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آن چیز را به خانۀ خود بر که پایدار و باقی باشد.

 گل کوچک وحشی را در همان جایی که روییده است بگذار و بگذر.
رابیندرانات تاگور، چیترا

پیشگفتار

آنچه در این کتاب ازنظرمی گذرد گزیده ایســت از سروده های رابیندرانات 
تاگــور، شــاعر و متفکر بزرگ هنــدی، که آثــارش در دوران نهضت های 
آزادی طلبی هند شهرت جهانی یافت و در تحّول فکری و فرهنگی مردمان 
آن سرزمین و در بازیافت هوّیت مّلی و ایجاد حّس خودشناسی آنان سهمی 

بزرگ و ماندگار داشت.
وی اهل شــعاردادن نبود و در های و هوی های سیاســی شرکت نداشت 
و از موج ســواران سیاســت باز هم دوری می کرد، ولی با انتشــار نوشته ها و 
سروده هایش، و با سخنرانی های روشنگر و اثرگذارش در آمریکا و انگلستان 
و ژاپن نشــان داد که هند بزرگ تر و مردم هند بیدارتر و هشیارتر از آن اند که 

پذیرای حکومت استعماری بیگانه باشند.
آشــنایی من با هند و با ایــن چهرۀ فرهنگی نامدار از ســال های جنگ 
جهانی دوم آغاز شــد. شــهر ما، اراک، در آن ســال ها از قرارگاه های مهّم 
متفقین شــده  بود و ســربازان انگلیســی و امریکایی و هندی  همه جا دیده 
می شــدند. خانۀ مــا نزدیک یکی از اردوگاه های ســربازان هندی بود. ما با 
هندی ها به  آسانی دوست می شدیم و به همدیگر »رفیق« می گفتیم، یکی از 
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این رفیق ها جوان درجه داری بود به نام حفیظ الرحمن، از مســلمانان بنگال، 
که فوق لیســانس زبان و ادبّیات بنگالی داشــت، و در دانشــکده مقداری 
فارسی خوانده بود و قطعاتی از گلستان را هم ازبر داشت. من سال های آخر 
دبیرســتان را می گذراندم و با او دوست شده  بودم. او به خانۀ ما رفت وآمد 
می کرد و سعی داشت که با پدرم به فارسی گفتگو کند. فارسی سخن گفتن 
او و لهجۀ غریب او در نقل پاره هایی از گلســتان که درخاطرداشت برای ما 
تازگی داشــت و موجب تفریح خاطر می شد. این رفیق بنگالی )که در خانۀ 
ما به حفیظ الله معروف شــده بود(، با تاگور هم والیتی بود و از عاشقان شعر 
او، گاهی اشــعار تاگــور را به زبان اصلی به آواز خوش می خواند و ســعی 

داشت که معنی اشعار را به فارسی و انگلیسی به نوعی به ما بفهماند.
من در یکی دوماه اول آشنایی با او با مقّدمات زبان انگلیسی آشنا شدم. 
درآن ســال ها زبان خارجی در دبیرســتان ها زبان فرانســه بود، ولی به تدریج 
گفتگوی با او به زبان انگلیســی آسان تر شد و من به خواندن اشعار تاگور به 
ایــن زبان روی آوردم و او چند کتاب از مجموعۀ آثار تاگور را به من داد و 
ســعی می کرد که در خواندن و فهم مطالب مرا یاری کند. من در اشعار این 
شاعر بنگالی نوعی تجانس با عرفان ایرانی خودمان می دیدم، و پس از چندی 
چنان به اشعار او دلبسته شدم که بیشتر اوقات خود را به خواندن گیتانجلی و 
باغبان و ترجمۀ صد غزل از کبیر او صرف می کردم و درحواشــی صفحات 
سروده هایی را که می پسندیدم به فارسی ترجمه می کردم و در فهم نکات و 

مطالب از حفیظ الرحمن)حفیظ الله خودمان( یاری می گرفتم.
جنگ تمام شــد و دوست بنگالی ما باید به هند بازمی گشت، هنگامی 
که برای خداحافظی به خانۀ ما آمد هرچه کتاب انگلیسی از تاگور و دربارۀ 
تاگور با خود داشت به من داد. من همچنان به خواندن اشعار و نمایشنامه های 
تاگور روزگار می گذراندم و همچنان قطعاتی را که می پســندیدم در حاشیۀ 

کتاب ها به فارسی نقل می کردم.
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 چنــدی بعد، در ســال هایی که در دانشــکدۀ ادبّیات دانشــگاه تهران 
شاگردی و در دبیرســتان معلمی می کردم آنچه را در حواشی کتاب ها نقل 
کرده  بودم با اصالح و تجدید نظر در نشــریات ادبی و هنری آن روزگار، و 
بیشتر در مجلۀ »ســخن« منتشر می کردم، و چندی بعد در 1334، مجموع 
آنها با مقدمه ای در شرح احوال و آثار تاگور و به ضمیمۀ یکی از نمایشنامه های 
مشهور او، زیر عنوان چیترا و چندغزل از باغبان عشق، درشمار نشریات نیل 

طبع و نشر شد.
ولی مقدار دیگری از آنچه بر حواشی کتاب ها ترجمه کرده بودم، و چند 
نمایشنامۀ کوتاه و گزیده های دیگر از سروده های این شاعر بنگالی از همان 
ســال ها باقی مانده  بود که من به سبب سرگردانی در وادی های دیگر، مجال 
پرداختــن به آنها را نیافته بودم. چندی قبل همکار گرامی و صاحب ذوق ما 
در فرهنگستان زبان وادب فارسی، سرکار خانم شیرین عاصمی، پذیرفت که 
آنها را گردآوری و با نظر خود من بازنویسی و به انتخاب و سلیقۀ خود تنظیم 
و به ضمیمۀ آنچه قبال  از طرف انتشــارات نیل منتشر شده   بود، آمادۀ طبع و 
نشــر نماید. ازاین دقت و توجه مهرآمیز سپاســگزارم و توفیقات ایشان را در 

این گونه خدمات فرهنگی از خداوند خواستارم.
فتح الّله مجتبائی
آبان 1399





رابیندرانات تاگور

رابیندرانات تاگور1، شــاعر بزرگ هند، در ششــم ماه مــه 1861، در یکی از 
خانواده های معروف و محترم کلکته به دنیا آمد. پدر و نیای او هر دو دارای 
مکنــت خانوادگی و اعتبار اجتماعی بودند و در پیشــرفت احوال فکری و 

فرهنگی زادگاه خود سهم بسزایی داشتند.
رابیندرانات دوران کودکی را در سایۀ عطوفت پدر و دامان پرمهر مادر، 
به آرامشی پرصفا بسر برد. شب ها با افسانه های شیرین دایه به خواب می رفت 
و روزها را در خانه به بازی با برادر و خواهرزادگان همسال خود می گذراند. 
وی شــیرینترین لحظــات عمر خود را در این ایام گذرانیــد و تا زنده بود با 

حسرتی غم آلود از آن یاد می کرد:
 ای کودک، چه شادکام در خاک ها نشسته ای و تمام روز،

خود را با شاخۀ شکسته ای سرگرم می کنی!
من به بازی تو با آن شاخۀ شکسته می خندم! 

ای کودک،
 من هنر دل بستن به شــاخه های شکسته و آیین لذت بردن از کلوچه های 

گلی را فراموش کرده ام،
جویای بازیچه های گران قیمتم  و پاره های زر و سیم را  اندوخته می کنم،

تو خود را، با هر چه بیابی شادمان می داری،
 اما من، عمر و توان خویش را در جســتجوی چیزی هدر می کنم که هرگز 

بدان نتوانم رسید.
»بازیچه ها«، از کتاب ماه نو2
1. Rabindranath Tagore 2. Crescent Moon  
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»بلوهر و بوداسف«، دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ج 12، 1383، ص 531-
.536

»تبار و اندیشه تاگور«، سخنران: فتح الله مجتبائی، بخارا ،آذر و دی 1384، 
شمارۀ 46 ، ص 305 تا 314.

»عیسی در ادبیات بودائی«، جشن نامۀ دکتر محمدعلی موحد، فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی، تهران، 1386.

»ســهروردی و فرهنگ ایران باستان«، مجلۀ اشراق ، بهار و تابستان 1386 ، 
شمارۀ 4 و 5 ، ص 37 تا 44.

»حافظ، احوال، افکار، آثار«، دانشــنامۀ جهان اسالم، ج 12، تهران، 1387، 
ص 384-377.

»حافظ در فاوســت گوته«، نامۀ فرهنگســتان، دورۀ 10، شــمارۀ 2، تابستان 
1387، ص 24-5.

»نگاهــی به تاریخچۀ شیواپرســتی در دیــن هندویی: خاســتگاه، تحول و 
مکاتب«،فتح الله مجتبائی و پریا الیاسی، پژوهشنامۀ ادیان، بهار و تابستان 

1387، شمارۀ 3، ص از 121 تا 154.
»سیاســت دینــی حکومت های اســالمی در شــبه قــارۀ هنــد )از آغاز تا 
تأســیس حکومت بابریان(«، فتح الله مجتبائی وبدرالســادات علی زاده 
 مقدم، مجلۀ علوم انســانی دانشگاه الزهرا)س(، بهار 1387، شمارۀ 71، 

ص 51 تا 66.
»پیل چرا در خانه تاریک بود؟«،نامۀ انجمن، پاییز 1387، شمارۀ 31، ص 137 

تا 142.
»ســویه های تاریخ نگاری دینــی«، گفتگو، کتاب ماه تاریــخ و جغرافیا، 

شهریور 1388، شمارۀ 136  ، ص 10  تا 18
»پسوند »تر« در اســتر و کبوتر«، نامۀ فرهنگستان، دورۀ 11، شمارۀ 3، پاییز 

1389، ص 16-13.
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»اســدی پســر و اســدی پدر: علی بن احمــد و احمد بن منصــور«، نامۀ 
فرهنگستان، دورۀ 11، شمارۀ 14، زمستان 1389، ص 25-8.

»ُکنج یا گنج؟«، نامۀ فرهنگســتان، دورۀ 12، شــمارۀ 2، تابستان 1390، ص 
.14-10

»کــورش و ذوالقرنیــن«، مجموعــۀ پژوهش هــای ایــران باســتان، مرکز 
دائرة المعارف اسالمی، تهران، 1390، ص 56-21.

»نخستین فکرت پسین شــمار«، خرد بر سر جان ـ نامگانۀ دکتر احمدعلی 
رجائی بخارائی، سخن، 1391، ص 159-153.

»چند نکته دربارۀ مرزبان نامه، مصنف و زبان اصلی آن«، ســایه سروسهی، 
یادنامۀ دکتر منوچهر مرتضوی، تبریز، 1391، ص 621-611.

»اقبال الهوری روشــنفکر دینی پیشین«،کتاب ماه دین ، دی 1392 ، شمارۀ 
195، ص 68 تا 75

»ایران و هند - پیوندی هزاران ســاله«،بخارا ،خرداد و تیر 1392  ، شمارۀ 93 
ص 235 تا 238

»آشــنایی من با دکتر خانلری«، متن ســخنرانی در شــب دکتر پرویز ناتل 
خانلری،بخارا ،  بهمن و اسفند 1392 ، شمارۀ 98، ص 159-150

»چند نکته دیگر دربارۀ ُکنج یا گنج«، نامۀ فرهنگستان، دورۀ 13، شمارۀ 1، 
پاییز 1392، ص 25-10.

»ساستاران چه کسانی بودند؟«، رنج و گنج ـ ارج نامۀ دکتر زهره زرشناس، 
تهران، 1392، ص 391-1389.

»نگاهــی دیگر بــه تاریخ وفــات ناصر خســرو«، نامۀ فرهنگســتان، دورۀ 
چهاردهم، تابستان 1394  ،شمارۀ 4 .

»راج ترنگینی و پیشــینۀ تاریخ نگاری در هند«، ویژه نامۀ نامۀ فرهنگســتان 
)شبه قاره(، پاییز و زمستان 1394 ،شمارۀ 5.

»یک واژۀ یونانی در وندیداد: از اســخر و اســکر تا عسکر و لشکر«، نامۀ 
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فرهنگستان، دورۀ پانزدهم، بهار ،1395 شمارۀ 3 
»طینــت و تربیت از دیدگاه ســعدی و کنفســیوس«، اطالعات حکمت و 

معرفت ، تیر 1395، سال یازدهم ، شمارۀ 4   
»پیامــی به فرزندانم«، مقدمــۀ کتاب نامه ای به فرزندم، جلــد اول، تهران، 

انتشارات کوچک،1396.
»نگاهــی دیگر به چند بیت از غزل های حافظ، نامۀ فرهنگســتان«،  دورۀ 

شانزدهم، بهار 1397، شمارۀ 3 
»ابــن میمــون و روش مواجهه با آیات تشــبیهی کتاب مقــدس«، فتح الله 
مجتبائی، مریم السادات محمودی و طاهره حاج ابراهیمی، جستارهایی 

در فلسفه و کالم، سال پنجاهم، بهار و تابستان 1397، شمارۀ 100.
»ممدوحان دقیقی و نگاهی دیگر به تاریخ وفات او«، جستارهای ادبی، بهار 

،1397 شمارۀ 200.
»دید شــرقی و ایرانی به هند«؛ متن سخنرانی در شــب داریوش شایگان و 
شناخت هند،بخارا ، بهمن و اسفند 1398 - شمارۀ 135، ص 302 تا 307
“A Brief Survey of the History and Development of the 

Persian Language”, Linguistic Research Group of 
Pakistan, Vol. 1, Lahore, 1963.

“Persian Translations of Hindu Religious iterature”, 
Anquetil du Perron Memorial Volume, Bulletin of the 
Ancient Iranian Culture Society, No. 2, Tehran, 1973.

“Cultural Relations between Hindus and Muslims in India”, 
Indian and Foreign Reviiew, vol. 14, No. 15, pp.18-20, 
New Delhi, 1977.

“Mani and Shapour”, Journal of the Cama Oriental Institute, 
No. 46, Bombay, 1978.

The following 3 lectures were delivered at Zakir Hussain 
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Educational and Cultural Foundation as Zakir Hussain 
Momerial Lectures for the Year 1977, and published as 
parts of F. Mujtaba´i, Hindu-Muslim Cultural Relations, 
New Delhi, 1978.

“Albiruni and India-- the First Attempt to Understand”.
“Persian-Hindu Writings: Their Scope and Relevance”.
“Hindu-Muslim Mysticism- a Common Ground for 

Understanding”.
“Mir Findereski in India”, Maqalāt wa Barrasiha, Tehran, 

1983.
“Persian Hindu Mystical Writings”, Contemporary Relevance 

of Sufism, New Delhi. 1993.
Contributions to the Encyclopedia Iranica:
“Correspondence ( in post-Islamic Iran)”, Vol. VI/3;
“Dabestan-e-madāhib”, Vol. VI/5;
“Dasatir”, Vol. VII/1;
“Dāwūd”, Vol. VII/2;
“The Iranian Background of the Judeo-Christian Concept of 

Rāz-mysterion”, Mihr-o-Dād-o-Bahār (Memorial Volume 
of Dr. Mehrdad Bahar), Anjuman-e-Athār o Mafākher-e 
Farhangī Tehran, 1377 sh


