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عبدالواسع هانسوي و شرح مثنوي یوسف و زلیخامیر

الرحمنعتیق

روستاي هانس در منطقه حصار در ایالت هریانه به میرعبدالواسع هانسوي منسوب

هاي ذیل هاي مستقل در کشور هند و شامل بخشاکنون هریانه یکی از ایالت.است

در این .اؤن مهندرگرهپت، کرنال، گورگانباله، بهیوانی، حصار، روبک، سونی:است

.1شودایالت زبان پنجابی، راجستهانی و لهجه میواتی صحبت می

در نیمۀ دوم  .2الزمان بودمسیحبه خالص، و ملقببه عبدالواسع هانسوي متخلص

گو سده دهم و نیمۀ اول سدة دوازدهم هجري زندگی کرد، او ادیب و شاعري فارسی

3)م1707-1658/ق1118-1068(زیب عالمگیر بود، و در روزگار امپراتوري اورنگ

زبان عربی و فارسی هردو .زبان فارسی نوشتبه هاي متعديهانسوي کتاب.زیستمی

.علم صرف و نحو نیز عالقه داشتبه را بلد بود، و

شود، دوره شناخته مینویس مهم و شارح بزرگ آنعنوان یک لغتبه هانسوي

.س زبان فارسی نوشته شده استتدریتألیفات او براي تفهیم و 

ها را بیشتر مورد توجه قرار داد که در هانسوي مخصوصاً آن دسته از کتاب

دادن قواعد او شروح آن متون را نگاشت، و براي یاد.قاره شامل متون درسی بودشبه

 ،استادیار فارسی، بخش عربی، فارسی، اردو و مطالعات اسالمی، بهاشا بهون، دانشگاه وشوابهارتی

atiqura044@gmial.com.شانتی نکیتن، بنگال غربی، هند

.9/436مقاالت حافظ محمود شیرانی، .1

1/395همان، .2

.1740ادب شبه قاره، صرسی درادب نامه فا.3
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.اي برخوردار استهقاره از اهمیت ویژزبان فارسی رسائل مهمی نوشت، که در شبه

هاي پنجاب با ذوق تدریس مدرسهی که هانسوي ترتیب داده بود درمتون درس

.1شده است می

مؤلف تذکره روز روشن، مولوي مظفر حسین صبا در بارة هانسوي چنین آورده 

:است

در حصار، خالص تخلص عبدالواسع هانسوي، وطنش هانسی از شهرهاي «

غت و عروض علم فارسی مهارتی کامل داشت، رساله در صرف و نحو و بال

:از اوست.فارسی از وي یادگار است

ــت  این عمـل کـامروز شـایان مـن اسـت      ــن اس ــان م ــت ج ــر آف روز محش

وقت فرصت اي دریغ از دسـت رفـت  ماندم مسـت و رفـت  خواب افتادهمن به

کـی؟ بیـدار شـو   خواب غفلت تـا بـه  خــالص اي مســت ســخن هشــیار شــو

تــر از صــد بوســتاناي دلکــشنســخهشـــد پـــی تفـــریح طبـــع دوســـتان

ــۀ فـــیض ازل    ــامع صـــد گونـ نســــخۀ مقبــــول دســــتورالعمل  جـ

ــد   نــی، غلــط گفــتم، مضــامین بلنــد     ــوچ چن ــظ پ ــد لف ــدر قی ــردم ان ک

ــتم    ــودش انگاشـ ــر خـ ــأ فخـ خـود غلــط بــود آنچـه مــن پنداشــتم  منشـ
2

آثارهانسوي

:شودآثارهانسوي که در دست است، در ذیل ذکر می

شرح سکندرنامه.1

سبب مرگ هانسوي ناتمام مانده، و بعدها در به ول سکندرنامه است کهشرح بخش ا

.3انجام رساندبه الدین، آن راق یکی از شاگردانش با همکاري وحید بن برهان1138

شرح بوستان.2

.528M-10شمارهاي به هاي موزه ملی پاکستان در کراچینسخه N.1968-186و

.2/122مقاالت حافظ محمود شیرانی، .1

.236تذکرة روز روشن، ص.2

1741ادب فارسی در شبه قاره،  دانش.3
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N.M.1975-58/655وN.M.6658211و’-N.M.1976 بخشو کتابخانه گنج 

1)208، 1423، 211، 658هاي شمارهبه

رساله دستور زبان فارسی.3

هاي مختلف مانند لغت فارسی، قواعد فارسی، نامبه این رساله در منابع متدد

زبان، یادشده و عنوان زبان در القواعد و دستوردستورالعمل، دستور القدسی، مختصر

و با عنوان گرامر )م1802(و الهور )م1879/ق1282(کانپور و )ق1305(لکهنؤ 

.چاپ رسیده استبه )م1880(القواعد در لکهنؤ فارسی در لکنهؤ و با نام مختصر

رساله قواعد.4

.مورد قبولیت عامه قرارگرفتاین رساله در بارة قواعد دستور زبان فارسی نوشته شد، و

هانسوي این .2چاپ رسیده استبه ندین باراین رساله چ ،هاي خطیغیر از نسخه

.3نوشت)م90-1689(قمري 1101رساله را در 

رساله دستورالعمل.5

:عبدالواسع هانسوي در رساله دستورالعمل یک شعر امیرخسرو دهلوي را آورده است

چلی بچلچلم تو اگر میمن خود نمیاز چل چل تو کار مـن زار شـد کچـل   
4

5نامهیا نصاب صمد باري یا فارسی منظومه صمد باري.6

.نام صمد باري شهرت داردبه هانسوي این رسالۀ منظوم را براي کودکان نوشت که

ذکر کرده، و این رساله  را هاهاي بومی آنوي در این اثر کلمات عربی و مترادفات زبان

نیز  »جان بجهانم«نام به ها همین رساله رابعضی.چندین بار چاپ شده است

سه «این سبب به نوشته شده، و)عربی، فارسی و هندي(زبان به این رساله.6شناسندمی

ترتیت کتاب از این نظر منحصر بفرد است، که .شود نیز خواننده می»سه نصاب«

)7/578منزوي (شرح اشعار فهم و دشوار بوستان سعدي .1

2/923، عارف نوشاهی، 13:2462منزوي، .2

.551ص ،زیبفارسی ادب به هند اورنگ.3

.1/395مقاالت حافظ محمود شیرانی،.4

(N.M).1958-3/1053کراچی، نسخه موزه ملی پاکستان، به شماره .5

9/377مقاالت حافظ محمود شیرانی، .6
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ها ادویه کلمات تحت عناوین مستقل از جمله اعضاي بدن انسانی، گندم، سبزي، میوه

رساله با حمد باري تعالی .عروف نیز درج استوغیرهم آمده است، و در پایان مصادر م

.نام دارد»صمد باري«همین علت به شود، و شروع می

1اللغاتغرائب.7

اللغات، فرهنگ کلمات نامۀ هندي فارسی است از عبدالواسع هانسوي با غرائبفرهنگ

لوم اللغات معسال تألیف غرائب.شود آسانی یافته نمیبه هندي است که در لغت فارسی

بنابراین نخستین .گمان غالب در قرن یازدهم هجري نوشته شده استبه ، اما2نیست

.3شود فرهنگ اردو قرارداده می

:کند دیباچه غرائب هدف نگارش این کتاب را مطرح میهانسوي در

جمع کثیر از  حمدان را لیاقت ترتیب و قابلیت نبوده، لیکن کثرت الحاهرچند این هیچ«

االلباب باعث برآن شد که اسماء موفوره و الفاظ افتراح جم غفیر اولیاصحاب و فرط 

عبارات واضحه و اشارات الئحه بیان نماید، به غیرمأنوسه معانی بین االنام مذکوره را

.4»تا فائدة آن عام و نفع آن تام باشد

نام حق.8

(این دفترمنظوم مشتمل برفقه حنفی، مقبولیت عامه داشته است باد، نسخه آاسالم.

).3204شمارهبه بخشخانه گنجکتاب

.5دیوان شعر.9

عصر عبدالواسع هانسويادیبان و شاعران هم

حسان الهند میرسید غالم آزاد بلگرامی فرزند سید :علی آزاد بلگرامیمیرسید غالم.1

 وپنجم صفرنوح حسینی از نسل زید شهید است، تولد او در بلگرام در بیست

.1957N.M-3/945کراچی، نسخۀ موزه ملی پاکستان، به شماره .1

2/360مقاالت حافظ محمود شیرانی، .2

.3نوادر الفاظ، مقدمه، ص.3

.4ان، صهم.4

.1740دانشنامه ادب فارسی درشبه قاره، .5
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صاحب .اهللا بلگرامی بودمرید شاه لطف.هجري اتفاق افتاد1116روز یکشنبهبه

شمار در مدح قصاید بی.کرد طرز خاص ادا میبه تصانیف کثیره، سخن تازي را

.دادند»حسان الهند«همین دلیل او را لقب به السالم نوشت،حضرت پیغمبر علیه

ضا، سرو آزاد، خزانه ید بی:آثار فارسی او عبارتند از.هجري فوت شد1200درسال 

سند السادات فی حسن خاتمه االولیا، مأثرالکرام، دیوان فارسی،ضۀعامره، رو

.السادات، مظهر البرکات و سبعۀ سیاره

اصلش از قبیله جوئیه، شعبه .متولد شددر الهور.نامش فقیراهللا است:فقیراهللا آفرین.2

وسوم و تا سال بیستاز شعراي عهد عالمگیر پادشاه بود، .قوم گجرات است

ابجد فکر، انبان، :سه مثنوي دارد.جلوس محمدشاه پادشاه در عرصۀ حیات بود

ق در الهور بدرود حیات 1154در رمل نیز دستی داشت، و در سال .هیر رانجه

.گفت

 قزلباش خان همدانی محمدرضا نام داشت، از همدان:امیدعلی خان قزلباش.3

هندوستان به طاهر وحید است، و در عهد عالمگیرشاگرد میرزا .اصفهان آمدبه

در زمان شاه عالم بهادرشاه بهئ خطاب قزلباش خان و جاگیر ممتاز گردید، .رسید

اهللا برآورد، و فاتش در دهلی در جاه پیوست، و حج بیتآصفبه رفتهو رفته

.ق اتفاق افتاد1159

مالزمت محمد اعظم به مدتی.بوداز اقرباي خان آرزو  :اهللا آثم اکبرآباديشیخ حفیظ.4

خدمت نواب  شاه دربعد از هالکت اعظم.شاه بن عالمگیر بخوبی گذرانید

.ق رخت از جهان بربست1152الدوله خان درآمد، در سال صمصام

شاگرد حاجی محمد اسلم سالم بود، و در خدمت امیرخان :علی احسنیمیرغالم.5

هم علی عظیم بابیگ حاتم، و میانمیرزا حاتم او و خان آرزو و.دار تتهه بودصوبه

.رحمت حق پیوستبه ق1150بودند، و در سال 

 اصلش از اکبرآباد است، در فنون شعري مهارت شایسته و:الدین علی پیامشرف.6

از شاگردان خان آرزو بود، در سال هزار و .نغزگویی لیاقت بایسته داشتبه

.افتعالم جاودانی شتبه صدوچهل و چند
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و کالت به دربار پادشاهیبه مخلص.از قوم کشتریان بود :آنند رام مخلص.7

خان الدوله عبدالصمداعتمادالدوله قمرالدین خان، وزیر محمدشاه پادشاه و سیف

.خطاب راي رایان سرفرازي داشته استبه ناظم صوبۀ الهور و ملتان مأمور بوده، و

خطاب بهوهه، مرادآباد بود، در عهد محمدشاهی از ساکنان امر:محمد عطاءاهللا عطا.8

ق در 1136در سال .از شاگردان میر عبدالقادر بیدل بود.سرافرازي یافت»خان«

.رحمت حق پیوستبه دارالخالفه دهلی

از حضار حضرت خواجه سید بهاءالدین  ،خواجه محمدناصر فرزند:خواجه میر درد.9

نالۀ درد آه سرد، تبیان طرق :آن جمله در تصوف چند رساله دارد، از .نقشبندي

.ق وفات یافت1199درد، درسال .معرفت

در عهد .خان کشمیر استاز برادران قاضیو االصل کشمیري:اهللا خان رازياحسن.10

خان سید تخلص داران صالبتاز منصب.خطاب یافت»خانفصاحت«محمدشاه 

.شاگرد میرزا عبدالغنی بیگ قبول بود.بود

پسردوم محمد زاهد میر سامان عبداهللا خان است، او :محمد افضل سرخوش میرزا.11

کرد، و  در اوایل پیش منعم حکاك مشق سخن می.به دنیا آمد1049-1050درسال 

صاحب چند .ق وفات یافت1127در سال .پیوست»ماهر«خدمت به بعد از آن

جوش و «مثنوي نورعلی نور، حسن و عشق، قضا و قدر، در نثر:تصنیف است

.و دیوان شعر»کلمات الشعراء«به و تذکرة شعرا موسوم»خروش

هندوستان رفته به از شعراي عمدة ایران در عهد محمدشاهی:زاهدعلی خان سخا.12

.دست زنش و رفیق او مسموم گردیدبه ق1164هزاري داشت، در سال پنج

ص سخن را میرعبدالصمد سخن از سادات ایران بود، تخل:میرعبدالصمد سخن.13

خان آرزو چندگاه مشق شعر از نظر ایشان .او بخشیده بودبه میرزا عبدالقادر بیدل

.ق درگذشت1141گذرانید، در سال 

کرده آباي او در شیراز توطن اختیار.اصلش از عرب است:شیخ حسین شهرت.14

در حکمت و .بود شاه میخدمت محمد اعظمهندوستان رسید، و دربه وي.بودند

الملک سرافرازي خطاب حکیمبه سیردر زمان محمد فرخ.ت نیز دستی داشتطباب
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ق در 1149در سال .مشق بودبا میرزا بیدل و خواجه محمد اسلم سالم هم.داشت

.آباد درگذشتجهانشاه

در عهد سلطنت .پسر میان ناصرعلی سرهندي، شاعر معتبر است:علی عظیممیان.15

با خان آرزو تا مدت چهل سال .ق راه پیمود1200در سال .محمدشاه پادشاه بود

.آشنایی داشت

دنیا به ق در بلگرام1071تاریخ سیزدهم شوال به:میر عبدالجلیل بلگرامی واسطی.16

اشعار عربی و فارسی و .شاگرد بلگرامی بود.اسم پدرش میرسید احمد است.آمد

ودر دهلی رخق 1138اآلخر در سال ربیع23گفت، و فاتش  ترکی و هندي می داد،

.کردندبلگرام برده، در محمودباغ دفنبه نعش او را

بعد از .از احمدآباد گجرات است.دنیا آمدبه پوردر برهان:اهللا گلشنشیخ سعد.17

در سن .پور توطن گزیدبرهانبه استیالي اکبر بادشاه بر گجرات، یکی از اجدادش

خان آرزو در مجمع النفائس .رحمت حق پیوستبه ق1140سالگی در سال 65

.برده است نوشته که اشعار خود را پیش سعداهللا گلشن براي اصالح می

.وطنش پشاور، شاگرد عبداللطیف خان تنها است.از قوم افغان است:نظام معجز.18

در پیري .کردنهایت متورع و متقی بود، وارد بلدة دهلی شد، پیروي جالل اسیر می

النسا، تذکرة نقل از علی خان، زیب(.کردهجري فوت 1062در  از نور بصر عاجز شد، و

)21-19الدین علی خان آرزو، جلد اول، ص النفایس از سراجمجمع

هاي منظوم عبدالواسع هانسوي، و اوضاع تاریخی داستانشرح یوسف و زلیخا از

یوسف و زلیخا

ذوق و عرفان قرار داستان جالب یوسف و زلیخا پیوسته مورد توجه شاعران و اهل 

دارد، دچار انواع جوانی که پیامبرزاده است و در مسیر پیامبري گام برمی.گرفته است

شدن، در چاه افتادن، بردهبه شدن،شود، این مشکالت که محسود واقع مشکالت می

شدن و باآلخره بار سنگین عدالت اجتماعی را بر گرفتن، زندانیمعرض شهوت قرار

سازد و چون کمال او با جمال جسمی و  از او مردي بکمال می دوش کشیدن است،

گمان این بدیعی بیبه ترکیبی.شودصوري نیز همراه است، جاذبۀ داستان بیشتر می
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ویژه اصول اولیۀ آن به.اي گرانسنگ براي ساختن مجموعۀ قوي و جذاب استدستمایه

.شرح و بسطی جالب نقل شده استبه در کتاب تورات و قرآن کریم

یابیم که شعراي عرب، ترك، ایرانی و  تاریخ ادبیات اسالم و ایران درمیبه با نگاهی

تر اند که ما براي پیشگري از طوالنیقاره قدرت طبع خود را در این زمینه آزمودهشبه

.کنیم چند نمونۀ فارسی آن اشاره میبه شدن سخن، فقط

:ز جمله مختلف زیراندها اانواع مثنوي

مثل شاهنامه از فردوسی؛:هاي رزمیمثنوي

شیرین از نظامی گنجوي؛مثل خسرو و:هاي بزمیهمثنوي

پیکر از نظامی گنجوي و هشت بهشت از امیرخسرو مثل هفت:هاي داستانیمثنوي

دهلوي؛

؛رومی/الدین محمد بلخیمثل مثنوي معنوي از موالنا جالل:هاي عرفانیمثنوي

مثل بوستان سعدي؛:هاي اخالقیمثنوي

هایی نیز موجود است که موضوع آنها اخالق، فلسفه و تصوف است، مثل مثنوي

تري؛ و سبشالطیر از عطار، گلشن راز از شیخ محمود از سنایی، منطق الحقیقۀحدیۀ

.هایی در موضوعات دیگر نیز نوشته شده استمثنوي

ظاهر مثنوي است، ولی در باطن گفتنش کاري بس  ترین نوع شعر فارسی درآسان

فردوسی، نظامی، مولوي، امیرخسرو، جامی و اقبال الهوري از مشهور و .مشکل است

.زبان فارسی هستند گویانترین مثنويمعروف

قارهسرایی در شبهمثنوي

:قرار ذیل استبه قاره و آثارشانشبه ایانرسمثنويبرخی از برترین 

:دورة سالطین

االنوار، رانی و خضرخان، مطلعالفتوح، دولالسعدین، مفتاحقرآن :امیرخسرو دهلوي

شیرین و خسرو، مجنون و لیلی، آئینۀ سکندري و هشت بهشت و غیرهم؛

کنزاالسرار، رسالۀ عشقیه؛:بوعلی قلندر

المعالی؛ةمهر و ما، مرامثنوي :اهللا جمالیحامد بن فضل
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:دورة تیموریان

:رزا اکمل بدخشیینیرنگ عشق؛ م:ي، فیضی فیاضی، غنیمت کنجاهیعرفی شیراز

بحرالعرفان؛ 

:دوران معاصر

قاره قرن بیستم میالدي است که  سراي بزرگ شبمثنوي:عالمه محمد اقبال

نیازهاي دوران خود را مورد بررسی قرار دارد، و براي بیدارکردن ملت خوابیدة اسالمی 

.هاي زیبایی سرودهاي فیلسوفانه مثنويکردن اندیشهبا بیان هاي بلندپایه سرود، ومثنوي

مثنوي رموز و الدین محمد بلخی، مثنوي اسرار خودي، او در استقبال از موالنا جالل

هاي عرفانی هاي خود مطالب دینی و سیاسی و اندیشهخودي را سرود، و در مثنويبی

.را بیان کرد

سع هانسويشرح مثنوي یوسف و زلیخا از عبدالوا

هاي صوفیان و عارفان راه یافته بود، اما سنت درخشان حلقهبه آن زمان، زبان اردودر

»و زلیخاشرح مثنوي یوسف «نویسی هم در میان آنان رواج داشت که تألیف فارسی

.نشانگر این واقعیت است

مجموعه سخنان دینی و اخالقی و عرفان و عشقیۀ »شرح مثنوي یوسف و زلیخا«

هاي محلی فارسی تألیف شده است، و نیز تحت تأثیر زبانبه سوي است کههان

فارسی ایرانی؛ و واژگان و به تر بود، نسبتفارسی دري نزدیکبه قرارگرفته، و

شرح مثنوي «عنوان مثال در به.شود وفور دیده میبه محاورات زنان محلی نیز در آن

:»یوسف وزلیخا

o ؛»اوشان«،»ایشان«به جاي

o؛»درویش شدن«جاي احتیاج داشتن،  به

o ؛»کجا واقف هستید«،»چگونه واقف هستید«به جاي

o نوشته شده است»کدام کتاب«،»کتابی«به جاي.

o»آمده است»خدما«صورت به )جمع خادم(»خدم.

oًاستفاده شده است»درپی تفحص«از ترکیب »جستجو«جاي به و معموال.
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oوجه زیادي نکرده استو فاعل هم تمطابقت فعل به مؤلف.

o در آن فراوان است»ما رفتم«و»من رفتیم«جمالتی از قبیل.

oشود، کلمه  شود، و رخداد دیگري آغاز می در جایی که بیان یکی از وقایع تمام می

.آمده است، تا سلسلۀ کالم گسسته نشود»خیریت«

oواژگان محلی در این کتاب راه یافته است.

فارسی است که در قرن یازدهم و بهترین نمونه نثر»اشرح مثنوي یوسف و زلیخ«

اي هتوانند از ویژگی قاره رواج داشت، محققان زبان فارسی میدوازدهم قمري در شبه

.زبانی این کتاب استفاده کنند

از موالنا عبدالواسع هانسوي هنوز در پردة گمنامی »شرح مثنوي یوسف و زلیخا«

.شود ها نگهداري میر کتابخانههاي خطی دصورت نسخهبه است، و

از عبدالواسع هانسوي، از  :معرفی نسخه شرح یوسف و زلیخاي نظامی گنجوي

که گوید در مدت سی روز این )ق.ه 1118-1068(زیب عالمگیر روزگار اورنگ

.گزارش را ساخته است

ستایش جمال یوسفی است، که خاتون  ۀترین مقاالت شرح قصمحبوب:آغاز

…ننشیحجله

:آغاز شرح

ــاي    ــد بگش ــۀ امی ــی غنچ گلی از روضـۀ جاویـد بنمـاي   اله

آدم، بلکه از تمهید این فضل در استدعاي حصول علم عرفان که از خلقت بنی

:2مخطوطات دیوبند  »…شرح«، 5:3502ها نسخه:ك.ن(…حکم کنت کنزاًبه آفرینش همه

)شرح، 260

ك  117هجري، آغاز برابر، نمونه  13؛ نستعلیق، سده 684الهور دانشگاه پنجاب، 

، 59، این نسخه در کتابخانه دانشگاه پنجاب الهور، زیر شمار )2:304سید عبداهللا (

.شود ، نگهداري می1277

قاره از مثل، از نظر ادبی در گنجینۀ ادب فارسی شبهاین کتاب مهم و شرح بی

.استاهمیت واالیی برخوردار 
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در آغاز .ف است که در قرآن کریم آمده استمنبع اصلی این شرح سورة یوس

کرده، و هدف از تخلیق کائنات را با استفاده شرح نویسنده کسب علم عرفانی را متجلی

ضمن شرح احادیثی که در.بیان نموده است )ص(از احادیث پیامبر اسالم حضرت محمد

:این ترتیب استبه در نسخه خطی آمده

:نویسد درآغاز فصل اول، شارح می

کند، حصول علم و  اهللا، حدیث مبارکه را نقل میضمن بیان ثمرات بسمدر«

حکم کنت به آدم بلکه از آفرینش همۀ عالمعرفان که مقصود از خلقت بنی

.»کنزاً مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی االعرف است

)الف 3نسخه خطی شرح مثنوي یوسف و زلیخا، از عبدالواسع هانسوي، برگ (

شارح براي نشان دادن اهمیت کسب علم و دانش از آیات قرآنی و احادیث مبارکه سود 

.جسته است

.علم من بیفزايبه ؛ اي پروردگار من،ی علمانزدرب 

)البته این حدیث در کتب صحاح سته درج نیست(العلم و لو کان بالصین  ااطلبو

)الف 3نسخه خطی شرح مثنوي یوسف و زلیخا، برگ (

اخالقی را بسیار اهمیت داده  مسایلي در شرح مثنوي یوسف و زلیخا، هانسو

است، و در ضمن بیان آن ابیاتی از سعدي شیرازي، شاعر بزرگ قرن هفتم را نیز 

نفسی را ستایش، و غرور و تکبر را عجز و شکستهاو اظهار.نقل کرده است

:کند نکوهش می

ر همت تو پایگـاه تـو  قدباشد بهبارگاه حـق همت بلند دار که در

.گوید شیخ سعدي می

ــهتدازفــرتواضــع ســر رفعــت ا ــر ب ــدازتتکب ــردن در ان گ

اهمیت معرفی و تصحیح و تدوین شرح مثنوي یوسف و زلیخا از عبدالواسع 

است که کتاب مجموعۀ هفت اورنگ حضرت موالنا عبدالرحمن جامی  چنانهانسوي 

.اي بخشیده استازهدر مناطق هرات ادبیات فارسی را زندگی ت
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توسط دیگرانبه شرح یوسف و زلیخا

 الشعراء نورالدین عبدالرحمن جامی و جایگاه ادبی آناهمیت هفت اورنگ سرودة خاتم

کنیم، بدون هیچ سیرویژه اگر جایگاه ادبی یوسف و زلیخا را بربه.اثبات رسیده استبه

شرح این به دوستانی کهادب .نظیر استشک و تردید در گنجینۀ ادب فارسی بی

:انداین ترتیببه اند،مثنوي پرداخته

دهلوي؛شرح یوسف و زلیخا از میر نوراهللا احرار.1

زلیخا از محمدرضا ملتانی؛و شرح یوسف .2

جهانوي؛ زلیخا از حکیم محمد ساجد بن فیض محمد جهن و شرح یوسف.3

شرح یوسف و زلیخا از صاحب عالم بن محمد اکرم بن محمد اعظم؛.4

شرح یوسف و زلیخا از ولی خنکی؛:المقاصدمفتاح.5

الدین؛شرح یوسف و زلیخا از فیروزالدین بن حافظ.6

نامه، شرح یوسف و زلیخا از محمد بن غالم محمد گلهوي؛محبت.7

شرح یوسف و زلیخا از محمد سلطان؛ الناظمینتحفۀ.8

الدین راجپوت؛ شرح یوسف و زلیخا از مولوي نظام.9

الدین راجپوت؛از مخدومی مولوي نظام شرح یوسف و زلیخا.10

شرح یوسف و زلیخا از محمد سعد؛.11

محمد؛شرح یوسف و زلیخا از گل.12

سریال یوسف پیغمبر علیه السالم

م در 2008السالم، سریالی تاریخی ساخته ایران است که در سال یوسف پیغمبر علیه

قرآن کریم،  این سریال تاریخی از.بارة زندگی پربرکت حضرت یوسف تولید شد

البته مأخذ اصل این سریال .احادیث، پیغمبر و آداب و رسوم اسالمی اقتباس شده است

این .این سریال در شهرستان عمارنه، در مصر فیلمبرداري شد.هاي اسالمی هستندکتاب

هاي انگلیسی، عربی، ترکی و اردو زبانبه وپنج قسمت است، وسریال مشتمل بر چهل

.ترجمه شده است
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