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آ ،الف ،ا( ،همزه) ،نام نخستین حرف الفبا و حرف تهجی است که سرآمد دیگر حروف است .اولین

حرف از حروف جمّل و ابجد ا ست و به ح ساب جمّل نمایندة عدد یک ا ست .الف ،رمز و عالمت برج
ثور استتت .الف در ادبیاع عرفانی و کالمی و ففستتفی ،کنایه از ذاع یکتای احدیت ،روح اعظم ،لطف
اهلل ،مهتر آدم ،جوهره ،عالم تجرید و تفرید و ستترب بینو و ...استتت .حرف الف به واستتطة شتتکل و
جایگاه خاص و برخی از ویژگیهای منحصتتر بفرد ،یکی از پرکاربردترین حروف در ستتاخت ممتتامین
بکر و فماهای شاعرانه و ترکیباع و تعبیراع نغز و ظریف ادب پارسی بویژه صائب تبریزی و شعرای
سبک هندی است .در اکثر اشعار این شاعرا  ،الف؛ سابق ،پیشرو ،سپهدار ،پیشوا ،صدرنشین ،نامور،
معروف و دارای کمال است .الف؛ نماد قد و قامت موزو  ،استوار ،کشیده ،مستقیم و رعنا است .الف؛
مظهرِ سرافرازی ،سربفندی ،الغری ،ضعف ،قیام ،ای ستادگی ،ا ستواری ،ا ستقامت ،سرپایی ،عمودی،
ثابت قدمی ،قائم بود  ،وفادار به عهد بود و بر سر ایما ماند است .الف ،عاشق باالی خود است.
الف ،چو سرکش دارد ،پس سرکش ا ست .الفِ زبا دار و دوزبا  ،در عین دا شتن زبا  ،خاموش و
ساکت است.
الف از نظر ثروع و دارایی ،فقیرترین به حستتاب می آید .الف؛ نمادِ نداری ،بی چیزی ،مففستتی ،فقر،
گدایی ،عدم ،نیستی ،فنا و ترک اوصاف است .الف؛ عریانی ،برهنگی ،پَرافکندگی ،آشکارایی ،خندانی،
شتتادابی ،بی ستتری ،میا بس تتگی و آراستتتگی را به ذهن متبادر میکند .الف؛ مظهرِ تنهایی ،تجرد،
تفرد ،یکتایی ،جدایی ،آزادی ،یکرویی ،راستتتی ،صتتداقت ،درستتتی و پاکی استتت .الف ،بی حرکت و
ساکن است.
 -1استادیار و عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ابهر ،ایران
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آفرینش الف با نقطه آغاز میشود .جمفة حروف و اعداد بر محور حرف الف میگردند .الف ،اولین حرف
آفرینش است.
الف ،مظهرِ خُردی و کوچکی و ریزی هم است .الف ،یکی از مشبه به های پرکاربرد ادب پارسی است
و شعرا در ت صاویر و م مامین شعری ،خطِ عذار ،م سمار ،خار ،هالل ماه ،ع صا ،خامه و قفم ،انگ شت،
تیر سرو ،دار ،ماه نو ،کمر و میا باریک و ...را به الف مانند میکنند.
در این مقاله سعی شده است به کاربرد ادبی و هنری و تصویری الف در اشعار شعرای سبک هندی
پرداخته شود.
کلید واژه :الف ،شعر ،شعرا .سبک هندی

مقدمه
در پهنة ادب پار سی ،شاعرا و نوی سندگا با عنایت به شکل و حالت و ویژگی حروف ،د ست به
ممتتتمو آفرینیهای بکری میزنند و با خفق ترکیباع و عباراع و تعابیر و تصتتتاویر نغز از این عالئم
ظاهری حروف به نحو مطفوب بهره میبرند .در عالم آنها ،هر حرفی جانی دارد که به زبا حالت،
ایما ،رمز ،کنایه ،ارزش ،مقام و  ...باد دیگرا ستتتخن میگوید ،زمانی زبا الف ،زبا گویای بفندی،
ک شیدگی ،را ستی ،صداقت ،فقر ،عریانی و ...و زمانی زبا میم ،گویای تنگی ،شکنج ،خردی و ...و

زمانی زبا دال ،گویای خمیدگی ،کوژی ،ناتوانی و ...و زمانی زبا نون ،گویای ...استتتت .حروف در

خالل این گونه نوشتتتته ها ارزش و مقدار نیز مییابند و بر پایه همین نگرش ،الف را نمودی از عدد

یک میدانند و ب را نمایانگر دو و ج را نمودی از عدد سه و د را نمودی از ...میدانند .خفق ت صاویر،

ممامین ،تعابیر و ترکیباع نغز و ظریف با حروفی که خود خالق آ تعابیر و ترکیباع هستند ،نغزی
و ظرافت کار را بیشتتتتر مینمایاند و آنجا که چاشتتتنی ایهام و جناس و دیگر آرایه های ادبی بدا
افزوده میشود مالحت و سالست آ صدچندا میشود و وقتی تصاویر ذهنی و تخیفی ناشی از ذهن
و قریحه وقب اد نوی سنده و شاعر ،ب ستری منا سب بر اینها فراهم میکند ،خواننده را به وجد و شور و
نشاط در میاورد.
اهمیت و بیان مسأله
با عنایت به گ ستردگی توجه شعرا و نوی سندگا به آفرینش ت صاویر ،م مامین ،تعابیر و ترکیباع به
مدد شتتتکل و حالت حروف الفبا ،بویژه حرف الف که به واستتتطة شتتتکل و جایگاه خاص و برخی از

ویژگیهای منحصر به فرد ،یکی از پرکاربردترین حروف در ساخت ممامین بکر و فماهای شاعرانه و
ترکیباع و تعبیراع نغز و ظریف ادب پارستتتی استتتت ،به دامنة کاربرد حرف الف در خفق تصتتتاویر

شعری و هنری شاعرا سبک هندی چو صائب تبریزی ،کلیم کاشانی ،محمد فضولی ،نظیری
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نیشابوری ،حزین الهیجی ،غالب دهلوی ،طالب آملی ،بابافغانی و ...که در میا شعرای پارسی
گوی ،بیشتتتر از دیگرا به تصتتویر ستتازی از الف توجه داشتتته اند ،میپردازیم و با گشتتت و گذر در

مجموعة ا شعار این شعرا ،به برخی از این ت صاویر ،م مامین ،ترکیباع و تعابیر بر ساخته از شکل و
حالت حرف الف اشاره میکنیم ،هرچند در ب سیاری از موارد در ساخت فماهای شاعرانه ،از تداخل و
خفط دیگر حروف در دامنه حروف دیگر گریزی نیست.

پیشینة تحقیق
اگر چه شعرای سبک هندی در خفق م مامین هنری و ادبی به مراتب پرکارتر از دیگر شعرای پهنه
ادب پارسی ظاهر شده اند ،اما دامنه محدود توجه آنها به خفق تعابیر و ترکیباع و ممامین برساخته
از حروف الفبا بویژه الف ،باعث شده است تا در خصوص کاربرد ادبی و هنری و تصویری الف ،کمتر

مقاله و تحقیقی در این زمینه ارائه گردد .هرچند در کنار تحقیقاع اصتتفی ،در حاشتتیه به صتتورع

پراکنده و موردی و مختصتتر در خصتتوص توجه شتتاعرا این ستتبک به حرف الف ،به نکاع خوب و

گرانقدری اشاره شده است ،ولی تحقیق و مقاله ای در این راستا در پهنة سبک هندی و شعرای آ
انجام نشتتده استتت و مقالة زیر در نوع خود ،میتواند زمینه ای برای پرداختن به دیگر حروف الفبای
فار سی ،در سبک هندی و حتی در دامنه ای و سیعتر در سبکهای ادبی دیگر با شد .هرچند نگارندة

این مقاله ،در مقاالع دیگر ،کاربرد هنری و ادبی و تصتتویری الف را در ستتبک خراستتانی  ،ستتبک
آذربایجانی و سبک عراقی نیز مورد بررسی قرار داده است.
جایگاه ادبی ،هنری و تصویری الف

الف ،آ ،ا( ،همزه) ،نام نخ ستین حرف الفبا و حرف تهجی زبا پار سی و عربی ا ست .هرچند برخی

همزه را پس از الف دومین حرف الفبا به حستتاب میرورند و تفاوتهایی را برای آ دو بیا میدارند

اما عموما ،همزه را نیز الف میگویند .الف را به صورع ال (الم ،الف) ضبط میکنند که نشا دهندة

همزه ساکن ا ست .الف مق صوره و الف ممدوده نیز میگویند .الف اولین حرف از حروف جمّل و ابجد
است که در حساب جمّل نماینده عدد یک است .در جدول تقویمی ،عالمتِ روز یکشنبه است .الف،

از نظر لغوی و کنایی ،در شعر برخی از شاعرا عارف و متصوفه ادب پارسی ،از جمفه مولوی ،جامی،
عطار ،شت تاه نعمت اهلل ولی ،ستتتنایی ،نظامی و ...کنایه از ذاع یکتای احدیت ،لفظ اهلل ،وحدع ،روح
اعظم ،ستتتید دو عالم ،مهتر آدم ،باطن و حقیقت واحد ،باطن قرآ  ،جوهر فرد ،عقل اول ،جبرئیل،
جوهره ،عالم تجرید و تفرید ،سرب بینو و ...ا ست ،که در زیر به برخی از آنها که در ا شعار صائب و
شعرای سبک هندی بازتاب داشته اند اشاره خواهد شد.
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حرف الف ،عالوه بر تعابیر لغوی و کنایی ،از دیدگاه ادبی و هنری و تصویرآفرینی ،به واسطة شکل و
خاص و برخی ویژگیهای منحصر بفرد ،یکی از پرکاربردترین حروف در ساخت م مامین بکر

حالت و جایگاه
و فماهای شاعرانه و ترکیباع و تعبیراع نغز و ظریف ادب پارسی است.

 الف ،چو درآغاز و شروع حروف الفبا قرار دارد پس؛ سابق ،پی شرو ،پی شوا ،صدرن شین ،نامور،معروف و باکمال است و رتبت و جایگاه آ بیشتر و برتر از همه است و پیش از همه به شمار میاید.

 الف ،راست و کشیده و افراشته و بی پیچ و خم است پس؛ مظهرِ سرافرازی و سربفندی است .قدو قامت موزو  ،ا ستوار ،ک شیده ،را ست ،م ستقیم و رعنا و آرا سته ،بویژه محبوب و مع شوق را به آ

ن سبت میدهند .الفِ قامت یار در دل جای دارد .الف ،سر بر آ سما دارد و عا شق قد و باالی خود
است و بر آ میبالد.

 الف ،باریک و نازک و کشتیده استت .الغری و ضتعف و عدم و نیز ،باریکی و هاللی کمر و میا واندام را به آ نسبت میدهند.

 الف ،به واستتطة شتتکل ایستتتایی و استتتقامتی و جایگاه آغازین حروف ،نمادِ قیام و ایستتتادگی،استقامت ،استواری ،سرپایی ،عمودی ،ثابت قدمی و قائم بود و ...است .الف ،بر قدمهای خود سوار

است و برپا و سرپاست.

 -الف ،چو ه یچ کدام از حر کاع را نمیگیرد و نیز فا قد نق طه استتتت ،مظه ِر نداری ،بی چیزی،

مففسی ،فقر ،گدایی ،عدم ،نیستی ،فنا ،ترک اوصاف و  ...است .الف ،دست در امکا ندارد ،و بر هیچ
افتاده و در بند هیچ است.

 الف ،مد و سرک شی بر سر دارد .از مدِ الف به سایبا  ،کاله ،تاج ،اف سر و ...الف تعبیر میکنند.الف ،به وا سطة این تاج و کاله ،کالهدار و تاجدار و سپهدار ا ست .چو سرکش دارد ،پس سرکش

هم است.

 -الف در شکل و حالت نوشتاری ،سر ندارد که از آ به بی سریِ الف تعبیر میکنند.

 الف ،چو در آغاز حروف ،با قامتی ا ستوار و ک شیده و ای ستا قرار دارد و کالهی هم بر سر دارد؛سپهداری را به آ نسبت میدهند.

 الف ،به واسطه شکل و حالت خاص خود ،مظهرِ حیرانی ،سرگردانی ،سرگ شتگی ،جنو و عاشقیاست .الف از عشق ،به سر میگردد ،اما از عشق بر نمیگردد.

 الف ،چو در شکل نوشتاری ،دو سر دارد ،از آ به زبا ِ الف و یا به دوزبانی الف تعبیر می کنند.الفِ زبا دار و دوزبا  ،با وجود دا شتن زبا  ،خاموش و ساکت ا ست .الف ،دو زبا دارد و دوزبانی
است اما دوزبا و متمفق و دورو نیست.

 -الف ،چو همیشه اعراب سکو میگیرد ،مظهرِ سکو  ،بی تحرکی و آرامش و ...است.
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 الف ،به واسطه شکل و حالت خاص خود ،میا را بسته ،آماده خدمت و انجام کار و حرکت است. الف ،شکل راست شدة حرف ه است .الف ،مظهرِ راستی و ه ،مظهرِ خمیدگی است. -الف ،اگر به شکل نعل درآید تبدیل به ن میشود.

 الف ،چو از حروف دیگر ،جدا نوشته می شود و در صورع اتصال ،فقط به حرف قبل خود متصلمیشود ،میل به وصل ندارد و از جمفة حروف منزه است ،پس؛ مظهرِ تنهایی ،یکتایی ،جدایی ،گوشه
نشینی ،آزادی ،وارستگی ،تجرد ،تفرد و یگانگی و ...است.

 الف ،همیشه به یک شکل و هیأع نوشته میشود و در اتصال با حروف دیگر هم ،برخالف برخی ازحروف ،بدو تغییر شکل و ماهیت ،نوشته میشود .از این رو الفِ یک شکل ،مظهرِ یکرویی ،راستی،

صداقت ،درستی ،پاکی ،وفاداری و ...است .چو ظاهرش راست و یکتا و پاک است.

 الف ،در نو شتار ،شکل کوتاه شده ای هم به نام الفِ مق صوره دارد که مظهرِ خُردی و کوچکی وریزی است .دلِ تنگ و خُرد و کوچک ،و قاچ کوچک هندوانه ،طالبی ،خربزه و آشیانه و خانه و مکا

کوچک و هرچیز مخت صر و و ناچیز و خال صه و کوتاه و اندک و بی مقدار را الف میگویند .یک الف

بنه و یک الف زخم و یک الف ...و نیز الف الف شتتتد و الف الف کرد به معنای ریز ریز و خُرد
خُرد و تکه تکه و شرحه شرحه شد و کرد از این تعابیر ،برگرفته شده است.

 الف ،چو را ست و ا ستوار ا ست و جز را ستی چیزی ندارد ،پس را ست پی شه ا ست و از را ستی،اساس تمامی حروف گشته است.

 الف ،اولین حرف آفرینش ا ست .هر چند ذاتا در مرتبه اول ا ست اما در صورع مت صل شد بهحروف دیگر در پایا قرار میگیرد.

 -الف ،در شکل نوشتاری ،چو شبیه عدد یک است و از نظر حساب جمّل و حروف ابجد و ترتیب

حروف الفبا ،در جایگاه و ارزش یک قرار دارد و از طرفی هم بر پایه باور ،از به هم پیوستتتتن نقطه

های متعدد ،شکل گرفته است و آفرینش آ با نقطه آغاز میشود ،و صفر نیز که شبیه نقطه است و

به تنهایی هیچ استتتت و در شتتتمار نمیاید و تنها زمانی که پس از عددی قرار گیرد ارزش و کارایی

مییابد ،ترکیباع مربوط به الف و نقطه و صفر و یک ،و ارزش عددی پیدا کرد الف ،و ده و صد و
هزار شد آ به واسطة صفر و نقطه ،از فماهای شاعرانه برگرفته از این تصور و باور است.

 -الف ،در حالت وصل ،به تففظ در نمیاید .الفِ وصل در این حالت مخفی و پنها میشود.

 الف ،در شکل و حالت نو شتاری ،عریانی ،برهنگی ،پَرافکندگی ،آ شکارایی ،خندانی ،شادابی ،بیسری ،زبانداری ،آراستگی و ...را به ذهن متبادر میکند.

 الف از ترکیب و از به هم پیوستتن سته نقطه ستاخته میشتود .در ضتمن در هنر خوشتنویستی وخطاطی نیز امتداد و ک شیدگی الف معموال به اندازه سه نقطه در کنار هم ا ست .از این ،به تکثر و
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تعدد از وحدع تعبیر میکنند .تعابیری چو اول و آخر الف نقطه ای استتت ،الف یک نقطه استتت،

اصل و مبداء الف یک نقطه است ،الف ظرف است و نقطه مظروف ،نقطه وحدع در الف هویدا شد،

الف از نقطه پیدا شد ،نقطه ها باطن ،الف ظاهر است و  ...بر پایة همین تعبیر است.

 -الف ،قطب حروف است و در همة آنها حمور دارد .حروف و اعداد دیگر ،یا به گونه ای شکلِ تغییر

یافتة حرف الف هستتتند و یا در ستتاختار شتتکلِ خود حرف الف را هم دارند .پس ،جمفة حروف و
اعداد ،بر محور و مدارِ حرف الف میگردند و الف ،همه چیز را در جا خویش جای میدهد ،از این،
به تکثر و تعدد از وحدع و تکثر ذاع اشیا با مسمای الف تعبیر میکنند .تعابیری چو الف در همة

حروف دیده میشود ،ها اگر راست شود هما الف است ،الف ،نقطه بود و دال شد .بی ،خفیفة الف

ا ست ،طول قد الف ،صورع بی مینماید ،الف ،در جا همة عالم ا ست ،الف ،نهایت کمالِ آفرینشِ

حروف است ،الف ،معتدل است و ...از این دیدگاه گرفته شده است.

 منجما  ،برجها را با حروف ابجد نامگذاری میکنند و به جای الف که نخ ستین حرف ابجد ا ست،صتتفر میگذارند و برج حمل را که اولین برج استتت ،صتتفر مینامند .و ثور را یک و ...الی آخر .ارتباط
الف در جایگاه یک ،در شمار ابجد ،و صفر ،در عفم نجوم ،و تقابل و توافق آ دو ،از این قاعده تبعیت میکند.

 -عالوه بر تعابیر و موارد برگرفته از شکل و هیأع و ویژگیهای خاص الف که در باال بدا اشاره شد،

در خفق تصاویر و فماها و ممامین بکر شاعرانه ،الف یکی از مشبه به ها و حتی مشبه های پرکاربرد

ط عذار ،میخ ،خار ،ماه نو و
ادب پار سی ا ست .در ت صاویر و م مامین شعری و نثری ادب پار سی ،خ ِ
هالل ماه ،عصتتا ،قفم ،آلت تناستتفی نر ،ابروی کشتتیده ،دندانه های شتتانه ،زلف بفند و دراز ،انگشتتت،
خدنگ ،تیر ،ستتوز تیز و باریک ،قد و قامت کشتتیده و موزو  ،خطِ محور ،خطِ استتتوا ،دار مجازاع،
شمشیر ،خط و اثر ناشی از تازیانه و شالق ،کمر و میا باریک و نازک ،زخم و شکاف ناشی از ضربه
شمشیر ،شکاف و شیار ،دل و سینه تنگ و کوچک ،ناله و آه کشیده ،هرچیز مختصر و کم و اندک و
بی مقدار و ...به الف مانند میکنند و یا در مقام مشبه از آ بهره میجویند.

 تعابیری با نمود و نشانه برتر و عالی که برگرفته از ارزش و جایگاه برتر الف است از دیگر توجهاعشتتاعرا و نویستتندگا در ایجاد ترکیباع شتتاعرانه و ادبی با حرف الف استتت .ترکیباتی چو الفِ

عزع ،الفِ عال ،الفِ عدل ،الفِ سخن ،الفِ مردمی...که ن شانة بزرگی و سربفندی و برتری و تعالی و
 ...است ،از این دست به شمار میروند.

 و نیز در ترکیباتی چو الفِ قامت ،الفِ استتتتقامت ،الفِ باال ،الفِ استتتتوا ،الفِ اطعنا ،الفِ آه ...عالوه بر این که در یک فمای شاعرانه و ایهامی ،به حرفِ الف و مد و سرکش به کار رفته در ساختار
کفمه و واژه ،ا شاره و بر ماهیت ک شیدگی و ای ستایی و امتداد آ در ساختار کفمه ،تأکید میکند ،به
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شکل ا ستوار و ای ستا و ک شیدة ظاهری واژه های بر ساخته از آ نیز که از ک شیدگی و ای ستایی و

استواری الف متأثر و برخوردار است ،توجه میکند .مثال در ترکیب الفِ آه ،عالوه بر کشیدگی حرفِ

الف و کشتتیدگی مدِ آ  ،امتداد و تداوم و کشتتیدگی آه نیز مدنظر استتت .و یا در ترکیب ِالفِ قامت

عالوه بر الفِ کفمة قامت ،به ایستایی شکل ظاهری قامت توجه میشود.

 ترکیباتی چو الفِ م ستقیم ،الفِ یک تنه ،الفِ یکتا ،الفِ را ست ،الفِ تنها و ...که تعداد آنها کمنیز نی ست ،ترکیباتی ه ستند که با ترکیبِ صفتِ شاخصِ حرفِ الف ساخته شده اند که گذ شته از

این که یک ترکیب دستوری به شمار میروند ،یک فمای زیبای هنریی را هم ایجاد میکنند.
ستترستتبزی این مزرعه را برق گیاهی استتت
ستتترو چمن دل الف شتتتع فه آهی استتتت
بیدل
در دل خیتتال قتتامتتت خوشتت ت خرام بود
حرف ا لف ن بود همتتا در میتتا حز ین
حزین الهیجی
که هستتتت تیج کج او به فت و نصتتترع دال
کرا ست زهره شود را ست چو الف پی شش
صائب
قد ف فک ها چو دال از پی تعظیم توستتتت

بتتا قتتد همنو الف بر ستتتر جوال تویی

یکی هزار شتتتتد از قمر یا رعو نت ستتترو

الف چو نقطتته بیتتابتتد یکی هزار شتتتود

دوز بانی چو الف در دل من راه نداشتتتتت
غا لب ،الف ه ما عفم و حدع خود استتتت
جای ستتترو قام تت در جا نمیگیرد الف

صائب

صائب
غمزه موی شتتتکتتافتتت دو زبتتا کرد مرا
صائب
بر ال چتته بر فروزد گر اال نوشتتتتتته ا یم
غالب دهفوی

حاش هلل کی الف با آ قد موزو یکی ا ست
محمد فمولی

*الف با خوان مکتب :کسی که یادگیری الفبا را تازه آغاز کرده باشد //.کسی که در حال یادگیری
اصول اولیه و ابتدایی چیزی و کاری است //.کنایه از مبتدی و تازه کار و کم تجربه.
جها را نیستتت آ معنی که باید فکر آ کرد

الف با خوان هر مک تب شتتت کا فد این مع ما را

*الف (بر ،به) (خاک ،زمین) کشیدن :کنایه از خجالت کشید و شرمنده

نظیری نیشابوری

گشتن( .لغتنامه ،دهخدا،

ج  :3ص  //.)3323کنایه از اظهار فروتنی و کوچکی کرد  //.و نیز اشتتاره به رستتمی در مذهب امامیه
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دارد که میّت را در خاک دفن کرده ،هفت بار ستتتوره اناانزلنا خوانند و هر بار بر قبر خط کشتتتند.
(فرهنگ غیاث اللغات ،رامپوری ،ص  )87و نیز ر .ک .الف.
ز ستتایه ستترو و صتتنوبر الف ک شد بر خاک

بتته هر چمن کتته کنتتد جفوه قتتد رعنتتایش
صائب

ب فنتتد بختتت نهتتا لی کتته از خجتتالتتت او

الف ک شد به زمین ستترو جویبار این استتت

گذشتتت ته استتتتت ز تعریف قد رع نایش

الف کشددد به زمین ستتترو پیش باالیش

صائب
صائب

*الف (بر ،به) سینه (بریدن ،تیغ گ شتن ،دا شتن ،کردن ،ک شیدن) :در ایرا ر سمی بود که
عاشقا و قفندرا و ماتمیا و عزادارا  ،به نشانه عشق و مستی و عالقه و اشتیاق و ماتم و عزا و غم

و اندوه ،الف وگاهی هم نعل و داغ بر ستتینه میکشتیدند( .لغتنامه ،دهخدا ،ج :3ص  //.)3323شتترحه
شرحه شد سینه .قاچ قاچ و تکه تکه شد سینه که آ هم کنایه از غم و اندوه و درد و ع شق و

سوز و گداز بسیار است //.از آنجا که از الف و خط الف ضربه شمشیر و یا تیج و زخم ناشی از آ را

اراده میکنند ،ترکیب میتواند کنایه از خط خطی و زخمی کرد ستتتینه و در نهایت کشتتتتن و نیز

مرد باشد .و نیز ر.ک .الف.

از کجی های تو دشتتتمن بر تو می یا بد ظفر

راست باش و صد الف بر سینه دشمن بکش

خفوع فانوس جای شتتمع عالمستتوز نیستتت

این الف بر سددینه پروانه میباید کشددید

صائب

الف از برق ک شد بهر چه بر سینه خویش

صائب
گر نه از چشتتتم ترم ابر ب هارا داغ استتتت
صائب

تو که بر سینه الف میک شی از جفوه ستترو

صائب
آه از آ روز کتته آ قتتامتتت دلجو بینی
صائب

تیغ میگردد الف بر سددی نه شتتته باز من

صائب
گتتاهگتتاهی کز نشتتتیمن یتتاد می تایتتد مرا
صائب

تا خط مشتتتکین لب لعل ترا در بر کشتتتید

صید من وحشی است بی زحمت نمیاید به دست

موج بی تابی الف بر سددی نه کوثر کشدد ید

صد الف بر سینه دارد شاهباز از دست من
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ز کع به ستتت نگ به دل میز ند خف یل از تو

الف به سددی نه کشددد بال جبرئ یل از تو

نظر بتته صتتتب نتتدارد ستتتیتتاه بختی من

الف به سددی نه کشدد یدن ز من نم یا ید

تا کی الف به سددینه کشددد کفک بی گناه
به یاد قد تو بر سددینه هر الف که بریدم

صائب

صائب
د ندا ز نق طه چ ند ن هد بر جگر ستتتخن
صائب
خطی ز کفک عدم بر وجود خویش کشتتتیدم
محمدفمولی

*الف به صورت دال نمودن :الف نماد راستتتی و درازی و دال نماد خمیدگی و کوتاهی استتت،

ترکیب ،کنایه از کوتاهی عمر است.
اگتتر درازی عتتمتتر عتتدو رقتتم ستتتتازی

ز روی صتتفحه نماید الف به صدورت دال
نظیری نیشابوری

*الف بی نشناختن :مانند الف از ب نشناختن ،الف با را نشناختن ،راست از کج نشناختن .ترکیب،
کنایه از قدرع تشخیص و درک نداشتن //.کنایه از بی سواد و نادا و جاهل و ناآگاه بود .
زین پیش ندانم که ورق را رقمی هستتتتت
در شتتتکوه دل ط فل الف بی نشدد ناسددم
نظیری نیشابوری

*الف (چیزی ،هیچ) ندارد :چو الف هیچ نق طه ای ندارد و هیچ اعراب و حرکتی نمی پذیرد و
ظاهری لخت و عریا دارد و تنها و فرد و تک است ،از آ به نداشتن ثروع ،درویشی و فقر و نداری

الف تعبیر می شود //.و نیز الف هیچ ندارد مثفی م شهور بر شنا ساند الفبا به کودکا ا ست .ر سم
بوده که معفم مکتبخانه برای یادداد حروف الفبا به کودکا و مبتدیا  ،میگفت :با یکی به زیر

دارد ،تا دو تا به سر دارد ،الف هیچ ندارد و منظور نقطه بود .و نیز ر.ک .الف.
گفتم بتته تهیتتدستتتتی امیتتد ببخشتتتتای

گتتفتتتتتا ا لف قتتامتتت متتا ه یچ ندارد

پتتتیتتتش طتتتبتتتعتتتش الددف ندددارد

چدیدزی جتتز حتترف استتتتتتتتقتتامتتت

صائب

کفیم کاشانی

*الف دا شتن میم ما در نقطه دهن :این ترکیب از جهاع مختفف قابل برر سی ا ست :با توجه به

تنگی حفقة میم و ای ستادگی و ا ستقامت و را ستی الف ،دها را به میم و قد و باال را به الف مانند
کرده استتت .به ترکیب میم و الف که لفظ و کفمه ما را به وجود میاورد ،توجه دارد .عالوه بر اشتتارة
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شتتباهت دها در گردی و تنگی به میم و در خُردی و ریزی به نقطه ،به ایهام به شتتکل م که در
ظاهر از از اتصال یک دایره و گردی کوچک با یک ا سرنگو ایجاد میشود نیز توجه دارد .هرچند به

ایهام به نقطة لفظ و کفمه دهن نیز توجه دارد .ظاهرا در میم ما نیز به ایهام عالوه بر اشاره به حرف

میم در ترکیب حرف الف و میم که لفظ و کفمه ما را به وجود میاورد ،به تنگی شکل میم و دها

محبوب نیز توجه دارد .ظاهرا از یکتایی که لب خودستای آفریده ،الف را مدنظر داشته و از میم هم

دها را ،و از آ  ،به الف داشتن میم و نقطه دهن تعبیر میکند.
یکتتتایی آفریتتد لتتب خودستتتتتتای عشتتتق

در ن قطتته د هن ا ل فی داشتتتتت م یم متتا
بیدل

*الف ،دال شدن :با عنایت به شکل و هیأع حروفِ الف ،دال که الف ن شانة ک شیدگی و را ستی
است و قامت بفند را به آ نسبت میدهند و دال که نشانة خمیدگی و ناراستی است و قامتِ خمیده

را به آ ن سبت میدهند ،ترکیب ،کنایه از خمیدگی قد و قامت ک شیده و برافرا شته ا ست //.کنایه از
افتادگی و ناتوانی و ضعف ا ست //.کنایه از تغییر یافتن و دگرگو شد و تبدیل شد  //.کنایه از
تحقیر و خوار و عاجز شد  //.کنایه از تواضع و فروتنی است //.کنایه از سرافکنده و شرمنده شد .
راستتتت از بزم برو رف ته و خم آ مده ایم
الفِ ما شددده از یک دم هجرا تو دال
طالب آمفی
*الف در سینه (کسی) بود  :ر.ک .الف (بر ،به) سینه (برید  ،تیج گشتن ،داشتن ،کرد  ،کشید ).
گری با چاکی عشتتتاق از ذوق ف نا باشتتتد
الف در سینه گندم ز شتتوق آستتیا با شد
صائب

*الف در میا جا  :ر.ک .در جا  ،جای گرفتن الف.
در جا من همیشتتتته خ یال خد نگ او
متتانتتنتتد آ ا لف بتتود در م یان جان
محمدفمولی

*الف در میان الف :به حرف الف در میا لفظ و کفمة الف اشتتتاره دارد که از دو طرف توستتتط

حروف الم و فا احاطه شده است.

رستتتتن چه ممکن استتتت ز قید جها الف

وامتتانتتده ا یم ه م نو ا لف در م یان الف
بیدل

*الف زخم :ر.ک .الف .و نیز ر.ک .الف ،صفر(صفر،الف).
ستتتمکشتتا چو جفای ترا حستتاب نوشتتتند
به پیش هر الف زخم ،صتتتفر داغ ن هاد ند
کفیم کاشانی
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چو شتتتا نه تخ ته الف زخم گشتتت ته ایم

تا دستتت من به طرة جانا رستتیده استتت
صائب

*الف ،صفر ( صفر ،الف) :الف در شکل نو شتاری ،شبیه عدد یک ا ست و از نظر ح ساب جمل و
حروف ابجد و ترتیب حروف الفبا ،در جایگاه و ارزش یک قرار دارد ،در هنر خو شنو سی و خطاطی،

امتداد و ک شیدگی الف معموال به اندازه سه نقطه درکنار هم ا ست .صفر نیز شبیه نقطه ا ست و به
تنهایی هیچ است و در شمار نمیاید و تنها زمانی که پس از عددی قرار گیرد ارزش و کارایی مییابد.

منجما نیز ،برجها را با حروف ابجد نامگذاری میکنند و به جای الف که نخ ستین حرف ابجد ا ست
صفر میگذارند و برج حمل را که اولین برج ا ست ،صفر مینامند ،و ثور را یک و ...الی آخر .ارتباط

الف در جایگاه یک در شتتمار ابجد و صفر در عفم نجوم و تقابل و توافق آ دو از این قاعده تبعیت
میکند .و از الف ،به قامت کشتیده و موزو معشتوق و از صفر ،به دها تنگ و خُرد معشتوق و در
نهایت به زیباییهای معشوق و محبوب در کنار هم اشاره دارد .در کل ،تقابل و ترکیب الف و نقطه ،و
صفر و یک ،و ارزش عددی پیداکرد الف ،به وا سطة صفر و نقطه مقابل آ  ،از ف ماهای شاعرانه

ادب پارسی است .و نیز ر.ک .الف.

صددفر در معنی الف ها را یکی ده میکنتتد
به پیش هر الف زخم صددفر داغ ن هاد ند

طوق قمری میفزا ید قدر استتتتغ نای ستتترو
بیدل
ستتتمکشتتا چو جفای ترا حستتاب نوشتتتند
کفیم کاشانی

*الف کِش :سودای بال شرط که بر نگردد .معامفه ف سخ ن شدنی در ا صطالح برده فرو شا و چارپا

فروشا

( .لغتنامه ،دهخدا ،ج  :3ص .)3337

دو ج ها حستتترع باالع الف کش دارد

ستتترو را با تو به یک فاخ ته دعوا نرستتتد
کفیم کاشانی

*الف کشید  :ر.ک .الف (بر ،به) سینه (برید  ،تیج گشتن ،داشتن ،کرد  ،کشید ).
من که همنو ر شته پ شت پا به گوهر میزدم
میکشم اکنو الف چو سوز از بهر خزف
صائب
*الف کشیده :ر.ک .الف (بر ،به) سینه (برید  ،تیج گشتن ،داشتن ،کرد  ،کشید ).
تیج کرشتتتمتته بر همتته چو آفتتتاب کش
عالم الف کشددیده شتتتمشتتتیر ناز تستتتت
حزین الهیجی

*الف الم میم (الم) :سه حرف ا ،ل ،م //.الم ،حروف مقطعة قرآ در آغاز سوره های بقره( ،)2آل

عمرا ( ،)3عنکبوع( ،)21روم( ،)33لقما ( ،)39ستتتجده( //.)32کنایه از هرکدام از ستتتوره های
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مذکور و یا محتویاع و حکایاع آ  //.کنایه از کل قرآ کریم و یا محتویاع و حکایاع آ  //.کنایه از
سوره الروم از قرآ کریم ا ست //.ا شاره به ا سم اعظم الهی دارد //.با ساختاری هنری ضمن توجه

خاص به حروف مقطعه و معانی و مفاهیم مربوط به آ  ،به ایهام به را ستی و ا ستواری و ای ستادگی

حرف الف و خمیدگی و کجی و شکنج حرف الم و خُردی و تنگی و باریکی حرف میم توجه دارد و
از الف ،قد و قامت و از الم ،زلف و از میم ،دها و خال را اراده کرده استتتت //.به ایهام به واژه الم
عربی ،به معنی رنج و دردمندی نیز توجه دارد.
بر حرف زلف و ختال فغتانی قفم کشتتتیتد

ترکیباع دیگر

وز دفتتتتتر تتتو ختتوانتتد ا لف الم م یم را
بابافغانی

*ابجد را از الف با ،فرق نکردن :ترتیب قرارگرفتن حروف الفبا با ترتیب قرارگرفتن حروف ابجد با

هم فرق دارد و در مکتبخانه ها هم روش یادداد حروف الفبا و حروف ابجد با هم دیگر متفاوع بود.
ظاهرا این ترکیب،کنایه از قدرع شناخت و درک و تشخیص و تمییز نداشتن است .و نیز ر.ک .الف

بی نشناختن.

به مکتبخانه کن مصحف از برداشت آ روزی

که ع قل کل نمیکرد از الف با فرق اب جد را
نظیری نیشابوری

*از مدِ بسم الل ،بیرون شد نیافتن الف :الفِ بعد از ب ،در باسم الل ،الف وصل است و تففظ و
نوشتتته نمیشتتود و به صتتورع ب سم الل نوشتتته و خوانده میشتتود .به عفت عدم تففظ و قرائت الف

درکفمه با سم ا ...از آ به پنها شد و مختفی گ شتن الف در ب سم تعبیر می شود و هنگامی که

الف در مقام وصل قرار بگیرد و از قرائت ساقط شود و تففظ نشود ،از آ به الف وصل و الف مهموز

نیز یاد میکنند //.کنایه از هر چیز پنها و ضتتایع و مخفی استتت //.کنایه از به حستتاب نیامد  ،محو
شد  ،مخفی گشتن ،ضایع شد  ،پنها شد  ،فرورفتن ...است.
محو در نظتتاره آ قتتامتتت رعنتتا شتتتتدم
چو الف کز مد بستتم اهلل بیرو شتتد نیافت
صائب

*تختة الف :تخته و لوحی که جهت یادداد حروف الفبا ،حرف الف و دیگر حروف را به کرار بر آ
مینویسند و تکرار میکنند تا آموخته شود.

چو شتتتانه تختة الف زخم گشتتتته ایم

تا دستتت من به طره جانا رستتیده استتت
صائب

*تیج به جای الف بر خاک ک شید  :کنایه از نهایت کینه و د شمنی و خ شم و مخالفت ا ست .ر.ک.
الف (بر ،به)(خاک ،زمین)کشید .

کاربرد ادبی و هنری و تصویری الف در پهنة ادب پارسی با تكيه بر اشعار صائب تبريزي69 /...

بر خاک ما به جای الف تیج میکشتتتتد

خصتتتم ستتتیه دلی که پی ما گرفته استتتت
صائب

*چون شانه ،تختة الفِ زخم گ شتن :با توجه به ویژگی تختة الف که حرف الف به کرار بر روی

آ نقش می بندد و شکلِ دندانه های شانه
که حرف الف را در ذهن تداعی می کند و زخم نا شی از شم شیر و ...که شبیه الف ا ست ،شاعر از
ترکیب تصاویر تختة الف ،دندانه های شانه،
شباهت زخم به دندانه های شانه و الف ،و شباهت دندانه های شانه به الف ،فمایی هنری و شاعرانه

خفق کرده که از آ به چون شانه تختة

الف زخم گشتن تعبیر کرده است  .ر.ک .تخته الف و نیز ر.ک .الف.
چو شتتتانه تختة الفِ زخم گشتتتته ایم

تا دستتت من به طرة جانا رستتیده استتت
صائب

*در بسم ،محوگردید و باقی شد الف :ر.ک .از مدِ بسم اهلل ،بیرو شد نیافتن الف.
عمر کو ته جاودا شتتتتد زا قد رع نا مرا
چو الف در بستتم گردد محو باقی میشتتود
صائب

*در جان ،جای گرفتن الف :اشتتتاره به این دارد که برای تعفیم و یادداد حروف الفبا ،ابتدا حرف

الف را که اولین حرف ابجد و الفبا بود بر

روی تخته و لوح مینوشتتتتند و آنقدر بر روی لوح میماند و تکرار میکردند تا این تکرار و تداوم باعث
یادگیری ماندگار و جاودانه و همیشگی
حروف میشتتد ،و از طرفی هم چو قد و قامت کشتتیده و موزو و رعنای معشتتوق و محبوب را به

الف مانند میکنند ،ترکیب ،کنایه از یاد و

خاطر و ع شقِ همی شگی و جاویدا مع شوق در جا و دل و وجودِ عا شق ا ست ،که هیچ چیز جای
آ را نمیگیرد //.کنایه از عشق ازلی و
ابدی به مع شوق و ماندگاری یاد و خاطره آ در دل و خاطر ا ست //.ترکیب ا شاره ای هم به حرف

الف در لفظ و کفمه جان دارد.

حاش هلل کی الف با آ قد موزو یکی ا ست
جای ستتترو قام تت در جا نمیگیرد الف
محمد فمولی
*در مدِ (ب سم،ب سم اهلل)(پیو ستن ،پنها شد  ،نها گ شتن)الف :ر.ک .از مدِ ب سم اهلل ،بیرو شد
نیافتن الف.
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چون الف در مد بسددم الل از اق بال بف ند
چون الف در مد ب سم الل پنهان می شود

جا ما با آ قد رعنا به هم پیو سته ا ست

صائب
گر برابر ستتترو را بتتا قتتد رعنتتایش کننتتد
صائب

ستتترو از شتتترم قتتدع در دود آه قمریتتا

چون الف در مد ب سم الل پنهان می شود

ستتتنتتا نهتتای خ طی بتته ر گهتتای جستتتم

ن هان چون الف گشددت در مد بسددم

صائب
صائب

*در میا جا  ،جا داد الف :ر.ک .در جا  ،جای گرفتن الف.
هر چه از ستتترو خرا ما تو یادم م ید هد
در میا جا شتتتیرین چو الف جا میدهم
صائب
*سینه کسی الف داشتن :ر.ک .الف (بر ،به) سینه (برید  ،تیج گشتن ،داشتن ،کرد  ،کشید ).
ز شتتتترم چتتهتتره پتتر ختتط و ختتالتتش
التتفتتهتتا ستتتتتیتتنتته شتتتتتهتتبتتاز دارد
صائب

* صد صفر و یک الف :از الف به وا سطه شکل خاص آ  ،شاخه گل نرگس و از صفر به وا سطه

توخالی و گرد بود  ،گفبرگها و برگها و وستتتط گل نرگس را اراده کرده استتتت //.به الف که از نظر
جایگاه در مقام اول حروف ابجد و از نظر ارزشتتی ،یک و شتتبیه یک استتت نیز توجه دارد که افزود

صفر بر الف (یک) ارزش عددی آ را زیاد و صد چندا میکند .کنایه از زیاد و فراوا  .و نیز ر.ک.

الف ،صفر(صفر،الف).

ممتتتمو پیش پا نیز آستتتا نمیتوا خواند

صد صفر و یک الف بود عبرع فزای نرگس
بیدل

*طفل الف بی نشددناس :کنایه از نرگاه و ناآشتتتنا و بی تجربه و تازه کار .و نیز ر.ک .الف بی

نشناختن.

در شتتتکوه دل ط فل الف بی نشتتت ناستتتم

زین پیش ندانم که ورق را رقمی هستتتتت
نظیری نیشابوری

*مدِ الفِ آدم :از ترکیب مدِ الفِ آدم ،به مد و سرکش حرف الف درکفمه آدم که از آ به تاج و

کاله و اف سرِ الف تعبیر میکنند ،ا شاره دارد //.در الفِ آدم نیز ضمن ا شاره به حرف الف در کفمه و

واژه آدم ،به ایستتتایی و کشتتیدگی و استتتواری و آغازگری حرف الف در آغاز کفمة آدم نیز توجه
دارد //.الفِ آدم کنایه از آغاز آفرینش و خفقت حمرع آدم است.
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مدی که بر ستتتر الف آدم استتتتت تاج

ممتتتمو میم و معنی دال مح مد استتتتت
محمدفمولی

*مدِ الفِ آیتِ خوبی :مد و سرکش حرفِ الف درکفمة آیت //.به درازی و ک شیدگی و امتداد زلف
معشوق که از نشانه های زیبایی و خوبی محبوب و معشوق است ،توجه دارد.
ابتتروی تتتو بستتتتم اهلل دیتتوا تتتغتتافتتل
گتتیستتتتوی تتتو م تدِ ال تفِ آی تتِ ختتوبتتی
بیدل
* مد در بسم ،پنها داشتن الف :ر.ک .چو الف از مد بسم اهلل بیرو شد نیافتن.
چو الف در بستتتم پن ها مد آه خویش را
ستتوختم چند از حجاب عشتتق دارم زیر لب
صائب

*م شقِ الف :در مکتبخانه ،برای یادگیری حروف ،ابتدا حرف الف را بر لوح و تخته مینوشتتند و از
شتتاگرد و متعفم میخواستتتند چندین بار آ را بر روی تخته بنویستتد و تکرار کند تا یاد بگیرد .این

نوشتتتتن مکرر و تمرین برای یادگیری را مشددق میگفتند //.در اینجا از الف ،قد و قامت کشتتتیده

معشوق را اراده کرده است که یاد و خاطره آ در دل و سینه حک می شود.
بس که حرف قامتت ورد دل دیوانه شتتتد
ستتینه از م شق الف مانند لوح شتتانه شتتد
کفیم کاشانی

*مشقِ قیامت کردن الفِ قامت :اشاره به این دارد که برای یادداد حروف الفبا ،ابتدا حرف الفرا

که اولین حرف ابجد و الفبا بود بر روی تخته و لوح مینوشتتتند و تکرار میکردند و این تکرار و تداوم
باعث یادگیری ماندگار حروف میشتتد //.کنایه از آشتتوب و فتنه به پا کرد و غوغا کرد قد و قامت

معشوق است .و نیز ر.ک .مشقِ الف

پیشتتتر زا که دهد خامه به دستتتش استتتاد

ا لف قتتامتتت او مشتتتق قیتتامتتت م ی کرد
صائب

*نقش الف از شانه ،به ش ستن رفتن :از نقش الف ،دندانه های شتتانه را اراده کرده استتت ،که
باشستن از شانه جدا نمیشود //.کنایه از انجام کاری عبث و بیهوده و بی نتیجه است.
ف کر بتتاالی تو هم از دل نتتاشتتتتاد رود
گر به شتتتستتتتن برود نقش الف از شتتتانه
کفیم کاشانی

*نون نگ شتن الف :با عنایت به شتتکل خاص الف ،که تجرد و تنهایی و یکرنگی و یک شتتکفی را

بدا نستتبت میدهند و در صتتورع اضتتافه شتتد به دیگر حروف نیز بر خالف حرف نون ،شتتکل و
ماهیت آ تغییر پیدا نمیکند ،ترکیب ،کنایه از عدم تغییر و تحول است .و نیز ر.ک .الف.
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گرانی نیستتتت استتتباب جها دوش تجرد را

الف با هرچه آمیزد محال است این که نون گردد

بیدل

*هیچ نبود برای الف :ر.ک .الف (چیزی ،هیچ) ندارد.
چو الف هرچند ما را از دو عالم هیچ نیسددت
ز استتتتقامت ستتتقف گردو را به پا داریم ما
صائب

*یک دو الف :کنایه از کم و اندک و بی مقدار .و نیز ر.ک .الف.
آیینتته راز دل آ همتته روشتتتن نشتتتتد

چاک گریبا همین یک دو الف صیقفی ا ست
بیدل

نتیجه
حرف الف به وا سطة شکل و جایگاه خاص و برخی از ویژگیهای منح صر بفرد ،یکی از پرکاربردترین
حروف در ساخت م مامین بکر و ف ماهای شاعرانه و ترکیباع و تعبیراع نغز و ظریف ادب پار سی
بویژه صائب تبریزی و شعرای سبک هندی است .با بررسی کاربرد ادبی و هنری و تصویری الف
در اشعار صائب تبریزی و شعرای سبک هندی ،صائب تبریزی یکی از پرکارترین شعرای سبک
هندی در عرصه خفق ممامین نغز و باریک از حرف الف است .صائب تبریزی با تیزبینی خاص ،از
زوایای مختفف به الف نگریستتته استتت و ضتتمن آفرینش ممتتامین هنری و ادبی ،بر بیا مفاهیم و
معانی و القاء اندیشه های درونی ،به همراه جفوه های زیباشناختی تأکید دارد .الف در اشعار صائب
تبریزی در بستتتیاری از موارد ،کانو ابراز باورها و اعتقاداع دینی و مذهبی و حتی عامیانه قرار
میگیرد .سنتهای دیرینه و رسمهای متداول آیینی چو الف بر سینه یا بر خاک کشیدن از نمونه
هایی هستتتند که با تصتتاویر زیبای هنری و شتتاعرانه برستتاخته از الف بازتاب پیدا میکنند .بیدل
دهلوی بعد از صائب تبریزی از دیگر شعرایی هستند که با ظرافت و پینیدگی و دقت نظر خاصی
که از ویژگیهای منح صر بفرد خود شا ا ست ،بی شتر به آفرین شهای هنری و ادبی و ت صویری الف
پرداخته اند .برستتاخته های ذهنی بیدل دهلوی از الف ،بیشتتتر جنبه شتتاعرانه دارد .پرداخت همه
ستتویه و ظریف و دقیق به حاالع شتتاعرانه الف و انعکاس چندجانبه فمتتاهای هنری الهام گرفته از
الف از کاربردهای شتتتاخص این شتتتاعر از حرف الف استتتت .شتتتاعرانی چو کلیم کاشددانی،
محمدفضولی ،نظیری نیشابوری ،حزین الهیجی ،غالب دهلوی ،طالب آملی ،بابافغانی و ...از
دیگر شاعرا سبک هندی هستند که به ترتیب بعد از صائب تبریزی و بیدل دهلوی به صورع
پراکنده در اشعار خود به تصویر سازیهای هنری و ادبی با الف توجه کرده اند .هرچند تصاویر هنری
و برستتاخته های ذهنی این شتتعرا در مقام مقایستته با خالقیتهای صائب تبریزی و بیدل دهلوی
نیست اما به نوبه خود از لحاظ توجه به جایگاه هنری الف بویژه ساخت ترکیباع ادبی و ساختارهای
بیانی در ادب پارسی ،از ارزش ادبی باالیی برخوردار هستند.

کاربرد ادبی و هنری و تصویری الف در پهنة ادب پارسی با تكيه بر اشعار صائب تبريزي73 /...
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منابع

برهان قاطع ،خفف تبریزی ،محمد حسین ،به اهتمام معین ،چاپ چهارم ،تهرا  ،امیرکبیر.)5911( ،

.1

دیوان بابا فغانی شیرازی ،فغانی شیرازی ،بابا ،به تصحی احمد سهیفی خوانساری  ،شرکت

.9

دیوان حزین ،حزین الهیجی ،محمدعفی ،به تصحی بیژ ترقی ،کتابفروشی خیام.)5911( ،

نسبی محمد حسین اقبال.)5931( ،

.3

دیوان صائب تبریزی ،صائب ،میرزا محمد عفی ،به کوشش محمد قهرما  ،انتشاراع عفمی و

.1

دیوان غالب دهلوی ،غالب دهفوی ،اسداهلل خا  ،به کوشش دکتر محمد حسن حائری ،دفتر

.1

دیوان کلیم کا شانی ،کفیم ،ابوطالب ،به تصتتحی محمد قهرما  ،انتشتتاراع آستتتا قدس

.1

دیوان نظیری نیشددابوری ،نظیری ،محمد حستتین ،به تصتتحی مظاهر مصتتفا ،انتشتتاراع

.1

فرهنگ اشارات ادبیات فارسی ،شمیسا ،سیروس ،چاپ اول ،تهرا  ،انتشاراع فردوسی.)5911( ،

فرهنگی ،شش جفد.)5911( ،

نشر میراث مکتوب ،چاپ اول.)5911( ،
رضوی ،مشهد.)5913 ( ،

امیرکبیر ،زوار.)5931( ،

.3

فرهنگ غیاث اللغات ،رامپوری ،شتترف الدین ،به کوشتتش منصتتور ثروع ،چاپ اول ،تهرا ،

.51

فرهنگ کنایات ،ثروع ،منصور ،چاپ اول ،تهرا  ،امیرکبیر.)5911( ،

امیرکبیر.)5919( ،

.55

فرهنگ لغات و ا صطالحات و تعبیرات عرفانی ،ستتجادی ،ستتید جعفر ،چاپ اول ،تهرا ،

.51

فرهنگ لغات و تعبیرات خاقانی ،سجادی ،سید ضیاء الدین ،چاپ اول ،تهرا  ،زوار.)5913( ،

طهوری.)5911( ،

.59

فرهنگ معین ،معین ،محمد ،چاپ نهم ،تهرا  ،امیرکبیر.)5911( ،

.51

فرهنگنامه کنایه ،میرزا نیا ،منصور ،چاپ اول ،تهرا  ،امیرکبیر.)5911( ،

.53
.51

فرهنگنامه شعری ،عفیفی ،رحیم ،چاپ اول ،تهرا  ،سروش.)5919( ،

کلیات بیدل دهلوی ،بیدل ،عبدالقادر ،به کو شش اکبر بهاروند و پرویز عبا سی داکانی ،سه
جفدی ،انتشاراع الهام ،چاپ اول.)5911( ،

.51

کلیات طالب آملی ،طالب آمفی ،محمد ،به اهتمام و تصتتتحی طاهری شتتتهاب ،انتشتتتاراع

.51

لغتنامه ،دهخدا ،عفی اکبر ،زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی ،چاپ اول ،مو س سه لغت

کتابخانه سنایی ،بی تا.

نامه دهخدا و دانشگاه تهرا  ،تهرا .)5911( ،

