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  ي جهانِمي و تاگور دو حکيفردوس
  ∗ليل تجليجل

 ين کنگرة استادان فارسيزدهمينک در سيکه ا» تاگور«کرد و بزرگداشت  اديدر مراسم 
 ،شود يقدر برگزار ميم عاليهند همراه بزرگداشت تاگور و اقامتگاه آن شاعر و حک

 يها ت انساني ترباو ي که آرمان شعري فرد،گري و بزرگ دي شاعر جهاناِديتوان  ينم
 بزرگداشت يژه که امسال سال جهانيو  به.اد بردياز را  ستا داده بزرگ را هدف قرار

حضور   بام رايندة حکين گوي است و ما در دانشگاه تهران مراسم بزرگداشت ايفردوس
  .مي برقرار کردزباِن جهان ي فارساستاداِن

تمام جهان  متعلّق بهن که هردو خود را ي اين دو شاعر جهاني اين همانندينخست
ان ي آدمة همين است که هردو کمال انسانيدهند ا ي که ميت اخالقيام تربيپ  بادانند و يم

  .را درنظر دارند
 . استي زندگوحدِت ن قدرت تاگور در احساس او نسبت بهيتر در واقع بزرگ

 يپرست انهگي يرويم نيد باعث تقسيها نبا ا فرهنگيها  گونه انشعاب آرمان چي هي ودرنظِر
ا او را يها است که دن وحدت انسان ش بهين گراي و ا١ها گردد  انسانيگرامو وحدت 

  .ک شناخته استيري ليسرا ک غزليعنوان  به
ر ذکر يشاد در سطور زيطور مختصر در سرود اوپان هدف شاعران وحدت دوست به

  :شود يم
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ز يد خود را هرچشود وجو يد منت وجود داري آرام دارند در تمامي که روحيکسان
  .١سازند ي که در همه حاضر جا است آشکار ميروح  باحادو هرجا در اتّ
 خود در سبک خاصِّ  با است که اوينيي تاگور آيتي و تربي علميها يژگيو از و

سال   بان مراسميتوجه به تقارن ا  بانک مايخاذ کرده است و ام جوانان اتِّيت و تعليترب
  :ميآور ياد ميز ينرا  نامدار بزرگ ني از اثر اي نکاتيفردوس

 يدشمن چين که هي گوهريداند گنجور ي مين گنجور زندگي دانش را مهي کااليفردوس
  : استيه آرامش روح انسانين مايمن است و ايمن ايست و از دزد و اهريرا بدو راه ن

ــا جامــه و ســيم و زر بــه   بيـــاورد گنجـــور و جـــاي گهـــر  فرمــود ت
ــه ــپردند و دا  ب ــا س ــت دان ــا بگف   که من گـوهري دارم انـدر نهفـت      ن

  نه چون خواسته جفـت اهريمنـت        دشـمنت  که يابند از او چيـز و بـي        
  راهـي کـه باشـم نترسـم ز دزد          به  شــب پاســبانان نخواهنــد مــزد بـه 

  سـت  ا خرد تـاج بيـدار جـان مـن          شب پاسبان من است    که دانش به  
 از  رايوست و راه تندرستت انسان پرورش جسم و تن ايگر در روش تربي دةنکت

  :شمرد يخوراک اندک م
  چو برخوان نشيند خورش نـشمرد       بدو گفت هرکس که افزون خـورد    
ــت   ــنش تندرس ــراوان ت ــد ف   بزرگ آن که او تندرستي بجـست        نباش

  )٦٩، ص ٥ج (  
ة ي را مايه اٰليقضا داند و رضا به  ي سپنج را سودمند نميسرا  بهيبستگ  دليفردوس
  : انساني براييسرا داند و جهان را عبرت ي از سوک و غم ميياآرامش و ره

  …مردگان آشنايي مکن   که با   چنين گفت بهرام نيکـو سـخن    
  سـر  سزد گر ترا نوبـت آيـد بـه          تـو داد يـک روز نوبـت پـدر         به

  خيره چه جـويي کليـد      نيابي به   چنين است رازش نيايـد پديـد      
  درين رنج عمر تـو گـردد ببـاد          در بسته را کـس ندانـد گـشاد        
  سپنجي مباشد بـسي سـودمند       دل اندر سـراي سـپنجي مبنـد     

  )٩٧، ص ٢ج (  
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 جان نيرهاند و او را آرام و تسک ي را از رنجش جهان مين آدمي چنينش و عبرتيب
  :بخشد يم

ــد دراز    ــي بمانـ ــي و گيتـ ــو رفتـ ــد ز راز   تـ ــکارا ندانـــ ــسي آشـــ   کـــ
ــا از او غفلــت اســت      سر حکمت و عبرت است     جهان سر به   ــرا بهــرة م   چ

ــي زدي در جهــان    ــو چنــگ فزون ــان   ت ــتند از تـــو بـــسي همرهـ   ١گذشـ
  )١٧١، ص ٢ج (  
 يها  از جنبهيکيکنم  ياد مي ين انجمن گرامي در اي که از شعر فردوسيگري دةنکت

  . شاهنامه استة حماسيني و آهنگينواز  شعر اوست و آن گوشيادب
ن  متقارب مثم. استي بحر متقارب و مثنويس فردويم که قالب شعريدان يم

 است که در يزي آن چي و نوازش درون آهنگي درونيقي لکن موس،ا مقصوريمحذوف 
قاع در شعر يرا ايم زيام و محتوا رسيتناسب پ نکه بهيکنم و آن ا ياد مي ين مجلس گراميا

  :کند ي فرق ميفردوس
ن اساس يآلود و بد اه خشمز است و گيانگ ها گاه مالل  حماسهيقيچرا که موس

نمونه در رستم و عنوان  ده، بهيا مقطع و بريده است يا متناوب و کشي او ي شعريقيموس
صورتي  آهنگي کوتاه و به  با کلمات،گيرد سهراب آنجا که کاووس بر رستم خشم مي

  :شود بدين ابيات بنگريد تند القا مي
  ز دو ديده بشست   پس آنگاه شرم ا     گيو از نخـست   بانگ بر زد به   يکي

  کند پست و پيچيـد ز پيمـان مـن          که رستم که باشد که فرمان مـن       
  سرش کندي چون ترنجـي ز تـن          کنـوني پـيش مـن      ياگر تيغ بود  

ــن  ــردار ک ــده ب ــسر زن ــرش ب   مـن ســخن  و زو نيـز بگـشاي بـا     بگي
ن يز و اندوهگيانگ ف سرنوشت مالليده در توصيوقار و کش  بااما آنجا که رستم

اي او کشيده و  سرايد آهنگ درون چکامه رستم را مي مرگ زيآم تيو مرگبار و شکاسرد 
  :سنگين و متناوب و غمگين است

ــد روي    هـاي و هـوي     سيه داغ دل، شـاه بـا       ــرج نهادنـ ــاغ ايـ ــوي بـ   سـ
ــاه ــر شـ ــدون سـ ــوان فريـ ــور جـ ــه   پـ ــد بـ ــوان  بيامـ ــه نـ ــر برگرفتـ   بـ
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  د مــويکنـد روي و همــي کنـ   همـي   خست روي  ريخت اشک و همي    همي
شکلي هوشمندانه وجود دارد و همراه  چنانکه در شعرهاي تاگور نيز موسيقي به

  .شود غم و شادِي مردم موسيقي نيز متفاوت مي با
  


