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 مقدمه  

 همچنان بخش مهمی های خطینسخهای است ارزشمند که زبان فارسی گنجینه ادبیات غنی و پربار

ها که ناشی از استعداد ذاتی ایرانیان در ی در کتابخانهنسخ خطّ فراوانیِاز آن را تشکیل میدهد. 

 رتبه صو همچنان یا ها دست نوشته از شده است که بسیاریباعث  ادبی است، فراوان آثار آفرینش

 مهجور باقی بمانند و یا به پژوهشی مختصر و نه همه جانبه در مورد آنها بسنده شود. 

ا ر شاعرانی چون جامی، قمی، ناظم هروی و ...  داستان یوسف و زلیخا بیگدلی با آنکه پیش از آذر

یکی از سردمداران  به وسیلةگشت ادبی، آن هم باز ةا سرایش دوباره آن در دور؛ امّبه نظم در آورده اند

 بها راطالعات ارزشمندی  ،آن با آثار مشابه بلکه مقایسة ،ا تکرار مکررات نیستنه تنه ،این نهضت

 .منتقل میکندخوانندگان و عالقمندان این حوزه 

ی ادب اوضاع بر همگان آشکار است که مضامین و لغات استفاده شده در سرایش اشعار نشان دهندة 

 در سرایش با توجهت و ضعف شاعر قوّ ،الت آن نسبت به گذشتهو سیر تغییر و تحوّ فدر زمان مؤلّ

و اوضاع ر ادب فارسی انعکاس آداب و عقاید مردمی د ةنحو ،به گرته برداری وی از آثار مشابه 

  است. سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه در عصر مؤلف 

 ضرورت تحقیق

آذر بیگدلی از بعد محتوایی و  اثر« یوسف و زلیخا»منظومة در این جستار بر آنیم تا با معرفی    

بک س ویژگیهای بررسی مختصات سبکی آن در سطوح فکری، زبانی و ادبی عالوه بر شناساندن

 مشخص کنیم. فارسی را در طبقه بندی آثار مشابه این اثربازگشت ادبی، جایگاه 

   تحقیق: پیشینة 
د مور رکنون پژوهشی در خور توجه دتا ،آذر بیگدلیبا وجود معروف بودن  ،هبر اساس تحقیقات انجام شد 

 شامل موارد زیر است :  تحقیقات انجام شده در این زمینه  . صورت نگرفته است او ییوسف و زلیخا

صحیح است به ت در مقدمه ای که مرحوم غالمحسین بیگدلی بر کتاب دیوان آذر بیگدلی نوشته -5

منظومة یوسف و زلیخا به همراه دکتر حسن سادات ناصری از روی نسخه ای منحصر به فرد 

 ششم آذر  ةنو« منوچهر خان بیگدلی»بیت داشته و متعلق به کتابخانة شخصی 0177که 

بیگدلی بوده ، اشاره کرده)دیوان آذر بیگدلی، تصحیح غالمحسین بیگدلی و حسن سادات  

با جستجوی انجام شده از بازماندگان دکتر سید حسن سادات مقدمه( ؛ امّا 1-1ناصری، ص 

ناصری و دکتر غالمحسین بیگدلی و نیز تماسی که با انتشارات جاویدان گرفته شد کتاب یاد 

شده با وجود آنکه آماده چاپ بوده نه در این انتشارات و نه در انتشارات دیگر به چاپ نرسیده 

 ؛اطالعند یبسرنوشت این کتاب از  و بازماندگان ایشان

  ؛« فارسیمنظومه های یوسف و زلیخا در ادب » د حسین حاجتی در کتابمختصر محمّتوضیحات    -2
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 سعید به وسیلة این منظومه بیت هفتاد و پنج چهارصد وتصحیح حدود سه هزار بیت از هفت هزار و  -9

 ؛کارشناسی ارشد در دانشگاه گیالن ة دانشجویی دور ةبه عنوان پایان نامه نسخ چهار  ةمقابل با رحمانی

 در کنار دیگر منظومه های مشابه آذر بیگدلی و آثار وی  مختصر مجموعه مقاالتی که به معرفی -4

 : پرداخته اند

نوی سیری در مث» ، نوشتة  عبدالرسول خیام پور «یوسف و زلیخااضافاتی بر سلسله مقاالت »

تحقیقی در قصه های منظوم عشقی و »  نوشته ی احمد نیکو همت،  «های یوسف و زلیخا

 آذر و»نوشتة محمد علی تربیت، « مثنوی یوسف و زلیخا »ابوطالب میر عابدینی،  «بزمی

 و ... نوشتة محمود مدبری« آتشکده

 روش تحقیق

ادبیات غنایی  ةآنهایی که در حوز اًفارسی خصوص دست نوشته های تصحیحعالقة نگارنده به    

»  نظومةم ،ایرانموجود در ی با جستجوی فراوان در میان انبوه نسخ خطّ شد تاباعث  ،دنمیگنج

را  ادبیت بازگشاران نهضت ذنامی و یکی از بنیانگ ةشاعر و نویسند ،آذر بیگدلی اثر« یوسف و زلیخا

 ینابینبه شیوة ب نسخ ةاقدام به مقابل ،این مجموعه زی در دسترس اخطّ ه هاینسخ و با  تهیة دنبرگزی

با توجه به درج حدود هزار و پانصد بیت از این  .کند اساس ةنزدیک به نسخ یو فراهم آوردن متن

 قایسهملزوم ، آتشکدة آذرکتاب در  با فاصلة اندک از زمان پایان سرایش آن به وسیلة مؤلف منظومه

 نوشته های خطی موجود از یوسف و زلیخای آذر بیگدلیابیات درج شده در این تذکره با دست میان 

و  هددمورد بررسی قرار  ضبط و  را تغییرات صورت گرفته در متن این اثرنگارنده را بر آن داشت تا 

این  در سرودن ابیات شاعرسبکی که  زندگی و مورد دوراناطالعات در مع آوری با جدر پایان 

 .آن  بپردازد لیل مهمترین ویژگیهای سبک شناسیبه تح  منظومه از آن پیروی کرده است

 ه هامعرفی نسخ

 به قرار زیر است :  یوسف و زلیخای آذر بیگدلیدر دسترس از  ه هاینسخ

به   )مفا(یو مفاخر ملّانجمن آثار  ةنسخ،  24241 ةبه شمار)آ.ق(آستان قدس رضوی ةکتابخان ةنسخ

)تهـ( دانشگاه تهران ةنسخ و  5240به شمارة  )اح(میراث اسالمیمرکز احیا  نسخة،  4571  شمارة

جلس مة که در کتابخان و دو نسخة نسبتاً کامل  اندکه شامل برگزیده از  این منظومه  0132 ةبه شمار

 نگهداری میشوند  2973و  0109به ترتیب به شماره های  )مل(ملیةو نیز کتابخان )مج(شورای اسالمی

 اثر ةسرایند

، آتشکده آذراصفهان متولد شده است. ) طیمة ةدر بلد هـ.ق( 5524-5531)لطفعلی بیگ شاملو    

» ص ص میکرد و پس از چندی تخلّتخلّ« نکهت»و « واله»، «محروم» (وی ابتدا 919صبیگدلی: 

 (547ص :2ج هدایت،  مجمع الفصحا،).را برگزید« آذر
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تجربه  ) .داشت دوستی دیرینهنی با صباحی و هاتف اصفها ودبیگدلی در طول دوران زندگی خآذر     
ای که در نهایت زمینه های تغییر سبک دوستی (تصحیح قاضی طباطبایی، االحرار و تسلیه االبرار

آذر بیگدلی که است  جهتو به همین  کردبازگشت ادبی فراهم  سبک فارسی را از سبک هندی به
وی  شاعرانی چون نظامی، جامی،  انوری، سعدی و ... توجه دارد. در سرایش شعر بیشتر به شیوة

 سرودن شعر و انتخاب الفاظ دارد؛ چنانکه نظامی گفته است :  درکه  ینظر دقت بخاطر
ــد آوری    ــن ــر پســ ــخــن دی ــه کــه ســ  ب

 
ــد آوری      ــن ــل ــت ب ــخــن از دســ ــا ســ  ت

 (159)مخزن االسرار نظامی،.ب                
  (51:ص5ج  م،لچینی از مدایح نبوی، منتظر القائ. )گمیشود معروف« آذر دیرپسند»به   

 :  آثار آذر بیگدلی        

 که شرح حال مختصر و گلچینیاست  «آتشکده ةتذکر» بیگدلیآذر مهمترین اثر :  آذر ةآتشکد.7
ارزشمند جز بهره های ادبی و شعری، اشارات  در این اثرِ .شاعر پارسی گوی است 417از اشعار 

)نقد و بررسی  .ستا شده به نام کریم خان زند نوشته آتشکدة آذرتاریخی ارزنده ای وجود دارد. 
 (02کتاب، عزت پرور، ص:

در مواعظ و حکم سروده شده و هنوز « بوستان سعدی»است که به تقلید از  یمثنوی:  نهیگنج.2
 ( 241، ص5 ، جدایرة المعارف بزرگ اسالمی)  .به صورت تصحیح ناشده باقی مانده است

یک ترجیع  دو ترکیب بند،قطعه،  19،زلغ 270 ،قصیده 24شامل  گلطفعلی بی دیوان :دیوان .3
ج اصفهان توسط علیمردان ادر زمان تار یک مغنی نامه است که ظاهراَ و بند، یک ساقی نامه
 ( 39 بیگدلی:ص بیگدلی،دیوان ).تی مفقود شده استبختیاری برای مدّ

 52491-1به شماره بازیابیهای  ی اشعار های است از جنگابیات لشام اشعاراین  :اشعار پراکنده .4
موجود در کتابخانة ملی ایران  1-27511، 3307، 1-52711، 1-51137، 1-51192، 1-52131، 

  اند.ی باقی مانده خطّ ةدست نوشتکه همچنان به صورت 

 با موضوع عشق سوزان زلیخا بهست عاشقانه  یمثنوی «یوسف و زلیخا» مثنوی یوسف و زلیخا:.5
مفاعیلن » وزن جامی به « ییوسف و زلیخا»ناظم هروی به تقلید از  «ییوسف و زلیخا»مانند  یوسف و

 .بیت است 0403 در بردارندة وسروده شده است  «هزج مسدس محذوف»بحر در  « مفاعیلن فعولن
 وی انگیزة سرودن این منظومه را چنین بیان میکند که شبی آشنایان او به مالقات او آمده اند و 

 :  کهگفته اند
ــه داری   ــای ــش م ــد دان ــق ــون از ن ــو چ  ت

 

ــه داری     ــر ســــای ــم زی ــظ ــان از ن ــه  ج
 

ــبــی    ــی ــدل ــن ــخــن آن ع ــان ســ ــو در ب  ت
 

ــیبی          ــت از عنــدلیبــانــت نصـ  کــه هســ
 

ــت            نیســ تر کســــی  ــا توان تو  نون از   ک
 

ــت   ــی نیســ  در این فن از تو دانــاتر کسـ
 

ــت داری               محــک در دســ فی  ــّرا  تو صــ
 

ــد و پســــت داری     ــن ــل ــر ب ــر از ه ــب  خ
(141-142 )همان، ابیات:  
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از زبان دوستان آذر نقل میشود؛ امّا واضح است که شاعر دست به مفاخره ای به ظاهر این ابیات      

زیرکانه زده است و تنها بخاطر گریز از شماتت دیگران چنین گفته هایی را به دوستانش نسبت داده 

است. نمونه های این ابیات پیش از آغاز داستان باز هم مشاهده میشود؛ تا جایی که شاعر خویش را 

نظامی و خاقانی قرار میدهد و تلویحاًجایگاهی برتر از فردوسی، انوری، سعدی و عرفی برای در مرتبة 

 خود متصوّر است: 

 مــرا گــفــت ای نــظــامــی زمــانــه       
 

ــد کس ز مــا، نــه           ــنــاســ هتر شـ ب  تو را 
 

تو       ]از[گــل گلشــــن از   فردوســــی آمــد 
 

ــو     ــوری شـــــد روشـــــن از ت ــران ان  چ
 

ــامش       ــعــدی از تو ن ــافــت سـ ــعــادت ی  سـ
         

مش             تو جــا فی از  عر ــت   لبــالــب گشــ
 

ــدی    ــه ــت م ــف ــن ه ــروردة ای ــان پ ــه ج  ب

         

ــبه ملک نظم، خاق  ـــــ    انی عـ ـــ ـــ ـــ هدیـ  

(117-110 )همان، ابیات:  

با طرح گفتگویی میان عارف و زاهد به ستایش عشق و محکوم کردن زهد میپردازد  آذر بیگدلی     

تا زمینه را برای خروج از ابیات آغازین و پرداختن به  پیکرة اصلی داستان فراهم کند. در همین 

ار آشک ،جاست که شاعر اوّلین نمونة اقتدا به شیوة جامی را در آمیختن داستان با مسایل عرفانی

 :  استچنانکه جامی پیش از او آورده «. مرد خر گم کرده به مجلس شیخآمدن » بیان حکایت  میسازد.

ــار    ــد کــای ی ــخــوان ــده را ب  خــر گــم شــ

 

ــار        ــت ــار دســـ ــی ــو ب ــر ت ــک خ ــن  ای

(043)لیلی و مجنون، جامی، بیت:   

 و بیگدلی چنین سروده است : 

ــارف داد آواز      ــرده ع ــم ک ــر گ ــه خ  ب
 

ــاز       ــجــام و آغ ــدش از ان ــی ــرســ ــر پ  خــب
 

ــانش    ــتی نشــ  بگفــت آن خر کــه میجسـ

 

نش                 ــا یرون کشــ ب من  ج ن ین، ز ا بود ا  

(119-114)یوسف و زلیخا، آذر بیگدلی، ابیات:   

وصف مناجات  ابیاتی را در 011تا  5در فاصله ابیات  پیش از آغاز نظم داستان یوسف و زلیخا وی   

، مدح )ص(مدح پیامبر ،بربا خدا و توحید باریتعالی، در شکر نعمت و طلب آمرزش، معراج پیام

ر دسبب نظم کتاب، در بیان اوصاف عشق و حضرت علی)ع(، در آفرینش خاک و دمانیدن نباتات، 

 ر بیگدلی با آنچهآذ یدرج سخن آورده است.  با مقایسه ای ساده میان ابیات آغازین یوسف و زلیخا

جامی آمده است، روشن است که اگرچه  ییوسف و زلیخانظامی و  «و شیرینخسرو »که در ابتدای 

واژه گزینی وی برای سرایش  ؛ امّاجامی دارد یآذر در سرایش مثنوی خویش چشم بر یوسف و زلیخا

چنانکه در ابتدای مثنوی یوسف ؛ است وی به نظامی فراوانابیات در جای جای اثر حاکی از ارادت 

 و زلیخای آذر بیگدلی  آمده است : 
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 :  چنین میخوانیمجامی  یدر ابیات آغازین یوسف و زلیخاو 

ــچــ    ــن ــی غ ــه ــّ ةال ــگشـــــای  ام ــد ب  ی
 ج

ــی از روضـــ    ــل ــای      ةگ ــم ــن ــد ب ــاوی  ج
 

ــدان از   ــخــن ــبِ ب ــم    ل ــاغ ــچــه ب ــن  آن غ
 

ــم        ــاغ ــن دم ــرور ک ــرپ ــط ــل ع ــن گ  وزی
 ج

ــن مــحــنــت  ــیدر ای ــرای ب ــا ســ  مــواســ
 

مت     ــا  ه به نع ناســ ــ ــم کن شـ  ای خویشـ
 ج 

ــپــاس   ــمیرم را سـ ــه گردان  ،ضـ ــدیشــ  ان

 

یش      ــتــا نم را ســ ــا گردان      ،زب ــه   پیشــ

 (5-4)یوسف و زلیخا،جامی، ابیات:             

 نظامی  میخوانیم: «  خسرو و شیرین»در آغاز سخن از نیز و 

ــای          خــداونــدا در تــوفــیــق بــگشـــ
 ج

ــای         ــم ــن ــق ب ــی ــق ــح ــی را ره ت ــام ــظ  ن
 ج

ــد       ــت را بشــــای ــن ــی ــق ــو ی ــی ده ک  دل
 

ــرایــد          زبــانــی کــافــریــنــت را ســـ
 

 خــوب را بــر خــاطــرم راه    مــده نــا 
 

ــاه       ــوت ــدم دســــت ک ــاپســــن ــدار از ن  ب
 

 درونــم را بــه نــور خــود بــرافــروز      

 

 زبـــانـــم را ثـــنـــای خـــود درآمـــوز   

 (5-4)خسرو و شیرین، نظامی، ابیات:         

ی اصل ةپیرنگ مثنوی یوسف و زلیخاست، بدن ةدر واقع جزوی از آستانآغازین که  پس از ابیات  

همت، درون، الهامات داستان آغاز میشود. بیگدلی با بهره گیری از عواملی چون کینه، حسد، گناه، ت

 میپردازد.تازه  خرق عادت و ... به آفرینش یوسف و زلیخایی غیبی، معجزه،

 مؤلف :  ةبه وسیل «یوسف و زلیخا  »منظومة ابیات برخیاصالح شدن 

از  چاپی و خطی عددمت راهم آوردن دست نوشته هایفیکی از  نخستین اهداف تصحیح متون     

تن نسخه م صورت ممکن بهترین نزدیک دستیابی به متنی است که  به منظورآنها  ةو مقابل اثریک 

یر نظ دیگرمتون  هایی از اثر که دربا بخشمطابقت متن حاصل  عالوه بر آن .را داشته باشداصلی 

درج شده میتواند گره گشای بسیاری از مشکالت ناشی از و  دیگر آثار مولف  هاها ، جنگ تذکره

 شود .  های موجود در نسخه افتادگیها ها وبدخوانی

 الت سبکی وکاتب، تحوّ تعمد، عدم دقت یا گذر زماناختالف نسخ اغلب به دالیلی چون اگرچه      

با ر یک اث ناز پایان یافتپس  مدتی فمؤلّ ،یصورت میگیرد؛ اما در موارد تغییر رسم الخط و زبانی

ــدا دری از   ــداونـ ـا خـ ــگشــــ ــود بـ  جـ
 

ـا         ــمـ ــن ــود، ب ــم ــن ــدت ب ـای ــو بـ ــی ک  ره
 

 از ایــن در ســــوی خــود کــش مــحــمــلــم را
 

ــم را    ــزل ــن ــن م ــود ک ــوی خ  وز آن ره ســ
 

ــکود  حــکــمــت   شــــنــاســــتدلــی ده کــو ب
 

ــت      ـاســ ــپـ ـا آرد ســ ــه جـ ــو ب ــی ک ـان  زبـ
 

 ی خــود بــگــردانــم ز هــر راه      ابــه ر 

 

ــت کــوتــاه    ــم دســ ــر خــویشــ ــی ــدار از غ  ب

 )یوسف و زلیخا، بیگدلی، ابیات 5-4(
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بیات اجایگزین کردن واژه ای با واژة دیگر و یا تغییر کلی یک مصرع در جهت مرتفع کردن اشکاالت 

 ةمتن حاصل از مقابلمطابقت قلم فرسایی میکند. آن  ت بخشیدن به بار معنایی و ساختاریقوّ و 

ده آذر آم ةآذر با گزیده ای از این منظومه که در پرتو دوم آتشکد ییوسف و زلیخا دست نوشته های

 یدهدنشان ماست که  آذر بیگدلی ةدر ساختار برخی ابیات به وسیل یتغییرات حاکی از اعمال است

رجحان   و ای نامناسبه ه در اثر گزینش واژهکدستوری   و شکالت مفهومیموجود پاره ای  وی به

مال یافتن از ک با دانشی که برگرفتهآگاهی داشته است. آذر بیگدلی در متن راه یافته،  معناصورت بر 

 ،ستاو تغییر شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  استمرار در سرودن و نوشتن ،سبک بازگشت ادبی

     کوشیده است تا منظومة او از لحاظ محتوا و صورت چون عشق زلیخا به یوسف به کمال خود برسد . 

زمانی  و اران سبک بازگشت ادبی استذخود از بنیانگر که پیشتر اشاره شد آذر بیگدلی، همانطو    

ت پشیوسف و زلیخا مبادرت ورزیده که این سبک  نخستین سالهای حیات خود را  ةبه نظم منظوم

طبیعی است که در آن زمان پیروی از سبکی نو پا و تالش برای به نظم ؛ بنابراین اشته استمیگذسر 

زنی وبسامد اشتباهات دستوری،  میزان ،منظومه ای بلند با الگویی تقلیدی اما زبانی نوین   در آوردن 

ن ای هفده سال پس از به نظم در آمدن بر همین اساس است که آذر بیگدلی .ببرد هومی را باالو مف

ر صدد ، داست بدست آوردهدر سرودن به این شیوه  این سالهاة فاصلدر منظومه با تجربه ای که 

که در اغلب دست نوشته های به جا او  اصالحات انجام شده به وسیلة میآید.خود بر اصالح منظومة

عالوه بر آنکه میتواند گرهگشای بسیاری از مشکالت این متن یکسان است، « آتشکدة آذر»مانده از 

تنها در یکی از دست نوشته های موجود از این اثر که این منظومه  در هفتصد بیت ابتدایی مخصوصاً

 ادقابل استنشاهدی  ؛ بلکهباشدبه صورت کامل درج شده است، )مفا( نسخة انجمن مفاخر فرهنگی 

لق و و نیز تغییر برخی خت ساله سبی اًحدود زگشت ادبی در یک دورةیافتن سبک بابه قوام که است 

   اشاره میکند. خویهای شاعر و تواضع پیشگی بیشتر او 

 و قدیمی ترین نسخه های ناز معتبرتریی چاپ افست و خطّ ةدو نسخ مقابلة با سطوراین  نگارندة   

س پکرده است که از ابیات ات ذیل اقدام به ثبت مواردی با مشخصّ   موجود از آتشکده آذر بیگدلی

 است : افزوده شده  هات آنبر قوّ به طرز محسوسیاز تغییر 

یقات و نشر کتاب با تعل ةموسس که چاپ افست آن به وسیلة (ا.م)به کتابخانه ملی قنسخة متعلّ -5

 منتشر شده است؛ 5990شهیدی در سال سید جعفر  ةمقدم

ق ملی نگهداری میشود و متعلّ ةکه در کتابخان)م.ص( ف  4114خطی به شماره شناسایی ةنسخ -2

  است. .ق.هـ 5270به سال 

ر تذکره د به وسیلة او ابیات منظومه یوسف و زلیخای آذر بیگدلی با برگزیده ابیاتی که ةمقایس

واژهای اثر نشان میدهد که آذر بیگدلی با اهداف ذیل اقدام به تغییر در  ،آمده است هآتشکد

 خود کرده است : 
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 صورت این  بهآمده است « حا« /»مفا» های دست نوشته در که : بیت زیر رفع مشکل ضمیر .الف

 آمده است : 

مصرع اول  از لحاظ معنایی دچار نوعی حشو و ابهام است. و برای توجیه کردن مفهوم آن چاره ای 

به این شکل « م.ا» ةدر نسخنیست. این بیت « مرا»به « احسانم»در واژة « م»جز معنا کردن ضمیر 

 نقل شده است: 

بر     کم ز ا ــه خــا ــتب ــان بس         نَ  احســ  می 

 

ــس    ــی ب ــون آدم دم ــو چ ــم را از ت ــل  گ
 (447/ م.ص، ص 494) آتشکدة آذر، م.ا، ص      

یوسف و  ةشواهد جبری مذهب بودن آذر بیگدلی در منظومب. بازگشتن از اعتقادات پیشین :

 زلیخای او به وضوح به چشم میخورد از نمونه های آن میتوان به بیت زیر اشاره کرد :  

 دچار   «عدل»با تغییر در ضمیر متصل کلمة  به نظر میرسد که آذر بیگدلی با توجه به ابیات زیر

 : تحول در  اعتقاد پیشین خود  شده  است

 

  آمده است :  «م.ا» و« صم.»نوشته های و در دست 

 سر هک جرمی من ز:» و حذف ماهرانة بیت ات مثنوی یوسف و زلیخا در آتشکده آذر بیگدلی  با خالصه کردن ابی

 «خرسند  ابلیس غمین، شد )ص(محمّد خداوند ای زد

خاکم ز ابر     ـانمبه  ــت/ نَمی بس  نَمی  احســ  بسـ

 

 دمی بس  گِلم را از تو چون آدم دمی بســــت/       

 ( 4)یوسف و زلیخا، بیت                          

 کِشــــتــی تــو شــــیــریــن اگــر تــلــخــم، اگــر

 

گر   تم،   ا ــ گر  ســـسـ کم      ا ح تی      م ــ  تو رشـ

 (529)یوسف و زلیخا، بیت                        

ــه گــوش - ــن خــواجــة انصــــارم از ب  راز ای
  

   راز پــردة وی از بســــتــم  رســــیــده،  
 ج 

 خداوند ای زد سر که جرمی من ز
 

 خرسند ابلیس غمین، شد )ص(محمّد 
 

 به فریاد آید عذاب عدلت، از چه

 

 شاد شود هم آن غمین،آن  ره دگر 

 (547-542) همان، بیت                        

 بــلــی نــخــل حــیــاتــم کشــــتــة تــوســــت  -
 ج

ــت     ــوســ ــة ت ــت ــم رشــ ـان ـار جـ  رگ دل، تـ
 

 اگــر تــلــخــم اگــر شــــیــریــن تــو کِشــــتــی 
 

تی                    تو رشـــ کم  ح م گر  تم و گر ســـســـ  ا
 ج

ــم از   ــدل ــو ع ــذاب چ ــه  آرد ع ـاد ب ــریـ  ف

 

گر   ین و         ره د گ م غ ــود  ین  آن  شـ  شــــاد ا

 ( 447/ م.ص، ص499)آتشکده آذر، م.ا ،  ص         
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از  و« دگر ره آن غمین آن هم شود شاد چو عدلت از عذاب آید به فریاد» با بیت و شکستن  ارتباط معنایی آن 

موقوف المعانی میان دو بیت متوالی، موجب ایجاد تغییر معنایی در مفهوم بیت شده است که  رابطةبردن  ن بی

ی ل بیت پایانحاکی از تجدید نظر او در عقاید جبریش است؛ به طوری که در منظومة یوسف و زلیخا از مصرع اوّ

و از آنچه وی در برگزیدة « برخیزد -ا لهی –چون به واسطة عدل تو فریاد عذاب » که در باال  آمده است، مفهوم :  

 میشود.برداشت « چون عدل تو مرا از عذاب وجدان به فریاد آورد» و زلیخا آورده است ، مفهوم : این متن در یوسف 

  آمده است :  وسف و زلیخااز ی« مفا» دست نوشتة   در :  بیت  شاعرانگیمیزان افزودن بر . ج

 آمده است : «  صم.»و « م.ا»و در نسخه های  

 از یوسف و زلیخا آمده است:« مفا» در  دست نوشتة بیت :  و معنایی  د. افزودن بر بار فلسفی

 :آمده است «م.ا»، «صم.» در نسخه های  

آذر بیگدلی با تغییر در بیت یاد شده، عالوه بر مفهوم نیکو سیرتی که از صفات جاری در ذات      

 الهی جلوه گر شده است؛به واسطة بخشش )ص( خداوندی است و نمودی از آن در ذات حضرت محمد

-مسئلة وحدت ذاتی و وحدت عرضی که از مضامین فلسفیبه به مفهوم وحدت وجود و به تبع آن 

 عرفانی است، اشاره کرده است.

 خصوصیات سبک شناسی اثر  بررسی

 جامی و خسرو شیرین یوسف و زلیخایضمن تأثیر پذیری از ی آذر بیگدلی یوسف و زلیخا ومةمنظ

 طالعة. مکندمشابهش متمایز میآثار ه را از دیگر ماین منظو نظامی شامل نکات قابل توجهی است که

 از طرفی باعث ایجاد برخی مشابهتآذر بیگدلی  ة پیشین به وسیلةهای به نظم در آمدیوسف و زلیخا

از لحاظ مضمون  ر پختگی متنشده و از طرف دیگر ب اثرها در تصاویر و مضامین خلق شده در این 

 استاناز میان صدها روایت موجود از این ددر سرودن  این منظومه چنانکه آذر بیگدلی ؛ افزوده است 

ــک ــجــم،ا ز فــل  مــردم چشــــم از زمــیــن ن
 

ـارم   بز   ط ــ ین  سـ چمن،    ز ین     ک ــ ین  مسـ  در ا
 )یوسف و زلیخا، بیت 22( 

 چشمه روشن از زمین نجم،ا ز فلک
 

 در این نیلی چمن، وین سبز گلشن 
 )آتشکده آذر،م.ا ، ص 499/م.ص،  ص447( 

ــش   ز ــودی ــم ــح ــد  م ــم ـام اح ــرد نـ  او ک
 

ــراب  ــدت   شــ ــم ــ ح ـام م ــرد او در جـ  ک

 (511)یوسف و زلیخا، بیت                                

ــود   ـام خ ــد نـ ــد  اح ــم ـام اح ــرد نـ  او ک

 

ــرد       ــو ک ــگ ــت ــف ــدت گ ــه او از راز وح  ب

(  447/ م.ص، ص 499)آتشکده، م.ا ، ص   
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ه است ی پرداختبه چینش سیر داستانبه گونه ای  ،نقل شدهدر منابع ادبی و مذهبی تا زمان شاعر که 

ه چنانک ؛خصوصیات سبک خراسانی و عراقی بهره جویی از که بیشترین میزان توانایی خود را در

 نو پا بودن سبک بازگشت ادبیبه کار گیرد. اگرچه  ،میسازد تمایل وی به بازگشت ادبی رهنمونش

و یا اعمال ه ها شده است که شاعر در برخی موارد در به کارگیری واژ باعث در زمان آذر بیگدلی

ای هصویر پردازیتچون  ویژگیهایی اامّ؛ شود قوانین دستوری رایج در دو سبک مذکور دچار اشتباه

ستفاده از ا ، کثرت صفت سازی با انواع پسوندها،خصوصیات سبکی کهن با زبانی جدید اربردکدقیق، 

هایت در ن و به منظور تأکید یا افزودن بر صور خیال برخی ابیات لزوم ما الیلزم در قوافی یا ردیف و

که  ر از سبکی استثّن تاریخی که در پاره ای موارد متأو مضامی اجتماعی، رسوم تعابیر عامیانهکاربرد 

در میان آثار سروده شده از لحاظ فنی  اومنجر به تقویت سطح مثنوی  ،شاعر از آن روی گردان است

 بازگشت ادبی شده است.   ةدوردر 

 از نظر زبانی -5

رده تالش ک ،شاعران نامی پیشینآذر بیگدلی یکی از شاعرانی است که در عین شاگردی در محضر 

نگی، رهاوضاع فکه تحث تأثیر با زبان نوینی  دخو ةزندگی روزمرتجربیات شخصی با آمیختن است تا 

 با مهارتی ستودنیاو  .به ایجاد سبکی تازه بپردازد ش است،زمان ةاجتماعی و سیاسی حاکم بر جامع

از  ایتو شک برای بیان انتقادات اجتماعی دست مایه ایدر تلفیق موضوعات، منظومه ای عاشقانه را 

 زمانة خود قرار داده است :  اهل 

تمرکز آذر بیگدلی برای اثبات برتری خود نسبت به دیگر شاعرانی که همزمان با او در شعر فارسی 

قلم فرسایی کرده اند بر طوالنی کردن توصیفات است نه کاربرد لغات و کلماتی که دور از ذهن و 

بیت در وصف اصفهان  05از جمله وصفهای طوالنی وی میتوان به اختصاص دادن  ؛مهجور باشد

بیت در وصف وفات یوسف  545(، 131-011بیت در وصف سخن ) ابیات  15( ،  152تا  493)ابیات 

 (و ... در منظومة یوسف و زلیخا اشاره کرد. 0751-0514و پریشانی زلیخا)ابیات 

تمایل آذر بیگدلی به نشان دادن برتری خود در سایة توصیفات طوالنی، بسامد استفاده از واژه های    

چنانکه نمونه های اینگونه واژه ها در  مهجور در منظومة یوسف و زلیخا را به شدت کاهش داده است

 منظومة یوسف و زلیخا انگشت شمار است : 

ــی      ــز آه ــی ک ــاه ــاک ره شــ ــرم خ  ســ
 ج

 یـــافـــت حـــال دادخـــواهـــی  تـــوانـــد 
 

ــن دور     ــان ای ــوة شــــاه ــه شــــی ــرن  وگ
 ج

جور                   تنــه و  ف لم و  ظ یر  غ ــد   نبــاشــ
 

ــان درد  بــهــبــودی نــدارد      ،از ایشـــ
 

ــدارد       ــی ســــودی ن ــن ــر ک ــّم گ ــل ــظ  ت
 

 نــوای نــالــة مــظــلــوم دلــتــنــگ          

 

ــان نــغــمــة چــنــگ    بــود در گــوش ایشــ

(1193-1145)ابیات    
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ــارخ  ــت  حــرب ــوی آفــتــاب اســ ــه ســ  ب

 

منــدر از    ــت       ســــ کبــاب اســ تش   غم آ

 (5440)بیت:                                       

ــت   ــد چو خوردم آب از طش  به لب خون ش

 

ــد گوهر    ــه شـ ــیشـ ــت خَزَفزمرّد شـ  گشـ

 (5023  :)بیت                                      

ین جمالت تحسو های عربی داستان باعث افزایش کاربرد واژه اینهای عرفانی و بن مایه بقه مذهبیاس

 شده است:  ، تعالی اهلل، تبارک اهلل، اهلل اهللو شگفتی عربی مانند بحمدهلل

در بخشهایی چون خواب دیدن زلیخا، شرح درد هجران زلیخا در او  توصیفات  دقیق و طوالنی    

زیبایی بان و  قصری  است که زلیخا برای دیدار با یوسف آماده کرده  عشق یوسف و ابیاتی که  بیانگر 

بک س اشعار در شاعرانزبان  یادآور تشبیهات و استعارات متعددی منجر شده است که کاربرد بهاست 

با الگو گرفتن از فردوسی چنان ماهرانه در صحنه های معاشقة یوسف و  آذر بیگدلی .استخراسانی 

ر دحق به کارگیری ادب در توصیفات را ادا کرده است که از این لحاظ یکی از کم نظیرترینها زلیخا 

 هب توصیفات وی در ابیات مربوط به تن سپردن یوسفهمچنین  .به حساب میآیدمیان آثار مشابهش 

 نظامی در به تصویر کشیدن شستشوی  «خسرو و شیرین» تقلیدی آگاهانه از واژه پردازیهای رود نیل

  .استبدن شیرین در دریاچه 

و ()عو حضرت علی )ص(مدح پیامبراشعار او در ابیات پیش از آغاز داستان در مناجات باریتعالی،      

سرایی و مدح گویی است که با طوالنی  ـ نشان دهندة توانایی او در مرثیه نیز در مرگ یوسف و زلیخا

روده ابیات س ةچنانکه مقایس ؛کردن ابیات خود در هر بخش سعی در اثبات آن به دیگران داشته است

ی با دیگر یوسف و زلیخا های سروده شده تا پیش از او  تأیید شده توسط آذر بیگدلی از لحاظ کمّ

 . دیگری بر این مسئله است

زوم ل نظم مثنوی در دایرةدر ، آوردن حاجب و ابیات ذو قافیتین که آذر بیگدلی با کاربرد ردیف     

نه تنها بر بار تاکید بر واژه ها و خیال انگیز بودن ابیات افزوده است بلکه سطح  میگنجند الیلزمما

  تقویت کرده است: از لحاظ ویژگیهای فنی  را مثنوی او

حمــداهلل    حکــایــت         ب ین  یر ین شـــ  کــه ا

 

ــت        ــای ــه ــن ن ــان م ــی ــت از ب ــرف ــذی  پ

                                                       )بیت 0792(

ــی  ـالـ ــعــ ــه     اهللتـ ـانـ ــگــ ــد یـ ــداونـ  خـ

 

ــه     ــد جــاودان ــت و بــاشــ ــود و هســ  کــه ب

                                                        ) بیت 59(

ــخن   ــخن کس جز سـ ــف سـ ند وصـ   نه  ک

       

کار من      به  ــف از این  ــخن ]را[ وصـ  نه  سـ

 (   097)بیت :                                                     
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تأکید  شقعمادی و  زمینی ةبر جنبآذر بیگدلی یوسف و زلیخای  ةداستانی منظومآنکه در سیر  با ،که

یک ه بیوسف غم هجران زلیخا است تا اعتقاد  حکایتبیشتر  ،در واقع داستانبیشتری شده است و 

ت باعث شده اسدر سرودن این اثر  ؛ امّا اقتدای آذر بیگدلی به جامیمحیط بر عالم نیروی فوق بشری

عالوه بر ابیاتی که به  وصف اوضاع زمانه، انتقاد های  پیش از شروع داستانابیات آغازین  تا در

رداخته پبه مسائل عرفانی  و گذراکوتاه  یگریز های پیشین آورده است، با اجتماعی و تفاخر به شاعران

ا هابیاتی که در توصیف شخصیت تعداد شده که موجباما ضعف او در سرودن مضامین عرفانی  ؛شود 

 باشد.بیشتر  ،استعاشق و معشوق میان و حاالت 

ناپختگی شعردورة بازگشت ادبی در زمان آذر بیگدلی باعث شده است که شاعر برای گریز از   

 : است، معترف آن به زیر تابیاکه در  مشکالت وزن و قافیه 

 مجبور به کاربرد ساخت های دستوری غلط و یا غیر معمول شود: 

ــد عقــابی         ــاشــ  چو آیــد پیش من ب

 

ــی   ــاب ــاخــنــان از خــون خضــ ــی ن  عــقــاب

(5044)بیت:   

        برگردیدنبه خانه  بیهوشآن نقش دالویز را که در خوابش دل از کف برده بود دیدن و 

 (2311 )عنوان پیش از بیت:

کردی         ــت  من شــــکــار دشــ ــا  هی ب  گ

 

ــحرا   ــا من بــه صـ ــت کردیگهی ب  گشــ

 (2104)بیت:                                      
ی دچار نوعی سرگردانی در میان سبکها، اقتدای زبانی به شاعران گذشته تحث تأثیر بیگدلی  آذر        

یداند و مآور ن الزاماصلی را  برخی کلمات تا پایان متنیکسان کاربرد  رعایت ادبی است به طوری که 
لمه ک هن و در بیتی دیگر صورت نوین هماندر پاره ای مواقع دیده میشود که شاعر در بیتی صورت ک

 : را در معنای کمربند به کار میبرد« کمر» به عنوان مثال  واژة است. به کار برده را 

ــش   ــان ــی ــرن ــب از پ ــن چــون داد زی ــه ت  ب
 

ــت     نش       آنهــان بســ میــا مر را در  ک ن   
(443)یوسف و زلیخا ، بیت:      

ــر و یــک    از آن درج گــوهــرخــراج مصــ

 

ــام و یــک     از آن بــرج اخــتــرمــتــاع شــ

 (9574)بیت:                                       

ــرت    ــی ــر ز غ ــد آخ ــردون زالکشــــی  گ

 

ــان انــتــقــامِ      مــحــزون  زال از ایشـــ

 (9523)بیت:                                       

ظم       ن کو  لم  بودش        د ــه  پیشــ جی،  ن  ســـ
 ج

ــه بــودش    ــدیشــ  مــدام از فــکــر نــظــم، ان
 

ــنــگ     ــیــه ت ــاف ــافــیــه، چــون ق  ز فــکــر ق
 

هم                 نگــان  ت ل ــه د گی ب ن ت ل هنــگ    ز د  آ
 

ــانــدش            قـلـم زان تـنـگـنــا بـیـرون کشــ

 

ــانــدش    ــاری نشــ ــهــلــوی مــن از ی ــه پ  ب

( 0902-0201)ابیات    
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 : استفاده کرده است هم  «کمربند»از واژه در برخی ابیات  حال آنکه
ــ      بنــدی ب مر ــت   ه ک یراث از پــدر داشــ  م

 

ــ کش از خوبی ز جان   ــت ترتهم دوسـ  داشـ
 

تی او را           کس بســــ هر  بنــدی کــه  مر  ک
 

ــی او را    ــق رســـــت ــالی ــد ع ــی  دل از ق
(444-441)همان، ابیات:  

 معایب قافیه

بودن نا ضعف بیگدلی در گسترده امّ ؛است قالب انتخاب شده برای سرودن منظومه مناسب با آنکه

دو مصرع کرده است. قافیه اندیشی و نا همگون بودن وزن  به طور مکرر وی را دچارلغات  دایرة

ورت ص تغییر دراز کلمات ،  یا  اضافه کردن حرفی حذف بیگدلی برای حل این مشکل به ناچار به

ز استفاده ا، برای قافیه کردن دو واژه فه کردن پیشوند به افعال هم معنااضادستوری درست واژها، 

   :  در زیر آمده است هایی از  این تغییرات نمونه . روی آورده است و ... کلمات ةصورت محاور
ــت  ،کــه از اطــراف ــرخــاســ ــنــد ب ــاد ت  ب

 

ــتغــبــار تــیــره از هــر رهــگــذر    خــاســ

 (2034بیت:)                                       

ــه       ــان ــازی ــن ت ــم م ــا زن ــر ج ــی ه  ول

  

ــه   ــوان ــرو   ج ــن ای ســ ــادی ک ــری ــو ف  ت

(1991)بیت:   

یان     ــ ما را منع از عصـ ــ ــرورشـ ــت  ضـ  اسـ

 

ــت        ین کــار دور اســ مثــال شـــمــا ا  ز ا

(1749)بیت:   

  میشود:ده هگذشته از آن نمونه های عیوب قافیه نیز در میان ابیات سروده شده، مشا     

 اختالف حرف روی  :کفا ا .5

کرده       حمــت  هرم ز ر ــ  ای جــا در آن شــ

  

ــب مــاه        ــه شــ ــه روزم مهر میبــایــد، ن  ن

 (991بیت:)                                         

   اصلی و ردف زاید اختالف ردف  :سناد .2

ــی     ــراســ ــز وی در ه ــر ک ــز مصــ ــزی  ع

 

ــی       ــأســ ــت ی نبــایــد داشــ  تو را از وی 

 (5005بیت:)                                        

 قرار گرفتن اساس قافیه  بر پسوندهای یکسان   :ایطا خفی .3

ــر       ــزروت ــی ــان ت ــاب ــاه ت ــاه از م ــه م  ن

 

ــان تــیــزروتــر     ــه مــهــر از مــهــر رخشــ  ن

 (250بیت:)                                         

 یا توجیه  وحذ کتاختالف حر اقوا : .4

ــد ــرن ــاه را پ ــت  م ــاف ــک ــت  بشــ ــگشــ  ان

 

ــان  ــا   ســــنــگ زب ــت در کرد  گوی  خشــ

 (540بیت:)                                          
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                                       :استد کردن کلمات شده ف یا مشدّبیگدلی همچنین در برخی ابیات به ضرورت وزن مجبور به مخفّ    

 بسا پیلی که چون شد کوکبش پست 

 

 ز دست پشّة الغر شد از دست  

 (0213)بیت                                       

 در آمد هفت گاو الغر از پی  

 

 خشک گشته پوست چون پی  تنشانبه  

 (1130 :بیت)                                      

 سطح لغوی :  -ب 

 هم آمیختگی زبان فارسی و عربی همواره باعث حضوردر :  کلمات و عبارات عربی استفاده از

دالیلی چون نفوذ و به ن فارسی شده است. استفاده از این واژه ها وواژه های عربی در مت پر رنگ

نش آفریو نیز  تاریخی اعراب در ایران، تبدیل زبان علمی کشور به زبان عربی در ادوار خاص ةسلط

ه از میزان استفادافتاده است.  فاقاتّمتنهای مصنوع با هدف تفاخر بعضی شاعران بر بعضی دیگر 

 رفراوان است. اگرچه در برخی مواقع به نظدر متن مثنوی یوسف و زلیخای آذر بیگدلی لغات عربی 

 امالَی که کبیتوجود  این بابی دچار زیاده روی شده است؛ میرسد که شاعر در استفاده از عبارات عر

ار رفته در ابیات بیشتر از ککلمات و واژه های عربی به شود. دیده نمی به عربی سروده شده باشد،

 نوع عبارات دعایی و یا قسمتی از آیات قرآن است.:

 :استنسبتاً زیاد ابیات سروده شده واژه ها در  ة کاربرد صورت  محاور عامیانه:بیرات عت لغات و کاربرد 

  دور سرت بگردم، قربانت شوم سرت گردم :  -7

ــده        ســـرت نمــان یی  یخــا ل ــت گردم ز  اســ

 

نه  تهی ز   نده     افســــا ما جایی ن  اســــت  اش 

 (1274 بیت:)                                      

 مؤذن سکته کرده بلکه مرده -2

ــل ــ ده ــف ــزن را ز غ ــرده  ل ــواب ب ت خ  

 

ــرده       ــکــه م ــل ــرده ب ــه ک ــت ــک ــؤذّن ســ  م

 (5771:)بیت                                       

 : باز کردن  وا کردن -3

ــم وا ــه   ز ه ــیســــوی ســــی ــرد گ ــام   ک  ف

 

ــد از وی    ــن ــک ــان دام ف ــی ــاه ــای م ــه پ  ب

 (2354:)بیت                                        

کرده    گر  ــمــا  هی    شـ ــیــا ین رو سـ  ایــد ا

 

ــر     ــهـ ــاهلل از قـ ــوذا بـ ــعـ ــینـ ــهـ  الـ

 (2153)بیت:                                       

ــه            یم لــب ب بنــد خن  هر ســـ ین از   جز ا

 

ـــــــ  ان ربّه  ـــــ ــَوْلَا أَنْ ر أَى برهـــ  که لـــ
(4442)بیت   
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 «عالم پناهان» به جای « عالم پناها» و « فرخنده شاهان»به جای « فرخنده شاها»کاربرد  -4

 پناها المـــــــــع پرورِتـــــــــــــــ               رعی

 

ــاهــا       خجســــتــه ســــرورِ    خنــده شــ  فر

 (939:)بیت                                         

 به رنج افتادن:  زحمت کشیدن -5

تالفی          عزم  ــت  مکش زحمــت گرت   اســ

 

ــت  کــه مــا را آنچــه مــا کردیم کــافی   اســ

 (1290:)بیت                                        

 آذر بیگدلی «یوسف  و زلیخای»منظومة  ترکیب سازی در : 

ر ساخته تو کلمات را به منظور خویش نزدیک بر کارایی زبان فارسی افزودهآذر بیگدلی با واژه سازی 

نیازهای واژگانی شاعر در گسترة احساسات اوست. او از یک طرف  اژه سازیها پاسخگوی است. این و

به سبب استقبال از شاعرانی چون فردوسی انوری، سعدی، خاقانی، حافظ و ...  که از استادان واژه 

ند  و از طرف دیگر به سبب تاریخ نگاری و لزوم مطالعة آثار دایرة لغات  فارسیسازی و گسترش 

آنان و ذکر گزیده ای از آن در آتشکدة آذر، دو ابزار بسیار مهم برای گرایش یافتن به شیوة آنان 

برای آفرینش ترکیبات جدید داشته است. در زیر به نمونه هایی از این واژه سازیها در منظومة وی 

 ه شده است : اشار

 

 

ایه مملو از آر ،آذر بیگدلی با وجود ساده بودن نوع بیان ییوسف و زلیخامثنوی  سطح ادبی : -ب

ی ادب است که خالی از آرایه هایتوان گفت کمتر بیتی ت میأبه جربه طوری که ادبی است  های

اده به مراتب میزان استف و نیز بعد غنایی این داستان  سابقة مذهبی داستان یوسف و زلیخا .باشد

ــب افروز  ــمع شـ ــاخت آن شـ ــمه سـ  ز وسـ

 

ــیــه تــوز   کــمــان ابــروانِ   خــود ســـ

(4220)بیت   

ــر دارد     ــی ــج ــا زن ــه پ ــف او ب ــه از زل  ک

 

گــیــر  دارد   ز کــاکــل طــوق   گــردن

(1714)بیت   

ــت از زنــدان  ــش کیســ ــینــان  انیسـ  نشـ

 

قرینــان     ــت از     محنــت   ــش کیســ  جلیسـ

(1201)بیت   

ــن بود          تعــالی اهلل چــه خوش طــالع رسـ

 

زن بـــود   هـــمـــانـــا از کـــالف پـــرّه

(1923)بیت    

بر        جز صــــ حرف دایــه چــاره  ــدیــد از   ن

 

ــد چون   رگ ابر  ــان شــ گان در فِشــ  ز مژ

(1934)بیت   
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اگرچه زبان  را افزایش داده است.ای های حماسی و اسطوره داستاناشاره به  از تلمیحات مذهبی و

ها و مجازشاعران کهن متفاوت است؛ اما استعارات، تشبیهات، کنایات، زبان با  آذر بیگدلیشعری 

دیگر آرایه های ادبی به کار برده شده برای زیباسازی ابیات در اکثر موارد با الگو برداری مستقیم 

به  ،ت ادبی گذشتهشاعر در این منظومه به پیروی از سنّپیشین است. یا غیر مستقیم از شاعران 

معشوق را به سرو، چانه را به سیب، چشم را به نرگس و گیسو را به سنبل تشبیه کرده ات قامت کرّ

، انگشت شمار است. از  نمونه های ذهن شاعر باشد که ساختة هاییتصویر سازی و تعداد است

   میتوان به موارد زیر اشاره کرد : تشبیهات  نوین آذر بیگدلی

 یصحنه های عاشقانه و فضای  ازبه توصیفات طوالنی  بیگدلی  عالوه بر آن که آذر  یجزئی نگر

یگر به ضبط دقیق حرکات و سکنات دکه داستان در آن در حال وقوع است، منتهی شده است، 

  : شده استمنجر  تمثیلة های حاضر در داستان در خالل آرایشخصیت

ــه از وی     ــم دای ــزان اســـــت دای ــری  گ

 

ــایــه از وی              یزد ســ گر کو  هری  م چو   

(1533)بیت:   

ــه     ــه دای ــرزان ــش ف ــی  روان شـــــد از پ

 

یه         ید ســــا ــ بدان ســــان کز پی خورشـ  

(4054)بیت:   

پنهان کردن مخاطب اصلی همچنین آذر بیگدلی برای اثر گذاری بیشتر بر روی خواننده و نیز 

خود را بیان پند و طعنه، زیرکانه چندین مورد در در  « تجرید»ش با بهره گیری از آرایة انسخن

 :  داده است قرارخطاب 

ــاووس    ــرّ ط ــان در پ ــه ــدانِ ن ــغ ــو ج  چ

 

ــر  ــدر را ک ــوس  پ ــن ب ــی ــگ زم ــن ده آه  

(2211)بیت:   

ــوادش       گر ســ خ ــن از ا  چو دوزخ روشــ

 

 تــنــوری پــر ز آتــش گــردبــادش       

( 2251)بیت:  

 بــه ایــن مــجــلــس بســــی ایــن آمــد و رفــت 
 ج

گو رفـت                ت ف گ ین   بســـی ســـر در ســـر ا
 

ــن راز    اکســــی و ــف نشــــد آذر از ای  ق
 

ـاز    ــن ســـ ــد آوازی از ای ــی ــن ــی نشــ  کســ
 

 کســــی کشــــتــی در ایــن دریــا نــیــفــکــنــد
 ج

کنـد                       ف ی ن حرا  ــ ختـه در صـ ت جش  مو  کـه 
 

ــفــتــاد    ــی  کســــی را ره در ایــن صــــحــرا ن
 

ـاد        ــتـ ــف ــی ـا ن ــدم از پـ ــم اوّل ق ــه ه  ک
 ج 

ــیــار   ــدیشــــه بســ  مــکــن در کــار چــرخ، ان
 

ــه در بار       ــت و داری شـــیشـ  که ره ســـنگ اسـ
 

لنــگ          ــة  ین الشــ تنــگ ا ین راه  کش ز  ب

 

ــنگ        ــه بر سـ ــیشـ  ولی زان پیش کآید شـ

(454-429)ابیات:   



17 
 

 یوسف و زلیخای آذر بیگدلی :  ةبیت نخست منظوم هزارفنون بیانی در کاربرد 

 نجند؛علم بیان میگ ةبا استفاده از آرایه های مجاز، کنایه، استعاره و تشبیه  که در حوز آذر بیگدلی    

بیات ا بر میزان شاعرانگی با شکستن قراردادهای متعارف زبانی  دیگر شاعران پارسی زبان   چون

  .است بردهواژه ها را در معنای غیر اصلی به کاربه وفور  وافزوده 

 مختلف که از انواعگویای آن است  آذر بیگدلی یمنظومة یوسف و زلیخا نخست بیت هزاربررسی 

ورت که همان تشبیه بلیغ و عالی ترین ص )اضافه تشبیهی(میزان کاربرد تشبیه مجمل مؤکد ، تشبیه

سمور شب، قنادیل   ،)جام زندگی، زنجیر غفلت، جام حسرتمورد کاربرد 545با  استتشبیه 

نسبت به سایر انواع تشبیه به طرز قابل توجهی افزایش یافته کواکب، لعل می، سرسر مرگ و ...( 

عرانی از شا برداری الگو  با نشان میدهد که آذر بیگدلی  تشبیهی ةاضافیزان کاربرد است. این م

 »؛سعی در نزدیک کردن سبک شعری خویش به شاعران سبک عراقی دارد ،چون حافظ و سعدی

را زی ،اگر به صورت غیر اضافه به کار رود اغراق در آن به اوج میرسد چرا که این نوع تشبیه خصوصاً

)بیان و معانی، سیروس «.تر از ادعای شبیه بودن استادعای همسان بودن قویدر کالم 

مورد( نسبت به تعداد استعارات  211در عین حال باال بودن تعداد تشبیهات) (41ص: 5903،شمیسا

آن است که در عین حال سعی در حفظ سادگی کالم خویش داشته و در  ةنشان دهند مورد(549)

 از نمونه های این تشبیه میتوان به است. سهل ممتنع سعدی  شیوة پیروتصویر سازیها بیشتر  

 زیر اشاره کرد:  موارد

تشبیه مجمل مورد  49 شامل ،انواع دیگر تشبیه که آذر بیگدلی در این مثنوی به کار برده است

 ، مانند:مرسل

کش         تن جــان پــا یوســـف رفــت از   چو 

 

ــد خــاکــش       ــردی ــگــه گ ــج، آرام ــن  چــو گ

 (1304)بیت:                                      

 مفصل مرسل، مانند:  مورد تشبیه  بیست

ــزل ز وادی    ــن ــاده رو ســـــوی م ــه  ن

 

 افشـــان ز شـــادیچو شـــمع حجله اشـــک 

 (2154)بیت:                                        

ــت مــا را   چو غنچــه بی تو دل خون اســ

 

ــت مــا را        چون اســ یر گــل   تو را گــل ز

 (0714)بیت:                                           

 مانند: مفصل مؤکد مورد دوازده 

 تــو کــز رخ، اللــة گــلــرنــگ داری      

 

ــگ داری     ــن ــت ــل دل ــر گ  چــو خــود را زی

 (0711)بیت:                                      
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منظومة یوسف و زلیخای  ابیات آغازیندر همانطور که در نمودار تهیه شده از میزان کاربرد استعاره     

. تاس مصرحهة استعارکاربرد  بر از میان انواع استعاره، ناظم این اثرترجیح آذر بیگدلی آمده است، 

)   به  تر از حالتی است که شاعر به حذف مشبهٌیابدیر لفظ مشبهاگرچه در این حالت حدس زدن 

 از موارد معروفیه در منظومة مذکور اما صورتهای استعاری مورد استفاد ؛قدام میکنداستعاره مکنیه( ا

 594آراسته به  . در هزار بیت نخست این منظومه در مجموع است که چندان نیاز به تأمل ندارد

 مانند:  است؛ مصرحه ةاستعار

ــه     ــه، ژال ــر الل ــرگســـــت ب ــرا از ن  چ
 

ــرو  ــه   ف ــالل ــن ک ــی ــک ــزد ای مشــ ــری ــی  م

 (9113)بیت:                                           

  :رد استعاره مکنیه به کار رفته است، مانندمو نهو 
ــیــد       ــت محبــّت کرده چون صـ  مرا دســ

 
ــد      ــی ــن ق ــد و ای ــن ــن ب ــت ای ــاج ــدارم ح  ن

 (5990)بیت:                                             
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آذر بیگدلی  .تشبیه در این اثر متعلق به کاربرد کنایه استپس از بیشترین سهم از کاربرد فنون بیانی     

مورد کنایه از  99، ( روسیاه )تردمان، لب گزان، انگشت خایان،ایه از صفتمورد کنبا کاربرد چهار 
بان کهن گردون و دون، برافرازنده، شجاع ارغون تن و ) اختر نحس، اختر سعد، لعبت باز گروفموص
شکستن، کمر  ی فهمپرده چاک شدن، دامن کشیدن، بازو) مورد کنایه از فعل یا مصدر 274و  ...( 

سعی داشته تا جای ممکن زبان شعری خود از پا به ثریا شدن و ...( از کف آب دریا را پیمودن، بستن، 
 .نزدیک کندمردم  را به زبان 

و ماهرانه  ثیر کالم خود افزوده است به کار بردن مجاز در ابیات بر تأ آذر بیگدلی باهمچنین 
در صد کاربرد انواع مختلف .است ذکر کردهمجاز گنجد را در قالب آرایة احساساتی که در کالم نمی

سر در معنای کل بدن، ،) کف در معنای دستمورد کاربرد 24ا جزء و کل بة جز مجاز به عالق، مجاز
چشم، طلب در معنی کل وادی های عشق،  مژه در معنی، کشور به معنی شهر، چمن به معنی بان
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مجاز  .در دیگر انواع تفاوت چندانی ندارد ...(  ، شرق و غرب در معنی کل جهان ونعل در معنی پا
 2، حال و محل (جهان به معنی مردم )نافه به معنی مشک،مورد 2حال  ومحل  ه های به عالق
، آب به معنی یک )مورد 4کل و جزء  ،سبوح و قدوس به معنی محل حضور خداوند و مالیک()مورد

، (حدی به معنی آواز ) حکم به معنی قدرت،مورد 2، سبب و مسبب (، کشور به معنی شهرقطره آب
ی قدرت، به معن و دست سرپنجه )مورد 1، آلیت ()حشر به معنی قیامتمورد 1مسبب و سبب 
 5، مادیت (معنی صاحب مقام، صاحب کاله به ، معراج به معنی عروج کردنحلقهپرگار در معنی 

گل به معنی ،، خاک به معنی جسممعنی انسان به)خاک مورد 4و ماکان  )سریر به معنی تخت(مورد
 .استک (آب به معنی اشک انسان،

 
 نتیجه 

ز تقلید ا بهخود را  ییوسف و زلیخا ةمنظوم بازگشت ادبی است که ةآذر بیگدلی از شاعران دور
جامی و با الگو قرار دادن دیگر یوسف و زلیخاهای سروده شده پیش از آن به نظم  ییوسف و زلیخا
هر چند های فرعی متأثر از قرآن است. چینش وقایع داستانی و درج داستانوی در  در آورده است. 

پردازش  او از حیث ةومپیشاهنگان محسوب نمیشود؛ امّا منظ بیگدلی در سرودن این منظومه از
وی در  در خور توجه است.  در میان آثار  غنایی فارسیان کاربرد آرایه های ادبی میز داستان و

ر و تلفیق مضامین متنوع  د گریز های داستانی، انتقال مفاهیم تعلیمی در اَپیروی از جامی خصوص
و نمنظره ای او کمتر با  تصویر سازیهای اگرچه در  .موفق عمل کرده استخالل داستانی عاشقانه 

یق . ذکر جزئیات دق سیار دلنشین و ساده استباو در بیان این توصیفات  میشویم؛ اما زبانروبرو 
کمتر سبب مالل خاطر خواننده میشود.  ،صحنه ها اگرچه در برخی مواقع به درازا کشیده شده است

 ر سوز و گداز ابیات افزوده است. بروحیة مداحی آذر بیگدلی 
واملی ع اامّ ؛اشعار کالسیک سبک خراسانی و عراقی استسبکی پیرو لحاظ آذر بیگدلی از اگرچه 

یوسف و زلیخا، در دسترس نبودن متون کهن  ةچون نو پا بودن این سبک در زمان سرایش منظوم
گذشته در زمان شاعر و عدم آشنایی کامل او با خصوصیات سبکی و ساختهای دستوری دو سبک 

در پاره ای موارد منجر به قافیه اندیشی،  ،دایرة لغات شاعر عراقی و خراسانی و نیز گسترده نبودن
  .درج ساختهای غلط دستوری و ضعف در چینش واژه ها در  ابیات شده است

 
 فهرست 

 الف(کتابها
 .قرآن کریم     
شر ه نموسس چاپ افست، (، به اهتمام سید جعفر شهیدی،5990، بیگدلی، لطفعلی بیک، )آتشکده آذر 

 کتاب، تهران
 با تصحیح و تحشیه و تعلیق حسن سادات ناصری، ج (، 5990بیگدلی، لطفعلی بیک، )، تذکره آتشکده آذر

 .امیر کبیر،  تهران.5
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، انتشارات 94، چخطیب رهبر خلیلبه کوشش  ،(5944شمس الدین محمّد،) شیرازی،شیرازی،  دیوان حافظ
 صفی علیشاه، تهران.

ش سادات ناصری و پرفسور (، به کوش5900) لطفعلی بیگ، ، بیگدلی،دیوان لطفعلی بیگ آذر بیگدلی
 ، انتشارات جاویدان، تهران.5چبیگدلی، غالمحسین 

 ،5چ(، به کوشش احمد رنجبر،5919) ،شمس الدین محمّد وحشی بافقی،دیوان وحشی بافقی، 
 امیرکبیر، تهران.

 ، اسالمـــــیه، تهران.57ج (،5911) ،آقابزرگ تهرانی، محمد محسن ،الذریعه الی تصانیف الشیعه
 ، اسالمیه، تهران.9(، ج 5919، آقابزرگ تهرانی، محمد محسن، )ــــــــــــــــــــ

 ، انتشارات فردوس، تهران.3(،  چ5942) ،شمیسا، سیروسبک شناسی شعر، س
 ، ستوده، تبریز.  5(، ج5900) ،دولت آبادی، عزیز،سخنوران آذربایجان

 سخن، تهران. (،5944) ،نیحس، پور آالشتیحسن  (،هندی سبک شناسی غزل سبک)تازه طرز
 ، نشر هما، تهران.27،چ(5945، همایی، جالل الدین،)فنون بالغت و صناعات ادبی

 ، دانشگاه اصفهان، اصفهان5(، ج 5941، منتظر القائم، اصغر،)گلچینی از مدایح نبوی
کتابخانه و مرکز اسناد مجلس  ،41457شماره بازیابینسخة خطی،  لطفعلی بیک، ،، بیگدلیگنجینه

 شورای اسالمی.
 (، تصحیح : مظاهر مصفا، جلد دو، امیرکبیر،تهران.5942، هدایت، رضا قلی بن محمد هادی،)مجمع الفصحا

 ، قطره، تهران.9چ(، 5941، تصحیح سعید حمیدیان)مخزن االسرار نظامی
اهتمام محمد آصف ، به آقابزرگ تهرانی، محمد محسن ،ترجمه و تلخیص، مصنفات شیعه

 ی اسالمی، مشهد.ها، آستان قدرس رضوی بنیاد پژوهش9ج  (،5902)،فکرت
 . انتشارات فردوس: تهران.1چ شمیسا، سیروس،معانی و بیان،

 بی نام. ،(، به کوشش خیام پور5942دنبلی، عبدالرزاق،) نگارستان دارا،
 ، امیرکبیر، تهران.9پور،چ وزین به کوشش نادر (،5900) ،یوسف و زلیخا از هفت اورنگ جامی

 ،. تهران. انتشارات سخن ،2چ، )5937)بتی، مهدی، از معنا تا صورت ،مج
 

 ب( مقاالت
 .05-92. صص 34و  30(، جهان کتاب، سال پنجم، ش 5940، ) محمود،  مدبری ،آذر و آتشکده

 .01-11صص  ،1(، مجله سخن عشق، شماره 5903پرور، احمد، ) یعزت ،نقد و بررسی کتاب

، 4سال دوم، شماره پازند،  فصلنامه (، 5941منصوری، احمد، ) ،واژه های فریبکار در فارسی خاورانی
 .92-53صص

(، ترجمه :حکیمه دسترنجی.نامه فرهنگستان. سال سوم. شمارة 5901، سمیعی.احمد)واژه های فریبکار
 .540-595یادزده. صص

 ،44دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، شماره (، مجله 5994، عبدالرسول)ورپ، خیام یوسف و زلیخا
 .93-14صص


