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  ∗جونپوريخان محمد صادق : ترجمه
در حصار مرزها محدود  توان آنها را  نميکه  استيبانينات تاگور از آن دسته ادا ندريراب

  اويپا اي به سندهيم باز هم کمتر نويفکنياقانه او بف خلّيتصان ي بهفقط اگر نظر. کرد
عالوه بر آن تعداد .  نوشته استترانه دو هزار ک هزار نظم ويش از ياو ب. رسد مي

م يتعل ، در موضوعات مختلف مانند مذهبيدداستان و مقاالت متعد ،شنامهينما ياديز
 مورد عالقه تر او تمام موضوعات عبارت واضح به. است نوشته استيت و سيو ترب
 يابياو را ارز يها  نوشتهيها ياگر محاسن و خوب.  در ذهن خود داشته است راها انسان

 از اهِل فرهنگ ي عالةک نموني تاگور. ده استيآن نقطه رس اي به سندهيم کمتر نويينما
 آنها عشق  به کهي مردم معموليزندگ  بااو. ستي ني او شکّياستعدادها بود و در

  . داشتيقي عميليد رابطه خيورز مي
ان ي جريلل غربورود م با. ز خوش شانس بودي و زمان تولد نمحلّتاگور از لحاظ 

 ي عموميداريک بيو در سرتاسر کشور آثار   آرام مردم هند دچار تموج شديزندگ
تاگور . د کورکورانه شده بودنديان همه دچار تقلي مصلحان و رهنما،مردم. گشت داريپد

 يول.  بود تزلزلده کورکورانه در حالين عقين بار ايل اوي متولد شد که برادر دوراني
 يت پرعظمتي ظهور شخصين زمان برايا. جا بود بر  هنوز پا يگ غربات و فرهنينظر

.  او مناسب بوديز براي بلکه محل تولد او ن،نه فقط زمان. نمود  ميمثل تاگور مناسب
                                                   

  .ة چتورنگ سردبير مجلّشاعِر بنگالي، اديب، معلّم و ♦
  ).از متن اردو(پژوهشگر زبان و ادبيات فارسي در لکهنو   ∗
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 قرارگرفته بود و در بنگال  ي غربفرهنگ تأثيرگر تحت ي ديشتر از جاهايالت بنگال بيا
  .رار داشت قتأثيرتحت   شهر کلکتهةشتر از هميز بين

. ل بودي تاگور دختيزهوشِيز در نشو و نما و پرورش فطانت و ي نيط خانوادگيمح
ط يشرا ،يمي قديرهنگفث اآنها بدون ترک ور.  هند بوديداريان بي از راهنمايخاندان و
م را يات مصلحان هند قدي برهمن بودن رواعلّت به تاگور .د را قبول نمودنديزمان جد

 را ي زندگيها  بلکه ارزش نبودادبيات تأثيراو فقط تحت . کرد مي ت دنبالدقّ ي باليخ
 ندارها بود وياو از خاندان زم.  داشت قبولندب کرده بودکه مذهب و فرهنگ آن را مرتّ

ش قبول ي را بدون پس و پي قرون وسٰطيها  مغولرهنگ مشترک درباِرف علّتن يهم به
عکس   بريول ، نداشتيران برهمن فرقن دايگر زميد  بادين موارد او شايدر ا. نمود

خاندان . خبر بود  بازي عصر حاضر نيازهايد و ني جدياي از دني و، از آنهاياريبس
م و فرهنگ و طرز ي بود در قبول تعاليم و قرون وسٰطيات قديتاگور که ماالمال از روا

 ،يسٰطم و قرون وي قديها تاگور بدون ترک ارزش.  همه جلوتر بودز ايبود و باش غرب
  که از فرهنگ خود روگردان شدند ويکسان. د را قبول نمودي جدة دوريمبارزه طلب

ن ي از ب آنهايه روحانيجدا شدند و سرماي  ملّيه نمودند از زندگي تکيم غربيتعال به
 يز بودند ولين افراد عالم و فاضل نيکه چند تن از ااين وجود   بالين دليهم به. رفت

م و يقت شخص عظيدر حق.  بگذارنديقي اثر عمادبيات و ردمم يبر زندگ نتوانستند
رو حاصل ي و نيکند و توانائ  ميت محکم ملّي درونيزندگ  بابزرگ روابط خود را

  . بودندين امريگران فاقد چنيکند و د يم
. صل شودحد و متّ مردم متّيزندگ  بااتاگور کمک نمود ت  بهز بود کهي نيگريعامل د

فرهنگ    وه بود کردين ماه در کنار رودخانه پدما زندگي چنديو يدر دوران نوجوان
اش  شهينجا حاصل نمود ري در اي که ويا تجربه. ک لمس کرده بودي را از نزدييروستا

دارتر از  شهيان مردم ريم م دري و قدييفرهنگ ابتدا. رسد  ميميه و قديخ اوليتار به
 شهر ي شد که برايياي داخل دنن صورت تاگوريا هب.  بودي قرون وسٰطيفرهنگ شهر

  .گانه بودينان بينش
ل ي تخيرويل تابناک و نيم تخيفکني بي تاگور نظريها  و نوشتهيزندگ  بهاگر

  او محدودة عالقيول. او شاعر بود. ز او ما را شگفت زده خواهد نموديانگ رتيح
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شکّي نيست که تاگور تحت تأثير 
شاعري ويشنو و رمز و کنايات 

اشعار و . تصوف بوده است
چنين احساسات هاي وي پر از  ترانه

 .و تصاويري است

 ي بزرگنقّاشو دان  يقياو موس.  کار کردادبيات مختلف يها  در بخشاو.  نبوديشاعر به
 او ي کارهايو اصالحات اجتماع استيس ،آموزش ،ن در بخش مذهبيعالوه بر ا. بود
 او  کارةريدن خدمات و دايد با. ان استينما
  .د برشمرديتوان او را از معماران هند جد مي

ين است که ويت تاگور در اراز قو 
 ميک جزء کامل و ناقابل تقسيرا ي زندگ

ا يها  ن فرهنگيبرخورد ب. داند مي
او هنر .  ننمودسلب  او رايروي ن،يپرداز تفرقه

 در. دانست  نميز جداگانهي را دو چيو زندگ
 ةد فلسفيک اصول جدياواخر قرن نوزدهم 

خواستند   مي هنريا هنر را فقط براه ياريبساين شرح که  به. دا کرديهنر در اروپا رواج پ
ا يگفتند که شاعر   مين افراديا. ز مرتبط باشدي نيزندگ  با که هنربود الزم ننظر آنها  بهو

  .نديب  مي خوابهنرمند واقعاً
تالش   بهاو. از استين ي بيده را قبول نداشت که هنر از حقائق زندگين عقيتاگور ا

ي  که زندگين داشت که تا وقتيقي و او ي در قالب زندگي پرداخته است ولييبايز
نظر تاگور مذهب شاعر همان مذهب  به. دن نخواهد شيريحسن آراسته نشود ش به

  . استيانسان
غم و درد و اندوه دل را چنان . ا استي در دنترانهندگان ين سرايتاگور از بزرگتر

 که اگر کلمات را ساخت ييها ترانه يقي همراه موسو  نمودهمي ترسيبا و واقعيز
 يواب آبشار را زماننظم خ او .گذارد  مي در دل ما اثرزي ن آنيقيم فقط موسيفراموش کن

  بلکهي زبان بنگاليها ترانهن ياز بهتر ن نظميا. ست سال هم نداشتينوشت که هنوز ب
 و شدت اثر خود مشهور يقيخاطر موس  بهن نظم فقطيا. باشد  مياي دنيهمه زبانها

ن يدر ا. ه استز درخور توجياحساسات آن ن االت وي خ وباي زير کشيست بلکه تصوين
ن يوحدت ب. ان شده استي بييبايصورت ز  بهعت و انساني طبيکتائينظم وحدت و 

اندازه  ن يا ي بهچ شاعريد هيشا.  تاگور استيات شعريعت و انسان از خصوصيطب
 يضوعکمتر مو … وها ر فصليا تغيا روز يشب . ده باشديت نورزن عشق و محبيزم به
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 مناظر فطرت ي آسان ويشاعر.  نکرده باشدييسرا است که تاگور در مورد آن نغمه
 فصل باران را يداس شاعران هند ياز زمان کال.  داده استيبنگال را درون خود جا

ر يتصو  بهن فصل راياشعار خود ا ز دري و تاگور ن بودندداده  خود قراريمحور شاعر
س بعد از ي خوش خاک خيبو ،صحنه باران ،يده قبل از بارندگين تپيزم. ده استيکش

شفاف آسمان يره شدن روشني ت، تازه سبز شدهيها  در علفيرارت زندگح ،لباران او 
ر يتصو زش باران در خلوت شب و صدهاي ريصدا ،اهي سي با آمدن ابرهاصبح هنگام

ان ي را نماي درد و غم دل انسانين اشعار ويدر ا. اند  تاگور زنده شدهيگر در شاعريد
ن يان آن دو از بياند و فرق م  شدهگريکديک درد و غم يعت و انسان شري طب.ده استکر

  .رفته است
فصل سرما و بهار در اشعار .  نکرده استيپوش ز چشميگر ني ديها تاگور از فصل

 دارياناپ  بهار و همراه آنيها ينشو و نما و خوش جوش و خروش و. اند او آورده شده
ق او الهام فّؤ ميها  از ترانهيکي. باشد  مي اوي شاعري محورهاگريد بودن فصل بهار از

  از بندهاي و حرکت و رهائي در آن حرارت زندگ کهگرفته از فصل سرما است
ه نموده که ي تشبياضت کشير  به فصل سرما راياو در نظم. ده شده استير کشيتصو به

  .د استي جدينفس خود را حبس نموده و در انتظار آمدن زندگ
 ن عشقيزم بهبلکه  ورزد يعشق نم نيزم  بهبيعيط ِيها ييبايزخاطر  بهفقط  تاگور

 ت خود را و محبق از اشعار عشياريبس او در.  استيورزد چرا که وطن آدم مي
 دل انسان باشد که  دريا درد و غميآرزو  حسرت،د کمتر يشا. ان نموده استيانسان ب به

 يصورت همسفر هب را ي فطرت ماديو. اورده باشديلرزه درن  به تاگور راضميِرل و يتخ
 و ها پر از آرزويکه زندگدانست   مي او. انسان پر از احساسات مطرح نموده استيبرا

 ،خاطر اشتباهات ي بهاوي دنين زندگيا ده داشت کهي عقيو.  مختلف استيها تنش
  .شود  ميتر ي دوست داشتنيليها و آرزوها خ تياذ

 کامل شدن يراداند که انسان در آن ب ي نمياترئ تةا را مانند صحنين دنيتاگور ا
نده کن ند که محافظ و پرورشيب ي ميشکل مادر مهربان  بها رايبلکه او دن ،کند  ميتالش
تاگور . ات استيت در قالب تجربيت و معنويق ماه تحقّيحال تالش برا  دريها انسان

ک ياز  او. نبودنيز  يات جسماندنبال لهو و لعب و لذّ  به فقط اوا و راهب نبوديتارک دن
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 نمود و از ست ردي قابل قبول نيت اندوز و لذّي جسميازهايه را که نين نظري اطرف
او تالش . داند  نميزيش و عشرت را همه چيات حواس خمسه و عگر او لذّيطرف د

ک نظم يتاگور در . داند ي مي زندگيقيت و شان حق را عزّي حصول عرفان زندگيبرا
غم و   با همراهياويدنرجنب و جوش و پ کرح متيزندگ ،مشهور بنام الوداع بهشت

  .دهد  ميحي بهشت ترجيها يخوش  باال و همراهرفعي غيزندگ  را بريشاد
مناظر فطرت   بهت و عشق اومحب.  اوستيها  ترانهي تاگور در شاعريخدمت اصل

وجود آمدن   بهن باعثي داشت و هميقي عمةوجدان او رابط ي با زندگيو رنگارنگ
 ي و اجتماعياسيب موضوعات سوجذماو . شتر اشعار او شده استي در بيحالت درامائ

  نوشتهآن  در مورديزي که او بر آن انگشت گذاشته و چيموضوع هر. ز شده استين
  . خود مهم شده استيخود به

کنند نوشته   مي که غلط عمليه افراد خوديقالب طنز عل  دريتاگور مقاالت چند
در .  او استيه و ناراحتباالتر از سطح غم و غصّ او يز انسان دوستينجا ني اياست ول

او . ان شده استيا بي تمام افراد دنيهازو سروده شده آري وطن دوستي که برايئها نظم
ت  وطن و هموطنان خود محبيداند که در آن برا ي مي فطريفتص را يطن دوستو
 وجود يا دشمني  از نفرتيا گر شائبهي کشورها و اقوام دي برايان وجود دارد وليپا يب

تمام نوع   بهعشق  بهليوطن و هموطنان تبد  بهت اوند محبويگو در نظم گرو. ندارد
 ي دارد خارجيت انساني که ماهيقبول نکرد که کس  وقت چيتاگور ه.  شده استيانسان

د که همه جا خانه من و هر گوشه يگو يم )يخارج (يدر نظم مشهور پرواساو . است
  .ا وطن من استيدن

ف بوده ات تصويشنو و رمز و کناي وي شاعرتأثيرست که تاگور تحت ي نيکّش
 يرع موضوع شا. استيرين احساسات و تصاوي پر از چني ويها اشعار و ترانه. است

 او دراين وجود  ي باول ،اندازد  مياد احساسات خروشان شاعران رمزگوي  بهرا  مايو
و عبارات او  ها در واژه. دينما  مي ثابت خود رايداري بي زندگي و جاري سفر سارمورِد

 ة که ترجميهنگام. ستي ممکن ني ذاتةبدون احساس و تجرب  وجود دارد کهيقتيحق
ل تباه و برباد شده بود از  اوياثر جنگ جهان  که بريائيدن ، چاپ شديلجتانْيگ يسيانگل

ن کتاب پر از ياست که اشعار ي نيشکّ. ن کتاب استقبال نموديت موجود در اغام محبيپ
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  و ما گرفته شدهة روزمريها  از تجربهيلجتانْيگموضوع تاگور در . احساسات است
 باز هم حسن و اشارات دوررس يول.  نرم و ساده استيلي احساسات خيرکشيتصو

 اواخر عمر يها  از ترانهياريت بسيخصوص .ستيان نيدر آن پنهان است که قابل ب
 از ياري او بسيي ابتدايها در سروده. م و آسان هستندار نرين است که بسيتاگور ا

اشعار او   ازياريدر بس. نسکرت وجود داردا زبان سي صوتيها حات و انعکاسيتلم
ست که ي نيشکّ. خورد  ميچشم  بهنسکرتام سي قدادبياتطرز احساس و موضوعات 

 ربوط در اشعار ميو. ان نموده استي بيدي جدةيرايپ  موضوعات کهنه را دريو
 يلي خيها هنگام نظم کردن حالت. ع را ترک نموده استيع و بدايانسان و خدا صنا به

. ديان نمايکند که صداقت را در قالب احساسات خود ب  ميز دقتيها ن  انسانيمعمول
 ما ي بعديها  از نظمياريدر بس. واضح است  وش مردم سادهي مثل گويزبان و
نه صاف و مثل يي مثل آها واژه. ميرو هست ه روبيل داخةک تجربي  بام کهيکن  مياحساس

 تاگور تمام عمر در. کند  ميرت زدهياند که ما را ح رومند شدهي نيقي موسيها آهنگ
  . صداقت بوده استيجستجو

 يوجود دارند که برااي  الت شجاعانهيت مردانه و تخ هميف ويدر تصان
 ين است که فقط بعضي آن هم اتعلّ.  زبان ناشناخته شده استير بنگاليخوانندگان غ

 کم يترجمه کم  دريان وي ترجمه انتخاب شدند و اصل زبان و بي برايف وياز تصان
 او ي زندگي او از همان ابتداي و زندگيانسان و فطرت انسان  به تاگورةعالق. شده است

 ما او را در  اوستي اشعار دوران جوانةا که مجموعيدر ترانه سنده. شود  ميمشاهده
 لباس ي انسان وقتيخود غرض. ميابي ي مي و فصل مسائل معضالت انسانحال حلّ

ر ي تصوي ويدر همان دوران نوجوان ،شود  ميداري در آن پديکند قبح  ميتن  بهتمحب
 شتريتر و ب قي او عميه افکار فلسفيدي ويترانه نئ در. کند  ميم را مجسين قبح و زشتيا

  .شود مي
 از يبعض. شود  ميدهينظم بالکا د ن عقل و احساسات دري بيهنگان نوع هميبهتر

ن است که ي اين هماهنگي اةجيست و نته يانگر غم و اندوه داخلي بالکا نمايها نظم
  .نديآ ي خالص درميقيموسي  دارايها شکل نظم  بهاصول فلسفه
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بعد از . د بودي احساسات و تجربات و اسلوب نگارش جديتاگور تا آخر عمر در پ
 ي تاگور امتزاجِيکه شاعر ني خالصه ا.اد شدي زيلي او خيها  تعداد ترانهيسالگ شصت

ت  مردم بنگال و قويحقائق زندگ ، مغول درباِرروش بود و باش  هندياز وراثت فرهنگ
 جاذب و دلچسب نموده يلي تاگور را خي شاعر،ن عناصريا. بود دي جديعمل اروپا

  .است
  


