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   رابيندرا نات تاگورشرح حال و آثاِر
  ∗شهناز آرا بيگم

م مطابق سال  ۱۸۶۱هند در ششم ماه مه نامدار شاعر و نويسندة رابيندرا نات تاگور 
 شي ديوندراهاِرم«وي جوانترين فرزند . د شدي متولّاشراف ة خانواددرته  در کلکق ۱۲۷۸
 Dwarkanath) »نات تاگور رکادوا«و نوة شاهزاده  (Maharishi Devendranath)» نات

Tagore) سازابراهم« و خود پيشواي  «د طلب نهضت هند در قرن نوزدهم و و تجد
  .١بيستم بود
 راجه رام موهان روي  بانات دوستي صميمانه و نزديکي  رابندراةخانواد

(Raja Ram Mohan Roy)وسيلة به او ة داشتند و پس از مرگ وي اقدامات و برنام 
تعقيب » ت تاگوران دوارکا«وفايش شاهزاده   باکاران و دستياران صميمي ويکي از هم

هاي  نات تاگور بود که تصميم داشت برنامه شد و اين شخص پدر بزرگ رابيندرا
» نات تاگور دوندرا« اما .نتيجه برساند بهرا  اصالحات مذهبي راجه رام موهان راي

 ،ه رام موهان بر زمين نشانده بود را کي بود که توانست نهاليپدرش فيلسوف بزرگ
 ،يي که در اين راه کشيدها ها و زحمت خاطر کوشش هدوندرا نات ب. بارور سازد

  .٢مفتخر گرديد» حکيم بزرگ«معني  هب» ماهاريشي«دريافت عنوان  هب
از پريشاني دوران کودکي خويش سخن او . تاگور در کودکي از مادر محروم شد

نگريست  هر سوي مي  بهت فراواندقّ  بانشست و  کنار پنجره ميميان آورده که تنها در هب
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 ۱۴که در  طوري ه ب،سرود از کودکي شعر مي. برد  ميلذّتهاي طبيعت  و از زيبايي
  .١ها خواند  فرهنگي بنگالي ملّيسالگي نخستين شعر خود را در جشن 

 اما ،ترفانگلستان  بهبراي تحصيل علم حقوق  طه متوستاگور پس از تحصيالِت
  حقوق دست کشيد وة از تحصيل در رشت، داشتادبيات  بهچون شور و شوق فراوان

ي او از دوستان نزديک گاند. پرداختخانوادگی  امالک ةادار  بههندوستان بازگشت و به
 هاي  و سرودهياشعار ميهن  با.تداشپرستان استقالل طلب عضويت  در نهضت وطنو بود 
ور   بيشتر شعلهدر دلِش چندي بعد آتش شور و اشتياق. کردپرستان کمک  وطن  بهملّي

مان و تعداد  ر۴۰ ، نمايشنامه۵۰ بيش از .کارهاي ادبي پرداخت  بهگشت و اختصاصاً
  .پديد آوردشعر  چندين ديوان  وزيادي داستان کوتاه
و در آنجا کرد ي ي اروپايي و امريکا،کشورهاي آسيايي  بهيسفرهاي بسيار

) مقام صلح(اي بنام شانتي نيکتان  م مدرسه ۱۹۰۱در سال . نمود ايرادي يها سخنراني
  .٢هاي آزاديخواهانه مشغول شد ارشاد و اشاعه و تعليم افکار و انديشه هتأسيس کرد و ب

 .روند شمار مي ههاي ادبي او ب تالي از سالهاي درخشان فعم ۱۹۱۲ تا ۱۹۰۷ های سال
سال بعد . منتشر شد» ليجگيتانْ« مذهبي او  مشهور سرودهاية مجموعم ۱۹۰۹در سال 

ت سابق خود هاي سياسي اهمي تالي فعةواسط هرا که ب» برهموئيزم«کوشش کرد نهضت 
سه گروه   بهيلعل هين پيروان اين نهضت باپيش از  . دوباره زنده کند،را از دست داده بود

. فت برخاسته بودندمخال  بهيکديگر  بادر مورد بعضي مسائل اجتماعي وتقسيم شده 
که  وجودي حد سازد و باها را باهم متّ نات در آغاز سعي کرد که اين گروه رابيندرا

 پس از اين.  سرانجام در اين راه شکست خورد،موانع بسياري را از سر راه برداشته بود
 تفکّر  بهآرامي و بدون هيچ سر و صدايي هسال ب  يکمدتشانتي نيکتان بازگشت و  به

  . شدمشغول
انگلستان   به،انگليسي ترجمه کرده بود  بهرا مشخصاً لي که آنجگيتانْ  باپس از آن
احساس و عميق و   بااز دانشمندان و شعرايکه  (B. Yette)» يت. ب« رفت و در آنجا
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زد، در  هر کاري دست مي تاگور به
 ۷۵او در سن . کرد آن پيشرفت مي

گرفت  سالگي بازي کريکت را فرا
وي نقّاشي . که خاص جوانان است

را هم در سالهاي پيري آغاز کرد و 
 هاي بسيار نمود در آن پيشرفت

ارزش و اعتبار اين مجموعه  ر  بشاهديکه نوشت مقدمه لي جر گيتانْب ،دانشمند بود
  :نفيس و عالمانه است

ي اين ترجمه را روزهاي  خطّةمن نسخ”
 ،رفتم هر کجا که مي در  ،خود  بامتوالي

 ، اتوبوس،قطارو در همراه داشتم 
ام و اغلب  را مطالعه کرده  آن،رستوران

را ببندم تا مردم غريبه  ام که آن ناچار شده
لي ج گيتانْطالِب از مام دگرگونيمتوجه 
خود  اين اشعار و غزلها در مضامين .نشوند

 ؛ديدم يا ميؤرا در خواب و ر ند که در سراسر عمر آنده میدنيايي را نمايش 
  .١“گويند کارهايي که از يک فرهنگ سخن مي

 پوند از ۸۰۰۰ نايل گشت و ادبيات نوبل در ةدريافت جايز  بهم ۱۹۱۳سال  هتاگور ب
  .٢ خويش خرج کردةبراي نگهداري و تعمير مدرسرا آن 

لقب  هاز طرف دولت انگليس ب )ش ۱۲۹۴خرداد  ۱۲ (م ۱۹۱۵تاگور در سوم ژوئن 
 که سپاهيان انگليس شورش م ۱۹۱۹ آوريل ۱۳در  . مفتخر شد(Sir)» سر«و عنوان 
 Jalianwala)پرست پنجاب را در جليانواال باغ  طلبي و آزاديخواهي مردم ميهن استقالل

Bagh)ثير از اهالي آتش سالح و غضب خود خاموش کردند و جمعي ک  باتسري امر
دار شد و نداي   تاگور جريحهة روحي، عدم فرستادنددياِر هپرستي ب گناه ميهن هآنجا را ب

لرد   بهيا همدردي بلند کرد و از عنوان و لقب چشم پوشيد و مراتب را طي نامه
 ةآنچه روزي ماي… ” داد و نوشت اطّالع هند ةالسلطن نايب (Chelmsford)فورد  چلمس

 اين عمل “… ننگ گرديده استةرسيده است که ماي  اکنون روزي فرا،فرازي بوداسر
سختي و مقاومت شديد در   به زيرا تاگور معتقد؛ بسيار داشتتأثيرتاگور در مردم هند 

و آماده  احراز استقالل برایبايد مردم هند را ابتدا ها نبود و معتقد بود که  مقابل انگليس
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روش گاندي مخالفت   باوا .ها غلبه کند  بر انگليس آنانةتربيت کرد تا روح قوي و اراد
  .رويه نرمش بود  بهدانست و معتقد  ميتندروی آن را  وبود

 اشعار پرداخت که در جرايد  مقاالت و سرودِننوشتِن هوان جواني باتاگور از همان 
آثار تاگور وسعت بسياري دارد و .  خاص قرارگرفتتوجه ي منتشر شد و مورِدمحلّ
 تربيتي و مذهبي مشحون ، فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي،هاي مختلف ادبي هرشت از

 ةتاگور داد تا از زندگي روزان  به زندگي افراد عادي بنگال اين فرصت راةمالحظ. است
در  يابد و اطّالعشان و عادات و آداب و فرهنگ عاميانه آنان خوب تفکّرمردم و طرز 

 موضوعات مختلف داستانها و اشعار و کتابهاي خويش را  خود از آنها الهام بگيرد وآثاِر
ل و  چنانچه در تغزّ؛ بنگالي ايجاد کندادبياتاز آن ميان برگزيند و طرزي نوين در 

و هر چند تحت ا . مهارت خود را نشان داد،گويند مي» پدنويسي« آن را اشعار عشقي که
 ؛ قرارگرفت،ر بنگال رايج بودکه از قرون ماضيه د (Vaisnava)ويشنوا   آثار ادبتأثير
همين جهت او  بهسيس کند و أ ادبي خود توانست يک سبک تغبون و تفکّرقدرت   بااما
وع آثار تاگور بود که ياثر شبر شمارند و نيز  مي» پدر زبان و ادب جديد بنگالي«را 

  در سراسر بنگال رواج بسيار يافت و(Baul & Bhatiyali)» باول و باتيالي«اشعار 
همچنان در ، ساختمنتشربعد که تاگور آنها را   بهم ۱۸۸۴ گشت و از سال همقبول عام 

 و فتگرقرار توجه مورِداحان و طبقات مختلف جامعه و توده و بين کشاورزان و ملّ
هاي بابا طاهر عريان را  طوري که اشعار عرفاني و دو بيتي ه گشت و همانجزء ادب عام
 ،خوانند مي ،ي ندارنداطّالع کمترين تصوف که از عرفان و آنانحتّي  ،در ايران همه

 راتاگور  در سراسر بنگال هم همه مردم اين اشعار ؛برند  ميلذّتکنند و  تکرار می
  .١انديشند مهر حق و فاني بودن دنيا مي هند و ببر  ميحظّخوانند و   خاص ميلذّت با

نگالي اشعار عارفانه و شورانگيزي  بزبان به و شاعر بود و نقّاشدان و  تاگور موسيقي
  .٢کشورهاي اروپا و ايران و ژاپن و چين مسافرت کرد هب. سرود
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 دانشگاه آکسفورد از وي دعوت کرد که براي ايراد چند سخنراني م ۱۹۲۸در سال 
نات تاگور واقع   قبول رابيندرااين دعوت مورِد. انگلستان عزيمت کند  بهدر آن دانشگاه

 .ر انجام دهدهاي خود را در موقع مقر  بيماري نتوانست سخنرانيةسطوا هب اما .گشت
 مردم آن  زندگي و افکاِرکتابي در مورِد وديدن کرد هم  از شوروي م ۱۹۳۱سال  در

  .١ تحرير درآوردةرشت هسرزمين ب
در . کرد وي اهدا  بهافتخاري را  دکتراية دانشکده آکسفورد درجم ۱۹۴۱در آوريل 

روش   باايراد کرد و در آن علل جنگ را» تمدنبحران در «اي دربارة  آن مراسم خطابه
جهانيان  ه صلح و توافق عمومي ب جهتد و پيشنهادهايي درنموعقلي تجزيه و تحليل 

نام  ه ب،اين خطابه که در نوع خود يکي از شاهکارهاي نثري تاگور است. کرد ارائه
 پس از يک عمل م ۱۹۴۱ت وي در هفتم او. چاپ و منتشر گرديد» مذهب بشر«

٢احي در کلکته درگذشتجر.  
همين  به حافظ را از برداشت و ديواننات تاگور   پدر رابيدرانات تاگوِر دبيندرا

  .معروف گشت» حافظ حافظ«نام  بهسبب 
ل و تکامل قابِلتاگور از سن چهل سالگي در کارهاي ادبي و اجتماعي خود تحو 

بعد انجام داد و  ه بم ۱۹۰۱رهاي ادبي خويش را از عظم کااي يافت و قسمت ا همالحظ
 در م ۱۹۲۲چنانکه شانتي نيکتان را در سال . عقايد اجتماعي خود را عملي ساخت

پول فروش   بااين مکتب کوچک که.  ساخت،پرداخت  ميتفکّر ه که پدرش بييآنجا
اه شناخته عنوان يک دانشگ هبعد ب ه بم ۱۹۲۲ از سال ،جواهرات زن تاگور تأسيس يافت
 او ،زجري که تاگور از دوران تحصيلي خود برده بود. شد و امروز شهرتي جهاني دارد

 خود زندگي طبيعي و آزاد را ترجيح دهد تا ةداشت که در مدرس  واتفکّراين   بهرا
 بپردازند و طبيعت خو گيرند و از تفکّرتحصيل و   بهشاگردان در زير درختان تنومند

 آبشارها ،درختان و مرغزارها ،ها و پرندگان گل هبتماشای  بهور شوند و  مواهب آن بهره
  داشته باشندتوجهموازات مسائل علمي   بهبرادري و برابري نيز ه ب بپردازند وو کوهساران
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عظمت خلقت و هم آهنگي طبيعت خارج و خويش پي ببرند و انديشه و   بهو
شان توسعه يابد و در نتيجه وجودشان  يشان تحت فشار قرار نگيرد و استعدادها خصائل

  . اثر گرددأآموزان پرورش يابد و منش و نيروهاي فکري و احساسات دانشگردد کامل 
 بلکه ثابت کرد ،اي بزرگ است  نمايش نشان داد که نه تنها نويسندهةزمينتاگور در 

 گفته بود  بنگالةکه بزرگترين هنرپيش طوري ه ب؛قدر است  عاليةکه خود نيز يک هنرپيش
 هميشگي نکرد وگرنه ما همگي دکانمان هکه خوب شد تاگور هنرپيشگي خود را پيش

  .مانديم شد و بيکار مي تخته مي
 سالگي بازي ۷۵ در سن او. کرد  پيشرفت مي، در آنزد ي دست ميکارهر  هتاگور ب

ي را هم در سالهاي پيري آغاز نقّاشوي . گرفت که خاص جوانان است کريکت را فرا
دي هاي متعد اليه نمايشگاهي مشارنقّاشهاي بسيار نمود و از آثار  کرد و در آن پيشرفت

هاي دروني طرح کرده بود و  ر شد و چون آنها را از روي احساسات و هيجانيدر دنيا دا
ي طرح جديد نقّاشتاگور کسي است که در هفتاد سالگي . گرفت  قرار ميتوجه مورِد

  .هند را آغاز کرد
عرفان و ادب ايران   به بلکه پدرش مهاريشي نيز،ايران مهر داشته  بهها تاگورنه تن

عالقه داشته و شيفته و فريفته حافظ بود و بسياري از اشعار او را از برداشت و هر 
عنوان يک فريضة ديني قرائت  هاي از اوپانيشادها و يک غزل از حافظ را ب بامداد صفحه

 از ،آرام بود قرار و بي گام جان دادن که بسيار بيهن در مرض موت و حتّي .کرد مي
برايش بخوانند و آنان اشعار زير را از نخستين را  تا غزلي از حافظ ستبستگانش خوا
  :سرايند ساز و نوا برايش مي  باغزل حافظ

  چـون هـر دم      عيش امن چه جانان منزل در مرا
  هــا دارد کــه بربنديــد محمــل جــرس فريــاد مــي

   رنگين کـن گـرت پيرمغـان گويـد         مي سجاده  هب
  هـا  خبـر نبـود ز راه و رسـم منـزل           که سالک بي  

  شب تاريک و بيم مـوج و گردابـي چنـين هايـل          
ــاحل    ــبکباران س ــا س ــال م ــد ح ــا دانن ــا کج   ه
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  بـدنامي کـشيد آخـر       همه کارم ز خود کـامي بـه       
  هـا  نهان کي مانـد آن رازي کـزو سـازند محفـل       

  ايب مشو حـافظ حضوري گر همي خواهي از او غ 
  هـا  و اهمـل   الـدنيا  دع تهـوي  متي ما تلـق مـن     

 و چشم آرامش و سکون دنيا را وداع گفت  با او نيز،رسند مصرع آخر مي  بهو چون
  .١از جهان فرو بست

  آثار تاگور
روز آثار  ه روز ب،اشعار پرداخته بودسرودن نگارش مقاالت و  هوان جواني باتاگور که از 

تا واپسين دم زندگي از نوشتن و و يم جهان ادب و فرهنگ کرد نوين و جالبي تقد
 ، موسيقي، تاريخ، مذهب، فلسفه،هاي مختلف اعم از شعر وي در رشته. سرودن نياسود

 شناسی جامعه سياست و ، زبانشناسي،هاي کوچک  داستان، فرهنگ عاميانه،آموزش و پرورش
رکارترين نويسندگان بوده  يکي از پوي. ي پديد آورده استعپردازي کرده و آثار بدي لمق

آثار نظمي او يکصد کتاب است که در سي مجلد انتشار يافته و هر يک متجاوز . است
 ۴۰ .د است مجل۲۸ّشود و آثار نثري او   صفحه مي۱۵۰۰۰ صفحه دارد و بالغ بر ۵۰۰از 

مه هاي مختلف ترجزبان بهاست که اغلب نمايشنامه نوشته  ۵۰حکايت کوچک و بيش از 
ط آقاي امير فريدون گرگاني  چند فقره از آنها نيز توس.ه استرفتروي صحنه بر شده و 

  .فارسي گردانيده شده و انتشار يافته است  بهنحوي دلچسپ و هنرمندانه و روان هب
کمال قدرت و مهارت آثار   با خود را ظاهر ساخته وغوبتاگور در کليه اين آثار ن

 و ه و فلسفتمدن فرهنگ و ةفک هت و در عين حال که بادبي خويش را عرضه کرده اس
ادب سانسکريت   به،گيرد  ايران الهام ميتصوف از عرفان و ، داردتوجه هند ملّيعقايد 

 در راروحي نوين  او. متأثر استي يالت اروپا از افکار نوين و تخيدارد وعنايت 
افزا و جاودان  ورده که روحنظير پديد آ عنصري دلفريب و کمو پيکري کهن حلول داده 

ت شد هآنکه ب  باطلبي مشحون است و  وي از آزاديخواهي و استقاللآثاِر. گشته است
هاي شرقي  تامه اقبال همة هم ميهنان بلکه ملّ خود علّ بمانند معاصِر،عمل معتقد نيست
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  شرح حال و آثاِر رابيندرا نات تاگور  ٥٠٧

  

 هاي تامل فکري و قيام فرهنگي و توسعة تربيت فردي و اجتماعي و حفظ سنّعت هرا ب
  .کند جويانه دعوت مي باستاني و صلح

هايش  ينقّاش از تعداد زيادی . جالب استاوي تاگور نيز مانند ساير آثار نقّاش آثاِر
  رابيندرا ناسادان موجود است و در موزة تاگور تعداد کثيري باقي است کهةدر مجموع

  .١نمايش گذاشته شده و محفوظ مانده است به
 مشهور فرانسه ةه ژيد نويسندر آندوسيلة به» انجليگيت« اشعار او بنام ةمجموع
هاي انگليسي و فرانسه ترجمه زبان به اين دانشمند بزرگ که از جمله آثاِر. ترجمه شد

  :٢شده است عبارتند از
انگليسي  ترجمه به  نام کتاب

  در سال
فرانسه  ترجمه به
  سال در

  م ۱۹۲۱  م ۱۹۱۴  ٣باغبان
  م ۱۹۲۱  م ۱۹۱۶  ٤چيدن ميوه

  م ۱۹۲۱  م ۱۹۱۹   و جهانميهن
  م ۱۹۲۴    فراري

  م ۱۹۲۴  م ۱۹۱۵  صد شعر از کبير
  م ۱۹۲۴  م ۱۹۱۳  ماه جوان

  م ۱۹۲۵  م ۱۹۱۷  خاطرات من
  م ۱۹۲۵    آمال و نامة بادشاه

  م ۱۹۲۵  م ۱۹۳۱  مذهب بشر
  م ۱۹۲۶    موشي

  م ۱۹۲۶    دورة بهار
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 .فارسي ترجمه شد طير بهخ. گ.وسيلة دوشيزه ف  بههجري ۱۳۲۱ اين اثر در سال ،)باغبان عشق(در فرانسه   .3

فارسي  ناصر ايراندوست بهوسيلة  ش به ه ۱۳۲۴در سال » سبد ميوه«نام  اين کتاب به» سبد ميوه«در فرانسه   .4
 .ترجمه شد



  ٥٠٨قند پارسي 

  

  م ۱۹۲۹    )درام(ماشين 
      غرق کشتي

  داستان
  م ۱۹۳۱  م ۱۹۲۸  ١ک دوستي هاي به نامه

    م ۱۹۱۴  ٢چيترا
    م ۱۹۱۴  پستخانه

    م ۱۹۱۶  پرندگان آواره
    م ۱۹۱۷  ملّيت

    م ۱۹۱۸  تربيت طوطي
    م ۱۹۲۴  خرزهرة قرمز

    م ۱۹۲۵  هاي بازشده گره
  :ديگر از آثار اين دانشمند بزرگ عبارت است از

  وحدت تخليقي  .۲  چترليپي  .۱
   هنديتمدنز مرک  .۴  الوداع اي دوست من  .۳
  مناظر بنگال  .۶  گورا  .۵
   تاريکةشاه و کلب  .۸  سنگهاي گرسنه  .۷
  تشخصي .۱۰  هديه عاشق  .۹

  ها  قرباني و ديگر نمايشنامهةنمايشنام .۱۲  يادداشتها .۱۱
  خدمت .۱۴  )هاي تاگور در ژاپن نطق(طريقت  .۱۳
  اي از تاريخ هند منظره .۱۶  دو خواهر .۱۵
  سه نمايشنامه .۱۷
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  شرح حال و آثاِر رابيندرا نات تاگور  ٥٠٩

  

 قبل از ،»نيايش«نشان کنم که در کتاب  خواهم خاطر ان اين مقاله ميدر پاي
 ۹تاريخ  ه حافظ شيرازي بة بازديد تاگور از مقبرة درباريات مختصراطّالع ،پيشگفتار

فيلسوف و شاعر شهير هند .  آنجا وجود داردز او درا ي و نيز عکسش  ۱۳۱۱فروردين 
 هنگام بازديد از شهر شيراز ه و برفتن ايرا بهش  ۱۳۱۱در سال  رابيندرا نات تاگور

  .راز و نياز پرداخت  به ماند وجا در آنها آرامگاه حافظ قدم نهاد و ساعت به

  منابع
 ، انتشارات امير کبيرةس مؤس، عبدالحسين سعيديانتأليف ترجمه و ،المعارف ادبيةدائر .۱

  .ش ه ۱۳۶۹چاپ سوم  ،تهران
 ، ناشر انتشارات علم و زندگي،سين سعيديان و ترجمه عبدالحتأليف ،المعارف نوةدائر .۲

 .ش ه ۱۳۷۸ل سال چاپ او ،تهران
چاپ دوم  ، تهران، انتشارات شقايق،ي صدري مصطٰف،دانشمندان و مشاهير بزرگ جهان .۳

  .ش ه ۱۳۷۲سال 
 ، چهارملد ج، معين و دکتر جعفر شهيديمحمد زير نظر دکتر ، علي اکبر دهخداةنام لغت .۴

تهران،اپ دانشگاه تهران انتشارات و چةسمؤس ، بهار : ل از دورة جديدچاپ او
  .ش ه ۱۳۷۳

نات  اثر فيلسوف فرزانه و هنرمند يگانه و شاعر بلند پاية هند رابيندرا» گيتانجلي«نيايش  .۵
ات سفارت اطّالع ة از نشريات ادار،ش ۱۳۴۲ ، تقي مقتدريمحمد ترجمه دکتر ،تاگور

  . تهران،کبراي هند
6. Encyclopaedia Britannica, A New Survey of Universal Knowledge, 

Encyclopaedia Britannica Ltd., Chicago, London, Toronto, Volume 21, 1950. 
  


