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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The factors of nature have long been 
considered by many Persian language poets. In the meantime, morning and 
dawn have been depicted in the poetry of poets more than other factors due 
to their aesthetic, artistic and semantic capacities. This study intends to 
investigate the use of these words in terms of additional combinations, 
metaphors and poetic images in the poetry of great Persian poets up to the 
eighth century.
METHODOLOGY: In this research, with the method of theoretical analysis and 
library study, the use of the word morning and dawn in different dimensions 
in the poetry of great Persian poets such as Rudaki, Ferdowsi, Manouchehri, 
Naser Khosrow, Masoud Saad Salman, Khayyam, Sanai, Anvari, Khaghani , 
Nezami, Attar, Rumi, and Saadi.
FINDINGS: The image of morning and dawn in the poetry of Persian poets was 
at first realistic and aesthetic, but after the introduction of mysticism to the 
language of poetry that Sanai started, morning and dawn due to night solitude 
and the time of revelation and Mystical manifestations and, on the other 
hand, the inclusion of the temporal capacity of prayer and supplication in the 
Qur'an, found a high frequency in mystical poetry. After Sanai, among the 
poets Khaghani, Rumi, and Hafez, they used the most semantic and 
metaphorical uses with morning and dawn.
CONCLUSION: Conclusion: These words were first developed by mystical 
poetry in Persian language and finally, both in semantic level and in linguistic 
level, they have expanded the vocabulary and richness of Persian language to 
the extent that few poets can be found who illustrate with This word is not 
paid
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 های صبح و سحر در ادبیات منظوم ایرانجلوه

 
 خدابخش اسدالهی ،*كامبیز فتحی لوشانی، شکراله پورخالص
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 چکیده:
باز مورد توجّه بسیاری از شعرای زبان فارسی بوده است. عوامل طبیعت از دیر زمینه و هدف:

شناسانه، هنری و معنایی بی  از دیگر در این میان، صبح و سحر بخاطر ظرفیتهای زیبایی

عوامل در شعر شاعران بتصویر كشیده شده است. این پژوه  بر آن است به بررسی كاربرد این 

ها از نظر تركیبهای اضافی، استعاری و تصاویر شعری، در شعر شاعران بزرگ زبان فارسی تا واژه

 قرن هشتم برردازد.

رسی كاربرد واژۀ ای به بر: در این پژوه  با روش تحلیل نظری و مطالعۀ كتابخانهروش مطالعه

رودكی، فردوسی، صبح و سحر در ابعاد مختلف در شعر شاعران بزرگ زبان فارسی چون 

منوچهری، ناصرخسرو، مسعودسعد سلمان، خیام، سنایی، انوری، خاقانی، نظامی، عطار، مولوی، 

 و سعدی پرداخته است.

-گرایانه و زیباییواقع تصویر صبح و سحر در شعر شاعران زبان فارسی، ابتدا بصورتها: یافته

بعد از راهیابی عرفان به زبان شعر كه سنایی آن را شروع كرد، صبح و سحر  شناسانه بوده ولی

نیز بواسطۀ خلوت شبانه و زمان مکاشفات و تجلیّات عارفانه و از طرفی، قرار دادن ظرفیّت 

پیدا كرد. بعد از سنایی زمانی دعا و مناجات و استغفار در قرآن، بسامد باالیی در شعر عرفانی 

در میان شعرا خاقانی، مولوی، و حافظ بیشترین كاربرد معنایی و استعاری را با صبح و سحر 

 اند.بکار برده

ها ابتدا بواسطۀ شعر عرفانی در زبان فارسی گسترش پیدا كرده و در این واژه گیری:نتیجه

واژگانی و غنای زبان فارسی نهایت هم در سطح معنایی و هم در سطح زبانی باعث گسترش 

 اند تا جایی كه كمتر شاعری را میتوان یافت كه به تصویرسازی با این واژه نررداخته باشد.شده

  

 4344مرداد  55 :دریافت تاریخ  

 4344شهریور  59:  داوری تاریخ   

 4344شهریور  65: اصالح تاریخ   

 4344آبان  54: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 صبح، سحر، نور، شعر فارسی،

 ادبیات منظوم.
 

 :مسئول نویسنده * 

    uma.ac.ir@sh_pouralkhas

 55534555 (15 49)+  
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 مقدمه
كنندۀ نور و روشنایی در ذهن انسان هستند. در واقع میتوان گفت نور هایی هستند كه تداعیصبح و سحر از واژه

بخ  نور در زندگی انسان، باعث شده نور و نق  سازنده و حیاتاولین حس بشر در بدو آفرین  اوست. 

مصداقهای آن چون خورشید، ماه، ستاره و آت  ارتقای معنایی پیدا كرده و تا حد خدایی گسترش پیدا كنند و 

باورها و آیینهایی چون دین مهری، میترائیسم، زروانیسم، و زرتشت شکل بگیرند. این آیینهای اساطیری و دینی 

اند و بعدها بصورت نماد اران سال جزو اساسیترین و مهمترین باورهای فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف بودههز

اند. این پژوه  بر الگوها در شعر بسیاری از شاعران و عقاید عارفانه صوفیان و حتّی فیلسوفان بکار رفتهو كهن

شناسانۀ نور به بررسی ایگاه معنایی و زیباییبعنوان مهمترین ج« صبح و سحر»های آن است با انتخاب واژه

« صبح»شناسی هم ها در شعر بسیاری از شاعران زبان فارسی تا قرن هشتم برردازد. از نظر زبانكاربرد این واژه

توانسته است در شعر « پگاه، بامداد و سریده»یک وامواژۀ عربی است و با وجود معادلهای فارسی خود چون 

ی ارتقای معنایی زیادی پیدا كند. ردیابی این واژه در شعر شاعران بزرگ زبان فارسی میتواند عرفانی زبان فارس

بخشی از تأثیرات زبان عربی در زبان فارسی را نیز بنمای  بگذارد. در این تحقیق به ردیابی كاربردهای گوناگون 

سعد سلمان، خیام، سنایی،  واژۀ صبح در شعر شاعرانی چون رودكی، فردوسی، منوچهری، ناصرخسرو، مسعود

  انوری، خاقانی، نظامی، عطار، مولوی، سعدی و حافظ پرداخته شده است.

 

 سابقۀ پژوهش

های پرتکرار و مشترک شعر بسیاری از شاعران در سطح واژگانی و معنایی است ولهی صبح و سحر، اگرچه از واژه

ر حال اگرچه اندک ولی پژوهشههای ارزشهمندی تحقیق مستقل و منسجمی در این باره انجام نگرفته است. در ه

انجام گرفته است كه به تعهدادی از آنهها اشهاره « نور»و مباحث كلی آن « صبح و سحر»دربارۀ موضوع مرتبط با 

(، این مقاله را میتوان از جهامعترین مقهاالت در حهوزۀ 4395از رحمدل )« سیمای صبح در آیینه قرآن»میگردد: 

از خسهروانی « سهحرخیزی حهافظ(. »4347از مبینهی )« ح و سهحر در اندیشهۀ حهافظصب»معنایی صبح نامید. 

تحلیل و تطبیق توصیف صبح و شب در (. »4399از نصیری جامی )« رازمندی باد صبا در شعر حافظ(. »4376)

ی از میر و كیچ« بررسی تطبیقی وصف صبح در شاهنامه و تاریخ جهانگشا(. »4344از ابراهیمی )« قصاید خاقانی

(4346.) 

 

 بحث و بررسی

 های توجه به نور، صبح و خورشیدسرچشمه

در میان اقوام مختلف، ایرانیان مردمانی باهوش و بافرهنگ و برجسته بودند و بی  از دیگران توانستند به كشف 

و شهود حقیقت هستی دست یابند. زندگی در دشت و صحرا خیلی زود ارزش طبیعت را برای آنها نمایان كرد و 

آنها در هر فرصت الزم بنا بر هدایتی فطری به تکریم و ستای  عوامل طبیعت پرداختند كه صبح و خورشید در 

مانده از ایرانیان در ستای  بعنوان افکار و عقاید بجای ریک ودامیان آنها از جایگاه ارزشی واالیی برخوردارند. در 

 آید:صبح و خورشید كه مالزم همند، می

هۀ نعمت، در ارابۀ نورانی خوی  كه آوای دلنواز بیداركننده دارد، درخشان شو، اسبهای رام ای صبح، ای ال»

ای رو مینمایی، چون نشانۀ جاویدانی، در اوج آورد. تو ای صبح كه به هر آفریدهفام، تو را به اینجا میبرازندۀ زرین
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د به اینجا بیا. صبح با لگامهای فروهشته ایستی، تو كه پیوسته بسوی یک مقصد روانی، مانند چرخی، ای نوزامی

 (.663ودا: ص )ریک« آیدمی

كه از آن با عنوان خورشید یا صبح درخشان نام برده میشود، جزو اولین عوامل « میترا»بنا بر بسیاری از شواهد 

ار گرفته است و الشعاع میترا )در وداها( قردر ایران، ایندرا، تحت»طبیعت است كه مورد ستای  قرار گرفته است. 

« انداو خدای عام است كه تمام قبایل و طوایف آریایی باستانی در هر جا و هر كشور او را میشناخته و میستوده

(. میترا بعنوان خدای روشنایی به یاری اهورامزدا میشتابد و با تاریکی به 154)تاریخ جامع ادیان، بایرناس: ص 

وشنایی است و از سوی دیگر در خدمت اهورامزدا نبرد میکند، پس در از طرفی میترا خدای ر»نبرد میرردازد. 

(. در دین میترا، آت  از 44)آیین میترا، ورمازرن: ص « واقع میترا فیضانی از اورمزد است و از او الهام میگیرد

ان را فرا تقدّس زیادی برخوردار بوده و پیروان آن معتقدند كه در روز قیامت و آخرالزمان دریای آت  تمام جه

 خواهد گرفت و در آن روز این آت  ناپاكان را خواهد سوزاند و پاكان از آت  در امان خواهند بود. 

« دین زروان»یکی دیگر از آئینهای باستانی كه نور، آت ، خورشید و آسمان در آن مورد توجّه زیادی قرار گرفته 

در بسیاری از موارد تفکیک میان آنها بسیار مشکل اند كه است. آیین زروان با دین مهری چنان در هم آمیخته

كنندۀ همه چیز برای زروانیان آسمان بسبب اینکه میانجی انتقال مشیّت زروان به زمینیان بود، تعیین»است. 

)آیین زروانی، « شماری توجّه درخوری مبذول داشتندمحسوب میشد و از این روی ایشان به نجوم و ستاره

بشکل . در گذر زمان همین باورها در دین زرتشت با تقدّس بخشیدن به آت ، (631جاللی مقدم: ص 

هایی از ای مورد توجه قرار گرفت و حتی در ادیان آسمانی چون یهودیت، مسیحیت و اسالم نیز رگهتغییریافته

به صبح و آن تداعی پیدا كرد تا جایی كه در قرآن نیز خداوند نور آسمانها و زمین بیان شد و حتی خداوند 

( كه سهروردی بعدها مکتب اشراقی خود را بر 4)شمس/« والشّمس و ضحاها»خورشید و نور آن قسم یاد كرد 

 مبنای همین نور قرار داد كه مورد توجه بسیاری از شاعران بوده است.
 

 های صبح و سحر در شعر شاعران زبان فارسی تا قرن هشتمجلوه

 فردوسی های صبح و سحر در شعر رودكی وجلوه
ها و رودكی در شعر، بیشتر تحت تأثیر باورها و فرهنگ ایران قدیم بخصوص آیین زرتشتی بوده و كمتر از واژه

های فرهنگ زرتشتی بخوبی محسوس است، یا بهتر از صور خیال او نشانه»صور خیال عربی بهره جسته است. 

)مفلس كیمیافروش، شفیعی « می و عربی استبگویم در صور خیال او عناصر ایرانی قدیم بی  از عناصر اسال

(. كالً باید گفت یکی از مهمترین ویژگیهای شعر در آغاز، وصف طبیعت و زیباییهای آن بود. 145كدكنی: ص 

شعر فارسی را در فاصلۀ سه قرن نخستین، یعنی تا پایان قرن پنجم هجری باید شعر طبیعت خواند، زیرا »

عر در هر زمان و مکانی است و هیچگاه شعر را از طبیعت به معنی وسیع كلمه طبیعت همیشه از عناصر اولیّۀ ش

 (.347)همان: ص « نمیتوان تفکیک كرد

انعکاس واژگان صبح و سحر در سبک خراسانی از نظر فکری از پیچیدگی و ابهام برخوردار نیست و بیشتر در حد 

شعر رودكی بسیار كم است و او در یک رباعی از  همان توصیف عوامل طبیعی بکار میرود. كاربرد این واژگان در

 استفاده میکند:« افغان خروس صبحگاه»تركیب 

 ای نالههههۀ پیههههر خانقههههاه از غههههم تههههو

 افغهههان خهههروس صهههبحگاه از غهههم تهههو

 

 وی گریهههۀ طفهههل بیگنهههاه از غهههم تهههو 

 آه از غهههم تهههو ههههزار آه از غهههم تههههو

 (547)دیوان رودكی: ص                   
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بار استفاده كرده كه فقط یک بار متعلق به صبح است.  45ژۀ صبح و ترادفهای آن نزدیک به در كل رودكی از وا

های فردوسی نیز در شاهنامه بهجهت عربی بودن واژۀ صبح اصالً آن را بکار نبرده است و بجای آن از واژه

 مترادفی چون سریده، بامداد و پگاه استفاده كرده است. 

 همههههی گفههههتم از بامههههداد پگههههاه

 

 بههههه پههههوزش بسههههازم سههههوی داد راه 

 (764)شاهنامه: ص                          

بار استفاده  34بار و سریده  55بار و پگاه  15های بامداد حدود در شاهنامه با بی  از پنجاه هزار بیت، از واژه

ی بزرگان و عزم جنگ آرایی براشده است. از واژۀ بامداد بیشتر در زمانهایی چون به نخجیر و شکار رفتن، مجلس

 طور مطلق زمان استفاده شده است.و نبرد كردن و همین

 بیامههههد سههههرهبد هههههم از بامههههداد

 

 بهههزد كهههوس و لشهههکر بنهههه برنههههاد 

 (449)همان: ص                              

و ولی واژۀ پگاه بیشتر در رفتن به میدان بازی چوگان و مجلس شادمانی و خلعت بخشیدن و مجالس رسمی 

 درباری و خوردن صبحانه در پگاه انجام میگیرد.

 شهههبی بههها سهههیاوش چنهههین گفهههت شهههاه

 كههه بهها گههوی و چوگههان بههه میههدان شههویم

 

 كههههه فههههردا بسههههازیم هههههر دو پگههههاه 

 زمههههانی بتههههازیم و خنههههدان شههههویم

 (637)همان: ص                              

انجام داده است و گاهی آن را معادل با « سریده»ا های صبحگاهی فردوسی بیشترین تصویرسازی را باز میان واژه

خورشید و طلوع نور و روشنایی بکار برده است؛ گویی فردوسی رابطۀ عاطفی نزدیکی با سریده دارد و زمانی كه 

 دمان میرردازد.میخواهد داستانی را از عمق وجودش بیان كند، به تصویرسازی با سریده

 هههها سهههوده بفکنهههد شهههبچهههو آن جامهههه

 

 ریده بخندیههههد و بگشههههاد لههههبسهههه 

 (95)همان: ص                                

بار تکرار شده كه از  439خالصه اینکه در شاهنامه واژۀ صبح و صبا هیچ بکار نرفته و مترادفهای صبح نزدیک به 

 بار استفاده شده است. 5بار و سحر  34بار، سریده  16بار، بامداد  55این تعداد واژۀ پگاه 

 

 های صبح و سحر در شعر فرخی سیستانی و منوچهریجلوه
فرخی در شعر بیشتر معروف به ستای  و توصیف است و توصیفهای زیبای او به غنای زبان فارسی افزوده است. 

 فرخی نیز چون شعرای دیگر این دوره تنها یک بار از واژۀ صبح استفاده كرده است:

 تهها چههو سههیمین دسههتی انههدر آسههتین شههعرا همههی

 

 صههبح تههامروز از پههی  مشههرقسههر بههرآرد پههی   

 (75)دیوان فرخی: ص                                

بار  5بار و صبا  63بار، بامداد  46بار، پگاه  47بار، سریده  49وی بجای صبح از كلمات مترادفی چون سحر 

 استفاده كرده است.

 سهههحرگاهان ههههزار آواز گلهههبن نالهههه برگیهههرد

 

 اشقی كز عشق یهار انهدر فغهان باشهدعچو بیدل  

 (35)همان: ص                                        

یکی دیگر از آثاری كه سبک خراسانی را بزیبایی بتصویر میکشد شعر منوچهری دامغانی است. از میان ویژگیهای 

یباشد. با اینکه هستۀ مركزی افکار و شعر او م« شادباشی و سرزندگی»مختلف سبکی و فکری منوچهری 
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منوچهری به شاعر طبیعت معروف و شعر او نیز بسیار تحت تأثیر واژگان عربی است، واژۀ صبح در شعر او حدود 

بار  1بار و صبا  49بار، سحر  45بار، بامداد  4بار، سریده  6بار استفاده شده است و مترادفهای صبح چون پگاه  4

 بکار رفته است.

 مههنسههواد شههب بههه وقههت صههبح بههر 

 

 همهههی گشهههت از بیهههاض بهههرف مشهههکل 

 (44)دیوان منوچهری: ص                     

 خههوریاز بامههداد تهها بههه شههبانگاه مههی 

 

 وز شههامگاه تهها بههه سههحرگاه گههل چنههی 

 (413)همان: ص                                

 

 های صبح و سحر در شعر ناصرخسرو، مسعودسعد سلمان و انوریجلوه
نفس، از شاعران و نویسندگان توانمند زبان فارسی در سبک خراسانی است. خداشناسی، عزّت ناصرخسرو یکی

مناعت طبع و اقدام عملی به تبلیغ مذهب اسماعیلیه او را از دیگر شعرای عصر خود متمایز میکند. در شعرش 

بار بکار رفته و  44نیز تنها  مندی او را به اهل بیت )ع( میتوان مشاهده كرد. واژۀ صبح در دیوان ناصرخسروعالقه

 بار استفاده شده است. 46بار و صبا  7بار، بامداد  6بار، سریده  36های سحر هركدام از واژه

 شهههاه حهههب  چهههون تهههو بهههود گهههر كنهههد

 

 شمشههههیر از صههههبح و سههههنان از شهههههاب 

 (39)دیوان ناصرخسرو: ص                        

 اسهههت خلهههق طهههاعتی فتنههههبهههر شهههب بهههی

 

 جویههههد ز صهههبح دیههههن نسههههیمكهههس نمی 

 (691)همان: ص                                   

به شاعران گذشته از جایگاه معنایی بهتری برخوردار شده و واژۀ واژۀ صبح و سحر در دیوان مسعود سعد نسبت

ته است. بار بکار رف 65بار و صبا  7بار، پگاه  44بار، بامداد  43بار، سریده  35بار، سحر  13صبح حدود 

تركیبهایی چون، تیغ صبح، روی صبح، صبح كاذب، صبح دولت، ستارۀ سحری، و كلک سحرآرا از برجستگی این 

 واژگان در شعر مسعود سعد حکایت دارد.

 چههههههون فروشههههههد سههههههتارۀ سههههههحری

 

 كهههههار مهههههاتم ههههههم از سهههههحر گیریهههههد 

 (513)دیوان مسعود سعد: ص                   

زیبایی از عهدۀ آن برآمده است. واژۀ صبح عوامل آن نوآوری چندانی نداشته، بهاگرچه انوری در وصف طبیعت و 

 44بار، بامداد  37بار، سحر  44بار در شعر انوری تکرار شده كه واژۀ صبح  665و سحر و مترادفهای آن حدود 

نای سنتهای معمول ادبی و ها را در معبار بکار رفته است. انوری این واژه 53بار و صبا  6بار، سریده  49بار، پگاه 

 عاشقانۀ آن و بیشتر در معنای زمان صبح بکار برده است و تركیبهای ابداعی نو در آن كمتر دیده میشود.

 ای بههههاد صههههبحدم خبههههری ده ز یههههار مههههن

 

 كهههز هجهههر او شدسهههت پژولیهههده كهههار مهههن 

 (453)دیوان انوری: ص                               

 

 شعر سنایی غزنویهای صبح و سحر در جلوه
امّا »سنایی را بنیانگذار شعر عرفانی و تصوف میدانند. به عبارتی دیگر میتوان گفت سنایی زبان شعر را تغییر داد. 

سنایی بعد از تغییر حال و تحوّل فکری در شعر، مبتکر است و بیشک از اولین شاعرانی است كه تصوّف و عرفان 

واع شعر وارد كرده و بطور كلی شعر را دگرگون ساخته و پیشوای شاعران و اصطالحات و رموز آن را در تمام ان



 413/ «تا قرن هشتم»های صبح و سحر در ادبیات منظوم ایران جلوه

 

های صبح و سحر و مترادفهای آن در شعر سنایی بی  (. واژه753)ثنای سنایی، حسینی: ص « عارف شده است

بامداد بار،  45های دیگری چون سحر بوده و واژه« صبح»بار آن متعلق به واژۀ  45بار بکار میرود كه تنها  645از 

بار تکرار شده است. با بررسی زبانی شعر سنایی مشاهده میشود كه  35بار و صبا  1بار، پگاه  4بار، سریده  64

ها بی  از برای اولین بار از واژۀ صبح، تركیبهای بسیار زیبا و جدیدی ساخته میشود كه هدف از كاربرد این واژه

ها اعتبار انی آن است. در میان این موارد آنچه به این واژهشناسی صبح باشد، بار معنایی و عرفآنکه زیبایی

شناسی ادبی و بخشی در حوزۀ فکری مورد میبخشد، جایگاه معنایی و استعاری صبح است كه بخشی در زیبایی

 بررسی قرار میگیرد كه مهمترین جایگاه آن عرفان و تصوف است كه به تعدادی از این ابیات اشاره میگردد:

 آیهههد ایهههن شهههب هجهههر آخهههر بهههه سهههر

 

 ویهههههن صهههههبح وصهههههال بردمهههههد ههههههم 

 (114)سنایی: ص                                        

 چشهم خهود را چون صبحخواهی گر همی سرمست 

 

 ای زان مههی بههه صههبح منهههی غمّههاز دهجرعههه 

 (145)همان: ص                                       

خبر و نزهتگه روح، بیداری از خواب چون: سرمستی و می روحانی، صاحب سنایی در توصیف صبح ویژگیهایی

های جادویی، تأثیر غفلت و ناپاكیها، وصال و دیدار دلدار، حشمت و بزرگی و رتبت، صلح و آرام ، باز شدن گره

، گرفتن آه سحرگاهی بر غم عاشق، دوای دردسوز سینه، مالقات با رندان، وقت نماز، سجده و مناجات، شعرخوانی

بویی طبیعت را حلقۀ درگاه ربانی، تأثیر آه سحرگاهی بیشتر از خنجر و ناوک و زوبین، شکوفایی گلها و خوش

 برمیشمارد.
 

 های صبح و سحر در شعر خاقانیجلوه
یکی از مهمترین ویژگیهای زبانی شعر خاقانی برخالف دیگر شعرا، بسامد باال و برجستۀ صبح است كه او را به 

اند، زیرا صبح و مظاهر آن یکی از عالیق عمیق و خاقانی را شاعر صبح نامیده»بح معروف كرده است. شاعر ص

در دیوان او از مرز واقع و ظاهر گذشته و « صبح»اشتغاالت ذهنی دائمی وی در تمامی عمر بوده و داللت واژۀ 

ا سریدی سحر و لبخند آسمان چه بسیار مفهومی رمزی به خود گرفته است. صبح در دیوان شاعر شروان تنه

 (.67كن: ص )بزم دیرینه عروس، معدن« نیست، رمزی از خوبیها، پاكیها، روشنیها، امیدها و سرزندگیهاست

برای ارزش و جایگاه صبح در شعر او كافی است به یک قصیده در مدح خاقان شروانشاه و ساختن سدّ باقالنی كه 

ار التزام به واژۀ صبح كرده است. وقتی یک واژه در نزد شاعری ب 95بیت دارد توجه كنیم كه خاقانی  44

وهوای شاعر و آن واژه شباهت و قرابت و حتی گاه ضدیت وجود دارد. محبوبیّت پیدا میکند، بیشک بین حال

بدین »بدون كشف شباهتهای موجود بین حوزۀ معنایی واژه و شخصیت روانی شاعر نمیتوان ره به جایی برد. 

ای كه آن را ابداع و ادب نیز مانند سایر هنرها نمودی نفسانی است هم از جهت شاعر یا نویسنده ترتیب شعر

(. بیشک خاقانی 94كوب: ص )نقد ادبی، زرین« ای كه از آن محظوظ میشودمیکند و هم از جهت خواننده

این زمان به شادمانی و  سحرخیز و اهل دعا و نیای  و تضرّع و شکایت به درگاه الهی در سحرگاهان بوده و در

 سرزندگی هم نائل میشده است و بسیاری از اشعار او میتواند حاصل همین سرخوشی باشد.

 هوا پهر خنهدۀ شهیرین صهبح اسهت

 

 بیهههار آن گریهههۀ تلهههخ صهههراحی 

 (444)خاقانی: ص                  

 صههبح چههون زلههف شههب برانههدازد

 

 پههر انههدازد مههرغ صههبح از طههرب 

 (466)همان: ص                     
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 از نظر خاقانی حتی جوهرۀ آدم در صبح كه مقدسترین زمان است سرشته شده است.

 بههه بهتههرین خلههف و اربعههین صههباح پههدر

 

 و محشههر و خمسههین الههف روز حسههاب بههه صههبح 

 (54)همان: ص                                     

ن است. یکی از مهمترین موضوعات در مدح، شناخت زیباترین قصاید و غزلهای خاقانی دربارۀ مدح ممدوحا

عالقه و ذائقۀ ممدوح است. هر مدحی باید با عالیق و سالیق و اعتقادات ممدوح سازگاری داشته باشد و اگر غیر 

گذشته از »از این باشد، باعث آزردگی خاطر ممدوح میشود و ارزش و اعتبار مداح را به مخاطره خواهد انداخت. 

اند كه شاعر از اند خود از عوامل مؤثر در این امر بوده، مخاطبان اهل شعر كه با شاهان و امیران بودههااین نکته

)مفلس « عناصری سخن بگوید كه در زندگی مخاطب او وجود دارد و حتی مورد توجه و عالقۀ اوست

میتوان مورد توجه قرار (. در دربار بیشتر این سالطین، دو موضوع مهم را 645كیمیافروش، شفیعی كدكنی: ص 

داد، یکی مراسم و تشریفات دربار كه بیشتر در صبح و سحرگاهان انجام میگرفت و توأم با ابزارآالت موسیقی و 

شادمانی بود و دیگر آیین تفرّج و عزم شکار و تفریح كه در همین زمان انجام میگرفت و به همین جهت شعر 

 ح قرار میگرفت.شاعران در این باره، مقبول و مطلوب ممدو

 الدین شروان شاه اخستاندر مدح خاقان كبیر جالل

 خوش به روی سهاقیان دیدنهد خنهدان صهبح راخوش

 سهتانبا صبح خوش در ك  عنهان برجهه ركهاب مهی

 دف را خههم چوگههان شههه بهها صههورت ایههوان شههه

 

 گهویی بههه عههود سههوخته شسههتند دنههدان صههبح را  

 احیاتی در جهان تنگ است میهدان صهبح ركز كم

 همچون شکارستان شه اجناس حیهوان بهین در او

 (15)خاقانی: ص                                      

های ادبیات است و تفاوت تنها در زاویۀ دید نگاه به طبیعت و بتصویر كشیدن آن موضوع مشترک همۀ دوره

كه هستند بدون دخالت حس و درون های طبیعی آن گونه گرایانه، طبیعت یا پدیدهدر توصیف واقع»شاعر است. 

گر و یا در حقیقت نقاشی میشوند. هرچند دخالت زاویۀ دید، احساس و ذوق شاعر در انتخاب بیننده و توصیف

زمان و مکان و توصیف پدیده هیچ گاه و در هیچ نوع نوشته یا اثر هنری به صفر نمیرسد اما در این نوع توصیف 

-(. یکی از جنبه94)بررسی ارتباط انسان با طبیعت در شعر، پارساپور: ص « سدگرایانه به حداقل ممکن میرواقع

توصیف صبح و »اند صبح و سحر و طلوع خورشید بوده است. های طبیعت كه بیشتر شعرا به توصیف آن پرداخته

  هر زیباییهای آن از مضامین مشترک بین متون نظم و نثر است و هر نویسنده یا شاعری متناسب با ذوق خوی

)بررسی تطبیقی « جایی كه فرصت آن را یافته، برای افزای  جنبۀ هنری اثر خوی  به وصف صبح پرداخته است

 (. 6وصف صبح در شاهنامه و تاریخ جهانگشا، میر و كیجی: ص 

ق گرایانه و معمول، بیشتر اوقات تمایالت، باورها و عالیخاقانی در كاربرد صبح و سحر عالوه بر توصیفهای واقع

ها بتصویر كشیده است كه گوی سبقت را از همگان ربوده و كاری در حد شخصی خود را چنان در قالب این واژه

خاقانی از شاعرانی است كه به آوردن مضامین نو و ابتکار در آوردن معانی »اعجاز در شعر انجام داده است. 

)صهبای خیال، اردالن « یت كس برذیردگوناگون در شعر خود مینازد و به هیچ وجه در پی آن نیست كه عار

 (.67جوان: ص 

 سههخن بههر بکههر طبههع مههن گواهسههت

 

 چههو بههر اعجههاز مههریم نخههل خرمهها 

 (61)خاقانی: ص                        



 415/ «تا قرن هشتم»های صبح و سحر در ادبیات منظوم ایران جلوه

 

های صبح و سحر های جدیدی كه خاقانی با واژهبدون شک میتوان گفت نوآوری در این تصاویر زیبا بویژه استعاره

استعاره در واقع »گسترش واژگانی و معنایی زبان فارسی و غنای آن تأثیر زیادی داشته است.  بتصویر میکشد، در

« ای به حوزۀ دیگر قلمرو زبان گسترش مییابدیک نوع انتقال معنی است و از رهگذر انتقال معنی از حوزه

وند میتوان به ها كه ویژگی شخصی شاعر محسوب میش(. و با همین استعاره316شناسی، فتوحی: ص )سبک

ای است از یک شناسان، مشخصۀ ویژهاستعاره از نگرگاه سبک»شناخت بیشتر شعر و شخصیت شاعر نائل شد. 

است. پس مهمترین نق  استعاره در ادبیات عبارت از « شخصی و متعلق به حالتی خاص»گونۀ زبانی كه تقریباً 

 (313بان برای ادبی شدن است )همان: ص سازی زبان و اعطای كیفیات خاص و روحیات فردی به زشخصی

 های صبح و سحر در شعر نظامی گنجوی و عطارجلوه
در میان عوامل مختلف طبیعت، نظامی به صبح و سحر نگاهی ویژه دارد و معتقد است تمام گنجهای پنهان 

 .آدمی را میتوان در كشور صبحگاهی یافت و دعای سحرگاهان كلید گشای  تمامی درهای بسته است

 نکهههو ملکهههی اسهههت ملهههک صهههبحگاهی

 كسهههی كهههو بهههر حصهههار گهههنج ره یافهههت

 

 در آن كشهههور بیهههابی هرچهههه خهههواهی 

 گشهههای  در دعهههای صهههبحگه یافهههت

 (671)كلیات خمسه نظامی: ص           

بار از واژۀ  454بار واژۀ صبح و مترادفهای آن را تکرار كرده كه از این تعداد  655نظامی در آثار خود بی  از 

بار از واژۀ پگاه  9بار از واژۀ سریده و  45بار از واژۀ صبا،  69بار از واژۀ بامداد،  36بار از واژۀ سحر،  45صبح، 

گشایندۀ مادگان، كنندۀ چمن، برقعپوش روی یار، شانهاستفاده كرده است. نظامی با توصیف ویژگیهایی چون حله

دهندۀ ریاحین، خوشبوكنندۀ هستی، گیسوها، وامگرد از جبین زدودن جان، مفسر آیات الهی، گشایندۀ پرچم 

شناسی و هم از جنبۀ ارزش معنایی ك  دیدۀ نرگس، هم از جنبۀ هنری و زیباییدرندۀ دهل بلبالن، سرمه

 جایگاه واالیی به صبح بخشیده است.

 گههون تخهههتبههه پیهههروزی چههو بهههر پیروزه

 

 عههههروس صههههبح را پیههههروز شههههد بخههههت 

 (363شیرین: ص  )خسرو و                      

عطار نیز واژۀ صبح را بیشتر در معانی عرفانی در داستانهای تمثیلی خود بکار میبرد و از آنجا كه صبح و سحر از 

مهمترین لوازم سیروسلوک عرفانی محسوب میشود، به توصیف آن میرردازد و در آثار خود، واژۀ صبح و 

بار از  45بار از سحر،  455بار از صبح و  355این تعداد حدود بار بکار میبرد كه از  455مترادفهای آن را حدود 

 بار از صبا استفاده كرده است. 75بار از بامداد و  59بار از پگاه،  35سریده، 

 چههههو مههههرغ صههههبحدم بگشههههاد پههههر را

 

 ز خهههههواب انگیخهههههت مشهههههتی بیخبهههههر را 

 (434)خسرونامه: ص                                 

 ره سهههینه فروریخهههتچهههون دردی جانهههان بهههه 

 

 از مشهههرق جهههان صهههبح تحیّهههات برآمهههد 

 (664لیات نظامی: ص                            
 

 های صبح و سحر در شعر مولویجلوه
ای نزد مولوی محبوب است كه عشق خود شمس تبریزی را برابر با آن میداند و هر كسی هم كه صبح به اندازه

 .روی بسوی شمس نماید، چون سحر میشود

 هههر كههه را روی سههوی شههمس بههود سحرسههت  سههحر ارچنههد كههه تاریسههت حسههاب روز اسههت
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 روحههها مسههت شههود از دم صههبح از پههی آنههک

 

 صههبح را روی بههه شههمس اسههت و حریههف نظرسههت

 (154)دیوان شمس: ص                                 

الدین سهروردی دارد ی شیخ شهابارتباط دیگر مولوی با صبح و سحر مکتب نوریه است كه نظر به فلسفۀ اشراق

ای برای بیان همین نور الهی كه منشأ آفرین  است میداند. مهمترین جایگاه و مولوی حتی شمس را هم بهانه

ارزشی شمس در نزد موالنا بواسطۀ همین نور است كه خود واژۀ شمس یک حركت سیّال ایهامگونه میان شمس 

 و خورشید الهی دارد.

 یههههزینههههور عشههههاق شههههمس تبر

 

 وار نههههادنهههور در دیهههده شهههمس 

 (394)دیوان شمس: ص               

كنندۀ هستی و نور و ظلمت هستند، نورشان را از شمس میگیرند و مولوی بهمین صبح و سحر كه خود روشن

 خاطر برای تسالی دل دردمندش به سحرگاهان پناه میبرد. 

 شهههمس تبریهههز كهههه نهههور سهههحر اسهههت

 

 نهههرومجهههز بهههه نهههورش بهههه سهههحر می 

 (437)همان: ص                                 

شناسانه و هنری گذر كرده و معنای كامالً های زیباییهمانطوركه بررسی شد واژۀ صبح در شعر مولوی از جنبه

های عشق مولوی به عرفانی و استعاری به خود گرفته است. صبح تصویر گویای عشق مولوی است. یکی از نشانه

انگیز نیست، بلکه شیرین و تکرار است. تکرار برخالف دیگر علوم در عرفان و تصوّف نه تنها ماللیک موضوع 

افزا است. مولوی گاه با واژۀ صبح و سحر در ابیات، نوعی آهنگ و رقص ایجاد میکند و این نشان از نشاط و روح

 مستی سحرگاهان دارد.

 زان صههبح سههعادت كههه بتابیههد از آن سههو

 

 ر مسههت سههحرهای دمشههقیمهههر شههام و سههح 

 (577)دیوان شمس: ص 

 355بار، سحر  615بار در شعر مولوی بکار رفته كه از واژۀ صبح حدود  4555واژۀ صبح و مترادفهای آن بی  از 

 بار استفاده شده است. 45بار و پگاه  45بار، سریده  45بار، بامداد  655بار، صبا 

 

 های صبح و سحر در شعر سعدی و حافظجلوه
ترند، یکی در غزل عاشقانه كه صبح زمان دیدار یار و  داشتنیصبح و سحر از دو منظر برای سعدی دوست

های شعر عارفانه و عاشقانه است كه در داری عاشق راستین، یکی از بنمایهبیخوابی و شب زنده»معشوق است. 

توجّه به روند تدریجی شعر فارسی و  های مختلف به صورتهای گوناگون انعکاس یافته است. این مضمون بادوره

)سعدی، شب و بیخوابی، سنچولی: ص « مخصوصاً غزل، تحول یافته و در غزل سعدی به اوج خود رسیده است

457.) 

 رویههی میههرودشههب همههه شههب انتظههار صههبح

 

 افههروز راكههان صههباحت نیسههت ایههن صههبح جهههان 

 (65)غزلیات سعدی: ص                                  

وبوی عارفانه دارند و صبح برای رهرو سیر و سلوک الهی، زمان اجابت دعا و و دیگری در غزلهایی كه رنگ

 بخش  گناهان است.

 تههو را كههه دیههده ز خههواب و خمههار بههاز نباشههد

 

 ریاضت منِ شهب تها سهحر نشسهته، چهه دانهی 

 (947)همان: ص                                    
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ها تکرار همان مضمونهای گذشته در شعر است و بنا بر ویژگی شعری سعدی از ن واژهدر هر صورت اگرچه ای

بار در  555های صبح و سحر و مترادفهای آن نزدیک به ابهام و پیچیدگی به دور است ولی از نظر بسامد واژه

بار و  5، پگاه بار 79بار، بامداد  95بار، صبا  455بار واژۀ سحر، صبح  445شعر سعدی تکرار شده كه حدود 

 بار بکار رفته است. 3دم سریده

 غفلههت از ایههام عشههق پههی  محقههق خطاسههت

 

 اوّل صههبح اسههت خیههز كههاخر دنیهها فناسههت 

 (71)همان: ص                                      

های شعری خود را حاصل دو چیز میداند یکی قرآن و دیگری صبح و سحر و حافظ نیز صراحتاً اندوخته

برانگیز مضامین قرآنی چه بصورت آشکار و چه پنهان در شعر حافظ بسیار گسترده و تأمّل»فات شبانه. مکاش

 (.435)گمشدۀ لب دریا، پورنامداریان: ص « است

 طلبههی چههون حههافظخیههزی و سههالمتصههبح

 

 هرچههه كههردم همههه از دولههتِ قههرآن كههردم 

 (134)دیوان حافظ: ص                             

 خههواب كههه حههافظ بههه بارگههاه قبههول مههرو بههه

 

 شهههب و درس صهههبحگاه رسهههیدز ورد نیمهههه 

 (367)همان: ص                                      

بار از واژۀ صبح و مترادفهای آن استفاده كرده كه از این تعداد صبح حدود  655حافظ در كل دیوان خود بی  از 

 بار بکار رفته است. 4بار و پگاه  6دم بار، سریده 5بار، بامداد  454بار، صبا  95بار، سحر  75

است كه حافظ در این زمان با « وقت ازلی»های صبح و سحر در شعر حافظ های مهم كاربرد واژهیکی از جنبه

 عالم غیب و یا عالم رؤیایی كه برای او ارمغانهایی به همراه دارد، ارتباط برقرار میکند.

 م مههن و تههوبههرو ای زاهههد خههودبین كههه ز چشهه

 

 راز ایههن پههرده نهههان اسههت و نهههان خواهههد بههود 

 (674)همان: ص                                       

یکی دیگر از كاربردهای آن توجه حافظ به مضامین قرآنی این واژه بوده كه خداوند منّان لحظۀ صبح و سحر را 

« والمستغفرین باالسحار»گناهان قرار داده است. بهترین زمان سیر و سلوک الهی و كشف حقایق و استغفار از 

(/. بیشک حافظ كه دلدادۀ قرآن است در بکار بردن 49)ذاریات/ « باالسحارهم یستغفرون( »47)آل عمران/ 

نوش دعای ای به آیات قرآن داشته است. حافظ سحرخیز است و جرعهتوجّه ویژه« صبح و سحر»واژگان 

 صبحگاهی:

 ه تههو بههه حههافظ سههحرخیزای دبههه خههدا كههه جرعههه

 

 كههه دعههای صههبحگاهی اثههری كنههد شههما را 

 (45)همان: ص                                   

شعرهای سحرگاهی حافظ پر از عشق و سرمستی و رمز و راز است. اگر قرار باشد برای شعر حافظ نقطۀ اوجی 

 جستجو كنیم:قرار دهیم بیشک اوج قلّۀ غزلیّات او را باید در ابیات سحرگاهی 

 به كهوی میکهده یها رب سهحر چهه مشهغله بهود

 

 كههه جههوش و شههاهد و سههاقی و شههمع و مشههعله بههود 

 (644)همان: ص                                             

بین بوده است، بیشک آن را در سحر اگر حافظ نیز مانند حضرت خضر و اسکندر بدنبال آب حیات و جام جهان

 ه است.یافته و نوشید

ه نجههاتم دادنههد  دوش وقههت سههحر از غصههّ

 

 ونهههدران ظلمهههت شهههب آب حیهههاتم دادنهههد 

 (614)همان: ص                                       
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 كاربردهای تركیبی صبح در شعر شاعران زبان فارسی

 

 تركیبهای اضافی و استعاری با صبح  شاعران

یز، صبح دین، صبح هستی، صبح صبح وصال، صبح صادق، صبح كاذب، صبح رستخ سنایی

ایمان، صبح اوّل، صبح مستطیر، صبح زنگی، صبح خندان، صبح پیری، صبح صلح، اشهب 

 صبح، باغ صبح، باد صبح، جمال صبح، علم صبح، رخسار صبح، زبانه صبح، شرع صبح 

صبح سعادت، صبح دولت، صبح ظفر، صبح خساست، صبح منیر، صبح ابد، صبح حشر،  انوری

م، صبح ملک، صبح رایت، طناب صبح، افق صبح، مسرع صبح، چراغ صبح، چشم صبح دو

 صبح، فروغ صبح 

مرغ صبح، شمشیر صبح، ابن صبح، خنده صبح، چرمه صبح، نسیم صبح، رنگ صبح،  خاقانی

هاتف صبح، نفس صبح، ناوک صبح، آینه صبح، رخ صبح، سریده صبح، صور صبح، بیاض 

ی صبح، شمع صبح، ژاله صبح، وقت دو صبح، صبح صبح، موكب صبح، چهره صبح، حنا

خرد، صبح یقین، صبح هدی، صبح لقا، صبحدل، صبح جاسوس، صبح قیامت، صبح 

پسین، صبح امید، صبح آخر، صبح فلک، صبح نخست، ایوان صبحگاه، پیکان صبحگاه، 

در، خیز، گوش صبح، صبح آت ، صبح پردهخزینه پنهان صبح، صبح انتصاب، ملک صبح

انداز، صبح نقاب، صبح كمانک ، صبح دهرهنقاب، صبح زریندر، صبح ملمعهنگامه صبح

پوش، صبح میگونه، صبح افکن، صبح خنگك ، صبح شستافکن، صبح دشنهدشنه

سیما، صبح عریان، صبح مطرّا، صبح آینهرخ، صبح دندانگلفام، صبح گلگونه

ح، قبای صبح، صبح خضاب، صبح افشان، صبح فصّاد، تف صبگشاده، صبح آستینجنیبت

رخشا، آه صبح، خوان صبح، ستاره صبح، مستان صبح، سراه صبح، عمود صبح، برقع 

صبح، صبح شادی، شراب صبح، صبح پرتو، صفای صبح، محرم صبح، ملحم صبح، كام 

 صبح، صبح محشر، صبح رادمردی، منجوق صبح، عشوه صبح، صبح كرم.

ر، صبح دلک ، صبح روشن، صبح كیمیاگر، صبح بهرامی، صبح زرّین، صبح بام، صبح بیدا نظامی گنجوری

گشای، تاب، صبح جهانصبح فتح، صبح مهرانگیز، صبح نوید، صبح خیز، صبح جهان

شاهنشاه صبح، عروس صبح، ابلق صبح، پرده صبح، تیغ صبح، اوّل صبح، ترازوی صبح، دم 

سجود صبحگاهی، حرف  صبح، دشنه صبح، سر صبح، باغ صبحگاهی، نور صبحگاهی، 

خیز، ساقی خیزان، همت صبحصبحگاهی، دود صبحدم، گوهر سرخ صبحگاهی، صریر صبح

 خیز، قاروره صبح نارنج بوی.صبح

 عطار نیشابوری

 

صبح تحیّات، صبح توحید، صبح ضیا، صبح اجل، صبح وفا، صبح آشنایی، صبح پیری، 

، صبح مشرق، صبح ظاهر، صبح اعال، صبح تنفس، صبح عشق، صبح نشاط، صبح صدق

صبح صفت، صبحدل، صبح خیزان، صبح رخ، نسیم صبح، نور صبح، خروس صبح، مرغ 

آلوده، غم صبح، خاتم صبح، ذكر صبحگاهی، ظفل صبح، كلید صبح، درّ صبح، صبح خون

 صبح، شمال صبح، جیب ترک صبح، چل صبح ایام.

صبح دروغین، صبح شکرریز، صبح  صبح نورافشان، صبحدم سرد، صبح نجات، صبح وجود، مولوی
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 تركیبهای اضافی و استعاری با صبح  شاعران

جمال، صبح گشاده نقاب، صبح صفا، صبح بیدار، صبح مصبوحان، صبح تیزرو، صبح رخ، 

شامی، صبح غمّازی، صبح عشاق، صبح كذوب، صبح صبح انفسی، صبح ضیایی، صبح بی

تجلّی، صبح اجل، صبح طرب، صبح عدم، صبح دلیران، صبح والی حق، صبح شهود، صبح 

صبحدم، بال صبح، بدر صبح، خورشید صبح، غرّه صبحگاه، مشرق صبح، ذوق  مرگ، بنده

 صبح، جان صبح.

نشینان، صبح خورشید، صبح نوروز، صبح شبافروز، صبح پنهان، صبح بیصبح جهان سعدی

امروز، صبح مشتاقان، دهل صبح، خواب صبح، بانگ صبح، مرغ صبح بام، بوی صبح، 

 صبحگاه، دم عیسی صبح، خالق صبحدریچه صبح، امید صبح، دود دل 

ورد صبح، فاتحه صبح، درس صبحگاه، آفتاب صبح، پیک صبح، خنگ صبح، صبح  فروغ،  حافظ

 شمع صبحگاهی، ملک صبحگه، مشعله صبح، دعای صبح 

بر، عقد دردانه صبح، پیمانه صبح، حال صبح، صبح صفرایی، صبح فرح، سرّ صبح، صبح زله شاعران دیگر

صبح، صبح سحر خاسته، ناقه صبح، صبح آراسته، ابروی صبح، بستان صبح،  تق خاتونتق

ستان، غبار صبح برین، گونه صبح، سراه صبح، صبح گوهری، صبح آت ، صبح جهانگل

صبح برقع نمای، صبح مذوّر، صبح بدخواه، صبح بدسگال، صبح اعال، صبح كفایت، 

، سوار صبح، صبح سیماوی، زنسیمین همای صبح، البت صبح، خطاب صبح، صبح خنده

صبح شباهنگ قیامت، صدق صبح آشنایی، لثام صبح، پسر صبحدم، صبح رسالت، لمعه 

دان صبح، صبح رویت، صبح نشور، دار، صبح معنیر نسیم، آینهكهولت صبح، صبح پری

صبح گیتی، خلقت صبح، آب صبح، طنز صبح، گشادنامه صبح، عطسه صبح، صبح 

 نایای صبح، تباشیر بشارت صبح، سالله صبح سریدپی، جیب ترک صبح، ث

 

 

این تركیبها تنها بخشی از كاربردهای واژۀ صبح تا قرن هشتم در شعر بوده است كه خود واژۀ صبح بنا بر آمار 

نویسی فرهنگستان زبان فارسی در متون نظم و نثر بی  از پانزده هزار بار تکرار شده است. اگر به پیکرۀ فرهنگ

مرتبه در اشعار  441واژۀ صبح »ها و تركیبهای جدید را اضافه كنیم، بسیار فراتر از این خواهد بود. اژهاین تعداد و

)بررسی صبح در شعر نیما، صدیقی: « است.« شب»نیما بکار رفته است و پركاربردترین كلیدواژۀ طبیعی بعد از 

سازی زبان فارسی را پذیرفته قواعد واژه(. همانطوركه مشاهده شد واژۀ صبح در تركیبهای ذكرشده بیشتر 67ص 

است. اسمهای عربی مانند اسمهای فارسی با كلمات و پیشوندها و پسوندهای فارسی تركیب میشوند و كلمۀ 

 مركب میسازند.
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 قرار گرفتن واژۀ صبح در قواعد نحوی زبان فارسی

 كاربردهای صبح در سطح نحوی

 معادل تركیب ساخت قاعده ردیف

 رحمدل -سنگدل  صبح + دل= صبحدل سم+ اسم= صفتا 4

 شاهرخ -ماهرخ صبح + رخ= صبحرخ اسم+ اسم= صفت 6

 ماهرو -آبرو صبح + رو= صبحرو اسم+ اسم= صفت 3

 خیزحاصل -سحرخیز خیزصبح + خیز= صبح اسم+ بن مضارع= صفت 1

 دمفرخنده -دمسریده صبح + دم = صبحدم اسم+ اسم= قید 5

 سحرگاه -شامگاه صبح + گاه= صبحگاه وند گاه= قیداسم+ پس 4

 عیدانه -عصرانه صبح + انه = صبحانه اسم + پسوند انه= اسم 7

 تابشب صبح + تاب = صبحتاب اسم + بن مضارع= صفت 9

 دیوچهر -پریچهر چهرصبح + چهر= صبح اسم+ اسم= صفت 4

 خندریش -لبخند صبح + خند= صبحخند اسم + بن مضارع= اسم 45

 خواندرس -شبخوان صبح + خوان+ صبحخوان اسم + بن مضارع= صفت 44

 لقافرخ -مهلقا صبح + لقا= صبح لقا اسم+ اسم= صفت 46

 سرنشین -نشینشب نشینصبح + نشین= صبح + بن مضارع= اسم 43

 شبنما -راهنما نماصبح + نما= صبح اسم + بن مضارع= صفت 41

 دخترچل -ستونچل چل+ صبح= چل صبح صفت شمارشی + اسم= اسم 45

 رعدآسا -مهسا آساصبح + آسا= صبح اسم + آسا= قید 44

 خورشیدبام -بامسریده بامصبح + بام= صبح اسم + پسوند بام= قید 47

 مشکفام -گلفام فامصبح + فام= صبح اسم + پسوند فام= قید 49

 سوگوار -وارامید صبح + وار = صبحوار اسم + پسوند وار= قید 44

 شیروش -پریوش وشصبح +وش= صبح اسم + پسوند وش= صفت 65

 اژدهاف  -خورشیدف  ف صبح + ف = صبح اسم + پسوند ف = صفت 64

 گندمگون -لعلگون صبح + گون= صبحگون اسم + پسوند گون= قید 66

 پریسار -دیوسار صبح + سار= صبحسار اسم + سار= قید 63

 قالبی -طفلی صبح + ی= صبحی اسم + ی نسبت= صفت 61

 لوافرخ -لواعرش صبح + لوا= صبحلوا اسم + پسوند لوا= صفت 65

 جشنگه -منزلگه صبح + گه= صبحگه اسم + پسوند گه= قید 64

 دیوزاد -فرخزاد زادصبح + زاد= صبح اسم + بن مضاره= صفت 67

 سوزشب -سوزدل سوزصبح + سوز= صبح اسم + بن مضارع= صفت 69
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 كاربردهای صبح در سطح وصفی و اضافی

 كاربرد بصورت صفت و موصوف -0

صبح دلک ، صبح روشن، صبح منیر، صبح مهرانگیز، صبح خندان، صبح اعال، صبح آراسته، صبح بدقواره، صبح 

 افروز، صبح فروغ.مذوّر، صبح بدسگال، صبح معنبر نسیم، صبح سرید پی، صبح جهان

 اضافۀ تشبیهی -2

ح زنگی، صبح نشاط، آینه صبح، شمع صبح، چراغ صبح، صبح آت ، صبح رخ، صبح طرب، مشعله صبح، صبح صب

زن، صبح نورافشان، صبحدم سرد، صبح شکرریز، صبح تیزرو، صبح میگونه، صبح گلفام، كیمیاگر، صبح خنده

 صبح گلگونه رخ.

 الیه توضیحیمضاف -3

-عشاق، صبح دلیران، صبح جهان، صبح نوروز، صبح شبصبح نجات، صبح وجود، صبح مصبحوحان، صبح 

نشینان، صبح امروز، صبح مشتاقان، صبح دوم، صبح قیامت، صبح آخر، صبح رستخیر، صبح دین، صبح هستی، 

صبح ایمان، صبح اوّل، صبح صلح، صبح دولت، صبح ملک، صبح فتح، صبح توحید، صبح مشرق، صبح ازل، صبح 

رنگ صبح، آینه صبح، چهره صبح، شمع صبح، ژاله صبح، پیکان صبح، ورد صبح،  رستخیز، نسیم صبح، باد صبح،

 پیک صبح.

 اضافۀ استعاری -0

صبح وصال، صبح پیری، صبح تنفس، صبح خرد، صبح ظفر، صبح جاسوس، صبح امید، صبح ملمع نقاب، صبح 

خنگ پوش، صبح دندان ك ، صبح انداز، صبح دشنه افکن، صبح دشنهزرین نقاب، صبح كمانک ، صبح دهره

مطرّا، صبح عریان، صبح جنیبت گشاده، صبح آستین افشان، صبح نجات، صبح گشاده نقاب، خاتون صبح، صبح 

پری دار، صبح نشاط، عطسه صبح، ثنایای صبح، صبح كیمیاگر، شمشیر صبح، خنده صبح، كلید صبح، خنگ 

دان صبح، خلعت صبح، صبح، لثام صبح، آینه صبح، ناقه صبح، ابروی صبح، سراه صبح، صبح برقع نمای، سوار

 شاهنشاه صبح، عروس صبح، مرغ صبح، حنای صبح.

 

بررسی این اندازه از كاربرد واژۀ صبح در حوزۀ معنایی، استعاری و دستوری صبح، بیانگر آن است كه ایهن واژه از 

باعث غنای زبان فارسهی گردیهده  جهات مختلف مورد توجه شاعران زبان فارسی بوده تا جایی كه این بسامد باال

 است.

 

 گیرینتیجه

صبح و سحر، یکی از عناصر طبیعت است كه بواسطۀ نور و روشنایی و در تقابل با تهاریکی، از ابتهدا مهورد توجهه 

انسان بوده است. این توجه نزد ایرانیان، پررنگتر از بقیۀ اقوام بوده و مصداقهای آن چون خورشید، ماه و سهتاره و 

اند و زرتشت نیز بعدها مصداق آت  را برای تقدّس نور انتخاب میکند. ایهن توجهه در ورد ستای  قرار گرفته... م

آیینهای الهی چون یهودیت، مسیحیت و اسالم نیز تداعی پیدا میکند و قرآن از خداوند تعبیر به نهور آسهمانها و 

اند، این مصداقها را از جهاتی چون نگاه هنری و زمین میکند. از آنجا كه شاعران زبان گویای تمایالت بشری بوده

شناسانه، تقدس و زمان مناجاتهای عارفانه و از همه مهمتر كش  فطری انسان بسوی نور و روشهنایی، در زیبایی
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شناسانه بوده و بهه گرایانه و زیباییاند. این تصاویر در شاعران سبک خراسانی بیشتر واقعشعرشان بتصویر كشیده

ت كاربرد واژۀ صبح نیز اندک است ولی با گرای  شعر بسوی عرفان توسط سهنایی در سهبک عراقهی، همین جه

واژۀ صبح با اینکه یک وامواژۀ عربی بوده و معادلهایی چون پگاه، سهریده و بامهداد در زبهان فارسهی دارد، بطهور 

شهرت پیدا میکنند و « ر صبحشاع»گسترده وارد زبان فارسی میشود تا جایی كه شاعران بزرگی چون خاقانی به 

كمتر شاعری را میتوان یافت كه تصاویری زیبا با صبح نساخته باشد. صبح با ظرفیت واژگانی خود، تا قرن هشتم 

بسیاری از قواعد تركیب، اشتقاق، نحو، اضافی و استعاری را میرذیرد و این انهدازه از بسهامد نهو، بهه غنهای زبهان 

 ژگانی شده است.فارسی افزوده و باعث گسترش وا

 

 نویسندگان مشاركت
دانشگاه  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 و داشته عهده بر را نامه پایان این راهنماییشکراله پورخالص آقای دكتر . است شده استخراج محقق اردبیلی

 و هاداده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به كامبیز فتحی لوشانیآقای . اندهبود مطالعه این اصلی طراح

 و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز خدابخ  اسدالهیآقای دكتر . اندداشته نق  نهایی متن تنظیم

 و تالش اصلح مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی، راهنماییهای

 .است بوده پژوهشگر سه هر مشاركت

 

 قدردانی و تشکر
 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 پژوه  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و محقق اردبیلی دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا القیاخ مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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 فهرست منابع 
 قرآن كریم

 ( تهران: امیركبیر.4391آیین زروانی، جاللی مقدم، مسعود )

 ( ترجمۀ بزرگ نادرزاد، تهران: چشمه.4376آیین میترا، ورمازرن، مارتن )

 .77-44، صص 6( 4( مجلۀ ادب فارسی، )4344بررسی ارتباط انسان با طبیعت در شعر، پارساپور، زهرا )

( همای  انجمن ترویج 4346و تاریخ جهانگشا، میر، محمد و كیجی، زهرا )بررسی تطبیقی وصف صبح در شاهنامه 

 .9زبان و ادب فارسی ایران، دورۀ 

 .35-67، صص 63( 6( ادبیات معاصر و انقالب اسالمی، )4399بررسی صبح در شعر نیما، صدیقی، احمد )

 : مركز نشر دانشگاهی.كن، تهران( شرح گزیده اشعار خاقانی، معصومه معدن4343بزم دیرینه عروس، )

 ( به تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران: خوارزمی.4376الدین )بوستان، سعدی شیرازی، مشرف

 اصغر حکمت، تهران: علمی و فرهنگی.( ترجمۀ علی4394تاریخ جامع ادیان، بایرناس، جان )

 ( تهران: خانۀ كتاب.4399ثنای سنایی، حسینی، مریم )

 ( به تصحیح تقی مدرس رضوی، تهران: دانشگاه تهران.4397ریقه، سنایی، مجدودبن آدم )الحقیقه و شریعه الطحدیقه

 ( تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران: زوّار.4355خسرونامه، عطار نیشابوری، فریدالدین )

 (، تهران: علمی و فرهنگی.6و  4( )جلد 4341دیوان اشعار، انوری ابیوردی )

 ( شرح خلیل خطیب رهبر، تهران: صفی علیشاه.4346الغیب )لساندیوان اشعار، حافظ شیرازی، 

 ( تصحیح تقی مدرس رضوی، تهران: نگاه.4395دیوان اشعار، سنایی، مجدودبن آدم )

 ( به تصحیح تقی تفضّلی، تهران: علمی و فرهنگی.4346دیوان اشعار، عطار نیشابوری، فریدالدین )

 حیح محمد دبیرسیاقی، تهران: زوّار.( به تص4343دیوان اشعار، فرخی سیستانی )

 ( تصحیح مجتبی مینوی، تهران: دنیای كتاب.4347دیوان اشعار، قبادیانی، ناصرخسرو )

 ( تصحیح رشید یاسمی تهران: امیركبیر.4346دیوان اشعار، مسعود سعد سلمان، )

 ( به تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران: زوّار.4375دیوان اشعار، منوچهری دامغانی )

 الزمان فروزانفر، تهران: امیركبیر.( تصحیح بدیع4345الدین محمد )دیوان شمس، مولوی، جالل

 ( شرح خلیل خطیب رهبر، جلد اوّل و دوم، تهران: مهتاب.4373الدین )دیوان غزلیات، سعدی شیرازی، مشرف

 ( به تصحیح رضا جاللی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.4395ریک ودا، )



455/ «تا قرن هشتم»های صبح و سحر در ادبیات منظوم ایران جلوه

( تهران: سخن.4346شناسی، فتوحی، محمود )سبک

.457-469، صص 45( 64( پژوهشنامۀ ادب غنایی، )4344سعدی، شب و بیخوابی، سنچولی، احمد )

( به تصحیح سعید حمیدیان، تهران: قطره.4397شاهنامه، فردوسی، ابوالقاسم )

 انی(، مشهد: آستان قدس رضوی.( )تصویرهای زیبا در شعر خاق4346صهبای خیال، اردالن جوان، سیدعلی )

( به تصحیح حسن وحید دستگردی، به اهتمام پرویز 4376بن یوسف )كلیات خمسۀ نظامی، نظامی گنجوی، الیاس

باباجی، تهران: نگاه.

( شرح عباس ماهیار، تهران: قطره.4373گزیده اشعار خاقانی )

هنگی.( حسین لسان، تهران: علمی و فر4374گزیده اشعار مسعود سعد )

 ( انتخاب و شرح جعفر شعار و حسن انوری، تهران: علمی.4373گزیدۀ اشعار رودكی )

( به انتخاب و شرح حسن انوری، تهران: علمی.4375الدین )گزیدۀ قصاید سعدی، سعدی شیرازی، مشرف 

( به انتخاب محمد استعالمی، تهران: علمی.4374الدین محمد )گزیدۀ مثنوی، مولوی، جالل 

 ( تهران: سخن.4346ۀ لب دریا، پورنامداریان، تقی )گمشد

الزمان فروزانفر، تهران: علمی.( تصحیح بدیع4373الدین محمد )مثنوی معنوی، جالل

 ( تهران: سخن.4376مفلس كیمیافروش، شفیعی كدكنی، محمدرضا )

( تهران: سخن.4346كوب، عبدالحسین )زرین ،ینقد ادب
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