
 

 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شناخت زبان
  67ـ  61صص ، 1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

  فردوسی شاهنامۀواژة خدیو در  وام

  *زهره زرشناس

  چکیده
» شاه، سـرور «در زبان فارسی، با دو معناي  ،هاي ایرانی شرقی واژه واژة خدیو، از وام

هاي معـادل آن   واژة خدیو همانند واژه. استآمده » یکتاخداوند، خداي بزرگ و «و 
بـه معنـاي    auto-krator/ aύτokράτωρ/هـاي ایرانـی از واژة یونـانی     در دیگر زبان

هـاي   ایـن واژة یونـانی و شـکل   . برداري شده اسـت  گرته» خود توانا، خود نیرومند«
بوط و به معناي هاي ایرانی به حوزة مباحث سیاسی مر برداري شدة آن در زبان گرته

پروردگـار،  «افزون بر معناي اصلی خود، به معناي  ،بعدها. بوده است» سرور و شاه«
کاربردهـاي گونـاگون    ،در این پـژوهش . کار رفته است نیز به» خداي بزرگ و یگانه

  . است شدهفردوسی بررسی  ۀشاهنامواژة خدیو در 
  .هاي ایرانی میانۀ شرقی زبان، خدا، شاه ،فردوسی شاهنامۀ ،واژه وام :ها واژه کلید

  مقدمه
عربی، آرامی و  ، از جملههاي گوناگون در زبان فارسی دري شمار بسیاري واژة بیگانه از زبان

آمد و  پدیداز آنجا که زبان فارسی نخستین بار در خراسان و فرارود . شود مشاهده می ،ترکی
 2هاي ایرانی میانۀ نظرگیري واژه توانند شمار هاي ادبی فارسی می ترین متن ، کهن1شکوفا شد

هنینگ . باشند،گرچه بسیاري از آنها بعدها از زبان فارسی معیار کنار نهاده شدندداشته  3شرقی
(Henning, 1939: 93-94) ها  واژه هاي ایرانی میانۀ شرقی را در زبان فارسی در زمرة وام واژه

ان فارسی هیچ زبان ایرانی شـرقی  هاي پدیدآورندة زب دارد، زیرا در میان گویش محسوب می
 .شمار آید یافته در ایران ساسانی به نیست که دنبالۀ زبان متداول فرهنگی و تجاري توسعه
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از  4هاي ایرانی میانۀ شرقی به سبب تفوق تاریخی و فرهنگی زبان سغدي بیشتر واژه
ـ  گرفتـه شـده  ) بخـارایی  نظیـر  ،هاي بسیار نزدیک به آن یا گویش(زبان سغدي  امـا  . دان

در  ،سـیمز ویلیـامز  . شـود  ها مشاهده می واژه هاي غیرسغدي نیز در میان این وام صورت
داند  ها می را یکی از این واژه» خدیو« ،هاي ایرانی شرقی در فارسی جدید واژه بررسی وام

(Sims- Williams, 1989:167) .  
  

  هاي ایرانی میانه واژة خدیو در زبان
، )wan-ā*hwa-t: ایرانـی باسـتان  (» ند، شاه، فرمانروا، امیر، سرورخداو«واژة خدیو به معناي 

، در 6در زبـان سـغدي آمـده اسـت    » شاه سرور،«به معناي  Xyδyw 5صورت وام واژة  که به
 :شود هاي زیر دیده می صورت به 7زبان بلخی

/Xoddēio/, Xoδδηιo؛  
/Xoddēoo/, Xoδδηoo؛  

/Xoddēo/, Xoδδηo؛  
/Xoadēo/, Xoaδηo؛ 

  ؛Xoηoo 8و  Xoηo ،ιXoηoنوشت  هاي کوته تصور
هـاي   براي صورت( .9(Xoaδηovavo*)کوته نوشتی براي ( Xoƞoνaνoجمع   و صورت

  . Sims- Williams, 2007: 278, 280) ←گوناگون این واژه 
. (Henning, 1960: 51)دانـد   اي بلخی در زبان فارسـی مـی   واژه هنینگ واژة خدیو را وام

ـ  Xwadāy: فارسی میانه(هاي ایرانی  ریشۀ آن در زبان هاي هم این واژه و گونه  ۀ؛ فارسـی میان
که همگی  ،)و غیره Xutāw: ؛ سغديxwadāy ،xwadāwan: مانوي و پهلوي اشکانی مانوي

گرفتـه  » بـودن  داشـتن، توانـا   تـوان «به معناي  -tawهایی از  و شکل» خود«معناي  به -Xwaاز 
» خـود توانـا، خـود نیرومنـد    «به معنـاي  / auto-krator/aύτokράτωρاند، از واژة یونانی شده
  .(Meillet, 1911: 109-112)برداري شده است  گرته

  
  هاي فارسی واژة خدیو در فرهنگ

  :10هاي فارسی به معانی زیر آمده است این واژه در فرهنگ
  ؛ )االطباء، برهان قاطع، شرفنامۀ منیري، انجمن آراي ناصري ناظم( 11»پادشاه«



 63   زهره زرشناس

  1390 ، شمارة اول، بهار و تابستاندوم، سال شناخت زبان

االطبـاء، آننـدراج، انجمـن آراي ناصـري، شـرفنامۀ       لغت فرس اسدي، ناظم( 12»ندخداو«
  ؛ )غیاث اللغات ،منیري
   ؛)االطباء منیري، ناظم ۀبرهان قاطع، شرفنام(» وزیر«
  ؛)برهان قاطع( 13»خداوندگار«
   ؛)برهان قاطع( 14»بزرگ«
   ؛)االطباء ناظم(» امیر بزرگ و رییس«
  ؛)االطباء ناظم ،برهان قاطع( 15»یگانه عصر«

افزون بر معانی فوق، خدیو لقب فرمانرواي مصر از جانب سالطین عثمـانی، بـه هنگـام    
  .تسلط این سلسله بر آن سرزمین، بوده است

  
  شاهنامهواژة خدیو در 
فردوسی از . قافیه شده است »دیو«بار آمده و با واژة  24چاپ مسکو  شاهنامۀواژة خدیو در 

  :خدیو یعنی ةهر دو معناي اصلی واژ
  ... خدیو، خدیو انجمن و ترکان. خدیو هایی مانند گیهان با واژه» شاه، ملک، سلطان، بزرگ«) الف
هایی مانند کیـوان خـدیو، گیهـان خـدیو در      با واژه» خداوند، خداي بزرگ و یگانه«) ب

انی الف و براي هر یک از مع شاهنامهدر اینجا چند نمونه از ابیات . استفاده کرده است شاهنامه
  . شود ب ذکر می

  :»شاه، ملک، سلطان، بزرگ«) الف
  فـرود آمــد از گــاه گیهــان خــدیو     چو ارجاسـب بشـنید گفتـار دیـو    

  )102، بیت 72 /6، شاهنامه(
ــدیو      دگر ترك بود نـام او هـوش دیـو    ــان خ ــتاد ترک ــامش فرس   پی

  )283، بیت 84 /6، شاهنامه(
  اند انجمن بی خدیوتبه گشت و م    سیامک بـه دسـت خـروزان دیـو    

  )37، بیت 30 /1، شاهنامه(
  :»خداوند، اهللا«) ب

  که از کار کوتـه کنـد دسـت دیـو        به بنده چه دادست گیهـان خـدیو  
  )71، بیت 306 /4، شاهنامه(
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ــه واژ ــو   هم ــار دی ــود ک ــه ب   گون
  

  که فریـادرس بـاد گیهـان خـدیو      
  )71، بیت 306 /4، شاهنامه(  

  یـو چنین گفت با دل که از کـار د 
  

  خــدیو  16مــرا دور داراد گیهــان   
  )286، بیت 23 /3، شاهنامه(  

  
  گیري نتیجه

  . فردوسی هر دو معناي واژة خدیو رایج بوده است شاهنامۀبه نظر می رشد در زمان تألیف 
هـاي   براي اشاره به عنـوانی سیاسـی، کـه در زبـان     17در عصر اشکانی auto-kratorواژة 

بـرداري شـدة آن    هاي گرتـه  این واژة یونانی و شکل. رفته است کار ایرانی معادلی نداشت، به
بـا   18.بوده است» سرور، شاه«هاي ایرانی مربوط به حوزة مباحث سیاسی و به معناي  در زبان

هاي معادل آن در  توان گفت که واژة خدیو، همانند دیگر واژه توجه به معناي واژة یونانی می
پروردگـار، خـداي   «اصلی خود در حوزة سیاسی، به معناي هاي ایرانی، افزون بر معناي  زبان

  .کار رفته است هم به» بزرگ و یگانه
» شـاه «به معنـاي   xoddēoو  xwadāy،xutāwهاي  یند جایگزینی واژهابه احتمال بسیار فر

، کـه در  »پروردگـار، خـداي بـزرگ   «به معنـاي   yazadو  βaγ ،bayهایی مانند  به جاي واژه
 با» خدیو«و » خداي«ینی شود، به جایگز می  ن دیدهآیانه شواهد متعددي از هاي ایرانی م زبان

  20.، خداي بزرگ مسلمانان، در دورة اسالمی در ایران نیز انجامیده است»اهللا«
  

  نوشت پی
  

  Lazard 1975: 606-611 ← براي زمینۀ تاریخی. 1
شود که از پایان شاهنشاهی هخامنشی تا آغاز اسـالم   هایی اطالق می اصطالح ایرانی میانه به زبان. 2

 ،سـو  زیـرا، از یـک   ؛این زمانی کامالً تقریبی اسـت . رفته است کار می در سرزمین پهناور ایران به
از سـوي   ،خر سدة اول مـیالدي اسـت و  امانده متعلق به او ترین آثاري که از این دوره باقی قدیم
در . دست آمـده اسـت   اسناد مربوط به آن تا اواسط سدة دهم میالدي نیز وجود داشته و به ،دیگر

ول هایی است کـه در ایـن دورة تـاریخی متـدا     اگرچه شامل زبان ،حقیقت، اصطالح ایرانی میانه
  .)245 /1: 1348ناتل خانلري، (ست ا هابیشتر ناظر به ساختمان آن ،دهبو

هاي ایرانی میانه از نظر نزدیکی و مشابهت خصوصیات ساختمان به دو گروه غربی و شرقی  زبان .3
پارسـی میانـه و   (هـاي پارسـیک و پهلوانیـک     شامل زبـان ) پهلوي(گروه غربی : شوند تقسیم می
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 .ت و گروه شرقی شامل سغدي، خوارزمی، ختنـی و بلخـی اسـت   اس) پهلوي اشکانی یا پارتی
هاي نخسـت تـا سـیزده     هاي ایرانی میانۀ شرقی، از نظر تاریخی، در فاصلۀ زمانی میان سده زبان

بـه  (اي از دریاي سـیاه تـا ترکسـتان چـین      از نظر جغرافیایی، در منطقه ،و) هفتم قمري(میالدي 
  .)79و 10: 1382 ،زرشناس(واج داشته است ر) هاي برخی قبایل ایرانی سبب مهاجرت

سغدي زبان مردم نواحی سمرقند و . ترین آنها است هاي ایرانی شرقی و رایج سغدي از جملۀ زبان. 4
هاي  جادة ابریشم در سده (Lingua franca)و زبان میانگان ) در تاجیکستان امروزي(درة زرافشان 

هاي  هتجاري و فرهنگی در مناطقی مانند واح ،ريو زبان ادا) چهارم قمري(ششم تا دهم میالدي 
هـاي   این زبان از دیرزمـان ابـزار ارتبـاط و پیونـد فرهنـگ     . تُرفان در ترکستان شرقی بوده است

نقش ـ  مادر شهرهاي زبان سغديـ  هاي شرقی و غربی آسیا بوده است و بخارا و سمرقند سرزمین
  .)80ـ  79: 1382 ،زرشناس( اند هبسیار مهمی در گسترش ادبیات آغازین فارسی داشت

  .Sundermann 1997: 158 ←براي نمونه . 5
: 1374 ،قریـب  ← .اسـت  xwtʼw/γدر زبـان سـغدي   » خـدا، سـرور، شـاه   «واژة معمول براي . 6

  Zarshenas 2006: 757-762.←و نیز  10814و  4464هاي  شماره
بلخـی زبـان مـادري    . بوده اسـت ) ونیشمال افغانستان کن(بلخی زبان مردم سرزمین بلخ باستانی . 7

هـاي نخسـتین مـیالدي پادشـاهی کـوچکی را در شـمال        فرمانروایان کوشانی بود کـه در سـده  
زبـان بلخـی یگانـه    . افغانستان برپا کرده بودند و تا سدة چهارم میالدي نیز زبانی زنده بوده است

تسـلط فرهنـگ   . ا نهاده شده استآن بر الفباي یونانی بن یرانی میانه است که نظام نوشتاريزبان ا
دوران هخامنشـی در  یونانی بر سرزمین بلخ، در طول دو سده، مانع ادامۀ سنت نوشتاري ایرانـیِ  

جاي مانده از این زبان شامل سکه، مهر، سـنگ نوشـته و دسـت نوشـته اسـت       آثار به. بلخ شد
   ).97ـ  94: 1382 ،زرشناس ←براي آگاهی بیشتر (

و دو واژة دیگر حاصل نوعی ادغام در صورت ندایی ضعیف  Xoƞoدهد که  هومباخ احتمال می. 8
  . (Humbach 2002: 147) شدة واژة اصلی است و نه صورت نگارشی کوتاه شدة آن

  ، صــفتی بــه Xoƞvaγγoاســت در اشــتقاق  -n–مـادة ایرانــی باســتان ایــن واژه کــه مختــوم بــه  . 9
  .حفـظ شـده اسـت   ) Xoaδƞovaγγo*جـاي   بـه (، »اشرافی، با شـکوه، متکبـر، شـاهانه   «معناي 

(Sims-Williams. 2007: 278)  
  .آمده است) خدیو←(دهخدا  نامۀ لغتلب به نقل از ااین مط. 10
  )حافظ(  مه برج دولت شـه کـامران      خدیو زمـین پادشـاه زمـان     .11

 

  )ناصر خسرو(  رو رو کـه دیـوي   وگر زین سان نئی    وگر زین سان شوي بر خود خدیوي  .12
 

  )ابوشکور بلخی(  بداد ست و منگر به فرمان دیو    کار آر آن دانشی کت خـدیو  به  .13
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  در سخنم تخم مردمی چو بکشته ست  .14
  

ــانم     ــام زم ــان ام ــدیو جه   دســت خ
  

  )ناصر خسرو(
1 

  خدیو خردمنـد فـرخ نهـاد     .15
  

  که شاخ امیدش برومند باد  
  

  )بوستان سعدي(
  .کیوان: ها در برخی نسخه. 16  

  .(Meillet, 1911: 112)هاي ایرانی در دورة اشکانی آشکار می شود  أثیر کامل زبان یونانی بر واژگان زبانت. 17
از یکـی از  » )موجـود آسـمانی  (خـدا  «شود که بلخیان همانند سغدیان بـراي مفهـوم    یادآور می. 18

ردنـد  ک نیـز در زبـان اسـتفاده مـی    » بـغ، خداونـد  «بـه معنـاي    bagaباسـتانی    هـاي واژة  صورت
(Widengren 1965: 302) .سغدیان آن را به صورتβaγ  و بلخیان به صورتβaγo    بـه معنـاي

  .بردند به کار می» خداوند، بغ، سرور«
خدا در مفهوم سیاسی به معناي دهقان، شاه کوچک، ) الف«در معناي ) فارسی میانه( xwadāyبسنجید با . 19

و نیـز   (Nyberg, 1964: Vol.2, 222 → x˅atāi)» یخدا به معناي موجود آسمان) شاه یک منطقه و ب
← (Zarshenas, 2006: 757-762).  

فارسی (هاي عمدة خدا مانند یزد  زردشتیان نومسلمان از نام ،)299: 1384(به نظر رحیم شایگان . 20
چشـم پوشـیدند و واژة خـدا را جـایگزین آن      (bay)و بـی   (baγ)، بـغ  )yazad: میانه و پـارتی 

که انعکاسی از واژگان دیـن  ه خداي یگانه اشاره کنند بدون آنبه کمک این اصطالح بساختند تا 
  .زردشتی داشته باشد
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