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  موالنا روم و تاگور
  ∗غالم سرور

  ♦جونپوريخان محمد صادق : ترجمه
موالنا .  علم و ادب استياينات تاگور دو نام شناخته شده در دن ندرايو راب موالنا روم

گر ي نموده و از طرف دياري خود گلستان علم و معرفت را آبياشعار مثنو  بايروم
هزاران . راب نموده استيگان معرفت را ستشن  خودهاي نغمه  بازي تاگور نِيلجتانْيگ

 ة ترجمي پژوهشگران غربمخصوصاً ، نوشته شده استي موالنا رومکتاب در مورِد
ف مصنّ ،ک شاعر بلند مرتبهيز يتاگور ن. اند  مختلف چاپ کردههاي زبان  به او رايمثنو
 نوبل ةزي جا بود کهيياين آسيل و اوي بهارتشويس دانشگاه وؤسم ،ها  و درامها ترانه
  .کرد  ميافتيدر

 ي از نظر فکريول.  هفت صد سال استباًي تقرشخصيتن دو ين اي بي زمانةفاصل
 چشم ي بهو انسان ي بلند اخالقهاي در کالم هردو ارزش. کنديگر نزديکدي  بههردو
ک ي مردم را از نزدة عاميزندگ  و دور و دراز پرداختنديسفرها  بههردو ،خورد مي
 تاگور هاي نغمه ت داد وي و روحانتصوف ي بهدي رنگ جدي روميمثنو. ندشاهده کردم

  . نمودي را غنيات بنگاليادب
ن کمان ياو مثل رنگ هاي نغمه. شعر گفتن کرد  به شروعيتاگور از هشت سالگ

درد و غم  ،فطرت ،اريهجر  ،در اشعار او احساسات.  مختلف استهاي  از رنگيا زهيآم
  .ان شده استي بيودنيق ي و حقايانسان
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ر و مرشد خود حضرت شمس ياز پاو  ي ناگهانيي موالنا روم جدايشاعر  آغازةنقط
 يي جداموالنا روم نتوانست غِم. گذشت  مي سال از سن او٥٣که  ي درحال؛دبوي زيتبر

او اشعارش را داِنيمر.  نموديسرودن اشعار عرفان  بهد و شروعيل نمامعشوق را تحم 
ن اشعار که ي کرد ايسرودن مثنو  به شروعي دوستِشيفرما  بهسپس. دکردن  ميادداشتي

 نآاسرار و معارف و  تصوفموضوع   دري ادبي است از شاهکارهافترشامل شش د
  .باشد مي

 ةن موضوع نقطيه در آشرم تاگور اقامت نمود و اي برهم آچارم ١٩٠١در سال 
ه ي او در قون. بودصوفتعروج  اندورزمان موالنا روم .  او شدي در زندگيعطف

ن ي تاگور از اي ول؛ شدشبينص سالکان خواجو يسرپرست  وس نموديسأ تيخانقاه
 عمروست و تمام ي پي و مرتاضان وشنو مذهب١ياسينْجمع س  بهتاگور. نعمت محروم بود

  . حق سرگردان بوديدر جستجو
 هدف ياعرو ش  بوديک شاعر عرفاني تمام معني بهموالنا روم که م يدان  ميهمه

  :ديگو  مي خود. نبودشا يزندگ
  وز فضل نالفم و غـم آن نخـورم           نان نخـورم   يز شاعر  م و يشاعر ن 
  او. کسب معاش قرار ندادةلي را وسيچ وقت شاعريز هيگر تاگور نياز طرف د

علم و  ي بهديجهت جد  خودهاي  ترانهةليوس  به نمود ويل عرفان را طز منايشاعر اب
 دو شاعر انجاماين اشعار روي  بر يقي تطباي هنجا مطالعي در احال. رت داديدانش و بص

  :مينک ن دو بررسي ميآ و موضوعاِت مختلف را از نگاه ميده مي

  ين
 و يي احوال جداي نةليوس  بهک عالمت استفاده کرده است ويعنوان  ي بهموالنا روم از ن

  :ه استان نمودي بييبايصورت ز  به رايقي انسان از معبود حقيدور
  کنــد  مــيتي شــکاهــا يياز جـدا   کند  مي تي چون حکا  ياز ن  بشنو

  :ان نموده استين کلمات بين فکر را در قالب ايتاگور هم
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  ٤٠٢  قند پارسي

  

افکار و نظرياِت موالنا 
روم و تاگور در زمينة 
يافتِن معبود حقيقي باهم 

 .مشابهت دارند

 ش اشکاليدايا وجود دارد و باعث پي دنيهمه جا ن درد فراق است که دريا
  .١شود  مي در آسمان نامحدوديشمار يب

 در رنگ و آهنگ باهم يول ؛رده است خوب استفاده کيليخ يز از سمبل نيتاگور ن
 معبود يرا صدا) ني( ي بانسرياو صدا. فرق دارند

  :ديگو يداند و م ي ميقيحق
آهنگ تو و .  تو و من آسمان را پوشانده استيصدا
  .٢چديپ مي ها آسمان  من دريصدا

   و کوششيسع
دم را  مريو. ا نبوديت و ترک دني رهباني حامي ول؛ بودي بزرگي صوفيموالنا روم

 علم و ِلي حالل در تحصة او لقمدر نگاِه.  حالل حاصل کنندنمود که رزِق يب ميترغ
  : داردييسزاب تأثير محبتشق و عحکمت و 

   حـالل  ةد از لقم  يت زا عشق و رقّ     حالل ةد از لقم  يعلم و حکمت زا   
و  نشستن در معبد با يهمعرفت اٰل او معتقد است که. ه را داردين نظريز هميتاگور ن

 عرق ها  رفت که در مزرعهيش کشاورزانيد پيبلکه با ؛شود  نمين حاصلگفت ذکر
 عرفان ها همانجادرحال کار کردن هستند و  کارگران درکه  رفت ييجا ديا بايزند ير مي
  .توان درک نمود  مي رايهاٰل

ح خواندن در صبح و شام را ين تسبيا                              
  ترک کن

   را ترک کنيعبادت و دعا خوان                               
  يکن  مي را پرستشيچه کس                  

   بستهيپشت درها                          
  در گوشه معابد               

  روي تو نيست چشم باز کن خدا هرگز روبه          ٓ                            
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در   است که کشاورزانيا خدا در مزرعه
  کشند  ميآن زحمت

   است کهييها او در جاده                          
  ١کنند يکارگران سنگ خورد م                                

   خدايجستجو
.  باهم مشابهت دارنديقي معبود حقافتِني ةني موالنا روم و تاگور در زماِتيو نظر افکار

ها بلکه   خدا نه در حرم است و نه در آسمانيعني ؛داردرا ده ين عقيز هميموالنا روم ن
  :ديگو  مياو.  داردي پاک جايها خدا درون دل

ــيا ــوم ب ــج کجا ه ق ــيح ــيد کجاي   ديـ يايد ب يـ ياين جاست ب  يمعشوق هم   دي
ــار خدا ــه طبلک ــان ک ــيآن ــيد خداي   دييد شما ييست شما يطلب ن   به حاجت  دي

که خدا  ستين طور نيا. ستيخدا از ما جدا ن کند که  ميانيطور واضح ب  بهتاگور
گناه و  ، و غميخوش ،ياو بر مرگ و زندگ. در وجود ماست  او،نه.  باشدها در عبادتگاه

  . اوستي و ابدين عبادتگاه ازليتمام زم. و وصل و هجر قادر است يزگاريپره
ن يم و چنيابي  ميجليگيتانْ هاي  از ترانهياريات تاگور را ما در بسيرن نظيا

 در ياو خدا را گاه.  خدا سرگردان استيجستجوشود که او در  مي محسوس
ي  ني در صدايگاه عت وي در مناظر طبيگاه ،دي در پرتو خورشيگاه ،ها مزرعه

  :ديگو ين ميک ترانه او چنيدر . ت خدا را قبول داردياو وحدان. نديب مي
ط بر تمام ياو مح. يز وجود داريدر آب ن ،يز موجود هستي خدا تو در آتش نيا

  .گزارم  ميسجده ه سر بيين خدايمن در مقابل چن است و
 هاي تاگور در ترانه. رسد  ميوجود  وحدتةينظر  به خداين جستجويتاگور در ح

و ن طرف ي او ايتجود که خدا در اصل در دل انسان است و انسان در جسيگو  ميخود
 اج را ارائه مشابه اناالحق منصور حلّاي هي نظرها  از ترانهيکيدر او . رود  ميآن طرف

  .کند مي
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که تا  ديگو يو م کند  مي را نقليت عاشقي حکايل مثنوموالنا روم در دفتر او
 که يابد و وقتيخانه دلدار راه   بهتواند  نمي،ده استي چسب»من« ةکلم  به که عاشقيزمان

  :شود  ميدار محبوب نائليد  به،کند ي توبه م»من«از واژه 
  …را در نـار تفـت     و  د ت يسوختن با    تـو هنـوز از تـو نرفـت         ييچون تو 

  در سـرا  را   دو مـن     ييست گنجـا  ين   من در آ   ي ا يگفت اکنون چون من   
  :خورد  ميچشم  بهآب و تاب فراوان  باوجود در اشعار موالنا  وحدتةينظر

  اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست   رون همـه اوسـت    يـ  درون و ب   اندر دل من  
  چون باشد وجود من چون همـه اوسـت        يب  مــان گنجــدي چگونــه کفــر و اين جــايــا

  عشق
ت ي اهممحبتدر اشعار موالنا عشق و . ن موضوعات شاعران استيتر از مهم عشق
  :ديگو  مياو. مسفر اوستهمراز و ه.  اوستيعشق زندگ. دا کرده استي پيا العاده فوق

   آخر و آغـاز مـرا      يل و ن   او ين  چ دمساز مرا  يجز عشق نبود ه   
  :کند  مي خود را در عشق جستجويها يماريموالنا عالج تمام ب

   مـا  هـاي   علّـت ب جملـه    ي طب يا   ما ي عشق خوش سودا   يامرحبا  
  :داند  ميگر مذاهبي از ديبرد و آن را جدا  ميعنوان مذهب نام  به از عشقيروم

  ت خداسـت عاشقان را مذهب و ملّ    جداست ها  مذهبشق ز   امذهب ع 
 محبوب يشه در جستجوياو هم. زند  ميز در اشعار خود دم از عشقيتاگور ن

او . عت پنهان استيخدا در طب ن نکته را درک نموده کهي سرگردان بوده و ايقيحق
  :ديگو يم

  .١“يهمه جا هستتو  ،ي هستها انهيتو در آش ،يتو در آسمان هست”
ن گوهر عشق است که ينظر او ادر پندارد و  مي کائناتةتاگور عشق را اصل و هست

  : او براساس آتش عشق استوار استيزندگ.  را دارديتوان ادراک راز هست
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 عشق ي ول، استيا فانين دنيا.  از آتش عشق استيا  من استعارهيزندگ”
 ي اصلصورِت  بهز عشق که بج؛ن خواهد رفتيز از بي چةهم.  استيشگيهم

  .١“ خواهد مانديخود باق
  :ديگو  مي»نات تاگور ندريراب«ر در کتاب يون کبيهما
 فرزند و عشق عاشق  به مادرمحبت.  استيقي حقي تاگور عشق خدايبرا”
  .٢“ استيقين عشق حقي از ايمعشوق مثال به

  يزندگ
 موالنا روم تمام مخلوقات ةديعق به.  استيکي و تاگور يز مطمح نظر رومين موردنيدر ا

 اين دنيا  بهد نور خود رايخورش. د هستندي جديشه در حال حاصل کردن زندگيخدا هم
شه يشود و هم  نميفوقت متوقّ چي هيزندگ. کند  ميدي تازه تولهاي وهين ميدهد و زم مي

  :ديگو يموالنا م. در حال حرکت است
ــ   مـا  يايـ شـود دن    مـي  هر نفس نو   ــو شــدن يب ــر از ن ــاخب ــدر بق    ان

ــستمر  رسد مينو    نو يعمر همچون جو   ــيم ــنما ي م ــسدي   د در ج
 کند  ميهيک جام تشبي  به راياو زندگ. ه را داردين نظري همي زندگةز درباريتاگور ن

  :شوند  مي خدا در آن جمعيها هر آن رحمت که
  و پري را تو خالين ظرف هستيا. ن خواسته توستيا. ي نموديتو مرا نامتناه”
  .٣“يينما  مي تازهيشه پراز زندگي و هميکن يم

  . استي صوفيگر شعرايات موالنا روم و ديز مثل افکار و نظريافکار تاگور ن

  مرگ
. شود  نميوقت فنا چياو ه.  استيشگيدار و همي انسان پايده داشت که زندگيموالنا عق

 را در يسان اني زندگياو ارتقا.  استياعل هاگک منزلي سوي  بهمرگ درنظر او کوچ
  :کند  ميانين اشعار بيقالب ا

                                                   
  .جليتانْگي  .1
  .١٤رابندرا نات تاگور، ص   .2
 .١، ص همان  .3



  ٤٠٦  قند پارسي

  

ــا مــردم  وز   شــدمي مــردم و نــام ياز جمــاد   وان ســر زدميــز ح نم
   ز مردن کم شدم    يپس چه ترسم ک      و آدم شــــدميوانيــــمــــردم از ح

 انسان ةن مقام و درجيا  بهدني رسيد که برايان نماين نکته را بيخواهد ا  ميموالنا
 چرا که بعد از مرگ ؛د از مرگ بهراسديپس او نبا. شد مرگ را بچةن بار مزيد چنديبا

  . خواهد نمودي را طي زندگيمدارج اعال
.  رايدارد که زندگ  ميزيقدر عز او مرگ را همان. هراسد  نميز از مرگيتاگور ن

  :ديگو  مياو.  استيئت و لباس انسانيل هي او مرگ فقط تبدةديعق به
 عبور ي زندگةن بار از دروازيل اوي که برايوقت شناختم  نميمن آن لحظه را

فتن کمثل ش ، داديع زندگي وسياين دني بود که مرا در اييرويآن چه ن. نمودم
ا تنها ين دنيدم در اکردم حس ين نور را ديصبح که ا.  شب جنگلهمي در نيگل
. ون مادر مرا در آغوش گرفتچ قابل فهمغيرنام و نشان و  ي بءيک شيو  ستمين

  عشقين زندگيا  به من. نامعلوم ظاهر خواهد شدءيک شيز يندر هنگام مرگ 
  .١ديز عشق خواهم ورزيمرگ ن  بهن دارم کهيقيروزم و  مي

ن دارد که يقي او .ان نموده استي را بين ترانه تمام رموز مرگ و زندگيتاگور در ا
نان حاصل خواهد ي سکون و اطمين زندگآ وجود دارد و در يز زندگيبعد از مرگ ن

  .دنمو
 بزرگ يها شخصيت و تاگور هردو از يتوان گفت که موالنا روم  ميطور خالصه به

 و نظام يهردو فرهنگ انسان ،اورندنقت و معرفت شي حقيايو هردو در در زمان هستند
  .اند ان نمودهيافکار خود را ب ات وي خود نظرةقيسل  بهوکرده ت مطالعه دقّ  به رايهست
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