
  ٤٦٨  قند پارسي

  

  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(
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  از حافظ تا تاگور  ٤٦٩

  

  :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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  ٤٧٠  قند پارسي

  

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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  از حافظ تا تاگور  ٤٧١

  

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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  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) 

                                                   
  .٣٨ ص نات تاگور، رابيندرا  .1
  .۹۱ ص ،رابيندرا نات  .2

3. Habib, Irfan: The Growth of Civilization in India and Iran, p.230. 



  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

بهون، ندرا رابي، )نات تاگورندرا داستان رابي(                        :)مترجم(تومر، رام سنگه  .١
  .نو  دهلي،يه اکادميتّساِه

 اورينتيل ،)نات تاگورندرا يک داستان زندگي رابي (                                :کمل جوشي، .۲
  .م ۱۹۵۴نس ليميتيد، کلکته، لونگ مي

 نشر انتشار سخن، خيابان ،نيي تصحيح و مقدمه و تحقيق دکتر ناي،حافظ، ديوان حافظ .٣
  .انقالب، تهران

  .شه  ١٣٣٧ ،تهران  دانشکده،ةچاپخان سرزمين هند،  اصغر،يعل حکمت، .٤
  .م ٢٠٠٤ ،بنگال ،يدانشگاه وشوا بهارت  چمن،ي هند سوطوطِي، دکتر نياز احمد خان، .٥
دانشگاه وشوا  ،“ بنگالهي عرفان باولهايسرودها”ي وجود وجدان ،نياز احمد دکتر خان، .٦

  . م٢٠٠٤ بنگال، ،يبهارت
 تاگور، اندين ه نويسند،)زندگي کودکي من (      :)مترجم( ديويدي، هزاري پرشاد .۷

  .آباد  اله،پريس ليميتيد
  .ش ه ١٣١٦ تهران، ،يبفروش کتاةچاپخان  ايران و هند،يروابط ادب  اکبر،يعل ،يشهاب .٨
  . تهران،يعلم شهباز حسن، گيتانْجلي، .٩

  .شه  ١٣١١تهران،  ارات شيعه،شانت رابيندرا نات تاگور،  محيط،ييطباطبا .١٠
 ي مطبوعاتةسسؤم يا صد بند، نغمه تاگور، ،)محمد ضياءالدين(ي طٰفصد مسي ،ييطباطبا .١١

  .شه  ١٣٤٧ ،تهران ،يعطاي
  .شه  ١٣٦١ الملل، بين تهران،  هند،تاريخ نوين پرويز، ،يعلو .١٢
 گرنته ،)بيداري نو بنگله(        ) ف سومن سرکارمصنّ (:)مترجم( کانونگي، ايس اين .۱۳

  .نو سيلپ، دهلي
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  ٤٩٠  قند پارسي

  

  .نو  دهلي،يه اکادميتّ، ساِه                         :همايون کبير، .١٤
  . دهلي،نا بيهار يمو،۸/۱۷۴سي ) تمثيالت تاگور (                :)مترجم(ندرا گپتا، ستي .۱۵
يه تّساِه) نات تاگورندرا ادبيات کودکان رابي(                                     :)نولپوري(مجمدار، ليال  .۱۶

  .م ۱۹۶۲نو،  ليهاکادمي، د
  .شه  ١٣٤٢ ، تهران،يعطاي تاگور» گيتانْجلي «نيايش، ،يدکتر محمد تق ،يمقتدر .١٧
 ويست روهتاس نگر، ،۱/۹۴۲۷الئف الئن بوکس، ،                                  :مکهرجي، شرون .۱۸

  .شاهدرا، دهلي
  .م ١٩٩١ گره،  اعظم،فيندارالمصنّ شعرالعجم، ،ي شبلةامعلّ ،ينعمان .١٩
  .نو  دهلي،يه اکادميتّبهون، ساِهندرا ، رابي                      :)مترجم( واتيسيان، شچيداند .۲۰

  ها همجلّ
  .هلي دانشگاه دهلي، د،٢٠٠٩ ،١ شمارة ،٢٩جلد بياض،  .٢١
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  .نو يدهل ايران،مرکز تحقيقاِت فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي 
مرکز تحقيقات  ،ش ه ١٣٧٧تابستان  ،ي حافظ محمود شيران،ي اختصاصةدانش، شمار .٢٣

  . ايران و پاکستانيفارس
  . تهران،ل اوِّة شمار،دوازدهم سال ،شه  ١٣٧٠مهرماه  ة مجلّ،هند نو .٢٤
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  . کلکته،انجمن ايران
 ،شه  ١٣٤٠فروردين ماه، ،يلضّترجمه محمود تف فسور همايون کبير،وپر تاگور، هند نو، .٢٦
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