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  سخِن سردبير

ق و ي عميتيميخ و ادب همواره رفاقت و صمي تارةان در گستريان و هنديرانين ايب
ت بزرگ گره خورده است ن دو ملّينام ا  باعلم و دانش و هنر. نه برقرار بوده استيريد

 زيرا نران ي ا،شناسند  ميشيها يان و شگفتياد  باو در روزگار حاضر اگر هند را همچنان
ن دو يت و ان دو ملّياگرچه هر کدام از ا. دارند  ميزيشعر و عرفانش بزرگ و عز با

مختلف علوم و فنون و يها  در عرصهيپهلوانان ن در طول قرون همواره بزرگان وتمد 
اند و تا هنوز دارند   داشته… ويقي شعر، موس،ي نگارگر،ي چون معماري مختلفيهنرها

  . استي شهره و مثال زدنيي و توانايهوشمند  به در جهانيو هند يرانيو تا هنوز فکر ا
 و يجه همکارين نتين دو سرزميبا و شگفت اي زيها  از عمارتياريد بسيشا

 ها ز از داستانيت لبرن دو ملّي ايباي زةگذشت. ن دو فکر و فرهنگ بوده باشدي اياريهم
چاپ شده و چاپ نشده  يها  و نوشتهها سرشار از کتاب ن مشترک ويرير شيو اساط

 و يري و وزيريران امي ا از درباِريرفت و روز  ميراني ادرباِر  بهوني همايروز. است
ران بوستان و گلستان يا  آمال بود وةشد که هند کعب  ميار هندي روانه ديبيدانشمند و اد

 ران و هنرمندان و اهِلالق و قشالق متفکّييران يفضل و ادب و هنر و همواره هند و ا
 ن همهي و اها ي و همزبانها ي و همکارها ي بود همدلترباي چه زو بود يلت و بزرگيفض
باشد اگر استعمار نبود و اگر نيز ن يتر از ا تر و شگفت ار پررنگيار تا بسيتوانست بس مي

  .گري دياستعمارگران نبودند و اگر و اگرها
ن ي حضور سالطين روزهاي سلطنت تا آخرةن مسلمان هند و دوري سالطاز عهِد

ان يرانين اي، هماره اها يگر جايدرآباد و مرشدآباد و رامپور و دياوده و ح مغول و نواب
.  داشتندي ستودنيان حضوريشه و فکر و قلم و هنر خود در کنار هندياند  بابودند که
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ت و يمي و صمي و همکاريارين همي تا هنوز آباد که محصول ايار بناهايچه بس
 ارزشمند و تا هنوز منتشر نشده در هند که ي خطّيها آن همه کتاب. ستابوده  يگانگي

شائبه و  يآن همه خدمات ب.  بوده استي و هنديراني ايشمندان تواناياندفکر محصول 
نشر  ةک پهلوان عرصي ست تا تنها ي و کاف،ي و مسلمانيرانيفرهنگ ا  به هندوانةصادقان

ن هندوان را يا و راستير يم تا خدمت بيرا مثال آور ـ  نولکشوريمنش ـو فرهنگ 
  .ميسته و درست کرده باشي بايفيتعر

ن هند کم نبودندي در سرزمها يالنيابوالفتح گ  وها خانان خاِنم خان يحعبدالر .
حسرت و غبن   بامقتدري چون اکبر بر مرگش چنين است که پادشاه کسي ابوالفتح همان

گرفتند   مير برابر حيات ابوالفتح گيالني از منکه اگر تمام خزائن هند را د گفت  ميسخن
 .بردم  مي بلکه سود هم،شدم  نميمغبوننه تنها دادند مطمئن بودم که   ميمن  بهو او را

  .بر آن حاکم بوداي  شهي اند چنيندي رسييجا  بهن و اگر هندي ايعنيشه و فکر ياند
 يها ن ارتباطي و اها ن داد و گرفتيم اي کوچک بگذريها  و تسامحها اگر از تساهل

ت و  موديها خ رشتهيان داشته است و در طول تاري همواره جريميه و صميدو سو
کردن  رغم پاره ي عليحتّ. مانده است يران همواره محکم و استوار باقيت ا دو ملّيدوست

م که يا گرفته اديهمواره ما و هندوان و هند، فرهنگ ما   به متخاصمانين طناب از سويا
  .ميکتر شويهم نزد  بهو ميتر از قبل گره بزن ن طناب را محکمي اديبا

ک نام ي.  استانک چلچراغ درخشي ي همدانيد علير سين هند ميامروز در سرزم
  صلوات تا هنوزشيخورند و برا  مينامش سوگند به انيري و بزرگ که کشميآفتاب
 ةش را در تاقچيجافرستند و   مي روحش صلواتي شاديفرستند و در خانقاهش برا مي

کنند و از روحش   ميش دعاي تا هنوز برا واند اده قرار دادهدلشان کنار قرآن و سج
  .طلبند  مياستمداد

 يا  شعلهيجين الهي حزيخ عليتا هنوز در فاطمان بنارس و در ساحل گنگ، نام ش
ها خوانند و عاشورا  ميروند و شعرش را  ميارتشيز  بهتا هنوز. روشن و تابناک است

  .کوبند  مينه و سريدر کنار مزارش بر س
 اب چوني ناي جواهر، تاج محلّي بناکمي آنسوتر ازن آگرا و يتا هنوز در سرزم

 و پناهگاه دلشکستگان أد ثالث وجود دارد که مزارش ملجي شهي نوراهللا شوشتريقاض
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ن ي از سرزمي هندوستانيمرد  بامزارش رفته بودم ارتيز  بهن بار کهيا. عاشق است
ن يارت قبر ايت زين  به را تنهايگجرات همکالم شدم که از احمدآباد تا مزار قاض

  .آگرا آمده بود  بهبزرگمرد
گر ي دي جاها در ده  وينگر و دهلير و در سريتا هنوز در بنگال و در اجم

 يها ران چون چلچراغيانت و عرفان و علم و ادب اي از اهل فقاهت و ديبزرگمردان
مانند   مي رايشان عارفان خشند و مردم خوب و مهربان هند که هر کدامدر  ميدرخشان

  :کنند  ميادي يعظمت و بزرگ  باچرخند و از آنها  ميها ن چلچراغيچون پروانه بر گرد ا
  . هم در بنگال استيکي که گفتم ها ن چلچراغياز جنس ا

  .کتني نيدر کلکته، در شانت
 از مردم اهل فرهنگ و ياريدر دل و جان بسبل   هند،ياو نه تنها در آنجا و هر جا

  .درخشد  مي فروزانيا ز چون شعلهيران نيادب ا
  .نات تاگور ندرايست جز رابي نياو کس

 نامش يزنند و برا  مي پاروي همدانيد علير سياد مي  باريق رانان کشمياگر هنوز قا
 صالاشت و اتّسرچشمه د  بهصالن مرد بزرگ اتّيفرستند از آن روست که ا  ميصلوات

  .دانند  ميض رحمت حقيف ةن بزرگان را واسطيد و مردم اي معرفت و توحيايدر به
سالم و صلوات بر   باران نامش راي که اهل معرفت و فرهنگ اياز جمع بزرگان

 و ي که از چشمانش مهربانيمرد. نات تاگور است ندراين رابي هم هميکيبرند   ميزبان
  .دبار  مي و شور و شعرييدايش

  .مردي موحد و خدايي
د است و اهل ياهل توح.  استيد و خداشناس موحيهندو هرچند او هندو باشد،

  .ي و گاهييبل خود نجات دهنده است در جاها  و نجات،ييرها
 نوبل گرفت که از ةزي است که او جايم نه از آن رويما اگر تاگور را دوست دار

ان خود در شعر و يراني که ا، را دارندي کسزيان نيراني ا،استمداريران سيجمع نوبل بگ
.  آنان کوچک استياش برا ي بزرگةهم  باکه نوبلاند  داشته ي ستارگان بزرگ،عرفان
ن شمار ي از اي بلخي و موالنايرازي شي و سعديرازي و حافظ شي طوسيفردوس

  .اند بزرگان
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 آنان کوچک ي را در دامان خود پروراند که نوبل برايار بزرگانيز چه بسيو هند ن
 و يضيض في و ابوالفي و حسن دهلويرخسرو دهلوين شمار بزرگان اميبود از ا

 يبرد که هر کدام ستارگان د نامي را باي و غالب دهلويدل دهلوي و بيريکشم يغن
  .ل بودنديبد يب

 و ي و مردمداريخاطر عظمت روح و آزادگ  بهردگذا  ميتاگور احترام  بهران اگريا
د و ي توحک اهِلي ما بان و عارفاِني که او در نگاه اداستخداوند   بهن بزرگمرديصال ااتّ
  . بوديعالم ملکوت  بهصلک عارف عاشق متّي

ر و سلوک ياضت و سيش و عبادت و رياين  با بود کهياو از نسل وارستگان و پاکان
د و کنن  مي که خلق خدا را فراموشيير و سلوکهاينه از آن دست س. همراه شده بود

ن مردمان يخانقاه تاگور و پدر و پدرانش هم. پردازند  ميخود  بهگوشه خانقاه تنها در
  . بودند و جهانر هنديساده و فق

مان در شمار ها م و او را تا هنوز در کتابخانهياگر ما تاگور را دوست دار
م و يکن  مين و آن نشريترجمه ا  بام و هر ساله کتابش رايا ن کتابها قرار دادهيتر يخواندن

 و پول و يويمقام دن ةم از آن روست که او تشنه و گرسنيشمار  ميزينامش را عز
نوبل مدرسه و دانشگاه خود را وسعت داد تا جوانان و ةزيپول جا  باات نبود کهيماد 

 .ح شوندمعرفت و علم مسلّ  بهکودکان هند
 ها يسيط انگلتسر توسي در امرها کيکشتار س  با راها يسي انگليير و آقايکه القاب س

  : خود نوشتيشنامه قرباني خودتان و در نمايشان پرت کرد و گفت ارزانيجلو
 من. شوند  ميه ننگيف ماير و تخفيتحق  با افتخاريها ده که نشاني فرا رسيزمان”

 باشم که ي در کنار هم وطنانيازيچ نوع امتيخواهم که بدون ه  ميسهم خود به
  “…ندا ت خوانده شدهياهم يب

د اگرچه دعوت ي شورينيو موسول تلري و حزب هها يه نازي بر عليکه روز
شه و فکر و ي اندبزرگاِن  باداري هند و ديفت معرين  بها ام،رفته بوديز پذي را نينيموسول

ر فرهنگ هندوستان در ي راه سفيها يآن دشوار  باآن حال فرتوت و  با جهانفرهنِگ
ث ي پرداخت که از حي مردميفمعر  بهران چند کشوري سفاندازه  بهک تنهيجهان شد و 

  .ن در شمار سرآمدان جهان بودند و ذکاوت و هوش و هنر و تمدي و مهربانيآزادگ
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 ةکه در هنگام ه بود پدرش افتادياد شايد به. ختيتاگور بر مزار حافظ اشک ر
 او يحافظ را برا از ي سرش غزليجانان از او خواسته بود تا باال  بهعت جانيسپردن ود

ان سنگ تمام يراني ما افرهنگ و عرفاِن  بهتاگور در حرمت نهادن جماعت هند. بخواند
شاعران بزرگ . ن بزرگمرد را دانستنديش قدر ايهمه توان خو  بازيان نيرانيگذاشت و ا

ن خم نکردند در برابر سلطان عشق و ي که هرگز قد خود را در برابر سالطيا آزاده و
ن ياد اي  بام فرود آوردند و چقدر شعر و ترانه و سرود کهيسر تعظ ـ تاگور  ـيمهربان

  . سرودنديمرد آسمان
شکوهي   باوحضور خودش   بااش را يشن هفتاد سالگج تاگور يبراايرانيان 

 ييها بهانه  با مختلف ويها مناسبت  به برپا داشتند و از پس مرگش بارها و بارهاخاص
 را ها ن مراسميتر شکوه  با… و»يست و پنج سالگيصد و بکي« و »يکصد سالگي«چون 

ن فرزانه عاشق نوشتند و ياد اي  بهي فراوانيها هر سال کتابها و مقاله. برگزار کردند
آزادگان و عارفان درخشد و   ميرانين بزرگمرد در ايکردند و تا هنور چلچراغ نام ا نشر

  .خوانند  مي آمرزش روحش فاتحهيو برافرستند   مييادش سالم و صلواتي بهتا هنوز 
 راني اي از سفرهاي وقتياو حتّ. ن روستيم از ايدار  ميما اگر تاگور را بزرگ

ران ي بر ضد اينه ورزي را در کي مقاالتها يسيار خود برگشت و در مطبوعات انگليد به
ت يمقاالت روشنگر خود از وحدت و فرهنگ و هو  باستاد ويد در برابر آنان ايد

  .ران و هند دفاع کردي امشترک
ف نگاه ي پابرهنه و ضعيها انسان  بهخاطر احترام او  بهميما اگر تاگور را دوست دار

تاگور اگرچه خود .  استيگري و اشرافي اشرافيها ت سنّدن بر ضديداشته شده و شور
 يخت و در روزگاريدور ر  به راي ظاهريها ين بزرگي اةا همن نبود اميي پايا از طبقه

ت را در شعرها و ين حمايشتريشد ب  نمي دادهيتي اهمينوه کمتريزنان ب  بهه در هندک
 فرزند خود ين تنها در حرف نبود که او حتّيش از آنان کرد و ايها شنامهي و نماها داستان
  .اند ز انسانينها نيتا مردم هند بدانند که ا  ازدواج کنديوه زنيب  باکرد که قيرا تشو

 آزاده جهان اگر تاگور را دوست داريم از اين روست که او انسانيت ما و تمام مردم
  .را پاس داشت
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 است از يا ستهي در دسترس شماست انتخاب باين شماره از قند پارسيآنچه در ا
گر يران و هند و ديشه ايط بزرگان و شاعران و اهل فکر و اندمطالب نوشته شده توس

 يتازگ  بهرانياالت را استادان و پژوهشگران هند و ان مقي از ايميش از نيب. زبانان يفارس
شتر يز پين مطالب ني از اياند و برخ ن بزرگمرد نوشتهي ا»يکصد و پنجاه سالگي«اد ي و به
يبازخوانگمان   که بي،حيف بود از کنار آنان بگذريم نوشته شده بود که يط بزرگانتوس 

بر حسن و مالحت آن خواهد افزود و نامه  ژهين ويا گر مطالبيآن نوشتارها در کنار د
  .مان زنده خواهد کرديگر بار برايآن خاطرات خوش را د

ن بنگال و فرهنگ و نقش و نگارها و ي سرزمةز درباري از مقاالت و مطالب نيبخش
نام فرهنگ بنگال گره   باگمان نام تاگور يب.  آن استي و فرهنگي زبانيها يژگيو

کمي تا قسمتي  بنگال يط فرهنگين شناخت مح تاگور بدوخورده است و شناخِت
  .نمايد  ميدشوار

 يگر از قند پارسي ديا ق داد تا شمارهيما توف  به را کهي خدا،گر سپاس و شکري دباِر
 ميکن  ميميهفتاد شاخه گل رنگارنگ را تقد  باباي گل زةن دستيا. ميتان کن ميرا تقد

 دانست و  مي که خود را از ماي مرد.ران بودي که عاشق فرهنگ اي مرديها يمهربان به
  .شد  مييدگانش جاري حافظ و موالنا اشک از ديها خواندن غزل با

وصال   بهلبخندي  با و در روز مرگش دانستي و عروسي که مرگ را شادمانيمرد
  .محبوب رسيد

 و ها اقتدار فرهنگي واال و حافظ  با.و رهايندآزاد ت و ايران دو ملّحاال هند 
 يروزها  بهدر کنار هم هم باشيم و قدردان يکديگر و  بااند که ما آموخته ه بتاگورها

  .مي فکر کني تريآفتاب
  .ميکن  ميم آستان توي تقديمهربان ةهم  بانامه را ژهين ويا

  …زيندرانات تاگور عزيراب
  نو ي دهلـ ۱۳۸۹ اسفندماه ۲۴

  رضا قزوه علي


