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 چکیده:

و  انش  کشار گرتهش   ببرای خلق مضامین تازه و عمیق و آرایش  خش ن    راهای گوناگونی شیوهشاعران 

آرای  کالم نامی نهاده ان ؛ امشا یشن نشوع ه،شری       اب اع و هایادان خ ن بر هر ک ام از این شیوهنق

آغشاز و در شش ر   ای ب  قش م  خشود ادبیشاا دارد و از    اربرد از ترت، های ادبی ک  خابق شیرین و پرک

یری شود  کمهر مورد توج  خ ن ش،اخان قرار گرتهش  اخش ا ایشن ششیوه بکشارگ     رودکی نیز دی ه می

مولوی از کسانی اخش  کش  بشا    ی ه،ری  زیبا و شورانگیز اخ ا اشیوهحروف الفبا در خلق مضامین ب

و ب  آنها جشانی تشازه ب ششی ه اخش ا در ایشن      م، ی از جادوی ه،ر بر کالب  حروف الفبا دمی ه بهره

نوشهار بر آنیم تا چگونگی بکارگیری حروف الفبا برای خلق مضشامین را در غزلیشاا ششمب تبیشین     

این شیوه ب ان دخ  یازیش ه اخش  اششاره نمشاییما در ایشن م شا         ک،یم و ب  اب اعاتی ک  مولوی در

روش تحقیق ها و کاربرد ه،ری حروف الفبا نیز ارائ  خواه  ش اضمن بیان مفاهیم خلق ش ه  زیبایی

 گیرداهاب ان  ای و الکهرونیکی صورا میتوصیفی بوده و از طریق مطال اا ک
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 مقدمه : -4

ب ش، ا  م،  و ب  آنها جانی تازه میمیها فاده از جادوی ه،ر در کالب  واژهخ ،وران توانم،  با اخه

هی ب  ه،ر ای خاده برای ای اد ارتباط هسه،  اما وقر شرایط م مو  زبانی  ت،ها وخیل ها داین واژه

ک،،   بلک  بر را از ذه،ی ب  ذهن دیگر م،هقل میای ان یش  شون   ن  ت،هاخ ،وری شاعر آراخه  می

 ک،، ا ن گار ای اد میخوان، ه اثری شیرین  شورانگیز و ما

 بیان مسئله:  -4-4

های تشکیل ده، ة واژه ی ،ی حروف الفبا رای خلق مضمون و ان یش   ب  واح در همین راخها و ب

ای طوالنی و ب  حروف الفبا در ادب تارخی خابق ا آتری،ی بمضموننیز توج  تراوان ش ه اخ ا 

  ورد:د آن در ش ر رودکی نیز بچشم میک  کاربردارد چ،ان رخمی ق م  خود ادبیاا

    او کشش  آن کششرد کشش  جششیم را تششو زلشش 

 

 کششششرد جششششیم آن نقطشششش  را تششششو خششششا  

 (6  بی   52ص :رودکی  دیوان اش ار)

ک  ب ،وان مثا  از  ان های م هل  از آن بهره بردهم ادوار ش ر تارخی نیز شاعران بگون و در تما

 :شودهایی ذکر میهل  ش ر تارخی نمون های م شاعران خبک

 زیششن قشش  چششو تیششر و الشش  چششون التششی     

                          

 عیش  اتسششر اخشش  بششر خششر اوقششاا بهششر آنششن  

  

 خرکشششششی کششششاف بششششرون کششششن ز خششششر

                            
 

 کششش  چشششو ششششین در رقشششم یشششار م شششوان  

 

 قشش  تلکهششا چششو دا  از پششی ت  ششیم توخشش     

             

 آن ع،برین دو زل  کش  رقشاص روی توخش    

              

 کودک از اب   جز جشیم ن وانش  زیشن پشب     

              

 

 

         

 چششون الم و کششین زود شششود چششون کمششان

 (7  بی  66ناصر خسرو: ص اش ار  )دیوان

 عیشش  ز ن ششل تکششاورش شششبهی اخشش  عششین

 ( 66  بی 403خاقانی: ص اش ار  )دیوان

 مشششیم صشششف  ب،ششش  گشششره بشششر کمشششر    
 (4346  بی  246) هف  اورنگ  جامی :ص

 

 داخششل شششادی اخشش  نشش  داخششل بشش  غششم  
 ( 6  بی 447اش ار  وحشی باتقی :ص  )دیوان

 با ق  همچشون الش  بشر خشر جشوالن تشویی      

 ( 4  بی  777اش ار  صائب:ص  )دیوان

 شکل دا  و گهی ششکل الم کشرد  گاهی ب  

 ( 40  بی 425اش ار  قا آنی:ص  )دیوان

 آن زلش  دراتک،ش ی جشیم از بشرجیم     تا تو

 (6  بی  404اش ار  بهار:ص  )دیوان

 اهمیت و پیشینة موضوع:  -4-2



 

 

 

 

 

   

 131/مضمون آفرینی و کاربرد هنری حروف الفبا در غزلیات شمس  

در  ااین ششیوه نشش ه اخش    ای بش در ادب تارخی  توج  قابل مالح ش   با وجود چ،ین کاربرد گسهرده

ون الم  م شمب قیب رازی  ت،ون بالغ  و ص،اعاا ادبی جال  الش ین همشایی    کهب ب ی ی همچ

میهشوان   ای ب  این شیوه نش ه اخ اب یع محم  علی خلطانی هیچ اشاره نق  ب یع محم  تشارکی و

ده و  ،وان اولین کسی نام برد ک  در کهب ب ی ی ب  نوعی از این شیوه یادی کراز خیروس شمیسا ب

مشثال   ؛ گرایی: ی ،ی تشبی  ب  ششکل و موق یش  حشروف الفبشا    حرف» نامی ه اخ :  گراییآن را حرف

نگشاهی تشازه بش     « )و خا  صورا ب  نقط  جشیم   "ج"تشبی  نوعی از آرای  زل  ب  شکل نوشهاری 

هایی از حشروف الفبشا توجش  دارنش  کش  ایشن       ایشان در این مبحث تقط ب  کاربرد (405-4 ب یع  ص

ک  در ادام  خواهیم دی  کش  حشروف   ان   در حالیاز طرتین تشبی  قرار گرته ه یکی حروف در جایگا

ان  ولی ارتباطی با تششبی   ین و آتری،  ه،ری بکار گرته  ش هالفبا در بسیاری  موارد در خلق مضام

 ن ارن ا

  سش  کش  بازی دیگر با واژگان آن» اخ :  یاد کرده و نوشه « ه ا»،ام کزازی نیز از این شیوه بدکهر 

چ،ان باش  ک  حروف واژگان جش ا  ای از خ ن  آن ه اخ ا ه ا آن بازی اخ  ک  پارهه ا خوان ه ش

 برخوان،   نمون  را امیر م زی گفه  اخ :

 خ، ر و محم        آترین کن شاه و صاحب را ک  نام هر دو هس    

زیبشایی  « )مشیم و دا  دوم بی  را چ،ین بای  خوانش : خشین و نشون و جشیم و را و مشیم و حشا و       پارة 

،امیم آنچ  را بازی با واژگان می» ک : ک،،  ایشان همچ،ین بیان می (474 ش،اخی خ ن پارخی  ص

هشای  ، انی ن ارن   زیشرا نش  چشون آرایش     های ویژه در ب یع اخ  ک  ارزش ه،ری چای از کاربردپاره

،ش  دششوار و   بردها ت،هشا بازیهایی این کار پرورن او ن  خاخهار م ،ایی خروده را می درونی پ، ار خیزن 

 (   466 ص:همان « )پیچی ه با واژگانا

همین شیوه ی ،ی جش ا خوانش ن حشروف    ک،،   ایشان ت،ها ب  ب  مثالی ک  دکهر کزازی ذکر میبا توج

صوص ن ر ایشان درخش   ک،، ا در این خیوة خوان ن ین مصراع را ای اد میتوج  دارن  ک  با این ش

آتری،  ه،شری نش ارد؛ ولشی در ادوار ادب تارخشی ششاعرانی چشون         ربرد حروفگون  کااخ  زیرا ای،

خاقانی  مولوی  جامی و ااا وجود دارن  ک  با ع،ای  ب  شکل حروف  شکل واژه  حروف مششهرک در  

هشوان  انش  کش  می  مونهایی زیبا و ه،ری خلق کشرده دو واژه  اتزودن یا برگرتهن حرتی در واژه و ااا مض

 گف  هم پ، ار خیزن  و هم پیچی گی چ، انی ن ارن ا  

،شوان   ای دارد و از آن بکهشاب ششکوه ششمب بش  ایشن ششیوه اششاره       خانم آن  ماری شیمل هشم در  

گونش   توصیفی خشوی   بش  ششر  و تفسشیر ای،    یاد کرده اخ ا ایشان مطابق شیوة « خطاطی الهی »

 خود آرای  وارد نش ه ان اابیاا در مث،وی پرداخه  و در تبیین و توضیح 

هوان گف  بطور مسهقل ب  این شیوه پرداخه  اخ  مقال  محم حسین کرمی اخش   ت،ها اثری ک  می

ک  در نشری  دانشک ة ادبیاا و علوم انسانی دانشگاه تبریز تحش  ع،شوان: آرایش  و آتشری،  واکشی      
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ه اخ  و ایششان در ایشن   چاپ رخی ب 464و شمارة  4464ری،  ه،ری  در خا  ای ب یع در آتشیوه

 خ امقال  بر پای  دیوان خاقانی ب  این تن پرداخه  ا

 بحث و بررسی:  -2

ای اخ  ک  شاعر با ج اخازی حروف الفبا و با توج  ب  شیوه الفبا حروف با آتری،یمضمونم، ور از 

زیبشا  بش یع و      مضشامی،ی  شکل آنها و کاربرد آنها در واژه و ب  کمن ترت، هایی ک  اشاره خواه  ش

ی همچشون  یهشا اتزای  اخهفادة شاعر از آرایش  بر جذابی  و زیبایی این شیوه میآنچ   آتری، اجذاب می

 ن این شیوه اخ ایح  ج،اس  حسن ت لیل و ااا در دروتشبی   اخه اره  تلم

ششود گسشهرده و   ی،  ه،ری و خلق مضمون اخشهفاده می هایی ک  در آن از حروف الفبا برای آترروش

  رف در واژه  نقش  نمشادین حشروف  م شاد    توج  ب  شکل حروف  جایگشاه حش  مه،وع اخ  از جمل ؛ 

 اب  ی حروف  حروف مشهرک در دو واژه وااا

هشا بشرای خلشق مضشامین     پردازیم ک  مولشوی از آن هایی از این دخ  می  بررخی شیوهدر این مقال  ب

هایی ک  بر جذابی  خش ن وی اتشزوده اخش  نیشز     آرای  برده اخ  و در ک،ار آن ب  ش ری خود بهره

ذکر اخ  ک  طبق  ب، ی ارائ  ش ه در زیر تقط برای ارائش  مش، م مطالشب    شایان اشاره خواه  ش ا 

رآمی هش  اخش  کش     هم دآی   شاعر گاه چ،  شیوه را بهایی ک  ذیل هر طبق  میدر مثال اخ  و گرن 

 گردداها اشاره میانب 

 دین از حروف الفبا:استفادۀ نما -2-4

گفه  « نماد » ار گیرد  ب  آن نشان  و م هر م ،ی دیگری قرای جز در م ،ی اصلی  هرگاه کلم 

همین شیوه ی موارد نماد تول  و مرگ اخ ؛ ب ،وان مثا  طلوع و غروب خورشی  در بسیارشود بمی

و ال  را  ،وان مثا   دا  را نماد خمی گی ان ا بشاعران گاه از حروف بصورا نماد اخهفاده کرده

 ان ا نماد راخ  قامهی دانسه 

 همچون بی  زیر از دیوان شمب:
 از عشق گردون مؤتل  بی عشق اخهشر م، سش   

         
 هاشه  دا  ال   بی عشق ال  چون دالاز عشق گ 

 (54  بی 4ص:)دیوان شمب

 بایشش ش خششاخ  الشش  گششش  خشش  نششون می 

                   

 کششش  نشششون اخششش کششش  تشششا گشششردد الششش   چیزی 

 ( 44  بی 454ص)همان:

این شیوه قبل از مولوی نیز بکار  نماد راخ  قامهی و نون نماد خمی گی اخ ا« ال  » در بی  توق 

  ،وان مثا  در ش ر ناصر خسرو:؛ باخ گرته  ش ه 

 چشششون الفشششی بشششود مردمشششی بششش  مثشششل  

 

 گشششر بششش  گمشششانی تشششو ز بششش  هشششای او     

  مردمشششی ک،شششون نشششون شششش چونشششن الششش   

 (45بی  427ناصر خسرو: ص اش ار  )دیوان

 قامششش  چشششون نشششون م،ششش  پشششب گشششواش  
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 ( 46بی   572)همان : ص 

 ،وان مثا  وخیقی درونی و ک،اری ش ر اخ ا باتزای   توج  ب  ممی موالناج،ب  ه،ری ابیاا آنچ  بر 

را اخاس مولوی تسمیط »شود و ب  قو  اخهاد شفی ی ک ک،ی میط دی ه میسدر بی  او  ت

و در بی  دوم این (  346 موخیقی ش ر  ص« )موخیقی درونی ش ر خوی  قرار داده اخ ا 

ک   ا آنچ  ب  بحث ما مرتبط اخ  ای،اخاس تکرار در طرد و عکب صورا گرته  اخموخیقی بر

ه، ار در ک،ار خایر واژگان بکار کامال  طبی ی و باژگانی داده و مولوی  حروف الفبا را ش صیهی و

در ای اد موخیقی درونی « مؤتل  و م، س  » را با کلماا « ال  » برده اخ  چ،انک  در بی  او  

ای مسهقل در موخیقی ک،اری ی ،ی قاتی  ش ر را چون واژه« دا  » کار گرته  و ی ،ی تسمیط ب

 صورا ه،ری بهره برده اخ ا برای خلق مضمون  ب ز حروف الفباگ، ان ه اخ  و ب ین ترتیب ا

  «ق  ال  » ت  بر آن تشبی  بلیغ مثا  زیر نیز قابل دریات  اخ  و اضااز نکاا اشاره ش ه در توق  

و تلمیح  دو نیم ش ن ماه ب  دخ  پیامبر اخالم )ص ( نیز بر « جام » و « جیم » ج،اس میان 

مان،  کرده ک  « ال  » اعر  ق  را در راخ  قامهی ب  ش زیبایی کالم اتزوده اخ ا در این بی 

 نیز توج  داشه  اخ ا«  جام »وجود جیم در واژة ش ه اخ  و در ضمن بهمچون جیم خمی ه 
 ها چون خشیم شش   ماه از غم  دو نیم ش  رخساره

 

 ک،ش  ال  چون جیم ش  ویشن جشیم جامش  می    ق 

 (46  بی 465)دیوان شمب:ص 

 از هم گسستن حروف یک واژه :  -2-2

 ،وان مثا  در بردا بار میکشاعر  حروف ین واژه را در بی  بصورا از هم گسسه  بدر این روش 

 ه  اخ هایی دانسرا نماد ش صیه را از هم ج ا کرده و هر ک ام«  عشق »مولوی حروف  رزی رباعی

 :ن شیوه در حقیق   عشق را ت ری  کرده اخ  ایو ب

 اخشش  ز هششر چشش  آن نشششای  مششانع عشششق 
   

 

 گرعشششششق نبششششودی  ن،مششششودی صششششانع 
 

 

 دانی کش  حشروف عششق را م ،شی چیسش       

  
 

 عین عابش  و ششین ششاکر و قاتسش  قشانع      

 (6  بی 4442 ص)همان:

 و نیز در بی  زیر:

 زن خششری از عششین و شششین و قششاف بششر    

  
 

 کششش  صششش  اخشششم و مسشششمزا داری امشششروز    

 (47  بی 354ص)همان:

از هم « عشق » چ  در هر دو مثا   حروف واژة شود ک  اگرمقایس  دو نمون  توق مش ص میاز  

در موخیقی  هواندلیل آن را میگسسه  اخ ؛ اما مثا  او  از کاربرد ه،ری زیباتری برخوردار اخ ا 

در کلماا مصراع « عشق » وجود حروف س  ب ین صورا ک  شاعر با توج  بدرونی ابیاا دان
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و بار م ،ایی بی  را مضاع   نموده خلق مضمون پرداخه  و ب  زیبایی عشق را ت ری چهارم  ب  

 صورا ج ا از هم بکار برده اخ :برا « کُن»در ابیاا زیر حروف واژه  کرده اخ ا

 کشش  لطشش  تششا اب خشش  و از آن هششزار کلیشش  

    

 نهششان میانشش  کششاف و خششفی،  نششون اخشش    

 (44  بی 454 ص)همان:

 اب ش  ایشن کشاف و نشون    زود بشو لشو  را ز  

     

 مششرا پرخششی کشش  چششونی بششین کشش  چششونم  
 

 گشش  ای د  بششرو نقطشش  خششال  نششویب   آن 

 (45  بی 340 ص)همان:

 خششششرابم بی ششششودم مسشششش  ج،ششششونم   
 

 مشششششرا از کشششششاف و نشششششون آورد در دام 

 
  

 از آن هیبشش  دو تششا چششون کششاف و نششونم   

 (54  بی 244 ص)همان:
 

ک  خ اون  « باش » م ،ای اخ  ب« کن » واژة « کاف و نون  »در دو  بی  او  از ابیاا باال مراد از 

 ک، ادنیا و پیوخهن ب  حقیق  توصی  میواخط  آن دنیا را آتری  و در بی  دوم  مولوی ب  اعراض از ب

شود اما زیبایی این مثا  بیشهر از دو مثا  های توق نیز همین امر دی ه مین در مثا  خوم از نمو

هرک ام از » قی درونی ش ر عبارا اخ  از: موخیقی درونی ش ر اخ ا موخیناشی از  دیگر اخ  ک 

ة مفهومی های ت،وع و تکرار در ن ام آواها ک  از مقول  موخیقی بیرونی و ک،اری نباش  در حوزجلوه

هگذر وح ا یا تشاب  یا تضاد هایی ک  از راین نوع موخیقی قرار میگیرد؛ ی ،ی م موع  هماه،گی

های این نوع موخیقی اخ  و اگر ب واهیم از آی   جلوهمصوتها در کلماا ین ش ر پ ی  میصامهها و 

(  465 ص:موخیقی ش ر« ) ها را بای  یادآور شویما ن نام ببریم انواع ج،اخآانواع ش،اخه  ش ة 

 ولی در مصراع« باش » م ،ای را اراده کرده ب« کن » واژة  «کاف و نون » مولوی در مصراع خوم از 

مفهوم نهایی این دو بی  خمی گی پش  اخ ا « کاف و نون » صورا ج،اس مراد از بی  ب چهارم

ن سهین خود را از دخ  داده و در دنیای آتری،  در آرزوی وصا  س  ک  مولوی اتحاد ق یم آن

 برداسر میخوی  خمی ه قام  ب

ان  ذکر ین شیوه خروده ش هبیاتی ک  بهمو برای مقایس  و درک بههر جایگاه خ ن موالنا  نمون  ا

 میگردد:

 دو حرت،شششش  از دتهششششرش کششششاف و نششششون

 
 

 بشششش  هسششششهی ششششش ه نیسشششش  را ره،مششششون  

 (43بی  344:ص5)هف  اورنگ جامی ج

 چششون نش،اخششی کشش  از ن سشش  بشش  ابشش اع   

 

 ت ششل ن سششهین زکششاف رتشش  خششوی نششون      

 (46بی  305ناصر خسرو: ص اش ار  )دیوان

 ز کشششاف و نشششوندو گیهشششی پ یششش  آمششش  ا 

 

 چشششرا نشششی بششش  ترمشششان او در نششش  چشششون     

 (43بی  365) شاه،ام   ص 



 

 

 

 

 

   

 139/مضمون آفرینی و کاربرد هنری حروف الفبا در غزلیات شمس  

یاا های توق ک  خود خرودة شاعرانی بزرگ در عرص  ادب تارخی هسه،  با اباز مقایس  نمون  

هایی ک  برای و اثرگذارتر اخ ؛ زیرا در نمون  میرخیم ک  خ ن مولوی جذابهراین نهی   مولوی  ب

صورا خاده برای بیان مفهوم هسهی و آتری،  اخهفاده مقایس  آورده ش ه از حروف الفبا تقط ب

های ادبی و موخیقی ش ر برخوردار نیسه،  در از ع،اصر زیبایی خاز همچون آرای ش ه اخ  و 

هایی چون از موخیقی درونی و آرای « کن »  عالوه بر اشاره ب  مفهوم واژةلوی  حالیک  در ابیاا مو

ج،اس اخهفاده ش ه اخ  ک  بر غ،ا و زیبایی خ ن میاتزای  ک  در خطور توق ب ان اشاره رته  

 اخ ا 

 حذف حروفی از واژه: -2-9

 لششرزی  جششان میجششانوری الجششرم از ترقشش 

   
  

 شو همگی جان و مهرس  ری بهل و واو بهل 

 (40  بی 357 ص:دیوان شمب)
 

حاصل « جان»اشه  شود  واژة دبر« و» و « ر» دو حرف « جانور» در بی  توق از واژة اگر 

 گوی : یادآور بیهی از خاقانی اخ  ک  میاین بی  مولوی شودامی

 نش ا کش  بش  مشا ره دراز نیسش       ک،ش  حق می
 

 از مشششا  الم بفکشششن و بشششاقی شششش،اس مشششا 

 (6  بی  3) دیوان اش ار  خاقانی :ص 

ز ت مشیم داد:  هوان آن را بر ش ر مولوی نیش این بی  خاقانی خ ،ی دارن  ک  میدکهر کزازی در شر  

هشوانیم  میهوانیم یات  و آشکارا مین ای از بازیهای نغز و نوآیین خاقانی را با واژگادر این بی  نمون » 

ن بش  آتشری،    دی  ک  چگون  پ، ار نیروم،  ژرف کاو و دامن گسهر وی  با دگرگونی در ری   واژگا

 (6 گزارش دشواریهای دیوان خاقانی  ص« )پردازداهای شاعران  میم ،ی

 توجه به اشتراک حروف در دو واژه: -2-1

 خمششار و خمششر یکسششهی ولششی الشش  نگششذارد  

      

 الش  چششو ششش  ز میانشش  ببشین خمششار چشش  ششش    

 (56  بی 442 ص:شمب دیوان)

توج  داشه  و و ج،اس موجود بین آنها « خمر»و « خمار»های در این بی  ب  اشهراک حروف واژه

وج  ب  دی گاه عرتانی موالنا  ه  اخ ا با تنسرا مهفاوا و مانع یکی ش ن این حروف دا « ال » ت،ها 

د و انسان و خ ا را از هم ان ازنچ  ک  بین انسان و خ ا تاصل  مینماد دانس  برای آ هوان ال  رامی

ها ی ذکر کرده و ب  تحلیل این نمون خصوص شاه ی از ن امی گ، ودر این  سازداج ا می

 میپردازیم:

 زهششی نششامی کشش  کششرد از چشششم  نششوش     
 

 ز رششششن نشششام او عشششالم دو نشششیم اخششش    

 

 گشششوشمشششیم  حلقششش  در  دو عشششالم را دو 
 

 کششش  عشششالم را یکشششی او را دو مشششیم اخششش   

 (45بی  53)خسرو وشیرین ن امی:ص



 

 

 

 

 

 

 91پائیز -29شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/111

 

باش ا دراین مثا  ششاعر  ال ین ابوج فر محم بن ایل گز می این ابیاا در خهای  اتابن اع م شمب 

« مشیم » ب  وجود ین حشرف  « محم »در نام مم و  ی ،ی واژة « میم» ضمن توج  وجود دو حرف 

کمهشر دارد را مایش    « مشیم »ین حرف « عالم»کرده اخ  و همین امر ک  واژة اشاره « عالم»در واژة 

 دانسه  اخ ا« محم » رشن آن بر واژة 

  خبکی این دو نمون  میهوان گف  ک  از ن ر تکری خ ن ن امی م حی اخ  در حالیک  از مقایس

ای  ک،ای  و در خ ن ن امی بر پاگرچ  ش ر مولوی عرتانیس  و ب ین جه  ارجح اخ ا از ن ر ادبی 

بیشهری دارد ارتباط بین  بی  دوم براخاس حسن ت لیل اخهوار اخ ؛ اما آنچ  در بی  مولوی جلوة

ک  با آرای  ج،اس ب  « خمار » و « خمر » ی ،ی کلماا ای اخ  ک  حروف مشهرک دارن  دو کلم 

دی ه « محم  » و« عالم » ن امی ی ،ی  هم مرتبط،  در حالیک  این رابط  در دو کلم  مورد ن ر

 نمیشود و این امر باعث همزادپ، اری بیشهر م اطب با ش ر مولوی میشودا

 ترکیب حروف برای ایجاد یک واژه: -2-5

ن رش را  م زا  در پایان آنها را ترکیب میک،  و واژة موردصورا این شیوه شاعر  با بیان حروف ب در

 سازد:می

 بشا الش   هم ری و بی و نون را کردخش  مقشرون    2.4

 

 اد دم ان ر دهن تا خشوش بگویش  ربز،ش   در با 

 (4  بی 6 ص:دیوان شمب)
 نق  و کالمی را یمگو القاب جان حی یک  نی وک  هس  ارکّتو شین وکاف و ری را خود مگو شِ 2.5

 (3  بی 57 ص)همان: 

 چششو ری بششا خششین و تششی و مششیم پیوخشش     2.4

 

 بشششش ین پیونشششش  رو ب،مششششود رخششششهم    

 (50  بی 256 ص)همان:

ا را آتری ه اخ ا در دو بی  پایانی ابیاا توق مولوی با حروف الفبا و ب  کمن تمثیل  مضامی،ی زیب

زیبایی یل شاعر اخ  و ت یل خود از ابزارهای آتری،  هایی اخ  ک  حاصل ت تمثیل از آرای 

ت بیر ت یل عبارا اخ  از کوششی ک  ذهن ه،رم،  در کش  روابط پ،هانی اشیا داردا ب  » اخ : 

ادوار )« مفاهیم و اشیا ارتبا برقرار ک، اک  میان   ه نیرویی اخ  ک  ب  شاعر امکان می دیگر ت یل

 (  66 ش ر تارخی  ص

اخ  برای مصراع دوم آن ب ین تمثیلی  2.5مفهوم ابیاا ای،گون  اخ  ک : مصراع آغازین بی  

خ  برای بیان تمامی تمثیلی ا ب  2.4صورا ک : تقط ظاهر و لفظ را مالک قضاوا ن انیما بی  

هن بهم اخ  ک  واژة گون  ک  حروف الفبا ب  ت،هایی کاربرد ن ارن  و با پیوخارزش جماع  ک  همان

  یاب، اهم ق را و ارزشی ب  تمام مین بها هم با پیوخه  انسانک،، را ای اد می« رخهم »

 



 

 

 

 

 

   

 111/مضمون آفرینی و کاربرد هنری حروف الفبا در غزلیات شمس  

وجود در مصراع او  ب اخه  اخ  ورا خ« قل»و در مصراع دوم بی  زیر از ترکیب قاف و الم  واژة 

م ،ی ژرف بی   ب ین ترتیب اضات  بر  توج  نموده اخ ا« لب»و « ق، »های این دو حرف در واژه

بر زیبایی و موخیقی ش ر اتزوده اخ ا زیبایی ها و هم،شی،ی و تکرار حروف ب  کمن تکرار واژه

 اتزای ا آراخهگی کالم میصراع او  نیز بر ت یل در آوردن تشبیهاتی نیکو در م

 تششو قششاف ق،شش ی و مششن الم لششب تلشش          2.3

             

 هشششوان کشششرد ز قشششاف و الم مشششا قشششل می  

          (6  بی 546)دیوان شمب:ص 

 ر زمانشودا لبان م شوق چ،ان تواناخ  ک  داخ  ک  در قرآن تراوان تکرار می قل خطاب الهی

 الهی را م،هقل خازداهوان  پیام وصا  با لبان تل  عاشق می

 استفادۀ ساده از حروف الفبا: -2-1

 و گر از عام بهرخشی کش  خش ن تشاش ک،شی        

 ور از آن نیز بهرخی هلش  چشون مشرم چمشن    

 

 ه،ششوز از کششاف کفششرا خششود خبششر نیسشش   

      

 

 

 خشش ن خششاص نهششان در خشش ن عششام گششو  
 

 دم بشش  دم زمزمشش  بششی الشش  و الم بگششو    

 (45  بی 762)همان:ص 

 را چشششش  دانششششی  هششششای ایمششششان حقایق

 (   44  بی 630) همان :ص 

توج  ش ه اخ  ولی م ،ای ژرتی برای « کفر » در واژة « کاف » وجود حرف در این بی  اگرچ  ب

 آن مهصور نیس ا

 توجه به شکل حرف : -2-7
 زان گوش همچون جیم تو زان چشم همچو صاد تشو 

 

 وی چون نون خوشزان ابر زان قام  همچون ال 

  ها خط خوان ش م شاگرد لو  جان ش م زین حرت
 

 بان ش م ان رچ،ین جیحون خوشکشهی و کشهی

 (7  بی 344)همان:ص
از ت،اخب و تشاب  میشان دو  در بی  او  از ابیاا توق  شاعر ب  شکل حروف توج  داشه  و با اخهفاده 

این تشبیهاا عبارت،  از: تشبی  گوش ب  جیم  چشم ب  صشاد    اتشبیهاتی زیبا خلق نموده اخ  شئ

 قام  ب  ال   و ابرو ب  نونا 

اجزای ش ر با یک یگر »ی اخ ؛ ز هماه،گآی   زیبایی حاصل اچشم می  در این زیبایی بیشهر بآنچ

-ن ری « ) ر ب  شکل غیر مسهقیم مربوط اخ اصورا ن ام م،  و ارگانین و با محهوا و مضمون شب

س اخا ین گون  تفسیر کرد: تمام بی  برهوان بی( این هماه،گی را م 52 های نق  ادبی م اصر  ص

-ب مشب طرف و یک ها ازان ا در میان مشب رون بکار رته  صورا مقتشبی  ب،ا ش ه اخ ا تشبیهاا ب

ک   ها: گوش  چشم  قام  و ابروشود: مشب ت،اخب یا مراعاا ال، یر دی ه می ها از طرف دیگر

 ها: جیم  صاد  ال  و نون ک  همگی حروف الفبای، اب اعضای ب ن انسان،  و مشب 

 وزن خیزابی و دوری ابیاا نیز بر این هماه،گی و موخیقی ش ر اتزوده اخ ا 
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توج  دارد و از این حیث با بسیاری از مهق مان خود « ال »مولوی ت،ها ب  شکل راخ   7.4در بی  

 ک  ب  شواه ی از این دخ  اشاره میشود: مشهرک اخ 

 زیششن قشش  چششو تیششر و الشش  چشش  التششی        

 

 و چششون الم کششین زود شششود چششون کمششان  

 (7  بی  66ناصر خسرو: ص اش ار  )دیوان

 قام  مسهقیم یار را اراده نموده اخ  :« الفی خیمین » در مثا  زیر ب  اخه اره از  و
         

 یششششا ز انشششش وه و غششششم الفششششی خششششیمین  

 

 ایشششش ون چ،ششششین چششششو نششششونی زریشششش،م  

 (45  بی   446)همان :
  

 میششران بششر او همچششو الشش  راخشش  در آی،شش  

         

 گردنشش  ز بششب خشش م  او گششوژ تششر از دا    
 (6  بی  64)دیوان اش ار  ترخی خیسهانی: ص 

اب اعی او در این خصوص اخ  های تقریبا کاربرداز دیگران مهمایز میک،    اما آنچ  مولوی را

را عالوه بر راخ  قام  بودن  تهی خ   رهبر کاروان الفبا  نماد وح انی  خ اون  « ال  »  ک بطوری

و نماد ت،ا و نیسهی می ان  و نیز ب  م اد  اب  ی ال  هم توج  دارد ک  در زیر ب  شر  آنها 

 پرداخه  ش ه اخ ا

و نیز او  بودن آن در شمارة  «ال »تهی دخ  بودن  و و راخهی« ال »در چ،  بی  زیر ب  شکل 

  حروف توج  ش ه اخ ا
 

 راخ  مان،  ال  گ  کشژ چشو حشرف م هلش         گ   7.4

              

 شوی ین لح   خام  میکش،م ین لح   پ ه  می 

 (46  بی 366 ص:دیوان شمب)

  رمز یکهایی و «ین» دی  ب  حساب اب   ی ،ی ع د و نیز ارزش ع« ا » ال  با توج  شکل خود 

 وح انی  الهی اخ  و ب ین جه  ت،ها حرف راخ  نماخ ا
 

 رهششا کششن پششب روی چششون پششای کژمششژ            7.3

    

 بششششاش تششششرد و راخشششش  ب،شششششین  یالشششش  م 

 (5  بی 666 ص)همان:

 اگر چ  تو ن اری هیچ مان،  ال  عشق  7.2

      

 هشا دارد چشرا زان رو کش  آن داری   ب  صش ر حرت  

 (56  بی 666 ص)همان:

 «الشش  هششیچ نشش ارد» او  خششبق  بششود  7.6

      

 زان پیشششششرو اتهششششاد و خششششپه ار و مؤیشششش    

 (47  بی 4475 ص)همان:

ک   جای گرته  اخ  و عاشقب  شکران  ترد بودن و راخ  نمایی خود اخ  ک  ال  در ص ر الفبا »

ه ؛ زیرا  وی   با مهص  ش ن ب  صفاا الهی  او نیز در ص ر قرار خوابا این نمون  حروف برابری می

ال  در برابر ذاا خ اون  بره،  از هم  ت ی،اا و عریان از اوصاف و مان،  اخ  ب  آن صوتی ک  ب  

 ( 544 شکوه شمب  ص « )مقام ت،ا رخی ه باش ا 



 

 

 

 

 

   

 113/مضمون آفرینی و کاربرد هنری حروف الفبا در غزلیات شمس  

شق را ب  تصویر دگرگونی و بی ثباتی حاالا عا« ین لح   » و « گ  » شاعر با تکرار  7.4بی  در 

ال  و حروف »و حهی « پ ه  و خام »   «و کژ  راخ »در  های موجودکشی ه اخ  و تضاد

 اتزای اموخیقی م ،وی ش ر می بر« م هل 

و « ال  » کاربرد اخه اری  7.6و تش یص در عشق و در بی  « ال »تشبی  عاشق ب   7.2در بی  

  از جمل  ع،اصر حسن ت لیل موجود در بی  در پیشرو اتهادن حرف ال  در کاروان حروف الفبا

 سازدا   ج،ب  ه،ری خ ن مولوی را غ،ی مییبایی ت یلی زبان اخ  کز

 باش :ین حرف در واژة دعا مورد توج  میزیر شکل خمی ة دا  و نیز وجود ا ابیاادر  

  مششش    چشششرا چشششو دا  دعشششا در دعشششا نمی  7.7

             

 

 

 ز کششششرم  قبلشششش  دعششششا دارد  اک  کسششششی

 (56  بی 457)دیوان شمب:ص  

 تراموش  شودچ، ان بکن تو ذکر حق  کز خود 7.6
      

 و انش ر دعشا دو تشششو ششوی  مان،ش ة دا  دعششا      

 (7  بی 4466)همان:ص 
 

نیز اخ  « دعا » ک  حرف او  « د » آورد بای  همچون حرف سوی خ ا رو مینکب ک  در دعا بآ
های این ر واجشود  دمیاین ک  از مفهوم ابیاا دریات  عالوه بر خمی ه پش  شودا این خمی گی 

چ   د   » شکلی خمی ه دارن :  7.7مصراع آغازین بی  ک  تمام حروف شود؛ بطوریابیاا نیز دی ه می
نیز این امر مشهود اخ ا این ویژگی مربوط ب  زیبایی آوایی  7.6و در مصراع دوم بی  « ع   خ   م 

ش ر دارن   هماه،گ  زیبایی موخیقایی ها عالوه بر نقشی ک  درش ر در این نمون زبان اخ ا آواهای 
هایی ک  ة م ،ی و تصویر خاز هسه،  و ب ی،گون  مولوی با انه اب واژهها خود القا ک،، با بقی  واح 

القا وخیل  حروف  ها بیان ک،   ب واه  با واژهرن   تصویر خمی گی قام  را ک  میشکلی خمی ه دا
 ک، ا می

 توج  ش ه اخ :برای بیان دله،گی « م و کاف ال» و در ابیاا زیر ب  شکل خمی ة 
 ای                  و چ  گویم ک  تو در غم نشان مانش ه  با ت 7.6

             
  لی همچشو کشاف  پش  خمی همچشو الم ت،گش   

 (6  بی 360 ص)همان:
 دو تشششا چشششو الم گششششهیم                             از ه شششر 7.40

    
 دله،ششششگ زغششششم چششششو کششششاف کششششوتی     

 (46  بی 676 ص)همان:
 

 های متناسب: ه حرف در واژه و استفاده از واژهتوجه به جایگا -2-4
 زهششر دو عششالم پهلششوی خششود تهششی کششردم       

    
 چششو هششی نشسششه  بشش  پهلششوی الم  اللّه ششم      

 (6  بی 603 ص:)دیوان شمب
بی،  ی ،ی هم،شین با خ اون  و این می« اهلل»در واژه « هش»این بی  شاعر خود را همچون حرف در 

را ب  یاد « ه»دارای های هچ،ان او را اتسون کرده ک  انگار ت،ها  واژ« ه»و انب مولوی با یکی بودن 

 ا«ه » آورد و این ی ،ی واج آرایی در حرف می
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رد و ب  کمن آن  مضامی،ی زیبا ها توج  دادر واژه« خین»در خ  مثا  زیر  مولوی بوجود حرف 

 آتری، :می

 ششششمب تبریشششزی کششش  ت شششر اولیاخششش        

 

 هاش یاخشششین مشششن اخششش  خشششین دنششش ان 

 (2  بی 425 ص)همان:

ا خورة یاخین برای مرده آوردیاد میبرا « یاخین » ان یش   های م شوق میه ک  عاشق ب  دن انهرگا

 گشای  ک  با عاشقب،ابراین ب  ق را م شوق اشاره میک،  ک  وقهی دهان  را میشود تالوا می

 کش ا زن  او را می خ ن بگوی  یا بر او  لب ، 

 خششالم برتششو کشش  خششین خششالم بششر تششو رخششی   

    

 خالم گشرد جهشان گشش  جشز تشو نپسش، ی        

 (43  بی 446 ص)همان:
 

 بیششش،م مشششن    مشششن بیششش،م آن را کششش  نمی  
 ج   

 چیششش،م مشششن و ز ق،ششش  لشششب  نبشششاا می   
 

 هششر چ،شش  چششو خششین میششان یاخششی،م مششن    

    

 ب،ششششی،م مشششن یاخشششین نهلششش  دمشششی کششش  

 (3  بی 4426 ص)همان:

همراه با زیبایی ت یل شاعر « س»ان از طریق واج آرایی در حرف در ابیاا توق زیبایی آوایی زب

من بی،م آن را ک  » وکب ه،ری و پاراد« ق،  لب » و « خین دن ان » همچون آوردن تشبیهاا 

 تأثیر و شیری،ی خ ن مولوی را مضاع  کرده اخ ا « بی،م من نمی

 مرا واجب ک،  ک  من برون آیم چو گل از تن

 ک  عمرم ش  ب  شص  و من چو خین و شین در این شسهم    

 (7  بی 200 :ص)همان

« شین» و « خین»  ان  و خود را چون شاعر خود را گرتهار قالب دنیا میدر مصراع دوم بی  توق  

م ،ای و توج  ب« شص »و « شس »های بی، ا ج،اس موجود در واژهمی« شس »ود در واژة موج

 زن گی توری اخ  باته  ش ه از اتزای اب ماهیگیری نیز بر زیبایی خ ن میی ،ی قال«  سش»واژة 

 هوان  بگریزدا حروف برای نگه اری ماهیی ک  نمی

مهأخرین مولوی اخ  میهوان ب  تأثیر موالنا بر از مقایس  ابیاا توق با کالم وحشی باتقی ک  از 

آی، گان  پی برد؛ ب ین صورا ک  ش ر وحشی باتقی در مبحث بکارگیری حروف الفبا همان،  

های ادبی ن از ن ر ادبی دارای انواع آرای مولوی از پ هگی و ت،وع تکری برخوردار اخ  و همچ،ی

 میباش :

 تا چرا خشود را نمیبی،ش  ز نشام  خشرتراز     

              

 ها در خی،  کرد از رشن عی،  حرف خینرخ،  

 ( 44  بی   466) دیوان اش ار  وحشی باتقی:ص 
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صورا حسن ت لیل و تش یص عر با شااخ  در خهای  حضرا علی )ع(ای این بی  از قصی ه

)ع( نمیبی،   از رشن حرف « علی » حروف نام مبارک  خود را جزو« خین » : چون حرف گوی می

 اش را تباه کرده اخ  ادر این نام  خی، « عین » 

بر « خین » و  «،  خی» و ج،اس موجود بین « خی،  » در« خین » این مثا  وجود حرف در  

 اتزای  ازیبایی خ ن می

وی  این کما  و رش  ادبی در از شاعران مهق م نسب  ب  مول  اما با نگاهی ب  ش ر ناصرخسرو 

 خصوص اخهفاده از حروف الفبا دی ه نمیشود:

 کب کش  ربشوده اخش  دلش     نشود رخه  هر آن

 

 زل  چون نون و ق  چون ال  و ج   چو جیم 

 (6 بی  437)دیوان اش ار  ناصرخسرو:ص
 

ب  چشم  در دو واژه بیشهر« جیم »   وجود حرف «جیم » ب  حرف « ج   » در این بی  در تشبی  

 میآی ا

 و ای،ن شواه ی دیگر از خ ن مولوی: 
 هر جا ک  روم بی تشو یکشی حشرتیم بششی م ،ششی    ب

 ام ه  را          ام چون شی،م چرا گم کردهچو من هی

همچو هی دو چشم بگشادم چو شین در عشق ب،شس   

 ک  ه  ترکیب می واهش  مشن از ترکیشب بگسسش     

 (46  بی 200)همان:ص 
 

توج  نموده و آن را « هش» ب  شکل حرف « چو هی دو چشم بگشادم»در عبارا  در مثا  توق 

  همراهی خوی  با عشق «همچو شین در عشق ب،شس» در عبارا  چون دو چشم ترض کرده اخ ا

« هش»  ان ا در مصراع او  بی  دوم از ترکیب دو حرفدر واژة عشق می« شین»حرف را چون وجود 

 سازدارا می« ه »  واژة « شین»و 

 و گر پرواز عششق تشو در ایشن عشالم نمیگ، ش           

 

 سوی قاف قرب  پر ک  خشیمرغی و ع،قشایی  ب 

 ( 2  بی 664) همان :ص 

وه قاف م ،ای نزدیکی اخ  و هم نام کمای  ده، ة حرف او  کلم  قرب  بب  ایهام هم ن« قاف » 

 تقرب ممکن از آن بهره گرته  اخ ا  هرین ک  مولوی برای بیان نزدیک

 گردد:ن خهام بی  زیر بیان می ،وان حسو ب

 پب تو چون نون و قلم پیون  بشا مشا یسشطرون     گر چ  نونی در رکوع و چون قلم ان ر خ ود

 (56  بی  662)همان:ص 
 

 توج  دارد و در مصراع دوم آنرا برای بیان آی  قرآن« نون»در مصراع او  ب  خمی گی شکل 

  (4قلم   ) « ا،ویس ون : ن  خوگ،  ب  قلم و آنچ  میرُسطُا ی م  م و لَالقَ ن و » ک، :می اخهفاده

و  انسان « نون»ر حا  رکوع را ب  جه  شباهه  ب  در مصراع او  دو تشبی  آورده : انسان د

نقاشی  «ن و قلم » صورا را ب تصویر انسان گون  ک،، ه را ب  قلم مان،  کرده اخ  و ب ین هخ  
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ب ین ترتیب م ،ی بی   ه  و را ب  آی  او  خورة قلم پیون  می ه،ری و ت یلیک،  و این تصویر می

شود چون قلم ک  ای میو عبادا خ ا غرق ش  وخیل  اگر آدمی در پرخه »شود ک  گون  میای،

شکوه «)،ویس اخ ا با آن کلماا الهی را می ک،  وطور مطلق تسلیم دخ  خ ا میرا بخود 

 (546 ص:مبش

 :نتیجه گیری -9

ناا زبان تارخشی بشرای   ان  از تمامی امکاتراخور توان و ذوق خود خ ی کرده شاعران تارخی زبان ب 

گیشری از حشروف الفبشا در    هره برگیرن ا از جمل  این قابلیههای زبان  بهشره های خوی  ببیان ان یش 

 باش اق ه،ری مضامین ژرف و اثر گذار میخل

بوده  در اش ار خود اتشزون بشر ای،کش  مفهشوم و     مولوی نیز ک  خود از شاعران خرآم  روزگار خوی  

شه  اخ ا او کرده ب  روابط و پیون  واجی و واژگانی اش ار خود نیز توج  دا خلقای ارزن ه را ان یش 

مفشاهیم مشورد    ها و حروف الفبا و خلق تصاویری زن ه و اثر گشذار تشالش دارد  با گزی،  م،اخب واژه

ب،شان  و ب ین طریق از همراهی بیشهر آنشان برخشوردار    هر در ذهن م اطبخود را بههر و ه،ری رن 

 شودا 

ک،ش   توجش  ویشژه بش      خ ادادی شاعر نیز آن را یشاری می  از مصادیق این دق  ن ر مولوی  ک  ذوق 

حشروف  حروف  ترکیشب  شکل حروف  جایگاه حرف در واژه  ج ا خازی حروف از هم  کاربرد نمادین 

 ای خاص  م اد  اب  ی حروف وااا اخ  ک  شواه  آن در این مقال  ارائ  ش ه اخ ابرای ای اد واژه

مضامین  ضمن این ک  وامش ار تالششهای پیششی،یان خشود      قلموالنا در اخهفادة از حروف الفبا در خ

ک،ش ؛ امشا پیونش  ه،شری و زیرکانش       مثیل پردازی ب  کمن آن اتشراط نمی گیری آن و تاخ   در بکار

ذا ببرد ل ه  ک  ب  ان ازة توان خود حروف الفبا  ب  خوان، ه امکان میصورا و م ،ی در بکارگیری 

 بهره م،  شوداو از مفاهیمی ارزشم،  

های مسهقل در موخیقی ک،شاری   ه  و آنها را چون واژهب  حروف الفبا ش صیهی واژگانی میمولوی 

بشرد و  ج،شاس  تسشمیط و واج آرایشی بکشار می    و در موخیقی درونی ش ر ی ،ی انواع ش ر ی ،ی قاتی  

 گردداباعث ای اد زیبایی آوایی کالم میب ین ترتیب 

وی از بکارگیری حروف الفبا در خلق زیبایی م ،وی و ت یلی غاتشل نمانش ه و از ایشن حشروف بشرای      

 ری بهره برده اخ اهای زیبا و ه،ه اره  تشبی   حسن ت لیل و تمثیلآتری،  اخ

ه از موخیقی بیرونی ش ر ی ،ی کرده اخ   اخهفادرد حروف الفبا را نزد مولوی ه،ریهراز مواردی کارب

های م،اخب و توج  ب  زیبایی حاصل از هماه،گی خ ن اخ  ک  ب  تفصیل در این مقالش  بش ان   وزن

 پرداخه  ش ه اخ ا
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لفشظ نکشرده  بلکش  بسشیار      یم ،ی و ان یش  را تش ا ها  ن  ت،ها حروف و واژهعلیرغم توج  ب  ظاهر  و

   اثرگذار و خیا  انگیز بکار برده اخ اهایی بل،   شیوه را در خلق مضامین و ان یش  ه،رم، ان  این
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