سردبير محترم نامۀ بھارستان
در خصوص مقالۀ آقای ياسوھيرو يوکائيچی ،و اظھار نظری که در بارۀ بعضی قسمتھا از مقالۀ بنده
کرده اند ،بايد اول بگويم که چون تخصصی در بارۀ خط اويغور و زبان مغولی ندارم ،ا ّتکا و استناد به
قرائتی کرده بودم که فرانسيس کليوز ارائه داده بود .و الزم به تذکر است که کليوز ھم ،مانند يوکائيچی،
متوجه درھم بودن قطعات چسباندۀ فرمان شده بود و بروشی منطقی وبر اساس ھمان عکسھای پليو ،آنرا
بازسازی کرده بود .و اما ،ايرادی که در مورد قرائت وترجمۀ اصطالح "اَ َبن چوبن" گرفته اند ،ھم
درست است و ھم غلط ،بدين توضيح.
عليرغم يادداشتھای مبسوطی که کليوز در تعبير کلمات و عبارات آورده بود ،ظاھراً از وجود اصطالحی
مشابه در دو فرمان ديگری که يوکائيچی بدان اشاره کرده است ،بی اطالع بوده ،و بنابراين تذکر دانشمند
اخير مغتنم است ،بويژه ،از برای استداللی که در مورد کلمۀ "ا َبن" ارائه داده اند که بايد "عوان" باشد و
معنی "سرھنگ" يا شايد "پاسبان" دارد .در مورد لغت "چوبن" ھم ،تعبير به چوپان و رمه دار درست به
دار" چاپارخانه ،و
نظر ميرسد .اما استدالل بعدی ايشان درجھت سوق دادن معنی چوپان به سوی "اسب ِ
اينکه "عوان " پاسبانی بوده که اورا ھمراھی می کرده ،بچند لحاظ غلط است:
 -١ھمانطور که ياد آورشده اند ،قراولی که ھمراه چاپار ميرفته در مغولی توتقائول خوانده ميشد ،ولی
اين که گفته اند که نگارندۀ فرمان ،از برای رعايت جناس لفظی استعمال لغت " ا َبن" را ترجيح داده
است ،مصداقی ندارد ،چون نگارش ترکی و مغولی اين فرامين ھمواره موجز و صريح بوده ،و عاری از
تکلفی که معنی را فدای لفظ کند
 -٢کليوز بدرستی متوجه شده )کليوز  ،١٩۵٣ص (٩٣ .که نه مابين اين دو کلمه "واو"ی وجود دارد
و نه درپس آنھا کلمۀ " ُکيار" )بمعنی اين ھر دو( ،تا آنھارا دو نفر محسوب کنيم ،و بھمين دليل" ،ا َبن
چوبن" را يک نفر دانسته است .در ھيچيک از مثالھای آقای يوکائيچی نيز لغت يا حرفی که باعث
تفکيک اين دو از ھم باشد به چشم نميخورد.
 -٣اسب دار چاپارخانه ،ولو به ھمراه پاسبان ،زوری نداشته که مالی بستاند و باعث شود که فرمان،
مردمانرا بر حذر دارد که اينان را از برای ّ
اخاذی نفرستند.
 -۴مھمتر آنکه ،نام يکا يک مخطابين فرمان ،يعنی کليۀ صاحب منصبانی که قادر به ّ
اخاذی بودند ،در
ابتدا ذکر شده است ،و بعد برای اينکه کسی از قلم نيفتد ھمگان را نيز بر حذر داشته )ھيچکس ،ھر که
باشد ،نبايد (...وسپس به شيوخ و فقرا نيز ھشدار داده است .بعد از اينھمه ،موردی ندارد که به مخاطبی
نا معلوم  ،که آقای يوکائيچی فرض کرده اند که از نويانان است ،حکم کند که عوان و چوپان وارد نکند.
نه در اين فرمان و نه در ھيچ فرمانی ديگر ،کسی را به واسطه ھشدار نميدھند .اگر عوان و چوپان خود
منشأ اثرسوء بودند ،امر و نھی فرمان مستقيما متوجه آنھا ميشد ،نه بواسطه .ولی چون مشخص نکرده که
کی را از "وارد" کردن منع ميکند ،يا بايد متوجه ھمگان باشد و يا حد اقل کليۀ کسانی که در رأس فرمان

ذکر شده اند ،و نه فقط نويانان .و اين خود محال است که ھمۀ اينھا چاپار و پاسبان بفرستند و از اين
طريق مال بستانند
 -۵در نتيجه ،ترجمۀ معقول بايد رعايت ساختار ترکيبی اين دو کلمه بکند و بر مبنای معنی اصلی آنھا
ساخته شده باشد .بعبارتی ديگر ،اين اصطالح "ا َبن چوبن" اشاره به صاحب منصبی بايد داشته باشد که
محتمال سرھنگ رمه ھا بوده است ،يعنی ناظر بر امور دام بوده در سراسر قلمرو ايلخانی .واضحا ً
ديگر ھمين منصب "ا َبن چوبن" است و بايد نتيجه بگيريم که اميرچوپان سُلدوز در
"اميرچوپان" نام
ِ
ابتدای امر ،مصدر اين کار بوده و وجه تسميه اش از اين بابت است .واگرچه بزمان اولجايتو اميراالمرا
بخشيان اويغورنويس کماکان اورا به نام سابقش ميخواندند ،چنانکه نام خواجه رشيدال ّدين را نيز به
شد اما
ِ
عادت ديرينه رشيدال ّدوله مينويشتند که کنيۀ قديم او بود )ن.ک .به مقاله ديگر بنده در ھمين شماره(
 -۶مصدر فعل " ا ُ َرغولجو" را کليوز )ص" (٩٣سبب ورود بودن" معنی ميکند ،ولی بقيد احتياط ترجيح
ميدھد که در ترجمۀ جملۀ مربوطه ،آنرا "فرونشاندن " ترجمه کند .آقای يوکائيچی ھمانرا "کسی را
گذاشتن که وارد شود" معنی ميکنند ولی ميگويند که داللت بر "وارد کردن" چاپار و پاسبان دارد .اما
شغل و وظيفۀ چاپار ،رساندن پيام و کاال به نقطه ای دور دست است و از آنجا به نقطه ای ديگر.
مسئوليت اطراق در ميان راه و مال ستانی ندارد .از فحوای کالم اين دو دانشمند چنين برميايد که معنی
"ورو ِد" مستطر در اين واژه ،بالفعل نيست بلکه حالت استعاره و مجازی دارد .اجازۀ ورودی که آقای
يوکائيچی عنوان ميکنند نه مربوط بورود شخص است بلکه مربوط به "وارد کردن" يا ذکر نام او است.
پس معنی عبارت ھمان ميشود که ما گفته بوديم" :مبادا که بنام امير چوپان )با وارد کردن نام او( مالی را
ضبط کنند".
 -٧فقط ذکر نام صاحب منصبی با قدرت امير چوپان ميتوانست سبب بلوا باشد .وانگھی ،در زمانی
جاری شده که قائلۀ نازخاتونی فروکش نکرده بود ،و منطقی بنظر ميرسد که در چنين زمانی از ضبط
اموال بنام امير چوپان جلوگيری بعمل آيد .و اين خود با موضوعی که بالفاصله بعد از اين جمله آمده
ھماھنگی دارد چون صحبت از امالک مردمانی است که از آن سرزمين به زور رانده شده اند و بايد
بازپس بدھند و يا جبران خسارت آن بکنند .بلوای نازخاتونی ھم از اين مقوله بود ،چون بنام امير چوپان
امالک را ميگرفتند و مردم را از خانه ھاشان ميراندند .پس فرمان امرميکند که کسی حق ندارد امير
چوپان را "وارد" معرکه کند و بنام او مالی بستاند.
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