
54

دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ اول و دوم

فروردین - تیر  1394



پیشنهادی برای مفهوم 

»باد شرطه«

»...و مرغان سپید بادبان ها را می آموزیم

که باد شرطه را آغوش بگشایند

و می رانیم گاهی تند، گاه آرام«

)اخوانثالث،شعرچاووشی،زمستان(

موضوع»بادشرطه«وقرائتوضبط»کشتینشستگان«یا

»کشتیشکستگان«درغزلمعروفخواجهحافظهمواره

ذهندوستدارانشعروادبفارسیرابهخودمشغولکرده

استوهیچیکازپژوهندگانوحافظشناساننیزاینبحث

راخاتمهیافتهندانستهاند.باتوجهبهاینکهدراغلبتحقیقات

نیزمعنایواژه»شرطه«هموارهباحدسوگمانبیانشده،در

اینجستارکوششبرآناستتاضمنبررسیمفهومی،نشان

ه«واژهایشناختهشدهدرگویشهایجنوب
ُ
رت

َ
دادهشودکه»ش

ایرانبهویژهخوزستاناستکه»بزرگبنشهریارناخدا«

نخستینباردرکتابخود،بهدرستی،بهآناشارهکردهاست.

بهاینمنظورباکمکگرفتنازرویکردزبانشناسانودستور

تاریخی،دالیلیدرجمعبندیمفهوم»بادشرطه«بیانوارتباط

مفهومیبادشرطهدرپیوندباریخت»کشتیشکستگان«و

ضبط»کشتینشستگان«ارائهشدهاست.

کشتیشکستگانیمایبادشرطهبرخیز

باشدکهبازبینیــمدیــــدارآشنارا

)دیوانحافظ:1389(

دربارهاینبیتاظهارنظرهایمختلفیصورتگرفتهوگاه

دربابآنافسانهپردازیشدهاستتاآنجاکهبیتمشهوری

همبهدنبالآننقلمیشودکهدرافواهبرخیآنراازصائب

تبریزی،برخیآنازسرودههایناصرالدینشاه،وبرخیحتی

باداستانپردازی،آنراسرودۀدخترحافظ!میدانند:

بعضیشکستهخوانندبعضینشستهدانند

چوننیستخواجهحافظمعذوردارمارا

فرهنگنویسانمفهوم»بادشرطه«راازرویهمینبیت

پرآوازۀحافظبهحدسوگمانمعنیکردهاندکهحاصلآنهمان

چیزیاستکهدرلغتنامۀدهخداوفرهنگمعیندربارۀاین

واژهآمدهاست:شرطهبادموافق،بادمرادوبعضیبادیراگویند

کهمزیلتوفانباشد،بادمساعدبرایکشتیرانی)دهخداو

معین:ذیلشرطه(.شارحاندیوانحافظنیزهیچکدام،قفلاین

واژۀکلیدیرانگشودهاند.سودی،ازشارحانحافظمینویسد:

»...نعمتاللههمموافقگفتهاست،امامعنایبادراندانسته

است؛یعنیذکرنکردهاستکهبادشرطهیعنیبادموافقفقط

مدعای موافق)سودی،1389،ج41/1(؛ یعنی نوشتهشرطه

اصلیقزوینینیزدرتحقیقارزندهاشدربارۀشرطهدرسه

نکتهخالصهمیشود:

1-اینکلمهتازینیستوباکلمۀ»شرطۀ«تازیبهمعنی

عسسوپلیسپیوندیندارد.

2-اینکهفرهنگنویساناینواژهرابادموافقمعناکردهاند

بدونشکازرویقولسعدیوحافظاستکهبراینخستین

باراینواژهرادراشعارخودبهکاربردهاند؛زیرادرواژهنامههای

پیشازسدههایهفتوهشتاینواژهنیامدهاست.

رتا«)Šarta(بودهاست،
َ
3-امالونگارشاینواژه»ش

گرچهگاهآنرابهجای»الف«با»هاء«نیزمینوشتهاند.این

رتاآمده
َ
کلمهدربعضیمتونقرنچهارمهجریباامالیش

است.نخستیناینمتون عجائب الهند بّره و بحره تألیفبزرگ

بنشهریارناخدایرامهرمزی)حدودسال342ه.ق.(است

کهاینکلمهدوباربهصورت»شرتا«آمدهاست.کتابدیگر

»احسن التقاسیم«ابوعبدالله)حدودسال387ه.ق.(است

است)ن.ک: شده نقل )Šarto( شرته ضبط با کلمه این که

قزوینی،63:1326-68(علیاشرفصادقینیزبااستنادبه

رته«
َ
بحثلغویقزوینیدربارۀبادشرطهمتذکرشدهاندکه»ش

کلمهایاستکهحداقلازدورۀساسانیدرزبانپهلویبهکار

میرفتهاستومؤیداینحدسوجودصورتیازاینکلمهدر

مزاریازگویشهایجنوبیایراناست؛امادربارۀ
ُ
گویشک
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اینکهکلمهایرانیاستیااززبانهایدیگرگرفتهشده،اظهار

بیاطالعیکردهاند)صادقی،51-48:1387(.

بحث و بررسی

ازدیدنگارندگان،اینواژهدربنیانسرتاب)sartâb(وسرتاو

)sartâw(است؛ترکیبیکهازسر)sar(تاو)ب()tâw)bساخته

شدهاست.دراینترکیب»سر«بهمعنیباالوتاب)بخشدوم

واژۀآفتاب(بهمعنیتابیدنوتابشاستودرمجموعمیتوان

آنرا»تابشباالیسر«وتابشآفتابدانست.چوندرگذر

زمانوطیفرایندهایآوایی،اینواژهبهریختشرتا)Šartâ(و

مرکب مصوت با رته
ُ
ش و )Šartâw( شرتاو و )Šartâh( شرتاه

حافظ معروف شعر در 
ً
احتماال است. درآمده Šartow)ow(

ه)Šartow(استوبا
ُ
خوانشصحیحآنبههمینریختشرت

توجهبهسبکنوشتاریکاتبانبهشکلشرطهدرآمدهکهبسیار

زبان مختلف دورههای در که نیست شکی است. طبیعی

مخاطب
ً
فارسی،شیوۀکتابتقاعدۀثابتینداشتهاست.مثال

مفرد)تو(کههمهجاباحرف»و«نوشتهمیشود،دربعضی

نسخههایقدیمیبهصورت»ته«کتابتشدهاست)بهنقلاز

ناتلخانلری،33:1372(.بنابراینریختشرتو)Šartow(وکتابت

هریختوامالییقابلپذیرشاستوخالفقواعد
ُ
آنبهشرت

زبانفارسینیست؛بهطوریکهسایشوافتادن»واو«یا»ها«

درواژههاییمانندساو)باج(بهریخت»سا«همدیدهمیشود.

ناصرخسرومیگوید:

پادشاگشتآرزوبرتوزبیباکیتو

جانودلبایدتداداینپادشاهراباژوسا

)ناصرخسرو،494/1:1357(

همچنینواژۀ»شنا«درمتونقدیمیفارسیبهریختهای

»شناو«،»شناه«و»آشناه«نیزآمدهاست.فردوسیدرداستان

اززبانرستم انداختهاست، بهدریا را دیوکهرستم اکوان

میگوید:

بهدستچپوپایکردآشناه

بهدیگرزدشمنهمیجستراه

)فردوسی،76/3:1391(

بدیهیاستکهصامتبیواکتفشی»ش«درگذرزمان

جایگزینصامتبیواکسایشی»ذ«صفیری»س«شدهو

سرتاببهریختشرتابوشرتهدرآمدهاست.نمونههایدیگر

اینفرایندرادرواژههاییچونکستی،سروال،زرسک،و

اوریسیممیبینمکهبهترتیببافرایندابدالبهریختهای

امروزیکشتی،شلوار،زرشکوابریشمدرآمدهاند.نیزدر

بخشدومترکیب)تاو=تاب(صامتلبودندانیواکدار»و«

ه»ب«دگرگونشدهاست.
ّ
بهصامتواکدارلبیغیرغن

بنابراینطبققواعدحاکمبرزبانفارسیمیتوانضبط

هراقدیمیترازریختشرتادانست؛زیرابهجای
ُ
رت

َ
هوش

َ
رت

َ
ش

مصوتمقصورپایانکلمهکهدرآنزمانفتحهبودهاست،گاهی

هپاشنایا
َ
پاشن

ً
مصوتممدود»آ=a«بهکارمیرفتهاست،مثال

همردانا.علیاشرفصادقینیزبارداقتباسواژهشرطهاز
َ
مردان

مزاریتصریحمیکندکهدر
ُ
زبانعربیوبااستنادبهگویشک

غبهکارمیرودکهمعنیآن
َ
رت

َ
اینگویشکلمهایبهصورتش

توفاناست.»غ«پایانیاینکلمه،صورتتحولیافتۀ»گ«

پایانیکلماتفارسیمیانه)پهلوی(درجایگاهبعدازمصوت

استکهازاواخردورۀساسانیبهبعدبهتدریجافتاده؛امادر

گویشکمزاریاین»گ«هابه»غ«تبدیلشدهاست)صادقی،

.)50:1378

چنینشواهدینشانمیدهداینواژههماناستکهدر

Šartowه=شرتو
ُ
رت

َ
گویشهایجنوبایرانشرتابŠartâbوش

ه«
ُ
رت

َ
خواندهمیشود؛همچنانکهدرگویشهایجنوبایران»ش

پدیدهوحالتیراگویندکهپسازیکهوایابریوبارانی

توفانی،آسمانبهیکبارهصافوآفتابیشود.اینپدیدهبابادی

یکسویهنیزهمراهاستکهممکناستپسازهوایآفتابی،

بستهبهاقبال،درجهتسازگاریاناسازگارباجهتحرکت

کشتیهاوقایقهاباشد.درواقعشرتههمینپدیدهوحالت

خاصاستونوعیبادنیست.بلکهحالتیاستکهبادیرا

نیزبههمراهخوددارد.ازدیدگاهدیگرمیتوانگفتترکیب»باد

شرته«نوعیاضافهتعلقیاست؛یعنیبادیکهبههمراهپدیدۀ

شرتهمیوزدومتعلقبهآناستوبستهبهبختواقبال

میتواندموافقیامخالفجهتحرکتدریانوردانباشد.

در بار براینخستین واژه این که معتقداست قزوینی

سرودههایسعدیوحافظبهکاررفتهوکسانیکهپسازسدۀ

هشتماینواژهرابهکاربردهاند،بیگمانبهسببآوازۀشعراین

بزرگان،بهویژهآنغزلمعروفحافظ،بودهاست.البتهجمشید

55

دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند  1393

جستار

ه«
رط

ش
د 

»با
م 

هو
مف

ی 
برا

ی 
اد

نه
ش

پی

ی
اه
پن
له
تال

عم
،ن
ی
وات

قن
ش

خ
انب
جه



56

دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ اول و دوم

فروردین - تیر  1394


ً
سروشیاردرضمنمقالهایاشارهمیکندکهواژۀ»شرطه«قبال

یکباردرتاریخ وصافنیزبهکاررفتهاست)سروشیار،1378:

55-56(.یکیازقراینیکهدلیلماراقوتمیبخشدایناست

کهزبانآوربزرگیچونسعدیسهباراینواژهرادرکاربردهای

مختلفخویشبدون»باد«آوردهاست.چنانکهگفتهشد

بادنیست،بلکهپدیدهوحالتیاستکهبادیرا
ً
شرطهاساسا

بههمراهخودداردزیراپدیدۀشرطهمیتواندبادیمخالفنیز

این
ً
بههمیندلیلاستکهمعموال

ً
همراهداشتهباشدودقیقا

واژهبابختواقبالهمراهاست.سعدیدرآغازبابسوم

گلستانگوید:»شنیدمکهبهدریایمغرباندر،راهمصربرگرفته

ُهالغرق،بادیمخالف
َ
بودوخیالفرعونیدرسر،حتیاذاادرک

کشتیبرآمد.

باطبعملولتچهکنددلکهنسازد

شرطههمهوقتینبودالیقکشتی

)سعدی،118:1368(

اینبیتاستداللماراقوتبیشتریمیبخشد؛هرچند

قزوینیبهناچارشرطهرادراینبیت»مطلقباد«گرفتهاست،

زیرابادموافقهمیشهخوشایندکشتیاست)قزوینی،1326:

63(واقعااگرشرطهرادراینبیتهمانمعنایمعروفباد

موافقبدانیم،چگونهمیتواناینبیترامعنیکرد؟سعدی

میخواهدبگویدکهدلاگرباطبعاندوهگینوخویناسازگار

تونسازدچهکند.همچنانکهشرطههمیشهودرهمهحالبه

مرادوسازگارباکشتینیست.چنانکهپیشازاینگفتهاست

که»بادیمخالفکشتیبرآمد«.ازاینرویارسعدیگاهی

ملولواندوهگیناست؛چنانکهشرته)شرطه(نیزگاهیباد

ناسازگاردارد.شاعردراینجا،طبعملولرادربرابرشرته

)شرطه(گرفتهاست.سعدیدرقصیدۀستایشیخودبرای

عطاملکجوینیگوید:

توکوهجودیومندرمیانورطۀفقر

مگربهشرطۀاقبالتاوفتمبهکران

)سعدی،کلیات،832:1376(

علی َوت
َ
واست االمَر ی

َ
ض

ُ
»ق شریفۀ آیۀ اساس بر      

الجودی«)هود،44(کشتینوحهنگامیکهتوفانبهپایانرسید،

دراینجامؤید
ً
برکوهجودیجاگرفتوایننکتهدقیقا

استداللماستوباشرحماازاینواژههمخواناست؛زیرا

بارانیاست. حالتشرتهچنانکهگفتهشدپسازهوای

سعدیمیخواهدبگویدکهبیگمانبارویآوردنتوبهمنکه

همچونشرطۀپسازتوفاناستبهکرانآرامشورهاییاز

فقرمیرسموازورطهوتوفاننیازمندیرهاییمییابم.»شرطۀ

اقبال«دراینبیت،درستهمانند»آفتاباقبال«استکهدر

ادبفارسیهموارهبهصورتمشبهومشبهبهکاربرددارد:

»چونزاریآدمازحدبگذشتوسخنبدینسرحدرسید،

آفتاباقبالطلوعکرد،وشبدیجورادباروفراقراصبح

در سعدی رازی،96:1379(. بدمید«)نجم وصال صادق

قصیدهایدیگردرستایشایلخان)هالکو(گوید:

اقبالنانهادهبهکوششنمیدهنــد

بربامآسمـــاننتوانشدبهنردبان

بختبلندبایدوپسکتفزورمند

بیشرطهخاکبرسرمالحوبادبان

)سعدی،کلیات،826:1376(

دراینجانیزسعدی،بختبلندرابرابرباشرطه)حالت

آفتابی(آوردهاست؛یعنیهمانشرطۀاقبال،ومرادشایناست

کهاولشرطۀاقبالوبختبلندبایدباشدوپسازآنکتف

زورمندمالحوبادبان؛یعنیتااقبالمساعدنباشدودرحالت

شرطهپسازتوفانبادموافقنوزد،ازمالحوبادبانوکتف

زورمندکاریساختهنیست.قابلتوجهاستکهدرهرسه

شاهدازسعدیاینواژههمراهبابادنیامدهاست؛زیراشرطه

بادنیست.دیگراینکهدرهرسهشاهد،بهویژهشواهد
ً
اساسا

همانچیزی
ً
دوموسوم،اینواژهبابختواقبالآمدهوایندقیقا

استکهدرتعریفماازشرطهذکرشدکهممکناستباد

یکسویهحالتشرطۀموافقیامخالفباشدووابستۀبهاقبال.

دردیوانخواجویکرمانینیزبیتیاستکهدرآنشرطهبهکار

رفتهاست:

درچنینورطــهباچنینشرطــه

کشتیماکجــارسدبهکنــار

)خواجو،39:1362(

خواجونیزاینواژهرابدوناستفادهازواژۀ»باد«ذکرکرده

است.دراینجانیزشرطه)شرته(همانحالتآفتابِیهوای

پسازتوفانوباراناستکهازاینورطهوغرقاب،نمیتوان
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کشتیرابیرونکشیدوگشایشیحاصلکرد.باتوجهبهاین

کهخواجوروزگاریرادرفارسگذرانده،اینواژهرامیشناخته

وبهکاربردهاست؛اماسخنسنجانبزرگیچونخاقانی،

سناییومولویبهسببدوربودنوناآشناییبااینگویش،آن

رادرکاربردهایشعریخویشنیاوردهاند.
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