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  • و تاگوريعت سنگلجيشرگفتگوي 
  ∗ي مدرسي چهاردهيمرتٰض

 ي و معنو يشتر سعادت ماديز بي شما چه چةديعق  بهخواهم بپرسم که يم :عتيشر
  ست؟ي بشر چيسعادت عموم دهد و يم
 موافق د مطابق وي دارم که شايي دهي عقن موضوع و مسأله مهميه من در االبتّ :تاگور

. کنم يد عرض ميا دهي چون پرسيول ،ات شما نباشديقات و تجربيج تحقينتا با
 يم و فکريت آن نداريماه ي بهست و کاريم چيدان يت که نميک ابدياز  انسان

ک ي ةمنزل  به انسانيا براين دنيا آمده است اين دنيا  بهميکن ينم در آن خصوص
 کند  طواف د در حول آنيايد بي است که بايرياست و انسان زا ک معبديا يمزار 

 مسافرت و  نين است که ايخلقت بشر در واقع هم ييت غاعلّ. و از آن بگذرد
د از آن بگذرد ي است و بايتمزار موقّ نيف او در اقّؤت.  کنديارت را طين زيا

ن يانسان ا  با فرق آنهايروند ول يم ند ويآ يا مين دنيا  بهوانات هميبهائم و ح
خوردن و جز  ،روند  ميو نديآ ين مدي خوردن و خوابياست که بهائم فقط برا

 مانند هر  انسان که باالتر از بهائم استيول ،ستندي نيزي چياي جوخوابيدن
 رل و تفکّ تعقّة قو  تکهي که از پشت آدم باشد بلکه انسانيموجود  نه هريانسان

ست که  ا آن ن انسانيم در او باشد سعادت ايش از بهايا بن قويداشته و الاقل ا
ک ي نزد تيالوه  بهت راي از او صادر شود که بشريريت خيفکر بشر ه بنسبت
 د خدمت کند هرکس در هريآ يکه از دستش برم هرطور ،خدمت کند ،سازد
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 در  يعيطب ،تي در الوهيهاٰل. برساند يي دهي که وارد است فايي رشته  و هريعلم
  ر و بميز  بادان يقيموس ،خود اشعار  باشاعر ، خودياشنقّ  بااشنقّ ،علم خود
ي خدمت و کمک تواند ي که ماي هليوس هر  با و باالخره هرکسيقيآالت موس

  .مقصد و مقصود او برساند  بهت کند که او رايبشر به
از   که مايوقت ،١ه هستندک سمت متوجي  به است همهيکيمقصد و مقصود همه 

 يمعن  به راتيبشر ،ميافراد و مسالک مختلف ندار ي بهم کاريزن يت حرف ميبشر
  .مييگو يم يکلّ
ها  ييرد اروپايگ يدم که عظمت علوم آن انسان را ميد ،اروپا رفتم  به که منيوقت
 ة در جنبي ول  استي مادةفانه جنباند که متأس  کردهي ترقّيليک جنبه خي در

 از غرب  ن قسمتيو شرق در ا ،اند  نکردهياتيفانه ترقّمتأس ي و معنويروحان
ار يت فوائد بسي بشريکنند و برا يخدمت م هرحال به ،وتر استبزرگتر و جل

  .دارند
 يبرا ،گران دارنديد  به نسبتيتر ي هستند که مقام عالين ملل اشخاصيدر ب
  .دهند يت انجام مي هداةليوس  به خود رااند خدمِت آمده ت بشريهدا
 آن ندا  حکم به ،رسد يآنها م يي بهندا. ت دارنديغات و روحاني رسالت و تبلةجنب
ت و ي روحان مقصودم  ـخوانند ي است ميکي همه ي که برايمبدأ واحد  بهرا بشر

کند و همه را   ميادينوع خود ز  بهکه عواطف بشر را نسبت  استيرسالت واقع
مختلف دارد  يتها اسام است منّيکي همه يکه برا سازد ي ميه مبدأ واحدمتوج 

 که ياء و رسل و کسانيد انبيمبدأ را با نيه انامد را ي مياسم  بهو هرکس آن را
دانم من   ميرا از آن دسته من خود. رسد نشان دهند ي بر آنها مي آسمانيندا

 خود دارم و يبرا يمن رسالت ،ستمي نياضي و ريا دانشمند فلکيدان  يعيعالم طب
  .رسد يمن م يي بهندا

ن ي از ا ير خدمت مختص.کنم يسعادت م  بهش را دعوتيمن خود و هموطنان خو
دار   عهده يتف موقّام و در توقّ ن مزار آمدهي هستم که در ايدهم زائر يم راه انجام
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سعادت  ،که سعادت بشر کنم حاصل آن يت ميمردم را هدا و ، هستميخدمت
 خود مطابق  سهم  بهن است که هرکسيا  دريست بلکه سعادت عمومي نيفرد
ه و استعداد و ظرفقوبرساند و  کمال  بهاو را ت خدمت کند ويربش  بهتت خودي 

  .١نحو اکمل و اتم بروز دهد  به که دارديهرکس استعداد
 که يقي تحقباًيتقر:  گفته استين سخن حق است و صوفيا ،ار خوبيبس :عتيشر

 يول ،کماالت است  بهدنين رسيهم ،کنند يدر خصوص سعادت م بزرگان
  …خواهم بپرسم که يم
از راه  ن مقصود موانع و مشکالت است که انسان رايا  بهليدر راه ن ،دياجازه بده :تاگور

.  استيگريجهالت مانع د.  موانع است ني از ايکي يشهوات انسان. دارد يم باز
بر اغلب مردم . ستي ني و معنوي روحان ة افراد و اشخاص جنبةدر هم هالبتّ
 يبرا. اند دهي عقل رسمقام  به کهيد افراديبا ، غلبه دارديران شهوات ت ويوانيح

 ي در اصول ماديرو ادهين موانع و زيممکن است ا ،کمک کنند ن موانعيرفع ا
 آن اشخاص و صاحبان آن ندا و شنوندگان آن ةفيوظ ،کند ن سعادت را متزلزليا

  ن راه انجامي خود را از اةفيوظ ،غ کننديتبل ،بردارند ن موانع راي که ا ن استي اندا
  .دهند

 ک راهيم که يدان ي ما م يول ،ستي در آن نيح است و اشکالين مطلب صحيا :عتيشر
 ،ق استيکمال ال  بهدني رس و آن ،ت هستي بشري برايقيکمال و سعادت حق

و آن کمال همان  ،روند ي م  آنيسو  به هستند کهيکمال هکه همه متوج چنان
  :ديفرما يم  ماقرآناست که خداوند در 
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 عبارت به. » کرد يدار خواهي و او را ديشتاب ي خدا ميسو  بهتو ! انسانيا« :يعني
ن سفر يدر ا.  کمال دارد يسو  بهتر ر واضحيتعب  بهايو هللا  ايانسان سفر ال ،گريد
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 ،ستين راه چيدانم موانع ا يم ١من ، داشته باشدي دستوراتةک سلسل ي،ديبا بشر
ص ما ا منقّيل مکم رساند؟ يم ن راهيا  بهزها ما رايخواهم بدانم که چه چ ي ميول
ن ي ايکس از چه ن دستور از کجا است؟يب کدام است؟ اا مقريمبعد  ست؟يچ

خالف  راه  بهم که ما راين کنيقيم و يح دهيکدام دستور را ترج ،ميريدستور را بگ
کدام  ،لسوفيکدام ف سازد؟ ي منحرف نميقي سعادت حق قيو از طرکند  يوارد نم
  تر نشان داده است؟ حين راه را بهتر و صحيا ،يکدام نب دانشمند

ه البتّ):  لب گذاشتي باال انگشت ،دهيش کشير  بهدست ،ل کرده تأميي لحظه( :تاگور
 ني اةو هم ، آمده  اشخاصيلي خيخ تاکنون براي از آغاز تاري آسمانين ندايا

 پس ، موانع را بردارند نيفه را نجام دهند و اين وظياند که ا ف بودهظّؤبزرگان م
ران يزا  بههرکس.  مرتبه هستند کي در ن نداي شنوندگان اةتوان گفت که هم يم

 ي که برايراه هر. خوب است ، کند يت خدمتيت و عابدان معبد بشريانسان مزار
و  ،اند فه داشتهيک وظياء و رسل همه يبان ،ده استيپسند ن خدمت باشديا

 ةليوس  بهديبا ،کنم ي مي مرتبه خدمت نيا من هم در. دستور همه خوب است
 يشخص. ديانجام رسان  بهرا فهي و وظ ن خدمتيت ا نفس و محبقت و کفيحق

. رديبدهد و از آنها بگ آنها  بهديبا ،ت کندشتر محبيد بيبا ،فه را داردين وظيکه ا
  .ک راه بدتر استي بهتر و  ک راهيد گفت که شو ينم

 ي بزرگيمي قد من از خاندان ،ت دارميبشر  به خدمتي براي طرق مختلفمن مثالً
 يي  خود مدرسه در وطن. کنم ين راه ميمکنت خود را صرف ا همه. هستم

. کنند يت ميبشر همه فالسفه و علماء خدمت به. ٢کنم يم تيس کردم و تربيتأس
 او و يقلب ه عواطفهرکس آنها را بخواند البتّ ،خوانند يا مير همه دناشعار مرا د

کنم که از ي ميسع ،کنم ينطق م ،کنم ي جا سفر مةهم  بهمن. شود ياد مي او زحب 
ن ي اةليوس  بهدوارميام ، خود را انجام دهمةفيوظ ،يج عواطف بشرييراه ته
  .جوش آورم  بهبتوانم عواطف خوب بشر را يفداکار
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 خوب. ام مقصود خود را بفهمانم ا نتوانستهيگو !جواب مطلب من داده نشد :عتيشر
شتر يک راه بيقت و راه کمال و راه نجات يست که راه حقي نيد شکّيت کندقّ
اء و رسل و چه فالسفه يچه انب  ـگر که سادات و بزرگان بشريد از طرف. ستين

 نشان دادند و يقيطرگر و از ي ديقسم  بهراه را نيو دانشمندان هرکدام ا
 يزيفالسفه هرکدام چ ،ار داردياختالف بس ،است اءيانب  به که منتسبيدستورات

 عرفاء راِه. گر استيدستور اشراق طور د ،دارد ک دستوري مشاء ةفلسف. نديگو يم
 ، دارديگريل صورت ديانج ،ديگو يم قهيک طريتورات  ،دهند ي نشان ميگريد

نها استي اة از همريغهللا د بن عبدادستور محم.  
ما .  است م که هزارها راه و هزارها حرف مختلفينيب يم ميت کنخوب که دقّ

 يم راهيخواه يم. مي راه نجات و سعادت و کمال هستيايو جو قتتيطلب حق
 اين بزرگان ي از ا کيهر ،ميشو يج ميهمه راه گ نيا نيدر ب ،ميرا انتخاب کن

  .دهند ي م ک راه نشاني ي آسمانيقول شما شنوندگان ندا به
 :ديگو ي م يگريد ،ن راه خوبيو ا ،آن راه بد است ،ديگو يلسوف ميفالن ف

کالم . دين راه بروياز ا :ديگو يغمبر ميفالن پ. راه من خوب است ،است هردو بد
پس . ش گرفتي را در پيگري د د راهيفهماند که با يما م  بهگريد غمبريپ  بهمنتسب

 که ما را زودتر د گذاشت؟يکدام راه با و قدم در ١کرد؟ د قبوليک را باي کدام
  !مقصود برساند؟ به
د از يبا. وانات و خوردن گوشت آنها بد استيقتل ح :ديگو ي ميلسوف هنديف

 مييآ يم. ي برس ن کمال و سعادتيا  بهتا ،ياحتراز کن ،خوردن آنها کشتن و
د يبا ،وانات الزم استي ح کشتن و خوردن :ديگو ي مياروپائ لسوفيف ،اروپا به

 ،ز حالل استيفالن چ :ديگو ي م اسالم. يبرس ن سعادتيا  به تاي و بخوريبکش
ن طرق يم و در ايرا قبول کن  کدام پس ما حرف. د بد استيگو يگر ميانت ديد

  !ست؟يطرق چ نين ايص بيزان تشخيو م ،مينيق را برگزيگوناگون کدام طر
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 ن است که شخصيا  به ق بستهي طراًيثان ،کس استص عقل هريزان تشخي مالًاو :تاگور
ران يمملکت ا  باشد؟ يطيشده چه مح تيو ترب در کجا متولد شده باشد؟

از  ، تولد استيمقتضا  به نيا ، دارنديگرين ديهندوستان د در ،مسلمان است
 ييبودا ، متولد شدميمن وقت! اند  را خواندهيي فلسفه د که چهيد ديگر بايطرف د

 ،شان استي اةديعق  بهن پدران خودويد  بههرکس. ماندمين پدرانم باقيد به ،بودم
 است که انسان در کجا متولد شده باشد و يکلّ ن اصليا  بهق بستهين طرييپس تع
ق يمن شاعرم طر ، ندارديتيمن اهم يق براين طريا اام.  داشته باشديطيچه مح

 يراه هر  بهعاشق ،هرکس که عشق داشته باشد خوب است ،شاعر عشق است
  !من هم شاعرم. کند يمردم خدمت م  بهعشق خود  با شاعر که رود خوب است

 ،ميگفت يم  سخني عقل ي مبانيبر رو ، بودي و فلسفيتاکنون بحث ما عقل :عتيشر
. دي عشق آوريکرده رو  خارجي و عقل١ي برهانياکنون شما مطلب را از مجرا

 ي مبانيها بر رو  صحبت ت کهخوب اس ، است وراء طور عقليعشق طور
  .برهان و استدالل باشد

شما  از ،ام داده  وقتيگريد  بهعالوه ساعت ده  بهام و ار خسته شدهيفانه بسمتأس :تاگور
  !خواهم يمعذرت م

 ة مباحث ني مستعان که شاهد و حاضر در ايقل ني حسي معروف آقاةسندينو
ر درآورده ي تحرةرشت  به خوديواي شةخام  به فوق راةاست و مصاحب  بودهيفلسف

  :ن نوشتي خود چنةمقال انياست در پا
  گشادهيمايس  با يت مهربانينها  با تاگوريآقا. افتيجا خاتمه  نيهم  بهصحبت

رون ياق بت داده از ا ن دستيک حاضريکاي  بارسم خود به ،از همه وداع کرده
ق فّؤ قطع شد و م شدن ف شدم که صحبت قبل از تماماندازه متأس يب من. رفت

  .رسد يکجا م  بهنيرين بحث شيان ايپا نم کهينشدم بب
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