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 يسرا دو داستان يها در منظومه »الف«كاربرد ادبي و هنري حرف 
  يو جام ،ينظام ،ييغنا يها منظومه بزرگ

  *غالمرضا حيدري

  دهيچك
واسطة شكل و جايگـاه خـاص، يكـي از پركـاربردترين حـروف در سـاخت         حرف الف، به

 يسـرا  ژه دو شـاعر داسـتان  يـ و و تركيبات نغز ادب پارسي به ،مضامين بكر، فضاهاي شاعرانه
 ابجدو ، ي، عربيفارس ين حرف الفبايلواست. الف، كه ا ،يو جام ينظام يعني، ييبزرگ غنا

ن شعرا، كنايه از ذات احـديت،  يهاي ا در منظومه ،حساب جمل است نمايندة عدد يك در و 
ن مقالـه، بـا   يـ است. در ا ظهرِ پيشوايي، استقامت، خُردي، و غيرهو نيز م ،عالمِ تجريد و تفريد

 هـا، دو نـوع   بر بسامد شـواهد شـعري ايـن منظومـه     بررسي كاربرد ادبي حرف الف، با تكيه
و تعبيـرات  شامل مضامين، تصاوير شاعرانه، تركيبـات،   لوبحث است: ساختارِ ا ساختار قابل
ادبـي   يحـرف الـف اسـت و سـاختارِ دوم سـاختارها      يژگـ ياسـاسِ شـكل و و  نغز ِادبي بر

توان گفت  ين دو ساختار، ميل ايدارد. با تحل بر هاي فعلي و كنايي با حرف الف را در عبارت
 يهـا  ن برساختهيتر از شاعرانه يكيدر اين دو منظومه، برساخته از حرف الف،  يبات ادبيترك

 ، وه، ايهـام يـ است. هر دو شاعر، ضمنِ بازي هنري با حرف الف از استعاره، كنا يادب پارس
 يو ذات يظاهر يها يژگينظامي، به وتر از  شي، بياند. جام در خَلق تعابيرِ نغز بهره جستهغيره 
  ي برخوردار است.صت خاينظرِ كيفي از اهماز ينظام يها برساختهاما،  داشته توجهالف 

  ، مضمون.ي، جامينظام ها: كليدواژه
  

  مقدمه. 1
، ، ارزش، مقامدر عالَم شاعران و نويسندگان، هر حرفي جاني دارد كه به زبانِ ايما، رمز، كنايه

گويـاي بلنـدي، كشـيدگي، راسـتي،      »الـف «زماني حرف  ؛گويد ديگران سخن ميبا  غيره و
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 و ،گوياي تنگي، شـكنج، خُـردي   »ميم«و زماني حرف است  غيره و ،صداقت، فقر، عرياني
و زمـاني  هـا   مانند اينو  ،گوياي خميدگي، كوژي، ناتواني »دال«و زماني حرف  موارد ديگر

 ها ارزش  گونه نوشته است. حروف درخالل اين غيره و ،ي، ناراستيگوياي كج »نون«حرف
را  »ب«را نمـودي از عـدد يـك و     »الـف «برپايـة همـين نگـرش،     ،يابنـد و  و مقدار نيز مي

  .دانند ميسه، به همين ترتيب تا آخر،  عدددهندة  نشان را »ج« دو وعدد  دهندة شانن
نويسندگان در پهنة ادب فارسي به شكل و حالت و ويژگي اين حروف، شاعران و  باتوجه
زنند و با خَلق تركيبات و عبارات و تعـابير و تصـاوير    ميدست هاي بكري  آفريني به مضمون

بـه گسـتردگي آفـرينشِ    بـه   توجهبرند. با نحو مطلوب بهره مي نغز از عالئم ظاهري حروف به
 ژه حـرف يـ و بـه (ا شكل و حالت حروف الفبـ از  برآمده و تركيبات ،تصاوير، مضامين، تعابير

و  ،تصـاوير شـاعرانه، تركيبـات، تعـابير    مضـامين و  كاربرد ادبـي و هنـري   اين تحقيقْ  ،)الف
شـعري  شـواهد   با تكيه بـر بسـامد   را» الف«هاي فعلي و كنايي نغزِ برساخته از حرف  عبارت
ساختار . برپاية همين تحليل و بررسي، در كند و تحليلِ ميبررسي  يو نظام يجام يها منظومه

برآمده تعبيرات نغز و ظريف ادبي و هنري و شاعرانه، تركيبات،  يمضامين، تصاوير و فضاها
به الف و  يتر از نظام شيمراتب ب به يسه با نظاميدر مقا يجام ،حرف الف يژگيشكل و و از
در مقايسه  ينظام ينيو ع يذهن يها است. برساخته داشته توجهآن  يو ذات يظاهر يها يژگيو

ـ يهاي جامي، ازنظرِ كيفي و كمي، از اهميت خاصي برخوردار است. ترك با برساخته  يبات ادب
هـردو شـاعر،    يهـا  منظومـه در اين نوع از ساختار ادبي در  »الف«برساخته از حرف  يو هنر

است. در ساختار ادبي  يپارسادب  در ها برساختهن يتر ين و هنريتر ، از شاعرانهيسادگ نيع در
ك در يـ بـات نغـز و بار  ينشِ تركيبا حرف الف، ظرافت آفرفعلي و كنايي هاي  و هنري عبارت
 تر از منظومة نظامي است. جامي در مقايسه با نظامي در اين نوع مراتب بيش منظومة جامي به

 است. تواناتر ظاهر شده وازنظر كيفي و كمي، برتر  ساختار،
  

 تحقيقپيشينة . 2
هـاي قبـل و    دوره در مقايسه بادر خلق مضامين هنري و ادبي  يعراق كه شاعران سبك نيباا

ها به خلق تعابير  آن توجهعِ يدامنة وس باوجودو نيز اند  كارتر ظاهر شده مراتب پر بعد خود، به
و هنري  ، در زمينة كاربرد ادبي»الف«ويژه  به ،و تركيبات و مضامين برساخته از حروف الفبا

 حرفصـورت   تحقيقات اصلي، به دركنار البته. معدودي صورت گرفته است تحقيقات الف
، بـه نكـات   الفشاعران اين سبك به حرف  توجهپراكنده و موردي و مختصر درخصوص 
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 يشاعران يها منظومهدر  بارة كاربرد اين حرفدر ؛ اما،است  شده اشاره يمند خوب و ارزش
اي بـراي   زمينه ممكن است حاضرمقالة صورت نگرفته است.  يتحقيق يو نظام يچون جام

 تـر  اي وسيع در دامنه ،يتن شاعران و حيفارسي در اشعار ا الفبايپرداختن به ديگر حروف، 
ادب  ةحرف الف در پهن يو هنر يكه به كاربرد ادب يگر شاعران باشد. از مقاالتيدر اشعار د

  :مقاالت اشاره كرد نيبه ا توان يماند  پارسي پرداخته
ـ  كـاربرد « قالةمـ  » يخراسـان  سـبك  شـاعران  اشـعار  در الـف  حـرف  يهنـر  و يادب

ر برساخته از حرف ير و تعابيتصاو براساس نتايج اين مقاله، :قلم نگارنده به )1397 (حيدري
 يالف در سـبك خراسـان   ير هنرين تصاويتر فين و لطيدر زمرة بهتر يالف در اشعار انور

ـ  ،ناصرخسرو يها رود. برساخته يم شمار به  ،را نـدارد  يرات انـور يـ تعب يهرچند لطافت ادب
قطـران،  ، ي، معـز يچون سوزن يقرار دارد. شاعران يبعد از انور، يشواهد شـعر ازجهت آمار 

از الـف   ينغـز  يريو ناصرخسـرو بـه خلـق تصـاو     يبعد از انور ديگران و ،حالج منصور
 ديگران و ،، عثمانيد، منوچهريعدسلمان، ابوسع، سيچون حسن غزنو ياند. شاعران پرداخته

 د؛ان ن امر پرداختهيار كم به ايبس
 سـبك  اشـعار  بـر  هيـ تك با يپارس ادب پهنة در الف يريتصو و يهنر و يادب كاربرد« ـ
 نيپركـارتر از  يكـ ي صائب ،مقالهبراساس نتايج اين : قلم نگارنده به) 1396(حيدري  يهند
 ينـ يزبين نغز و ظريف از حرف الف است. صائب بـا ت يمضامخلق در  يسبك هند يشعرا
ق بـه  يـ و دق ،فيه، ظريسو است. پرداخت همه مختلف به الف نگاه كرده ياياز زوا يخاص

ـ  يهنـر  يالف و انعكـاس چندجانبـة فضـاها    ةحاالت شاعران الـف از   يريو تصـو  يو ادب
 و ،يطالـب، بابافغـان  ن، غالـب،  ي، حـز ينظير ،يفضولم، يست. كلادل يشاخص ب يكاربردها
 .اند پرداختهاز الف  يرسازيصورت پراكنده به تصو دل بهيبعد از صائب و ب ديگران
  

  ت و بيان مسئلهياهم .3
از يكـي  فرد، منحصربه هاي يژگياز و يخاص و برخ يگاهشكل و جا سبب به ،»الف« حرف 

نغز  يراتو تعب تركيبات و ،شاعرانه فضاهاي ،بكر مضامين ساخت در حروف پركاربردترين
 انيدرم يهنر و يشعر ريتصاو خلق در حرف ايناست. دامنة كاربرد  پارسيادب  يفو ظر

 عنـوان  بـه  »ينظـام « يعنـ ي ،ييغنـا  پرداز داستان بزرگ شاعر دو ژهيو به ،يگو يپارس شاعران
 ديگـر شـاعران   از ارسي،فشعر  يالشعرا خاتم عنوان به »يجام« و ييغنا يها منظومه آغازگر

 مضـامين،  تصـاوير،  ايـن  از برخـي  بـه  شـاعر،  دو نيـ ا يها منظومه يبررس با. است تر شيب
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 ساختار) الفدو نوع از ساختار:  در الف برساخته از شكل و حالت حرف يرو تعاب ،تركيبات
ـ  يـف نغـز و ظر  يـرات تعب و ،يباتترك ،شاعرانه يفضاها و تصاوير مضامين،  يو هنـر  يادب

 و تركيبـات  و شاعرانه فضاهاي ساختار )ب و الف حرف يژگيو و حالت و شكل اساسبر
و نغز تعبيرات براساسِ هنري و ادبي ظريف از بسـياري  در البته، .ميكن ياشاره م الف حرف 
 ديگـر  حروف دامنة در حروف ديگر خلط و تداخل از شاعرانه، فضاهاي ساخت در موارد

  .نيست يريزگ
  

  جايگاه ادبي و هنري حرف الف .4
 زمـانيِ  هـاي  دوره و ادبي هاي در تمام سبك ،پارسي ادبپهنة  در يسندگانو نو شاعران

از  شـاعرانه  و هنـري  زيبـاي  هـاي  جلـوه  خلـقِ  در همـواره  ،پارسي رنثشعر و  ينشِآفر
 خواننـدة  بـه  شكل زيباترين در را خود كالم و اند بهره جسته يگوناگون يادب يشگردها

 زيبـاي  تصـاوير  ايجـاد  در ادبـي  و هنـري  شـگردهاي  اين از يكي. اند كرده عرضه خود
 ادبي و هنري خاص جايگاه و ويژگي به پرداختن ادبي، هاي آرايه ديگر دركنار شاعرانه،
است.  )جمله و كالم ساخت در حروف اين آفريني نقش بر عالوه( فارسي الفباي حروف

ضـمنِ   ،كـه  يافـت  تـوان  مـي  را شاعري و نويسنده تر كم ،پارسي ادب پهنةدر  يربازاز د
 از يكـي  عنـوان  بـه  الفبـا  حـروف  از بياني، و بالغي هاي مقولهاز  جستن پرداختن و بهره

 بـدين حـروف،   همـة شاعرانه اسـتفاده نكـرده باشـد.     يعناصر ساخت فضاها ترين مهم
 »الف«حرف  ها آن درميان اما اند، بوده شاعران و نويسندگان موردتوجه اي گونه به ،منظور

حـروف الفبـا    يگـر آن را از د كـه  طـوري  بـه  دارد، يخاص يو هنر يو بالغ يادب يگاهجا
ـ  ازديدگاه كنايي، و لغوي تعابير بر عالوه الف حرف. است كرده يزمتما و  يو هنـر  يادب

ــه يرآفريني،تصــو  هــاي يژگــيو يخــاص و برخــ يگــاهشــكل و حالــت و جا ســبب ب
شاعرانه  يبكر و فضاها ينحروف در ساخت مضام يناز پركاربردتر يكي فرد، منحصربه

  .است ارسيفادب  يفنغز و ظر يراتو تعب يباتو ترك
 فعلـي  هاي و عبارت ،تعابير تركيبات، وشاعرانه  يرو تصاو ينمضام يو هنر يادب كاربرد

 يبر بسامد شواهد شـعر  يهحرف الف، با تك يژگيوحالت و  شكل و از برآمده زِنغ كنايي و
 ،يو جـام  ينظـام  يعني غنايي، هاي منظومه بزرگ سراي داستان و توانا شاعرِ دو يها منظومه
و شاعرانة برساخته از  ،يادب ي،هنر يرشده است تصاو ين مقاله، سعياست. در ا بررسي قابل

  شود. ين دو شاعر بررسيا يها حرف الف در منظومه



 57   ... يسرا دو داستان يها در منظومه »الف«كاربرد ادبي و هنري حرف 

تعبيرات نغز و و  ،شاعرانه، تركيبات يساختار مضامين، تصاوير و فضاها 1.4
  حرف الف يژگيظريف ادبي و هنري براساس شكل و حالت و و

را از  الـف فرد و متنوعي كـه حـرف    هاي خاص و منحصربه و ويژگي ها شكلاز حاالت و 
 باعث شـده ؛ اين موارد كردتوان اشاره  به موارد زير مياست  كردهديگر حروف الفبا متمايز 

تـر از   بـيش به ايـن حـرف   ويژه نظامي و جامي،  ادب پارسي، به ناست شاعران و نويسندگا 
  به آن توجه كنند:و شاعرانه  ،بپردازند و در خَلق تصاوير هنري، ادبي ديگرحروف 

، و، پيشـوا، صدرنشـين، نـامور   ر سابق، پيش ،چون در آغاز حروف الفبا قرار دارد ،الفـ 
 ؛آيد يم شمار و باكمال است و جايگاه آن برتر از همه است و پيش از همه به، معروف

وخم است؛ پس، مظهرِ سـرافرازي و سـربلندي    پيچ و بي ،افراشته ،كشيده ،راست الفـ 
مخصوصـاً قامـت    آراسـته، و  ،رعنـا  ،قامت موزون، استوار، كشيده، راسـت، مسـتقيم   است.

سـر بـر    الـف قامت يـار در دل جـا دارد.    الفدهند.  را به آن نسبت مي ،محبوب و معشوق
 ؛بالد آسمان دارد و عاشقِ قدوبااليِ خود است و به آن مي

 بودن عدم و نيز باريكي و هالليو باريك و نازك و كشيده است. الغري، ضعف،  الفـ 
 ؛دهند كمر و ميان و اندام را به آن نسبت مي

سـتايي و اسـتقامتي و جايگـاه آغـازين حـروف، نمـاد قيـام و        شـكلِ اي  سبب به ،الفـ 
بر  الفاست.  غيره و ،بودن قائم ،قدمي ايستادگي، استقامت، استواري، سرپايي، عمودي، ثابت

  ؛هاي خود سوار است و برپا و سرپاست قدم
گيرد و نيز فاقـد نقطـه اسـت، مظهـرِ نـداري،       كدام از حركات را نمي چون هيچ الف،ـ 

دست در  الفاست.  غيره و ،، مفلسي، فقر، گدايي، عدم، نيستي، فنا، ترك اوصافچيزي بي
   ؛بند هيچ است و در ،بر هيچ افتاده ،امكان ندارد

تعبيـر   الـف افسـرِ  و به سايبان، كاله، تـاج،   الفمد و سركشي بر سر دارد. از مد  الفـ 
دار است. چون سركش دارد،  و سپهدار  دار و تاج اين تاج و كاله، كاله سبب به الف،كنند.  مي

  ؛ستهسركش هم 
  كنند. تعبير مي الفسريِ  در شكل و حالت نوشتاري سر ندارد و از آن به بي الفـ 
در آغاز حروف با قامتي استوار و كشيده و ايستا قرار دارد و كالهي هم بـر   الفچون ـ 

   ؛دهند داري را به آن نسبت مي سپه ،سر دارد
مظهـرِ حيرانـي، سـرگرداني، سرگشـتگي،      ،ل و حالت خاص خـود شك سبب به الف،ـ 
  ؛گردد گردد، اما از عشق برنمي از عشق به سر مي الفو عاشقي است.  ،جنون
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تعبيـر   الفيا به دوزباني  الفدر شكلِ نوشتاري دو سر دارد، از آن به زبانِ  الفچون ـ 
دو زبـان   الفدار و دوزبان، باوجود داشتنِ زبان، خاموش و ساكت است.  زبان الفكنند.  مي

  ؛دارد و دوزباني است، اما دوزبان و متملق و دورو نيست
 و ،آرامـش  و تحركـي  بـي  سكون، مظهرِ گيرد، ياعرابِ سكون م يشهچون هم الف،ـ 

   ؛است يرهغ
آمادة خدمت و انجـام   است و شكل و حالت خاص خود، ميان را بسته سبب به الف،ـ 

   ؛كار و حركت است
مظهـرِ   »ه«حـرف  مظهرِ راستي و  »الف«حرف است.  »ه«شدة حرف  شكلِ راست الفـ 

  ؛خميدگي است
  ؛شود مي »ن«حرف شكلِ نعل درآيد، تبديل به  به الفاگر ـ 
شود و درصورت اتصال فقط به حرف قبلِ  چون از حروف ديگر جدا نوشته مي الف،ـ 
پس، مظهـرِ تنهـايي،    ؛ه استزحروف من هشود، ميل به وصل ندارد و ازجمل متصل ميخود 

  ؛است غيره و ،يگانگي ،درد، تفرنشيني، آزادي، وارستگي، تج يكتايي، جدايي، گوشه
شود و در اتصال بـا حـروف ديگـر هـم،      ت نوشته ميئهميشه به يك شكل و هي الفـ 

شـود و چـون ظـاهرش     ماهيت نوشـته مـي   برخالف برخي از حروف، بدون تغيير شكل و
رويي، راستي، صداقت، درستي، پـاكي،   مظهرِ يك شكلْ يك الفراست و يكتا و پاك است، 

   ؛است غيره و ،وفاداري
نامِ الف مقصـوره دارد كـه مظهـرِ خُـردي و      اي هم به شده در نوشتار، شكلِ كوتاه الفـ 

قاچ ؛ و كوچك ،خُرد، تنگ دلِگويند:  بنابراين، اين موارد را الف ميكوچكي و ريزي است. 
، خالصـه  ،هرچيزِ مختصر ؛و مكان كوچك ،خانه ،آشيانه ؛خربزهو كوچك هندوانه، طالبي، 

شـدن   الف الف ،نيز ها. مانند اينو  ،زخم الف يك ،بچه الفيك  مثل  ،مقدار و بي ،اندك، كوتاه
شـدن و كـردن از ايـن     شـرحه  هو شرح ،تكه تكه ،خُردخُرد ،ريزمعناي ريز كردن به الف الفو 

  ؛است تعابير برگرفته شده
پيشـه اسـت و از    راسـت  چون راست و استوار است و جز راستي چيزي ندارد، الف،ـ 
؛استشده حروف  اساس تمامي راستي  
درصـورت   ،ل اسـت وا ةدر مرتبـ  هرچنـد ذاتـاً   ؛لـين حـرف آفـرينش اسـت    وا الـف ـ 
  ؛گيرد به حروف ديگر در پايان قرار ميشدن  لمتص

است و ازنظرِ حسابِ جمل و حروف ابجـد و   يكدر شكلِ نوشتاري شبيه عدد  الفـ 
 ازالـف  ، برپايـة بـاور قـدما،    عالوه به .قرار دارد يكترتيبِ حروف الفبا در جايگاه و ارزش 
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نيز  صفر. شود نقطه آغاز مياست و آفرينشِ آن با  هاي متعدد شكل گرفته پيوستن نقطه هم به
كه پـس از عـددي    زماني صرفاًآيد و  نمي شمار تنهايي هيچ است و در شبيه نقطه است و به

و نقطه و صفر و يك،  الفتركيبات مربوط به  . بنابراين،يابد يي ميآارزش و كار ،گيردب قرار
ـ   و ، الـف ارزش عددي پيداكردن  فضـاهاي  صـفر و نقطـه، از    اده و صـد و هزارشـدن آن ب

  ؛شاعرانه برگرفته از اين تصور و باور است
مخفـي و پنهـان    ،در ايـن حالـت   ،وصـل  الـف . شـود  نميظ فدر حالت وصل تل الفـ 

   ؛شود يم
داري،  سـري، زبـان   ، شادابي، بييعرياني، پرافكندگي، آشكار ينوشتارحالت  رد الفـ 

   ؛كند به ذهن متبادر مي را غيره و، آراستگي
نويسي  شود. درضمن، در هنرِ خوش پيوستن سه نقطه ساخته مي هم به از تركيب و الفـ 

 حالت اندازة سه نقطه دركنارهم است. از اين به معموالً الفو كشيدگي  و خطاطي نيز امتداد
 الـف اي است،  نقطه الفآخرِ  ل ووتعابيري چون ا ؛كنند د از وحدت تعبير ميدر و تعثبه تك

، نقطـة  اسـت  ظرف و نقطه مظروف الفيك نقطه است،  الف أو مبد يك نقطه است، اصل
  ؛برپاية همين تعبير است و غيره آيد، پديد مياز نقطه  الف، شود ميهويدا  الفوحدت در 

هـا حضـور دارد. حـروف و اعـداد ديگـر يـا        قطبِ حروف است و در همـة آن  الفـ 
را هـم   الـف حـرف   هستند يا در ساختار شكلِ خود الفاي شكلِ تغييريافتة حرف  گونه به

چيـز را   همـه  الفگردند و  مي الفحروف و اعداد بر محور و مدارِ حرف  همةدارند. پس، 
 رِ ذات اشـيا بـا  ثد از وحدت و تكدر و تعثبه تك لهئمس از اين .دهد در جانِ خويش جاي مي

اگر راست  »ها«شود،  در همة حروف ديده مي الفكنند. تعابيري چون  تعبير مي الفمسماي 
 الـف اسـت، طـولِ قـد     الـف خليفة  »بي« ،شد دالنقطه بود و  الفاست،  الفهمان  ،شود

 كمـالِ آفـرينشِ حـروف      الفدر جان همة عالم است،  الفنمايد،  مي »بي«صورت نهايـت
   ؛است از اين ديدگاه گرفته شده غيره و ،معتدل است الفاست، 
كه نخستين حـرف   الفجاي  كنند و به گذاري مي ها را با حروف ابجد نام برج مانجمنـ 

نامند و ثور را يك و  لين برج است صفر ميوگذارند و برجِ حمل را كه ا ابجد است صفر مي
 و صـفر در علـم نجـوم   سـو   ازيـك در جايگاه يـك در شـمارِ ابجـد     الفالي آخر. ارتباط 

  ؛كند يو تقابل و توافق آن دو از اين قاعده تبعيت م ديگر سوي از
 ها ه آنكه ب الفهاي خاص  ت و ويژگيئبر تعابير و موارد برگرفته از شكل و هي عالوهـ 

ي تها و ح به يكي از مشبه الفاشاره شد، در خَلق تصاوير و فضاها و مضامين بكر شاعرانه، 
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و مضامين شـعري و نثـري ادب پارسـي،     هاي پركاربرد ادب پارسي است. در تصاوير مشبه
هاي  هاللِ ماه، عصا، قلم، آلت تناسلي نر، ابروي كشيده، دندانه ،خط عذار، ميخ، خار، ماه نو

شانه، زلف بلند و دراز، انگشت، خدنگ، تير، سـوزنِ تيـز و باريـك، قـدوقامت كشـيده و      
ناشي از تازيانـه و شـالق،    موزون، خط محور، خط استوا، دارِ مجازات، شمشير، خط و اثر

كمر و ميان باريك و نازك، زخم و شكاف ناشي از ضربة شمشـير، شـكاف و شـيار، دل و    
را غيـره  و  ،مقـدار  سينة تنگ و كوچك، ناله و آه كشيده، هرچيزِ مختصر و كم و اندك و بي

   ؛جويند كنند يا درمقام مشبه از آن بهره مي مانند مي الفبه 
است از  الفو نشانة برتر و عالي كه برگرفته از ارزش و جايگاه برتر تعابيري با نمود ـ 
است.  الفشاعران و نويسندگان در ايجاد تركيبات شاعرانه و ادبي با حرف  ديگرِ اتتوجه

كـه نشـانة    ، و غيرهمردمي الفسخن،  الفعدل،  الفعال،  الفت، زع الفتركيباتي چون 
  ؛روند مي شمار است از اين دست به يبزرگي و سربلندي و برتري و تعال

، و در تركيباتي چون الف قامت، الف استقامت، الف باال، الف استوا، الف اطعنا، الف آهـ 
كاررفتـه در   و سـركشِ بـه   ددر يك فضاي شاعرانه و ايهامي به حرف الف و مـ  ها، مانند اين

ت كشيدگي و ايستايي و امتـداد آن در سـاختار   يو بر ماه شود مي و واژه اشارهساختار كلمه 
هـاي   شـكلِ اسـتوار و ايسـتا و كشـيدة واژه     بهدر اين تركيبات  عالوه، شود. به كلمه تأكيد مي
بـراي  . شـود  مـي  توجه ،متأثر است كشيدگي الفاستواري و ايستايي و كه از  ،برساخته از آن

بر كشيدگي حرف الف و كشيدگي مد آن، امتداد و تـداوم   ، عالوه»الف آه«در تركيبِ  نمونه،
   ؛شود مي توجه، به ايستايي شكلِ ظاهري قامت »الف قامت«يا در تركيبِ ؛ آه نيز مدنظر است

 ، و غيـره تنه، الف يكتا، الف راست، الـف تنهـا   تركيباتي چون الف مستقيم، الف يكـ 
ت شاخصِ حـرف الـف سـاخته    اتركيباتي هستند كه با صف )نيستها كم نيز  كه تعداد آن(

 اي فضـاي زيبـاي هنـري   و هم روند  مي شمار تركيب دستوري به. اين تركيبات هم اند شده
  كنند.   ايجاد مي

 يدر دو منظومة نظامف (موجود حرف ال يها يژگيمربوط به و يذكر همة شواهد شعر
از  پرهيـز  يبـرا  رد؛ بنـابراين، نوشت امكـان نـدا   يدامنة آن در پ يعلت گستردگ به ي)و جام

 يژگياز آن و نمونهك يذكر به  وحرف الف حذف شد  يژگيهر و ياطناب، شواهد تكرار
  1م.يبسنده كرد

به ايسـتايي و  اين تركيب . است» آدم«و واژة در كلمه  »الف«حرف  منظور: الف آدم *
دارد توجهنيز  »آدم«در آغاز كلمة  الف كشيدگي و استواري و آغازگري حرف:  
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 يحمسـ  يمِو م آدمالفاز  فصـيحزبـانبهگوياامي
  )16: 1370 ي(نظام

بينـي و دمـاغ    »الـف «اشـاره دارد.   »ماه«ة يانِ كلممبه حرف الف درالف درميانِ ماه:  *
  :قرار دارد او ايكه بر چهرة زيب استكشيدة معشوق 

 الـف  يكـافور  مـاه درميانِ  هالل منخسـفيرزاشبيني
  )334: 1368 ي(جام

قامت موزون، استوار، كشيده، راست، مستقيم، رعنا، و آراسته، مخصوصاً الف قامت:  *
 ،اسـتقامت  ،قـامتي كـه در رعنـايي    دهنـد،  قامت محبوب و معشوق، را به آن نسبت مـي 

 قامت كشيده و اسـتوار كنايه از قد و اين تركيب،  است. و موزوني مانند الف ،سرافرازي
 حـرف  كشيده و ايسـتا، بـه   »الف«به  »قامت«بر تشبيه  ، عالوه»الف قامت«. در تركيبِ است

  شده است: توجه »قامت«و نيز به ايستايي شكلِ ظاهري  »قامت«كلمة در  فال
بمانـد  ديرسال پيرانچوخم  بمانـددالچونقامتشالف 

  )229: 1368 ي(جام
گشـته  نگـون  سركششطُرة  گشـتهنـونچوقامتشالف 

  )249: 1368 ي(جام

 »الـف «از منظـور  ، »عـين «و  »الف«به شكلِ حروف  توجهبا الف كشيده بين العينين: *
كنايه از بيني و دماغ كشيده و راست بر است. اين تركيب دو چشم  »عينين«منظور از بيني و 
و  »چشـم «معنـي   بـه  »عـين «كلمـة   بـه البته، محبوب و معشوق است.  هاي چشم ميان چهره

  شده است:نيز توجه  »چشمه«
ــي  عينز شعاع رخ دو چشم تو دو باشد ــفبين ــيده ال ــين كش ــينب  العين

  )831: 1341 ي(جام

 بـه شـكلِ خـاص الـف     توجهبا است. حرف الف در خط كوفيمقصود  الف كوفي: *
شـكلِ خـاص   سبب  به چنين هم از هرچيز خميده و كج.است  اي كوفي، كه كج است، كنايه

ز يـ پولي است و ن سيمي و بي بيكنايه از نداري و  ان است و چيزي ندارد،يكه عر، كوفي الف
  :)79: 1363رامپوري الدين  غياث بنگريد به( است كنايه از آلت تناسلي نر
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 اســتكــوفي الــفمطــوق، مــيمِ  اسـتصوفيايندرمالآنازچه آن
  )93: 1370 ي(نظام

حـرف  ( »ال«بـه   است. ايـن تركيـب    »ل« و »ا«دو حرف  مقصودالف):  الم (الم الف *
بـه  چنـين   هم دارد كه آن هم كنايه از توصيف و تعريف است.اشاره  )زبان عربيدر تعريف 
الـر،   است، مثـلِ الـم،   »ال«ها با  دارد كه حروف آغازين حروف مقطعة آناشاره يي ها سوره
و ، كل سوره كريم قرآناز سور  يحروف آغازين حروف مقطعة برخ با ذكر المص. والمر، 

موارد ديگري اشاره دارد كه بدين قرار است: به عالوه، اين تركيب  به .شود اراده مي قرآنكل 
اسم اعظم ، است  شده است و معروف و شناخته »الم الف و«كه حرف آغازين آن  »اهللا«كلمة 

 »الـف «ترتيبِ حروف ابجد و قرارگرفتن آن. ، و »دودمان و خاندان«معني  به »آل«لفظ ، ياله
ديگر «معني  در آخر اين حروف به »ال«يك  اند؛ آخرين حروف »ضظغ«و است  اولين حرف

نشانة كشيدگي و راستي و بلندي اسـت و قامـت    »الف« .كنند يماضافه  »نيست و تمام شد
 نشانة خميدگي و ناراستي است و قامـت خميـده را   »الم«و  دهند يمكشيده را به آن نسبت 

عدم توافق و و نيز كنايه از كنايه از دو چيز راست و خميده  »الم الف«. دهند يمبه آن نسبت 
به شـكلِ  ممكن است  »الم الف«، »ل«به شكلِ حرف  توجهبا .است هماهنگي و درتضادبودن

كنايـه از توافـق و    در ايـن صـورت،  ؛ اشـاره كنـد   شود يم  ديده »ل«كه در شكلِ حرف  »ا«
در الفبـا ضـبط و از آن همـزة سـاكن را اراده      »ال«صورت  الف ساكن را به سازگاري است.

ايـن تركيـب    ،»ال«ه شكلِ لفظ ب توجهبا .ستانيز  »ال«كنايه از لفظ » الم الف«تركيب كنند.  مي
و توافـق  و ادغام و دوستي و  پيوستگي و اتصال و ائتالفموارد ذيل است: كنايه از كنايه از 

ر بكنايه از تك ،شده ميدونكنايه از هرچيزِ سراپا  ،ي و وصالباز عشقنيز معاشقه و  دستي و يك
ممكن  »الف الم«چنين،  هم. گزاري كنايه از تواضع و فروتني و خدمت، و يياعتنا يبو غرور و 

كـه چـپ و راسـت و درهـم      يگرهـ شود:  مواردي باشد كه در ادامه ذكر مي ازكنايه است 
پيوسـته و   و درهـم  بافتـه  هم بهو  دهيتن درهمهرچيزِ )، راست درگره محكم و چپ (بندند  مي
خروج از حالت عادي و ، و و آشفته خورده هم به، است چيدرپ چيپهرچيزِ پيچيده و ، خورده گره

  :اصلي و نابودي
 ال تـو  وجود نفيپيدوهر  آمد عصـاالفوالمتوقد

  )427: 1368جامي (
 تنهــا ايســتاده الــفچــونتــو  جـايكهر دوالم الفندچون

  )852: 1368جامي (
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 زده درهـم جـنس  يكي ازحرفدو  خم زدهالم الفچوندوهرپي دو
  )1142: 1370نظامي (

 قرآنحروف مقطعة  »الم«است. » م«و ، »ل« ،»ا«سه حرف مقصود  الف الم ميم (الم): *
 سجدهو ، )31( لقمان، )30( روم، )29(، عنكبوت )3( عمران آل، )2( بقرهي ها سورهدر آغاز 

ات و يـ ا محتويـ ي مـذكور  هـا  سورهكنايه از هركدام از » يمالف الم م«است. بنابراين،  )32(
 كـريم  قـرآن از  »الـروم «سـورة  يـا   ،ات آنيات و حكايا محتوي ميكر قرآنكل ، ات آنيحكا

به   م مربوطيو مفاه يخاص به حروف مقطعه و معان توجه، ضمن يهنر ياست. با ساختار
و  يو كجـ  يدگيـ خم ،حـرف الـف   يسـتادگ يو ا يو استوار ي، به راستيهاميا شكلي آن، به

 از ،قامـت  و از الف شود مي توجهم يحرف م يكيو بار يو تنگ يو خُرد ،شكنج حرف الم
الم شود مي دهان و خال اراده زلف و از ميم:  

 آن ياز پ ميم المالفپس  قــرآناولالحمــدآمــد
  )9: 1368 جامي(

*  است: استوار و كشيده قامتاز  كنايهم و مستقي و راست خطمقصود  :مستقيمالف  
ــرة  مستقيمالفچو قطر آنكرده ــبغداي ــتهو ي ــيم دو ي  ن

  )376: 1368 جامي(

   :)»الف«(بنگريد به  ايستايي و راستي و كشيدگي در الف ماننديعني : وار الف *
 يماز سـ  ينيب يدهكشواريالف  مــيمحلقــةتــااونــونحــدز

  )601: 1368 جامي(

 مـيمِ «دارد و  »آدم« ر واژةد الـف  حـرف  بـه  »آدم الـف « :مسـيح  ميمِ و آدم الفاز  *
از  يعنـي  كنايـه،  بـه ، اين تركيب، ؛ پسدداراشاره  »مسيح« واژةدر  يمحرف م بههم  »مسيح

 ينشاز آغازِ آفر ،)يسي(ع يحد حضرت مسلو خلقت حضرت آدم تا زمانِ تو ينشآغازِ آفر
 بيعـت (عـج)   زمـان  امـام  بـا  و كند يظهور م يحمان كه حضرت مسزو خلقت آدم تا آخرال

ر   واز ا و حال تا آغاز از و توسعاً ،پيامبران تمامي، جنگد مي او ركاب در و كند مي ل تـا آخـ
  :)3212 :1377دهخدا  بنگريد به(

 مسيح ميمِ و آدمالفاز  فصـيحزبانبهگوياامي
  )16: 1370 ي(نظام
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 »بـاد «كلمـة  بـد اسـت كـه بـا حـذف الـف از        كنايـه از لفـظ و كلمـة   باد بي الف:  *
  :آيد مي  وجود به

 اسـت الـف  بي بادالف و يبخاك  استمختلفتوباكهباديوخاك
  )622: 1370 ي(نظام

و  »الـف «را به  »قد«و  »جيم«را به  »زلف«بر ساختار تشبيهي كه  عالوهجيم الف ميم:  *
 ،آيد مي وجود كه از تركيب اين حروف به »جام« كلمةبه  است كرده مانند» ميم«را به  »دهان«

  است: شده توجه ،شود مياشاره  بدان زير تيو در ب
ش  جيمـيشـكلِبـهسيهشزلفميميدهن چو  الف،چوقد 

ــامم ينمــا جهــان جــامشــد  جـاممكه چو با حـروفيعني  ن
  )555: 1370 نظامي(

آيـد   مـي  وجـود  كـه از تركيـب ايـن حـروف بـه      »احمـد «به كلمة حي الف دال ميم:  *
  :دارد  توجه

 داد مـيم و كمر از  دالزطوق  داديماقلالفرا كهيححلقة
  )16: 1370 ي(نظام

 سـرهم را اراده كـرده   پشـت  مدو ال »الف دو«از  »هللا«ظاهراً، شاعر در كلمة  دو الف: *
و  كننـد  الف ايستا و مستقيم را مـي  دو تداعي و دارند قرار الف دركنارهم دو مانند كه است

الف  »الف دو«، از »اله«هم شاعر در كلمة  يد. شاكند يم يرشاعر از آن به دو گواه و شاهد تعب
 تداعي همان با ،دارند قرار الف دركنارهم دو مانند كه است را اراده كرده سرهم پشت مو ال
  شد: گفته كه تعبيري و

 االكـــرام و الجـــاللبصـــفات  كـــالمكـــلقبـــلالحمـــدهللا
 راه وحـدت  سر به روشنكرده  دو گـواهيزو به راستالفدو

  )2: 1368 جامي(
حرف و قبل از  ينآغاز »ال« دو» را سر بر الم الف دو« ازمنظور  :را سر بر الم الف دو *

   است:» يمالرحمن الرح اهللا  بسم« يةدر آ »الرحيم«و  »الرحمن«در دو كلمة  »را«
 را الم الــف دو ازنشــانداده  راالمالفدوينبراسربر

  )368: 1368 جامي(
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از تركيـب ايـن    »الـر « كلمـة  .است »ر« و ،»ل« ،»ا«سه حرف مقصود الم را:  دو الف *
با آن شروع  قرآن ةسور چند كه است اي مقطعهكه اشاره به حروف  آيد مي وجود حروف به

آمـده اسـت و    كـريم  قـرآن  ةكه در آغاز چند سور اي است از حروف مقطعه »الر« .شود يم
 كنايـه  يبترك اين. كنند مي يو معن ير) تعببينم يم(منم خدايي كه  »يأر اهللا انا«آن را  مفسران
الـرحمن   اهللا  بسـم «در آيـة   »الرحيم«و  »الرحمن«در دو لفظ  »الر« به دو و است قرآناز كل 
  :دارد توجهنيز  »يمالرح

 را الم الـف  دونشان از داده  راالمالـفدوبينسر رابر
 )368: 1368 جامي(

و  يو مرتبـه و ارزش عـدد   يگاهو جا تئيو ه شكلدر اين تركيب به  :بي الفرقمِ  *
ت و جايگاه و مرتبة تمامي حروف الفباي ئو نيز شكل و هي »ب«و  »الف«دو حرف  يحروف
  :است شده توجه فارسي

 برتـر  باشد همهازالفكه  بنگربيالفهايرقمرو
  )533: 1368 جامي(

  :است نازك و خُرد و سفيد و كشيده دماغ و بيني از كنايه: الف يمينس *
ــ الفـــي ســـيمينبينـــي  عيندوشعاعشزچشمتدوهست  ينبـــينبـ

  )432: 1368 جامي(

 و الم تركيـبِ است. » ديوالخ«حرف الم و الف در لفظ  دومقصود  :ديوالخ الف الم *
هـم اشـاره شـده اسـت.      »ال«شـكلِ   بـودنِ   دوشاخ به ظاهراً، ، براين عالوه .»ال« شود يم الف
و  يسـخت  ظـاهراً  يـر، تعب يـن بـا ا  ،است درپيچ پيچ و خوردگي نشانة گره »الف الم« جاكه ازآن

  ):»الم الف« بنگريد به(است  موردتوجه ديوالخ زمينِ درپيچي يچو پ ينيسهمگ
ــردن  ديوالخينهست در االفشالم ــواندگ ــوا را  ي ــاخه  دوش

  )400: 1368 جامي(
  
  حرف الفهاي فعلي و كنايي با  ساختار ادبي و هنري عبارت 2.4

 اهللا بسـم «ة يـ در آ »ميالـرح «به الف در آغـاز لفـظ    ظاهراً الف از پي نون در رقم بودن: *
 بـه  توجهبانيز، آمده است.  »الرحمن«لفظ  يانيپا »نونِ«دارد كه بعد از اشاره  »ميالرحمن الرح
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آمـده اسـت.    »نون«دارد كه بعد از لفظ اشاره  »القلم«به الف در آغاز كلمة  ،»والقلم نون«ة يآ
يي گشا پردهو  »يمالرحمن الرح اهللا  بسم«، به جايگاه آغازين هشد به موارد اشاره توجه، باظاهراً
الـرحمن و   اهللا  بسـم « قرارگـرفتن دارد و  توجـه ي قرآني و آغـازگري آيـات   ها سورهآن از 
  :است آن گشايي پرده دهندة نشان يزن »القلمونون «باالي  در »يمالرح

 گشـته ز نـون والقلـمگشـاپرده  رقـمانـدرالـفنونشپياز
  )368: 1368 جامي(

از  وعاشـق   يآلت تناسـل  يزو ن قامت »الف« ازدور كردن:  الف الم شاخِ دو ازالف  *
 كرده  معشوق را اراده يآلت تناسل يزن و خورده گره هم به مانند شاخ پايِ دو »الف الم شاخِ دو«

 از كـردن  خـودداري  و جسـتن  دوري و آغوشـي  هماز  آمدن يروناز ب يهكنا تركيباين . است
  ):»)الف (الم الم الف«(بنگريد به  است معاشقه و نزديكي و آغوشي هم

 كـافور  شـمع  سـيمين  گـاز ازرهاند  دورالفالمشاخِدوازكردالف
  )683: 1368 جامي(

زنگـارگون و از   ياهگل و گ »الف الف« ازتكرار بر ورق نوشته:  از زنگار به الف الف *
بر پهنة دشت  ييدهرو ياهاز گل و گ كنايه تركيب اين .استشده دشت و صحرا اراده  »ورق«

  :و صحراست
 بـه تكـرار   الف الفبنوشته  زنگارزآنبرورقيخوديا

  )835: 1368 جامي(

* ابجـد و الفبـا    يبدر ترت الفدارد كه  يناشاره به ا :شماردرآمدن ل بهوا الف حروف
مان، ابتدا لنوآموزان و متع يحروف الفبا برا ياددادن براي كه د و نيز اينل قرار دارودر مرتبة ا

 ابجد و الفبا بود، بر رو ينلوكه ا ،را الفحرف كردنـد  ميو تكرار  نوشتند ميتخته  يحرف 
 ينشِكه از قلمِ آفر يحرف يندارد كه نخست يدتأك يزباور ن اين براين تركيب  تا آموخته شود.

  :)»الف«بنگريد به  زين(بود  الفخدا بر لوحِ محفوظ نقش بست 
 الف اول به شماردرآيدكه  كنـاربـهابجـدتختةبنهرو

  )533: 1368 جامي(

بـه   شـود،  حـرف الـف افـزوده    »الله«به وسط كلمة  اگركردن:   راه الله ميانِ بهالف  *
  :شود مي يانب يگرد يانو سلب خدا ينف مقامكه در خواهد شد يلتبد »الاله«
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 جـاي  داده درون بهزمرّدميل  سـايشده سـرمهاللهمكحلة
ـ گشته  راهكـردهالفـيميانشبهيا  الالـه يسـو  ينفـ يپ

  )392: 1368 جامي(

به خواندن حـروف  و  »با«و  »الف«خواندن حروف منظور  به لوح خواندن: يب الف *
براي ياددادن حروف الفبا  ها خانه مكتبدارد كه در نكته اشاره به اين  است. كردن شروعالفبا 

لين حرف ابجد و الفبا بـود، بـرروي تختـه    وكه ا ،به كودكان و مبتديان، ابتدا، حرف الف را
ضمن نوشتن مكرر الف برروي تخته،  خواستند يمو از نوآموز  كردند يمو تكرار  نوشتند يم

  تا آموخته شد يم  قدر اين حرف نوشته و تكرار و خوانده آن ؛آن را با صداي بلند تكرار كند
  داده آمـوزش بدين ترتيـب، ديگـر حـروف     ،و كردند يمرا شروع  »ب«، حرف سپس. شود

 تكراركـردن كردن الـف يـا حـروف، يعنـي نوشـتن و       مشق اصطالحاًرا فرايند . اين شد يم
. شد يم. اين تكرار و تداوم باعث يادگيري ماندگار حروف گفتند يم ،ادگرفتنحروف براي ي

اين تركيب كنايه از  .كردند يمرا شروع  قرآن، پس از فراگيري حروف الفبا، خواندن معموالً
 ،آموختنيادگرفتن و ، بودن اطالع يبناآگاه و  ،بودنكار تازهو  ينوآموز و مبتد اين موارد است:

  :دنكر مقدمات چيزي را فراهم، و كردن را آغاز كاري ،گفتن زدن و سخن آغازِ حرف
 يتـوان  يدرس خواندن كـ قرآنز  ينخـوان تـايالف باوللوح،به

  )594: 1368 جامي(

 حركتـي  و اعـراب  هـيچ  و نـدارد  اي نقطـه  يچهـ  الـف  چ) نـدارد: يه يزي،الف (چ *
 ثـروت،  نداشـتن  بـه ايـن ويژگـي    از ؛تنهاسـت  و دارد عريان و لخت ظاهري و پذيرد نمي

 ايمشـهور بـر   يمثل »ندارد يچه الف« چنين، هم .شود يم يرتعب الف يو ندار ،فقر ،درويشي
 حـروف  ياددادن براي خانه مكتب ملمع كهاست رسم بوده  ؛شناساندن الفبا به كودكان است

 “الـف ” ؛دارد سـر  بـه  دوتا “تا” ؛دارد زير به يكي “با”«: گفت مي مبتديان، و كودكان به الفبا
  :)»الف«(بنگريد به  و منظور نقطه بود »ندارد يچه

 يمفلس الف چو نداريهيچ  مجلسـيآراسـتةالـفچون
  )95: 1370 ي(نظام

ظ فـ الف وصل است و تل ،»اهللا باسم«بعد از ب، در  الفگشتن:  الف در بسم مختفي *
الـف   نشـدن  ظفتل علت به. شود مينوشته و خوانده  »اهللا  بسم« صورت و به شود نميو نوشته 

الـف   كـه  هنگـامي . شـود  مـي  يرتعب »بسم در الف شدن پنهان«از آن به  »هللا باسم« يبترك در
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بـه الـف وصـل و     الف اين از ؛شود نميتلفظ  شده ساقط قرائت از بگيرد، قرار وصلدرمقامِ 
 گشـتن،  مخفـي  محوشـدن،  نيامـدن،  حساب به ازاست  كنايه يبترك ينا .كنند مي يادالف مهموز 

   :يرهو غ ،فرورفتن شدن، پنهان شدن، ضايع
 چو جان در جسم هم گشتمختفي  الـف در بسـمپديـدآمـدچوبي

  )82: 1368 جامي(

كـج   »ا« يهكـه شـب   »ل«شكلِ خاص حرف  به شاعر: شدن كج) الف (الم الم درالف  *
داده است  يرا در خود جا »ا« ييكه گو »ل«شكلِ  به يبترك اين نيز،. دارد توجه استشده 

 يندارد. ا توجه »ال« كلمة ودر لفظ  »ا« يدگيو خم يبه كجدر اين تركيب اشاره دارد. شاعر 
 نيـز  و آيـد  مـي  وجـود  به »الم«و  »الف«ب يست كه از تركا »ال«ه از لفظ و كلمة يكنا يبترك
  :و تواضع است يو افتادگ يدگياز خم كنايه

 الف المدر شده كجسـان  كه چهبين  الـفكج انـداميستبه خود نگرچه
  )440: 1368 جامي(

است و قامت  يو بلند ينشانة راست »الف« حرفدال ماندن:  چون كسيالف قامت  *
نشـانة   و غيـره  جـيم،  نـون،  الم، دال،و حـرف   دهنـد  مـي را به آن نسبت  يدهافراشته و كش

 از كنايـه  تركيـب  ايـن  .دهنـد  مـي را بـه آن نسـبت    يدهاست و قامت خم يو كج يدگيخم
 و نـاتواني  و افتادگي و كشيده، خميدگي و راست قد و قامت انحنا پيداكردن و شدن خميده
  :است تكريم و فروتني، و تعظيم و تحقير، تواضع و ضعف

بمانـد  ديرسـال  پيرانچوخم  بمانـددالچونقامتشالف 
  )229: 1368 جامي(

  :)»دال ماندن چون كسيالف قامت « (بنگريد به نون گشتن چون كسيالف قامت  *
گشـته  نگون سركششطُرة  گشتهنونچوقامتشالف 

  )249: 1368 جامي(

  »):ماندن دال چون كسيالف قامت «(بنگريد به  الم شدن يالف كس *
ــد ــم شـ ــمالمالفـ ــاز غـ  حـرف  دويك اين من حال ازكنگوش  ژرفيهـ

  )382: 1368 جامي(
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لفظ  يم،كن يلتبد »ميم«را به  »الحمد«در  »ال« اگربدل ساختن:  يمالحمد به م المِ الف *
  .آيد مي دست به »محمد«و كلمة 

 بدل ميم بهازو  المالفساز  را بخــوان اولالحمــديعنــي
  )9: 1368 جامي(

 يـاددادن  يبـرا  ،هـا  خانـه  مكتبدارد كه در  ينبه ا اشاره: يدنبه قاف رس ياز الف ب *
 كرد ميو نوآموز آن را تكرار  نوشتند ميلوح و تخته  ياز حروف را رو يكحروف الفبا، هر

رونـد را   يـن و ا كردند ميرا شروع  يحرف بعد يادگيريكامل هر حرف  يادگيريو بعد از 
 رعايـت  ازاسـت   كنايـه اين تركيـب   .آموخت را ميحروف  يتمامنوآموز تا  دادند ميادامه 
 بـه  هـام، يا به(البته  است امري و كار شدن تمام و رسيدن انتها و آخر به و نيز توالي و ترتيب
  :)دارد يتوجه زين قاف كوه

 قاف بهبي الف از رسيدطفالن چو  مطـافقـافشكـوهشـدآباز پس
  )990: 1368 ي(جام

 »احمد« كلمة و لفظ نيآغاز بخش از هيكنا بيترك اينرا:  يحلقة ح الف دادن يماقل *
 الف دادن مياقل به آن، ازشاعر،  و شود يل ميتشك حو  الفوستنِ ي) است كه از پ»اح« يعني(

 بيـ تركايـن   زيـ ن .كنـد  ير مـ يتعب يبه حلقة ح الف دنيبخش تيا اعتبار و والي يبه حلقة ح
 دادن ميباشد كـه از آن بـه اقلـ    »حمد« به آغاز كلمه و لفظ الف شدن اضافه به اشاره تواند يم

جه، كلمه يدرنت ،ر كرده ويتعب يبه حلقة ح الف دنيبخش تيا اعتبار و والي يبه حلقة ح الف
 است جاد كردهيرا ا »احمد«و لفظ:  

ـ كهرايححلقة ــوق  داديمالف اقل ــر و دالزط ــيم از كم  دادم
  )16: 1370 ي(نظام

، بـراي يـاددادن حـروف الفبـا بـه      هـا  خانه مكتبدر  از لوح برنداشتن الف:انگشت  *
روي تختـه و  بارها لين حرف ابجد و الفبا بود، وكه ا ،كودكان و مبتديان، ابتدا حرف الف را

ر الـف  رضـمنِ نوشـتن مكـ    ،خواستند يمو از نوآموز نيز  كردند يمو تكرار  نوشتند يملوح 
قـدر ايـن حـرف نوشـته و تكـرار و       . آنكنـد  تكرارروي لوح و تخته، آن را با صداي بلند 

بـدين   ،و كردنـد  يم. بعد، حرف ب را شروع گرفت ميا فرار ها نوآموز آنتا  شد يمخوانده 
باعث يـادگيري مانـدگار حـروف     . اين تكرار و تداومشد يمترتيب، ديگر حروف ياد داده 

 .انـد  كرده ريتعبلوح را به انگشت از لوح برنداشتن الف  يداومِ نقشِ الف رود تي. شاشد يم
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، چنـين  ؛ هـم اشـاره دارد  بنـدد  يملوح نقش  يمانند الف كه رو ب به شكلِ انگشتين تركيا
گذاشتن بر  كه همانند انگشت ،به شكلِ الف و نيز طرزِ قرارگرفتنِ الف بر صفحة لوح ظاهراً

بـه انگشـت بـر چيـزي نهـادن كـه كنايـه از         حـاً يتلوتركيب اين  اشاره دارد. ،چيزي است
  »):الف«بنگريد به ز ين(د كن اشاره مي استكردن و ايرادگرفتن  اشاره

 برمداراز آن  الف انگشت چـون    بر كنـار  يخود آن دم كه نه لوح
  )440: 1368 جامي(

بـاالبودنِ الـف،    و روبه يو دراز يدگيبه كش تيناعباانگشت شهادت برآوردن الف:  *
 ز اجـازة شـهادت  يـ شـهادت و ن  يد، چون هنگامِ ادايو شا ؛كنند يمانگشت را به الف مانند 
خـدا بـا انگشـت اشـاره      يسـو  به قاعدتاًباال و  يسو و به گرفتند يمخواستن انگشت را باال 

ز يـ ن »شـهادت «ة كلم دربه الف  البته، دارد. توجهبه آن  »انگشت شهادت«بِ ي، ترككردند يم
  :شود يمجاد يا »شهد«شدن الف به  دارد كه با اضافه توجه

 الف انگشت شهادت برآرچون   بـدار  عـادت  ز شهد درين دست
  )400: 1368 جامي(

ر كلمـه و لفـظ    وا در »ا«اشاره به دو حـرف   :الف شدن انبيا آخر ول وا * ل و آخـ
  :دارد »انبيا«

ــرواول   راست به عهد و وفا الف همچو ــده آخ ــر ش ــا ب  انبي
  )16: 1370 ي(نظام

 ؛آن دارد قرارگرفتنحروف ابجد و  يبِاشاره به ترت :شدن با الف، حروف اسم تمام  *
ر  در نيز »ال« يك و هستند آخرين حروف »ضظغ«و است  لودر ا »الف« حـروف،  ايـن  آخـ 
را  الـف حـرف   يهم وقت ها خانه مكتب. در كنند مياضافه  ،»شد تمام و نيست ديگر« معني به
 اليل تـا  وآغازِ حروف از ا به شاعردر اين تركيب، ندارد.  يچه فال گفتند مي دادند، مي ياد

 اسـت  امـري  و چيزي شدن از تمام و كامل يهكنا دارد. اين تركيب توجه آخر حروف است
  ):»)الف (الم الم الف« و» الف« (بنگريد به

 تمـام اسـم  حروفشدالفبا   الم فتحـة  كـرده  اشباع شد چون
  )3: 1368 جامي(
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* عـراب و حركتـي    ا نقطهالف هيچ هيچ بودن:  با الفو  رديپـذ  ينمـ ي ندارد و هـيچ ا
بـه نداشـتن ثـروت،    ايـن ويژگـي    از ؛ظاهري لخت و عريان دارد و تنها و فرد و تك است

 درمثلـي مشـهور    »الـف هـيچ نـدارد   « ،. و نيـز شـود  يمو فقر و نداري الف تعبير  ،درويشي
خانه براي ياددادن حـروف   كه معلم مكتباست شناساندن الفبا به كودكان است. رسم بوده 

 “الـف ”دو تا بـه سـر دارد،    “تا”يكي به زير دارد،  “با”«: گفت يمالفبا به كودكان و مبتديان 
  بود. نقطه و منظور »هيچ ندارد

 هـيچ الف باو  يالفچونهم  پـيچوخـمبيستادهپايبر
  )891: 1368 جامي(

  »):بودن چيهالف،  با«(بنگريد به  الف نبودن هيچ بهبند  *
ــبقاز  هيچبهبندالفچوهمنييگر ــانس ــاي يافتگ ــيچ پ  مپ

  )550: 1368 جامي(

ستادة يده و ايشكل و حالت راست و كش به توجهباالف:  يستادنا يبر پا وپيچ خم يب *
  ):»الف« بنگريد به زين(ستادن است يمحكم برپااه از استوار و يكنا بيتركاين  الف،

 يچو بـا الـف هـ    يالفچونهم  پـيچوخـمبيستادهپايبر
  )891: 1368 جامي(

حروف ابجد و الفبا  يبِدر ترت الفدارد كه  ينبه ا اشارهالف نقش بستن:  لْواتختة  *
 مـان، لمتع و نوآموزان براي الفبا حروف ياددادن براي ديگر، يازطرف ؛ل قرار داردودر مرتبة ا

 تكـرار  و نوشـتند  مـي  لوح و هتخت رويحرف ابجد و الفبا بود  ينلورا كه ا الفحرف  ابتدا
 قلـمِ  از كه حرفي نخستين كه دارد تأكيد نيز باور اين برچنين،  هم. شود آموخته تا كردند مي

  »):الف« (بنگريد بهبود  الف بست نقش محفوظ لوحِ بر خدا آفرينشِ
 نشسـت احمـد  محجوبةدربر  بسـتنقشالفكهاولتختة

  )15: 1370 نظامي(

، براي ياددادن حروف الفبا به كودكـان  ها خانه مكتبدر دن: يچون الف به تخته چسب *
لين حرف ابجـد و الفبـا بـود روي تختـه و لـوح بارهـا       وو مبتديان، ابتدا حرف الف را كه ا

ر الـف بـرروي   ر، ضمنِ نوشتن مكخواستند يمو از نوآموز نيز  كردند يمو تكرار  نوشتند يم
قدر ايـن حـرف نوشـته و تكـرار و خوانـده       آن. كند تكرارلوح و تخته، آن را با صداي بلند 
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د تداومِ نقشِ الف بر لوح و تخته را به تخته يشاشاعر . گرفت نوآموز آن را فرامي، تا شد يم
كنايـه از بسـيار    »چسـبيدن  تختـه  بـه  الـف  چـون «تركيـبِ   .است كرده تعبير چسبيدن الف

   :است گرفتن تخته محكم
ــســالمتحــرف ز  الفچون هم ديچسب تختهكيبه  منحــرفيدل

  )286: 1368 جامي(

و  »الف«حرف  دودر آن كه  »الم«شكلِ لفظ  به تيعنابا :بودن ف يال الف وچون الم  *
  هستند و در كلمـة  كنارهمدر »ل«و  »ا«كه  »الف«هستند و در شكلِ حرف  جوارهمدر »الم«
ت توافـق و  يـ ه از نهايـ كنا بيتركاين هستند،  كنارهمدر »الف« و »الم«كه دو حرف  »فيال«

  :است يدم هم
 ميف بـود يالف ال والمچون  ميبودفيحرهمبهشيپنيز

  )784: 1368 ي(جام

 دارداشاره  »جان«در لفظ و كلمة  الفحرف  به تركيباين  :الف كردن منزل جان*در 
 ،عاشـق  وجود و دل و جان در معشوق جاويدان و هميشگي عشقِ و خاطر و ياد از كنايهو 
 و معشـوق  به ابدي و ازلي عشقِ از كنايهچنين،  ، است؛ همگيرد نميآن را  يجا چيز  هيچ كه

  :است خاطر و دل در آن خاطرة و ياد ماندگاري
ــت ــياهآنقامـ ــردهسـ   جان در منزلش كردالفچون  روانچـ

  )192: 1368 جامي(

 بر و زدن خم »الف الم«دو پا را مانند  يعنياين تركيب  :زدن خم الف چون الم پيدو  *
، گشـتن  يكـ ي و شـدن  ادغام و خوردن گره ازاست ه يكنا و پيوستن هم به و زدن گره ديگر يك

   »):الف الم« بنگريد به زين( است آغوشي هم و بازي عشقو  ،سازگاري و توافق نهايت
 جنس در هم زده يكيحرف از دو  زدهخـمالفچون المهر دوپي دو

  )1142: 1370 ي(نظام

كردن، از حالـت راسـتي و    كج و كنايه از خماين تركيب  راستي از باالي الف بردن: *
  است: انداختن اعتباراز ارزش و  ، وشكلِ ديگر درآوردن استواري درآوردن و به
  راسـتي  الف بااليزبرده  كاستيكمزتوكلكجنبش

  )425: 1368 جامي(
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 شكلِ از را كشيده و راست شكلِمعني  اين تركيب به :نشناختن دال از را الفشكلِ  *
قـدرت   از نداشـتنِ   يـه كنا ؛نشـناختن  برّ از هرّ مثل است، ندادن تشخيص ناراست و خميده
  است: بودن ناآگاه و نادان و يصتشخ

  دال ز نشناسد را الف شكلِ    سال و ماه تعليمگه به كه وان
  )437: 1368 جامي(

و مـوزون   يدهقامت كشـ  »الف« ازشاعر، در اين تركيب،  :افزودن الف بر دهانصفر  *
از  يـه كنا بيـ تركايـن  . اسـت   دهان تنگ و خُرد معشوق را اراده كرده »صفر«معشوق و از 

اين نكته نيز توجـه دارد   به شاعر .است دركنارهممعشوق و محبوب  هاي زيبايي شدن جمع
 واسـت   يـك  يهو شب يك ي،ارزش ازنظرِ و ابجد حروف لوا مقامِدر يگاه،جا ازنظر ،الف كه

 از هيكنابنابراين، اين تركيب  .كند ميآن را ده  ي) ارزش عدديك( الفبر  صفرافزودن عدد 
   تواند باشد. نمونة اين تركيب: نيز مي فراوان و اديز

 را جهان آشوب كرده ده يكي   را دهـانصفرالفبرفزوده
  )601: 1368 جامي(

جهت  ،كهاشاره دارد  يو لوح تخته بهاين تركيب  :نهادن يكس كنار به بي الفلوح  *
و تكـرار   نوشـتند  مـي حـروف را بـر آن    يگـر د و »تـا  با الف« حروفحروف الفبا،  ياددادنِ

  است. يمو تعل ياددادن و آموزش از كنايه؛ تا آموخته شود كردند مي
 نهنـد كنـارت  به بيالفلوح   دهند كارت و سر دبستان به ور

  )440: 1368 جامي(

 قرائـت  از بگيـرد،  قـرار  وصل قامِمدر الف كه هنگاميبودن:  ل وصلت از الف كميم *
 ،يـز و ن .كننـد  مي ياد »مهموز الف« و »وصل الف« به الف اين از ؛شود نمي ظفتل شده ساقط

اتصال، فقط به حرف قبلِ خود  صورتدر ،و شود ميجدا نوشته  يگرچون الف از حروف د
 و ،جـدايي  تنهايي، مظهرِ است، هزمن حروف ازجملةبه وصل ندارد و  يلو م شود ميمتصل 
  ):»الف«(بنگريد به است  غيره

  باشـد  مقـدم  كـه  يحرف به جز   باشـدكمالفزوصلتليم
  )165: 1368 جامي(
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ظ فـ الف در مقامِ وصل قرار بگيرد، از قرائت سـاقط شـده تل   كه يهنگام نابودنِ الف: *
كنايه از هرچيـز پنهـان و   اين تركيب كنند.  يم ريتعب »نابودنِ الف«به  اين حالتاز  ؛شود ينم

  ):»گشتن يمختف بسمدر  الف« به بنگريد نيز(ضايع و مخفي است 
ــابودنِزچــو ــفن ــال  دزديـد ميـان  از شيطانشگفت  يدپرس

  )82: 1368 جامي(

 »نـون «و  »ميم«و  »الف«حروف  ، به قرارگرفتنِظاهراًنون كالفش پاي بود ميم فرق:  *
 الـرحمن «بِ يـ ترك درشاعر دارد.  توجه »يمالرحمن الرح اهللا  بسم«در آية  »الرحمن«در لفظ 

، »ميمـ «ر كرده اسـت و از  يپا تعب به آن، يستايو ا راستشكلِ  به تي، باعنا»الف«، از »ميالرح
نيـز   (نـون)  يماه يبه شكلِ و معن ؛است كردهر يتعبفرق  به آن، رِومد و گرد شكلِ ةواسط به

ة يـ آ بـه  يبترك اين ظاهراً، .است دارد كه پاي آن را الف و سر آن را ميم تصور كرده توجه
و  كنـد  مـي  يرا تـداع  يمـاه  )»مـاهي « معناي در( نون ز اشاره دارد كه در آنين »والقلم نون«
  :است فرق آن شمرده شده »ميم«و  »القلم«و  پا »فال«

 غرق است آب در كهكوثرماهي  فـرقمـيمبودپايكالفشنون
  )368: 1368 جامي(

  »):نداردچ) يه يزي،(چ الف« (بنگريد به در بر بودن الف يچه *
ــيكن ــرل ــوهب ــافك ــرق  بر در هيچاسـت   الفچونهم  پيك

  )571: 1370 ي(نظام

 كنايي و فعلي هاي و عبارت ،تعابير تركيبات، شاعرانه، تصاويرِ و مضامين ساختار كلي جدولِ. 1 جدول
  يو جام يحرف الف در منظومة نظام يژگيو و ،حالت شكل، براساسِ نغز
و  ،تعابير تركيبات، شاعرانه، تصاوير مضامين،

 و حالت و شكل براساس نغز كنايي و فعلي هاي عبارت
 الفحرفويژگي

  نظامي  جامي

و  يبات،شاعرانه، ترك يو فضاها يرتصاو ين،مضام ساختار
و نغز تعبيرات شكل و حالت  براساس هنري و ادبي ظريف

  الفحرف  يژگيو و
  مورد 12  مورد 27

 حرف با كنايي و فعلي هاي عبارت هنري و ادبي ساختار
  مورد 6  مورد 29  الف
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 يهنر و يادب فيظر و نغز راتيتعبو  بات،يترك شاعرانه، يفضاها و ريتصاو ن،يمضام ساختار. 2 جدول
  الف حرف يژگيو و حالت و شكل براساس

  تكرار شاعر الفحرفيهنرو يادب كاربرد

  )خايزل و وسفيو ، الذهب ةسلسل،االبرارةسبح،الحرارةتحفجامي (  الف
 )االسرار مخزن، و مجنونويليل،نيريشوخسرو(نظامي

  مورد 12
  مورد 5

مورد 1  )االسرارمخزننظامي ( آدمالف  
  مورد 1  )ابسالوسالمانجامي ( ماهانِيدرمالف

مورد 2  )الذهبةسلسلجامي ( قامتالف  
مورد 1  )خايزلووسفي(جامي نينيالعنيبدهيكش الف  

مورد 1  )االسرارمخزننظامي ( يكوفالف  

  )مجنون و يليلواالحرارتحفة(جامي  )الف الم( الم الف
  )نامهشرفنظامي (

  مورد 2
  مورد 1

  مورد 1  )الذهبةسلسلجامي ( )الم(ميمالم الف
مورد 1  )االحرارةتحفجامي ( ميمستقالف  

  مورد 1  )خايزلووسفيجامي ( وارالف
  مورد 1  )االسرارمخزننظامي ( حيمسمِيموآدم الف از

مورد 1  )كريپهفتنظامي ( بي الفباد  
  مورد 1  )مجنونويليلنظامي ( ميمالفميج
  مورد 1  )االسرارمخزننظامي ( ميمدالالف يح

  مورد 1  )الذهبةسلسلجامي ( الفدو
  مورد 1  )االحرارةتحفجامي ( راسربرالمالف دو

  مورد 1  )االحرارةتحفجامي ( راالمالف دو
  مورد 1  )االبرارةسبحجامي ( يبالفرقم
  مورد 1  )االحرارةتحفجامي ( الفنيميس
  وردم 1  )االحرارفةتحجامي ( والخيدالف الم

 هاي فعلي و كنايي با حرف الف جدولِ ساختار ادبي و هنري عبارت. 3
  تكرار  شاعر كاربرد ادبي و هنري حرف الف

  مورد 1  )االحرار تحفةجامي ( بودنرقمدرنونيپازالف
  مورد 1  )خايزل و وسفيجامي ( دوركردنالفالمشاخِدوازالف

  مورد 1  )مجنون و يليلجامي ( نوشتهورقبرتكراربهزنگارازالفالف
مورد 1  )االبرار سبحةجامي ( درآمدنشماربهلواالف  
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  مورد 1  )االحرار تحفةحامي (  كردن راه الله انِيم به الف
  مورد 1  )خايزل و وسفيجامي ( خواندنلوحبهيبالف
  مورد 1  )االسرار  مخزننظامي ( ندارد)چيه،يزيچ(الف
  مورد 1  )الذهب  سلسلةجامي (  گشتن يمختف بسم در الف
  مورد 1  )االحرار تحفةجامي (  شدن كج) الف الم( الم در الف
مورد 1  )الذهب  سلسلةجامي (  ماندن دال چون يكس قامت الف  
مورد 1  )الذهب  سلسلةجامي (  گشتن نون چون يكس قامت الف  

  مورد 1  )االحرار تحفةجامي (  شدن الم يكس الف
  مورد 1  )الذهب  سلسلةجامي (  ساختن بدل ميم به الحمد المِ الف
  مورد 1  )خردنامهجامي ( دنيرسقافبهيبالفاز
  مورد 1  )االسرار مخزننظامي ( رايححلقةالفدادنمياقل

  مورد 1  )االحرار تحفةجامي (  الف برنداشتن لوح از انگشت
  مورد 1  )االحرار تحفةجامي (  الف برآوردن شهادت انگشت

  مورد 1  )االسرار  مخزننظامي ( الفشدنايانبآخرولوا
  مورد 1  )الذهب  سلسلةجامي (  شدن تمام اسم حروف الف با

  مورد 1  )مجنون و يليلجامي ( بودنچيهالفبا
  مورد 1  )االبرار سبحةجامي (  الف نبودن چيه به بند

  مورد 1  )مجنون و يليلجامي ( الفستادنيايپابرچيوپخميب
  مورد 1  )االسرار  مخزننظامي ( بستننقشالفلْواتختة
  مورد 1  )خردنامهجامي ( دنيچسبتختهبهالفچون
  مورد 1  )مجنون و يليلجامي ( بودنفيالالفوالمچون
  مورد 1  )الذهب  سلسلةجامي (  الف كردن منزل جان، در
  مورد 1  )نامه شرفنظامي ( زدنخمالفالمچونيپدو

  مورد 1  )االحرار تحفةجامي (  بردن الف يباال از يراست
  مورد 1  )االحرار تحفةجامي (  نشناختن دال از را الف شكلِ
  مورد 1  )خايزل و وسفيجامي ( افزودنالفبردهانصفر

  مورد 1  )االحرار تحفةجامي (  نهادن يكس كنار به يب الف لوح
  مورد 1  )االبرار سبحةجامي (  بودن كم الف از وصلت ليم

  مورد 1  )الذهب  سلسلةجامي (  الف نابودنِ
  مورد 1  )االحرار تحفةجامي (  فرق ميم بود يپا كالفش نون

  مورد 1  )مجنون و يليلنظامي ( الفبودنبردرچيه
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هاي فعلي و كنايي نغز  و عبارت ،تصاويرِ شاعرانه، تركيبات، تعابير و ساختار مضامين يكيجدولِ تفك. 4
  و ويژگي حرف الف در منظومة نظامي و جامي ،براساسِ شكل، حالت

شاعرانه،  يساختار مضامين، تصاوير و فضاها
تعبيرات نغز و ظريف ادبي و هنري و تركيبات، 

  حرف الف يژگيبراساس شكل و حالت و و

  جامي

  االحرارتحفة
  ياسكندر خردنامة
  االبرار سبحة
  ابسال و سالمان
  الذهب  سلسلة

  مجنون و يليل
  خايزل و وسفي

  مورد 10
 -----  

  مورد 2
  مورد 1
  مورد 8
  مورد 1
  مورد 5

  نظامي

  نيريش وخسرو
  نامه شرف

  مجنون و يليل
  االسرار  مخزن
  كريپ هفت

  مورد1
  مورد 1
  مورد 3
  مورد 6
  مورد1

هاي فعلي و كنايي با  ساختار ادبي و هنري عبارت
  حرف الف

  يجام

  االحرارتحفة
  ياسكندر خردنامة
  االبرار سبحة
  ابسال و سالمان
  الذهب  سلسلة

  مجنون و يليل
  خايزل و وسفي

  مورد 10
  مورد 2
  مورد 3

 -----  
  مورد 7
  مورد 4
  مورد 3

  نظامي

  نيريش وخسرو
  نامه شرف

  مجنون و يليل
  االسرار  نمخز

  كريپ هفت

 ----  
  مورد 1
  مورد 1
  مورد 4

 ----  
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  يريگ جهينت. 5
و  ،با بررسي و تحليلِ كاربرد ادبي و هنري مضامين و تصاوير شـاعرانه، تركيبـات، تعـابير   

، بـا  »الف«ساس شكل و حالت و ويژگي حرف انغزِ برساخته بر هاي فعلي و كنايي عبارت
هـاي   منظومـه بـزرگ  سـراي   داسـتان ر و دو شاع يها تكيه بر بسامد شواهد شعري منظومه

الـف) سـاختار مضـامين، تصـاوير و     : ظامي و جامي، در دو نوع از سـاختار ن غنايي، يعني
ي و هنري براساس شكل و حالت تعبيرات نغز و ظريف ادبو شاعرانه، تركيبات،  يفضاها
سـاختار فضـاهاي شـاعرانه و تركيبـات و تعبيـرات نغـز و       ) ب و »الف«حرف  يژگيو و

 ادبي و هنري براساسِ حرف اين نتايج حاصل شد:»الف«ظريف ،  
تعبيـرات نغـز و   و شـاعرانه، تركيبـات،    يدر ساختار مضامين، تصاوير و فضـاها . 1

ة بسـامد  يـ ، برپا»الـف «حـرف   يژگـ يشكل و حالـت و و ظريف ادبي و هنري براساس 
فرد حرف الـف   و منحصربه صمورد از شكل و حالت و ويژگي خا 27جامي  ،يكاربرد

ـ ن ساختار در ين كاربرد حرف الف در ايتر شياست. ب  بهره جسته  10بـا   االحـرار  ةتحف
در  يدارد. جامف بعد قرار يمورد در رد 8با  ،يجامگر يداثر  ،لذهبا ةسلسلمورد است. 

 2بـا   االبـرار  ةسـبح ت يـ مورد از كاربرد حرف الـف را دارد. و درنها  5 خايزل و وسفي
گاه بعد قرار دارنـد.  يمورد در جا 1هركدام با  مجنون و يليلو  ابسال و سالمانكاربرد و 

است.   مورد به خَلق تصاوير شعري و هنري پرداخته 12نظامي، در اين ساختار، تنها در 
ل قـرار دارد.  وف ايـ مورد كاربرد از حرف الف در رد 6با  االسرار مخزن، يآثار نظامدر 
و  نيريشـ  و خسـرو ت يـ گاه بعـد قـرار دارد. و درنها  يكاربرد در جا 3با  مجنون و يليل

قـرار دارنـد. در ايـن نـوع از      يف بعديمورد در رد 1هركدام با  كريپ هفتو  نامه شرف
هـا و   و سرافرازي حرف الف كه از ويژگي ،ساختار، جامي از راستي، استقامت، ايستايي

اسـت و قـدوقامت     كـرات اسـتفاده كـرده    رود، بـه  مي شمار حرف الف به صحاالت خا
ه بـر حـرف الـف    يـ در منظومة نظامي با تك .است  محبوب و معشوق را بدان مانند كرده

وجود ندارد. جامي از برخـي تركيبـات هنـري از جملـه الـف قامـت،        يتكرار مضمون
باز هم بدون تكرار، مضـامين و   ،است و نظامي  چندين بار استفاده كرده غيره و ،الم الف

  ؛است خلق كرده تعبيرات ظريف تركيبات و 
 هاي فعلي و كنايي با حـرف الـف، براسـاس بسـامد     در ساختار ادبي و هنري عبارت. 2
 29كارگيري  ل قرار دارد. جامي، با ساخت و بهوف ايبه نظامي در رد جامي نسبت، يكاربرد

پـردازي   عبارت فعلي و كنايي نظامي، توانايي و هنرِ عبارت 6عبارت فعلي و كنايي، دربرابر 
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و  يفعل يها ن كاربرد حرف الف در ساختار عبارتيتر شيتر نشان داده است. ب خود را بيش
ف يـ مورد در رد 7با  الذهب ةسلسلمورد است.  10با  االحرار ةتحفبا حرف الف، در  ييكنا

 يها مورد از كاربرد حرف الف در ساختار عبارت 4 مجنون و يليلدر  يبعد قرار دارد. جام
كـاربرد و   3هركـدام بـا    خـا يزل و وسـف يو  االبـرار  ةسبحت يرا دارد. درنها ييو كنا يفعل

 6گاه بعد قرار دارند. نظامي، در اين ساختار، تنهـا در  يكاربرد در جا 2با  ياسكندر خردنامة
، ياست. در آثار نظام  از حرف الف استفاده كرده ييو كنا يفعل يها مورد در ساختار عبارت

 يليلف اول قرار دارد. يمورد كاربرد از حرف الف در رد 4با  االسرار مخزنن ساختار، يدر ا
 ؛دنگاه بعد قرار داريكاربرد در جا 1هركدام با  نامه شرفو  مجنون و

تعبيرات نغز و ظريـف  و شاعرانه، تركيبات،  يدر ساختار مضامين، تصاوير و فضاها. 3
، يسـه بـا نظـام   يدر مقا يحرف الف، جـام  يژگيادبي و هنري براساس شكل و حالت و و

امـا   اسـت،  داشـته  هجآن تو يو ذات يظاهر يها يژگيبه الف و و يتر از نظام شيمراتب ب به
هاي جامي، ازنظرِ كيفي و كمـي، از   در مقايسه با برساخته ينظام ينيو ع يذهن يها برساخته

در اين نوع از  برساخته از حرف الف يو هنر يادب باتيي برخوردار است. تركصت خاياهم
از  يكـ ي ،يسـادگ  نيعـ  در يي،غنـا  سـراي  هر دو شاعرِ داسـتان  يها ساختار ادبي در منظومه

 ؛است يادب پارس يها برساخته نيتر ين و هنريتر شاعرانه
نشِ يهاي فعلي و كنايي با حرف الـف، ظرافـت آفـر    در ساختار ادبي و هنري عبارت. 4
تر از منظومة نظامي است. جـامي، در   مراتب بيش ك در منظومة جامي بهيبات نغز و باريترك

اسـت.   تواناتر ظـاهر شـده   وازنظر كيفي و كمي برتر  ساختار در اين نوع ،مقايسه با نظامي
 ؛، در اين نوع از ساختار فعلي و كنايي، عبارت تكراري ندارنديجامي و نظام

، در يـك فضـاي شـاعرانه، بـا     ييو غنـا  ين دو منظومة ادبيدركل، هر دو شاعر در ا. 5
بـه   دار و باتوجـه  در الفاظ و كلمات الـف  ساختاري هنري، ضمنِ بازي هنري با حرف الف

گـاه  يانة مردم درخصـوص حـرف الـف و جا   يها و باورها و اعتقادات و فرهنگ عام دگاهيد
ژه يـ و متنـوع، بـه   يهنـر  يهـا  ييبايو ز يادب يها هيآن، از آرا يو هنر ،ي، فلسفي، كالميادب

  اند. هام در خلق تعابيرِ نغز و ظريف بهره جستهيو ا ،هيه، تشبياستعاره، كنا
  

 

  نوشت پي
1.  

 وة آن معرفـــت ذات پـــاكيـــم  وه ناكيميشجريهر الف از و
  )367: 1368جامي (
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 ســاخته يالفــاحمــد  ياز پــ   نقطة وحدت چو قد افراخته
  )452: 1368جامي (

 ، انگشت شـهادت در او الفهر    شهد سـعادت در او  جز ست بهين
  )369: 1368جامي (

 بشـنو  »من آلـف ؤالمـ «حكم    شومفرد از همه كس  الفچو 
  )224: 1368جامي (

 وش همه كـج  بلكه كاف الفچون    نيست حرفي در او مصون ز عـوج 
  )8: 1368جامي (

 ر فتح است بر كمان ظفريت   ز نـون برتـر   يراست الفش
  )81: 1368جامي (

 مستخلف يجا فه بهيچون خل   الـف كه بنشست در مقام  يب
  )81: 1368جامي (

ـ از ا الـف طول قد  ـ ي ـ  دينما يم   ين معن  يكنون ز صورت ب
  )81: 1368جامي (

ـ  الف ـ ار ظـاهر و پ يبود بس   تـر از بـا   شياسم پ  داي
  )81: 1368جامي (

 بيني از سيمواري كشيده  الف   ز حد نـون او تـا حلقـة مـيم    
  )601: 1368جامي (

 يبلكه در چشم دلش مسـمار    يجان عـدو را خـار   الفهر 
  )381: 1368جامي (

ـ قلمزن  يد بياين   داستيگر هزاران حرف پ يبه لوح  راسـت  الـف ك ي
  )332: 1368جامي (

 بـود  الـف نخستين جنبشي كامد    از آن نقطه كه خطّش مختلف بود
  )388: 1370 ي(نظام

 يزد ز سموم چاشـتگاه  يم   ياهيكـه بـا سـ    يالفكن يل
  )452: 1368جامي (

 



 81   ... يسرا دو داستان يها در منظومه »الف«كاربرد ادبي و هنري حرف 

 

 دهن چو ميمـي  الف،قدش چو    زلف سـيهش بـه شـكلِ جيمـي    
  )555: 1370 (نظامي

 تو با وحشت سوداي خويش الف   عاشق باالي خـويش  الفاي چو 
  )95: 1370 (نظامي

ــر  ــيگ ــاش  الف ــده ب ــرغ پرافكن  سرافكنده باشور نه چو بي، حرف    م
  )95: 1370ي (نظام

  
  نامه كتاب

  .يروز: پتهران ي،كوشش هاشم رض به ،يجام وانيد ،)1341(عبدالرحمن ابن احمد  ي،جام
، تصحيح و مقدم مرتضي مـدرس گيالنـي، تهـران:    هفت اورنگ)، 1368جامي، عبدالرحمن ابن احمد (

  سعدي.
كاربرد ادبي و هنري و تصويري الف در پهنة ادب پارسي با تكيه بر اشعار « ،)1396حيدري، غالمرضا (

  .35 ش، 10، س )ادب(بهار  شناسي نظم و نثر فارسي سبك ةمجل، »سبك هندي
مجلـه  ، »كاربرد ادبي و هنري حرف الف در اشعار شاعران سبك خراساني« ،)1397حيدري، غالمرضا (
  .77 ش، يمتن پژوهي ادب
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