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Abstract
Along with Arabic, Turkish is one of languages that numerous loanwords have entered from it
into old Persian texts and poems. However, in spite of several papers about Arabic loanwords in
Shâhnâme, as the most complex and the most important system from the 4 th century, there is no
independent study about its Turkish loanwords. In this paper, for first time, Turkish words and
proper nouns of Shâhnâme (based on second edition of Dr. Khalegi Motlagś edition) have been
examined in terms of: A) Turkish words, B) Turkish- Persian compounds, C) proper nouns, D)
Turkish words of Daqiqi’s couplets, and E) words requiring further investigations. According to
this research, ten words and six proper nouns have been used in Shâhnâme were investigated.
From these words, tork, xâqân, târâj and xadang were more frequent.
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ازجمل ر دی(براینمون دراینباره:ررکرخبّازی 18:7833،ه،)37خهوارزمی(ررکر)Doerfer, 1992: 227و
سارریمیان راهیاسارژسازارحمباآمدنبندوانترک تباربه ایهرانومههاجر ترکهانیُهزیهااویهوزبهرمقهدا رو
هایبعدهوباشکلویهری


هاورده

هایدخیلترکیدرزبانسارریدریشرقایراناسزودهشدردررال

چگونگیواژه
واژههایترکهیوم هو یدرزبهانساررهیبهاشهد 
رلیلۀرلجوقیانوبعدهاتاختنم والنب ایران،روندورودوام 
بیشتریژیورست شدوتاژایاندوروقاجارادام یاسا(موروی)93:7831،ر 
درباروموضوع ا دخیلترکیدرزبانیامتونسارریچندکتاب،مقا ومدخلدانشنام اینوشت شهدهارها1.
ترینومفصلترینآنهاتاامروزتحقی چهارجلدیوِرهارددورسربانامعناصرترکیوم و یدرساررینوارها


مهو
ک دررالهای7918تا7909میحدیب زبانآ مانیچاپشدر 2متأرفان ایناثرارزشمندتهاکنونبه ساررهیترجمه 
نشدهاراوچنداندردرترسوارتفادومحققانایرانینییار ب نوشتۀدورسروویادراینژههوهشحهدود1777
ا()Doerfer, 1992: 231وب  وردقی (1789انتخهابی)780:7891،واژوترکهیوم هو یدخیهلدرساررهی
شناراییومعرسیشدهارار3اواین ا رادردوازدهوروهمعنایی(مفاهیووموضوعا )تقییوبنهدیکهردهارها؛
ا بت بیشترینآنهاب میائلدیوانی(حکوما،دو اوقانون)وزمین هایرزمهیمربهواارها(دورسهر)887:7837،؛
()Doerfer, 1992: 228؛()Knuppel: www.iranica.comر 
واژههایترکیدرزبانسارریدرر مرحل یادورهبودهارا:ا ف)ترکینابکههنکه 
ب نمردورسرنحووورودوام 
شاملعناصرترکیجنوبیوشرقیارا؛ب)ترکیوم و یمیان ک دربردارندوهردودرهت ازعناصهرم هو یوترکهی
جنوبیوشرقیارا؛ج)ترکینابمتأخریاجدیدک سقطشاملعناصرترکیجنوبیارا()Knuppel, ibidر 
ب نوشتۀیکیازمحققان«اورحاکمیّایزنویان(810ه931ق)راآیازتیلطترکانبرایرانحیابکنهیوتعهدادی
ینباراز ری آثاریچونتاریخبیهقی(تاریخمیعودی)که درایهندوره
واژوترکی(درمفهوماعوّکلم )براینخیت 
سراهوآمدهبودندواردزبانسارریشدند»(د بریژور)91:7831،رایننمردررهانییها؛بهااینکه برخهیمحققهان،
روزواررلجوقیانرازمانورودررمی ا ترکیب زبانسارریدانیت اند(ابوا قارمی10:7897،و،)13اماب رهبب
ترژیوندزبانترکیبازبانهایایرانی(ارانیکی،)117-183:7809،درمتونمقدمبرتاریخبیهقیوآثار


ژیشینۀقدیمی
هایترکیدیدهمیشودر 


ژیشازعهدرلجوقیانهوواژه
واژههایترکیدرزبانیامتونسارری،سهررا ا 
نگارندهبرایمقدمۀبحثوبراینشاندادنرابق وکیفیّاوام 

ترکیایراذکرمیکندک ازبررریاشعاررودکی،کیایی،سرخیوشاعرانبیدیوانقرونچهارمواوایلژنجو 4یاسته 
راهیاست ب زبهانیهامتهون
هایترکی 

ارارناوفت ژیداراک اینسهرراسقطجنبۀم ا یداردوموضوعنخیتینواژه
سارریباتحقی دقی درهمۀآثارنموون ربازماندهازردوچهارموآیازقرنژنجو،کاملخواهدشدر 
اَیاغ :ژیا ۀبادهردربیتیازبوشکوربلخی(قرن1ق)آمدهارا :
تـــو ســـيیيم بـــری مـــم چـــو

یـــم ایـــاغ

تـــو تابـــام مچـــی مـــم چـــو ســـو ام چـــراغ
(مدبری)112 :1331 ،

ایلخی :رم ردرشعربُنداررازی(اواخرقرن1واوایلقرن :)9
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د ایلخـــــی شـــــاه اســـــ

کـــــرو

دبـــــو

د قافلــــــه نيــــــب اشـــــ ر ــــــو

دبــــــو

(هیام)331 :

بَگ َر :نوعیجامۀجنگیردربیتیازبوشکوربلخیآمدهارا :
م ـــــــری

بـــــــه ســـــــر برنچـــــــاده

پــــــوهد کــــــرده بــــــه بــــــر بگ ــــــری
(هیام)111 :

بگیا  :بادهردرشعربوشکوربلخیآمدهارا :
بـــــه بگیـــــا بنباـــــ

بیيـــــام بـــــاغ

بخـــــو د و بـــــه یـــــا ام او شـــــد ن ـــــاغ
5

(هیام)112 :

بَگنی :وون ایمیردربیتیاز یّانمریزی(اواخرقرن1واوایلقرن)9آمدهارا :
ماـــــــ

جبـــــــ

ر ـــــــۀ بگنـــــــی

شـــــــد مـــــــبا

بنـــــــ

ماـــــــ نی
(هیام)321 :

پي َوی :صورتییاتصحیفیاز«یَب َوی»ب معنای«ترکان »ارا(ررکرذیلاین ادربخهش« ها ترکهیابیها 
دقیقی»درهمینمقا )ردراینبیاسرخیآمدهارا :
تــــا شــــا رام بــــه شــــنر بگوینــــد و ببــــنوند

وصــــ

دو ــــ

و دو

یوبــــام پي ــــوی

(فریی سيا انی)411 :1335 ،

تُ یاج :آشردربیتیازکیاییمروزی(قرن1و9ق)آمدهارا :
یوا ـــــه ،تُ یـــــاج بایـــــد و ســـــر بریـــــام

ســـــود نـــــدا د مـــــرا سَــــ َر َ و چکـــــری
( یاحی)113 :1335 ،

تُر  :درابیا وویندوانووناوونارتفادهشدهاراربراینمون  :
جــر چــوم تــو بــه ترکاــ ام ای تــر

نگــا ی اســ

هـــر و بـــه ترکاـــ ام يـــدی و بچـــا ی اســـ
(فریی سيا انی)21 :1335 ،

تَگايم :قبسرمانروایانچگلر 
سيصـــد و ه ـــاد ســـاپ ا وقــ

پي ی ـــر ج شــ

ســير شــد من ــر نــا و یــوی تگاــيم و تگــيم
( یاحی)11 :1335 ،

واژههایترکیشاهنام »)رشاهدآن،بیتیازکیاییذیل ا
تَگيم :شاهزاده،دالور(ررکرذیلهمینکلم دربخش« 
«تَگیین»ارار 
وق :درت ر



برآمـــــد ا ســـــر کچاـــــا ها

یـــــۀ ابـــــر

چـــو ـــوقهـــای حواصــ کـــه برکبـــی نـــا
(فریی سيا انی)11 :1335 ،

چَخیا  :کییۀژورتیراینبیاازبوشکوربلخینمونۀآنارا :
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بـــرد چخیـــا مـــم ا یانـــۀ مـــم امـــه ن ـــرد

امــــه ا مبــــر ه بردنــــد هــــ ا اوپ تيــــر
(مدبری)31 :1331 ،

چگِ  :نامیکیازشهرهایترکیتانر 
مـــــی ســـــ ام ا کـــــ

ب ـــــام چگـــــ

ه ــــــه یاــــــا و یاســــــیيم

ــــــ

(فریی سيا انی)15 :1335 ،

ق)ذکرمیشود :

یاقام :اینواژهدرشعرچندنفرازررایندوانآمدهارار 1براینمون بیتیازرودکی(ردو1
بـــــاده دهنـــــده ب ـــــی بـــــدی

یوبـــــام

و بچـــــۀ یاقـــــام

بچـــــۀ یـــــاتوم تـــــر

( ودکی)35 :1333 ،

یام
و بـــه یـــانی بنباـــ

هیـــه ترکاـــ ام بگرفـــ

بـــه شـــرف و فـــبوم و بـــه هنـــر و فـــبای
(فریی سيا انی)313 :1335 ،



ساتگيم :رایرمیر

ســــــــــاقيا ســــــــــاتگينی انــــــــــد ده

مطربــــــا ود نــــــر و یــــــو

بنــــــوا
(هیام)211 :

نامهایخها؛شهاهنام »درهمهینمقا ه )رایهنبیها
قبمهترانترکنهاد(ررکرذیلاینواژهدربخش« 

َریام:


مخلّدیوروانینمونۀآنارا:



کنــوم باشــد بریــوان بــه پــي

تــو بــه شــنر انــد

هــر آنچــه تــو بــه یاقانــام و ریانــام و یــام کــردی
(مدبری)341 :1331 ،

قُربام :جعبۀتیروکمانر 
انـــد دپ هـــر شـــير قُربـــام تـــو تيـــری اســـ

مـــ تـــو ســـنانی

و انـــد بـــر هـــر جُـــرد

(فریی سيا انی)313 :1335 ،

قَر وی :ژرندوشکاریردربیتیازابوا عبّاسربنجنی(قرن1ق)آمدهارا :
قر ـــــــوی ا بکبـــــــ

د آم وق ـــــــی

کـــــب صـــــ

جُریـــــ هیـــــی اـــــ
(مدبری)134 :1331 ،

قَ چو ی :شمشیرراینبیاعمارومروزی(اواخرردو1واوایلقرن)9نمونۀآنارا :
کـــــوه ا نچيــــ

یــــ ق چـــــو ی اميـــــر

نــــا ک يــــده جبــــ

و سراســــر فروک يــــد
(هیام)351 :

مَنجوق :ماهچۀدرسشر 
بـــاغ پنـــدا ی بـــکرجه ميـــر اسـ ـ

کـــه نياـ ـ

نــــاینی یــــا ی ا مطــــرد و منجــــوق و لــــ
(فریی سيا انی)233 :1335 ،

وثاق :اتاق،حجرهر 

نگاهیب واژههایترکیشاهنامۀسردوری 79 /

وٌثـــــاق تـــــو ا نيکـــــوام چـــــوم بچبـــــ

ســـــــرای تـــــــو ا ن ـــــــام قنـــــــدها
(هیام)153 :

یَ اقی :نگهبانربیتیازخیروانی(ردوچهارم)نمونۀآنارا :
بــــه یــــوا

نــــا شــــه بــــا تُــــر ِ نوشــــاد

هنـــــدوی یَ ـــــاقی کـــــی کنـــــد یـــــاد
(مدبری)113 :1331 ،

ی یا :نامیکیازمنا

ترکیتانردربیتیازقصیدوکیاییآمدهارا :

آم کـــو باـ ـ ه مطـــرد بـــی ـــو جبـ ـ ه مرتـــد

بـــر ـــرد م یـــد چـــوم تـــر

ـــبم و ی یـــا

( یاحی)31 :1335 ،

اینچندنمون وواهمیتندیاراک تأییدمیکندژیشینۀورودواژههایترکیدرزبانومتونسارریژیشازعصهر
یزنویانوتاریخبیهقیومربواب روزواررامانیانارار 
2ـ ب ث اصلی
شاهنامۀسردوریب رببحجوبییار(حدودژنجاههزاربیا)،قدما(بازماندهازرهدوچههارم)وسخامهاادبهی،در
هایمربواب تاریخزبانسارری،اهمیابییاریداردرایناثر،بلنهدترینمنمومهۀکههنساررهی

ملا عا ونتیج  
ویری
اراک ازعصررامانیانویزنویان،بادرامانماندنازوزندروزوارب درامارریدهارها؛بنهابراینهمهوارهبایهد
یکیازمأخذهایاصلیژهوهشهایووناوونادبیو ویباشدر 

ازدیربازبرخیازعحق مندانوخوانندوانشاهنام وحتیشماریازادبهاومحققهانبهرآنهیهتندکه سردورهی،
حمارۀملیایرانراب سارریررهررودهاراوهیچ اوترکیبییرسارریدرآنب کارنبردهاراربه  هورکلی
تصورررهبودنزبانشاهنام ب معناینبودنواژههایعربیدراینمتنانگاشت میشودوا بت  ا دیگرییرساررهی

رانیزدربرمیویردربرمبنایایندیدواهبایدهیچواژوییرسارری،اعوّازعربی،یونهانی،ترکهیوررردرشهاهنام نیامهده
باشدراشار هاوتحقی هایادباومحقانایرانیوییرایرانیازدوروقاجارب بعدنشاندادهاراک اینبهاورکهامح
نادرراوییرعلمیارارملاب باجدیدترینژهوهش،درشاهنام  937،اوترکیبعربهییهامعهرّبو711نهام
 3

خا؛عربییامعرّب(درمجموع 011ا،ترکیبواروخا؛)ارتفادهشدهارار

باتوج ب رابقۀدیرینورودواژههایترکیدرزبانومتونسارری،اینژررشباید ر وبررریشودک آیهاییهر
از ا وترکیبا عربی،وجود ا وترکیبا ترکیدرشاهنام ممکنارا؟درباروایهنموضهوعمههودرحهدود
جیتجوهاینگارندههیچتحقی میتقلیصور نگرست اراوسقطخا قیملل ب صور کلهیوکوتهاهبه وجهود
شماریازواژههایترکیدرشاهنام اشارهکردهارا(خا قیملل 7897،ا ف)783:؛ذکر اقُربانب معنیکمهان

ایازواژههایترکیایناثهر،درمهدخلیازدورسهر()Doerfer, 1992: 228وهشها هاو

دانیاترکش،نمون 
ترکیبتگینان،خاتون،خاقان،دمور،قراخان،قجقارباشی ،ریوقلوندربحث«زبانشاهنام »درکتهابیازنگارنهده
(ررکرآیدنلو7891،ا ف)711:ازاینجمله ارهاراکنهونویهرایشدومتصهحیحشهاهنامۀخها قیملله علمهیهه
دیترینمتنتصحیحشدوشاهنام ارارایناثرب رببنزدیکترشدنمتنشاهنام ب اصلرهرودهههایسردورهی
انتقا 
بایدمبنایجدیدترینتحقیقا دربارومیائلووناوونحمارۀملیایرانقرارویردرب همینرببنگارندهالزمدانیا

،دوروجدید،رالنهو،شمارو(،1ژیاژی)81تابیتان7891
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اسزونبر ا وترکیبا عربییامعرّبسردوری،موضوعجا باماتوج نشدوواژههایترکیشاهنام رانیزبراراس

اینچاپبررریکندک نتیجۀاینکاردرجیتارحاضردراختیاراهلسنومحققانقرارورست اراتابانمریه ههای
ررانباشندواینمبحثسراموششدهازموضوع«زبانشاهنام »به  هورکامهلو

خویشدراصح وتکمیلآنیاری
دقی روشنشودر 
ژیشازمعرسیوبررریواژههایترکیشاهنام بایدب ایننکت ژرداخاک دردارتانهایایناثهردوبهارازخهود

«زبانترکی»یادشدهاراربارنخیادرروایارستنویوب تورانبراییاستنکیخیروارهاکه ژهلهوانایرانهیدر
رخنمیووید :

آنجاباتورانیانب «ترکی»
بــــــه فرمــــــام او جيــــــو باــــ ـ ه ميــــــام

بيامــــــد بــــــه کــــــردا شــــــير ژیــــــام

تــــا مــــر تــــو ام ســــيد

اه تنچـــــا بدیـــــد

هیــــیتایــــ

ا

هـــــر آم کـــــه کــــ

وام ا بـــــــــه ترکـــــــــی بيا اســـــــــ ی

کيخاــــــــرو ا او نبــــــــام یواســــــ ـ ی

ا او آجچـــــــی

ــــــام ود کــــــردی تچــــــی

چـــــــو ج ـــــــی نـــــــدا

تــــــن

ا

(فردوسی 23 /424 /1 :1313 ،ـ )21

وردیهایارکندرارا؛اودرخاورزمینب جاییمیرردک  :


باردومنیزدروزارشجهان
وانبـــــام نـــــه تـــــا ی و نـــــی یاـــــروی

نــــه ترکــــی نــــه چينــــی و نــــی پچلــــوی
(هیام)1133 /311 /2 :

زبانتورانیاندردارتانرزمدوازدهرخ،ترکیارارهومان،ژهلوانتورانی،زمانیک ب هماوردجوییازرپاهایهران
میآیدباخودترجُمان،مترجو،میآوردتاوفتاراوراازترکیب زبانایرانیبرورداند :

ا بـــــر یـــــم ســـــ يدهدمـــــام

چــــو شــــير ژیــــام بــــا یکــــی تر یــــام

نباـــــ

بيامــــــد بــــــه نبدیــــ ـ

ایــــــرام ســــ ـ اه

پــــر ا

دپ ســــر پــــر ا کــــيم شــــاه

 ...بـــــد ایرانيـــــام ج ـــ ـ

پـــــه تر یـــــام

کــــه آمــــد جــــهِ تيــــ و جــــر و کیــــام

نــــ

(هیام 313 /1 :و  441 ،445 /311و )411

آید،ترجمانیباخودهمراهمیکند :

درمقابل،بیهن،یلایرانینیززمانیک ب ژیکارهومانمی
یکــــــی تر یــــــام ا

بــــــکر بجاــــ ـ

 ...و ام پــــــه ب رمــــــود تــــــا تر یــــــام

کـــــه ج ـــــا ترکـــــام بدانـــــد د ســـــ
یکـــــی بانـــــ

بـــــر د بـــــدام بـــــدجیام
(هیام 314 /311 /1 :و)313

نویسهایشاهنام رخنرست اراریکبهاردردوبیها


هایاسزودهبربرخیدرا

اززبانترکیدوبارنیزدربیا
ا حاقیدردارتاننبردررتووژوالدوندک اسراریابب ژیرششیدهمیوویدبرودوب ترکیب ژوالدوندیادآوریکند
ک اورررتورابرزمیناسکنداوراباشمشیربکشد :
بـــــه ترکـــــی بيـــــامو و اهـــــ
بگـــــوی

نیـــــای

کـــــه چـــــوم او بـــــه یـــــر آو ی

مگـــــــــر وســــــــ

ا د آ د پـــــــــای

بــــــه شیبــــــير کــــــم ام ســــ ـ ه داو ی
(فردوسی /231 /3 :1331 ،یرنویه )13

باریدیگردرروایارستنجامارپب ونبداندژبرایآوردنارفندیارچندبیااسزودهشدهارها؛درایهنابیها 

نگاهیب واژههایترکیشاهنامۀسردوری 70 /

آمدهاراک جامارپچونازمیانومحاصروتورانیان،ترکان،میوذردباایشانب زبهانترکهیرهخنمهیوویهدتها
شناخت نشود :
هــــر آم کــــه کــــه او ا بدیــــدی بــــه اه

ب رســــــــيدی او ا تــــــــو ام ســــــــ اه

بـــه آوا ترکـــی (بـــر آوا ترکـــام) ســـخم انـــدی

بگ ـــــی بـــــدام کـــــه کـــــه او یوانـــــدی

نداناــــــ ی او ا کاــــــی حــــــاپ و کــــــا

کــــه ج ــــی بــــه ترکــــی ســــخم هوشــــيا
(هیام /111 /5 :یرنویه )13

3
واینبیشازهرچیزازنامهایایرانیبیشترِشاهانویهحن

تورانیاندررناهایملیورواییباایرانیانهونهادند


ومکانهایتورانزمیندراورتا،متونژهلوی،شاهنام ومنابعتاریخیدریاست میشود؛اماواهیآنهادرشاهنام ،ترک

وترکانخواندهشدهاندرعلااصلیآمیختگیویکیانانگاریترکانوتورانیاندرتاریخواقعیایرانجیتجومیشود؛

اقوامترکتباریکیازدشمنانشرقیایرانیانبودندک ازمرزهایایننواحیب ایرانمهیتاختنهدرتهداومایهنحمهح 

یادآورتجاوزهایتورانیانازاینمنا

درروایا ملیوژهلوانیبود؛ب همینرهبببه تهدری موجهبدرآمیختگهی

دشمنانواقعی(ترکان)ودارتانی(تورانیان)ایرانشدودوواژهیامفهومترکوتورانیب خلایکیانگاشهت شهدر 1در
ژیاینرهوودرآمیختگی،درمنابعشاهنام وب ژیرویازآندراثرسردوری،تورانیانواهیترکنامیدهشدندوزبهان
هایاشخا؛ومکانهایآنهانیزریشۀترکهی

ورمعدودیترکیاراویکیدونامازارو

آنهاچنانک مشاهدهشدب 

داردرنکتۀمهودیگردربحثشاهنام وزبانترکیایناراک آذربایجانیاآذرآبادواندرشهاهنام ههیچارتبها یبها
ترینومقدستریننواحیایراندرحمارۀملیارا


ترین،محترم
ترکانوزبانترکینداردراینناحی یکیازژراهمیا
استد؛ازجمل اسراریاب،شاه هژهلوانبزرگتورانک تهرکههو

ک بعضیرویدادهایمهودارتانینیزدرآنجااتفاقمی
نامیدهشدهارا،درکناردریاچۀچیچیا،اورمیۀکنونی،درآذربایجانیاآذرآبادوانکشت میشودر 
ب تحقی نگارنده،درشاهنام برژایۀویرایشدومتصحیحخا قیملل ،چند اوترکیهبترکهیبه کهاررسته 
تقییوبندیوبررریکهرد:ا هف)واژهههایترکهی؛ب)ترکیهبههایترکهی ه

هامیتوان

اراک آنهارادراینبخش
هایخا؛(کیانوجایها)؛د) ا ترکیابیا دقیقی؛ه)واژههاینیازمندبررریبیشترر 


سارری؛ج)نام
یادآوریدونکت دربارو ا ترکیشاهنام ضروریاراک ا بت درادام ذکروبررریخواهدشدرنخیااینکه 
جزواژههایبیانشدهدراینمقا  ،ا ترکیدیگریهودرمتنشاهنام وجودداشت باشدک یا

بییارممکناراب 
ازدیدنگارندهب دورماندهاراویاب رببناآواهیازریش ومنشأترکییااورالهآ تاییآنواژهیاواژههها،آورده
نشدهاراواینبادریاساهایمحققاندرباروموضوعبحث،ب ویههراهنماییوروشنگریدربارو ا بخشژایهانی
مقا ،تکمیلخواهدشدردوماینک درذکرشواهدواژهها،سقطنخیتیننمونۀکاربردآنهادرشاهنام ارائ شدورپس
سراوانیکاربردآندرویرایشدومخا قیملل ودریکیدونمون ،درچاپمیکوذکروردیدرارتناددراینژههوهش
برویرایشجدیدازتصحیحخا قیملل ارا؛اماواهینیزب سراوانی ا درچاپمیکوتوج شد؛زیرابعضیاز
کلما ترکیشاهنام درابیا متعددیب کاررست اراک براینگارندهامکانشمارشدقیه آنههادرچهاپخها قی
نرماسزارشاهنام ارتفادهشدک براراسچاپمیکوتهی شدهارار 
اینرویبرایبیامدویریآنهااز 
ملل نبودواز 

،دوروجدید،رالنهو،شمارو(،1ژیاژی)81تابیتان7891
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2ـ 1واژههای ترکی
2ـ1ـ 1بگیا ( :)be(a)gamâzبادهر 
درسرهنگهایمهوومعتبرسارریاینواژه،ترکیمعرسیشدهارا(انوری:7831،ذیلبگمهاز)؛(تبریهزی:7817،

،191/7زیرنویس)18؛(دهخدا:7800،ذیلبگماز)؛(معین:7807،ذیلبگمهاز)ر«بگمهاز»ازکههنتهرین ها ترکهی
راهیاست ب زبانومتونسارریاراراینواژهدرقدیمیترینسرهنگترکییعنیدیوان ا ا تهرککاشه ری(تهأ یف

111ق)ب صور «بکمس»()bakmasوبادومعنایرُبوشیرهآمدهارا(کاش ری)811:7809،ردرتحفۀحُیام
هنترین انامۀمنمومسارریب ترکی،نیز بهاهمهینضهبطوبه معنهایدوشهابواردشهدهارها
(ازقرنهفتو)،ک 
)ردرسرهنگهایمتأخرترترکیب سارری،ازعصرصفویوژهسازآن،نیهزبه شهکلبَکمَهزودر

(خویی89:7839،
)ردرسرهنگهایمعاصر

همانمعنایشیرهودوشابدیدهمیشود(اوزبکیا بخاری)37:7891،؛(نصیری181:7898،

ترکیهسارریمعنایمینیزبرایآننوشت شهدهارها(زارعشاهمَرَرهی)881:7830،ودرشهاهنام ودیگهرمتهون
سارریب اینمعنیب کاررست اراراینراهوبایداسزودک برخیمحققانبرایبگمازریشۀایرانیدرنمرورسته انهد
(بهفر7897،ب)111:؛(کزازی)831:7809،راین ادرشاهنام ژن بارب کاررست ارا :
ا ایــــم پــــه هیــــه نوبــــ

ماســــ

تـــو ا ـــای تخـــ

اســـ

و بگیـــا و بـــب

(فردوسی)33 /11 /1 :1313 ،

2ـ1ـ 2تا اج
هیـــــه جـــــنل تـــــا اج و بـــــکر اســـــير

ـــــوام دو ـــــ

و تيـــــب برجبـــــ ه پيـــــر
(هیام)212 /213 /1 :

ملاب شمارشنگارنده«تاراج»ژنجاهباردرویرایشدومخا قیملل درمتنآمدهاراردورسراینواژهراازریشۀ
کردنمیداند(همدانی1881/8:7808،تعلیقا )که در


کردن،هموار
ترکیtara-ب معنایژراکندن،متفرقکردن،شان 
ترکیب صور تاراشهوب کارمیرود(حیندورا)377/1:7898،ر 
2ـ1ـ 3تُر  :اینواژهخارتگاهِترکییااورال هآ تاییداردونخیتینباردرکتیب هایاُرخُنیااورخونبه صهور 
تورکویاتوروکآمدهاراردرمنابعمتعدد،تلفظهایووناوونیمانندتوکیوئ ،توچیون ،تورکیو ،تورکوز،تورکیاو

کاررستۀآندرمتونسارریاراردربارواشتقاقومعنایاینکلمه نیهز
تورکبرایآنارائ شدهاراک ترکوج ب  
وجودآوردنووابیت ب دو ایهاتبعه 
نمری هایمختلفیوجودداردک ازآنمیانمیتوانب معانینیرویانیرومند،ب  
)؛(رئیسنیا711:7831،و)710راینواژهدرشاهنام دربخشژیشدادیانوکیانیهان

اشارهکرد(رضا779:7830،و717
براسرادوررزمینتورانیانا حقشدهاراودرروایا دورواشکانیورارانیهومرادازآناقوامترکنهادیارا
تقییوکردنسریدونجههانرامیهانره ژیهر

ک ازجانبشرقیباایرانارتبااداشتندرنخیتینکاربردآندردارتان«
خویش»اراک ررزمینتُرکیاتورانوچینبهروتورمیشود :
یکــــی و و یــــاو دجــــر تُــــر

و چــــيم

ســـــي دشـــــ ِ جـــــردام و ایـــــرام مـــــيم
(فردوسی)234 /12 /1 :1313 ،

اینکلم برژایۀچاپمیکو719بارب صور مفرد(ترک)و877بارب وونۀجمع(تُرکان) 11ارتفادهشدهارار 11
2ـ1ـ 4تَگيم :ازا قاببارتانیترکیوب معنایشاهزادهاراک دراصلبرژیریانووخاقانبزرگوفت میشهدر
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این قبدررنگنوشت هایاُرخُنیااورخونهوب کاررست اراوومانکردهاندک شایدخارتگاهییرترکیداشهت 
باشدرباوذشازمان،تَگیندراصلح تنزلمعنایییاساوبرایههررهردارتهرکییهرشهاهزادهنیهزبه کهاررسها
(بارورث)01:7838،؛(همدانی1817/8:7808،تعلیقا )ردربارواشتقاق«تَگین»سرضی ایهیاک آنرات ییریاسته 
یاتُرکیشدودیهکانِسارریمیان ،دهقانمتونسارری،میداندک هپتا یاندردورورارانیآنراازواژوایرانیورست اند
ودرمیانقبایهلتهرکمتهداولکردنهد(آ تههایو31:7898،و)111رتگهیندوبهاردرابیها سردورهیوچنهدبهاردر
ررودههایدقیقیب معنایدالوروب شکلجمع،تگینان،آمدهارا :

ب رمـــــــود تـــــــا چـــــــم

ود بـــــــا تگينـــــــام بـــــــکر

آ مـــــــای

ـــــــای

(فردوسی)351 /321 /1 :1313 ،
کجــــــا آم هیــــــه پيــــــ و برجاــــــ وام

کجـــــــــا آم تگينـــــــــام وشـــــــــم وام
(هیام)1113 /345 /2 :

درسرهنگهایسارریبرایاینکلم دومعنایاصلینوشت شدهارا:ا ف)رستارهمراهبهاکبهرو

2ـ1ـ 5چا ِ :
ناز؛ب)جنگونزاعردکترمعیندرحواشیبرهانقا عاینواژهرادرمعناینخیاآن،ارومصدرازچلیدندانیهت 
اراک دررنیکریانیزب صور calaازریشۀcalب معنیحرکهاکهردنکهاربرددارد(تبریهزی،171/1:7817،
زیرنویس)71؛اماچا شدرمعنایجنگونزاعدرسرهنگسارریدکترمعینوسرهنگبزرگرخن ،تیترکیمعرسی
شدهارا(انوری:7831،ذیلتگین)؛(معین:7807،ذیلتگین)ک ازریشۀčalترکیبه معنهایزدنارها(حیهن
دورا)998/1:7898،؛(همدانی1897/8:7808،و1891تعلیقا )؛درسرهنگهایترکی-سارریب صور چها یش
() č â lišب معنایکوششواهتمامثباشدهارا(ارترآبادی)783:7831،؛(اوزبکیا بخهاری)789:7891،رچها ش
درشاهنام یکباردراینبیاب کاررست ارا :
بریـــــده یکـــــی ا دو دســـــ

و دو پـــــای

یکــــی ا ن ــــد ــــای چــــا

بــــه ــــای

(هیام)551 /433 /2 :

امیدراالردرتوضیحاینبیا«،جایچا ش»راکنای ازآ اتنارلیدانیت ونوشت ارا:چا شب معنایجماعنیز
هیا(خا قیملل 7897،ب 771/8:نوشتۀدکترامیدراالر)ربه نمهرنگارنهدهاوهرچها شرادرمعنهاینزدیکهیو
مباشر بدانیو،ازروییباکلمۀچا شِترکیب معنیکوششوجنگ(ب رببوجودکاروتقهحدرههردومفههوم)
ارتباامییابدوازرویدیگرضمنژذیرشمحتملمعناییادشدهبرای«جایچا ش»درشاهنام  12،ب احتمالبیهیار

رادرآنواژهایترکیب شمارآوردروویاکهنترینشاهدکاربرداین ادرمتهونساررهیهمهینبیها

باید«چا ش»
شاهنام ارا؛اماچونضهبطآندردرهانهویسههایشهاهنام ت ییهریاسته ارها(ررکرسردورهی/171/1:7831،
هاژیرویشده،درهیچیکازسرهنگهایسارریب بیاسردوری


نیزازاینضبط
)ودرچاپهایمختلف

زیرنویس1
توجهینشدهارارچا شنحیتینباردردسترششوازتصحیحژیشینخا قیملل باهمکاریدکترامیدراالرورهپس
ویرایشدومایشانبرقاموس اسردوریاسزودهشدهارار 
2ـ1ـ 1یاقام :قبویهوسرمانروایانترکوس فورهایچینک بعدهادرمعنایعامِ«ژادشاهبهزرگ»ارهتفادهشهده
بییاهیینژیدرچین


اندووویااصلآنبازبانمردمژنچورییاقومرین
اراردرسرهنگهاآنرا تیترکیدانیت 

ارتباامییابدک ب صور هایقاآن،خاآن،قایانوکاقانهوب کاررست ارا(دیانها170:7891،و)173رایهنواژه

،دوروجدید،رالنهو،شمارو(،1ژیاژی)81تابیتان7891

شناریادبسارری،رالژنجاهوروم
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191باردرشاهنام آمدهارا :
بــــه کرســــيو آیــــد هیــــی یــــوا

شــــو

شـــــود کبـــــ ه بـــــر دســـــ

یاقـــــام و

(فردوسی)2111 /335 /1 :1313 ،

2ـ1ـ 3یَدَن  :اینکلم مأخوذازاصلیترکیدانیت شهدهارها(حیهندورها)7777/1:7898،رخهدنگدر
دیوان ا ا ترکب صور خَذِنگثباشدهارا(کاش ری)013:7809،وبهرارهاسچهاپمیهکوژنجهاهبهاردر
شاهنام ب کاررست ارا :
دیوا هــــــا یبــــ ـ

و ا بــــــا  ،ســــــن

بــــه کــــوی انــــد وم تيــــ و تيــــر یــــدن
(فردوسی)423 /41 /1 :1313 ،

2ـ1ـ ُ 3رُپ :مرغشکاریر 
این اترکی(دهخدا:7800،ذیل رل)دردیوان ا ا ترکب صهور « ریهل»آمهدهارها(کاشه ری:7809،
)011وآنراازریشۀتُ راب معنایژارهکردنودریدندانیت اند(همدانی1801/8:7808،تعلیقا )ر هرلدرشهاهنام 
هفابارآمدهاراویکبارآندربیاشاهدوششنمونۀدیگردردارتانبهراموورودخترانبُرزینارا 13:
تــــو ام چــــو

ــــرپ بــــد ایــــرام پریــــد

تــــو ج ــــی کــــه هرجــــب نيــــا ا ندیــــد
(فردوسی)331 /315 /1 :1313 ،

کماندان،ترکشر 

2ـ1ـ 1قُربام:
دورسراین اراترکیومرکباز«قور»()qurب معنایکمربندوژیوندبانیامانمیدانهد(همهدانی/8:7808،
1839تعلیقا )ردردیوان ا ا ترکاینکلم ب دوصور قُرمانوقورمانضبطشدهارا(کاشه ری097:7809،
)؛درسرهنگهایمتأخرترنیزب صور قوربانآمدهارا(ارهترآبادی)178:7831،؛(اوزبکهیا بخهاری:7891،

و319
زندهیادمعین،سرهنگبزرگرخنوسرهنگریش شناختیزبهانساررهینیهزترکهییها
)179رقُرباندرسرهنگسارری 
دارایریشۀترکیمعرسیشدهک ب سارریوعربیراهیاست ارا(انوری:7831،ذیلقربان)؛(حیهندورها:7898،
1799/8و)1791؛(معین:7807،ذیلقربان)؛ا بت بعضیمحققاناحتمالدادهاندکه شهایدایهنواژهاصهلیعربهییها
ایرانیداشت باشد(همدانی:7808،همان)رقُرباندرویرایشدومخا قیملل سقطیکباردراینبیاآمدهارا :
قُربـــــام چـــــو چـــــاچی کیـــــام برکبـــ ـ

مانـــــــه بـــــــرآ د ســـــــر ا ترکبـــــــ
(فردوسی)32 /131 /1 :1313 ،

نویسهایشهاهنام به کهاررسته ارها؛ا بته در

براراسجیتجوهاینگارندهاینکلم ر باردیگرنیزدردرا
تصحیحخا قیملل ب جایآن«ترکش»بروزیدهشدهارا(سردوری/191/1:7831،زیرنویس)78؛(همهان/11/8:
زیرنویس)19؛(همان/131/1:زیرنویس)11ر 
2ـ1ـ 11منجوق ( :)mo(a)njuqووییک بررردرسشنصبمیکردند؛ماهچۀعَلَو،مجازاب معنیخهوددرسهش
اراراینکلم ترکیاراودردیوان ا ا ترکب دوصور مَنجُ ومُنجُ آمدهاراواینره معنهیبهرایآن
زینمیآویزند؛ب)هرچ ازوردنارببیاویزند؛ج)هروون خرمهره(کاش ری:7809،

ارائ شدهارا:ا ف)آنچ از
999و)991رمنجوقیکباردرشاهنام ارتفادهشدهارا :
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هیـــــه جـــــو

پـــــر نا ـــــۀ بـــــوق شـــــد

هیــــه چبــــ پــــر نــــ ِ منجــــوق شــــد
(فردوسی)1523 /543 /2 :1313 ،

2ـ 2ترکي های ترکی ـ فا سی
سردوریازترکیبدوواژوترکیتُرکوخاقانباکلما سارری،چهارترکیبترکی-سارریزیرراراخت اراک 
نیزمشاهدهمیشود :

درشاهنام 
2ـ2ـ 1تُر

اده

کـــــه ایـــــم تُـــــر

کــــه او ا بــــه شــــاهی یریــــدا نياــــ

اده ســـــباوا نياـــــ

(هیام)131 /313 /2 :

شدوترکزادآمدهارا :

اینترکیبدوبارهوب صور کوتاه
بچـــــرا کـــــای تـــــر

اد

بـــــدو ج ـــــ

سَـــــخُم بـــــه کـــــم ا هرمـــــب تـــــر

اد

بـــه یـــوم یخـــ م تـــا ن اشـــی تـــو شـــاد
(هیام)221 /311 /2 :
کــــــه انــــــد

مانــــــه م ــــــاد آم نــــ ـ اد
(هیام)1113 /313 /2 :

2ـ2ـ 2ترکی :ایم ص
ســــ اه

نا ی چچا با اس نیاپ شده اس :
ه ســــ ـ دی و یــــــم ترکــــــی نباــــ ـ

هیــــه تيــــ هنــــدی بــــه دســــ

(هیام)313 /413 /1 :

2ـ2ـ 3یاقام ن اد :دوبارب کاررست ارا :
و بــــدجوهر اســـ

کــــه یاقــــامنـــ اد اســـ

بــــه بــــاه و دیــــدا چــــوم مــــاد اســــ
(هیام)132 /313 /2 :

تـــــو یاقـــــامنـــــ ادی نـــــه ا کيق ـــــاد

کـــه کاــــری تـــو ا تــــاج بـــر ســــر نچــــاد
(هیام)221 /311 /2 :

2ـ2ـ 4یاقانی :ایم ص

نا ی ه پنل با دیده میشود:

ســـــــــه تـــــــــر ِ دهو

یاقانيـــــــــام

بــــــر آم کــــــيم بچــــــرا باـــــ ه ميــــــام
(هیام)113 /333 /2 :

2ـ 3نا های یاص (کاام و ایها)
2ـ3ـ 1ای ا
نــــه ا اســــه مــــان نــــه ای ــــا

و چــــيم

نــــه جُچـــرَ نــــه یلزـــ نــــه تــــو ام مــــيم
(هیام)1331 /13 /2 :

همنشینیاینواژهبانامهایچین،خلّخوتوراندربیاسردوریونیزدوبیاازدقیقی(ررکر« ا ترکهیابیها 

دقیقی»درهمینمقا )،موجبشدهاراک خا قیملل وچندتندیگرازمصححانومحققانشهاهنام آنراارهو
خا؛مکانبدانندودرسهرراجایهایحمارۀملیایرانبیاورند(عریان)11:7898،؛(سردوری:7809،کتابصفر/

)907؛(همان)930/1:7897،؛(همان)7177/1:7898،ردرویرایشکزازینیزایننامب صهور اینهاسآمهدهارها

،دوروجدید،رالنهو،شمارو(،1ژیاژی)81تابیتان7891

شناریادبسارری،رالژنجاهوروم
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)؛امابراراسبررری ههاینگارنهدهههیچیهکازدوصهور ایتهاشواینهاسدرمنهابعمتعهدد

(کزازی191:7831،
ج راسیاییوتاریخینییار 14ب همینرببشماریازژهوهشگرانآیاسراضبطدرراآندانیت اندک منلق ایدر
ررزمینارمنوشمالکوههایقفقازارا(دزسو یان)790:7830،؛(شهیدی11:7800،و)19؛(ظروسچی)97:7891،؛

(سردوری)7701/7:7839،رب  ورکلیراخاکلمۀایتاشدرویرایشدومخا قیملل وچندچاپدیگرب کلمها 
ترکی،م حایتاخ،شباهادارد 15وب وماننزدیکب یقینآنرابایدواژهایترکیب شمارآوردرنگارندهبراینومان
اراک کلمۀایتاشدرابیا سردوریودقیقیارومکاناراوا بت برایتوج وتأملصهاحبنمهران،ایهنومهان
کامحاحتیااآمیزراهوبیانمیکندک شایدضبطوقرائادررهاایهن ها،درهاکهودربیهاسردورهی،آیتهاش
()âytâšباشدر«آیتاش:آی+تاش»ب معنهایمههوش(زارعشاهمررهی)711:7830،ازارهامیاشهخا؛ارهاودر
یآیهد
ریارانام  نامیکیازبزرواندو ارامانی،بامنصبحاجهبخاصّهیارهاکه به مهذهبارهماعیلیدرمه 
(نماما ملک وری)133:7839،ردراینصور آیتاشدربیاسردوریدرکنارارجارپووُهرَماروشخصخواهد

بودوممکنارامرادازآنسقطژهلوانیب نامآیتاشنباشد؛بلک ب  ورمجازیوعمومیب معنایترکانیاتورانیان
نامباشدردوبارهبرایتأکیدبیانمیشودک اینومانسقطب قرینۀهمراهیایتهاشبهادو

یاب عبارتیدیگراسرادآیتاش
شدهاراوچنانک وذشااکنونومانبیشتربرایناراک نامجاییدر

نامارجارپووُهرَمدربیاشاهنام  ر
تورانزمیندانیت شود؛مگراینک تحقیقا بیشترنکت هایدیگریرادراینبارهروشنکندر 

2ـ3ـ 2چگِ  :نامیکیازشهرهایترکیتاندرآنرویریحونونزدیک رازک راکنانآنجارانیزب همهاننهام
خواندندرباتوج ب اینک کلمۀچگلدرزبانم و یب معنایمکهانژُهرچشهم ارها(احمهدی:7897،


یعنیچگلمی
)818ب ومانبییاربایدآنرا تیباخارتگاهاورالهآ تاییدانیاک واردزبانسارریشدهارارایننامدرابیها 
سردوریر بارآمدهارا :
بـــــدو داد تـــــر ِ چگِـــــ ســـــد هـــــبا

ه دا بــــــــــا جــــــــــر جاوســــــــــا
(فردوسی)314 /313 /1 :1313 ،

2ـ3ـَ 3ریام :ایم کلیه بااینامحوویاصور عربیشدوتَرخانارها(دو هاآبهادی)709:7800،که واژهای
بارتانیوژیشازترکی()pre-Turkishاراودراصل ،قبارجمندترینسرمانروایهییونگ هتوهابودرترخانیا
ایژایینترازتگینوشادارتفادهشدهاراردرم هو ی

رخاندرزبانترکیب مفهوم قبیعا یبرایمهتراندرمرتب 
نیزب معنایشخصمعافازما یا ،ژیش ورومقدسبه کهاررسته ارها(مورهوی)778-777:7830،؛(همهدانی،
)1881/8:7808راینکلم درشاهنام دردوجامشاهدهمیشودردرقیمتینهامیکهیازیهحنارجارهپتهورانیدر
روییندژاراک ر بارتکرارشدهارا :
بــــه ریــــام چنــــيم ج ــ ـ

کــــای ســــرفرا

بــــــرو تيــــــب بــــــا بــــــکری

ســــــا

(فردوسی)111 /124 /2 :1313 ،

دربخشیدیگروویااروخا؛یا قبسرمانروایانرمرقنددرعصررارهانیارها(کرییهتنرهن)899:7831،؛
(معصومیویفرانی)771:7831،ونهادبیهن،مهتررمرقنددرروزواریزدوردرومب اومیررد :
یکـــــی پچلـــــوام بـــــود جاـــــ رده کـــــا

نـــــ اد

ریـــــام و بيـــــ م بـــــه نـــــا
(فردوسی)451 /1111 /2 :1313 ،
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ب وزارششاهنام ،بیهنِ رخاننهادژسازنام سررتادنماهوینزداو،رپاهیبه رهرکردویبررهامبه یهاریوی
میسررتدتابایزدوردمقابل کند؛امادرا بدءوا تاریخمقدری ،رخانخودبایزدوردژیکارمیکنهد(مقدرهی:7831،

)310/1ردربارونام رخاندرشاهنام اینراهوبایداسزودک دردارتانررتوورهرابدربرخینیخ هاچندبیها
ا حاقیواردشدهک درآنها رخانیاترخانژهلوانیچینهیارهاکه اسرارهیاباوراهمهراهبارمهانژهیشرههراب
شمسا دینمحمدکور نیز رخهانازیهحنچینهی

میسررتد(سردوری/719/1:7831،زیرنویس)70ردربرزونامۀ

بارواهاسراریاباراوبابرزو،ژیررهراب،زورآزماییمیکند(کوره /19:7830،ب)898ر رخهانیهاترخهاناز

ا قدیمیراهیاست ب زبانومتونسارریاراوژیشازشاهنام درکتابحدودا عا و(تهأ یف801ق)ههوآمهده
ارا(حدودا عا و)798:7811،ر 
دیدهمیشود :

2ـ3ـ 4قا  :اینکلم درر بیاشاهنام 
ســــــوی مياــــــره قــــــا شــــــاه چگـــــ

کـــــه د

نـــــ

ا او یواســـــ ی شـــــير دپ
(فردوسی)1432 /11 /2 :1313 ،

دراینجاضبطهمۀنیخ هانام،بودوسامارا(سردورهی/179/9:7831،زیرنهویس)17؛(همهان)199:7839،و
ضبطمتنازترجمۀعربیبُنداریورست شدهارار 
ســـــ چدا قـــــا اســـــ

و ب ـــــو چـــــيم

ســـــــ اه

هیـــــــی برن ابـــــــد مـــــــيم
(هیام)431 /1111 /2 :1313 ،

نویسهاخان،قانی،خاقانورپهبدچوخاقان(سردوری/191/3:7831،زیرنویس)79ارا(همهان،


نگاشتۀدرا
)938:7839ومتنخا قیملل ،تصحیحقیاریارار 
شچنبـــــــــاه ا کا ســـــــــا آمـــــــــدی

قـــــــــا و ب ـــــــــو با آمـــــــــدی
(هیام)513 /1113 /2 :1313 ،

دراینجانیزنیخ هاخانوخاقاندارند(همان/199/3:7831،زیرنویس)1؛(همهان)931:7839،ووجه وزیهدو
خا قیملل براراستصحیحقیاریارار 
قامدرشاهدنخیااروخا؛ونامشاهچگلاراردردونمونۀدیگرهوخا قیملل آنرااروخا؛میدانهد
وآنرادرسهررااعحمهردوچاپخویشآوردهارا؛اماب قرینۀهمنشینیآنباب پوریاس فوردرشهواهددومو

روم،قا عان اینوماننفینمیشودک شایددراینجا قبمهترانترکیتانوچینوعنوانیمشاب س فورباشدردرهر
ژزشکانآیینهایشمنیوفت مهیشهد(ا یهاده17:7830،و)073که 

حالاینواژهدرترکیکهندراصلبرروحانی-
موشیآنرناها،درمعانی ویکاهن،روحانی،ژزشک،راحر،سا گیرو ا عبینب کاررسته 

بعدهابادوروونیوسرا
ارا(همدانی1809/8:7808،تعلیقا )رقامدردیوان ا ا ترکبادومعنایکاهنوییبگوآمدهارها(کاشه ری،
هاینگارندهدرهمۀچاپهایمعتبریانیم معتبرورنتیشاهنام ب جایقامدراینره 

)018:7809ربراراسبررری
هایعنینام،سام،بود،خانورررانتخابشدهاراواینواژهنخیتینباردرتصحیحژیشین

بیا،یکیازضبطهاینیخ 

11
تاژیشازانتشاراینتصحیح،کهنتهرینشهاهدکهاربرد

ورپسویرایشجدیدخا قیملل واردشاهنام شدهارار

قامدرزبانومتونسارریدرکتابمجملا تواریخوا قصصبود(دهخدا:7800،ذیهلقهام)؛(همهدانی:7808،ذیهل
راقدیمیترینمتنیدانیاک اینکلمۀبارتانیترکیر باردرآنآمدهارار 

قام)؛امااکنونبایدشاهنام 

،دوروجدید،رالنهو،شمارو(،1ژیاژی)81تابیتان7891

شناریادبسارری،رالژنجاهوروم
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2ـ3ـ 5قَجقا باشی :نامیکیازشهرهایانواحیتوراناراوب اینصور ویاشکلمخفف«قجقار»هفهابهار
درشاهنام ب کاررست ارا :
چنـــــيم تـــــا بـــــه قجقا باشـــــی برانـــــد

فـــــرود آمـــــد آنجـــــا و چنـــــدی بیانـــــد
(فردوسی)1221 /351 /1 :1313 ،

بـــــه جاـــــ چ نـــــو

ســـــ رد آم مـــــيم

قجقـــــا تـــــا پـــــي

د یـــــای چـــــيم
(هیام)2131 /334 /1 :

ازراخاایننامج راسیاییب ویههبخشدومآن(باشی:منیوبب «باش»ب معنایرر)چنینبرمیآیدک ترکیبهی
)تلفظمیشود؛اماومهانمهیرودبهاکلمهۀ

ترکیارارجزءنخیااینارودرشاهنام باستح«ق»وقَجقار(qajqâr
قُچقار()qočqârوقوچ ارِترکیب معنایقوچ،قهوچمخصهو؛مبهارزهومجهازادالور(ارهترآبادی)171:7831،؛
(اوزبکیا بخاری)179:7891،؛(تبریزی)7917/8:7817،؛(زارعشاهمرری007:7830،و)037ارتبااداردردرایهن
صور ،قجقارباشیب معنایررکردودالوریادالورانخواهدبودرایننامدرزیناالخباربه شهکلقچقارباشهیآمهده
ارا(وردیزی)111:7831،ک میتواندتأییدکنندواینوماندرباروبخشاولآنباشدر 
2ـ3ـ 1قرایام :درشاهنام نامدوشخصیاارارنخیا،یکیازژهلوانانرپاهتوراناراک ظاهراژهن بهاردر
شاهنام کاربردیاست ارا :
یکـــــی نـــــامو تـــــر

ا کـــــرد یـــــاد

ســـــــ چ َد قرایـــــــام ویاـــــــه نـــــــ اد
(فردوسی)234 /131 /1 :1313 ،

ودوم،یکیازژیراناسراریاباراوظاهراچهاربارتکرارشدهارا :
قرایــــــام کجــــــا بــــــود مچ ــــــر پاــــــر

ب رمــــــود تــــــا فــــــ

پــــــي

پــــــد

(هیام)231 /311 /1 :

ایننام،ترکیبیترکیوراخت شدهازدوبخشقَراب معنایریاهوخانب معنایمهترارارنکتهۀجها بیکه دربهارو
قراخان،ژیراسراریاب،بایدیادآوریکردایناراک قراخان قببعضیسرمانروایهانرلیهلۀایلهکخانیهانارهارایهن
رلیل دررُبعدومردوچهارمدرکاش رتأریسشدوتاقرنششوقدر داشاراینرلیل نخیتینحکومامیهلمان
ازخاقانهایترکبودومهترانآننیبخودراب اسراریابتورانیمیرراندند؛ب همینربب«آلاسراریاب»وب ربب

هونامیدهمیشدند(ژاکتچی7:7898،و)1ربرایناراسشایدبیننامژیراسراریاببها قهبترکهی

آن قب«،قراخانیان»
قراخاندرتاریخرابل ایوجودداشت باشدرب بیانیدیگرقراخاندرشاهنام ،نامسرزنداسراریاباراودرتاریخ ،قهب
بزروانرلیل ایاراک خودراسرزنداناسراریابمیدانیتند؛یعنیدرهردوجاقراخانترکهیبهااسرارهیابتهرکیها
تورانیژیوندداردودورنییاک درایننمون میانروایاحماریوتاریختأثیروتأثّریرویدادهباشدر 
2ـ 4اد ترکی ابياد دقيقی
بخشیازوزارشژادشاهیوشتارپدرشاهنام ب تصریحخودسردوری،ررودودقیقیتوریاراک حکیوتوس
باذکراینابیا درمیانرخنخویشمانعنابودیآنهاشدهارارشماراینبیاهادرویهرایشدومتصهحیحخها قی
ملل 7779بیااراو ا ترکیآنهامیتقلازررودههایسردوریدرر بخشآوردهمیشودر 
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2ـ4ـ 1واژهها
2ـ4ـ1ـ 1تُر  :یازدهبارب صور مفرد(ترک)وژانزدهبارهوب صور جمع(ترکان)آمدهارا :
شـــــیا نيـــــب هـــــ نامـــــۀ مـــــم جِریـــــد

مـــــر آم ا ســـــوی تُـــــر ِ ـــــادو بریـــــد
(فردوسی)224 /43 /2 :1313 ،

2ـ4ـ1ـ 2تَگيم :درابیا دقیقیژن بارب کاررست ارا :
تگينــــــام بــــــکر

ا پــــــي

یوانــــــد

شـــــنيده سَـــــخُم پـــــي

ایبـــــام برانـــــد
(هیام)111 /43 /2 :

2ـ4ـ1ـ 3یاقام :چهارباردررخندقیقیب کاررست ارا :
نامــــــه ن بــــــ

ســــــوی مــــــر دا ان

کــــــه یاقــــــام ه ادمــــــردی بچبــــــ
(هیام)213 /51 /2 :

سقطدریکبیادیدهمیشود :

2ـ4ـ1ـ4یدن :
چگونـــــه ســـــد نـــــو

تيـــــر یـــــدن

بــــر ایــــم آســــیام برشــــده کــــوهِ ســــن
(هیام)423 /51 /2 :

2ـ4ـ 2ترکي های ترکی ـ فا سی
2ـ4ـ2ـ 1ترکی :یکبارب کاررست ارا:



کیـــــــامهـــــــای ترکـــــــی بيندای نـــــــد

ق ـــــــای ن ـــــــردی بـــــــروم آی نـــــــد
(هیام)312 /11 /2 :

2ـ4ـ2ـ 2یَ ون اد :بخشنخیااینترکیب(یَب و)ک درکتیب هایاُرخُنیااورخوننیهزبه کهاررسته (بارتو هد،
،)778:7801از ا کهنترکیاراونیزنامیکیازقبایلترکاراو قبیبرایمهترانترکک وویابرمفههومی
کردهاراراینواژهباضبطهایمختلفهینوشهت شهدهارها(ررکرریهاحی-770:7809،

ژایینترازخاقاندال امی

)779؛(شهیدی009:7800،و)001ردرابیا دقیقی،درهردوترکیبارهتفادهشهدهبه معنهایمجهازیتهرکارهار
اینروییب ونهاددربیازیرب معنیترکتبارارا :
از 

جـــــــو جُـــــــردکُ

نيـــــــبه انـــــــد نچاد

بــــــدام جُــــــرد دیــــــوام ی ــــــونــــــ اد
(فردوسی)353 /13 /2 :1313 ،

2ـ4ـ2ـ 3ی وی :منیوبب ترکان(ترکییاترکیتانی)ارار 
ن بــــــ

انــــــد آم نامــــــۀ یاــــــروی

نکــــــو آفرینــــــی بــــــه یــــ ـ ی ــــــوی
(هیام)132 /44 /2 :

اینصفانیبیر باردرابیا دقیقیب کاررست ارار 
2ـ4ـ 3نا های یاص
2ـ4ـ3ـ 1ای ا  :دوباردرشعردقیقیآمدهارا :
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کــــه ایــــم جــــر بیانــــد مــــانی چنــــيم

نــــه ای ــــا

مانــــد نــــه یلزــ ـ نــــه چــــيم
(هیام)515 /11 /2 :

بـــــد ای ـــــا

و یلزـــــ ســـــ ام برجـــــ

بکــــ

هــــر کــــه یــــابی بــــه کــــيم پــــد
(هیام)314 /31 /2 :

2ـ4ـ3ـ 2چگِ  :ایننامهودرابیا دقیقیدوباردیدهمیشود :
نباــــــ

ا بـــــــر جـــــــاه و بنچـــــــاد دپ

بـــــه

چـــــام ـــــوی شـــــاه چگـــــ
(هیام)433 /51 /2 :

هـــــام ا هیـــــه یوانـــــد شـــــاه چگـــــ

اَبَـــــــــر نــــــــ

چراس بـــــــــام داد دپ
(هیام)1112 /31 /2 :

چنانک مشاهدهمیشوداز ا ونامهایترکیوترکیبا ترکی-سارریِ7779بیادقیقی،سقطدوترکیهبیب هونهاد

ویب ویدرابیا سردوریوجودنداردرایننکت رانیزبایدبرایآواهیعحق منداناسزودک دراشعاردیگردقیقیکه در
قا بهایمختلفوخارجازشاهنام  باقیمانهدهووهردآوریشهدهارها،سقهطدوواژوترکهیتهاراج وخهدنگیاسها
میشود 13ک او یبرخحفکاربردهایمتعدددرشعرسردوری،درهزاروژانزدهبیادقیقیارتفادهنشدهارار 

2ـ 5واژههای نيا مند بر سی بيب ر
درشاهنام شماری ا ونامهایخا؛وجودداردک درباروترکییهااورالهآ تهاییبهودنیهانبهودنآنههامیهان
ختحفنمروجوددارد؛ازرویدیگرنگارندهدرمحدودوبررریهایخودنتوانیت ارادرباروریشۀترکهی

محققانا
یااورال هآ تاییآنهاب رأینهاییوقا عدرایابدردراینبخشازمقا اینکلما بیانمیشودوامیداراک بها
هایزبانشنارانومتخصصانسن،خارتگاهوتبارزبانیاینکلما ب  وردقی معلومشودوواژههایترکهی


راهنمایی
واژههایترکیشاهنام »بریاست هایاینمقا ه 
یااورال-آ تایی،درتحقیقا ومباحثتکمیلیدیگراندرباروموضوع« 
اسزودهشودر 
2ـ5ـ 1نا :دامنۀزیناربر 
دی ـــــا و اســـــ ام بـــــه یـــــم پلنـــــ

بـــــه

یـــــم ســـــ ا و نـــــای یـــــدن
(هیام)1312 /331 /1 :

اینواژهباششبارکاربرددرویرایشدوممتنخا قیملل ب صور جُناآمدهارا؛ا بت نگارنهدهدرمقا ه ایدر
معرسیوبررریاینچاپ،ضبطِجُناغراژیشنهادکردهارا(آیدنلو7891،ب777:و)777ربرخیومانکهردهانهدکه 
اینکلم ب  اترکییُناق()yonâqب معنیژوششزیناربونمدزیهنارتبهاادارد(حیهندورها/1:7898،
)918ردردیوان ا ا ترک،یُناقاینوون معناشدهارا:آنچ زیرژاالنچارژایاننهند(کاش ری)7703:7809،ر 
هبانوراودرسرهنگهایسارریآنرا تیترکیمعرسیکردهاند(انهوری:7831،ذیهل

2ـ5ـ 2یاتوم :ب معنایش
خاتون)؛(دهخدا:7800،ذیلخاتون)؛(معین:7807،ذیلخاتون)واینرخنمشهوریارا؛اماوویانمربیشتربرآن
اراک اصلاینواژهر دیاراوازآنجاب زبانترکیکهنواردشدهاراورپسازترکیب ساررهیراهیاسته 
ارا(حیندورا)7731/1:7898،؛(رضهاییبهاغبیهدی)771:7833،؛(منفهرد)939:7839،را بته به  هورقها ع
واژههایترکیدرسارریب شمارآوردمگراینک بابررریهایبیشتررابلۀآنبا اترکیخهان
توانآنراازوام 


نمی
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ایایرانیژیشنهادکردهاند(حیندورا:7898،همان)راینواژه

تأییدشود؛بایداسزودک ارتادبیلیبرایخاتونریش 
درشاهنام ریوژن بارب کاررست اراویکبارنیزب صور صفانیبی،خاتونی،ارا :
نگــــر تــــا کــــدا اســــ

بــــا شــــر و داد

بـــــه مـــــاد کـــــه دا د یـــــاتوم نـــــ اد
(فردوسی)2111 /311 /2 :1313 ،

بگ ـــــــا کـــــــه مـــــــم نا یـــــــاتوني

ســــــــــوی پــــــــــد آفریــــــــــدوني
(هیام)55 /315 /1 :

2ـ5ـ 3یُ م :ناحی یاشهریدرترکیتانچیناراونامآنب صور کوتَنودرمنابعچینیب شکلهای«هوتین»
و«یو-تیین»آمدهارا(کریمی)797:7897،راینژررشملر اراک آیهابه رهببقراروهرستنایهنمکهاندر
ترکیتانریشۀنامآننیزاورال-آ تاییارا؟ختنبییاودوباردرشاهنام ب کاررست ارا :
وا و چنـــــيم تـــــا بـــــه چـــــيم و یـــــ م

ســـــــ ردند شـــــــاهی بـــــــدام انجیـــــــم
(فردوسی)11 /134 /1 :1313 ،

2ـ5ـ 4یَ ام :برخیمحققانبرایآنمنشأترکیدرنمرورست اندوکلم راوجهیاز«قَپ-تون»ب معنهایجامهۀ
وونیمانندوراخت شدهازقَپب معنیوونیوتونب معنیجام میدانند(حیندورا)7717/1:7898،رقفتهاندر

دیوان ا ا ترک،ب معنایقباآمدهارا(کاش ری)371:7809،رب نمرکحوروناینواژهریشۀایرانیداردودخیل
درترکیارا(همدانی1817/8:7808،تعلیقا )؛(بهفر7897،ا ف)719:ر ب شاهنامۀچاپمیکوبیهامدخفتهان
درابیا سردوری17بارارا :
چــــو یَ ــــام و چــــوم تيــــ و برجاــــ وام

هیـــــه کـــــرده پيـــــدا بـــــه وشـــــم وام
(فردوسی)12 /21 /1 :1313 ،

برذکرصهور ههای

2ـ5ـ 5یَلَل :نامقبیل ایازترکاناراواشتقاقآنب  ورعلمیودقی دانیت نییاراسزون
مختلفدیگرایننام،ریش شناریعامیان نیزبرایآنبیانشدهارا(ربیعی)379:7897،؛(همهدانی1797/8:7808،
ایترکتبار،الزمارابررریشودک آیااینوجه ازواژوخله 

و1791تعلیقا )رب رببنیبادادنایننامبرقبیل 
درزبانیامتونسارریخارتگاهِترکییااورال-آ تاییداردیاخیر؟خَلَ سقطیکباردرشاهنام ارتفادهشدهارا :
بــــــرآو د ميلــــــی ســــــن

و جَــــــرَ

کــــه کــــه ا بــــد ایــــرام تــــر

و یَلَــــل

(فردوسی)1512 /544 /2 :1313 ،

2ـ5ـ 1یَلز  :نامیکیازشهرهایتورانزمینیاترکیتاناراربرایایننامصور هایخَهر ُخوقَر ُه نیهزثبها
شدهارا(دزسو یان)901:7830،؛ب همینربببایدبررریشودک آیامیتوانبرایاین اریشۀترکییااورال-
آ تاییدرنمرورسایاخیر؟خلُّخششباردرشعرسردوریوژن باردربیاهایدقیقیآمدهارا :
ا کيــــام شــــد ســــر

ببـــــد تا نـــــام تـــــا بـــــه یلزــــ

ســـــيد

بــــه ننــ ـ

بریيـــــب و پاســـــخ

کـــــم

نکـــــــاپ تگينـــــــام یلزخـــــــ

ناشــــدید

(هیام)13 /111 /1 :
هـــــ ج ـــــ

کـــــــم

(هیام)212 /43 /2 :

2ـ5ـ 3دَمو  :ازیحنتورانک درکُشتیم لوبریاوشمیشودراینناماورسارریباشد،شایدازدموژیهوندور

،دوروجدید،رالنهو،شمارو(،1ژیاژی)81تابیتان7891
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راخت شدهباشد(کزازی)181:7831،؛اماممکناراک همانکلمۀترکیدَموربه معنهایآههنباشهد(ارهترآبادی،
)791:7831؛(اوزبکیا بخاری)791:7891،ک درزبانترکیب صور دَمیرنیزتلفظمیشود(بهزادی)907:7833،؛
(خویی)81:7839،؛(زارعشاهمَرَری)911:7830،ردمورازژهلوانانتوراناراودرمیانشخصهیاههاوشههرهای
انگاریآنهاباترکان،دیدهمیشود؛ب همهینرهببومهاناخیهر

تورانیان،نامهایترکینیزب رببآمیختگییاهمیان

ییرممکننییاوبایدبیشتربررریشودرا بت تلفظایننامدرویرایشدومشاهنامۀخا قیملل باکیهرِ«د»ودِمهور
ارا؛امانگارندهباتوج ب راخاومعنایاحتما یآن،چ سارریباشدوچ ترکهی،تلفهظِدمفتهو یعنهیدَمهوررا
)؛چنانک و فوملکا شعرایبهارنیزچنینخوانهدهانهد(و هف)899:7800،؛

ژیشنهادمیکند(آیدنلو7891،ب718:

(مجملا تواریخ)97:7838،رنامدموردرشاهنام ژن بارب کاررست ارا :
برف نـــــــد پيچـــــــام دَمـــــــو و جـــــــروی

ســــــياو

بــــــدام هــــــر دو بنچــــــاد وی
(فردوسی)1325 /334 /1 :1313 ،

2ـ5ـ 3ات َر :ارورپهیاالرهیتا یاناراودرمجموعدهباردرشاهنام ب کاررست ارارنگارندهدرجیتجوهای
خوددربارواشتقاق،معناومنشأزبانیآننکت اینیاسا؛اماچونازمهترانهیتا یانارا،امکاناورال-آ تاییبودنواژه
ملر اراوبایدتحقی شود:
جـــــــوی ـــــــات َر نـــــــا ساه شـــــــام

بــــــه نــــــ

انــــــد وم نام ردا شــــــام
(هیام)1331 /111 /2 :

2ـ5ـ 1قُ  :نامکوهیدرتورانک کیخیرونزدشبانانآنجامیبا درایننامک وویایکبارهوبه صهور قُلهودر
شاهنام ب کاررست ارا،درمنابعدیگردیدهنمیشودرراخاوصور هردوکلمۀقُحوقُلوشبی  ا ترکیارا
وبایددرباروریشۀآنهابررریشودرواژوقوال()qulâک مشاب ِقُحرا،درترکیب معنایاربزردرنگآمدهارها
(بهزادی)311:7833،؛(زارعشاهمرری)090:7830،؛(کاش ری)317:7809،ردرشاهنامۀویرایشکزازیایننهامبها
ستح«ق»ب صور قَحخواندهشدهاراوباحدسوومان،صورتیازکح دانیت شدهارا(کزازی)191:7831،ر
شواهدکاربردایناروخا؛سقطدوبیازیرارا :
شُـــــــ انام کـــــــوه قُـــــــ

ا بخوانـــــــد

و ام یـــــرد چنـــــدی سَـــــخُمهـــــا برانـــــد
(فردوسی)2415 /313 /1 :1313 ،

ســـــ یگا ه چوبـــــام بـــــیدیـــــم قلـــــو

هیانــــــام ن ــــ ـرمد بــــــدامســــــام جلــــــو
(هیام)2323 /314 /1 :

مردیژیروترکنهادک ب تحریکخّرادبُرزینوبانیرنگ،بهرامچوبینراب زخودشن مهیکشهدر

2ـ5ـ 11قُلوم:
ایننامب جزشاهنام دربرخیمنابعدیگرهوآمدهارا(ررکرررتگارسیایی،019/1:7809،زیرنویس)7راینواژه
ممکناراریشۀترکیداشت باشد؛زیراراخاواژهب کلم هایترکیشباهاداردونیزب مهردیتهرکنیهباداده
شدهارارقو ون()qulunدرزبانترکیب معنایکرّهارهبتهاشهشمهاهگیارها(بههزادی)397:7833،؛(زارع
شاهمرری)378:7830،رنامقلون9باردرشاهنام ب کاررست ارا :
یکــــی تُــــر

بــــد پيــــر نــــام

قُلــــوم

کــــــه ترکــــــام و ا داشــــــ ندی بــــــوم
(فردوسی)2533 /131 /2 :1313 ،
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هاوچاپهایشاهنام دارتانا حاقیرستنررتوب کوها برزوآوردنکیقبادذکرشدهارا؛قله ون

دربعضینیخ 
درآنجانامژهلوانیتورانیاراک ب دراررتوکشت میشود(همان/817-889/7:7831،زیرنویس)ر 
2ـ5ـ 11کِریاس
بـــــه کِریـــــاس ج ـــــ

ای ســـــرای اميـــــد

یُنُـــــ

و کانـــــد تـــــو بـــــد یبـــــيد
(هیام)331 /131 /2 :1313 :

کریاسدربیاشاهنام ب معنایدرواهوآرتانۀخان اراراینواژهدرسرهنگهایعربیازردوچهارمب بعهددر
معنیآبریزواهراخت شدهبربامخان ارا(ازهری)88/7:7117،ودردوسرهنگمعینورخننیزعربیدانیت شده
ارا(انوری:7831،ذیلکریاس)؛(معین:7807،ذیلکریاس)ردورسهرمعتقهدارهااصهلایهنواژهازکلمهۀم هو یِ
kiriyâsب معنیمحو ومیدانورست شدهاراورپسدرترکیب شکلِkiryâsب معنهیرواق،راهیاسته ارها
(باقری)10:7803،؛(حیندورا)1737/1:7898،ربنابرنمریدیگرکریاسجمع«کیریا»یترکیبه معنهایجهای
سرودآمدنازاربیامحلزینبرورستنازارهبارها(همهدانی1899/8:7808،تعلیقها )ردرجیهتجوینگارنهده

هایترکیثبانشدهارا؛بنابراینصاحبنمرانبایدتعیهینکننهدکه ایهنکلمهۀکههنِ


کریاسیاکیریاسدرسرهنگ
کاربردیاست درزبانومتونسارریترکیارایاعربی؟ 
2ـ5ـ 12کيیا  :نامدریاییک آنراباروداتل(و گا)رنجیدهاند(شههیدی)870:7800،؛(ظروسچهی791:7891،
و)798رکیماکنامیکیازقبایلترکانونیزشهریدرترکیتانارا(دزسو یان7118:7830،و)7111؛ب همینربب
بایددرباروریشۀ ویآناظهارنمرشودردریایکیماکدردوبیاشاهنام آمدهارا :
بـــــه د یـــــای کيیـــــا

بـــــر بگـــــ

ســــــ ا

تــــــو ا کبــــــو و بــــــکر
(فردوسی)1113 /333 /1 :1313 ،

هیـــــه چـــــيم و مکـــــرام ســـــ ه جاـــــ ر

بـــــه د یـــــای کيیـــــا

بـــــر بگـــــ
(هیام)1313 /353 /1 :

2ـ5ـ 13مَ اتو ه :نامدالوردرواهخاقانچینک بهرامچوبین اورامیکشدرایننامریزدهباردرشهاهنام به کهار
رست اراونگارندهدربارواشتقاقومنشأواژوانیآنچیزینیاسا :
ا او مِـــــه بـــــه جـــــوهر م ـــــاتو ه نـــــا

کـــــه یاقـــــام ا او یـــــاف ی نـــــا و کـــــا
(هیام)2213 /111 /2 :

2ـ5ـ 14مي يم :میلیاتبرآهنیبرایشکاستنوتراشیدنرنگاراردکترمعینآنراترکیدانیهت ارها(معهین،
:7807ذیلمیتین)ردرسرهنگبزرگرخننیزبانشانژررشوتردید،ترکیمعرسیشدهارها(انهوری:7831،ذیهل
اینروحتمابایدزبانشناراندربار وخارتگاهزبانیایهنواژوکههندرشهعرساررهیروشهنگریکننهد(بهرای
میتین)؛از 

:ذیلمیتین)ردرسرهنگهایترکیازدوروصفوی تاامروزاینکلم ب دوصور میتن

شواهدِآن:ررکردهخدا7800،
ومیتینثباشدهارا(اوزبکیا بخاری)111:7891،؛(زارعشاهمرری)997:7830،؛(نصیری)799:7898،ربیهامد
کاربرداینواژهدرشاهنام دونمون ارا :

،دوروجدید،رالنهو،شمارو(،1ژیاژی)81تابیتان7891

شناریادبسارری،رالژنجاهوروم
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ب ردنـــــــد مي ـــــــيم و مـــــــردام کـــــــا

و ام کـــــــوه ب ریـــــــد ســـــــد وی ـــــــا
(فردوسی)414 /351 /2 :1313 ،

هبـــ ـ

بـــــبد ک بـــــگر ام ميـــــی ه ـــ ـ

هیانـــــا کـــــه مي ـــــيم او ســـــخ

جبـــــ

(هیام)325 /411 /2 :

3ـ ن يجهجيری
شماریازعحق مندان،خوانندوانوحتیمحققانشاهنام درتصوریییرعلمیزبانشاهنام راررهمهیداننهدرنتیجهۀ
اینبرررینشانمیدهدک سردوریب  ورتقریبیدرژنجاههزاربیاخویش(19989بیادرویهرایشدومتصهحیح

بیاخواهدبود)،اسزونبر ا عربیومعهرّب،

خا قیملل ک بدونشمارش7779بیادقیقی،ب  وردقی 13917
ازتعدادیواژهونامخا؛ترکینیزارتفادهکردهاراردرزبانسارریردوچهارمهنوزنوعوشمارواژههایدخیهل
وییرایرانیاندکبودهارا؛ب همینرببکمّیاوامواژههایترکیشاهنام نیزنیبابه حجهوآنهماننهد هاو
ترکیبا عربیژاییناراردرحقیقادررالهاوقرونژسازسردوریبردامنۀکلما عربیوترکیدرزبانومتهون
سارریاسزودهشدرسردوریاززبانهنجارومعیارزمانخوددرشاهنام ارتفادهکردهاراوب همینرببواژهههای
ییرسارریایناثراندکارا؛ازرویدیگرتأثیرزبانکهنترمنبعیامنابعمن ورشاهنام برواژههاوا گوههاینحهوی

آنونیزدرونمایۀملیاثروضرور حفظاصا اایرانیزبانآن،عواملدیگریبرایاندکبودنواژهههایییرساررهی
براراسسهرراهایمتنمقا ذکهرمهیشهودتها

شاهنام اراردرجدولزیرسراوانیانواعکلما ترکیدرشاهنام 
مندانآرانترباشدر 

ارتفادومحققانوعحق 
واژههای ترکی شاهنامه

نوام
سراوانی   77
عنوان 

ترکیبهها ترکههی-ساررههیابیهها 
دقیقی 

سراوانی   8

ترکي اد ترکی -فا سی
1
نامهایخا؛ابیا دقیقی 

1

نا های یاص
1
واژههههاینیازمنههدبرررههی

بیشتر 
 71

اد ترکی ابياد دقيقی
1
مجمههوع هها ترکههیو
نههامهههایخهها؛ترکههی
شاهنام 
 71

دربینواژههایترکیشاهنام ییرازکلم هایتُرک(719بار)،ترکان(877بار)و قبخاقان(191بهار)،دوواژو

هاراردربیننامهایخا؛نیهزارهوج راسیهاییقجقارباشهیو


بیامدترینواژه
تاراجوخدنگباژنجاهبارارتفادهژر
اش،قجقار،بیشازرایرنامها(0بار)ب کاررست اراردرهزاروژانزدهبیادقیقهیههوبه جهزواژو


وونۀکوتاهشده
ترک(77بار) ،اتگین(9بار)ودونامایتاشوچگل(هرکدامدوبار)کاربردبیشتریداردرازبینکلما نیازمنهد
برررینیزواژههایخفتان(17بار)وخاتون(89بار)ژرکاربردترارار 

شدهبرژایۀتصحیحژولمهول)وشهاهنامۀچهاپمیهکو،


(تدوین
دررناتحقیقا شاهنام شناختی،سرهنگو ف
رالهاازمنابعاصلیبودهارا؛درمقایی ونتیج ویریایندواثرباویرایشدومتصحیحخا قیملل چنیندریاسا

شدک ازواژههایایتاش،چا شوقامدرسرهنگو فوکلما چا ش ،رل 13وقامدرمهتنچهاپمیهکونشهانی
نییاوبراینخیتینباردرتصحیحعلمی-انتقادیخا قیملل برمجموعۀواژوانشاهنام اسزودهشدهارار 

نمروزبانشنارانمیخواهدک باتوضیحخلاهایایهن


رژایان،باردیگرباتأکیدبییارازمحققانصاحب
نگارندهد
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مقا ودریاسااستادویهاوکارتیهایآنب ویههراهنماییوروشنگریدربارو ها بخهشژایهانی(نیازمنهدبرررهی
اریررانباشندر 
واژهایترکیشاهنام »ی 
ترشدنموضوع« 
بیشتر)درکامل 


پینوش ها

7رنامومشخصا برخیازمهوترینِاینتحقیقا برایآواهیعحق مندانآوردهمهیشهود:سرهنهگواژوهانترکهیدرزبهانو
(ارشادیسر)7809:؛«توضیحبرخیاز ا واصلححا م و یدرزبانوادبیا سارری»(باقری)7803:؛« ا 

ادبیّا سارری
سرهنگواژههایترکیوم و یدرمتونسارری(دو اآبادی)7831:؛« ا ترکی،

(تقیزاده)7897:؛
ترکیمیتعملدرسارری» 
م و یوچینیدرتاریخبیهقی»(راعی)7831:؛سرهنگاصلححا دیوانیدورانم ول(شریکامین)7890:؛«ورود ا ترکی

وم و یدرادبیا سارری»(شهرانی)7808:؛«واژوانترکیوم و یتاریخجهانگشایجوینی»(موروی)7831:؛واژوهانزبهان
ترکیدرساررهی(،نهائبی)7837:؛«)Doerfer:7991(»Turkish- Iranian Language Contacts؛« Turkish in pre-
(،)Gandjei:7939(»Mongol Persian Poetryاینمقا ب ساررینیزترجم شدهارا«:کلما ترکیدرشهعرساررهی
ژیشازدورانم ول»(ونج ای)7813:؛ 
)Turkic Loanwords in؛««Mongolian Loanwords in Persian(»www. Iranica. Com :Knuppel
))Turkic- Iranian Linguistic Contacts(»www. Iranica. Com:Perry؛«Persian(»Idem
1رمشخصا متناصلیآنچنینارا7909(» Turkische und Mongolische Elemente im Neupersischen«:هه
)Doerfer:7918ر 
8ربنابربرررییکیازژهوهشگران،درسرهنگسارریدکترمحمدمعینحدود 7177اوترکیبترکیثباشدهارا(ررکر
د بریژور)90:7831،ر 
1ردراینبررریسقطب شاعرانیژرداخت شدهاراک درردوچهارمواوایلقرنژنجومیزییت اندو ا اشهعارووینهدوان
ردوژنجومنمورنبودهارار 
9راینواژهدربیتیازابوا م لبخارایی(قرن1ق)(مدبّری،)11:7807،کیاییمروزی(ریاحی)771:7809،وسرخهی(سرخهی
رییتانی)171:7839،نیزب کاررست ارار 
1رازجمل منجیکترمذی(ردوچهارم)ومخلّدیوروانی(اواخرقرن1واوایلقرن)9ر(ررکرمدبّری179:7807،و)117ر 
0ربرایاینآمارونیزآواهیازنتای کارهایمحققاندیگر،ررکر« ا وترکیبا عربیشاهنامۀسردوری»(براراسویهرایش
دومتصحیحخا قیملل )(آیدنلو،رجاد()7891رسرهنگوارو ا وترکیبا عربیشاهنام (برارهاسویهرایشدومتصهحیح
هایادبحماریوارلورهشناری)،ب ررژررتیجهحلخها قیملله وبها


(ویهوبررری
خا قیملل ،تهران:رخن)،برمایون
شناران(،دردراآمادهرازیبرایانتشار)ر 

همکاریوروهیازشاهنام 
3ربراینمون دراینباره،ررکرژهوهشیدرتبارمشترکایرانیانوتورانیان(،رجادی )7813:ر 
9ربرایآواهیکاملدربارواینموضوع،ررکررضا،عنایااهلل()7831رایهرانوترکهاندرروزوهاررارهانیان،تههران،علمهیو
سرهنگی،چاپچهارم10-17،؛رئیسنیا،رحیو()7831ر«ترک/ترکها»،دانشنامۀجهانارحمج،0تههران،بنیهاددایهرها معهارف
ارحمی،؛711؛ررکاراتی،بهمن()7838ر«توران»،دانشنامۀجهانارهحم،تههرانج،3بنیهاددایهرها معهارفارهحمی،؛193؛
شهیدیمازندرانی،حیین()7801رمرزهایایرانوتورانبربنیادشاهنامۀسردوری،تهران،بنیادنیشابور97-79،؛سهنوابهاین،ا
()7838ر«مناربا ایرانیانوترکاندراواخردورورارانی»،تاریخایران(ژهوهشدانشهگاهکمبهری )،ج،7/8وردآورنهده:دکتهر
انجها،
احیانیارشا ر،ترجمۀ:حینانوش ،تهران،امیرکبیر،چاپچهارم،؛010؛یارشا ر،احیان؛«تهاریخملّهیایهران»،همه 

،دوروجدید،رالنهو،شمارو(،1ژیاژی)81تابیتان7891

شناریادبسارری،رالژنجاهوروم
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؛917؛یینا()7837رتفییروتأ یفارتادابراهیوژورداوود،تهران،ارا یر01-01،؛ 
Dais, D, ((Turân)), Encyclopaedia of Islam, Leiden, Brill, New Edition 2000, vol. 10, p. 627,
Kowalski, T, ((Les Turks dans le Šâh-Name)), Rocznik Orientalistyczny , XV, 1939- 1944. pp.
88- 99.
77رنخیتینکاربردآندراینبیاارا :
دجـــــــر تـــــــو

ا داد تـــــــو ام مـــــــيم

و ا کــــــرد ســــــاه ترکــــــام و چــــــيم
(فردوسی)233 /12 /1 :1313 ،

برچاپمیکو،بیاهایا حاقیومشکوکوضبطههایدوروهونشهدهوییراصهلیرانیهزدربهرداردوبها


رآمارهایمبتنی
77
بیامدویریدقی درویرایشدومخا قیملل ت ییرخواهدکردریادآورمیشودک چوندراینمقا امکهانشهمارشبیهامدی
بعضیکلما درچاپخا قیملل وجودنداشا،برایآواهیخوانندوانبیامدآنهاازچهاپمیهکوبیهانشهدودرکارههای
آیندهاینکاربایدتکمیلشودر 
یادداشاهایشاهنامۀخا قیملل ،معنایآ اتنارلیبرایترکیب«جایچا ش»باعحمهاتردیهد(؟)

ردرواژهنامۀژیورا

71
آمدهارا(خا قیملل 7897،ب:بخشچهارم)891/ر 
هاوچاپهایشاهنام اینکلم ب صور « ُ ری»آمدهک آنهوترکیاراربراینمون (:ررکرسردوری،

78ردربعضینیخ 
/101/1:7831زیرنویس70؛/103/1زیرنویس)1ر 
نرماسزارج راسیایجهانارهحم(شهامل
ها،سرهنگهاودانشنام ها)دو 


برمنابعمکتوب(کتاب

رمأخذجیتجوینگارندهعحوه
71
متن171کتاب)وتاریخایرانارحمی(دربردارندومتن101کتاب)بودهارار 
79ردربارو«ایتاخ»ک ازیحمانترکوررداراننامداردورومعتصوعبّاریبود،ررکر(نمامی191:7837،و)199ر 
71رتصحیحآقایجیحونیژسازدسترژنجوشاهنامۀخا قیملل منتشرشدوآنجانیزدرشاهدنخیا،ضبط«قام»ب متنبرده
شدهارا(ررکرسردوری)7119/7779/8:7809،ر 
ردراینبیاها :

70
دانــی کــه دپ مــم کــه فگنــده اســ

بــه تــا اج

آم دو یـ ـ مبـــکيم کـــه پدیـــد آمـــد

ا

ـــاج

(دقيقی)13 :1333 ،
یــــدنگ

بيبــــه بــــر شــــيرام ق ــ ـ

کــــرد

کینـــــد

دشـــــ

بـــــر جـــــو ام ی اکـــــا
(هیام)15 :

73راینواژهدرچاپمیکوب صور « ری»آمدهارار 

مناب
رارانیانوهونها،ترجمۀهوشنگصادقی،تهران:سرزانروزر 

-7آ تهایو،سرانس()7898ر
-1آیدنلو،رجاد(7891ا ف)ردسترخیروان(بروزیدوشاهنام )،تهران:رخن،چاپدومر
7891(--------8ب)ر«معرسیوبررریدوتصحیحتازوشاهنام »،ضمیمۀشمارو17آینۀمیراثر
-1ابوا قارمی،محین()7897رواژوانزبانسارریدری،تهران :هوری،چاپدومر
،تهران:مرکزدایرها معارفبزرگارحمی818،

دایرها معارفبزرگارحمیج79
-9احمدی،محین()7897ر«چگل» ،
و811ر
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-1اُرانیکی،ایرمر()7809رمقدّمۀسق ا ل ایرانی،ترجمۀکریوکشاورز،تهران:ژیام،چاپدومر
ارشادیسر،عادل()7809رسرهنگواژوانترکیدرزبانوادبیا سارری،اردبیل:باغاندیش ر

-0
-3ازهری،محمّدبناحمد()7117رتهذیبا ل ،بیرو :داراحیاا تراثر
ارترآبادی،میرزامهدیخان()7831رسرهنگترکیب سارریرنگحخ،ویرایشروشنخیاوی،تهران:مرکز،چاپدومر

-9
-77ا یاده،میرچا()7830رشمنییو(سنونکهنخلی )،ترجمۀمحمدکاظومهاجری،قو:ادیانر
-77انتخابی،نادر()7891ر«یادواراقبال»،نگاهنو،رالبییاوژن ،شمارو711-719،770ر
-71انوری،حین(ررژررا)()7831رسرهنگبزرگرخن،تهران:رخن،چاپدومر
-78اوزبکیا بخاری،شیخرلیماناسندی()7891رسرهنگج تایی-سارری،ترجم وتحشیۀحینعبهدا لهیجههانی
(اوموداویلو)،تبریز:دنیزچینباهمکاریآیدینر
تاریخترکهایآریایمیان ،ترجمۀدکتریفّارحیینی،تهران:توسر

-71بارتو د،واریلیوالدیمیر()7801ر
-79بارههورث،کلیفههوردادمونههد()7838ر«تگههین»،ترجمههۀاسیههان منفههرد،دانشههنامۀجهههانارههحمج،3تهههران:بنیههاد
دایرها معارفارحمی،؛01ر


-71باقری،مهری()7803ر«توضیحبرخیاز ا واصلححا م و یدرزبانوادبیا سارری»،دانشکدوادبیّها و
علومانیانیدانشگاهتبریز،رال،11شمارو(1میلیل99-89،)707ر
-70بهزادی،بهزاد()7833رسرهنگآذربایجانی-سارری،تهران:سرهنگمعاصر،چاپرومر
-73بهفر،مهری(تصحیحوتوضیح)(7897ا ف)رشاهنام ج،7تهران:نور
7897(-------------------- -79ب)رشاهنام ج،1تهران:نور
ایلکخانیان»،تاریخجامعایرانج،0زیرنمهرکهاظومورهویبجنهوردی،تههران:مرکهز
-17ژاکتچی،احمد()7898ر« 
دایرها معارفبزرگارحمی19-7،ر

-17تبریزی،محمدحیینبنخلف()7817ربرهانقا ع،ب اهتماموحواشیمحمدمعین،تهران:امیرکبیر،چاپچهارمر
تقیزاده،ریدحین؛ «،7897ا ترکیمیتعملدرسارری»،مقاال تقیزادهج،71زیرنمرایرجاسشار،بایاری
 -11
میحدعمیمی،تهران:توس191-197،ر
-18حدودا عا ومنا مشرقا یا م رب()7811رب کوششمنوچهررتوده،تهران :هوریر
-11حیندورا،محمد()7898رسرهنگریش شناختیزبانسارری،تهران:سرهنگیتانزبانوادبسارریر
-19خا قیملل ،جحل(7897ا ف)ر«شاهنامۀسردوری»،دانشنامۀزبانوادبساررهیج،1به ررژررهتیارهماعیل
رعاد ،تهران:سرهنگیتانزبانوادبسارری701-781،ر
یادداشاهایشاهنام ،باهمکاریمحمودامیدراالروابوا فضلخلیبی،تهران:مرکز

7897(------------11ب)ر
دایرها معارفبزرگارحمی،چاپدومر


-10خبّازی ،یلی()7833ر«بررریتأثیرمتقابلزبانر دیوترکیبریکدیگردریکرندترکهی-ره دی»،زبهانو
ادبسارری(نشریۀدانشکدوادبیّا وعلومانیانیدانشگاهتبریز)،رال،91شمارو37-18،177ر
تحفۀحیام(کهنترین انامۀمنمومسارریب ترکی)،مقدم ،

خویی،حیاما دینحینبنعبدا مومن()7839ر

-13
تحشی وبازنوییی:دکتر رمرصدی وژرویززارعشاهمَرَری،تبریز:تکدرخار

،دوروجدید،رالنهو،شمارو(،1ژیاژی)81تابیتان7891

شناریادبسارری،رالژنجاهوروم
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-19دزسو یان،کاظو()7830راعحمج راسیاییدرمتونادبسارریتاژایانقرنهشتو،تهران:دانشگاهبهشتیر
-87دقیقی وری()7808ردیوان،ب کوششمحمدجوادشریعا،تهران:ارا یر،چاپدومر
-87د بریژور،اص ر()7831ر«تعاملزبانوادبسارریبازبانوادبترک»،نامۀژارری،رالهشتو،شهمارورهوم
(ژیاژی93-09،)87ر
-81دورسر،ورهارد()7837ر«نفوذزبانوادبیا سارریدرمیانترکان»،حضورایرانیهاندرجههانارهحم،وهردآوری
ریچاردهوانییانوجورجصبّاغ،ترجمۀسریدونبدرهای،تهران:مرکزبازشناریارحموایران817-819،ر
ارجنامۀایرجج،7ب خوارتاریواشرافمحمهدتقیدانهشژههوهوعبهاس
-88دو اآبادی،عزیز()7800ر«ترخان» ،
زریابخویی،ب کوششمحینباقرزاده،تهران:توس731-709،ر
سرهنگواژههایترکیوم و یدرمتونسارری،تبریز:دانشگاهتبریزر

-81دو اآبادی،عزیز()7831ر
انام ،تهران:دانشگاهتهران،چاپدومازدوروجدیدر
دهخدا،علیاکبر()7800ر 

-89
دیانا،علیاکبر()7891ر«خاقان»،دایرها معارفبزرگارحمیج،17تهران:مرکزدایرها معهارفبهزرگارهحمی،

-81
170و173ر
-80راعی،قیاما دین()7831ر« ا ترکی،م و یوچینیدرتاریخبیهقی»،یادنامۀابوا فضلبیهقی،ب کوششدکتهر
محمدجعفریاحقّی،مشهد،دانشگاهسردوری،چاپروم707-799،ر
،تهران:بنیاددایرها معارفارحمی317-379،ر

-83ربیعی،منیهه()7897ر«خل »،دانشنامۀجهانارحمج79
سرهنگنامهایشاهنام ،تهران:ژهوهشگاهعلومانیانیوملا عا سرهنگی،چاپدومر

-89ررتگارسیایی،منصور()7809ر
رضا،عنایااهلل()7830ر«ترک»،دایرها معارفبزرگارحمیج،79تهران:مرکهزدایهرها معهارفبهزرگارهحمی،

-17
711-779ر
رضا،عنایااهلل()7831رایرانوترکاندرروزواررارانیان،تهران:علمیوسرهنگی،چاپچهارمر 

-17
ترکی،زبانها»،دایرها معارفبزرگارحمیج،79تههران:مرکهزدایهرها معهارف

رضاییباغبیدی،حین()7830ر«

-11
بزرگارحمی790-798،ر
تاریخزبانهایایرانی،تهران:مرکزدایرۃا معارفبزرگارحمیر

)7833(-------------- -18ر
-11رودکی،جعفربنمحمد()7803ردیواناشعار،ژهوهش،تصحیحوشر جعفرشعار،تهران:قلرهر
-19ریاحی،محمدامین()7809رکیاییمروزی(زندوی،شعرواندیشۀاو)،تهران:علمی،چاپهفتور
دایرها معارفبزرگارحمیج،0تهران:مرکزدایرها معارفبزرگارحمی-719،
رئیسنیا،رحیو()7831ر«ترک» ،
 -11
783ر
-10زارعشاهمَرَری،ژرویز()7830رسرهنگترکی-سارری،تبریز:اخترر
-13رجادی ،علیمحمد()7813رژهوهشیدرتبارمشترکِایرانیانوتورانیان،تهران:بنیادنیشابورر
-19شریکامین،شُمیس()7890رسرهنگاصلححا دیوانیدورانم ول،تهران:سرهنگیتانادبوهنرایرانر
-97شهرانی،عنایااهلل()7808ر«ورود ا ترکیوم و یدرادبیا سارری»،سصلنامۀدانش،شمارو83و00-80،89ر
-97شهیدیمازندرانی،حیین()7800رسرهنگشاهنام (نامکیانوجایها)،تهران:بنیادنیشابورر
)7801(-----------------91رمرزهایایرانوتورانبربنیادشاهنامۀسردوری،تهران:بنیادنیشابور 97.-79،
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نمایۀجایهادرشاهنامۀسردوری،تهران:هورآسریدر

-98ظروسچی،عیکر()7891ر

ویههنامۀبهاررتان
)رنامنامۀج راسیایارا یری،حماریوتاریخیبرمبنایشاهنامۀسردوری ،
-91عریان،رعید( 7898
ایران،شمارو،1تهران:کتابخانۀمجلسر
-99سرخیرییتانی،ابوا حین()7839ردیوان،تصحیحریّدمحمددبیرریاقی،تهران:زوّار،چاپهفتور
-91سردوری،ابوا قارو()7809رشاهنام ،تصحیحمصلفیجیحونی،اصفهان:شاهنام ژهوهیر
)7839(------------90رشاهنام (براراسچاپمیکو)،ب اهتمامدکترتوسی هرربحانی،تهران:روزن ر
)7831(------------93رشاهنام ،تصحیحجحلخا قیملل ،باهمکاریمحمودامیدراالروابوا فضلخلیبهی
دردسترششووهفتو،تهران:مرکزدایرها معارفبزرگارحمیر

)7839(------------99رشاهنام (نیخ بروردانازروینیخۀکتابااواخررهدوهفهتوواوایهلرهدوهشهتو
هجریقمری،کتابخانۀشرقیوابیت ب دانشگاهرنژوزفبیرو ،شمارو،)NC. 43ب کوششایرجاسشار،محمهود
امیدراالرونادرمللبیکاشانی،تهران :حی ر
)7897(------------17رشاهنام (ویرایشنهاییچاپمیکو)،ب تصحیحواهتماموروهیازمحققهانرورهی،
زیرنمرمهدیقریب،تهران:رروشباهمکاریدانشگاهخاورشناریمیکور
)7898(------------17رشاهنام ،ژیرایشجحلخا قیملل ،تهران:رخنر
-11کاش ری،محمودبنحیینبنمحمد()7809ردیوان ا ا ترک،ترجم وتنمیودکتررهیّدمحمهددبیررهیاقی،
تهران:ژهوهشگاهعلومانیانیوملا عا سرهنگیر
-18کرییتنرن،آرتور()7831رایراندرزمانرارانیان،ترجمۀرشیدیارهمی،ویرارهتارحیهنرضهاییبهاغبیهدی،
تهران:صدایمعاصر،چاپچهارمر
،تهران:بنیاددایرها معارفارحمی798-79،ر

-11کریمی،اص ر()7897ر«ختن»،دانشنامۀجهانارحمج79
کزازی،میرجحلا دین()7809رنامۀبارتانج،7تهران:رمار

-19
)7831(-------------- -11رنامۀبارتانج،8تهران:رمار
)7831(-------------- -10رنامۀبارتانج،1تهران:رمار
-13کور ،شمسا دینمحمد()7830ربرزونام ،تصحیحاکبرنحوی،تهران:مرکزژهوهشیمیراثمکتوبر
-19وردیزی،ابورعیدعبدا حی()7831رزیناالخبار،ب اهتمامرحیورضهازادوملهک،تههران:انجمهنآثهارومفهاخر
سرهنگیر

-07ونج ای،تورخان()7813ر«کلما ترکیدرشعرسارریژیشازدورانم ول»،ترجمۀماشهاءاهللآجهودانی،سصهل
کتاب،رالدوم،شمارو81-18،7ر
-07مجملا تواریخوا قصص()7838رب تصحیحملکا شعرایبهار،تهران:دنیایکتابر
دیواندرقرنهای9-1-8هجری،تهران:ژانوسر

-01مدبّری،محمود()7807رشر احوالواشعارشاعرانبی
-08معصومی،محینوعلییفرانی()7831ر«ترخان»،دانشنامۀجهانارحمج،0تهران:بنیاددایرها معهارفارهحمی،
773-771ر
-01معین،محمد()7807رسرهنگسارری،تهران:امیرکبیر،چاپهشتور

،دوروجدید،رالنهو،شمارو(،1ژیاژی)81تابیتان7891
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-09مقدری،ملهّربن اهر()7831رآسرینشوتاریخ،ترجم وتعلیقا محمدرضاشفیعیکدکنی،تهران:آو ،چاپرومر
،تهران:بنیاددایرها معارفارحمی997-939،ر

-01منفرد،اسیان ()7839ر«خاتون»،دانشنامۀجهانارحمج71
-00موروی،مصلفی()7831ر«واژوانترکیوم و یتاریخجهانگشایجوینی»،آینۀمیراث،رالروم،شمارورهوم
وچهارم(ژیاژی39-90،)87-87ر
دایرها معارفبزرگارحمی ج،79تهران:مرکزدایرها معهارفبهزرگارهحمی،
)7830(-----------03ر«ترخان» ،
771-77ر
-09نائبی،محمّدصادق()7837رواژوانزبانترکیدرسارری،تهران:ژیامر
نرماسزارتاریخایرانارحمی(متن101کتاب)،قو:مرکزتحقیقا کامپیوتریعلومارحمیر
 -37
نرماسزارج راسیایجهانارحم(1متن171کتاب)،قو:مرکزتحقیقا کامپیوتریعلومارحمیر
 -37
نرماسزارشاهنام سردوری(براراسچاپمیکو)،قو:مورّیۀخدما کامپیوترینوروابیت به مرکهزتحقیقها 
 -31
کامپیوتریعلومارحمیر

-38نصیری،محمدرضاوعبدا جلیل()7898رسرهنگنصیری(ترکیج تایی،رومهی،قز باشهی،رورهیوقلمهاقیبه 
سارری)،ب کوششحینجوادیودکترویلوسلور،باهمکاریمصلفیکها چین،تههران:کتابخانهۀمجلهسوآیهدین
تبریزر
نماما ملوک وری،خواج حین()7839رریارانام ،ب اهتمامهیوبر دارک،تهران:علمیوسرهنگی،چاپنهور
 -31
-39نمامی،مهوان()7837ر«ایتاخ»،دایرۃا معارفبزرگارحمیج،77تهران،مرکزدایهرۃا معهارفبهزرگارهحمی،
191و 199.
-31و ف،سریتس()7800رسرهنگشاهنامۀسردوری،تهران:ارا یرر
-30هازایی،گر()7831ر«ترکی،زبهانوادبیها »،ترجمهۀمهریوبههاری،دانشهنامۀجههانارهحمج،0تههران:بنیهاد
دایرها معارفارحمی799-700،ر

-33همدانی،رشیدا دینسضلاهلل()7808رجامعا تواریخ،تصحیحوتحشیۀمحمدروشنومصلفیمورهوی،تههران:
ا برزر
-39یینا()7837رتفییروتأ یفارتادابراهیوژورداوود،تهران:ارا یرر
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