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  رابيندرا نات تاگور
  ∗ودوابراهيم پوردا

 در بامداد روز هفتم ماه مه ،رابيندرا نات تاگور که از سخنسرايان نامور روزگار ماست
 پس از هشتاد سال و ،م ۱۹۴۱جهان گشود و در نيمروز هفتم ماه اوت  هم چشم ب ۱۸۶۱

 زاييده شده  که(Jorasanko)جوراسانکو  در همان خانة ديرين نياکان ،سه ماه زندگي
  .بود درگذشت

يش از هر چيز با ام. اش هم بوددان و نقّ درست است که تاگور فيلسوف و موسيقي
ر هوگو وو ويکت) م ۱۸۳۲-۱۷۴۹( (Goethe) او را بايد در رديف گوته ،شاعر بود

(Victor Hugo) )۱۸۸۵-۱۸۰۲ شمار  هاز بزرگان سخنگويان اين چند قرن گذشته ب) م
چيز ديگري دل نداد و از همين  هشعر ب هگفت و جز ب ن کودکي شعر مياو در هما. آورد

  . جاي جهان رسيدةمه هشعر است که نام و آوازة وي از مرز و بوم ميهنش گذشته ب
 نهال ،دست است  خود را مديون اين نويسنده چيرهادبيات اکنون بنگاله تنها نه

. مرد ميهن دوست باليدن گرفتآزادي و رستگاري هند هم از گفتارهاي شورانگيز اين 
 از آنهاست سرود ،ر سر زبانهاستبهاي دلکش وي در سراسر کشور پهناور هند  هسرود
مادر هند در هنگام اين صد سال دو فرزند در آغوش خود پرورانيد که . ي آن سرزمينملّ

 (MahatmaGandhi)يکي مهاتما گاندي : جان و دل کوشيدند ههريک در رستگاري آن ب
 در م ۱۹۱۵اينان نخستين بار در دهم ماه مارس . ات تاگور نو ديگري رابيندرااست 

 ،شش روزي که در آنجا باهم بودند.  همديگر را ديدند(Shantiniketan) شانتي نيکتان
گرچه روش . يک دوستي پايداري ميان آنان پديد آمد و تا پايان زندگي آنان استوار ماند

                                                   
  .دانشگاه ويشوا بهارتي در زماِن حياِت تاگور و پژوهشگِر ايراني و نخستين استاِد اعزامي از ايران بهاستاد   ∗
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ا راهي که هريک در پيش گرفته  ام،ديگر تفاوت داشتهم  باآنان دربارة رهايي ميهن
در شانتي را  باز مهاتما چند روزي م ۱۹۲۵در ماه مه . همان مقصد گراييد ه ب،بودند
 در زندان يرودا »روزة مرگ« که خبر م ۱۹۳۲در بيستم سپتامبر . تاگور گذرانيد  بانيکتان

(Yareveda)در شهر پونه  (Pune)  از ،مردم را نگران ساختدر هند پيچيد و همة 
 گاندي ،شنبه سوم اکتبر  در ساعت سه بامداد روز سه،همان آغاز روزه از زندان پونه

  :تاگور نوشت  بهاي نامه
ارزد که جان گرامي از براي   مياين ه ب،اکنون آغاز آزمايش جانگداز من است”

ود دعاي خير خ هين کوشش ب ااگر بتوانيد مرا در. رستگاري هند فدا شود
 دوست پاک و ،شما هميشه دوست وفاشناس من بوديد.  نيازمند آنم،دريابيد
اگر دلتان راه داد . گفتيد آواز بلند مي ه ب،انديشيد  ميآنچههر  هب ماشآاليش که  بي

آن پشت و پناه من خواهد .  خواستار درود شما هستم،و اين کوشش مرا پسنديد
  .“بود

  :شتتاگور در پاسخ تلگرافي خود بدو نو
مهر و ستايش در پي شما   با،ين رنج بزرگادر  درين ما او ما ةدردنياي بدرد آز”

  .“خواهد بود
 سپتامبر براي ۲۴ ناگزير در ، تاگور نتوانست خودداري کند،پس از اين تلگراف

هاي   درخواست»روزة مرگ«پس از بيست و شش روز . سوي پونه رفت هديدن مهاتما ب
شد تاگور در زندان  در آن هنگام که روزه شکسته مي. يرفتگاندي را دولت انگليس پذ

  :دار فرسوده چنين گفت روزه. بالين گاندي بود بر
 (Gurudev)حضور گوروديو   با، بنام خدا،اي که بنام خدا آغاز شده روزه”

  .“شود شکسته مي
آرزوي  هگاندي پس از رسيدن ب. گذشتر آزادي هند را نديده از جهان درتاگو
  .کاري از پاي درآمد هتير ناب هود بديرين خ

رابيندرا نات از يک خانوادة آزاده و توانگر بود از نخستين طبقه که برهمن باشد 
نام  (Panchaman Kushari)بنيادگذار اين خاندان پنچامن کوشاري . رفت شمار مي هب

بان پير علي مرز  باسبب اختالف ديني که ه ب،او در پايان سدة هفدهم ميالدي. داشت
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 خونريزي و کشتار م ۱۹۱۹ آوريل ۱۳در 
 Jalianwala)در جليانواال باغ سهمناکي که 

Bagh) روي داد و ) در پنجاب( در امرتسر
گناه ميهن دوستي و  گناه، به صدها انسان بي
تاگور . خاک و خون خفتند آزادي خواهي به

چشم پوشيد » سر«از اين پيش آمد از عنوان 
السلطنة وقت لرد  و نشان را براي نائب

 پس فرستاده، (Chelmsford)چلمس فورد 
آنچه روزي ماية سرافرازي است ” :وشتن

 “…روزي هم فرارسد که ماية ننگ گردد

 عم خود سوک ديو  باناچار ه ب،هم رسانيد هب)  جنوبيلدر بنگا ( (Jessoor)جسور 

(Sukh Dev)يندپور ويک دهکدة ماهيگيران که گو هکرده ب  شهر خود را رها
(Govindpur)پناه ،شد  خوانده مي 

کنار رود  در،دهکدهمردم اين . بردند
 ،رفتند شمار مي ه از طبقة پست ب،گنگ
مردم   بات آن روزگارانرسم و عاد هب

 ،طبقة باالتر از خود آميزش نداشتند
در شگفت بودند که چگونه يک 

دهکدة آنان جاي  خانوادة برهمن در
اين است که آن خانواده . گزيده است

را آنچنان که بايد بزرگ و گرامي 
ميان  داشتند و بودن آنان را در مي
دانستند و از   ماية سرافرازي مي،خود

 »تهاکور«پنچامن را  ،براي ادب
(Thakur)امروزه هم ،و خدايگان است و سرور معني سر هاين عنوان که ب. خواندند  مي 

همين . شوند در هند زبانزد است و مردمان بزرگ از گروه برهمن چنين خوانده مي
آن خانواده سروکاري داشتند دگرگون شده   باعنوان تهاکور است که نزد انگليسياني که

گفتند و نام  (Tagore) تاگور،نستند اين واژة بيگانه را درست بر زبان رانندو چون نتوا
  .خانوادگي پنچامن گرديد

هاي   دهکدهويندپور و آنچنانکه دهکدة گو،کار پنچامن تاگور رفته رفته باال گرفت
پيرامون آن در کرانة گنگ شهري بزرگ و آبادان گرديد و بنام کلکته يک بندر بزرگ 

پيشرفت کار انگليسها و افزايش داد و   بهپيشرفت کار خانوادة تاگور بسته. بازرگاني شد
هايي که در آنجا لنگر انداخته  کشتي هپنچامن تاگور ب. ستد بازرگاني در کلکته بود

 از اين راه ثروت ،کرد فراهم ميرا داد و آنچه نيازمند بودند   آذوقه مي،کردند بارگيري مي
 که پدر بزرگ (Dwarkanath) ناتادوارک  بات اين خاندانرسانيد و بخ هم ههنگفتي ب

 سيزده ، زاييده شدم ۱۷۹۴نات در سال ادورک. ي رسيداوج ترقّ ه ب،رابيندرا نات باشد
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هوش که ثروت کالني   باه بسيار زيبا و اين بچ،ساله بود که پدرش از جهان درگذشت
کوشش خويش   با از پيشسن جواني بيش ه پس از رسيدن ب،ارث برده بود هاز پدر ب

 مردي بود بسيار دست باز و ،شمار رفت هتوانگر گرديد و از بزرگان و آزادگان ب
همچنين مرد ديندار و پارسا . رادي و جوانمردي و نيکوکاري نامبردار شد  در،بخشنده

که پدر هند نوين  (Raja Ram Mohan Roy)  رويهن رام موهبود و رهبري آيين راج
  .او بود  باشناخته شده
 و ديگر در سال م ۱۸۴۲نخست در سال : انگلستان رفت هنات دوبار باکاردو
 در پنجاه و دو سالگي م ۱۸۴۶هند برنگشت و در يکم ماه اوت  هين سفر ب ا از،م ۱۸۴۴

 ندراِب بزرگترين پسرش که د،جاي گذاشت هاو سه پسر از خود ب. در لندن درگذشت
 زاييده شد و او پدر رابيندرا نات م ۱۸۱۷سال  نام داشت در (Debendranath) نات

 روست که او را مهارشي ندار و پارسا بود از اينيتاگور شاعر است او هم مرد د
(Maha Rishi)١خواندند  مي.  

هشتم ماه   در،شد خوانده مي (Sarada Devi)مادر رابيندرا نات که سارادا ديوي 
.  کودک سيزده سال و ده ماه داشت در آن هنگام آن، از جهان درگذشتم ۱۸۷۵مارس 
 »رابي«ميان خانوادة خود  نات که چهاردهمين و پسين فرزند مهاريشي بود در رابيندرا

نگهباني وي   به يکي از خدمتگاران را، کودک خوشگل و تندرستي بود،شد خوانده مي
يکي  ،گذرانيد بزرگ بود و بسا در سفر مي) اکملّ( چون پدرش زميندار. گماشته بودند

بسياري از برادران وي چنانکه بسياري از . کرد از برادران بزرگترش او را سرپرستي مي
 (Dwijendranath)نات  دويجندرا: خاندان تاگور از هنروران و دانشمندان بودند

 از فلسفه و موسيقي و رياضي و شعر و ادب ، وي دانشمند بزرگي بوددربزرگترين برا
 او در ،داد ي از خود بروز مي خاصّزد استعداِد دست ميهر کاري که  هبهره داشت و ب

 دانشمند (Satyendranath)برادر دومش ساتيندرا نات .  درگذشتم ۱۹۲۶آغاز سال 
توانايي  هر دو زبان نويسنده هدست و ب دان بود و در بنگالي و انگليسي چيره سانسکريت

                                                   
 دبيندرا نات را چون بزرگ و رهبر ديني بود از براي احترام ، خواند(Rishi) را ريشي (Veda)سرايندگان ودا   .1

  .مهاريشي خواندند
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در چهل .  زود مردتاًنسب سومين برادرش که (Hemendranath)نات   همندرا،بود
 ةخواست که برادر کوچکترش و هم کرد و مي  پرستاري مي»رابي«ويژه از  ه ب،سالگي

پنجمين .  بنگالي را بياموزند، زبان مادري خود،بچگان ديگر پيش از زبان انگليسي
 شاعر و نويسنده و ،بنام  هنرمندي(Joytirindanath)نات  برادرش جويتيريندرا

وي در   تند احساساِت،اس شناخته شده بودن دوستي بسيار حسدان و در ميه موسيقي
اين برادر .  درگذشتم ۱۹۲۵نات در سال  جويتيريندرا. اثر نماند برادر کوچکترش بي
 ةويژ هميان خواهران وي ب در.  يار و دوست و راهنماي وي بود،نات در کودکي رابيندرا

 ةويژ ه اوست که ب،(Saudamini) ييکي سودامين: دو تن از آنان درخور يادآوري هستند
 خواهر ديگرش که پنجمين ،اش مهاريشي بود  همچنين پدر سالخورده»رابي«پرستار 

دختر مهاريشي باشد سوماريناکُر (Swarnakumari) ها و نويسندگان  دان از موسيقي
 از  زني است که در بيداري زنان بنگالي کوشيد و دو تنةويژ هرفت و ب شمار مي هبزرگ ب

دان و آزاديخواه بودند و در تاريخ  نوبة خود نويسنده و موسيقي هدختران وي هريک ب
گونه دانشمندان و هنروران  اين هدر خاندان تاگور ب.  داراي نام و نشاني شدند، خودزماِن

نات  يکي ابانيندرا: نات بندرا از آنانند دو تن از برادرزادگان د،خوريم بسيار برمي
(Abaninandranath) َنات  ندرايجو ديگري گ(Gagendranath)،ّاشي و نخستين در نق 

  .دومي در فلسفه نامبردار بودند
اشي نات دانش و هنر چون فلسفه و شاعري و نويسندگي و موسيقي و نقّ رابيندرا

که  آنچنان اما ،تنهايي داشت ه او ب،آنچه خوبان همه داشتند .ارث برد هرا از خاندان خود ب
او . اين بخشايش ايزدي سرشته بود  با گفتم پيش از هر چيز شاعر بود و نهاد اودر آغاز

پس از چندي آرزو کرد که .  خواندن و نوشتن آموخت،نخست از آموزگاري در خانه
 اش ديد هر روز يک برادر بزرگتر و يک برادرزاده دبستان برود براي اينکه مي هب
جا   در هيچ، او را از دبيرستاني ديگر فرستادندچندين بار. روند دبستان مي هکالسکه ب با

ة کنجکاو و تيزهوش که در هشت سالگي  نزد اين بچ،درسي دل نداد هيچ هآرام نگرفت و ب
  خود او بعدها مدرسه،چهار ديوار دبستان يا دبيرستان تنگنايي بيش نبود. گفت شعر مي

د بسياري از مردان بزرگ  مانن. خواند»يک درهم آميختگي از بيمارستان و زندان«را 
رستار سودي  پمدرسه نبود سرزنش و سختگيري پدر و تاريخي جهان در کودکي پايبند
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 بسيار چيزها از کسان نزديک خود ،چون از يک خاندان دانش و هنر بود. نبخشيد
خوبي از گفتارهاي او  ه ب،هاي طبيعت باشد خوش داشت آزادانه نگران شگفتي. موختآ

باران و دريا و گياه و   شام و بامداد و ابرو،لدادة گردش روزگار استهويدا است که د
  .رنگي بازيگر پهنة زندگي اوست ه هريک ب،خورشيد و ماه و ستاره جز اينها

ديدن آن کوه سر . هيمااليا برد  بهخود  بارابي دوازده ساله بود که پدرش او را
 در جوان ،يبايي طبيعت استگاه ز شکوه که زيارتگاه هندوان و جلوه  بابرکشيده و

 در. آنچه دلش آرزو داشت رهنمون گرديد هجاي گذاشت و او را ب هخردسال اثراتي ب
 چشم ،ين سفر سودمند که چهار ماه طول کشيد در سر راه بسا شهرها و جاهاي ديدنيا

ين پرستشگاه  و گنبد زر(Amritsar) و گوش او را باز کرد از آنهاست شهر امرتسر
خش بزرگ زندگي وي در بسرزميني برخورد که  ههمچنين در سر راه ب. ر آنجاها د کسي

 امروزه ،آنجا گذشت و آن سرزميني که دانسته نشده در آن روزگاران چه نام داشت
  .دانشگاه تاگور را در بردارد
 در شهر کوچکي که در ،يکصد ميلي غربي کلکته  تقريباً در،از سالها پيش مهاريشي

آنجا فرود  ههيمااليا ب  به در سفر، دوستي داشت(Bolpur)» بولپور «ادهسر راه آهن افت
. سوي غرب کشيده شده افتاده است هبهره از گياه که ب نزديکي آنجا سرزميني بي هب. آمد

 برخاستن و نشستن خورشيد ،وار استم خاکش سرخ رنگ و ه،ماند مي کوير هآنجا که ب
 شبانة خود (Meditation)تفکّر آنجا از براي مهاريشي در . ي دارددر آنجا جلوة خاصّ

خود انديشيد   باتفکّر پس از برخاستن از ، نشستتفکّر هفرودآمده در زير چند درخت ب
درنگ آن سرزمين را خريده در آنجا خانه  بي. که آن جايگاه براي اين کار برازنده است

در اينجا . ازش و آرامشو باغي ساخت و شانتي نيکتان ناميد يعني رامشگاه يا جايگاه س
آزمايش پرداخت و در اينجا چنانکه در  ه در طبيعت آزاد ب»رابي«نخستين باري است که 

و سانسکريت ا ه گاهي ب،دست طبيعت رها نکرد ه پسر خود را يکسره ب،جاهاي ديگر پدر
چند روزي در آن سرزمين   پس از سر آوردن، بنگالي و انگليسي آموختادبياتو 
 مدرسه  بهماالياي غربي روان شدند و پس از برگشت از هيمااليا باز رابيسوي هي هب

(St. Xavier)که م ۱۸۷۵هم سودي برنگرفته بدرآمد تا اينکه در سال   از آن، رفت 
مادر  (Sarada Devi)سارادا ديوي . مدرسه برود هچهارده ساله بود ديگر نخواست ب
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نات برادر کوچک خود  يتيريندراجو.  درگذشتم ۱۸۷۵ در هشتم ماه مارس »رابي«
 بجاي مادر او را (Kadambari)و زن برادرش کادمباري  خانة خود برد هرا ب »رابي«

 در آن هنگام ، خودکشي کردم ۱۸۸۴اين زن مهربان که در ماه آوريل . پرستاري کرد
اين پيش آمد تلخ . کس ندانست سبب اين خودکشي چه بود. بيست و پنج ساله بود

 برادر ،نات ساتيندرا. هاي او برخوردار بود بسيار گران آمد  که چندي از مهرباني»رابي«به
  .انگلستان بفرستد هپدر خود مهاريشي پيشنهاد کرد که رابي را براي تحصيل ب هتر بگبزر

رابي بايستي در آنجا . انگلستان رفتند ه اين دو برادر باهم بم ۱۸۷۸در ماه سپتامبر 
نهاد جواني که گويي شاعر   باجان و خشک ت که اين دانش بيپيدا اس. حقوق بياموزد
  پس از هفده ماه،موسيقي و شعر و ادب پرداخت هدر آنجا ب.  سازگار نبود،زاييده شده

 که رابيندرا نات م ۱۸۸۳ در سال ،هند بازگشت ه بم ۱۸۸۰ در ماه فوريه ،همان برادر با
برهمن براي وي خواستاري ) قةطب(بيست و دو ساله بود پدرش دختري را از گروه 

  . نام داشت(Bhavatarini Rai Chowdhry)تاريني ري چودري وکرد اين دختر بها
. ناميد  مي(Nalini)ناليني  (Mrinalini)ناليني   شوهرش او را مري،ييپس از زناشو

نام  هاي ب شانتي نيکتان رفت و در آنجا مدرسه  بهنات  رابيندرام ۱۹۰۱ دسامبر ۲۲در 
 و يکي از ،بگشود که پنج شاگرد داشت Brahamacharya Asrama »ماچاريه اشرامبره«

آيين  ههندوان پابند ب. همين اندازه هم آموزگار داشت هآنان پسر بزرگتر خودش بود و ب
 سه تن عيسوي و يکي از آنان ،ميان پنج آموزگاران از اين مدرسه خشنود نبودند زيرا در

  .انگليسي بود
کار  هنات تاگور در شانتي نيکتان جاي گزيده ب  که رابيندرام ۱۹۰۱در همان سال 
 چندين ماتم پي در پي بدو روي داد که يکسره او را افسرده و آزرده ،اشرام سرگرم بود

 نوامبر ۲۳کلکته بردند و در  ه ناچار او را ب،ناليني سخت بيمار شد زنش مري: کرد
 بردبار و نازنين در هنگام بيست سالاين زن شکيبا و .  در آنجا جان سپردم ۱۹۰۲
: فرزند از براي او آورد ار از شوهرش پرستاري کرد و پنجسرشدلسوزي و مهر  با

 (Ratindranath)نات  راتيندرا =(Rathi)راتي  ؛)دختر( (Madhurilata) التا مادوري
يندرا سام =(Samindra)؛ ساميندرا )دختر( (Mira) ميرا ؛)دختر( (Renuka) رنوکا ؛)پسر(

 پدرش ، دومين دخترش رنوکا ناخوش شد،چند ماهي پس از مرگ زنش). پسر(  نات
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هزاري باغ   بهة يتيم ديگرش که ميرا و ساميندرا باشند برگرفتهدو بچ  بااو را
(Hazaribagh) المورا   بهو از آنجا(Almora) م ۱۹۰۳در ماه سپتامبر . هيمااليا رفت به 

 ، اين دختر گراميمرِگ.  در سيزده سالگي درگذشت،رشرنوکا نه ماه پس از مرگ ماد
ماتم ديگري دچار  ه تاگور ب، ناگوارآمِد ين پيش اچهار ماه پس از. پدر را بسيار گران آمد

هوشي بود او را   با بود که يک شاعر جوان و(Satis Roy) آمد و آن مرگ ساتيس روي
 در شانتي نيکتان ياور وي تاگور مانند پسر خود دوست داشت و اميد داشت که روزي

 آبله از دست رفت بسيار دردناک آمد و ،ناخوشي ه اين جوان که ناگهان بمرِگ. گردد
چندي . انتقال يافت (Shelidah) شليداه  بهناچارمدرسه هچون بيماري وي مسري بود ب

 در هشتاد و هشت سالگي زندگي م ۱۹۰۵ پدرش در نهم ژانويه ، مهاريشي،پس از آن
 جوانترين ،هاي وي نهاده شد  داغ ديگري بروي داغم ۱۹۰۷در نوامبر . د گفترا بدرو

استعداد که يادآور کودکي پدرش بود در   با اين فرزند زيبا و،ردپسرش ساميندرا م
ر ب نوام۲۳(سيزده سالگي از ناخوشي وبا در همان روزي که مادرش درگذشت 

داغ اين پسر بسيار جانگداز گرديد بسا از اشعار تاگور گوياي .  سپردجان) م ۱۹۰۲
. هاي هستي و نيستي برافراشته است هپلّ  باآري نردبان زندگي. همين سوز و گدازهاست
 از سه فرزند بجاي ماندة ، از همة آنها بايد گذشت،پسين پايگاه  بهناگزير براي گراييدن

جايي سرو سامان گرفتند و بزرگترين پسرش  ه دو دخترش شوي کرده هر يک ب،تاگور
  .آمريکا فرستاده شد هنات از براي آموختن کشاورزي ب راتيندرا

 اما ا برودپارو ه رابيندرا نات تاگور خواست که از براي سومين بار بم ۱۹۱۲در سال 
 کنار شليداه در  بهانتظار روز خوشتر هناچار سفر پس افتاد و ب ه ب،ناخوشي او را باز داشت

را  (Gitanjali) ليج رفت در اينجاست که پخشي از اشعار گيتانْ(Padma)رود پادما 
پسرش راتيندرا نات و زن وي   بام ۱۹۱۲ مارس ۲۷زبان انگليسي درآورد تا اينکه  هب

چند تن از بزرگان دانش و هنرآشنا گرديد و   بادر آنجا. لندن رفت به (Pratima)پراتيما 
  آن درة اينچنين سرايند،چاپ رسيده در همه جا پذيرفته شد ه بليج گيتانْةترجم

  .انگلستان شناخته گرديد 
آمريکا رفت و در ماه ژانويه  هپسر و عروسش ب  بام ۱۹۱۲تاگور در ماه اکتبر 

هند بازگشت و در ماه نوامبر  هلندن بازگشت و در ماه سپتامبر همان سال ب ه بم ۱۹۱۳
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براي  (Nobel) جايزة نوبل هنيکتان بدو خبر رسيد که ب در شانتي م ۱۹۱۳همان سال 
ين زمان است که تاگور نام و آوازة جهاني يافته و اين  ااز.  سرافراز شده استليجگيتانْ

  . ادبي نوبل رسيده استةجايز هنخستين بار است که يک آسيايي ب
يزة نوبل جا (Lord Car Michael)  مرزبان بنگال لرد ميخائيلم ۱۹۱۴در آغاز سال 

او در ماه . دست تاگور سپرد هو گواهينامه و نشان فرهنگستان سوئد را در شانتي نيکتان ب
ژاپن  هيک کشتي ژاپني ب  با،پايان بود به جهاني رو  که هنوز نخستين جنِگم ۱۹۱۶مه 

آمريکا رفت و از  ه براي دومين بار بم ۱۹۱۶در ماه سپتامبر . و سه ماه در آنجا ماندرفت 
تاگور . هند برگشت ه بم ۱۹۱۷ژاپن بازگشت در ماه مارس  ه بم ۱۹۱۷ در ماه ژانويه آنجا

 ۱۳در  اما  سرافراز آمد(Sir)» سر«عنوان  بهاز دولت انگليس  م ۱۹۱۵در سوم ماه ژوئن 
 (Jalianwala Bagh) خونريزي و کشتار سهمناکي که در جليانواال باغ م ۱۹۱۹آوريل 

گناه ميهن دوستي و آزادي  به ،گناه  بيانسان داد و صدها روي) در پنجاب( در امرتسر
 چشم پوشيد و »سر«تاگور از اين پيش آمد از عنوان . خاک و خون خفتند بهخواهي 

  : نوشت، پس فرستاده(Chelmsford)السلطنة وقت لرد چلمس فورد  نشان را براي نائب
  “…گ گرددآنچه روزي ماية سرافرازي است روزي هم فرارسد که ماية نن”

 کشور سراسِر. شناس و بسيار آزموده و آگاه تاگور مردي بود جهانديده و مردم
 همچنين بسياري ،پهناور هند را در نورديده و در هر شهري چندي مانده سخنراني کرد

و افريقا را ديد و بسا هم در ) شمالي و جنوبي(آسيا و اروپا و آمريکا  از کشورهاي
ميان اين همه سفرها  در. ها دوباره و سه باره گردش کرد ينشهرهاي گوناگون اين سرزم

  .سنده کردمبياد کردن برخي از آنها  به
هر اندازه  بهجا و سودمند است تا  به. زندگي وي بستگي دارد به ،چون گفتار شاعري

دانيم   ميچنانکه. آمدهاي خوب و بد زندگي او را بدانيم که بتوانيم سرگذشت و پيش
 پيوستگي ،هر کتاب علمي ديگر  باب يک کتاب شيمي يا فيزيک ودريافتن مطال

ديوان اشعاري در بسياري از موارد نيازمند  اما شناسايي زندگي نويسندگان آنها ندارد به
 ، شرح و تفسير گفتار اوست،درستي شرح حال شاعري به. دانستن سيرت سرايندة آن است

تاگور از گويندگاني است . و هويداستچه بسا فراز و نشيب زندگي شاعري از اشعار ا
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 هزارها شعري ، سرد و گرم روزگار بسيار ديده،که در هنگام زندگي هشتاد ساله خود
  .جاي گذاشته هزار دستاني است نمودار هزار داستان زندگي بهکه از خود 
دعوت دولت ايران  به ،پير بود که پس از در نور ديدن بخش بزرگي از گيتيتاگور 

از ناموران ( رابيندرانات تاگور و دينشاه ايراني م ۱۹۳۲در يازده آوريل . ما آمدکشور  به
در دومين ماه بهار سال . ايران آمدند به)  درگذشتم ۱۳۱۷ آبان ۱۳پارسي که در 

 (Pratima Devi)ين سفر عروسش پراتيما ديوي  ا خورشيدي در تهران بودند درم ۱۳۱۱
جشن هفتادمين سال او در تهران .  پرستاري کندبود تا از پدر شوهرشاو نيز همراه 
 پس از اين سفر ، از راه بغداد مهمان ملک فيصل بود،هند بهدر برگشت . گرفته شد

اين . و رسيدا به (Nitindranath)اش نيتيندرا نات  ديري نپاييد که خبر مرگ يگانه نوه
 در آنجا دچار سل م ۱۹۳۲آلمان رفته بود در هفتم ماه اوت  بهجوان که براي تحصيل 

 چه نسل وي ،آمد تلخي بسيار بدو گران آمد پيداست که چنين پيش. شده از پاي درآمد
  .شد پس از مرگ اين جوان بريده

تاگور در هنگام اقامت خود در تهران از رضا شاه پهلوي خواست که کسي را از 
. بردم مي سر هن بها در آلما من در آن سال. هند بفرستند بهدانشکدة وي  بهبراي تدريس 

 از م ۱۹۳۲ دسامبر ۲۱در . من خبر رسيد که مرا براي آنجا برگزيدند بهاز دولت ايران 
دانشکدة شانتي . آلمان بازگشتم به م ۱۹۳۴ مارس ۲۷برلين رهسپار هند شدم و در 

بهارتينيکتان که ويسو  (Visva Bharti)) هاي  خوانده شده امروزه از دانشگاه) همة هند
رايگان  هدر زمان خود تاگور گروهي از دانشمندان در آنجا گرد آمده ب. هند استدولتي 
ها   بزرگ خاورشناس اروپا در آنجا سخنرانيدانشمنداِناز  يراي بس.١کردند  ميتدريس
 ،م ۱۹۲۰از پاريس در سال  (Sylvain Levi)ن لوي ي از آنان است سيلو،داشتند

 فورميچي  کارلو،م ۱۹۲۱ از پراگ در سال (Lesny) و لسني (Winternitz)وينترنيتز 
(Carlo Formici)پ توچي ز و جيو(Giusepp Tucci)  م ۱۹۲۵از رم که در سال 

زبان  بهشانتي نيکتان آمدند و صدها جلد کتاب  به (Mussolini)سوي موسوليني  از

                                                   
آمد  دست مي اش رفت و آنچه از فروش کتابهاي گجراتي وي به مخارج دانشکده جايزة نوبل که دريافت کرد به  .1

  .رسيد غيره مي هايي بود که از نظام حيدرآباد دکن و پارسيان و رفت بيشتر هزينة آن بنگاه از اعانه هزينة همانجا مي به



  رابيندرا نات تاگور  ٢١٣

  

سوليني مو دعوت به م ۱۹۲۶ مه ۱۵خود تاگور در . کتابخانة آنجا هديه دادند بهايتاليايي 
ل نهرو و ع چنانکه جواهرل،زرگان هند در آنجا بودندبهمچنين بسياري از . ايتاليا رفت به

 ميهن دوستي و جرأت ، تاگور در آن زمانم ۱۹۳۴ در ماه ژانويه (Kamala)زنش کاماال 
در آن هنگام که من در آنجا بودم تاگور . اين سياستمدار نامور کنوني را بسيار ستود

نات   و يگانه پسرش راتيندرا(Gurudev) ١ و زنده دل بود او را گورو ديوهنوز مرد کار
(Ratindranath)  ٢ بابومرسم احترا بهرا (Babu) اين پسر فرزند تني . خوانديم مي
فرزندي برگزيده بود او همين امسال از جهان درگذشت بهاي را  هنداشت دختر بچ.  

  :من گفت بهتاگور در طي صحبت چندين بار 
فارسي  به زيرا چيزي از من ،ختاکنم که در تهران کسي مرا نشن  ميمانگ”

گردانيده نشده که مرا بشناساند چون اين سخن را دو سه بار از او شنيدم گفتم 
يکي از   با،دهم  ميهمراهي يکي از استادان انجام  بااين کار را من در اينجا

اي داشت صد بند از اشعار  ره که از فارسي هم بهالديننام ضياء بهاستادان آنجا 
  .٣“فارسي گردانيديم بهالي گتاگور را از بن

انگليسي درآورد و آن انگليسي را  بهتاگور بسياري از اشعار خود را از بنگالي 
هاي ديگر اشعار او  ين ترجمه که بگذريم ترجمه ااز. آنچنان که دلش خواست نوشت

مة انگليسي وي انجام گرفته است و هر زباني که بوده باشد بيشترش از روي ترج به
  .زبان خود درآورده است بهذوق و سليقة خويش اشعاري را برگزيده  بهناگزير هرکس 

آمد سال نو آگاه   تاگور که از پيش، در شانتي نيکتان بودمم ۱۳۱۱در نوروز سال 
 سماندالل بو يکي از هنرمندان هند. شده بود دستور داد که جشني بيارايند

(Mandalal Bose) گانه را در کمال زيبايي ترسيم   بروج دوازده،در زمينة تاالر بزرگي
در آن جشن خود تاگور و همة . داد جاي) چراغواره(کرد و در هر برجي چراغي 

                                                   
معني خداوند است همان واژه است که  و در سانسکريت به يعني آموزگار روحاني يا پيشوا و دي(Guru)گورو   .1

  . در دين زرتشتي گمراه کننده دانسته شده است،نزد ايرانيان معني خوب خود را از دست داده
معني سرور  هرود و ب کار مي همعني پدر است و عنواني است که از براي احترام ب ه بابو بيدر بنگالي و هندوستان  .2

  .شود و موال گرفته مي
3.  ات چاپ و توزيع شداين کتاب در مراسم جشن تاگور از طرف دانشکدة ادبي.  
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رخ س خطِّ بهدست خود تاگور  بهاي که  تبريک نامه. استادان و دانشجويان شرکت کردند
من .  هندوان نشان فرخندگي و نيکبختي است سرخ نزدخطِّ. من داده شد بهنوشته شده 
در آن روزگار .  در آنجا خواندم،مناسبت آغاز بهار چند شعري ساخته بودم بهآن روز که 

منظومه   با گاهي احساسات دروني خود را،هنوز از آستان جواني چندان دور نشده بودم
. بردم ايان هندو نامکردم و از برخي خد در آن اشعار از آزادي هند ياد. دادم  ميبروز

 تاگور از ،انگليسي درآورد به آن را »کريپالني کريشنا«نام  بهيکي از دوستان من در آنجا 
 بسيار ،هند بهشنيدن آن اشعار از زبان يک ايراني و اظهار عالقه و همدردي نسبت 

تار ميان اوراق خود نيافتم تا در اين گف بدبختانه آن چند فرد شعر را در. خشنود گرديد
  ).ترجمة انگليسي آن هست( بگنجانم

سوي همان کوهي که در  به سيد خود ر زندگِيپاياِن به م ۱۹۴۰تاگور در ماه سپتامبر 
در هيماالياي  (Kalimpong) پونگ در کاليم. آنجا رفته بود بهپدر خود   باآغاز جواني

 درمان در پس از دو ماه. کلکته برگشت به ناچار ،شرقي ناگهان در آنجا ناخوش شد
 ةيوئ ژ۲۵ در ،در آنجا ديگر باره بيمار شده. شانتي نيکتان رفت  به بهبودي يافته،آنجا
ام همان ماه حالش  احي در سيدر آنجا پس از عمل جر. دندرکلکته ب  به او رام ۱۹۴۱
در همان خان و مان  بيهوشي افتاد تا در هفتم اوت در نيمروز  بهتر شد ودروز ب هروز ب

اکان که چشم گشوده بود پس از هشتاد سال و سه ماه از زندگي چشم پوشيد ديرين ني
  .١ بود»پرماه«و آن در ماه باران و روز 

جاي سپاس است که روزگار امان داد و توانستم در هنگام جشن صدمين سال 
 اين چند سطر را ،هاي وي برخوردار بودم کسي که روزي در شانتي نيکتان از مهرباني

  .٢گذارم و از برهما و اهورا شادماني روان او را پژوهش کنميادگار ب هب
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  .س استشبهاي پرستش و مقد) ام البيضاي (»پرماه« نزد هندوان شبهاي ةويژ ه ب،ماه پر است
برداشته  Tagore: A Lige by Krishna Kripalani، New Delhi، 1961بسياري از مطالب اين گفتار از   

 و Botschaft، Bonn شمارة مخصوص تاگورم  ۱۹۶۱ ةژوئيـ  ژوئن Bulletin der indishشده است و از 
  .تاب بنگاه ترجمه و نثر ک، فريدون گرگانية تاگور ترجمةنمايشنام نگاه کنيد به

  . خورشيدي۱۳۴۰آذر   با= مادي۲۵۷۳ آذرماه ،تهران  .2



  رابيندرا نات تاگور  ٢١٥

  

  ودآقاي پورداو  به تاگورآمِد  خوشةترجمة نام
 گواهي صفحات به. گويم  ميآمد مملکت هند هستيد خوش بهشما که پيک ايران بزرگ  به

اط  و فلسفه پيوسته در ارتبادبياتوسيله هنر و  به ما مردم ايران و هند ،تاريخ هندوستان
وجود بعد مسافت و  ي بايدر آن روزگار طال. يما بوده و هميشه پيوند برادري داشته

در قرون اخير روابط ما قطع . قرار بود ساير مشکالت موجود ميان ما روابط معنوي بي
ولي هنوز يادگار دوستي . ر کردمابين را مکد شد و گرد و غباري صفاي دوستي في

ست و در اين زمان که بيداري آسيا شروع شده بار ديگر هاي ما برقرار ا ديرين در دل
شويم و خاکسترهاي فراموشي را از دوران دوستي   ميقفّؤکشف عالئق ديرين م به
هاي خود را روشن  ايد تا بار ديگر چراغ هند آمده بهخبر بيداري آسيا   باشما. يميزدا مي

سرودها و نواهاي   بادهيم و هند و ايران را مجاور يکديگر قرار ِن تمدةکنيم و کعب
جستجوي حقيقت  بهها را  ها و دل مشترک بار ديگر طنيني در آسيا بياندازيم و جان

  …داريم وا
  رابيندرانات تاگور

  م ۱۹۳۳ژانويه  ۹

  ١تاگور  بهدو استاد پورداوةترجمه نام
وستم اي از د در ماه ژوئن گذشته نامه. پس از بازگشت شما و دينشاه ايراني از ايران

 در ماه ژوئيه از ،اندکي پس از آن. هند داد به مسافرت ةمن مژد بهدينشاه ايراني داشتم که 
تهران تصميم گرفته شده که يک کرسي از   بهدولت ايران خبر يافتم که در هنگام سفرتان

ايجاد شود و مرا نخستين »ويسو بهارتي«ن باستاني ايران در دانشگاه براي تدريس تمد 
 اوستا بودم و اينکه در آن هنگام در برلين در کار تفسيِر  با. کرسي برگزيدنداستاد آن
اين پيشنهاد آن چنان نبود که  اما ،يک سفر دور و دراز بريده شود  باخواستم آن کار نمي

. من روي آورده چشم پوشم بهبتوانم از پذيرفتن آن خودداري کنم و از سعادتي که 
 آرزوي ديدار ،خواند  مياين سرزمين بهل داشتم که مرا گذشته از اينکه از هند در د
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  ٢١٦  قند پارسي

  

جان و دل رهسپار ديار هند  بهاين بود که . کشيد  مياينجا بهشاعر بزرگوار آن هم مرا 
  .مچنين سعادتي گراييد بهشدم و امروزه زهي شادم که 
تا م  ۱۹۲۵از نوامبر ( سال و نيم طول کشيد هند که دو بهدر هنگام نخستين سفرم 

درک فيض حضور شاعر بزرگ شوق سرافراز  بهبخت ياري نکرد که ) م ۱۹۲۸ه مه ما
 از دور يا ،برلين نيامديد تا در آنجا  به در اروپا بوديدم ۱۹۳۰ همچنين در سال ،آيم

 که خبر مسافرت آن جناب را م ۱۹۳۲ در سال ،نزديک از فيض ديدار برخوردار شوم
  .ام بهره  باز از ديدار داناي هند بي بسيار افسوس خوردم که،ايران شنيدم به

 رفت که روزي پيش آيد که در مرز و بوم هند در خان و مان گمان نمي هيچ
 تر درِک ت طوالني در يک مد،ايد تان بنياد نهادههم در دانشگاهي که خود خودتان آن

  .فيض حضور کنم و از اين سفر چنين يادگار خوشي بيندوزم
گروهي از   بهن ديرين ايرانينجا چيزي از تمد ام در در هنگام اقامت،اميدوارم

دانشجويان هندي بسپارم و خود مانند دانشجويي از خرمن فرهنگ هند توشه برگيرم 
 از پارسيان دانشمند پارسي در زمينة آيين مزديسنا ،هند  بهآنچنان که از نخستين سفرم

 ،ي خود افزودمياندازة توانا به. هاي بعد در اروپا آموخته بودم آنچه در سال بهسود بردم و 
آنچه نزد ما از بيداد زمانه . ي استيهند مانند ايران سرزمين فرهنگ کهنسال آريا. آري

  .توان باز يافت  ميينجا ا در،از دست رفته
دو . هاي اهريمني در ايران آمدهاي زشت در هند و آسيب چيزي که هست پيش

  . از همديگر بيگانه ساخت،هستندن آريايي ت ما را که هر دو وارث تمدملّ
هاي گوناگون مجال نداد که  خبر مانديم و گرفتاري هاست که از همديگر بي قرن

 ِنيادآوري تمد  بااميد است. برادران و ياران ديرين خود بينديشيم  بهخود را بشناسيم و
ستة و ديگر باره رشتة گسهمديگر دريابيم   با خويشاوندي نزديک خود را، خودمشترِک
  .هم بپيونديم به دوستي را

  


