
 

 در پهنه ادب پارسی» الف«کاربرد ادبی وهنري وتصویري 
 اهللا ولی)(با تکیه بر شاعران عارف طراز اول: سنایی، عطار، مولوي، شاه نعمت

 
 دکتر غالمرضا حیدري

 اسالمی واحد ابهرعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد  -استادیار

 چکیده
آ، الف، رمز و عالمت برج ثور است. الف در ادبیات عرفانی و کالمی و فلسفی کنایه از ذات یکتاي احدیت، روح اعظم، 
لطف اهللا، مهتر آدم، جوهره، عالم تجرید و تفرید و سرّ بیچون... است. الف، پیشرو، سپهدار، پیشوا، صدرنشین، نامور، 

است. الف؛ نماد قد و قامت موزون، استوار، کشیده، مستقیم و رعنا است. الف، مظهر سرافرازي،  معروف و داراي کمال
الغري، ضعف، ایستادگی، استواري، استقامت، ثابت قدمی، وفادار به عهد بودن و بر سر ایمان ماندن است. الف عاشق 

زبان، در عین داشتن زبان، خاموش و  دار و دوباالي خود است. الف چون سرکش دارد، پس سرکش است. الف زبان
ساکت است. الف، مظهر تنهایی، تجرد، تفرد، یکتایی، جدایی، آزادي و یکرویی، راستی، صداقت، درستی و پاکی است. 

گردند. الف نماد خردي است. شود. جمله حروف و اعداد بر محور قطب حرف الف میآفرینش الف با نقطه آغاز می
اي پرکاربرد ادب پارسی است و در تصاویر و مضامین شعري و نثري ادب پارسی، خط عذار، هبهالف یکی از مشبه

مسمار، خار، هالل ماه، عصا، خامه و قلم، انگشت، تیر و سهم، سرو، دار، ماه نو، کمر و میان باریک و... را به الف مانند 
 کنند.می

 واژگان کلیدي: الف، شعر، شعرا
 

 مقدمه
در پهنه ادب پارسی، شاعران و نویسندگان با عنایت به شکل و حالت و ویژگی حروف، دست به مضمون آفرینیهاي 
بکري می زنند و با خلق ترکیبات و عبارات و تعابیر و تصاویر نغز از این عالئم ظاهري حروف به نحو مطلوب بهره می 

، ایما، رمز، کنایه، ارزش، مقام و ... باد دیگران سخن می گوید، برند. در عالم آنها هر حرفی جانی دارد که به زبان حالت
، زان گویاي تنگی، میم، زبان گویاي بلندي، کشیدگی، راستی، صداقت، فقر، عریانی و... و زمانی زبان الفزمانی زبان 

، زبان گویاي ... است. نون، زبان گویاي خمیدگی، کوژي، ناتوانی و... و زمانی زبان دالشکنج، خردي و... و زمانی زبان 

را نمودي از عدد یک می  الفحروف در خالل این گونه نوشته ها ارزش و مقدار نیز می یابند و بر پایه همین نگرش 

را نمودي از... می دانند. خلق تصاویر،مضامین، تعابیروترکیبات  د را نمودي از عدد سه و ج را نمایانگر دو وبدانند و 
نغز و ظریف باحروفی که خودخالق آن تعابیروترکیبات هستند، نغزي و ظرافت کار را بیشتر می نمایاند وآنجاکه چاشنی 

ی تصاویر ایهام وجناس و دیگر آرایه هاي ادبی بدان افزوده می شود مالحت و سالست آن صدچندان می شود و وقت
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ذهنی وتخیلی ناشی از ذهن و قریحه وقاد نویسنده و شاعر، بستري مناسب بر اینها فراهم می کند، خواننده را به وجد و 

 شورونشاط درمی آورد.
 اهمیت و بیان مسأله

لت با عنایت به گستردگی توجه شعرا و نویسندگان به آفرینش تصاویر، مضامین، تعابیر و ترکیبات به مدد شکل و حا
که به واسطه شکل و جایگاه خاص و برخی از ویژگیهاي منحصر به فرد، یکی از  الف حروف الفبا، بویژه حرف

پرکاربردترین حروف در ساخت مضامین بکر و فضاهاي شاعرانه و ترکیبات و تعبیرات نغز و ظریف ادب پارسی است، 
سنایی، عطار، مولوي و شاه ارف  طراز اول چون در خلق تصاویر شعري و هنري شاعران ع الفبه دامنه کاربرد حرف 

توجه داشته اند، می  الفکه در میان دیگر شعراي پارسی گوي، بیشتر از دیگران به تصویر سازي از  نعمت اهللا ولی
پردازیم و با گشت و گذر در مجموعه اشعار این شعرا، به برخی از این تصاویر، مضامین، ترکیبات و تعابیر برساخته از 

اشاره می کنیم ، هرچند در بسیاري از موارد در ساخت فضاهاي شاعرانه، از تداخل و خلط  الف ل و حالت حرفشک
 دیگر حروف در دامنه حروف دیگر گریزي نیست.

 آ، ا، الف(همزه)

دومین حرف  الفرا پس از  همزه، نام نخستین حرف الفبا و حرف تهجی زبان پارسی و عربی است. هر چند برخی الف

را به الفمی گویند.الفرا نیز  همزهفبا به حساب می آورند و تفاوتهایی را براي آن دو بیان می دارند اما عموما،ال

،الف مقصوره و الف ممدوده نیز می الفضبط می کنند کهنشان دهنده همزه ساکن است.بهال(الم،الف)صورت

در علم نجوم، رمز  الفماینده عدد یک است.اولین حرف از حروف جمل و ابجد است که در حساب جمل ن الفگویند.

درادبیات عرفانی وکالمی وفلسفی، کنایه از الفو عالمت برج ثور است. در جدول تقویمی عالمت روز یکشنبه است.
ذات یکتاي احدیت، لفظ اهللا، وحدت، روح اعظم، سید دو عالم، مهترآدم، باطن وحقیقت واحد، باطن قرآن، جوهر فرد، 

 عقل اول،جبرئیل،جوهره،عالم تجریدوتفرید، سرّ بیچون و...است. 
تصویرآفرینی، به واسطه شکل و حالت و جایگاه خاص و عالوه بر تعابیر فوق، از دیدگاه ادبی و هنري و الف حرف 

برخی ویژگیهاي منحصر بفرد، یکی از پرکاربردترین حروفدر ساخت مضامین بکر و فضاهاي شاعرانه و ترکیبات و 
 تعبیرات نغز و ظریف ادب پارسی است. 

ن، نامور، معروف و باکمال است چون درآغاز و شروع حروف الفبا قرار دارد؛ پس سابق، پیشرو، پیشوا، صدرنشی الف -
 و رتبت و جایگاه آن بیشتر و برتر از همه است و پیش از همه به شمار می آید.   

راست و کشیده و افراشته و بی پیچ و خم است؛ پس مظهر سرافرازي و سربلندي است. قد و قامت موزون، الف  -

قامت یار در دل  الفوب و معشوق را به آن نسبت می دهند. استوار، کشیده، راست، مستقیم و رعنا و آراسته،  بویژه محب

 سر بر آسمان دارد و عاشق قد و باالي خود است و بر آن می بالد. الفجاي دارد. 
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باریک و نازك و کشیده است. الغري و ضعف و عدم و نیز، باریکی و هاللی کمر و میان و اندام را به آن نسبت  الف -
 می دهند. 

ه شکل ایستایی و استقامتی و جایگاه آغازین حروف، نماد قیام و ایستادگی، استقامت، استواري، سرپایی، به واسط الف -

 بر قدمهاي خود سوار است و برپا و سرپاست. الفعمودي، ثابت قدمی و قائم بودن و... است. 

زي، مفلسی، فقر،گدایی، عدم، چون هیچ کدام از حرکات را نمی گیرد و نیز فاقد نقطه است، مظهر نداري، بی چیالف  -

 دست در امکان ندارد، و بر هیچ افتاده و در بند هیچ است. الف نیستی، فنا، ترك اوصاف و ... است. 

بواسطه این تاج و  الفتعبیر می کنند. الف به سایبان، کاله، تاج،افسر و ... الف، مد و سرکشی  بر سر دارد. از مد الف -
 سپهدار است. چون سرکش دارد، پس سرکش هم است.  کاله، کالهدار و تاجدار و 

 تعبیر می کنند. الفدر شکل و حالت نوشتاري، سر ندارد که از آن به بی سري  الف -

چون در  آغاز حروف با قامتی استوار و کشیده و ایستا قرار دارد و کالهی هم بر سر دارد؛ سپهداریی را به آن الف  -
 نسبت می دهند.  

از عشق، الف به واسطه شکل و حالت خاص خود،سمبل حیرانی، سرگردانی، سرگشتگی، جنون و عاشقی است.  الف -
 به سر می گردد، اما از عشق بر نمی گردد.    

زبان دار و  الفتعبیر می کنند. الف و یا به دوزبانی  الفچون در شکل نوشتاري، دو سر دارد، از آن به زبان الف -

دو زبان دارد و دوزبانی است اما دوزبان و متملق و دو رو  الفداشتن زبان، خاموش و ساکت است. دوزبان، با وجود 
 نیست.

 چون همیشه اعراب سکون می گیرد، مظهر سکون، بی تحرکی و آرامش و... است. الف -

 به واسطه شکل و حالت خاص خود، میان را بسته، آماده خدمت و انجام کار و حرکت است.  الف -

 مظهر خمیدگی است. همظهر راستی و  الفاست.  هشکل راست شده حرف  الف  -

 می شود. ن اگر به شکل نعل درآید تبدیل به  الف  -

چون از حروف دیگر جدا نوشته می شود و در صورت اتصال، فقط به حرف قبل خود متصل می شود، میل به الف -
وصل ندارد و از جمله حروف منزه است. پس مظهر تنهایی، یکتایی، جدایی، گوشه نشینی، آزادي، وارستگی، تجرد، تفرد 

 و یگانگی و...  است. 
و در اتصال با حروف دیگر هم، برخالف برخی از حروف، بدون  همیشه به یک شکل و هیأت نوشته می شودالف -

یک شکل، مظهر یکرویی،راستی،صداقت،درستی،پاکی، وفاداري  الفتغییر شکل و ماهیت، نوشته می شود.ازاین رو

 چون ظاهرش راست ویکتاوپاك است. الفو...است.دل
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که مظهر خردي و کوچکی و ریزي است. دل تنگ و در نوشتار، شکل کوتاه شده اي هم به نام الف مقصوره دارد  الف -

خرد و کوچک و قاچ کوچک هندوانه، طالبی، خربزه و آشیانه و خانه و مکان کوچک و هر چیز مختصر و خالصه و 
الف شدن و  الف الف... و نیز الفزخم و یک  الفبچه و یک  الفمی گویند. یک  الفکوتاه و اندك و بی مقدار.... را 

 معناي ریز ریز و خردخرد و تکه تکه و شرحه شرحه شدن و کردن از این تعابیر برگرفته شده است. کردن به  الف

چون راست و استوار است و جز راستی چیزي ندارد،  پس راست پیشه است و از راستی، اساس تمامی حروف الف -
 گشته است. 

در مرتبه اول است اما در صورت متصل شدن به هر چند ذاتا  برپایه باور و اعتقاد،اولین حرف آفرینش است. الف -
 حروف دیگر در پایان قرار می گیرد.

در شکل نوشتاري، چون شبیه عدد یک است و از نظر حساب جمل و حروف ابجد و ترتیب حروف الفبا، الف -
درجایگاه و ارزش یک قرار دارد و از طرفی هم بر پایه باور و اعتقاد، از به هم پیوستن نقطه هاي متعدد شکل گرفته 

به تنهایی هیچ است و در شمار نمی آید و تنها نیز که شبیه نقطه است و  صفراست وآفرینش آن با نقطه آغاز می شود،و 

و نقطه و صفر و یک،و ارزش عددي  الفزمانی که پس از عددي قرار گیرد ارزش و کارایی می یابد، ترکیبات مربوط به 

، و ده و صد و هزار شدن آن به واسطه صفر و نقطه، از فضاهاي شاعرانه برگرفته از این تصور و باور و الفپیدا کردن 
 تباط است.ار
 وصل در این حالت مخفی و پنهان می شود.   الفدر حالت وصل، به تلفظ در نمی آید.  الف -

در شکل و حالت نوشتاري، عریانی، برهنگی، پرافکندگی، آشکارایی، خندانی، شادابی، بی سري، زبان داري،  الف -
 آراستگی و... را به ذهن متبادر می کند. 

از ترکیب و از به هم پیوستن سه نقطه ساخته  الفبا نقطه آغاز می شود و  الفحقیقت آفرینش  بر پایه باور و اعتقاد، -

معموال به اندازه سه نقطه درکنار هم است.از این، به تکثر و  الفمی شود. در ضمن در خطاطی نیز امتداد و کشیدگی 

 الفیک نقطه است، اصل و مبداء  الف نقطه اي است، الفتعدد از وحدت تعبیر می کنند. تعابیري چون اول و آخر 

از نقطه پیدا شد، نقطه ها باطن،  الفهویدا شد،  الفظرف است و نقطه مظروف، نقطه وحدت در  الفیک نقطه است، 

 ظاهر است و ... بر پایه همین تعبیر است. الف

د دیگر یا به گونه اي شکل قطب حروف است و در همه آنها حضور دارد. حروف و اعدا الفبر پایه باور و اعتقاد،  -

را هم  دارند. پس جمله حروف و اعداد بر محور و الف هستند و یا در ساختار شکل خود حرف  الفتغییر یافته حرف 

همه چیز را در جان خویش جاي می دهد. از این به تکثر و تعدد از وحدت و تکثر  الفمی گردند و  الفمدار حرف 

 الفاگر راست شود همان  هادر همه حروف دیده می شود،  الفتعبیر می کنند. تعابیري چون  الفذات اشیا با مسماي 

در جان همه عالم است،  الفمی نماید، بی صورت  الفاست، طول قد  الف، خلیفه بیشد.  دالنقطه بود و  الفاست، 

 ده است. معتدل است و...  از این دیدگاه گرفته ش الفنهایت کمال آفرینش حروف است،  الف
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که نخستین حرف ابجد است صفر می گذارند و  الفمنجمان، برجها را با حروف ابجد نام گذاري می کنند، و به جاي  -

در جایگاه یک در شمار ابجد و  الفبرج حمل را که اولین برج است، صفر می نامند. و ثور را یک و... الی آخر. ارتباط 
 و از این قاعده تبعیت می کند.صفر در علم نجوم و تقابل و توافق آن د

که در باال بدان اشاره شد، در خلق تصاویر و  الفعالوه بر تعابیر وموارد برگرفته از شکل و هیأت و ویژگیهاي خاص  -

یکی از مشبه به ها و حتی مشبه هاي پرکاربرد ادب پارسی است. در تصاویر و  الففضاها و مضامین بکر شاعرانه، 
ادب پارسی، خط عذار، میخ، خار، ماه نو و هالل ماه، عصا، قلم، آلت تناسلی نر، ابروي کشیده،  مضامین شعري و نثري

دندانه هاي شانه، زلف بلند و دراز، انگشت، خدنگ، تیر، سوزن تیز و باریک، قد و قامت کشیده و موزون، خط محور، 
ر و میان باریک و نازك، زخم و شکاف ناشی از خط استوا، دار مجازات، شمشیر، خط و اثر ناشی از تازیانه و شالق، کم

ضربه شمشیر، شکاف و شیار، دل و سینه تنگ و کوچک، ناله و آه کشیده، هرچیز مختصر و کم و اندك و بی مقدار و 
 مانند می کنند و یا در مقام مشبه از آن بهره می جویند.  الف...به 

است از دیگر توجهات شاعران و  الفاز ارزش و جایگاه برتر تعابیري با نمود و نشانه برتر و عالی که برگرفته  -

 الفعدل،  الفعال،  الفعزت،  الفاست. ترکیباتی چون  الفنویسندگان در ایجاد ترکیبات شاعرانه و ادبی با حرف 

 مردمی....که نشانه بزرگی و سربلندي و برتري و تعالی و ...  است، از این دست به شمار می روند. الفسخن، 

آه ... عالوه بر این که در یک  الفاطعنا،  الفاستوا،  الفباال،  الفاستقامت،  الفقامت،  الفو نیز در ترکیباتی چون  -

 و مد و سرکش به کار رفته در ساختار کلمه و واژه، اشاره و بر ماهیت کشیدگی  الففضاي شاعرانه و ایهامی، به حرف
و ایستایی و امتداد آن در ساختار کلمه، تأکید می کند، به شکل استوار و ایستا و کشیده ظاهري واژه هاي برساخته از آن 

آه، عالوه بر  الف. مثال در ترکیب متأثر و برخورداراست، توجه می کندالف نیز که از کشیدگی و ایستایی و استواري 

قامت عالوه  الفو کشیدگی مد آن، امتداد و تداوم و کشیدگی آه  نیز مدنظر است. و یا در ترکیب  الفکشیدگی حرف 

 کلمه قامت، به ایستایی شکل ظاهري قامت توجه می شود.  الفبر 

تنها و... که تعداد آنها کم نیز نیست، ترکیباتی  الفراست،  الفیکتا،  الفیک تنه،  الفمستقیم، الفترکیباتی چون  -

ساخته شده اندکه گذشته از این که یک ترکیب دستوري به شمار می  الفهستند که با ترکیبِ صفت شاخصِ حرف 
 روند، یک فضاي زیباي هنریی را هم ایجاد می کنند.

 هست با و تا همراه الفبا 

 شدي تو ز تجرید چون ز عشق الفنفس 

 نگرم الفسه نقطه در یکی 
 با که موجود ثانیش خوانند

 دان الفتمامت سر بیچون در 

 اهللا سنایی الفبا و تا بت شمر  
 پیوسته گشت با الفت عینوالم توسنایی

 در حروف می شمردم  شاه نعمت اهللا ولی الفی

 نزد عارفان دال است   شاه نعمت اهللا ولی الفبر 
 تمامی عشق را در الم الف دان  عطار
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 یک نیم همزهدهانی چون دهان 

 به ره در پیشش آمد پیر زالی   
 بداند تا به ابجد راز بیند

 با قد چون دال   الفدلی همچون 

 از خود فنا شد مکتنف الفچون 

 مباش ز ابجد که سرکشی دارد الف

 سابق حرفیو  الفیگر 
زان گوش همچون جیم تو زان چشم همچو صاد 

 تو
 

 چشم یک میمعطارچو اقلیمی شکر در 
 قدي چو دالی  عطار الفعصایی چون 

 را باز بیند   عطار الفنمودار 
 بدو گفتا که در عین هالکی   عطار

 مولويالف بی و سین بی او همی گویند
 مباش بی دو سر تو جیم باش چو جیم  مولوي
 محو شو اندر الم افندیمولوي

زان ابروي چون نون خوش الف زان قامت همچون 
 مولوي

 

جهت برجسته سازي و  احسنواپس و پیش الفضمن این که به دواحسنوا.در واژه و کلمهالف حرفالف احسنوا:

 توجه دارد.احسنوااهمیت دادن به لفظ و معنی 
 الم التقنطوا لواء فرج

 
 جزاء حرجسنایی الف احسنوا 

 
راست از کج نشناختن. ترکیب، کنایه از مانند الف از ب نشناختن، الف با را نشناختن، *الفاز چنبري باز نشناختن: 

 قدرت تشخیص و درك نداشتن.//کنایه از بی سواد و نادان و جاهل و ناآگاه بودن.
 نشناسی الف از چنبریبازتو 

 

 مکن سوي سپهر چنبري ساز عطار 
 

باقی می ماند. کنایه از دوري  ودورحذف کنیم،لفظ داوري وداور را ازکلمه الفاگرحرف  :*الف از داوري دور شدن

 است.دوري ودورلفظ 

 شرط است از آنک داوريراستی اندر میان 

 شرط است از آنک داوريراستی اندر میان 
 

 دستی در امکان داشتن  سناییالف زو دورشد چون  

 دوري بود نه داوریسنایی الف زو دور شدچون 
 

 است. خمرمی ماند.کنایه از لفظ  خمربرداریم،  لفظ  خماررا از کلمه الف اگر حرف  *الف از میانه خمار شدن:

 یکی است ولی الف نگذارد خمرخمار و 
 

 چه باشد  مولوي  خمارببین  شد ز میانهچو  الف 
 

سرنگون  اشکل و  میمکه در ظاهر از یک حلقه م ضمن توجه به شکل ظاهري حرف:*الفازمیم(دوربودن، مویی نیافتن)

(باتوجه به توضیح باال) به تلفظ درنمی آید و خود را نشان نمی دهد، م وارونه و واژگون در حرف  اتشکیل شده و 



 
 ۷۱۳/  در پهنه ادب پارسی» الف«کاربرد ادبی وهنري وتصویري 

 

نشانه راستی و  اترکیب، کنایه از نهایت پنهان شدن  و نیز نهایت دقت و ظرافت و زیرکی درکاري و امري است.// 

نشانه خمیدگی و ناراستی است و جمع شدن آن دو، در عین تضاد با هم دیگر، می تواند ترکیب،کنایه از  مکشیدگی و

، دهان و لب تنگ و خرد را اراده کرده است. این دو از میمقامت کشیده و بلند و از حلقه  الفنهایت توافق باشد.// از 

، قد و قامت، و نیز آلت تناسلی عاشق را اراده الف ازویژگیهاي محبوب و معشوق است که در یک جا جمع آمده است.

، دهان تنگ و نیز آلت تناسلی و سرین معشوق را اراده کرده است. ترکیب، کنایه از دوري جستن از هم میمکرده و از 
 آغوشی و نزدیکی و معاشقه است.

 بگردانید روي آن سیم تن حور
 ترا جز بوسه دادن نیست رویی

 

 عطاردور منمیم الفاز آن  باداکه  

 عطارمیم مویی ینالف زآن  نیابد
 

، ترکیب، کنایه از انجام امر و کاري صحیح و منطقی و واودر میان  لفضمن اشاره به حرف ا *الف از واو جستن:
 ممکن و پسندیده و اصولی است. اشتباه و خطا  نکردن.

 واو ار طلبی طلب کن از نون 
 واو از نون الف از واو جو 

 

 فافهمشاه نعمت اهللا ولیز واو الف بجوي و  
 چون رها کن ولی بجو بیچون  شاه نعمت اهللا ولی

 
حروف آغازین حروف الفبا.//کنایه از تمام حروف الفباي فارسی.//کنایه از تمامی چیزها.//کنایه از لوح، قلم و  *الفباتا:

کنایه از کل  تاو  بات باري تعالی و عالم وحدت و کنایه از ذاالفکرسی.//کنایه از تخته اول،که لوح اول درس است.//
 عالم و عالم کثرت.//کنایه از آغاز هرچیز و شروع و مقدمه و اصول چیزي.//کنایه از اشکال متنوع و گوناگون. 

 همراه تاو  باهست  الفبا 
 

 اهللا  سنایی الفبت شمر  تاو  با 
 

و اندوخته ها را فراموش کردن و به کنار گذاشتن. همه را ترك  کنایه از آموخته ها*الف با خواندن و فراموش کردن: 
اشاره به این دارد که در مکتب خانه ها، براي یاد دادن حروف الفبا به کودکان و /کردن و پشت پا به همه چیز زدن./

می کردند و از را که اولین حرف ابجد و الفبا بود بر روي تخته و لوح می نوشتند و تکرار  الفمبتدیان، ابتدا حرف 

بر روي لوح و تخته، آن را با صداي بلند تکرار کند. آنقدر این حرف نوشته  الفنوآموز می خواستند ضمن نوشتن مکرر

را شروع می کردند و بدین ترتیب، دیگر حروف یاد داده ب و تکرار و خوانده می شد تا یاد گرفته می شد. بعد حروف 

و یا حروف، یعنی نوشتن و تکرارکردن حروف براي یادگرفتن می گفتند. این  فالمی شد. این را اصطالحا مشق کردن 
تکرار و تداوم باعث یادگیري ماندگار حروف می شد. معموال پس از فراگیري حروف الفبا، خواندن قرآن را شروع می 

 کردند.
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 الف باخواندموکردم فراموش

 

 خطی بر عالم و آدم کشیدهشاه نعمت اهللا ولی 
 

را اراده کرده است که رمز نفی ماسوي اهللا و توجه به یکتایی خدا و ذات الهی  ال،ترکیب الم باالف از الم: با*الف

توجه دارد که چگونه در عین اختالف با هم، لفظ  الم والف است.// به توافق و اتحاد دو شکل متفاوت و راست و کجِ 

 ف الم (الم الف).ال را به وجود می آورند و با هم یکی می شوند. ر.ك.ال 
 الف ال شد در اینجا بی شکی تو 

 ذات پاك دیدم الم باالف 
 

 بنگر در یکی تو  عطار الم باالف  
 نمود سرّ این در خاك دیدمعطار

 
، قد و قامت خمیده عاشق را اراده کرده الم، قد و قامت کشیده معشوق اراده کرده و از الفاز  الم پیوسته آمدن: با*الف

را اراده کرده است که رمز نفی  الترکیبِ ترکیب،کنایه از به هم آمیختن و هم آغوشی و عشقبازي کردن است.//است. 

 الف الم (الف الم).  ونیزر.ك.الم.باالف و نیز ر.ك.ماسوي اهللا و توجه به یکتایی خدا و ذات الهی است. 

 پیوسته آمدچون  الم باالف 
 

 حقیقت را ز جان سر بسته آمد  عطار 
 

عشقبازي و عاشقی را یادگرفتن.// عشقبازي کردن و مقدمات عشقبازي را فراهم  *الف باي عشق کسی را درآموختن:
 کردن.    

 ز جیم و میم او هرمز همی سوخت
 

 عطاردرآموختمی  عشقشز  الف بایی 
 

 الفازمیم (دوربودن، مویی نیافتن).رك. الف بر حلقه میم گذاشتن:*
 را به تعلیمهوي می خواند هرمز 

 
 عطاربگذارد الف بر حلقه میمکه  

 
 الفازمیم (دوربودن، مویی نیافتن).ر.ك. *الف بر میم راه نیافتن:

 راهمن  یافت الف بر میمنخواهد 
 

 الف چیزي ندارد بوسه درخواهعطار 
 

 کنایه از صادق و یکرو و همدل و موافق و یکدل بودن با کسی.*الف بودن با کسی:

 آل تو نیست باالف کسی کو 
 

 همه ساله چون الم پشتش دو تاست   سنایی 
 

اشاره به حروف الفبا و ترتیب و شکل ظاهري آنها دارد.// کنایه از تعدد و تنوع و تکثر است.// کنایه *الف بیتی ثیجیم: 

 الف.از عالم تکثر. و نیز ر.ك. 



 
 ۷۱٥/  در پهنه ادب پارسی» الف«کاربرد ادبی وهنري وتصویري 

 

 ثیو دگر  تیشد دگر  الف بی
 

 این چنین میدان ز معنیعطار جیمدگر  
 

توجه دارد به لفظ و  جیم و سرافکندگی و افتادگی بیو دوسر بودن  الفعالوه بر این که به سرکشی *الف بی جیم: 

 الف.نیز تلویحا اشاره دارد. و نیز ر.ك.  ابجدکلمه 

 مباش ز ابجد که سرکشی دارد الف
 

 مولويجیم باش چو  جیم، دو سر، تو بیمباش  
 

نشانه کشیدگی و راستی است و قامت الفکهدال، نون ، الفباعنایت به شکل وهیأت حروف *الف چون دالگشتن: 

که نشانه خمیدگی و ناراستی است و قامت خمیده را به آن نسبت می دهند،  دال، نونبلند را به آن نسبت می دهند و
کنایه از تغییر است.//کنایه از افتادگی و ناتوانی و ضعف است.//کنایه از خمیدگی قد و قامت کشیده و برافراشته ترکیب،

//کنایه از یافتن و دگرگون شدن و تبدیل شدن.//کنایه تحقیر و خوار و عاجز شدن.//کنایه از تواضع و فروتنی است.
 // اشاره به تکثر و تعدد حروف دیگر از حرف الف دارد. سرافکنده و شرمنده شدن.
 بی عشق اختر منخسف از عشق گردون مؤتلف

 
 هامولويالف چون دال دال الف بی عشق  گشتهاز عشق  

 
هیچ نقطه اي ندارد و و هیچ اعراب و حرکتی نمی پذیرد و ظاهري لخت و عریان  الفچون *الف(چیزي،هیچ)ندارد:

هیچ  الف// و نیز تعبیر می شود. الفدارد و تنها و فرد و تک است، از آن به نداشتن ثروت، درویشی و فقر و نداري 
ندارد مثلی مشهور بر شناساندن الفبا به کودکان است. رسم بوده که معلم مکتب خانه براي یاد دادن حروف الفبا به 

 کودکان و مبتدیان، می گفت: با یکی به زیر دارد، تا دو تا به سر دارد، الف هیچ ندارد و منظور نقطه بود.
 بسیار تفاخر مکن امروز که فردا

 روز دگر الم کشی از پی خوبیهر 
 الف ندارد هیچترا میان الف است و 

 هیچ نداشتوصل تو که  لفچه گویم از ا
 همین حرفی که آن پیچی ندارد

 الف هیچ نداردحرف کمرت همچو 

 الف هیچ نداردگفتم که دهانت چو 
 الف شو همچو اول بی سر و پیچ
 نخواهد یافت الف بر میم من راه

 استقامت شد به پیشچون الف از 
 ما کییم اندر جهان پیچ پیچ

 سناییالف هیچ نداردکه  معلوم تو گردد 

 سناییکالف هیچ نداردزین الم چه فایده 
 که من وراي الف هیچ در کمر دیدمعطار
 من این که هیچ نداشت از همه بتر دیدم  عطار

 عطارالف هیچی نداردالف بود و 
 زیرا که تو را چون الف افتاد میانیعطار
 گفتی بنگر طره چون نون شده من  عطار

 عطارهیچن جایگه ای می دارد الفکه 

 بوسه درخواه  عطار الف چیزي ندارد

 از اوصاف خویش  مولوي ندارد هیچاو 
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 غافلیست الف چیزي نداردآن 

 فکرگاهش کند شد عقلش خرف
 کم نگردد فضل استاد از علو

 اي کریم الف چیزي ندارم چون

 عشقت الف مانندنداري هیچ اگر چه تو 

 الف هیچ ندارداول سبقت بود 

 نیز الفچو هیچ ندارد حی نیز اگر 
 

 هیچمولويدارد هیچ  او خود چه الف چون
 میم دلتنگ آن زمان عاقلیست  مولوي

 مولويالف چونچیزي ندارد عمر شد 

 گوید او  مولوي الف چیزي نداردگر 
 جز دلی دلتنگ تر از چشم میممولوي

 حرف ها دارد چرا زان رو که آن داریمولويبه صدر 
 زان پیش رو افتاد و سپهدار و مؤید  مولوي
 در صورت جیم آمد و جیم است مقید   مولوي

 
 است. احمداست.// کنایه از لفظ و کلمه  د، م ،ح، اچهار حرف  *الف، حا، میم، دال:

 ورد ارواح در جوانب قدس
 

 شده  عطاردال و میم و  حا و الف 
 

نشانه کشیدگی و راستی است و قامت بلند را الفکهدال، الفباعنایت به شکل وهیأت حروف *الف،دالِ خمیده شدن: 

که نشانه خمیدگی و ناراستی است و قامت خمیده را به آن نسبت می دهند، نون  ،دالبه آن نسبت می دهند و
کنایه از تغییر از افتادگی و ناتوانی و ضعف است.// کنایه از خمیدگی قد و قامت کشیده و برافراشته است.//کنایهترکیب،

//کنایه از یافتن و دگرگون شدن و تبدیل شدن.//کنایه تحقیر و خوار و عاجز شدن.//کنایه از تواضع و فروتنی است.
درکام قبل از آن که از لب الف // بابیان تشبیه و تفضیلی و عکس،دریک تصویر هنري، حرف سرافکنده و شرمنده شدن.

 الف.خمیده می شود و ادا می گردد. ر.ك.دال،برآید در برابر قد و قامت کشیده محبوب از شدت شرم و خجالت چون 

 بگویم الفدر پیش قدت چون 
 

 سناییدالی شود خمیده در کامم 
 

وصل است و تلفظ و نوشته نمی شود و به  باسم اهللا، الف درب، الف بعد از الف در بسم پنهان(کردن، گشتن): *

درکلمه باسم ا...ازآن به پنهان شدن و مختفی  الفنوشته وخوانده می شود. به علت عدم تلفظ و قرائت  بسم اهللاصورت 

در مقام وصل قرار بگیرد، از قرائت ساقط شده، تلفظ نمی شود، از این الف هنگامی که تعبیرمی شود.// الفدر بسمگشتن 

کنایه از به حساب نیز یاد می کنند.// کنایه از هر چیز پنهان و ضایع و مخفی است.//  الف مهموزو  الف وصله ، بالف
 نیامدن، محو شدن، مخفی گشتن، ضایع شدن، پنهان شدن، فرورفتن...  است.

 چنان در اسم او کن جسم پنهان 
 الف در بسم پنهان کرده ایستآن 

 

 عطارمی گردد الف در بسم پنهانکه  
 هست او در بسم و هم در بسم نیست  مولوي

 



 
 ۷۱۷/  در پهنه ادب پارسی» الف«کاربرد ادبی وهنري وتصویري 

 

 الفازمیم (دوربودن، مویی نیافتن).ر.ك. الف در حلقه میم نهان کردن:*
 پاره اي بردم از این روغن ابلیس به کار

 
 سنایینهان کردم در حلقه میمخویش  الف 

 
 به وجود می آید. اهللاشاره به ترکیب این حروف داردکه کلمه *الف،دو الم،یک ها: 

 یک ها ودو الم  والف لفظ 
 

 اسمی است از آن اسم دریابشاه نعمت اهللا ولی 
 

ظواهر آن را اراده کرده است و  تاو  باباطن و حقیقت چیزي(قرآن) و از  الف،سناییاز *الف را درون راي آوردن: 
ترکیبِ الف را درون راي آوردن،کنایه ازحقیقت وماهیت چیزي (قرآن) را فهمیدن و درك کردن و به ذهن واردکردن 

 نیز توجه دارد.  رايدرون لفظ و کلمه  الفحقیقت وماهیت چیزي(قرآن) است.// به حرف 

 الف را درون راي آردتا 
 

 آرد  سناییبا و تا را به زیر پاي  
 

دارد.از آنجا که خاك نماد پستی و مذلت است از خاك در لفظ  الفاشاره به حرف *الف را میان خاك، خوار دیدن: 

 را اراده کرده است. الفدر لفظ خاك، ظاهرا پستی و خواري  الفقرارگرفتن 
 واو را بین در میان خون قرار 

 
 عطارالفرابین میان خاك خوارپس  

 
به ایهام  ماهو نیز  اندامو  سانلفظ و کلمه  الف// به الف.قد و قامتی کشیده و افراشته و بلند به مانند *الفسان قد:
 توجهی دارد.

 الم گردد چو دید ماه او را
 

 به اندامشسنایی الف سان قدي با 
 

 المو دالنشانه راستی و بلندي است و قامت افراشته وکشیده را به آن نسبت می دهند و  *الفسان قد،المگشتن:الف
 نشانه خمیدگی و

کجیاست و قامت خمیده را به آن نسبت می دهند.// کنایه از خمیدگی قامت راست و استوار.// کنایه از ضعف و ناتوانی 
 و افتادگی.// کنایه از 
 تواضعو تکریم است.

 د ماه او راچو دی الم گردد
 

 به اندامش  سنایی الف سان قدي با 
 

 شکل نیزه که از نظر کشیدگی و استحکام و بلندي و راستی به الف مانند شده است.*الف شکل نیزه:

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۷۱۸

 
 از سر خشم الف شکل نیزهزان 

 

 چشمشان کرده همچو هاي دو چشم   سنایی 
 

میل به وصل ندارد و از حروف دیگر جدا و مستقل نوشته می شود و در صورت اتصال، فقط به الفچون*الف فرد:

 الف.حرف قبل خود متصل می شود،و مظهر تنهایی، تجرد، تفرد و یگانگی و...  است.و نیز ر.ك. 
 عارفان مجرد مفرد

 
 و دال ابدالند شاه نعمت اهللا ولی الف فردچون  

 
، بینی و از صفحۀ سیم، چهره و صورت سفید را اراده کرده است.//کنایه از بینی و الفاز *الف کشیده بر صفحه سیم:

 دماغ کشیده و راست بر چهره سفید محبوب و معشوق است.
 ما بین دو عین راست از نون تا میم 

 
 شاه نعمت اهللا ولیالف کشیده بر صحفه سیمبینی  

 
،که کج است،کنایه از هر چیز خمیده و الف کوفیه شکل خاص در خط کوفی.// با توجه ب الفحرف  *الف کوفی:

کهعریان است و چیزي ندارد، کنایه از  نداري و بی سیمی است.// و نیز کنایه الف کوفی،کج.// با توجه به شکل خاص 
 از آلت تناسلی نر.

 رادمردي بر او طالع میالدي ساخت
 معروف به بی سیمی مشهور به بی نانی 

 کوفیچون مستقیم آید به  الف

 شعاري کوفیمجرد شو اگر 

 می باید روان شو کوفیتره 
 

 روزي به درش  سنایی الف کوفیرفت همچون  

 از عوري و عریانیسنایی الف کوفیهمچون 
 چنان باید برأي العین صوفیعطار

 چیزي که داري  عطار الفبر افشان چون 

 دانی تو باري همچنان شوعطار الف
 

الف هستند و یا در ساختار شکل خود حرف  الفچونحروف دیگر به گونه اي شکل تغییر یافته حرف شدن: *الف، ال

 الف. را هم  دارند لذا در این ترکیب به محو شدن الف در دیگر حروف توجه دارد. ر.ك.

 در اینجا بی شکی تو  الف ال شد

 و تو ز الف الم گشت ال الفی ال شود
 

 یکی تو   عطارالف با الم بنگر در  
 هله دست و دهان بشو که لبش گفت الصال   مولوي

 

که حرف تعریف زبان عربی اسـت دارد کـه آن هـم کنایـه از توصـیف      ال.//اشاره بها،لدو حرف *الف الم (الم الف): 
 اشاره به  وتعریفباشد.//

.// بـا ذکـر حـروف آغـازین     المر، المصالم، الر، است مثل  السوره هایی دارد که حروف آغازین حروف مقطعه آنها با 
 حروف مقطعهبرخی از سور



 
 ۷۱۹/  در پهنه ادب پارسی» الف«کاربرد ادبی وهنري وتصویري 

 

است و  الم و الفدارد که حرف آغازین آن  اهللاقرآن کریم، کل سوره و کل قرآن را خواسته است.// اشاره به لفظ وکلمه 
 معروف و شناخته شده 

لف از جمله دودمان و خاندان بهکار رفتـه  دارد که به معانی مخت آلاشاره به لفظ // اشاره به اسم اعظم الهی دارد.//است.
 اشاره به ترتیب است.// 

نیـز در آخـر ایـن    الدر اول است و آخرین حرف نیز ضظغ می باشـد کـه یـک     الفحروف ابجد و قرارگرفتن آن دارد. 
 حروف، به معنی دیگر نیست و 

 المیده را بـه آن نسـبت مـی دهنـدو    نشانهکشیدگی و راستی و بلندیاست و قد و قامت کش الفتمام شد اضافه می کنند.
 نشانه خمیدگی و 

کنایه از عدم توافق ناراستی است و قد و قامت خمیدهرا  به آن نسبت می دهند.//کنایهاز دو چیز راست و خمیده است.//
 و هماهنگی، درتضاد 

دیده می شود اشاره کند که کنایـه از  ل کهدر شکل حرف ا می تواند به شکل الف الم، لبودن.// با توجه به شکل حرف 
 توافق و سازگاري 

می باشد.// با عنایت به  الدرالفبا ضبط و از آن همزه ساکن را اراده کنند.//کنایه از لفظ ال الفساکن را به صورت است.// 

 ، کنایه ازالشکل لفظ 
و عشقبازي و وصال است.// با توجه به  پیوستگی و اتصال و ائتالف و ادغام و دوستی و توافق و یکدستی و نیز معاشقه

 ، کنایه ازهر الشکل 

کنایه از تکبر و غرور و بی اعتنایی اسـت.// کنایـه از تواضـع و فروتنـی و     ، الچیز سراپا دو نیم شده.// با توجه به شکل 

 الم خدمتگزاریاست.// 

به کنایه از گره اي که چپ و راست و درهم بندند.گره محکم و چپ اندر راست.// کنایه از هر چیزِ در هم تنیده و  ،الف
 هم بافته و درهم  

وگره خورده  است.// کنایه ازهر چیز پیچیده و پیچ در پیچ است.//کنایه از به هم خورده و آشفته است.// کنایه از  پیوسته
 خروج از حالت عادي 

 صلی، و نابودي است.و ا
 الف والم فرق باشد میان 

 خصم از آن آمدند هر خامت
 دل چو در افتاد به حامیم تب 

 وار  الم الفکه چون دستار بندي 
 چنان باید که او را از الف او

 این چه آشوب و حشو المانیست  سنایی 
 سناییالف المتنیست کس واقف از 

 داد  سنایی الف المشربت طاها و 
 الف الم چلیپایست و زنارعطار

 اوعطار الم الفبخواند تا عیان 
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 تمامت سر بیچون در الف دان
 چو هرمز آن الف را مختلف کرد

 دستار بنديالم الف  اگر چون

 چون دانست تحقیق الف المیم
 که چون دستار بندي الم الف وار 

 چه می ماند بدین الف المیهر 
 

 دان  عطار الم الفتمامی عشق را در 

 کردعطارالم الف  دو ساق خویش گل چون
 بسی زان به که تو زنار بندي  عطار
 بداند سر قرآن یافت توفیقعطار

 چلیپایست و زنار  عطار الف الم
 گر تو جان داري بدین چشمش مبینمولوي

 
به وجود می  الفو  المو  الفدارد که از ترکیب سه حرف  اال.// اشاره به لفظ و کلمه ا، ل، اسه حرف *الف الم الف:

 آید.
 الم الف والف معنی اثبات گو با 

 

صورت توحید جو نفی طلب کن ز ال  شاه نعمت اهللا  
 ولی

 
کنایه از نهایت افتادگی وتواضع وخمیدگی وفروتنی.//کنایه از نهایت حقارت وکوچکی  *الف الم کسی پژمرده گشتن:

 الف الم.است.ر.ك. 
 راست خواهی به پیش او مه را 

 
 سناییپژمرده گشت الف المشسخت  

 
 به وجود می آید. اهللالفظ و کلمه  ها، الم، الم، الفاز ترکیب حروف *الفالم المها: 

 هر چار   ها والم  والم  والف 
 

 اسم اسم است این حروف اي یارشاه نعمت اهللا ولی 
 

، )3(، آل عمران)2(سوره هاي بقره حروف مقطعه قرآن در آغازالم، .//م، ا، لسه حرف  *الفالممیم (الم):

کنایه از هرکدام از سوره هاي مذکور و یا محتویات و حکایات آن.// //).32(، سجده)31(، لقمان)30(، روم)29(عنکبوت

اشاره به اسم اعظم  //از قرآن کریم است.// الروم.// کنایه از سوره محتویات و حکایات آناز کل قرآن کریم و یا  کنایه

 میمو  لطیفبه الم و  اللّهاشاره به  الف////.است مجیداشاره به  میمو  لطیفبه اشاره المو  اللّهاشاره به  الفالهی دارد.//

واسطه ه است یعنى خدا قرآن را ب محمداشاره به  میمو  جبرئیلاشاره به  المو  اللّهاشاره به  لفا.// استمحباشاره به 

است یعنى:  ملکاشاره به  میمو  لطیفاشاره به  المو  احداشاره به  الف//.نازل کرده است )ص(جبرئیل به محمد 

 محبت الهى در مخلوقه اشاره ب میمو  لقاءحقه اشاره ب المو  اللّهنام مقدس ه شاره باالف//.االحد اللطیف الملک

لطف از  الم، آالء الهیاز  الف//.است سجوداشاره به  میمو  رکوعاشاره به  المو  قیام در نمازاشاره به  الف//.است

انا اللّه  یعنى،اوست علمه اشاره ب میمو  اللّهاشاره به  الم،اناف اشاره به .// المشتق شده است مجد الهیاز  میمو  الهی



 
 ۷۲۱/  در پهنه ادب پارسی» الف«کاربرد ادبی وهنري وتصویري 

 

االحد وانا اهللا سلطان وانا اللّه المجیدو الملکانا اللّه (منم خدایی که می دانم) و انااهللا اعلممفسرین معنی آن را اعلم

شش صفت دارد که با شش صفت خداوند متعال  الفاند:  برخى از مفسرین چنین بیان کردهمی نویسند.// اللطیف الملک

منفرد از همه حروف است  الف)2. ء تمام مخلوقات استاابتداء حروف است حق تعالى هم مبد الف)1:مطابقت دارد

حق متّصلند ه آن متّصلند همینطور خلق به حروف متّصل نیست ولى حروف به ب الف)3. وجود استه رد بخدا هم منف

منقطع و مباین از  الف)4. کسى محتاج نیسته او محتاجند و او به چیزى متّصل نیست و همه مخلوقات به ولى خدا ب

ف حروف است خدا هم سبب تألیف و سبب ترکیب و تألی الف)5. حروف است خدا هم منقطع و مباین از خلق است

روشن  میمو  المبا اتصال .کار است مستقیم و مستوى است خداوند هم عادل و درست الف)6 .ترکیب موجودات است

 المذات حق تعالى است و ه میشود که موجودات غیر از ذات حق، موصوف بدوئیت است و وحدت حقیقى منحصر ب

از اقصاى حلق که اول مخارج  الف// مالکیت حق تعالى.دیگري دو معنى اشاره دارد یکى اثبات حقانیت و ه ب المدر 

ه اشاره ب الماز لب که آخر مخارج است گفته میشود و  میماز طرف زبان که اوسط مخارج است و  الماست ادا میشود و 

 المبه ایهام به واژه  .یاد حق تعالى باشده اقوال خود ب این مطلب است که بنده خدا بایستى در اول و وسط و آخر افعال و
 عربی ، به معنی رنج و دردمندي نیز توجه دارد.

 و حم این حروف  الم (الف الم میم)این 

 و حم اي پدر الم (الف الم میم)این 
 

 چون عصاي موسی آمد در وقوفمولوي 
 آمدست از حضرت مولی البشر  مولوي

 

 الفی قد چون دال کردن.ر.ك. دال منحنی گرداندن: *الف مستقیم کسی چون

 او به دست شب و روز و ماه و سال گرداند
 

 ما  سنایی چون دال منحنی الف مستقیم 
 

 الف وصل. الف بسیار نازك و باریک.// کنایه از کمر باریک و الغر و نحیف. و نیز رك.*الف معدوم: 

 است  الفی معدومچه میان چون 
 

 چون صدفی پر گوهر استعطارچه دهان  
 

 الف. ر.ك.*الف (همزه) مهموز:
 گه در گنهم رانی گه سوي پشیمانی 

 
 مولويهمزه مهموزمکژ کن سر و دنبم را من  

 
 میمدهان را به الف، و ایستادگی و استقامت و راستی  میمبه تنگی حلقه .// با توجه م، ادو حرف  *الف میم (میم الف):

را به وجود می آورد، توجه دارد.//از  ماکه لفظ و کلمه  الفو  میممانند کرده است.// به ترکیب  الفو قد و باال را به 
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به معناي اصل و اساس است.// نیز به شکل حرف  امتنگی را اراده کرده است.// کنایه از لفظ  میمنداري و فقر و از  الف

 دارد.که الفی وارونه در زیر دارد،توجه م 

 بود ماست میماموین  الفاین 
 

 زو نر گداست  مولوي الفاو تنگ است  میم 
 

است.// ظاهرا کنایه از ماهیت و حقیت  معروفدر کلمه  میمو  عارفدرکلمه  الفمنظور،معروف:و *الف میم عارف
 عارف و معروف است.

 معروف     ومیم    عارف       والف   

 

 نعمت اهللا ولی شده در الم معرفت مکشوف شاه 
 

نیز کنایه از احمد  میمکنایه از احد و الف ظاهرا اشاره به رمز و راز و اشارات معرفت دارد.// ظاهرا *الف میم معرفت: 

 الف میم(میم الف).  و محمد و بالتبع سایر مخلوقات است. و نیز ر.ك.

 گفتیم  میم معرفت والف 
 

 گوهر معرفت نکو سفتیم  شاه نعمت اهللا ولی 
 

، کنایه از راست و کج.// با عنایت به شکل حروف نونو الف .// با عنایت به شکل حروف ا، ندو حرف *الف نون: 

، که با هم لفظ و کلمه نونو  الفمانند کرده است.//  ترکیب دو حرف  نونو ابرو را به  الفقامت را به  نون،و الف 

 را به وجود می آورد.ان وآن
 جوي هایی که خازن آبند 

 
 جمع ازو یابند  سنایینون  والف  

 
 الف چون دالگشتن.ر.ك.*الف،  نون گشتن:

 می بایدش ساخت نون استالف گشت 
 

 که تا گردد الف چیزي که نون است  مولوي 
 

 الف.ر.ك.در استواري و قوام و صالبت و استحکام.  الفمانند *الف وار: 

 به اصلشد الف وار عین محمدیش 
 

 این جا بماند میم و حا و میم و دال   سنایی 
 

تشکیل شده است.//  واوو  الفبه معناي افسوس و واي که از دو حرف وا . //کنایه از لفظ ا، ودو حرف *الف واو: 

 واوو  الفخوانده می شود که از  واونیز توجه دارد که  و، به حرف واضمن توجه به حروف تشکیل دهنده لفظ و کلمه 
 تشکیل می گردد.

 اي غالم  الف واودو حرف آمد  وا
 

 هر دو را در خاك و خون بینی مدام   عطار 
 



 
 ۷۲۳/  در پهنه ادب پارسی» الف«کاربرد ادبی وهنري وتصویري 

 

دارد.// چیزي و کسی را درخاك و  خوندر  واوو حرف  خاكدر  الفاشاره به حرف *الف واودرخاك وخون دیدن:
 خون دیدن میتواند کنایه از مذلت و خواري و پستی و مرگ و نیستی آن چیز و کس باشد.

 اي غالم الف واووا دو حرف آمد 
 

 مدام  عطار در خاك و خون بینیهر دو را  
 

 و تعدد دارد..// در این بیت اشاره به اشکال مختلف و بیان کثرت ا،و، نسه حرف *الف واو نون: 

 عیان گشتند نون وواو  والف 
 

 دو جهان زین سه حرف یکتا شد  شاه نعمت اهللا ولی 
 

هنگامی که الف در مقام وصل قرار بگیرد، از قرائت ساقط شده، تلفظ نمی شود، از این الف، به الف وصل *الف وصل:

الف در بسم پنهان(کردن، و الف مهموز یاد می کنند.// کنایه از هر چیز پنهان و ضایع و مخفی است.و نیز ر.ك. 

 گشتن).

 تو که هیچ نداشت الف وصلچه گویم از 
 

 شت از همه بتر دیدم  عطارمن این که هیچ ندا 
 

در اول است و آخرین حرف الف اشاره به ترتیب حروف ابجد و قرارگرفتن آن دارد.  *الف هیچی از اول آخرش ال:
 نیز ضظغ می باشد که یک

را یاد  الفنیز در آخر این حروف، به معنی دیگر نیست و تمام شد اضافه می کنند. در مکتبخانه ها هم وقتی حرف ال 

 الفمی دادند می گفتند 

به معنی نیست، در پایان و اتمام این حروف  الدر آغاز و وجود الف هیچی ندارد. منظور شاعر توجه به هیچ نداري 

 الف(چیزياست. و نیز رك. 

 ،هیچ) ندارد.

 الف هیچیز اول آخرش ال
 

 ز ابجد تا ضظغال ال و سودا  عطار 
 

 دارد. آهاشاره به دو حرف تشکیل دهنده لفظ و کلمه  *الف هی در میان نبودن:
 صد هزار آه زو شنیده حري 

 
 سناییهینه  الفبود در میاننه  

 
 الف. ر.ك.*الفی قد:

 به مل و مال میل تا چه کنی    
 

 سناییچو دال تا چه کنی الفی قد 
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نشانه راستی و بلندي است و قامت افراشته وکشیده را به آن نسبت می دهند و  الفحرف *الفی قد چون دال کردن:

نشانه خمیدگی و کجی است و قامت خمیده را به آن نسبت می دهند.// ترکیب،کنایه از خمیده شدن و انحنا دالحرف 
حقیر است.//کنایه از پیدا کردن قامت و قد راست و کشیده است.//کنایه از خمیدگی و افتادگی و ناتوانی و ضعف و ت

 تواضع و فروتنی است.//کنایه از تعظیم و تکریم است.
 به مل و مال میل تا چه کنی    

 
 سناییچو دال تا چه کنی الفی قد 

 
اشاره به این نکته داردکه نخستین حرفی که ازقلم آفرینش خدا برلوح محفوظ نقش *ازالف پدیدآمدن کتاب خدا: 

 بود.اولالفبست

بود.// و نیز اشاره به اعتقاد  شکل گرفتن الف از نقطه و شکل گرفتن تمامی  الفچیزیکه خدا آفرید و وضع کرد 
 حروفالفبا و نوشته ها و

 الف. دارد . و نیزر.ك. الفمکتوبات از
 نقطه آخر خوشی شکل الف نقش بست 

 
 شاه نعمت اهللا ولیکتاب خداجمله  الف آمد پدیدان ز 

 
در اول است و آخرین حرف نیز  الفاشاره به ترتیب حروف ابجد و قرارگرفتن آن دارد.  الم الف خواندن: تا*از الف

 الضظغ می باشد که یک 

را یاد می  الفنیز در آخر این حروف، به معنی دیگر نیست و تمام شد اضافه می کنند. در مکتبخانه ها هم وقتی حرف 

آخر حروف است.//تمامی حروف الفبا  اليهیچی ندارد.منظور شاعر توجه به آغاز حروف از اول تا  الفدادند می گفتند 
را یادگرفتن.//کنایه از باسواد و آگاه و داناشدن و قدرت تشخیص و درك و شناخت پیدا کردناست.//کنایه از نهایت دقت 

می گویند او تا آخر  الفموز است، چنان که تا و زیرکی و هوشیاري و تشخیص بسیار باال در درك حقایق و اسرار و ر

 الف هیچی ز اول آخرش ال.و نیز ر.ك. الف الم (الم الف)کنایه از تمام و کمال چیزي.//ر.ك. //می خواند.

 او از الفچنان باید که او را 
 

 او  عطار الم الف تاعیانبخواند  
 

حروف الفبا.// کنایه از همه چیز به طور کامل و تمام، همه چیز .// کنایه از تمام یاتا حرف الف از حرف  یا: تا*از الف 
 از اول تا آخر. به کل.

 همچو جیم و دال و را و قاف و عین و الم و نون
 اوال بشنو که خلق مختلف

 

 دگرها مانده در پیشم دوتا سنایی یا تااز الف  

 مولويیا از الف مختلف جانند تا
 



 
 ۷۲٥/  در پهنه ادب پارسی» الف«کاربرد ادبی وهنري وتصویري 

 

سرنگون  او یک  هکه از یک حلقه تنگ و باریک شبیه به  مبا عنایت به شکل ظاهري  حرف  *از الفها مرکب بودن میم:

 می کنند.// کنایه از نهایت ترکیب و توافق است. میمو  هاو  الفتشکیل شده است، از آن تعبیر به 

 ست مرکب به نبشتن  هاو  الفاز  میم
 

 ترکیب بود علت بر هستی مفردمولوي 
 

تعبیر می کند و نیز  نرگداییکه از آن به  الفضمن توجه به نداري و تجرد و تفرد حرف بودن الف و میم:*اُمِ بود ما 

به معناي  میمو  الفکه از به هم پیوستن حرف  امتعبیر می کند، به ترکیب  تنگی، که از آن به میمتنگی و خردي حرف 

و  الفنیز توجه دارد که از ترکیب حرف  ماالبته به لفظ و کلمه // اساس و پایه و مادر به وجود می آید نیز توجه دارد.

 به وجود می آید. ما

 میم ام بود ماستوین  الفاین 
 

 میم او تنگ است الف زو نر گداست   مولوي 
 

ثر اشاره به باور شکل گرفتن تمامی حروف الفبا و حتی تمامی اجسام و عالم تک// کنایه از تمامی حروف الفبا.*باتاالف: 

 الف. دارد.// کنایه از اشکال مختلف و متنوع.//  و نیزر.ك. الفاز 

 هست بر لوح مادت و مدت
 همراه تاو  باهست  الفبا 

 

 
 

 وحدت   سنایی الفعقل و جان،  تاو  با

 اهللا  سنایی الفبت شمر  تاو  با
 

 ، بر لوح محفوظ نقش بست. الفکنایه از آفرینش احمد که به واسطه آفرینش *بر در محجوبه احمد نشستن الف: 

 نقش بست   الفنقطه اول که 
 

 شاه نعمت اهللا ولیبر در محجوبه احمد نشست 
 

کنایه از گره چپ اندر راست برمیان زدن و میان را محکم بستن است.//کنایه از باتمام وجود *بهسانالم الف میان بستن:

 الف الم(الم الف). به خدمت و اطاعت و انجام کاري ایستادن. و نیز ر.ك.

 ، به عشق او در اطراف  میان بسته
 

 از قاف تا قاف  عطار به سان الم الف 
 

 .الف از داوري دور شدنر.ك. :*بی الف،نقش داوري،دوري بودن
 با ستم سور مملکت شوریست

 
 سناییبی الف نقش داوري دوریست 

 
 الف در بسم پنهان(کردن، گشتن). ر.ك.:*بی  سین، بی الف،الف گفتن

 مولويهمی گویند الفاو  سین بی وبی   از خود فنا شد مکتنف الفچون 
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الـف باوتـاي عقـل ازتختـه ولـوح پـاك کردن.ترکیب،کنایـه ازکنارگذاشـتن عقلـو          تاي عقل شستن: و*تخته از الف با 
 نپرداختنوتوجه

 نکردن به آن است.
 ز بهر شرع رسولتخته شسته 

 

 فضولسنایی تاي عقل واز الف با  
 

 الف (چیزي،هیچ) ندارد.ر.ك. *چون الف بر هیچ افتادن: 

 الفافتاده بر هیچاال اي چون 
 

 برونت چون مناره اندرون هیچعطار 
 

 الف. ر.ك.*چون الف بی سر و پیچ شدن:

 بی سر و پیچ اول الف شو همچو 
 

 که می دارد الف این جایگه هیچ   عطار 
 

 الف (چیزي،هیچ) ندارد.ر.ك. *چون الف چیزي نداشتن: 

 اي کریم چون الف چیزي ندارم
 

 جز دلی دلتنگ تر از چشم میم   مولوي 
 

 الف در بسم پنهان(کردن، گشتن).ر.ك.*چون الف در بسم:

 چون الف در بسمخصم را رمح 
 

 چشمها کرده همچو جان در جسم  سنایی 
 

 الف در بسم پنهان(کردن، گشتن).ر.ك.الف در بسم (دررفتن و درج شدن، روي پوشیدن): *چون 
 راستیها ز بیم بند و طلسم
 در وجوه وجه او رو خرج شو

 

 سناییروي پوشیده چون الف در بسم 

 مولويالف در بسم در رودرج شو چون
 

 الف (چیزي، هیچ) ندارد. ر.ك.*چون الف هیچ نداشتن: 

 چو الف هیچ ندارد دهانتگفتم که 

 نیز هیچ ندارد چو الفحی نیز اگر 
 

 گفتی بنگر طره چون نون شده من   عطار 
 در صورت جیم آمد و جیمست مقید   مولوي

 

 الفدرلفظ خاککه نمادپستی و مذلت است،ازآن به خواري الفباتوجه به قرارگرفتن  *خواربودن الف درمیان خاك:

 نیز توجه دارد. خواردر میان لفظ  الفتعبیرکردهاست. هرچند به 



 
 ۷۲۷/  در پهنه ادب پارسی» الف«کاربرد ادبی وهنري وتصویري 

 
 واو را بین در میان خون قرار 

 
 عطارمیان خاك خواررا بین  الفپس  

 
، که مظهر راستی و استواري اکه مظهر خمیدگی و شکنج است و  د//باعنایت به شکل خاص ا.، ددو حرف  *دااللف:

 ناموافق و متضاد و ناسازگار و مخالف است.است ترکیب،کنایه از زلف و قامت محبوب است.// کنایه از دو چیز 
 این همه بر عکس کشته مختلف
 از نظرگه گفتشان شد مختلف

 

 عطارالف ودال همچو وصف راستی  

 مثنوي مولويالفلقب داد این  دالشآن یکی 
 

نسبت می نشانه کشیدگی و راستی است و قامت بلند را به آن اکهدواباعنایت به شکل وهیأت حروف *دال، الف گشتن:

کنایه از قد و قامت خمیده و نشانه خمیدگی و ناراستی است و قامت خمیده را به آن نسبت می دهند، ترکیب، ددهندو

 الف.افتاده به قامت کشیده و برافراشته تبدیل شدن است.// کنایه از سرافرازي و توانایی و استقامت است. و نیز ر.ك. 

 از عشق گردون مؤتلف بی عشق اختر منخسف
 

 دال هامولويچون بی عشق الف گشته دال الفاز عشق  
 

،کنایه از زلف و قامت محبوب است.//  با عنایت او  د// با عنایت به شکل خاص ا، ددو حرف  *دال، الف لقب دادن:

 دااللف.، کنایه از دو چیز ناموافق و متضاد و ناسازگار و مخالف. و نیز ر.ك. او  دبه شکل خاص 
 گفتشان شد مختلفاز نظرگه 

 
 مولويالفلقب داد این  دالشآن یکی  

 
خم زدن و بر یکدیگر گره زدن و به هم پیوستن.// کنایه از  الم الفیعنی دو پا را مانند *دو ساق، چون الم الف کردن:

 گره خوردن، ادغام 
الف آغوشی است. و نیز ر.ك. شدن و یکی گشتن.//کنایه از نهایت توافق وسازگاري است.// کنایه از عشقبازي  و هم 

 الم (الم الف).
 چو هرمز آن الف را مختلف کرد

 
 عطارچون الم الف کردخویش گل  دو ساق 

 
به وجود می  ربناکنایه از ترکیب و به هم پیوستن این حروف که لفظ و کلمه  الف مقرون کردن: با*ري  بی نون را 

 آید.
 الف باکردست مقرون را  نون وبی  وري هم 

 

 در باد  دم اندر دهن تا خوش بگویی ربنا  مولوي 
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از یک طرف حرف تعریف در زبان عربی است و کالم بدان معرفه و شناخته  الفالماز آنجاکه  *زمزمه بی الف المگفتن:

معموال زمزمه آرام و سکوت مانند را زمزمه بی الف الم در زبان عربی به معنی صدا است و  لف الممی شود و نیزا
یند، پس ترکیب، ظاهرا کنایه از حرف و کالم پوشیده و مبهم و مرموز و به دور از فهم همگان و ناآشنا و ظاهري و گو

 الف الم(الم الف).کنایه آمیز گفتن است. و نیز ر.ك. 
 ور از آن نیز بترسی هله چون مرغ چمن  

 
 مولويزمزمه بی الف و الم بگودم به دم  

 
 مدنظر است.   سنایی.//  به کنایه لفظ و کلمه س، ن، ا، يچهار حرف  *سین نونالفیا:

 شکل دندان و سر زلف تو زودا که بر او  
 

 همه تاوان آرندسنایی سین و نون و الف و یا 
 

به قامتهاي ایستاده و استواري که درراه عشق از بین رفته و به اعتباري خمیده و به *صد الف از بهرالم عشق درباختن:
 درآمدهاند،زانو 

 اشاره دارد.// و نیز به جانهاي از دست رفته در راه عشق اشاره دارد. 
 اندر کنشت و صومعه بی بیم و بی امید  

 

 سناییدرباختیم صد الف از بهر الم عشق 
 

 ایجاد می شود. عالو  علیلفظ و کلمه  ع، ل، ااز به هم پیوستن سه حرف الف پیوسته گشتن:  با*عین الم 
 شدي تو ز تجرید چون ز عشق نفس الف

 
 تو  سنایی الم وپیوسته گشت با الفت عین  

 
 قد الف، چون جیم (افتادن، شدن). ر.ك.*قد الف به سان نون گشتن:

 تا درد تو را خرید عطار 
 

 عطارقد الفش بسان نون گشت 
 

وکشیده را به آن نسبت می  نشانه راستی و بلندي است و قامت افراشته*قدالف، چون جیم (افتادن، شدن):الف

نشانهخمیدگی وکجی است و قامت خمیده را به آن نسبت می دهند.//کنایه از خمیدگی قامت جیم، نون، دال،المدهندو
 راست و استوار.//کنایه از ضعف و ناتوانی و افتادگی.

 چون جیم افتادز مشق  قد الفم
 ماه از غمت دو نیم شد رخساره ها چون سیم شد

 

 تویی حسن دو میم افتادمولوي آن سو که 
 وین جیم جامت می کند مولويقد الف چون جیم شد 

 
 الف. ر.ك.قد الف وار: 

 اال اي حرص در کارت کشیده
 

 خمیدهعطار قدالف وارتچو شد  



 
 ۷۲۹/  در پهنه ادب پارسی» الف«کاربرد ادبی وهنري وتصویري 

 
 

که نماد راستی است، ترکیب به معناي خم و راست  الفکه نماد خمیدگی و ي باعنایت به شکل *گه یا،گه الف بودن: 
شدن، حالت خمیدگی و راستی گرفتن و کنایه از نهایت تعظیم و احترام و ادب و تواضع است.// و نیز ترکیب کنایه از 

 نهایت ناتوانی و ضعف و افتادگی است.
 گه الفو  گه یااي پیش تو سنایی 

 

 سنایی او را به تیغ هجر چو نون و چو سین مکن   
 

به وجود می آید توجه دارد که رمز نفی ماسوي اهللا و  المو  الفکه از ترکیب  الترکیب به لفظ *ال از الف الم گشتن:

توجه دارد که  الف و المتوجه به یکتایی خدا و ذات الهی است.// به توافق و اتحاد دو شکل متفاوت و راست و کجِ 

 الف الم. به وجود می آورند و با هم یکی می شوند. ر.ك. راال چگونه در عین اختالف با هم، لفظ 

 زالف الم گشت الالفی ال شود و تو 
 

 هله دست و دهان بشو که لبش گفت الصال   مولوي 
 

 . الف الم(الم الف).ر.ك*الم الف وار دستار بستن :

 الم الف وارکه چون دستار بندي 
 

 الف الم چلیپایست و زنار  عطار 
 

، و قامت را به يعالوه بر ساختار تشبیهی، که لب را به شکل قامت الف، ابرو چو نون، دندان چو سین: *لب چو یا،

که از ترکیب اینحروف به  سناییمانند کرده است، به لفظ و کلمه  سینو دندان را به شکل  نون و ابرو را به شکل الف

 ،که نشانه خمیدگی و راستی است توجه دارد. و نیز به حالت و شکل کلی این حروف// وجود می آید توجه دارد.
 خود سنایی او بود چون بنگري زیرا بر اوست

 
 سناییسیندندان چو  نونابرو چو  الفقامت  یالب چو  

 
در آن، به خمیدگی و افتادگی  الف، و شکل قرار گرفتن البا توجه به شکل خاص لفظ  *مانند ال، سرنگون شدن الف:

 و سرنگونی 
 در آن توجه دارد.   الف

 گاه تاج از سر همی انداخت شین بر سان سین 
 

 سناییسرنگون می شد الف مانند الگاه پیشم  
 

تعبیر  المدر الف ، از آن به محو شدن لدر  ا و قرارگرفتن لبا عنایت به شکل خاص حرف  *محو شدن الف در الم:
 کرده اند. 

 فندي  مولويمحو شو اندر الم ا  و سابق حرفی الفیگر 
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به وجود می  الفو  المو  الفدارد که از ترکیب سه حرف  االاشاره به لفظ و کلمه  الف،الم الف گفتن:با*معنی اثبات 
 آید.

 الم الف ومعنی اثبات گو باالف 
 

صورت توحید جو نفی طلب کن ز ال  شاه نعمت اهللا  
 ولی

 
 الف. ر.ك.*میان را چون الف بستن:

 بسته اندر راه معنی چون الفاین میان را 
 

 وآن شده بی شک ز دعویهاي بی معنی چو دالسنایی 
 

سرنگون تشکیل شده  او یک  هکه از یک حلقه تنگ و باریک شبیه به  مبا عنایت به شکل ظاهري حرف  *میم الف ها:

که از  آهمو  ماهیه از لفظ وکلمه می کنند.// کنایه از نهایت ترکیب و توافق است.//کنا میموهاوالفاست، از آن تعبیر به 

 ایجاد می شود.  م، الف، ه،ترکیب حروف 

 ست مرکب به نبشتن  هاو  الفاز  میم
 

 ترکیب بود علت بر هستی مفرد  مولوي 
 

 الف. ر.ك.*نرگدا بودن الف:
 این الف وین میم ام بود ماست

 
 میم او تنگ است الف زو نر گداستمولوي 

 
کنایه از خمیده شدن و از حالت راست و ایستاده می شود. // ندرآید تبدیل به  نعلاگر به شکل  الف*نعلی شدن الف: 

 برگشتن.
 نونی بود الف نعلی شودچون 

 

 این سخن مرد خدابین بشنود  عطار 
 

اشاره به اعتقادشکل گرفتن الف از نقطه و شکل گرفتن تمامی حروف الفباو نوشته  *نقطه آخر، شکل الف نقش بستن:
 ها و مکتوبات از

 الف. دارد . و نیزر.ك.الف 

 شکل الف نقش بستخوشی  نقطه آخر
 

 زان الف آمد پدید جمله کتاب خداشاه نعمت اهللا ولی 
 

 الف. ر.ك.*نقطه اصل الف:

 در همه آفاق روشن خوانده از بر آفتاب   شاه نعمت اهللا ولی  کان معنی عین علی است نقطه اصل الف



 
 ۷۳۱/  در پهنه ادب پارسی» الف«کاربرد ادبی وهنري وتصویري 

 
  

در ترتیب حروف ابجد و الفبا در مرتبه اول قرار دارد و از  الفر.ك. اشاره به این دارد که *نقطه اول، الف نقش بستن:

را که اولین حرف ابجد و الفبا بود بر  الفطرفی دیگربراي یاد دادن حروف الفبا براي نوآموزان و متعلمان، ابتدا حرف 
روي تخته و لوح می نوشتند و تکرار می کردند تا آموخته شود.// براین باور و اعتقاد نیز تأکید دارد که نخستین حرفی 

 الف.بود. ر.ك. الفکه از قلم آفرینش خدا بر لوح محفوظ نقش بست 

 الف نقش بستکه  نقطه اول
 

 ه نعمت اهللا ولیبر در محجوبه احمد نشستشا 
 

نشانه کشیدگی و راستی است و قامت بلند را به الف که نونوالف باعنایت به شکل وهیأت حروف *نون الف گشتن: 

حالت کنایه ازنشانه خمیدگی و ناراستی استوقامت خمیده را به آن نسبت می دهند،ترکیب، نونآن نسبت می دهند و
 خمیده درآمدن،راست واستواروکشیدهگشتن. 

 الف گشت است نون می بایدش ساخت
 

 است  مولوي نونچیزي که  گردد الفکه تا  
 

،که تجرد و تنهایی و یکرنگی و یک شکلی را بدان نسبت می دهند و الفباعنایت به شکل خاص *نونی بودن الف:

، هیچگاه شکل و ماهیت آن تغییر پیدا نمی کند،ترکیب نوندرصورت اضافه شدن به دیگر حروف نیز برخالف حرف 

 نعلی شدن الف.و نیز ر.ك.الف.کنایه از تغییر و تحول است. ر.ك. 

 نونی بودنعلی شود  الفچون 
 

 این سخن مرد خدابین بشنود  عطار 
 

 .الف در بسم پنهان(کردن، گشتن)ر.ك.*نهان گشتن الف مهموز:
 نهان شد ظلم و ظلمت ها ز خورشید

 
 مولويگشتمهموزچون  نهان گردد الف 

 
 است که در آن قرار گرفته است.. خوندر میان لفظ و کلمه  واشاره به حرف *واو در میان خون قرار داشتن: 

 در میان خون قراررا بین  واو
 

 پس الف را بین میان خاك خوار   عطار 
 

 .گشتن)الف در بسم پنهان(کردن، ر.ك.وصلِ بی سین، برنتافتنِ الف:*
 از صله است و بی و سین زو وصل یافت

 
 مولويسین الف را بر نتافتو وصل بی  

 
 است که از ترکیب این حروف ساخته می شود. اهللاکنایه از لفظ و کلمه *ها، دو الم، الف: 

 ها طلب از چار حرف طرح کنش آن سه تا شاه نعمت اهللا ولی  جمع کن و خوش بگو الف ودو الم  وها 
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 . لب چو یا، قامت الف، ابرو چو نون، دندان چو سین ر.ك.الف نون سین: *یا

 الفو گه  یااي پیش تو سنایی گه 
 

 مکن سناییسین و چو  نوناو را به تیغ هجر چو  
 

 .//کنایه ازاالایجاد می شود.//کنایه از لفظ  االو  آالافزوده شود در حقیقت لفظ  البه الفاگر  *یک الف درال درافزودن:

 آال.لفظ
 تا به اکنون الئیان بودند خلقان چون ز عدل 

 
 االیی شدند  سنایی یک الف در ال در افزودند 

 
نشـانه قامـت خمیـده و از     دالنشانه قامت راست و استوار اسـت و  *یک الف را بهر الفت ردف جفتی دال کردن:الف

 الفت آنها،منظور توافق 
ساخته می شود توجهداد.  یک الفو  دو دالکه از به هم پیوستن  دادویکدلی و در کنار هم قرار گرفتن است.// به لفظ 

 .دادکنایه از لفظ 
 تو به کژي ما به خدمت چون دو دالیم از صفت

 
 سنایییک الف را بهر الفت ردف جفتی دال کن 

 
 الف.از تکثر عالم از عالم وحدت است. و نیز ر.ك.کنایه *یک الف نوشتن و هفت آیت از آن پدید آمدن: 

 یک الف بنوشت و هفت آیت از آن آمد پدید

 

هفت هیکل حافظ این هفت کشور ساختهشاه نعمت اهللا  
 ولی

 
 کنایه از هم آغوشی و عشقبازي کردن است.*یک تن الف دار دو تن گشتن: 

 زیر سرو چو الف با خوي و می 
 

 سناییتن گشته یک تن الف دار دو 
 

 

 

 

 نتیجه:
با بررسی کاربرد ادبی و هنري و تصویري الف در اشعار شاعران عارفی چون سنایی، عطار، مولوي و شاه نعمت اهللا ولی، 
عطار در بین این شعرا بیش از دیگر شاعران عارف به خلق تصاویر ادبی و هنري الف پرداخته است و تصاویر شاعرانه 

دیگر هم طرازان عرفانی مورد بحث، از تازگی و لطافت خاصی برخوردار است. مولوي بعد از این شاعر در مقایسه با 



 
 ۷۳۳/  در پهنه ادب پارسی» الف«کاربرد ادبی وهنري وتصویري 

 
عطار در مقام دوم در تصویر پردازي و آفرینش هنري و ادبی از الف قرار دارد. او نیز تصاویر هنري زیبایی به دست داده 

لق مضامین ادبی و هنري بکر با الف داشته است که بیشتر جنبه اخالقی و اجتماعی دارد. سنایی نیز توجه خاصی به خ
است و بیشتر آنها زاییده ذهن وقاد ایشان است. و در نهایت شاه نعمت اهللا ولی با کمترین آمار توجه به تصویر سازي 
هنري و ادبی با الف، در مقایسه با سه شاعر مورد اشاره، بیشترین بازي هنري با الف داشته و دامنه مضامین برساخته از 

 الف این شاعر بیشتر جنبه دینی و عرفانی دارد.
 

 

 *فهرست برخی منابع و مآخذ:

 سنایی، عطار، مولوي، شاه نعمت اهللا ولی:عالوه بر کلیات اشعار 
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