
  تاگورمولوي و   ١٢١

  

   و تاگوريمولو
  ∗ مشهوردخت نيپرو

 را شي خوني نه تنها روزگار و سرزمي ابرمرد عرفان اسالمي مولوشةي تابناک اندفروغ
 و از پس حصار قرون، در کالم دهي بلکه ابعاد زمان و مکان را درنوردده،ي بخشييروشنا

  . است کردهي تجلّزياخالف او ن
 امبري و پتفکّر، شاعر، م» تاگورندراناتيبرا« ،يحق مولو  و بري از وارثان روحانيکي

 ن،ي و سرزمني هفتصدساله و تفاوت ديوجود فاصلة زمان  باصلح معاصر است که
 يشرحه از فراق ن  شرحهيها نهي که سدهد ي را سرمي و مشتاقي مهجوريهمان نوا
  : کهکند ي ثابت مين معارفة روحانيا. اند افتهيموالنا، در

  ١ خداسـت  راني شـ  يهـا    جـان  حد،متّ   جداسـت کي گرگان و سگان هر  جان
 انس و ،يتصوف و عرفان اسالم  با که او و پدرشميخوان ي شرح حال تاگور مدر

  .اند الفت داشته
. شود  ي متر يتر و قطع  انس و الفت ملموسني تاگور ايها مطالعة آثار و سروده با

، »جسم مرِگ«، »ين ينوا«، »يقيموس«، »يخاموش«، »عشق« چون يني مضاميبرجستگ
 ديترد ي بري همانند، بر تأثارينگرش بس  با در آثار هردو و»يتعلّق يب« و »اريجبر و اخت«

  .گذارد ي م  صحه»تاگور« بر ي مولوتفکّر
 گمان ي فوق، بني از مضامکي هري چند براي درخور و ارائة شواهديبحث و تأمل

  .دنظر و موافق خواهد نمو نگارنده، هم  باخواننده را

                                                   
  .استاد و پژوهشگِر ايراني  ∗
 .٢٨  دفتر چهارم، ص،ي دکتر استعالمحي تصح،ي مثنو،يمولو  .1

 



  ١٢٢  قند پارسي

  

 و يزبان ي و تاگور هردو، بيمولو
 ارتباط وةي شني را بهتريخاموش

 که ني و شگفت ادانند يمعشوق م  با
 سخن همه نيها، خالق ا  آنيهردو
 …هستند

   موالنا و تاگوردگاهي از دعشق
 و باشد ي م»عشق« به دو بزرگمرد، توجهني اني خطوط اشتراک بني از پرکاربردتريکي
  :دانند ي م»ناتيمغز کا« هر دو تن عشق را که نيا

 ي است براي کمند،يسراسر شش دفتر مثنو”
  .١“…دست عشق گرفتن و سپردن تو به

 لي و دلي هستةيرماي عشق را، خميمولو
 و قدرت عشق را توفنده و داند يحرکت عالم م

  :شمرد يجوشنده م
ـ  جوشد بحـر را ماننـد د       عشق   گيــ کــوه را ماننــد ردي ســاعــشق  گي
ــد زمــعــشق   بشکافد فلک را، صد شکاف     عشق ــزافني لرزان   ٢ را از گ

. شناسد ي م»عشق« بودن، و راز بقا را، لي دل،ي هستةي جهان، سرمايي هم، برپاتاگور
  :ديگو ي م»يلجتانْيگ«در 

  “ من از شعلة عشق برپاستيايدن”
 زيچ  و همهماند يهمة جهان گذران است و تنها عشق جاودانه م: او معتقد است که
 و يمولو.  جز عشق که همواره تازه، نو و پابرجاستگردد، يفرسوده و مستهلک م

 اعتبار نيا  به را،ي مجازيها  و عشقدانند ي را ذات حق مي و ابديتاگور، معشوق ازل
عشق پروردگار، رهنمون   به و سرانجام، عاشق راباشند ي مني از عشق راستيکه بازتاب

  .شمرند ي متي قابل توجه و عناگردند، يم
  :ديفرما ي ميمولو

  ٣ مـا را بـدان سـر رهبـر اسـت        عاقبت   سر و گر زان سر است     ني گر ز  يعاشق
  :گري دي در جاو

  ٤ بـود  کش  قتي مجاز او حق   آن   آن وهم اگر صادق بود     عاشق
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  تاگورمولوي و   ١٢٣

  

  :ديگو ي مخصوص ني هم در اتاگور
 شب وصالش، همان عشق ينيري در شزي و مهجور و ندهي عاشق شوردةيدر د”
  .١“است  کردهي تجليدي توست که در جامة جدنةيريد

  :ديگو ي ميمولو
  ٢ هردو ضد  نيمن عاشق ا  ! بوالعجب  جـد    بر قهر و بر لطفـش بـه        عاشقم

 حق، ي و رضاي خود و جلب خرسندي نشان دادن رضاي بران،ي آتشيشوق  باو
  :کند يرنج و درد را استقبال م

  ٣شي شـاه فـرد خـو   ي خـشنود بهـر   شي و درد خو   شي بر رنج خو   عاشقم
  :ديگو ي و مبرد ي از درد و رنج عشق، لذّت مي هم، چون مولوتاگور

 شيرايما، پ فرموده و شب وصال يما لذّت درد ارزان  به پروردگار عشق،يآر”
  .٤“!خواهد ي نميگريد

ات راه عشق،  و مشقّها ي در سختييپروا يدرد و ب  بهاقي که اشتدانند ي مآگاهان
هرکس که . باشد ي در عشق حق مي و سلوک و اساس رهروري عرفان و سيها جلوه از
  : کهردي بداند و بپذدي باکند، ي راه را انتخاب منيا

  ستي ن کنارهچشي است راه عشق که هيراه
  ٥تـسيپارند، چاره نـکه جان بس ز آنـ ججا آن

 ما، منظور از خلقت انسان را، تحمل بار ي عرفاگري و دي هم، چون مولوتاگور
 معشوق ازي ن،يلجتانْي گيها  از قطعهيکي عارفانه، در يدگاهيد  با وداند ي م،يهعشق اٰل

  :ديسرا ي منيعاشق چن  بهرا
  ي آسمان هستني چه سرور ااگر
   من نبوديدايگر جان شا
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  ١٢٤  قند پارسي

  

  جوالنگاه عشق تو کجا بود؟
  :ديگو ي قطعه مني در هماو

   داشتن عشق منبدون
  ؟يختيآم يچه درم  باعشقت را

  و اگر من نبودم
  ١ تو کجا بود؟گاهيتجل
  اند؟  باور را تکرار کردهني هميزبان  بهکي هرز،ي عارفان ما نکه ني نه امگر
  :ديگو يباد م در کتاب مرصادالعن،يالد  نجمخيش
 از عاشق ريکه معشوق را ناگز  چناند،ي عاشق، معشوق تواند کشي عاشقازيبار ن”

 از شي از معشوق باشد، خواسِت معشوق، عاشق را پرياست، عاشق را هم ناگز
 معشوق را شي از وجود خوشي که عاشق پرايخواسِت عاشق بود، معشوق را ز

  ٢…“، بر او عاشق بود از وجود عاشقشي اما معشوق، پود، نبديمر
 ف،ي ظريا  که ذات حق باشد، نکتهي وقتژهيو  بودن معشوق از عاشق، بهناگذران

 است که رابطة عاشقانه ني اقتياما حق. کند ي جلوه مزيآم حساس و پرمخاطره و شطح
 وجود ندارد و يي عاشق و معشوق دوني براي زتابد؛ ي نبوده و تکلّف برنمريپذ تعارف

  .شدن يکي است و وستنيهرچه هست پ
 في تا در توص است دو شاعر موجب شدهي نشوونماطي فرهنگ و محتفاوت

 است که نيها، ا  تفاوتني انيتر عمده.  شوددهي دييها  آن، تفاوتيها معشوق و جلوه
 شي معشوق و معبود را در قالب زن مورد وصف و ستا،يشاعران ما و ازجمله مولو

 در منطقة بنگال و ژهيو  هند، بهني شاعران سرزمگريو د معشوِق تاگور يقرار دهند ول
 يها  امر، تفاوتني که اداستيپ. ابديم  مردانه، تجسأتي در قالب و هي بنگالادبياتدر 
 زِن ريدر قطعة ز. آورد يدنبال م  بهباشد، ي زن و مرد ميها يژگي که الزمة وزي را نيگريد
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  تاگورمولوي و   ١٢٥

  

 ز،ي هند نيقي در موستاگور
 نيبد.  کرده استجاديتحول ا

 مي قديقي موسقيتلف   که بايمعن
 ي و سرودن غزلياتديو جد

 هند را يقي موس،ون وةيش به
 .ده استي بخشيدگرگون

اش گذر   خانهلو شاهزاده، از جأتيدر ه معشوق که تيتوجه و رضا  جلِب يعاشق برا
  :کند ي ميزنيمادرش را  باکند، يم

  شاهزادة ما،! مادر
  !گذرد يامروز از جلو خانه م

   خانه خواهم پرداخت؟يکارها  بهچگونه امروز
   کرد؟ديمن بگو، امروز چه با  بهمادر

 دهم و شي خود را چگونه آراسوانيسر و گ
   برخود بندم،ينتيچه ز

   دربر کنم؟يچه رنگ   باوچه جامه 
  کدام طرز بپوشم؟  بهو
 معشوق م،يخوان ي مشان ي و قصة دلدادگشناي که در سرگذشت رادها و کرطور همان

س و  عاشق و معشوق مقدنيا. باشد ي مرد است و عاشق، رادها زن مشناي کريعني
ن گفته شده  سخاريآن بس  به دارند و در مهابهارات راجعنيري داري بسيا  سابقهيرياساط
 و ي خانوادگي زندگ،ي زن، در روند اجتماعدنشدِن مرد و عاشق بو معشوق واقع. است

  . است کردهجادي اارير بستأثّ  وري هندوان تأثانيرابطة زن و شوهر م
عشق و اطاعت زنان هند،   با و توأمادي جلوة آن، احترام زني و بارزترنيتر مهم
 قابل ،يصورت علّت و معلول  به ودگاهيامر، از دو د نيا. باشد يشان م شوهران  بهنسبت
مقابل شوهران، متأثر   زنان هند را دريسپردگ که عشق و سر نخست آن. باشد ي ميبررس

 ني دوم عکس برداشت نخستليتحل. مي بدانشنايکر  به رادها نسبتتياز عشق و عبود
 تعبدگونة زنان و نظر رشي شوهران هند و پذياحترام و سرور  بهتوجه  با،يعني. است

  است که زنان نسبتيها، عشق محبت نيتر يي و خدانيتر  در جامعة هند، صادقکه نيا به
 که، انتخاب معشوق در قالب مرد، و عاشق در ميريگ ي مجهي دارند، نتشيشوهران خو به

 عشق و اخالص از نوع رابطة زن و شوهر در جامعة تيدادن نها  نشانيقالب زن، برا
  . استاقتباس شدههند، 
 در مظاهر و ي عاشق و معشوق، تفاوت و دگرگوني تفاوت جنسگري دآمد يپ
 و عرفان ادبياتمعشوق قرارگرفتن مرد در   باکه، ني اتر شي بحيتوض. باشد يها م نشانه



  ١٢٦  قند پارسي

  

 شرح و يجا  به وشود ي هم دگرگون مدي وصف و تمج مورِديهند، ابزار و نمادها
  خود را دارد، از خاصِّيها  و نشانهاتي زنانه، که آيها ي و دلبرها ييباي زشيستا

 شنايکر  بهژهيو مردان و به  به که… وهودج، ي نق،ي گل، گردونه، ارابه، قاِ ليخنجر، حما
  .شود ي مفيوگو و توص  دارد، گفتتعلّق

 را ي دگرگونني، مصداق ا است تاگور انتخاب شدهيها  که از سرودهري زاتي ابدر
  :ميکن يمالحظه م

 يياي که ارابة تو مانند رؤرفتم ي مييگدا  بهيا خانه  بهيا در راه دهکده، از خانه”
  ١“؟ستي شاِه شاهان کني که ارتميو من در ح.  گشتدايباشکوه، از دور هو

  :ديگو ي مگري دي در جاو
کرد و خوابمان را   تکان خورد و چرتمان را پارهوارهاي و ددي لرزنيزم”… 

  .٢“ديآ ي م  چرخ ارابهي گفتند که صدايبرخ.  ساختشانيپر

  يخاموش
 و دانند يمعشوق م  با ارتباطوةي شني را بهتري و خاموشيزبان ي و تاگور هردو، بيمولو

  … سخن هستندهمه نيها، خالق ا  آني هردوکه نيشگفت ا
قدر تکرار   شمس آنواني، در د»خاموش، خمش، خموش و خاموش« يها واژه

ص  تخلّاي ي، نام شعر  واژهنياند که ا نظران پنداشته صاحب از ي که برخشوند يم
  :ديگو ي امر مني اهي در توجکوب نيدکتر زر. موالناست

 سخن ي آن را که در وجود وهيقون  به که در بازگشتستي تعجب نيجا”
 ي وجود و»ين« بشناسد و در مقابل گفتار او که در زي شمس تبرگفت، يم
 يکه کالم و  چراابد،ي ب»زبان يب« و »خموش«، »موشخا« را، شتني خوده،يدم يم

  .٣“ بودگري دزي شمس، چبتي واقعة ظهور و غانيدر پا
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  تاگورمولوي و   ١٢٧

  

 زبان را در شرح مکنونات دل و يي و نارساياعتبار ي بارها، بي مولوز،ي ني مثنودر
او عظمت عشق را .  است، ابراز کرده»صوت« و »گفت« به راشي خويياعتنا ي بزين

  : زبان گنجدريتفس  به کهداند يباالتر از آن م
  ١تر است  روشن زبان، ي عشق ب  کيل  گـر اسـت    زبان، روشنري تفس گرچه

  :نديب ي نماري خود را مطلوب يشياند هي و بازرگان، قافي داستان طوطدر
ــقاف ــ اند هي ــن شمي ــدار م ـ  جز د  شي مند دميگو   و دل   ٢ مـن داري

آن دارد که عالم سخن را برهم  رزان و حجاب دانسته و سِر واري حرف را خاِر دو
  : پردازداري  بهواسطه، يزده و ب

ـ  چه بود، تا تـو اند    حرف ــود، خــار دحــرف   از آنيشي ــ چــه ب    رزانواري
  ٣تو دم زنـم  سه، با   هر نيا ي که ب  تا   و صوت و گفت را برهم زنـم  حرف

 سخِن ي و او را بديگو ي سخن مي که در وجود مولوي معتقد است که آننگارنده
بهرسخن کرده است، نهپ  يگمان برخ  به شمس است و نهکوب، نيزعم استاد زر :

 شور و اني غلي برايا  و واسطهلهي تنها وسن،يالد شمس و حسام ،ي چلپنيالد حسام
 ي معشوق ازلکند، ي سخن مني هستند و آن که فرمان و تلقي عاشق سرمدنيشوق ا

چه   که آندهد ي محيشن کرده و توض نکته را روني ار،ي زتيخود، در ب. باشد يم
  :دارد ي روا نم،يشکن  بوده و در مقابل دستور او، فرماناري ني تلقديگو يم

  يکن يرم مـ شعنـيان من، تلقـدر جـکه ان  آنيا
  ٤ دم زنم، خامش کنم، ترسم که فرمان بشکنمگر

  :باشد ي مري زتي او، بيبي غيريگ  بر اثبات الهامگري دي شاهدو
  ٥ دم نـزنم   يکي دار،ي و ب  ارمي که هش  تا  ميگو يخود م    که من شعر به     مپندار تو
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  ١٢٨  قند پارسي

  

ضد حزب   محکم بريتاگور، اشعار
 رهبران  يانسان  و اعمال ضديناز
 انيب او، با. ديسرا ي حزب منيا

 و يانزجارش از هرگونه نژادپرست
 سندگانياسارت رنگ، شاعران و نو

 .کند ي ماري و هشداري را هم، بگريد

  کهديجو ي را مي کالمياو هم چون مولو.  زبان دل استي در جستجوز،ي نتاگور
  :گوش سر  با باشد، نهدنيگوش جان قابل شن با

  شنوم، يگوش نم   با را کهيسرود”
 داني جاودةي که همان سرود ناشنييدر جا

  درخروش است،
  برم يمان ساز دل را همراه مه

 را خواهم نيري آهنگ دان،يپا يو در آن بزم ب
  ١…“نواخت

  :ديگو ي مزي نو
 ي کلماتگري من است که ديخواسِت موال”
  .٢“پردازم ي ميذکر خف  به پسني از ادياي از من برنيصوت بلند و آهنگ جل با
 ةي ما  است ـشيرايپ و شي از آراي سخن دل را که عاروار، ي مولوگر،ي دي در جاو

 يگانگي ظاهر را، برهم زنندة وحدت و نيوحدت عاشق و معشوق دانسته و کالم مز
  :داند يم

   گشته،ي برشي و آالشيرايمن از هرگونه پ) دل(نغمة ”
   استيو از غرور لباس آراسته و پرشائبه، عار

  زند يهم م  و وحدت ما را بهيگانگي ورآالت،ي و زشيرايچه پ
  افکند ي ميين و تو، جدا مانيو در م

  .٣“گوش جان بشنوم  به تو رايها ها نخواهد گذارد، زمزمه و آهنگ جالجل آن

   در کالم موالنا و تاگورين
. شود ي مي دارد و بر زبان خاص و عام جارري شهرت جهانگ»اش نامه ين« و ي مولوين

 … و»س ناطقهمرد کامل، روح انسان، نف « راي منظور از نشناسان، ي از مولوياريبس
 خوِد رات،ي تعبني از همة اشي و پشي موالنا، بي که ن استني اقتياما حق. اند دانسته
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  تاگورمولوي و   ١٢٩

  

 قاف ازل که مرغي و سي که از عالم الهداند ياو م.  دارده شکوها، يياوست که از جدا
بعد از .  ممکن استيي جداني دردآورتري دورني اوست دور افتاده و اي اصلگاهيجا

 وجود مطلق کي کامل و قتي حقکي  بهها که  انسانژهيو  خدا، بهدگاني آفرييآن، جدا
 و ي که نزول از عالم علوها ييا جدني موالنا، ايبرا. دينما ي دارند، او را ناالن متعلّق

 محزون و ي و نوايتاگور هم، بارها از ن.  استبار تيدورشدن از جاِن جان است، شکا
 ،يهمان منظور و مقصود  بهآن را درست ي گاهي و حتّديگو يسوزناکش، سخن م

  :ديگو ي منامه ي نتي بنياولمدنظر دارد که موالنا داشته است؛ موالنا در 
ــدااز  کنـد  ي متي چون شکا ي ن ني ا بشنو ــا  يي ج ــ حکاه ــتي ــد ي م   ١کن

  :کند ي ماني بني برداشت را چنني تاگور همو
 يقيآهنگ موس  بهد خود را، از درتي شکاري نف،ي تهاني ميا ي مانند ندميدل ناام”

  ٢…“کند ي متيحکا
  :ديگو ي ميگري در سرودة دو

   که در دل من نهفته بود،يا از راز سربسته”
  ! من از آن آگاه بودييتنها

  آن راز در دلم پنهان مانده بود،
  کرد ي آن را بازگو نميکس  باو

  سرودم ي آن را ميزبان ن  باکه جز آن
  !دي رسانيپا  به و شبمشمرد يآسمان را م  يها ستاره

  . من نبودراموني در پکس چيه
  .٣“دميسحر رسان  به آن بود که شب راِزيآم تي شکايها الهن   باو تنها

بحث وجود دارد   و قابلي گفتنيا  و تاگور، نکتهياشتراک مولو  وجهني اخصوص در
 ند؛يگو ي همانند، سخن ماري بسي گاهي و تاگور از ني درست است که مولوکه نيو آن، ا
  . استدي تردي موالنا باشد، جاي از نيري تاگور صرفاً تأثي نثي حدکه نياما در ا
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  ١٣٠  قند پارسي

  

 شنايکر.  دارديري اساطيا  سابقهينواز ي و ني هند و جامعة هندوستان، ننيي آدر
 ي است که در عصر حماسشنوي ومي مستقي هند و تجلّيري قهرمان اساطنيمشهورتر

 جلوتر نرفته بودند، يغرب  در شمالشان هي سکونت اولمحلّ که از ي زمانيعنيهندوستان، 
 در آثار و باور نواز، ي ن يصورت چوپان  بهس قهرمان مقدنيا.  استکرده ي ميزندگ

 »شناي کري داستانشخصيت « در بخش»تايگ بهگود«  مقدمهدر .  است شدهيفمعر هندوان،
  :شود ي مي معرفني چنشنا،يکر

 عاشق او ي گوپيدخترها.  و برومند شده استباي زين وقت جوانيکرشن، در ا”
 ايهفت   باو باالخره. داد يها نشان م آن  به و عشق خود رامحبتبودند، و آزادانه 

 نيدر ا.  است»رادها« همسر محبوبش نياما نخست. ها، ازدواج کرد تن از آن هشت
  .١“ است نشان شدهدست، در لبک ي بلند و نيموها  بااتيدورة ح

 ،يت سنّيها يساز رواج و تداول  به بنازي و ني و اعتقاديا  قدمت افسانهنيانابرب
 اق،ي ساز که هم زهر است و هم ترنيا  بهي در هندوستان و توجه عموميخصوص ن به
 جز وطن و ،يگري د  شخصاي مورد، تاگور از موالنا  ني که در ارسد ينظر م به
 يرنگ مذهب  با و آن هم،ي نيري و اساطيخيارتحضور .  باشدرفتهي پذريوطنانش تأث هم

 که تاگور، دينما ي ميهي و روشن و بدباشد ي ماي دنگري دي از هرجاتر يميدر هند، قد
 هندوان در آثارش ي مظاهر اعتقادگري و د» خنجرل،يارابه، گردونه، حما« چون ين از

 امر، نيجانبه در ا  همهيلرواداشتن تأم  با وينيب  جرأت و واقعيکم  با.استفاده کرده باشد
 توجه  بايعني م؛يي برعکس مطلب طرح نماي مبنيا هي نخواهد بود اگر فرضجا يپر ب
  گوناگون، دريها صورت  بههند و هندوان، که در موارد مختلف و  باي مولوييآشنا به

 ن، آيحفظ وجة روحان  با راي که موالنا نميشيندي بنيا  به نشان داده شده است،يمثنو
  . استدهي تازه بخشي نمودش،ي خوي اسالمي عرفانيها شهياند  بااز هندوان برگرفته و

 نيزم دالن مشرق  شاعران و صاحبيي احتمال است که آشناني وقوع اگري دهيفرض
 ي شرقياصالت  باي سنتّيرپاي ساز دکي که ين  با و تاگورـي چون مولوي کسانژهيو به
 ي قرار داده باشد و آنها نواريتأث  تحتيصورت توارد ها را جداگانه و به  آنباشد، يم
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  تاگورمولوي و   ١٣١

  

 نه تنها از مرگ ،ي چون مولوتاگور
ت،  و مسريشادمان  بلکه باترسد، يمن

 قطعة کيدر . کشد يانتظارش را م
ر، شب مرگ را، شب  و مؤثّباي زاريبس

 و ني خود که بهتريعروس
 باشد، ي ماش ي شب زندگنيتر شکوه  با

 کند ي مريتصو

 و در اشعار و آثار خود منعکس افتهي شي خوي نگفتنرار و رازآلود آن را موافق اسنيحز
  .کرده باشند
 يادآوري  به موارد، الزمني در االبتّه

 در ن،ي مضامگري مانند دياست که ن
 موالنا، چهره و ي سخته و خداجوشةياند

  .ابدي يم گريجلوة د

 يقيموس
اشتراک   وجوه گري از د،يقيموس  بهتيعنا

 فتةي شيمولو.  و تاگور استيمولو
 يقي شمس، موسغزليات وانيد.  است گشتهنيجانش عج  باساز ي بوده و نوايقيموس

. برد ي افالک مريس  به و خواننده را رقصان و چرخانباشد ي مني آهنگاريصرف و بس
سلطان ولد، در .  شهرة عام و خاص بوده استارانشي  ويمجالس رقص و سماع مولو

  :ديگو ي ولدنامه ميمثنو
   همچو چرخ گـردان شـد     ني زم بر   و شب در سماع، رقصان شـد  روز
  ١آسـود  ينمـ  يا  لحظـه  شب و روز   و رقص نبـود    سماع ي نفس ب  کي

 نيالد  رقص و سماع بودند و جنازة صالحفتةي شز،ي ني و دوستداران مولوروانيپ
ت  سنّني اه،ي مولوقتي طرروانيساله، پ هنوز هم همه.  نمودندعييسماع تش  بارکوب راز

  .دارند يرا برپا م
او در .  استيقيکارشناس و استاد موس  و خودورزد ي عشق ميقيموس  به هم،تاگور

 را، ي و معبود ازلکند يپرور ساز اشاره م  و روحي ملکوتيها نغمه  بهاکثر اشعارش
 معشوق ي که براخواند ي و منقاد ممي تسلندةي و خود را سرا»يقيموسبزرگ  استاد«

، سخن از »يلجتانْيگ«اتفاق اشعار   بهبيردر اکثر ق. ديسرا ي و منوازد يمطلق م
 يعني ندهي موارد، سراني ايو در تمام.  گفته شده است»ساز، نواختن، آهنگ و نوا نغمه،«
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  ١٣٢  قند پارسي

  

 ي براي و نوازندگييسرا  دل آماده نغمه از جان وي هندشگرياي و نکتاپرستيشاعِر 
 و ابديار بشيهمتا ي شاه بدرباِر  به تاخواهد ياو همواره رخصت م. معشوق است

  . کندمشي را تقدشيدي عاشقانه و توحيها نغمه
ام تا  خدمت آماده  به ودهي و منزل گزدهي از رواق و تاالرت خزيا در گوشه”

  !مي را بسراتيها نغمه
 تو در ي که در دل شب، وقت پرستش و عبادت پنهانيامپروردگارا، هنگ

 شگاهتي در پييسرا  نغمهي فرمانم ده تا برارسد، ي فرامکيگاه تار پرستش
  .زميبپاخ

   بار ده تا در حضورت باشمزي مرا ند،يآ ينوا درم  به بامدادان که چنگيدر هوا
  .١“و مفتخر و سرافراز گردم

 يرمزها و راز  بهبردن ي و پي از عالم هست راشي تاگور معرفت خوگر،ي قطعة ددر
 دمساز بوده يقيموس  بااو تمام عمرش را. داند ي مشيها و نواها  نغمهجةينامکشوف را نت

  : را جسته استاري سازش، يشور و حال درون و نوا  باو
  .ام  بودهشيرا تو، در نغمه و سي خود، در جستجواتي در سرتاسر حوسته،يپ”

  .اند  کردهيي راهنماگريدر د  بهيدر مرا از ميها نغمه
 و افتهي را ي را کاوش و جهان هستشيها بوده است که اطراف خو مدد همان نغمه  بهو

  .ام احساس کرده
  اند،  بودهميها و نواها بخش ترانه ام، همواره الهام  که آموختهيهر درس

  .است  بودهميها ام، از سروده  که آموختها ريا دهيو هر راه پنهان و پوش
  .٢“اند  از ستارگان را در افق قلبم نمودار ساختهيارياندکه منظر بس ها بوده و هم آن

 يقي موسقيتلف  با کهي معننيبد.  است کردهجادي تحول از،ي هند نيقي در موستاگور
.  استدهي بخشي هند را دگرگونيقي موس،ون وةيش  بهيغزليات و سرودن دي و جدميقد

 يها سروده. باشد ي او ميها ، از سروده»جانا، گانا، مانا«ام آهنگ ن  با هند،ي ملّ سرود
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  تاگورمولوي و   ١٣٣

  

 يها في از سرودها و تصنياريطور که بس  همانافته؛ي عام تيبتاگور در هند، محبو
  .از اشعار موالناست  ند،ينش يها م  ما که بر دلهنيم

را،  و قصة سوز و ساز عاشق يه عشق اٰلي در گوش جان موالنا، ندا،يقي موسينوا
  :کند يتکرار م

  ١کند ي عشق مجنون م   يها  قصه  کنـد  ي راه پرخـون مـ     ثي حد ين
  :ديگو يم»  جهاننشيآفر« هم در قطعه »تاگور«

  زد،يخ ي است که از زخم دل برمييها ي  بازم،يها نغمه”
  ٢“…ستي نيانيها را پا  و زخمها ي بازنيا
  وکند يم خلقت اشاره م عاليقي موسيها نغمه  به، تاگور»گشته دولت گم« قطعه در

 ،ي اسالمي عرفاري موالنا و ساش،ي خوني را بيگري عارفانه دي همانندب،ي ترتنيا به
  .دينما ياثبات م

 يها  و نغمهيقيالحان موس  بادر عالم ذر،» روح« اعتقادند که ني بر اي اسالمعارفان
 و وجد و يقيموس  به کشش انسانني انيبنابرا.  است، مانوس بوده»بحرالست «يداوود
همان انس   بهدهد، ياو دست م  به صوت خوش،اي ساز و ي نوادني که در اثر شنيشور

 عالم امر، در سخن تاگور، ي روحانيها نغمه  بهوجهت. شود ي مربوط منهيريو الفت د
  : است  جلوه کردهنيچن

  د،ي رسانانيپا  به رانشي که پروردگار، آفريروز”
   است که در عالم خلقت وجود داشتهها ييبايچه نقش و نگارها و چه ز

   ده،يرس يگوش هوش م  بهبخش و دلربا که  جانيها چه نغمه
  ٣…“ است بلند بودهکران ي بينواز که در فضا  روحيو چه آهنگها

سرا   نموده و آنها را نغمهري در همه مخلوقات خدا تأث،ي ازلي روحاني و نواها نغمه
  . است وا داشته اع،رقص و سم  بهو نواخوان حق کرده و
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  ١٣٤  قند پارسي

  

 ي تکاملريس  بهيتاگور، چون مولو
 ندارد يدي دارد و تردماني اات،يح

تر و   پس از مرگ، کامليايکه دن
 اديبن  سستياي دنني از اتر يمتعال

 .خواهد بود

 و نديب ي همه ذرات عالم را از عشق معبود، در رقص م  چون موالنا،»تاگور«
  :ديگو يم

 دور زده و در گردش   که آب روان،يي جادر”
  است،

 در رقص ديجا، شعاع خورش در همان
  !…است

برگ سبز و خرم درختان چون زنگوله 
  گوسفندان در ترنّم است،

    توست،ي ترنّم برانيا
  ١…“کشد ي مرونيها ب   است که مردم را از خانهي ترنّم چنان سرودنيا
  :باشد ي رقص و سماع مندهي زا  شگرف آن،يرويآن است که عشق و ن  هم بريمولو
  ٢“ در رقص آمده و چاالک شـد       کوه   خاک از عشق بر افالک شد      جسم”

  “…اندازم ي مزلي همان ذات الي ساز خاموش را در پانيو سپس ا”… 
  : است از او، گفتهشتري هم، پ ،يمولو
  ٣ رحمت رحمانم آزروسـت    يها   زخمه آن   است ي هم رباب عشقم و عشقم رباب      من
  :است  فرمودهگري دي وقتو

  ٤ و مطرب و سـاغر او      ي ساق بود  وقـت نـشاط      بـه  مي در بزم آ   چو
 ليبد يهنر ب  با کهخواهد ي و از او مداند ي دل عاشقان ميگو ه مطرب را قصّموالنا،

  :دي از مو بازگوتر کي باريها  اسرار عشق و نکته،يقيموس
ــا ــازگو  ! مطرب ــا را ب ــرار م   فـزا را بـازگو       جـان  يهـا   قصّه  اس

  ٥بـــازگو را مــاجرا  آن بــازگو؛    امروز از او   ميا   دهان بربسته  ما
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  تاگورمولوي و   ١٣٥

  

 موقوف عشق است، شانياند و دست و پا  عشقکي مطربان که پي برازي نو
  :کند يم دعا

ــدا ــ  مايخـ ــان را انگبـ ــرا  ! دهنيطربـ   ! دهني راســتي ضــرب دســتيب
  ١! دهني آهنيشان دست و پا      هم تو   وقف عشق کردند   ي دست و پا   چو
 جهي و رقص سماع را، نتيه اٰليقي و تاگور، موسي مولوکه، ني کالم اماحصل

  :ديفرما ي مخصوص ني در ايمولو. دانند ي جان عاشقان ميقرار يب
ـ      سماع   ٢ انتظار است  ي برجه، چه جا   سبک   اسـت  رارقـ  ي از بهر جـان ب

 شوق اني عشق حق است و شرح درد فراق و بي ساز، نواي هر دو برآنند که نواو
 که موطن جاودانه روح و قرارگاه خاصّان يعالم علو  بهافکندن وصال و رخت

  …باشد يم
عنوان   که بهتر است بهرسد ينظر م  به هند،يقي موس در مورِدگري دي نکته گفتندو

  . شوداني بخش بنيسخن آخر در ا
ت، شد  به کهباشد ي ميري خاص و اثاري بسي هند، ذاتاً، نوعيقي که موسني ااول

 يا گونه  بهـ يت سنّيسازها ژهيو به ـ هند ي سازهاينوا. دهد ي قرار مري تأثانسان را تحِت
م و جان  و جسلرزاند ي روح را مياست که تا اعماق وجود، رسوخ کرده و تارها

 سابقه ي و بهمتا ي هند وجود دارد، بيقي موسر که ديسوزش. گدازد يشنونده را م
 نمود و زاني مگر،ي نکته د»…کند ي متي شکاها يياز جدا «يي گوقت،يحق  به وباشد يم

عا کرد  ادتوان يجرأت م  بهسه،يدر مقام مقا.  مردم هند استي در زندگيقيحضور موس
.  استختهيامي نيقيموس  باني چنـ  مرگ مردميو حتّ ـ ي زندگ،يني سرزمچيکه در ه

 نشست و برخاست اري دنيمردم آرام و مهربان ا  بااند و هند سفر کرده  به کهيکسان
 سخن را ني ااند، افتهي آنان را يتها مطالعه در آداب و رسوم و سنّقي توفاياند و  داشته

در تولّد، ازدواج، :  حضور دارد،يقي موسشه،يجا و هم در هند، همه.  خواهند کرددييتأ
 يقي همراه است و موسيقيموس  بايا  هر برنامه…ي زندگگري و تمام ابعاد دادتعب
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  ١٣٦  قند پارسي

  

 هندوستان، چه معبد يها در عبادتگاه.  گشته استني سامان عجنيجان مردم ا با
 يرا بگر شياي نندگاني توأم بوده و سرايقيموس  باش،ياي و چه معبد هندوها، نها کيس

 و نوازند ي مداست،ي توانا و ناپندهي و سرا»يقيس مواستاد« گريقول د  که بهيمعبود ازل
  .نديسرا يم

 سوزناک و ي و نوايقيموس  باـ اي مردم دنشتريبرخالف ب ـ زي مرگ هندوان نمراسم
 ساز، عروج زي شورانگينوا  باييگو .رديگ يخود م  بهي و آسماني الهي آن، رنگيملکوت
  …دهند ي عالم الهوت، بشارت مانيب و کر  بهرا»  باغ ملکوتمرغ«جان 

  و تسامحيدوست انسان
  و حرمتدني تاگور و موالنا، در عشق ورزةشي اندي تالقگر،ي مهم و قابل تأمل دةنکت
  …تي عشق و عناستهي آنها جلوه پروردگارند و شارايها و بندگان خداست؛ ز انسان به

 کي  بهدني که ماحصل رسي و طبقاتيتي ملّ،ي نژاد،يا  فرقهيها  از حجابگذشتن
 از جلوه ممتاز و مشترک موالنا باشد، ي واال و خداگونه مي و نگرشي جهانعي وسنشيب

 دهيخلق خدا، استوار گرد  بهي اصل مهرورزيعني اصل، نيهم و تاگور است که بر
  .است

قول   که بهرسد يل م از کمال و تحويا درجه  به،ي و مجتهد حنفي مفته،ي فق،يمولو
  :يياستاد هما
  .١“شود ي صرف مقتيحق  به او مبدليعتي و شريقتي طرشخصيتهر دو ”
  : او راو

  .٢“شمار آورد  و محدود بهژهي وي دانشندهي نماتوان ينم”
  کهشود ي او، او را از مذهب فراتر برده و موجب مينگر  و ژرفرتي بصوسعت

 ة همروانيپ  به ودي ننماييافکن، اعنتا فرقه تاتي و حشواتي و فرعيفقه جمود به
 د،يب خشک و بدور از تز و احترام بنگرد و بدون تعصّمحبت دهيد  بهمذاهب،
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  تاگورمولوي و   ١٣٧

  

 ني اجهي نتند،ي را برگزدي و مفي متعاليها شهيها، اند  از همه فرقه،يمکرمت و بزرگوار با
 بر همه مردم جهان ي و نثار مهر و آشتيشرافت انسان  به ارج نهادنيهتسامح مثبت و اٰل

 دي و زنهار که نبا»ندينهال خدا «ـ  ناصرخسروريتعب به ـ گمان ي که بيمردم .است
  .شکسته و برکنده شوند

 او از ي هنوز، نداکه ني و ا… است بر فقدان اوتي سوگ بشر،ينشي بني چنپاداش
 و باشد ي توأم مريذکر خ  با است و نامش زنده وافکن ني زمان، طني باورهايورا
  .باشد ي همه آزادگان و وارستگان جهان مي راهگشا و راهنمااش شهياند

 است، که گرچه ي از فرزندان خلف مولويکي آزادگان و ني از هميکي هم تاگور
ها، عشق  همه انسان  به ودارد ي دوست ممانهيمذهب است، مسلمانان را صم خود هندو

حضور او، در همه حال و در همه  شناخت ذات حق و درک ز،ي تاگور، نيبرا. ورزد يم
 و کنشت و معبد، تنها بهانه و سايجا، شهود او در دلها، اصل است و مسجد و کل

  …اند لهيوس
  که از او راجعي در پاسخ سؤال کس،ي روز،ي ندادهنده مهر و آشتني اتاگور،

  : نوشتبود، دهي پرساش يني دديعقا به
 زي چکي  به ندارم،تعلّق ياصِّمذهب خ  به.ستمي نيني دچيه  بهمن مربوط”… 

 خود را از آن من د،ي که خداوند در آن دم که مرا آفرني دارم و آن امانيا
 مرا در تجارب يکه هست اندر کار است، چنان  دستوستهيخداوند پ .ساخت
 چد،يپ ي جهان در هم مني گوناگون ايها ييباي و زروهاين  با وگسترد ي ميزندگ

  ١…“ است برخوردار شدهدانياو من از ضمانت جيهمه هست
 باشد، ياعتقاد ي و بينيد ي بتواند ي سخنان، هرگز نمني است که منظور از ايهيبد

 انگرينما.  استدي و اعتقاد و عصاره توحني دتي سخنان، نشانه نهانيبلکه برعکس، ا
  .بندگانش مهر دارد  به کهباشد ي ممي و رحمان و رحي باقييحضور و ثبوت خدا

  : گفته استي موالناست که روزتفکّر ادآورين  سخنانيا
  »ام يکي  هفتاد و سه فرقه  بامن«
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  ١٣٨  قند پارسي

  

 بلکه گواه موحد بودن ست،ي اعتقاد ني سخن هم، نه تنها نشانة سستني که اداستيپ
 است و رنگ ي بيمولو.  است که در حوصلة همگان نگجديمقام  بهدني و رسيقيحق
 اسارت رنگ جةي ندارند، نتيبندگان خدا همدل اگر ديگو ي و مداند ي را اصل ميرنگ يب

  :است
  ١ در جنگ شـد ييموس  با ييموس   رنگ شد  ري اس يرنگ ي که ب  چون

 همة ي حق براي محض است و نداقتي که ذات حق، حقديگو ي و مداند ي مموالنا
 آن توانند ي حق، از هر قوم و نژاد و فرقه، مفتگاني و همة ششود ي سر داده مان،يخداجو

 بر چوب ،ي آسماني نداني فراتر، اني و از اننديچشم سر بب  بهگوش جان بشنوند و ه برا
  :گذارد ي مريو سنگ هم تأث

ــداآن ــر بانــگ و نداســت يي ن ـ  ندا آن اسـت و ا      خود   کاصــل ه    صداسـت  ي بـاق  ني
ــرک ــرد و پارســ تُ ــو ي و کُ ــربيگ ــم   و ع ــ فه ــدا، ب ــرده آن ن ــوش ي ک ــبگ    و ل
ــدا را چــوب و ســنگ فهــم  و زنگ است کي ترک و تاجي چه جاخود، ــد آن ن   ٢ کردن
 يگانگي ،يدوست  برحق، پرچم انسانيا فهي که چون خلمينيب ي تاگور را مسو، ني ااز
  رااي دنتلر،ي هي که جنون نژادپرستيدر روزگار. آورد يم اهتزاز در  به رايرنگ يو ب
  رايگر رانيار و و کشتني اا،ي دنکردة لي از مردم تحصياري و بسکشد يخاک و خون م به
 قدرتش، ليدل  به و حزبش راتلري و هکنند ي مري و تفسهيوج تبندهي فريها عنوان با
 ني رهبران ا يانسان  و اعمال ضديضد حزب ناز  محکم بريتاگور، اشعار. نديستا يم

 و اسارت رنگ، شاعران و ي انزجارش از هرگونه نژادپرستانيب  بااو،. ديسرا يحزب م
 و آثار اهل قلم آن عيوقا يبررس  با.کند ي ماري و هشداري را هم، بگري دسندگانينو

 جهان را گريدستان د  به قلمي و همراهيروي از پي که اقدام تاگور، موجمينيب يروزگار، م
 و عي که کشتار فجنيب اندک بر جمع روشنفکران و مصلحان واقع  و اندکآورد ي ميپ در
 ان،يجر ني که تاگور در اداستيپ. شود ي افزوده منند،ک ي محي را تقبتلري هيها يوانگيد

 ياي دني سربلندةي تاگور ماقت،يحق  به. برخوردار استزيبرانگ  احترامياز فضل تقدم
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  تاگورمولوي و   ١٣٩

  

 و ي بر آزادگي برهان قاطعقا،ي آفراهاني از ستير او در حمااشعار مؤثّ.  استتيانسان
  . اوستيبشردوست
 از شاگردان يکي (Aurobindo Bose)» سوب ندواوروبي« لةيوس  که بهر،ي سرودة زدر

 يفارس  بهيسي ترجمه شده و بنده آن را از انگليسيانگل  بهي تاگور، از بنگالستةيشا
  .درخشد يها م ن  حقوق انسايبرابر  به و حرمت او راتيانسان  بهام، عشق او برگردانده
   سواحل بهاراتدر”
  د،ان  گرد آمدهيجا که مردمان از هر نژاد آن

  ! شوداريآه که روح من ب
  ستاده،يبازوان از هم گشوده، ا   باجا نيدر ا
  فرستم، ي درود متي انسانيخدا به
  کنم، ي مشي شکوهمند، او را ستايسرود  باو
   آن ناشناس،يندا با

   سرشار،يبارانيمردم چون جو
  وندنديپ ي م»بهارات« يايدر به
  ها ييايرآري غها، ييايآر

  ها  مغول و پتانها ودهايدراو
  .شوند ي متن کيهمه، 

   را گشوده،شيها امروزه، غرب دروازه
  .رسد ي مييايجا هدا و از آن

  دادن و ستدن،
  در سواحل بهارات

  اند،  گردآمدهي که مردم از هر نژادييجا
  “…شود يآمد گفته م همه، خوش به

 ده،يس پويها ت سنّودي و ق،ي مذهب،ي نسب،يبات نژاد از تعصّ»يمولو« چون »تاگور«
 کاذب را يها  اسارت و حجابيرهاي زنجني از ايي رهاياو همواره صال.  استزاريب

 کند ي مسي منظور، در بولپوِر هندوستان دانشگاه معروفش را تأسنيهم  به ودهد؛ يسرم
 ان،يتا دانشجو. دهد ي و عام، قرار مالملل ني بيدوست و انهيجو و آن را مرکز افکار صلح



  ١٤٠  قند پارسي

  

 و تفاهم، در کنار تي امن،يکرنگي تيخاطر و در نها  آسودهت،ي و ملّاز هر نژاد و مذهب
 خجسته از يادگاري و ي بامسما، پرمعني نام»تانيکين يشانت«نام . ندي نماليهم تحص

  .باشد ي تاگور، ماش، شهي صفاپگذار انيبن

  اري و اختجبر
 و ي مولوني بزي ن،يگري ديها  تفاهمدهد ي در آثار تاگور وجود داد که نشان ميشواهد

ها، مسئلة   توافقني از ايکي. باشند ي متي قابل عنااري بسيتاگور وجود دارد که برخ
 که »القلم مبا هو کائن جف« از ،ي و مقبول مولوي انقالبريتفس.  استاريجبر و اخت

  .آن موافقت دارد  با که تاگورباشد ي مي جمله موارداز جبر مطلق است، کنندة ينف
 جةي که نتباشد ي نکته مني احي تصر…»القلم جف«است که منظور از  بر آن ،يمولو

 ها، ي و بدها ي پنداشته شود که خوبدي است و نباي بد،ي بدجةي و نتي خوب،يخوب
  : خواهد بودکساني کار، جبراً و قهراً جةي شده و نتيارزش تلقّ هم

ـ آ کـژ  القلـم،   جف ،يکژرو ــت  دتي ــعادت زا،ي آريراس ــ س   دتي
ــ،ي آرظلــم ر خور  ،ي آر عدل  القلــم  جــفيدبر م١القلـم    جف ي ب  

 عظمت و ستةي شاني اايآ: پرسد ي و مگذارد ي حساس ميا  دست بر نکته،يمولو
 ، هيصدور حکم اول  با:ديحکم سابق معذور شده و بگو  با است کهيتعال ي بار رأفت

 نيشيم پ حکي روتواند ي نمگري عذر که دنيا  بادر رفته و چارة کار، از دستش به
  اند؟اش را از درگاه بر  صادر کند، بندهيحکم

ــو ــه حــق،يدار روا ت ـ  معزول آچو  هم   روا باشــد ک    از حکـم سـبق؟  دي
  ٢ مـزار  ني چند ا،ي م ني من چند  شيپ   ز دست من برون رفتـست کـار    که

  :ديگو ي سپس، از قول حضرت حق، مو
  ٣ من، عدل و سـتم     شي پ کساني ستين  القلـــم  آن بـــود جـــفي معنـــبلکـــه
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  تاگورمولوي و   ١٤١

  

 و فرار از ي تنبل،يدي و نومأسي بوده، دبخشي و اماي پوع،ي بدر،ي برداشت و تفسنيا
 سازنده باشد، و ي شالودة تحول انسان، در جهتتواند ي و مکند ي م را ردتيمسئول

 در موارد يمولو. شود ي حق محسوب م قلّة معرفت  به صعودي برايهمچون نردبان
 ش،يبخش خلف خو  خصوص، الهامني و در انمودهبراز  نگرش خود را اني ا،يمتعدد

کردن   و محکومبندد ي را بر بندگان خدا نماريتاگور هم، دِر اخت.  است بودهزيتاگور، ن
 تفکّر نيا. داند ي نمي الهکران ي درخور شفقّت و رحمت ب،ي جبريسرنوشت  بهبندگان را

خواب «در قطعة . باشد يگر م وهها و اشعار تاگور جل  مقالهها، يمثبت، در همة سخنران
او . دهد ي مدي تأک عمل را، مورِد ي و امکان آزادلتي شگرف دانش و فضيروي، ن»غفلت

 و دهيکنندة عاداِت پوس  منهدمدي و باتواند ي ملت،ي علم و فضالبيمعتقد است که س
  و نظرشارياخت  به اوماني خود، نشانة اني باشد و اري و خرافات دست و پاگوديق
  :ميده ي او، گوش مدبخشي اميها نغمه  به. استي آزاددي روشن و پرامندازا چشم به

  . و هراس، آزاد استميجا که دل از ب در آن”
  ده،يآسمان بلند سرکش  بهو

  ست،ي در برابر ني را سدلتي دانش و فضليجا که س در آن
  کند، ي جهان را محصور نمني اوارها،يجا که باورها و د در آن
  د،يآ يجا که سخن از سرچشمة سرشار دل برم در آن
   روان استينيزم در هر سر،يمي چون رود عظ،يو آزاد
  سرمنزل رساند،  بهاشکال گوناگون، توسن مقصود را  بهتواند يو م

  ١…“کنند ي راه خود را گم ملت،ي علم و فضالبي در سده،يجا عادات و آداب پوس در آن
 که کند يساز است، دعا م ه و دانش، سرنوشت اراديروي باور که ننيا  باتاگور،

  . شوندداري و از خواب غفلت، بابندي باور را درني ازيهموطنانش، ن

   و تاگوري مولودگاهي از دمرگ
 نيو براساس هم. داند ي مي و روحانيقي حقيزندگ  بهدني مرگ تن را، رس،يمولو

. نديز و نوا، بدرقه نماجشن و سرور و سا  با تا تابوتش راخواهد ي مارانينگرش، از 
  : استي حسب حال مولور،ي زاتياب
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  ١٤٢  قند پارسي

  

ـ  مبر کـه مـرا درد ا       گمان  روز مرگ چو تابوت من روان باشد       به  جهـان   ني
   وصال و مالقات آن زمـان باشـد   مرا  ! مگو فراق، فـراق    ،يني چو بب  ام  جنازه

 در آن،  است که اوندي گذران و ناخوشا،ي پوشاليا کده  غربتي مولوي براا،يدن
 از ي و طوطدهي برستاني از ني ِنتيشکا. کند ي مي و ناهمگونيگانگياحساس ب

 مشتاق و قرار، ي و بتاب ي خود موالناست که بتي و حکاتيهندوستان جداشده، شکا
 مانهياو، صم. کند ي و تکرار مريتقر وصل را يي از اصل و بازجوي دورثيمهجور، حد

  : باور است کهنيبر ا
  ١ شد، گرچه دارد صد نوا     زبان يب   شـد جـدا    يهمزبـان  او از    هرکه

 بزند، ي پروبالش،ي سر کويهوا  بهکه ني و اوستني پياي شوق پرواز و رؤن،يبنابرا
  .تمام وجودش را سرشار نموده است

 ني ندارد و بنابر همتعلّق ن،ي خاکدان فرودنيا  به کهداند ي مي بهتر از هرکساو،
  :ديگو ي منانياطم  باباور،

  ٢دهيـ  در قالـب آرم    ،يبي شکار غ  بهر  دهي از المکان رس   م،ي شاهباز قدس  ما
* 

  ٣جـا فکـنم   آنم که همـان      خود، باز بر   رخت  دانم ي م نيقي است،   ي که از عالم علو    جان
  :زند يگاه مستانه، کوس حرکت م  آنو

  ليــ تابـان الرح دي آن خورشـ يسـو   ليـ  آن سـلطان خوبـان، الرح    يسو
  ليـ  گرانان، الرح  يتر، ا    سبک ن،يه   آهنـگ کـرد     بـس گـران،    يکاروان
  ٤ليـ  همچو باران، الرح    اران،ي جمع   بحر جان  يعني ش،ي اصل خو  يسو
 شروع ي است و از مولودار نهيشي عاشقان حق، پانيم  از مرگ جسم، دراستقبال

 مرگ کرده مي را تسلي خاطرشان بوده، جسم خاکي خرسندتي که آيلبخند  باايشده و 
  .اند  عروج دادهن،يعالم بر  بهشان راو روح
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  تاگورمولوي و   ١٤٣

  

 دي جاوياج که سِردار، از مالزمتش، سرافراز منصور حلّبن ني چون حسيدانيشه
 که سر از پا مينيب ي را م… وي همدانالقضات ني ع،ي سهروردنيالد  است شهابافتهي

  .اند  و مطلوب رفتهرس شي پي مرگشبازيپ  بهنشناخته و مشتاق
 ستي نياج از مرگ اگرچه از نوع مرگ سرخ حلّيانة مولو و عاشقنيري شيتلقّ

 محسوس و يها يهمانند  با خاص خود را دارد که نمود آن راي و برجستگيژگيو
 را يبار  سبکدانستن، کيمرگ جسم را فرجام ن. ميابي ي تاگور ميها دگاهيملموس در د
 وصال را داشتن و دن، آرزو و انتظاري روح است برگزيزپروازي و تيريس که الزمة سبک
 و نشي جشن گرفتن، عصارة بيقي ساز و موسينوا  با روح راوستنيمرگ جسم و پ

 يها جلوه  بار و مکراش ي که در سخنان آسمانباشد يمرگ م  بهنگرش موالنا نسبت
وضوح   با در کالم تاگور،ني مضامني بازتاب همري تأثزيمختلف منعکس شده است و ن

  .است تمام نقش بسته يو روشن
ت، انتظارش  و مسريشادمان  با بلکهترسد، ي نه تنها از مرگ نم،ي چون مولوتاگور

 ني خود که بهترير، شب مرگ را، شب عروس و مؤثّباي زاري قطعة بسکيدر . کشد يرا م
چون موالنا، مرگ را   او همکند، ي مري تصوباشد، ي ماش ي شب زندگنيتر شکوه و با
  :کند ي ماني بني آن را چنيزيگ و شوران ينيري وصال دانسته و شنيع

  ي و مرحلة زندگ جهي نتني فرجاميا!  مرگيا”
   پرداز،ازيراز و ن  بهمن  با واي مرگ من بيا

سر آورده  بهدتيچه روزها که در ام   
  ام راهت نشسته  به که چشميو چه روزگاران دراز

  .ما خاطر تو تحمل کرده  را که بهاتي و آالم حها يبسا خوش چه
 تو يسو  به اختفاي عشق من، همواره در منتهاراسر و سدهاي و اميي و دارايهمة هست

  .اند کرده ي مريس
ها  گل.  از آن تو خواهد بودشهي همي فکن که جانم براميسو  بهي بار، نظرني آخريبرا

  .استي داماد مهيبند گل برا آراسته شده و گردن
  ندک يعروس، پس از جشن، خانة خود را رها م



  ١٤٤  قند پارسي

  

  .١“وندديپ ي خود مپروردگار  به شب،ي و انزواييو در تنها
 سرانجام نيپشتوانة هم  به سبب ونيهم  به وداند ي مرگ را پرنور و پربرکت متاگور

 و در همة نگرد ي در اوست، م جهان و هرچه  به مثبتيدي باز و ديچشم  باک،ين
  :نديب ي لطف و عظمت منش،ي آفريها دهيپد

 زمان و حصار عمرم شکاف وارةي دشم،ياند ي خود ماتي لحظات حانيپا  بههردم که”
  .رديپذ يم

  …نگرم ياش م  پراکنده و گستردهيها  نهيهمة گنج  بابرکت نور مرگ، جهان را  بهو من
  .٢“کنم ي موجودات، عظمت و لطف، درک منيتر  مقام و کوچکنيتر و در پست

م و شفقّت پروردگار، سفر آخرت را کر  به و گرمدي پراميدل  با وارستة هند،شاعر
  :نديب ي و پرجاذبه مباي دارد، زرو شي که پي و راهکند يآغاز م

 دم، دهي سپييروشنا. دي و سعادت طلب کنقي توفمي هنگام فراق، برانيدر ا! اراني يآ”
  ٣…“باستي و فرباي خفته، بس زمي روشي که در پيآسمان را منور ساخته و راه

  :ديگو يطعه م قني در ادامة همو
   سفر خود را،ني امن
   و انتظار،دي پرامي و قلبي تهيدستان با

  .٤بندم ي رخت برماري و بدان دکنم يآغاز م
  :ديسرا ي م» عمريسرا«نام   بهيا  در قطعهگر،يد  بارو

  ست؟ي و هراس، ازبهر چمي ب  همهني دروازه، ا ني گذشتن از ايبرا”
   مجهولي باد آن زندگروزيپ

  ،ي داردي و امروي جهان، ننيدر اهرقدر که 
  ،يهمان اندازه، از آخرت در هراس به
   پس از مرگي باد آن زندگروزيپ

  ام،  ساختهشي خودةي و شندهي که از ديا در کلبه
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  تاگورمولوي و   ١٤٥

  

  سر آمد  بههي گرو در خنده ميروزها
  استي دننيآمدن و رفتن ما، فقط در ا

   پس از مرگي باد آن زندگديجاو
  ي را بر خود حرام کردي زندگ،ي دانستانهگيچون مرگ را از خود ب

 مال و منال انباشته همه ني چند روزة عمر محصور است، ايوارهاي که از دي سرانيدر ا
  ؟ي پنداري را چگونه تهداني جاوياست پس آن سرا

  ١“! پس از مرگي باد آن زندگديجاو
 ندارد يديد دارد و ترماني اات،ي حي تکاملريس  بهي که تاگور، چون مولومينيب يم
ها،  قرن.  خواهد بوداديبن  سستياي دنني از اتر يتر و متعال  پس از مرگ، کامليايکه دن

  :نموده است  بازني را چني مراحل زندگني فرازرياش، س  آگاهشروي از او، پشيپ
ــاداز ــامي جمـ ــردم و نـ ــدمي مـ    ســـر زدموانيـــ نمـــا مـــردم، ز حاز   شـ

ــردم ــ از حمــ ــدميوانيــ    ز مردن کم شدم؟    يسم، ک  چه تر  پس   و آدم شــ
ــري دحملــــة ــ بمگــ    بـــال و پـــرکيـــ بـــرآرم از مالتـــا   از بــــشررميــ

ــه   از ملــک قربــان شــوم  گــري دبــار ــم نا آنچ ــدر وه ــ ان ــومد،ي   ٢ آن ش
 آبادان يي بلکه آن را، سراپندارند، ي نمي آخرت را تهي و تاگور نه تنها سرايمولو

 و ي عالدار،ي پاي زندگکي تا خواند يمخود   به که عاشقان آگاه را،دانند يو آراسته م
 ني آخر،ي افالکنيالد شمس. ندي آغاز نمااند، دهيآنچه که تاکنون د  باکامالً دگرگون
  : ثبت کرده استني بستر مرگ گفته شده چندر را که يسرودة مولو

ــرک   تنهـا مـرا رهـا کـن      ن،يبـال    سر بنه بـه    رو ــن ت ــتال ک ــبگرد مب ــراب ش ــِن خ    م
   بـرو جفـا کـن      ي ببخشا، خواه  اي ب يخواه  روز تنهـا    ا، شـب تـا بـه       و موج سود   مييما
ـ رو   شاه خـوب   بر    عاشق، تو صبر کن، وفا کـن       ي زردرو يا   واجـب وفـا نباشـد      ان،ي
  بهـا کـن     خـون  ري تدب د،ي نگو ي کس بکشد،   چـو خـارا  ي است ما را؛ دارد دل     يکش  رهيخ
   درد را دوا کـن   نيا م،ي من چگونه گو   پس   مـردن، آن را دوا نباشـد  ريـ  غاستي  درد
   ما کن  ي دست اشارتم کرد که عزم سو      با  دمي عشق، د  ي در کو  يري خواب، دوش پ   در
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  ١٤٦  قند پارسي

  

  که او راديگو ي سخن مي آسماني و دعوتيبي از اشارات غي که مولومينيب يم
  …خواند ي عشق فراميکو به

 کرده است و مي را تنظري دربارة مرگ، سرودة زشي خودةي هم، براساس عقتاگور
 و اراني. نديچنگ و رباب بسرا  با خواسته تا در ماتمش، آن رااراني از يچون مولو

اند و اکنون  اش را پاس داشته  را ارجمند دانسته و خواهشتّشيدوستداران تاگور، وص
  :خوانند ي و منوازند ي سروده را مني، ايساله در مراسم سالگرد و  همهز،ين

   روست،شي صلح و آرامش در پيايدر
  آب انداز  به راقيقا!  ناوبانيا

   بودي همسفرم خواهشهيتو هم
  گسلد ي از هم ما،ي دنداري علقة ناپايها رشته
  ردي مرا در آغوش گيتناهي که جهان پهناور و کائنات الديشا

  رفته،ي قلب پذمي را از صميستي مرگ و نهراس، ي و بميب يو من، ب
  ١“ و آخرت نامعلوم بروممي عظيقبال عقبااست  بهو
 و نه ي مولوي نه برا،ي کالبد خاک»مرگ« که آورده شد ي و شواهدميآنچه گفت  بهبنا

  .ها مبارک و گواراست  آنيبل، بر هر دو.  دارديف و تأثر تاگور تأسيبرا
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