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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   ∗

 



  ٤٥٦  قند پارسي

  

 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 

  


