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  نگاري تاگور و روزنامه
  ∗سيد حسن عباس

او در شعرگويي و نثرنويسي يکسان . شود عنواِن نابغه ياد مي رابيندر نات تاگور بهاز 
جايزة نوبل و شهرت جهاني را کسب » گيتانْجلي«منظومة معروف وي . قدرت داشت

ها و  مجلّههاي وي در   نوشته.هاي گوناگون دنيا برگردانده شده است زبان بهکرده و 
در ابتداي سن . آورد وجد مي بهرسيد و خوانندگان را  چاپ مي هاي بنگالي به روزنامه
شود که در سن دوازده  کاِر نويسندگي را آغاز کرده و گفته ميذوق فراوان   باشعور

هاي  هاي مؤقّر و مجلّه نگاري وابسته گرديد و شعرهايش در روزنامه روزنامه بهسالگي 
همچنين . شد ، چاپ مي»اَمِرت بازار پتْريکا«و » بهارتي«در : روزگار از جملهوزين آن 
  .يافت هاي تاگور انتشار مي ها و منظومه مقاله» بيِچترا«و » پرابهاش«هاي  در مجلّه

. ، سردبير آن بودني ديوي زن برادرشدنَنْ. بود» بالک«نام  او مدير يک ماهنامه به
ان در آن زم.  گرديديمهضم» بهارتي«مجلّة  ف شد و بهوقّتپس از انتشاِر يک سال م

چون تاگور خود نويسنده و شاعر . خواهرش سورنا کُماري ديوي بود» بهارتي«سردبير 
طور شايسته و بايسته همکاري کند و  به» بالک«ماهنامة خود   باتوانست بود لذا نمي

کرد و در  ااو استعف. بي برآيدخو مسائل آن مانند کاِر توسعه و گسترش مجلّه بهعهدة  از
هنر و کاِر مديريت  ابصراحت گفت که او يک نويسنده است و  نامة خود بهااستعف

ذا از  ل،بيند  و لياقت کافي در تداوم آن مجلّه را در خود نمي،خوبي آشنا نيست هب
  .ا او را از کار و مسئوليت مديريت معاف دارند تخوانندگان گرامي خواست
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نامة خود  تاگور در زندگاني
کوِه  نويسد که چون من به مي

آنجا هر روز . هيماليا رفته بودم
هاي برهمو  تا نصف شب نغمه

ذوق  سماج و اشعار حافظ را با
 .خواندم و شوق فراوان مي

 ، افرادي مانند دولي چندر نات تاگور،ميان سردبيران مجلّة بهارتي ِت مختلف دردر اوقا
 نات تاگور بودند که آن را در صِف يک مجلّة اندريسورنا کُماري ديوي و خود راب

ساز در زبان و ادب بنگله درآوردند و مجلّة  تاريخ
اما نظراِت . سزايي کسب نمود مزبور شهرت به

ه يا روزنامة خوب بسيار تاگور دربارة يک مجلّ
نويسان  گفت که روزنامه او مي.  استارزشمند

ها خود  مخصوصاً سردبيراِن مجلّه و روزنامه
 ،عنوان ناخداي کشتي بدانند که اگر ناخدا به

، نداتو  کشتي را نمي،غافل از کيفيات دريا باشد
همچنين سردبير بايد . ساحل برساند حفاظت به با

 آگاهي تمام داشته ،يش توسعه و گسترش يک مجلّه يا روزنامه باشداز هر مسئله که درپ
هاي خوب و مناسِب  صابر باشد و از ديگران نوشته. باشد و در تدارک آن کوشا باشد

  .تميز خوب و بد باشدقوة  در او  وفعاليت داشته باشدهمواره . دست بياورد وقت به
اين مجلّه . هم بود» سادهنا«دبيِر مجلّة  سر،ها که نام آن ذکر شد تاگور غير از مجلّه

 سردبير آن بود و ،پيش از او سريندر نات پسر برادرش. شد بار منتشر مي در ماه يک
 تاگور ،سپس در سال چهارم آن مجلّه. سردبيري را انجام دادمدت سه سال کار  به

  :گويد ميوي . سردبير شد
هاي ديگران را نيز ويراستاري   از آن من بود و نوشته،هاي مجلّه بيشتر نوشته”

  .“کردم مي
هايش چه در شعر  او در توسعة ادب و فرهنگ جامعة خود بسيار سعي کرد و نوشته

او شاعر و نويسنده ماهر . نثر از حيِث ادبي و انتقادي در درجة عالي قرار دارنددر و چه 
هايش را  اوان نوشتهعالقة فر ، بامردم جامعه بود لذا خوانندگان مجلّة اوو مورِد قبول 

 خدماِت بزرگي ،نگاري تاگور از روزنامه. کشيدند انتظار هم ميبراي آن خواندند و  مي
نگاري توسعه و  روزنامه بهطور از طريق ادب  زبان و ادبياِت بنگالي انجام داد و همين به

  .اني استارزش و باعث قدرد  بازبان بنگله بسيار نگاري به سهم او در روزنامه. گسترش داد
* 
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نامناسب نيست که اينجا در . زباِن فارسي هم عالقة فراوان داشت بهخانوادة تاگور 
 استاد ،محمد طاهر علياين مورد مقالة بسيار جالب و خواندني پروفسور حافظ 

اگرچه مقالة ايشان راجع . شانتي نکيتن را يادآور بشويم بهارتي بازنشستة دانشگاه وشوا
است اما بخشي از آن زبان و ادِب »  گسترش ادبياِت فارسي در بنگالهسهِم هندوان در«به

  :نويسد او مي. فارسي در خانوادة تاگور اختصاص دارد
پرنس . ادبيات فارسي تعلّق خصوصي داشت  نات تاگور بهاندريخانوادة راب”

بنام اي اجرا کرده بود   روزنامه، نات تاگور بودادريدوارکا نات تاگور که جد رابن
يک صفحة فارسي هم بود و در آن صفحه اين روزنامه داراي . »بنگادوت«

پدر . شد دستور و فرمانهاي دولت انگليسي و اعالم استخدام و غير آن چاپ مي
راجا رام موهن راي  ا نات تاگور که پيرو مذهب برهمو سماج بود و باندريراب

نامة   در زندگانيتاگور. داشت  حافظ شيرازي را خيلي دوست مي،کرده بود بيعت
آنجا هر روز تا نصف شب .  رفته بودمايماليکوِه ه هنويسد که چون من ب خود مي

بايد . خواندم ذوق و شوق فراوان مي  باهاي برهمو سماج و اشعار حافظ را نغمه
خود بود و امکان نات تاگور همراه پدر بيندرا يادآوري شود که در اين سفر را

پدرش . شنيده تا تأثّر پذيرفته باشدقوي دارد که از زباِن پدرش اشعاِر حافظ را 
اين سبب او را حافظ  گرفته بود و به نات تاگور ديوان حافظ را کامالً يادبيندرا دي

هاي خود از اشعاِر حافظ  دوستان يا در نامه  بااو طي صحبت. گفتند حافظ مي
اي بجاست که  اين يک نکته. کرد خوبي استفاده مي  محلّ بهمناسب و موقع و به
وقت عبادت هم  ورزيده که حتّي به حافظ چنان عشق مي به رنات تاگوبيندرا دي

 اشعاِر حافظ هم ،داپانيشوا  باتدحافظ را فراموش نکرده و در حين عبا
 ،دز وقت عبادت مي نات تاگور بهبيندرا  که دي(bell)روي آن زنگ . سروده مي

  :شده بوداين شعر حافظ نوشته 
  مرا در منزل جانان چه امن و عيش چون هردم         

  هـا   محمـل يـد بنددارد کـه بر  جرس فريـاد مـي    
بار ديبندرا  يک. شود اين زنگ در موزة تاگور در شانتي نکيتن هنوز نگهداري مي

  :نويسد اين سفر مي راجع به. بنارس سفر کرد نات به
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ناگاه جزر و مد در رود . سوي بنارس روانه شدم  بهمن يک قايق اجاره کرده و
من . داد گنگا آغاز شد و امواج مد و جزر قايق را اين طرف و آن طرف تکان مي

  :سوي آسمان نگاه کرده گفتم خدا رجوع کردم و به به
ــنا را    کشتي شکستگانيم اي باِد شرطه برخيـز   ــاِر آش ــيم آن ي ــاز بين ــه ب   باشــد ک

  :نويسد اين اشاره کرده مي او به. حادثه سالمت ماندباري زندگيش از اين 
اگر امروز … خوابد آن روز زندگانِي من سالمت ماند اما رهزن دهر نمي”

  .“ فردا خواهد دزد،دزد نمي
  :کند اين شعر حافظ استشهاد مي بهو پس از آن 

  اگر امروز نبرده است کـه فـردا ببـرد           ست مشو ايمن از او     هرهزن دهر نخفت  
شود که هنگام مرگ از پيرواِن خود خواهش کرد که اولين غزل   هم گفته مياين

  :شود ا اين مطلع آغاز ميبديواِن حافظ که 
  که عشق آسان نمود اول ولي افتاد مـشکلها       هــا اال يــا ايهــا الــساقي ادرکاســاً و نــاول

  .پيِش او بخوانند
او اولين کسي در آسيا .  نداردمعرفي بهاز ينات تاگور نبيندرا پسر نامداِر او را”

ترين شاعران  او نه فقط يکي از شامخ. گرفتِن جايزة نوبل نايل شد بود که به
 و ينويس و مصور و موسيق نويس و نمايشنامه  بلکه از حيِث داستان،اني بودههج

حافظ و رومي  با ،گرچه تاگور. ماهِر آموزش و فرهنگ هم شهرِت جهاني دارد
بدين سبب فارسي . ود آشنايي داشت و خيلي تأثّرپذيرفته بودوساطت پدر خ به

کنيم اين نکته  دقّت بررسي مي  بااگر کالِم تاگور را. داشت را بسيار دوست مي
کالِم حافظ و رومي مشابهت و مماثلت  بهشود که محتواي کالِم تاگور  روشن مي
اگور و موالنا ت اند راجع به اي نوشته آقاي روان فرهادي مقاله. بسيار دارد

الدين رومي و در اين مقاله نظرات عرفاني اين هردو شاعر بزرگ را نشان  جالل
زباِن فارسي  شود که روان فرهادي گيتانْجلي را هم به ضمناً ذکر مي. اند داده

سعي بسيار رشتة زبان و  دليِل فارسي دوستي تاگور او به به. اند ترجمه کرده
دولِت . اه ِوشوا بهارتي شانتي نکيتن تأسيس نمودادبيات فارسي را در دانشگ

]  استاد اعزاميعنوان به[ايران آقاي پورداود را براي يک مدت کوتاه در اين رشته 
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 اين ،اين رشته وابسته بودند بهضياءالدين امريتسري که آن وقت . فرستاده بود
زبان  را بههمکاري آقاي پورداود صد نظِم تاگور   بافرصت را غنيمت شمردند و
از دانشگاه ِوشوا بهارتي چاپ » صد بند تاگور«نام  فارسي ترجمه کردند که به

  .١“شده است
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