد و ظلـــم کاســـت   گفــت گــر ايــن چنــگ نوازيــد راســت
ــواي خداســت     ــن چنــگ ن ــة اي   هرکــه دهــد گــوش بــراي خداســت      نغم

ــرده و آهنــــگ را     نـــگ راچگـــر بنـــوازد کـــسي ايـــن  ــم نکنــــد پــ   کــ
   از دل او وا شــــــودبنــــــد غــــــرور  هرکــه دهــد گــوش و مهيــا شــود    
  چنــگ خــدا محــو کنــد نــام جنــگ       گرچــه بــود جنــگ بــر آهنــگ چنــگ 
ــرد    چونکــه چنــين چنــگ خــدا ســاز کــرد ــر او آواز کــ ــي بهــ ــگ زنــ   چنــ
  ســـــوي گـــــروه بـــــشر انـــــداختم  گفــت کــه مــن صــنعِت خــود ســاختم
ــون    بهـــر بـــشر چنـــگ نـــوازد کنـــون      کيــست کــه ايــن ســاز بــسازد کن
ــن   ــن ره ز م ــرده ز م ــن پ ــگ ز م   کيـــست نوازنـــده در ايـــن انجمـــن     چن
ــوازم ورا  ــوازد بنــــ ــه نــــ ــرازم ورا    هرکــــ ــر بفـــ ــان ســـ   در دو جهـــ
ــن    ــود م ــود ج ــه ب ــت چ ــگ محب ــن    چن ــصود م ــسئله مق ــن م ــز اي ــست ج   ني
ــان   چنــگ خــدا گــشت ميــان جهــان     ــتخوش گمرهـــ ــه و دســـ   ملعبـــ
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  !اي تاگور  ٦١١

  

ــ    هرکـــسي از روي هـــوس چنـــگ زد ــت ب ــش خواس ــه دل ــگ زددهرچ    آهن
ــه خ  ــرين زخم ــن تيزت ــتدر ره دي   مـه خاسـت   غليکن ازيـن زخمـه نـه آن ن          اس

ــر و   ــزدان دگـ ــة يـ ــرانغمـ ــن دگـ ــر   يـ ــن دگـ ــر و ايـ ــر آن دگـ ــه دگـ   زخمـ
ــشت   ا ــشتار گ ــرماية ک ــه س ــن هم ــشت   ي ــار گـ ــشر بـ ــر دوش بـ ــد و بـ   آمـ

ــة    هرکه بدان چنـگ روان چنـگ داشـت         ــي زمزمـ ــِر لبـ ــت جزيـ ــگ داشـ   نـ
ــشد    ــردم نـ ــرون از دل مـ ــه بـ   کبـــر و تفـــرعن ز جهـــان گـــم نـــشد  کينـ

ــ  ــشت ب ــک روان گ ــرور  هاش ــاي س   هنگــاِم ســور  هســوگ بپــا گــشت بــ     ج
ــاو بــ     مهرپرســتي ز جهــان رخــت بــست    ــر و گ ــم خ ــست  هس ــايش نش   ج

ــه  ــن زمزمـ ــشت ازيـ ــاي دروغ گـ ــي   هـ ــر فلـــک بـ ــي مهـ ــر و بـ ــروغ اثـ   فـ
ــ  ــن    فـــن چنـــگ ازليـــت بـــه هزانکــه بـ ــر انجمــ ــر هــ ــا زد ســ   راه خطــ

ــود ز    چنــگ نکــو بــود ولــي بــد زدنــد      ــر دل خـ ــدا بهـ ــِگ خـ ــدچنـ   دنـ
ــشان   ــس چنگ ــر دل ک ــزد ب ــگ ن ــشان    چن ــر آهنگــ ــصيد بــ ــب نرقــ   قلــ

ــر   درنـگ   تا که درين عـصر و زمـان بـي          ــاگر«در بــ ــگ» تــ ــد چنــ   بنهادنــ
ــاد     ذاِت قـــديمي پـــي بـــست و گـــشاد  ــش نه ــف اهل ــدر ک ــود ان ــگ خ   چن
ــت    چونکه بـزد چنـگ بـر آهنـگ راسـت           ــگ خاسـ ــلي ز دل چنـ ــة اصـ   نغمـ
ــد ز چنــــگ  ــشّاق برآمــ ــة عــ ــد از او   نالــ ــر ش ــگ  پ ــراق و فرن ــد و ع    هن
ــست   ــت ب ــان رخ ــا ز جه ــه نواه   نغمــــة عــــشّاق بجــــايش نشــــست  جمل

  بــــود بچنــــگ دگــــران از نخــــست  ستواين چنگ که در دست ت     ! اي تاگر 
ــق   کــس آن چنــگ نــزد بــر طريــق هــيچ ــسندد فريـ ــه پـ ــسي آن زد کـ   هرکـ

  يـــــافتي آن ايـــــزدي آهنــــــگ را    ليک تو خـوش سـاختي ايـن چنـگ را      
ــه زنـــي در رِه ا  ــيهرچـ   زنــي خــوش بــزن ايــن ره کــه نکــو مــي  زنـــي و مـ

ــه     اش  طبع تو چنگ اسـت و خـرد زخمـه          ــي نغمــ ــدت ازلــ ــعر بلنــ   اش شــ
ــو اســت  ــت ن ــاد و خيال ــو هفت   زانکـــه ز يـــزدان بـــدلت پرتـــو اســـت  ســال ت
ــت    ــور تاف ــدلش ن ــزدان ب ــه ز ي ــت    هرک ــد يافـ ــت جاويـ ــان دولـ   در دو جهـ

ــار  ــة پروردگـــ ــت هديـــ   اي قلمـــ
ــذير از   ــران بپــ ــة ايــ ــارهديــ   بهــ

  



  ٦١٢  قند پارسي

  

  بدين قصيده فرستم ترا درود و سالم
  ∗رشيد ياسمي

  :تاگور اي از رشيد ياسمي تقديم به قصيده
ــام    ــد مقـ ــاعر بلنـ ــر آن شـ ــاد بـ ــام    درود بـ ــازد نـ ــدو بنـ ــر و بـ ــد فخـ ــزو ببالـ   کـ
ــاگور    ــر ادب تــ ــعرا مفخــ ــدة شــ   که کشور سخن از وي گرفـت نظـم و قـوام            گزيــ
ــورش   ــز ن ــرق ک ــشان ش ــر درخ ــه مه   خن ز زنــگ ظــالمزدوده گــشت جهــان ســ  يگان
  وز او گرفـــت همـــه غـــرب روشـــنايي وام  چــو آفتــاب ز آفــاق شــرق تابــان شــد     

ــ ــد گوش ــين اي هنمان ــسيط زم ــه ب ــدر هم   کــه صــيت فــضلش ننهــاد انــدِر آنجــا گــام   ان
ــه ــه ز گفت ــز و نکت   همــي رســاند جــان را از آســمان پيغــام      هــاي لطيــف هــاي دالوي

ــاطر ا  کنــد پديــد ز لفــظ بــديع و معنــي نغــز      ــسام بخــ ــار روح در اجــ ــدِر آثــ   نــ
ــوت    ــالم ملک ــو ع ــش چ ــدر لفظ ــاني ان   کــه نيــست آنجــا انديــشه از فــشار و زحــام  مع

ــاي دل ترانـــه ــ هـ ــِز او بـ ــر روزي هانگيـ ــفته را کنــــد آرام     هـ ــزار خــــاطر آشــ   هــ
  شرق و غرب زمين بـر قلـوب و بـر افهـام         هب  سـت  هنروري که ز سحر کـالم چيـره شـده         

ــي   ــره م ــن او به ــرد ز راي روش ــسانب ــوام    يک ــع ع ــوده طب ــواص و خم   زدوده فکــر خ
ــال و دانــش شــرق  ــا خالصــة ذوق و کم ــام       اي ــادر اي ــد ز م ــور نزاي ــو پ ــون ت ــه چ   ک

ــه ــشناسند   ب ــو نب ــدر ت ــان ق ــيچ جــاي چن   کـــه در قلمـــرو ســـعدي و کـــشور خيـــام  ه
  شکايت شب هجر است و وصِف جـام مـدام           نـه چـون دگــر شـعرا شــعرهاي دلکـش تــو    
  ز بهـر صـلح و صـفا و ز بهـر امـن و ســالم       که هرچه گويي پند است و حکمت و اخالق         
ــشر   ــد بـ ــان دردمنـ ــخنت جـ ــت و آالم    ز داروي سـ ــيب محنـ ــد از آسـ ــات يابـ   نجـ
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  بدين قصيده فرستم ترا درود و سالم  ٦١٣

  

ــايزه  ــرا ز ج ــل  ت ــاي نوب ــي ١ه ــه بگرفت ــست تمــام       ک ــوز ني ــري هن ــزار بگي ــر ه   اگ
ــد  ــپهر بلنـ ــايد از سـ ــرا شـ ــعر تـ ــار شـ ــر    نثـ ــيد و زه ــه و خورش ــد م ــرامبيفکن   ه و به

ــست    جــشِن هفتــاد از عمــر تــو ببايــستي     هبــ ــران بب ــد از اي ــوي هن ــه س ــرامنک   م اح
ــالم    چـــو راِه دور مـــرا زيـــن طـــواف دارد بـــاز ــرا درود و س ــتم ت ــصيده فرس ــدين ق   ب

ــه ــد   ب ــوان و نيرومن ــت ج ــدِر طبع ــري ان ــا    پي ــرم و ج ــو خ ــام  ندل ت ــبط اله ــاد مه    ب
ــر روشـــن تـــو     ــيد ز آثـــاِر فکـ   دل رشـ

ــع  ــسان طب ــدرام  ب ــرم و پ ــادان و خ ــو ش    ت
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  ٦١٤  يقند پارس

  

  ♦گذشتي» تاگور « بر لِبيهمچون غزل
د بهرامي اصلمحم∗  

   گذشــتياز نــور هــاي پــر  شــبةاز کوچــ   گذشـتي  چون صبح يقين از شب ديجـور      
ــصوير  ــادي رد تـ ــه نهـ ــوت آئينـ ــ  در خلـ ــصورةاز کوکبـ ــو منـ ــتي دار چـ    گذشـ
   گذشـتي  چشم ازهمه بگرفته چنـان کـور        از عشق چـو يکـسان نگـري وام گرفتـي       

ــاعق ــر ةاي ص ــست  مه ــو از روز ازل م   ؟ گذشـتي مست چه شدي کز مـي انگـور     ت
   گذشـتي  تا ازدل ظلمـت تـو چنـان خُـور           ماه از قـدح نـام تـو نوشـد مـي شـهرت             
ــور   تا کام جهاني شـود از شـهد تـو شـيرين            ــو زنب ــاغ چ ــل ب ــن گ ــتياز ذه    گذش

ــدن ــت و اي آمـ ــاز رفتنـ ــو آغـ    گذشـتي  دير آمدنت بـس نـه کـه از دور           لتحـ
   گذشـتي بر ذهن سه تارم تـو چـو مـاهور      تـاراج برآشـفت    چـو بـه   موسيقي عـشقت    

ــست ــه م ــستي اي نگ ــان کي ــزّ ج    گذشـتي کز شوق به رقص آمده بـا شـور       لتغ
ــست ــدم از روز تولّـــ  ةدلبـ ــت شـ    گذشـتي هر چند تو بر مـن همـه رنجـور         د رويـ

ــين در ــشّةس ــشيني   ع ــا بن ــان ت   گذشـتي » تـاگور  «همچون غزلي بر لـب      اق جه
ـ        جان برخي  ــ   ت نام تو که چون دفتري از نُ ــده از خان ــاري ش ــنتورةج ــتي س    گذش

  مـاه از نـو وسـالم همـه از نـو      روز از نو و 
  

                                                   
سروده شده ] ١٩٩٣/١٢/٢٢[ ١/١٠/١٣٧٢ در سالرابيندرا نات تاگور اين شعر بعد از خواندِن دو کتاب از  ♦

 .است

  . و پژوهشگِر ايراني، تبريزشاعر  ∗
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  ايران  کتاِب در بازاِرفارسي به  تاگورةکتابنام
  ∗حسينجاني مياندهي سعيده

 ة هند در سطح جهان است که آوازة از شاعران شناخته شديکي تاگور رابيندرا نات
 در يرانيبان و شاعران ايده بود و اديران رسيا  به خودشياش در دوران زندگ يادب

ز يران نيدر بازار نشر ا. کردنداي  ستهيقبال شاران استين شاعر از او در ايات ايدوران ح
 هاي  دههياو در ط.  برخوردار بوده استيي باالاهميتتاگور و آثارش همواره از 

ن ناشر و ي پررنگ داشته است و هر سال چنديران حضوري نشر اگذشته در بازاِر
. دهند ي مقات خود را تاگور قراريات و تحقتأليف موضوع منشورات و محقّقمترجم و 

 عنوان کتاب در ها گذرد ده  ميرانيا  به بعد از هشتاد سال که از مسافرت تاگورنوناک
 نوشته شده ي و آثار وها شنامهي و نماها ن شاعر و اشعار و داستاني شناخت اهاي نهيزم

. اند ن بزرگمرد سخن گفتهي اة دربارياري بسهاي تيات و سايات و نشراست و مجلّ
 و يقاتي تحقهاي گاهيز پايران و ني اهاي ي و کتابفروشها ر کتابخانه بيمرور  بانکيا

 اختيارن شاعر پرآوازه در ي اة چاپ شده دربارين کتابهايتر مهمن اويعن ، کتابياتاطّالع
 هم يگري دي که ممکن است کتابهاردک اعترافبايد ضمن آن که . گيرد  ميقرارشما 

 ِي فرهنگة از ارادت و احترام جامعيتنها بخش هاني و اقابِل دسترسي نبودهباشند که 
ن ارادت و احترام ادامه دارد و هر روز شاهد نوشتن ي هنوز ا؛ن شاعر استيا  بهرانيا

د يآ ي ميآنچه در پ. مين شاعر بزرگ هستي از اشعار و آثار اينامه و دفتر ژهيکتاب و و
 هاي زبان  به و هفده کتابيارسزبان ف  بهراني ا نشِر تاگور در بازاِرة و نه کتاب درباريس
  .وجود داردران ي اهاي آن در کتابخانه ي بهگر است که امکان دسترسيد

                                                   
  .نو  دهلي،ه اسالميةيدانشجوي دکتري مطالعاِت اسالمي جامعة ملّ  ∗
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موضوع  ،ترجمه ناصر ايراندوست ،ات تاگور ن رابيندرا:پديدآورنده؛ آواره .١
 ،ش ه ١٣٦٣ :تاريخ نشر ، ارديبهشت:ناشر ، تهران:انتشار محلّ ،يداستانهاي هند

  .ص ٢٥٦
 ،تاگور  با مصاحبه، حرمت ربا، بخش سوم،بخش دوم ؛اسالم و موسيقي .٢

رابيندرا  ، ربا،اسالم و هنر:  موضوع،شريعت سنگلجي محمد حسن: پديدآورنده
 ،]تهران [:نشر محلّ ، ناشر دانش،ي كوتاهها  داستان،)م ١٨٦١-١٩٤١ (تاگور نات

  .م. س٢١ يك تصوير؛ ،ص ٤٣ ،]ش ه ١٣٥٥ [:تاريخ نشر
 ي اعظامناي تاگور، مرابيندرا نات: پديدآورنده ،ان داستةمجموع: اشک نهان .٣

 ور،ي شهر٠٤ ،نقش و نگار: ناشر ،)مترجم (ي موکرجياسري، جو)مترجم(
  .ش ه ١٣٨٦

: ناشر ،)گردآورنده(ابوالقاسم رادفر : پديدآورنده؛  تاگوررابيندرا نات يها شهياند .٤
  .ش ه ١٣٨٩ ن،ي فرورد٣٠ ،ههي بدوسا،يل
 شعر موضوع ،)م ١٨٦١-١٩٤١( تاگور رابيندرا نات: پديدآورنده ؛باغبان عشق .۵

: نشر محلّ ،ني پرو:ناشر ،.گ. فر،ي خط: مترجم،يفارس  به ترجمه شده،يهند
  .ص ۵۵ : ظاهريمشخّصات ،ي فارسزبان ،ش ه ۱۳۲۱ : نشرسال ،تهران

= م ۲۰ قرن :موضوع ،)م ١٨٦١-١٩٤١( تاگور رابيندرا نات: پديدآورنده ؛ تاگوراديب .٦
 محلّ ،]نا يب [ناشر ،)ش ه ۱۳۰۲-١٣٥٨( يگركان دونيفر : مترجم،ي هندةشنامينما
  .عكس: ص ۲۱۸ : ظاهريمشخّصات ،يرقع ،]-[ ۱۳۳۵ : نشرسال ،]جا يب[: نشر

ناصر  :مترجم ،)م ١٨٦١-١٩٤١( تاگور رابيندرا نات :پديدآورنده ،پناهندگان .٧
  .ص ۲۶۸ ،تهران :نشر محلّ ،بهشتي انتشارات ارد:ناشر ،)ش ه ۱۲۹۹( راندوستيا
 ،)ش ه ١٢٩٩(ايراندوست ناصر  ،گوته تاگور: پديدآورنده ؛پناهندگان آواره .٨

 : ناشر، تهران:انتشار محلّ ، جيمز،بيل : سرشناسه التين:گردآورنده و مترجم
  .ص ٢٦٨ ،ش ه ١٣٦٨ : تاريخ نشر،ارديبهشت

 رابيندرا :دخت مشهور، موضوع پروين: پديدآورنده ؛ عرفان اسالمي بر تاگورتأثير .٩
 الدين محمد جالل=  عرفان،(Rabindra Nath Tagore) )م ١٨٦١-١٩٤١(نات تاگور 

 ،)م ١٨٦١-١٩٤١( تاگور  رابيندرا ناتـ تأثير ـ )ق ٦٠٤-٦٧٢ (بن محمد مولوي
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(Rabindra Nath Tagore) = د حافظ شمسين محمتأثير، ،)ق ٧٢٩-٧٩٢( الد 
 ، جليل:ناشر ،(Rabindra Nath Tagore) )م ١٨٦١-١٩٤١(رابيندرا نات تاگور 

  .م. س٢٣/٥ ،ص ٢١٦ : مشخّصات ظاهري،ش ه ١٣٨٣ :تاريخ نشر ، مشهد:محلّ نشر
 رابيندرا نات[ :موضوع ،)ش ه ١٣١٤(نژاد  ي قاسمني حس:پديدآورنده ؛تاگور .۱۰

 ،ش ه ١٣٥٢ : تاريخ نشر، ص۱۰۸ ،نامه سرگذشت ]م ۱۹۴۱-۱۸۶۱ ،تاگور
  .ص ١١١ ، ظاهريمشخّصات

 ،(TAGORE, LA CONSCIENCE DE L'HOMME) =  وجدان بشر:گورتا .١١
 رابيندرا نات=  سرگذشتنامه :موضوع ،)ش ه ۱۳۳۵(جهانبگلو  نيرام: پديدآورنده

 سال ،تهران:  نشرمحلّ ،ي نشر ن:ناشر ا،يكخجسته  :مترجم ،)م ۱۹۴۱-۱۸۶۱ (تاگور
  .ي رقع،ص ۶۱ : ظاهريمشخّصات ،ش ه ۱۳۷۹ :نشر

رابيندرا : موضوع ،)ش ه ١٢٧٤-١٣٤٥(سعيد نفيسي : پديدآورنده ؛تاگور و مقام او .١٢
 : ناشر، نقد و تفسير،(Rabindra Nath Tagore) )م ١٨٦١-١٩٤١(تاگور  نات

 اين كتاب : يادداشتها،]ش ه ١٣٤٠ [: تاريخ نشر،]تهران [: محلّ نشر،]ن بي[
در ش  ه ١٣١١ مقاالتي در سال ةصورت سلسل  به مقاالتي است كه قبالًةمجموع
  .م. س٢٣ : مصور، ص٤٤ :مشخّصات ظاهري.  ايران منتشر شده استةروزنام

 ،)م ۱۹۴۱-۱۸۶۱( رابيندرا ناتتاگور، : پديدآورنده ؛ كودكياهاي مادر و رويها ترانه .١٣
 ،مشهد:  نشرمحلّ ، خراسانة چاپخان:ناشر ،راندوستيترجمه ناصر ا : پديدآورشرح

  .ص ۹۶ : ظاهريمشخّصات
 انتخاب و ، تاگوررابيندرا نات: پديدآورنده ؛غزال از باغبان عشقچترا و چند  .١٤

 قرن ـ بنگالي ة نمايشنام:موضوع ،)ش ه ١٣٠٦( يي و ترجمه از فتح اهللا مجتبامقدمه 
 نمايشنامه : يادداشتها،]ش ه ١٣٣٤ [: تاريخ نشر، نيل: ناشر، تهران: انتشارمحلّ ،٢٠
  .م. س٢٢ ، يك تصوير،ص ١١٠ : ظاهريمشخّصات ،شعر و
 مترجم انگليسي،  تاگوررابيندرا نات :پديدآورنده ؛ي كوتاهها حاالت عارفانه داستان .١٥

 داستانهاي كوتاه : موضوع،)ش ه ١٣٣٥( يمترجم فارسي مينا اعظام، سينجيتا گوپتا
 محلّ ،)م ١٨٦١-١٩٤١( تاگور رابيندرا نات سرشناسه فارسي ،م ٢٠قرن  ـهندي 
  .ص ١٤٧ : ظاهريمشخّصات ،ش ه ١٣٨٧ : تاريخ نشر،گر صورت: ناشر، تهران:انتشار
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 ،)مترجم (»ايک« يخانلري  تاگور، زهرارابيندرا نات :پديدآورنده؛ خانه و جهان .۱۶
  .ص ٢٢٦: ي ظاهرمشخّصات ،ش ه ١٣٨٦ آذر ١٠ ،توس: ناشر

 ، تاگوررابيندرا نات وجبران خليل جبران اشعار  ي بهنگاه؛ دو نگاهدو پنجره  .۱۷
 ،ها گويي ه و گزينها گويي ه نكت: موضوع، حسن هاشميداران:رجمگردآورنده و مت

كتاب شن  ،ش ه ١٣٨٠ : نشرتاريخ ،ي جهان اجتماع: ابجدناشر ، تهران: انتشارمحلّ
 صادق محمدترجمه   باوكف تحت عنوان ماسه ،ش ه ١٣٧٩سال  حباب در و

شن  :لگاه او ن:ل اوة پنجر: مندرجات. نشر شفا منتشر شده استتوسط اسفندياري
 پرندهاي سرگردان، :دوم  نگاه:دوم ة پنجر،١-٧١ ص ،نجبران خليل جبرا حباب، و

 شن و ،)م ١٨٨٣-١٩٣١( جبران خليل ،جبران ،٧٣-١٣٠  ص، تاگوررابيندرا نات
 مشخّصات ،ي سرگردانها پرنده ،)م ١٨٦١-١٩٤١( ،تاگور رابيندرا نات ،حباب
  . عكس،ص ١٣٠: يظاهر

 رابيندرا نات :، موضوعييمحيط طباطبامحمد  :پديدآورنده ؛١ور تاگرابيندرا نات .١٨
 : تاريخ نشر، طهران: نشرمحلّ ،ي ترقّة كتابخان: ناشر،)م ١٨٦١-١٩٤١ (تاگور
  .ص ٦٧ : ظاهريمشخّصات ،ش ه ١٣١١

 = )ش ه ۱۲۹۹( راندوستيناصر ا=  مترجم و گردآورنده: پديدآورنده ؛وهيسبد م .١٩
 = يفارس  ترجمه بهـها   مجموعه:موضوع ،)م ۱۹۴۱-۱۸۶۱(تاگور  نات ندرايراب
 گرياشعار د ،ش ه ۱۳۳۴ : نشرسال ، تهران: نشرمحلّ ،)چاپخانه (ي خرم:ناشر ،شعر
 دبورد ني مارسل ـ. دو موپاسانيگ  ـ.اني فلور ـ.نيالمارت  ـ. هوگوكتوريو: از

  ـ.نهيا ه ـ. گوته ـ. لرمانتف ـ.في تورگن ـ.ني پوشك ـ. شارل بودلر ـ.والمور
  .م.س ۲۱ مصور؛ ،ص ۷۶ : ظاهريمشخّصات … ورنيلردبا

قرن  ـ ي شعر هند:موضوع ،رابيندرا نات تاگور :پديدآورنده ؛ي جاودانيها سروده .٢٠
 ،)م ۱۸۶۱-١٩٤١( تاگور نات ندراي فارسي، رابسرشناسه ،يفارس ترجمه شده به ـ ۲۰

 مشخّصات ،ش ه ۱۳۴۰: سال نشر ، بامشاد، تهران: انتشارمحلّ ،كويت. ل.گ: مترجم
  .يترجمه شده از بنگال ـ ۱۴قرن  ـ ي شعر فارس.نمونه، عكس ،ص ١٢٤: ظاهري

                                                   
  .ايران نات تاگور به يادگار مسافرت رابيندرا: نعنوا  .1
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 ؛نات تاگور  رابيندراةنام لي و مروري در زندگانيي صوفيانه گيتانجها سروده .٢١
 : ناشر،م ١٨٦١-١٩٤١ :وفات/تولد ،)ش ه ١٢٩٩( شهبازحسن  :مؤلّفگردآورنده و 

 ،ص ٢٥٢ : ظاهريمشخّصات ،ش ه ١٣٦٣ :ريخ نشر تا، تهران: نشرمحلّ ،يعلم
  .م.س ٢١ ،مصور

 ،)داستان از تاگور ٣انضمام  به (؛)دو هفته در هندوستان(هندوستان   بهسفر .٢٢
 ـ  سفرها  ـ ٢٠ قرن ـ  سير و سياحت ـ هند : موضوع،دخت مشهور پروين :نويسنده
 تاريخ ،نشر جليل : ناشر،مشهد : انتشارمحلّ ،٢٠ قرن ـ داستانهاي هندي  = هند
  .ص ٨١ :مشخّصات ،ش ه ١٣٨٠ :نشر

 نات تاگور، سوامي ويو كانندا، مهاتما يي از آثار رابيندراها گزيده: سيماي هند .٢٣
 :پديدآورنده ،ي هندةفلسف=  ها ، مقالهها  سخنرانيـ ن تمدـ هند :موضوع ؛يگاند

 ،ش ه ١٣٧٨ : تاريخ نشر، تهران: نشرمحلّ ،سرا  كتاب:ناشر ،ليتفضّمحمود 
  .م.س ٢١ ،ص ٣٦٦ : ظاهريمشخّصات

کتاب : ناشر ،)اهتمام به (ي دهباشي عل:پديدآورنده؛ شاختنامه رابيندرا نات تاگور .٢٤
  .ش ه ١٣٨٨ اسفند ٥ ،کاينشر ن

 :موضوع ،)ش ه ١٣٤٠( مسيحا برزگر :پديدآورنده ؛نات تاگور  رابيندرا:شب تاب .٢٥
 ، سرشناسه فارسي تاگور،يفارسي شعر فارس  به ترجمه،م ٢٠ي قرنلنگابشعر 

 تاريخ ، دارينوش: ناشر، تهران: انتشارمحلّ ،)م ١٨٦١-١٩٤١(  تاگوررابيندرا نات
  .ص ٢٧٥ :مشخّصات ،ش ه ١٣٨٢ :نشر

 = ها ييگو هني و گزها ييگو ه نكت:موضوع؛  تاگوررابيندرا نات :ها شب تاب .٢٦
 محلّ ،ي مشك:ناشر ،)ش ه ۱۳۵۲( بهنام رضا ي عل: مترجم،ي هنديها المثل ضرب
  .ص ۱۰۷ : ظاهريمشخّصات ،ش ه ۱۳۸۷ : نشرسال ،هرانت: نشر

 ،]تهران [: نشرمحلّ ، دانشگاه تهران:پورداود، ناشرابراهيم  :مترجم ؛صد بند تاگور .٢٧
 ،مصور ،ص ١٤٤] + ٢٣ [: ظاهريمشخّصات ،يزبان فارس ،ش ه ١٣٤٠ :تاريخ نشر

  .م.س ١٧
 : انتشارمحلّ ،يفريدون گركان :ترجمه؛ گور تارابيندرا نات از ي داستانـ يقربان .٢٨

  .ص ٢١٤ :مشخّصات ،ش ه ١٣٤٢ : تاريخ نشر،كتاب نشر  بنگاه ترجمه و: ناشر،تهران
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 ،)ش ه ١٣٤٨ (ي خانيماريه قل :ترجمه ؛ تاگوررابيندرا نات هاي شياي نـقلب خدا  .٢٩
 قرن ـانگليسي از شعر هندي   به ترجمه شدهـ م ٢٠ قرن ـ شعر هندي :موضوع
 ،)م ١٨٦١-١٩٤١(  تاگوررابيندرا نات ، فارسية سرشناس،يفارس  به ترجمه شدهـ م ٢٠
  .ص ١٤٤ :برساخت ،ش ه ١٣٨٣ : تاريخ نشر، نوروز هنر: ناشر، تهران: انتشارمحلّ

 ،)ش ه ١٣٠٥( ي آيتمحمدعبدال :ترجمه؛  تاگوررابيندرا نات ـكشتي شكسته  .٣٠
 تاريخ ، نشر سروا: ناشر، تهران:انتشار محلّ ،٢٠قرن  ـداستانهاي بنگالي  :موضوع
  .ص ٢٥٥ :برساخت ،ش ه ١٣٧٦ :نشر

 :پديدآورنده؛ … مجموعه هيجده داستان از تاگور و،ييداستانهاي آسيا: ليال .٣١
 : تاريخ نشر، اميركبير: ناشر، تهران: انتشارمحلّ ،)ش ه ١٣٠١( يهوشنگ مستوف

  .ص ٢٨٥ :برساخت ،ش ه ١٣٤٤
 : ناشر،)يپاشائ. ع( يري پاشائکعسسياوش : مترجم ؛ تاگوررابيندرا نات ـماه نو  .٣٢

 : ظاهريمشخّصات ،]ش ه ١٣٥٣ [: تاريخ نشر،]تهران [: نشرمحلّ ،]مازيار[
  .م.س ٢١ ،ص ٨٧
 زير ،)ش ه ١٢٧٨-١٣٤٨( پازارگادي الدين عالء:ترجمه وپديدآورنده  ؛يمرد جهان .٣٣

ها و  مقاله ،)م ١٨٦١-١٩٤١( رتاگو رابيندرا نات : موضوع،علي صورتگر نظر لطف
 : انتشارمحلّ ،)م ١٨٦١-١٩٤١( تاگور رابيندرا نات ، سرشناسه فارسي،ها خطابه
 گنجينه فكر و ،٩١٩ : فروست انتشارات دانشگاه تهران،دانشگاه تهران:  ناشر،تهران
  .مصور ،چاپي ،وزيري ،ص ٣٣٢ :برساخت ،ش ه ١٣٤٣ :خ نشريتار ،ادب

 ،تهران : انتشارمحلّ ،راندوستيناصر ا :ترجمه ؛ تاگوررابيندرا نات ،ي ساحليندا .٣٤
  .۱۵۲ ص :مشخّصات ،ش ه ۱۳۴۴ : نشرتاريخ

ي از مصطٰفاي  مقدمه   با،الدينم ضياء :ترجمه ؛صد بند تاگور ي جاويدان ياها نغمه .٣٥
 تاريخ ،يي عطا: ناشر، تهران: انتشارمحلّ ،م ١٩ قرن ـ موضوع شعر هندي ،ييطباطبا
  .م.س ٢٢ ،ص ١٦٣ :برساخت ،ش ه ١٣٤٧ :نشر

 تاگور، فرامرز رابيندرا نات :پديدآورنده؛ يتانجاليگ:  عشقدي جاويها نغمه .٣٦
 ، تهران: نشرمحلّ ،ش ه ١٣٨٨ خرداد ٢٤ ـمثلث : ناشر ،)مترجم (اي نيجواهر

 Gitanjali, Song“عنوان   باكتاب حاضر از متن انگليسي ،ش ه ١٣٨٨ :تاريخ نشر
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Offerings: a Collection of Prose translations made by the author from the 
original Bengali manuscript” مشخّصات.  برگردانده شده استيفارس به 

  .م.س ١٦×١٢ص؛  ١٩٢ :ظاهري
 ،]ان بي[ ناشر ،يتق محمد، ي مقتدر:مترجم ،تاگور رابيندرا نات: پديدآورنده ؛نيايش .٣٧

 : ظاهريمشخّصات ،يزبان فارس ،ش ه ١٣٤٢ : تاريخ نشر،.]م بي[ نشر محلّ
  .م.س ٢٥ ، يك تصوير خارج از متن،ص ١٦٥

 شعر : موضوع،ي پاشاي.ترجمه ع ، تاگوررابيندرا ناتاثر : پديدآورنده ؛نيلوفر عشق .٣٨
 چاپ :ادداشتهاي ،ش ه ١٣٥٥ : تاريخ نشر،ي طهور: ناشر، تهران: انتشارمحلّ ،يهند
ع شناسه افزوده در مستند عنوان ساير .شدبا ميش  ه ١٣٤٤ل اين كتاب در سال او .

  .ص ٣٩٨ :برساخت ،)مترجم( ،پاشائي
 موضوع شعر فارسي ، مهريارمحمد ترجمه ،تاگور: پديدآورنده ؛هالل ماه نو .٣٩

 ، فارسيةسرشناس ،يفارس  به ترجمه شدهـ ترجمه شده از بنگالي ١٤ـ  قرن ـ
 تاريخ ،شهريار : ناشر،صفهان ا: انتشارمحلّ ،)م ١٨٦١-١٩٤١( تاگور رابيندرا نات

 ، بندي ديوييرده ،)مترجم( )شه  ١٢٩٧ (مهريارمحمد  ،ش ه ١٣٤١ :نشر
  .ص ٧٦ ، دوازدهبرساخت ،ش ه ٢٤٣ت  ٨٩١/٤٤١٦

 هاي  نشر جهان که در کتابخانهيشر شده در بازارهات تاگور من از آثاِريبرخ
  :ران موجودنديا
 ،)م ۱۸۶۱-۱۹۴۱( تاگور رابيندرا نات: دهپديدآورن ؛هي اجتماعةقصّ : و العالمتيالب .١

عبده، :  پديدآورندگان مترجممابقي ،۱۳۱۳۵۸۳ : ثبتشمارة ،٢٨١٦٥٧ : رديفشمارة
 :ناشر ، عبدهوسي طانبينات طاغور؛ تعر تأليف رابندا ـ پديدآور شرح ،وسيطان

 /ب۱۴۹ط۸۹۱/۳ : ديوييشمارة ،م ۱۹۲۵ : نشرسال ،القاهره : نشرمحلّ ،دارالهالل
سازمان : محلّ نگهداري. ۱ نسخه ،۱ جلد ،ص ۱۲۵ : ظاهريمشخّصات ،ع ت

  .ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي ها، موزه كتابخانه
 :شمارة رديف ،)م ١٨٦١-١٩٤١(رابيندرا نات تاگور : پديدآورنده ؛جني الثمار .٢

خ  تاري،]بيروت [: محلّ نشر،]ان بي [: ناشر،ي بديع حقّ:مابقي پديدآورندگان ،٣٥٠٩٦
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 ،ص ٩٥ :مشخّصات ظاهري ،PK1772.A7H3 :ه رده کنگر،م ١٩٥٥ :نشر
  .تهران مركزي و مركز اسناد دانشگاه ةكتابخان: محلّ نگهداري .م.س ٢٠/٥

 ادبيات :موضوع ،)م ١٨٦١-١٩٤١(رابيندرا نات تاگور :  پديدآورنده؛اليججيتن .٣
 محلّ ،]نا بي [:رناش ،ي بديع حقّ: مابقي پديدآورندگان،٧٤٩٣ : شمارة رديف،هندي
 مشخّصات ،ج٢٤٣ت٨٩١/٤ : شمارة ديويي،م ١٩٥٥ : تاريخ نشر، بيروت:نشر

  . ادبيات دانشگاه تهرانة دانشكدةکتابخان: محلّ نگهداري .ص ٧٩: ظاهري
 شمارة :موضوع ،)م ١٨٦١-١٩٤١ (رابيندرا نات تاگور: پديدآورنده ؛ الربيعهةدور .٤

 ة الثقافةوزار :ار، ناشرنجاح عطّ= ي يع حقّ بد: مابقي پديدآورندگان،٣٥٢٣١ :رديف
: ه رده کنگر،م ١٩٦٥=  ق١٣٨٥ : تاريخ نشر،دمشق : محلّ نشر،االرشاد القومي

PK1772.A7H3D6،محلّ نگهداري. م.س ٢٣ ،ص ١٩١ : مشخّصات ظاهري :
  . مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهرانةكتابخان

 ،تاگور  رابيندرا نات: موضوع،لكتبدارا. قاهره: پديدآورنده ؛نات طاغور رابندرا .٥
 : محلّ نشر، دارالكتب: ناشر،٤٥٢٠ :شمارة رديف ، ـ كتابشناسي،)م ١٨٦١-١٩٤١(

 : يادداشتها،عربي :زبان ،RZ8857.9.C3 :هرده کنگر. م ١٩٦١ : تاريخ نشر،القاهره
محلّ . م.س ٢٥ ،ص ٢٠+١٦ : مشخّصات ظاهري،انگليسي متن به صفحه عنوان و

  . مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهرانةتابخانك: نگهداري
 ،تاگور ناتا ندري راب:موضوع ،…: پديدآورنده ؛ الشعر و المسرحيروائع طاغور ف .٦

 ۷۷۵۲۴ : فيلدهامابقي ،٢٢٢٥١ : رديفشمارة ،سرگذشتنامهـ ) م ۱۸۶۱-١٩٤١(
}}=۱۰۱-۱{b{، محلّ ،ي حقّعيبد :ية العربنقلها ايل مترجم ،۲۳۹۳۰ : مدرکشمارة 
چاپ  :توضيحات ،ص ۴۸۷ :صفحه ،م ۱۹۸۴ ،نيي دارالعلم للمال،روتي ب:نتشارا

 ،۹  ر،۷ ح/PK، ۱۷۲۵ :ه بندي کنگررده ، عنوان، مترجم،ي حقّعيها بد شناسه ،پنجم
  .رساني دانشگاه شاهد  مركزي و مركز اطّالعةكتابخان: محلّ نگهداري ،م ۱۹۸۴

 :موضوع ،)م ۱۸۶۱-١٩٤١( تاگور اترابيندرا ن :پديدآورنده ؛يتاندژالي گكيسادوون .۷
 : ثبتشمارة ،١٦٠٣٥٦ رديف شمارة ،يروس  بهترجمه شده ،م ۲۰قرن  ـ يشعر هند
 يسياز انگل ، تاگوررابيندرا نات : پديدآورشرح كوفا،يساباشن ويا :مترجم ،۷۱۶۷۹

 سال ،مسكو:  نشرمحلّ ،يكوويساباشن .وس . م:ناشر ،كوفايساباسن. وي ايروس به
 ، س۲۴۳ت  ۸۹۱/۴۳۱۷۱ : ديوييشمارة ،۱۵۴۲۰۰ :ه کنگررده ،م ۱۹۱۹ :نشر
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 ةنام کتابخان ،۷۱ نگهداري محلّ ،۱ نسخه ،۱ جلد ،ص ۱۵۶ : ظاهريمشخّصات
  .ي و مركز اسناد آستان قدس رضوها ، موزهها سازمان كتابخانه

 ،)م ١٨٦١-١٩٤١(رابيندرا نات تاگور : پديدآورنده ؛)ليجنْاگيت(سرود نيايش  .٨
 پوهنتون : ناشر،عبدالغفور فرهادي: مابقي پديدآورندگان ،٣٢١١٧ : رديفشمارة
رده  ،ش ه ١٣٥٤ : تاريخ نشر، كابل: محلّ نشر، پوهنحي ادبيات و علوم بشري،كابل
 ، ادبلّة مج،٢٣ سال ،٢عوض شمارة   به: يادداشتها،PK1772.P9T3G5 :کنگره

  .م.س ٢٥ ، مصور، ص٨+١٩٨ :مشخّصات ظاهري
ترجمه منظوم  ،اثر رابيندرا ناته تاگور:  مؤلّف همان؛)ليجنْاگيت(يش سرود نيا .٩

 ،مقدمه از عبدالغفور روان فرهادي شرح اشعار و سه  متن بنگالي با مراجعه به با
  . مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهرانة كتابخان:محلّ نگهداري

 ،تاگور ا نات رابيندر:يوحنا قمير، موضوع: پديدآورنده ؛ مسرح و شعر،طاغور .۱۰
 ، بيروت: محلّ نشر، دارالمشرق:ناشر ،٧٤٠٥٤ : شمارة رديف،)م ١٨٦١-١٩٤١(

 ،ص ٢١٥ :مشخّصات ظاهري ،PK1726.T24Q9 :ه رده کنگر،م ١٩٩٨ :تاريخ نشر
  .٢ :ويرايش طبعه. م.س ٢٣ ،مصور

 ي هندي داستانها:موضوع ،)م ۱۸۶۱-١٩٤١( تاگور رابيندرا نات :پديدآورنده ؛گورا .١١
 :مؤلّف  ـ پديدآورشرح ،۷۱۲۳۸ : ثبتشمارة ،٧٨٧٠٢ : رديفشمارة ،م ۱۹ن قر ـ

 : نشرسال ،مسكو : نشرمحلّ ،تراتوراي لاي خودوژستونا:ناشر ، تاگوررابيندرا نات
 : ظاهريمشخّصات ،يروس: زبان ، گ۲۴۳ت  ۸۹۱/۴۳۳۴ ، ديوييشمارة ،م ۱۹۵۶
  .ص ۴۵۶

رابيندرا  : موضوع،ي التليسحمدم خليفه :ترجمه: پديدآورنده ؛هكذا غني طاغور .١٢
 : رديفشمارة ،يعرب  بهترجمه شده ـشعر هندي  =) م ١٨٦١-١٩٤١( تاگور نات
 تاريخ ، الدار العربيه للكتاب: ناشر،تونس : انتشارمحلّ ،٩٥٣٦ : کد عنوان،٩٤٩٦
 /ت٩ ه٨ : ديويي رده بندي ،ه٩٨ت/PK1725 :کنگرهرده بندي  ،م ١٩٨٩ :نشر

 ١٧٢٥ PK، علوم انساني دانشگاه ة دانشكدةكتابخان: ي نگهدارمحلّ. ج ٣ :برساخت 
  .سمنان
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 : رديفشمارة ،)م ١٨٦١-١٩٤١(تاگور  رابيندرا نات: پديدآورنده ؛        .١٣
 : نشرمحلّ ،ييه آكاديمتّساِه : ناشر،بردوانيابوالحياء  : مابقي پديدآورندگان،٢٨٥٨٨
 ،زبان اردو  به: يادداشتها،C/278 :کنگره رده ،]م ١٩٦٢[ : تاريخ نشر،نو دهلي

 ةكتابخان: ي نگهدارمحلّ. م.س ٢٢ ، چاپ سنگي،ص ٤٤٧ : ظاهريمشخّصات
  .مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران

 : رديفشمارة تاگور، رابيندرا نات: پديدآورنده ،ناته تيگور  رابندر؛                .١٤
يه تّساِه :ناشر ،کهپوري گورفراق  هوپتي سهارگ :مابقي پديدآورندگان ،٢٨٦٣٨
 ،C/449 :کنگره رده ،]م ١٩٦٢ [: تاريخ نشر،]يدهل [: نشرمحلّ ،ي نئي دلّ،آكاديمي

 ،ي چاپ سنگ، ص٤١٢ : ظاهريمشخّصات ،اردو  بهمتن هندي ترجمه شده
  . مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهرانةكتابخان: ي نگهدارمحلّ .م.س ٢٢
١٥. 

 )م ۱۸۶۱-١٩٤١(  تاگوررابيندرا نات :موضوع ،يپوراتيسنادم : پديدآورنده ؛         
نادم  : پديدآورشرح ،۶۶۲۱۲۸ : ثبتشمارة ،١٩١٣٣٧ : رديفشمارة ،سرگذشتنامه ـ
 :کنگره رده ،م ۱۹۶۱ : نشرسال ،لكهنو : نشرمحلّ ، فروغ اردوةادار :ناشر ،ياپورتيس

 :هري ظامشخّصات ،اردو: زبان ،س۲۴۳ت۱۹۲ ۸۹۱/۴۳۹ :ديويي شمارة ،۱۹۶۵۲۶
 ها ، موزهها  سازمان كتابخانهةکتابخان ۶۶ نگهداري محلّ. ۱ نسخه ،۱ جلد ،ص ۱۲۰

  .يو مركز اسناد آستان قدس رضو
ّ  ؛              .١٦ رابيندرا : پديدآورنده ؛                                                            ،ّ         

 ،ك شاپ بيبهارت وشوا :ناشر ،٦٨٨٨٦ : رديفشمارة ،)م ١٨٦١-١٩٤١ (تاگور نات
 ، اردو:زبان ،C/1050 :کنگره رده ،]م ١٩٣٥ [: تاريخ نشر، كلكته: نشرمحلّ

  .م.س ٢٢/٥ ،ري تصو،ص ٢٠١+١٤+ي : ظاهريمشخّصات
ّ       ؛   .١٧  : مترجم،مؤلّف همان ؛                                                            ،ّ               

  . بنگال،تانيكي ني شانت،الديناءيض
١٨.  ْ

 ،٢٩١٣٠ : رديفشمارة ،)م ١٨٦١-١٩٤١(تاگور  رابيندرا نات: پديدآورنده ؛    َ  
 تاريخ ،اگره : نشرمحلّ ،لطيف ايند كو : ناشر،ينياز فتحپور :مابقي پديدآورندگان

 ،ي چاپ سنگ،ص ١١٢+٧ : ظاهريمشخّصات ،D/734 :کنگره رده ،]م ١٩١٤[ :نشر
  .م.س ١٨/٥ ،صويرت ٢
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  عنوانهاي ديگر
 عرض نغمه؛ ة اردو ترجم،)م ١٨٦١-١٩٤١ (رابيندرا نات تاگور: پديدآورنده ؛     

  .ي از نياز فتحپور         ّ            گور؛ يت  بندر ناتهار
 شمارة ،م ۲۰قرن  ـ شعر اردو :موضوع رابيندرا نات تاگور،: پديدآورنده ؛      
 :کنگره رده ،تاگور. اس.يا: شرح پديدآور ،۶۶۱۰۰۶ : ثبتشمارة ،٣٥٢٤٤٢ :ديفر

 : ظاهريمشخّصات ، اردويادداشت ،ل۲۴۳ت۱۷۱ ۸۹۱/۴۳۹ :ديويي شمارة ،۱۳۵۳۰۸
  .۶۶ISBN۱۹ : نگهداريمحلّ. ۱ نسخه ،۱ جلد ،ص ۱۲۸
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ات و ي از مقاالت درج شده در نشريبخشفهرست 
  ران دربارة تاگوري امجلّاِت

  ∗محمد رضا قزوه
 )م ١٨٦١-١٩٤١(  رابيندرا نات تاگورهقار هاي ادبي و فرهنگي سرزمين شبه ميان چهره در

خود  هايي است که در سرزميِن ايران توجه اهِل فرهنگ و ادب را به از جمله چهره
ر سال مقاالت و کتابهاي فراواني دربارة اين شخصيت نوشته جلب کرده است و ه

هاي  رشته اگرچه شخصيِت اين انسان فرهيخته تنها جنبة ادبي ندارد و ايشان به. شود مي
ايشان در ايران و جهان  اند اما بيشترين توجه به مختلف هنر و علم احاطة خوبي داشته

شايد گردآوري تمام مقاالت و مطالبي . ه استهاي کوتاِه او بود شعر و داستان توجه به
که دربارة اين شخصيت نامدار در جرايد و مطبوعاِت ايران نوشته شده باشد کاري 

 ايشان در مروري بر برخي از آثاِر ارزشمنِد فرسا باشد اما در اين فرصت با طاقت
رخي از ايم ب مطبوعات و نشرياتي که بيشتر در معرض ديد و قضاوت ماست توانسته

  .شما عزيزان پيشکش کنيم اين مقاالت را به
 زيي پا، مهر، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٢٦٩ تا ٢٦٥ از ص ٥ ،)١ ( تاگورةآرامکد

  .دير، مجقّؤم: نويسنده؛ ١٠٧ شمارة ،ش ه ١٣٤٣
 ،فرهنگ و هنر: مجلّات ،٥٦ تا ٤٩ از ص ٨ ، تاگوري فلسفاميپ:  تاگورة و فلسفشهياند

باسانتا :  نويسنده،بناءپور، هاشم: مترجم؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ زيي پا،بخارا
  .يکومار

                                                   
  . ايراندانشجوي کارشناس ارشد زبان و ادبياِت فارسي دانشگاه آزاد و اسالمي  ∗
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 از ص ١٩ ، هنرةفلسف  تاگور بهةنگاه دوگان: يباشناختي زقتي و حقيتيانسان شخص
: نويسنده؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ زيي پا، بخارا، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٨١ تا ٦٣

  . الدن،يمختارزاده بهادران:  مترجم،سواسيگوتام ب
 فرهنگ و :مجلّات ،٣٧٩ تا ٣٧٣ از ص ٧ ، کوتاه رابيندرا نات تاگوري داستانهايبررس

:  مترجم،ي کومار بانه رژيسر: ناقد؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ زيي پا،بخارا ،هنر
  .ني حسمحمد ،يزيعز

گزارش مراسم بزرگداشت رابيندرا نات تاگور در : بزرگداشت رابيندرا نات تاگور
 ي آذر و د، بخارا، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٣٠٤ تا ٢٩٦ از ص ٩ ، هنرمندانةخان

  . شهاب،يدهباش: گزارشگر؛ ٤٦ شمارة ،ش ه ١٣٨٤
 و ادبيات دانشکدة ،ادبيات زبان و :مجلّات ،٩٤ تا ٩٣ از ص ٢ ،رابيندرا نات تاگور به

  .صورتگر: شاعر؛ ٢ شمارة ،ش ه ١٣٤٠ ي سال نهم، د، دانشگاه تهرانيعلوم انسان
 نيکصدمي ادبودي دانشگاه تهران در مراسم سي دکتر فرهاد رئي جناب آقاتانايب

 و علوم ادبيات دانشکدة ،ادبيات زبان و :مجلّات ،٨ تا ٧ از ص ٢ ،سال تولد تاگور
  .فرهاد: سخنران؛ ٢ شمارة ،ش ه ١٣٤٠ ي سال نهم، د، دانشگاه تهرانيانسان

 آذر و ، بخارا، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٣٢٠ تا ٣١٥ از ص ٦ ، نويرهايتصو:  تاگوراميپ
  . ع،ييپاشا: سخنران؛ ٤٦ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ يد

 مرداد ، حافظ،ادبيات زبان و :مجلّات ،٣٦ تا ٣٦ از ص ١ ، بر تاگوريتأثير مولو
  .ديسادات، سع: نويسنده؛ ١٧ شمارة ،ش ه ١٣٨٤

 زيي پا، بخارا، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٤٨ تا ٤٥ از ص ٤ ،شمنداني اندتاگور از نگاِه
  .دي سع،يآبادروزيف: مترجم؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤
 ، بخارا، فرهنگ و هنر:مجلّات ،١٤٠ تا ١٢٩ از ص ١٢ ،رانيتاگور و ا: رانيتاگور در ا

  .محمدگلبن، : نويسنده؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ زييپا
هنگ و فر: مجلّات ،٤٢٦ تا ٤٢١ ص از ٦ ،د و تجديتاگور، نقّاش هند: تاگور نقّاش

:  مترجم،يچي فرلتيژور: گزارشگر؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ زيي پا، بخارا،هنر
  .نيمعاصر، افش
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ات زبان و :مجلّات ،١٢٤ تا ١٠٧ از ص ١٨ ،يراني ايف اسالمتاگور و تصوادبي 
 ،ش ه ١٣٧٩ بهار و تابستان ، دانشگاه تهراني و علوم انسانادبيات دانشکدة
  .عباسمنش،  يک: ناقد؛ ١٥٤ و ١٥٣ شمارة

 ، بخارا، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٢٧٨ تا ٢٦٧ از ص ١٢ ،م ١٩١٣ نوبل ةزيتاگور و جا
  .يفر، عل يخزاع: مترجم؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ زييپا

 ، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٢٦٦ تا ٢٥٩ از ص ٨ ، نوبلةزيجا:  نوبلةزيتاگور و جا
  .، محمود زادينيحس: مترجم؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ زيي پا،بخارا

 :مجلّات ،١٥٦ تا ١٤٩ از ص ٨ ،ده غزل از کتاب باغبان عشق: شيها تاگور و سروده
 ، تاگوررابيندرا نات: شاعر؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ زييپا ، بخارا،فرهنگ و هنر

  .فتح اهللا سيد ،ييمجتبا: مترجم
 ،)گريد ةشنامي و چهار نماي کتاب قربانةمناسبت ترجم به (يسينو شنامهيتاگور و نما

 ي د، کتابي راهنما،ي و کتابداررساني اطّالع :مجلّات ،٩٦١ تا ٩٥٥ از ص ٧
  .يفروغ، مهد: معرف؛ ٢٥ شمارة ،ش ه ١٣٤٠

 زييپا ، بخارا، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٣٨٩ تا ٣٨٤ از ص ٦ ،يسينو شنامهيتاگور و نما
  .يفروغ، مهد: ناقد؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤
 و ي د،ستاي چ،ادبيات زبان و :مجلّات ،٣٩٣ تا ٣٨٢ از ص ١٢ ، هند آزادامبِريپ: تاگور

  . هاشم،ينيحس: نويسنده؛ ١٥٥ و ١٥٤ شمارة ،ش ه ١٣٧٧بهمن 
 ي آذر و د،بخارا،  فرهنگ و هنر:مجلّات ،٣١٤ تا ٣٠٥ از ص ١٠ ، تاگورشهيتبار و اند
  . فتح اهللا،ييمجتبا: سخنران؛ ٤٦ شمارة ،ش ه ١٣٨٤
سال  ،ندهي آ،ادبيات زبان و :مجلّات ،١٣٧ تا ١٣٧ از ص ١ ،ور تاگِيلجنْتاي گةترجم
  .ماينگار، س چهره: نويسنده؛ ١-٣ شمارة ،ش ه ١٣٦٦ تا خرداد ني فروردزدهم،يس
ات: مجلّات ،٣٧٢ تا ٣٥٧ ص از ١٦ ،ي هندلسوفيتاگور شاعر و ف: ن شرقتمدزبان و ادبي، 
  .اري هوش،يرازيش: نويسنده؛ ٦ شمارة ،ش ه ١٣٠٥ وري سال چهارم، شهر،رانشهريا

مناسبت سفر رابيندرا نات تاگور شاعر و دانشمند  به( رابيندرا نات يآمد خوش
 زيي پا،بخارا ، فرهنگ و هنر:مجلّات ،١٤٣ تا ١٤١ از ص ٣ ،)رانيا  هنر بهةيبلندپا
  . اکبريدهخدا، عل: شاعر؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤
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 زيي پا، بخارا، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٣١٤ا  ت٣٠٧ از ص ٨ (،ريسردب:  تاگوريداستانها
  .دي ناه،ييطباطبا:  مترجم، تاگوررابيندرا نات: نويسنده؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤

 تا ٩٣ از ص ٧ ، تاگورةنام تي وصيبررس:  مراستي مردن نلي مباي زياي دننيدر ا
تش آ: نويسنده؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ زيي پا،بخارا ، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٩٩

  .ي علمحمدبرگ، 
 و علوم ادبيات دانشکدة ،ادبيات زبان و :مجلّات ،٥٠ تا ٤١ از ص ١٠ ، تاگورهاي درام

  .يفروغ، مهد: نويسنده؛ ٢ شمارة ،ش ه ١٣٤٠ ي سال نهم، د، دانشگاه تهرانيانسان
 آبان ، سخن،ادبيات زبان و :مجلّات ،٧٤٢ تا ٧٤٢ از ص ١ ،دو غزل از تاگور

  .پ: مترجم؛ ١٣٧ ارةشم ،ش ه ١٣٤٠
 زييپا ، بخارا، فرهنگ و هنر:مجلّات ،١٧٢ تا ١٦٧ از ص ٦ ، شعر از تاگورةدوازد

  .ي عل،يهعبداللّ:  مترجم، تاگوررابيندرا نات: شاعر؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤
 ، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٨٩ تا ٨٨ از ص ٢ ،)م ١٨٦١-١٩٤١( رابيندرا نات تاگور

  .خلج، منصور: مترجم؛ ٢٠ شمارة ،ش ه ١٣٧٦ ني فرورد، تئاترنمايس
 فرهنگ :مجلّات ،٥٦١ تا ٥٥٩ از ص ٣ ،) بزرگلسوفيشاعر و ف(رابيندرا نات تاگور 

  . فرهاد،يآبادان: نويسنده؛ ١٢٥ شمارة ،ش ه ١٣٤٤ آذر ، مهر،و هنر
 ،ادبيات زبان و :مجلّات ،٤٥٣ تا ٤٥٣ از ص ١ ،» شاعرانيخدا«رابيندرا نات تاگور 

  .يٰسي ع،ياوري: نويسنده؛ ٣٦ شمارة ،ش ه ١٣٦٥بهمن  ،ستايچ
 و ادبيات دانشکدة ،ادبيات زبان و :مجلّات ،٣٠ تا ١٣ از ص ١٨ ،رابيندرا نات تاگور

پورداود، : نويسنده؛ ٢ شمارة ،ش ه ١٣٤٠ ي سال نهم، د، دانشگاه تهرانيعلوم انسان
  .ميابراه

 ري ت، سخن،ادبيات زبان و :اتمجلّ ،١٥ تا ١٠ از ص ٦ ،رابيندرا نات تاگور
  .دوني فرري ام،يگرگان:  مترجم،شنانيکر رادها: نويسنده؛ ١٥٥ شمارة ،ش ه ١٣٤٢

 ةپژوهشنام« ادبيات زبان و :مجلّات ،٣٦ تا ٢٥ از ص ١٢ ،تاگور» بائول«رند حافظ و 
؛ ٢٩ شمارة ،ش ه ١٣٨٠ بهار ،»ي بهشتدي دانشگاه شهي و علوم انسانادبيات دانشکدة
  .دخت نيمشهور، پرو: نويسنده
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 و ادبيات دانشکدة ،ادبيات زبان و :مجلّات ،٣٥ تا ٣١ از ص ٥ ،زرتشت از نظر تاگور
رضازاده : نويسنده؛ ٢ شمارة ،ش ه ١٣٤٠ ي سال نهم، د، دانشگاه تهرانيعلوم انسانِ

  .شفق
 انشکدةد ،ادبيات زبان و :مجلّات ،١١٧ تا ١١٣ از ص ٥ ، تاگورمي تعالايسادهانا 
: مترجم؛ ٢ شمارة ،ش ه ١٣٤٠ ي سال نهم، د، دانشگاه تهراني و علوم انسانادبيات
  .يزي پاريباستان

 ، کلک، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٣٣٠ تا ٣٢٨ از ص ٣ ،سالشمار رابيندرا نات تاگور
  .٨٠-٨٣ شمارة ،ش ه ١٣٧٥بهمن  -آبان

 تا ١٠ ص از ٧ ،) تاگوريدگ در زنيريس(  رابيندرا نات تاگور و آثاريسالشمار زندگ
 ،يدهباش: معرف؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ زيي پا، بخارا،فرهنگ و هنر: مجلّات ،١٦
  .يعل
 ، بخارا، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٢٨٦ تا ٢٧٩ از ص ٨ ،رانيا سفر به:  تاگوريسفرها
  .کام شاد، حسن:  مترجم،رابيندرا نات تاگور: گزارشگر؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ زييپا
 از ص ٦ ، سالگرد رابيندرا نات تاگورني و پنجميصد و سکي بزرگداشت ناريسم

  شمارة ،ش ه ١٣٧٥بهمن  - آبان، کلک، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٣٢٤ تا ٣١٩
  .نيمعاصر، افش: گزارشگر؛ ٨٠-٨٣
 ادبيات دانشکدة ،ادبيات زبان و :مجلّات ،٩٢ تا ٥١ از ص ٤٢ ، و نبوغ تاگورتيشخص

 ر،يکب: نويسنده؛ ٢ شمارة ،ش ه ١٣٤٠ ي سال نهم، د،انشگاه تهران ديو علوم انسان
  . محمود،يلتفضّ:  مترجم،ونيهما
: مجلّات ،٩١٣ تا ٩١٢ ص از ٢ ،) و تاگورعتي شريوگو گفت (ي سنگلجعتيشر

 ،ي چهاردهيمدرس: نويسنده؛ ١٢٠ شمارة ،ش ه ١٣٥٢ آذر ،دي وح،زبان و ادبيات
  .يمرتٰض

 ،ادبيات زبان و :مجلّات ،١٠٣٢ تا ١٠٢٦ از ص ٧ ،)٤(  و تاگوري سنگلجعتيشر
  .ي مرتٰض،ي چهاردهيمدرس: نويسنده؛ ١٢١ شمارة ،ش ه ١٣٥٢ ي د،ديوح

ذر  آ، بخارا، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٣٣٣ تا ٣٢١ از ص ١٣ ،شعر از رابيندرا نات تاگور
  .زاده، صفدر يتق: مترجم؛ ٤٦ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ يو د
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ات زبان و :مجلّات ،١٢ تا ٩ از ص ٤ ،و آراء تاگور از افکار يا هشمدانشکدة ،ادبي 
 ،ياسيس: نويسنده ،ش ه ١٣٤٠ ي سال نهم، د، دانشگاه تهراني و علوم انسانادبيات

  . اکبريعل
 ،ش ه ١٣٨٤ زيي پا، بخارا، فرهنگ و هنر:مجلّات ،١٩٤ تا ١٨٧ از ص ٨ ،صد بند تاگور

  .ميپورداود، ابراه:  مترجم،ور تاگرابيندرا نات: شاعر؛ ٤٥ شمارة
 ،٩٤٩ تا ٩٤٨ از ص ٢ ، و آثار تاگوريزندگ:  سال تولد رابيندرا نات تاگورنيصدم

؛ ٢٥ شمارة ،ش ه ١٣٤٠ يد ، کتابي راهنما،ي و کتابداريرسان اطّالع :مجلّات
  .ليسعادت، اسماع: مترجم

 هانيک، يکتابدار و رساني اطّالع :مجلّات ،٢٤ تا ٢٢ از ص ٣ ، شکر شکن تاگوريطوط
  . محمود،ياعتماد: نويسنده؛ ١٩٠ شمارة ،ش ه ١٣٨١ مرداد ،يفرهنگ

مرداد  ،غماي ،ادبيات زبان و :مجلّات؛ ٢٢٠ تا ٢٢٠ از ص ١ ، از تاگوريغزل
  .ي تقمحمد ،يمقتدر: مترجم؛ ١٩٣ شمارة ،ش ه ١٣٤٣

 چهارم، ةدور ، سخن،ادبيات زبان و :مجلّات ،٦٨٢ تا ٦٨٢ از ص ١ ، از تاگوريغزل
  .تاگور: شاعرش؛  ه ١٣٣٢ وريشهر

 چهارم، دورة ، سخن،ادبيات زبان و :مجلّات ،٧١٦ تا ٧١٦ از ص ١ ، از تاگوريغزل
  .پ:  مترجم،تاگور: شاعرش؛  ه ١٣٣٢ وريشهر
 :مجلّات ،١٠٨ تا ١٠٠ از ص ٩ ، هنر آموزشاي کتاني نيشانت:  آموزش تاگورةفلسف

:  نويسنده، خجستها،يک: مترجم؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ زيي پا، بخارا،فرهنگ و هنر
  .نيجهان بگلو، رام

 زيي پا، بخارا، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٢٥٨ تا ٢٥٧ از ص ٢ ، اشعار تاگورةقو، مجموع
  .دي مهش،ينونهال: مترجم؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤
 :مجلّات ،٢٧٣ تا ٢٦٧ از ص ٧ ،)تاگور (ي انسان جهانيبسو: ي خارجيکتابها
: ناقد؛ ١٨ شمارة ،ش ه ١٣٤٠ خرداد ، کتابي راهنما،ي و کتابداررساني العاطّ

  . محمود،يلتفضّ
 ،ش ه ١٣٨٤ زيي پا، بخارا، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٤١ تا ٣٥ از ص ٧ ، تاگوريکودک

  .يف راد، مهدطعا: معرف؛ ٤٥ شمارة



  ٦٣٢  قند پارسي

  

 ،١٢١ا  ت١١٨ از ص ٤ ، سال تولد رابيندرا نات تاگورنيکصدميگزارش مراسم جشن 
سال نهم، ،  دانشگاه تهراني و علوم انسانادبيات دانشکدة ،ادبيات زبان و :مجلّات

  .٢ شمارة ،ش ه ١٣٤٠ يد
 تا ٣٩٠ از ص ١٦ ، ولز.ج. رومن روالن و اچشتن،يتاگور با آلبرت ان ( تاگوريگفتگوها
: کننده مصاحبه؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ زيي پا، بخارا، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٤٠٥

 مصاحبه ، ولز.ج.چا: کننده  مصاحبه،رومن روالن: کننده  مصاحبه،شتنيآلبرت ان
  .لي سه،يلياسماع:  مترجم، تاگوررابيندرا نات: شونده

 ،٥٩٤ تا ٥٩١ از ص ٤ ، آثار اوينات تاگور و معرف دراني رابةنامي و زندگيلجنْتايگ
: نويسنده؛ ٨ شمارة ،ش ه ١٣٦٤ آبان ازدهم،ي سال ،»ندهيآ« ادبيات زبان و :مجلّات
  . احمد،ياقتدار

 ،٥٧ تا ٥٧ از ص ١ ،رانيا  به،ي و شاعر هندلسوفي تاگور، فيخيمسافرت تار
: گزارشگر؛ ١٤ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ بهشتي ارد، حافظ،ادبيات زبان و :مجلّات

  . صادقمحمد ،ييايض
 فرهنگ :مجلّات ،٢٨ تا ١٩ از ص ١٠ ،) بر تاگوري عرفان اسالمتأثير ( و تاگوريمولو

  .دخت نيمشهور، پرو: نويسنده؛ ٦٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٨ بهار ، شعر،و هنر
 زيي پا، بخارا، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٤٢٠ تا ٤١٧ از ص ٤ ،تاگور نامه رومن روالن به

  .روسي س،يديسع: مترجم؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤
 ، فرهنگ و هنر:اتمجلّ ،٤١٦ تا ٤٠٦ از ص ١١ (شش نامه از تاگور:  تاگوريها نامه

  .عباس  غالم،يذوالفقار؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ زيي پا،بخارا
 تا ١٨ از ص ٤ ،اند  هم نوشتهي که رومن روالن و رابيندرا نات تاگور براييها نامه

؛ ١٥ شمارة ،ش ه ١٣٦٩ اسفند ، ادبستان فرهنگ و هنر،ادبيات زبان و :مجلّات ،٢١
  .روسي س،يديسع: مترجم
 :مجلّات ،١٧٧ تا ١٦٩ از ص ٩ ،)ي مربـ مي حکـشاعر (ندرا نات تاگور نبوغ رابي

  .دير، مجقّؤم: نويسنده؛ ١٠٦ شمارة ،ش ه ١٣٤٣ تابستان ، مهر،فرهنگ و هنر
 بهشتي ارد،سخن ،ادبيات زبان و :مجلّات ،٦٩ تا ٦١ از ص ٩ ، تاگورِي اجتماعنظراِت

  . محمود،يلتفضّ: مترجم ،وني همار،يکب: نويسنده؛ ١٣١ شمارة ،ش ه ١٣٤٠



  بخشي از مقاالت درج شده در نشريات و مجلّاِت ايران دربارة تاگورفهرست   ٦٣٣

  

 ، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٣٧٢ تا ٣٥٠ از ص ٢٣ ،سندهيتاگور نو:  تاگورينقد داستانها
 ،يموريت:  مترجم،ي کوماربازجيريس: ناقد؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ زيي پا،بخارا
  .فاطمه
 ص ١٦ ،) تاگورِيلجنْتايگکتاب   بهدي آندره ژمقدمه (يلجنْتايگ:  تاگوريها نقد سروده

: ناقد؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ زيي پا، بخارا، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٢٢٠ تا ٢٠٥از 
  . سروش،يبيحب:  مترجم،ديآندره ژ

 ، بخارا، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٣٤ تا ١٧ از ص ١٨ ، و آثار تاگوريزندگ  بهينگاه
  .ميپورداود، ابراه: معرف؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ زييپا
 يراهنما ،ي و کتابداررساني اطّالع :مجلّات ،٩٦٩ تا ٩٦٥ از ص ٥ ، آثار تاگورةنمون

  .کويت .ل.گ:  مترجم،ميپورداود، ابراه: نويسنده؛ ٢٥ شمارة ،ش ه ١٣٤٠ ي د،کتاب
 دانشکدة ،ادبيات زبان و :مجلّات ،١١٢ تا ١٠٩ از ص ٤ ، چند از اشعار تاگوريا نمونه

: شاعر؛ ٢ شمارة ،ش ه ١٣٤٠ ي، د سال نهم، دانشگاه تهراني و علوم انسانادبيات
  .تاگور
 و ادبيات دانشکدة ،ادبيات زبان و :مجلّات ،١٠٥ تا ٩٥ از ص ١١ ، تاگوريها نوول

  .هندو شکر: نويسنده؛ ٢ شمارة ،ش ه ١٣٤٠ ي سال نهم، د، دانشگاه تهرانيعلوم انسان
 تا ١١٨ از ص ٢ ،) تاگورتندرناي از رابيشياين ( خداي عشق در بندگييشکوفا: شياين

 و خرداد بهشتي ارد،اني اخبار اد،ي و کتابداريرسان اطّالع :مجلّات ،١١٩
  .١٣ شمارة ،ش ه ١٣٨٤

 و علوم ادبيات دانشکدة ،ادبيات زبان و :مجلّات ،٤٠ تا ٣٦ از ص ٥ ، تاگوري ادبيروين
  .صورتگر: نويسنده؛ ٢ شمارة ،ش ه ١٣٤٠ ي سال نهم، د، دانشگاه تهرانيانسان

بهمن  -آبان ، کلک، فرهنگ و هنر:مجلّات ،٣٢٧ تا ٣٢٧ از ص ١ ،تاگور يةهد
  . بهاريالشعرا ملک: شاعر؛ ٨٠-٨٣ شمارة ،ش ه ١٣٧٥

 ، کتابي راهنما،ي و کتابداررساني اطّالع :مجلّات ،٩٦٥ تا ٩٦٢ از ص ٤ ، تاگوريةهد
  .ي تقمحمد، »الشعرا ملک« بهار: شاعر؛ ٢٥ شمارة ،ش ه ١٣٤٠ يد
 ،ش ه ١٣٨٤ زيي پا، بخارا، فرهنگ و هنر:مجلّات ،١٤٨ تا ١٤٤ از ص ٥ ،ر تاگويةهد

  .ي تقمحمد، »الشعرا ملک«بهار : شاعر؛ ٤٥ شمارة



  ٦٣٤  قند پارسي

  

 ،١٢٤٧ تا ١٢٤٥از  ص ٣ ،)کاي از خطابه معروف تاگور در آمرصيتلخ (ستيهنر چ
  .تاگور: سخنران؛ ٤٨ شمارة ،ش ه ١٣١٦ بهشتي ارد، مهر، فرهنگ و هنر:مجلّات

 فرهنگ و :مجلّات ،٩ تا ٧ از ص ٣ ، آزادهيتفکّرتاگور، شاعر و م: ري سردباشتاددي
  .ي عل،يدهباش: نويسنده؛ ٤٥ شمارة ،ش ه ١٣٨٤ زيي پا، بخارا،هنر

 ٣٢ از ص ٦ ،)نات تاگور دراني آثار و افکار راب،ي بر زندگيمرور (ي شاعر جهانکي
 ،ش ه ١٣٨١ زيي پا،يدب فارس رشد آموزش زبان و ا،ادبيات زبان و :مجلّات ،٣٧تا 

  .هي مرض،ي جهرميواثق: نويسنده؛ ٦٣ شمارة
 ، سخن،ادبيات زبان و :مجلّات ،٩٥٦ تا ٩٥٤ از ص ٣ ، از تاگوري عرفانة منظومکي

  . محمود،يلتفضّ: مترجم؛ ٢٩٤ شمارة ،ش ه ١٣٥٥اسفند 
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Introduction 
Rabindra Nath Tagore, a renowned and celebrated poet, philosopher, 
educationist, artist, drama and short story writer and sociologist, has 
also earned a pride of place for himself in Iran. Apart from the 
renderings of his works into Persian, books and numerous articles 
have also been written on his life and contribution to society at large. 

Tagore visited Iran twice and won the hearts of the Iranians. 
Grand functions were held to celebrate his “seventieth”, “hundredth” 
and “hundred and twenty-fifth” anniversaries in Iran with Iranian 
dignitaries in attendance. Some grand halls and important places in 
Iran have been dedicated to him to perpetuate the memory of is 
Indian sage. He has rightly been termed as a revolutionary who tried 
his best to create a congenial atmosphere through out the world to 
live in peace. His life mission was to erect bridges of human 
understanding between the countries of the globe. 

This special number on ‘Tagore and Bengal’ is being presented to 
the peace loving people to commemorate his one hundred fiftieth 
birth anniversary and age old Indo-Iran friendly relations by Persian 
Research Centre of the cultural counselor, Islamic Republic of Iran, 
New Delhi. 

Articles in this Special Issue 
1.  A Poetic Figure (Chief Editor’s Note) Ali Reza Ghazveh 9 
2.  Tagore’s Conversations tr. Suhail Ismaili 15 
3.  Chitra tr. Fathullah Mujtabai 28 
4.  A Short Life Account of Tagore Sharif Husain Qasemi 35 
5.  Rabindra Nath Tagore and the 

Development of Idea of Unity of 
God in India 

Karim Najafi Barzegar 44 

6.  Tagore Abdul Ghafoor Rawan Farhadi 53 
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The publication of Qand-e-Parsi is an attempt 

to introduce the valuable work of Indian 

scholars and writers in Persian, and also of 

some noted Iranian scholars from the medieval 

to the modern period. This journal will also 

undertake to publish the biographies of the 

scholars who have produced their valuable 

work in Persian, particularly those from India. 

 


