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دربارة چند نام و لقب ترکی در شاهنامه

چکیده
جز چند کلمة ترکی اندکشمار ،بعضی نامها و لقبهای ترکیی نییز در شیاهنامة فردوسیی
هست که گاه در کتاب او دچار تغییر یا تحریف شدهاند .این تغییرها و تحریفهیا ییا کیار
خود شاعر بوده یا کار منابع او یا کاتبان شاهنامه .ازجمله به سبب همین پنهان شدن نامهای
اصلی در پسِ صورتهای تغییریافته یا تحریفشده است که نمیتوان شمار درستی از ایین
کلمات به دست آورد .برای چنین کاری ،نخست باید تمامی کلمات و نامهایی را که گمیان
به غیر ایرانی بودن آنها میرود ،احصا کرد و دربارة هر یک جسیتوویی جداگانیه در منیابع

قدیم یا تحقیقات جدید نمود .اما بعضی از این نامها نیز بیه صیورت درسیت در شیاهنامه
ضبطاند و علت پوشیده ماندن اصل آنها نقص تحقیقات بوده است .بعضی را نیز کسانی از
روی گمان به فلان و بهمان زبان بازبستهاند .در اینوا از شمار اندکی از این نامها یاد شده و
حتیالمقدور کوشش شده که اصل آنها به دست داده شود.
کلیدواژهها :نامشناسی ،ریشهشناسی ،کلمات دخیل ،زبانهای ترکی ،شاهنامه.
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مقدمه

آقای دکتر سواد آیدنلو در مقالهای مستقل (آیدنلو )1931 ،بعضی کلمات و نامهیا و لقیبهیای ترکییِ
شاهنامه را از شاهنامة مصحَّح دکتر جلال خالقی مطلیق اسیتخراک کیردهانید و دربیارة هرییک شیرحی
آوردهاند .آنگاه در بخش پایانی نوشتة خود بعضی کلمات و نامها را فهرست کردهانید و نییی و اابیات
ترکی بودن آنها را «نیازمند بررسی بیشتر» دانستهاند .این کلمات چنیناند :جُتیا ،خیاتون ،خُیتن ،خیتیان،
خلج ،خلُخ ،دمور ،غاتیَّر ،قلا ،قلون ،کریاس ،کیمیاک ،مغیاتوره ،میتیین .چیون در شیرو شیاهنامه نییز
معمولاً شر درخوری دربارة این دست کلمات نیست ،در اینوا دربارة بعضی نامهیا و لقیبهیای ایین
فهرست شرحی میآید ،ضمن آنکه توجه میدهیم کیه اَّعلیام بسییار بیشیتری در شیاهنامه هسیت کیه
نیازمند جستووهای جداگانهاند ،آنقدر که احتمالاً بتوان کتیاب مسیتقل تیازهای دربیارة آنهیا پرداخیت.
مختصری که در اینوا میآید نمونهای است برای آنکه معلوم کند که تا آنوا که موضیو سیخن دربیارة
نامهاست چه روشی را باید در پیش گرفت و به چگونه منابعی باید رجو کیرد .بااینحیال ،در ارجیا
به منابع تا حدی رعایت اختصار شده است.
بحث در اصل این نامها و لقبها

 .1خاتون :خاتون به معنای «همسر خان» است ،ولی بهمرور به معنای «زن عیالینسیب ،بیانو» و حتیی
همسر و مطلقِ زن نیز به کار رفته است .این کلمه در بعضی متون فارسی به املیای خواتیون ،ختیون ،و
شاید ختن نیز ضبط شده و ازجمله در لغات الترک کاشغری تلیظ ترکی آن به صورت قاتون نییز آمیده
است (ختن در جایی به نظر نویسندة حاضر نرسیده است ،اما دورفر آن را ضبط کرده .دربیارة معیانی و
صورتهای مختلف کلمیه ،رک .)Doerfer, 1963-1975/3: 132 .تلییظ آن در ترکیی باسیتان 1نییز
ظاهراً همان  xatunبوده و  qatunتلیظ اانوی کلمه در ترکی است ( Doerfer, loc. cit.; Clauson,

 .)1972: 602در اینکه یک راه ورود این لیظ به زبان فارسی ترکی است تردیدی نیسیت .پییش از آن،
یعنی پیش از فارسی دری ،نیز این کلمه چند بار در مهرنامگ مانوی (تیللیف نهیایی آن در قیرن هشیتم
میلادی) ،در کنار چند لقب دیگر ترکی ،مانند ینال و تگین و باتور (دربارة باتور به سیطور بعید رجیو
شود) و طرخان ،در زمرة بزرگیان اویغیوریِ گروییده بیه دیین میانی ،بیه املیای  x’twnآمیده اسیت
 .1کهنترین اسناد این زبان متعلق به قرن ششم میلادی است.
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(سطرهای 110 ،111 ،112 ،141؛  1.)Müller, 1913: 15بااینحال ،چون این کلمیه ،همچنیان کیه از
دههها قبل گیتهاند و با وجود مخالیت بعضیی محققیان احتمالیاً درسیت نییز گیتیهانید (ازجملیه رک.
 ،)Clauson, loc. cit.; Colditz, 2018: 244دخییل از سیغدی در ترکیی اسیت ،شیاید بتیوان بیه
احتمال گیت که کلمه از طریق سغدی نیز وارد فارسی شده اسیت .املیای آن کلمیة سیغدی در متیون
 xwt’ynh ،xwtynو  γwt’ynhاست و قرییب آنهیا را  xwatēnییا  xutēnخوانیده اسیت (قرییب،
 .)442 ،111 :1914اشتقاق آن نیز ظاهراً از  xwatanī-ییا  xwatānī-اسیت ،یعنیی صیورت م نی از
 xwatāwanکه اصل خدای فارسی است ( .)Gershevitch, 1954: 18امیا آنچیه مسیلله را قیدریدشوار میکند این است که در متون سغدی ( x’twnنییز  γ’ttwnhو  )γ’twnhهیم اسیتعمال دارد و
 γwt’ynhو  γ’ttwnhدر یکوا در متن واحد در کنار هم به کار رفتهاند (به املای دقییق هیر دو کلمیه
توجه شود) و از اینوا ،چنانکه بنونیست توجه داده ( ،)Benveniste, 1966: 31-34معلیوم مییشیود
که این دو دو چیز مختلفاند ،یعنی نخستینِ این دو لیظیی سیغدی اسیت و دومیین ترکیی .بنیابراین،
حتی اگر  xatunترکی در اصل دخیل از سغدی باشد (بنونیست خود بهکلی مخالف ایین ریی اسیت)،
دوباره در معنای «زن خاقان» و با تلیظی متیاوت به سیغدی بازگشیته و بیهعبارتدیگر ،بیا ایین تلییظ
جدید دخیل از ترکی در سغدی است 0،و ازاینجهت تا حدی قابل قیاس اسیت بیا  hattunaدر ییک
لغتنامة ترکی-ختنی ،با  hkhāttumدر تخاری و با  x’twnدر متون میانوی (دربیارة ایین الییاک رک.
 .)Ibid., 31با این شر  ،احتمالی که در سطور قبل دربارة ورود مسیتقیم کلمیه از سیغدی بیه فارسیی
طر شد کنار میرود (مخصوصاً که مشابهت صورت فارسی با صورت ترکی در مصیوتهیای کلمیه
آشکار است) ،مگر آنکه املای ختن ،که دورفر آورده ،واقعاً در فارسی وجود داشته باشید .امیا نویسیندة
حاضر چنین صورتی را نمیشناسد و احتمالاً در اینوا اشتباهی بیه دورفیر دسیت داده اسیت ،چنانکیه
صورت خواتون و ختون نیز ،که باز همین محقق آورده ،ظیاهراً منحصیر اسیت بیه متیون متیلخرتر ییا
نسخههای متلخرتر و یکی احتمالاً غلط املایی است به قیاس کلماتی که واو معدوله دارند (خواتیون) و
 .1البته باید توجه داشت که این کلمات کلمات دخیل ،یا به اصطلا امروزی وامواژه ،در فارسی میانه یا پهلوی اشکانی به
شمار نمیآیند یا لااقل در این متن به شمار نمیآیند .در واقع در مقدمة متن ،نام اینها در فهرستی از نامهای نیوشایانِ
بلندمرتبة اویغوریِ مانوی به همان زبان خودشان درک شده است.
 .0از جمله مانند چمدان که از جامهدان فارسی است ،ولی به شکل و معنای جدید به فارسی برگشته است.
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دیگری احتمالاً صورتی است گویشی (ختون) .بهعلاوه ،آن صورتی از کلمه که بیشترین مشیابهت را بیا
صییورت سییغدی دارد و در واقییع از آن گرفتییه شییده خُذینییه (صییورت درسییت خُدینییه؛ رک.
 )Gershevitch, loc. cit.است و سند آن لقبی است که عربها در آغاز قیرن دوم هویری بیه لییظ
محلی و از روی طعن به سعید بن عبدالعزیز ،والی اموی ،داده بودهانید ازآنجهیت کیه مییخواسیته بیا
سغدیان به رفق و مدارا ،یا به نظر این عربها زنانه ،رفتار کند ییا ازآنجهیت کیه ماننید زنیان دهقانیان
جامه میپوشیده و موی فرومیهشته است (دراینبیاره ،رک .بارتولید .)411 :1/1911 ،بنیابراین ،ظیاهراً
باید پذیرفت که خاتون لغتی است که از ترکیی وارد فارسیی شیده ،ولیو آنکیه اصیل آن درنهاییت بیه
سغدی برسد.

1

 .2خلّخ :ترکی است از اصل قرلُق« .خ» در این کلمه و بعضی کلمات دیگر احتمالاً از بعضی گیویش-
های ترکی وارد شده و نباید حاصل تحولی در زبان فارسی باشد (مانند قاتخ بیه جیای قیاتق در تلییظ
امروزین بعضی ترکان) .بااینحال ،شاید «خ» اول کلمه حاصل همگیونی ( )assimilationبیا «خ» دوم
باشد که خود اانوی است .بهعبارتدیگر ،سیر تحول کلمه ممکن است چنین باشد :قرلق ،قرلغ ،قیرلخ،
خرلخ ،خلخ (از همة این اشکال در فارسی و عربی شواهدی هست) .دربارة خلیخ اینویا شیر بیشیتر
ضرورت ندارد؛ از میان منابع بسیار ،رک .تعلیقات مینورسکی بیر حیدود العیالم و میدخل بیازورد در
دائره المعارف اسلام.)Minorsky, 1970: 286f.; Bosworth, 1997 :
 .3دمور :از پهلوانان افراسیاب است .به این صورت اصل فارسی ندارد .معهذا باید توجیه داشیت کیه
نامهای ایرانی یا غیر ایرانی در شاهنامه گاهی عویب دچار تغییر یا تحریف شدهاند و بیه همیین سیبب
در بعضی موارد نمیتوان مبنای اشتقاق آنها را بر صورتی گذاشت کیه در نسیخههیای شیاهنامه اسیت.
 .1ذکر آرا ء دیگر اینوا ضرورت ندارد؛ فقط شاید لازم باشد که تذکر دهیم که آنچه در فرهنگ ریشهشناختی فرهنگستان از

هارولد بیلی در اشتقاق این لیظ نقل شده ،و دیگران نیز گاهی تکرار کردهاند ،نادرست است و چون سخن دربارة شاهنامه
است این را نیز یاد کنیم که در آغاز داستان سیاوش ،از زبان دختری که در آینده مادر سیاوش میشود ،بیتی آمده که در
تصحیح پیشین دکتر خالقی (خالقی مطلق )021 :0/1913 ،چنین است« :بگیتا که از مام خاتونیم  /ز سوی پدر آفریدونیم».
این بیت در چاپ جدید (خالقی مطلق )924 :1/1934 ،به این شکل درآمده است« :بگیتا که من نازخاتونیم  »...این
«نازخاتونیم» اگر به یای نکره خوانده شود ،قافیه نادرست میشود و اگر به یای نسبت خوانده شود ،معنا ندارد ،مگر آنکه
مصحح خود ما را راهنمایی بیرمایند .نسخهها نیز ما را به سوی این ضبط جدید راهنمایی نمیکنند .نسخة فلورانس ،این
قدر که میتوان از روی نسخهبدلهای تصحیح خالقی داوری کرد ،در اینوا هیچ شریکی ندارد.
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بااینهمه ،ترکی بودن آن نیز معلوم نیست و قول به آن با خود مسائلی پیش میآورد ،ازجمله آنکیه اگیر
نامهای بعضی پهلوانان تورانی ترکی باشد ،از چه منبعی به شاهنامه یا منیابع آن راه یافتیه؛ آییا جانشیین
نام کهنتری شده؟ (چون نامهای تورانیان بعضی بسیار کهن است و ریشه در اوسیتا دارد)؛ آییا از ییک
روایت فرعی در زمانهای بعدی ،یعنی در زمان جنگهای ایرانیان و هیاطله با ترکیان ،بیه خداینامیه راه
یافته است و با داستانهای افراسیاب و تورانیان آمیخته و در آن داستانها رخنه کرده اسیت؟؛ احتمالیاً از
کدام گویشهای ترکی وارد فارسی شده است؟؛ و شاید مسائلی دیگر .بیاری اگیر دمیور ترکیی باشید،
چنانکه آیدنلو ( )01 :1931به احتمال گیته (مقایسه شود بیا احتمیالی کیه یوسیتی دادهJusti, 1963: :

 ،)82همان دمور است به معنای «آهن» .این کلمه همان است که در نام تیمیور هیم هسیت و بیه چنید
املای دیگر هم در فارسی و عربی شواهدی دارد ( .)cf. Doerfer, 1963-1975/2: 666امیا اشیکالی
در اینوا هست و آن اینکه ظاهراً در گویشهای ترکی شرق ایران ،گونههای مختلف این کلمه بیه «ت»
آغاز میشدهاند ،نه بیه «د» (دربیارة ایین گونیههیا رک )Clauson, 1972: 508-509 .و بیهاینترتیب
عوالتاً به نظر چنین میرسد که این نام ترکی نباشد .اگر از این نام شواهدی بیرون از شاهنامه به دسیت
آید ،ممکن است کمکی به یافتن اشتقاق آن بکند (در مومل التیواریخ ایین نیام آمیده ،ولیی آن ظیاهراً
برگرفته از شاهنامه است و در اینوا منبع مستقلی به شمار نیست).
 .4غاتفر« :سالار هیتال» در زمان انوشیروان که از ترکان نورسیده شکست خیورد و شکسیت او تقریبیاً
برابر بود با پایان حکومت هیاطلیه در میاوراءالنهر (دربیارة اخبیار او در شیاهنامه رک .خیالقی مطلیق و
خطیبی 091 :1/1913 ،به بعد) .طبری (نولدکه )113 :1911 ،نام شاه هیاطلیه را در ایین زمیان «ورز» ییا
چیزی شبیه به آن آورده و مورخان گمانهیایی دربیارة اصیل آن بیردهانید .احتمالیاً ایین دو دو تننید و
اختلافی بین طبری و فردوسی در اینوا نیست ،چون از منابع رومی معلوم شده که غیاتیر در واقیع شیاه
هیاطله نبوده ،بلکه یکی از بزرگان دربار آنان بوده است .تحقییق مسیتقل فلیولیدی (Felfӧldi, 2001؛
قس یادداشت شهبازی )191 :1913 ،بعضی ابهامات مسلله را رفع کیرده ،ولیی بیه دلییل نقیص منیابع
دربارة جزئیات نمیتوان نظر قطعی داد .تردیدی نیست کیه غیاتیر شیاهنامه همیان  Katulphنیام (بیه
یونانی  )Katoulphosاز نوبای دربار هیاطله است که ذکر او در تواریخ مناندر بیزانسی ،میورخ رومیی
قرن ششم میلادی ،آمده است ،اما دربارة اینکه کیدامییک از ایین دو نیام شیکل اصیلی نیام او را بهتیر
منعکس میکنند نمیتوان به قطع سخن گیت شهبازی (همانجا) اصل را بر صیورت یونیانی و لیاتینی

011

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارة اول

گذاشته و احتمال داده که غاتیر مقلوب «غاترف» بوده .ولی پرسش ایین اسیت کیه «غیاترف» چگونیه
نامی است؟ فلیولدی خود نظر گروهی از محققان پیشین در اشتقاق کلمیه را ییاد کیرده ،کیه بعضیی از
ایشان به ترکی بودنش قائل بودهاند (ازجملیه اینکیه  Katulphمحیرف قتلیغ ترکیی اسیت) .میخائییل
فدوروف ( )Fedorov, 2013نیز این نام را صورتی از «کوادفر» دانسته که به نظر او همان نیامی اسیت
که به صورت  kwδp’rبر روی یک سکة ماوراءالنهری آمده اسیت 1.هییچییک از ایین نظرهیا از حید
گمان درنمیگذرد .بنابراین ،بیوجه نیست که ما نیز در اینوا گمانی به گمانهیای پیشیین بیییزاییم کیه
احتمالاً در حل مسلله کمکرسان خواهد بود .میدانییم کیه عنیوان شیاه هیاطلیة میاوراءالنهر در اصیل

عنوانی است سغدی به معنای «شاه ،امیر» .این نام ،که در نسخههای شیاهنامه بیه خوشینواز و خشینواز
تحریف شده و در چند تاریخ عربی به شیکل اخشینوار و اشیکال مشیابه آمیده و در بنیدهش پهلیوی
(فصل  )99هم به صورتی که شبیه است به خشنواز شاهنامه درک شده (به املیای ’ ،)hšnw’cچنانکیه
هنینگ (تا حدی در تکمیل گیتة مولر )Henning, 1936a: 17 :و بعد از او محققیان دیگیر گیتیهانید،
همان  ’xš’wnd’rسغدی به معنای «شاه» است (و بنابراین با افشین ،کیه آن هیم لقیب بعضیی امیرای
سغد بوده ،مشهورترینشان امیر اسروشنه ،همریشه است .)0از اینوا معلوم میشود که لااقل طبقیة حیاکم
هیاطلة ماوراءالنهر تحت نیوذ زبان سغدی بودهانید ،چنانکیه هیاطلیة طخارسیتان و نیواحی اطیرافِ آن
تحت نیوذ زبان بلخی بودهاند و آن زبان را زبان رسمی خود اختیار کرده بودهاند و القیاب امیرای آنیان
بر روی سکههایشان گاه به بلخی است ،مانند خیدیو و شیاه و بیغ و اسیواربد و هزاربید و ماننید آنهیا
(hazaroxto ،asbarobido ،bogo ،šao ،xoadeo؛ دربارة ایین القیاب ،ازجملیه رک .لیتوینسیکی و
مراجع او .)Litvinsky, 1996: 135, 145-146 :بنابراین ،بعید نیست که غیاتیر نییز در اصیل نیام ییا
لقبی سغدی بوده باشد .اینکه این نام چه بوده ،تا آنوا که نویسندة حاضر میداند ،معلومِ محققیان نشیده
است .جزء اول آن ممکن است  γ’θسغدی باشد به معنای «گاه ،تخت» و جزء دوم ممکین اسیت βar
 .1از پژمان فیروزبخش ،که توجه بنده را به این مقاله جلب کرد و نسخهای از آن را در اختیار بنده قرار داد ،بسیار ممنونم.
نظر فدوروف ،تا زمانی که دلیل یا قرینة دیگری برای آن پیدا نشود ،به دلایل املایی و آوایی ،به آن شیوهای که او در پی
اابات مطلب است ،پذیرفتنی نیست ،ضمن آنکه بعضی لوازم تاریخی را نیز با خود به همراه میآورد.
 .0افشین در لیظ ارتباطی با پشین ندارد .اینکه بعضی از محققان در گذشته به این قائل شدهاند و بعضی آن را تکرار کرده-
اند بر اساسی نیست .افشین یک لیظ سغدی است از  ’fšynخود از  ’xšywnبهمعنای «شاه ،امیر» (رک .قریب:1914 ،
 19 ،01و مراجع او).
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سغدی باشد به فاء اعومی برابر با پسوند «بر» و «ور» فارسی ،یا  prnسغدی باشد برابر با فیر فارسیی.
در نامهای سغدیای که جزء دومشان فر است ،گاهی ممکن است جزء اول نام شهر ییا مکیانی باشید،
مانند « wxšyprnفر وخش» (دربارة این نامها رک .فهرست پایانی کتاب لورییهLurje, 2010: 503- :

 .)504یک نام اصالتاً سغدی در اسناد بلخی نیز ممکن است ما را کمی به جواب مسلله راهنمیایی کنید
و آن  kašoparnoاست ،ظاهراً بیه معنیای «صیاحب فیر شیهر کیش» (دربیارة ایین نیام رکSims- .

 .)Williams, 2010: 77ولی اگر جزء اول این عنوان نام شهری باشد ،آن شهر کواست؟ آییا ممکین
است معنای این جزء اول مطلقِ شهر باشد ،یعنی چیزی مانند کاد ،پایتخت خوارزم؟ آیا ممکین اسیت
نام کوی معروف سمرقند ،یعنی غاتیر ،نامش را از این عنوان گرفتیه باشید ییا آنکیه ایین نیام صیورت
دیگری داشته و تحت تلایر نام همین کیوی معیروف سیمرقند تحرییف شیده اسیت؟ پاسیخ بیه ایین
پرسشها ،اگر در تحقیقات چند سال اخییر معلیوم نشیده باشید ،موکیول اسیت بیه تحقییق در اسیناد
جدیدی که بهمرور در این سالهای اخیر در نواحی شرقی ایران قدیم به دست میآید .بااینهمیه ،ییک
نام دیگر هیتالی هست که آن نیز در شاهنامه آمده و تحقیق در اصل آن احتمالاً معلوم خواهید کیرد کیه
آنچه در اینوا دربارة سغدی بودن غاتیر گیته شد درسیت اسیت .آن نیام فغیانیش اسیت و سیومین و
آخرین نام امرای هیتال در شاهنامه است.
پس از شکست غاتیر ،بنا بر شاهنامه (دفتر هییتم ،ص  ،) 041فغیانیش نیامی از تخمیة خشینواز را
بزرگان قوم به امیری هیاطله برداشتند .به نظر نویسندة حاضر ایین نیام چییزی نیسیت جیز ییک لقیب
سغدی که لیظ آن در متون سغدی بودایی و مسیحی آمده اسیت و آن  βγ’n’yšpییا  βγ’nypšاسیت
(قریب ،)121 :1914 ،به معنای «داماد» یا «پسر خدا» و بنابراین قابیل قییاس اسیت بیا  devaputra-در
متون بودایی و فغیورِ دخیل از پهلوی اشکانی در سغدی .جزء اول ایین کلمیه «فغیان» اسیت (بیه فیاء
اعومی) که با آنکه در صورت جمیع اسیت ،گیاهی معنیای مییرد دارد (دراینبیاره رکHenning, .

 )1936bو جزء دوم  pšyاست ،به معنای «پسیر» .هنینیگ ( ،)Henning, 1945: 486-487بیا آنکیه
زمانی جزء دوم را به قید احتمال به معنای «پسر» دانسیته بیود ،بعیدها ()Henning, 1965: 246-247
ریی خود را تغییر داد و احتمال دیگری را طر کرد که جیزء دوم از  pisra-مشیتق اسیت بیه معنیای
«پیوند» .اما ریی درسیت همیان ریی اولِ اوسیت ( )cf. Schwartz, 1974: 259و معنیای ایین لقیب
همان است که در سطور قبل گذشت .دو لیظ  βγpδryو ( βγpšyyقریب )120 :1914 ،نییز همیین را
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تلیید میکنند .بهعلاوه ،در اسناد سغدی ییک عنیوان  βγ’ny BRYهیم هسیت کیه جیزء دوم آن بیه
صورت هزوارش نوشته شده است .یک معنای ایین تعبییر کیه در «نامیههیای قیدیمی» سیغدی آمیده
«شوهر» است و هنینیگ ( )Henning, 1936b: 198-199میهیوم آن را معیادل  Theopatorیونیانی
دانسته است βγ’ny BRY.ظاهراً معیادل همیین کلمیة میورد بحی ماسیت .هیزوارش  BRYرا در
سغدی معادل «( z’t’kزاده») یا «( pšyپسر») میدانند (رک .قریب .)112 :1914 ،پاول لورییه ( Lurje,

 )2010: 137این عنوان را ،که بر روی گوهری قیمتی نیز آمده و به نظر او به احتمال لقیب و عنیوانی
است معادل  Devaputra-هندی Vaγān Zātak ،خوانده و همچنین توجه داده که هیزوارش در نیام-
های خاص شاهدی ندارد و این نیز قرینهای است که نشان میدهد که آنچه بر روی ایین گیوهر کنیده
شده عنوانی است نه نام فرد .اما در ادامه گیته است که احتمال ضعیفتری هم هسیت کیه ایین نیام را

بتوان  bγ’nypšخواند .به نظر نویسندة حاضر صورت درست همین صیورت اخییر اسیت و فغیانیش
شاهنامه نیز همان است ،بر اار تصحیف «پ» به «ی» یا تحریف جزئیِ لیظ سیغدی .بنیابراین ،فغیانیش
نیز مانند اخشنوار و خشنواز نام خاص نبوده و همین ممکین اسیت میا را در شیناخت راهیی کیه بیه
اشتقاق غاتیر میرود یاری رساند.
 .5مغاتوره :نام پهلوانی است ترک در دربار خاقان چین (یعنی خاقان تیرک) کیه بیه سیبب برتیری و
جنگاوری ،هر بامداد از گنج خاقان چیزی به زور میستانده و خاقان نیز در برابر او عاجز بوده تیا آنکیه
بهرام چوبین به دستوریِ خاقان در نبردی تن به تن او را میکشد .نام او آنطور که از نسیخهبیدلهیای
چاپ خالقی مطلق برمیآید (خالقی مطلق 112 :1/1913 ،به بعد) ،به چند صیورت منتقیل شیده بیوده
است« :مییاتوره»« ،مییاتوزه»« ،مقیابوره»« ،مییاتور»« ،مقیاتوره» و صیورتهیای مشیابه دیگیر .خیالقی،
مخصوصاً به پیروی از بنداری« ،مغاتوره» را برگزیده و همین ضبط یا احتمالاً «مغیاتور» درسیت اسیت،
به دلایلی که در ادامة این نوشته میآید .این فرد در روایات دیگر ،جز شاهنامه ،برادر خاقان اسیت 1.در
اخبار الطوال دینوری (صص  )120-122این نام به شکل «بغیاویر» آمیده ،در تیاریخ یعقیوبی ()139/1

چیزی مانند «بعارس» ،در تاریخ بلعمی (ص 141؛ قس شهبازی« )132 :1913 ،یبغو» و در نهایه الیارب

 .1مارکوارت ( )Marquart, 1914: 43نام این فرد را از چند تاریخ نقل کرده است .آرتور کریستنسن نیز بهاختصار
دربارة این داستان در کتاب بهرام چوبین خود مطالبی آورده است .اینوا نقل اصل متنها ضرورتی ندارد.
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«بغرون» یا چیزی مانند آن .به نظر مارکوارت ( ،)Marquart, 1914: 43صورت درست و کامیل ایین
عنوان احتمالاً «بغاتور یبغو» بوده است (در منابع چینیی )bok-ho-tut jep-hu :کیه لقبیی بیوده اسیت
موروای در بین خاقانهیای ترکیان غربیی از خانیدان ایسیتمی ( .)Istämiمیارکوارت در جیای دیگیر
( )Marquart, 1898: 182به یک «ملک کور مغانون» نامی ،مذکور در تاریخ بخارا نیز توجیه داده کیه
به گیتة همین متن «خواهرزادة فغیور چین» بوده که در جنگ با قتیبه به کمک سغدیان آمده بوده اسیت

(ص  19از چاپ مدرس رضوی) .نام این فرد در تاریخ یعقوبی به صیورت «کیور معیانون» ،در تیاریخ
طبری به صورت «کور بغانون» و در کامل ابن اایر به صورت «کور نعیانون» ییا «کیور نعیابون» و «کیور
خانون» (نقطهگذاریها چندان دقیق نیست) ضبط شده است .اصل این نامها را مارکوارت با احتمیال و
تردید به صورت  Kül baγa tunبازسازی کرده است .آملییان پریتسیاک ()apud Frye, 1959: 134
 baγatunرا صورت اصلی دانسته و گیته است که  baγaturصورت جمع این کلمه اسیت .همچنیین
گیته است که آن صورتی را کیه در تیاریخ بخیارا آمیده مییتیوان  Kür baγatunییا Kür maγatun

خواند .بااینحال ،دورفر ،که این مطالبِ مارکوارت و فرای و پریتسیاک را در کتیاب خیود نقیل کیرده
( ،)Doerfer, 1963-1975/2: 369-370ریی پریتساک را نپذیرفته و گیته است که بغاتون و بغیادون،
که او بدان قائل است ،احتمالاً وجود ندارد ،اما تقریباً تردییدی نیسیت کیه بغیاویر دینیوری را بایید بیه

بغاتور تصحیح کرد و معانون و نعانون و چند صورت مشابه در تاریخ بخارا و تاریخ یعقیوبی و تیاریخ
طبری نیز سهوالقلم است و درست همان «کور بغاتور» است .آنچه دورفر گیته تقریباً درست است .امیا
چون صورت درست این کلمه در همة گویشهای ترکی به حیرف «ب» آغیاز نمییشیده اسیت و در
بعضی از این گویشها این کلمه مُصدر به میم بوده است (بیرای شیواهد رک )Ibid., 372-373 .و بیا
توجه به آنکه در بعضی نسخههای متون سابقالذکر عربی این نام مصدر به میم است ،تصیحیح دورفیر
را به طور کامل نمیتوان پذیرفت .از شواهدی که نشیان مییدهید کیه مغیاتور ییا مغیاتر نییز یکیی از
صورتهای این کلمه بوده است یک نام ترکی اسیت در یکیی از اسیناد بلخیی .ایین نیام maγatoro
 βokolavoاست کیه امییر ییا زمینیدار بزرگیی در اواخیر قیرن هییتم میلیادی بیوده اسیت (Sims-

 )Williams, 2004: 1057-1058; 2005: 16-17; 2010: 83; Yoshida, 2003: 158و بنیابراین
از روی تاریخ حیاتش ممکن نیست که با مغاتور یا مغاتورة شاهنامه یکی باشید و ضیرورتی هیم البتیه
ندارد ،چون مغاتور یا مغاتر ،علاوه بر آنکه نام خاص بوده ،عنوان و لقبی نییز بیوده و در واقیع ،چنانکیه
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گذشت ،چیزی نیست جز گونة دیگری از  baγaturو لغت اخیر همان اصل بهیادر فارسیی اسیت بیه
معنای «پهلوان و دلیر» .چنانکه دورفر گیته ( ،)Doerfer, 1963-1975/2: 366-377بهادر فارسیی از
 baγaturیا  baturترکی و مغولی ملخوذ است ،ولی چیون ایین کلمیه احتمالیاً از ترکیی بیه صیورت
 baγaturو  ba’aturوارد مغولی هم شده اسیت 1و صیورت  baγaturدر ترکیی خیلیی زود از مییان
رفته و تبدیل به  baturشده ،بهادر فارسی را باید دخیل از مغولی دانست نیه ترکیی .بااینحیال ،اینکیه
دورفر میگوید که «ه» در بهادر فارسی حاصل اشتقاق عامیانه اسیت و صیورت آن تحیت تیلایر کلمیة
بهای فارسی تغییر کرده احتمالاً درست نباشد و احتمال درستتر گویا ایین اسیت کیه همیزة ba’atur

مغولی در فارسی تبدیل به «ه» شده باشد 0.اشتقاق  baγaturترکی بهدرستی دانسته نیسیت و احتمالیاً از
زبانهای مواور وارد ترکی و مغیولی شیده اسیت ( cf. Clauson, 1972: 313; Sims-Williams,

 .)2004: 1057از آنچه گذشت معلوم میشود که  baγaturترکی و مغولی ،علاوه بر آنکه بیه صیورت
بهادر وارد فارسی شده و به صورتهای متنو دیگر نیز به بسیاری از زبانهای دیگیر جهیان راه یافتیه
(دربارة این صورتها و این زبانها ،رک .دورفر ،همانوا؛ در مهرنامگ مانوی نیز به املای  b’twrآمیده
است ،)Müller, 1913: 10 :در یک دورة قدیمتر به صورت مغاتور (یا احتمالاً بغاتور) نییز در بعضیی
متون عربی و فارسی ظاهر شده و مغاتورة داستان بهرام و چند صورت محرف در تاریخهیای عربیی و
فارسی بازماندة آن است« 9.ه» در پایان این کلمه در شاهنامه احتمالاً اانوی است.
این مختصری بود دربارة فهرستی مشتمل بر چند نام که یکی از محققیان دیگیران را بیه «بررسیی
بیشتر» دربارة آن دعوت کرده بود .دربارة بعضی نامهای آن فهرست مطلبیی در اینویا نیامید ،بیه چنید
سبب :دربارة خلج به این سیبب کیه اصیل خلویان ،بیا وجیود تحقیقیات میصیل دانشیمندانی ماننید
 .1در این نکته البته تردید است .این کلمه بین مغولی و ترکی مشترک است و ظاهراً بهدقت نمیتوان گیت که کدام اصل
است؛ رک.Sinor, 1986 .
 .0ظاهراً تبدیل نغن به نان و  vərəθraγnaبه بهرام نیز حاصل همین نو تحول است ،یعنی «غ» ابتدا به همزه بدل شده و

بعد از میان رفته است یا آنکه تبدیل به «ه» شده است .مثال دیگر از تبدیل  γبه  hتبدیل  baγnaبه برهنه است و اسپرغم
به اسپرهم و سپس اسپرم ،یعنی تحولی آوایی که آواشناسان به آن  debuccalizationمیگویند.

 .9در ترجمههای جدید از تاریخ طبری (ک  ،09ترجمه و شر ِ مارتین هندز؛ ک  ،01خالد یحیی بلنکینشیپ) و تاریخ
یعقوبی (ک  ، 9ترجمه و شر متیو گوردون و دیگران) مطلب مییدی دربارة این نامها نیامده است .بنابراین ،از ارجا به آنها
پرهیز شد.
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مینورسکی و دورفر ،ظاهراً هنوز معلوم نیست؛ دربارة ختن به این سیبب کیه اصیل کلمیه ()hvatäna
معلوم است و بیتردید ترکی نیست؛ دربارة کیماک به این سبب که در ترکی بودن آن تردییدی نیسیت
و دربارة آن میتوان به منابع پرشماری رجو کرد (ازجمله رک .حواشی مینورسکی بر حیدود العیالم و
مدخل «کیماک» در دائره المعارف اسلام از بازورد« .دریای کیمیاک» شیاهنامه رود اِرتیش اسیت؛ رک.
صیرف
)Monchi-zadeh, 1975: 235؛ دربارة قلا و قلون به این سیبب کیه بحی دربیارة آن دو از ِ
بح

لغوی درمیگذرد و نیازمند تتبع تاریخی در تیاریخ ترکیان اسیت .تحقیقیات دربیارة شیاهنامه در

دهههای اخیر هرچه بیشتر از تتبعات تیاریخیای کیه زمیانی دانشیمندانی ماننید نولدکیه و میارکوارت
گشایندة راه آن بودند فاصله گرفته و هرچه بیشتر متوجهِ تصیحیح میتن و مسیائل وابسیته بیه آن شیده
است .واقع آن است که ازاینجهت صدمهای به این شعبه از تحقیقات وارد شده و هنوز لازم اسیت کیه
کسانی نیز به این نو مطالعات تاریخی مشیغول باشیند .بسییاری از مسیائل شیاهنامه بیا تیاریخ پیونید
خورده و تردید نیست که کلید حل بعضی از اینها تتبعات تاریخی است .تا آنوا کیه بیه بحی

حاضیر

مربوط است ،بر شاهنامهشناسان است که از تاریخ سرزمینهای شیرقی اییران در زمیان ساسیانیان آگیاه
باشند و از لوازم آن ،که یکی آشنایی با منابع ترکی و چینی اسیت و نویسیندة حاضیر بدبختانیه از آنهیا
بیبهره است ،غیلت نورزند.
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