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   چکيده

از    خاص،و جایگاه    و حالتفرد  ویژگی منحصربهبرخی  ي   واسطه  الف )آ،ا(، بهحرفِ  

عارفانی    اشعاردر    فرینش تصاویر، مضامین، تعابیر و ترکیباتآ  درپُرکاربردترین حروف  

  حساب جمّل ي عدد یک در   نماینده  الف کهحرف  چون سنایی، عطار و مولوي است.  

در    است،ابجد  حرف از حروفِ    اولینو    و نخستین حرفِ الفباي زبان فارسی و عربی

و نیز مظهرِ  ذات احدیت  اکثر اشعار این شعرا، کنایه از سرِّ بیچون، عالمِ تجرید و تفرید،  

در  و... است.    استقامت  پیشوایی،،  ضعف، فقر، گدایی، عدم، شادابی، خُردي، صداقت

آمده از اشعار این شاعران، با بررسی  دست شواهد شعري بهعداد  تبر اساس  با  این مقاله،  

؛ ساختارِ اوّل، شامل  مورد بحث قرار گرفتکاربرد ادبی حرفِ الف، دو نوع ساختار،  

و ویژگی حرفِ الف است و ساختارِ دوم،   حالت   ي  ادبی بر پایهتصاویر، مضامین، تعابیر ِ

با تحلیل این  این حرف.  و ویژگی    تحالهاي فعلی و کنایی برساخته از   شامل عبارت

ر اشعار سنایی  گفت تعداد شواهد شعري ساختارهاي فوق د توان دو ساختار، درکل، می

است. مولوي بعد از سنایی، در مقام دوم در خلق این ساختارهاي  بیش از سه شاعر دیگر  

ی و تعابیر درنهایت، عطار با کمترین تعداد شواهد شعري از تصاویر ادب قرار دارد.ادبی 

 است.  با الف داشته راکنایی، کمترین بازي ادبی 
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 الف، کارکرد حرف الف، سنایی، عطار، مولوي. ی کليدی: ها واژه 
 

 مقدّمه .1

یکی از مباحث زیباشناسی که در ادبیات پارسی از دیرباز تاکنون مورد توجّه بسیاري از  

 ران و  ـ حروف بوده  است. شاعگرایی و بازي با شعرا، به ویژه شعراي سنتی بوده، حرف

آفرینند  می  نویسندگان، با عنایت به شکل، حالت و ویژگی حروف الفبا، مضامین بکري را

تعابیر و ترکیبات نغز، از این عالئم ظاهري حروف، بهره  با خَلق تصاویر، مضامین،  و 

، رمز، ایما،  ، هر حرفی جانی دارد که به زبانِ کنایههاي آن هابرند. در نوشتهمیفراوانی  

دیگران سخن با  و...  بلندي، می  ارزش  فقر،  عریانی،  گویاي  »الف«،  زبانِ  زمانی  گوید، 

»دال«،   زبانِ  زمانی  و...  گِردي  خُردي،  گویاي  »میم«،  زبانِ  زمانی  و...  کشیدگی  راستی، 

گویاي ناتوانی، کوژي و... زمانی زبانِ »نون«، گویاي کجی و ناراستی و... است. حروف  

الف« را  » همین نگرش،  ي  هیابند و بر پای می  ، مقدار و ارزش همهاناي این نوشتهدر اث

عدد سه  ي هج« را نشان دهند»  دانند و »ب« را نمودي از عدد دو ومی  نمایانگر عدد یک  

 د« را نمودي از عدد چهار.  » و

در    ي این حروفهاتشبیه به شکل و حالت حروف الفبا و نیز بهره مندي از ویژگی    

دادن حالت زلف به »ج«،  خَلق مضامین ادبی و تصاویر شاعرانه، مثالً، تشبیه کردن و نسبت

هاي این  »د«، »ح« و چشم به »ص« و »ع« و گوش به »ج« و قامت بلند به »ا«، از نمونه

 توجه است. 

خَلق تصاویر، مضامین، تعابیر و ترکیبات نغز و ظریف با حروفی که خود، خالق آن      

نمایاند و زمانی که ایهام، جناس  می  یر و ترکیبات هستند، نغزي و ظرافتِ کار را بیشترتعاب

شود و ذهن خالق نویسنده و شاعر، بستري مناسب  می  ي ادبی بدان افزودههاو دیگر آرایه

 آورد.کند، خواننده را به وجد و نشاط درمیمی براي این تصاویر ذهنی و تخیّلی فراهم

با عنایت به همین توّجه خاصِّ شعرا و نویسندگان ادب پارسی به خلق تصاویر هنري      

ي حروف الفبا، اکثر بالغت نویسان گذشته و حال، در هازیبا از اشکال، حاالت و ویژگی
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ي زیباشناسی بدیع و بیان، به بحثی پیرامون  هاکتب بالغی خود، در کنار مباحث و مقوله

هایی چون بازي با حروف، حروف گرایی، تشبیه حروفی و... عنوانزیباشناسی حروف با  

 اند. نیز پرداخته

 

 اهميّت و بيان مسئله. 1. 1

شاعران و نویسندگان به آفرینش تصاویر، مضامین، تعابیر و ترکیبات به مدد شکلِ حروفِ  

به ویژه حرفِ  بهالف« توجه گسترده»  الفبا،  شکل و ي  واسطهاي دارند؛ زیرا این حرف 

فرد، یکی از پُرکاربردترین حروف در ادب  هاي منحصربه جایگاه خاصّ و برخی ویژگی

ي کاربرد حرفِ »الف« در خَلق تصویرهاي  دلیل در این مقاله به دامنههمینپارسی است؛ به

شعري و هنري شاعران عارفی چون سنایی، عطار و مولوي که به تصویرسازي با »الف«  

کامل شواهد شعري  ي  ه، می پردازیم و با تحلیل و بررسی مجموعدان هتوجّه خاص داشت 

(، اشعار عطار  حدیقه الحقیقهکامل اشعار سنایی و    دیوانبه دست آمده از اشعار سنایی )

(  مثنوي معنويو  کلیات شمس( و اشعار مولوي )منطق الطیرکامل اشعار عطار و  دیوان)

ي ادبی آن در دو ساختار اصلی اشاره  ها برساختهکاربرد ادبی حرف »الف«، به  ي  هدر زمین

می کنیم، هرچند در بسیاري موارد، در ساخت فضاهاي شاعرانه، از تداخل و خلطِ دیگر  

 حروفِ دیگر، گریزي نیست. ي هحروف، در دامن

 

 پژوهش ی  هپيشين. 2. 1

سبت  شعراي عارف ادب پارسی، اگرچه در آفرینش مضامین و تعابیر متنوع و بکر ادبی ن

ي آفرینش تعابیر و ترکیبات و  اند، اما در زمینهگوي، پُرکارتر بودهبه دیگر شعراي پارسی

اند  کارتر بودهمضامین برساخته از حروفِ الفبا به ویژه حرف »الف«، نسبت به دیگران، کم

و همین امر، باعث شده  است تا مقاالت و تحقیقات کمتري در این زمینه، ارائه گردد. 

در کنار برخی از این تحقیقات بسیار معدود، در حاشیه، به صورت مختصر، به هرچند  

موارد ارزشمندي در خصوص توجّه این شعراي عارف به حرفِ »الف«، اشاره شده است،  
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مقاله و  نشده  انجام  پژوهشی  راستا  این  در  مقالهولی  است.  نشده  نوشته  حاضر اي    ي 

دیگر حروفِ الفباي فارسی، در اشعار این شعرا و دیگر  اي براي پرداختن به  تواند زمینهمی

هاي ادبی دیگر باشد. تر در سبکاي وسیعهاي مختلف، حتّی در دامنهشاعران در حوزه

پهنه در  الف  حرف  هنري  و  ادبی  کاربرد  به  که  مقاالتی  پرداختهاز  پارسی  ادب  اند،  ي 

نري حرف الف در اشعار شاعران  کاربرد ادبی و ه»  .1توان به این مقاالت اشاره کرد:می

( که در آن نگارنده به این نتیجه رسیده  است که  1397)  ، به قلم نگارنده«سبک خراسانی

ترین  ي بهترین و لطیفتصاویر و تعابیر برساخته از حرف »الف« در اشعار انوري در زمره

و هرچند  هاي ناصرخسررود. برساختهتصاویر هنري »الف« در سبک خراسانی به شمارمی

تعبیرات انوري را ندارد، از جهت آمار شواهد شعري، بعد از انوري قرار   لطافت ادبی 

خلق   به  ناصرخسرو  و  انوري  از  بعد  و...  قطران  معزي،  سوزنی،  چون  شاعرانی  دارد. 

اند. حسن غزنوي، مسعود سعدسلمان، ابوسعید ابوالخیر،  تصاویري نغزي از الف پرداخته

کاربرد ادبی و هنري  »   .2  اند. ي و... بسیار کم به این امر پرداختهمنوچهري، عثمان مختار 

  به قلم نگارنده   «،ي ادب پارسی با تکیه بر اشعار سبک هندي و تصویري الف در پهنه

(. نگارنده در این مقاله بیان داشته است که صائب یکی از پُرکارترین شعراي سبک  1396)

»الف« است. صائب با تیزبینی خاص، از  هندي در خلق مضامین نغز و ظریف از حرف  

سویه، ظریف و دقیق به حاالت  زوایاي مختلف به »الف« نگاه کرده است. پرداختِ همه 

چندجانبهشاعرانه انعکاس  و  »الف«  از  ي  آن،  تصویري  و  ادبی  و  هنري  فضاهاي  ي 

کاربردهاي شاخص بیدل هست. کلیم، فضولی، نظیري، حزین، غالب، طالب، بابافغانی  

 .اندهصورت پراکنده به تصویرسازي از »الف« پرداخت... بعد از صائب و بیدل بهو

 

 . جايگاه ادبی حرفِ الف 2

نام نخستین حرفِ الفبا و حرفِ تهجّی زبان پارسی و عربی است. »الف« که  الف، آ، ا،  

گویند، اوّلین حرف از حروفِ جمّل و ابجد  می  به آن »الفِ مقصوره« و »الفِ ممدوده« نیز
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نمایند »الف« در حساب جمّل،  تقویمی، عالمتِ روزِ  عددِ یک و  ي  هاست.  در جدول 

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. 

پهن     در  نویسندگان  و  تمام سبکي  هشاعران  در  پارسی،  دوره ها ادب  و  ادبی  ي  هاي 

ي زیباي هنري و شاعرانه، از  هازمانی آفرینشِ شعر و نثر پارسی، همواره در خلقِ جلوه

ي  ه و کالم خود را در زیباترین شکل به خوانند  اند هشگردهاي ادبی گوناگونی بهره جست

از این شگردهاي ادبی در ایجاد تصاویر زیباي شاعرانه، در کنار  . یکی  اند ه خود عرضه کرد 

بر  ي ادبی، پرداختن به ویژگی و جایگاه خاصِّ ادبی حروِف الفباي فارسی، عالوه ها دیگر آرایه 

حروف، در این راستا،  ي  ه نقش آفرینی این حروف در ساخت کالم و جمله است. هرچند هم 

، در میان این حروف، حرِف »الف«، جایگاه  اند ه نویسندگان و شعرا بود به گونه اي مورد توّجه  

 که آن را از دیگر حروف الفبا، متمایز کرده است. طوري ادبی خاّصی دارد، به 

آمده از اشعار سنایی  دستي کامل شواهد شعري بهاین، با بررسی مجموعهبراساس     

دیوان کامل اشعار  (، اشعار عطار )شامل الحقیقهحدیقهو  دیوان کامل اشعار سنایی  )شامل

)شامل    الطیر(منطقو    عطار مولوي  اشعار  زمینه معنويمثنوي و    کلیات شمسو  در  ي  ( 

کاربرد ادبی حرف »الف«، دو نوع ساختار، قابل بحث است؛ ساختارِ اوّل، شامل مضامین،  

سِ شکل و ویژگی  تصاویر و فضاهاي شاعرانه، ترکیبات، تعبیراتِ نغز و ظریفِ ادبی براسا 

ي فعلی و کنایی برساخته از شکل و  هاحرفِ »الف« است و ساختارِ دوم، شامل عبارت

 در این مقاله، سعی شده است به این دو ساختار پرداخته شود. ویژگی حرفِ الف است.

 

ساختار مضامين، تصاوير و فضاهای شاعرانه، ترکيبات، تعبيراتِ نغز و ظريفِ  .  1.2

   براساس شکل و ويژگی حرفِ الفادبی 

هاي خاصّ و متنوّع حرفِ »الف« که شاعران و نویسندگان ادب  برخی اشکال و ویژگی

ها بهره در اشعار خود، در خَلق تصاویر ادبی، از آن  سنایی، عطار و مولويپارسی، به ویژه  

 برند، به قرار زیر است: می



 67    ـــــــ ـــــــــــــــــــ  المرضا حیدری .../غکاربرد ادبی حرف الف در اشعار شعراِی عارف

 

راین، پس، سابق، پیشرو، پیشوا، صدرنشین، الف« در آغاز حروفِ الفبا قرار دارد؛ بناب»  -

نامور، معروف و باکمال است و رتبت و جایگاه آن، بیشتر و برتر از همه است و پیش از  

 همه به شمارمی آید. 

راست، کشیده، افراشته و بی پیچ وخم است؛ پس، مظهرِ سرافرازي و سربلندي  ،  الف«»  -

مستقیم کشیده،  استوار،  موزون،  قدوقامتِ  و    است.  محبوب  ویژه  به  آراسته،  و  رعنا  و 

سر بر آسمان    ، دهند. »الفِ« قامت یار، در دل جاي دارد. »الف«می  معشوق را به آن نسبت 

 بالد.می دارد و عاشقِ قدوبااليِ خود است و به آن

باریک، نازک و کشیده است. الغري، ضعف، عدم و نیز باریکی و هاللی کمر    ،الف«»  -

 دهند. و اندام را به آن نسبت می

ي شکلِ ایستایی، استقامتی و جایگاه آغازین حروف، نمادِ ایستادگی،  واسطهبه  الف«»   -

 هاي خود سوار است و برپا و سرپاست.بر قدم ،استقامت، قیام و... است. »الف«

چیزي،  گیرد و نیز فاقد نقطه است؛ درنتیجه مظهرِ بیکدام از حرکات را نمیهیچ  ف«»ال  -

دست در امکان ندارد و بر هیچ افتاده و در بندِ    فقر، گدایی، عدم، فنا و... است. »الف«

 هیچ است.  

تعبیر    الف« مد و سرکشی بر سر دارد. از مدِ »الف« به سایبان، کاله، تاج، افسرِ »الف«»  -

»الف«می و سپهدار است. چون واسطهبه  ،کنند.  تاجدار  و  و کاله، کالهدار  تاج  این  ي 

 سرکش دارد، سرکش هم است.  

 کنند. سريِ »الف« تعبیر میالف« در شکلِ نوشتاري، سر ندارد و از آن به بی» -

دارد،    »الف«  - سر  بر  هم  کالهی  و  دارد  قرار  استوار  قامتی  با  حروف  آغاز  در  چون 

 دهند.  سپهداري را به آن نسبت می

ي شکلِ خاصِّ خود، مظهرِ حیرانی، سرگردانی، جنون و عاشقی است.  واسطهبه  »الف«  -

 گردد.گردد، اما از عشق برنمیاز عشق، به سر می »الف«
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در شکلِ نوشتاري، دو سر دارد؛ از این مطلب به زبانِ »الف« و یا به دوزبانی  «  »الف   -

کنند. »الفِ« زباندار و دوزبان، با وجودِ داشتنِ زبان، خاموش و ساکت  تعبیر می   »الف«

 است. »الف« دو زبان دارد و دوزبانی است، اما دوزبان و متملق و دورو نیست. 

 تحرکی و آرامش و... است.  گیرد؛ درنتیجه مظهِر سکون، بی همیشه، اعراِب سکون می   « »الف   - 

ي خدمت و انجام کار و حرکت  خود، میان را بسته، آماده ي شکِل خاصِّ واسطه به  « الف »   - 

 است.  

 مظهِر خمیدگی است.   ، مظهِر راستی و »ه«  « است. »الف   ه ي حرِف  شکِل راست شده   « »الف   - 

 شود.  می ن« »الف« اگر به شکلِ نعل درآید، تبدیل به » -

قبلِ خود   شود و در صورت اتصال، فقط به حرفِمی  »الف« از حروفِ دیگر جدا نوشته  -

حروف منزّه است؛ پس، مظهرِ تنهایی،  ي  هشود، میل به وصل ندارد و از جمل متصل می

 یکتایی، جدایی، آزادي، وارستگی، گوشه نشینی، تجرّد، تفرّد و یگانگی و... است.  

شود و در اتصال با حروفِ دیگر هم، برخالف  همیشه به یک شکل نوشته می«  الف »  -

  شود و ظاهرش راست و یکتا و برخی از حروف، بدون تغییر شکل و ماهیّت، نوشته می

شکل، مظهرِ یکرویی، صداقت، درستی، پاکی، وفاداري  رو، »الفِ« یکپاک است؛ ازاین

 و... است. 

اي هم به نامِ الفِ مقصوره دارد که مظهرِ خُردي  الف« در نوشتار، شکلِ کوتاه شده»  -

است. دِل تنگ و کوچک و قاچ کوچک هندوانه، طالبی، خربزه و آشیانه و خانه و مکان  

بچه و الفگویند. یکمقدار و... را »الف« می مختصر، کوتاه، اندک و بیکوچک و هرچیزِ

کردن به معناي ریزریز و خُردخُرد الف شدن و الف الف الف... و نیز الفزخم و یکالفیک

 شدن و کردن، از این تعابیر برگرفته شده است.  شرحه تکه و شرحه و تکه

پیشه است و از  »الف« راست و استوار است و جز راستی چیزي ندارد؛ پس، راست   -

 راستی، اساس تمامی حروف گشته است. 
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ي اوّل است، اما در صورت  هرچند ذاتاً در مرتبه  اوّلین حرفِ آفرینش است.  «»الف   -

 گیرد. یان قرار میشدن به حروفِ دیگر، در پامتصل

 شود.   می  الف« در حالتِ وصل، به تلفّظ درنمی آید. »الفِ« وصل در این حالت، مخفی»  -

الف« در شکِل نوشتاري، ُعریانی، َپرافکندگی، آشکارایی، شادابی و... را به ذهن متبادر  »   - 

 کند.  می 

به  - از  و  ترکیب  از  نقطه ساخته می هم »الف«  هنرِ خوشنویسی و  شود. در  پیوستن سه 

از    ي سه نقطه در کنار هم است.ازهاند همعمواًل ب  ،خطاطی نیز، امتداد و کشیدگی »الف«

تعبیر می  از وحدت  تعدّد  و  تکثّر  به  »الف«  این مطلب،  وآخرِ  اوّل  تعابیري چون  کنند. 

ظرف  «یک نقطه است، »الف   «اي است، »الف« یک نقطه است، اصل و مبداء »الفنقطه 

از نقطه پیدا شد و...    «ي وحدت در »الف« هویدا شد، »الفطه، مظروف، نقطه است و نق

    ي همین تعبیر به وجود آمده است.بر پایه 

ها حضور دارد. حروف و اعداد دیگر یا به ي آن»الف« قطبِ حروف است و در همه  -

را    هستند یا در ساختار شکلِ خود، حرفِ »الف«  الفي حرفِ  اي شکلِ تغییریافته گونه

گردند و »الف«  ي حروف و اعداد بر محور و مدارِ حرفِ »الف« میهم دارند. پس، جمله

دهد؛ به تکثّر و تعدّد از وحدت و تکثّرِ ذاتِ اشیا،  چیز را در جانِ خویش جاي میهمه

  ها« شود، » ي حروف دیده میکنند. تعابیري چون »الف« در همهبامسماي »الف« تعبیر می 

ي »الف« است،  اگر راست شود، همان »الف« است، »الف« نقطه بود و »دال« شد، »بی« خلیفه 

نهایِت کماِل    ي عالم است، »الف«در جان همه   « نماید، »الف می   صورِت »بی«  طوِل قِد »الف«

 ه است.  آفرینِش حروف است، »الف« معتدل است و... نیز از این دیدگاه گرفته شد 

با حروفِ ابجد نام گذاري میمنجّمان، برج  - کنند و به جاي »الف« که نخستین  ها را 

نامند. و  گذارند و برجِ حمل را که اوّلین برج است، صفر میحرفِ ابجد است، صفر می

ثور را یک و... الی آخر. ارتباطِ »الف« در جایگاه یک، در شمارِ ابجد و صفر، در علم  

 کند. تقابل و توافق آن دو، از این اصل تبعیت مینجوم و 
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هاي خاصِّ »الف« که در باال بدان اشاره شد،  بر تعابیر برگرفته از شکل و ویژگیعالوه -

»الف  شاعرانه،  بکر  مضامین  و  فضاها  تصاویر،  خَلق  مشبه  «،در  از  حتّی  بهیکی  و  ها 

ن شعري و نثري ادب پارسی،  هاي پُرکاربرد ادب پارسی است. در تصاویر و مضامیمشبه

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، 

سینه و  دل  شکاف،  شمشیر،  زخم  باریک،  نالهکمر  و  آه  کوچک،  هرچیزِ ي  کشیده،    ي 

 جویند.  کنند یا در مقام مشبه، از آن بهره می مقدار و... را به »الف« مانند می مختصر، اندک و بی 

نیز در ترکیباتی چون الِف قامت، الِف استقامت، الِف باال، الِف استوا، الِف اطعنا، الِف آه...   - 

کاررفته در ساختار  ه که در یک فضاي شاعرانه و ایهامی، به حرِف »الف« و مدِّ  ب بر این عالوه 

کند، به شکِل استوار، ایستا و  کلمه، اشاره و بر ماهّیت کشیدگی، ایستایی و امتداد آن تأکید می 

متأثر و برخوردار    ي ظاهري کلمات برساخته از آن نیز که از کشیدگی و استواري »الف«کشیده 

کشیدگی حرِف »الف« و کشیدگی مدِّ  بر  کند. مثال در ترکیِب »الفِ« آه، عالوه است، توّجه می 

بر »الِف«  آن، امتداد و تداوم و کشیدگی آه نیز مد نظر است. یا در ترکیِب »الفِ« قامت، عالوه 

 شود.  ي قامت، به ایستایی شکِل ظاهري قامت توّجه می کلمه 

تعداد    تنه، الفِ یکتا، الفِ راست، الفِ تنها و... کهترکیباتی چون الفِ مستقیم، الفِ یک  -

با ترکیبِ صفتِ شاخصِ حرفِ »الف« ساخته  آن نیز نیست، ترکیباتی هستند که  ها کم 

روند، یک فضاي زیباي هنري  شمارمیکه یک ترکیب دستوري بهاند و گذشته از اینشده

 کنند: را هم ایجاد می 
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 شدي تو ز تجرید چون ز عشق   الفنفس  

 

خشم ـــشکف  ـــالزان   سر  از  نیزه   ل 

 

مکتنف   الفون  ــــچ شد  فنا  خود   از 

 

 د که سرکشی داردـــاش ز ابجــمب  الف

 

 الم تو     و ه گشت با الفت عین ـــپیوست    

 ( 568: 1362)سنایی،                     

 شان کرده همچو ها، دو چشم ـــچشم

 (528:  1374)سنایی،                      

 الف  ن بی او همی گویندــــی و سیـب

 ( 2245: ب6، ج 1372)مولوي،             

 مباش بی دو سر تو جیم باش چو جیم  

 (  658: 1363)مولوي،                      

احسنوا و نیز به دو »الفِ« پس و پیشِ این  ي  هدر کلم  حرفِ »الف«  به*الفِ احسنوا:  

 توجّه دارد:دادن به لفظ و معنی احسنوا براي برجسته سازي و اهمیّت ،کلمه 

التقن لــــ الم  فــــطوا   رج ــــــواء 

 

 رج    ـــزاء حـجوا ـــفِ احسنـــال 

 ( 210: 1374)سنایی،                     

حروفِ آغازین حروفِ الفبا؛ کنایه از تمام حروفِ الفباي فارسی؛ کنایه از    *الف با تا:

تمامی چیزها؛ کنایه از لوح، قلم و کرسی؛ کنایه از تخته اوّل، که لوح اوّل درس است؛  

کنایه از کل عالم و عالم کثرت؛ کنایه    تامو »  با«کنایه از خداوند و عالم وحدت و »«  »الف

 ل چیزي؛ کنایه از اشکال متنوّع و گوناگون: از آغاز و مقدّمه و اصو 

 همراه  تا و    با ت  ـــهس  فـــالا  ــب

 

 اهلل    الف،ت شمر  ــــب  ا ــــتو    ا ــــب 

 ( 110)همان:                                  

حرفِ »الف« در خطِ کوفی؛ با توجّه به شکلِ خاصِّ »الفِ کوفی« که کج    *الفِ کوفی:

که عریان است    ز خمیده و کج؛ با توجّه به شکلِ خاصِّ »الفِ کوفی«است، کنایه از هرچی

نر تناسلی  آلتِ  از  کنایه  نیز  است؛  بی سیمی  و  نداري  از  کنایه  ندارد،  چیزي    )رک.   و 

 (: 79:  1363رامپوري،
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 ی  ـنانسیمی مشهور به بیمعروف به بی 

 

 از عوري و عریانی   الفِ کوفیهمچون  

 (667:  1374)سنایی،                           

حرفِ تعریف زبان عربی دارد که آن   ال،؛ اشاره به  ا، لدو حرفِ  *الف الم )الم  الف(:  

( حرف تعریف است که بدان  الجمع بین الف و الم است که )هم کنایه از تعریف باشد؛  

کنندها اسم می  معرفه  را  نکره  که  435:  1364)رک.شهیدي،ي  دارد  سوَري  به  اشاره  (؛ 

؛ با ذکر این  الم، الر، المر، المصاست مثل    البا    هاآني  هحروفِ آغازین حروفِ مقطع

دارد که حرفِ    اهللي  هرا خواسته است؛ اشاره به کلم  قرآنحروفِ مقطعه، کل سوره و کل  

کنایه از    م اعظم الهی دارد؛اشاره به اس   است و معروف شده است؛  المو  الفآغازین آن  

  ي راستی و بلندي است و قدوقامت کشیده را به آن نسبت نشانه  الف،باشد؛  می  اللفظِ  

  خمیدگی و ناراستی است و قدوقامت خمیده را  به آن نسبت   ي  هنشان  الم،دهند و  می

توافق و هماهنگی؛ با توجّه  کنایه از عدمدهند؛ کنایه از دو چیز راست و خمیده است؛  می

شود، می دیده که در شکلِ حرفِ »ل«  تواند به شکلِ »ا«می  ، »الف الم« لبه شکلِ حرفِ 

است و سازگاري  توافق  از  کنایه  که  کند  از  اشاره  کنایه  »ال«،  لفظِ  شکلِ  به  عنایت  با  ؛ 

بازي و وصال است؛ با توجّه به شکلِ »ال«، کنایه  و توافق و نیز عشقپیوستگی و دوستی  

کنایه از تکبّر است؛ کنایه از تواضع  از هرچیز سراپا دونیم شده؛ با توجّه به شکلِ »ال«،  

کنایه از گره محکم و هرچیزِ درهم تنیده، گره خورده و آشفته است؛   است؛ »الم الف«،

 نابودي است:کنایه از خروج از حالتِ عادي و 

باش  میــفرق   الف  والم  ان  ــــد 

 

 د هر خامت ــــ ز آن آمدن ا  مــخص

 

 ماند  بدین می  چهف المی  ــالهر   

 

 وب و حشو المانیست    ــ ه آشــــن چـــای 

 ( 1052:  1362)سنایی،                         

 الف المت    ف از  ـــس واقــــ ت کـــنیس

 ( 632:   1374)سنایی،                         

 و جان داري بدین چشمش مبین   ـــر ت ــگ

 (  1321: 5، ج1372)مولوي،                   
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سوَر    در آغاز قرآن ي هحروفِ مقطع سه حرفِ »ا«، »ل«، »م«؛ »الم« *الف الم ميم )الم(:

کنایه از هرکدام از سوَر مذکور یا محتویات  عمران، عنکبوت، روم، لقمان، سجده؛  بقره، آل 

»الروم«    ي  ه؛ کنایه از سورمحتویات و حکایات آن یا    کریمقرآن از کل    و حکایات آن؛ کنایه

با ساختاري هنري، ضمن توجّه خاصّ به حروفِ مقطعه و معانی و   است؛  کریمقرآناز  

»دهان و    ،»زلف« و از »میم«  ، قدوقامت و از »الم««  ز »الف ایهام، ا مفاهیم مربوط به آن، به  

»الم« عربی، به معنی رنج و دردمندي نیز    ي  هخال« را اراده کرده  است؛ به ایهام، به واژ

 توجّه دارد: 

 و حم این حروف    م )الف الم ميم(ـالاین  

 

ـ الن  ــای  و حم اي پدر   م )الف الم ميم(ـ

 

 ی آمد در وقوف  ـــچون عصاي موس 

 ( 1316)همان:                          

 شر    ـــرت مولی البــ آمدست از حض

 ( 1320)همان:                           

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

 ت  ــ اس  الفی معدومان چون  ـــ ه میـــچ

 

 ان چون صدفی پر گوهرست     ــچه ده 

 (  221:  1362)عطار،                    

چیز  از حرفِ الف تا حرفِ یا؛ کنایه از تمامِ حروفِ الفبا؛ کنایه از همه  يا:  تا*از الف  

 طور ِکامل و تمام، همه چیز از اوّل تا آخِر. به

 ونون والم وعین همچوجیم و دال و را وقاف 

 

بشن کـــــاوّال  خَلـــــو  مختلف ــ ه   ق 

 

 دگرها مانده در پیشم دوتا   يا تا از الف  

 (  61:  1362)سنایی،                         

 يا از الف   اـــد ت ــــف جاننــــمختل 

 (  2914:  1،ج1372)مولوي،                
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کنایه از اشکال مختلف و متنوّع؛ اشاره به باورِ  کنایه از تمامی حروفِ الفبا؛  *با تا الف:  

دارد؛ کنایه از    الفشکل گرفتنِ تمامی حروفِ الفبا و حتّی تمامی اجسام و عالَمِ تکثّر از  

 الف.  رک. لفظِ بت است.  نیز

 وح مادت و مدت ــــر ل ــــ ت بــــهس

 

ـ بت  ــــهس  الفا  ــــب  همراه   تاو    اـــ

 

 

 

 وحدت     الفعقل و جان،    اــت و    اـب

 (294:  1374)سنایی،                   

ـ ب  اــــت و    اــــب  اهلل         الفت شمر  ـ

 (  110)همان:                             

 ؛ به کنایه، لفظِ سنایی مد نظر است.   س، ن، ا، یچهار حرفِ  *سين  نون الف يا:

 شکلِ دندان و سر زلف تو زودا که بر او   

 
 همه تاوان آرند      سين و نون و الف و يا 

 (143:   1362)سنایی،                     

  ، بر ساختار تشبیهی که لب را به شکلِ »ي«، قامت را به »الف«عالوه*يا، الف، نون، سين:  

مانند کرده است، به لفظِ »سنایی« که    ،نون«، و دندان را به شکلِ »سین«»  ابرو را به شکلِ

دارد؛ توجّه  آید،  به وجودمی  این حروف  ترکیب  که    از  این حروف  کلّی  به شکلِ  نیز 

 ي خمیدگی و راستی است، توجّه دارد.  نشانه

 الفو گه    ياایی گه  ــ و سنــ ش ت ــاي پی

 

 خود سنایی او بود چون بنگري زیرا بر اوست 

 

 مکن   سين  و چو    نونغ هجر چو  ــ ه تیـاو را ب 

 ( 514)همان:

 سين  دندان چو   نونابروچو  الفقامت  يا  لب چو 

 ( 549)همان:                                      

 

 های فعلی و کنايی برساخته از شکل و ويژگی حرفِ الف . عبارت2.2

داور« و »داوري« حذف کنیم، »  ي اگر حرفِ »الف« را از کلمه  :*الف از داوری دورشدن

 است:   ماند. کنایه از لفظِ »دور« و »دوري«و »دوري« باقی می لفظِ »دور«



 75    ـــــــ ـــــــــــــــــــ  المرضا حیدری .../غکاربرد ادبی حرف الف در اشعار شعراِی عارف

 

 شرط است از آنک   داوریراستی اندر میان  

 

   دوري بود نه داوري   الف زو دور شدچون   

 ( 663)همان:                                   

»خَمار« برداریم،  لفظِ »خَمر«    ي  هاگر حرفِ »الف« را از کلم  *الف از ميانه خَمارشدن:

 است:  خَمرماند. کنایه از لفظِ می

 یکی است ولی الف نگذارد   خمر  خمار و

 

 چه باشد    خمار ببین    شد ز ميانهچو    الف 

 (  363: 1363)مولوي،                      

ي  که »الف«، نشانه با عنایت به شکل حروفِ »الف«، »دال«، »نون«  *الف چون دال گشتن:  

ي  که نشانه  دال، نوندهند و  می  کشیدگی و راستی است و قامتِ بلند را به آن نسبت

کنایه از  ین ترکیب،  دهند، امی  خمیدگی و ناراستی است و قامتِ خمیده را به آن نسبت 

از افتادگی و ضعف است؛   برافراشته است؛ کنایه  کنایه از دگرگون  خمیدگی قدوقامتِ 

  کنایه از سرافکنده و شرمنده شدن؛ کنایه از خوار و عاجز شدن؛ کنایه از تواضع است؛  

 اشاره به تکثّر و تعدّد حروفِ دیگر از حرفِ الف دارد:   شدن؛
 عشق اختر منخسف از عشق گردون مؤتلف بی  

 

 هاالف چون دالدال الف بی عشق    گشتهاز عشق  

 ( 49)همان:                                           

هیچ نقطه اي ندارد و هیچ حرکتی نمی پذیرد و ظاهري    الفچون  *الف هيچ ندارد:  

مچنین  شود. همی  عریان دارد و تنها است، از آن به نداشتن ثروت، یا فقر »الف« تعبیر

هیچ ندارد، مثلی مشهور بر شناساندن الفبا به کودکان است. رسم بوده که معلّمِ    ،»الف«

گفت: با یکی به زیر دارد، مکتب خانه براي یاددادن حروفِ الفبا به کودکان و مبتدیان، می

تا دو تا به سر دارد، الف، هیچ ندارد و منظور، نقطه بود؛  الف هیچ ندارد، یعنی؛ الف  

 (:3213:  1377و مجرّد است و هیچ ندارد)رک.دهخدا،  راست

 ردا ـــروز که فـــن امـــبسیار تفاخر مک

 

ـ الف هيمعلوم تو گردد که    چ ندارد   ـ

 (1051: 1362)سنایی،                    

 



 (43پیاپی)  1399، بهار 1ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ــــــــــــــــ  76

 

 الف هيچ نداردرت همچو  ـــ رفِ کمـح

 

 هان پیچ پیچ ـــدر جـــ م انـــا کییـــم

 

 نیز   الفچو  هيچ ندارد  ر  ـــحی نیز اگ

 

 ی    ــاد میانـزیرا که تو را چون الف افت

 (625:  1362)عطار،                       

 هیچ    دارد هيچ  او خود چه الف چون

 ( 1514:  1، ج1372)مولوي،              

     در صورت جیم آمد و جیم است مقید  

 ( 1263:  1363)مولوي،                    

 

خميده دالِ  دال رک.  شدن:  *الف،  هنري، حرفِ  نیز    ؛گشتنالف چون  تصویر  در یک 

محبوب از شدت    ي  هدر کام، قبل از آن که از لب برآید، در برابر قدوقامت کشید  »الف«

     الف. گردد. رک.می  شود و ادامی خمیدهدال، شرم و خجالت، چون 

 بگویم  الفدت چون  ـــ ش قـــدر پی

 

   دهــــود خمي ـــدالی ش م ـــدر کام 

 ( 589: 1362)سنایی،                      

الفِ« بعد از »ب«،  الف در بسم)پنهان کردن، دررفتن، درج شدن، روی پوشيدن(: » *

نوشته و    بسم اهلل در باسم اهلل، »الفِ« وصل است و تلفّظ و نوشته نمی شود و به صورت  

شدن »الف در بسم« باسم اهلل به پنهان   ي  هنشدن »الف« در کلمشود. از تلفّظمی  خوانده

ظ  در مقام وصل قرار بگیرد، از قرائت ساقط شده، تلفّ  هنگامی که »الف«شود؛  می  تعبیر

کنند؛ کنایه از هرچیز  نمی شود، از این »الف«، به »الفِ« وصل و »الفِ« مهموز نیز یاد می

 گشتن، فرورفتن و... است:نیامدن، محوشدن، مخفی حسابکنایه از به پنهان و ضایع است؛  

بی   هاراستی بنـــز    سمـــد و طلـــم  

 

 الف  در  بسم   پنهان   کرده ايست آن   

 

 

    ون الف در بسمــده چــروی پوشي 

 (  187:  1374)سنایی،                     

 هست او در بسم و هم در بسم نیست   

 ( 224: 6، ج1372)مولوي،              
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خـــوجوجوه    در رو  او  شوـــه   رج 

 

   وــدرج ش الف در بسم در رو چون

 ( 2239)همان:                           

میم، دهانِ    ي  هقامتِ کشیده و بلند و از حلق  « از »الف  کردن:ميم نهان  ی  هالف در حلق*

از »الف« آلتِ تناسلی عاشق و از »میم«، تنگ و لبِ خُرد را اراده کرده  است. همچنین  

آلت تناسلی و سُرین معشوق را اراده کرده است. ترکیب، کنایه از هم آغوشی و نزدیکی  

 است.  

 این  روغن  ابلیس  به کار اي بردم از  پاره

 

 ی ميم    نهان کردم در حلقهخویش    الف 

 (1032: 1362)سنایی،                    

الف« مبنا و مقدم سایر حروف و رمزي است از عالم  *الف را درون رای  آوردن: »

است و ترکیبِ به   قرآنوحدت و یگانگی حضرت حق. در اینجا کنایه از حقیقت باطنی 

 قرآنآوردن کنایه از به ذهن واردکردن، فهمیدن. »با« و »تا« نیز کنایه از ظاهر آیات  راي

(؛ به حرفِ  186:  1381است که بدون در نظر گرفتن معانی اصالت ندارد )رک.طغیانی،

 درونِ لفظ »راي« نیز توجّه دارد:  الفِ

 ف را درون رای آردـــــالا  ــ ـــت 

 

 اي آرد   ـــر پ ــــ ه زیــــبا و تا را ب 

 ( 182: 1374)سنایی،                    

دارد. ازآن جاکه،   اشاره به حرفِ »الف« در لفظِ »خاک«*الف را ميان خاک، خوارديدن:  

نماد پستی و مذلت است از قرارگرفتنِ »الف« در لفظِ »خاک«، ظاهراً، پستی و  ،  »خاک«

 خواري »الف« را اراده کرده است:

بی را  در  ـواو  قرار  ـــمین  خون   ان 

 

   اک خوارـــبين ميان خ   را  الفپس   

 ( 117:  1370)عطار،                     

هستند یا   الفحرفِ  ي هحروفِ دیگر، به گونه اي شکلِ تغییریافت  چون*الف، الشدن: 

را هم  دارند، در این ترکیب، به محوشدن الف در    در ساختار شکلِ خود، حرفِ »الف«

 . الف  حروف، توجّه دارد. رک.دیگر 
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 و تو ز الف الم گشت ال  الفی ال شود

 

    هله دست و دهان بشو که لبش گفت الصال   

 ( 139  :1363)مولوي،                         

اشاره به حرفِ »الف« در »خاک« و حرفِ »واو« در    *الف واو در خاک و خون ديدن:

تواند کنایه از مذلت و پستی و  می ون دیدن،»خون« دارد؛ چیزي و کسی را در خاک و خ

 مرگ آن چیز و کس باشد: 

 اي غالم   الف واورف آمد  ـوا دو ح

 

 مدام      یــدر خاک و خون بينهر دو را  

 ( 117  :1370)عطار،                             

   لفظِ »آه« اشاره دارد: ي هبه دو حرفِ تشکیل دهند *الف هی در ميان نبودن:

 ده حري  ـــ زار آه زو شنیـــد هـــص

 

ـ ن بود در ميان  فـــاله ـــن       هیه ـ

 ( 222: 1374)سنایی،                      

 الف چون دال گشتن: رک. *الفی قد، چون دال کردن: 

 ال میل تا چه کنی     ـــل و مـــه مـــب

 

     کنیه ـــ ا چـــ و دال ت ـــچ الفی قد 

 ( 442)همان:                                 

  ي هبا عنایت به شکلِ ظاهري حرفِ »مم که از یک حلق  بودن ميم:مرکب   ها  و*از الف  

سرنگون تشکیل شده است، از آن تعبیر به »الف و   ا«و یک »  ه«تنگ و باریک شبیه به »

 کنند؛ کنایه از نهایتِ ترکیب و توافق است: می ها و میم«

 ست مرکب به نبشتن  ها و   الفاز  ميم 

 

 رد    ـــی مفــــترکیب بود علت بر هست 

 ( 1523: 1363)مولوي،                   

ضمن توجّه به نداري و تجرّد و تفرّد حرفِ »الف« که از  *اُمِ بود ما بودن الف و ميم:  

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  

که الفی وارونه در زیر    نیز به شکلِ حرفِ »م«  آید، نیز توجّه دارد؛می  ه وجودو مادر ب

     دارد، توجّه دارد: 
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 ميم ام بود ماست ن  ــوی  الفن  ـــای

 

 ت   ـمیم او تنگ است الف زو نر گداس  

 ( 2330: 6، ج1372)مولوي،           

 . دورشدنالف از داوری،  رک.  :*بی الف، نقشِ داوری، دوری بودن

 م سور مملکت شوریست ـــا ستــــب

 

    ستــف نقش داوری دوريــبی ال 

 (556:   1374)سنایی،               

الف در بسم )پنهان کردن، دررفتن، درج شدن،  رک.    :سين، بی الف، الف گفتن  و *بی  

 روی پوشيدن( 

 ف ـود فنا شد مکتنــاز خ  الفچون  

 

     گويند الفهمی  او   ن بیــسي  وبی   

 ( 2242: 6، ج1372)مولوي،           

الف با و تاي عقل از لوح پاک کردن. ترکیب، کنایه    تای عقل شستن:  و*تخته از الف با  

   از کنارگذاشتن عقل و نپرداختن و توجّه نکردن به آن است:

 رع رسولـــ ر شـــز به تخته شسته  

 

 ضول     ـــ ف  تای عقل وف با ــاز ال 

 ( 230: 1374)سنایی،                      

با توجّه به قرارگرفتنِ »الف« در لفظِ »خاک« که نماد    *خواربودن الف در ميانِ خاک:

پستی و مذلت است، از آن به خواري »الف« تعبیر کرده است. هرچند به »الفِ« در میان  

 لفظِ »خوار« نیز، توجّه دارد: 

بی را  میـــواو  در  قرار  ـــن  خون   ان 

 

   وارــاک خــميان خرا بین  الفپس  

 (   117: 1370)عطار،                       

کشیدگی و راستی است و   ي  هنشانکه    ا«با عنایت به شکل حرفِ »*دال، الف گشتن:  

خمیدگی و ناراستی است و   ي  ه، نشاند«دهند »و«، »ن«، »می  قامت بلند را به آن نسبت

کنایه از قدوقامت خمیده به قامتِ برافراشته  دهند. ترکیب،  می  قامت خمیده را به آن نسبت

 الف. شدن است؛ کنایه از سرافرازي، توانایی و استقامت است و نیز رک. تبدیل 
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 ازعشق گردون مؤتلف بی عشق اختر منخسف 

 

    ها دال چون    عشق الف بی   گشته دال الف ازعشق   

 (  49:  1363)مولوي،                               

است که از ترکیبِ این حروف    ربناکنایه از لفظِ    الف، مقرون کردن:    با *ری بی نون را  

  به وجودمی آید:
   الف   با کردست مقرون  را    نون  و بی    وری  هم  

 

 در باد دم اندر دهن تا خوش بگویی ربنا    

 (  5)همان:                               

ازآن جاکه، »الف الم« ازیک طرف، حرفِ تعریف در زبان    بی الف الم گفتن:  ی  ه*زمزم

شود و نیز »الف الم« در زبان عربی، به معنی  می عربی است و کالم بدان معرفه و شناخته

آرام و سکوت مانند را گویند، ترکیب،  ي  همعمواًل زمزم  بی الف الم«،  يهصداست و »زمزم

ظاهراً، کنایه از کالم پوشیده، مرموز، به دور از فهمِ همگان، ناآشنا و کنایه آمیزگفتن است  

 و نیز رک. الف الم )الم الف(. 

 ز بترسی هله چون مرغ چمن  ــور از آن نی

 

    وــزمزمه بی الف و الم بگ دم به دم  

 (  831)همان:                               

از به هم پیوستنِ سه حرفِ »ع«، »ل«، »ا«، لفظِ »علی«    الف، پيوسته گشتن:  با*عينِ الم  

 شود:می و »عال« ایجاد

 نفس الف شدي تو ز تجرید چون ز عشق

 

 و   ــت  الم  وپيوسته گشت با الفت عين  

 (568: 1362)سنایی،                     

  قدِ الف، چون جيم )افتادن، شدن(. رک.*قدِ الف، به سان نون گشتن:  

ت ـــت   طار  ــد ع ـــ و را خریـــا درد 

 

     ون گشتـــش  به سان  نـدِ  الفــق 

 (  223: 1362)عطار،                       

)افتادن، شدن(: جيم  الف، چون  قامت  ي  هنشان «  »الف   *قدِ  و  است  بلندي  و  راستی 

خمیدگی و کجی  ي  هدهند و »جیم«، »نون«، »دالم، »الم« نشانمی  افراشته را به آن نسبت

دهند. ترکیب کنایه از خمیدگی قامت راست و می  است و قامت خمیده را به آن نسبت

 استوار است؛ کنایه از ضعف و افتادگی. 
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ـ دِ الفـــق  چون جيم افتاد ق  ــز مش  م ــ

 

 ها چون سیم شد رخسارهماه ازغمت دونیم شد  

 

 م افتاد    ـن دو میــه تویی حســو کــآن س 

 (  1382: 1363)مولوي،                     

 کند وین جیم جامت می قدِ الف چون جيم شد  

 (  240)همان:                                  

با عنایت به شکلِ »ي« که نماد خمیدگی و »الف« که نماد راستی  گه الف بودن:    و *گه يا  

است، ترکیب، به معناي خم وراست شدن، حالتِ خمیدگی و راستی گرفتن و کنایه از  

 تعظیم و تواضع است؛ نیز کنایه از ضعف و افتادگی است. 

ـ گه ياي پیش تو سنایی      گه الف و    اـ

 

    او را به تیغ هجر چو نون و چو سین مکن  

 ( 514:  1362)سنایی،                            

ترکیب، به لفظِ »ال« که از ترکیبِ »الف« و »الم« به وجودمی آید،  *ال از الف الم گشتن:  

توجّه دارد که رمزِ نفی ماسوي اهلل و توجّه به یکتایی خداست؛ به توافق و اتحاد دو شکلِ 

توجّه دارد که چگونه در عین اختالف با هم، لفظِ  متفاوت و راست و کجِ »الف« و »الم« 

 الف الم(  شوند. )رک. همین متن:را به وجودمی آورند و با هم یکی می »ال«

   الف الم گشت ال   زالفی ال شود  و تو  

 

 هله دست و دهان بشو که لبش گفت الصال     

 (  139: 1363)مولوي،                          

با توجّه به شکلِ خاصِّ لفظِ »ال« و شکلِ قرارگرفتنِ »الف«    شدنِ الف:سرنگون*مانند ال،  

 در آن، توجّه دارد:   الفدر آن، به خمیدگی و افتادگی و سرنگونی 

 گاه تاج از سر همی انداخت شین بر سان سین  

 

   شد الف مانند المی سرنگون گاه پیشم  

 (61: 1362)سنایی،                       

که در ظاهر    ل«با عنایت به شکلِ ظاهري و نوشتاري حرفِ »  *محوشدن الف در الم:

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  

؛ ظاهراً به شکل ظاهري )الم( نیز توجه دارد که در  اندهتعبیر کرد  المدر  الف  محوشدن  
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ن که در داخل )الم( یک الف وجود دارد، چنان در آن محو و ادغام شده است که  عین ای

 آید.      شود و هیچگاه به تلفظ درنمیمی فقط دیده

 ی ــق حرفـــو ساب  یــــالف ر  ـــــگ

 

 دي    ــــفن در الم اــــو انـــو شـ مح  

 (  1122: 1363)مولوي،                   

با عنایت به نداري، عریانی و هیچ نداشتنِ الف، از آن، به نرگدا بودنِ *نرگدابودن الف: 

 الف.  رک. کنند.می الف، تعبیر 

وی الف  میـــاین  بود ماست ـــن  ام   م 

 

 م او تنگ است الف زو نر گداست  ـــمی 

 (2330: 6، ج1372)مولوي،              

 گشتن. دال، الف رک. *نون، الف گشتن: 

 بایدش  ساخت یمالف گشت است نون  

 

 است    نون چیزي که  گردد الفکه تا  

 (    169: 1363)مولوي،                     

   .الف در بسم پنهان )کردن، گشتن( رک. وصلِ بی سين، برنتافتنِ الف:*

 از صله است و بی و سین زو وصل یافت 

 

 ن الف را بر نتافت   ــسيو  ل بی  ــوص 

 ( 2242:  6، ج1372)مولوي،            

اگر »الف« به »ال« افزوده شود درحقیقت، لفظِ »آال« و »اال«    *يک الف، در ال، درافزودن:

 شود؛ کنایه از لفظِ »اال«؛ کنایه از لفظِ »آال«:   می  ایجاد

 تا به اکنون الئیان بودند خلقان چون ز عدل  

 

 االیی شدند    افزودنديک الف در ال در 

 ( 151:  1362)سنایی،                       

الفت، ردفِ جفتی دالکردن قامت راست و استوار  ي  ه: »الف« نشان *يک الف را، بهرِ 

»دال« و  آني  هنشان  ،است  الفتِ  از  منظور  و  خمیده،  هم هاقامت  کنارِ  در  و  توافق   ،

شود، می  هم پیوستن دو »دال« و یک »الف« ساختهقرارگرفتن است؛ به لفظِ »داد« که از به  

 نیز توجّه دارد؛ کنایه از لفظِ »داد«:
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 به کژي ما به خدمت چون دو دالیم از صفت   تو 

 

   يک الف را بهرِ الفت، ردف جفتی دال کن     

 ( 498)همان:                                    

    کنایه از هم آغوشی و عشق بازي کردن است: *يک تن، الفِ دار دو تن گشتن: 

 می  وي وـــ ف با خـــ و الـــ زیر سرو چ

 

    ن الفِ دار دو تن ـک تـــه يــگشت 

 (522:  1362)سنایی،                     

فعلی  ی هاجدولِ کلی ساختار مضامين و تصاويرِ شاعرانه، ترکيبات، تعابير و عبارت

و کنايی براساسِ شکل، حالت و ويژگی حرفِ الف در اشعار شعرای عارف  

 )سنايی، عطار و مولوی( 

شده از اشعار شعراي مورد بحث در این مقاله، بدون احتساب  بر اساس شواهد شعري ارائه

   شده، از بسامد جامع به اقتضاي حجم مقالهشواهد شعري تکراري حذف
 مولوی  عطار سنايی  

مضامین، تصاویر 

شاعرانه، ترکیبات، 

ي  هاتعابیر و عبارت

فعلی و کنایی بر اساس 

شکل و حالت و  

 ویژگی حرفِ الف 

 در کل 

 شاهد شعري    29

 در کل 

 شاهد شعري    6

 در کل 

شاهد   26

 شعري 

مضامین، .1 ساختار 

فضاهاي   و  تصاویر 

ترکیبات،  شاعرانه، 

ظریفِ   و  نغز  تعبیراتِ 

ادبی بر اساس شکل و  

 ویژگی حرفِ الف 

 در کل

 شعری شاهد    13

 حدیقه الحقیقه 

 شعری شاهد      7

 دیوان سنایی 

 شعری شاهد      6

 در کل

 شعری شاهد    1

 دیوان عطار 

 شعری شاهد     1

 منطق الطیر 

 شعری بدون   شاهد 

 در کل

 شاهد شعری    6

 معنوي مثنوي

 شاهد شعری    5

 شمسکلیات

 شاهد شعری  1

 در کل 

 شعری شاهد    16

 دیوان سنایی 

 در کل

 شعری شاهد    5

 منطق الطیر 

 در کل

 شاهد شعری    20

 شمسکلیات



 (43پیاپی)  1399، بهار 1ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ــــــــــــــــ  84

 

و  هاي  عبارت.  2 فعلی 

کنایی برساخته از شکل 

 و ویژگی حرفِ الف 

 شعری شاهد    10

 الحقیقه حدیقه

 شعری شاهد     6

 شعریشاهد       3

 دیوان عطار 

 شعری شاهد      2

 شاهد شعری   13

 معنوي مثنوي

 شاهدشعری  7

 

 گيری نتيجه .2

هاي منحصربه فرد، یکی  شکل، جایگاه خاصّ و برخی ویژگیي  هواسطحرفِ »الف« به

از پُرکاربردترین حروف در ساخت مضامینِ بکر و فضاهاي شاعرانه و ترکیبات و تعبیرات  

است. با   مولوينغز و ظریفِ ادب پارسی، به ویژه اشعارِ عارفانی چون سنایی، عطار و  

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،  

ب(   »الف«  حرفِ  ویژگی  و  شکل  براساس  ادبی  ظریفِ  و  نغز  تعبیراتِ  ترکیبات، 

 کنایی برساخته از شکل و ویژگی حرفِ »الف« این نتایج حاصل شد: هاي فعلی و  عبارت

بدون .  1 مقاله،  این  در  بحث  از اشعار شعراي مورد  ارائه شده  براساس شواهد شعري 

شده از بسامد جامع به اقتضاي حجم مقاله، سنایی  احتساب شواهدِ شعريِ تکراريِ حذف 

  13با    حدیقه الحقیقهشاهد و    16با  کامل اشعار سنایی    دیوانشاهد شعري )  29با مجموع  

-کلیاتشاهد شعري )  26شاهد( در ردیف اوّل قرار دارد و بعد از آن، مولوي با مجموع 
در مقام دوم در خلق این ساختارهاي    شاهد(   12با    معنويمثنوي   شاهد و  14با    مسش

دارد قرار  با    ادبی  نیز  عطار  )  6و  با    دیوانشاهد شعري  عطار  اشعار  و    3کامل  شاهد 

براساس همین معیارِ سنجش، بعد از مولوي توجّه خاصّی به خَلق    شاهد(   3با    الطیرمنطق

 این ساختارها داشته است.

مضامین، تصاویر و فضاهاي  شاهد شعري در اشعار سنایی، در ساختار    29از مجموع  .  2

براس ادبی  و ظریفِ  نغز  تعبیراتِ  ترکیبات،  »الف«  شاعرانه،  ویژگی حرفِ  و  اس شکل 

سنایی، در مقام اوّل    دیوانکاربرد ادبی    6کاربرد ادبی در مقایسه با    7با    حدیقه الحقیقه

ي فعلی و کنایی برساخته از شکل و ویژگی حرفِ الف،  ها قرار دارد. در ساختار عبارت
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، در  ه الحقیقهحدیق کاربرد ادبی    6کاربرد ادبی در مقایسه با    10این بار دیوان سنایی با  

     ردیف برتر قرار دارد. 

مضامین، تصاویر و فضاهاي  شاهد شعري در اشعار مولوي، در ساختار   26از مجموع  . 3

»الف« ویژگی حرفِ  و  براساس شکل  ادبی  و ظریفِ  نغز  تعبیراتِ  ترکیبات،    شاعرانه، 

، در مقام اوّل قرار  شمسکلیاتکاربرد ادبی    1کاربرد ادبی در مقایسه با    5با    معنويمثنوي 

ي فعلی و کنایی برساخته از شکل و ویژگی حرفِ »الف«،  هادارد. و در ساختار عبارت

بار   با    13با    شمسکلیاتاین  مقایسه  در  ادبی  ادبی    7کاربرد  در  معنويمثنوي کاربرد   ،

 ردیف برتر قرار دارد. 

مضامین، تصاویر و فضاهاي  شاهد شعري در اشعار عطار، در ساختار    6از مجموع  .  4

»الف« براساس شکل و ویژگی حرفِ  ادبی  نغز و ظریفِ  تعبیراتِ  ترکیبات،  ،  شاعرانه، 

اوّل قرار  ي  هدر رتب   الطیرمنطقبی در مقایسه با عدم کاربرد ادبی  کاربرد اد  1دیوان عطار با  

هاي فعلی و کنایی برساخته از شکل و ویژگی حرفِ الف، این  دارد. در ساختار عبارت

عطار در ردیف برتر    دیوانکاربرد ادبی    2کاربرد ادبی در مقایسه با    3با    الطیر منطقبار  

 قرار دارد.

در اشعار  لف مضامین و تصاویر شاعرانه و عبارات و کنایات ادبی برساخته از حرفِ ا. 5

ضمنِ بازي  هاي ادب پارسی است. هر سه شاعر،  ترین برساختهاین شعرا، یکی از هنري

اعتقادات و    ها و باورها وو کلماتِ »الف دار« و با توجه به دیدگاه هنري با حرفِ »الف«

هاي  هاي ادبی و زیباییاز آرایهفرهنگ عامیانه در خصوص حرف الف و جایگاه ادبی آن،  

خَلق  در  ایهام  و  تشبیه  کنایه،  استعاره،  ویژه  به  متنوّع،  بهره    هنري  و ظریف  نغز  تعابیرِ 

 اند.  جسته
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اهتمام محمدتقی مدرس  دیوان حکیم سنایی.(.  1362آدم.)سنایی، مجدودبن رضوي،  به 

 ي سنایی.  تهران: کتابخانه 

الطریقه.(.  1374)ـــــــــــــــــــــــــــــ   شریعه  و  الحقیقه  محمدتقی    حدیقه  تصحیح 

 رضوي، تهران: دانشگاه تهران. مدرس

سیدجعفر.) انوري(.  1364شهیدي،  دیوان  مشکالت  و  لغات  و شرح  علمی  تهران:   .

 فرهنگی. 

 . اصفهان: دانشگاه اصفهان. شرح مشکالت حدیقه سنایی(. 1381اسحاق.)طغیانی، 

به اهتمام و تصحیح تقی تفضّلی، تهران:   دیوان عطار نیشابوري.(.  1362عطار، فریدالدین.)

 علمی و فرهنگی.

 تصحیح صادق گوهرین، تهران: علمی و فرهنگی.    منطق الطیر.(.  1370)  ــــــــــــــــ

جالل شمس.  (.1363محمد.)الدینمولوي،  بدیع  کلیات  حواشی  و  تصحیح  الزمان  به 

 فروزانفر، تهران: امیرکبیر. 

به تصحیح رینولد نیکلسون، تهران:   مثنوي معنوي.(.  1372)  ـــــــــــــــــــــــــ

 مولی.


