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, هاي هند و مردمانش تمام خوبي. هاست ها و خوبي شگفتگي, ها هند سرزمين زيبايي
فرهنگ و آدابي که . شکوه حاکم بر اين خطّه است  بافرهنگ قدرتمند ومديون 

 ,هم پيوند دهد  بهراها و افکار مختلف  انديشه, قبايل و طوايف, توانسته اديان و مذاهب
. وجود آورد  بهتمدني کهن  بادر قالب يک ملّتآميز را  و روح همزيستي مسالمت

 سر بردند و  بهها تحت ستم و سلطة بيگانگان کوش که قرن النّفس و سخت مردماني سليم
تعاون و همدلي بناي هنِد , صبر و شکيبايي  بااما, طعم آزادي چندان مأنوس نبودند با

درستي آشنا   بهخلق و خوي اين مردمان  باتوانند  ميا کسانيشايد تنه. آزاد را نهادند
وصف هند و  کساني بودم که بنده نيز از جمله. هند سفري کرده باشند  بهشوند که

دام عشقش   بهکردم که روزي چنين  نمياما هيچگاه فکر, هنديان را زياد شنيده بودم
 ش سفري چند روزه ه ۱۳۵۷ر مرا مجبور کرد تا در شهريو, حوادث ايام. گرفتار آيم

تدبير من . اين ديار داشته باشم ـ اما قصد نداشتم بيش از يک هفته در هند اقامت کنم به
نويسم بيست و   ميرااکنون که اين عبارات  هم. و تقدير الهي چيز ديگري بود, چيزي

, ر ابتداهر چند د. ام گذرد و هنوز دل از آن نکنده  ميهند  بهچهار سال از زمان ورودم
خو هند و مردمانش   بازودي  بهاما, مشکل بودزندگي در محيط نامأنوِس هند برايم 

چه در علوم , ها و افراد گوناگون مالقات کردم و از محضر اساتيد شخصيت  با.گرفتم
بسياري از آنان در خطّ مشِي زندکي من . مند شدم هاي ديگر بهره ديني و چه در زمينه
مدير مدرسة , از ميان آنان حجج اسالم مرحوم سيد علي رضوي. ندتأثيري عميق داشت
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گردن   بهکه حق پدري,  بودندالواعظين لکهنؤسةمدير مدر, سلطانيه و استاد وصي محمد
که از مراحل اول ورود ) Chaturvedi Chobi(چوبي و پروفسور چاِترودي , من دارند

ان بودم و استاد سيد امير حسن دانشگاه در خدمت ايشتا آخرين لحظة تحصيل در 
بنده . ام بوده و هستند عابدي که بهترين مشوق من در کارهاي علمي و فرهنگي

که هريک تجربة , هند و هنديان دارم  بادر هندخاطرات تلخ و شيرين در دوران اقامتم 
ن اي از آ نوسم و اميد دارم که روزي گوشهأآنها م  باکه, سالهاي پررنج زندگي من است

اي  بهره, بار تجربه شايد روزي کساني از اين کوله, رشتة تحرير درآوردم  بهخاطرات را
  .اي بر زندگي من گشود استاد عابدي دريچة تازه  باتماهرحال مالق  به.بردند

 بنده در خدمت دکتر حسيني. استاد عابدي بود  بامن اولين مالقات ش ه ۱۳۶۱سال 
لذا مرکز نوپاي   مأموريت يافته بودم و در هندبراي تشکيل مرکز تحقيقات فارسي

 هاي نخستين همان مالقاتدر . دان فارسي بود تحقيقات محلّ رفت و آمد اساتيد زبان
استاد از اينکه . خود جلب کرد  بهپرعطوفِت وي نظر مرا, استاد عابدي چهرة مصمم با

ت خود را در ها از وق ساعت. خوشحال بود, گرفت  ميمرکز تحقيقات فارسي شکل
آرزوي شاگردي , گذراند و من چون ديگران  مياييمطالعه و راهنم  بهاتقمرکز تحقي

عنوان رئيس جلسة دفاعية دکتري من   بهش استاد ه ۱۳۶۶در سال . ايشان را داشتم
ايشان داشته   باکه بنده احساس نزديکي بيشتري, اين امر موجب شدانتخاب گرديد و 

کاري ”: ها بود تکيه کالم ايشان اين جمله, ايشان مالقات داشتم ا بدر دهلي بيشتر. باشم
و , “آيم  مي,هر وقت صدايم بکنيد, من آماده هستم”, “بايد کاري بکنيد”, “بکنيم
خواهش . آمد  ميخانة فرهنگ  بههاي عادي اتوبوس  بادور در هجوم جمعيتراهي  از

من , کند  ميچه فرق”: فرمودند مي , وسيلة ديگر تشريف بياورندياو تاکسي   باکرديم
يک مرتبه از اتوبوس بر زمين افتاده و دستشان که گفتند   ميو “آيم  مي,بايد بيايم
ها  خيلي وقت. کرد  ميهمة مشکالت را آسان, اما تصميم و ارادة قوِي استاد. شکسته بود

انة شخصي شود استاِد ممتاز دانشگاه خ  ميچطور. طرز زندگي استاد برايم سئوال بود
لوازم اولية   بهاعتنا حتّي بي. اش در يک ساک جمع شود تمام وسايل زندگي. نداشته باشد
 و شناسند  مياينکه اکثر بزرگان دانشمندان و صاحب منصبان وي را  بازندگي باشد؛

هاي  اتوبوس  با چگونه ممکن است استاد در اين سن.کنند  ميوجودش افتخار به
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که ذهن مرا , ها سئوال ديگر  شمال دهلي را سفر کنند و دهوحشتناک از جنوب تا
استاد شما هيچ وقت فکر نکرديد که در ”: يک روز از استاد سئوال کردم. کرد  ميمشغول

من   بهيک اتاق, کنم  ميها زندگي بچه  بامن, نه”:  فرمودند“خواهيد؟  ميپيري سرپناهي
 من است نصف  بهنصف آن متعلّق: ديک کم, يک ميز دارم, خانم هستيم  با,اند داده
 “ها نتوانستيد کنار بياييد چه خواهد شد؟ بچه  بااستاد فکر نکرديد اگر”:  گفتم.“نمخا به

و يک بستر که , که مطالعه کنمم خواه  مييکجا,  پيش شماميآ  مي,هيچ”: فرمودند
گويند شما   مي.گردد  ميدنبال کتاب  به روز در مرکز ميکروفيلمگاهي تمام. “مبخواب

از , گاهي. کنند  ميچند کتاب انتخاب, بينم  ميمشغول کارتان باشيد من خودم کتابها را
 من تنها دو کتاب”: گويند  ميآورند  ميچند کتاب را نزد بنده. دارند کتابها يادداشت برمي

 .“ببريد, ايد استاد چرا؟ کتابهايي را که انتخاب کرده”: گويم  مي.“توانم همراه ببرم مي
و , گردانم برمي, کنم  ميبرم مطالعه  ميدو کتاب,  جا ندارمام من اصالً در خانه ”:گويند مي

 خستهاصالً از سفر , من عاشق سفر هستم” :گويد  مياستاد. “برم  ميکتاب ديگردو 
آنها در پي   بهو شايد کمتر شهر و دهي در هند وجود داشته باشد که استاد. “شوم نمي

استاد , اگر در سمينار يا سخنراني دعوت شود. ي سفر نکرده باشدهاي خطّ يافتن نسخه
اطراف منطقه    بهو, آنجا برسند  بهکنند تا يکي دو روز زودتر  ميريزي براي خود برنامه

  .آساني سفر داشته باشند به بتوانند
استاد شما در جواني هم همين شور و حال را ”: گفتم  مياستاد  بهچندي قبل

مگر من چه هستم؟ پيري يعني چه؟ من هميشه جوان  ”:يدند و فرمودند خند“داشتيد؟
 ها بنشينم و ها پشت نيمکت بچه  بادوست دارم, خواهم تحصيل علم کنم  مي.هستم

, مهنوز دانش آموز هست, ا ياد بگيرممدرسه بروم و چيزه  بهدوست دارم. درس بخوانم
درستي که استاد   بهو. “دوست دارممن سفر را .  سفر کنيم تا پخته شويم،بايد بگرديم

کند تا   ميبيشتر مطابق ميل ديگران رفتار.  در سفر همراه جمع است وعاشق سفر است
من بارها در . کند  نميايشان انسان احساس خستگي  بالذا در سفر, هاي خودش خواسته

 هاي ايشان مسافرت. ام و در سفر نيز همه درس است و پند خدمت ايشان سفر کرده
و حافظة , هاي هر منطقه افراد و شخصيت  بامناطق مختلف و مالقاتهاي ايشان به

بخصوص امرا و رجال , هاي بزرگ که از تمام خاندان, رديدهگموجب العادة ايشان  فوق
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کنم در عصر حاضر کسي   نميفکر. و سادات در قرن اخير اطّالعات کافي داشته باشند
خصوص انساب سادات و خاندان شيعيان   به»انساب«ر اندازة ايشان در هند د  بهباشد که

 طريقي مدون  بهها شد که اين همه معلومات و تجربه  ميکاش. تبحر داشته باشد
  .رديدگ مي

اين   بهاستاد و استفاده از تجربيات ايشان  با طول سالهاي مالقات و ارتباطدر
که , عث شدو همين کالم استاد با» بايد کاري بکنيم«حقيقت رسيدم که 

اي را  هاي ايشان زمينه هاي مستمر و تشويق پيگيري. پديد آيد» ميکروفيلم نور مرکز«
که اکنون سهمي از ميراث فرهنگ مشترک ايران و هند از دست آفات , فراهم آورد

هاي خطّي در   هزار ميکروفيلم از نسخهها مصون بماند و امروز بيش از ده, زمانه
شور و   با استاد همچنان.محقّقين آماده گردد  بهنة خدمتزميتا , اي جمع شود گوشه
شود که   مياند و گاه اين مرکز اختصاص داده  بهروزي را, صف ناپذير هر هفتهعشق و

 من هم استاد”: ايشان عرض کردم  بهچند روز قبل. شوند  ميقبل از همه در مرکز حاضر
 و حقيقت چنين “نويسي؟ ي مچي” :فرمود. “شما چند سطر بنويسم  بهخواهم راجع مي

, براي ديگران خاطره, لحظة عمرش  بهچه بايد نوشت دربارة استادي که لحظه, است
  :درس و سرمشق زندگي است و خالصه آنکه

  لطـف خـداداد کنـد       بـا  دست مشّاطه چه    گوهِر طبِع تو از مدحت ما مستغني اسـت        
  


