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 چكیده
هر سبکی مراحل مختلفی را پشت سرمی نهد از جمله تأسیس، تکامل، اوج گیری، انحطاط واستحاله و هرکدام از این مراحلل  
را می توان جداگانه مورد بررسی قرار داد . از آنجا که هیچ کدام از مراحل مختلف سبک اصفهانی )هندی ( به انلدازه منشلأ و   

ما در ایلن مقلاد درصلدد آن هملتی  کله بله        ،قان از گذشته تا امروز نبوده استاین سبک محل تحریر نزاع محقآبشخور اولیۀ 
سرچشمه و آبشخور اولیۀ سبک هندی اشاره کنی . ادعای ما در این مقاد آن است که سبک اصفهانی )هندی( سابقه دیرینله ای  

ماد الدین اسماعیل به وقوع پیوسته است و چندان بیراه نیملت  دارد وتجربه ای مکرر است که نخمت در اصفهان و در شعر ک
اگر بگویی  یکی از علل انتماب سبک هندی به اصفهانی نزدیکی سبک شاعران اصفهانی از جمله کماد الدین اسماعیل به ایلن  

راین و املاراتی از  سبک است . به طوری که می توان او را پیشرو سبک اصفهانی )هندی (دانمت. ما این ممللله را بلا رکلر قل    
 جمله ویژگی های مشترک سبکی و قراین تاریخی روشن ساخته ای .  

 
 

واژگان کلیدی: کماد الدین اسماعیل، سبک اصفهانی )هندی(، تشخیص، تمثیل و اسلوب معادله ، معنی تازه و بیگانه، مضلمون  
 سازی

 
 مقدمه   

سبک های پیشین و دوره های ماقبل جمتجو کرد . جلای   مقدمات ظهور و عوامل ایجاد هر سبک تازه ای را باید در
شبهه نیمت که میان تمام اسلوب های ادبی ، رابطه ای موجود است و هرگز سبکی به طور ممتقل نشو و نما نکلرده  
و از تأثیر سبک های دیگر بخصوص سبک ماقبل محفوظ و برکنار نمانده است.بنابر این باید گفت نهالی که در دورۀ 

نیرومند شد و به بار آمد ،در زمانی قبل و به دست سخنگویانی دیگر غرس شده و به تلدری  پلروری یافتله    صفویه 
بود. ایجاد سبک های تازه و شیوه های نو تدریجی است و ممکن نیمت گوینده ای بدون هیچ سابقۀ قبلی ناگهان بله  

لها پیش بذری در زمین دلها افشانده شلده  اختراع طرزی خاص و اسلوبی نو موفق شود. سبک دورۀ صفویه نیز از سا
 (  ٣٥٢: ١٣٥٢و  مقدمات ظهور آن فراه  گشته بود. )مؤتمن، 

هر سبکی مراحل مختلفی را پشت سر می نهد از جمله تأسیس، تکاملل، اوج گیلری و انحطلاط. وهلر کلدام از ایلن       
له را تعیین کرد. ما نیز در این مقلاد در  مراحل را می توان جداگانه مورد بررسی قرار داد و آنگاه نمبت میان هر مرح

صدد آن همتی  که به سرچشمه و آبشخور اولیۀ سبک هندی اشاره کنی  . شاید هلیچ کلدام از مراحلل مختللف ایلن      
سبک به اندازۀ منشأ و آبشخور اولیۀ این سبک، محل تحریر نزاع محققان وصاحب نظران ایلن عرصله از گذشلته تلا     

نخمت به نقل اقواد مختلف در باب منشأ سبک هندی ملی پلردازی  و آن گلاه بله صلورت       امروز نبوده است. ما نیز
ممتند و دقیق و  علمی و مبموط به اثبات یکی از این دیدگاه ها می پردازی . اقواد مختلف دربارۀ منشلأ و آبشلخور   

 اولیۀ سبک هندی به ترتیب زمانی به شرح زیر است:
رۀالشعرا ؛ محمد صدیق حمن خان بهادر، مؤلف تذکرۀ شمع انجمن و والله  محمد عبدالغنی خان صاحب، مؤلف تذک

 داغمتانی در ریاض الشعرا ، بابا فغانی را موجد سبک جدیدی )سبک هندی ( در شعر می دانند.  
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شبلی نعمانی ه  بابا فغانی را پایه گذار سبک جدید می داند و عقیده دارد که عرفی ونظیری در شیوۀ سخن گملتری  
تقلید کردند .سپس طالب آملی و کلی  و صائب آن را به کماد رسانیدند. عده ای نیز سابقۀ این سبک را در قلرن   از او

 (.١٣٤٦:٢٣هشت  می جویند و حافظ را بنیان گذار آن می دانند )شبلی نعمانی، 
شلیوه )سلبک هنلدی(    برخی از متأخران از جمله امیری فیروز کوهی اعتقاد دارند که تعقیدهایی که در غزلیلات ایلن   

دیده می شود، در قصاید خاقانی وظهیلر کملاد اللدین اسلماعیل نیلز دیلده ملی شلود.)امیری فیلروز کوهی،صلائب           
خاقانی را موجد سبک تازه می داند و معتقلد اسلت کله بعضلی از     شاعری دیرآشنا (علی دشتی نیز در کتاب ١٣٤١:٧

 (٥٣: ١٣٤0علی،ویژگیهای سبک هندی در سخن خاقانی دیده می شود.)دشتی،
برخی از معاصران نیز به سرچشمۀ اصلی سبک هندی در اشعار سبک عراقی به ویژه گفته های کماد الدین اسلماعیل  

( اما کمتر کمی شعر کماد را از ایلن جهلت ملورد    ١٣٧0:٥٣٤اصفهانی به طور گذرا اشاره کرده اند.)صبور، داریوی،
ما در این مقاد آن است که سبک هندی در ایران سابقه ای دیرینه دارد  مطالعۀ دقیق قرار داده است .با این همه ادعای

وتجربه ای مکرر است که نخمت در اصفهان و در شلعر برخلی از  شلاعران سلبک عراقلی از جملله کملاد اللدین         
اسماعیل اصفهانی به وقوع پیوسته است.وچندان بیراه نیملت اگلر بگلویی  یکلی از عللل انتملاب سلبک هنلدی بله          

ی نزدیکی سبک شاعران اصفهانی ازجمله کماد الدین اسماعیل به این سبک است.قراین و امارات زیر این املر  اصفهان
 را تأیید می کند:

 الف( ویژگی های مشترک سبکی  
 ب( قراین تاریخی  

 الف. ویژگی های مشترک سبکی:
سلازد، عبلارت اسلت از    ویژگلی های خاص سبک هندی که آن را از سبلللک های خراسانی و عراقلی ممتلاز ملی    

پیچیدگی وابهام ،مضمون آفرینی، یافتن معانی تازه و بیگانه، تشبیهات غریب ، تمثیل و اسللوب معادلله و ...کله ایلن     
 ویژگی ها را با بمامد باال و چش  گیری می توان در شعر کماد الدین اسماعیل به وضوح دید.

 ل تازگی معنی :١
ازگی معنی است. شاعران این سبک همواره شعر خود را با آوردن معانی تازه یکی از ویژگی های مه  سبک هندی، ت
 از اشعار دورۀ قبل متمایز ساخته اند.

 صائب می گوید:  
نه رس  باستان آورده ام. این ویژگی در شعر کماد بله وضلوح    "شیوۀ تازه  "مصنفان استاد دانندم که از معنی و لفظ 
به مضامین نو و کشف معانی تازه از مه  تلرین مشلغله هلای رهنلی او بلوده       دیده می شود.به طوری که توجه عمیق

 است.
در حقیقت لذت حاصل از شعر کماد لذت کشف معنی است و رهن خواننده بله هنگلام مطالعلۀ شلعر او از کشلف      
ی روابط ،تناسب های لفظی و معنوی و تخیالت نازک لذت می برد. چرا که شعر کملاد در زملان خلود نمونلۀ اعلال     

 خیاد انگیزی و معنی تراشی است .
 :(١)برای نمونه به چند بیت اشاره می کنی  
 

 دیلللده حدیقللله ای اسلللت سلللنایی کللله انلللدر او  
 

 منظللللوم گشللللت مثنللللوی آبللللدار چشللللللل    
 

 نللللی نللللی مجلدیملللت ز دیلللوان ملللللدح تلللو   
 

 مقللللله سللللواد کللللرده بللللر او اختیللللار چشلللل  
 

 سودگی پیدا زخار امتحان آمدشب کینه به روز مهر حامل بود              گل آ 
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                                                                ******** 

 از دست رخ تو بر سر چوب کند                            گل پیرهن دریدۀ خود را             
    ******** 

 جهان آرد به طعنه صبح از آن خنده بر کف تو حاضر و دریا غریق الف گزاف  
 

 یکی از وجوه مشترک سبک کماد با سبک هندی است. اعتراف به آوردن معانی باریکل ٢
 صائب می گوید:  

 (١١به فکر معنی تازه چو مو شد باریک      چه غ  ز موی شکافان خرده بین دارم )       
 کماد الدین اسماعیل بارها در اشعاری به این مملله اشاره کرده است . 

 نمونه :
 مرا معانی باریک بس بود اعجاز          اگر نبوت اهل سخن کن  دعوی  

 ٢٦٦ص                                      
           ******** 

 آمد از شعر همه اهل خراسان برسر                                زانکه باریک چو موی است معانی رهی  
 ٨٥ص                                              

          ******** 

 که از معنی خویش بازم ندانی               زشرمت بدان گونه باریک گشت  
                             ٢٦٦ص                           

          ******** 
 

 دریغ و درد اگر بودمی خراسانی               بدین جزالت الفاظ و دقت معنی
 ٢٤٧ص                                   

 
 ل مضمون سازی :٣

مضمون سازی یکی از مهمترین ویژگی های سبک هندی و از مشغله های شاعران در این دوره است. غنی کشلمیری  
ادعا می کند که اگر مضمون او شباهتی به مضمون دیگران داشته باشد از نزاکت خواهد افتاد. و در جلایی دیگلر ملی    

 گوید:
 ن بردن یاران نمی باشد غمی ما رازمللضمو

  (٣)چنان بمتی  معنی را که نتواند کمی بردن
 

کماد در خلق مضامین بدیع مهارتی شگرف دارد ، به طوری که قصایدی بلا ردیلف هلای نلرگس ، دسلت ، چشل ،       
 ورده است.ساخته که در هر بیت یا هر مصرعی مضمونی بدیع پدید آ "مو  "شکوفه وه  چنین قصیده ای با التزام 

          
 او در تصویری بدیع ازتشبیه الله به نافۀ مشک نارسیده می گوید :
 چون نافۀ مشک نارسیده              الله همه کوه و در فکندست  

 آمیخته خون و مشک با ه            بی قیمت و بی خطر فکندست  
 ٧٣٨ص   آهوی رمیده گویی ان را              از ترس به رهگذر فکندست

 مضامینی بدیع آفریده است : "شکوفه "نمونه ای از ابیاتی که دربارۀ
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 درختی که او دارد از بر شکوفه عصا وکف دست موسی است با ه 
 از این پیر پاکیزه منظر شکللوفه همللللله خرقه دارند ابلللناء بمتان
 لهبر آواز اهلل اکبلللر شللللکوف چو پیران شب خیز خیزد سللحرگه
 زهی پاکباز قلندر شکللللوفلله نیاساید از رقص وز خلللرقه بلازی
 جهد همچو طفالن زچنبر شکوفه... چو پیران زند بر عصا تکیه وآنگلله

 
 تشخیص:_٤

در شعر همۀ شاعران نمونه هایی از تشخیص را می توان یافت و به عنوان یلک اصلل علام در سلبک شناسلی شلعر       
کت تصویرهای برخاسته از تشخیص از ساده ترین نوع به سوی پیچیده ترین نمونله هلا   فارسی می توان گفت که حر

و از بمامد های اندک به سوی بمامد های باال ، خط سیری است که شعر فارسی از آغلاز تلا سلبک هنلدی پیملوده      
 (٤)است.

.بلرای مثلاد   (٥)اوست تشخیص در شعر کماد نمودی خاص دارد و بعد از تشبیه دومین عنصر شاعرانۀ غالب در شعر
 بیت آن آکنده از تشخیص و استعارۀ مکنیه است.    ١90می توان به قصیده سوگند نامۀ او اشاره کرد که

عناصر طبیعی عنصر غالب در حوزۀ تشخیص های کماد است. او در خلق تصویرها چنان مهارت دارد کله مضلامین   
در حلوزۀ  "صلبا  "(. برای مثاد برای ١٣٨٢:١٦٧)نقابی،عفت،متعددی دربارۀ یک پدیدۀ طبیعی یا غیرطبیعی می آفریند 

 تشخیص این مضامین را آفریده است:
بوی شنیدن / پای آب را در زنجیر کشیدن / پوست از سر گل کندن / پیام بردن / فراشی /  زلف / ریاحین کشلیدن /  

د زدن / ممت به گللزار رفلتن /   زره گر بودن / خاک پیمودن / خردۀ گل بر سر چوب کردن /   ترک تازی کردن / د
مشکباری / خاک افکندن در کله الله / شعبده بازی کردن/ جیب نملترن گلرفتن / بلر آب سالسلل نهلادن / یلا ایهلا        

 المزمل خواندن / حله بافی...
 نمونه :

 کس نکند آنچه صبا می کند     باد صبا بین که چه ها می کند        
 عربده با شاخ و گیا می کنلللد     ممت به گلزار رود باملداد        
 باز یکی بس به نوا می کنللللد   طیرۀ طفالن چمن می دهلد         
 می کشد و باز رها می کنللللد زلف ریاحین و گریبان شاخ      
 پیرهن غنلللچه قبا می کنللللد   می فکند در کله الله خللاک     
 برگ و نوا می کنلللدباغ پر از  سی  همی ریزد و زر می کشد      
 این همه بخشش زکجا می کند... هیچ نمی دان  کاین خاکللپای       

 (١٥١)همان:                                     
 : تمثیل و اسلوب معادله _٥

با آنکه گفته شده است که اسلوب معادله در شعر فارسی از قرن ده  به بعد محور اصلی سبک است و از مختصلات  
هندی محموب می شود، در دیوان کماد نیز این نوع تشبیه تمثیلی به وفور دیده می شود که گلاهی بله شلیوۀ    سبک 

(. واشلعار  ١0٧لل ١09قدما در دو بیت ارائه می شود و گاهی به شیوۀ سبک هندی در یک بیت ارائه می گردد )هملان: 
 صائب را در رهن تداعی می کند.

 نمونه: 
 ٧٧١ق یافت                    گهر هر آینه از جللللللوهری بها گیرد صسرشک ژاله ز رخمار الله رون
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                                               *** 
 گر بخندم تو مپندار که خوشدد شده ام                 غنچه را خنده همه از دد ویران باشللد

 ٤٦ص                                                                                                             
                                                         *** 

 نور هرگز نتوان کرد ز خوزشید جلدا                   کلرم از خاطر خمرو نتوان برد به در
 ٤٢ص                                                                                                             

                                                        *** 
 تو گشاده دلی آسیب بدان کی رسدت                   زخ  هرگز نخورد پمتۀ خندان بر سر

 ١١١ص                                                                                                          
                   *** 

 نتوان گزارد حق ثنای ملک به شعللر                    نتوان بر آسمللللان زره نردبان رسید
 ٧٣ص                                                                                                    

 :توجه به جزئیات و تجزیۀ تصاویر و اشیا  ل٦ 
کماد در اشعار خود مخصوصاً در حوزۀ تشبیه به جزئیات و تجزیۀ تصاویر و اشیا توجه خاصی نملوده اسلت. بلرای    
مثاد او کلک ممدوح را به صدف ، ابداد و اوتاد مانند می کند و کشتی را به مار ، ممتمقی، خضر ،کژدم ،تیر و کمان 

 می کند و وجه شبه های بدیع و شگرف پدید می آورد. نمونه ای از ابیاتی که در مورد کشتی آورده است : تشبیه
 گللله چو شطللار است افکنده سپر بر روی آب         گه چو ابلللداد است او را بر سر دریا علللللبر

 کلللللژدم دم بر آورده به سر ملی خزد بر سینه همچون مار نه دست و نه پای         وانلللللگهی مانند
عاقبت باشد هلللالک او چو ممتمقللللی ز آب       زانللللکه همچون ممتمقیان باشدز آبش ناگلذر شلللللکل او   

 همچون کمان و تیر در وی ساخته        می رود با تیر هلللللمبر نگملد از یکللللللدگر
 
 تشبیه  -٧

 ، شعر مضامین اعجاب انگیز و ایجاد رابطه های   تشبیه اساس سبک هندی است ، شعر سبک هندی
غریب است. حوزه عمومی صور خیاد کملاد را تشبیه و نوعلی استلعاره ) تشخیص ( تشکیل می دهد. و رهن نکتله  
یاب و خالق او پیوسته در جمتجوی یافتن همانندی و شباهت در بین عناصر  مختلف طبیعی ، انتزاعی و اشلیا سلیر   

. مهمترین خصیصه ای که در تشبیهات او جلب نظر می کند، تازگی آن هاست . کمتر تشبیهی ملی  و سیاحت می کند
توان در اشعار او یافت که حاکی از دیدی نو نمبت به اشیا و عناصر طبیعی و انتزاعی و کشف روابلط تلازه در میلان    

عری ملبتکر است نه مقلد و شاید آن ها نباشد. و این خو د نشانگر آن است که کماد در خلق تصویلرهای شعری شا
 یکی از دالیلی که لقب خالق المعانی به او داده اند ،همین است.

در تشبیهاتی که در شعر کماد آمده است گاهی دو سوی تصویر آن چنان دور و بیگانه از ه  اند، که از جهلش فلوق   
برای مثاد شاعر توانمته است یک چیز را العادۀ رهن و پرواز خیاد شاعر از یکی به دیگر ی دچار شگفتی می شوی . 

 ٢٤به دهها چیز دور از رهن و ناهمگون تشبیه نماید و ادعامانندگی آن دو را با وجه شبه های بدیع ثابت کند.)همان :
 ( برای مثاد : 

ر شاعر اسب ممدوح را به آتش در خورندگی / به شوق در زمین نورد بودن / به روان در قیمتی بلودن / بله ملرگ د   
ناگه گرفتن / به اندیشه در فراخ گامی/ به طمع در دور بینی / به آرزو در نرسیدن به آن / به آفتاب در بر دیوار رفلتن  

 و غیره مانند کرده است که ما آن را در یک هالۀ تصویری نمایانده ای  :
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 ب. قراین تاریخی
ی است تأییلد ملی کنلد قلراین تلاریخی اسلت از       ممللۀ دیگری که ادعای ما را در این که کماد پیشرو سبک اصفهان

 جمله: 
 سخنی که آزاد بلگرامی از نظام الدین دهلوی نقل می کند :

روزی شلی  نظلام اللدین دهللوی بله امیلر        "( آزاد بلگرامی در خزانۀ عامره در ریل طرز اصفهانی آورده است کله  ١
 (٢09م :١٨٧١اد ،)بلگرامی ، آز "خمرو گفت: ای ترک ، سخن به طرز اصفهانیان گو

 .  "عشق انگیز و زلف و خاد آمیز "امیر عالءالدین قزوینی صاحب نفایس المآثر در تفمیر این قود گوید: یعنی 
نظام الدین از بزرگان عرفان و استاد و پیر و امیر خمرو دهلوی است . وی این سخن را در قرن هفت  یا هشت  گفتله  

در آن زمان طرز مزبور شناخته شده ومتمایز بوده است؟ آیا نظام اللدین در   است وحاد این سؤاد پیش می آید که آیا
 سبک شاعران اصفهان به سبک شاعران صفهانی یعنی جماد الدین و کماد الدین نظر داشته است؟

از آنلجا که اغلب مشخصه هلای سبلک هندی در شلعر کماد الدین اسماعیلل دیده می شود، می توان گفت که مراد 
الدین از طرز اصفهانی، نازک خیالی و معانی باریک است. زیرا روق نازک پمند هندیان با چنین شعری تناسلب  نظام 

 تام دارد.
علت مقبولیت سبک نازک خیالی در میان شاعران هندی و اهالی آن سرزمین نیز تناسب با نلازکی و ظرافلت زنلدگی    

 ست.است که از مشخصه های بارز سبک هندی در ادبیات فارسی ا
ل برخی از شعرا و منتقدان سبک هندی به شعر کماد الدین اسماعیل و مشابهت آن با سبک هندی اشاره کلرده انلد.   ٢

آمده و مؤلف آن در طی بحثی سلبک شناسلانه ، شلعر     جامع الصنایع و االوزاناز آن جمله سخنی است که در رساله 
. شعر قدما را کله دارای صلنایع بلدیعی و آرایله هلای      فارسی را به دو بخش نظ  لفظی و معنوی تقمی  نموده است 
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لفظی است ، نظ  لفظی و شعری را که حاوی مضامین تازه و معانی باریک باشد نظ  معنوی نام نهاده و کماد اللدین  
 اسماعیل اصفهانی را آغازگر نظ  معنوی دانمته است . 

ه که صنعتی است که در آن معانی باریلک و دشلوار   سبک کماد را طرز مدققانه نام نهاده و دقت را چنین تعریف کرد
همللراه ایهللام و خیللاد بیاورنللد . مؤلللف بلله صللراحت کمللاد را پیشللوای سللبک تللازه گللویی مللی خوانللد )فتللوحی 

 (.١٣٧9،٣٤٧،محمود:
 با توجه به وجوه مشترکی که بین سبک کماد و  سبک هندی آورده ای  این مملله روشن می شود.  
ادعا آن است که در تاری  حزین الهیجی نامه ای آمده است کله میلرزا ابوطاللب شولملتانی از     ل دلیل دیگر بر این ٣

دوستان حزین ، از پارس به وی که در اصفهان ساکن بوده نوشته ودر آن نامه از حزین خواسته است که بگوید از دو 
در شعر برترند ؟ حزین در جلواب  شاعر اصفهانی ، جماد الدین عبدالرزاق و پمری کماد الدین اسماعیل ، کدامیک 

 و در ضمن این قطعه با ابیاتی چون : (٦)بیت برای شولمتانی فرستاده است ٢9، شعری را در 
 در شللللعر جماد ارچه جمالی به کللماد است   املللللللا نه به زیبایی اشلللللعار کللماد است

 ر ز سلر تا سلر دیلوانش بگشت لفظش به شکوهی است که طلغرای جالد است      صللللللللد با
 لیلی است که سر تا به قدم غن  و دالد است...،

 (.١٣٥٦شعر کماد را بر جماد ترجیح داده است )الهیجی ،حزین ،تاری  و سفرنامه ،       
در این جا سؤالی که به رهن خطور می کند این است که چرا حزین شعر کماد را ارجح می داند؟ آیا یکلی از دالیلل   

 نمی تواند نزدیکی طرز کماد به طرز رای  در عصر حزین باشد؟   آن
اگر چه جواب حزین چندان مبتنی بر استدالد نیمت اما صفاتی که برای شعر کماد برمی شلمارد ، نلاظر بلر قرابلت     

 سبک شعر کماد با طرز مطلوب شاعران عهد حزین است:
نکته هلا و غلن  و دالد شلعر هملان چیلزی اسلت کله         تأکید بر زیبایی و شکوه معنی و نکته های سربمته ، شوخی

 شاعران هندی در پی آنند ؛یعنی پیچیدگی ،ایهام ، مضامین تازه و معنی باریک و بیگانه .
با این اوصاف می توان به کشاکش بین کمانی که سبک شعر عهد صفوی را اصلفهانی   ملی نامنلد و آنهلا کله آن را      

 سبک هندی می نامند ،اشاره کرد . 
گر سابقۀ چنین تجربه ای را در شعر کماد بجویی  و نیز با نظلر به این سخن شی  نظلام الدین دهلللوی ملی تلوانی     ا

بگویی  کله سبک اصفهانی مادر سبلک هلندی است و کماد الدین اسماعیل پیشرو این سبک است ؛زیرا ریشه هلای  
چون صلائب ، جلالد اللدین اثیلر اصلفهانی کله از       تاریخی طرز هندی در سبک اصفهان محرز است و ثانیاً بزرگانی 

سرآمدان شعر عصر صفوی اند از اصفهان برخاسته اند و و این سبک بدان جهت با اقباد هندیان روبلرو شلد کله بلا     
طبع و روق ایشان موافق بود وگر نه هنوز چندان عنصر مؤثر و تعیین کننده ای از روق و ادب هندی که در شعر ایلن  

 اشته باشد دیده نشده است.  دوره تأثیر گذ
با آنچه گفته شد جای هیچ دودلی باقی نمی ماند که شیوه ای که پایه هلای آن در قلرون گذشلته اسلتوار و نخملتین      
جلوه های آن پیش از آغاز حکومت صفویان در غزد فارسی نمودار شد و در همین عهد به وسیلۀ شاعران اصفهان تا 

د کملاد رسید ، باید شللیوۀ اصلفهانی یلا صفللوی نامیلده شلود . و اگلر شلیوۀ         نیمۀ دوم قرن دوازده  هجری به ح
شاعلران فارسی زبان هند را کله پس از قرن دوازدهل  نیز با افراط در مایله ایلن سلبک ادامله یافلت ،هنلدی بنلامی         

       مناسب تر است که با شیوۀ شاعران ایران در این عصر چندان ارتباطی ندارد. 
 

 پی نوشت  
 انتخاب شده است .  ١٣٤٨کماد اسماعیل ، به اهتمام بحرالعلومی ، انتشارات دهخدا ، تهران ،  دیوان. ابیات از ١ 
 . ٢9٨، سیروس شمیما ، انتشارات فردوس ، چاپ سوم ، ص  سبک شناسی شعر. نگاه کنید به : ٢
 . ٥٤٧رات فردوس، جلد پنج  ، بخش اود ص ، ربیح اهلل صفا ، تهران، انتشا تاری  ادبیات در ایران. نگاه کنید به: ٣
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. نگلاه کنیلد   ٥، مقالۀ دکتر شفیعی کدکنی.       آماری در شناخت شعر و اندیشه عبدد القادر بیدد دهلوی . نگاه کنید به: بیدد شناسی ، ٤
دانشگاه تربیت معل  تهران، مجللۀ   از نگارنده در مجله دانشکده ادبیات و علوم انمانی "تشخیص در شعر کماد الدین اسماعیل "به: مقالۀ 

 .١٣٨0، بهار  ٣٢( ساد نه  ، شمارۀ ١تخصصی گروه ادبیات فارسی )
 . قطعه ای که حزین برای شولمتانی فرستاده است :٦

 دوی از بر یاری که دل  شیفتۀ اوست 
 وز شرح کماد خردی ناطقه الد است
 آمد به برم قاصد فرخنده شروشلللللی 

 گلللر آب زالد است با نامۀ عذبی که م
 نثری نتوان گفت که سلکی است ز گوهر 
 هر سطری از آن در نظرم عقد آلد است 
 بگشودم و برخواندم و سنجیدم و دیدم 
 کز بنده رهی حاصل آن نامه سؤاد است
 که امروز در این ناحیت عاشق سخنان را

 غوغا به سر شعر جماد است و کماد است
 گروهند  القصه در این مملله یاران دو

 در حجت ترجیح یکی زین دو جداد است
 این شعر پدر آورد آن شعر پمر را 

 یک سو نشد این مشغله امروز دو ساد است 
 راضی شده اند آن همه یاران مجادد 

 کز کلک تو حکمی که رسد وحی مثاد است
 بگشاد پی پاس  سنجیده پر خویش 

 سیمرغ خیال  که سپهری ته باد است
 و به دقت نگرست  مجموعه آن هر د

 گر معجزه گفت  نتوان سحر حالد است 
 دیدم که دوات و قل  آن دو شهنشاه 

 در مملکت شوکتشان کوس و دواد است 
 آن هر دو به فضل آیت و برهان بالغت 
 در حجلۀ آن  هر دو بریزاد خیاد است 
 غرایی هر مطلع شان مهر سپهری است 
 سیرابی هر مصراع شان تیغ مثاد است

 شعرایی که غریبند به ایشان  شعر
 نمبت به گهرسنجی آن هر دو سفاد است

 در چنگ دبیران قوی پنجه قل  ها
 پر پیچ  و خ  از خجلت آن هر دو چو ناد است

 جمع آن همه اتقان به لطافت که نموده
 پیش دمشان غاشیه بر دوی شماد است 

 هر صفحه ز مشکین رق   آن دو گوهر سن  
 خط و همه خاد است  چون عارض خوبان همه

 اما چو کمی دیدۀ انصاف گشاید 
 این مطلع من آینۀ شاهد خاد است 

 در شعر جماد ارچه جمالی به کماد است 
 اما نه به زیبایی اشعار کماد است 

 لفظش به صفا آینۀ شاهد معنی
 معنی به شکوهی است که طغرای جالد است
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 هر نکتۀ سربمتۀ او نافۀ مشک است
 تر از چش  غزاد است هر نکتۀ آن شوخ

 فیض رقمش از تتق غیب سروی است
 قد قلمش در افق فضل هالد است 
 صد بار ز سر تا سر دیوانش بگشت  

 لیلی است که سر تا به قدم غن  و دالد است 
 دریوزه گر رشحۀ اویند حریفان  

 الحق رگ او بر قلمش بحر نواد ا ست 
 استاد سخن گر چه جماد است ولیکن   

 مان طرز و روی کار کماد استتکمیل ه
 تحقیق در احواد دو استاد حزین را 

 این است که گفت  و جز این محض جداد است
 رای همه این بوده که خالق معانی 

 آخر نه خطاب وی از اصحاب کماد است ؟
 معیار کمال  من و با من دگران را

 درپلۀ میزان خود اندیشه و باد است
 شواد این نامه نوشت  به شب هفت  

 ماه این و هزار و صد و سی و دو به ساد است 
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