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  ♦نوين  تحصيالِت سيستِم وتاگور
  ∗ذاکره شريف قاسمي

 ممتاز در ةالعاد و انديشمندي فوق الفعي مختلف ها ندرا نات تاگور در زمينهيراب
ي امروز هم  داشته که حتّها او دربارة تحصيالت هم انديشه. بوده است دورة خود
راد معدودي است بايد عرض شود که او از جمله اف. ا قرارگيرد مه توجبايد مورِد

که  براي اين. راه انداخت ههاي خود دربارة شئون گوناگون زندگي را ب که انديشه
آنچه دربارة تحصيالت .  ناپذير را انجام دادگي کارهاي خست،آنها را عملي سازد

 جديدي و ها در شانتي نکيتن پياده کرد و راِه  آن را در درسگاه،کرد  ميفکر
  .ان دادمفيدي را در دورة خود نش

  : خود گفته بودتاگور باري دربارة کودکي و تحصيالِت
ما در . ام  بزرگ شده، آرزو براي توسعة روح انسان،من در محيط آرزو”

ات  آزادي فکر در ادبي، خود خواهان آزادي قدرت در زبان خودمنزِل
 آزادي روح در عقايد مذهبي و ذهن در محيط اجتماعي خود ،خود
 اعتماد در قدرت تحصيالت بخشيد که اه فرصت مرگون اين. ايم بوده

 ،ما آزادي حقيقي بدهد بهتواند   ميعنصري همراه با زندگي است و تنها آن
 آزادي اشتراک اخالقي در ،خواهند  ميکه براي انسانچيزي ترين  ارفع

  .١“ استجهان انساني

                                                   
 .هاي از تاگور شناسان مبني بر نگاشته ♦

  .نو  دهلي،نهرواستاد فارسي دانشگاه جواهرلعل   ∗
  . ژوئيهـ  آوريل،»وشوابارتي«ماهي  مجلّه سه  .1
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 را ـ ک آزادي و اشترا، قدرت،آرزو  ـ يک گروه چهار واژه،اين نظر تاگور در
که او   چنان،خواهد انسان را چطور در مرکز کائنات او  مي تاگوروکنند   ميتعريف

  . جاي دهد،افکار خود دربارة تحصيالت را توضيح داده است
 ،تا اوايل قرن بيستم چون تحصيالت غربي داخل زندگي ما در هند شده بود

 که فرصت  دربارة تحصيالت کامل فکر نکرده بود،آيد  مينظر  بههيچ يک
 مابين هنرهاي آزاد و هنرهاي ،يادگرفتن در آنجا که ارتباط مابين انسان و طبيعت

تنها  . فراهم کرد،زيبا و نمايش دهنده و در آنجا که انسان در مرکز کائنات است
چيزي ديگر از   بهبرد و ما نياز  نميها جايي عنوان انسان  بهدانش و مهارت ما را

  :او گفته است. زيبايي مطرح شده است  بهر اعالمية اينستيناين فکر د. اينها داريم
 يآميز تزندگاني محترم و مسر  بهها را تواند انسان  نميتنها دانش و مهارت”

ها و استانداردهاي عالي  ت هرگونه عللي دارد مدعيان ارزشبشري. ببرد
ت براي آنچه بشري. ت دهنديحکاشفين راستي بيروني ارج اخالقي را بر

ترين از   براي من عالي،ي و مسيح است عيٰس،ممنون اشخاصي مثل بودا
  .“ي ذهن جوينده و سازنده استها تقيهمه موفّ

آماده کرده ) م ۱۹۵۵-۱۸۹۷(تين ش که اين»ي بزرگها ذهن«فهرست اين  به
 ،ها  درام،خواهم تاگور را هم شامل آن کنم نه فقط براي شعرها  مي،است

 بلکه هم براي فلسفه و افکار دربارة ،هايش اشيها و نقّ مه نغ،ها  نول،ها داستان
ت چطور مسر« و »سازد  ميانسان را چه کامل« بهت و افکار او راجعتعمير ملّ

 علوم  همراه بايا نوشتِن سازي و مه مجس،اشي نقّ،که در موسيقي  چنان»تخليقي
  .رود  ميکاربردني جلو به

  :کوتيل اظهار نظر کرد او،تتحصيال  بهراجعو دربارة افکار تاگور 
ط يي که برنده شد و تسلّها ي براي جنگهاي ملّ جاي مطالعات فرهنگ به”

 او براي سيستم تحصيالت که تاريخ و فرهنگ ،فرهنگي که تحميل گرديد
 استفاده را جهت پيشرفتي که براي شکستن موانع مذهبي و اجتماعي مورِد

 کيد قرارأ تاعي را مورِدبد رفتار اگونه اين. کرد  مي توجيه،قرار داده است
ي مختلف در چارچوب بزرگتر ها سابقه حدسازي افراد باداد که براي متّ مي
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هاي اقتصادي براي عدالت اجتماعي و  آيد و در طرح سياست  ميبعمل
  .“رود  ميکار هکردن فاصله مابين ثروتمند و فقير ب کم

 ما  بهانتي نکيتن نگاه کرد وتجربة خود در ش  به، ساله بود۸۰وقتي که تاگور 
 )در آتما کارينا( در برنامه در اينجا »علوم«ت که او چطور جايي را براي فگ

  :وجود آورد به
”د نمودم تحصيالت را که زمينة تخليقي آن کائنات تخليقي چون من تعه

 آب و ، من اينجا خواستار همکاري زمين، فراهم نمايم،شعري اصلي بود
. همن هت بسکوي مسر  بهاستم آيين توبه براي دانش راخو  مي.آسمان شدم

ي ها سعي کردم دانشجويان جوان را در باغ جشن طبيعت با خواندن ترانه
 ما جايي ، در اينجا درست در آغاز،آمد براي هر فصل الهام بخشم خوش

خواستم جايي را براي   مي.وجود آورديم هبراي رمز اصل کائنات ب
 ، علوم،تاين علّ  به.وجود آورم ه و پرروحية خود بکلّدانشمندان در برنامة 

يکي : گويند  ميما  بهها ويدا. کار ما داشت ي امتيازي در جايت خاصّقيموفّ
 توان  مي يکي که،ثمري برسد  بهتواند  نميي دانشمندترينکه بدون آن حتّ

ي ها او تنها با عقل و خرد رسيد و نه از طريق زمزمه کردن و يا آيين به
  .“پرستش

وجود آوردن   بهت و خرد درت بود که سعي کردم از هر دو مسراين علّ به
  .تخليقي اينجا استفاده کردم

 »ماوراي طبيعت« با »الوهيت« اينجا حرفي دربارة ،عکس عقيده ما  بهديديد که
تاگور اينجا دربارة ايجاد ارتباط مابين . ه استنيست که خيلي جالب توج

 توجيه ،يطور کلّ  به.زند ميهنرها حرف  ـت وم و قدرت مسر عل،نيروهاي خرد
پروردن و   بهن نياز آده شوند که در داست که هر دو بايد در جايي نشان ااو اين

انسان و   بهقتربيت شدن آنهاست و بايد حتماً با مسايلي معامله کنند که متعلّ
آب و آسمان و  ،بنابرين اينها بايد همکاري زمين. طبيعت در دوراور اوست

  .ها مرتبط شوند تغيير فصلبا فضاي دورادور را حتماً داشته باشند و هم بايد 
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د  حفظ کردن و ارائه مجد، عادتاش يادگرفتن حسِب که تحصيالت معني اين
  : آشکار است»وشوابارتي«عنوان   بههاي آغازين کتابش  از پاراگراف،آن نيست

  ذهن نيست بلکه تحصيالِت،کند  ميتحصيالتي که از تکرار تشويق”
  .“طور مکانيکي کسب کرد هتوان آن راحتي ب مي

عنوان   بهتواند هدف فرا آمدة باسواد  نميد مکانيکي مجدةدرست است که ارائ
خواهد حق را کشف و باز کنيم و آن را طبق   ميتحصيالت از ما .نمونه باشد

ي  خاصِّتملّ. زند  مي حرفدر اينجا او دربارة فشارها. هاي خود بيان نمايم لياقت
ممکن است فشارهاي مختلف داشته باشد که در حدود آن يکي قادر باشد حق 

 تاگور اعتماد دارد که هند از هميشه در رأس آنهايي. علمي با مشاهده را بيان کند
بارة تصفية بحران جهاني فکر ر کرده و دبوده است که معماهاي دانش را حلّ مي

  .کرده است
اهاي دشوار مسايل دانش که هند معم اي دارد که درحالي تاگور گاليههم  باز
 زبان و مذهب ،بقهط ،نژاد  به ذهني داشته ولي حاال ذهن آنخاِذتّ ا و کردهرا حلّ

جايي عضو دانشمندي با قطع اعضاي  بهدهد جا  مياو هشدار. تقسيم شده است
زد و اين حقيقت معلوم سا  ميحرکت کار يا بي  جسم يک نفر را بياحساس از کلّ

 ،پيونديم  ميهم هي خود را بها است که تنها وقتي که ما همة ده انگشت دست
ب نيست که او بهترين باعث تعج. اي بسازيم و نذر و نياز کنيم توانيم پياله مي

ي ها دانشمندان اروپايي و آسيايي را در دانشگاه خود دعوت کرد و بعضي چهره
اين . آوردي مختلف گردها نوان استاد اعزامي در رشتهع  بهدرخشان عصر خود را
افکار و دانش جديد   به از خودي خود،کرد  مي او فکر،تسهيل فراهمي تماس

  .منجر خواهد شد
گويد که ما نياز براي عمران سيستمي داريم که سنن   مي او،بنابراين

مسلمان ،ا جين، بودها، پورانيکا،)ويدک(ن ويديکا تحصيالت را از تواريخ تمد 
ي جديد کشف نمايد و ها کسب کند و راه خودمان را براي آماده کردن نسل

: گويد  مياو. ات رهبري مناسب کمک کندظهور مردمان و زنان با کيفي  بهطور اين
توانيد با نقل و پيروي   نمي،دانيد نمي  طور گيرا  بهل وشما اگر خود را مفصّ
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 آميزي سنن مختلف هم هتنها با يادگرفتن باين کار را .  هند را بسازيد،ديگران
 »انتقال«آوريم که بر   ميتوان انجام داد وگرنه ما سيستم معيار دوم را بروز مي

  .ي مبني استژتاکنولو دانش و
اش   هر کشور و هر فرهنگ و جامعه،آورد که در غرب  ميتاگور دليل

ها تصميم  ن هدفاند و اينها مبني بر آ  مقصود خود را دريافت نمودهيها هدف
جاي زندگي يا  ه ما بولي در کشوِر.  تحصيالت الزم استاند چه نوع سيستِم گرفته
. ريزي تحصيالت گرفته است  است که جاي اصلي را در برنامه»جيويکا« يا ،جيونا

اباوا «آن داريم   بهآنچه ما نداريم و آنچه نياز  بهيا استخدام مربوط چون معيشت و
آوري  دست هاين جستجوي ب. هدف زندگي زياد ارفع است ، است»و پرايوجنا

يوي وسيلة استخدام نهاي د از جنبه تر يکمالي يک نوع دنيوي است که خيلي اعٰل
دست خواهد  ه ب،رويم  مية درست تحصيالت جلوهرحال چون بر جاد هاست که ب

 آداب  خودمختاري،تر يعني آزادي ي ما بايد حتماً مابين هدف اعٰل،تا آنجا. آمد
 مهارت و لياقت تکنيکي ، وسيلة استخدام،»اتفاقي« يا »تر ينيپا«معاشرت و هدف 

ت  بنابراين قضيه بود که انسان و آزادي بشري،در برنامة کار تاگور. بگذاريمفرق 
  .ه مرکزي او بوده است توجمورِد

  


