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Tagore is mainly famous for his poetry and he is the first Asian Noble Laureate in literature. 

Tagore's works and poems welcome being analyzed from various literary, philosophical and 

political dimensions. Although most of the features of the Realist school of prose are 

contained in Tagore’s prose, his poems are more influenced by Romanticism. In this study, 

within a descriptive-analytical method and via a quantitative evaluation, the most important 

elements of the Romantic school such as nature, individuality, excitement and feelings, 

death, etc. have been investigated in Tagore's poetry. First, his significant status in the 

world’s and Indian literature is briefly introduced, and then the main features of 

Romanticism in his poetry are examined and evaluated. Nature is described as metaphorical 

renditions and personification in his poetry. Tagore is more concerned with mystical love. 

Death is pervasive in his poetry and he is not afraid of facing death. In general, Romantic 

themes, namely nature with a frequency of 79%, individuality 61%, the relationship 

between human behaviors and natural elements 56%, love 38% , etc. have the higher 

frequency in his poems. 
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  ها:واژهدکلی

 نیمضام سم،یاشعار تاگور، رمانت

 سفر. ،یعشق، آزاد عت،یطب

ی نوبل به شمار ی جایزه( در شاعری است و نخستین آسیایی برنده1861-1941تاگور) شهرت اصلی رابیندرانات
ی و ادبی غربی قابل های فکررود. آثار و اشعار تاگور از ابعاد گوناگون ادبی، فلسفی و سیاسی و تأثیر پذیری از مکتبمی

های مکتب رئالیسم وجود دارد اما در اشعارش بیشتر از تحلیل و بررسی است. هرچند درآثار منثور تاگور، بیشتر ویژگی
های ی توصیفی تحلیلی و ارزیابی کمی به مهمترین مولفهاست. در این جستار به شیوهمکتب رمانتیسم تأثیر گرفته

، فردیت، هیجان و احساسات، مرگ، آزادی، سفر، تخیل، نوستالوژی، اسطوره، عشق مکتب رمانتیسم، همچون: طبیعت
تاگور   صورت تشبیه و جان بخشی در شعر وی توصیف شده است.و زن در شعر تاگور پرداخته شده است. طبیعت به

و شود، ترسی ندارد. رمرگ در شعر وی بسامد دارد و از اینکه خود با مرگ روبه است.بیشتر به عشق عرفانی پرداخته
ی میان رفتارهای بشری با درصد، رابطه 61درصد، فردیت  79های: طبیعت با فراوانی ها و مضمونطورکلی شاخصهبه

 درصد از بسامد بیشتری در اشعار وی برخوردارند.17درصد و تخیل  38درصد، عشق  56عناصر طبیعی 
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 مقدمه.1

پرداز اهل بنگال هند بود. ( شاعر، فیلسوف، موسیقیدان و چهره1861-1941رابیندرانات تاگور)
  ی نوبل بود. )مهوشانی جایزهشهرت او بیشتر به خاطر شاعری است. او نخستین آسیایی برنده

ی هند دانست؛ زیرا در اشعارش توان گوتهمی« گرنت ال وات»اه از دیدگ ( تاگور را144-146
-ترین شخصیتهای مکتب رمانتیسم بهره برده است. او از برجستهها و ویژگیبیشتر از شاخصه

های هندی است که در جنبش استقالل هند از مهاتما گاندی حمایت کرد. همواره به او یادآوری 
المللی تمرکز داشت. او گرایی پافشاری کرد و باید به اهداف بینکرد، نباید بیش از حد بر ملیمی

آمیخت و به مذهبی تبدیل کرد که خودش عناصر هندوئیسم و بودیسم و مذاهب غربی را در هم
( او از جمله شاعرانی است که به دلیل آشنایی با زبان 452 آن را ربوبیت زندگی نامید. )وات
ی آثار نویسندگان غربی و نیز از طریق ترجمه و تحقیق آثار انگلیسی، تحصیل دراروپا، مطالعه

حال که به است. درعینهای فلسفی و انواع ادبی جدید اروپایی تاثیر گرفتهفکری و ادبی از اندیشه
فرهنگ و تمدن و فلسفه و عقاید ملی هند توجه داشت، از عرفان و تصوف ایران هم الهام 

مسلک است که اشعارش بیشتر با گرا و متعهد عارفی انسانگرفت. تاگور اندیشمند و شاعرمی
ویژه رمانتیسم قابل تحلیل و های اومانیسم، اگزیستانسیالیسم، سمبولیسم و بههای مکتبشاخصه

 بررسی است. 
ی طبیعت گرایی، رابطههای مکتب رمانتیسم، مانند: طبیعتالبته در شعر تاگور بیشتر نشانه    

های هیجان و احساسات)اندوه، تنهایی و نا امیدی(، عشق، تخیل، فردیت، جلوه با رفتار انسانی،
شود. اشعار تاگور اغلب بیاگر احساسات و افکاردرونی فردی مرگ، نوستالژی و اسطوره دیده می

 انسان با دنیا و اعتقاداتش است. 
دشده برحسب های یاها و مفاهیم گوناگون مؤلفهها، انواع، شیوهدر این پژوهش، ویژگی

ها با بسامدی اهمیت و بسامد با دکر شواهد تحلیل و بررسی شده است. البته به بعضی از مؤلفه
  بسیار کم توجه شده، چون برای تصاویر تخیلی از آنها استفاده شده است.   

ی  مکتب نقدها و مقاالتی منتشر شده که نگارنده از آنها بهره برده است؛ اما در باره بیشتر
 شود:آمده که معرفی می نامه پدیدنتیسم در اشعار تاگور تا کنون  یک تألیف و یک پایانرما

 the philosophy  of Rabindranath  tagore: kalyan  sen gupta(2005)            
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فکارش است. ی زندگی تاگور و ااین کتاب در پنج فصل نوشته شده است. فصل اول درباره
ی سیاست فصل دوم درباره ازدواج و تحصیالت و حضور او در جامعه است. فصل سوم درباره

گوید. فصل چهارم در مورد ارتباط تاگور با اوست که از تفکر تاگور و گاندی درباره ناسیونالیسم می
 ی انواع نفس.طبیعت است و آخرین فصل در باره

نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری  :عنوانبا ی کارشناسی ارشد نامهپایان 
نامه، اجماال به توصیف برخی از (. در این پایان1391)دوستخدیجه باران ، نگارشو تاگور

گرایی، های رمانتیسم در شعر مشیری و تاگور پرداخته و وجوه تشابه آن دو را در طبیعتمؤلفه
ی تفاوتشان را در همدلی با زنان و نگرش به و نقطه احساسات، گریز و سیاحت و کشف و شهود

 مرگ دانسته است.
ی زندگی، آثار، افکار و تاثیرپذیری تاگور از فرهنگ و ادب اروپایی، بنابراین هرچند درباره   

ی است، اما در زمینهآمدهنامه پدیدهایی به شکل مقاله و پایانطورکلی و پراکنده پژوهشبه
صورت کامل و های فکری و ادبی، بویژه مکتب رمانتیسم بهر از مهمترین مکتبتاثیرپذیری تاگو

های آنها به شکل کمی تشخیص و تعیین ها و ویژگیو شاخصه مستقل تحقیقی صورت نگرفته
 نشده است.

ی پژوهش در این مقاله، بیشتر توصیفی، تحلیلی، اسنادی و کمی است.  اشعار ترجمه شیوه 
های ادبی، ادبیات تطبیقی و منابع شناخت مکتب به مهمترین وانی و با توجهی تاگور بازخشده

های های مکتب رمانتیسم بر اساس شاخصهها و شاخصهترین مولفهشده، اصلینقدهای انجام
بندی تحلیل و های ادبی در اشعار تاگور شناسایی، طبقههای معتبر مکتبمطرح شده در کتاب

های مکتب رمانتیسم، بیشتر بر مبنای اصول مکتب تطبیقی  مولفهاست. ضمناًارزیابی شده
تاگور که مورد مطالعه و بررسی دفترهای شعر است. امریکایی در شعر تاگور بررسی شده

باغبان، ماه نو و مرغان آواره، زیر برگ نیلوفر، چیترا، صد پند،  عبارتند از: گیتانجالی، قرارگرفته،
که در این مقاله استفاده شده است؛ بیشتر  ی تاگور)دهباشی(نامهختنیلوفر عشق)پاشایی(، شنا

های یادشده است. اشعاری که با عنوان نامه برگرفته از کتابشده درکتاب شناختاشعار ارجاع
 اند.اند؛ اخیراً در کتابی جداگانه با نام زیر برگ نیلوفر چاپ شدهمرغان آواره چاپ شده

گرفته شده و در آغاز در مفهوم -ی رمانیسم: رمانتیک از واژهمبانی نظری تحقیق: رمانت 
(. سرآغاز عصر نوین 38 های عامه برای بیان احساسات به کار رفته است)رامین و بختیاریزبان

بار در اواخر قرن هجدهم در انگلستان و سپس این مکتب نخستین .روداندیشه و ادب به شمار می
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شود. اهمیت این یتالیا و اسپانیا و کشورهای اسکاندنیاوی آشکار میدر قرن نوزدهم در فرانسه  و ا
های جهان مدرن و عصر جدید از نظر اجتماعی، توان گفت: ریشهمکتب به حدی است که می

هایی، چون: سمبولیسم، سوررئالیسم آشکارا است. مکتباقتصادی و هنری در زمان رمانتیک نهفته
اش از زندگی نیز مدیون گرایانه و درونیانسیالیسم و تلقی ذهنوامدار رمانتیسم هستند، اگزیست

( در تعریف رمانتیسم بیشتر بر روی انواع فرار رومانتیک 357-355 رمانتیسم است.)جعفری جزی
طورکلی های دور دست، به تخیل... و نیز بهشود: فرار به رؤیا، فرار به گذشته، به سرزمینتکیه می

کنند. داری فرار میکالسیک، از آزادی دروغین، از رشد سرمایهاز چهارچوب خشک قواعد 
های زیر است: آزادی، نظران بیشتر شامل شاخصهی رومانتیسم با توجه به دیدگاه صاحببرنامه

گرایی، گریز و سیاحت، کشف و شهود، افسون سخن، شخصیت، هیجان و احساسات، طبیعت
های نام و غنایی، بازتاب بیماریهای گمها و حماسهها، ترانهبازگشت به قرون وسطی و افسانه

ها(، توجه به نمایش، انواع رمان و....البته رمانتیسم به دلیل اوضاع ها، ناامیدیقرن)شورش
 ( 189-183 اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشورهای مختلف فرق داشت. )سیدحسینی

 بحث وبررسی. 2

های رمانتیسم در ها و ویژگیتب رئالیسم، بیشتر مؤلفههای ادبی به جز مکاز میان مکتب      
های معتبر های مطرح شده در کتابشود که بر اساس برنامه و شاخصهاشعار تاگور دیده می

 شود.نظران تحلیل و بررسی میهای ادبی و دیگر صاحبمکتب
و دیگر  های ادبیهای معتبر مکتبهای مطرح شده در کتابکه بر اساس برنامه و شاخصه

 شود.نظران تحلیل و بررسی میصاحب
های رمانتیسم گرایش به طبیعت است. در بازگشت به طبیعت نخستین ویژگی طبیعت:

آلود همی مور، رمانتیسم، تماشای وبه گفته (226 شود. )حسینیبازیابی اصالت انسان مطرح می
عاشق طبیعت بود و این عشق  تاگور از همان کودکی (13 نامتناهی در دل طبیعت است. )فورست

با گذر زمان در او گسترش یافته و تا آخر عمر با او همراه بود، بازتاب این شور و عشق در 
ی ی نزدیکی دارند. این رابطهطبیعت و ادبیات همواره، رابطه (56 اشعارش نمودار است. )دهباشی

دا نشدنی هستند و از نزدیک در آثار تاگور مشهود است. او عقیده داشت طبیعت و بشر ج
ی عمیقی به برد. تاگور عالقهپیوستگی کامل با جهان طبیعی که او را احاطه کرده بود، لذت می

های زیبای آن، بلکه برای تأثیرپذیری معنوی و آگاهانه بردن از صحنهطبیعت دارد، نه برای لذت
 ( 9 از طبیعت.)سمنتاری و پترو
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مانم که بیهوده من به پاره ابر پاییزی می»پیوندد، مانند: در برخی اشعار او به طبیعت می    
 )تاگور« در آسمان از این سو به آن سو در حرکت است و معبود چون خورشید تابناک است.

( طبیعت در تمام تفکر شعری او حضور دارد در رؤیا، بیداری، شادی و غم؛ مثال برای 101، 1396
)تاگور/پاشایی «. ایکردهات رنگهای غروب جدایینگای مرگ تو افق فکرهای مرا با ر»غم: 
-دادن عزیزان است. تاگور شادی خود را نیز توأم با طبیعت به نظم می(؛ غم او، غم از دست266

خواند زنند / و دلم با تمام این آفتاب آواز میهای درخشان برق میهایم با این برگاندیشه»کشد: 
 (50، 1397)تاگور  «.ام شاد استزندگی /

برد؛ از استعاره تا گاهی تاگور از عناصر طبیعت برای تصاویر شعری و بیان نمادین بهره می 
رو، صورخیال رمانتیک چنان با مهارت و دقت در فضای شعری سمبل راه چندانی نیست. ازاین

( تاگور از طبیعت در 291یابد.)جعفری جزی شود که مانند سمبل اهمیت میشاعر گسترده می
است. یکی از گرفتهمعنای نمادین بیشتر برای انتقال اندیشه و افکار عرفانی، درونی و فردی بهره

کند، گل گری میی او جلوهاجزای طبیعت که در معنای سمبلیک در اشعار عاشقانه و عارفانه
 کند که در لباس خود ،نمادی ازها اشاره میها، درختان و جنگلها، گلاست. تاگور به برگ

من همیشه جهد دارم تا هر (: »9دهند )سمنتاری و پترو رؤیاهای سبز بشرند که به ما پیامی می
( گل و 83، 1396)تاگور   «نوع شر و ناپاکی را از دل خویش بزدایم و به گل و گلزار دل ببندم.

استفاده  ها هستند.تاگور از طبیعت در معانی مفهوم اجتماعی به ندرتها و زیباییگلزار نماد خوبی
-توان نماد انسانی مرغ گرفتار در کتاب صد پند، مرغ قفس را میکرده است؛ مثال: در سروده

خواهند از عادات و افکار قدیمی و قید و بندهای آن رها شوند و مرغ وحشی هایی دانست که نمی
اسارت باز و به مرغ وقتی گفت: عزیز! بیا خودت را از بند »های آزاد و آزاد اندیش: را نماد انسان

 (160و  161،  1347)تاگور  « سوی بیشه پرواز کنیم.
طبیعت در تصویرهای خیالی تاگور نیز نقش بسزایی دارد برای نمونه به جایگاه طبیعت در 

هایش را در نور تو باز پایان شهدش گلبرگبگذار نیلوفر عشق با گنج بی»شود: تشبیه اشاره می
ی تشبیهی. یا: اقیانوس گیتی در شعری از کتاب یلوفر عشق: اضافه(؛ ن342، 1388تاگور  «)کند.

بوی »( نیز تشبیه بدیع طبیعت به طبیعت در شعر  96، 1347صدپند اضافه تشبیهی است. )تاگور  
(. ماه )مشبه( و گل)مشبه به(. عناصر 52) «.در تاریکی شب ماه چون گلی زیبا شکفت«: »گل

. گستراندای شادمان بال میی عبودیت من به مانند پرندهانگیزه به مانند:طبیعی در جایگاه مشبه
توفان نیم شب به »( تشبیه طبیعت به انسان که خود نوعی تشخیص است: 79، 1396)تاگور  
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 «.کردار کودکی غول آسا که ناگاه در تاریکی از خواب بیدار شود بازی و هیاهو را آغاز کرده است
های برگ»(؛ یا: 93، 1336)تاگور  « .ن مثل کودکی پدر مرده استآسما»(؛ یا: 46، 1397)تاگور 

مورد طبیعت در  456(؛ مجموعا 83، 1397)تاگور  « درخت مثل انگشتان کودک شیرخواره است.
 درصد(.79شهر تاگور مشاهده شد، حدود )

رابطه بین رفتارهای بشری با عناصر طبیعی: تشبیه انسان به طبیعت از قدیم مرسوم بوده 
( طبیعت و ادبیات همواره، 64است. اما همراهی با طبیعت با احساسات درونی نبوده است.)شمیسا  

ی نزدیک در آثار تاگور مشهود است. او عقیده داشت طبیعت و ی نزدیکی دارند. این رابطهرابطه
برد. بشر جدا نشدنی هستند و از پیوستگی کامل با جهان طبیعی که او را احاطه کرده بود لذت می

خواهد بین انسان و طبیعت اتحاد برقرار کند؛ در ( تاگور در بیشتر اشعارش می8)سمنتاری و پترو  
( یا: 64، 1397)تاگور « ی توست.دلم درج طالیی بوسه»گوید: شعر زیر شامگاه به خورشید می

ار رابیندرانات در اشع «بالی؟بوسی به خود میاز اینکه مرا می»پرسد: فروغ بامدادی از آالله می
-گویند گویی ارتباط آنها با یکدیگر چون ارتباط و پیوستگی انساناجزای طبیعت با هم سخن می

های او بیشتر بین عناصر طبیعی است. در شعر سرود بهاری کتاب صد پند نیز گل هاست. مناظره
گاهی  (31، 1347)تاگور  « شاید درک کنم.»گوید: گوید و نیز باد بهار میپرسد، آسمان میمی

نوری که به کردار کودکی »نیز طبیعتی که رفتاری انسانی دارد در جایگاه سمبل قرار گرفته است: 
تواند دروغ داند که آدمی میکند/ نمیهای سبز بازی میعیان شادمانه/ در میان برگ

عت در شعر او طورکلی رفتار انسانی و طبی(نور نمادی از حقیقت است. به14، 1397تاگور  «)بگوید.
 درصد مشاهده شد. 56مورد  238

گیری ی زندگی اجتماعی و شکلی پیدایش فردگرایی به دلیل تحول شیوهفردیت: زمینه
( فردگرایی 191های تازه از دوران رنسانس و اومانیسم آغاز شده بود. )جعفری جزی  اندیشه

ات شخصی و آنچه که در درون او شود به احساسکند و موجب میهنرمند را از قواعد کلی رها می
( فردیت در اشعار تاگور اغلب در همان معنای رمانتیک است؛ 48گذرد، بپردازد. )وان تیژم  می

های عاشقانه، عارفانه و گاه کودکانه. البته گاهی در اندکی از بیان احساسات، عواطف و اندیشه
های او برای معرفی فردیت در مناظرهپیوندد و گاهی اشعار او من راوی به من جوامع انسانی می

توانم نمی»گوید. هاست. در نیلوفر عشق از احساسات خود به مادر میهویت و توصیف شخصیت
کرد... بوی عبادت صبحگاهی در معبد/ ام زمزمه میمادر را به یاد آورم وقت تکان دادن گهواره

ای از کتاب گیتانجالی روده( در س333، 1336)تاگور « رسد.مثل بوی مادرم به مشام می
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کوشم، همواره کوشا ای جوهر هستی، من پیوسته در پاکداشت وجود خویش می»خوانیم: می
، 1396)تاگور  « های خویش را از هر گونه نادرستی دور و منزه سازم.هستم که افکار و اندیشه

 گوید.د میی باال به عنوان عارف عاشق از وظایف خود در برابر خداون( در سروده83
گونه که در شعری با نشود؛ همادر برخی از اشعار  فردیت او به جوامع انسانی وصل می   
کنم که تمامی صداهای خاک تجلی من شاعر زمینم، تالش می»گوید: می« شاعر انسان»عنوان 

او ( 372)تاگور، پاشایی « شماری هست.های بیلبک من بجویند، اما هنوز شکافخود را در نی
هایی، خألهایی بین او و مردم هست. در ها باشد اما هنوز فاصلهکوشد که زبان تمام انسانمی

توانم سرای اگر نمی»گوید: داند؛ میها مسئول می، او خود را در برابر انسان«آزادی»شعر 
آنها  ها بسازم چند روزی بیشتر در میان آنها زنده باشم باجاودانی از صلح و شادی برای انسان

 ( 251)تاگور ، پاشایی « زندگی کنم.
های او مانند: مناظره نوکر و ملکه در کتاب باغبان؛ در این شعر، من فردیت در مناظره   

ی بلند او ی جنگ و مبارزه. مناظرهراوی نیست. در حقیقت این سروده نقدی است در باره« من»،
ها کاربرد عنصر ( در مناظره5-44، 1397ور بینیم. )تاگمی« چیترا»ی منظوم نامهرا در نمایش

ها و برای معرفی افکار و احساسات آنها و مجسم کردن فردیت، بیشتر برای توصیف شخصیت
مورد فردیت در  353شعر رمانتیسم تاگور  576طورکلی در بین است. بههویتشان نزد خواننده

 درصد. 61معنای رمانتیک مشاهده شده است،
کند، اما میگور با عنصر فردیت، افکار، اندیشه و احساسات شخصی خود را بیانبنابراین، تا    

دارد؛ یعنی او دفتر زندگی شخصی خود را برای خواننده این من از زندگی واقعی او پرده بر نمی
تنها به یک بخش از زندگی خود، یعنی دوران  ،"نوماه"زند. در اشعارش بویژه در کتاب ورق نمی

شود. در موارد بسیار اندکی نیز در شعرش من فردی به تباطش با خانواده اشاره میکودکی و ار
 خورد.من اجتماعی پیوند می

ها اعتقاد دارند احساسات بر روح هیجان و احساسات )اندوه، تنهایی، ناامیدی(: رمانیتک 
را برانگیزد باید  ها مسلطند. بنابراین نویسنده یا شاعری که بخواهد هیجانات خواننده اثرشانسان

 ( 57و  58هیجانات خود را ابراز کند. )جعفری جزی
(؛ اعتقاد دارد 26، 1336ی گریستن و غم است )تاگور  الف(اندوه: در نظر تاگور دل، شایسته

آورد بر تارهای دل کند آهنگی که جهان هجوم میهستی هم غم و اندوه را دوست دارد: 
برد. )تاگور انگیز آب هم لذت می( او از موسیقی غم19،1397. )تاگور سازدموسیقی اندوه می
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اما غم و اندوهی که من دارم تنها از آن خودم ( غم تاگور اغلب فردی است: 196، 1396
است. ( در اشعارش غم معشوق عرفانی بیش از غم عاشق معشوق زمینی208، 1396.)تاگور است

های گیتانجالی و صد پند، بیشتر غم در کتاب ندرت غم او عمومی و فلسفی است. البته مفهومبه
های باغبان و نیلوفرعشق بیشتر غم عشق زمینی است؛ نمونه ای از غم عرفانی است و درکتاب

خواهد که بگذارد او عرفانی او: اندوه  او از نرسیدن به وصال  محبوب ازلی ست  و از محبوب می
 ( 204، 1396)تاگور  بار این غم را در رؤیاها و بیداری بر دل بکشد.

-از کتاب نیلوفر عشق غم فردی است، یعنی از زمان رفتن خود) مرگ( می« عبور»در شعر   

ی زیر نیز از غم و ( در قطعه209تاگورپاشایی «)روزی که باید بروم......دلم پر غم است.»گوید: 
یک از اشک اندوه، به رو به من کن و با نگاه تار»گوید: اندوه حاصل از جدایی از یار زمینی می

بینیم: ( گاهی اندوه فلسفی را در اشعارش می344)تاگور/پاشایی  « جدایی زیبایی جاودانه ببخش.
های ای توافق فکرهای مرا با رنگمرگ را جا گذاشتهام غم بزرگ بیای مرگ، تو در زندگی»

 (   266) «ایات رنگ کردهغروب جدایی
است؛ اما بیشتر به غم ها در زندگی غمگین شدهبسیاری از انسانرو، تاگور نیز چون از این    

گوید و فردی و احساسی خود پرداخته است، چه در زمانی که در جایگاه عارف عاشق سخن می
 سراید.چه آنجا که عاشق معشوق زمینی است و از غم عشق می

فلسفی قابل بررسی  ی فردی و هم از نظرتنهایی: تنهایی در اشعار تاگور هم از جنبه ب(
شود. تنهایی فقط در دو یا سه مورد مشاهده می« گیتانجالی و صد پند»است. در دو اثر عرفانی او 

ی خود عشق محبوب و معبود را در دل شاید به این دلیل که او در تمام لحظات زندگی عارفانه
ها : او هم چون تمام آدمکند. اما بایدگفتدارد، همواره به یاد اوست پس کمتر احساس تنهایی می

گوید: در زندگی احساس تنهایی کرده است. در کتاب باغبان خطاب به معشوق زمینی خود می
)تاگور  «. بگذار در آسمان عروج کنم و پهنای تنهایی را بپیمایم، بگذار ابرهای آن را بشکافم»

در تنهایی دلم، آه ت: ( او از شب برای به تصویر کشیدن بهتر تنهایی بهره گرفته اس29، 1336
(؛ مفهوم تنهایی فلسفی در این 27،  1397)تاگور  کنم. این شب شوی مرده را  احساس می

اند و شب تنها بر سر راه تو افتاده اند، تو را تنها گذاشتههمرهان تو رفته»شود: سروده دیده می
 درصد.2تیک مشاهده شد،مورد تنهایی رمان 12( .در اشعار تاگور 56و  57، 1347)تاگور « است.
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ی شب  بنابراین، تاگور در لحظاتی از زندگی احساس تنهایی کرده ست. او گاه از واژه    
برای تاثیر بیشتر مفهوم  تنهایی بهره گرفته است. البته بیشتر به دو مفهوم تنهایی، یعنی تنهایی 

 او جایگاه اندکی دارد. هایفردی و فلسفی در اشعارش توجه داشته است، اما تنهایی در سروده
اش به خداوند بیشتر امیدوار است و کمتر دلیل اعتقاد و باور قلبیناامیدی: هرچند تاگور به ج(

رو، این ویژگی بیشتر به باورهای دینی و شود؛ از اینمیناامید، اما گاه نا امیدی در اشعارش دیده 
اش ی از ناامیدی مردم سرزمیناگونه که در قطعهاحساسات شخصی وی بستگی دارد. همان

اند، به خود امیدوار خواهد دل کسانی را که نسبت به او)خدا( بدگمان شدهگوید و از خداوند میمی
اند، خدایا نفس زندگی بخشت را در هند بدم و دل کسانی را که نسبت به تو بدگمان شده»کند: 

ندرت یدی او شخصی یا فردی است و بهامید و ناام (330)تاگور، پاشایی   «به خود امیدوار کن.
، خود را در «خداوندا سرافرازم کن»نسبت به مردم و جامعه ابراز ناامیدی کرده است. اما در شعر 

گوید: داند و چنین میها و اصرار آنها بر استمرار رسوم کهنه مسئول میعدالتیبرابر مردم و بی
های ای نومیدانه، با غرور تحمل کردن رنجفهخداوندا سرافرازم کن، با دعوتی به انجام وظی»

 (217)تاگور، دهباشی «. جانکاه
-در روزی بی»ی زیر امیدوار است که سرانجام روزی شادی را مالقات کند: در سروده   

ی روشنایی ساکن است، آن خویش به دیدار آن شادی خواهم رسید / شادیی که در پشت پرده
کند؛ در ( گاهی نیز ناامیدی در مسیر عرفانی را بیان می187ی  )تاگور، پاشای« شادی عشق است.

خواهد او را ترک کرده، به سفر خود ادامه دهد واقع عارفی که در حکم راهنمای راوی است، می
)تاگور   «.امی خود بستهترا با تار نگاه مأیوسانه»کند: ی او را دنبال میشاعر نگاه مأیوسانه

ر دارد، صبح امید به یقین خواهد آمد و تاریکی شب فراق را از هم خواهد. ( او باو46و  47، 1347
ها و دیدن مرگ عزیزانش، ها و ناامیدیی رنجحال و با وجود همهاین( با105)تاگور، پاشایی 

ام/ و رنج برده»شادمان است که توانسته است، در این جهان پهناور زندگی کرده، تجربه بیاموزد: 
مورد  11( در اشعار تاگور 42، 1397)تاگور « ام/ شادم که در این جهان پهناورم.همرگ را شناخت

 ( مشاهده شد.12/3مورد امیدواری ) 18( و 90/1ناامیدی )

ای از موارد دیدگاه فلسفی او نگاه و تفکر تاگور به مرگ اغلب عارفانه است و در پاره :مرگ

 مرگ از سه منظر قابل بررسی است.  نسبت به مرگ کامال مشهود است. در اشعار تاگور
در ارتباط با زندگی شخصی: تاگور خود از مرگ بیم و نگرانی نداشت. معتقد بود،  الف(مرگ

دانست.) ای از زندگی جاوید انسان میای از خواب ابدی است. او مرگ را مرحلهمردن گونه
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از این »ن را دوست دارد: کردهای دیگر زندگی( با وجود این، او نیز چون انسان70مقتدری  
( آن هنگام 251)دهباشی  « خواهم درگذرم! خواستارم در میان مردم زنده بمانم!جهان نیکو نمی

که مرگ همسر، دختر، شاعر جوان و باهوشی که چون پسر خود دوستش داشت، مرگ پدر و در 
گ را تحمل بیند، غم بزرگ بی مرترین پسر با استعدادش را با چشم مینهایت مرگ جوان

)تاگور،  «ای.ام ، غم بزرگ بی مرگ را جا گذاشتهای مرگ تو در زندگی( »31کند.)دهباشی می
شود و هر امید و سعادتی را فرو مرگ چون اهریمن میگونه است که، ( و این266پاشایی  

 (288) خورد.می
باره است. )تاگور ی او به مرگ وقتی است که مرگ، زندگی دوب( مرگ عارفانه: نگاه عارفانه

او که زندگی را دوست داشته مرگ را نیز دوست خواهد داشت و این دوست داشتن ( »40، 1397
 (226،  1396)تاگور « کند.ی مادر مانند میرا به شیر خوردن کودک از سینه

تفکرات فلسفی است. ) دهباشی   ج(مرگ از دیدگاه فلسفی: آثار تاگور انباشته از نظریات 
ی زیر مرگ در معنای عدم است و تنها در زندگی است که انسان به کمال ر قطعه( د107
ی جدایی شیرین باشد، روا مدار که این دم، دم مرگ ای دل، آرام شو، بگذار لحظه» رسد:می

تواند زندگی را نابود ( مرگ نمی50، 1336تاگور  «.)ی کمال باشدشود، بگذار به جای مرگ لحظه
ی تعابیر از مرگ، در آخرین ( با وجود همه377بی مرگ است. )تاگور، پاشایی   کند، چون زندگی

پذیرد. این شعر را در پایان عمر سروده است و سروده، همچون یک عارف وارسته مرگ را می
و در آن زمان ستاره قطبی خواهد درخشید و راه »کند: مرگ را به اقیانوس آرامش مانند می

تاگور، «)کرد و او بدون هیچ ترسی ناشناخته بزرگ را خواهد شناخت. مرگی را روشن خواهدبی
رو در شود؛ ازایناست که این شعر پس از مرگ او خوانده( گویا آرزوی تاگور این بوده387پاشایی 

مورد مرگ در  42( مجموعا 387شد.) خوانده 1941مراسم شانتی نیکیتان مندیر شب هفتم اوت 
 درصد. 29/7ر تاگور مشاهده شد، معنای غیرفلسفی در اشعا

تاگور همواره در اشعارش به مرگ توجه دارد، اما در اواخر عمر بیشتر به آن اندیشیده   
است.نگاه او به مرگ گاه منفی و گاه مثبت است. او بیشتر از دیدگاه یک عارف به مرگ 

از مرگ عزیزانش بسیار حال، تواند پایان زندگی باشد؛ با اینرو، مرگ نمیاست. ازایننگریسته
است. تاگور به مرگ افراد  جامعه در شعر نپرداخته است.؛ اصوالً او کمتر به ارزیابی غمگین شده

 انسان در متن سیاسی، اجتماعی توجه داشته است.
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ویکتورهوگو و دوستانش رمانتیسم را به عنوان مکتب آزادی هنر و 1830در سال آزادی:
تواند هرچیزی را موضوع بحث خود قراردهد: گفتند: ادبیات مییشخصیت معرفی کردند. آنها م

خواستند تا از زنجیر قید ها آزادی را میرمانتیک (186زشتی، زیبایی، واالیی، پستی.)سیدحسینی  
( تاگور آزادانه اندیشیدن و 47رها شوند )وان تیژم  « حسن آداب»و پاگیری چون و بندهای دست 

داند. او معتقد است، این حق را خداوند به انسان داده است: ها میمام انسانآزادانه زیستن را حق ت
، 1396)تاگور  « خواهی آزاد باشم.اما مهر تو دیگر است و بر محبت آنها برتری دارد چون تو می»

( آزادی در اشعار رابیندرانات از بعد مصلح اجتماعی و عارف شاعر قابل برسی است. او در 124
 کند.ندرت به آزادی در مفهوم فلسفی اشاره میاشعارش به 

ها از اسارت قید و بندهای الف(نگاه او به آزادی از بعد مصلح اجتماعی: تاگور به آزادی انسان 
بندی به این عادت های قدیمی مانع از فراگیری دانش روز و کهنه و پوسیده تاکید دارد. زیرا پای

گوید: به باور تاگور شود. دهباشی نیز دراین باره میها میبرقراری ارتباط با مردم دیگر سرزمین
( در 134شود.)دهباشی  ها منتهی میآزادی و شکوفایی فردی به آرمان گفتگوی میان فرهنگ

ای کند. عدهبه صورت نمادین دو دستگی جامعه هند را مطرح می« صد پند»ای از کتاب سروده
ای به فراگیری آموزش های مدرن و ارتباط با د و عدهبندی به رسوم کهنه اصرار داشتنبه پای

توان نماد آزاداندیشان و مرغ قفس را نماد مردم دنیا. در این سروده مرغ وحشی را می
مرغ وحشی گفت : عزیزم! بیا خودت را از بند اسارت باز و به سوی »دانست: پرستان میکهنه

به قفس من درآی تا ایام عمر را به آسایش  بیشه پرواز کنیم. مرغ قفس گفت : ای یار نازنین!
 (161، 1347تاگور  )  «بگذرانیم.

کند در برابر مستکبران و از مردم دعوت می« شرمنده نباشید برادرانم»ای با عنوان در قطعه   
قدرتمندان بایستند تا آزادانه زندگی کنند زیرا که آزادی روح و روان تاج افتخار آمیز آنهاست. 

 ( 209،  1388)تاگور  
ی اخالقی و فلسفی و نوعی ب( آزادی از دید عرفانی و فلسفی: رمانتیسم خود نوعی رویه

کند؛ چون ( تاگور خود احساس اسارت نمی59تلقی از زندگی و طرز تفکر خاص است. )وان تیژم 
ذهنم راه آشنا نیست اما من اعتنایی نمی کنم، »اندیشد: عارف وارسته آزاد است و آزادانه می
( و  213)تاگور، دهباشی . «ددانم از تاریکی عبور خواهم کرمجهز به بال های آزادی است و می

های من آزادانه همانند امواج و دور از قید هرگونه الفاظ و کلمات به ترنم نغمه»نیز: 
د ( نگاه فلسفی و عرفانی تاگور نیز به آزادی در این بند مشهو140،  1396تاگور  )«آید.درمی
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کند، آری من همان وارسته و خوش مرگ نمیکه اندرون من است و خود را دست آن»است: 
شود و آزادانه بقا را ( او عارف فیلسوفی است که تسلیم فنا نمی89،  1347تاگور  «) آزادم!
 درصد(.81/3مورد آزادی از بعد شعری در اشعار تاگور مشاهده شد،) 22گزیند. برمی

گفته و البته بیشتر به آزادی روح توجه ور از آزادی در اشعارش سخنبنابراین، تاگ   
کوشید تا مردم را نسبت به آنچه سزاوارشان است، است. او به عنوان مصلح اجتماعی میداشته

آگاه کند. وی معتقد بود عادات و خرافات کهنه سدی بر سر راه سعادت مردم است. آزادانه زیستن 
حال، تاگور عارفی آزاد و و زیر یوغ قدرتمندان زورگو نبودن دغدغه فکری او بوده است. با این

کرده است. شاید اعتقاد و میآزادی را با همه وجود حسسرایی و آزاده بوده است. آزادانه نغمه
 باورهای مذهبی در این نگرش او تاثیر داشته است. 

های سفر: دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیایی، سفر واقعی یا سفر خیالی یکی دیگر از ویژگی
رکرده، (تاگور در زمان حیات خود به کشورهای مختلفی سف187آثار رمانتیک است. )سیدحسینی 

خواهد از وضعیت بدی فرارکند، مهمترین عامل برای است. او نمیدوبار نیز به ایران سفر کرده
ویژه بیشتر سفرهای او عرفانی و معنوی است، بهسفرهای او اعتقادات و باورهای مذهبی اوست. 

لوب در اغلب سفرها یافتن محبوب و معبود و رسیدن به کمال مط هدف او در کتاب گیتانجالی؛
 است.در اشعار او چندنوع سفر قابل مشاهده است:

ای کاش »ندرت سفر درونی مشهود است؛ برای نمونه: الف(سفر درونی: در شعر او به
توانستم در راهی که از جان ام جان آرامی بگیرم/ ای کاش میتوانستم در دل جهان بچهمی

 (27،  1391تاگور)«.رسد سفر کنمگذرد و به آن سوی تمامی مرزها میکودک می

کند که ب( سفرخیالی: در شعر ناخدا از کتاب ماه نو، سفر خیالی کودکی را توصیف می  
( در کتاب 51،  1391خواهد با کشتی به هفت دریا و سیزده رود سرزمین پریا سفر کند.) تاگور می

راه افتادم تا  باری در راه غبارآلود رویا به»باغبان در عالم رویا در جستجوی محبوبه است: 
 (51، 1336)تاگور  « ای را که در روزگار گذشته از آن من بود ،جستجو کنم.محبوبه
ی او گاه خیالی و گاه واقعی است؛ مرز بین واقعیت و تخیل ج(سفرعرفانی: سفرهای عارفانه   

د؛ کنای از کتاب گیتانجالی، در جستجوی معبود سفر میدر این نوع سفر اندک است. در قطعه
آموزد، از مرشدانی سعی دارند او را راهنمایی کنند اما تمام دروسی را که برای شناخت معبود می

دانم در واپسین روز در پایان سفر و سرانجام نمی»های خود اوست: آنها نیست بلکه از الهام ترانه
 (238،  1396تاگور «)اند.بر در چه کاخی فرودم آورده
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پی خود و از اینکه هرکجا رفته درهای پیای از همان اثراز مسافرتدر قطعه د(سفر واقعی:   
گوید؛ شاید این ای دیگر برده است، سخن میمهر همسرش را در دل نهاده و با خود به سرزمین

پس او را در میان دلم جا داده و از کشوری به »قطعه را پس از مرگ همسرش نوشته است: 
 ( 183،  1396تاگور  «)ام.به دیاری پرسه زده کشوری رخت سفر بسته و از دیاری

ی تاگور، تنها یک شعر به سفر تاریخی انسان به شدهذ(سفر تاریخی: درمیان اشعار ترجمه   
ای نورسیده، این تولد به تو ارزشی ورای هر بهایی داده است، تو با »کند: عالم هستی اشاره می

ای/ در برابر تو راه روح به سوی ا دریافت کردههمتای صورت ری بیها هدیهخورشید و ستاره
 (352تاگور، پاشایی  )«.ابدیت گسترده است، تو در آن راه مسافر تنهایی

ی رنج زندگی سفر زائرانهداند. ه(سفر فلسفی: تاگور زندگی، مرگ و عشق را چون سفر می  
این دریاست.)تاگور  کند که مرگ ساحل ( وی زندگی را به سفری دریایی تشبیه می382. )است

ای یاران! دراین هنگام فراق، برایم »(  در برخی اشعار مقصود او از سفر، مرگ است: 77،  1397
)تاگور  « بندم.ام مپرسید/ با دستان تهی/ بدان دیار رخت میتوفیق و سعاد طلب کنید/ از توشه

 (.98/7مورد سفر در اشعارش مشاهده شد،)  46( مجموعا 224، 1396
طورکلی تاگور در زندگی واقعی نیز سفرهای زیادی کرده است، اما در اشعارش بیشتر به به   

اندیشده است. هدف او از این سفرها رسیدن به معبود بوده است؛ در واقع سفر از سفر عارفانه می
 دیدگاه وی در مفهوم تغییر وضعیت از مکان و زمانی آزاردهنده نبوده است.

 
گوید بلکه  از آنچه باید باشد، بحث چه هست نمیسنده رمانتیک از آنشاعر یا نوی تخیل: 

» ( از تخیل به عنوان 1867-1821بودلر )  (96شود.) ثروت کند و هنر او با مبالغه آمیخته میمی
ها ی رمانتیکعقیده( به317جزی  کند.)جعفرییاد می« ها و قوای ذهنیی استعدادی همهملکه

( در برخی از اشعار، داستانی بودن 318ی تخیلی و خالقانه داشته باشد.)  جنبه تفکر در شعر باید
های آلمانی ورود ی رمانتیکشعر به پرورش قدرت تخیل و تجسم ذهنی او افزوده است. به عقیده

تواند به تخیل  شعر وارد شود و مجال زیادی برای خیال پردازی شاعر فراهم افسانه در شعر می
ماه »( تاگور نیز از عنصر خیال در اشعارش استفاده کرده است. تخیل در کتاب 87 کند.)فورست 

شود، کودکی که اوقات ویژه در اشعاری که از زبان کودک بیان میبیشترین  بسامد را دارد، به« نو
های کاغذی را به آب قایق»کند؛ برای مثال: خود را در تنهایی و با تخیالت کودکانه سپری می
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های سفید پربادشان را بینم که بادبانکنم و ابرهای کوچک را میازم و به آسمان نگاه میاندمی
 ( 50،  1391)تاگور  « اند.برافراشته

ی دنیا کشیده در قطعه ای ازکتاب باغبان، در خیال خود معبدی را بنا کرده و دست از همه  
ی انسانی دارد، منقش هایی که چهرهلاست، دیوار این معبد را با تصاویری از اسبان بالدار و گ

شود، آواز طلسمی است که راوی در آن افسون است. تنها صدایی که در این معبد شنیده میکرده
ی معبودی کنندهشده است. در پایان شعر یکی از تصاویری که خود نقاشی کرده به تماس زنده

پرورش تجسم ذهنی شاعر نقش دارد.  ( در این سروده مبالغه در63، 1336شود. )تاگور  زنده می
های کشد که شاید یکی از افسانهای از کتاب نیلوفر عشق داستانی خیالی را به نظم میدر سروده

رسد که شاهزاده با یکی شود. خبر به گوش شاه میای عاشق پری میکهن هندی است. شاهزاده
آورد. می ی خودو پسر را به خانه فرستد پریاز پریان ازدواج کرده است. شاه اسب و سواری می

رسد و شاهزاده به سفارش شود. روز جشن ساالنه فرا میبیند و از او متنفر میملکه عروس را می
اش نشان دهد. در پایان خواهد به خاطر عشق او حقیقت را به خویشانمادر از عروسش می

نبود ،مگر کسی آنجا »بیند.: میآید، او را نداستان، وقتی شاهزاده به اتاق عروسش می یصحنه
 ( 250)تاگور،پاشایی « .خطی از مهتاب که از پنجره روی بستر افتاده بود

ی منظوم خود به نام چیترا را بر های کهن تا بدانجاست که نمایشنامهتوجه تاگور به افسانه   
( 9، 1397 ی کهن هندی( نوشته است.)تاگورهای ماهابهاراتا)شاهنامهاساس یکی از داستان

در آغوش نسیم ( »11های ادبی، استعاره و کنایه است. )ی بنگالی این اثر سرشار از آرایهنسخه
فشاندند. های خاموش میهای ماالتی باالی کومه، بر تنم بوسهفروردین به خواب رفتم ، شکوفه

خیل در ( تشخیص و مبالغه در پرورش ت20« )جست.هر گل بر گیسوان و پاهایم بستر مرگ می
ی سفر به آن این بند تاثیرگذارند.سفرهای خیالی در اشعار تاگور نیز مشهود است که در مولفه

 درصد. 18/17شعر تخیل دارند،  99طورکلی در میان اشعار رمانتیسم تاگور، اشاره شد. به
 بنابراین، تاگور از عنصر خیال برای تقویت تخیل و تجسم ذهنی در اشعارش استفاده کرده   

طور کلی از است. گاهی او از طرح داستانی نیز برای تقویت تخیل در شعرش بهره برده است. به
 میان عناصر خیال، تشبیه و تشخیص پرکاربردترین است.

های نوستالژی یک احساس درونی تلخ و شیرین به اشیاء، اشخاص و موقعیت نوستالژی:
ی انگلیسی آکسفورد نامهزادگاه است. واژه گذشته است. معنی دیگر نوستالژی دلتنگی شدید برای

است.)مهوشان  نوستالژی را شکلی از دلتنگی ناشی از دوری طوالنی مدت از وطن تعریف کرده
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دلیل جمعیت زیاد ای بزرگ که بهای پرجمعیت بود. خانوادهترین فرزند خانوادهتاگور کوچک (626
گوید: ( تاگور می57داشته باشد.)دهباشی  ایفرصت نداشت، به فرزند خردسال خود توجه ویژه

من کودکی تنها بودم، دوستی نداشتم که با او همبازی شوم اما درعوض این موهبت را داشتم »
صحبت خود پندارم. با خود های هستی را که در برابرم بود، دوست و همکه تمام آن جلوه

تنها و به خود وانهاده است، کودکی پنداشتم که این دنیای بیرون از من هم مانند من کودکی می
  (57)دهباشی  « نگرد.های ناپیدا میکه در کنار پنجره بزرگ آسمان نشسته است و به افق

ای از واقعیت الف( نوستالژی کودکی: در کتاب ماه نو بیشتر مشهود است در این اثر گاه پرده  
ت زمان مدرسه، ارتباط او با خانواده شود. از خاطرازندگی کودکی رابیدرانات به تصویر کشیده می

که در آغاز نوجوانی مادر را از دست داده است، اما محبت مادرانه و ارتباط شویم با آنآگاه می
های شعری خود به این ارتباط های سال با اوست. در اغلب کتابعمیقی که با مادر داشته تا سال

ه منطقه، شهر، کشور و فرهنگ خاص تعلق کند. عشق مادر و فرزند بسرشار از مهر اشاره می
ای؟ مادر ام؟ مرا از کجا گرفتهاز کجا آمده»ندارد بلکه جهانی و باورپذیراست . بچه از مادر پرسید: 

« نیمی گریه و نیمی خنده او را محکم بغل کرد و گفت جانم! تو مثل آرزو توی دلم پنهان بودی.
 (25،1391)تاگور  
رسان بدجنس، پهلوان و بازرگان، همدردی، ارشد، ساعت دوازده، نامهدر اشعار تبعیدگاه،    

-گوید. در این بند نیز عشق خود را به مادر نشان میوداع از کتاب ماه نو راوی با مادر سخن می

کنند، من تمام روز مثل نوای های همسایه دور و بر خانه بازی میبچهدر جشن بزرگ پوجا که »دهد: 
ی پریا تر در قصهمادر امروز به من بگو بیابان تپان»(؛ یا: 75،1391)تاگور  « تپم.نی در قلب تو می

گفته است. های کودکانه می( روشن است که مادر برای او قصه45)تاگور، همان : «؟کجاست
بوی عبادت صبحگاهی در معبد مثل بوی مادرم به »اندازد: بوی عبادات نیز او را به یاد مادر می

 (331)تاگور، پاشایی   .«سدرمشام می
ب( نوستالژی غربت وطن: تاگور در زمان حیاتش سراسر کشور هند را درنوردیده و در هر    

شهری چندین ماه مانده و سخنرانی کرده، همچنین بسیاری از کشورهای آسیا و اروپا و آمریکا و 
لژی وطنی و غربت دارند توان گفت، اشعاری که حس نوستا( می33آفریقا را دیده است. )دهباشی 

دلم/ امروز/ در دریای زمان/ ساعتی شیرین »اند: در زمان دوری شاعر از موطن خود سروده شده
این دلدار این شانتی نیکتیان/ از ( یا در شعر شانتی نیکتیان: 78،1397)تاگور   کند.یاد وطن می
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ما ساکن است/ هرچند که ما از روم... او در پیرامون آن ماست/ در گهواره آغوش او به خواب می
 (255و   256)تاگور، پاشایی  « او دور باشیم.

از آداب و آیین فرهنگی مردم هند، گذاشتن خال بر پیشانی و حمایلی  ج( نوستالژی فرهنگی:
اندازند که ی گل را در مراسم مختلف بر گردن کسی میاز گل به گردن انداختن است. این حلقه

 کند:ترام بگذارند.تاگور در برخی از اشعارش به این آداب فرهنگی اشاره میخواهند به او احمی

که با خاک « خال پیروزی»برم، خواهم گفت که موقعی که من آخرین لمس زمین را با خود می»

 ( یا: 369تاگور، پاشایی «)نوشته شده/ به پیشانی من است؛ این خال نشان عظمت و بزرگی است.
مورد  41( دراشعار او 198« ) گل آراستم و در ستایش اش ترانه ها خواندم.های او را با حلقه»

 درصد(.11/7نوستالژی مشاهده شد )
است، اما از مهر مادری برخوردارشده است. که کودکی خوبی را سپری نکردهتاگور با آن   

به کودکی و  رو، ارتباط عمیق عاطفی مادر و فرزند در اشعارش بازتاب دارد. اودر اشعارشازاین
 خاطراتش اشاره کرده است. البته گاهی نوستالژی وطنی و فرهنگی نیز در شعر او مشهود است.

های مکتب رمانتیسم اسطوره است. رنه ولک یکی از عناصر یکی دیگر از مولفه اسطوره:
همراه کاربرد خاص صور خیال سبکی مشابه به»شمارد: مشترک رمانتیسم اروپایی را چنین برمی

« و سمبولیسم و اساطیری که آشکارا از خصوصیات نئوکالسیسم قرن هجدهم متمایز است
ندرت از اسطوره برای بیان مفاهیم نمادین استفاده کرده است. از تاگور به ( 290)جعفری جزی  

ی اسطوره در شعر تاگور کمتر است، گاهی برای بیان و رو، هرچند درصد کاربرد مؤلفهاین

های هندی نظر در اشعارش بیشتر به اسطوره البته گیرد.در شعر خود بهره می توصیفات تخیلی

 دارد، تنها یک اسطوره جهانی در شعر او مشهود است.
های مهلک مایا، جادوی جهانی است که برای اغوای آدمیان دام ی جهانی:الف( اسطوره 

قه الهی، به یک اعتبار، معرفت کند. مایا از لحاظ نیروی خالگستراند و آدمی را اسیر خود میمی
یاری همین نیروست که خدایان و فرشتگان اساطیری چون ویشنو تجسم و ظهور پیدا است و به

 ( 369تاگور، پاشایی )«.ایمدر پشت مایای بدی/ نور جاودانه دیده»(؛ مانند: 752کنند)یاحقی  می
 سبت داده است.کند، زیرا بدی را به آن نتاگور به مایای اغواگر اشاره می

: ویشنو، خدای خیرخواه و محافظ در کیش هندو. مرغ ربانی ویشنو های دینی:ب(اسطوره  
پوشاند، خدای فروتر بود )دادور، منصوری  می هایشویشنو، یعنی: خورشیدی که زمین را با گام



 1216                                           1401 پایيز و زمستان، 2 هشمار، 27پژوهش ادبيات معاصر جهان، دوره 

 

 

 

 

خود را اما شمشیرت که نزد من است از آن زیباتر است. چون که درخشش انحنای » (؛ مانند:242

آلود فام و غضبهای خود را برابر نور سرخماند که بالگیرد و به مرغ ربانی ویشنو میاز برق می
( در این قطعه، راوی شمشیر را به مرغ ربانی 161،1396)تاگور  « آفتاب به هرسو پهن کرده باشد

 است.. ویشنو مانند کرده است و از این اسطوره برای توصیف و تصویر شعری بهره گرفته
پادشاه آیودهیا در هند « راجه دشرت»راما پسر ارشد  راماچندرا: ی کهن هندی:ج(اسطوره  

گیرد رام را به ولیعهدی برگزیند. اما شود، تصمیم میخورده میکه راجه سالشمالی بود. زمانی
لی که کند تا براساس قوگر بود، شوهر خود را مجبور میدومین همسر او که زنی حیله« کیکئی»

پسر او را به ولیعهدی برگزیند و راما را تبعید کند. راما همراه با سیتا و « دهرت»به او داده بود 
کرد. پادشاه ها حمایت میبرد و از مرتاضبرادر خود به مدت چهارده سال در جنگل به سر می

ربوده به سیالن  شود و سیتا راهای راما خشمگین میسیالن که دیوی بود به نام راون، از فعالیت
 ( 90رساند. )شیخ حسینی، خلیلیبرد. راما با یاران خود به سیالن تاخته و راون را به قتل میمی

خواهد با کشتی سفری ی ماه نو، راوی کودکی است که میدر شعر ناخدا در مجموعه   
یال ندارم سر به خ»گوید: دریایی را آغاز کند و برای آنکه مادر از دوری او اندوهگین نگردد، می

( در این قطعه 51،1391)تاگور  « جنگل بگذارم، مثل راماچندره که بعد از چهارده سال برگشت.
ها دور از همه در جنگل بوده، به است. تاگور به ویژگی زندگی او که مدتاسطوره در جایگاه مشبه

 درصد.73/1مورد اسطوره یافت شد،  10است.در اشعار رمانتیسم تاگورتوجه داشته
بویژه عشق به جنس مخالف( و نیز زن و زنانگی، از عشق )در اشکال مختلف و » عشق:

آبادی )شاهوردیانی و یحیوی تاج« مضامین اصلی در ادبیات جهان، از دوران باستان تا مدرن است
که در جستجوی -های بزرگ آید و همه رمانتیکای وحدت بخش به شمار میعشق مقوله (.169

در نظر تاگور، عشق کمال ( 207ذهن و عین هستند، شاعر عشقند.) جعفری جزی  وحدت بین
کنیم. جهان از کم درک میکنیم یا کمورزیم، زیرا درک نمیمطلوب خودآگاهی است. ما عشق نمی

زندگی اولین (« 76کند. )دهباشی  ماند و به سمت عشق حرکت میعشق زاده شده، با عشق زنده می
خواست عشق و دوستی را در همه او می( » 379)تاگور،پاشایی « هان پیشکش کرد.عشق خود را به ج

)تاگور  «.بوسد و انسان نامتناهی راگوید خدا متناهی را با عشق خودش میجهان گسترش دهد. او می
( در  214)تاگور، پاشایی« شود.سره گم نمیو وقتی زندگی کمالش در عشق گم شود یک( »94،1397
 شود.پربسامدترین ابعاد عشق در شعر او پرداخته میادامه به 
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تاگور در تمام آثار منظومش همواره به معشوق حقیقی نظر دارد اما در دو اثر  الف( عشق عارفانه:
که مضامین عرفانی دارند، این نوع عشق بیشتر مشهود است. در برخی از « صد پند»و «  گیتانجالی»او

گوید که گویی او نیز انسان است و این سبک شعری او با سخن می ای از معشوقاین اشعار به گونه
ام و به آوایش گوش جمال او را ندیده»سبک شاعران عارف ایرانی چون حافظ و موالنا شباهت دارد: 

ام )اما من ام... من به امید وصالش زندهام، تنها صدای پایش را در جاده جلو منزلگاه حس کردهنداده
گوید: های عارفانه از جستجوی معبود میگاه در عاشقانه (97،1396)تاگور   «وصل کجا؟کجا و روزگار 

بگذار که فقط اندکی از خواست من باقی بماند تا با کمک آن تو را در هرجا جستجو کنم... بگذار «
) « .های تو پایبند و اسیر کرده است برایم باقی بماندفقط کمی از آن زنجیر عشقت که مرا به خواسته

ها به جز بیان احساسات عارفانه از خواننده دعوت می کند تا به خداوند نزدیک او در این سروده (126
 شود. 

های باغبان و نیلوفر عشق اغلب زن است. شیفتگی عشق در معشوق در کتاب ب(معشوق فردی:
آراید تا نزد راوی می که معشوق خود راگر است. مانند زمانیهای تاگور در کتاب باغبان جلوهعاشقانه

مگذار وقت به آرایش »طورکه هست، بیاید و وقت را مغتنم شمارد: خواهد همانبیاید و راوی از او می
( وی عشق و محبت خود را با این 13،1336)تاگور  «ها بیاهای شتابنده بر روی سبزهبگذرد بیا! با قدم

( معشوق گاه در خیال شاعر است 30« ) ب من.عزیز من! تو را دوست دارم محبو»کند: شدت ابراز می
گیرد در اغلب اشعار خود میای از اشعار که هویت معشوق رنگ واقعی به و گاه در واقعیت؛ جز در پاره

ای »گوید: هویت مشخص ندارد؛ مثالً: در شعری که پس از مرگ همسرش سروده است، وقتی می
مثل موقعی که زنده بودی و آنها را به خانه من  زن! مقصود همسرش است:ای زن! زیبایی و نظم را،

 (164)تاگور ، پاشایی   «آوردی به زندگی تنهای من بیاور.
کند روح و ضمیر پاک و نجیب سوی معشوق جذب نمیتنها زیبایی و لطافت زنانه او را به   

و لبخند زدی، و  هایت را بستی، جام را به لب بردیای زن نجیب!... چشم»معشوق را نیز دوست دارد: 
کشیدی، امروز تو در آرامش ام میات را باال بردم گیسوانت پریشان بود، صورتت را به سینهمن روبنده

وشو کرده و پیرهنی سفید پوشیده و با سبدی، پر از گل به معبد خدا سرد شبنم صبحگاهی، شست
و زیبایی دارد از خداوند است:  ی او چنین معشوقی هرچه خوبی( به گفته261)تاگور، پاشایی« روی.می

 ( 197.)تاگور، پاشاییگرداندزنی که همیشه سرشاری لطف خود را به خدا بازمی
ی او زن نیز خواستار آن است که برای روح و درون زیبایش دوست داشته شود. در به عقیده    

هایش او را تا دلدار با دست ی منظوم چیترا، چیترا از اینکه هر روز خود را بیارایدنامهبندی از نمایش
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دریافتم تن من هماوردم »خواهد هرچه زیبایی به او داده پس بگیرد:نوازش کند بیزار شده از خداوند می
ای باز پس ام آن است که بیارایمش، ای خداوندگار هرآنچه دادهشده است. هر روز منفورترین وظیفه

یارم »طلبد: ورزی، مهر و نوازش یار را نیز میر عشق( باید دانست، تاگور د1397، 22)تاگور  « بگیر.
)تاگور، « هایش کجاست؟هایش در هواست، اما لبنیامد ولی نوازش او روی موهای من است، بوسه

دست »گوید، دستان معشوق را دوست دارد: ( وی از میان اندام یار بیشتر از دستان او می 297پاشایی
هایت را به دست»(؛ یا: 28،1336)تاگور  « وبه عزیز من سخن بگو.تو را بر سینه خواهم گذاشت، محب

 (298)تاگور، پاشایی « کشم.های آزمندم به بند میهایت را با چشمگیرم و چشمدست می
ای از اشعار عشق رابیندرانات به وطن مشهود است. او خود را در برابر در پاره ج(عشق وطن:    

داند و خواستار آزادی و رفاه مردم هند کند، مسئول میزندگی می سرزمین و مردمی که در کنارشان
خواهد مردمانش را سیر کند اما خوردنی ندارد و رنج در این شعر سخن از سرزمینی است که می است.

-هایی میبرند به وجود آورده است. تاگور از تالشهایی را برای مردمی که در آن به سر میو سختی

دارد و با کار و رنج خود پرستار انده است اما با وجود این، از تالش دست برنمیثمر مگوید که بی
من چهره زیبای تو را »کند: شود در پایان سروده ، عشق خود را به وطن ابراز میاش میسرزمین

دار و غمگین تو را دوست دارم، به تو عشق دارم! ای مادر من! ای زمینی که من از ام، خاک ماتمدیده
در بندی دیگر نیز رضایت و خشنودی خود را از زاده شدن در  (64،1336)تاگور  « ام.تو پیدا شده

ام که بخت آن را ام که در این مرز و بوم زائیده شدم و خجستهخجسته» کند:سرزمین هند اعالم می

، رفتارانسانی و در اشعار تاگور عشق پس از طبیعت (317)تاگور ،پاشایی  «داشتم که او را دوست بدارم.
 درصد.38مورد عشق در اشعار رمانتیسم او مشاهده شد.،  223طبیعت و فردیت باالترین بسامد را دارد. 

بنابراین، تاگور به وجود عشق در زندگی باور داشت. همواره در زندگی عاشق بود .دوست    
از آنکه عاشق نهاد. عاشق سرزمین مادری بود. بیش داشتن و دوست داشته شدن را ارج می

کند انسان و معشوق زمینی باشد عاشق خداوند است، حتی عشقی را که معشوق زمینی نثارش می
های ظاهری و جسمانی معشوق به روح و نجابت او نیز داند. وی به جز جنبهاز جانب خداوند می

شعارش ای از اهایش برای زن آشکار نیست؛ تنها در پارهنظرداشت. هویت معشوق در عاشقانه
 توان دریافت که مقصود او از معشوق همسرش است.می

 گیری نتیجه. 3

های رمانتیسم در شعر تاگور جایگاه ویژه ای لفهؤمهای پژوهش، با توجه به بررسی داده    
های طبیعت، رفتار انسانی و طبیعت، فردیت و تخیل و عشق در اشعار یمولفهاز این میان،  .دارند
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بردن از عناصر طیبعی به شکل واقعی و خیالی بیانگر عشق تری دارد. بنابراین، بهرهتاگور بسامد بیش
وی به طبیعت است. طبیعت در بیان و انتقال احساسات و افکارشان بسیار مؤثر بوده است. رفتارهای 

 تا بیشتر با طبیعت احساس نزدیکی داشته باشد و با توجه به اندیشه  بشری را به طبیعت نسبت داده
اومانیستی که به آن اعتقاد داشت. فردیت در  شعر او نمود زیادی دارد. نگاه تاگور به اندوه اغلب فردی 

های شعر اوست. مرگ از نظر وی، گاهی خوب است؛ هرچند در است و احساس تنهایی نیز از ویژگی
ا در جامعه عنوان یک روشنفکر اصالحاتی راواخر عمر بیشتر به مرگ نظر دارد. وی سعی داشت به

ای ی فکری او بود. سفر نیز مولفهایجاد کند. آزاد کردن مردم از زنجیر اسارت و افکار پوسیده دغدغه
داند. با وجود عدم دوران است که در شعر وی به کار رفته است؛ او زندگی و مرگ را چون سفر می

غربت نیز مورد توجه  کودکی شاد، نوستالژی کودکی در اشعارش مشهود است. نوستالژی فرهنگی و
ها بیشترین نمود را در اشعارش دارد. تاگور به عشق وی بوده است. اسطوره دینی از میان انواع اسطوره

کند. تاگور بیش از آنکه های جسمانی معشوق به روح و پاکی او نیز نظر میاعتقاد دارد و به جز جنبه
پرداخته است. برای پرورش تخیل در  در اشعارش به معشوق زمینی بپردازد، به معشوق عرفانی

 گرفته است.اشعارش بیشتر از طرح داستانی و عناصر خیالی، چون تشخیص و تشبیه بهره

 

 

 های رمانتیسم در شعر تاگورجدول مولفه

 درصد79 طبیعت

 درصد56 رابطه بین رفتارهای بشری با رفتارهای طبیعت

 درصد61 فردیت

 37/9 اندوه

 درصد2 تنهایی

 درصد90/1 میدیناا

 12/3 امید
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 29/7 مرگ

 81/3 آزادی

 99/7 سفر

 18/17 تخیل

 11/7 نوستالژی

 73/1 اسطوره

 درصد38 عشق

 

 های رمانتیسم در شعر تاگورنمودار مولفه
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