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   تاگورجامعه در نگاِه
  ∗فاطمه رادان

پرداز اهل بنگال هند است که  دان و چهره يقيلسوف، موسينات تاگور شاعر، ف ندرايراب
م  ١٩٤١ا آمد و در هفتم آگوست يدن  بهم در کلکته هندوستان ١٨٦١سال   ميدر ششم

ر شعر دفتترجمه   بام ١٩١٢ در سال يو. تاگور از خاندان برهمنان هند بود. درگذشت
  .افت کرديدررا  نوبل ةزي جايسيانگلزبان   به»يلجتانْيگ«نام   بهپرآوازه خود

  :ديگو  ميتاگور خود
نگرم   ميتدقّ  بهگذشته خود  بهام و دهي رسيشامگاه زندگ  بهن هنگام کهيدر ا

ن است که شاعر ين حاصل است، ايقي آن مرا ةشوم که آنچه دربار  ميهمتوج
 ياسيکنم که رهبر س  نميعا هستم، اديانم که عالم ربکن  نميعااد… هستم

م که يگو ي مي هستم، وليني ديشوايا پيکنم که عالم اخالق   نميعاهستم، اد
  .١شاعرم

گران يد  بهب نفس و خدمتي تاگور بر شناخت خدا از راه تهذي اصليدئولوژيا
در عالم . رديگ مي ق بودن آثارش از آن نشاتين حال عمي و در عياستوار بود و سادگ

  .٢ استقالل هند بودةشي و انديان گاندياست، او از حاميس
 فاحش در جوامع يها ضي و تبعي اجتماعيها ي نابرابري آرزو داشت روزيو

  .٣ها برقرار گردد ان انساني حقوق کامل مي و تساويزد و برابريان برخي از ميبشر
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ف يتکل  به٢ي کتاب مردجهاندر ١ تحت عنوان اجتماع و حکومتيا تاگور در مقاله
. داند ي ميف پادشاه را جنگ، دفاع و دادگستري تکليو. کند  ميپادشاه و اجتماع اشاره

. داند ي ميف اجتماعيبند وظاي را پا و آنانف مردمير امور کشور را تکليو انجام سا
  .کند ي م جامعه قلمداديت اعضايالجه فعيهند را نت  و استقالل کشورين رو آبادانيا از

  کشور انگلستان و هندةسيمقا  به مردميشناس فهي وظد بر حسيکأت  باسندهينو
وجود . شود  ميط دولت انجام امور توسة معتقد است که در انگلستان هميو. پردازد مي

. داند ي ميانگلستان را تابع زنده بودن حکومت و وجود هند را تابع حفظ ادراک اجتماع
  . در انگلستانياسي سيآزاد ت دارد کهيقدر اهم  در هند همانيع اجتمايآزاد از نظر او

 ةواسط  بهف اجتماعيرات جامعه هند را محدود شدن وظاييل تغي از داليکيتاگور 
 يبرا  خروج از کشورينظر و  به.شمارد يها برم يسير انگلين انعطاف ناپذي قوانيبرقرار

 نهفته ي استعدادهاييه باعث شکوفا ندارد بلکي نه تنها اشکاليکسب معلومات و دارائ
از کشور در وطن بکار گرفته   خارجيها ست که اندوخته ايو ضرور. شود  ميو توسعه

وطن از زبان   بهامي فرستادن پي برا٣ها ن نکته که کنگره استانينقد ا  باني همچنيو. شود
 رد  باکند و  ميديکأت  توده مردمي برايان بومي زيريکارگ  بهکنند، در  ميگانه استفادهيب

 را ي هندة مانند بازار مکاريل اجتماع بزرگي، تشکيسيسبک انگل  به کنگرهةل جلسيتشک
شوند و   مي از اطراف کشور جمعياديت زين بازار جمعيکند که در ا  ميشنهاديپ

بان و خوانندگان ياد  بهشود و  ميش گذاشتهينما  به هنديکه محصوالت کشاورز يدرحال
 يو. کند  ميدرون و قلب مردم نفوذ  به بزرگيايشود، افکار دن  مي دادهيبرتر جوائز

اجات ي احتيها و شناسائ ن هندوها و مسلماني بيکيمنظور نزد  به مکارهيل بازارهايتشک
ن يهمچن. داند  مي جامعهيائي در پويط طبقه روشنفکر را عامل مهم مردم توسيقيحق

                                                   
 انتشار بانگادارشان در سال همان و شد خوانده کلکته دري عموم ةجلس ک يدر م ١٩٠٤ سال در مقاله نيا  .1
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ن ي ايگر کارکردهاي را از ديت ادب لذّ درک مذهب ويبرا  جشن و سرور،يبرقرار
  .داند  ميبازارها
از نظر . پردازد  ميگريکدي  با رابطه افراد جامعهيچگونگ  به مقاله در ادامهةسندينو

 د رابطه خودي باين وجود دارد که هر شخصيه در هند و مشرق زمين روي ايو
ک ي انسان ين جوامعيدر چن. ز حفظ کنديشاوند خود را نين خويگان و دورتريهمسا با

 روابط يا افراد مبني قلبةرابط. شود  نمي محسوبيگريشرفت منافع ديا ابزار پين يماش
  جامعه گذاشتهي اعضاة بر عهدي اضافيها تين نوع رابطه، مسئوليآنان است و در ا

گانه، طبقات يشاوند و بين خويک بي نزدةت رابطها را علّ ي هندي خونگرميو. شود مي
  .داند  ميزبان و مهمان در سرتاسر کشور هنديت، م و پسيعال

نکه يخورد و از ا  ميفسأشود، ت  مي از مملکت خارجينکه ثروت ماديتاگور از ا
خورد و آن را   ميفسأشتر تيشود، ب  ميسمت خارج از هند منحرف  بهروح مملکت

 از فقدان ياشها و اقدامات را ن  برنامهيناکام. داند  ميخارج  بهبدتر از خروج ثروت
 دشمن بر ي و معنويط مادکند و تسلّ ي مي جامعه تلقّين اعضاي بي و همکاريهمفکر

  تواميستادگيدشمن را اتحاد و ا  باو تنها راه مقابله. کند  ميهمه امور را گوشزد
 وحدت اجتماع در رهبر جامعه ي تجلّياز نظر و. کند  مي توانا ذکريانتخاب رهبر با

چ يار، هيوجود اجتماع زنده و هوش  با.شود  ميت جامعهيمصون و ياريموجب هوش
  . وارد کندي و جديب دائميآن جامعه آس  بهتواند ي نميرهبر

ط ک عادت روزانه توسيشکل   بهل و رغبتيم  با مقاله پرداخت اعانهةسندينو
پرداخت گونه که  همان. داند ي ميکمبود اعتبار را ضرور  بامنظور مقابله  به جامعهياعضا
  .ها و معابد ثروتمند شده است س خانقاهيسأ باعث تياري اختيها اعانه

 ف آن استاني بود و آن را موجب تضع١ه بنگاليندرانات تاگور مخالف تجزيراب
ت وحدت مردم يخبران و تقو ي بيداري را در پرتو بي خارجيروين  بامقابله. دانست مي

لمانان و هندوها اشاره کرده و معتقد است که ن مسياختالف ب ي بهو. ديد  ميريپذ امکان

                                                   
 آن راهبران از تاگور که گشتي ملّ اميق ه بمنجر اقدام نيا و شد هيتجز کرزن لرد طتوس بنگال م ١٩٠٥ سال در  .1
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 برقرار يتيت، نظم و تربي صلح و حسن ني برقراريابد و برايها ادامه  ن نزاعياگر ا
 ي وحدت بخشيرويدر هند همواره ن. شود  ميف جامعهيها باعث تضع ن نزاعينشود، ا

ن سنن يرو بين نيل بقاء هند بوده و هميت دلين وضعيوجود داشته که در نامساعدتر
  .جاد کرده استي ايآور  شگفتيد سازگاريکهنه و عصر جد

ورود   خارج،يايجامعه هند و دن خچه اختالفيتار  بهاشاره  با مقالهةسندينو
ن يداند که در ا ي مي خارجيروهاين  باان هندين کشمکش بوميلهند را او  بهها يائيآر

ن ياز ب د شدند و نهيگر تبعين ديسرزم  بهان نهيروز شدند و بوميها پ يائيکشمکش آر
 آن يها توانستند در سازمان اجتماع ن فرهنگيوجود اختالف فاحش ب  بانرفتند بلکه

  . شدنديائيدا کنند و موجب غناء و تنوع فرهنگ جامعه آري پيصروزگار مقام مشخّ
ن بودا ير ملل که مجذوب آئي از ساياريز آداب و رسوم و سنن بسيدر عصر بودا ن

تر شدن فرهنگ  ي باعث غنين تعامل فرهنگيا. ر شدندي هند سرازيسو  بهودندشده ب
ن مسلمانان و ي بيز موجب سازگاريهندوستان ن  بهتهاجم مسلمانان. دي گرديهند
، اسالم و ي هندو، بودائيعنياز نظر تاگور تجمع چهار مذهب بزرگ . ان شديهند
 معتقد است که يو.  استيتماعم اجي عطيختگي از درهم آميشينما ت در هند،يحيمس

 ي در جامعه هندوير و تازگيي عصر بودا احساس ترس از تغيها ياغتشاش و آشفتگ
 از ي خارجيروي در مقابل نيستادگيو ا يامکان ترقّ ط،ين شراي گذاشت و تحت ايباق

ن رفت و ي شدن ترس بر جامعه هند از بي هند بر اثر مستوليق و برترتفو. ن رفتيب
  .ديه دچار انجطاط گردن جامعيا

 و دانش است از ي هند از نظر تاگور در قدرت اصول برهمنة جامعيقيروح حق
ت است ي از بشري جزئيت هر ملّينظر و  به.فه برهمن استيب اجتماع، وظيرو تهذ نيا

 يا  و چه راه تازهي بشر چه داريتو برا: ن سوال پاسخ دهديا  بهد بتواندي بايتو هر ملّ
  ؟يافته اي او  سعادتيبرا

 خ اشارهين هند در طول تاري سرزم مهميها يژگي از ويکي  بهن مقالهي اةسندينو
دست آوردن غنائم  ه بي ندوخته و براينيسرزم ي بهنکه هند هرگز چشم طمعيکند و ا مي

ت که ن و تبي از کشورها مثل ژاپن، چيجه برخيدر نت.  نکرده استيکوشش يبازرگان
 يعنوان راهنما  بهن کشورها، از هنديهم. ان دارندي اروپائيرو ه باصرار بربستن راه
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تر  ياضت عالين رو افتخار حاصل از رياز ا. کنند  مي خود در وطنشان استقباليروحان
  .از شکوه سلطنت است

 هند ي و معنويها بر هند را ضعف و انحطاط ماد يسي انگلةل سلطيتاگور دل
نه و يشي مردم هند از پي را آگاهيسي انگليروهاي نيج حاصله از برترينتا. شمارد يبرم

 يداري و بي نهانيروهاين  بههتوج. نديب  مي خود و ضعف جامعه هند آن روزگارعظمِت
  . قرارگرفته استيه وظ جامعه هند، مورد توجف حين راه برايتر حين و صحيآن بهتر

 يروهاي نط اسارت توسي برايرا عامل  جامعهي اعضايتفاوت ي و بياو سست
د از يتقل  بانيهمچن. پندارد  نمي را درمان درديون و زاريش. آورد  ميحساب ي بهسيانگل
 از ييتاگور تنها راه رها. داند ي ميبي را خود فرير ظاهرييها مخالف است و تغ يسيانگل
آوردن  دست هش و بيت نفس خوي، تربي درونيروهايت اراده و نير را تقويتحق

  .کند  مين هند ذکري سرزمي اعضايقيت حقيشخص
گانه را دشمنيب. گردد  نميتفاوت موجب نزاع .شود  ميدايع پوحدت در تنو 

رد و يپذ  مي مختلف رايها روش. کند  نميا نابوديکس را از خود دور و  چيه .داند نمي
 يمان باطنيرا اصول ا نانيسنده اينو. دهد  مي قراري قدردانابد مورِدي را هر کجا بيبزرگ

 و ييد دانش اروپايز از تقلي، اراده راسخ، پرهيخاطر داشتن امر اله  به.شمارد ميند بره
دهد  ميد قراريکأهنر، علم و معرفت هند را مورد ت  بههتوج.  
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