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 چکیده

حارف از  و نخساتین  اولین حرف الفباای زباان فارسای و عربای      «ء )همزه(»و « ا»، «الف»، «آ»
یسه با دیگر حاروف الفباای فارسای، در سااخت     در مقا« الف»حروف جمَّل و ابجد است. حرف 

هاا باه    و یکای از پُرکااربردترین آن   رود کار می به و مضامین ظریف ادب پارسی ها بتعابیر، ترکی
با بررسی کاربرد ادبی و هنری حرف الف در اشعار شاعران سبک خراسانی معلاوم  . رود یمشمار 

ذات خداوناد،   تنهایی، تجارّد، تفارّد،  انة شد که در بیشتر اشعار این سبک، حرف الف مظهر و نش
قد ماوزون، اساتوار و رعناا، سارافرازی، الغاری، ضاعف،        پیشوایی، فدرنشینی، فداقت، پاکی،

ی، خاموشی، دوزبانی، فقر، گادایی، عادم، عریاانی، شاادابی، اولاین      دار زبان سرکشی،استقامت، 
عصاا، قلام، انگشات، سارو، کمار      خُردی و... است و در تشبیه نیز خاار، هاالل مااه ناو،     آفرینش، 

 تاوان  یما شده در ایان تحقیاق،    واهد شعری ارائه. با توجه به شاند کردهباریک و... را به الف مانند 
های ادبی، شاعران با عنایت به شاکل، حالات و    گفت که در سبک خراسانی، همانند دیگر سبک

خَلاق ترکیباات، عباارات،    و باا   اند های بکری ساخته ویژه حرف الف، مضمون ویژگی حروف، به
. بار  اند بردههای حرف الف به نحوی مطلوب بهره  تعابیر و تصاویر نغز، از شکل، حالت و ویژگی

اناوری در میاان شااعران سابک خراساانی، بایش از دیگار شااعران         ی ایان تحقیاق،   ها افتهاساس ی
کل و حالت الف سبک خود به تصویرآفرینی، خَلق مضامین نغز و ترکیبات ادبی و هنری از ش هم

 نیتر فیلطاست. تصاویر و تعابیر برساخته از حرف الف در اشعار انوری، از بهترین و  توجه داشته
. نافرخسرو نیز بعد از اناوری از شااعران پرکاار    شود یمتصاویر هنری الف در این سبک شمرده 

نافرخسارو باه   در این عرفه است، هرچند لطافت و ظرافت تعابیر، ترکیبات و تصااویر برسااختة   
، امااا ارز، ادباای و هنااری باااالیی در جااای خااود دارد. سااوزنی رسااد ینماالطافاات کااالم انااوری 

سمرقندی، امیر معزی، قطران تبریزی و منصور حالج و... که در متن مقاله به همراه شواهد شعری 
تعاداد بسایار   ، به خَلق تصاویر، تعابیر و ترکیبات هنری و ادبی، هرچناد باه   میا کردهها اشاره  به آن
 .اند دادهتوجه نشان  شمار انگشتکم و 

 .یالف، شعر، شعرا، سبک خراسان :یکلیدواژگان 

                                                           
* E-mail: phlitgholamrezaheidary@gmail.com 
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 مقدمه

شاعران و نویسندگان پهنة ادب پارسی، با عنایت به شکل، حالات و ویژگای حاروف،    
و با خَلق ترکیبات، عباارات، تعاابیر و تصااویر     زنند یمهای بکری  آفرینی دست به مضمون

هاا   . حروف الفباا در آثاار آن  برند یمای مطلوب بهره  عالئم ظاهری حروف به گونهنغز از 
برای خود جان و زبانی دارند و به واساطة هماین ویژگای و خصوفایت، باه زباان ادبای و        

. زماانی کاه شااعر و نویسانده از     کنناد  یمبالغی، رمز، ایما وکنایه با دیگران ارتباط برقرار 
، زبان رمزی و کنایی این ویژگی، حارف  دیگو یمو... سخن راستی، بلندی، فداقت، فقر 

. زباان  دیا گو یما ساخن  « مایم »است. در بیان تنگی و خُردی، با زبان بالغی و ادبای  « الف»
، حکایات از  «ناون »و زبان  شود یم، زبان خمیدگی، کوژی و ناتوانی «دال»رمزی و کنایی 
ز بر اساس همین نگار، شاکل   . ارز، و مقدار عددی این حروف نیکند یمکجی و انحنا 

. الف جایگاه و مقام عددی یاک  ردیگ یمو هر حرف در مقام عددی خاص قرار  ردیگ یم
بارای عادد    شاود  یما و دال نماودی   اباد ی یم، ج نیز ارز، سه شود یم، ب نماد دو ابدی یم

 چهار و... .

آن خلق تصاویر، مضامین، تعابیر و ترکیبات نغز و ظریف با حروفای کاه خاود خاالق     
و آنجا که چاشانی ایهاام،    اندینما یمتعابیر و ترکیبات هستند، نغزی و ظرافت کار را بیشتر 

، مالحات و سالسات آن فادچندان    شاود  یما ی ادبی بدان افازوده  ها هیآراجناس و دیگر 
و وقتی تصاویر ذهنی و تخیلای ناشای از ذهان و قریحاة وقااد نویسانده و شااعر،         دگرد یم

 .آورد یم، خواننده را به وجد کند یمفراهم  ها بستری مناسب بر این

 اهمیت و بیان مسئله

با عنایت به گستردگی توجه شعرا و نویسندگان به آفرینش تصاویر، مضامین، تعاابیر و  
که یکی از پُرکااربردترین   الف ویژه حرف ترکیبات به مدد شکل و حالت حروف الفبا، به

نة کااربرد ادبای و بالغای ایان حارف در اشاعار       ها در این زمینه به شمارمی رود، به دام آن
ی از الف رسازیتصوپردازیم که به  ویژه شعرای سبک خراسانی می شعرای ادب پارسی، به

و با تیمل در مجموعة اشاعار ایان شاعرا، باه برخای از ایان تصااویر،         اند داشتهتوجه خافی 
 .میکن یم الف اشاره مضامین، ترکیبات و تعابیر برساخته از شکل و حالت حرف
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 پیشینۀ پژوهش

هاای ادبای، هناری و بالغای      از آنجا که شعرای سبک خراسانی در آغااز راه آفارینش  
ساز بستر مناسب برای خلق مضامین، تعابیر و ترکیبات ادبای   ادب پارسی قرار دارند و زمینه

 باه  هاا  دوره، نسبت باه ایان   ندعراقی و هندی هست های ویژه سبک ی بعد از خود، بهها دوره
هاا باه خلاق تعاابیر، ترکیباات و       و دامناة محادود توجاه آن    اند شدهکارتر ظاهر  مراتب کم

است تاا در زمیناة کااربرد ادبای و      ویژه الف باع  شده مضامین برساخته از حروف الفبا، به
نویساان ادبای باه     هنری الف، کمتر مقاله و تحقیقای ارائاه شاود. اگرچاه شاارحان و تعلیاق      

هاا، باه نکاات ظریاف و      در خالل تحشیه و تعلیقات شروح دیوان فورت پراکنده و موجز
در ایان زمیناه در سابک خراساانی و      ، اماا مقالاه یاا تحقیقای مساتقل     اند کردهدقیقی اشاره 

است. این مقاله که به کاربرد ادبای و هناری حارف الاف در اشاعار       شعرای آن انجام نشده
ضمن آشنایی با زباان ادبای و بالغای    ی است تا ا مقدمه، پردازد یمشاعران سبک خراسانی 

ی را برای تحلیل و بررسی و یا حتّی تطبیاق  ا نهیزمحرف الف در اشعار شاعران این سبک، 
و مقایسة کاربرد ادبی و هنری دیگر حاروف الفباای پارسای در سابک خراساانی و دیگار       

د هناری،  های ادبی فراهم آورد. هرچند نگارندة این مقاله، در مقاالت دیگر، کااربر  سبک
را در سبک عراقی، سبک آذربایجانی و سابک هنادی نیاز بررسای      ادبی و تصویری الف

 است. کرده

 . جایگاه ادبی و هنری حرف الف1

 هرچناد الف، آ، ا و ء )همزه( نام نخستین حارف الفباای زباان پارسای و عربای اسات.       
ایی را بارای  ها  و تفااوت  آورند یمبرخی همزه را پس از الف دومین حرف الفبا به حساب 

را باه فاورت ال )الم،    . الاف ناد یگو یما  همزه را نیاز الاف   عموماً، اما ندکن یمبیان  آن دو
ة همزة ساکن است. بدان الف مقصوره و الف ممادوده  دهند نشانکه  کنند یمضبط  الف(
. الف اولاین حارف از حاروف جمَّال و ابجاد اسات کاه در حسااب جمَّال،          ندیگو یمنیز 

لغاوی   نظار  ازدر جدول تقویمی، عالمت روز یکشنبه است. الاف  ت. نمایندة عدد یک اس
وکنایی، در شعر برخی از شااعران عاارف و متصاوفة ادب پارسای، کنایاه از ذات یکتاای       
احدیت، لف، اهلل، وحدت، روح اعظم، سیّد دو عاالم، مهتار آدم، بااطن و حقیقات واحاد،      
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چاون و...   تجرید و تفرید، سرّ بای  ، جوهر فرد، عقل اول، جبرئیل، جوهره، عالمقرآنباطن 
ة واساط  باه عاالوه بار تعاابیر لغاوی و کناایی،       از دیدگاه ادبی و بالغی، حرف الاف است. 

الاف چاون در   فرد خود جایگاه خافای دارد.   های منحصربه شکل، حالت و برخی ویژگی
کمال آغاز حروف الفبا قرار دارد، پس سابق، پیشرو، پیشوا، فدرنشین، نامور، معروف و با

 الاف، . دیا آ یماست و رتبت و جایگاه آن بیشتر و برتر از همه است و پیش از همه به شمار

است. پس مظهر سرافرازی و سربلندی است و قاد و   وخم چیپ راست، کشیده، افراشته و بی
قامت موزون، استوار، کشیده، راسات، مساتقیم، رعناا و آراساتة معشاوق را باه آن نسابت        

الف، سر بر آسامان دارد و عاشاق قاد و بااالی      یار در دل جای دارد.. الفِ قامت دهند یم
 و ،عادم  ،ضاعف  . الف، باریک، نازک و کشیده است. الغری،بالد یمخود است و بر آن 

ة شاکل  واساط  باه الاف،   .دهناد  یما و اندام را به آن نسابت   انیم نیز باریکی و هاللی کمر،
قیام و ایساتادگی، اساتقامت، اساتواری،     ایستایی، استقامتی و جایگاه آغازین حروف، نماد

ی و... اسات. الاف بار قادمهای خاود ساوار اسات و برپاا و         قادم  ثابات سرپایی، عماودی و  
و نیاز فاقاد نقطاه اسات، مظهار       ردیا گ ینما از حرکاات را   کیا   چیهچون  سرپاست. الف،

 ی، مفلسی، فقر، گدایی، عدم، نیستی، فنا، ترک اوفااف و... اسات. الاف،   زیچ یبنداری، 

بر سر دارد.  مدّ و سرکشی الف، دست در امکان ندارد و بر هیچ افتاده و در بند هیچ است.
ة این تااج و کااله،   واسط بهالف . کنند یمتعبیر  از مدّ الف به سایبان، کاله، تاج، افسر الف

کالهدار، تاجدار و سپهدار است. چون سارکش دارد، پاس سارکش هام اسات. الاف در       
چاون در   . الاف کنند یمی الف تعبیر سر یبسَر ندارد که از آن به  شکل و حالت نوشتاری،

آغاز حروف با قامتی استوار، کشیده و ایستا قرار دارد و کالهی هم بر سر دارد، ساپهداری  
ة شاکل و حالات خااص خاود، مظهار حیرانای،       واساط  باه الاف   .دهناد  یما را به آن نسبت 

، اماا از عشاق   گاردد  یمشق به سر از ع سرگردانی، سرگشتگی، جنون و عاشقی است. الف
. چون الف در شکل نوشتاری دو سَر دارد، از آن به زبان الف و یا به دوزباانی  گردد یبرنم
. الف زباندار و دوزبان، با وجود داشتن زباان، خاامو، و سااکت اسات.     کنند یمتعبیر  آن

لاف همیشاه   نیسات. چاون ا   زبان دارد و دوزبان است، اما دوزباان، متملاق و دورو   الف دو
ة واساط  باه ی و آراماش و... اسات. الاف،    تحرکا  یب، مظهر سکون، ردیگ یماعراب سکون 

شکل و حالت خاص خود، میان را بسته، آمادة خدمت و انجام کار و حرکت اسات. الاف   
مظهر خمیدگی است. الف اگار  « ه»است. الف مظهر راستی و « ه»شدة حرف  شکل راست
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 شاود  یم. الف چون از حروف دیگر جدا نوشته شود یم «ن»به شکل نعل درآید، تبدیل به 
ة جمل از، میل به وفل ندارد و شود یمو در فورت اتصال، فقط به حرف قبل خود متصل 

ی، آزادی، وارساتگی،  نینشا  گوشاه حروف منزّه است. پس مظهر تنهایی، یکتایی، جادایی،  
و در  شاود  یما نوشاته  تجرّد، تفرّد، یگانگی و... است. الف همیشه به یاک شاکل و هیئات    

اتصال با حروف دیگر هم، برخالف برخی از حروف، بدون تغییر شاکل و ماهیات نوشاته    
، مظهار یکرویای، راساتی، فاداقت، درساتی، پااکی،       شاکل  ک، الاف یا  رو نیازا. شود یم

الاف در نوشاتار، شاکل    وفاداری و... است، چاون ظااهر، راسات، یکتاا و پااک اسات.       
مقصوره دارد که مظهر خُردی، کاوچکی و ریازی اسات. دل     ی هم به نام الفا شده کوتاه

تنگ، ُخرد و کوچک و قاچ کوچاک هندواناه، طاالبی و خربازه، آشایانه، خاناه و مکاان        
. ناد یگو یما ... را الاف  مقادار  یبا کوچک و هر چیاز مختصار، خالفاه، کوتااه، انادک و      

لاف کاردن باه    ا الاف شادن و الاف    ... و نیز الاف الف کزخم و ی  الف کبچه و ی  الف  کی
 .اسات  شاده  برگرفتهشرحه شدن و کردن از این تعابیر  شرحه، تکه تکه، ردخُ، زیزریرمعنای 

اسات و از   شاه یپ راسات الف چون راست و استوار است و جز راساتی چیازی نادارد، پاس     
در  ذاتااً هرچناد   است. الف اولین حارف آفارینش اسات.    راستی، اساس تمام حروف شده

. الاف  ردیا گ یمفورت متصل شدن به حروف دیگر، در پایان قرار  مرتبة اول است، اما در
و حاروف ابجاد و    لمَّا جحساب  نظر ازدر شکل نوشتاری همچون شبیه عدد یک است و 

ی هاا  نقطاه نیز ترتیب حروف الفبا، در جایگاه و ارز، یک قرار دارد و از باه هام پیوساتن    
 باه . ففر نیز کاه شابیه نقطاه و    دشو یماست و آفرینش آن با نقطه آغاز  متعدد شکل گرفته

و تنها زمانی که پس از عاددی قارار گیارد، ارز، و     دیآ ینمیی هیچ است و در شمار تنها
، ترکیبات مربوط به الف و نقطه و ففر و یک، و ارز، عددی پیاداکردن  ابدی یمکارایی 

ته از این ة ففر و نقطه، از فضاهای شاعرانه برگرفواسط بهالف، و ده، فد و هزار شدن آن 
. الاف وفال در ایان حالات     دیا آ یدرنما تصور و باور است. الف در حالت وفل به تلف، 

الااف در شااکل و حالاات نوشااتاری، عریااانی، پَرافکناادگی، آشااکارایی،  . شااود یمااپنهااان 
. الاف از  کناد  یما داری، آراستگی و... را باه ذهان متباادر     ی، زبانسر یبخندانی، شادابی، 

. در ضامن، در هنار خوشنویسای و    شاود  یما سااخته   نقطاه  ساه  ترکیب و از به هم پیوساتن 
از ایان باه    به اندازة سه نقطه در کنار هم اسات.  معموالًخطاطی نیز امتداد و کشیدگی الف 

ی اسات. الاف   ا نقطاه . تعابیری چون اول و آخر الف کنند یمتکثر و تعدد از وحدت تعبیر 
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رف اسات و نقطاة مظاروف،    اء الف یک نقطه اسات. الاف ظا   مبدیک نقطه است، افل و 
بااطن و الاف، ظااهر اسات      هاا  نقطهنقطة وحدت در الف هویدا شد. الف از نقطه پیدا شد. 

حضاور دارد.   هاا  آنالاف قطاب حاروف اسات و در هماة       و... بر پایة هماین تعبیار اسات.   
ی شاکل تغییریافتاة حارف الاف هساتند و یاا در سااختار        ا گونه بهحروف و اعداد دیگر یا 

دارند. پس جملة حروف و اعداد بار محاور و مادار حارف      رف الف را همشکل خود، ح
. از این به تکثر و تعادد از  دهد یمو الف همه چیز را در جان خویش جای  گردند یمالف 

. تعاابیری چاون الاف در هماة     کنناد  یما وحدت و تکثر ذات اشیاء با مسامای الاف تعبیار    
است. الف نقطه بود و دال شاد. بای،   . ها اگر راست شود، همان الف شود یمحروف دیده 

، الف در جان همة عالم اسات، الاف   دینما یمخلیفة الف است، طول قد الف، فورت بی 
از ایاان دیاادگاه گرفتااه  نهایاات کمااال آفاارینش حااروف اساات، الااف معتاادل اساات و... ،

و به جای الف که نخستین  کنند یمی نامگیاررا با حروف ابجد  ها برجاست. منجمان  شده
و  نامناد  یما و برج حَمَل را که اولین برج اسات، فافر    گیارند یمف ابجد است، ففر حر

. ارتباط الف در جایگاه یک در شمار ابجد و ففر در علام نجاوم،   آخر ثور را یک و... تا 
 .کند یمو تقابل و توافق آن دو از این افل تبعیت 

ی خاص الاف کاه در بااال    ها عالوه بر تعابیر و موارد برگرفته از شکل، هیئت و ویژگی
و  هاا  باه  مشابه  بدان اشاره شد، در خلق تصاویر، فضاها و مضامین بکر شاعرانه، الف یکی از 

ی پُرکاربرد ادب پارسی است. در تصااویر و مضاامین شاعری و نثاری ادب     ها مشبهیا حتّی 
، پارسی، خط عیار، میز، خار، هالل ماه نو، عصا، قلام، آلات تناسالی نار، اباروی کشایده      

ی شانه، زلف بلند و دراز، انگشت، خدنگ، تیر، سوزن تیز و باریک، قد و قامات  ها دندانه
کشیده و موزون، خط محور، خط استوا، دار مجازات، شمشیر، خط و اثر ناشای از تازیاناه   
و شالق، کمر و میان باریک و نازک، زخم و شکاف ناشای از ضاربة شمشایر، دل و ساینة     

و... را باه الاف    مقدار یبکشیده، هر چیز مختصر، کم، اندک و تنگ و کوچک، ناله و آه 
. تعابیری با نمود و نشانة برتر و عاالی  ندیجو یمو یا در مقام مشبه از آن بهره  کنند یممانند 

که برگرفته از ارز، و جایگاه برتر الف است، از دیگر توجهات شاعران و نویسندگان در 
ی چون الف عزت، الاف  یها با حرف الف است؛ ترکیشاعرانه و ادبی ب یها بایجاد ترکی

عال، الف عدل، الف سخن، الف مردمی... که نشانة بزرگی، سربلندی، برتاری، تعاالی و...   
چاون الاف قامات، الاف      یهاا  ب. همچناین، در ترکیا  روند یمبه شمار  دست نیا ازاست، 
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در یاک فضاای    نکاه یابار   استقامت، الف باال، الف استوا، الف اَطَعنا، الف آه و... ، عاالوه 
در ساختار کلمه و واژه، اشاره و  کاررفته بهشاعرانه و ایهامی، به حرف الف، مد و سرکش 

، به شکل اساتوار،  کند یمبر ماهیت کشیدگی، ایستایی و امتداد آن در ساختار کلمه تیکید 
ساتواری  ی برساخته از آن نیز کاه از کشایدگی، ایساتایی و ا   ها واژهایستا و کشیدة ظاهری 

در ترکیب الف آه، عاالوه بار کشایدگی     مثالً؛ کند یمالف متیثر و برخوردار است، توجه 
حرف الف و کشیدگی مد آن، امتاداد، تاداوم و کشایدگی آه نیاز ماّد نظار اسات. یاا در         
ترکیب الف قامت، عالوه بر الاف کلماة قامات، باه ایساتایی شاکل ظااهری قامات توجاه          

، الف یکتا، الاف راسات، الاف تنهاا     تنه کمستقیم، الف ییی چون الف ها ب. ترکیشود یم
ی هستند که با ترکیب ففت شاخص حارف  یها بها کم نیز نیست، ترکی و... که تعداد آن

، یاک  روناد  یما یک ترکیاب دساتوری باه شامار      نکهیاکه گیشته از  اند شدهالف ساخته 
 .کنند یمفضای زیبای هنری را هم ایجاد 

 جاوی مادد   الاف اسات احاد، ازو    شاک  یب»
 
 بادی از محتشمان چون حَمَل از جمع باروج »
 
 ای بساااااا قامتاااااا باااااه شاااااکل الاااااف    »
 
 ای حااروف آفاارینش را کمااال تااو الااف     »
 
 چااو بارگاااه تاارا پُاار شااود ورق زِ حااروف   »
 
 قیااام کاارد کجااا الااف وار تااو تیااغ حاارف»
 
 چون الف کز راستی افل حروف معجم است»
 
 الاااف قاااامتش کااااز الاااف قامااات ماااان    »
 
 

 «آماااد احماااد ظااااهر باااه احاااد شاااخص وَر 
 (.681: 6871، ریابوالخ)                              

 «ف جُمَال بادی از ناموران چون الاف از حار  
 (.393: 6863)امیر معازی،                            

 «کاااه شاااود پااایش تاااو باااه فاااورت ناااون 
 (.999)همان:                                               

 «وانگهش از الجاورد سارمدی بار چهاره الم    
 (.888: 6878)انوری،                                  

 «ن نااون باااد در آن ورق الااف قااد خسااروا  
 (.668)همان:                                               

 «که ناه در عرفاه الاف خفتگای الم گرفات     
 (.67)همان:                                                 

 «میمقاا در مقااام راسااتان بااا راسااتی باشااد      
 (.813: 6883سوزنی سمرقندی، )                

 «ساااازد خااام ناااون  باااه ناااون خااام زلاااف 
 (.861: 6883)سوزنی سمرقندی،                 
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 زِ شاااکل الاااف تااار راساااتقاااد موافاااق او »
 
 قااااد دوتاساااات  هالم ناماااا نرا چااااوماااا»
 
 ام فتهیشاااو الاااف  میمااا باااراز هماااه ابجاااد »
 
 میااران بَاارِ او همچااو الااف راساات درآینااد   »
 
 زان قامت همچون الاف و زلاف چاو دالات    »
 
 گفتا که پُر از همزه است این زلف چو المام »
 
 هاااای شاساااپرم باااین و شاااا  او  آن بااارگ»
 
 در عااین بااال شاااد بااا، ای دل غمدیااده کااه»
 
 چاااو دال شاااود رزِ باااار غااامِ الاااف قااادم اَ»
 
 اگرچنااااادآزاد شاااااوی چاااااون الاااااف  »
 
 زیااان قاااد چاااو تیااار و الاااف چاااه الفااای   »
 
 است دلش نشود رسته هر آن کس که ربوده»
 

 «زحلقاااة مااایم  تااار تناااگدل مخاااالف او 
 (.683: 6883)غزنوی،                                 

 «تاااارا همچااااون الفهااااا قاماااات راساااات   
 (.877: 6836ی، گرگان اسعد)                      

 «کااه بااه باااال و دهااان تااو الااف مانااد و ماایم  
 (.831: 6876)فرخی سیستانی،                     

 «از دال کاااوژترگردنااد ز باااس خاادمت او   
 (.863)همان:                                               

 «باریک شدم چاون الاف و چفتاه چاو دالای     
 (.769: 6813، سلمان سعد)                         

 «مکسااور کنااد الم، تااو را ظاان خطااا شااد     
 (.666)همان:                                                

 «چون فد هزار همزه که بار طارف ماد بُاوَد    
 (.86: 6879)منوچهری دامغانی،                   

 «الااف قااد حسااود تااو چااو الم اساات امشااب 
 (.81: 6816، حالج)                                   

 «اللگاار از تااو روی بپاایچم بُااوَد زِ عااین ضاا 
 (.681)همان:                                               

 «امااااروز بااااه زیاااار طمااااع چااااو دالاااای   
 (.317: 6878)قبادیانی،                                

 «کااین زود شااود چااون کمااان و چااون الم   
 (.13)همان:                                                 

 «ون الف و جعد چون جایم نون و قدِ چ چون زلفِ
 (.897)همان:                                                

« زَرق»لفا،   حرف الف را اگر از کلمة اَزرَق کم کنایم،  * الف از اَزرَق کم کردن:
کاه باه معنای     ماناد  یماگر الف از اَزرَق کم شود، زَرق »؛ کنایه از لف، زَرق است: ماند یم

 (:991: 6813)شهیدی،  «مکر و نیزنگ است
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 چون الف کم کردی از اَزرَق تو یعنی راستی»
 

 «حافلی نآماد از آن ازرق تارا االّ کاه زَرق    
 (.111: 6878)انوری،                             

نشناختن، الف باا را نشاناختن، راسات از    « ب»از « الف»مانند  * الف از بي نشناختن:
، ناادان،  سواد یبقدرت تشخیص و درک نداشتن، کنایه از کج نشناختن. ترکیب، کنایه از 

 جاهل و ناآگاه بودن:

 مگر که یاد نداری که چشم تو نشاناخت »
 

 «را مگر به جهد از بی به خط خویش الف 
 (.313: 6878)قبادیانی،                           

 و« اساتقامت »در لفا،  « الاف »با توجه باه حارف    * الف استقامت کسي، نون شدن:
شکل لف، استقامت کاه باا داشاتن دو الاف، تصاویری از ایساتایی و کشایدگی را تجسام         

اساتقامت تعبیار    ، قد باال و بلند در ایستایی، درازی و کشیدگی را باه الاف و الاف   کند یم
. کنناد  یما و نیز از حالت و شکل خمیاده و کاج ناون، خمیادگی و انحناا را اراده       کنند یم

د و قامات کشایده و بلناد کسای اسات. کنایاه از خاوار و        ترکیب، کنایه از خمیده شدن قا 
 عاجزشدن و نیز کنایه از سرافکنده و شرمنده شدن:

 دعااااای تااااو نکنااااد ردساااات ساااارو اَ»
 

 «الاااااافِ اسااااااتقامتش نااااااون باااااااد    
 (.663: 6878)انوری،                              

اال و قاد با   کاه  آنجاا  از * الف استوای کسي چو جیم سر پیش درافکنده ماندن:
خمیادگی   و نیز از جایم،  کنند یمالف استوا تعبیر  و بلند را در ایستایی و کشیدگی به الف

، این ترکیب کنایه از خمیده شادن قاد و قامات کشایده و     کنند یمو سرافکندگی را اراده 
تحقیار، خاوار و عااجز     بلند کسی است. کنایه از سرافکندگی، شرمندگی، نابودی، نیستی،

. خط استوا. خاط اساتوا در   بهٌ الف استوا، اضافة مشبّه به مشبه»روتنی است: تواضع و ف شدن،
 (:318: 6813)شهیدی، « ی تو کج استرأمقابل راستی 

 بمانَااادی الاااف اساااتوا، تاااا باااه اباااد    »
 

 «ی تو سر پیش درفکنده چو جیمرأزِ شرم  
 (.898: 6878)انوری،                                  

و به  شود ینماهلل، الف وفل است و تلف، و نوشته  باسم در از بالف بعد *الف بسم: 
ا...  ة باسمکلم در. به علت عدم تلف، و قرائت الف شود یمنوشته و خوانده  اهلل بسمفورت 
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در مقاام   الاف  که ی هنگام. شود یماز آن به پنهان شدن و مختفی گشتن الف در بسم تعبیر 
، از آن الف، به الف وفل و الف مهموز نیاز یااد   وفل، از قرائت ساقط شود و تلف، نشود

کنایاه از باه حسااب نیامادن، محاو      . کنایه از هر چیز پنهان و ضایع و مخفی است. کنند یم
 است: ...فرورفتنشدن، مخفی گشتن، ضایع شدن، پنهان شدن و 

 نزد خواص حشو وجودم چاو واو عمارو  »
 

 «پاایش عااوام چااون الااف بساام ضااایعم     
 (.166: همان)                                              

کنایه از خمیدگی، کجی و افتاادگی قاد و قامات    الف بودن و چون دال شدن:  *
 بعد از حالت راستی، استواری و استقامت آن است:

 امساااال بیفااازود تاااو را دامااان پیشاااین   »
 

 «و امساال چاو دالای    زیرا که الاف باودی   
 (.38: 6878، )قبادیانی                              

با توجه به شکل حرف الف و دال، کنایه از خمیده و  *الف پشت کسي، دال شدن:
 دوتا شدن قامت استوار، کشیده و راست است:

 ای خواجه از این باز و زین مار حیر کن»
 

 «هاسات شاده دال   زیرا الف پشت تو زیان  
 (.899)همان:                                          

با عنایت به شکل و هیئات حاروف الاف، دال، ناون، الم و     لف چون نون شدن: ا *
و  دهناد  یما که الف نشانة کشیدگی و راستی است و قامت بلناد را باه آن نسابت    جیم و... 

و... که نشاانة خمیادگی و ناراساتی اسات و قامات خمیاده را باه آن         دال، نون، الم و جیم
اسات، کنایاه از    قد و قامت کشیده و برافراشاته کنایه از خمیدگی ، ترکیب، دهند یمنسبت 

.// کنایاه از  شدن  لیتبدکنایه از تغییر یافتن و دگرگون و افتادگی، ناتوانی و ضعف است. 
// کنایاه از سارافکنده و   تحقیر، خوار و عااجز شادن.// کنایاه از تواضاع و فروتنای اسات.      

ف دارد.// اشااره باه   // اشااره باه تکثار و تعادد حاروف دیگار از حارف الا        شرمنده شدن.
 ی حروف دیگر از الف دارد:ریگ شکلاز نقطه و تغییر الف و  ی الفریگ شکل

 ز جااورِ دهاار الااف چااون نااون شدسااتم  »
 

 «زِ جور دهار الاف چاون ناون شاود ناون       
 (.663)همان:                                          
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هایچ اعاراب و حرکتای     ی ندارد،ا نقطهچون الف هیچ  چیزی، هیچ( ندارد:) الف* 
، ظاهری لخت و عریان دارد و تنها، فرد و تک است، از آن باه نداشاتن ثاروت،    ردیپی ینم

الاف راسات و مجارّد    ». الف هایچ نادارد؛ یعنای    شود یمدرویشی، فقر و نداری الف تعبیر 
(. همچنین، الف هیچ نادارد. ایان مثلای مشاهور     8868: 6877)دهخدا، « است و هیچ ندارد

خاناه بارای یااد دادن     اساندن الفبا به کودکان اسات. رسام باوده کاه معلام مکتاب      برای شن
با یکی به زیر دارد، تا دو تا به سَر دارد، الف : »گفت یمحروف الفبا به کودکان و مبتدیان 

 و منظور نقطه بود:« هیچ ندارد

 باااا کااارم او الاااف کاااه هااایچ نااادارد   »
 
 سااااخنت چااااون الااااف ناااادارد هاااایچ»
 
 جهان نادارد هایچ   اگرچه همچو الف در»
 

 «در سر، اکنون هوای ثروت شین اسات  
 (.37: 6878)انوری،                                  

 «چاااااه کشااااای از پااااای قباااااولش الم  
 (.863)همان:                                           

 «شود به دولات او تاجادار همچاون شاین    
 (.619: 6883 )غزنوی،                            

 راست، استوار و کشیده کردن قد و قامت و پشت:*الف ساختن پشت: 

 غام پشات   چون دال مرا پاار شاده باود زِ   »
 

 «زلفش گه الف سازم و گه دال وامسال زِ 
 (.886: 6818)قطران تبریزی،                   

 بلند و کشیده کاه سافید و   از قامت و قد راست،سیم، سیمین(، سیمین الف: ) الف*
اسات.// کنایاه از قامات و انادامی کشایده،       الف تعبیر کارده  بلورین است، به سیم و سیمین

 الف سیمین و راست، سفید و بلورین.// از بینی و دماغ کشیده، سفید، خُرد و نازک به سیم
 بینی کشیده، خُرد، نازک و سفید: است.// کنایه از دماغ و تعبیر کرده

 بفروخات  الف به من به دال زرین، سیمین»
 
 زِ قااد چااون الااف ساایم آن لطیااف غاازال»
 
 یااااا زَ انااااده و غاااام الفاااای ساااایمین   »
 

 «میان دال و الف زان که نیست روی وفال 
 (.837: 6883)سوزنی سمرقندی،               

 «دال فاراقم آماد و شاد قااد مان چاو زرّیاان     
 (.837)همان:                                             

 «نااااونی زرّیاااانم ایاااادون چنااااین چااااو  
 (.683: 6878)قبادیانی،                             
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و برجساته   بلندقامتضمن اشاره به ظهور و آمدن شخصی  قد در اِلف آمدن: * الف
قد در هر هزاره )الف(، به حرف الفی که در لف، وکلمة الف وجود دارد و کشیده،  و الف
 برجسته است، توجه دارد: بلند و

 ی بااار آیاااو قاااد الااافی باااه هااار اِلفااا »
 

 «آمدسااااتم اِلااااف در کااااه قاااادم الااااف 
 (.38: 6868)همدانی،                              

حرف الف نشانة راساتی و بلنادی    * الف قد کسي چون دال/ الم )بودن، شدن(:
و حارف دال، ناون و الم نشاانة     دهناد  یما است و قامت افراشته و کشیده را باه آن نسابت   

. ترکیب، کنایاه از خمیاده   دهند یمو قامت خمیده را به آن نسبت ی است کج وخمیدگی 
قامت و قد راست و کشیده است.// کنایه از خمیادگی، افتاادگی،    کردن دایپشدن و انحنا 

ناتوانی، ضعف و تحقیر است.// کنایه از تواضع و فروتنی است.// کنایه از تعظیم و تکریم 
 است:
 چااو دال شااود  رزِ بااار غاام الااف قاادم اَ  »
 
 شاد با، ای دل غمدیده که در عاین باال  »
 

 «گر از تو روی بپایچم بُاوَد زِ عاین ضاالل     
 (.681: 6816، حالج)                              

 «الف قد حسود تاو چاو الم اسات امشاب    
 (.81)همان:                                            

 ون دال/ الم )بودن، شدن((قد کسی چر.ک؛ الف ) * الف قد کسي نون بودن:
 چو بارگااه تارا پُار شاود ورق زِ حاروف     »
 

 «در آن ورق الااف قااد خسااروان نااون باااد 
 (.668: 6878)انوری،                              

از الف، بینی و از ففحة سیم، چهره و فاورت سافید    الف کشیده بر صفحة سیم: *
کشایده و راسات بار چهارة سافید محباوب و        است.// کنایه از بینای و دمااغ   را اراده کرده
 معشوق است:

 مااا بااین دو عااین یااار از نااون تااا ماایم      »
 

 «بینااای الاااف کشااایده بااار فااافحة سااایم 
 (.13: 6871، ریابوالخ)                             

الاف، نشاانة کشایدگی، راساتی و بلنادی      «. ل»و « ا»دو حرف  الف الم )الم الف(: *
و الم، نشانة خمیدگی و ناراساتی اسات    دهند یما به آن نسبت است و قد و قامت کشیده ر

. کنایاه از دو چیاز راسات و خمیاده اسات.//      دهند یمبه آن نسبت  و قد و قامت خمیده را
، الاف الم  «ل»کنایه از عدم توافق و هماهنگی، در تضاد بودن.// با توجه باه شاکل حارف    

، اشاره کند که کنایه از توافاق و  شود یمدیده « ل»که در شکل حرف « ا»به شکل  تواند یم
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کنایه از لف، ال و به معنای نیستی و نابودی است.// با توجه به شاکل ال،  سازگاری است.// 
ی کاه چاو و راسات و    ا گاره کنایاه از   الم الف، .//است کنایه از هر چیز سراپا دونیم شده

باه هام بافتاه،    تنیاده،   محکم و چو اندر راست.// کنایه از هر چیز درهام  گره درهم بندند.
، با هم گره خوردن و همادیگر  فرورفتنکنایه از درهم خورده است.//  و گره درهم پیوسته
درپیچ اسات.// کنایاه از    کنایه از هر چیز پیچیده و پیچگرفتن است.//  آغو، دررا سخت 

بار  هم خورده و آشفته است.// کنایه از خروج از حالت عادی و افلی است.// کنایاه از   به
چو و راست پیچیدن، نافرمانی و مخالفت کردن، از حکمی سرپیچی کاردن.// همچناین،   

یی است.// جمع باین الاف و الم اسات    اعتنا یبکنایه از تکبّر و غرور و با توجه به شکل ال، 
)ر.ک؛ شاهیدی،   کنناد  یما های نکاره را معرفاه    حرف تعریف است که بدان اسم« لا» که

6813 :389:) 
 دو خااواهم مساات و خاارّمماان و تااو هاار »
 
 ای حااروف آفاارینش را کمااال تااو الااف»
 
 عطاااارد بااار فلاااک از هااایچ حکمااای   »
 
 هر که بار نکتاة تاو الم لَام آرد باه زباان      »
 
 قلمت نافی امار اسات چناان گار خواهاد     »
 

 «باااه ساااان الم الاااف پیچیاااده بااار هااام    
 (.877: 6836ی، گرگان اسعد)                  

 «ه الموانگهش از الجورد سرمدی بر چهر
 (.888: 6878)انوری،                              

 «کااه تااو راناادی، نااه پیچااد باار الااف الم  
 (.896: 6883)ساااوزنی سااامرقندی،         
 «وار زباااانش بشاااکافد در کاااام  الاااف الم

 (.891)همان:                                            
 «الم الااف منفاای گااردد زِ حااروف معجاام

 (.876)همان:                                            

وف الاف، مایم و   با عنایت باه شاکل حار   «.// م»و « د»، «ا»سه حرف  دال: میم الف* 
کاه گااهی کشایده و آویازان اسات،       کناد  یمهای مختلف زلف و مو اشاره  به حالت ،دال

ز دال، دام اسات.// ا  حکام  دری هام خمیاده و کاج کاه     گاه وو مجعد،  حلقه حلقهگاهی 
خمیدگی زلف، از الف، راستی و کشیدگی قامت، و از میم، تنگی و خُردی دهان را اراده 

کاه از ترکیاب حاروف دال، الاف و مایم سااخته       « دام»// کنایه از لف، و کلمة است. کرده
 :شود یم

 دام است ترا زلف و چو دام است حقیقت»
 

 «زیرا گه الف باشد و گه مایم و گهای دال   
 (.889: 6818)قطران تبریزی،                    
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با عنایت به شاکل حاروف الاف و ناون، کنایاه از      «.// ن»و « ا»دو حرف  الف نون: *
قامت را باه الاف و ابارو را باه ناون       راست و کج.// با عنایت به شکل حروف الف و نون،

ا باه  ر« ان»و « آن»ترکیب دو حرف الاف و ناون، باا هام لفا، و کلماة        است.// مانند کرده
 است: که در بیت بدان اشاره شده آورد یموجود 

 آن دارد از زمانااااااه، ماااااانم کااااااه آن»
 

 «کاااه باااه قامااات، الاااف باااه خااام ناااونم  
 (.839: 6878)انوری،                              

 کنایه از تمامی حروف الفباست: * الف یا با تا ثا جیم:

 خود شد الجرم سرافرازانچون الف فدر »
 

 «یا و حرف باا و تاا و ثاا و جایم     تا به حرف 
 (.813: 6883)سوزنی سمرقندی،               

کنایه از قد و قامت، اندام کشایده و سافید محباوب و معشاوق اسات      * الفي از سیم: 
 الف(: )ر.ک؛ الف )سیم، سیمین(، سیمین

 از سااایم الاااف دیااادم از بسّاااد میمااای   »
 

 «شااک ساایه جیماای، وز غالیااه دالاای   از م 
 (.383: 6863)امیر معزی،                        

 ترکیبات دیگر

دال/ الم )باودن،   چاون ر.ک؛ الاف قاد کسای    ) * از الف قامت، خم نون ساختن:
 (شدن(

 الاااف قاااامتش کاااز الاااف قامااات مااان »
 

 «بااه نااون خاام زلااف سااازد خاام نااون       
 (.861: 6883)سوزنی سمرقندی،             

 (م الف(ر.ک؛ الف الم )ال) * بر الف الم پیچیدن:

 عطاااارد بااار فلاااک از هااایچ حکمااای   »
 

 «کااه تااو راناادی، نااه پیچااد باار الااف الم   
 (.896)همان:                                          

 (ر.ک؛ الف الم )الم الف()سان الم الف برهم پیچیدن:  * به

 ماان و تااو هاار دو خااواهم مساات و خاارم »
 

 «ساااان الم الاااف پیچیاااده بااار هااام    باااه 
 (.877: 6836ی، گرگان اسعد)                  
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با توجه به شکل کشیده و بلند الاف و شاکل   * به قامت، الف و به خم، نون بودن: 
خمیده نون، قامت بلند و کشیده چون الف و قامتی خمیده چون نون داشتن.// ضمن توجه 

مانند و کمر خمیده مانند نون، به ترکیاب دو حارف الاف و ناون کاه لفا، و        به قامت الف
 ، توجه دارد:کند یمرکیب آن را ایجاد ت

 آن دارد از زمانااااااه، ماااااانم کااااااه  آن»
 

 «کاااه باااه قامااات، الاااف باااه خااام ناااونم  
 (.839: 6878)انوری،                              

ترکیب اشاره دارد به لف، و کلمة ال باه   ظاهراً* پای الف به دامن الم، گره نبستن: 
. ترکیاب، کنایاه   دیآ یمه خوردن الف و الم به وجود معنی نه و نیست که از پیوستن و گر

 از نه نگفتن و جواب رد ندادن است )ر.ک؛ بر الف الم پیچیدن(:

 بنااان تااو بااه قلاام زائااربااه پاایش سااائل و »
 

 «گاااره نبنااادد پاااای الاااف باااه دامااان الم 
 (.877: 6883)سوزنی سمرقندی،             

و کشایدگی، راساتی و اساتواری    با توجه به شکل الف  * پشت الف و دال ساختن:
آن، پشت الف ساختن، کنایاه از راسات سااختن قامات خمیاده و کاج اسات و از حالات         

. با توجه به شاکل خمیادة دال،   شدن قدرتمندخمیدگی و کجی درآمدن و راست، توانا و 
ی درپا  یپا این ترکیب کنایه از خمیده شدن قامت استوار و راست و نیز خم و راست شدن 

 ند به دو حالت شکنج و مجعد و نیز کشیده و بلند زلف توجه دارد:است.// هرچ

 غام پشات   چون دال مرا پاار شاده باود زِ   »
 

 «دال گه وزلفش گه الف سازم  وامسال زِ 
 (.886: 6818قطران تبریزی، )                  

عالوه بر ساختار تشبیهی کاه زلاف محباوب را باه جایم، دهان        الف الم: میم میج* 
،  را به میم، قد محبوب را به الف، و قامت خود را در خمیدگی به الم مانناد کارده  محبوب 

 است: نیز توجه داشته« جمال»از ترکیب حروف به لف، و کلمة 

 انادام  میسا ی ا تاو هست زلف و دهن و قد »
 زِ جمااال تااو ماارا دور مکاان   ام یکااماان ی
 

 جیم و میم و الف و قامت من هست چو الم 
 «ی ماان بیچاااره تمااام کااه جمالاات نَبُااوَد باا 

 (.318: 6863)امیر معزی،                         
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 (بسم ر.ک؛ الف) * چون الف بسم ضایع بودن:

 نزد خواص حشو وجودم چاو واو عمارو  »
 

 «پاایش عااوام چااون الااف بساام ضااایعم     
 (.166: 6878)انوری،                              

نهایات مردانگای، راساتی، فاداقت و     اوج و  کنایاه از * چون الف بودن مردمـي:  
 پاکی است:

 چاااون الفااای باااود مردمااای باااه مثااال    »
 

 «چونااک الااف مردماای کنااون نااون شااد   
 .(73: 6878)قبادیانی،                             

کنایه از فادق، یکرو، همدل، موافق و یکدل در عهد و  * چون الف به عهد بودن:
 پیمان بودن، متعهد و باوفا بودن:

 که با تو به عهد اندرون نه چون الفست کسی»
 

 «زِ بیم تو دل و دستش چو میم بااد و چاو دال   
 (.333: 6863)امیر معزی،                               

کنایه از خمیاده شادن، راسات و دوال     قد: * چون دال و نون شدن کودکان الف
 و اذیت شدن: گرفتن قراردر فشار  ظاهراًشدن و 

 قااد بااه پاایش ماان   کااان الااف بساایار کود»
 

 «چون دال و نون شادند زِ ناادانی و جناون    
 (.389: 6883)سوزنی سمرقندی،              

کاه نشاانة خمیادگی و    « ل»باا عنایات باه شاکل حارف       * خفتگي الم گرفتن الف:
که نشانة راستی و استواری است، این ترکیب کنایه از خمیاده شادن   « ا»انحناست، و شکل 
قامات راسات اسات:     نایستاده، از حالت راستی خاارج شادن و انحناا یاافت     قامت راست و

 (:883: 6813)شهیدی، « حرف، کنارة شمشیر و در آن ایهامی است به معنی دیگر حرف»

 قیااام کاارد کجااا وار الااف تااو تیااغ حاارف»
 

 «که نه در عرفه الف خفتگی الم گرفات  
 (.67: 6878)انوری،                                 

کنایاه از فاداقت، یکرویای، همادلی، توافاق،      * دل با کسي چون الـف داشـتن:   
 یکدلی و وفاداری است:

 از دل و جان هر که با تو دل ندارد چون الف»
 

 «از بن دندان به خدمت پشات چاون الم آورد   
 (.696: 6863)امیر معزی،                               
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ارت ضمن اشاره به کشیدگی، بلندی، اساتقامت  عب این از قد الف شدن: تر راست* 
فداقت، یکرویی، همدلی، توافق، یکدلی و وفاداری نیاز اشااره    و استواری قد و قامت، به

 دارد؛ چراکه الف مظهر فداقت و یکرویی است )ر.ک؛ الف(:

 از قاد الاف شاد    تار  راسات تا با تو جهان »
 

 «تار از ناون   قد همة اعادای تاو شاد چفتاه     
 (.931: همان)                                              

الاف نشاانة راساتی و بلنادی اسات و      * قامت به شکل الف به صورت نون شـدن:  
نشاانة خمیادگی و کجای اسات و      و ناون  دهناد  یمرا به آن نسبت  دهیکش وقامت افراشته 

. ایان ترکیاب، کنایاه از خمیادگی قامات راسات و       دهناد  یمقامت خمیده را به آن نسبت 
ناتوانی و افتادگی.// کنایه از تواضاع و تکاریم.// کنایاه از     استوار است.// کنایه از ضعف،
 تحقیر و خوار و عاجز شدن:

 ای بسااااا قامتاااااا بااااه شاااااکل الاااااف  »
 

 «کااه شااود پاایش تااو بااه فااورت نااون      
 (.999: همان)                                             

 ، چون دال کردن(:)ر.ک؛ قدِ چون الف * قدِ الف، الم شدن:

 قااااااد الفیااااااات الم شااااااد بنگااااااار  »
 

 «منگاااار چناااادین بااااه زلفااااک الماااای  
 .(87: 6878)قبادیانی،                              

 )ر.ک؛ قد چون الف، چون دال کردن( وار دال کردن: * قدِ الف

 آن روز که راند سخن از میم مالقاات »
 

 «وار کاه از بایم کناد دال    بس قاد الاف   
 (.339: 6863)امیر معزی،                     

الاف نشاانة راساتی و بلنادی اسات و قامات        * قد چون الف، چـون دال کـردن:  
و حاروف دال، الم و ناون و نیاز کماان نشاانة       دهناد  یما را به آن نسابت   دهیکش وافراشته 

.// کنایاه از خمیادگی   دهناد  یما خمیدگی و کجی است و قامت خمیاده را باه آن نسابت    
توار. // کنایه از ضاعف، نااتوانی و افتاادگی.// کنایاه از تحقیار و خاوار       قامت راست و اس

 شدن.// کنایه از تواضع و فروتنی.// کنایه از تعظیم و تکریم:

 قدهای چون الف را، کرده چون دال از غمت»
 

 «چون کنای بهار باال و شاور، اساالم الم      
 (.338 :6818)قطران تبریزی،                    
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ر.ک؛ قاد چاون الاف، چاون دال     ) ف، چون نـون چفتیـده گشـتن:   *قد چون ال
 کردن(:

 کردند ساجده میاران در پایش بارگااهش    »
 

 «نونچفتیده گشت چون  الفشانتا قدّ چون  
 (.997: 6863امیر معزی، )                         

 ر.ک؛ قد چون الف، چون دال کردن(:) * قد چون الف، نون کردن:

 نااون کاارده قااد چااون الااف بااه عشااق    »
 

 «خاااک ره پشاات مااوزه گلگااون کاارده    
 (.38: 6887)عمعق بخاری،                     

رک؛ قد چاون الاف، چاون دال    ) الم شدن: والف، چون کمان  و* قد چون تیر 
 کردن(:

 زیاان قااد چااو تیاار و الااف چااه الفاای     »
 

 «کین زود شاود چاون کماان و چاون الم     
 .(13: 6878ی، )قبادیان                             

نهایات راساتی، اساتواری، اساتقامت و بلنادی اسات        از شـکل الـف:   تر راست* قد 
 از قد الف شدن(: تر راست)ر.ک؛ 

 زِ شااکل الااف  تاار راسااتقااد موافااق او  »
 

 «از حلقااة ماایم  تاار تنااگدلِ مخااالف او  
 (.683: 6883)غزنوی،                             

با توجه به شاکل و حالات راسات، درسات و      * کار کسي چون الف راست بودن:
فداقت، راستی، پاکی، درست بودن و بر وفق مراد بودن امور و کارها به آن  الف، استوار

 :شود یمنسبت داده 

 کار تو همچون الف باشد همیشه راست زاناک »
 

 «در دعااای تساات دائاام قاماات اباادال دال    
 (.333: 6818)قطران تبریزی،                     

از الاف راساتی، درساتی، کشایدگی و      * گاهي چو الف، گهي چون نون بـودن: 
اسات و ترکیاب، کنایاه از تضااد،      بلندی و از الم خمیدگی، کجی، ناراستی را ارده کارده 

 تنوع، گوناگونی، عدم سنخیت، عدم هماهنگی و متفاوت بودن است:

 ی جااااالل گوناگونناااادا تااااوخلقااااان »
 

 «ناد نونگاهی چو الف راست گهی چاون   
 (.81: 6871، ریابوالخ)                            



92 غالمرضا حیدری /یدراشعارشاعرانسبکخراسان«الف»حرفیوهنریکاربردادب

با عنایت به شکل حرف نون و حرف الاف،   * گه چون نون، گه چون الف بودن:
کنایه از خم و راست شادن، باه حالات خمیاده و کاج و نیاز باه حالات راسات و کشایده           

 . گاهی کج و گاهی راست و کشیده بودن:درآمدن

 ون بُوَد گه چون الفآن برندآور که گه چون ن»
 

 «چون الف باالی شاهان جهاان را ناون کناد    
 (.38: 6818)قطران تبریزی،                         

ک؛ گه چون نون، گاه چاون الاف    )ر. * گهي به صورت نون، گهي به شکل الف:
 بودن(

 گهی به فورت نون و گهی به شکل الف»
 

 «گهی چو پرّ غراب و گهی چو چنگل باز 
 (.639)همان:                                           

 ر.ک؛ الف الم )الم الف(() وار شکافتن زبان: * الم الف

 هر که بار نکتاة تاو الم لام آرد باه زباان      »
 

 «وار زباااانش بشاااکافد در کاااام الم الاااف 
 (.891: 6883)سوزنی سمرقندی،             

حالت راساتی و اساتواری باه کجای و      کنایه از خم کردن و از* الم کردن الف قد: 
 قد و قامت: درآوردنخمی 
 همچااون الاافِ قااد بتااان الم کنااد شااا   »
 

 «کین ناخنه باه پیرسات ویان ناخناه زالای      
 (.668: 6883)غزنوی،                             

از ترکیاب الم و الاف،    نکاه یابا عنایت بر  * منفي گشتن الم الف از حروف معجم:
، شاعر با علم بر این نکته، در مقاام مادح   دیآ یمانة نفی و رد است، به وجود لف، ال که نش

و قلم نافی امار ممادوح را    دهد یمممدوح، منفی بودن الم و الف را به چیزی دیگر نسبت 
بر جااری شادن امار و حکام      و در ضمن داند یمبرندة لف، ال از حروف  بین ه و ازکنند ینف

 ر.ک؛ الف الم )الم الف((:م و امر او تیکید دارد )قلم ممدوح و نبودن ال در کال

 قلمت نافی امار اسات چناان گار خواهاد     »
 

 «معجاامالم الااف منفاای گااردد زِ حااروف  
 (.876: 6883سوزنی سمرقندی، )            

و پااکی   فاداقت از باین رفاتن مردانگای، راساتی،      هیکنا * نون شدن الف مردمي:
 .ک؛ چون الف بودن مردمی(:راست )

 چاااون الفااای باااود مردمااای باااه مثااال    »
 

 «چونااک الااف مردماای کنااون نااون شااد   
 .(73: 6878)قبادیانی،                             
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 در شعر منوچهری اشاره به هفت پَر دارد. * هفت الف:

 بااار پَااار بکشاااید هفااات الاااف یاااا ناااه   »
 

 «حبااااری از باااای قلماااای و یااااا زِ باااای   
 (.667: 6879)منوچهری دامغانی،             

ة شاکل خااص،   واساط  باه  «ا»حارف   از * هوای ثروت شین در سَـرِ الـف بـودن:   
 شاود  یما نداشتن نقطه و نمایندة عدد یک بودن در حساب جمَّل، به نداری و مفلسی تعبیر 

به واسطة داشتن بیشترین نقطه و دندانه و نمایندة سیصد باودن در   ، حرفو در مقابل، از 
 :شود یمودن تعبیر حساب جمَّل، به ثروتمندی و دارا ب

 باااا کااارم او الاااف کاااه هااایچ نااادارد   »
 

 «در سر، اکنون هوای ثروت شین اسات  
 (.37: 6878)انوری،                                

 )ر.ک؛ الف چیزی/ هیچ ندارد(: * هیچ نداشتن الف:

 سااااخنت چااااون الااااف ناااادارد هاااایچ»
 

 «چاااااه کشااااای از پااااای قباااااولش الم   
 (.863)همان:                                          

منظاور   ظاهراًاشاره به الف در آغاز لف، و کلمة امر دارد که * یک الف بس آمدن: 
از یک الف بس است، همین الف باشد که برای امری تنها نوشتن یک الف کافی است.// 

 کنایه از کفایت کردن و کافی بودن و نیز مختصر و مفید بودن است:

 اید بس آید یک الفکلک او امری که فرم»
 

 «آرنااده اناادر حااین پااییرد شااکل دال امتثااال 
 (.838: 6883)سوزنی سمرقندی،                

 گیری نتیجه

های ادبی، شاعران با عنایت به شکل، حالات و   در سبک خراسانی، همانند دیگر سبک
خَلاق  و باا   اند زدههای بکری  آفرینی ویژه حرف الف، دست به مضمون ویژگی حروف، به

های حرف الف به نحاو   ، عبارات، تعابیر و تصاویر نغز، از شکل، حالت و ویژگیها بترکی
. از بررسی شواهد شعری حرف الف که در این مقاله بدان اشاره شد، اند بردهمطلوبی بهره 
سابک   انوری در میان شاعران سبک خراسانی بیش از دیگر شاعران همآید که  چنان برمی

ادبی و هناری از شاکل و حالات     یها برینی و خَلق مضامین نغز و ترکیخود، به تصویرآف
است. تصاویر و تعابیر برساخته از حارف الاف در اشاعار اناوری در زمارة       الف توجه داشته
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. نافرخسرو نیز بعاد  شود یمتصاویر هنری الف در این سبک شمرده  نیتر فیلطبهترین و 
 هاا  بت، هرچند لطافت و ظرافت تعابیر، ترکیا از انوری از شاعران پُرکار در این عرفه اس

، اماا در جاای خاود، ارز،    رسد ینمو تصاویر برساختة نافرخسرو به لطافت کالم انوری 
ادبی و هنری باالیی دارد. سوزنی سمرقندی، امیر معزی، قطاران تبریازی و منصاور حاالج     

ین، تعاابیر و  از دیگر شاعران ایان سابک هساتند کاه باه خلاق مضاام        نافرخسرونیز بعد از 
 دیسا . شاعران دیگار سابک خراساانی، همچاون     اند پرداختهترکیبات ادبی و هنری با الف 

، منوچهری دامغانی، عثماان مختااری،   ریابوالخ دیابوسعغزنوی، مسعود سعد سلمان،  حسن
همدانی، عمعاق بخاارایی و... باه خلاق      باباطاهری، فرخی سیستانی، گرگان اسعدفخرالدّین 
 شامار  انگشات هنری و ادبی، هرچناد باه تعاداد بسایار کام و       یها بیر و ترکیتصاویر، تعاب
 .اند دادهتوجه نشان 
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