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 چکیده:
مسلک منطقج ورارود آسیای مركزی است كه امالی بخارایی از شاعران عارف هدف و زمینه:

سیروسلوک عارفانه را در خدمت پیران خویش طی نموده و به مقامات یقین نائل آمده است. 

 شناسیغزلیاتش مشحون از اصطالحات و رموز عرفانی است. هدف از انجام این مقاله بررسی سبک

 است. آن خطی نسخ فیمعر و بخارایی امالی دیوان

 این پژوهش به روش توصیفی ی تحلیلی صورت درفته است.  روش مطالعه:

سبک شعری امال بیشتر متمایل به سبک عراقی است و از اشعار حافظ بسیار تأثیر ها: یافته

پذیرفته است؛ البته خصایصی از سبک هندی را هم میتوان در اشعارش یافت كه این موضوع 

 اشعارش ویژدیهای دو سبک عراقی و هندی را با هم داراست.نشان میدهد 

از نظر زبانی، شعر امال بسیار ساده و روان است و تأثیرپذیری از زبان كهن فارسی  گیری:نتیجه

و زبان عربی در آن بسیار اندک است. تركیبات خالقانه و زیبا، شعر غالباً مردف با ردیفهای 

شعر او در سطح زبانی است. از نظر ادبی تنوع و دونادونی فنون  دونادون و نو، از دیگر ویژدیهای

بالغی در شعر او بسیار زیاد است. تقریباً تمامی انواع پركاربرد فنون بالغی در شعر او وجود دارد. 

در این میان تشبیه از میان صنایع بیانی و جناس از میان صنایع بدیعی، بیشترین بسامد را در 

تاز در ای میدهد. از نظر فکری نیز عشق و عرفان دو مضمون غالب و یکهشعر او به خود اختص

دیوان شعر بخاری است. مضامین رندانه و اشارۀ كمابیش زیاد به آیات و احادیث نیر از دیگر 

ویژدیهای شعر او در این سطح است. معشوق در شعر امال مانند اشعار حافظ چندوجهی است؛ 

ی باشد. درهرحال دارای ویژدیهایی چون بیرحمی، بیوفایی، هم میتواند زمینی و هم آسمان

 سركشی، و دور از دسترس بودن میباشد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Emla Bukhara is one of the mystic poets of 
the Vararoud region of Central Asia who has undergone a mystical cirrhosis in 
the service of his elders and has reached the authorities of certainty. His lyric 
poems are full of mystical terms and mysteries. The purpose of this article is to 
study the style of Bukhara's orthography and to introduce its manuscript. 
METHODOLOGY: This research was a descriptive-analytical method. 
FINDINGS: The poetic style of Emla is more inclined to the Iraqi style and has 
been greatly influenced by Hafez's poems; Of course, features of the Indian 
style can also be found in his poems, which shows that his poems have the 
characteristics of both Iraqi and Indian styles 
CONCLUSION: Linguistically, Emla poetry is very simple and fluent, and the 
influence of ancient Persian and Arabic is very low. Creative and beautiful 
compositions, often popular poetry with different and new lines, are other 
features of his poetry at the linguistic level. Literally, there is a great variety of 
rhetorical techniques in his poetry. There are almost all kinds of widely used 
rhetorical techniques in his poetry. In the meanwhile, simile among the 
expressive industries and puns among the novelty industries have the highest 
frequency in his poetry. Intellectually, love and mysticism are the two dominant 
and unique themes in Bukhari's poetry collection. Rendaneh themes and more 
or less references to Nir verses and hadiths are other features of his poetry at 
this level. The lover in Emla’s poetry is like the poems of Hafez; It can be both 
earthly and celestial. However, it has characteristics such as cruelty, 
unfaithfulness, rebellion, and inaccessibility. 
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 مقدمه
 هایویژدی خود نوع در هركدام و است دذاشته سر پشت را مختلفی سبکهای و هادوره تا كنون آغاز از فارسی شعر

 شعارا سرایش در شعری، سبک هر شاعران بنابراین میسازد؛ متمایز یکدیگر از را سبکها این كه دارند مشخصی

 هر دنخوان با سخن ناقدان كه جایی تا میکنند رعایت را سبک آن قوانین و سازوكارها خواسته یا ناخواسته خویش

 از كه ودش یافت شعری ادر بنابراین. نمایند مشخص را آن شعری سبک میتوانند آن ویژدیهای به بردن پی و شعر

 نآ سرایش دورۀ به زیادی حد تا آن سبکی ویژدیهای با میتوان نباشد، دست در كافی اطالع آن سرایندۀ و دوره

 هرداه. ندباش داشته نقش شعری سبک یک شکلگیری در میتوانند كه برد نام میتوان زیادی هایشاخصه. برد پی

 رودو ازطریق تنها كنیم، ارزیابی را او شاعری شیوۀ و دهیم قرار نقد ترازوی در را شاعر یک شعری سبک بخواهیم

 دمیتوان زبان قالب در تنها میبندد، نقش شاعر ذهن در آنچه. بود خواهد امکان ذیر او بالغی و زبانی هایحوزه به

 اعرش هر. آیندمی بحساب او شعری سبک هایشاخص همان كه دارد بستگی عوامل به او بیان شیوۀ اما شود، بیان

 شعریش سبک بر اجتماعی زمانج او و سیاسی اوضاع است، متأثّر خویش سلف سراینددان از تنهانه ناخواه خواه

 ارتندعب كه میشود مطرح آن ارزیابی در و است مدنظر مقوله سه همواره سبک، یک بررسی در. بود خواهد تأثیردذار

 پرداخته خای زبانی در موجود هاینشانه تحلیل به زبانی سطح در. فکری سطح و ادبی سطح زبانی، سطح از

 ارهایمعی و ثابت هنجارهای میتواند كه قوانینی نمود؛ كشف را زبان آن عام قوانین بتوان طریق بدین تا میشود

 واهدان و نحوی ساختهای كالم، اجزای آواها، مندنظام توصیف به و دهد قرار زبان اهل اختیار در را مشخصی

 زا دیریبهره در را آن كه است خای اثری بارز ویژدیهای و هامشخصه بر اصلی تکیج ادبی سطح در اما. ب ردازد

 رآثا در زبانی عام قوانین از عدول به میتوان سطح این مهم اهداف از. میکند متمایز زیادی حد تا زبانی امکانات

 رداختهپ ادبی اثر در مطرح هایاندیشه و افکار به فکری سطح در اما كرد؛ اشاره برجسته دوینددان و نویسنددان

 در این پژوهش به .میشوند معرفی مینمایند، ایجاد سبکی تشخص كه افکاری و هااندیشه درحقیقت و میشود

شناسانج اشعار امالی بخاری، شاعر قرن دوازدهم هجری، پرداخته میشود. او از شاعران برجستج تاجیک بررسی سبک

 ت.است كه تا كنون شعر او از این منظر مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته اس

 

 سابقۀ پژوهش
 و زمانه در درنگی» عنوان با كوتاه ای( مقاله4344محمودزاده ) نظربیک عابدجان بخارایی، امالی زنددینامج دربارۀ

ارایی بخ دیوان نسخج یک از تصحیح یک فقط كنون تا همچنین. است به نگارش درآورده «بخارایی امالی زنددی

تاكنون هیچگونه تحقیقی درمورد دیوان وی از  .است درفته صورت صفرزاده، حبیب بوسیلج بدون تعلیقات،

شناسی و زیباییهای ادبی صورت نگرفته است. دیوان او ویژدیهای منحصربفردی های مختلف از جمله سبکجنبه

 دارد كه مطالعه و تحقیق را در این مورد میطلبد و از این جهت كاری جدید و بکر خواهد بود.

 

 بحث و بررسی

 امالی بخارایی معرفی
طبق معلومات آثار تاریخی نام و »امالی بخارایی یکی از شاعران و عارفان برجستج تاجیک سرزمین ورارود است. 

بن هارون خواجج عرب بوده، امال تخلص شاعری الدین نسب شاعر مالمحمد بن عالالدین ابن عزیز بن شیخ یوسف

« امال در اصل از بلخ بوده است»آورده كه  الشعراتذكره(. محترم در 447: 4344)محمودزاده، « و بخارا نسبت اوست
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 ای نیست(. در موضوع زادداه امال، كه شهر بلخ یا محلج سنگارک بلخ بوده است، شک و شبهه47: 4475)محترم، 

 و به این حقیقت خود شاعر هم در اشعارش اشاره كرده است:

 ام در دییوشییییج غییربییت در انییتییظییار افییتییاده

 نییدادآمیید نشییییان و نییخییل امیییییدم ثییمییر  

یف               ح هزار  یزش  عز مر  ع مال دییذشییییت   ا

 

لخ                  ب یم نشییییان  جو ب كز كییه  تم،  یر ح  در 

دل ارغوان بلخ      نادشیییوده   شیییید خشییییک 

 (445در فکر صییلح حسیین و خط نوخطان بلخ )

 

بنابراین امال اصوالً میبایست به امالی بلخی مشهور میشد، ولی نسبت بخارایی داشتن او به آن سبب بوده است كه 

رسیده، شهرت و مقام ادبی كسب كرده و صدرالدین عینی هم به این موضوع اشاره كرده  در این شهر به كمال

نمونج ادبیات (. بنابر اطالعات اندک موجود در كتاب 474: 4464)عینی، « امال در بخارا نشوونما یافته است»است: 
ه ر آن شهر ادامج حیات داداثر صدرالدین عینی، امال بقصد تحصیل علوم دینی به بخارای شریف رفته و د تاجیک،

زادداه امال، (. »474است و بعدها بعنوان یکی از نماینددان ادبیات فارسی عصر خود ماندداری یافته است )همان: 

اهلل بوده و دیوان خواجه حافظ را بلخ و نامش محمود بوده است. امال مرید میرزا بهادر و از اصحاب حاجی حبیب

ه .  4441ان شعر داشته و اسرار عشق را در آن دفترها اظهار نموده است. امال سال تتبع كرده است. او چهار دیو

 اند:ق. فوت كرده است. در تاریخ وفات او دفته

 پیر كامل از این جهان رفتند  دفت در دوش من خرد صد بار

تحفه »از دیگر منابعی كه دربارۀ زنددی امالی بخاری اطالعات اندک، اما سودبخشی را در اختیار ما میگذارد، كتاب 

ناصرالدین توره بخارایی، از شاهزاددان سلسلج منقیتی بخارا، میباشد. ازآنجاكه مؤلف این كتاب، بیشتر به « الزائرین

تنها شاعر برجستج عصر خود، بلکه از آید كه امال نهه است،  برمیمقام و مسلک عرفانی امالی بخارایی اشاره نمود

نظران، ایشان در طریقت تصوف از چهار پیر و پیشوایان معارف نیز بشمار میرفته است. بنابر دواهی این صاحب

اند: پیر اول در سلوک عشقیه حضرت شیخ بابا حضرت ابوالحسن عشقی، پیر دوم در سلوک مرشد متابعت كرده

برویه حضرت شیخ میرزابهادر شیربدنی علیه رحمه، پیر سوم در سلوک جهریه حضرت شیخ عزیزان و پیر چهارم ك

 (. 7-5: 4345در سلوک خفیه حضرت شیخ خواجه پادشاه سلیم بلخی )ر .ک: بخارایی، 

فت نشد. صفرزاده در نظر وجود دارد و سند دقیقی در این مورد یاها اختالفدربارۀ سال تولد امال در آثار و تذكره

 4455یا  4544مقدمج دیوان بخارایی كه از روی یکی از نسخ خطی تصحیح و چاپ كرده، تولد وی را در سال 

 اجیکنمونج ادبیات تهجری قمری در منطقج سنگارک والیت بلخ افغانستان كنونی ذكر كرده است. عینی در كتاب 

انسیکلوپدیه »در بعضی مأخذها از آن جمله (. »474: 4464را برای وفات امال آورده است )عینی،  4446سال 

(. البته بنظر 449: 4344)محمودزاده، « ذكر شده است 4499تاریخ تولد شاعر سال « ادبیات و صنعت تاجیک

وشش و هفتادسالگیش خبر نمیتواند صحیح باشد، چراكه خود امال در اشعارش از شصت 4499میرسد كه تاریخ 

 داده است:
 وشش سال است عمر من در این كاشانصتادرچه ش

 تییا معتقیید بییه خییدمییت پیر مغییان شییییدم        

 

 روزه من به كار خویشیییتن حیران  چو طفل پنج  

جوان شییییدم           نو یر بییدم،  پ فتییادسییییالییه   ه

 

 وشش سال زنددی كرده است:با توجه به این بیت، امالی بخارایی بیش از شصت
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 (344ای نآمد به دست من )بیخودی یک ماهیز بحر   ز شصت و شش دذشته عمر امال صدهزاران حیف

ولد وی ها سال تآید كه امال بیش از هفتاد سال زیسته است؛ بنابراین ادر به قول تذكرهاز اخبار مذكور چنین برمی

بار او در خیابان بخارا در مزار فیض»خواهد بود.  4475در نظر بگیریم، مسلماً تاریخ وفات او بعد از  4455را 

(. دربارۀ كودكی و جوانی امال اطالع دقیقی در 49: 4475)محترم، « اهلل واقع دردیده استشیخ حبیب قبرستان

دسترس نیست، فقط همینقدر میتوان دفت كه او ایام كودكی و تحصیالت ابتدایی را در زادداه خود بلخ دذرانده، 

مال كرده و صاحب زن و فرزند دردیده س س به مركز علم و ادب آن زمان شهر بخارا رفته است. در بخارا كسب ك

های پرسوزی كه در فراق فرزندش دفته است، تصدیق میکند )محمودزاده: است. این موضوع را شاعر در مرثیه

4344 :444.) 

فت     ته خزان دشیییت، دلم از چمنم ر  نشیییکف

 از تیییییر اجییل خییورده بییه دل از غییم ایییام  

حنییت ایییام         م لم شیییعلییه زد از  تش بییه د  آ

 غم محنییت هجران       چون دریییه نسییییازم ز   

خنییدان پییدر          من ای دییل  بر  تی تییا از  ف  ر

 

نم رفییت                  م ج ن ین ا یف از ا ح فنییا   بر بییاد 

 كفنم رفییت   در شیییهر عییدم آن مییه خونین     

نورسیییتییج دییل    نم رفییت      تییا آن دییل  ه یر  پ

 (639بر چاه جفا یوسیییف من از چمنم رفت  )    

پدر )         بان  یا خاشیییاک ب به   (494آتش افکندی 

 

مسلک بوده است و به دربار و مال و ثروت و مشرب و درویششاعری صوفیآید كه وی از اشعار امال چنین برمی

صاحبان زر و زور وقعی نمینهاده است. از این منظر شکوه و شکایت در اشعار او از وضعیت نامطلوب مادی و 

 اجتماعی او حکایت دارد.

ییییدم            پو خوردم و ره  گر  ج خون  لهییا   سییییا

 بییه كییه دویم غم خود را بییه كییه اظهییار كنم

 

 صیییییید مقصیییود من از دامن صیییحرا آمیید       

مد )       به من از نردس شیییهال آ ها   (643چه الم

 

امال طبع خود را در شعر بیشتر در قالبهای غزل و رباعی آزموده، البته در دیوان وی چند مثنوی كوتاه هم یافته 

و  فان، دینشده است كه البته در نسخج موجود تنها یک مثنوی آمده است. مضامین شعری وی بیشتر عشق، عر

اخالق، ستایش، زیبادوستی و مناجات میباشد. سبک شعری وی بیشتر متمایل به سبک عراقی است و از اشعار 

حافظ بسیار تأثیر پذیرفته است؛ البته خصایصی از سبک هندی را هم میتوان در اشعارش یافت كه این موضوع 

 داراست. نشان میدهد اشعارش ویژدیهای دو سبک عراقی و هندی را با هم

 

 دیوان امالی بخارایی
دوی تاجیک در قرن دوازدهم هجری قمری است كه تنها دیوان مسلک فارسیامالی بخارایی از شاعران عارف

اشعاری از وی باقی مانده است كه هنوز بطور كامل تصحیح نشده و از چهار نسخج خطی باقیماندۀ آن، تنها یک 

ای كه در دنجینج نسخ خطی مؤسسج ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم ازبکستان تحت نسخج آن، یعنی نسخه

دۀ آن شنگهداری میشود، تصحیح شده كه البته دسترسی به این نسخه مقدور نیست و تصحیح 45177شمارۀ 

، 371155ثبت  ۀبا شمار یاسالم یمجلس شورا جدر كتابخانفاقد هردونه تعلیقات است. سه نسخج دیگر، یکی 

 ای سومین نسخه هم در آغازی و اطالعات كتابخانهگانیدل ا یاهلل العظمتیآ جدر كتابخان 455/45 ۀبه شماردیگری 

بیت را دربرمیگیرد.  4555رباعی است كه حدود  67غزل و  955نسخه ذكر نشده است. این دیوان در كل شامل 
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رباعی و تنها  67غزل،  755قرار دارد، شامل حدود ای كه در حال حاضر در اختیار پژوهشگر ولی كاملترین نسخه

 بیتی است.یک مثنوی هفت

 

 امال و حافظ
یافتج مکتب شاعران متقدم بوده حافظ در هنر شاعری از پیشینیان خود بسیار متأثر است و درحقیقت پرورش

از صاحبان اصلی  حافظ اغلب مضامین مقتبس از دیگران را»معتقد است:  نامهحافظاست، ادرچه خرمشاهی در 

 اش، و خوبتر از آنآنها بهتر ادا میکند. تصور نمیکنم كه حافظ حتی یک مضمون مقتبس را بخوبی اصل اولیه

(. در این میان حافظ با شاعرانی چون كمال خجندی، 15: 4، ج 4394)خرمشاهی، « بازآفرینی و تکمیل نکرده باشد

ی الدین اسماعیل، عراقخاقانی، انوری، ظهیر فاریابی، نظامی، كمال اهلل ولی، عماد فقیه، سلمان، سنایی،شاه نعمت

حال شعر و غزل حافظ پس از او تا زمان حال، تأثیر و سعدی بیشترین بده و بستان هنری را داشته است. بااین

 و بسزایی در حوزۀ ادب و شعر فارسی داشته است، ادرچه هنر شاعری خواجه باعث شده غزلش تقلیدناپذیر باشد

كسی تا كنون نتوانسته است در این زمینه با او پهلو زند، بسیاری از شاعران و دوینددان، چه در ایران و چه در 

اند. غزل حافظ شعری ناب و عالی است كه همگان را به تحسین خارج از مرزهای ایران، از شعر حافظ تقلید كرده

مرزهای جغرافیایی را درنوردد. سحر سخن خواجه در  واداشته است. امتیاز برجستج شعر حافظ باعث شده تمامی

ام میرود، ك« بنگاله»كه به « قند پارسی»روزدارش روح و روان دوینددان عراق و پارس را تسخیر خود نمود. این 

چشمان كشمیری را مفتون خود ساخت و در ماوراءالنهر، آسیای طوطیان شکرشکن هند را شیرین نمود، سیه

الدین خجندی كه از معاصران تنها خواجه كمالن شعر و غزل حافظ را دوست میداشتند. نهمركزی و تاجیکستا

سرایان تاجیک چون عصمت بخارایی، اسیری خجندی، كاشفی خجندی، و عبدالرحمان حافظ بوده، بلکه سخن

ر خداوند ت تأثیاند، همه تحنشین آسیای مركزی زنددی میکردههایی از مناطق تاجیکمشفقی بخارایی كه در دوشه

دذار ادبیات جدید تاجیک، عالمه صدرالدین عینی، تا جوانترین شاعران اند. از پایهغزل، خواجه حافظ، قرار درفته

امروز تاجیک، همه در غزل، حافظ را استاد برحق خویش میدانند و در پیروی بر اشعار او غزل دفته یا مخمّس 

ی ادیبان و شاعران این منطقه تأثیر زیاد و عمیقی دارد. شعر و غزل اند، آثار حافظ در رشد و كمال معنوبسته

پیوسته این  بوده و النّهر و یا ورارودءماورا ،همواره مونس و همدم مردم آسیای میانه بعد از او تا كنون، حافظ،

فارسی در این حوزه  شعر هایاولین پایه بعنوان مهد تمدّن و كانون اندیشه و افکار باال و واال بوده است و منطقه

پرور این سرزمین عشق و نهاده است و مردم ادب ،پدر شعر فارسی بوجود آمده و نخستین خشت آن را رودكی،

 ،یوهخ ،خجند ،بخارا د،سمرقن و شاعران زبانانبویژه فارسی ؛اندشعر و دوینددان نامدار آن داشته هب زیادی جعالق

مالی بخارایی كه در اصل از بلخ بوده و در بخارا نشوونما یافته است ازجمله . اترمذ و خوقند ،دوشنبه ،چاچ ،خوارزم

 امالی بخاراییبیان غزل  ۀشیوشاعران این منطقه است كه اشعارش تحت تأثیر غزلهای حافظ سروده شده است. 

و اوزان  تنها از قالبنه بخاراییكه میتوان دریافت شباهت زیادی به شعر حافظ دارد. با نگرش به ابیاتی از این غزلها 

از جمله عشق، ساقی، رند، می، میکده،  شعر حافظ استقبال كرده، بلکه اكثر اصطالحات و واهدان خای شعر او

است. امال در همان غزل  خواجه قدم دذاشتهرا بعاریت درفته، بدین وسیله بدنبال سبک سخنوری  زلف، زاهد و ...

ها و تركیبات غزل وان حافظ، با همان وزن و بحر، از بسیاری از واههنخستین عالوه بر تضمین یک مصراع از دی

 حافظ استفاده كرده است: 



 64/ آن خطی نسخ معرفی بخارایی و امالی دیوان شناسیسبک

 

 به بحر عشق غواصی مکن منشین به ساحلها

 شدم عاشق به امیدی كه آسان مشکلم دردد

 ام از ساقی باقیشراب ارغوانی خورده

 ز حیرت بر سر هر كوچج و بازار میگریم

 طی سازم  این وادی ز طوفان درانجانی چه سان

 نیامد در دلم آواز پای ناقج لیلی

 بگو امال به دستوری كه حافظ دفت با ساقی

 

 ز درس عشق شاید ]وا[شود قفل در دلها 

 ندانستم كه رو آرد به من هر لحظه مشکلها

 نمیدانم ز حیرانی سراغ راه منزلها

 ندانستم كه ساكن بوده آن مه بر در دلها

 ام در موجج دلهاهفرورفته است پای الش

 دویدم درچه چندیدن سال در دنبال محملها

 اال یا ایها الساقی ادر كاساً و ناولها

 

 حافظ:

 (614واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند )  دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

  

 امال: 

 دوش وقییت سیییحری جییام صیییفییاتم دادنیید 

بودم و افسیییرده       نوا  ی  جگر  دل و خسیییتییه ب

 

 واقییعییج پییرتییو ذاتییم دادنیید     مییژده از  

 (434شیییب بود كه از شیییاه زكاتم دادند )    نیمه 

 

 اصطالحات خای شعربر افزون  ،نزدیک میکندشیراز  خواجج شعربخارایی را به  امالیاصلی كه غزلهای  ایشاخصه

 است: ها بیان شدهوی، مضمون و محتوای اشعار است كه با كمترین تغییر در تركیب واهه

 حافظ:

 (144من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم )  ج رضوان به دو دندم بفروختپدرم روض

 

 امال:

 (54آماده كنم كردۀ كردار پدر را )  چون روضج رضوان نفروشم به دو دندم

در دیوان حافظ سه نوع عشق یا معشوق در »بدون شک كلیدیترین مفهوم عرفانی در دیوان حافظ، عشق است. 

. 3. عشق با معشوق ادبی، 6. عشق با معشوق انسانی، 4داه متداخل با یکدیگر مالحظه میشود: موازات همدیگر، یا 

های (. نکتج قابل توجه درمورد عشق این است كه سایر اندیشه6/4449: 4394)خرمشاهی،« عشق و معشوق عرفانی

 حافظ به نوعی با این عشق دره خورده و با هم در ارتباط میباشند.

سایج دولت بر این كنج خراب انداختی   ادی در دل ویران مادنج عشق خود نه

 (599)حافظ: 

 آید:در دیوان امال نیز عشق از جمله مفاهیم كلیدی بحساب می

 (46سبزۀ بیگانه را بركن ازین دلزار ما )  ام مرهم منهغیر داغ عشق خود بر سینه

استفاده كرده بکار برده است. در دیوان حافظ عقل و امال نیز همان مفاهیمی كه حافظ در قرن هشتم در دیوانش 

عشق پیوسته با هم در تقابل هستند و آنگاه كه عشق رخ نماید، عقل بناچار س ر اندازد و عقل دربرابر دریای عشق، 

 ای است:قطره
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چو شبنمی است كه بر بحر میکشد رقمی   قیاس كردم و تدبیر عقل در ره عشق

(49) 

 را دربارۀ عقل و عشق دارد:امال نیز همین نظر 

 (495حیرانیم افزود ز سودای تفکر )  عشق آمد و عقلم به پس پرده نهان شد

 

 هامعرفی نسخه

موجود است.  371155این نسخه در كتابخانج مجلس شورای اسالمی با شمارۀ ثبت  نسخۀ اول )نسخۀ اساس(:

نام كاتب این نسخه مشخص نشد، فقط در صفحج آخر نسخه اسم عبدالکریم نوشته شده كه بنظر میرسد كاتب 

به روز االول وهفتم ماه ربیع، تاریخ بیست6دذاری شده و در برگ شمارۀ نسخه بوده است. صفحات  نسخه شماره

جمعه، آمده كه البته سال را ذكر نکرده است. در صفحات آغازین كتاب قبل از شروع به نوشتن اشعار، برای برخی 

، بیتی از دیوان 3، داروی سوزاک را نوشته است. در برگ 6امراض داروهای دیاهی را آورده است از جمله در برگ 

 حافظ را نوشته است: 

 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را    دل ما را ادر آن ترک شیرازی بدست آرد 

 رباعی آورده است. 67، هفت بیت مثنوی آورده است. در آخر دیوان نیز 1در برگ 

خط و زیبا نوشته نشده ولی تقریباً خواناست. برخی ویژدیهای الخط حفظ شده با اینکه خوشدر كل نسخه رسم

 الخطی آن عبارتند از:رسم

 ها: هیچکس، نهانشدیواهه نویسیی سرهم

 به فعل: میگشتم، میرفتی« می»ی وصل 

 به كلمج بعد از خود: بدل )به دل(« بی»ی وصل كردن 

 آمده است.« ک»، «گ»ی در تمام نسخه بجای 

 به مفعول: ایمانرا« را»ی اتصال 

 1735و در مجموع  بیت 44صفحه و هر صفحه  135در نسخه كمتر اغالط امالیی دیده میشود. این نسخه دارای  

 بیت از اشعار امالی بخاری در این نسخه آمده است. 

ای این نسخه در آغاز آن ذكر نشده است. تاریخ كتابت آن در آخر چنین آمده مشخصات كتابخانهنسخۀ دوم: 

المکان به قلم مبارک خویش در این كتاب امال مصنف موالنا محمدی بلخی را جناب ابوی مرحوم جنت»است: 

در صفحج آغازین نسخه، «. انداالول  به اتمام رسانیدهشهریور ربیع 47شمسی به تاریخ  4346قمری و  4356ج سن

ن كتاب را ای»متنی نگاشته شده و در آخر نام عبداهلل سیرت نوشته شده كه بنظر میرسد كاتب نسخه بوده است: 

 ر حقیرالفقیر عبداهلل ناالیق بطور بخششجناب استادم حضرت مخسوم صاحب میباشد كه برای این كمینه خاكسا

. 4333دلو  45االول مطابق اند. هركس دعوی كند دعوی او باطل است. فی تحریر لیل دوشنبه جمادیعطا فرموده

 حقیرالفقیر عبداهلل سیرت.

ی كرده كشخط نیست. نویسنده هفت برگ ابتدایی را خطاین نسخه به خط نستعلیق نوشته شده و خیلی خوش

دذاری را رعایت نکرده و این موضوع تا كشی ندارد و كاتب زیبانویسی و حاشیهدونه خطولی بقیج صفحات هیچ

مه به كل« بی»به فعل، و « می»نویسی، اتصال الخط سرهمآخر نسخه به یک روش باقی نمانده است. از نظر رسم

 بسامد باالیی دارد.



 34/ آن خطی نسخ معرفی بخارایی و امالی دیوان شناسیسبک

 

اهلل العظمی دل ایگانی موجود است. آخر نسخه ناقص بخانج آیتدر كتا 455/45این نسخه به شمارۀ نسخۀ سوم: 

است. در مشخصات نسخه، كاتب آن را مؤلف نوشته است. بنظر میرسد نسخه در آغاز هم افتاددی دارد؛ چراكه با 

برگ میباشد كه بطور میانگین در هر برگ  646دو نسخج دیگر متفاوت است. به خط نستعلیق نوشته شده و دارای 

ها بیت از دیوان امال بخارایی را آورده است. در برخی بردها واهه 6336بیت آمده است كه در مجموع تقریباً  44

به متمم از ویژدیهای « بی»به افعال و « می»، اتصال «گ»بجای « ک»ها، استفاده از نویسی واههناخواناست. سرهم

 بارز این نسخه است.

 

 ریشناسانۀ دیوان امالی بخابررسی سبک

 سطح زبانی
زبان شعری امال بسیار ساده و روان است؛ تعداد لغات عربی غیررایج و ثقیل در آن بسیار اندک است و اثرات زبان 

اند كه در اشعار دیگران كمتر دیده كهن فارسی نیز در آن زیاد بچشم نمیخورد. برخی كلمات در شعر او وارد شده

(. 654(، مسواک )647نشین )(، خانه654نما )(، مظلوم437كند ) (، رفو419و435زاده )میشود، مانند فرنگی

همچنین برخی ایرادات زبانی و دستوری در كالم او وجود دارد. در ادامه به برخی از مهمترین ویژدیهای سبک 

 زبانی او در اشعارش اشاره میشود.

اما پركاربردترین اوزان، رمل و هزج تنوع وزنی در دیوان اشعار امال بسیار زیاد است،  :(وزن) بیرونی موسیقی

 هستند؛ با وجود این از بحرهایی مانند مضارع، مجتث، خفیف و رجز نیز بهره برده است.

در دیوان غزلیات امال عیوب قافیه یافت نشد، ولی بسامد تکرار قافیه بسیار باال : (ردیف و قافیه)كناری  موسیقی

ده كرده است. داه در یک شعر، یک قافیه حتی سه بار مورد استفاده آهنگ استفاهای خوشاست و بیشتر از قافیه

 قرار درفته است.

له، جمتنوع و دونادونی ردیف در شعر امال بسیار باالست. او از انواع اسم، صفت، قید، جمله، شبهانواع ردیف: 

و را دوچندان كرده است. ضمیر و حتی حرف اضافه بعنوان ردیف استفاده كرده و این امر موسیقی و خالقیت شعر ا

 هایی از انواع ردیف در شعر او اشاره میشود:غالب اشعار او مردف هستند. در اینجا به نمونه

(، معشوق 614(، عشق )631(، چراغ )656(، جنگ )664(، رقص )447(، نوروز )494(، پدر )474اسم: كاغذ )

 (.496(، عمر )655(، هوس )669) (، غرض655(، فراق )657(، سنگ )645(، دل )614(، عاشق )617)

 (.337(، فتادن )664(، اختالط )457مصدر یا اسم مصدر: بحث )

(، آراسته 633(، قانع )636(، محفوظ )635(، غلط )667(، مرخص )499(، آخر )441(، تلخ )459صفت: عبث )

 (.454(، باعث )614(، مشتاق )643(، مشکل )641(، مایل )674(، حرام )695(، تمام )396)

 (.45(، امشب )444(، امروز )441(، هردز )445قید: هنوز )

 (.51حرف: را )

 (.56(، ما )336(، من )353(، تو )351(، او )357(، همه )344(، خویشتن )651ضمیر: خویش )

 (.637(، حیف )631جمله: دریغ )شبه

 (.446جملج خبری: باشد كه نباشد )

 (.449جملج تعجب و شگفتی: چه بجا شد )
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(، 131(، چه می رسی؟ )654(، چه كند كس؟ )494(، چه كار؟ )436(، چه میداند؟ )435جملج سؤالی: چه سود؟ )

 (.634چه حظ؟ )

(، انداختی 664(، كنم عوض )496(، بدست آر )449(، نمیباشد )469های دونادون(: افتاد، آمد )فعل )صیغه

(، بنشین 679(، نمیخواهم )694(، برخیزم )644کنم )(، می356(، مگو )371(، منه )376(، مس ار، مخواه )134)

 (.356(، دریزم )339)

(، 374(، رفته )374(، آمده )394(، سوخته )394(، بسته )391(، كرده )395(، رسیده )394فعل وصفی: دذشته )

 (.376دشته )

 (343جام تقوی بشکسته سر بازار شده )  تا دلم با غم عشق تو خریدار شده

 تركیبی: 

 (.95(، آرزو است )456(، دل است )455و فعل: عشق است ) اسم

 (.45(، عاشق است )44صفت و فعل: حرام است )

 (.41(، من است )455(، تو نیست )367(، خود كن )443ضمیر + فعل: من نبود )

 (.643فعل + ضمیر: میس ارمش )

 (.477حرف اضافه + اسم: در بهار )

 (.34(، خویش را )14، خود را )(335(، از من )115ضمیر + حرف: مرا )

 (، 657ضمیر + اسم: من سنگ )

 (.615صفت + موصوف: یک طرف )
های كاهش نیز همان مواردی بسامد موارد كاهش واج از افزایش واج در زبان شعر امال بسیار بیشتر است. نمونه

 است كه در اغلب متون ادبی تکرار شده است:

ام (، استاده446(، نکو )444(، نگه )416(، آده )435(، فتاده )435، خانقه )(94(، دلفکار )74فسانه )كاهش واج: 

 (.361(، همره )659(، پیرهن )655(، درده )654(، فسرده )655)

 (.414افزایش واج: اشکسته )

 «انه»سوند پیکی از ویژدیهای زبانی شعر امال، بسامد قابل توجه قیودی است كه با  «:انه»بسامد قید با پسوند 

(، 655(، مردانه )43(، آهوانه، عاشقانه، جاودانه )96(، درویشانه )95(، جانانه )55مستانه ) اند؛ مانندساخته شده

 (.664باكانه )بی

در زبان امال تركیبات وصفی بسیاری دیده میشود كه اغلب تازه و بدیع است. به ساخت تركیبات بدیع و جالب: 

(، دلبدن 57(، شهادتگاه )57پیشه )(، غارت55رسیده )كویت(، به55درمیده )هایی از آن اشاره میشود: ازخونمونه

(، آهوانه 71نگاه )(، لیلی74اثر )(، خرابج محنت75(، سبوبردوش )41وش )(، قطره43دار )(، نگاه نردس دنباله45)

(، رند 45دل )ته(، خف93دامان )به(، اشک74(، مه خورشیدضیا )79آرا )(، معركه77(، شبروان جنون )75)

خریدۀ حسن (، درم467خواه )(، تاراج444(، بیضاجبین )444(، پرتوفکنِ بزم )45خو )(، شعله41پیشه )مجنون

(، 661(، خجالتمند )647(، ساغرپرست )434(، قیامتخانه )439فروش )(، طاعت434جلوه )(، قیامت431)

 (.445ترانه )شیرین

كاربرد در زبان شعری امال اندک شمار است: اوراق لمات عربی ثقیل و كمجمع مکسر و در مجموع كجمع مکسر: 

 (، 611(، شیاطین )657)
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(، الحاح 44(، عظام )44(، ممات )75(، مذموم )44(، اختالط )19(، تغافل )14اهتمام، انتظام )كلمات عربی: 

 (.655ریق، صحیفه )(، ف615(، انحراف )494(، تجبر )494(، تهور )444(، حرون )441(، قبیح )446)

نکره دارای بیشترین بسامد است؛ در « ی»در ساخت كلمات شعر امال وجود دارد، اما « ی»انواع «: ی»انواع 

 مجموع بسامد این پسوند در اشعار او زیاد نیست.

 نکره:

 در بر سر بالین من آید مسیحاخصلتی

 دلروییمزاجم از خیال روی ز بس آتش

 مصدرساز:

 (414تمام عمر خود بیمار خواهم شد )به این دولت  

 

 (396به جای میوۀ نخل مدعای من شرر بسته )

 نییدانسیییتم رسیییوایینشیییسیییتم بر سیییر بییازار  

 

 (414ز كار عشق از كار جهان بیکار خواهم شد )  

 

 هر كییه رخسییییار تو بینیید بییه دلسیییتییان نرود 

 وحدت:

 (415اكسیییر شییود )  طلبکاریسییهل باشیید به   

 

 خطرهییا بیکران دارد      رویییان طریق عشیییق مییه   

 ایندیده جمعیدر عمر خویش خاطر 

 نسبت:

به این وادی دو صیید شیییر هیان دارد  دامیبه هر  

(416) 

 (159آشیییفتییج دو زلف چلی ییای كیسیییتی؟ )        

 

كه من دارم        هان دردی  با خلق ج فاش   نسیییازم 

 

 (453نمیداند ) پنهانیبجز جانان كسییی این درد  

 

 (341) بیابانیبه صحرا رو نهادم دشتم از حیرت   حیرانینباشد حاصلم از عشق جانان غیر 

ی مفعولی چندین برابر است و بعد از آن «را»در زبان شعری امال مشاهده میشود اما بسامد « را»انواع انواع را: 

 بسامد بیشتری دارد.« برای»به معنی « را»

 «:برای»در معنی 

 (454نخل محبت میشود )را طاعت خالص تو   عشق شورانگیز داری در عبادت سعی كن

 نشانه بود رادل از نخست تیر غمت 

 نقشنمای مفعول:

 (445فارغ ز فکر دیتی و از آب و دانه بود ) 

 راآتش عشق بتان نخل دلستان م

 فک اضافه:

 (443سییوخت چندانی كه یک برگ خزان من نماند ) 
 

 (634امال بکن زین منزل و مأوا وداع )پیشتر   این منزل و مأوا خراب رامیشود آخر تو 

 داه نیز وجود آن زائد است: 

 (57) بگذشت عمرم در پشیمانی مرابعد از این   یک نظر كردم به اغیار و دلم افسرده شد

رفتن هایی از آن: فرودبسامد افعال پیشوندی در زبان امال كمتر از افعال ساده و مركب است. نمونهفعل پیشوندی: 

 (.14(، فرورفتن )654(، درآوردن )441(، فروافکندن )444(، برخاستن )439برداشتن )(، 45)

 افعال دعایی در دیوان امال به سه شکل بکار رفته است: باد، مباد، بادا:فعل دعایی: 
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من           چکسییییی را بسییییان  ی ه چرخ  یر   در ز

لوه    ج یگییانییه   دل   بییاد دییاه قییامییت سییییرو 

ست      باداخاک  سودای تو نی  سر آن كس كه به 

 

 (414) مباد معشوق بی عنایت پرشوروشر 

 (445) بادترانه جانم فدای دلبر شیرین

 (474باد صرف رخ جانان دو جهانم آخر )

 

 «:می»، با «ب»، با «ب»فعل امر در دیوان امال به سه شکل بکار رفته است: بدون فعل امر: 

 میرسد ابر كرم از بهر رحمت صبح و شام

 امال خیال شمع رخ یار آرزوست

 تن روری به مذهب عاشق غلط كه هست

 به دیر پیر مغان موسم بهار بنشین

 بنوشباده برو  زود در میکدۀ عشق

 هر شام و سحر در طلب یار وفادار 

 بر دیدۀ راحت زنمرید عشق دشتی خاک 

 

 (471ای دهقان ز باران غم مخور ) كارتخم نیکو  

 (479به صدق بر در میخانه در بهار ) نه سر

 (495چون پر پروانه در بهار ) بسوزدل را 

 (494و غم مخور ز جفاهای روزدار ) نوشمی 

 (493میشود پست تو را هر نفسی پایج عمر )

 (449سر خود بر در و دیوار به نوروز ) میزن

 (645) میباشهمیشه همنفس با نکهت باد صبا 

 

های ک بار مشاهده نشد؛ درمجموع نشانهصرفی پیش از فعل ماضی در شعر امال بیش از ی این جزءی تأكید: «با»

 زبان كهن فارسی در كالم او اندک است:

 (444ام امروز )شد فاش به این انجمن افسانه  بنشستیمرفتم به خرابات به رندان 

 كاربرد فعل دوم )تابع( بصورت مصدر یا مصدر مرخم )هر دو(: 
 (361نکتج بیگانه پیدا كن )به حل این معما   میتوان كردنبه قلم رسی كی كشف حقایق 

 (74دردنکش الیق نه به پیر و به جوان است )  توان كردتقدیر كشد تیغ چه تدبیر 

بنظر میرسد به علت غیرایرانی بودن امالی بخارایی، برخی اشکاالت دستوری در شعر  عدم تطابق فعل و فاعل:

 او وجود دارد كه یکی از آنها عدم مطابقت فعل و فاعل در شمار است كه داه اتفاق افتاده است:

که  تان       آن به سیییر كوی ب ید رخ خود را   سیییا

لبیید          هر كییه   ط خر  تفییا نی را بییه  نیییای د  د

 نییاز سیییواردر آیی سیییمنیید     بییه بییاغ جلوه  

 نییوشبییاده رنییدانبییه كیینییج میییییکییده   دارد

 

مان       خت سیییلی ند آرزوی هوس ت  (446) نکن

 (475) میطلبندبر دل خویش عجب جور و جفا 

سمند تو   ست     به خاک پای  سواران ا  (94) شه

 (654از زاهدان خشیییک به این كارخانه ننگ )       

 

 شمار هماهنگ هستند:شماری نیز ، موصوف و صفت در در موارد انگشتتطابق صفت و موصوف: 

 (656پرس ) زاهدان خامکارانشمار سبحه را از   ثواب توبه و تقوی قدح نوغمان چه میدانند
 

  ادبی سطح

 شده عثبا او شاعری اند. هنرشده درفته بکار بخوبی در آن فنون بالغی میدهد نشان بررسی غزلیات امالی بخاری 

و از میان « رهاستعا»و « تشبیه»از میان فنون بیانی،  .نیاید بنظر ساختگی و تصنعی او شعر در بالغی صناعات است
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از  هاییپركاربردترین شگردهای ادبی در كالم او هستند. در ادامه به نمونه« تضمین»و « جناس»فنون بدیعی، 

 انواع صنایع ادبی در اشعار او اشاره میشود.

 

 صنایع بیانی

 اشعار رد تشبیه انواع از تقریباً شاعر. است تشبیه آرایج دیوان امالی بخاری، در پربسامد هایآرایه ازجملهتشبیه: 

 هستند: حسی طرف دو هر تشبیهات اكثر در. است جسته سود خویش

 به ناله ادا ساز راز خویش امال چو نی

 اماز غمت در خاک و خون افتاده همچو بسمل

 افتاده امال در ره جانان سری دارم چو دوی

 

 (49یار دوش كند دفتگوی ما )شاید كه  

 (65تا شده عشق تو ای مه پیشج اطوار ما )

 (14ز چودان قضا پایم فرورفته است در دلها )

 

 تشبیه مفروق:

 (44چشم تو بالی دل و لب شاخ نبات است )  زلفت ظلمات است، رخت آب حیات است

 تشبیه مرسل مفصل:

شت      صید وح سان  سو میروم حیران ب  دیده هر 

 ام ز صیییبر و سیییکون همچو دردبیاد بیگیانیه  

 

ساختم خار مغیالن را )     ستر خود   (51فراش و ب

نا مرا )       با غم خود آشییی  (54تا عشیییق كرده 

 

 تشبیه مركب:

 (654این روش همچو طعامی است كه خالی ز نمک )  بی محبت به طلب رنج عبادت چه كشی

 تشبیه تفضیل مضمر:

 (434خبر از خستگی الت و مناتم دادند )  جلوه نمودرده از چهره برانداخت یکی یییییپ

 (446التفاتی به دل روضج رضوان نکنند )  هر دروهی كه تو را دید به چشم دل خویش

به بلیغ: این نوع تشبیه، پركاربردین نوع در اشعار امالی بخارایی است كه در آن غالباً مشبه عقلی و مشبه تشبیه

 حسی است:

 فکن شد به سر ماسایه ابر كرمتا 

 بیابان طلبدر  دشت حیرتدردباد 

 بیابان بالدر  خیابان محبتدر 

 خورشید رخسارتای محروم از نباشد ذره

 

 (44با حاصل فردوس ستیزد ثمر ما ) 

 (35هیبت مجنون سردردان بیجادرد ما )
 (35غیر مجنون نیست یک حیران ولی همدرد ما )

 (15بیابانها )بود پر از متاع حسن تو شهر و 

 

(، بیشج حیرت )همانجا(، شهباز عشق )همانجا(، شجر 15(، قلزم فقر )37(، سمند ناز )34دیگر موارد: توسن ایام )

(، 54(، كلک قضا )14(، نهال آرزو )15(، شمع رخ )15(، بحر حیرت )11(، درداب حیرت، نخل جان )16انتظار )

(، لشکر 49(، دلزار دهر )47(، غنچج مقصد )54(، دبستان جنون )55)(، موج بال 51(، دلشن ایّام )53تخم سعادت )

(، 644(، سمند نفس )433(، طوفان انتظار )454(، ماهی مقصود )94(، زنجیر محبت )79(، باغ مراد )73غم )

 (.654(، آسمان دل )661(، خرمن عشق )644دریای محبت )
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از استعارۀ مکنیه و تبعیه است. در استعارات او خالقیت  مصرحه در اشعار این شاعر بیش بسامد استعارۀاستعاره: 

 و تازدی خاصی دیده نمیشود:

 مصرحه:

پیشییییه    ای  جور كن سیییوی مییا     مییاه  ظر   ن

تو ای    نهییا      سیییرو روانبود نییام   طغرای دیوا

ناز            ماه من  به  نب دلشییین  جا ید  نه آ تا  مسییی

گوی یییار را       لعییل   ام دوتییا دیییده ن خ  سیییی

 آشیییفتییه نیسیییتی بییه خط سیییبز دلرخییان       

مال بییه    ین          ا نیییان نشیییی لقییج روحییا ح  بزم 

 

 (1بلبل قسم خورد به شبرنگ و بوی ما ) 

 (39خیال عارضت شیرازۀ اوراق عنوانها )

 (34پردلی باید نگه دارد عنان آه را )

 (76سودای او ز لعل بدخشان دذشته است )

 (91طناب نیست ) سنبلبر دردنت ز رشتج 

 (654مباش ) خاكدانچون زاهدان فسرده به این 

 

 استعاری )مکنیه(: اضافج

مل  با شیییکسییییت خلق   دسییییت ا  دراز مکن 

بایی خویش       یب شیییکی مت ج  چاک كردم ز غ

 

 (13اندیشیییه سیییاز پرسیییش روز حسیییاب را )  

 فاش كردم به جهان منصیییب شییییدایی خویش

 

 اغلب كنایات در شعر امال از نوع ایما هستند:كنایه: 

 پا ز سر كردماز آن وقتی كه در سودای لیلی 

 سر سودا پا نهادم برقدح بر كف نهادم 

 سالها مجنون ز حیرانی به دامن پا كشیده

 رویاندر وادی عشق پری از كف مدهادب 

 

 (64پرست ما )براحت بشکند این دل محنت 
 (69ها رسوا )شدم هم یشج مجنون شدم در كوچه

 (34پناهان را )بیابانگرد كرده ناقج لیلی 
 (16پردل باش! در پیش است مشکلها ) كمر بربند!

 

به دلیل نزدیکی زمانی شعر امالی بخاری به سبک هندی، این آرایه در شعر او بسامد قابل توجهی اسلوب معادله: 

 دارد:

 دور كن از دل خود رنگ غبار هستی

 كی بود نامحرمان را بهره از حسن بتان

 بی معرفت به خلوت رندان دذر مکن

 به ادب كس دردد ناكس روز ازل كی

 

 (54بر در خییانییج نییاروفتییه مهمییان مطلییب )  
 (47تار دیسییوی بتان را شییانه میداند كه چیسییت ) 

 (435بی مغز دانه افکنی در آسییییا چه سیییود )

شود )      (459سنگ از تابش خور، لعل بدخشان ن

 

ی او، ویژدیهای سبک ادب انواع و اقسام صنایع بدیعی در اشعار امال حضور دارد و باید دفت یکی ازصنایع بدیعی: 

 هایی از آنها اشاره میشود:تنوع كاربرد فنون بالغی است. در ادامه به نمونه

 

 آراییواج
 (45ای از همت مردانه است )خاكساری نشئه  )س(: سركشی هر كس كه سازد، سر دهد آخر به باد

 (474در بهار )  دیوانه    فسانج  شود    افزون  هر دانه در بهار  تو   یاد  به   زند   بر   )د(: سر 



 37/ آن خطی نسخ معرفی بخارایی و امالی دیوان شناسیسبک

 

 پركاربردترین نوع جناس در كالم این شاعر، جناس مضارع اختالفی است.جناس: 

 جناس تام:

مال تو را       حج ج یده تا صیییف یده  د  اسییییت د

نوز                ه لم  یحییاصیییی ب قم  حر عشیییی ب  غوای 

 

یده اسیییت )       بج بطحا بر  (456دل از طواف كع

 (445سیییاحلم هنوز ) لب به   لب افتاده تشییینه  

 

  اختالفی: ناقص جناس

خورده     نی  غوا قی ام از شیییراب ار قی  سییییا  بییا

تان امال نشیییسیییتم      زار و خواربر سیییر راه ب

 

 (4نمیدانم ز حیرانی سراغ راه منزلها ) 

 (37یار شاید یک نظر سازد به رنگ زرد ما )

 

(، 344(، دین و كین )351)(، جفا و وفا 365(، سرد و درد )497(، نور و طور )464(، دیر و پیر )14نیز: جام و كام )
 (.344تمام و غمام )

 افزایشی ناقص جناس

                                             (646میکنم ) شور و شرجهان را پر از   ده سر میکنمچون نی ناله هر ده

 (.653(، قوت و یاقوت )95(، دیار و یار )454سر و س ر )نیز: 

 جناس اشتقاق:

هد  هد از  زا چاشییینی  ز نداد  و ورع   ای دسیییت 

نان   به   جان  فارغم    جا كدورت   دادم امال از 

 

 (336زود برخیز بیا بر در میخانج من ) 

 (345خاطر خود جمع دارد دشمن نامرد من )

 

 بسامد این آرایه در شعر امال اندک است:ایهام: 

 را خرابتعمیر ساز خانج چندین   هنگام صبح دور كن از دیده خواب را

 ویران؛ مستخراب: 

 (                              694) بنشینم نگرانبه لب خشک و دو چشم   كی شود من به سر كوی بتان بنشینم

 نگران: ناراحت؛ در حال نگریستن

 عشق یار زد آتش به جان ما سودای

 معامله؛ عشق

 (13هردز كسی قدم ننهد در دكان ما ) 

 

 كند مدامعالج درد مرا نشئج 

 شراب همیشه؛

 (443به جام و ساغر من جرعج شراب انداز ) 
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 دیگر فنون بالغی بدیعی:

 (طباق) تضاد

ماه آتش  ما   كی شیییود آن  مان   وش شیییود مه

 از درد داغ عشیییق بازآمدم  به خود   رفتمز خود 

 امییال شییییدم مشییییوش زلییف پییریییوشییییان 

 نییوشره یییافییتییی بییه خییلییوت رنییدان بییاده  

 تییرحییمییی بیینییمییا بییا میین ای دییل نییورس  

 

 (35ما )  درمان و محنت و   دردتا شیییود آده ز    

 (                                                34) نگاهان راوحشیكردم من دل  آرامبه خود 
داه   درونداهی    (11میکشیییید مرا ) برونو 

 (45طلب ) زیانبه خلق عالم و با خود  سیییودی

موسیییم     بهییار تو را    (444آمیید ) خزان مرا 

 

 االعداد(اعداد )سیاقه 

 امبییه سیییر كوی تو پییامییال مالمییت شییییده 

 صیییبح و شیییام سیییومنات و كعبه و میخانهدر 

 زلف مشییکین و خط شییبرنگ و خال هندویش 

 

 (671ام )شده توبه و تقوی و محبتفارغ از  

 (675بگذشتم از همه به تمنای او شدم )

 (54میزند هر دم ره دین مسلمانی مرا )

 

 الصفاتتنسیق
 (447آید )می باكانهآمیز و شورانگیز و بیغضب  آیدماه من مستانه میقدح بر كف درفته 

 تکرار واژه

 جییداتییا شییییدم من ز تو ای دوهر یکییدانییه 

به غیر جنون        كه سیییفر میکنی  جا   به هر ك

 

نه     جدا جان    بد این دل دیوا  (66)جدا  میطل

 (77سییالمت نیسییت ) ره، رهكه چنین  مرو مرو

 

 حسن تعلیل

له         نا به صیییبح  تا  ند    شییییب  یاد میک  و فر

به دوش         قج لیلی رسییید  نا ید صیییدای   شیییا

 

 (49از بسییکه مسییت دشییته ز بوی تو عندلیب ) 

 (43مجنون از این جهت به بیابان نشسته است )

 

 پارادوكس

نه   نه غیر داغ عشیییق خود بر سیییی  ام مرهم م

طاسیییت        ند خ كه دوا میک  با درد عشیییق هر 

 بییه كیییییش رنیید خییرابییاتییی سییییبییوبییردوش 

 

یگییانییه را         ب بزۀ  لزار مییا        سییی د ین  كن از  بر

ما       ید دوای  ما كه ن  (15) دشیییمن كسیییی بود 

باده   (75) پرسیییتی ددر عبادت چیسیییت  بغیر 

 

 تضمین به شعر حافظ و آیات قرآن در شعر امال قابل توجه است:تضمین: 
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 لییذت درد در اییین بییادیییه مییجیینییون دانیید  

 4از بییار امییانییت قیید افییالک شییییود خییم   

د  یكییوه را طییاقییت انییوار تییجییلیی     6نییبییو

 

سبت    سروپا نتوان كرد   ن شق به هر بی  (454) 3ع
 (37عمری اسیییت كه من میکشیییم این بار دران را )

 (41مسییتعد دردی به این غمکده، دیدار طلب )

 

 او بیش از هر كسی به منصور حالج اشاره كرده است:تلمیح: 

 (415ز سودای محبت بر سر بازار خواهم شد           چو منصور مالمتکش به پای دار خواهم شد )       

 ام محو خراب رخ یییار   بسیییکییه امال شییییده  

به دو دندم      چون روضیییج رضیییوان نفروشیییم 

برده    کن ز جییای     خود  ه كو  ای بییه نییاز دل 

 امییال نییکیینیید آرزوی چشییییمییج حیییییوان    

جدا      مان خود  یه ز چشییی  یعقوب شیییید ز در

 

شیدایی ما )     (11رشک مجنون برد هر لحظه به 

 (54آمییاده كیینییم كییردۀ كییردار پییدر را )   

نه اسیییت )         ها نه جلوۀ شییییرین ب یا ندر م  (95ا

قدم شییید )     تا بهره  یای  ئج در  (461ور از نشییی

باد )          پدر م نار  جدا پسیییر ز ك  (417یا رب 

 

 العارفتجاهل
 (45خونفشانم فکر خواب امشب )رمیده از دو چشم   آیدكدامین شعله خود از خلوتم مستانه می

 استثنای منقطع

 آن دلبر خرداهی آمد به سحرداهی

 بغیر عشق به این تیره خاكدان امال

 با عاشقان كامل با سالکان پردل

 

 (44جز دادن جان نبود دیگر هنرم امشب ) 

 (77هزار سال عبادت كنی عبادت نیست )

 (44زاد سفر به این قوم غیر از جگر حرام است )

 

 سطح فکری
 فکاریا و هااندیشه و در بوتج نقد قرار میگیرد ادبی اثر در مطرح هایاندیشه و افکار شناسی،سطح از سبک این در

دیوان امالی بخاری شامل مضامین غالب عاشقانه و عارفانه است. تقریباً  .دارند بررسی میگردند سبکی تشخص كه

 ای در اشعار او دیده نمیشود و خبری از اشعار سیاسی و اجتماعی و منتقدانه نیست.جز این دو مضمون، اندیشه

و درحقیقت عشقی كه امالی بخاری از آن دم میزند، درواقع عشقی معنوی و رها از جهان خاكی مضامین عاشقانه: 

عشق عرفانی است كه بر عقل برتری دارد؛ درچه معشوق او در ظاهر همان معشوق بیرحم و سنگدل و بیوفای 

 مکتب عراقی است.

 سالها تا نگدازی دل و جان ز آتش عشق

 با عشق كوش كار ددر را حرام كن

 

 (54چون زلیخا به حرم دلبر كنعان مطلب ) 

 (47)از عشق ساخت ناقج لیلی عجب طرب 

 

                                                      
اَشْفَقْن مِنْها وَ حَمَلَهَا االِنْسان اِنَّه کان  عَلَي السَّموات وَ الْاَرْض وَ الْجِبال فَاَبَين اَن یحْمِلْنَها وَ الْاَمانَۀَاِنّا عَرَضْنَا »اشاره به آیۀ 1 

 .(28)احزاب / « ظَلوماً جَهوالً

 (.104)اعراف / ...«  وَ لکِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکانَهُ فَسَوْفَ تَراني»...اشاره به آیۀ 8 

 در دیوان حافظ چنين آمده است: نسبت دوست به هر بيسروپا نتوان کرد 4 
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ن پای استداللیان چوبی»در اندیشج عرفانی شاعر همچون موالنا، عقل و عشق در تقابل هستند و او معتقد است كه 

 «:بود

 عشق آمد و عقلم به پس پرده نهان شد

 عقل همچون الشج لنگ است در میدان عشق

 عقل سركش برو بنددی عشق بکن

 

 (495حیرانیم افزود ز سودای تفکر ) 

 (354دوستان من منزل و مأوای او ) از كه پرسم

 (345ای زینهار مکن دانایی )روزهطفل یک

 

عشق در كنار جذبه، دو نیروی محرک سالک در سیر الی اهلل و طی مقامات سلوک است. در اندیشج عارفانج امال 

 عشق و جذبج عشق موج میزند؛ همان عشقی كه دسترۀ جهان هستی را دربردرفته و باالتر از هر مقام مادی است. 

 (46زینت سلطنت تخت سلیمان مطلب )  سفر عشق كن امال رخ جانانه بجو

امال  انجام هر كاری را بدون عشق، عبث و بیهوده می ندارد و جوهر و سرشت هر كاری را در عشق جستجو میکند. 

 است: این عشق با راحتی و تنعم همراه و همگام نیست و وجود عاشق را با غم و اندوه سرشته

 مبی محبت یک نفس من كی عبادت میکن  طاعت بی عشق كردن عمر ضایع كردن است

 (647با غم و محنت به راه عشق عادت میکنم )  میکنم از عشق با خود، عیش راحت را حرام

شکل  مركزی آسیای بویژه در اسالم جهان تصوّف در از هاییفرقه هجری، هشتم تا ششم قرون طی درعرفان: 

(. امالی 454: 4311كوب، اشاره نمود )زرین نقشبندیه و كبرویه، یسویه، آنها به مهمترین كه میتوان از درفتند

بخارایی با اینکه در اصل از بلخ بوده، در بخارا رشد و نمو یافته است و در بخارا در طریقت كبرویه از همان آغاز 

راه، دو نوع طریقت را تجربه كرده است: یکی تصوف عاشقانه كه بیشتر با وجد و حال و شوریددی و سکر همراه 

اوراد و اذكار تمركز داشته است كه همان مکتب علمی تصوف است. مهمترین  است و دیگری كه بر آداب، سنن،

تأكید بسیار بر شریعت و جدا ندانستن ظاهر و باطن، اهمیت آداب طریقت »آداب و آیین طریقت كبرویه عبارتند از: 

 ادپردازیو ضرورت خرقه، ضرورت تبعیت مطلق از پیر، اهمیت خلوت و تلقین ذكر، اهمیت خاموشی و سکوت، نم

)محمدزاده، « رنگ در شهود عارف، اجتماعی بودن طریقت كبرویه در عین تأكید بر خلوت و عزلت، و اهمیت سماع

 (. از دید بخارایی نیز سیروسلوک عارفانه و وصول به حق بدون پیر امکان ذیر نخواهد بود:74: 4394

 (413د )وادی عشق بتان طرفه خطرها دار  مدد پیر مکن سفر عشق بتان بی

)دیوان اشعار عطار: « چه دویم من كه خاموشی جواب است»خاموشی از جمله آداب صوفیه است. به قول عطار 

 (. بخارایی نیز به این امر توجه داشته و در دیوانش به آن اشاره كرده است:464

 (344آرزو داری خیال ماه كنعانی كنی )  مُهر كن امال لب خود را خموشی پیشه كن

بخارایی نیز همچون دیگر عارفان، با نفس سركش پیوسته در نبرد است و كوشیده آن را مهار كند. دوری از هواجس 

 های طریقت متصوفه است:نفسانی و پیروی نکردن از آن، از مهمترین توصیه

 (437در سایج سرادق روحانیان دذر )  جو شوددر نفس سركشی كند و فتنه

با توجه به نگرش عارفانج شاعر، وجود این موارد در شعر او بدیهی و مسلم است. به اشاره به آیات و احادیث: 

 هایی از آن اشاره میشود:نمونه
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 (35از دردش زمان دل مست الست را )  هر كس خمار، راه نیابد به روزدار

یَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

 (476)اعراف / الْقِیَامَجِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ

                                     (654شفیع  محشر و محرمم بود شه لوالک )  ادرچه غرق دناهم كجا امال

 ...« ییا أَحْمَدُ! لَوْالکَ لَما خَلَقْتُ الْأَفاْلکَ»اشاره به حدیث قدسی خطاب به پیامبر اكرم )ی(: 

و مالمتیه تشکیل میدهد كه سنایی برای  بخش قابل توجهی از اشعار امال را مضامین رندانهتفکرات رندانه: 

 هایی از آن اشاره میشود:رد. به نمونهنخستین بار وارد شعر ك

 ز زهد و توبه و تقوی كجا رسی زاهد

 نوشدارد به كنج میکده رندان باده

 نَشین چون زاهدان بیمغز در غمخانج دنیا

 

 (474بنوش بییاده ادرچییه مییه صییییییام بود )      

 (654از زاهدان خشیییک به این كارخانه ننگ )       
 (363)دذشته ساقی و پیمانه پیدا كن چو رند جان

 گیرینتیجه

بررسی دیوان غزلیات امالی بخاری نشان میدهد شعر وی از ساددی و روانی برخوردار است و اشعار وی ساده و 

های هنری و فنّی، شعر امال بسیار پخته و فهم هستند و كمتر با پیچیددی و تکلّف همراه است. ازلحاظ جنبههمه

ن فنون بالغی در اشعار خویش داشته و از صناعات بالغی بدرستی سنجیده است. شاعر مهارت خاصی در بکار برد

بهره جسته است. شاعر به اعتبار قدرت تخیّل و ذهنی و خلق ایماههای فراوان از تبحر خاصی برخوردار بوده است. 

ت؛ شده اسهای ادبی و صناعات بالغی بهره برده، این مسئله باعث تکلّف در شعر او نبا اینکه شاعر از انواع آرایه

فهم هستند. از نظر زبانی، یعنی اشعار وی در عین آراسته شدن به فنون بالغی و زیباییهای هنری، كامالً قابل

 كاربرد بندرتویژدیهای زبان فارسی كهن در شعر او بسیار اندک است. همچنین او از لغات عربی ثقیل یا كم

ه عدم تطابق فعل و فاعل( در شعر او اندک نیست و بنظر استفاده كرده است؛ با وجود این ضعفهای دستوری )بویژ

میرسد این امر از ایرانی نبودن او ناشی میشود. خلق تركیبهای وصفی و اضافی بدیع، و كاربرد ردیفهای دونادون 

و پرشمار، از دیگر ویژدیهای پرتکرار در سطح زبانی شعر اوست. در سطح ادبی، تشبیه و استعاره در بخش بیانی، 

جناس و تضمین در بخش بدیع از پركاربردترین صنایع بالغی شعر او هستند. درمجموع فنون بالغی در شعر او و 

خالقیت و تازدی خاصی ندارند و معموالً همان تکرار دذشته است. از نظر فکری نیز عشق و عرفان دو مضمون 

بیش زیاد به آیات و احادیث نیر از دیگر تاز در دیوان شعر بخاری است. مضامین رندانه و اشارۀ كماغالب و یکه

ویژدیهای شعر او در این سطح است. معشوق در شعر امال مانند اشعار حافظ چندوجهی است؛ هم میتواند زمینی 

 و هم آسمانی باشد. درهرحال دارای ویژدیهایی چون بیرحمی، بیوفایی، سركشی، و دور از دسترس بودن میباشد.

 

  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی جلیل نظریآقای دكتر  .استشده استخراج یاسوج

 شنق نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب نژادصفوی. سركار خانم طاهره اندبوده

ها و راهنماییهای تخصصی به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده محمدرضا معصومیآقای دكتر . اندداشته

  .استبوده پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. انداین پژوهش نقش داشته
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  قدردانی و تشکر

علوم انسانی  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه یاسوجدانشگاه آزاد اسالمی واحد 
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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