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چکیده
یوسف و زلیخای آذر بیگدلی مثنویی عاشقانه برگرفته از قرآن کریم است که به پیروی از یوسف و
زلیخاهای پیشین ،خصوصاً یوسف و زلیخای جامی و با توجه ویژه به خسرو و شیرین نظامی در عصر
زندیه سروده شده است .اگرچه این داستان در ابتدا با سوز و گدازی پر شور ،ناشی از عشق زمینی و
یک طرفة زلیخا به یوسف آغاز میشود؛ امّا در نهایت این عشق مجازی تحول یافته و به عشقی
فرازمینی و ماورایی ختم میشود .در این مقاله ضمن بیان مختصر مضامین و نکات برجستة یوسف و
زلیخای آذر بیگدلی بر اساس شش نسخة خطی بدست آمده از این منظومه ،به معرفی مهمترین
ویژگیهای سبک شناسی آن در سه سطح فکری ،زبانی و ادبی خواهیم پرداخت.
کلمات کلیدی :یوسف و زلیخا ،آذر بیگدلی ،بازگشت ادبی ،ویژگیهای سبکی ،شعر قرن دوازدهم

 - 1استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شیراز
Mohammadhkarami@yahoo.com
 -2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شیراز (نویسندة مسئول )
Yas_shahed3@yahoo.com

1

:

مقدمه
ادبیات غنی و پربار زبان فارسی گنجینهای است ارزشمند که نسخههای خطی همچنان بخش مهمی
از آن را تشکیل میدهد .فراوانیِ نسخ خطّی در کتابخانهها که ناشی از استعداد ذاتی ایرانیان در
آفرینش فراوان آثار ادبی است ،باعث شده است که بسیاری از دست نوشته ها یا همچنان به صورت
مهجور باقی بمانند و یا به پژوهشی مختصر و نه همه جانبه در مورد آنها بسنده شود.
با آنکه پیش از آذر بیگدلی شاعرانی چون جامی ،قمی ،ناظم هروی و  ...داستان یوسف و زلیخا را
به نظم در آورده اند؛ امّا سرایش دوباره آن در دورة بازگشت ادبی ،آن هم به وسیلة یکی از سردمداران
این نهضت ،نه تنها تکرار مکررات نیست ،بلکه مقایسة آن با آثار مشابه ،اطالعات ارزشمندی را به
خوانندگان و عالقمندان این حوزه منتقل میکند.
بر همگان آشکار است که مضامین و لغات استفاده شده در سرایش اشعار نشان دهندة اوضاع ادبی
در زمان مؤلّف و سیر تغییر و تحوّالت آن نسبت به گذشته ،قوّت و ضعف شاعر در سرایش با توجه
به گرته برداری وی از آثار مشابه  ،نحوة انعکاس آداب و عقاید مردمی در ادب فارسی و اوضاع
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه در عصر مؤلف است.
ضرورت تحقیق
در این جستار بر آنیم تا با معرفی منظومة «یوسف و زلیخا» اثر آذر بیگدلی از بعد محتوایی و
بررسی مختصات سبکی آن در سطوح فکری ،زبانی و ادبی عالوه بر شناساندن ویژگیهای سبک
بازگشت ادبی ،جایگاه این اثر را در طبقه بندی آثار مشابه فارسی مشخص کنیم.
پیشینة تحقیق:
بر اساس تحقیقات انجام شده ،با وجود معروف بودن آذر بیگدلی ،تاکنون پژوهشی در خور توجه در مورد
یوسف و زلیخای او صورت نگرفته است  .تحقیقات انجام شده در این زمینه شامل موارد زیر است :

 -5در مقدمه ای که مرحوم غالمحسین بیگدلی بر کتاب دیوان آذر بیگدلی نوشته است به تصحیح
منظومة یوسف و زلیخا به همراه دکتر حسن سادات ناصری از روی نسخه ای منحصر به فرد
که  0177بیت داشته و متعلق به کتابخانة شخصی«منوچهر خان بیگدلی» نوة ششم آذر
بیگدلی بوده  ،اشاره کرده(دیوان آذر بیگدلی ،تصحیح غالمحسین بیگدلی و حسن سادات
ناصری ،ص 1-1مقدمه) ؛ امّا با جستجوی انجام شده از بازماندگان دکتر سید حسن سادات
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
و بازماندگان ایشان از سرنوشت این کتاب بی اطالعند؛
 -2توضیحات مختصر محمّد حسین حاجتی در کتاب« منظومه های یوسف و زلیخا در ادب فارسی» ؛
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 -9تصحیح حدود سه هزار بیت از هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج بیت این منظومه به وسیلة سعید
رحمانی با مقابلة چهار نسخه به عنوان پایان نامة دانشجویی دورة کارشناسی ارشد در دانشگاه گیالن ؛

 -4مجموعه مقاالتی که به معرفی مختصر آذر بیگدلی و آثار وی در کنار دیگر منظومه های مشابه
پرداخته اند:
«اضافاتی بر سلسله مقاالت یوسف و زلیخا» نوشتة عبدالرسول خیام پور « ،سیری در مثنوی
های یوسف و زلیخا» نوشته ی احمد نیکو همت « ،تحقیقی در قصه های منظوم عشقی و
بزمی» ابوطالب میر عابدینی « ،مثنوی یوسف و زلیخا» نوشتة محمد علی تربیت« ،آذر و
آتشکده» نوشتة محمود مدبری و ...
روش تحقیق
عالقة نگارنده به تصحیح دست نوشته های فارسی خصوصاً آنهایی که در حوزة ادبیات غنایی
میگنجند ،باعث شد تا با جستجوی فراوان در میان انبوه نسخ خطّی موجود در ایران ،منظومة «
یوسف و زلیخا» اثر آذر بیگدلی ،شاعر و نویسندة نامی و یکی از بنیانگذاران نهضت بازگشت ادبی را
برگزیند و با تهیة نسخه های خطّی در دسترس از این مجموعه ،اقدام به مقابلة نسخ به شیوة بینابین
و فراهم آوردن متنی نزدیک به نسخة اساس کند .با توجه به درج حدود هزار و پانصد بیت از این
منظومه با فاصلة اندک از زمان پایان سرایش آن به وسیلة مؤلف در کتاب آتشکدة آذر ،لزوم مقایسه
میان ابیات درج شده در این تذکره با دست نوشته های خطی موجود از یوسف و زلیخای آذر بیگدلی
نگارنده را بر آن داشت تا تغییرات صورت گرفته در متن این اثر را ضبط و مورد بررسی قرار دهد و
در پایان با جمع آوری اطالعات در مورد دوران زندگی و سبکی که شاعر در سرودن ابیات این
منظومه از آن پیروی کرده است به تحلیل مهمترین ویژگیهای سبک شناسی آن بپردازد.
معرفی نسخه ها
نسخه های در دسترس از یوسف و زلیخای آذر بیگدلی به قرار زیر است :
نسخة کتابخانة آستان قدس رضوی(آ.ق)به شمارة  ، 24241نسخة انجمن آثار و مفاخر ملّی(مفا) به
شمارة ، 4571نسخة مرکز احیا میراث اسالمی(اح) به شمارة  5240و نسخة دانشگاه تهران(تهـ)
به شمارة  0132که شامل برگزیده از این منظومه اند و دو نسخة نسبتاً کامل که در کتابخانة مجلس
شورای اسالمی(مج) و نیز کتابخانةملی(مل) به ترتیب به شماره های  0109و  2973نگهداری میشوند
سرایندة اثر
لطفعلی بیگ شاملو( 5524-5531هـ.ق) در بلدة طیمة اصفهان متولد شده است( .آتشکده آذر،
بیگدلی :ص)919وی ابتدا « محروم»« ،واله» و «نکهت» تخلّص میکرد و پس از چندی تخلّص «
آذر» را برگزید(.مجمع الفصحا ،هدایت ،ج  :2ص)547
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آذر بیگدلی در طول دوران زندگی خود با صباحی و هاتف اصفهانی دوستی دیرینه داشت ( .تجربه
االحرار و تسلیه االبرار ،تصحیح قاضی طباطبایی) دوستیای که در نهایت زمینه های تغییر سبک
فارسی را از سبک هندی به سبک بازگشت ادبی فراهم کرد و به همین جهت است که آذر بیگدلی
در سرایش شعر بیشتر به شیوة شاعرانی چون نظامی ،جامی ،انوری ،سعدی و  ...توجه دارد .وی
بخاطر دقت نظری که در سرودن شعر و انتخاب الفاظ دارد؛ چنانکه نظامی گفته است :
تــا ســــخــن از دســــت بــلــنــد آوری
بــه کــه ســــخــن دیــر پســــنــد آوری
(مخزن االسرار نظامی.،ب )159
به «آذر دیرپسند» معروف میشود( .گلچینی از مدایح نبوی ،منتظر القائم ،ج:5ص)51
آثار آذر بیگدلی :
.7آتشکدة آذر  :مهمترین اثر آذر بیگدلی «تذکرة آتشکده» است که شرح حال مختصر و گلچینی
از اشعار  417شاعر پارسی گوی است .در این اثرِ ارزشمند جز بهره های ادبی و شعری ،اشارات
تاریخی ارزنده ای وجود دارد .آتشکدة آذر به نام کریم خان زند نوشته شده است( .نقد و بررسی
کتاب ،عزت پرور ،ص)02:
.2گنجینه  :مثنویی است که به تقلید از «بوستان سعدی» در مواعظ و حکم سروده شده و هنوز
به صورت تصحیح ناشده باقی مانده است( .دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،5ص)241
 .3دیوان :دیوان لطفعلی بیگ شامل  24قصیده 270 ،غزل 19،قطعه ،دو ترکیب بند ،یک ترجیع
بند ،یک ساقی نامه و یک مغنی نامه است که ظاهراَ در زمان تاراج اصفهان توسط علیمردان
بختیاری برای مدّتی مفقود شده است(.دیوان بیگدلی ،بیگدلی:ص ) 39
.4اشعار پراکنده  :این اشعار شامل ابیاتی است از جنگهای اشعار به شماره بازیابیهای 52491-1
 27511-1 ،3307، 52711-1 ،51137-1 ،51192-1 ،52131-1 ،موجود در کتابخانة ملی ایران
که همچنان به صورت دست نوشتة خطّی باقی مانده اند.
.5مثنوی یوسف و زلیخا« :یوسف و زلیخا» مثنویی ست عاشقانه با موضوع عشق سوزان زلیخا به
یوسف و مانند «یوسف و زلیخای» ناظم هروی به تقلید از «یوسف و زلیخای» جامی به وزن « مفاعیلن
مفاعیلن فعولن» در بحر «هزج مسدس محذوف» سروده شده است و در بردارندة  0403بیت است.

و ی انگیزة سرودن این منظومه را چنین بیان میکند که شبی آشنایان او به مالقات او آمده اند و
گفته اندکه :
جــهــان از نــظــم زیــر ســــایــه داری
تــو چــون از نــقــد دانــش مــایــه داری
تــو در بــان ســــخــن آن عــنــدلــیــبــی

کــه هســــت از عنــدلیبــانــت نصـــیبی

ک نون از تو توانــا تر کســــی نیســــت

در این فن از تو دانــاتر کســـی نیســــت

تو صــــرّا فی محــک در دســــت داری

خــبــر از هــر بــلــنــد و پســــت داری
(همان ،ابیات)141-142 :
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این ابیات به ظاهر از زبان دوستان آذر نقل میشود؛ امّا واضح است که شاعر دست به مفاخره ای
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
در مرتبة نظامی و خاقانی قرار میدهد و تلویحاًجایگاهی برتر از فردوسی ،انوری ،سعدی و عرفی برای
خود متصوّر است:
تو را بهتر شـــنــاســــد کس ز مــا ،نــه
مــرا گــفــت ای نــظــامــی زمــانــه
گــل[از] فردوســــی آمــد گلشــــن از تو

چــران انــوری شـــــد روشـــــن از تــو

ســـعــادت یــافــت ســـعــدی از تو نــامش

لبــالــب گشــــت عر فی از تو جــا مش

به ملک نظم ،خاقـــانی عـــــــــــــــهدی
بــه جــان پــروردة ایــن هــفــت مــهــدی
(همان ،ابیات)117-110 :
آذر بیگدلی با طرح گفتگویی میان عارف و زاهد به ستایش عشق و محکوم کردن زهد میپردازد
تا زمینه را برای خروج از ابیات آغازین و پرداختن به پیکرة اصلی داستان فراهم کند .در همین
جاست که شاعر اوّلین نمونة اقتدا به شیوة جامی را در آمیختن داستان با مسایل عرفانی ،آشکار
میسازد .بیان حکایت « آمدن مرد خر گم کرده به مجلس شیخ» .چنانکه جامی پیش از او آورده است:
ایــنــک خــر تــو بــیــار دســـــتــار
خــر گــم شــــده را بــخــوانــد کــای یــار
(لیلی و مجنون ،جامی ،بیت)043 :
و بیگدلی چنین سروده است :
خــبــر پــرســــیــدش از انــجــام و آغــاز
بــه خــر گــم کــرده عــارف داد آواز
بود ا ین ،ز ا ن ج من ب یرون کشــــا نش
بگفــت آن خر کــه میجســـتی نشــــانش
(یوسف و زلیخا ،آذر بیگدلی ،ابیات)119-114 :
وی پیش از آغاز نظم داستان یوسف و زلیخا در فاصله ابیات  5تا  011ابیاتی را در وصف مناجات
با خدا و توحید باریتعالی ،در شکر نعمت و طلب آمرزش ،معراج پیامبر ،مدح پیامبر(ص) ،مدح
حضرت علی(ع) ،در آفرینش خاک و دمانیدن نباتات ،سبب نظم کتاب ،در بیان اوصاف عشق و در
درج سخن آورده است .با مقایسه ای ساده میان ابیات آغازین یوسف و زلیخای آذر بیگدلی با آنچه
که در ابتدای «خسرو و شیرین» نظامی و یوسف و زلیخای جامی آمده است ،روشن است که اگرچه
آذر در سرایش مثنوی خویش چشم بر یوسف و زلیخای جامی دارد؛ امّا واژه گزینی وی برای سرایش
ابیات در جای جای اثر حاکی از ارادت فراوان وی به نظامی است؛ چنانکه در ابتدای مثنوی یوسف
و زلیخای آذر بیگدلی آمده است :
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خـــداونـــدا دری از جـــود بـــگشـــــا

رهــی کــو بــایــدت بــنــمــود ،بــنــمــا

از ایــن در ســــوی خــود کــش مــحــمــلــم را

وز آن ره ســــوی خــود کــن مــنــزلــم را

دلــی ده کــو ب ـکود حــکــمــت شــــنــاســــت

زبــانــی کــو بــه جــا آرد ســــپــاســــت

بــه رای خــود بــگــردانــم ز هــر راه

بــدار از غــیــر خــویشــــم دســــت کــوتــاه
(یوسف و زلیخا ،بیگدلی ،ابیات )5-4

و در ابیات آغازین یوسف و زلیخای جامی چنین میخوانیم :
گــلــی از روضـــة جــاویــد بــنــمــای
الــهــی غــنــچــة امــّیــد بــگشـــــای
ج

وزیــن گــل عــطــرپــرور کــن دمــاغــم

بــخــنــدان از لــبِ آن غــنــچــه بــاغــم

ج

به نع مت های خویشـــم کن شـــ ناســــا

در ایــن مــحــنــتســــرای بــیمــواســــا

ج

زبــا نم را ســــتــا یش ،پیشــــه گردان
ضـــمیرم را ســـپــاس ،انــدیشــــه گردان
(یوسف و زلیخا،جامی ،ابیات)5-4:
و نیز در آغاز سخن از «خسرو و شیرین» نظامی میخوانیم:
نــظــامــی را ره تــحــقــیــق بــنــمــای
خــداونــدا در تــوفــیــق بــگشـــــای
ج

ج

دلــی ده کــو یــقــیــنــت را بشــــایــد

زبــانــی کــافــریــنــت را ســـــرایــد

مــده نــاخــوب را بــر خــاطــرم راه

بــدار از نــاپســــنــدم دســــت کــوتــاه

زبـــانـــم را ثـــنـــای خـــود درآمـــوز
درونــم را بــه نــور خــود بــرافــروز
(خسرو و شیرین ،نظامی ،ابیات)5-4:
پس از ابیات آغازین که در واقع جزوی از آستانة پیرنگ مثنوی یوسف و زلیخاست ،بدنة اصلی
داستان آغاز میشود .بیگدلی با بهره گیری از عواملی چون کینه ،حسد ،گناه ،تهمت ،درون ،الهامات
غیبی ،معجزه ،خرق عادت و  ...به آفرینش یوسف و زلیخایی تازه میپردازد.
اصالح شدن برخی ابیات منظومة« یوسف و زلیخا » به وسیلة مؤلف :
یکی از نخستین اهداف تصحیح متون فراهم آوردن دست نوشته های متعدد چاپی و خطی از
یک اثر و مقابلة آنها به منظور دستیابی به متنی است که نزدیکترین صورت ممکن به متن نسخه
اصلی را داشته باشد .عالوه بر آن مطابقت متن حاصل با بخشهایی از اثر که در متون دیگر نظیر
تذکره ها  ،جنگها و دیگر آثار مولف درج شده میتواند گره گشای بسیاری از مشکالت ناشی از
بدخوانیها و افتادگیهای موجود در نسخه ها شود .
اگرچه اختالف نسخ اغلب به دالیلی چون گذر زمان ،عدم دقت یا تعمد کاتب ،تحوّالت سبکی و
زبانی و تغییر رسم الخط صورت میگیرد؛ اما در مواردی ،مؤلّف مدتی پس از پایان یافتن یک اثر با

6

جایگزین کردن واژه ای با واژة دیگر و یا تغییر کلی یک مصرع در جهت مرتفع کردن اشکاالت ابیات
و قوّت بخشیدن به بار معنایی و ساختاری آن قلم فرسایی میکند .مطابقت متن حاصل از مقابلة
دست نوشته های یوسف و زلیخای آذر با گزیده ای از این منظومه که در پرتو دوم آتشکدة آذر آمده
است حاکی از اعمال تغییراتی در ساختار برخی ابیات به وسیلة آذر بیگدلی است که نشان میدهد
وی به وجود پاره ای مشکالت مفهومی و دستوری که در اثر گزینش واژه های نامناسب و رجحان
صورت بر معنا در متن راه یافته ،آگاهی داشته است .آذر بیگدلی با دانشی که برگرفته از کمال یافتن
سبک بازگشت ادبی ،استمرار در سرودن و نوشتن و تغییر شرایط اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی است،
کوشیده است تا منظومة او از لحاظ محتوا و صورت چون عشق زلیخا به یوسف به کمال خود برسد .
همانطور که پیشتر اشاره شد آذر بیگدلی ،خود از بنیانگذاران سبک بازگشت ادبی است و زمانی
به نظم منظومة یوسف و زلیخا مبادرت ورزیده که این سبک نخستین سالهای حیات خود را پشت
سر میگذاشته است؛ بنابراین طبیعی است که در آن زمان پیروی از سبکی نو پا و تالش برای به نظم
در آوردن منظومه ای بلند با الگویی تقلیدی اما زبانی نوین ،میزان بسامد اشتباهات دستوری ،وزنی
و مفهومی را باال ببرد .بر همین اساس است که آذر بیگدلی هفده سال پس از به نظم در آمدن این
منظومه با تجربه ای که در فاصلة این سالها در سرودن به این شیوه بدست آورده است ،در صدد
اصالح منظومة خود برمیآید .اصالحات انجام شده به وسیلة او که در اغلب دست نوشته های به جا
مانده از «آتشکدة آذر» یکسان است ،عالوه بر آنکه میتواند گرهگشای بسیاری از مشکالت این متن
مخصوصاً در هفتصد بیت ابتدایی این منظومه که تنها در یکی از دست نوشته های موجود از این اثر
نسخة انجمن مفاخر فرهنگی (مفا) به صورت کامل درج شده است ،باشد؛ بلکه شاهدی قابل استناد
است که به قوام یافتن سبک بازگشت ادبی در یک دورة حدوداً بیست ساله و نیز تغییر برخی خلق و
خویهای شاعر و تواضع پیشگی بیشتر او اشاره میکند.
نگارندة این سطور با مقابلة دو نسخة چاپ افست و خطّی از معتبرترین و قدیمی ترین نسخه های
موجود از آتشکده آذر بیگدلی با مشخصّات ذیل اقدام به ثبت مواردی از ابیات کرده است که پس
از تغییر به طرز محسوسی بر قوّت آنها افزوده شده است :
 -5نسخة متعلّق به کتابخانه ملی(م.ا) که چاپ افست آن به وسیلة موسسة نشر کتاب با تعلیقات و
مقدمة سید جعفر شهیدی در سال 5990منتشر شده است؛
 -2نسخة خطی به شماره شناسایی 4114ف (م.ص) که در کتابخانة ملی نگهداری میشود و متعلّق
به سال  5270هـ.ق .است.
مقایسة ابیات منظومه یوسف و زلیخای آذر بیگدلی با برگزیده ابیاتی که به وسیلة او در تذکره
آتشکده آمده است ،نشان میدهد که آذر بیگدلی با اهداف ذیل اقدام به تغییر در واژهای اثر
خود کرده است :
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الف .رفع مشکل ضمیر  :بیت زیر که در دست نوشته های «مفا» «/اح» آمده است به این صورت
آمده است :
گِلم را از تو چون آدم دمی بســــت /دمی بس
به خاکم ز ابر احســـانم نَمی بســـت /نَمی بس
(یوسف و زلیخا ،بیت ) 4
مصرع اول از لحاظ معنایی دچار نوعی حشو و ابهام است .و برای توجیه کردن مفهوم آن چاره ای
جز معنا کردن ضمیر «م» در واژة «احسانم» به «مرا» نیست .این بیت در نسخة «م.ا» به این شکل
نقل شده است:
گــلــم را از تــو چــون آدم دمــی بــس
بــه خــا کم ز ا بر احســــانــت نَ می بس
( آتشکدة آذر ،م.ا ،ص /494م.ص ،ص )447

ب .بازگشتن از اعتقادات پیشین :شواهد جبری مذهب بودن آذر بیگدلی در منظومة یوسف و
زلیخای او به وضوح به چشم میخورد از نمونه های آن میتوان به بیت زیر اشاره کرد :
ا گر ســـســـ تم ،ا گر م ح کم تو رشـــ تی
اگــر تــلــخــم ،اگــر شــــیــریــن تــو کِشــــتــی
(یوسف و زلیخا ،بیت )529
به نظر میرسد که آذر بیگدلی با توجه به ابیات زیر با تغییر در ضمیر متصل کلمة «عدل» دچار
تحول در اعتقاد پیشین خود شده است:
رســــیــده ،بســــتــم از وی پــردة راز

 -بــه گــوش از خــواجــة انصــــارم ایــن راز

ج

محمّد(ص)

ز من جرمی که سر زد ای خداوند
چه

از

عدلت،

عذاب

آید

به

فریاد

شد

غمین،

ابلیس

خرسند

دگر ره آن غمین ،آن هم شود شاد
( همان ،بیت )547-542

و در دست نوشته های «م.ص» و «م.ا» آمده است :
 -بــلــی نــخــل حــیــاتــم کشــــتــة تــوســــت

رگ دل ،تــار جــانــم رشــــتــة تــوســــت

اگــر تــلــخــم اگــر شــــیــریــن تــو کِشــــتــی

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

ج

ج

د گر ره آن شـــود غ م گ ین و ا ین شــــاد
چــو عــدلــم از عــذاب آرد بــه فــریــاد
(آتشکده آذر ،م.ا  ،ص /499م.ص ،ص)447
آذر بیگدلی با خالصه کردن ابیات مثنوی یوسف و زلیخا در آتشکده و حذف ماهرانة بیت  «:ز من جرمی که سر
زد ای خداوند محمّد(ص) شد غمین ،ابلیس خرسند »
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و شکستن ارتباط معنایی آن با بیت « چو عدلت از عذاب آید به فریاد دگر ره آن غمین آن هم شود شاد» و از
بین بردن رابطة موقوف المعانی میان دو بیت متوالی ،موجب ایجاد تغییر معنایی در مفهوم بیت شده است که
حاکی از تجدید نظر او در عقاید جبریش است؛ به طوری که در منظومة یوسف و زلیخا از مصرع اوّل بیت پایانی
که در باال آمده است ،مفهوم  « :چون به واسطة عدل تو فریاد عذاب – ا لهی -برخیزد» و از آنچه وی در برگزیدة
این متن در یوسف و زلیخا آورده است  ،مفهوم  « :چون عدل تو مرا از عذاب وجدان به فریاد آورد» برداشت میشود.
ج .افزودن بر میزان شاعرانگی بیت  :در دست نوشتة « مفا» از یوسف و زلیخا آمده است :
در ا ین مســـ ک ین چ من ،ز ین ســـ بز طـارم
(یوسف و زلیخا ،بیت )22

فــلــک ز انــجــم ،زمــیــن از چشــــم مــردم
و در نسخه های «م.ا» و «م.ص» آمده است :

در این نیلی چمن ،وین سبز گلشن
(آتشکده آذر،م.ا  ،ص /499م.ص ،ص)447

فلک ز انجم ،زمین از چشمه روشن

د .افزودن بر بار فلسفی و معنایی بیت  :در دست نوشتة « مفا» از یوسف و زلیخا آمده است:
شــــراب مــحــمــدت در جــام او کــرد
(یوسف و زلیخا ،بیت )511

ز مــحــمــودیــش احــمــد نــام او کــرد
در نسخه های « م.ص»« ،م.ا» آمده است:

بــه او از راز وحــدت گــفــتــگــو کــرد
(آتشکده ،م.ا  ،ص  /499م.ص ،ص ) 447

احــد نــام خــود احــمــد نــام او کــرد

آذر بیگدلی با تغییر در بیت یاد شده ،عالوه بر مفهوم نیکو سیرتی که از صفات جاری در ذات
خداوندی است و نمودی از آن در ذات حضرت محمد(ص) به واسطة بخشش الهی جلوه گر شده است؛
به مفهوم وحدت وجود و به تبع آن به مسئلة وحدت ذاتی و وحدت عرضی که از مضامین فلسفی-
عرفانی است ،اشاره کرده است.
بررسی خصوصیات سبک شناسی اثر
منظومة یوسف و زلیخای آذر بیگدلی ضمن تأثیر پذیری از یوسف و زلیخای جامی و خسرو شیرین
نظامی شامل نکات قابل توجهی است که این منظومه را از دیگر آثار مشابهش متمایز میکند .مطالعة
یوسف و زلیخاهای به نظم در آمدة پیشین به وسیلة آذر بیگدلی از طرفی باعث ایجاد برخی مشابهت
ها در تصاویر و مضامین خلق شده در این اثر شده و از طرف دیگر بر پختگی متن از لحاظ مضمون
افزوده است ؛ چنانکه آذر بیگدلی در سرودن این منظومه از میان صدها روایت موجود از این داستان
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که تا زمان شاعر در منابع ادبی و مذهبی نقل شده ،به گونه ای به چینش سیر داستانی پرداخته است
که بیشترین میزان توانایی خود را در بهره جویی از خصوصیات سبک خراسانی و عراقی؛ چنانکه
تمایل وی به بازگشت ادبی رهنمونش میسازد ،به کار گیرد .اگرچه نو پا بودن سبک بازگشت ادبی
در زمان آذر بیگدلی باعث شده است که شاعر در برخی موارد در به کارگیری واژه ها و یا اعمال
قوانین دستوری رایج در دو سبک مذکور دچار اشتباه شود؛ امّا ویژگیهایی چون تصویر پردازیهای
دقیق ،کاربرد خصوصیات سبکی کهن با زبانی جدید ،کثرت صفت سازی با انواع پسوندها ،استفاده از
ردیف و یا لزوم ما الیلزم در قوافی برخی ابیات به منظور تأکید یا افزودن بر صور خیال و در نهایت
کاربرد تعابیر عامیانه ،رسوم اجتماعی و مضامین تاریخی که در پاره ای موارد متأثّر از سبکی است که
شاعر از آن روی گردان است ،منجر به تقویت سطح مثنوی او از لحاظ فنی در میان آثار سروده شده
در دورة بازگشت ادبی شده است.
 -5از نظر زبانی
آذر بیگدلی یکی از شاعرانی است که در عین شاگردی در محضر شاعران نامی پیشین ،تالش کرده
است تا با آمیختن تجربیات شخصی زندگی روزمرة خود با زبان نوینی که تحث تأثیر اوضاع فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعة زمانش است ،به ایجاد سبکی تازه بپردازد .او با مهارتی ستودنی
در تلفیق موضوعات ،منظومه ای عاشقانه را دست مایه ای برای بیان انتقادات اجتماعی و شکایت از
اهل زمانة خود قرار داده است :
تـــوانـــد یـــافـــت حـــال دادخـــواهـــی

ســــرم خــاک ره شــــاهــی کــز آهــی
ج

وگــرنــه شــــیــوة شــــاهــان ایــن دور

نبــاشــــد غ یر ظ لم و ف تنــه و جور

از ایشـــــان درد ،بــهــبــودی نــدارد

تــظــلــّم گــر کــنــی ســــودی نــدارد

ج

بــود در گــوش ایشــــان نــغــمــة چــنــگ
نــوای نــالــة مــظــلــوم دلــتــنــگ
(ابیات )1193-1145
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
مهجور باشد؛ از جمله وصفهای طوالنی وی میتوان به اختصاص دادن  05بیت در وصف اصفهان
(ابیات  493تا  15 ، ) 152بیت در وصف سخن ( ابیات  545 ،)131-011بیت در وصف وفات یوسف
و پریشانی زلیخا(ابیات )0751-0514و  ...در منظومة یوسف و زلیخا اشاره کرد.
تمایل آذر بیگدلی به نشان دادن برتری خود در سایة توصیفات طوالنی ،بسامد استفاده از واژه های
مهجور در منظومة یوسف و زلیخا را به شدت کاهش داده است چنانکه نمونه های اینگونه واژه ها در
منظومة یوسف و زلیخا انگشت شمار است :
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ســ ـ منــدر از غم آ تش کبــاب اســــت
رخ حــربــا بــه ســــوی آفــتــاب اســــت
(بیت)5440:
زمرّد شـــیشـــه شـــد گوهر خَزَف گشـــت
به لب خون شــد چو خوردم آب از طشــت
(بیت)5023 :
سابقه مذهبی و بن مایههای عرفانی این داستان باعث افزایش کاربرد واژههای عربی و جمالت تحسین
و شگفتی عربی مانند بحمدهلل ،اهلل اهلل ،تعالی اهلل ،تبارک اهلل شده است:
پــذیــرفــت از بــیــان مــن نــهــایــت
ب حمــداهلل کــه ا ین شـــ یر ین حکــایــت
(بیت )0792
کــه بــود و هســــت و بــاشــــد جــاودانــه
تـــعـــالـــی اهلل خـــداونـــد یـــگـــانـــه
( بیت )59
توصیفات دقیق و طوالنی او در بخشهایی چون خواب دیدن زلیخا ،شرح درد هجران زلیخا در
عشق یوسف و ابیاتی که بیانگر زیبایی بان و قصری است که زلیخا برای دیدار با یوسف آماده کرده
است به کاربرد تشبیهات و استعارات متعددی منجر شده است که یادآور زبان شاعران در اشعار سبک
خراسانی است .آذر بیگدلی با الگو گرفتن از فردوسی چنان ماهرانه در صحنه های معاشقة یوسف و
زلیخا حق به کارگیری ادب در توصیفات را ادا کرده است که از این لحاظ یکی از کم نظیرترینها در
میان آثار مشابهش به حساب میآید .همچنین توصیفات وی در ابیات مربوط به تن سپردن یوسف به
رود نیل تقلیدی آگاهانه از واژه پردازیهای «خسرو و شیرین» نظامی در به تصویر کشیدن شستشوی
بدن شیرین در دریاچه است.
اشعار او در ابیات پیش از آغاز داستان در مناجات باریتعالی ،مدح پیامبر(ص) و حضرت علی(ع)و
نیز در مرگ یوسف و زلیخا نشان دهندة توانایی او در مرثیه ـ سرایی و مدح گویی است که با طوالنی
کردن ابیات خود در هر بخش سعی در اثبات آن به دیگران داشته است؛ چنانکه مقایسة ابیات سروده
شده توسط آذر بیگدلی از لحاظ کمّ ی با دیگر یوسف و زلیخا های سروده شده تا پیش از او تأیید
دیگری بر این مسئله است.
آذر بیگدلی با کاربرد ردیف ،آوردن حاجب و ابیات ذو قافیتین که در نظم مثنوی در دایرة لزوم
ماالیلزم میگنجند نه تنها بر بار تاکید بر واژه ها و خیال انگیز بودن ابیات افزوده است بلکه سطح
مثنوی او را از لحاظ ویژگیهای فنی تقویت کرده است:
ســـخن [را] وصـــف از این به کار من نه
(بیت ) 097 :

ک ند وصـــف ســـخن کس جز ســـخن نه
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مــتــاع شــــام و یــک اخــتــر از آن بــرج
خــراج مصــــر و یــک گــوهــر از آن درج
(بیت)9574 :
از ایشـــــان انــتــقــامِ زال مــحــزون
کشــــیــد آخــر ز غــیــرت زال گــردون
(بیت)9523 :
که ،با آنکه در سیر داستانی منظومة یوسف و زلیخای آذر بیگدلی بر جنبة زمینی و مادی عشق تأکید
بیشتری شده است و در واقع داستان ،بیشتر حکایت غم هجران زلیخا است تا اعتقاد یوسف به یک
نیروی فوق بشری محیط بر عالم؛ امّا اقتدای آذر بیگدلی به جامی در سرودن این اثر باعث شده است
تا در ابیات آغازین پیش از شروع داستان عالوه بر ابیاتی که به وصف اوضاع زمانه ،انتقاد های
اجتماعی و تفاخر به شاعران پیشین آورده است ،با گریز هایی کوتاه و گذرا به مسائل عرفانی پرداخته
شود ؛ اما ضعف او در سرودن مضامین عرفانی موجب شده که تعداد ابیاتی که در توصیف شخصیتها
و حاالت میان عاشق و معشوق است ،بیشتر باشد.
ناپختگی شعردورة بازگشت ادبی در زمان آذر بیگدلی باعث شده است که شاعر برای گریز از
مشکالت وزن و قافیه که در ابیات زیر به آن معترف است:،
مــدام از فــکــر نــظــم ،انــدیشــــه بــودش
د لم کو ن ظم ســـ ن جی ،پیشــــه بودش
ج

ز د ل ت ن گی بــه د ل ت نگــان هم آ هنــگ

ز فــکــر قــافــیــه ،چــون قــافــیــه تــنــگ

بــه پــهــلــوی مــن از یــاری نشــــانــدش
قـلـم زان تـنـگـنــا بـیـرون کشــــانــدش
(ابیات )0902-0201
مجبور به کاربرد ساخت های دستوری غلط و یا غیر معمول شود:
عــقــابــی نــاخــنــان از خــون خضــــابــی
چو آیــد پیش من بــاشــــد عقــابی
(بیت)5044 :
آن نقش دالویز را که در خوابش دل از کف برده بود دیدن و بیهوش به خانه برگردیدن
(عنوان پیش از بیت)2311 :
گهی بــا من بــه صـــحرا گشــــت کردی
گ هی بــا من شــــکــار دشــــت کردی
(بیت)2104 :
آذر بیگدلی تحث تأثیر اقتدای زبانی به شاعران گذشته ،دچار نوعی سرگردانی در میان سبکهای
ادبی است به طوری که رعایت کاربرد یکسان برخی کلمات تا پایان متن را اصلی الزام آور نمیداند و
در پاره ای مواقع دیده میشود که شاعر در بیتی صورت کهن و در بیتی دیگر صورت نوین همان کلمه
را به کار برده است .به عنوان مثال واژة «کمر» را در معنای کمربند به کار میبرد:
نهــان بســــت آن ک مر را در میــا نش
بــه تــن چــون داد زیــب از پــرنــیــانــش
(یوسف و زلیخا  ،بیت)443 :
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حال آنکه در برخی ابیات از واژه «کمربند» هم استفاده کرده است:
کش از خوبی ز جان هم دوســـتتر داشـــت
ک مر بنــدی ب ـه م یراث از پــدر داشــــت
دل از قــیــد عــالیــق رســـــتــی او را
ک مر بنــدی کــه هر کس بســـ تی او را
(همان ،ابیات)444-441:
معایب قافیه
با آنکه قالب انتخاب شده برای سرودن منظومه مناسب است؛ امّا ضعف بیگدلی در گسترده نبودن
دایرة لغات به طور مکرر وی را دچار قافیه اندیشی و نا همگون بودن وزن دو مصرع کرده است.
بیگدلی برای حل این مشکل به ناچار به حذف یا اضافه کردن حرفی از کلمات  ،تغییر در صورت
دستوری درست واژها ،اضافه کردن پیشوند به افعال هم معنا برای قافیه کردن دو واژه ،استفاده از
صورت محاورة کلمات و  ...روی آورده است .نمونه هایی از این تغییرات در زیر آمده است :
غــبــار تــیــره از هــر رهــگــذر خــاســــت
کــه از اطــراف ،بــاد تــنــد بــرخــاســــت
(بیت)2034:
تــو فــریــادی کــن ای ســــرو جــوانــه
ولــی هــر جــا زنــم مــن تــازیــانــه
(بیت)1991 :
ز ا مثــال شـــمــا ا ین کــار دور اســــت
شـــ ما را منع از عصـــ یان ضـــرور اســـت
(بیت)1749 :
گذشته از آن نمونه های عیوب قافیه نیز در میان ابیات سروده شده ،مشاهده میشود:
 .5اکفا  :اختالف حرف روی
نــه روزم مهر میبــایــد ،نــه شــــب مــاه
(بیت)991:

در آن شــــ هرم ز ر حمــت کردهای جــا

 .2سناد :اختالف ردف اصلی و ردف زاید
تو را از وی نبــایــد داشــــت یــأســــی
(بیت)5005:

عــزیــز مصــــر کــز وی در هــراســــی

 .3ایطا خفی :قرار گرفتن اساس قافیه بر پسوندهای یکسان
نــه مــهــر از مــهــر رخشــــان تــیــزروتــر
(بیت)250:

نــه مــاه از مــاه تــابــان تــیــزروتــر
 .4اقوا  :اختالف حرکت حذو یا توجیه

زبــان ســــنــگ گویــا کرد در خشــــت
(بیت)540:

پــرنــد مــاه را بشــــکــافــت انــگشــــت
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بیگدلی همچنین در برخی ابیات به ضرورت وزن مجبور به مخفّف یا مشدّد کردن کلمات شده است:
ز دست پشّة الغر شد از دست
بسا پیلی که چون شد کوکبش پست
(بیت )0213
به تنشان خشک گشته پوست چون پی
در آمد هفت گاو الغر از پی
(بیت)1130 :
ب -سطح لغوی :
استفاده از کلمات و عبارات عربی  :در هم آمیختگی زبان فارسی و عربی همواره باعث حضور
پر رنگ واژه های عربی در متون فارسی شده است .استفاده از این واژه ها به دالیلی چون نفوذ و
سلطة اعراب در ایران ،تبدیل زبان علمی کشور به زبان عربی در ادوار خاص تاریخی و نیز آفرینش
متنهای مصنوع با هدف تفاخر بعضی شاعران بر بعضی دیگر اتّفاق افتاده است .میزان استفاده از
لغات عربی در متن مثنوی یوسف و زلیخای آذر بیگدلی فراوان است .اگرچه در برخی مواقع به نظر
نـــعـــوذا بـــاهلل از قـــهـــر الـــهـــی
شـــمــا گر کرده ایــد ا ین رو ســـیــا هی
(بیت)2153:
میرسد که شاعر در استفاده از عبارات عربی دچار زیاده روی شده است؛ با این وجود بیتی که کامالَ
به عربی سروده شده باشد ،دیده نمیشود .کلمات و واژه های عربی به کار رفته در ابیات بیشتر از
نوع عبارات دعایی و یا قسمتی از آیات قرآن است:.
که لـــــَوْلَا أَنْ رأَى برهـــــــــــــــان ربّه
جز ا ین از هر ســـ خن بنــد یم لــب بــه
(بیت )4442
کاربرد لغات و تعبیرات عامیانه :کاربرد صورت محاورة واژه ها در ابیات سروده شده نسبتاً زیاد است:
 -7سرت گردم  :دور سرت بگردم ،قربانت شوم
تهی ز افســــا نهاش جایی ن ما ندهاســــت
(بیت)1274 :

ســـرت گردم ز ل یخــا یی نمــانــدهاســــت
 -2مؤذن سکته کرده بلکه مرده

مــؤذّن ســــکــتــه کــرده بــلــکــه مــرده
(بیت)5771:

دهــل زن را ز غــفــلــت خــواب بــرده
 -3وا کردن  :باز کردن

فــکــنــد از وی بــه پــای مــاهــیــان دام
(بیت)2354:

ز هــم واکــرد گــیســــوی ســــیــهفــام
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 -4کاربرد «فرخنده شاها» به جای «فرخنده شاهان» و « عالم پناها» به جای « عالم پناهان»

خجســــتــه ســــرورِ فر خنــده شــــاهــا
(بیت)939:

رعیـــــــــــــــتپرورِ عـــــــــالم پناها
 -5زحمت کشیدن :به رنج افتادن

کــه مــا را آنچــه مــا کردیم کــافیاســــت
(بیت)1290:

مکش ز حمــت گرت عزم تالفی اســــت

 ترکیب سازی در منظومة «یوسف و زلیخای» آذر بیگدلی:
آذر بیگدلی با واژه سازی بر کارایی زبان فارسی افزوده و کلمات را به منظور خویش نزدیکتر ساخته
است .این واژه سازیها پاسخگوی نیازهای واژگانی شاعر در گسترة احساسات اوست .او از یک طرف
به سبب استقبال از شاعرانی چون فردوسی انوری ،سعدی ،خاقانی ،حافظ و  ...که از استادان واژه
سازی و گسترش دایرة لغات فارسی ند و از طرف دیگر به سبب تاریخ نگاری و لزوم مطالعة آثار
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
اشاره شده است :
کــمــان ابــروانِ خــود ســـــیــهتــوز
ز وســـمه ســـاخت آن شـــمع شـــب افروز
(بیت )4220
ز کــاکــل طــوق گــردن گــیــر دارد
کــه از زلــف او بــه پــا زنــجــیــر دارد
(بیت )1714
جلیســـش کیســــت از محنــت قرینــان
انیســـش کیســــت از زنــدان نشـــینــان
(بیت )1201

هـــمـــانـــا از کـــالف پـ ـرّه زن بـــود
(بیت )1923
ز مژ گان در فِشــــان شــــد چون رگ ابر
(بیت )1934

تعــالی اهلل چــه خوش طــالع رســـن بود
نــدیــد از حرف دایــه چــاره جز صــ ـ بر

ب -سطح ادبی  :مثنوی یوسف و زلیخای آذر بیگدلی با وجود ساده بودن نوع بیان ،مملو از آرایه
های ادبی است به طوری که به جرأت میتوان گفت کمتر بیتی است که خالی از آرایه های ادبی
باشد .سابقة مذهبی داستان یوسف و زلیخا و نیز بعد غنایی این داستان به مراتب میزان استفاده
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از تلمیحات مذهبی و اشاره به داستانهای حماسی و اسطوره ای را افزایش داده است .اگرچه زبان
شعری آذر بیگدلی با زبان شاعران کهن متفاوت است؛ اما استعارات ،تشبیهات ،کنایات ،مجازها و
دیگر آرایه های ادبی به کار برده شده برای زیباسازی ابیات در اکثر موارد با الگو برداری مستقیم
یا غیر مستقیم از شاعران پیشین است .شاعر در این منظومه به پیروی از سنّت ادبی گذشته ،به
کرّات قامت معشوق را به سرو ،چانه را به سیب ،چشم را به نرگس و گیسو را به سنبل تشبیه کرده
است و تعداد تصویر سازیهایی که ساختة ذهن شاعر باشد ،انگشت شمار است .از نمونه های
تشبیهات نوین آذر بیگدلی میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
پــدر را کــرده آهــنــگ زمــیــن بــوس
چــو جــغــدانِ نــهــان در پــرّ طــاووس
(بیت)2211:
تــنــوری پــر ز آتــش گــردبــادش
چو دوزخ روشــــن از ا خ گر ســــوادش
(بیت) 2251:
جزئی نگری آذر بیگدلی عالوه بر آن که به توصیفات طوالنی از صحنه های عاشقانه و فضایی
که داستان در آن در حال وقوع است ،منتهی شده است ،به ضبط دقیق حرکات و سکنات دیگر
شخصیتهای حاضر در داستان در خالل آرایة تمثیل منجر شده است:
چو م هری کو گر یزد ســــایــه از وی
گــریــزان اســـــت دایــم دایــه از وی
(بیت)1533 :
بدان ســــان کز پی خورشـــ ید ســــا یه
روان شـــــد از پــیــش فــرزانــه دایــه
(بیت)4054 :
همچنین آذر بیگدلی برای اثر گذاری بیشتر بر روی خواننده و نیز پنهان کردن مخاطب اصلی
سخنانش با بهره گیری از آرایة «تجرید» در چندین مورد در بیان پند و طعنه ،زیرکانه خود را
خطاب قرار داده است :
بــه ایــن مــجــلــس بســــی ایــن آمــد و رفــت

بســـی ســـر در ســـر ا ین گ ف ت گو رفـت

کســــی واقــف نشــــد آذر از ایــن راز

کســــی نشــــنــیــد آوازی از ایــن ســــاز

کســــی کشــــتــی در ایــن دریــا نــیــفــکــنــد

کـه مو جش ت ختـه در صـــ حرا ن ی ف کنـد

کســــی را ره در ایــن صــــحــرا نــیــفــتــاد

کــه هــم اوّل قــدم از پــا نــیــفــتــاد

ج

ج

ج

مــکــن در کــار چــرخ ،انــدیشــــه بســــیــار

که ره ســـنگ اســـت و داری شـــیشـــه در بار

ب کش ز ین راه تنــگ ا ین الشــــة لنــگ

ولی زان پیش کآید شـــیشـــه بر ســـنگ
(ابیات)454-429 :
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کاربرد فنون بیانی در هزار بیت نخست منظومة یوسف و زلیخای آذر بیگدلی :
آذر بیگدلی با استفاده از آرایه های مجاز ،کنایه ،استعاره و تشبیه که در حوزة علم بیان میگنجند؛
چون دیگر شاعران پارسی زبان با شکستن قراردادهای متعارف زبانی بر میزان شاعرانگی ابیات
افزوده و به وفور واژه ها را در معنای غیر اصلی به کاربرده است.
بررسی هزار بیت نخست منظومة یوسف و زلیخای آذر بیگدلی گویای آن است که از انواع مختلف
تشبیه ،میزان کاربرد تشبیه مجمل مؤکد(اضافه تشبیهی) که همان تشبیه بلیغ و عالی ترین صورت
تشبیه است با  545مورد کاربرد(جام زندگی ،زنجیر غفلت ،جام حسرت ،سمور شب ،قنادیل
کواکب ،لعل می ،سرسر مرگ و  )...نسبت به سایر انواع تشبیه به طرز قابل توجهی افزایش یافته
است .این میزان کاربرد اضافة تشبیهی نشان میدهد که آذر بیگدلی با الگو برداری از شاعرانی
چون حافظ و سعدی ،سعی در نزدیک کردن سبک شعری خویش به شاعران سبک عراقی دارد؛«
چرا که این نوع تشبیه خصوصاً اگر به صورت غیر اضافه به کار رود اغراق در آن به اوج میرسد ،زیرا
در کالم ادعای همسان بودن قویتر از ادعای شبیه بودن است(».بیان و معانی ،سیروس
شمیسا :5903،ص )41در عین حال باال بودن تعداد تشبیهات( 211مورد) نسبت به تعداد استعارات
(549مورد) نشان دهندة آن است که در عین حال سعی در حفظ سادگی کالم خویش داشته و در
تصویر سازیها بیشتر پیرو شیوة سهل ممتنع سعدی است .از نمونه های این تشبیه میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
انواع دیگر تشبیه که آذر بیگدلی در این مثنوی به کار برده است ،شامل  49مورد تشبیه مجمل
مرسل ،مانند:
چــو گــنــج ،آرامــگــه گــردیــد خــاکــش
چو یوســـف رفــت از تن جــان پــا کش
(بیت)1304 :
بیست مورد تشبیه مفصل مرسل ،مانند:
چو شـــمع حجله اشـــکافشـــان ز شـــادی
نــهــاده رو ســـــوی مــنــزل ز وادی
(بیت)2154 :
تو را گــل ز یر گــل چون اســــت مــا را
چو غنچــه بی تو دل خون اســــت مــا را
(بیت)0714 :
دوازده مورد مفصل مؤکد مانند:
چــو خــود را زیــر گــل دلــتــنــگ داری
تــو کــز رخ ،اللــة گــلــرنــگ داری
(بیت)0711 :
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همانطور که در نمودار تهیه شده از میزان کاربرد استعاره در ابیات آغازین منظومة یوسف و زلیخای
آذر بیگدلی آمده است ،ترجیح ناظم این اثر از میان انواع استعاره ،بر کاربرد استعارة مصرحه است.
اگرچه در این حالت حدس زدن لفظ مشبه دیریابتر از حالتی است که شاعر به حذف مشبهٌ به (
استعاره مکنیه) اقدام میکند؛ اما صورتهای استعاری مورد استفاده در منظومة مذکور از موارد معروفی
است که چندان نیاز به تأمل ندارد .در هزار بیت نخست این منظومه در مجموع آراسته به 594
استعارة مصرحه است؛ مانند:
فــرو مــیــریــزد ای مشــــکــیــن کــاللــه
چــرا از نــرگســـــت بــر اللــه ،ژالــه
(بیت)9113 :
و نه مورد استعاره مکنیه به کار رفته است ،مانند:
نــدارم حــاجــت ایــن بــنــد و ایــن قــیــد
مرا دســــت محب ـّت کرده چون صـــیــد
(بیت)5990 :
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بیشترین سهم از کاربرد فنون بیانی پس از تشبیه در این اثر متعلق به کاربرد کنایه است .آذر بیگدلی
با کاربرد چهار مورد کنایه از صفت(تردمان ،لب گزان ،انگشت خایان ،روسیاه)  99 ،مورد کنایه از
موصوف( اختر نحس ،اختر سعد ،لعبت باز گردون ،برافرازنده ،شجاع ارغون تن و بان کهن گردون و
 )...و  274مورد کنایه از فعل یا مصدر( پرده چاک شدن ،دامن کشیدن ،بازوی فهم شکستن ،کمر
بستن ،از کف آب دریا را پیمودن ،از پا به ثریا شدن و  )...سعی داشته تا جای ممکن زبان شعری خود
را به زبان مردم نزدیک کند.
همچنین آذر بیگدلی با به کار بردن مجاز در ابیات بر تأثیر کالم خود افزوده است و ماهرانه
احساساتی که در کالم نمیگنجد را در قالب آرایة مجاز ذکر کرده است.در صد کاربرد انواع مختلف
مجاز ،جز مجاز به عالقة جزء و کل با  24مورد کاربرد( کف در معنای دست،سر در معنای کل بدن،
کشور به معنی شهر ،چمن به معنی بان ،مژه در معنی چشم ،طلب در معنی کل وادی های عشق،
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نعل در معنی پا ،شرق و غرب در معنی کل جهان و  )...در دیگر انواع تفاوت چندانی ندارد .مجاز
به عالقه های محل و حال  2مورد(نافه به معنی مشک ،جهان به معنی مردم) ،حال و محل 2
مورد(سبوح و قدوس به معنی محل حضور خداوند و مالیک) ،کل و جزء  4مورد( ،آب به معنی یک
قطره آب ،کشور به معنی شهر) ،سبب و مسبب  2مورد( حکم به معنی قدرت ،حدی به معنی آواز)،
مسبب و سبب  1مورد(حشر به معنی قیامت) ،آلیت  1مورد( سرپنجه و دست به معنی قدرت،
پرگار در معنی حلقه ،معراج به معنی عروج کردن ،صاحب کاله به معنی صاحب مقام) ،مادیت 5
مورد(سریر به معنی تخت) و ماکان  4مورد(خاک به معنی انسان ،خاک به معنی جسم،گل به معنی
انسان ،آب به معنی اشک) استک.
نتیجه
آذر بیگدلی از شاعران دورة بازگشت ادبی است که منظومة یوسف و زلیخای خود را به تقلید از
یوسف و زلیخای جامی و با الگو قرار دادن دیگر یوسف و زلیخاهای سروده شده پیش از آن به نظم
در آورده است .وی در چینش وقایع داستانی و درج داستانهای فرعی متأثر از قرآن است .هر چند
بیگدلی در سرودن این منظومه از پیشاهنگان محسوب نمیشود؛ امّا منظومة او از حیث پردازش
داستان و میزان کاربرد آرایه های ادبی در میان آثار غنایی فارسی در خور توجه است .وی در
پیروی از جامی خصوصاَ در انتقال مفاهیم تعلیمی ،گریز های داستانی و تلفیق مضامین متنوع در
خالل داستانی عاشقانه موفق عمل کرده است .اگرچه در تصویر سازیهای او کمتر با منظره ای نو
روبرو میشویم؛ اما زبان او در بیان این توصیفات بسیار دلنشین و ساده است  .ذکر جزئیات دقیق
صحنه ها اگرچه در برخی مواقع به درازا کشیده شده است ،کمتر سبب مالل خاطر خواننده میشود.
روحیة مداحی آذر بیگدلی بر سوز و گداز ابیات افزوده است.
اگرچه آذر بیگدلی از لحاظ سبکی پیرو اشعار کالسیک سبک خراسانی و عراقی است؛ امّا عواملی
چون نو پا بودن این سبک در زمان سرایش منظومة یوسف و زلیخا ،در دسترس نبودن متون کهن
گذشته در زمان شاعر و عدم آشنایی کامل او با خصوصیات سبکی و ساختهای دستوری دو سبک
عراقی و خراسانی و نیز گسترده نبودن دایرة لغات شاعر ،در پاره ای موارد منجر به قافیه اندیشی،
درج ساختهای غلط دستوری و ضعف در چینش واژه ها در ابیات شده است.
فهرست
الف)کتابها
قرآن کریم.
آتشکده آذر ،بیگدلی ،لطفعلی بیک ،)5990( ،به اهتمام سید جعفر شهیدی ،چاپ افست ،موسسه نشر
کتاب ،تهران
تذکره آتشکده آذر ،بیگدلی ،لطفعلی بیک ،)5990( ،با تصحیح و تحشیه و تعلیق حسن سادات ناصری ،ج
.5امیر کبیر ،تهران.
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دیوان حافظ شیرازی ،شیرازی ،شمس الدین محمّد ،)5944(،به کوشش خلیل خطیب رهبر ،چ ،94انتشارات
صفی علیشاه ،تهران.
دیوان لطفعلی بیگ آذر بیگدلی ،بیگدلی ،لطفعلی بیگ ،)5900( ،به کوشش سادات ناصری و پرفسور
غالمحسین بیگدلی ،چ ،5انتشارات جاویدان ،تهران.
دیوان وحشی بافقی ،وحشی بافقی ،شمس الدین محمّد ،)5919( ،به کوشش احمد رنجبر،چ،5
امیرکبیر ،تهران.
الذریعه الی تصانیف الشیعه ،آقابزرگ تهرانی ،محمد محسن ،)5911( ،ج ،57اسالمـــــیه ،تهران.
ــــــــــــــــــــ ،آقابزرگ تهرانی ،محمد محسن ،)5919( ،ج  ،9اسالمیه ،تهران.
سبک شناسی شعر ،شمیسا ،سیروس ،)5942( ،چ ،3انتشارات فردوس ،تهران.
سخنوران آذربایجان،دولت آبادی ،عزیز ،)5900( ،ج ،5ستوده ،تبریز.
طرز تازه(سبک شناسی غزل سبک هندی) ،حسن پور آالشتی ،حسین ،)5944( ،سخن ،تهران.
فنون بالغت و صناعات ادبی ،همایی ،جالل الدین،)5945(،چ ،27نشر هما ،تهران.
گلچینی از مدایح نبوی ،منتظر القائم ،اصغر ،)5941(،ج  ،5دانشگاه اصفهان ،اصفهان
گنجینه ،بیگدلی ،لطفعلی بیک ،نسخة خطی ،شماره بازیابی ،41457کتابخانه و مرکز اسناد مجلس
شورای اسالمی.
مجمع الفصحا ،هدایت ،رضا قلی بن محمد هادی ،)5942(،تصحیح  :مظاهر مصفا ،جلد دو ،امیرکبیر،تهران.
مخزن االسرار نظامی ،تصحیح سعید حمیدیان( ،)5941چ ،9قطره ،تهران.
مصنفات شیعه ،ترجمه و تلخیص ،آقابزرگ تهرانی ،محمد محسن ،به اهتمام محمد آصف
فکرت ،)5902(،ج  ،9آستان قدرس رضوی بنیاد پژوهشهای اسالمی ،مشهد.
معانی و بیان،شمیسا ،سیروس ،چ .1انتشارات فردوس :تهران.
نگارستان دارا ،دنبلی ،عبدالرزاق ،)5942(،به کوشش خیام پور ،بی نام.
یوسف و زلیخا از هفت اورنگ جامی ،)5900( ،به کوشش نادر وزین پور،چ ،9امیرکبیر ،تهران.
مجبتی ،مهدی ،از معنا تا صورت  ،(5937(،چ ،2انتشارات سخن .،تهران.
ب) مقاالت
آذر و آتشکده ،مدبری ،محمود ،)5940 ( ،جهان کتاب ،سال پنجم ،ش  30و  . 34صص.05-92
نقد و بررسی کتاب ،عزتی پرور ،احمد ،)5903( ،مجله سخن عشق ،شماره  ،1صص .01-11
واژه های فریبکار در فارسی خاورانی ،منصوری ،احمد ،)5941( ،فصلنامه پازند ،سال دوم ،شماره ،4
صص.92-53
واژه های فریبکار ،سمیعی.احمد( ،)5901ترجمه :حکیمه دسترنجی.نامه فرهنگستان .سال سوم .شمارة
یادزده .صص.540-595
یوسف و زلیخا ،خیام پور ،عبدالرسول( ،)5994مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز ،شماره ،44

صص.93-14

21

