
 
 
 

 

  *باد شرطه
 

  اشرف صادقیدکتر علی

 

روف معنی موافق کشتی برای خوانندگان بیشتر از راه بیت مع باد شرطه به

ل از آشنا است. در زبان فارسی قب (ای باد شرطه برخیز حافظ )کشتی شکستگانیم

کایت حکار برده است. ظاهر کلمة شرطه حافظ، سعدی نیز سه بار این کلمه را به

در  ان ب ااای که با عن وودن آن دارد. امّا مرحوم عالمة قزوینی در مقالهاز عربی ب

ه در ( منتشر کرد نشان داد که ای ن کلم 1326سال چهارم مجلة یادگار )قزوینی، 

 های عربی ضبط نشده است. با این هم ه، در بعی ی از مت ونیک از فرهنگهیچ

است.  آمده شَرتاشَرته و های چهارم و پنجم هجری این کلمه با امالی عربی قرن

خ داه ، برّه و بحره، ت للی  ب زرب ب ن ش هریار ناالهندعجائبنخستینِ این متون 

-38نوشته شده است. در این کتاب )ص  342رامهرمزی است که در حدود سال 

، 1326آم ده اس ت. )قزوین ی،  شَرتا( این کلمه دوبار به صورت 130-132و  36

است که در آنجا نیز این ( 1)بغدادی القاسمیبا ةيحکا(. دیگر کتاب 66-67ص 

 آمده است. رتاشَصورت کلمه به

 387ابوعبداهلل مقدسی است که در ح دود س ال  احسن التقاسیممنبع سوم 

                                                           

 .15-48، صص 1، شمارة 1378ار . نشر دانش، سال شانزدهم، به* 
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رتَه( این کلمه با ض بط 31هجری تللی  شده است. در این کتاب )ص  نق ل  شََ

 شده است.

ه احتم ال باواً ... »سد: نویقزوینی دربارة منشل و امالی این کلمه چنین می

س نة بسیار قوی شاید بتوان ادعا نمود که اص ل ای ن کلم ه بایس تی از یک ی از ال

ین ای ک ه در س واحل بح ر هن د م ابمختلفة آن همه ملل و اقوام متعددة متنوع ه

فارس و هند و سیالن و ج اوه و چ ین و جزای ر ایع دّ و ایحب ای بح ر خلیج

ه ت ا  باشد. و ثانیاً آنک ه اص ل ام الی ای ن کلم ه ب اند ملخوذ مذکور ساکن بوده

در  ومنقوطه بوده است نه به طا  مؤلفه و به فتح شین بوده است ن ه ب ه ض م آن 

ن د انوش تهآخر آن ال  بوده است به جای ها  مخفیه. گرچه گاه نیز ب ا ه ا  م ی

 (65، ص 1326)قزوینی 

ن ن کلم ه و ض بط آای  لنگارنده دربارة عقیدة مرحوم قزوینی در باب منش

لمه در کرسد که این پردازد. به نظر مینظر دیگری دارد که در زیر به شرح آن می

س زبان فارسی ااقل از دورة ساسانی به بعد رایج بوده اس ت و مؤی د ای ن ح د

. های جنوبی ایران اس توجود صورتی از این کلمه در گویش کُمرازی از گویش

به قبیلة شِحُح اس ت ک ه در کم زار در رشس ش  این گویش زبان شاخة کمازِره از

(. 785، ص 1930ان د )توم اس و در جزیرة ارک س اکنجزیرة مُسَندَم در عمان 

ارس دهد اینان از سواحل شمالی خل یج ف طوری که زبان این مردمان نشان میبه

 (2)ان دکن ونی خ ود ک ور ک رده)جنوب مرکزی یا جنوب شرقی ایران( به مح ل 

ه ای آن( و ب ا گ ویش (. این گویش با گویش اری )و شاخه843)توماس، ص 

 (.363-369، ص 1989بشاکِردی )بَشکَردی( خویشاوندی نزدیک دارد )شِروو، 

که رود کار میبه(šartay) صورت شَرتَغ ای بهباری در گویش کُمزاری کلمه
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ز (. توماس در همانجا این کلمه را ا834معنی آن طوفان است )رک. توماس، ص 

که در عربی عامیانة آن منطقه رایج است مشتق دانسته، اما این مطلب  شرته کلمة

پای انی کلم ات « ب»پایانی این کلم ه ص ورت تح ول یافت ة « غ»درست نیست. 

از اواخ ر دورة ها «ب»فارسی میانه )پهلوی( در جایگاه بعد از مبوت است. این 

گونه کلمات اساساً ی فارسی دری اینهااند و معادلهتدریج افتادهساسانی به بعد به

تب دیل ش ده اس ت. در ای ن « غ»ها ب ه «ب»اما در کُمرازی این  (3)است. gبدون 

گربه، خانه، جامه، استره )تیغ داّکی(، هیم ه )هی زم(، گرس نگی »گویش کلمات 

 ، سِتَرَغ، هیمَغ، گُشنَغ و چَینغ غ، خَنَغ، جامَغربَگُصورت به« )گشنگی(، و تشنگی

 (.836و  817، 813، 829، 820، 817، 807کار رفته اس ت )رک. توم اس، ص به

، gurbagدر زبان پهلوی به ش کل « گربه، خانه، جامه و استره»دانیم که کلمات می

xanag ،jåmag  وawestarag رت رفته است. بنابراین شرتغ باید از ص وکار میبه

sartag ای ن  به شَرته ب دل ش ده و از پهلوی گرفته شده باشد که بعدها در فارسی

 زبان به عربی رفته است.

 کند. یکی تلیید ضبط مقدس یصورت شرتغ دو نکتة دیگر را نیز ثابت می

ول )شَرتَه( است که قزوینی هم ظاهراً با استناد به همین ض بط مب وت هج ای ا

دیم ق رغ م آنک ه دو منب ع )فتحه( دانسته است. دیگر اینکه، عل ی aاین کلمه را 

 شَرتاکل این کلمه را به ش القاسم بغدادی،ابی یةحکاو  الهندعجائبی، یعنی عرب

ت ر و در آخ ر( ق دیم a) ب ا فتح ه ی ا شَرته اند ضبط )با ال  در آخر( نقل کرده

 تر است. صورت شرتا بعدها با تحولی از شرته مشتق ش ده اس ت. ب ا ای ناصیل

 توضیح:

سته )هجاه ای مخت وم ب ه )فتحه( در هجاهای ب aدر زبان فارسی مبوت 
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گردد ت ا هم ین مب وت در هجاه ای ب از )هجاه ای تر تلفظ میصامت( کشیده

، درونرا در قس مت اول کلم ات  تنو  صد ،در مختوم به مبوت(. اگر کلمات

پَو  تن و صدگان، درباربا همین کلمات در بخش اول کلمات  تنومندو صدم 

گر این هجای بسته در آخر کلمه که بینیم. اکشش را میمقایسه کنیم این اختالف 

محل وقوع تکیه است قرار گیرد، کشش آن ب از ان دکی بیش تر از کش ش هم ین 

را که تکیه دارن د ب ا تن و صد  ،دردار است. کلمات مبوت در هجای غیر تکیه

 مقایسه کنید.پو  تن ،صدگان، دربارهمین کلمات در کلمات مرکب 

 گ، خان «بن ده»ت پهل وی بن دب در هجای دوم کلم ا aبنابراین مبوت 

ی انی پا« ب»، و نظایر آنها مبوتی نسبتاً کشیده بوده است. پس از ح ذف «خانه»

 در ای ن جایگ اه کماک ان نیم ه aاین کلمات، کشش این مبوت از بین نرفت ه و 

وز بدل شده است هن eشده است. )امروز نیز که این موصوت به کشیده تلفظ می

در هجاه ای ب از  eپای ان ای ن کلم ات بلن دتر از  در eاین کشش باقی اس ت و 

ست مقایسه شود(. این کشش موجب شده ا نامهو  مدادغیرپایانی است. دو کلمة 

ک ار )ا( ، ب ه aاین مب وت را بلن د و ب ه ص ورت « ضرورت»که شعرا گاهی به 

 در مبراع دوم بیت زیر از فرخی: تافتهکه در کلمة . چنان(4)ببرند

 ه بینم سیه دو زل  تو را همیشه تافت      

 تافتنش تافته شود هموار دلم ز      

تلفظ شود ت ا وزن ش عر آس یب نبین د.  تافتاباید  تافتهدر این بیت کلمة  

 در مبراع اول بیت زیر از رودکی: زدههمچنین است کلمة 

 سپید سیم زده بود و درّ و مرجان بود       

 (5)ستارة سحری بود و قطره باران بود      
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انی در ه ای پای  aاند که این هایی از زبان فارسی وجود داشتهظاهراً لهجه

ی بدل شده بوده است. وجود بعیی کلمات قرضی فارسی در زبان عرب  aآنها به 

دی دهد. مس عوپایانی آنها با ال  ضبط شده است نشان از چنین تحولی می aکه 

و  مَهناآئَینو گاهنامَه کلمة  )نیمة قرن چهارم هجری( در التنبیه وااشراف سه

س ت اب رده ک ار ب هخدای ناماه  وآئین ناماه و کهناماه را به صورت  خدای نامه

م ه و نا(. در آنجا ابتدا سه کلمة گهنامه و آئین105و  104، ص 1894)مسعودی، 

 a ب ه  aدرآم ده ک ه در آنه ا خدای ناما  وناما آئینو کهناما نامه به شکل خدای

نام ه ئینآپایانی کهناماه و « ه»به آنها افزوده شده است. « ه»، سپس بدل شده است

سی نامه نیست. بلکه هائی است ملفوظ که در بعیی از کلمات دیگر فارو خدای

مب وت  همه به مانند خداه، آسیاه، آشناه، چراه، شناه، دیباه، تاه )یکتاه، همتاه( که

ه و ب رای س  79، ص 1357قی، شود )رک. صادشوند نیز دیده میختم می aبلند 

 (، ص نود و سه و نود و چهار(.1363مثال اخیر، رجائی، 

ب ار ان» رکاب خاناهدر ترکیبات  خانهاین تبدیل را در قرن هشتم در کلمة 

، «هاسلحه خان » سالح خاناه، «اسلحه خانه»، زردخاناه، «زین و آات دیگر اسب

ه در ک های خلیفه خزائن لباس» اهطشت خان، «نقاره خانه» طبلخاناه، خاناهشراب

بین یم. ( نی ز م ی756-821قلقش ندی )ااعشی صبحشستند در همانجا آنها را می

 )رک. سجّادی، زیر چاپ(

« ش روه»ف ارس در منطق ة بوش هر کلم ة امروز نیز در بنادر و جزایر خلیج

 عرششروه، »شود. )رک. احمد حبیبی، تلفظ می شلواو  شروا)دوبیتی( به صورت 

، ص 1377، م رداد 20گلچ ر،، ش ماره «. پرشور جزایر و سواحل خلیج ف ارس

34.) 
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ر د aمشتق شده و مب وت  شَرتَهنیز طبق همین قاعده از کلمة  شَرتاکلمة 

-هج هآن اصلی نیست. این صورت، اگر در زبان عربی پیدا نشده باشد. بای د از ل

بدل  a به داشته و یا اصالً aپایانی گرایش به  aهایی گرفته شده باشد که در آنها 

ش رتا( از قیا در شعر زیر از سعدی این کلمه، با تلفظ شرطا ) (6)شده بوده است.

 کار رفته است:به

 با طبع ملولت چه کند دل که نسازد    

 شرطه همه وقتی نبود ایق کشتی     

های فارسی ظاهراً نخستین فرهنگی که این کلمه را به ف تح از میان فرهنگ

( است. ای ن فرهن گ 878مُنیری )تللی  شده در سال نامه شرفضبط کرده  شین

های بعدی نقل شده اس ت. هنوز به چاپ نرسیده است. اما مطالب آن در فرهنگ

-( که قول صاحب شرفنامه را نقل کرده می925)تللی  شده در سال  مؤیدالفیال

گوین د ب دین یشرطه به ضمن، پیشانی، و عالمت و باد را که ش رطه م »نویسد: 

که عالمت دور شدن طوفان جهاز است. زیرا چه در دریا چون ابر  ]جهت است[

گردد افتد، جهاز در معرض تل  میآید و زلزله میمتراکم شود از دریا شور برمی

ران د، طوف ان خیزد آن ابر را مینامند؛ بعده چون باد میو این حالت را طوفان می

نامن د و در ش ود. ای ن ب اد را ب اد ش رطه م ین میشود و بعده جهاز روادور می

الدین حکیم مبحح است ک ه ب اد از امیر شهاب. گوید شرطه بالفتحمیشرفنامه 

 1028ک ه در س ال  الف رسمجم ع پس از شرفنامه، سروری در«. موافق را گویند

تللی  شده نیز این کلمه را به فتح شین ضبط کرده است. به نوشتة ای ن فرهن گ 

یعنی باد موافق و بعیی بادی را گویند ک ه مزی ل طوف ان  ]به فتح شین[شرطه »

باشد. مثالش حافظ شیراز فرماید: کشتی شکستگانیم ... و این بی ت مؤی د معن ی 
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-ش مسپس از سروری فرهنگ دیگری که این کلمه را به فتح آورده «. اول است

 تللی  شده است. 1219است که در سال  اللغات

)ب ه ض م  شَرط( ش رطه را 1242)تللی  شده در سال  اللغاتغیاثمؤل  

ی ن شین( ضبط کرده و اصل معنی آن را نشان و عالمت دانسته و توجیه تس میة ا

ن د از همیباد موافق را که باد شرط گوین»باد با این لفظ را چنین ذکر کرده است: 

م دار و جهت است که عالمت روان شدن جه از و دور ش دن طوف ان اس ت. از 
دن، که به شهر لن نامه وایت و صاحب تاریخاللغات، لطائ  و سراجو  (7)یرشید

س یم ندارالسلطنت انگریز رفته بود چنین نوشته که باد شرط باد نرم است، چ ون 

 «موافق که بعد فرو شدن طوفان وزیدن گیرد.

-معلوم نیست مؤل  غیاث شرط را از کجا آورده است. ش اید در س روده

 کار رفته است.فارسی سرای هند چنین تلفظی به های بعیی از شعرای

 های جهانگیری، رشیدی، برهان قاطع، بهار عجم و هفت قلزم ای نفرهنگ

نک ه در ای»اند و معلوم نیست مرحوم قزوینی چگونه نوشته است: کلمه را نیاورده

-های بسیار متلخر مانند برهان ق اطع و فرهن گ رش یدی و غی اثبعیی فرهنگ

باد مراد  آمده و به باد موافق و ]= باد شرطه [هنگ نظام ذکری از آن اللغات و فر

تفسیر شده بدون شک از روی همان اشعار سعدی و ح افظ اس ت. )هم ان، ص 

65.) 

و فرهن گ  آنن دراج، فرهن گ نظ ام، فرهنگ نفیس یها مانند سایر فرهنگ

یا )شَرته  بدیلاند. ظاهراً تفارسی به انگلیسی استینگاس کلمه را به ضم اول آورده

 عربی به معنی پلیس بوده است. شُرطهشَرطه( به شُرطه خلط این کلمه با 

ک ه دی ده ش د ای نیز دربارة معنای شرطه باید گف ت. چن اندر پایان نکته
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ان د معن ی ک ردهکنن دة طوف ان نویسان شرطه را به ب اد برط رفبعیی از فرهنگ

، اما بیشتر آنان )مؤیدالفیال(راند )سروری( و بعیی دیگر به بادی که ابرها را می

که قزوین ی ه م دریافت ه اند. سعدی در شعر زیر، چنانرا باد موافق کشتی دانسته

 کار برده است:(. شرطه را به معنی مطلق باد به63)همان، ص 

 با طبع ملولت چه کند دل که نسازد    

 شرطه همه وقتی نبود ایق کشتی     

، نامهوایتاند )صاحب تاریخ د نرم و نسیم دانستهبعیی نیز معنی آن را با

و مارسل دوی ک مستش رف فرانس وی در ترجم ة فرانس وی اللغات غیاثبه نقل 

 (.67، به نقل قزوینی، همان، ص 36، ص الهندعجائب

توان د ب ه معن ی ب اد تردیدی نیست که باتوجه به شعر سعدی شرطه نم ی

د. قی نباش یم نیز برای این کلمه معنای دقیموافق باشد. شاید معنی نسیم و باد مال

. رکت درآوردتواند کشتی را به سویی به حکه می« باد نسبتاً مالیم»احتمااً معنای 

مه تری برای این کلمعنای دقیق –خواه در جهت موافق و خواه در جهت مخال  

که توماس ب رای کلم ة کُم زاری ش رتغ ذک ر ک رده  (storm) باشد. معنی طوفان 

ب اد و  تن د»در این گویش به « باد نسبتاً مالیم»یب است. شاید بتوان گفت که عج

 تحویل یافته است.« طوفان

رته کلم ه رة ای اس ت ک ه ااق ل از دودر این مقاله نشان داده شده ک ه ش َ

ز است ی ا ا رفته است. اما اینکه این کلمه ایرانیکار میساسانی در زبان پهلوی به

-شده است، برای نگارنده روش ن نیس ت. توجی ه فرهن گ های دیگر گرفتهزبان

 نویسان برای مشتق دانستن آن از شرطة عربی فاقد اساس علمی است.
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 هایادداشت

 ان عرب،نویسجغرافیقزوینی عبارت این متن را که حاوی کلمة مزبور است از جلد چهارم مجموعة  .1

 اب ناارض ةص ورالممالک اصطخری، الکسمتللی  دخویه که شامل توضیحاتی دربارة مشکالت 

 ب ه کوش ش آدام 1902مقدسی است نقل کرده است. این کتاب در س ال احسن التقاسیم حوقل و 

م ة ق رن منتز در هایدلبرب )آلمان( به چاپ رسیده است و مؤل  آن ابومطهّر ازدی است که در نی

ن. رک. تن و تحلیل مطال ب آکرده است. برای اطالعات بیشتر دربارة این مپنجم هجری زندگی می

 .256-266، ص 1373آ. آذرنوش 

ه معن ی ب آقچههای ترکی ها به محل کنونی خود معلوم نیست. اما وجود واژهزمان مهاجرت کمزاری. 2

عن ی ب ه مخیلَی ترکی( و وج ود کلم ة قزعان و قازغان )مشتق از « دیگ»به معنی  زانقِو « طال»

 ا بع د از آنرت باید احتمااً در حدود قرن هفتم یا مدتی قبل ی دهد که این مهاجنشان می« بسیار»

امروزی  اول بار در گلستان سعدی در معنایی نزدیک به معنیخیلی صورت گرفته باشد، زیرا کلمة 

تم(. )گلس تان، ب اب هش « اندک اندک خیلی شود و قطره قطره س یلی گ ردد»کار رفته است: آن به

-ةدر صفو« ظاهراً»به معنی کنونی آن را با قید  خیلیخود استعمال های مرحوم قزوینی در یادداشت

ح وم (؛ ول ی مر234، ص 4، ج 1337، یاددآوری کرده )رک. ا. افش ار، 221البفای ابن بزاز، ص 

عب ارت  را درخیلَی ها اضافه کرده استاد مجتبی مینوی در توضیحاتی که بر این بخش از یادداشت

، ص 5 ، ج1339و آن را به مطلب قزوینی اف زوده اس ت ) افش ار،  گلستان به معنی امروزی گرفته

ب( دانسته نامه این کلمه را در عبارت گلستان به معنی اصلی آن )یک گله اس(. دهخدا در لغت323

ماس ی تها ظاهراَ بعد از مهاجرت به عمان دیگ ر ب ا ایرانی ان داخ ل ف الت آنچن ان است. کمزاری

 های ایرانی قرار گیرد.لثیر زبان فارسی یا گویشاند که زبانشان تحت تنداشته

 و غیره نیز وجود دارد.سگ ، رگ، دیگ، یگر، سوگ. البته بعیی استثناها ، مانند کلمات 3

 åعنی که فقط در کشش بوده است. به این م åو  a. باید توجه داشت که در فارسی قدیم تفاوت میان 4

ش ده ب ه لفظ میمثالً اگر کلمة بد بلندتر از حد معمول ت بوده است. aاز نظر کشش تقریباً دو برابر 

 فظ آنها است.)فتحه و ال ( اساساً در جایگاه تل å، و aشده است. امروز تفاوت میان تبدیل می باد

توانند به ضرورت بلند تلفظ ، نیز میتو، دو، نه، که، چهدر کلمات  eو  o ،aهای کوتاه . البته مبوت5

اند و تلفظ اصلی ها در کلمات مزبور، در اصل بلند بودهجه داشت که این مبوتشوند؛ اما باید تو

بوده است. کسرة اضافه نیز که در شعر  cΰو  tЅ ،dЅ ،nΰ ،kΰویژه در زبان پهلوی، این کلمات، به

شود در اصل )در زبان پهلوی( بلند بوده و آث ار ای ن تلف ظ تلفظ می  Iگاهی به ضرورت به شکل 
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ص ورت هایی که در آنها مبوت کلمات فوف ب هجة مردم اصفهان باقی است. اینک مثالهنوز در له

  شود:کشیده تلفظ می

 چو از تو بود کژَی و بیرهی     

 گناه از چه بر چر، گردان نهی )اسدی(     

 ن چنگال ین چنگ و دو بدادو بد     

 یک به دندان چو شیر غرّانا )عبید(     

 یار به حالش نظر نکردعاشق که شد که      

 ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست )حافظ(     

 کِه باشد که بپوشد روی آب کَه     

 شد کو بپوشد آفتاب )مولوی(اطین که ب     

 چه دینار و چه سنگ زیر زمی     

 ه کزو نایدت خرّمی )ابوشکور(گهر آن     

 مثال برای کشش کسرة اضافه:

 و گردابی چنین هائل  م موجبیتاریک و شبِ      

 ها )حافظ(ما سبکباران ساحل حالِکجا دانند 

 

و در دو کلم ة کیست، چیسَت و نیسَت در کلمات  که، چه، و نهآثار تلفظ قدیم کلمات 

 ،est♠شود. سه کلم ة ف وف در ق دیم ب ه ش کل چه( هنوز دیده می =گفتاری کی )= که( و چی )

çest و ،nΰst  شده است.تلفظ می 

-ت بلند ب هاند شعرا آنها را با مبورفتهکار میانی که کلمات مورد بحث با مبوت بلند بهزم

در ای ن  شک مربوط به قبل از قرن سوم هجری است؛ اما هنگ امی ک هاند. این وضع بیبردهکار می

رس یده  مبوت کوتاه بدل شده و این تحول به پایانکلمات تحول پیش آمده و مبوت بلند آنها به

، کردتیا میاند. در این دوره هرجا ضرورت وزن اقت. گویندگان تلفظ جدید آنها را اختیار کردهاس

 اند.کردهشعرا به تبع استعمال دورة قبل کماکان از تلفظ قدیم این کلمات استفاده می

 ست.ا aنیز ظاهراً همین کشش  خامیازهدر  سر و خم به هام، سار و خام، هم. علت تبدیل کلمات 6

 ، این کلمه نیامده است.1338. در فرهنگ رشیدی، چاپ تهران، کتابفروشی بارانی، 7
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 مآخذ

 .256-266، ص  6، ج المعارف بزرب اسالمیةدائردر « ابومطهر ازدی»، 1373، ذرنو ، آذرتا آ

 . تهران، دانشگاه تهران 5و ج  4ج  های قزوینی، یادداشت، 1339و  1337 افشار، ایرج،

، ته ران، مؤسس ة 4، ش فرهنگ لغات ق رآن خط ی آس تان ق دس رض وی، 1363 لی،رجائی، احمدع

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

، «مالیکمهای فارسی رایج در مبر و شام به روزگار نگاهی به برخی واژه»زیر چاپ،  سجّادی، صادق،

 .13در نامة فرهنگستان، ش 

 نشگاه آزاد ایران.، تکوین زبان فارسی، تهران، دا]1357[ صادق، علی اشرف،

 .63-68، ص 1-2، ش 4یادگار، س ، «باد شرطه»، 1326، قزوینی، محمد

یروت ب، به کوشش دخویه، افست کتابفروشی خیاط وااشرافااتنبیه ، 1894، بن حسینمسعودی، علی

 از روی چاپ لیدن.
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