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  گفتگوهاي تاگور
  ولز  .ج. رومن روالن و اچ،آلبرت انيشتن گفتگوهاي تاگور با

  ∗عيلياسهيل اسم: ترجمه
 روشنفکران و هنرمندان روزگار خود نظير آنري ،تمامي انديشمندان تاگور تقريباً با

. کرد  توماس مان و رابرت فراست ارتباط نزديکي پيدا، جورج برنارد شاو،ونسبرگ
 يا بهتر بتوان گفت تبادل آراء در موضوعات مورد ،ها  از اين مصاحبهخوشبختانه برخي

شود در خالل  سه گفتگويي که در اينجا منتشر مي.  ضبط و منتشر شدند،عالقه طرفين
  .اند انجام شدهم  ۱۹۳۰دور دنيا در سال  سفر تاگور به

ساذين داد و توسط دکتر  در ژنو رخم  ۱۹۳۰ولز در ژوئن سال.جي. اچ مالقات با
  .ضبط گرديد ،(Amiya Chakravarty)و آميا چاکراوارتي  (Sudhin Ghose)قوس 

يکديگر   با(Mendel)نام دکتر مندل   دوستي مشترک بهةواسط تاگور و انيشتن به
 (Kaputh)در اقامتگاه انيشتن در کاپوت م  ۱۹۳۰ جوالي سال ۱۴تاگور در . ديدار کردند

هردو . بازديد تاگور رفت  مندل بهة و انيشتن در خاناو مالقات کرد  برلين باةدر حوم
  .گفتگو توسط ويراستار حاضر ضبط شدند

اي   هنگامي که روالن در نوشته،گردد باز ميم  ۱۹۱۹سال  روالن به تماس تاگور با
تاگور . داد بينانه مورد تمجيد قرار گرايي کوته ي نکوهش ملّةواسط تاگور را به

 La Déclaration pour l’indépendence de)ه استقالل روحدرخواست روالن بياني به

l’esprit)ّلين تالش سازمان يافته براي بسيج تفکر روشنفکري بر عليه  را که احتماالً او

                                                   
  .مترجِم ايراني  ∗
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در پاريس انجام م  ۱۹۲۱اولين مالقات آنها در آوريل سال . نمود  امضاء،جنگ است
  .در ژنو انجام شده استم  ۱۹۳۰گوست سال آ در ،آيد گفتگويي که در اينجا مي. شد

 (The Religion of Man)انيشتن که در مذهب انسان   جوالي با۱۴بجز گفتگوي 
 در ضميمه در صفحات (.George Allen & Unwin، Ltd)  لندن،جورج الن و آنوين

) م ۱۹۳۷ مارس سال ةشمار ((Asia) گفتگوها در آسيا ة بقي، چاپ شده است۲۲۵-۲۲۲
  .اند چاپ شده) ۱۵۱-۱۵۴در صفحات 

  گفتگوي تاگور و انيشتن. ۱
ات صحبت  جديدي در رياضي در مورد کشفياِت(Mendel)آقاي مندل   امروز با:تاگور

اين ترتيب  به. کردم که براساس آنها بخت در قلمرو اتمهاي ريز نقش دارد مي
  .اي ندارد نمايش حيات سرنوشت از پيش تعيين شده

  .کنند  عليت را منتفي نمي،دهند اين ديدگاه سوق مي  حقايقي که علم را به:انيشتن
 بلکه نيروهاي ديگري ،رسد انديشه عليت در اجزاء نيست نظر مي  اما به، شايد:تاگور
  .سازند همراه آنها عالم بساماني را مي به
نظم در جايي . کنيم بفهميم اين نظم چگونه است  ما در سطح باالتر تالش مي:انيشتن

 اما چنين ،کنند وجود دارد  ترکيب شده و حيات را هدايت ميکه اجزاء بزرگ
  .نظمي در اجزاء ريز قابل درک نيست

 يعني تناقض بين کشش آزاد و ، بنابراين دوگانگي در اعماق حيات وجود دارد:تاگور
  .آورد وجود مي کند و طرح منظمي از چيزها را به ر ميرا متأثّ  سائق که آنةآراد
 اما ،رسند نظر مي ابرها از دور پيوسته به. داند ن آنها را متناقض نمي فيزيک نوي:انيشتن

  .م آب نمودار خواهند شدصورت قطرات نامنظّ  به،اگر از نزديک آنها را ببينيد
 اما ،احساسات و اميال ما سرکش هستند.  مشابه اين در روانشناسي وجود دارد:تاگور

. آورد يت هماهنگ درميرت يک کلّصو  ما اين اجزاء را سرکوب کرده بهشخصيت
افتد؟ آيا اجزاء نافرمانند و کشش فردي  فاق ميآيا مشابه اين در دنياي فيزيکي اتّ

پويايي دارند؟ و آيا در دنياي فيزيکي اصلي وجود دارد که بر آنها غالب باشد و 
  م قرار دهد؟را در يک سازمان منظّ آنها
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اجزاء راديوم هميشه نظم خاص خود . يستند حتّي اجزاء هم بدون نظم آماري ن:انيشتن
بنابراين نوعي نظم . اند طور که هميشه کرده  همان، االن و درآينده،کنند را حفظ مي

  .آماري در اجزاء وجود دارد
اين هماهنگي پيوسته . بود هدف مي  در غير اين صورت نمايش حيات بسيار بي:تاگور

  .دارد ده نگه ميبخت و اراده است که آن را هميشه تازه و زن
کنيم عليت خود  دهيم و براي هرچه زندگي مي  من معتقدم که هر آنچه انجام مي:انيشتن

  .توانيم آن را تشخيص دهيم البتّه خوب است که نمي. را دارد
صورت   اعمال انساني داراي يک جزء کشساني هستند و نيز مقداري آزادي به:تاگور

ماند که  رست مثل سيستم موسيقي در هند مياين د. مانشخصيتمحدود براي ابراز 
 ما چارچوب ثابت خاصي را آهنگسازاِن. همانند موسيقي غربي خيلي ثابت نيست

تواند در   و نوازنده مي، يعني سيستمي از ملودي و تنظيمات آهنگين،کنند عرضه مي
اصول آن ملودي خاص کامالً  نوازنده بايد با. ي بداهه نوازي کندمحدوده خاصِّ

رات از پيش تعيين شده تواند در قالب مقر بدين ترتيب او مي. ماهنگ باشده
ما آهنگساز را از جهت نبوغش در . جوشي دهد و موسيقايي خود بيان خودحس به

 ما از نوازنده داشتن  اما انتظاِر،کنيم آفرينش بنيان و روساختي از ملوديها تحسين مي
ما در آفرينش از قانون . رايش آنها استمهارت در خلق تغييراتي براي تزيين و آ

توانيم در   مي، اما اگر خود را کامالً از آن جدا ننماييم،کنيم اصلي حيات تبعيت مي
  .بيانگري داشته باشيم ـمان آزادي کافي براي خود شخصيتمحدوده 

 هنري قوي در موسيقي براي ِتپذير است که يک سنّ  اين تنها هنگامي امکان:آنيشتن
 ة عام موسيقي از هنر و احساِس،در اروپا.  مردم وجود داشته باشدت ذهِنهداي

تهاي قواعد و سنّ چيزي مثل يک هنر مکتوم با پسند فاصله زيادي گرفته و تبديل به
  .خودش شده است

در هند ميزان آزادي . اي باشيد  شما مجبوريد کامالً مطيع چنين موسيقي پيچيده:تاگور
ي ملوديي که در دست اگر او در تعبير اصول کلّ. فردي اوست اقيِتيک خواننده خلّ

 خود ةتواند آواز آهنگساز را چنان بخواند که انگار ساخت  مي،اق باشددارد خلّ
  .اوست
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 بزرگي که در موسيقي اصلي وجود دارد نيازمند توانايي ة درک کامل انديش:انيشتن
در کشور ما تغييرات . يجاد کندهنري بسيار بااليي است تا فرد بتواند در آن تغيير ا

  .اند اغلب از پيش تعيين شده
 اگر ما بتوانيم در اجراي خود از قانون خوب بودن تبعيت کنيم آنگاه در خود :تاگور
را  ي که آنشخصيت اما ،اصل اجرا وجود دارد. بيانگريمان آزادي واقعي داريم ـ

 ما دوگانگي  موسيقِيدر.  آفرينش خودمان است،تبخشد و نيز فردي تحقيق مي
  .آزادي و ترتيب از پيش تعيين شده قرار دارد

ست که آيا خواننده در  ا آيا کلمات يک آواز هم آزاد هستند؟ منطورم اين:انيشتن
  آوازي که خواند آزاد است؟  خود بهکردن کلماِت اضافه

واننده آزادي خ  داريم که به(Kirtan)نام کيرتان   ما در بنگال نوعي آواز به، بله:تاگور
.  يعني عباراتي که در آواز اصلي وجود ندارند،دهد بيان تفسيرهاي معترضه را مي
 خودجوش احساساِت انگيزد چرا که شنونده مرتباً با اين موضوع شور بسياري برمي

  .آيد وجد مي و زيباي خواننده به
  ناپذير است؟  آيا ساختار وزني انعطاف:انيشتن
 خواننده بايد در ،توانيم از حدود قواعد شعري عدول کنيم ي ما نميا  بله تا اندازه:تاگور

شما در .  حفظ نمايد،آهنگ و زمان را که ثابت هستند تمام تغييراتش ضرب
  .موسيقي غربي در مورد زمان آزادي نسبي داريد اما نه در ملودي

زي را بدون توان آوا توان موسيقي هندي را بدون کلمات خواند؟ آيا مي  آيا مي:انيشتن
  کلمات فهميد؟

کلمات بدون معني داريم که در آنها اصوات تنها را منتقل   ما آوازهايي با، بله:تاگور
 موسيقي هنر مستقلي است و مانند موسيقي بنگال تعبير ،در شمال هند. کنند مي

گونه موسيقي بسيار ظريف و پيچيده و خود دنياي  اين. باشد کلمات و افکار نمي
  .ملوديها استکاملي از 

  يک نيست؟نرق پولي :انيشتن
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اين نکته جالب است  توجه به: تاگور
تفکّر  که هند احتماالً اولين انسان با

المللي را در قرن نوزدهم عرضه  بين
منظورم راجا رام موهن روي . کرده

(Raja Rammohun Roy) ،است 
 .ورزيد حقيقت عشق مي کسي که به

داشتن   بلکه براي نگه، اما نه براي هارموني،شود  از وسايل موسيقي استفاده مي:تاگور
 تحميل ةواسط  شما بهآيا ملودي در موسيقِي. زمان و نيز افزايش حجم و عمق

  هارموني لطمه ديده است؟
. بيند  بعضي اوقات بسيار لطمه مي:انيشتن

اوقات هارموني ملودي را يکجا بعضي 
  .بلعد مي
 ملودي و هارموني مانند خطها و :تاگور

نقّاشي يک . رنگهاي يک تصوير هستند
تواند کامالً زيبا باشد؛ ارائه  ي ساده ميخط

اهميت  رنگ ممکن است آن را مبهم و بي
 تصوير بسيار خوبي خلق ،خطوط امتزاجش با تواند با در عين حال رنگ مي. کند
  .که ارزشها را در خود پنهان نکند و از بين نبرد ايد اما تا جايينم
 رسد که ملودِي نظر مي به. تر است  قياس جالبي است؛ خط از رنگ بسيار قديمي:انيشتن

نظر چنين  موسيقي ژاپني هم به.  ما داشته باشدتر از ملودِي شما ساختاري بسيار غني
  .است

موسيقي غربي .  غربي بر ذهن بسيار مشکل است تحليل تأثير موسيقي شرقي و:تاگور
از نظر . نظر من اين موسيقي عالي است به. دهد ثير قرار ميأمرا بسيار تحت ت

جذبة غنايي  موسيقي خودمان با. باشد شکوه مي ساختار گسترده و از نظر تصنيف با
د؛ موسيقي غربي روحيه حماسي دار. دهد اساسي خود مرا بيشتر تحت تأثير قرار مي
  .پيشينه آن وسيع و ساختارش گوتيک است

موسيقي  ما خيلي به.توانند پاسخ دهند درستي نمي ي است که غربيها بهسؤال اين :انيشتن
  .ايم خودمان عادت کرده

  . من استِت لذّةويولون بسيار بيشتر ماي .کند اي مرا سر در گم مي گونه  پيانو به:تاگور
وپايي بر يک نفر هندي که در جواني خود مرکز آن  تأثيرات موسيقي ارة مطالع:انيشتن

  . جالب است،را نشنيده
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دان انگليسي خواستم تا يک قطعه موسيقي کالسيک را   زماني از يک موسيقي:تاگور
  .شود برايم تحليل کند و توضيح دهد که چه عناصري باعث زيبايي يک قطعه مي

توان   نمي،چه شرقي و چه غربي ، مشکل اينجا است که موسيقي واقعاً خوب را:انيشتن
  .تحليل کرد

  . چيزي وراي او است،دهد  و آنچه شنونده را تحت تأثير قرار مي، بله:تاگور
 چه در ،هنر  در حيات و واکنشمان به، امور بنيادينةتي در هم چنين عدم قطعي:انيشتن

بينم  حتّي گل قرمزي که من روي ميز شما مي.  وجود دارد،شرق و چه در غرب
  . من و شما يکي نباشدممکن است درنظِر

 رويه يکي شدن ،اين وجود رويه توافق بين آنها هميشه در جريان است  و با:تاگور
  .معياري جهاني سليقه فردي با

  گفتگوي تاگور و رومن روالن. ۲
  الملل ايفا کند؟  نقش مهمي را در دنياي روابط بينکنيد احتمال دارد ژنو  فکر مي:تاگور
مسائلي بستگي دارند که تحت کنترل ژنو   اما امور بسياري هم به، ممکن است:روالن

  .نيست
در . الملل است  ملل تنها يکي از نيروهاي دخيل در روابط بينة من جامعنظِر  به:تاگور

توان گفت اين مجمع در اصالح چنين روابطي بيشترين تأثير   حاضر اصالً نميحاِل
نگي بيشتر در هقدرتي براي ايجاد هما اند درآينده بهرا دارد و معلوم نيست که بتو

المللي و افرادي که  ها و نهادهاي مختلف بين گروه من به. دنياي سياست تبديل شود
 ايمان دارم و اميدم اين است که بتوانند نهايتاً در ژنو يک ،کنند در اينجا کار مي

کانون حقيقي براي فعهاي آينده را شکل  ا سياستد تالمللي ايجاد کنن هاي بين تالي
  .دهد
و   ـکنند آنها فکر مي. پيامي از شرق است بينيم که چشم بسياري از مردم به  مي:روالن

تواند چنين   حاضر مي که هند کشوري است که در عصِرـ درستي بايد اضافه کنم به
  .دنيا بدهد پيامي را به
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المللي را  ر بينتفکّ اولين انسان بااين نکته جالب است که هند احتماالً   توجه به:تاگور
 Raja Rammohun)منظورم راجا رام موهن روي . در قرن نوزدهم عرضه کرده

Roy)تي برهمن  سنّةاو از يک خانواد. ورزيد حقيقت عشق مي  کسي که به، است
خواست بوديسم را  او مي.  بندهاي خرافات و ظاهر رهانيدة اما خود را از هم،بود

 انگليسي و فرانسه آموخت؛ ، فارسي، عربي، يوناني،ت رفت؛ عبريتب کند؛ به درک
حقيقت معنوي براي او .  درگذشتنهاي زيادي در اروپا کرد و در بريستو مسافرت

کرد بتوان آن  شد و فکر نمي اي ختم نمي هاي فرقه ت محصور در عبادتگاهروحاني به
ت عقيده بر مردم تحميل صور اي موعظه دارند به را توسط مردمي که حق حرفه

صل کرده است يکديگر متّ او دريافت که نوعي وحدت روحاني انسانها را به. نمود
آن   و تالشها و توفيقات بشري به،و هدف دين اين است که در روابط انساني

  .وحدت بنيادين دست يابد
يز هيچ چ ل ديني در هند هميشه مرا شگفت زده کرده است چون به روحيه تحم:روالن

 شما و روحيه  جهاني مذهِبماهيِت. شناسيم شباهت ندارد که ما در غرب مي
نوع آيين و باور مذهبي ةهم هند به. نتان اين را ممکن ساخته استترکيبي تمد 

  . شکوفايي در کنار بقيه را داده استةاجاز
ل تمييز تحم خاطر همين روحيه بي درست به.  ما نيز باشد شايد اين نقطه ضعِف:تاگور

اين ترتيب  اند و به  مذهبي در هند جوالن دادههاِي ها و خامي است که انواع کيش
عنوان مثال قرباني  به. اند مان را مشکل ساخته شناخت مبناي حقيقي آيين معنوي

ت  سنّةواسط  اما بسياري از مردم آن را به،مذهب ما ندارد کردن حيوانات ارتباطي با
ما در امروز تالِش. توان ديد  ديني را در هر کشوري مينحرافاِتا. دانند س ميمقد 

ِتهند کنار گذاشتن آنها و تقويتري است که ميراث معنوي حقيقي ما   عقايد مهم
  .هستند

. س مسيحي نيز درونمايه قرباني کردن حيوانات غالب استهاي مقد  در نوشته:روالن
ند هابيل را ارجع قرار داد چرا که او خداو: اين بابهاي ابتدايي را درنظر بگيريد

  .گوسفندي براي قرباني تقديم داشته بود
  . عتيق را دوست داشته باشمام خداي عهِد  هرگز نتوانسته:تاگور
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تأکيد در جاي درست خود صورت نگرفته است و نگرش آن در حالت …  :روالن
  .تر روحاني نيست يکلّ
شر  تواند در مواجهه با حقيقت نمي. کيد کنيمتأ» تر يحالت کلّ« هميشه بايد بر :تاگور

 ات شر را غيرممکن ذرحقيقت مانند نور خورشيد است که حياِت. مطلق شکيبا باشد
اق  زندگي مذهبي هندي از نداشتن يکي از خصايص مذهب خلّ،در واقع. سازد مي

 خدانشناسي ممکن حتّي اقبال عمومي به. يعني روحيه سالم ناشکيبايي در رنج است
صورت آيين   گرچه هند هرگز آن را به،بخش باشد است براي هند امروز فايده

 گياهان هرز مضر در جنگل را از ةخدانشناسي هم. هميشگي خود نخواهد پذيرفت
 حتّي ،در حال حاضر. مانند  و درختان بلند دست نخورده باقي مي،بين خواهد برد

  .ستارزش ا هند باهديه انکار از طرف غرب براي بخش بزرگي از مردم 
  . هند کمک خواهد کردة مسئلحلّ  بهگرايي علمي  معتقدم منطق:روالن
 فکري محض اعتقاد بيشتري داشته باشد؛ ثباِت تواند به دانم که هند هرگز نمي  مي:تاگور

يک سمت  همين دليل است که نوسان به به. توازن و هماهنگي احياء خواهند شد
علم بايد . تعادل اصلي زندگي معنويمان ياري کند تواند ما را در رسيدن به مي
  . ما جنبة انساني پيدا کندکمک ما بيابد تا در پايان توسِط به
منظورم روحيه همکاري در . ترين عنصر دنياي نوين است المللي  احتماالً علم بين:روالن

. اما امروز سياستمداران گازهاي سمي در اختيار دارند. باشد تحقيقات علمي مي
پيشرفت  ف است که دانشمندان در خدمت قدرتهاي نظامي هستند که بهباعث تأس

 امروز بيشتر برخورد  مشکِل…اي ندارند  بشري کوچکترين عالقهانديشه و فرهنِگ
البتّه اين موضوع . ي در پيکره يک ملّت است تا خصومت بين ملّتهاتبين طبقا

طلبي را توجيه يا کم   جنگةحيجويانه و رو گرايي ستيزه يوجه آفت ملّ هيچ به
  .کند نمي
 خود را عقايد شکل و رنِگ.  اما خطوط نه، کلمات بيش از حد آگاهانه هستند:تاگور

 خود ةي مرا شيفتنقّاشاالن . مانند دارند و منتظر تبلور خود در هنر تصويري مي
از شعر و آواز شروع شد؛ اکنون در غروب زندگيم ذهنم  بامداد من با. کرده است

  .شکال پر شده استارنگها و 



  گفتگوهاي تاگور  ٢٣

  

  ولز .جي.گفتگو تاگور و اچ. ۳
 هنگ کنگ و ، بمبئي،کلکته. ن جديد تمايلي براي يک شکلي وجود دارد در تمد:تاگور

ديگر شهرها کمابيش همانندند و نقابهاي بزرگي بر چهره دارند که نمودار کشور 
  .ي نيستخاصِّ

نظم انساني  گر آن باشد که ما در حال رسيدن بهکنيد حقيقت اين امر نمايان  فکر نمي:ولز
  کند؟ اي بودن امتناع مي نويني هستيم که از منطقه

. تواند جهاني باشد ذهن مي. شناسي هم مثل هم باشيم  الزم نيست از نظر قيافه:تاگور
ت قرباني شودالزم نيست فردي.  

ها بخت زيادي براي  تين بشري هستيم که برمبناي آن فردفکر يک تمد  ما اکنون به:ولز
ن شناسيم از اين حقيقت لطمه خورده که تمد تي که اکنون ميفردي. ي دارندتجلّ

در ظاهر اين . واحدهاي مجزايي تقسيم شده است يک گل جهاني به بجاي تبديل به
  .سرنوشت بشر بوده است

ختلف دنيا هاي م نت و همکاري تمداخو تواند با ن بشري مي من معتقدم که تمد:تاگور
سوي ايجاد يک زبان مشترک براي بشر  نظر شما روندي به به. پيوند بهتري يابد

  وجود دارد؟
پيش . بشر تحميل خواهد شد  احتماالً چه بخواهيم و چه نخواهيم زبان مشترکي به:ولز

اکنون . اند از اين هم گروهي از اشخاص خوش فکر زبان جديدي درست کرده
  .کند ذيرش زبان مشترکي ميپ  ما را مجاب به،ضرورت

. آيد سر مي کم به کم هايي که برد ده کيلومتري دارند  لهجهةدور.  تقريباً موافقم:تاگور
ي معني نفي زبانهاي محلّ اما اين به. کنند ارتباطات سريع زبان مشترکي ايجاد مي

ي هستيم  ذهني بشر شاهد گسترش خودآگاهي ملّ وحدِتموازاِت اکنون به. نيست
جا  هي در همگيري يا بهتر بگوييم تجديد حيات زبانهاي ملّ شکل هب منجرکه 
وجود تماس مداوم اين  آيد که در آمريکا با تان نمينظر اين به توجه به با. شود مي

  اي است؟ تغيير و اصالح قطعي  زبان انگليس متمايل به،کشور و انگليس
گذرد در   اما هرچه مي،گونه بود چهل سال پيش اين. طور باشد  دارم االن اين شک:ولز

شود تر مي ات و گفتار معمول تمييز بين انگليسي بريتانيايي و امريکايي مشکلادبي .
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امروز ما در . رسد که واکنش بيشتري در جهت عکس وجود داشته باشد نظر مي به
ترجمه .  کلمات هستيمتر کردن و کامل نمودن روشهاي فيزيکي انتقاِل  پيچيدهحاِل
 قسمت زيادي از آن از ،ترجمه  شما را درنظر بگيريم؛ آيا بااشعاِر. مت داردزح

صورت همزمان وجود   مردم و بهةهم رود؟ اگر روشي براي تفهيم آنها به دست نمي
  .شد  عالي مي،داشت

اما اين بدان معنا . هاي مختلف بنياد روانشناختي مشترکي دارد  موسيقي ملّت:تاگور
  من همين استدالل در مورِداز نظِر. ي نبايد وجود داشته باشدلّ منيست که موسيقِي

ات نيز صادق استادبي.  
از   ـرود کشور ديگر مي  موسيقي بدون اينکه دستخوش تغيير شود از کشوري به:ولز

 پس از آن برامس و آنگاه موسيقي روسي و سپس ، گرفته تا باخ(Purcell)پورسل 
  .المللي است  چيز ديگري در اين دنيا بينموسيقي بيش از هر. موسيقي شرقي

من بيش از سيصد قطعه موسيقي تصنيف . خواهم چيزي را اضافه کنم مي: تاگور
توان آنها را دقيقاً  چرا که نمي. اند کدام از آنها در غرب قابل اجرا نبوده هيچ. ام کرده

 است قطعات  ممکنزوجود اين امکان ني حتّي با.  شما ارائه دادنويسِي شيوه نت با
  . شما خيلي قابل درک نباشد نظر براي مردِممورِد

  . شما هم عادت کندموسيقِي  ممکن است غرب به:ولز
 ،دهد  تأثير قرار ميي که ما را عميقاً تحِترسد نتها و ملوديهاي خاصِّ نظر مي  به:تاگور

د آشنايي گوييد شاي طور که شما مي اما همان. کند شنوندگان غربي را کامالً گيج مي
  .غرب شود تدريج باعث درک بيشترشان در آنها به بيشتر با

کند و  بينيم تفاوت پيدا آنچه امروز مي  احتمال دارد بيان هنري درآينده کامالً با:ولز
راديو را در نظر بگيريد که دنيا را .  يکسان و قابل درک شودة هنري براي همةواسط

شايد . م جلوي اختراعات بيشتر را بگيريمتواني دهد و اينکه نمي هم پيوند مي به
ي در راديو ي و ملّ پس از اينکه سر و صداها بر سر استفاده از زبانهاي محلّ،درآينده

مشترکي ةواسط يکديگر با  با،ات علمي جديدي هم انجام شدخوابيد و کشفي 
  .بينيم چيزي که االن خوابش را هم نمي. صحبت کنيم
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ات ضروري بايد افراد را با. وجود آوريم ه نياز اين عصر را بِد بايد روانشناسي مور:تاگور
ن همگام کنيمو شرايط جديد تمد.  

  !هاي وحشتناک  همگامي، همگامي:ولز
   شما مشکالت نژادي اساسي است؟نظِر  به:تاگور
امتزاج نژادي از . آيند وسانات دائمي پشت سر هم مينصورت   نژادهاي جديد به، نه:ولز

عنوان مثال  به. باشد هند بهترين نمونه مي. وليه تاريخ وجود داشته استهاي ا دوره
  .جيب نژادها رخ داده استعوجود نظام طبقاتي و ديگر موانع امتزاج   با،در بنگال

ت رسمي تواند شرق را کامالً به آيا غرب مي.  غرور نژادي هم بوده استة و مسئل:تاگور
 آنگاه بايد بر حال کشوري که از ،ر نباشدپذي بشناسد؟ اگر پذيرش متقابل امکان

گرچه ،رساند  زياني نميةمطالع. ف خوردپذيرش فرهنگ ديگري سر باز زند تأس 
 هم وجود (Henri Matisse) و آنري ماتيس (Haas)اشخاصي چون دکتر هاس 

 شرقي نبايد وراي کشورهاي شرقي برود و در اين کنند ذهِن دارند که فکر مي
  .بخش خواهد بود ضايت چيز رةصورت هم

  .من هم نيستم. يدوارم شما موافق نباشيد ام:ولز
هي داشته باشد و گمان کند ف دارد اگر قوم يا ملّتي داعيه جانبداري اٰل جاي تأس:تاگور

  .در برنامه آفرينش بر ديگران ارجحيت ذاتي دارد
ز جنگ لپانتو قبل ا. شود  اخير محدود ميةچند سد  برتري غرب احتماالً فقط به:ولز

(Lepanto)سفر دريايي کلمب براي اجتناب از ترکها . ها بر غرب غالب بودند  ترک
 اليزابتي و حتّي اسالف آنها مسحور ثروت و معيارهاي ةنويسندگان دور. انجام شد
تاريخ استيالي غرب در حقيقت بسيار کوتاه بوده است. ي در شرق بودندباالي ماد.  

وجود  ه برتري نژادي را در غرب بةيزيکي غرب نوزدهم روحي احتماالً علم ف:تاگور
 جريان عوض شود و مسير ،شايد هنگامي که شرق آن را کسب کند. آورده است

  .طبيعي خود را پيش بگيرد
فاقات و شرايط عجيب برخي از يک سري اتّ.  علم نوين دقيقاً اروپايي نيست:ولز

اين . يان ديگر نقاط دنيا باز داشتات انسانگراکشورهاي شرقي را از اجراي کشفي
. وجود آورده و گسترش داده بودند هکشورها خود قبل از آن علوم بسياري را ب
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امروزه در دنياي . آن داده بود غرب نيز اين علوم را از آنها گرفته و کمال بيشتري به
  . خود هستندةت شايست چيني و هندي در حال کسب معروفي، نامهاي ژاپني،علم

  . هند در شرايط بدي بوده است:رتاگو
ات دست سوم و سيستم ضعيف آموزشي که مکالي ها طبيعتاً از ادبي  هندي:ولز

(Macaulay)نظِر به.  منزجو بودند، بر هند تحميل کردت در حال  من اکنون وضعي
 ، اگر نه بدتر،ما. ها هم بهتر نبود اما مطمئن باشيد وضع ما انگليسي. تغيير است
  .ديديم ي آموزش ميهمان بدي يک هندي عاد بهدست کم 

ژاپن .  غرب طبيعي نبوده است بزرِگِنتمد  ما اينجاست که ارتباط ما با مشکِل:تاگور
ه  ن غرب را جذب کرده چرا که در پذيرش آن بامقدار بيشتري از تمدتوج

  .نيازهايش مختار بوده است به
  .ايم  خوبي براي شناخت يکديگر داشتههاي بسيار که فرصت داستان بدي است چرا :ولز

اند و جريان منابع ما مرتباً  بسترهاي خشکي شده ل به مجراهاي آموزشي مبد:تاگور
  .اند  ديگر تغيير مسير دادهجهاِت به
مجبورم براي . پردازم ات سنگيني ميمالي. ام نژادي تحت سلطه  من هم متعلّق به:ولز

بينيد که ما از  مي. ب چک بکشمت مرتّهوانوردي نظامي و ماشين سياسي دول
تر بوده  ت مقام بازي غيرطبيعي سنّ،البتّه در هند. هاي مشترکي در رنج هستيم پليدي
ها آمده بودند ها هم که قبل از انگليسي مغول. ت زيادي ادامه داشته استو مد، 

  . ما کور عمل کردندةهمان انداز نظر به به
ها  مغول. ي نبود علمي کارآمد و فنّ مغول اصالً از نظِردولِت.  اما تفاوتي هست:تاگور

جوامع روستايي   با، زندگي کنندتوانستند در رفاِه که مي خواستند و تا زماني پول مي
فرمانروايان مسلمان هم اهل امر و نهي نبودند و . در حال رشد کاري نداشتند

اين ترتيب االن  به. ردندک انجام کاري نمي آموزش دهندگان و روستاييان را وادار به
هاي بومي در  سر و سامانند و تالش تي هند کامالً بيهاي آموزشي سنّ سيستم

  .تأييد دولتي است آموزش منوط به
  .آموزش حافظي با توسط دولت يعني خدا، تأييد:ولز
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 من اين است که طرحي جواِب. پرسند هايم مي  برنامه اغلب از من در مورِد:تاگور
يعني از يک .  من مثل هر جاي ديگري قانون خود را خواهد ساختکشور. ندارم

شود کامالً متفاوت از آنچه من و  کند و احتماالً چيزي مي مرحله آزمايشي عبور مي
  .شما انتظار داريم

  


