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   تعليمةفلسفتاگور و 
  ♦صوفيه شيرين

  ∗جونپوريخان محمد صادق : ترجمه
م، مددکار معلّ نويس، داستان شاعر، او يک اديب، .هاي بزرگ دنياست تتاگور از شخصي

ت وي امتزاج شخصي .ت و پيامبر صلح بوددار انساني پرچم اجتماعي مجاهد آزادي،
م در کلکته  ۱۸۶۱در هفتم مي سال تاگور . زيبائي از صورت کالسيک و جديد بود

 ۱۷در  .لين نظم او ابهيالش استاو .شت سالگي آغاز نمودهاو شاعري را از  .متولد شد
اي  عهو سنگيت که مجماندريراب . اشعار وي بنام کبهي کاهني چاپ شدةسالگي مجموع

ي او  زندگةدوران اولي .ميان مردم بنگال مشهور است هاي اوست هنوز هم در از ترانه
او  .اشي بودموسيقي و نقّ ات، ادبيثير مذهب و فنون لطيفه مخصوصاًأخيلي تحت ت

  .بنگالي و انگليسي آشنائي داشت نسکرت،اهاي س زبان به
 خواست که تاگور  او ميبرادر بزرِگ. ي را در خانه فراگرفتيتاگور تعليمات ابتدا

  براي تحصيالِتم ۱۸۷۸ همين سبب در سال  به حقوق بپردازد وةتحصيل در رشت به
هند   بهت زيادي در آنجا بماند و خيلي زودولي نتوانست مد. انگلستان رفت  بهعالي

بعد از بازگشت  او. جامعه شناخته شد م دردان، شاعر و معلّ عنوان موسيقي  بهبازگشت و
اين  .انگليسي ترجمه نمود  بهلي خود راجکتاب گيتانْ ،م ۱۹۱۲ از انگليس در سال

او يک سال  . در لندن شدجهان و مخصوصاً  تاگور دررت بيش از حدهجمه باعث شتر
او  .ات را دريافت نمود ادبي»نوبل« ةپاس خدمات ادبي جايز  بهم ۱۹۱۳بعد در سال 
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  ٤٠٨  قند پارسي

  

جورج پنجم پادشاه م ۱۹۱۵در سال  .دست آورد  بهي است که اين جايزه رايلين آسيااو 
  .او لقب سر عطا نمود  بهانگليس

او خواهان  . شاعري غربي خيلي عالقه داشتفرهنگ غربي و مخصوصاً  بهتاگور
 م ۱۹۰۱ او در سال ةبراساس همين نظري .يکي نمودن فرهنگ غربي و شرقي بود

ثير أ ت تعليمي تاگور تحِتاِتنظري .سيس نمودأکلکته ت نام شانتي نکيتن در  بهاي مدرسه
تو و روسو کتابهاي ضخيمي در اين موضوع تاگور مثل پال . زندگي او بوده استةفلسف

هاي شخصي او موجود است ها و نامه سخنراني ات وي در مقاالت،ننوشت ولي نظري. 
  مقاله در۲۲در اين کتاب  . تعليم و آموزش نوشت کتابي در مورِدم ۱۸۹۲او در سال 
تعليم تاگور درةنظري .ت آموزش وجود داردمورد اهمي  ةماصل مجسهاي  ت صالحي

  شانتي نکيتنةمدرس .شاعرانه و هنرمندانه او بود که خدا در وجود او وديعت نهاده بود
  .ثير قرار دادأ تات او را تحِتعنوان ناظم نظري  بهشري نکيتن م و درعنوان معلّ به

همين سبب   به.ثير طبيعت قرار داشتأ تتاگور شاعر بزرگي بود و شاعري او تحِت
گفت که طبيعت  او مي .آشرم و کروکل اعتقاد داشت يمي مانندنظام آموزشي قد  بهوي

که نزديک  خواست گزارد و براي همين او مي ثير ميأها ت هبر تربيت و نشو و نماي بچ
دور   بهخواند، کند و درس مي اي که در آشرم زندگي مي هقول تاگور بچ هب .طبيعت باشد

ردار خود را بهتر بروز ت و کاز هياهوي زندگي در يک محيط مساعد شخصي
 او ةگفت به .سيس نمودأ مدرسه شانتي نکيتن را تةثير همين نظريأتاگور تاح ت .داد خواهد

ها از استاد و کتاب کمتر و از طبيعت بيشتر ياد  هبچ .م استطبيعت و فطرت بهترين معلّ
ا بتوانيم عظمت هواي تازه و نور دارد تا م  بهاو عقيده دارد قلب و مغز ما نياز .گيرند مي

معني  .آموزش در يک محيط طبيعي بهتر است .و سادگي طبيعت را محسوس نمائيم
شود که نقش مهمي  محيط فقط محيط طبيعي نيست بلکه شامل محيط اجتماعي نيز مي

کمک محيط   بهطور که درختان همان .کند ها ايفا مي هدر پرورش و نشو و نماي بچ
ت خود را ثير محيط اطراف خود شخصيأها نيز تحت ت کنند بچه اطراف ميوه درست مي

  .دهند شکل مي
اين  . خاطر باشدگويد که تعليم بايد بدون جبر و با طيِب  تعليم تاگور ميةنظري

خواست که در مدارس محيط  او مي .ه را تاگور در مدرسه شانتي نکيتن پياده نمودنظري
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 .مند شوند ت بزرگ استادان خود بهرهجائي که شاگردان از شخصي آزاد و مفرح باشد،
 ما از حصول علم از بين اگر ما نتوانيم کنيم هدِف .ي است علم جزء الينفک ترقّحصوِل

تاگور عقيده دارد  .شود و روح انسان ميت شخصي تعليم باعث باليدگي افکار، .رود مي
شود ه ميکه اين علم است که باعث تکميل انسانيت در يک بچ.  

  


