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 اعداد و حروف در تصاویر شعری نظامی گنجوی

 ۱دکتر رحیم کوشش شبستری

 دانشیار دانشگاه ارومیه

 ۲آمنه شریفی

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

 :چکیده

در درون اشعار رنگی نمادین گرفته ،اعداد و حروف فراوانی دارد اعداد و حروف از عناصری هستند که در زندگی انسان کاربرد

است و با دینی و انسانی در آن موثر بوده است و نظامی این عناصر را در خمسه ی خود به کار برده است و آموزه های 

نظامی هنرآفرینی است که مضامین و تصاویر تازه و زیبا زده است.کمک این اعداد و حروف دست به خلق 

و طوری شد که سخنسرایان  غنای زبان فارسی را افزون کردو استعاره های گنجینه های او،تصاویر،تعابیر،ترکیبات،تشبیهات 

 ند و حالوت سخن فارسی را بار دیگر بدیشان چشانید.پس از او،از شیرینی کالم او مضمون و معنی را دزدید

به تحلیل محتوا پرداخته است و نشان "شعری نظامی گنجویاعداد و حروف در تصاویر "پژوهشگر در این پژوهش با عنوان 

بسامد دارد و شعر نظامی چگونه بوده است،این که چقدر در شعر نظامی می دهد که نقش اعداد و حروف در تصویرسازی 

 چه نقشی در بیان اندیشه های او ایفا می کنند.

 نظامی گنجوی،اعداد،حروف،تصاویرواژه ها: کلید
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 .مقدمه۱

سخن جهان ،ملک الملوک  بن یوسف بن موید معروف به نظامی گنجوی و آینه ی غیب،جادونامش ابومحمدالیاس 

هجری در همان شهر دیده از جهان ۶۰۳سال هجری در گنجه بدنیا آمد و در حدود ۵۲۲، در حدود سال فضل،مطرزی

بزرگ قرن ششم هجری است،مثنوی های او بزم سرای ایران و صاحب مکتبی خاص و از نوآوران فروبست.بزرگترین شاعر 

شامل  (۵۹۹) ،اسکندرنامه(۵۸۴)،لیلی و مجنون(۵۷۶)خسرو وشیرین(،۵۷۰سال)الیف عبارتند از:مخزن االسراربه ترتیب ت

بر سبک عراقی است ونظامی ای مقدمه شاشعار که،(۵۹۹)بهرام نامه هفت گنبد یا،هفت پیکر یا شرفنامه و اقبال نامه 

به جز این منظومه ها،که به پنج ظامی به شمار می رود.ن مسلم شعر غنایی و داستان های عاشقانه در ادب فارسیان استاد

افکار بلند و شده است.شماری غزل و قصیده دارد که در دیوان اشعار او گردآوری گنج و نیز خمسه ی نظامی مشهور است،

این امر و مسائل دیگری نظیر آثارش باعث گردیده که از وی به عنوان شاعری حکیم یاد شود،شاعرانه نظامی در ال به الی 

زبان و ادب فارسی قرار داده ول وی و همچنین عفت کالمش،نظامی را در زمره ی هشت شاعر طرز اتعداد بسیار مقلدان 

تکامل برساند.وی در انتخاب الفاظ نظامی تنها شاعری است که توانست شعر تمثیلی را در زبان فارسی به حد اعالی است.

و تصویر جزئیات و خاص تازه و ابداع و اختراع معانی و مضامین نو و دلپسند در هر مورد و کلمات مناسب و ایجاد ترکیبات 

و بکار بردن تشبیهات و و ریزه کاری در توصیف طبیعت و اشخاص و احوال یل و دقت در وصف و ایجاد مناظرنیروی تخ

مهم ترین اثر او پنج گنج یا خمسه ی نظامی استعارات مطبوع و نو،در شما کسانی است که،بعد از خود نظیری نیافته است.

،به نظامی در انتخاب واژگانعاره.تشبیه،مجاز و مخصوصا است-زانگیزبان نظامی زبانی پرمایه،سرشار از تصویرهای خیال است.

مقصود عناصر گوناگون را به تناسب احوال در هم طور بارزی دقت و وسواس نشان می دهد و هر چند در تعبیر از معنی 

و آرایش دارد گی به رغم نوسانی که بین ساداما بین آنها آن اندازه تناسب را هم در نظر می گیرد که زبانش می آمیزد 

در عین حال نظامی هرگز و لطیف باقی بماند و از آنچه زبان نثر محسوست فاصله بگیرد.گرم و جاندار -همچنان شاعران

واژگان غیرفارسی است خالی سازد درگیر نمی یابد.)زرین کوب خود را با این وسواس که گنجینه ی لغات خود را از آنچه 

،۱۳۸۹ :۲۲۴) 

پردازی به کمک حروف فارسی شاعران با توجه به شکل و حالت و ویژگی حروف دست به تصویرآفرینی و مضمون در ادبیات 

می برند و در نظر و افکار شاعران همه ی حروف و اعداد جان دارند که به زبان می زنند و به طور مطلوب از آنها بهره 

چون ارسطو بوده که  از دیرباز مورد توجه فالسفه و دانشمندانیاعداد کنند.حالت،کنایه و ارزش و رمز با دیگران صحبت می

و تنها مختص نظامی  بازی با اعداد و حروف در شعر فارسی رواج بسیار دارد همچنیناعداد منشا همه چیز می دانست،

ه و اعداد از سده های اول شعر فارسی به صورت جسته و گریخته وجود داشتگنجه ای نیست بلکه بازی با حروف 

و استفاده از اعداد و حروف برای تصویرسازی مورد در اشعارش از دیرباز به لحاظ صورت و محتوا هنرنمایی نظامی است.

خلق کنایه،استعاره و تشبیه وی از اعداد و حروف  در تصویرسازی برای بسیاری از شعرا،پژوهشگران قرار گرفته است و توجه 

 .موسیقی ،تکرارو تاکید داشته است کارگیری اعداد،سعی در تشدیدگاهی نظامی با به است.نو سود جسته 
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پرداخته و بسامد نوع حروف،تصویرسازی این پژوهش به تحلیل و بررسی جنبه های مختلف اعداد و حروف در شعر نظامی در

حروف را در شعر  و اعداد و ارتباط حس حاکم بر تصاویر و،ساخت تشبیهات و کنایات و استعارات با حروف برپایه ی حروف 

 ن داده است.او نشا

با اعداد و حروف الفبای فارسی در سبک  می تواند زمینه ای برای پرداختن اهمیت این موضوع در آن است که این مقاله

و حروف،به ویژه )الف(دست به تصویرسازی ،شاعران با توجه به شکل و حالت و ویژگی در سبک عراقیعراقی باشد،این که 

،زیادتر پرداخته انو ترکیبات  ادبی با حروف مضامین مضمون آفرینی تازه زده اند و شاعرانی که به تصویرپردازی  و خلق 

ااست و تصاویر آفرینی با حروف الفبا را از فرخی گرگانی یاد گرفته گر است.به نظر می رسد نظامی تصویریاز سبک های د

شاعرانه ترین بر ساخته های نظامی در عین سادگی از زیباترین،خوش ترکیب ترین،ساخته شده از حروف الفبا در اشعار 

 ادبیات فارسی است.

 گارنده برآن است که به پرسش های زیر پاسخ دهد:ن

 اعداد و حروف در تصاویر شعری نظامی چگونه آمده است؟-۱

 گونه های تصویرسازی شده از اعداد و حروف الفبا کدامند؟-۲

 در اشعار نظامی بیش تر به کار برده شده است؟کدام اعداد و حروف -۳

 فرضیات زیر را اثبات نماید:

 نظامی در اشعار خود از حروف الفبا و اعداد برای تصویرآفرینی استفاده کرده است.-۱

 نمادین گرفته است. رنگی،اعداد و حروف در درون اشعار-۲

 

 ی پژوهشپیشینه. ۲

نظامی به طبع رسیده که به تحلیل سخن درباره ی نظامی گنجه ای فراوان است.تاکنون پژوهش های بسیاری در خصوص 

سبک آذربایجانی که این سبک یکی از مکاتب اصیل شعر و ادب ،نظامی از شاعران سبک و زیباشناختی اشعار او پرداخته اند

پس از خراسان،اولین جایی و است جمهوری آذربایجانهای کنونی فارسی در اوایل قرن ششم در ناحیه قفقاز و سرزمین 

 ی بود وگفتند و زبان مردم فارسدر آذربایجان ترکی سخن نمی که شعر در آن رشد کرد آذربایجان بود برخالف امروز

از شاعران ادبی و فکری داشته که نظامی و خاقانی آذربایجان یکی از قطب های فرهنگی ایران،همواره سهم در تولید متنوع 

نظامی گنجوی مثنوی سراست البته  باشد.در این سامان میبزرگ این سبک که اینان مدرک مستدلی بر جریان شعر فارسی 
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سبک های و شاعران این سبک در خلق مضامین هنری و ادبی نسبت به شاعران بر سبک عراقی است ای و شعر او مقدمه

تعابیر و ترکیبات خلق شده از حروف الفبا و اعداد کمتر توجه شده به مراتب پرکارتر آشکار شده اند.اما توجه به خلق  دیگر

او پرداخته الف( در اشعار)ی حروف .گرچه مقاالتی دربارهارائه گردیده است،بخاطر همین در این زمینه مقاالت کمتری است

آمده اشاره ای نشده است.و این مقاله خود می تواند زمینه ای اند ولی به اعداد و حروف دیگری که در خمسه ی نظامی 

از به دیگر حروف الفبای فارسی در اشعار نظامی باشد.از مقاالتی که به کاربردهای ادبی و تصویرسازی شده برای پرداختن 

 توان به این مقاالت اشاره کرد:میاند ی ادب فارسی پرداخته حرف )الف(و برخی اعداد در پهنه

با اعداد و حروف تصویرسازی و مضمون آفرینی "تحت عنوان رضا ولی پور از دانشگاه ایالم ارشد پایان نامه کارشناسی -۱

دریچه ای بسوی اشعار نظامی باز می کند و نشان می دهد که نقش و نگارنده در این پژوهش است "نظامی یخمسهدر 

اعداد و حروف در تصویرسازی و مضمون آفرینی شعر نظامی چگونه است ، کدام یک بیشترین بسامد را از این حیث در شعر 

کار ، اعتقادات ، او دارند و چه نقشی در بیان اندیشه هایش ایفا می کنند ؛ رسیدن به این مهم در کنکاش الیه ها ی اف

فرهنگ ، اندیشه و زندگی نظامی ممکن است که بدین سبب اوضاع اجتماعی ، احوال ، آثار و اندیشه های شاعر بررسی و 

عناصر تصویر ساز و مضمون آفرین اعداد و حروف با شواهد ی از خمسه نشان داده شده است . این رساله شش فصل دارد 

دوم : شرح احوال ، آثار و اندیشه نظامی ، در فصل سوم : اعداد و حروف پرکاربرد در  که در فصل اول : کلیات ، در فصل

تصویرسازی و مضمون آفرینی ، در فصل چهارم : تصاویر بیانی اعداد و حروف و مضمون آنها ، در فصل پنجم : اعداد و 

صویر سازی و مضمون آفرینی با حروف در آرایه های بدیعی و مضمون آنها و در فصل ششم اهم موضوعات و مضامین ت

 .اعداد و حروف در خمسه بررسی شده است

تشبیهات حروفی)نگرش حروفی(در "حیدری از دانشگاه عالمه طباطبائی با عنوانمرتضی یان نامه کارشناسی ارشد پا-۲

ارای نگرش های ،بیان ابیات دو پژوهشگر در این پژوهش به اندیشه های حروفی است "دیوان شاعران تا قرن هشتم هجری

 حروفی پرداخته است.

های غنایی،نظامی کاربرد ادبی و تمثیلی و هنری حرف الف در اشعار دو داستان سرای بزرگ منظومه"ای تحت عنوان مقاله-۳

پژوهشگر  حرف الف اشاره کرده و در این مقالهی ه نویسنده در این مقاله به نکات خوب و گرانقدری دربارهک"و جامی 

را نیز مورد بررسی قرار داده  را در سبک خراسانی و سبک آذربایجانی و سبک هندی کاربردهای هنری و ادبی حرف )الف(

 است.

که به بررسی آرایه ها و صورخیال مانند تالیف دکتر برات زنجانی  "صورخیال در خمسه ی نظامی"تحت عنوان  بیکتا-۴

 ادبی در آثار نظامی پرداخته است که در این مقاله می تواند کمک شایانی کند.صناعات تشبیه،کنایه،مجاز و دیگر 
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 بیان مسئله. ۳

 دادن دست از با بعدها و شده آغاز انیقیفن ریتصاو از مراحل نیا و اند گذرانده را یمختلف مراحل خیتار طول در الفبا حروف

 زبان به یفارس زبان از و شده وارد یفارس زبان به یعرب زبان از و اند افتهی راه یعرب ینگارش یالفبا به خود یاول ساختار

 شاعران اشعار در بلکه اند نداده دست از را خود یظاهر ریتصاو الفبا حروف دیدان یم که همانطور.اند شده منتقل گرید یها

 به یفارس اتیادب در را شاعران هنرمندانه یها جلوه تواند یم حروف نیا به پرداختن و است آمده زبان یعرب و یفارس

 .آورد وجود به نهیزم نیا در را یدیجد نگرش و کند عرضه خوانندگان

نظامی برای انتقال عاطفه به مخاطب،زبان خود را به شیوه های گوناگون تقویت می کند،دست به ایجاد نوآوری با آفرینش 

نظامی در لفظ حروف و اعداد از جمله آن هاست. شعری باتصاویر تازه،ورود به عرصه های گوناگون خیال که ساخت تصاویر 

تازه سبب شده است که او را و معنی و موضوع مبتکر است و طراوت و تازگی در کالم او موج مز زند و همین سبک 

بالنسبه نامانوس اما غالبا رایج در نظم و نثر ی الفاظ یاژگان او نه فقط گه گاهی پارهو"(۱۰: ۱۳۹۲زنجانی،بنامند.)"مطرزی"

ی معمول بعضی شاعران عصر از الفاظ عامیانه عصرخویش را شامل است بلکه در عین حال و تا حدی به شیوهفنی متکلف 

طور  ضرب المثل ها،زبانزدها،وصیفه های سوگند و نفرین و دعا که به،با این جمله،کاربرد انواع شودو بازاری نیز مشحون می

و غنایی می بخشد که همانند آن در اثنای کالم او انعکاس می یابد به این زبان آکنده از تصویر و موسیقی سرشاری طبیعی 

تازگی (بنابراین ۲۲۴ :۱۳۸۹)زرین کوب،"در زبان شاعران عصرش نیست و اگر هست به پرباری و گزیدگی کالم او نمی رسد.

ابتدا شهرت گستره ی که سراسر آثارش را زینت داده سبب شد مثنوی های او از همان و تنوع و عمق معنا و ایمان و اعتقاد

 بیابد.

د.شاعران سالیان سال دهنی تازه ای را در اختیار خالقیت شاعر قرار میهستند که محدودهحروف و اعداد از جمله عناصری 

و حروف و اعداد تصاویر تازه با حروف و اعداد زندگی کرده اند و آن ها در اشعار خود به کار برده اند و از همین رو واژگان 

حروف چند کاربرد دارد اول این که شاعران توسط حروف واژه های قرار می دهند.و خالقیت های نو را در اختیار شاعران 

دیگر حروف این است که از  کنند که این کاربرد حقیقی است و یک ابزار هنری است و کاربردزه خلق مینو با معانی تا

به کار مز رود و شاعران در اشعار خود حروف را نیز همانند گل و گیاهان طبیعت طریق تشابه یا تضاد،هم آوایی در اشعار 

کنند و زبان )د(گویای خمیدگی را به حرف )الف(همانند میکشیدگی ،بلندی،راستی،فقر در حروف الفبا  کنند،مثالحس می

با حروفی که خود خالق خلق تصاویر،مضامین،تعابیر و ترکیبات نغز و ظریف ویای تنگی و شکنج است.گ و...حرف )م( ،ناتوانی

با حروف و  تصویرآفرینی و مضمون سازیکند و چنین آن تعابیر و ترکیبات هستند که ظرافت کار را بیش تر آشکار می

 آورد.اعداد خواننده را به وجد و شورو نشاط در می 
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 روش تحقیق-۴

و ابزار گردآوری ی کتابخانه ای انجام شده نوع روش این پژوهش نظری است.گردآوری داده های نحقیق با روش مطالعه

و کمی صورت گرفته است و در و داده ها در این تحقیق براساس کیفی اطالعات فیش برداری و تجزیه و تحلیل اطالعات 

حروف و اعداد در تصویرسازی اشعار نظامی پرداخته ابتدا خمسه ی نظامی را مورد مطالعه قرار داده و بعد به تحلیل و بررسی 

 شده است.

 

 جایگاه ادبی و هنری حروف-۵

که در ذهن شاعر زبان عادی فراتر رود و به کمک استعارات و تشبیهات و خلق  شودشدت عاطفه و تموج معانی باعث می

خالق  بعیحساس و ط ایتیز دارد و بنابراین روحیه چشمی شاعر .تصاویر و مضمون سازی نواحساس خود را انتقال دهد

پیوستگی  و ارتباط کشف   نوعینگرد و بین پدیده های طبیعت با چشمی تیز میرا طبیعت  پدیده های ی دارد و همه

 .دست می آوررا به دپویا ی خالق خود تصاویر عبا کمک طبو  کند می

پذیرد.میل به نوجویی ها انجام میایجاد تازگی وخالقیت و نوآوری و ایجاد زبان هنری خاص،بیش از هر چیزی با خلق تصاویر

چه لفظی چه -نو،ترکیبات جدزد و هر عنصریخالقیت های هنری،مضامین تازه،تصاویر و نوآوری از مهم ترین عوامل ایجاد 

هر چیزموجب تاثیر بیش تر شاعریراز دیگران برتر شمرده شود این تازگی ها بیش از است که موجب می شود شعر،-معنایی

 شوند.سخن در مخاطب می

 بل طور کلی هرقدر قدرت خالقیت شاعر بیش تر باشدکنند،میبهتر از شگردهای مختلفی استفاده  اکثر شاعران برای انتقال

شود،یکز از شگردهای نظامی همان گذارتر و گیراتر میکند و شعر او تاثیر توانایی او در شعر نویسی بسیار جلوه گری می

نظامی شاعری قدرتمند ده است.خاص به کار برکه شاعر به سبک ی آفرینش تصاویر تازه،عاطفه است در زمینهخالقیت 

بسیار قوی است و شاعر برای بیان بهتر اشعار به است و دایره لغات او فراوان است بنابراین او در کار وصف و تصویرسازی 

آن ها پردازد و عامل آگاهی نظامی همان شناخت او از کلمات و چینش میبازی با حروف و اعداد و کلمات و ترکیبات 

 او می باشد.برگرفته از تخیل قوی 

 حروف برپایه حواس کارکرد های هنری -۵-۱

نوعی معنایی و عددی.شنیداری ،دیداری، :جنبهکارکردهای هنری حروف را در بافت شعر می توان در چند محور بررسی کرد

متناسب با روحیه شاعر حسی که موجب تحریک عاطفی شاعر شده،باعث توجه به برخی حروف شده و اما برخی حروف 
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نقطه ی شروع برای تخیل شاعر تا جایی که یک عالم گسترده در حروف و اعداد پنهان شده است و حروف ،اندبرجسته شده

 در حروف دید.حساس شاعر را می توان نگاه تیزبین و 

دایره وار بودن،راست و بلند بودن هر حرفی شکل نوشتاری خاصی دارد مثال خمیدگی،دیداری و تصویری:جنبه -۵-۱-۱

 مدمه ای برای تصویرسازی است. که

توجه می کند گویی جهان را و به حرف حرف آن سازد حروف یک واژه مثال نظامی با برخی حروف اسامی خاصی میالف(

حرف آن لذت ایاز عالم است.مثالدر ابیات زیر واژه )احمد(که نظامی از حرف  در همان یک واژه می بیند و هر حرف جلوه

 :به مخاطب القا کرده استخالقان ای پرداخته است و عاطفه ی خودش را از این واژه در قااب تصاویر برده و به تصویرگری 

 تخته ی اول که الف نقش بست              بر در محجوبه ی احمد نشست

 حی را کالف اقلیم داد             طوق ز دال و کمر از میم دادحلقه ی 

 (۷: ۱۳۸۲دایره ی دولت و خط کمال)حمیدیان،      و دال     الجرم او یافت از آن میم 

ه است و این حرف در ابتدای واژه حرف از حروف الفبا که در لوح آفرینش نقش بستدر این ابیات نظامی حرف الف را اولین 

،ابزاری مثل کمربند و طوق به حرف ح می دهد.از طرفی دیگر فرمانرواییاحمد نشسته است و حرف الف پادشاهی را 

ست.نظامی حرف دال را به طوق و میم را از جهت دایره وار بودنش به کمربند مانند می کند و به عبارت دیگر ا

 شاعر،فرمانروایی و عظمت را در واژه ی احمد می بیند.

کندو کند و از آن تصویر خلق میشاعر بیرون از ساختار یک واژه با ویژگی های نوشتاری حرف دقت میدر بعضی مواقع ب(

و در بیت زیر همین ارتباط را برقرار کرده  شودالبته اینگونه تصویرسازی در شاعران دیگر چون خاقانی،مولوی هم دیده می

 :قدش معشوق را در بلندی به الف و دهن را در کوچکی و تنگی به میم تشبیه کرده استاین که زلف را به حرف ج و است 

 ی لیلی به مجنون(رسیدن نامه/)لیلی و مجنونالف، دهن چو میمی زلف سیهش به شکل جیمی             قدش چو

.این یکی برد،چون آشنایی کامل با آنها داردکلمات و حروف را به بهترین شیوه به کار میشاعر جنبه شنیداری:-۵-۱-۲

 از عوامل موسیقایی شعراوست.

 امی گویا به زبان فصیح                از الف آدم و میم مسیح*

 (۱۰: ۱۳۸۸راست به عهدوفا             اول و آخر شده بر انبیا)نظامی،همچو الف 

 که بسیار گوش نواز است.و میم در ابیات فوق واج آرایی در حرف الف 
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 او را دو میم است *ز رشک نام او عالم دو نیم است        که عالم را یکی 

 (۹: ۱۳۸۸)نظامی،کمر بخشید یکی تاج *به ترکان قلم بی نسخ تاراج              یکز میمش

میم های موجود در نام محمد است که واژه محمد دو میم دارد در ابیات باال واج آرایی حرف میم که منظور از دومیم همان 

 و واژه عالم یک میم دارد.

خاص دارند و به معنای آن حروف هم باید توجه کنیم  رخی حرف ها به تنهایی معناییب:معنایی حروفی جنبه-۵-۱-۳

 مثال در بیت زیر:

 )خسروشیرین /شنیدن خسرو اوصاف شکر اسپهانی را(به عزم دست بوسش قاف تا قاف       کمر بسته کله داران اطراف

معنای کل جهان )امثال و حکم دهخدا(،در قاف تا قاف ،همان در معنای کران تا کران،از یکسر تا سر دیگر این جهان

نام کوه و جایگاه عنقاست،بنابراین از قاف تا قاف در قاف عالوه بر آن که یکی از حروف واژه عنقاست.از نظر معنایی است.

 یعنی تمام جهان مجاز از کل ابراد جهان است.این بیت 

ود داشته؛یعنی هر وجاز زمان گذشته در میان علوم مختلف و شعر رابطه ای دو سویه :ی عددی حروفجنبه-۵-۱-۴

شاعر باید در انواع علوم متنوع باشد "،در چهارمقاله اینگونه آمده است که یک از این علوم در فن دیگر نیز کاربرد داشته اند

در هر علمی به کار همی شود،هر علمی در شعر به کار همی و در اطراف رسوم مستطرف؛زیرا چنان که شعر 

 (۴۷: ۱۳۸۰)نظامی،"شود.

حروف ارزش عددی دارند؛مانند نجوم و حساب.این دو علم از جمال موارد هنری شاعر در راستای در بعضی از فنون و علوم 

 کارکرد حرف محسوب می شوند.

 سیبی است نهاده بر سر سرو )ر.ک.همایی( نام بت من اگر بپرسی           

حاصل "خسرو"،سرو نام کا از قرار گرفتن آن بر سر برابر ششصد است و ششصد در حروف ابجد معادل )خ(استسی بیست 

 می شود.

نوآوری در زمینه ساخت تصاویر و ترکیبات متنوع،یکی از امتیازات شاعری نظامی به شمار می رود ونظامی با استفاده از 

داده است مضمون را با تصویرهای متنوع نشان خویش دست با آفرینش ترکیبات تازه ای زده است که یک تخیل شاعرانه 

 از جمله ترکیبات بدیع همان ترکیبات عددی منظور است.
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ظریف ادبی و هنری براساس شکل و حالت ساختار مضامین،تصاویرو معناهای شاعرانه،ترکیبات و تعبیرات -۵-۲

 ویژگی های حروف و اعداد

برای آفرینش شعر دست به خلق جلوه های هنری و شاعرانه شاعران در ادبیات فارسی در تمام زمان ها و سبک های ادبی 

یکی از این اند.اندو کالم خودشان را به کمک این تصاویر زیباتر نشان دادهادبی خاص استفاده کردهزده اند و از شیوه های 

ی شاعران تا همان جایگاه خاص اعداد و حروف در شعر شاعران است و همه اند شگردهایی که شاعران از آن سود جسته

جمله بهره برده اند و کم تر شاعر و نویسنده ای را می توان یافت که از حدودی از این حروف برای نقش آفرینی در ساخت 

همان تازگی ر نظامی یکی از بارزترین ویژگی اشعا نکرده باشد.این حروف و اعداد برای ساخت فضاهای شاعرانه استفاده 

و این استعارات و تشبیهات در اصل مضمون،اثر بخشیده بر نفوذ آن می  نمایان است او تشبیهاتاست که در استعاره ها و 

 در کالم شاعران دزگر نیست.هات و استعارات آنقدری که در کالم نظامی است افزاید و تشبی

ابجد و جمل وف اولین حرف الفبای زبان فارسی است و نیز اولین حرف از حر:روف الفباجایگاه ادبی و هنری ح-۵-۲-۱

در ادبیات عرفانی و کالمی و فلسفی کنایه از ذات کلیدی احدیت،روح اعظم بود  و به حساب جمل نماینده عدد یک است.

یکی از پرکاربردترین حروف در ساخت به واسطه شکل و جایگاه خاص و برخی از ویژگی های منحصر به فرد،است.حرف الف 

 ظریف ادبیات فارسی است.مضامین بکر و فضاهای شاعرانه و ترکیبات و تعبیرات 

نماد قد و استواری و رعنایی است و مظهر سرافرازی،سربلندی و استقامت و بدون پیچ و خم است،راست و کشیده حرف الف -

 کند.ف مانند مینظامی در اشعار خود قد بلند و سرو را به الاست.

 ند.ضعف و الغری معشوق را به آن نسبت می ده انالف باریک و بلند است و شاعر-

 مظهر فقر و درویشی است.علت اینکه تنها است و هیچ نقطه ای ندارد ه بالف گاه -

 :ثالمساخته است.لطیف و معانی بسیار عمیق ر شعر نظامی،مخصوصا در لیلی و مجنون،تشبیه و استعاره با الفبا تصویری د ◼

 قدش چو الف و دهن چو میمی        زلف سیهش شکل میمی     *

   جام جهان نمای نامم جامم        شد یعنی که چو با حروف*

از دو طرف گوش محبوب آویزان شده به حرف که زلف معشوق را که همانند قوس کمان  جیمچون لف ،زوقفدر دو بیت 

در این  و دهان چون میم به الف همانند کردهکه قد و قامت معشوق را در استواری و راستی  ،قد چون الفج تشبیه کرده 

دهد که آن جام جم را تشکیل می،در ترکیب باهم )جام(همانند گردی حرف م تصور کردهجا هم گردی دهان معشوق را 

ظامی زیباترین کند.ننمایان میو این استعاره رنگی از تصوف و رمزئ از عالم معنی را  دهداست که همه ی جهان را نشان می

 تشبیهات و وجه شبه را به تصویر کشیده است.
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 تخته ی اول که الف نقش بست      بر در محجوبه ی احمد نشست*

که در پشت پرده ی نور پنهات  احمد به دربار دارد،حرف الف مانند دماغه ای است که بر در نامحرف الف در بیت باال ایهام 

 وغرض از آفرینش هستی آشکار شد.است.با ثبت این الف بر لوح محفوظ،حجاب برداشته شد بو،قرار گرفته 

 (۷: ۱۳۸۲)حمیدیان،*همچو الف راست به عهد و وفا     اول و اخر شده بر انبیا

ستواری،سرپایی و آغازین حروف،نماد قیام و ایستادگی،ا به واسطه ی شکل ایستایی و استقامتی و جایگاهالف در بیتی آمده 

اشاره به دو حرف در ابتدا و انتهای -و منظور از مصراع دوم اول و آخر انبیا الفعمودی،ثابت قدمی و قائم بودن و... است.

 کلمه ی انبیا دارد.

 (۶۴: ۱۳۸۲ی مجلسی        هیچ نداری،چو الف مفلسی)حمیدیان،هچون الف آراست*

و نیز هیچ نقطه ای ندارد،مظهر نداری و فقر،عدم،نیستی،فنا و الف دراین بیت چون هیچ کدام از حرکات را نگرفته است 

 ترک اوصاف و... است.

 (۶۳: ۱۳۸۲است)حمیدیان،آنچه از آن حال درین صوفی است     میم مطوق،الف کوفی *

،به فقر و ناداری شخصیت فرهنگ خوشنویسان و دبیران قدیمدر بیت فوق باتوجه به این که نظامی به نمادهای حروف در 

اموال به ودیعه نهاده وی اشاره دارد و مقصود شاعر آن است که مال موردنظر)خودش )صوفی(و صفر و تهی دست بودن قصه 

بنابراین هیچ ،شده(در دست ابن صوفی تنها الف کوفی و میم مطوق است که این دو معادل صفر و نداری و هیچ و پوچ است

 معنای مستهجن و به دور از ادبی در این بیت وجود ندارد.

 (۷: ۱۳۸۲)حمیدیان،از الف آدم و میم مسیح*امی گویا به زبان فصیح            

و در کلمه و واژه آدم به ایستایی و کشیدگی و استواری  در مصراع دوم همان الف در ابتدای لفظ آدم است و-الف آدم

همان میم در ابتدای لفظ مسیح است یعنی آغتزگر میم مسیح ی آدم نیز اشاره دارد.الف در آغاز کلمهآغازگری حرف 

کند آدم تا آخرالزمان که مسیح ظهور میلد حضرت مسیح و این که آغازگر آفرینش و خلقت آفرینش حضرت آدم تا زمان تو

 .اول تا اخرکلی یعنی تمامی پیامبران از آغاز تا حال،از می کند و در رکاب او جنگ می کند و منظور بیعت و با امام زمان 

 (۳۲۱۲: ۱۳۷۷)ر.ک.دهخدا،

 ی حیّ را کالف اقلیم داد       طوق ز دال و کمر از میم داد*حلقه
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)الف(که حرف)د( که در آخر واژه احمد قرار دارد/-ز نام احمد است /دالی حیّ اشاره به حلقه حرف )م( که حرف دوم احلقه

)شاعر به شباهت طوق و)د( و والیت داد و از )دال( طوق و از میم کمربند بخشیدی احمد است به)ح(فرمانرواو امیر کلمه

 کمر و)ه( نظر دارد.

 (۶۴: ۱۳۸۲سودای خویش)حمیدیان،*ای چو الف عاشق باالی خویش       الف تو با وحشت 

 (۶۴: ۱۳۸۲حرف سرافگنده باش)حمیدیان،"بی"*گر الفی،مرغ پرافگنده باش           ورنه چو 

تشبیه کرده و الف بیانگر قامت راست و استوار محبوب همان طور که در ابیات فوق بیان شد قامت راست و بلند را به الف 

س خوش نیامده و بنابراین نشان از این حرف مذاق شاعران فاراست ولی در بیت دوم حرف ب آمده و این حرف چندان به 

در اشعار کم است و البته نظامی در این بیت از این حرف در تشبیه به افتادگی و فروتنی نام برده که اگر قامت بلند و راست 

 و یا اینکه همانند حرف ب فروتن و سر به زیر باش.چون الف داری همانند مرغان،بال تواضع را فروافکن؛

 ی موهوم میمیدهان از نقطه      حی نسیمیرورخ از باغ سبک *

 تا بر حرف او کس ننهد انگشته *عقیق میم شکلش سنگ در مشت     ک

 دهان معشوق را در کوچکی و گردی به حرف میم تشبیه کرده است."خسرووشیرین  "نظامی در این بیت از

 شهربند*من که در این دایره،دهربند           چون گره نقطه شدم 

 (۳۴: ۱۳۸۸*دسترس پای گشاییم نیست             سایه ولی فر هماییم نیست)نظامی،

    کند.نقطه تشبیه می در ابیات باال نظامی خودش را جهانی تصور کرده که دایره مانند بوده که آن را به گره

 نود ونه است نامشالمش          هم با *الیاس کالف بری ز 

 (۳۰: ۱۳۸۸زینگونه هزار و یک حصارم      با صد کم یک سلیح دارم )نظامی،*

از الم الیاس جداست و با نودونه اسم دیگر که از اسما خداوند کند که الف نظامی در بیت های فوق این چنین بیان می

     هستند همراه است.

 ی نوش      دو علم را دو میمش حلقه در گوشچشمه*زهی نامی که کرد از 

 *ز رشک نام او عالم دو نیم است          که عالم را یکی،او را دو میم است

 (۹۴: ۱۳۸۲)حمیدیان،کی میمش کمر بخشید،یکی تاجیی نسخ تاراج               *به ترکان قلم،ب
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است و در این ابیات شاعر  محمد)ص(حضرت  دو میم اسم  هماندو میم در ابیات باال اشاره به نام محمد دارد که منظور 

 کند.میاو را ستایش 

 چو دو یا شکنج گیر است*پایم چون الم خم پذیر است                دستم 

جادویی توصیف کرده  این خمیدگی پای را که از الم و یا ساخته شده است را با تصویر نظامی نام لیلی در بیتی که آمده 

 و بسته بودن دست هایش را با حرف ی تشبیه کرده است.را به حرف ل همانند کرده 

 (۳۵۷: ۱۳۸۲نام تو مرا چو نام دارد                   کو نیز دویا،دو الم دارد)حمیدیان،* 

 .لیلی دارد یدر این بیت دویا ،دو الم اشاره به کلمه

 ز کاف و نونی              کردی تو سپهر بی ستونی*بی کوه کنی 

 (۴: ۱۳۸۸نظامی،هرجا که خزینه شگرف است           قفلش به کلید این دو حرفست)

آن ای آسمان را که می توان این است که خدا بدون استفاده از هیچ وسیلهابیات باال در ستایش خداوند است و منظورش  

ی شریف)کن و حرف)کن(است که مجاز از آیه آفریده است و منظور از دو حرف کاف و نون همانرا مجاز از هستی دانست 

 (است.یکون

 کند مثال:نظامی در اشعارش گاهی از حروف برای کنایه سازی استفاده می◼

 (۱۱۴۲: ۱۳۷۰*دو پی هر دو چون الم الف خم زده     دو حرف از یکی جنس در هم زده)نظامی،

حرف تعریف زبان عربی دارد که آن هم،کنایه بینید دو حرف )الف،ل(که اشاره به )ال(که میالم الف در بیت باال همان طور 

کنند و الم و راستی و بلندی است و قد و یامت بلند را به آن مانند میی کشیدگی از توصیف و تعریف است.الف نشانه

تواند کنایه دهند و الف و الم میو قامت خمیده و کج را به آن نسبت می دقی ناراستی و کجی و خمیدگی است که نشانه

و  از هر چیز پیچیده استتواند کنایه از عدم توافق و سازگاری باشد،و هم کنایه راست و خمیده باشد و هم میاز دو چیز 

یت اتصال و توافق وسازگاری است و گره زدن و کنایه از گره خوردن و ادغام شدن و کنایه از نهاهمچنین الم و الف همان 

 تواند کنایا از نهایت نزدیکی به هم باشد.می

 (۲۲: ۱۳۸۲صبح دوم بانگ  بر اختر زند)حمیدیان،*صبح نخستین چو نفس برزند         

طلوع که یک ساعت و نیم پیش از  صبح راستین و صادق استکنایه از صبح دوم در بیت بالد یک نوع ترکیب وصفی است 

 خورشید است.)فرهنگ معین(

 (۱۶: ۱۳۷۰ را که الف اقلیم داد       طوق ز دال و کمر از میم داد)نظامی،*حلقه حیّ
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ودر مصراع اول منظور از اقلیم دادن الف حلقه  ی احمد از ترکیب این حروف به وجود آمده استکلمه-حی الف دال میم 

گیرد و از آن به اقلیم الف و ح شکل میی احمد)اح(است که از اتصال را همان ترکیب کنایه از بخش آغاز لفظ و کلمه حیّ

و در نتیجه منظور بیت  کندی حیّ تعبیر میو ارزش و والیت بخشیدن الف به حلقهی حیّ و با اعتبار دادن الف به حلقه

 همان اشاره به ترکیب کلمه ی احمد دارد.

 (۴۴: ۱۳۹۱دستگردی،اک و بادی که با تو مختلف است      خاک بی الف و باد بی الف است)*خ

بد است که با حذف الف از باد به ز لفظ  و کلمه ی کنایه ا-باد بی الف بی الف یعنی بی الفت و محبت/خاک  در بیت فوق

 آید.وجود می

 (۶۳: ۱۳۸۲*آنچه از آن حال درین صوفی است       میم مطوق،الف کوفی است)حمیدیان،

و چون الف کوفی عریان است در بیت باال با توجه به شکل الف کوفی که کج است کنایه از هر چیز خمیده و کج هم است 

 و چیزی ندارد کنایه از نداری و بی پولی و فقر است.

 

اعداد منشا و جوهر همه چیز هستند و اعداد در فرهنگ ایران قبل از اسالم و بعد :اعدادجایگاه ادبی و هنری -۵-۲-۲

و به نظامی با بسامد باال جلوه یافته است سعد و نحس در زندگی مردم موثر بوده است.اعداد در اشعار از آن به دو صورت 

نظامی عداد در دستور زبان گرگانی گرفته است. ا را تز فخرالدیناو کاربرد حروف و اعداد در تصاویر شعری اش رسد نظر می

نظامی با با کارگیری گاهی کنند،سازی های بدیع او ایفا میآیند و اعداد نقش مهمی در ترکیب معموال پیش از اسم می

کیب پیدا کرده و اغلب با ترو اعداد در اشعار نظامی شکل هنری  اعداد،سعی در تشدید موسیقی،تکرار و تاکید داشته است

برخی از کارکردهای آید بیان سازی هنری و ایجاد تصویر شاعرانه با نوعی رقص اعداد روبرو هستیم و آنچه در ادامه می

که این صنعت سیاقه االعداد در اشعار نظامی به عنوان یکی از مختصات سبک فردی اوست.هنری و تناسبات ریاضی اعداد 

بعضی از اعداد در خود بسیار استفاده کرده است.یعنی ذکر اعداد در شعر است که نظامی از آن در جهت تصویر آفرینی 

اعداد نمادین بسیار آمده است که این  در اشعار نظامی مثال فرهنگ و ادب ایران از تقدس و اهمیت ویژه ای برخوردارند

با اعداد  گنجد و بیش تراست و در حیطه ی نجوم و کنایات مین،افالک و بروج اعداد در ارتباط با شمار اخترا

گذار چهار،پنج،شش،هفت،هشت،نه،دوازده ،چهل و...روبرو می شویم و اعداد در زندگی اجتماعی،فرهنگی و مذهبی تاثیر

 :ها اشاره کردتوان به کاربرد برخی از آنارزش خاصی دارند که در این میان میو  هستند

 :رودگاه در قالب کنایه به کار می در شعر نظامیعدد دو و سه:◼

 (۱۱۱: ۱۳۶۷اند)آیتی،کردهگزین اند       از پی ما دست این دو سه مرکب که به زین کرده*
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 کنایه از افالک است.-در بیت باال منظور از دوسه مرکب

 (۱۱۱: ۱۳۶۷پاک)آیتی،از تو بشویند *چون گذری زین دو سه دهلیز خاک       لوح تو را 

 است.مادی است که شاعر برای ساخت این تصویر از کنایه کمک گرفته کنایه از عالم -دوسه دهلیز خاک

 (۴۴: ۱۳۹۱*گر سه حمال کارگر داری        چار حمال خانه برداری)دستگردی،

 ث است که معدن،نبات و حیوان است.در بیت فوق سه حمال کنایه از موالید ثل

 (۴۴: ۱۳۹۲که آن ثنوی است)زنجانی،از سه بگذر که محملی نه قوی است       وز دو هم درگذر *

شوند.واژه ی دو در مصراع نامیده میسه در مصراع اول بیت همان اقالیم ثالثه است که نزد مسیحیان)اب،ابن،روح القدس(

 خیروشر،مانویت است.گوید که قایل بدو اصل،اعتقاد به خدای دوم یعنی دوگانه پرستی را می

 (۳۵: ۱۳۹۲اجری مملکت دونان دارد)زنجانی،سمان دارد           آ*در همه سفر ک

 همان خورشید و ماه است که در قالب کنایه به کار رفته است.منظور از دونان 

پدیدآورنده آفرینش است عدد چهار در اشعار نظامی با بسامد باالیی آمده است که گاه مربوط به عناصر اربعه :عدد چهار◼

چهارگانه زمینی شکل گرفته است و این که زمین از ،خلقت از تاثیر نزرهای سماوی بر عناصر و بر پایه ی افکار کهن ایرانی

 ساخته شده است. ایزهدد چهار ترکیبات تاعباد و آتش تشکیل یافته است.و گاه از چهارعنصر آب،خاک،

 (۸۶: ۱۳۸۲حمیدیان،زمین را چهارگوهر در برافکند)    *جهت را شش گریبان در سرافکند    

 (۶۲۹: ۱۳۸۲مزیج)حمیدیان،کن گوهران در آمای چار آخشیج             مسلسل *تویی گوهر 

 (۱۱: ۱۳۹۱پرید آنچنان کزان تک و تاب          پرفگند از پیش چهارعقاب)دستگردی،*می

 همان آب ،خاک،باد و آتش است. استعاره مصرحه برای عناصر اربعهدر بیت فوق و چهارعقاب  چار آخشیج،چهارگوهر

 (۹۷: ۱۳۷۲)ثروت،

 (۴۴: ۱۳۹۱گر سه حمال کارگر داری                چارحمال خانه بر داری)دستگردی،*

 سازد.میدارد که به علت اختالف خانه تن را یغما کرده و نابود اشاره به چهارعنصر-در مصراع دوم بیت باال چار حمال 

 (۸: ۱۳۸۲در حرم کاینات        هفت خط و چارحد و شش جهات)حمیدیان، *کرد رها

 ی شرق،غرب،جنوز و شمال است.عنمنظور از چارحد ی
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 (۶۷: ۱۳۹۲*چاربالش نهاده چون جمشید         پنج نوبت رسانده بر خورشید)زنجانی،

که پادشاهان هنگام جلوس به چهار بالش  که بر تخت شاهان چهاربالش می نهادند، همان رسم قدیمیه چاربالش اشاره ب

و قدرت را نیز ،این اصطالح معنای پادشاهی و مملکت وعزت شدنهاده می آن ها یک طرفدر لش و هر با انددادهتکیه می

 به خود گرفته است.

 (۲۷: ۱۳۹۲ی شرع)زنجانی،خانه *چاریارش گزین باصل و بفرع       چاردیوار گنج

حضرت چهار خلیفه یعنی ابوبکر،عمر،عثمان و و اصل و فرع اصول دین و فروع دین ،همان چهار خلیفه  در بیت فوق چاریار 

 دارد.علی)ع(

 چارتکبیر-

 (۹۵: ۱۳۸۲بر هفت کشور چارتکبیر)حمیدیان،*اتابیک ایلدگز،شاه جهانگیر      که زد 

سنت و جماعت چارتکبیر است،اما طبق نظر شیعه پنج گزاردن نماز جنازه اموات است،چه این نماز به چارتکبیر کنایه از 

را به کنایه در مورد بدرود هر چیز به کار با این نماز میت را وداع کنند،این واژه ترکیبی تکبیر،نظر به این که 

 برند.)دشتی،چارتکبیر(

 چار میخ درآوردن-

 (۲۸: ۱۳۹۲)زنجانی،برآر     نه فلک را به چار میخ درآررا ز هفت بیخ *شش جهت 

نیز چار میخ همان چار عنصر  و بی حرکت و متوقف گردانیدن ،به کلی نابود کردنمنظور از به چار میخ درآوردن یعنی 

 و به چار میخ درآوردن کنایه از مطیع و منقاد ساختن آن ها. تاست

 چار میخ زدن-

 (۲۶: ۱۳۹۱بر در او به چارمیخ زده)دستگردی،     *دشمنش چون درخت بیخ زده  

اشاره به سیاست پادشاهان دارد که چهار دست و پای خصم را با چهار میخ به دار می کوبیده اند -در این بیت چارمیخ زدن

 .،می تواند کنایه از شکنجه دادن باشد

 ترکیب زیبایی را نظامی از عدد پنج ساخته است عبارتند از::عدد پنج◼

 پنج نوبت زدن-

 (۱۳۹۲:۲۷پنج نوبت زن شریعت پاک        چاربالش نه والیت خاک)زنجانی،*
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 (۱۳۰: ۱۳۹۲*بر وی از پنج راز پنهانی          پنج نوبت زدم به سلطانی)زنجانی،

 (۶۷: ۱۳۹۲پنج نوبت رسانده بر خورشید)زنجانی،       *چاربالش نهاده چون جمشید    

 (۹۱: ۱۳۸۲حمیدیان،سحرگه پنج نوبت را با آواز)   * درآوردند مرغان دهل ساز       

 (۳۱۲: ۱۳۸۲)حمیدیان،نفاذش کرد هفت اقلیم را خرد *شکوهش پنج نوبت بر فلک برد    

 (۵۹۱: ۱۳۸۲)حمیدیان،*زهره بر برج پنجم اقلیمش           پنج نوبت زنان به تسلیمش

 (۷۲۴: ۱۳۸۲چارطاق     که بی ششدره نیست این نه رواق)حمیدیان،*مزن پنج نوبت در این 

این اشاره به رسمی دارد که از عهد سلطان  ،ج یعنی پنج نوبت زدن آمدهعدد پنرکیب ساخته شده از ت چنانکه در ابیات باال

است زدند.نقاره ای بود ،این که پنج وقت که بر در پادشاهان زنند و قبل از عهد سلطان سنجر سه نوبت میمقرر شده سنجر 

 بیت کنایه از اظهار قدرت و جاه طلبی آمده است.زده اند.در این که پنج وقت بر در سرای ملوک می

 :عدد شش◼

 (۸۶: ۱۳۸۲حمیدیان،افکند)زمین را چهارگوهر در بر *جهت را شش گریبان در سر افکند     

 (۲۷: ۱۳۹۲زنجانی شش جهت را ز هفت بیخ برآر         نه فلک را به چار میخ در آر)*

 (۱۵: ۱۳۸۲ی نه دایره،بهرامشاه)حمیدیان،و هفت گاه          نقطهی شش جهت *یکدله

 (۸: ۱۳۸۲)حمیدیان،*کرد رها در حرم کاینات                هفت خط و چار حد و شش جهات

 است.برای شش جهت )باالو پایین،راست و چپ،پیش و پس( شش گریبان در بین فوق که استعاره مصرحهترکیب 

 (۴: ۱۳۶۷آیتی،*کرسی شش گوشه به هم در شکن     منبر نه پایه به هم در فکن)

 جنوب،مشرق،مغرب،باال و پایین(است.کرسی شش گوشه همان )شمال،

 (۱۴: ۱۳۸۲کویت در است      عبهر شش روزه به مویت دراست)حمیدیان، قبله ی نه چرخ به*

شود و عدد شش در بیت باال نیز از اعداد معیار در اسطوره است که مطابق سنت اساطیر در شش مدت کل زمین خلق می

 رسد.روز هفتم این امر به غایت و کمال خود می

 (۷۲۴: ۱۳۸۲نیست این نه رواق)حمیدیان،*مزن پنج نوبت در این چارطاق       که بی ششدره 
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توان آن را آن مهره از شش طرف محاصره می شود و نمیدر مصراع دوم این بیت ششدره وضعیتی در بازی نرد که طی 

 .)کنایه از گرفتاری است(.حرکت داد

شش،هفت،دوازده و چهل و مضارب تجلیات قدسی اعداد،که کارگیری نمادین دارند به ویژه اعداد سه،چهار،عدد هفت:◼

برخوردارند،واما در این میان اعداد هفت و چهل دارای وجه قوی تری این اعداد در سنت عددی اسطوره از وجه نمادین 

معتبر فارسی،نمودی های گستره فرهنگ و ادب فارسی،عدد هفت نقش مهمی دارد و هفت پیکر نظامی از منظومه درهستند.

هفت عددی کامال رمز آلود است و در جهان با بسامد است.ت هستند و در فرهنگ امروز نیز نشانگر از یادآوری این اهمی

اند و زمین هفت طبقه است این عدد در بین مردم حرمت دارد این که آسمان ها هفتباورهای باستانی آمیخته شده است 

به خاطر همین نظر تقسیم تقویم را و در آن هفت دریاست و این که جهان در هفت روز پیدایش یافته و با همین دالیل 

 هفته محاسبه کردند.

 (۱۶۴: ۱۳۶۷)آیتی،ب و خاکی دودناک            پاک بشویید به هفت آ*دامن از این حنبره

عرض آن پانصد فرسنگ باشد باال به هفت آب اشاره کرده که عبارت هستند از:اول این که دریای اخضر که نظامی در بیت 

سوم دریای قلزم یا بحر احمر،چهارم دریای بربر،پنجم دریای اقیانوس،ششم ،دومی دریای عمان،و جزایر آباد بسیار دارد

آب یا هفت دریا را همان دریای هفتم دریای اسود و برخی این هفت ن را بحر الروم نیز گویند،دریای قسطنطنیه که آ

 ی هفت(: ذیل ماده۱۳۸۵بحر طبریه،بحرجرجان،بحر خوارزم.)دهخدا،چین،دریای مغرب،دریای روم،بحر بنطش،

 (۹: ۱۳۹۱*شش جهت را زهفت بیخ برآر        نه فلک را به چار میخ بر آر)دستگردی،

 این بیت منظور از هفت بیخ همان آبا علوی و هفت سیاره است. در

 (۱۱۷: ۱۳۹۱باید ساز)دستگردی، *چونکه ماه دو هفته از سر ناز       کرد هر هفت از آنچه

سفیدآب ،سرمه و زرک و هفتم را وسمه،سرخاب،یعنی هفت قلم آرایش زنان کا عبارت است از حنا،در بیت فوق هر هفت 

 بوی خوش و بعضی خال عارض نوشته اند.و بعضی غالیه 

 (۱۸۱: ۱۳۹۱*هفت رنگ است زیر هفتورنگ       نیست باالتر از سیاهی رنگ)دستگردی،

،حکمای قدیم رنگها را و هفت آسمان هر دو آمده و اینجا هفت آسمان مراد است دراین بیت بنات النعش)هفت برادران(

،پس رنگ ها گفته اند ی کمال تمامدانسته و سیاهی را درجه سیاراتهفت رنگ شمرده و هر یکی را منسوب به یکی از 

 .ی کمال تمام رنگ هاست،رنگی نیستباالتر از سیاهی،که درجه

 (۳۰۶: ۱۳۹۱دستگردی،*خواجه را در عروق هفت اندام       خون به جوش آمده به جستن کام)
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 پا و شکم است.همان سروسینه و دو دست و دو -در مصراع اول این بیت هفت اندام

 را بین بر تخت هفت کشور    دیبای سبز بر تن چتر سیاه بر سرسلطان کعبه *

 .در بیت باال هفت اقلیم خاک بر تخت شاهی تشبیه شده است

 ی هفت آسمانز کان          رخنه کند بیضهاز پی لعلی که برآرد *

 تشبیهی است. یخورشید است که اضافهی هفت آسمان در این بیت منظور از بیضه

 (۲۱: ۱۳۶۷آیتی،ی نه مسند هفت اختران        ختم رسل،خانم پیغمبران)شمسه*

،که به اعتقاد قدما جای ماه به همراه عطارد،زهره،مریخ،مشتری و زحل استمراد از هفت اختران در بیت باال همان آفتاب و

در فلک فلک دوم،ناهید در فلک سوم،مهراول،تیر دراین هفت اختر به ترتیب در هفت فلک یا هفت آسمان است.ماه در فلک 

که  ،برجیس در فلک ششم،کیوان در فلک هفتم و هفت اختران اشاره به اوج بلندی و رفعت داردچهارم،بهرام در فلک پنجم

 برای مخاطب روشن نموده است.

 (۴۴: ۱۳۹۲*وی بسا کور دل که از تعلیم         گشت قاضی القضات هفت اقلیم)زنجانی،

 (۹۵: ۱۳۸۲حمیدیان،ه زد بر هفت کشور چارتکبیر)ک*اتابیک ایلدگز،شاه جهانگیر          

 (۳۱۲: ۱۳۸۲حمیدیان،شکوهش پنج نوبت بر فلک برد     نفاذش کرد هفت اقلیم را خرد)*

و ایران را کشور ای دارد ای افسانهاند،که جنبهکردهایران را به هفت کشور تقسیم میایرانیان قدیم -منظور از هفت کشور 

 کردند و شش کشور دیگر را در اطراف آن.تصور می وسط

 (۳۱: ۱۳۹۲ای بر نشان کار شود)زنجانی،نقطهآخر از هفت خط که یار شود        *

 هفت سیاره اشاره دارد.هفت خط همان کنایه از هفت فلک 

 (۳۶: ۱۳۹۲توست)زنجانی،آسمان با بروج او بدرست           هفت خوان و دوازده رخ *

 هفت خوان اشاره با هفت سیاره/دوازده رخ اشاره به دوازده برج

 (۱۳۹۲:۳۷افزار)زنجانی،*چون که پختم بدور هفت هزار     دیک پختی چنین بهفت 

 کند.میخوانده است اشاره ی هفت هزار )یعنی هفت هزار سال از خلقت آدم گذشته(دورهی خود را نظامی در این بیت دوره

 (۸: ۱۳۸۲حمیدیان،*کرد رها در حرم کاینات          هفت خط و چارحد و شش جهات )
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 هفت آسمان است.در بیت فوق هفت خط همان کنایه از 

 (۸۹: ۱۳۸۲و یک خار)حمیدیان،به هفتاد و دو هنجار    از آن یک ره گل و هفتاد *رهی دارم 

،بیت را بنا نهاده و با آوردن عبارت پیامبر از گروه گروه شدن ملت مسلمانی فوق نظامی برپایه روایت پیش گویانهدر بیت 

رقَه منها ناجیه ثَه و سَبعینَ فِقُ بَعدی عَلی َثلمتَّی سَتَفتَرِانَّ اُ"متن عربی اشاره دارد:)هفتاد و دو( نشان داده که روایت به این 

 (۲/۳۵۹قمی؛سَبعونَ فی الّنارُ)و اثنتانِ و 

 (۴۵۲: ۱۳۸۲هفت از پنج)حمیدیان،*تو دهی بی میانجی آن را گنج       که نداند ستاره 

 بودنهفت از پنج در بیت فوق کنایه از حساب ندانستن و نادان و ناآگاه 

 (۹۸: ۱۳۸۲نبودی ،بادبود)حمیدیان،*زمین هفت است و گر هفتاد بودی   اگر خاکش 

 است. و کنایه از بسیار عدد کثرتهفتاد در مصراع اول بیت  در این بیت زمین همان طبقات زمین است  و

 هفت نان)نظامی،مخزن االسرار(خون پدر دیده درین هفت خوان              آب مریز از پی این *

 منظور از هفت نان در بیت باال همان روزی و هزینه ی هفتگی است.

 عدد نه اشارا با افالک دارد: عدد نه:◼

 (۴: ۱۳۶۷آیتی،هم در شکن     منبر نه پایه به هم در فکن)کرسی شش گوشه به *

 (۲۷: ۱۳۹۲را به چار میخ درآر)زنجانی،*شش جهت را ز هفت بیخ برآر        نه فلک 

 (۷۲۴: ۱۳۸۲چارطاق       که بی ششدره نیست این نه رواق)حمیدیان،*مزن پنج نوبت در این 

 (۱۵: ۱۳۸۲حمیدیان،دایره،بهرامشاه)ی نه ی شش جهت و هفت گاه        نقطهیکدله*

 و طبقات آن دارد و همان افالک نه گانه است.اشاره به آسمان -منبر نه پایه در بیت باال 

 انداند           زان به تو نه پرده فروهشتهجام عیب تو تنگ رشته*

ترتیب عبارتند از: فلک قمر یا ماه،فلک می چرخند و به قدما تعداد افالک را نه عدد می دانستند که به دور کره ی زمین 

فلک بهرام یا مریخ،فلک برجیس یا مشتری،فلک کیوان یا زحل،فلک تیر یا عطارد،فلک ناهید یا زهره،فلک خورشید یا شمس،

 بیت به همین افالک اشاره دارد.ثوابت یا منطقه البروج،فلک اطلس یا فلک االفالک بنابراین نه پرده در مصراع دوم 
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تکامل آن را بنمایانند عدد چهل نه تنها در اساطیر که در عرفان و ادیان نیز نهایت امری است که بخواهند  هل:عدد چ◼

چله نشینی دارد که دراویش به بر این کلمه از دیدگاه عرفان نگاه کنیم اشاره همان و عدد چهل مظهر کمال است و اگر 

هم بر این باور اعتقاد دارند و همان طور که در حدیثی برند و در اسالم پردازند و در عزلت و تنهایی با سر میت میریاض

آموخته گرداند،از روز چهلم به بعد ی خود را به علوم و اسرار الهی کس چهل شبانه روز اندیشههر ":منسوب به پیامیر آمده

 "واهد شد.ی معرفت از دل به زبانش جاری خسرچشمه

ای را تا چهل بار در واقع چنین استفاده می شود که انسان هر حرکت مخلصانه"اعتکاف چهل روزه است چله نشینی همان 

شود و آغاز یک سلسله جوشش ها،لذت ها و رویش ها در پس از آن دریچه ای از نور به روی او گشوده میادامه داده باشد،

،به راستی در عدد چهل اثری نهفته است که در اعداد دیگر این اثر وجود ندارد و آن دزندگی روحانی و معنوی او خواهد بو

 (۱۱: ۱۳۸۴،)آشتیانی"عبارت است از دستیابی به کمال.

 (۴۸: ۱۳۸۲کنی)حمیدیان،*جسمت را پاکتر از جان کنی         چونکه چهل روز به زندان 

االحباب این چنین  چله نشینی صوفی و رسم چله نشینی در اورادی صوفی اشاره دارد به چهل رور در این بیت به قرینه

ای از حجاب بر دل از آن گل ساخته ،و در هر روز پردهآمده است:خداوند گل انسان را چهل روز خمیر کرده و وجود آدم را 

 (۲۹۲: ۱۳۴۵از آفربدگار خود دور شده است.)باخرزی،آدمی کشیده شده است؛پس با چهل پرده 

 روزه ی کژمژ زبان        پیر چهل ساله بر او درس خوان  *طفل چهل

 ، پیرچهل ساله کنایه از عقل است.در بیت باال منظور از طفل چهل روزه همان حضرت آدم 

مثال در این ابیات نظامی از شکل های موجود در ریاضی گاه شاعر نظامی از اعداد و اشکال ریاضی استفاده کرده است 

 استفاده کرده است:

 من که در این دایره،دهربند            چون گره نقطه شدم شهربند*

 (۳۴: ۱۳۸۸پای گشاییم نیست              سایه ولی فر هماییم نیست)نظامی،*دسترس 

 نظامی در بیت باال جهان را به دایره تشبیه کرده است.

 (۹۰: ۱۳۸۸دامنش)نظامی،شد صد ره پیراهنش             عرش گریبان زده در *سدره 

 ی پیامبر قرار داده است.شاعر در این بیت سدره،بهشت را صدبار در پیشگاه مقام وخرقه

 

 نتیجه گیری-۶
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مورد بررسی قرار گرفت ای از حیث بررسی اعداد و حروف در تصاویر شعری نظامی گنجهدر این پژوهش،خمسه ی نظامی 

 استخراج شد که در این بررسی این نتیجه به دست آمد:از این کتاب و نمونه های متنوع مربوط،

او هنری قابل توجهی دارند،نظامی روح و جسم اعداد و حروف را به بازی گرفته حروف و اعداد در اشعار نظامی کارکردهای 

خود اوست را ی و بااستفاده از شگردهای مختلف که ویژه ی فراوانی به بازی با حروف و اعداد و اشکال ریاضی داردعالقه

چند برابر کردن زیبایی اشعار ،او برای ی شاعرانه بگذاردقدم در باالترین قسمت اندیشهوارد دنیای پر رمز کرده و توانسته 

،طبق بررسی هایی که در آفرینش اشعارش بهره برده است ز تصاویر خلق شده از حروف و اعداد برای تازگی و نوآوری،اخود

و در بسیاری  شده،اهمیت و تقدس اعداد ریشه در باورهای ملی و مذهبی دارد و به خوبی نمایان استانجام در این پژوهش 

،جلوه های گوناگونی چون ویژگی های از موارد بااستفاده از این اعداد و حروف به خلق ترکیبات زیبا و تازه پرداخته است

و معانی  یان)کنایه،استعاره،تشبیه،مجاز و واج آرایی و...(و ب و ساخت ترکیبات بدیع شنیداری،عددی و معنایی و...تصویری،

و برخی اعداد  در اشعار نظامی برخی حروف و اعداد تنوع زیادی دارند از جمله:حروف الف،ج،م،لشایسته ی توجه است.

اعداد ،عددهای هفت و چهل نقش در میان  مدنظر نظامی قرار گرفته اند.چون چهار،هفت،نه،دوازده و چهل و...بیش تر 

ر و دو عزلت دارد عدد چهل اشاره به چله نشینی مهمی دارند و عدد هفت همان عدد سیارات،نخستین عدد کامل است،

در این پژوهش با اعداد و حروف استادی ماهر است و این را در اشعارش اثبات کرده است.واقع نظامی در تصویر آفرینی 

،کاربرد ی وسیع داردزمینه ی پرداختن با تصاویر شعری حروف و اعداد که در اشعار شاعران دامنهجای خود مقاله ای در 

 د.دار

 

 منابع و مآخذ-۷

 قم،انتشارات زهیر،چاپ چهارم،آمیزعددچهل(،رموزاسرار۱۳۸۴آشتیانی،محسن)

 تهران،انتشارات تهرانبه کوشش ایرج افشار، ،اآلداب وراد االحباب و فصوصا،(۱۳۴۵باخزری،یحیی بن احمد)

 ،چاپ اولرهنگ کنایات،تهران،انتشارات امیرکبیرف(،۱۳۷۵ثروت،منصور)

 ای،تهران،نشر قطره،چام اولی نظامی گنجه، خمسه(۱۳۸۲حمیدیان،سعید)

 (،لغتنامه،تهران،انتشارات تهران،پانزده جلدی۱۳۷۷،علی اکبر)دهخدا

 ناکجا آباد،تهران،انتشارات سخن،چاپ هشتمپیرگنجه درجست و جوی (،۱۳۸۹زرین کوب ،عبدالحسین)

 انتشارات امیرکبیر،چاپ اولی نظامی،تهران،(،صورخیال در خمسه۱۳۷۷زنجانی،برات)
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 پنجم (،هفت پیکرنظامی گنجوی،تهران،انتشارات تهران،چاپ۱۳۹۲)،-------------

 سومصورخیال در شعر فارسی،تهران،انتشارات آگاه،چاپ (،۱۳۶۶شفیعی کدکنی،محمدرضا)

 پ دوازدهم(،موسیقی شعر،تهران،نشرآگه،چا۱۳۸۹،)-----------------------

 بیان،تهران،انتشارات فردوس،چاپ اول(،۱۳۷۰شمیسا،سیروس)

 انتشارات جیحونفرهنگ نمادها،تهران،(،۱۳۷۹شوالیه،ژان)

 (،بالغت تصویر،تهران،انتشارات سخن۱۳۸۵فتوحی،محمود)

 انتشارات امیرکبیرفارسی،تهران،فرهنگ (،۱۳۷۱معین،محمد)

 (،راز اعداد،تهران،انتشارات دانشگاه مادیان و مذاهب،چاپ اول۱۳۸۸)ماری شیمل،آنه

 ی نظامی،تهران،انتشارات هرمسخمسه(،۱۳۸۸نظامی گنجوی،ابومحمد)

 امیرکبیر ،تهران،انتشاراتبه تصحیح وحید دستگردیی نظامی گنجوی،(،کلیات خمسه۱۳۷۰)،----------------------

 اسطوره،تهران،نشرافکار'نماد'عدد(،۱۳۸۷نورآقایی،آرش)

 (،رازعدد هفت،تهران،ابتکار دانش۱۳۸۹)دهقان،مهدینصیری،

 ای،تهران،نشرقطره،چاپ یازدهم.(،هفت پیکرحکیم نظامی گنجه۱۳۹۱حسن،)دستگردی،وحید
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