
  ٣٢  قند پارسي

  آغا احمد علی اصفهانی

چ يه ياصفهان يآغا احمد عل يشتر از مولوين بنگاله پي، سرزميالديدر قرن نوزدهم م
دان يدر م يبا غالب دهلو يام جوانيده بود که در ايرا ند يبرجستة زبان فارس  تيشخص

ابد و مرتبت يشهرت  يان دانشمندان فارسيعلم و ادب مقابله کند و در سراسر هند، م
  .دا کنديپ يارزش  با يعلم

در  ين دانشمندان زبان فارسيتر از برجسته يکي، ياصفهان يآغا احمد عل يمولو
در محل . م ۱۸۳۹/ه  ۱۲۵۵المکرم سال  در دهم شوال يو. ديآ يحساب م به بنگاله
مناسبت نام زادگاهش  به او را يبعض. ديدر شهر داکا متولّد گرد ١رنگريجهانگ

است که از آن سال » يمظهر عل«خ تولد او يماده تار. دگفتن يهم م» يرنگريجهانگ«
هند  به اجدادش از اصفهان مهاجرت نموده همراه نادرشاه .٢ديآ يبرم يهجر ۱۲۵۵

بود و جدش  ينام پدرش شجاعت عل. ن بنگاله متوطّن شدنديآمدند و در سرزم
ا احمد آغ .٣بسزا داشت يشهرت يسينام داشت که در عهد خود در فن خوشنو يعبدالعل

را  يو فارس يعرب يها و از خواجه اسداهللا کوکب، زبان ٤يبخار الدين از شاه جالل يعل
در  .٥کرد يسرود و احمد تخلّص م يو اردو شعر هم م يزبان فارس ي بهو. فراگرفت

را از اطراف و جوانب يده بود، زيکلکته مرکز علم و ادب گرد يالديانه قرن نوزدهم ميم
زبان   به شعر و ادب يها در کلکته گرد آمده بودند و گل يندگان فارسسيشعرا، ادبا و نو
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  آغا احمد علی اصفهانی  ٣٣

 از داکا. م ۱۸۴۲/ه ۱۲۷۹در سال  ين سبب، آغا احمد عليهم  به .شکفتند يم يفارس
در محله » هيمدرسه احمد«نام  ي بها نام خود مدرسه مناسبت  به کلکته منتقل شد و  به

س يدرس و تدر  به در همان مدرسه س کرد ويدر شعر کلکته تأس ١)Taltalla( تالتله
  .٢، مدرسه مزبور شکار عدم وجود گشتيمتأسفانه بعد از مرگ و يپرداخت ول

ا در يآنقدر بوده که در داکا  يات فارسيزبان و ادب ي بهذوق و شوق احمد عل
در آن زمان، در کلکته . نمانده بود ياش باق از مطالعه يچ کتابيکلکته ه ييايانجمن آس

 .Prof(ل يو پروفسور کاو )Henry Block Man(ن يبالک م يمعروف، هنرخاورشناس 

Cowell( از علم و دانش آغا  شانيا دادند، يت در کلکته درس ميدر دانشکده سانسکر
گفته پروفسور   به بنا. نمودند ض يسود بردند و از او کسب ف يلي، خياحمد عل

ه يل بود که شصت روپيپروفسور کاو ي، معلم خصوصيالرحمن، آغا احمد عل بيمج
ل، آغا يسفارش کاو به .م ۱۸۶۴سپس در سال  .٣نمود يافت ميدر يحقوق ماهانه از و

منصوب شد و سپس انجمن  يعنوان آموزگار فارس  به در مدرسه کلکته ياحمد عل
ت يريمد  به را ي، ويکلکته هم با هدف استفاده از خدمات ارزندة احمد عل ييايآس

در حدود نه سال در آن انجمن  يآغا احمد عل .٤گماشت يو فارس يمطبوعات عرب
تب در ششم  يماريدر اثر ب يسالگ ۳۵در سن  يهنگام جوان به کرده يخدمتگزار

شاعر نامدار  .٥را بدرود گفت يدر داکا زندگان. م ۱۸۷۳ژوئن  ه ۱۲۹۰سال  يالثان عيرب
خ وفاتش را از شعر يبود ماده تار يکلکته عبدالغفور نساخ که معاصر و مداح احمد عل

 يآثار گرانبها .٦ديآ يبرم يهجر ۱۲۹۰استخراج کرد که از آن  »واصل حق آغا احمد«
: در افق علم و ادب شد، عبارتند از يکه باعث درخشش و يزبان فارس ي بهاحمد عل
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  ٣٤  قند پارسي

ره که يو غ» رساله ترانه«و » ترانه اشتقاق«، »هفت آسمان«، »زترير تيشمش«، »د برهانيمؤ«
  :شود يشرح داده م ز آنها در ادامهک ايهر 

 د برهانيمؤ .۱
باشد  يم يبزرگ و ياز شاهکارها يکي، يسيدر فن فرهنگ نو يف احمد علين تصنيا

صفحه  ۴۸۴ه مشتمل بر يف گرانماين تصنيا .١ديف گرديتأل» برهان قاطع«د ييکه در تأ
 .م  ۱۸۶۴/ه ۱۲۸۲در کلکته در سال » تالتله«در محله » بيمظهرالعجا«است و در چاپخانة 

داشت،  ياستعداد کامل يکه بدون شک در زبان فارس يرزا غالب دهلويم. ديچاپ گرد
» برهان قاطع«از اغالط  يز او بر بعضيرا مطالعه نمود، نظر انتقاد آم» برهان قاطع«چون 

منتشر . م ۱۸۶۲در سال » قاطع برهان«نام   به ب دادهيترت يشکل کتاب به افتاد و آنها را
در سال » يانيدرفش کاو«نام   به ح و اضافهيف را با تصحيبعدها همان تصن. ديگردان
 يعني يف غالب دهلويدو تصن نيدر ا يکه آغا احمد عل يوقت. انتشار داد. م ۱۸۶۵

اش نخواست که  يق پرداخت، نظر انتقاديعممطالعه  به »يانيدرفش کاو«و » قاطع برهان«
ف يرا تال» د برهانيمؤ«  فين تصانيدر رد ا ،يدهلوند و او هم در برابر غالب يخاموش بنش

رزا يبا م يو تنازع ادب» د برهانيمؤ«ف ياحمد، خود سبب تصن يآغا احمد عل. نمود
  :دهد ين شرح مين چنيرا ا يغالب دهلو

احمد ابن آقا شجاعت   به احمد متخلّص ياحمد عل يازمند درگاه الهياما بعد ن”
دة رگ يکه تراو» قاطع برهان«نسخه  يرنگري، با اصالت جهانگياصفهان يعل

است از هندوستان » رزا نوشهيم«تخلّص و عرف » اسداهللا خان غالب«کلک 
افتم که حضرت غالب با يد، درينظرم رس به کلکته آمد و  به افتهيب طبع يز
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  آغا احمد علی اصفهانی  ٣٥

 يو دوست داشتن گفتار باستان و با همه دعو يزبان فارس يوصف قدردان
خت و از يکه تخلّص برهان دارد، درآو يزيبرن تي، با محمد حسيزباندان

خت و هزارها نازک ين بزرگوار است، گرد برانگيف ايعرصه برهان قاطع که تأل
ها در  ن اعتراضيو مشاهده ا …ديغ قلم کشير تيز به حه رايتنان الفاظ صح

کران الفاظ دلم سوخت، بنابر آن، با ين پيبر افروخت و بر نازن يدرونم آتش
ده گرفتم و کتب مأخذ يرف شدم و جانب برهان ستم رسحضرت غالب ط

فرهنگ «و » دالفضالءيمؤ«ست مگر ير نيش فقيپ به برهان اگرچه همه
گر يز ديمعتبرند و ن يليکه در فن لغت خ» يالفرس سرور مجمع«و » يريجهانگ

نها تحت يو آنچه از گفتار ا ش خودم داشتم، همه را ورق ورق کافتميکتب که پ
د برهان ييتأ  به ن نگارشيافتم نقل نمودم و از آنجا که ايده يکشالفاظ قلم 

  .١“نام کردم» د برهانيمؤ«است، او را 
ار و يبس يبا درک و کنجکاو يداست که آغا احمد عليف مزبور پياز اقتباس تصن

قت، در يگشت که در حق» د برهانيمؤ«نگاشتن   به ف، مجبوريق هر دو تصنيمطالعه عم
حاال نظرات دانشمندان زبان و . باشد يدندان شکن م ي، جوابياعتراض غالب دهلو

  :شود ينقل م» د برهانيمؤ«ف يف و توصيدرباره تعر يات اردو و فارسيادب
  :سدينو يم است که ميد اقبال عظياز آن جمله، س

برهان « يعني يلغت معروف فارس بر ياديداند که غالب اعتراضات ز يجهان م”
ن يچند. چاپ رساند به »قاطع برهان«شکل رساله  به انموده بود و آن ر» قاطع

اعتراضات غالب جواب دادند و   به ت از برهان قاطعينفر از بنگال در حما
 »برهان  ساطع«از سعادت و » محترق« مثال. نه منتشر شدين زمين رساله در ايچند
ز ا» د برهانيمو«ف ارزشمند ينه تصنين زميدر ا يره وليگ و غيم بيرزا رحياز م

پاسخ داده شده است و ) غالب(رزا يهر اعتراض م به در آن است که همه بهتر
  .٢“هستند آنها دالئل معقول ند که اغلبيگو ياهل زبان م
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افتاده بود،  يو غالب دهلو ين آغا احمد عليکه ماب يو ادب يمن از آن منازعه علم
که آنها را دانشمندان و کنم  ياکتفا م» د برهانيمؤ«ظ يم تقاريتقد به صرف نظر کرده فقط
دا در يد محمد شياز آنها س يکي. اند زبان نظم و نثر نوشته ي بهدوستان آغا احمد عل

  :ديسرا ينطور ميا يف احمد عليف و توصيتعر
  غالــب» قــاطع برهــان«بــه رد   همه برهان قـاطع بهـر طالـب   
ــم ــاني مجسـ   جهان علـم و حلـم او را مسـلّم     ز احمـــد آن معـ

ــه    لک خـوش بيـاني  سرير آراي م ــان نکت ــاه جه ــي شهنش   دان
ــه   به علم و فضل در عـالم يگانـه   ــاي زمان ــر و يکت ــد عص   وحي
ــاني  ــيم معـ ــراز اقلـ ــم افـ   سراپا علم و شخص نکته دانـي   علـ
ــام  ــان ايـ ــي دانـ ــام پارسـ  ١ياب از فيض الهـام  دل او بهره  امـ

  :ديگو يس اعظم داکا ميم صبا رئيخواجه عبدالرح
  خــتم شــد چــون مويــد برهــان  ذي شــاناز تصــانيف احمــد  

ــرد ترديــد قــاطع برهــان     گفت طبـع رسـاي مـن تـاريخ       ٢ک
د برهان و يمؤ  به در داکا راجع درجه اول فاحمد منص الدين رينصي ن مولويهمچن

  :سدينو ين ميصاحب آن چن
 است يا نشانمند خجسته نامه» د برهانيمؤ«نام   به است يفرخنده کتاب ”…

ا بار سخن سنج واال يدلپسند رشحه کلک در يق لفظ و معنيق و تدقيتحق  به
قش يت تحقيغا  به صاحب که يمناقب جناب فضائل انتساب آقا احمد عل

برهان قاطعش نگاشته قاطع  يريسوگ به است که يسته جوابيبا يعنيپرداخته 
  .٣“برهان را دندان کند کرده غالب را مغلوب ساخته

سرشناس  يو فرد» نيدورب«ن روزنامه يشيپ سندهياهللا که نو اضتيد ريس يمولو
  :ديگو ياست م
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  آغا احمد علی اصفهانی  ٣٧

همدان،  زبان، زبان آور يه، محقّق پارسيه، زبان آور واالپايسخندان گرانما”… 
د برهان که در يرساله مؤ به …يآغا احمد عل يمولو يو جل يواقف رموز خف

نا خته است همايف ريرزا اسداهللا خان غالب تأليجواب قاطع برهان مؤلّف و م
 قطع برهان ين قاطع برايف مسلول براهيخته سيقاتش انگيگرد از ساختکده تحق

غالب  …ش رخش افروختهيل ساطع پيخته و شمع روشن داليف آهيحر
  .١“فن و فرج تصرفات کالم، مغلوب آورده به قات بالغهيتحق  به زورآور را

ذوالفقار  يمولوهمچون  يو دوستان آغا احمد عل يگر دانشمندان فارسيبه عالوه، د
غالم  يخان و مولو محمد اشرف يزالرحمان، مولويعز يم، مولويعبدالرح ي، مولويعل
ه بودند، دربارة يه و مدرسه احمديسرور که همه آنها آموزگاران مدرسه عال يعل

د برهان مشتمل بر يمؤ يعنياش  هيف گرانمايو تصن يت ارجمند آغا احمد عليشخص
عنوان  به ۴۶۸تا  ۴۵۵اند که از صفحه  تهانباشف يو توصف يتعر يها نثر و نظم گل

  .ه استنقل شدحه يمد

 زترير تيشمش .۲
رشته  به »قاطع برهان«که در رد » د برهانيمؤ«رزا غالب از انتشار و اشاعت يچون م

 »زيغ تيت«نام   به مختصر يا در جوابش رساله ر درآورده شده، مطلع گشت، دوبارهيتحر
چاپ   به »المطابع اکمل«، در چاپخانه .م ۱۸۶۷ن بار در سال يه اولزبان اردو نگاشت ک  به

ر يت به داشت، از جواب غالب خسته نشد و يعال يکه همت يآغا احمد عل يول .٢ديرس
» زترير تيشمش«نام   ي بها رساله» زيغ تيت«در جواب  و تفنگ علم و دانش مسلّح شده

 :ديگو يف ميچنانکه در آغاز تصن. نگاشت
را که آنچه ينبود، ز ين رساله هندياج گفتگو در خصوص ايه مرا احتاگر چ”

برد و او  يغش نميندارد و ت يد برهان تعلّقيجواب مؤ به ن رساله استيدر ا
تر موجود  شيد برهان از پيشتر در مؤيجواب آن ب: ديگو ين رساله ميهرچه در ا
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 ز کهيغ تيله تمقاب به غ نوشتم ويدر کشف جوهر ت يا ن، رسالهيبنابرا …است
 يخيرا نام تار) ۱۸۶۷( »زترير تيشمش«خ آن است، يماده تار يکيادت لفظ يز  به
  .١“افتمين يا

ک قطعه ياول : ف استين تصنيصفحه شامل ا ۱۵منظوم مشتمل بر  يا رساله
 يسروده نزد و يه آغا احمد عليرزا غالب عليت شعر است که ميب ۳۰ ي، دارايطوالن

از  يقطعه، خال ياز شعرها ينقل برخ. ديدو باعث نزاع گردان هر يفرستاد که م
  :ديسرا ينباشد، غالب م يمند عالقه

  درخصوص گفتگوي پارس انشا کـرده اسـت    اي مولوي احمد علي احمد تخلّص نسـخه 
  آنچه ما کرديم با او خواجه با ما کـرده اسـت    کشــد مــي» برهــان قـاطع «انتقـام جــامع  

  نيست جز تسليم قولش هرچه انشا کرده اسـت   رهـان ناپديـد  کند تأييد برهـان ليـک ب   مي
ـا    اسـت  کرده رسوا سو هر در را خويش هم مرا هم  بهر من توهين و بهر خويش تحسين جا به ج

  شوخي طبعي که دارم اين تقاضا کرده اسـت   ام زشت گفتم ليـک داد بذلـه سـنجي داده   
  ٢تر گر خسته پروا کرده اسـت  خستهباد غالب   چون نباشد باعث تشنيع جز رشک و حسد

 يکه شاگرد آغا احمد عل» يعبدالصمد فدا سلهت يمولو«در جواب قطعه غالب، 
از آن در ادامه نقل  يت شعر نوشت که بخشيب ۴۶مشتمل بر  يطوالن يا بود، قطعه

  :شود يم
  نظـر بشـنو ز مـن    فرق حـق و باطـل اي صـاحب   

ــرا جويــاي حــق ايــزد تعــالي کــرده اســت    گــر ت
ــدا     ــن ف ــام م ــعر ن ــمد در ش ــيم عبدالص ــن ک   م

ــالي کــرده اســت  ــزد تع ــدم اي   شــهر ســلهت مول
  مـــن يکـــي از کمتـــرين خـــدام آغـــا احمـــدم

  جا کـرده اسـت   چون بديدم معترض اين شکوه بي
ــي  ــوال ب ــخ اق ــي  پاس ــتم ب ــايش نوش ــگ ج   درن

  ام ابطال هـر يـک آنچـه ايمـا کـرده اسـت       کرده

                                                   
  .٣- ٢ير تيزتر، ص شمش ،آغا احمد علي  .١
  .٤-١، ص همان  .٢



  آغا احمد علی اصفهانی  ٣٩

  کـرده اسـت  ننگ دارد علـم از کـاري کـه ميـرزا     
  رنــگ دارد علــم از کــاري کــه آغــا کــرده اســت

  چيسـت جـز ايــن موجـب خرســندي تـو اي فــدا    
ــرده اســت  ــيم جاهــا ک   ١اوســتادت خواجــه را تعل

غالب  يعنينظم منتقل شد، شاگردان هر دو  به که چهره آن از نثر ين نزاع ادبيدر ا
ل و ياب دادند و تذلزبان شعر و سخن جو به گر رايکدير شدند و يز درگيو احمد ن

ن سخن ين حسيد فخرالديس«و » باقر يباقر عل يمنش«از طرف غالب، . کردند ييبدگو
 يعبدالصمد فداسلهت يمولو  به زبان شعر به هستند، يکه هر دو شاگردان و» يدهلو

ز از يپره يت شعر است که برايب ۳۶و  ۳۴ب مشتمل بر يترت  به جواب آنها. پاسخ دادند
 يان اطّالعاتيب به »زترير تيشمش«حال در مورد  .٢شود ياطاله کالم، از نقل آن احتراز م

  .شود يپرداخته م
ف، آغا احمد ين تصنيدر ا. است يقطعات يصفحه و دارا ۱۰۶ن رساله مشتمل بر يا

ف يژه تأليکرده است بو يم و مصطلحات را معرفيقد يفارس يها ن فرهنگي، نخستيعل
فرهنگ « يعنين انجو ين حسيالد ف جماليو تأل» الفرس مجمع« يعني يانکاش يسرور
در آن، مباحث . م از آن استفاده کرده استيطور مستق  به را که آغا خودش» يريجهانگ

درج است و سپس با  ۱۰۴تا صفحه  ۳۰رزا غالب از صفحه يو م يان احمد عليم يعلم
  :ده استيان رسيپا  به فين تصنيل ايعبارت ذ

گر با او يد يانشاءاهللا تعال.... مودميپ ين قدر اکتفا نمودم و راه خموشيمبه ه”
  .٣“ديان رسيپا به د و رسالهيان انجاميپا به ن باب سخن نکنم، سخنيدر ا

از طرف او برگرداند؛  ينموده رو يزاريرزا غالب اظهار بياز م يآغا احمد عل يعني
از مادة  يا نقل قطعه  به ساله، در ادامه،ن ريدربارة ا. چنانکه از اقتباس باال روشن است

  :گرد يخ آن پرداخته ميتار
ــزدي    ــق اي ــام ز توفي ــت اختت ــون ياف   ايــن نامــه خجســته و فرخنــدگي اثــر      چ

                                                   
  .٧-٤ص  شمشير تيزتر،  .١
  .١١-٧همان، ص   .٢
  .١٠٤، ص همان  .٣



  ٤٠  قند پارسي

  وي جـــوهر تـــو ريختـــه آب در و گهـــر  اي ز تـو شـرمنده تيـغ تيـز     خامه گفتم به
ــر    اي شمشــير تيزتــر چــو ســيه تــاب کــرده  ــير تيزت ــال ز شمش ــان س ــم ده نش   ١ه

  )م ۱۸۶۷(  
محمد اشرف خان،  يب اثر خامه مولويترت به ۱۰۶تا  ۱۰۵بعد سه قطعه از صفحه 

شد که  ن رساله درجيسنده ايو نو» مضطر«  به متخلّص يه، امداد عليمعلّم مدرسه احمد
ت و ارزشمند يف رساله و مؤلّف آن بود که با اهميف و توصيآن هم مشتمل بر تعر

خته با لطافت طبع و يان ذکر آميو شعر و سخن شا يذوق ادب قطعات با زبان و. است
  :شود يباشد که نقل م يقابل توجه م

ــود پيمبــر بــه  تـرويج فـن لغـت    هميدون بـه    تحقيــق احمــد ب
ــود     فــن ادب او حريــري وقــت بــه ــارد ب ــري عط ــه اوج دبي   ب

ــرش  ــالش ز روي ب ــتيم س   اسد کشته از ضرب احمـد بـود    نوش
  )م ۱۸۶۸(  

  پوشيد لباس جوهر طبـع کمـال    يزتـر کتـاب دلچسـپ   شمشير ت
  شمشير تيزتر نوشـته پـي سـال     مضطر ز سر آب دم خنجر فکـر 

  )ه ۱۲۸۶(  
  ببريـــد اجـــل طنـــاب ترکـــي  شمشير چو تيز گشت بر سـنگ 
ــب بنوشــت ســالِ طــبعش  ــي   کات ــوابِ ترکـ  ٢ترکـــي داده جـ

از آغا  يدان بحث علميدر م يرزا غالب است که ويم به در قطعه اول و سوم، اشاره
دا يپ جرات مبارزه يبا احمد عل يسبب ضعف و ناتوان  بهو شکست خورد  ياحمد عل

  .و سکوت کرد نکرد

 رساله ترانه .۳
باشد و در  يسودمند م يليو اوزان آن که خ يبا موضوع رباع ياز آثار آغا احمد عل يکي

 .در کلکته چاپ شد. م ۱۸۶۷/ه  ۱۲۸۴سال  به صفحه ۱۷

                                                   
  .١٠٤شمشير تيزتر، ص   .١
  .١٠٦-١٠٥، ص همان  .٢



  آغا احمد علی اصفهانی  ٤١

يهنر«شود که رساله مستشرق معروف  ينجا روشن ميت رساله از ايارزش و اهم 
 ينامه آغا احمد عل يو زندگ يح نکات رباعيس مدرسه کلکته  با توضيرئ» نيبالک م

  .در آن موجود است يسيزبان انگل  به صفحه ۷مشتمل بر 
کند که نشان  يان ميب يتيحکا يپس از حمد و صلوات، در ضمن رباع ياحمد عل

  :دهد يشرح م يو. اوست يدلبستگ
و غزل و تخلص و  يهمچون مثنو يع ارباب فن، رباعياتّفاق جم به بدان که”

نوشته  يدر تذکره دولتشاه سمرقند. ف و حاجب از مخترعات عجم استيرد
 يکه بر خلفا يار عجم اول کسيث صفار در ديعقوب بن ليت کنند که يحکا
ت او را دوست يو بغا کوچک داشت يپسر. ه خروج کرد او بوديعباس

سر کودکان   به ريام. باخت يد، آن کودک با کودکان جوز ميروز ع. داشت يم
هفت جوز . نداختيفرزندش جوز ب. ستاديبا يفرزند ساعت يتماشا  به د ويرس

ز ي، آن جوز نيا پس از لمحه. د شديرزاده نااميرون جست اميب يکيبگو افتاد 
رزاده مسرور گشت و از يام. لطان شدجانب گو غ  ي بهالقهقر ل رجعيبر سب

  :ت ابتهاج بر زبانش گذشتهيغا
  رود تا لب گو يغلطان غلطان هم

ندما و وزرا را حاضر کرد و با . مذاق خوش آمد به ن کالميعقوب را اي
ن از جنس شعر است يد گفت؟ گفتند اين را چه بايان آورد که ايشان در ميا
از هزج  ين مصراع را نوعيشدند و ا ق مشغوليع و تحقيتقط به اتّفاق به و
گر يت ديک بين مصراع افزودند و يع موافق آن بر ايتقط ي بهمصراع. افتندي

کو يرا ن يتينام کردند، فضال لفظ دو ب يتيموافق آن ضم ساختند و دو ب
د گفتن و چند يشا يز مين ين چهار مصراع است؛ رباعيدند، گفتند که ايند

اصناف سخن  به مشغول بودند، خوش خوش يعربا به و افاضل يگاه اهال
  .١“وستنديدر پ

                                                   
  .٢- ١آغا احمد علي، رساله ترانه، ص   .١



  ٤٢  قند پارسي

عقوب يرزاده گذشته، چطور يک مصرع شعر که بر زبان اميت مزبور فقط يدر حکا
افت يگر موافق آن درين فن شعر، سه مصراع ديبا مشورت اکابر ا يخت که ويرا بر انگ

ن موضوع را يا که يآغا احمد عل. گشت يک رباعينموده که مشتمل بر چهار مصراع، 
، ياوزان فن رباع  ي بهق و درک و کنجکاويداشت، با مطالعه عم يدوست م يليخ

  :دهد يح مينطور توضين رساله، ايه ايدر وجه تسمي و. ف کرديتصن يا رساله
سرود و  يمعن به توان گفت که ترانه در لغت يترانه م ي بهة رباعيدر وجه تسم”

ن يند، بديسرا يشتر مين قسم نظم را بياز سرود است و چون ا ينغمه و نوع
  : ديگو ين کاشفيمال حس. نامش خواندند

 يز مقفّيسپس اگر مصراع سوم ن. ت اول ضرور استيح بيتصر به را يرباع
 يه باشد آن را خصيقاف بي ند و مصراع سوم اگريمصرع گو يباشد آن را رباع

در . ستيه شرط نيفع است مصرع سوم او را قايدر مجمع الصنا. يخوانند انته
  .١“ترانه نامند ين را رباعيهفت قلزم است و اگر باشد ا

ن يدر ضمن موضوع، از ملّا حس يشود که آغا احمد عل ياز اقتباس فوق روشن م
  .موسوم کرد» ترانه«اسم   به ن رساله راياستفاده نموده است و ا يليخ يواعظ کاشف

بحث کرده است و  يزبان فارس  يي بهشرفت سخنگوي، درباره پيسپس آغا احمد عل
ت يپر ارزش و با اهم يلياش را خ ، رسالهين واعظ کاشفيضمناً با نقل مراجع مال حس

  .باشد يدر خورِ توجه م يقات وين باره، زحمات و تحقيگردانده است که در ا
  :ديگو يت رساله ميم در ضمن اهميد اقبال عظيس
نوشته است که درباره اوزان است  هم» ترانه«نام  اي به هرسال ياحمد عل يآقا”
 يکس ن موضوعيآن در ا قبل از. آن مطرح شده است اهل زبان در يآرا و

 شود که او در علم عروض ين کتاب معلوم ميبا مطالعه ا. ننوشته بود يمطلب
  .٢“چقدر مسلط بود

                                                   
  .٤- ٣ص  آغا احمد علي، رساله ترانه،  .١
  .٤٤ص  ،                  .٢



  آغا احمد علی اصفهانی  ٤٣

 هفت آسمان .۴
قلم  شگفتار ازيصفحه همراه پ ۱۸۴مشتمل بر ي آغا احمد عل يف گرانبهاين تصنيا

در کلکته »  سيست مشن پريباپت«چاپخانه  است و از يسيزبان انگل به ن يبالک م يهنر
  .چاپ شده است. م ۱۸۷۳در سال 

چنانکه . نام کرد» هفت آسمان«است؛ لذا آن را  يفارس يبحر مثنو موضوع آن هفت
  :دهد يمصنّف شرح م

ه قبول يرايام پ ز همچو رساله ترانهين نسخه نيآنکه ا ياز کرم بار يدواريام”
 هفت ينظر انصاف ملحوظ گردد و چون نزد محققان فن، اوزان مثنو  به ابد وي
  .١“نام کردم» هفت آسمان«ن را يان آن است، اين رساله، اصالتاً در بيباشد و ا يم

 ييگو يآن و طرز مثنو ي، وزنهايق مثنويف و تحقيتعر به بحث را يسپس، و
 يگو يمتقدم فارس ياز پانزده تن از شعرا ۲۵-۶ت بعد از آن، در صفحا. کشانده است

» يآغاز اوزان مثنو«اند؛ سپس، با عنوان  کرده ييطبع آزما ينام برده است که در فن مثنو
، يشان در مثنويگر را ذکر نموده و درباره مطالعات ايد يميقد هفتاد و هشت استاد

ان پرداخته ياز مصرع گو يا ذکر نام عده  به ۷۱عالوه، در صفحه  به .شرح داده است
رزا ياند، مثالً م ختهيرا ر يک مصراع فارسيطرح » مياهللا الرحمن الرح بسم«است که با 

ره حضرت ي، عبداألحد وحدت نبيدوره اکبر ياز شعرا يکي ينام ينين قزويعالءالد
 رنگر،يبزرگ جهانگ ياز شعرا يکي، خواجه اسداهللا کوکب »يالف ثان«د احمد مجدد يس

  .٢رهيو غ يآزاد بلگرام ير غالمعليو م يمرشدآباد يمعن يذوالفقار عل يمولو
دارد چنانکه بالک  يا ، معلومات ارزندهيفارس يخ مثنويتار به هفت آسمان راجع

  :سدينو ين ميم
کامل اطالعات با  ياست و در شکل يپارس يخ ارزنده مثنويتار يکتاب دارا”

  ٣.“افتيان در آن تو يدرباره شعرا و آثار آنان را م يارزش

                                                   
  .٢-١هفت آسمان، ص   .١
  .١٧٤-٦همان، ص   .٢
  .ivص  همان،  .٣



  ٤٤  قند پارسي

 رساله اشتقاق .۵
 .١م  ۱۸۷۲در سال » رساله اشتقاق«نام   ي بها رساله يدر موضوع دستور فارس يآغا احمد عل

ن ي، ايو. باشد يسودمند م يليخ يفارس يآموزان مقدمات دانش يف کرد که برايتأل
  .ستيکه متأسفانه االن موجود ن ٢چاپ کرد ريختهزبان  به رساله را

 يشد، و يدر صفحات گذشته معرف يآغا احمد عل ينچه از آثار فارسعالوه بر آ
ذکر آن پرداخته   به ن بخشيح کرده است که در ايب داده و تصحيز ترتين يگريآثار د

  :شود يم
ح کرده يمرتّب و تصح يرا احمد عل» خان مستعد يساق«ف يتأل» يريمآثر عالمگ«
سکندرنامه «، ين جرجانيف فخرالديتأل» نيس و راميو«مثالً  يگر متون فارسياز د. است
ف يتأل »يرينامه جهانگ اقبال«، يگنجو يف نظاميتأل» ياقبال نامه سکندر«ا ي» يبحر

دان نگر دانشميد يبا همکار يف ابوالفضل را احمد عليتأل» اکبرنامه«معتمدخان و 
گاله بن ياين آثار را انجمن آسيح نموده است که همه ايدر کلکته مرتّب و تصح يفارس

)Asiatic Society of Bengal( ٣چاپ کرده است.  
ن يباشند، بر ا يح ميب و تصحيا ترتيف يف و تأليکه تصن ين آثار فارسيهمه ا

ت برجسته و دانشمند زبان و ادب ي، شخصياصفهان يکند که آغا احمد عل يداللت م
گر يرفته و دير پذيتأث يليرزا اسداهللا خان غالب از او خيدر بنگاله بود که م يفارس

و  يعنوان محقّق بزرگ فارس به را يو دانشمندان بنگاله آغا احمد عل ياستادان فارس
  .ناقد برجسته زمان قبول داشتند

                                                   
 Agha Ahmad Ali Ahmad: A Persian Scholar of”عنوان  هک به مقاله دکتر محمد فيروز ب.ر  .١

Nineteenth Century Bengal” (Indo- Iranica, vol. 59, No. 324, P. 52, Calcutta)  دکتر محمد
را » رساله اشتقاق«چاپ  وي. دگي مي کندفيروز دانشمند معروف زبان و ادب فارسي در کلکته زن

  .ستا ميالدي قرار داده ١٨٦٩سال 
  .٥٣ ص همان،  .٢
 . Biographical Notice” by: H. Block Man of “Haft Asman” P.iii” به ک.ر  .٣
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