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  ♦جونپوريخان محمد صادق : ترجمه
کارشناس آموزش  ،سينو داستان ،ک وقت شاعري  بهاو.  از اوصاف بوديا تاگور مجموعه
 نوبل ةزي جاليجگيتانْکتاب او .  حاصل کردي شهرت جهانياو در شاعر. و مصلح بود

. ده استير کشيتصو  بهرا  هندي اجتماعيندگ خود زيها تاگور در داستان. افت نموديدر
نها يا.  اوستيها رند موضوع داستانيآن درگ  باخصوص زنان  به مردمة که عاميمسائل
قت اجتماع يدر حق. کرد ي و تالش مي و فصل آنها سع حلّي بودند که تاگور برايمسائل
داده بود  قرار ريثأ تحت تيلي تاگور را خة آنها در جامعي و حالت زار زنان و پستيهند
او در .  او آشکار استيها زن در اکثر داستان محبت بهت عشق و ن علّيهم  بهدياش

وه يب  به و ظلميرسم ست ،دختران نابالغ  باانهيرفتار وحش ،ه ازدواج کودکانيجنگ عل
د جامعه را ي دةي نمود تا زاويکاربرد و سع  بهعنوان اسلحه  به خود رايها داستان زنان

. اثر نوشت  بايليداستان خ ن موضوع چنديا او در. دهد ريين مسائل تغيا  بهنسبت
گپت « ،» هارايمون« ،»تو پاشانيکهود «:توان نام برد يها م ن داستانيطور مثال از ا به

 ياي خود در دنييگو خاطر موضوع و داستان  بهکه» دان يدرست « و»يسماپت« ،»دهن
  . مشهور شدنديليات خيادب

 داده يگاه مناسبيزنان جا  به خوديها  است که در داستانيا سندهين نويلاوتاگور 
د و از همه مسائل و يورز  مي طبقات جامعه عشقةهم  بهنات اگرچه رابندرا. است
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  ٤٩٢  قند پارسي

  

هاي  تمام زناني که در داستان
اند  تصوير کشيده شده تاگور به

. ديده و مظلوم هستند ستم
اکثر آنها در حال قيام عليه اين 

 .رسوم ظالمانه هستند

ه در حال حاضر در جامعه مهم بودند توج که يمسائل يها آگاه بود ول مشکالت انسان
 و شد  ميد حلّيجامعه وجود داشت با که در يمشکالت. خود جلب کردند  بهاو را

 در  زنانزاِر دن حالتيد ز ا تاگورمخصوصاً
او . ه خورده بودکّي يط بنگال طبقه متوسيها خانواده

. ن وضع را مورد انتقاد قرار دادي خود ايها در نوشته
ن ي خود هميها شتر داستانيدر آن زمان تاگور در ب

  .ودمطرح نممختلف  يها هيرايموضوع را در پ
طان و يک دختر شي يمرنم» يسماپت«در داستان 

 وقار و محجوب ک زن باي  بهليگوش ناگهان تبديباز
  . مطرح نموده استيظرافت خاص  بان داستان را تاگوريا. شود مي

را  شوهر خود ده کهير کشيتصو  به رايزن کور »دان يدرست«تاگور در داستان 
شوهر وجود دارد و   به و اعتماديمهربان وک طرف در قلب اياز . عاشقانه دوست دارد

 ييوفا ياو ب  بهشوهر خود بدگمان است و شک دارد که شوهر  بهنسبتگر ياز طرف د
  .رساند  مي خوديانجام منطق  بهدهد و  مي پرورشيخوب به او داستان را. کند مي

 يها در داستان. ن نموده استي تحسيليت زن را خي خود فرديها تاگور در داستان
. شود  ميدهي و نجس بودن شني نسليها تيمحدود ،هيزيرسم جه  بااو آواز مخالفت

. ده و مظلوم هستنديد اند ستم ده شدهير کشيتصو  به تاگوريها  که در داستانيتمام زنان
  .ن رسوم ظالمانه هستنديه ايام علياکثر آنها در حال ق

 در داستان چتورنگ رسم و يمن و داير بالي در داستان چوکهيودنب نةليوس  بهتاگور
 مخالف يوه هستند ولين زنان بيهردو ا. رديگ يباد مسخره م بهجان را ي و بيميرواج قد

  .شوند  ميدهي دها تسنّن يا  به جامعه هستند و همه جا در حال اعتراضةاصول ظالمان
ن ان زيزندگ مختلف يايزوا و در آن دارد) دو خواهر(نام دوبون   بهيتاگور داستان
ن دو ناز :ديگو  ميتاگور. دينما يوقار م  بات او را دلچسب وي شخصو نشان داده شده

م مادر يه دهيها تشب فصل  بهم زن راياگر بخواه.  معشوقهيگري مادر و ديکي هستندنوع 
و معشوقه  کند  مي را دوريتشنگ ،دهد  ميوهيم ،دهد مي مثل فصل باران است که آب

  .پرتالطم ک روح ناآرام وي با شوخ و پرجنب و جوش است مست و مثل فصل بهار



  مقاِم زن در آثاِر تاگور  ٤٩٣

  

  :سدينو  مييا تاگور در نامه
نام   بهيحرمت يب ،مي نسبت دهيهر اٰليتقد  بهدن نصف جامعه را اگري کشيبردگ به”

چه قدر از  داشتن او از جامعه ما کنار گذاشتن زن و دور نگه با  کهپاک اوست
  .“ميا شرفت باز ماندهيپ

 او در .ديدار نمايخواهد جامعه را از خواب غفلت ب  مي خوديها تهنوش  باتاگور
 يتوسعه و ترقّخواهد که زن در  مي د است ور زن و مي مردان خواستار برابرةجامع

  :سدينو  مييا او در مقاله. نقش داشته باشدجامعه 
طرق   بهدانيک ميهردو در .  استيکيا يدان عمل زن و مرد در دنينظر من م به”

گر يدارد و دست د  ميک دست کمان را نگهيدر جنگ . کنند يلف کار ممخت
  .“ال باشند فعي زندگيها د در تمام بخشيزنان با .کند  ميير زنيشمش
شه از زن ي خود هميها م که تاگور در نوشتهييم بگويتوان يطور خالصه ما م به
ن داستان يز چندي نوگانيت ازدواج بياو در حما.  نموده و آنها را ستوده استيطرفدار

 را در و اين شعاروه درآورد يک زن بي باازدواج   به پسر خود راياو حتّ. نوشته است
  .دعملي، نشان دا يزندگ

  


