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  رانيا به ي هندلسوِفيشاعر و ف  تاگور،ِيخي تارمسافرِت
  ∗محمد صادق ضيايي

لسوف مشهور يشاعر و ف نات تاگور، ندرايران از رابي ادولِت ،ي شمس١٣١١در سال 
ست و يروز ب ن دعوت،يتاگور با قبول ا .ديران مسافرت نمايا  به، دعوت کرد تايهند

هندوستان   به مراجعت ران شد و تا هنگامير وارد ا آن سال از راه بوشه ماه نيپنجم فرورد
 را يخي تار ن مسافرتيشرح ا .ران بودي ا دولِتمهماِن د،ي کش ب چهل روز طوليکه قر

ادگار ي   خود کهيق در جلد دوم خاطرات زندگي صد يٰسيد دکتر عيدانشمند و استاد فق
  .نگاشته است عمر نام دارد،
 ي شهرهايخياز آثار تار ران،ي اقامت خود در اتتاگور در مد ،ي وةبنابر نوشت
ران و ي اي ادب فرهنگ و انجمِن  در وزارتيد کرد و چند سخنرانيراز بازدياصفهان و ش
 سپس .دي گرد ن حضار واقعيه و تحس توجار مورِديراد نمود که بسيکالج البرز ا

 راني اي ادبأت دولت و انجمنياز طرف ه ،ي وتولّدن سال يمناسبت هفتاد و دوم به
ام  يتاگور در س .ل شدي تجلي و ي و مقام علميت جهاني از شخصيي ستهينحو شا به
 ١٣٢٠قصد هندوستان ترک کرد و در سال   بهران رايخاک اش  ه ١٣١١  ماه بهشتيارد

  . در زادگاه خود جهان را بدرود گفتي در هشتاد سالگيشمس
ي تاگور در ا ت اقامتدر مدز ي نيراني ا لما و دانشمندان سرشناس از عيي هران، عد

 ،ي زنجان اهللاد ابوعبدي هم استاد فقيکي  مزبور، ي علماي از جمله  مالقات کردند، يو با
 آن مرحوم،  با ييتاگور ضمن آشنا.  بودالقرآن تاريخ کتاب مشهور ِف و مؤلّ پدر نگارنده

                                                   
  .محقّق و پژوهشگِر ايراني  ∗

 



  ايران  شاعر و فيلسوِف هندي به،مسافرِت تاريخِي تاگور  ٢٨٣

  

 که  شان نگاشتهي اادبوِدي در دفتر يسي انگل زبان  به هم در چند سطريزيآم  حکمت ةجمل
  :ة آن چنين استترجم

  .حاصل پخته شدن عقل در عشق است حکمت،
  . م١٩٣٢ مه ١١نات تاگور؛ ندرايراب

  .يرانيک عالم اي ادبوِدي تاگور در دفتر يخط و امضا
 ،يانياقبال آشت ،ياسميد يرش هاي بزرگي چون چهره در يکي از مراسم تاگور با

  .عکس يادگاري دارد ي دشتيعل و  بهاريالشعرا ملک ،ي فلسفاهللانصر ،يسيد نفيسع
  تاگوريخيد اضافه کرد که دو قطعه عکس جالب از مسافرت تارين نکته را هم بايا
ان ي از استادان و دانشجويجمع  تاگور را با  عکسيکيران هم در دست است که يا به

 از دانشمندان و يي ه را با عديلسوف هندي عکس في حقوق و دومي عالي مدرسه
 ي دشت ي بهار و عليالشعرا اس اقبال و ملک مانند عبيراني مشهور معاصر ا سندگانينو
، استاد ممتاز دانشگاه يد حسن گنجحات دکتر محميبرابر توض .داد ينشان م… و

ست  ايرجندي بيمحسن اسد شوند، ي م دهي که در آن عکس دي افرادي از جمله تهران،
 تاگور مترجم يها ها و مصاحبه ي سخنرانيدر تمام ران،يف تاگور در اام توقّيکه در ا

 . بوده است ي ويرسم
گردد  ير ممتذکّ  آمد، انيم  به بهاريالشعرا  که از استاد ملکيمناسبت نام  بهدر خاتمه

م و مرد فاضل و يگر داريکدي با يکي نزد يشاوندي که خويد ابوالفضائل مجتهدي سيآقا
ران در هندوستان ير ايرکبي هم سفيت انقالب مديروزي و پس از پ هستنديدانشمند

الشعرا  ت شعر ملکيک بي  تاگور،ي خط و امضاي  قبل پس از مالحظهيبودند، چند
 عنوان حسن ختام،  بهشانير از ااد آورده و قرائت کردند که با تشکّي  به تاگور راي درباره

  :ن گفته استيعرا در وصف تاگور چنالش ملک. رديگ ين مختصر قرار ميبخش ا انيپا
ـ دن او نور ديچشم من از د     دي تاگور د  هده ک يم از د  ا  يراض  دي

  


