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 مقدّمب -1

از ، اجتماعیو  اعتقادات مذهبی باورها،موارد، پرداختن و توجّه به  پارسی، در بیشتر در ادب

ز این ادبی است. یکی ا مفاهیم نغز آثار ان اصلی شعرا و نویسندگان، در خلق مضامین وارک

 قطعه و جایگاهم ی بنیادین دینی، اعتقادی و اجتماعی در ادب پارسی، حروفهاهیرمایخم

 نیع آن است. م

را در قرآن  نیآفرسخن مزآلود مقطعه، که بخشی از سخنان خداوندنمادین و ر حروف     

، کندیمعظمت، اعجاز و متانت خود  ری را مسحواخوانندهدربردارد و هر شنونده و  کریم

ی اسندهیونکه از دیرباز تاکنون، کمتر شاعر و  گذاشته تأثیرخوانندگان و شنوندگانش چنان بر 

یافت که با استمداد از جایگاه معنوی و لفظی این حروف و  توانیمپارسی  را در پهنة ادب

 باشد.  ی نپرداختهپردازمضمونآیات، به 

 هبی و عرفانیی اعتقادی، دینی، مذهاشهیاندپارسی، خود، جوالنگاه  هرچند پهنة ادب

ی هنری، ادبی و شاعرانة حروف الفبا و هاجلوهبزرگی است، هرگاه  شاعران و نویسندگان

، ساختار زدیآمیمدر هاشهیاندقرآنی، با این تفکرات و  مقطعة مقدّسرمزآلود و  بویژه، حروف

یم دینی، مذهبی و اعتقادی ارائه کامالً هنری و بالغیی، برساختة دستوری، ادب و ترکیبات

 . دینمایمتعلیمی و دینی پارسی، کمک شایانی  که به غنای ادب دهد

فبای ال عنایت به شکل، حالت و ویژگی حروف، با طرف کیازشاعران و نویسندگان، 

و  هاموزهآ، محتوا، فضایل، مفاهیمهای دینی، مذهبی،  ارزش تکیه بردیگر، با  طرف پارسی و از

جناس، ایهام، اقتباس،  ری و ادبیمربوط به آن، با شگردهای هن و سوَر حکایات این حروف

لق ا خو ب انددهیکوش ها و بیان این ارزشدر القا ادبی،  ی ظریفهاهیآرادرج، تلمیح و دیگر 

حروف،  ریم ظاهو اجتماعی، از این عالئ ادبی، دینی تعابیر و تصاویر نغزعبارات،  ترکیبات،

 .اندردهب بهره مطلوب نحو به

 نی ومقطعه، به همراه نظرها و اعتقادات متعدّد دی فراوان حروفگوناگون و  بازتاب

فضایی هنری و ادبی، از بازی با حروف  هکنیابر پارسی، عالوه مربوط به آن، در ادب مذهبی
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و  ، ارزشندیآفر یمی را بکر و نغز مضامینتصاویر و و  کند گرایی را ایجاد می و حروف

 نمایاند.  بیشتر می حروف رادینی این  -اعتبار و جایگاه ادبی

بازتاب  و مذهبی و اعتقادیدینی،  در تبیین تعالیم یّت و جایگاه این حروفبا توجّه به اهم     

سّران، مفهای هدگایدآن در این امر مهم، با نگاهی گذرا و کوتاه به اعتقادات و  و نقش وسیع

ری و شع مقطعة قرآنی و ارائة شواهد وفنسبت به حر و محقّقان دینی و مذهبی پژوهانقرآن

دینی هر دو مقولة حروف،  هنری، ادبی و تارها و کاربردهای مشترک و مختلطنثری از ساخ

ن را در خلق تعابیر و مضامی و چه الفبای پارسی، جایگاه این حروف مقطعة قرآنی چه حروف

 نمایانیم. ر میپارسی، بیشت ادب

 پیشینة تحقیق -1-1

ر، ن کریم، در تفاسیمقطعه و جایگاه دینی، مذهبی و اعتقادی آن در قرآ حروف خصوص در

ه نوبة خود، ب یکاست و هرتحلیلی و پژوهشی دینی، مطالب فراوانی بیان شده کتب و مقاالت

ی رخی در ارائة نکات؛ باندداشتهقرآنی  این حروف رمزآلود ی، سعی در رازگشاییاگونهبه

ی هازهآموها و فتایدرمطالب برخی هم، تکراری و برگرفته از  و اندبودهتازه و نغز، موفّق 

حدسیات  مو در عال اندنبردهیی  جا  بهش های فراوان، راه  تالبا است. برخی نیز دیگران بوده 

المیزان »به تفسیر توانیمیان، . ازاین ماندادهرازآلود و دور از ذهنی را ارائه د سخنان و گمان،

تفسیر »قم،  حوزة علمیة طباطبایی، انتشارات جامعة مدرسینحسن محمّد اثر، «فی تفسیرالقرآن

 اثر ،«ورتفسیر ن»مکارم شیرازی و همکاران، انتشارات دارالکتب اسالمیه،  اثر ناصر، «نمونه

، «رآنالجامع االحکام الق»هایی از قرآن، کتاب درس سن قرائتی، انتشارات مرکز فرهنگیمح

 اثر، «رآنمجمع البیان  فی تفسیرالق»، تفسیر ناصرخسرواحمد قُرطبی، انتشارات  بن محمّد اثر

 اثر ،«االتقان فی علوم القرآن»، کتاب ناصرخسروفضل بن حسن طبرسی، انتشارات 

، «کریم نمقطعه در قرآ حوزة معنایی حروف»سیوطی، انتشارات امیرکبیر، مقالة  نیالدجالل

و چندین  فصلنامة مطالعات قرآن و حدیثشمارة اول در  ،(1391)به قلم سید مهدی لطفی

  کتاب و مقالة پژوهشی دیگر اشاره کرد که بیشتر، جنبة دینی و مذهبی دارند.
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 ی، بازتابو دین واسطة جایگاه ادبیپارسی نیز این حروف، به  ادبیّات، در هکنای به باتوجّه     

دینی، ادبی،  ینیآفر مضمونبه  این زمینهسراغ داریم که در و کمتر شاعری را عی دارد وسیبسیار 

باشد، محقّقان ادبی  هنری و حتی ارائة ظاهری آن حروف، در مقام فضل و مباهات، نپرداخته

ای ادبی ه ها و تعلیقات و شرح ، پراکنده و مختصر در خالل تحشیهختهیوگر جسته صورت به

 بها امّ ؛اندرداختهپپارسی، به تبیین و تشریح جایگاه دینی و ادبیِ حروف  ان ادببر آثار بزرگ

ت. این اسنگرفته  خصوص تحقیق و پژوهشی انجام مطلبی منسجم و کلی، دراین صورت

 بیان ارزش دینی و مذهبی حروف مقطعه و هنرادبی و  غالب آثارمقاله، با نگرشی کلی بر 

به همراه  پارسی، ادبیّاتالفبا و بازتاب آن در  با حروف ختگی و ترکیب و تناسب آنآمی

خود، یکی از تحقیقات و مقاالت تازه و بکر است  شعری و نثری متعدّد، درنوع ارائة شواهد

 یافت.  توانینمپارسی، بر آن  ادبیّاتی در اسابقهکه 

 مقطعة قرآنی  ايگاه و کاربرد دينی، ادبی و هنرس حروف -2

قرآن  سوره از سوَر 29 ، در ابتدایانهآالفبایی که یک یا چند حرف از  به مجموعة حروف

 فواتح حروف مقطعه، حروف ،رانمفسّ سورة مدنی( قراردارد، در اصطالح 3مکی، سورة 26)

         افتتاحیه و حروف تهجی حروف ،حروف رازآمیز ،روَس لیاوا ات،عمقط، حروف نورانیسوَر، 

، ح، آ) حرف 14مکرّرات،  حرف است و با حذف 78 وعاًمجمکه  . این حروفندیگو یم

م در کتابت، سَره هجاست یعنی نصف حروفر، س، ص، ط، ع، ق، ک، ل، م، ن، ی، ه(، 

)الر، الم،  این حروف مقطعه. شوندیمخوانده  هم ازولی در قرائت، جدا  ؛شوندنوشته می

ای از پارهکه در  (المر، المص، حم، حمعسق، ص، طس، طسم، طه، ق، کهیعص، ن، یس

در ابتدای ، اندشدهن مستقل محسوبآیة  ،ر همو در برخی سوَ شمارآمدهمستقل به ةآی ر،سوَ

  .هستند یحرفیا پنج ی، چهارحرفیحرفسه ،ی، دوحرفیحرفکی صورتر، بهسوَ

 نصُ حکیمُ»برخی، با ذوقِ هنریِ خود، از ترکیبِ این حروف، جمالت و عباراتی همچون      

 یا «علی حق، نمسک صراطه» یا «علی صراط حق نمسکه»یا « صراطُ علی  حق  نُمسِکُهُ»یا « طعُ له سرّقا

 .اندرا ساخته «صریح طریقک مع السنه»

(، 10: در سوَرِ یونس )الراز:  دانعبارتدارد، ، حروف مقطعه قرارانهآسوَری که در ابتدای      

(، 3) عمرانآل(، 2: در سوَرِ بقره )الم(. 15ر )(، حج14(، ابراهیم )12(، یوسف )11هود )
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: در المص(. 13: در سورة رعد )المر(. 32(، سجده )31(، لقمان )30(، روم )29عنکبوت )

(، 40(، غافر یا مؤمن )46(، احقاف )45(، جاثیه )44: در سوَرِ دُخان )حم(. 7سورة اعراف )

: طس(. 38: در سورة ص )ص (.42: در سورة شوری )حمعسق(. 43(، زخرف )41فصلت )

: در ق(. 20: در سورة طه )طه(. 28(، قصص )26: در سوَر شعراء )طسم(. 27در سورة نمل )

:  در سورة یس یس(. 68: در سورة ن یا قلم )ن(. 19: در سورة مریم )کهیعص(. 50سورة ق )

(36 .) 

ص این مخصو ،اهتدارند و این شب شباهتی است که به یکدیگر ،روجه اشتراک این سوَ     

شروع  ،با توصیف قرآن ،رهریک از این سوَ .شودینم دیده، رچند سوره است و در دیگر سوَ

 .اندکبه همدیگر نزدی ،نظر طول و ازشوند می

و  دهش  اسرارآمیز محسوب و حروفکلمات  همیشه جزء ،روف مقطعههرچند ح     

، انددهرذکرکگوناگونی سیرِ متعدّد و و تفا هانظر ،برای آن ،راندانشمندان اسالمی و مفسّ

. وکنندبازگو اصل موضوع را بدانند و برای عموم  اند منظور خاصنتوانستهنها، آاز  کدامچیه

 ر قرآناست و د صریحی نداشته ةاشار، ست که قرآن به این حروفا این ،ریننظر اکثر مفسّ

 که بتواند بحث پیرامون حروف نشانه یا حدسی هیچ ،دش آنچه یاد از غیر ،یا احادیث نبوی

بودن این حروف  اسرارآمیز با وجود .داردنوجود ،ندک هدفی را مشخص ،راوایل سوَ ةمقطع

وف تبیین این حربه تشریح، تفسیر و  ،پژوهانقرآنبودن موضوع، مفسّران و  پیچیدهو 

ها، اقوال و نظربعضی از دارند.  یمختلفو در این زمینه، نظرها و اقوال متنوع و اند پرداخته

ستندش م ،است و برخی، حدس و برداشت ذوقی تخمین ،اجتهاد ،استنباط ،رأیه تفسیر ب

اخباری  مستندش نها،از آی ااعتبارش ثابت نیست و پارهضعیف و یا اخباری است که سندش 

اقوال و  ی، مجموعکل طور به. داردن سازش ،است دست است که با قواعد مسلّمه که در

متقدِّم و متأخِّر، بدون ذکر تأویالت، نکات  محقّقان دینیو  پژوهانقرآنسّران، نظرهای مف

 :1عرفانی، حواشی و مکرّرات مربوط به آن، از این قرار است

/ ./مخصوص به خداوند است ،رآنی است که علم آنق متشابهات نوع از، حروف مقطعه     

ین ا ف، سوگند یادکرده است؛به این حرو حروف سوگند هستند و خداوند ،حروف مقطعه
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ه، خورده شد هاموضوعاتی که سوگند بر آن امر، نشان از عظمت و برتری این حروف و نیز

 هامنا ،و اغلب ا و صفاتم هنا از رمزها و سرآغازهای اختصاری نشانه ،حروف مقطعهدارد.// 

، حروف مقطعه .//، الم از لطیف و میم از مجید استاهلل الف از مثالً ؛و صفات الهی هستند

ی معنا هالمص ب ،اَنااللّه اَعلَم یمعنا به المبنابراین،  ؛هستندکامل  ةیک جمل عالمت اختصاری

 و رمز ،درواقع ،این حروف.// أَری است اَنااللّه اعلم و یو المر به معنا اُفَصِّل اَنااللّه اَعلَم و

.// دردگ آگاه هاناز آ ،امبراست کسی جز پیخدا نخواستهو  پیامبر و خدا میانرازی است 

  و تمایز آن از سخنان بشری نازل وحی نمودن پیامبر از نزولمذکور، برای آگاه حروف

 ولی جز اشارات رمزآمیز به کتاب آسمانی، ؛اندوحی ای ازپاره ،این حروف.// استدهش

 تیّفیو ک وند، پنهان استاسم اعظم خدامقطعه،  // در این حروف.ی ندارندهیچ معنای خاصّ

 متفرقة آن، اسامی ان مجهول است.// از بعضی از حروفاسم اعظم از آن، بر آدمی و ترکیب

مقطعه،  .// حروفگردداز ال، حم، ن، کلمة الرحمن استخراج می مثالً ؛دیآیمالهی به دست 

روفی حاند. //  موضوع که برای ترکیباتهستند حروفی از حروف هجا // .است اسامی قرآن

ابی چنانچه برای هر کت ،دهستن اسرار قرآن.// به معنایی اشاره دارد ،هاآن که هریک ازهستند 

حروف مقطعه، نام  ی از فرشتگان الهی است.//افرشتهمقطعه، نام  // حروف.سرّی است

شده تا ابتدای سوره و ر اوایل سوره آوردهپیامبری از پیامبران الهی است.// این حروف، د

 کتب سایر در و ستااز مختصات قرآن  ،این حروف// .را تعیین نمایندسابق  ةانتهای سور

، مقطعه حروف نیااز  یقسمت حداقلیا  همه// .سابقه ندارد ،تورات و انجیل مانند ،آسمانی

 (مرد یا) رجل ای یمعن بهطه مثل  .ی استخاصّ میمفاه و معانی یدارا همانند یک کلمه،

 کینزدا و ی رجل ای شبیه یمفهوم و میکنی مبرخورد ن آ به ،عرباشعار در برخی از  که است

ها نآاختصاری، در آغاز  صورت هستند که به یراسامی سوَمقطعه،  حروف.// دارد آن به

 ت، مدجمله ازبر پایة حساب جُمّل، دربردارندة معانی خاصّی  ،این حروف.// اندقرارگرفته

 و محتواو  مقطعه حروف انیم// سال بعضی حوادث مهم است. ینیبشیو پزندگی اقوام 

 آمده ن هادر ابتدای آ حم که یرسوَ در :مثالً ؛داردوجود  یخاصّ ارتباط، رسوَ نیا نیمضام

سلیمان و سبا و موسی  رمز طیر و طیور و ،میان است یا طسم حیات و موت در بحثِ، است
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 ارند.// حروف، مطالب مشترکی دشوندیماز مقطعه آغ ی که با یک نوع حروفرسوَ.// است

آن که که قربداند خواننده و شنونده مقطعه، رمزی برای اعجاز قرآن است تا بدین ترتیب، 

افراد بشر از آوردن مانند آن یا مثل و  استشدهساخته معمولی از همین حروف ،معجزه است

 ،است که برای بشرمبهمی مجهوالت و نقاط  ةنشان ،حروف مقطعه.// بخشی از آن عاجزند

 تندهس (و... )از قبیالَال، اَما، هانادات تنبیه  ةبه مثاب، حروف  این  از هریک// .بل فهم نیستقا

راد // م.نظر آنان به قرآن گردد هشیاری و استماع و جلب ةتا موجب سکوت مشرکان و انگیز

 مّدمحس حضرت نام مقدّ ،لفظ کتاب یا قرآن استه از جمیع حروف مقطعه که مقترن ب

 یهااز واژه یاعالمت پاره ،حروف این.// خوردیآن قسم مه ب ،خداوند متعال است که( )ص

 ،سوره درآغاز هر مقطعه حروف// .عرب رایج بوده است ادبیّاتدر  ،عربی است که قبالً

 ام به رخیو ب مانده متروک ،زمان گذشتبا  رخیب که خاص یمعن یدارا است ایکلمه

حروف  28جزء، کل ذکر  اکه خدا ب حروف الفبا هستند، صرفاًمقطعه،  حروف.// استدهیرس

ی یت آواهمان خاصیّ ده هستند باحروف مجرّ ،صرفاً ،این حروفالفبا را اراده کرده است.// 

 ةمحدود از ،رو حکمت آوردن این حروف در اوایل این سوَ نیستند که دارند، رمز و اشاره

 اسامی االً حروف آغازین یا نمادِاحتم ،حروف مقطعه// .کندیالفاظ و اصوات تجاوزنم

 ر را برای خود فراهمی شخصی از سوَیهامجموعه(، )ص امبریپ حیات که دری هستند مؤمنان

خطی را در  هاینسخه د، رموز مالکاندنقرآن را گردآورکاتبان،  کهزمانی  بودند ووردهآ

این  .عبدالرحمان رمزِ ،و حم هغیرالمُ نمادِ ،المر الزبیر، نمادِ، الر  مثالً ؛ددنبر کارمصاحف به

اثر  بر و دانستند، تصادفاًنمی دیگر معانی آن را ،زمانی که مسلمانان بعدی های رمزی،نشانه

 ،ابکت نام و یادی ازقبل از  ،معموالً ،حروف مقطعه// اند.وارد قرآن شده ،دقتی کاتبانبی

 دو نیا انیم یارتباط کهدهد می نشان ،خود نیا .دیآیم... نوشته و ،وحی ،ذکر، قرآن

کردن بازیاین حروف، درحقیقت، نوعی // .است ( موجودقرآن عظمتو  مقطعه حروف)

بیشترین حجم // .هستندرشان آهنگ سوَ سجع و آغازگر بیشتر این حروف،است.// با معانی 

ه قرار دارد، به خود اختصاص     ی که در ابتدای آن سورامقطعه را حروفسوره  حروف

تر بیشآمده است، بقره  ةسور یدر ابتداکه الف والم و میم  حروفِ ،طورنمونهبه است؛ادهد
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.// این حروف، بیانگر منازل عرفانی است که استکاررفتهبه بقره ةسور در، از سایر حروف

 .ابدیینمها دست نآجز عارف، به 

 حروفِ مقطعة قرآنی کاربرد دينی و ادبی و هنرس-2-1

سوره مقطعة قرآنی در آغاز پنج  از حروف //، ل، رآ سه حرف م را )الر(:الف ال -2-1-1

ایه از قرآن و کن// (.15(، حجر )14(، ابراهیم )12(، یوسف )11(، هود )10های یونس )به نام

 مذکور و یا محتویات و حکایات آن. یا هرکدام از سوَر

انااهلل را مفسّران،  الری دارد.// اشاره به اسم اعظم اله: 2تفاسیر دينی و مذهبی نظر ازالف. 

 .//کنندیمتعبیر و معنی  )منم خدای مهربان( انااهلل رئوف( و نمیبیمی )منم خدایی که آر

اشاره به الرحیم دارد.// به دو الر دو لفظِ الرحمن و الرحیم در آیة دارد.//  الرحمن اشاره به

 است که آن را صورت ن ،حم ،الری از بخش الر،.// بسم اهلل الرحمن الرحیم نیز توجّه دارد

 .دانندیم الرحمن از یاپراکنده

با خواندن این سوَر، در روز قیامت، از مقرّبان درگاه  دينی و مذهبی: فضايل نظر ازب. 

یمی پوشچشم. از گناهان او، شودیم. اجر و ثواب و عطای خداوند فراوان شودیمالهی 

. خواندن این سوَر، رافع ابدییم. شجاعت و قوت قلب ودشیم. از بالیا و امراض، حفظ شود

ست. ا بد، شرّ و هراس این دنیا و روز قیامت ، نظرزخمچشمو دافع گرفتاری، بالیا، دشمنی، 

. کندیم. مرگ را آسان شودیممادر  شدن حوایج و افزایش شیرباعث فراوانی رزق، برآورده

ی، محمّد.ک: نور. )نشودیمآرامش کودک خواندن و نوشتن آن بر گهوارة کودک، باعث 

1382: 81 – 97) 

برخی از آیات این سوَر، بر اساس اهمّیّت کالمی، اعتقادی،  ادبی و هنرس: نظر ازج. 

ات دینی یدتأکمصادیق و  قتباس، درج و تلمیح و... در بیانا ی هنریهاجلوهبیانی و بالغی با 

 .اندبودهه ی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجّمذهبو 

 ی استمعنیبکه شعر است قرآن و 

 

ــف الم را    ــم و ال ــی ــف الم م   ال

 (422: 1368)بهار،                        



 29                          پارسی ادب در قرآنی مقطعة حروف هنری و ادبی دینی، کاربرد                        

شش  مقطعة قرآنی در آغاز .// از حروف، ل، مآ سه حرف الف الم میم )الم(: -2-1-2

(، سجده 31(، لقمان )30(، روم )29(، عنکبوت )3(، آلِ عمران )2بقره )های سوره به نام

مذکور و یا  کنایه از قرآن یا هرکدام از سوَراز قرآن است.//  الروم/ کنایه از سورة /(.32)

  محتویات و حکایات آن.

 ،اللّهاشاره به  ،الفاشاره به اسم اعظم الهی دارد.//  :3تفاسیر دينی و مذهبی نظرِ ازالف. 

به  اشاره ،الم ،اللّهبه اشاره  ،لفا// .است محّبیا  مجیداشاره به  ،میم و لطیفبه اشاره  ،الم

 (ص) محمّدجبرئیل به  ةاسطه و قرآن را ب ،خدا ،یعنی ؛است محمّداشاره به  ،میم و جبرئیل

 ،ییعن ؛اشاره به ملک است ،میم و اشاره به لطیف ،الم ،اشاره به احد ،الف// .استنازل کرده

اشاره  ،میم و حق یلقاه اشاره ب ،الم ،هس اللّنام مقدّه شاره با ،الف// .االحد اللطیف الملک

 ،میم و اشاره به رکوع ،الم ،نماز اشاره به قیام در ،الف// .مخلوق است ت الهی درمحبّه ب

       مشتق  از مجد الهی میم و از لطف الهی الم ،از آالء الهی الف// .اشاره به سجود است

 ه اعلمانااللّ ،یعنی ؛علم اوسته اشاره ب ،میمو  هاشاره به اللّ ،الم ،اشاره به انا ،فال.// استشده

 .سندینویم نیز انااهلل سلطان و انااللّه المجیدو انااللّه الملک مفسّرین،  (؛دانمیم)منم خدایی که 

ویژه، داشتن آن و بهمراهخواندن این سوَر و به فضايلِ دينی و مذهبی:  نظرِ ازب. 

 دشمن، مشکالت، درد، غصه، بیماری، فقر، بدهکاری،، دافع شرّ شیطان، بقره یالکرسبيآ

شدن فزایش حافظه، رزق، ثواب، برآورده. باعث اشودیمگمراهی، سرگردانی و حیرانی 

 61 - 49 :1382ی، محمّدن.ک: نور). شودیمراحت  حوایج، فرزنددارشدن مادر و زایمان

 (155 - 149و نیز 

اساس اهمّیّت کالمی، اعتقادی، سوَر، بربرخی از آیات این  ادبی و هنرس: نظر ازج. 

یق و مصاد قتباس، درج و تلمیح و... در بیانا ی هنریهاجلوهمحتوایی، بیانی و بالغی با 

ی تاری هنربا ساخ.// اندبودهی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجّه مذهبات دینی و تأکید

حروف،  این جّه به شکل و حالتطعة قرآنی و تومق و ادبی، ضمن بیان مفاهیم و معانی حروف

 الم ی و شکنج حرفکجو خمیدگی،  الف ه راستی، استواری و ایستادگی حرفبه ایهام، ب

، زلف و از الم، قد و قامت و از الفاز توجّه دارد و  میم و خُردی، تنگی و باریکی حرف
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معنی رنج و دردمندی است.//  به ایهام، به واژة اَلَم عربی، به و خال را اراده کرده، دهان میم

 نیز توجّه دارد.
قرآن و      ــت  عر اســ ن    یب کــه شــــ ع ــتم  ی اســ

 

ــرآن     ــد اول قـــ ــمـــ ــحـــ ــد الـــ  آمـــ

 

 صــورت عین شــین و قاف در ســر یعنی که عشــق

 

ــق       ــی ــق ــح ــون دانســـــت ت ــم چ ــی ــف ال م  ال

 

ــدر      ــم ای پ ــی ــا م ــم و ح ــی ــف الم م ــن ال  ای

 

 قامت و زلف و دهانش چون الف الم است و میم 

 

ــف الم را      ــم و الـ ــیـ ــف الم مـ   الـ

 (422: 1368)بهار،                                     

ــی آن   ــم از پـ ــیـ ــف الم مـ ــس الـ  پـ

 (9: 1368)جامی،                                    

 نــقــش الــف الم مــیــم در دل یــعــنــی الــم

 (260: 1373)خاقانی،                                

ــق      ــی ــوف ــت ت ــاف ــرآن ی ــد ســـــر ق ــدان  ب

 (444: 1371)عطار،                                   

لبشــــر         لی ا مو ــت از حضــــرت   آمــدســ

 (1320 ب: 5، ج 1372)مولوی،                  

ــدق واهلل العزیز ذوانتقــام          گر نــداری صــ

 (225: 1372)نسیمی،                                 

معالی، د...)عنصرالبود، همه بخواندند و تفسیر بکردن الف، الم، میمهرآیتی که در قرآن  و -

1375: 209) 

شیخ )کردند...گرد ،بود  الف الم میم ی قرآن را که درآغازش حروفهاسورهتمامی  -

 (426: 1374بهایی، 

مقطعة قرآنی در ابتدای چند سوره  .// از حروفح، م دو حرفحا میم )حم(:  -2-1-3

(، احقاف 45) هیجاث (،44(، دخان )43(، زخرف )41(، فصلت )40به نام های غافر یا مؤمن )

 مذکور و یا محتویات و حکایات آن. ایه از قرآن و یا هرکدام از سوَرکن(.// 46)

های آغاز نام ،حم//اشاره به اسم اعظم الهی دارد. :4تفاسیر دينی و مذهبی نظرِ ازالف. 

 رمختص ،میم ،اتیح مختصر ،اححرف و...// حکیم، حی، حنان  حمید، حلیم،: خداوند است

و  به حلم ،خداوند با این لفظ.// آنچه بود،یعنی قضا و انجام شد ،حم.// ت یا ممات استمو

 از الرحمن یاپراکنده است که آن را، صورت ، نحم، الربخشی از ، حم.// ملک قسم خورد
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یمحوامیم جمع .// برخی به نامندیمهای خوشبوی قرآن را، گل ر آنسوَو  حم.// دانندیم

 است.ا در بعضی از اشعار شعرا آمدهامّ است؛ و اشتباه بندند

وایج، ح شدنباعث برآورده خواندن و دمیدن این سوَر، دينی و مذهبی: فضايل نظرِ ازب. 

گناهان و محشورشدن با پیامبر در روز  شدنو ثواب این دنیا و آخرت، بخشیده افزایش رزق

. شودیمراض، گرفتاری و فشار قبر قیامت و نیز دافع شرّ، آفات، هراس این دنیا و آخرت، ام

جمعه، این سوَر را قرائت کند، خداوند، گناهان گذشته  خصوص، شبهرکس در هر شب، به

: 1382ی، محمّدبهتر از دنیایش قرارمی دهد. )ن.ک: نور و آخرتش را آمرزدیمو آیندة او را 

189 - 211) 

اهمیّت کالمی، اعتقادی،  اساسبربرخی از آیات این سوَر،  ادبی و هنرس: نظر ازج. 

ی هنری اقتباس، درج و تلمیح و... در بیان مصادیق و هاجلوهمحتوایی، بیانی و بالغی با 

تاری هنری با ساخ.// اندبودهی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجّه مذهبات دینی و تأکید

 حروف، این حالتطعة قرآنی و توجّه به شکل و مق و ادبی، ضمن بیان مفاهیم و معانی حروف

 رفو خُردی، تنگی و باریکی ح حا حرفدگی، کجی، شکنج و هیچ نداشتن خمیبه با ایهام، 

 ، دهان رامیماز  و میدهخ وگیسوی پُرشکنج کمانی، زلف و ، ابروی حا توجّه دارد و از میم

کجی، ناراستی و  که مظهر میمو  حا حروف// به واسطة شکل خاصِّ است. کرده اراده

یمی حصیر و بوریا را به آن نسبت هابافته است، خطوط کج و ناراست و نقش دگیخمی

حم  و حمیم  معنایهام، توجّهی هم به .// به ایکنندیمتعبیر  میمحا نقشو از آن، به  دهند

 )گرمای شدید( دارد.

ــو  ــاد دل چ ــت ــه  دراف ــاب ــب  ح ــم ت ــی  م

 

 یم  محا صورت بهشکل گیسوی و دهان تو   

 

به  در ها    یامرت به م در طا ــین   یارت  یاسـ

 

ــربـــت طـــاهـــا و الـــف الم داد    شـــ

 (53: 1375ی،امراغه)اوحدی                     

 حرفِ منشــور جالل تو به معنی طاهاســت

 (604: 1374)خواجوی کرمانی،               

به در  به  میم درحا ی امرت حان  امرت ــب  ی سـ

 (617: 1374اهلل، )شاه نعمت                     
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ــت و  پدر  حا این الف الم میم اسـ  میم ای 

 

ــر       لبشـ ــت از حضـــرت مولی ا  آمــدســ

 (  1320 ب، 5: ج 1374)مولوی،               

ی با این اسوره آغاز درمقطعة قرآن کریم  // از حروف.ص حرفصاد )ص(:  -2-1-4

و یا محتویات و حکایات آن.// کنایه از کل قرآن یا محتویات  (38رة ص )نام.// کنایه از سو

 و حکایات آن.

نام طبق تفاسیر، // اشاره به اسم اعظم الهی دارد. :5تفاسیر دينی و مذهبی نظر از. الف

)ص( در شب معراج از آن وضو  و رسول خدا جوشدیاست که از زیر عرش م یاچشمه

یم، سورة صاد به این نام نیز نامیده معموالًص و القرآن است که . // اولین آیة آن گرفت

 .شود

 را تالوت کند، هرکس در شب جمعه، این سورهينی و مذهبی: فضايلِ د نظرِ از. ب

 (185 -183: 1382ی، محمّد. )ن.ک: نورشودیم دنیا و آخرت، نصیب او خیر و ثواب و مزد

اهمیّت کالمی، اعتقادی،  اساسبربرخی از آیات این سوره،  ادبی و هنرس: نظر ازج. 

یق و مصاد درج و تلمیح و... در بیان قتباس،ی هنریِ اهاجلوهمحتوایی، بیانی و بالغی با 

تاری هنری با ساخ.// اندبودهی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجّه مذهبات دینی و تأکید

 قرآنی و با توجّه به شکل و حالت حرف مقطعة ی، ضمن بیان مفاهیم و معانی حروفو ادب

 .کنندی م از آن به چشم تعبیر ادبیّات، شباهت آن به چشم، به ایهام، در ص

  به خال طُرفة نون و به چشم شاهد صاد   

 

ها         طا ــین و ُطرّة  یاسـ  به زلف ُپر خَم 

 (729: 1366)عطار،                              

ی اسورهمقطعة قرآنی درآغاز  // از حروفط، س. حرفدو  طا سین )طس(: -2-1-5

/ کنایه از کل قرآن و ./رة نمل و محتویات و حکایات آنکنایه از سو(.// 27به نام نمل )

 محتویات و حکایات آن.

مفسران // اشاره به اسم اعظم الهی دارد. :6تفاسیر دينی و مذهبی نظرِ از -2-2-5-1

اشاره  ،سین و ، اشاره به لطیفطا.// سندینویم )منم طالب شنوا( طالب السمیع انامعنای آن را 
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حق دارد.// جمع آن ذوات طس  سنای، اشاره به سین طول و، اشاره به طابه سمیع دارد.// 

 نه طواسین که اشتباه است. ؛است

های جمعه قرائت کند سوره را در شب هرکس این فضايلِ دينی و مذهبی: نظرِ ازالف.

ی بهشتی اهتنعمو  رسدینم. رنج و سختی در دنیا به او شودیممردهو دوستان خدا ش از اولیا

: 1382ی، محمّد. )ن.ک: نورشودیمبران  خدا همنشین . در بهشت با پیامگرددیمبه او عطا 

141 - 147) 

برخی از آیات این سوره، بر اساس اهمیّت کالمی، اعتقادی،  ادبی و هنرس: نظرِ ازب. 

یق و مصاد قتباس، درج و تلمیح و... در بیانا ی هنریهاجلوهمحتوایی، بیانی و بالغی با 

 .اندبوده، بیشتر مورد توجّه ات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگانتأکید

 طــاهــا طــهــارتــش داده      کــهآن

 

ــیــن  امــارتــش داده آن   کــه  طــاســ

 ( 234: 1374)سنایی،                            

مقطعة قرآنی درآغاز  .// از حروفط، س، م فسه حرطا سین میم )طسم(:  -2-1-6

ز دو سورة مذکور و (.// کنایه از هرکدام ا28(، قصص )26دو سوره به نام های شعراء )

 محتویات و حکایات آن.// کنایه از کل قرآن و محتویات و حکایات آن.

 انامفسّران، معنای آن را // اشاره به اسم اعظم الهی دارد. :7تفاسیر دینی و مذهبی نظرِ ازالف. 

( منم خدای طالب و شنونده و معید) الطالب السمیع المعید اناو  الطالب السمیع المبدءالمعید

، اشاره به الرحیم و یا میم و ، اشاره به القدوسسین، اشاره به ذی الطول، طا. // سندینویم

 الرحمن دارد.

های جمعه قرائت کند، از سور را در شب هرکس این دينی و مذهبی: فضايل نظرِ ازب. 

       و رسدینم. رنج، سختی، درد و امراض در دنیا به او شودیماولیا و دوستان خدا شمرده

یمبا پیامبران و فرستادگان خدا همنشین  ،. در بهشتگرددیمهای بهشتی به او عطا تنعم

ی آسمانی اب هکتامثل این است که تمام  ؛شودیم، ثواب و پاداش زیادی به او عطا شود

 (147 - 141: 1382ی، محمّداست. )ن.ک: نوراز سوی خداوند را قرائت نموده شدهنازل
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اهمیّت کالمی، اعتقادی،  براساسبرخی از آیات این سوره ها،  بی و هنرس:اد نظرِ ازج. 

یق و مصاد قتباس، درج و تلمیح و... در بیانا ی هنریهاجلوهمحتوایی، بیانی و بالغی با 

 .اندبودهات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجّه تأکید

 پس از الحمــد و الرحمن و الکهف  

 

ــ  ــین میم و طاهاپس از یاس    ین و طاس

 (25: 1373)خاقانی،                     

ی با این اسورهمقطعة قرآن در آغاز  .// از حروفط، ه دو حرف)طب(:  طاها -2-1-7

// کنایه از کل قرآن و محتویات و حکایات آن.( و محتویات و 20سورة طه )نام.// کنایه از 

 حکایات آن.

 ؛اسم فعل است ،طه// اشاره به اسم اعظم الهی دارد. :8مذهبیتفاسیر دينی و  نظرِ ازالف. 

 طور ةلممختصر ک ،طاص(.// )پیامبر  یه از پیامبر )ص(.// کنایه از آلبه معنی آرام کن.// کنا

 یا) ارجلی یمعن بهبیت دارد.//  طهارت اهل، اشاره به طه.// هدایت است ةمختصر کلم ،هاو 

 ارجلی هیشب یمفهوم که میکنیم برخورد طه ةکلم بهنیز  عرباز اشعار  یاپارهدر . است (مرد

و  یحق طالب که یکس یا) هیال یالهاد، الحق طالب را آن یمعان.// دارد آن به کینزدو یا 

 .//اندردهکی( یا طأ االرض بقدمیک در حق پیامبر اکرم )ص( بیان آن یسو به کنندهتیهدا

 .است یرمز حرفاز دو  بمرکّ

آن را  ،کساوند این سوره را دوست دارد و هرخددينی و مذهبی:  فضايل نظر ازب. 

لش این سوره را تالوت کند، نامة اعما ،کس. هرداردیمتالوت کند، خداوند او را نیز دوست 

، با رمَعُ. شودیم، باعث فراوانی روزی شودیم، مشکالتش رفع شودیمبه دست راست داده

 :1382ی، محمّد)ن.ک: نورو اسالم آورد.  قرارگرفت یرتأثتحت ، طهاستماع تالوت سورة 

115 - 117) 

اهمیّت کالمی، محتوایی،  اساسبربرخی از آیات این سوره،  ادبی و هنرس: نظرِ ازج. 

ق و مصادی قتباس، درج و تلمیح و... در بیانا ی هنریهاجلوهاعتقادی، بیانی و بالغی با 

تاری هنری با ساخ.// اندبوده، بیشتر مورد توجّه ات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگانتأکید

رد، گ ة قرآنی، با توجّه به شکل و حالتمقطع ی، ضمن بیان مفاهیم و معانی حروفو ادب
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تشابه  و طُرّه در لفظط و ه  ترکیب حرفو  ، در طههو  ط و خمیدة حروفمدوّر، شکنج 

هنری، طُرّه، زلف و مو را اراده ها، با بیانی نآو ترکیب  هو  ط از حرفحرفی طُرّه با طه، 

ردی و شباهت آن به چشم و گ هو  ط به شکل و حالت خاصِّ حرف توجّه باکرده است. 

. بر این اساس، حلقة روی، به اندکردهصورت، از آن، چشم و روی و صورت را نیز اراده 

ه، م به کنایه و باشدمانندی روی و صورت داشتهاشاره به گردی و حلقه تواندیمایهام، هم 

، مدِّ نظر باشد. عقد کنندیمو از آن به حلقة روی تعبیر  افتدیمحلقه مانندی که بر روی  زلف

 رهگ از دیگر تعابیر برگرفته از شکل حلقه و شکل تمغا و یرلیغ و طغرا نیز گیسو و خطوط

 است. ه و طمانند 

ــین ز نــامــت آیتی طــاهــا ز علمــت رایتی   یــاسـ

 

ــدهــ       ــون ن ــرخ ــب ــا و ت ــرم ــد خ ــی ــوه ب ــی  د م

 

ــع    ــی ــی را شـــــف ــای ــف ــیشـــــت آرم مصـــــط  پ

 

ــس اســــت     ــن ب ــکــی ــم ــوالک ت ــز ل ــو را ع  ت

 

 رویت چو طاها طاهرست واللیل مویت ظاهرست

 

ــت      ــورتش در   طا و ها    می جو   که هسـ  صـ

 

چننــد                ین  برپــاش از یــاســـ ن ع کین   طُرّة مشـــ

 

ــت       ــام ــت ن ــع ــن ن ــی ــاســـ ــا و ی ــاه ــی ط  زه

 

ــمع          ــحر مانند شـ ــوزی تا سـ  تا تو بر یک پا نسـ

 

 کشـــف تو از مه غایتی برداشـــت مهر دختری 

 (37 :1375ی، امراغه)اوحدی                        

ــر        ــد از ب ــن ــک ــارک ن ــب ــا و ت ــاه ــو ط  دی

 (385 :1371)اعتصامی،                                 

ــا    ــاه ــن و ط ــاســـــی ــاســـــم او ی ــدک   امدهی

 (275: 1373قانی، )خا                                   

ــت           بس اســ ین  ــ تو طــاهــا و یــاســ  ثنــای 

 (6: 1363)سعدی،                                       

 امر لعمرک ناظرست دریا که پاک آمد لقب 

 (67 :1362)سنایی،                                      

ــیــن یــعــنــی عــلــی   اشیمــعــنــ  در یــا و ســ

 (536: 1374اهلل،ت)شاه نعم                           

ــت   قة روی بهشــ ند      حل ها زن طا ــاش از   آســ

 (51: 1373)عراقی،                                      

 کــمــتــر غــالمــت     الــقــدس روحزهــی 

( از 408: 1366)عطار،                                    

ــع    امــرطــاهــا آمــده    هــاقــدمپــی وضـــ

 (171: 1369، حالج منصور)                         
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ــ   ــأن چشـ مده در شــ ــر    آ مازاغ البصـ  مت رمز 

 

 روی و مویــت را بیــان یس و طــاهــا آمــده    

 (275 :1372)نسیمی،                                  

ما انزلنا به آواز...  طاها ،خواندیمقرآن  ،خواهرش مَر به خانة خواهر خویشتن درآمد؛عُ -

 (399: 1378)مولوی، 

ی با این نام.// کنایه اسورهمقطعة قرآن در آغاز  از حروف.// ق حرفقاف )ق(:  -2-1-8

 قرآن و محتویات و حکایات آن. از کل// کنایه و محتویات و حکایات آن. (50سورة ق )از 

قدرت الهی اشاره به // اشاره به اسم اعظم الهی دارد. :9تفاسیر دينی و مذهبی نظرِ ازالف. 

دارد  جبل قافاره به // اش.استو قیوم  قادر مثل سماء اهللااشاره به .// نیاست در پادشاهان زم

// قیامت است. ةدربار ،قة مضامین سور است؛ چراکهقیامت  ختصر.// مدنیا استه که محیط ب

 .شودیمبه این نام نیز نامیده ، سورة قاف معموالًو القرآن است که  قاوّلین آیة آن 

سوره، باعث افزایش رزق،  خواندن اینفضايلِ دينی و مذهبی:  نظرِ از -2-2-8-2

که نامة  شودیم. باعث شودیممادر  کندن راحت و افزایش شیراشدن چشم کور، جانبین

یماعمال به دست راست داده شود. آدمی را از شرّ شیطان و بیماری و مشکالت محفوظ 

 (226 - 225: 1382ی، محمّدن.ک: نور) .دارد

اعتقادی،  اهمیّت کالمی، اساسبربرخی از آیات این سوره،  ادبی و هنرس: نظر ازب. 

یق و مصاد قتباس، درج و تلمیح و... در بیانا ی هنریهاجلوهمحتوایی، بیانی و بالغی با 

تاری هنری با ساخ.// اندبودهات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجّه تأکید

حرف،  این طعة قرآنی و توجّه به شکل و حالتمق ی، ضمن بیان مفاهیم و معانی حروفو ادب

، خمیدگی و انحنا مدِّ نظر است و ازطرف قاف ، با ایهام به شکل و حالت حرفطرف کیاز

که کوه معروف باشد، ایستادگی و بلندی قد و قامت  قافدیگر، با توجّه به معنای لفظی 

 مورد توجّه است.

 چون کاف و ها یا عین و صــاد تنپنجهمرهند این 

 

ــرآن      ــق ــاد و ال ــه صـــ ــرآن و ب ــق ــه ق و ال  ب

 

نه کی   جا   ت نده   چون ق و القرآن من این  امما

 (906: 1373)خاقانی،                                  

ــاء      ــم االســــم ــل ــه ع ــرآن و ب ــق ــم ال ــل ــه ع  ب

 (729: 1366)عطار،                                   
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 قاف است رویش هرکه این مصحف بخواند  سورة 

 

ــنمــایمگرچــه کــافر  ــیء عجیــب  دی ــه شـ  ان

 ( 129: 1372)نسیمی،                                   

 .// از حروف، یا، ع، صهک،  پنج حرفيا عین صاد )کهیعص(:  ها کاف-2-1-9

سورة مریم و نیز کل قرآن و محتویات و کنایه از (.// 19ة مریم )سورقرآن در آغاز  مقطعة

 حکایات آن.

اساس نظر برخی بر// اعظم الهی دارد.اشاره به اسم  :10تفاسیر دينی و مذهبی نظرِ ازالف. 

 اهلل لعنت یزید، ای ،()ص رسول عترت شهادت و هالک ها، ،اسم کربال ،کافاز مفسّران، 

ی و قبیل کافاز اشاره به اسماء حسنی اوست.//  صبر ،صاد و حضرت آن عطش ،عین علیه،

، کاف.// سندینوید مانااهلل هادی و ولی و صادق الوع.// مفسّران، معنای آن را هادی و غیره

، اشاره ادص و ، اشاره به العلیمعین، اشاره به الحکیم، یا، اشاره به الهادی، هااشاره به الکریم، 

اره به ، اشعین، اشاره به یقین، یا، اشاره به هادی، ها، اشاره به کریم، کافبه الصادق دارد.// 

 ، کاف یا ها، نیز نامیدههاکافف، کا صورتبه، اشاره به صادق دارد.// این سوره، صاد و علم

 .شودیمو خوانده 

 کس در خواندن این سوره، مداومت کند، خداوند،هر فضايلِ دينی و مذهبی: نظر ازب. 

و  شودیم، در آخرت، از یاران حضرت عیسی شمرده کندیمدنیای فراوانی بر او عطا  مال

وره کس، این سهد داشت. هرر دنیا و در آخرت خواد ،سلطنت حضرت سلیمان سلطنتی مثل

. ماندیم، امراض و ترس در امان اهیگرفتارها، آزارها، یبدرا بنویسد و نگه دارد از بالها، 

 - 111: 1382ی، محمّد)ن. ک: نور. شودیمآن، باعث گشایش در رزق و روزی  خواندن

114) 

ی، اعتقادی، اهمیّت کالم اساسبرخی از آیات این سوره، بر ادبی و هنرس: نظرِ ازج. 

یق و مصاد و... در بیان حیو تلماقتباس، درج  ی هنریهاجلوهبیانی و بالغی با  محتوایی،

 .اندبودهات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجّه تأکید
 چون کاف و ها یا عین و صاد  تنپنجهمرهند این 

 

 امماندهلقرآن من اینجا چون قاف و ا تنهکی 

 (906: 1373)خاقانی،                               
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ــت    ــن ــب شــــکــری ــه از آن ل ــان ــه ــاب  ی دروغه

 

ــت   ها کاف به جای فاتحه و      ــین اسـ  و یاسـ

 (217: 1363)مولوی،                                

ی با نام ن یا قلم.// اسورهمقطعة قرآن درآغاز  .// از حروفن حرفنون )ن(:  -2-1-10

و  «ن والقلم»و محتویات و حکایات آن.// اوّلین آیة آن ( 68) قلم یا نرة کنایه از سو

نیز  «ن  والقلم» ،، سورة نونمعموالًاست که نویسد( نون و قسم به قلم و آنچه میمایسطرون )

 .// کنایه از کل قرآن و محتویات و حکایات آن. شودیمنامیده 

، نام دیگری نون// عظم الهی دارد.شاره به اسم اا :11تفاسیر دينی و مذهبی نظرِ ازالف. 

، عبارت از علم خدای متعال است در نوناست از سورة ن والقلم.// در اصطالح صوفیه، 

، با توجّه به تلمیح داستانی، کنایه از نونحضرت احدیت و قلم، حضرت تفصیل است.// 

ا ب.// قرارگرفتی است که حضرت یونس، مدتی در شکم آن احضرت یونس و آن، ماهی

است که زمین  اییماهاسم آن یی دارد.// ماهی دریا، اشاره به هر نونعنایت به معنی نون، 

، نون.// دوات است، کنایه از نون.// حروف الرحمن است.// حرفی از دارد آن قرارروی بر 

، اشاره به نور دارد.// نون// .بهشتی دارد نهری، اشاره به نوندارد.//  حی از نوراشاره به لو

ه، .// ن والقلم، به گفتة صوفیقلم و لفظ ن حرف، اشاره به ناصر دارد.// ن والقلم، یعنی ننو

 ، عقل اول است.قلم، علم الهی و نون

قر، ویژه ان یکاد الذین، دافع فاین سوره، بخواندن فضايلِ دينی و مذهبی:  نظرِ ازب. 

ب افزایش و موج نیجن سقطبد است. مانع  و نظر زخمچشمفشار قبر، درد، بالیا،  تنگدستی،

 (276 - 275: 1382ی،محمّد)ن.ک: نور. کندیمو مرگ را آسان  شودیمحافظه 

اهمیّت کالمی، اعتقادی،  اساسبربرخی از آیات این سوره، ادبی و هنرس:  نظر ازج. 

ی هنری اقتباس، درج و تلمیح و... در بیان مصادیق و هاجلوهمحتوایی، بیانی و بالغی با 

تاری هنری با ساخ.// اندبودهت دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجّه اتأکید

مقطعة قرآنی و توجّه به شکل و حالتِ این حروف،  فو ادبی، ضمن بیان مفاهیم و معانی حرو

ج و برو، زلف پُرشکن، به کجی انون و حالت خمیده، کج و ناراست حرف با توجّه به شکل

 انحنای تیغ و شمشیر، قدوقامت خمیده، قوسی کف دست، هالل ماه، حالتار، دپُرخَم و تاب
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، زلف پُرخَم و شکنج نون، از سورة معموالًکج و ناراستِ طغرا توجّه دارد و  سجده، خطوط

ازطرف  .شودیم، از ن و نقطة آن، به خال تعبیر نو مُجعّد مراد است. با توجّه نقطة حرفِ 

 با عنایت به شکل و حالتآن نیز، توجّه دارد.//  میده مانندو شکل خ دیگر، به معنای ماهی

و راستی، کشیدگی و ایستایی شکل قلم، از ترکیب ن والقلم، عالوه  نخمیده، کج و ناراست 

بر تقابل کجی و راستی، با بیان هنری و ادبی و با ایهام، به ن والقلم قرآنی، تعابیر و کنایات 

ه دوات و قلم، هم چراکه است؛ن والقلم، کنایه از دنیا  لق شده است.پارسی خ نغزی در ادب

یعنی کمان و تیر است.// ن  ،از لوازم دنیاست. ن والقلم، اشاره به ابرو و مژه دارد.// ن والقلم

اشاره به زلف پُرخَم و  والقلم، اشاره به خمیدگی در رکوع و سجود دارد.// ن والقلم،

وق دارد.// ن والقلم، کنایه از کمان و زه است.// از ن ة معشستادیارعنا و  پُرشکنج، بر قامت

 .استابرو و بینی را اراده کردهوالقلم، 

 حــدیــث ابرو و مژگــان او هردم     کردم یم ه 

 

ــورة نون بر ورق   ــت سـ  زلف تو تن را نوشــ

 

ــر      ــحــری ــه ت  چــو مــن مــاهــی کــلــک آرم ب

 

ــت از مــه نو  ــره نون والقلم اســ  چرخ را نشـ

 

 چــون قــلــم دار گــفــت جــفــت قــدم       

 

ــ ــرم  قـ ــی زه الجـ ــویـ ــدرت را تـ  وس قـ

 

سجود   گر چو نونی در رکوع و چون قلم اندر 

 

له     نامش را ا که   هســــت ابروی تو آن حرفی 

 

  هامکتبچو طفالن ســورة ن و القلم خوانان به  

 (27: 1343)امیرخسرودهلوی،                     

ــل    ــغ ــف در ب ــوح ال ــاد ل ــه ــو دل را ن ــد ت  ق

 (250 :1375ی، اهمراغ)اوحدی                    

ــی    ــم م ــل ــق ــو از ن وال ــر  ت ــفســـــی ــرس ت  پ

 ( 1047: 1362)حافظ،                                  

ــاختر        ــرخی در ب  انــدختــه ی آم کــان همــه سـ

 (118 :1373)خاقانی،                                    

 ور نـــداری تـــو نـــون بـــوی نـــه قـــلـــم

 (292: 1374، )سنایی                                     

ــم     ــل ــق ــب ن وال ــن ســــب ــازل زی  گشــــت ن

 ( 124: 1373)عطار،                                       

ــطرون        مایسـ با  ند   پس تو چون ن والقلم پیو

 (733: 1363)مولوی،                                     

نون             لم  ق قبــل از  ــا  بری ک کالم    کنــد یم در 

 (191: 1372)نسیمی،                                  
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مقطعة قرآن در آغاز  // از حروف.ی، س حرفدو يا سین )يی سین( )يس(:  -11--2

و محتویات و حکایات آن.// کنایه از کل قرآن  (36رة یس )ی با این نام.// کنایه از سواسوره

 و محتویات و حکایات آن.

از اسامی پیامبر // الهی دارد. اسم اعظماشاره به  :12تفاسیر دينی و مذهبی نظرِ ازالف. 

نک لمن المرسلین علی اسامع الوحی والقرآن الحکیم .// مفسّران، در معنای آن، است )ص(

ایی که قطعاً از فرستادگان خد ،درستی که توهب ،)ای شنوای وحی قرآن کریم صراط مستقیم 

ه ، اشاره بسینندا،  حرف ،یا.// یاسین، اشاره به یا سید دارد.// سندینویم بر راه راست آنی(

ن، ، اشاره به انسان دارد.// یاسیسینندا،  حرف، یابه یا انسان دارد.//  اشاره سید دارد.// یاسین،

در یاسین،  سین)ص( و هم، آدمی است.//  محمّدای انسان و منظور، هم حضرت  یعنی،

اتی که از آی ندارتعبا هانآمخفف انیسین، مصغر انسان است.// یاسین از قوارع قرآن است و 

سورة یاسین، عروس .// ماندیمو انس و جن و دیو مصون  نیاطیاز شها را بخواند نآکه هر

 خوشبوی قرآن است. یاسین، گُلیاسین، قلب قرآن است.// سورة قرآن است.// سورة 

ارد وره، ثواب دگوش کردن، تالوت و قرائت این سدينی و مذهبی:  فضايل نظرِ ازب. 

 کردن، تکرارکردن، نوشتن و دمیدنست. خواندن )با لحن خوش(، حفظاصیه شدهو زیاد تو

با خود،  ، االنعام، النجم و طاها،ر الرحمنسوَآن، به همراه  داشتننگهآن بر روی چیزی و 

گناهان، پیداشدن  ثواب فراوان دارد. باعث آرامش، افزایش رزق، شفاعت و آمرزش

دافع و رافع شرّ . شودیمشدن چهره حافظه و نورانیش گمشده، افزایش شیر مادر، افزای

بر و ق ، نظر بد، حسد، کینه، فشارزخمچشمامراض،  ها، دیوانگی،یگرفتارشیاطین، بال، 

خصوص در شب جمعه و بر د و اماکن مذهبی، بهیاسین در مساج . خواندنشودیموسواسی 

آن بر سر فرد در حال احتضار،  ارد. خواندندوازده مرتبه ختم قرآن را د سر اموات، ثواب

او  دفن و کفنو در  شوندیمو فرشتگان، برای استغفار او، نازل  کندیمدادن او را آسان جان

. گردانندیم مندبهرهو او را از نعمات بهشتی  خوانندیمو برای او نماز  کنندیمشرکت 

ه با سورة یاسین و حرزی است ک یاسین مغربی،. (178 - 169: 1382ی، محمّد)ن.ک: نور

 (.23695: 1377بعضی ادعیه تدوین شده است و بسیار مؤثر است. )دهخدا، 
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اساس اهمیّت کالمی، اعتقادی، بیانی برخی از آیات این سوره، بر ادبی و هنرس: نظرِ ازج. 

نی و ات دیتأکیدمصادیق و  قتباس، درج و تلمیح و... در بیانا ی هنریهاجلوهو بالغی با 

بیان  ساختاری هنری و ادبی، ضمنبا .// اندبودهرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجّه مذهبی شع

کل با ایهام، به شاین حروف،  طعة قرآنی و توجّه به شکل و حالتمق حروف مفاهیم و معانی

، نسی، خمیدگی، کجی، افتادگی و واپسینی و با ایهام، به شکل و حالت یاو حالت 

ه ، دندان را اراده کردسین، لب و از یای مدِّ نظر است.// به ایهام از ی و شکنج و تیزداردندانه

است.// به ایهام و با ان و نیز لب خندان را اراده کرده، لب و دندسینو  یااست و از مجموع 

ه و از باب تشبیاست.// ی و رخساره و دهان را اراده کردهتشبیه و بیانی هنری از یاسین، رو

دار را که از ویژگی های تابپُرشکنج و  است، زلف ن، عروس قرآنسورة یاسی ازآنجاکه

یه، آشفته و زیبای یاسین. البته در این تشب دهند؛ زلفست، بدان نسبت میزیبای محبوب ا

 های سین دارد.توجّهی هم به دندانه

که هســــت      گار  ید و صــــدر روز ــ  سـ

 

 یاسین ز نامت آیتی طاها ز علمت رایتی 

 

ــاحــب   ــ  هــمــهآنصــ ــار ام ــت  روزگــف

 

ــین        یا و سـ ــین بود آن  یاسـ ــورت   صـ

 

ــه دارد    ــی ک ــن ــم ــد ای  از چشـــــم ب

 

ــت            تو را عز لوالک تمکین بس اســ

 

ــیــن   ــاســ ــیــن چــو از نــبــی ی ــاســ  ز آلِ ی

 (377: 1372)انوری،                                   

                                                     کشف تو از مه غایتی برداشت مهر دختری

 (37 :1375ی، امراغه)اوحدی                     

ــل  ــائ ــت    ســ ــن اســ ــی ــاســ ــحــه و ی ــات  ف

 (456: 1371)اعتصامی،                               

ــ در رقــمــش از هــمــه        نیــ بــاالنشـــ

 (368: 1368)جامی،                                   

ــن     ــاســــی ــو شــــکــل ی ــب ت ــدان و ل  دن

 (652: 1373)خاقانی،                                 

ــت       ــین بس اســ ــاسـ  ثنــای تو طــاهــا و ی

 (6: 1363)سعدی،                                       
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ــا ــ نی ــن ــچ ــان   نی ــوی ــرا ج ــی م ــت  دول

 

 ســید    ما   را    ز    یاســین     می طلب

 

ــین چنند  طُرّة مشـــکین عنبرپاش از یاسـ

 

صاد     شاهد   به خال طُرفه نون و به چشم 

 

ــت  ــمس تبریزی کــه فخر اولیــاســ  شـ

 

پاک جانش وز زهد دل ولیکن      از   علم 

 

ــب  ــماوات روز و شـ ــاکنان سـ  اوراد سـ

 

ــن    ــاســــی ــع از ی ــزان چــو زوب ــن گــری  م

 (564: 1362)سنایی،                                    

ــو     ــج ــا ب ــاه ــی ط ــن ــع ــش از م  صـــــورت

 (430: 1374اهلل، )شاه نعمت                        

ــاش از  طاها  زنند ــت آسـ  حلقة روی بهشـ

 ( 51: 1373عراقی، )                                      

ُطرّة         ین و  ــ ــاسـ ُپر خَم ی ــه زلف   طــاهــاب

 (729: 1366)عطار،                                     

ــین  ندان سـ ــت   اشه  د ــین من اســ  یاسـ

 (200: 1363)مولوی،                                    

ــین    ــانش یاس ــر بر طیلس ــته یکس  بر زر نوش

                            (411: 1373)ناصرخسرو،                             

ــین و هل اتی        یاسـ باب تو  مدح جد و   در 

 (304: 1372)نسیمی،                                     

 ترکیباتِ دينی و ادبی و هنرسِ حروفِ مقطعة قرآنی -2-2

ص( )چون طاها و یاسین در بسیاری از تفاسیر، خود پیامبر )طاها، ياسین(: آل -2-2-1

و  .ک: یاسینص( و مسلمانان است. )ن) امبریپ، کنایه از خاندان و امت هاکیبترهستند، 

 طاها(
ــد و صــــدر روزگــار کــه هســــت       ســــی

 

 چون فکندی آتش کین در حریم آلِ یاســـین

 

 بندگی کن آلِ یاســین را به جان تا روز حشــر 

 

ــن        ــاســــی ــی ی ــب ــو از ن ــن چ ــاســــی  ز آلِ ی

 ( 377 :1372)انوری،                                     

  چون شد که خاکستر نگشتی بارشانآتشزآه 

 (148 :1368)بهار،                                       

ــتن  نــانیدیبهمچو  ــفر داشـ  نبــایــد روی اصـ

 (471: 1362)سنایی،                                    
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ــعــمــتیــادگــار  ــعــقــره اهللن ــال ــول نی  رســ

 

ــن       ــی ــی ب ــق ــوشـــــی ن ــام او ن ــر از ج  اگ

 

ــرد   ــرد م ــف آن ک ــا شـــــری ــی   ب ــج ــت ــل  م

 

 یـــاری نـــدهـــد تـــو را بـــر ایـــن دیـــو 

 

ــان     ــان ــه ج ــان را ب ــدا رســـــان ج ــداون  خ

 

طان من           ــل یه سـ ــا ــین ســ یاسـ ها آِل  طا  نور 

 ( 410 :1374اهلل، )شاه نعمت                          

ــن    ــاســـــی ــان آل ی ــن ــن خــود دشـــــم ــی ــب  م

  (251: 1345)عطار،                                      

ــد    ــن ــه ک ــی   ک ــارج ــن خ ــی ــاســـ ــا آل ی  ب

 ( 2203 ب، 2: ج 1372)مولوی،                    

ــیـــن  جـــز طـــاعـــت و حـــب آلِ یـــاســـ

 (359: 1373)ناصرخسرو،                              

ــن    ــاســـــی ــد آل ی ــن ــت ــه رف ــی ک  از آن راه

 (263: 1372)نسیمی،                                   

)شیخ بهایی،  تارگان حقیقت و ای رایات هدایت.ای سآل یاسین خداتان خیر دهاد ای  -

1374 :184) 

مک ک چون گدایان برای گدایی و درخواستالنجم و ياسین خواندن گدا:  -2-2-2

اسین یمالی، برای ایجاد ترحم و شفقت و برانگیختن احساسات عاطفی، دینی و مذهبی، سورة 

یم گذرها سرِو  هاکوچهها، نقبرستادینی، مذهبی،  و اوراد را در اماکن و... ادعیه و النجم

 روصداس، ترکیب، کنایه از کردندیمی زیادی ایجاد سروصداو  کردندیمو تکرار  خواندند

 و ازدحام و شلوغی زیاد است.  )ر.ک: یاسین(

 ی گداهاســت ســروصــدا از همه بدتر 

 

  یک والنجم خواند آن یک یاسین   نایک 

 ( 510: 1368ر، )بها                                   

 : )ر.ک: سورة یاسین به نار خواندن(ياسین انار -2-2-3

ــت افتـد      ــیـب غبغـب اگر بـه دســ  سـ

 

ــت    ــین اســ ــار یــاسـ ــد ان  بهتر از صــ

 ( 1083: 1368)صائب،                           

ه ایهام، ببب لب، ياسین خواندن و از کینب،  ملب تن، چون سین بودن:  -2-2-4

، لب و دندان و نیز لبی سینو  یا ان را اراده کرده است و از مجموعد، دنسین، لب و از یااز 

خواندن، ضمن خواندن یاسین، به شکل است. در ترکیب به لب یاسینخندان را اراده کرده
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انند ی ارّه مهادندانهه نکیا، توجّه دارد. باتوجّه به کندی ملب و دندان که خنده را نیز ابراز 

و  دادن و دندان تیزکردندندان نشانت و ناراحتی و خشم است و سین، نشانة حالت عصبانی

له تن خواندن و از کینه، جمبه لب یاسینترکیب کینه است،  نشانةکشیدن،  همیرودندان بر

.ک: ن)خنده و تبسم ظاهری، دلی پُرازکینه داشتن.  نیدر حبه کنایه، یعنی  بودن، چون سین

 یاسین(

ــین   ــاسـ ــه لــب، ی  کن  ی ولیخوانیهمب

 

ــینی      ز کینـه، جملـه تن دنـدان چو سـ

 (987 :1363)مولوی،                            

 ارکبه کنایه، به حال احتضار و مرگ  رسیدن. دشوارشدن  بب ياسین افتادن:  -2-2-5

بدان جهت که سورة یاسین را بر پایة سنت و رسم پیامبر )ص(، بر سر  گذشتن آن؛ازچاره و

 )ر.ک: یاسین(  .اندخواندهیم محتضر

ــین         به یاسـ ــقاوت چو بیفتاد   رنجور شـ

 

یدن     چاره و انگشــــت گز  الحول بود 

 (711)همان:                                          

، سورة یاسین، عروس قرآن است ازآنجاکهاز باب تشبیه و زلف پُرخم ياسین:  -2-3-6

دهند. ت، بدان نسبت میدار را که از ویژگی های زیبای محبوب اسزلف پُرشکنج و تاب

 زلف آشفته و زیبای یاسین. )ر.ک: یاسین(

 به خال طُرفة نون و به چشم شاهد صاد   

 

ــین و طُرّة طـاهـا       بـه زلفِ پُرخَمِ یـاسـ

 (48: 1366)عطار،                               

اناری که در نوروز، چهل بار سورة یاسین تالوت سورۀ ياسین بب نار خواندن:  -2-2-7

که آن را بی مشارکت غیری بخورد، تمام سال از امراض د وبر آن بدمند و گویند هرننک

اندیشیدن، رفع ( کنایه از دعاکردن، چاره85 :1363 جسمانی درامان باشد. )رامپوری،

یافتن و آرامش پیداکردن. ز دست امراض روحی و روانی، رهاییخواستن، ابالکردن، حاجت

د و مایة می روشمارب و معشوق که از محسنات محبوب بهتان محبوپس و نیز به ایهام، به انار

 .ک: انار یاسین(رامش عاشق است، اشاره دارد. )نآ



 45                          پارسی ادب در قرآنی مقطعة حروف هنری و ادبی دینی، کاربرد                        

 چل نوبت به نار  دیخوانیمسورة یاسین چه   

 

 نارپستانی به دست آرید و صد عشرت کنید     

 ( 1360: 1368)صائب،                               

، سورة صاد را اراده صاد، سورة نون و از نون.// از ص، ن فدو حرصاد، نون:  -2-2-8

ای و خمیدگی وکمانی و انحن صشبیه به چشم حرف  است.// با ایهام، به شکل و حالتکرده

، ابرو را اراده کرده است.// از ترکیب دو حرف ن، چشم و از صتوجّه دارد و از  نحرف 

 ن( .ک: ص وناست.  )شاعر بوده نظر مدِّ، به ایهام، لفظ و کلمة نص نیز، نونو  صاد

فه  نون دو آن زیر به   صــــادش دو طُر

 

ــاد و نون بود  ــم و ابروی او صـ  دو چشـ

 

ــتــادش         نع اوسـ ــ ــه کلــک صـ ــت  نوشـ

 (601: 1368جامی، )                            

بود             نون  نی کــه  طع  نص قــا لش  ی ل  د

 ( 68: 1389)عطار،                                

مور سلیمان  خصوص دراین بیت عطار، دادن: طاي زحمتیب سین، وطا  -2-2-9

، برای شکار خوارمورچهاست و  خوارمورچهمانند است. طاس یا طاس لغزنده، سوراخ قیف

و در اثر سقوط مور در آن، مور باید رنج و زحمت زیادی متحمل  کندیممور، آن را ایجاد

ور است م نگرمهان دارد که عبّاسیس سیاه اس هم اشاره به لبابشود تا نجات یابد. خلعت عبّ

دادن طاس زحمتیبو طاسین نیز حروف مقطعة آغازین سورة نمل است. ترکیب طاسین، 

قرآن  رسوَی از اسوره، اشاره به این دارد که خداوند، بدون رنج و مشقت و ریاضت، ظاهراً

 .ک: طاسین((  )ن265-264: 1370ن.ک: عطار،) .استکریم را، به نام او، یعنی مور کرده

ــداد   ــاســـــش ب ــب ــت اوالد ع ــع ــل  خ

 

ــین    ــش بداد   زحمت یبطا و سـ  طاسـ

 ( 2: 1370)عطار،                                

 شودیمنها، چهارده آ، پنج است و مجموع هو  نهجُمّل  حساب به، طماه طاها:  -2-2-10

ی هم به ااشارهبودن، و مقصود از آن، چهارده کامل است. این چهارده، عالوه بر صفت ماه 

وجّه نیز ت هو  طماه طه در ترکیب کنایی و بالغی دارد. به شکل گرد، مدوَّر و خمیدة حرف 

 (.ک: طاهادارد. )ن
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ین                 ق ی نور  ــه  حق ب چرخ  بر   کرده 

 

 مــاه ملــّت را تمــامی داده از مهر نبی  

 

ــارده   ــاه چ ــا م ــا و ه ــنط  اش در دی

 (235: 1374)سنایی،                              

ماه طاها       ما را منیر از   یاکردهمجلس 

 ( 167: 1369، منصورحالج)                

دن ششدن کمان، آمادهبه کنایه، یعنی زه نون والقلم شدن کمان و تیر: -2-2-11

کمان برای تیراندازی، تیر درکمان قرارگرفتن. از نون، خمیدگی کمان و از قلم، راستی تیر 

 .ک: ن(ناست.  )را اراده کرده

ــد نون و القلم     چون کمــان و تیر شــ

 

تح      ف مود      وآن نی انشــــره  ن  خواهــد

 ( 479: 1373)خاقانی،                              

ردن کخواندن، حفظ و تکرارکردن و حتّی گوش ازآنجاکه خواندن:ياسین -2-2-12

شرّ و بال و  در دفعو  شودیمسورة یاسین، ثواب و پاداش فراوان دارد و نیز باعث آرامش 

، مزخچشمامراض، بودن از شرّ شیاطین، جن، انس، دیوانگی، ها و درامانیگرفتاررهایی از 

اثربخش است، ترکیب، کنایه از قرائت سورة یاسین و توسل جستن نظر بد، حسد، کینه و... 

یافتن از بال و مشکالت ، رسیدن به آرامش روحی و روانی و رهاییجهیدرنتبه آن و 

 .ک: یاسین(هاست. )نیارگرفتو

ــو   ــان کــه دی ــآن زم  راه زن  شــــدیم

 

 گویند بخوان یاسین تا عشق شود تسکین

 

ــین خوانــدن   ــت یــاسـ  آن زمــان بــایســ

 (540 ب ،6ج  :1372)مولوی،                

 جانی که به لب آمد چه ســود ز یاســینی

 (969 :1363)مولوی،                              

های یاسین واالنعام، در دفع بال و خواندن سورهام خواندن: االنعو ياسین  -2-2-13

بودن از شر شیاطین، اثربخش است. کنایه از رفع بال و گرفتاری و درامان هایگرفتاررهایی از 

 .ک: یاسین()ن است.

ند        ما ندر فخ ب ندم ا  چون بخورد آن گ

 

ــد         خوان نعــام  ین و اال ــاســــ  چنــد او ی

 (533 ، ب6ج  :1372)مولوی،              
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 سریگجبینت -3

حروف مقطعة قرآنی در پهنة ادب پارسی، نتایج  و ادببا بررسی دامنة کاربرد دینی، هنری 

 زیر به دست آمد:

روف مقطعه، برخی از این ح اعتقادی، بیانی و بالغی این حروفباتوجّه به اهمّیّت کالمی،  -1

باس، درج و تلمیح و... در بیان ی هنری اقتهاجلوهمقطعه و آیات مربوط به این سوَر، با 

 .اندبودهات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد عنایت تأکیدمصادیق و 

 نیترهممتوجّه و پرداختن به فضایل دینی، مذهبی و ارزش های اعتقادی این سوَر، یکی از  -2

                         ر مربوط به آن، در ادب پارسیکاربردهای دینی و مذهبی حروف مقطعه و سوَ

 .رودیمشماربه

سوَر مورد توجّه  عنوانبهی دینی و مذهبی این سوَر، هاآموزهمفاهیم، محتوا، حکایات،  -3

بیشتر مفسّران دینی و مذهبی، در اکثر آثار شعرا و نویسندگان، در بیان و القای تعالیم و 

 ی دینی و مذهبی، جایگاه خاصّی دارد.هاآموزه

با عنایت به شکل، حالت و ویژگی حروف الفبای پارسی و با ثر شعرا و نویسندگان، اک -4

ش هایی دینی و اجتماعی، و شکل و حالت حروف مقطعة قرآنی، دست به ارزتکیه بر 

عالئم  نیا ازو با خلق ترکیبات، تعابیر و تصاویر نغز،  اندزدهینی های بکری آفرمضمون 

و با افزودن چاشنی ایهام، جناس و دیگر  اندبردهره ظاهری حروف، به نحو مطلوب، به

ی ظریف ادبی، به تصاویر، مضامین، تعابیر و ترکیبات برساخته از حروف رمزآلود هاهیآرا

 .اندهدادمقطعة قرآنی و حروف الفبای پارسی، زیبایی ادبی و هنری آن را، بیشتر جلوه 

و  استیگر حروف، مورد توجّه بودهر از داز میان حروف مقطعة قرآنی، یاسین، بیشت -5

شعرایی هستند که بیش از دیگران، از یاسین در مضامین، تعابیر و  ازجملهمولوی و سنایی  

. حروف مقطعة طاها و نون از دیگر حروف مورد توجّه اندجستهترکیبات دینی و ادبی بهره 

، سنایی، جامی و شاه این میان، خاقانی، عطار شعرا و نویسندگان، بعد از یاسین است. در

یم و الف امح. حروف مقطعة اندداشتهبه ترتیب، بیشتر به این حروف توجّه  ،ولی اهللنعمت

توجّه شاعران و  ة باال، موردذکرشدالم میم از دیگر حروفی است که بعد از حروف 
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یم، بیشتر از دیگران حاماست. مولوی و جامی به نویسندگان ادب پارسی قرارگرفته

. انداشتهدو نسیمی و مؤلف قابوسنامه نیز، به الف الم میم، بیشتر از دیگران توجّه  اندتهپرداخ

 و دیآیم حساببهبعد از حروف مقطعة باال، در ردیف پُرکاربردترین حروف مقطعه،  ، ق

است. حروف مقطعة دیگری چون صاد، طاسین، داشته توجّه عطار، بیش از دیگران، بدان

ازتاب پارسی، ب ادبیّاتکمتر در کهنیایا عین صاد، عالوه بر  هاکافالم را طاسین میم، الف 

، به ترتیب، بیشترین کاربرد را در رودینمو تعداد آن از انگشتان دست هم فراتر  اندداشته

 .اندداشتهادب پارسی 

، دنقرارگرفتبررسی  نویسندگانی که در این خصوص، مورددرکل، در بین شعرا و  -6

رتیب، به ت ،ولی، ناصرخسرو و... اهللنعمتعطار، خاقانی، جامی، سنایی، نسیمی، شاه مولوی، 

های دینی و مذهبی، در خلق شارزمقطعه، با تکیه بر  شاعرانی هستند که از حروف ازجمله

 .اندبردهمضامین و تعابیر ادبی و دینی، بهرة فراوان 

 هايادداشت

 رائة مطالب ذیل، برای جلوگیری از تشتّت و آشفتگیاستناد در ا . علت تعدّد تفاسیر مورد1

خش، خودداری و به ذکر نام در این ب تفاسیر، تکتکنام  ی، از آوردندرپیپارجاعات 

 .میاکردهمقاله، بسنده  آخرارجاع، در منابع  تفاسیر مورد

 همة نام به، عمناب فهرست در که استشده برگرفته متعدّد ریتفاس از ،هابند نیا مطالب .1-12

 .میاکردهاشاره آنها
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به کوشش مهرداد بهار. چاپ پنجم.  س بهار.الشعراملکديوان (. 1368)تقی. محمّدبهار،  -7

 تهران: توس.

 تصحیح هاشم رضی. تهران: پیروز.  ديوان کامل  امی.(. 1341جامی، عبدالرحمن. ) -8

تصحیح مرتضی مدرس گیالنی. چاپ . اورنگفتمثنوس ه(. 1368)_____. _______ -9

 پنجم. تهران: سعدی.

به تصحیح پرویز ناتل خانلری. چاپ  ديوان حافظ.(. 1362. )نیالدشمسحافظ شیرازی،  -10

 دوم. تهران: خوارزمی.

 چاپ پنجم. تهران: سنایی. ديوان منصور حالج.(. 1369، )حالج منصورحسین بن  -11

تصحیح ضیاءالدین سجادی. چاپ  ديوان خاقانی.(. 1373الدین. )وانی، افضلخاقانی شر -12

 چهارم. تهران: زوار.

به کوشش سعید  ديوان کامل خوا وس کرمانی.(. 1374الدین. )خواجوی کرمانی، کمال -13

 قانعی. تهران: بهزاد.
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-تهران: مؤسسه لغت معین و جعفر شهیدی. محمّدزیر نظر  لغتنامب. (.1377. )اکبریعلدهخدا،  -14

 نامة دهخدا و دانشگاه تهران.

به کوشش منصور ثروت. تهران:  فرهنگ غیاث اللغات.(. 1363. )نیالدشرفرامپوری،  -15

 امیرکبیر.

الکشاف عن حقايق التنزيل و عیون االقاويل فی (. 1389بن عمر. )محمّدزمخشری،  -16

 .ترجمة مسعود انصاری. تهران: ققنوس و وه التاويل.

 .محمّدی فروغی. تهران: علمحمّدبه اهتمام  کلیّات سعدس.(. 1363الدین. )سعدی، مشرف -17

قی تمحمّدتصحیح  و شريعب الطريقب. قبیالحققبيحد(. 1374سنایی، مجدودبن آدم. ) -18

 مدرس رضوی. چاپ چهارم. تهران: دانشگاه تهران.

ی مدرس رضوی. تقمحمّد اهتمامبه  ديوان حکیم سنايی.(. 1362. )______________ -19

 ة سنایی.کتابخان چاپ سوم. تهران:

)دو جلد(. به تصحیح االتقان فی علوم القرآن (. 1363) .نیالدجاللسیوطی،  -20

 ابوالفضل ابراهیم. تهران: امیرکبیر.محمّد

با مقدمة سعید  ولی کرمانی. اهللنعمتديوان شاه (. 1374ولی کرمانی. ) اهللنعمتشاه  -21

 نفیسی. چاپ اوّل. تهران: نشر نخستین.

من به کوشش به متن کامل کشکول شیخ بهايی.. (1374بن حسین. )محمّدشیخ بهایی،  -22

 رازانی. چاپ دوازدهم. تهران: زرین.

 محمّدبه کوشش  )شش جلد(.ديوان صائب تبريزس (. 1368علی. )محمّدصائب، میرزا  -23

 نگی.قهرمان. چاپ دوم. تهران: علمی و فره

جلد(. قم: جامعة مدرسین 20) المیزان فی تفسیرالقرآن(. 1374) حسن.محمّدطباطبایی،  -24

 حوزة علمیة قم.

 .ناصرخسروتهران:  فی تفسیرالقرآن. انیالبمجمع(. 1372طبرسی، فضل بن حسن. ) -25

م. تبه اهتمام سعید نفیسی. چاپ هف ديوان فخرالدين عراقی.(. 1373عراقی، فخرالدین. ) -26

 تهران: جاویدان.

 ی. تهران: نشر پروان.مجدآبادبه کوشش حمیدرضا  .نامبیاله(. 1389عطار، فریدالدین. ) -27

 )دوجلد(. تهران: اشراقیه. وهرالذات (. 1371) ____. ______ -28
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به اهتمام وتصحیح تقی تفضلی.  ديوان عطار نیشابورس.(. 1366.)____________ -29

 علمی و فرهنگی.چاپ چهارم. تهران: 

 به تصحیح نورانی وصال. چاپ چهارم. تهران: زوار. .نامببتیمص(. 1373.  )__________ -30

 تصحیح احمد خوشنویس.. تهران: سنایی. مظهرالعجايب.(. 1345. )__________ -31

 : علمیتهرانچاپ هفتم.  صادق گوهرین. حیتصح .ریالطمنطق(. 1370. )__________ -32

 و فرهنگی.

به تصحیح غالمحسین یوسفی.  قابوسنامب.(. 1375بن وشمگیر. ) کاووسیکی، عنصرالمعال -33

 چاپ هشتم. تهران: علمی و فرهنگی.

)دوازده جلد(. چاپ یازدهم. تهران: مرکز فرهنگی        (. تفسیر نور1383قرائتی، محسن. ) -34

 هایی از قرآن.درس

 .روخس ناصر(. تهران: جلدستیب) امع االحکام القرآنالج(. 1364احمد. ) بنمحمّدقُرطبی،   -35

تهران: دارالکتب  .42جلد(.چاپ 28)تفسیر نمونب (. 1381مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. ) -36

 اسالمیه. 

تصحیح حسین حیدرخانی. چاپ دوم. تهران:  فیب مافیب.(. 1378) .محمّد نیالدجاللمولوی،  -37

 سنایی.

فر. فروزان الزمانعیبدتصحیح  کلیّات شمس تبريزس.(. 1363) _________._____ -38

 چاپ دوازدهم. تهران: امیرکبیر.

تصحیح رینولد نیکلسون. چاپ دوم.  مثنوس معنوس.(. 1372. )______________ -39

 تهران: مولی.

 به اهتمام سیدحسن     ديوان ناصرخسرو قباديانی.(. 1373ناصرخسرو قبادیانی، ابومعین. ) -40

 زاده. تهران: نگاه.تقی

 به کوشش یداهلل جاللی پندری. تهران: نی. ديوان نسیمی.(. 1372نسیمی، عمادالدین. ) -41

 چاپ سوم. قم: جامعه القرآن الکریم. فضايل قرآن.(. 1382حسین. )محمّدی، محمّدنور  -42

 مقالب -

فصلنامة مطالعات «. ریمحوزة معنایی حروف مقطعه در قرآن ک(. »1391دمهدی. )لطفی، سیّ -1

.133 – 113، 1، شمارة قرآن و حديث


