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  دخت مشهور دكتر پروين

  دانشگاه آزاد نيشابور

  
  

 و اشعارش، همدم بوده است و به جرئت - شاعر پرآوازة ايراني-تاگور، از آغاز زندگي با حافظ
 اسالمي، تا اين پايه، با زندگِي روحانِي وي، -يك از شاعران و عارفان ايراني توان گفت كه هيچ مي

از مريدان و عاشقان تاگور بوده و هر پگاهش را با » تاگور«پدر . اند  نداشتهنزديكي و آميختگي
جوان، در سالهاي سازندة كودكي، » رابيندرانات«بنابراين . كرده است غزلي از حافظ آغاز مي

پيچد «هاي ناب بامدادي، چه، هنگامي كه خاموش در بستر، پدر را  نوجواني و جوانيش، در لحظه
پاييده، و چه در   مي- يعني خواندن اوپانيشادها و غزلي از حافظ-ر حال عبادت، د»در شال قرمز

نشدني، بخش مهم و   كه به صورت سنتي ترك-مصاحبت و تلمذ صبحگاهي در خدمت پدر
ساز كودكي تاگور را تشكيل داده است، بارها، شاهد نشِر روحانِي روش و منش حافظ،  سرنوشت
 ترتيب او در محيطي رشد كرده كه صفاي انديشه و شعر بكر به اين. اش بوده است  در خانه

  . حافظ، فضايش را صيقل داده و مصفا نموده است
كند به ايران بيايد و تاگور دعوت شاه را اجابت  دعوت مي» تاگور«سالها بعد كه رضاخان، از   

دار او با   و ريشهشود، بازتاب اين الفت و عالقة روحاني كرده، از طريق بوشهر، به شيراز وارد مي
  . دهد سخن، حاضران را تحت تأثير قرار مي حافظ شيرين



 

  

685   حافظ و تاگور
  

آموزان، شاهد بازديد تاگور، از مرقد حافظ  مقتدري كه در آن هنگام به عنوان نمايندة دانش  
 چنين به رشته تحرير - كه برايش بس مغتنم بوده است-بوده، ديدهاي فراموش نشدني خويش را

  : درآورده است
تاگور . پيشنهاد شد فال بزند.  به احترام بايستاد »تربت حافظ كه زيارتگه رندان جهان استبر سر «

 افسر پليسي كه در ايام اقامت [  »مجاب«تاگور ديوان را از دست . كتاب را آوردند. استقبال كرد
  .  گرفت، بويد و بر ديده گذاشت و خود، آن را گشود]تاگور همراه و مراقبش بوده است

خود  كند و از خود بي در عالمي ديگر سير مي» تاگور«ين حال به راستي مشهود بود كه در ا  
گردد و بالفاصله تقاضا  آباد برمي  پس از زيارت حافظ و سعدي، تاگور، به باغ خليل١.»است
 كه نوازندة - را٢»رضاخان كمانچه«. كند كه ساززني آمده و اشعار حافظ را با سماع بخواند مي

خواند و رضاخان  آقاي مجاب، همان غزل فال را مي. كنند  حاضر مي–وري بوده است بسيار مشه
تاگور «: كند نوازد، آقاي مقتدري، حال تاگور را در آن لحظات، چنين توصيف مي با كمانچه مي

دهد و مرتب اشك  شود و حالت خلسه و صعودي به وي دست مي گوش فرا داده، محسور مي
 ضياءالسلطان، اشك مثل باران، از ديدگان نافذش به محاسن سفيدش فرو ريخته و به قول آقاي مي
ريخت، تا غزل تمام شد و دست سحار رضاخان، از نوازندگي باز ايستاد و كمانچه را بر زمين  مي

اي بعد برخاست و چند نفس عميق كشيد و به قدم  لحظه. گريست اما تاگور هنوز مي. گذاشت
 تاگور بعداً به آقاي خليلي، -٣».يافته بود كه غيرقابل توصيف بودزدن پرداخت و حالتي روحاني 

كيفيت مدت شاعري تمام عمرم، يك طرف، و اين مدت كوتاه «: آباد گفته بود صاحب باغ خليل
دانم چه معنويت و روحانيتي در اين سرزمين  تفكرات شاعرانه در شيراز هم يك طرف و نمي

  ٤.»هست كه مرا قلباً مجذوب كرده است

پيداست كه ريشة اين شور و حال و انقالب دروني تاگور را بايد در همان انس و پيوستگي   
  .اش با حافظ، جستجو نمود ديرينه
استاد عطا كريم . در ميان آثار بنگالي تاگور و پدرش، نام حافظ و شعرش، بارها آمده است  

گوش وي از فارسي ناآشنا دانست،  با اينكه تاگور فارسي نمي«: نويسد برل در اين خصوص مي
از . رفت اش فارسي رواج داشت و پدرش متخصص حافظ به شمار مي نبود، چون در خانواده
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زمان طفلي با حافظ و شعراي متصوف ديگر آشنا بود و تأثير آنان در اشعار و افكار وي بارز است 
 به ايران كرد و در آنجا با  تا آنكه مسافرتي و ميل وي به ايران و ايرانيان و زبان آنان بسيار بود؛

الشعراء بهار و پورداوود و سعيد نفيسي و غير آن آشنايي پيدا كرد و  شعرا و دانشمندان مانند ملك
  ٥.»از افكار آنان بهره و استفاده برد

جاي پاي تفكر حافظ و سايه روشنهايي از روش و كنش او مشهود و قابل » تاگور«در آثار   
جويي، عنايت  اين توافقها كه در توجه به طبيعت، عشق، رياستيزي، مالمتاهم . باشد گيري مي پي

ها و اصطالحات ديني در شعرشان،  طلبي، و به كار بردن واژه آميز به موسيقي، روحية اصالح شوق
مورد بحث و بررسي قرار » وجوه اشتراك حافظ و تاگور«در صفحات آينده تحت عنوان . باشد مي

  . اند گرفته
  

  تراك حافظ و تاگور وجوه اش

  طبيعت

و مظاهر » طبيعت«اش، تاگور، عشق به  يكي از ويژگيهاي مشترك حافظ و هواخواه برجسته
در ديوان حافظ، بارها و بارها از باغ، دشت، دمن، نرگس، شقايق، چشمه، . طبيعي آفرينش است

سخن گفته . ..آب، كوه، بنفشه، سرو، الله، دشت، گل، جويبار، سبزه، كوه، خرمن، كشت و 
  : داند را زيباتر از بهشت مي» گلگشت مصال«و » ركناباد«او سرمست و غزلخوان، كنار آب . شود مي

  ٦كنار آب ركناباد و گلگشت مصال را  بده ساقي مي باقي، كه در جنت نخواهي يافت
   :ستايد اش مي و در جاي ديگر شيراز را به دليل داشتن طبيعت زيبا و مسحوركننده

ـدا نگهــدار از زوالـش  مثالش از و وضع بيخوشا شير  خداوـن

 آيــد شمــالش عبيـرآميــز مي  ميــان جـعفـرآبــاد و مـصـلّا

٧بخشد زاللش كه عمر خضر مي  آباد ما صد لوحـش الـه زركـن
 

تاگور هم در تمامي عمر، عاشق طبيعت بوده و ايام كودكيش در خانة پدري كه در ميان   
سرزمين هند، به دليل داشتن . و جنگل مانند قرار داشته، گذشته استباغي سرسبز و مشجر 

شرايط اقليمي خاص، جنگلهاي انبوه، سلسله جبال هيماليا، رودها و درياهاي فراوان و حيوانات 
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اي به  او در قطعه. بسيار گوناگون، فرصت بيشتري به تاگور بخشيده تا با طبيعت خدا مأنوس شود
  :كند ت بهاري را چنين وصف ميطبيع» جامة بهاري«نام 

  !گذارد اش را سر داده و با ناز و كرشمه بر روي خاك مي انگيز نغمه بهار طرب
  !رو پيوسته خاك، شادمان و خندان است از اين

  هاي رنگين پوشيده، بهار جامه
  و ارمغاني از گلهاي نورسته در برگرفته،

  !آورد با هزار لطف و دلگرمي همراه مي
  !م بهار، پرفروغ و فريفته شدهدل من از پيا

  هر سو مويم به وجد آمده،
  .رسد هاي خوشي و شادماني بگوشم مي هر لحظه نغمه

  هاي رنگارنگ پوشيده، بهار جامه
  و ارمغاني از گلهاي تازه دربرگرفته،

  ٨!با هزار دلگرمي در گردش و آمد و شد است

جه و عشق به طبيعت، منحصر به شايد براي خوانندگان، اين پرسش و ابهام پيش آيد كه تو  
در پاسخ بايد . حافظ و تاگور نيست و بسياري از مردم، طبيعت و زيبائيهاي آن را دوست دارند

بلي، درست است كه بسياري از شاعران، نقاشان، پيكرتراشان و حتي بسياري از مردم : بگويم
حافظ و تاگور، از نوعي دالني چون  عادي، دلباختة طبيعت هستند؛ اما شيفتگي عارفانة صاحب

اين شيفتگي، حتي از نوع . ديگر است و با شيفتگي صوري و عاميانة مردم معمولي متفاوت است
را » طبيعت«آنها، با بينشي عارفانه، . شيفتگي شاعرانة شاعراني چون منوچهري و فرخي نيست

گاه   جلوه-حافظ و تاگور و نيز -براي همة عارفان» طبيعت«. بينند هاي ظاهريش مي فراتر از زيبايي
  : گويد وقتي حافظ مي. باشد عالم باال و يكي از آيات حق مي

  بلبلي برگ گلـي خوشــرنگ در منقــار داشت  
 هاي زار داشت واندر ان برگ و نوا، خوش ناله          
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  گفتمش، در عين وصل، اين ناله و فرياد چيست  
  ٩گفت ما را جلــوة معشوق بر اين كار داشت          
دقيقاً جلوة معشوق ازلي را مدنظر دارد و از نمادهاي طبيعي، مفاهيم ماوراي طبيعي   

  :گويد مي» بوي گل«تاگور هم در قطعة . جويد مي
  در تاريكي شب، ماه چون گلي زيبا شكفت

  بوي اين گل چگونه به مشام جان رسيد؟
  گويي عطر آن در اعماق دلم در تموج است

  يختاز آسمان فرور» رعنا«اين گل 
  !آه

  چگونه آن را از دست ندهم؟
  !هاي اين دل دردمند بياميزم چه بهتر كه آن را با نغمه

مانند اوپانيشاد، يزدان را در آب، درخت » گيتانجلي«ترين اثر عرفاني خويش،  تاگور در مهم  
 كه نماد سالك و عاشق حق است، كريشنا را در -زن عاشق» رادها«كند و  و جنگل جستجو مي

گذرد  زند و گاهي از جنگل گشن مي  در قايقي نشسته، تار مي١٠»كريشنا«گاهي : جويد ميطبيعت 
  . نوشد و گاهي، در لب جوي از دست دلداده يعني رادها و همة زنان و دختران عاشق آب مي

در اشعار تاگور و عرفان هندوان دارد، الزم » رادها«و » كريشنا«دليل ارتباط و اهميتي كه  به  
  : يح مختصري راجع به آنها داده شوداست، توض

معرفي » ويشنو«يكي از تناسخهاي » بهگودگيتا«، در سرودهاي (Krishna)» كرشنا«يا » كريشنا«
  . شوند در باورهاي هندوان، يكي مي» كريشنا«و » ويشنو«بعدها . شده است

او آمده چند سرود راجع به » وداها«شخصيتي مقدس و بسيار قديمي است كه در » ويشنو«  
» جناتا«: ، شاعران عارفي بودند كه از ميان اصول سه گانة اعتقادي هندوان»ويشنو«مخلصان . است

يعني پارسايي و عشق به خدا، اصل سوم يعني » بهكتي«يعني كردار نيك و » كارما«يعني دانايي، 
  . مشهور شدند» بهكتيان«را برگزيدند و به » بهكتي«
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باشد، اين است  ير هندوان، كه مورد نظر ما در اين پژوهش ميتفاوت عمدة اين گروه با سا  
يا معبود مطلق، چنان هويت و شخصيت فلسفي دارد كه انسان » ذات حق«كه هندوان معتقدند 

النوعهاي متعدد و تمثالها و  او سخن گويد و بنابراين رب» عشق«تواند به صورتي مستقيم از  نمي
اما . گيرد مورد توجه و ستايش عوام هندو قرار مي...  و اشكال مختلف با بيست سر و چهل دست

توان  ، كه جنبش براهما سماج، آن را تزكيه و تصفية بيشتري بخشيد، بر اين باورند كه مي»بهكتيان«
  . عشق سوزان خود را نثار حضرت حق كرد

ق و زن ماهروي گاوچراني است كه داستان عش» رادها«پهلوان گاوچران و معشوق » كريشنا«  
عاشقي آنها، ظاهراً به شيوة عشق آدمي و در حقيقت به معني عشق الهي، به وسيلة شاعران عارف 

  . بهكتي، سروده شده است
در مقايسه با موارد مشابه در فرهنگ و عرفان ما از نوع » رادها«و » كريشنا«داستان عشق   

هاي مجازي،  گونه عشق  اينطور كه همان. باشد مي» يوسف و زليخا« و  »ليلي و مجنون«داستان 
» كريشنا«و » رادها«وسيلة رسيدن به عشق حقيقي و راهي براي قربت به معشوق ازلي است، عشق 

اي براي عشق حق و معبود اعلي، محسوب  نماد و مظهر و يا واسطه» بهكتي«نيز براي هندوان 
  . شود مي

را » كريشنا«و » رادها«استان ، يكي از شاعران معروفي است كه د(Jaydedeva)» جايي دديوا«  
اين شاعر از لحاظ شهرت و نوع سرايش تا حدودي با نظامي گنجوي، قابل سنجش . سروده است

 است كه با شرح /Chaytanya» چاي تان يا«ترين شاعر بهكتي مشرب،   اما معروف١١.باشد مي
اعر بنگالي كه اين ش. عشقبازي رادها و كريشنا، شيوه بهكتيان را رونقي خاص بخشيده است

  . زيسته است رفت، سه قرن قبل از تاگور مي واليتي تاگور به شمار مي هم
و عقيده و كوشش تاگورها، در نضج و نشر اين جنبش كه بسيار » برهما ساج«جنبش   
هاي مذهبي از جمله اعتقاد به  تر از باورهاي خرافي پيش بود و پيرايه تر و پيشرفته مقبول
نمود، در صيقل دادن داستان رادها و كريشنا و هرچه بيشتر عرفاني  را رد ميالنوعهاي مختلف  رب

  . نمودن آن، تأثير شگرفي داشته است
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، »عنايت تاگور و حافظ به طبيعت«عنوان سخن آخر، در اين بخش  بعد از اين توضيح، به  
اين بوده گيري از طبيعت فياض،  بايد بگويم كه تفاوت عمدة حافظ و تاگور در چگونگي بهره

  : است كه حافظ مرد هميشه در شيراز است و به قول خودش
  ١٢نسيم باد مصلّا و آب ركناباد  دهد اجازت مرا به سير و سفر نمي

ولي تاگور مرد هميشه در سفر بوده و عالوه بر درك غناي طبيعت هند، از طبيعت ساير   
  . نقاط جهان و از جمله شيراز نيز سرشار گرديده است

  موسيقي

وجه به موسيقي و سرودن اشعار آهنگين و آشنايي به ظرافت و دقايق علمي موسيقي، از ديگر ت
  . باشد مشتركات حافظ و تاگور مي

شناس  خواني غزليات حافظ، از بديهيات است و هر فرد حافظ پاية واالي موزونيت و خوش  
، اين ويژگي كالم و آشنا به موسيقي و حتي هر فرد معمولي كه به ديوان حافظ رجوع نمايد

اش به  عالوه، اشارت خود حافظ به اين نكته، مؤيد آشنايي و عالقه به. يابد خواجه را درمي
  : هايي از اين اشارات توجه كنيم به نمونه. باشد موسيقي مي

  ١٣فرستمت قول و غزل به ساز و نوا مي  تا مطربان ز شوق منت آگهي دهند
* * *  

١٤بيا حافظ كه تا خود را به ملك ديگر اندازيم     ند در شيرازورز خواني نمي داني و خوش سخن
 

  ١٥   روم به گلشــن رضــوان كه مرغ آن چمنم  چنين قفس، نه سزاي چو من خوش الحانيست
غزل حافظ يك فرم غنايي پراحساس دارد و «: گويد ، مي(ArthurGuy)» آرتورگي« 
ر، محققاً نوع بخصوصي است كه براي اين نوع شع. العاده به چكامة آلماني شبيه است فوق

چهارزانو، روي : دستگاههاي آوازي سروده شده است و طبيعتاً بايستي در فرم شرقي خوانده شود
  ١٦...!قالي يا روي ايوان، الاقل با همراهي يك ساز 

حافظ «خواني حافظ كه بنا به گفتة نويسندة كتاب  داني و قرآن رسد كه قرآن نظر مي چنين به  
 و نيز بنا به شواهد و قراين بسيار، به صورت ترتيل -باشد شناس مي  كه خود موسيقي-»سيقيو مو

آقاي خرمشاهي در اين . شناس كرده است شده، ذهن و زبان او را حساس و موسيقي خوانده مي
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سرايي  ساختمان غزلهاي حافظ و ابياتش بيش از آنچه متأثر از سنت غزل«: گويد خصوص، مي
با توجه به «: گويد  و آقاي مالح مي١٧»متأثر از ساختمان سور و آيات قرآن استفارسي باشد، 

خوبي  را به... هاي حجاز، عراق، حسيني اصفهان و  اينكه حافظان قرآن، در آن زمان بايد مقام
داني فرا گيرند، حافظ هم به اعتبار سخنان  خواني اين الحان را به مدد موسيقي بشناسند و درست

شناخته و اين نواها را با كالم خداي آميخته  ز حافظ قرآن بودنش اين مقامها را ميخودش و ني
  ١٨.»است

صوتي يا  گيري بسيار زياد و هنري از صنعت زيباي هم هنر ويژة موسيقيايي حافظ، بهره  
هاي يك مصرع يا يك بيت و به  تكرار يك حرف در واژه. باشد  مي(aliteration)حرفي  هم

گيري ببخشد، از مميزات شعر حافظ  جة زيبايي و موزونيت كالم را افزايش چشماي كه در گونه
  :كنيم ساز توجه مي هايي از اين تكرارهاي موسيقي به نمونه. است

  : »چ«تكرار 
   ١٩»كند سرو چمان من چرا ميل چمن نمي«

  :»خ«تكرار 
  »خيال خال تو با خود به خاك خواهم برد«

  :و نيز
  ٢٠خم گو سرخود گير كه خم خانه خراب است  ــرواي شـرابستما را ز خيـال تو چه پ

  :»ش«تكرار 
  ٢١»كشي و شيوة شهرآشوبي رسم عاشق«

  :»ب«و » س«و تكرار 
  ٢٢بيار باده كه بنياد عمر بر باد است  بيا كه قصر امل، سخـت سست بنيادست

  .باشند و موارد متعدد ديگر كه شواهدي بر اين هنرنمايي حافظ مي
گيري از بحوري كه از موزونيت و  استفاده نكردن از بحور نامطبوع و بهرهعالوه،  به  

با تأمل در ديوان . موسيقاتي مضاعفي برخوردارند، حكايت از توجه حافظ به اين بعد هنر دارد
 كه از بحرهاي آهنگين و ضربي -يابيم كه بسياري از غزليات حافظ در بحر رمل حافظ، درمي
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براي دريافت بيشتر و بهتر كيفيت باالي موسيقاتي كالم حافظ و .  سروده شده است-باشد مي
نوشتة دكتر حسينعلي ملّاح ارجاع » حافظ و موسيقي«شناسي وي، خوانندگان را به كتاب  موسيقي

  .دهم مي
مولوي و «راجع به عشق تاگور به موسيقي و استاد بودنش در اين هنر و فن، در بخش   
از همين بخش هم در قسمت مربوط به تاگور و حافظ به حالتها و ام، و در آغ سخن گفته» تاگور

در سرگذشت تاگور . اشكهاي او هنگام شنيدن شعر حافظ و كمانچة رضاخان، اشاره نمودم
خوانيم كه او از كودكي، آموختن موسيقي را آغاز نمود و تا آخرين روزهاي زندگي، به  مي

هزار سرود تصنيف نمود و چنانكه  تاگور سه. ورزيد و با آن سروكار داشت موسيقي عشق مي
  .هاي اوست نيز از سروده» مانا-گانا-جانا«پيشتر گفته شد، سرود ملي هند 

  
  شيوة مالمتي حافظ و تاگور

دارند و  باشند كه از جفا و جور و مالمت خلق را بر خود روا مي مالمتيان، گروهي از صوفيان مي
مصباح «نويسندة كتاب . دارند تا به ريا، آلوده نشود ميطاعت و عبادت و خير خويش را، پوشيده 

و اما مالمتيه، جماعتي باشند كه در رعايت معني ... «: كند ، اين گروه را چنين توصيف مي»الهدايه
اخالص و محافظت و قاعدة صدق، غايت جهد، مبذول دارند و در اخفاي طاعات و كتم خيرات، 

ا آنكه هيچ دقيقه از صوالح اعمال، مهمل نگذارند و تمسك به از نظر خلق، مبالغت، واجب دانند؛ ب
جميع فضايل و نوافل، از لوازم شمرند؛ و مشرب ايشان در كل اوقات، تحقيق معني اخالص بود 
و لذتشان از تفرد نظر حق به اعمال و احوال ايشان، و همچنان كه عاصي از ظهور معصيت 

 ريا باشد، حذر كنند، تا قاعدة اخالص خلل برحذر بوده ايشان از ظهور طاعت كه مطنّه
  ٢٣.»...نپذيرد

شواهد بسياري در ابيات حافظ وجود دارد كه گرايش مالمتش شاعر را تصريح و تأييد   
آيد كه از  اند و از بسياري از اشعارش برمي او را از مالمتيه دانسته«كند و در شرح احوالش، نيز  مي

اهر به فرقة خاص و لباس و پوشش مخصوص، آداب و گريزد، حتي تظ ريا و تظاهر سخت مي
  ٢٤.»رسوم خانقاهي، واردات به پيري معين نيز ندارد
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او، چون ديگر مالمتيان . دار در اين مذهب است مالمتيان مذهب عشق دارند و حافظ مشعل  
  . باشد گذارد و خاكسترنشين راه پرمشقت و در عين حال مطلوب عشق مي جان بر سر عشق مي

برخي از ابيات مالمتي حافظ، مانند نمونة زير، شيوة مالمتي وي، به روشني، نموده شده در   
  :است

  ٢٥كه در طريقت ما كافري است رنجيدن  وفا كنيم و مالمت كشيم و خوش باشيم
 اين شاخصة -آنكه واژة مالمتي را ذكر نمايد  و بي-طور غيرمستقيم اما در بسياري ديگر، به  

  .باشد دريافت، ميشيراز، قابل » رند«
نمايد و او را از ديگر مالمتيان متفاوت و  اي كه در گرايش مالمتي حافظ، برجسته مي نكته  

صوفي، زاهد، : امان او با رياكاراني است كه با عنوان مجريان شريعت چون كند، ستيز بي ممتاز مي
 حافظ به پنهان .اند  به تخريب جان و ايمان خلق پرداخته- شيطان صفت-...مفتي، محتسب و

كند و با نيش طنز و طعنة خويش جملة اهل نفاق را،  كردن عبادات و خيرات خويش بسنده نمي
: نويسد ، در مورد اين ويژگي حافظ، مي»مكتب حافظ«نويسندة كتاب . كشد به استيضاح مي

متي مال. مالمتي از رياي خود محترز است، ولي حافظ با رياي ديگران و متصوفه سر جنگ دارد«
نسبت بدانان ندارد، بلكه مهذّب نفس خويشتن است » كجي دهن«قصد ستيز و عناد با ديگران و 

  ٢٦.»كجي دارد ولي حافظ قصد استهزاء، عناد و دهن
پروا و شديداللحن او از مجريان و مراجع شريعت، ناباوري آشكارش نسبت به  انتقادهاي بي  
نام و ننگي  ميخانه، رندي، مستي و استقبالش از بيهاي عبادي، شرح شوقش به شاهد، باده،  كانون

پنهان نمودن اطوار . نهد اي از عواملي است كه بار مالمت را بر دوش حافظ مي و بدنامي، مجموعه
.  در مرام حافظ، صراحت بيشتري دارد- كه سرلوحة كار مالمتيان است-روحاني و تقواي دروني

اش را تقويت كرده و او را در كسوت  مت جوييعالوة خوي رياستيزي او، مال اين عامل، به
او از پنهان داشتن «: نويسد باره مي منوچهر مرتضوي در اين. هد صدرنشينان مالمتي، قرار مي

شيوة او اين است كه سرسختانه با عقايد رياكارانة . داشت عبادت و تقواي خويش، دست برنمي
 مالمت مالمتگران را به جان  كرد و عامداً زاهدان، كه در بند احكام شريعت بودند، مخالفت مي

خالصه اينكه «: كند شناس، در جاي ديگر قلندر شيراز را چنين معرفي مي  اين حافظ٢٧.»خريد مي
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داشت  حافظ، هم قلندر بود و هم اهل مالمت، بدين معنا كه هم حاالت روحاني خود را پنهان مي
 هدف غايي در ميان بود، از هر دو سو، كناره پرداخت، ليكن هنگاميكه و هم به ستيز با سنن مي

  ٢٨.»گرفت مي
 نشان - كه مشتي از خروارند و معدودي از شمار بسيار-هاي زير در بين اشعار حافظ، نمونه  

  .كشد دهد كه اين رند قلندر، داوطلبانه بار مالمت مي مي
 گاهي اوقات با ها و شرط گذاشتن از تفسيرهاي عارفانه، كه تصادفاً توجه به اين نمونه  

كند كه سنگيني بار مالمت را بر  شواهد و قراين چندان هم سازگاري ندارد، به خواننده كمك مي
باز  دهند حقه در بيت زير، صوفيان را كه صالي صافي و سادگي سر مي. دوش حافظ حس نمايد

  :نامد گر مي و حيله
٢٩ كردبنياد مكر با فلك حقه باز  صوفي نهاد دام و سر حقه باز كرد

 

رود و از همة  بازاني هستند كه مكرشان، بر بام فلك نيز باال مي از نظر حافظ، صوفيان، شعبده  
  . اند گر، گوي سبقت ربوده چرب دستان شعبده
  :»شاهد«و » ميخانه«، »باده«توجه و اقبال او به 

٣٠خانة عقل مرا آتش ميخانه بسوخت  خرقة زهد مرا، آب خرابات ببرد
 

 خــاك بر ســر كـن غــم ايــام را   و در ده جـــام راساقيا برخيــز

ـام را ما نمــي  گرچــه بدناميست نزد عاقــالن ٣١خواهيــم ننــگ و ـن
 

***  
٣٢همين بس است، مرا، صحبت صغير و كبير  مي دوسـاله و محبــوب چهــارده ساله

 

***  
  ٣٣و نستانندآه اگر خرقة پشمين به گر  مفلسانيم و هـواي مي و مطــرب داريم

  :گويد داران مي و در مورد ناسره بودن صومعه
  ٣٤دارن پي كاري گيرند تا همه صومعه  نقدها را بود آيا كه عياري گيرند

  :كشد عجب زاهد نمازگزار را در مقايسه با نياز مستانة خويش، به استيضاح مي
  ٣٥عنايت باشدتا تو را خود ز ميان، با كه   زاهد و عجب و نماز و من و مستي و نياز
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شمرد و الجرم، مالمت ناشي از تعبيرهاي چند  ها را به شيوة اپيكوري، غنيمت مي لحظه  
  :كند بعدي افكار اپيكوري را تحمل مي

  ٣٦تو غنيمت شمر اين ساية بيد لب كشت  باغ فردوس لطيفست و ليكن زينهار
 متظاهر را به رخ نشين و خودفروشي زاهدان خودبين و و بار ديگر يكرنگي مستان ميخانه  

  :كشد مي
  ٣٧فروشان راه نيست خودفروشان را به كوي مي  بر در ميخانه رفتن، كار يك رنگــان بود

  :كند باكانه، برمال مي و تزوير متشرعين را بي
  ٣٨كنند چون نيك بنگري، همه تزوير مي  مي خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب

خوار، خود را به سيالب مالمت  ي و رند شرابگو با يكي دانستن نتيجة كار شيخ تسبيح  
  :افكند مي

  ٣٩تسبيح شيخ و خرقة رند شراب خوار  ترسم كه روز حشـر عنان بر عنــان رود
يكي از داليل، .  چند، بار مالمت كشيده استينيز به داليلي چند از ديدگاه مردم» تاگور«  

با مطالعة سرگذشت . باشد ير هندو ميهاي غ دوستي و مراودة او با مسلمانان و طرفداري از فرقه
دارند و از بسياري جهات، خوي  بينيم كه او و پدرانش، صميمانه مسلمانان را دوست مي تاگور، مي

اين نزديكي و همدلي، براي متشرعان متعصب هند، قابل اغماض نبوده و . اند مسلماني گرفته
موطن خويش باشند، تسامح عارفانة موجب گرديده كه آنها آماج تير مالمت و سرزنش تندروان ه

تاگورها، به سستي در عقايد مذهبي هندوان، تعبير شده و رفت و آمد و حشر و نشر آنان با غير 
. برانگيز گرديده است آفرين و ابهام گيرشان، پرسش كيشان سخت هندوها به ويژه مسلمانان براي هم

كه دوست و خلف رام موهن راي (از پدر رابيندرانات تاگور، يكتاپرستي را «: نكتة ديگر اينكه
به اين طريق از آغاز . بود» براهمو سماج«ميراث گرفت و خود چند سال منشي جمعيت ) بود

 طرفداري ٤٠.»گير، به كلي رسته بود آميز هندوان سخت هاي تعصب نوجواني و جواني، از انديشه
ي و پيشرفت براي هنديان و ، اگرچه سپيدروي»براهماسماج«تاگور و پدرانش از نهضت مترقي 

آيين هندو به ارمغان آورده، در ظاهر و به سنجش تندروان مذهبي، شنا برخالف موج محسوب 
زيرا اصول اين نهضت بررسي باورهاي خرافي، مخالفت با سنتهاي پوسيدة . شده است مي



 

  

  ادبيات ايران696

خود تاگور . دباش ها مي اعتنايي به رياضتهاي سخت بدني و نشستن در كنج عبادتگاه متحجران، بي
از اين جهت كه ما را در عقايد مذهبي، ... «: كند به بازتاب هموطنان سختگيرش، چنين اشاره مي

 اما مالمت و رفتار غير صميمانة ٤١.»...داشتند  شمرند، از جامعة خودمان، بركنار مي گزار مي بدعت
ز مردم، حسن بهره جسته كند؛ بلكه برعكس آنها را از روش طردآمي مردم، تاگورها را متوقف نمي

پردازند و دنياي خويش را، مطابق  مي» آيين هندو«و با آزادي بيشتر، به پااليش افكار و آداب و 
توانستيم  رو مي و از اين... «: گويد خود او در اين مورد، مي. برند نيروهاي فكري سالم، پيش كي

ها و  م دنياي خويش را موافق انديشهما ناگزير بودي. آزاد و بدون قيود طبقاتي هندو رفتار كنيم
  ٤٢.»نيروهاي ذهني و فكري خويش بنا كنيم

همدمي و همدلي او با بائولها، كه به هيچ قيد و بند بشرساز و به هيچ عبادت و عبادتگاه   
بديهي . كند تر مي شناسند، بار مالمت او را سنگين ظاهري اعتنايي ندارند و جز عشق چيزي نمي

 به سادگي بائولها و موافقت علني با آنان در كيش عشق و غير را چون خود، است كه دل سپردن
همچنين مخالفت آشكارا با سنتهاي غير منطقي و . دوست داشتن، براي همگان قابل هضم نيست

غير انساني و اصرار بر نفي و نسخ آنها، براي تودة عوام، كه به درازناي قرنها و نسلها، چون تار 
كه » قرباني«نمايشنامة . باشد را محصور داشته است، به سادگي، قابل توجيه نميعنكبوت، جانشان 

توان آن را از بهترين آثار نمايشي تاگور دانست، هم شاهد صادقي است براي نشان  به جرئت مي
هاي ضد انساني و هم گواهي شايسته بر سختي مبارزه با اين  هايي از اين سنت دادن نمونه

  ... .نبار باورهاي عجيب و خو
نيز مخالفت خود را با خرافات و باورهاي نادرست و زيانبار نشان » گيتانجلي«در » تاگور«  

يا رود » گنگ«يكي از اين موارد، اعترضا شاعرانه به انداختن چراغ افروخته در رود . دهد مي
يد ديني خود، و بنا به عقا  - مثالً در هنگام جشن ديوالي-هندوان در ايامي خاص. باشد مي» جمنا«

گذارند و معتقدند كه از بركت اين چراغها،  چراغهاي روشن را در رودهاي مقدس مي
تعداد و نوع چراغها، به درجة توانگري افراد بستگي . شوند ها، خشنود مي درگذشتگان اين خانواده

ر آب الحال، چراغهاي معمولي، د مردم متمكن، چراغهاي بسيار و چند طبقه و مردم متوسط. دارد
  .دهند قرار مي
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تاگور، با توجه به اينكه، بسياري از مردم نادار، حتي يك چراغ هم براي افروختن در خانة   
گرايان را به  كند و مالمت سنت سرد و تاريك و فقيرانة خود ندارند، اين اسراف را تحمل نمي

  :دهيم به سخن تاگور در اين مورد گوش مي. خرد جان مي
  :نة دور افتاده، و درميان علفهاي بلند از وي پرسيدمدر سراشيب آن رودخا

  »روي؟ اي دختر جان، چراغت را در پناه دامن خود گرفته، به كجا مي«
روشنايي و چراغت را به من امانت بده، . كدة من، سراسر تاريك و ظلماني است خانه و عزلت

  :ام نگريست و گفت هرهاي باال گرفت و در روشنايي آن شامگاه، به چ چشمان سياهش را لحظه
ام تا به محض زوال روشني روز، در افق باختر چراغم را برافروزم و بر  به طرف رودخانه آمده«

  ».باالي شط روان سازم
من تنها در ميان چمنزارها ايستادم و به شعلة كمرنگ چراغ كه بيهوده در ميان جزر و مد   

  .زد به تماشا پرداختم رود روان بود و سوسو مي
دختر جان، چراغهايت كه همگي روشن است، «: ر سكوت انجمن شب، از وي پرسيدمد  

روي؟ خانة من كامالً خلوت و تاريك است، پس چراغت را به  پس ديگر با اين چراغ به كجا مي
  ».من امانت ده

اي مردد ايستاد و  ام دوخت و لحظه چشمان سياهش را باال گرفت و نگاهش را به چهره  
  .»ام تا قنديل منور خود را، به افالك اهدا كنم من آمده«: سرانجام گفت

در . سوخت، نظاره كردم من ايستادم و چراغش را كه بيهوده در گوشه و خالء انزوا مي  
از اينكه چراغت را بر سينة خود ! اي دوشيزه«: تيرگي ظلمت جانفرساي شب، از وي پرسيدم

  اي، در طلب چيستي؟ چسبانده
  .»ت و تاريك است، چراغت را به من امانت دهكلي خلو خانة من به

چراغم را «: ام خيره شد و گفت اي مكث و انديشه كرد و در آن تاريكي در چهره وي دقيقه  
  .»م تا در كاروان جشن و چراغاني شركت جويم آورده

  ٤٣... .نمود، نگريستم  من ايستادم و چراغ كوچكش را كه بيهوده در ميان ديگر چراغها، جلوه مي
  :دكتر روان فرهادي همين سرودة تاگور را به صورت زير، منظوم نموده است  
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  شامگاهان ديدمش اندر كنار رودبار
  :گويم ترا بشنو چه مي! گفتمش اي دخترم

  سوزد چرا؟ اين چراغ اندر كفت بيهوده مي
  ...كلبة تنهايي من هست بس تاريك و تار 

  !اين چراغت را به من ده تا كند ظلمت فرار
  

  :با سيه چشمان خود سويم سراپا ديد و گفت          
  كي روا باشد چراغم را به تو بخشش دهم          
  دهم زانكه نذر است و به آب رود نذرش مي          
  اين بگفت و با چراغ خود خرامان شد روان          
  آن چراغك در ميان آب جاري شد نهان          

  
  در خموشي شبانگه ديدمش درمرغزار،

  :گويم ترا بشنو چه ميگفتمش اي دخترم 
  سوزد چرا؟ اين چراغ اندر كفت بيهوده مي

  كلبة تنهايي من هست بس تاريك و تار
  اين چراغت را به من ده تا كند ظلمت فرار

  
  :تيرة چشمش، ديد سويم، بود در شك، ليك گفت          
  !كي روا باشد چراغم را به تو بخشش دهم          
  ش دهمزاكه نذر آسمان است و به آن نذر          
  اين بگفت و با چراغ خود خرامان شد روان          
  آن چراغك سوخت بيهوده به سوي آسمان          
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  مه نبود و در دل سنگين شب ظلمت شعار
  :گويم ترا گفتمش اي دخترم، بشنو چه مي
  سوزد چرا؟ اين چراغ اندر كفت بيهوده مي

  كلبة تنهايي من هست بس تاريك و تار
  ا كند ظلمت فراراين چراغت را به من ده ت

  
  :اي ايستاد سويم ديد و انديشيد و گفت لحظه          
  كي روا باشدچراغم را به تو بخشش دهم          
  ام است، آن را نذر ايمان كرده» ديوالي«عيد           
  اين بگفت با چراغ خود خرامان شد روان،          
  جا، در چراغان كسان آن چراغك سوخت، بي          

  
  بزرگحافظ و تاگور دو مصلح 

مردي تاگور،  دلسوزي و پاي. خانة صلح و صفاست» شانتي نيكيتان«پرچمدار صلح و » تاگور«
  .باشد براي اصالح جامعة هند و جامعة جهاني، بسيار بديهي و آشكار مي

اش، كه از  رانيهاي پرشور و سازنده سفرهايش متعددش به كشورهاي مختلف جهان و سخن  
رسد، گواه روحية بلند و  ي و بهخواهي بشر به دماغ ميپرور دوست همگي آنها، بوي جان

ترين جنبش اصالحي  ، كه خود مهم»براهماسماج«طرفداري او، از نهضت . باشد  طلبش مي اصالح
  .هاي مصلحانه اوست شود، شاهد ديگري بر نيات خير و انديشه هندوان معاصر محسوب مي

لف، كه بخشهاي ديگر به آن ها و مذاهب مخت شيوة زيست و سلوك تاگور با فرقه  
ام، نمايندة گرايش قلبي او، به عدالت و صالح اجتماعي و از ميان برداشتن تبعيضات  پرداخته

شفقت هميشگي او به نوع بشر و ناورا دانستن هر نوع ستم، اجحاف، . اي است اي، فرقه طبقه
الم و با آوردن شواهد تحقير و تبعيض نسبت به انسان، كه به مناسبتهاي مختلف و به مقتضاي ك

. انديشي اجتماعي اوست موثق، در بخشهاي ديگر، مورد بحث قرار گرفته است، مبين صالح
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هاي صنعتي آنها،  آوري و پديده مبارزة تاگور با استعمار غرب، چيزي است و برخورداري از فن
علم و تكنولوژي معتقد است كه » تاگور«. توانند، ناقض يكديگر باشند چيز ديگر؛ و اين دو نمي

پيشرفتة غرب را بايد بپذيريم و تعصبات ناسيوناليستي نبايد ما را از قافلة علم و دانش عقب نگه 
اگر صرفاً اين دليل علم غربي، متعلق به غرب است، «: گويد مي» مرد جهاني«در كتاب . دارد

ايم، بلكه  محروم ساختهتعصبي بر ضد آن داشته باشيم، نه تنها، خود را از اصولي كه ارزنده است، 
حكايت از » تاگور« اين نگرش منطقي و مثبت ٤٤.»سازيم روحانيت شرقي خود را هم سرنگون مي

طلبي جامعة هند است و  انديشي او داشته و نيز نمايانگر شيوة وي براي اصالح وسعت تفكر و به
  .كند با تفكيك مستدل قضايا، راه بهبود را، روشن مي

 در چين ايراد گرديده به سال تولدش يعني ١٩٢٤رانيهايش كه در سال  او در يكي از سخن  
گويد اين سال براي بنگاليها دوراني بزرگ است، زيرا در اين سال  كند و مي  اشاره مي١٨٦١سال 

نهضت مذهبي . هند و بنگال سه نهضت مذهبي، ملي و ادبي، به موازات هم، در جريان بوده است
العاده، آغاز گشته  قلب و با ذكاوتي فوق فهم و خوش  مردي خوش،»راجا موهن راي«به همت 

كوشيد مجاري زندگي روحاني را كه طي سالهاي دراز با رسوبات و  مي» راجا موهن راي«. است
گل و الي اعتقادات و خرافات مسدود شده بود، از نو پاك كند و بگشايد، اين اعتقادات مذهبي 

ها و تظاهرات خارجي بود و مفهوم  بيشتر متوجه جلوهكهنه، صورت مرسوم و مادي داشت و 
  ٤٥.»روحاني در خود نداشت

مردمي كه «: كند تاگور با ديد اصالحي و نوياب، از چسبيدن مردم به باورهاي كهنه، انتقاد مي  
نازند و ديوارهايي را كه  چسبند، غالباً به باستاني بودن معتقدات خود مي هاي قديمي مي به گذشته
هرگاه يك روح بزرگ و دوستدار حقيقت، در . ستايند اند مي ن، در اطراف خويش ساختهطي قرو

هاي تازه و نفس  اين ديوارهاي كهن و استوار، شكافي به وجود آورد و نور خورشيد انديشه
  ٤٦.»گردد زندگي را به درون حصارهاي فرسودة كهن بياورد، موجب خشم ايشان مي

كند و از دخالت پدر و  اش اشاره مي طلبي خانواده صالحتاگور در ادامة سخنراني به ا  
بايد با كمال مباهات و سرفرازي «: كند فعاليتهاي اصالحي وي، ابراز خرسندي و سربلندي مي

بگويم كه پدر من يكي از رهبران بزرگ آن نهضت بود، نهضتي كه وي براي خاطر آن، رنجها و و 
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 و باز درخصوص ٤٧.»...حقيرهاي اجتماعي مواجه گشت محروميتها را تحمل كرد و با توهينها و ت
اين سه نهضت در زمان تولد «: گويد گانة اصالحي هند مي اش در نهضتهاي سه مشاركت خانواده

  ٤٨.»...من در جريان بود و در اين هرسه افراد خانوادة ما نقشي عمده و فعال داشتند 
ام،  ، كه در بخشي مستقل به آن پرداخته٥٠ در شانتي نيكيتان٤٩تأسيس دانشگاه ويشوابهاراتي  

زيرا شالوده اين بناي محبت، بر دو اصل اصالحي و مهم، نهاده شده . مصداق ديگر اين مدعاست
اين شيوة نوين . اصالح سيستم آموزشي در هند: است، اول اشاعة صلح و آشتي جهاني و دوم

 يافته است، با نظام سنتي آموزش آموزشي كه امنون بيش از پيش، در خطة تاگور توسعه و تكامل
كه در آن به نياز كودكان و نوجوانان به آزادي، بازي، تفريح و جوالن دادن در  فضاي باز توجهي 

ريزي اين آموزشي، تاگور به عنوان يك متخصص و مصلح  با پي. شد كامالً متفاوت است نمي
  .تعليم و تربيت معرفي و شناخته شده است

او خواهان سعادت و سالمت . شود هند و جامعة هندوستان منحصر نمياصالحات تاگور به   
تمامي جوامع بشري است و در مورد آن دسته از مشكالت و نابسامانيهاي ملل محروم كه ظاهراً و 

ها و  رسند، تاگور به به تصوير كشيدن آنها در سروده نظر نمي در كوتاه مدت، قابل مرمت به
ها منظومه  يكي از اين نمونه. كند انديشي را فراهم مي يي و چارهجو هايش، زمينة مصلحت نوشته

نشيند، تأثر  آنچه در اين منظومه بر جان مي. آورد ي اوست كه دل آشنايان را به درد مي»آفريقا«
آور بشرنماياني است كه مردم مظلوم و محروم آفريقا را از حيوان  عاطفگي ننگ تاگور از بي

اند و نيز راهكار پيشنهادي تاگور  روزي كشانده را به بدبختي و سيه» سياهقارة «تر پنداشته و  پست
  :دهيم به بخشي از نداي تاگور گوش مي. كه صلح و محبت است، نه بغض و كينه

  افسوس كه حجاب تاريك و سياه
  شكوة بشريت را در تو پوشيده نگه داشت،

  تو،و جانوران بشر مانند، با خشونتي بيشتر از چنگال درندگان 
  تر از ظلمت جنگلهايت بود، در خيرگي تكبر و غرور، كه تاريك

  به تو حمله آوردند،
  و آز و حرص وحشيانة خود را،
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  !آور، نمايان ساختند در توحش ننگ
  .اين وضع تو را به گريه درآورد و صداي تو را خاموش ساخت

  .آلود گشت هاي جنگل از اشك و خون تو گل جاده
  و اين دردهاي وحشي

  دار را،  پاي كفش ميخنقش
  !شكوه تو باقي گذاشته در تاريخ بي

  در همان زمان ناقوسهاي كليسا
  هاي آن طرف دريا به نام خداي مهربان، در شهر و دهكده

  آمد به صدا درمي
  خواندند مادران براي كودكان الاليي مي

  !نواختند هاي زيبايي مي و شاعران نغمه
  امروز افق مغرب

  ده استاز طوفان تيره گردي
  و شغال، از بيشة نهفته، بيرون آمده، مرگ روز را

  دارد با صداي نحس اعالم مي
  !دهنده اي شاعر نجات

  بيا و بر در خانة اين زن كه بر او نارواها رفته
  !بايست و پوزش بطلب

  بگذار كه درجنون بيماري اين قاره
  ٥١!اين آخرين نداي عدالت باشد

ان، نمونة بارز و مستند ديگري از اين دست به شمار و اشعار او بر ضد كشتارهاي نازي  
، هنگاميكه كنگرة ملي هند، به رياست تاگور، تشكيل جلسه داد، وي دعايي ١٩٠٧در سال . آيد مي

اين دعا نه تنها خضوع او در برابر خداوند و خواهشش را . را كه خود سروده بود، قرائت نمود
دهد، بلكه  هايش نشان مي با نفس اماره و خيرگيبراي پيروزي در جهاد اكبر يعني مبارزه 
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براي سروري حق و انجام كارهاي پسنديده و مصلحانه . دربردارنده تقاضايش از درگاه ايزد پاك
  :باشد نيز مي

  اي، زندگي را تو به ما بخشيده! خداوندا
  تا اين شرف را با همة نيرو و ارادة خود سرافراز داريم

  عزت ما بسته به عزت توست
  كنيم چون خودخواهي بر نهاد ما غلبه كند، به نام تودر برابر آن قيام مي
  چنان كن كه در اين راه پايدار باشيم و با نيرو، رنج را تحمل كنيم

  ٥٢.براي حق، براي خير و براي آنچه در انسان جاويدان است

  جويد؟ آيا اين نيايش قلبي چيزي جز صالح و سعادت جامعه را مي
مبلغي را كه براي برنده ! خواهد، نه براي خود ند، همه چيز را براي جامعه ميشاعر آزادة ه  

رساند و  كنند، به مصرف توسعة دانشگاه ويشوا بهاراتي مي شده جايزة نوبل به او اعطا مي
 كه پيشتر -را» نايت هود«تازد، تاگور، نشان  دفاع مي هنگاميكه پليس انگلستان مسلحانه به مردم بي

دهد و  السلطنة انگليس پس مي اي به نايب  با نامه-ت انگلستان به او اهدا شدهاز سوي دول
 مگر نه اينكه اين اعتراض ٥٣.»اين نشان سرافرازي، اكنون نشان ننگ شده است«: نويسد مي

جويان بوده و يك گواه جاويدان بر  انقالبي، يك سيلي تاريخي بر صورت استعمارگران و سلطه
  باشد؟ ت صالح و سالمت جامعة بشري ميمردي او در تثبي پاي

و اما درمورد حافظ، همه آنچه راجع به مالمتي بودنش گفته شد و همة شواهدي كه در آن   
حافظ يك منتقد و معترض اجتماعي . تواند باشد جويي وي نيز مي باب آورده شد، گواه مصلحت

  :برد ود، به خدا پناه مياو از سالوس و ريا، به ستوه آمده و براي بهبود شرايط موج. است
  ٥٤كه در خانة تزوير و ريا بگشايند  در ميخانه ببستند، خدايا مپسند

توان برايش تصور كرد، بيشتر از گناه  با همة تربيت و تهذيب ديني كه مي«خود او نيز   
  ٥٥.» عاطفي پروا داشته تا گناه عرفي يا ديني-اخالقي
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الي فرياد اعتراضش، آرزوي   و در البهزهدفروشي و ظاهرپرستي، خلقش را تنگ كرده  
اش از ناآگاهي زاهدان ظاهرپرست در دل داشته، بيان  اي را كه براي رهايي خود و جامعه نهفته
  :كند مي

  ٥٦در حق ما هرچه گويد، جاي هيچ اكراه نيست  زاهد ظاهرپرست از حـال ما آگاه نيست
كند و هر شكوه  ن و مدعيان، شكوه ميحافظ بارها و بارها از دوگانگي گفتار و كردار واعظا  

  :نمايد اش مي جويانه و اعتراض، حكايت از افكار و انديشة اصالح
  كنند واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي  
  ٥٧كنند روند، آن كار ديگر مي چون به خلوت مي          
 است دلي همه چيز فهم و رازدان ترديد صاحب و مشكل خود را از دانشمند مجلس كه بي  

  معني اين همه اعتراض چيست؟» كنند؟ توبه فرمايان چرا خود، توبه كمتر مي«: پرسد كه مي
هاي  مگر نه اينكه او، چون تاگور، دردها و كژيهاي جامعة خود را درك كرده و با افشاگري  

  !جويد؟ خود صالحي براي حال و كار جامعة بيمار و پرنفاق روزگارش مي
  
  ها نوشت پي
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