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چكيده
ــنده در اين مقاله ضمن معرفى رابين درانات تاگور، شاعر  نويس
ــم به راه» كه يكى از درس هاى ادبيات فارسى سوم  شعر «چش
رشتة رياضى فيزيكـ  تجربى دربارة ادبيات جهان است، به نقد 

و بررسى اين شعر پرداخته است.

كليد واژه ها:
ادبيات جهان، تاگور، سروده هاى صوفيانه، عرفان.

احوال و آثار تاگور
رابين درانات تاگور در هفتم مه 1816 ميالدى، در كلكته، 
ــود. پدرش،  دبن درانات، رهبر روحانى و  چشم به جهان گش
مصلح بزرگ اجتماعى زمان خود با ادبيات سانسكريت و پارسى 
آشنايى كامل داشت و احترام خاّصى براى «اوپانيشدها» قائل 
بود. تاگور در هفده سالگى به همراه برادرش به انگلستان رفت 
ــت به بررسى ادبيات و هنر اروپا بپردازد. او بعد از دو  و توانس
سال با اندوخته  اى از اطالعات به كشورش بازگشت و به علّت 
ــرفت و فرهنگ جامعه در سال 1901، نهادى  عالقه به پيش
ــى در نزديكى كلكته برپا كرد. تا سال 1910، تاگور،  آموزش
ــعر، خطابه هاى فلسفى،   ــتان، ش ده ها جلد نمايش نامه، داس
خاطرات زندگى و كتاب هاى مربوط به كودكان منتشر كرد.

ــامل  ــاب «گيتانجالى» را،  كه ش ــز كت ــال ني در همين س
ــرود «صوفيانه» است، به زبان بنگالى نوشت  يكصد و سه س
ــى برگرداند. در سال  ــال 1912 آن را به زبان انگليس و در س
ــتان سوئد جايزة ادبى نوبل را براى اّولين بار  1913 فرهنگس
به يك انديشمند شرقى، يعنى رابين درانات تاگور، اهدا كرد. 
ــرقى»  ــم يك «پيامبر ش از آن پس، غربيان به تاگور به چش
ــرزمين هاى نا آشناى شرق» مى نگريستند و  يا «عارفى از س
همين امر باعث شد كه رسالت وى بسيار سنگين شود و دايرة 
مخاطبانش هر روز وسعت بيش ترى يابد. . گاندى پس از ديدار 

از تاگور او را «نگهبان بزرگ هند» ناميد.
تاگور در زندگى شاهد حوادث ناگوار و مصيبت هاى فراوان 



والدت هر كودك 
پيام آور اين نكته 
است كه خداوند 
هنوز به انسان 

اميدوار است 
كه به جايگاه 

حقيقى خود كه 
همان خليفهًْ اللهى 

است برسد و 
همان باشد كه 
بايد؛ زيرا اگر 

خداوند از انسان 
نااميد شود، هيچ 

انسانى را خلق 
نمى كند.
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بود و رنج و اندوه بسيارى را به دليل از دست دادن عزيزانش 
تحّمل كرد. وى اواخر عمر را بيش تر به جهان گردى گذراند 
و به كشور ما نيز سفر كرد. در آخرين سال عمر تاگور؛ دربار 
ــيد هند» را به او عطا كرد. اين انديشمند  هند لقب «خورش

بزرگ سرانجام در سال 1941 درگذشت.
از تاگور، بيش از سى نمايش نامه، صد داستان بلند و كوتاه، 
هزار قطعه شعر بلند، دو هزار ترانه،  بيست مقاله در زمينه هاى 
دستور زبان، عروض، تاريخ، علم، مسائل اجتماعى و سياسى، 
فلسفه و دين و يادداشت هاى روزانة بسيار،  نامه هاى بى شمار، 
سفرنامه ها و كتاب هاى درسى براى كودكان به جا مانده است.

مقّدمه
تاگور از جمله كسانى است كه افكار و انديشه هايش نه تنها 
ــت. محور  ــر جهان تأثيرگذار بوده اس در هند، بلكه در سراس
ــائل ميهنى و  ــروده هاى تاگور تصّوف و عرفان، مس اصلى س
ــعار او مبتنى بر عرفان هندى از نوع  ــتى است. اش وطن پرس
بودايى است. از نظر او «شعر» معنايى است كه گام بر مى دارد 

و آهنگى است كه در آسما ن ها به پرواز در مى آيد.

 نقد شعر «چشم به راه»
چند سرودة عرفانى تاگور كه سرشار از نكته هاى لطيف  و 
ــيار و تاّمل برانگيزند و با فرهنگ  ما پيوندى نزديك  بديع بس
دارند، به نام «چشم به راه» از مجموعة «ماه نو و مرغان آواره» 
ــى (3) آمده است كه با نقدى اجمالى  در كتاب ادبيات فارس

از نظرتان مى گذرد.

چشم به راه
ــز دارند / مگر تو را / به  ــد اّول: خدايا / آنان كه همه چي بن

سخره مى گيرند / آنان را / كه هيچ ندارند / مگر تو را!
•••

بند دوم: هر كودكى / با اين پيام / به دنيا مى آيد / كه خدا 
هنوز از انسان نااميد نيست.

•••
بند سوم: خدا به انسان مى گويد:

«شفايت مى دهم / از اين رو كه آسيبت مى رسانم / دوستت 
دارم از اين رو كه مكافاتت مى كنم.»

•••
ــت مى برند /  ــان را / بر پش ــارم: آنان كه فانوسش ــد چه بن

سايه هايشان پيش پايشان مى افتد!
•••

بند پنجم: ماه روشنى اش را / در سراسر آسمان / مى پراكند 
/ و لّكه هاى سياهش را براى خود نگه مى دارد!

•••
بند ششم: كاريز خوش دارد فكر كند / كه رودها / تنها براي 

اين هستند / كه به او آب برسانند.
•••

بند هفتم: خدا / نه براى خورشيد / و نه براى زمين / بلكه براى 
گل هايى كه برايمان مى فرستد / چشم به راه پاسخ است.

(مترجم: ع. پاشايى)

بند اّول: كه حالت دعايى دارد،  شكوه مى كند از ثروت مندان 
و زراندوزان خدانشناسى كه همه چيز در زندگى دارند اما خدا 
را ندارند. اينان، مؤمنان تهى دست را كه در زندگى هيچ چيز به 
جز خدا ندارند، استهزا و ريش خند مى كنند. تضادى كه در اين 
ــروده وجود دارد، زيبايى آن را دو چندان كرده است. تكرار  س
ــت كه خداوند  واژگان «مگر تو را» تأكيدى بر اين مطلب اس
ــى ندارد. در واژة سخره (1. بيگارى و كار  در زندگى آنان نقش

بى مزد، 2. تمسخر) هم ايهام لطيفى وجود دارد.
ــت كه  ــودك پيام آور اين نكته اس ــد دوم: والدت هر ك بن
ــت كه به جايگاه حقيقى  ــان اميدوار اس خداوند هنوز به انس
خود كه همان خليفهًْ اللهى است برسد و همان باشد كه بايد؛ 
ــود، هيچ انسانى را خلق  ــان نااميد ش زيرا اگر خداوند از انس
ــت كه هنوز  نمى كند.  «پيام» در واقع،  «اميد به زندگى» اس

خداوند به انسان دارد.
بند سوم: خداوند به انسان مى گويد: «به اين خاطر به تو رنج 
و درد مى رسانم كه شفا و درمانت نيز مى بخشم و بدين خاطر 
تو را دوست دارم كه مجازات و مكافاتت مى كنم.» «من عشق 

قتله و من قتله انا من ديته».



فانوس نمادى 
از حقيقت و 
معرفت يا 
روشنى و 
معرفت بخشى 
و روشن گرى،  
و سايه نمادى 
از جهل و ظلمت 
و نادانى است. 
فانوس را بر 
پشت بستن 
كنايه از جهل و 
گم راهى است. 
اين بند از 
سرودة تاگور 
بيان گر حال 
حقيقت گريزان و 
معرفت ستيزانى 
است كه از 
ادراك آن دو 
ناتوان اند و 
تيرگى ذهن و 
ضمير،  راهشان 
را تاريك 
مى سازد.
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قسمت اول اين بند بيان گر اين است كه درد و دارو هر دو 
از خداست:

دردم از يار است و درمان نيز هم
دل فداى او شد و جان نيز هم

موالنا گويد:
گفت پيغمبر كه يزدان مجيد
از پى هر درد، درمان آفريد

چنان كه پيامبر فرموده است: خداوند بزرگ براى هر درد، 
ــت. [اشاره به حديث: «ما انزل اّهللا داء  درمانى پديد آورده اس
ــفاء. حق تعالى دردى پديد نياورد مگر آن كه  اال انزل له و ش
درمانى بر آن فراهم ساخته.» حديث ديگر: «لكل داء دواء فاذا 
اصيل دواء الداء برا باذن اهللا. براى هر دردى،  درمانى است پس 
هرگاه درمان با درد برخورد كند، دردمند به اذن خدا از درد 

مى رهد.»] (زمانى، 1386: 200ـ201)
قسمت دوم اين بند،  بيان گر آن است كه كيفر دادن خداوند 

نيز از سر عشق و مهر است.
ــن على خطر عظيم»، «البالء للوالء» پيامبر  «ان المخلصي

صلى اهللا عليه و آله فرمود: «بال براى دوستان خداست.»
هر كه در اين بزم مقّرب تر است

جام بال بيش ترش مى دهند
امام جعفر صادق عليه السالم مى فرمايد: «هنگامى كه خدا 

بنده را دوست دارد، او را در بال مى اندازد.»
حافظ مى گويد:

گرچه مى گفت كه زارت بكشم مى ديدم
كه نهانش نظرى با من دل سوخته بود

ــانى است كه خود عامل گمراهى و  بند چهارم: دربارة كس
سرگردانى خويش هستند؛ يعنى، به حقيقت پشت مى كنند، 
ــان مى كند رو مى گردانند؛ پس دچار  ــى كه هدايتش از كس

سرگشتگى مى شوند.
ــنى و معرفت  ــوس نمادى از حقيقت و معرفت يا روش فان
بخشى و روشن گرى،  و سايه نمادى از جهل و ظلمت و نادانى 
ــتن كنايه از جهل و گم راهى  ــت بس ــت. فانوس را بر پش اس
است. اين بند از سرودة تاگور بيان گر حال حقيقت گريزان و 
ــتيزانى است كه از ادراك آن دو ناتوان اند و تيرگى  معرفت س
ــازد. آن ها از چراغ  ــان را تاريك مى س ــن و ضمير،  راهش ذه
ــايه افكنده است. اين  هدايت بى بهره اند و گم راهى بر آنان س
ــت كرده اند و آن چه پيش رو  افراد به حقيقت و معرفت پش
دارند، جهل و گم راهى است. آن ها نه تنها به ديگران و خود 
ــانند بلكه عامل گم راهى خود و ديگران اند.  ــودى نمى رس س
كسانى كه فانوس را به جاى اين كه در جلوى خود بگيرند تا 
ــان را روشن كنند در پشت خود قرار مى دهند، نه تنها  راهش
راهشان روشن نمى شود بلكه ساية خودشان را هم بيش تر و 

راه را تاريك مى كنند و راه راست را نمى يابند.

بند پنجم: ماه نمادى از انسان هاى ايثارگر، از خود گذشته 
و بخشنده است. ماه روشنى و پرتوهاى زّرين خود را به همه 
جا مى بخشد و سياهى و تيرگى را براى خود نگه مى دارد. در 
ــان ها نيز بايد همانند ماه ديگران را برخود ترجيح  واقع، انس
ــند و  دهند، خوبى ها و بهترين هاى خود را به ديگران ببخش
ــد. اين بند بيان گر  ــود را براى خويش نگه دارن بدى هاى خ
نهايت انفاق و ايثار (ترجيح ديگران بر خود) اشخاص ايثارگر 

و بخشنده است.
بند ششم: كاريز (قنات، نهر زيرزمينى) نمادى از انسان هاى 
خودخواه و مغرور و تنگ نظر و پرتوّقع است. رودها نيز نماد 
ــت. اين بند دربارة كسانى است كه تنها به خود  مردمان اس
ــود مى خواهند.  ــه چيز را فقط براى خ ــر مى كنند و هم فك
ــد كه، عالم و آدم  ــى كه خوش خياالنه تصور مى كنن آدم هاي
براى خدمت به آن ها خلق شده اند و خود را مهم ترين موجود 
عالم مى پندارند. قنات دوست دارد تصّور كند كه رودها فقط 
براى او آفريده شده اند و تنها به او آب مى رسانند؛ پس اين بند 

تأكيدى بر خودخواهى و به خودانديشى است.
بند هفتم: گل نمادى از عشق و زيبايى، و استعاره از نعمت ها 
و موهبت هاى الهى است. خورشيد و زمين مظهر عنايت الهى 
ــكوه خداوند در دنيا هستند كه تو با آن ها زندگى ماّدى  و ش
ــته باشى. پروردگار نعمت هايى به تو داده است و منتظر  داش
ــخ توست كه سپاس و شكر او را به جاى آورى. البته آن  پاس
طور كه شايسته و بايسته است، كسى نمى تواند اين شكر را 
به جاى آورد؛ شاعر مى گويد: خدا به خاطر خورشيد و زمين 
(كه براى آفريده ها عطا كرده است) از آن ها، توّقعى ندارد ولى 
ــه در طبيعت مى روياند، منتظر  ــه خاطر «گل هاى زيبا» ك ب
ــت كه آدميان به سرچشمه و منشأ و رنگ و بوى زيباى  اس
اين گل هاى دل انگيز بينديشند و متوّجه آفريدگان زيبا شوند. 
گل ها، دعوت نامه هايى از جانب آفريدگار جميل اند و انسان ها 

را به سوى آفريدگار و معنويّت فرا مى خوانند.

منابع
1. قرآن كريم، الهى قمشه اى، مهدي؛ چ7، انتشارات گلبرگ، 1373.

2. احمدى، احمد و ...؛ ادبيات فارسى (5) (249/1)، چاپ اّول، تهران، 
چاپ و نشر كتاب هاى درسى ايران، 1378.

3. پاشايى، ع.؛ «صداى ستاره، سكوت درختان» كلك، شمارة 93ـ89، 
مرداد و آذر 1376.

4. زمانى، كريم؛ شرح جامع مثنوى معنوى، دفتر دوم، چاپ شانزدهم، 
تهران، انتشارات اّطالعات، 1386.

ــفيعى كدكنى، محمدرضا؛ گزيده غزلّيات شمس، چاپ هشتم،  5. ش
تهران، شركت سهامى كتاب هاى جيبى، 1370.

6. فّعال عراقى، حسين؛ خودآموز ادبيات فارسى (3)، چاپ اّول، تهران، 
چاپ و نشر كتاب هاى درسى ايران، 1385.

7. واثقى جهرمى، مرضيه؛ «شاعر جهانى»، رشد آموزش زبان و ادبّيات 
فارسى، شمارة 63، سال شانزدهم، 1381.


