
  ٥٤٨  »نامة استاد عابدي ويژه «قند پارسي

  

  ∗موالنا حامد حسن قادري

رادش پهاي معروف شهر آگره در ايالت اتّرا يكي از شخصيت موالنا حامد حسن قادري
نظير اكبرآباد زادگاه رجال ادبي اردو و فارسي همچون  آگره نيز معروف به. بود

 »نامه رهبنجا«نظير آثاري مانند .  بوده… واكبرآبادي و غالب دهلوي و ميكش اكبرآبادي
نظير اردو و فارسي   شاعر بي،اينجانب غالب.  را در همين شهر نگاشته بود»نامه ميآد«و 

اين فرهنگ هند و ايراني بود كه . نويسم نه غالب دهلوي را هميشه غالب اكبرآبادي مي
  .عنوان فرهنگ گنگ و جمن مشهور شد لكهنو رسيده و به س بهپدهلي و س آگره به از

كرد و   تدريس مي)رادشپايالت اترا (ه اتاوا اسالميةسموالنا قادري در ابتدا در مدر
دكتر . داد تا آنان بخوانند دانشجويان مي سروده و به ي و ميهن برستي را ميغزلهاي ملّ
يس سابق جمهوري هند و دكتر اشتياق قريشي و بنده ئر ـ) م ۱۹۶۹ :م( ذاكر حسين

 استاد رهنماي من بوده و م ۱۹۴۷ و ۱۹۴۱وي بين سال . باشند شاگردان وي مي خود از
  .ايان رسانده بودمپ  مشفقانه بهةليسانس و دكتري خود را زير ساي من فوق

بار دكتر ذاكر  يك. عنوان استاد در دانشكده سن جونس مأمور شد هس بپوي س
. هاي مختلف شد آن دانشكده رسيد و وارد كالس  علمي بهةطور رئيس كميت حسين به
. و زود برگشته بود النا قادري شد استاد محترم را ديدكه او وارد كالس مو همين
  . ايشان گفتند او شاگرد من است،رسيدندپموالنا قادري در اين باره  كه مردم به وقتي

از دانشكده آگره براي  »بابري تزك«ر شاهي موالنا ابوالكالم آزاد يك نسخه مصو
. فارسي برگردانده بود  تركي بهخانان از حيم خاِننو خريده كه عبدالر  دهلي،ي ملّةموز

                                                   
انستيتوي  ،شاهد ماهليمرتّبة (» غالب و آگره«نام  اين مقالة استاد سيد امير حسن عابدي در کتابي به  ∗

دانشجوي ( آميز فرحتآقاي توسِط  ة آنترجمزبان اردو چاپ شده،  ؛ به)م ٢٠٠٣نو،  غالب، دهلي
  .شده استانجام ) نو  دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهليپيش دکتري زبان و ادبياِت فارسي،
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را   داشت و موالنا آزاد خواست آن»بابري تزك«اي بيش قيمت  موالنا قادري هم نسخه
ا ايشان نسخه را ندادند و فرمودند اگر موالنا آزاد بدون قيمت خواستارش شد بخرد ام
  .داده بودم

دي از مقاالت  كه شاهكار موالنا قادري است تعدا»داستان تاريخ اردو«گذشته از 
ها و  کالج دروس كه وي آماده كرده در ةنصاب يا خالص. وي منتشر شده است

ات اردو و فارسي هردو استادي زيادي وي در شعر و ادبي. هاي هند رايج داشت دانشگاه
ا هيچداشت ام دكتر يوسف حسين يكي از ابيات وي را . عاي استادي نكرده بودوقت اد

  .كرده است خود نقل ةدر زندگينام
اب نو. شد ت طوالني برگزار ميهاي طرحي فارسي و اردو در آگره مد مشاعره

ها  مشاعره او نيز از لحاظ شاعر به. بنارس هم چند روز در آگره اقامت داشت) مهاراجا(
گاه  ها هيچ ولي موالنا در مشاعره. شد شركت نموده بود  موالنا برگزار ميةكه در خان
كرد و نيز غزلها  هاي دانشكده همواره شركت مي ه او در مشاعرهلبتّا. خواند اشعار نمي

ها   اردو هم در آن مشاعرهة شاعر برجستشكيل بدايوني .داد تا آنها بخوانند ديگران مي به
  .ها بيدا كرده بود مشاعره او يك بياض كمياب و گرانبها مربوط به. شركت داشت

م وي يك بست  ۱۹۴۷س از سال پ. طولي داشت گويي يد همچنين وي در تاريخ
 هند را در اردو و فارسي نوشته ةقار تقسيم شبه من فرستاده و دو تاريخ راجع به كارت به

گويي  خوشبختانه شاگردش دكتر مغيث فريدي در تاريخ. را دارم من هنوز آن. بود
  .جانشين راستي وي شده است

 هر هفته داختم و تقريباًتدريس بر م در دانشكده سنت استفن به ۱۹۴۵من در سال 
دكتر وحيد ميرزا از حيث ممتحن بيروني براي . شدم خدمت موالنا در آگره حاضر مي به

 گفتني است. شهر آگره آمده بود و موالنا قادري ممتحن داخلي بود  دكتري من بهةمصاحب
در آن روزگار دانشگاه . من داده شده بود لين بورس براي دكتري در دانشگاه آگره بهاو

رادش و راجستان و هند مركزي داشته و پراهاي اتّ آگره عرصه وسيع از جمله دانشكده
تاكنون دو گردهمايي . داشت هاي مختلف مي گردهمايي دانشگاه در تمام هفته برنامه

در . ده بودندفسور امر نات در آن سخنراني كرورپعيل و آيد كه ميرزا اسٰم خاطرم مي به
  .داشت فسور مرحوم طاهر فاروقي در آگره قرارورپ ة اردو در خانةهمين زمان دفتر جامع
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موالنا قادري از حيث ممتحن براي  هر علي بهطم دكتر مرحوم ا ۱۹۴۷در سال 
دوستي در   بادر آن هنگام موالنا قادري. ها در دانشگاه دهلي دعوت كرده بود امتحان
.  وي ذكر نمودمةدكتر اشتياق قريشي دربار  باشامگاه من. تباغ اقامت داش قرول
روز بعدي . يش ايشان ببرپس مرا پبنده گفت كه ايشان استاد من هستند  قريشي به دكتر
  .خدمت استاد بزرگوار رسيدم جناب قريشي به  بامن

 عالوه به. اند هر محسن ناچيز بوده ماتُ.ال.فسور بيورپساي دانشگاه آگره اعم از ؤر
من از جناب گالب راي در هندي و جناب دالب در انگليسي و آقاي دويدي در 

. قدار در تاريخ و جناب چترويدي در رياضي استفاده نمودماقتصاديات و جناب تعلّ
  .خواند قصايد قاآني را مي (G.I. Dovw) دوو .آيي.رفسور جيپ

ه و نيز سالها من هميشه مهرباني كرد  بارفسور نگيندر از همين دانشكده آگرهپ
يس اسبق ايالت هريانه بوده يكي ئر حسين برني كه رجناب مظفّ.  من بوده استةهمساي

 دانشجوي بزرگتر از بنده بوده تاباناني شاعر معروف اردو غالم رب. از دوستان من است
جناب تابان برادر كوچك خود آقاي . سرود  اشعار مزاحي مي»فرحت«ص تخلّ  باو

جناب خورشيد .  من بردةدانشكد يس سابق ايالت كارناتاكا بوده بهئخورشيد عالم كه ر
ر را كه وكيل و دوست صميمي  تهاكُ.ان.ما جناب بي. كرد در خوابگاه ناچيز زندگي مي

  .جناب تابان بوده خيلي گرامي داشتيم
اش آخرين  كنم كه خانواده در آخر ميكش اكبرآبادي شاعر سرشناس اردو را ذكر مي

گ اكبرآبادي يا همين فرهنگ هند و ايراني است كه معنون و معروف نمونه فرهن
 ةخان. شدم ر ميضخدمت ايشان حا من به. فرهنگ مشترك گنگا و جمني بوده است به

 جوش رادش مركزي ادبي و روحي بود و شاعران بزرگ مثالًپراايشان در ميواگره اتّ
 سنت جونس ةمرحوم در دانشكدم علي شاه معظّ. آبادي آنجا بارها اقامت داشتند مليح

  . همينجا تدريس داددرس خواند و بعداً
كرد و همواره از موالنا قادري  اكستان زندگي ميپاگرچه مرشد استاد محترم من در 

وجود آنكه تقسيم هند  شاگرد خود اصرار كرده كه در آگره هند زندگي كند با
ا هنگامي كه  آگره زيسته امهرحال وي تا اواخر عمرش در به. داده بود رخ) م ۱۹۴۷(

  . وي مجبور شد هند را ترك كند،اكستان رفتندپ فرزندانش به


