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  ♦رادها کريشنان

  ∗گرگاني امير فريدون: ترجمه
 هاي افتخار شگرف آثار بزرگ ادبي در پايدارتر بودن آنها از قدرت شاهان و دودمان

  و  پادشاهان واالتر استةنيروي روح آدمي از پايندگي اعتقادات و سلسل. فرمانرواست
 آنانديگر وجود ندارند ولي شعرهاي   همنآفرينندگان آ. تاريخ بر اين امر گواهي دارد

هاي ويرژيل همچنان تازه  غزل اما شکوه و جالل روم از ميان رفت. باقي است همچنان
شور و هيجان زنده خود که از احساس شديد   باداس رؤياي کالي. است نشاط  باو

 وجود ين کهجسرزمين اُ. سازد  ميرثّأگرفته هنوز ما را مت  سرچشمه ق انسانييعال
ي فرمانروايان قرون وسٰط. يادگارهاي خود را بدو سپرد داس آن را زينت بخشيد کالي

 که آن زمانتا . نوازد  ميدانته هنوز گوش جهانيان را هاي  ترانه  ولي،فراموش گشتند
وقتي که . نام شکسپير شناخته خواهد شد هاليزابت ب زبان انگليسي باقي بماند عصر

شعر موزون تاگور ما را مسحور  سپرده شوند، دست فراموشي ه برهبران و خداوندان ما
 او ِيصات قومي و ملّدر مشخّ ارزش آثارش اما تاگور هندي است. خواهد ساخت

شيريني حيات و   بهتاگور. پسندند مي  جهانيان ي آثار اوست کهنيست بلکه عناصر کلّ
ن افزوده استارزش تمد.  
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  اتکيد در معنويأت
. است بخش ر براي بسياري از هندوان پرشور و آرامير اين روزگار متغيسرود تاگور د

  اصول هاي علم و شويم و پيروزي  ميآنگاه که ما در زير بار آرزوهاي برنيامده ناتوان
 آنگاه که زمام عقل و نيروي هدايت خويش را از سازد،  ميمان را خيره سازمان چشم

 .کند  مييد سرشار و ذهنمان را از شهامت لبريزتاگور دلهايمان را از ام دهيم،  ميدست
 موفّقيتم و ارزش يوجود سرشکستگي سرافکنده نيست دهد که با  ميما نشان هب او
ن در وقار روحاني و در مظهر حقيقي تمد. شود قدرت سنجيده نمي  ثروت و ميزان با

امور . يستست ولي از خود آن ناحيات وابسته   بهقدرت ثروت و. د استيل شداتحم
  .اصول اداري را بر آن دسترسي نيست  دارد و دانش و تعلّقفرد   بهمعنوي

 ها را هاي روحاني دارد و آن ارزش ق ارزش از نظر اصراري که در تفورابيندرا نات
. ين ديرين هند استتفکّرداند همعقيده م  مي اصلي زندگاني خوب و نظم اجتماعيةپاي

. رساند  ميگوش ه که کهنسال ولي همچنان تازه است بپيام ابدي هندوستان را تاگور
هندوستان روح اصيل خود  هاي تاريخ، ها و پستي و بلندي ها و ناکامي کاميابي وجود با

  .داشته است را زنده نگاه
ور عتر از بدن و عقل و ش چيزي عميق. بدن و هوش اشتباه کرد  بانفس را نبايد

ي يکي يها و حقيقت و زيبا خوبي. ز استدارد و آن نفس حقيقي است که با وجود
خويشتن . ت مذهب استاي از آن ساختن ني هدف و موجود زنده رسيدن بدين. است

  يد آنچه مورد اعتقاد است تربيت کردن هدفيأبراي ت پاکدامني و عشق و نيرو  بارا
هستي آن وجود ابدي کمال مطلوب طبيعت  ولي غرق شدن در. االخالق است علم

 بايد فني براي شخص کافي نيست،  در مسائل و مشکالتموفّقيتتنها .  ماست پارساي
  . روح نيز دست يافت عظممت به

 شان نگريم از دوري اند مي هنگام ستارگان آسمان را که در نگهباني ابدي آنگاه که شب
. کنيم شان احساس حقارت مي شان احساس فنا و از عظمت احساس بيم و از پايداري

  .گيرد اي فرا مي آيد و سراسر وجود را رعشه ايستد و دم برنمي  ميدل از طپش
. آيند نظر مي هرانگيزي کوچک و پست بثّأطور ت ههاي حقير ما ب و دلبستگيهيجانات 

هنگام شنيدن شعري بزرگ نيز بر ما  هب سکته در دم کشيدن، همين آشوب، همين
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 را در خود احساس شويم آن ي مروح انساني خيره شود و نيز آنگاه که در  ميمستولي
ولي چون ما . اعتالي بيداري معنوي است  سببادبياتفلسفه يا مذهب، هنر يا . کنيم مي

 هاي علمي و فکري امروز رغم پيشرفت علي ايم ي گرفتهياعتنا بي  بهاين جنبه زندگاني را
اعات و تي بيش از سه قرن اختردر مد. گرفتاريم ثباتي و مبارزه و هرج و مرج بي به

تعداد   به. از ميان رفتقحطي تقريباً. گرديد ات علمي سبب افزايش خوشبختيکشفي
أو حوادث ت ت افزوده شد،جمعيزندگاني چون طاعون و امراض مسري  انگيز فس

وجود آمد روح  هاجتماع ب  اعتماد و ايمني دراز آنجا که حس. تحت نظارت درآمد
تموفّقس و اکتشاف که عامل اصلي تجسيهاي  هدف  به است وسعت يافت و  علم و فن
اي از  تازه دنياي. غارت رفت هافسانه و رمز جهان ب اما . شدتوجهتري در زندگاني م ژرف

نيکبختي  ي وي و زيبامحبت  به.وجود آمد هسختي و شقاوت و از علم و کارهاي بزرگ ب
 يفته خدا نشناسي وفکر جديد فر. قدر ضروري است لطمه زد که براي رشد روح اين

وجود چيزي در وراي   به اکان کهدر کشمکش ميان خدا نشناسان و شکّ. اکي شدشکّ
 ترين حقيقت را در وراي عالم ون مؤمن که زندهدارند و معنويايمان  عالم ترديد

  .رود شمار مي هدسته دوم ب  ازرابيندرا نات دانند، مي
 را  اين داستان. کنند  ميروايتداستاني از مالقات يک فيلسوف هندي و سقراط 

 را از آريستوسنس در سه قرن پيش از ميالد اند بلکه آن و کزنفون نقل نکرده افالطون
 در حيات  ي هندي گفت که کار ما تحقيقاجنّ  بهکند که سقراط  ميروايت وي. شنويم مي

 ادر ق انيدر نکات ربغور مي کرد و گفت انسان بدون هندي تبس فيلسوف. بشر است
  بشر را در اصل موجودي  عقايد مغرب زمين،ةهم. بود فهم امور انساني نخواهد به

منطق فکر کند و از روي اصول   بااست دانند يعني مخلوقي که قادر  ميعقالني
در مشرق زمين ادراک معنوي و . کاربرد ه خود را بةکند انديش  مي که پيدا سودمندي

 گويند يکي  ميهزاران نفر که سخن ميان در. ري داردل برت و تعقّتفکّر  شفقت بر نيروي
ت آنچه موجب مزي. کند  ميانديشند يکي درک  ميميان هزاران نفر که انديشد و از مي

  .ت ادراک اوستشود، قابلي  ميشخص
  اگر ما داراي. آورد رشد جسماني و کفايت عقالني موجبات رفاه ما را فراهم نمي

نقل کافي بوديم و هريک از ما صاحب هواپيما و  و لمحصوالت فراوان و وسائل حم
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شد و کارگران از منافع   مياگر همه امراض قلع و قمع بود، راديوي شخصي مي دستگاه
رسيدند باز هم داراي   ميپيري  بهشادابي  بابردند و مردم  ميسهم و پاداشي  خود دسترنج
ها نان و تنها دانش براي زندگاني تن. بوديم  ميييبرنيامده و آرزوهاي ناشکيبا هاي آرمان

شناختيم   ميعاي علوم جديد استبهترين وجهي که اد  بهاگر جهان را. نيست بشر کافي
 هاي گوناگون افراد انساني را در آن جايگزين ساختيم و کوشش  ميعظيم يي بنا و از آن

 که در شوي و خدمتکاراني از زنان ظرف نحو از هرگونه مردم، اين ه و ب ساختيم مي
 لباسي که در طبقات باالي آن کنند گرفته تا زنان خوش  ميکار ين آن بنايطبقات پا

اي از  شديم که دسته  ميي اگر موفقداشتيم و حتّ  ميآرايش صورت خود مشغولند به
ي يها وجود همه آنها باز هم کام درآوريم با صورت انبوهي از مورچگان همردم را ب

نظم  در اين. داشت  ميت وجودذات احدي  شناختن شتياق برايي پرايها برنيامده و جهان
 ورزيدن و رنج بردن و مردان عشق  بهزنان  و خنديدن، گريستن  بهجهان باز هم کودکان

ها و تکاپوهاي او  در شکست  بشرتبزرگي واقعي .دادند  ميمبارزه و کشمکش ادامه به
دو حالت   بامخلوقي است بشر.  است مبهم نهفته هراسي  بادر جهاني نامفهوم و آميخته

اينکه   با.خود دارد هاي ناديده را در  جهان هاي ديده و هم سيرت که هم سيرت جهان
نکته مانع از  اين.  روحي در خويشتن دارد خود بخشي از نظم طبيعت است لکن مرکزي

مخلوق « وي براستي. راضي باشد .آن است که او فقط از اينکه موجودي طبيعي است
 انساني که حيات را سراسر. دارد  روحانيةاست که ميل حيواني و جذب »مرز دو جهان

ي زمين را ياش جا تکاپوي روزانه بشر در .بيند اميال حيواني بسپارد روي آسايش نمي به
يا خواهان قدرت  پي ثروت و کند يا در  ميزند و يا بر کشوري حکومت  ميشخم
اداره  ها امور را تحت تالي فع چنين  با.نيست »خويشتن« در چنين حاالتي بشر. است

 ديگر. گيرد  مي نيرو و وقتش را پول درآوردن و پرستاري از خانواده. آورد خود درمي
 پنهاني و ذا حوادثي که حسمعٰه. ماند براي چيزهاي ابدي و نامرئي فرصتي نمي

 حي را مختل سط دهد و فراغت خاطر اذهان  ميانگيزد روي را برمي احساس ترديد
 در امانت  ست و يا آنگاه که امرک و يا در رنج نااميدي آنگه که در اندوه. سازد مي

  هنگام در آن معني گرديده، لطف و بي زندگاني بي حرمتي شده و عشق بي  بهخيانت و



  رابيندرا نات تاگور  ١٦٣

  

خواهد بداند آيا در وراي ابرهاي تيره   ميآورد و سوي آسمان برمي هبشر دست ب
  اسخ گويد؟ هست که بدو پ وجودي

در اين لحظه است که او در عزلت خويش و در 
 برخورد ذات اعلي  باجهان عميق و سنگين خويشتن

ي و عشق است که ياين جهاني از روشنا. کند مي
شادي است  اين جهاني از. زباني جز سکوت ندارد

. دهد  ميشماري جلوه که خود را در اشکال بي
ص باشد فقط و از سطح ظاهر زندگي مشخّکند   انساني شعري که حکايت از تجارب

دور شويم از تنها حقيقتي که در  وقتي که از ذات خود. شود  مييدهيدر انزوا سرا
اين دو . کند  ميرا پيدا »خويشتن« عشق  و در بشر در مذهب. ايم دسترس است دور شده

 اين ياجتماعي بخواهد حتّ اگر.  است سخود و صميمي و عجيب و مقد  ازچيز کامالً
بشر . دهد  مياز دست  ارزش خود را پناهگاه باطني را مورد هجوم قرار دهد زندگاني

  .تقسيم کند تواند  روحش را نمي ديگران قسمت کند ولي  باي خود رايممکن است دارا
در شتاب . شناسيم هاي روحمان را نمي ي گنجينهايم که حتّ نوا شده ما امروز چنان بي

. عوامل نامحسوس وجود خود نداريم  بهيتوجه خويش ةرانهياهوي زندگاني هشيا و
لحظات   بهسازد و ما را  ميمان را آشفته ي که احساساتيها ناگهان در خود لرزه آنگاه که

 که  کمک آنهاست  با.افتد  ميکنيم از راز هستي ما پرده  ميرساند احساس  ميبينش
  .کنيم  ميدرک حقيقت چيزها را

 »خويشتن« راست بودن با. تواند معني زندگاني را درک کند  ميذهن آرام  بابشر تنها
  نآبايد نوري که زواياي پنهان روح را روشن کند در . صداقت معنوي است شرط
  آنچه داريم  باما. کند  ميموانعي است که ما را از حقيقت دور و مشاغل، عاهااد. بتابانيم

 رو نشستن هخويشتن و از روب  بابودنما از تنها . آنچه هستيم  باتا يميبيشتر آشنا
رات و مستي و هيجان و کار خود مخد  باکوشيم تا حقيقت را  مي.بيمناکيم ييتنها با

توان تمرکز داد و سبب اعتالي زندگاني دروني شد   ميزحمت  باحواس را. پنهان داريم
 ن راآنگاه جان درو. هاي خارجي بدن و فکر و عقل تجريد کرد پوشش و حيات را از

  .ت اساس حيات روحاني استکشف اصلي. رسيم  ميروح آرامش  بهبينيم و مي

پيام ابدي هندوستان  تاگور
را که کهنسال ولي همچنان 

 .رساند گوش مي هتازه است ب
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 ايم معني ژرفناي درون خود پي نبرده  بهسربرده و هتا آن زمان که در حيات ظاهر ب
 حيات  بهبرند و  ميسر هآنانکه در ظاهر ب. زندگاني و يا اسرار جان را درک نخواهيم کرد

  خود را در قبال دينةپذيرفتن ظاهر ايمان وظيف  با کهپندارند  ميروح ايمان ندارند
ي ت اعٰلحقيقت حيات مذهبي که مبنايش صميمي  با روحانيتعلّقچنين . اند انجام داده

فقدان . دهد زندگاني بدون فکر مستقل وجود معنوي را آرامي نمي. سازگار نيست است
گويند   مي حقيقت مذهبيةارکند که آنچه ديگران درب  مي ما را مجبور روحاني اعتماد
 شخص در آزادي روح خويش در جستجوي حقيقت بود و در خود  چون ولي. بپذيريم
آيد  آنچه پيش مي  باتواند  مييابد و  مينيرو و ثبات کافي وجود آورد آنگاه همرکزي ب

ي صلح و صفا و نيروي خويش را حتّ .تواند  ميکه در آن هنگام است. رو شود هروب
ي ينها مطلق روح هدف آرامي. شود حفظ کند  ميرو هاالت مخالف روبح  باوقتي

آفريننده ايمان  روح  به پذير است که جستجوهاي بشر است و اين امر براي کسي امکان
که مذهب و   است طبيعي. گونه خود را از اميال ناچيز آزاد کند داشته باشد و بدين

او ارزشي  برايصورت مراسم ديني تقريباً هصورت اصول دين و چه ب هرات چه بمقر  
  .ندارند

  زيستن  بهشوق
 .آن معني نيست که بايد حقايق را ناديده گيريم  بهدن در قلمرو روحرب سر هولي ب
اند اين است  بار قرباني آن شده ن هندي اغلب بيش از يکاتفکّري که ماي عاد وسوسه

زي بيش نيست و کوشش در بهتر روح تنها چيز مبهم است و زندگاني و هم ناچي که
 دانشمندي ةات عقيدکر هب. زندگاني ظاهري بشر و اجتماع جنون محض است ساختن

ايم که  اند و ما بدين نتيجه رسيده کوششي بدور داشته است ستوده که خود را از هر
روند شده   مياي که در جهان اشباح راه  فرهنگ مردم مردهةصحن  به تبديل هندوستان

را احساس  هاي آن دارد و رنج  ميهاي جهاني بدور تاليفع  که خود را از سيک. است
رؤياي معنوي . پرهيزکاري در خالء محال است. خواند  دانشمند توان نميرا کند  نمي

مرد روحاني از حقايق . کند  ميجهان هستي ايجاد  تازه و ابدي در ي نيرويطور عاد هب
ي و معنوي بهتري را کوشد تا حاالت ماد  ميکند و ر مي کا  بلکه در آن،گريزد جهان نمي
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 چون رابيندرا نات. گيرد  ميسرچشمه  طبيعي زيرا که حيات معنوي از حيات. بيافريند
نور ابدي   باوي فنا را. برد  ميکار ه جهان ناپيدا ب شاعر است جهان پيدا را براي شرح

سير روح  بايلمس کرده است و جهان ماد يابد مي ت او شفافي.  
 و  ي نفسي براي ترقّيها بلکه همه فرصت. هاي آن دانه نيست جهان دام و خوشي

  نامؤلّفاين نيز عقيده بزرگي است که دانشمندان اوپانيشادها و . براي ادراک است راهي
حال که خداوند قيد آفرينش . بردند  ميلذّتايشان از زندگاني . اند ميراث گذارده هب گيتا
  حال که در اين جامه زنجير اسارت اين جهان نباشيم؟  به است چرا ما بستهپذيرفته را

   زندگانيةها سرچشم روابط انسان بريم چرا شکايت کنيم؟  ميسر هگوشتي ب گرم
ميان همه و در  سلطاني در آسمان نيست بلکه در وجود همه و در خدا. روحاني است

مان  کنيم و هرگاه که عشق  ميتشواقعي نيايش خود پرس او را در ثبات. جاست همه
 کنيم و در مرد حقيقي  ميدر زن خوب احساس او را. ورزيم  مي بود بدو عشق حقيقي

 ايراد کرد از ما م ١٩٣١که در سال   مذهب بشرةتاگور در نطق خود دربار. شناسيم مي
  .بشناسيم هاي ما خانه دارد  اعلي را که در دل خواست تا ذات

 وقتي که. اند اس بودههاي آن حس رنج  بهاند و باره کار کرده بزرگان جهان در اين
  دهد مقصودشان  ميهمه تعليم  بهرا »سنها« گويد و يا گيتا  ميموعظه  بهرا »ميتري« بودا
جهان را پليد دانستن و . توان ديگران را فهميد  ميمحبتاست که فقط از راه  آن

 يا ١تاگور در نمايشنامه سانياسي. وهم خواندن ناسپاسي محض است  را زندگاني
خواست   ميکه چگونه طبيعت خشمگين از مرتاضي که دهد  ميخود نشان» مرتاض«

اين مرتاض .  منکوب کند انتقام کشيدمحبت ق ويهاي عال بريدن رشته  باطبيعت را
دختر کوچکي او را . آن دريابد  باکردن طرتباقطع ا  با حقيقي جهان را کوشيد تا دانش

تواند دوست  هيچ زهدي نمي. بازآورد  زندگانيةصحن  به تجربه خارج کرد و الماز ع
هاي دروني  گونه کشمکش بدين. شود آن برابر  باي جاندار را منع کند و ياي زيبا داشتن

خواند   ميهياهو او را  باکه ي سقوط کرد و زندگانيي زيباة مرتاض در برابر جذب آن
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بزرگ را بايد  ”اين مرتاض درک کرد که. را بگشايدساخت که درهاي انزوا  .مجبورش
ميان اشکال محدود است و آزادي ابدي روح در عشق  و نامحدود در  يافت در کوچک

زمين آوريم و   بهرا  ما بايد بهشت پس. “است
ت را در مساحتي بگنجانيم و خدا را در اين ابدي

 ةهاي بريد مرتاضان همچون شاخه. بشناسيم جهان
تا  شانتفکّر  سبب  بهايشان. ها هستند دانگل در گل

هاي زمين  تي زيبا هستند ولي چون از خوراکمد
بشر براي . شوند  مي کنند بزودي پژمرده تغذيه نمي

 هر چقدر رياضيات. حيات تغذيه شود  بانيرومندي و ريشه گرفتن بايد رضا دهد که
و   که رشد اي عني وسيلهامتناع تغذيه ي  باهم براي رشد شخص واجب باشد باز نبايد

  .بها مخالفتي ندارند رايحه عطرهاي گران  بايگيرد و حتّ  مينمو از آن نيرو
 برد  ميلذّتهاي ما   و يا از درد و روزههاگر بيانديشيم که خداوند از رنج و اندو

 دارند را دوست نمي زندگاني هديه بزرگي است و کساني که آن. ايم اي کرده فکر ابلهانه
  لذّتتوان گفت خداوند کساني را که از زندگي بيشتر از همه   مي. آن نيستندةتشايس
را صفا  بطالت سپرده و نام آن  بهآنان که روح خود را. دارد  ميبيشتر دوست برند مي

  .توانند از تاگور براي کردارشان اميد حمايت داشته باشند نمي اند گذارده
 صومعه رفتن و يا مرتاض شدن به شخص براي دور افکندن زندگاني احتياجي

 تاگور در تفسير. ايم رات بدور افکندهپيروي از مقر  بابسياري از ما زندگاني را. ندارد
 بايد. ورزد  ميحيات اسرار  بهنبات اصلي هندو در پذيرش دروني و وفادار ماندن

  . بريملذّتخوبي  هرو شويم و از امکانات آن ب هي روبيزندگاني چون ماجرا با
 در  ولي. هاي گوناگون دارد گويد و چهره  ميما سخن  باهاي مختلفي زبان همذهب ب
 و  شفقت آن سرود رحمت و مهرباني،. رسد  ميگوش هآوازي حقيقي از آن ب عين حال
  طبيعي است که. همه بايد بدين سرود گوش فرا دهيم. است ييشکيبا  باعشق توام

ه در پايان يک عصر و آغاز عصر ديگر اجتماعي ک اس باالجبار از نظميشخص حس
و يا اسپانيا انقالب است ولي ما نيز در  يم که در روسيهيگو  مي.آيد خشم مي ه ب است

که بسياري از  درحالي. قرباني داريم ما نيز گيوتين و. کشور خود انقالبي داريم

قهرمان   در سراسر عمر،تاگور
هايش بر ضد  فرد و کشمکش

انسان را خرد  ظلمي که
 .کند بوده است مي
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ونده و گوينده ما فقط اشباحي ر. دارند شانه هاند هنوز سر ب  برده هاي ما که رنج قرباني
. پوشانيم  ميبزک و تظاهر  باروح و عميق نبودن خود را  بي رنگ پريدگي. ايم شده

 هاي پوشانيده و در پشت مغازه آنها  به که لباس ييها مهياد مجس  بهما را زندگاني ما،
  .اندازد  مياند گذارده ١»چورنگي«

  فقر و جهل. ه استرات اجتماع خوار کردترين هيجان احساسات ما را مقر عميق
اگر اين مردم . برند نيز بايد بدين دو افزود  ميسر هکه بسياري از مردم در آن ب مخوفي را

هاي پرآشوب و دردناک و روزهاي  اس باشند در زير آن حاال باالجبار شبحس اندکي
 ةل خودکشي از مخيةه که فکر تيراآنگ. سراسر کشمکش خواهند داشت  و يکنواخت

نظريات   با تاگوررابيندرا نات. کشند  ميخيره شده سيگار سقف  بهشتگيجشان گذ
گروهي براي منع استعمال دخانيات و   بهپيوستن  بهشايع که خدمات اجتماعي را منحصر

ت هستي دارد تا در شد مي ات مردم را وانظري اين. داند موافق نيست  ميازدياد نفوس
  .سربرند هب

د و معتقد است که فرد دان دست و پا گير ميرات را عنوان يک شاعر مقر هتاگور ب
قهرمان فرد و   در سراسر عمر،تاگور. سربرد هراه و شيوه خويش ب  به را بايد زندگاني

سرنوشت کسي که . کند بوده است  ميانسان را خرد هايش بر ضد ظلمي که کشمکش
تاگور شاعر . استزجر و انزواي اجباري  رات قيام کند دشنام و انتقاد وبر ضد مقر

ن و تلخي زندگاني آنان که در امرد هاي  کوششةتاگور تماشاگر نتيج. اندوه و رنج است
 زنان است و کسي چون او ةشد و نگران زندگاني تنها و پايمال رفته، ها فرو سايه

  .ر نشده استثّأعميقانه مت
ترين روابط انساني عشق است سمقد .د، ولي خواهند بگوين  ميس هرچهکتب مقد

  نفس را فقط ازهاي خويشتن داري و کف ييرفتار ما خالف اخالق است چون ما زيبا

 شود و ايشان  ميزنان ما چون بردگان رفتار  باتا آن زمان که. جنس مخالف خواهانيم
 که اعتقاد بدين.  مردان خودخواه هستند نظم اجتماعي پيوسته فاسد خواهد ماندةملعب
دوان  ي سست و بييت و اطاعت از مرد باشد عذرهاقط عفّل نيکوي زن بايد فيخصا
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راستي اينکه گروهي . ل نيکو براي زن و مرد يکي استيخصا. مردان است براي ظلم
اي   زنان را وسيلهتوجهاند و بدون  هرزگي و فساد مشغول  بهخونسردي  باميان ما در

صورت آدمي  هان حيواناتي بايش. انگيز است فسأ ت،برند  ميکار هشهواتشان ب براي اطفاي
  .١اند خويش  حواس ةو بند

اگر تن و يا هر عضو . ت استگاه جان و دستگاهي براي رشد روحاني جسم نيايش
 و اگر رفتارمانايم  کردهآور بدانيم گناهي از روي خدانشناسي  ناشايسته و شرم را آن
هم آميختن  ه ب.همان نسبت نيز دور از تقوي است هسبک باشد ب  پست و جسم با

اين نکته چه در ازدواج و چه در غير آن . است فحش ةبدون عشق، چکيد جسماني،
ي در اختيار شوهري يا ايفاي وظيفه زناشو بري  خويش را فقط زني که بدن. صادق است

  خود اصرارمورِد شوهري که در حقوق بي همان اندازه هگذارد ب که دوست ندارد مي
  .سپرده است دست تباهي ه ب ل سنگدليورزد خويشتن را در کما مي

شود و از   ميوجدان و ذوق زيبا مربوط  به.عشق چيزي روحاني و عارفانه است
. ي بدون عشق چون رنج بردگي استيزيستن در زناشو. دور است  بهمقررات قوانين و
جاي اطاعت از ضمير باطن که   بهرات اجتماعيدانشمند و يا مقر  از روحانيون پيروي
طور که  همان. انگاري و تنبلي است نوعي سهل است، هاي حيات  قطعي رنج اندرم
. توافق برتر است عشق نيز از قانون باالتر است تر و حقيقت از  عالي ي از هماهنگييزيبا

  .کند  مي همه چيز را پاک عشق آتشي است که
ردي که اوما از م. کند  ميرا وصف »اوما« زني بنام »ساتي«ة تاگور در نمايشنام

. شود اينکه آن مرد شوهرش است دور مي  بارغم اصرار ديگران و  بهداشت نمي دوست
برد و  جيراجي مي  با خود را که بنابر اصول مذهب انجام شده بودازدواِجة آنگه که رشت

  بدن من پس از آنکه عشق ”گويد  ميپذيرد از خود چنين دفاع کرده  ميمرد ديگري را
  وي“ هاي پليدت مرا لمس مکن با دست ”گويد  ميمادرش نو چو“ گرفت تسليم شد

 رثّأشدت مت  بهرانه او پدرش راقّؤي ميشکيبا فصاحت و“ من چون تو پاکم ”گويد مي
 انسان ياوه محض ةپرورد قوانين دست آي،  منفرزند عزيزم نزِد ”گويد سازد و مي مي
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حاميان و واضعان  .“ه شودپاشيد هيت اٰل مشيةصخر  بهماند که  ميحي ترشّ است و چون
خواهند که شخص   ميدارند و کنند که زنان نيز روح و شوق و ادراک  نمي قانون درک

 قدرت، هديه دادن، هنگام هزن و مرد ب. ديگر نيز در آرزوها و رؤياهايشان شريک شود
احتياجات قلبي  دارند بلکه ناتواني و تمايالت و  را عرضه نمي مقام و ثروت خويش

بلکه  شوند که ساخته دست آدمي نيست  ميديگر وارد سرزميني. کنند  ميا نثارخود ر
 را شود آن  ميس است اگرچهحاد ايشان مقداتّ.  است بنايش از عشق دلهاي آنان

  .نپسنديد

  نتيجه
 هاي  ارزش ي بودنيل نهااو. کند  ميتوجهدر سراسر آثار تاگور سه نکته بسيار جلب 

 بيهودگي  دوم. دست آورد هدر صداقت و تربيت حيات درون برا  روحاني که بايد آن
 کيد در رفتار آميختهأسوم ت. س و کاملزندگاني مقد  بهانکار نفس و احتياج نفي و

 هندي  اينکه رهبران. گشتگان زيردستان و گم  بهيحتّ همه،  به نسبتمحبت دلسوزي و با
 از  آنهم در زماني که بسياريورزند و   ميرحقيقي زندگاني اصرا هاي در اين ارزش

  .هزاران چيز تازه پديد آمده است جاي بسي خوشوقتي است چيزهاي کهن خراب و
  


