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Abstract
The word wind has been used 29 times in Holy Quran: 10 times in plural
and 19 times in singular form. The singular form of wind stands for
meanings such as odor and torment and plural from for explanation of
blessing and compassion. In this article the goal is analyzing and explaining
the semantic position of the word wind in diachronic _ synchronic method.
In diachronic by means of the poems of ignorance era we are analyzing the
evolutions and changes of the wind before the descent of Holy Quran. The
result of this check is that in Quran, wind and winds are used for torment
and compassion respectively but this semantic separation between the
singular and plural form of this word had not done in ignorance era. In
synchronic we are explaining the relation of wind with other words and
effect of those words on meaning of wind on Paradigmatic, Syntagmatic and
Hyponymy axis. We see that wind has syntagmatic relation with words such
as Scatters, Burden-bearers, Runners, Partitioners, Transmitters, Scatters,
Severally severing, Hurling and the Paradigmatic relation includes these
words: Freezing, Clamorous, Withering, Fertilizing, Subjected and Turning
about. Also wind has counted superordinate for Whirlwind, Squall of
pebbles, Hurricane, mid burning wind and Strom and the mentioned words
are hyponyms of wind, and perception of meaning of wind in Holy Quran
needs theses relations to be studied.
Keywords: The Holy Quran, Wind, Semantic Diachronic - Synchronic,
Syntagmatic Paradigmatic, Hyponymy

�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ.ــ
*Corresponding Author

دوفصلنامه علمی  -پژوهشی پژوهشهای زبانشناختی قرآن
سال هفتم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )13بهار و تابستان 1397
تاریخ دریافت96/08/14 :

صص19 – 44 :

تاریخ پذیرش97/03/01 :

معناشناسی تار یخیتوصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم
فهیمه قربانی  ،1کبری خسروی  ،*2علی نظری

3

 - 1کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
fahimeh.ghorbani@yahoo.com
 - 2استادیار زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
Kobra.Khosravi@gmail.com
 - 3استاد زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
alinazary2002@gmail.com

چکيده
واژۀ ریح  29مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است؛ 10مرتبه بهصورت جمع رریعاح) و  19مرتبعه
به صورت مفرد رریح) .مفرد آن برای معناهایی چون بو و عذاب و جم آن بعرای بیعان رحمعت و
نعمت است .در این مقاله هدف ،بررسی و تبیین جایگعا معنعایی واژۀ ریعح بعهشعیوۀ معناشناسعی
تاریخیتوصیفی است .در معناشناسی تاریخی تغییر و تحوالتی که ریح قبل از نزول قرآن کعریم در
زمان جاهلیت داشته را با استناد به اشعار جاهلی بررسی کرد است و این نتیجه برآورد شعد کعه
کارکرد ریح و ریاح در زبان قرآن برای عذاب و رحمت است که در دورۀ جاهلیت این جداسازی
معنایی بین صیغۀ مفرد و جم این واژ صورت نگرفته است .در معناشناسی توصیفی رابطۀ ریح با
واژ های دیگر و تأثیری که بر معنی آن گذاشتهاند ،در سه محعور جان عینی ،هعمن عینی و شعمول
معنایی بیان شد و اینگونه برآمد است که ریح با واژ هایی چعون «ذارِیعات ،حعامالتت ،جاریعات،
مُقَسِّمات ،مُرسَتت ،ناشالرات ،فارِقات و مُلقالیات» رابطۀ جان ینی دارد و رابطۀ آن در محور همن ینی
شامل این واژ هاست« :صالرّ ،صَرصَر ،عَقیم ،لَواقالح ،سَخَّر و تَصریف» و همچنین ریح برای «إعصَعار،
حاصالب ،قاصالف ،سَموم و عاصالف» واژۀ شامل و این واژ ها زیرمجموعه ریح شمرد میشوند .درک
معنای ریح در قرآن کریم نیازمند بررسی رابطه ریح با این واژ ها است.
واژههای كليدی
قرآن کریم ،ریح ،معناشناسی تاریخی ،معناشناسی توصیفی.
*نویسنده مسئول
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عوامل بازدارند ارتباط معنا میان کسانی اسعت کعه بعا

 .1مقدمه
میان جمعتت و کلمعات آیعات قعرآن پیوسعتگی

هم سخن میگویند رفضیلت،1385 ،

.)29

معنایی ویژ ای برقرار است و نیز میان مفعردات قعرآن

علم معناشناسی به دو شاخۀ تعاریخی و توصعیفی

پیوند معنایی وجود دارد که هر واژ در ارتباط با سایر

تقسیم میشود .واژ ها به سعبب تحعول زبعان در طعی

معیگیعرد کعه فهعم ایعن معنعا

زمان معنای دیگری می یابند و اندی ۀ دیگری را شرح

ازطریق روش های معناشناسی امکان پذیر است .یکعی

میکنند؛ بنعابراین منوعور از تغییعر معنعا همعان تغییعر

از روشهای ناقص در فهعم معنعای کلمعه اسعتفاد از

معععانی واژ هععا اسععت رفضععیلت،1385 ،

 .)189بععا

فرهنگهای لغت بهتنهایی و به صورت جدا از ساختار

مراجعه به صورت های قدیم یعب زبعان و چگعونگی

جمله است که این روش معنای کاملی را به مخاطعب

تحوالت آن در هر دور و مقایسۀ آن با وض حاضعر

ارائه نمی دهد .برای دریافت معنی درست کلمعات در

تغییرات علتها و قوانین تحعوالت آن زبعان بررسعی

متن ،دان ی که راهکار مناسب و مفیدی را به محققان

میشود .معناشناسی عبارت است از مطالعه و تحقیعق

و پژوه گران ارائه میدهد ،دانش معناشناسی است.

دربارۀ یب زبان در مقط زمانی معین و یعافتن قواععد

واژ ها ،معنایی خعا

معناشناسعععی ر )Semanticsبخ عععی از دانعععش
زبععانشناسععی بعععه شععمار مععیرود و از اصعععطتح

آن زبان بدون توجعه بعه صعورت و سعاخت قعدیمی
رباقری،1378 ،

.)33

 Semantiqueفرانسه ن أت میگیرد که برای نخستین

در این مقاله از دانش معناشناسی برای بررسعی و

بار برال ر )Berralآن را معرفی کعرد .معناشناسعی بعه

تبیععین معنععای واژۀ «ریععح» در آیععات قععرآن کععریم و

دنبال ک ف چگونگی عملکعرد ذهعن انسعان و درک

تحلیل وجو معنعایی آن ،بهعر گرفتعه و سععی شعد

 .)28در

است انواع معانی «ریح» در قعرآن کعریم اسعتخرا و

معنی ازطریق زبان است رصعفوی،1383 ،

تعریف معناشناسی گفته اند :دان ی اسعت کعه معنعا را

بررسی شوند و ارتباط ایعن واژ بعا واژ هعای معرتب

بررسی میکند .معناشناسی ،نقطۀ برخورد انواع اندی ه

با آن در محورهعایی چعون جان عینی و هعمن عینی و

و روشهعععایی همچعععون فلسعععفه ،روانشناسعععی و

رابطۀ شعمول معنعایی آشعکار شعوند .ععتو بعراین،

زبان شناسی است؛ هرچند رویکعرد هریعب بعهسعبب

معنای واژۀ ریح و کاربرد آن در اشعاری از شععرهای

اختتف نقطۀ شروع متفاوت است رمختارعمر،1385 ،

جاهلی و سیر تاریخی و تطور این واژ قبعل از نعزول

 19و  .)23یکععععی از اهععععداف معناشناسععععی،

قرآن کعریم بیعان شعد اسعت .سع االتی کعه نگارنعد

روشمندکردن مطالعه و بررسی متون و کتم است؛ بعه

درصدد رسیدن به آنها بود اسعت ،عبارتنعد از :تطعور

دیگر سخن معناشناسی در پی معرفی را هعایی اسعت

و تغییرات معنعایی واژۀ ریعح در زمعان قبعل از نعزول

که با آن هر نعوع معتن یعا سعخن ،اععم از کتمعی یعا

قرآن چگونه است؟ واژۀ ریح در قرآن کعریم بعر چعه

غیرکتمی را مطالعه و بررسعی کنعد رشععیری،1388 ،

معناهایی داللت میکند؟ رابطۀ واژۀ ریح بعا واژ هعای

 .)4معناشناسی درحقیقعت مطالععۀ محتعوای زبعان

مرتب با آن در قرآن کریم ازنور روابع معناشناسعانه

است و هدف معناشناسی شناخت امکانعات انتقعال و

چگونه است؟

معناشناسی تاریخیتوصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم

 .1- 2پيشينۀ تحقيق
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مربوط بعه طبیععت را در بعر نمعیگیعرد .باتوجعه بعه

درزمینععۀ معناشناسععی واژ هععای قرآنععی مطالعععات

مطالعات فراوان دربارۀ دانعش معناشناسعی و بعهویعژ

فراوانی صورت گرفته است ،ازجمله به نمونههای زیر

معناشناسی واژ های مختلف قرآن کریم و حتی تععدد

اشار میشود:

معنایی الفاظ طبیععت در قعرآن کعریم تعاکنون دربعارۀ

« - 1معناشناسی تعاریخیتوصعیفی واژۀ سعبیل در

معناشناسی توصیفی تاریخی واژۀ ریح در قعرآن کعریم

قرآن کریم» ر )1391ابوالفضل سجادی و سحر محبعی

پژوه ی صورت نگرفته است و به این دلیل پژوه ی

در این مقاله دخیل یا اصلیبودن ایعن واژ را بررسعی

نو محسوب میشود.

کرد اند و سپس به معنای آن قبل و بعد از نزول قرآن
پرداخته و در قسمت توصیفی مصداقهای «سعبیل» را
در قرآن آورد اند.

 .2ریشۀ ریح و مشتقات آن در قرآن كریم
اصل ریح و مادۀ آن بخار خ عکی اسعت کعه هنگعام

« - 2معناشناسی توصعیفی سعماوات در قعرآن» از

تابش خورشید بعر آن بعاال معیرود و مرزوقعی معیگویعد

جعفر نکونام ،در این مقاله به معناى این واژ در دور

بخار خ ب ،معاد و عنصعر بعاد و بخعار مرطعوب ،معادۀ

) ،یعنی دورۀ نزول قرآن توجعه شعد و بعه

 .)21واژ هعععای

پیامبرر

بعععاران اسعععت ررداد ال بیتعععی،1990 ،

ایععن نتیجععه رسععید اسععت کععه از دو واژۀ «سععماو و

«ریععح»« ،رُوح» و «رَوح» از یععب ری ععهانععد و بععا معععانی

سماوات» یب معنا قصد میشعود کعه همعان آسعمان

نزدیب به هم ،تفعاوت آنهعا در حرکعت سعاختمان کلمعه

م هود است.

است رالعدینوری،1384 ،

« .)593ریعح» از سعه حعرف

 - 3مقالعۀ «پیونعد آوایعی واژگعان روح ع ریعح و

راو و یعاو و حعاو سعاخته شعد و اصعل یعاو در ریعح واو

ریحان از منوعر اشعتقاق» ر )1392از همعت بیگعی در

است که بهسبب ماقبلش به یا تبعدیل شعد اسعت« ،روح»

ویژ نامۀ زبان عربی چاپ شد  ،در این پعژوهش واژۀ

بععر وسعععت ،انبسععاط و گسععتردگی داللععت مععیکنععد

روح با م تقات دیگرش و تحعول معنعایی ایعن واژ ،

رابنفارس ،1399 ،ماد روح)« .روح» جسم نعازکی اسعت

بررسی و ایعن نتیجعه اسعتنباط شعد کعه اصعل همعۀ

از جنس باد و گفتعه شعد جسعم نعازک حساسعی اسعت

واژ های هممعنا با روح ،واژ «ریح» است.
 - 4پایاننامعه بعا نعام « العالقات االالللةاباناةلاال ات ا

رعسععکری،1997 ،

« .)106ریععح» بععر ریععاح و أرواح

جم بسته شد است رفراهیدی ،1410 ،ماد ریح).

الطبةعبافا االران ااالیان » در سعال  2002در دان عکدۀ

واژۀ «ریح» به صورت جم و مفعرد  29مرتبعه در

بغداد تألیف شد و روابطی چون تماثل ،تناظر ،تقابل،

قرآن کریم آمد که 10مرتبه آن به صورت ریعاح و 19

تعدد معنایی و عتقه رمزیه ،صغیر و کبیر ،ابهام و بیان

مرتبه به صورت ریح است .در لسان الععرب آمعد کعه

و اجمال و تفصیل را در الفاظ طبیعت بررسعی کعرد

ریاح  8تا اسعت 4 ،تعا بعرای ععذاب و  4تعا رحمعت

است که عبارتند از« :رواسالی ،جَبل ،عَین ،ینَبعوع ،معاو،

است .بادهای رحمت عبارتند از« :ناشالعرات ،ذارِیعات،

غَیث ،کوکَب ،سَحاب ،مُزن ،عارِض ،غَمام ،بحعر ،بعر،

مُرسَتت و مُبَ الرات» و اما بادهای عذاب عبارتنعد از:

سَماو ،أرض ،نهار ،لیل ،نَجم و شَجر» که همعه الفعاظ

«عاصالف و قاصالف» که این دو در دریا میوزند و نیعز

 22دوفصلنامه علمی پژوه ی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال هفتم ،شمار اول ،پیاپی ر )13بهار و تابستان 1397

 .)126باتوجه به مطالبی که دربارۀ آیعۀ

«صَرصَععر و عَقالععیم» کععه اینهععا در خ ععکی م عیوزنععد

،9 ،1388

رابنمنوور ،1997 ،ماد ریح).

مزبععور و معنععای «ریععح» گفتععه شععدَ« ،أَطالیعُععواْ» و «الَ
تَنَازَعُواْ» ن انهها و م لفههایی است که سبب میشود،
معنی قدرت و نیرو از «ریح» در ذهن ترسیم شود.

 .3وجوه معانی واژۀ ریح
«ریح» به صورت سه وجه شدت ،بعاد ،ععذاب در

درخور ذکر است اگر باد نوزد ،همهچیعز راکعد و

)362؛ امععا

بدون حرکت است و اگر دولت و قعدرتی نباشعد کعه

تفلیسی معتقد است که وجو معنعایی ریعح در قعرآن

ادار امور را برعهد گیرد ،نوعی خمودگی و سستی و

کریم بر چهار وجه است :وجه نخستین به معنعی بعو،

رکود بر جامعه حکمفرما میشود و باد است که پرچم

وجه دوم نیرو و شدت ،وجه سوم به معنی بعاد  -کعه

ک وری را به حرکت در میآورد و برافراشتهبعودن آن

از این معنی در قرآن بسیار است  -و وجه چهارم بعه

ن ان از وجود قدرت و شوکت آن دولت دارد.

قععرآن آمععد اسععت ردامغععانی،1366 ،

معنی ععذاب آمعد اسعت رتفلیسعی،1371 ،

-120

ب) ریح به معنی باد «هُوَ الَّذالی یُسَیِّروکومْ فالی الْبَعر

 .)119راغب گفته ریح عنصر شناخته شد ای است در

وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا کونتومْ فالی الْفولْبال وَجَرَیْنَ بِهِم بِرِیحٍ طَِّيَبةٍ

طبیعت که آن هوای متحرک اسعت و بی عتر جاهعایی

وَفَرِحُواْ بِهَا جَاوتْهَا رِیحٌ عَاصالفٌ وَجَعاوهُمُ الْمَعوْ ُ مالعن

که خداوند از فرستادن ریح به لفع مفعرد یعاد کعرد ،

کول مَکَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أوحالی َ بِهِمْ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلالصالینَ لَعهُ

عبارت از عذاب و همۀ مواضععی کعه بعه لفع جمع

الدِّینَ لَئالنْ أَنجَیْتَنَعا مالعنْ هَعذال ال لَنَکوعونَنَّ مالعنَ ال َّعاکالرِینَ»

آمععد  ،عبععارت از رحمععت اسععت رراغععب اصععفهانی،

ریونس .)22 ،یکی از منفعتهای بعاد ،بعه حرکعت در

 ،1412ماد ریح).

آوردن ک تی ها در دریاست کعه مایعۀ فعرح و ن عاط

الف) ریح به معناای قادرت و نيارو در قعرآن

ساکنان آن و رساندن آنها به مقصد میشود .ایعن آیعۀ

کریم در یب آیه ریح به این معنا آمد است« :وأَطالیعُواْ

کریمه به این خاصیت باد اشار کرد و کلمه ریعح در

اللّعهَ وَرَسُعولَهُ وَالَ تَنَعازَعُواْ فَتَفْ َعلوواْ وَتَعذْهَبَ رِیحُکوعمْ

همان معنای لغوی خود رباد) به کعار رفتعه اسعت .در

وَاصْبِروواْ إِنَّ اللّهَ مَ َ الصَّابِرِینَ» رانفال .)46 ،زمخ عری

آیات دیگری نیز ریح در معنای باد به کار رفته اسعت.

در اینجا گفته ریح به معنای دولت و شکو است کعه

ر )1جریان و حرکت م لفههای معنایی برای باد است

نفوذ امر و حرکت آن را به وزیدن بعاد هماننعد کعرد

که باوجود این م لفهها معنی بعاد از کلمعه «ریعح» بعه

است رزمخ عری،1426 ،

 .)416عتمعه طباطبعائی

ذهن متبادر میشود.

نیز این معنا را برای ریح تأییعد کعرد و در ذیعل آیعه

ج) ریاح در معنای اا:اب خداونعد متععال در

اینگونه گفته اند« :با نعزاع و ک عمکش در میعان خعود

آیات متعددی برای بیان عذاب و ه دار به بنعدگانش

اختتف ایجاد نکنید و درنتیجه خود را دچعار ضععف

از کلمۀ ریح استفاد کرد است ،برای بیان این مطلب

اراد مسازید و عزت و دولت و یا غلبه بر دشعمن را

کلماتی با بار معنعایی منفعی در آیعات وجعود دارنعد.

از دسععت مدهیععد؛ چععون اخععتتف ،وحععدت کلمععه و

ر )2برای م ال در سورۀ مبارکۀ «قمر» ،خداوند متععال

شوکت و نیروی شما را از بین معیبعرد ».رطباطبعائی،

برای بیان عذاب میفرماید« :إِنَّعا أَرْسَعلْنَا عَلَعیْهِمْ رِیحًعا

معناشناسی تاریخیتوصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم

صَرْصَرًا فالی یَوْمِ نَحْعسٍ مسسْعتَمالر» رقمعر )19 ،کعه کعل
سیاق آیه بر نزول عذاب اشار دارد.
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زبیایی کاربرد واژۀ «ریعح» در معنعای بعو در ایعن
آیه ،سبکی و بیوزنی آن را بهتر ن ان میدهد؛ ضعمن

برای هر انسانی روزهای شوم و نحس همعرا بعا

آنکه دامنۀ گسترش و امتداد و ماندگاری باد به نسبت

سختی است که موجب عذاب و رنجش جسم و روح

بو و رایحه بی تر است .خداوند برای بیان است مام از

میشود و این دو شاخصعه در آیعۀ  19سعورۀ مبارکعۀ

ریح استفاد کرد که باتوجه به فاصعله بعین حضعرت

قمر سبب شعد اسعت کعه «ریعح» در معنعای ععذاب

یعقوبرع) و حضرت یوسفرع) این واژ ملموستعر

جلو گری کند.

است .درک بو فق با حس بویایی اسعت؛ ولعی ریعح

د) ریح در معنی باو در سعورۀ یوسعف از ریعح

م ل نسیمی تمام وجود حضرت یعقوبرع) را نوازش

معنای بو برداشت شد است« .وَلَمَّا فَصَلَتال الْعالیرو قَعالَ

میکند و با تمام وجود فرزندش را است مام معیکنعد؛

أَبُععوهُمْ إِنععی لَأَجِععدُ رِیععحَ یُوسُععفَ لَععوْالَ أَن توفَنععدُونِ»

فرزندی که حکم روح و نفسش را دارد و واژۀ ریعح،

ریوسف .)94 ،همانا باد از خداوند اجاز خواست کعه

عتقه پدر به فرزند را نسبت به رایحه بهتر به تصعویر

بوی یوسف را به یعقوب برساند ،قبل از آنکه ب ر آن

میک د.

را برساند ،پس خداوند بعه او اجعاز داد و او رسعاند

ها) ریح به معنی رحمت :خداونعد هنگعامی کعه

 .)332اصععل کلمعه ریععح از

خواسته است از رحمت و الطاف خعویش نسعبت بعه

رطبعری،13 ،1412 ،

«طالیب» به معنی خوشبو است؛ زیرا باد هوا را خوشعبو

بندگانش صحبت کند ،واژۀ ریح را بعهصعورت جمع

میکند ،جسد هم با روح خوشبو میشعود رعسعکری،

رریاح) آورد است و در آیات متعددی ،ریعاح ن عان

 .)229واژۀ «ریح» در بین دو کلمۀ «أَجِد» و

از رحمععت ،نعمععت و ب ععارتی دارد .ر )3در سععورۀ

«یُوسُف» قرار گرفته است کعه وجعود ایعن دو کلمعه

اعراف آمد است« :وَهُوَ الَّذالی یُرْساللو الریَاحَ بُ ْرًا بَعیْنَ

م لفه و م خصه ای است که معنعای لغعوی «ریعح» را

یَدَیْ رَحْمَتالهال حَتَّى إِذَا أَقَلَّعتْ سَعحَابًا ثالقَالًعا سُعقْنَا ُ لالبَلَعد

تغییر داد اند و معنی بو از آن استنباط شد است؛ زیرا

مَّیِّت فَأَنزَلْنَا بِهال الْمَعاو فَأَخْرَجْنَعا بِعهال مالعن کوعل ال َّمَعرَاتال

یافتن یوسف که از ایعن دو کلمعه _ أجِعد یُوسُعف _

کَذَلالبَ نوخْرِ ُ الْموْتَى لَعَلَّکوعمْ تَعذَکَّروونَ» .راععراف)57 ،

برداشت میشود ،برای حضعرت یعقعوب رع) ممکعن

م لّفۀ ب ارت و ریزش باران ،م لّفعه معنعایی اسعت و

نبععود؛ زیععرا بینععایی خععود را از دسععت داد اسععت و

ن ان میدهد «ریح» به کاررفته در ایعن آیعه در معنعای

فرسخها از حضرت یوسف رع) دور بود.

رحمت است.

،1997

جدول وجوه معانی ریح
شماره

معانی واژۀ ریح در قرآن كریم

1
2
3
4
5

قدرت و نیرو
باد
عذاب
بو
رحمت

مؤلّفههای معنایی واژه ها
اطاعتکردن
حرکت
سخت
یافتن
ب ارت

نزاعنکردن
جریان
شووم
یوسف
نزول باران

�
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لَنَکوونَنَّ مالنَ ال َّاکالرِینَ» و کاربرد ایعن واژ بعه صعورت

 .4معناشناسی تاریخی واژۀ ریح
معناشناسی تاریخی ر )Diachronicیعا درزمعانی،

جم رریاح) برای عرضۀ نعمت و رحمتی اسعت کعه

شاخه ای از زبان شناسی است کعه دربعارۀ تغییعر زبعان

در این لف از طبیعت جلعو گعری کعرد اسعت .ایعن

مطالعه میکند .پژوهش در این زمینه هم بعا توصعیف

تفکیب معنایی بین ریح و ریاح قبل از استم مدّ نوعر

تغییر زبان سر و کار دارد و هعم بعا ععواملی کعه ایعن

شاع ران جاهلی و مردم قرار نگرفته و ویژ زمان نزول

تغییر را ایجاد و آن را محدود میکنند رآرنعف،1380 ،

قرآن کریم است .لبید بن ربیعه در بیت زیعر از ریعاح

 .)318معناشناسی تاریخی میکوشد صعورتهعای

اسععتفاد کععرد اسععت و حععرف از خرابععی و ویرانععی

قدیمیتر و نیز قواعد تحولی پدیدآورندۀ صورتهای
جدید را م خص کند راس .فالب،1371 ،

.)389

میزند:
حتی تَنَکَّرَ نو یُها المَهدُومِ

دالمَنٌ تَتعَبَتال الرِیاحُ بِرَسمالها

ردیوان،2004 ،

واژۀ ریح با همین لف و م تقاتش در شعر عربی

) 99

در دورۀ جاهلی استفاد شد اسعت و شعاعران ععرب

رباقی ماندۀ خرابه ای کعه بادهعا بعا آثعار آن بعازی

قبل از اسعتم ،از ایعن واژ در اشعارشعان بعرای بیعان

میکند؛ تاجاییکه حفر های خراب شد اطراف خیمعه

مفاهیم و مقاصدشان بهر بردند .یکعی از ایعن مععانی

تغییر شکل داد اند و شناختنی نیستند).

مانند معنای ریح در سورۀ یوسف ،بو و رایحه اسعت.
شاعران جاهلی هم برای بیان رایحه محبعوب خعود از

همچنین:

غَیرو آل ٍو ُعنٍَّ وعَرِیشٍ

ریح استفاد کردند .برای نمونه در شعر عنةة بن شداد

ذَعذَعَتها الرِیاحُ واالَمطارُ

ردیوان،2004 ،

) 50

رچوب خیمعه و آغعل و سعایهبعانی کعه بادهعا و

اینگونه آمد :
بَردُ نَسیمِ الحالجازِ فالی السَحَر
ردیوان،2004 ،

إِذا اَتانالی بِریحالهال المُعَطَرِ
) 123

رسرمای نسیم حجاز در سحر میوزد ،هنگامیکه

بارانها آنها را خراب و از هم جدا کردند).
و امرؤالقیس منوورش از ریاح ،باد و طوفان است:
مَفَاوِزُ عادالیٍّ کأَنَّ تورابَه

إِذا حَسَرَت عَنهُ الرِیاحُ طَحالینو

ردیوان،2004 ،

بوی خوش را به م ام من میرساند).

) 275

همانطور که بیان شد ،ریعح بعه صعورت مفعرد در

ررا هموار و وسی  ،آن راهی است که با دشت و

بی تر آیات قرآن کریم برای بیان عذاب آمعد اسعت؛

صحرا و زمینهای خالی بیآب احاطه شد و خعاکش

اما در بعضی از آیات ،ریح بعهصعورت مفعرد بعه کعار

آنقدر نرم است که هنگعامی کعه بعاد و طوفعان بعر آن

رفته است و در بردارندۀ معنعی ععذاب نیسعت؛ مع تً

بوزد ،م ل آرد از سطح زمعین آن را بعاال معیبعرد) .در

«رِیحٍ طَيَِّبةٍ» در آیۀ  22سورۀ مبارکۀ یونس« :هُعوَ الَّعذالی

جایی دیگر منوور او از ریح به شکل مفرد بیان رفا و

یُسَیِّروکومْ فالی الْبَعر وَالْبَحْعرِ حَتَّعى إِذَا کونْعتومْ فالعی الْفولْعبال

آرامش است:

وَجَرَیْنَ بِهِمْ بِرِیحٍ طَِّيَبةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاوَتْهَا رِیحٌ عَاصالفٌ

رُخَاوً تَسُحس الرِیحُ فی جَنَبعاتالها

وَجَاوَهُمُ الْمَوْ ُ مالنْ کول مَکَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُعمْ أوحالعی َ بِهِعمْ

کَساها الصَّبا سَحقَ المُعتوال المَذیلِ

ن هَع الذ ال
ج ْی َتنَعا مالع ْ
ن َأ ْن َ
ن لَع الئ ْ
ن لَع ُه العدِّی َ
خ اللصالعی َ
دَعَوُا اللَّهَ ُم ْ
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ردیوان،2004 ،

معناشناسی تاریخیتوصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم

رنرم و لطیعف اسعت ،بعاد در اطعراف آن جریعان
دارد ،باد شرقی ملحفه و روپوشی قدیمی بعر روی آن
ک ید است).
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فراینععد اسععتعار یععا تععرادف براسععاس ت ععابه معنععایی
شناسایی میشوند راشرفی و فردوسی،1389 ،

.)5

لغت شناسان قدیم و جدید دربرابر پدیدۀ تعرادف
موض گیریهای متفاوتی داشتند .کسانی کعه قائعل بعه
ترادفند ،جم کنندۀ الفاظ هسعتند و منکعران آن سععی

 .5معناشناسی توصيفی واژۀ ریح
معناشناسی توصیفی یا هعمزمعانی ر)Synchronic
رابطۀ معنایی واژ ها در یب حعوز معنعایی در مقطع
زمانی خا
،1389
خا

را مطالعه میکنعد راشعرفی و فردوسعی،

میکنند فعرقهعایی را بعین آن الفعاظ بیابنعد و شعکی
نیست که اقرار به وجود ترادف بر انکعار آن از حیعث
زمان تقدم دارد رالمنجّعد،1997 ،

 .)36دان عمندان

 )3که بر ساخت زبان در لحوه یعا نقطعهای

استمی در سه قرن اول وجود ترادف در زبان عربی و

از زمان توجعه معیکنعد کعه الزامعاً زمعان حعال

قرآن را باور داشتند و کسی ترادف را انکار نمعیکعرد

 .)20بعرای رویکعرد

 .)3ترادف یعنی «واژ هایی که بعه

نیست روبیل میبلین،1388 ،

رنکونام،1384 ،

همزمعانی دو روش متمعایز اسعت .یکعی معناشناسعی

یب اعتبار بر یب چیز داللت معیکننعد» رمختعارعمر،

ساخت گرا کعه در چعارچوب روابع معنعایی هماننعد

،1385

 .)175ترادف حقیقی ،آن است که در یعب

شمول معنایی ،هممعنایی ،تقابعل معنعایی و  ...معنعا را

لهجه یافت شود؛ اما اگعر از دو لهجعه باشعد ،تعرادف

مطالعه و توصیف میکند .دیگری معناشناسی براساس

محسععوب نمععیشععود رمختععارعمر،1385 ،

.)177

بافت زبانی است .در این نوع معناشناسی ،معنای یعب

واژ هایی که با ریح در محور جان ینی ارتباط معنعایی

واژ در چارچوب رواب جان ینی و همن ینی در یب

دارنععد ،عبارتنععد از« :ذاریععات ،حععامالتت ،جَاریععات،

بافت زبانی تعیین معیشعود رکرمعانی،1391 ،

-12

مُقَسِّمات ،مُرسَتت ،ناشالرات ،فارِقات ،مُلقالیات».

 .)11در این مبحث واژۀ ریح در سه محور جان عینی،
همن ینی و شمول معنایی در قرآن کعریم معناشناسعی
توصیفی میشود.

 .5- 1- 1ذارِیات
«ذارِیات» از ری ۀ «ذرو» گرفته شد است .ذال و
راو و حرف معتل بر انت ار داللت می کند رابنفارس،
 ،1399مععاد ذرو) .ذرو بععه معنععی پراکنععدن اسععت

 .5- 1معنای ریح بر محور جانشينی
رابطععۀ جان ععینی ر )Syntagmaticرابطععۀ بععین

رمحمدهارون ،1988 ،ماد ذرو).

اجزائی است که بر یب محور عمودی قرار گرفتهانعد

از حضرت امیرم منان علعی رع) سع ال شعد کعه

و همدیگر را نفی و طرد میکننعد .بعه سعخن دیگعر،

مقصود از ذاریات چیست؟ فرمودند« :ذَارِیات» همعان

رابطۀ واحدهایی است که بهجای هم میآیند و معنعی

 .)240زمخ ععری

بععاد اسععت ررسععتمی،1385 ،

.)53

م عیگوی عد« :ذارِیععات» بععاد اسععت؛ زیععرا آن خععاک و

واژ هایی کعه در نوعام زبعان بعر محعور جان عینی بعا

غیرخاک را پراکند معیکنعد رزمخ عری،5 ،1998 ،

یکدیگر در یب میدان معنایی قرار میگیرند ،ازطریعق

 .)608خداوند فرمودنعد« :فَأَصْعبَحَ هَ العیمًا تَعذْرُو ُ

جملععه را تغییععر مععیدهنععد ربععاقری،1378 ،
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الریَاحُ وَکَانَ اللَّهُ عَلَى کول شَیْو مسقْتَعدالرًا» رکهعف.)45 ،

حیات در زمین مرد است و همچنین گردۀ گعلهعای

«ذاریات» یعنی بعاد ،خعاک را بعه هعوا بعرد و «أذرَتعه

مختلف را با پراکند کعردن بعه سعوی یکعدیگر سعوق

وتَذریه» نیز بعه همعان معنعی اسعت رطبرسعی،1379 ،

میدهد و سبب عمل گرد اف انی در آنان میشود.

،23

« .)290والذَّاریات» سوگند بعه بادهعایی کعه

پراکند کنندۀ ابرها یعا پراکنعد کننعدۀ خعاکهاینعد ،یعا

 .5- 1- 2حامِالت

سوگند به فرشتگان که ابرها را پراکنعد معیکننعد ،یعا

ری ععۀ «حَععامالتت» حمععل اسععت« .حَمععل» معنععی

سوگند به زنهایی که بهسعبب ک عرت حمعل ب عر را

واحدی است که برای اشیاو زیادی به کار رفته اسعت

پراکنععد مععیکننععد رراغععب اصععفهانی ،1412 ،مععاد

که ازنور لف یکسان اند و ازنور مصعدر فعرق دارنعد.

ذاریات) .قسم خوردن برای تأکیعد بعر امعری اسعت و

گفته شد است «حالملٌ» در حمل شدۀ سنگین در ظاهر

برای امور مهم به کار میرود .سوگند خداوند بعه بعاد

به کار میرود ،م ل حمل شد بر پ عت و گفتعه شعد

بععرای جلععب توجععه مععردم و بععه تفکععر انععداختن و

است «حَملٌ» در حمل شد سنگین در باطن ،م ل بچه

تحریب کردن عقل مردم است؛ زیعرا کعه بعاد یکعی از

در شععکم و آب در ابععر و ثمععر در درخععت رراغععب

مواهر قدرت و اقتدار خداوند است و خداوند متععال

اصفهانی ،1412 ،ماد حمل)« .الحَمل» به معنعی آنچعه

چنان قداست و عزتی به باد داد که در قرآن کریم به

در شکم یا بر درخت است و «الحالمل» آنچه بر پ عت

آن سوگند خعورد اسعت و معیفرمایعد« :وَالعذَّارِیَاتال

یا سر است رابنفارس ،1399 ،ماد حمعل) .ایعن واژ

ذَرْوًا» رذاریات .)1 ،گفته شد «ذارِیات» صعفت بعرای

 64مرتبه در قرآن آمد که بهصورت فاعلی «حامالتت»

موصععوف محععذوف در تقععدیر اسععت «وربِّ الریععاح

یب بار در سعورۀ ذاریعات آمعد اسعت« :فَالْحَاماللَعاتال

.)29

وِقْرًا» رذاریات .)2 ،ابری که حملکنندۀ باران است یعا

باتوجه به آنچه گفته شد ،روشن میشود کعه ریعح بعا

بادی کعه حمعلکننعدۀ ابعر اسعت رالقمعی الم عهدی،

ذاریععات بععر محععور جان ععینی هععممحورنععد و یکععی

،12 ،1366

 .)407سععیدعبداش شععبر مععیگویععد:

ازجان ین های ریح در قرآن کریم «ذارِیات» است کعه

بادی است که باران را حمعل معیکنعد رشعبر،1407 ،

الذاریات» ررسعتگار جویبعاری،41 ،1399 ،

بعا آشکارشععدن ری عۀ ایععن کلمعه و معنععای آن دیععد

،6

.)80

میشود که «ذارِیعات» در بردارنعدۀ یکعی از کارهعایی

به دنبال شنیدن واژۀ حمل معموالً این سع ال بعه

است که باد انجام میدهد و آن پراکند کردن هرآنچعه

ذهن خطور میکند که چه چیزی حمل شد است .در

در اطرافش است .خداوند متعال به این عمل باد قسم

این آیه «ممکعن اسعت معراد الکتعرونهعای بعاردار و

خورد است و این ن اندهندۀ فاید و عملکرد باد در

اتمهای سنگین وزن باشد کعه هعمزمعان بعا سردشعدن

پراکنعدن اسععت؛ زیعرا بععاد اجسعام سععاکن را حرکععت

دمای گازهای عناصر ت کیل دهندۀ اجعرام ،بعه دنبعال

میدهد و به فعالیعت وا معیدارد و حیعات را در آنهعا

ذرات سبب وزن به وجود میآیند یا ابرهای متراکم و

زند میکند .برای م ال ،ابرها را حرکت میدهد و بعه

متتطم گازی بسیار داغ باشد که پس از طعی مراحعل

هم متصل میکند که نتیجه آن ریعزش بعاران و ایجعاد

تحوالت ،به انبوهی از ابرهای اولیه غلعی و ثقیعلتعر

معناشناسی تاریخیتوصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم
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تبدیل شد و بعرای سعاختار اجعرام آسعمانی آمعاد و

 81سورۀ انبیاو این واژ دربارۀ باد بعه کعار رفتعه و آن

م رف به پار پعار شعدن اسعت .در ایعن صعورت بعا

جاری شدن باد بعه امعر حضعرت سعلیمان اسعت .آیعه

تفسیر عتمه طباطبائی مطابقت دارد که آن را بادهعا و

به نحوی به سبکی و بیوزنی باد هم اشار دارد .کلمه

حمل کنندگان ابرهای سعنگین کعرد اسعت ».رعبعاس

«یُسععراً» ایععن ادعععا را اثبععات مععیکنععد .همانطورکععه

نژاد،1384 ،

)360

جاری کردن و به جریان انعداختن از منفععتهعای بعاد

بنابر مطالعب بیعانشعد اینگونعه بعر معیآیعد کعه

است ،پس معنای واژۀ «جاریات» تأکیدی است بر این

حمل کردن اجرام و حرکتدادن اشیاو از منفععتهعا و

کارکرد باد که در این آیه بهجای «ریح» آمد اسعت و

کارکردهای باد برای ب ر است و با توجعه بعه معنعای

بر جان ینی «جاریات» داللت دارد.

«حامالتت» این واژ از هم محورهعای ریعح در محعور
جان ینی به شمار میرود.

 .5- 1- 4مُقَسِّمات
از ری ۀ قَسم است .القَسمُ به معنی تقسعیم سعهم،

 .5- 1- 3جاریات

نصیب و بهر اسعت رراغعب اصعفهانی ،1412 ،معاد

«جَارِیات» از ری ۀ «جَرَی» و در لغعت بعه معنعی

قسم) .خداوند متععال فرمودنعد« :نَحْعنو قَسَعمْنَا بَیْعنَهُمْ

جریان یافتن و جاری شعدن اسعت رراغعب اصعفهانی،

مَّعالی َتَهُمْ» رزخرف« .)32 ،المُقَسِّمات»  1بار در سعورۀ

 ،1412ماد جاریات)« .جاریةٍ» برای خورشید و ک عتی

ذاریات آمد است« :فَالْمُقَسِّمَاتال أَمْراً» رذاریات )4 ،که

 .)43ایعن واژ یعب

ازجملععه معععانی آن بععاد اسععت ،همچنععین بععه معنععی

بار در قرآن کریم در سورۀ ذاریات آمد « :فَالْجَارِیَعاتال

متئکه ای آمعد کعه امعور را برحسعب ارادۀ خداونعد

یُسْعرًا» رذاریععات« .)3 ،فالجَارِیعات» یعنععی ک عتی کععه

تقسیم میکنند یا بادهایی که باران را توزیع و تقسعیم

به آسانی در دریا جریان مییابد یعا بادهعای جعاری در

میکنند رمحمد هارون ،1988 ،ماد مقسمات).

به کار معیرود ررازی،1986 ،

جایگاه ان یا سعتارگانی کعه در منزلگاه عان جعاری

زمخ ری میگوید :المقسمات جایز است که تنها

.)408

باد باشد نه چیز دیگری؛ زیرا بادها هسعتند کعه ابعر را

«فَالْجَارِیَاتال یُسْرًا» به معنی بادی است که بعهآسعانی و

ایجاد میکنند و در جو بهآسانی به جریان معیاندازنعد

سععهولت جععاری مععیشععود رمغنیعععه،10 ،1381 ،

و باران را با تصرف در ابر تقسیم میکنند رزمخ ری،

هسععتند رالقمععی الم ععهدی،12 ،1366 ،

.)141

،5 ،1998

 .)609گفته شعد اسعت  4آیعۀ سعورۀ

خداوند متعال در این آیه به بعاد قسعم خعورد و

ذاریات همگی بر باد حمل میشود؛ زیرا باد است که

منفعععت دیگععری از بععاد را یععادآوری کععرد کععه آن

خاک را پراکند میکند و ابعر سعنگین را حمعل و در

جاری کردن است .بعاد اسعت کعه بعه هعر طرفعی کعه

جو بهراحتعی جعاری معیکنعد و ابعر را بعر بتدهعا و

خداوند اراد کند ،ابر را جاری میکند .بی تر کلمعات

سرزمین ها تقسعیم معیکنعد رطباطبعائی،18 ،1388 ،

بهکاررفته از ری ۀ «جارِیات» دربارۀ رودها و نهرها در
قرآن به کار برد شد است؛ اما در ایعن سعور و آیعۀ

.)547-548
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بنععابر آنچععه گفتععه شععد ،بسععیاری از مفسععران

شدند؛ بنابراین مطلب و کاربرد کلمۀ رَسَلَ بعرای بعاد،

تقسیم کردن ابر و باران را جزو کارکرد باد دانسعتهانعد،

اینگونه به نور میرسد که باد نیز فرستاد ای اسعت از

به این دلیل واژۀ «مُقَسِّعمات» بعا واژۀ «ریعح» اشعتراک

جانب خداوند که با فرستادن باد و هر نعمت دیگعری

معنایی دارد و از جان ینهعای آن بعه شعمار معیرود.

حجت را بر بندگانش تمام کعرد اسعت .ایعن مطلعب

واژۀ «مُقَسِّمات» هم به معنی تقسیم کردن است کعه در

شاید دلیل آمدن واژۀ «مُرسَتت» بهجعای کلمعۀ ریعاح

این آیه در اصل صفتی برای ریح است کعه بعه دلیعل

باشععد .اک ععر مفسععرانی کععه «مُرسَععتت» را بععاد معنععی

شناخته شدن حذف شد و صعفتش جان عین آن شعد

کرد اند ،نام بادهای فرستاد شد را به کار برد اند ،نعه

است .در آیات قبل هم به کارکردهای دیگر باد اشار

باد فرستاد شد ؛ به عبارت دیگر شکل جم را بعرای

شد است و آیات ازنوعر مضعمون و محتعوا بعه هعم

باد به کار برد اند که ممکعن اسعت ن عاندهنعدۀ ایعن

پیوسته اند؛ بنابراین ،این واژ هم باد را به ذهن متبعادر

مطلب باشد که رسوالن ،فرسعتادگانی بعرای نجعات و

میکند.

رساندن ب عر بعه سععادت بودنعد و در ایعن آیعه نیعز
مرستت که در معنای فرستاد اسعت ،همعان بادهعای
رحمععتانععد کععه فضععل خداسععت بععر مخلوقععاتش ،و

 .5- 1- 5مُرسَالت
«مُرسَعتت» از «رَسَعلَ» گرفتعه شععد اسعت و بععر

بخ عععش و فضعععل خداونعععد سعععبب سععععادتمندی

فرستادن و گسترش داللت میکند و به معنعی رفعا و

انسانهاست .باتوجه به مطالعب بیعانشعد و نورهعای

آسایش نیعز اسعت رابعن فعارس ،1399 ،معاد رسعل).

مفسران و لغت شناسعان« ،مُرسَعتت» در ایعن آیعه بعه

راغب گفته اصل «رَسَلَ»« ،الرَسل» یعنی فرسعتادن بعر

بادهای پی درپی اشار دارد که در فصلهعای مختلعف

دوستی است رراغعب اصعفهانی ،1412 ،معاد رسعل).

میوزند؛ بنابراین «مُرسَعتت» و «ریعح» ازنوعر محعور

«مُرسَل» یعنعی فرسعتاد شعد بعرای رسعالت و کعاری

جان ینی حول یب محور میچرخند.

ررازی،1986 ،

« .)102المُرسَعععتت» بعععه معنعععی

بادهاست رابن فارس ،1399 ،ماد مرستت) .خداونعد
متعال فرمودند« :وَالْمُرْسَلَاتال عُرْفًا» رمرستت.)1 ،

 .5- 1- 6ناشرات
«ناشالرَاتال» در لغت به معنی پراکندن و گسعتردن و

بادها انواعی دارند کعه خداونعد متععال بعه سعبب

از کلمۀ سه حرفی «نَ َرَ» گرفته شد اسعت .در قعرآن

اهمیت به آنها قسم خورد اسعت .در تفسعیر و شعرح

کریم آمد اسعت« :وَالنَّاشالعرَاتال نَ ْعرًا» رمرسعتت.)3،

این آیه در مجم البیان نیز به پیدرپی آمدن این بادهعا

منوور فرشتگانی که باد را میپراکنند و یا بادی که ابر

اشار شد « :المُرسَتت» یعنی بادهعایی کعه پعیدرپعی

را پراکند و پخش معیکنعد رراغعب اصعفهانی،1412،

فرستاد شد اند م ل یال اسعب رطبرسعی،5 ،1379 ،

معاد ن ععر) .در کلمععۀ «نَ َعرَ» ،نععون ،شععین و راو ،بععر

.)415
رسوالن الهی در زمانی که مردم به راهنمایی آنهعا
نیاز داشتند ،برای تمام کردن حجت بعر آنهعا فرسعتاد

گسععترش و پراکنععد کععردن شععیو داللععت مععیکنععد
رابنفارس ،1399 ،ماد ن ر).
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در «معجم الفاظ القرآن» برای «ناشرات» وجعوهی

اسععت ،پععس بععاد بعععد از اینکععه ابععر را در آسععمان

در نوعر گرفتععه شعد اسععت -1 :پیعامبران؛ زیععرا آنهععا

میگستراند و آن را میراند و به جاهای مختلف زمین

شریعت را گسترش میدهند؛  -2فرشتگان؛ زیرا آنهعا

میبرد ،بعضیها را به شرق و یا غرب و بعضعیهعا را

نامۀ اعمال را ن ر میدهند؛  -3بادها؛ زیرا آنها ابعر را

به شمال یا جنوب میبرد رالخزاعی نی ابوری،1366 ،

پراکند میکنند رمحمدهارون ،1988 ،معاد ناشعرات).

 .)342در مجمعع البیععان از قععول حسععن و

،51

در بحععرالمحی نیععز از قععول ابععنمسعععود و حسععن و

ابی حمز و قتاد نقل شد که همانا باد است کعه بعین

مجاهد و قتاد آمد است که بادهای رحمت خداونعد

ابر جدایی میاندازد و آن را پراکند میکند رطبرسعی،

و بععارانش هسععتند راندلسععی،8 ،1993 ،

.)395

،50 ،1379

.)415

طبرسععی معتقععد اسععت کععه منوععور از «ناشععرات» بععاد

گاهی در منطقه ای ابرهعایی دیعد معیشعوند کعه

رحمععت اسععت کععه ابععر را در آسععمان م عیگسععتراند

بدون اینکه بارشعی داشعته باشعند ،صعفحۀ آسعمان را

.)790

پوشاند اند و گاهی ابرهایی دید می شوند که بعارانزا

رطبرسی،4 ،1412 ،

خداوند متعال در این آیه ،با کلمۀ «ناشالرَات» قسم

هستند .مسئول تقسیم بندی این ابرها در آسمان بادهعا

یاد کرد  ،به رزق و روزی و رحمتی که بعر بنعدگانش

هستند که براساس ارادۀ خداوند پراکند کنندۀ شعر یعا

پراکند کرد است و مراد از آن بادی است کعه بعا آن

رحمت اند .شر و زیان به این دلیعل کعه گعاهی بعارانِ

باران را که منب خیر و روزی است ،بر آنهعا فرسعتاد

پراکند شد با باد در منطقعهای سعبب سعیل و خرابعی

است .واژۀ «نَ ْراً» که هم ری عه بعا «ناشالعرَات» اسعت،

میشود و رحمت به این دلیل که در منطقعهای دیگعر

تأکیدی بر خاصیت و عملکرد باد پراکند کنندۀ اشعیاو،

سععبب خرمععی ،سرسععبزی و افععزایش محصععوالت

باران ،ابرها و ...است؛ بنابراین اینگونه بر میآیعد کعه

ک اورزی میشود .ایعن رسعالتی اسعت کعه خداونعد

ناشرات با ریح ازنور معنایی در یب حعوزۀ معنعایی و

بهعهدۀ بادها قرار داد و در این آیه به آن قسم خورد

بر محور جان ینی قرار دارند.

است که این مطالعب کعارکرد دیگعری از بعاد را بیعان
میکند کعه بعا کلمعۀ ناشعرات مجسعم شعد اسعت و
ن اندهندۀ جان ینشدن «فارقالات» به جای ریح است.

 .5- 1- 7فارقات
«فارِقات» از ری ۀ «فَرَقَ» استنباط شد اسعت .در
فَرَقَ ،فاو ،راو و قاف بر تمییزی و جدایی بین دو چیز

 .5- 1- 8مُلقِيات

داللععت مععیکننععد رابععنفععارس ،1399 ،مععاد فععرق).

«مُلقالیات» از «لَقَیَ» گرفتعه شعد اسعت ،بعه معنعی

«فارقععات»  1مرتبععه در سععورۀ مرسععتت ذکععر شععد :

روبه رو شدن و برخورد اشعیاو بعا هعم اسعت رراغعب

«فَالْفَارِقَععاتال فَرْقًععا» رمرسععتت .)4 ،مجاهععد گفععت:

اصععفهانی ،1412 ،مععاد لقععی)« .لَقَععیَ» برانععداختن و

«فارِقات» بادی است که ابر را جعدا و سعپس پراکنعد

پرت کردن چیزی نیز داللت میکند رابن فارس،1399 ،

 .)395در جععایی

ماد لقی) .خداوند متعال فرمودند« :فَالْمُلْقالیَعاتال ذالکْعرًا»

دیگر گفته شد  ،منوور از «فارِقات» بعاد و کارهعایش

رمرسععتت .)5 ،عععد ای از مفسععران «مُلقالیععات» را در

مععیکنععد راندلسععی،8 ،1993 ،

)
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معنای باد تفسیر کرد اند و اینگونه آورد اند :قسعم بعه

«مُلقیات» و کارکرد «ریح» وجود دارد و ایعن دو واژ

بادهایی که سبب ذکر میشعوند؛ زیعرا م عاهد وزش

ازنور جان ینی هممحورند و بهجای هم میآیند.

باد سبب ذکر حق و استدالل بعر قعدرت حعق اسعت.

هریععب کلمععات «ذاریععات ،حععامالتت ،جَاریععات،

 .)116القععاوکردن ذکععر بععا

مُقَسِّمات ،مُرسَتت ،ناشالعرات ،فارِقعات ،مُلقالیعات» کعه

بادها این معنی را در بر دارد که هر زمان کسی بادهعا

بهجای واژۀ «ریح» ن سته اند ،به نوعی به خصوصعیات

را م اهد کند ،به قدرت خداوند پی معیبعرد و او را

و کارکرد «ریح» اشار دارند که ایعن تصویرسعازی را

یاد میکند و به ذکر و ستایش خداوند روی معیآورد

بعهطععور شایسععته و زیبععا در ذهعن مجسععم معیکننععد؛

 .)339گفته شد اسعت معراد از

درحالی که اگر «ریح» به جای این کلمات میآمد ،ایعن

رکاشععانی،10 ،1344،

رشبر،6 ،1407 ،

«مُلقالیات» باد است و «ذالکْر» باران است که خداونعد و

تصاویر در فضای آیات درک و فهم نمیشد.

رحمتش را یادآوری میکند .پس م من هنگعام نعزول

ذاریات

باران خدا را شکر و ععذرخواهی معیکنعد ،بعهسعبب
ملقیات

گناهی که از او سر زد و کافر بر سرک ی میافزایعد،
پس باران یا باد برای کافر در حکم ه داری است به
عذاب دردناک رفضلاش،23 ،1405 ،

.)319

فارقات

در آیات قبل ،از واژۀ «مُلقالیات» به کارکردهای باد

حامتت

ریح

ناشرات

اشار شد .باتوجه به اینکه معنای «مُلقالیعات» إلقعاکردن

جاریات

مقسمات
مرستت

است و این واژ به کارکرد دیگر بعاد ،یعنعی برخعورد
اشیاو به هم اشار دارد؛ بهطورکلی نگا بعه طبیععت و

نمودار  1نمودار حوزۀ معنایی ریح بر محور جانشينی

تأمل در آن یادآور خعالق متععال اسعت و بعه عبعارت
دیگر طبیعت القاوکنندۀ یاد خداوند به ب ر است .بعاد

 - 5- 2معناشناسی ریح بر محور همنشينی

در آیاتی که بررسی شعد ،یکعی از ایعن القاوکننعدگان

برای بیان جملهای ،کلمات پ ت سر هعم گعویی

است .همۀ کارکردهایی که برای بعاد ذکعر شعد ،ایعن

بر خطی قرار میگیرند .این خ که مفهعوم اصعطتح

مس ولیت را بر عهد دارنعد و تفکعر و اندی عیدن در

زنجیر گفتار یا رشتۀ سخن را بهخوبی روشن میکنعد،

آنها انسان را به آفریدگار سبحان سوق میدهد .به نور

محور همن ینیر )Paradigmaticنامید میشود .رابطۀ

نگارند آیۀ آخر که واژۀ «مُلقیعات» را در خعود جعای

کلمات که بر ایعن محعور قعرار معیگیرنعد و مکمعل

داد  ،بهنحوی دربردارند و بازگوکننعدۀ هعدف نهعایی

یکدیگرنعد ،رابطعۀ هعمن عینی اسعت ربعاقری،1378 ،

همۀ کارکردهای باد ،یعنی همان القاو و یعادآوری یعاد

 .)51مفهوم همن عینی مفهعومی جعز ارتبعاط یعب

خالق به مخلوق است که باتوجه بعه معنعای ایعن واژ

عنصر زبانی با سایر عناصر ت کیل دهندۀ زبان نیسعت

به شکل واضح این مقصود بیان شد است .باتوجه بعه

رپالمر،1374 ،

 .)159برخی واژ ها بعا ریعح ازنوعر

این مطالب گفته میشود که اشتراکی بین معنعای واژۀ

همن ینی پیوند دارند و همعوار بعا ایعن واژ بعه کعار

معناشناسی تاریخیتوصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم
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میروند ،عتو بر همن عینی بعر سعاختار معنعایی آن

 -2یعنععی ،صععدا و حرکععت در آن؛  -3قععول آخععر از

تأثیر میگذارند و تحولی در معنای آن ایجاد معیکننعد

ابن عباس روایت شد که «فالیهَا صالرٌّ» یعنی در آن آتش

و این واژ را توصیف و شرح و در شناخت ماهیت و

است رابنمنوور ،1997 ،ماد صرّ) .در آیۀ باال اعمعال

یا ویژگیهای آن نقش اساسی ایفا میکنند و بُعدی از

پوچ و بیثمر کافران به ک تزاری ت بیه شد است که

بعدهای آن را ن ان میدهند و آن را معرفی میکنند.

کفر و ناسپاسی کافران ماننعد بعاد سعرد و زیعانآوری
است که این اعمال را بر باد میدهد و از بین میبعرد.
دربارۀ هم ن ین شدن «صالرّ» بعا «ریعح» اینگونعه گفتعه

 .5- 2- 1صِرّ و صَرصَر
«صالرّ» در لغت به معنی بسعته بنعدی کعردن اسعت

می شود کعه بعاد سعوزناک هنگعام برخعورد بعا اشعیاو

 .)558صالرّ بعه کسعر

جرقه ای را تولید میکند ،گاهی بعاد شعدید معیآیعد و

صاد سرمای شدید و اصل لغت آن به معنی گر زدن و

همه چیز اطعرافش را پخعش معیکنعد و گعاهی بعادی

بستن است؛ بنابراین سرما را به آن دلیل «صالرّ» گفتهاند

میآید که عتو بر شدت ،سوز و سرما را هم با خود

که سبب گر شدن ریخ بستن) اسعت رقرشعی،1366 ،

دارد که این نوع باد به هرچه برخورد کند اثعری از آن

ماد صرّ) .در جایی دیگر آورد شد «که صالرّ سرمای

بر جای نمیگذارد .در این آیه کلمعۀ «صالعرّ» ایعن بعار

شدید است و اصل آن صریر است که بهمعنی صعوت

معنایی را به ریعح داد و بعرای بیعان بیهعودگی عمعل

و صداست و نزد زجا «صالرّ» صوت زبانۀ آتش است

کافران و عذاب برای آنان تعبیر بسعیار لطیفعی اسعت.

)313

باتوجه به مطلبی که قبتً بیعان شعد ،ریعح بعهصعورت

این کلمه یب مرتبه در قرآن کریم و آن هعم در کنعار

مفرد برای بیان عذاب است و کلمۀ «صالرّ» تأکیدی بعر

رآیت اش زاد شیرازی،1363 ،

که در آن بعاد باشعد ».رکاشعانی،2 ،1344 ،

اْلََيةا
واژۀ ریح آمد است« .مَ َلو مَعا یُنفالقوعونَ فالعی هالعذال ال ح

این عذاب است؛ بنابراین نتیجه گرفتعه معیشعود کعه

الدسنْیَا کَمَ َلِ رِیحٍ فالیهَا صالرٌّ أَصَابَتْ حَعرََْ قَعوْمٍ ظَلَمُعواْ

«صالرّ» صفتی است که فق برای ریح در قعرآن کعریم

أَنفوسَ عهُمْ فَأَهْلَکَتْ عهُ ومَععا ظَلَمَهُ عمُ اللّ عهُ وَلَکال عنْ أَنفوسَ عهُمْ

آورد شد و در ایعن آیعه بعا ریعح عجعین شعد کعه

یَوْلالمُونَ» رآل عمران« .)117 ،صالعرّ» و إصعرار از یعب

ن ان دهندۀ شدت عذاب کافران است .از هعمجعواری

ری ه هستند و به معنی بستن چیعزی تعوأم بعا شعدت

«صالرّ» با ریح ،شدت سرما و سوز باد در ذهن مجسعم

میآید و در اینجا به معنعی شعدتی اسعت کعه در بعاد

میشود ،سوزی که گویا در استخوانها نفوذ میکند.

است ،خوا به شکل یب باد سوزان و یا خوا سرد و

«صَرصَر» کلمۀ دیگری است کعه در قعرآن کعریم

خ ب کنند باشد .افراد بیایمان و آلود چون انگیعز

همن ین ریح آمد است« .صَرصَر» یعنی سرمای بسیار

صحیحی در انفعاق خعود ندارنعد ،روح خودنمعایی و

شدید رابن منوور ،1997 ،ماد صرصر)« .صَرصَر» بعاد

ریاکاری همچعون بعاد سعوزان و خ عبکننعد ای بعر

شدید یا بسیار سرد ،تکرار لف دال بعر مبالغعه اسعت

مزرعۀ آنها میوزد و آن را بعیثمعر معیکنعد رمکعارم

رقرشی ،1371 ،ماد صرصر)« .صَرصَر» از مادۀ «صالعرّ»

 .)86دربارۀ جملۀ «ریحٌ فیهعا

گرفته شد و در اصل به معنی بسعتن و محکعمکعردن

صالرٌّ» سه قول آمد است - 1 :فیها صعرّ ،یعنعی سعرما؛

است و تکرار آن در واژۀ «صَرصَر» برای تأکید اسعت

شیرازی،3 ،1388 ،
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و از آنجا که این باد هم شدید بود  ،هم پر سوزش و

سرپیچی از اطاعت و ناسازگاری اسعت .سعرکش نعه

هم پر سر و صدا ،این واژ به آن اطعتق شعد اسعت

سرکش از فرمان خدا بلکه سرکش در معیار نسیمها و

 .)38عتمعععه

بادهععای معمععولی رمکععارم شععیرازی،19 ،1388 ،

طباطبائی فرمود اند« :صَرصَر» هعم بعه بعاد سعخت و

 .)443صحنه ها و منور های سخت و هول برانگیز

سمی تفسیر شد  ،هم به باد بسیار سرد و هم به باد پر

در این سور وجود دارد که یکعی از ایعن صعحنههعا

سر و صدا که قهراً مستلزم سخت وزیعدن نیعز اسعت

همین آیعه اسعت ،بعادی کعه نسعیم تعازگی و حیعات

رمکعععارم شعععیرازی،23 ،1388 ،

رطباطبائی،17 ،1388 ،

.)571

این لف سه مرتبه در قرآن مجید آمد و هر سعه،
وصف ویژ برای باد فرستاد شد بعرای ععذاب قعوم
عاد است« :فَأَرْسَعلْنَا عَلَعیْهِمْ رِیحًعا صَرْصَعرًا فالعی أَیَّعامٍ

میبخ د ،با داشتن دو صعفت «صَرصَعر» و «عاتيةٍ» بعه
بادی عذاب دهند و ویعرانکننعد تبعدیل شعد اسعت
رزمخ ری،1426 ،

.)1134

در زبان عربی اصواتی وجود دارد که هنگام تلف

اْلََيةا الدسنْیَا وَلَعَذَابُ
نَّحالسَات لنوذالیقَهُمْ عَذَابَ الْخالزْیِ فالی ح
حاْلخ َةَ أَخْزَى وَهُمْ لَعا یُنصَعروونَ» رفصعلت )16 ،و «إِنَّعا

تنگ میشود و نفس هنگام خرو لف نعوعی صعفیر

أَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحًا صَرْصَرًا فالعی یَعوْمِ نَحْعسٍ مسسْعتَمالر»

ایجاد میکند و صاد جز ایعن حعروف اسعت رانعیس،

رقمر .)19 ،زمخ ری دربارۀ «صَرصَر» گفته است کعه

بیتا،

 .)25اینگونه گفته میشود که در این سه آیه

تندبادی است که زوز میک د؛ یعنی به هنگعام وزش

صوت و صفیر حرف صاد و تکرار حرف راو در کلمه

خود زوز ک ان در حرکت اسعت رزمح عری،1998 ،

«صرصر» لطافت و آرامش موجعود در کلمعۀ ریعح را

 .)376در دو آیۀ باال «أَیَّعامٍ نَّحالسَعات» و «یَعوْمِ

کعاهش داد و هویعت آرامععشبخعش آن را دگرگععون

نَحْسٍ مسسْتَمالر» در کنار «رِیحاً صَرْصَراً» آمعد اسعت و

کرد و اینگونه لفوعی کعه سراسعر آرامعش و لطافعت

ن ان میدهد که این عذاب برای یب روز نبود ؛ بلکه

است را پوش ی از عذاب و خ ونت ،شدت و سر و

بادی مداوم و پیوسته و نتیجه و آثار مخعرب و شعوم

صدای وزش و سرمای سوزناک فراگرفته است ،به باد

آن دامنه دار بود است که نهایت و سنگینی ععذاب بعا

شومی تبدیل شد است که وزیعدن آن نحسعی را بعه

این کلمات در کنار هعم و بعا سعیاق آیعه بعه تصعویر

دنبال دارد و وسیله ای برای شکنجه و عذاب قوم عاد

ک ید شد است .نَحس در اصعل بعه معنعی سعرخی

شد است .گویا حرکت این باد سرد و برخوردش بعا

شدیدی است که گا در افق ظاهر میشود و همچون

جسعم عادیععان چععون شعتقی اسععت کععه هنگععام زدن

شعلۀ آتش بیدود است که عرب این سرخی شدید را

ضربات ،صدایی از آن بلند میشعود و در جعان آنعان

،5

نحاس میگوید ،سپس این واژ بعه هرچیعز شعوم در
مقابل سعد اطتق شد است رمکارم شعیرازی،1388 ،
،23

.)38

در آیۀ «وَأَمَّا عَعادٌ فَعأوهْلالکووا وبِعرِیحٍ صَرْصَعرٍ َعاتَيةٍ»

راْلاقةٍ« ،)6 ،عاتيةٍ» از مصدر عتعو بعه معنعای طغیعان و

آنها هوا کامتً حبس نمیشود؛ بلکه مجعرای عبعورش

نفوذ میکند .در سعورۀ مبارکعۀ «اْلاقةٍ»« ،عاتيةٍ» صعفتی

است برای «رِیحٍ صَرْصَر» که تأکیدی است بعر ععذاب
قوم عاد کعه بعا آن هعتک شعدند و اینگونعه بعه نوعر
میرسد که کلمات « َعاتَيٍ و أوهْلالکووا» نیز در افزودن بعار
معنایی خ ونت این کلمه بیتأثیر نبود است.

معناشناسی تاریخیتوصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم

تکامل یافته سری السعیر کنعونی کعه بعضعاً انسعان

 .5- 2- 2سخَّر
« سَ خَّ رَ» در لغت به مفهعوم حرکعت بعه سعوی
غرض خا
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به ص ورت قهعری رراغعب اصعفهانی،

هنگامی که با آن سفر م ی کند  ،این احساس را دارد
ر طباطبائی ، 19 ، 1388 ،

.) 304- 305

 ، 1412ماد سخر) و وادارکردن به عمل با قهعر و

در هر سه آیه همن ینی «ریح» با کلمۀ «سَعخَّرَ» و

اجبار است رقرشی ، 1371 ،ماد تسخیر) « .سَع خَّ رَ»

«تَجْرِی بِأَمْرِ ال» و «لالسُلَیْمَانَ» بهنحوی مطیع و رامبعودن

در قرآن کریم برای عناصر مختلف طبیعت به کار

باد را برای حضرت سلیمان به تصویر ک عید اسعت.

رفته و  1مرتبه به صورت هم ن ی ن واژۀ ریح آمعد

جاری شدن چیزی به امر شخصی ن انی از تسعخیر را

است و 2مرتبه این واژ بدون اینکه در ظاهر آیعه

در بردارد و همچنین در کلمعۀ «لالسُعلَیْمَانَ» واردشعدن

بیاید ،در معنا و مفهوم آیعه ،تسعخیر بعاد را ن عان

حرف «لع» بر کلمه سلیمان ،معنای مالکیعت «ریعح» را

می دهد  .خداوند متعال فرمود  « :فَسَ خَّ رْ نَا لَهُ العر ی حَ

برای حضرت سعلیمان ن عان معیدهعد و ایعنچنعین

، ) 36 ،

برداشعت معیشعود کعه تسعخیر منفععت و سععودی از

تَ جْ ع رِی بِ عأَمْ رِ ال رُخَععاو حَیْ ع ثو أَ صَععابَ» ر
« وَلالسُلَیْ مَانَ الر ی حَ َع اصة َ ٍ تَ جْ رِی بِأَمْ رِ ال إِلَى الْأَرْضِ

طععرف مسععخَر بععرای سععاخر دارد و خداونععد ایععن

الَّتالی بَارَکْنَا فالیهَا وَکونَّا بِ کول شَیْو عَالال مالینَ» رانبیعاو،

موهبت ،یعنعی قعدرت تصعرف و مالکیعت بعاد را بعه

 « ،) 81وَلالسُلَیْمَانَ الر ی حَ غودُ وسهَا شَهْ رٌ وَرَ وَاحُهَا شَهْ رٌ

حضرت سلیمان عطا فرمودند و ای عان هعم از نسعیم

وَأَ سَلْنَا لَهُ عَیْنَ الْقالطْ رِ وَمالنَ الْ جِن مَن یَعْ مَعلو بَعیْنَ

روح بخش بعاد بهعر معیبردنعد و هعم از سعرعت آن

یَدَ یْهال بِإِ ذْنِ رَ بِّهال وَمَن یَ زِغْ مالنْهُ مْ عَنْ أَمْ رِنَا نوذال قْهُ مالنْ

برای سفر به هر مکانی که اراد میکردنعد و از کلمعۀ

عَذَابِ السَّعالی رِ» رسبأ ،) 12 ،ما برای سلیمان باد را در

«رُخَاو و َعاصةٍَ» نیز این مطلب استنباط معیشعود کعه

شعاع یب ما را طی شد انسان ها مسخر کعردیم؛

خداوند اختیار هرگونه باد ،چه باد آرام و چعه تنعدباد

به طوری که مسیر « غدو» یعنی از اول روز تا ظهر آن

و طوفان را به حضرت سلیمان سپرد است.

یب ما باشد و مسیر «رواح» یعنی از ظهعر تعا بعه
عصرش نیز یب ما باشد و درنتیجعه از صعبح تعا

 .5- 2- 3اَقيِم

غروب دو مسعافت را طعی معی کنعد  .رطباطبعائی،

«عَقالیم» ظاهراً بعه معنعی فاععل اسعت .گفتعه انعد:

 .) 547باد مسخر سلیمان است تا

«الریحُ الْعَقالیم» بادی که ابر بعاران د نیعاورد و ابرهعا و

ک تی ها ی تجاری و جنگی او را به انعدازۀ مسعیر

درختان را تلقیح نکنعد رقرشعی ،1371 ،معاد عقعیم).

یب معا در دریاهعا ببعرد و بازگردانعد رخزائلعی،

راغب اصل آن را «العُقم» به معنعی خ عب و معان از

 .) 377تسخیر باد چون مرکبی راهوار و

قبول اثر دانسته است و «یَومٌ عَقعیِم» روزی اسعت کعه

توصیف به « عَا صالفَۀ» برای بیان سرعت آن است و

در آن شععادی نباشععد رراغععب اصععفهانی ،1412،مععاد

توصیف به «رُخَاو» بیعان معنوم بعودن و نعرم بعودن

عقیم)« .الْعَقالعیمَ»  1مرتبعه در قعرآن کعریم بعهصعورت

حرکات آن؛ به طوری که آنها در عین حرکت سری

همن ین با ریح آمعد و تحعولی در معنعای آن ایجعاد

، 16 ، 1388

، 1371

احسا س ناراحتی نمی کردند  ،درست مانند وسعایل

 34دوفصلنامه علمی پژوه ی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال هفتم ،شمار اول ،پیاپی ر )13بهار و تابستان 1397

کرد است « :وَفالی عَاد إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَیْهِمُ العریحَ الْعَقالعیمَ»
رذاریات.)41 ،

 .5- 2- 4لَواقِح
«لَواقالح» از ری ۀ لقح به معنی بعاردارکردن اسعت.

باد عقیم آن بادی است که از آوردن فا یعد ای

مراد آنست که باد ابرهای گرم را به منطقۀ سعرد جعو

که در بادها مطلوبست ،مانند حرکعت دادن ابرهعا،

میزند و قندیلهای یعخ را کعه ذوب و آبسعتن کعرد

تلقیح درختان ،باد دادن خرمن ها  ،پرورش حیوانات

است ،به شکل باران در میآورد رقرشی ،1371 ،معاد

و تصفیه هوا امتناع دارد و از آن عقیم است و چنین

لقح)« .لَواقالح» به معنی بارورکنند  ،یعنی آنچه درخعت

بادی اثرش هتک کعردن معردم اسعت رطباطبعائی،

و نبات را تلقیح معیکنعد رمحمعدهارون ،1988 ،معاد

 .) 571سیدقطب معتقد اسعت بعه

لواقح) .این واژ فق  1مرتبه در قرآن کریم و آن هم

این دلیل «رِیح» « ،عَقیم» نامید شد است؛ چون آب

صفتی برای ریاح آمد است «وَأَرْسَعلْنَا الریَعاحَ لَعوَاقالحَ

و زندگی را حمل نمی کرد  ،مرگ و خرابی را حمل

فَأَنزَلْنَععا مال عنَ السَّ عمَاوال مَععاوً فَأَسْ عقَیْنَاکومُو ُ وَمَععا أَن عتومْ لَ عهُ

می کرد و بر هرچه می وز ید  ،م ل مردارهایی آن را

بِخَازِنالینَ» رحجر.)22،

، 18 ، 1388

ترک م ی کرد رسیدقطب، 6 ، 1972 ،

.) 3384

امروز در مباحث گیا شناسی مسعلم شعد اسعت

یکی از خصلت ها ی باد بارورکردن گیاهعان و

که مسئله نر و ماد در تمام گیاهان اسعت و بادهعا در

درختان است که در این آیه این خاصعیت از بعین

وزش خود ذراتی از گرد گل و گیا نر را به گیا ماد

رفتععه و صععحبت از بععادی اسععت کععه تولیدکننععدۀ

منتقل میکند و آن را بارور میکند و در آیۀ بحثشد

هیچ گونه خیر و فا ید ا ی نیست .باتوجه بعه اینکعه

از این حقیقت پرد برداری میکنعد و معیفرمایعد :معا

« عَقالیم» به معنی بدون نسل و ابت ر هم به کار رفتعه

بادها را برای کار تلقیح فرسعتادیم رطباطبعائی،1388 ،

است ،هدف از آمدن کلمۀ « عقیم»  ،ر ی ه کن کردن

 .)21آیت اش مکعارم شعیرازی معتقعد اسعت

،11

قوم عاد با اعمال و افکارشان بود است که هعیچ

«لَعوَاقالحَ» در ایععن آیععه اشععار بععه بادهععایی اسععت کععه

قوم دیگری شیبه آنان به وجود نیاید؛ پس به ایعن

قطعههای ابر را حرکت و به هم پیوند میدهد و آنهعا

دلیل است که اینگونه باد چون عذاب بر آنها نازل

را آمادۀ باران میکند و چون بتفاصله بعد از «لَعوَاقالحَ»

شد است و با کارکرد این باد نسل و ری عۀ ایعن

به نزول باران اشار شد  ،این تلقیح دربارۀ ابرهاسعت

تفکرات جاهتنه عقی م و ب ی ثمر شد و ری ۀ عادیان

نه گیاهان رمکارم شیرازی،11 ،1388 ،

 .)76ایعن

خ عکید و نعابود شعد .صععفت « عقعیم» بعرای بععاد

آیه با معرفی باد ،وسیله لقاح ،پرد از راز بزرگ ععالم

به صورت زیبا و ظریف مضمون زیر را به تصعویر

خلقت بر میدارد و قرنها قبل از اینکه ب ر به اتکای

می ک د  :به دلیل اینکه آنان خیر و نفعی نداشتند ،با

علم و دانش خود پی به وجود آن ببرد ،آن را به ب عر

بادی عذاب شدند که م ل خود آنعان و تصعویر و

متععذکر شععد اسععت رعبععاسنععژاد،1384 ،

.)172

بازتابی از شخصیت بی فا ید ۀ آنان بود؛ بنابراین ،بین

همان طور که قبتً بیان شد ،آمدن ریح به صورت جم

مضمون و معنای واژۀ عقیم و بی خی ر بودن قوم عاد

رریاح) در قرآن کریم بر نزول رحمت و نعمت داللت

پیوند و وحدت برقرار است.

دارد و در این آیه کلمۀ لواقح تأکیدی بر این رحمعت

معناشناسی تاریخیتوصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم
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است؛ زیرا لقاح و بارورسازی ،عاملی برای ادامۀ نسل

معردم از قععدیماالیععام در وزیععدن بععاد ،حرکععت و

و بر پا بودن هستی است که این خود نعمتی اسعت از

جریان افقی را فهمید اند؛ ولعی وزیعدن بعاد دایعر ای

جانب خداوند متعال و ادامۀ نسل همعۀ پدیعد هعا بعه

شکل است .م تً در بادهای محلی وقتی که آفتاب بعه

یکدیگر وابسته است و همن ینی «لَواقالح» با «رِیاح» به

سطح دریا و خ کی میتابد ،زمین زودتر از دریا گرم

بارورسازی ابرها و نتیجۀ این لقاح اشار معیکنعد کعه

و هوای آن منبس میشعود ،بعه بعاال معیرود .هعوای

نزول باران و رحمت آسمانی است .در این آیه کلمعۀ

سطح دریا که گعرم ن عد اسعت ،بعه طعرف خ عکی

«فَأَسْقَیْنَاکومُو » تأکیدی است بر نعمت دیگر ،یعنی آب

میوزد ،از طرف باال هعوای خ عکی بعه طعرف دریعا

که زندگی ب ر وابسته به آن است؛ بنابراین کل سعیاق

میرود ،جای خالی آن را پر میکند ،آنگعا بعه سعطح

آیه را هالهای از رحمت در برگرفته است.

دریا نزدیبتر میشعود ،سعرد معیشعود و بعه طعرف
خ کی میوزد و همین طور شبها جریعان بعالعکس
است و از خ کی به دریا میوزد که سطح آب دیرتر

 .5- 2- 5تصریف
«تَصرِیف» از «صَرَّفَ» گرفته شد است ،به معنعی

از خ کی سرد میشود ،بدینترتیب متحوه میشعود

برگرداندن شیو از حالتی به حالتی یا تغییر به غیر آن،

که وزش باد دایر ای شکل اسعت نعه افقعی .رقرشعی،

تغییر از مکانی به مکان دیگر رمصطفوی ،1360 ،معاد

،4 ،1371

 .)124در آیعاتی کعه عنایعت بعه تمعام

صرف) .این واژ دو مرتبه در قعرآن کعریم در سعورۀ

زمین و حرکت کلی باد بود  ،این کلمه بعه کعار رفتعه

بقر و جاثیه برای ریح به شکل جم رریاح) بعه کعار

به گردش باد داشته باشد

است بدون اینکه اختصا

رفته است« :إِنَّ فالی خَلْقِ السَّمَاوَاتال وَاألَرْضِ وَاخْتالتَفال

ربازرگععان،1353 ،

اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفولْبال الَّتالی تَجْرِی فالی الْبَحْعرِ بِمَعا یَنفَع ُ

بادهععا ،جهععان را از حالععت رکععود و مردگععی نجععات

النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مالنَ السَّمَاوال مالن مَّاو فَأَحْیَا بِهال األرْضَ

میدهد و حرکت و پویایی را در آن زند و همهچیعز

بَعْدَ مَوْتالهَا وَبَثَّ فالیهَعا مالعن کوعل َدآبَّةٍ وَتَصْعرِیفال الریَعاحِ

را دگرگون میکند .واژۀ «تَصرِیف» چگونگی حرکعت

وَالسَّحَابِ الْمُسَخرِ بَیْنَ السَّعمَاو وَاألَرْضِ يیَعات لقَعوْمٍ

بادها را تبیین میکند .به نور نگارند سیاق کل دو آیه

یَعْقاللوونَ» ربقر  .)164 ،در این آیعه بعه شعش بخعش از

باال که کلمۀ تصریف در آنها بعه کعار رفتعه اسعت ،بعا

آثار نوم در جهان هستی اشار شد  ،یکی از این آثعار

معنای این کلمه هماهنگی دارد که همان دگرگعونی و

نوععم ،حرکععتدادن وزش مععنوم بادهاسععت رمکععارم

تغییر حالت است و این معنا بر کل آیه سعایه افکنعد

« .)558وَاخْتاللَعععافال اللَّیْعععلِ

است .این تحول در حالت شعب و روز و دگرگعونی

وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مالعنَ السَّعمَاوال مالعن رِّزْقٍ فَأَحْیَعا بِعهال

حالت طبیعت و زند شدن زمین بعد از معردن رتغییعر

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتالهَا وَتَصْرِیفال الریَاحِ آیَاتٌ لقَوْمٍ یَعْقاللوونَ»

فصول) و تغییر حالت باد است .همانطورکه لف بعاد

رجاثیه« .)5 ،تَصرِیف الرِیاح» بعه معنعی آن اسعت کعه

حرکععت و وزش را بععه ذهععن متبععادر معیکنععد ،گفتععه

بادها را با عوامل طبیعی و مختلف از این طرف به آن

می شود این حرکت و پویایی در فضعای ایعن دو آیعه

شعععیرازی،1 ،1388 ،

طرف بگرداند رطباطبائی،18 ،1388 ،

.)238

 .)98خاصععیت «تَصععرِیف» در

کامتً م هود است و حالت هایی چعون «رِیعحٌ عَقالعیمٌ،
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رِیاحُ لَواقالح ،تَسخالیرو الرِیاح و رِیحٌ صَرصَرٌ» که به آنهعا

بعضی واژ ها در قرآن کریم با واژۀ ریح در یعب

اشار شد ،جزو تغییر حالت باد هستند که در هرکعدام

طبقه قرار معیگیرنعد و از خعانواد ریعح بعه حسعاب

ن انه های تأمعل برانگیعزی بعرای اهعل تعقعل و تفکعر

میآیند .واژ هایی چعون «حَاصالعب ،قَاصالعف ،سَعمُوم،

وجود دارد.

إعصَار و عَاصالف» که اینها زیرشمول ریح انعد و ریعح

ریح در همن ینی بعا «صَعرَّ و صَرصَعر» و «عَقالعیم»
دارای بار ارزشی منفی ،یعنی بعاد شعدید و زیعان آور،

نسبت به این واژ ها ،واژ کانونی و شامل به حسعاب
میآید.

بیفاید و بیبار است و در آیاتی دیگر در قرآن کریم
با «لَواقالح» و «سَخَّرَ» و «تَصریف» همن ین شد اسعت
که بار معنایی م بت را بعه «ریعح» داد انعد؛ یعنعی بعاد
بارور ،مطی و متحول.

 .6- 1حاصب
«حَاصالب» از «حَصَعبَ» گرفتعه شعد اسعت و بعه
معنی انداختن اسعت رقرشعی ،1371 ،معاد حصعب).
«حاصب» باد هتک کنند با آنچه از سنگریز و غیعر

صرّ
تصریف

حمل میکند رمحمعدهارون ،1988 ،حاصعب) .خلیعل
بن احمد فراهیدی حاصب را بادی میداند کعه خعاک

صرصر

را بععا خععود حمععل م عیکنععد رفراهیععدی ،1410 ،مععاد

ریح
لواقح

حصعب) .بععادی کعه هععر آنچعه در مسععیرش باشععد از
اقيم

درخت یا سنگ یا ساختمان یعا حیعوان را معیکَنعد و

سخر

نابود میکوند رمصعطفوی ،1360 ،معاد حاصعب) .واژۀ

نمودار  2نمودار حوزۀ معنایی ریاح بر محاورهمنشينی

«حَاصالب»  4مرتبه در قرآن کریم آمد کعه در هرکعدام
نمودی از عذاب خداوند برای جاهتن و کافران است
که در الفاظ طبیعت جلو گری کرد است:

 .6شمول معنایی
شمول نوعی هم آیی در طبقهای خا

است .معا

« -1فَکولًّا أَخَعذْنَا بِذَنبِعهال فَمالعنْهُم مَّعنْ أَرْسَعلْنَا عَلَیْعهال

با واژ هایی سر و کار داریم که فینفسه به طبقهبنعدی

الص حةي ٍََُ وَمالنْهُم مَّنْ خَسَعفْنَا بِعهال
حَاصالبًا وَمالنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ َّ

مربوط میشوند و ما را در ارتبعاط بعا مسعئله شعمول

الْأَرْضَ وَمالنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا کَانَ اللَّهُ لالعیَوْلالمَهُمْ وَلَکالعن

قرار میدهند ،بدین معنی که واژۀ گل ،معنی واژ هعای

کَانووا أَنفوسَهُمْ یَوْلالمُونَ» رعنکبوت.)40،

الله و رز را در بر دارد رپعالمر،1374 ،

 .)132ایعن

امکان وجود دارد که مفهومی یب یا چند مفهوم دیگر
را شامل شود ،در چنین شرایطی رابطۀ شمول معنعایی
ر )Hyponymyمطرح خواهد بعود کعه رابطعهای میعان
یععب مفهععوم و مفهععومهععای تحععت شععمول آن اسععت
رصفوی،1383 ،

.)99

« -2إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ حَاصالبًا إِلَّا آلَ لوعوط نَجَّیْنَعاهُم
بِسَحَرٍ» رقمر.)34 ،
« -3أَمْ أَمالنتوم مَّعن فالعی السَّعمَاو أَن یُرْسالعلَ عَلَعیْکومْ
حَاصالبًا فَسَتَعْلَمُونَ کَیْفَ نَذالیرِ» رملب.)17 ،
« -4أَفَأَمالنتومْ أَن یَخْسالفَ بِکومْ جَانالبَ الْبَر أَوْ یُرْسالعلَ
عَلَیْکومْ حَاصالبًا ثومَّ الَ تَجِدُواْ لَکومْ وَکالیتً» ر إسراو.)68 ،

معناشناسی تاریخیتوصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم
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طبری میگویعد بعر آنهعا سعنگهعایی از آسعمان

معنی شکستن سری اسعت رمصعطفوی ،1360 ،معاد

میبارد و آنها را میک عد و هعتک معیکنعد رطبعری،

قصف) .کلمۀ «قَاصالف»  1مرتبه در قرآن کعریم بعرای

« .)669حَاصالعب» بععه معنععی طوفععانی

ن ان دادن عذاب آمد است« .أَمْ أَمالنتومْ أَن یُعالیعدَکومْ فالیعهال

است که در آن سنگریز ها به حرکت درآیند رحصباو
به معنی سنگریز است) .منوور از این گرو قوم عاد

تَ َةار أوخْرَى فَیُرْساللَ عَلَیْکومْ قَاصالفا مِّنَ الریحِ فَیُغْرِقَکوم بِمَا
کَفَرْتومْ ثومَّ الَ تَجِدُواْ لَکومْ عَلَیْنَا بِعهال تَبِیعًعا» راسعراو.)69 ،

است که برطبق سورۀ ذاریعات ،حاقعه و قمعر طوفعان

باتوجه بعه معنعای کلمعۀ «قَصعف» ،یعنعی شکسعتن و

بسیار شدید و کوبند ای در مدت هفت شب و ه ت

خردکععردن شععدید در تفسععیر آمععد کععه یععب معنععای

روز بر آنها مسل شد .خانههای آنها را در هم کوبید

«قَاصالف» بادی است که سعبب شکسعتن ک عتیهعا و

و جسدهای ان را همچون برگهای پاییزی به اطراف

سععاختمانهععا م عیشععود و معنععای دیگععر آن بادهععای

،14 ،1412

پراکند کرد رمکارم شیرازی،12 ،1388 ،

.)218

از تفاسیر و سیاق آیات اینگونعه بعر معیآیعد کعه

ک ند ای است که در دریا میوزرد رطباطبائی،1388 ،
،13

 .)213زمخ ععری دربععارۀ «قَاصالععف» گفتععه

«حاصالععب» ،تهدیععد و عععذابی اسععت کععه در بیابععان و

است :باد تندی است که زوز ک ان بگذرد کعه گعویی

خ کی گریبان گیر اهل کفر شد است و هیچ ملجأیی

دارد درهم میشکند و به هر آنچه برخورد کند ،آن را

برای رهایی از آن وجود ندارد .باد وزیعد و بعهسعبب

درهععم م عیشععکند رزمخ ععری،3 ،1998 ،

.)533

شدت وزیدنش سنگریز ها و شنها را به این طعرف

«فَیُرْساللَ عَلَیْکومْ قَاصالفا مِّنَ الریحِ» یعنی بادی که اشعیاو

و آن طرف به حرکت در آورد و مانند بارانی بعر سعر

را میشعکند ،همانطورکعه چعوب و غیعر آن شکسعته

آنها بارید و آنها را هتک و نابود کرد .عتو بر ایعن،

میشود رابنمنوور ،1997 ،ماد قاصف).

با توجه به اینکه خسوف را برای پنهانشدن ما به کار

سورۀ إسراو به دو نوع باد اشار کعرد کعه بعرای

میبرند؛ بنابراین منوور از آیۀ  68سورۀ مبارکۀ إسعراو

عععذاب فرسععتاد شععد اسععت :عععذاب در خ ععکی

این است کعه کعافران در زیعر ایعن سعنگریعز هعا و

رحاصعب) و عععذاب در دریعا رقاصععف) .مفسعر «زبة

شنهای عذاب دفن و پنهان شعدند .ریعح واژۀ ععامی

التفاسیر» دربارۀ این دو عذاب میگوید :باد همعرا بعا

است که با شنیدن آن حرکت گرد ،غبار و سعنگریعز

سععنگریعز بععه مراتععب سععختتععر از غععرقشععدن در

در ذهن مجسم میشود؛ بنعابراین معنعای حاصعب را
فراگرفته است و پوشش میدهد که جزو خانوادۀ ریح
و زیرشمول یا زیرمجموعۀ آن به حساب میآید.

دریاست رکاشانی،1381 ،

.)54

«قاصالعف» از کلمعاتی اسعت کععه هعم بعهصععورت
هععمن ععین در کنععار ریععح آمععد اسععت و هععم جععزو
زیرشمولهای آن شمرد میشود .همن ین آمدن ایعن

 .6- 2قاصِف

کلمه با ریح اینگونه بیان میشعود کعه واژۀ «قاصعف»

«قَصَعفَ» بععر شکسععتن چیععزی داللععت معیکنععد،

بهتنهایی معنی شکستن میدهد و این شکسعتن بعرای

همچنین وقتی گفته میشود« :قَصَعفَتال العرِیحُ السَعفینۀَ

هر چیزی به کار میرود؛ ولعی خداونعد متععال بعرای

فی البَحر» رباد ،ک تی را دریا شکست)« ،القَصف» بعه

بیانِ شکستنی که در دریا صورت میگیرد ،کلمۀ ریعح
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را ذکر کرد است تا این طوفان و عذاب ملمعوستعر

بر میگیرد و به ریزترین قسمتهای بدن نفوذ میکند

شععود و کلمععۀ «فَیُغْععرِقَکوم» ،تأییدکننععد عععذاب در

و سبب معرگ معیشعود ،بعاد سعموم در وزش خعود

دریاست؛ زیرا بادی که در دریا میوزد ،مو ها را زیر

گرمای سوزانی را حمل میکند که به پوست و ظعاهر

و رو میکند و هرآنچه را کعه بعر آب باشعد ،در قععر

بدن برخورد میکند و به مغز و جگر و کلیعه اعضعای

دریا فرو میبرد و غرق میکنعد .کلمعۀ «یَخْسالعفَ» در

داخلی ،بافتها و سعلولهعای بعدن رریزتعرین منافعذ

«أَن یَخْسالفَ بِکومْ جَانالبَ الْبَعر» ن عاندهنعدۀ ععذاب در

بدن) نیز نفوذ مییابد و آنها را میسوزاند و انسعان را

خ کی است که هر دو کلمه بهنحعوی پنهعانشعدن و

میکو د که این مطلعب ن عاندهنعدۀ درجعۀ حعرارت،

نیست و نابودشدن را بعه بهتعرین شعکل و زیبعاترین

شدت و نهایت گرما و سوزش نهفته در باد است.

حالت مناسب و هماهنگ با جوّ و فضای حاکم بر آیه
به تصویر ک ید اند.

 .6- 4إاصار
«إِعْصَار» بادی است که به آسمان بلند میشعود و

 .3- 6سَمُوم

جم آن «األعاصیر» است و «اإلعصار» بعادی کعه ابعر

«السَّمُ و السسمُ» ،سوراخ تنگ م ل سوراخ سوزن و

دارای رعد و برق را پراکنعد معیکنعد و گفتعه شعد :

سوراخ بینی و جم آنها سموم اسعت« .السَعمُوم» بعاد

بادی است که در آن آتش است و همچنین بعادی کعه

داغی است که م ل تأثیر سم تأثیر معیگعذارد رراغعب

در آن غبار شدید است .زجا گفت« :إِعْصَعار» بعادی

اصعفهانی ،1412 ،مععاد سعمُ) .بععهطعوریکععه داغععی و

است که از زمین معیوزد و غبعار را پخعش معیکنعد،

سوزانندگی آن بعا قعوت در اجسعام داخعل معیشعود

سپس م ل ستونی به آسمان باال میرود و همان چیزی

رمصطفوی ،1360 ،ماد سموم)« .السَمُوم»  3مرتبعه در

الزوبَة َعةٍ» مینامند ،همان باد شدید
است که مردم آن را « ُ

کتم وحی آورد شد که در دو نمونه با کلمات «نَّعارِ

است رابنمنوور ،1997 ،ماد اعصار)« .إِعْصَار» غباری

السَّمُومِ» و «عَذَابَ السَّمُوم» چون صعفتی بعرای آتعش

که بین زمین وآسمان میپیچد ،یعنی گردباد رطبرسی،

جهنم و عذاب آمد است و 1مرتبه با نام بعاد گعرم و
سوزان آمد است .خداوند متعال فرمودند« :فالی سَمُومٍ

،3 ،1379

.)150

این واژ  1مرتبه در قرآن کریم آورد شد است.

وَحَمالیمٍ» رواقعه .)42 ،در این آیه سموم باد بینهایعت

خداوند متعال فرمودند« :یَوَدس أَحَدُکومْ أَن تَکوونَ لَعهُ َجنَّةٍ

گرمی است که حرارت آن در م ام ای ان نفعوذ کنعد

مِّن نَّخالیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مالن تَحْتالهَا األَنْهَارُ لَهُ فالیهَا مالعن

)15؛ بعععهطعععوریکعععه در

کول ال َّمَرَاتال وَأَصَعابَهُ الْکالبَعرو وَلَعهُ ذُِّریَّةٍ ضوععَفَاو فَأَصَعابَهَا

سوراخهای بدن نفعوذ معیکنعد رطوسعی،9 ،1409 ،

إِعْصَارٌ فالیهال نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ کَذَلالبَ یُبَیِّنو اللّهُ لَکوعمُ ايیَعاتال

رکاشعععانی،9 ،1344 ،
.)499

لَعَلَّکومْ تَتَفَکَّروونَ» ربقر  .)266 ،باتوجه به اینکه «إِعْصَارٌ

همان طور که گفته شد« ،السَمُوم» جم واژۀ «سَم»

فالیهال نَارٌ» به معنی گردبادی است که در آن آتش باشعد؛

است که در سورۀ واقعه جزو باد شمرد شعد اسعت.

بنایراین ممکن است اشار به گردبادهایی داشته باشد

به نور میرسد همان طور که سم تمام نقاط بدن را در

که از بادهای سَموم ،سوزان و خ بکنند بعه وجعود

معناشناسی تاریخیتوصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم

میآیند و یا گردبادی کعه از خرمنعی آتعش بگعذرد و
آتش را همرا خود ببرد؛ زیرا گردباد هرچه را بر سعر
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سیر است و دربارۀ باد ،به سرعت وزشش اشعار دارد
رطباطبائی،20 ،1388 ،

.)235

را خود بیابد ،از زمین بر میدارد ،با خود میبرد و در

در  4آیه از قرآن کریم« ،عَاصالف» زیرشمول ریعح

نقطۀ دیگر میپاشد .همچنین ممکن اسعت اشعار بعه

است و در ردۀ ریح طبقهبندی میشود که در یب آیعه

گردبادی باشد که به همرا صاعقه به نقطهای اصعابت

به صورت جم و بدون همن ینی با ریح آمد است و

کند و هرچه را که بعر سعر راهعش باشعد ،تبعدیل بعه

در سه آیۀ بعدی ،عتو بر زیرشمول بودن نسبت بعه

خاکستر کند رمکعارم شعیرازی،2 ،1388 ،
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ریح همن ین آن نیز محسوب میشود:

 .)387این م لی است که خعدایتععالی بعرای کسعانی

« -1فَالْعَاصالفَاتال عَصْفًا» رمرستت.)2 ،

« -2وَلالسُ علَیْمَانَ الععریحَ َعاصةٍَ تَجْ عرِی بِ عأَمْرِ ال إِلَععى

میزند که مال خود را در را خدا انفاق میکنند؛ ولعی
با منت نهادن و اذیت کردن پاداش عمل خود را ضعای

الْأَرْضِ الَّتالی بَارَکْنَا فالیهَا وَکونَّا بِکول شَیْو عَالالمالینَ» رانبیاو،

م عیکننععد و دیگععر راهععی بععه بازگردانععدن آن عمععل

.)81

باطل شد  ،به عمل صحیح ندارنعد رطباطبعائی،1388 ،
،2

.)603
آنگونه که از سیاق آیه بر میآید «إِعْصَار» یکی از

« -3مَ َ علو الَّ عذالینَ کَفَ عروواْ بِ عرَبِّهِمْ أَعْمَععالوهُمْ کَرَمَععاد
اشْتَدَّتْ بِهال الریحُ فالی یَوْمٍ عَاصالف الَّ یَقْدالرُونَ مالمَّا کَسَبُواْ
عَلَى شَیْو ذَلالبَ هُوَ الضَّتَلو الْبَعالیدُ» رابراهیم.)18 ،

بادهای عذاب است و زمانی میوزد که تمام کارهعا و

« -4هُوَ الَّذالی یُسَیِّروکومْ فالعی الْبَعر وَالْبَحْعرِ حَتَّعى إِذَا

تتشهعا انجعام شعد و آمعادۀ نتیجعهدادن و بعه ثمعر

کونتومْ فالی الْفولْبال وَجَرَیْنَ بِهِعم بِعرِیحٍ طَِّيَبةٍ وَفَرِحُعواْ بِهَعا

ن ستن است که ناگهان بادی چون «إعصار» میوزد و

جَاوتْهَا رِیحٌ عَاصالفٌ وَجَعاوهُمُ الْمَعوْ ُ مالعن کوعل مَکَعانٍ

با شدت ،گرد و غباری کعه همعرا دارد ،همعهچیعز را

وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أوحالی َ بِهِمْ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلالصالینَ لَهُ الدِّینَ لَئالنْ

نابود و با خاک یکسعان معیکنعد و هعیچ نتیجعهای از

أَنجَیْتَنَا مالنْ هَذال ال لَنَکوونَنَّ مالنَ ال َّاکالرِینَ» ریونس.)22 ،

تتش انجام شد حاصل نمیشود .این مسعئله صعحنۀ

با حرکت باد در روز طوفعانی تصعویر حرکعت و

وح ت انگیزی را ایجاد میکند ،از مطالب گفتعه شعد

زندگی را به وجعود معیآورد کعه خاکسعتر را پخعش

چنین بر میآید که «إِعْصَار» یکعی از زیرشعمولهعای

میکند و به جایی میبرد که هرگز جمع نمعیشعوند

ریح محسعوب معیشعود و در یعب رد  ،دسعتهبنعدی

رسیدقطب،1968 ،

 .)41همانا این تصعویر حسعی

میشوند و ریح معنای واژۀ «إِعْصَعار» را پوشعش داد

است و حول خاکستر نرم و سستی میچرخعد کعه در

است و این واژ داللت بر شدت وزش باد دارد.

برابر باد سخت ،ایستادگی نمیکند ،تاجاییکه حرکتال
بادال سری و پیدرپی شروع میشود .از کلمعۀ عاصعف

 .5-6ااصِف
عین ،صاد و فاو ،اصعلی اسعت کعه بعر سعبکی و

این استمرار برداشت میشود و آن اعمال م ل غبعاری
در هوا پخش شد اند رعبدالعال،1990 ،

« .)45فالعی

سرعت داللت میکند رابن فارس ،1399،ماد عصف).

یَوْمٍ عَاصالف» از آن روی «عصعف» صعفت یعوم واقع

«عاصالف» از «عَصَف» گرفته شد و مراد از آن سرعت

شد است که تندباد در روز اتفاق معیافتعد و معراد از
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«عصف» طوفعان و تنعدباد اسعت رزمخ عری،1998 ،
،3

عذاب برای کافران است .بنعابر شعمول معنعایی ،واژۀ

.)371

«ریععح» یععب واژ اصععلی معنععی واژ هععای «حَاصالععب،

در کل این آیات ،عاصف اشار به سرعت بعاد و

قَاصالف ،سَموم ،االعصَعار ،عَاصالعف» را در بعردارد و بعا

قدرت خوردکنند گی آن دارد؛ زیرا هر آنچعه در مسعیر

آمععدن هریععب از ایععن واژ هععا ،کلمععه ریععح در ذهععن

وزشش قرار گیرد ،خرد میکنعد ،ایعن خردکعردن بعه

مجسم میشود و رابطه نوعیت بین آنها برقرار اسعت؛

نحوی صورت میگیرد که شیو خردشد کامتً تغییعر

بنابراین گفته میشعود حاصعب نعوعی بعاد اسعت بعا

شععکل معیدهععد و هععیچ امکععان برگ ععتی بععه حالععت

ویژگیهعای خعا

خعودش و دربعارۀ بقیعه کلمعات

اولیه اش نیسعت و در آیعۀ  18سعورۀ مبارکعۀ ابعراهیم

زیرشمول «ریح» نیز این رابطه وجود دارد.

ریح
حاصب

قاصف

سموم

اعصار

عاصف

نمودار  3حوزه معنایی ریاح در رابطه شماول معناایی

نتایج

 .3با بررسی کلمعات هعمن عین و جان عین واژۀ

 .1معنای واژۀ «ریعح» از زمعان جعاهلی و اشععار

«ریح» در قرآن کریم الیههای معنایی متعدد ایعن واژ

شاعران آن دور تا قرارگرفتن این واژ در سیاق آیات

م خص میشود و با شناخت این کلمعات در قعرآن،

قرآن کریم تغییر و تحول داشته و سعیری تعاریخی را

شناخت و درک نسبت به آیات و مفاهیم آن روشنتر

پ ععت سععر گذاشععته اسععت .ازنوععر تععاریخی در دورۀ

میشود .واژۀ کانونی «ریح» در قرآن کریم با واژ های

جاهلی «ریح» در معنای رایحه و بو در اشعار جعاهلی

چععون «ذاریععات ،حععامتت ،جاریععات ،مقسععمات،

استفاد شعد و معنعای دیگعری از آن اسعتنباط ن عد

مرسععتت ،ناشععرات ،فارقععات ،ملقیععات» بععر محععور

است و در کاربرد «ریح» چه بهصورت جم رریاح) و

جان ینی در یب حوز معنایی قرار دارد کعه متناسعب

چه به شکل مفرد رریح) ازنور معنعایی تفکیکعی قائعل

با مقتضای حال آیات اسعت؛ زیعرا فضعای حعاکم بعر

ن د اند؛ اما این جداسازی و تفکیعب در زبعان قعرآن

آیاتی که این کلمات در آنها بعه کعار رفتعه اسعت ،بعه

صورت گرفته است.

کارکردی از «ریح» اشار دارد و با آمدن ایعن کلمعات

 .2ریعح در مععانی قعدرت و نیعرو ،بعاد ،ععذاب،

به جای ریح ،مسئولیت «پخش کننعدگی ،حمعلکعردن،

رحمت و بعو در قعرآن کعریم بعه کعار رفتعه اسعت و

جععاریکععردن ،تقسععیمکععردن ،فرسععتادن ،ن ععردادن،

بهصورت مفرد رریح) در اک ر آیات نمودی از عذاب و

جداکردن و انداختن» که به عهدۀ «ریعح» نهعاد شعد ،

به صورت جم رریاح) نمایندۀ رحمت و نعمت است.

به نحو احسن به انجام رسید است.
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 .4بررسععی جان ععینی واژ هععا بععهجععای «ریععح»

که معنا و مفهعوم گعردش و حرکعت را بعه ریعح داد

ن اندهندۀ پیوند معنعایی عمیعق ایعن واژ هعا بعا واژۀ

است« .سَخَّرَ» در جایگا فعل ،همن عین «ریعح» شعد

«ریح» است و به نوعی سبب شعد انعد کعه از «ریعح»

اسععت و آن را مفعععول خععود قععرار داد و بععه معنععی

معنععای دیگععری برداشععت ن ععود و محععدودۀ معنععایی

«رامکردن باد» در قرآن به کار رفته است.

برایش ایجاد کرد اند.

 .8ریح چون یب واژ شامل با «عاصف ،قاصف،

 .5کلمۀ «ریعح» یکعی از واحعدهای زبعانی دارای

حاصب ،سموم و اعصار» رابطۀ شمول معنایی دارد و

معنی و مفهوم مستقل اسعت و هنگعامی کعه در کنعار

در یعب دسععته ،طبقعهبنععدی شعد و زیرشععمول ریععح

عناصر همن ینش قرار میگیرد ،سطح جدید معنایی از

محسوب میشعوند .بعه عبعارت دیگعر اینگونعه بیعان

آن به دست میآید و سعبب گسعترش حعوزۀ معنعایی

میشود که ریح مانند تنه درختی است که شاخههعایی

«ریح» میشود« .ریح» با واژ های «صرَّ ،صرصر ،سخر،

از آن منتزع شد اند و این شاخهها وابسته به تنه است

لواقح ،عقیم و تصریف» ازنور محور همن ینی رابطعۀ

و هوی ت آنها در گرو موجودیت درخت است.

معنایی دارد و بار ارزشی معنای آن متأثر از معنای این
واژ هاست و ویژگی «ریح» ازنوعر م بعت و منفعی بعا

یادداشتها

همن عینهعای آن م عخص معیشعود .همعۀ کلمعات

 .1در آیات بقر  ،164کهعف  ،45انبیعاو  ،81سعبأ

هععمن ععینی کععه ذکععر شععد ،از بسععامد وقععوع کمععی

،12

برخوردارند ،به عبارت دیگر این کلمات فق در کنار

است.

 36و جاثیه « 5ریح» در معنای باد به کار رفتعه

«ریح» آمد اند و در محدودۀ این واژ قرار گرفتهاند و

« .2ریح» در آیعات آل عمعران  ،117ابعراهیم ،18

کرد انعد ،بعهجعزو کلمعه «سَعخَّرَ» کعه بعا

اسراو  ،69حع  ،31روم  ،51احعزاب  ،9فصعلت ،16

آن را خا

کلمات متعدد دیگری همن ین شد است.
 - 6در اثر همن یی با «صرَّ»« ،ریح» چعون ظرفعی

شععوری  ،33احقععاف  ،24ذاریععات  41و حاقععه  6بععه
معنای عذاب آمد است.

ترسیم شد که سرما در آن گنجانعد شعد اسعت .بعا

 .3در آیات اعراف  ،57حجر  ،22فرقان  ،48نمل

آمعدن «صَرصَععر و عقععیم و لعواقح» در جععوار «ریععح»،

 ،63روم  46و  48و فاطر « 9ریح» بعه معنعی رحمعت

صفت و ویژگی برای ریح در قرآن کعریم ذکعر شعد

است.

است ،این اوصاف ن ان دهندۀ ویژگی م بعت و منفعی
است که «ریح» در همن ینی با آنها پیعدا کعرد اسعت.
گفته شد باد بارورکنند که ویژگی م بت «ریح» است
و باد بی ثمر و باد بسیار سرد ن اندهندۀ ویژگی منفی

 .4واژۀ «سَموم» در آیۀ  27حجر در کنار نار آمد
است.
 .5واژۀ «سَموم» در آیۀ  27طور در کنار «ععذاب»
آورد شد است.

«ریح» است.
« - 7تَصرِیفال الرِیَاحِ» براساس محعور هعم ن عینی
به صورت ترکیب اضافی رمضاف و مضافٌ الیه) آمعد

منابع
قرآن کریم ،ترجمه محمدمهدی فوالدوند.
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 .1آرنف ،مارک ر1380ش) ،درآمدی بر زبان شناسعی
معاصر ،علی درزی ،تهران :سمت.

 .13باقری ،مهری ر1378ش) ،مقدمات زبان شناسعی،
تهران :ن ر قطر .

 .2آیعععتاش زاد شعععیرازی ،مرتضعععی و همکعععاران

 .14پععالمر ،فرانععب ر1374ش) ،نگععاهی تععاز بععه

ر1363ش) ،مجم اللغعات ،تهعران :دفتعر ن عر

معنی شناسی ،کورش صفوی ،تهران :ن ر مرکعز

فرهنگ استمی.

کتاب ماد.

 .3ابنربیعه ،لبیعد ر2004م) ،دیعوان لبیعد بعن ربیععه،
شارح :حمدو طماس ،بیروت :داراملعَفٍ ،ط.1

 .4ابن شعداد ،عنةة ر2004م) ،دیعوان عنةة بعن شعداد،
شارح :حمدو طماس ،بیروت :دارالمعرفۀ ،ط.2
 .5ابن فارس ،ابی الحسین احمعد ر1399ق) ،مقعاییس
اللغٍ ،دم ق :دارالفکر.

 .6ابن منوور ،محمدبن مکرم ر1997م) ،لسان الععرب،
بیروت :دارصادر ،ط.3

 .15تفلیسی ،ابوالفضل جیش بن ابعراهیم ر1371ش)،
وجو قرآن ،تهران :انت ارات دان گا تهران.
 .16خزائلی ،محمد ر1371ش) ،اعتم قعرآن ،تهعران:
امیرکبیر.
 .17الخزاعی النی ابوری ،حسین بن علعی محمعدبن
احمد ر1366ش) ،روض الجنعان و روحالجنعان،
م هد :بنیاد پژوهشهای استمی آسعتان قعدس
رضوی.

 .7اس .فالب ،جولیا ر1371ش) ،زبان شناسی و زبان،

 .18دامغعانی ،حسعن ابعن احمعد ر1366ش) ،وجععو

خسرو غتمعلیزاد  ،م هد :معاونعت فرهنگعی

النوائر فعی القعرآن ،علعی اکبعر بهعروز ،تبریعز:

آستان قدس رضوی.

انت ارات دان گا تبریز.

 .8اشعرفی ،امیعر رضعا؛ الهعام ،فردوسععی ر1389ش)،

 .19دینوری ،عبداش بن مسلم بعن قتیبعه ر1384ش)،

«معناشناسعععععی صة ةةل در قعععععرآن» ،ن عععععریۀ

تأویععل م ععکل القععرآن ،محمدحسععن بحععری،

قعععرآنشعععناخت ،سعععال سعععوم ،شعععمارۀ اول،

م هد :بنیاد پژوهشهای استمی.

صص.75- 108
 .9امعععرووالقیس ،ر2004م) ،دیعععوان امعععرووالقیس،
شععارحان :محمععد اسععکندری و نهععاد رزوق،
بیروت :دارالکتاب العربی.
 .11اندلسععی ،محمععد بععن یوسععف ر1993م) ،تفسععیر
البحرالمحی  ،بیروت :دارالکتب العلميٍ ،ط.1

 .11انیس ،ابراهیم ربعیتعا) ،األصعوات اللغ یةٍ ،مصعر:
مکتبٍ هنضٍ مصر.

 .12بازرگان ،مهدی ر1353ش) ،باد و باران در قرآن،
تهران :سهامی انت ار.

 .21رازی ،عبعععدالقادر ر ،)1986مختعععار الصعععحاح،
بیروت :مکتبٍ لبنان.

 .21راغب اصعفهانی ،حسعین بعن محمعد ر1412ق)،
المفردات فی غریب القرآن ،بیروت :داراملعَفٍ.

 .22رداد ال بیتععی ،عبععدالملب عيضةٍ ر1990م) ،الفععاظ
المطر والسحاب وما یتصل بها قعدیماً وحعدی اً،

رسالٍ ماجستیر ،جامعٍ امالقری.

 .23رسععتگار جویبععاری ،یعسععوبالععدین ر1399ق)،
البصائر ،قم :مطبعٍ االسالميٍ.

 .24رستمی ،محمدحسن ر1385ش) ،سیمای طبیعت
در قرآن ،قم :م سسه بوستان کتاب.
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 .25زمخ ری ،محمود بن عمر ر1998م و 1426ق)،

 .35طوسی ،ابعوجعفر محمعد بعن حسعین بعن علعی

التنزیعل وعیعون

ر1409ق) ،التبیان فی تفسعیر القعرآن ،قعم :ن عر

الک اف ععن حقعائق غعوام

األقاویععل فععی وجععو التأویععل ،الریععاض :مکتبةةٍ

العبیکان.
 .26سیدقطب ،محمد ر1968م) ،التصعویر الفنعی فعی
القرآن ،قاهر  :دارال روق.
 .27عععععععععععععععع ،ر1972م) ،فععی ظععتل القععرآن،
بیروت :دارال روق.
 .28شبر ،سیدعبداش ر1407ق) ،الجعوهر ال معین فعی

تفسیر الکتعاب المبعین ،کویعت :مکتبةٍ االلفیعین،
ط.1

 .29شعععععیری ،حمیدرضععععا ر1388ش) ،مبععععانی
معناشناسی ،تهران :سمت.
 .31صعععفوی ،کعععورش ر1383ش) ،درآمعععدی بعععر
معنی شناسی ،تهران :سورۀ مهر و حوز تبلیغات
استمی.
 .31طباطبعععائی ،محمدحسعععین ر1388ش) ،تفسعععیر
المیزان ،محمدباقر موسوی همدانی ،قعم :دفتعر
انت ارات استمی وابسعته بعه جامععه مدرسعین
حوزۀ علمیه قم.
 .32طبرسی ،امین الدین ابوعلی الفضعل بعن الحسعن
ر ،)1379مجم البیان فی تفسیر القرآن ،بیعروت:
داراحیاو التراَ العربی.

تحقیق.
 .36عبعاسنعژاد ،محسعن ر1384ش) ،قعرآن و علعوم
طبیعی ،م هد :بنیاد پژوهشهای قرآنی حوز و
دان گا .
 .37عبدالعال ،محمد قطب ر1990م) ،معن جمالیعات

التصعویر فعی القعرآن الکعریم ،مکةٍ املکَمةٍ :رابطةةٍ

العالم اإلستمی.
 .38عسععکری ،اب عیهععتل ر1997م) ،الفععروق اللغ یةةٍ،
قاهر  :دارالعلم و الثقافٍ.

 .39فراهیدی ،خلیل بن احمد ر1410ق) ،العین ،قم:
دارالکتاب هجرت ،ط.2
 .41فضلاش ،محمعد حسعین ر 1405ق) ،معن وحعی
القرآن ،بیروت :دارالزهراو ،ط.3
 .41فضعععیلت ،محمعععود ر1385ش) ،معناشناسعععی و
معانی در زبان و ادبیعات ،کرمان عا  :انت عارات
دان گا رازی.
 .42قرشععی ،علععیاکبععر ر1366ش) ،تفسععیر احسععن
الحدیث ،تهران :واحعد تبلیغعات اسعتمی بنیعاد
بع ت ،چ.1
 .43عععععععععععععععععع ر1371ش) ،قعاموس القعرآن،
تهران :دارالکتاب االسالميٍ.

 .33طبرسی ،امین الدین ابوعلی الفضعل بعن الحسعن

 .44القمععی الم ععهدی ،محمععد بععن محمععد رضععا

ر1412ق) ،تفسععیر جوامعع الجععام  ،تصععحیح

ر1366ش) ،کنز الدقائق وبحر الغرائعب ،تهعران:

ابوالقاسم گرجی ،قم :حوزۀ علمیه.

سععازمان چععاپ و انت ععارات وزارت فرهنععگ و

 .34طبری ،محمد بن جریعر ر1412ق) ،جعام البیعان
عن تاویل آی القرآن ،قاهر  :دارالهجر.

ارشاد استمی.
 .45کاشععانی ،مععولی فععتح ابععن شععکراش ال ععریف
ر1381ش) ،زبة التفاسیر ،قم :م سسه المععارف

االسالميٍ.
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 .46عععععععععععععع ر1344ش) ،تفسیر منه الصادقین
فععی الععزام المخععالفین ،تهععران :کتععابفروشععی
استمی ،چ.2
 .47کرمانی ،سعید ر1391ش) ،معنی شناسی عقعل در
قرآن کریم ،تهران :دان گا امام صادق.
 .48محمدهارون ،عبدالستم ر1998م) ،معجعم الفعاظ
القرآن الکریم ،قاهر  :دارال روق.
 .49مختعععارعمر ،احمعععد ر1385ش) ،معناشناسعععی،
حسععین سععیدی ،م ععهد :انت ععارات دان ععگا
فردوسی.
 .51مصطفوی ،حسعن ر1360ش) ،التحقیعق ،تهعران:
بنگا ترجمه و ن ر کتاب.

 .51مغنیععه ،محمععدجواد ر1981م) ،تفسععیر الکاشععف،
بیروت :دارالعلم للمتیین ،چ.3
 .52مکارم شیرازی ،ناصر ر1388ش) ،تفسیر نمونعه،
تهران :دارالکتاب االسالميٍ.

 .53المنجد ،محمدنورالعدین ر1997م) ،التعرادف فعی
القرآن الکریم ،دم ق :دارالفکر.
 .54نکونععام ،جعفععر ر1384ش)« ،تععرادف در قععرآن
کریم» ،ن ریۀ قرآن و حدیث ،شمارۀ  ،12صص
.83-100
 .56وبیععل مععی بلععین ،تراسععب ر1388ش) ،معرفععی
زبععانشناسععی ،دکتععر ابععراهیم چگینععی ،تهععران:
راهنما.

