زیباییشناسیکاربردحروفالفباواعداددرآثارعطار

*

دکتر حبیباله دهمرده قلعهنو
چکیده
شاعران شیوههای گوناگونی را برای خلق مضاامی ااا ه ع عقیاق ع یراسان با
گرفت اند ع نقادان ب

بر هر دام ا اس شیوههای ابداع ع یراسن الم نامی نهادهاند؛ اما سا

نوع هنری ،شیرس ع پر اربرد ا ارفندهای ادبی

بابق ای با دادمخ خاود ادبیاار دارد ع ا

یغا ع در شعر رعد ی نیز دسده میشود ،قتر مورد اوج ب
شیوه ب

با

اار

شنابان درار گرفت اباخ اسا

ارگیری حرعف الفبا در خلق مضامی ب شیوهای هنری ،سبا ع شورانگیز اباخ عااار

ا سانی ابخ

با بهرهمندی ا جادعی هنر بر البد حرعف الفبا دمیده ع ب ینها جانی ااا ه

ب شیده ابخ در اس نوشتار بر ینیم اا چگونگی ب
در یثار عاار ابیی

نیم ع ب ابداعاای

ارگیری حرعف الفبا برای خلق مضاامی را

عاار در اس شیوه بادان دباخ سا ساده اباخ اشااره

نقاسیم در اس مجال ضق بیان مفاهیم خلق شده ،سباسیها ع اربرد هناری حارعف الفباا نیاز
اراس خواهد شاد رعش احقیاق احلیلای ا اوصایفی باوده ع ا یرساق ماالعاار تاب انا ای ع
الکترعنیکی صورر میگیرد
واژههای کلیدی
مضقونیفرسنی ،هجا ،حرعف الفبا ،سباسیشنابی

* دکتری زبان و ادبیات فارسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خاش.
تاریخ دریافت97/4/5 :
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مقدمه
سخنوران توانمند با استفاده از جادوی هنر در کالبد واژهها میدمند و به آنهاا جاانی تاازه
میبخشند .این واژهها در شرایط معمول زبانی ،تنها وسیلهای ساده برای ایجاد ارتباط هستند اما
وقتی به هنر سخنوری شاعر آراسته میشوند ،نه تنها اندیشهای را از ذهنی به ذهن دیگر منتقا
میکنند ،بلکه در خواننده اثری شیرین ،شورانگیز و ماندگار ایجاد میکنند.
بیان مسأله
در همین راستا و برای خلق مضمون و اندیشه ،به واحدهای تشکی دهندة واژه یعنی حارو
الفبا نیز توجه فراوان شده است .مضمونآفرینی با حرو الفبا در ادب فارسی سابقهای طاوننی و
به قدمت خود ادبیات رسمی دارد چنان که کاربرد آن در شعر رودکی نیز به چشم میخورد:
زلااا

تاااو را جااایم کاااه کااارد آن کاااه او

خاااااال تاااااو را نقطاااااة آن جااااایم کااااارد

(رودکی)25 :1374 ،
و در تمام ادوار شعر فارسی نیز شاعران به گونههای مختلا
عنوان مثال از شاعران سبکهای مختل
زیااان قاااد چاااو تیااار و الاا

از آن بهاره باردهاناد کاه باه

شعر فارسی نمونههایی ذکر میشود:

چاااون نفااای

کااااین زود شااااود چااااون کمااااال وچااااون نم

(ناصر خسرو)68 :1378 ،
عیااد افساار اساات باار ساار اوقااات بهاار آنااک

شااابهی اسااات عاااین عیاااد ز نعااا تکااااورش

(خاقانی)304 :1375 ،
سرکشاااای کااااا

باااارون کاااان ز ساااار

مااااایم صااااافت بناااااد گاااااره بااااار کمااااار

(جامی) 536 : 1378 ،
یاااار مخاااوانو کاااه چاااو شاااین در رقااام

داخااا شاااادی اسااات ناااه داخااا باااه ااام

(وحشی بافقی) 317 : 1374 ،
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بااا قااد هاامچااون الاا

قااد فلااکهااا چااو دال از پاای تعساایم توساات

باار ساار جااونن تااویی

(صائب)777 :1362 ،
آن عنباارین دو زل ا

گاااهی باااه شاااک دال و گهااای شاااک نم کااارد

کااه رقاااس روی توساات

(قاآنی)152 :1387 ،
تاااا تاااوآن زلااا

کااودا از ابجااد جااز جاایم نخوانااد زیاان پ ا

درافکنااادی جااایم از بااارجیم

(بهار)103 :1381 ،
اهمیت و پیشینة موضوع
با وجود چنین کاربرد گسترده در ادب فارسی ،توجه قاب مالحسهای باه ایان شایوه نشاده
است .در کتب بدیعی همچون المعجام شام

قای

رازی ،فناون بال ات و صاناعات ادبای

جاللالدین همایی ،نقد بدیع محمد فشارکی و بدیع محمدعلی سلطانی هیچ اشاارهای باه ایان
شیوه نشده است .میتوان از سیروس شمیسا به عنوان اولین کسی نام برد که در کتب بدیعی به
نوعی از این شیوه یادی کرده و آن را حر
شک و موقعیت حرو

گرایی نامیده است« :حر گرایی :یعنای تشابیه باه

الفبا؛ مثالً تشبیه نوعی از آرایو زل

به شک نوشاتاری «ج» و خاال

صورت به نقطة جیم« (شمیسا .)102-3 :1386 ،وی در ایان مبحاف فقاط باه کااربردهاایی از
حرو

الفبا توجه دارد که این حرو

که در ادامه خواهیم دید که حرو

در جایگاه یکی از طرفین تشبیه قرار گرفتهاند؛ در حالی
الفبا در بسیاری موارد در خلق مضامین و آفرینو هنری به

کار گرفته شدهاند ولی ارتباطی با تشبیه ندارند.
کزازی نیز از این شیوه به نام «هجا» یاد کرده و نوشته است« :بازی دیگر با واژگان آن است
که هجا خوانده شده است .هجا آن بازی است که پارهای از سخن ،آن چنان باشد کاه حارو
واژگان جدا برخوانند ،نمونه را امیر معزی گفته است:
آفرین کن شاه و صاحب را که نام هر دو هست سنجر و محمد
پارة دوم بیت را چنین باید خواناد :ساین و ناون و جایم و را و مایم و حاا و مایم و دال»
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(کزازی .)173 :1373 ،ایشان همچنین بیان میکنند که« :آنچه را بازی با واژگان مینامیم پارهای
از کاربردهای ویژه در بدیع است که ارزش هنری چندانی ندارناد ،زیارا ناه چاون آرایاههاای
درونی پندارخیزند و نه ساختار معنایی سروده را میپرورند .این کاربردها تنهاا باازیهااییاناد
دشوار و پیچیده با واژگان» (همان .)168 :
با توجه به مثالی که کزازی ذکر میکند ،وی تنها به همین شیوه یعنی جدا خواندن حارو
توجه دارد که با این شیوة خواندن یک مصراع را ایجاد میکنند .در این خصاوس نسار ایشاان
درست است زیرا این گونه کاربرد حرو  ،آفرینو هناری نادارد؛ ولای در ادوار ادب فارسای
شاعرانی چون خاقانی ،مولوی ،جامی ،عطار و جز آن وجاود دارناد کاه باا عنایات باه شاک
حاارو  ،شااک واژه ،حاارو

مشااترا در دو واژه ،افاازودن یااا برگاارفتن حرفاای در واژه و...

مضمونهایی زیبا و هنری خلق کردهاند که میتاوان گفات هام پندارخیزناد و هام پیچیادگی
چندانی ندارند.
محمود عابدی در مقالهای با عنوان شرح جامی بر بیتی عرفانی از امیر خسارو دهلاوی ،باه
این مبحف اشارهای کرده است .وی در این مقالاه بیات زیار از امیار خسارو دهلاوی را ماورد
بررسی قرار داده است:
ز دریااای شااهادت چااون نهنااد ن باارآرد ساار

تااایمم فااار

گاااردد ناااوح را در روز طوفاااانو

«مادة اصلی این بیت و مایة ذهنی امیر خسرو در گفتن آن« ،نی شهادت» است که پایو از
او سنایی و دیگران نیز با آن مضامین تازهای ساختهاند و بایگماان امیار خسارو از آن آگااهی
داشته است» (عابدی .)125 : 1391 ،هماگونه که نویسنده ،خود باه آن اشااره مایکناد در ایان
مقاله ابتدا به یکی از شیوههای مضمون آفرینی با حرو

الفبا توجه شده است و آن هم از هام

گسستن عبارت «نالهاناهلل» است و در ادامه «ن» با توجه به شکلو به نهند مانند شاده اسات.
این شیوهها تنها دو نمونه از چندین شیوة مضمونآفرینی است.
خانم آنه ماری شیم هم در کتاب شکوه شم

به ایان شایوه اشاارهای دارد و از آن باه

عنوان «خطاطی الهی« یاد کرده است .ایشان مطابق شیوة توصیفی خویو ،به شرح و تفسیر این
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گونه ابیات در مثنوی پرداخته و در تبیین و توضیح خود آرایه وارد نشده است.
تنها اثری که میتوان گفت به طور مستق به این شیوه پرداختاه اسات مقالاة محمدحساین
کرمی است که در نشریة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز تحت عنوان :آرایاو و
آفرینو واکی شیوهای بدیع در آفرینو هنری ،در سال  1383و شمارة  193باه چاار رسایده
است و وی در این مقاله بر پایة دیوان خاقانی به این فن پرداخته است.
بحث و بررسی
الفبا شیوهای است که شاعر با جداسازی حرو

منسور از مضمونآفرینی با حرو

الفباا و

با توجه به شک آنها و کاربرد آنها در واژه و به کماک ترفنادهایی کاه اشااره خواهاد شاد،
مضامینی زیبا ،بدیع و جذاب میآفریند.
آنچه بر جذابیت و زیبایی این شیوه میافزاید استفادة شاعر از آرایههایی هامچاون تشابیه،
استعاره ،تلمیح ،جناس ،حسن تعلی  ،موسیقی معنوی ،موسیقی درونی ،هماهنگی اجزای کاالم،
رابت و ...در دورن این شیوه است.
روشهایی که در آن از حرو

الفبا برای آفرینو هنری و خلق مضمون اساتفاده مایشاود

گسترده و متنوع است از جمله؛ توجه به شک حرو  ،جایگاه حار
حرو  ،معادل ابجدی حرو  ،حرو

در واژه ،نقاو نماادین

مشترا در دو واژه و. ...

در این مقاله به بررسی شیوههایی از این دست میپردازیم کاه عطاار از آنهاا بارای خلاق
مضامین شعری خود بهره برده است و در کنار آن به آرایاههاایی کاه بار جاذابیت ساخن وی
افزوده است نیز اشاره خواهد شد .شایان ذکر است که طبقهبندی ارایه شده در زیر فقاط بارای
ارایه منسم مطالب است و گرنه در مثالهایی که ذی هر طبقه میآید ،شاعر گاه چند شیوه را به
هم درآمیخته است که بدانها اشاره میگردد.
توجهبهاشتراکحروفدردوواژهواستفادهازواژههایمتناسب



به عنوان حسن آ از ،شعری از عطار را ذکر میکنیم که وی در آن بارای تبیاین و تعریا
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شعر ،از مبحف مضمونآفرینی الفبایی بهره برده است و خود به این امر اشاره دارد:
تاااا کاااه عاااالم زیااان ساااه حااار

شاااعر و عااارش و شااارع از هااام خاساااتند

زیاان سااه حاار

نااااور گیاااارد چااااون زمااااین از آساااامان

آراساااتند

یااک صاافت هاار دو جهااان

( عطار) 106 : 1390 ،
عطار در این مثال به اشتراا حرو
ترتیب در تعری

در سه واژة «شعر ،عرش و شرع« توجه دارد و بادین

شعر ،آن را مبتنی بر شرع میداند.

از دیگر شواهد ،توجه به وجود حرو

در واژههایی خاس و متناسب است کاه در اداماه

ذکر میگردد:
کاااا

کفااار ایااانجاااا باااه حاااق المعرفاااه

قاااا

جهاااان یکسااار بگشااات

دوساااااااتتااااااار دارم ز فاااااااای فلسااااااافه

(عطار)251 :1378 ،
تاااا قاااا

کاااا

کفااار از زلا ا

چاااون ناااون تاااو یافااات

(عطار)162 :1390 ،
گاااااار ماااااارا در راه او بااااااودی مقااااااام

شااااین شااااعرم شااااین شاااار گشااااتی ماااادام

(عطار)252 :1378 ،
در مثالهای اول از شواهد فوق به وجود حر

«کا » در واژة «کفر» و وجود حار

«فاا»

در آ از واژة «فلسفه» اشاره دارد و بین گونه «عطار از فلسفه بیزاری میجوید و بدان عالقاهای
ندارد« (سبحانی.)109 :1377 ،
در مثال سوم به وجود حر

«شین» در دو واژة «شعر و شرّ» توجه دارد .و بادین وسایله

میخواهد بگوید شعر با شرّ آمیخته میشد .توجه به وجود حر

در واژه و یا اشتراا حارو

در چند واژه عموماًًَ باعف ایجاد واجآرایی در سخن مایشاود چناان کاه در مثاال فاوق دیاده
میشود .واجآرایی از انواع موسیقی درونی شعر است و موسیقی درونی شعر عباارت اسات از:
«هر کدام از جلوههای تنوع و تکرار در نسام آواها که از مقولة موسیقی بیرونی و کناری نباشاد
در حوزة مفهومی این نوع موسیقی قرار میگیرد؛ یعنی مجموعة هماهنگیهایی کاه از رهگاذر
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وحدت یا تشابه یا تضاد صامتها و مصوتها در کلمات یک شعر پدید میآید ،جلوههای این
نوع موسیقی است و اگر بخواهیم از انواع شناختهشدة آن ناام بباریم اناواع جنااسهاا را بایاد
یادآور شویم» (شفیعیکدکنی.)392 :1379 ،
تلمیحات موجود در مثال زیر بر زیبایی سخن افزوده است:
بسااات ماااوری را کمااار چاااون ماااوی سااار

کااااااارد او را باااااااا سااااااالیمان درکمااااااار

خلعاااااااات اوند عباسااااااااو بااااااااداد

طااااا و سااااین باااایزحماااات طاسااااو بااااداد

(عطار)2 : 1378 ،
«از آن جا که در تلمیح با یک واژه یا عبارتی کوتاه ،داستانی کام در فکار انساان تاداعی
میشود ،این تداعی و زندهشدن داستان ،شیرین و خیالانگیاز اسات» (وحیادیانکامیاار:1379 ،
.)77
در این ابیات منسور از «طا و سین» آ از سورة نم است« :ط

تلک آیاتُ القُرآنِ و کتااب

مُبین» (نم  )1 ،که در آن داستان مناظرة مورچه با سلیمان نبی آمده است .حارو

«ط ،س» در

واژة «طاس» دیده میشود و منسور از طاس همان طاس لغزناده اسات کاه «عباارت اسات از
خاا ریز قی

مانندی که مورچه خوار ،در خااهای نرم برای به دام افکندن مورچه میسازد»

(عطار.)452 :1384 ،
بگاااذر ز خیاااال آن و ایااان کاااار ایااان اسااات

بگشااااا جمااااال بااااین کااااار ایاااان اساااات

اگاار جاایم جمااال یافاات در جااان تااو جااای

در مااایم مراقبااات نشاااین کاااار ایااان اسااات

(عطار)173 :1385 ،
در این مثال ضمن اشاره به وجود حر
«مراقبت» ،واجآرایی در حر

«جایم» در واژة «جماال» و حار

«مایم» در واژة

«جیم» نیز ایجاد کرده که باعف هنریتر شدن سخن شده است.

هااار اشاااکالی کاااه در هماااه عاااالم اسااات

در نقطااااة شااااین عشااااق حاااا ماااایبیناااایم

(همان)249 :
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ساااار در اناااادازم ز شااااادی همچااااو نااااون

گااااار باااااه مااااایم مرحباااااایی پااااای بااااارم

(همان)249 :
در این بیت ضمن تشبیه سرانداختن خود به شک حر

«نون» به وجود حار

«مایم» در

واژة «مرحبا» اشاره میکند .این تشبیه دنلت بر نیروی تخی شاعر دارد کاه خاود از ابزارهاای
آفرینو زیبایی به شمار میرود.
ازهمگسستنحروفیکواژه

در مثال زیر ابتدا حرو

واژة «وا» را از هم میگشاید و سپ

در واژههای «خاا و خون» جستجو میکند؛ حر

هر کادام از ایان حارو

را

«واو» را در میاناة واژة «خاون» و حار

«ا

ل » را در درون واژة «خاا» مییابد و بدین همراهی مضامینی ژر

و بدیع پدید میآورد:

هاااار کااااه صااااید وای خااااود شااااد وای او

گااااام شاااااود از وای سااااار تاااااا پاااااای او

واو ای ااااالم

هاااار دو را در خاااااا و خااااون بیاااانم ماااادام

واو را بااااااین بااااااه راه خااااااون قاااااارار

را بااااین میااااان خاااااا خااااوار

وا دو حاااار

آمااااد ،الاااا

پاا ا

الاا ا

(عطار)117 :1378 ،
این گونه به کارگیری حرو

و جستجوی آنها در واژههایی متناسب ،حاص تخی عمیاق

شاعر است« .تخی نیرویی است که به شاعر امکان میدهد که میان مفاهیم و اشیا ارتباط برقرار
کند» ( شفیعی کدکنی.)89 :1380،
کاربرد شیوة از هم گسستن حرو

که در فوق بدان اشاره شد و عطار آن را در تلفیاق باا

شیوههای دیگر به کار گرفته بود ،به صورت مستق هم در آثار عطار دیده میشود که در اداماه
به آنها اشاره میشود:
گااااار تاااااو سااااار هااااایچ هااااایچ داری

در هااااار گامااااات هااااازار گاااااام اسااااات

عطااااااار ز هاااااایچ هاااااایچ دل یافاااااات

آن دل کااااااااه باااااااارون دال و نم اساااااااات

(عطار )134 :1390 ،
فضای پارادوکسی مثال فوق و وجود جناس «کام و کام» بر هنری باودن آن افازوده اسات.
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عطار دلی را طلب میکند که ورای شک ظاهر و ماده است و از حرو
ترکیب نیافته است .آنچه سخن عطار را ارزشی مضاع

الفباایی «دال» و «نم»

داده است هنجارگریزی و آشنازدایای

اوست« :زبان در صورتی ارزش ادبی پیدا میکند که آشناییزدایی شود و دارای رابات باشاد،
زیرا زبان خبر ،زبانی است تکراری ،عاادی ،آشانا و فرساوده کاه فقاط وسایلهای اسات بارای
برقراری ارتباط و خبررسانی و چون برانگیزندة توجاه نیسات باه کاار شاعر و ادب نمایآیاد.
آشنازدایی مانند دم مسیحایی جانی تازه در کالبد زبان مردة خباری مایدهاد و آن را تاازه ،پار
جاذبه و شگفتانگیز میسازد» (وحیدیان کامیار.)93 :1379،
نسیر این مضمون و شیوه در مثال زیر نیز دیده میشود:
در ره عاشاااااااقان دلااااااای بایاااااااد

کااااااااه مناااااااازه ز دال و نم بااااااااود

(همان)246 :
و در وص

مونی متقیان امام علی (ع) میگوید:

ای پسااااار تاااااو باااااینشاااااانی از علااااای

عاااااااین و یاااااااا و نم دانااااااای از علااااااای

تاااو ز عشاااق جاااان خویشااای بااایقااارار

و او نشسااااته تااااا کنااااد صااااد جااااان نثااااار

(عطار)31 :1378 ،
و در مصراع دوم از مثال فوق ،شااعر حارو

واژة «علای» را از هام گسساته و آن را باه

«عین ،نم و یا» تجزیه کرده است؛ ولی مضمون و سخن همان است که در شواهد باانتر ذکار
شد یعنی عدم توجه و پای بندی به ظواهر امر.
دو نکته در اینجا قاب ذکر است؛ اول این که با این شواهد عطار را میتوان از پیشاگامان
توصی

اه بیت (ع) به کمک حرو

الفبا دانست .نکتة دیگر محبات و دلبساتگی عطاار باه

خاندان رسالت است که در موارد زیادی از آثار او به چشم میآید از جملاه در تاذکره انولیاا،
مختارنامه و مصیبتنامه .وی حتی امام حسین (ع) را سلطان «ده معصوم» میداند:
کیسااااات حاااااق را و پیمبااااار را ولااااای

آن حساااان سااااایرت حسااااین بااااان علااااای

آفتاااااااااااب آساااااااااامان معرفاااااااااات

آن محماااااد صاااااورت و حیااااادر صااااافت
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نااااه فلااااک را تااااا ابااااد مخاااادوم بااااود

زان کااااااه او ساااااالطان ده معصااااااوم بااااااود

قااااااارّه العاااااااین اماااااااام مجتبااااااای

شاااااااااهد زهاااااااارا شااااااااهید کااااااااربال

(عطار)37 :1383 ،
و این شواهد به گونهای است کاه حتای برخای از محققاان او را شایعة دوازده اماامی نیاز
دانستهاند .مؤل

کتاب «قبول اه دل» در کتاب خود از آیاتاهلل شوشاتری نقا مایکناد کاه:

«عطار از کودکی مانند والدینو شیعة اثنیعشری بوده ولی به شدت تقیه مینموده ارباب تاریخ
و اه تاریخ میدانند که آن زمان به قدری حکومت ساختگیاری مایکارده اسات کاه بارای
شیعیان و اشخاصی چون عطار ،چارهای جز تقیه باقی نمیمانده است» (موسوی مطلاق:1390 ،
.)282
یکی از واژههایی که زیاد مورد توجه شااعران باوده و بسایاری ،حارو

آن را بارای بیاان

مضامین از هم گسستهاند ،واژة «کُن» است که در چندین جای قرآن نیز ذکر شده از جمله« :اِذا
قضی امرا فإنما یقول له کن فیکون» «کار خدا چنان است که چون بودن چیزی را بخواهد به او
میگوید باش پ

آفریده میشود» (بقره .)117 :این تلمیح ،داستان آفرینو را به ذهان تاداعی

میکند و به این دلی شیرین و خوشایند میگردد .عطاار باه شایوة متقادمان از ایان واژه بهاره
جسته است:
ز کفاااااک و خاااااون بااااارآرد آدمااااای را

ز کااااااا

و نااااااون فلااااااک را و زماااااای را

(عطار)88 :1386 ،
چااه شاارق و اارب و چااه از قااا

تااا قااا

چاااه هااار چاااه آماااد بااارون از ناااون و ز کاااا

(همان)154 :
عاااالم چاااو ز کاااا

و ناااون تاااوان آمااادن

پااا

شاااخ

زخااااا و خاااون تاااوان آمااادن

(عطار)181 :1385 ،
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استفادةنمادینازحروفالفبا

الفباست کاه قبا

یکی دیگر از شیوههای مضمونسازی الفبایی ،استفادة نمادین از حرو
از عطار سابقه داشته است .وی نیز از آن به همان شیوه استفاده کرده است.
تاااااااا درد تاااااااو را خریاااااااد عطاااااااار

قااااااد الفااااااو بسااااااان نااااااون گشاااااات

(عطار)158 :1390 ،
ان ای حااااااارس در کاااااااارت کشااااااایده

چاااااو شاااااد قاااااده الااااا

وارت خمیاااااده

(عطار)201 :1386 ،
این شیوه بسیار شبیه توجه به شک حرو

است که دسات مایاة تشابیهات و اساتعارات

بسیاری در ذهن خالق شاعران و از جمله عطار شده است:
ماهی که قا

از عکا

تا قاا

اوسات روشان

چاااون روی تاااو بدیاااده پشاااتی چاااو دال کااارده

(عطار)430 :1390 ،
در بیت فوق با توجه به شک حر

«دال« ،هالل ماه را با حسان تعلیلای زیباا باه حار

«دال» مانند کرده است؛ و بدین سان با تشبیه تفضی و مضمر رخسار یار را از ماه برتار دانساته
است .حسن تعلی از آرایههای بدیع معنوی است که نشان از تخی عمیق شاعر و ایجاد ارتباط
بین اشیای گوناگون دارد .به کارگیری حسن تعلی در متن مضامونآفرینای الفباایی در ساخن
خاقانی نیز دیده میشود که در زیر بدان اشاره میشود:
گرنه شب از عین عید سااخت طلسامی باه خام

عیاااد منعا ا چراسااات در خاااط مغااارب رقااام

(خاقانی)410 :1375 ،
خاقانی حر

«عین» در کلمة عید را به ماه نو مانند کرده و با حسن تعلی نیکو مایگویاد

اگر چنین نیست که شب از عین عید طلسمی خمیده نساخته است ،این نوشتهای که در سامت
مغرب به صورت عینی نع وار دیده میشود از چیست زیبایی سخن آنگه بیشتر میشاود کاه
بدانیم بیت از قصیدهای است در مدح سلطان یاثالدین محمد و توجه به وجود حر
در آ از نام ممدوح.
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یکاای دیگاار از مضااامینی کااه بااا توجااه بااه شااک حاار

در سااخن عطااار جلااوه دارد،

تهیدستبودن و بیچیزی «ال » است؛ البته در این تهیدستی ال  ،میتوان حساب ابجد را نیز
دخی دانست چرا که معادل ابجدی ال  ،عدد «یک» است:
گفااتم کااه دهاناات چااو الاا

هاایچ ناادارد

گفتااای بنگااار طااارة چاااون ناااون شااادة مااان

(عطار)480 :1390 ،
یاار را چاون

در بیت فوق عالوة بر شک « ال « ،به شک «نون» نیز توجاه شاده و زلا

شک نون خمیده دانسته است .جناس مزدوج «چون» و «نون» نیز بر زیبایی سخن میافزاید.
حاار

کماارت هاامچااو الاا

هاایچ ناادارد

زیااارا کاااه تاااو را چاااون الااا

افتااااد میاااانی

(همان)469 :
تاااو دریاااا باااین ،اگااار چشااام تاااو بیناسااات

کاااه عاااالم نیسااات عاااالم کفاااک دریاسااات

خیاااال اسااات ایااان هماااه عاااالم بینااادیو

مباااااین آخااااار خیاااااالی را از ایااااان بااااایو

هااار آن حرفااای کاااه دیااادی هااایچ آماااد

ولاااااای در چشاااااام تااااااو پاااااایچ آمااااااد

همااااین حرفاااای کااااه آن پیچاااای ناااادارد

الااااا

هیچااااای نااااادارد

چاااه خاااوانی ابجاااد ایااان کاااار چنااادین

کاااه ابجاااد راسااات الااا

الااااااا

باااااود و الااااا

حااار

نخساااتین

هیچااااااای ز اول آخااااااارش ن

زابجاااااااد تاااااااا ضاااااااسغال ،ن و ساااااااودا

اگاااار صااااد راه گیااااری ابجااااد از ساااار

میاااااان «هااااایچ» و «نیااااای» ماناااااده بااااار در

(عطار)115 :1386 ،
در مثال نسبتاً طوننی فوق ،شاعر عالوه بر تهیدستی ال  ،اشارهای ساده به حرو

الفباا و

در نهایت به معادل ابجدی آنها دارد.
ان ای چااااون الاااا

افتاااااده باااار هاااایچ

برونااااات چاااااون منااااااره انااااادرون هااااایچ

(همان)168 :
استفاده از حر

«ال » با این بسامد توسط عطار ،تقریباً بایبادی اسات .وی از الا

باه
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عنوان نماد استفاده میکند؛ در کنار آن به معادل ابجدی و شک ساده و بینقطاة آن نیاز توجاه
دارد« :آن مردی کودا خود را به دبیرستان فرستاد .چون شبانگاه باه خاناه بااز آماد پادر او را
پرسید که استاد امروز تو را چه آموخته است گفت :این آموخته است کاه الا

هایچ نادارد»

(سمعانی .)77 :1368 ،اما تقریباً همه جا مضمون مشترا ،هیچ بودن عالم و بیارزش باودن آن
است مگر در زلیات که لحن سخن به وص

یار میگراید.

چه گاویم از الا

وصا تاو کاه هایچ نداشات

ماان ایاان کااه هاایچ نداشاات از همااه بتاار دیاادم

تااو را میااان الاا

ناادارد هاایچ

هااایچ در کمااار دیااادم

اساات و الاا

کاااه مااان ورای الااا

(عطار)334 :1386 ،
در مصراع اول از مثال فوق «وص » معشوق را در هیچ بودن به «ال » مانند کرده اسات .و
در ادامه فضایی پارادوکسی بر شعر حاکم میشود .در همان مصاراع اول ،از «الا
تبادر میتوان به تعری

ال

وصا » باه

وص یا همان همزة وص در عربی نیز رساید« :همازة وصا آن

است که فقط در ابتدای سخن و آ از جمله به تلفظ درآید ولی در وسط سخن تلفاظ نشاود و
دو حر

قب و بعد خود را به هم وص کند مانند همزة إِذهَب که اگر بگوییم إِذهَب یا رَجُا ُ

همزه تلفظ میشود؛ اما اگر بگوییم یا رَجُ ُ اذهَب همزه به تلفظ نمایآیاد و نم و ذال باه هام
وص میشوند» (خوانساری .)25 :1389 ،با توجه به تعری

فوق «الا

وصا » هام در واقاع

هیچ است و خوانده نمیشود.
عالوه بر این در مصراع سوم« ،میان» معشوق را به «ال

»تشبیه میکند .نسیر ایان ساخن

در بیت زیر نیز دیده میشود:
چنااااان در اساااام او کاااان جساااام پنهااااان

کااااه ماااایگااااردد الاااا

در بساااام پنهااااان

(عطار)116 :1386 ،
عالوه بر ال  ،حروفی دیگر نیز در مورد توجه عطار است:
سااار زلفاااو کاااه دالااای داشااات در سااار

نبااااااود آن دال جااااااز دالر عَلًَاااااای الشاااااار

(عطار)195 :1387 ،
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در این بیت سر زل

یار به« دال» مانند شده اسات .در ضامن جنااس موجاود در حار

«دال» و واژة «دال» به معنی دنلت کننده بر چیزی ،کالم را هنری کرده است .زیبایی ایان مثاال
ناشی از موسیقی درونی شعر است.
بااااود چااااون میماااای دهااااان تنااااد او

ساااار بااااه مهاااار از لعاااا گااااوهر رنااااد او

(عطار)348 :1383 ،
شاارح لااب لعلاات بااه زبااان مااینتااوان داد

وز ماااایم دهااااان تااااو نشااااان مااااینتااااوان داد

ماایم اساات دهااان تااو و مااویی اساات میاناات

کاااای را خباااار مااااوی میااااان مااااینتااااوان داد

(عطار)170 :1390 ،
زین سر زل

که هست مملکت جام تاو راسات

گااار سااار زلا ا

تاااو را بااااد پریشاااان کناااد

زان کااه ساار زلا

توساات باار صاافت جاایم و ماایم

جاایم در افتااد بااه ماایم ماایم در افتااد بااه جاایم

(همان)370 :
توجهبهشمارةحروفیکواژه

آخرین شیوة الفبایی که عطار از آن استفاده کرده است ،توجه به شامارة حارو

یاک واژه

میباشد .این شیوه را در گفتگویی که میان شیطان و پیامبر اسالم(س) تصاور نماوده ،باه کاار
گرفته است:
لعااااااین

تااااااا بااااااه درگاااااااه نباااااای العااااااالمین

باماااااادادی رفاااااات ابلاااااای

ظااان چناااان باااردم کاااه هساااتم دولتااای

باااااایخباااااار بااااااودم ز طااااااوق لعنتاااااای

آمااااد شاااامار

نم و عاااااین و ناااااون و تاااااا و یاااااا کناااااار

دوش سااااالطانی کاااااه معراجااااات نهااااااد

از لعمااااارا بااااار سااااارت تاجااااات نهااااااد

آمااااد لعماااارا ای عزیااااز

نیاااااز

لعنتاااای را پااااند حاااار

پااااند حاااار

پااااند آن توساااات و پااااند آن ماااان اساااات

نم و عاااااین و مااااایم و را و کاااااا

راحاااات آن توساااات و رنااااد آن ماااان اساااات

(عطار)245 :1383 ،
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عطار در این مثال به دو آیة قرآنی اشاره دارد :اولین آنها آیهای است که خدا در آن شیطان
را «لعنت» کرده است« :وَ اِن عَلیکَ اللًَعنًَهَ اِلی یَومِ الدهینِ» «و بیتردید تا روز قیامت لعنت بر تاو
خواهد بود» (حجر.)35 ،
اما آیة دوم مربوط به واژة «لعمرا» است که در آن خداوند به جاان رساولو ساوگند یااد
میکند «.لًَعَمرُاَ اِنهُم لًَفی سَکرًَتِهمِ یَعمَهُون» «[ ای پیامبر] به جان تاو ساوگند ،آناان در مساتی
خود فرو رفته و سرگردان بودند» (حجر .)72 ،ظاهر این آیه مناسبتی با سخن عطار نادارد؛ اماا
زیبایی کالم در آن است که وی واژة «لعمرا» را یعنی سوگند خوردن خدا به رساول خاویو
را دلیلی بر عزت پیامبر اسالم(س) دانسته و آن را چون تاجی بر سر ایشان تصور نموده است.
آنچه به بحف ما مربوط است توجه به شمارة حرو
از قضا هر دو پند حر

واژههای «لعنت» و «لعمرا» است که

دارند؛ اما یکی راحتی دارد و دیگری رند و تعب .خوب است توجاه

داشته باشیم که هر دو آیهای که عطار از آنها بهره جسته ،در یک ساوره و در اداماة هام قارار
دارند.
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نتیجه
شاعران فارسی زبان به فراخور توان و ذوق خود سعی کردهاند از تماامی امکاناات زباان
فارسی برای بیان اندیشههای خویو بهره برگیرند .از جملة این قابلیتهای زبان ،بهرهگیاری از
حرو

الفبا در خلق هنری مضامین ژر

و اثرگذار میباشد.

عطار نیز که خود از شاعران سرآمد روزگار خویو بوده ،در اشعار خود افزون بر این کاه
مفهوم و اندیشهای ارزنده را بررسی و تحلی کرده به روابط و پیوند واجای و واژگاانی اشاعار
خود نیز توجه داشته است .او با گزینو مناسب واژهها و حرو

الفبا و خلق تصاویری زنده و

اثرگذار تالش دارد مفاهیم مورد نسر خود را بهتر و هنریتر در ذهن مخاطاب بنشااند و بادین
طریق از همراهی بیشتر آنان برخوردار شود.
از مصادیق این دقت نسر عطار ،توجه ویاژه باه شاک حارو  ،جایگااه حار
جداسازی حرو

از هم ،کاربرد نمادین حرو  ،ترکیب حارو

معادل ابجدی حرو
عطار به حرو

در واژه،

بارای ایجااد واژهای خااس،

و ...است که شواهد آن در این مقاله ارایه شده است..
الفبا شخصیتی واژگانی مایدهاد و آنهاا را چاون واژههاای مساتق در

موسیقی درونی شعر یعنی انواع جناس ،تسمیط و واجآرایی به کار میبرد و بدین ترتیب باعف
ایجاد زیباییآوایی کالم میگردد.
وی از به کارگیری حرو
حرو

الفبا در خلق زیبایی معنوی و تخیلای افا نماناده و از ایان

برای آفرینو استعاره ،تشبیه ،حسن تعلی و تمثی های زیبا و هنری بهره برده است.
از مواردی که کاربرد حرو

الفبا را نزد عطار هنریتر کارده اسات ،اساتفاده از موسایقی

بیرونی شعر یعنی وزنهای مناسب و توجه به زیبایی حاص از هماهنگی سخن است.
نکتة پایانی این که بهر م توجه به ظاهر حرو

و واژهها ،نه تنها معنی و اندیشه را فدای

لفظ نکرده ،بلکه بسیار هنرمندانه این شیوه را در خلق مضامین و اندیشههایی بلناد ،اثرگاذار و
خیالانگیز به کار برده است.
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