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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
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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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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
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