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Anis al-Moridin va Shams al-Majales and Bahr al-Mahabbah fi Asrar 
al-Mavaddah are the two Sufi interpretations in which Yusuf Surah, is 

described in a similar structure and content, one in Persian and the 

other in Arabic. as much as, Anis al-Moridin va Shams al-Majales is 

considered the Persian translation of the Bahr al-Mahabbah fi Asrar 

al-Mavaddah. this article is written to check the validity of this view. a 

comparative study of these two works shows that they are similar in 

many ways, and this reinforces this view. They are similar in common 

structure, storytelling preference, interpretive method, simple mystical 

approach, common interpretive narratives, mystical anecdotes, points 
and allusions, as well as sequence of contents. however, some 

discrepancies between the two works indicate that they could not be 

translations of each other. Some their different aspects are: the fictional 

adventures, the names and actions of the sub-characters, the brevity of 

the events, interpretive phrases and explanations, poetries, anecdotes, 

mystical points and allusions. In particular, these two works, in terms 

of significant similarities in content and structure, are very similar to 

some histories and interpretations of earlier centuries, including works 

that have been written specifically in the interpretation of this surah. it 

seems that one of the similarities between these two works is their 

benefit from common sources. We can also consider that one of these 

two books is the main source for the other book. in this case, Anis may 
be the main source of the Bahr. 
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 يف أسرار املودة وأنيس املريدين ومشس اجملالس احملبةحبر تفسريان صوفيان لسورة يوسف: 

 1حمبوبه مششريگرها

 رت ين:درعنتتتتتتتتتتود  دإر تتتتتتتتتت .یردن تتتتتتتتتت دإ  دروطن تتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتن   رام ة تتتتتتتتتتدأل  متتتتتتتتتتسنظس  تتتتتتتتتت   ردنی. أستتتتتتتتتتة يف  سمتتتتتتتتتت ار  ة ومتتتتتتتتتتا دراساتتتتتتتتتت  در   ستتتتتتتتتت      د تتتتتتتتتت   ومتتتتتتتتتتا درر دستتتتتتتتتت   دإ1
mah.shamshirgarha@yahoo.com 

 امللّخص معلومات املقال
  شرح   صوف    ملؤرس ني جمهورني. یةا ت مري سو   یوسف حبر دحمل   ة أسرد  دملو     دن س دملریرین  مشس دجمل رس سق ر  حم سم  :نوع املقالة

أن س ابرعرب  . رر ج  أ  بعض دمل هرسني داةرب د ة هذین در ة بني ة بن    حمةوى سشرتك؛ أحرمه  ابر   س    دآلخر 
. متت كة ب  دملق ر  درة ر   إجردء   دس  سق  ن  هلذین درنصني. د  درقودسا ر حر دحمل  هي دررتمج  در   س    دملریرین

شرتك  دملشرتك  بني هذین درنصني اریر   ة بعض دجلودنب ش سا  راجم ع؛ حىت أ  هذد درةصو  ور نشأ. درقودسا دمل
بني هذین درنصني اریر   ة بعض دجلودنب ش سا  راجم ع. حىت أ  هذد درةصو  ور نشأ؛ سثل در ن   دملشرتك   
 ت ض ل   دی  درقصص   درطریق  درة مريی  دملم ثا    درنهج درصوة در م ط   درر داي  درة مريی  دملم ثا    دحل  اي  

حملةواي . ر ن ال مي نن  جت هل بعض دجلودنب دملة  ین    إ  ك   يفرك ة درصوف   دملةط بق   ابإض ف  إىل تمامل د
حجا  أمه   أصار. سثل دالخةالف   ة بعض سا سرد  درقصس    أمس ء  ساوك    درشخص    در را     وصر 

ال مي ن رین أن س دملریدألحردث   دأل ر  درشعری    دحل  اي    درنق ط درا سض   درةام ح  . تظهر هذه دأل ر  أ  
  ااى دألول ة سعن ه دحلریث. ااى  جه دخلصوص  یةش به ه  ل  حمةوى كال درنصني ر حر دحمل هأ  ی و  ترمج  

إىل حر ك ري سع درةود یخ  درة مريد  درصوف   راقر   درم بق  ة  صف وصس  یوسف سن ح ث در ن    دحملةوى. ی ر  
دحمل   هو سصر مه  دملشرتك. مت تش  ل هذه دملق ر  سن خالل حتا ل   حبرأن س دملریرین  أ  أحر أ جه درش ه بني
  سط بق  هذین درنصني.

 15/5/1442 الوصول:
 28/9/1442املراجعة: التنقيح و 
 28/9/1442 القبول:

 : الّدليلّيةالكلمات 
 دأل ب دملق     

 درة مريد  درقر ن    
 درة مريد  درصوف    

 دأل ب درقرمی  
 ع(.سو   یوسف )

 .63-39(  4) 11  حبوث ة دأل ب دملق   . ة أسرد  دملو    أن س دملریرین  مشس دجمل رس دحمل  حبر ت مريد  صوف    رمو   یوسف: (. 1443) مششريگره   حم وبه: اإلحالة

 .در ة ب©                                                                                                                دزيدرن شر: ج سع  

DOI: 10.22126/JCCL.2021.6046.2217 

https://dx.doi.org/10.22126/jccl.2021.6046.2217


 

 

 بحر املحبة يف أرسار املودة: یوسف ةدو تفسیر صوفیانه از سور بررسی تطبیقی

 شمس املجالسو   ردید أنیس املو 

 1محبوبه شمشیرگرها

 mah.shamshirgarha@yahoo.com رایانامه:  ،ملی ایران ةسازمان اسناد و کتابخان، یشناس رانیاگروه ، زبان و ادبیات فارسی . استادیار1

 چکیده ات مقالهاطالع

انی مؤلّفی ، دو تفسییر وییفیانه از   شیر  الرایال    و  أنیی  الرریینی   و  فی أرسار املودة املحبةبحر  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

سیره ییسف )ع(، یکی به زبیان فارسیی و دیییرر یربیی، در سیاوتار و       ها آنناشناس هستنن که در 

فارسیی   را ترجرة انی  الررینی نییسان،  محتیایی مشابه شرح شنه است؛ تا جایی که بروی فهرست

بیرار تیییین ییا رد ایی       کیششررسی تطبیقی ای  دو اثر و پیش رو در ب نیشتارانن.  دانسته املحبةبحر 

ای  دو اثر که در بروی وجیه، بسیامن   تعنّدرسن وجیه اشتراک م نظر می دینگاه شکل گرفته است. به

مشیترک، رجحیان   ساوتار  هرچینی شنه است؛ گیرر ای  تلقّ آن باال و فراگیر است، میجب شکل

هیا،  د یرفانی سیاده، رواییات تفسییرر مشیترک، تکاییت     گییی، روش تفسیرر هراننن، رویکر قصّه

امیا اتصیاب برویی    مطالیب؛  و تییالی  ترتییب  هیار یرفیانی هرسیان ییا مشیابه و نیی         و اشارت هانکته

ی کرتیر، ماننینت تفیاوت در برویی ماجراهیار داسیتانی، نیا  و        اهریتی در تام و  هرچننها  ناهریینی

تفسییرر، شییاهن    هیار  حهیا و شیر  تادها، یبیار یی، ایااز و اطنیا  روین  هار فر جاییاه شخصیت

تیانین   نریی انیی  الرریینی    آن اسیت کیه    بییانیر هار یرفیانی،   و اشارت هانکتهها، شعرر، تکایت

ه، سیاوتار و محتییار هیر    ویژه آنکی  کم به معنار امروزر آن باشن. به ، دستاملحبةبحر ار از  ترجره

هیار   به دییر تیاریخ و تفاسییر یرفیانی سینه     ساوتار، در محتیا و تیجّههار قابل شباهت دو، ازلحاظ

بسیار شبیه اسیت.   ییسف قصّةو  روضة املحبینانی  الررینی  و   در شرح ای  سیره نی ، ماننن متقنّ 

منینر از مصیادر و    ، بهیره بحر املحبةو  انی  الررینی هار شباهت میان رسن یکی از زمینه به نظر می

مصینر و منبعیی اویلی بیرار      من لیة  بیه  هیا  آنر، به شناوت یکی از مآوذر مشترک است. وجه دیی

أنیی   بینازبیانی را از   ی جهیت ایی  رابطیة   شید که در ای  ویرت، شاین بتیان تتّ دییرر مربیط می

 دانست. بحر المحبة رسی به الررینی 

 10/10/1399 :افتیدر خیتار

 21/2/1400تاریخ بازنگری: 

 21/2/1400: رشیپذ خیتار

  های کلیدی: هواژ

 ادبیات تطبیقی،

 قرآن، تفسیرهار

 یرفانی، تفاسیر

 کالسیک، ادبیات

 .ییسف )ع( سیره

و   و أنیی  الرریینی    بحرر املحبرة أ أرسار املرودةییسیف:   تطبیقی دو تفسیر ویفیانه از سییر   بررسی(. 1400)محبیبه ، شرشیرگرها: استناد

 .63-39(، 4) 11، ادبیات تطبیقی هنام کاوش. شر  الراال 
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 . پیشگفتار1

 . تعریف موضوع1-1

قرآن است. ای  سیره با مضرین برجسته دلینادگی، ییالوه    هار  سیره ییسف یکی از پُررم  و رازتری  سیره

بر مفاهیم اوالقی، تربیتی و اجترایی، از ابعادر یاشقانه و یارفانه نی  برویردار است. از ای  جهت اسیت کیه   

، (1)قرآنیی در سینت تفسییرنیارر مسیلرانان شیکل گرفتیه       هیار   قصّیه ر و تیاریخی که در شرح در کنار تفاسی

ویا  مییرد اقبیا      طییر  بیه سرشاررِ ای  سیره از ظرفیت بیان ظرایف یرفیانی و اوالقیی میجیب شینه کیه      

می نخسیتی  اسیال   هیار   از سنه ها  کشف و شهید قرار گیرد و در طی  قرن ذوق ویشو اوحا   پردازان قصّه

بیه نظیم و ن یر شیکل گییرد. از      « اتس  القصص»تا دوران معاور، آثار زیادر به زبان یربی و فارسی در شرح 

مییرا  کهی  فرهنی     است که در کنار شرح اتسی  القصیص در مییان تفاسییرر کامیل و بی ر  از        رو  یا

 اإلشیارات  لطیافف  ،رازر ابیالفتییح  روض الانیان و روح الانیان   ،طبیرر  تفسیر اسالمی در اد  فارسی نظیر
 تفسییر و اسیفراینی  ییاجم  تیا  التیراجم فیی تفسییر القیرآن ل       میبینر،  بیرارِ األ ةعر   سرار و ألکشف ا ،قشیرر

بخش دییرر از ای  میرا  با تکیه بر وجه یرفانی داستان ای  پیامبر الهی، در آثارر رقم وییرده  ، سیرآبادر

قصة ییسف )جامع السیتی  للطیافف   نظیرِ  ل گرفته است؛در تفسیر آیات ای  سیره شکوا   طیر بهکه تنها و 
از ابینصیر اترین بی  محرین      املحبرین ةروضران  الررینی  و ، (2)از اترن ب  محرن ب  زین طیسی البساتی (

 رواحکشیف األ  نظییر  تعینّد هیار م  تییان منظیمیه   . هرچنی  نری(4)النی  فراهی معی تنافق الحقافق و  (3)بخارر
بیا   تعینّد هیایی م  و نیی  منظیمیه   اسناهلل ایی د گشسیب   منظیمة اسرار العشقِ ی،رالی اردستانالنی  محرن ج  جرا 

 .(5)دور داشت ازنظرینیانِ ییسف و زلیخا از شایرانی نظیر جامی را 

در قیالبی   سیر  ییسف است که در آن، یربیزبان تفاسیر یرفانی به  ازجرله املودةفی أرسار  املحبةبحر  

ای  رسیاله  از  (6).تفسیر شنه است نشی  د به روشی ساده و  اشارات و تکایات یرفانی،تفاده از با اسداستانی و 

دییرر نی  ییاد شینه اسیت: درایتیی از سیه      با ینیان ننرت  ، بهها آن هار  میجید و فهرست هار  نسخه براساس

اتسی   » ،تفسریر ورورة سوور  أ املودةفی أرسار  املحبةبحر  ،«العالری  فی تفسیر سیره ییسف سرّ»ینیانِ 

کیه برویی    . از ای  اثر(297-296 :1977 ؛ بنور،141-139 :5 ،  1390 ،درایتی ر.ک:) کنن یاد می« القصص

، انین  دادهنییسان و محققان آن را به ابیالفتیح اترن و بروی به ابیتامن محرن غ الیی نسیبت    کاتبان و فهرست

ایی  اثیر تیاکنین سیه      (7)راک  نیهنارر نسخ وطی ایران وجید دارد.و م ها  زیادر در کتابخانه هار  نیشته دست

سربی چاپ شنه است کیه دو بیار آن    ویرت به  - آندربار   بنون اشترا  بر کرتری  تحقیق و تیضیح - بار

بیه نیا     1312در سیا    ،و بیار دیییر در تهیران    و دییرر بنون ذکر سا  نشیر    1876در بربئی؛ یکی در سا  
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ای  اثر چنان است که در دوران معاور چهیار ترجریه از آن انایا      اهریت اناا  گرفته است. اتس  القصص

 .(8)شنه است

 و هدف اهمیت. ضرورت، 1-2

و   أنیی  الرریینی    کیه تصیحیح و منتشیر شینه کتیا ،       ییسف به زبان فارسی آوری  تفسیر ویفیانه از سیر 
زبیان فارسیی و ن یرر    ، بیه  بیاطنی از روشیی   با استفاده ،)ع( سیر  ییسفنی   ای  اثراست. در  شر  الراال 

 مییرا  کهی ِ  از  ار ارزشیرنن  گناینیه بایین آن را   تیق  بیه کیه   ایی  میت   از  شنه است.روایت  نشی  د ساده و 

شیرار   وبرر نبید؛ ج  نقل تکایتی از سیر ماتبی مینیر در  ،دانستفرهن  و زبان فارسی و تفاسیر قرآنی 

مآوذ قصیص و تر ییالت   فروزانفر در  ال مان بنیعو سپ  اشاراتی کیتاه از  1332داد سخ  در ور هفتم مالّة
 تیا  القصیص   مقنّمیه داود در  آ  ییلی  نیسی و سیراناا  تیضییحاتی مختصیر از     ذیل تکایت مذکیر م نیر،

زمیان دقییق    و مؤلّفاتی از اطالی .(9)از آن بهره برده است  یکی از مآوذر که نییسننه ای  اثر محترالً من له به

نییسیان   ها و نی  اظهیارنظر فهرسیت   هار مننر  در بروی نسخه طبق یادداشت نیارش ای  اثر در دست نیست.

رسین ایی  نسیبت روا     ه نظر نریکه ب از آثار منسی  به ویاجه یبناهلل انصارر است نسخ وطی، تفسیر مذکیر

   (.17-13هران: باشن )

بحرر ترجریة   ،هار دقیق تطبیقی بنون بررسیای  مت  را  ،وطینییسان نسخ  فهرست بروی ،گذشته از ای  

 اظهیارنظر  آنکیه  تا . (323: 5    ،1390درایتی، )  انن دانسته ،از آن یاد شن تر شیپکه  املودةفی أرسار  املحبة

دو هار تطبیقی ایی    بررسی کنییر نیاز دارد. بررسی مذکیر درزمینةبا ی ها آنسنای  ای  میضیع به همدربار  

تیانین تصیییر    ار از نقن ادبی در شناوت روابط ادبی در گستره زبان فارسی و یربی می شاوه من له بهمت  ادبی 

افقیی رو   ،ویا   طیر بهدر ای  گستره زبانی از فرهن  اسالمی پنین آورد و  ادبیات میان ترر از تعامل روش 

 ،به دسیت نیامینه   ها آنو تاریخ تیلیف  ؤلّفمکه تاکنین  گیرر هر یک از ای  دو اثر به شناوت و نحیه شکل

 بیشاین.

 پژوهش های  . پرسش1-3

 است؟ املودةفی أرسار  املحبةبحر ترجره فارسی  و شر  الراال   أنی  الررینی   ،واقع بهآیا  -

 چیینه است؟ ها آنشرح وجیه هریینی و ناهریینی اتترالی  -

نیسیت، چیینیه طیرح ایی       املرودةفری أرسار  املحبرةبحرر  ترجریه  و شر  الراال   أنی  الررینی  اگر  -

 قابل تیجیه است؟ ،دینگاه در وصی  وجید ای  نسبت
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 پژوهش ة. پیشین1-4

دارد و شیاین بتییان یکیی از نتیای       تیجّیه ار قابیل   بررسی تطبیقی میان متین کالسیک فارسی و یربیی پیشیینه  

 سییعین محریین نیشیتة  فارسییی و یربیی  ادبیییات در یتطبیقیی پژوهشیی : تطبیقییی ادبییات  کتییا  آن را در ةبرجسیت 

 بیر  تیکیین  بیا ) ملیل  ادبییات  تییز   در ترجره کارکردهار» در بروی آثار هرچیندانست.  (1393)   یالن را ج

ی  دو زبیان  ترجره در ادبیات ا وا  به رابطة طیر به  (1390) نیشتة محرنر و امامی «(یربی و فارسی ادبیات

 ةترجری  هیا  آننشان یافیت کیه در    ییها یبررسا از امّ ننرت به هرچننتیان  ق نی  میشنه است. در مصادی تیجّه

 فارسیی  میت   بیا  مقفیع  ابی   دمنه و کلیله یربی مت  تطبیقی بررسی»هره یا بخشی از دو اثر فارسی و یربی نظیر 

دو  دربیار  امیا   بررسیی شینه اسیت؛    (1397) و هرکیاران  یدرگاهغالمی « نپاربی رها داستان و منشی نصراهلل

، تنهیا پژوهشیی کیه    و شر  الراال   أنی  الررینی  انتشار  یتازگ به تیجّهوا ، با  طیر بهمت  میرد بحث 

فری أرسار  املحبرةبحرر  شیید. دربیار    آمنه والویه میی   مقنّمهآن به اناا  رسینه، به آنچه در دربار   تاکنین

 ةنامی  انیی پاسان نسخ وطی، تنهیا نیشیتار میجیید، بیه     نیی فهرست هار  نی  ج  اشاراتی کیتاه ذیل منول املودة

شناسیی ایی  تفسییر اوتصیا       روشدربیار    منش در رشته یلی  قرآن و تنیث، ایرانارشن سرانه  کارشناسی

 است. مؤلّفدارد که در آن تررک  نییسننه بر روش تفسیرر 

 . روش پژوهش1-5

 یارش درآمنه است.ای  پژوهش به روش بررسی تطبیقی و تحلیل دستاوردها به ن

 پردازش تحلیلی پژوهش. 2

کنین )وجییه    را از یکنییر تقیییت میی   ها آندر تحلیل تطبیقی ای  دو اثر در ادامه، وجیهی که گران ترجره 

جناگانیه بررسیی    طییر  بیه دهین   قرار میی  ،میرد چالش ها آندربار   وجیهی که ای  دینگاه را مشابهت( و نی 

 ویاهن شن.

 و بحر املحبة  أنیس املردید  . وجوه همگونی2-1

  أنیی  الرریینی     تیان قراینی را که میجب شنه از آن سخ  رفت، می تر شیپج  میضیع مشترک دو اثر که 
 قرار داد: تیجّهشناوته شید، از چنن جهت میرد  املحبة بحر ار از ترجره من له به

 مشترکساختار . 2-1-1

در هیر  اسیت.   هیا  آنتری  وجه مشیابهت   اولی  و برجسته ،ییسفن داستا در شرح تفسیردو روایی ای  ساوتار 

 را مقنّمیه پی  از  من نظیر اسیت، نییسیننه    اثر که شرح زننگی ای  پیامبر الهی از کیدکی تا پایان زننگی دو 
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ذکیر  ، بیه ترتییب آییات ایی  سییره را از ابتینا       «اتسی  القصیص  »در بیان فضیلت سیره و وجیه تُسی ِ   کیتاه

، ماجراهیار زنینگی را   هیا  آنکیتاه و تتی گاه با یبیر از ذکیر آییات ییا ترجریه      را ترجرهز پ  اکنن و  می

و تتیی شیریی،   یرفیانی و اوالقیی    دهین و ضیر  آن، بیا بییان لطیایف و اشیارات       شیرح میی   یدرپ یپ طیر به

 ، بیا  آییات و میضییع سیخ    تناسب بهآفرینن. هرچنی  ساوتارِ هر دو مت ،  ویفیانه و دلکش می  هایی مضرین

بیا محیرییت اولییار الهیی و ب رگیانی از اهیل        یتکاییات و  اقیا  یلرا و متصیفه پیامبر اسال  ) ( و اتادیث

ذییل   یرفان و تصیف و نی  در  ابیاتی در مقا  آراییش و شیهادت شیکل گرفتیه اسیت. یرینه ایی  مطالیب،        

ییسننه اننکی از کال  اولی ویید  ن هرگاهشید و  بیان می« هاشار»و « فصل»، «هتکای»، «هنکت» هرچینیناوینی 

مییان کیال ، از    . ضیر  اینکیه گیاه در   گیردد  یبرمی به آغیاز آن  « قصّهال»شید، با یبارت  دور می قصّهدر شرح 

 شید. از چنن وجه برجسته ای  مشابهت یاد می  برد. در ادامه، ر در مقا ِ شهادت و زینت کال  بهره میاشعار

 گویی قصّه. وجه پُررنگ 2-1-2

معنیار   تعنّدگییی، در مقابلِ بیان وجیه م و داستان قصّهدییر در ساوتار هر دو اثر، برجستیی وجه شرح  نکته

در  تعینّد ، ذکر روایات تفسیرر و وجییه م اهیدرنتپردازر و بسط اوالقی و ویفیانه کال  است.  آیات، تیویل

در  ،شیید  دیینه میی   قالحقاف تنافق و ییسف قصّهکه در تفاسیرر یرفانی نظیرِ  رطیر بهشرح ماجرایی واتن، 

یبیارت   بیه ؛ ، بیان داستانِ اولیِ سییره اسیت  تفاسیرای   هر دور محیریتای  دو اثر چننان جار ننارد؛ بلکه 

  اسیت و چنیی  نیسیت کیه ویاننین      قصّیه بیرد، رویینادهار وییدت     دییر، آنچه وط روایی داستان را پیش می

و نیی    . ایی  نکتیه  بناننتکایات و نکات فریی و نی   قرآنی از طرفیشرح الفاظ و تعبیرات تابعی از را  داستان

 تیا در مییان رواییات، نکیات، اشیارات و تکاییات       زیادت مقیالتی در بسط کال ، میجب شینه  چننان نهتعناد 

مفسیر   در کیال   قصّیه ، رشتة اولی آینن در پی هم می -تیدرتینه طیلی و  -ار یرضی درپی که با در رشته پی

در  املرودةفری أرسار  املحبةبحر و  شر  الراال  و  أنی  الررینی  زیادت  چننان نهتامِ  که چنان. گُم نشید

 نا  برده شن، از ای  شییه تکایت دارد. ها آنمقایسه با بروی تفاسیر یرفانی که از 

 . روش تفسیری مشابه2-1-3

قیی اسیت. در هیر دو میت ، اغلیب بیه نقیل        روایی و نقلی با رویکرد ذو کامالًروش اولی تفسیر در هر دو اثر 

مباتیث   شخصی و رویکرد اجتهادر و منتقنانه مفسیر و نیی    هار  از دریافت ننرت بهروایات بسننه شنه و ج  

در معینود اسیتنالالت میجیید نیی  اساسیاً رویکیرد ذوقیی غلبیه دارد.         . نیسیت کالمی، فقهی و فلسفی وبرر 

عر ة کشیف األسیرار و   و  روض الانان و روح الاناننظیر  ،دییر بروالف بروی تفاسیر ،هرچنی  ای  دو اثر

لفظی و شیرح معنیار لتیات و تعبییرات، نکیات ویرفی و نحییر و         هار  ظیاهر قرآن، جنبهبر  تیجّه، از برارال 
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اولی و بیان اشارات، لطیایف و    قصّهتررک  بر روایتت  آنوجه غالب آمن  که چنانو  به دور ها  اوتالف قرافت

نییسننه بیه   ،یاد شن ها آنبروالف بروی تفاسیر دییر که از  ،ای  دو اثر. در است ت یرفانی و اوالقیتکایا

ذکر نا  راویان در نقل روایات تفسیرر چننان اورار ننارد و از نقل وجیه مختلف و مکیرر نظیرات آنیان در    

ََ يف بَعل   »دو اثیر اشیاره کیرد:     تیان به ای  روایت در هر برار م ا  میشرح ج فیات ماجراها پرهی د دارد.  َوقيل
 : ََِد ل وَلري،  وََکلَذَب َملن اّدعلی حَمَبَّل»الُکُتب   «يت َّمَّ يَنسلا َکَذَب َمن ادَّعی حَمَبَّيت َويَذُکُر ب ل سان ه غلري،  وََکلَذَب َملن اّدعلی حَمَبَّليت َوَسل
کیه   ک  آنست که دروغ گفت در بعضی از کتب آورده است که ملک تعالی فرمیده ا»و ( 8 :1876)حبلر  

کیه دیییر محبیت میا کنین و شیب        ک  آنو دروغ گفت  دییر دوستی ما کنن و در نظر ور ج  ما گذرد

   .(87: 1398  ،انی   )« بخسبن و به طایت و زارر مشتی  نباشن.

از برویی  هیر دو،  بلکه در   ای  چنان نیست که ای  دو اثر از ذکر نا  راویان و محنثان والی باشن؛ باوجید 

ب  ابیطالب، ولیفه او ، معاذ ب  جبل، کعب األتبیار و وهیب     راویان نظیرِ یبناهلل اب  یباس، امیرالرؤمنی  یلی

ََ إولَوةُ يوسلَف -ض-قلاَل ابلُن َعبّلا   »ماننن: ؛ ب  منبه نا  برده شنه است ََ َوَحَلدَّاوا َکيلَف َاتلالوَن  -ع-: إجَتَمل يف دار  روبيل
انیی ،    « )وهب ب  منبه گیین که ییسیف بیینار گشیت. بیرنیاک و لیرزان بیید.      »و ( 1۰: 1876)حبر  « يف أمر ه.

 1398 :89)(10) 

 . نثر ساده و روان2-1-4

و کیامال سیاده   -یکی به فارسیی و دیییرر بیه یربیی     هرچنن -  هرچین دییر متین و تفاسیر متقنّ اثر،هر دو 

مفهییمی، در قالیب الفیاظ و     هیار   پیچیینگی  دوراز بیه و ارافیه محتییار سیاده    . انین  درآمینه به نییارش   یامیانه

هیار   یبیارت دیییر، جرلیه    بیه ؛ پیرایه میجب سادگی و روانی کال  در هر دو مت  شینه اسیت   بی هار یبارت

نادر و تعبیرات و ترکیبات غریب و نامستعرل در هر دو اثر از وجیه شیباهت   هار  کیتاه، ن ر رسا و کربید واژه 

و گیاه یبیارات    الر ل ضر تلییح و  ،کنایه، استعاره، نظیر تشبیه ،ادبی هار  رود. کاربرد آرایه به شرار می ها آن

رنی    در هنیا  بیان نکات و اشارات یرفانی و اقیا  دییر یرفا در هر دو، چنان کیم  هم آنمساع و آهنیی  

ار از هیر ییک    ه است. نرینهتکلف و سرشار از شیرینی و سادگی قرار داد دوراز بهاست که هرچنان دو ن ر را 

 از دو مت  از ای  قرار است:

. فََُوللَذ يَعقللوُب » ِ  ب للَدِ  الوَللَنی  لله َعلَيلله َمهللبو َ . فَقللاَل  -ع-جللااوا ب َقميه  َِ. فَلَلّمللا قَللَّبَلله َ لل   الَقملليَص َوبَکللی حللَی رَأی َعلَيلله الللدَّ
د  م ن»أوالُده:  َ  واح  َ  املَِانیَ  ای أابان! ألضَّ ُ  َوالُبکاُا يف َمو    (1۵: 1876  حبر«. )ف ع
دییر روز گفتنن که بیایین تا پیش پنر رویم و درویاست کنیم تیا او را بیا میا ویباح بیه ویحرا گیذارد.        » 

 (.95: 1398 انی ،   « )بیامننن و از پنر درویاست کردنن که ییسف را با ما به وحرا فرست
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 . رویکرد عرفانی ساده2-1-5

. در ای  دیینگاه،  و شریعت استیار است اوالقبیشتر بر  ، به تبعیت از یرفان زمانه،در هر دو رنیاه یرفانی مفسّ

بیه یشیق الهیی، لی و       تیجّیه و شیریعت مینارر،    ورزرزهین در کنار برجستیی وجه یشق و محبیت، رنی    

سیاده   مالًکیا برجسته است. نیاه ویفیانه اطایت از وناونن و مراقبت از مسیر بازگشت به او در مر  و معاد، 

یرفیار  هارِ  رویکرد رم ر و نرادپردازر دهننه نشاناست که  اوطالتات و مفاهیری دوراز بهدر ای  دو اثر، 

تاربة روتیانی و ایتقیادات    ر ازگیرر مفسّ از بهرهقرن هفتم و پ  از آن باشن. هرچنی  در ای  دو مت ، اثرر 

 ،دیییر یبیارت   بیه ؛ وییرد  مفسران پیشی ، به چشیم نریی  روایات و اقیا  ب رگان و در مقابل انبیه یرفانی وید 

تقیقیت   رسیی  بیه از شیریعت  که غلبه وید را  هار اب  یربی از ظهیر دینگاه بروالف تفسیرهار یرفانیِ پ 

از اقییا  و تکاییات و    کیامالً تصیف یامیانه و پایبنن به اویی  اویالق و شیریعت،    رن  و بیر تتییر دادنن، 

 ار از یبارات مذکیر چنی  است:  نرینه (11)است.نکات ای  دو اثر نرایان 

نعییذ بیاهلل    ،آن پیره  بنرین که وید پیشینه بید. هرچنی  بنن  مؤم  چین معصیتی کنن ،زلیخا بر ییسف 

 (155: 1398  ،انی   ) پیراه  ایران ور درینه شید.

شیان را آ  داد. میؤم  نیی     دوتران شعیب نی  پیرر پنر را شفیع آوردنن به ن دیک میسی تا گیسفننان ای 

 (270: هران  ) او را از آتش دوزخ آزاد کنن. یتعال تقروز قیامت شیبت وییش را شفیع آورد تا 

بَ »  للَية  َوالَفسللاد   َو ل لَ  يللور ُ  صللاح  للن إحسللان  الَعنيلن  إاّل أنَّ إحسللااَبا کللاَن َمشلوابا اب ملَعه  َُلَيخللا أک َللَر م  ه يف الللدانيا کلاَن إحسللاُن 
َرة  احلَسَرَة.املَ   (۳۳: 1876  حبر) «َذمََّة َويف اآلو 

جل للَ   بَلَل  ال»وََکللذل َ  املُلل مُن يَللوَِ القيامللة  إ  ا رَأی اَهللواَل يَبَعللُ  لُ تَعللالی إ ليلله َمَلکللاا فَلَيقللوُل: »  تَللنَعی أنَّ هللذ ه اَهللواَل َ 
  َ َِّ ِ  ُمَب َ  اَعداا  َوأنَت ُمکرَّ َج  (۳۹ :مهان) «.«َ 

 . محتوای مشابه2-1-6

کم نیسیت. در ادامیه،    ها آنتاکی از آن است که مطالب هرسان یا دست کم مشابه در  ،مطالعه تطبیقی دو اثر

 شید: به بروی از وجیه آن اشاره می

 مندی همانند از روایات تفسیری . ماجراهای مشترک و بهره2-1-6-1

انیناز گسیترده بیه هیم      کلی و در یک چشم طیر به ،شرح داستان ییسف و ماجراهار زننگی او در ای  دو اثر

دوبیاره   معریالًشید که  فاوله ایااد می ها آناننکی بی   آنیاههایی از  در ج فیات و بخش هرچننشبیه است؛ 

رسینن. در تعیناد زییادر از     میی  اتفیاق  بیه با یبیر از چنن سطر یا چنن ماجرار متفاوت دوباره در ادامیه داسیتان   

گ ارش ماجراها در دو مت ، در بسامنر باال گاه چنان شبیه است که گران قییر بیر ترجریه     روایات داستانی،
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تیان به ماجرار ویا  مالک زیر در دوران کییدکی او از ایی  قیرار اشیاره کیرد       گیرد. برار م ا  می قرار می

 چنی  آمنه است: املحبةبحر که در 

َََعر م  » َُ التَّفسري : إنَّ مال َ  ابَن  لمُس قاَل أه لَور ه َکُنّله ولاض    ن رض  َکنعلاَن  فَلنَلَنلَلت الشَّ له يف ص  سلکی  َسلَکَن ِ  هلَر. فَللَرأی يف َمنام 
للَرت َعلَيلله الللدارا  لله  َّمَّ أوَرَجمللا َوأقاَممللا بَللَی يََديلله. فَضتَللت َسلل ابة  بَيضللاُا  َّمَّ نُش  للماا  َوَدَولَللت يف َکمّ  للن السَّ ه يف َوُهللَو يَلَتق هُلله َوَلَعلُلل  م 

 ُ ََ رُؤایه َوقاَل لَه املَُعّبّ  ََ ََتوي ّ  َوإحسلان   ال»ُصندوق ه. فََذَهَب إلی املَُعّبّ   ل َيسَم ََ إاّل ب لّب  ُ رُؤای ُ: «. أَُعلّبّ  فَُعهلاه دينلارَين . فَقلاَل لَله املَُعلّبّ 
َُ ا َنَّلَة ُتهيُب َعبداا َولَليَس ب َعبلد   َوُتهليُب ب سلبَب ه الو نلی  َويَبقلی الو نلی يف أو » لن النّلار ب بَلرََکت له  َوتَلدُو الدَ  إللی يلوِ  القياَملة   َوتَنِلوا م 

ََ ب ّبَکت له إللی اَبَلد   لَفر  ًََمعلاا يف «. ب َدعَوت ه  َوَيهرُي أوالدَُ أوالد  َک ري   َويَبقي إمُسَ  َو  کُر لَن ل لسَّ قلاَل اللّراو،: فَانَهلَرا مال لُ  َوَََّمَّ
ََ ج   لماا . فَلَمتَلأن يَراه َوََحَ لاَا ن رض  َکنعلاَن. ًرَةا يَن ُلُر إللی اَرض  َوًرَةا يَن ُلُر إللی السَّ ََ الّشاِ  َوَقَهلَد ن رض  د َمشلَ.. فَِ َف هلات ف  ما

لُد إلللی َکن«. َهيملاَت! قَللد بَقلَي بَينَللَ  َوبَينَله َسسلوَن َسللَنةا »فَقلاَل:  تَل لُف إلللی اَرض  الّشلاِ  َويَقه  َّ  َسلَنة  َمللرََّتی  قلال: وَکللاَن ََ علاَن يف ُکلل
 (۳1: 1876  حبر« )ًََمعاا يف أن يَراه.

مفسییران گیینیین کییه مالییک زیییر بییید کییه  » ، از اییی  قییرار اسییت: أنییی  الررییینی  شییرح اییی  مییاجرا در 

و ایه و به مصر نشستی. شیبی در وییا  دیین کیه در زمیی  کنعیان بیید بیه          ساالر مصریان بید از بنی کاروان

تا  از آسران بیامنر و در کنار او نشستی و در آستی  ور رفتیی و او آفتیا  را بییرون آوردر و    کیدکی. آف

آن را برچیینر و در ویننوق نهیادر.     ،با ور سخ  گفتی. ابرر سفین بر سر او زر و گیهر ریختیی و مالیک  

« یر ای  بیازنیییم. تعب ،تا مرا چی ر ننهی» :پ  بینار گشت و پیش معبّر آمن و ویا  را بازگفت. معبّر گفت

که در زمیی  کنعیان غالمیی وییاهی یافیت و او       باش شادار مالک! » :دو دینار به ور داد. معبّر گفت ،مالک

غال  نباشن و از جهت او تیانیر شیر و تا قیامت آن تیانیرر با تی برانن و فرزننان تی نی . زیاده از ایی  بییابی   

پی   «. بهشیت هیم بییابی و از دوزخ ویال  گیردر     » :گفیت « آن زیاده چیست؟» :گفت «.ت و برکتبه ی ّ

تیقیف   ،مالک بازگشت و ی   سفر کرد. متایی چنن بخرین و رور به شا  نهاد. چین بیه زمیی  کنعیان رسیین    

کرد که نشانی بیابن. آوازر شنین که هیهات مییان تیی    نیریست و در زمی  نیاه می می کرد. سایتی در آسران 

بنی  امین به کنعان آمنر و از مطلی   هرسا تی برسن! پ  از آناا درگذشت و  چهل سا  است تا به ،و آن

 (118: 1398  ،انی   « ).ستادیبازنا

متبیادر    ییی  بهشینن که اگر ترجره یی   مشابه مالتظه می کامالًگاه نی  ماجرایی واتن در هر دو اثر به نحیر 

مییرد  مانن. گفتنی است تعناد کاربردهیار   اقی نرینشید، تردینر در ترجره محتیایی و نقل مضرینی ماجرا ب

ار آناا که ییسف در پی ظلیم بیرادران و فیروش او، از     چننان زیاد و با بسامن باال نیست. در بیان نرینه بحث

 طلبن تا با برادران دینار کنن، چنی  آمنه است: مالک مهلتی می

ََ َوُهللی ب للذل َ   قللاَل لَلله يوسلل» ُر! َ إلَيللَ  حاَجللة  »ُف: فَلَلّمللا أرادوا الرَّحيلل َدعللح َحتّللی أَُودّ َع »؟ قللاَل: «َومللا هلليَ »قللاَل: «. أيامللا التّللاج 
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َُ َوالألقيُمی بَعَد هذا أبَداا  َُ! َکيلَف تَلتَلَقلرَُّب إلَليم ی َوُهلی فَلَعللوا »فَقاَل لَه مال ُ  ابلُن َ َعلَر: «. سادايت  فَلَلعّلي الأَرج  ملا أکَرَملَ  ای َلللو
َّقللَ  َکللذا َُ مللا يَليلل.ُ »فَقللاَل: «. حب  َی يَفَعلل للنُمی  قللاَل: «. ُکلل للد . فَلَلّمللا َدان م  َُکللی لُ وإن َ  »َفهللاَر إللليمی َوُهللی قللاض ی  يف َصللفّ  واح  َرَح 

بَکللوا َمَعلله بُکللااا .للديداا. َّمَّ َّمَّ بَکللی وَ «. َترََحللو   أَعللنَّکی لُ َوإن َوللَذلتُمو   َحف َ کللی لُ َوإن ب عتُمللو   َنَهللرَکی لُ َوإن َ  تَنُهللرو 
.»قالوا:  ََب  ََ إلی ا  (۳۵: 1876)حبر  « نَد منا ای يوسُف علی ما فَلَعلنا َولَوال َوشَيُة وال د ان َواست  ياان م نه َلَرَددان

 است:  أنی  الررینی  ای  یبارات، در برابر یبارات زیر از 

میرا بییذار تیا بیرو  و     » :مالیک را گفیت   ،ییسیف نین.  کیاروان ویاسیت کیه بیار کُ     ،چین وقیت سیحر شین   »

بیا  » :مالیک دسیتیرر داد و گفیت   « ایشان را ببیینم ییا نیه.    یربارهیدهار وید را وداع کنم که ننانم که  ویاجه

آن کنین کیه در ور    ک  آنهر » :گفت« کنی؟! می هنیز رغبت دینار ایشان  ،ها که بر تی ویاننن ییب هره  یا

بیه   چیین  تیرر داد و غالمی را هرراه او کیرد و ییسیف بیا آن بنین گیران برفیت.      پ  او را دس« سرشته است.

ار ییسف! پشییرانیم از  » :ور را با آن قین گران دیننن و دلشان بر ور بسیوت. گفتنن ،ن دیک برادران رسین

باد هر جیا  پنر نتیانیم تی را بازستنن. اکنین برو که ونار رفیق تی  لیک  از واالتت ،آنچه به نسبت تی کردیم

و بیریستنن و بخروشیننن و او را در کنار گرفتنن و بسیار بیریستنن و وداع کردنن. چیین نیبیت بیه    « که باشی!

زده برسیانی.   فیراق  پییرِ  دانم که تی سال  م  بیه پینرِ  » :ور را در کنار گرفت و بیریست و گفت ،یهیدا رسین

دلینارر کنیی و شیفقت از ایشیان      می  ر کیه در فیراق   زنهیا  ،یامی  و ویاهر یتیم م   با ،لیک  مسکی  برادر 

 (124: 1398  ،انی   ) «.«بازنییرر

 اقوال مشترک .2-1-6-2

 سخنان عرفا. 2-1-6-2-1

ج  روایات تفسیرر، اتادیث و اقیا  زیادر از وناونن )اتادیث قنسی( و پیامبران الهیی نظییر    ،در ای  دو اثر

از برویی وییفیان نخسیتی      تضرت داود و ییسی بی  میریم،    پیامبر واتم، تضرت شعیب، میسی ب  یرران،

ی یین بسیطامی    ورعی، جنین بتنادر، رابعه ینویه، شبلی، سهل ب  یبناهلل تسترر و ابیا انظیر ذوالنین مصرر، 

، «انین  گفتیه بعضیی  »از مصادرر ناشناوته با یبیاراتی نظییرِ    ماهی  ویرت بهآمنه است. گاه نی  اقیا  ویفیانه 

تعناد بسیار زیادر از اقیا  منقی  از اوحا  کشیف، در هیر   آمنه است. « قا  بعض الرشایخ»و « قا  بعضهم»

 ماننن ای  جرله:؛ دو اثر تکرار شنه است

ََ: بَهللُن اَرض  َللُللوا َحَسللرات   َوقَلللُب اإلنسللان  َللُللوا َغَفللغت   َوال أدر، أ َغفلَللةُ اَحيللاا  أک َللُر أِ َحسللَرةُ اَ» ؟َوقيلل )حبللر  !« مللوات 
1876 :۳) 

ننانم کیه غفلیتت    تیرتاز  .پُر است از تسرترور زمی  پُر است از غفلت و زیر زمی   :شیخ شبلی گیین

 (81: 1398  ،انی   ؟! )ننگان بیشتر است یا تسرتت مردگانز
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 احادیث نبوی .2-1-6-2-2

میضیییات متنییع و متناسیب بیا     در ای  دو اثر، اتادیث منقی  از پیامبر اسال ، بیش از دییران اسیت کیه در   

و  تیجّیه ویرد. اغلب ایی  رواییات، در فراوانیی قابیل      تکایات و نکات یرفانی، به چشم می ماجرار داستان، 

 انن. . برار م ا ، ای  روایات در هر دو اثر آمنهانن مشترکبسامنر باال در هر دو اثر 

ِا اخلَباض ل    احلَسلوُد الَيسلوُد  إنَّ لَ »   تَعللالی اليَن ُلُر إللی ُصلَور ُکی َوال إللی أجسللام ُکی َوال إللی أملوال ُکی َوال إللی أقللاويل ُکی اخلَملُر ُأ
لن ُحَفلر  النّلريان . لن رایض  ا َنَّلة  أو ُحفلَرة  م  و  61و  ۴۲و  7۹: 1876)حبلر   «َولک ن يَن ُُر إللی قُللوب ُکی َونيّلات ُکی و ألَقلّبُ رَو لة  م 

 (110و  147و  93 و 185: 1398 انيس     ؛۴6

 ی همسانعرفان، اشارات و لطایف ها نکته .2-1-6-3

، بیه  تیجّیه ، مفسر بنا به ذوق ویفیانه و نیی  مصیادر مییرد    قصّهذکر روایات و ماجراهار  تناسب بهدر ای  آثار 

 دهین.  طب را از ییالم داسیتان بیه ییالم معنیا سییق میی       اپردازد و وید و مخ اشارات و لطایفی یرفانی میذکر 

در یبیارات   یرینتاً ، هیار نخسیت پییش از قیرن هفیتم      آمن نظر به تعلق ای  اثیر بیه متیین سینه     تر شیپچنانکه 

به هیر   نیست. یاب  یربهار شخصی و نی  اوطالتات و اشارات رای  پ  از یصر  ، وبرر از دریافتمذکیر

، بیا بسیامن بیاال در    مؤلّیف مشهید است آنکه تعناد بسیارر از مطالب و تیذکارهار یرفیانی    کامالًرور آنچه 

انن. برار م ا  در ویال    مشترک آمنه ویرت به، در هر دو اثر «لطیفه»و « اشاره»، «نکته»قالب یناوینی از قبیل 

از ایی  قیرار    را نکتیه تیان بیه   و انه پادشاهی، می وزن همبه قیرتی  فروش بردهماجرار فروش ییسف در بازار 

 مشابه آمنه است: کامالًچنی  به ویرتی  اشاره کرد که در هر یک از دو اثر

للب  إن يَنيللَد التَّوحيللُد علللی» َِ َ  مللا يف اخلَنانَللة . فَللَُ،ا َع َن  َنيلل للد  يَللوَِ  کللان يوسللُف َقلوقللاا َوفيلله نللوُر النلابُلللوَّة   فَللناَد علللی َو َسلليّ تات  املَُوحّ 
 (6۴: 1876)حبر   «القياَمة .
آمن از هر چه در و ینة ی ی  بید. هرچنی  در یروات قیامیت   ییسف مخلیقی بید. نیر نبیت او زیادت»

 (138: 1398  ،انی   ) .«چه یاب اگر ایران مؤم  در ترازور ین  زیادت آین از گناهان او

 حکایات مشترک .2-1-6-4

ی ی از ای  دو اثر را تکایات اوالقی و یرفیان تیجّهنخست، بخش قابل  هار  ماننن بسیارر از آثار یرفانی سنه

رواییات و تکاییاتی از اویحا  و ب رگیان متقین       دهین. ذکیر    کال  تشکیل میی  ینینش د در راستار بسط و 

ذوالنیین   ،رابعیه ینوییه   ،شییخ جنیین   ،معاذ بی  جبیل   ،)ع( تس  ب  یلی )ع( و طالب یب  ابنظیر یلی  ،ویفیه

آنکیه برویی    وییژه  بیه ت  است. وجه شباهتی دییر میان ای  دو م ،بای ین بسطامی و افرادر از ای  قبیل ،مصرر

ورعی و راه ن بیابان کیه بیا قرافیت قیرآن نایات      از: تکایت ا انن یبارتکه  انن مشترکتکایات، در دو اثر 
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ابی   (، 22: هریان   )  تفص ب  ییاض و هرسایه تبهکارر کیه بیه قیرآن نایات یافیت     (، 13: 1398انی ،   ) یافت

سیافلی کیه در    (،22: هریان   )بید  درجه همرن با پیامبران و ویا  استادر که به سبب ویاننن سیره ت سراک

نعران بشییر و نیریسیت     (،27: هران  ) مسان اب  سراک تقاضار او را برار فروش ثیا  سیره ترن نپذیرفت

یحییی اکی م و     (،91: هریان   )رابعه ینویه و درویشی که به طلب نان نی د او آمین   (، 81 : هران  )او به زن زیبارو 

یبیناهلل مسیلره و وییا      (،113 : هریان   )گریست  پیش گرفته بیید   ها آناو بر دو مخاوری که یکی از  داورر

گیذر رابعیه بیر گییرر     (، 96: هران  )دینه شنن ذوالنین مصرر در ویا  (، 196هران:   )پنر پ  از مر  او 

، (127: هریان   ) رش نشسیت به زنی زیبیارو تییر بیه چشی     ازنظروالحی که پ  (، 111: هران  )شن  که تعریر می

هیارون    (،134: هریان   )شین   ابراهیم ویا  و میاجهه با مرلیکی که با سیه یییب در بیازار بصیره فرووتیه میی      

و تکایت جنین و زنی که از زن دییر اوتیار کیردن شییهرش بیه    ( 143: هران  )الرشین و کنی ک نیک نظر او 

 (.122: هران  )جنین شکایت کرد 

 گذارد. برار نرینه: باقی نری ها آنات در دو اثر گاه چنان است که تردینر در ترجره شباهت مت  تکای 

للنَی » للن السّ  للَنةا م  ََِمَعُمللی س  ََّ َسللَنة  يَللوَِ النَّ للر . َف َُ علللی َجواريلله َوَعبيللد ه ُکلل ل لل للن ُحکللَي أنَّ هللاروَن الرَّ.لليَد کللاَن َُ َ  م  ََ أنللواَع اخل لَلل َوَوَ لل
ِ  َواللدَّراه ی   لن هلذا  فَلَيَضَل يَللَده عللی ملا يُريلد»َواللدَّاننري . َّمَّ قلاَل:  اللّديبا لد  يَلَده عللی ملا أراَد غَللريُ «. َمللن أراَد َ.ليتاا م  َا واح  ََ ُکلل فَلَوَ ل

للا َوَ للَعت يَللَدها علللی هللاروَن. فَقللاَل:  َا واحللد  م نّللا يَللَده علللی ملل»؟ قالَللت «مللا َتَضللعیَ »جاريَللة . فَهابَّ ََ ُکلل ا يُريللُد. فَمللا أريللُد أَمرتَنللا أن َيَضلل
 ََ وا ََ «. ای جاريَُة! أان َوما َ َل َ »؟ فَقاَل: «س  ََ ا َوار، ُکلَُّمنَّ يف أمر ها َوأعتَلَقملا. َکلذل َ  الَعبلُد إ ا تَلَعلَّلَ. ب لذ کر  َملواله  َحَهل َّمَّ َجَع

ََ ما يَلَتَمنّاه َومايَمو، م ن الدانيا.  (1۲  :1876)حبر   «لَه َني
 هرگینیه یینر کنی کان و غالمان را جرع کردر و از  هرروزکه هارون الرشین را یادت بید که  انن گفته» 

دسیت بیناناا نهین، از     ن،هر یک از شرا آنچه او را بای» :هایی پیش ایشان آوردننر و گفتی زر و زییر و جامه

تکیم،  » :گفت« کنی؟ می چه » :روزر هرچنی  کرد. کنی کی بیامن و دست بر هارون نهاد. گفت«. آنِ او باشن

م  و ما  می ، هریه تیی راسیت و تیی را آزاد کیرد  و کنی هیا را بیه         »گفت «. ویاهم می تکم است. م  تی را 

پ  چنی  باین که بنن  مؤم  از دنیا و یقبی میلی را اوتییار کنین. دنییا و یقبیی و مییلی او را      «. فرمان تی کرد 

 (143: 1398 انی ،   ) «ید.بُ

 و توالی همانند در ذکر مطالبترتیب . 2-1-7

زیاد اثر چنی  است که ترتیب ذکر مطالب ماننن هیم اسیت. بیرار م یا ،      نسبتاًدر اغلب محتیار و در بسامنر 

 ار یکسان آمنه است: در هر دو مت ، پ  از ذکر واکنش یعقی  از شنینن ویا  فرزنن، اشاره

ََعَقلةا  فَقلاَل لَله يوسلُف لَّما قاَل يوسُف: ﴿إ ّ   رَأيْلُت أَحلَد َعَشلَر  َ » َََعلَ. يَعقلوُب  لْمَس َواْلَقَملَرَ  قلاَل: « ای أبلت  ملا هلذا؟»وَْ بالا َوالشَّ
َنن لَللة  اإلنيَّللة .» نَّ اإلنيَّللَة التَليللُ. إاّل ِ  ََ يف امل  نَللة   َ  للذ ه الَکل َمللة  إاّل َوقَلل َه أَحللد  ا  تَلَقلَل يف قللاَل أصلل اُب اإل.للارَة : التَلُقلَل أربَعللاا   مللا تَلَفللوَّ



 1400زمستان ، (44)پیاپی  4، شمارة یازدهم ادبیات تطبیقی، دورة هنام  کاوش 50
 

 

؛ التَلُقَ  فَهنَّ املَغض َکَة قالوا ﴿ََنلُنَ فَوقَلَعلت َعلَليم ی النّلاُر فَلاحتَلَرقوا. َوقلاَل إبلليُس «. ََننُ »َوال « ع ند،»َوال « َ»َوال « أان»اهلََلکات 
َف به َوب دار ه  َوقاَل ف رَعوُن ﴿ََ فَُغَرَق.  (6: 1876  حبر) «﴿أانَ فَللُع َن  َوقاَل قاروُن ﴿ع ند،َ فَخس 

د و از نعیره بی    ،ایی  بشینین   )ع( چیین یعقیی    ،یعنی می  دیین    ؛َإ نّ ی رَأَيْلتُ ﴿ :گفت )ع( اما چین ییسف» 

 کی   چیهی ار جیان پینر!   » :گفت« ار پنر تی را چه شن؟» :گفت ییسف ،آمنهیش برفت. چین به هیش باز

   مالک الرلک را نس د که إنّی گیین.إنّی نیفته است که در بال و محنت نیفتاده است. از برار آنکه ج ةکلر

و   انین  انین و در محنیت افتیاده    انن که چهار کلره را نباین گفت کیه چهیار طایفیه گفتیه     و اوحا  اشارت گفته

لر  مّ ْنلهُ ﴿زیرا کیه ابلیی     ؛یننر :چهار  ؛نح  :سیی  ؛لی :دو  ؛أنا :: او  انن ها کشینه رن   ملعیینِ  ،گفیت  ََأاَنْ َويلْ

؛ َََنْلُن نَُسلبّ حُ ﴿ :غیرق گشیت. فریشیتیان گفتنین     ،بیه مُلیک مصیر   ؛ َأَلَلْيَس ل لی﴿ :. فریین گفتاز  و ابن گشت
َلا أُوت يتُلهُ َعلَِل ع ْللی  ع نلد ی﴿ :آتشی پینا گشت و هره را بسییوت. قیارون گفیت     «.فروبیرد وینایش بیه زمیی     ؛ َإ َّنَّ

 (88: 1398 انی ،   )

 . وجوه ناهمگونی2-2

در دو اثر، گاه تفاسییر مییرد بحیث     ها آنطالب مشترک و گاه ترتیب مشابه در ذکر باوجید تعناد زیادر از م

شیید. در زییر برویی از وجییه      از یکنییر از ذه  دور می ها آنهایی برویردارنن که ظ  ترجره  از ناهرسانی

 هایی ویاهن آمن. مذکیر و نرینه

 . ماجراهای متفاوت2-2-1

 . تفاوت در کلیت ماجراها2-2-1-1

منینر از ذوق شخصیی نییسیننه در شیرح      بیه اسیتفاده از مصیادر و رواییات تفسییرر متفیاوت و نیی  بهیره        بنا 

هریراه   ، ییسف بیه املحبة بحردارد. برار م ا  طبق   هایی از داستان در دو اثر تفاوت  هایی رونادها، گاه بخش

نیی  یبییر   « یری »و « بیسان»به نا  کاروانیانی که او را از چاه برآوردنن، پ  از ترکت از کنعان از شهرهایی 

،  أنیی  الرریینی     گذرد. در تالی که ای  کیاروان طبیق رواییت    کنن و ماجراهایی در ای  دو شهر بر او می می

، از دیینار  تفسییر ساسیتانی  بیا اسیتفاده از روایتیی میجیید در      بحیر  رسن. هرچنی  نییسننه مستقیم به مصر می

 ، وبرر از ای  روایت نیست.  انی   کنن که در کایت میکاروان مالک و ییسف با امیرقنس ت

ار رواییت شینه کیه پی  از بیه چیاه        گینیه  بیه  املحبرةبحرر بروالف   أنی  الررینی  بخشی از داستان در  

را بیه نایات ییسیف راضیی و از      ها آنآین؛ او تیانست  گرر ن د برادران می افکننن ییسف، یهیدا به میانای

آمننن تا ییسف را از چیاه بییرون آورنین کیه ابلیی  یلییه        میغریی  گشتنن و » ها آن. شان پشیران کنن کرده

برتذر داشیت و درنهاییت    ییگی دروغرا از نن  و یار  ها آن و پ  از گفتیییی« عنه پیش آمن بر ویرتیاللّ
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بی  اسیراییل بی     والیِ ماجرار ورود قینار  رجا بهتیان  در م الی دییر می(. 118: 1398 انی ،   )منصرف کرد 

نش به مصیر در پیی قحطیی و تضییر بیه دربیار ییسیف و گی ارش او در تیا           اابراهیم به هرراه قی  و فرزنن

نیسیت. میاجرار کشیرکش     بحیر  که اثیرر از آن در  (223: هران )یعقی  نبی و غم او در نبید فرزنن یاد کرد 

 (293: هران  )گنان.  در ای  شرار مینیل نی   رسی آنیا  سی  یامصریان بر سر نیهنارر تابیت ییسف بر 

 تفاوت در جزئیات ماجراها . 2-2-1-2

وجیید دارد.    هیایی  ج  اوتالف در بروی روایات کلی، گاه در ج فیات روینادها نی  میان ای  دو اثیر تفیاوت  

ا دوتیر  زلیخی   برار م ا  طبق روایتی از اب  یباس یا وهب ب  منبه بسته به رواییات تفسییرر در منیابع مختلیف،    

شییفته او    ملک متر  زمی  بید که در کیدکی با رؤیار ییسف که وید را ملیک مصیر معرفیی کیرده بیید،     

 بحیر  شید. طبیق رواییت نییسیننه    شید. ای  ماجرا و تالش پنر سراناا  میجب ازدوا  او با ملک مصر می می

ختلف به ویاسیتارر زلیخیا بیه دربیار     رسی  از سیر ملیک م نیزدهکنن،  نقل می« وَلفُ الرُفَسِّرِ»از  که آن را

لرابليَس و...»شینن:  پنر او تاضر می  ً لن تنلّيَس َو لن د ميلاَم َوم  لن َسلقلَبيََّة َواحلََبشليَّة  َوم  آنکیه   تیا  . (80: 1876)حبلر  « م 

 وبرر نیست.  انی   هیچ اثرر از فرستاده دربار ملک مصر نبید. از ای  بخش از روایت، در

نیست. بیرار م یا ،    ها آننی  بروی ج فیات بر داستان اف وده شنه که در بحر نشانی از    انی  یک ، در  به 

ییاد  « زلیخا را بیستانی بید در پهلیر سرار وید. ییسف را در آنایا فرسیتاد.  »جرله  دنبا  بهتیان از شرتی  می

یاست وییش، ییسف را بیه تنبییه بیه    کرد که طبق آن، ییسف پ  از ناامینر از دریافت پاسخ م بتی به درو

ویاهنن کار سیخت ویید را    شینن و از او می فرستن اما در آناا باغبانان شیفته ور می کارر سنیی  در باغ می

و نیی  روز ورود   ( هرچنیی  در ایی  کتیا  روز ورود ییسیف بیه مصیر      148: 1398 انیی ،    واگذارد. ) ها آنبه 

 (287و  129: هران  ته شنه، در تالی که در بحر چنی  نیست. )یعقی  به ای  شهر، روز یاشیرا دانس

 داستان های فرعی  تفاوت در ذکر نام و فعل شخصیت .2-2-1-3

  انیی    در دو اثر یکسان نیست. برار م ا  در یبارتی در ها  گاه باوجید اشتراک در محتیا، نا  و فعل شخصیت

غلط اسیت کیه ییسیف آن وییا  را      ،ط است و تیثیر نناردغل روز به انن که ویا ِ و آنکه گفتهچنی  است: 

: 1398 انیی ،    ) دینه بید و هیر دو وییا  درسیت آمین.     روز بهدینه بید و ملک ریان نی  آن ویا  را  روز به

87) 

، ویا  مذکیر نه به ملک ریان بلکه به قطیفییر نسیبت داده شینه    املحبةبحر در تالی که در ای  یبارتت  

ََ: » است: لحا »قي نَّ يوسلَف «رُؤای النَّمار  الَته  لّنملار  َومُهلا َصل يَ تان . -ع-  َوهلذا غَلَل،   َ  لنَّملار  َوَقهيفلور رَآهلا أيضلاا اب   «رَآهلا اب 
 (.۵: 1876)حبر  



 1400زمستان ، (44)پیاپی  4، شمارة یازدهم ادبیات تطبیقی، دورة هنام  کاوش 52
 

 

یعقیی   »و گاه از ییسف است:  در م الی دییر، یبارتی مشترک گاه از یعقی  در جیا  برادران ییسف 

 (97: 1398 انی ،   « )انن. ازر کردن نیافرینهگفت که ما را از بهر ب

 (1۵: 1876)حبر   «.«لَيَس يف اللَّعب  َوري   َوال ل لَّعب  ُول قنا»َوقاَل:  )ع(فَلتَلَفکََّر يوسُف »
؛ (۴۵: 1876  حبلر« )َوَسللََّمه إللی املَلليح  اَسلَودَ »اسیت:  « فلیح» بحر نا  غال  مالک که ییسف را آزار داد، در 
(. 127: 1398 انیی ،    )« سیپرد  ها ببستنن و به غالمیی افلیح نیا      مالک او را فرمید که دست»،   انی   در هآنک تا 

کنین.   برد و تنهیا بیه ذکیر نسیبت آن بسیننه میی       در یکی از ای  آثار، از شخصیت داستان نا  نری اساساًگاه نی  

وییاهر   ،چیین یعقیی  بازگشیت   »شید:  ی برده نریاز ور نام  انی   نا  برد که در« دینه»تیان از  برار م ا ، می

بر ذکر نسیبت، نیا  او نیی  ذکیر شینه اسیت:        اف ون بحر در تالی که در(. 101: هران  )« ییسف پیش پنر آمن

ََيَنبُ » معلیی  نیسیت.   طییر کلّیی    بیه گاه نی  شخصیت داسیتانی  . (8 :1876  حبر)« أُوُت يوسَف يف َمنام ما (12)فَلَرأت 

  انیی   شیید، در   هنیا  فروش ییسف بیه کاروانییان ییاد نریی      از نییسننه قباله،بحر  تالی که دربرار م ا ، در 

 (12: 1398 انی ،   )«. ار است شرعین به وط وید نیشت که ای  تذکره»

 در ایجاز و بسط رخدادها تفاوت .2-2-1-4

کیه میاجرایی    رطییر  بیه گیردد؛   یبرمی « تیویف»مننر نییسننه از ینصر  گاه تفاوت میان دو مت  به می ان بهره

گیرر از سایر مصیادر رواییی بیه نحییر متفیاوت شیرح و        پردازر یا بهره واتن در دو اثر متیثر از قنرت ویا 

دییر، گاه روایتیی یکسیان در یکیی از ایی  آثیار بیه کیتیاهی و فشیردگی بییان          یبارت  به؛ شید بسط داده می

دهن. برار م ا ، در تالی که بیه وزن   از ماجرا را به دست میدییر، ج فیاتی مفصل  مؤلّف آنکه تا شید؛  می

شرح ای  میاجرا   لیتفص به بحرشنه، در  تیجّه، به کیتاهی  انی  کردن ییسف در هنیا  پرداوت بهار آن در 

ختنن و ییسف را در یک پلة تیرازو نهادنین و هیر میالی کیه در و ینیة       یترازویی بیاوردنن و درآو» آمنه است:

 (135: 1398  ،انی   « ).در یک پلة دییر نهادنن ،بیدی ی  مصر 

َير ه: »  َ ُن هللذا امللالَ »َّمَّ قلاَل ل لَو َيُر: «َکيلَف أ ل. بَعَضلما علللی بَعل   َواَّتَّ لذ م نمللا  »؟ قلاَل لَله الللَو لن ُجللود  البَلَقللر  َعنسلا َوأله  إَّتَّ لذ م 
َير ه: «. َکفََّتی   َُ علی ا»فَقاَل املَل ُ  ل َو َ ن هذا الولغَِ َ َ الق ّفا إن کلاَن هلذا الولغُِ َکملا أراه فَلُملَو يلوََُن َويلرجُح »فَقلاَل: «. َرض  و 

ََ يوسَف يف َکفَّة  َوَسسم ُُة ألف  دينار  يف َکفَّة  أُوری.«. علی الدانيا َوما فيما  (6۴: 1876)حبر   «فَلَوَ 
رضه ییسف آمیاده کیرد. در تیالی کیه ایی       ار اشاره کرد که مالک آن را برار ی تیان به قبه در برابر، می 

پ  مالک او را بیر آن  » مفصل بنان پرداوته شنه است: بحردر  در یبارت زیر والوه شنه،   انی  مطلب در 

 (132،  1398 انی :   « )ع نشاننه درآورد و بر کرسی مروّقبّ

َ  إ ا کاَن َصباَحةُ يَوِ  ا ُُمَعة  فَ »  باعُ فيه الَعبيلُد َوُهنال لَ  کانَلت اَرُض ایب َسلةا ُمرتَف َعلةا َوال نَبلاَت فيملا َوال الَّذ، يُ  ُوَرَجه إلی املَو  
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َّ  لَلون  أُ  ینلبَ َ.ليَا. فلَ  لن ُکل لن الراولاِ َوأرولی َعلَيملا ُسلتورَ  سللهُوانةا فيله م  َُ الُقبّلة  يف اهلَلواا   َونَ  م  . َفهلاَر م  ل  ِ َب يف ت لللَ  َهلالَقلنّ  َوالللّديبا
للن الللذََّهب  املَُرصَّللص  ب ق   الُقبّللة  ُکرسلليّاا  للعاا اب  َللواه ر   َولَلله أربَلَعللةُ أرکللان  م  للن الهَّللندل  ُمَرصَّ للن أرکللان م  َّ  رُکللن  م  للراد   َوعلللی ُکلل للن النام  ضللبان  م 

َّ  َعمود  ًلا ِ  حَمُشلوَّة  اب مل سل   َوالَعنلَّب   و   قَلد َنَشلَر َجناَحيله  َوفَلوَق الُکرسليّ  َُّنُرقَلةُ و الُکرسيّ  َعمود  م ن الذََّهب   َوعلی رَأ   ُک اللّديبا
للا أراَد مال للُ  ب للذل َ  ل لليُلعَ  َن يوسللَف َويَعلللو َمکانَلله َويُشللم   ّ  ل َيقعُللَد َعلَيمللا يوسللُف. َوإَّنَّ َره يف النّللا   ل للرَياه الهَّللوريُ َوالکبللريُ َوالللذََّکُر َی َ.لُل

. َوَجعَ  َُ النّا    (6۲: 1876)حبر   «ََ مال ُ  أن َاُشَر النّاَ  ل يَن ُروا إلی يوسَف.َواالُن ی َواحلُرا َوالَعبُد َوَني

 تفسیری متفاوت در نقلِ راویات  ة. شیو2-2-2

از بروی روایات راویان و محنثان مشترک، ایی  دو اثیر از ایی  تییث چنیان       مؤلّفمننر هر دو  بهره باوجید

تعیناد   بحیر ه، هراننن اب  یبیاس فیراوان اسیت، در    روایات وهب ب  منب  انی  هریین نیستنن. در تالی که در 

، اهتریامی چنینان بیه      انیی    مؤلّیف نیست. هرچنی ، در تالی کیه   تیجّهوهب ب  منبه چننان قابل  هار  روایت

نیا  بیرده شینه اسیت. بیرار       تعینّد در نقل اتادیث از افرادر مبحر ننارد، در  تعنّددر  نا  راویان و محنثان م

 نیست.  انی  در « ضحاک»و  «کلبی»، «رسنّ»م ا  اثرر از 

در نقل روایتی واتن، از تیث ذکر نا  راور و محین    ها آنتیان به تفاوت  ج  ای ، در مقایسه دو اثر می

سیا  پییش از گرفتیارر ییسیف در چیاه       1200کیه  « هیید »تکایت مردر زاهن از قی  یاد به نیا    کرد. تیجّه

، بیه نقیل از راور   بحیر نقل از وهب ب  منبیه آمینه اسیت؛ در تیالی کیه در       ، به انی  کشین در  انتظار او را می

هرچنی  ماجرار مکالره ییسف و دو منادر کیه در مصیر از راسیت    (. 106: 1398 انی ،   )واوی نیامنه است 

 بحیر به نقل از وهب ب  منبه آمنه، در تالی که در  انی کردنن، در  و چپ او مرد  را به ورینن او تشییق می

 (133: هران  )راور ذکر نشنه است. « فی الخبر»ا یبارت ب

 های متفاوت . حکایت2-2-3

را ذکر نکرده اسیت. ایی  تکاییات     ها آنوبر داد که نییسننه بحر   انی  از وجید بروی تکایات در  تیان یم

(، 75: 1398  ،ی انی   شین ) از: تکایت مالک دینار و پیرر در هنن که بیا بسیم اهلل ماییه بیارش بیاران       انن یبارت

(، ابیطلحیه و میر  فرزنین    94: هریان مالک دینار در ت  و ماجرار نارضایتی پنر اترن محرن بلخیی از او ) 

(، 154: هریان یکی از والحان در روزگار جیانی به زنی و پناه او به ونار ستارگان ) سیبقصن(، 115: هران  )

(، میردر کیه در مصیر    157: هریان   شیاه هنین )  پرسیتی پاد  ی ترننر مردر کافر به سبب گیاهی به وینق بیت  

(، ابیراهیم )ع( و غبطیه و آزمیین او از    161: هریان مهرانِ سرایی شن و بیی ارر کنیی ک آن سیرا از تشیکر او )    

اثرر آن بیر شیتر تامیل کییس      (، طبل برزگرر در زمان سلطان محرن و بی163-162: هران سیر فرشتیان )

(، 171: هریان پسر یکی از والحان به سیبب اوتییار ور از سییر پینر )     (، کیتاه شنن یرر66: هران  سلطانی )
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شینن   آرا (، 173: هریان دینار ذوالنین با زنی در بادیه که دیار او میجب دفع وطر قطاع طریق کاروان شن )

( و نیی  ویانیت غالمیی کیه یکیی از سیالطی        173: هریان در کشتی ) بر فرمانباد مخالف بنا به ویاست جیان 

(. تعیناد تکاییات   174: هرانرا واد  وییش گرداننه بید و مخفی داشت  ای  راز از سیر سلطان )ماضی او 

 نظر شن.ورف  ها آنکال  از بیان  اطالةرسن که جهت پرهی  از  مذکیر به دو برابر آنچه ذکر شن می

ت: تکاییت کنی کیی   نیس  انی  در  ها آنتیان به تکایاتی اشاره کرد که اثرر از  می در مقابل، در بحر نی  

، دینار میسی و ابلی  در مسیر کییه طییر و نصیایح او بیه میسیی      (6: 1876 ،که سرّ پادشاه را فاش کرد )بحر

چراییی  دربیار    ، مالقیات میسیی بیا ابلیی  و پرسیش     (22هران: پیر غفلت )دربار   ، ابییلی دقاق(10: هران)

، ذوالنیین مصیرر و فیردر کیه     (28: هریان ) ریی فق، اجتراع ورافان مصیرر و  26: هرانآد  )سانه نکردن بر 

مییمیر   هیا  آن، ابراهیم و گفتییر او با پرننگانی که بیه کشیت    (33: هران) رفتینپذذوالنین او را به شاگردر 

، ابیراهیم ادهیم و   (49: هریان در کعبیه )   یالعابین   یز، اورعی و شهادت بر مناجات اما  (40: هرانشنه بید )

ف وانه ونا، ابیسعین ونرر و زن ییارف و شیاکرر کیه در بیابیان بیا وینا مناجیات        پننار تنهایی او در طیا

: هریان ، غال  یارف یبنالیاتن ب  زین )(62 هران:شیخی در بتناد ) فرمان به گیش، غال  (53: هرانکرد ) می

 .(68: هران، ضیافت چهل سهل ب  یبناهلل تسترر ن د درویش یابن )((64

دهین ایی     ار اشاره کرد که نشان می قرینه من له بههرچنن ج فی در تکایات   ییها تیان به وجید تفاوت می 

تییان بیه نقیش شیبلی در ایی  تکاییت اشیاره کیرد؛          ار از یکنییر نیستنن. بیرار م یا ، میی    ترجره ناًییدو اثر 

 نامی از او نیست. املحبةبحر در  آنکه تا 

للد »  د . فَقالَللت  جال سللاا  -ح-ُحکللَي کللاَن ا ُنَيللُد ابللُن حُمَمَّ  ِ مللا علللی ابب  املَسلل ََوج   ََ د . إ ا َوقَلَفللت إمللَرأة  َملل  ِ ای أيامللا »يف املَسلل
َِ َعَليَّ إمَرأة  أُوری ََوجي هذا يُريُد أن يَلتَلَنوَّ ؟ «َهَل َللوَُ النَّ َلُر إللی اَجنَبيَّلة  »قالَلت «.  ل َ  َ.رعاا َلوَُ »فَقاَل ا نيُد «. الشَّيُخ! إ نَّ 

تلاَر َعلَليَّ غَلري،»فَقاَلت «. ال»قاَل:  ََ لَکَشفُت ق نلاعي َحتّلی تَلرا . فََملن يَکلوُن م  للی لَله  َهَل َللوَُ لَله أن ََ ؟! فَلَنَعلَ. ا ُنَيلُد «لو جا
ََ َعلن حال له. فَقلاَل:  ملا. فَلَلّملا أفلاَق ُسلت  ََوج   ََ ََ ظَنَنلُت إ نَّ ا َ »ََعقةا  فَخرَّ َموشيّاا َعلَيه َورََجَعت املَرأةُ َم ََّ َجغلُله يَقلوُل: لَلو جلا بّلاَر َجل

للاَب بَيللح َوبَللَی َعبللد،  َحتّللی يَعلَللَی أنَّلله الَلللوَُ لَلله أن َ يلل لله  َلَرفعللُت احلِ  َحللد  يف الللدانيا أن يَللرا  ب َعللی  رَأس  )حبللر   «.«ََ إلللی غَللري،َ 
1876 :۳۹) 
مننین کیه وصییمت کیرده     شیخ شبلی گیین که روزر در مسان جنین نشسته بیید . میردر و زنیی درآ   »

زنی دیییر   ،ویاهن که بر سر م  می ار شیخ! منتی است که ای  جیان مرا ویاسته است و » :بیدنن. زن گفت

ار شییخ! اگیر روا   » :جنین فرمید که اگر سیه زن دیییر بخیاهین رواسیت. زن گفیت     « بخیاهن. رواست یا نه؟

ادمی تا تی رور م  بنیینر کیه چیین کسیی را     م  رور بیش ،بیدر که زن بییانه به مرد بییانه رور نریدر

جنین نعیره بی د و از هییش برفیت. زن بازگشیت و برفیت.       « دییرر را چین اوتیار کنن؟! ،که چین منی باشن
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نه آن مرد را دین  و نیه آن زن را. میرا    ،وقت آندر » :گفت« چه رسین تی را؟» :گفتم ،چین شیخ به هیش آمن

تایا    ،که اگر روا بیدر که در دار فنا کسی میا را بنیینر بیه چشیم سیر     فرماین  ملک تعالی می ؛چنان آمن

را کیه چیین می  وینایی      یکسی  آنمشاهن  جرا  ما کردننر و بنانستننر که  ،برداشتری از دینار تا بننگان

 «.«کیه آویرت بیه دنییا ننهین      کی   آنکی روا باشن که به کسی دییر میل کنن؟! هرچنی  است تیا    ،باشن

 (123: 1398  ،انی   )

 ی متفاوتشعر. شواهد 2-2-4

شیرح داسیتان،    رال البیه شید که نییسننه گاه در  یکی از وجیه ناهرسانی بی  ای  دو اثر به اشعارر مربیط می

، ابییات زییادر   بحربهره برده است. در  ها آنو زیبایی مت  از  ینینش د و اشارات در راستار  ها  تکایات، نکته

وییرد. بیرار    ، به چشم نریی   انی  شید که در  ایات، تکایات و اشارات مالتظه میرو تناسب بهبه زبان یربی 

در  هیا  آندر پی شرح کال  یعقی  در وطا  بیه  « غفلت»م ا ، پ  از ذکر مطالبی در تیاله گناه برادران به 

ابیات فارسی زییادر   ،  انی  شید. از سیر دییر، در  ابیات زیادر مالتظه می بحر، در ﴿َوأنتُی َعنه غاف لونَشرحِ 

شید. راقم ای  سطیر هریه ابییات    در تالی که در آن تنها یازده بیت یربی مالتظه می  انن، به شاهن گرفته شنه

 مشترک است. ها آنجُست؛ اما تنها ابیات زیر میان  ها آنیافت  اشتراک میان  قصن بهای  دو اثر را 

للللللللللي  أنللللللللللَت يف َغفلَللللللللللة  َوقَلبُللللللللللَ  اله 
 

 ُر َواللللللللذانوُب َکمللللللا هللللللليَ َهللللللب الُعملللللل 
 

 (82: 1398 انيس     ؛۴: 1876)حبر  
 َمللللللللللللن َ  يَُکللللللللللللن ل لو صللللللللللللال  أهلللللللللللللغا 

 

َا إحسلللللللللللللللللللللان ه  ُنلللللللللللللللللللللوب     َفُکللللللللللللللللللللل

 

 (253: 1398   انيس   ؛1۳۹: 1876  حبر)
للللللللللللبّ  َکيللللللللللللَف يَنلللللللللللللاُِ  َِبللللللللللللاا ل لُم    َع

 

   ِ لللللللللبّ  َحلللللللللرا َا نَلللللللللوِ  عللللللللللی املُ    ُکللللللللل

 

 (87: 1398   انيس   ؛۵: 1876  حبر)
 أًلللللللللوُا عللللللللللی اللللللللللّدایر  دایر  لَيللللللللللی

 َومللللللللا ُحللللللللبا الللللللللّدایر  َ.للللللللَوفَن قَلللللللللي
 

َُ  ا ا  للللللللللللللدار  َو ا ا  لللللللللللللللدارا    أقَلبّ لللللللللللللل

 َولک لللللللن ُحلللللللبا َملللللللن َسلللللللَکَن اللللللللدّ ایرا 
 

 (216: 1398   انيس   ؛۳7: 1876  حبر)
که در برویی   انن یفارسدروصی  ابیات مشترک نی  باین گفت ای  ابیات از اشعار رای  در زبان و اد   

 (13)داللتی معنادار ننارد. انی  در  ها آنو وجید  ویرد از دییر متین که  ایران به چشم می

 . فقدان برخی عبارات و شروح تفسیری2-2-5

ج  تفاوت در روایات داستانی و گاه جار والی بروی رونادها در هر یک از دو مت ، گیاه برویی مطالیب،    

و اتادیث متناسب با میضیع، در یکی از ای  دو اثر نیست. یرینه ایی  مطالیبِ    ایم از شروح نییسننه و اقیا  
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 آییة  تناسیب  بیه ننارنین. بیرار م یا ،       انی  ویرد؛ در تالی که محتیار متناظرر در  به چشم می بحراف وده در 

َ ََحاد يل   َ  اَْ  تناسیب  بیه و نیی    «فصل فی العلم»سطر با ینیانِ شرتی در چنن  ﴿وََ َذل َك َلْتَب يَك رَباَك َويُلَعلّ ُمَك م ْن ََتْو يل

برابرهیایی ننارنین. هرچنیی  در      انی   آمنه که در   ،«البشارة یفصل ف» ینیانباشرتی  ﴿ای بُشری هذا ُغغِ َ آیة

وییرد کیه    به چشم میی « قا  الحکیم»چهار میضع از ای  تفسیر سخنان و اشعارر تکیرانه و یارفانه با یبارتت 

 نیست.   انی  در  اثرر از آن

بلکیه مطالیب میذکیر بیا کیم و        گاه چنی  نیست که جار شروح تفسیرر در یکی از دو اثر ویالی باشین،   

تعیالی   تیق » اشیاره کیرد:   بحیر و   انی  تیان به ای  یبارات در  شید. برار م ا  می زیادها و تتییراتی مالتظه می

شیان گردانیینیم و قیی  نریرود بیر هیالک ابیراهیم         نینه پراک ،فرماین که قی  نیح بر کُشت  نیح جرع شننن می

شیان   پراکنینه  ،ع ور بیر راه زدن میؤم  جریع شیننن    بّی و ابلیی  و تُ  شیان کیردیم   پراکنینه  ،ولیل جرع گشتنن

 (93: 1398  ،انی   ) «.﴾إ نَّ ع بَاد ی لَْيَس َلَك َعلَْيم ْی ُسْلهَان  ﴿ :گردانینیم و گفتیم

َُ نوح  علی قَ »  ََ أه َ  إبلراهيَی فَلَفلرَّق لُ َنَعُملیإ جَتَم ََ آُل َّنروَد علی قَت ََ آُل ف رَعلوَن عللی   تل ه فَلَفرََّق لُ َنَعُمی  َواجَتَم َواجَتَمل
َ  موسلی فَلَفلرََّق لُ َنَعُملی َ    قَت لَة عللی قَتل َُ َمکَّ ََ أهل َ  عيسلی فَلَفلرََّق لُ َنَعُملی  َواجَتَمل لد  َواجتمَل آُل الَيملوَد عللی قَتل  -ص-حُمَمَّ

ََ إوَوةُ يوسَف علی قَتل له فَلَفلرََّق لُ َنَعُملی. َوأنلَت َکلذل َ  ای ُمل مُن! إ ا اجَتَمَعل لياًُی َعلَيلَ  يُلَفلرّ ُق فَلَفرََّق لُ َنَعُمی  َواجَتَم ت الشَّ
َ   فَهنَّله نَبيّلي. ای لُ َنَعُمی َکما قاَل ل تَعالی: ﴿إ نَّ ع بَاد ، لَْيَس َلَك َعلَْيم ْی ُسْلهَا َ  نلوح  َسلبي ! لَليَس لَلَ  عللی قَتل ََ نلوح  ن َ. ای أهل

َ   فَهنَّل َ  موسلی َسلبي َ   فَهنَّله نَبيّلي َوَوليللي. ای ف رَعلوُن! لَليَس لَلَ  عللی قَتل َ  إبلراهيَی َسلبي ه نَبيّلي وََکليملي. ای َّنَروُد! لَيَس لَلَ  عللی قَتل
للد يَمللوُد! لَلليَس لَللَ  علللی قَتلَل عيسللی َسللبي َ  حُمَمَّ للَة! لَلليَس َلُکللی علللی قَتلل ََ َمکَّ َ   فَهنَّلله نَبيّللي  -ص-َ   فَهنَّلله نَبيّللي َوروحللي. ای أهلل َسللبي

َ   فَهنَّه نَبّيي َوَصديقي. ای إبليُس! لَليَس لَلَ  عللی إ لغل  املُل م نیَ  َ  يوسَف َسبي َ   فَلهنلَُّمی َوَحبيي. ای مَشعوُن! لَيَس َلَ  علی قَت  َسلبي
 (۹: 1876)حبر   «أولياضي.

 ی متفاوتعرفان. نکات، اشارات و لطایف 2-2-6

، گاه مطالبی در ییک اثیر   انن مشترکها در ای  دو کتا  «اشاره»ها و « نکته»اغلب  ،آمن تر شیپهرچنن چنانکه 

، پی  از   انیی   ار اشیاره کیرد کیه در    « نکته»تیان به  شید که برابرر در دییرر ننارد. برار م ا  می یافت می

لیک مصیر چیین    مَ» اثیرر از آن نیسیت:   بحیر  ویرد ولیی در  نقل ماجرار ناات ییسف از زننان به چشم می

هرچنیی    تعیالی  ها داد. تق ها کرد و ولعت به پادشاهی مصر بنشانن و کرامت ،ییسف را از زننان بیرون آورد

 ،انیی    ) .«لک جاوین نیین دهنبه مُبشارت او فرستن و  فرشتیان را به ،بنن  مؤم  را که از زننان دنیا بیرون برد

 1398 :204) 

« اشیاره »تیان به ایی    گاه نی  اشارات و نکات مذکیر، برابرر چننان دقیق از یکنییر نیستنن. برار م ا  می 

ََّ » کیرد:  تیجّیه و ینایت زلیخا به ییسف پی  از وریینارر او    تیجّهپ  از ذکر  َکلذل َ  الَعبلُد إ ا أَحبَّله البلار، َجل
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َُ الَکراَمللة  وَ َجغ للّتَی نَ للَرةا  فَليَنبُللُت م نمللا اخل هللاُل م  لل َة َوس  ّ لُل َّ  يَللوِ  َاغ َواإللَفللة  َواخَلشللَية  َواملُشللاَهَدة  َوالُقربَللة   احملبللةلُلله يَن ُللُر إليلله يف ُکلل
 (8۰: 1876)حبر   «.َوالُوصَلة  َوالتَّسليی  َوالرّ  ا َواملَعر فَة  

سیصین و شصیت نظیر در د  او     هیرروز و یال بنن  مؤم  را دوست داشیت کیه    هرچنی  ملک تعالی ی ّ»

 (147: 1398  ،انی   « )کنن تا به هر نظرر جرالی و زینتی دییر یابن.

 . اقوال متفاوت2-2-7

 . سخنان عرفا2-2-7-1

د. تعیناد  وییر  تیان از سخنی به نقل از ب رگانی از اهل تصیف یاد کرد که در اثر دییر به چشیم نریی   گاه می

ََ » نیسیت:   انیی    در  بحیر نسبت به دییرر بیشتر است. برار م ا ، ایی  نقیل    بحرای  روایات در  لن  أربَلَعلة   :َوقيل م 
؛ عَ أربلَ  لن احلَسلود  أة  حُمال  َ  حُملال   َوالنَّهليَ ةُ م  لن الَبخيل لن احلَلريص  حُملال   َواملُلُرّوةُ م  . لهّ دُق م ن املُنلاف .  حُملال   َوالّداینلةُ م   حبلر ) «حُملال 

1876: 1۳) 
شییید. بییرار م ییا  اییی  دو یبییارت  مالتظییه مییی  هییایی بیییان اقیییا ، تفییاوت چیییینییگییاه در سییاوتار و  

انن که زلیخا نی  کارد به دست داشت. او دست نبرین. سبب چه بیید؟ گیینین از آن    گفته» کردنی است: مقایسه

 (168: 1398  ،انی   ) «نبرین که او ویر کرده بید و ایشان ویر نناشتنن.

ََ فَ » َُلَيخلا» :ه ن قي لّکيناا أ َل ؟«َ  َقهَعلَن َوَ  تَقهََل  لا ُمنلُذ أَحبَّتله ملا أَولَذت ب يَلد ها س  لن ُوجلوه : أَحلُدها أابَّ اليَليلُ. » :َوقالَلت  واُب م 
 َُ  (۴۰: 1876)حبر   ««.ل ألحباب  أن ََیُوذوا َ.يتاا ب َيد هی يَقَه

 احادیث نبوی .2-2-7-2

آمینه    انیی    با بسامن باالیی اویتالف، بییش از اتیادی ی اسیت کیه در       بحر تادیث منقی  از پیامبر ) ( درا

ذییل شیرح     شید. برار م یا ،  ، در دییرر یافت نریبحردییر، بسیارر از اتادیث میجید در یبارت  به؛ است

تعیناد زییادر تینیث در ذ  ییاق      نافرمانی ییسف از امر پنر مبنی بر سکیت در برابر برادران در نقیل رؤییا،  

َملن ملاَت عللی الُعقلوق  الَيُشلیا » :-ص-قاَل النَّيا » برابرر ننارنن:انی   شید که در  والنی  در ای  کتا  مالتظه می
للن الهّاَعللة  فَ »  «راض  للَة ا َنَّللة   : إعملَل مللا .للتَت م  جور  قُلَل ل لعللاق  الوال للَدين  َوَسللَخهُه يف  ر  للااُ ل  تَعللالی يف ر  للاا  »  «هنَّلل  غَللريُ َملُل

َليلَلة  جلارَّة  »  «أَ.لدا َعلذاب  الَقلّب  ل لعلاقّ  »  «َسَخه مما َوَملن َعل.َّ وال َديله فَلَقلد َعهلی لَ تَعلالی َ  َول للّنا  حب  ؛ ل لُمشلر  قَعلُر النّلار  ل لَ غ  
َ   إ ا ُدف للللَن العللللاقا َواملُنللللاف ُ. فَلُممللللا»  «َول لعللللاقّ   َ  اَسللللَف للللن النّللللار   يف الللللدَّر اللبَّيللللَ  »  يَقللللوُل لُ «ای َربّ  »إ ا قللللاَل العللللاقا «. »م 

َر  َوالع قاب  «! »«الَسعَدي َ وَ  َ  يف الو   (1۲: 1876)حبر  «. العاقا َ.ريُ  املُشر 
 رسیی  »که در اثر دییر نیسیت. بیرار م یا :    اتادی ی یافت    انی  در  ننرت بهتیان  که در برابر نی  می چنان 

 (107: 1398  ،انی   ) ««.ر وضعهم  تیاضع هلل رفعه اهلل و م  تکبّ: »ده است کهفرمی

مشیترک نقیل    طییر  بیه گذشته از نبید بروی اتادیث در مت  دییر، گاه در میان اتادی ی که در هر دو اثر 
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بیه   املحبرةبحرر ، در  أنی  الررینی  ونا ) ( در  رسی  وجید دارد. برار م ا  ای  وبر از  هایی شنه، تفاوت

، ناقیة تضیرت رسیی     ،دو  ،ناقة ویالح  ،پن  جانیر در بهشت ویاهن بید: او » هفت جانیر تتییر یافته است:

 «پینام سی  اویحا  کهیف و بیه روایتیی گیر  یعقیی .         ،ور ییسیی  ،چهار  ،  مرتضی یلیلنُدُ ،سیی 

 (117: هران  )

 گیری  نتیجه. 3

نییسیان   ، طبق اظهارنظر برویی فهرسیت  شر  الراال  و  ررینی أنی  ال رسن یکی از دالیل آنکه  به نظر می

فراوان در ساوتار و محتییار ایی  دو    هار  تلقی شنه، وجید شباهت املودةفی أرسار  املحبةبحر ار از  ترجره

به نحیر مشابه، داستان زننگی تضرت ییسف از طریق تفسییر ایی  سییره رواییت شینه       ها آندر  زیراباشن؛ 

هیار فیراوان، رابطیه     رسی تطبیقی ای  دو اثر تاکی از آن است که بی  ای  دو اثر باوجید شباهتاست؛ اما بر

نیی  انینک و قابیل     هیا  آنوجیه تفاوت و ناهریینی  زیراکم به معنار امروزر آن برقرار نیست.  ترجره، دست

 اغراض نیست.

ه تیاکنین گریان وجیید رابطیه     میان دو اثر، وجیه مشترک زیادر از تیث ساوتار و محتیا وجید دارد کی 

از سیاوتارر مشیترک برویردارنین. در هیر دو، وجیه       هیا  آن رهیردو را قییر کیرده بیید.     هیا  آنترجره میان 

مباتیث اجتهیادر و    دوراز بیه نقلیی و   گییی به نحیر هراننن پُررن  است. هر دو مفسیر از روش رواییی   قصّه

هیار نخسیت    رد یرفانی در هر دو به شییه آثار سنهانن. رویک هار شخصی برار شرح آیات بهره برده دریافت

رواییات تفسییرر    اتفیاق  بهساده و مبتنی بر یرفان یرلی و مبتنی بر زهن و شریعت است. قریب  کامالًاسالمی، 

جیا و متناسیب بیا     به نقل از اب  یباس و وهب اب  منبه است. مفسران جابیه  ها آنمشترک و بسیارر از  ها آندر 

 و گیاه  -ها تاکی از هرانننر تیناک رر   ررسیانن که ب ، اشارات و لطایفی بهره بردهها نکتهز میضیع و مقا  ا

 ن ای  نکات یرفانی در دو اثر است.میا - شباهت

پی برد. ضیر  اینکیه در    ها آندر  مطالبو تیالی هراننن ترتیب تیان به  در بیش از نیری از تام آثار، می

؛ مشترک وجید دارد که شاین بتیان تام آن را نیری از تکاییات دانسیت   طیر بهای  دو اثر تکایات زیادر 

هار بسیارر که در بسامن باال میان ای  دو اثر وجیید دارد، تاویل بررسیی پییش رو نشیان       شباهت باوجیداما 

ظی  میذکیر    - که در مقابل وجیه مشابه چننان زیاد نیستنن هرچنن - ها آنها میان  داد وجید بروی ناهریینی

یافت کیه در دیییرر یافیت     قصّهتیان در دو  سازد. برار م ا ، تعناد کری از ماجراها را می از ذه  دور می را

 شید.   نری

بیا دیییرر متفیاوت     اهرییت  تیان به تعناد بیشترر از ماجراها اشاره کرد کیه در ج فییاتی هرچنین کیم      می
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تییان بیه    و اثر ماننن هم نیست. هرچنیی  میی  هار فریی در ای  د هستنن. برار م ا  نا  و کردار بروی شخصیت

وجه دییرر از تفیاوت   من له بهتفاوت در ینصر تیویف که تاول آن ایااز و اطنا  در یک رویناد است، 

ی، نیی  گیاه   یرفیان میان ای  دو اثر اشاره کرد که البته ای  وجه ناهریینی چننان فراگیر نیست. در ذکر مطالب 

ویرد که یا در دییرر نیست، یا نحییه شیرح    ت و لطایفی در هر یک به چشم مینکا -تیجّهقابل  چننان نه –

 نیستنن.   یریکنیماننن  ها آنو بیان 

کار رفتیه، در هیر ییک از ایی  دو اثیر       مشترک بهطیر  بهدر کنار تکایات یرفانی زیادر که در هر دو اثر 

آین. تعناد ایی  رواییت نیی  در هیر      نری شید که در دییرر نشانی از آن نی  به چشم می  هایی مالتظه تکایت

 وییرد کیه در   تعناد انبیهی از ابیات و اشعار یربی به چشیم میی   املحبةبحر  دو اثر کم نیست. ضر  اینکه در
 شید. یافت نری ها آنار از  ای  ابیات یا ترجره اتفاق بهقریب انی  الررینی  

متقین ، بسیترر را بیرار     هیار   و تییاریخ سینه   داستان تضرت ییسف )ع( در تفاسیر هار  به شباهت تیجّه

دیییر، بخشیی از ایی  سیاوتار و محتییار      یبیارت   به؛ سازد فراهم می بحر من له به  انی  تانیننظر در شناوت 

مشابه ایم از روایات تفسیرر، تکایات، منقیالت، نکات یرفانی و اشعار مشابه، مخیتص ایی  دو اثیر نیسیت؛     

ثار متقنمی ، چه آن تفاسیر کاملی کیه در بخشیی از ویید سییره ییسیف را نیی        ییسف در آ قصّهبلکه اساساً 

و چیه   تفسییر سییرآبادر  و  األبیرار  ةعر کشیف األسیرار و   ، روض الانان و روح الانیان انن؛ نظیر  شامل شنه

روضرة انی  الرریینی  و   ، ییسیف  قصّیه انین ماننین    شیکل گرفتیه   قصّیه وا  در شرح ایی    طیر بهآثارر که 

انبییه   هیار   هری  وجید شیباهت  .انن مشترکها  فراگیر در اغلب ای  ویژگی طیر به، قالحقاف تنافقو  املحبین

، در شرارِ مصیادر و مآویذ دیییرر    ها آنتردین تاکی از آن است که بروی از  میان تفاسیر دوره نخست، بی

در و منابع پیشیی  و سیطح و   گیرنن. البته ییاملی ماننن دینگاه وا  یرفانی نییسننگان، در تعیی  مصا قرار می

و کیف مشابهت مییان   تیانن در شناوت کم بیده است. ای  یامل می مؤثّر ها آنگیرر از هر یک از  نحیه بهره

ییسیف، گیاه اثیرر     قصّیه دییر، بعین نیست که در نییارش  یبارت  به؛ باشن کنننه  ییتعدو یا چنن اثر وا ، 

شید که میان آثیارر بیا مصیادر     گرفته و هری ، میجب می ار میقر تیجّهوا  بیش از سایر آثار پیشی  میرد 

 هیا  آنیکسان، قرابت بیشترر دریافت شید. تا جایی که اگر مخاطبی، تنها با هری  آثار میاجه شید، رابطه بی  

 کنن.   می قلرناد« ترجره»را 

دارد، از ایی  دسیت    بحیر از  را ترجریه  من لیه  بیه   انی  رسن اظهارنظر بروی که داللت بر ماهیت  نظر می به

تیان پنناشت که نییسیننه هیر ییک از ایی  دو اثیر، در نییارش ویید، از میویذ ییا           دییر، مییبارت  به؛ باشن

، نظر به ساوتار مشابه و نی  وجیید  اهیدرنتبهره برده باشن.  - بیش از سایر مآوذ -مآوذر مشترک با دییرر 
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انی  الرریینی  و روضیة    و  ییسیف  قصّیه در دو اثر مفصلِ حر بو   انی  بسیارر از روایات و اقیا  و تکایات 

باشینن و شیباهت    بحیر و   انیی   یکی از مصادر و مآوذ اویلی   من له به، بعین نیست که دو اثر مذکیر، الرحبی 

 هری  اشتراک در مصادر باشن.   اهیدرنتنی   ها آنزیاد 

انر  و  ییسف قصّه زیراشید.  ده تقییت میبر گیرر هر یک از آثار نا  به دوره شکل تیجّهای  دینگاه با 

انن. ایی    ( به تیلیف درآمنهق 475و  ق 470دو  قرن پنام به ترتیب در ) ة، در نیریناملرس سن و روضة املحب  

متنیی   معلی  نیست، اما با قیراف  درون  یدرست به بحرو     انی  از  کی چیهدر تالی است که هرچنن زمان تیلیف 

در کنار اظهار نظر فیق، شاین بیراه نباشین کیه    رسن. بر ای  دو اثر بعین به نظر می ها آنتقن  و فرامتنی هر یک، 

ار  تیلیفی از اثر دییر بینانیم؛ شیییه   -را تحریرر ماند به زبان دییر، یا ترجره بحر و    انی  هر یک از دو اثر 

ششم تا هشیتم   هار  در قرن ویژه بهیان که طبق نظر نایب مایل هرور در تاریخ نیارش و کتابت ایران از ترجره

 (2 :1380 ،مایل هرور) در متین روایی، مرسی  و متناو  بیده است. ویژه به

به ساوتار، ماجراها و اقیا  مشترک میان دو اثر، بنا بر قافل شنن ترجریه یکیی از    تیجّهضر  اینکه اگر با  

قیرار داده شینه اسیت؟!     بحیر از   انیی   بر ترجره آثار از دییرر باشن، آنچه محل تیمل است آنکه چرا گران 

ترجریه مییان ایی  دو اثیر را      ةاز ای  بررسی، گریان وجیید رابطی    آمنه دست بهدییر، تتی اگر نتای  یبارت  به

  و شیر  الرایال    أنیی  الرریینی   اً ل ومی ی در تیییین اینکیه   تییجّه د، هیچ دلیل محکم و قابل کر نری منتفی

 وجید ننارد. - و نه بریک  - است املودةفی أرسار  املحبةبحر ار از  ترجره

 ها نوشت . پی4
، تهیران:  شناسی تفسیر یرفیانی قیرآن   جریان (1392) محس  ،قاسم پیراز متین و تاریخ تفاسیر یرفانی، ر.ک:  اطالعبرار ( 1)

دربیار    اطیالع چنیی  بیرار   هر .209-165 صدربار  مبانی تفسیر یرفانی، ر.ک: هریان، وی   اطالعبرار  .156-127 صو ،سخ 

نی  دربار  چرایی و پینایش زبان یرفیانی در تفسییر قیرآن، ر.ک:     .304-221 صجاییاه تیویل در تفاسیر یرفانی ر.ک: هران، و

 صو وی  7-1 صوی  ، ترجره اسراییل سعادت، تهران: مرک  نشر دانشییاهی، تفسیر قرآنی و زبان یرفانی (1373) نییا، پل

15-20. 

بنییاه ترجریه و نشیر     تیسّیط  1345در سیا    الستی  الاامع للطافف البساتی تفسیر سیر  ییسف:  ینیان با ای  کتا  او  چاپ( 2)

 نیی   و ییسف قصّهو  قصة ییسف )الاامع الستی  للطافف البساتی (هار  هار اویر ای  کتا  با نا  کتا  ویرت گرفته است. چاپ

از سیر شیرکت انتشیارات یلریی و     1382و  1367هار  به ترتیب در سا  (جامع اللطافف )شرتی بر تفسیر سیره تضرت ییسف

 کاشانی اناا  شنه است. فیض نشر سیر از 1385 و یفرهنی

از سیر فرهنیستان زبیان و اد  فارسیی    1386، به تصحیح سینیلی آ  داود در سا  تا  القصصة جلن دو  من ل بهای  کتا  ( 3)

 منتشر شنه است.
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که به درویاست بروی دوستانش نیاشته، ج  بخشی انینک، چیی ر در دسیت نیسیت.      تفسیر ب ر  فراهیگفتنی است از ( 4)

ار کامیل از آن در سیا     نسیخه  ،چیاپ دومرتبه پ  از و هری  اثر است که  سیر  ییسفتنها کتا  کامل و مشهیر او مربیط به 

 به چاپ رسین.ساادر از سیر دانشیاه تهران  جعفر نیسبه تصحیح  1384

ارافه  تنافق الحقافقتفسیر ایم از نظم و ن ر، در مقنمة  را سیر  ییسف هار شرحجعفر ساادر فهرستی از بروی  نیس( 5)

 .27   ،1384 رک. فراهی:  کرده است.

، در قالب طرتی پژوهشی در سازمان اسناد ای  امر تاکنین ای  اثر به روش انتقادر تصحیح و منتشر نشنه که به یارر ونا( 6)

، املحبرةبحرر هرچنیی  راقیم ایی  سیطیر در تیا  ترتییب دادن نیشیتارر در معرفیی کامیلِ          کتابخانه ملی در تا  اناا  است. و 

در سنت تفسیرنیارر اسیالمی  و جاییاه آن  زمان، مکان و نحیه تیلیف  شناوت واستیاه،، وحت انتسا  مؤلف، ها ویژگی

 .ن شنر منتشر ویاهزود بهاست که به یارر ونا نتای  آن 

؛ 349 :1   ،1389 ،درایتیی ؛ 141-139 :5 ،  1390 ،درایتیی  هیار ایی  اثیر، رک.    هریه نسیخه  دربیار    اطالعبرار کسب ( 7)

 .414 :28 ،  13 ،مریشی نافی؛ 118 :1344 ؛ مشار،297-296 :1977 ،مؤلفات الت الی

 فارسی با ینیان ار از ای  کتا  را به نی، ترجرهگیال  اهلل زاده ، یالم شیعی معاور، ابیالحس  فقیهی آیتبرار اولی  بار( 8)

. منتشیر کیرد   1325در سیا    تفسیر سیره شریفه ییسیف  ،فی ارسار املرودة املحبةبحر ترجره ، اسرار یشق یا دریار محبت

ه ترجر ،ها سا  پیش در قم ده ینیانِ راز و نیاز؛ داستان تضرت ییسفترجره دو  از محرن میسیر ویانسارر است که با 

از  ها آنو چهارمی ِ  1382در تهران و به هرت نشر رسانش در سا   تُس  ییسفسی  از مسعید انصارر است که با ینیان 

و به هرت نشر کنکاش در اویفهان و در سیا    اسرار یشق؛ تفسیر یرفانی سیره ییسف ابیترا  تسینی است که با ینیانِ 

 به چاپ رسینه است. ،1390

-12: 1398  ،انیی     ر.ک:) آمنه اسیت  و شر  الراال   انی  الررینی  ی  میضیع در مقنمه تیضیحات مفصل در ا( 9)

13.) 

 .(118-47 :1391منش،  ایران .ک:ر) روش تفسیرر نیارننهدربار   بیشترات اطالیبرار ( 10)

  آن طیر ت و تحیّ  سیر و انیرف و تصیّف پینایش تاریخ به تیان یمهار یرفان در ای  دوره  ویژگیدربار   اطالعبرار ( 11)
« میرا  یرفانی»تیان به مبحث  هار نخست اسالمی می هار تصیف در سنه مراجعه کرد. هرچنی  برار آگاهی از ویژگی

رفیانی در  ی کردیرو تحیّ وا  در سیر  طیر بهاما ؛ (140-79 :1391 .ک: سلری،ر)  رجیع کرد: تقایق التفسیردر مقنمه 

ییسننگان در ای  مقاله، ضر  تحلیل رویکرد یرفانی در شرح ن .(1389 ،پروینی و دسپ .ک:ر) هتفاسیر یرفانی ای  سیر

. هرچنیی  راقیم ایی     انین  هار مفسران در ای  زمینه سخ  گفتیه  سیره ییسف در ده تفسیر یرفانی ب ر ، از تطیر دینگاه

-35 هران:)به ای  میضیع نی  پرداوته است ، در مقنمه وید  انی  الررینی  ر محتیایی ها یژگیودربار   سطیر در بح ی

38). 

 وطار کاتبان است.« زینب»است و ضبط « دینه»ویرت وحیح ای  نا  ( 12)

 برار م ا ( 13)

 َمللللللللللللللللن َ  َيُکلللللللللللللللللن ل لو صلللللللللللللللللال  أهلللللللللللللللللغا »
 

َا إحسللللللللللللللللللللللللللللان ه ُ نللللللللللللللللللللللللللللوب     «َفُکلللللللللللللللللللللللللللل
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، 2000 ،)قشییرر  طافف اإلشاراتلدر بسیارر از متین که  فارسی و یربی در مقا  شاهن آمنه است. از آن جرله در  

ای  بیت را به نقل  محاضرات األدباب ومحاورات الشعراب والبلتابنی  راغب اوفهانی ضر  بیان تکایتی کیتاه در (. 61 :2  

در بروی منابع نی  ای  بیت ضیر  بییان تکیایتی در شیرح     (. 531 :1   ،1420 ،از شبلی ذکر کرده است )راغب اوفهانی

به نقل از ابلی  آمنه است  ،الحس  ب  یلی ب  اسحاق وزیر میان او و ابلی  روناد ،در رؤیار نظا  الرلکتا  و قالی که 

 (304 :16   ،1412 ،اب  جیزر .ک:)برار م ا  ر

 منابع
تصتتح   جعتته   سرد .  دستت   حتق تتط سصتتط   ا تتردرق    اطتت  .دملنتتةظا ة ی یتتخ دالستتا  دملاتتو (. 1412دبتتن جتتوزب  ا تتردررعن بتتن ااتت  )

 نع ا ز ز  . بري  :  د  در ةب درعام  .
ر آسیتان  هیا  پیژوهش مشیهن: بنییاد    ا.تصحیح و تحقیق محبیبه شرشییرگره  .(1398) و شر  الراال   أنی  الررینی 

 قنس رضیر.

ارشین   یة کارشناسی نامی  انیی پا .اترن غ الیی  املودةفی أرسار  املحبةبحر شناسی تفسیر  روش. (1391منش، سرانه ) ایران

 تهران: دانشیاه ویارزمی. .یلی  قرآن و تنیث

 ان. مب ئ : ب  .(18۷6) دملو  ف  أسرد   دحمل  حبر 
 نیسی و تصیحیح   مقنّمیه بیا   .الرحبی  )جلن دو  تا  القصص( روضرةان  الررینی  و  .(1386بخارر، اترن ب  محرن )

 تهران: فرهنیستان زبان و اد  فارسی. داود. آ  ییل

 دملط وا  .   ک ر کویت:   .سؤرس    درازديل .(19۷۷ردررعن )  ا يبر  
فصیلنامة  دو .رویکرد یرفانی بیه داسیتان تضیرت ییسیف در تفاسییر یرفیانی       .(1389یلی ) پروینی، ولیل؛ دسپ، سین
 .40-7 (، وص3) 2، ادبیات یرفانی

 ی ایران.ملّ اسناد و کتابخانة . تهران: سازمان)فنخا( ایران وطی هار نسخه فهرستیان .(1390مصطفی ) ،درایتی

بتتري  : شتترک   د   .حمقتتط امتر فتت   ع ط تت ع .حم ضترد  دأل ابء  حمتت   د  درشتتعردء  در ااتت ء .(142۰ دغتب دصتت ه ن   حمتتني بتتن حممتتر )
 دأل وا بن أيب دأل وا.

 .تهران: فهرست .ترجره و شرح قاسم میرآویرر .تقایق التفسیر (.1391) تسی  محرن ب   ،سلری

 .تهران: یلری و فرهنیی .[3 ]ویراست .به اهترا  محرن روش  .ییسف قصّة .(1382) اترن ب  محرن ،طیسی

تهیران:   .به کیشش جعفر سیاادر  .الحقایق )قسرت سیره ییسف( تنافقتفسیر  .(1384) ب  محرن  یالن  یمع ،فراهی

 .دانشیاه تهران

 را ة ب.  درع س  دملصری  : دهل ئ ق هر در .ه ا بم ون دبرد .رط ئف دإش  د (. 2۰۰۰  ا ردر رمی بن هودز  )يوشري 
 نافیی  مریشیی  العظریی  اهلل آییت  تضیرت  ب ر  کتابخانه وطی هار نسخه فهرست( 13) محرید نیس ،یناف یمریش

 بی ر   کتابخانیه : قیم  .اویفهانی  محرن نیس هرکارر با .قم – ایران - اسالمی مخطیطات جهانی گناینه (ره)

 اسالمی. مخطیطات جهانی گناینه-(ره) نافی مریشی العظری اهلل آسة تضرت
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.  ه 1340 از بیشیتر  ،کشییرها  ر ای سی  ،تیاکنین چاپ  آغاز از ، ران ای ،یربی هار چاپی کتا  فهرست .(1344مشار، وانبابا )

 نا. تهران: بی .بعن به
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