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تغييرات زباني در بافتار اجتماعي و بر اساس عنصر زمان تجزيـه و   ،اين نوشتاردر 
تحول در نقش كلمات از جمله تغييرات زباني است كه داليل آن . شودميتحليل 

از جملـه مفـاهيمي    »شـب «. جو كـرد ورا بايد در تغييرات ساخت اجتماعي جست

از  يهـاي  توان بـه مثابـه نشـانه    ن در ادبيات را مياست كه تحول بنيادين معناي آ
روش  كـارگيري  از رهگـذر بـه   . تغييرات سترگ اجتماعي ايران بـه حسـاب آورد  

جـويي   حاضر ايـن تغييـرات را پـي    ةنويسندگان مقال، تحليل درزماني و همزماني
در شعر فارسـي   شب ةچهار مرحله از تحول در واژ، به گمان نويسندگان. اند كرده

در نمـاد   شـب  ةبه نحـوي كـه در اشـعار كالسـيك بيشـتر واژ     . ل بازيابي استقاب
بـا تحـول بنيـادين در    . گر شـده اسـت   اي حماسي جلوه نشانه ةطبيعت و به منزل
به مفهوم نمادين از عرفان به كار رفته  شب ،ويژه در ايران ميانهبافتار اجتماعي به
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   مقدمه

 تـأثير زبان و ادبيات از جامعه و تحـوالت آن  ، شناسي اجتماعي بر اساس رويكردهاي زبان
تـوان از تعامـل ادبيـات و    بنـابراين مـي  . گذاردمي تأثيرپذيرد و تا حدي بر جامعه نيز  مي

  . )44: 1387، عسگري حسنلو( جامعه سخن گفت
كمتـر از منازعـات    ادبيات. دشو تر ديده مي شفاف ،ادبيات ةدر آيين اجتماعيتغييرات 

نگـري   وثاقت و يكسـويه  ةكمتر با مسئل، پذيرند و همچون متون تاريخي ثير ميأسياسي ت
هـاي فرهنگـي اسـت كـه      تـرين گـذرگاه  ادبيات يكي از مهم ،از اين منظر. هستند  مواجه

  .تماعي را در آن دنبال كردهاي سياسي اج پاي گفتمان توان رد مي
تـاريخ   در عبـور از  كلمات به كار رفته در زبان، در اين ميان به رغم پيوستگي تاريخي

گيرند و يا معـاني گذشـته خـود را از     معاني جديد به خود مي، تحوالت سياسي اجتماعي
ت هاي بزرگ تاريخي را در ايـن تغييـرا   انعكاسي از گفتمان ،از اين منظر. دهند دست مي
  . جو كردوتوان جست زباني مي

ـ   نـدارد  يقـرارداد لت و ااصـ  ،بنـدي تـاريخي  هر گونه تقسيم هر چند  ةارـو هنـوز درب
از منظـر تحليـل گفتمـاني     ،اجمـاع نظـري وجـود نـدارد     ،هاي تاريخيبندي دورهتقسيم

. توان در تحوالت سياسي اجتماعي ايران شناسـايي كـرد   حداقل چهار مدار تاريخي را مي
در فواصـل  هرچند . مختصات مخصوص به خود را دارند ،ك از اين مدارهاي تاريخيهر ي

تـوان  مـي ويـژه در سـاخت و بافـت جامعـه     ميزاني از تداوم و پيوستگي را به ،اين مدارها
تـاريخي ايـران و از طريـق     ةاكنون در نگاهي به گذشت. )33: 1387، مفتخري( كرد مشاهده

پـايي از ايـن مـدارهاي تـاريخي را در زبـان اجتمـاعي        توان رد شناسي اجتماعي ميزبان
  . ايرانيان دنبال كرد
اي  تجربـه  ،ايراني ةدهد كه جامع بررسي زباني ادبيات ايران نشان مي ،در مدار نخست

اي و  خلـق نمادهـاي اسـطوره   ، توجه دقيق به طبيعـت . است گذراندهگرايي را  از اسطوره
  . ايراني در مدار نخست بوده است ةجامع هاي از جمله خصلت ،بالندگي و سرزندگي

، هـاي سياسـي و اجتمـاعي و ورود قبايـل بيگانـه      اي از آشـوب  با ورود ايران بـه دوره 
گزيني و عرفان رازورانه را در پيش گرفتنـد كـه يكـي از     اي جديد از خلوت ايرانيان تجربه
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نمـادين  ، باني رازورانهخلق ز. گيرد معاصر را در برمي ةهاي تاريخي تا دور درازپاترين دوره
  . از جمله خصايل اين مدار تاريخي است ،و مبتني بر دقايق عرفاني

بازگشت ايرانيان به اجتمـاع و  ، هاي ادبي نشانه، در مدار سوم با ورود مدرنيته به ايران
گـر   از انقالب مشـروطيت جلـوه   پسويژه د كه بهده به زندگي روزمره را بازتاب ميتوجه 

دار ديري نپاييد و در مواجهـه بـا اسـتبداد سياسـي از مـدار چهـارمي نـام        اما اين م .شد
هاي كنايي و استعاري زبـاني   توان برد كه مخالفت پنهاني با استبداد و توسل به نشانه مي

  .از جمله دقايق آن است
تـوان ايـن تغييـرات سياسـي      آن مي ةترين مفاهيمي كه از رهگذر مطالعيكي از مهم

پـژوهش حاضـر در اصـل بـا     . اسـت  »شـب «مفهوم ، كرد مشاهدهآن  ةناجتماعي را در آي

ـ     سـعي مـي  ، مفهوم شب در مدارهاي چهارگانـه  رديابي ي را ـكنـد ايـن تغييـرات گفتمان
  . بندي كندمفصل

 ،چگونه دچـار تحـول شـده    ال كه شب در اين مدارهاي چهارگانهؤدر پاسخ به اين س
بـا   ايرانيان در موقعيت زنـدگي سـنتي  ، كه در يك روايت تاريخي شداين فرضيه بررسي 

هـايي واال از خـود    بخش و آرمـان انـدازي اميـد   چشـم  ،احساس بالندگي از شـرايط خـود  
امـا بـا عبـور بـه      .كردند تشبيه مي »شب«ساختند و به همان نحو انيران و دشمنان را به 

داد درونـي را قلمـ   ةپنداشـتند و از آن تزكيـ   شب را آمال خلوت خويش مي ،مدار عرفاني
ك از ـئولوژيـ دي ايـب مفهومـ ـابتـدا شـ   ،در مدار سوم در مواجهه بـا مدرنيتـه   .كردند مي

نوگرايي و نوخواهي پيدا كرد و سپس در مواجهـه بـا اسـتبداد    ، ماندگي در برابر روزعقب
عنصري استعاري از استبداد سياسي  ةبه مثاب ،مدرن و از رهگذر تركيب با عناصر اروپايي

  .گر شدجلوه
  

  تحقيق ةينظر
شناسـي   زبـان . كنـد  شناسـي اجتمـاعي تبعيـت مـي     پژوهش حاضر از رهيافـت زبـان  

در . تماعي بر ساخت زباني اسـت ثير ساختارهاي اجأجتماعي در واقع مطالعه و بررسي تا
 دشـو  با تغييرات اجتماعي بررسي مي گونه مطالعات همچنين تغييرات زباني در ارتباطاين

  .)103 -102: 1392، عبدالكريمي(
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سـو زبـان   از يك. نمـا دارد موقعيتي متناقض زبان، شناسيبر اساس نظريات جديد زبان
بنـابراين   ؛كنـد  ساختي متصلب است كه گوينده را مجبـور بـه رعايـت قواعـد خـود مـي      

 ،امـا از سـوي ديگـر زبـان     .استفاده از آن منوط به رعايت قواعـد و معيارهـاي آن اسـت   
سـاخت  . گونه ماهيت جوهري در زبان وجود نـدارد  بنابراين هيچ ؛ساختي اجتماعي است

ر زمـان بـا تحـول و تغييـر     ـرم در مسيـ ـده و الجـ ـا شـبن قرارداد ةـاجتماعي زبان بر پاي
. زنـد  ماهيت اجتماعي زبان همچنين موضوع اصلي بافتار را به زبان پيوند مي. روستهروب

رات بافتـار در  ت و تغييـ بنابراين مختصـا  ؛جوهري مستقل از بافت اجتماعي نيست ،زبان
  . ثيرگذار استأساخت زبان ت

 »همزماني و درزمـاني «بر اساس دو محور  »سوسور«نماي زبان را  اين موقعيت متناقض

بررسـي زبـان   ، او در محور نخسـت  ةبه گفت. توضيح داده است »همنشيني و جانشيني«و 

ماعي در زماني واحد و ساخت اجت ةمطالعه زبان به مثاب ؛شود پذير ميبه دو صورت امكان
پژوهشگر اين مسـئله   ،نخست ةبر اساس مطالع. عناصر دروني زباني در گذر زمان ةمطالع

ـ     مهـ  اي بـه  كند كه چگونه عناصر زبـاني درون مجموعـه   را بررسي مي  ةبافتـه و بـه مثاب
كـه   كند پژوهشگر اين موضوع را بررسي مي ،دوم ةد و در مطالعكن ساختي واحد عمل مي

ني در د و تحول دروشو  جديد جايگزين عناصر پيشين ميعناصري  ،در طول زمانچگونه 
  . )15: 1381، هريس( دآور ساخت زبان را فراهم مي

هـاي اجتمـاعي سـاخته و پرداختـه      نظام معنـايي اسـت كـه در بافتـار     ،در اصل زبان
ـ  ،زبان و بافتار اجتماعي مربـوط بـه آن   ةمطالع ،از اين منظر. شود مي ك سـكه  دو روي ي

 ةتـوان بـه تحـوالت بافتـار اجتمـاعي و از طريـق مطالعـ        با فهم تغييرات زباني مي. است
  .توان به منطق تحول دروني زبان پاسخ گفت مختصات اجتماعي مي

بين زبان . مهم برقراري و حفظ رابطه با مردم است ةزبان وسيل ،بر اساس نگاه نخست
محيط اجتماعي در زبان . )19-17 :1376، ترادگيـل ( و جامعه همبستگي نزديكي وجود دارد

چـون جامعـه از ايـن    . داشـته باشـد   تـأثير تواند روي ساختار واژگان  يابد و مي بازتاب مي
توانـد تحـول زبـاني مشـابهي ايجـاد       تحول اجتماعي مي، شود طريق در زبان منعكس مي

وي زبـان  توانـد ر  هاي يك جامعه نيز مـي  ارزش، عالوه بر محيط و ساخت اجتماعي. كند
  .)38-35 :همان( بگذارد تأثير
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ماهيـت اختيـاري آن اسـت و ايـن      ،ترين ويژگي زبـان  از منظر ساخت زباني نيز مهم
 ميـان دال و مـدلول اسـت    ةپذير بودن رابطـ ها و تغيير قراردادي بودن نشانهة دهندنشان

اي زباني اين ه منظور سوسور از ماهيت اختياري نشانه. )11:  1389، نيك پـي  و جوادياسلم (
، كـالر ( ناپـذيري ميـان دال و مـدلول وجـود نـدارد     طبيعي يا اجتنابة است كه هيچ رابط

ميان دال و مـدلول در   ةتوان تعيين كرد كه رابط اني ميمعناي يك دال را زم. )19: 1379
نشـانه از درون قـرارداد    ،در نتيجـه از نظـر سوسـور    .درك شود بستر تاريخي و اجتماعي

هاي زباني هـيچ محـور مركـزي     نشانه. )11: 1389، نيك پي و جوادياسلم ( آيد اجتماعي مي
   ).51: 1989، رايسو  يشياوا( معنايي ندارند و در معرض تغيير مداوم هستند

زمـاني  همزماني و درة تمايز ميان مطالع ،زباني ةيكي از پيامدهاي ماهيت اختياري نشان
شـود و   تحول زبان در طـول زمـان مطـرح مـي     ،يدرزمان ةمطالع در. ) 37: 1379، كالر( است

گيـرد و ايـن بـه     هاي متوالي زمان مـورد پـژوهش قـرار مـي     عنصري خاص از زبان در اليه
ة جنبـ  ،اما همزماني. )17- 15:  1389، نيك پي و اسلم جوادي( گردد ماهيت اختياري نشانه برمي
 )51: 1989، رايـس  و ياوايشـ ( خاص ةيعني نظام در يك لحظ ؛كند ساختاري زبان را مطرح مي

  . )82: 1382، اميني( گيرد و بدون در نظر گرفتن زمان مورد بررسي قرار مي
 »جانشـيني «و  »همنشـيني «پيونـد   ،هاي زباني از سوي ديگر دو نوع پيوند ميان پديده

امـا  ، شود گفتاري مشاهده مية پيوند همنشيني ميان واژگان مختلف در يك زنجير. است
توانند در غيـاب يكـديگر    گيرند و مي با يكديگر قرار مي ةاجزا در رابط ،ينيدر پيوند جانش
اي از روابـط   تـوان در قالـب نظريـه    نظـام زبـاني را مـي    ،به اعتقاد سوسور. جانشين شوند

هستند كه معناي خود اي  رابطه ها امري صرفاً جانشيني بررسي كرد و نشانه - همنشيني
  . )121: 1983 ،ورسوس( گيرند ميبر، كنند ها برقرار مي نشانه متقابلي كه با ديگر ةرا از رابط

 

  تحقيق روش

برگرفته  - »همنشيني«و  »درزماني«براي بررسي سير تحول مفهومي شب از دو روش 

ـ   . در اين مقاله سود جسـته شـده اسـت    - شناسي اجتماعي از الگوي زبان  ةشـب بـه مثاب
اج شناسي تغييرات اساسي نكرده اسـت  كنون از لحاظ وتا ،عنصري زماني در شعر فارسي

در  ايـن  با وجود. واژگاني آن افزايش يافته است ةگستر ،همنشيني ةتنها بر اساس رابط و
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اي را سـپري كـرده    جايگاه معنايي شب در گذر زمان تغييرات عمده ،شعر فارسي ةگستر
خـوردگي و   نهـاد تـرس   اي برابـر  بـه واژه  ،عبور از منزلت متعالي در متـون عرفـاني  . است

رسد تغيير بافتـار   به نظر مي .اين تغييرات اساسي است ةاز جمل ،استبداد در متون معاصر
در چنـين   ،گفتمان مدرنيته خيمه شرقي و عرفاني به فلسفي و اجتماعي ايرانيان از جهان

  .اي سهيم بوده است تغيير عمده
تاريخي كالسيك  ةرترين منابع شعري در سه دو با بررسي و تحليل مهم در اين مقاله

شـب   ةتحـول معنـايي در واژ   ،معناشناسيسعي شده است از منظري  ،مشروطه و معاصر
بـر  . گـردد  كيد بر بافتار اجتماعي اين تحوالت تجزيه و تحليـل أو سپس با ت شوده عمطال

 ،چه در اصل موجـب تغييـرات در معـاني شـب شـده اسـت      آن ،اساس ادعاي اين پژوهش
ايـران در سـه دوره بـا آن     ةاسي اجتمـاعي اسـت كـه جامعـ    تحوالت عميق فلسفي و سي

  . مواجه بوده است

  

  پژوهش ةپيشين

شـود و اغلـب    در ايران جديد محسوب مـي  ،شناسي اجتماعيمطالعات مربوط به زبان
هاي زبان معيـار انجـام شـده     مطالعات انجام شده در ساختار زبان فارسي بر اساس نظريه

بيشـتر تمايـل دارد    ،كيد بر ساخت معيارأشناسي به جاي ت انمطالعات اجتماعي زب. است
  . تا زبان و تحوالت آن را بر اساس بافتار اجتماعي توضيح دهد

به دليـل آبشـخور مشـترك    ، نشان داده است »آيين آيينه«در كتاب  »قبادي«طور كه آن

ـ   نمادهاي اصلي در زبان فارسي به رغم انقطاع ،اي معنوي و اسطوره ه نسـبت  هاي تـاريخي ب
تسلسـل تـاريخي ايـن    «بـه بـاور وي   . همسان و همگون باقي مانده است ،ديگر اقوام و ملل

مــاني نقــش فرهنــگ و ادبيــات در أدر مبــادي عمــده نمــادآفريني از يكســو و تو همســاني
هـاي فرهنـگ    موجب شـد تـا پـاره    عمالً، بهرمندي از نمادها و هم زايش آنها از سوي ديگر

  ).7: 1388( »سخن شوندتاريخ بتوانند با همديگر تعامل كنند و همايراني در مسير طوالني 

تـوان تغييـرات مهمـي را در     پيوسـتگي تـاريخي مـي   و به رغم ايـن هـم   اين با وجود
توجه بـه دو عنصـر زمـان و بافـت در     . كرد همعناپردازي اجتماعي واژگان فارسي مشاهد

اي از  بخـش عمـده  . وردخـ  خر بـه چشـم مـي   أدر برخـي آثـار متـ    ،بررسي واژگان فارسي
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. بر اين تغييرات مفهومي در انقالب مشـروطيت متمركـز شـده اسـت     ها خصوصاً پژوهش
شفيعي  )1390( »با چراغ و آيينه« ،در اين زمينه انتشار يافته است يكي از كتبي كه اخيراً

 فكـران و شـاعران  ثيرات امواج اروپايي بر ذهن و زبان روشـن أبر ت ويژهبهاو . كدكني است
دفتر در شعر : يا مرگ يا تجدد«در كتاب  »آجوداني«پيش از او . كيد ورزيده استأايراني ت

ثر از افكـار  أواژگـان فارسـي متـ    ةاز تغييرات اساسي در مجموع ،)1385( »و ادب مشروطه

  .جديد سخن گفته است
به تغييرات مفهومي شـب در گـذار زمـان در     هايي كه مستقيماً پژوهش اين، با وجود

، تـرين اثـري كـه در ايـن زمينـه وجـود دارد      مهم. اندك هستند ،پردازند فارسي مي زبان
سير  ،اي تاريخي علي قبادي است كه در گسترهحسين ةنوشت) 1388( »آيين آينه«كتاب 

پردازي در فرهنـگ ايرانـي و ادبيـات فارسـي را نشـان داده و از آن جملـه در       تحول نماد
   .دد و از آن جمله شب پرداخته استبخشي از كتاب به تحول واژگاني متع

هايي انجـام گرفتـه    ژوهشگراي ايران و نقش شب در آن نيز پ گفتمان اسطوره بارةدر
ـ    ( »فردوسي ةسه روز و سه شب در شاهنام«ة مقال. است ر تحليل چنـد داسـتان و آيـين ب

 ،هيبت اهللا اكبري گنـدماني و  سعيد بزرگ بيگدلية نوشت )باساس نماد سه روز و سه ش
فردوسي بر اساس نماد سـه روز و سـه    ةهنامهاي شا ها و آيين با تحليل برخي از داستان

در ايـن اثـر بـا    . دشـو آشـكار   ها و كاركردهـاي پنهـان ايـن نمـاد     سعي شده جنبه ،شب
كنند و همچنـين   اساس معنايي كه القا مي ها برهاي مختلف و تفسير آن آوري نمونه جمع

 .ستبراي رسيدن به اين هدف استفاده شده ا، با ارجاع به متون پيش از شاهنامه

 ،وحيـد مبـارك   ةنوشت »مفاهيم مربوط به روز و شب در شاهنامه و آثار نظامي« ةمقال

جـو در كنـار   ودر ايـن جسـت   .صور خيال را در آثار فردوسي و نظامي بررسي كرده است
مفـاهيم طلـوع و   بـه   ،دهنـد لغات روز و شب و ماه و سال كه زمان تقويمي را نشان مـي 

تارگان نيز توجه شده و ناچار اطالعات علمي و نجومي آسمان و س، غروب خورشيد و ماه
  .شاعر نيز مورد دقت قرار گرفته است

 »الي اشـعار نصـرت  وجـويي در البـه  جسـت : از شب منوچهري تا شب نصـرت «ة مقال

. منوچهري و نصرت توجه دارد، به تفاوت مفهوم شب در شعر نيما ،عنايت سميعي ةنوشت
عنوان يكي از عناصـر  ه شب را در معنايي توصيفي و بمنوچهري مفهوم  ،نظر نويسندهه ب
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به آن معنايي سياسـي اجتمـاعي    در حالي كه نيما ؛طبيعت مورد استفاده قرار داده است
  .بخشيده است

شب و زمسـتان در شـعر معاصـر    « ةمقال ،از جمله آثاري كه در اين زمينه وجود دارد 

هـا و اسـتعارات شـعر    نويسـنده رمز  ،هاين مقال در .است سعيد قره آقاجلوة نوشت، »فارسي

عـد  و ب كـرده بررسـي   اسـت،  هاي شب و زمستان مطرح شـده معاصر را كه در قالب واژه
  .دهدسياسي و اجتماعي اين كلمات را نشان مي

 »شب در شعر نيما يوشيج و نـازك مالئكـه   ةتطبيقي واژة مطالع«اي ديگر با عنوان  مقاله

سيك پرداختـه و  به تغيير معناي شب از شعر كال ،آتيمهدي مرو  دكتر علي سليمي ةنوشت
بـه صـورت   ) نازك مالئكـه ( و عراقي) نيما( شب در شعر دو شاعر ايراني ةمعناي نمادين واژ

  .بررسي شده است شكني در شعر معاصر فارسي و عربيتطبيقي و با عنوان قالب
محمـد  و  ارياننامـد تقي پور ةنوشت »معاصرها در شعر دگرديسي نماد« ةهمچنين مقال

در پــي نشـان دادن تفــاوت مــاهوي نمـادپردازي در ادبيــات عرفــاني    ،خسـروي شــكيب 
هـاي  شب را به عنـوان يكـي از واژه  ، كالسيك و ادبيات معاصر است و در بخشي از مقاله

  .دگرگون يافته و نمادين در شعر معاصر بررسي كرده است
بـه   ،نوگرايي و سياسـي ، عرفاني، اي اسطوره ةما در اين پژوهش با تمركز بر چهار دور

يادشـده   ةدنبال آن هستيم تا تحول مفهوم شب را بر اساس بافتار اجتماعي در چهار دور
 ،ترين داليل تغييـرات در مفـاهيم واژگـاني    يكي از مهم ،به گمان اين نوشتار. جويا شويم

، خي كالسـيك هاي مهم تاري دوره اي است كه در گذار ايرانيان از شناسانهتحوالت معرفت
  .مشروطه و جديد رقم خورده است، ميانه

   

  بحث و بررسي

تاريخي عمده را پشت سر گذاشـته   ةكنون چهار دورايراني تا ةجامع، در گذار تاريخي
توانـد فهمـي درخـور از     هاي فرهنگي است كه مي ترين گذرگاهادبيات يكي از مهم. است

زبـان و   ،به يك تعبير. تماعي ارائه دهدايرانيان با رويدادهاي سياسي اج ةچگونگي مواجه
ايرانيان با تغييرات سياسي اجتماعي را نشان  ةاي است كه نوع مواجه ادبيات فارسي آينه

 ةيك مفهـوم در چهـار دور   ةدر اين پژوهش تالش شده است تا از رهگذر مطالع. دهد مي
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شناسـي   بخشـي از ايـن تغييـرات در سـاحت زبـان      ،مشروطه و معاصـر ، ميانه، كالسيك
  .شودارزيابي اجتماعي 

   

  ايشب در ادبيات اسطوره )الف

فراتـر از تشـبيه يـا اسـتعاره و      ايمعـاني  ،مفاهيم روز و شب در ادبيات كالسيك ايـران 
انـدازهاي تـاريخي بـه     در چشم احتماالً. )289: 1388، قبادي( ساحتي باالتر از حد كنايه دارد

. اي ايرانيـان بـوده اسـت    هر از گفتمـان اسـطور  ثأمتـ  ،كارگيري مفاهيمي مانند روز و شـب 
بخش و انـدازي اميـد   كنند و چشـم  ط خود مياي كه ايرانيان احساس بالندگي از شراي دوره

سازند و بـه همـان نحـو انيـران و دشـمنان را بـه شـب تشـبيه          هايي واال از خود مي آرمان
  .)287: همان( »ان در شبزيند و دشمن گويي ايرانيان در روز مي« ،قباديبه گمان . كنند مي

سازي ايرانيان از شب در اين دوره در اصل انعكاسي از گفتمان باستاني ايرانـي  تصوير
شـب در  ة واژ ،اي در ادبيات اسطوره. است كه هنوز بر ذهن و زبان ايرانيان سيطره داشت

خسـرو و  ( و تـا حـدي نظـامي    )بيـژن و منيـژه و شـاهنامه   ( آثار شاعراني چون فردوسي
. در تركيبات و تصاوير مختلف به كار گرفته شده اسـت ) اسكندرنامه، هفت پيكر، شيرين

در  ،بيشتر از مفهوم روز است و بيشتر تصويرهاي مثبت از شـب  ،تركيبات نظامي از شب
  :اي وي نمود يافته است اشعار اسطوره

ــو روز ــييآ ،چـ ــ ةنـ ــت ديخورشـ   بربسـ
  

  هـر صـد چشـم بربسـت     ،چشمشب صد  
  

   )191: 1382 نظامي،( 

ــر  ــه عنبـ ــو زلـــف شـــب از حلقـ    يچـ
  

ــر طـــاق ن خـــتيســـمن ر   ــوفريبـ   يلـ
  

   )768: مانه(

جعد مشـكين شـب   ، زلف عطرآساي شب، تركيبات ديگري چون ناف خوشبوي شب
  .شود در اشعار وي ديده مينيز ... و

تصاويري است كه به شعر  ،تشبيه شب به زن و زاغ و زلف در اشعار حماسي فردوسي
  : پيوندد ي متقدم ميشعرا

  بـــر دشـــت و راغ رهيـــســـپاه شـــب ت
  

  فــرش گســترد چــون پـــر زاغ    يكــ ي  
  

   )433: 1381، فردوسي( 
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ــاه     ــرد م ــمان گ ــد از آس ــدا ش ــو پي   چ
  

ــياه      ــف سـ ــاند زلـ ــره بفشـ ــب تيـ   شـ
  

  ) 104: 7، جلد 1926فردوسي، (
اي بـراي اشـاره بـه     ويـژه نمـادي اسـطوره   شـب بـه   ،به اين ترتيب در اشعار حماسي

ويژه فردوسي فقط سـياهي شـب را مـد    به. استاي از اهريمن  پليدي و استعاره، ندشمنا
ـ  چنان ،زند نظر ندارد و ميان سياهي شب و كردار اهريمني پيوند مي  ةكه شب را بـه منزل

 .ده استكرتصوير  يعني اهريمن، مار و مظهر بدي و شر

 ،سياسي اجتمـاعي به رغم تحوالت سترگ  ،اي از شب هسازي اسطوراي از تصوير جلوه
 ةادبيات باقي ماند كه به طور مشخص شاعران سبك خراساني نماينـد  ةهمچنان در عرص
شعر سـبك خراسـاني بـه    ، گراي فردوسي ثر از گفتمان اسطورهأمت. شدند آن محسوب مي

عنوان ه شب نيز ب. گرا هستندبرون دنبال وصف طبيعت است و شاعران اين دوره آفاقي و
ران مورد توجه شـاع  ،سكوت و آرامشي كه دارد، از منظر زيبايي يعتيكي از مضامين طب

هـاي   تصويرسـازي  ،از آن جملـه . آن خلق شـده اسـت   ةباربوده است و تصاوير زيبايي در
ايـن  معروفي دارد با ة منوچهري دامغاني قصيد. شب قابل مطالعه است ةاز واژ منوچهري

  : مطلع
  شــبي گيســو فروهشــته بــه دامــن    

  

ــ   ــين معجـ ــرزن رپالسـ ــه گـ   و قيرينـ
  

  )62: 1347 منوچهري،(

گويـد كـه تاريـك و تيـره اسـت و رنـج و        شبي سخن مـي  از ،منوچهري در اين بيت
، گويـا ايـن شـب   . اندوهي همراه خود دارد كه خيال شاعر را به خود مشغول كرده اسـت 

از ايـن  . فرساسـت چنـين ديرپـا و تـوان   اعر بوده است كه ايـن آور براي ش شبي تلخ و رنج
چنين را بـه زنـي زنگـي ماننـد كـرده      شبي اين، بين دامغانيباريك هت است كه شاعرج

سـان  بـدين . است كه گيسوان سياه و بلندش را به دامـن فروريختـه و رهـا كـرده اسـت     
رنگ كه آيد كه تيرگي در تيرگي است؛ سرانداز پالسين و تاج سياه اي سياه پديد مي توده

ـ  بـر سـياهي و زشـتي ايـن شـب مـي      ه بيشـتر  چ هر ،ماند به سياهي رنگ قير مي  دافزاي
  . )149: 1384، نيا طاهري(

منوچهري براي عينيت بخشـيدن بـه تصـوير ذهنـي شـب از عناصـري        ،در اين بيت
و گـرزن   قيـر ، ]روسـري [معجـر  ، پـالس ، گيسـو : اند ملموسكند كه مادي و  استفاده مي

بيـت  ة د يا دست كم به انـداز يرگ صيده از عناصر عيني فاصله مياما ابيات بعدي ق]. تاج[
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توصـيف  ، آيـد  م در ابيـاتي كـه مـي   يشايد بهتر است بگوي. دبه ازاي عيني ندارما نخست 
   :)57: 1383، سميعي( شود داد جانشين توصيف عيني ميروي

  بــه كــردار زنــي زنگــي كــه هــر شــب 
  

  بزايــــد كــــودكي بلغــــاري آن زن    
  

  كنون شـويش بمـرد و گشـت فرتـوت    
  

  دن شــــد ســــترونوز آن فرزنــــد زا  
  

  )62: 1347منوچهري، (

بايد كـودكي كـه   . سياه بايد اميد به روشني نهفته باشد ةنظر شاعر در دل اين توده ب
ش يافته و به دنيا آيد و شب رنـج بـا   رزاهدان اين سياهي پرو ، ازاز جنس روشنايي است

ن تـاريكي در بيـت   اما اميد به زادن فرزندي سپيد و از بين رفتن اي. تولد او به پايان رسد
توانـد   سوي خود سترون و عقيم است و نمـي از يك، چرا كه زنگي شب. بازد سوم رنگ مي

يد و از سوي ديگر شوي او نيز مـرده اسـت و بنـابراين اميـدي بـه فرزنـد آن       افرزندي بز
  .)150: 1384، نيا طاهري( نيست

   :تقليل طبيعت به انعكاس حالت نيز در اين بيت عيني ـ تجريدي است
  شبي چون چـاه بيـژن تنـگ و تاريـك    

  

  چـــو بيـــژن در ميـــان چـــاه او مـــن  
  

  )62: 1347منوچهري، (

اي بينـامتني و تـداعي خـاطره از     عناصر وصفي بيان حالت رابطه ،در شعر منوچهري
در چـارچوب بيـت بـه يكـديگر      به عبارت ديگر كلمات شعر عمدتاً. اند هم دور و پراكنده

، سـميعي ( كاهـد  بيني آن نيز از لطف موسيقايي شعر مي يشگردند و موسيقي قابل پ برمي

1383 :56- 57.(  

  

  عرفاني-شب در جهان خيمه شرقي )ب

تـاريخي ايـران بيشـتر بـه اولـي       ةپيشين، گرايي گزيني و جامعهدر تقابل ميان خلوت
فرهنـگ  « بـاختين بـه دوري گزيـدن از آنچـه     عرفان ايرانـي عمـدتاً  . گرايش داشته است

فرهنـگ كارنـاوالي بـه    . داد اقبال نشان مـي ، نامد مي »تجربه مدرنيته« برمنو يا كارناوالي 

و ميـان آنـان   رهـاي عاميانـه و رودر   گـو وهاي اصيل در گفـت  مردم و وهله ةزندگي روزمر
تجربـه و سرشـت اصـيل     ،برمن ةهمچنان كه به گفت) 1984، باختين: ك.ر( دهد اهميت مي
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 شـود  يافت مـي  مردم كوچه و خيابان ةزندگي روزمربلكه در  ،مدرنيته نه در سنت فكري
  . )1384، برمن: ك.ر(

عنصـر محـوري    ،سلوك درونـي  و كيد بر سيرأري گزيدن از مناسبات اجتماعي و تدو
از آن . دهـد  هاي بعدي شـكل مـي   قبل از آميزش با شريعت در دوره را ايراني ةعرفان اولي

لق ندارد و كار درويش فقـط روي در  درويش روي در خ«كه معتقد بود  عزيز نسفيجمله 

 ،از اين منظر از همان ابتدا در فرهنگ عرفـاني . )125: 1381، نسـفي ( »خدا و درويشي است

  .ادني انساني وجود داشته است ةمرحل ةندگي روزمره به مثابزهايي از نكوهش  جنبه
ـ  در فرهنگ عرفاني ايراني منزلت شـب بـه  ، شناسانه ثر از اين ديدگاه معرفتأمت  ةمثاب

دور از چشـم   ،در شـب . شـد  موقع خلوت ميان سالك و ذات احديت با اهميت تلقي مـي 
گوي دروني با خـالق  ويافت تا به گفت فرد فرصت مي ،هاي عرفاني خلق و در درون دخمه

  .هستي بپردازد
، پوشـنجي . ا داردـنمـ  ي متنـاقض ـموضعـ  ،عرفان ايرانـي  ةشب در انديشاين با وجود 

 شـب را در همنشـيني بـا هجـر و دوري از ذات احـديت دانسـته اسـت       ترين مفهوم مهم
بـود   در تعابير عرفاني به معناي نمودي از وجود بـي شب همچنين . )123: 1374، پوشنجي(

يـين  آاي اسـت كـه انسـان بـه      وهله ،ميان روز و شب ةدر مقايس. انسان تلقي شده است
براي دعوت خلق به درويشـي   رود مگر درويش مشغول است و در روز به ميان مردم نمي

   .)164: 1383، طباطبايي( ثباتي دنيا كيد بر بيأتو خمول و 
: 1374، پوشـنجي ( اندالغيب تعبير كرده برخي ديگر در تلقي مثبت از شب به مقام غيب

از آن . در تعابير عاشقانه نيز مفهوم شب به موي خط سبز نگار تعبيـر شـده اسـت   . )245
  : عبير ياد كرده استجمله سعدي از اين ت

ــعد ــت دارد  يسـ ــبز دوسـ ــط سـ    خـ
  

ــپ   ــوان  رامنيـــــ ــد ارغـــــ   يخـــــ
  

  .)608: 1372، سعدي( 
روز را به وحدت وجود و شـب را بـه كثـرت وجـود تعبيـر       الهيجي ،در معنايي ديگر

  . كرده است
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كه ظلمت و تفرقه دارد و كثير است و اين كثرت كثرت شب است از آن«

 :1381، الهيجـي ( »و روي دميـده اسـت   مثل خطي است كه به گرد يك وجه

588( .  
در اين همنشـيني  . در اين معنا شب روي در خلق و روز روي در مقام قرب الهي دارد

. مفهـومي مثبـت گرفتـه اسـت     ،شب برخالف تعبيـر اوليـه   ،نما در متون عرفاني متناقض
  : نويسد الهيجي مي. نماستمتناقض كامالًكه  اصطالح شبِِِِ روشن است ،بهترين مثال
تشبيه به شـب از جهـت سـياهي و عـدم ادراك اسـت و روشـن از آن       «

آيـد و   آن حقيقت از حجاب كثرات بيرون مـي  ،جهت كه به اين تجلي ذاتي
 »گـردد  به فناي مظاهر كه در نفس امر پرده جمـال آن جاللنـد ظـاهر مـي    

  . )88 :همان(
تعـين   يرنـگ و بـي  از آن جهت كه ب ،نيز شب روشن را ذات احديت دانسته شبستري

  : از تعبير شب روشن ميان روز تاريك سود جسته است »گلشن راز«شبستري در . است

   گويم كه هست اين نكته باريك چه مي
  

ــك      ــان روزِ تاريـ ــن ميـ ــبِ روشـ   شـ
  

  )73: 1365، شبستري( 

شـب معنـايي   ، هـاي مـذهبي   تدريج با همنشين شدن شب عرفاني ايراني با مقـام ه ب
حضـور خداونـد    ةشب تجلي متشرعان ،كه در برخي آثارچنان ؛به خود گرفتتر  رعانهشتم

ظاهري و بـاطني   ةتالقي هواس دهگان ةاز ليالي عشر به مثاب ابن عربياز آن جمله . است
دهد و اين  هايي به تعبير او گرد آمدن آفتاب و شب رخ مي در چنين شب. ياد كرده است

  ).861: 1383، سعيدي( آيند م ميچون دو ضد گرد ه ،انگيز استبسي شگفت
شـب  . شب در هر سه معناي گفته شده بـه كـار رفتـه اسـت     ،كالسيك ةدر شعر دور

  .عادي به معناي گردش روزگار به دو صورت شب بزم و شب غم آمده است
ــواز  ــاز بنــ ــاده ســ ــرب ســ   اي مطــ

  

ــت      ــقان اسـ ــزم عاشـ ــب بـ ــب شـ   كامشـ
  

  )62: 1390عطار، (    

  ام روز آمـد هاي سعدي را مگر هنگ شب غم 
  

  دم كرديحبص چراغ ضعيفش چون و كه تاريك  
  

  )784: 1366، سعدي(    
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شب در معناي استعاري آن به معنـاي زلـف يـار و    ، در برخي اشعار شاعران كالسيك
بـه صـورت    ذيـل  هـاي نمونـه به عنوان مثال حافظ از شـب زلـف در   . خط يار آمده است

چو ماه روي تو  « يا و »فت به روز عمر نبستماميد در شب زل«: است  استعاري سود جسته

در كنار مفـاهيمي   يني با مفاهيم مذهبي نيز شب عمدتاًشندر هم. »ديدم در شام زلف مي

  .)821و  670: 1375، خرمشاهي( معراج و قدر قرار گرفته است، همچون برات
سـو شـب   از يك. عي دوسويه اتخـاذ كـرده اسـت   شب موض، در شعر عرفاني متشرعانه 

وصـل و   ةكثرت خلق و وقت جدايي از يار ازلي است و از سوي ديگر نقطـ ، تاريكي أنشم
نكته قابـل توجـه   . شود نور و روشنايي محسوب مي نشأالقي عارفانه با خداوند است و مت

 ،آن است كه هرگاه شب در معناي اجتماعي آن در متون و اشعار عرفـاني بـه كـار رفتـه    
عكس هنگاهي كه در تعبيـر عرفـاني بـه     اق دارد و برسياهي و فر، ممكنات، تجلي كثرت

به  كامالًشب  ،در هر دو مورد. تلقي مثبت و تجلي حضور خداوند يافته است، رود كار مي
  .عنصري نمادين بازتاب يافته است ةمثاب

تصـوف و  ، فلسفه، اخالق، همچون تغزالت، از اين منظر مضامين موجود در شعر قدما
ل اجتماعي ئموجب پرهيز شاعران از بيان مسا، ملت منحصر بودة يعالة عرفان كه به طبق

شد و اثر ادبي آنها ارتباط خـود را بـا واقعيـات سياسـي و اجتمـاعي      و سياسي جامعه مي
، شد يمكه مضامين شعر كالسيك با زباني دشوار بيان  از آنجايي. دادموجود از دست مي

   ).112: 1390، منوچهري( اختسمردم خارج مية شعر را به كلي از دسترس عام

عاشقانه و عارفانـه بـه    ةبه طور كلي شب در معاني دوگان، با بررسي شعر عرفاني ايران
وصـال  ، تجليـات فـراق عاشـقانه    ،اما از طريق همنشيني با مفاهيم ديگـر  ؛كار رفته است

انـي ايـن   بيشترين فراو. و خلوت عاشقانه يافته است عارفانه  وصال، فراق عارفانه، عاشقانه
شب . خورد به چشم مي در اشعار عراقي و سعدي ،در ميان شاعران مورد بررسي تركيبات

از جملـه   ،شب خيال و شب غم، شب شمع، شب انتظار، شب عاشقان، شب هجران، فراق
  . ترين تركيباتي است كه در اشعار اين دو شاعر بزرگ آمده است فراوان

، فهـم مفـاهيم عرفـاني از قبيـل شـمع     درك معناي شب در گـرو   ،كالسيك ةدر دور
چـه شـعر و چـه    ، عارفان در ادبيات كالسيك. طلوع و غروب است، معشوق، عشق، پروانه

بـه ايـن ترتيـب شـب در شـعر       .بردنداز ازدحام روز به سكوت و خلوت شب پناه مي، نثر
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 ةسـو وهلـ  زندگي فردي از يك ةمفهومي مذهبي عرفاني است كه در حوز كالسيك عمدتاً
ـ   ةت و عرصخلو ا وصـل و جـدايي ر   ةتجليات دروني است و از سوي ديگر مفـاهيم دوگان

  .منفي ندارد ييشب سيما ،كه در هر دو معناجالب توجه آن. كند نمايندگي مي
  
  مدرنيته و نوگرايي ، روز )ج

ايرانيـان بـه    ةشناساننگاه معرفت، در قرن نوزدهم ميالدي و در يك فراگشت تاريخي
تـرين داليـل چنـين تغييـري را بايـد در تحـوالت        مهـم . دگرگون شد كامالًمفهوم شب 

سو و پيوند زبان شعر ايران با ادبيـات و شـعر غـرب    ايران از يك ةاي و بافتاري جامع زمينه
شب به يكبـاره جايگـاه   ، در مواجهه با تحوالت ناشي از مدرنيته در غرب. جو كردوجست

زمـاني در دنيـاي    ةبه منزلت يك نمايه از بازاش را در زبان ايراني از دست داد و  محوري
واگذاشتن مفاهيم عرفـاني شـب و دگـرديس شـدن آن بـه عنصـري       . طبيعي فرو غلطيد

، در مواجهه بـا نـوگرايي   از سوي ديگر. تنها بخشي از اين تغيير سترگ بوده است، زماني
نيـز در  پيشي گرفت و حتي فراواني اسـتفاده از شـب    مفهوم روز بر شب در بيان عواطف

 ةبه طوري كه بسـامد اسـتفاده از واژ   ؛شعر شاعران نسبت به شاعران پيشين تقليل يافت
  . )164: 1389، سليمي( شب در همين دوره به نحو چشمگيري نقصان يافته است

بازگشايي چشم شاعران بـه دنيـاي پيرامـون     ،ترين داليل چنين تغييري يكي از مهم
نظـم عربـي بـر     ةبه تدريج از سلط ،گسترش مدرنيتهبا . غرب بوده است ايران و خصوصاً

هاي محتـوايي و سـاختاري بـا شـعر كشـورهاي اروپـايي        شعر ايراني كاسته و بر شباهت
نو و كالسـيك   ةتمايز ميان دو دور« :همچنان كه شفيعي كدكني معتقد است. افزوده شد

كـه  بيش از آن ،نمدر ةبه حدي است كه شعر ايراني در دور ،هم در بنيان و هم در محتوا
. )22 1390( »ملهم از غرب و زبان شعري آن است ،كالسيك داشته باشد ةشباهتي به دور

حجم غالبي از تعابير جديد در شعر ايرانيان بعـد از نيمـا از ادبيـات غربـي     « :وي ةبه گفت

ـ  ءنيما جز. گيرد سرچشمه مي موجـب تحـول در    ،ثير غـرب أاولين كساني بود كه تحت ت
گيري تعـابير جديـد    امين شعر فارسي شد و از آن پس اغلب شاعران در وامساختار و مض

  .)22 :1390( »از ادبيات غرب راه نيما را طي كردند
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سـازي   زبان شعر و نوشتار بـه سـاده  ، در اصل در روند گذار از سنت به مدنيت جديد 

حـس نوجـويي   ، مشـروطه  در شـعر مفاهيم دگرگون شد و حاكميـت فضـاي مدرنيسـم    
اميـد بـه تغييـرات    . هاي تقليـدي از غـرب كشـاند    از شاعران را به طرف حركت بسياري

بنيادين در ساختارهاي اجتماعي سبب شد تا تعابير تلخ از شـب و ظلمـت و نااميـدي از    
بنابراين مشـروطيت نـه فضـاي اجتمـاعي بلكـه      . مشروطيت رخت بربندد ةشعرهاي دور

: كنـد  شوري اشاره ميعاطور كه  آن. دساخت زباني فارسي را نيز دستخوش تحول قرار دا
شـويم كـه دگرگـوني زبـان را نيـز نـاگزير        اي مي تازه ةبا جنبش مشروطيت ما وارد دور«

در ادبيات مشروطه روي سخن ديگر نه با اميران و وزيران يا گروه سرآمدن اهـل  . كند مي
ود و همچنـين  بايد از قالب كهنه و سخت خ زبان نوشتار مي. مردم است ةبلكه با عام ،فن

هاي دربسته به درآيد و روي سخن بـا هـزاران هـزار     ها و محفل ها و مدرسه خانه از مكتب
رو نـاگزير  از ايـن . اي برانگيـزد  هـا را در جهـت تـازه   سـات و افكـار آن  داشته باشـد و احسا 

 »تر شود تا بهتر و زودتر فهميـده شـود   تر و عريان بايست پوست بيندازد و هرچه ساده مي
   ).10: 1389، يعاشور(

اجتماعي شدن ، جايي نظم غربي شعر به جاي نظم عربيهترين نتايج جاب يكي از مهم
، داد فردگرايانـه عرفـاني را بازتـاب مـي     ةخالف شعر كالسيك كه انديشبر. شعر ايران بود

شـاعر  ، ثر از ورود مدرنيته به ايرانأمت. وعات اجتماعي اقبال نشان دادشعر جديد به موض
، خسـروي شـكيب   و نپورنامـداريا ( برداز شب به روز پناه مي ،رخالف شاعر كالسيكمعاصر ب

مضـمون شـعر مشـروطه از     ،كيد بـر مفـاهيم جديـد   أافزون بر اين با ت .)158-161 :1387
زندگي روزمره تبـديل شـد و   ة مجالس عيش و نوش بزم شاهان و خلوت عارفان به عرص

  . ات عاميانه دادگرايانه جاي خود را به ادبي ادبيات نخبه
درونـي شـاعران بـه     اتيـ تجلشـعر از  ، جديـد  ةشناسـان بنابراين در يك تغيير معرفت

توجه به دقايق اجتماعي موجب شد . شد »بافتارمند«هاي اجتماعي سوق پيدا كرد و  بنياد

بار شاعران ايراني به كارناواليسم اجتماعي در شكل فرهنـگ عاميانـه اقبـال    تا براي اولين
  . ند و مفاهيم سياسي اجتماعي به وفور به شعر شاعران ورود پيدا كردنشان ده

شناختي در مجموعه واژگان فارسي نيز تحوالت معرفت، با تغييرات در بافت اجتماعي
همچـون  . اشـاره كـرد   »آزادي« ةتوان به عنوان مثال به كلمـ  در مقام مقايسه مي. رخ داد
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ثر از نوع نگاه آنان بـه  أري فردي بود كه متام، آزادي نيز در منظر شاعران كالسيك، شب
آزادي در مقابـل بنـدگي يـا    ، شناسي كالسيكدر اين هستي. شد هستي انسان ناشي مي

از عجايب ايـن بـود   « :كند شد اما همچنان كه شفيعي كدكني اشاره مي بردگي تعريف مي

هـا اوج  آن. گونـه اسـت  تفسـيري پـارادوكس  ، آزادي ةكه تفسير عرفاني قدماي ما از كلمـ 
  . )43: 1390( »اند ديده آزادي را در كمال عبوديت حق تعالي مي

البته شاعران بزرگ ايراني همچون حافظ اين تلقي عارفانه از عبوديت حق را بـه گفتـار   
  : كند نما را توصيف مي او در شعري اينگونه اين موقعيت متناقض. عاشقانه پيوند زدند

  غالم همت آنم كـه زيـر چـرخ كبـود    
  

  ز هـــر چـــه تعلـــق پـــذيرد آزاد اســـت  
  

  )46: 1378حافظ، (
 ةمعناي اجتماعي گرفت و به مثاب كامالًآزادي  ،ثر از مدرنيتهأاما در گفتمان جديد مت

ارتبـاطي كـه بـا    ة در اصل شعر عصر مشروطه به واسط. رهايي از قيود قدرت تعريف شد
يم سياسي و اجتمـاعي مـدرن در   از مفاه »فهم ايرانيان«گر نبيا، هاي مردم برقرار كرد توده

  ).113 :1390، منوچهري( اين عصر شد
بسـياري ديگـر از مفـاهيم    ، افزون بر تغيير در معناي اجتماعي مفاهيم شـب و آزادي 

. از آن سـابقه نداشـت   پـيش  تـا  هاي شعري مشروطه شدند كه اساساً جديد وارد گفتمان
نقد خرافـات و  ، نقد دين، ياليسمسسو، اتحاد اسالمي، پرستيميهن، آرمان ملي، مام وطن

مشـروطه   ةاين مفاهيم جديد هستند كه به وفـور در شـعر دور   ةاز جمل ،پلوراليسم ديني
  .دشو يافت مي

عرفاني و ورود شعر فارسي به موضوعات سياسي اجتماعي  ةگسست از زمين ةدر زمين
در فـرم  وشـيج  تحوالتي كه نيمـا ي  ةدربار. محوري است »نيما يوشيج«نقش ، ايران ةجامع

نچه اهميت دارد اين است كه آ. شده است  به وفور پژوهش، شعر فارسي ايجاد كرده است
نيما افزون بر تغييرات سترگ در ساختار شعر فارسي كه در اصل آن را متناسب با ظهور 

يرات مهمي را نيـز در محتـواي شـعر ايجـاد     يغت، گفتمان مدرنيته در ايران بازسازي كرد
توانـد نقـش وي را در ايـن     تـا حـدي مـي    ،روز و شب در شعر نيما ةدو واژ توجه به. كرد

  .زمينه بازآفريني كند
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ابداع شعر نو توسط نيما يوشـيج در حقيقـت شورشـي عليـه نظـام قـديم را بازتـاب        
آغاز يـا تولـد   تـوان سـر   را مـي  صادق هدايت »بوف كور«از اين منظر همچنان كه . داد مي

نيما يوشيج نيز بـا سـرودن شـعر افسـانه در     ، ايراني دانست هاي انهساختار مدرن در افس
شـعر ايرانـي را وارد   ، سياسـي ايـران   ةهمزمان با ظهور رضا شاه در عرص 1301تان زمس

   .طبيعي و آزاد كرد ةفضاي جديدي از مكالم
كوتاهي كه بـر   ةدر مقدم يوشيج نيما. روايي سنت و مدرنيته بود ،موضوع شعر افسانه

چيزي كه مرا بيشتر به اين ساختمان تـازه معتقـد كـرده    «: نويسد مي ،وشتهشعر افسانه ن

همانا رعايت معني و طبيعت خاص هر چيز است و هيچ حسني براي شاعر بهتر از  ،است
  .)2: 1324( »اين نيست كه بتواند طبيعت را تشريح كند

حـالل خـود در   شود اما سـرانجام بـا ان    غاز ميآراوي  ةهاي فسرد شعر افسانه با واگويه
پيراهن كهنه از ، راوي از طريق عشق، در سي شعر. رسد افسانه به يگانگي و شادكامي مي

كنـد و بـا اضـمحالل     پوشي از جنس زمان به بر مـي كند و تن قامت قديم خود به در مي
خـود را   »روز گمشـده «كند و  ميعبور  »شب سياه و تيره«زيباي مثالي از ، خود در افسانه

  .يابدميباز
از روز و شـب بـه جـاي دنيـاي قـديم و جديـد و سـنت و         ينمـادپرداز  اين، با وجود

ولي سترگ را تجربه كرد جريان نيافت و بار ديگر تح ،مدرنيته همچنان كه آغاز شده بود
مشـروطه تـا   از انقـالب   -هـاي نسـبي   در اصـل آزادي . خود نيما مبدع آن بـود  كه اتفاقاً

يج اما به تدر .انگيخت را به طرح مسائل اجتماعي برمينيما  -1332تا  1320و از  1307
سالحي عليـه گفتمـان سياسـي مسـلط      ةنيما از شب به مثاب ،و با ظهور استبداد سياسي

بـا  ، كـرد  ويژه از روشنايي روز دفاع مياو كه خود سرآغاز شعر مدرن بود و به. سود جست
مـرغ  «نيما . چهل شد ةدهشعر ايدئولوژيك  ةسر سلسل ،»مرغ آمين«سرودن شعر معروف 

مـرغ   ،»افسـانه «بـرخالف شـعر   . سرود 1330زمستان اما در سال را اين بار نيز در  »امين

كـه در   »آمـين «شود و با فـرود ضـرباهنگ روي واژگـان     آشنا آغاز ميبا آهنگ درد آمين

  .كند تمثيلي از شب دراز استبداد را روايت مي، انداز استسرتاسر منظومه طنين
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به طوري كـه شـعر    ؛تر گرفتاي عريان بعدها جلوه ،سياسي او آلود عمدتاً سأاشعار ي 
فضاي ملتهب سياسي و اجتمـاعي سـروده شـد و از     در 1334نيما در سال  »هست شب«

  .خفقان برخوردار بود ةبافت سياسي اجتماعي دور

  

  جانشيني و همنشيني شب با مفاهيم مذهبي) د

ثر از تغييـرات سـترگي   أمتـ  ،سياسـي  ةه استعارتحول معنايي شب از نمادي عرفاني ب
اي  خيمـه جهان ةعبور از انديش. ايران رقم خورده است ةاست كه در بافتار اجتماعي جامع

الف ـبرخـ . رات اسـت ـتغييـ  ايـن  ةلـاز جمـ  ،هـشرقي و مواجهه با جهان زيسـت مدرنيتـ  
رنيتـه  مد، ردكـ  شرقي كه ميل به درون از رهگذر عرفان مذهبي را توصيه مي ةخيمجهان

 ةنقصـان رابطـ   ،يكـي از نتـايج ايـن تغييـر    . ورزيـد  كيد مـي أبر زندگي اجتماعي روزمره ت
  . همنشيني شب و مفاهيم مذهبي است

. همنشيني مفهوم شب با مفاهيم مذهبي در اوج خود قرار داشـت ، كالسيك ةدر دور
نـده از  ابـه جـا م   »شب معراج«و  »شب قدر«فهوم دو م. در اصل شب تجلي مذهبي داشت

ايـن  . اين گفتمان فراخ مذهبي هستند كه در زبان فارسـي همچنـان بـاقي مانـده اسـت     
بـه تعبيـر    متعلق به زماني است كه هنوز مذهب شيعه در الك فردگرايي قـرار داشـت و  

اجتماعي اجتنـاب   ةداران از تسري موضوعات مذهبي به عرص عارفان و دين ،هانري كربن
  .)142: 1373، شايگان( ورزيدند مي

از مشـروطه سـبب شـد تـا      پـس فكـري در دوران  هـاي غالـب روشـن    وجود گفتمان
در اصل اگـر بتـوان   . دان كمرنگ شوموضوعات مذهبي به نحو چشمگيري در اشعار ايراني

عرفان فـردي بـر شـعر     ،كالسيك ةدر دور ،بندي تاريخي در شعر ايراني شدقائل به دوره
هـاي اصـلي شـعر و     بـا افـول گفتمـان   ، انسپس بعد از شيعي شـدن ايـر   .سيطره داشت

سـاختار و   ،و سپس بـا انقـالب مشـروطه    اشعار مذهبي رونق يافت، شعر عرفاني خصوصاً
   .در تيررس شعر شاعران قرار گرفت محتواي شعر عوض شد و موضوعات اجتماعي

وجـود   هم يا اگر. ل مذهبي وجود نداردئچيزي مربوط به مسا ،نيمايي ةدر اشعار دور
توانـد يـك يـا    هاي غالب در يك شـعر مـي  وجود گفتمان. حضورش ناملموس است ،دارد

   .)254و  231: 1357، اخوان ثالث( چند موضوع مورد توجه شاعر را در كانون توجه قرار دهد
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، هاي مذهبي غالب در شعر كالسيك عبارت بودنـد از شـب مـيالد    براي مثال گفتمان
كالسـيك   شـب بـه شـعر   ة هـا در واژ  شينياين همن. شب قدر و شب رحلت، شب معراج

ولي در شعر نيمايي ابتدا با ظهور گفتمان نوگرايي از حضـور   ،اي مذهبي داده است جنبه
شب در شعر به نحو چشمگيري كاسته شد و سپس در يك دگرديسي معنايي بـه شـكل   

  .برآورد جانشين شده با مفاهيم سياسي به تدريج دوباره سر
شب با مفاهيم مذهبي در گفتمان كالسيك بـه   ةهمنشيني واژبه اين ترتيب در ابتدا 

سپس با ظهور گفتمان مدرنيته و تمايل شـاعران بـه   . بخشيد اين واژه مفهومي مثبت مي
سـوم و   ةمدت ناپديد شد و سـپس در دور شب عرفاني از شعر در كوتاه، واژگان غيرديني

مفهـومي   يافـت و تقريبـاً  شب با مفاهيم سياسي اجتماعي پيوند ، در يك دگرديسي مهم
از ظهـور گفتمـان    پـس جديد  ةدر دور .منفي در ادبيات سياسي اجتماعي به خود گرفت

، نااميـدي ، سأهايي چون ي جامعه و وجود گفتمان با توجه به فضاي سرد غالب بر، پهلوي
 ،عاطفي منفـي برخـوردار شـد    رشب نه تنها از باة ها و ازجمله واژ واژه ،استبداد و خفقان

ة اين اشـعار را از شـعرهاي دور  ، شبة كه عدم حضور مفاهيم مذهبي در همنشيني واژبل
   .)116 :1368، يوشيج( متمايز كرد كامالًكالسيك 

عوامل و داليل چندي موجب عدم حضور مفاهيم مـذهبي در آثـار شـاعران نيمـايي     
مظـاهر  و يكـي از   هاي سترگ ادبيـات ايـران   شعر فارسي به عنوان يكي از شاخه. شد مي

. متحـول شـد   انقـالب مشـروطه  ة در آستان، همگام با تحوالت اجتماعي، فرهنگي ايرانيان
شـعر فارسـي بـا برخـي      ةهاي گذشت تقريباً همان قالب. محتوا بودة اولين تحول در زمين

تـر و كوچـه و    البته با زبان و بيـاني سـاده   - مضامين و مفاهيم جديدي را، هاي نوپا قالب
شدن دريچة جديـدي بـه روي شـعر فارسـي؛     يعني وا كشيدند و اين ييدك م -تر بازاري
انقـالب بزرگـي بـود    ، گام بعدي. ها و فرامرزي شدن شعر ايران شكستن محدوديت يعني

گيـري از مكاتـب ادبـي     پدر شعر نو ايـران برداشـت و توانسـت بـا بهـره     ، كه نيما يوشيج
تحوالت ، پرداز شعر نو ترين نظريه گبه عنوان بزر، هاي ادبي فرانسه ويژه مكتببه، اروپايي

  .)171: 1392قوامي، ( اي در شعر فارسي ايجاد كند جانبهبنيادين و همه
تـوانيم   گرايي نيز به اوج خود رسيد و مـا نمـي  فرم، پس از انقالب نيما در عرصة شعر

ل مـذهبي و عرفـاني هـم    ئطبعـاً مسـا  . ها به دست آوريم خاصي را از بين سرودهة انديش
در شـعر  . خود به دسـت بيـاورد   جايگاهي را در شعر براي، گرايي تواند در آشوب فرم نمي
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اگـر   .شـاعران چنـدان انقالبـي نيسـتند    ، مشروطه به عنوان پلي ميان شعر كالسيك و نو
به خاطر مطرح بـودن سياسـت بـه     ،مضامين سياسي و انقالبي در شعرشان پررنگ است

هر چنـد شـعر   . )233: 1379شمس لنگرودي، ( تعنوان يك موضوع روزمره در آن دوران اس
 بيني و انديشـه همـراه اسـت   كمتر با روشن ،عهد مشروطه حالتي عصياني و انقالبي دارد

ــور و شميســا( ــا حفــظ برخــي از   ةدر دور. )33: 1380، حســين پ مشــروطه شــعر و شــاعر ب
ــ، هــا و كنــار گذاشــتن برخــي ديگــر  مســئوليت ــاد، روشــنگري ةوظيف ، افشــاگري، انتق

را هـم بـه دوش   ... معرفـي صـنايع جديـد و   ، نگاري تاريخ، استيضاح مقامات، نويسي يانيهب
امـا از   ،سنت شكل گرفت ةشعر مشروطه بر پاي ،از اين منظر. )296: 1384، پورامين( گرفت

شعر در ايـن دوره بـا    نيبنابرا. دگذار باشتأثيرنظر موضوع موفق شد بر شعر پس از خود 
شـب بـه عنـوان     ، هـر چنـد  تـر شـد   اجتمـاعي  ، انقالبي سياسي ورود مضامين سياسي و

و تنها  )234: 1379شمس لنگرودي، ( خورد مضموني سياسي در شعر اين دوره به چشم نمي
پهلوي دوم بود كه شـب شـكل اسـتعاري از واژگـان      ةدر مواجهه با فضاي استبدادي دور

  .سياسي شد
  
  از شب عاشقان تا شب مجاهدان )ه

 ةبـه تـدريج شـب از نشـان    ، رات محتوايي و سـاختاري در شـعر ايـران   در جريان تغيي
گرايش به استعاره وقتي در شعر نيمايي تشـديد  . سياسي تبديل يافتة نمادين به استعار

تـرس از شـر و   . به اسـتبداد و سانسـور ادبـي آلـوده شـد      شد كه بافتار سياسي اجتماعي
گـويي در   بـه سـخن   ،بسـته بودنـد   شاعراني را كه به نوگرايي و اميد دل ،شلتاق حكومت

  . لفافه كشاند
براي اول بار شاعران ايراني مفهـوم شـب را بـه     ،شناختي ثر از اين تحوالت معرفتأمت

اولـين كسـاني اسـت كـه تعبيـر       ءجـز  ،»ميرزاده عشقي«. معناي سياسي آن به كار بردند

نيما يوشـيج   ،همچنان كه اشاره شد. سياهي و ظلمت شب را به فضاي سياسي پيوند داد
 ةدر نيمـ  ،داد هاي خود را به مدرنيته نشان مـي  دلبستگي ،»افسانه« نيز كه در ابتدا با شعر

ـ  ، »مرغ آمين«دوم زندگي خود و با سرودن  عنصـري محـوري در    ةدوباره شب را بـه مثاب

اي از  بلكـه در اسـتعاره   ،بار آن را نه در معنـاي عرفـاني آن   اما اين ؛گرداندشعر فارسي باز
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اي  مرغ آمين در اصـل اسـتعاره  . خود كه به استبداد سياسي گراييده بود به كار برد ةنزما
انـدوهناكي شـب ايرانيـان را بـه او يـادآوري       ،از سيمرغ پيشين ايرانيان است كـه شـاعر  

  : كند و اميد دارد كه مرغ بگويد مي
بدل بـا صـبح روشـن خواهـد     ، و شب تيره/ رستگاري روي خواهد كرد«

   .)744 :1389، يوشيج( »آيد صبح مي، گريزد شب مي: گويد مرغ مي /گشت

سياسـي ناشـي از    -شب در اشعار نيمايي در بستر تحوالت اجتمـاعي  ،از همين منظر
يوس أدهنـده ديـدگاه تـار و مـ    و بازتاب سر برآورددر زبان شاعران ايراني دوباره  ،استبداد

 28كودتـاي  ، 1320ر ريواز جملـه حـوادثي چـون شـه    . آنان از جهان پيرامون خود شـد 
يش س و نااميـدي از اوضـاع موجـود پـ    أشاعران را به سـمت يـ   ،سياهكل ةمرداد و حادث

ابتهاج و مشيري از جملـه شـاعران سياسـي هسـتند كـه در      ، شاملو، اخوان ثالث. برد مي
اين شـعرها   بنابراين در. اي از خفقان و ظلمت و ستم است استعاره ،مفهوم شب شعرشان

اي اسـتعاري   شب به عنوان نشانه، پهلوي سروده شده بودة دورة خوردترس كه در اوضاع
در اصل شـب جـايگزين آن مفـاهيم سياسـي از     . )234: 1379شمس لنگرودي، ( نمايان شد

ت أزندان و وحشت شد كه شـاعران جـر  ، كودتا، خفقان سياسي اجتماعي، قبيل استبداد
  . بر زبان راندن آن را نداشتند

. زين مفـاهيم سياسـي اجتمـاعي شـد    شـباهت جـايگ   ةشب بـر پايـ  ، ريدر تعبير استعا
مفـاهيم مـذهبي عرفـاني پيونـد      قراردادي زبـاني بـا   ةويل نمادين كه شب بر پايأبرخالف ت

در شـعر عرفـاني   . ترين تغييرات در پيونـد ميـان شـب و عشـق رخ داد     يكي از مهم ،داشت
يك طرف خطاب تجربي تبـديل   معشوق به ،اما در شعر نو ؛معشوق تجلي اجتماعي نداشت

ديگر از كليت معشوق در شعر غنايي و معشوق ازلي و قدسي پنهاني خبـري   شد و بنابراين
موجـودي ازلـي    ،شـاعران  ةدر شعر كالسيك خطاب عاشقان. )78: 1359، شفيعي كدكني( نبود

 ةاسـتخوان و جـوهر   ،يافت و بنـابراين فاقـد پوسـت    بود كه در خلوت شب مجال حضور مي
ز فقدان فرديت انسـاني  عبارت ا شعر كالسيكة ترين مشخص از اين منظر عمده. ساني بودان

، تمام قهرمانان شـعر كالسـيك مشـابه همديگرنـد    . گرايي بود كيد بر نوعي كليأو توجه و ت
  . )240: 1379شمس لنگرودي، ( مشخص ندارندة چون هيچ كدام چهر
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 مفاهيم جديـد بـه   ،ثر از انقالب مشروطهأهاي شعر اروپايي به ايران و مت هبا ورود نشان
هاي تـازه   كوشيدند موضوع مشروطه مي ةشاعران دور. تدريج جاي مفاهيم كهنه را گرفت

واژگـان جديـد    ،المثل در غزل به جاي معشوق سـنتي في. را در قالب شعر سنتي بريزند
 ،ياحقي( ه بوداز آن جمل »مام وطن«. ساخته شد كه تا قبل از آن فاقد داللت اجتماعي بود

1382: 27.(  

شـعري كـه هـم بـا      ؛شـود  پيامي اجتماعي و انساني بـازگو مـي   در شعر نيمايي غالباً
ة رو مسئلاز اين. او در تماس استة احساس خواننده سروكار دارد و هم با ادراك و انديش

شـب از جملـه واژگـاني اسـت كـه      . اجتماعي اسـت  ،رود و هر چه هست فرد از ميان مي
 »آري شـب / هسـت شـب  « ةاز آن جملـه نيمـا در قطعـ   . ولي را طي كرده استچنين تح

من / شب خسته بود از درنگ سياهش« مهدي اخوان ثالث در شعر نوحه با مطلع ،)1383(

و يـا فـروغ    )108: 1391( »هي ريخت خوردم، هي ريختم خورد /ام را به ميخانه بردم سايه

 :1378( »مـن از نهايـت تـاريكي   / زنم يمن از نهايت شب حرف م«زاد در شعر معروف فرخ

گرايي همچون سهراب  احساس حتي شاعر. اند شب را در چنين معنايي به كار برده ،)202
شـبي از  «: شب را استعاره از فضاي خفقان اجتماعي گرفته است ،سپهري نيز در شعر زير

  .)178: 1388( »تا طلوع انگور چند ساعت راه است؟: ها مردي از من پرسيد شب

از وضعيتي شد كـه اسـتبداد در     استعاره ،در پيوند با آن به اين ترتيب شب و مفاهيمِ
قدم . بود كه شعر زندگي بگويد فرما بود و براي از بين بردن آن به مجاهدي نياز آن حكم

اصـلي ايـن مجاهـد     ةكـارويژ  ،گذاشتن از وادي حيرت عارفانه به وادي وحشت سياسـت 
بلكه كساني  ،شاعران نه رستاخيزنويسان جهان درون ،ن وضعيتثر از ايأمت. اجتماعي بود

پهلـوي دوم   ةكـه شـاعران در دور  يكـي از داليـل اين  . را تغيير دهندهستند كه بايد دنيا 
  .در همين دگرديسي نهفته است، پيشتاز مبارزه با شاه شدند

  

  گيرينتيجه

در  »شـب « ةست كه واژاي بوده ا هاي معنايي عمده يافتن تحول ،اين مقاله ةاولي هدف

نشـان   ،تـر  امـا هـدف غـايي    .سنت تا مدرن در زبان فارسي يافته است ةگذار زمان از دور
هـاي مختلـف    اي است كه ايرانيـان در دوره  شناسانهشناختي و معرفتتغييرات معنا دادن
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بخش . اند و الجرم چنين تغييراتي در ساخت زباني تجلي يافته استتاريخي تجربه كرده
عرفـاني و ورود بـه دنيـاي     ةخيمـ اي از اين دگرگوني به درآمدن ايرانيان از جهـان  عمده

  .ناشناخته و پر تنش مدرنيته بوده است
شـعر و بـه   ، پيوستگي بـا آن  ثر از گفتمان باستاني و در همأمت، اوليه اسالمي ةدر دور

ري را بازتـاب  تجريد و سرو، گرايي اسطوره تمايل شديد ايرانيان به، طور كلي زبان فارسي
اما به تدريج و با ورود ايران به دهليزي از ناامني و هجوم اقوام بيگانه بـه درون و   .داد مي

زنـدگي   ،در ايـن دوره . عرفاني متمايـل شـد   -اي مذهبي زندگي فردي در مواجهه ةتجرب
اما بـه   ،گرايي فاقد اصالت بود در پرتو گستردگي عرفان و باطني اجتماعي و جمعي تقريباً
سو و تغييرات درونـي در  ايراني از يك ةهاي عرفان فردگرايان بنيان تدريج و با سست شدن

نخست شـب   ةرو در مرحلاز همين. زندگي اجتماعي اهميت بيشتري يافت، مذهب شيعه
 ،كرد و سپس بـا درآميخـتن بـا مفـاهيم مـذهبي      مي ي ايفاجايگاهي ويژه در عرفان ايران

  .ماهيتي متشرعانه به خود گرفت
بـه نحـو   ، كه مصـادف بـا مواجهـه ايرانيـان بـا غـرب و مدرنيتـه اسـت        ، در دوره مدرن

اقبال روشنفكران ايراني  احتماالً. واژه شب در شعر فارسي كاسته شد تياهمچشمگيري از 
همچنـين از   در ايـن دوره . مـر بـود  ااندازهاي روشن از نوگرايي دليـل عمـده ايـن     به چشم

استه شد و در عين حال زندگي روزمـره اجتمـاعي و مفـاهيم    فراواني مفاهيم مذهبي نيز ك
ملهـم از  ، توجه به تجربه روزمره زندگي. ن در نزد شاعران اهميت بيشتري يافتآمربوط به 

  .ساخت شعر جديد را از دوره كالسيك متمايز مي كامالًشعارهاي انقالب مشروطه 
ريان نوگرايي سياسـي و  هاي روشنفكران ايراني در ج چهارم با شكست تالش ةدر دور

 .شب دوباره فزونـي گرفـت   ةاقبال شاعران ايراني به واژ، اجتماعي و ظهور استبداد مدرن
از عناصر نمـادين خـود تهـي شـد و در      كامالً اين واژه، كالسيك ةخالف دوربار براما اين

اي از وضـعيت نـاگوار سياسـي     مواجهه با سانسور و خفقان سياسـي بـه صـورت اسـتعاره    
 اي از دروني ايرانيان و وهله ةبه اين ترتيب شب كه روزگاري تجلي تجرب .اعي درآمداجتم
بـه  ، رو داراي بـار معنـايي مثبـت بـود    آمد و از همين به حساب مي خطاب خداوند ةتجرب

   .اي سياسي تبديل شد و بار معنايي منفي به خود گرفت استعاره
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  .، برتلس، چاپ مسكو7جلد ) 1926( فردوسي، شاهنامه
آيين آينه، سير تحول نمـادپردازي در فرهنـگ   ) 1388(محمد خسروي شكيب  وعلي قبادي، حسين

  .دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايراني و ادبيات فارسي، چاپ دوم
، فصلنامه مطالعات راهبـردي  » عوامل موثر بر جهاني شدن شعر و ادب فارسي«) 1392(قوامي، آسيه 

  .11جهاني شدن، شماره 
  .هرمس، تهران، كوروش صفوي ةترجم، فرديناند دوسوسور) 1379( ناتانجا، كالر
  .آگاه، تهران، نبوي محمد ةترجم، شناسينشانه) 1380( پير، گيرو
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ويراسـتار عليقلـي محمـودي    ) مفـاتيح االعجـاز  (شـرح گلشـن راز   ) 1381(الهيجي، محمدبن يحيي 
  .بختياري، تهران، علم

نـو، انجمـن مطالعـات خاورميانـه، دانشـگاه جـرج        شـعر  ةسخنراني دربـار ) 1999(شمس ، لنگرودي
  .نوامبر 21واشنگتن، 

دانشـگاه  ، ادبيات فارسـي  ةمجل، »مفاهيم روز و شب در شاهنامه و آثار نظامي«) 1383( وحيد، مبارك
  .2 ةشمار ،آزاد اسالمي واحد خوي

  .126 ةشمار ،كتاب ماه، تهران، »تاريخي هاي دورانبازكاوي مفهوم «) 1387( حسين، مفتخري
  .مركز، تهران، پيام يزدان لو ةترجم، پل دومان) 1384( مارتين، مك كوئيالن

  .ديوان، به كوشش محمد دبير سياقي، تهران، زوار) 1347(منوچهري دامغاني 
 ةدانشـكد  ،هاي علوم تاريخيپژوهش، »حق و قانون در شعر عصر مشروطه« )1390( عباس، منوچهري

  .)3پياپي( 1( 3، تهران ،ادبيات و علوم انساني
در زبان عرفاني  شناختي پيرنهابررسي الگوي نش«) 1388( نجفي و زهره اصغرسيد علي، ميرباقري فرد

  .1/56پياپي، 2 ةشمار، اول ةدور، دانشگاه شيراز، بوستان ادب ةمجل، »موالنا
  .كتابخانه طهوري، تهران، چاپ ششم، مازيران موله تصحيح، انسان كامل) 1381( عزيزالدين، نسفي

  .خمسه، به كوشش سعيد حميديان، تهران، قطره) 1382(اي  نظامي گنجه
  .مركز، تهران، اسماعيل فقيه ةترجم، ويتگنشتاين، سوسور، زبان) 1381( روي، هريس
  .جامي، تهران، چاپ پنجم، ها جويبار لحظه) 1382( محمدجعفر، ياحقي
، فـرخ يگانـه   ةترجمـ ، »ادبي جديـد  ةند دوسوسور و نظريفردينا«) 1989( رايس پاتريكو  پاتر، يشياوا

  .58 ةشمار، هنر ةفصلنام
  .نا افسانه، تهران، بي) 1324(يوشيج، نيما 

، به كوشش سـيروس طاهبـاز  ، از مجموعه آثار نيما يوشيج، شعر و شاعري ةدربار) 1368( ---------
  .دفترهاي زمانه، تهران
  .نگاهبه كوشش سيروس طاهباز، تهران،  ،مجموعه كامل اشعار) 1389( ---------
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