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پُرکاربردترین حروف در آفرینش تصاویر ،مضامین ،تعابیر و ترکیبات در اشعار عارفانی
چون سنایی ،عطار و مولوي است .حرف الف که نمایندهي عدد یک در حساب جمّل
و نخستین حرفِ الفباي زبان فارسی و عربی و اولین حرف از حروفِ ابجد است ،در
اکثر اشعار این شعرا ،کنایه از سرِّ بیچون ،عالمِ تجرید و تفرید ،ذات احدیت و نیز مظهرِ
ضعف ،فقر ،گدایی ،عدم ،شادابی ،خُردي ،صداقت ،پیشوایی ،استقامت و ...است .در
این مقاله ،با بر اساس تعداد شواهد شعري بهدست آمده از اشعار این شاعران ،با بررسی
کاربرد ادبی حرفِ الف ،دو نوع ساختار ،مورد بحث قرار گرفت؛ ساختارِ اوّل ،شامل
تصاویر ،مضامین ،تعابیر ِادبی بر پایهي حالت و ویژگی حرفِ الف است و ساختارِ دوم،
شامل عبارت هاي فعلی و کنایی برساخته از حالت و ویژگی این حرف .با تحلیل این
دو ساختار ،درکل ،میتوانگفت تعداد شواهد شعري ساختارهاي فوق در اشعار سنایی
بیش از سه شاعر دیگر است .مولوي بعد از سنایی ،در مقام دوم در خلق این ساختارهاي
ادبی قرار دارد .درنهایت ،عطار با کمترین تعداد شواهد شعري از تصاویر ادبی و تعابیر
کنایی ،کمترین بازي ادبی را با الف داشتهاست.
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واژههای کليدی :الف ،کارکرد حرف الف ،سنایی ،عطار ،مولوي.
.1مقدّمه
یکی از مباحث زیباشناسی که در ادبیات پارسی از دیرباز تاکنون مورد توجّه بسیاري از
شعرا ،به ویژه شعراي سنتی بوده ،حرفگرایی و بازي با حروف بوده است .شاعـران و
نویسندگان ،با عنایت به شکل ،حالت و ویژگی حروف الفبا ،مضامین بکري را میآفرینند
و با خَلق تصاویر ،مضامین ،تعابیر و ترکیبات نغز ،از این عالئم ظاهري حروف ،بهره
فراوانی میبرند .در نوشتههاي آنها ،هر حرفی جانی دارد که به زبانِ کنایه ،رمز ،ایما،
ارزش و ...با دیگران سخن میگوید ،زمانی زبانِ «الف» ،گویاي عریانی ،فقر ،بلندي،
راستی ،کشیدگی و ...زمانی زبانِ «میم» ،گویاي خُردي ،گِردي و ...زمانی زبانِ «دال»،
گویاي ناتوانی ،کوژي و ...زمانی زبانِ «نون» ،گویاي کجی و ناراستی و ...است .حروف
در اثناي این نوشتهها ،مقدار و ارزش هم مییابند و بر پایهي همین نگرش« ،الف» را
نمایانگر عدد یک میدانند و «ب» را نمودي از عدد دو و «ج» را نشان دهندهي عدد سه
و «د» را نمودي از عدد چهار.
تشبیه به شکل و حالت حروف الفبا و نیز بهره مندي از ویژگیهاي این حروف در
خَلق مضامین ادبی و تصاویر شاعرانه ،مثالً ،تشبیه کردن و نسبتدادن حالت زلف به «ج»،
«د»« ،ح» و چشم به «ص» و «ع» و گوش به «ج» و قامت بلند به «ا» ،از نمونههاي این
توجه است.
خَلق تصاویر ،مضامین ،تعابیر و ترکیبات نغز و ظریف با حروفی که خود ،خالق آن
تعابیر و ترکیبات هستند ،نغزي و ظرافتِ کار را بیشتر مینمایاند و زمانی که ایهام ،جناس
و دیگر آرایههاي ادبی بدان افزوده میشود و ذهن خالق نویسنده و شاعر ،بستري مناسب
براي این تصاویر ذهنی و تخیّلی فراهم میکند ،خواننده را به وجد و نشاط درمیآورد.
با عنایت به همین توّجه خاصِّ شعرا و نویسندگان ادب پارسی به خلق تصاویر هنري
زیبا از اشکال ،حاالت و ویژگیهاي حروف الفبا ،اکثر بالغت نویسان گذشته و حال ،در

64

ــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،12شمارهی  ،1بهار ( 1399پياپی)43

کتب بالغی خود ،در کنار مباحث و مقولههاي زیباشناسی بدیع و بیان ،به بحثی پیرامون
زیباشناسی حروف با عنوانهایی چون بازي با حروف ،حروف گرایی ،تشبیه حروفی و...
نیز پرداختهاند.
 .1 .1اهميّت و بيان مسئله
ف
شاعران و نویسندگان به آفرینش تصاویر ،مضامین ،تعابیر و ترکیبات به مدد شکلِ حرو ِ
ف «الف» توجه گستردهاي دارند؛ زیرا این حرف بهواسطهي شکل و
الفبا ،به ویژه حر ِ
جایگاه خاصّ و برخی ویژگیهاي منحصربهفرد ،یکی از پُرکاربردترین حروف در ادب
پارسی است؛ بههمیندلیل در این مقاله به دامنهي کاربرد حرفِ «الف» در خَلق تصویرهاي
شعري و هنري شاعران عارفی چون سنایی ،عطار و مولوي که به تصویرسازي با «الف»
توجّه خاص داشتهاند ،می پردازیم و با تحلیل و بررسی مجموعهي کامل شواهد شعري
به دست آمده از اشعار سنایی (دیوان کامل اشعار سنایی و حدیقه الحقیقه) ،اشعار عطار
(دیوان کامل اشعار عطار و منطق الطیر) و اشعار مولوي (کلیات شمس و مثنوي معنوي)
در زمینهي کاربرد ادبی حرف «الف» ،به برساختههاي ادبی آن در دو ساختار اصلی اشاره
می کنیم ،هرچند در بسیاري موارد ،در ساخت فضاهاي شاعرانه ،از تداخل و خلطِ دیگر
حروف ،در دامنهي حروفِ دیگر ،گریزي نیست.
 .2 .1پيشينهی پژوهش
شعراي عارف ادب پارسی ،اگرچه در آفرینش مضامین و تعابیر متنوع و بکر ادبی نسبت
به دیگر شعراي پارسیگوي ،پُرکارتر بودهاند ،اما در زمینهي آفرینش تعابیر و ترکیبات و
ف الفبا به ویژه حرف «الف» ،نسبت به دیگران ،کمکارتر بودهاند
مضامین برساخته از حرو ِ
و همین امر ،باعث شده است تا مقاالت و تحقیقات کمتري در این زمینه ،ارائه گردد.
هرچند در کنار برخی از این تحقیقات بسیار معدود ،در حاشیه ،به صورت مختصر ،به
موارد ارزشمندي در خصوص توجّه این شعراي عارف به حرفِ «الف» ،اشاره شده است،
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ولی در این راستا پژوهشی انجام نشده و مقالهاي نوشته نشده است .مقالهي حاضر
میتواند زمینهاي براي پرداختن به دیگر حروفِ الفباي فارسی ،در اشعار این شعرا و دیگر
شاعران در حوزههاي مختلف ،حتّی در دامنهاي وسیعتر در سبکهاي ادبی دیگر باشد.
از مقاالتی که به کاربرد ادبی و هنري حرف الف در پهنهي ادب پارسی پرداختهاند،
میتوان به این مقاالت اشاره کرد« .1:کاربرد ادبی و هنري حرف الف در اشعار شاعران
سبک خراسانی» ،به قلم نگارنده ( )1397که در آن نگارنده به این نتیجه رسیده است که
تصاویر و تعابیر برساخته از حرف «الف» در اشعار انوري در زمرهي بهترین و لطیفترین
تصاویر هنري «الف» در سبک خراسانی به شمارمیرود .برساختههاي ناصرخسرو هرچند
لطافت ادبی تعبیرات انوري را ندارد ،از جهت آمار شواهد شعري ،بعد از انوري قرار
دارد .شاعرانی چون سوزنی ،معزي ،قطران و ...بعد از انوري و ناصرخسرو به خلق
تصاویري نغزي از الف پرداختهاند .حسن غزنوي ،مسعود سعدسلمان ،ابوسعید ابوالخیر،
منوچهري ،عثمان مختاري و ...بسیار کم به این امر پرداختهاند« .2 .کاربرد ادبی و هنري
و تصویري الف در پهنهي ادب پارسی با تکیه بر اشعار سبک هندي» ،به قلم نگارنده
( .)1396نگارنده در این مقاله بیان داشته است که صائب یکی از پُرکارترین شعراي سبک
هندي در خلق مضامین نغز و ظریف از حرف «الف» است .صائب با تیزبینی خاص ،از
زوایاي مختلف به «الف» نگاه کرده است .پرداختِ همهسویه ،ظریف و دقیق به حاالت
شاعرانهي «الف» و انعکاس چندجانبه ي فضاهاي هنري و ادبی و تصویري آن ،از
کاربردهاي شاخص بیدل هست .کلیم ،فضولی ،نظیري ،حزین ،غالب ،طالب ،بابافغانی
و ...بعد از صائب و بیدل بهصورت پراکنده به تصویرسازي از «الف» پرداختهاند.
 .2جايگاه ادبی حرفِ الف
ف تهجّی زبان پارسی و عربی است« .الف» که
الف ،آ ،ا ،نام نخستین حرفِ الفبا و حر ِ
به آن «الفِ مقصوره» و «الفِ ممدوده» نیز میگویند ،اوّلین حرف از حروفِ جمّل و ابجد
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است« .الف» در حساب جمّل ،نمایندهي عد ِد یک و در جدول تقویمی ،عالمتِ رو ِز
یکشنبه است« .الف» ،در شعر برخی شعراي عارفِ ادبِ پارسی ،کنایه از ذات احدیّت،
روح اعظم ،حقیقت واحده ،عالَم تجرید و تفرید ،سرِّ بیچون و ...است.
شاعران و نویسندگان در پهنهي ادب پارسی ،در تمام سبکهاي ادبی و دورههاي
زمانی آفرینشِ شعر و نثر پارسی ،همواره در خلقِ جلوههاي زیباي هنري و شاعرانه ،از
شگردهاي ادبی گوناگونی بهره جستهاند و کالم خود را در زیباترین شکل به خوانندهي
خود عرضه کردهاند .یکی از این شگردهاي ادبی در ایجاد تصاویر زیباي شاعرانه ،در کنار
ف الفباي فارسی ،عالوهبر
ص ادبی حرو ِ
دیگر آرایههاي ادبی ،پرداختن به ویژگی و جایگاه خا ِّ
نقش آفرینی این حروف در ساخت کالم و جمله است .هرچند همهي حروف ،در این راستا،
ف «الف» ،جایگاه
به گونه اي مورد توجّه نویسندگان و شعرا بودهاند ،در میان این حروف ،حر ِ
ادبی خاصّی دارد ،بهطوريکه آن را از دیگر حروف الفبا ،متمایز کرده است.
براساساین ،با بررسی مجموعهي کامل شواهد شعري بهدستآمده از اشعار سنایی

(شامل دیوان کامل اشعار سنایی و حدیقهالحقیقه) ،اشعار عطار (شامل دیوان کامل اشعار
عطار و منطقالطیر) و اشعار مولوي (شامل کلیات شمس و مثنويمعنوي) در زمینهي
کاربرد ادبی حرف «الف» ،دو نوع ساختار ،قابل بحث است؛ ساختارِ اوّل ،شامل مضامین،
ف ادبی براساسِ شکل و ویژگی
تصاویر و فضاهاي شاعرانه ،ترکیبات ،تعبیراتِ نغز و ظری ِ
حرفِ «الف» است و ساختارِ دوم ،شامل عبارتهاي فعلی و کنایی برساخته از شکل و
ویژگی حرفِ الف است .در این مقاله ،سعی شده است به این دو ساختار پرداخته شود.
 .1.2ساختار مضامين ،تصاوير و فضاهای شاعرانه ،ترکيبات ،تعبيراتِ نغز و ظريفِ
ف الف
ادبی براساس شکل و ويژگی حر ِ
برخی اشکال و ویژگیهاي خاصّ و متنوّع حرفِ «الف» که شاعران و نویسندگان ادب
پارسی ،به ویژه سنایی ،عطار و مولوي در اشعار خود ،در خَلق تصاویر ادبی ،از آنها بهره
میبرند ،به قرار زیر است:
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 « الف» در آغاز حروفِ الفبا قرار دارد؛ بنابراین ،پس ،سابق ،پیشرو ،پیشوا ،صدرنشین،نامور ،معروف و باکمال است و رتبت و جایگاه آن ،بیشتر و برتر از همه است و پیش از
همه به شمارمی آید.
 «الف» ،راست ،کشیده ،افراشته و بی پیچ وخم است؛ پس ،مظهرِ سرافرازي و سربلندياست .قدوقامتِ موزون ،استوار ،کشیده ،مستقیم و رعنا و آراسته ،به ویژه محبوب و
معشوق را به آن نسبت میدهند« .الفِ» قامت یار ،در دل جاي دارد« .الف» ،سر بر آسمان
ي خود است و به آن میبالد.
دارد و عاشقِ قدوباال ِ
 «الف» ،باریک ،نازک و کشیده است .الغري ،ضعف ،عدم و نیز باریکی و هاللی کمرو اندام را به آن نسبت میدهند.
 «الف» بهواسطه ي شکلِ ایستایی ،استقامتی و جایگاه آغازین حروف ،نمادِ ایستادگی،استقامت ،قیام و ...است« .الف» ،بر قدمهاي خود سوار است و برپا و سرپاست.
 «الف» هیچکدام از حرکات را نمیگیرد و نیز فاقد نقطه است؛ درنتیجه مظهرِ بیچیزي،فقر ،گدایی ،عدم ،فنا و ...است« .الف» دست در امکان ندارد و بر هیچ افتاده و در بن ِد
هیچ است.
 « الف» مد و سرکشی بر سر دارد .از مدِ «الف» به سایبان ،کاله ،تاج ،افسرِ «الف» تعبیرمیکنند« .الف» ،بهواسطهي این تاج و کاله ،کالهدار و تاجدار و سپهدار است .چون
سرکش دارد ،سرکش هم است.
 «الف» در شکلِ نوشتاري ،سر ندارد و از آن به بیسريِ «الف» تعبیر میکنند. «الف» چون در آغاز حروف با قامتی استوار قرار دارد و کالهی هم بر سر دارد،سپهداري را به آن نسبت میدهند.
 «الف» بهواسطهي شکلِ خاصِّ خود ،مظهرِ حیرانی ،سرگردانی ،جنون و عاشقی است.«الف» از عشق ،به سر میگردد ،اما از عشق برنمیگردد.
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 «الف» در شکلِ نوشتاري ،دو سر دارد؛ از این مطلب به زبانِ «الف» و یا به دوزبانی«الف» تعبیر می کنند« .الفِ» زباندار و دوزبان ،با وجودِ داشتنِ زبان ،خاموش و ساکت
است« .الف» دو زبان دارد و دوزبانی است ،اما دوزبان و متملق و دورو نیست.
ب سکون میگیرد؛ درنتیجه مظه ِر سکون ،بیتحرکی و آرامش و ...است.
 «الف» همیشه ،اعرا ِص خود ،میان را بسته ،آمادهي خدمت و انجام کار و حرکت
ل خا ِّ
 «الف» بهواسطهي شک ِاست.
ف ه است« .الف» مظه ِر راستی و «ه» ،مظه ِر خمیدگی است.
ل راست شدهي حر ِ
 «الف» شک ِ «الف» اگر به شکلِ نعل درآید ،تبدیل به «ن» میشود. «الف» از حروفِ دیگر جدا نوشته میشود و در صورت اتصال ،فقط به حرفِ قبلِ خودمتصل میشود ،میل به وصل ندارد و از جملهي حروف منزّه است؛ پس ،مظه ِر تنهایی،
یکتایی ،جدایی ،آزادي ،وارستگی ،گوشه نشینی ،تجرّد ،تفرّد و یگانگی و ...است.
 «الف» همیشه به یک شکل نوشته می شود و در اتصال با حروفِ دیگر هم ،برخالفبرخی از حروف ،بدون تغییر شکل و ماهیّت ،نوشته میشود و ظاهرش راست و یکتا و
پاک است؛ ازاینرو« ،الفِ» یک شکل ،مظه ِر یکرویی ،صداقت ،درستی ،پاکی ،وفاداري
و ...است.
 «الف» در نوشتار ،شکلِ کوتاه شدهاي هم به نامِ الفِ مقصوره دارد که مظهرِ خُردياست .د ِل تنگ و کوچک و قاچ کوچک هندوانه ،طالبی ،خربزه و آشیانه و خانه و مکان
کوچک و هرچیزِ مختصر ،کوتاه ،اندک و بیمقدار و ...را «الف» میگویند .یکالفبچه و
یکالفزخم و یکالف ...و نیز الفالفشدن و الفالفکردن به معناي ریزریز و خُردخُرد
و تکهتکه و شرحهشرحهشدن و کردن ،از این تعابیر برگرفته شده است.
 «الف» راست و استوار است و جز راستی چیزي ندارد؛ پس ،راستپیشه است و ازراستی ،اساس تمامی حروف گشته است.
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 «الف» اوّلین حرفِ آفرینش است .هرچند ذات ًا در مرتبهي اوّل است ،اما در صورتمتصلشدن به حروفِ دیگر ،در پایان قرار میگیرد.
 «الف» در حالتِ وصل ،به تلفّظ درنمی آید« .الفِ» وصل در این حالت ،مخفی میشود.ل نوشتاري ،عُریانی ،پَرافکندگی ،آشکارایی ،شادابی و ...را به ذهن متبادر
 «الف» در شک ِمیکند.
 «الف» از ترکیب و از بههمپیوستن سه نقطه ساخته میشود .در هن ِر خوشنویسی وخطاطی نیز ،امتداد و کشیدگی «الف» ،معمو ًال بهاندازهي سه نقطه در کنار هم است .از
این مطلب ،به تکثّر و تعدّد از وحدت تعبیر میکنند .تعابیري چون اوّل وآخرِ «الف»
نقطهاي است« ،الف» یک نقطه است ،اصل و مبداء «الف» یک نقطه است« ،الف»ظرف
است و نقطه ،مظروف ،نقطهي وحدت در «الف» هویدا شد« ،الف» از نقطه پیدا شد و...
بر پایهي همین تعبیر به وجود آمده است.
 «الف» قطبِ حروف است و در همهي آنها حضور دارد .حروف و اعداد دیگر یا بهگونهاي شکلِ تغییریافتهي حرفِ الف هستند یا در ساختار شکلِ خود ،حرفِ «الف» را
ف «الف» میگردند و «الف»
هم دارند .پس ،جملهي حروف و اعداد بر محور و مدارِ حر ِ
همهچیز را در جانِ خویش جاي می دهد؛ به تکثّر و تعدّد از وحدت و تک ّثرِ ذاتِ اشیا،
بامسماي «الف» تعبیر میکنند .تعابیري چون «الف» در همهي حروف دیده میشود« ،ها»
اگر راست شود ،همان «الف» است« ،الف» نقطه بود و «دال» شد« ،بی» خلیفهي «الف» است،
ت کما ِل
ت «بی» مینماید« ،الف» در جان همهي عالم است« ،الف» نهای ِ
طو ِل ق ِد «الف» صور ِ
ش حروف است« ،الف» معتدل است و ...نیز از این دیدگاه گرفته شده است.
آفرین ِ
 منجّمان ،برجها را با حروفِ ابجد نام گذاري میکنند و به جاي «الف» که نخستینحرفِ ابجد است ،صفر می گذارند و برجِ حمل را که اوّلین برج است ،صفر مینامند .و
ثور را یک و ...الی آخر .ارتباطِ «الف» در جایگاه یک ،در شمارِ ابجد و صفر ،در علم
نجوم و تقابل و توافق آن دو ،از این اصل تبعیت میکند.
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ص «الف» که در باال بدان اشاره شد،
 عالوهبر تعابیر برگرفته از شکل و ویژگیهاي خا ِّدر خَلق تصاویر ،فضاها و مضامین بکر شاعرانه« ،الف» ،یکی از مشبهبهها و حتّی
مشبههاي پُرکاربرد ادب پارسی است .در تصاویر و مضامین شعري و نثري ادب پارسی،
میخ ،خار ،ماه نو ،عصا ،قلم ،آلتِ نرینه ،ابروي کشیده ،زلفِ دراز ،انگشت ،تیر ،سوزن،
قدوقامتِ کشیده و موزون ،خطِ محور ،خطِ استوا ،شمشیر ،خط ناشی از تازیانه و شالق،
کمر باریک ،زخم شمشیر ،شکاف ،دل و سینهي کوچک ،آه و نالهي کشیده ،هرچی ِز
مختصر ،اندک و بیمقدار و ...را به «الف» مانند میکنند یا در مقام مشبه ،از آن بهره میجویند.
ف آه...
ف اطعنا ،ال ِ
ف استوا ،ال ِ
ف باال ،ال ِ
ف استقامت ،ال ِ
ف قامت ،ال ِ
 نیز در ترکیباتی چون ال ِف «الف» و م ِّد بهکاررفته در ساختار
عالوهبر اینکه در یک فضاي شاعرانه و ایهامی ،به حر ِ
ل استوار ،ایستا و
کلمه ،اشاره و بر ماهیّت کشیدگی ،ایستایی و امتداد آن تأکید میکند ،به شک ِ
کشیدهي ظاهري کلمات برساخته از آن نیز که از کشیدگی و استواري «الف» متأثر و برخوردار
ف «الف» و کشیدگی م ِّد
ب «الفِ» آه ،عالوهبر کشیدگی حر ِ
است ،توجّه میکند .مثال در ترکی ِ
ب «الفِ» قامت ،عالوهبر «الفِ»
آن ،امتداد و تداوم و کشیدگی آه نیز مد نظر است .یا در ترکی ِ
ل ظاهري قامت توجّه میشود.
کلمهي قامت ،به ایستایی شک ِ
 ترکیباتی چون الفِ مستقیم ،الفِ یکتنه ،الفِ یکتا ،الفِ راست ،الفِ تنها و ...که تعدادآن ها کم نیز نیست ،ترکیباتی هستند که با ترکیبِ صفتِ شاخصِ حرفِ «الف» ساخته
شدهاند و گذشته از اینکه یک ترکیب دستوري بهشمارمیروند ،یک فضاي زیباي هنري
را هم ایجاد میکنند:

ی عارف (سنایی ،عطار و مولوی) ــــــــــــــــــــــ 71
کاربرد ادبی حرف الف در اشعار شعرا ِ

نفس الف شدي تو ز تجرید چون ز عشق

پیوستـــه گشت با الفت عین و الم تو
(سنایی)568 :1362 ،

زان الـــف شکـــل نیزه از سر خشم

چشمـــشان کرده همچو ها ،دو چشم
(سنایی)528 :1374 ،

چــــون الف از خود فنا شد مکتنف

بـی و سیــــن بی او همی گویند الف
(مولوي ،1372 ،ج :6ب)2245

الف مبــاش ز ابجـــد که سرکشی دارد

مباش بی دو سر تو جیم باش چو جیم
(مولوي)658 :1363 ،

*الفِ احسنوا :به حرفِ «الف» در کلمهي احسنوا و نیز به دو «الفِ» پس و پیشِ این
کلمه  ،براي برجسته سازي و اهمیّتدادن به لفظ و معنی احسنوا توجّه دارد:
الم التقنــــطوا لــــواء فــــــرج

الـــفِ احسنـــوا جـزاء حـــرج
(سنایی)210 :1374 ،

ف آغازین حروفِ الفبا؛ کنایه از تمام حروفِ الفباي فارسی؛ کنایه از
*الف با تا :حرو ِ
تمامی چیزها؛ کنایه از لوح ،قلم و کرسی؛ کنایه از تخته اوّل ،که لوح اوّل درس است؛
«الف» کنایه از خداوند و عالم وحدت و «با» و «تام کنایه از کل عالم و عالم کثرت؛ کنایه
از آغاز و مقدّمه و اصول چیزي؛ کنایه از اشکال متنوّع و گوناگون:
بــا الـــف هســـت با و تا همراه

بــــا و تــــا بــــت شمر الف ،اهلل
(همان)110:

ص «الفِ کوفی» که کج
ل خا ِّ
*الفِ کوفی :حرفِ «الف» در خطِ کوفی؛ با توجّه به شک ِ
ل خاصِّ «الفِ کوفی» که عریان است
است ،کنایه از هرچیز خمیده و کج؛ با توجّه به شک ِ
و چیزي ندارد ،کنایه از نداري و بی سیمی است؛ نیز کنایه از آلتِ تناسلی نر (رک.
رامپوري:)79 :1363،

72

ــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،12شمارهی  ،1بهار ( 1399پياپی)43

معروف به بیسیمی مشهور به بینانـی

همچون الفِ کوفی از عوري و عریانی
(سنایی)667 :1374 ،

*الف الم (الم الف) :دو حرفِ ا ،ل؛ اشاره به ال ،حرفِ تعریف زبان عربی دارد که آن
هم کنایه از تعریف باشد؛ جمع بین الف و الم است که (ال) حرف تعریف است که بدان
اسمهاي نکره را معرفه می کنند(رک.شهیدي)435 :1364،؛ اشاره به سوَري دارد که
حروفِ آغازین حروفِ مقطعهي آنها با ال است مثل الم ،الر ،المر ،المص؛ با ذکر این
ف
حروفِ مقطعه ،کل سوره و کل قرآن را خواسته است؛ اشاره به کلمهي اهلل دارد که حر ِ
آغازین آن الف والم است و معروف شده است؛ اشاره به اسم اعظم الهی دارد؛ کنایه از
لفظِ ال میباشد؛ الف ،نشانه ي راستی و بلندي است و قدوقامت کشیده را به آن نسبت
میدهند و الم ،نشانهي خمیدگی و ناراستی است و قدوقامت خمیده را به آن نسبت
میدهند؛ کنایه از دو چیز راست و خمیده است؛ کنایه از عدمتوافق و هماهنگی؛ با توجّه
ل حرفِ «ل» دیده میشود،
به شکلِ حرفِ ل« ،الف الم» میتواند به شکلِ «ا» که در شک ِ
اشاره کند که کنایه از توافق و سازگاري است؛ با عنایت به شکلِ لفظِ «ال» ،کنایه از
پیوستگی و دوستی و توافق و نیز عشقبازي و وصال است؛ با توجّه به شکلِ «ال» ،کنایه
ل «ال» ،کنایه از تکبّر است؛ کنایه از تواضع
از هرچیز سراپا دونیم شده؛ با توجّه به شک ِ
است؛ «الم الف» ،کنایه از گره محک م و هرچیزِ درهم تنیده ،گره خورده و آشفته است؛
کنایه از خروج از حالتِ عادي و نابودي است:
فرق باشــد میــــان الم و الف

ایـــن چــــه آشــوب و حشو المانیست
(سنایی)1052 :1362 ،

خصــم از آن آمدنــــد هر خامت

نیســـت کــــس واقـــف از الف المت
(سنایی)632 :1374 ،

هر الــف المی چه میماند بدین

گــر تـــو جان داري بدین چشمش مبین
(مولوي ،1372 ،ج)1321 :5
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ف «ا»« ،ل»« ،م»؛ «الم» حروفِ مقطعهي قرآن در آغاز سوَر
*الف الم ميم (الم) :سه حر ِ
بقره ،آلعمران ،عنکبوت ،روم ،لقمان ،سجده؛ کنایه از هرکدام از سوَر مذکور یا محتویات
و حکایات آن؛ کنایه از کل قرآنکریم یا محتویات و حکایات آن؛ کنایه از سورهي «الروم»
از قرآنکریم است؛ با ساختاري هنري ،ضمن توجّه خاصّ به حروفِ مقطعه و معانی و
مفاهیم مربوط به آن ،به ایهام ،از «الف» قدوقامت و از «الم»« ،زلف» و از «میم»« ،دهان و
خال» را اراده کرده است؛ به ایهام ،به واژهي «الم» عربی ،به معنی رنج و دردمندي نیز
توجّه دارد:
این الـم (الف الم ميم) و حم این حروف

چون عصاي موســـی آمد در وقوف
(همان)1316:

ایــن الــم (الف الم ميم) و حم اي پدر

آمدست از حضــرت مولی البـــشر
(همان)1320:

*الفِ معدوم :الفِ بسیار نازک؛ کنایه از کمرِ باریک ،الغر و نحیف .نیز رک« .الف»
چـــه میـــان چون الفی معدوم اســت

چه دهــان چون صدفی پر گوهرست
(عطار)221 :1362،

*از الف تا يا :از حرفِ الف تا حرفِ یا؛ کنایه از تما ِم حروفِ الفبا؛ کنایه از همهچیز
بهطور ِکامل و تمام ،همه چیز از اوّل تا آخِر.
همچوجیم و دال و را وقافوعینوالمونون

از الف تا يا دگرها مانده در پیشم دوتا
(سنایی)61 :1362 ،

اوّال بشنـــــو کـــــه خَلــق مختلف

مختلــــف جاننــــد تـــا يا از الف
(مولوي،1372،ج)2914 :1

74

ــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،12شمارهی  ،1بهار ( 1399پياپی)43

*با تا الف :کنایه از تمامی حروفِ الفبا؛ کنایه از اشکال مختلف و متنوّع؛ اشاره به باو ِر
شکل گرفتنِ تمامی حروفِ الفبا و حتّی تمامی اجسام و عالَمِ تکثّر از الف دارد؛ کنایه از
لفظِ بت است .نیز رک .الف.
هســــت بــــر لــــوح مادت و مدت

بـا و تــا عقل و جان ،الف وحدت
(سنایی)294 :1374 ،

بــــا الف هســــت بــــا و تا همراه

بــــا و تــــا بــت شمر الف اهلل
(همان)110:

*سين نون الف يا :چهار حرفِ س ،ن ،ا ،ی؛ به کنایه ،لفظِ سنایی مد نظر است.
شکلِ دندان و سر زلف تو زودا که بر او

سين و نون و الف و يا همه تاوان آرند

(سنایی)143 :1362 ،
*يا ،الف ،نون ،سين :عالوهبر ساختار تشبیهی که لب را به شکلِ «ي» ،قامت را به «الف»،
ابرو را به شکلِ «نون» ،و دندان را به شکلِ «سین» ،مانند کرده است ،به لفظِ «سنایی» که
از ترکیب این حروف به وجودمی آید ،توجّه دارد؛ نیز به شکلِ کلّی این حروف که
نشانهي خمیدگی و راستی است ،توجّه دارد.
اي پیــش تــو سنــایی گه يا و گه الف

او را بـه تیــغ هجر چو نون و چو سين مکن
(همان)514:

خود سنایی او بود چون بنگري زیرا بر اوست

لب چو يا قامت الف ابروچونون دندان چوسين

(همان)549:
 .2.2عبارت های فعلی و کنايی برساخته از شکل و ويژگی حرفِ الف
*الف از داوری دورشدن :اگر حرفِ «الف» را از کلمهي «داور» و «داوري» حذف کنیم،
لفظِ «دور» و «دوري» باقی میماند .کنایه از لفظِ «دور» و «دوري» است:
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راستی اندر میان داوری شرط است از آنک

چون الف زو دور شد دوري بود نه داوري
(همان)663:

*الف از ميانه خَمارشدن :اگر حرفِ «الف» را از کلمهي «خَمار» برداریم ،لفظِ «خَمر»
میماند .کنایه از لفظِ خَمر است:
خمار و خمر یکی است ولی الف نگذارد

الف چو شد ز ميانه ببین خمار چه باشد
(مولوي)363 :1363 ،

ف «الف»« ،دال»« ،نون» که «الف» ،نشانهي
*الف چون دال گشتن :با عنایت به شکل حرو ِ
کشیدگی و راستی است و قامتِ بلند را به آن نسبت میدهند و دال ،نون که نشانهي
خمیدگی و ناراستی است و قامتِ خمیده را به آن نسبت میدهند ،این ترکیب ،کنایه از
خمیدگی قدوقامتِ برافراشته است؛ کنایه از افتادگی و ضعف است؛ کنایه از دگرگون
شدن؛ کنایه از خوار و عاجز شدن؛ کنایه از تواضع است؛ کنایه از سرافکنده و شرمنده
شدن؛ اشاره به تکثّر و تعدّد حروفِ دیگر از حرفِ الف دارد:
از عشق گردون مؤتلف بی عشق اختر منخسف از عشق گشته دال الف بی عشق الف چون دالها
(همان)49:

*الف هيچ ندارد :چون الف هیچ نقطه اي ندارد و هیچ حرکتی نمی پذیرد و ظاهري
عریان دارد و تنها است ،از آن به نداشتن ثروت ،یا فقر «الف» تعبیر میشود .همچنین
«الف» ،هیچ ندارد ،مثلی مشهور بر شناساندن الفبا به کودکان است .رسم بوده که معلّ ِم
مکتب خانه براي یاددادن حروفِ الفبا به کودکان و مبتدیان ،میگفت :با یکی به زیر دارد،
تا دو تا به سر دارد ،الف ،هیچ ندارد و منظور ،نقطه بود؛ الف هیچ ندارد ،یعنی؛ الف
راست و مجرّد است و هیچ ندارد(رک.دهخدا:)3213 :1377،
بسیار تفاخر مکـــن امـــروز که فـــردا

معلوم تو گردد که الف هيــچ ندارد
(سنایی)1051 :1362،
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حـرفِ کمـــرت همچو الف هيچ ندارد

زیرا که تو را چون الف افتـاد میانــی
(عطار)625 :1362،

مـــا کییـــم انـــدر جـــهان پیچ پیچ

چون الف او خود چه دارد هيچ هیچ
(مولوي ،1372،ج)1514 :1

حی نیز اگـــر هيچ ندارد چو الف نیز

در صورت جیم آمد و جیم است مقید
(مولوي)1263 :1363،

ف
*الف ،دالِ خميدهشدن :رک .الف چون دالگشتن؛ نیز در یک تصویر هنري ،حر ِ
«الف» در کام ،قبل از آن که از لب برآید ،در برابر قدوقامت کشیدهي محبوب از شدت
شرم و خجالت ،چون دال ،خمیده میشود و ادا میگردد .رک .الف.
در پیـــش قـــدت چون الف بگویم

در کامـــم دالی شـــود خميــــده
(سنایی)589 :1362،

* الف در بسم(پنهان کردن ،دررفتن ،درج شدن ،روی پوشيدن)« :الفِ» بعد از «ب»،
در باسم اهلل« ،الفِ» وصل است و تلفّظ و نوشته نمی شود و به صورت بسم اهلل نوشته و
خوانده میشود .از تلفّظنشدن «الف» در کلمهي باسم اهلل به پنهانشدن «الف در بسم»
تعبیر میشود؛ هنگامی که «الف» در مقام وصل قرار بگیرد ،از قرائت ساقط شده ،تلفّظ
نمی شود ،از این «الف» ،به «الفِ» وصل و «الفِ» مهموز نیز یاد میکنند؛ کنایه از هرچیز
پنهان و ضایع است؛ کنایه از بهحسابنیامدن ،محوشدن ،مخفیگشتن ،فرورفتن و ...است:
راستیها ز بیـــم بنـــد و طلـــسم

روی پوشيــده چــون الف در بسم
(سنایی)187 :1374،

آن الف در بسم پنهان کرده ايست

هست او در بسم و هم در بسم نیست
(مولوي ،1372 ،ج)224 :6
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در وجوه وجـــه او رو خـــرج شو

چون الف در بسم در رو درج شــو
(همان)2239:

ت کشیده و بلند و از حلقهي میم ،دها ِن
*الف در حلقهی ميم نهانکردن :از «الف» قام ِ
تنگ و لبِ خُرد را اراده کرده است .همچنین از «الف» آلتِ تناسلی عاشق و از «میم»،
آلت تناسلی و سُرین معشوق را اراده کرده است .ترکیب ،کنایه از هم آغوشی و نزدیکی
است.
پارهاي بردم از این روغن ابلیس به کار

الف خویش نهان کردم در حلقهی ميم
(سنایی)1032 :1362،

*الف را درون رای آوردن« :الف» مبنا و مقدم سایر حروف و رمزي است از عالم
ب به
وحدت و یگانگی حضرت حق .در اینجا کنایه از حقیقت باطنی قرآن است و ترکی ِ

راي آوردن کنایه از به ذهن واردکردن ،فهمیدن« .با» و «تا» نیز کنایه از ظاهر آیات قرآن
ف
است که بدون در نظر گرفتن معانی اصالت ندارد (رک.طغیانی)186 :1381،؛ به حر ِ
الفِ درونِ لفظ «راي» نیز توجّه دارد:
تـــــا الـــــف را درون رای آرد

با و تا را بــــه زیــــر پـــاي آرد
(سنایی)182 :1374،

*الف را ميان خاک ،خوارديدن :اشاره به حرفِ «الف» در لفظِ «خاک» دارد .ازآن جاکه،
«خاک» ،نماد پستی و مذلت است از قرارگرفتنِ «الف» در لفظِ «خاک» ،ظاهراً ،پستی و
خواري «الف» را اراده کرده است:
واو را بیـن در میـــان خون قرار

پس الف را بين ميان خـــاک خوار
(عطار)117 :1370،

*الف ،الشدن :چون حروفِ دیگر ،به گونه اي شکلِ تغییریافتهي حرفِ الف هستند یا
در ساختار شکلِ خود ،حرفِ «الف» را هم دارند ،در این ترکیب ،به محوشدن الف در
دیگر حروف ،توجّه دارد .رک .الف.
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الفی ال شود و تو ز الف الم گشت ال

هله دست و دهان بشو که لبش گفت الصال
(مولوي)139 :1363،

ف «واو» در
ف «الف» در «خاک» و حر ِ
*الف واو در خاک و خون ديدن :اشاره به حر ِ
«خون» دارد؛ چیزي و کسی را در خاک و خون دیدن ،میتواند کنایه از مذلت و پستی و
مرگ آن چیز و کس باشد:
وا دو حـرف آمد الف واو اي غالم

هر دو را در خاک و خون بينــی مدام
(عطار)117 :1370،

*الف هی در ميان نبودن :به دو حرفِ تشکیل دهندهي لفظِ «آه» اشاره دارد:
صـــد هـــزار آه زو شنیـــده حري

نـــه الـــف بود در ميان نــه هی
(سنایی)222 :1374،

*الفی قد ،چون دال کردن :رک .الف چون دال گشتن:
بـــه مـــل و مـــال میل تا چه کنی

الفی قد چـــو دال تـــا چـــه کنی
(همان)442:

*از الف و ها مرکببودن ميم :با عنایت به شکلِ ظاهري حرفِ «مم که از یک حلقهي
تنگ و باریک شبیه به «ه» و یک «ا» سرنگون تشکیل شده است ،از آن تعبیر به «الف و
ها و میم» میکنند؛ کنایه از نهایتِ ترکیب و توافق است:
ميم از الف و هاست مرکب به نبشتن

ترکیب بود علت بر هستــــی مفـــرد
(مولوي)1523 :1363،

*اُمِ بود ما بودن الف و ميم :ضمن توجّه به نداري و تجرّد و تفرّد حرفِ «الف» که از
آن به «نرگدایی» تعبیر می کند و نیز تنگی و خُردي حرفِ «میم» که از آن به «تنگی» تعبیر
می کند ،به ترکیبِ «ام» که از به هم پیوستنِ حروف «الف» و «میم» به معناي اساس و پایه
و مادر به وجود میآید ،نیز توجّه دارد؛ نیز به شکلِ حرفِ «م» که الفی وارونه در زیر
دارد ،توجّه دارد:
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ایـــن الف ویــن ميم ام بود ماست

میم او تنگ است الف زو نر گداسـت
(مولوي ،1372،ج)2330 :6

ش داوری ،دوری بودن :رک .الف از داوری ،دورشدن.
*بی الف ،نق ِ
بــــا ستـــم سور مملکت شوریست

بی الــف نقش داوری دوريــست
(سنایی)556 :1374،

*بی و سين ،بی الف ،الف گفتن :رک .الف در بسم (پنهان کردن ،دررفتن ،درج شدن،
روی پوشيدن)
چون الف از خــود فنا شد مکتنـف

بی و سيــن بی او همی گويند الف
(مولوي ،1372،ج)2242 :6

*تخته از الف با و تای عقل شستن :الف با و تاي عقل از لوح پاک کردن .ترکیب ،کنایه
از کنارگذاشتن عقل و نپرداختن و توجّه نکردن به آن است:
تخته شسته ز بهـــر شـــرع رسول

از الــف با و تای عقل فـــضول
(سنایی)230 :1374،

*خواربودن الف در ميا ِن خاک :با توجّه به قرارگرفتنِ «الف» در لفظِ «خاک» که نماد
پستی و مذلت است ،از آن به خواري «الف» تعبیر کرده است .هرچند به «الفِ» در میان
لفظِ «خوار» نیز ،توجّه دارد:
واو را بیـــن در میـــان خون قرار

پس الف را بین ميان خــاک خــوار
(عطار)117 :1370،

*دال ،الف گشتن :با عنایت به شکل حرفِ «ا» که نشانهي کشیدگی و راستی است و
قامت بلند را به آن نسبت میدهند «و»« ،ن»« ،د» ،نشانهي خمیدگی و ناراستی است و
قامت خمیده را به آن نسبت میدهند .ترکیب ،کنایه از قدوقامت خمیده به قامتِ برافراشته
تبدیلشدن است؛ کنایه از سرافرازي ،توانایی و استقامت است و نیز رک .الف.
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ازعشق گردون مؤتلف بی عشق اختر منخسف

ازعشق گشته دال الف بیعشق الف چون دالها
(مولوي)49 :1363،

*ری بی نون را با الف ،مقرون کردن :کنایه از لفظِ ربنا است که از ترکیبِ این حروف
به وجودمی آید:
هم ری و بی و نون را کردست مقرون با الف

در باد دم اندر دهن تا خوش بگویی ربنا
(همان)5:

*زمزمهی بی الف الم گفتن :ازآن جاکه« ،الف الم» ازیک طرف ،حرفِ تعریف در زبان
عربی است و کالم بدان معرفه و شناخته میشود و نیز «الف الم» در زبان عربی ،به معنی
صداست و «زمزمهي بی الف الم» ،معمو ًال زمزمهي آرام و سکوت مانند را گویند ،ترکیب،
ظاهراً ،کنایه از کالم پوشیده ،مرموز ،به دور از فهمِ همگان ،ناآشنا و کنایه آمیزگفتن است
و نیز رک .الف الم (الم الف).
ور از آن نیــز بترسی هله چون مرغ چمن

دم به دم زمزمه بی الف و الم بگــو
(همان)831:

*عينِ الم با الف ،پيوسته گشتن :از به هم پیوستنِ سه حرفِ «ع»« ،ل»« ،ا» ،لفظِ «علی»
و «عال» ایجاد میشود:
نفس الف شدي تو ز تجرید چون ز عشق

پيوسته گشت با الفت عين و الم تــو
(سنایی)568 :1362،

*قدِ الف ،به سان نون گشتن :رک .قدِ الف ،چون جيم (افتادن ،شدن).
تـــا درد تـــو را خریـــد عــطار

قــدِ الفـش به سان نـــون گشت
(عطار)223 :1362 ،

*قدِ الف ،چون جيم (افتادن ،شدن)« :الف» نشانهي راستی و بلندي است و قامت
افراشته را به آن نسبت میدهند و «جیم»« ،نون»« ،دالم« ،الم» نشانهي خمیدگی و کجی
است و قامت خمیده را به آن نسبت میدهند .ترکیب کنایه از خمیدگی قامت راست و
استوار است؛ کنایه از ضعف و افتادگی.
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قـــدِ الفـــم ز مشــق چون جيم افتاد

آن ســو کــه تویی حســن دو میـم افتاد
(مولوي)1382 :1363،

ماه ازغمت دونیم شد رخسارهها چون سیم شد

ق ِد الف چون جيم شد وین جیم جامت میکند

(همان)240:
ل «ي» که نماد خمیدگی و «الف» که نماد راستی
*گه يا و گه الف بودن :با عنایت به شک ِ
ت خمیدگی و راستی گرفتن و کنایه از
است ،ترکیب ،به معناي خم وراست شدن ،حال ِ
تعظیم و تواضع است؛ نیز کنایه از ضعف و افتادگی است.
اي پیش تو سنایی گه يــا و گه الف

او را به تیغ هجر چو نون و چو سین مکن
(سنایی)514 :1362،

*ال از الف الم گشتن :ترکیب ،به لفظِ «ال» که از ترکیبِ «الف» و «الم» به وجودمی آید،
توجّه دارد که رمزِ نفی ماسوي اهلل و توجّه به یکتایی خداست؛ به توافق و اتحاد دو شکلِ
ظ
متفاوت و راست و کجِ «الف» و «الم» توجّه دارد که چگونه در عین اختالف با هم ،لف ِ
«ال» را به وجودمی آورند و با هم یکی میشوند( .رک .همین متن :الف الم)
الفی ال شود و تو ز الف الم گشت ال

هله دست و دهان بشو که لبش گفت الصال
(مولوي)139 :1363،

*مانند ال ،سرنگونشدنِ الف :با توجّه به شکلِ خاصِّ لفظِ «ال» و شکلِ قرارگرفتنِ «الف»
در آن ،به خمیدگی و افتادگی و سرنگونی الف در آن ،توجّه دارد:
گاه تاج از سر همی انداخت شین بر سان سین

گاه پیشم سرنگون میشد الف مانند ال
(سنایی)61 :1362،

*محوشدن الف در الم :با عنایت به شکلِ ظاهري و نوشتاري حرفِ «ل» که در ظاهر
از ترکیب یک «ا» راست و ایستاده و یک خمیدگی در پایین و انتها تشکیل شده است ،از
این قرارگرفتن «الف» در شکل ظاهري «ل» ،با توجه به نهایت توافق ،اتحاد و ادغام ،به
محوشدن الف در الم تعبیر کردهاند؛ ظاهر ًا به شکل ظاهري (الم) نیز توجه دارد که در
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عین این که در داخل (الم) یک الف وجود دارد ،چنان در آن محو و ادغام شده است که
فقط دیده میشود و هیچگاه به تلفظ درنمیآید.
گـــــر الفــــی و سابـــق حرفــی

محـو شـــو انــــدر الم افنــــدي
(مولوي)1122 :1363،

*نرگدابودن الف :با عنایت به نداري ،عریانی و هیچ نداشتنِ الف ،از آن ،به نرگدا بودنِ
الف ،تعبیر میکنند .رک .الف.
این الف ویـــن میـــم ام بود ماست

میـــم او تنگ است الف زو نر گداست
(مولوي ،1372 ،ج)2330 :6

*نون ،الف گشتن :رک .دال ،الف گشتن.
الف گشت است نون میبایدش ساخت

که تا گردد الف چیزي که نون است
(مولوي)169 :1363،

ن الف :رک .الف در بسم پنهان (کردن ،گشتن).
*وصلِ بی سين ،برنتافت ِ
از صله است و بی و سین زو وصل یافت

وصــل بی و سيــن الف را بر نتافت
(مولوي ،1372،ج)2242 :6

*يک الف ،در ال ،درافزودن :اگر «الف» به «ال» افزوده شود درحقیقت ،لفظِ «آال» و «اال»
ایجاد میشود؛ کنایه از لفظِ «اال»؛ کنایه از لفظِ «آال»:
تا به اکنون الئیان بودند خلقان چون ز عدل

يک الف در ال درافزودند االیی شدند
(سنایی)151 :1362،

*يک الف را ،بهرِ الفت ،ردفِ جفتی دالکردن« :الف» نشانهي قامت راست و استوار
است و «دال» ،نشانهي قامت خمیده ،و منظور از الفتِ آنها ،توافق و در کنارِ هم
قرارگرفتن است؛ به لفظِ «داد» که از به هم پیوستن دو «دال» و یک «الف» ساخته میشود،
نیز توجّه دارد؛ کنایه از لفظِ «داد»:
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تو به کژي ما به خدمت چون دو دالیم از صفت

يک الف را بهرِ الفت ،ردف جفتی دال کن
(همان)498:

*يک تن ،الفِ دار دو تن گشتن :کنایه از هم آغوشی و عشق بازي کردن است:
زیر سرو چـــو الـــف با خـــوي و می

گشتــه يـــک تـن الفِ دار دو تن
(سنایی)522 :1362،

جدولِ کلی ساختار مضامين و تصاوي ِر شاعرانه ،ترکيبات ،تعابير و عبارتهای فعلی
ف الف در اشعار شعرای عارف
و کنايی براساسِ شکل ،حالت و ويژگی حر ِ
(سنايی ،عطار و مولوی)
بر اساس شواهد شعري ارائهشده از اشعار شعراي مورد بحث در این مقاله ،بدون احتساب
شواهد شعري تکراري حذفشده ،از بسامد جامع به اقتضاي حجم مقاله
سنايی

عطار

مولوی

مضامین ،تصاویر

در کل

در کل

در کل

شاعرانه ،ترکیبات،

 29شاهد شعري

 6شاهد شعري

تعابیر و عبارتهاي

26

شاهد

شعري

فعلی و کنایی بر اساس
شکل و حالت و
ویژگی حرفِ الف
.1ساختار

مضامین،

تصاویر و فضاهاي
شاعرانه،

در کل

در کل

در کل

 13شاهد شعری

 1شاهد شعری

 6شاهد شعری

حدیقه الحقیقه

دیوان عطار

مثنويمعنوي

ترکیبات،

تعبیراتِ نغز و ظریفِ

7

ادبی بر اساس شکل و
ویژگی حرفِ الف

شاهد شعری

دیوان سنایی

1

شاهد شعری

 5شاهد شعری

منطق الطیر

کلیاتشمس

بدون شاهد شعری

 1شاهد شعری

در کل

در کل

در کل

 16شاهد شعری

 5شاهد شعری

 20شاهد شعری

دیوان سنایی

منطق الطیر

کلیاتشمس

6

شاهد شعری
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 .2عبارتهاي فعلی و

 10شاهد شعری

کنایی برساخته از شکل

حدیقهالحقیقه

و ویژگی حرفِ الف

6

شاهد شعری

3

 13شاهد شعری

شاهد شعری

دیوان عطار
2

شاهد شعری

مثنويمعنوي
7

شاهدشعری

 .2نتيجهگيری
حرفِ «الف» بهواسطهي شکل ،جایگاه خاصّ و برخی ویژگیهاي منحصربه فرد ،یکی
از پُرکاربردترین حروف در ساخت مضامینِ بکر و فضاهاي شاعرانه و ترکیبات و تعبیرات
نغز و ظریفِ ادب پارسی ،به ویژه اشعارِ عارفانی چون سنایی ،عطار و مولوي است .با
بررسی و تحلیلِ کاربرد ادبی حرف «الف» براساس تعداد شواهد شعري به دست آمده از
اشعار این شاعران ،در دو نوع ساختار :الف) ساختار مضامین ،تصاویر و فضاهاي شاعرانه،
ترکیبات ،تعبیراتِ نغز و ظریفِ ادبی براساس شکل و ویژگی حرفِ «الف» ب)
ف «الف» این نتایج حاصل شد:
عبارتهاي فعلی و کنایی برساخته از شکل و ویژگی حر ِ
 .1براساس شواهد شعري ارائه شده از اشعار شعراي مورد بحث در این مقاله ،بدون
ي حذفشده از بسامد جامع به اقتضاي حجم مقاله ،سنایی
احتساب شواهدِ شعريِ تکرار ِ
با مجموع  29شاهد شعري (دیوان کامل اشعار سنایی با  16شاهد و حدیقه الحقیقه با 13

شاهد) در ردیف اوّل قرار دارد و بعد از آن ،مولوي با مجموع  26شاهد شعري (کلیات-
شمس با  14شاهد و مثنويمعنوي با  12شاهد) در مقام دوم در خلق این ساختارهاي
ادبی قرار دارد و عطار نیز با  6شاهد شعري (دیوان کامل اشعار عطار با  3شاهد و
منطقالطیر با  3شاهد) براساس همین معیارِ سنجش ،بعد از مولوي توجّه خاصّی به خَلق
این ساختارها داشته است.
 .2از مجموع  29شاهد شعري در اشعار سنایی ،در ساختار مضامین ،تصاویر و فضاهاي
ف «الف»
شاعرانه ،ترکیبات ،تعبیراتِ نغز و ظریفِ ادبی براساس شکل و ویژگی حر ِ
حدیقه الحقیقه با  7کاربرد ادبی در مقایسه با  6کاربرد ادبی دیوان سنایی ،در مقام اوّل
قرار دارد .در ساختار عبارتهاي فعلی و کنایی برساخته از شکل و ویژگی حرفِ الف،
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این بار دیوان سنایی با  10کاربرد ادبی در مقایسه با  6کاربرد ادبی حدیقه الحقیقه ،در
ردیف برتر قرار دارد.
 .3از مجموع  26شاهد شعري در اشعار مولوي ،در ساختار مضامین ،تصاویر و فضاهاي
ف «الف»
شاعرانه ،ترکیبات ،تعبیراتِ نغز و ظریفِ ادبی براساس شکل و ویژگی حر ِ
مثنويمعنوي با  5کاربرد ادبی در مقایسه با  1کاربرد ادبی کلیاتشمس ،در مقام اوّل قرار
دارد .و در ساختار عبارتهاي فعلی و کنایی برساخته از شکل و ویژگی حرفِ «الف»،
این بار کلیاتشمس با  13کاربرد ادبی در مقایسه با  7کاربرد ادبی مثنويمعنوي ،در
ردیف برتر قرار دارد.
 .4از مجموع  6شاهد شعري در اشعار عطار ،در ساختار مضامین ،تصاویر و فضاهاي
شاعرانه ،ترکیبات ،تعبیراتِ نغز و ظریفِ ادبی براساس شکل و ویژگی حرفِ «الف»،
دیوان عطار با  1کاربرد ادبی در مقایسه با عدم کاربرد ادبی منطقالطیر در رتبهي اوّل قرار
دارد .در ساختار عبارت هاي فعلی و کنایی برساخته از شکل و ویژگی حرفِ الف ،این
بار منطقالطیر با  3کاربرد ادبی در مقایسه با  2کاربرد ادبی دیوان عطار در ردیف برتر
قرار دارد.
 .5مضامین و تصاویر شاعرانه و عبارات و کنایات ادبی برساخته از حرفِ الف در اشعار
این شعرا ،یکی از هنريترین برساخته هاي ادب پارسی است .هر سه شاعر ،ضمنِ بازي
ت «الف دار» و با توجه به دیدگاهها و باورها و اعتقادات و
هنري با حرفِ «الف» و کلما ِ
فرهنگ عامیانه در خصوص حرف الف و جایگاه ادبی آن ،از آرایههاي ادبی و زیباییهاي
هنري متنوّع ،به ویژه استعاره ،کنایه ،تشبیه و ایهام در خَلق تعابی ِر نغز و ظریف بهره
جستهاند.
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