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چکیده
ليکاف و جانسون با نظرية استعارۀ مفهومی نشان دادند که استعارهها از ذهن بر زبان جاری میشوند و تا زمانی که در ذهن تغيير
شناختی ايجاد نشود ،استعاره شکل نمیگيرد .ادبيات فارسی -با پيکرۀ عظيمی که در اختيار دارد -در دل خود گنجينة استعارههای
مفهومی بسياری جای دادهاست .رويکرد اين تحقيق شناختی است و با روش توصيفی-تحليلی يکی از استعارههای مهم ادبيات فارسی؛
يعنی کالناستعارۀ «باد صبا انسان است» بررسی شده است .پرسش اين پژوهش آن است که از نظر شناختی ،باد صبا چگونه در زبان
فارسی مفهومسازی شدهاست؟ دادههای اين تحقيق از ديوان حافظ به دست آمدهاست .تحليل دادههای تحقيق نشان میدهد که صبا در
ادبيات فارسی از نظر شناختی يک انسانِ عاشق ،طبيب ،پردهدار ،سنگ صبور ،رازدار و در عينحال ،يک انسانِ سخنچين ،بيمار ،دروغگو،
رقيب و بیوفا ترسيم شدهاست .از مقايسة شخصيت و خويشکاری دوگانة صبا در شعر فارسی ،میتوان احتمال داد که صبا بازماندهای
از ايزد «وايو» در ايران باستان باشد.
کلیدواژهها :زبانشناسی شناختی ،استعاره مفهومی ،باد صبا ،حافظ شيرازی ،وايو

 .1استاد گروه زبان و ادبيات فارسی ،دانشکده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبيلی ،اردبيل ،ايران
 .2دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ايران( .نويسندۀ مسئول)sabzalipor@gmail.com ،
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 .1مقدمه
تحول چشمگير علوم شناختی در عصر حاضر ،باعث شدهاست تا اين حوزه ،علوم مختلفی همچون فلسفه ،روانشناسی،
زبانشناسی ،عصبشناسی ،هوش مصنوعی ،انسانشناسی ،علوم رايانه ای و نظاير آن را در بر بگيرد .در اين علوم ،بررسی
فعاليت زبانی و ارتباط آنها با تفکر و ذهن بشر بررسی میشود .زبانشناسی شناختی به جزئيات ارتباط زبان و ذهن میپردازد.
بررسی استعارههای موجود در هر زبان ،يکی از روشهايی است که می توان با آن به اندرون ذهن انسان راه يافت و به نحوۀ
تفکر و شناخت او دست پيدا کرد .برای مثال ،وقتی در زبانی «غم»« ،آتش» تصور شده و بيشتر کارکردهای آتش را به خودش
اختصاص داده باشد ،میتوان به نقش منفی «آتش» در آن زبان پی برد .از سوی ديگر ،وقتی در زبانی« ،محبت»« ،آتش» فرض
شده باشد ،بهراحتی نمی توان به کارکرد منفی آتش حکم کرد؛ چرا که محبت نقش سازنده و مثبت دارد .به هر رو ،بررسی
استعارههای موجود در هر زبان ،راهی به سوی شناخت ذهن و تفکر و نيز نحوۀ مفهومسازی تجربيات بشری است.
يکی از استعاره هايی که در ادبيات فارسی بسيار به کار رفته ،استعارۀ باد صباست .اين استعاره که در شعر حافظ به مراتب
نمود بيشتری دارد ،باعث خلق مضامين بسياری شدهاست .اين عنصر ادبی ،يکی از مواردی است که در زبان غيرادبی بسيار
کمتر از زبان ادبی کاربرد دارد .کثرت کاربرد و نيز حوزههای معنايی اين عنصر در متون ادبی مختلف ،با يکديگر تفاوت دارد.
ظاهراً حافظ بيش از ديگر شاعران با باد صبا مضمونسازی کرده است .البته برای اين ادعا سندی در دست نيست ،اما
پژوهشهايی که در مورد باد صبا در شعر حافظ انجام شده ،بيشتر از ديگر پژوهشهاست و اين امر خود میتواند قابل مالحظه
باشد .پرداختن به اين امر ،از نظر شناختی ،میتواند گرهگشا باشد و نشان دهد که چرا «صبا» به اين اندازه در شعر فارسی
شخصيت پيدا کرده و گاه تا حد يک طبيب يا يک معلمِ تاريخ آگاهی دارد.
پرسش اين تحقيق آن است که از نظر شناختی ،باد صبا چگونه در شعر حافظ مفهومسازی شدهاست؟ برای رسيدن به
پاسخی برای اين پرسش ،اشعاری که در آنها به هر نحوی به باد صبا اشاره شده ،استخراج شدهاند .برای اين کار نسخة غنی-
قزوينی از ديوان حافظ بررسی و برای دستيابی به بعضی از ابيات که ممکن است از چشم محقق دور ماندهباشد ،از سامانة
گنجور نيز استفاده شده تا با جستجوی لغات خاص ،بتوان به همه شواهد دست يافت .در وهلة دوم با دستهبندی اين اشعار
تالش شدهاست تا تصويری کلی از باد صبا در شعر حافظ به دست داده شود .در اين تحقيق ممکن است تعدادی از شواهد
دو يا سه بار به کار رفته باشند ،دليل آن اين است که باد صبا يا صبا در هر بيتی حاوی استعاره مفهومی نيست؛ بدان خاطر در
ابياتی که استعارۀ مفهومی است ،به ناچار شاهد تکراری است.
 .2-1پیشینۀ پژوهش
پيشينة اين پژوهش را می توان به سه موضوع اختصاص داد :معناشناسی شناختی ،استخراج استعارۀ مفهومی از دل اشعار
فارسی ،و باد صبا و نقش ها و کارکردهای آن .از آنجا که در بخش مبانی نظری ،پيشينة مطالعات معناشناسی شناختی ذکر
میشود ،در ادامه فقط منابع دو موضوع ديگر بررسی خواهد شد.
سبزعليپور و رستمی ( )1398در مقالة «استعارۀ مفهومی عشق شکار است ،در حوزۀ ادبيات فارسی» نشان دادهاند چگونه
از دل مفاهيم متعدّد در کالن استعارۀ «عشق شکار است» ،مفهوم ميدان شکار ،توانسته بهتنهايی در چهرۀ معشوق مکانمندی
شود و پاسخگوی ديگر ملزومات شکار گردد.
نتايج تحقيق سبزعليپور و وزيری ( ،)1397تحت عنوان «برر سی ا ستعارۀ مفهومی عرفان خرابات ا ست در ديوان حافظ»،
نشان میدهد عرفان در ادبيات فارسی خود را با خرابات مفهوم سازی کرده و با حذف اين استعاره «عرفان خرابات است» از
شعر فارسی (بهويژه ،در شعر سبک عراقی) ،متون عرفانی بسيار بیمايه خواهند شد.
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خرازی و مغيث ( )1397در مقالة «نقشآفرينیهای باد صبا در غزليات خاقانی» به اين نتيجه رسيدهاند که صبا خوشخبر
و قاصد است ،شميمی خوش دارد ،غمّاز و بيمار است و با گلها ارتباط میيابد.
پورابراهيم ،روشن و عابدی (« )1396استعاره مفهومی عشق در زبان شعر و زبان روزمره» را با رويکردی تطبيقی بررسی
کردهاند .آنها در اين پژوهش درصددند تا بدانند مفهومسازی عشق در دو گونة شعری و عادی فارسی معاصر چه شباهتها
و تفاوتهايی با هم دارند .در اين تحقيق با بررسی دادههايی از شعر فارسی و نيز زبان روزمره ،به اين نتيجه رسيدهاند که در
هر دو گونة زبانی از استعارههای عشق و نگاشت های اصلی ميان مفهوم مقصد عشق و مفاهيم حوزۀ مبدأ ،به طور يکسان
استفاده شده است.
فضايلی و ابراهيمی ( ،)1393در مقالة «بررسی استعارۀ مفهومی احساس غم در شعر مسعود سعد» نُه استعاره مفهومی را در
شعر مسعود سعد شناسايی کردهاند؛ همچون :غم خوراکی است ،غم آتش است ،غم حيوان است و نظاير آن.
زرينفکر و همکاران ( )1393در مقالة «استتتعارۀ مفهومی رويش در معارف بهاو ولد» مفاهيم حوزۀ رويش نظير گياهان و
روييدنیها را ساماندهی کرده ،نگا شت مرکزی «ه ستی و وجود ،گياه ا ست» را در اين متن عرفانی به ت صوير ک شيدهاند تا
مفاهيمی چون خدا ،جهان و انستتان را بر استتاس فرضتتية ضتترورت (در نظرية جديد) قابل درد کند و برایِ استتتعارههایِ
بيانشده عوامل جغرافيايی ،عقيدتی و مانند آن را ذکر میکند.
کيا و ثقهای ( )1390در مقالة «مطالعه نقشهای باد صبا در شعر حافظ از منظر ارتباطی» معتقدند صبا در شعر حافظ از نظر
ارتباطی ،نقشهای بسيار ی را به عهده دارد .در نقش منبع مطلع است ،در جايگاه فرستنده خبررسانی میکند ،پيام میدهد و
در نقش مجرا يا کانال پيام را منتقل میکند .نتيجهای که ايشان از منظر ارتباطی میگيرند ،اين است که با استناد به برخی از
اشعار کهن فارسی میتوان ثابت کرد که تعدادی از نظريهها و اصول مطرح غرب ،در گذشته به گونهای مشابه در آثار
انديشمندان ايرانی در عرصه شعر و عرفان نيز آورده شده و در جهت اهداف ارتباطی آن زمان ،از آن اصول استفاده شدهاست.
نصيری جامی ( )1385در مقالة «رازمندی باد صبا در شعر حافظ» ،به طبيعتگرايی باد صبا در ادبيات پرداخته و نوشته
است :باد صبا در ادبيات بادی است که هنگام صبح میوزد ،نسيمی خوش دارد ،گلها از آن میشکفند و عاشقان رازشان را
با او می گويند و نشانة نفخات رحمانيه است ،اما در شعر حافظ کارکردهای ديگری نيز دارد .ايشان بر حسب شواهدی از شعر
حافظ ،صفاتی همچون :متنعم بودن ،خوشبو بودن ،کرمبخش و چارهگر بودن را به صبا نسبت دادهاند.
معدنکن ( )1383در مقالة «نقش صبا در عشق و عرفان و تاريخ غزل حافظ» ،عالوه بر ذکر نقشهايی؛ مثل :آوردن بوی
زلف يار و پيامآوری ،بخشی را به اشتغاالت صبا اختصاص داده و کارهای نظير تبشير بهار ،خواندن اوراق حُسن ،هواخواهی
و هواداری دوست ،رساندن دعای خير ،ابالغ سالم ،چارهسازی و غيره را به او نسبت دادهاست.
آن طور که از بررسی پيشينة تحقيق مشخص شد ،تا حال از منظر شناختی به باد صبا توجه نشدهاست .در اين تحقيق تالش
میکنيم باد صبا را از منظر زبانشناسی شناختی در شعر حافظ مورد بررسی قرار دهيم.
 .2مباني نظری
 .1-2استعاره مفهومي و زبانشناسي شناختي
زبان شناسی شناختی به بررسی رابطة ميان زبان انسان ،ذهن و تجربيات اجتماعی و فيزيکی او میپردازد .يکی از مهمترين
داليل اين چارچوب از اين فرض بر میآيد که زبان الگوهای انديشتته و ويژگیهای ذهن انستتان را منعکم میکند (راستتخ
مهند .)6 :1389 ،شيوۀ مفهوم سازی ( )Conceptualizationو نحوۀ درد ه ستی در ذهن ان سان ،در اين چارچوب ب سيار
مورد تأکيد است .با مطالعة استعارههای موجود در يک زبان میتوان به ساختار ذهن انسان پیبرد.
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«يکی از نکات ا صلی که ليکاف ( )lakoffو جان سون ) )1395( (Johnsonبه آن ا شاره کردهاند ،اين ا ست که ا ستعاره
ابتدا نه در زبان ،بلکه در ذهن ايجاد می شود؛ به بيان ديگر ،به باور آنها ما به کمک استعارهها ،تنها سخن نمیگوييم ،بلکه در
واقع جهان را از طريق آنها درد میکنيم ... .در چنين مواردی استتتتعاره هايی که در يک فرهنگِ مشتتتخص ،به منظور درد
مفاهيم غيرملموس ا ستفاده میکنيم ،میتوانند تأثير ب سزايی در چگونگی تجربة اين مفاهيم در آن فرهنگ (م شخص) دا شته
باشند .بهطورخالصه ،در اين رويکرد از استعاره ،استعارهها به عنوان بخش الينفک فرهنگ در نظر گرفته میشوند» (کوچم،
 .)18 :1394طبق اين باور بايد قبول کرد که زبان ما سرشار از استعارههايی است که ساختة ذهن ماست.
معنا شنا سی شناختی رويکردی جديد ا ست که بخ شی از زبان شنا سی شناختی در اواخر قرن بي ستم شدها ست .ا صطالح
«معنیشناسی شناختی» نخستين بار از جانب جورج ليکاف مطرح شد .نگاهی که معنیشناسی شناختی به زبان و رفتار زبانی
انسان دارند ،همانند نگاه به ساير قوای شناختی نظير قوۀ بينايی ،استدالل و جز آن است« .معنی در واقع مفهومی است که بر
اثر کاربرد يک صتتتورت زبانی و تجربة عينی و يا حستتتی يک موقعيت در ذهن شتتتکل میگيرد و اين تجستتتم مجدداً در
ساختهای زبان منعکم می شود؛ به عبارت ديگر ،مقوالت ذهنی انسان از طريق تجربيات او شکل میگيرند .معنی شناسان
شناختی بر اين باورند که ان سان از هر تجربه به مفهوم سازی میپردازد و ساختهای زبان بر اثر کاربرد در شرايط مختلف،
اشتتکال متفاوتی میيابند و منجر به مفهومستتازیهای مختلف میشتتوند» (گندمکار .)156 :1391 ،جهانی بودن تعدادی از
ا ستعارهها به اين امر تأکيد میکند که ان سان بر ح سب تجارب خود ا ستعارهها را توليد میکند .برای مثال ،ان سان در دوران
کودکی ،وقتی به آغوش مادر خود میرود ،آن را محلی گرم و ستتترشتتتار از محبت میيابد و بعدها محبت را همچون گرما
میداند .بر اساس اين شناخت و تجربه ،استعارۀ «محبت گرماست» ،زاده میشود .در کنار استعارههای جهانی به استعارههايی
نيز برخورد میکنيم که غيرجهانی و يا محلی هستتتند و فقط در محدودۀ خاصتتی از جهان به کار میروند .برای رستتيدن به
استعارههای جهانی بيشتر ،پرداختن به استعارههای محلی بسيار مورد تأکيد پژوهشگران است.
امروزه ديگر شکی ني ست که مطالعة ا ستعاره يکی از بخشهای ثابت و يا بخش ا صلی مطالعة ذهن و مغز ا ست .ديگر
زمانی ني ست که بتوان به راحتی از ا ستعارهها چ شم پو شيد .ليکاف معتقد ا ست «هنگامی که شما ج سم و مغز را به شيوۀ
علمی مطالعه میکنيد ،به طور اجتنابناپذيری به سراغ استعارهها میرويد» (به نقل از :نيلیپور .)47 :1396 ،به تعبيری ديگر،
ما با استعارهها زندگی میکنيم.
ا ستعارهها را از چندين راه میتوان ردهبندی کرد؛ از آن ميان میتوانيم به نقش شناختی ،ماهيتی ،متعارف بودن ،عموميت،
ري شهدار بودن و مانند آنها ا شاره کنيم .ا ستعارهها با توجه به نقش شناختی ،میتوانند ساختاری با شند ،مثلِ (زندگی سفر
ا ست) ،يا غير ساختاری ،مثلِ (زمانی که جايگاه پايين را با نگاهی منفی ارزيابی میکنيم ،خوب باال ست ،بد پايين ا ست) .از
لحاظ ماهيت ،استتتعارههای مفهومی میتوانند مبتنی بر دانش عام ما (به صتتورت گزاره) در خصتتوص يک ناحية تجربی و
ت صاويری که از حوزههای مختلف جهان داريم با شند ،مثالً (ذهن کامپيوتر ا ست در مقاي سه با ذهن ظرف ا ست) (کوچم،
 .)16 :1398لذا در اين تحقيق به نقش شناختی باد صبا مبتنی بر اين مبانی نظری میپردازيم.
 .2-2بحث
در اين بخش ،نخست باد صبا از نظر لغوی و اصطالحی بررسی شود ،سپم نحوۀ مفهومسازی آن در اشعار حافظ شيرازی
ذکر خواهد شد.
در لغتنامة دهخدا ذيل صبا چنين آمده است« :صبا [صَ] ع اِ) باد برين که جای وزيدن آن از مطلع ثريا تا بناتنعش است
و آن را قبول هم نامند ،خالف دبور( .منتهی االرب) .بادی است که از مابين مشرق و شمال وزد و باد برين هم همين است
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(برهان قاطع ،ذيل باد صبا) .باد مشرق (مهذب االسماو) .باد پيش .در کشاف اصطالحاتالفنون آمده که صبا به فتح صاد و باو
موحده و قصر الف ،بادی که از طرف مشرق آيد در فصل بهار .در تذکرۀاالولياو مذکور است صبا بادی است که از زير عرش
میخيزد و آن به وقت صبح میوزد .بادی لطيف و خنک است ،نسيمی خوش دارد و گلها از آن بشکفند و عاشقان راز با او
گويند .در اصطالحات عبدالرزاق کاشی صبا نفحات رحمانيه است که از جانب مشرق روحانيات میآيد .در مدارجالنبوه
مذکور است که صبا بادی است که مهبّ آن از مطلع ثريا تا بنات النعش است و مقابل آن دبور است و شمال به فتح شين و
گاهی به کسر نيز خوانده میشود ،بادی است که از جانب شمال به جانب جنوب وزد» (لغتنامه :ذيل صبا).
در اين بخش با ذکر شواهدی ،شکلگيری استعاره مفهومی «صبا انسان است» ،در شعر حافظ نشان داده شود .آنچه ،بهطور
خالصه بايد گفت اين است که يک کالناستعاره با نگاشت «صبا انسان است» وجود دارد و چندين استعارۀ خُرد نظير« :صبا،
طبيب است»« ،صبا ،رقيب است»« ،صبا رازدار است»« ،صبا ،مشاطه است»« ،صبا ،پردهدار است»« ،صبا ،عاشق است»« ،صبا،
سنگ صبور است» و «صبا ،پيامرسان است» ،در ذيل اين کالناستعاره ،در زبان فارسی شکل گرفتهاست .البته در شعر حافظ،
باد صبا عالوهبر انسان ،با چند استعارۀ ديگر نيز همراه است ،از جمله« :صبا مَرکب است»« ،صبا نفخه است»« ،صبا مرغ است»،
«صبا بارورکنندۀ گياهان است» .در ادامه ،نخست شاهدی برای اين موارد ذکر میشود و سپم استعارۀ «صبا انسان است»
بررسی خواهد شد:
«صبا مَرکب است»
اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زين

با سليمان چون برانم من که مورم مرکب است
(حافظ)20 :1363 ،

«صبا مرغ است»
ای هدهد صبا به سبا میفرستمت

بنگر که از کجا به کجا میفرستمت
(همان)57 :

صبا به خوشخبری هدهد سليمان است

که مژدۀ طرب از گلشن صبا آورد
(همان)91 :

«صبا نفخۀ رحماني است»
اعتقاد قدما بر آن است که باد صبا باعث شکوفا شدن گلها میشود و از اين منظر نفخة الهی پنداشته میشود ،چنان که
پيشتر در نقل از کشاف اصطالحات الفنون ذکر شد« :صبا نفحات رحمانی است که از جهت مشرق روحانيات میآيد» .لذا
صبا از اين منظر قابل مقايسه است با نفخهای که از طرف خداوند به جيب حضرت مريم وارد شد و باعث باروری وی گرديد،
همچنين آية معروف «فَإِذَا سَوََّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِی» (پم آنگاه که او را به خلقت کامل بياراستم و از روح خود در او
بدميدم ،بر او به سجده درافتيد) (ص .) 72/واژۀ روح در قرآن به معنای فارسی جان و روان است .در سورۀ مريم سخن از
روح خداوندی رفته است که در چهرۀ بشری بر مريم حاضر می شود .به نظر مفسران مراد از روح در اينجا جبرئيل است:
فَاتََّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثََّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًَّا (مريم( )17 /حسينی.)36 :1385 ،
نفم باد صبا مشکفشان خواهد شد

عالم پير دگر باره جوان خواهد شد
(حافظ)102 :1363 ،

دال چو غنچه شکايت ز کار بسته مکن

که باد صبح نسيم گرهگشا آورد
(همان)91 :
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 .1-2-2کالناستعارۀ «صبا انسان است»
در بسياری از اشعار ،باد صبا انسان تصور شده و صفات و ويژگیهای انسان به او اختصاص داده شدهاست« .در باورهای
کهن باد صبا که نماد جانبخشی و روحافزايی ست ،ماهيتی مردانه دارد که زمين فسرده را بارور میکند» (خرازی:1397 ،
 .)4748در زير صفات ،اعمال و ويژگیهايی که نشان میدهد صبا در ذهن و فرهنگ ايرانی انسان انگاشته شده ،ارائه میشود:
 .1-1-2-2صبا زبان دارد:
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

که سر به کوه و بيابان تو دادهای ما را
(حافظ)3 :1363 ،

تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند

با صبا گفت و شنيدم سحری نيست که نيست
(همان)47 :

 .2-1-2-2صبا دست دارد:
زلف در دست صبا ،گوش به فرمان رقيب

اين چنين با همه درساختهای يعنی چه؟
(همان)263 :

ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم

سمن به دست صبا خاد در دهان انداخت
(همان)11 :

 .3-1-2-2صبا گوش دارد:
کم نيارد برِ او دم زند از قصة ما

مگرش

باد

صبا

گوشگذاری

بکند

(همان)118 :
 .4-1-2-2صبا ميتواند پیام ببرد و بیاورد:
نسيم باد صبا دوشم آگهی آورد

که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد
(همان)92 :

ای صبا بر ساقی بزم اتابک عرضه دار

تا از آن جام زرافشان جرعهای بخشد به من
(همان)245 :

صبا دست در زلف معشوق میکند و بوی خوش معشوق را در همه جا میپراکند« .در خيال شاعرانة حافظ بيشترين
مجاورت و جايگاه باد صبا در اندام وارۀ زيبايی محبوب ،موی و زلف است و از آنجا که بخشی از باورهای خالقانة شعری
دربارۀ زلف مربوط به خوش بويی و مشکينی آن است ،نافذترين بويی که حافظ در قلمرو زيبايی و دلربايی و عطرآگيتی به
کار میبرد ،بوی زلف است» (نصيری جامی.)157 :1385 ،
« .5-1-2-2صبا طبیب است»
در تعداد زيادی از ابيات فارسی ،صبا در حکم طبيبی است که همچون حضرت مسيح توان درمان بيماران و حتی توان
معالجة بيماران العالج را دارد:
صتتبا گر چاره داری وقت وقتتت است کتتتتته درد اشتتتتتياقم قتتصد جان کرد
(حافظ)86 :1363 ،
هميشه وقت تو ای عيسی صبا خوش باد که جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت
(همان)59 :

 /29فصلنامة علمی -تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی ،سال يازدهم ،شمارة سی و نه ،تابستان 38-23 / 1400

در شعر حافظ از صبا با تعبير «عيسی صبا» ياد شده است و اين نيز به سبب جانبخشی و شفا دادن بيماران است که آن را
به حضرت مسيح(ع) نسبت میدهند.
« .6-1-2-2صبا پردهدار است»
در شماری از اشعار حافظ صبا به عنوان پرده دار و حاجب درگاه معرفی شده است .کسی که اجازۀ ورود ،مصاحبت و
همنشينی با سلطان عشق را صادر میکند:
حرمت

حريم

اوست

من که باشم در آن حرم که صبا

پردهدار

صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان

که صد جمشيد و کيخسرو غالم کمترين دارد

(همان)36 :
(همان)76 :
چنانکه پيداست ،در بيت فوق شاعر از صبا که حاجب و پردهدار دربار است ،میخواهد که پيامش را به شاه خوبان؛ يعنی
معشوق برساند.
« .7-1-2-2صبا عاشق است»
در برخی اشعار حافظ باد صبا خود عاشق است؛ يعنی همچون عاشقان غيرت دارد ،درد عشق کشيده و همچون حافظ که
خود عاشق است ،سرگردانی را تجربه کرده است و با گل در خلوت جلوهگریها میکند:
میخواست گل که دم زند از رنگوبوی دوست

از غيرت صبا نفسش در دهان گرفت
(همان)55 :

من و باد صبا مسکين دو سرگردان بیحاصل

من از افسون چشمت مست و او از بوی گيسويت
(همان)61 :

خود را بکش ای بلبل از اين رشک که گل را

با باد صبا وقت سحر جلوهگری بود
(همان)135 :

« .8-1-2-2صبا رقیب است»
در اشعار حافظ ،صبا در نقش رقيب ظاهر شده است .تفاوت عاشق با رقيب در اين است که رقيب نقش مراقبت از معشوق
را به عهدهدارد و از آنجا که او همواره در کنار معشوق است و عاشق نيست ،اغلب عشاق از شخص رقيب (مراقبتکننده) به
عنوان يک رقيب (رقابتکننده) ياد کردهاند .خرمشاهی در اين زمينه نوشته« :بايد توجه داشت که در شعر حافظ و ادبيات
قديم قبل از او ،رقيب به معنای امروزی؛ يعنی رقيب عشقی نيست ،بلکه به معنای نگهبان و محافظ و لَلتِه و دربان و نظاير آن
است» (خرمشاهی.)336-335 :1380 ،
تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند

با صبا گفت و شنيدم سحری نيست که نيست
(حافظ)47 :1363 ،

از بهر خدا زلف مپيرای که ما را

شب نيست که صد عربده با باد صبا نيست
(همان)44 :

حافظ چو نافة سر زلفش به دست توست

دم در کش ار نه باد صبا را خبر شود
(همان)141:

« .9-1-2-2صبا مشاطه و آرایشگر»
باد صبا در ادبيات فارسی در مواردی ،در نقش مشاطه و آرايشگر به کار میرود که هم به عروس زيباروی طبيعت زيور
میبندند و هم برقع از رويش میگشايد.
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تو گر خواهی که جاويدان جهان يکسر بيارايی

صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رويت
(همان)61 :

چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش

به هر شکسته که پيوست تازه شد جانش
(همان)175 :

به بوی زلف و رخت میروند و میآيند

صبا به غاليهسايی و گل به جلوهگری
(همان)283 :

« .10-1-2-2صبا قاصد و پیامآور است»
يکی ديگر از چهرههای صبا در ادبيات فارسی ،قاصد بودن يا پيامآوری است .صبا به دليل اينکه تمام راهها و منازلی را که
معشوق از آنها عبور کرده ،به خوبی میشناسد ،میداند که معشوق کجاست و در کجا میتوان او را يافت و از او خبر گرفت.
گاهی از او به نام «بريد صبا» و «پيک صبا» ياد میشود:
نشان يار سفرکرده از که پرسم باز

که هر چه گفت بريد صبا ،پريشان گفت
(همان)56 :

ز دلبرم که رساند نوازش قلمی
گر به سرمنزل سلمی رسی ای باد صبا

کجاست پيک صبا گر کند همی کرمی
(همان)296 :
چشم دارم که سالمی برسانی ز منش
(همان)176 :

« .11-1-2-2صبا سخنچین و غماز است»
مشهورترين صفت صبا ،غمازی و افشای راز است ،تا جايیکه حافظ از جان خود میخواهد که حديث عشق او را پنهان
از صبا به گوش دلدار برساند و با دست يافتن به نافة سر زلف دوست ،دم درمیکشد تا به باد صبا مجال پردهدری ندهد .اگر
چه صبا در مواردی رازدار عاشق و معشوق است ،در مواردی نيز افشاگر راز عشق است:
حافظ چون نافة سر زلفش به دست توست

دم درکش ار نه باد صبا با خبر شود
(همان)142 :

تو را صبا و مرا آب ديده شد غماز

اگر نه عاشق و معشوق رازدارانند
(همان)122 :

تا دم شام سر زلف تو هر جا نزنند

با صبا گفت و شنيدم سحری نيست که نيست
(همان)47 :

« .12-1-2-2صبا رازدار یا سنگصبور است»
از جلوههای ديگر صبا در شعر حافظ ،سنگ صبور بودن اوست .صبا در مواردی همچون سنگ صبوری است که به درد
دلهای عاشق و معشوق گوش میدهد .عاشق به صبا میگويد که از دست ايام چه کشيده است:
سحر بلبل حکايت با صبا کرد

که عشق روی گل با ما چهها کرد
(همان)84 :

با صبا در چمن الله سحر میگفتم

که شهيدان کهاند اين همه خونينکفنان
(همان)243 :
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صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد

که چون شکنج ورقهای غنچه تو بر توست
(همان)37 :

« .13-1-2-2صبا بیمار است»
يکی ديگر از جنبه های شخصيت صبا در شعر حافظ ،بيمار بودن اوست .در موارد زيادی به اين امر اشاره شدهاست .باد
صبا به دليل وزش نرم و آرام و حرکت بيمارگونه و افتان و خيزان بودنش ،به تعبير حافظ ،بيمار است و شگفتا که همين بيمار
میتواند راحت جانی نصيب بيماران غمِ دوست کند .حافظ بیتابی و ضعف خود را در عشق دوست به صبا و حرکت
بيمارگونة خود برای رسيدن به کوی دوست به حرکت صبا تشبيه کرده است» (معدنکن.)179 :1383 ،
دل ضعيفم از آن میکشد به طرف چمن

که جان ز مرگ به بيماری صبا ببرد
(حافظ)81 :1363 ،

عدهای معتقدند علت بيماری او اين است که او نيز دچار عشق شده و از اين بالی بیدرمان نرَسته است .اين عشق حاصل
رفت وآمدهای مکرَّر اوست به خلوت يار .او که بارها پيام معشوق را به عشاق می رسانده و تغيير حاالت و رفتار ايشان را
شاهد بوده ،اينک خود ،به غم عشق يار دچار شدهاست .او ترجيح میدهد که نزد معشوق بماند و از لذت بیحد اين ديدار
بهره گيرد ،اما گاهی نيز به فراق يار دچار میشود و اين دوری عامل رنجوری و بيماری صباست (خرازی.)4848 :1379 ،
من و باد صبا مسکين ،دو سرگردان بیحاصل

من از افسون چشمت مست و او از بوی گيسويت
(حافظ)61 :1363 ،

« .14-1-2-2صبا بشارتدهنده است»
يکی ديگر از ويژگیهای باد صباد در ادبيات فارسی ،بشارت دهندگی اوست .صبا همچون سروش ،خبرهای بسيار خوبی
به همراه دارد:
بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوم شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد
(همان)108 :
صبا به خوشخبری هدهد سليمان است که مژدۀ طرب از گلشن سبا آورد
(همان)91 :
« .15-1-2-2صبا پیر تاریخدان است»
يکی از چهرههای ديگر صبا در ادبيات ،تاريخدانی اوست .صبا در اين نقش ،همچون پير تاريخدانی تصور شده است که
وقايع تاريخی را به طور کلی از بر دارد و میتواند پيامهای تاريخی را از کسی برای کسی ببرد و به شخصيتهای تاريخ
برساند .معدنکن ( )1383در بخشی از تحقيق خود با عنوان «صبا در مضامين تاريخی» مینويسد« :تحرد و پويايی صبا نه
تنها مربوط به عشق و عرفان غزل حافظ نيست ،در رويدادهای تاريخی نيز نقش چشمگير دارد و در حوادث و وقايع روزگار
حافظ حامل پيغام و نيازها و نگرانیها و گلههای حافظ میشود  ...چنانکه در غزل:
ای صبا بر ساقی بزم اتابک عرضه دار

تا از آن جام زرافشان جرعهای بخشد به من
(حافظ)245 :1363 ،

و منظور از اتابک مذکور ،افراسياب دوم ،و يا اتابک پشنگ ،از امرای فضلويه است که حافظ جلوس او را بر تحت امارت
تهنيت گفته و خواستة خود را هم توسط باد صبا به او ابالغ میکند» (معدنکن.)185-184 :1393 ،
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طبیب
پرده دار

بشارت
دهنده

رازدار

عاشق
باد صبا

سنگ
صبور

رقیب

قاصد

سخن

بیمار

چین
 .2-2-2صبا جامع اضداد است
آنچه تا بدين جا مشخص شد ،آن بود که از نظر شناختی صبا در زبان ادبی فارسی يک انسان است؛ به عبارت ديگر،
کالناستعارۀ «صبا انسان است» وجود دارد که با استفاده از آن استعارههای خُرد و کوچکی همچون استعارههای زير ساخته
شدهاست :صبا طبيب ،پردهدار ،عاشق ،رقيب ،مشاطه ،قاصد ،سخنچين ،بيمار ،سنگ صبور ،رازدار و بشارتدهنده است .نکتة
ديگر در اين استعاره اين است که اگر يک شخصيت را دارای صفتی خاص بدانيم ،احتمال صفت متضاد در آن کمتر میشود،
مثالً وقتی که صبا را «رازدار» عاشق و معشوق تصور میکنيم ،احتمال اينکه صبا «سخنچين و غمّاز» باشد ،خيلی کم میشود،
اما در مورد صبا اين گونه نيست ،صبا جامع اضداد است و چندين صفت متضاد را در عين حال با هم دارد .در جاهايی صبا
با صفت پيامآور راستين معرفی شدهاست و در جاهايی نيز به عنوان پريشانگوی و به نوعی دروغگوی آمده است .در زير اين
دو شخصيت با عنوان «صبای مفيد» و «صبای مخرب» معرفی شدهاند.
 .1-2-2-2پیامآور راستین /دروغگو و غیرقابلاعتماد
به دروغگو بودن صبا ،خرازی و مغيث ( )4853 :1397اشاره کردهاند.
صبای مفید:
ای صبا نکهتی از خاد ره يار بيار

زار و بيمار غمم راحت جانی به من آر
(حافظ)28 :1363 ،

مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد

هدهد خوشخبر از طرف سبا بازآمد
(همان)108 :

صبای مخرب:
نشان يار سفرکرده از که پرسم باز

که هر چه گفت بريد صبا پريشان گفت
(همان)56 :

 .2-2-2-2طبیب /بیمار
همچنان که در باال گذشت ،در تعداد زيادی از ابيات حافظ و نيز در ادبيات فارسی ،صبا به دليل حرکت آهسته به بيمار
تشبيه شده است ،صبا بيماری است که به معالجه نياز دارد و از طرف ديگر در تعدادی از ابيات ،صبا همچون پزشکی تصور
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شدهاست که میتواند بيماران را درمان کند .از صبا در مواردی با تعبير «عيسی صبا»؛ يعنی کسی که همچون حضرت عيسی(ع)،
قدرت زنده کردن مردگان دارد ،ياد شده است:
صبای مفید:
هميشه وقت تو ای عيسی صبا خوش باد

که جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت
(همان)59 :

صبای مخرب:
دل ضعيفم از آن میکشد به طرف چمن

که جان ز مرگ به بيماری صبا ببرد
(همان)81 :

 .3-2-2-2راز دار /سخنچین
شخصيت صبا در استعارههايی که در ادبيات فارسی به جا مانده ،هم رازداری و هم سخنچينی است .مانند:
صبای مفید:
سحر بلبل حکايت با صبا کرد

که عشق روی گل با ما چهها کرد
(همان)84 :

صبای مخرب:
تو را صبا و مرا آب ديده شد غماز

و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند
(همان)122 :

 .4-2-2-2پردهدار /رقیب
صبا گاه پردهدار معشوق است و چون نگهبانی از حريم امن او پاسبانی می کند و اين برای عاشق نقشی مثبت است؛ چون
میداند که از عشق او حمايت میکند .گاهی نيز صبا نقش خود را عوض میکند و تبديل به رقيب (رقابتکننده) میشود و
در عشقورزی با معشوق به رقابت میپردازد:
صبای مفید:
من که باشم در آن حرم که صبا

پردهدار حريم حرمت اوست
(همان)36 :

صبای مخرب:
به هر سو بلبل عاشق در افغان

تنعم زان ميان باد صبا کرد
(همان)82 :

 .5-2-2-2سنگ صبور و قابل اطمینان /بيوفا
دو چهرۀ ديگری که از صبا در اشعار فارسی ترسيم شدهاست ،يکی چهرۀ مثبت و نيکِ سنگ صبور بودن عاشقان است؛
يعنی عشاق با او راز خويش را میگويند ،چون میدانند که صبا را به کوی دوست راهی است .ديگری ويژگیای است که با
ويژگی قبلی تضاد زيادی دارد؛ يعنی بیوفايی صبا ،مانند:
صبای مفید:
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با صبا در چمن الله سحر میگفتم

که شهيدان کهاند اين همه خونينکفنان
(همان)243 :

صبای مخرب:
دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد

تکيه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد
(همان)85 :

صفات و شخصیتهای متضاد باد صبا

صفات مثبت

صفات منفي

صبا پیامآور راستین است

صبا پریشانگوی و دروغگو است

صبا پزشک است

صبا بیمار است

صبا رازدار است

صبا سخنچین است

صبا پردهدار است

صبا رقیب است

صبا سنگصبور و قابل اعتماد است

صبا بيوفا است

آنچه در اين بخش قابل تأمل است ،دو چهره بودن باد صباست .صبا که انسان تصور شده و تمام رفتار و حرکات انسان
برای او مفهومسازی شدهاست ،چرا بايد دو چهرۀ کامالً متضاد داشته باشد؟ چگونه میتوان دوگانگی چهرۀ صبا را تحليل
کرد؟ آيا ما با دو نوع باد صبا روبرو هستيم؛ يکی باد صبای سازنده و مفيد و دارندۀ صفات نيکو و ديگری باد صبای مخرب
و ويرانگر و دارندۀ صفات زشت؟ اگر چنين باشد ،چگونه اين دو شخصيت در يک تن جمع میشوند؟ آيا میتوان تصور
کرد باد صبا همان ايزد باد در ايران باستان باشد؟
ايزدِ باد در ايران باستان «وايو» نام دارد .در فرهنگ اساطير و داستانوارهها در ادبيات فارسی ،ذيل «باد» چنين آمده است:
«وات (= باد) ( )windيا وايو که اصالً از «وا» به معنی وزيدن مشتق شده ،در سنسکريت و اوستا اسم مخصوص ايزدِ باد و
نخستين ايزدی است که نذور را می پذيرد .در يشتها سه بار وات به معنی فرشته آمده است .در روايات دو باد هست :يکی
نگهبان هوای پاد و سودبخش و ديگری ديو مظهر هوای ناپاد و زيانآور .در ونديداد (فرگرد  )5آشکارا از اين ديو ياد شده
و نام او با ديو مرگ يکجا آورده شده است (يشتها( )137 ،2 ،ياحقی« .)191 :1389 ،در ادبيات پهلوی دارای دو نيمة بد و
خوب است و در اوستا نيمة نيک او که دشمن ديوان است ،ستوده شده است» (همان.)850 :
وايو «يکی از اسرارآميزترين خدايان هندوايرانی است .در يکی از متون هندی دربارۀ او آمدهاست که وی از نَفَم غول
جهانی که دنيا از بدن او ساخته شده ،پيدا گشته است ،بر گردونة تيزرو که آن را صد يا حتی هزار اسب میکشند ،سوار است.
اوست که نورهای گلگون؛ يعنی برق را ايجاد میکند و سپيدهدم را هويدا میسازد .در ايران وی شخصيتی بزرگ و در عين
حال معمايی است .برای او هم آفريدگار (اهوره مزدا) و هم اهريمن (انگيره مَينيو) قربانی میکند (آموزگار.)34 :1384 ،
يکی از ويژگیهای باد صبا ،ارتباط او با عشق و عاشقی است؛ يعنی صبا اغلب پيامآور عشق است و پيام عاشق را به
معشوق میرساند و از سرزمين معشوق خبرهای خوبی برای عاشق میآورد .يکی از چهرههای ايزد وايو نيز تا حدی با همين
خويشکاری صبا در ارتباط است .طبق مندرجات راميشت اوستا ،وايو «فضايی است که از باال به حدود عالم مينوی و از پايين

 /35فصلنامة علمی -تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی ،سال يازدهم ،شمارة سی و نه ،تابستان 38-23 / 1400

به جهان تيره پيوسته است .در اين يَشت بسياری از شاهان و نامداران ،به فرشتة هوا نماز بردهاند و دوشيزگان برای رسيدن به
بخت و شوی به او متوسل میشوند (همان.)850:
از ويژگی های ديگری که برای صبا ذکر شده است ،نفخة رحمانی بودن باد صباست« :صبا نفحات رحمانی است که از
جهت مشرق روحانيات میآيد» (خرمشاهی ، 118 :1380 ،به نقل از کشاف اصطالحات الفنون)« .در عرفان اسالمی باد نشان
خواست و قدرت الهی است» (خرازی .)4851 :1379 ،در شرح اصطالحات صوفيه آمده است :صبا صولت و رُعب روح
است و استيالی آن به حيثيتی است که صادر شود از شخص چيزی که موافق شرع و عقل است و دبور مخالف آن است
(کیمنش :1366 ،ج.)210 /1
«در نمادگرايی هندو ،خدای باد يا «وايو» ( )vayoهمان نفخة کيهانی است .باد از يک طرف پديد آورندۀ «باران»؛ يعنی
حيات و از طرف ديگر بهوجودآورندۀ «توفان»؛ يعنی مرگ است .در کتاب «زبور» باد پيک الهی و همسنگ فرشتگان است،
حتی باد اسم خود را به (روحالقدس) میدهد» (خرازی.)4851 :1397 ،
«در "وای" نوعی مفهوم بیطرفی و دوپهلو وجود دارد؛ زيرا هم وای خوب و يا وای وه (به) هست که در زمرۀ ايزدان قرار
میگيرد و هم وای بد که جزو موجودات اهريمنی به شمار میآيد؛ بهعبارت ديگر ،به او میتوان دو جنبه داد :جنبة حياتبخش
و جنبة حيات آفرين .او هم نخستين دَمی است که زندگی با آن آغاز میگردد و هم واپسيندمی است که مرگ به دنبال دارد.
بسياری بر اين عقيده اند که اين دو شخصيت جداگانة وای محصول تفکر متأخر است و در دوران اوليه ،وَيو شخصيت واحدی
بوده با سيمايی دوگانة نيکوکار و در عين حال شوم ،با نيرويی هراسانگيز و شخصيتی بیرحم که با مرگ پيوستگی دارد و
کسی را يارای گريز از او نيست ،ولی اگر چنانکه شايسته اوست ،خوشنودش کنند ،در يورشها به ياری آدميان میشتابد»
(حريريان.)76 :1385 ،
در وصف باد نيز در منابع آمده است« :باد ايزدی است که با صفت پيروز میآيد .گاهی شخصيت او با شخصيت «وای»
يکی میشود .شايد باد گونهای از شخصيت وای باشد که به دو صورت خوب و بد جلوه میکند» (همان .)83 :حال با توجه
به سه نشانة ذکرشده .1 :دو چهرۀ سازنده و مخرب داشتن ايزد باد يا وايو؛  .2پناه بردن دوشيزگان به وايو برای رسيدن به
بخت و شوی خويش؛  .3نفخة رحمانی بودن باد ،آيا میتوان باد صبا را چهرۀ دگرگون شده ايزد وايو دانست؟ آيا وايو نيز
همانند سروش وارد ادبيات فارسی شدهاست؟
در ادبيات فارسی ،سروش نيز شخصيتی است پيامآور که نقش فرشته را به عهده دارد« .سروش يکی از عمدهترين ايزدان
آيين مزديسناست که با صفاتی مقدس ،نيک ،پاداش دهنده ،توانا ،پيروزمند ،دلير و اهورايی توصيف شده است و وظيفهاش
اين است که خاکيان را رسم بندگی آموزد و راه اطاعت نشان دهد» (ياحقی .)462 :1386 ،بسامد کاربرد کلمة «سروش» در
معنای ايزد ،در ادبيات فارسی باالست .در زير شواهدی از شعر حافظ ذکر میشود که در آنها به سروش اشاره شده است:
چه گويمت که به ميخانه دوش مست و خراب

سروش عالم غيبم چه مژدهها دادست
(حافظ)24 :1363 ،

هاتفی

از

لطف

الهی

گوشة

ميخانه

دوش

گفت

ببخشند

کار

خويش

مژده

رحمت

گنه

می

بنوش

(همان)177 :
بکند

برساند

سروش
(همان)
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در راه عشق وسوسة اهرمن بسی است

پيش آی و گوش دل به پيام سروش کن
(همان)249 :

همانطور که می دانيم ،امکان ورود و ماندگاری ايزدان مزديسنا به شعر فارسی وجود دارد و سروش خود يک نمونة عالی
از اين نظر است .ممکن است ايزد وايو نيز به ادبيات فارسی وارد شده و با نام باد صبا ادامة حيات داده باشد و تعدادی از
صفات خود را همچنان در دورۀ بعد از اسالم حفظ کرده باشد .آنچه در اينجا مطرح شد ،فقط طرح بحث است ،اظهار نظر
قطعی دربارۀ اين نکته پژوهشهای بيشتری را میطلبد.
 .3نتیجهگیری
همچنان که گذشت ،صبا يا باد صبا ،از عناصر پربسامدی است که در شعر اغلب شاعران آمده ،ولی در شعر حافظ
مضمونپردازیهای بسياری با آن شدهاست .آنچه همگان بر آن تأکيد دارند ،اين است که صبا واسطهای بين عاشق و معشوق
است و پيامهای آن دو را ردو بدل میکند .صبا کارکردهای بسياری دارد .آنچه در اين مجال بدان پرداخته شد ،نحوۀ مفهومسازی
باد صبا در شعر حافظ از منظر شناختی بود .نتايجی که از بررسی دادهها حاصل شد ،اين است که در اين اشعار میتوان به
استعارههای «صبا مرغ است»« ،صبا مرکب است»«،صبا نفخة رحمانی است» و «صبا انسان است» دست پيدا کرد .در اين بين
کالناستعارۀ «صبا انسان است» ،دارای استعارههای خرد بسياری نظير« :صبا طبيب است»« ،صبا پردهدار است»« ،صبا عاشق
است»« ،صبا رقيب است»« ،صبا مشاطه است»« ،صبا قاصد است»« ،صبا سخنچين است»« ،صبا بيمار است»« ،صبا سنگ صبور
است»« ،صبا رازدار است»« ،صبا پير تاريخدان است» ،به دست آمده است .آنچه در مورد تنوع ديدگاه حافظ در اينجا میتوان
اشاره کرد ،اين است که حا فظ چنين کارکردهايی را به صبا نسبت نداده است ،پيشتر در سنت ادبی از گذشتههای دور چنين
کارکردهايی را به باد صبا نسبت دادهاند و اين زبان فارسی است که آنها را در خود ذخيره کردهاست؛ بهعبارتی ديگر ،ذهن ما
چنين استعارههايی را خلق کرده است و اين همان چيزی است که معناشناسی شناختی در پی بيان آن است.
حضور نشانههايی از ايزد «وايو» در شخصيت و خويشکاریهای باد صبا ،که دو چهره داشتن صبا را نشان میدهد ،اين
فرض را تقويت میکند که ممکن است صبا صورت تحوليافتة ايزد «وايو» در ايرانی باستان باشد .اثبات اين امر ،به بررسی
تطبيقی در مورد باد صبا و ايزد وايو از نظر اساطيری نياز دارد که در پژوهشی ديگر به آن پرداخته خواهد شد.
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