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 كمالِ جمالِ اصفهاني
 

 
 
 
 دكتر عطا محمد رادمنش

 آباد عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف
 
 
 
 

 چكيده
 

هاي سياسي، هنري،     اي را در زمينه     هاي برجسته   اصفهان، در حيات پر افتخار خود، چهره       
در دامانِ پر مهر خود پرورانده و به جهان دانش و معرفت                 ...  علمي، تاريخي، ادبي و      

پيشكش كرده است؛ اين مفاخر هر يك به مثابه كوكبي رخشان بر سپهر علم و خرد                       
اند؛ از ميان اين ستارگانِ پر فروغ، شاعراني هستند كه تا دور              اصفهان، بلكه جهان درخشيده   

“ كمال”و  “  جمال”اند؛ از آن جمله       جاي گسترة زبان و ادب فارسي، چشم گيتي را روشن كرده          
باشند كه به كمال و جمال اصفهان، اين مركز بزرگ              مي  پرداز بزرگ     اصفهاني، دو چكامه  

 .اند فرهنگي، هنري، ادبي، علميِ جهان، افزوده
الدين اسماعيل و     بدين منظور كه سخن به درازا نكشد، در اين مقال، تنها به ذكر كمال                

شود؛ او كه به دليل پرداختن به معاني دقيق و باريك و تنوع                 مي  اش پرداخته     هنر و انديشه  
اند؛ او مشي صوفيانه داشته و در         برنهاده»  المعاني  خلّاق«بر او لقب    “  طرز نو ”مضامين تازه و    

باشد؛   مي  ...  واقع صوفيي متشرّع است؛ ديوان او مشحون از مدح و پند و اندرز و توصيف و                  
الي اشعار و از بافت ديوانش، نيك پيداست؛ كمال           استيال و آگاهي او به علوم مختلف از البه        

هاي شعري ذوق سرشار و ذهن        هاي دشوار شهره است؛ او در انواع قالب         در استخدام رديف  
وقّاد خود را نشان داده؛ وي نسبت به ديارش اصفهان، تعلّق خاطر دارد تا آنجا كه يورشِ                    

سوز مغول، نتوانست او را به نفي بلد وا دارد بلكه مردانه و شجاعانه خون را نثار مام                      هستي
 .ميهن كرده است

 
 .المعاني، شعر، مدح، هنر، صنايع بديعي، رديف خلّاق :هاي كليدي واژه
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 مقدمه
هايي كشيده؛ ولي صبورانه هر نشيبي را به            اصفهان، در گذر تاريخ فرودهايي داشته و رنج         

فراز تبديل كرده و هر فَترت و سكوني را به جنبش و جهش بدل ساخته و سربلندتر از پيش، قد                     
 .برافراشته است

اين درخت بارور علم و معرفت، در برابر تندبادها نشكست و توانست اَزهار و اَثمار خرد و                       
 .تر از گذشته به طالبانش، عرضه نمايد تر و پخته دانش خود را شاداب

صفاهان توانست از صافي زمان بگذرد و امروز به پايتخت فرهنگي جهان اسالم رقم بخورد؛                
بديلي   نديد و دانشي مردان بي      نظيري را در صدف معارف و گوهران بي         اين خطّه مرواريدهاي بي   

را در دل خاك هنرخيز خود پرورده و نه تنها به مام ميهن كه به عالم بشريت پيشكش نموده                      
 .است
توان نام برد كه همواره در طول قرون          مي  از خيل عظيم اين همه دررِ رخشان، دو در يتيم را             

اند؛ بلكه تا دور جاي از گسترة زبان           و اعصار، در تأللؤ بوده و به جمال و كمال اصفهان افزوده             
 .اند پارسي خوش درخشيده و رونق بخشيده

پردازِ بزرگ هستندكه بازتابِ حضور        الدين اسماعيل دو چامه     عبدالرّزاق و كمال    الدين    جمال 
علمي و ادبي، و باورهايِ انسانيشان در اشعار پرهيمنه و فاخرشان آشكار است؛ آنان بناي بشكوه                 
آيين و علم و هنر و فرهنگ و ادب پارسي را در برابر يورشِ نظامي و فرهنگيِ انيران صيانت                      

الدين، پس از خلقِ معاني دقيق و مفاهيم ظريف و به بار نشاندن                   اند؛ تا آنجا كه كمال       كرده
سر خم نكرد و قهرمانانه       1هاي ناب بشري، با قامتي سرونشان در برابر تركتازيِ يأجوجيان           انديشه

 :بر سر شهر و ديار و آرمان خود سر و جان باخت و اين رباعي را با خونِ خود نوشت
 در حضرت او كمينه بازي اين است  دل خون شد و شرط جانگدازي اين است 

 2شايد كه مگر بنده نوازي، اين است  يارم  گفت با ايـــــن همه هم هيچ نمي
 )14758 -14759ب (

 

 )متن(بحث 
و از  )  568  -635(سرايان بزرگ ايران در قرن هفتم هجري           الدين اسماعيل از قصيده     كمال 

الدين عبدالرزاق، از سخنوران نامي ايران         است؛ او فرزند جمال     3گويندگان بزرگ سبك عراقي   
 :با ابيات آغازين) ص(است كه تركيب او در نعت فخر عالم و آدم، پيامبر اكرم 

 وي قبة عرش  تكيه گاهت   اي از برِ سدره، شاهراهت ”
  بشكستــه ز گوشة كالهت    اي طاقِ نهـــم رِواقِ باال
 “...ت ـهم شرع خزيده در پناه    هم عقل دويده در ركابت 

  )، ص1362الدين،  جمال(
 .                                                                         مشهور است
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نظيري در ده بند سروده كه  بند كم كمال نيز پس از حمد حضرت باري به شيوة پدر تركيب 
 :شود مي چنين آغاز 

 وي سلك انبيا به  وجود تو نــــظام   اي جز به احترام، خدايت نبرده نــام

 بر كامِ نفس، حكم مناهي تو لـــگام   در دست عقل، نور مساعي تو چـراغ

 وز پرچم سياه تو، يك تار زلف شــام   از آتش سنانِ تو يك شعله نور صبح

 ...در وي زند ز بهر شرف دست اعتصام   وثقي كه جبرئيلةفتراك توست عرو
 )26-29الدين، ب  كمال(

خواهي اين دو شاعر زبانزد است؛ زيرا كه در اين شهر زيستند و غيرتمندانه در برابر                    اصفهان 
 4.هاي ديگران به دفاع برخاستند تازش

تر است و بازپسين شاعرِ بزرگ اصفهاني روزگاران            البتّه كمال بسيار از پدر خود بلند آوازه          
بود و خود را سرسپردة پول پرستي ـ ويژگي كمياب اديبان             5وي با مردم خوشخو   ... .  كهن است   

روي از بسياري ستايشگران، به        ايراني ـ نكرده بود؛ پدر در بينوايي جان سپرد و پسر به دنباله               
 . )391-392، صص 1382ريپكا، (دار راهبانه به تن كرد  گيري گراييد و خرقة با شلق گوشه

الدين اسماعيل نام و       الدين است كه در بين آنها، تنها كمال           او يكي از چهار فرزند جمال       
شهرت يافته است؛ كمال، برادري كوچكتر از خود داشته كه در جواني در گذشته و براي وي                     

 :اي ساخته است مرثيه
 كه مرغ عيش مرا روزگار  پـر ببريد   چگونه در چمن خوشــــدلي كنم پرواز
 به تيغ قهر، اجلمان ز يكـدگر ببريد   دو شاخ هر دو ز يك اصل رسته بر جاي
 اگر چه رسم نبودست شاخ تر ببريد   به نوجواني ببريد شــاخ عـمرش، مرگ

 )، ص چهار1348كمال الدين، (
او چهار فرزند داشت كه يكي از آنان در جواني در سفر غرق شد؛ اين سوگ خاطر شاعـر را     

 :بسيار آزرد
 بدگمانم تا چرا بي آن پسر بازآمدند   همرهان نازنينم از ســـــــفر بازآمدند

 در خطر بگذاشتند و با بطر باز آمدند   ره طفلي جهان ناديده را ناگهان در نيمه
 )7415و  7410ب (

 :و در سوگسرود ديگر گويد 
  يك سينه پر ز مهر و هواي تو داشتم   نور دوديــــــــــدگان ز لقاي تو داشتم
 ...ز بـراي تو داشتم  گر دوست داشتم ،   !من جان و زندگي خود اي جان و زندگي

 )7447-7448ب (
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الدين، ايلغار جهانسوزِ مغول را بتمامي درك كرد و به چشم خويش قتل عام مردم                      كمال 

اصفهان را توسط اين قوم وحشي و خونخوار ديده و به زبان دل، اين فاجعه را چنين ترسيم                       
 :كرده

 بـر حاِل تباه مــردم بـد گريـــد   كس نيست كه تا بر وطن خود گريد

 6امروز يكي نيست كه بر صد گريد   اي دو صد شيون بود دي بر سر مرده

 )873، ص 1352صفا، (
كمال، مداح آل صاعد، رياست حنفيان و آل خجند رياست شافعيان است؛ ناگفته نماند كه در  

 .اند آن هنگام، اكثر مردم اصفهان حنفي يا شافعي بوده
 :ارادت كامل داشته است) ص(او به خاندان پيامبر  

 خنده بر لب حرام بايد كرد   چون محرم رسيد و عاشورا

 گريه از ابر وام بايد كــرد    در پي ماتمِ حسينِ علــي
 )، صص شش و هفت1348كمال الدين، (

 

  :كند مي الدين تكش خوارزمشاه را پس از قتل طغرل سلجوقي و فتح اصفهان، ستايش  عالء 
 اي شهنشاه فريدون فرّ اسكندر منش   اي ز رايت ملك و دين در نازش و در پرورش

 

، قهرمان پايداري و جنگ و گريز در برابر مغوالن را اين چنيـن  7الدين منكبرني سلطان جالل 
 :ستايد مي 

 ...به يمن ساية چتر خدايـگانِ جهان   بسيط روي زمين گشت آبــــــــادان

 كه ايزدش بسزا كرد بر جهان سلطان  جالل دنيي و دين منكبرني آن شاهي 
 )همان، صص يازده و دوازده(

 :سرايد مي وي از ممدوحان اتابك سعدبن زندگي نيز هست و در وصف او، چنين  
 شاه جمشيد صفت، خسرو افريدون فر   مملكت را ز نوي داد شكوهي ديگر 

 كه بگسترد در آفاق جهان عدل عمـر   وارث ملك سليمان، ملك دريـا دل 
 )همان، ص چهارده(

 :گويد 8در ستايش از ابي بكر بن سعد  
  رــذات او مجتمع جمله كماالت بش  ساية يزدان، اتابك، آن ملك سيرت كه هست 

 )همان، ص هفده(
چنانكه گفته شد، او آل صاعد را كه در اصفهان منصب قضا داشته و هدايت و قيادت حنفيان  

 :الدين صاعد گويد كند؛ از جمله در مدح ركن مي اند، ستايش  دار بوده را عهده
 صدري كه هست جودش چون فيض عقل شامل  جمشيد تخت دولت، خورشيد شرع صاعد

 )همان، ص بيست و نه(
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سـتـايـد؛ در وصـف            مي دار بودند،  خجند را كه رهبري و رياست شافعيان را عهده و نيز آل 
 :عماداالسالم خجندي گفته

 كه بندگي ترا آسمان به جان برخاست   جهان سروري و پشت دودمان خجند 
 )5187همان، ب (

الدين علي بن فضل،      باوند و رجال اصفهان، از جمله معين        كمال، اميران شبانكار، سپهبدان آل     
عزالدين يحيي، از مفاخر و اكابر شيعه، عميدالدين فارسي وزير اتابك سعد و از دانشمندان عصر                 

الدين عزيزان ساوي، مستوفي اصفهان، نورالدين منشي          وي، ضياءالدين احمد بيابانكي، شهاب     
الدين دعويدار و امير عزّالدين علي شيران مشاعره          را مدح گفت و با اثير الدين اوماني، ركن        ...  و  

 )ديوان كمال الدين، صص يازده تا شصت و دو: ك. براي اطّالع بيشتر، ر(. داشت
از :  بسياري از بزرگان و دانشمندان و شعراي معاصر و بعد از او در آثار خود از وي نام برده اند                    

 در “  آيد  مي ”به  “  آمد مي ”نصير طوســــــــي در بحث تغيير رديف كمال از             خواجه:  آن جمله 
، “...المعجم”، شمس قيس رازي، در        “تاريخ جهانگشاي ”، عطاملك جويني در      9“معياراالشعار”

، حافظ  “االحرار  مونس”بدر جاجرمي در      ، محمدبن “سلجوقنامه”ابوحامد محمد بن ابراهيم در ذيل       
: ك.  براي اطّالع بيشتر، ر   (“  نامة بخارا   مهمان”اهللا بن روز بهان خنجي در          ، فضل 10در ديوان خود  

 .)همان، صص هفتاد و شش تا هشتاد و يك
كمال اسماعيل، از كودكي به كسب كمال پرداخته و علوم مختلف را فرا گرفته است؛ به                     

 :طوري كه در سن نوزده و بيست عالوه بر شاعري، جواني فاضل و عالم بوده؛ خود گويد
 كنم رفتار مي و هنوز  ميان نوزده و بيست    12فضل هفده خَصل 11مراست از نَدب

 )2192ب (
 :نبايد او را تنها شاعر دانست 

 عروسِ طبع مرا هست چند گونه جهاز  مرا به شعر مجرّد مدان از آن كه جز اين  
 )1252ب (

 :ارزشي نقد هنر است مند از كم او به فنون ديگر هنر نيز وقوف دارد؛ هرچند گله 
 وز فنون جـهـان كنم اخبار    الي ــاز فنون هنر نيم خ

 )6150ب (
  ولي چه سود؟ چو اين را دو جو بها نبود  متاع من هنر و فضل و مهر و اخالق است  

 )4032ب (
 :داند مي ور  كمال در مسايل شرعي، خود را مايه 

 ... 13هست در صف شاعران بازار  مايه از شرع دارم ار چه مرا      
 )6151ب (
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 :الدين عزيزان گويد اي خطاب به صاحب شهاب در قصيده 

 15و ادرار 14از تو دارند راتب   ه و اديب   ـــعالم و شاعر و فقي

 خوف و تهديد دارم و آزار   من كه اين هر چهارم از تو چرا  
 )6160-6161ب (

او به نثر آميخته به نظم، مؤيد اين        “  رساله القوس ”وي به زبان و ادب عرب نيز تسلّط دارد؛            
 . معني است

اشتمال و تسلط او بر معارف اسالمي و علوم مختلف و استادي وي در به كار بردن دقايق                      
هاي زمان او دارد، كه به برخي از           علوم، حكايت از ممارست و رنج فراوان او در يادگيري دانش           

 :شود مي آنان اشاره 
ها در ديوان او درخور توجه         آراستن سخن به كالم وحي و حديث و تلميح و اشارات بدان               
 :است

 در خاكدان انداخته 16“اهبِطوا”پس به قهر    صورت آدم به لطف و صنع خود بنگاشته 
 )20ب (

 ؟”19و الضّحي“ 18”لوالك“و  17”لعمرك“در معرض  ما خود كه ايم تا به ثناي تو دم زنيم  
 )105ب (

 از سر جهل ستايشگر رحمان گردد  و آنگه چو مني 20”ال احصي“گفت كه مصطفي
 )200ب (

 :در كاربرد اصطالحات نجومي فرمايد 
  به دست فكر تو آسان شده هم اكنون باد   گر آري روي  22و ذَنَب 21به حلّ عقدة رأس

 ز انهنا الف خط استوا، نون باد    ز شوق آن كه نهد بوسه بر سمِ اسبت 
 )9664-9665ب ( 

 :كند مي در دانش پزشكي چنين افاضه  
 گر چه هر دو عالمت صفراست   سيهي زبان و گونة زرد 

  نمايد كه علّتش سوداست مي   بند بر پاي و جنبش بسيار 
 )6067-6069ب (

 .356-357بيتي طبيبانه، صص  29قطعة : ك.نيز ر* 
 :و در علم رياضي گويد 

 ، به طبع سميع23ز شوق گردد جذر اصم   صرير كلك تو چون ارغنون نواز شود 
 )5977ب (

در سخن  «اند؛ زيرا     لقب داده »  المعاني  خلّاق«الدين را به جهت خلق مفاهيم عالي و نغز            كمال 
، 1366دولتشاه،  (شود    مي  او معاني دقيقه مضمر است كه بعد از چند نوبت ـ كه مطالعه رود ـ ظاهر                 

توان يافت كه از زيور مضمون نو خالي باشد؛             مي  كمتر بيتي را در ديوان او         ).  113-114صص  
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 :چنانكه خود مدعي است
  به سان پيكان بر سر نهد به صد اعزاز هاي سر تيزم         منم كه تيرِ فلك نكته

 اني باريك بس بود اعـجــازــمرا مـع اگر نُبوت اهل  سخن كنم دعــوي        
 )4513-4514ب (

دانند، آن قدر معاني جديد و بلند كه در كتاب            مي  عرب  “  امرؤ القيس “در عجم   ...  ”  كمال را    
االفكار، به نقل از      ةخالصـ  ةتذكر(”  .شود، عشري از اعشارِ آن در دواوين ديگر نخواهد بود           مي  او يافته   

 .)الدين، ص شصت و هفت ديوان كمال
 :او به پايه و ماية ادبي خود آگاه بوده، چنانكه گفته است  

  فروغ معني از الفاظ جزل من تابان         چو نور دست كليم است از معارج طور
 )6463ب (

وي به استادي و مهارت در آوردن معاني دقيق شهرت وافر دارد و اعتقاد ناقدان سخن بدو تا                   
انديشي و دقّت در خلق معاني در         اند؛ او عالوه بر باريك      حدي بود كه او را بر پدرش ترجيح نهاده        

نيز شهرت دارد، چنانكه بعضي از قصايد او          24هاي مشكل   التزامات دشوار و تقيد به آوردن رديف      
، صص  1352صفا،  (را كه به اين التزامات و قيود سروده شده، بعد از وي جواب نتوانستند گفت                    

874-873.( 
قصايد غرّايي كه وي در آغاز جواني سروده، موجب شده است كه گروهي دربارة وي تـرديـد    

اند و كمـال   آزموده...  و »  انگور« ، » اسب« هاي دشواري چون  كنند و ناچار وي را مكرّر با رديف
هـايـي      اي در مرثية پدر خود ساخته و در آن از زبان وي پـيـام   اسماعيل براي اقناع آنان، قصيده

 ).، ص شصت و پنج و شصت و هفت1348كمال اسماعيل، (براي يارانش آورده است 
 :نالد مي او در اين قصيده، ضمن تفاخر، از بد اختري خويش  

 با نفس مطمئنه در اين خاك روز و شب         بيدار خفته منتظرِ صبح محشرم 

 )2248ب (
 بر ساق عرش، نظم كند دست جبرئيل          هر در كه من ز حقّة خاطر بر آورم

 )2278ب (
 شعرم نكوست، ليك منم عيبِ شعر خويش     آري طريق چيست؟ بد افتاد اخترم

 )2289ب (
 :گردد مي هاي كمال، متنوع و اقسام كلمه را دربر دارد؛ به اختصار به برخي از آنها اشاره  رديف 

 
 :رديف اسمي

  گشاده در مه مهر، از رخان نقاب انگور          نموده عقد پر از لؤلؤ خوشاب انگور
 )15177ب (
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 )ماضي، مضارع، امر، نهي، وجه مصدري، صيغة دعا( :هاي فعلي رديف
 :ماضي مطلق

 اين خرّمي نگر كه مرا ناگهان رسيد          وين مملكت نگر كه به من رايگان رسيد
 )1132ب (

 :ماضي نقلي
 ام تا دل اندر مهر دلبر بسته ام          در به روي خوشدلي، دربسته

 )12425ب (
 :ماضي استمراري

 آمد مي آمد        نگاه كردم و ديدم كه يار  مي سپيده دم كه نسيم بهار 
 )3659ب (

 :مضارع اخباري
  آيد مي مساعي تو در ابطالِ عمر فرسايي         خالف قــــاعدة روزگار 

 )3888ب (
 :مضارع التزامي

 مرا سخن چو به ياد تو بر زبان آيد        به طعم آب حيات و به ذوق جان آيد
 )10883ب (

 ):التزامي به جاي اخباري(مضارع اخباري مؤكّد 
 دمي از دل من جهاني بسوزد          تَفي از دمم خان و ماني بسوزد

 )14917ب (
 :)اشتمالي(وجه مصدري 

 هر لحظه دل اندر هوسي نتوان بست        دل در هوسي هر نفسي نتوان بست
 )14626ب (

 :)غير اشتمالي(وجه مصدري 
 از كار آخرت آن را خبر تواند بود          كه زنده بر پل مرگ گذر تواند بود

 )376ب (
 :مستقبل

 بيداد جهان به سر نخواهد آمد            و اندوه تو كارگر نخواهد آمد
 )14164ب (

  :امر
 چه داري اي دل؟ از اين منزل ستم برخيز          چو شيرمردان از زير بار غم برخيز
 )442ب (

  :نهي
 غم بسيار مخور               ور خوري جز غم دلدار مخور! مخور اي دل

 )11647ب (
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  ):صيغة دعا(دعايي 
 هميشه تا زمين و آسمان باد             شكوه پادشاه كامران باد

 )964ب (
 : ضمير شخصي

 اي ياد غمت مونسِ تنهايي من           وي خاك درت، سرمة بينايي من
 )14666ب (

  :مير مبهمض
 ماييم به دست دل، گرفتار همه            تسبيح گسسته، بسته زنّار همه

 )14102ب (
 :صفت

 زهي به نور جمال تو، چشم جان، روشن            زماه چهرة تو، عذر عاشقان، روشن
 )14917ب (

 : حرف
 هر كو بشناخت مستي و پستي را                بفروخت به يك جرعة مي هستي را

 )14159ب (
  :قيد

 نه صبر پديد است و نه هوش است، امشب كارم همه ناله و خروش است، امشب           
 )14503ب (

 : اي رديف جمله
 چون دلبر من به رنگ و بو، باشد و نيست گل خو است كه چون رخش نكو باشد و نيست     

 )24210ب (
 : شبه جمله

 زهي يار من نيست همتاش واهللا          گرش دوست دارم بود جاش واهللا
 )14905ب ( 

، تركيب بند، غزل، رباعي و مثنوي،        25هاي شعري، قصيده، قطعه     الدين در بيشتر قالَب     كمال 
ذوق سرشار خود را آزموده و      ...  ، هزل و    .در مضامين مختلف ستايش، توصيف، اندرز، رثا، هجو        

 .آشكار ساخته است
 :كند مي اش تجلّي  داند كه معاني نوراني از لفظ متين مي او خود را برترين شاعر زمان  

 زهي قصيده كه معني آن ز لفظ متين            به سان نور تجلّي است در كُه سينا
 خارا 26به گوش صخرة صماش گر فرو خوانم           ز ذوق، چاك زند، كوه صدرة

 )3438-3439ب (
... او در وصف تواناست؛ آنچه كه در توصيف نرگس، اسب، آفتاب، كشتي، قصر، پيري و                     

 .سروده دالّ بر استادي اوست
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گو و نغزگفتار     كمال در آوردن صنايع لفظي و معنويِ بديع، براي آرايش كالم، نيرومند و نادره              

 :شود مي هاي ادبي، آورده  است؛ براي مزيد فايده، بعضي از ابيات متضمن آرايه
 

 :ترصيع
 و آنجا كه قهرِ تست زمين را قرار نيست  آنجا كه قدرِ تست فلك را مدار نيست 

 )93ب ( 
 :27تصدير

 ور خوري جز غم دلدار مخور  غم بسيار مخور ! مخور اي دل
 )11646ب (

 :تضمين
 در اين بلندي رتبت كه كس نديد چنان   تواضعي است ترا، ال اله االّ اهللا 

 )1298ب (
 :تضمين المزدوج

 كدام فصل ربيع و چه جاي فضل ربيع   بر شمايل خلق و كفايت رايت 
 )5975ب (

 :تكرار
 بنهاد جود دست تو رسم زوال زر    برداشت دست جود تو اسم سؤال زر  

 )2977ب (
 :جناس

 ز زر رسته به سر بر، همي نهد افسر    ز جود عام تو در صحن بوستان، نرگس  
 )2311ب (

 :رد القافيه
 بيا بگو كه ز وصل تو بر چگونه خورم   ره نباشد در رخت نگرم ــــــمرا كه زه

   به گرد تو نرسد چشمم ار بسي نگرم    به چشم من نرسد گردت ار بسي كوشم 
 )11831-11832ب (

 :موازنه
 ز تاب سطوت تو دورِ روزگار سريع    ز عكس خاطر تو تيغ آفتاب صقيل  

 )5975ب (
 :آرايي واج

 آمد بسي شكست از آن پسته بر شكر    ات از شكّر سخن   تا شد شكسته پسته
  )2966ب (

 :اعداد
 مسمار ملك و ملّت تيغ گهر نگارت    معمار دين و دولت، عدل ستم نوردت 

 )1119ب (
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 :اغراق
 بگسلد از يكدگر پيوند ارواح و صور    گر خيال تيغ او بر مغزِ فطرت بگذرد  

 )826ب (
 :اقتباس

  29“مسومين”وي سنجق سپاه تو خيل    “  مارميت”دوز تو از كيش  اي تير ديده
 )63ب (

 :التفات
 خيز اي غالم گفت، به زين اندر آر اسب   مه رويِ من بخواست به عزم شكار اسب  

 )14824ب (
 :تشخيص

 ديدي چراغ را كه دهد باد، ياوري؟    باد صبا ببست ميان نصرت تُرا 
 )49ب (

 :تضاد
 آتش نمود پشت و گرفته راه گريز    از بيم آب روي تو در صف رستخيز  

 )59ب (
 :تلميح

 صد مريم است روح ترا اندر آستين     اهللا ار ز آستي مريم آمدست   روح
 )61ب (

 :الصفات تنسيق
 وارث تخت سليمان، خسرو جمشيد فر   گردون ظفر، شاهنشه سلغرنسب قطب

 )820ب (
 :حشو 

 لعين  تو در روضة رضوان گرددةاقر  قطره اي آب ـ كه از مردمِ چشمت بچكد ـ 
  )171ب (

 :سؤال و جواب
 گفتا اگر او دارد، گودار، چه باشد؟  خواهم ازو باز  مي گفتم دل من دارد و 

 ) 12058ب (
  :طباق سلب و ايجاب

 خور و زنهار مخور  خون من مي  پشت من بشكن و پيمان مشكن
 )11652ب (

 :لف و نشر
 به كلك و تيغ تويي تاجبخش و ملك ستان   گشاي  به لطف و عنف تويي خصم بند و قلعه

  )1294ب (
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 :مراعات نظير

 در رخ و چشم مالمش، جمله زر و گهر شود   خاك درت ز كيميا، هست عزيزتر كه چون 
  )11620ب (

 :استعاره
 كه شاخ خاطرم آن جنس ميوه نارد بار    نهاد  30حسود بر طَبق عرضم آن عراضه

 )2032ب (
 :تشبيه

 ر ـــــدشت ناورد بـود كارگه آهنگ  شود، تارك گُردان، سندان   31گرز، خايِسك
 )718ب (

 :كنايه
 رفت آن كه رفت هر كسي اندر جوالِ زر   از دست بخشش تو، زر اندر جوال شد  

 )2978ب (
 :مجاز

 دهان عافيه باز است و چشم فتنه فراز   از فرّ دولتت امــروز  ! جهان پناها
 )1225ب (

اندوزي   بخش زيادي از قصايد و قطعات كمال به موعظه و زهد و پرهيز از دنيا و مال                        
كند كه سرانجام مار زهر خود        مي  اختصاص دارد؛ او دنيا را به مار و دنيا دوست را به مارگير مانند               

 :چشاند را به مارگير مي
 داني كه چيست عاقبت كار مارگير؟    مار است مال دنيا، به دنبال او مرو  

 )481ب (
 :و آدمي را از تكاثر و گردكردن ثروت باز مي دارد 

 چون مالِ وارث است، تو خود صد هزارگير   جان خرج كني كه فزون گرددت درم  
 )477ب (

 : داند نه دارِ اقامت مي او دنيا را سراي گذر  
 خود را مسافري كن و اين رهگذار گير   جاي مقام نيست جهان، دل بر او منه 

 )475ب (
عارف نامي قرن     32وي مشي صوفيانه داشته و در طريقة تصوف از شهاب الدين سهروردي              

كرده و در واقع صوفي متشرّع بوده است؛ در مدح سهروردي در قصيدة هفتاد و                 مي  هفتم، پيروي   
 :هفت بيتي خود گويد

 كه مثل آن نه همانا به بحر و بر يابي  از اين بزرگان، امــــــروز يكي است 
   ...كه از مسالك او ديـــو بر حذر يابي   شهاب دين عمر سهروردي آن رهرو 

 )580-581ب (
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 اگر قبولي از آن صدرِ نامور يابي  سعادت ابدي بر سرت نثار كنند 
 )601ب (

اند، اما ميانشان مكاتبه برقرار بوده است؛ كمال مدايح           اگر چه اين دو بزرگوار يكديگر را نديده        
 .به كمال نوشته است 33اي عارفانه فرستاده و سهروردي هم نامه مي خود را به حضور سهروردي 

الدين اسماعيل، با قتل عام اصفهان و تسخير آن توسط مغوالن               هايِ آخر حيات كمال     سال 
 .مقارن بوده است

البالغه   الحديد، شارح نهج     مورخ و شاعر بزرگ معتزلي بغداد، عزّالدين عبدالحميدبن ابي             
ق چند بار   .هـ    627در سال   .  مغول بر جميع بالد ايران دست يافتند مگر بر اصفهان         ”:  نويسد  مي  

به آن شهر حمله بردند؛ مردم شهر به دفاع برخاستند و بين طرفين جنگي عظيم شد ولي مغول                   
ق ميان حنفيه و شافعية شهر، كار عصبيت        .هـ    633به قصد خود نايل نيامدند؛ تا آن كه در سال           

اي از تاتار ـ كه در مجاورت اصفهان          مذهبي باال گرفت و جماعتي از اصحاب شافعي پيشِ دسته         
بودند ـ رفتند و به ايشان پيشنهاد كردند كه به اصفهان بيايند تا شهر را تسليم سپاهيان تاتار                      

ايشان در آن سال اصفهان را حصار گرفتند و شافعيه و حنفيه در همان موقع كه مغول                 ... .  كنند  
شهر را محاصره داشتند در داخل به جان يكديگر افتادند و جمعي كثير از طرفين به خاك هالك                  

لوعده، حنفيه را     هاي شهر را بر مغول گشودند به اين اميد كه تاتار               عاقبت شافعيه دروازه  .  افتادند
ولي مغول در ورود به اصفهان قتل عام را از شافعيه           .  قتل عام كند و از سر خون شافعيه درگذرند        

. دريغ گذراندند   ابتدا كردند و پس از كشتار ايشان به حنفيه پرداختند و سايرين را نيز از دم تيغ بي                 
زنان را به اسيري گرفتند و شكم آبستنان را شكافتند، اموال را به غارت بردند، سپس شهر را                      

، ص هشتادونه تا    1348الدين اسمعيل،     كمال(.  “آتش زدند و اصفهان به تلي از خاكستر مبدل گرديد          
 .)نود

تذكرة  ”الدين پس از قتل عام اصفهان هنوز حيات داشته؛ گويا روايتي را كه صاحب                    كمال 
 :دربارة چگونگي قتل او آورده است، صحيح باشد“ دولتشاه

چون لشكر مغول برسيد، كمال در خرقة صوفيه و فقرا در آمده بود و در بيرون شهر                        ” 
نمودند و اهل شهر و محلّات، رخوت و اموال خود            مي  اي اختيار كرده؛ آن مردم او را احترام           زاويه

اي   را در زاوية او پنهان كردند و آن جمله، در چاهي بود، در ميان سراي او؛ يك نوبت مغول بچه                    
كمان در دست به زاوية او در آمد و سنگي بر مرغكي انداخت زهگير او از دست بيفتاد و غلتان                      
به چاه افتاد؛ به طلبِ زهگير، سر چاه بگشادند و آن اموال را بيافتند و كمال را مطالبة اموال ديگر              

كردند تا بنمايد؛ تا در شكنجه و عقوبت هالك شد و در وقت مردن به خون خود اين رباعي                      مي  
 :تحرير كرد

  در حضـرت او كمينه بازي ايـــن است  دل خون شد و شرط جانگدازي اين است 
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 “شايـد كه مگر بنده نوازي ايـــن است  بـا ايـن هـمـه هـم هيچ نمي يارم گفت  

 )115-116، صص1366دولتشاه، (
 

 نتيجه
هاي فرهنگي و هنري جهان، نامداران زيادي را در دامان             اصفهان، به عنوان يكي از پايگاه      

 .خود پرورانده و به ساحت علم و ادب ايران، بلكه جهان پيشكش كرده است
ق .الدين اسماعيل اصفهاني، شاعر بزرگ ايران در قرن هفتم هـ             آوران، كمال   يكي از اين نام     

است؛ او ـ كه در تاريخ ادب فارسي از لحاظ حدت ذهن و آفرينش مضامين و مفاهيم بلند، به                      
الدين   نظران و نقّادان از پدر خود جمال         شهرت دارد ـ به گفتة برخي از صاحب        “  خلّاق المعاني ”

 . پيشي گرفته است
هاي دشوار و حتّي نو آوري و         هاي ادبي استاد و با رويكرد به رديف         وي در به كارگيري آرايه     

 . هنجارشكني در آن شهره است
“ كمال”و  “  جمال”اين پژوهش به منظور شناساندن و پاسداشت مفاخر اصفهان ـ آنان كه                

 .اند ـ سامان يافته و عرضه شده است صفاهان را رقم زده
 

 ها يادداشت
 :يأجوجيان، منظور مغوالنند؛ سعدي، در ستايش از ابوبكر بن سعد، در برخورد خردمندانه با مغوالن گويد. 1 

  تو را سد يأجوج كفر از زر است            نه رويين چو ديوار اسكندر است
 )156بوستان، ب (

سورة كهف، از يأجوج و مأجوج به عنوان مردمي مفسد ياد شده كه ذوالقرنين                 94و    93هاي    در آيه :  توضيح 
 .در برابر آنها سدي آهنين ساخت) بنابه مشهور اسكندر(

 .“وقالَ ايضاً في حالةِ قتله”، با عنوان 835، رباعي 963ديوان، ص . 2 
 3  .                       با روي كار آمدن سلجوقيان، اوضاع را براي تغيير سبك مناسب كرده بود و دو جريان شعري سبك

رفتند؛ حملة مغوالن و      مي  بنيابين و آذربايجاني، از سبك خراساني فاصله گرفته بودند و به سوي سبك عراقي                 
وجه تسمية  ... .  دگرگوني كامل اوضاعِ اجتماعي، يكسره سبك خراساني را محو كرد و سبك عراقي رواج يافت                 

-193، صص   1374شميسا،  (هاي فرهنگي از خراسان، به عراق، منتقل شد           آن، اين است كه بعد از مغول، كانون   
192.( 
را )  و گاه كرمانشاه و بروجرد    (منظور از عراق، عراق عجم است كه همدان، اصفهان، مالير، گلپايگان و اراك               

 ).1370، حاشية ص 1362برهان، (شود  مي شامل 
 :مشهور است كه مجير بيلقاني، شاعر قرن ششم و شاگرد خاقاني، مردم اصفهان را اين چنين هجو گفت. 4 

 گفتم ز صفاهان مدد جان خيزد           لعلي است مروت كه از آن كان خيزد
  كي دانستم كاهل صفاهان كورند         با اين همه سرمه كز صفاهان خيزد

 )722، ص 1352صفا، (
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الدين بعد از مهاجات شعراي اصفهان و مجير بيلقاني، در قصيده اي غرّا، ضمن تفاخر، خاقاني را به باد                     جمال 

 :گويد مي گيرد و  مي انتقاد 
 كيست كه پيغام من به شهر شروان برد       يك سخن از من بدان مرد سخندان برد

 ...اين همه ناموس چيست؟          نه هر كه دو بيت گفت، لقب ز خاقان برد! گويد خاقانيا
 )85، ص 1362الدين،  جمال(

 :خطاب به مجير بيلقاني گويد 
 تا تُرا زين هجاها به جان چه رسد!         هان !گويي اي مجيرك مي هجو 

 ...در صفاهان زبان نهادي، باش،          تا سرت را از اين زبان چه رسد
 )همان، ص هـ(

داند و نام او را به        مي  اي فاخر، ضمن تحسين اصفهان و دفاع از خود، هجويه را از مجير                 خاقاني در قصيده   
 :گويد مي آورد و  مي “ رجيم”قلب، يعني 

 ...نكهت حوراست يا هوايِ صفاهان           جبهت جوزاست يا لقايِ صفاهان
 ...چاه صفاهان را مدان نشيمن دجال         مهبط مهدي شمر، فناي صفاهان

 ديو رجيم آن كه بود دزد بيانم،              گر دمِ طغيان زد ز هجاي صفاهان،
  او به قيامت، سپيد روي بر نخيزد           زان كه سيه بست بر قفاي صفاهان

 )353-354، ص 1357خاقاني، (
 :اند البتّه گاه هم اينان، گله و شكايت از شهر و شهروندان سپاهانيِ خود نيز داشته 

 هر كه او ذم زاد بوم كند    چند گويي مرا كه مذموم است   
 تواند كه ذم روم كند؟ مي    آن كه از اصفهان بود محروم،     

 ) 409، ص 1362الدين،  جمال(
او توانگر و كريم بود؛ ولي بر اثر مشاهدة بدمعاملگي برخي از برخوردارانِ احسان خويش برآشفت و مردم                   .  5 

 :نپاييداصفهان را در شعري با اين ابيات نفرين گفت و گويي كه تحقّق آرزويش ديري 
 كافري را فرست خونخواره        اي خداونــــد هفت سياره  
 جوي خون راند او ز جوباره      تا دردشت را چو دشت كند

 هر يكي را كند به صد پاره  عدد مردمان بيفزايــــــد      
 .)11562-11564الدين اسمعيل، ب  ديوان كمال: ك.نيز ر(). 222-223، صص 2537براون، (

 .نام دو محلّة اصفهان است“ جوباره”و “ دردشت”: توضيح
 :الدين، ص نود، اين رباعي چنين آمده در ديوان كمال. 6 

 كو ديده كه تا بر وطن خود گريد          بر حال دل و واقعة بد گريد؟
 دي بر سر يك مرده دو صد گريان بود     امروز يكي نيست كه بر صد گريد

و   284-292، صص   1367عطاملك جويني،   :  ك.در خصوص ضبط و معني كلمة منكبرني يا مينكبرني، ر            (
 )293-294، صص 1365زيدري نسوي، 

  :به نام او پرداخته شده است) سعدي نامه(او ممدوح استاد سخن سعدي است كه بوستان . 8 
 در ايام بوبكرِ بِنْ سعد بود كه سعدي كه گوي بالغت ربود    

 كه سيد به دوران نوشيروان  سزد گر به دورش بنازم چنان     
 )131-132بوستان، ب (

 كمالِ جمالِ اصفهاني
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در زمان پادشاه دادگر     :  مضمون بيت، اشاره دارد به اين روايت، ولدت في زمنِ الملك العادلِ                :  توضيح 

چاپ مجتبي مينوي،   (زاده شدم؛ اين حديث كه در ديباچة كليله و دمنه از ابوالمعالي نصراهللا منشي                )  انوشيروان(
 ).221همان، ص (هم آمده، محلّ تأمل واقع شده است ) 19، ص 1345تهران، 

اي كه بعضي     مثال تغيير رديف به طريق بدعت آن است كه كمال اصفهاني در اين روزگار در قصيده                ...  ”.  9 
 :آورده است و مطلع قصيده، اين است“ آيد مي”كرده است و بعضي را “ آمد مي ”را رديف 

 آمد مي آمد        نگاه كردم و ديدم كه يار  مي سپيده دم كه نسيم بهار 
 )3659ب (

 :و در موضع تغيير بر اين گونه گفته است 
 آمد مي ز بهرِ فال ز ماضي شدم به مستقبل         كه اين ايام چنين خوشگوار 
 آيد مي زهي رسيده به جايي كه پيش خاطر تو      همه نهان سپهر، آشكار 

 )368 -3687ب (
، 1369نصيرالديـن طـوسـي،          خواجه( و انواع بدعت محدود نبود، چه تعلّق آن به تصرّف طبعها منوط باشد  

 ).150-151صص 
 :خواجه حافظ در غزلي به مطلع. 10 

 “خورم مي يعني غالم شاهم و سوگند   جوزا سحر نهاد حمايل برابرم    ”
 :كند بيتي از او را تضمين مي” الدين كمال“ضمن يادكرد از  

 دليلي بياورم“ كمال”از گفتة        كند از بنده اين حديث نمي ور باورت 
 “آن مهر بر كه افكنم، آن دل كجا برم؟  گر بركنم دل از تو و بردارم از تو مهر    ”

 )224 – 225، صص1320  حافظ،(
ديوان كمال  :  ك.ر(ـ كه در كليله هم آمده ـ از مسعود سعد سلمان است             “  كنم”البتّه اصل اين بيت با رديف        

 ).الدين اسمعيل، صص هفتاد و نه هشتاد
 ).برهان(داو كشيدن بر هفت باشد در بازي نرد و آن را به عربي عذرا خوانند : نَدب.  11 
 ).همان(به معني ندب است كه داو بر هفت باشد و شرط و پيمان در تيراندازي و گروبندي : خَصل. 12 
 :اشاره دارد به زرگرپيشگي خاندان كمال. 13 

  نيست پوشيده كه در عهد صدورِ ماضي     رخت زي مدرسه آورد ز دكان، پدرم
 )3119ب (

 : الدين گويد جمال 
 در ربيع اين نقشبندي، در خزان آن زرگري  تا چو من باشند ابر و باد دايم در دو فصل   

 .390، ص 1382ريپكا، : ك.نيز ر) 335ديوان، ص (
 ).دهخدا(وظيفه، مستمري : راتب. 14 
 ).غياث(وظيفه، راتب : ادرار. 15 
قُلنَا اهبِطوا  «  ، در راندن آدم و حوا از بهشت، و يا           )38بقره،  (»  ...قُلنَا اهبِطوا منْها جميعاً     «اشاره به آية    .  16 

ودضٍ ععبضُكُم لعدارد) 24و اعراف  36بقره، (» ...ب. 
در سوگند خوردن خدا به جان       »  )72حجر،  (لَعمرُك انَّهم لَفي سكْرَتهِم يعمهونَ       «بيت ناظر بر آية      .  17 

 .است) ص(حضرت محمد 
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) ص(در آفرينش هستي به خاطر وجود حضرت رسول         »  لَوالك لَما خَلقت االفالك   «به حديث قدسي    .  18 

 .اشاره دارد
 .باشد مي ) ص(، سورة الضّحي؛ كه شأنِ نزولش در رد طعنة دشمنان رسول خدا 1آية . 19 
 20 .كلي نَفْسع كما اَثنيت اَنت عليك اشاره دارد به حديث ال اُحصي ثناء. 
، ص  1366مصفّي،  . (جوزهرسر، يكي از دو نقطة تقاطع ميان فلك حامل و فلك مايل قمر             :  عقدة رأس .  21 
308.( 
جوزهر دم؛ عقدة رأس و ذنب، اشاره به كسوف خورشيد مطابق باور عاميانه كه در دهان                   :  عقدة ذَنَب .  22 

در نجوم اسالمي، نقطة تقاطع فلك حامل و فلك          :  ؛ جوزهر )524-525همان، صص   . (شود، دارد   مي  اژدها واقع   
باشد، يكي را عقدة رأس و ديگري را عقدة ذَنَب و هر دو را جوزهرين                  مي  مايل قمر است كه عبارت از دو نقطه         

 ).172همان، ص (يا عقدتين رأس و ذَنَب گفته اند 
جذر اصم، آن چنان است، هر عددي كه چون آن را مجذور فرض كنند، براي آن جذر سالم به هم                         .  23 

 ).غياث(نرسد مگر آن كه كسر در او واقع شود 
 : نظامي نيز گويد 

 نطقم اثر آن چنان نمايد           كز جذر اصم زبان گشايد 
 )40، ليلي و مجنون، ص 1363سبعة نظامي، (

و ...  هاي زين، دست، پا، سر، نرگس، برف، چشم، شكوفه، روشن، پرده و               التزام او در به كار بردن رديف      .  24 
برون شد توانمندانة او در سرايش چنين قصايدي مردف، از احاطة او بر لفظ و معني حكايت دارد؛ او در رديف،                        

 )9پي نوشت شمارة : ك .ر. (كند گاه، هنجارشكني مي
 .مطلع بسياري از قطعات كمال، مصرّع است؛ يعني مصراع اول و دوم بيت آغازين هم قافيه است. 25 
 ).غياث(سينه پوش، پيراهن نيم تنه و غير آن : صدره. 26 
المعجم في  ”الدين قيس رازي در        چون اختالف نظر در اين صنعت ادبي وجود دارد، چنانكه شمس             .  27 

رد الصدر  “آن را   )  71ص  (“  فنون و صنايع ادبي   ”و سيد حسن سادات ناصري در       )  338ص  (“  معايير اشعار العجم  
و رشيد الدين وطواط در     )  67ص  (“  فنون بالغت و صناعات ادبي    ”نامند و جالل الدين همايي در         مي  ”  الي العجز 

نامند، بنابراين اصطالح     مي  “  رد العجز علي الصدر    ”همان را   )  18-24ص  (“  حدايق السحر في دقايق الشّعر     ”
 .را برگزيديم» تصدير«

 .“ْْ رميت و لكن اهللاَ رمي ما رميت اذ... ”: سورة انفال 17بخشي از آية .  28 
 .“يمددكُم ربكُم بِخَمسةِ ءاالف منَ المالئكةِ مسومين... ”: سورة عمران 125برگرفته از آية . 29 
 ).غياث(آنچه مسافر براي دوستان خود تحفه بيارد : عراضه. 30 
 ).برهان(پتك، چكش : خايِسك. 31 
شيخ االسالم ابوحفص عمر بن محمد بن عبداهللا ملقّب به سهروردي شافعي، داراي تأليفات گرانقدري                .  32 

او از امهات متون صوفيه و مشتمل بر شصت و سه باب است؛ وي با تأليفات گرانقدر                 “  عوارف المعارف ”است كه   
اي بنيان نهاد كه بسرعت در بيشتر قلمرو            خويش و روش علمي در تصوف و تربيت شاگردان ارزنده، طريقه             

اسالمي نفوذ كرد و رايج گرديد و پيروان فراواني يافت؛ بهاء الدين زكريا مولتاني، فخرالدين عراقي و امير                         
عوارف المعارف، ص ده تا     :  ك.براي اطّالع بيشتر ر   (حسيني هروي از تربيت يافتگان و شاگردان اين طريقتند           

 ).بيست و هفت

 كمالِ جمالِ اصفهاني
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شمرد و سعدي     مي  “  سعادتي بزرگ و دولتي شگرف    ”همنشيني او را    “  مرصاد العباد ”نجم الدين رازي صاحب      

 :كند مي از خاطرة مصاحبت او چنين ياد 
 مرا شيخ داناي مرشد شهاب       دو اندرز فرمود بر روي آب

 دگر آن كه در نفس خودبين مباش   يكي آن كه در جمع بدبين مباش  
الدين اسماعيل ـ دامت بركته ـ درود گفته به دعاي خير             اين فقير ناتوان به آقا كمال     :  ترجمة نامه چنين است    

اي خير دنيا و آخرت خواهد، او را به تحصيل رضاي             دهد كه وقتي خداوند براي بنده       مي  كند و هشدار      مي  ياريش  
از جملة  .  شود  رضاي خدا به تزكية نفس است و آن جز به پرهيز از رذالتها حاصل نمي                 .  دارد  مي  خويش موفّق   

رذايل آلودگي اعضا به مناهي شرعيه است؛ و پاكي آن به توبة نَصوح، و درستي و قبول توبه به دوام رعايت و                         
آنچه .  شود  مي  محاسبه بستگي دارد؛ و اگر محاسبه به نَفَسهاي او مقرون نگردد، به اداي فريضة نماز، مقرون                    

از هر دو فريضه است، چنانكه از اداي فريضتين محفوظ گردد،             ]امر و نهي يا واجب و حرام      [براي او يا بر اوست      
و اگر مفتون قول و فعلي شد، بايد توبه كند؛ زيرا مؤمنِ مفتون بايد از رذيلتهاي                  .  خداي تعالي را سپاسگزار شود    

توبه كند، وقتي از آن رذايل پاك شد، نور آن پاكي           )  بيني و حسد و دورويي و تظاهر با مردم          همچون كم (اخالقي  
كند تا از آنها اجتناب ورزد و در تبديل آنها از خداي               مي  در باطن وي سريان يافته به رذيلتهاي باطني آگاهش           

در اين صورت در زمرة اربات مراقبه درآمده، برون وي در حمايت محاسبه و درونش در                   .  بزرگ استعانت جويد  
وقتي هستي عيني و ذهني پاك شد، عبادت و         .  شود  مي  گيرد، و وجود ذهني و عيني او پاكيزه           مي  پناه مراقبه قرار    

 ])ع(منسوب به حضرت علي     (پرستم    خدايي را كه نبينم نمي    :  [يابد و به مقام لَم اَعبد رباً لَم اَره            مي  نمازش كمال   
لذا بايد در دنيا از جاه و مال بپرهيزد و زهد را شعار و                .  شود  رسد و نيايش او به نيايش فرشتگان متّصف مي           مي

: [ال تَطْمع منْزِلَةً عنداهللاِ و اَنْت تُريد المنزِلةَ عند النّاسِ           :  دثار خود سازد و از كساني باشد كه در حقّشان گفته شده           
، از قلّة رفيع صدق و اخالص       ]در حالي كه نزد مردم جوياي جاه و مقامي، از خداوند درجه و مقامي را طمع مدار                 
كنند، قالب خود به صفت قلبش        باال رود و از گروهي شود كه خود گفتن و خود خواستن را در هيأت نماز نفي مي                 

گيرد و معني آنچه تالوت       متّصف سازد كه از خشوع و خضوع در نماز و قرائت قرآن، تن در اختيار دل قرار مي                   
اين است ثمرة پاكي در وجود عيني و ذهني و ما يعقلُها الّا                      .  شود  كند، جانشين حديث نفس مي         مي

 ).، مقدمة قاسم انصاري، صص بيست و دو و بيست و سه1374سهروردي، ( ]29عنكبوت، [. العالمونَ
ثبت است، نيز در    )  ق.هـ    782(“  بياض تاج الدين احمد وزير     ”  357-358متن عربي اين نامه در صص         

 .ديوان كمال الدين اسماعيل به تصحيح حسين بحر العلومي، صص نه و ده آمده است
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