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چکیده
به مجموعة حروف الفبایی که یک یا چند حرف از آنها ،به شکل و ترکیب (الر ،الم ،المر ،المص،
حم ،حمعسق ،ص ،طس ،طسم ،طه ،ق ،کهیعص ،ن ،یس) در ابتدای  29سوره از سوَر قرآن قرار
دارند ،حروف مقطعه میگویند .با وجودِ اسرارآمیزبودن این حروف ،مفسّران و قرآنپژوهان به
تشریح و تفسیر این حروف پرداختهاند و در این زمینه ،نظرها و اقوال متنوعی دارند .شعرا و
نویسندگان در ادب پارسی ،با عنایت به شکل ،حالت و ویژگی حروف مقطعة قرآنی و با تکیه بر
ارزشهای دینی ،اعتقادی ،تعلیمی ،بیانی و بالغی این حروف ،ضمن بیان فضایل ،مفاهیم ،محتوا،
آموزهها و حکایات سوَر مربوط به آن ،با جلوههای هنری و ادبی اقتباس ،درج ،تلمیح و ...دست به
مضمون آفرینیهای بکری زدهاند و با خلق ترکیبات ،تعابیر و تصاویر نغز ،از عالئم ظاهری حروف،
به نحو مطلوب ،بهره بردهاند و وقتی این تصاویر ،مضامین ،تعابیر و ترکیبات برساخته از حروف
مقطعة قرآنی و حروف الفبای پارسی را با چاشنی ایهام ،جناس و دیگر آرایههای ظریف ادبی
درآمیختهاند ،مالحت آن را بیشتر نمودهاند .در این مقاله ،سعی کردهایم ضمن گذری کوتاه به
دیدگاه های مفسّران ،قرآنپژوهان و محقّقان دینی ،نسبت به حروف مقطعة قرآنی ،با ارائة شواهد
شعری و نثری از ساختارها و کاربردهای مشترک و مختلط هنری ،ادبی و دینی هر دو مقولة حروف
در ادب پارسی ،جایگاه این حروف را در خلق تعابیر و مضامین ادب پارسی ،بیشتر بنمایانیم.
واژههاس کلیدس :حروف مقطعب ،حروف الفبا ،ادبیّات پارسی ،تفاسیر.
 -1استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ابهر ،ابهر ،ایران:
تاریخ دریافت1394/9/26 :

phlitgholamrezaheidary@yahoo.com
تاریخ پذیرش1395/9/2 :
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 -1مقدّمب
در ادب پارسی ،در بیشتر موارد ،پرداختن و توجّه به باورها ،اعتقادات مذهبی و اجتماعی ،از
ارکان اصلی شعرا و نویسندگان ،در خلق مضامین و مفاهیم نغز آثار ادبی است .یکی از این
خمیرمایههای بنیادین دینی ،اعتقادی و اجتماعی در ادب پارسی ،حروف مقطعه و جایگاه
منیع آن است.
حروف نمادین و رمزآلود مقطعه ،که بخشی از سخنان خداوند سخنآفرین را در قرآن
کریم دربردارد و هر شنونده و خوانندهای را مسحور عظمت ،اعجاز و متانت خود میکند،
چنان بر خوانندگان و شنوندگانش تأثیر گذاشته که از دیرباز تاکنون ،کمتر شاعر و نویسندهای
را در پهنة ادب پارسی میتوان یافت که با استمداد از جایگاه معنوی و لفظی این حروف و
آیات ،به مضمونپردازی نپرداختهباشد.
هرچند پهنة ادب پارسی ،خود ،جوالنگاه اندیشههای اعتقادی ،دینی ،مذهبی و عرفانی
شاعران و نویسندگان بزرگی است ،هرگاه جلوههای هنری ،ادبی و شاعرانة حروف الفبا و
بویژه ،حروف رمزآلود و مقدّس مقطعة قرآنی ،با این تفکرات و اندیشهها درمیآمیزد ،ساختار
و ترکیبات برساختة دستوری ،ادبی ،هنری و بالغی کامالً دینی ،مذهبی و اعتقادی ارائه می
دهد که به غنای ادب تعلیمی و دینی پارسی ،کمک شایانی مینماید.
شاعران و نویسندگان ،ازیک طرف ،با عنایت به شکل ،حالت و ویژگی حروف الفبای
پارسی و از طرف دیگر ،با تکیه بر ارزشهای دینی ،مذهبی ،فضایل ،مفاهیم ،محتوا ،آموزهها و
حکایات این حروف و سوَر مربوط به آن ،با شگردهای هنری و ادبی جناس ،ایهام ،اقتباس،
درج ،تلمیح و دیگر آرایههای ظریف ادبی ،در القا و بیان این ارزشها کوشیدهاند و با خلق
ترکیبات ،عبارات ،تعابیر و تصاویر نغز ادبی ،دینی و اجتماعی ،از این عالئم ظاهری حروف،
به نحو مطلوب بهرهبردهاند.
بازتاب گوناگون و فراوان حروف مقطعه ،به همراه نظرها و اعتقادات متعدّد دینی و
مذهبی مربوط به آن ،در ادب پارسی ،عالوهبراینکه فضایی هنری و ادبی ،از بازی با حروف
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و حروف گرایی را ایجاد میکند و تصاویر و مضامین بکر و نغزی را می آفریند ،ارزش و
اعتبار و جایگاه ادبی -دینی این حروف را بیشتر مینمایاند.
با توجّه به اهمیّت و جایگاه این حروف در تبیین تعالیم دینی ،مذهبی و اعتقادی و بازتاب
و نقش وسیع آن در این امر مهم ،با نگاهی گذرا و کوتاه به اعتقادات و دیدگاههای مفسّران،
قرآنپژوهان و محقّقان دینی و مذهبی نسبت به حروف مقطعة قرآنی و ارائة شواهد شعری و
نثری از ساختارها و کاربردهای مشترک و مختلط هنری ،ادبی و دینی هر دو مقولة حروف،
چه حروف مقطعة قرآنی و چه الفبای پارسی ،جایگاه این حروف را در خلق تعابیر و مضامین
ادب پارسی ،بیشتر مینمایانیم.
 -1-1پیشینة تحقیق
در خصوص حروف مقطعه و جایگاه دینی ،مذهبی و اعتقادی آن در قرآن کریم ،در تفاسیر،
کتب و مقاالت تحلیلی و پژوهشی دینی ،مطالب فراوانی بیان شدهاست و هریک به نوبة خود،
بهگونهای ،سعی در رازگشایی این حروف رمزآلود قرآنی داشتهاند؛ برخی در ارائة نکاتی
تازه و نغز ،موفّق بودهاند و مطالب برخی هم ،تکراری و برگرفته از دریافتها و آموزههای
دیگران بوده است .برخی نیز با تالش های فراوان ،راه به جایی نبردهاند و در عالم حدسیات
و گمان ،سخنان رازآلود و دور از ذهنی را ارائه دادهاند .ازاین میان ،میتوان به تفسیر«المیزان
فی تفسیرالقرآن» ،اثر محمّدحسن طباطبایی ،انتشارات جامعة مدرسین حوزة علمیة قم« ،تفسیر
نمونه» ،اثر ناصر مکارم شیرازی و همکاران ،انتشارات دارالکتب اسالمیه« ،تفسیر نور» ،اثر
محسن قرائتی ،انتشارات مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ،کتاب «الجامع االحکام القرآن»،
اثر محمّد بن احمد قُرطبی ،انتشارات ناصرخسرو ،تفسیر «مجمع البیان فی تفسیرالقرآن» ،اثر
فضل بن حسن طبرسی ،انتشارات ناصرخسرو ،کتاب «االتقان فی علوم القرآن» ،اثر
جاللالدین سیوطی ،انتشارات امیرکبیر ،مقالة «حوزة معنایی حروف مقطعه در قرآن کریم»،
به قلم سید مهدی لطفی( ،)1391در شمارة اول فصلنامة مطالعات قرآن و حدیث و چندین
کتاب و مقالة پژوهشی دیگر اشاره کرد که بیشتر ،جنبة دینی و مذهبی دارند.
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باتوجّه به اینکه ،در ادبیّات پارسی نیز این حروف ،به واسطة جایگاه ادبی و دینی ،بازتاب
بسیار وسیعی دارد و کمتر شاعری را سراغ داریم که در این زمینه به مضمونآفرینی دینی ،ادبی،
هنری و حتی ارائة ظاهری آن حروف ،در مقام فضل و مباهات ،نپرداختهباشد ،محقّقان ادبی
به صورت جستهوگریخته ،پراکنده و مختصر در خالل تحشیه ها و تعلیقات و شرحهای ادبی
بر آثار بزرگان ادب پارسی ،به تبیین و تشریح جایگاه دینی و ادبیِ حروف پرداختهاند؛ امّا به
صورت مطلبی منسجم و کلی ،دراین خصوص تحقیق و پژوهشی انجام نگرفتهاست .این
مقاله ،با نگرشی کلی بر غالب آثار ادبی و بیان ارزش دینی و مذهبی حروف مقطعه و هنر
آمیختگی و ترکیب و تناسب آن با حروف الفبا و بازتاب آن در ادبیّات پارسی ،به همراه
ارائة شواهد شعری و نثری متعدّد ،درنوع خود ،یکی از تحقیقات و مقاالت تازه و بکر است
که سابقهای در ادبیّات پارسی ،بر آن نمیتوانیافت.
 -2ايگاه و کاربرد دينی ،ادبی و هنرس حروف مقطعة قرآنی
به مجموعة حروف الفبایی که یک یا چند حرف از آنها ،در ابتدای  29سوره از سوَر قرآن
( 26سورة مکی 3،سورة مدنی) قراردارد ،در اصطالح مفسّران ،حروف مقطعه ،حروف فواتح
سوَر ،حروف نورانی ،مقطعات ،اوایل سوَر ،حروف رازآمیز ،حروف تهجی و حروف افتتاحیه

میگویند .این حروف که مجموعاً  78حرف است و با حذف مکرّرات 14 ،حرف (آ ،ح،
ر ،س ،ص ،ط ،ع ،ق ،ک ،ل ،م ،ن ،ی ،ه) ،یعنی نصف حروف هجاست در کتابت ،سَرهم
نوشته میشوند؛ ولی در قرائت ،جدا از هم خوانده میشوند .این حروف مقطعه (الر ،الم،
المر ،المص ،حم ،حمعسق ،ص ،طس ،طسم ،طه ،ق ،کهیعص ،ن ،یس) که در پارهای از
سوَر ،آیة مستقل بهشمارآمده و در برخی سوَر هم ،آیة مستقل محسوب نشدهاند ،در ابتدای
سوَر ،بهصورت یکحرفی ،دوحرفی ،سهحرفی ،چهارحرفی یا پنجحرفی هستند.
برخی ،با ذوقِ هنریِ خود ،از ترکیبِ این حروف ،جمالت و عباراتی همچون «نصُ حکیمُ
قاطعُ له سرّ» یا «صراطُ علی حق نُمسِکُهُ» یا «علی صراط حق نمسکه» یا «علی حق ،نمسک صراطه» یا

«صریح طریقک مع السنه» را ساختهاند.
سوَری که در ابتدای آنها ،حروف مقطعه قراردارد ،عبارتاند از :الر :در سوَرِ یونس (،)10
هود ( ،)11یوسف ( ،)12ابراهیم ( ،)14حجر ( .)15الم :در سوَرِ بقره ( ،)2آلعمران (،)3
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عنکبوت ( ،)29روم ( ،)30لقمان ( ،)31سجده ( .)32المر :در سورة رعد ( .)13المص :در
سورة اعراف ( .)7حم :در سوَرِ دُخان ( ،)44جاثیه ( ،)45احقاف ( ،)46غافر یا مؤمن (،)40
فصلت ( ،)41زخرف ( .)43حمعسق :در سورة شوری ( .)42ص :در سورة ص ( .)38طس:
در سورة نمل ( .)27طسم :در سوَر شعراء ( ،)26قصص ( .)28طه :در سورة طه ( .)20ق :در
سورة ق ( .)50کهیعص :در سورة مریم ( .)19ن :در سورة ن یا قلم ( .)68یس :در سورة یس
(.)36
وجه اشتراک این سوَر ،شباهتی است که به یکدیگر دارند و این شباهت ،مخصوص این
چند سوره است و در دیگر سوَر ،دیدهنمیشود .هریک از این سوَر ،با توصیف قرآن ،شروع
میشوند و از نظر طول ،به همدیگر نزدیکاند.
هرچند حروف مقطعه ،همیشه جزء کلمات و حروف اسرارآمیز محسوب شده و
دانشمندان اسالمی و مفسّران ،برای آن ،نظرها و تفاسیرِ متعدّد و گوناگونی ذکرکردهاند،
هیچکدام از آنها ،نتوانستهاند منظور خاص و اصل موضوع را بدانند و برای عموم بازگوکنند.
نظر اکثر مفسّرین ،این است که قرآن به این حروف ،اشارة صریحی نداشتهاست و در قرآن
یا احادیث نبوی ،غیر از آنچه یاد شد ،هیچ نشانه یا حدسی که بتواند بحث پیرامون حروف
مقطعة اوایل سوَر ،هدفی را مشخص کند ،وجودندارد .با وجود اسرارآمیز بودن این حروف
و پیچیده بودن موضوع ،مفسّران و قرآنپژوهان ،به تشریح ،تفسیر و تبیین این حروف
پرداختهاند و در این زمینه ،نظرها و اقوال متنوع و مختلفی دارند .بعضی از اقوال و نظرها،
تفسیر به رأی ،استنباط ،اجتهاد ،تخمین ،حدس و برداشت ذوقی است و برخی ،مستندش
اخباری است که سندش ضعیف و یا اعتبارش ثابت نیست و پارهای از آنها ،مستندش اخباری
است که با قواعد مسلّمه که در دست است ،سازش ندارد .به طور کلی ،مجموع اقوال و
نظرهای مفسّران ،قرآنپژوهان و محقّقان دینی متقدِّم و متأخِّر ،بدون ذکر تأویالت ،نکات
عرفانی ،حواشی و مکرّرات مربوط به آن ،از این قرار است:1
حروف مقطعه ،از نوع متشابهات قرآنی است که علم آن ،مخصوص به خداوند است//.
حروف مقطعه ،حروف سوگند هستند و خداوند به این حروف ،سوگند یادکرده است؛ این
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امر ،نشان از عظمت و برتری این حروف و نیز موضوعاتی که سوگند بر آنها خورده شده،
دارد //.حروف مقطعه ،نشانههای اختصاری از رمزها و سرآغاز نام ها و صفات و اغلب ،نامها
و صفات الهی هستند؛ مثالً الف از اهلل ،الم از لطیف و میم از مجید است //.حروف مقطعه،
عالمت اختصاری یک جملة کامل هستند؛ بنابراین ،الم به معنای اَنااللّه اَعلَم ،المص به معنای
اَنااللّه اَعلَم و اُفَصِّل و المر به معنای اَنااللّه اعلم و أَری است //.این حروف ،درواقع ،رمز و
رازی است میان خدا و پیامبر و خدا نخواستهاست کسی جز پیامبر ،از آنها آگاه گردد//.
حروف مذکور ،برای آگاهنمودن پیامبر از نزول وحی و تمایز آن از سخنان بشری نازل
شدهاست //.این حروف ،پارهای از وحیاند؛ ولی جز اشارات رمزآمیز به کتاب آسمانی،
هیچ معنای خاصّی ندارند //.در این حروف مقطعه ،اسم اعظم خداوند ،پنهان است و کیفیّت
و ترکیب اسم اعظم از آن ،بر آدمیان مجهول است //.از بعضی از حروف متفرقة آن ،اسامی
الهی به دست میآید؛ مثالً از ال ،حم ،ن ،کلمة الرحمن استخراج میگردد //.حروف مقطعه،
اسامی قرآن است //.حروفی از حروف هجا هستند که برای ترکیبات موضوع اند // .حروفی
هستند که هریک از آنها ،به معنایی اشاره دارد //.اسرار قرآن هستند ،چنانچه برای هر کتابی
سرّی است //.حروف مقطعه ،نام فرشتهای از فرشتگان الهی است //.حروف مقطعه ،نام
پیامبری از پیامبران الهی است //.این حروف ،در اوایل سوره آوردهشده تا ابتدای سوره و
انتهای سورة سابق را تعیین نمایند //.این حروف ،از مختصات قرآن است و در سایر کتب
آسمانی ،مانند تورات و انجیل ،سابقه ندارد //.همه یا حداقل قسمتی از این حروف مقطعه،
همانند یک کلمه ،دارای معانی و مفاهیم خاصّی است .مثل طه به معنی یا رجل (ای مرد)
است که در برخی از اشعار عرب ،به آن برخورد می کنیم و مفهومی شبیه یا رجل و یا نزدیک
به آن دارد //.حروف مقطعه ،اسامی سوَری هستند که به صورت اختصاری ،در آغاز آنها
قرارگرفتهاند //.این حروف ،بر پایة حساب جُمّل ،دربردارندة معانی خاصّی از جمله ،مدت
زندگی اقوام و پیشبینی سال بعضی حوادث مهم است //.میان حروف مقطعه و محتوا و
مضامین این سوَر ،ارتباط خاصّی وجود دارد؛ مثالً :در سوَری که حم در ابتدای آن ها آمده
است ،بحثِ حیات و موت در میان است یا طسم ،رمز طیر و طیور و سلیمان و سبا و موسی
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است //.سوَری که با یک نوع حروف مقطعه آغاز میشوند ،مطالب مشترکی دارند //.حروف
مقطعه ،رمزی برای اعجاز قرآن است تا بدین ترتیب ،خواننده و شنونده بداند که قرآن که
معجزه است ،از همین حروف معمولی ساختهشدهاست و افراد بشر از آوردن مانند آن یا مثل
بخشی از آن عاجزند //.حروف مقطعه ،نشانة مجهوالت و نقاط مبهمی است که برای بشر،
قابل فهم نیست //.هریک از این حروف ،به مثابة ادات تنبیه (از قبیالَال ،اَما ،هان و )...هستند
تا موجب سکوت مشرکان و انگیزة هشیاری و استماع و جلب نظر آنان به قرآن گردد //.مراد
از جمیع حروف مقطعه که مقترن به لفظ کتاب یا قرآن است ،نام مقدّس حضرت محمّد
(ص) است که خداوند متعال ،به آن قسم میخورد //.این حروف ،عالمت پارهای از واژههای
عربی است که قبالً ،در ادبیّات عرب رایج بوده است //.حروف مقطعه درآغاز هر سوره،
کلمهای است دارای معنی خاص که برخی با گذشت زمان ،متروک مانده و برخی به ما
رسیدهاست //.حروف مقطعه ،صرفاً ،حروف الفبا هستند که خدا با ذکر جزء ،کل  28حروف
الفبا را اراده کرده است //.این حروف ،صرفاً ،حروف مجرّده هستند با همان خاصیّت آوایی
که دارند ،رمز و اشاره نیستند و حکمت آوردن این حروف در اوایل این سوَر ،از محدودة
الفاظ و اصوات تجاوزنمیکند //.حروف مقطعه ،احتماالً حروف آغازین یا نمادِ اسامی
مؤمنانی هستند که در حیات پیامبر (ص) ،مجموعههایی شخصی از سوَر را برای خود فراهم
آوردهبودند و زمانی که کاتبان ،قرآن را گردآوردند ،رموز مالکان نسخههای خطی را در
مصاحف بهکار بردند؛ مثالً الر ،نمادِ الزبیر ،المر ،نمادِ المُغیره و حم ،رمزِ عبدالرحمان .این
نشانههای رمزی ،زمانی که مسلمانان بعدی ،دیگر معانی آن را نمیدانستند ،تصادفاً و بر اثر
بیدقتی کاتبان ،وارد قرآن شدهاند //.حروف مقطعه ،معموالً ،قبل از نام و یادی از کتاب،
قرآن ،ذکر ،وحی ،نوشته و ...میآید .این خود ،نشان میدهد که ارتباطی میان این دو
(حروف مقطعه و عظمت قرآن) موجود است //.این حروف ،درحقیقت ،نوعی بازیکردن
با معانی است //.بیشتر این حروف ،آغازگر سجع و آهنگ سوَرشان هستند //.بیشترین حجم
حروف سوره را حروف مقطعهای که در ابتدای آن سوره قرار دارد ،به خود اختصاص
دادهاست؛ بهطورنمونه ،حروفِ الف والم و میم که در ابتدای سورة بقره آمده است ،بیشتر

نشریّة ادبیّات تطبیقی ،سال  ،10شمارة  ،18بهارو تابستان 1397

28

از سایر حروف ،در سورة بقره بهکاررفتهاست //.این حروف ،بیانگر منازل عرفانی است که
جز عارف ،به آنها دست نمییابد.
-1-2کاربرد دينی و ادبی و هنرس حروفِ مقطعة قرآنی
 -1-1-2الف الم را (الر) :سه حرف آ ،ل ،ر //از حروف مقطعة قرآنی در آغاز پنج سوره
به نامهای یونس ( ،)10هود ( ،)11یوسف ( ،)12ابراهیم ( ،)14حجر ( //.)15کنایه از قرآن و
یا هرکدام از سوَر مذکور و یا محتویات و حکایات آن.
الف .از نظر تفاسیر دينی و مذهبی :2اشاره به اسم اعظم الهی دارد //.الر را مفسّران ،انااهلل
آری (منم خدایی که میبینم) و انااهلل رئوف (منم خدای مهربان) تعبیر و معنی میکنند//.
اشاره به الرحمن دارد //.اشاره به الرحیم دارد //.به دو الر دو لفظِ الرحمن و الرحیم در آیة
بسم اهلل الرحمن الرحیم نیز توجّه دارد //.الر ،بخشی از الر ،حم ،ن است که آن را صورت
پراکندهای از الرحمن میدانند.
ب .از نظر فضايل دينی و مذهبی :با خواندن این سوَر ،در روز قیامت ،از مقرّبان درگاه
الهی میشود .اجر و ثواب و عطای خداوند فراوان میشود .از گناهان او ،چشمپوشی می
شود .از بالیا و امراض ،حفظ میشود .شجاعت و قوت قلب مییابد .خواندن این سوَر ،رافع
و دافع گرفتاری ،بالیا ،دشمنی ،چشمزخم ،نظر بد ،شرّ و هراس این دنیا و روز قیامت است.
باعث فراوانی رزق ،برآوردهشدن حوایج و افزایش شیر مادر میشود .مرگ را آسان میکند.
خواندن و نوشتن آن بر گهوارة کودک ،باعث آرامش کودک میشود( .ن.ک :نورمحمّدی،
)97 – 81 :1382
ج .از نظر ادبی و هنرس :برخی از آیات این سوَر ،بر اساس اهمّیّت کالمی ،اعتقادی،
بیانی و بالغی با جلوههای هنری اقتباس ،درج و تلمیح و ...در بیان مصادیق و تأکیدات دینی
و مذهبی شعرا و نویسندگان ،بیشتر مورد توجّه بودهاند.
که شعر است قرآن و بیمعنی است

الــف الم مــیــم و الــف الم را
(بهار)422 :1368 ،
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 -2-1-2الف الم میم (الم) :سه حرف آ ،ل ،م //.از حروف مقطعة قرآنی در آغاز شش
سوره به نامهای بقره ( ،)2آلِ عمران ( ،)3عنکبوت ( ،)29روم ( ،)30لقمان ( ،)31سجده
( //.)32کنایه از سورة الروم از قرآن است //.کنایه از قرآن یا هرکدام از سوَر مذکور و یا
محتویات و حکایات آن.
الف .از نظرِ تفاسیر دينی و مذهبی :3اشاره به اسم اعظم الهی دارد //.الف ،اشاره به اللّه،

الم ،اشاره به لطیف و میم ،اشاره به مجید یا محّب است //.الف ،اشاره به اللّه ،الم ،اشاره به
جبرئیل و میم ،اشاره به محمّد است؛ یعنی ،خدا ،قرآن را به و اسطة جبرئیل به محمّد (ص)
نازل کردهاست //.الف ،اشاره به احد ،الم ،اشاره به لطیف و میم ،اشاره به ملک است؛ یعنی،
االحد اللطیف الملک //.الف ،اشاره به نام مقدّس اللّه ،الم ،اشاره به لقای حق و میم ،اشاره
به محبّت الهی در مخلوق است //.الف ،اشاره به قیام در نماز ،الم ،اشاره به رکوع و میم،
اشاره به سجود است //.الف از آالء الهی ،الم از لطف الهی و میم از مجد الهی مشتق
شدهاست //.الف ،اشاره به انا ،الم ،اشاره به اللّه و میم ،اشاره به علم اوست؛ یعنی ،انااللّه اعلم
(منم خدایی که میدانم)؛ مفسّرین ،انااللّه الملک و انااللّه المجید و انااهلل سلطان نیز مینویسند.
ب .از نظرِ فضايلِ دينی و مذهبی :خواندن این سوَر و به همراهداشتن آن و بویژه،
آيبالکرسی بقره ،دافع شرّ شیطان ،دشمن ،مشکالت ،درد ،غصه ،بیماری ،فقر ،بدهکاری،
گمراهی ،سرگردانی و حیرانی میشود .باعث افزایش حافظه ،رزق ،ثواب ،برآوردهشدن
حوایج ،فرزنددارشدن مادر و زایمان راحت میشود( .ن.ک :نورمحمّدی61 - 49 :1382 ،
و نیز )155 - 149
ج .از نظر ادبی و هنرس :برخی از آیات این سوَر ،براساس اهمّیّت کالمی ،اعتقادی،
محتوایی ،بیانی و بالغی با جلوههای هنری اقتباس ،درج و تلمیح و ...در بیان مصادیق و
تأکیدات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان ،بیشتر مورد توجّه بودهاند //.با ساختاری هنری
و ادبی ،ضمن بیان مفاهیم و معانی حروف مقطعة قرآنی و توجّه به شکل و حالت این حروف،
به ایهام ،به راستی ،استواری و ایستادگی حرف الف و خمیدگی ،کجی و شکنج حرف الم
و خُردی ،تنگی و باریکی حرف میم توجّه دارد و از الف ،قد و قامت و از الم ،زلف و از
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میم ،دهان و خال را اراده کردهاست //.به ایهام ،به واژة اَلَم عربی ،به معنی رنج و دردمندی
نیز توجّه دارد.
کــه شـــ عر اســــت قرآن و بی م ع نی اســــت

الـــف الم مـــیـــم و الـــف الم را
(بهار)422 :1368 ،

آمـــــد

الـــــحـــــمـــــد

اول

قـــــرآن

پـــس الـــف الم مـــیـــم از پـــی آن
(جامی)9 :1368 ،

صــورت عین شــین و قاف در ســر یعنی که عشــق

نــقــش الــف الم مــیــم در دل یــعــنــی الــم
(خاقانی)260 :1373،

الــف ال مــیــم چــون دانســـــت تــحــقــیــق

بــدانــد ســـــر قــرآن یــافــت تــوفــیــق
(عطار)444 :1371 ،

ایــن الــف الم مــیــم و حــا مــیــم ای پــدر

آمــدســــت از حضــــرت مو لی ا لبشــــر
(مولوی ،1372،ج  :5ب )1320

قامت و زلف و دهانش چون الف الم است و میم

گر نــداری صــــدق واهلل العزیز ذوانتقــام
(نسیمی)225 :1372 ،

 و هرآیتی که در قرآن الف ،الم ،میم بود ،همه بخواندند و تفسیر بکردند(...عنصرالمعالی،)209 :1375
 تمامی سورههای قرآن را که درآغازش حروف الف الم میم بود ،گردکردند(...شیخبهایی)426 :1374 ،
 -3-1-2حا میم (حم) :دو حرف ح ،م //.از حروف مقطعة قرآنی در ابتدای چند سوره
به نام های غافر یا مؤمن ( ،)40فصلت ( ،)41زخرف ( ،)43دخان ( ،)44جاثیه ( ،)45احقاف
( //.)46کنایه از قرآن و یا هرکدام از سوَر مذکور و یا محتویات و حکایات آن.
الف .از نظرِ تفاسیر دينی و مذهبی :4اشاره به اسم اعظم الهی دارد//.حم ،آغاز نامهای
خداوند است :حلیم ،حمید ،حکیم ،حی ،حنان و //...حرف حا ،مختصر حیات ،میم ،مختصر
موت یا ممات است //.حم ،یعنی قضا و انجام شد،آنچه بود //.خداوند با این لفظ ،به حلم و
ملک قسم خورد //.حم ،بخشی از الر ،حم ،ن است که آن را ،صورت پراکندهای از الرحمن
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میدانند //.حم و سوَر آن را ،گلهای خوشبوی قرآن مینامند //.برخی به حوامیم جمع می
بندند و اشتباه است؛ امّا در بعضی از اشعار شعرا آمدهاست.
ب .از نظرِ فضايل دينی و مذهبی :خواندن و دمیدن این سوَر ،باعث برآوردهشدن حوایج،
افزایش رزق و ثواب این دنیا و آخرت ،بخشیدهشدن گناهان و محشورشدن با پیامبر در روز
قیامت و نیز دافع شرّ ،آفات ،هراس این دنیا و آخرت ،امراض ،گرفتاری و فشار قبر میشود.
هرکس در هر شب ،بهخصوص ،شب جمعه ،این سوَر را قرائت کند ،خداوند ،گناهان گذشته
و آیندة او را میآمرزد و آخرتش را بهتر از دنیایش قرارمی دهد( .ن.ک :نورمحمّدی:1382 ،
)211 - 189
ج .از نظر ادبی و هنرس :برخی از آیات این سوَر ،براساس اهمیّت کالمی ،اعتقادی،
محتوایی ،بیانی و بالغی با جلوههای هنری اقتباس ،درج و تلمیح و ...در بیان مصادیق و
تأکیدات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان ،بیشتر مورد توجّه بودهاند //.با ساختاری هنری
و ادبی ،ضمن بیان مفاهیم و معانی حروف مقطعة قرآنی و توجّه به شکل و حالت این حروف،
با ایهام ،به خمیدگی ،کجی ،شکنج و هیچ نداشتن حرف حا و خُردی ،تنگی و باریکی حرف
میم توجّه دارد و از حا ،ابروی کمانی ،زلف و گیسوی پُرشکنج و خمیده و از میم ،دهان را
اراده کرده است //.به واسطة شکل خاصِّ حروف حا و میم که مظهر کجی ،ناراستی و
خمیدگی است ،خطوط کج و ناراست و نقش بافتههای حصیر و بوریا را به آن نسبت می
دهند و از آن ،به نقش حامیم تعبیر میکنند //.به ایهام ،توجّهی هم به معنای حم و حمیم
(گرمای شدید) دارد.
دل چــو درافــتــاد بــه حــامــیــم تــب

شـــــربـــت طـــاهـــا و الـــف الم داد
(اوحدی مراغهای)53 :1375،

شکل گیسوی و دهان تو به صورت حامیم

حرفِ منشــور جالل تو به معنی طاهاســت
(خواجوی کرمانی)604 :1374 ،

در مرت به ای طا ها در مرت به ای یاســـین

در مرت به ای حامیم در مرت به ای ســـب حان
(شاه نعمت اهلل)617 :1374 ،
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این الف الم میم اســـت و حامیم ای پدر

آمــدســــت از حضـــرت مولی البشـــر
(مولوی :1374،ج  ،5ب )1320

 -4-1-2صاد (ص) :حرف ص //.از حروف مقطعة قرآن کریم در آغاز سورهای با این
نام //.کنایه از سورة ص ( )38و یا محتویات و حکایات آن //.کنایه از کل قرآن یا محتویات
و حکایات آن.
الف .از نظر تفاسیر دينی و مذهبی :5اشاره به اسم اعظم الهی دارد //.طبق تفاسیر ،نام
چشمهای است که از زیر عرش میجوشد و رسول خدا (ص) در شب معراج از آن وضو
گرفت // .اولین آیة آن ص و القرآن است که معموالً ،سورة صاد به این نام نیز نامیده می
شود.
ب .از نظرِ فضايلِ دينی و مذهبی :هرکس در شب جمعه ،این سوره را تالوت کند،
خیر و ثواب و مزد دنیا و آخرت ،نصیب او میشود( .ن.ک :نورمحمّدی)185 -183 :1382 ،
ج .از نظر ادبی و هنرس :برخی از آیات این سوره ،براساس اهمیّت کالمی ،اعتقادی،
محتوایی ،بیانی و بالغی با جلوههای هنریِ اقتباس ،درج و تلمیح و ...در بیان مصادیق و
تأکیدات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان ،بیشتر مورد توجّه بودهاند //.با ساختاری هنری
و ادبی ،ضمن بیان مفاهیم و معانی حروف مقطعة قرآنی و با توجّه به شکل و حالت حرف
ص ،شباهت آن به چشم ،به ایهام ،در ادبیّات از آن به چشم تعبیر می کنند.
به خال طُرفة نون و به چشم شاهد صاد

به زلف پُر خَم یاســـین و ُطرّة طا ها
(عطار)729 :1366 ،

 -5-1-2طا سین (طس) :دو حرف ط ،س //.از حروف مقطعة قرآنی درآغاز سورهای
به نام نمل ( //.)27کنایه از سورة نمل و محتویات و حکایات آن //.کنایه از کل قرآن و
محتویات و حکایات آن.
 -1-5-2-2از نظرِ تفاسیر دينی و مذهبی :6اشاره به اسم اعظم الهی دارد //.مفسران
معنای آن را انا طالب السمیع (منم طالب شنوا) مینویسند //.طا ،اشاره به لطیف و سین ،اشاره
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به سمیع دارد //.طا ،اشاره به طول و سین ،اشاره به سنای حق دارد //.جمع آن ذوات طس
است؛ نه طواسین که اشتباه است.
الف.از نظرِ فضايلِ دينی و مذهبی :هرکس این سوره را در شبهای جمعه قرائت کند
از اولیا و دوستان خدا شمردهمیشود .رنج و سختی در دنیا به او نمیرسد و نعمتهای بهشتی
به او عطا میگردد .در بهشت با پیامبران خدا همنشین میشود( .ن.ک :نورمحمّدی:1382 ،
)147 - 141
ب .از نظرِ ادبی و هنرس :برخی از آیات این سوره ،بر اساس اهمیّت کالمی ،اعتقادی،
محتوایی ،بیانی و بالغی با جلوههای هنری اقتباس ،درج و تلمیح و ...در بیان مصادیق و
تأکیدات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان ،بیشتر مورد توجّه بودهاند.
آنکــه طــاهــا طــهــارتــش داده

آنکــه طــاســــیــن امــارتــش داده
(سنایی)234 :1374 ،

 -6-1-2طا سین میم (طسم) :سه حرف ط ،س ،م //.از حروف مقطعة قرآنی درآغاز
دو سوره به نام های شعراء ( ،)26قصص ( //.)28کنایه از هرکدام از دو سورة مذکور و
محتویات و حکایات آن //.کنایه از کل قرآن و محتویات و حکایات آن.
الف .از نظرِ تفاسیر دینی و مذهبی :7اشاره به اسم اعظم الهی دارد //.مفسّران ،معنای آن را انا
الطالب السمیع المبدءالمعید و انا الطالب السمیع المعید (منم خدای طالب و شنونده و معید)
مینویسند // .طا ،اشاره به ذی الطول ،سین ،اشاره به القدوس و میم ،اشاره به الرحیم و یا
الرحمن دارد.
ب .از نظرِ فضايل دينی و مذهبی :هرکس این سور را در شبهای جمعه قرائت کند ،از
اولیا و دوستان خدا شمردهمیشود .رنج ،سختی ،درد و امراض در دنیا به او نمیرسد و
نعمتهای بهشتی به او عطا میگردد .در بهشت ،با پیامبران و فرستادگان خدا همنشین می
شود ،ثواب و پاداش زیادی به او عطا میشود؛ مثل این است که تمام کتاب های آسمانی
نازلشده از سوی خداوند را قرائت نمودهاست( .ن.ک :نورمحمّدی)147 - 141 :1382 ،
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ج .از نظرِ ادبی و هنرس :برخی از آیات این سوره ها ،براساس اهمیّت کالمی ،اعتقادی،
محتوایی ،بیانی و بالغی با جلوههای هنری اقتباس ،درج و تلمیح و ...در بیان مصادیق و
تأکیدات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان ،بیشتر مورد توجّه بودهاند.
پس از الحمــد و الرحمن و الکهف

پس از یاســین و طاســین میم و طاها
(خاقانی)25 :1373،

 -7-1-2طاها (طب) :دو حرف ط ،ه //.از حروف مقطعة قرآن در آغاز سورهای با این
نام //.کنایه از سورة طه ( )20و محتویات و حکایات آن //.کنایه از کل قرآن و محتویات و
حکایات آن.
الف .از نظرِ تفاسیر دينی و مذهبی :8اشاره به اسم اعظم الهی دارد //.طه ،اسم فعل است؛
به معنی آرام کن //.کنایه از پیامبر (ص) //.کنایه از آل پیامبر (ص) //.طا ،مختصر کلمة طور
و ها ،مختصر کلمة هدایت است //.طه ،اشاره به طهارت اهل بیت دارد //.به معنی یارجل (ای
مرد) است .در پارهای از اشعار عرب نیز به کلمة طه برخورد میکنیم که مفهومی شبیه یارجل
و یا نزدیک به آن دارد //.معانی آن را طالب الحق ،الهادی الیه (ای کسی که طالب حقی و
هدایتکننده به سوی آنی) یا طأ االرض بقدمیک در حق پیامبر اکرم (ص) بیان کردهاند//.
مرکّب از دو حرف رمزی است.
ب .از نظر فضايل دينی و مذهبی :خداوند این سوره را دوست دارد و هرکس ،آن را
تالوت کند ،خداوند او را نیز دوست میدارد .هرکس ،این سوره را تالوت کند ،نامة اعمالش
به دست راست دادهمیشود ،مشکالتش رفع میشود ،باعث فراوانی روزی میشود .عُمَر ،با
استماع تالوت سورة طه ،تحت تأثیر قرارگرفت و اسالم آورد( .ن.ک :نورمحمّدی:1382 ،
)117 - 115
ج .از نظرِ ادبی و هنرس :برخی از آیات این سوره ،براساس اهمیّت کالمی ،محتوایی،
اعتقادی ،بیانی و بالغی با جلوههای هنری اقتباس ،درج و تلمیح و ...در بیان مصادیق و
تأکیدات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان ،بیشتر مورد توجّه بودهاند //.با ساختاری هنری
و ادبی ،ضمن بیان مفاهیم و معانی حروف مقطعة قرآنی ،با توجّه به شکل و حالت گرد،
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مدوّر ،شکنج و خمیدة حروف ط و ه ،در طه و ترکیب حرف ط و ه در لفظ طُرّه و تشابه
حرفی طُرّه با طه ،از حرف ط و ه و ترکیب آنها ،با بیانی هنری ،طُرّه ،زلف و مو را اراده
کرده است .با توجّه به شکل و حالت خاصِّ حرف ط و ه و شباهت آن به چشم و گردی
صورت ،از آن ،چشم و روی و صورت را نیز اراده کردهاند .بر این اساس ،حلقة روی ،به
ایهام ،هم میتواند اشاره به گردی و حلقهمانندی روی و صورت داشتهباشد و هم به کنایه،
زلف حلقه مانندی که بر روی میافتد و از آن به حلقة روی تعبیر میکنند ،مدِّ نظر باشد .عقد
گیسو و خطوط تمغا و یرلیغ و طغرا نیز از دیگر تعابیر برگرفته از شکل حلقه و شکل گره
مانند ط و ه است.
یــاســـین ز نــامــت آیتی طــاهــا ز علمــت رایتی

کشـــف تو از مه غایتی برداشـــت مهر دختری
(اوحدی مراغهای)37 :1375 ،

بــیــد خــرمــا و تــبــرخــون نــدهــد مــیــوه

دیــو طــاهــا و تــبــارک نــکــنــد از بــر
(اعتصامی)385 :1371 ،

پــیشـــــت آرم مصـــــطــفــایــی را شـــــفــیــع

کــاســـــم او یــاســـــیــن و طــاهــا دیــده ام
(خاقانی)275 :1373 ،

تــو را عــز لــوالک تــمــکــیــن بــس اســــت

ثنــای تو طــاهــا و یــاســــ ین بس اســــت
(سعدی)6 :1363 ،

رویت چو طاها طاهرست واللیل مویت ظاهرست

امر لعمرک ناظرست دریا که پاک آمد لقب
(سنایی)67 :1362 ،

صـــورتش در طا و ها می جو که هســـت

مــعــن ـیاش در یــا و ســــیــن یــعــنــی عــلــی
(شاه نعمتاهلل)536 :1374،

ُطرّة مشـــک ین ع ن برپــاش از یــاســـ ین چ ننــد

حل قة روی بهشــــتآســــاش از طا ها زن ند
(عراقی)51 :1373 ،

زهــی طــاهــا و یــاســـــیــن نــعــت نــامــت

زهــی روح الــقــدس کــمــتــر غــالمــت
(عطار )408 :1366 ،از

تا تو بر یک پا نســـوزی تا ســـحر مانند شـــمع

پــی وضـــــع قــدمهــا امــرطــاهــا آمــده
(منصور حالج)171 :1369 ،
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آ مده در شــــأن چشـــ مت رمز مازاغ البصـــر

روی و مویــت را بیــان یس و طــاهــا آمــده
(نسیمی)275 :1372 ،

 عُمَر به خانة خواهر خویشتن درآمد؛ خواهرش ،قرآن میخواند ،طاها ما انزلنا به آواز...(مولوی)399 :1378 ،
 -8-1-2قاف (ق) :حرف ق //.از حروف مقطعة قرآن در آغاز سورهای با این نام //.کنایه
از سورة ق ( )50و محتویات و حکایات آن //.کنایه از کل قرآن و محتویات و حکایات آن.
الف .از نظرِ تفاسیر دينی و مذهبی :9اشاره به اسم اعظم الهی دارد //.اشاره به قدرت الهی
است در پادشاهان زمین //.اشاره به اسماء اهلل مثل قادر و قیوم است //.اشاره به جبل قاف دارد
که محیط به دنیا است //.مختصر قیامت است؛ چراکه مضامین سورة ق ،دربارة قیامت است//.
اوّلین آیة آن ق و القرآن است که معموالً سورة قاف ،به این نام نیز نامیده میشود.
 -2-8-2-2از نظرِ فضايلِ دينی و مذهبی :خواندن این سوره ،باعث افزایش رزق،
بیناشدن چشم کور ،جانکندن راحت و افزایش شیر مادر میشود .باعث میشود که نامة
اعمال به دست راست داده شود .آدمی را از شرّ شیطان و بیماری و مشکالت محفوظ می
دارد( .ن.ک :نورمحمّدی)226 - 225 :1382 ،
ب .از نظر ادبی و هنرس :برخی از آیات این سوره ،براساس اهمیّت کالمی ،اعتقادی،
محتوایی ،بیانی و بالغی با جلوههای هنری اقتباس ،درج و تلمیح و ...در بیان مصادیق و
تأکیدات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان ،بیشتر مورد توجّه بودهاند //.با ساختاری هنری
و ادبی ،ضمن بیان مفاهیم و معانی حروف مقطعة قرآنی و توجّه به شکل و حالت این حرف،
ازیک طرف ،با ایهام به شکل و حالت حرف قاف ،خمیدگی و انحنا مدِّ نظر است و ازطرف
دیگر ،با توجّه به معنای لفظی قاف که کوه معروف باشد ،ایستادگی و بلندی قد و قامت
مورد توجّه است.
همرهند این پنجتن چون کاف و ها یا عین و صــاد

یک ت نه چون ق و القرآن من این جا ما نده ام
(خاقانی)906 :1373 ،

بــه ق و الــقــرآن و بــه صـــــاد و الــقــرآن

بــه عــلــم الــقــرآن و بــه عــلــم االســــمــاء
(عطار)729 :1366 ،
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گرچــه کــافر مینمــای ـد انــه شـــیء عجیــب
(نسیمی)129 :1372 ،

-9-1-2کاف ها يا عین صاد (کهیعص) :پنج حرف ک ،ه ،یا ،ع ،ص //.از حروف
مقطعة قرآن در آغاز سورة مریم ( //.)19کنایه از سورة مریم و نیز کل قرآن و محتویات و
حکایات آن.
الف .از نظرِ تفاسیر دينی و مذهبی :10اشاره به اسم اعظم الهی دارد //.براساس نظر برخی
از مفسّران ،کاف ،اسم کربال ،ها ،هالک و شهادت عترت رسول (ص) ،یا ،یزید لعنت اهلل
علیه ،عین ،عطش آن حضرت و صاد ،صبر اوست //.اشاره به اسماء حسنی از قبیل کافی و
هادی و غیره //.مفسّران ،معنای آن را انااهلل هادی و ولی و صادق الوعد مینویسند //.کاف،
اشاره به الکریم ،ها ،اشاره به الهادی ،یا ،اشاره به الحکیم ،عین ،اشاره به العلیم و صاد ،اشاره
به الصادق دارد //.کاف ،اشاره به کریم ،ها ،اشاره به هادی ،یا ،اشاره به یقین ،عین ،اشاره به
علم و صاد ،اشاره به صادق دارد //.این سوره ،بهصورت کاف ،کافها ،کاف یا ها ،نیز نامیده
و خوانده میشود.
ب .از نظر فضايلِ دينی و مذهبی :هرکس در خواندن این سوره ،مداومت کند ،خداوند،
مال دنیای فراوانی بر او عطا میکند ،در آخرت ،از یاران حضرت عیسی شمرده میشود و
سلطنتی مثل سلطنت حضرت سلیمان ،در دنیا و در آخرت خواهد داشت .هرکس ،این سوره
را بنویسد و نگه دارد از بالها ،بدیها ،آزارها ،گرفتاریها ،امراض و ترس در امان میماند.
خواندن آن ،باعث گشایش در رزق و روزی میشود( .ن .ک :نورمحمّدی- 111 :1382 ،
)114
ج .از نظرِ ادبی و هنرس :برخی از آیات این سوره ،براساس اهمیّت کالمی ،اعتقادی،
محتوایی ،بیانی و بالغی با جلوههای هنری اقتباس ،درج و تلمیح و ...در بیان مصادیق و
تأکیدات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان ،بیشتر مورد توجّه بودهاند.
همرهند این پنجتن چون کاف و ها یا عین و صاد

یکتنه چون قاف و القرآن من اینجا ماندهام
(خاقانی)906 :1373 ،
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از آن لــب شــــکــریــنــت بــهــانــه هــای دروغ

به جای فاتحه و کاف ها و یاســـین اســـت
(مولوی)217 :1363،

 -10-1-2نون (ن) :حرف ن //.از حروف مقطعة قرآن درآغاز سورهای با نام ن یا قلم//.
کنایه از سورة ن یا قلم ( )68و محتویات و حکایات آن //.اوّلین آیة آن «ن والقلم» و
مایسطرون (نون و قسم به قلم و آنچه مینویسد) است که معموالً ،سورة نون« ،ن والقلم» نیز
نامیده میشود //.کنایه از کل قرآن و محتویات و حکایات آن.
الف .از نظرِ تفاسیر دينی و مذهبی :11اشاره به اسم اعظم الهی دارد //.نون ،نام دیگری
است از سورة ن والقلم //.در اصطالح صوفیه ،نون ،عبارت از علم خدای متعال است در
حضرت احدیت و قلم ،حضرت تفصیل است //.نون ،با توجّه به تلمیح داستانی ،کنایه از
حضرت یونس و آن ،ماهیای است که حضرت یونس ،مدتی در شکم آن قرارگرفت //.با
عنایت به معنی نون ،نون ،اشاره به هر ماهی دریایی دارد //.اسم آن ماهیای است که زمین
بر روی آن قرار دارد //.حرفی از حروف الرحمن است //.نون ،کنایه از دوات است //.نون،
اشاره به لوحی از نور دارد //.نون ،اشاره به نهری بهشتی دارد //.نون ،اشاره به نور دارد//.
نون ،اشاره به ناصر دارد //.ن والقلم ،یعنی حرف ن و لفظ قلم //.ن والقلم ،به گفتة صوفیه،
نون ،علم الهی و قلم ،عقل اول است.
ب .از نظرِ فضايلِ دينی و مذهبی :خواندن این سوره ،بویژه ان یکاد الذین ،دافع فقر،
تنگدستی ،فشار قبر ،درد ،بالیا ،چشمزخم و نظر بد است .مانع سقط جنین و موجب افزایش
حافظه میشود و مرگ را آسان میکند( .ن.ک :نورمحمّدی)276 - 275 :1382،
ج .از نظر ادبی و هنرس :برخی از آیات این سوره ،براساس اهمیّت کالمی ،اعتقادی،
محتوایی ،بیانی و بالغی با جلوههای هنری اقتباس ،درج و تلمیح و ...در بیان مصادیق و
تأکیدات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان ،بیشتر مورد توجّه بودهاند //.با ساختاری هنری
و ادبی ،ضمن بیان مفاهیم و معانی حروف مقطعة قرآنی و توجّه به شکل و حالتِ این حروف،
با توجّه به شکل و حالت خمیده ،کج و ناراست حرف نون ،به کجی ابرو ،زلف پُرشکنج و
پُرخَم و تابدار ،انحنای تیغ و شمشیر ،قدوقامت خمیده ،قوسی کف دست ،هالل ماه ،حالت

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

39

سجده ،خطوط کج و ناراستِ طغرا توجّه دارد و معموالً ،از سورة نون ،زلف پُرخَم و شکنج
و مُجعّد مراد است .با توجّه نقطة حرفِ ن  ،از ن و نقطة آن ،به خال تعبیر میشود .ازطرف
دیگر ،به معنای ماهی و شکل خمیده مانند آن نیز ،توجّه دارد //.با عنایت به شکل و حالت
خمیده ،کج و ناراست ن و راستی ،کشیدگی و ایستایی شکل قلم ،از ترکیب ن والقلم ،عالوه
بر تقابل کجی و راستی ،با بیان هنری و ادبی و با ایهام ،به ن والقلم قرآنی ،تعابیر و کنایات
نغزی در ادب پارسی خلق شده است .ن والقلم ،کنایه از دنیا است؛ چراکه دوات و قلم ،همه
از لوازم دنیاست .ن والقلم ،اشاره به ابرو و مژه دارد //.ن والقلم ،یعنی کمان و تیر است //.ن
والقلم ،اشاره به خمیدگی در رکوع و سجود دارد //.ن والقلم ،اشاره به زلف پُرخَم و
پُرشکنج ،بر قامت رعنا و ایستادة معشوق دارد //.ن والقلم ،کنایه از کمان و زه است //.از ن
والقلم ،ابرو و بینی را اراده کردهاست.
ه می کردم حــدیــث ابرو و مژگــان او هردم

چو طفالن ســورة ن و القلم خوانان به مکتبها
(امیرخسرودهلوی)27 :1343،

زلف تو تن را نوشــــت ســـورة نون بر ورق

قــد تــو دل را نــهــاد لــوح الــف در بــغــل
(اوحدی مراغهای)250 :1375 ،

چــو مــن مــاهــی کــلــک آرم بــه تــحــریــر

تــو از ن والــقــلــم مــیپــرس تــفســـــیــر
(حافظ)1047 :1362 ،

چرخ را نشـــره نون والقلم اســــت از مــه نو

کــان همــه ســـرخی در بــاختر آم ی ختــه انــد
(خاقانی)118 :1373 ،

چــون قــلــم دار گــفــت جــفــت قــدم

ور نـــداری تـــو نـــون بـــوی نـــه قـــلـــم
(سنایی)292 :1374 ،

قـ ـوس قـــدرت را تـــویـــی زه الجـــرم

گشــــت نــازل زیــن ســــبــب ن والــقــلــم
(عطار)124 :1373 ،

گر چو نونی در رکوع و چون قلم اندر سجود

پس تو چون ن والقلم پیو ند با مایســـطرون
(مولوی)733 :1363 ،

هســــت ابروی تو آن حرفی که نامش را ا له

در کالم ک بریــا قبــل از ق لم نون می کنــد
(نسیمی)191 :1372 ،
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 -11--2يا سین (يی سین) (يس) :دو حرف ی ،س //.از حروف مقطعة قرآن در آغاز
سورهای با این نام //.کنایه از سورة یس ( )36و محتویات و حکایات آن //.کنایه از کل قرآن
و محتویات و حکایات آن.
الف .از نظرِ تفاسیر دينی و مذهبی :12اشاره به اسم اعظم الهی دارد //.از اسامی پیامبر
(ص) است //.مفسّران ،در معنای آن ،سامع الوحی والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی
صراط مستقیم (ای شنوای وحی قرآن کریم ،بهدرستی که تو ،قطعاً از فرستادگان خدایی که
بر راه راست آنی) مینویسند //.یاسین ،اشاره به یا سید دارد //.یا ،حرف ندا ،سین ،اشاره به
سید دارد //.یاسین ،اشاره به یا انسان دارد //.یا ،حرف ندا ،سین ،اشاره به انسان دارد //.یاسین،
یعنی ،ای انسان و منظور ،هم حضرت محمّد (ص) و هم ،آدمی است //.سین در یاسین،
مخفف انیسین ،مصغر انسان است //.یاسین از قوارع قرآن است و آنها عبارتاند از آیاتی که
هرکه آنها را بخواند از شیاطین و انس و جن و دیو مصون میماند //.سورة یاسین ،عروس
قرآن است //.سورة یاسین ،قلب قرآن است //.سورة یاسین ،گُل خوشبوی قرآن است.
ب .از نظرِ فضايل دينی و مذهبی :گوش کردن ،تالوت و قرائت این سوره ،ثواب دارد
و زیاد توصیه شدهاست .خواندن (با لحن خوش) ،حفظکردن ،تکرارکردن ،نوشتن و دمیدن
آن بر روی چیزی و نگهداشتن آن ،به همراه سوَر الرحمن ،االنعام ،النجم و طاها ،با خود،
ثواب فراوان دارد .باعث آرامش ،افزایش رزق ،شفاعت و آمرزش گناهان ،پیداشدن
گمشده ،افزایش شیر مادر ،افزایش حافظه و نورانیشدن چهره میشود .دافع و رافع شرّ
شیاطین ،بال ،گرفتاریها ،دیوانگی ،امراض ،چشمزخم ،نظر بد ،حسد ،کینه ،فشار قبر و
وسواسی میشود .خواندن یاسین در مساجد و اماکن مذهبی ،بهخصوص در شب جمعه و بر
سر اموات ،ثواب دوازده مرتبه ختم قرآن را دارد .خواندن آن بر سر فرد در حال احتضار،
جاندادن او را آسان میکند و فرشتگان ،برای استغفار او ،نازل میشوند و در کفن و دفن او
شرکت میکنند و برای او نماز میخوانند و او را از نعمات بهشتی بهرهمند میگردانند.
(ن.ک :نورمحمّدی .)178 - 169 :1382 ،یاسین مغربی ،حرزی است که با سورة یاسین و
بعضی ادعیه تدوین شده است و بسیار مؤثر است( .دهخدا.)23695 :1377 ،
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ج .از نظرِ ادبی و هنرس :برخی از آیات این سوره ،براساس اهمیّت کالمی ،اعتقادی ،بیانی
و بالغی با جلوههای هنری اقتباس ،درج و تلمیح و ...در بیان مصادیق و تأکیدات دینی و
مذهبی شعرا و نویسندگان ،بیشتر مورد توجّه بودهاند //.با ساختاری هنری و ادبی ،ضمن بیان
مفاهیم و معانی حروف مقطعة قرآنی و توجّه به شکل و حالت این حروف ،با ایهام ،به شکل
و حالت یا ،خمیدگی ،کجی ،افتادگی و واپسینی و با ایهام ،به شکل و حالت سین،
دندانهداری و شکنج و تیزی مدِّ نظر است //.به ایهام از یا ،لب و از سین ،دندان را اراده کرده
است و از مجموع یا و سین ،لب و دندان و نیز لب خندان را اراده کردهاست //.به ایهام و با
تشبیه و بیانی هنری از یاسین ،روی و رخساره و دهان را اراده کردهاست //.از باب تشبیه و
ازآنجاکه سورة یاسین ،عروس قرآن است ،زلف پُرشکنج و تابدار را که از ویژگی های
زیبای محبوب است ،بدان نسبت میدهند؛ زلف آشفته و زیبای یاسین .البته در این تشبیه،
توجّهی هم به دندانههای سین دارد.
ســـ ید و صــــدر روز گار که هســــت

ز آلِ یــاســــیــن چــو از نــبــی یــاســــیــن
(انوری)377 :1372 ،

یاسین ز نامت آیتی طاها ز علمت رایتی

کشف تو از مه غایتی برداشت مهر دختری
(اوحدی مراغهای)37 :1375 ،

صــــاحــب آن هــمــه گــفــتــار ام ـروز

ســــائــل فــاتــحــه و یــاســــیــن اســــت
(اعتصامی)456 :1371 ،

صـــورت یاســـین بود آن یا و ســـین

در رقــمــش از هــمــه بــاالنشـــــیــن
(جامی)368 :1368 ،

از چشـــــم بــد ایــمــنــی کــه دارد

دنــدان و لــب تــو شــــکــل یــاســــیــن
(خاقانی)652 :1373 ،

تو را عز لوالک تمکین بس اســــت

ثنــای تو طــاهــا و یــاســـین بس اســــت
(سعدی)6 :1363 ،
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ایــن چــنــیــن دولــتــی مــرا جــویــان

مــن گــریــزان چــو زوبــع از یــاســــیــن
(سنایی)564 :1362 ،

ســید ما را ز یاســین می طلب

صـــــورتــش از مــعــنــی طــاهــا بــجــو
(شاه نعمتاهلل)430 :1374 ،

طُرّة مشـــکین عنبرپاش از یاســـین چنند

حلقة روی بهشـــت آســـاش از طاها زنند
(عراقی)51 :1373 ،

به خال طُرفه نون و به چ شم شاهد صاد

بــه زلف پُر خَم یــاســـین و ُطرّة طــاهــا
(عطار)729 :1366 ،

شـــمس تبریزی کــه فخر اولیــاســــت

ســـین د ندان هاش یاســـین من اســــت
(مولوی)200 :1363 ،

از علم پاک جانش وز زهد دل ولیکن

بر زر نوشــته یکســر بر طیلســانش یاســین
(ناصرخسرو)411 :1373 ،

اوراد ســـاکنان ســـماوات روز و شـــب

در مدح جد و باب تو یاســـین و هل اتی
(نسیمی)304 :1372 ،

 -2-2ترکیباتِ دينی و ادبی و هنرسِ حروفِ مقطعة قرآنی
 -1-2-2آل (طاها ،ياسین) :چون طاها و یاسین در بسیاری از تفاسیر ،خود پیامبر(ص)
هستند ،ترکیبها ،کنایه از خاندان و امت پیامبر (ص) و مسلمانان است( .ن.ک :یاسین و
طاها)
ســــیــد و صــــدر روزگــار کــه هســــت

ز آلِ یــاســــیــن چــو از نــبــی یــاســــیــن
(انوری)377 :1372 ،

چون فکندی آتش کین در حریم آلِ یاســـین

زآه آتشبارشان چون شد که خاکستر نگشتی
(بهار)148 :1368 ،

بندگی کن آلِ یاســین را به جان تا روز حشــر

همچو بیدینــان نبــایــد روی اصـــفر داشـــتن
(سنایی)471 :1362 ،
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نور طا ها آ ِل یاســـین ســــا یه ســـل طان من
(شاه نعمتاهلل)410 :1374 ،

اگــر از جــام او نــوشـــــی نــقــی بــیــن

مــبــیــن خــود دشـــــمــنــان آل یــاســـــیــن
(عطار)251 :1345 ،

بــا شـــــریــف آن کــرد مــرد مــلــتــجــی

کــه کــنــد بــا آل یــاســـــیــن خــارجــی
(مولوی :1372 ،ج  ،2ب )2203

یـــاری نـــدهـــد تـــو را بـــر ایـــن دیـــو

جـــز طـــاعـــت و حـــب آلِ یـــاســـــیـــن
(ناصرخسرو)359 :1373 ،

خــداونــدا رســـــان جــان را بــه جــانــان

از آن راهــی کــه رفــتــنــد آل یــاســـــیــن
(نسیمی)263 :1372 ،

 خداتان خیر دهاد ای آل یاسین ای ستارگان حقیقت و ای رایات هدایت( .شیخ بهایی،)184 :1374
 -2-2-2النجم و ياسین خواندن گدا :چون گدایان برای گدایی و درخواست کمک
مالی ،برای ایجاد ترحم و شفقت و برانگیختن احساسات عاطفی ،دینی و مذهبی ،سورة یاسین
و النجم و ...ادعیه و اوراد را در اماکن دینی ،مذهبی ،قبرستانها ،کوچهها و سرِ گذرها می
خواندند و تکرار میکردند و سروصدای زیادی ایجاد میکردند ،ترکیب ،کنایه از سروصدا
و ازدحام و شلوغی زیاد است( .ر.ک :یاسین)
از همه بدتر ســروصــدای گداهاســت

کاین یک والنجم خواند آن یک یاسین
(بهار)510 :1368 ،

 -3-2-2انار ياسین( :ر.ک :سورة یاسین به نار خواندن)
ســـیـب غبغـب اگر بـه دســــت افتـد

بهتر از صــــد انــار یــاســـین اســــت
(صائب)1083 :1368 ،

 -4-2-2بب لب ،ياسین خواندن و از کینب ،ملب تن ،چون سین بودن :به ایهام،
از یا ،لب و از سین ،دندان را اراده کرده است و از مجموع یا و سین ،لب و دندان و نیز لبی
خندان را اراده کردهاست .در ترکیب به لب یاسینخواندن ،ضمن خواندن یاسین ،به شکل
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لب و دندان که خنده را نیز ابراز می کند ،توجّه دارد .باتوجّه به اینکه دندانههای ارّه مانند
سین ،نشانة حالت عصبانیت و ناراحتی و خشم است و دندان نشاندادن و دندان تیزکردن و
دندان بررویهم کشیدن ،نشانة کینه است ،ترکیب به لب یاسینخواندن و از کینه ،جمله تن
چون سینبودن ،به کنایه ،یعنی در حین خنده و تبسم ظاهری ،دلی پُرازکینه داشتن( .ن.ک:
یاسین)
بــه لــب ،یــاســـین همیخوانی ولیکن

ز کینـه ،جملـه تن دنـدان چو ســـینی
(مولوی)987 :1363 ،

 -5-2-2بب ياسین افتادن :به کنایه ،به حال احتضار و مرگ رسیدن .دشوارشدن کار
و ازچارهگذشتن آن؛ بدان جهت که سورة یاسین را بر پایة سنت و رسم پیامبر (ص) ،بر سر
محتضر میخواندهاند( .ر.ک :یاسین)
رنجور شـــقاوت چو بیفتاد به یاســـین

الحول بود چاره و انگشــــت گز یدن
(همان)711 :

 -6-3-2زلف پُرخم ياسین :از باب تشبیه و ازآنجاکه سورة یاسین ،عروس قرآن است،
زلف پُرشکنج و تابدار را که از ویژگی های زیبای محبوب است ،بدان نسبت میدهند.
زلف آشفته و زیبای یاسین( .ر.ک :یاسین)
به خال طُرفة نون و به چشم شاهد صاد

بـه زلفِ پُرخَمِ یـاســـین و طُرّة طـاهـا
(عطار)48 :1366،

 -7-2-2سورۀ ياسین بب نار خواندن :اناری که در نوروز ،چهل بار سورة یاسین تالوت
کنند وبر آن بدمند و گویند هرکه آن را بی مشارکت غیری بخورد ،تمام سال از امراض
جسمانی درامان باشد( .رامپوری )85 :1363 ،کنایه از دعاکردن ،چارهاندیشیدن ،رفع
بالکردن ،حاجتخواستن ،از دست امراض روحی و روانی ،رهایییافتن و آرامش پیداکردن.
و نیز به ایهام ،به انار پستان محبوب و معشوق که از محسنات محبوب بهشمارمی رود و مایة
آرامش عاشق است ،اشاره دارد( .ن.ک :انار یاسین)
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نارپستانی به دست آرید و صد عشرت کنید
(صائب)1360 :1368 ،

 -8-2-2صاد ،نون :دو حرف ص ،ن //.از نون ،سورة نون و از صاد ،سورة صاد را اراده
کردهاست //.با ایهام ،به شکل و حالت شبیه به چشم حرف ص و خمیدگی وکمانی و انحنای
حرف ن توجّه دارد و از ص ،چشم و از ن ،ابرو را اراده کرده است //.از ترکیب دو حرف
صاد و نون ،به ایهام ،لفظ و کلمة نص نیز ،مدِّ نظر شاعر بودهاست( .ن.ک :ص و ن)
به زیر آن دو نون طُر فه دو صــــادش

نوشـــتــه کلــک صـــنع اوســـتــادش
(جامی)601 :1368 ،

دو چشـــم و ابروی او صـــاد و نون بود

د لی لش نص قــاطع نی کــه نون بود
(عطار)68 :1389 ،

 -9-2-2طا و سین ،بیزحمت طايدادن :این بیت عطار ،در خصوص مور سلیمان
است .طاس یا طاس لغزنده ،سوراخ قیفمانند مورچهخوار است و مورچهخوار ،برای شکار
مور ،آن را ایجادمیکند و در اثر سقوط مور در آن ،مور باید رنج و زحمت زیادی متحمل
بشود تا نجات یابد .خلعت عبّاس هم اشاره به لباس سیاه عبّاسیان دارد که همرنگ مور است
و طاسین نیز حروف مقطعة آغازین سورة نمل است .ترکیب طاسین ،بیزحمت طاسدادن
ظاهراً ،اشاره به این دارد که خداوند ،بدون رنج و مشقت و ریاضت ،سورهای از سوَر قرآن
کریم را ،به نام او ،یعنی مور کردهاست( .ن.ک :عطار( )265-264 :1370،ن.ک :طاسین)
خــلــعــت اوالد عــبــاســـــش بــداد

طا و ســـین بیزحمت طاســـش بداد
(عطار)2 :1370 ،

 -10-2-2ماه طاها :ط ،به حساب جُمّل نه و ه ،پنج است و مجموع آنها ،چهارده میشود
و مقصود از آن ،چهارده کامل است .این چهارده ،عالوه بر صفت ماه بودن ،اشارهای هم به
ماه طه در ترکیب کنایی و بالغی دارد .به شکل گرد ،مدوَّر و خمیدة حرف ط و ه نیز توجّه
دارد( .ن.ک :طاها)
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کرده بر چرخ حق بــه نور ی ق ین

طــا و هــا مــاه چــاردهاش در دیــن
(سنایی)235 :1374،

مــاه ملـّت را تمــامی داده از مهر نبی

مجلس ما را منیر از ماه طاها کردهای
(منصورحالج)167 :1369 ،

 -11-2-2نون والقلم شدن کمان و تیر :به کنایه ،یعنی زهشدن کمان ،آمادهشدن
کمان برای تیراندازی ،تیر درکمان قرارگرفتن .از نون ،خمیدگی کمان و از قلم ،راستی تیر
را اراده کردهاست( .ن.ک :ن)
چون کمــان و تیر شــــد نون و القلم

نشــــره ف تح ا ین وآن خواهــد ن مود
(خاقانی)479 :1373 ،

 -12-2-2ياسینخواندن :ازآنجاکه خواندن ،حفظ و تکرارکردن و حتّی گوشکردن
سورة یاسین ،ثواب و پاداش فراوان دارد و نیز باعث آرامش میشود و در دفع شرّ و بال و
رهایی از گرفتاریها و درامانبودن از شرّ شیاطین ،جن ،انس ،دیوانگی ،امراض ،چشمزخم،
نظر بد ،حسد ،کینه و ...اثربخش است ،ترکیب ،کنایه از قرائت سورة یاسین و توسل جستن
به آن و درنتیجه ،رسیدن به آرامش روحی و روانی و رهایییافتن از بال و مشکالت
وگرفتاریهاست( .ن.ک :یاسین)
آن زمــان کــه دیــو م ـیشــــد راه زن

آن زمــان بــایســــت یــاســـین خوانــدن
(مولوی :1372 ،ج  ،6ب )540

گویند بخوان یاسین تا عشق شود تسکین

جانی که به لب آمد چه ســود ز یاســینی
(مولوی)969 :1363 ،

 -13-2-2ياسین و االنعام خواندن :خواندن سورههای یاسین واالنعام ،در دفع بال و
رهایی از گرفتاریها و درامانبودن از شر شیاطین ،اثربخش است .کنایه از رفع بال و گرفتاری
است( .ن.ک :یاسین)
چون بخورد آن گ ندم ا ندر فخ ب ما ند

چنــد او یــاســـ ین و اال نعــام خوانــد
(مولوی :1372 ،ج  ،6ب )533
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 -3نتیجبگیرس

با بررسی دامنة کاربرد دینی ،هنری و ادب حروف مقطعة قرآنی در پهنة ادب پارسی ،نتایج
زیر به دست آمد:
 -1باتوجّه به اهمّیّت کالمی ،اعتقادی ،بیانی و بالغی این حروف مقطعه ،برخی از این حروف
مقطعه و آیات مربوط به این سوَر ،با جلوههای هنری اقتباس ،درج و تلمیح و ...در بیان
مصادیق و تأکیدات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان ،بیشتر مورد عنایت بودهاند.
 -2توجّه و پرداختن به فضایل دینی ،مذهبی و ارزش های اعتقادی این سوَر ،یکی از مهمترین
کاربردهای دینی و مذهبی حروف مقطعه و سوَر مربوط به آن ،در ادب پارسی
بهشمارمیرود.
 -3مفاهیم ،محتوا ،حکایات ،آموزههای دینی و مذهبی این سوَر ،بهعنوان سوَر مورد توجّه
بیشتر مفسّران دینی و مذهبی ،در اکثر آثار شعرا و نویسندگان ،در بیان و القای تعالیم و
آموزههای دینی و مذهبی ،جایگاه خاصّی دارد.
 -4اکثر شعرا و نویسندگان ،با عنایت به شکل ،حالت و ویژگی حروف الفبای پارسی و با
تکیه بر ارز ش هایی دینی و اجتماعی ،و شکل و حالت حروف مقطعة قرآنی ،دست به
مضمون آفرینی های بکری زدهاند و با خلق ترکیبات ،تعابیر و تصاویر نغز ،از این عالئم
ظاهری حروف ،به نحو مطلوب ،بهره بردهاند و با افزودن چاشنی ایهام ،جناس و دیگر
آرایهها ی ظریف ادبی ،به تصاویر ،مضامین ،تعابیر و ترکیبات برساخته از حروف رمزآلود
مقطعة قرآنی و حروف الفبای پارسی ،زیبایی ادبی و هنری آن را ،بیشتر جلوه دادهاند.
 -5از میان حروف مقطعة قرآنی ،یاسین ،بیشتر از دیگر حروف ،مورد توجّه بودهاست و
مولوی و سنایی ازجمله شعرایی هستند که بیش از دیگران ،از یاسین در مضامین ،تعابیر و
ترکیبات دینی و ادبی بهره جستهاند  .حروف مقطعة طاها و نون از دیگر حروف مورد توجّه
شعرا و نویسندگان ،بعد از یاسین است .در این میان ،خاقانی ،عطار ،سنایی ،جامی و شاه
نعمتاهلل ولی ،به ترتیب ،بیشتر به این حروف توجّه داشتهاند .حروف مقطعة حامیم و الف
الم میم از دیگر حروفی است که بعد از حروف ذکرشدة باال ،مورد توجّه شاعران و
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نویسندگان ادب پارسی قرارگرفتهاست .مولوی و جامی به حامیم ،بیشتر از دیگران
پرداختهاند و نسیمی و مؤلف قابوسنامه نیز ،به الف الم میم ،بیشتر از دیگران توجّه داشتهاند.
ق ،بعد از حروف مقطعة باال ،در ردیف پُرکاربردترین حروف مقطعه ،بهحساب میآید و
عطار ،بیش از دیگران ،بدان توجّه داشتهاست .حروف مقطعة دیگری چون صاد ،طاسین،
طاسین میم ،الف الم را کافها یا عین صاد ،عالوه بر اینکهکمتر در ادبیّات پارسی ،بازتاب
داشتهاند و تعداد آن از انگشتان دست هم فراتر نمیرود ،به ترتیب ،بیشترین کاربرد را در
ادب پارسی داشتهاند.
 -6درکل ،در بین شعرا و نویسندگانی که در این خصوص ،مورد بررسی قرارگرفتند،
مولوی ،عطار ،خاقانی ،جامی ،سنایی ،نسیمی ،شاه نعمتاهلل ولی ،ناصرخسرو و ،...به ترتیب،
ازجمله شاعرانی هستند که از حروف مقطعه ،با تکیه بر ارزشهای دینی و مذهبی ،در خلق
مضامین و تعابیر ادبی و دینی ،بهرة فراوان بردهاند.
يادداشتها
 .1علت تعدّد تفاسیر مورد استناد در ارائة مطالب ذیل ،برای جلوگیری از تشتّت و آشفتگی
ارجاعات پیدرپی ،از آوردن نام تکتک تفاسیر ،در این بخش ،خودداری و به ذکر نام
تفاسیر مورد ارجاع ،در منابع آخر مقاله ،بسنده کردهایم.
 .12-1مطالب این بندها ،از تفاسیر متعدّد برگرفته شدهاست که در فهرست منابع ،به نام همة
آنها اشارهکردهایم.
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 -17سعدی ،مشرفالدین .)1363( .کلیّات سعدس .به اهتمام محمّدعلی فروغی .تهران :محمّد.
 -18سنایی ،مجدودبن آدم .)1374( .حديقبالحقیقب و شريعب الطريقب .تصحیح محمّدتقی
مدرس رضوی .چاپ چهارم .تهران :دانشگاه تهران.
 .)1362( .______________ -19ديوان حکیم سنايی .به اهتمام محمّدتقی مدرس رضوی.
چاپ سوم .تهران :کتابخانة سنایی.
 -20سیوطی ،جاللالدین .)1363( .االتقان فی علوم القرآن (دو جلد) .به تصحیح
محمّدابوالفضل ابراهیم .تهران :امیرکبیر.
 -21شاه نعمتاهلل ولی کرمانی .)1374( .ديوان شاه نعمتاهلل ولی کرمانی .با مقدمة سعید
نفیسی .چاپ اوّل .تهران :نشر نخستین.
 -22شیخ بهایی ،محمّدبن حسین .)1374( .متن کامل کشکول شیخ بهايی .به کوشش بهمن
رازانی .چاپ دوازدهم .تهران :زرین.
 -23صائب ،میرزا محمّدعلی .)1368( .ديوان صائب تبريزس (شش جلد) .به کوشش محمّد
قهرمان .چاپ دوم .تهران :علمی و فرهنگی.
 -24طباطبایی ،محمّدحسن .)1374( .المیزان فی تفسیرالقرآن (20جلد) .قم :جامعة مدرسین
حوزة علمیة قم.
 -25طبرسی ،فضل بن حسن .)1372( .مجمعالبیان فی تفسیرالقرآن .تهران :ناصرخسرو.
 -26عراقی ،فخرالدین .)1373( .ديوان فخرالدين عراقی .به اهتمام سعید نفیسی .چاپ هفتم.
تهران :جاویدان.
 -27عطار ،فریدالدین .)1389( .الهینامب .به کوشش حمیدرضا مجدآبادی .تهران :نشر پروان.
 .)1371( .__________ -28وهرالذات (دوجلد) .تهران :اشراقیه.
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 .)1366(.____________ -29ديوان عطار نیشابورس .به اهتمام وتصحیح تقی تفضلی.
چاپ چهارم .تهران :علمی و فرهنگی.
 .)1373( .__________ -30مصیبتنامب .به تصحیح نورانی وصال .چاپ چهارم .تهران :زوار.
 .)1345( .__________ -31مظهرالعجايب .تصحیح احمد خوشنویس ..تهران :سنایی.
 .)1370( .__________ -32منطقالطیر .تصحیح صادق گوهرین .چاپ هفتم .تهران :علمی
و فرهنگی.
 -33عنصرالمعالی ،کیکاووس بن وشمگیر .)1375( .قابوسنامب .به تصحیح غالمحسین یوسفی.
چاپ هشتم .تهران :علمی و فرهنگی.
 -34قرائتی ،محسن .)1383( .تفسیر نور (دوازده جلد) .چاپ یازدهم .تهران :مرکز فرهنگی
درسهایی از قرآن.
 -35قُرطبی ،محمّدبن احمد .)1364( .الجامع االحکام القرآن (بیستجلد) .تهران :ناصر خسرو.
 -36مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران .)1381( .تفسیر نمونب ( 28جلد).چاپ .42تهران :دارالکتب
اسالمیه.
 -37مولوی ،جاللالدین محمّد .)1378( .فیب مافیب .تصحیح حسین حیدرخانی .چاپ دوم .تهران:
سنایی.
 .)1363( .______________ -38کلیّات شمس تبريزس .تصحیح بدیعالزمان فروزانفر.
چاپ دوازدهم .تهران :امیرکبیر.
 .)1372( .______________ -39مثنوس معنوس .تصحیح رینولد نیکلسون .چاپ دوم.
تهران :مولی.
 -40ناصرخسرو قبادیانی ،ابومعین .)1373( .ديوان ناصرخسرو قباديانی .به اهتمام سیدحسن
تقیزاده .تهران :نگاه.
 -41نسیمی ،عمادالدین .)1372( .ديوان نسیمی .به کوشش یداهلل جاللی پندری .تهران :نی.
 -42نورمحمّدی ،محمّدحسین .)1382( .فضايل قرآن .چاپ سوم .قم :جامعه القرآن الکریم.
 مقالب -1لطفی ،سیّدمهدی« .)1391( .حوزة معنایی حروف مقطعه در قرآن کریم» .فصلنامة مطالعات
قرآن و حديث ،شمارة .133 – 113 ،1

