
  رهاي واالي رابيندرا نات تاگو تر انديشه بهدرِک نياِز دنياي پرآشوِب امروز به  ٣٨١

  

هاي واالي   بهتر انديشهدرِک  امروز به دنياي پرآشوِبنياِز
  نات تاگور رابيندرا

  ∗بهرام طوسي
درخشند و جهان در درون من مانند   ميکنم ستارگان فلک در نهاد من  مياحساس

  .خروشد  ميرودهايي که طغيان دارند
شک و فند و بوي جواني و زيبايي خاک و آب مانند بوي مکش  ميها در بدن من گل

  .خيزد عبير از دل من برمي
  .نغمه سرايي مشغول است  بهو نفس هرچه حيات دارد در خيال من

شکل عميق و   به حيات آنانهاي بسياري از بزرگان در زماِن  افکار و انديشهاهميِت
ي ها و حتّ ن و انديشمنداني که سالاراند متفکّ شود و بسيار بوده  جانبه درک نميةهم
 کساني خصوص در مورِد  بهاين مطلب. اند شان شناخته شده  درگذشت بعد ازها قرن
بات و هاي نادرست افراد درگير تعصّ گيري کند که از رفتارهاي غلط و جهت  ميصدق

 جز آن رنج اساس قومي و نژادي و مذهبي و عقيدتي و طبقاتي و اختالفات بي
يکديگر نزديک کنند و  به اند تا افکار و عقايد مختلف را کوشيده  مياند و برده مي

کساني . ها و ميان انسان و طبيعت برقرار کنند پيوندهاي دوستي استواري را ميان انسان
اند و  ديده  ميها را هاي انسان  و خودسري، حاصل اختالف،چشم بيناني درون  باکه
ب خشک و کور چيزي جز رسوايي و مصيبت و نکبت و  تعصّةدانستند که نتيج مي

. ها هستيم جاي دنيا شاهد اين مصيبت  که امروز ما در جاي،اهد بودبدبختي نخو

                                                   
  . مشهد،استاِد دانشگاه فردوسي  ∗

 



  ٣٨٢  قند پارسي

  

قول حضرت   به،ب و جهل معنوي ندارد تعصّ،هايي که عاملي جز خودخواهي مصيبت
  :اقبال الهوري

ــت    زير سر است   ها  عصر حاضر فتنه   ــر اس ــاپرواي او آفتگ ــع ن   طب
ــوا بيگانــه  اش ما را ز مـا بيگانـه کـرد         جلوه   ١ کــردســاز مــا را از ن

 ه ديگران و توجر و شناخِتاي تفکّ هحق و عدالت و ذر  بهاز آنجا که دعوت
هاي  طبيعت خودخواه و انحصار طلب بسياري از انسان  با و احساسات آنانها خواسته به

نات  هايي انديشمند و فرهيخته مانند رابيندرا  فريادهاي انسان،زورمند سازگار نيست
ها را کور و کر   و گوش»ها اي چشم غشاوه«شود چون  نيده نميمقدار زيادي ش  بهتاگور

ظاهر  هماند و يا ب  مي زيادي ناشناخته باقي بلند اين بزرگان تا حدساخته است لذا افکاِر
 ، استوارمحبتاز ياد محدود ولي از آنجا که حق است و براساس عدالت و عشق و 

فراموشي سپرده شود   بهها ي قرنتّ خاکستر حد و اگر همچون آتش زيِرمير هرگز نمي
پراکند   مي نور،کشد اي مي اي از گوشه و کنار شعله ت دلسوختههم  بهبار هرچند گاه يک

آن   بابخشد زيرا خداوندگار جهان هاي سرد و افسرده و نااميد را گرمي و اميد مي و دل
تيبان آنها طلبي و دوستي و مهر و عشق همراه بوده و پش جويي و حق نواهاي حقيقت

  .است
  :فرمايد  مي۱۳ آيه ، الحجراتةدر قرآن کريم سور

»$pκš‰ r' ¯≈tƒ â¨$̈Ζ9$# $̄ΡÎ) / ä3≈ oΨø)n=yz ÏiΒ 9�x. sŒ 4s\Ρé& uρ öΝä3≈ oΨ ù=yèy_uρ $\/θãèä© Ÿ≅Í← !$t7 s% uρ (#þθèù u‘$yètG Ï9 4 ¨βÎ) ö/ä3tΒ t� ò2r& 

y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39 s)ø?r& 4«ها ها و قبيله شعبه  بهي آفريديم واي مردم ما شما را از مردي و زن (٢ 
 ترين شما نزد خداوند  بدرستي که گرامي،تقسيم کرديم تا بشناسيد يکديگر را

  .)پرهيزگارترين شماست
 ،ت قومي، قبيله، نژاد،خداوند براي هيچ بشري هيچگونه امتيازي از نظر رنگ پوست

 در تقوا و ميزان ي دين و مذهب و مسلک قائل نشده است مگرمال و توانگري و حتّ
ي براي خود و هاي دين مبين اسالم است که حتّ  و اين از عظمت،راستي و درستکاري

                                                   
 .۱۳۳ ص ،کليات اقبال  .1
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تقواتر باشد نزد خداوند   بااي قائل نشده است هرکس براي مسلمانان امتياز جداگانه
ساير اديان گذشته   بهقي بودن را قبول و احترام شرط مسلمان و متّحتّي. است عزيزتر

 و امتياز افراد را در ميزان رحم و ١استقرار داده 
مروت آنها دانسته ت و انصاف و عشق و انساني
  .است

 ، انبياء، فالسفه،رين متفکّ،در طول قرنها علما
اند  عرفا و ساير بزرگان همين راه را انتخاب کرده

ي زيادي را براي خير و ها و براساس آن طريقه
و ت و براي نابودي ظلم و ستمبرکت بشري 

هيچ انديشمندي . اند جنگ و خونريزي ارائه داده
هرگز تبعيض و نادرستي و ظلم و جنايت را 

همة موجودات   بهديگران و  بهمحبتفاق عشق و اتّ  به همه،ستايش نکرده بلکه برعکس
ولي هر مسلکي که . شود  مياند که اگر بشر چنين کند دنيا گلستان عالم را توصيه کرده

يي از ها نمونه. نابودي است  به دشمني استوار باشد ناچار محکومتبعيض و بر پاية
دهم که نشان دهندة سير تکاملي و ارتباط   ميگذرا ارائهاي  اشاره  باام راترين اي قديم

  .باشد  مينزديک اديان و افکار بزرگان
ظهور او را تا (تي عميق داشت افکار و عقايد وي مود  بازرتشت پيامبر که تاگور

 آشتياتي در کتاب الدين ل جالةنوشت به  بنا٢اند  سال قبل از ميالد مسيح دانسته۳۵۰۰
 پيروان ةمردم است و هم  با سرتاسر گاتاها روي سخنش» مزديسنا و حکومت،زرتشت«

  :نويسد  ميوي. دهد  خطاب قرار مي مردم جهان را مورِدةراستي و پيروان دروغ و هم
ي داراي ايرانيان هيچ گروه و قوم خاصّ  بهنه سخن از آرياهاست و نه اشاره”

  عالميانة پيام زرتشت عام است و اهورا مزدا نيز خداي هم،امتياز نيست

                                                   
  .۴:  بقره،قرآن کريم  .1
روايتي بسيار ضعيف در حوالي بلخ و خوارزم بوده است و در  ظهور زرتشت در آذربايجان غربِي ايران و به  .2

 )۵۰- ۸۰ ص ،آشتياني. ( قبل از ميالد اشاره شده است۳۵۰۰ تا ۶۰۰مورِد سال ظهور وي از 

: نويسد پورداوود دربارة وي مي
نه اينکه اکنون بنگاله ادبيات ”

خود را مديون اين نويسنده 
دست است نهال آزادي و  چيره

رستگارِي هند هم از گفتارهاي 
شورانگيز اين مرد ميهن دوست 

 “…باليدن گرفت



  ٣٨٤  قند پارسي

  

 حتّيجالب اينجاست که براي قوم ويشتاسپند نيز برتري قائل نشده و  (“باشد مي
  .١)بدان اشاره هم نکرده است

داشت هر اي  و ناحيهاي  فهيتوضيح اينکه تا زمان زرتشت دين جنبه قومي و طا
 قائل بودند ولي زرتشت ي براي خودخدايي و رسوم ديني خاصّگروه و قوم خاصّ

بخش يا   يعني مهين دادار هستي»٢اهورا مزدا« ،لين بار از يک خداي خالق عالمبراي او
در فصل پنجم کتاب دين بشر ) همانجا( سخن گفته است ،بخش و داناي بزرگ هستي

 هند تاگور ة شاعر حکيم بلندپاي،زرتشت اختصاص دارد  بهتحت عنوان پيامر که
ت و اخالق  روحانيةمرحل  به افسانه و جادوة مرحلز دين ا،ظهور آن بانويسد که  مي

  .٣معنوي درآمد
  : چنين آمده است۲/۳۲در هات 

بدکاران پيکار کند و نقشه   باانديشه و گفتار و کردار بازوان خويش  باکسي که”
درستي چنين  ه ب،راه راست رهبري نمايد  به سازد و يا آنان راآنان را عقيم

  .“ورزد خداوند جان و خرد عشق مي  بهشخصي خواست پروردگار را انجام داده و
  :نويسد  ميمهرداد بهار

ي و يبراساس دين زرتشتي هرمز و يا اهورا مزدا نشانه نور و پاکي و روشنا”
يارگي و يک نبرد دائمي ميان ت پ،اريک  تبه،خوبي است و اهريمن نشانه تاريکي
ها است که اهورا مزدا را ياري   مردم و انسانةاين دو جريان دارد و وظيفه هم

  .٤“کنند تا بدي از دنيا رخت بر بندد و نيکي پيروز شود
راستي   بهکي اعمالي که متّةدهد که فقط در ساي زرتشت در آغاز گاتاها توضيح مي

انديشة نيک و خرد پاک بهترين وسيله . را خشنود ساختتوان خدا  و درستي است مي

                                                   
 .١٢٢ص   .1

… ه که در ادبيات قديم وديک نيز يک نام مطلق روحاني بوده نه موجود جسمانياز اسوره گرفته شد» اهورا«  .2
شده است و » مه«و » مس«معناي بزرگ که در فارسي  به» مز«نيز از دو کلمه » مزدا«. بخش معني جان و هستي به
 .معني دانش و بخشيدن و آفريدن است به» دا«

 .۳۳ ص ،شفق  .3

 .۱-۸ ص ،پژوهشي در اساطير ايران  .4
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سعادت   بهتوانند تنها در پرتو راستي است که مردم مي. خدا است  بهبراي نزديک شدن
صراحت تمام رشوه و   بالين قدماو در او. دست يافته و پاداش دنيوي و اخروي يابند

ا که وسايل خشنودي خدايان خاطر نياز ر  بهو شعائر و تشريفات و نماز) قرباني(فديه 
  .١نمايد  مي طرد،جامعه بود

  : چنين آمده۱۰/۳۳در هات 
 آنچه براستي بوده و آنچه که هست و آنچه ،هاي زندگي از تست  خوبيةهم

ما بخش و بياري منش پاک و نيروي   به از مهر خودت!اي مزدا. خواهد بود
  .معنوي و راستي بيفزا و خوشبختي را براي تن

راه در دنيا فقط يکي است : گويد  ميي حرف زرتشت يک حرف است کهلّطور ک به
  .اند راه  ديگران همه بي،و آن راستي است

  . دارداهدنا الصراط املستقيمو اين درست حرف قرآن کريم است که مرتب تکرار بر 
در راستي و درستي دانسته و در واقع اساس را زرتشت خوبي و سعادت بشر 

 کنفسيوس و زرتشت بايد جستجو ، را در تعليمات بودامحبت و عشق و مهر عرفان و
هر چيزي که   به،دهند  مي موجودات سرايتةهم  بهانسان فراتر بوده و  بهکرد که انسان

  . خلق کرده است»او«
 و ها ستاها و چراگاهؤ و رها اين مکان. ستائيم  ميها را ها و گياه ها و زمين اين آب
  .٢ آن اهورا مزدا را،ستائيم  ميها را ستائيم و دارندة اين سرزمين  ميا و آبشخورها رها سرزمين

ــه ــنم  ب ــه وي ــا ت ــا بنگــرم دري   صحرا بنگرم صـحرا تـه ويـنم        به  دري
ــنم   هر جا بنگرم کوه و در و دشـت     به ــه وي ــا ت ــشان از قامــت زيب   ن
  )بابا طاهر عريان همداني(  

  

ــهءو يف کــل شــي ــه آي ــد     ل ــه واح ــي ان ــدل عل   ت
  :نويسد ت آوي در تاريخ مختصر فلسفه اروپا ميآلبر
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  ٣٨٦  قند پارسي

  

 ةطور کلّي تاگور بناي فلسف به
» اخالق«، »حقيقت«ود را بر خ
 .داده بود  قرار» زيبايي«و 

ثير أر قدرتي عظيم نشان داد که تزرتشت يا زرتشترا در فضاي انديشه و تفکّ
 جريانات عالم يک پيکار دائمي ميان ةژرفي درآيندگان کرد عمده ولي در هم

. کرد  راستي و کثري مشاهده مي،نيک و بد
زرگ عنوان دشمن ب  بهعبريان مفهوم شيطان را

 از همين جريان گسترش دادند و پس از ،يهوه
آن مفهوم شيطان مسيحي نيز از مذهب يهود 

  خودمندي زرتشت در وقِف هعالق. برآمد
ة دانش و فلسف  بهراست و نفرت از دروغ و نادرستي يکسره به

  .١يوناني انجاميد
و رضا و جويانه و تسليم   ذوق و لطف شاعرانه تعليمات بسيار عارفانه و صلحةجذب

ميان مردمي که در آن  بوده در) بودائي(قناعت و استغنا و زيبائي دوستي که در اين آئين 
تنگ آمده بودند و در پي تعليمات   بهزمان از عقايد تند و تيز و جنگجوئي و پرخاش

توان گفت اين يگانه   ميتأجر ه و ب،پسنديده افتاده است گشتند بسيار  ميماليم و آرام
زور شمشير بر مردم   بهجنگ و کشتار در جهان پيشرفته و يني است که بيعقيده و آئ

جويانه  آميز و صلح در دورة اسالمي همين عقيده مسالمت اند جهان تحميل نکرده
هاي   بودائي يکي از سرچشمميان صوفيه مشرق زمين بسيار پسنديده افتاده و آئيِن در

٢ف ايران شده استالهام تصو.  
ها جنگ و خونريزي و تجاوز و اظهار قدرت بايد براي بشر ثابت  رنامروز بعد از ق

شده باشد که از جنگ و اعمال زور کاري ساخته نيست و بايد انسان راه گفتگو و تبادل 
ب را در پيش بگيرد تا شايد روزي جهان روي صلح و افکار و دست برداشتن از تعصّ

  .آرامش را ببيند
ز جنگ و نبردهاي خانمان برانداز و کارهائي که طول تاريخ همه کشورها پر است ا

ولي بايد . فانه ادامه داردسأانسان خود از بازگوئي آنها شرم دارد و اين کار هنوز هم مت
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رحم و انصاف پيدا کند و اي  هواقع آدم شود و ذر  بهعاقبت روزي برسد که آدم
د و الاقل مختصري حق بده ديگران نيز  بهمعتقدات خود پايبند است  بهکه درحالي

توان اميدوار بود  آنگاه است که مي. برايشان و براي عقايد و افکارشان احترام قائل شود
  .که خورشيد خوشبختي نور بر عالم پرآشوب ما افکنده است

هاي شعراي شکر شکن ايران و عرفاي نامدار پر است از خدمت خلق و  ديوان
  :جانفشاني براي راحت ديگران

  :ن االسرارنظامي در مخز
ــه  ــر ب ــداز  عم ــا گ ــشنودي دله ــار    خ ــود کردگ ــشنود ش ــو خ ــا ز ت   ت

ــب   ــواران طل ــيد س ــاية خورش   رنــج خــود و راحــت يــاران طلــب  س
ــي  ــان ده ــن و درم ــتاني ک ــه   دردس ــانند بـ ــات رسـ ــدهي تـ   قرمانـ
  چون مه و خورشيد جوانمرد بـاش        گرم شو از مهر و ز کين سرد باش      

   او روي بـــدو بـــاز کـــردنيکـــي  نيکـي عمـل آغـاز کـرد         هرکه بـه  
ــاس  ــده ز روي قيـ ــد گردنـ   شـناس  نيکي و بدي حق     هست به   گنبـ

راستي و درستي درستکاري دعوت   بهدين يهود و همچنين مسيحت نيز مردم را
  .کنند مي

نهايت   بهديگران را  بهمحبتي بن مريم نقل است که عشق و از حضرت عيٰس
دادند  کساني که وي را آزار مي  باتّيحرسانده بود و از جنگ و خونريزي و خشونت 

 طرف ،ات نواخت گونه  بهفرمود اگر کسي سيلي جست تا بدان پايه که مي بيزاري مي
  .ديگر صورتت را پيش بياور

رهبري   بهفلسفه مقاومت منفي که  بااين همه بزرگي روح قرابت نزديکي دارد
دست خالي در   باط مردميسمهاتما گاندي بزرگ استقالل کشور پهناور هندوستان را تو

ر عميق مقاومت برابر امپراتوري سر تا پا مسلح وقت تضمين کرد و اساس همان تفکّ
  .مدارا است که از تراوشات ذهن پربار تاگور بود  باتوام

 محبتگذشت و ايثار و فداکاري و عشق و   به جاة کريم همقرآندر دين اسالم و 
اين جنبة   بهکند و الزم است وحدت دعوت مي  بها اديان رةاسالم هم. اشاره شده است

تهاي آن   دين بيشتر از ساير جنبهمهمعمق   بهنگاهي ژرف  بادر عرفان نيز که.  داداهمي
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ت و ايثار  جا سخن از دوستي و مودة هم،نگرد  عالية دين ميهي و اهداِفدستورات اٰل
ها را   انسانةيک عارف هم. عالم و همة موجودات عالم است  بهبراي ديگران و عشق

  . راها نگرد چه افراد هم مسلک خود را و چه اهل ساير اديان و فرقه يکسان مي
  :بر سر در خانقاه ابوالحسن خرقاني نوشته شده بود

که در محضر  چه آن. ين سراي آيد نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد اهرکس در”
  .“ارزدنان   به ابوالحسنة بر سفر،جان ارزد  بهخداوند
  م از اوستم از آنم که جهان خرجهان خر به

   عالم از اوستة عالم که همةعاشقم بر هم
  :فرمايد  ميو عارف روشندل ديگر

  پيش ما سوختگان کعبه و بتخانه يکـي اسـت     
  حرم و دير يکي مسجد و ميخانه يکـي اسـت     

  کشان گفت کـه در مـذهب عـشق         پير پيمانه 
  است انه يکي و ديو  عاقل و هشيار يکي   مست

  :فرمايد  ميشيخ ابوسعيد ابوالخير
  سـت  هر قـدم کـه پوينـد خـوش     راه تو به  

  ست هر سبب که جويند خوش      وصل تو به  
  نکوسـت  کـه بيننـد    ديـده  هـر   تو به  روي

  سـت  هر زبان که گوينـد خـوش        نام تو به  
نات  ر و اديب بزرگ کشور پهناور هند جناب رابيندرا حکيم و متفکّا در مورِدام
  .تاگور

توان از وارثان خلف افکار انساني و عرفاني و ديني دانست که   ميجناب ايشان را
ت احساس و روح لطيف شاعرانه در جايگاهي رفيع قرار دارد و استادي و  رقّادبياتدر 

  فروغ وييقول مرحوم دکتر مهد  بهطوري که هنفوذ کالم وي انکار ناپذير است ب
ران و شعرا و نوع دوستان جهان ه و عالقه متفکّپيرايه خود توج نفوذ کالم ساده و بي با
 هند عوض کرد ةديشة مردم مغرب را دربارنيم که ايخود جلب کرد و اگر بگو هرا ب
  )۴۴ ص (.ايم گزاف نگفته  بهسخن
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  :نويسد ود دربارة وي ميوپوردا
دست است نهال  ين نويسنده چيره خود را مديون اادبياتنه اينکه اکنون بنگاله ”

 هند هم از گفتارهاي شورانگيز اين مرد ميهن دوست باليدن آزادي و رستگارِي
 از ،هاي دلکش وي در سراسر کشور پهناور هند در سر زبانهاست هسرود. گرفت

  .١“ي آن سرزمينآنجمله سرود ملّ
طلبانه و  وي آزادي و سربلندي و هند نوين را ثمره فداکاري و مبارزات صلح

  :نويسد  ميداند و  ميپرشکوه دو مرد بزرگ يعني مهاتما گاندي و تاگور
آرزوي   به گاندي پس از رسيدن،تاگور آزادي هند را نديده از جهان درگذشت”

  .٢“تير نابکاري از پاي درآمد  بهديرين خود
دالت آزادي و ع ي ظالمانه و برقراريها از ميان بردن سلطه  بهعالوه بر اين تاگور

  .ت وي چشمگير بوده استقيمعتقد بود و الحق که در اين زمينه نيز موفّ
ت احساسات ر در تقويثّؤقول دکتر فروغ تاگور يکي از عوامل عمده و م به

ي صلح و دوستي بوده و از وي از هواداران جد. خواهي و برادري بود بشردوستي و نوع
  :نويسد  مييدوست بهاي  در نامه. جنگ و کشتار نفرت داشت

ام و اميدوارم  من کار خود را کرده. سربرم هب) صلح(ست که در  اآرزوي من اين”
 او لب از گفتار من عنايت فرمايد که در جواِر هکه خداي من اين فرصت را ب

  .٣“سکوت مطلق او گوش فرا دهم  بهفروبندم و
 قرار داده »ييبازي« و »اخالق« ،»حقيقت« خود را بر ةي تاگور بناي فلسفطور کلّ به

بود يعني همان چيزي که امروز دنياي آشوب زده و محنت کشيده ما بيش از هر چيز 
  .اين گوهرهاي پرارزش و بزرگ انساني  به،آن نياز دارد  بهديگر

 ةها حق مساوي از اين کره خاکي دارند زيرا هم  انسانةحقيقت چيست؟ اينکه هم
 آنها ة شکل گرفتن نطفة همةنحو. بدي هستند يک منبع بزرگ و توامند ازلي و اةآفريد
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 کدام نيازهاي جسمي و روحي هيچ. شوند  مييک صورت متولد  بهيکسان است و همه
محيط بعد از   بهديگري در اصل تفاوتي ندارد و اگر تفاوتي هست اکتسابي و مربوط با

 نياز  و عشق و، مادري، پدري،همه داراي احساسات و عواطف فرزندي. باشد تولد مي
 بدون کوچکترين ،ت اليموت هستندي براي قون سرپناهي امن و لقمة ناداشتِن هب

اگر کسي دين و .  آنها نيز از حقوق مساوي برخوردار باشندةبنابراين بايد هم. اختالفي
 آن ديگران ندارد ولي حق دارد  بهرا  حق تحميل آن،داند  مي خود را برترةمسلک و ايد
. تا ديگران نيز از آن باخبر شوند  عقالئي و انساني ارائه دهدطرز  بهرا آزادانه و

تدريج   بهشنود و  ميزور تحميل کرد زيرا انسان هميشه  باتوان  نميرااي  عقيده هيچ
  .کند  مي را انتخاب»ها احسن«

تت و اخالق چيست؟ آيا اخالق چيزي جز انسانيو ماليمت و دوستي و ايثار محب 
ست؟ اگر تنها اخالق بر جهان حکومت کند دنيا چيزي جز بهشت  اديگران  بههو توج

  خواهد شد؟
ها نيازمند  ت ملّةشود و هم  ميت احساسشد هامروزه در دنيا ما تنها کمبودي که ب

 ديگر ،اگر اخالق وجود داشته باشد. ات يعني معني معنوي،آن هستند همين اخالق است
بهانه باورهاي شخصي   بهي دسته جمعيها کشي و قتل عام ي و جنايت و نسلياز زورگو

  .اثري باقي نخواهد ماند
شبختي استو هنر خوب زيستن و آفتاب خ،ي هنر زندگيي زيبا.ييا زيباو ام .
 ،ها را  همة خوبي،گيرد مي چيز را در برةجامع و پرمعني است که هماي  ي کلمهيزيبا

  . خود خدا راحتّي دنيا و دنياهاي ديگر و ، انسان را،حقيقت را اخالق را
  .ان اهللا مجيل حيب اجلمال

هاي  شکل  بهرا اند و آن دنبال آن بوده  بهي همان چيزي است که عرفا هميشهيزيبا
  . برادري و صفا و يکدلي و جز آن، دوستي، مهرباني،شکل عدالت  بهاند گوناگون بيان کرده
در .  بيان داشته»شعر و زندگي جديد «نام  به خودةي را در نوشتيتاگور روح زيبا

  :گويد  مياين نوشته
 زندگاني درست ةمللي که امروز از طريق. بريم  ميسر هما در عصر انقالبات ب”

ت است که روح اين علّ  بهاند شايد غافل مانده و هنر زيست را فراموش کرده
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 ةهم  از درک اين»طوفان سرعت«ي يا ها سريع ماد  مصائب پيشرفتآنها در زيِر
ي را در خود ي هرگاه انسان صفت درک زيبا… مانده استلي عالم غافها ييزيبا
را  تواند جاي آن چيزي نمي  چيز از دست رفت هيچة چون هم،ت نکندتقوي

  .١رود بگيرد و آن طراوت و جمال و زيبائي حيات نيز از دست مي
 چشم از ، شودش خامومحبت فروغ ،راستي که اگر لبخند را از زندگي بگيرند به
ريائي و صلح و  س همة دوستي و مهرباني و ياوري و بيأهاي دنيا که در ر ييدن زيبادي

ي خوش آهنگ موسيقي و نواي دلکش مرغان و ها  نغمه، عاجز باشد،صفا قرار دارد
عا ماند که بتوانيم اد  ميچه چيزي در زندگي باقي.  جانوران را نشنودةپرندگان و همهم

  ؟کنيم ارزش زنده ماندن را دارد
گرفتن بازوي فردي مسن که . پاک کردن اشک يک کودک. ي يک لبخند پرمهريزيبا
تر از اين  ي پرشکوهيشود؟ و چه زيبا  چه عبادتي باالتر از اين يافت مي،کمک دارد  بهنياز
 توان مشاهده کرد؟ و چقدر سياه بخت هستند کساني که قدرت درک اين عوالم مي
 خود ترسيم کنند و ةند يک لبخند مهرآميز را بر چهرشکوه را نداشته باشند و نتوان با

  .نمايش بگذارند  به خود رامحبت
رهاي انساني مطرح شدهي و تفکّکه در يگانگي اهداف اديان اٰلاي  مهدر مجموع مقد 

رسيم که انسان از ديرباز در جست و جوي کيمياي سعادت که آرامش و   ميآنجا به
رات عميق تفکّ  باعرفا.  درين راه گام برداشته استآسايش همگان است بوده و همواره

اطمينان اعالم کنم که   باخواهم  ميدر اينجا. اند خود سعي در رفع مشکالت بشر داشته
تاگور نيز يک عارف برجسته و راستين بود که همه عمر چراغ هدايت گرفته و درين 

  .داشته است مي خطير گام برهرا
 ةچه او دربار. د جنبة او هستندؤيار بلند تاگور مدکتر سياسي معتقد است که افک

ت کشورها داد سخن ي و ناصوابي اختالفات نژادي و مرامي و طبقاتي و محدودييناروا
همين عنوان  ه جهانيان را برادر و يار و ياور يکديگر خواسته و از آنان بةداده و هم

 ردمان مال و جالل خود رااز ماي  تاگور آرزو داشت امکان اينکه طبقه. يادکرده است
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 برتري خود قرار دهند از ميان ةرخ طبقات ديگر بکشند و اين امور عارضي را ماي به
دهد برابري کامل ميان آدميان برقرار   ميبرود و تا حدودي که شرايط و مقتضيات اجازه

بايد گفت که اين غايت آرزو و نهايت آمال هر انسان انديشمند وارسته ). ۹ ص(گردد 
  . ناانصاف استو

ترين صفتي را که تاگور اثر  نويسد مهم  ميدکتر رضازاده شفق هم در همين زمينه
شناس  خدمت است که شخص خودمحبتداند همانا   ميتهذيب و عرفان آدمي

آدم واقعي و انسان خدازي کسي . تواند داشته باشد تمام جهانيان مي  بهخداشناس نسبت
چه فايده از انساني .  ظاهر گرددمحبتدر عملش آن  باشد و محبتاست که در دلش 

 که دديگران نرس  بهکه بخورد و بخوابد يا بگويد و بپويد ولي نفعي و مهري از او نسبت
  )۳۳ص(. وجود او در آن صورت از وجود حيوان هم کم ارزشتر است

  پـاالن و افـساري بيـار       بهر وي   هرکه را در دل نباشد عشق يـار  
  )مولوي(  

ي ها ترين مرحله ينيپا  بهتوان گفت ي و صنعتي شتابگر امروز که ميي ماددنيا
به نياز فراواني،غفلت و از خود بيگانگي سقوط کرده است ري وگ يماد  هتوج 
قدر فراوان شده است  ي پيشرفته امروز آنها مشکالت اجتماعي جامعه. ات داردمعنوي به

 ه بيشتري اجتماعي خود و توجها ا و کنشمتجديد نظر در راه  بهکه مردم زيادي ميل
ه و بازنگري و تعمق در در اينجاست که توج. اند بخش هستي پيدا کرده منبع فيض به

تواند چون نوشدار و  ن پرارجي مانند تاگور ميار بزرگان گذشته و متفکّپايةافکار بلند
  .مانند کيمياي سعادت چاره ساز باشد

ه پهناور و در قار  خودسازي در اين شبهةف هند و فلسة جزيرةدر معرفت شب
درون و پاکسازي وجود از شهوات و   بهساز آن يک نوع رجوع تعليمات عاليه انسان

عين . ط بر نفس و نيروهاي شيطاني دروني وجود دارد نفس وجودشناسي و تسلّةتزکي
 عرفان و توان که مياي  گونه هب.  نيز مطرح استي اسالم الماس در عرفاِنها گهرهمين 

ي زيباي پربار يک درخت تنومند و بارور ها شاخه  بهت عالم و آرا راشناخت و در ماهي
ي دارد و در جهتي سرکشيده يسو  بهاش رو يعني درخت حقيقت تشبيه کرد که هر شاخه

وجود آورده است که از يک   بهو باورها و نگرش گوناگون ديني و فلسفي و عرفاني را
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اند و از طرف  اند و در حقيقت از آن منشعب شده صل بخش متّيک منبع فيض  بهطرف
اند و همة اين  هطرف باال متوج  به جانب بسوي يک منبع عالية از همها سر شاخه ديگر

  .سرچشمه حقيقت برسانند  بهتوانند انسان را مياي  گونه  بهافکار بلند و پربار هر کدام
  سياستمداران که،ندش ياري جستتاگور را بايد دوباره شناخت و از افکار بل

مين کنند بايد أاند صلح و آرامش دنيا را ت  و خشونتهاي خود نتوانستهها لجبازي با
ت پير مغان و افکار بلند تاگورها زندگي نگاه کرد و از هم  بهديدي عرفاني  باتر و عميق

 گ سخن رار بزرشعري از آن متفکّ  با.سوي آرامش هدايت کرد  بهمدد گرفت و دنيا را
  .رساند  ميپايان به

ستيزند افسوس برخي   ميي بر سر مال و جاه اختالف دارند ومردم در عالم ماد
 برند و حقيقت را هم تملک  ميمسائل روحاني هم  بهگونه اختالف و ستيزه را آن
  .کنند مي

ل در آنجا طلوع عذر اينکه او  بهآيا درست است که يک چيني بخواهد آفتاب را
  د تملک کند؟کن مي

در  توانم دريابم که نيکان جمله جهان  من سر بلندم از اينکه مي،از من بپرسيد
اصول همدل و همداستانند و بر آنان است که خارهاي نفاق را ريشه کن کنند و آدميان 

  .دنگلزار وحدت برسان  بهرا
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