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هاي اين کشور  اين يک کشوِر پهناور است و يکي از واليت. مادِر گيتي ما هند است
مادِر . ترين شهرهاي اين واليت ايالت شهر کلکته است بنگاله است و يکي از معروف

 اندريراب« نامور و شاعِر عظيم نازد، يکي از اين فرزنداِن فرزنداِن ممتاز خود مي گيتي به
» ساکو جورا« نات تاگور است که در کلکته در محلّة اپسر ديويندر» نات تاگور

  .م متولّد شد ١٨٦١ مي ٧در )             (
 او از اوايل عمر خود در ،جهان گشود تاگور در خانوادة علمي و ادبي چشم به

يا مرکِز علمي کسب نکرد، او را وم را در دبيرستان لاو ع. محيِط ادبي پرورش يافت
چرا که . دبستان قرار نگرفت هيچ جا يا به هيچ هاي مختلف داخل کردند، اما به دبستان به

آخرش نظاِم تعليم و . نظاِم تعليِم آن عهِد خود را هماهنگ نتوانست کرد  باطبِع بيداِر او
 و گشاده ه محيِط تازاو در. اش مورِد استفادة او قرارگرفت تربيِت او در خانة پدري

دست و ماهر تشنگِي علِم خود را دفع کرد و از فيِض  ان و چيرهدکمِک معلّماِن کار به
 نخستين نظِم ،سيزده سال رسيد چون به. دست استفاده کرد هاي آن اساتذة چيره صحبت

هاي مختلِف او در  بعدها نظم. خود را سرود که آن در يک ماهنامة بنگاله چاپ شد
  .چاپ رسيد و از همينجا آغاِز مقبوليِت او شروع شد مختلف بنگله بهجرايِد 

 نات ابرادِر دوم خود که اسمش سِتنْدر  باسالگي رسيد،) ۱۷(هفده  چون تاگور به
 چون بازگشت،. تا يک سال آنجا اقامت کرد. را اختيار کرداروپا  تاگور بود، سفِر نخستين به
 و چاپ رسانيد هاِي خود را به ها و ناول ا و داستانسروده. رفتاِر ادبِي او تيزتر شد

                                                   
  .)بهار(تي ِيدانشيار و رئيس بخش فارسي کالج اورينتل، پتناس  ∗
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است که در » گيتانْجلي«ترين مجموعة سرودهاي او  معروف. کرد خوانندگان را متأثّر دِل
همکاري تني و مشورت   با نات تاگوراندريبعد از يک سال راب. م چاپ شد ۱۹۱۰سال 

خود   باز کرد و مسودة اين رازبان انگليس آغا چند از ياران، ترجمة گيتانْجلي را به
شنيدِن همة اهالي محافِل ادبا و شعرا اين اشعار را خواند بعد از  آنجا به. انگلستان برد به

رت شدند، چرا که اين صوت و آهنگ براي آنها قطعاً نو و تازه و جديد يمحفل محو ح
اسِم   باآن را» نديا سوسائتي لندنيا«. بود و روحانيِت خوابيدة آنها را مشتعل کرد

“Gitanjali: Song Offering”نام  يک شاعر و اديب معروف به. چاپ رسانيد  به“W.B. 

Yeats”در ديباچة اين کتاب نوشته است :  
من همة عمر که  را عرضه کرده است ينزِد من اين سرودها يک جهاِن خيال”

حرير  تو براي گمنام شدن،اين سرودها در کتابها چاپ شده … کردم ميتصور 
اند، اين زبانزد خلّايق شده در دلها جا خواهد گرفت و همة دم زنده و  نشده

  .“جاويد خواهد شد
آنها بزرگترين جايزة . شدند هاي مادي اروپا وا بعد از چاپ شدِن يک کتاب چشم

 نات تاگور اهدا کردند و اعتراف ارديرابن م به ۱۹۱۳در سال را » نوبل«زبان و ادب 
بعد از اين نه فقط اهِل اروپا، بل توجة سراسِر جهاِن سوي او مبذول . ردندبزرگِي او ک به

حقيقاً گيتانْجلي يک نغمة . شد و در چشم زدني شخصيت و شاعري او شهرة آفاق شد
ون دارد که رشود که دِل شاعري چنان سوز د معلوم ميسرودي است که از مطالعة آن 

النّوع و در  او در شکل انواِع انسانيت، مختلف. دده مي تحِت تأثير قرارهمة مردم را 
خود خواهد که آن را رِگ جان  کند و مي مناظِر فطرت جلوة خالق کائنات را مشاهده مي

هاي پست و بدون پشتوانه و  طور او مياِن خانواده همان. يا حرِز جاِن خود بکندجاري، 
گويد که نزِد ايشان  کند و مي ميآنها همدلي  و با فقر نشسته اهالي پامال شده و زير خِط

اين . کند مياِن ايشان را بيدار مي او احساِس ظهور و وجوِد ايزد در. هم ايزد وجود دارد
  :شود حقيقت در سرودهاي تاگور چنين واضح مي

يوس شده حس کردم که در زندگاني أ مهاي پيا پي از دردها و ضربهدر زندگي ”
اين .  اکنون من فقط چراِغ سحري هستم.ادمرا که عملي بود انجام دچه  آن هر

  .“مستجستجوِي منزِل ابدي هدر حاال . ما زبان کردهرا ورد » رام«روزها اسم 
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طور آفاقيت  را اين» تاگور«اين همة احساسات و جذبات و طرِز فکر و شاعري 
چند مثال از . شود ديده ميکمتر ال در ديگر شعراي بنگاله حبخشيد که اين وصف 

مالحظه فرماييد که اينها در افهام و تفهيِم اسلوب نادر و طرِز بيان را » گيتانْجلي «سروِد
  :ة شاعر مورِد توجه استتاز

   بهارت تيرته
  اينجا روي اين سرزمين

  ، دراويد، چينياييآري آريه، غير
  شک و هون
  پتهان و مغول
  ند و شير و شکرا ه شديهمة باهم يک

  امروز دِر مغرب وا شد
  و

  آرد ي مييآنجا هرکس اهدااز 
  دار و گير

  خلط و ملط
  باز نگشت

  سوي اين سمت از ساحِل هند

  آتماتران
   دعاِي من نيستناي
  وقِت مصيبت، حفاظت ما کن به

  تقاضاي من است
  لرزم ميمن از خطرها ن
  مرا بيم نيست

  گر شماا
  يداهک من نميس يأاز رنج و غم و 
  قدر حوصله بدهيد مرا فقط اين
  زمايي رنج و غم بتوانم کردکه نبرد آ

  پيروزي يابمو 
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کرد، بل از آن  ميتاگور فقط بر سواحل ايستاده نظّارة موِج دريا و آِب رواِن او ن
دلش پر و . دوجود آور تغييري در جهان بهکند  ه جهد مي کدبونبرد جماعت اهل 

ي و جذبة اين همدرد. سرشار از جذبه و انس و محبت و همدرِي انسانيت و انسان بود
اني و خانوادگي و مذهبي باالتر بود و اين وصِف او را زبمحبت از حدود جغرافيايي و 

چون تاگور فقط چهارده ساله بود، او در جشنوارة . کرد  عالمگيري و آفاقي عطاشهرِت
ت دادن بود، نظم هندوان که مقصدش جذبة حبهاي  الوطني را بيدار کردن و تقوي

 درباِر دهلي منعقد شد و جشِن حکمراني در بعد از دو سال که پرستانه سرود و وطن
رحمي  راِز سنگدلي و بي جوان واين شاعر نوعمر .  را برگزار کردنداملکه ويکتوري

جشنوارة «در اين موقع در يک . را عيان کرد که قبل از اين اين راز مخفي بوداشغالگران 
ّ        !         «يک نظم طنزيه » هندوان ) بدنامِي هر ذرة شما! اي هند(»           ّ        

  .دوسررا 
 »جنرل دائر«فرماِن  به. حادثة قتِل عام رو داد» باِغ جليانواال«م در  ۱۹۱۹در سال 

تاگور . هنديان لقمة اجل شدندتن از دند، و صدها را قتل عام کرهندياِن معصوم 
از سوي تاگور ظلم اين  بافِت مخال. هاي سخت مذمِت اين قتل و غارتگري کرد واژه اب

  .امضاء کردرا  پروانة آزادِي اقواِم محکوم تا حد زيادي
م محافظاِن زنداِن هوگلي ناگهان بر خوابيده و مقيد افراِد  ۱۹۳۱ سپتامبر ۱۶شِب 

ديگر دند و بسي افراِد شمبحوسيِن زندان هالک تن از  دو  در نتيجهردندبزندان يورش 
 براي ،کلکته رسيد روِز ديگر چون اطّالِع سفاکانة اين حادثه به. زندان مجروح شدند

 دريک موِج غم و غصّه گسترد و شهر  بربريِت حکومِت انگليس در سراسِر بامخالفِت 
وجوِد پيرانه سالي   با.ِي عظيم برپا کردندعتراضيک جلسة ا» شهيد ميناِر« سپتامبر نزِد ۲۶

نه فقط در اين جلسه شرکت کرد، بل صدارِت اين ) تاگور( خود و نادرستِي صحِت
هاي سخت و تند مذمِت   صدارتِي خود از واژهةاو در خطب. عهده گرفت بهجلسه هم 
 کرد و حکومت اجتماعي يا سامراجي را از نتايِج ناراضگِي عوام ت راارباِب قدر
  .کرد خبردار
 استفاده از نيروي اسوديشي هم تاگور بموقِع تقسيِم بنگاله و تحريِک  طور به همان

ن را آناِت کرد و عزِم بيدارِي حدالنّاس را گرم و پرجوش و پر شعر و نثِر خود دِل عوام
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 را زمين کُرة بايدده است که دااو در تحرير خود بارها اين امر را تذکّر . کرد استوار
 عداد اجتماعي و جبر و است استحصاِل بسازند، داِغ زشتآرامقابل سکونت و براي عامه 

ان شجِر انسانيت بارآور استعمارگر بدوِن شکست دادِن وکنند  از سراسِر جهان پاکرا 
تر ديده  و قوي تر اواخِر عمر او هم زيادهاي نوشتهچنين تفکّراِت شاعر در . نتواند شد

»     ٓ                   «يک نظِم طويل و معروِف شاعر مسمي به عنوان مثال به به. شود مي
قدرتمنداِن زورگو  بهدر اين نظم شاعر . توان اشاره کرد مي) اکنون مرا ِاذِن بازگشتن بده(

  .کرده استمردم اظهاِر همدردي و محبت  ةعام باده و داتذکِّر تلخِي 
 جذباِت ات و هم تاگور خاموش و ساکت نماند و اظهاِرهاي جهاني جنگوقِت  به

سينا يورش  ابي هب» سولينيوم«چون . نشان داداي سخت و تند ه واژه ارا بدل دروِن خود 
يورِش ژاپن بر چين را . هاي سخت مذمت کرد واژه ابکرد، تاگور اين عمِل نازيبايش را 

بر » تلريه«وقِت يورِش  طور به  کرد و همانهمدردياظهاِر آنها  باکرد و  نيز محکوم
  . بلند کردعتراضش راواکي هم او صداِي اکسا چک

نوشتِن روس از  روس کرد و بعد از بازگشتن به يم تاگور سفر ۱۹۳۰در سال 
کرد که از مطالعة آن تفکّراِت و  آغازرا ) هاي روس نامه(» چتهي رشيار«سلسلة 

م تاگور سفري  ۱۹۳۲در سال . شوند ياحساساِت تاگور در مخالفِت جبر و ظلم عيان م
 و عواِم ايران تاگور خواصاز حسِن استقبال .  شداز محيِط آنجا بسيار متأثّر. ايران کرد به
 »           ٓ              «عنوانش .  منظوم کردشعر در ضمن يک گرفت ور تأثِّر خوب بسيا

  :است) هرجا که ذهن از بيم آزاد بشود(
  هر جا که ذهن از بيم آزاد بشود

   دم سربلند مانيمهما هم
  نيستقدغن علمي آنجا هيچ 

  کنند ميتقسيم تکّه ه نه جهان را تکّ
  باشدات ماقهاي م مزرعهتا 

  آيد مي که بر زبان ها يک يک واژهبايد 
  …پيش رود براي تکميل مقاصد

  …وقت گم نشود چشمة تعقّل هيچبايد که 
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  در اين جنِّت فکر آزاد
  از خوابرا بيدار کن کشوِر ما 

   را دارماز شما فقط اين تقاضا! خدايا
 را نيز بايد تذکّر دادور و راجه موهن راي  تاگدر مورِديک امر مهم.  

فرهنگ و  اب ي خانوادة و. بود»برهمو سماج«) نهضِت(راجه رام موهن راي مؤسِس 
ن  پدرش در دولِت درباِر گورکان بر عهدة اعلي متمکّ.ي آشنا بودخوب بهايراني ثقافِت 

زباِن فارسي آشنايي  ابا لذا اسالف و بزرگان او ر. بود و زباِن درباِر دهلي هم فارسي بود
عالوه از اين بود و باش و طرِز زندگانِي او مانند طبقة . داشتن فطري و اجباري بود
ذاِت خود لباِس طرِز ايراني در بر  راجه رام موهن راي به. اشراِف مسلماناِن ايراني بود

  :مصنِّف تاريِخ برهمو سماج رقمطراز است. کرد مي
وص از فکِر مکاتِب عرفاني و از تصوِف ايراني و راجه رام موهن راي، بالخص”

زندگانِي ذاتي و طرِز لباس و آداب و زباِن او مانند مسلمانان . اسالمي متأثّر بود
و وقِت سخن گفتِن او اشعاِر فارسي و اقوال و ارشاداِت صوفيان  به. مشابه بود

 راي، نخستين يک نکته نادر اين است که راجه رام موهن. کرد بزرگان را نقل مي
و آن است » حدينوالمحتفة«زبان فارسي تصنيف کرد، که اسمش  بهرا کتاِب خود 

قول فراکيوهر اين کتاب خالص افکار و عقايِد  به. م نوشت ۱۸۰۳در سنة را 
کند که بعد از مطالعة تصانيف علماي اسالم اخذ کرده  توحيد را نشاندهي مي

  .“است
قايد ايران و اسالمي هرچه عناصر فکري اخذ کرده راج رام موهن راي از افکار و ع

  :اند ذيلشرح  است به
  .ي شرکنفتوحيد و  هاعتقاد و ايمان ب: الف

  .پرستي نفرين و بيزاري از بت: ب
  .ي و اجتماعي مذهب و ترديد رهبانيتتأييد جنبة سياس: ج
  .»ستي «حمايِت انصاِف اجتماعي و مخالفِت رسِم زن بيوه سوزي: د
  .ترين اساِس عقايِد اديان و مذاهِب هنديان است ا رد تناسخ که مهمنفي ي: ه
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 ،»برهمو سماج« اشخاص ترين و ممتازترينبعد از راجه رام موهن راي نامور
قبالً تذکّر شد که . شمارند  را مي، نات تاگوراندرياب و پسرش ر، نات تاگوراديويندر

 نامدار و مرِد عارف مسلک انو شاعر اننات تاگور يکي از ممتازترين فيلسوفبيندرا ار
فن شاعري عرفاني فارسي آشنا بود، و  ابشود که او  از مطالعة تصانيف او عيان مي.بود
» انسان ديِن«کتاِب معروف . روايِت عرفاني هندوان کُلّي آشنا و وابسته و منسلک بود اب

مقايسة عقايد  لم بهنسبت خداونِد عا شود که تاگور به کنم، عيان مي را چون مطالعه مي
ي ايرانِن عرفادر . تر بود تر و هماهنگيکي نزدتصوِف ايرانويد از تصور و افکار مذهب 

الکن در ويد خدارا بحر وجود . داده است ي خداوند عالم قراررا صفِت اعٰل» نوراالنوار«
  .دهد مينوع انسان قرار داده است و اوستا خداوند عالم را نور کامل و محبوِب بني  قرار

دوستداِر خالصة کالم اين است که تاگور يک شاعر عظيم بنگاله و مصلِح قوم و 
وسيلة تصانيف گرانمايه و گرانقدِر خود کارهاي چنين سودمند کرد که  او به. وطن بود

او . نازد باِم عروج رسيده است و ايالِت بنگاله بر اين در گرانبها مي هنوز آوازة اسمش به
کشور ايران هم . دکر بسيار تالشِت مشترک ثقافت و فرهنگ هند و ايران براي پيشرف

همين اختصاصات و وصفش است که خانة فرهنگ ايران، فصلنامة  کند و به او فخر مي هب
ما همة . ده استدا اصختصا »تاگور نامة ويژه«تازة خود را براي شمارة پارسِي  قند

  .يمکن  ميدعاِر اهالِي ايران  عمطوِلهندويان براي پيروزي و کامراني و 
  


