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 چکیده 

ترین منظومۀ عرفانی ادب پارسی و یکی از آثار شاخص دورۀ سبک عراقی، واژگان عربی فراوان دارد.  عنوان برجستهبه   مثنوی معنوی

دانست.    مثنویهای زبان شعری موالنا در  ای است که باید آن را از مختصات سبکی و مؤلفه گونهبسامد باالی لغات تازی در این اثر به 

ها برای خلق و بیان معانی عرفانی و اخالقی متعدد بهرۀ بسیار جسته  های معنایی واژگان عربی دارد، از آن موالنا با شناختی که از ظرفیت

های  های گوناگون و واالی خود را جبران نموده است. »باد«، یکی از واژه های فارسی در زمینۀ بیان اندیشه و بدین طریق کمبود واژه 

بسامد  ها در آفرینش معانی عرفانی و اخالقی،  ا به عناصر طبیعت و استفاده حداکثری از آن است که از رهگذر نگاه خاص موالن  مثنوی

تحلیلی دارد و با استفاده از    -ای توصیفیکار رفته است. این پژوهش که شیوه به  خاص متعددی نیز برای آن    باالیی پیدا کرده و اسامی

را کاویده است. دستاورد پژوهش نشانگر این    مثنوی معنویگانۀ دفترهای شش های خاص باد در گیرد، اسمای صورت می منابع کتابخانه 

ها بر حسب فراوانی بیشتر،  اسم خاص را استفاده کرده که همگی مأخوذ از زبان عربی است. این اسم  7، برای باد،  مثنویاست که موالنا در  

بار( است. هر کدام از این    3مال )بار( و شَ  5بور )بار(، دَ  6بار(، ریح )  7موم )بار(، سَ  8بار(، نسیم )  12ر )رصَبار(، صَ  18مشتمل بر صبا )

معنای ثانوی، دارای بیشترین و کمترین   2و شمال با  13ها صبا با ، معانی ثانوی متعدد دارند که از میان آن مثنویخاص باد در  اسامی

 هستند.  مثنویها و کارکردهای معنایی در  نقش 
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 efarshad850@gmail.comارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران)نویسنده مسئول( //    یآموخته کارشناس.دانش  1
 sahragard.lb@gmail.comآموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک، اراک، ایران.// .دانش 2

http://www.qpjournal.ir/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27834166.1401.5.2.4.0


 43                               ،  حسین صحرارگدرشفی رفشاد اسکندری                                                                                                             اهی خاص »باد« رد مثنوی معنویاسم 
 
 مقدمه  .1

عنوان نخستین دوره و سبک شعر فارسی، اندک بوده و  نفوذ و کاربرد واژگان عربی در شعر دورۀ سبک خراسانی، به

غات تازی کمتری  اند تا واژگان اصیل پارسی را در شعر خود استفاده کنند و لکوشیدهغالب سخنوران این دوره، می

اند؛ یا  دهد که معموالً لغات تازی که معادل فارسی نداشتهبه کار ببرند. آثار بازمانده از شاعران این دوره نشان می

ها لغات طوالنی و غیرفصیح فارسی  خورده؛ یا لغات کوتاه و فصیح عربی که در برابر آنلغاتی که به درد قوافی شعر می

(. با این حال هر چه از دورۀ شعر 286/  1:  1390است )نک: بهار،  های اولیه راه یافتهقرناست؛ به شعر پارسی  بوده

از  خراسانی فاصله می فارسی هستیم؛ تا جایی که یکی  نفوذ و رواج واژگان عربی بیشتری در شعر  گیریم، شاهد 

ها با واژگان عربی است  نمختصات زبانی شعر فارسی در سبک دورۀ عراقی، کاهش لغات اصیل پارسی و جایگزینی آ

(. این مشخصۀ زبانی در شعر شاعری چون موالنا، که از سرآمدان سبک عراقی است، نیز  246:  1391)نک: شمیسا،  

ها، لغات و ترکیبات و عناصر عربی فراوان است و  نمود و بسامد چشمگیر دارد. در زبان شعری موالنا، با همۀ کهنگی

های  ان شاعرانی چون سنایی، انوری، نظامی و خاقانی است. در شعر موالنا بسیاری از واژهاز این نظر، زبان او، ادامۀ زب

به کار رفته دوره، یعنی سعدی و حافظ، معموالً دیده نمیعربی  این  بزرگ  شود )نک:  است که در شعر دو شاعر 

ست. کثرت لغات عربی و وفور  ، زبان موالنا متأثر از صرف و نحو عربی امثنوی معنوی(. در  266:  1377غالمرضایی،  

، خود از مختصات زبان  مثنویها همانند کثرت آیات و احادیث مورد استشهاد در  نسبی امثال و تعبیرات مأخوذ از آن

های خاص  ، اسممثنوی(. از جمله اصطالحاتی که موالنا در  172/  1:  1390کوب،  شود )زرینمحسوب می  مثنوی

که    مثنویهای خاص باد در  است، واژۀ »باد« است. در این پژوهش به بررسی اسمعربی متنوعی برای آن به کار برده

 پردازیم. همگی برگرفته از زبان عربی است، می

 بیان مسأله و سؤاالت تحقیق  .1. 1

اند. این  های ژرف و متعالی داشتهشاعران بزرگ و معناآفرین ادب فارسی، دنیای ذهنی وسیع و بیکران و اندیشه

برداشتدسته   بتوانند همه یا بخش بیشتر تفکرات و  آنکه  برای  های عمیق و گستردۀ ذهنی خود را  از سخنوران 

بایست از مفاهیم و واژگان زبان استفاده نمایند. بدیهی است که  آشکار سازند و به دیگران عرضه دارند، ناچاراً می

های واژگانی زبان بوده و مفاهیم  فراتر از ظرفیت ها و ادراکات چنین گویندگانی مرز مشخص نداشته و بسیار اندیشه

له شاعران را  ات را پوشش دهد. بنابراین این مسأها و ادارکتوانسته همۀ آن اندیشهو مصطالحات رایج در زبان نمی

ها و اصطالحات مورد نیاز  بر آن داشته تا خالقیت خود را به کار گیرند و به گسترش زبان، جهت رفع کمبود واژه

است. نخست اینکه از ظرفیت  هیافتد، دست بزنند. این هنر شاعرانۀ شاعران بزرگ معموالً به چند شکل نمود میخو

اند.  ساختهای نوین میاند و با پیوند چند واژه و وند با هم، واژهگرفتهایی ترکیبی بودن زبان فارسی بهره میاستثن

بارز زبان شعر او، آفرینش لغات و ترکیبات متعدد تازه است.    هایمولوی از این دست شاعران است و یکی از ویژگی
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های زبان فارسی از طریق  اند، معنابخشی ثانویه به واژهبرده روش دیگری که شاعران برای توسعۀ زبان از آن بهره می

بر معنای معمولی  بوده است، به اینگونه که یک واژه افزون    کنایه، مجاز، استعاره، رمز و نماد ابزارهای کارآمدی چون  

گوناگون پیدا کند. این شگرد شاعرانه نیز در شعر   استعاری، رمزی و نمادینتوانسته معانی کنایی، مجازی، خود، می

زبانی است. در کنار    نمادهای  رمزها و  ، استعارات، مجازها  ی از کنایات،اشود و شعر او گنجینهوفور دیده میموالنا به

اند، از جمله عربی،  های دیگر که با زبان فارسی تعامل فرهنگی گسترده داشتهاژگان زبانگیری از ووام ،این دو روش

های شاعران دارد، در زبان شعری  هایی که دایرۀ واژگان زبان فارسی برای بیان اندیشهمنظور برطرف نمودن کاستیبه

های دیگر چون ترکی و البته با بسامد  از زبانهایی  گویندگان بزرگ، چون موالنا، نمود بسیار دارد. در شعر موالنا واژه

ها از رهیافت خالقیت و  کشند. این واژهشود که بارهای معنایی خاصی را به دوش میخیلی باالتر عربی یافت می

اند، به  شده  استعاری، رمزی و نمادین  ابداع شاعرانۀ موالنا، افزون بر معنای رایج خود، دارای معانی کنایی، مجازی، 

معنابخشی ثانویه  های دیگر و  ها از زبانگیری واژهی دیگر، بخشی از توسعۀ زبانی شعر موالنا، با تلفیق دو شیوۀ وامبیان

نماد و  رمز  استعاره،  ابزار کنایه، مجاز،  واژهبا  به همان  انجام شدهها،  اسم،  باد در  است.    مثنوی معنویهای خاص 

هایی عربی است که البته پیش از موالنا به زبان فارسی  واژهها، وامسمای است؛ زیرا تمامی این امشمول چنین قاعده

ای کوچک  اند تا از این طریق گوشهاند، اما از رهگذر طبع خالق موالنا معانی ثانوی متعدد به خود گرفتهراه پیدا کرده

 حد و مرز این شاعر را ظاهر سازند. از دنیای ذهنی بی

های خاص  ای، در جهت بررسی معانی اسمتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه -این پژوهش با روشی توصیفی 

ها هستیم عبارتند  هایی که در این پژوهش به دنبال پاسخی برای آنگیرد. بنابراین پرسشصورت می مثنوی باد در 

. کارکردهای  2  یک چه تعداد است؟  فته و بسامد هرهای خاصی برای باد به کار ر چه اسم  مثنوی معنوی. در  1  از:

از اسم باد در  معنایی هر کدام  از آنمثنوی معنویهای خاص  .  3  ها چه تعداد است؟ ، چیست و بسامد هر کدام 

 بیانگر چیست؟  مثنوی معنویهای خاص باد در کارکردهای معنایی متعدد اسم

 اهداف و ضرورت تحقیق . 2. 1

آید که دلپذیرترین موضوعات عرفانی  بدیل در ادب فارسی و نیز ادبیات جهان به شمار مییشاهکاری ب  مثنوی معنوی

مندی از  شک بهرهاست و به همین سبب مخاطبان عام و خاص فراوان دارد. بیاخالقی و تعلیمی در آن ارائه شدهو  

این اثر عظیم و فهم دقیق مفاهیم ژرف آن، در گرو آشنایی و اُنس با زبان ویژۀ سرایندۀ آن، یعنی موالناست. در این  

انگیز  ت؛ بلکه بر پایۀ هنرمندی حیرترود، نیسها، صرفاً آنچه که در زبان عادی به کار میالعاده ادبی، معانی واژهاثر فوق

گیرند. بدیهی است چنین پژوهشی که هدفش بررسی  ها معانی متعدد به خود میموالنا در امر توسعۀ زبان، واژه

تر  بهتر و دقیق  فهماست، از آن رو ضرورت دارد که منجر به    مثنویمعانی گوناگون چند واژۀ مشخصِ به کار رفته در  

این واژ بهابیاتی که  به کار رفته است، خواهد طن آنها در  به شروح ها  از مراجعه  شد. در همین راستا مخاطب را 
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این واژه  مثنویگوناگون   به معانی  نیز صرفۀ زمانی دارد؛ زیرا گاهی مشاهده  نیاز میها بیجهت دستیابی  سازد و 

اند که تطبیق این  اوتی ارائه کردهای خاص در بیتی خاص، معانی متفبرای واژه  مثنویشود که شروح گوناگون  می

بَر است. ضمن  کند و بسیار زمانمعانی با هم برای رسیدن به فهمی جامع از معنای آن واژه، مخاطب را سردرگم می

نگرانه و دقیق معانی متعدد  صورت جزییهایی که بهبود برای انجام پژوهشای خواهداین پژوهش بستر و زمینهاینکه  

تواند گواه روشنی بر خالقیت موالنا  را بررسی نمایند. ضرورت و هدف دیگر این پژوهش، اینکه، می  مثنویهای  واژه

با کنایی، مجازی، استعاری، رمزی و نمادین ساختن آنسازی و توسعۀ معانی واژهدر هنر واژه ناگفته  ها  باشد.  ها 

است.  معناپروری، استفادۀ بسیار نموده  و  پردازیپیداست که موالنا در شعر خود از عناصر طبیعت در جهت مضمون

های خاص باد  بازتاب باالیی دارد، تا جایی که موالنا حتی از اسم  مثنویعنصر باد از جملۀ این عناصر است که در  

است،  اهیم و موضوعات مختلف، بهره بردهها برای القا و تفهیم مف های گوناگون آننیز فروگذار نبوده و از ظرفیت

اسمبنابراین   کارکردهای معنایی  تحلیل  و  بررسی  با  در  این پژوهش  باد  بهمثنویهای خاص  عناصر  ،  نقش  خوبی 

 داد. نشان خواهد مثنویطبیعت را در پرورش معانی شعری 

 پیشینۀ تحقیق  .2

خاص در ادب پارسی    های اصطالحیدهد که تا کنون تنها یک پژوهش عناوین و اسمهای انجام شده نشان میبررسی

دی  های شاعرانۀ معشوق در غزلیات خاقانی، نظامی و سع (؛ به بررسی نام1387است: چرمگی عمرانی )بررسی کردهرا  

نتیجه رسیده این  به  و  زده  بهرهدست  از صورتاست که وسعت  این سه شاعر  نامگذاری  گیری  با  که  های خیالی 

  14عنوان و لقب( و نظامی ) 42لقب(، سعدی )عنوان و  52معشوق ارتباط مستقیم دارد، به ترتیب بسامد: خاقانی )

های معشوق در غزلیات سعدی بیشتر از خاقانی و نظامی است. باالترین  عنوان و لقب( است. میانگین بسامد عنوان

است.  بار تکرار شده  10و    31به ترتیب  های معشوق در غزلیات سعدی و خاقانی مربوط به »ماه« است که  بسامد عنوان

تکرار، بیشترین فراوانی را دارد. بدیهی است که پژوهش پیش رو بدیع و    4نیز در غزلیات نظامی با    عنوان »بت« 

 سابقه است. بی

 های تحقیق بحث و یافته .3

ها عربی است. در  اسم خاص است که تمام این واژه 7دهد که واژۀ باد در آن، دارای نشان می مثنوی معنویمطالعۀ 

شود و در ذیل هر کدام عالوه بر ارائۀ معنای  های خاص، به ترتیب فراوانی بیشتر، بررسی میادامۀ پژوهش این اسم

 ود.ش، نیز تبیین و تحلیل میمثنویلغوی، بسامد و کارکردهای معنایی آن در  

 صبا. 1. 3
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نامیده نیز  قبول  و  باد مشرق  پیش،  باد  برین،  باد  که  دَبور میمیباد صبا  باد  و مخالف  که  شود  است  بادی  باشد، 

وزد و معموالً خنک و لطیف است و نسیمی خوش دارد و سبب سرسبزی و خرمی  صبحگاهان از شمال شرقی می

ترین  دب فارسی، چه ادب عرفانی و چه ادب غنایی، دلنشین(. صبا در ا14839  -14838/  10:  1377شود )دهخدا،  می

بار از صبا استفاده کرده و از آن بیش از دیگر    18  مثنوی(. موالنا در  92/  7:  1382ترین باد است )گوهرین،  و محبوب

در    گانۀ صبا   13است. در ذیل، کارکردهای معنایی  های خاص باد، در خلق معانی عرفانی و اخالقی بهره جستهاسم

 است. آمده مثنوی

 مایۀ لطف الهی  . 1. 1. 3

باد صبا بیشتر از هر معنی دیگر، مایۀ لطف و احسان الهی است. موالنا، در ضمن اشاراتی به قصۀ قوم سبا،    مثنوی در  

 عنوان مایۀ لطف الهی یاد کرده که نقطۀ مقابل وبا )قهر الهی( است:بار از باد صبا به 3

 ون وَبا قهر و لطفی، چون صبببا و چ

 

آهببن  یببکببی  کببهببربببا آن  ویببن   ربببا، 

 (804/ 2:  1376)مولوی،                       

بببا سبببَ اهببلِ  قصببببۀ  آمببد   یببادم 

 

وبببا   شببببد  احمق صبببببباشببببان  دَمِ   کز 

 (446/ 1)همان:                                  

ببا  چون ز حبد بردنبد اصبببحباب سبببَ

 

صبببببببا  از  بببه  وبببا  مببا  پبیبش  بببه   کببه: 

 (351)همان:                                     

وزند و در این میان، مشیت و حکمت الهی  نیز به باور موالنا بادهای مختلف طبیعت، تماماً بنا به مشیت الهی می

 (. 59/ 4: 1390کند که صبا مایۀ لطف و احسان الهی باشد )نک: زمانی، ایجاب می

این   و  این صببببببا  و  شبببمببال   دَبوراین 

 

دور  اِنببعببام   از  و  لببطببف  از  بببود   کِببی 

 (551/ 2:  1376)مولوی،                     

 ها و گیاهانموجب سرسبزی و طراوت و حیات گل. 2. 1. 3

پارسی در کالم  دارد.  ستودنی  و  مثبت  جایگاهی  و  تصویر  فارسی  شعر  در  همواره  باد  صبا  این  از  بسیاری،  گویان 

است. خود موالنا در غزلیات شمس،  بخشد، به نیکی یاد شدهها و گیاهان جان و طراواتی تازه میگلآرا که به  طبیعت

 است:به این تصور مثبت از باد صبا، اشاره کرده

نبرقصببببد  شبببجبری  نبخبنببدد   سبببمبنبی 

 

نبببباشببببد   صبببببببا  چبو  نبببویببد،   چبمبنبی 

 (360/ 1: 1387)مولوی،                  
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ها و گیاهان را تازه و با طراوات  گوید: همانطور که باد صبا گلنیز، با الهام از این نقش صبا، می  مثنویموالنا در  

زار قلب مشتاقان حقیقت وزیدن گرفت و همۀ آنان را زنده کرد  بخش سلیمان نبی )ع( نیز بر اللهکند، پیام حیاتمی

 (. 266/ 4: 1390)نک: زمانی، 

مشبببتبباق  سبببَببببا  از  گبویبم   وار قصبببگببه 

 

اللبببه  سبببببوی  ببببه  آمبببد  صبببببببببا   زار چبببون 

 (580/ 2: 1376)مولوی،                          

 مایۀ فراوانی نعمت . 3. 1. 3

ساز طراوات و سرسبزی است، موجب باروری محصوالت زراعی  ، گاهی باد صبا عالوه بر اینکه زمینهمثنوی معنویدر  

 (. 916/ 4: 1390باشد )نک: زمانی، و فراوانی نعمت نیز می

صببببببباخبوشببببه بببادِ  از  مبوج  در   هببا 

 

گَبببنبببدَنبببا  از  سبببببببببزتبببر  ببببیببباببببان،   ُپبببر 

 (680/ 2:  1376)مولوی،                        

 پیک میان عاشق و معشوق . 4. 1. 3

شماری از ادب فارسی، باد صبا با معشوق که از نظر عاشق مظهر لطف و زیبایی است، ارتباط نزدیک  در ابیات بی

 (. 375: 1388میان عاشق و معشوق است )پورنامداریان، دارد و پیک 

 یار من چون بخرامد به تماشبای چمن 

 

 برسببانش زِ من ای پیک صبببا پیغامی  

 (635: 1392)حافظ،                      

 است:نیز انعکاس یافته مثنویگزاری صبا میان عاشق و معشوق، در پیکی و پیام

پیبک کردی در وفبا   ور صبببببا را 

 

صببببببا  آن  گشبببتبی  تبیبره  غبببباری   از 

 (538/ 1:  1376)مولوی،                     

 مایه روح و آسایش . 5. 1. 3

/  3:  1392آورد، جانبخش، مایۀ روح و آسایش است )نک: زمانی،  بر اساس بیت زیر، باد صبایی که رایحۀ یار را می

976.) 

مَببر حبببببا  اِلَببی ببنببا  عببیببدی  یببا   ُعببد ت 

 

مببا    الصببببَّبببببا نِببع ببمَ  ریببحَ  یببا   رَوَّح ببتَ 

 (498/ 1:  1376)مولوی،                     

 اندیشۀ عالی و نورانی  . 6. 1. 3

های  وزند و مخالف با اندیشهداند که از مشرق روح و ذهن میهای عالی و نورانی را همانند باد صبا میموالنا اندیشه

 (. 366/ 4: 1387ظلمانیِ دَبورگونه است )نک: استعالمی، 
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 زآن شبببناسبببی باد را، گر آن صبببباسبببت

 

خفبباسببببت   آن  بیببانِ  این  اسببببت،  دَبور   یببا 

 (671/ 2: 1376)مولوی،                   

 فکر کبنن از مشبببرق آیبد، آن صببببباسبببت

 

ببباوَببباسببببت   دَبببورِ  مببغببرب،  از  کببه   وآن 

 )همان(                                      

 حامل بوی خوش معشوق  . 7. 1. 3

باشد. این نقش  یکی از کارکردهای رایج صبا در ادب فارسی این است که حامل بوی خوش معشوق برای عاشق می

 صبا هم در شعر عاشقانه و هم در شعر عارفانه نمود فراوان دارد:

 بو داری صببا تو نکهت آن زلف مشبک

 

داری  او  بوی  کببه  بمببانی  یببادگببار   بببه 

 (606: 1392)حافظ،                          

 کند:، از زبان پیامبر )ص( نقل میمثنویموالنا، در بیتی از 

 که محمگد گفبت: بر دسبببتِ صبببببا

 

مبببی  یَبببمبببن  خبببدا از  ببببویِ   آیبببدم 

 (620/ 2:  1376)مولوی،                        

 درگاه الهی و تجلی حضرت حق . 8. 1. 3

ای در مقابل باد صباست؛ یعنی هر گاه حضرت  باشد، همانند پشهخواهان درگاه الهی میموالنا معتقد است کسی که  

پشه فرمایند وجود سالک طالب چون  فانی میحق تجلی  و  باد، محو  /  3:  1392شود )نک: زمانی،  ای در معرض 

1184 .) 

 ببانبز زد آن شبببه کبه: »ای بباد صبببببا

تبیبزتبیبز  آمببد  بشبببنبیببد،  چبون   ببباد 

 از بودِ اوسبت گفت: »ای شبه  مرگ من  

قبرار؟ یبباببم  کبجببا  مبن  آمببد،  چبو   او 

خببدا  درگبباه  جبویببای   هبمبچبنبیبن 

 

ببیببا   ظبلبمببت،  از  کبرد  افبغببان   پشبببگببه 

گبریبز راه  زمببان  آن  ببگبرفببت   پشبببگببه 

 خود سبببیاه این روز من از دود اوسبببت

دِمببار« مببن  نببهبباد  از  بببرآرد   کببو 

ال  جبویبنببده  شبببود  آمببد،  خببدا   چبون 

 (534/ 1: 1376)مولوی،                     

 بخشیقدمی و حیاتفرخندگی و مبارک. 9. 1. 3

در دیدگاه موالنا، خداوند بر اساس مشیت و ارادۀ خود برخی بادها را مایۀ قهر و کشنده و برخی دیگر چون صبا را  

 (.58/ 4: 1390دهد )نک: زمانی،  قدم و فرخنده و موجب حیات قرار میخوش 

موم می سبببَ زهرِ  را  ببباد  یببک   کنببد 

 

مبی  را  صببببببا  قُببدوممبر  خُبرَّم   کُبنَببد 

 (550/ 2:  1376)مولوی،                  



 49                               ،  حسین صحرارگدرشفی رفشاد اسکندری                                                                                                             اهی خاص »باد« رد مثنوی معنویاسم 
 
 سادگی و یکدست بودن و مالیمت . 10. 1. 3

های  داند؛ زیرا لباسموالنا خم سادگی و صفای حضرت عیسی )ع( را مانند باد صبا، ساده و یکدست و مالیم می

های عارضی و دنیوی و اختالفات خود را از  رنز های دنیوی آغشته بوده، در این خم،  گوناگون آدمیان که به رنز 

 (.321/ 1: 1387؛ استعالمی، 191/ 1: 1392اند )نک: زمانی، دست داده و به سادگی و صفا درآمده

 جبامبۀ صبببد رنبز از آن خُم  صبببفبا

 

 سببباده و یکرنبز گشبببتی چون صبببببا  

 (26/ 1:  1376)مولوی،                       

 وزد بخش معنوی که از سوی صاحبان ارشاد می حیاتباد . 11. 1. 3

مِعنا ای صببببا  رش گوید: سبببَ  آن سبببَ

 

خَببل ببنببا  َعصبببَببی ببنببا،  گببویببد:  او   پببای 

 (665/ 2)همان:                                  

فرومانده جسمانیت  زمین  در  که  است  کسانی  حال  نقد  بیت،  نمیاین  حرکتی  هیچ  و  باد  اند  چون  و  کنند 

دهند  بخش معنوی از سوی صاحبان ارشاد و اصالح وزیدن گیرد، گر چه در ظاهر خود را موافق آن نشان میحیات

 (.815  -814/  4:  1390شوند )زمانی،  کنند، اما این حرکت از عمق نیست و در قشر متوقف میو حرکتی صوری می

 نفخۀ ربانی و تجلی سبحانی . 12. 1. 3

آور نفخۀ ربانی و تجلی سبحانی را در ضمیر شیفتگان حق نشان دهد، از تمثیل باد  گفتموالنا برای اینکه تأثیر ش

روید، چگونه ممکن  گوید: جایی که خاک بر اثر مصاحبت و مساعدت نسیم صبا میجوید و میصبا و خاک یاری می

 (.1192/ 3است بندۀ عاشق با نفخۀ ربانی و تجلی سبحانی، حیات معنوی پیدا نکند؟ )نک: همان: 

 نه کم از خاک اسببت کز عشببوۀ صبببا

 

فبنببا  از  ببرآرد  سبببر  پبوشببببد،   سبببببز 

 (535/ 1:  1376)مولوی،                      

 مطبوع و خوشایند و مخالف سموم بودن . 13. 1. 3

، مطبوعی و خوشایندی باد صبا را به ذهن مخاطب  مثنویتقابل معنایی باد صبا با سموم، در بیتی از دفتر سوم  

 کند: متبادر می

 هباسبببتیبا کبه پبایش بر حریر و حُلگبه

 

موم او را ببه از ببادِ صببببباسبببت    یبا سبببَ

 (332)همان:                                 

 ر رصَصَ. 2. 3
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: 1377صرصر به معنی باد سرد، باد سخت، تندباد، باد بلندآواز است و بادی بود که قوم عاد را از بین برد )دهخدا،  

  7، جدای از معنی رایج خود،  مثنویبار است. این اسم خاص باد در    12  مثنوی(. بسامد واژۀ صرصر در  14916/  10

 است. نقش و کارکرد معنایی دیگر به خود گرفته

 قدرت و مشیت الهی. 1. 2. 3

است. مانند بیت زیر که در  برای بیان قدرت و مشیت الهی از تعبیر صرصر استفاده کرده مثنویموالنا در چند جا از 

است که ای بزرگترین پیامبرم، چراغِ مکرِ مکگاران در برابر تندبادِ قدرت و مشیگت الهی هیچ  آن خطاب به پیغمبر آمده

 (.430/ 4: 1390ی، مقاومتی ندارد )نک: زمان

صبببَبرصبببَبرم  پبیبش  بببه  او  چبراغِ   آن 

 

 خود چبه بباشبببد؟ ای مِهین پیغمبرم  

 (606/ 2:  1376)مولوی،                   

در همین راستا، سخن از دل آدمی است که در دست مشیت حق، مانند پَری کوچک و    مثنویدر بیتی دیگر از 

 (.301/ 3: 1387کشاند )نک: استعالمی، سبک است که باد شدیدی آن را به هر سو می

 در حدیث آمد که: دل همچون پری اسببت 

 

 در بیابانی اسبببیر صبببرصبببری اسبببت 

 (405/ 1:  1376)مولوی،                 

 (؛ نیز در بیت زیر مشهود است: 511  - 510/  1:  1387کاربرد صرصر در معنی کنایی قدرت حق )نک: استعالمی،  

ر بس درختبان می رصبببَ  کَنَد گر چبه صبببَ

 

احسببببان می  تر، وی  گیباه   کنبد ببا 

 (148/ 1:  1376)مولوی،               

 است: عادیان با صرصر منجر شد، اشاره نمودههمچنین موالنا در بیت زیر به قدرت و مشیت الهی که به عذاب 

احوال ثمود؟ نشبببنیبد   کیسببببت کو 

 

 ربود وآن کبه صبببرصبببر عبادیبان را می 

 (455)همان:                                  

 مایه و مظهر قهر الهی.  2. 2. 3

مناسبی برای توصیف قهر الهی  برافکن صرصر سبب شده که این اسم خاص باد، تعبیر  ماهیت تند و توفانی و بنیان

 باشد:

مبی صبببَبرصبببَبر  عبباد  گبروهِ   کبنببد ببر 

 

مببی  مببعببطَّببر  هُببودَش  بببر   کببنببد ببباز 

 (550/ 2: 1376)مولوی،                     

 امتحان الهی. 3. 2. 3



 51                               ،  حسین صحرارگدرشفی رفشاد اسکندری                                                                                                             اهی خاص »باد« رد مثنوی معنویاسم 
 

زمانی،  کند )نک:  عنوان نشانی از امتحان الهی یاد می، از صرصر و سختی و نیرومندی آن بهمثنویموالنا گاه در  

1392 :3 /203 .) 

ببود راه  در  امبتبحببان  و  کبمبیبن   یببک 

 

 ربود صبببرصبببرش چون کباه، کُبه را می 

 (368/ 1:  1376)مولوی،                   

 مطیع حضرت سلیمان )ع(.  4. 2. 3

 است: مثنویهای صرصر در فرمانبرداری از حضرت سلیمان )ع( و حمالی تخت وی، یکی دیگر از نقش

ری می رصببَ ر تختِ شبباه صببَ  برد بر سببَ

 

 هر صببببباح و هر مَسبببا، یبک مباهبه راه 

 (1016/ 2)همان:                            

قَتگبالی شببببده ری بر عباد  رصبببَ  صبببَ

 

را چو حمگبالی شببببده    مر سبببلیمبان 

 )همان(                                        

 مطیع مردان خدا . 5. 2. 3

آنان خدشهمطیع مردان خداست و بر خالف طبیعت مخرب و آسیب  مثنویصرصر گاه در   به  ای وارد  زای خود، 

 کند:نمی

هببود تببعببویببذِ  دایببرۀ  مببثببالِ   بببر 

 

ببود  آل  امببانِ  صبببرصبببر  آن،   کببانببدر 

 (1105/ 2:  1376)مولوی،                  

 هواهای نفسانی. 6. 2. 3

است؛ از جملۀ این تعابیر صرصر  ، تعابیر گوناگونی برای هواهای نفسانی به کار رفتهمثنویدر کالم عارفانۀ موالنا در  

موجب هالک آن قوم  داند که  (. موالنا هوای نفس قوم عاد را چون صرصری می515/  8: 1386است )نک: شهیدی، 

 گشت:

حبببلُ هواچیسببببت  کردن  رهببا   اهلل؟ 

 

ری مر عباد را   رصبببَ  کین هوا شبببد صبببَ

 (1049/ 2: 1376)مولوی،                  

 تغییرات دنیای خاکی.  7. 2. 3

حق کند که به امر  ای یاد میواسطۀ مادر و دایه در طفلی«، از جزیرهموالنا در قصۀ »پروردن حق تعالی نمرود را بی

مادر را امواج دریا در آن افکنده بود. این جزیره در کالم موالنا همچون باغ عارفان بوده؛ یعنی همانند عوالم  کودک بی

است )نک: استعالمی،  کردهباطنی اهل معنا بوده که سموم و صرصر )تغییرات دنیای خاکی( در آن خللی وارد نمی

1387 :6 /497.) 
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 نحباصبببل، آن روضبببه چو بباغِ عبارفبا

 

ر آمبد در امبان   رصبببَ موم و صبببَ  از سبببَ

 (1105/ 2:  1376)مولوی،                 

 معنی رایج صرصر .  8. 2. 3

بهره بجوید. موالنا در   زیباسازی سخن خود  برای  باد،  این گونۀ  از  تا  بر آن داشته  تیزی و تندی صرصر موالنا را 

داند که خوراکش  ، برای نشان دادن راهواری اسب حکایت، آن را همچون قمر و عطارد تیزگام میمثنویحکایتی از 

که موالنا با استفاده از صرصر ساخته، زیبایی بیت را   نه جو، بلکه علفی از جنس صرصر است. تشبیه و حُسن تعلیلی

 است:دو چندان نموده

تبیبزرو  عُبطببارِد  هبمبچبون  مَببه،   هبمبچبو 

 

جو   نببه  بودش،  علف  ر  رصبببَ صبببَ  گوییی 

 (1048)همان:                                 

 نسیم . 3. 3

وزد، آغاز هر بادی پیش از آنکه شدت گیرد، و باد مالیمی  نسیم را باد نرم، باد خوش، اول هر باد، اول بادی که می

اند. نسیم معنایی نزدیک به باد صبا دارد و در  که نه درختی را به حرکت درآورد و نه اثری را محو کند، معنا کرده

جا از    8(. واژۀ نسیم در  22473  -22472/  14:  1377هخدا،  اصطالح صوفیان به معنی وزیدن باد عنایت است )د

 مورد است، مثبت است. 7که  مثنویها و معانی نسیم در شود. تمامی نقشمشاهده می مثنوی

 بوی خوش. 1. 3. 3

 شود:نسیم گاهی در ادب فارسی، در معنی مجازی بوی خوش استعمال می

 در آن زمین که نسبیمی وزد ز طرۀ دوسبت    

 

 هبای تباتباریسبببت؟ای دم زدن نبافبهچبه جب 

 (92: 1392)حافظ،                            

 است:بار نمود یافته 2معنوی هم  مثنویاین معنی رایج نسیم، در 

عببارفببان بببا  اجببل  ببباد   هبمبچبنبیبن 

 

 نرم و خوش همچون نسبببیم یوسبببفبان 

 (42/ 1:  1376)مولوی،                     

 روضبۀ رِجالجانش خندان شبد از آن 

 

وصببببال   مصبببر  و  یوسبببف  نسبببیم   از 

 (1035/ 2)همان:                              

 نسیم هستی حقیقی. 2. 3. 3

به اعتقاد موالنا، هستی مجازی یا همان موجودیت کاذب و ظاهری انسان، مانعی برای وزیدن و رسیدن خنکایِ نسیمِ  

 (. 89/ 6: 1392هستیِ حقیقی است )نک: زمانی، 
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 کبه دیبدِ چبارقش زآن شبببد پسبببنبد یبا  

 

 کز نسببیم نیسببتی، هسببتی اسببت بند  

 (916/ 2:  1376)مولوی،                  

 انگیز الهیبخش و حیاتنسیم جان. 3. 3. 3

بر هیچ قرار دارد، بگشاید، نسیم   را که  زندان دنیای مادی(  از منظر عرفانی موالنا، کسی که دخمۀ جسم )و کالً 

 (. 89/ 6: 1392انگیز الهی را خواهدیافت )نک: زمانی، حیاتجانبخش و 

 تا گشبباید دخمه کنن بر نیسببتی اسببت

 

زیسببببت  و  عیش  نسبببیمِ  آن  بیباببد   تبا 

 (916/ 2:  1376)مولوی،                     

 بوی دالویز حقیقت . 4. 3. 3

»جسم«، »روح« و »بوی دالویز حقیقت«  در بیت زیر، منظور از اصطالحات »اشتر«، »گُل« و »نسیم« به ترتیب  

 (.610/ 1: 1392است )نک: زمانی، 

 اشبببترا  تنزِ گُلی بر پشبببت توسبببت 

 

 کز نسبببیمش در تو صبببد گلزار رسبببت  

 (90/ 1:  1376)مولوی،                      

 رحمت حق . 5. 3. 3

رسد و اگر کسی بر این  انسان میداند که از طریق پیران و عزیزان حق به  موالنا رحمت حق را مانند نسیمی می

؛ زمانی،  348/  2:  1387بندد )نک: استعالمی،  پیران صاحبدل حسد بورزد، در واقع درِ رحمت را به روی خود می

1392 :2 /821- 822.) 

از آن راهبت نسبببیمی می  رسببببد تبا 

 

حسببببد؟   از  بنببدی  چببه  را  رحمببت   آب 

 (314/ 1:  1376)مولوی،                     

 نفخۀ الهی. 6. 3. 3

دمبی  آن  فِببدِای  گشببببتبی  کبی   روح 

 

مبریبمبی؟   شببببد  حببامبلببه  نسبببیبمبش   کبز 

 (885/ 2)همان:                                  

است. موالنا معتقد است اگر عشق الهی نبود، روح حیوانی فدای  در بیت باال، نسیم در معنی نفخۀ الهی به کار رفته

 (.1057/ 5: 1391ای که حضرت مریم )ع( از آن حامله شد )نک: زمانی، نفخهگشت؛ همان نفخۀ الهی نمی

 بوی خوش سخنان راستین . 7. 3. 3
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به تعبیر موالنا، کالم راستین همچون نسیم  خوشبو و کالم کاذب همچون بادی که از فاضالب حمام بوزد، بدبو است؛  

 (.1247 -1246/ 6ت )نک: همان: از این رو صدق و کذب کالم به راحتی قابل تشخیص و تمیز اس 

چَبمَن  از  ببیببایببد  کببه  نسبببیبمبی   آن 

 

گبول بخبن  سبببَبمبومِ  از  پبیببدا   هسببببت 

 (1108/ 2: 1376)مولوی،                   

 سَموم. 4. 3

(. دهخدا در  1923/  2:  1388باشد )معین،  سَموم که جمع سمائم است، به معنی باد گرم مهلک و یا باد زهرآلود می

های سوخته  است که: باد سموم مخصوص روز است و گاه به شب آید. این باد در بیابانذیل این اسم خاص باد آورده

باشد و بر هر چه بگذرد بسوزد و هالک کند )دهخدا،    گذشته باشد و بخار دودناک که از زمین برخیزد با وی یار 

 است.معنی متعدد استفاده شده 7بار از سموم و در  7  مثنوی (. در 13766/ 9: 1377

 صفات زشت صادره از نفس اماره . 1. 4. 3

انسان را    شود و آور سموم داشته، برای صفات زشتی که از نفس اماره صادر میهای زیانموالنا با نظری که به ویژگی

 است: کند، تعبیر گیرای »سموم نفس« را استفاده کردهبیمار می

عبلگبتبی  بببا  چبون  نبفبس  سببببمبوم   از 

 

آلبتبی  را  مبرض  تبو،  گبیبری  چببه   هبر 

 (449/ 1:  1376)مولوی،                  

 نامبارکی و کُشندگی. 2. 4. 3

بخش است، نامبارک و کشنده  مبارک و زندگیدر کالم موالنا، باد سموم، بنا بر مشیت الهی، بر خالف باد صبا که  

 باشد: می

موم می سبببَ زهرِ  را  ببباد  یببک   کنببد 

 

مبی  را  صببببببا  قُببدوم مبر  خُبرَّم   کُبنَببد 

 (550/ 2)همان:                             

 نامطبوعی و ناخوشایندی. 3. 4. 3

 منظر نقطۀ مقابل باد صبا است:طبیعت گرم و خشک سموم آن را بادی نامطبوع و ناخوشایند ساخته و از این 

 هباسبببتیبا کبه پبایش بر حریر و حُلگبه

 

موم او را ببه از ببادِ صببببباسبببت    یبا سبببَ

 (332/ 1)همان:                             

 بوی بد سخنان دروغ. 4. 4. 3
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آزارد  دماغ را میداند که بوی نادالویز آن  ، کالم کاذب را همچون سموم گولخن میمثنویموالنا در واپسین ابیات  

 (. 1247  - 1246/ 6: 1392)نک: زمانی، 

چَمَن  از  بیببایببد  کببه  نسبببیمی   آن 

 

گبول بخبن   سبببَبمبومِ  از  پبیببدا   هسببببت 

 (1108/ 2:  1376)مولوی،                 

 مرگ . 5. 4. 3

 ، مرگ است: مثنویاز جمله معانی منفی سموم در  

ببرگ مببانبنببد  ببود  لبرزان  جبهببان   تببا 

 

در    مبال و  و مرگ در شبببَ بعبث  مومِ   سبببَ

 (985)همان:                                      

 تغییرات دنیای خاکی. 6. 4. 3

، دل عارفان همچون باغی پنداشته شده که از بادهای سموم و صرصر )تغییرات دنیای خاکی(  مثنویدر بخشی از  

 (.497/ 6: 1387در امان است )نک: استعالمی،  

 عارفان حاصبببل، آن روضبببه چو باغِ  

 

امبان   ر آمبد در  رصبببَ موم و صبببَ  از سبببُ

 (1105/ 2: 1376)مولوی،                   

 معنی رایج سموم .  7. 4. 3

و مهلک می  1سموم در مثنوی،   وبایی  و  بادهای گرم  یا  باد  اصلی خود که  به کار گرفته  بار هم در معنی  باشد، 

 (.926/ 2: 1392است )نک: زمانی، شده

 بود، او تَرمِزاج جبای زاهبد خشبببک  

 

ِعببالج   بببودش  بببادیببه  سبببُببمببوم   از 

 (332/ 1:  1376)مولوی،                  

 ریح . 5. 3

وزد )نک: دهخدا،  نامۀ دهخدا ریح جمع اَرواح، اَریاح و رُیاح دانسته شده که به معنی باد یا بادی است که میدر لغت

، عالوه بر معنی رایج و معمولی  مثنویاست. ریح در  بار تکرار شده  6  مثنوی(. این اسم خاص باد در  12459/  8:  1377

 کارکرد معنایی دیگر نیز دارد:  3خود، 

 بو و رایحه خوش . 1. 5. 3

؛  564و  268/ 4: 1390است )نک: زمانی، ریح را در معنی بو و رایحۀ خوش استعمال کرده مثنویجا از  2موالنا در 

 (.304و  240/ 4: 1387استعالمی، 
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 هر کبه او عباقبل بود او جبان مباسبببت 

 

مبباسببببت  ریببحببان  او  ریببحِ  و  او   روحِ 

 (625/ 2: 1376)مولوی،                    

وَاع شبببِبقُبوا قبومبوا   اَیُّبهَبباالسبببگببالُبونَ 

 

فَبباسببب بتَبن شبببِبقُبوا   یبوسبببفا،  ریبحُ   ذاکَ 

 (580)همان:                                   

 وجود خدا . 2. 5. 3

داند؛ بادی که پنهان  می، موالنا، وجود خدا را چون ریح )باد( و وجود ما را همچون گرد و غبار مثنویدر دفتر پنجم 

 (.908/ 5: 1391است و جنبش گرد و غبار آشکار، وابسته به اوست )نک: زمانی، 

کَببال ببغُبببببار  نَببحببنُ  و  کَببالببریگببحِ   اَنببتَ 

 

جِببهببار   َغبببببراهببا  و  الببرگیببحُ   تَببخببتَببفِببی 

 (860/ 2: 1376)مولوی،                  

 بخش الهینسیم جان. 3. 5. 3

است. موالنا در    مثنویاستفاده از ریح در معنی نسیم جانبخش الهی، کارکرد معنایی دیگر این اسم خاص باد در  

خواهد تا زُکام )خواهش و هواهای نفسانی( را از مغز و بینی خود بیرون براند ، از مخاطب خود میمثنویبیتی نغز از  

 (.489/ 2: 1392)نک: زمانی، اهلل )نسیم جانبخش الهی( به مشامش برسد  تا که ریحُ

زُکببام ببیبنبی،  از  و  مبغبز  از  کبن   دفبع 

 

ریببحُ  کببه  مَشببببام تببا  در  درآیببد   اهلل 

 (256/ 1:  1376)مولوی،                 

 معنی رایج ریح . 4. 5. 3

است؛ بنابراین ریح در اینجا  بار ریح را در ترکیب »ریحَ الصَّبا« )در معنای »باد صبا«( به کار برده  1  مثنویموالنا در  

 همان معنی رایج خود، یعنی باد، دارد: 

مَبر حببببا  اِلَبی بنببا  عبیببدی  یببا   ُعببد ت 

 

الصبببَّبببببا   ریببحَ  یببا  رَوَّح ببتَ  مببا   نِببع ببمَ 

 (498)همان:                            

 دَبور. 6. 3

باشد. این  دَبور جمع دُبُر به معنی باد پس، باد پس پشت، باد قبله، باد فروردین و بادی است که خالف باد صبا می

:  1377شمارند )نک: دهخدا،  وزد و اطبا آن را بد میباد برعکس باد صبا از جانب مغرب و قبله به سوی مشرق می

 گیرد.معنی متفاوت را در بر می 4ه این میزان مورد است ک 5 مثنوی(. بسامد دبور در 10467/ 7

 هواهای نفسانی. 1. 6. 3
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های عرفانی موالنا کسی که از بادۀ الهی، مست و مدهوش است، از باد مخالف و ناگوار به هشیاری  بر اساس اندیشه

؛ نیکلسون،  174/  3:  1392  آید؛ به بیانی دیگر امکان ندارد اولیاءاهلل به هواهای نفسانی توجه کنند )نک: زمانی،درنمی

1389 :3 /1068.)  

 مسبتِ حق هشبیار چون شبد از دبور؟

 

 مسبببت حق نبایبد ببه خود از نفخِ صبببور 

 (363/ 1:  1376)مولوی،             

 حامل لطف و احسان الهی. 2. 6. 3

وزند، از این رو بادی همچون  میاعتقاد موالنا بر این است که بادهای گوناگون طبیعت بر پایۀ مشیت و حکمت الهی  

 دبور، گر چه در ظاهر مطبوع و خوشایند نیست، اما همان نیز در اصل حاملی از لطف و حکمت الهی است:

 این شبببمبال و این صبببببا و این دَبور 

 

دور  اِنببعببام   از  و  لببطببف  از  بببود   کِببی 

 (551/ 2)همان:                                

 ظلمانی اندیشۀ دانی و . 3. 6. 3

 (. 859/  4:  1390است )نک: زمانی،  موالنا اندیشۀ دانی و ظلمانی برآمده از مغرب جسمانی را به باد دبور تشبیه کرده

 زآن شبناسبی باد را، گر آن صبباسبت 

 

 یا دَبور اسببت، این بیانِ آن خفاسببت 

 (671/ 2:  1376)مولوی،                 

 فکر کنن از مشببرق آید، آن صببباسببت 

 

کبه    بباوَبباسببببت وآن  دَبورِ   از مغرب، 

 )همان(                                        

 معنی رایج دبور. 4. 6. 3

است. یعنی همان بادی که از سمت  ، در معنی اصلی خود استفاده شدهمثنویدبور، تنها در بیت زیر، از دفتر سوم  

 وزد و مقابل باد صباست:مغرب می

از   و  شببببمببال  از  و  جبنبوب   دَببور از 

 

عبروسببببیببباغ  دارد  سببببور هببا،  و   هببا 

 (339/ 1: 1376)مولوی،                    

 شَمال. 7. 3

(. این باد که مهب آن را دیار  4572/  5:  1390وزد )انوری،  شمال بادی است که از جهت شمال یا سمت چپ می

بار    3(؛  14453/  9:  1377دهخدا،  اند ) النعش تا جای سقوط نسر طایر دانستهثمود و یا مابین مطلع شمس و بنات

، در  مثنویاست. نسیم جانبخش و باد رستاخیز و نیز مایۀ لطف و احسان الهی، معانی باد شمال در  آمده  مثنویدر  

 کنار معنی رایج آن است.
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 نسیم جانبخش و باد رستاخیز . 1. 7. 3

(؛ بر خالف سموم که در  513/ 6: 1392در بیت زیر مراد از شمال نسیم جانبخش و باد رستاخیز است )نک: زمانی، 

   معنی باد مرگ است:

ببرگ مببانبنببد  ببود  لبرزان  جبهببان   تببا 

 

مومِ بعبث و مرگ   مبال و در سبببَ  در شبببَ

 (985/ 2:  1376)مولوی،                     

 مایۀ لطف و احسان الهی  .  2. 7. 3

موجب این اقتضا، همچون صبا مایۀ  وزد و به  شمال چون دیگر بادهای طبیعت بر اساس مشیت و حکمت الهی می

   لطف و احسان الهی است:

 این شبببمال و این صببببا و این دَبور

 

دور  اِنببعببام   از  و  لببطببف  از  بببود   کِببی 

 (551)همان:                                     

 معنی رایج شمال . 3. 7. 3

 مورد است:  1وزد،  شمال یا چپ می، بسامد استفاده از باد شمال در معنی اصلی خود که از سمت مثنویدر 

دَببور  از  و  شببببمببال  از  و  جبنبوب   از 

 

عببروسببببیببباغ  دارد  سببببورهببا،  و   هببا 

 (339/ 1:  1376)مولوی،                       

 گیرینتیجه .4

معنوی کنکاش    مثنویهای خاص باد که از عناصر پُرکاربرد طبیعت در شعر فارسی است، در پهنۀ  در این جستار اسم

اسم خاص است که همگی در شمار    7دارای    مثنویهای پژوهش بیانگر این است که باد در  و بررسی شد. یافته

ها در شعر خود با هدف  گیری حداکثری از آنبهره   های عربی است و یادآور توجه ویژۀ موالنا به عناصر طبیعت وواژه

بار(،    12بار(، صرصر )  18ها بر حسب فراوانی بیشتر شامل صبا )باشد. این اسمتر کردن معانی و مضامین آن میغنی

بار( است. موالنا در منظومۀ عرفانی خود که    3بار( و شمال )  5بار(، دبور )  6بار(، ریح )  7بار(، سموم )  8نسیم )

های دیگر در جهت  های خاص باد، چون اغلب واژهرستاخیزی از معانی ژرف عرفانی و انسانی و اخالقی است، از اسم

معانی دقیق و عمیق و لطیف عرفانی و اخالقی بهرۀ بسیار جسته است. از این رو هر کدام از    آفرینش و پرداخت

ها پیش از موالنا نیز رایج  ددی دارند که برخی از آنها و کارکردهای معنایی متع نقش  مثنویهای خاص باد در  اسم

های خاص باد در  به وجود آمده است. از میان اسم  مثنویو طبع خالق سرایندۀ    بوده؛ اما اغلب در کارگاه اندیشه

نقش و کارکرد معنایی، بیشترین معانی ثانوی را دارد. مایۀ لطف و احسان الهی، موجب سرسبزی    13، صبا با  مثنوی

ها و گیاهان، مایۀ فراوانی نعمت، پیک میان عاشق و معشوق، مایۀ روح و آسایش، اندیشۀ عالی  طراوات و حیات گل  و
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و مبارک فرخندگی  و تجلی حضرت حق،  الهی  بوی خوش معشوق، درگاه  نورانی، حامل  بخشی،  قدمی و حیاتو 

بودن و مالیمت، حیات از جانب صاحبان ارسادگی و یکدست  شاد، نفخۀ ربانی و تجلی سبحانی و  بخشی معنوی 

است. بعد از صبا، صرصر بیشترین    مثنویگانۀ صبا در    13های  مطبوعی و خوشایندی و مخالف سموم بودن، نقش

نقش    7دارد. صرصر افزون بر معنی رایج و مصطلح خود،    مثنویهای خاص باد در  های معنایی را در بین اسمنقش

لهی، مایه و مظهر قهر الهی، امتحان الهی، فرمانبرداری از حضرت سلیمان )ع(،  و کارکرد معنایی قدرت و مشیت ا

های خاص  اطاعت از مردان خدا، هواهای نفسانی و تغییرات دنیای خاکی، به خود گرفته است. نسیم نیز از جمله اسم

بوی خوش، نسیم هستی  نقش و کارکرد معنایی مثبت    7با معانی متعدد است. موالنا برای نسیم نیز    مثنوی باد در  

انگیز الهی، بوی دالویز حقیقت، رحمت حق، نفخۀ الهی و بوی خوش سخنان راستین  حقیقی، نسیم جانبخش و حیات

است که موالنا عالوه بر معنی معمول، آن را در    مثنویهای خاص باد در  در نظر گرفته است. سموم از دیگر اسم

نفس اماره، نامبارکی و کشندگی، نامطبوعی و ناخوشایندی، بوی بد    معانی ثانوی و ابتکاری صفات زشت صادره از

  مثنوی سخنان دروغ، مرگ و تغییرات دنیای خاکی استفاده نموده است. ریح و دبور که دو اسم خاص دیگر باد در  

و نسیم    نقش و معنای ثانوی هستند. بو و رایحۀ خوش، وجود خدا  3آیند، در کنار معنی رایج خود دارای  به شمار می

جانبخش الهی معانی ثانوی ریح و هواهای نفسانی، حامل لطف الهی بودن و اندیشۀ دانی و ظلمانی هم معانی ثانوی  

کمترین فراوانی را دارد، از نظر تعدد معانی    مثنویهای خاص باد در  است. شمال که در بین اسم  مثنویدبور در  

از معنی متداول و مرسوم خود در دو معنی مثبت نسیم جانبخش  ثانوی نیز در مرتبۀ آخر است. این اسم خاص جدای  

 و باد رستاخیز و مایۀ لطف و احسان الهی نمود یافته است. 
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 مثنوی معنویگانۀ های خاص باد در دفترهای شش . فراوانی اسم 1جدول 

 اسم خاص باد    

 

 

 

 شماره دفتر 

 شمال دبور  ریح  سموم  نسیم  صرصر  صبا

 0 0 0 0 2 1 1 دفتر اول 

 0 0 1 2 1 0 1 دفتر دوم 

 1 2 1 1 0 3 7 دفتر سوم 

 1 3 2 1 0 2 8 دفتر چهارم 

 0 0 2 0 1 0 1 دفتر پنجم 

 1 0 0 3 4 6 0 دفتر ششم 

 3 5 6 7 8 12 18 مجموع

 

 مثنوی معنوی های خاص باد در ها و کارکردهای معنایی اسم . فراوانی نقش 2جدول 

های اسم  ردیف 

 خاص باد 

 فراوانی  ها و کارکردهای معنایینقش 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 صبا

 4 مایۀ لطف الهی 

 1 ها و گیاهانموجب سرسبزی و طراوت و حیات گل

 1 مایۀ فراوانی نعمت  

 2 معشوق پیک میان عاشق و  

 1 مایه روح و آسایش 

 2 اندیشۀ عالی و نورانی 

 1 حامل بوی خوش معشوق 

 1 درگاه الهی و تجلی حضرت حق 

 1 بخشیقدمی و حیاتفرخندگی و مبارک 

 1 سادگی و یکدست بودن و مالیمت 

 1 وزد بخش معنوی که از سوی صاحبان ارشاد می باد حیات 

 1 تجلی سبحانی نفخۀ ربانی و  

 1 مطبوع و خوشایند و مخالف سموم بودن

 18 13 مجموع
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2 

 

 

 

 

 صرصر 

 4 قدرت و مشیت الهی 

 1 مایه و مظهر قهر الهی 

 1 امتحان الهی 

 2 مطیع حضرت سلیمان )ع( 

 1 مطیع مردان خدا 

 1 هواهای نفسانی 

 1 تغییرات دنیای خاکی 

 1 معنی رایج صرصر

 12 8 مجموع

 

 

 

3 

 

 

 

 نسیم 

 2 بوی خوش 

 1 نسیم هستی حقیقی 

 1 انگیز الهی بخش و حیات نسیم جان 

 1 بوی دالویز حقیقت 

 1 رحمت حق 

 1 نفخۀ الهی 

 1 بوی خوش سخنان راستین 

 8 7 مجموع

 

 

 

4 

 

 

 

 سموم 

 1 صفات زشت صادره از نفس اماره 

 1 نامبارکی و کُشندگی 

 1 نامطبوعی و ناخوشایندی 

 1 بوی بد سخنان دروغ 

 1 مرگ 

 1 تغییرات دنیای خاکی 

 1 معنی رایج سموم

 7 7 مجموع

 

 

5 

 

 

 

 ریح 

 

 2 بو و رایحه خوش 

 2 وجود خدا 

 1 نسیم جانبخش الهی 

 1 معنی رایج ریح 

 6 4 مجموع

 1 هواهای نفسانی   

 1 احسان الهیحامل لطف و  
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6 

 

 دبور 

 2 اندیشۀ دانی و ظلمانی 

 1 معنی رایج دبور

 5 4 مجموع

 

 

7 

 

 شمال

 

 1 نسیم جانبخش و باد رستاخیز 

 1 مایۀ لطف و احسان الهی

 1 معنی رایج شمال 

 3 3 مجموع
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Specific Names Used for "Wind" in Rumi's Masnavi Ma'anavi 

Farshad  eskandari sharafi1  ، Hosin sahragard2 

Abstarct 

Masnavi Manavi, as the most prominent mystical poetry work of Persian literature and 

among the most significant works of the Iraqi Style Period, has many Arabic words. The high 

frequency of Arabic words in this work suggests that the use of Arabic words is a stylistic 

component of Rumi's poetic language in Masnavi. Rumi, being aware of the semantic 

capacities of Arabic words, has used them to create and express various mystical and moral 

meanings, compensating for the lack of Persian equivalents for conveying his various and 

lofty ideas. "Wind" is one of the words of Masnavi, which has gained a high frequency 

through Rumi's special view of the elements of nature and their maximum use in creating 

mystical and moral meanings, and several specific names have been used for it. This study, 

by applying a descriptive-analytical method and using library sources, has explored the 

specific names of "Wind" in the six books of Masnavi Manavi. The results reveal that Rumi 

used 7 specific names for "Wind" in Masnavi, all of which being derived from Arabic. In 

terms of frequency, these names include Saba (18 times), "Sarsar" (12 times), "Nasim" (8 

times), "Samum" (7 times), "Reeh" (6 times), "Dabour" (5 times) and Shamal (3 times). Each 

of these specific names of "Wind" in Masnavi has several secondary meanings, among which 

Saba with 13 and Shamal with 2 secondary meanings, have the most and the least semantic 

maps and functions in Masnavi. 

Keywords: Masnavi Ma'anavi, Rumi, special names of "Wind", semantic maps and 

functions. 
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