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____________________________
20/2/1388تاریخ پذیرش: 15/5/1387تاریخ دریافت: 

:پست الکترونیکی: m.ahadian@gmail.comrabakhtiary@yahoo.com

1388، تابستان 165پژوهشی، شمارة - علمیمجلّۀجستارهاي ادبی (دانشکدة ادبیات و علوم انسانی سابق)،

نویسندة مسؤولدانشگاه بوعلی سینا همدان هاي باستانی( کارشناس ارشد فرهنگ و زباند مهدي احدیانمحم ،(
شگاه بوعلی سینا همدان)(استادیار گروه فرهنگ و زبانهاي باستانی دانرحمان بختیاريدکتر

یرانشناسی اجاینامدرآمدي بر

چکیده  

و به کـار  هاي جغرافیایی واژگانی هستند که در طول تاریخ براي نامیدن یک مکان ساخته شده نام
ي هـا اند ما را در بـه دسـت آوردن آگاهی  توشناسی تاریخی میاز دیدگاه زبانهااند. بررسی این نامرفته

فرهنگ مردمان ساکن در آن ناحیه یاري دهد. تاریخی از زبان و
را شناسی شناسی تاریخی و ریشهآن با زبانشناسی و رابطۀاین مقاله، پس از تعریف جاینام، جاینام

ویژه از استان همدان ه بمثالهایی در هر مورد پرداخته وهابه دسته بندي جاینام. پس از آن دهدنشان می
ـتفاده در    تشـریح  بـه  ارائـه نمـوده و   هـا اي مطالعۀ جاینامسپس روشی بر.کندارائه می منـابع مـورد اس

.پردازدمیجاینامهاو ضرورت تدوین فرهنگایران شناسی جاینام
شناسی، فرهنگ جاینامها.شناسی تاریخی، ریشهنشناسی، زباجاینامها:واژهکلید

شناسیجایناموجاینامتعریف -1

ایـن نامهـا در طـول    روز با آن سر و کار داریم.العاتی هستند که ما هراز اطّنامهاي جغرافیایی بخشی
پردازد و ویژگیهاي آنها را از دیدگاه تـاریخی، بررسی نامهاي جغرافیایی میعلمی که بهاند.د آمدهپدیقرنها 

: 1381،(ترقـی اوغـاز  نـام دارد (toponymy)سـازد توپـونیمی  شناسی آشکار میزبانبویژه جغرافیایی و 
تشـکیل  »نام«به معنی onimو»زمین«به معنی topoاست که از دو بخش یونانیاي توپونیمی واژه. )137
Toponymبـراي  »جاینـام «معادل واژة،انردمان این علم در ایوسیله متقّهب).139،ترقی اوغازاست (شده

ـ «اضـافی  ب از ترکیمقلوبب به لحاظ ساخت، اضافۀاین واژة مرکّبرگزیده شده است.  اسـت »جـاي امِن
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تسـمیۀ (یا وجـه رود. توپونیمیبرابر توپونیمی به کار مینیز »شناسیجاینام«) 50: 1383،یابوالقاسمنک: (
و اثبات معانی شناختی زبانهاي گوناگون یعنی تجزیه و تحلیل نام مکانها از جنبه)نامهاي جغرافیاییعلمی

.)4و2: 1385،(شارقیر مشکوكو غوارتآنها با ذکر دالیل و مدارك اس

)تاریخی(شناسی شناسی و زبانجاینامرابطۀ- 2

،شناسـان زبان. این واژه نام یک مکان است.استاي زبانی است و بنابراین مقوله»واژه«یک جاینامهر 
چراکه ایـن علـم بـه    ، کنندگذاري) جدا مینامام ظین نی(علم تبوماستیکنعلم آدودةرا از محشناسیجاینام

ـتیک نکـه آ پـردازد در صـورتی  شناسی مـی تاریخ و زبانبررسی نامهاي جغرافیایی از دیدگاه جغرافیا، وماس
(Onomastic)، 53- 49: 1380،(رفاهیکندشناسی بررسی میتنها از دیدگاه زبانرا نامها(.

با همراهـی  البته شناسی است که جاینامشناسی ستون اصلی توان ادعا نمود که زبانمیتردیديهیچبی
در چند مقطع زمانی مختلف (مطالعـۀ توان را میهاجاینام. )11: شود(شارقعلوم جغرافیا و تاریخ کامل می

آغاز ۀنقط.استتاریخیشناسیموضوع علم زبان،مطالعۀ در زمانیِ آن،بررسی کرد)و هم زمانیدر زمانی
3: 1384، (آرالتوشودپیوسته دچار دگرگونی می،ت است که زبان در طول زمانچنین مبحثی این واقعی(.

تـوان  بلکه تابع الگوهایی هستند که می،دهندتصادفی و اتفاقی رخ نمیکامالًايیوهزبانی به شراتیاین تغی
ترین عوامل سیاسی گوناگون مهمت اجتماعی وتحوال.ري بیان کردگذاري صوگرفتن نشانهکارهآنها را با ب

هم از لحاظ آوا و هم از نظر معنـی در طـول زمـان    ،واژگان زباني طبیعی زبانها هستند.ابر دگرگونیهرثّمؤ
در به عنـوان واحـدهاي زبـانی    به همین ترتیب نامهاي جغرافیایی نیز . )28و 6:آرالتوشوند (دگرگون می

گونه که گفتـه دهد و مطالعۀ این دگرگونیها همانکه در حوزة زبان روي میهستندی یراتیتغمامی تمعرض 
شناسـی اسـت.   شناسی تـاریخی، ریشـه  آورد عملی زبانشناسی تاریخی است. دستشد موضوع علم زبان

نوشتن تاریخ آن ترین زمان کاربرد آن تا زمانشناسی بیان تاریخ یک واژه است از قدیمیهاتیمولوژي یا ریش
تحولشناسی در واقع تاریخ هر ریشه. )11: 1374،(ابوالقاسمیواژه، هم از لحاظ آوا و هم از لحاظ معنی 

زبـانی  تحول، شناختشناسیمهم در ریشهاطالعاتیکی از . )28: یک صورت زبانی واحد است(آرالتو
درونـی زبـان بـدون    تحـول ی گیـرد.  واژگانی صورت مو بیرونی سه سطح درونی،زبان درتحول. است

أثیر زبان بیگانـه و یـا   بیرونی بر اثر عوامل خارجی مانند تتحولگیرد و دخالت عوامل خارجی صورت می
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یر ایجـاد  یتوانند تغت در نظام آوایی و نیز در صرف و نحو زبان میتحوالشود. این در اثر ترجمه انجام می
واژگان در زبان تحولا ام،پذیردفی و نحوي زبان به کندي صورت مینظام آوایی و قواعد صرتحولکنند.

شباهت لفظی و معنوي و یا هردو، تیره شدن استعمال واژه در معنی مجازي و کنایی،دهد.پیوسته روي می
بـه عنـوان عوامـل    »کـم کوشـی  «ل به یخود و مواژگانیِبب دور افتادن آن واژه از خانوادةمعنی واژه به س

تحـول علمی و تـأثیر زبـان بیگانـه از عوامـل بیرونـی      دینی،اقتصادي،سیاسی،اجتماعی،ی و اوضاعدرون
و مرزي نیست. با این حـال نظـام آوایـی و قواعـد     حد،همچنین براي نفوذ واژگان بیگانهواژگانی هستند. 

: 1374،(ابوالقاسمیندگیرصرفی و نحوي زبان کمتر زیر نفوذ عوامل خارجی از جمله زبان بیگانه قرار می
واژه از دیدگاه علمـی  ي صوري و معناییِهاشناخت دگرگونی،تاریخیشناسیآورد زبانبنابراین دست.)33

ـینیان  هادر بسیاري کتابشناسیِ عالمانۀ آنهاست، که این خود از آنچه که و ریشه بـه عنـوان   ي تـاریخی پیش
ـتقاق       کوشش آآمده است وي جغرافیایی هانام»وجه تسمیۀ« نها را بـراي تحلیـل معنـایی و بیـان وجـه اش

وجه تسـمیه  ي محدود غالباًهااصل از آن تالش. امروزه به نتایج حکند، جلوگیري میدهدنشان میهاجاینام
.)1384:139، ترقی اوغازنک: (شودگفته میعامیانه

مـورد ترکیبـات و   تنهـا در ،شناسی همزمـانی کشف معنی واژگان است . ریشه،شناسیهدف از ریشه
ر همزمـان در  طوه گردند که بهاي دیگري مشتق میهژگان از واژیعنی زمانی که وا؛مشتقات سودمند است
هـاي موجـود   پردازیم که از سایر ریشهگان بسیط میژکه به بررسی واهنگامیولیهمان زبان وجود دارد،

ـ وان را مـورد ت مه در طول زاژیک وتحولخ شناسی در زمانی یا تاریاند باید ریشهدر زبان ساخته نشده ه ج
انـد و بـا   گفتـه شناس با فرض وجود جوامعی که به آن زبان سخن مـی زبان.)1384:28(آرالتو،قرار داد

در پایـان بـا   )264: آرالتـو (کندمیهاشناسی تاریخی اقدام به بازسازي جاینامه به اصول و قواعد زبانتوج
ـی ضمن قضاوت در مورد ریشـه ،هاجاینامشدةده از صورت بازسازياستفا ي موجـود و مشـخص   هاشناس

نی را پیشنهاد نمود .شناسی معیتوان ریشهمی،عامیانهيهاشناسیکردن ریشه
:1372است (ذاکري،عالمانهشبهو عامیانهشناسیریشه، عالمانهشناسیریشهشامل واقعشناسی در ریشه

ي صـوري و معنـایی واژگـان زبـان بـر پایـۀ علـم        هـا یۀ قـوانین دگرگونی عالمانه بر پاشناسی). ریشه373
از قـوانین دگرگـونی   اي تـا انـدازه  شناسی شبه عالمانه فـرد  گیرد. در ریشهشناسی تاریخی صورت میزبان

).345:همان(پردازد تراشی مییابد و غالباً به ریشهولی به هدف درستی دست نمی،واژگان آگاه است
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تسمیه نامیده دهد. آنچه که وجهرا تشکیل میهاپژوهش دربارة جاینامبخش مهمی از کارشناسی ریشه
عامیانـه اسـت،   شناسی، ریشههاشناسی جاینامشناسی است. خطر اصلی در ریشهشود نیز بخشی از ریشهمی

موجود شناسی است. شواهد اغلب نسبی است یا اصالًشناسی مانند باستانجکسون، ریشهچراکه به عقیدة
ـتفاده کنـد، اگرچـه ناکـافی باشـد.     نیست و ریشه شناس باید آگاهانه تصمیم بگیرد تا از شواهد موجود اس

ـناخته شـدة واژه را نیازمنـد بررسـی مجـدد مـی      پیوسته شواهد جدیدي کشف می سـازد  شود و تاریخِ ش
بندي شـده  مده و دستهدست آه العات بجاینام، تمامی اطّپس از ریشه شناسیِ). 117: 2002(جکسون، 

الزم بـه ذکـر   گـردآوري کـرد.   هاشناسی جاینامیی واژگانی در فرهنگ ریشههاتوان به صورت مدخلرا می
).126: 1383بختیاري، نک.است که زبان فارسی از این نظر نیز دچار کمبود است (

رتباطی تنگاتنگ اسـت و  نگاري نیز در اشناسی با فرهنگیابیم که جاینامبنابراین از آنچه گذشت درمی
یی که در زبان فارسی تحت عنوان فرهنگ هاثبت کرد. فرهنگهاتوان در فرهنگ جاینامرا میهاي آندستمایه

ي فارسی در رنـج اسـت   هابرد که سایر فرهنگنگاشته شده است، متاسفانه از همان چیزي رنج میهاجاینام
). 39- 33: 1382(بختیاري، 

تقطیـع آن و منسـوب   نظر قرار دادن آخرین صورت واژه،مدعامیانه،ۀتسمیتی در بیان وجهروش سنّ
بوده است.»یکلّسازي معنا«با معنی در زبان و سر انجام ةترین واژنمودن هر جزء به نزدیک

3 -ـناخت فرهنـگ و تمـدنِ    شناسی، قومزبان(از دیدگاه تاریخی،شناسیجاینامت اهمی شناسـی و ش
منطقه و کشور)

توانند درآشکار سـاختن  ش فراوانی دارند و میزشناختی اراز لحاظ تاریخی، جغرافیایی و زبانهاجاینام
پژوهشـگران را  ،جز نام اثري از آنها به جـاي نمانـده اسـت   ،بسیاري از حقایق تاریخی که با گذشت زمان

اجتماعی و مهـاجرت و  یاسی،ت ستحوالتوان جغرافیایی میيهانامبا مطالعۀ.)137: یاري رسانند (رفاهی
توان یا می. )140: 1380،رفاهی(یابی کردرد،ایمن بودهآتبعید اقوام را که در طول تاریخ ایران بسیار شاهد 

ه زندگی و محصوالت کشاورزي آنها ب، نحوةهاآداب و سنت،گویش محلیزبان،العاتی از قوم و طایفه،اطّ
با گذشـت زمـان دچـار    هاجاینامآن است که اگر چه بسیاري از نکته مهم . )1385:1،(شارقدست آورد

اما هیچ نامی بدون معنا نیسـت چـرا کـه اگـر معنـا      ،اندشده و شفافیت معنایی خود را ازدست دادهتحول
ـتی  هـا جاینام.)1381:144،شـد (ترقـی اوغـاز   از آن استفاده نمـی ،جاییبراي نامیدنِنداشت اساساً براس
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شناسیم (ماننـد زبـان   . ما از بسیاري زبانها و اقوام، چیزي جز چند نام نمیهستندهامکانشناسنامۀ هویت آن
از آن در»پهله، پارت، پارتی«/-p-r-θ-v>/parθawa>سرزمین و نام قوم پهلوي اشکانی باستان که تنها نام

چه قـومی و بـا چـه    هاي دور، گویند که در گذشتهبه ما میهااین نام. )158: 1382دست است (اشمیت،
-hamgmatānaکرده است. براي نمونه نام همدان زبانی و چه فرهنگی در آن مکان خاص زندگی می نه <

آمدن مادها همییدي است بر روایت هرودوت از گردت است، بلکه تأتاریخی با اهمیشناسیتنها از دید زبان
).212: 1953(کنت،تماع استی محل اجبه دست دیااکو در این مکان. این واژه به معن

شناسیاز دید زبانهاجاینامبندي دسته)4

شوند:اصلی تقسیم میبه دو دستۀیاز دید کلّهاجاینام
ـیم  ي جغرافیـاییِ هـا آوري و تحلیل نامگردبه بررسی،که )ها(ماکروتوپونیمهاجاینامکالن - الف حج

يهـا از نامشـهرها کـه خـود    نـام ماننـد  .شده استپرداخته که از دو یا چند بخش میکروتوپونیم تشکیل 
اند.منابع آبی و مناطق مسکونی تشکیل شدهالت،مح،هاخیابان

ي هـا تر کـه در مورد د کوچکرموابه بررسی و بحث در بارةکه )ها(میکروتوپونیمهاجاینامخرد - ب
منـاطق  ها ونام محلهها،سراروانو یا کاهاجویبارمانند نام رودها،.بزرگ یا حجیم جاي دارند پرداخته است

.)فصل هشتم:1380،نها(رفاهیآمسکونی و معیشتی و مانند 
*د:نشوبه سه دسته تقسیم میبر اساس نوعهاجاینام،ی که ذکر شدعالوه بر تقسیم بندي کلّ

ي مناطق مسکونی است.هاکه نام(Oykonyms)هایا اویکونیمهانامکده- الف
ي موارد آبی است.هانام(Hydronyms)هامیا هیدرونیهاامنآب- ب
.)همان(ستهاي پستی و بلندیهاکه نام(Uronyms)هایا اورونیمهانامشیب- ج

:ت زیر دسته بندي کردرا به صورهاجاینامهاي اصلیشاخهتوان بدین روي می
.زرگي مناطق مسکونی بهانام(Macrooykonyms)هایا ماکرواویکونیمهانامکدهکالن - الف

شایان ذکر است که در اینجا به دلیل نبود برابرهای فارسی برای اصطالحات یونانی و التین، خود به معادل *
ای موارد تعبیر قرضی است.از نوع ترجمه قرضی و در پارههای فارسی مربوطه در واقع بیشترواژهایم. سازی پرداخته
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.ي موارد آبی بزرگهانام(Macrohydronyms)هایا ماکروهیدرونیمهاآبنامکالن- ب
.ي بزرگهاي پستی و بلندیهانام(Macrouronyms)هایا ماکرواورونیمهاشیب نامکالن- ج

.ي مناطق مسکونی کوچکهانام(Microoykonyms)هایا میکرواویکونیمهانامکدهخرد - د
.ي موارد آبی کوچکهانام(Microhydronyms)هامیکروهیدرونیمیا هاخرد آبنام- ه
: همـان (.ي کوچـک هاي پستی و بلندیهانام(Microuronyms)هایا میکرواورونیمهانامخرد شیب- و

)1385:4،شارق؛ فصل هشتم
هـا بـه صـورت زیـر     در سایر دستهجاینامیک گروه خاصِهاياز نظر کاربرد واژههاچنین این نامهم

:شوندقسیم میت
مسکونی که بخشی یا همـۀ آن را واژة خاص مناطقِي هانام(Hydrooykonyms)هانامکدهآب - الف

آب باریک.آب بخشان، چم گرداب،آبرود،مانند:تشکیل دهد.آبی (هیدرونیم)
ـتی و بلنـدی  غیر مسـکونی یـ  خاص مناطقِي هانام(Hydrouronyms)هانامشیبآب - ب کـه  هاا پس

.هفت چشمهآبریز،چشمه ماهی،آب انبار،مانند:. تشکیل دهدآبی (هیدرونیم)ةآن را واژا همۀبخشی ی
آبی کـه بخشـی یـا همـه آن را     ي خاص عوارض و مواردهانام(Oykohydronyms)هاکده آبنام- ج

طالقان رود.، رودرابهشاهرود،مانند:.تشکیل دهدمناطق مسکونی (اویکونیم)
را آنست کـه بخشـی یـا همـۀ    هاپستی و بلندیي خاص هانام(Oykouronyms)اهنامکده شیب- د

لواسان.نسار،شاهپور،معدن الرستان،مانند:.تشکیل دهدمناطق مسکونی (اویکونیم)
را آنآبی که بخشی یـا همـۀ  يِهاي خاص عوارض و موردهانام(Urohydronyms)هاشیب آبنام- ه

.سبز کوهاوزن دره،دره آبداري،تاش بالغ،:مانند.تشکیل دهدمناطق پست یا بلند (اورانیوم)
ـتی و  آني خاص مناطق مسکونی که بخشی یا همۀنامها(Urooykonyms)هانامشیب کده- و را پس
ـبالن، دماونـد، :. ماننـد تشـکیل دهـد  (اورانیوم)هابلندی ـتم  :1380،(رفـاهی .نهاونـد الونـد، س ؛ فصـل هش

)1385:5شارق،
عناصـر تشـکیل   نیزو بنیان نامگذارياز نظر نامهاجایاز دیدگاه موضوع و شناسیجاینامر از سوي دیگ

:اي از آن به شرح زیر استشوند که گزیدهبندي میبه چندین  گروه دستهدهندة آنها
)6و شارق:97- 91،(رفاهی: شودبه چهار گروه تقسیم میاز نظر موضوعیشناسیجاینام- الف
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ـ هاو روشـ هابه بررسی و تحقیق دربـاره قانونمنـدی  عمومی:یِشناسجاینام- 1 شناسـی جاینـام ی ي کلّ
ـ آورد.ی را به صورت واحد در مینتایج کلّی،اي و محلّات منطقههمچنین با استفاده از تجربیپردازد،می ه ب

شناسی بـر  زباني هابررسی جغرافیایی و تاریخی و انطباق روش، آوريگرد،هاجاینامبندي ی تقسیمطور کلّ
عمومی است.شناسیِ جاینامراهکارهاي علمی براي کاربرد و استفاده از موضوع از مطالب آن و ارائۀ

خاص که مربوط ي یک منطقۀهاویژگیبررسی و تحقیق دربارة،وريآبه گردخاص:شناسیِجاینام- 2
پردازد.به یک زبان و یا مربوط به یک دوران تاریخی خاص است می

یـق علمـی   بپردازد. تطمیشناسیجاینامتجربه و جمع آوري مبانی به بررسی،نظري:شناسیِینامجا- 3
انسـان شناسـی و جغرافیـا از    سایر شاخه هاي علمی به ویـژه تـاریخ،  شناسی با دستاوردهاي علمی جاینام

اهداف مهم آن است .
و احیاي مناسـب و معرفـی   نامهاجایاز ي استفادههاو روشهاپیشنهادبه ارائۀتطبیقی:شناسیِجاینام- 4

.پردازدآنها می
از دو جنبـه قابـل بررسـی اسـت:    جاینـام از ایـن دیـدگاه هـر    بنیان نامگذاري:بر پایۀنامهاجای- ب
)1380:103،(رفاهی
.مشتق،مرکب،بسیطي جغرافیاییِنامهاشامل از نظر ساخت واژه و مورفولوژي- 1
.هومیاز نظر مفهوم و استناد مف- 2
)1385:6،شارق؛158- 145همان: (نهاآبر پایه عناصر تشکیل دهنده نامهاجایبندي دسته- ج
.اندمدهآوجود ه ها بو قبیلههاي جغرافیایی که از نام طایفهنامها: (Ethnotoponyms)هاجاینامقوم - 1

ته بسیاري از این طایفهالبنـام  ولـی یا سکاها هااند. مانند کاسپیخود را ازدست دادهت ها در طول تاریخ هوی
ـتاها برگرفتـه از   درهو کوههاآنها بر روي روستاها، ها باقی مانده است. امروزه نام بسیاري از شهرها و روس

و در استان همدان: .سیستانلو، قزوین،خلیفه،آبادخلخالبیات،آباد،بلوچمانند:.نام طایفه هاي خاص است
.، بهادربیگ، حسین آباد شاملو، فارسبانماوي، ماهنیان، مادآباد

ـ  نامها:(Zoototoponyms)هاجاینامزیست - 2 وجـود  ه ي جغرافیایی که از نام حیوانات و پرنـدگان ب
ت زیست محیطی شباهت و همچنین موقعییران بسیار رایج است و نشان دهندةدر انامهاگونه این. اندآمده
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، ، آهـو تپـه  ورکانـه گـاوکران، در استان همـدان: .کپورچالکبک آباد،،قوچ تپهخرسان،منطقه است مانند:
.، گاوگداراشترجین

گونـه  ایـن اند.مدهآوجود ه ي جغرافیایی که از نام گیاهان بنامها:(Phytotoponyms)هاجاینامگیاه - 3
بنفشـه  اد، نرگسـی، سوسن آبچال چنار،سرو آباد،مانند:.دهداي گیاهی را نشان میهگستردگی گونهنامها
، زرشـک  آبـاد ، گنـدم ، گل زرد، موسیرآبادتپهزعفرانیه، گلدر استان همدان: .باداملیتاکستان،توتستان،تپه،

.، گلپرآباد، ده پیازخانی
ـ   نامها:(Anthrotoponyms)هاجایناممردم- 4 انـد. وجـود آمـده  ه ي جغرافیایی که از نـام اشـخاص ب

یا نـام  و ار ده یا شهر ذنام بنیانگشوند و غالباًمیلي جغرافیایی ایران را شامنامهاسی درصد تقریباًنامهااین
میالجرد، در استان همدان: .خسرو شهرآباد،علیآباد،باقرشخصیتی تاریخی با واژه آباد یا شهر است. مانند:

.بدیع الزمانسعد وقاص، فیروزان،
وجود ه بي خاص مربوط به آبنامهاغرافیایی که از ي جنامها:(Hydrotoponyms)هاجاینامآب - 5
آنهـا ترکیـب   ماننـد وجـوي سو،رود،چشمه،همراه با واژگانی چون آب، کهریز،نامهابیشتر این . اندآمده

، شیرین سودر استان همدان: مرز رود.علی، آب ترش،چشمهمانند:.باشندمحلی میشده و نام جغرافیاییِ
.ین، سرخاب، آب مشکچشمه کبود

ـ   يهـا نامي جغرافیایی که از نامها:(cosmotoponyms)هاجاینامکیهان - 6 وجـود  ه اجـرام آسـمانی ب
خورزنه  در استان همدان: خراسان.آسمان چال،مانند:.اندآمده

ی بـه  ي اساطیري و قهرمان ملّهاي جغرافیایی که از نامهانام: (Mythotoponyms)نامهاجایاساطیر - 7
بهمـن آبـاد،   در استان همدان: باد و فریدون شهر. آباد، توران فارس، رستم آم مانند: مهر، سا.ه اندوجود آمد

.، پریان، منوچهرآبادرستم
ـ هـا ي مشهور اشخاص یـا مکان هاي جغرافیایی که از نامها: نام(Memotoponyms)نامهاجاییاد - 8 ه ب

ـتر جنبـۀ  هستندهانامگذاري خیابانبیشتر ویژه مناطق مسکونی و هاوجود آمده اند. این نام یادمـانی  که بیش
نامگذاري آبادیها و شهرها مانند: بی بی حکیمه، گنبـد قـابوس.   و دربارةمانند: آفریقا، خالد استامبولی، .دارد

.: والشجرددر استان همدان
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مفهوم کهیی که از اصطالحات مذهبی و واژگانیي جغرافیاهانام:(Theotoponyms)نامهاجایدین - 9
در استان باد، خانقاه  سادات، پیر امام، کلیسا کندي.آاند. مانند اهللا وجود آمدهه و جنبه مذهبی و دینی دارند ب

.یزدان، تپه، مسجدینپیر شمس الدینبابا نظر، بابا رستم، ملّا ولی، همدان: 
یا کوچ و یا عوامـل  ي جغرافیایی که در اثر مهاجرتها: نام(Emmigrotoponyms)نامهاجایوام - 10

اند. بدین ترتیب که نام محل زندگی قبلی بر محل زندگی جدید نهاده شده است. وجود آمدهه ناشی از آن ب
اصفهان.مانند : جلفا در 

ي جغرافیایی که از نام خانوادگی اشخاص به وجـود آمـده   ها: نام(Pathrotoponyms)جاینامنام - 11
.عبدالملکیچهاردولی، همدان: در استانلی. ، شهسوار توکّاند. مانند : میراحمدي، سلطانی

نامهاجایروش مطالعۀ- 5

1384، (آرالتوي عملی هر دو ضروري هستندهافیلولوژي و پژوهشتاریخی، مطالعاتشناسیدر زبان

را نام بـرد  توان منابع نوشتاري، شفاهی، معاصر و همجوارشناسی میاز منابع مورد استفاده در جاینام).14:
اي و تـوان بـه دو بخـش کتابخانـه    را مینامهاجای، روش مطالعۀدر مجموع.)فصل هشتم: 1380،(رفاهی

میدانی تقسیم کرد:

اي و استفاده از منابع نوشتاري روش کتابخانه-1- 5

است.اصلی و روایات فرعی این منابع شامل دو گروه منابعمنابع پیش از اسالم:- 1- 1- 5
ي هاکتاباشکانی،هلويهاي پهلوي و پوستا، کتیبهاهاي هخامنشی، هشامل کتیبمنابع اصلی- 1- 1- 1- 5
هستند. سغدي، خوارزمی، سکایی و بلخیو منابع زبانهاي مانويهاي نوشته،پهلوي

انـد، هنـوز در جایگـاه    ي ساختاري شدههال دگرگونیواجی متحمزبانهاي دورة باستان اگرچه در حوزة
ایرانی يهاغازین و (در مقایسه با ودایی) هند و ایرانی قرار دارند. به طور خالصه باید گفت که زبانآیایران

ـ هادگرگونیرانی آغازین دانست که با وجود همۀیی از ایهازبانتوان دنبالۀباستان را می ات، ي آوایی در جزئی
ي تردید ناپذیر آوایـی، احتمـاالً بـه    هانوآوریبدون تغییر حفظ کرده اند. ،ساختواژي را کم یا زیادۀنظام اولی

–ثیرهاي نژادي و زبانی اقـوام بـومی   ایرانی و نیز تأپراکنده شدةدلیل کاهش پیوندهاي میان طوایف از هم 
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یی از هابیش از پیش در موجکه بوده است که نژادهاي ایرانی را - هستندهاترین آنها عیالمیکه شناخته شده
منزلگاه نهایی و تاریخی خود رهسپار بودنـد،  به به تدریج در حال ترك شدن، » ایرانیِخاستگاه «پی هم، از 

ـتان شـماري از واژه    در خود جذب می هـا را بـا   کردند. این نکته را هم باید در نظر داشت کـه فارسـی باس
» زبان درباري«ت خود را در مقام نمایاند و از این راه هویساختی آشکارا خالف قواعد آوایی خود، به ما می

دهد که همسانی چندانی هم با گویش جنـوب غربـی کـه در فارسـی بـه کـار       سازد و نشان میآشکار می
.)62- 1382:59،(اشمیترفته نداشته استمی

صی دارد، به دلیل کمبود منابع باستان که از نظر جغرافیایی و تاریخی جایگاه مشخّزبان فارسیکهبا این 
پوشـاند،  ي آوایـی و صـرفی آن را مـی   هـا و همچنین به دلیل نوشته شدن به خط میخی هجایی کـه ویژگی 

ـتایی و  امشخص نمودن چهـار چـوب نظـام واجـی     هر حال به. )70: 1382ساز است (کلنز، مشکل وس
هـاي چهـار   نوشته.)123و78:مانه(ت آنها کاري است بس دشوارتحوالباستان و بازسازي سیر فارسی

ٔ زبان ایرانی میانه اند که خاستگاه آرامی دي و خوارزمی با خطوطی نوشته شدهغ، سپهلوي اشکانیپهلوي، ◌
ـته یدارند. سکا هـاي  ی میانه با خطی برگرفته از خط براهمی هندي نوشته شده و براي بخش بزرگی از نوش

در هـا واکـه عدم نمایش کامل .)166:همان(به کار رفته استاي محلی از خط الفبایی یونانیبلخی، گونه
نویسی، دستیابی به صورت آوایی دقیق واژگان شروازالي تاریخی و همخطوط برگرفته از آرامی، کاربرد ا

ي ایرانی میانه را مشکل ساخته است. هادر زبان

فرعی يهاتروای-1-1-2- 5

بـابلی)،  –ي (آشـوري  شاهنشاهی هخامنشی: عیالمـی، اکـد  ي درون و برون هااز شمار فراوانی از زبان
اي، یونانی، التینـی، هنـد و آریـایی    اي، لودیهبري، مصري (به خطوط هیروگلیف و دموتی)، لوکیهآرامی، ع

ـتان    شناختی از دورةمیراث واژگانی و نامدر بردارندةاي به ما رسیده است که منابع زبانی زبـانی ایـران باس
و مسـائل  هاهاي منفرد روایات فرعـی، دشـواری  ن مورد آشکار شده است که هریک از شاخههستند. در ای

اند که بـراي  اي به کار رفتهکه اغلب در نظام خطیاز جمله این. ) 1382:64،خود را دارد (اشمیتخاص
ط صـامتی  چندان مناسب نیستند (خط میخی عیالمی و اکدي، خیایرانهاي آوايبرگرداندن آواها و گروه
ا خط الفبایی مانند یونانی هم به کار گرفته شده اسـت) و نیـز   مصري و مانند آن، امآرامی، خط هیروگلیف
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ـیش   هاي دشوار روشکه ارزیابی این شواهد روي هم رفته مبتنی بر مقایسهاین شناختی است که بایـد در پ

ی االمکـان  شواهد اصیل ایرانی، حتّات و زمان و مکان شواهد درست همانند گرفت و اینکه تک تک جزئی
ه، عالوه بر آنچه گذشـت  ت مورد بررسی قرار گیرند. میراث زبانی ایرانی باستان در روایات بیگانباید به دقّ

هـاي منفـرد را بـه سـختی     یعنی گونـه ؛هاي گوناگون ایرانی نیز هستي گویشی لهجههاتفاوتنشان دهندة
ـبت داد (  اغلب حتی به گویش خاصي و باستان یا مادتوان به فارسیمی ـتان نس ). 65:همـان ی از ایران باس

ـیالد و نیـز برخـی     ي ایرانی ثبت شده در منابع آشوري ونامها ـیش از م ي نامهـا بابلی متعلق به سده نهم پ
ـتند از نفـوذ    ترین نشانهاما کهن،که روشنگر باشندکه بیشتر گمراه کننده هستند تا این،جغرافیایی هـایی هس

با این حال پژوهش در ایـن میـراث نـامی و    . )60:اشمیتي بلند غرب ایران (هایف ایرانی در سرزمینطوا
واژگانی، به ویژه با ویرایش و چاپ متون اداري عیالمی از تخت جمشید، همانند منـابع نویافتـه در عصـر    

). 64:همانند (اهحاضر تقویت شد
هاي گوناگون روایات فرعی وجود ندارد. بـا ایـن   اخههاي زبانی شبندي کاملی از تمامی دستمایهجمع
باستان مطرح خواهند شد: ي زیر در خصوص منابع فرعی دوران زبانی ایرانهاحال زبان

ـیان،  الف) عیالمی: زبـان اداري دربـار هخامنشـی تـا دورة     زبان سرزمین پارس پیش از چیرگی پارس
نـام خـاص ایرانـی و شـمار فراوانـی      1500ود گلی از تخت جمشید بـا حـد  اردشیر اول، هزاران لوحۀ

هایی از انبارهاي شـوش نیـز موجـود    ی هستند، بلکه لوحهالحات فنّواژههاي ایرانی که نه تنها شامل اصطّ
باستان اسـت در  هاي شاهان هخامنشی که دقیقاً بازتاب زبان اصلی فارسیاست. تحریرهاي عیالمی نوشته

هاي سه زبانه و گاهی حتی خود که موجود است)، سنگ نوشتهتا جاییهاي بابلی (و آرامیکه نوشتهحالی
ناخالص و احتماالً مادي است. اي از فارسیِگونهدهندةباستان نشانفارسی» متن اصلیِ«

ي بسیار، نیز پیمان ي مادنامهامتون میخی نوآشوري و نوبابلی از سده نهم پیش از میالد، با ي:اکد- ب
نیز وهاي شاهان هخامنشینوشتهي جنگی از دوران هخامنشی، تحریرهاي بابلیِهاها، گزارشهها، سالنامنامه

نام و عنوان اشخاص بر روي متون اقتصادي و اداري گوناگون. 
زبان اداري شاهنشاهی هخامنشی، معروف به آرامی شاهنشـاهی: شـمار فراوانـی عنـاوین     ،آرامی- ج

الحات نظـامی، نیـز   ی به ویژه از حوزه تشکیالت سیاسـی و اصـطّ  صالحات و عبارات تخصایرانی، اصطّ
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ـته   هایی بر سنگ نوشتهنامها ـتان، پـاپیروس نوش هـا و  از تمامی نواحی شاهنشاهی از لودیه گرفته تا افغانس
ـید  نیل و خشت نوشتهمصر به ویژه از الفانتین در جزیرةهایی از پوست نوشته و هاي اداري از تخت جمش
(کتاب دانیل و کتاب عزرا). » عهد عتیق«آرامی نیز در متون 

ـتر،  » عهد عتیق«هاي آن بخش از نوشتهعبري:- د که به دوران هخامنشی مربوط است (کتاب عزرا، اس
. )دانیالنحمیا،
هایی به خطوط هیروگلیفـی و دمـوتی   آرامی شده در نوشتههاي ایرانیِو واژهنامهااز راه مصري:- هـ

ري. ر مصدوران متأخّ
سنگ نوشته هاي مربوط به دوران هخامنشی. :اي و لوکیه ايلودیه- و
ـیل و آری براي مثال نمایشنامهعشان ایران است؛واي که موضآثار ادبییونانی:- ز ) و ستوفانسـ ها (آش
ـنگ   ورخ و ماننـد آن) یاس، الکساندر مـو ست، توکیدیدس، گزنفن، کتدوهاي تاریخی (هرونوشته نیـز س
ایی از آسیاي صغیر. هنوشته
شواهد ادبی و نوشتاري که اغلب برگرفته از روایات یونانی است. التینی:- ح
هاي بودایی و ادبیـات  هاي خروشتی و براهمی. دست نوشتهاز جمله سنگ نوشتههند و آریایی:- ط

) 67- 1382:59، حماسی. (اشمیت
روایات فرعی را به یکـی  غیرمستقیمِي هاصورتن در مورد ایرانی میانه، اغلب بسیار دشوار است که بتوا

ـیاري از اختالفـات گویشـی و زبـانی موجـود در گویشـ       میانه نسبت داد،ي ایرانیهازباناز ي هااگرچـه بس
کاملی هـم از  یاند. همچنین باید گفت که مجموعۀنمامیزشرقی و غربی را بامیانهي ایرانیهاگوناگون زبان

کوچـک قابـل   هـاي  ی مجموعهحتّگوناگون روایات فرعی در دست نیست.هايتمامی متون زبانی شاخه
تک آنها وجود ندارد.  اعتمادي هم در خصوص تک 

ـ    ي وام گرفتۀنامهاو ها واژه ـتقیمِ غیریت در رأس ایـن شـواهد زبـان   ارمنـی از نظـر تعـداد و اهمی مس
آرامی، سریانی و عربی در غـرب و گرجـی در   یی از یونانی، نامهاها و میانه قرار دارند؛ در مقابل، واژهایرانی

هاي ایرانی در زبان ارمنی، و واژهنامهاوآریایی، تخاري، اویغوري و چینی در شرق قرار دارند. شمال و هند
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ارمنی نوشته شده انـد و بـه طـور دقیـق     آنها به خط آوایی و کامل ت بسیار بوده و هستند، زیرا داراي اهمی
زبان ایرانی میانۀ مربوطه (پهلوي یا پهلوي اشکانی) هستند.نشان دهندة ارزش آوایی 

میانه نام برد:توان به عنوان منابعی براي روایات فرعی ایرانیي زیر را میهازبان
ـتقاقیِ وام گرفتـه،   ساز خاصی به عنوان پسوندوام واژگان بسیار و نیز عناصر واژهارمنی:- الف هاي اش

شود.را شامل مینامهاهمچنین عبارات و انواع 
میانه، به وفور از آغاز ثبت این روایات در سدة هاي ایرانی اغلب با خاستگاه ایرانیواژهوامگرجی:- ب

گیـري  شود. عالوه بـر وام ات و تا حدي هم در محاوره در این زبان یافت میپنجم میالدي، به ویژه در ادبی
ـتقیم، شـمار    هـا آالنی در مقام زبان- سرمتیمیانه و اشکانی، فارسیمستقیم به ویژه از پهلوي ي همسـایۀ مس

هاي ایرانی از راه روایات ارمنی به گرجی راه یافته است که بخـش اعظـم آن از راه ترجمـۀ    فراوانی از واژه
کتاب مقدس از ارمنی به گرجی باستان.

از دورة باستانی به چشم یعنی،ي ایرانی حتی از دوران مادهانامهاها و در منابع یونانی واژهیونانی:- ج
حتی در دوران یونانی مآبی، رومی و بیزانسی ادامه یافت.هاگیریمی خورد. این وام

ي شـرقی منـاطق همسـایه در    هامیانه در گویشـ هاي ایرانی بر آرامیثیر وامواژهتأسریانی:- آرامی- د
ـته    جمله میتر است. از میانرودان قوي (تلمـود،  یهودي- قـدس بـابلی  هـاي م تـوان ایـن عناصـر را در نوش

هاي مندایی و سریانی(شرقی) (از جمله در اعمال شهداي ایرانی)، هاي بابلی، در نوشتهمیدراش)، در فالنامه
هاي آرامی به ویژه در هتره و پالمیر مشاهده کرد.نیز در سنگ نوشته

ی و سریانی) در زبـان عربـی از   میانه (نسبتاً از راه آرامي ایرانی و در واقع فارسیهاوامگیریعربی:- هـ 
بـه مقـدار زیـاد وجـود دارد. از جملـه در      هاي جاهلی اعراب و در قـرآن) دوران پیش کالسیک (در شعر

هاي اداري، حقوق، هنر، فرهنگ و علم.زمینه
ه ویژه قابل مقایسي ایرانی شرقی، بههااز جمله از زباننامهاها و شمار فراوانی از واژهآریایی:هند و- و

، در منابع شاهان کوشانی هاي ختنی و بلخی در اسناد گاندهاري (معروف به پراگریت شمال غربی)با گونه
ـ   - ايخورد. افزون بر آن چنین وام گیریهایی در روایات کتیبهو سکایی به چشم می ـناختی و ادبی ات نـام ش

شوند.هند وآریایی (از جمله بودایی) نیز دیده می
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ـتان و در حـد   ي حتّایرانی در تخاري، تا حدهايواژهتخاري:- ز ـترده ی مربوط به ایرانـی باس اي گس
ها اصوالً سکایی و بلخی اند.مربوط به ایرانی میانه اند. این واژه

هـاي دیگـري کـه (ماننـد خـط      هبی (بودایی و مانوي)، نیز واژهمذالحات ویژه اصطّبهاویغوري:- ح
ه روایات سغدي وام گرفته شده اند.ویژه از خط سغدي یا از راسغدي) به

میانه و سـغدي کـه از جملـه در نتیجـۀ     ویژه فارسیي ایرانی، بهنامهاواژه(هاي فرهنگی) و چینی:- ط
در جادة ابریشم و مناسبات سیاسی ساسانیان با چین به منابع چینی راه یافته است هاتبادالت بازرگانی سغدی

: 1382، (اشمیتنی میانه، هنوز در آغاز راه استاساس بازسازي چیمند آنها، برکه پژوهش و بررسی نظام
172 -176(

منابع پس از اسالم-1-2- 5

ها و دیگر آثار نویسندگان مسلمان، منابع بسیار غنی، ي تاریخی، جغرافیایی، سفرنامههاکتاب- 1- 2- 1- 5
ع دلیل تنوفارسی یا عربی است. به شناسی ایران هستند. بیشتر این آثار به زبانهاي ارزشمند و مهم در جاینام

کراچکوفسکی:منابع(ین آثار پیش نیاز کار با آنهاستشناسی و شناخت تحلیلی اد این آثار، کتابو تعد(.
ها توسط گردشـگران اروپـایی، نماینـدگان سیاسـی،     این سفرنامه.سفرنامه هاي اروپاییان- 2- 2- 1- 5

ي نامهـا و گنجینۀ بزرگـی از  اندران سفر کرده بودند نوشته شدههاي دینی که به ایبازرگانان و اعضاي فرقه
ـیالدي بـه بعـد،       ویژگی بارز بیشتر این سفرنامهجغرافیایی ایران را در بر دارند.  ها کـه از سـدة شـانزدهم م

یی است که در نامهااند، در ثبت خردجایهاي اصلی) را گزارش کردههاي مشابه (جادة ابریشم یا مسیرمسیر
هاي کـاروانرو ایـران را   ي راهنامهاجایتحولبررسی این آثار همچنین، سیر اند. نبع دیگري ثبت نشدههیچ م

در چند سدة اخیر به نماش می گذارد.
شناسـی آن،  و جاینام»ایران زمین«گسترةي انجام شده دربارة جغرافیاي تاریخیهاپژوهش- 3- 2- 1- 5

با بررسی شایستۀ انواع منابع دست اول تاریخی و هار این پژوهشکم تعداد ولی بسیار پرارزش هستند. بیشت
ي میـدانی  هاتطبیقی انجام شده است. برخی از این نویسندگان پژوهشـ - شناسی تاریخیبهره گیري از زبان

ـترنج، پیگولوسـکایا، ویل  نیز داشته اند. از جملۀ آنها میتوان جکسون، مارکوات، بارتولد، مینورسـکی،  یـام  لس
پاول لوري را نام برد.وسیلرا
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روش میدانی-2- 5

ـناس تـاریخی، مطالعـات فیلولـوژي و پژوهشـ     یاز نظر زبان ـتند.    ي علمـی  هاش هـر دو ضـروري هس
العات کـافی و قابـل اعتمـاد دربـارة     سعی در به دست آوردن اطّشناس تاریخی در پژوهشهاي عملی زبان
ـتهایی دربـارة و  هاو معادلنامها کنـد  مـی ي فرهنگـی، تـاریخی و جغرافیـایی    هـا اقعیتي آنها، شرح و یادداش

ـتفاده از گویشـوران بـومی،      14: 1384،(آرالتو ). در روش میدانی، پژوهشگر با مراجعه به محـل و بـا اس
شناسـی  ي موجود را کـه ممکـن اسـت ریشـه    هاشناسیهرا آوانویسی نموده و ریشنامهاصورت محلی جای

شناسان تاریخی به موادي که جغرافیـاي  این نکته الزم است که زبانه به توجکند.عامیانه هم باشد، ثبت می
دي هستند کـه بـا هـم    ي متعدهاکنند، زیرا این مواد حاوي صورته چندانی نمیآورد توجگویشی فراهم می

گیـرد.  ه قرار میي جزئی دارند و بنابراین صرفاً زبان معیاري که داراي منابع مکتوب است مورد توجهاتفاوت
ـتانی را در خـود حفـظ     اي میانـه هـ ي زبانی دورههاي محلی غیر مکتوب، اغلب صورتهاه گویشتّالب یـا باس

زبان معیار نقش اساسی تحولدربارة شناسی تاریخیات زبانیتواند در به اثبات رساندن فرضکنند که میمی
ت دارد کـه در ثبـت صـورت    از این روي اهمینامها). توجه به آوانویسی بومی جای27: همانداشته باشد (

توانـد حاصـل تصـحیح    ) که می1380،(رفاهیاشتباهاتی رخ داده استنامهارسمی و اداري برخی از جای
: مانند.)منابع، نک.PCGN(ي سیاسی باشدهایی یا تغییر رژیمگراب سازي، نژادپرستی، ملیافراطی، معرّ
(در همدان)/نگ/ مرگامریانه/ مریانگ / مرگانه/ب معرّجاینام ؛مریانج

، این معرّب سازي باعث تغییر معنایی شده است./ بیذا/ ب معرّجاینام ؛ بیضا
پسند//شاهیافتۀ تغییرجاینام ؛ آزادشهر
(در همدان)؛ ثبت نادرست جاینام /هیدره/حیدره

مورد توجه شود که باید آنها را نیز یی توسط اهالی ذکر میهاشناسینیز در مراجعه به محل، معموالً ریشه
: مانندباشد در زیر همین عنوان ذکر کرد؛شناسی عامیانهاد و اگر ریشهقرار د

خیزد.جاییکه آهنگ کبوتر از آن برمی/کبوترآهنگ/شناسی عامیانه:ریشه؛کبودرآهنگ
ـتخراج و ثبـت      ترین هدف در روش میدانی که به موازات روش کتابخانهمهم اي انجـام مـی شـود اس

جاینام است.حقیقی و درستآوانویسی 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


دومشمارة ات و علوم انسانی سابق)دانشکدة ادبی(جستارهاي ادبی196

مراحل پژوهش - 6

،با مراجعه به منابع جغرافیـایی نامهاگردآوري و ثبت جای،استخراج:نامهاثبت جایاستخراج و- 1- 6
ـتگاهی از    نامهـا ثبت آوانویسی جایگیرد.رسمی و انجام تحقیق میدانی صورت میگزارشهاي بایـد بـا دس

را بـه  پـژوهش در زمـان  ،ود که ارزش آوایی (و معنـایی) واژگـان  مورد پذیرش انجام شهاي علمی نشانه
درستی نشان دهد.

الزم اسـت  ،شناسی پژوهشی وابسته به مکان استی که جاینامیاز آنجاالعات مکانی:ثبت اطّ- 2- 6
العات شامل ستخراج شود. این اطّشناسی االعات جغرافیاي طبیعی هر منطقه از منابع جغرافیایی و زمیناطّ
وي آب و هـوایی هـا دگرگونی،ع جـانوري تنـو ،گیاهیپوشش، نوع و گسترةطبیعیعوارض،زمینلکش

العـات  نشـان دادن اطّ هـا عـالوه بـر   هبررسی این دادم طبیعی در طول دوره تاریخی است.ي مههارخداد
شناسـی را در  جاینـام ،گذاري گروهی از مکانها اثر گـذار بـوده اسـت   ر منطقه که در نامهجغرافیاي طبیعی 

دهد.پرهیز از برخی خطاها در تطبیق یا تفسیر یاري می
آگاهی شناسی است. و باستانگردآوري شواهد تاریخیاین بررسی شامل:بررسی پیشینۀ محل- 3- 6

پیـدایش و  ،سـکونت انسـان  ور انسان در منطقه اعم از تاریخچـۀ کامل از اطالعات تاریخی وابسته به حض
ـی ،جنگها،جرت اقواممها،دگرگونی تمدن قـومی و زبـانی و   ،ي نـژادي هابرخوردهاي فرهنگی و دگردیس

چـرا کـه   ؛شناسـی آن منطقـه اسـت   آور در جاینـام شناسی ضـرورتی الـزام  ترین نتایج باستانهتوجه به تاز
:1384، آرالتـو خواهـد نمود( نامهـا شناس تاریخی با فرض وجود جوامع زبانی اقدام به تحلیـل جای زبان

264(.
ـی ثبت ریشـه نیزو نامهاتر جایي کهنها، ثبت صورتنامهاجایشواهد تاریخی دربارةگردآوري ي هاشناس

استوار آنها تواند بر پایۀی میطور کلّه زبانی بي تاریخی وهاکند که قضاوتاي را فراهم میهلیمواد او،موجود
ـتگی   درشناسیِاست که جاینامآوربررسی کامل منابع و شواهد تاریخی از آن روي الزامشوند. زمـانی پیوس

شناسی ارتباط دارد. از که روش همزمانی با جغرافیا و جامعهدر حالی،شناسی داردخ و باستانیبیشتري با تار
ـیار قابـل اعتمـاد    دست آمده ه ببانیِزهايتاریخی دادهشناسیبانزدیدگاه  تـر از شـرح   از متون تـاریخی بس

ثیر تعصبات شخصی یا نظام حاکم اند تحت تأوتالعات اسناد تاریخی میزیرا اطّ؛ستتاریخی مرتبط با آنها
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فرض بر آن است که آنچه نوشته شده اسـت بـراي خوانـدن    ولیکافی تحریف شده باشند العات نایا اطّ

ـبط   ه اند و بنابراین زبانی که بدانستهدیگر کسانی تنظیم گردیده است که آن زبان را می ـته ض صـورت نوش
.)262: 1384،(آرالتوداراي نوعی کاربرد بوده است،شده

از نظر ساخت واژه و نامهاجای،شناسیاز دیدگاه زبان: شناختیاز دید زباننامهابندي جایدسته- 4- 6
. کندسازي معنایی آن کمک میشناخت دستوري هر جاینام به آشکاربندي هستند.مورفولوژي قابل دسته

تقسیم کرد:توان به دو دستۀ زیررا میواژگان زبان فارسی
الف) واژگان موروثی 

ها ب) وام واژه
هند <باستان هند و ایرانی<باستان ایرانی<باستان فارسی<میانه واژگان موروثی فارسی دنبالۀ فارسی

و اروپایی هستند. 
از جملـه  شـرقی میانۀ ي ایرانیهانو زبای پهلوي اشکانمادي، اوستایی،ها شامل دو دستۀ ایرانی(واژهوام

ـین، ، یونانی،هنديایرانی () و غیرسغدي و سکایی ـ الت ـتند    عرب (بختیاري ی، مغـولی، ترکـی و غیـره ) هس
،1384 :107 -144(.

ـ غربی یا بسیطمیانۀي ایرانی باستان و ایرانینامهادر فارسی دري و نو مانند نامها ب یـا  یا مشتق یا مرکّ
).1383:337(ابوالقاسمی ،عبارت هستندب و یا مشتقِ مرکّ

نگها بوده ایف مختلف و تالقی فرهمهاجرت یا هجوم طوایران در طول تاریخ کهن خود همواره شاهد 
عی است.ایران داراي جاینامهاي بسیار متنودر نتیجه جغرافیاي،است

هـاي خـاموش بررسـی    از این روي وجود زبانهاي مختلف ایرانی و غیر ایرانی و همچنین وجـود زبان 
)12و1385:11، شناسی دشوار ساخته است (شارقي ایران را از دیدگاه زباننامهاجای

نامهاتدوین فرهنگ جای- 7

توان فرهنگی یک زبانـه  می- ي بررسی شده استنامهاکه همان جای- هاي موجودهبا استفاده از دستمای
( یـا  نویسی هر مدخل آوا،براساس حروف الفبادر کتابجاینام است . تدوین کرد. مدخل در این فرهنگ 
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و شناسـی) نوع جاینام از نظـر زبـان  شناسی ونوع جاینام (از نظر جاینامگونه هاي آوانوشت از آن جاینام)، 
شود.ذکر میآن شناسی ریشه

مانند:
Hamedân, Hamedun, Hamadān/:همدان شاهد مثال (از منابع باستانی، اسالمی و ؛بسیط/

یره) غ
]:شناسیریشه ham-gm-ata-na .ارجاع ریشه شناسی»محل اجتماع«معنیبه [

کتابنامه

پژوهشگاه علوم انسـانی و  تهران:ترجمه دکتر یحیی مدرسی،؛شناسی تاریخیدرآمدي بر زبانآرالتو، آنتونی؛ـ 
.1384مطالعات فرهنگی،

.1374ققنوس، چاپ اول، تشاراتان؛شناسی (اتیمولوژي)ریشهابوالقاسمی، محسن؛ـ 
.1383؛ انتشارات سمت، چاپ چهارم،تاریخی زبان فارسیدستور ابوالقاسمی، محسن؛ ـ 
، ترجمه فارسی زیر نظر حسن رضایی ي ایرانیهاراهنماي زبان:در؛»دیگر گویشهاي ایرانی«اشمیت، رودیگر؛ـ 

.2،1382و1چاپ اول، جلد باغ بیدي، مترجمان: آرمان بختیاري و همکاران، انتشارات ققنوس، 
.1382، 39- 33، سال بیستم، شماره دوم، نشر دانش؛»شناسفرهنگ نویسان ریشه«بختیاري، آرمان؛ـ 
سال نوزدهم، شماره دوم، ،زبانشناسیمجله؛»شناختی زبان فارسیمالحظاتی بر فرهنگ ریشه«بختیاري، آرمان؛ـ 
126 -133 ،1383.

، سـال  زبانشناسـی مجلـه ؛»ي ایـران هاکتاب مبانی توپونیمی و نگاهی به توپونیمینقد «ترقی اوغاز، حسنعلی؛ـ 
.1381، 145- 137هفدهم، شماره دوم، 

، تهران: مرکـز  موعه مقاالت زبان فارسی و زبان علممج؛»سازي تفننیاشتقاق عامیانه و واژه«ذاکري، مصطفی؛ـ 
.1372نشر دانشگاهی ،

سازمان نقشه بـرداري کشـور،   ، تهران:ي ایرانهاتوپونیمی و نگاهی به توپونیمیمبانی رفاهی علمداري، فیروز؛ـ 
1380.
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حسـن رضـایی بـاغ بیـدي،     فارسی زیر نظر، ترجمۀي ایرانیهاراهنماهاي زبان:در؛»زبان اوستایی«؛ژانکلنز،ـ 
.1382، 2و1مترجمان: آرمان بختیاري و همکاران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، جلد 

نامه کارشناسی ارشد ، پایاني کهن استان فارسهاشناختی نام شهرها و مکانبررسی تاریخی، زبانسونیا؛،شارقـ 
.1385یاري، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ي باستانی، استاد راهنما رحمان بختهادر رشته فرهنگ و زبان

، ابوالقاسـم پاینـده  ، ترجمۀان اسالمیهاي جغرافیایی در جهتاریخ نوشتهکوفسکی، ایگناتی یولیانوویچ؛ کراچـ 
.1370تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 

- Jackson, Howard, 2002, Lexicography, An Introduction. Routledge, London and New
York.

- Kent, Roland, 1953, Old Persian, American Oriental Society, New Haven.
- PCGN (The Permanent Committee on Geographical Names), IRAN, Religion,

Nationalism, and Toponymy. June 2003, London.
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