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  •نات تاگور و ذهِن ايراني ارابيندر
  ♦ شفقصادق رضازاده

  ∗»کيفي«سيد نقي عباس : ترجمه
الت خود در آلمان نام يز در دوران تحصيگر جهان متمدن من ني ديمانند هر دانشجو

من هم . ن آمديبرل م بود که تاگور به ۱۹۲۶آن سال . ده بودمينات تاگور را شن اندريراب
 ي، بانوان جوان دور تاگور برايپس از سخنران.  رفتمي ويدن سخنراني شنيبرا

.  شوميک ويطور است که من نتوانستم نزد ني جمع شدند و ايگرفتن از و دستخط
دعوت  م بود که تاگور به ۱۹۳۲دوباره سال .  نبودير وي تقصي بودن ويدسترس يب

 در ي ويک سخنرانينجانب از يران اي در اي وپس از وروِد. ران آمديا بهم يوزارت تعل
 ي وي از شعرهاين همان موقع بود که من برخيا.  تهران برخوردار شدميانجمن ادب

، »هن و جهانيم«ر يانه نظيو چند اثر فلسف» ماِه جوان«، »باغبان«، »يلجتانْيگ«مانند 
ن خود چنان يريان زايم در تهران تاگور در. مه بودرا خواند» خاطراِت من«و » سادهنا«

 ةين ماياما ا. ثمر خواهد بود ي بيدار وي ديود که فکر کردم آمدن من برامحصور ب
 ١يرانينشاه اي ديمن مالقات کند و آقا  با خود خواهش کردينجانب شد که وي ايخوش
ب داد و پس يکرد، مالقات ما را ترت يز مي ني بود و تاگور را همراهي زرتشتةنديکه نما

ش آن که يشاپيپ. ميت بزرگ بوديوف هند و شخصلسياز ناهار ما در حضور آن شاعر ف
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گون بود   گونهيها دانستم تاگور در آن چند روز چگونه در هجوم پرسش يم
 يسخنران ر راجع بهيذپس از چند اظهارات دلپ.  را گوش کنميشتر ويدادم ب حيترج

اثبات  ا نه، من بهيگاه در هند بودم  چيدند که هي بود، پرسي آثار وةنجانب که درباريا
 خاطرات  شما حتماًيا”. اختمد که در خاطرم حفظ بود پرييزهايان چيب  بهپاسخ دادم و

ن همان هند هست که من يگفتم بله، ا. دي پرسيخوشحال  باي و“ديا من را خوانده
  .ران و شرق پرداختيا  به راجعياظهارات  به خوشحال شد و سپسي و،ام دهيد

لذا  بپرسم، يد سؤالي گفتگو باةن هميبعد از انظرم مناسب آمد که   بهيپس از چند
ا آن را دو فرهنگ يد ي اعتقاد دارين بشرا تمديک فرهنگ ي  بهشما”: دميپرساز تاگور 

فاصله اظهار نمود که  باليد؟ ويپندار ير مي ناپذيگانه و آشتي، بي و غربيشرق ـجدا 
 و ي زمانيبند  وجود دارد و نهاد اختالفات بر درجهي فرهنگ واحد بشرکيفقط 
 ين اثر ويد که من آخري از من پرسيج وي مهيان آن گفتگويدر پا.  مستقر استيانتقال

 ي کپي قول اهداباشدادم يا نه و اگر درست يم ا هديرا د) م ۱۹۳۱چاپ (» مذهِب انسان«
خواست  يا بخت نميا غفلت من بود ي. ادش رفته باشديد از يز داده بود که شايآن را ن
ر ير کبي خود در اکتبر گذشته در احضار سفين اثر ارزشمند را قبل از سخنرانيکه من ا

رمنتظره يطور غ  به١يکم سالگرد گاندي نود و ةموقع هران، تهران بيهند و انجمن هند و ا
دانستم که  يافت نمودم نمي من آن اثر را درينم و هنگاميه شود ببياز طرف سفارت هد
 چند ياظهارات  بهانگار. دوستان شرکت خواهم کرد تاگور در هنگِيدر جشن صد سال

  .پردازم ين اثر گرانبها ميا  بهراجع
 انگاشته »ي انسان ابدِتيالوه«ا ي » خداِتيانسان«ن کتاب را ي ايتاگور موضوع اصل

صورت  هرنظر آشکار است اما نه بي اثر ز در سراسِري وييگرا ن روند انسانيا. است
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يک فرهنگ يا  شما به: از تاگور پرسيدم
داريد يا آن را دو تمدن بشري اعتقاد 

شرقي و غربي، بيگانه و   فرهنگ جدا ـ
پنداريد؟ وي بالفاصله  آشتي ناپذير مي

اظهار نمود که فقط يک فرهنگ واحد 
بشري وجود دارد و نهاد اختالفات بر 

 .بندي زماني و انتقالي مستقر است درجه

ق خدا و  تفوةديا  با کهيپرست  مانند بتيا سخن مبتذلي ير عاديا تصوي يتجسم سطح
 وجود ةي نظريعني ييگرا  انسانةگون نير ايتفس. ر استي ناپذيحضور او در همه جا آشت

 انسان در مثل  در خوِديجوهر اله
من عرف نفسه فقد عرف « يمعروف اسالم

ب استي قابل تعق»هرب.  
 انسان در خوِد ق حق تحقّةبازتاب ايد

فريدالدين خ يشاز » ريالطّ منطق «يدر مثنو
شرو ي، پ)م ۱۱۴۵-۱۲۲۰( يشابوري نارعطّ

 ما که در قرن يشاعران بزرگ عرفان
تمام   با،ستيز  مييحيمسدوازدهم 

 از يتعداد.  استکار رفته هب ييبايز
د تا او نشو يش رهبر خود حاضر مي پندآل خود بود دهيدار پادشاه ايپرندگان که مشتاق د

 معشوق، او  و خطر سفر در راِهيان سختيپس از ب. حضور پادشاهشان ببرد بهنان را آ
ه، تفکّر و تأمل، ي تصفيپس از سفر خطرناک واد. شود ي آنان آماده ميي رهنمايبرا
 از آنان، بازماندگان که در تعداد فقط ياريم و رضا، فقر و عشق و هالکت بسيتسل
دن پادشاهشان يا دي در خود جز کشف جوهر حق هرسند که ب ي خود مهدِف  بهاند يس
ده ي، همان اي فارسيک شعر عرفاني کالسةندي، نما١موالنا روم. مرغ در خودشان نبوديس

سود  ي بيقي تالش معشوق حقيا پي حج يمکّه برا  بهکرده که رفتن طور بازگو نيرا ا
قت ين حقي ا.يچ عمارت مادياست چنانکه منزل ذات حق خود دل انسان است نه ه

Tattwam Asi است.  
 در يروح محترم و. گرا دارد ا روحي جانگرا يلسوف بزرگ ذهني فهرتاگور مانند 

در . ز گفتيست نيآل دهيتوان ا ي را ميکند، پس و ي مي زندگيآل شعر و دهيجهان ا
ا ي ين دالئل منطقيگزيات شعر را جاينظر  بهيح دادن ويتوان ترج يافکار تاگور م

د يجاد ديست را همواره در حال تحرک و رشد و اين سراسر زيافت و همچني انهيفلسف
                                                   

  ).م ١٢٧٣ دسامبر ١٧ ـ ١٢٠٧ سپتامبر ٣٠(الدين محمد بلخي  جالل  .1



   نات تاگور و ذهِن ايرانيارابيندر  ٢٤٩

  

 فيلسوف بزرگ هرتاگور مانند 
. گرا دارد ذهني جانگرا يا روح

م وي در جهان روح محتر
 .کند آل شعر وي زندگي مي ايده

 است که از زمان ييا هين بن مايآن است و ا  بهيکيولوژياز جاندار بيش از نيکه ب
 مورد ١شننرک شه مانند راداي از رهبران اندياريتوسط بس ه تا عصر ما ب»شادياوپن«

حرک ن تي اي اصلهدِف. افته استيقرار  دفاع
: ذات حق است  بهوند انساني پيعنيحصول کمال 

Nara Narayana.  
ر تکامل ي ما، روح فرد سيايطبق اصول صوف

  آغاز»نزول قوس«شکل  هخود را از اصل خود ب
کرده مجاهده و   کمال را سريها کند و دوره مي

 دوباره در حصول منزل »قوس صعود«صورت  هتالش خود را ب
ق ين طريا  به،يست بزرگ آلمانيآل دهي، اFichte2اصطالح   به.هدد  مي خود ادامهيروحان

ات يم که ابيدان يما م. شود ي مطرح مSynthesis و Antithesis, Thesisاست که منازل 
ستان و يد از ني برِتي حکاي است حاو»ينَ« آهنگ پرشور ي مولوي معنوين مثنويآغاز
 روح فرد از روح يين جدايا.  خودي روح حسرت از منزل روحانيي جداِتيشکا

پس روح فرد همواره . ييوند نهاي پي است برايقي انسان حق»يخود« يجهان، آرمان ابد
 ي براي از بند خواهشات مادMukti”“ يي و رهاي آزاديدر حال مجاهده است برا

ظاهراً منطق و .  نخواهد مانديزي چيک ذات ابدي و اثبات آن که بجز ياتّحاد عرفان
د يکأت. رون از حدود ادراک است، عاجزاندي که بيذات  باني چنيونديصول پعلوم در ح

 است که يد روح المتناهيکأن تي اما ا، جهان دانسته شده استيعلوم فقط بر بزرگ
. مير داريرپذييق متحرک و تغيت در عمق حقاي و احساس ابدي کشف جهان باقيمساع
 است که تاگور يا هيست بلکه نظري نين عقالةشي از انديهن ناشذ يد آن حالت عاليکل

ن ي که مذهِب انسان است همي مذهِب وةسرچشم. م آن را داردي مستقة تجربيادعا
م که ي تجربه کنيق خاصّ روحاني را بدون طرين حالتيم چنيتوان ياعتقاد است، اما ما نم

Samadhi وق ا في يرمنطقين اصول غيا. شود يگفته م» وجد«ا ياصطالح صوف  بهاي
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م، يوند دست زديمنزل پ  به مايبار.  مشترک استيم باطني در تمام تعالييخردگرا
که پس » احد«د خواهد شد و آن ي همه ناپدي و جهاني، فرديکيزي و متافيکيزيت فيثنو
لسوف ي از خداشناس و فياتين مورد ابيدر ا.  جهان حوادث نهان بود، آشکارايها پرده

شود که شارح  ير آورده ميست، در زيز  مييحيازدهم مسي که در قرن ١ي الغزاليرانيا
  .باشد  مي»الملکوت عالم«و » الملک عالم «ياتّحاد اساس

  فتــشابها و تــشاکل االمــر  رق الزجاج و راقب اخلمر    
ــدح  ــال ق ــر ب ــا مخ ــال مخــر   فکا ــدح ب   و کاــا ق

 صاف و ييا جام بگونه. اند وستهيگر پيکدي  با هردو جهان مانند جام و شرابيعني
گر ممکن يق جام و شراب از همديشفّاف، و شراب چنان ناب و زالل است که تفر

ن مورد تاگور شاعر يدر ا.  بدون جاميا شرابي هست بدون شراب ي جامييگو. ستين
  :کند که گفته است ي ميادآوري را ٢ري کبيم عرفانيقد

 يخارج و ماد جان وجود دارد، ما جهان ة در عرصيقت عاليم که حقياگر گفت”
ان يقت را بيرون هست، حقيم که آن فقط در بيز اگر گفتيم، نيرا شرمسار کرد

  .“مينکرد
 منطق يرون از مرزهاي که بيمي مستقة و تجربيمن ادغام در المنتاهي  بهن فقطيا

، ما، يوند عرفاني پياما برا. مي را احساس کنيهانيت کيباشد ممکن است که ما آن هو يم
 و ي از بند خواهشات انسانيويکردن خوِد دن  رهايکند، برا يور تکرار مچنانکه تاگ

 Ma Gridahز آمده که ين» شادياوپن« در  وميابي را در٣ مکتيد منزِليکشتن آن در خود با
موتوا قبل ان «: شود يده مي ديرانيژه در عرفان ايطور و هن نکته بيا.  ندارديزيچ  بهطمع
م يريد بميم بايم زنده باشيخواه يپس اگر م). داننريبمرا که شما د قبل از آنيريبم(» متوتوا

ا عارف يموالنا، افتخار عاِلم .  در خود استي آن کشتن خود خواهين معنيو کوچکتر
کند  ي را بازگو مي دستوردانيبايت زي شمرده و حکاي محکوم خودپسنديبودن را حتّ
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ر ي فقيقرانياز قا.  بوديقيوار قا سيدستوردان خودپسند.  آن هند استأکه ظاهراً مبد
د او يسرزنش شد  بهافتي دري پاسخ منفيا نه و هنگاميد که دستور خوانده است يپرس

قران التماس کمک ي برپا شد و دستوردان حواس باخته از قايپرداخت که ناگهان طوفان
 يدرد هت بينجا دستوردانيپس ا! يا”، »نه« : گفت“؟يتو شنا کردن بلد” :دياو پرس. کرد
کند، آن  يگاه مرده را غرق نم چيا هيدر. د مردي که چگونه خواهيد بدانيخورد و با ينم

، يري را از خود رها کرده بميصات انساناگر مشخّ. باشد يزنده هست که در خطر م
د ي ما بايستن مانند انسان واقعي زيپس، برا. کمک تو خواهد پرداخت  به اسراريايدر

م و آن دستور ي، دستور مرگ را هم بداني خواندن کتاب زندگيابر. ميريوان بميمثل ح
د يشخص را از خود رها کن” :ديگو  مي»شاديناوپ «ةحوال هن مورد تاگور بيدر ا. ثار استيا

م تا يريد بميبگذار”را آورده که  ١Lao-Tze  ازيانيز بي نيو. “ديتا از مرگ در امان باش
 يراني و اي هندير ذهن عال تصوةسيمقا هور بط نيم هميتوان ي مام. “ميدر خطر نباش

  .ميتر جلب نما قت مهميک حقي يتان را سو هد توجيم اما بايبپرداز
قت شد که اساس ين حقيتوان متقاعد ا ينات تاگور م اندري کتاب رابيپس از بررس

ن که اصول ينخست ا. ا مذهِب انسان، طبق او، بر دو اصول منحصر استي يمذهِب و
 تحقق خدا در خوِد انسان يعني مذهب ةيروح. کسان استيان بزرگ يتمام اد ياساس

 مذهب ِتيتاگور بر آفاق.  استيفات است و مذهب افاقيباالتر از تمام آداب و تشر
 نخواهد داشت عمل ي ابرازياصول دوم که بدون آن مذهب در زندگ. ر دارداصراشتر يب

 و ييبردن ما تا جهانشهرگرا باالي برات مذهبي اتّحاد و آفاقةيروح. و اخالق است
مي هر جاندار و صميت برامحببشريت براي ن نظرات خود را يتاگور ا. ت استي

ات هردو را باهم در آن يت و اخالقيه نموده که آفاقي مذهِب زرتشت اراة دربارةژيو هب
  :کنم ير تمام ميت زيب  باانگار سخنانم را. کشف کرده است

  مگر گاهي که خاري را در آرم از کف پايي         ردد ناخن من بند در جاييخواهم که گ نمي
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