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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
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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



  ٤٥٢  قند پارسي

  

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
  


