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  ♦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، 

  


