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(وDoerfer, 1992: 227(،خهوارزمی)ررکر37ه7833:18ازجمل ر دی)براینمون دراینباره:ررکرخبّازی،

وتباربه ایهرانومههاجر ترکهانیُهزیهااویهوزبهرمقهدارسارریمیان راهیاسارژسازارحمباآمدنبندوانترک

ویهریهایبعدهوباشکلهاوردههایدخیلترکیدرزبانسارریدریشرقایراناسزودهشدردررالچگونگیواژه

هایترکهیوم هو یدرزبهانساررهیبهاشهد واژهرلیلۀرلجوقیانوبعدهاتاختنم والنب ایران،روندورودوام

(ر7831:93یاسا)موروی،بیشتریژیورست شدوتاژایاندوروقاجارادام 

1.اینوشت شهدهارهادرباروموضوع  ا دخیلترکیدرزبانیامتونسارریچندکتاب،مقا  ومدخلدانشنام 

ارهاعناصرترکیوم و یدرساررینوترینآنهاتاامروزتحقی چهارجلدیوِرهارددورسربانامترینومفصلمهو

متأرفان ایناثرارزشمندتهاکنونبه ساررهیترجمه  2میحدیب زبانآ مانیچاپشدر7909تا7918هایک دررال

1777نشدهاراوچنداندردرترسوارتفادومحققانایرانینییار ب نوشتۀدورسروویادراینژههوهشحهدود

وم هو یدخیهلدرساررهی(واژوترکهی7891:780)انتخهابی،1789 وردقی (وب Doerfer, 1992: 231  ا)

بنهدیکهردهارها؛اواین  ا رادردوازدهوروهمعنایی)مفاهیووموضوعا (تقییو3شناراییومعرسیشدهارار

؛(7837:887)دورسهر،هایرزمهیمربهواارهاا بت بیشترینآنهاب میائلدیوانی)حکوما،دو اوقانون(وزمین 

(Doerfer, 1992: 228(؛)www.iranica.comKnuppel: ر)

هایترکیدرزبانسارریدرر مرحل یادورهبودهارا:ا ف(ترکینابکههنکه واژهب نمردورسرنحووورودوام

عناصهرم هو یوترکهیشاملعناصرترکیجنوبیوشرقیارا؛ب(ترکیوم و یمیان ک دربردارندوهردودرهت از

(رKnuppel, ibidجنوبیوشرقیارا؛ج(ترکینابمتأخریاجدیدک سقطشاملعناصرترکیجنوبیارا)

ق(راآیازتیلطترکانبرایرانحیابکنهیوتعهدادی931ه810اورحاکمیّایزنویان)»ب نوشتۀیکیازمحققان

باراز ری آثاریچونتاریخبیهقی)تاریخمیعودی(که درایهندورهینواژوترکی)درمفهوماعوّکلم (براینخیت

(رایننمردررهانییها؛بهااینکه برخهیمحققهان،7831:91ژور،)د بری«سراهوآمدهبودندواردزبانسارریشدند

(،اماب رهبب13و7897:10)ابوا قارمی،اندروزواررلجوقیانرازمانورودررمی  ا ترکیب زبانسارریدانیت 

وآثارتاریخبیهقی(،درمتونمقدمبر117-7809:183هایایرانی)ارانیکی،ترژیوندزبانترکیبازبانژیشینۀقدیمی

شودرهایترکیدیدهمیژیشازعهدرلجوقیانهوواژه

کیدرزبانیامتونسارری،سهررا  ا هایترواژهدادنرابق وکیفیّاوامنگارندهبرایمقدمۀبحثوبراینشان

یاسته  4دیوانقرونچهارمواوایلژنجوکندک ازبررریاشعاررودکی،کیایی،سرخیوشاعرانبییراذکرمیاترکی

یاست ب زبهانیهامتهونراههایترکیارارناوفت ژیداراک اینسهرراسقطجنبۀم ا یداردوموضوعنخیتینواژه

ریباتحقی دقی درهمۀآثارنموون ربازماندهازردوچهارموآیازقرنژنجو،کاملخواهدشدرسار

ق(آمدهارا:1ژیا ۀبادهردربیتیازبوشکوربلخی)قرناَیاغ: 

ــاغ      ــم ایـ ــو    یـ ــری مـــم چـ ــيیيم بـ ــو سـ  تـ

 

ــراغ       ــو ام چـ ــو سـ ــم چـ ــی مـ ــام مچـ ــو تابـ  تـ

 (112: 1331)مدب ری،                                            

(:9واوایلقرن1رم ردرشعربُنداررازی)اواخرقرنایلخی:  

http://www.iranica.com/
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ــو  ــرو  دبـــ ــاه اســـــ  کـــ  د  ایلخـــــی شـــ

 

 د  قافلــــــه نيــــــب اشــــــ ر  ــــــو  دبــــــو 

 (331)هیام:                                                      

دهارا:نوعیجامۀجنگیردربیتیازبوشکوربلخیآمبَگ َر:  

ــری  ــاده      م  ـــــ ــر برنچـــــ ــه ســـــ  بـــــ

 

   پــــــوهد کــــــرده بــــــه بــــــر بگ ــــــری 

 (111)هیام:                                                      

بادهردرشعربوشکوربلخیآمدهارا:بگیا :  

 بـــــه بگیـــــا  بنباـــــ  بیيـــــام بـــــاغ    

 

ــاغ     ــد ن ـــ ــا ام او شـــ ــه یـــ ــو د و بـــ  بخـــ

 5(112)هیام:                                                      

(آمدهارا:9واوایلقرن1ایمیردربیتیاز یّانمریزی)اواخرقرنوون بَگنی:  

ــی  ــۀ بگنـــــ ــ      ر ـــــ  ماـــــــ  جبـــــ

 

ــ  نی   ــ  ماـــــ ــبا     بنـــــ ــد مـــــ  شـــــ

 (321)هیام:                                                      

  ها ترکهیابیها »ارا)ررکرذیلاین  ادربخهش«ترکان »ب معنای«یَب َوی»صورتییاتصحیفیازپي َوی:  

ا  (ردراینبیاسرخیآمدهارا:درهمینمق«دقیقی

 تــــا شــــا رام بــــه شــــنر بگوینــــد و ببــــنوند

 

ــوی     ــام  پي ــ ــ  و دو    یوبــ ــ  دو   ــ  وصــ

 (411: 1335)فریی سيا انی،                                  

ق(آمدهارا:9و1آشردربیتیازکیاییمروزی)قرن: تُ یاج 

ــام  ــر بریـــ ــد و ســـ ــاج بایـــ ــه، تُ یـــ  یوا ـــ

 

 ســـــود نـــــدا د مـــــرا سَـــــ َر َ  و چ کـــــری 

 (113: 1335) یاحی،                                            

درابیا وویندوانووناوونارتفادهشدهاراربراینمون :تُر :  

ــه ترک  ــو ب ــر چــوم ت ــا ی اســ  ج ــر  نگ ــ ام ای ت  ا

 

ــ     ــا ی اسـ ــدی و بچـ ــ ام  يـ ــه ترکاـ ــر  و  بـ  هـ

 (21: 1335)فریی سيا انی،                                    

 قبسرمانروایانچگلرتَگايم:  

 سيصـــد و ه  ـــاد ســـاپ ا  وقـــ  پي ی ـــر ج شـــ 

 

ــيم       ــيم و تگ ــوی  تگا ــا  و ی ــر   ن ــد من  ــير ش  س

 (11: 1335) یاحی،                                              

شاهدآن،بیتیازکیاییذیل  ا«(رشاهنام هایترکیواژه»شاهزاده،دالور)ررکرذیلهمینکلم دربخشتَگيم:  

ارار«تَگیین»

درت ر وق: 

ــر  ــۀ ابـــ ــا ها   یـــ ــر  کچاـــ ــد ا  ســـ  برآمـــ

 

 هـــای حواصـــ  کـــه برکبـــی  نـــا  چـــو  ـــوق 

 (11: 1335)فریی سيا انی،                                    

کییۀژورتیراینبیاازبوشکوربلخینمونۀآنارا:چَخیا :  
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ــرد   ــه ن ـ ــم  امـ ــۀ مـ ــم ا  یانـ ــا  مـ ــرد چخیـ  بـ

 

ــر    ــ  ا  او پ تيــ ــد هــ ــر ه بردنــ ــه ا  مبــ   امــ

 (31: 1331)مدب ری،                                              

ترکیتانرنامیکیازشهرهایچ گِ :  

 مـــــی ســـــ ام ا  کـــــ  ب ـــــام چگـــــ     

 

ــ      ــیيم    ــــ ــا  و یاســــ ــه  یاــــ  ه ــــ

 (15: 1335)فریی سيا انی،                                    

شود:ق(ذکرمی1براینمون بیتیازرودکی)ردو 1اینواژهدرشعرچندنفرازررایندوانآمدهاراریاقام:  

ــام    ــدی    یوبـــ ــی بـــ ــده ب ـــ ــاده دهنـــ  بـــ

 

ــ  ــ ــام بچـ  ــۀ یاقـــ ــ ــر  و بچـ  ــاتوم  تـــ  ۀ یـــ

 (35: 1333) ودکی،                                             

   یام 

ــ    ــانی بنباـ ــه یـ ــ  و بـ ــ ام بگرفـ ــه ترکاـ  هیـ

 

ــبای     ــر  و  فـ ــه هنـ ــبوم و بـ ــرف  و  فـ ــه شـ  بـ

 (313: 1335)فریی سيا انی،                                  

رایرمیرساتگيم:  

ــاتگ ــاقيا ســــــــ ــد  دهســــــــ  ينی انــــــــ

 

ــوا      ــو  بنــــ ــر  و یــــ ــا  ود نــــ  مطربــــ

 (211)هیام:                                                       

درهمهینمقا ه (رایهنبیها«شهاهنام هایخها؛نام»نهاد)ررکرذیلاینواژهدربخش قبمهترانترک َریام:  

مخلّدیوروانینمونۀآنارا:

ــوان    ــد بری ــوم باش ــد   کن ــنر ان ــه ش ــو ب ــي  ت ــه پ  ب

 

 هــر آنچــه تــو بــه یاقانــام و  ریانــام و یــام کــردی 

 (341: 1331)مدب ری،                                            

جعبۀتیروکمانرقُربام:  

ــو تيـــری اســـ   ــام تـ ــير   قُربـ ــر شـ  انـــد  دپ هـ

 

ــنانی       ــو سـ ــ  تـ ــرد     مـ ــر جُـ ــر  هـ ــد  بـ  و انـ

  (313: 1335)فریی سيا انی،                                  

ق(آمدهارا:1ژرندوشکاریردربیتیازابوا عبّاسربنجنی)قرنقَر وی:  

ــی   ــ  د  آم وق ـــــ ــوی  ا بکبـــــ  قر ـــــ

 

ــی    ــ  هیـــ ــ     جُریـــ ــب صـــ ــ   کـــ    اـــ

 (134: 1331)مدب ری،                                            

(نمونۀآنارا:9واوایلقرن1روزی)اواخرردوشمشیرراینبیاعمارومقَ چو ی:  

 کـــــوه ا  نچيـــــ   یـــــ  ق چـــــو ی اميـــــر

 

ــد     ــر فروک يــ ــ  و سراســ ــده جبــ ــا  ک يــ  نــ

 (351)هیام:                                                       

ماهچۀدرسشرمَنجوق:  

اتاق،حجرهرو ثاق: 

 بـــاغ پنـــدا ی  بـــکرجه ميـــر اســـ  کـــه نياـــ  

 

ــ   ــرد و منجــ ــا ی ا  مطــ ــاینی یــ ــ نــ  وق و  لــ

 (233: 1335)فریی سيا انی،                                  
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ــ   ــوم بچبـــ ــوام چـــ ــو ا  نيکـــ ــاق تـــ  وٌثـــ

 

ــدها    ــام قنـــــ ــو ا   ن  ـــــ ــرای تـــــ  ســـــ

 (153)هیام:                                                      

نمونۀآنارا:نگهبانربیتیازخیروانی)ردوچهارم(یَ اقی:  

 بــــه یــــوا  نــــا  شــــه بــــا تُــــر ِ نوشــــاد

 

ــاد      ــد یـــ ــی کنـــ ــاقی کـــ ــدوی یَ ـــ    هنـــ

 (113: 1331)مدب ری،                                            

نامیکیازمنا  ترکیتانردربیتیازقصیدوکیاییآمدهارا:ی یا:  

 آم کـــو  باـــ ه مطـــرد بـــی  ـــو  جبـــ ه مرتـــد 

 

ــوم    ــد چـ ــرد م یـ  ــر   ـ ــا بـ ــبم و ی یـ ــر   ـ  تـ

 (31: 1335) یاحی،                                             

هایترکیدرزبانومتونسارریژیشازعصهرکندژیشینۀورودواژهاینچندنمون وواهمیتندیاراک تأییدمی 

ومربواب روزواررامانیانارارتاریخبیهقییزنویانو

 

 ـ ب ث اصلی2

سردوریب رببحجوبییار)حدودژنجاههزاربیا(،قدما)بازماندهازرهدوچههارم(وسخامهاادبهی،درۀشاهنام

ب تاریخزبانسارری،اهمیابییاریداردرایناثر،بلنهدترینمنمومهۀکههنساررهیهایمربواویریملا عا ونتیج 

وزندروزوارب درامارریدهارها؛بنهابراینهمهوارهبایهدماندنازاراک ازعصررامانیانویزنویان،بادرامان

هایووناوونادبیو  ویباشدریکیازمأخذهایاصلیژهوهش

وحتیشماریازادبهاومحققهانبهرآنهیهتندکه سردورهی،شاهنام مندانوخوانندوانازدیربازبرخیازعحق 

 هورکلیهیچ  اوترکیبییرسارریدرآنب کارنبردهاراربه حمارۀملیایرانراب سارریررهررودهاراو

شودوا بت   ا دیگرییرساررهیهایعربیدراینمتنانگاشت میب معناینبودنواژهشاهنام بودنزبانتصوررره

نیامهدهشهاهنام رکهیوررردرویردربرمبنایایندیدواهبایدهیچواژوییرسارری،اعوّازعربی،یونهانی،ترانیزدربرمی

ادباومحقانایرانیوییرایرانیازدوروقاجارب بعدنشاندادهاراک اینبهاورکهامح هایهاوتحقی باشدراشار 

نهام711  اوترکیبعربهییهامعهرّبو937شاهنام ،نادرراوییرعلمیارارملاب باجدیدترینژهوهش،در

 3  ا،ترکیبواروخا؛(ارتفادهشدهارار011ب)درمجموعخا؛عربییامعرّ

ترکیدرزبانومتونسارری،اینژررشباید ر وبررریشودک آیهاییهرهایهب رابقۀدیرینورودواژباتوج 

دوداز  ا وترکیبا عربی،وجود  ا وترکیبا ترکیدرشاهنام ممکنارا؟درباروایهنموضهوعمههودرحه

صور کلهیوکوتهاهبه وجهودجیتجوهاینگارندههیچتحقی میتقلیصور نگرست اراوسقطخا قیملل ب 

(؛ذکر  اقُربانب معنیکمهان783ا ف:7897اشارهکردهارا)خا قیملل ،شاهنام هایترکیدرشماریازواژه

وهشها  هاو(Doerfer, 1992: 228)مهدخلیازدورسهرهایترکیایناثهر،درایازواژهدانیاترکش،نمون 

درکتهابیازنگارنهده«شاهنام زبان»ترکیبتگینان،خاتون،خاقان،دمور،قراخان،قجقارباشی،  ریوقلوندربحث

ههخها قیملله علمهیشهاهنامۀویهرایشدومتصهحیح(ازاینجمله ارهاراکنهون711ا ف:7891)ررکرآیدنلو،

ههایسردورهیب اصلرهرودهشاهنام ترشدنمتنارارایناثرب رببنزدیکشاهنام شدوترینمتنتصحیحدیانتقا

بایدمبنایجدیدترینتحقیقا دربارومیائلووناوونحمارۀملیایرانقرارویردرب همینرببنگارندهالزمدانیا
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رانیزبراراسشاهنام ترکیهایهنشدوواژجا باماتوج بر  ا وترکیبا عربییامعرّبسردوری،موضوعاسزون

ههایاینچاپبررریکندک نتیجۀاینکاردرجیتارحاضردراختیاراهلسنومحققانقرارورست اراتابانمریه 

رکامهلو هوبه «شاهنام زبان»شدهازموضوعررانباشندواینمبحثسراموشخویشدراصح وتکمیلآنیاری

دقی روشنشودر

هایایناثهردوبهارازخهودبایدب ایننکت ژرداخاک دردارتانشاهنام هایترکیژیشازمعرسیوبررریواژه

یادشدهاراربارنخیادرروایارستنویوب تورانبراییاستنکیخیروارهاکه ژهلهوانایرانهیدر«زبانترکی»

ووید:رخنمی«کیتر»آنجاباتورانیانب 

 بــــــه فرمــــــام او جيــــــو باــــــ ه ميــــــام

 

ــام   ــير ژیــــ ــردا  شــــ ــه کــــ ــد بــــ  بيامــــ

ــی  ــيد    هیــ ــو ام  ســ ــر  تــ ــا مــ ــ  تــ  تایــ

 

 هـــــر آم کـــــه کـــــ  ا   اه تنچـــــا بدیـــــد 

ــ ی   ــی بيا اســـــــ ــه ترکـــــــ   وام  ا بـــــــ

 

   کيخاــــــــرو ا  او نبــــــــام یواســــــــ ی 

 چـــــــو ج  ـــــــی نـــــــدا   ا  او آجچـــــــی 

 

ــی   ــردی تچــــ ــام  ود کــــ ــن   ا    ــــ  تــــ

 (21ـ  23/ 424/ 1: 1313)فردوسی،                          

رردک :هایارکندرارا؛اودرخاورزمینب جاییمیوردیباردومنیزدروزارشجهان 

  وانبـــــام نـــــه تـــــا ی و نـــــی یاـــــروی 

 

ــوی      ــی پچلــ ــی و نــ ــه چينــ ــی نــ ــه ترکــ  نــ

 (1133/ 311/ 2)هیام:                                          

اندردارتانرزمدوازدهرخ،ترکیارارهومان،ژهلوانتورانی،زمانیک ب هماوردجوییازرپاهایهرانزبانتورانی 

آوردتاوفتاراوراازترکیب زبانایرانیبرورداند:آیدباخودترجُمان،مترجو،میمی

ــ يده   ــم ســـ ــر   یـــ ــ  ا  بـــ ــام نباـــ  دمـــ

 

ــام      ــی تر یــ ــا یکــ ــام بــ ــير ژیــ ــو شــ  چــ

 یــــــرام ســــــ اهبيامــــــد بــــــه نبدیــــــ  ا 

 

ــاه   ــيم شــ ــر ا  کــ ــر پــ ــر ا   نــــ  دپ ســ  پــ

 ... بـــــد ایرانيـــــام ج ـــــ  پـــــه تر یـــــام 

 

ــام      ــر  و کیــ ــ  و جــ ــهِ تيــ ــد جــ ــه آمــ  کــ

 (411و  441، 445/ 311و  313/ 1)هیام:                    

کند:آید،ترجمانیباخودهمراهمیدرمقابل،بیهن،یلایرانینیززمانیک ب ژیکارهومانمی 

 تر یــــــام  ا    بــــــکر بج اــــــ  یکــــــی

 

ــ      ــد د ســـ ــام بدانـــ ــا  ترکـــ ــه ج  ـــ  کـــ

ــام   ــا تر یــــ ــود تــــ ــه ب رمــــ  ... و  ام پــــ

 

ــدجیام    ــدام بـــ ــر  د بـــ ــ  بـــ ــی بانـــ  یکـــ

 (313و 314/ 311/ 1)هیام:                                    

راریکبهاردردوبیهارخنرست اشاهنام هاینویسهایاسزودهبربرخیدرااززبانترکیدوبارنیزدربیا 

وویدبرودوب ترکیب ژوالدوندیادآوریکندا حاقیدردارتاننبردررتووژوالدوندک اسراریابب ژیرششیدهمی

ک اورررتورابرزمیناسکنداوراباشمشیربکشد:

ــای   ــ  نیـــ ــامو  و  اهـــ ــی بيـــ ــه ترکـــ  بـــ

 

 مگـــــــــر  وســـــــــ    ا د آ د   پـــــــــای 

  یـــــر آو یبگـــــوی  کـــــه چـــــوم او بـــــه  

 

 بــــــه شیبــــــير کــــــم  ام ســــــ ه داو ی 

 (13/  یرنویه 231/ 3: 1331)فردوسی،                     

باریدیگردرروایارستنجامارپب ونبداندژبرایآوردنارفندیارچندبیااسزودهشدهارها؛درایهنابیها  



70/  هایترکیشاهنامۀسردورینگاهیب واژه

 
وویهدتهاذردباایشانب زبهانترکهیرهخنمهیوآمدهاراک جامارپچونازمیانومحاصروتورانیان،ترکان،می

شناخت نشود:

ــدی بــــه  اه     ــه او  ا بدیــ ــه کــ ــر آم کــ  هــ

 

 ب رســــــــيدی او  ا   تــــــــو ام ســــــــ اه   

 بـــه آوا  ترکـــی )بـــر آوا  ترکـــام( ســـخم  انـــدی 

 

 بگ  ـــــی بـــــدام کـــــه کـــــه او یوانـــــدی 

ــا    ــاپ و کــــ ــی حــــ ــ ی او  ا کاــــ  نداناــــ

 

ــيا     ــخم هوشــ ــی ســ ــه ترکــ ــی بــ ــه ج  ــ  کــ

 (13/  یرنویه 111/ 5)هیام:                                  

هایایرانیبیشترِشاهانویهحنواینبیشازهرچیزازنام 3هایملیورواییباایرانیانهونهادندتورانیاندررنا 

،ترکشاهنام هادرشود؛اماواهیآنومنابعتاریخیدریاست میشاهنام ،متونژهلوی،اورتاهایتورانزمیندرومکان

شود؛انگاریترکانوتورانیاندرتاریخواقعیایرانجیتجومیاندرعلااصلیآمیختگیویکیانوترکانخواندهشده

تاختنهدرتهداومایهنحمهح تباریکیازدشمنانشرقیایرانیانبودندک ازمرزهایایننواحیب ایرانمهیاقوامترک

تهدری موجهبدرآمیختگهییانازاینمنا  درروایا ملیوژهلوانیبود؛ب همینرهبببه یادآورتجاوزهایتوران

در 1دشمنانواقعی)ترکان(ودارتانی)تورانیان(ایرانشدودوواژهیامفهومترکوتورانیب خلایکیانگاشهت شهدر

سردوری،تورانیانواهیترکنامیدهشدندوزبهانوب ژیرویازآندراثرشاهنام ژیاینرهوودرآمیختگی،درمنابع

هایآنهانیزریشۀترکهیهایاشخا؛ومکاندونامازارو ورمعدودیترکیاراویکیک مشاهدهشدب آنهاچنان

بهاههیچارتبها یشهاهنام وزبانترکیایناراک آذربایجانیاآذرآبادواندرشاهنام داردرنکتۀمهودیگردربحث

تریننواحیایراندرحمارۀملیاراترینومقدسترین،محترمترکانوزبانترکینداردراینناحی یکیازژراهمیا

هژهلوانبزرگتورانک تهرکههواستد؛ازک بعضیرویدادهایمهودارتانینیزدرآنجااتفاقمی جمل اسراریاب،شاه

شودرا،اورمیۀکنونی،درآذربایجانیاآذرآبادوانکشت مینامیدهشدهارا،درکناردریاچۀچیچی

برژایۀویرایشدومتصحیحخا قیملل ،چند  اوترکیهبترکهیبه کهاررسته شاهنام  ب تحقی نگارنده،در

هههایههایترکهی؛ب(ترکیهببندیوبررریکهرد:ا هف(واژهتقییوتوانهامیاراک آنهارادراینبخش ترکهی

هاینیازمندبررریبیشتررها(؛د(  ا ترکیابیا دقیقی؛ه(واژههایخا؛)کیانوجایسارری؛ج(نام

ضروریاراک ا بت درادام ذکروبررریخواهدشدرنخیااینکه شاهنام یادآوریدونکت دربارو  ا ترکی

وجودداشت باشدک یاشاهنام   ا ترکیدیگریهودرمتنشدهدراینمقا  ،هایبیانجزواژهبییارممکناراب 

هها،آوردهازدیدنگارندهب دورماندهاراویاب رببناآواهیازریش ومنشأترکییااورالهآ تاییآنواژهیاواژه

ارو  ا بخشژایهانیویههراهنماییوروشنگریدربهایمحققاندرباروموضوعبحث،ب نشدهاراواینبادریاسا

ارائ شدورپسشاهنام ها،سقطنخیتیننمونۀکاربردآنهادرمقا  ،تکمیلخواهدشدردوماینک درذکرشواهدواژه

دراینژههوهشدونمون ،درچاپمیکوذکروردیدرارتنادسراوانیکاربردآندرویرایشدومخا قیملل ودریکی

یحخا قیملل ارا؛اماواهینیزب سراوانی  ا درچاپمیکوتوج شد؛زیرابعضیازبرویرایشجدیدازتصح

درابیا متعددیب کاررست اراک براینگارندهامکانشمارشدقیه آنههادرچهاپخها قیشاهنام کلما ترکی

ک براراسچاپمیکوتهی شدهارارشدارتفادهاسزارشاهنام نرمرویبرایبیامدویریآنهاازاینملل نبودواز
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 های ترکی واژه 1ـ2

بادهر (:be(a)gamâz)بگیا   1ـ1ـ2

:7817:ذیلبگمهاز(؛)تبریهزی،7831هایمهوومعتبرسارریاینواژه،ترکیمعرسیشدهارا)انوری،درسرهنگ

تهرین  ها ترکهیازکههن«بگمهاز»ز(ر:ذیلبگمها7807:ذیلبگماز(؛)معین،7800(؛)دهخدا،18،زیرنویس7/191

)تهأ یفدیوان  ا ا تهرککاشه ریترینسرهنگترکییعنییاست ب زبانومتونسارریاراراینواژهدرقدیمیراه

تحفۀحُیام(ردر7809:811(وبادومعنایرُبوشیرهآمدهارا)کاش ری،bakmas«)بکمس»صور ق(ب 111

بهاهمهینضهبطوبه معنهایدوشهابواردشهدهارهانیزنامۀمنمومسارریب ترکی،ترین  اهن)ازقرنهفتو(،ک

هایمتأخرترترکیب سارری،ازعصرصفویوژهسازآن،نیهزبه شهکلبَکمَهزودر(ردرسرهنگ7839:89)خویی،

هایمعاصر(ردرسرهنگ7898:181(؛)نصیری،7891:37شود)اوزبکیا بخاری،همانمعنایشیرهودوشابدیدهمی

ودیگهرمتهونشهاهنام (ودر7830:881ترکیهسارریمعنایمینیزبرایآننوشت شهدهارها)زارعشاهمَرَرهی،

انهدسارریب اینمعنیب کاررست اراراینراهوبایداسزودک برخیمحققانبرایبگمازریشۀایرانیدرنمرورسته 

ژن بارب کاررست ارا:شاهنام (راین  ادر7809:831(؛)کزازی،111ب:7897)بهفر،

 ا  ایــــم پــــه هیــــه نوبــــ  ماســــ         

 

ــب       ــا  و بـ ــ  و بگیـ ــ  اسـ ــای تخـ ــو  ا  ـ  تـ

 (33/ 11/ 1: 1313)فردوسی،                                   

  تا اج  2ـ1ـ2

ــير    ــکر اســـ ــا اج و  بـــ ــنل تـــ ــه جـــ  هیـــ

 

ــب بر   ــ  و تيـــ ــوام دو ـــ ــر  ـــ ــ ه پيـــ  جبـــ

 (212/ 213/ 1)هیام:                                            

ژنجاهباردرویرایشدومخا قیملل درمتنآمدهاراردورسراینواژهراازریشۀ«تاراج»ملاب شمارشنگارنده 

تعلیقا (که در7808:8/1881نی،داند)همداکردنمیکردن،هموارکردن،شان ب معنایژراکندن،متفرق-taraترکی

(ر7898:1/377رود)حیندورا،تاراشهوب کارمیصور ترکیب 

هآ تاییداردونخیتینتُر :  3ـ1ـ2 صهور هایاُرخُنیااورخونبه باردرکتیب اینواژهخارتگاهِترکییااورال

ناوونیمانندتوکیوئ ،توچیون ،تورکیو ،تورکوز،تورکیاوهایووتورکویاتوروکآمدهاراردرمنابعمتعدد،تلفظ

رستۀآندرمتونسارریاراردربارواشتقاقومعنایاینکلمه نیهزکارتورکبرایآنارائ شدهاراک ترکوج ب 

ابیت ب دو ایهاتبعه آوردنوووجودتوانب معانینیرویانیرومند،ب هایمختلفیوجودداردک ازآنمیانمینمری 

دربخشژیشدادیانوکیانیهانشاهنام (راینواژهدر710و7831:711نیا،(؛)رئیس717و7830:779اشارهکرد)رضا،

نهادیارابراسرادوررزمینتورانیانا حقشدهاراودرروایا دورواشکانیورارانیهومرادازآناقوامترک

کردنسریدونجههانرامیهانره ژیهرتقییو»ایرانارتبااداشتندرنخیتینکاربردآندردارتانک ازجانبشرقیبا

شود:اراک ررزمینتُرکیاتورانوچینبهروتورمی«خویش

ــيم    ــر  و چــ ــر تُــ ــاو  دجــ ــی  و  و یــ  یکــ

 

ــيم   ــرام  مـــ ــردام و ایـــ ــ ِ جـــ ــي   دشـــ  ســـ

 (234/ 12 /1: 1313)فردوسی،                                 

11ارتفادهشدهارار 11وونۀجمع)تُرکان(بارب 877صور مفرد)ترک(وبارب 719اینکلم برژایۀچاپمیکو 

شهدرازا قاببارتانیترکیوب معنایشاهزادهاراک دراصلبرژیریانووخاقانبزرگوفت میتَگيم:  4ـ1ـ2



79/  هایترکیشاهنامۀسردورینگاهیب واژه

 
اندک شایدخارتگاهییرترکیداشهت اورخونهوب کاررست اراوومانکردههایاُرخُنیانوشت این قبدررنگ

باشدرباوذشازمان،تَگیندراصلح تنزلمعنایییاساوبرایههررهردارتهرکییهرشهاهزادهنیهزبه کهاررسها

هیاک آنرات ییریاسته ایسرضی «تَگین»تعلیقا (ردربارواشتقاق7808:8/1817(؛)همدانی،7838:01)بارورث،

اندداندک هپتا یاندردورورارانیآنراازواژوایرانیورست شدودیهکانِسارریمیان ،دهقانمتونسارری،مییاتُرکی

(رتگهیندوبهاردرابیها سردورهیوچنهدبهاردر111و7898:31ودرمیانقبایهلتهرکمتهداولکردنهد)آ تههایو،

قیب معنایدالوروب شکلجمع،تگینان،آمدهارا:هایدقیرروده

ــم       ــا  چـــــ ــود تـــــ ــای ب رمـــــ  آ مـــــ

 

  ود بـــــــا تگينـــــــام  بـــــــکر    ـــــــای 

 (351/ 321/ 1: 1313)فردوسی،                               

ــ وام     ــ  و برجاــــ ــه پيــــ ــا آم هیــــ  کجــــ

 

 کجـــــــــا آم تگينـــــــــام  وشـــــــــم  وام 

 (1113/ 345/ 2هیام: )                                         

هایسارریبرایاینکلم دومعنایاصلینوشت شدهارا:ا ف(رستارهمراهبهاکبهرودرسرهنگچا ِ :  5ـ1ـ2 

اینواژهرادرمعناینخیاآن،ارومصدرازچلیدندانیهت برهانقا عناز؛ب(جنگونزاعردکترمعیندرحواشی

،7817:1/171کهردنکهاربرددارد)تبریهزی،ب معنیحرکهاcalازریشۀcala صوراراک دررنیکریانیزب 

  تیترکیمعرسیسرهنگبزرگرخن،دکترمعینوسرهنگسارری(؛اماچا شدرمعنایجنگونزاعدر71زیرنویس

یزدنارها)حیهنترکیبه معنهاal�:ذیلتگین(ک ازریشۀ7807:ذیلتگین(؛)معین،7831شدهارا)انوری،

صور چها یشسارریب -هایترکیتعلیقا (؛درسرهنگ1891و7808:8/1897(؛)همدانی،7898:1/998دورا،

(li� č  â،رچها ش7891:789(؛)اوزبکیا بخهاری،7831:783(ب معنایکوششواهتمامثباشدهارا)ارترآبادی)

ارا:یکباردراینبیاب کاررست شاهنام در

 بریـــــده یکـــــی  ا دو دســـــ  و دو پـــــای   

 

ــای    ــه  ــ ــا   بــ ــای چــ ــد  ــ ــی  ا ن  ــ  یکــ

 (551/ 433/ 2)هیام:                                            

راکنای ازآ اتنارلیدانیت ونوشت ارا:چا شب معنایجماعنیز«جایچا ش»امیدراالردرتوضیحاینبیا، 

نوشتۀدکترامیدراالر(ربه نمهرنگارنهدهاوهرچها شرادرمعنهاینزدیکهیو8/771:ب7897هیا)خا قیملل ،

مباشر بدانیو،ازروییباکلمۀچا شِترکیب معنیکوششوجنگ)ب رببوجودکاروتقهحدرههردومفههوم(

ب احتمالبیهیار 12،اهنام شدر«جایچا ش»یابدوازرویدیگرضمنژذیرشمحتملمعناییادشدهبرایارتباامی

ترینشاهدکاربرداین  ادرمتهونساررهیهمهینبیهاایترکیب شمارآوردروویاکهنرادرآنواژه«چا ش»باید

/7831:1/171ت ییهریاسته ارها)ررکرسردورهی،شهاهنام ههاینهویسارا؛اماچونضهبطآندردرهاشاهنام 

هایسارریب بیاسردوریهاژیرویشده،درهیچیکازسرهنگنیزازاینضبطهایمختلف(ودرچاپ1زیرنویس

باردردسترششوازتصحیحژیشینخا قیملل باهمکاریدکترامیدراالرورهپستوجهینشدهارارچا شنحیتین

ویرایشدومایشانبرقاموس  اسردوریاسزودهشدهارار

ارهتفادهشهده«ژادشاهبهزرگ»ایانترکوس فورهایچینک بعدهادرمعنایعامِ قبویهوسرمانرویاقام:  1ـ1ـ2

ژیدرچینبییاهییناندووویااصلآنبازبانمردمژنچورییاقومرینهاآنرا  تیترکیدانیت اراردرسرهنگ

(رایهنواژه173و7891:170ا)دیانها،هایقاآن،خاآن،قایانوکاقانهوب کاررست ارصور یابدک ب ارتباامی
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آمدهارا:شاهنام باردر191

ــو    ــوا  شــ ــی یــ ــد هیــ ــيو  آیــ ــه کرســ  بــ

 

ــام  و    ــر دســـــ  یاقـــ ــ ه بـــ ــود کبـــ  شـــ

 (2111/ 335/ 1: 1313)فردوسی،                              

(رخهدنگدر7898:1/7777اینکلم مأخوذازاصلیترکیدانیت شهدهارها)حیهندورها،یَدَن :  3ـ1ـ2 

(وبهرارهاسچهاپمیهکوژنجهاهبهاردر7809:013صور خَذِنگثباشدهارا)کاش ری،ب دیوان  ا ا ترک

ب کاررست ارا:شاهنام 

   دیوا هــــــا یبــــــ  و ا  بــــــا ، ســــــن 

 

ــدن     ــر  یــ ــ  و تيــ ــد وم تيــ ــوی انــ ــه کــ  بــ

 (423/ 41/ 1: 1313)فردوسی،                                 

مرغشکاریر ُ رُپ:  3ـ1ـ2 

:7809آمهدهارها)کاشه ری،«  ریهل»صهور ب دیوان  ا ا ترک:ذیل  رل(در7800این  اترکی)دهخدا،

شهاهنام تعلیقا (ر  هرلدر7808:8/1801اند)همدانی،کردنودریدندانیت (وآنراازریشۀتُ راب معنایژاره011

13یکبارآندربیاشاهدوششنمونۀدیگردردارتانبهراموورودخترانبُرزینارا:هفابارآمدهاراو

ــد   ــرام پریــ ــد ایــ ــرپ بــ ــو   ــ ــو ام چــ    تــ

 

ــه هرجــــب نيــــا  ا ندیــــد        تــــو ج  ــــی کــ

 (331/ 315/ 1: 1313)فردوسی،                               

دان،ترکشرکمانقُربام:  1ـ1ـ2 

/7808:8دانهد)همهدانی،(ب معنایکمربندوژیوندبانیامانمیqur«)قور»مرکبازدورسراین  اراترکیو

7809:097اینکلم ب دوصور قُرمانوقورمانضبطشدهارا)کاشه ری،دیوان  ا ا ترکتعلیقا (ردر1839

:7891(؛)اوزبکهیا بخهاری،7831:178قوربانآمدهارا)ارهترآبادی،صور هایمتأخرترنیزب (؛درسرهنگ319و

نیهزترکهییهاشناختیزبهانساررهیوسرهنگریش سرهنگبزرگرخنیادمعین،زندهسرهنگسارری(رقُرباندر179

:7898:ذیلقربان(؛)حیهندورها،7831دارایریشۀترکیمعرسیشدهک ب سارریوعربیراهیاست ارا)انوری،

اندکه شهایدایهنواژهاصهلیعربهییها:ذیلقربان(؛ا بت بعضیمحققاناحتمالداده7807(؛)معین،1791و8/1799

:همان(رقُرباندرویرایشدومخا قیملل سقطیکباردراینبیاآمدهارا:7808ایرانیداشت باشد)همدانی،

   قُربـــــام چـــــو چـــــاچی کیـــــام برکبـــــ 

 

ــ    ــر ا  ترکبـــــ ــرآ د ســـــ ــه بـــــ   مانـــــ

 (32/ 131/ 1: 1313)فردوسی،                                

به کهاررسته ارها؛ا بته درشهاهنام هاینویسبراراسجیتجوهاینگارندهاینکلم ر باردیگرنیزدردرا 

/8/11(؛)همهان:78/زیرنویس7831:1/191بروزیدهشدهارا)سردوری،«ترکش»جایآنتصحیحخا قیملل ب 

(ر11/زیرنویس1/131)همان:(؛19زیرنویس

کردند؛ماهچۀعَلَو،مجازا ب معنیخهوددرسهشووییک بررردرسشنصبمی (:mo(a)njuq)منجوق  11ـ1ـ2

ب دوصور مَنجُ ومُنجُ آمدهاراواینره معنهیبهرایآندیوان  ا ا ترکاراراینکلم ترکیاراودر

:7809آویزند؛ب(هرچ ازوردنارببیاویزند؛ج(هروون خرمهره)کاش ری،زینمیارائ شدهارا:ا ف(آنچ از

ارتفادهشدهارا:شاهنام (رمنجوقیکباردر991و999



17/  هایترکیشاهنامۀسردورینگاهیب واژه

 
 هیـــــه جـــــو  پـــــر نا ـــــۀ بـــــوق شـــــد 

 

ــد     ــوق شــ ــ ِ منجــ ــر  نــ ــ  پــ ــه چبــ  هیــ

 (1523/ 543/ 2: 1313)فردوسی،                              

 کی ـ فا سیتر های ترکي  2ـ2 

سارریزیرراراخت اراک -سردوریازترکیبدوواژوترکیتُرکوخاقانباکلما سارری،چهارترکیبترکی

شود:نیزمشاهدهمیشاهنام در

  اده  تُر  1ـ2ـ2

ــر   ــم تُـــ ــه ایـــ ــ  کـــ ــباوا  نياـــ   اده ســـ

 

ــ       ــدا  نياــ ــاهی یریــ ــه شــ ــه او  ا بــ  کــ

 (131/ 313/ 2)هیام:                                            

زادآمدهارا:شدوترکصور کوتاهاینترکیبدوبارهوب  

ــر     ــای تـــ ــرا  کـــ ــ  بچـــ ــدو ج ـــ   اد بـــ

 

 بـــه یـــوم  یخـــ م تـــا ن اشـــی تـــو شـــاد       

 (221/ 311/ 2)هیام:                                            

ــر   ــب  تـــ ــم ا  هرمـــ ــخُم بـــــه کـــ   اد سَـــ

 

 م نــــــ ادکــــــه انــــــد   مانــــــه م ــــــاد آ 

 (1113/ 313/ 2)هیام:                                          

 ترکی: ایم ص   نا ی چچا  با  اس نیاپ شده اس : 2ـ2ـ2 

ــ    ــه دســ ــدی بــ ــ  هنــ ــه تيــ ــ اه  هیــ  ســ

 

   ه ســــــ دی و  یــــــم ترکــــــی نباــــــ  

 (313/ 413/ 1)هیام:                                            

دوبارب کاررست ارا:: یاقام ن اد 3ـ2ـ2 

 نــــ اد اســــ  و بــــدجوهر اســــ  کــــه یاقــــام

 

ــ      ــاد  اســ ــوم مــ ــدا  چــ ــاه و دیــ ــه بــ  بــ

 (132/ 313/ 2)هیام:                                            

 نـــــ ادی نـــــه ا  کيق ـــــاد   تـــــو یاقـــــام  

 

 کـــه کاــــری تـــو  ا تــــاج بـــر ســــر نچــــاد    

 (221/ 311/ 2هیام: )                                           

 شود: یاقانی: ایم ص   نا ی ه  پنل با  دیده می 4ـ2ـ2 

ــام  ــر ِ دهو    یاقانيـــــــ ــه تـــــــ  ســـــــ

 

 بــــــر آم کــــــيم  بچــــــرا  باــــــ ه ميــــــام 

 (113/ 333/ 2)هیام:                                            

 ها( های یاص )کاام و  ای نا  3ـ2 

  ای ا  1ـ3ـ2

ــه ای  ــان  نــ ــه ا  اســــه مــ ــيمنــ   ــــا  و چــ

 

 نــــه جُچــــرَ  نــــه یلزــــ  نــــه تــــو ام  مــــيم 

 (1331/ 13/ 2)هیام:                                            

  ا ترکهیابیها »هایچین،خلّخوتوراندربیاسردوریونیزدوبیاازدقیقی)ررکرهمنشینیاینواژهبانام 

آنراارهوشهاهنام  قیملل وچندتندیگرازمصححانومحققاندرهمینمقا  (،موجبشدهاراک خا«دقیقی

:کتابصفر/7809(؛)سردوری،7898:11هایحمارۀملیایرانبیاورند)عریان،خا؛مکانبدانندودرسهرراجای

آمهدهارهااینهاسصهور (ردرویرایشکزازینیزایننامب 7898:1/7177(؛)همان،7897:1/930(؛)همان،907
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ههاینگارنهدهههیچیهکازدوصهور ایتهاشواینهاسدرمنهابعمتعهدد(؛امابراراسبررری7831:191)کزازی،

ایدراندک منلق ب همینرببشماریازژهوهشگرانآیاسراضبطدرراآندانیت  14ج راسیاییوتاریخینییار

(؛7891:97(؛)ظروسچی،19و7800:11(؛)شهیدی،7830:790،هایقفقازارا)دزسو یانررزمینارمنوشمالکوه

راخاکلمۀایتاشدرویرایشدومخا قیملل وچندچاپدیگرب کلمها  ورکلی(رب 7839:7/7701)سردوری،

ندهبراینومانایترکیب شمارآوردرنگاروب وماننزدیکب یقینآنرابایدواژه 15ترکی،م ح ایتاخ،شباهادارد

نمهران،ایهنومهاناراوا بت برایتوج وتأملصهاحباراک کلمۀایتاشدرابیا سردوریودقیقیارومکان

کهودربیهاسردورهی،آیتهاشکندک شایدضبطوقرائادررهاایهن  ها،درهاآمیزراهوبیانمیکامح احتیاا

(�yt��باشدر)«(ازارهامیاشهخا؛ارهاودر7830:711مههوش)زارعشاهمررهی،ب معنهای«آیتاش:آی+تاش

آیهدنامیکیازبزرواندو ارامانی،بامنصبحاجهبخاصّهیارهاکه به مهذهبارهماعیلیدرمهیریارانام 

(ردراینصور آیتاشدربیاسردوریدرکنارارجارپووُهرَماروشخصخواهد7839:133ا ملک وری،)نمام

 ورمجازیوعمومیب معنایترکانیاتورانیانممکنارامرادازآنسقطژهلوانیب نامآیتاشنباشد؛بلک ب بودو

شودک اینومانسقطب قرینۀهمراهیایتهاشبهادونامباشدردوبارهبرایتأکیدبیانمییاب عبارتیدیگراسرادآیتاش

ک وذشااکنونومانبیشتربرایناراک نامجاییدر شدهاراوچنان رشاهنام نامارجارپووُهرَمدربیا

هایدیگریرادراینبارهروشنکندرزمیندانیت شود؛مگراینک تحقیقا بیشترنکت توران

منامیکیازشهرهایترکیتاندرآنرویریحونونزدیک رازک راکنانآنجارانیزب همهاننهاچ گِ :  2ـ3ـ2

:7897ب اینک کلمۀچگلدرزبانم و یب معنایمکهانژُهرچشهم ارها)احمهدی،توج خواندندربایعنیچگلمی

(ب ومانبییاربایدآنرا  تیباخارتگاهاورالهآ تاییدانیاک واردزبانسارریشدهارارایننامدرابیها 818

سردوریر بارآمدهارا:

ــر ِ چ گِـــــ   ــدو داد تـــ ــبا  بـــ ــد هـــ    ســـ

 

   ه دا  بــــــــــا جــــــــــر   جاوســــــــــا  

 (314/ 313/ 1: 1313)فردوسی،                               

ای(که واژه7800:709آبهادی،شدوتَرخانارها)دو هابااینامحوویاصور عربی َریام: ایم کلیه  3ـ3ـ2 

ترینسرمانروایهییونگهتوهابودرترخانیا(اراودراصل، قبارجمندpre-Turkishبارتانیوژیشازترکی)

ترازتگینوشادارتفادهشدهاراردرم هو یایژایین رخاندرزبانترکیب مفهوم قبیعا یبرایمهتراندرمرتب 

(؛)همهدانی،778-7830:777ورومقدسبه کهاررسته ارها)مورهوی،نیزب معنایشخصمعافازما یا ،ژیش 

شودردرقیمتینهامیکهیازیهحنارجارهپتهورانیدردردوجامشاهدهمیشاهنام (راینکلم در7808:8/1881

روییندژاراک ر بارتکرارشدهارا:

 بــــه  ریــــام چنــــيم ج ــــ  کــــای ســــرفرا 

 

 ســــــا  بــــــرو تيــــــب بــــــا  بــــــکری     

 (111/ 124/ 2: 1313)فردوسی،                               

(؛7831:899خشیدیگروویااروخا؛یا قبسرمانروایانرمرقنددرعصررارهانیارها)کرییهتنرهن،درب 

ررد:(ونهادبیهن،مهتررمرقنددرروزواریزدوردرومب اومی7831:771)معصومیویفرانی،

ــا     ــ رده کـــ ــود جاـــ ــوام بـــ ــی پچلـــ  یکـــ

 

ــا     ــه نـــ ــ م بـــ ــام و بيـــ ــ اد     ریـــ  نـــ

 (451/ 1111/ 2: 1313)فردوسی،                               
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سررتادنماهوینزداو،رپاهیبه رهرکردویبررهامبه یهاریوینهادژسازنام بیهنِ رخانشاهنام ،ب وزارش

:7831کنهد)مقدرهی،مقدری، رخانخودبایزدوردژیکارمیا بدءوا تاریخسررتدتابایزدوردمقابل کند؛امادرمی

هاچندبیهااینراهوبایداسزودک دردارتانررتوورهرابدربرخینیخ شاهنام (ردربارونام رخاندر1/310

ا حاقیواردشدهک درآنها رخانیاترخانژهلوانیچینهیارهاکه اسرارهیاباوراهمهراهبارمهانژهیشرههراب

ا دینمحمدکور نیز رخهانازیهحنچینهیشمسنامۀبرزو(ردر70/زیرنویس7831:1/719سررتد)سردوری،می

(ر رخهانیهاترخهاناز898/ب7830:19کند)کوره ،بارواهاسراریاباراوبابرزو،ژیررهراب،زورآزماییمی

ق(ههوآمهده801)تهأ یفحدودا عا ودرکتابشاهنام یاست ب زبانومتونسارریاراوژیشاز  ا قدیمیراه

(ر7811:798،حدودا عا ورا)ا

شود:دیدهمیشاهنام اینکلم درر بیاقا :  4ـ3ـ2

 ســــــوی مياــــــره قــــــا  شــــــاه چگــــــ 

 

ــير دپ    ــ ی شـــ ــ  ا  او یواســـ ــه د   نـــ  کـــ

 (1432/ 11/ 2: 1313)فردوسی،                               

(و7839:199(؛)همهان،17/زیرنهویس7831:9/179هانام،بودوسامارا)سردورهی،دراینجاضبطهمۀنیخ  

ضبطمتنازترجمۀعربیبُنداریورست شدهارار

ــيم   ــو  چـــ ــ  و ب  ـــ ــا  اســـ ــ چدا  قـــ  ســـ

 

ــيم   ــد  مـــــ ــی برن ابـــــ ــ اه  هیـــــ  ســـــ

 (431/ 1111/ 2: 1313)هیام،                                

(ارا)همهان،79/زیرنویس7831:3/191،هاخان،قانی،خاقانورپهبدچوخاقان)سردورینویسنگاشتۀدرا 

(ومتنخا قیملل ،تصحیحقیاریارار7839:938

ــدی   ــا  آمـــــــ ــاه  ا کا ســـــــ  شچنبـــــــ

 

ــدی    ــو  با آمـــــــ ــا  و   ب  ـــــــ    قـــــــ

 (513/ 1113/ 2: 1313)هیام،                                

(ووجه وزیهدو7839:931(؛)همهان،1نویس/زیر7831:3/199خانوخاقاندارند)همان،ها دراینجانیزنیخ 

خا قیملل براراستصحیحقیاریارار

دانهدقامدرشاهدنخیااروخا؛ونامشاهچگلاراردردونمونۀدیگرهوخا قیملل آنرااروخا؛می

اس فوردرشهواهددوموارا؛اماب قرینۀهمنشینیآنباب پوریوآنرادرسهررااعحمهردوچاپخویشآورده

شودک شایددراینجا قبمهترانترکیتانوچینوعنوانیمشاب س فورباشدردرهرروم،قا عان اینوماننفینمی

(که 073و7830:17شهد)ا یهاده،هایشمنیوفت مهیژزشکانآیین-حالاینواژهدرترکیکهندراصلبرروحانی

بینب کاررسته ها،درمعانی  ویکاهن،روحانی،ژزشک،راحر،سا گیرو ا عموشیآنرنابعدهابادوروونیوسرا

بادومعنایکاهنوییبگوآمدهارها)کاشه ری،دیوان  ا ا ترکتعلیقا (رقامدر7808:8/1809ارا)همدانی،

جایقامدراینره ب شاهنام معتبرورنتیهایمعتبریانیم هاینگارندهدرهمۀچاپ(ربراراسبررری7809:018

باردرتصحیحژیشینهایعنینام،سام،بود،خانورررانتخابشدهاراواینواژهنخیتینهاینیخ بیا،یکیازضبط

تهرینشهاهدکهاربردتاژیشازانتشاراینتصحیح،کهن 11شدهارارشاهنام ورپسویرایشجدیدخا قیملل وارد

:ذیهل7808:ذیهلقهام(؛)همهدانی،7800بود)دهخدا،مجملا تواریخوا قصصمدرزبانومتونسارریدرکتابقا

ترینمتنیدانیاک اینکلمۀبارتانیترکیر باردرآنآمدهارارراقدیمیشاهنام قام(؛امااکنونباید
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هفهابهار«قجقار»وب اینصور ویاشکلمخففنامیکیازشهرهایانواحیتوراناراقَجقا باشی:  5ـ3ـ2

ب کاررست ارا:شاهنام در

ــد    ــی برانـــ ــه قجقا باشـــ ــا بـــ ــيم تـــ  چنـــ

 

ــد    ــدی بیانـــ ــا و چنـــ ــد آنجـــ ــرود آمـــ  فـــ

  (1221/ 351/ 1: 1313)فردوسی،                              

ــيم    ــ رد آم  مـــ ــو   ســـ ــ چ  نـــ ــه جاـــ  بـــ

 

ــيم     ــای چـــ ــي  د یـــ ــا پـــ ــا  تـــ    قجقـــ

 (2131/ 334/ 1)هیام:                                          

آیدک ترکیبهیب معنایرر(چنینبرمی«باش»ویههبخشدومآن)باشی:منیوبب ازراخاایننامج راسیاییب  

مهۀرودبهاکلشود؛اماومهانمهی(تلفظمیqajqârوقَجقار)«ق»باستحشاهنام ترکیارارجزءنخیااینارودر

(؛7831:171(وقوچ ارِترکیب معنایقوچ،قهوچمخصهو؛مبهارزهومجهازا دالور)ارهترآبادی،qo‰‰‰rقُچقار)

(ارتبااداردردرایهن037و7830:007(؛)زارعشاهمرری،7817:8/7917(؛)تبریزی،7891:179)اوزبکیا بخاری،

قچقارباشهیآمهدهشهکلبه زیناالخبارنخواهدبودرایننامدرصور ،قجقارباشیب معنایررکردودالوریادالورا

تواندتأییدکنندواینوماندرباروبخشاولآنباشدر(ک می7831:111ارا)وردیزی،

نامدوشخصیاارارنخیا،یکیازژهلوانانرپاهتوراناراک ظاهرا ژهن بهاردرشاهنام درقرایام:  1ـ3ـ2

کاربردیاست ارا:شاهنام 

 یکـــــی نـــــامو  تـــــر   ا کـــــرد یـــــاد    

 

ــ اد    ــه نـــــ ــام  ویاـــــ ــ چ َد قرایـــــ  ســـــ

 (234/ 131/ 1: 1313)فردوسی،                               

ودوم،یکیازژیراناسراریاباراوظاهرا چهاربارتکرارشدهارا: 

 قرایــــــام کجــــــا بــــــود مچ ــــــر پاــــــر

 

ــد    ــي  پــــ ــ  پــــ ــا  فــــ ــود تــــ  ب رمــــ

 (231/ 311/ 1)هیام:                                            

شدهازدوبخشقَراب معنایریاهوخانب معنایمهترارارنکتهۀجها بیکه دربهاروایننام،ترکیبیترکیوراخت  

نارهارایهنخانیهاقراخان،ژیراسراریاب،بایدیادآوریکردایناراک قراخان قببعضیسرمانروایهانرلیهلۀایلهک

رلیل دررُبعدومردوچهارمدرکاش رتأریسشدوتاقرنششوقدر داشاراینرلیل نخیتینحکومامیهلمان

وب ربب«آلاسراریاب»رراندند؛ب همینرببهایترکبودومهترانآننیبخودراب اسراریابتورانیمیازخاقان

(ربرایناراسشایدبیننامژیراسراریاببها قهبترکهی1و7898:7ند)ژاکتچی،شدهونامیدهمی«قراخانیان»آن قب،

،نامسرزنداسراریاباراودرتاریخ، قهبشاهنام ایوجودداشت باشدرب بیانیدیگرقراخاندرقراخاندرتاریخرابل 

هردوجاقراخانترکهیبهااسرارهیابتهرکیهادانیتند؛یعنیدرایاراک خودراسرزنداناسراریابمیبزروانرلیل 

تورانیژیوندداردودورنییاک درایننمون میانروایاحماریوتاریختأثیروتأثّریرویدادهباشدر

   اد ترکی ابياد دقيقی 4ـ2

توسب تصریحخودسردوری،ررودودقیقیتوریاراک حکیوشاهنام بخشیازوزارشژادشاهیوشتارپدر

هادرویهرایشدومتصهحیحخها قیباذکراینابیا درمیانرخنخویشمانعنابودیآنهاشدهارارشماراینبیا

شودرهایسردوریدرر بخشآوردهمیبیااراو  ا ترکیآنهامیتقلازرروده7779ملل 
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 ها واژه 1ـ4ـ2

جمع)ترکان(آمدهارا:صور هبارهوب صور مفرد)ترک(وژانزدیازدهبارب تُر :  1ـ1ـ4ـ2

ــد  ــم جِریـــ ــۀ مـــ ــ  نامـــ ــب هـــ ــیا نيـــ  شـــ

 

ــد   ــادو بریـــ ــر ِ  ـــ ــوی تُـــ ــر آم  ا ســـ  مـــ

 (224/ 43/ 2: 1313)فردوسی،                                 

درابیا دقیقیژن بارب کاررست ارا:تَگيم:  2ـ1ـ4ـ2 

ــد   ــي  یوانــــ ــکر   ا پــــ ــام  بــــ  تگينــــ

 

ــي  ا   ــخُم پـــ ــنيده سَـــ ــد شـــ ــام برانـــ  یبـــ

 (111/ 43/ 2)هیام:                                              

چهارباردررخندقیقیب کاررست ارا:یاقام:  3ـ1ـ4ـ2 

 ســــــوی مــــــر دا ان  نامــــــه ن بــــــ    

 

ــ     ــردی بچبــــ ــام  ه  ادمــــ ــه یاقــــ  کــــ

 (213/ 51/ 2)هیام:                                              

شود:سقطدریکبیادیدهمییدن : 4ـ1ـ4ـ2 

ــدن     ــر  یـــ ــو  تيـــ ــد نـــ ــه  ســـ  چگونـــ

 

ــن      ــوهِ ســ ــده کــ ــیام برشــ ــم آســ ــر ایــ  بــ

 (423/ 51/ 2)هیام:                                            

 ترکی ـ فا سی های ترکي  2ـ4ـ2 

یکبارب کاررست ارا:ترکی:  1ـ2ـ4ـ2

ــام ــد  کیـــــ ــی بيندای نـــــ ــای ترکـــــ  هـــــ

 

ــردی   ــای ن ـــــ ــد  ق ـــــ ــروم آی نـــــ  بـــــ

 (312/ 11/ 2)هیام:                                              

هایاُرخُنیااورخوننیهزبه کهاررسته )بارتو هد،بخشنخیااینترکیب)یَب و(ک درکتیب ن اد:  یَ  و 2ـ2ـ4ـ2 

رایمهترانترکک وویابرمفههومی(،از  ا کهنترکیاراونیزنامیکیازقبایلترکاراو قبیب7801:778

-7809:770هایمختلفهینوشهت شهدهارها)ررکرریهاحی،کردهاراراینواژهباضبطترازخاقاندال امیژایین

شهدهبه معنهایمجهازیتهرکارهار(ردرابیا دقیقی،درهردوترکیبارهتفاده001و7800:009(؛)شهیدی،779

تبارارا:بیازیرب معنیترکنهاددرروییب وایناز

ــد نچاد   ــبه انـــــ ــردکُ  نيـــــ ــو  جُـــــ  جـــــ

 

ــو   ــوام ی  ــــ ــرد دیــــ ــدام جُــــ ــ اد بــــ  نــــ

 (353/ 13/ 2: 1313)فردوسی،                                

منیوبب ترکان)ترکییاترکیتانی(اراری  وی:  3ـ2ـ4ـ2 

 ن بــــــ  انــــــد  آم نامــــــۀ یاــــــروی    

 

 نکــــــو آفرینــــــی بــــــه یــــــ  ی  ــــــوی 

 (132/ 44/ 2)هیام:                                             

اینصفانیبیر باردرابیا دقیقیب کاررست ارار 

 های یاص نا  3ـ4ـ2

دوباردرشعردقیقیآمدهارا:ای ا :  1ـ3ـ4ـ2



  7891تابیتان(81،)ژیاژی1،شمارونهورال،دوروجدید،هوروملژنجاراشناریادبسارری،متن  /   11

 

 کــــه ایــــم جــــر بیانــــد  مــــانی چنــــيم     

 

 نــــه ای ــــا  مانــــد نــــه یلزــــ  نــــه چــــيم  

 (515/ 11/ 2)هیام:                                             

ــ      ــ ام برجـــ ــ  ســـ ــ ــا  و یلـز ــد ای ـــ  بـــ

 

ــد    ــيم پــ ــه کــ ــابی بــ ــه یــ ــر کــ  بکــــ  هــ

 (314/ 31/ 2)هیام:                                              

شود:ایننامهودرابیا دقیقیدوباردیدهمیچ گِ :  2ـ3ـ4ـ2 

 نباــــــ  ا  بـــــــر جـــــــاه و بنچـــــــاد دپ 

 

ــه     ــامبـــ ــ      چـــ ــاه چگـــ ــوی شـــ   ـــ

 (433/ 51/ 2)هیام:                                              

ــ      ــاه چگـــ ــد شـــ ــه یوانـــ ــام  ا هیـــ   هـــ

 

 اَبَـــــــــر  نـــــــــ   چراس بـــــــــام داد دپ 

 (1112/ 31/ 2)هیام:                                           

بیادقیقی،سقطدوترکیهبیب هونهاد7779سارریِ-ا ترکیهایترکیوترکیبشوداز  ا ونامک مشاهدهمیچنان 

منداناسزودک دراشعاردیگردقیقیکه درویب ویدرابیا سردوریوجودنداردرایننکت رانیزبایدبرایآواهیعحق 

خهدنگیاسهاباقیمانهدهووهردآوریشهدهارها،سقهطدوواژوترکهیتهاراجوشاهنام هایمختلفوخارجازقا ب

ک او یبرخحفکاربردهایمتعدددرشعرسردوری،درهزاروژانزدهبیادقیقیارتفادهنشدهارار 13شودمی

 های نيا مند بر سی بيب ر واژه 5ـ2

بهودنیهانبهودنآنههامیهانخا؛وجودداردک درباروترکییهااورالهآ تهاییهایشماری  ا ونامشاهنام در

هایخودنتوانیت ارادرباروریشۀترکهیختحفنمروجوددارد؛ازرویدیگرنگارندهدرمحدودوبررریمحققانا

هآ تاییآنهاب رأینهاییوقا عدرایابدردراینبخشازمقا  اینکلما بیانمی شودوامیداراک بهایااورال

هایترکهی وردقی معلومشودوواژهتبارزبانیاینکلما ب شنارانومتخصصانسن،خارتگاهوهایزبانراهنمایی

هایاینمقا ه بریاست «شاهنام هایترکیواژه»آ تایی،درتحقیقا ومباحثتکمیلیدیگراندرباروموضوع-یااورال

اسزودهشودر

دامنۀزیناربر  نا:  1ـ5ـ2

ــ     ــم پلنـــ ــه  یـــ ــ ام بـــ ــا و اســـ    دی ـــ

 

ــ ا  و      ــم ســـ ــه    یـــ ــدن  بـــ ــای یـــ  نـــ

 (1312/ 331/ 1)هیام:                                         

ایدرصور جُناآمدهارا؛ا بت نگارنهدهدرمقا ه اینواژهباششبارکاربرددرویرایشدوممتنخا قیملل ب  

که انهد(ربرخیومانکهرده777و777ب:7891معرسیوبررریاینچاپ،ضبطِجُناغراژیشنهادکردهارا)آیدنلو،

/7898:1(ب معنیژوششزیناربونمدزیهنارتبهاادارد)حیهندورها،yonâqاینکلم ب   اترکییُناق)

(ر7809:7703وون معناشدهارا:آنچ زیرژاالنچارژایاننهند)کاش ری،یُناقایندیوان  ا ا ترک،(ردر918

:ذیهل7831اند)انهوری،هایسارریآنرا  تیترکیمعرسیکردههبانوراودرسرهنگب معنایشیاتوم:  2ـ5ـ2

:ذیلخاتون(واینرخنمشهوریارا؛اماوویانمربیشتربرآن7807:ذیلخاتون(؛)معین،7800خاتون(؛)دهخدا،

سازترکیب ساررهیراهیاسته اراک اصلاینواژهر دیاراوازآنجاب زبانترکیکهنواردشدهاراورپ

 هورقها ع(را بته به 7839:939(؛)منفهرد،7833:771بیهدی،(؛)رضهاییبهاغ7898:1/7731ارا)حیندورا،

هایبیشتررابلۀآنبا  اترکیخهانهایترکیدرسارریب شمارآوردمگراینک بابررریواژهتوانآنراازوامنمی



10/  هایترکیشاهنامۀسردورینگاهیب واژه

 
:همان(راینواژه7898اند)حیندورا،ایایرانیژیشنهادکردهسزودک ارتادبیلیبرایخاتونریش تأییدشود؛بایدا

صور صفانیبی،خاتونی،ارا:ریوژن بارب کاررست اراویکبارنیزب شاهنام در

ــر  و داد    ــا شــ ــ  بــ ــدا  اســ ــا کــ ــر تــ  نگــ

 

ــ اد    ــاتوم نـــ ــه دا د   یـــ ــاد  کـــ ــه مـــ  بـــ

 (2111/ 311/ 2: 1313)فردوسی،                              

ــاتوني      ــم نا یـــــ ــه مـــــ ــا کـــــ  بگ  ـــــ

 

ــدوني    ــد  آفریــــــــ ــوی پــــــــ    ســــــــ

  (55/ 315/ 1)هیام:                                            

«هوتین»هایصور کوتَنودرمنابعچینیب شکلناحی یاشهریدرترکیتانچیناراونامآنب یُ م:  3ـ5ـ2 

(راینژررشملر اراک آیهابه رهببقراروهرستنایهنمکهاندر7897:797آمدهارا)کریمی،«تیین-یو»و

ب کاررست ارا:شاهنام آ تاییارا؟ختنبییاودوباردر-ترکیتانریشۀنامآننیزاورال

ــ م   ــيم و یـــ ــه چـــ ــا بـــ ــيم تـــ   وا و چنـــ

 

ــم   ــدام انجیـــــ ــاهی بـــــ ــ ردند شـــــ  ســـــ

 (11/ 134/ 1: 1313)فردوسی،                                 

ب معنهایجامهۀ«تون-قَپ»اندوکلم راوجهیازبرخیمحققانبرایآنمنشأترکیدرنمرورست یَ  ام:  4ـ5ـ2 

(رقفتهاندر7898:1/7717دانند)حیندورا،شدهازقَپب معنیوونیوتونب معنیجام میمانندوراخت وونی

(رب نمرکحوروناینواژهریشۀایرانیداردودخیل7809:371ب معنایقباآمدهارا)کاش ری،وان  ا ا ترک،دی

چاپمیکوبیهامدخفتهانشاهنامۀ(ر ب 719ا ف:7897تعلیقا (؛)بهفر،7808:8/1817درترکیارا)همدانی،

بارارا:17درابیا سردوری

ــ      ــوم تيــ ــام و چــ ــو یَ  ــ ــ وامچــ  و برجاــ

 

ــم  وام    ــه  وشـــ ــدا بـــ ــرده پيـــ ــه کـــ  هیـــ

 (12/ 21/ 1: 1313)فردوسی،                                   

ههایصهور برذکر ورعلمیودقی دانیت نییاراسزونایازترکاناراواشتقاقآنب نامقبیل یَلَل:  5ـ5ـ2 

7808:8/1797(؛)همهدانی،7897:379آنبیانشدهارا)ربیعی،شناریعامیان نیزبرایمختلفدیگرایننام،ریش 

تبار،الزمارابررریشودک آیااینوجه ازواژوخله ایترکدادنایننامبرقبیل تعلیقا (رب رببنیبا1791و

ارتفادهشدهارا:هنام شاآ تاییداردیاخیر؟خَلَ سقطیکباردر-درزبانیامتونسارریخارتگاهِترکییااورال

 بــــــرآو د ميلــــــی   ســــــن  و جَــــــرَ    

 

 کــــه کــــه  ا بــــد ایــــرام   تــــر  و یَلَــــل 

 (1512/ 544/ 2: 1313)فردوسی،                             

هایخَهر ُخوقَر ُه نیهزثبهانامیکیازشهرهایتورانزمینیاترکیتاناراربرایایننامصور یَلز :  1ـ5ـ2 

-توانبرایاین  اریشۀترکییااورال(؛ب همینربببایدبررریشودک آیامی7830:901دزسو یان،شدهارا)

هایدقیقیآمدهارا:آ تاییدرنمرورسایاخیر؟خلُّخششباردرشعرسردوریوژن باردربیا

ــــ   ســـــيد  ببـــــد تا نـــــام تـــــا بـــــه یلـز

  

 بــــه ننــــ  ا  کيــــام شــــد ســــر  ناشــــدید  

 (13/ 111/ 1)هیام:                                              

ــم   ــب و پاســـــخ  کـــ ــ  ج ـــــ  بریيـــ  هـــ

 

ــم    ــ  کـــــ ــام یلزخـــــ ــاپ تگينـــــ  نکـــــ

  (212/ 43/ 2)هیام:                                             

شایدازدموژیهوندورشودراینناماورسارریباشد،ازیحنتورانک درکُشتیم لوبریاوشمیدَمو :  3ـ5ـ2 
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(؛اماممکناراک همانکلمۀترکیدَموربه معنهایآههنباشهد)ارهترآبادی،7831:181راخت شدهباشد)کزازی،

(؛7833:907شود)بهزادی،صور دَمیرنیزتلفظمی(ک درزبانترکیب 7891:791(؛)اوزبکیا بخاری،7831:791

ههاوشههرهای(ردمورازژهلوانانتوراناراودرمیانشخصهیا7830:911اهمَرَری،(؛)زارعش7839:81)خویی،

شود؛ب همهینرهببومهاناخیهرانگاریآنهاباترکان،دیدهمیب رببآمیختگییاهمیانهایترکینیزتورانیان،نام

ودِمهور«د»خا قیملل باکیهرِاهنامۀشییرممکننییاوبایدبیشتربررریشودرا بت تلفظایننامدرویرایشدوم

ب راخاومعنایاحتما یآن،چ سارریباشدوچ ترکهی،تلفهظِدمفتهو یعنهیدَمهورراارا؛امانگارندهباتوج 

(؛7800:899انهد)و هف،ا شعرایبهارنیزچنینخوانهدهک و فوملک(؛چنان718ب:7891کند)آیدنلو،ژیشنهادمی

ژن بارب کاررست ارا:شاهنام (رنامدموردر7838:97، تواریخمجملا)

 برف نـــــــد پيچـــــــام دَمـــــــو  و جـــــــروی

 

ــاد  وی   ــر دو بنچــــ ــدام هــــ ــياو  بــــ  ســــ

 (1325/ 334/ 1: 1313)فردوسی،                             

ت ارارنگارندهدرجیتجوهایب کاررسشاهنام ارورپهیاالرهیتا یاناراودرمجموعدهباردر ات َر:  3ـ5ـ2 

بودنواژهآ تایی-اینیاسا؛اماچونازمهترانهیتا یانارا،امکاناورالخوددربارواشتقاق،معناومنشأزبانیآننکت 

 ملر اراوبایدتحقی شود:
ــام   ــا  ساه شـــــ ــات َر نـــــ ــوی  ـــــ  جـــــ

 

 بــــــه  نــــــ  انــــــد وم نام  ردا شــــــام    

 (1331/ 111/ 2)هیام:                                          

صهور قُلهودربا درایننامک وویایکبارهوبه نامکوهیدرتورانک کیخیرونزدشبانانآنجامیقُ :  1ـ5ـ2 

شودرراخاوصور هردوکلمۀقُحوقُلوشبی   ا ترکیاراب کاررست ارا،درمنابعدیگردیدهنمیشاهنام 

(ک مشاب ِقُحرا،درترکیب معنایاربزردرنگآمدهارهاqulâباروریشۀآنهابررریشودرواژوقوال)وبایددر

ویرایشکزازیایننهامبهاشاهنامۀ(ردر7809:317(؛)کاش ری،7830:090(؛)زارعشاهمرری،7833:311)بهزادی،

(ر7831:191صورتیازکح دانیت شدهارا)کزازی،صور قَحخواندهشدهاراوباحدسوومان،ب «ق»ستح

شواهدکاربردایناروخا؛سقطدوبیازیرارا:

ــد   ــ   ا بخوانـــــ ــوه قُـــــ ــ انام کـــــ  شُـــــ

 

ــخُم  ــدی سَـــ ــرد چنـــ ــد و  ام یـــ ــا برانـــ  هـــ

 (2415/ 313/ 1: 1313)فردوسی،                              

 دیـــــم قلـــــو  ســـــ یگا ه چوبـــــام بـــــی   

 

 ســــــام جلــــــو مهیانــــــام ن ــــــرمد بــــــدا 

  (2323/ 314/ 1)هیام:                                         

کشهدرنهادک ب تحریکخّرادبُرزینوبانیرنگ،بهرامچوبینراب زخودشن مهیمردیژیروترکقُلوم:  11ـ5ـ2 

(راینواژه7،زیرنویس7809:1/019دربرخیمنابعدیگرهوآمدهارا)ررکرررتگارسیایی،شاهنام جزایننامب 

دادههایترکیشباهاداردونیزب مهردیتهرکنیهباممکناراریشۀترکیداشت باشد؛زیراراخاواژهب کلم 

(؛)زارع7833:397(درزبانترکیب معنایکرّهارهبتهاشهشمهاهگیارها)بههزادی،qulun)شدهارارقو ون

ب کاررست ارا:شاهنام باردر9قلون(رنام7830:378شاهمرری،

 یکــــی تُــــر  بــــد پيــــر نــــام  قُلــــوم     

 

ــوم     ــ ندی  بــــ ــام و ا داشــــ ــه ترکــــ  کــــ

 (2533/ 131/ 2: 1313)فردوسی،                              
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ندارتانا حاقیرستنررتوب کوها برزوآوردنکیقبادذکرشدهارا؛قلهوشاهنام هایهاوچاپدربعضینیخ 

/زیرنویس(ر817-7831:7/889شود)همان،درآنجانامژهلوانیتورانیاراک ب دراررتوکشت می

  کِریاس 11ـ5ـ2

ــد  ــرای اميـــ ــ  ای ســـ ــاس ج ـــ ــه کِریـــ  بـــ

 

ــيد   ــد  ی بـــ ــ ــو بـ  ــد  تـــ ــ   و  کانـــ  یُنُـــ

 (331/ 131/ 2: 1313)هیام:                                   

هایعربیازردوچهارمب بعهددرمعنایدرواهوآرتانۀخان اراراینواژهدرسرهنگب شاهنام کریاسدربیا 

نیزعربیدانیت شدهرخنوسرهنگمعین(ودردو7117:7/88شدهبربامخان ارا)ازهری،معنیآبریزواهراخت 

ااصهلایهنواژهازکلمهۀم هو یِ:ذیلکریاس(ردورسهرمعتقهداره7807:ذیلکریاس(؛)معین،7831ارا)انوری،

kiriyâsِب معنیمحو  ومیدانورست شدهاراورپسدرترکیب شکلkiryâsب معنهیرواق،راهیاسته ارها

یترکیبه معنهایجهای«کیریا»(ربنابرنمریدیگرکریاسجمع7898:1/1737(؛)حیندورا،7803:10)باقری،

تعلیقها (ردرجیهتجوینگارنهده7808:8/1899برورستنازارهبارها)همهدانی،سرودآمدنازاربیامحلزین

بایدتعیهینکننهدکه ایهنکلمهۀکههنِنمرانهایترکیثبانشدهارا؛بنابراینصاحبکریاسیاکیریاسدرسرهنگ

کاربردیاست درزبانومتونسارریترکیارایاعربی؟

7891:791(؛)ظروسچهی،7800:870اند)شههیدی،باروداتل)و گا(رنجیدهنامدریاییک آنراکيیا :  12ـ5ـ2

(؛ب همینربب7111و7830:7118(رکیماکنامیکیازقبایلترکانونیزشهریدرترکیتانارا)دزسو یان،798و

آمدهارا:شاهنام بایددرباروریشۀ  ویآناظهارنمرشودردریایکیماکدردوبیا

 د یـــــای کيیـــــا  بـــــر بگـــــ       بـــــه

 

 ســــــ ا   تــــــو  ا کبــــــو  و  بــــــکر     

  (1113/ 333/ 1: 1313)فردوسی،                            

ــ ر     ــ ه جاـــ ــرام ســـ ــيم و م کـــ ــه چـــ  هیـــ

 

 بـــــه د یـــــای کيیـــــا  بـــــر بگـــــ        

 (1313/ 353/ 1)هیام:                                          

به کهارشهاهنام کشدرایننامریزدهباردرهخاقانچینک بهرامچوبین اورامینامدالوردروامَ اتو ه:  13ـ5ـ2 

رست اراونگارندهدربارواشتقاقومنشأواژوانیآنچیزینیاسا:

ــا     ــاتو ه نـــ ــوهر م ـــ ــه جـــ ــه بـــ  ا  او مِـــ

 

ــا    ــا  و کـــ ــاف ی نـــ ــام ا  او یـــ ــه یاقـــ  کـــ

 (2213/ 111/ 2)هیام:                                         

میلیاتبرآهنیبرایشکاستنوتراشیدنرنگاراردکترمعینآنراترکیدانیهت ارها)معهین،مي يم:  14ـ5ـ2 

:ذیهل7831نیزبانشانژررشوتردید،ترکیمعرسیشدهارها)انهوری،سرهنگبزرگرخن:ذیلمیتین(ردر7807

وخارتگاهزبانیایهنواژوکههندرشهعرساررهیروشهنگریکننهد)بهرایشناراندربارروحتما بایدزباناینمیتین(؛از

هایترکیازدوروصفوی تاامروزاینکلم ب دوصور میتن:ذیلمیتین(ردرسرهنگ7800شواهدِآن:ررکردهخدا،

(ربیهامد7898:799(؛)نصیری،7830:997(؛)زارعشاهمرری،7891:111ومیتینثباشدهارا)اوزبکیا بخاری،

دونمون ارا:شاهنام کاربرداینواژهدر



  7891تابیتان(81،)ژیاژی1،شمارونهورال،دوروجدید،هوروملژنجاراشناریادبسارری،متن  /   87

 

ــا    ــردام کـــــ ــيم و مـــــ ــد مي ـــــ  ب ردنـــــ

 

 و  ام کـــــــوه ب ریـــــــد ســـــــد  وی ـــــــا  

 (414/ 351/ 2: 1313)فردوسی،                               

 بـــــبد ک بـــــگر  ام ميـــــی ه ـــــ  هبـــــ  

 

ــ    ــخ  جبـــ ــيم  او ســـ ــه مي ـــ ــا کـــ  هیانـــ

 (325/ 411/ 2)هیام:                                           

 جيری ـ ن يجه3 

داننهدرنتیجهۀراررهمهیشاهنام درتصوریییرعلمیزبانشاهنام مندان،خوانندوانوحتیمحققانشماریازعحق 

بیادرویهرایشدومتصهحیح19989 ورتقریبیدرژنجاههزاربیاخویش)سردوریب دهدک اینبرررینشانمی

بر  ا عربیومعهرّب،بیاخواهدبود(،اسزون13917 وردقی بیادقیقی،ب 7779ملل ک بدونشمارشخا قی

هایدخیهلازتعدادیواژهونامخا؛ترکینیزارتفادهکردهاراردرزبانسارریردوچهارمهنوزنوعوشمارواژه

نیزنیبابه حجهوآنهماننهد  هاوشاهنام هایترکیهواژوییرایرانیاندکبودهارا؛ب همینرببکمّیاوام

وقرونژسازسردوریبردامنۀکلما عربیوترکیدرزبانومتهونهاترکیبا عربیژاییناراردرحقیقادررال

ههایسارریاسزودهشدرسردوریاززبانهنجارومعیارزمانخوددرشاهنام ارتفادهکردهاراوب همینرببواژه

هاوا گوههاینحهویبرواژهشاهنام ترمنبعیامنابعمن ورییرسارریایناثراندکارا؛ازرویدیگرتأثیرزبانکهن

ههایییرساررهیبودنواژهآنونیزدرونمایۀملیاثروضرور حفظاصا اایرانیزبانآن،عواملدیگریبرایاندک

شهودتهاهایمتنمقا  ذکهرمهیبراراسسهرراشاهنام واعکلما ترکیدراراردرجدولزیرسراوانیانشاهنام 

ترباشدرمندانآرانارتفادومحققانوعحق 

   اد ترکی ابياد دقيقی های یاص نا  فا سی -ترکي اد ترکی شاهنامههای ترکی  واژه  نوام

77111سراوانی

عنوان
ساررههیابیهها -ترکیبهها ترکههی

دقیقی
ایخا؛ابیا دقیقیهنام

هههاینیازمنههدبرررههیواژه

بیشتر

مجمههوع  هها ترکههیو

هههایخهها؛ترکههینههام

شاهنام 

817171سراوانی

بهار(،دوواژو191بار(و قبخاقان)877بار(،ترکان)719هایتُرک)ییرازکلم شاهنام هایترکیدربینواژه

هایخا؛نیهزارهوج راسیهاییقجقارباشهیوهاراردربیننامبیامدترینواژهتاراجوخدنگباژنجاهبارارتفادهژر

جهزواژوبار(ب کاررست اراردرهزاروژانزدهبیادقیقهیههوبه 0ها)اش،قجقار،بیشازرایرناموونۀکوتاهشده

بیشتریداردرازبینکلما نیازمنهدبار(ودونامایتاشوچگل)هرکدامدوبار(کاربرد9بار(،  اتگین)77ترک)

بار(ژرکاربردترارار89بار(وخاتون)17هایخفتان)برررینیزواژه

چهاپمیهکو،شهاهنامۀژایۀتصحیحژولمهول(وشدهبر)تدوینسرهنگو فشناختی،دررناتحقیقا شاهنام 

دواثرباویرایشدومتصحیحخا قیملل چنیندریاساویریاینهاازمنابعاصلیبودهارا؛درمقایی ونتیج رال

وقامدرمهتنچهاپمیهکونشهانی 13وکلما چا ش،  رلو فسرهنگهایایتاش،چا شوقامدرشدک ازواژه

اسزودهشدهارارشاهنام انتقادیخا قیملل برمجموعۀواژوان-باردرتصحیحعلمینییاوبراینخیتین

خواهدک باتوضیحخلاهایایهنشنارانمینمروزبانرژایان،باردیگرباتأکیدبییارازمحققانصاحبنگارندهد
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ویههراهنماییوروشنگریدربارو  ها بخهشژایهانی)نیازمنهدبرررهیهایآنب هاوکارتیمقا  ودریاسااستادوی

ررانباشندراریی«هایترکیشاهنام واژ»شدنموضوعتربیشتر(درکامل



 ها نوش پی

سرهنهگواژوهانترکهیدرزبهانوشهود:مندانآوردهمهیترینِاینتحقیقا برایآواهیعحق نامومشخصا برخیازمهور7
  ا »(؛7803)باقری:«توضیحبرخیاز  ا واصلححا م و یدرزبانوادبیا سارری»(؛7809سر:)ارشادیادبیّا سارری

  ا ترکی،»(؛7831)دو اآبادی:هایترکیوم و یدرمتونسارریسرهنگواژه(؛7897زاده:)تقی«کیمیتعملدرسارریتر

ورود  ا ترکی»(؛7890)شریکامین:سرهنگاصلححا دیوانیدورانم ول(؛7831)راعی:«م و یوچینیدرتاریخبیهقی

واژوهانزبهان(؛7831)موروی:«واژوانترکیوم و یتاریخجهانگشایجوینی»(؛7808)شهرانی:«وم و یدرادبیا سارری
 -Turkish in pre »(؛7991:Doerfer«)Turkish- Iranian Language Contacts»(؛7837،)نهائبی:ترکیدرساررهی

Mongol Persian Poetry(»7939:Gandjeiکلما ترکیدرشهعرساررهی»ا:(،)اینمقا  ب ساررینیزترجم شدهار

(؛7813ای:)ونج «ژیشازدورانم ول

«Mongolian Loanwords in Persian(»www. Iranica. Com : Knuppel »(؛ Turkic Loanwords in 

Persian(»Idem »(؛ Turkic- Iranian Linguistic Contacts(»www. Iranica. Com : Perry) 

ههTurkische und Mongolische Elemente im Neupersischen(»7909 »ینارا:مشخصا متناصلیآنچنر1

7918:Doerferر)

  اوترکیبترکیثباشدهارا)ررکر7177دکترمحمدمعینحدودسرهنگسارریربنابربرررییکیازژهوهشگران،در8

(ر7831:90ژور،د بری

اندو  ا اشهعارووینهدوانزییت شدهاراک درردوچهارمواوایلقرنژنجومیردراینبررریسقطب شاعرانیژرداخت 1

ردوژنجومنمورنبودهارار

(وسرخهی)سرخهی7809:771(،کیاییمروزی)ریاحی،7807:11ق()مدبّری،1راینواژهدربیتیازابوا م لبخارایی)قرن9

(نیزب کاررست ارار7839:171رییتانی،

(ر117و7807:179(ر)ررکرمدبّری،9واوایلقرن1رازجمل منجیکترمذی)ردوچهارم(ومخلّدیوروانی)اواخرقرن1

)براراسویهرایش«  ا وترکیبا عربیشاهنامۀسردوری»ربرایاینآمارونیزآواهیازنتای کارهایمحققاندیگر،ررکر0

وارو  ا وترکیبا عربیشاهنام )برارهاسویهرایشدومتصهحیح(رسرهنگ7891و،رجاد)دومتصحیحخا قیملل ()آیدنل

شناری(،ب ررژررتیجهحلخها قیملله وبهاهایادبحماریوارلوره)ویهوبررریبرمایونخا قیملل ،تهران:رخن(،

رازیبرایانتشار(رشناران،)دردراآمادههمکاریوروهیازشاهنام 

(ر7813،)رجادی :ژهوهشیدرتبارمشترکایرانیانوتورانیانبراینمون دراینباره،ررکرر3

،تههران،علمهیوایهرانوترکهاندرروزوهاررارهانیان(ر7831ربرایآواهیکاملدربارواینموضوع،ررکررضا،عنایااهلل)9

ا معهارف،تههران،بنیهاددایهره0دانشنامۀجهانارحمج،«/ترکهاترک(ر»7831؛رئیسنیا،رحیو)10-17سرهنگی،چاپچهارم،

؛193ا معهارفارهحمی،؛،بنیهاددایهره3،تههرانجدانشنامۀجهانارهحم،«توران(ر»7838؛ررکاراتی،بهمن)711ارحمی،؛

؛سهنوابهاین،ا97-79نیادنیشابور،،تهران،بمرزهایایرانوتورانبربنیادشاهنامۀسردوری(ر7801شهیدیمازندرانی،حیین)

،وردآورنهده:دکتهر8/7)ژهوهشدانشهگاهکمبهری (،جتاریخایران،«مناربا ایرانیانوترکاندراواخردورورارانی(ر»7838)

جها،ان،همه«تهاریخملّهیایهران»؛یارشا ر،احیان؛010احیانیارشا ر،ترجمۀ:حینانوش ،تهران،امیرکبیر،چاپچهارم،؛
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؛01-01(رتفییروتأ یفارتادابراهیوژورداوود،تهران،ارا یر،7837)یینا؛917؛

Dais, D, ((Turân)), Encyclopaedia of Islam, Leiden, Brill, New Edition 2000, vol. 10, p. 627, 

Kowalski, T, ((Les Turks dans le ‰‰h-Name)), Rocznik Orientalistyczny , XV, 1939- 1944. pp. 

88- 99. 
رنخیتینکاربردآندراینبیاارا:77

 دجـــــــر تـــــــو   ا داد تـــــــو ام  مـــــــيم

 

ــاه   ترکــــــام و چــــــيم      و  ا کــــــرد ســــ

 (233/ 12/ 1: 1313)فردوسی،                                 

وییراصهلیرانیهزدربهرداردوبهاشهدهههایدوروهونهایا حاقیومشکوکوضبطبرچاپمیکو،بیارآمارهایمبتنی77 

شودک چوندراینمقا  امکهانشهمارشبیهامدیبیامدویریدقی درویرایشدومخا قیملل ت ییرخواهدکردریادآورمی

بعضیکلما درچاپخا قیملل وجودنداشا،برایآواهیخوانندوانبیامدآنهاازچهاپمیهکوبیهانشهدودرکارههای

ینکاربایدتکمیلشودرآیندها

باعحمهاتردیهد)؟(«جایچا ش»خا قیملل ،معنایآ اتنارلیبرایترکیبهایشاهنامۀیادداشانامۀژیوراردرواژه71

(ر891ب:بخشچهارم/7897آمدهارا)خا قیملل ،

هوترکیاراربراینمون :)ررکرسردوری،آمدهک آن« ُ ری»صور اینکلم ب شاهنام هایهاوچاپردربعضینیخ 78

(ر1/زیرنویس1/103؛70/زیرنویس7831:1/101

)شهاملاسزارج راسیایجهانارهحمنرمها(دوهاودانشنام ها،سرهنگبرمنابعمکتوب)کتابرمأخذجیتجوینگارندهعحوه71

کتاب(بودهارار101)دربردارندومتنتاریخایرانارحمیکتاب(و171متن

(ر199و7837:191ک ازیحمانترکوررداراننامداردورومعتصوعبّاریبود،ررکر)نمامی،«ایتاخ»ردربارو79

ب متنبرده«قام»خا قیملل منتشرشدوآنجانیزدرشاهدنخیا،ضبطشاهنامۀرتصحیحآقایجیحونیژسازدسترژنجو71

(ر7809:8/7779/7119وری،شدهارا)ررکرسرد

ها:ردراینبیا70

ــا اج       ــه ت ــ  ب ــده اس ــه فگن ــم ک ــه دپ م ــی ک  دان

 

 آم دو یـــ  م بـــکيم کـــه پدیـــد آمـــد  ا   ـــاج 

 (13: 1333)دقيقی،                                               

 یــــدنگ  بيبــــه بــــر شــــيرام ق ــــ  کــــرد 

 

ــا   ــو ام ی اکـــ ــر جـــ ــ  بـــ ــد  دشـــ  کینـــ

 (15)هیام:                                                        

آمدهارار«  ری»صور راینواژهدرچاپمیکوب 73 

 

 مناب 

،ترجمۀهوشنگصادقی،تهران:سرزانروزرهارارانیانوهون(ر7898آ تهایو،سرانس)-7

 ن:رخن،چاپدومرتهرا)بروزیدوشاهنام (،دسترخیروانا ف(ر7891آیدنلو،رجاد)-1

 رآینۀمیراث17ضمیمۀشمارو،«معرسیوبررریدوتصحیحتازوشاهنام »ب(ر7891)--------8

 ،تهران: هوری،چاپدومرواژوانزبانسارریدری(ر7897ابوا قارمی،محین)-1

818ا معارفبزرگارحمی،،تهران:مرکزدایره79جا معارفبزرگارحمیدایره،«چگل(ر»7897احمدی،محین)-9

 ر811و
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 ،ترجمۀکریوکشاورز،تهران:ژیام،چاپدومرمقدّمۀسق ا ل  ایرانی(ر7809اُرانیکی،ایرمر)-1

 ،اردبیل:باغاندیش رسرهنگواژوانترکیدرزبانوادبیا سارری(ر7809سر،عادل)ارشادی-0

 ،بیرو :داراحیاا تراثرل  تهذیبا (ر7117ازهری،محمّدبناحمد)-3

 ،ویرایشروشنخیاوی،تهران:مرکز،چاپدومرسرهنگترکیب سارریرنگحخ(ر7831خان)ارترآبادی،میرزامهدی-9

 ترجمۀمحمدکاظومهاجری،قو:ادیانرشمنییو)سنونکهنخلی (،(ر7830ا یاده،میرچا)-77

 ر711-770،719،رالبییاوژن ،شمارونگاهنو،«بالیادواراق(ر»7891انتخابی،نادر)-77

 ،تهران:رخن،چاپدومرسرهنگبزرگرخن(ر7831انوری،حین)ررژررا()-71

،ترجم وتحشیۀحینعبهدا لهیجههانیسارری-سرهنگج تایی(ر7891اوزبکیا بخاری،شیخرلیماناسندی)-78

 مکاریآیدینر)اوموداویلو(،تبریز:دنیزچینباه

 ،ترجمۀدکتریفّارحیینی،تهران:توسرهایآریایمیان تاریخترک(ر7801بارتو د،واریلیوالدیمیر)-71

،تهههران:بنیههاد3جدانشههنامۀجهههانارههحم،ترجمههۀاسیههان منفههرد،«تگههین(ر»7838بارههورث،کلیفههوردادمونههد)-79

 ر01ا معارفارحمی،؛دایره

دانشکدوادبیّها و،«توضیحبرخیاز  ا واصلححا م و یدرزبانوادبیا سارری(ر»7803)باقری،مهری-71
 ر99-89(،707)میلیل1،شمارو11،رالعلومانیانیدانشگاهتبریز

 ،تهران:سرهنگمعاصر،چاپرومرسارری-سرهنگآذربایجانی(ر7833بهزادی،بهزاد)-70

 ،تهران:نور7جشاهنام ا ف(ر7897توضیح()بهفر،مهری)تصحیحو-73

 ،تهران:نور1جشاهنام ب(ر7897)---------------------79

،زیرنمهرکهاظومورهویبجنهوردی،تههران:مرکهز0جتاریخجامعایران،«خانیانایلک(ر»7898ژاکتچی،احمد)-17

 ر19-7ا معارفبزرگارحمی،دایره

 ،ب اهتماموحواشیمحمدمعین،تهران:امیرکبیر،چاپچهارمربرهانقا ع(ر7817نبنخلف)تبریزی،محمدحیی-17

،زیرنمرایرجاسشار،بایاری71زادهجمقاال تقی،«  ا ترکیمیتعملدرسارری»،7897زاده،ریدحین؛تقی-11

 ر191-197میحدعمیمی،تهران:توس،

 (رب کوششمنوچهررتوده،تهران: هوریر7811)یا م ربحدودا عا ومنا مشرقا -18

 ،تهران:سرهنگیتانزبانوادبسارریرشناختیزبانسارریسرهنگریش (ر7898حیندورا،محمد)-11

،به ررژررهتیارهماعیل1جدانشنامۀزبانوادبساررهی،«شاهنامۀسردوری»ا ف(ر7897خا قیملل ،جحل)-19

 ر701-781ن:سرهنگیتانزبانوادبسارری،رعاد ،تهرا

،باهمکاریمحمودامیدراالروابوا فضلخلیبی،تهران:مرکزهایشاهنام یادداشاب(ر7897)------------11

 ا معارفبزرگارحمی،چاپدومردایره

زبهانو،«ره دی-کرندترکهیبررریتأثیرمتقابلزبانر دیوترکیبریکدیگردری(ر»7833خبّازی، یلی)-10
 ر37-177،18،شمارو91رالادبسارری)نشریۀدانشکدوادبیّا وعلومانیانیدانشگاهتبریز(،

مقدم ،نامۀمنمومسارریب ترکی(،ترین  اتحفۀحیام)کهن(ر7839ا دینحینبنعبدا مومن)خویی،حیام-13

 ژرویززارعشاهمَرَری،تبریز:تکدرخارتحشی وبازنوییی:دکتر رمرصدی و
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 تهران:دانشگاهبهشتیراعحمج راسیاییدرمتونادبسارریتاژایانقرنهشتو،(ر7830دزسو یان،کاظو)-19

 ،ب کوششمحمدجوادشریعا،تهران:ارا یر،چاپدومردیوان(ر7808دقیقی وری)-87

،رالهشتو،شهمارورهومنامۀژارری،«انوادبسارریبازبانوادبترکتعاملزب(ر»7831د بریژور،اص ر)-87

 ر93-09(،87)ژیاژی

،وهردآوریحضورایرانیهاندرجههانارهحم،«نفوذزبانوادبیا سارریدرمیانترکان(ر»7837دورسر،ورهارد)-81

 ر817-819بازشناریارحموایران،ای،تهران:مرکزریچاردهوانییانوجورجصبّاغ،ترجمۀسریدونبدره

،ب خوارتاریواشرافمحمهدتقیدانهشژههوهوعبهاس7جنامۀایرجارج،«ترخان(ر»7800آبادی،عزیز)دو ا-88

 ر731-709زریابخویی،ب کوششمحینباقرزاده،تهران:توس،

 ،تبریز:دانشگاهتبریزرسارریهایترکیوم و یدرمتونسرهنگواژه(ر7831آبادی،عزیز)دو ا-81

 ،تهران:دانشگاهتهران،چاپدومازدوروجدیدرنام   ا(ر7800اکبر)دهخدا،علی-89

ا معهارفبهزرگارهحمی،،تهران:مرکزدایره17جا معارفبزرگارحمیدایره،«خاقان(ر»7891اکبر)دیانا،علی-81

 ر173و170

،ب کوششدکتهریادنامۀابوا فضلبیهقی،«  ا ترکی،م و یوچینیدرتاریخبیهقی(ر»7831راعی،قیاما دین)-80

 ر707-799محمدجعفریاحقّی،مشهد،دانشگاهسردوری،چاپروم،

 ر317-379ا معارفارحمی،،تهران:بنیاددایره79جدانشنامۀجهانارحم،«خل (ر»7897ربیعی،منیهه)-83

 ،تهران:ژهوهشگاهعلومانیانیوملا عا سرهنگی،چاپدومرهایشاهنام سرهنگنام(ر7809ایی،منصور)ررتگارسی-89

ا معهارفبهزرگارهحمی،،تهران:مرکهزدایهره79جا معارفبزرگارحمیدایره،«ترک(ر»7830اهلل)رضا،عنایا-17

 ر779-711

،تهران:علمیوسرهنگی،چاپچهارمرروزواررارانیانایرانوترکاندر(ر7831اهلل)رضا،عنایا-17

ا معهارف،تههران:مرکهزدایهره79جا معارفبزرگارحمیدایره،«هاترکی،زبان(ر»7830بیدی،حین)رضاییباغ-11

 ر790-798بزرگارحمی،

 بزرگارحمیرا معارفۃ،تهران:مرکزدایرهایایرانیتاریخزبان(ر7833)---------------18

 ،ژهوهش،تصحیحوشر جعفرشعار،تهران:قلرهردیواناشعار(ر7803رودکی،جعفربنمحمد)-11

 تهران:علمی،چاپهفتورکیاییمروزی)زندوی،شعرواندیشۀاو(،(ر7809ریاحی،محمدامین)-19

-719ا معارفبزرگارحمی،ران:مرکزدایره،ته0جا معارفبزرگارحمیدایره،«ترک(ر»7831نیا،رحیو)رئیس-11

 ر783

 ،تبریز:اختررسارری-سرهنگترکی(ر7830زارعشاهمَرَری،ژرویز)-10

 ،تهران:بنیادنیشابوررژهوهشیدرتبارمشترکِایرانیانوتورانیان(ر7813محمد)رجادی ،علی-13

 ،تهران:سرهنگیتانادبوهنرایرانریدورانم ولسرهنگاصلححا دیوان(ر7890شریکامین،شُمیس)-19

 ر00-89،80و83،شماروسصلنامۀدانش،«ورود  ا ترکیوم و یدرادبیا سارری(ر»7808شهرانی،عنایااهلل)-97

 تهران:بنیادنیشابوررها(،سرهنگشاهنام )نامکیانوجای(ر7800شهیدیمازندرانی،حیین)-97

.97-79،تهران:بنیادنیشابور،مرزهایایرانوتورانبربنیادشاهنامۀسردوری(ر7801)-----------------91



89/  هایترکیشاهنامۀسردورینگاهیب واژه

 
 ،تهران:هورآسریدرهادرشاهنامۀسردورینمایۀجای(ر7891ظروسچی،عیکر)-98

نامۀبهاررتانویههدوری،سرشاهنامۀنامۀج راسیایارا یری،حماریوتاریخیبرمبنای(رنام7898عریان،رعید)-91
 ،تهران:کتابخانۀمجلسر1،شماروایران

 ،تصحیحریّدمحمددبیرریاقی،تهران:زوّار،چاپهفتوردیوان(ر7839سرخیرییتانی،ابوا حین)-99

 ژهوهیر،تصحیحمصلفیجیحونی،اصفهان:شاهنام شاهنام (ر7809سردوری،ابوا قارو)-91

 ب اهتمامدکترتوسی هرربحانی،تهران:روزن رشاهنام )براراسچاپمیکو(،(ر7839)------------90

،تصحیحجحلخا قیملل ،باهمکاریمحمودامیدراالروابوا فضلخلیبهیشاهنام (ر7831)------------93

 ا معارفبزرگارحمیردردسترششووهفتو،تهران:مرکزدایره

)نیخ بروردانازروینیخۀکتابااواخررهدوهفهتوواوایهلرهدوهشهتو(رشاهنام 7839)------------99

(،ب کوششایرجاسشار،محمهودNC. 43هجریقمری،کتابخانۀشرقیوابیت ب دانشگاهرنژوزفبیرو ،شمارو

 امیدراالرونادرمللبیکاشانی،تهران: حی ر

ب تصحیحواهتماموروهیازمحققهانرورهی،(،)ویرایشنهاییچاپمیکوشاهنام (ر7897)------------17

 زیرنمرمهدیقریب،تهران:رروشباهمکاریدانشگاهخاورشناریمیکور

 ،ژیرایشجحلخا قیملل ،تهران:رخنرشاهنام (ر7898)------------17

،ترجم وتنمیودکتررهیّدمحمهددبیررهیاقی،رکدیوان  ا ا ت(ر7809کاش ری،محمودبنحیینبنمحمد)-11

 تهران:ژهوهشگاهعلومانیانیوملا عا سرهنگیر

بیهدی،،ترجمۀرشیدیارهمی،ویرارهتارحیهنرضهاییبهاغایراندرزمانرارانیان(ر7831کرییتنرن،آرتور)-18

 تهران:صدایمعاصر،چاپچهارمر

 ر798-79ا معارفارحمی،،تهران:بنیاددایره79جامۀجهانارحمدانشن،«ختن(ر»7897کریمی،اص ر)-11

 ،تهران:رمار7جنامۀبارتان(ر7809ا دین)کزازی،میرجحل-19

 ،تهران:رمار8جنامۀبارتان(ر7831)---------------11

 ،تهران:رمار1جنامۀبارتان(ر7831)---------------10

 ،تصحیحاکبرنحوی،تهران:مرکزژهوهشیمیراثمکتوبربرزونام (ر7830حمد)ا دینمکور ،شمس-13

،ب اهتمامرحیورضهازادوملهک،تههران:انجمهنآثهارومفهاخرزیناالخبار(ر7831وردیزی،ابورعیدعبدا حی)-19

 سرهنگیر

سصهلاهللآجهودانی،رجمۀماشهاء،ت«کلما ترکیدرشعرسارریژیشازدورانم ول(ر»7813ای،تورخان)ونج -07
 ر81-7،18،رالدوم،شماروکتاب

 ا شعرایبهار،تهران:دنیایکتابر(رب تصحیحملک7838)مجملا تواریخوا قصص-07

 ،تهران:ژانوسرهجری9-1-8هایدیواندرقرنشر احوالواشعارشاعرانبی(ر7807مدبّری،محمود)-01

ا معهارفارهحمی،،تهران:بنیاددایره0جدانشنامۀجهانارحم،«ترخان(ر»7831وعلییفرانی)معصومی،محین-08

 ر771-773

 ،تهران:امیرکبیر،چاپهشتورسرهنگسارری(ر7807معین،محمد)-01
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 و ،چاپرومر،ترجم وتعلیقا محمدرضاشفیعیکدکنی،تهران:آآسرینشوتاریخ(ر7831مقدری،ملهّربن اهر)-09

 ر997-939ا معارفارحمی،،تهران:بنیاددایره71جدانشنامۀجهانارحم،«خاتون(ر»7839منفرد،اسیان )-01

،رالروم،شمارورهومآینۀمیراث،«واژوانترکیوم و یتاریخجهانگشایجوینی(ر»7831موروی،مصلفی)-00

 ر39-90(،87-87وچهارم)ژیاژی

ا معهارفبهزرگارهحمی،،تهران:مرکزدایره79جا معارفبزرگارحمیدایره،«ترخان(ر»7830)-----------03

 ر77-771

 ،تهران:ژیامرواژوانزبانترکیدرسارری(ر7837نائبی،محمّدصادق)-09

 رحمیرقو:مرکزتحقیقا کامپیوتریعلوماکتاب(،101اسزارتاریخایرانارحمی)متننرم-37

 قو:مرکزتحقیقا کامپیوتریعلومارحمیرکتاب(،171)متن1اسزارج راسیایجهانارحمنرم-37

قو:مورّیۀخدما کامپیوترینوروابیت به مرکهزتحقیقها اسزارشاهنام سردوری)براراسچاپمیکو(،نرم-31

 کامپیوتریعلومارحمیر

سرهنگنصیری)ترکیج تایی،رومهی،قز باشهی،رورهیوقلمهاقیبه (ر7898)نصیری،محمدرضاوعبدا جلیل-38
ب کوششحینجوادیودکترویلوسلور،باهمکاریمصلفیکها چین،تههران:کتابخانهۀمجلهسوآیهدینسارری(،

 تبریزر

 وسرهنگی،چاپنهور،ب اهتمامهیوبر دارک،تهران:علمیریارانام (ر7839ا ملوک وری،خواج حین)نمام-31

ا معهارفبهزرگارهحمی،ۃ،تهران،مرکزدایهر77جا معارفبزرگارحمیۃدایر،«ایتاخ(ر»7837نمامی،مهوان)-39

.199و191

 ،تهران:ارا یررسرهنگشاهنامۀسردوری(ر7800و ف،سریتس)-31

،تههران:بنیهاد0جدانشهنامۀجههانارهحم،،ترجمهۀمهریوبههاری«ترکی،زبهانوادبیها (ر»7831هازایی،گر)-30

 ر799-700ا معارفارحمی،دایره

،تصحیحوتحشیۀمحمدروشنومصلفیمورهوی،تههران:جامعا تواریخ(ر7808اهلل)همدانی،رشیدا دینسضل-33

 ا برزر

 (رتفییروتأ یفارتادابراهیوژورداوود،تهران:ارا یرر7837)یینا-39
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