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  رانيدو هفته در ا
  ∗ي عابدي عليمحمد تق

  ن سـرآغاز  ي نام تو بهتر   يا
  اد تـو مـونس روانـم      ي يا

 ام ده يياز ظلمت خود رها

   کنم باز  ينام تو نامه ک    يب
  ست بر زبـانم   يجز نام تو ن   

 ام ده ييناـود آشـ نور خاب
 و آل محمد که از )ص( و درود و سالم بر محمديبعد از حمد و سپاس خداوند

ازده صبح ي ساعت يالدي م٢٠٠٦ ي در آخر ماه معني و کرم معصوميزد تعاليت ارحم
ن يتوسط ا  به.هند, نو يدهل, راني اي اسالميتم از خانة فرهنگ جمهورداش تلفنک ي

م يران و دوست من دکتر کلي اي اسالمين خانة فرهنگ جمهورا از کارکيکي تلفن
است و  يشناس رانيا) يجهانگرد (يدو دورة ارز پانزده رويمن گفت که برا  بهاصغر
ن ي مسرور شدم که در ايليمن خ. يد هندياساتديگر ا همراه ب اي همنتخب شدهم  شما

معصومة قم و شاه , عضاالر ابن موٰسي يارت امام عليز به من يشناس رانيدورة ا
 ينصار ايخ مرتٰضي شيالملل نيدر کنگرة بهم دوبار قبالً . شوم نايل ميز ي نعميعبدالعظ

ايران سفر کرده   بهيالدي م١٩٩٦س در سال ت مدري و در تربيالدي م١٩٩٤در سال 
  .بودم

م يدکتر کل. اند د منتخب شدها چند استيشناس ناري اي اردوي کردم که براسؤالمن 
ه از هند حرکت يئ است که در هفتة اول ماه ژويک گروه چهارده نفري”اصغر گفت 

  .“رانيکند طرف ا يم
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 نم به را يرمفُ, يوبي دکتر عارف ايس بخش فارسي رئجا آندم يرسلکهنو شگاه دان به
 دادم اطّالعخانة خود برگشتم و تمام خانوادة خود   بهمن ساعت چهار از دانشگاه. داد
 گذرنامة خود يفتوکاپهمراه   بهگر آن فرم رايروز د. ستا کردهدعوت ران مرا يکه ا

  .نو ارسال کردم يدهل, راني اي اسالميطرف خانة فرهنگ جمهور
ن يتوسط ا  به.گر گرفتمي دتلفنک ي] م ۲۰۰۶ ژوئن ۲۲غالباً [در ماه ژوئن آخر 

روز   بههيئ ژو۷خ يتار  بههن گروه چهارده نفري داد که ااطّالعم اصغر مرا ي دکتر کلتلفن
 ۵خ يتار اقللذا شما تا حد. ران پرواز دارديا به ماهان يمايهواپ  ا بکيجمعه ساعت 

توسط   بهمن قبول کردم و. ابديره انجام يغ ت وي و بلويزا تاکه کار ييداي بيه دهليئژو
 صبح ۳۰/۸ساعت . يطرف دهل  بهشب حرکت کردم از لکهنو ۱۰قطار لکهنو ساعت 

 آمدم و نو دهلي, راني اي اسالميخانة فرهنگ جمهور به ژوئيه ۵خ يتار  بهروز چهارشنبه
 يدکتر مهد, م اصغريدکتر کل, زاد خدکتر فر, يمظفّرن يکتر حسد ا ب مالقات کردمجا آن

ند را هم ن گروه شامل بودي که در ايد هندين اساتيابر عالوه . رهيغ  ويريپ خواجه
دکتر خانم ,  پتنا ازيزاهدحسن انور سيد  دکتر  ويقيار صد محمد غفّپروفسور ,ديدم
دکتر محمد اسد ,  آسامِي گوهات ازنيلدا بيدکتر رک,  مهاراستري امراوت ازز فاطمهيتم
  ازالرحمن قيدکتر عت, گرهي عل ازنيالد  دکتر احتشام ويدکتر عثمان غن, دي خورشيعل
  … لکهنو و ازيوبيد اي دکتر عارف فر ويخانم رضو, يدهل
 ۶خ يتار  بهت خود را انجام داد و روز پنجشنبهي و بلويزا کار يازده نفرين گروه يا
م ي و دکتر کلي نوروزي آقازاد دکتر فرخ, يمظفّرن يم با دکتر حسيهار خوردا نژوئيه
 ين دورة اردوياکه ح داد ي توضي کميمظفّرن ين جلسه دکتر حسيدر ا. اصغر

 هند است که ي فارسادبياتن گروه استادان زبان و ين اولي و گفت ا استيشناس رانيا
 س گروهيث رئيح بهن جلسه مرا يدر ا.  منتخب شده استيشناس راني اي اردويبرا

 کردم که يهنگادوستان خود هم ا ب ومن را قبول کرديا,  تأمليکم ا ب من.انتخاب کردند
 ميکن ي صبح حرکت م۱۰ساعت , خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايراناز شاءاهللا فردا  ان
 را تهرانمحلّ اسکان در  و آدرس تلفن. يالملل ني بيگاند ندرايافرودگاه طرف  به
  .ادداشت کردمي
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ران و بعد از سه و يطرف ا  به ماهانيمايهواپ ا بميک بعد از ظهر پرواز کرديساعت 
  .رانيا,  تهران,ينيامام خمالمللي  فرودگاه بين  بهميديرسساعت م ين

تمام استادان , نايشا  بهمن.  بودآمده ي محمد رضا انصاري استقبال ما آقاي براجا آن
اد ي بنيسرا م مهمانيم و آمدي سوار شداتوبوس  به.دمي کرفرعم يکي يکي را يهند

م و ينهار خورد, مي خود را گرفتيها اتاق, نينتادان آرژيم, يشناس رانياآرژانتين 
 ما ينواز  مهمانينواز برا  جوان و مهماني مردي عباسي آقاجا آن. مياستراحت کرد
ن يا. ١يتر عارف نوشاهدک ا بميان شب وقت شام مالقات کردهمدر . موجود بود

م و آن وقت ختشنا ي را ماوما بود که قبالً من فقط نام براي  ي خوبادگاريک يمالقات 
مجلّة توسط   بهز مراي ني دکتر عارف نوشاه.م شدشناآهم وي ت يچهره و شخص با

 مقاالت بنده در ي بعضويت يريدورة مددر  که حتشنا يپاکستان م, آباد اسالم, دانش
ک فهرست را ين زمان من يدر ا”:  گفتيدکتر عارف نوشاه.  چاپ شده بودآن مجلّه
ن مرحله يپاکستان است و آن در آخرو  در هند ي چاپيها کنم که در آن کتاب يمرتّب م
من در . کردند يرا نشاندهخود  ي چاپيها  کتابي دوستان من بعضيمن و بعض. “است

 اردو يکردم در آن کتابهاارائه  ايشان بهود را  خيها  کتابي بعضيادگارين مالقات يا
عنوان   بهک کتاب بندهي يدکتر عارف نوشاه). است يکه اصالً موضوعات آن فارس(
 ة مخطوطز اردو اةح و مقدمه و ترجميتصح, بين اصالً ترتيا (»ي و کسانيباغبان«

انتخاب کرد  را) هند, کلکتّه,  آف بنگاليتياتک سوسايشي ااز, ي نخلبندة رساليفارس
 در يادگارين مالقات يمن آن کتاب را در ا. ک چاپ استي آن فهرست که نزديبرا

  .دمن هديه کر بهنامه را  ني حز وراثينة مييک کتاب آي هم وي.  کردمتقديم ويخدمت 
م و در يراز هم رفتياصفهان و ش م و بهي درس تهران بوديها ما چند روز در کالس

ما گفت که  ه بي محمد رضا انصاري مسئول ما آقارازير شم و ديدير قم را هم ديمس
 ديخواه ياگر شما م. شود يما درست نميت هواپيمشهد بل به رفتن ي براي عابديآقا
. برويد ع رضايارت امام علي زي برايرم تاکه شما و خانم زاهده رضوي بگاتوبوست يبل

د يت را خريراز و دو بليل شنايم ترميجا رفت نآاز . کنم ين را قبول مي ايمن گفتم بل
                                                   

  .پاکستان هم بود, آباد اسالم, دانشيکي از بزرگترين محقّقان پاکستان که قبالً مدير مجلّة   .1
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گر روز صبح ي و درود ميراز ساعت چهار ي از شاتوبوسن يم که ايافتي اطّالع. ميکرد
گر سامان ي دک چمداني را يسامان ضرور. م هتليآمد. رسد ميمشهد  بهازده يساعت 

 م که آنيد کردي خورشيو آن چمدان در خدمت دکتر اسد عل.  را انداختمياضاف
ا حداقل ي که من روز پنجشنبه ي رضا انصاريآقا  بهميقول داد.  تهران بردهمراه خود به

د و نقش ين زمان تخت جمشيو در ا. شاءاهللا م انيردگ ميصبح روز جمعه تهران بر
من و خانم .  بعدازظهر بودژوئيه ۱۹خ يتار  بهشنبه که برنامه آن روز سه. ميديرستم را ند

آن روز من . ميراز و طرف مشهد حرکت کرديال شني ترميم براي گرفتيک تاکسيزاهده 
. روم يارت مي زي بنده را قبول کرد و من براي دعاعبي خوشحال شدم که امام غريليخ

م و در مسجد يارت کردي کاظم را زين بن موسيزاده حس  اماماتوبوسان راه از يدر م
مشهد  بهم يديالحمدهللا رس. مي نماز صبح را خواندير حسن عليموقوفه م, ريجامع کب
نجا دو ياز ا.  روز چهارشنبهژوئيه ۱۹خ يتار  بهم قبل از ظهريازده و ني ساعت .مقدس

 بعد از مغرب از ۹ ساعت اتوبوسن يم که اي روز پنجشنبه را گرفتژوئيه ۲۰خ يت تاريبل
م يارت کردي ز.عم حرم مقدس امام رضايم و آمدي گرفتيتاکس. درک يمشهد حرکت م

 ۲۰خ يتار  بهتمام روز پنجشنبه. ميوادة خود و دوستان خود و دعا کردخان, طرف خود از
م طرف يم و آمدينجا حرکت کرديم و قبل مغرب از اي در حرم مبارک ماندژوئيه

م و ي گرفتاتوبوس. نال مشهديم ترمي آمديم و با تاکسينماز خواند, مياقامتگاه شام خورد
گر يبار د کي بعداً .ميسرا آمد مهمان به ئيهژو ۲۱خ يتار  بهازده صبحي ساعت .م تهرانيآمد
در شب سامان خود را درست . يوبيم با دکتر عارف ايارت شاه عبدالعظي زيم برايرفت
و  يم دهليطرف فرودگاه و آمد بهم ي بعد نماز صبح حرکت کردژوئيه ۲۲م و صبح يکرد
 ت هفتطرف لکهنو و صبح ساع بهم ينجا با قطار ساعت ده در شب حرکت کردياز ا
  .شهر خود رسيديم  بهژوئيه ۲۳خ يتار به

  : اينها بودکردمرا جلب ن سفر توجه يزها که در اي چيبعض
 .انيراني اينواز مهمان .۱
 .ها و بلوارها ناابي خينظافت و صفا .۲
 .و پارکها و باغهاها  درخت .۳
 . بزرگيبازارها .۴
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 .ها ها و حضور فعال آن زنها در خيابانانبوه  .۵
 فرد و ةنمرهاي  ماشينشنبه و پنجشنبه  سه, کشنبهيان روز در تهر(اد ين زيماش .۶

 و روز جمعه هر حق عبور دارد زوج ةدوشنبه و چهارشنبه نمر, روز شنبه
 ).ن زوج و هم فرد آزاد استيماش

 تلفنره يغ  بزرگ ويبازارها, ناليترم,  مثل فرودگاهي عمومي جاهايبعض .۷
 . داردگانيباکس را

ر و ين و فقيران مسکين وجه است که در ايهمد يشا(ا و صدقه يصندوق هدا .۸
 .)اند ار کميمحتاج بس

 .نه استي هزبسيار کم مسافران ي و مترو براي ملّاتوبوس .۹
 .انيرانيدن ايزحمت کش .۱۰

را همراه با معصومان ران ين مقدس اير سرزمديگم که بار يدوارياز خداوند عالم ام
  .شاءاهللا ان. ن کنميارت معصوميزو امامانش 

  


