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  يلجتانْي گِيادي بنةفلسف
  ∗ينورالهٰد

  ♦جونپوريخان محمد صادق : ترجمه
 نام  انگليسي آن بهةترجم  واست ي شاعر بزرگ تاگورها ترانه اي از  مجموعهجليگيتانْ

Son Offeringلين بار اين کتاب .  چاپ شده استزبان   بهم ۱۹۱۰در سال براي او
منتشر  تاگوري ها  شعرها و ترانهة عدد از مجموع۲۴ باًياز آن تقرقبل .  شدمنتشر يلابنگ

تاگور در سال .  سه هزار استي سروده شده تاگور تقريباًها تعداد ترانه. شده بود
  . نموددريافت ليجگيتانْخاطر کتاب  ات را به نوبل ادبية جايزم ۱۹۱۳

 ليجگيتانْ کتاب ةمه ترجمشاعر مشهور انگليسي زبان در مقد. ايتس .بي.دبليو
  :نويسد مي

 قرار تأثيرهاي تاگور را تحِت  چيز مثِل ترجمه در عرض چند سال گذشته هيچ
 ر سطر آن باعث فراموشي مشکالتهخواندن . خوانم  ميمن آن را هر روز. دادن

  .دنده  مياين اشعار بهترين فرهنگ دنيا را ارائه. شود مي
 لحاظ موضوع هماهنگ هستند ويابيم که اين اشعار از  مي درجليگيتانْ ةمطالع باما 

براي تکميل .  حالت مناجات و حمد و ثنا دارندها تمام اشعار و ترانه. هم ربط دارند با
است و ي از سي و حتّيحسن مجاز عت،ي، مناظر طبحمد و ثنا از نيرنگي زمانه

قدرت   اقرار و اعتراف بهجليگيتانْ بنيادي ةفلسف. ز کمک گرفته شده استي نيپرست وطن
 براي بيان چنين جليگيتانْليف أزمان ت.  استانسانت غيرمشروط  خدا و عبديةاملک

                                                   
  . کلکته،استاد مدرسة عاليه  ∗
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بعضي از نقّادان فلسفة الوهيت 
فلسفه خليل جبران   تاگور را با

. کنند مقايسه مي) م ۱۹۱۳-۱۸۸۳(
يت تاگور همان تصور تصور الوه

 .الوهيت در اسالم است

 علّت مذهبي و فکري بود و به آن زمان هند دچار انحطاط اخالقي،. مطالبي مناسب بود
ي قديم و جديد در حال ها ارزش.  سربلند کرده بودگرايي يماداروپا انقالب صنعتي 

اروپا سفر کرده بود و   سه بار بهم ۱۹۱۲تا سال ر تاگو. تصادم بودندرويارويي و 
طرز . شکست اين ارزشها در نگاه او بود

 ها اروپائي ها با زندگي و روش فکري هندي
دنبال  اروپا بهدر آن زمان . فرق اساسي داشت

 ارزش و علّتهمين  به. ي بودونمعآسودگي 
 را قبل از همه جليگيتانْقدر و قيمت 

  . دريافتندها وص انگليسيخص ان و بهيياروپا
  :ديگو  ميريون کبيهما
 مردم بنگال يحقائق مبهم زندگ ه،ي مغولطرز بود و باش درباِر  کهن،ي فرهنگةورث

تاگور بودنديد محرکات شاعري جدي اروپاييو توانا ت عملو قو .  
ن دو ي اي سفر فکريول. دا کردينه رشد پين پس زميهم  با تاگور و اقباليشاعر

 خواستار ساخت يل خودي تکمةليوس  بهاقبال. يافت ادامه دو سمت متضاد ه بشاعر
ک ي کامل در حضور خدا است که ي در نگاه تاگور خود سپردگيول . کامل استانسان
نجا يا .ک نجات دهنده استينظر تاگور مرگ  به. دهد  ميلي کامل را تشکانسان

نگاه  انسان در.  وجود داردينينش ست بلکه عقبي مطرح نيمسائل زندگ  باييارويرو
ل يطف  بهسپرده است و ريتقد  به او خود را.تاگور شکست خورده و مجبور است

ثر کا در.  باشدين زندگي بعد از مرگ او بهتر از ايد دارد که زندگي خود اميها عبادت
  :چند مثال. ن فلسفه حکم فرماستي همجليگيتانْاشعار 

من هر روز در . من نجوا کن  بابيا و. يتو آخرين نجات دهنده هست !اي مرگ
 گل. اند ها آماده گل. ي زندگي فقط براي توستها ها و شادابي تمسر. انتظار تو هستم

خانه خود خواهد رفت و در  عروس بعد از ازدواج به. براي داماد درست شده است
  .خواهد پيوست معبود حقيقي خود ي شب بهيو تنها سکوت

 صکنم و مرخّ  ميمن سر عجز خم. حاال مرا وداع کن. فرصت من تمام شده است
سپارم و از تمام مال و منال   ميشما  خود را بهةمن کليد درهاي خان! اي مردم. شوم مي
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همسايه  تها مامد. خواهم  ميمقابل آن فقط يک کلمه مهرباني در. کشم  ميدست
قاصد . وشي استخام شمع حيات من رو به. حاال وقت غروب است. ايم همديگر بوده

  .آمده است و من آماده سفر هستم
  .ت من دعا کنيدقيفّؤي براي ميهنگام جدا !دوستان من

نظر تاگور  در.  همين احساسات وجود داردجليگيتانْ در سه چهارم اشعار تقريباً
  .شود  ميمرگ کامل  بادر نگاه او زندگي. خاتمه زندگي است مرگ

ت اصلي شاعري مناجاتي خصوصيفتصوف. ت است و الوهيتصوت  و الوهي
  . ويدانت همخواني بيشتري داردةي و فلسفيماال الهيات ديو  باتاگور

  حقيري در بحر وجودةاو انسان را قطر. پسندد و ترک دنيا را مي تاگور رهبانيت
 پرندگاني مثال او اين احساس رجعت را به. درياست صال بهداند که خواستار اتّ مي
  .گردند ميي خود برها طرف آشيانه صر هنگام بهزند که ع مي

 )م ۱۸۸۳-۱۹۱۳( فلسفه خليل جبران  بات تاگور را الوهيةفلسف ادانبعضي از نقّ
او هستي . ت در اسالم استر الوهيت تاگور همان تصور الوهيتصو. کنند  ميمقايسه
او . ود استدنامح هاي او عنايت. او رحيم و کريم است. و ماوراي ادراک است مطلق
تاگور خود . کند  ميند و فنايآفر  مياو. پسندد  مي راها يو درست ها يکين ،سن و جمالح

م يند که خود را تسليب ين ميراه چاره را در ا  وداند  ميرا در مقابل قدرت خدا مجبور
ن يهم به. نان دارديات قادر مطلق اطميعنا  بهکند چرا که  مياو دعا. ديآن قدرت مطلق نما

د ما ي امروز شاي ماديايدن در. وجود داردفراواني  تأثير او ي مذهبيا  در ترانهعلّت
 ةن رابطي زمي که رويتا وقت يول .ميي را احساس ننمايفتگي و شين وابستگيت اياهم

  :چند مثال. تاگور زنده و جاودان هستند يها ن خدا و انسان وجود دارد ترانهيب
  . تو شوديها غمه نيقلب من آرزو دارد که همنوا

  .نميحضور تو بنش  دريا خواهم لحظه  ميمن فقط
آن بسپارم  بهت هستم تا خود رامن فقط منتظر محب.  

 ان درالشّ مين آسمان عظير ايز. ستميطور با نيا من در مقابل تو هميآ! ي زندگيا
  …يک دل ناتوان مقابل تو بايستم  با و سکوتييتنها
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وسيلة تکميل خودي  اقبال به
خواستار ساخت انسان کامل 

ولي در نگاه تاگور خود . است
سپردگي کامل در حضور خدا 
است که يک انسان کامل را 

 .دهد تشکيل مي

تواند شمار  را نميو اهي داري کسي لحظات تاي موالي من تو فرصت غيرمتن
داني چه طور   ميتو. شوند  ميشکفند و پژمرده  ميها گل گذرد شب و روز مي. نمايد

  .منتظر بايد بود
وردز ويليام شاعر انگليسي   بان او رااقمحقّ

فرق اساسي بين يک ولي . کنند  ميورت مقايسه
 مستقيماً شاعري وردز ورت. آنها وجود دارد

اين مناظر عناصر  .ت مناظر طبيعت استمرهون منّ
تاگور مسئله براي ولي . بنيادي شاعري او هستند

ت نظرات فلسفي و تاگور براي تقوي. فرق دارد
نفس مضمون از  هاي جمالي به اعطاي ارزش

 ،الفاظ. زند  ميتکمک محرکات زميني سخن از الوهي او به. گيرد  ميتصويرکشي کمک
  .خيزند مياز همين زمين و از همين آب و هوا برتاگور ارات و تشبيهات استع ،ها واژه

و  يکشت ،ي موسميبادها خزان، فصل تنها، مسافر ه،جاد ا،يدر جنگل، دشت، کوه،
 ،ها ردکاُ ،ها انه پرندهيآش ز،ييبهار و پا  شناور در آسمان،يابرها کشاورز و مزرعه، اح،ملّ

زنبور  ،يآسمان آب رعد و برق، ها، گل همن،ناقوس بر  هرز،يها علف درخت امبه،
 ان درستيدرت بقال و ي از لطافت خيک قصر عالي .گريهات دي و تشبي نيصدا عسل،

  :چند مثال. شود يو طالب نجات خود م دهد يکند و پادشاه پادشاهان را در آن قرار م مي
رهاي زنبو نجواها و آه خود نزديک دريچه من آمده است و  باامروز فصل سرما

  .نواختن ساز مشغولند خانه بهِ عسل در صحن
آسمان تاريک در  من خيره به. شود  ميشوند و تاريکي زيادتر  ميابرها جمع

  .کند  ميهواي مضطرب آه و ناله  بانگرم و دل من  ميدوردست
در حال انتظار  هاي پژمرده فصل بهار رخت بربسته است و من زير سنگيني گل

  …هستم
هاي کنار جاده  گل. امواج نغمه پرندگان شده است بديل بهبحر خموش صبح ت

  .کرديم ميه ناين مناظر توج کرديم و به  ميما راه خود را طي. شادمان هستند
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اين گفته که تاگور 
مبلّغ مسيحيت بود 
يک تهمت ناروا 

 .است

حصير پوسيده خود را بياور و . لرزد  ميتاريکي بر اثر رعد ندغر  ميابرها در آسمان
  .در صحن پهن کن

اي رسيدن اي بر ت زميني وسيلهدر نگاه تاگور محب
نيز  تمقام الوهي به هاي ويژه تو در موقعي خداست به
  .رسد مي

طور  ت به داستان عشق و محبجليگيتانْاگرچه در 
 ضمني اين عشق رطو خورد ولي به چشم نمي مستقيم به

آثار  اگر نگاهي به. دشاهده نموتوان م  ميت راو محب
بينيم که همه جا   مي بيندازيمشيها داستان  وها ، نمايشنامهها ترانه تاگور اعم از اشعار،

  :چند مثال. شود  ميمشکل  فرق بين حقيقت و مجازمعموالًروح يک زن وجود دارد و 
  … تو باشمراِه هطور منتظر و چشم ب خوشي من در همين است که همين

دانم چه چيزي در دل من بيتابي  نمي. آيد باران بند نمي. آسمان پر از ابر است
  …کند مي

 پرسند کهمن چه  ميمردم. ام ي چادر بر روي خود دارم و نشستهيمن مثل گدا …
توانم  آه من نمي دهم آنها نمي اندازم و جوابي به  ميينييم را پاها خواهم من چشم مي
  …اي قول آمدن داده و تو چشم انتظار تو هستم آنها بگويم که من به

تبليغ مسلکي  او دانسته به. دتي صوفيانه دار حيات در نگاه تاگور ماهيةفلسف
همين  به. ي آن زمان مطابقت داردونمعهاي اخالقي و  ارزش  باافکار تاگور. پردازد نمي

انساني که   وآورد وجود مي هي بين انسان و خدا بياي نامر ي او رابطهها دليل نوشته
  .کند  مياين روابط آسودگي پيدا دغدغه دارد در

همين احساس تشنگي هنر . نگي و دغدغه ذهني داردهر هنرمندي در دنيا نوعي تش
هر . وجود نخواهد آمد اگر تشنگي نباشد هيچ اثر گرانقدري به. برد  ميهنرمند را باال

اين احساس جستجو در . هنرمندي در جستجوي چيزي است که در دست او نيست
  :شکل اين احساس در شعر موالنا به. ي، اقبال و تاگور مشترک استلووم

  .و رستم دستانم آرزوست خداشير 
  :کند هاي ابدي خود اعتراف مي نقطه ضعف ولي انسان به
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در نگاه تاگور محبت 
اي براي  زميني وسيله

خداست و در  رسيدن به
مقام  هاي ويژه به موقعيت

 .رسد الوهيت نيز مي

  نشود آنم آرزوست    گفت آنکه يافت مي     ايـم مـا    نشود جسته   گفتم که يافت مي   
  :گردد  ميداند دنبال چه چيزي او نمي. سرگردان است روح اقبال نيز مثل بو

  خواهم که جـويم    يدانم چه م   نمي  در اين گلشن پريشان مثل بـويم      
همين  و به است ها  پر از همين کشمکشجليگيتانْ

. شود  ميفلسفه رواقيون تبديل  تاگور بهتصوف علِّت
ات تاگور اند که نظري نظران بر اين عقيده بعضي از صاحب

ت است که او از جامعه برهمنو مملو از عقائد مسيحي
  .ارث برده است به

که دين مخصوصي را  بودغ ن تاگور مبلّولي حقيقتاً
 سخن از جليگيتانْي ها در نود درصد ترانه. تبليغ نمايد

ولي . ي استاختيار کلّ و بهگوان پوجا، پرارتهنا،
 ةگوش کند که از  ميروحانيون معبد توصيه تاگور به. ي نيز وجود داردهاي متضاد حرف
؛ روزي کشاورزان شبانهي ها او از زحمت. بيرون آيند و حرکت و عملي انجام دهند انزوا

زند   مياو دم از سياست نيز. زند  ميهاي پوسيده آنان حرف هاي خسته و لباس صورت
 ةي قابل قبول است که فلسفحد لذا اين گفته تا. کند و براي آزادي وطن دعا مي

ت بود يک حييغ مس مبلّتاگور وجود ندارد ولي اين گفته که جليگيتانْواضحي در 
  .تاس تهمت ناروا

. اجتماعي تحت نظام زمين داري بود و چهار دهه از قرن گذشته از لحاظ فرهنگي
 .حرکت و عمل و جستجوي علمي دچار رکود بود. زندگي از حرکت باز مانده بود

کده  حسن و عشق در مزرعه کشاورزان و خلوت. ت در عبادت شامل بودعشق و محب
عنوان  هي تاگور از اين عوامل به اٰلةسففل. زن يک شي ملکوتي بود. ثروتمندان زنده بود

  .در قرن بيستم شاعري تاگور يک نعمت خداوندي بود. کند  ميوسيله استفاده
  


