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نويسندة مسؤولدانشگاه بوعلي سينا همدان  هاي باستانيكارشناس ارشد فرهنگ و زبان(  د مهدي احديانمحم ،(  

 )شگاه بوعلي سينا همداناستاديار گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني دان (رحمان بختياريدكتر

 

  يرانشناسي ا  جاينامدرآمدي بر

  چكيده 

و به كـار    هاي جغرافيايي واژگاني هستند كه در طول تاريخ براي ناميدن يك مكان ساخته شده               نام
ـا اند ما را در بـه دسـت آوردن آگاهي         تو  شناسي تاريخي مي     از ديدگاه زبان   هابررسي اين نام  . اند  رفته ي ه

  .  فرهنگ مردمان ساكن در آن ناحيه ياري دهدتاريخي از زبان و
را شناسي  شناسي تاريخي و ريشه  آن با زبانشناسي و رابطة   اين مقاله، پس از تعريف جاينام، جاينام      

ويژه از استان همدان ه بمثالهايي  در هر مورد  پرداخته وهابه دسته بندي جاينامپس از آن  . دهد  نشان مي 
ـتفاده در    تـشريح  بـه   ارائـه نمـوده و   هـا اي مطالعة جاينام سپس روشي بر .كند  ارائه مي  ـابع مـورد اس من
  .پردازد مي  جاينامهاو ضرورت تدوين فرهنگايران شناسي  جاينام

  .شناسي، فرهنگ جاينامها شناسي تاريخي، ريشه نشناسي، زبا  جاينام:ها واژهكليد

  شناسي جاينام و جاينامتعريف  -1 

 ايـن نامهـا در طـول        .روز با آن سر و كار داريم       العاتي هستند كه ما هر     از اّط  نامهاي جغرافيايي بخشي  
 پردازد و ويژگيهاي آنها را از ديدگاه تـاريخي،         بررسي نامهاي جغرافيايي مي    علمي كه به   .اند د آمده پديقرنها  

. )137: 1381،ترقي اوغاز( نام دارد  (toponymy)سازد توپونيمي شناسي آشكار مي زبانبويژه جغرافيايي و 
  تـشكيل شـده    »نـام «به معني    onim  و »زمين«به معني    topo است كه از دو بخش       يونانياي   توپونيمي واژه 

برگزيده  Toponym براي   »جاينام« معادل    واژة ،انردمان اين علم در اي    وسيله متّق  هب ).139،ترقي اوغاز (است  
ـ    مقلوب ب به لحاظ ساخت، اضافة    اين واژة مرّك  . شده است  : نـك (  اسـت  » جـاي  امِنـ «اضـافي   ب   از تركي
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  علمـي  تـسمية  يا وجـه  ( توپونيمي. رود برابر توپونيمي به كار مي    نيز   »شناسي جاينام«) 50: 1383،يابوالقاسم
و اثبات معاني آنها با     شناختي   زبانهاي گوناگون    يعني تجزيه و تحليل نام مكانها از جنبه        )نامهاي جغرافيايي 

  .) 4 و2: 1385،شارق( ير مشكوكو غ وارتذكر داليل و مدارك اس

                                                                      )تاريخي(شناسي  شناسي و زبان جاينام رابطة -2

 ،شناسـان  زبان .اين واژه نام يك مكان است     . استاي زباني     است و بنابراين مقوله    »واژه« يك   جاينامهر  
چراكه ايـن علـم بـه      ،  كنند جدا مي ) گذارينامام  ظين ن يعلم تب ( وماستيكن علم آ  دودة را از مح   شناسي جاينام

ـتيك نكـه آ   پـردازد در صـورتي     شناسي مـي   تاريخ و زبان   بررسي نامهاي جغرافيايي از ديدگاه جغرافيا،       وماس
(Onomastic)،  53-49: 1380،رفاهي( كند شناسي بررسي مي تنها از ديدگاه زبانرا نامها(.  

با همراهـي  البته شناسي است كه    جاينامشناسي ستون اصلي     توان ادعا نمود كه زبان      مي  ترديدي هيچ بي
 مطالعـة (در چند مقطع زماني مختلف      توان   را مي  هاجاينام. )11: شارق(شود علوم جغرافيا و تاريخ كامل مي     

 آغاز ة نقط . است تاريخي شناسي  موضوع علم زبان   ، مطالعة در زمانيِ آن    ، بررسي كرد  ) و هم زماني   در زماني 
   3: 1384، آرالتـو ( شود  پيوسته دچار دگرگوني مي   ،ت است كه زبان در طول زمان      چنين مبحثي اين واقعي(. 

تـوان    بلكه تابع الگوهايي هستند كه مي   ،دهند  تصادفي و اتفاقي رخ نمي      كامالً اي  يوه زباني به ش   راتِياين تغي 
ترين عوامل    سياسي گوناگون مهم   ت اجتماعي و  تحوال .ري بيان كرد  گذاري صو  گرفتن نشانه  كار هآنها را با ب   

 هم از لحاظ آوا و هم از نظر معنـي در طـول زمـان            ،واژگان زبان  .ي طبيعي زبانها هستند   ابر دگرگونيه  رّثمؤ
در بـه عنـوان واحـدهاي زبـاني         به همين ترتيب نامهاي جغرافيايي نيز       . )28 و   6:آرالتو(شوند   دگرگون مي 

 گونه كه گفتـه    دهد و مطالعة اين دگرگونيها همان       كه در حوزة زبان روي مي      هستندي  يراتيتغمامي  تمعرض  
. شناسـي اسـت   شناسي تـاريخي، ريـشه   آورد عملي زبان دست. شناسي تاريخي است  شد موضوع علم زبان   

 نوشتن تاريخ آن ترين زمان كاربرد آن تا زمان شناسي بيان تاريخ يك واژه است از قديمي هاتيمولوژي يا ريش
 تحـول شناسي در واقع تـاريخ   هر ريشه. )11: 1374،ابوالقاسمي(واژه، هم از لحاظ آوا و هم از لحاظ معني          

 زبـاني   تحـول  ، شناخت شناسي  مهم در ريشه   اطالعاتيكي از   . )28: آرالتو(يك صورت زباني واحد است    
 درونـي زبـان بـدون       تحـول . ي گيـرد  واژگاني صورت م  و  بيروني    سه سطح دروني،    زبان در  تحول. است

أثير زبان بيگانـه و يـا    بيروني بر اثر عوامل خارجي مانند ت  تحولگيرد و    دخالت عوامل خارجي صورت مي    
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ير ايجـاد   يتوانند تغ  ت در نظام آوايي و نيز در صرف و نحو زبان مي           تحوالاين  . شود در اثر ترجمه انجام مي    
 واژگان در زبان تحولا  ام،پذيرد في و نحوي زبان به كندي صورت مي     نظام آوايي و قواعد صر     تحول .كنند

شباهت لفظي و معنوي و يا هردو، تيره شدن          استعمال واژه در معني مجازي و كنايي،       .دهد پيوسته روي مي  
 بـه عنـوان عوامـل      »كـم كوشـي   «ل به   ي خود و م    واژگانيِ بب دور افتادن آن واژه از خانوادة      معني واژه به س   

 تحـول علمي و تـأثير زبـان بيگانـه از عوامـل بيرونـي        ديني، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، ي و اوضاع  درون
با اين حـال نظـام آوايـي و قواعـد     .  و مرزي نيست    حد ،همچنين براي نفوذ واژگان بيگانه    . واژگاني هستند 

: 1374،ابوالقاسـمي ( ندگير صرفي و نحوي زبان كمتر زير نفوذ عوامل خارجي از جمله زبان بيگانه قرار مي            
واژه از ديدگاه علمي و  ي صوري و معناييِها شناخت دگرگوني،تاريخي شناسي آورد زبان  بنابراين دست  .)33

وجـه  « به عنوان ي تاريخي پيشينيانهادر بسياري كتاب  شناسيِ عالمانة آنهاست، كه اين خود از آنچه كه           ريشه
ـتقاق       كوشش آ  آمده است و  ي جغرافيايي   هانام »تسمية  هـا جاينامنها را براي تحليل معنايي و بيـان وجـه اش

 وجه تـسميه عاميانـه     ي محدود غالباً  هااصل از آن تالش   امروزه به نتايج ح   . كند ، جلوگيري مي  دهد نشان مي 
  .)139 :1384، ترقي اوغاز: نك( شود گفته مي

 مـورد تركيبـات و       تنهـا در   ،شناسي همزمـاني   ريشه.  كشف معني واژگان است      ،شناسي هدف از ريشه  
ر همزمـان در    طوه  گردند كه ب   هاي ديگري مشتق مي    هژگان از وا  ژيعني زماني كه وا    ؛مشتقات سودمند است  
هـاي موجـود     پردازيم كه از ساير ريشه     گان بسيط مي  ژكه به بررسي وا     هنگامي ولي همان زبان وجود دارد،   
ـ وان را مـورد ت    مه در طول ز   اژ يك و  تحولخ  شناسي در زماني يا تاري     اند بايد ريشه   در زبان ساخته نشده    ه ج

ه اند و با توج    گفته شناس با فرض وجود جوامعي كه به آن زبان سخن مي           زبان .)28 :1384آرالتو،( قرار داد 
ده از در پايان با استفا   )264: آرالتو( كند  مي هاشناسي تاريخي اقدام به بازسازي جاينام      به اصول و قواعد زبان    

ـي   ضمن قـضاوت در مـورد ريـشه        ،ها جاينام  شدة صورت بازسازي  ي موجـود و مـشخص كـردن        هاشناس
  .ني را پيشنهاد نمود شناسي معي توان ريشه  مي،عاميانه يهاشناسي ريشه

 :1372ذاكري،( است   عالمانه شبه و   عاميانه شناسي ريشه،  عالمانه شناسي ريشه شامل   واقعشناسي در    ريشه
شناسي  ي صوري و معنايي واژگان زبان بر پاية علم زبان  هاية قوانين دگرگوني  عالمانه بر پا   شناسي ريشه). 373

از قـوانين دگرگـوني واژگـان آگـاه         اي   تا انـدازه  شناسي شبه عالمانه فرد      در ريشه . گيرد تاريخي صورت مي  
  ).345 :همان(پردازد  تراشي مي يابد و غالباً به ريشه  ولي به هدف درستي دست نمي،است
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تسميه ناميده   آنچه كه وجه  . دهد  را تشكيل مي   ها پژوهش دربارة جاينام   بخش مهمي از كار   شناسي    ريشه
عاميانـه اسـت،    شناسي ، ريشههاشناسي جاينام خطر اصلي در ريشه. شناسي است شود نيز بخشي از ريشه     مي

 موجود  شواهد اغلب نسبي است يا اصالً     . شناسي است  شناسي مانند باستان    جكسون، ريشه  چراكه به عقيدة  
ـتفاده كنـد، اگرچـه ناكـافي باشـد                   نيست و ريشه    .شناس بايد آگاهانه تصميم بگيرد تا از شواهد موجود اس

ـناخته شـدة واژه را نيازمنـد بررسـي مجـدد مـي                 پيوسته شواهد جديدي كشف مي     سـازد   شود و تاريخِ ش
بندي شده را    مده و دسته  دست آ ه  العاتِ ب  جاينام، تمامي اّط   پس از ريشه شناسيِ   ). 117 : 2002جكسون،  (

الزم به ذكر اسـت     .  گردآوري كرد  هاشناسي جاينام  يي واژگاني در فرهنگ ريشه    هاتوان به صورت مدخل    مي
 ).126 : 1383بختياري، .نك(كه زبان فارسي از اين نظر نيز دچار كمبود است 

رتباطي تنگاتنگ اسـت و     نگاري نيز در ا    شناسي با فرهنگ   يابيم كه جاينام   بنابراين از آنچه گذشت درمي    
يي كه در زبان فارسي تحت عنوان فرهنگ هافرهنگ.  ثبت كردهاتوان در فرهنگ جاينام را مي هاي آن دستمايه
ي فارسي در رنـج اسـت      هابرد كه ساير فرهنگ     نگاشته شده است، متاسفانه از همان چيزي رنج مي         هاجاينام

  ). 39-33 : 1382بختياري، (
تقطيـع آن و منـسوب       نظر قرار دادن آخرين صورت واژه،      مد  عاميانه، ةتسمي تي در بيان وجه   روش سّن 

  .بوده است »يكّل سازي  معنا« با معني در زبان و سر انجام ةترين واژ نمودن هر جزء به نزديك
3- ـناخت فرهنـگ و تمـدنِ          شناسي، قوم  زبان از ديدگاه تاريخي،  ( شناسي جاينامت  اهمي  شناسـي و ش

  )منطقه و كشور
توانند درآشكار سـاختن   ش فراواني دارند و ميزشناختي ار  از لحاظ تاريخي، جغرافيايي و زبان     هاجاينام

 پژوهـشگران را  ، جز نام اثري از آنها به جـاي نمانـده اسـت     ،بسياري از حقايق تاريخي كه با گذشت زمان       
اجتماعي و مهـاجرت و      ياسي،ت س تحوالتوان   جغرافيايي مي  يها نام با مطالعة  .)137: رفاهي(ياري رسانند   

تـوان   يا مي . )140: 1380،رفاهي( يابي كرد   رد ،ايم ن بوده آتبعيد اقوام را كه در طول تاريخ ايران بسيار شاهد           
ه  زندگي و محصوالت كشاورزي آنها ب      ، نحوة ها آداب و سنت   ،گويش محلي  زبان، العاتي از قوم و طايفه،    اّط

 بـا گذشـت زمـان دچـار         هاجاينامآن است كه اگر چه بسياري از        نكته مهم   . )1 :1385،شارق( دست آورد 
 اما هيچ نامي بدون معنا نيـست چـرا كـه اگـر معنـا                ،اند  شده و شفافيت معنايي خود را ازدست داده        تحول

ـتفاده نمـي      ، جايي براي ناميدنِ  نداشت اساساً  ـتي   هـا  جاينام .)144 :1381،ترقـي اوغـاز   (شـد     از آن اس  براس
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ماننـد زبـان   (شناسيم  ما از بسياري زبانها و اقوام، چيزي جز چند نام نمي  .  هستند ها مكان شناسنامة هويت آن  
 از آن در »پهله، پارت، پارتي«  /-p-r-θ-v> /parθawa> سرزمين و نام قوم پهلوي اشكاني باستان كه تنها نام

چه قومي و با چه زباني هاي دور،  گويند كه در گذشته  به ما ميهااين نام. )158: 1382اشميت،(دست است 
نه تنهـا     < -hamgmatānaبراي نمونه نام همدان . كرده است و چه فرهنگي در آن مكان خاص زندگي مي

آمدن مادها بـه     هم ييدي است بر روايت هرودوت از گرد      ت است، بلكه تأ   تاريخي با اهمي   شناسي از ديد زبان  
  ).212: 1953 كنت، (تماع استي محل اجاين واژه به معن. دست ديااكو در اين مكان

  شناسي  از ديد زبانهاجاينامبندي  دسته )4

  :شوند  اصلي تقسيم مي به دو دستةياز ديد كّل  هاجاينام
ـيم   ي جغرافيـاييِ  هـا آوري و تحليل نام    گرد به بررسي، كه   )هاماكروتوپونيم (هاجاينامكالن   -الف  حج

 يهـا از نام  شـهرها كـه خـود        نـام  ماننـد    .شده است پرداخته كه از دو يا چند بخش ميكروتوپونيم تشكيل          
  .اند منابع آبي و مناطق مسكوني تشكيل شده الت،مح ،هاخيابان

ي هـا تر كـه در مورد     د كوچك ر موا به بررسي و بحث در بارة     كه   )هاميكروتوپونيم( هاجاينامخرد   -ب
 منـاطق  ها و نام محله ها،سراروانو يا كا   هاجويبار  مانند نام رودها،   .بزرگ يا حجيم جاي دارند پرداخته است      

  .) فصل هشتم:1380،رفاهي(نهاآمسكوني و معيشتي و مانند 
  *:دنشو  به سه دسته تقسيم ميبر اساس نوع هاجاينام ،ي كه ذكر شدعالوه بر تقسيم بندي كّل

  .ي مناطق مسكوني استهاكه نام (Oykonyms) ها يا اويكونيمهانام كده -الف
  .ي موارد آبي استهانام (Hydronyms) هام يا هيدرونيهاامنآب -ب
  .)همان( ستهاي پستي و بلنديهاكه نام (Uronyms) ها يا اورونيمهانام شيب -ج

   :ت زير دسته بندي كرد را به صورهاجاينام هاي اصلي شاخهتوان  بدين روي مي
  .زرگي مناطق مسكوني بهانام (Macrooykonyms) ها يا ماكرواويكونيمهانام كدهكالن  -الف
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  .ي موارد آبي بزرگهانام (Macrohydronyms) ها يا ماكروهيدرونيمهاآبنام كالن -ب
  .ي بزرگهاي پستي و بلنديهانام (Macrouronyms) هايا ماكرواورونيم هاشيب نام كالن -ج
  .ي مناطق مسكوني كوچكهانام (Microoykonyms) ها يا ميكرواويكونيمهانام كدهخرد  -د
  .ي موارد آبي كوچكهانام (Microhydronyms) هاميكروهيدرونيم يا هاخرد آبنام -ه
: همـان  (.ي كوچـك  هاي پستي و بلندي   هانام (Microuronyms) ها يا ميكرواورونيم  هانام خرد شيب  -و

 )4 :1385،شارق؛ فصل هشتم
هـا بـه صـورت زيـر          در ساير دسته   جايناميك گروه    خاصِ هاي  از نظر كاربرد واژه    هاچنين اين نام   هم

  :شوند قسيم ميت
  مسكوني كه بخشي يا همـة آن را واژة         خاص مناطقِ ي  هانام (Hydrooykonyms) هانام كدهآب   -الف

  .آب باريك آب بخشان، چم گرداب، آبرود، :مانند .تشكيل دهد )هيدرونيم(آبي 
ـ     خاص مناطقِ ي  هانام (Hydrouronyms) هانام شيب آب   -ب  كـه   هاا پـستي و بلنـدي      غير مـسكوني ي
  .هفت چشمه آبريز، چشمه ماهي، آب انبار، :مانند. تشكيل دهد )هيدرونيم( آبي ة آن را واژا همةبخشي ي
 آبي كـه بخـشي يـا همـه آن را            ي خاص عوارض و مواردِ    هانام (Oykohydronyms) هاكده آبنام  -ج

  .طالقان رود، رودرابه شاهرود، : مانند.تشكيل دهد )اويكونيم(مناطق مسكوني 
را   آن ست كـه بخـشي يـا همـة        هاپستي و بلندي  ي خاص   هانام  (Oykouronyms) اهنام  كده شيب  -د

  .لواسان نسار، شاهپور، معدن الرستان، : مانند.تشكيل دهد )اويكونيم(مناطق مسكوني 
را   آن  آبي كه بخشي يـا همـة       يِهاي خاص عوارض و مورد    هانام (Urohydronyms) ها شيب آبنام  -ه

  .سبز كوه اوزن دره، دره آبداري،  تاش بالغ،: مانند.تشكيل دهد )اورانيوم(مناطق پست يا بلند 
را پـستي و      آن ي خاص مناطق مسكوني كه بخشي يا همة       نامها (Urooykonyms) هانام  شيب كده  -و
ـبالن،  دماونـد،  :ماننـد . تـشكيل دهـد    )اورانيـوم  (هابلندي ؛  فـصل هـشتم    :1380،رفـاهي  (.نهاونـد  الونـد،  س

  )5 :1385شارق،
 عناصـر تـشكيل   نيز و بنيان نامگذاري از نظر  نامهاجاي از ديدگاه موضوع و      شناسي جاينامر  از سوي ديگ  

  :اي از آن به شرح زير است شوند كه گزيده بندي مي  به چندين  گروه دستهدهندة آنها
  )6: و شارق97-91،رفاهي(: شود  به چهار گروه تقسيم مي از نظر موضوعيشناسي جاينام -الف
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ـ ها و روشـ هابه بررسي و تحقيـق دربـاره قانونمنـدي       : عمومي يِشناس جاينام -1  شناسـي  جاينـام ي ي كّل
ـ  .آورد ي را به صورت واحد در مي      نتايج كّل  ي،اي و محّل   ات منطقه همچنين با استفاده از تجربي     پردازد، مي ه ب

شناسي بـر    زباني  ها بررسي جغرافيايي و تاريخي و انطباق روش       ،  آوري گرد ،هاجاينامبندي   ي تقسيم طور كّل 
  .عمومي استشناسيِ  جاينام راهكارهاي علمي براي كاربرد و استفاده از موضوع از مطالب آن و ارائة

 خاص كه مربوط    ي يك منطقة  ها ويژگي  بررسي و تحقيق دربارة    ،وريآبه گرد  : خاص شناسيِ جاينام -2
  .پردازد به يك زبان و يا مربوط به يك دوران تاريخي خاص است مي

يـق علمـي    بتط. پردازد  مي شناسي  جاينامتجربه و جمع آوري مباني       به بررسي،  : نظري شناسيِ ينامجا -3
انـسان شناسـي و جغرافيـا از     ساير شاخه هاي علمي به ويـژه تـاريخ،        شناسي با دستاوردهاي علمي      جاينام

  .اهداف مهم آن است 
 و احياي مناسـب و معرفـي        نامهاجاي از   ي استفاده ها و روش  ها پيشنهاد به ارائة  : تطبيقي شناسيِ جاينام -4
  .پردازد آنها مي
 : از دو جنبـه قابـل بررسـي اسـت          جاينـام از ايـن ديـدگاه هـر         : بنيان نامگذاري   بر پاية  نامهاجاي -ب

  )103: 1380،رفاهي(
  . مشتق،مركب ،بسيط ي جغرافياييِنامها شامل از نظر ساخت واژه و مورفولوژي -1
   .هومياز نظر مفهوم و استناد مف -2
  )6: 1385،شارق ؛158-145: همان( نهاآ بر پايه عناصر تشكيل دهنده نامهاجايبندي  دسته -ج
 .اند مدهآوجود  ه  ها ب   و قبيله  ها ي جغرافيايي كه از نام طايفه     نامها:  (Ethnotoponyms) هاجاينامقوم   -1

ته بسياري از اين طايفه    الب     نـام   ولـي  يا سكاها    هامانند كاسپي . اند خود را ازدست داده   ت  ها در طول تاريخ هوي 
ـتاها برگرفتـه از           . ها باقي مانده است    دره و   كوهها آنها بر روي روستاها،    امروزه نام بسياري از شهرها و روس

: و در استان همدان .سيستان لو، قزوين،  خليفه،آباد خلخال بيات، آباد، بلوچ : مانند.نام طايفه هاي خاص است
  .، بهادربيگ، حسين آباد شاملو، فارسبانماوي، ماهنيان، مادآباد

ـ          نامها :(Zoototoponyms) هاجاينامزيست   -2 وجـود  ه  ي جغرافيايي كه از نام حيوانات و پرنـدگان ب
ت زيست محيطي    شباهت و همچنين موقعي    يران بسيار رايج است و نشان دهندة       در ا  نامهاگونه   اين. اند آمده
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، ، آهـو تپـه  وركانـه   گـاوكران، :  در استان همـدان   .كپورچال كبك آباد،  ،قوچ تپه  خرسان، :منطقه است مانند  
  .، گاوگداراشترجين
گونـه   ايـن  .انـد  مدهآوجود ه ي جغرافيايي كه از نام گياهان بنامها :(Phytotoponyms) هاجاينامگياه   -3
بنفـشه   اد، نرگـسي،  سوسن آب  چال چنار،  سرو آباد،  : مانند .دهد اي گياهي را نشان مي    ه  گستردگي گونه  نامها
، زرشـك  آبـاد  ، گنـدم ، گل زرد، موسيرآبادتپه  زعفرانيه، گل :   در استان همدان    .باداملي تاكستان، توتستان، تپه،

  .، گلپرآباد، ده پيازخاني
ـ         نامها :(Anthrotoponyms) هاجاينام  مردم -4  .انـد  وجـود آمـده   ه  ي جغرافيايي كه از نـام اشـخاص ب
يا نـام   و  ار ده يا شهر     ذ نام بنيانگ  شوند و غالباً    مي لي جغرافيايي ايران را شام    نامها سي درصد     تقريباً نامها اين

ميالجرد، : در استان همدان   .خسرو شهر  آباد، علي آباد، باقر :مانند. شخصيتي تاريخي با واژه آباد يا شهر است       
  .بديع الزمانسعد وقاص،  فيروزان،
وجود ه   ب ي خاص مربوط به آب    نامهاغرافيايي كه از    ي ج نامها : (Hydrotoponyms) هاجاينامآب   -5
آنهـا تركيـب    ماننـد  و جـوي  سو، رود، چشمه،  همراه با واژگاني چون آب، كهريز، نامهابيشتر اين   . اند آمده

 ، شيرين سو: در استان همدان .مرز رود  علي، آب ترش،   چشمه : مانند .باشند  محلي مي  شده و نام جغرافياييِ   
  .ين، سرخاب، آب مشكچشمه كبود

ـ      يهـا نامي جغرافيايي كه از     نامها :(cosmotoponyms) هاجاينامكيهان   -6 وجـود  ه   اجـرام آسـماني ب
  خورزنه : در استان همدان .خراسان آسمان چال، : مانند.اند آمده
ـ هاي جغرافيايي كه از نام   هانام: (Mythotoponyms) نامهاجاي اساطير   -7 ي بـه  ي اساطيري و قهرمان مّل

بهمـن آبـاد،    : در استان همدان  . باد و فريدون شهر   آباد، توران فارس، رستم     آم  مهر، سا :  مانند .ه اند وجود آمد 
  .، پريان، منوچهر آبادرستم
ـ  هـا ي مشهور اشخاص يـا مكان     هاي جغرافيايي كه از نام    هانام: (Memotoponyms) نامهاجايياد   -8 ه  ب

 يادمـاني    كه بيـشتر جنبـة     هستند هانامگذاري خيابان  بيشتر ويژه مناطق مسكوني و       هااين نام . وجود آمده اند  
. بي بي حكيمه، گنبـد قـابوس  :  نامگذاري آباديها و شهرها مانند   و دربارة آفريقا، خالد استامبولي،    :  مانند .دارد

  .والشجرد: در استان همدان
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 مفهوم  كهيي كه از اصطالحات مذهبي و واژگانيي جغرافياها نام :(Theotoponyms) نامهاجاي دين   -9
در استان   .باد، خانقاه  سادات، پير امام، كليسا كنديآمانند اهللا . اند وجود آمدهه و جنبه مذهبي و ديني دارند ب

  .يزدان ، تپه، مسجدينپير شمس الدينبابا نظر، بابا رستم، ملّا ولي، : همدان
 يا كوچ و يـا عوامـل   ي جغرافيايي كه در اثر مهاجرت    هانام: (Emmigrotoponyms) نامهاجاي وام   -10

. بدين ترتيب كه نام محل زندگي قبلي بر محل زندگي جديد نهاده شده است. اند وجود آمدهه  ناشي از آن ب   
   .اصفهانجلفا در : مانند 
ي جغرافيايي كه از نام خانوادگي اشخاص به وجـود آمـده            هانام: (Pathrotoponyms) جاينام نام   -11

  .عبدالملكيچهاردولي، : همدان در استان. لي، شهسوار توّكميراحمدي، سلطاني: مانند . اند

   نامها جاي روش مطالعة-5

 : 1384، آرالتو(   ي عملي هر دو ضروري هستند  هافيلولوژي و پژوهش   تاريخي، مطالعات  شناسي در زبان 
 را نـام بـرد      توان منابع نوشتاري، شفاهي، معاصر و همجوار       شناسي مي  از منابع مورد استفاده در جاينام      ).14
اي و   تـوان بـه دو بخـش كتابخانـه          را مـي   نامها جاي ، روش مطالعة   در مجموع  .)فصل هشتم : 1380،رفاهي(

   :ميداني تقسيم كرد

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

  .استاصلي و روايات فرعي   اين منابع شامل دو گروه منابع: منابع پيش از اسالم-5-1-1

ي هاكتاب اشكاني، هلويهاي پهلوي و پ    وستا، كتيبه اهاي هخامنشي،    ه شامل كتيب   منابع اصلي  -5-1-1-1
  .  هستندسغدي، خوارزمي، سكايي و بلخي و منابع زبانهاي مانويهاي  نوشته ،پهلوي

انـد، هنـوز در جايگـاه     ي ساختاري شدههال دگرگوني واجي متحمزبانهاي دورة باستان اگرچه در حوزة   
 ايراني  يهابه طور خالصه بايد گفت كه زبان      . هند و ايراني قرار دارند    ) در مقايسه با ودايي   (غازين و    آ يايران

ـ    ها دگرگوني راني آغازين دانست كه با وجود همة      يي از اي  ها زبان توان دنبالة  باستان را مي   ات، ي آوايي در جزئي
 ي ترديد ناپذير آوايـي، احتمـاالً بـه         هانوآوري.  بدون تغيير حفظ كرده اند     ، ساختواژي را كم يا زياد     ةنظام اولي

 –ثيرهاي نژادي و زباني اقـوام بـومي          ايراني و نيز تأ    پراكنده شدة دليل كاهش پيوندهاي ميان طوايف از هم        
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يي از  هابيش از پيش در موج    كه   بوده است كه نژادهاي ايراني را        - هستند هاترين آنها عيالمي   كه شناخته شده  
منزلگاه نهايي و تاريخي خود رهسپار بودنـد،        به  به تدريج در حال ترك شدن،       » ايرانيِخاستگاه  «پي هم، از    

ـتان شـماري از واژه     . كردند در خود جذب مي    هـا را بـا    اين نكته را هم بايد در نظر داشت كـه فارسـي باس
» زبان درباري«ت خود را در مقام نماياند و از اين راه هوي ساختي آشكارا خالف قواعد آوايي خود، به ما مي   

دهد كه همساني چنداني هم با گويش جنـوب غربـي كـه در فارسـي بـه كـار              سازد و نشان مي    آشكار مي 
   .)62-59 :1382 ،اشميت( رفته نداشته است مي

صي دارد، به دليل كمبود منابع باستان كه از نظر جغرافيايي و تاريخي جايگاه مشّخ        زبان فارسي  كهبا اين   
پوشـاند،   ي آوايـي و صـرفي آن را مـي   هـا و همچنين به دليل نوشته شدن به خط ميخي هجايي كـه ويژگي    

ـتايي و   امشخص نمـودن چهـار چـوب نظـام واجـي            هر حال    به. )70: 1382كلنز،  (ساز است    مشكل وس
ـته  .)123 و 78 :مانه( ت آنها كاري است بس دشوار     تحوالباستان و بازسازي سير      فارسي هـاي چهـار     نوش

اند كه خاستگاه آرامـي      دي و خوارزمي با خطوطي نوشته شده      غ، س پهلوي اشكاني  پهلوي،   ٔزبان ايراني ميانه  
ـته  يسكا. دارند هـاي   ي ميانه با خطي برگرفته از خط براهمي هندي نوشته شده و براي بخش بزرگي از نوش

 در هـا  واكـه  عدم نمايش كامـل  .)166 :همان(  به كار رفته استاي محلي از خط الفبايي يوناني بلخي، گونه 
نويسي، دستيابي به صورت آوايي دقيق واژگان        شروازالي تاريخي و ه   مخطوط برگرفته از آرامي، كاربرد ا     

  . ي ايراني ميانه را مشكل ساخته استهادر زبان

   فرعي يهات رواي-5-1-1-2

، ) بـابلي  –آشـوري   (ي  عيالمـي، اكـد   : شاهنشاهي هخامنشي ي درون و برون     هااز شمار فراواني از زبان    
اي، يوناني، التينـي، هنـد و آريـايي        اي، لوديه  ، لوكيه )به خطوط هيروگليف و دموتي    (بري، مصري   آرامي، ع 

ـتان       شناختي از دورة    ميراث واژگاني و نام    در بردارندة اي به ما رسيده است كه        منابع زباني   زبـاني ايـران باس
 و مـسائل    هاهاي منفرد روايات فرعـي، دشـواري       ن مورد آشكار شده است كه هريك از شاخه        در اي . هستند
اند كـه بـراي    اي به كار رفته   كه اغلب در نظام خطي     از جمله اين  . ) 64 :1382،اشميت( خود را دارد     خاص

ط صـامتي   خط ميخي عيالمي و اكدي، خ     ( چندان مناسب نيستند     ي ايران هاي آواي برگرداندن آواها و گروه   
و نيـز  ) ا خط الفبايي مانند يوناني هم به كار گرفته شده اسـت      مصري و مانند آن، ام     آرامي، خط هيروگليف  
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ـيش         هاي دشوار روش   كه ارزيابي اين شواهد روي هم رفته مبتني بر مقايسه          اين شناختي است كه بايـد در پ
     ي االمكـان  شواهد اصيل ايراني، حّت ات و زمان و مكان شواهد درست همانند         گرفت و اينكه تك تك جزئي

ه، عالوه بر آنچه گذشـت   ميراث زباني ايراني باستان در روايات بيگان      . ت مورد بررسي قرار گيرند    بايد به دّق  
هـاي منفـرد را بـه سـختي       يعني گونـه ؛هاي گوناگون ايراني نيز هست   ي گويشي لهجه  ها تفاوت نشان دهندة 

ـتان نـسبت داد         اغلب حتي به گويش خاص    ي و   باستان يا ماد   توان به فارسي   مي ). 65 :همـان (ي از ايران باس
ـيالد و نيـز برخـي                 ي ايراني ثبت شده در منابع آشوري و       نامها ـيش از م ي نامهـا بابلي متعلق به سده نهم پ

هـايي هـستند از نفـوذ      ترين نشانه   اما كهن  ،كه روشنگر باشند    كه بيشتر گمراه كننده هستند تا اين       ،جغرافيايي
با اين حال پـژوهش در ايـن ميـراث نـامي و     . )60 :اشميت(ي بلند غرب ايران  هايف ايراني در سرزمين   طوا

واژگاني، به ويژه با ويرايش و چاپ متون اداري عيالمي از تخت جمشيد، همانند منـابع نويافتـه در عـصر                
  ). 64 :همان(ند ا هحاضر تقويت شد

بـا ايـن    . هاي گوناگون روايات فرعي وجود ندارد      اخههاي زباني ش   بندي كاملي از تمامي دستمايه     جمع
  : باستان مطرح خواهند شد ي زير در خصوص منابع فرعي دوران زباني ايرانهاحال زبان
ـيان،          :عيالمي) الف زبـان اداري دربـار هخامنـشي تـا دورة           زبان سرزمين پارس پيش از چيرگي پارس

 نام خاص ايراني و شمار فراواني واژههاي        1500ود   گِلي از تخت جمشيد با حد      اردشير اول، هزاران لوحة   
. هـايي از انبارهـاي شـوش نيـز موجـود اسـت       ي هستند، بلكه لوحه  الحات فّن ايراني كه نه تنها شامل اصّط     
كه  باستان است در حالي هاي شاهان هخامنشي كه دقيقاً بازتاب زبان اصلي فارسي        تحريرهاي عيالمي نوشته  

ـتن  «هاي سه زبانه و گاهي حتـي خـود    ، سنگ نوشته  )كه موجود است    تا جايي  و آرامي (هاي بابلي    نوشته م
  .  ناخالص و احتماالً مادي استاي از فارسيِ  گونهدهندة باستان نشان فارسي» اصليِ

ي بسيار، نيز پيمان ي مادنامها متون ميخي نوآشوري و نوبابلي از سده نهم پيش از ميالد، با              :ي اكد -ب
 نيز  وهاي شاهان هخامنشي  نوشتهي جنگي از دوران هخامنشي، تحريرهاي بابليِهاها، گزارش هها، سالنام نامه

  . نام و عنوان اشخاص بر روي متون اقتصادي و اداري گوناگون
شـمار فراوانـي عنـاوين      :  زبان اداري شاهنشاهي هخامنشي، معروف به آرامي شاهنـشاهي         ، آرامي -ج

الحات نظـامي، نيـز     ي به ويژه از حوزه تشكيالت سياسـي و اصـّط          صالحات و عبارات تخص   ايراني، اصّط 
ـته              ها يي بر سنگ نوشته   نامها هـا و    از تمامي نواحي شاهنشاهي از لوديه گرفته تا افغانـستان، پـاپيروس نوش
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و هاي اداري از تخت جمـشيد    نيل و خشت نوشته   مصر به ويژه از الفانتين در جزيرة      هايي از    پوست نوشته 
  ). كتاب دانيل و كتاب عزرا(» عهد عتيق«آرامي نيز در متون 

ـتر،  (كه به دوران هخامنشي مربوط است » عهد عتيق«هاي   آن بخش از نوشته    : عبري -د كتاب عزرا، اس
  . ) دانيالنحميا،
هايي به خطوط هيروگليفـي و دمـوتي          آرامي شده در نوشته    هاي ايرانيِ   و واژه  نامها از راه    : مصري -هـ

  . رير مصدوران متأّخ
  .  سنگ نوشته هاي مربوط به دوران هخامنشي: اي و لوكيه اي  لوديه-و

ـ    (ها    براي مثال نمايشنامه   عشان ايران است؛  واي كه موض    آثار ادبي  : يوناني -ز ـيل و آري و ) ستوفانسآش
ـنگ      و )رخ و ماننـد آن    ياس، الكساندر مـو   ست، توكيديدس، گزنفن، كت   دوهرو(هاي تاريخي    نوشته  نيـز س
  . ايي از آسياي صغيره نوشته
  .  شواهد ادبي و نوشتاري كه اغلب برگرفته از روايات يوناني است: التيني-ح

هاي بودايي و ادبيـات      دست نوشته . هاي خروشتي و براهمي     از جمله سنگ نوشته    : هند و آريايي   -ط
  ) 67-59 :1382، اشميت. (حماسي

 روايات فرعي را به يكـي  غيرمستقيمِي هاصورتن در مورد ايراني ميانه، اغلب بسيار دشوار است كه بتوا        
ي ها اگرچـه بـسياري از اختالفـات گويـشي و زبـاني موجـود در گويـش              ميانه نسبت داد،   ي ايراني ها زبان از

 كاملي هـم از     همچنين بايد گفت كه مجموعة    . ياندنما  مي زشرقي و غربي را با     ميانه ي ايراني هاگوناگون زبان 
كوچـك قابـل    هـاي    ي مجموعه  حّت .گوناگون روايات فرعي در دست نيست      هاي تمامي متون زباني شاخه   

  . تك آنها وجود ندارداعتمادي هم در خصوص تك 
ـ          ي وام گرفتة  نامهاو  ها   واژه مـستقيمِ غير يت در رأس ايـن شـواهد زبـان         ارمنـي از نظـر تعـداد و اهمي 
آرامي، سرياني و عربي در غـرب و گرجـي در       يي از يوناني،    نامهاها و    ميانه قرار دارند؛ در مقابل، واژه      ايراني

هاي ايراني در زبان ارمني،       و واژه  نامها. وآريايي، تخاري، اويغوري و چيني در شرق قرار دارند         شمال و هند  
 ارمني نوشته شده انـد و بـه طـور دقيـق            آنها به خط آوايي و كامل       ت بسيار بوده و هستند، زيرا       داراي اهمي

  .هستند) پهلوي يا پهلوي اشكاني(زبان ايراني ميانة مربوطه نشان دهندة ارزش آوايي 
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  :ميانه نام برد توان به عنوان منابعي براي روايات فرعي ايراني ي زير را ميهازبان
ـتقاقيِ وام گرفتـه،    ساز خاصي به عنوان پسوند     وام واژگان بسيار و نيز عناصر واژه       : ارمني -الف هاي اش

  .شود را شامل مي نامهاهمچنين عبارات و انواع 
ميانه، به وفور از آغاز ثبت اين روايات در سدة           هاي ايراني اغلب با خاستگاه ايراني      واژه  وام : گرجي -ب

     گيـري   عالوه بـر وام . شود ات و تا حدي هم در محاوره در اين زبان يافت مي   پنجم ميالدي، به ويژه در ادبي
ي همـساية مـستقيم، شـمار       هـا  آالني در مقام زبان    -سرمتيميانه و    اشكاني، فارسي  مستقيم به ويژه از پهلوي    

هاي ايراني از راه روايات ارمني به گرجي راه يافته است كه بخـش اعظـم آن از راه ترجمـة                   فراواني از واژه  
  .كتاب مقدس از ارمني به گرجي باستان

 از دورة باستاني به چشم       يعني ،ي ايراني حتي از دوران مادها     نامهاها و     در منابع يوناني واژه    : يوناني -ج
  . حتي در دوران يوناني مĤبي، رومي و بيزانسي ادامه يافتهاگيري اين وام. مي خورد

ي شـرقي منـاطق همـسايه در        هاميانه در گويـش    هاي ايراني بر آرامي    ثير وامواژه تأ : سرياني - آرامي -د
ـته         جمله مي از  . تر است   ميانرودان قوي  تلمـود،  (يهـودي -قـدس بـابلي   هـاي م   توان ايـن عناصـر را در نوش

، )از جمله در اعمال شهداي ايراني     ) (شرقي(هاي مندايي و سرياني     هاي بابلي، در نوشته     ، در فالنامه  )ميدراش
  .هاي آرامي به ويژه در هتره و پالمير مشاهده كرد نيز در سنگ نوشته

در زبـان عربـي از   ) ي و سريانينسبتاً از راه آرام(ميانه  ي ايراني و در واقع فارسي ها وامگيري : عربي -هـ  
از جملـه در    .  بـه مقـدار زيـاد وجـود دارد         )هاي جاهلي اعراب و در قـرآن        در شعر (دوران پيش كالسيك    

  .هاي اداري، حقوق، هنر، فرهنگ و علم زمينه
ه ويژه قابل مقايس    ي ايراني شرقي، به   ها از جمله از زبان    نامهاها و     شمار فراواني از واژه    :آريايي  هند و  -و
، در منابع شاهان كوشاني     )معروف به پراگريت شمال غربي    (هاي ختني و بلخي در اسناد گاندهاري          با گونه 

ـ   -اي افزون بر آن چنين وام گيريهايي در روايات كتيبه . خورد و سكايي به چشم مي     ـناختي و ادبي ات  نـام ش
  .شوند نيز ديده مي) از جمله بودايي(هند وآريايي 

ـتان و در حـد       ي حّت  ايراني در تخاري، تا حد     هاي   واژه : تخاري -ز اي   گـسترده ي مربوط به ايرانـي باس
  .ها اصوالً سكايي و بلخي اند اين واژه. مربوط به ايراني ميانه اند
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ماننـد خـط    (هـاي ديگـري كـه         ، نيز واژه  )بودايي و مانوي  (هبي  مذالحات  ويژه اصّط    به : اويغوري -ح
  .ه روايات سغدي وام گرفته شده اندويژه از خط سغدي يا از را به) سغدي
ميانه و سـغدي كـه از جملـه در نتيجـة      ويژه فارسي  ي ايراني، به  نامهاو  ) هاي فرهنگي (واژه : چيني -ط

 در جادة ابريشم و مناسبات سياسي ساسانيان با چين به منابع چيني راه يافته است هاتبادالت بازرگاني سغدي 
: 1382،  اشـميت (ني ميانه، هنوز در آغاز راه است       اساس بازسازي چي   مند آنها، بر   كه پژوهش و بررسي نظام    

172-176(  

  منابع پس از اسالم -5-1-2

ها و ديگر آثار نويسندگان مسلمان، منابع بسيار غنـي،            ي تاريخي، جغرافيايي، سفرنامه   هاكتاب-5-1-2-1
ع دليل تنو به  . فارسي يا عربي است   بيشتر اين آثار به زبانهاي      . شناسي ايران هستند   ارزشمند و مهم در جاينام    

كراچكوفسكي :منابع(ين آثار پيش نياز كار با آنهاستشناسي و شناخت تحليلي ا د اين آثار، كتابو تعد(.  
ها توسـط گردشـگران اروپـايي، نماينـدگان سياسـي،       اين سفرنامه . سفرنامه هاي اروپاييان  -5-1-2-2

ي نامهـا  و گنجينة بزرگـي از       اند  ران سفر كرده بودند نوشته شده     هاي ديني كه به اي      بازرگانان و اعضاي فرقه   
ـيالدي بـه بعـد،               ويژگي بارز بيشتر اين سفرنامه    . جغرافيايي ايران را در بر دارند      ها كـه از سـدة شـانزدهم م

يي است كه در    نامهااند، در ثبت خردجاي    را گزارش كرده  ) هاي اصلي   جادة ابريشم يا مسير   (هاي مشابه     مسير
هاي كـاروانرو ايـران را        ي راه نامها جاي تحولبررسي اين آثار همچنين، سير      . اند نبع ديگري ثبت نشده   هيچ م 

    .در چند سدة اخير به نماش مي گذارد
شناسـي آن،      و جاينام  »ايران زمين «  گسترة ي انجام شده دربارة جغرافياي تاريخي     ها پژوهش -5-1-2-3

 با بررسي شايستة انواع منابع دست اول تاريخي و          هار اين پژوهش  بيشت. كم تعداد ولي بسيار پرارزش هستند     
ي ميـداني   هابرخي از اين نويسندگان پژوهـش     . تطبيقي انجام شده است    -شناسي تاريخي  بهره گيري از زبان   

يـام   لـسترنج، پيگولوسـكايا، ويل  از جملة آنها ميتوان جكسون، ماركوات، بارتولد، مينورسـكي، . نيز داشته اند  
  . پاول لوري را نام برد وسيلرا
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   روش ميداني-5-2

ـناس تـاريخي، مطالعـات فيلولـوژي و پژوهـش             ياز نظر زبان   . هـر دو ضـروري هـستند      ي علمـي    هاش
العات كـافي و قابـل اعتمـاد دربـارة     سعي در به دست آوردن اّطشناس تاريخي در پژوهشهاي عملي     زبان
ـتهايي دربـارة و        ها و معادل  نامها كنـد    مـي ي فرهنگـي، تـاريخي و جغرافيـايي         هـا اقعيتي آنها، شرح و يادداش
در روش ميداني، پژوهشگر با مراجعه به محل و با استفاده از گويشوران بومي، صورت ). 14: 1384،آرالتو(

شناسـي عاميانـه هـم        ي موجود را كه ممكن است ريشه      هاشناسي  ه را آوانويسي نموده و ريش     نامهامحلي جاي 
شناسان تاريخي به موادي كـه جغرافيـاي گويـشي        اين نكته الزم است كه زبان     ه به   توج .كند  باشد، ثبت مي  

ي هـا دي هستند كه با هـم تفاوت ي متعدهاكنند، زيرا اين مواد حاوي صورت    ه چنداني نمي  آورد توج   فراهم مي 
ـ               ـ الب. گيـرد   ه قـرار مـي    جزئي دارند و بنابراين صرفاً زبان معياري كه داراي منابع مكتوب است مورد توج ه ّت

كنند كه   يا باستاني را در خود حفظ مياي ميانه ه  ي زباني دوره  هاي محلي غير مكتوب، اغلب صورت     هاگويش
ـته     تحول دربارة   شناسي تاريخي   ات زبان يتواند در به اثبات رساندن فرض       مي  زبان معيـار نقـش اساسـي داش

ت دارد كه در ثبت صورت رسـمي و   از اين روي اهمينامهاتوجه به آوانويسي بومي جاي    ). 27: همان(باشد  
توانـد حاصـل تـصحيح افراطـي،          كه مـي  ) 1380،رفاهي ( اشتباهاتي رخ داده است    نامهااداري برخي از جاي   

   : مانند .)منابع.، نكPCGN(ي سياسي باشدهايي يا تغيير رژيمگرا ب سازي، نژادپرستي، مليمعرّ
  )در همدان (/نگمرگا/ مرگانه/ مريانگ / مريانه/ب معرّجاينام  ؛مريانج
  .، اين معرّب سازي باعث تغيير معنايي شده است/ بيذا/ ب معرّ جاينام ؛ بيضا

 /پسند شاه/يافتة تغييرجاينام ؛ آزادشهر
  )در همدان (/هيدره/؛ ثبت نادرست جاينام حيدره

مورد توجه شود كه بايد آنها را نيز  يي توسط اهالي ذكر مي   هاشناسي  نيز در مراجعه به محل، معموالً ريشه      
   : مانند  باشد در زير همين عنوان ذكر كرد؛شناسي عاميانه اد و اگر ريشهقرار د

  .خيزد جاييكه آهنگ كبوتر از آن برمي /كبوترآهنگ / :شناسي عاميانه  ريشه؛كبودرآهنگ
ـتخراج و ثبـت             ترين هدف در روش ميداني كه به موازات روش كتابخانه          مهم اي انجـام مـي شـود اس

  . جاينام استحقيقي و درستِآوانويسي 
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  مراحل پژوهش  -6

 ، با مراجعه به منـابع جغرافيـايي  نامها گردآوري و ثبت جاي    ، استخراج :نامهاثبت جاي   استخراج و  -6-1
ـتگاهي از        نامهـا ثبت آوانويسي جاي   .گيرد  رسمي و انجام تحقيق ميداني صورت مي       گزارشهاي  بايـد بـا دس

 را بـه    پـژوهش  در زمـان     ،واژگـان ) و معنـايي  (ود كه ارزش آوايي     مورد پذيرش انجام ش   هاي علمي    نشانه
  .درستي نشان دهد

 الزم اسـت  ،شناسي پژوهشي وابسته به مكان اسـت   ي كه جاينام  ياز آنجا  :العات مكاني  ثبت اّط  -6-2
العات شامل  اين اّط . ستخراج شود شناسي ا  العات جغرافياي طبيعي هر منطقه از منابع جغرافيايي و زمين         اّط
  وي آب و هـوايي    هـا  دگرگوني ،ع جـانوري   تنـو  ،گياهي  پوشش ، نوع و گسترة   طبيعي  عوارض ،زمين  لكش

العـات  نـشان دادن اّط    هـا عـالوه بـر      هبررسي اين داد   .م طبيعي در طول دوره تاريخي است      ي مه هارخداد
شناسـي را در    جاينـام ،گذاري گروهي از مكانها اثر گـذار بـوده اسـت        ر منطقه كه در نام    هجغرافياي طبيعي   

  .دهد پرهيز از برخي خطاها در تطبيق يا تفسير ياري مي
آگاهي . شناسي است   و باستان  گردآوري شواهد تاريخي   اين بررسي شامل   :بررسي پيشينة محل   -6-3

 پيـدايش و  ، سـكونت انـسان  ور انسان در منطقه اعم از تاريخچـة كامل از اطالعات تاريخي وابسته به حض    
 قـومي و زبـاني و       ،ي نـژادي  ها برخوردهاي فرهنگي و دگرديـسي     ، جنگها ،جرت اقوام  مها ،دگرگوني تمدن 

 چـرا كـه     ؛شناسـي آن منطقـه اسـت       آور در جاينـام    شناسي ضـرورتي الـزام     ترين نتايج باستان   هتوجه به تاز  
 : 1384،  آرالتـو ( خواهـد نمـود    نامهـا شناس تاريخي با فرض وجود جوامع زباني اقدام به تحليـل جاي            زبان
264(.  

ـي   ثبت ريـشه   نيز و   نامهاتر جاي  ي كهن ها، ثبت صورت  نامها جاي شواهد تاريخي دربارة   گردآوري ي هاشناس
استوار  آنها تواند بر پاية ي ميطور كّله  زباني بي تاريخي وهاكند كه قضاوت اي را فراهم مي هلي مواد او،موجود
ـتگي     درشناسيِ  است كه جاينامآور بررسي كامل منابع و شواهد تاريخي از آن روي الزام   .شوند زمـاني پيوس

از . شناسي ارتباط دارد كه روش همزماني با جغرافيا و جامعه   در حالي  ،شناسي دارد  خ و باستان  يبيشتري با تار  
تـر از شـرح     از متون تـاريخي بـسيار قابـل اعتمـاد         دست آمده   ه   ب بانيِز هاي تاريخي داده  شناسي بانزديدگاه  

ثير تعصبات شخصي يا نظام حاكم اند تحت تأ وت العات اسناد تاريخي مي    زيرا اّط  ؛ستتاريخي مرتبط با آنها   
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 فرض بر آن است كه آنچه نوشته شده اسـت بـراي خوانـدن               وليكافي تحريف شده باشند      العات نا يا اّط 
ـبط     ه  اند و بنابراين زباني كه ب      دانسته ديگر كساني تنظيم گرديده است كه آن زبان را مي          ـته ض  صـورت نوش

  .)262: 1384،آرالتو(  داراي نوعي كاربرد بوده است،شده
 از نظر ساخت واژه و      نامهاجاي ،شناسي از ديدگاه زبان  : شناختي  از ديد زبان   نامهابندي جاي   دسته -6-4

  . كند سازي معنايي آن كمك مي شناخت دستوري هر جاينام به آشكار .بندي هستند مورفولوژي قابل دسته
  : تقسيم كردتوان به دو دستة زير  را ميواژگان زبان فارسي

  واژگان موروثي ) الف
  ها  وام واژه) ب

  هند <باستان   هند و ايراني<باستان   ايراني<باستان   فارسي<ميانه  واژگان موروثي فارسي دنبالة فارسي 
  . و اروپايي هستند

 از جملـه  شـرقي  ميانة ي ايرانيهانو زباي پهلوي اشكانمادي،  اوستايي،(ها شامل دو دستة ايراني      واژه  وام
: 1384بختياري ،(هستند) ي، مغولي، تركي و غيره  عرب التين،، يوناني،هندي(ايراني  و غير ) سغدي و سكايي  

107-144( .  
ـ      غربي يا بسيط    ميانة  ي ايراني باستان و ايراني    نامها در فارسي دري و نو مانند        نامها ب يـا    يا مشتق يا مرّك
  ).337 :1383ابوالقاسمي ،( عبارت هستندب و يا مشتقِ مرّك

نگها بوده ايف مختلف و تالقي فرهمهاجرت يا هجوم طو ايران در طول تاريخ كهن خود همواره شاهد         
  .عي است ايران داراي جاينامهاي بسيار متنو در نتيجه جغرافياي،است

هـاي خـاموش بررسـي      از اين روي وجود زبانهاي مختلف ايراني و غير ايراني و همچنين وجـود زبان              
  )12و11: 1385، شارق(شناسي دشوار ساخته است  ي ايران را از ديدگاه زباننامهاجاي

   نامهاتدوين فرهنگ جاي -7

توان فرهنگي يك زبانـه    مي-ي بررسي شده استنامها كه همان جاي  -هاي موجود  هبا استفاده از دستماي   
يـا  ( نويسي    هر مدخل آوا   ،براساس حروف الفبا   در كتاب . جاينام است   مدخل در اين فرهنگ     . تدوين كرد 
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 و )شناسـي   نوع جاينام از نظـر زبـان  شناسي و از نظر جاينام  (نوع جاينام   ،  )گونه هاي آوانوشت از آن جاينام     
 .شود ذكر ميآن شناسي  ريشه

  :مانند
از منابع باستاني، اسالمي و ( شاهد مثال ؛بسيط  / Hamedân, Hamedun, Hamadān/ :همدان

  ) يرهغ

  .ارجاع ريشه شناسي »محل اجتماع«معنيبه  [ ham-gm-ata-na ] :شناسي ريشه

  كتابنامه

 پژوهشگاه علوم انـساني و      : تهران  ترجمه دكتر يحيي مدرسي،    ؛شناسي تاريخي   درآمدي بر زبان   آرالتو، آنتوني؛ ـ  

  .1384مطالعات فرهنگي،

  .1374  ققنوس، چاپ اول،تشارات ان؛)اتيمولوژي(شناسي  ريشه ابوالقاسمي، محسن؛ـ 

  .1383؛ انتشارات سمت، چاپ چهارم،تاريخي زبان فارسيدستور ابوالقاسمي، محسن؛ ـ 

، ترجمه فارسي زير نظر حسن رضايي       ي ايراني هاراهنماي زبان  : در ؛»ديگر گويشهاي ايراني  « اشميت، روديگر؛ ـ  

  .1382 ،2و1چاپ اول، جلد آرمان بختياري و همكاران، انتشارات ققنوس، : باغ بيدي، مترجمان

  .1382 ،39-33، سال بيستم، شماره دوم، نشر دانش ؛»شناس فرهنگ نويسان ريشه« بختياري، آرمان؛ـ 

 سال نوزدهم، شماره دوم، ، زبانشناسيمجله ؛»شناختي زبان فارسي مالحظاتي بر فرهنگ ريشه« بختياري، آرمان؛ـ 

126-133، 1383.  

ـال    زبانـشناسي  مجلـه  ؛»ي ايـران  هاكتاب مباني توپونيمي و نگاهي به توپونيمي      نقد   «ترقي اوغاز، حسنعلي؛  ـ   ، س

  .1381 ،145-137هفدهم، شماره دوم، 

مركـز  : ، تهرانموعه مقاالت زبان فارسي و زبان علم مج ؛»سازي تفنني   اشتقاق عاميانه و واژه   « ذاكري، مصطفي؛ ـ  

  .1372 نشر دانشگاهي ،

 سازمان نقشه بـرداري كـشور،       :تهران ،ي ايران هاتوپونيمي و نگاهي به توپونيمي    مباني   رفاهي علمداري، فيروز؛  ـ  

1380.  
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ـايي بـاغ بيـدي،      فارسي زير نظر، ترجمةي ايرانيهاراهنماهاي زبان  : در ؛»زبان اوستايي « ؛ ژان كلنز،ـ    حـسن رض

  .1382، 2و1آرمان بختياري و همكاران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، جلد : مترجمان

نامه كارشناسي ارشد  ، پاياني كهن استان فارسهاشناختي نام شهرها و مكان بررسي تاريخي، زبان  سونيا؛،شارقـ 

  .1385 ياري، دانشگاه بوعلي سينا، همدان،ي باستاني، استاد راهنما رحمان بختهادر رشته فرهنگ و زبان

،  ابوالقاسـم پاينـده    ، ترجمة ان اسالمي هاي جغرافيايي در جه     تاريخ نوشته  كوفسكي، ايگناتي يوليانوويچ؛    كراچـ  

  .1370انتشارات علمي و فرهنگي، : تهران
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