
  ٤٤  قند پارسي

  

   در هنديدي توحِيها شهي اندندرا نات تاگور و رشِديراب
  ∗کريم نجفي برزگر

ن خطّة ي در ايعي وسي و فرهنگي، اجتماعياسيرات سيين هند تغيسرزم  بهبا ورود اسالم
 بن عثمان ي همچون علي بزرگ عرفانيها تيد و ظهور شخصيجاد گرديع ايوس

 و ير بزرگ فرهنگي مشاهيها شهياندز بروز ي و ني چشتالدين ني و خواجه معيريهجو
، يم ابوالقاسم فردوسي، حکي بلخمحمد الدين ر موالنا جاللين نظيران زمي ايادب

 و ي عرفانيها  را در عرصهيرات شگرفي تأثيرازي شي، حافظ و سعديرونيحان بيابور
  .د آوردين پدين سرزمي در ايادب

س آن از جمله ژه در کتب مقديبون هند ي در سرزميني ديها شهي انديمبان  بهينگاه
 يها نهي آن بوده که زميها  در آموزهيدي توحيها شيدهنده گرا شادها نشانيوداها و اوپان

ل نموده ين هند تسهي بوده در سرزميکتاپرستيد و ي توحيج اسالم را که مناديترو
د يه توحگايشادها و جايس اوپان کتاب مقدة دربارييامه طباطبالسوف بزرگ علّيف. ١است
  :ن اظهار نموده استين کتاب چنيدر ا
تمام اين رسائل، عالم . کند يک باحِث ناقد وقتي که اوپانيشادها را مطالعه مي”

 را طوري …آن از قبيل اسماء و صفات و افعال و  بهالوهيت در شئون مربوط
 وليکن …کند ي را آن طور توصيف ميکند که امور جسماني و ماد توصيف مي

 اينکه عالم الوهي ذاتي است مطلقه و متعالي از  بهيي از آن تصريح شدهدر جاها
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و تعريفي آن را محدود کند؛ ذاتي است که داراي اسماي حسنا و اينکه حد 
باشد؛ ذاتي است که منزّه از  صفات عليا از قبيل علم و قدرت و حيات مي

کَِمثِلِه شَيء؛ و تصرصفات نقص و عوارض ماد کند يح ميه و جسم، لَيس 
اينکه او متعالي و داراي ذاتي يگانه است که نه از چيزي زاده شده و نه چيزي  به

اينکه حق   بهکند از او زاده شده است و او را همانند و مثلي نيست؛ و تصريح مي
او . غير او تقرب جسته نشود  بهقرباني  باآن است که غير او عبادت نشود و

تأمل عميق در بخش   باکسي که. ادت استيگانة بدون شريک و سزاوار عب
اوپانيشاد وداي هندي دقّت کند و همه اطراف سخنان اين بخش را پاييده، برخي 

برخي ديگر تفسير کند، خواهد ديد که هدفي جز توحيد خالص و يگانه   بارا
  .١“پرستي ندارد

 يها تي در هند نه تنها شخصي و ادبي عرفانيها شهين در روند رشد انديبنابر ا
 يها شهير انديتحت تأث» هند ِيسعد« به ملقّبير حسن سجزيبزرگ مسلمان همچون ام

 يها تي از شخصيران قرارگرفتند، بلکه تعداد قابل توجهين اي بزرگ سرزميعرفا و ادبا
ر يز تحت تأثينات تاگور ن ندراينات تاگور و فرزندش راب ندرايبزرگ هندو از جمله دب

  . بودندي بلخمحمد الدين حافظ و موالنا جالل
ن هند حدود يد آمد که سرزمي پديم زمان ۱۸۶۱نات تاگور در سال  ندرايوالدت راب

 يک حرکت بزرگ اصالحي که يها قرارگرفته بود، قرن سيشصت سال تحت اشغال انگل
ط راجا رام  توس»خدايي جامعة«معناي   به»سماج برهمو« بنام ي و فکري و اجتماعينيد

ت پنجاه سال تأسيس گرديد که مد ي مصلح اجتماعيها تي که از شخص٢ياموهان ر
  .٣شد  مينيرومندترين سازمان هندوهاي روشنفکر و اصالحي محسوب

، ي بنگاليزبانها  بهاحاطه  بايمصلح اجتماعيک عنوان   بهراجا رام موهان راي
اسالم،  ا ب در ارتباطيقي مطالعات عمي و عربي فارسي،سيت، انگلي، سانسکريهند
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ر درآورد که يرشته تحر  بهها ن حوزهيز در اي نييت نمود و کتابهايهوديت و يحيمس
  . اوستي از جمله آثار فارس»نيالمت حبل« ي فارسة و روزنام»نيالموحدحتفة«

 ي اصليشادها که مبناي مقدس وداها و اُپانيترجمة کتابها  باايراجا رام موهان ر
 از ييزدا ز خرافهيزم و ني هندوئي و واقعي از متون اصلي است، آگاه خالصديآنها توح
  . دانستي مردم ضروريآن را برا

 يخدا  به آن براساس اعتقاديها هي داشت که پايمذهب  به اعتقادايراجا موهان ر
 را از خود دور کرد يپرست فات خرافهي مظاهر و تشري و برخيپرست واحد بود و لذا بت

ز منسوخ نمودن يت از حقوق زنان و ني از جمله حمايع اصالحات اجتماةنيو در زم
  . نمودي اقدام جد١»يتس «يميسنت قد

 را در جامعة ي اصالحات قابل توجهيکرد فکرين رويا  باايراجا رام موهان ر
ز تحت ي را ننات تاگور  پدر رابيندرانات تاگور ندرايبدت يجاد نمود و شخصيخود ا

  .راجا رام موهان راي شد يروان مکتب فکري او از پکهتا جايي ر خود قرار داد يتأث
قاً ي بود عم»سماج برهمو«اصالحي  مکتب يان جديندرا نات تاگور که از حاميدب

 از شکرشکنان اشعار  نيز قرار گرفت و خوديرازير ادب و عرفان حافظ شيتحت تأث
 او کامالً آشکار ي اشعار بنگالدر يريرپذين تأثيد و ايب گرديالغ  لساني و عرفانيفارس
اي از  خواندن صفحه  بااي بود که هر پگاهش را گونه  بهحافظ شيرازي  به ارادت او.است

. کرده است اوپانيشادها که روح توحيد در آن تبلور داشت و نيز غزلي از حافظ آغاز مي
نات تاگور جوان در سالهاي سازندة کودکي، نوجواني و  در اين فضاي معنوي رابيندرا

هاي ملکوتي سحرگاهان محضر پدر را چه در حاِل عبادت و چه  اش در لحظه نيجوا
اش  تي شاکلة وجوديحال مصاحبت و تلمذ از او درک نموده و در چنين موقعي در

هاي توحيدي تاگور  انديشه. ساخته شد و خود نيز از مريدان حافظ شيرازي گرديد
بلکه حيات پس از مرگ او را نيز تنها تمام شئونات زندگي شخصي و اجتماعي او  نه
  .٢برگرفت در
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اش اظهار  يدي توحيها ن نگرشييطور واضح در تب  به خوديها شيايتاگور در ن
ها  ست که او را صرفاً بتوان در عبادتگاهيگونه ن نيست، ايدارد که خدا از ما جدا ن يم
 انسان ي و ابدين که عبادتگاه ازليدر وجود خود و تمام زمتوان  را مي بلکه او ،افتي

  .افتياست 
  :دارد ي اظهار موي

اي خدا تو در آتش نيز تبلور داري و در آب نيز وجود داري و بر همه چيز ”
  .١“آورم احاطه داري و من در مقابل چنين خدايي سرسجده فرود مي

  :ديگو  ميزيو ن
  .٢“ها هستي، تو همه جا هستي تو در آسمان هستي، تو در آشيانه”

  :گويد شود که مي يده ميز دي بابا طاهر نوحيدي در برخي از اشعاراين رويکرد ت
  دريــا بنگــرم دريــا تــو بيــنم بــه  صحرا بنگرم صحرا تـو بيـنم       به
  ٣نشان از قامـت رعنـا تـو بيـنم        هرجا بنگرم كوه و در و دشت       به

تاگور در بخش ديگري از اثر خود دربارة حقيقت توحيد که همان عشق الهي است 
  :دارد اظهار مي

اي از عشق است، اين دنيا فاني است ولي عشق هميشگي  زندگي من استعاره”
صورت اصلي خود باقي   بهاست، همه چيز ازبين خواهد رفت بجز عشق که

  .“معشوق صيقل خواهد داد  بهخواهد ماند و وجود انسان را براي رسيدن
ست چنين عشق ا  به بلخي نيز که پيش کسوت چنين نگاهيمحمد الدين جالل

  :گويد مي
ــگ    عــشق جوشــد بحــر را ماننــد ديــگ  ــد ري ــوه را مانن ــايد ك ــشق س   ع
  عــشق لرزانـــد زمــين را از گـــزاف    عشق بشكافد فلـك را صـد شـكاف        
  او ز حرص و جمله عيبـي پـاك شـد            هر كه را جامه ز عـشقي چـاك شـد          
ــت    شاد باش اي عشق خوش سوداي مـا     ــه علّ ــب جمل ــا  اي طبي ــاي م   ه
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تاگور در آخرين لحظات حيات 
خود از بستگانش درخواست نمود 
که غزلي از حافظ را برايش بخوانند 
که پس از استماع آخرين بيت از 
ابيات زير که حکايت از عشق الهي 

 .وصال معشوق رسيد است به

ــوت  ــا اي دواي نخـ ــاموس مـ ــا    و نـ ــالينوس م ــون و ج ــو افالط   ١اي ت
 دور يوابستگتعلّق و  خود را از هرگونه ي بلخالدين تاگور همچون موالنا جالل

ز يک چي  بهدارد که من يکند و اظهار م يم
 که خداوند در آن  و آن اين استمان دارميا

د خود را از آِن من ي که مرا آفريا لحظه
ر است، چنانکه ساخت و همواره دست اندرکا

 گسترد و ي مي مرا در تجارب زندگيهست
ن جهان را ي گوناگون ايها ييبايروها و زين با

 من ين اساس همه هستيچد و برايپ يدرهم م
  .٢از ضمانت جاودانه برخوردار شده است

 در ترسيم قطع تمام تعلّقات و وصل است که يشة موالنا بلخين همان فکر و انديا
  :ديگو يم الهي چنين پايان وجود بي به

  نه از كان طبيعـيم، نـه از افـالك گـردانم             نه شرقيم، نه غربيم، نه بـريم، نـه بحـريم      
ـانم       آتـش   از نه بادم، نه از  آبم، از نه خاكم، از نه   نه از عرشم، نه از فرشم، نه از كونم، نـه از ك

  اقيم، نـه از خـاك خراسـانم       نه از ملك عر     نه از هندم، نه از چينم، نه از بلغار و سقـسينم           
  نه از آدم، نه از حوا، نه از فردوس و رضوانم  نه از دنيا، نه از عقبي، نه از جنّت، نـه از دوزخ      

ـانم       نشان باشـد   بي مكانم المكان باشد، نشانم    ـانِ جان   نه تن باشد، نه جان باشد كه من جان
  :ديگو ي ميگريتاگور در سخن د

  !را کنار بگذارسماع و سجاده و تسبيح ”
  کني؟  ميچه کسي را در آن کنج معبد در و پنجره بسته، ستايش

  .چشمان خود بگشاي و خداوند را در برابر خود بنگر
  .کند زند و سنگ شکن سنگ را خُرد مي  مياو همان جاست که زارع شخم

  !ايشان است و لباسش خاک آلوده شده  باخداوند در آفتاب و در باران
  !کشت زارهاي خاک آلوده رو  بهز تن بدر آر و چون اوتو نيز لباس ا
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  رهايي؟ کجايي؟ رهايي؟
. کشد و تا ابد همراه ماست  ميخوشحالي بر دوش  باموالي ما خود زنجيرهاي خلقت را

کناري نه چه عيب آنکه جامه ات کهنه و لکه   بهاز تفکّر و تعمق بيرون آي و عطر و گل
  دوش او  بهپيش رو، دوش! دار شود

  ١“!و در رنجها و زحمت تأمل کن تا او را ببيني
فرمان   بهست، بلکهيگانه ني ما بيعت براينش و طبيده دارد که آفريتاگور عق

تر  ن است، که وصال فرخندهي نويمرگ آغاز زندگان. پرورد يدگار ما را در آغوش ميآفر
  :ديگو ياو م .خواهد بود

آن ذات ماوراي فهم . آستان اين زندگي پا گذاشتم  بهندانستم کدام لمحه بود که”
  .“صورت مانند مادرم مرا در آغوش خود گرفت  بينام و  بيمن،

  بيکس و تنها نبودم، بـود آن جانـاِن مـن            شد گشوده چون سحرگه بر چمن چشمان من       
  با محبت در بغل پرورد جسم و جاِن مـن           نام و نشان و صورت و پيکر بـود          بي آنکه

* 
  ديــدة خــود را ببنــدم مــن بــشام زنــدگي   از آنکه گشت شادي ها بکام زنـدگي        بعد

  ٢همچنانکه خوش بپـرورده تمـام زنـدگي      خوش بود آن مرگ چون او پرورد جان مـرا         
داند و چنين  ت توحيد را اخالص و تسليم در برابر خالق هستي ميقتاگور حقي

  :گويد مي
در آن زمان چون سد . وداع گويدرسد که زندگاني از من  دانم آن دم مي مي”

دريغ آن   بينياز و  بيهاي گنج  بازندگاني بشکند در روشنايي مرگ، جهان ترا
تر از همه مقامات جهان  ترين مسند آن، عالي خواهم يافت، که در آنجا پايين

  .“است، از همه آنچه در زندگاني انباشتن، اخالص بکار خواهد آمد
ــدگي     ــد زن ــه س ــدم را ک ــازم آن   بــــشکند، بيــــنم رخ فرخنــــدگي  ن

ــنج  ــور و گ ــيذره اي زان ن ــاز  ب   ٣بهتر از عيش است و صد عمر دراز         ني
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  :م وصل استيم و دروازه حري تسلي جان، مقام واالييدر نگاه تاگور مرگ رها
  اي کمال واپسين زندگاني، مرگ من

  چشم بر راه تويم، چيزي بگو در گوش من
  نوش مناي تو انجام همه ساعاِت عيش و 

  بهر تو کردم تحمل، زحمت و رنج و محن
  هرچه هستم، هر چه دارم، پيشکش بهرت شود

  رسد  ميپيشت  بههم مراد عشق من آخر
  ١جاِن من جان تو گردد، زان نگاه واپسين

هاي توحيدي نه تنها در عرصة ساختار وجودي انسان بلکه در  بنابراين احياء انديشه
ق عدالت و کماالت جامع بشري ضرورت دارد هدفي عرصة نظام اجتماعي براي تحقّ

  .٢اند که انبياء و کتب مقدس الهي بيانگر آن بوده
مالقات . وقوع پيوست هقابل ذکر است که بين تاگور و مهاتما گاندي سه مالقات ب

مالقات تاگور در شانتي نيکيتان رفت و   بهم بود که گاندي ۱۹۱۵اول در دهم مارس 
يافت و  قم تحقّ ۱۹۲۵تاگور در سال   بابود و مالقات دوم گانديشش روز مهمان او 
جهت جنبش   بهم ۱۹۳۲گاندي هنگامي بود که گاندي در سال   بامالقات سوم تاگور

  .ديدار او شتافت  بهزندان رفته بود و تاگور  بهسياسي اجتماعي عليه استعمار
ظاهر جدا   به در دو عرصهنات تاگور و مهاتما گاندي اگرچه در ظاهر هردو رابيندرا

ا حرکت هاي بلندي برداشتند ام هاي عصر خود گام از يکديگر براي نجات انسان
جامعه هند هويت و ارزش داد، حرکت   بهاي بوده که مثابه دو رِخ سکّه  بهمصلحانه آنها

 هند را از يوغ استعمار و سلطه بيگانگان رهانيد و حرکت ةسياسي گاندي که جامع
  .سوي نگرش توحيدي سوق داد  بهمعنوي تاگور که جامعه رافکري و 

رگذار بود يز تأثي نيگر جوامع انسانيد  با تاگور در ارتباطات اويدين نگرش توحيا
بنام  يشيز کشياش و نهمراه نندالل بوس نقّ  بهم ۱۹۲۴ که او در سال يو لذا هنگام
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  هاِي توحيدي در هند اگور و رشِد انديشهرابيندرا نات ت  ٥١

  

  مذاهب بوديقيطبت و مطالعات تين که از دانشمندان برجسته سانسکريموهن س
  .١غ کردي را تبليياي آسين و ژاپن مسافرت کرد وحدت فرهنگهاي برمه، چيکشورها به

  خودي اجتماعي اصالحيها شهي در انديامه اقبال الهور که علّيا شهيهمان اند
  .زد ي از اشعار او موج ميياي آسيها  ملّتيکپارچگيدنبال آن بود و وحدت و  به

  :سدينو ينهرو م
 و تاگور هر دو کامالً متفاوت از يکديگر ولي باز هم مخصوص هند و گاندي”

 مرداِن بزرگ سرزمين هند هستند که هرکدام داراي يک ويژگي ةهردو در سلسل
اند و من   محاسن را تشکيل دادهةاخالقي و انساني که در کنار يکديگر مجموع

 جايگاه رفيع فکر کردم مگر از جمله افراد بزرگ جهان امروز گاندي و تاگور
  .“هردو وابستگي دارم  بهانساني دارند و خوشبختي من اين است که

الغيب حافظ شيرازي و فرهنگ و مشاهير  لسان  بهجهت عشق وافري که  بهتاگور
شيراز رساند و   بهاو مشتاقانه خود را. ٣ايران کرد  بهسفريم  ۱۹۳۲ داشت در سال ٢ايراني

پيشنهاد شد فالي . احترام ايستاد  بهان جهان استبر سر تربت حافظ که زيارتگاه رند
تاگور ديوان را گرفت و بوسيد و بر ديده گذاشت و خود آن را گشود در اين . بزند

خود است و   بيکند و از خود حال براستي مشهود بود که تاگور در عالم ديگر سير مي
شود و  سحور ميسماع خواندند گوش فرا داده م  باهنگامي که غزل حافظ را براي او

 دهد و مرتب اشک ريخته از ديدگان نافذش وي دست مي  بهحالت خلسه و صعودي
اي  لحظه. گريست  ميا تاگور هنوزريخت تا غزل تمام شد ام  ميمحاسن سفيدش فرو به

قدم زدن پرداخت و حالتي روحاني يافته   بهبعد برخاست و چند نفس عميق کشيد و
  .٤بود که غيرقابل توصيف بود
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  ٥٢  قند پارسي

  

ت خود را از دست ي در جهان مدرن اهميياي جغرافيده داشت که مرزهاياو عق
قت را بشناسند و بفهمند ين حقيد اياند و با کتر شدهيگر نزديکدي  بهاند و مردم جهان داده

  .١باشدو عشق د براساس محبت ي و تقارب بايکين نزدية ايرمايکه خم
  :تاگور اظهار داشت

ما در منزل خود، . ام وسعه روح انسان بزرگ شدهمن در محيط آرزو براي ت”
ات خود، آزادي روح در خواهان آزادي قدرت در زبان خود، آزادي فکر در ادبي

اينگونه فرصت مرا . ايم عقايد مذهبي و آزادي ذهن در محيط اجتماعي خود بوده
زندگي است و تنها آن   بااعتماد در قدرت تحصيالت بخشيد که عنصري همراه

خواهند،  ترين چيزي که براي انسان مي واند ما را آزادي حقيقي بدهد، رفيعت مي
  .٢“آزادي اشتراک اخالقي و معنوي در جهان انساني است

 معنوي تاگور بزرگترين ميراث ارزشمندي است که از ةبر اين اساس انديش
ول جواهر ق  بهدست آمده است، ارتباطاتي که هارتباطات ديرينه دو سرزمين ايران و هند ب

  .ترين ارتباطات در بين ملل جهان بوده است لعل نهرو قديم
 از يات خود از بستگانش درخواست نمود که غزلين لحظات حيدر آخرتاگور 
ت از عشق ير که حکايات زيت از ابين بيش بخوانند که پس از استماع آخريحافظ را برا

  .ديوصال معشوق رس  به استياله
  ها دارد که بر بنديد محمل   جرس فرياد مي    من عيش چون هـر دم     مرا در منزل جانان چه ا     

  هـا   خبر نبود ز راه و رسم منزل        که سالک بي    مي سجاده رنگين کن، گرت پير مغان گويـد         به
  هـا  کجا دانند حال مـا، سـبکباران سـاحل        شِب تاريک و بيم موج و گردابي چنين هايل 

ـا     بدنامي کشيد آخر  بههمه کارم ز خودکامي   نهان کي ماند آن رازي، کزو سازند محفـل ه
  ٣متي ما تَلَق من تهوي دِع الدنيا وَ اهملها          حضوري گر همي خواهي، ازو غافل مشو حافظ
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