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Letter J`s ( )جLiterary and rhetoric contents in Persian literature
Gholamreza Heidary

Abstract
In Persian literature, creating contents with Persian alphabets has a special place.
Ever since, creating images, contents, interpretations, and syntaxes thanks to shape
and state of Persian alphabets attracts many writers and poets. Nearly all poets and
writers have dealt with this subject. Letter "Jim" is one of the letters that attracts
many writers and poets along with other letters. Among the alphabets, letter "Jim" is
one of the most useful letters for creating contents, poetic areas, and fine and delicate
syntaxes and interpretations of Persian literature after letter "Alef" which attracts
many poets and writers due to its shape, state, and special literary, religious, and
theosophical place, and some of its unique properties. Although other Persian letters
play the role of creating the pristine and delicate contents, letter "Jim" with some of
the unique properties has special importance rather than some of these letters. Letter
"Jim" is sixth letter of Persian alphabet, the fifth letter of Arabic alphabet, third letter
of Abjad letter, and the representative of number three in "Jommal" calculation due
to its appearance and writing form, labyrinth hair, line of face, and also because of
having dot by the hair, parotid line, and tight and small mouth, and it plays its role as
one of the most important content-creating letters in making poetic and doubleentendre images of face and its beauties.
The letter "Jim" of hair and "Jim" of ear with letter "Sad" of eye and "Ein" of eye
and letter "mim" of mouth and "Ya" of lip, and "Sin" of teeth and "Alef" of ear,
altogether show a beautiful image of the letters' role on the face. Due to its ring-like,
narrow, and curved shape, letter "Jim" is the symbol of bending, humility, lowliness,
disability, shame, and frustration, and it is the origin of creating many contents in this
context. Regarding this attention of the writers and poets to the letter "Jim" in
creating literary contents and important place of this letter in creating poetic areas, it
is very important to address the role of literary and rhetorical language of letter "Jim"
in Persian literature and analyze the poetic and prosaic evidence in this context, so it
paves the way for understanding the artistic and literary beauties of images and
contents made from the Persian letters, specially letter "Jim". Studying the obtained
literary evidence shows that most writers and poets have benefited letter "Jim" and
its special properties in creating literary contents, and in some cases religious and
theosophical contents. Although the range of contents, interpretations, and syntaxes
made from state, form, and properties of letter "Jim" is very limited, most poets and
writers have confirmed the content-creating role of letter "Jim" in Persian literature,
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even by presenting one content. Most of them have used the properties of letters such
as alef, be, te, the, jim, he, khe, dal, zal, re, ze, sin, shin, sad, ta, za, ein, fe, ghaf, lam,
mim, nun, vav, he, and ye as the content-making complementary role of letter "Jim",
but they haven't used the letters zhe, pe, che, zad, ghein, kaf, ghaf in this way.
Artistic and literary contents made from letter "Jim" have literary elegance, and in
some cases, they have special artistic complexities due to the creation of poetic areas
and pristine contents. The writers and poets have benefited the various literary arrays
and artistic beauties, specially metaphor, allusion, assimilation, and amphibology for
creating contents, syntaxes, and interpretations of letter "Jim". Molavi and Attar are
the most active poets in the arena of creating delicate and pristine contents of letter
"Jim". Literary contents, phrases, and syntaxes made from letter "Jim" in Molavi's
and Attar's poems which are one of the most artistic structures of Persian literature
rather than other poets have special novelty and elegance. "Farrokhi Sistani",
"Fakhroddin Asad Gorgani", "Sanaie", …, are the poets who have created the most
literary and artistic contents thanks to the properties of letter "Jim" after Molavi and
attar, respectively.
Keywords: alphabetical letters, letter J, poem, content
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فنون ادبی (علمی)
سال یازدهم ،شماره ( 4پیاپی  )29زمستان  ،1398ص 34 -15

مضامین ادبی و بالغی و صور خیال حرف جیم در ادب پارسی


غالمرضا حیدری
چکیده

حرف جیم (ج ،جا) ،حرفِ ششم از حروف الفبای پارسی ،حرف پنجم از حروف الفبای عربی ،حرفِ سوم از حروف ابجد و
نمایندة عدد سه در حسابِ جُمّل است .حرف جیم ،بعد از حرف الف که بهواسطة شکل و جایگاه خاص ادبی ،دینی ،عرفاانی
و برخی ویژگی های منحصربه فرد ،یکی از پُرکاربردترین حروف در ساخت مضامین ،فضاهای شاعرانه ،ترکیباا

و تعبیارا

نغز و ظریف ادب پارسی به شمار می رود ،یکی از چند حرف مهمِ مضمون آفرین و تصویرسازی در ادب پارسی اسات .ایان ملالاه
که به بررسی جایگاه ادبی و بالغی حرف جیم در آثار ادبی شاعران و نویسندگان متعدد ادب پارسی در آفارین

مضاامین ،فضااهای

شاعرانه ،ترکیبا و تعبیرا پرداخته ،دستاوردهای ارزشمندی داشته است .بررسی شواهد ادبی به دست آمده ،نشاان مای دهاد اک ار
شاعران و نویسندگان ،از حرف جیم و ویژگی های خاص آن در آفرین

مضامین ادبی و در برخی موارد ،مضاامین دینای و عرفاانی

بهره برده اند؛ اگرچه دامنة مضامین ،تعبیرا و ترکیبا برساخته از حالت ،شکل و ویژگی های حرف جیم بسیار اندک اسات ،بیشاتر
شاعران و نویسندگان ،حتی با ارائة یک مضمون ،نل ِ مضمون سازی حرف جیم در ادب پارسی را تأییاد کارده اناد .بیشاتر آنهاا ،از
ویژگی های حروفی چون الف ،م ،د ،ن ،ص و ...بهمنظور نل ِ مکمّلِ مضمونسازی حرف جیم استفاده کرده اناد .مضاامین ادبای و
هنری برساخته از حرف جیم ،از ظرافت ادبی و در برخی موارد ،بهواسطة خلق فضاهای شاعرانه و مضامین بکر ،از پیچیادگی هناری
خاصی برخوردار است .مولوی ،عطار ،فرخی سیستانی ،اسعد گرگانی ،سنایی و ...بهترتیا ،،ازجملاه شااعرانی هساتند کاه بیشاترین
مضامین ادبی و هنری را بهکمک ویژگی های حرف جیم آفریدهاند.
کلیدواژهها :حروف الفبا ،جیم ،شعر ،مضمون.
مقدمه
در ادب پارسی ،مض مون آفرینی با حروف الفبا ،از جایگااه ویاژه ای برخاوردار اسات .آفارین
ترکیبا

تصااویر ،مضاامین ،تعاابیر و

به مدد شکل و حالت حروف الفبای پارسی ،از دیرباز تاکنون ،توجه بسیاری از شااعران و نویساندگان را سابت باه

خود جل ،کرده است .کمتر شاعر و نویسنده ای را می توان یافت که بهگونه ای به این امر نپرداخته باشد .یکی از حروفی کاه
در کنار دیگر حروفِ مضمون ساز ،توجه شاعران و نویسندگان قرار را به خود جل ،کرده ،حارفِ جایم اسات .حررف جریم
 استادیار گروه زبان و ادبیا
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بهدلیل داشتنِ شکل خاص و ویژگی های منحصربه فرد ،به همراه برخی از حروف ،در آفرین
و تعابیر نغز و ظریف ادبی ،نل

مضامین بکر ،ترکیبا

بسیاری از فضااهای شااعرانه،

بسیار مهمی دارد.

حرف جیم بهدلیل شکل ظاهری و نوشتاریاش ،به گوش ،زلف شکنج ،خط عذار و ...و نیز بهعلت داشتن نلطه ،باه خاال
در کنار زلف و خط عذار و دهان تنگ و خُرد و ...مانند می شود و یکی از مهم ترین حروف مضمون سااز در خلاق تصااویر
شاعرانه و ایهام گونه چهره و رخسار و زیبایی های آن ،نل

آفرینی می کند .جیمِ زلف و جیمِ گوش باا صاادِ چشام و عاینِ

چشم و میمِ دهان و یای ل ،و سینِ دندان و الفِ بینی و ...با هم تصویری زیبا از نل

حروف را روی چهره باه نماای

مای

گذارند .حرفِ جیم باتوجهبه شکلِ حلله مانند ،باریک و خمیده اش ،مظهاری از خمیادگی ،افتاادگی ،سارافکندگی ،نااتوانی،
شرمندگی ،ناامیدی و ...می شوند و سرمنشأ آفرین

مضامین زیادی در این زمینه می شوند.

اهمیّت و بیان مسئله
دامنة کاربرد حرف جیم در آفرین

فضاهای شاعرانه ،مضامین بکر ،ترکیبا

و تعابیر نغز و ظریف ادبی ،بعاد از دامناة بسایار

وسیع کاربرد حرف الف ،یکی از چند دامنة پرکاربرد در این زمینه است .هرچند ،حروف دیگار ادب پارسای در جاای خاود،
نل

آفرینِ مضامین بکر و نغزی هستند ،حرفِ جیم یکی از چند حروف پُرکاربرد در مضمون آفرینی ،با داشتن برخی ویژگی

های منحصربه فرد ،از اهمیّت بیشتری نسبت به برخی از این حروف داراست .حرفِ جیم با داشاتن ،ویژگای هاایی همچاون
شکل خمیده ،شکسته ،حلله مانند و باریک ،شباهت به زلف ،گوش و خط عذار ،داشتن نلطه و ...با هم و در یکجا و در کنار
هم ،کانون آفرین

مضامین متنوّع و گوناگونی در ادب پارسی است .قدوقامتِ خمیاده و نااتوان ،زلاف و خاطِ عاذار؛ زلافِ

پُرشکنج و تاب دار و خطِ عذارِ کنار خال ل ،،زنبدان ،بناگوش و دهان خُرد ،تنگ و ...هماه از مضاامین برسااخته از شاکل،
هیئت ،حالت و ویژگی حرفِ جیم محسوب می شوند .بنابر چنین توجه شااعران و نویساندگان باه حارفِ جایم در آفارین
مضامین ادبی و جایگاه مهم این حرف در ایجاد فضاهای شاعرانه ،بررسی نل

زبان ادبی و بالغی حرفِ جیم در ادب پارسی

و تحلیل شواهد شعری و ن ری در این زمینه ،اهمیّت بسیار زیادی پیدا می کند و راه را برای درک زیبایی های هناری و ادبای
تصاویر و مضامین برساخته از حروف الفبا بهویژه حرف جیم را هموارتر میسازد.
پیشینة تحقیق
آفرین

تصاویر ،مضامین ،تعابیر و ترکیبا

بهمدد شکل و حالت حروف الفبا ،دغدغة بسیاری از شااعران و نویساندگان باوده

است .در زمینة کاربرد ادبی و بالغی حروف الفبا ،عالوه بر چند تحلیق و ملالة پراکنده و مبتصر ،می توان باه نکاا
ظریف و مهمّی که بهصور

حاشیه و تعلیلا

ادبی و بالغی حرف جیم در آفرین

در ذیل ابیا

دقیاق و

و آثار نگاشتهشده اشاره کرد .ملالة زیار کاه باه بررسای جایگااه

مضامین ،فضاهای شاعرانه ،تعابیر و ترکیبا

ادبی می پاردازد ،در ناوع خاود مای تواناد

زمینة پرداختن به جنبه های ادبی و بالغی دیگر حروف در آثار متنوّع ادبی را فراهم آورد.
نگارنده ،در ملاالتی که در زیر به آنها اشاره خواهد شد ،به کاربرد ادبی و بالغی برخی از حروف الفبا به ویژه حرف الف،
در اشعار برخی از شاعران پرداخته است:
 )1ملالة «کاربرد ادبی و هنری حرف الف در اشعار شاعران سبک خراساانی» ،در مجلاة ماتن پژوهای ادبای ،شامارة ،77
تابستان 1397که به این نتیجه رسیده است که تصاویر و تعابیر برساخته از حرف الف در اشعار انوری در زمرة بهترین تصاویر
هنری الف در سبک خراسانی به شمار می رود .برساخته های ناصرخسارو هرچناد لطافات ادبای تعبیارا

اناوری را نادارد،

ازجهت آمار شواهد شعری ،بعد از انوری قارار دارد .شااعرانی چاون ساوزنی ،معازی ،قطاران ،حاالب و ...بعاد از اناوری و
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ناصرخسرو به خلق تصاویری نغزی از الف پرداختهاند .شاعرانی چون حسن غزنوی ،سعدسلمان ،ابوسعید ،منوچهری ،ع ماان
و ...بسیار کم به این امر پرداخته اند.

« )2کاربرد ادبی و هنری و تصویری الف در پهنة ادب پارسی با تکیه بر اشعار سبک هندی» ،در مجلة سبک شناسی نظام
و ن ر فارسی (بهار ادب )1396 ،پژوه

دیگری از نگارنده است .بنابر این ملاله ،صائ ،یکای از پُرکاارترین شااعرانی سابک

هندی در خلق مضامین نغز و ظریف از حرف الف است .صائ ،با تیزبینی خاص ،از زوایای مبتلف به الف نگاه کرده اسات.
پرداختِ همه سویه ،ظریف و دقیق به حاال

شاعرانه الف و انعکاس چندجانبة فضاهای هنری و ادبای و تصاویری الاف ،از

کاربردهای شاخص بیدل هست .کلیم ،فضولی ،نظیری ،حزین ،غال ،،طال ،،بابافغانی و ...بعد از صاائ ،و بیادل باهصاور
پراکنده به تصویرسازی از الف توجه زیادی داشتهاند.
جایگاه و مضامین ادبی و بالغی حرف جیم
حرف ج (جا ،جیم) :حرف ج ،حرفِ ششم از حروف الفبای فارسی و حروف پنجم از حروف الفبای عربی و حرفِ ساوم از
حروف ابجد است و به حسابِ جُمّل نمایندة عدد سه و رمزی است برای جواب .رمز جمادی االولی و جماادی االخاری نیاز
هست .در کت ،رجال شیعی ،ج ،رمز اصحاب امام جواد (ع) است؛ ج ،بهواسطة خمیدگی ،کجی ،حلله مانندی ،دایاره گاونی،
خُردی ،دواری ،شکستگی ،باریکی ،تنگی و ...مظهر و نمادِ تواضع ،سرافکندگی ،سربه زیری ،سربه پی

افکندگی ،شکنج ،پیچ

درپیچی ،حلله حلله بودن ،شکستگی ،تنگی و شکست دل؛ جعد ،آشفتگی ،شکنج و حلله حلله مانندی زلف و مو و ...اسات.
افتادگی ،کمانی شدن کمر ،پشت و قدوقامت بدن؛ و نیز مجعد و چوگان مانند بودنِ انتهای مو ،زلف ،طره و خط عذار؛ تنگای
و گرفتگی دل را به آن نسبت می دهند؛ ج ،برخالف حرف الف که هیچ نلطهای ندارد و مجاردد و تنهاسات ،باهدلیال داشاتن
نلطه ،ملیّد است؛ بهواسطة هیئت و شکلِ خاص ج ،گوش و اللة گوش آدمی ،قالب ماهی گیری ،کمان و خنجر کج را باه آن
مانند می کنند؛ ج ،بهدلیل شکل و حالت حلله مانند و داشتن نلطه ،زلفِ بر کنار زنبدان ،خال ل ،،بنااگوش و دهاان خُارد و
تنگ را تداعی می کند؛ جیمِ زلف و جیمِ سر زلف ،تعبیری است از حالت خمیده ،چوگانی ،شکنج ،حلله ماننادِ سارِ زلاف و
خط عذار پُرشکنج به همراه خال سیاه ل ،،زنبدان ،بناگوش و دهان خُرد و تنگ که بر چهره نل

می بندد .از حالتِ خمیده،

،
چوگانی ،شکنج ،پریشان ،آشفته ،مجعد ،تاب دار و درهم ریبتة س ِر زلف و مو و خاط عاذار پُرشاکنج کاه هماراه خاا ِل لا ِ
زنبدان ،بناگوش و دهانِ خُرد و تنگِ خال مانند بر صور

معشوق و محبوب نل

می بندد و نیز موی مجعّاد و خاط عاذار

پُرشکنج در کنار خالِ ل ِ،زنبدان ،بناگوش و دهانِ خُرد و خال مانند ،به جیمِ زلف و جیمِ سر زلف تعبیار مای کنناد؛ ج ،در
ملایسه با الف که سرک

دارد و سرک

است و ب که دو سر دارد و دوزبان و دورو است ،نه سرک

اسات ،ناه دوسار ،ناه

دورو و نه دوزبان؛ ج ،با شکل دایره گون ،در خط تعلیق ،نشانة تبحّر و زیبایی است؛ دایره و حلقة جیم ،شاکل دایارهگاون و
حلله مانند حرفِ جیم؛ بنابر شکل و حالت خمیده ،حلله مانند و دایره گون حرف جیم ،زلف پُرشکنج و حلله مانند و مجعاد
و هر چیز حلله مانند را به آن نسبت می دهند؛ دایره و حلقة جیم ،کنایه از شکنج ،پیچ درپیچی ،حلله حللاه ماننادی زلاف و
مو و نیز کنایه از زلف و موی مجعّد ،آشفته و حلله مانند است؛ نقطة جیم ،نلطة حرفِ ج ،نلطة لفظِ جیم؛ باتوجهباه شاکل و
حالت خمیده ،شکنج و کج حرف جیم و داشتن نلطه ،از آن ،زلف و موی پُرشکنج و مجعّد را اراده می کنند و از نقطه ،خاال
روی ل ،،بناگوش ،زنبدان و دهان خُرد و تنگ خال مانند بر چهرة محبوب را که موی مجعّد و شکنج و خطِ عذار پُارخم در
کنار آن قرار میگیرد ،اراده می کنند .این حالت ،یعنی قرارگرفتن خال سیاه در میان زلف شکنج و مجعّد و خط عذار پُرشکنج،
از محسّنا

محبوب و معشوق شمرده می شود .از خال سیاه ل ،،زنبدان و بناگوش و دهان خُرد و تنگِ خاال مانناد کاه بار
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صور

نل

می بندد ،به نقطة جیم ،نقطة جیمِ زلف و نقطة جیمِ سرِ زلف تعبیر می کنند .حرف جیم ،بهدلیل داشاتن نقطره،

مرکز توجه قرار گرفته و با نقطة آن در ساختار ادبی و ایهامی ،بازی هنری شده است.
ماااارا حاااارف نبسااااتین اساااات از جااااان

سااار زلفااات کاااه شاااد چاااون حلقرررة جررریم
(امیرخسرو دهلوی)385 :1343 ،

باااار حااااال باااای قااااراری جااااان اساااایریم

آشااافتگی زلاااف چاااو جااایم تاااو دال باااین
(اسیری الهیجی)238 :1375 ،

ای اوحاادی بریاادن از آن زلااف همچااو جرریم

دیااادی کاااه بااار باااالی دل خساااته دال باااود
(اوحدی مراغه ای)199 :1375 ،

یاااا کاااه کاااردهسااات خداوناااد ادب ،میرنظاااام

امتحااان خااط تعلیااق بااه صررد دایرررة جرریم
(ایرب میرزا)71 :1353 ،

خااال تااو نقطرره ای اساات ز کلااک دبیاار صاانعت

در باار کشاایده حللااة زلااف تااواش چااو جرریم
(جامی)565 :1378 ،

در خاام زلااف تااو آن خااال ساایه داناای چیساات

نلطاااة دوده کاااه در حلقرررة جررریم افتاااادهسااات
(حافظ)52 :1374 ،

اسااااتوای خااااط رای او اگاااار بینااااد الااااف

از خجالت زین سب ،در پی

دارد سار چاو جریم

(سلمان ساوجی)579 :1367 ،
تااا چااو جعااد صاانمان دایررره گااون باشااد جرریم

تااا چااو پشاات شاامنان ،پشاات باه خاام باشااد دال
(فرخی سیستانی)220 :1371 ،

هاام ز جرریمِ سررر زلررف تااو خااروش عشاااق

هماااه ز دال سااار زلاااف تاااو فغاااان ابااادال
(فرخی سیستانی)213 :1371 ،

از ابجااد عاشااق جرریمم بااه دنیااا طالاا ،ساایمم

که رنگ این و شکل آن نشان زان ماوی و تان دارد
(قاآنی)156 :1380 ،

زان گوش همچون جیم تو زان چشم همچو صااد تاو

زان قامت همچون الف زان ابروی چون نون خوش
(مولوی)478 :1363 ،

*جیم از بر جیم درافکندن از زلف :باتوجهبه شکل و حالت خمیده ،شکنج و حلله مانند حارف جیم ،زلافِ پُرشاکنج و
پیچ درپیچ معشوق و محبوب را اراده کرده است .بنابراین ،ترکی ،،کنایه از زلفِ پُرشکنج و تاب دار را پراکندن و آشفته کردن
است که از شگردهای دل ربایی معشوق است .عالوه بر زلفِ شکنجِ جیممانند ،بنابر شکلِ حارفِ جیم ،زلافِ خمیاده و خاط
عذار پُرشکنج در کنار بناگوش به همراه خالِ ل ،و بناگوش یا دهان خُرد و تنگِ خال مانند را اراده کرده باشد که در ترکیا،،
افتادن زلفِ شکنج جیممانند بر روی آن مدنظر باشد .همچنین ،به ایهام از قرارگرفتن و افتادن زلفِ جیممانند کاه توصایف آن
در سطور باال رفت ،در کنار حرف جیم باشد که استاد در مکت،خانه بر لوح و تبته می نگارد.
کودک از ابجد جز جایم نبواناد زیان پا

تا تو زآن زلف درافکنرد جریم از برر جریم
(بهار :1368 ،ب)150 ،2

*جیم و الف و میم :عالوه بر ساختار تشبیهی که زلفِ خمیده و تاب دار و یا زلفِ خمیده و خط عذار پُرشاکنج در کناار

مضامین ادبی و بالغی و صور خیال حرف جیم در ادب پارسی 19 /

بناگوش به همراه خالِ ل ،و بناگوش یا دهان خُرد و تنگ خال مانند را به جیم ،و قدِ بلند ،افراشاته و کشایده را باه الرف ،و
دهان تنگ و خُرد را به میم مانند کرده است ،به واژة جام که از ترکی ِ،این حروف به دست می آید ،نیز توجه دارد.
بااااهشااااکل جیمرررری

قااادش چاااو الرررف دهااان چاااو میمررری

زلااااف ساااایه

یعناااای کااااه چااااو بااااا حااااروف جررررامم

شاااااد جرررررام جهاااااان نماااااای ناااااامم
(نظامی)555 :1370 ،

*جیم ،اوّل و آر  ،دوم آن بودن :ترکی ِ،جیم ،اوّل و آر  ،دوم آن بودن کنایه از واژة جار اسات کاه از ترکیا ،جریم و آر
شکل میگیرد ،بهمعنای روان ،آب روان ،کشتی و سفینه است که می تواند بادة شراب ،شراب ،ل ،محبوب و معشوق باشد.
افتااااااد مااااارا باااااا لااااا ،او گفتااااااری
گفااتم بااده آن چیااز کااه جرریم اوّل اوسررت

گفاااتم کاااه ز مااان سااایر شااادی گفااات آری
گفاااتم دومررر

چیسااات بگاااو گفااات آر
(مولوی)1465 :1363 ،

*جیم به میم ،میم به جیم درافتادن :بنابر شکل خمیده ،کج ،شکنج ،دایره گاون و حللاه مانناد حارفِ مریم و جریم کاه
خمیدگی و شکنج و تاب زلف و مو را به آن نسبت میدهند ،میم و جیم هر دو کنایه از موهای کج و چوگان مانند و پُرشکنج
ج
ف شاکن ِ
و مجعّد است و ترکی ،،کنایه از از پریشان و آشفته ساختن مو و زلف اسات؛ همچناین مای تواناد عاالوه بار زلا ِ
جیممانند ،براساس شکل حرف جیم ،زلف خمیده و خط عذار پُرشکنج در کنار بناگوش به همراه خال ل ،و بناگوش یا دهان
خُرد و تنگ خال مانند را از جیم اراده کرده باشد و از میم نیز بهدلیل شکل تنگ و خُرد ،دهان تناگ و کوچاک را اراده کارده
باشد و در ترکی ،،قرارگرفتن و افتادن زلف جیممانند باتوجهبه توصیفا
چااون ساار زلااف تااو را باااد پریشااان کنااد

باال ،بر روی دهان میممانند مدنظر باشد.

جیم درافتد بره مریم ،مریم درافترد بره جریم
(عطار)501 :1373 ،

*جیم بی میم نبودن :ضمن اشاره به شکل خمیده و حلله مانند و کجِ حرف جیم و مریم کاه کنایاه از زلاف پُرشاکنج و
حللهمانند معشوق است و نیز باتوجهبه شکل خمیده و حلله مانند و کجِ حرف جیم و شکل مدوّر و خُرد حرفِ میم که کنایاه
از زلف و دهان محبوب است ،به ایهامی نغز ،به شکل جیم که در انتها یک میم در خود دارد و بدون مریم نمای تواناد باشاد،
توجه دارد و از آن به بی میم نبودن جیم تعبیر می کند؛ همچنین باتوجهبه واژة جم (جمشید) که از ترکی ِ،دو حارف جریم و
میم به دست می آید ،الزم و ملزوم بودن جیم ،میم را برای ایجاد آن بیان می کند.
الزم جاااایم اساااات ماااایم ای یااااار ماااان

کاای بررود برری مرریم جرریم ای یااار ماان
(شاه نعمت اهلل ولی)563 :1374 ،

*جیم ،جام کردن :ظاهراً از جیم ،زلف و موی پریشان ،آشفته و پُرشکنجِ محبوب و معشوق را اراده کرده که از محسنا
به حساب می آید و دل ربایی می کند و شوروشوق و عشق را در عاشق زنده می کند و از جام نیز ،ظاهراً باه مجااز ،مساتی،
شور و شوق عشق و سرزندگی ناشی از آن را اراده کرده است .هرچند در یک ساختار هنری به بازی با شکل جیم و جام نیاز
توجه دارد که شکل جیم ،کجی و افتادگی را در ملایسه با شکل جام که ایستایی و استواری را به ذهن تللین می کناد ،تاداعی
می نماید .الف در جیم ،استواری و ایستایی دارد و

در جیم ،افتادگی و سرافکندگی .ترکی ،،ظاهراً کنایه از بار سار شاور و

عشق آمدن بهواسطة جلوه های زیبای محبوب و معشوق به ویژه زلف آشفته و پُرشکنج است.
ماه از غمت دونیم شد ،رخسارههاا چاون سایم
شد

قد الف چون جیم شد ،ویان جیم ،جامت می کنرد
(مولوی)240 :1363 ،
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*جیمِ جمال :حرفِ جیم در واژة جمال .منظور خودِ واژة جمال و معنای جمال ،یعنی زیبایی و خاوبی اسات؛ همچناین
جیمِ جمال ،کنایه از زلف خمیده و پُرشکنج و خط عذار پُرشکنج بر چهره ،جمال ،زنبدان و ل ،خال دار و نیز دهان خُارد و
تنگ خال مانند محبوب و معشوق و نیز مجازاً خود مجبوب و معشوق است (نلطة جیم جمال)
ایاان دو حریااف دلسااتان باااد قاارین دوسااتان

جرریم جمررال خااوب تااو جااام علااار ای صاانم
(مولوی)546 :1363 ،

*جیم جنون ،از زلف کسی ،به فال کسی آمدن :ضمن اشاره به حارفِ جیم در واژة جنون و نیاز خاودِ کلماه و معناای
لغوی آن ،یعنی دیوانگی و پریشانی و بارِ کنایی جیمِ جنون ،یعنی آشفتگی زلف ،براساس اینکه به قرعه و فال ،دسات بار واژه
ای از کتاب می گذاشتند و براساس حرف اوّل آن واژه ،فال را تفسیر می کردند ،در ترکی ،،حرفِ جیم در واژة جنونِ تفأل را
به زلف آشفته ،پریشان و مجنون وار تعبیر و تفسیر می کند .با ساختاری هنری ،در مصحف و کتابِ چهره و صور

محباوب

و معشوق ،دست بر حرفِ جیم ،یعنی زلف می گذارد و آن را بهدلیل پریشانی زلف ،تفسیر به جنون می کند.
مااای کااارد دل تفاااأل از مصاااحف جماااال

از زلررف او برره فررال

جرریم جنررون برآمررد
(وحشی)81 :1373 ،

*جیم جود کسی ،روز کسی دادن :ضمن اشاره به حرفِ جیم در واژة جود و نیز خودِ کلمه و معنای لغاوی آن ،یعنای
جود و ببش  ،ترکی ،،کنایه از ببش

و جود بسیار داشتن .بسیار ببشنده و کریمبودن .نهایت ببشا

و جاود داشاتن باه

حدی که قبل از ابراز نیاز و حاجت ادا شود و نیازی به گفتن و خواستن کسی نباشد.
حاااااای حاجااااات هنوزشاااااان در حلاااااق

جرررریم جررررودر بررررداده روز خلررررق
(سنایی)106 :1374 ،

*جیم جهل :حرف جیم در واژة جهل .کنایه از خود و عین جهل و نادانی.
از پاااای جرررریم جهررررل و علاااال ساااالیم

دل تااااو تنااااگ شااااد چااااو حللااااة ماااایم
(سنایی)167 :1374 ،

*جیم و حی با میم :سه حرف ج ،ح ،م .از ترکی ،ج و ح و م ،واژة جحیم ،بهمعنای جهنم را اراده کرده است.
باااه حاااق ساااورة حمااایم و ساااورة طاااه

که هست ظالم را جای ،جریم و حری باا مریم
(سوزنی)73 :1338 ،

*جیم و دال :دو حرفِ ج ،د .باتوجهبه شکل و حالت حرف جیم و دال ،کنایه از خمیدگی ،انحنا ،کجای ،شاکنج و تااب
است .از جیم و دال ،باتوجهبه خمیدگی و شکنج و انحنا ،زلف پُرخم و پُرشکنج را اراده کرده ؛ از جیم بهواساطة شاباهت آن
به گور ،گور و از دال ،نیز باتوجهبه خمیدگی ،شکنج و انحنا ،زلف خمیده را اراده کرده ؛ از جریم ،زلرف خمیاده و خاط
عذار پُرشکنج در کنار خال ل ،،بناگوش و دهانِ خُرد و تنگ خال مانند و از دال ،زلف خمیده و پُرشکنج را اراده کرده و باه
ایهام ،در ساختاری هنری ،از دال ،معنای لغوی آن ،یعنی داللت کننده را نیز اراده کرده است .باتوجهبه تشابه نوشتاری جعاد و
جد (جیم و دال) ،شکل امالیی نزدیک بههم و هنری آن نیز مدنظر بوده است.
از جیم تاو صاد تااب و شاکن بار قاد عشااق

وز دال تاااو صاااد بناااد و گاااره در دل ابااادال
(بهار :1368 ،ب)1،160

ای دساات نکااویی بااه بناااگوش تااو زان زلااف

بنگاشااته باای خامااه بساای جرریم و بساای دال
(بهار :1368 ،ب)160 ،1
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جعاااد تاااو جررریم ناااه و صاااور

او جررریم

زلااف تااو دال نااه و صااور

او صااور

دا

(فرخی سیستانی)213 :1371 ،
هاام ز جرریم ساار زلااف تااو خااروش عشاااق

هماااه ز دال سااار زلاااف تاااو فغاااان ابااادال
(فرخی سیستانی)212 :1371 ،

تا چاو جعاد صانمان دایاره گاون باشاد جریم

تا چو پشات شامنان پشات باه خام باشاد دال
(فرخی سیستانی)220 :1371 ،

نیااک مانااد خاام زلفااین ساایاه تااو بااه دال

نیااک مانااد شااکن جعااد پااری

تااو بااه جرریم

(فرخی سیستانی)246 :1371 ،
*جیم و دال و را و قاف و عین و الم و نون :سنایی با ذکر این چند حروف ،توساعاً هماة حاروف را مادنظر دارد؛ کال
حروف و تمامی حروف .باتوجهبه ساختار بیت و اشاره به واژة پشت ،دوتا ماندن ،ظاهراً با ذکر این حاروف ،آن هام حاروف
خمیده و کج و ناراست ،صرفاً خمیدگی ،کجی و افتادگی این حروف را اراده کرده اسات تاا پشات ،دوتاا باودن حاروف ،در
تصویر هنری تلویت شود.
همچو جیم و دال و را و قاف و عین و الم و نرون

از الااف تااا یااا دگاار هااا مانااده در پیشاام دوتااا
(سنایی)61 :1362 ،

*جیمِ سرافکنده :باتوجهبه این که حرفِ جیم ،بهدلیل خمیدگی ،کجی ،حلله مانندی و شکستگی و ،...نمادِ سرافکندگی و
سربه زیری است ،ترکی ،،کنایه از زلفِ تاب دار ،سرکج و خمیده است.
آن جیم سرفکنده کاه جاان هاا فادای اوسات

ماای بااین و جااز کبااوتر عنلااا دلاا

ماادان

(بیللانی)153 :1358 ،
*جیمِ سر زلف کسی ،دال بر حال دل بودن :ازآنجاکه از حالتِ خمیاده ،چوگاانی ،شاکنج ،پریشاان ،تااب دار و درهام
ریبتة سرِ زلف و خط عذار پُرشکنج که همراه خالِ ل ِ،زنبدان ،بناگوش و دهانِ خُرد و تنگِ خال مانند بر صاور
و محبوب نل

معشاوق

می بندد و نیز زلفِ پُرشکنج و خط عذار پُرشکنج در کنار خالِ ل ِ،زنبدان ،بنااگوش و دهاانِ خُارد و خاال

مانند ،به جیمِ زلف و جیمِ سر زلف تعبیر می کنند ،ترکی ،،به کنایه ،یعنی پریشانی ،آشفتگی سار زلاف محباوب و معشاوق،
داللت بر وضع و حال دل دارد .به تعبیری ،دل از دیدن زلفِ پریشان و آشفتة محبوب ،حال و وضاع پریشاان و آشافته ماننادِ
جیمِ سر زلف پیدا می کند .این ترکی ،با ساختاری هنری و ایهامی ،با قراردادن حرف جیم در کنار دال ،خمیدگی ،افتاادگی و
ناتوانی و ضعف را در ذهن تداعی می کند؛ در صورتی که دال در معنای داللت کردن در ساختار ترکیبی مدنظر است.
قامتم نون و دل از غام شاده چاون حللاة مایم

لیک بر حرال دلرم جریمِ سرر زلرف ترو دال
(خواجوی کرمانی)293 :1374 ،

*جیم و عین و میم :ظاهراً عالوه بر توجه به شکل حرف جیم که گور را به آن نسبت می دهند و شکل حرف عین کاه
چشم را بدان مانند می کنند و شکل حرف میم که دهان را به آن نسبت می دهند ،واژة جمع نیز مادنظر شااعر هسات کاه از
ترکی ،این حروف به دست می آید .شاعر به جمعشدن این حروف که واژة جمع و به مجاز ،حاروف و کلماا

و جماال

دیگر و درنتیجه کتاب را به وجود می آورد و نیز به جمعشدن گور و چشم و دهان در یکجا و نیز مجماوع گلباره هاای
نرگ

اشاره می کند.
نرگ

از مینا و سیم و زر تو گویی جمع کرد

بر ورق های ریاحین شکل جیم و عرین و مریم
(سلمان ساوجی)578 :1367 ،
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*جیم کردن زلف :باتوجهبه شکل حرفِ جیم ،و خمیدگی و انحنای آن و نسبت دادن خمیادگی و شاکنج زلاف باه آن،
ترکی ِ،جیم کردن زلف ،یعنی تاب و شکنج دادن سر زلف (حرف ب :جا ،جیم)
زلرررف تا او را جررریم کاااه کررررد آن کاااه او

خااااال تااااو را نلطااااة آن جاااایم کاااارد
(رودکی)25 :1374 ،

*جیم گور :با توجه به شکل و حالت حرف جیم و خمیدگی و انحنای آن و شباهت آن به شکل اللة گاوش ،گرور را
به حرف جیم نسبت می دهند و مانند می کنند (حرف ب :جا ،جیم).
ناااون ابااارو ،صااااد چشااام و جررریم گرررور

برنوشااااتی فتناا اة صااااد علاااال و هااااوش
(مولوی :1372 ،ب ،5ب)311

ز حرفِ عین چشم او ،ز ظرف جریم گرور او

شه شطرنج هفت اختر ،به حرفی ما

من گاردد

(مولوی)247 :1363 ،
*جیم گور و عین چشم و میم فم :ر.ک .جیم و عین و میم.
جرریمِ گررور و عررین چشررم و مرریم فررم

چاااااون باااااود بااااای کااااااتبی ای ماااااتهم
(مولوی :1372 ،ب ،6ب)369

*جیم و الم :باتوجهبه شکلِ شکنج ،شکسته ،خمیده ،حلله مانند و باریک حارفِ جریم و الم ،پریشاانی ،شاکنج و حللاه
حلله بودن زلف و نیز شکستگی دلِ گرفته و تنگ و نیز قدوقامتِ خمیده و ناتوان را به آنهاا نسابت مای دهناد؛ همچناین باه
ایهامی نغز و ظریف ،در بیت اوّل ،ضمن اشاره به ترکی ،لوح وجود ،جیم و الم در دو کلمة لروح و وجرود نیاز مای تواناد
مدنظر باشد .در بیت دوم نیز با اشاره به دو کلمة جعد و زلف ،جیم و الم در دو کلمة جعد و زلف را نیز اراده کرده است.
مرا ز لاوحِ وجاود ایان دو حارف موجودسات

دل شکسااته چااو جرریم و قااد خمیااده چااو الم
(خواجوی کرمانی)297 :1374 ،

باه حللااه کاارده هماای جعااد او حکایاات جرریم

بااه پاایچ کاارده هماای زلااف او حکایاات الم
(فرخی سیستانی)240 :1371 ،

*جیم مجرور طُره ،مکسور بودن :در این ترکی ،،ضمن توجه به شکل و حالتِ خمیده و شاکنج حارفِ جریم و نسابت
دادن خمیدگی و تاب آن به زلف ،در ساختاری هنری ،به ایهام ،توجهی هم به حرف جیم در واژة مجرور دارد و نیاز از جریم
مجرور به ایهام ،اشاره به حرف جیمی دارد که حرف جرّ دارد و مجرور است و یا جیمی که به اعتباار معناای واژة مجررور،
کشیده و بلند است؛ یعنی جیمِ بلند و کشیده .از مکسور ،به ایهامی نغز ،عالوه بر معنای کساره دار و مجرورباودن ،شکساته و
شکنج بودن را -از محسّنا

و ویژگی های خاص زلف معشوق -اراده کرده است .درکل ،ترکی ،،کنایه از طُره و زلافِ جایم

مانندِ پُرشکنج ،شکسته ،بلند و کشیده است.
عااااااین معتاااااال عبهاااااار

مفتااااااوح

جرررریم مجرررررور طُرررررها

مکسررررور

(خواجوی کرمانی)424 :1374 ،
*جیم و میم :دو حرف ج ،م .باتوجهبه شکلِ خمیده ،حلله مانند و کجِ حرف جیم و میم ،کنایاه از آشافتگی زلاف و نیاز
کنایه از زلفِ پُرشکنج و حلله مانند معشوق است؛ باتوجهبه شکلِ جیم ،تاب و شکنج زلف را به آن نسبت مای دهناد و بناابر
شکلِ خُرد و گِرد و نیز خمیده و حلله مانند حرف میم ،گِردی و خُردی و تنگی دهان و نیز زلف پُرشکنج و حلله مانند را باه
آن نسبت می دهند؛ براساس تعابیر باال ،کنایه از پریشانی زلف است؛ همچنین دو حرف سازندة لفظِ جم و یا جمشید است که
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کنایه از پادشاهی ،قدر  ،توانایی و شوکت است؛ باتوجهبه شکلِ دایره گون و حلله مانند حرف میم؛ تنگی ،خُردی و کوچکی
را به میم مانند می کنند و از آن تنگی ،خُردی ،ریزی ،باریکی و مدوّری ،به دایرة میم و حلقة میم تعبیر مای کنناد؛ افازون بارا
اینها ،بهدلیل شکلِ حرفِ میم و داشتنِ حلله و دایرة تنگ و خُرد ،حلقة میم ،کنایه از زلفِ جعاددار اسات .زنبادانِ باریاک و
کوچک ،هر چیز تنگ ،کوچک ،کم وسعت و کم حجم ،دهانِ تنگ و باریک ،دلِ تنگ و گرفته ،چشمِ ریز و ...باه حلقرة مریم
نسبت داده میشود؛ همچنین باتوجهبه شکلِ دایره گون ،مدوّر ،خُرد ،کوچک و تنگِ حرفِ میم؛ دهان ،چشم ،دلِ تنگ ،خُرد و
کوچک را به میم مانند می کنند و نسبت می دهند و از آنها ،در تنگی ،خُردی ،ریزی و باریکی به چشمة میم تعبیر می کنناد و
نیز در عبار ِ چشمة میم در ساختاری تشبیهی ،حرف میم به چشمه ا باریک ،خُرد و کوچک مانند شده است .در ساختاری
ادبی و تشبیهی ،حرف میم بهدلیل شکل ظاهری ،دارای چشمی بسیار ریز و خُرد است.
دو زلااف از بااوی و خاام چااون عنباار و جرریم

دهااااانی همچااااو تنااااگ شاا اکدر و مرررریم
(اسعد گرگانی)316 :1381 ،

جهااان حللااه شااده باار ماان چااو مرریم

امیااااد ماااان شکسااااته همچااااو جرررریم
(اسعد گرگانی)289 :1381 ،

طُرة عناوان جماال تاو چاو جریم افتااده اسات

دهاان تنگاات ازان چشاامة مرریم افتاااده اساات
(جامی)117 :1378 ،

ماااااییم و دل تنااااگ تاااار از حللااااة مرررریم

در زیااار جفاااا و جاااور چاااون نلطاااة جررریم
(جامی)865 :1378 ،

زیااااار آن جررررریم طاااااوبی و فاااااردوس

زیااااار ایااااان مررررریم کاااااوثر و تسااااانیم
(عمعق)179 :1307 ،

حللااااة اوساااات همچااااو حللااااة جرررریم

شااااکل دور نگااااین چااااو چشاااامة مرررریم
(هاللی)262 :1368 ،

*جیم و میم و الف و الم :عالوه بر ساختار تشبیهی ،که زلفِ محبوب را در شکنج و پُرخمی به جیم ،و دهان محباوب را
در خُردی و تنگی به میم ،و قد محبوب را در بلندی و کشیدگی به الف و قامت خود را در خمیدگی به الم ،مانند کرده است،
از ترکی ِ،جیم و میم و الف و الم ،به واژة جمال نیز توجه داشته است.
هست زلاف و دهان و قاد تاو ای سایم انادام

جیم و میم و الف و قامت مان هسات چاو الم

ماان یکاای ام ز جمااال تااو ماارا دور مکاان

کااه جمالاات نبااود باای ماان بیچاااره تمااام
(امیر معزی)432 :1362 ،

*جیمی از مشک سیه :باتوجهبه شکلِ خمید و کجِ حرفِ جیم ،کنایه از موی پُرشکنج ،مجعد ،سیاه و خوشابوی معشاوق
است.
از سااایم ،الاااف دیااادم و از بسّاااد ،میمااای

از مشررک سرریه ،جیمرری و از غالیااه ،دالاای
(امیرمعزی)824 :1362 ،

ترکیبات دیگر
*از ابجد جز جیم نخواندن :تا حرف جیم از حروف ابجد خواندن و دیگر نبواندن و ادامه نادادن؛ باه ایهاام و در یاک
فضای هنری و شاعرانه ،چون از جیم ،زلف و موی پُرشکنج معشوق را اراده کردهاست؛ بنابراین ،ترکی ،،کنایه از پرداختن باه
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معشوق و بازی با زلفِ جیممانند او و توجه کردن به حالتِ جیمشکل آن و ان

گرفتن باا آن اسات و باه چیاز دیگار توجاه

نکردن و نپرداختن و تنها جیم را دیدن و آموختن است.
کودک از ابجد جرز جریم نخوانرد زیان پا

تااا تااو زآن زلااف درافکناادی جاایم از باار جاایم
(بهار :1368 ،ب)150 ،1

*از شکل الف ،با و جیم و دال ساختن
قاااد الاااف اگااار نشااادی معتااادل دگااار

کی ساختی ز شرکلِ الرف ،برا و جریم و دال
(ادی ،الممالک فراهانی)340 :1355 ،

*الف از با و جیم ،به راستی جدا گشتن :باتوجهبه شکلِ حروفِ الف و با و جیم ،که الف ،مظهرِ راساتی و برا و جریم
هم ،مظهرِ ناراستی و کجی است؛ بنابراین ،ترکی ،،عالوه بر تأکید بار راساتی و درساتی ،کنایاه از وجاود چناد چیاز متضااد،
ناموافق ،ناسازگار و نیز کنایه از تناس ،و سنبیّتنداشتن است .الف و با و جیم و دال ( الف و با و جیم و دال)
به راساتی رسای انادر جهاان وحاد

از آناک

الف بره راسرتی از برا و جریم گشرت جردا
(بیللانی)1 :1358 ،

*الف استوا کسی چون جیم ،سر پی

درافکنده ماندن :ضمن توجه به حرفِ الف در لفظِ استوا و خط راساتِ خاط

استوا که محور نصف النهار است و شکل لفظِ استوا که با داشتن دو الف ،تصویری از ایستایی و کشیدگی را تجسّم می کناد،
قدِ باال و بلند در ایستایی و کشیدگی را به الف و الف استوا تعبیر و مانند کرده و خمیادگی و سارافکندگی را هام باه جریم
نسبت داده و از ترکی ،،به کنایه خمیده شدن قدوقامت کشیده و بلند و نیز سرافکندگی ،شرمندگی ،خاوار ،عاجزشادن و نیاز
تواضع و فروتنی را اراده کرده است.
بمانرررد الرررف اسرررتوار تاااا باااه اباااد

ز شرم رأی تو سر پری

درفکنرده چرو جریم
(انوری)353 :1372 ،

*الف و با و جیم و دال :به این نکته اشاره دارد که خداوند ،اوّل ،نقطه را آفرید و سپ

از سه نقطه ،حارف الرف را باه

عنوان اوّلین حرف بر لوحِ محفوظ نوشت و دیگر حروف از الف ،تجلدی و شکل یافتند .بر این اسااس ،الرف ،قطا ِ،حاروف
است و در همة آنها حضور دارد .حروف و اعداد دیگر ،یا بهگونه ای شکلِ تغییریافتة حرفِ الف هستند یاا در سااختار شاکلِ
خود ،حرفِ الف را هم دارند .پ  ،جملة حروف و اعداد ،بر محور و مدارِ حرفِ الف می گردند و الف ،همهچیز را در جاان
خوی

جای می دهد .باتوجهبه این تعابیر ،عرفا از آن به تک در و تعدّد از وحاد

میکنند که بهطور بسیط به ذا

و تک دار ذا

بسیط احدیت اشاره دارد .از دیدگاه عرفا ،حرف الف ،به ذا

اشایا باا مسامای الرف تعبیار
احدیت اشاره دارد و سارآغاز و

مبداء همة حروف شمرده می شود .تجلدی نقطه ،الف و دیگر حروف است .از حرف الف که اصل و مباداء هماة حاروف باه
شمار می رود و نماد ذا

احدیت است ،جهان خللت را اراده می کنند .به تعبیری دیگر ،در تعیّنا

از الف به اشکال مبتلف به دست می آید و درنتیجه ،حروف و کلما
و کلما

ثانی ،حروف دیگاری کاه

متعدّد ایجاد می شود ،دربردارندة حرف الف هساتند

نیز ،در بردارندة حروف دیگرِ منتجشده از حرف الف .از کج شدن حرف الف؛ را ،و زا شکل می گیرد و اگر حارف

الف خمیده شود ،حرف دال و ذال اگر گسترده و پهن شود و گوشه های آن به باال خمیده گردد ،حروفی م ل با و ترا ایجااد
می شود .الف در تمامی حروف ظهور دارد و اسم

در جمیع مرات ،و اعیان نهفته است و ملیّد به مرتباهای نیسات .باه واژة

ابجد و نیز حروف الفبا و ابجد توجه دارد که از حرف الف به دست می آید.
*الف و بی و جیم :عالوه بر این که به سرکشی الف و دوسر بودن بی و سرافکندگی و افتادگی جیم و حالت ها و شکل

های مبتلف این حروف توجه دارد ،به واژة ابجد نیز تلویحاً و با مسامحه اشاره دارد ( حرف ب :جا ،جیم).
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الرررف مبااااش ز ابجاااد کاااه سرکشااای دارد

مبااش بی ،دو سار ،تاو جریم بااش چاو جریم
(مولوی)658 :1363 ،

*الف و جیم :ازآنجاکه قدِ بلند را در ایستایی و کشیدگی باتوجهبه شکل راست ،بلند و کشیدة حرف الف ،به الف نسابت
می دهند و نیز از جیم ،خمیدگی و سرافکندگی را اراده می کنند ،عبار ِ الف و جیم کنایه از تلابل دو چیز خمیده و راست و
دو چیز مبالف و ضد است.
بمانااادی الرررف اساااتواش تاااا باااه اباااد

ز شرم رأی تاو سار پای

درفکناده چاو جریم
(انوری)353 :1372 ،

*الف و یا و با و تا و ثا و جیم :به حروف الفبا و شکلِ ظاهری آنها اشاره دارد و کنایه از تمامی حروف الفبا است.
چون الف صادر سارافرازان خاود شاد الجارم

تا به حرفِ یا و حارفِ برا و ترا و ثرا و جریم
(سوزنی)264 :1338 ،

*با نقطه شدن صاد و بی نقطه شدن جیم :ضمن توجه به شکل و حالتِ حرفِ ص و شباهت آن به چشم ،کاه چشرم را
به آن نسبت می دهند و مانند می کنند و باتوجهبه حالتِ خمیده مانندِ حرفِ جیم و نسابت دادنِ زلرف خمیاده و شاکنج ،در
کنار خال سیاه ل ،و بناگوش معشوق ،در ترکی ،،در تعبیری شاعرانه ،به خال سیاه نقطهمانندی اشاره می کند که گویی از ل،
و بناگوش از کنار زلف خمیده و جیممانند برداشته شده و بر چشم صادمانند معشاوق قارار گرفتاه و جریمِ زلرف محباوب
بهعلت رفتن خال ،بی نقطه شدهاست .این حالت ،یعنی افتادن خال بر چشم ،ظاهراً از محسّنا

معشوق شمرده شده اسات و

شاعر هم به این زیبایی تأکید دارد.
باار صاااد فتااادهساات مگاار نلطااة جیماات

با نقطه شده صاد

و بری نقطره شرده جریم
(سعد سلمان)926 :1364 ،

*به جیم و دال ،به صاد و عین ،بهره دادن :باتوجهبه شکلِ خمیده و کج حارف جیم ،زلف خمیاده و شاکنج باه هماراه
خال ل ،،بناگوش ،زنبدان و دهانِ تنگ و خُردِ خال مانند و نیز گور را به جیم نسبت می دهند و باتوجهبه شکلِ خمیاده و
دوتا و کج حرف دال ،زلف و موی دوتا و خمیده را به دال نسبت می دهند و باتوجهبه شکل حارف صراد و شاباهت آن باه
چشم ،چشم را به صاد مانند می کنند و باتوجهبه شکل حرف عین و شباهت آن به چشم و نیاز گور ،چشم و گرور را باه
عین مانند می کنند ،ترکی ،،کنایه از قرارگرفتن زلف و مو پرشکنج و خمیده دالمانند یاا خاط عاذار پُرشاکنج دالمانناد و
خال بناگوش ،ل ،و دهانِ خُرد و تنگِ خال مانند است که از محاسن و زیبایی های معشوق به شمار می روناد و مایاة جلاوه
نمایی و دل ربایی آنها می شود ،در کنار چشم و گور و جمع شدن آنها در کنار هم و بر رخ محبوب که مجموعاة کااملی از
زیبایی ها و محاسن محبوب را در یکجا می نمایاند .شاعر با ایجاد فضایی هنری و شاعرانه ،از شکل و حالت حروفِ جریم و
دال و صاد و عین در ترسیم چهره و رخسار مدد جسته است (نیز میم و جیم و دال)
بنمااا بااه خلااق عااالم رخ و نفاای ماسااوا کاان

که به صاد و عین بهره دهد آن به جیم و دالری
(نسیمی)287 :1372 ،

*به خم و پیچ برافکنده چو جیم از بر جیم :باتوجهبه شکل و حالتِ خمیده ،شکنج و حلله مانند حرف جیم ،از جریم و
نیز ترکی ِ،جیم از بر جیم ،زلف پُرشکنج درپیچ معشوق را اراده کرده است .درکل ،ترکی ،،کنایه از زلف مجعد ،پُرشکنج و و
تاب دار را پریشانکردن و بر رخسار پراکندن است .در ساختاری هنری و ایهامی ،باتوجهبه دزد و سیم ،از جیم بر جیم افکنده
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بنابر شکل دایره مانند حرف ج ،می توان زنجیر را نیز اراده کرد که محبوب ،زلفِ حلله حلله و زنجیرمانند را بار روی چهارة
سفید سیم مانند ،جهت حفظ از دستبرد می افکند.
زلااف تااو ساایم تااو از دزد نگااه دانااد داشاات

به خم و پیچ برافکنده چرو جریم از برر جریم
(فرخی سیستانی)243 :1371 ،

*پس از میم ،یک جیم و دو الم بودن :از ترکی ،حروف میم و جیم و دو الم ،واژة مجلرل باهمعناای شاکوه ،بزرگای و
عظمت مدنظر شاعر به دست میآید.
از تباات فاارود آی و بنااه تاااب و فروخساا،

با آنکه پس از میم یکی جریم و دو الم اسرت
(ادی ،الممالک فراهانی)88 :1355 ،

*پشت کسی از جیم کسی چون جیم ،دوتا بودن :به این دلیل شکل و حالتِ کج ،خمیاده ،دوتاا ،کماانی و دایاره گاون
حرف جیم  ،کجی ،خمیدگی ،دوتایی قدوقامت و نیز شکنج ،خم و جعد زلف و مو را به آن نسبت می دهند و مانند می کنناد،
ترکی ،،کنایه از خمیده شدن قدوقامت ،عاجز و درمانده شدن از عشق و شوق به شکنج و خم زلف و موی معشوق است.
بااار مااان از مااایم او جهاااان چاااون مااایم

پشرررتم از جررریم او چرررو جررریم دوترررا

(عمعق)180 :1307 ،
*پشت کسی چون جیم بودن( :پشتِ کسی از جیم کسی چون جیم ،دوتا بودن)
باااار دلاااا

پشررت خصاامت چررو جرریم برراد و جهااان

تنااااگ تاااار ز حللااااة ماااایم
(انوری)351 :1372 ،

*تاب جیم و نون گرفتن دو زلف :بنابر شکل خمیدة حرفِ جیم و نون که شکنج و تااب و جعاد زلاف و ماو را باه آن
نسبت می دهند و از جیم و نون ،مو و زلف و نیز پریشانی آنها را اراده می کنند ،ترکیا ،،کنایاه از مجعاد و آشافته شادن دو
زلف در دو طرف رخسار است؛ همچنین توجهی هم به واژة جن دارد که از ترکی ِ،جیم و نون به دست مای آیاد و باا واژة
فسون در مصراع اوّل ،ساختاری زیبا و هنری و متناس ،ایجاد می کند.
دو زلفررر

خواناااده نلااا

گرفتررره تررراب هااار جیمررری و نرررونی

هااار فساااونی

(اسعد گرگانی)239 :1381 ،
*ترجمان جیم :ظاهراً ،ازآنجاکه حروف الفبا در ظاهر ،بهتنهایی هیچ معنا و مفهومی ندارند و به ترجمان نمای آیناد ،ولای
در باطنِ امر ،مظهر حرف الف و نیز گویای اسرار آفرین

و مظهر عالم وحاد

و ذا

احادیت هساتند ،از خاود باه عناوان

ترجمان جیم یاد می کند و خود را در عین وجود و هستی و تنها و یگانه بودن ،ملحق به ذا
نهفتة ذا
کلما

حق می داناد و گویاای اسارار

حق است؛ اما خود را در حد بیان و اظهار و ترجمان نمی داند« .وی ادعا می کرد مبانی باطنی و حلیلای حاروف و
قرآن بر او ظاهر شده است» (نسیمی :1372 ،ملدمه.)14
ماان منطااق فصاایحم ،ماان هماادم مساایحم

ماان ترجمرران جرریمم ،در ترجمااان نگاانجم
(نسیمی)229 :1372 ،

*تن را گه جیم و گه دال کردن :باتوجهبه حالتِ کج و شکنج حرف جیم و دال ،ترکی ،،کنایه از خم کردن قامت و خام
شدن است.
ز بهاار آنکااه بااه جعااد و بااه زلااف او مااانم

بااه حیلااه تررن را گرره جرریم کردمرری گرره دال
(فرخی سیستانی)215 :1371 ،
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*تی و سین و سه جیم :در حساب جمّل ،تی نمایندة عدد چهارصد ،سین نمایندة عدد شصت و جیم هام نماینادة عادد
سه است؛ از ترکی ،و جمع عددی تی و سین و سه جیم ،عدد چهارصد و شصت و نه به دست مای آیاد کاه ساالِ مادنظرِ
شاعر است.
کااه پادشاااهی صاااحبلران شااود بااه جهااان

چو سال هجر

بگذشت تی و سین و سه جیم
(سعد سلمان)506 :1364 ،

*ثا و جیم و خا و زا و شین و ظا و فا :از ثا و جیم و خا و زا و شین و ظا و فا ،ظاهراً به کنایاه تماام حاروف الفباا را
اراده کرده است.
ثرررا و جررریم و خرررا و زا آنگااااه شرررین

ظرررررا و فرررررا واهلل اعلااااام بالصاااااواب
(عبید زاکانی)98 :1380 ،

*چون نقطة جیم ،در زیر جفا و جور بودن :ضمن اشاره به نقطة حرف جیم در زیر واژة جفا و جور ،به ایهاام ،سابتی
تحمل جور ،جفا و ظلم نیز مدنظر است که ریزی و خردی نلطه و در زیر قرارگرفتن آن ،شد

و فشار جور و ظلم را بیشاتر

تداعی می کند.
ماااااییم و دل تنااااگ تاااار از حللااااة ماااایم

در زیررر جفررا و جررور ،چررون نقطررة جرریم
(جامی)865 :1378 ،

*چون نقطة جیم ،گو فلک بر قفا انداختن :باتوجهبه شکل حارف ج کاه نلطاة آن در زیار و در پشات آن قارار دارد،
ترکی ،،کنایه از به پشت انداختن فلک و پشتِ پا زدن به آن و بیتوجهی به فلک بهعلت اعتبار ،عظمت ،بزرگی ،ملاام و شاأن
خود و نیز اعتبار ،ملام ،منزلت ،برتری و تعالی یافتن است.
کااااله گوشاااة جسااام جاللااا

از رفعااات

فکنده گو فلرک برر قفرا چرو نقطرة جریم
(نظیری)402 :1379 ،

*حا ،فرود از جیم نق

کردن :ترکی ،،به ترتی ِ،قرارگرفتن حروف الفبا اشاره دارد که حرف ح قبل و پایین تر از حرف

ج است و فرود جیم قرار می گیرد.
تااااا کااااه از روی وضااااع نقرر ر

کننررررد

شااین پاا

از سااین و حررا فرررود از جرریم
(انوری)351 :1372 ،

*حلقه ها سر زلف ،جیم و دال کردن :باتوجهبه شکل کاج ،خمیاده و حللاه مانناد حارفِ جریم و دال ،از شاکنج و
خمیدگی سر زلف ،به حلقه ها سر زلف تعبیر می کنند و ترکی ،،کنایه از خمیده ،پُرشکنج و پریشان کردن زلف است.
هاازار صااومعه ویااران کنااد بااه یااک ساااعت

چو حلقرههرا سرر زلرف جریم و دال کنرد
(سنایی)856 :1362 ،

*خی و جیم شدن سر دو زلفین ،بر صحیفه سیم :بنابر اینکه شکل شکنج و حلله مانند حرفِ خری و جریم ،خمیادگی،
شکنج ،تاب و جعد زلف و خط عذار پُرشکنج در کنار خالِ ل ،،زنبدان و دهان خُارد و تناگِ خاال مانناد را باه آن نسابت
میدهند و از خی و جیم ،مو و نیز پریشانی آنها را اراده می کنند و از صحیفة سیم نیز رخ سفید و درخشاان معشاوق را اراده
میکنند ،ترکی ،،کنایه از پریشان و آشفته و پراکنده شدن زلف و موی پُرشکنج و بر روی رخسار سفید و معشوق است.
همیشاااه تاااا سرررر زلفرررین نیکاااوان بتاااان

چو خی و جیم شود هر دو بر صرحیفة سریم
(سعد سلمان)506 :1364 ،
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*در صورت ،جیم آمدن حی :به این اشاره دارد که طبق باور قدما ،اوّلین حرف آفرین  ،حارف الرف اسات کاه مظهار
وحد  ،تنهایی و تجردد است و دیگر حروف ،تغییریافتة حرف الف هستند و به تعبیاری تماامی حاروف ،مظهار حارف الاف
هستند و حرف الف را در خود دارند ،ترکی ،،ضمن تأکید مطل ،فوق ،جیم را تغییریافته و دگرگون شدة حرف حی می داناد
که چون الف هیچ ندارد و فاقد نلطه هست( .الف و با و جیم و دال).
حرری نیااز اگاار هاایچ ناادارد چااو الااف نیااز

در صررورت ،جرریم آمررد و جاایم اساات ملیّ اد
(مولوی)1263 :1363 ،

*دو صاد و دو جیم از تبتی مشک در سیم :باتوجهبه حالت خاص حرفِ ص و تشابه آن به چشم ،چشم را به آن نسبت
می دهند و مانند می کنند و براساس شکل خمیده و حلله مانند حرف جیم ،زلفِ حلله مانند و خاط عاذار پُرشاکنج در کناار
خال ل ،،زنبدان و دهانِ خُرد و تنگِ خال مانند را به آن نسبت می دهند ،ترکی ،،کنایه از دو چشم صادمانند و دو زلرف و
مو سیاه ،خوشبو ،معطر ،آشفته و حلله مانند دو طرف چهرة سفید و روشن سیم مانند محبوب است.
ای روی تااو چااون تبتااة ساایمین و نبشااته

دو صاد و دو جیم از تبتی مشک در آن سریم
(سعد سلمان)926 :1364 ،

*زلف به شکل جیم ،قد چون الف ،دهن چون میم :در این ترکی ،و عبار  ،ضمن اینکه زلف را در شاکنج و خام باه
جیم و قد را در بلندی و افراشتگی به الف و دهان را در تنگی و خُردی به میم مانند کرده است ،به واژة جرام کاه از ترکیاِ،
این حروف به دست می آید ،نیز توجه دارد.
زلررررف ساااایه

برررره شررررکل جیمرررری

قر ردر چرررو الرررف دهرررن چرررو میمررری

یعناااای کااااه چااااو بااااا حااااروف جااااامم

شاااااد جاااااام جهاااااان نماااااای ناااااامم
(نظامی)555 :1370 ،

*زلف چون نون و قد چون الف و جعد چو جیم :ضمن اینکه زلف را در شکنج ،خمیدگی و مجعدبودن به نون ،و قرد
را در ایستایی ،کشیدگی و استلامت به الف ،و جعد را در شکنج و خمیدگی به جیم مانند کرده است ،در یک ساختار هنری و
ادبی ،به ایهام ،به واژة جان که از ترکی ِ،حروفِ جیم ،الف و نون به دست می آیند ،نیز توجه دارد.
نشود رسته هرآن کا

کاه رباوده اسات دلا

زلف چون نون و قد چون الف و جعد چرو جریم
(ناصرخسرو)347 :1370 ،

*زلف را جیم کردن :باتوجهبه خمیدگی و شکنج حرف جیم ،زلف پُرشکنج و خط عذار در کناار خاال لا ،،زنبادان و
دهانِ خُرد و خال مانند را به آن نسبت می دهند؛ ترکی ،،به کنایه یعنی پُرشکنج ،تاب دار و مجعادکردن زلاف در کناار خاال
ل ،،زنبدان و دهانِ خُرد و تنگِ خال مانند است.
زلرررف تا او را جررریم کاااه کررررد آن کاااه او

خااااال تااااو را نلطااااة آن جاااایم کاااارد
(رودکی)25 :1374 ،

*زلف را چون جیم ،در کنار جان کشیدن :باتوجهبه قرارگرفتن حرفِ جیم در کلمة جان و در کنار الف و نون بودن آن،
ترکی ،،کنایه از زلف را محکم چسبیدن و سبت در بر گرفتن است .در یک ساختار هنری و ایهامی ،توجهی هام باه حارف
جیم دارد که بهدلیل شکل و حالت خمیده و شکنج به زلف مانند می شود.
فتااادهاساات دلاام در میااان خااون چااون واو

کشیده زلف تو را در کنار جران چرون جریم
(خواجوی کرمانی)448 :1374 ،
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*زیر زلف معنبر ،صد جیم بودن :باتوجهبه حالت شکنج و حلله مانند حرف جیم ،پریشانی ،شکنج و حلله حللاه باودن
زلف را به آن نسبت می دهند؛ ترکی ،،کنایه از جعد و آشفتگی زلف خوشبوست .شاید از جیم بهدلیل شکل خمیده و افتااده،
دلِ شکسته و درمانده و نیز تن خمیده و ناتو ان را اراده کرده و به دل هاای شکساته و نااتوان و انساان هاای عااجز ،افتااده و
درمانده اشاره داشته باشد که در زیر زلف محبوب ،اسیر زلف زنجیرمانند و حللهوار او شده اند.
زیاااااار خااااااط زبرجاااااادش میماااااای

زیرررر زلرررف معنبررررش ،صرررد جررریم
(عمعق)179 :1307 ،

*سر زلف ،بر صفت جیم و میم بودن :باتوجهبه شکل خاص جیم و مریم ،انحناا ،کجای ،شاکنج ،تااب ،جعاد و حللاه
داربودن زلف را به حرفِ جیم و میم نسبت میدهند؛ ترکی ،،کنایه از زلف و گیسوی جعددار ،آشافته و حللاه حللاه اسات.
توجهی هم به واژة جم و یا جمشید دارد که از ترکی ،جیم و میم ساخته می شود و نشانِ پادشاهی ،قدر
زین سر زلفت که هست مملکات جام تُراسات

و شوکت است.

زان که سر زلف تو است بر صفت جیم و مریم
(عطار)501 :1373 ،

*سنبلی چون جیم بر سمن کشیده :از سنبل به استعاره ،زلف و مو را اراده کرده و از جیم باتوجهبه شکل خمیده و حلله
مانند آن ،خمیدگی ،تاب ،پریشانی و آشفتگی زلف را اراده کرده است .از سمن نیز به استعاره ،چهرة سفید و درخشان معشوق
مدنظر است .از ترکی ،،زلفِ آشفته و پُرشکنج فروریبته روی رخسار روشن و درخشان معشوق را اراده کرده است.
سررنبلی بررر سررمن کشرریده چررو جرریم

کاااااکلی باااار قفااااا فکنااااده چااااو ماااایم
(هاللی)228 :1368 ،

*سین و نون و جیم و ر و میم و حا و میم و دال :از ترکی ِ،حروف سین و نون و جیم و ر و میم و حرا و مریم و
دال« ،سنجر محمد» به دست می آید.
آفرین کن شاه و صاح ،را که نام هردو هسات

سین و نون و جیم و ر و میم و حا و مریم و دال
(امیر معزی)417 :1362 ،

*شکفتن نسرین بر کنار جیم :نسرین ،استعاره از چهرة سفید و درخشان و نیز بناگوش و زنبدان سفید معشاوق اسات و
از جیم ،زلف مجعد و پُرشکنج و تاب دار را اراده کرده است .ترکی ،،به کنایه ،یعنای فراگارفتن چهاره ،بنااگوش و زنبادان
سفید معشوق ،با زلف و خط عذارِ پُرشکنج و نمایان بودن چهره ،بناگوش و زنبدان درخشان و سافید محباوب از میاان ایان
زلف و خط است.
شرررکفته برررر کنرررار جررریم ،نسررررین

نهفتااااااه در میااااااان ماااااایم ،پااااااروین
(اسعد گرگانی)316 :1381 ،

*قد الف ،چون جیم شدن :باتوجهبه شکل الف که قامت ایستاده و استوار را بدان نسابت مای دهناد و شاکل جریم کاه
خمیدگی و افتادگی را بدان نسبت می دهند ،ترکی ،،کنایه از خمیده و ناتوان شدن قدوقامت کشیده و استوار است و کنایاه از
ضعف ،ناتوانی و افتادگی.
ماه از غمت دونیم شد ،رخساره ها چاون سایم شاد

قد الف ،چون جیم شد ،وین جیم ،جامت می کناد

*قد الف کسی ،چون جیم افتادن( :قدِ الف ،چون جیم شدن)
قرررد الفرررم ز مشرررق چرررون جررریم افتررراد

(مولوی)240 :1363 ،

آن ساااو کاااه تاااویی حسااان دو مااایم افتااااد
(مولوی)1382 :1363 ،
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*قد جام را ،همچون جیم خم کردن :باتوجهبه شکل خمیدة حرف جیم ،ترکی ،،کنایه از خم کردن جام شراب ،ریباتن
آن در پیاله و خوردن آن و عی

و نوش کردن و خوش بودن و مستی کردن است .در ساختاری هنری و ایهامی ،اشاره ای هم

به قامت کشیدة جام ،بهدلیل داشتن الف در میان آن و شکل خمیده و افتادة جیم بهدلیل داشتن حرف
درحلیلت به تبدیلِ الف در جام به

دارد کاه در ترکیا،،

و مبدّل شدنِ جام به جیم و خمیدگی و افتادگی جیم در برابر جام اشاره دارد.

لحاااااان را همچااااااو الم ساااااار بفااااااراز

جرررام را همچرررو جررریم قرررد خرررم کرررن
(سنایی)499 :1362 ،

*گاه جیم و گه حا و دال کردن :باتوجهبه حالتِ شکنج و حلله مانند حروف جیم و حا و دال ،خمیدگی و شاکنج را از
آنها اراده کرده است .بنابراین ،ترکی ،،کنایه از حاال

و اشکال مبتلف و متنوّع است .همچناین باه ایهاام باه واژة جحرد در

معنای نفی و انکار که از ترکی ،سه حرف جیم و حا و دال به دست می آید ،نیز توجه دارد.
گرراه جرریم

گااااه صااالح

مرری کنررد گرره حررا و دال

مااای کناااد گااااهی جااادال
(مولوی :1372 ،ب ،1ب)3335

*گُل کردن جیم از نون :از جیم با توجه به خمیدگی و کجی ،قالب را اراده کرده و از نون نیاز معناای لغاوی آن یعنای
نهنگ و ماهی را خواسته است .از گُل کردن ،روییدن و شعله ورشدن و تولدیافتن مدنظر است و در یک ساختار هناری و باه
ایهام ،ترکی ،،به برآمدن و روییدن و دمیدن قالب جیممانند از بدن ماهی و نون ،آنگاه که شکم آن را پاره مای کنناد و یاا باه
دونیم می شود اشاره دارد .ترکی ،،نهایت اشتیاق ماهی به قالب را می رساند که بعد از مره او قالب جیممانناد از خاون او
برمی دمد و می روید و شعله ور می شود.
نَفَااا ِ مااااهی دریاااای وفاااا قاااالب اسااات

جیم گُل می کند از نرون چاو نمایناد دو نایم
(بیدل)981 :1371 ،

*گه چون جیم و گه چون میم و گه چون نون بودن :باتوجاهباه شاکل خمیاده و شاکنج حارفِ جریم و مریم و نرون،
خمیدگی ،شکنج ،تاب و جعد زلف را به آنها نسبت می دهند و از ترکی ،،حالت های متنوع زلاف و نیاز پریشاانی و مجعاد
بودن آن را اراده کرده است .به واژة جمن که از ترکی ِ،حروف جیم و میم و نون به دست می آید نیز توجه دارد.
هساات زاناارو زلااف مشااکین تااو دل هااا را چماان
زان که گه چون جیم و گه چون میم و گه چون نرون برود
(قطران)98 :1362 ،
*الزم جیم بودن میم( :جیم بی میم نبودن)
الزم جررریم اسرررت مررریم ای یاااار مااان

کااای باااود بااای مااایم جااایم ای یاااار مااان
(شاه نعمت اهلل ولی)563 :1374 ،

*الم و جیم :ضمن توجه به شکل بلند ،کشیده و برافراشتة حرف الم و شکل خمیده و افتادة حرف جیم ،به ایهامی نغز و
ظریف ،اشارهای هم به دو کلمة لحن و جام ،و الم و جیم به کاررفته در آنها دارد.
لحاااااان را همچااااااو الم ساااااار بفااااااراز

جاااام را همچاااو جررریم قاااد خااام کااان
(سنایی)499 :1362 ،

*معدن جیمی از مشک :باتوجهبه حالت خمیده و دایره گون حرف جیم ،زلف و موی و خط عذار مجعد و حللاه حللاه
را به آن نسبت می دهند؛ بنابراین ،ترکی ،،کنایه از بسیاری زلف و موی و خط مجعد ،حلله مانناد ،آشافته ،خوشابو ،معطار و
سیاه است و نیز به اعتبار قُمری ،عبار  ،می تواند کنایه از طوق حلله مانند ،معطر و سیاه گردن قُمری باشد.
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دیاااده هااار کبککااای ،مساااکن میمااای ز دم

گردن هر قُمارییای ،معردن جیمری ز مشرک

(منوچهری)70 :1375 ،
*مقیّد بودن جیم :به این اشاره دارد که حرف الف و حی چون هیچ نلطه ای ندارند و مجاردد و تنهاا هساتند ،ملیّاد هام
نیستند؛ اما حرف جیم به دلیل داشتن نلطه مقیّد است.
حاای نیااز اگاار هاایچ ناادارد چااو الااف نیااز

در صااور

جاایم آمااد و جرریم اسررت مقیّررد
(مولوی)1263 :1363 ،

*میم و جیم و دال :از حرف میم ،بهدلیل شکل حلله مانند و دایره گون ،دهان خُرد ،تنگ و گِرد را اراده کرده و از حارف
جیم ،بهدلیل شکل خمیده ،کج و شکنج ،زلف و خط عذار پُرشکنج را اراده کرده است و از حرف دال نیز بهدلیل شکل خمیده
و کج ،ظاهراً ،زلف تاب دار و پُرشکنج و نیز خطِ کجِ عذار و خدِّ رخسار مدنظر بوده است.
با ساختاری هنری و ایهامی ،واژة مجد–میم و جیم و دال -را بهمعناای بزرگای و عظمات اراده کارده اسات .همچناین
اشارهای به این دارد که حروفیّه اعتلاد داشتند علت آفرین
صور

اشیاء ،کلمة اهلل اسات و آدمای در کال عاالم ،جلاوه هاایی از 28

حروف الفبای عربی و  32حرف الفبای فارسی را مشاهده می کند و با تطبیق مظاهر جهان باا  28حارف عربای و 32

حرف فارسی ،نشانه های 28گانة صور

و چهره و نشانه های 32گانة چهره ،سر ،فرق و تعداد دندانها که تعداد آن از  28باه

 32می رسد ،دالیل اعتلادی خود را بیان می داشتند.
ای میم و جریم و دالرت بار جاان اهال معنای

هااردم ز لااوحِ صااور

نلاا

دگاار نوشااته

(نسیمی)272 :1372 ،
*نقطة جیم ،بر صاد افتادن :باتوجهبه شکل حرفِ جیم ،خمیدگی ،شکنج و تاب زلف و خط عاذار را اراده کارده اسات و از
نقطه جیم ،به کنایه خال روی ل ،،بناگوش ،زنبدان و چهرة محبوب و نیز دهان خُرد و تنگ نلطه مانند که خاط عاذار مجعاد و
شکنج در کنار آن قرار گرفته ،مدنظر بوده است .از صاد هم باتوجهبه شکل خاص آن و شباهت آن به چشم ،چشام را اراده کارده
است .ترکی ،،به کنایه ،به افتادن خال در چشم معشوق اشاره دارد که از آن به افتادن خال نقطهمانناد لا ،و بنااگوش یاا تصاویر
دهان تنگ و خُردِ نقطه و خال مانند ،بر چشم یار و محبوب تعبیر کرده است .این حالت ،یعنی؛ افتادن خاال بار چشام ،ظااهراً از
محسنا

محبوب و معشوق شمرده می شود که ترکی ،و عبار
باار صاااد فتااادهساات مگاار نلطااة جیماات

به این زیبایی تأکید دارد (حرف ب :جا ،جیم).
با نلطه شده صااد

و بری نقطره شرده جریم
(سعد سلمان)926 :1364 ،

*نقطة جیمِ جمال :نقطة حرف جیم در واژة جمال و نقطه در عبار ِ جیمِ جمال؛ که از جریمِ جمرال ،باه کنایاه ،زلاف
خمیده و خط عذار پُرشکنج بر چهره و جمال و ل ،و زنبدان خال دار و یا دهان خُرد و تناگِ نلطاه مانناد محباوب را اراده
کرده است .به تعبیری دیگر ،جیمِ جمال ،زلف آشفته و پُرشکنج و نقطة جیمِ جمال ،همان خاال زنبادان و لا ،و یاا دهاان
بسیار خُرد و نلطه مانند در کنار زلف پُرشکنج و خط پُرخم عذار است .این ترکی ،،به زیباایی زلاف پُرشاکنج و خاط عاذار
پُرخم جیم مانند محبوب اشاره دارد که با قرارگرفتن خالِ نلطه مانند بناگوش و ل ،و زنبدان و نیز دهان خُرد و نلطاه مانناد،
زیباییاش صدچندان می شود.
مشاااک خاااال

نقطرررة جررریم جمرررال

ماضاااای و مسااااتلبل از وی کاااارده حااااال
(عطار)239 :1375 ،

*نقطه در جیمِ تن :نلطة حرف جیم در واژة و عبار ِ جیم تن؛ که باتوجهبه حالت خمیده ،شاکنج و کاج حارف جریم،
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ضمن اینکه از جیمِ تن در ساختاری تشبیهی ،به ایهام ،قامتِ خمیده جیممانند و در ساختاری کنایی ،زلف و خط عذار را اراده
کرده است ،از نقطه در جیمِ تن  ،به کنایه ،خال روی ل ،و بناگوش و زنبدان و چهرة محبوب و یا دهان خُرد و نلطه مانند را
که موی پُرشکنج و خط عذار پُرشکنج در کنار آن ،قرار گرفته ،اراده کرده است .این حالت ،یعنی قرارگرفتن خال و دهان خُرد
و تنگ در میان زلف شکنج و خط عذار روی رخسار ،که ترکی ،و عبار
ای عاشق و معشوق من در غیر عشق آت

بازن

به این زیبایی تأکید دارد ( حرف ب :جا ،جیم).

چون نقطه ا در جیم تن چون روشنی بر جاام دل
(مولوی)518 :1363 ،

*واو و جیم و هی :از سه حرفِ واو و جیم و هی ،واژة وجه رخ معشوق را اراده کرده است (و نیز  میم و جیم و دال).
گر تو عاشق میشوی بر واو شو بر جیم و هری

وجه را می شو تو عاشق کن نظر در ری و خای
(نسیمی)287 :1372 ،

نتیجه
در میان حروف الفبا ،بعد از حرف الف که بهدلیل شکل ،حالت و جایگاه خاص ادبی ،دینای ،عرفاانی و برخای ویژگای هاای
منحصربه فرد ،یکی از پُرکاربردترین حروف در ساخت مضامین ،فضاهای شاعرانه ،ترکیبا

ظریف ادب پارسی به شامار مای

رود ،حرف جیم نیز یکی از چند حروف مهمِ مضمون آفرین در ادب پارسی است .بررسی شواهد ادبی به دست آماده ،نشاان
می دهد اک ر شاعران و نویسندگان ،از حرف جیم و ویژگی های خااص آن ،در آفارین
مضامین دینی و عرفانی بهره برده اند .اگرچه دامنة مضامین ،تعبیرا

و ترکیبا

مضاامین ادبای و در برخای ماوارد،

برساخته از حالت ،شکل و ویژگی های حرف

جیم ،بسیار کم است ،بیشتر شاعران و نویسندگان ،حتی با ارائة یک مضمون ،نل ِ مضمون سازی حرف جیم در ادب پارسای
را تأیید کرده اند .بیشتر آنها ،از ویژگی های حروفی چون الرف ،ب ،ت ،ث ،ج ،ح ،خ ،د ،ذ ،ر ،ز ،س ،ر ،ص ،ط ،ظ ،ع،
ف ،ق ،ل ،م ،ن  ،و ،ه،

به عنوان نل ِ مکمّلِ مضمون سازی حرف جیم استفاده کرده اند ،اما از حاروفِ ژ ،پ ،چ ،ض ،غ،

ک ،گ در این زمینه بهره ای نبرده اند .مضامین ادبی و هنری برساخته از حارف جریم ،از ظرافات ادبای و در برخای ماوارد،
بهدلیل خلق فضاهای شاعرانه و مضامین بکر ،از پیچیدگی هنری خاصی برخوردار است .شاعران و نویسندگان ،از آرایاه هاای
ادبی و زیبایی های هنری متنوّع ،به ویژه استعاره ،کنایه ،تشبیه و ایهام در خَلق مضامین ،ترکیباا

و تعاابیرِ حارفِ جریم بهاره

جسته اند .مولوی و عطار یکی از پُرکارترین شاعرانی عرصة خلق مضامین نغاز و باریاک از حارفِ جریم هساتند .مضاامین،
عبارا

و ترکیبا

ادبی برساخته از حرفِ جیم در اشعار مولوی و عطار ،هنری ترین برساخته های ادب پارسی در ملایساه باا

دیگر شاعران بوده که از تازگی و لطافت خاصی برخوردار است .فرخی سیستانی ،اسعد گرگانی ،سنایی و ...بهترتیا ،،بعاد از
مولوی و عطار ازجمله شاعرانی هستند که بیشترین مضامین ادبی و هنری را بهکمک ویژگی های حرف جیم آفریدهاند.
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