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Abstract 

1. Introduction  

One of the most important tools for studying the history and culture 

of any nation or tribe is to recognize the language and linguistic 

materials of that nation. Linguistic data can be divided into written 

and unwritten or oral. The amount of written data has constantly 

fluctuated in different historical periods for various reasons, and it is 

sometimes much and sometimes very little. Unwritten linguistic data, 

although much more than written data, do not receive much especial 

attention because they are not written down. For the unwritten 

linguistic data, we can mention songs, poems, proverbs, stories and in 

general what is related to oral literature. Place names or geographical 

names are other linguistic data that are often unwritten and usually 

older than others. Apart from being historically and culturally 

valuable, these place names can also be considered in linguistic 

studies, and by examining them, various information from different 

linguistic and non-linguistic aspects can be obtained.  

The science that examines place names from a historical, 

geographical, and especially linguistic point of view is called 

toponymy. The study of toponyms is important since it can provide 

valuable information in recognizing the anthropological and cultural 
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characteristics of ethnic groups and it can also explain the role of 

social, geographical, ethnic, political, religious, etc. observations in 

naming places. 

 In general, there are three main characteristics in any toponym or 

geographical name: 1) geographical location, 2) historical 

background, 3) linguistic structure and concept. Thus, toponymy 

interacts with other sciences such as geography, history, archeology, 

linguistics and anthropology. In general, based on the type and 

species, the place names are divided into the following categories: 1) 

oykonyms or place names that refer to residential areas. 2) hydronyms 

or place names that are used to name geographical features related to 

water, such as rud ‘river’, čašme ‘spring’, daryâ ‘sea’, etc.  3) 

uronyms or place names that are used to name the elevation of the 

earth, such as kuh ‘mountain’, tappe ‘hill’, dašt ‘plain’, etc. (Refahi 

Alamdari, 2015, p. 98; Ahdian and Bakhtiari, 2009, p. 185). 

 

2. Methodology  

In the study of languages and dialects, place names are of special 

importance, because these names are usually taken from the local 

languages of the same region and are part of the spiritual and cultural 

heritage of the people living in those areas. Undoubtedly, their 

scientific study, in addition to their linguistic value, is very effective 

in recognizing the historical identity of the ethnic groups living in 

those areas and in understanding the way of thinking and view of the 

people who coined and used these names. Most of the toponyms are 

oykonyms or the names of residential areas. Some researches have 

been published about oykonyms so far, but most of these studies are 

dedicated to the etymology and derivation of these words and the 

basic words seen in the complex oykonyms structure have been less 

studied.  

In this article, it is tried to study and analyze similar basic words in 

oykonyms which are related to nature and natural phenomena. 

Certainly, the analysis of common words in oykonyms is as valuable 

as the study of affixes and topoformants used in these words, but so 

far they have not been properly studied. So far, no independent work 
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on the subject of this article, i.e., words related to nature and natural 

phenomena in Iranian oykonyms, has been published. 

 

3. Discussion   

From the very beginning of creation, man has been in close contact 

with nature and its phenomena and components, and this deep 

connection and the impact that nature has on human life, and 

sometimes it is beyond his understanding, has led him to sanctify 

some components of nature. This sacredness is mainly focused on the 

sky and what is happening in it on the one hand, and on the other hand 

it is concentrated on the earth and its related issues.  

The earth and its natural features were also sacred in the human 

mind, and sometimes the inaccessible or lesser-known parts of the 

earth were known as the place of the gods. From the beginning, these 

attributes led to the use of the words related to heaven and earth in 

naming new places where human beings lived. Although the earth and 

the sky did not have that initial sanctity in the human mind, because 

human life was completely dependent on them, the use of the words of 

these two areas in new names continued and is still common today. 

In Zoroastrianism, the sky is the first tangible creature of Ohrmazd. 

In most Zoroastrian texts it is stated that the sky is made of stone, but 

due to the brightness of the sky, it is also said it was made of metal. 

The sky was mostly considered to have four bases or divisions, as 

follows: the star, the moon, the sun, and the infinite light bases. Of 

course, under the influence of Babylonian astronomy, Zoroastrians 

have sometimes considered seven levels for the sky (Tafazzoli, 2004, 

p. 365).  

In the Islamic era, the sky has been considered as a kind of sanctity 

and in some verses of the Quran, the sky has been used to mean the 

spiritual world and the kingdom of heaven (Mojtahed Shabestari, 

1995,p. 363). The most important feature of the earth attracted human 

attention is its fertility, which is why it is sanctified in human thought. 

In Zoroastrianism, the earth was divided into seven parts or countries 

and apparently had three floors. Also, in various parts of Bundahiš, 

various topics have been mentioned about the creation of the earth, 

mountains and rivers and their duties (Afifi, 2004, p. 545-547). 

In naming modern Iranian oykonyms, both the name of the sky and 

the names of the objects and phenomena seen in the sky have been 
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used, as well as the name of the earth and the natural features on it. Of 

course, the use of words related to earth is much more common in 

oykonyms. This kind of naming has a long history, and it should not 

be considered as a new topic. In ancient Iran, naming places with the 

names of words related to nature was common, but because we do not 

have many texts, we have little evidence in this regard. In the 

Zoroastrian beliefs of ancient Iran, nature and its components were 

sacred and were under the protection of God. Naturally, such beliefs 

could influence the naming of their places of residence. Unfortunately, 

due to the shortage of written materials from ancient Iran, this can not 

be sufficiently and thoroughly studied, but the few oykonyms left in 

the written sources, both primary and secondary, show that such 

names were common in ancient Iran. 

Unfortunately, in the surviving texts from ancient Iran, there are 

very few oykonyms in which the words related to the sky are used. 

Meanwhile, the name of the sky has no evidence in the oykonyms, but 

there is evidence of the name of celestial bodies. One of the oykonyms 

in which the name of one of the celestial bodies is mentioned is the 

word pātišuvari- ‘the people of Pātišuvar’. The oykonym Pātišuvar is 

composed of the two components pātiš ‘towards, in front of’ and 

uvar- ‘sun’ and on the whole it means ‘lying towards the sun’ 

(Tavernier, 2007, p. 29). Apparently, the place name Padišxwārgar in 

the Sassanid era is a remnant of this form of Old Persian (Schmitt, 

2014: 233). 

In modern Iranian oykonyms, the use of words related to the field 

of nature is quite common, but even today, words related to land and 

natural features on it have a higher frequency in making toponyms. 

These words are used both in derivation and in combination with 

topoformants in Iranian oykonyms. This research examined the 

oykonyms made with words related to nature in two parts: words 

related to the sky, celestial bodies and phenomena, and words related 

to the earth and natural features on it.   

 

4. Conclusion  

In Iranian oykonyms, both complex and derivative, there are 

common basic words that can be divided into different categories. 
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Among the common basic words in Iranian oykonyms, we can 

mention the words of the field of nature. The use of the natural words 

in toponyms have a long history, and it can generally be classified into 

two areas: sky and earth. The frequency and use of these words in 

oykonyms are different and in addition to Persian words, they also 

include words from local languages. These words are used in different 

ways in oykonyms and different features are seen in their 

construction. One of the interesting features in these oykonyms is the 

accompanying of two words from the field of nature next to each 

other, which sometimes may even belong to two different languages 

in Iran. For example, in the oykonym Âsmân-Bulâghi, the word 

Âsmân ‘sky’, which is a Persian word related to the field of the sky, is 

accompanied by the word Bulâghi ‘spring’, which is a Turkish word 

from the field of words related to the earth. In general, words related 

to the two fields of sky and earth are morphologically associated with 

a lot of names, adjectives, and numbers, and semantically with 

different categories, and can form a single oykonym. 

 

Keywords: Geography, Natural Features, Oykonym, Toponym, 

Toponymy. 
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 و یرانیا یهانامکده در یعیطب یهادهیپد و عتیطب به مربوط یهاواژه
 آن ۀنیشیپ و کاربرد

 1مجید طامه

 

                                                                               چکیده  

 ینسل از که است ییایپو و زنده یزبان راثیم از یبخش ییایجغراف مناطق نام همان ای هانامیجا

 و نوع بهبسته را ییایجغراف یهانام. شودیم فیتحر و رییتغ دچار کمتر و رسدیم گرید نسل به

 یرو یهایبلند و یپست نام ای هانامبیش ،یمسکون مناطق نام ای هانامکده انواع به توانیم شانگونه

 انواع، نیا انیم در. کرد میتقس هستند آب با مرتبط که یایعیطب عوارض نام ای هانامآب و نیزم

 و یبررس لحاظبه و دارند یشتریب بسامد آنهاست با یشتریب ارتباط در انسان آنکه سبببه هانامکده

 و کرد مطالعه گوناگون وجوه از توانیم را هانامکده. برخوردارند یترمهم نقش از مطالعه

 جالب هایژگیو از یکی. داد قرار قیتدق مورد آنها ساخت در را یرزبانیغ و یزبان یهایژگیو

 دهید آنها در که است یاهیپا یهاواژه یموضوع یبندطبقه و یبررس هانامکده ساخت در توجه

. اندتوجه درخور یخیتار و ینگفره لحاظبه هم و یزبان لحاظبه هم هیپا یهاواژه نیا. شودیم

 و عتیطب به مربوط یهاواژه است، مطالعه و یبررس قابل نامکده در که یاهیپا یهاواژه ازجمله

 است یادهیپد بلکه ستین یامروز یامر هانامکده در هاواژه نیا کاربرد. است یعیطب یهادهیپد

 یهاواژه لیتحل و یبررس به مقاله نیا در. استداشته رواج هانامکده ساخت در ربازید از و یخیتار
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 نیا کاربرد ةنیشیپ و سابقه و میپردازیم رفته کاربه رانیا یهانامکده در که عتیطب ةحوز به مربوط

 .میکنیم ذکر زین اسالم از شیپ ییایجغراف یهانام در را هاواژه

 

 .یعیطب یهادهیپد ام،نکده ،یشناسنامیجا نام،یجا ا،یجغرافهای کلیدی: واژه

 

 . مقدّمه1
بان و ترین ابزارهای مطالعة تاریخ و فرهنگ هر قوم یا مردمی شناخت زیکی از مهم

 توان به دو دستة مکتوب و غیرمکتوب یاهای زبانی را میآثار زبانی آن قوم است. داده

دالیل های گوناگون تاریخی بنابر های مکتوب در دورهشفاهی تقسیم کرد. حجم داده

حال، ااینشمار است. بمتفاوت همواره در نوسان بوده و گاه زیاد و گاه بسیار اندک و کم

ترین منابع اطالعاتی ما از زندگی پیشینیان های مکتوب ازجمله موثقتوان گفت که دادهمی

دلیل اینکه اند بههای مکتوبهای زبانی غیرمکتوب هرچند بسیار بیشتر از دادهاست. داده

توان به های زبانی غیرمکتوب میگیرند. از دادهاند چندان مورد توجه قرار نمیت نشدهثب

طور کلی آنچه به ادبیات شفاهی مربوط است اشاره ها و بهها، اشعار، زبانزدها، داستانترانه

 تر از دیگر موارد استهای زبانی غالباً غیرمکتوب که معموالً کهنکرد. از دیگر داده

ینکه های جغرافیایی گذشته از اهای جغرافیایی در هر منطقه است. این نامها یا نامنامجای

 توانند مورد توجهلحاظ تاریخی و فرهنگی ارزشمند هستند، در مطالعات زبانی نیز میبه

و  های متفاوت زبانیتوان به اطالعات گوناگونی از جنبهقرار گیرند و با بررسی آنها می

ها بیانگر سطح تفکر و نوع بینش افراد نامتوان گفت جایطور کلی، میهغیرزبانی رسید. ب

به هوجودآورندة آن نسبت به خود، طبیعت و نیروهای موجود در طبیعت است. باتوجبه

های است، نامهای گوناگون تاریخی متفاوت بودهاینکه نوع تفکر و نگرش انسان در دوره

 وناگون را به بهترین نحو نشان دهد.گسطوح  تواند اینجامانده میجغرافیایی به

شناسی ویژه زبانهای جغرافیایی از دیدگاه تاریخی، جغرافیایی و بهعلمی که به بررسی نام

تواند رو اهمیَت دارد که میها ازآننامبررسی جاینام دارد.  1شناسینامپردازد، جایمی

دست دهد و  و فرهنگی اقوام بهشناختی صات مردماطالعات ارزشمندی در معرفی مخت
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سازد که مالحظات اجتماعی، جغرافیایی، قومی، سیاسی، مذهبی و... در همچنین مشخص 

نام یا نام جغرافیایی، در هر جایطور کلی است. بهها تا چه اندازه نقش داشتهنامگذاری جاینام

( ساختار و 3خی، ( پیشینة تاری2( موقعیت جغرافیایی، 1سه ویژگی اصلی وجود دارد: 

شناسی، شناسی با علوم دیگری مانند جغرافیا، تاریخ، باستانناممفهوم زبانی. بنابراین جای

طور کلی براساس نوع و گونه، شناسی در تعامل و ارتباط است. بهشناسی و مردمزبان

به مناطق  هایی کهنامیا جای 2هانام( کده1کنند: ها تقسیم میها را به این دستهنامجای

هایی که برای نامیدن عوارض جغرافیایی نامیا جای 3هانام( آب2مسکونی اشاره دارند. 

یا  4هانام( شیب3و... . « دریا»، «چشمه»، «رود»رود، مانند کار میمرتبط با آب به

، «تپه»، «کوه»رود، مانند کار میهای زمین بههایی که برای نامیدن پستی و بلندینامجای

 (.185: 1388؛ احدیان و بختیاری، 98: 1393و... )رفاهی علمداری، « دشت»

 . شرح و بیان مسئله1-1

های اصلی و فرعی آن، گذاری بخشهای گوناگون و نامبندی کشور به بخشتقسیم

های ایرانی توان رد آن را در اسطورههای تاریخی دارد و حتی میترین دورهریشه در کهن

توان در متون اوستایی و ترین نمودهای آن را میابر اساطیر ایرانی که کهننیز بازجست. بن

شود. نام اوستایی این سپس در متون فارسی میانه دید، زمین به هفت پاره یا اقلیم تقسیم می

(، فردَذَفشو sauuahī(، سَوَهی )arǝzahīهفت پاره از این قرار است: اَرِزهی )

(afšūδfrada( ویدَذَفشو ،)afšūδavīd( وُروبرشتی ،)štiǝru.baruvo وُروجرشتی ،)

(štiǝru.jaruvo( و خونیرثه )aθaniravxکه کشور میانی و سکونتگاه ایرانیان به ) شمار

 ,Witzelها و معادل فارسی میانة آنها، نک: شناسی و معنای این نامآمد )برای ریشهمی

2000, pp. 299-300; Tafazzoli, 1992, p. 713 تر ای کهنبندی حتی سابقهتقسیم(. این

ای رو سابقهگردد و ازاینشان بازمینژادان هندیدارد و به پیش از جدایی اقوام ایرانی از هم

(. بعدها با 1395توان برای آن درنظر گرفت )نک: افکنده و عادلفر هندوایرانی می

ترین رکن در عنوان مهمهای متمرکز در ایران، تقسیمات کشوری بهگیری قدرتشکل
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بندی در کشور ایران و کار گرفته شد. این تقسیمهای گوناگون بهنظام اداری بخش

های طبیعی، جغرافیایی، های آن متأثر از عوامل گوناگونی مانند شاخصگذاری بخشنام

است. های فرهنگی ـ قومی و اجتماعی و شرایط اداری ـ سیاسی و اقتصادی بودهمؤلفه

سو زبان و امکانات متفاوت آن و از سوی دیگر  ها از یکنامگذاری جایمبنابراین در نا

گذاری طور کلی زبان، و امکانات متفاوت آن در نامعوامل غیرزبانی نقش داشته و دارند. به

است. پذیر نبودهگذاری امکاننقشی اساسی دارد و بدون شناخت آن و امکاناتش اساساً نام

اهی از زبان و استفاده از امکانات آن از سوی اهل زبان در غالب البته پیداست که این آگ

طور ذاتی و غریزی است؛ چراکه اهل زبان بهموارد یک فرایند آگاهانه و برپایة مطالعه نبوده

 اند. ها سود جستهنامگذاری جایاز امکانات زبان در نام

های زبان برای دیگر واژههای زبان هستند و همة قواعدی که ها از زمرة واژهنامجای

ها را به دو دستة کلی نامتوان جایرو، میکاربرد دارد دربارة آنها نیز صادق است. ازاین

گیرند که تنها از یک واحد هایی قرار میساده و پیچیده تقسیم کرد. در دستة ساده واژه

ها را، ناماین جایبینیم که می، و... . چنان«رشت»، «یزد»، «اهر»اند، مانند تشکیل شده

تر که دارای معنی یا نقش توان به تکواژهایی کوچکزمانی، نمیلحاظ همکم بهدست

توان به مشتق، مرکّب و ها را میناممشخصی باشند تقسیم کرد. در دستة پیچیده نیز جای

 هایی هستند که از یک صورت پایه وهای مشتق آن واژهناممرکّب تقسیم کرد. جایـمشتق

و... . « محمدیه»، «زاربادام»، «انارک»، «کردستان»شوند، مانند یک وند تشکیل می

هایی هستند که غالباً از طریق همنشینی دو واژة مستقل ساخته های مرکّب شامل نامنامجای

و... شاهد « چنارچشمه»، «بیدشهر»، «کوهسیاه»هایی مانند نامشوند. برای مثال، در کدهمی

دار در کنار یکدیگر برای ساخت یک واحد واژگانی هستیم. در و واژة معنیپیوستن د

صورت یک وندواره های ایران که به این دسته تعلق دارند، یکی از اجزا بهنامبیشتر کده

شود و نقش یک سازة کند و غالباً از معنی اصلی خود تا حدودی تهی میعمل می

هایی هستند که ناممرکّب شامل آن جای ـ های مشتقنام. جایکندرا ایفا می 5سازنامجای

هایی مانند نامشود. برای مثال، در کدهجا دیده میدو فرایند ترکیب و اشتقاق در آنها یک
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و... شاهد ترکیب دو واژة مستقل « گلوبندک»، «بندانگل»، «گاوکانکشیت»، «گالنده»

و افزوده شدن یک وند «( گلو + بند»، «ندگل + ب»، «کشیت + گاو»، «ده + گل»ترتیب )به

 هستیم.«( ـک»، «ـان»، «ـکان»، «ـان»ترتیب )به

ساز موجود در نامهای جایتوان براساس سازههای پیچیده را مینامبر آنکه جایعالوه

(، در ساختمان 1398بندی، نک: طامه بندی کرد )برای این نوع طبقهآنها تحلیل و دسته

بندی های پایة مشابهی را دید و بر این اساس نیز به طبقهتوان واژهیچیده میهای پنامجای

های کلی توان در این مقولهلحاظ موضوعی میهای پایة مشابه را بهآنها دست زد. این واژه

های طبیعی. هرکدام از این های گیاهی، و نامهای جانوری، نامهای انسانی، نامقرار داد: نام

های های متفاوتی را دربربگیرد. برای مثال در بخش نامتواند شاخهخود میعناوین کلی 

هایی که مرتبط با انسان یا های خاص یا دیگر نامهایی که با نامنامتوان به جایانسانی می

های نام نوانعجامعه است اشاره کرد، مثل دین، خانواده، اقتصاد، سیاست و... . در ذیل 

 مدن آن نقشیآنچه مربوط به طبیعت است و انسان در به وجود توان آطبیعی نیز می

شود، هایی که در آسمان دیده میاست را ذکر کرد، مانند آسمان و اجرام و پدیدهنداشته

ه بهای مربوط ای که روی آن وجود دارد و... . در این مقاله به واژهزمین و عوارض طبیعی

 و( آسمان، اجرام آسمانی 1شود: حوزه میپردازیم که معطوف به دو حوزة طبیعت می

( زمین و عوارض طبیعی روی آن مانند 2شود، ای که در آسمان دیده میهای طبیعیپدیده

گ فرهنهای امروزی این تحقیق عمدتاً از نامکوه، دشت، تپه، رود و... . در گردآوری کده
های جغرافیایی آبادی فرهنگ( و 1332-1328آرا )تألیف حسینعلی رزم جغرافیایی ایران

فاده گردآوردة سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است کشور جمهوری اسالمی ایران

 است.شده

 تحقیق پیشینۀ .2-1

 بدان عموماً که است یجذاب موضوعات از رانیا یهانامیجا ةدربار قیتحق و مطالعه

 ابراز یرعلمیغ گاه و متفاوت نظرات باره نیا در مندانعالقه و محققان و شودیم توجه
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 عمدتاً و یزبان منظر از هاواژه نیا یبررس به معطوف مطالعات نیا شتریب. اندکرده

 پرداخته کمتر هاواژه نیا به یخیتار و یفرهنگ یهایژگیو ةجنب از اما است، یشناسشهیر

 قرار اقهمد مورد هم یرزبانیغ یارهایمع با هانامیجا آنها در که یآثار ازجمله. استشده

 یباستان: کرد اشاره موارد نیا به توانیم شود،یم دهید آنها در یبندطبقه از یانواع و گرفته

 بهباتوجه رانیا یهانامیجا یشناسگونه و یبندطبقه به یامقاله در( 1392) یمردوخ و راد

 لمر یحیمل و خالهشهیک یتیرضا. اندپرداخته ینید و ،یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ یهامؤلفه

 یبندطبقه و فیتوص به تالش شهرستان اسالم بخش یهانامیجا ةدربار یامقاله در( 1395)

 پوریسبزعل. اندپرداخته یرزبانیغ و یزبان یارهایمع یبرخ یةبرپا منطقه نیا یهانامیجا

 ختهپردا خلخال شاهرود زبانتات ةمنطق یهانامیجا از یبرخ یمعرف به یامقاله در( 1396)

 اشاره هانامیجا یگذارنام در یاجتماع و یفرهنگ یهامؤلفه از یبرخ به آن ضمن در و

 یشناسنامیجا بر یدرآمد» عنوان با یامقاله در زین( 1388) یاریبخت و انیاحد. استکرده

 انیآسادور. اندکرده اشاره هانامیجا یبندطبقه و یشناسنامیجا ةدربار یاتیکل به «رانیا

 یلیخ طوربه «یرانیا یهانامیجا روشمند یبندطبقه ةدربار» عنوان با یامقاله در( 2017)

 یصرف یهایژگیو بهباتوجه و استپرداخته یرانیا یهانامیجا یبندطبقه به کوتاه

 مقاله، نیا موضوع ةدربار یمستقل اثر تاکنون اما. استکرده ذکر را یایکل یبندمیتقس

 .استنشده منتشر رانیا یهانامکده در یعیطب یهادهیپد و عتیطب به مربوط یهاواژه یعنی

 پژوهش تیاهم و ضرورت. 3-1

 هانام نیا رایز دارند، یاژهیو تیاهم ییایجغراف یهانام ها،شیگو و هازبان مطالعة در

 قواما یفرهنگ و یمعنو راثیم از یبخش و منطقه همان یمادر یهازبان از برگرفته معموالً

 ،یشناختزبان ارزش برعالوه آنها یعلم مطالعة و یبررس شکیب. اندمناطق آن در ساکن

 نگاه و تفکر طرز به بردن یپ زین و مناطق آن در ساکن اقوام یخیتار تیّهو شناخت در

 از یاعمده بخش. است مؤثر اریبس اندبرده کاربه و کرده وضع را هانام نیا که یافراد

 آنها ةدربار و اندداده اختصاص خود به یمسکون مناطق نام همان ای هانامکده را هانامیجا

 اشتقاق و یشناسشهیر به مطالعات نیا شتریب اما است،شده منتشر تاکنون یچند یهاپژوهش
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 یهانامکده ساختار در که هیپا یهاواژه به یپژوهش کمتر در و دارد اختصاص هاواژه نیا

 یهاواژه لیتحل و مطالعه به تا میاآن بر قیتحق نیا در. استشده اشاره شودیم دهید دهیچیپ

 آن به مربوط یهادهیپد و عتیطب ةحوز به که میبپرداز هانامکده نیا در یمشابه یةپا

 ةانداز همان به هانامکده در مشترک یةپا یهاواژه یبررس و لیتحل گمانیب. دارد اختصاص

 اما است، ارزشمند رفته کاربه هاواژه نیا در که سازنامیجا یاهسازه و وندها یبررس

 .استنشده مطالعه حوزه نیا دیبا کهچنان تاکنون

 

 بحث و بررسی .2

 تماس و باطارت در آن یاجزا و هادهیپد و عتیطب با انسان خلقت، یابتدا همان از

 گاه و داشته بشر یزندگ بر عتیطب که یریتأث و قیعم ارتباط نیا و استبوده تنگاتنگ

. شود قداست به قائل عتیطب یاجزا از یبرخ یبرا که استشده سبب بوده او فهم از فراتر

 از و دهدیم یرو آن در آنچه و آسمان به است معطوف سو کی از قداست نیا عمدتاً

 دسترس زا خارج و یافتنیندست. است آن به مربوط امور و نیزم به معطوف گرید یسو

 را یعیراطبف موجودات گرید ای انیخدا گاهیجا انسان ذهن در آن که شد سبب آسمان بودن

 آنها انیم عامالتت و انیخدا به صرفاً آسمان ةعرص که دیانجام آن به یحت یژگیو نیا. ابدیب

 عوارض و نیزم تهالب. ابدی اختصاص هاانسان به آن به مربوط امور و نیزم و ابدی اختصاص

 یهابخش زین گاه و استبوده برخوردار قداست یژگیو از بشر ذهن در زین آن یرو یعیطب

 نیا ابتدا همان از. شدندیم شناخته انیخدا گاهیجا نیزم ةشدشناخته کمتر ای یافتنیندست

 یاتازه یهامکان یگذارنام در نیزم و آسمان به مربوط یهاواژه که شد سبب هایژگیو

 قداست آن آسمان و نیزم گرید مرور به هرچند. شود تفادهاس شدیم ساکن آن در بشر که

 است و بود وابسته آنها به کامالً بشر یزندگ آنکه سبببه نداشتند، بشر ذهن در را هیاول

 واجر زین امروز به تا و فتای ادامه دیجد یهایگذارنام در حوزه دو نیا یهاواژه از استفاده

 .دارد
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 شماربه لمستق یزدیا خود و دارد یزدیا یمنشأ اسالم از شیپ رانیا متون در آسمان

 یزردشت یباورها در. کندیم فایا مهم ینقش ارانشی و منیاهر با کارزار در که دیآیم

 سنگ از غالباً ار آسمان جنس. استآمده شماربه اورمزد محسوس مخلوق نینخست آسمان

 چهار به قائل شتریب آسمان یبرا. دانآورده شماربه فلز از آن بودن درخشان سبببه گاه و

 ةطبق و د،یورشخ ةطبق ماه، ةطبق ستارگان، ةطبق: است قرار نیا از که بودند طبقه ای هیپا

 اندشده زین طبقه تهف به قائل آسمان یبرا گاه یبابل نجوم ریتأث تحت البته. انیپایب یروشن

 در و استآمده شماربه یقدس ینوع به آسمان زین یاسالم دوران در(. 365: 1374 ،یتفضل)

 ،یشبستر مجتهد) استرفته کاربه ملکوت و معنا عالم یمعنابه آسمان قرآن اتیآ از یبرخ

 قرار بشر توجه مرکز را آن یرو عوارض و نیزم که یژگیو نیترمهم(. 363: 1374

 تقدس یآدم ةشیاند در سبب نیهم به که است آن یزیحاصلخ و یبارور است،داده

 دفن از استانب رانیا در شودیم سبب که است نیزم یپاک و تقدس ةجنب نیهم. استهافتی

 استانب رانیا متون در. آلودیم را پاک نیزم عمل نیا چراکه شود، یخوددار اجساد

 د،یآیم شماربه یماد جهان در نیزم نگاهبان و است امشاسپندان از که اسپندارمد برعالوه

 ارانی از زین نیزم ،آسمان مانند به نیهمچن. استشده ادی زین ادیمزا نام با نیزم زدیا از

 کشور ای بخش هفت به نیزم گذشت کهچنان. استآمده شماربه منیاهر با نبرد در اورمزد

 در بندهش یوپهل متن در ن،یهمچن. استبوده طبقه سه یدارا ظاهراً و شدهیم میتقس

 ذکر یمطالب هاآن یشکاریخو و رودها و هاکوه ن،یزم نشیآفر ةدربار گوناگون یهابخش

 (547-545: 1383 ،یفیعف) استشده

 که ییهادهیپد و اجرام نام هم و آسمان نام هم رانیا یامروز یهانامکده یگذارنام در

 البته. آن یرو یعیطب عوارض و نیزم نام هم و استرفته کاربه شودیم دهید آسمان در

. دارد هانامکده ساخت در یشتریب اریبس بسامد است نیزم به مربوط هک ییهاواژه از استفاده

 یامروز یرخداد که ستین نیچن و است دارنهیشیپ یامر هانامکده یگذارنام گونهنیا

 معمول عتیطب به مربوط یهاواژه نام با هانامیجا یگذارنام زین باستان رانیا در. شود یتلق

 اندک نهیزم نیا در ما شواهد میندار اریاخت در یادیز متون نکهآ لیدلبه البته است،بوده



 
 

 1400، 40 ةشمار، 20 رةدو ،مطالعات ایرانی ةمجل
 

246 

 دوران در و باستان دوران در که ییهانامکده به جداگانه بخش دو در نجایا در. است

 یهادهیپد و عتیطب به مربوط یهاواژه آنها یگذارنام در و استبوده جیرا رانیا در یکنون

 .میکنیم اشاره استشده استفاده یعیطب

 یباستان یهانامکده .1-2

 مایتحدر باورهای مزدیسنی ایران باستان طبیعت و اجزای آن مقدس بودند و در 

های گذاری مکانتوانست در نامایزدان قرار داشتند. طبیعی است که چنین باورهایی می

ان تان باسایر زندگی آنها تأثیر بگذارد. متأسفانه به دلیل کمبود آثار مکتوب از دوران

هایی که در نامتوان به حد کافی و وافی در این باره تحقیق کرد، اما همین اندک کدهنمی

هایی دهد که چنین ناماست نشان میجا ماندهمنابع مکتوب، خواه مستقیم و خواه جنبی، به

های جامانده عمدتاً نام زمین و عارضههای بهناماست. در کدهدر ایران باستان رواج داشته

های آسمانی نادر است و شواهد مربوط به آسمان و اجرام و پدیدهکار رفتهمربوط به آن به

 است.

های مربوط به هایی که در آن واژهنامجامانده از ایران باستان کدهمتأسفانه در متون به

ها نامکار رفته باشد بسیار اندک است. در این میان نام آسمان در کدهحوزة آسمان به

هایی که در نامی ندارد، اما از نام اجرام آسمانی شواهدی در دست است. ازجمله کدهشاهد

اهل »معنی به -Pātišuvariاست، در واژة آن نام یکی از اجرام آسمانی آمده

Pātišuvar »نام شود. کدهدیده میPātišuvar  مرکّب است از دو جزءpātiš « در

« خورشیدبه  قرارگرفته در پیش خورشید، رو»عنی مهم بهو روی« خورشید» -uvarو « پیشِ

در « پدشخوارگر» Padišxwārgarنام (. ظاهراً جایTavernier, 2007: 29است )

(. این Schmitt, 2014: 233دوران ساسانی بازماندة همین صورت فارسی باستان است )

که نام  Parišxwārصورت نام در تحریر فارسی میانه و پهلوی اشکانی کتیبة شاپور به

(. البته برای واژة Huyse, 1999: 23است )، آمدهای کوهستانی بودهمنطقه

Pātišuvari- است، برای مثال کنت آن را مرکّب از های دیگری نیز پیشنهاد شدهاشتقاق



 ...  یهانامکده در یعیطب یهادهیپد و عتیطب به مربوط یهاواژه 

 

247 

*pati+svāra- مربوط به دشت( مقابل کوه»)معنی به( های هورهHvara »)است دانسته

(Kent, 1953: 195یا )  براندنشتاین و مایرهوفر آن را مأخوذ از ایرانی باستان

*patiš.xvar- «اند )دانسته« احترام گذاردن، حرمت داشتنBrandenstein and 

Mayrhofer, 1964: 139.) 

جامانده بیشتر نام عوارض طبیعی که بر روی زمین دیده های باستانی بهنامدر کده

کاربرد است. تنها شاهدی که نام زمین در بسیار کم« زمین»است و نام کار رفتهشود بهمی

(. Schmitt, 2014: 270است )« خوارزم» ̌-Uvārazmīنام است کدهکار رفتهآن به

جزء نخست خود احتماالً «. زمین» -zmiو  -uvāraنام مرکّب است از دو جزء این کده

 ̌-Uvārazmīروی هم  و« سوخته، تیره»معنی به -xvara*صورتی است از ایرانی باستان 

(. البته Szemerényi, 1966: 195-196است )« زمین تیره»یا « زمین سوخته»معنی به

نام نظرات دیگری نیز وجود دارد )برای این نظرات، دهندة این کدهدربارة اجزای تشکیل

های عوارض طبیعی که بر سطح زمین (. ازجمله نامTavernier, 2007: 31-32نک: 

توان به این موارد اشاره کرد: است میکار رفتهنام بهو در ساخت کده شوددیده می

kaufa- «در واژة « کوهākaufaciya- اهالی »معنی بهĀkaufaka( »Schmitt, 

، و «کوه» -kaufa، اسم -āمرکّب است از پیشوند  -Ākaufakaنام (. جای128 :2014

 -Asagartaنام ر کدهد« سنگ» -ka- (Tavernier, 2007: 24 .)asan-پسوند 

(. این Schmitt, 2014: 139« )های شاهنشاهی هخامنشی(ساگارت )نام یکی از ایالت»

ساکن »معنی هم بهو روی« غار» -gartaو « سنگ» -asanنام مرکّب از دو جزء کده

شناختی دیگر (، برای توضیحات ریشهBartholomae, 1904: 207است )« غارسنگی

 . Tavernier, 2007: 25، نک: نامدربارة این کده

اند. کار رفتههای باستانی بهنامگذاری کدهنام هستند نیز در نامهایی که در اصل آبواژه

های شاهنشاهی هرات )نام یکی از ایالت» -Haraivaهاست نامازجملة این کده

 -Harōiuuaصورت ( که در متون اوستایی نیز بهSchmitt, 2014: 189« )هخامنشی(

(. این واژه قابل مقایسه با واژة Bartholomae, 1904: 1787است )آمده« هرات»
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و در  Harēwصورت است. این نام در فارسی میانه به« نام رودی» -saráyuسنسکریت 

نام دیگر (. کدهSchmitt, 2014: 189جامانده است )به« هری»صورت فارسی نو به

Hara.uvati- «است )« ای شاهنشاهی هخامنشی(هرخج )نام یکی از ایالتSchmitt, 

است آمده« رخج» aitīvHarax-صورت ( که در متون اوستایی به2014 :190

(Bartholomae, 1904: 1788 این نام نیز قابل مقایسه با واژة سنسکریت .)

sárasvatī- «(« پرآب»معنی نام رودی )در اصل به»( استTavernier, 2007: 26 .)

نیز در اصل مأخوذ « های شاهنشاهی هخامنشی(مرو )نام یکی از ایالت» -Marguنام کده

است آمده Μάργοςصورت است که در منابع یونانی به -Margu*از نام رود 

(Schmitt, 2014: 211این کده .)صورت نام در متون اوستایی بهMarγu-  و

Mō̌uru- «صورت و در متون فارسی میانه به« مروMarw است )آمدهBartholomae, 

معنی )لفظاً به« هیرمند»که در اصل نام رود  -Haētumantنام (. کده1147 :1904

نیز « هلمند»یا « هیرمند»است در متون اوستایی برای نامیدن منطقة بوده«( پُرسد، دارای سد»

  -Zrankaنام (. ظاهراً کدهBartholomae, 1904: 1728-1729است )کار رفتهبه

معنی به -zrayahنیز مأخوذ از کلمة « های شاهنشاهی هخامنشی(کی از ایالتزرنگ )نام ی»

(. Tavernier, 2007: 32است )« سرزمین دریایی»معنی اللفظ بهاست و تحت« دریا»

دانند )برای این پذیرفتنی نمی -Zrankaالبته برخی این اشتقاق را برای واژة فارسی باستان 

صورت (. این نام در فارسی میانه نیز بهSchmitt, 2014: 294-295دست از آرا، نک: 

Zarang «است.آمده« زرنگ 

است و در باال ذکر شد، در منابع جنبی )مانند هایی که در منابع مستقیم آمدهبر نامعالوه

های است که دانشمندان صورتهای ایرانی ذکر شدهناممتون عیالمی( نیز برخی جای

وکیف این اند. گفتنی است دربارة کمبرای آنها ذکر کرده شدة فارسی باستانبازسازی

توان مطلبی ذکر کرد و در اینجا نیز صرفاً به چند مورد که در طور دقیق نمیها بهنامجای

شود. شود، اشاره میهای طبیعی دیده میهای مربوط به طبیعت و پدیدهساختمان آنها واژه
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*Abravant- نام متشکل از اسماین جای abra- «و پسوند دارندگی « ابر-vant-  و

 -uvan(h)متشکل از  -uvankata(H)*است. « ابردار، دارای ابر»معنی هم بهروی

 -uvarčinah(H)*«. خورشیدخانه»معنی هم بهو روی« کده، خانه» -kataو « خورشید»

هان خوا»معنی هم بهو روی« خواست، آرزو» -činahو « خورشید» -uvar(h)مرکّب از 

هم و روی« گودال» -kānaو « آب» -āpمرکّب از دو واژة  -Āfkāna*«. خورشید

و « آب» āpiyāو « اندر، در» antarمتشکل از  -Antarāpiyā*«. گودال آب»معنی به

پهلوان، » ṛšaمرکب از  -Ṛšakaufa*«. قرارگرفته در میان دو آب»معنی هم بهروی

متشکل از اسم  -Xanča*«. کوه پهلوانان»عنی مهم بهو روی« کوه» -kaufaو « دالور

xan- «و پسوند « خانی، چشمه-ča- (Tavernier, 2007: 372, 373, 384, 395, 

402.) 

جا به زبان فارسی میانه، که زبان رسمی دورة ساسانیان بود، متنی با موضوع جغرافیا به

است )نک: تفضلی، یده شدهنام شهرهای ایرانشهرستانیا  های ایرانشهرستاناست که مانده

گاه به برخی از بی(. البته در دیگر متون فارسی میانه نیز گاه1388؛ دریایی، 264: 1383

در موضوع. جغرافیا به  ایادگار شهرهاو ظاهراً رسالة دیگری با نام  ها اشاره شدهنامجای

(. در متن 265: 1383است )تفضلی، جا نماندهزبان فارسی میانه وجود داشته که به

شهر به چهار بخش بزرگ های چهارگانه، ایران، مطابق با جهتهای ایرانشهرستان

خراسان، یعنی شرق، خوروران، یعنی غرب، نیمرزو، یعنی جنوب و آذربایجان یعنی شمال 

است، کار رفتهای که برای نامیدن این چهار جهت اصلی بهاست. در دو واژهتقسیم شده

شاهد حضور « خوروران، غرب» xwarwarānو « راسان، شرقخ» xwarāsānیعنی 

شمار آورد. در این رساله نام بههستیم. البته این دو نام را نباید کده« خورشید» xwarواژة 

گنجد یکی نام است، اما آنچه در حوزة این تحقیق میهای جغرافیایی متفاوتی ذکر شدهنام

Marw «و دیگری نام « مروMarw-rōd «اند و نام بودهاست که در اصل آب« دمرورو

شهر ذکر نام دیگری که در این متن جزء ایراناند. کدهکار رفتهبه نامگذاری کدهبرای نام

است که شهری در عراق امروزی بود و جزء نخست آن « نهرتیره» Nahr-tīragشده 
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طور در ست. همینطبیعی یا مصنوعی ا« آبراه»و « جوی»معنی عربی است که به« نهر»همان 

 است.اشاره شده که در اصل نام دریاچة وان بوده« وَن» wanنام ارمنی این رساله به کده

 یامروز یهانامکده .2-2

 جیرا کامالً عتیطب ةحوز به مربوط یهاواژه از استفاده رانیا یامروز یهانامکده در

 در یشتریب امدبس آن یرو یعیطب عوارض و نیزم به مربوط یهاواژه زین امروزه اما است،

 یهاسازه با بیترک در مه و مشتق صورتبه هم هاواژه نیا. دارند هانامکده ساخت

 در توجه قابل یهایژگیو از یکی. روندیم کاربه رانیا یهانامکده در سازنامیجا

 هم که است یاهیپا یهااژهو از استفاده امروز، به تا باستان دوران از ،یرانیا یهانامکده

 عتیطب یاجزا از یرگید موارد دنینام یبرا هم و برود کاربه اشخاص دنینام یبرا تواندیم

 ینسانا نام به است ممکن هانامیجا دست نیا از یبرخ رو،نیازا... . و یآسمان اجرام مانند

 مانند ییهاامنکده رد مثال یبرا باشد، یآسمان جرم کی یمعنبه لفظاً اما باشد داشته اشاره

 امن با مرتبط هم ار «اختر» و «دیخورش» یةپا یهاواژه توانیم «اخترآباد» ای «دکالیخورش»

 از فارغ را هانام دست نیا ةهم مقاله نیا در. درنظرگرفت یآسمان اجرام نام هم و اشخاص

 به مربوط یهاواژه ةزمر در نه، ای اندداشته اشاره یخاص شخص نام بر است ممکن آنکه

 عتیطب به مربوط یهاواژه با شدهساخته یهانامکده بخش نیا در. میاآورده شماربه عتیطب

 یهاواژه و ،یآسمان یهادهیپد و اجرام آسمان، ةحوز به مربوط یهاواژه بخش دو در را

 .میکنیم یبررس آن یرو یعیطب عوارض و نیزم به مربوط
 یآسمان یهادهیپد و اجرام آسمان، به مربوط یهاواژه با شدهساخته یهانامکده. 1-2-2

 یامروز یهانامکده ساخت در یآسمان یهادهیپد و اجرام و آسمان به مربوط یهاواژه

 ساخت در بسامدشان باستان دوران مانند به اما دارد، یشتریب شواهد باستان دوران بهنسبت

 برعالوه. است آن یرو یعیطب عوارض و نیزم به مربوط یهاواژه از کمتر هانامکده

 انجم، نجم،» مانند) یعرب از لیدخ یهاواژه دوره نیا یهانامکده در تباریرانیا یهاواژه

 به مربوط یهاواژه. استبوده اشخاص نام از برگرفته احتماالً که شودیم دهید زین( «شمس

 یشاهدها در. روندیم کاربه هاوندواره با هم و وندها با بیترک در هم هانامکده در آسمان
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 هیپا ةواژ به وند کی اتصال با که ییهانامکده آن ای مشتق یهانامکده به ابتدا شده،نقل

 کی ینیهمنش حاصل که مرکّب یهانامکده به سپس و میکنیم اشاره استشده ساخته

 در و میدهیم قرار مدخل را هیپا صورت ابتدا ب،یترت نیبد. اندوندواره کی و هیپا صورت

 .میکنیم ذکر را آن از مشتق یهانامکده آن مقابل

 جهرم؛ در ،(گردـ/  جردـ پسوند+  آسمان) «آسمانگرد/  آسمانجرد»: آسمان

 ؛دره ةوندوار+  آسمان) «درهآسمان» تکاب، در( یبالغ ةوندوار+  آسمان) «یبالغآسمان»

 در( استرفته کاربه زین «کشانکه» یمعنبه یفارس متون در درهآسمان مرکب ةکلم

 .ارانیکام

 بوانات، در( برـ وندپس+  باد) «بادبر» نکا، در( سرـ پسوند+  آب+  باد) «بادآبسر»: باد

 «یادکب» جوانرود، در( کانـ پسوند+  باد) «بادکان» دن،یفر در( ـجان پسوند+  باد) «بادجان»

 بابک؛ شهر در( هیـوئ پسوند+  باد) «ایعل هیبادوئ» د،یاقل در( یـ و کـ یپسوندها+  باد)

 سنقر در «بادشمهچ» مرودشت، در «بادآب» روزکوه،یف در( رود ةوندوار+  باد) «بادرود»

 .چادگان در( باد+  ده) «بادده» ،ییایکل

 بسامد نیشتریب دیخورش ای خور نام آسمان ةحوز به مربوط یهانام انیم در: (دیش)خور

 یشتریب رواج هانامکده در «دیخورش» بهنسبت «خور» صورت. دارد هانامکده ساخت در را

 نام به اشاره در «دیخورش» صورت است ممکن هانامکده نیا از یبرخ در است یگفتن. دارد

 «خورآباد»: است یآسمان جرم نیا با شدهساخته یهانامکده ازجمله. باشد زین اشخاص

+  خور) «خوربان» طالقان، در( انـ پسوند+  خور) «خوران» ،قم در( آبادـ پسوند+  خور)

 «خورگان» د،یبخرم در( جانـ پسوند+  خور) «خورجان» ،یباباجان ثالث در( بانـ پسوند

+  خور) «هیخوروئ» خنج، در( وـ پسوند+  خور) «خورو» راز،یش در( گانـ پسوند+  خور)

+  خور) «سراخورتاب» دماوند، در( نیـ پسوند+  خور) «نیخور» کرمان، در( هیوئـ پسوند

 ل،یاردب در( آبادـ پسوند+  دیخورش) «دآبادیخورش» رودسر، در( ـسرا پسوند+  تاب

( کالـ پسوند+  دیخورش) «دکالیخورش» ان،یدرم در( انـ پسوند+  دیخورش) «دانیخورش»

 است،رفته کاربه رانیا یهاامنکده در زین «آفتاب» ةکلم د،یخورش ةواژ برعالوه. گلوگاه در
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( آفتاب+  برـ شوندیپ) «برآفتاب» ن،یقزو در( درـ پسوند+  آفتاب) «آفتابدر» در مثال یبرا

 زین «شمس» یعنی د،یخورش یعرب معادل هانامکده از یبرخ در است یگفتن. نیهرس در

 اجرام تا استبوده نظر مورد شتریب اشخاص نام موارد نیا در رسدیم نظربه. استرفته کاربه

 تهران، در( آبادـ پسوند+  شمس) «آبادشمس»: هاستنامکده نیا ةازجمل. یآسمان

 .شابورین در( هیـ پسوند+  شمس) «هیشمس» سنقر، در( ـک پسوند+  شمس) «شمسک»

 بندرعباس، در «ماهآب» منوجان، در( یـ و کـ پسوند دو+  ماه) «یماهک»: ماه

 «ماه» یثانو صورت. زنجان در «نشانماه» خوزستان، در( شهر ةوندوار+  ماه) «شهرماه»

 در( آبادـ پسوند+  مه) «هابادم» مثال یبرا شود،یم دهید هانامکده در زین «مه» صورتبه

 ... .و روزکوهیف اردستان،

 یاندک بسامد که دارد وجود ییهانام پراکنده صورتبه رانیا یهانامکده در ن،یهمچن

 اما. دارد اشاره اشخاص نام به ادیز احتمال به ای است یعرب ای آنها در هیپا صورت و ارندد

 یبرخ. میکنیم اشاره آنها به نجایا در است مربوط آسمان ةحوز به لفظاً هانام نیا ازآنجاکه

 ةحوز به مربوط یهاواژه با غالباً که هستند باران و برف مانند یآسمان نزوالت ةزمر از زین

 پسوند+  انجم) «آباداَنجم»: هاستنامکده نیا ةازجمل. اندساخته نامکده و شده همراه هاآب

( آباد سوندپ+  اختر) «اخترآباد» سبزوار، در( آبادـ پسوند+  نجم) «آبادنجم» تهران، در( آبادـ

 در( آبادـ سوندپ+  باران) «آبادباران» ل،یاردب در( درق ةوندوار+  هوا) «هوادرق». اریشهر در

 در( لوـ پسوند+  باران) «لوباران» رمند،یه در( یـ یپسون+  باران) «یباران» سملقان، و مانه

( آبادـ ندپسو+  برف) «آبادفبر» کوهدشت، در «یبارانچشمه» بهبهان، در «بارانآب» ز،یتبر

 پسوند+  برف) «هیئبرفو» کرمان، در( نیگـ پسوند+  برف) «نیبرفگ» غرب، آباداسالم در

 در «آبتگرگ» سرکان،یتو و نیخم در( انیـ پسوند+  برف) «انیبرف» زرند، در( هیوئـ

 .بروجن
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 وی آنرهای مربوط به زمین و عوارض طبیعی شده با واژههای ساختهنام. کده2-2-2

 های ایران کامالً معمول است و بسامدنامنام زمین و عوارض طبیعی روی آن در کده

ها و طور کلی به دو دستة آبتوان بهبسیار زیادی دارد. عوارض طبیعی روی زمین را می

ها که در ساخت های مربوط به آبها تقسیم کرد. ازجمله پربسامدترین واژهوبلندیپستی

رد: چشمه، خانی )کانی ]صورت توان به این موارد اشاره کاست میکار رفتهها بهنامکده

ها دیده نامها که در کدهوبلندیهای مربوط به پستیو از پربسامدترین نام گویشی[(، رود،

های مربوط به توان این موارد را ذکر کرد: تپه، دره، دشت و کوه. استفاده از نامشود میمی

ها رواج بیشتری دارد. نامها در ساخت کدههای مربوط به آببه واژهها نسبتوبلندیپستی

توانند در بر آنکه میهای مربوط به زمین و عوارض طبیعی آن عالوهگفتنی است واژه

عنوان نوعی وندواره )پیشایند یا پسایند( نیز در شمار آیند، بهها واژة پایه بهنامساختمان کده

های نامشوند. نکتة قابل توجه دیگر دربارة کدههای مرکّب استفاده مینامساختمان کده

های های زباناژهواستفاده از  ای مربوط به زمین و عوارض طبیعی آن،هشده با واژهساخته

، «تپه»بر واژة معنی هستند. برای مثال، عالوههای فارسی همبومی و محلی است که با واژه

ه از تفادکه خود دخیل از ترکی در فارسی است، در مناطق غرب و جنوب غربی ایران اس

ه ز ایران کا، یا در مناطقی کاربرد داردها نامدر کده« پهت»به همان معنی « چغا / چقا»واژة 

ها نامها در کدههای فارسی معادل ترکی این واژهبر صورتزبان ترکی رواج دارد، عالوه

علت ، و... . به«رود»معنی به« چای»، «چشمه»معنی به« بالغ»شود، مانند کلمة ترکی دیده می

ها های مربوط به زمین و عوارض طبیعی آن، در اینجا آنامشده با نهای ساختهنامکثرت کده

ها و های مربوط به آبشده با واژههای ساختهنامرا در دو بخش جداگانة کده

 کنیم.های بررسی میوبلندیپستی

 هاهای مربوط به آبشده با واژههای ساختهنام. کده1-2-2-2

طق مسکونی عمدتاً در حول یکی از است که مناآب ایران سبب شدهاقلیم خشک و کم

گذاری منطقة سبب اهمیت آن منبع آبی نام آن برای ناممنابع آبی شکل گیرد و به

عنوان که هم به« آب»کار رود. گذشته از واژة ای که حول آن شکل گرفته نیز بهمسکونی
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و « رود»ی مانند هایاست، واژهکار رفتهها بهنامعنوان وندواره در کدهواژة پایه و هم به

ها نامنیز در کده« چاله»، «چاه»های های ایران دارند. واژهنامنیز بسامد زیاد در کده« چشمه»

شمار آیند از بررسی آنها ای مصنوعی بهتوانند عارضهسبب آنکه میرواج دارند، اما به

ن بسیار فراوان ها در ایراهای مربوط به آبشده با واژههای ساختهنامنظر شد. کدهصرف

ها در مناطق گوناگون ایران هستیم. در این این واژههای تکراری با هستند و گاه شاهد نام

و از ذکر  تحقیق در مقابل هر مدخل صرفاً چند شاهد از گونة مشتق و مرکّب ذکر شده

های های برگزیده طبقهاست تا مثالاست. البته سعی شدههای متعدد خودداری شدهمثال

ها امکان همنشینی و اتصال با آنها های مربوط به آبوناگون واژگانی و معنایی را که واژهگ

را دارند دربربگیرد. همچنین در ذیل هر مدخل اصلی اگر برای آن مدخل شاهدی با 

 ایم.ایم ذکر کردههای بومی نیز یافتههای زبانواژه

عنوان یک کار رفته و هم خود بههساز بنام: این واژه هم در ترکیب با وندهای جایآب

)آب + پسوند ـچی( در « آبچی»است. های مرکّب استفاده شدهناموندواره در ساخت کده

در( در )آب + پسوند ـ« آبدر»ان( در ایالم، دان و ـ)آب + دو پسوند ـ« آبدانان»کوهرنگ، 

اراب، درـ + آب( در )پیشوند ب« برآب»شهر، )آب + پسوند ـگاه( در نیک« آبگاه»مالیر، 

« بیدآب»در ورامین، « باریکآب»+ آب + پسوند ـه( در کوهرنگ،  ـ)پیشوند بی« آبهبی»

در فومن، « رودآب»در فیروزآباد، « حسینآب»در ایالم، « چشمهآب»در ممسنی، 

در « ماهیآب»در آوج، « گرمآب»در کاشان، « شیرینآب»، «در جهرم« شیخآب»

« آبچال»در زاهدان، « آببلوچ»در گرگان، « انجیرآب»در سمیرم، « لخمآب»مرودشت، 

 در رامیان.« آبشِش»در محمودآباد، « زردآب»در بیجار، 

کار عنوان وندواره بهعنوان پایه و هم بهها هم بهنام: این واژه نیز در کدهچشمه

سر( در )چشمه + پسوند ـ« سرچشمه»بار( در ابهر، )چشمه + پسوند ـ« بارچشمه»است. رفته

لی( )چشمه + پسوند ـ« لیچشمه»)چشمه + پسوند ـ الخ( در بیرجند، « الخ زردچشمه»بابل، 

در قروه، « درازچشمه»در لرستان، « بیدچشمه»در سپیدان، « انجیرچشمه»در کالله، 
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« سردشمهچ»در تربت جام، « زردچشمه»در بیجار، « روباهچشمه»در سپیدان، « دزدانچشمه»

در بهار، « قصابانچشمه»در بروجن، « علیچشمه»در ازنا، « سلطانچشمه»در سمیرم، 

در « چشمهگرم»در آرادان، « شترچشمه»در رامیان، « سفیدچشمه»در چرداول، « ماهیچشمه»

« خانی»در بویراحمد. معادل دیگر این واژه یعنی « چشمههفت»در آوج، « چشمهگُل»نمین، 

نشینی لحاظ کاربرد و همنام رواج دارند و بهنیز در کده« کانی»شی آن یعنی و صورت گوی

در « سفیدکانی»در فیروزآباد، « آبخانی»هستند. « چشمه»های متفاوت تقریباً همانند با واژه

در کامیاران، « لیلیکانی»در جوانرود، « گُلکانی»در بوکان، « درازکانی»دیواندره، 

در سروآباد. همچنین، عمدتاً « هزارخانی»در سوادکوه، « خانیگرم»انشهر، در پیر« مالکانی»

« بالغی»و صورت مشتق آن « بالغ»های در مناطقی از ایران که زبان ترکی رایج است واژه

رود. البته این واژة ترکی کار میها بهنامو با کاربردی یکسان با آن در کده« چشمه»معنی به

در « بالغاوزون»در سنقر، « بالغآق»است. کار رفتهصورت وندواره بهاً بهها غالبنامدر کده

شهر، در مشگین« بالغخواجه»در جلفا، « پیربالغ»در رضوانشهر، « محلهبالغ»فریدن، 

در خدابنده، « بالغگُل»در ساوه، « بالغیقوچ»در دماوند، « بالغیشاه»در روانسر، « سبزبالغ»

 یر.در مال« بالغیموسی»

. ود نداردسبب اقلیم خشک ایران منابع آبی عظیم مانند دریا در آن چندان وج: بهدریا

نام کاربرد است و عمالً به چند کدهها نیز بسیار کمنامبنابراین استفاده از این واژه در کده

های مشتق و هم در نامشود. این واژه هم در کدههای شمالی ایران محدود میدر استان

شده با این واژه است: های ساختهناماست: ازجمله کدهکار رفتههای مرکّب بهنامکده

سر( در وار و ـ)دریا + دو پسوند ـ« دریاوارسر»سر( در لنگرود، )دریا + پسوند ـ« دریاسر»

ان ن که زباز ایرا در بابلسر. گفتنی است در مناطقی« دریاکنار»در تالش، « دریابُن»رودسر، 

ها نامصورت محدود در کدهبه« دریاچه»معنی به« گُلی»ج است استفاده از واژة ترکی رای

 در میاندوآب.« گلیگاومیش»هاست: نامشود. ازجملة این کدهدیده می

های ایران دارد، استفاده نامکه کاربرد بسیار اندکی در کده« دریا»: برخالف واژة رود

عنوان عنوان پایه و هم بهسیار پرکاربرد است و هم بههای ایران بنامدر کده« رود»از واژة 
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شده با این واژه های ساختهنامرود. ازجمله کدهکار میها بهناموندواره در ساخت کده

ان( در هرمزگان، )رود + پسوند ـ« رودان»آباد( در سمیرم، )رود + پسوند ـ« رودآباد»است: 

« رودسر»بر( در قزوین، )رود + پسوند ـ« رودبر»، بار( در گیالن)رود + پسوند ـ« رودبار»

در « رودآب»ک( در شمیرانات، )رود + پسوند ـ« رودک»سر( در گیالن، )رود + پسوند ـ

در « جوانرود»در سیاهکل، « باالرود»در چالوس، « رودامام»در قزوین، « آزادرود»فومن، 

در « روداب»در نور، « رودرستم» در ممسنی،« روددره»در مرکزی، « رودخشک»کرمانشاه، 

در « شوررود»در سمنان، « شاهرود»در نهبندان، « رودچشمه»در سرباز، « رودبن»سبزوار، 

در « رودنبی»در خراسان جنوبی، « رودماهی»در قم، « رودقُم»در فسا، « صحرارود»نیشابور، 

ن که زبان ترکی رایج در آذربایجان شرقی. همچنین، در مناطقی از ایرا« هشترود»زاهدان، 

، البته با بسامدی «رود»معنای به« چای»استفاده از واژة ترکی « رود»بر واژة است، عالوه

« چای»شده با واژة های ساختهنامها رواج دارد. ازجمله کدهنامدر کده« رود»کمتر نسبت به 

در « گچینچای» در اهر،« علیرضاچای»در ایجرود، « پاشاچای»در آستارا، « چایآق»است: 

 در رامیان. « چایقره»در تاکستان، « چایدرمان»در چرداول، « چایچشمه»گنبد، 

 هابلندی و های مربوط به پستیشده با واژههای ساختهنام. کده2-2-2-2

ها به دیگر واژههای مربوط به زمین و عوارض روی آن نسبتدر ایران، استفاده از واژه

ر بیشتر نها بسیااستان بسامد آببیشترین کاربرد را دارد و به مانند دوران  هانامدر ساخت کده

، «تپه»هایی مانند هاست. در این میان واژهنامها در ساخت کدههای مربوط به آباز واژه

 «ال»و « نگس»، «زمین»هایی مانند بسامد بسیار زیادی دارند و واژه« کوه»، و «دشت»، «دره»

 رخوردارند.از بسامد کمتری ب

های ایران کمابیش کاربرد نامدر کده« ویشه»تر آن یعنی : این واژه و صورت کهنبیشه

« بیشه» wēšagصورت االصل است و در فارسی میانه بهداشته و دارد. هرچند این واژه ایرانی

های آن دوره نام(، شاهدی برای کاربرد آن در کدهMacKenzie, 1986: 90است )آمده

 razūrصورت بع وجود ندارد. البته در فارسی میانه واژة دیگری برای این مفهوم بهدر منا
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بوده و  -razūraاست که صورت اوستایی آن ( وجود داشتهIdem, 71« )بیشه، جنگل»

کار ای خاص بهبرای نامیدن بیشه« سفید»معنی به -spaētinīو  -spaēititaهای همراه با واژه

های صورت(. نام این بیشه در متون فارسی میانه بهBartholomae, 1904: 1515است )رفته

spēd-razūr  وarus-razūr است. البته کار رفتهبه« سفیدبیشه»یا « بیشة سفید»معنی هر دو به

 razūrنام نیستند. اما ظاهراً واژة آیند و مشخصاً کدهشمار مینام بهاین موارد صرفاً جای

در کتیبة نرسه  sy’lcwlyنام است، برای مثال در کدهکار رفتهنیز بهها نامبرای ساخت کده

خواند « بیشه / جنگل سیاه»معنی به syāh-razūrیا  siyārazūrتوان آن را در پایکلی که می

است و از آن نام برده شده کارنامة اردشیر بابکانکه در  šahrazūrنام و همچنین در کده

 :Hambartsumian, 2009است )« بیشه / جنگل شاه»یا « جنگل سیاهبیشه / »معنی احتماالً به

عنوان عنوان واژة پایه و هم بههای امروزی واژة بیشه هم بهنام(. به هر روی، در کده128

شده با این های ساختهناماست. ازجمله کدهکار رفتهها بهنامیک وندواره در ساخت کده

کال( در )بیشه + پسوند ـ« کالبیشه»سر( در بابل، وند ـ)بیشه + پس« سربیشه»واژه است: 

ی( در )بیشه + پسوند ـ« ایبیشه»سرا، گاه( در صومعه)بیشه + پسوند ـ« گاهبیشه»محمودآباد، 

در ممسنی، « چهاربیشه»در فسا، « زردبیشه»در بابل، « محلهبیشه»در پلدختر، « بیشهباغ»لنده، 

، «در صحنه« بیشهگرگه»در چالوس، « بیشهسیاه»، «در کرمان« یشهزرب»در فومن، « بیشهخرم»

های ایران رواج دارد اما بسامد نامنیز در ساخت کده« جنگل»در رضوانشهر. نام « سراویشه»

« آبادجنگل»است: « جنگل»شده با واژة های ساختهنامآن بسیار اندک است. ازجمله کده

« دهجنگل»گنج، ی( در قلعه)جنگل + پسوند ـ« جنگلی» آباد( در کرمان،)جنگل + پسوند ـ

 در دزفول.« کوهجنگل»در مینودشت، 

های نامهای ایران کاربرد فراوانی دارد و عمدتاً در کدهنام: این واژه در ساخت کدهتپه

شده با این واژه است: های ساختهنامکند. ازجمله کدهمرکّب نقش یک وندواره را ایفا می

در « تپهاُغالن»در ترکمن، « تپهاسالم»در گنبدکاووس، « تپهآبادان»در سوادکوه،  «سرتپه»

« رَشتپه»در بندرگز، « تپهبنفش»در گرگان، « تپهبلبل»آباد، در پارس« تپهاوزون»ساوجبالغ، 

در آبیک، « تپهحاج»در سرپل ذهاب، « مارانتپه»در هیرمند، « کنیزتپه»در میاندوآب، 
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در گنبد « تپهطالقان»در سرخس، « شیرتپه»در سرپل ذهاب، « تپهسلمان»در خدابنده، « دوتپه»

در رامیان، « تپهنِی»در ابهر، « تپهگُل»در اسدآباد، « تپهقوچ»در تیران، « تپهقره»کاووس، 

در امیدیه. همچنین، در مناطق غربی و جنوب غربی ایران استفاده از واژة گویشی « تپههفت»

های آوایی و امالیی ، که صورت«تپه»معنی های لری و کردی( به)رایج در زبان «چغا»

های نامها رایج است. ازجمله کدهنامنیز دارد، در ساخت کده« چیا»، «چقا»متفاوتی مانند 

در کوهرنگ، « چغاخرگوش»در کرمانشاه، « چقابهار»شده با این واژه است: ساخته

« چغاماهی»آباد غرب، در اسالم« چغاگُل»در کرمانشاه، « رچقاصَفَ»در دزفول، « چغاسرخ»

 در کرمانشاه. « چقاگرگه»در مرودشت، « چغاقلعه»در صحنه، « سفیدچغا»در ایوان، 

ساز نامعنوان یک سازة جایها کاربرد زیادی دارد و غالباً بهنام: این واژه در کدهدره

رود. این واژه کار میها بهنامساخت کده صورت پسایند درصورت پیشایند و هم بههم به

است. ازجمله کار رفتهها بهنامنیز در کده« دَرَق»صورت زبان ایران بهدر مناطق ترکی

« لیکدره»بان( در بوشهر، )دره + پسوند ـ« باندره»شده با این واژه است: های ساختهنامکده

در کامیاران، « درهآسمان»زوین، در ق« درهآب»لیک( در زنجان، )دره + پسوند ـ

در نهاوند، « درهتاریک»در ورامین، « درهپلنگ»در خوی، « درقباغ»در مهاباد، « درهاوزون»

در « شیریندره»در سپیدان، « سفیددره»در ابهر، « درقخرم»در خداآفرین، « درقچوبه»

« درهسه»در دیواندره، « درهدوزخ»در شیراز، « یزداندره»در چادگان، « گاودره»کهگیلویه، 

در « درقگُل»در کرج، « درهگرم»در قزوین، « درهقزل»در اسدآباد، « سیردره»در جهرم، 

در « هزاردره»در رامسر، « درهنمک»در مراغه، « درقموسی»در دلفان، « درهگنج»کلیبر، 

ها نامت کدهدر شمیرانات. همچنین، در ساخ« درههیزم»در اردبیل، « هوادرق»سروستان، 

است اما کاربردش بسیار محدود است. « دره»معنی با واژة دیگری رواج دارد که تقریباً هم

درز، »معنی و با توسع معنایی به« وسط»و « میان»معنی در اصل به« ال»این واژه، یعنی 

ر کاصورت پیشایند بهها فقط بهنامدر ساخت کده« ال»، واژة «دره»است. برخالف « شکاف

« الخشک»در رفسنجان، « البید»شده با این واژه است: های ساختهنامرود. ازجمله کدهمی
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در اردستان، « السیب»در ایذه، « الدراز»در تفت، « الخواجه»وبختیاری، در چهارمحال

 در مهریز.« الگردو»در جوانرود، « القلعه»

ج ها کامالً روانامت کده: این اسم مکان نیز مانند دیگر انواع این دسته در ساخدشت

رود. ازجمله کار میهای مرکّب بهنامهای اشتقاقی و هم در کدهنامدارد و هم در کده

آباد( در مالیر، )دشت + پسوند ـ« آباددشت»شده با این واژه است: های ساختهنامکده

ر بوشهر، ستان( د)دشت + پسوند ـ« دشتستان»زار( در خاش، )دشت + پسوند ـ« دشتزار»

، وئیه( در کرمان)دشت + پسوند ـ« دشتوئیه»)دشت + پسوند ـک( در دماوند، « دشتک»

لوس، در چا« اِشکاردشت»در ساری، « آهودشت»ی( در الرستان، )دشت + پسوند ـ« دشتی»

در تاکستان، « دشتخرم»در مسجد سلیمان، « دشتچشمه»در کازرون، « دشتباغ»

« دیودشت»در دماوند، « مزاردشت»در مرودشت، « کناردشت» در رضوانشهر،« داماندشت»

« دشتگُل»در لرستان، « دشتکوه»در آمل، « دشتشاهان»در بابلسر، « دشتسرخ»در بابل، 

در رامسر، « دشتنِی»در رودسر، « دشتمریم»در فهرج، « دشتماهی»در المرد، 

 در ممسنی.« دشتهفت»

های این ها رواج دارد اما نسبت به دیگر واژهنامدهنیز در ساخت ک« زمین»: نام زمین

 بسامد واژة« آسمان»ها دارد. البته در مقایسه با نامحوزه بسامد کمتری در ساخت کده

صورت های مرکّب )بهنامها بسیار بیشتر است. این واژه عمدتاً در کدهنامدر کده« زمین»

های مشتق بسیار محدود است. نامر کدهآن د کار رفته و استفاده ازپیشایند و پسایند( به

)آب + زمین + پسوند ـو( « زمینوآب»است: « زمین»های ساخته شده با واژة نامازجمله کده

کان( در ند ـ)زمین + پسو« زمینکان»در( در میناب، )زمین + پسوند ـ« زمیندر»در بندرعباس، 

« بُنزمین»در رامسر، « دراززمین»هریس،  در« زمینچمن»در تنکابن، « زمینامام»ایرانشهر، 

در آذربایجان « زمینقره»در کرمان، در بندرعباس، « کُنارزمین« »سنگزمین»در تنکابن، 

در رودسر، « زمینمؤمن»در آوج، « گاوزمین»در سیاهکل، « زمینگالش»غربی، 

 در ساری.« زمیننرگس»
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ها نامر ساخت کدهدجود دارد نیز وفور و : نام این مادة طبیعی که در زمین بهسنگ

های مرکّب نامهای مشتق و هم در ساخت کدهنامرایج است. این واژه هم در ساخت کده

است: کار رفتههایی که این واژه در ساخت آنها بهناماست. ازجمله کدهکار رفتهبه

 ن( در تهران،ا)سنگ + پسوند ـ« سنگان»آباد( در اردبیل، )سنگ + پسوند ـ« آبادسنگ»

دان( در جیرفت، )سنگ + پسوند ـ« سنگدان»جار( در نوشهر، سنگجار )سنگ + پسوند ـ

ک( در ساوه، )سنگ + پسوند ـ« سنگک»ستان( در رامیان، )سنگ + پسوند ـ« سنگستان»

در « بُنسنگ»در زاهدان، « سفیدسنگ»وئیه( در جیرفت، )سنگ + پسوند ـ« سنگوئیه»

در نوشهر، « سراسنگ»در بهشهر، « درهسنگ»در ساری، « شمهچسنگ»ساوجبالغ، 

در اهر. « سنگگِرده»در البرز، « گازِرسنگ»در جهرم، « سنگقلعه»در نیشابور، « شُترسنگ»

ه کی این واژدر مناطقی که زبان ترکی رایج است استفاده از معادل تر« سنگ»بر واژة عالوه

ها رواج دارد. ازجملة این نامز در کدهنی« داشی»و صورت ثانوی آن « داش»یعنی 

در ابهر، « بالغداش»در خداآفرین، « باشیداش»در چاراویماق، « آغداش»هاست: نامکده

« هقَی»در خوی. همچنین، در این مناطق استفاده از واژة « داشقزل»در میانه، « داشیدَوه»

در « قیهساری»در کلیبر، « قیهوناوز»ها رواج دارد، مانند نامیز در کدهن« صخره»معنی به

« قیهگَلین»در ملکان، « قیهقوش»در خدابنده، « قیهقلیچ»دژ، در شاهین« قیهقره»شهر، مشگین

 در مرند.

های ایران است و هم در نامهای پربسامد در ساخت کده: این واژه نیز از واژهکوه

های ناماست. ازجمله کدهرفتهکار های مرکّب بهنامهای مشتق و هم در کدهنامکده

)کوه + « کوهجرد»آباد( در تایباد، )کوه + پسوند ـ« آبادکوه»شده با این واژه است: ساخته

)کوه + « کوهک»ستان( در بهشهر، )کوه + پسوند ـ« کوهستان»جرد( در داراب، پسوند ـ

)کوه + « کوهین»ی( در تربت حیدریه، )کوه + پسوند ـ« کوهی»پسوند ـک( در سراوان، 

در « بیدکوه»در چالوس، « کوهبلبل»در محالت، « کوهآتش»ین( در کبودرآهنگ، پسوند ـ

در دزفول، « کوهجنگل»در چالوس، « پوالدکوه»در بندرعباس، « کوهپشت»طبس، 
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در نکا، « سفیدکوه»در بندرعباس، « دوکوه»در رودسر، « کوهدوست»در سمنان، « کوهدامن»

در مانه و « قلعهکوه»ر، در ابه« زینکوه»در لرستان، « دشتکوه»گرگان،  در« کوهشاه»

« ماُلکوه»در داراب، « کوهگُلی»در فومن، « گاوکوه»شهر، در مشگین« کنارکوه»سملقان، 

یعنی « کوه»در فومن. همچنین، در مناطقی از ایران که زبان ترکی رایج است معادل ترکی 

شود، مانند ها دیده مینامنیز در ساختمان کده« داغی» و صورت مشتق آن یعنی« داغ»

در « داغنارلی»در جلفا، « کلیدداغی»در ماکو، « داغقزل»در تاکستان، « داغیقازان»

 گنبدکاووس.

 

 گیرینتیجه .3

 که شودیم دهید یمشترک یةپا یهاواژه یاشتقاق چه و یبیترک چه رانیا یهانامکده در

 در مشترک یاهیپا یهاواژه ةازجمل. کرد میتقس متفاوت یهادسته به را آنها توانیم

 ةحوز یهاواژه کاربرد. کرد اشاره عتیطب ةحوز یهاواژه به توانیم رانیا یهانامکده

 و آسمان ةحوز دو در را آنها توانیم یکل طوربه و است دارنهیشیپ یامر نامکده در عتیطب

 برعالوه و است متفاوت هانامکده در هاواژه نیا اربردک و بسامد. کرد یبندطبقه نیزم

 یهاوهیش به هاواژه نیا. شودیم زین یمحل یهازبان از ییهاواژه شامل یفارس یهاواژه

. شودیم دهید آنها ساخت در یمتفاوت یهایژگیو و اندرفته کاربه هانامکده در یمتفاوت

 عتیطب ةحوز از واژه دو شدن نیهمنش هانامدهک نیا در توجه جالب یهایژگیو ازجمله

 داشته تعلق رانیا در متفاوت زبان دو به است ممکن یحت گاه که است گریکدی کنار در

 به مربوط و یفارس یاواژه که «آسمان» ةواژ «یبالغآسمان» نامکده در مثال، یبرا. باشند

 مربوط یهاواژه ةحوز از و یرکت یاواژه که «یبالغ» ةواژ با است آسمان یهاواژه ةحوز

 ،«بادرود» ،«درهآسمان» ،«ماهآب» مانند ییهانامکده در ای. استشده نیهمنش است نیزم به

 کنار در نیزم و آسمان ةحوز از واژه دو گرفتن قرار شاهد دوباره «هوادرق» ،«بادچشمه»

 یهازبان و یفارس زبان یهاواژه بیترک زین نیزم ةحوز به مربوط یهاواژه در. میگریکدی

: کرد اشاره موارد نیا به توانیم مثال یبرا. است معمول یامر نامکده ساخت یبرا یبوم
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 یعنی مشترک، ةحوز کی از واژه دو گاه آنکه گرید یژگیو. «یچایکان» ،«یچاچشمه»

 هانامکده گونهنیا و رندیگیم قرار گریکدی کنار در آن، یرو یعیطب عوارض و نیزم

 ،«رودآب» ،«درهآب»: کرد اشاره موارد نیا به توانیم مثال یبرا. دارند یادیز بسامد

 یهاواژه رفتههمیرو... . و «درهسنگ» ،«سنگنیزم» ،«رودچشمه» ،«روددره» ،«کوهآب»

 اعداد و صفات ،یاسام از یعیوس فیط با یصرف لحاظبه نیزم و آسمان ةحوز دو به مربوط

 انسان،: دارند را واحد ةواژ کی ساخت و ینیهمنش امکان هاطبقه نیا با ییمعنا لحاظبه و

 دیعقا و باورها ،(«مالیکان» ،«چغاصَفَر» ،«آببلوچ» ،«خیشآب)» یانسان مناصب و اقوام

 ،(«الگردو» ،«کُنارنیزم» ،«ریانجچشمه» ،«دیبآب)» اهانیگ ،(«ودشتید» ،«درهدوزخ») ینید

 ،«زردشهیب)» هاواژهرنگ ،(«گاودره» ،«چغاخرگوش» ،«مارانتپه» ،«یماهآب)» جانوران

 (.«الخشک» ،«شوررود» ،«گرمآب)» یعیطب و یذات یهایژگیو ،(«دیسفیکان» ،«چغاسرخ»

 هایاداشت
1 .toponymy 

2 .oykonyms 

3 .hydronyms 

4 .uronyms 

5. topoformants 
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