
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1هاي استان همدان نام بررسي ساختار صرفي جاي
 

  

        محمدمهدي احديانمحمدمهدي احديانمحمدمهدي احديانمحمدمهدي احديان

  هاي باستاني كارشناس ارشد فرهنگ و زبان

  

  چكيده

در اين مقاله ضمن . اند اي از واژگان هستند كه از روزگارانِ گذشته برجا مانده ها مجموعه نام جاي

شـناختي بـراي    به ارائة روشـي زبـان   ،شناسي ناز ديد زبا ها نام شناسي و انواع جاي نام جاي تعريف

هـاي بنيـادين    يكـي از قـدم  . ها پرداخته شده اسـت  نام بندي جاي تحليل ساختار واژگان و دسته

از آنجـا كـه   . هـا از ديـدگاه صـرفي اسـت      ها، بررسي آن نام زمانيِ جاي براي بررسي درزماني و هم

شناختي قرار دارنـد،   ع تحوالت زباندر معرض انوازمان  عنوان مقوالت زباني، درطول ها، به نام جاي

 .هـا در اسـتان همـدان مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت        نـام در اين بررسي ساخت صـرفي جـاي  

هاي استان همـدان، بررسـي    نام شناسي تاريخي بر روي جاي هاي زبان اساس، با كمك روش براين

هـا دخالـت دارنـد،     نـام  ت جـاي كـه در سـاخ   و براي هريك از وندهاييصرفي انجام گرفته است 

 .، كه تاكنون مطرح نبوده استپيشنهاد شده سازي نام كاركرد جديدي در جاي

 .شناسي ساز، ريشه نام نام، صرف، اشتقاق، وندهاي جاي جاي: ها كليدواژه

 

  

                                                 
 جاتي دكتر رحمان بختياري است، كه در ايننامة كارشناسي ارشد نگارنده به سرپرس پايان زگرفته ا راين مقاله ب .1

 .نمايمميگزاري هاي اين استاد گرانقدر سپاس از راهنمايي
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  مقدمه. 1

هـر  . رود كار مـي  اي است كه براي ناميدنِ مكان و يا موقعيت جغرافياييِ خاصي به ، واژه1نام جاي

نام، سه ويژگيِ موقعيت جغرافيايي، پيشينة تاريخي و نيز ساختار و مفهوم  نامِ جغرافيايي يا جاي

زماني به  شناسي است كه از ديدگاه درزماني و هم اي از زبان شناسي، شاخه نام جاي. داردواژگاني 

تـاريخ،   ،هـايي از علـومي چـون جغرافـي     مايـه  پـردازد و دسـت   هـا مـي   نـام  بررسيِ علمـيِ جـاي  

جـا كـه هـر     ازآن. تـوان در آن مشـاهده كـرد    شناسي را مـي  شناسي و مردم شناسي، زبان باستان

شناسـي انجـام    نام يك واژه است، پس واحدي است زبـاني كـه بررسـي آن در حـوزة زبـان      جاي

شناسـي   نـام برمبنـاي زبـان    تواند بررسيِ سير تحول واژگانيِ يك جـاي  اين بررسي مي. گيرد مي

تـابع الگوهـايي هسـتند كـه      در طـول زمـان   زباني واحدهاي اين تغيير و تحوالت. باشدتاريخي 

  ).161و  160: 1388احديان، (د نموگذاريِ صوري بيان  كارگرفتنِ نشانه ها را با به توان آن مي

. تقسـيم كـرد   هـا نـام  جـاي  و خُـرد  هـا نـام  جـاي  تـوان بـه دو دسـتة كـالن     ها را مـي  نام جاي

هاي جغرافياييِ اصلي و  ها يا موقعيت هايي هستند كه براي ناميدن مكان نام ، جايها نام جاي كالن

ها هستند  نام جاي هايي از كالن ها، درواقع، زيرمجموعه نام جاي ُخرد. روند كار مي مهمِ هر منطقه به

: 1388  احديان و بختيـاري، (روند  شمار مي نام به جاي هايي با مركزيت كالن ها يا موقعيت و مكان

186- 181.(  

هـا يـا نـام منـاطق      نـام  كَـده . 1: شـوند  ها ازنظر نوع، به سه دستة اصلي تقسـيم مـي   نام جاي

هاي  اي از روش كارگيري مجموعه ها با به نام بررسي جاي .4ها نام شيب .3، 3ها نام آب .2، 2مسكوني

شـود و   ي انجام مـي تطبيق -هاي تاريخي شناسي، آماري و جغرافيايي بر مبناي روش تحليل زبان

تــوان مــورد تحليــل قــرار داد  مــي يواژ و ســاختهــا را از دو جنبــة معنــايي  نــام ســاختار جــاي

  ). 103و  73: 1380علمداري،  رفاهي(

هـاي اسـتان    شناسي تاريخي به تحليل ساختار جاينام هاي زبان اين پژوهش با توجه به روش

شناسـي   نـام  جاياز ديدگاه نظري در حوزة واژه پرداخته است و  همدان از ديدگاه صرف و ساخت

. اي گـردآوري شـده اسـت    هـاي اوليـه بـا كمـك منـابع كتابخانـه       داده. گيرد قرار مي 5خصوصي

در استان همدان شامل نـام شـهرها    ها نام هاي مسكوني يا كده نام هاي مورد بررسي، جاي نام جاي

                                                 
1. toponym 
2. oykonyms 
3. hydronyms 
4. uronyms 
5. specific toponymy 
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. اسـت ) 1380( 1زي استان همـدان ري و روستاها بر پاية گزارش رسمي سازمان مديريت و برنامه

هـاي ميـداني، شـفاهي، اطالعـات رسـمي       ها به ياري بررسـي  نام يابي به آوانگاري اين جاي دست

برداري و در  هاي سازمان نقشه ، نقشه2برداري هاي جغرافيايي سازمان نقشه اي در پايگاه نام رايانه

بنـدي   در دسـته . به انجام رسـيده اسـت  وسيلة ارتباط تلفني با اهالي روستاها  برخي موارد نيز به

  .گيري شده است اي كه براي اين منظور ساخته شد نيز بهره افزار رايانه ها از نرم نام جاي

هاي جغرافيايي  هاي ساخت نام ها از ديدگاه صرفي، و نيز آگاهي از شيوه نام بررسي جاي

كاررفته در يك منطقه،  نيِ بهبه زبان و ابزارهاي زبا توسط مردمانِ گذشته، دانشِ ما را نسبت

هاي طبيعي، تمدني و فرهنگيِ منطقه، كه با  تر از ويژگي دهد و به دريافتي روشن افزايش مي

 .رساند كند، ياري مي گذشت روزگاران تغيير مي

   

  ها ازنظر صرفي نام بررسي جاي. 2

واژه،  سـاخت . كنـد  مـي پيروي  اي از قواعد صرفي زبان نام يك واژه است و مانند هر واژه هر جاي

شـود كـه    ، بـه بخشـي از واژه پرداختـه مـي    3در صرف تصريفي. دو الية تصريفي و اشتقاقي دارد

، بـه آن بخـش از سـاخت واژه    4اما در صـرف اشـتقاقي   .مستقيماً با نقش نحوي آن سروكار دارد

ود واژه شود كه به خـود واژه، فـارغ از نقـش نحـوي آن، تعلـق دارد و ازطريـق آن، خـ        توجه مي

آن پرداختـه   ها، كه در اين مقاله به نام بررسي صرفيِ جاي). 19: 1387كلباسي، (شود  ساخته مي

مـراد از سـاخت   . هـا اسـت   آن» صـرف اشـتقاقي  «و  سازي زبـان  امكانات واژهشده است، ناظر بر 

ه است كه كلم درونيِ تركيبِ از  آن اليه اي، گفتن از هرنوع كلمه طوركلي و در سخن به اشتقاقي،

كارِ .انجامد آن كلمه مي به ايجاد خود فعـل توانـد   مـي كلمه  ،است سازي كلمه ،اشتقاقي ساخت ،

 اشـتقاقي  )سـاختاري ( الگوهـاي   سـازي در سـاخت اشـتقاقي از روي    كلمهو  باشد اسم يا جز آن

  ).46: 1375شناس،  حق( گيرد صورت مي

اند يا مشتق، يـا   نو، يا بسيط استان تا فارسي در زبان فارسي، از دورة ب) ها اسم و صفت(ها  نام

شمار  مركب به ها، مشتقِ همچنين برخي نام). 337و  304: 1383ابوالقاسمي،(مركب و يا عبارت 

                                                 
و  1365، 1355هاي  هاي استان همدان در سال ديمقايسه جمعيت شهرها و آبا): 1380(سازمان مديريت  . 1

  ريزي استان همدان سازمان مديريت و برنامه: ، همدان1378طبق آخرين تقسيمات كشوري سال  1376
2. http://geonames.ncc.org.ir 
3. inflectional morphology 
4. derivational morphology 
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هـا اهميـت بسـيار     نـام  شناسي تاريخي در بررسي صرفي جاي هاي زبان استفاده از روش. روند مي

قابـل توجـه   ). 28: 1384، 1آرالتـو (آشـكار اسـت   دارد و اين امر در بررسي واژگان بسيط، كامالً 

بسـيطي   نماينـد، در اصـل، واژگـانِ غيـر     هايي، كه اكنون بسيط مـي  نام است كه بسياري از جاي

  ).75و  29: 1384آرالتو، (ها اثر گذاشته است  بر آن هاي زباني انواع دگرگونياند، كه  بوده

وندهاي تصريفي نقش . روند كار نمي هتنهايي ب مستقل هستند كه به وندها، تكواژهايي غير

در اين مقاله ). 24: 1387كلباسي، (سازي دارند  نحوي دارند اما وندهاي اشتقاقي نقش واژه

استان (هاي بخشي از گسترة غرب ايران  نام پربسامد در ساخت جاي» هاي اشتقاقيِ وند«

باستان، ميانه و نو : سيهاي مختلف زبان فار ها در دوره بررسي شده و سير تحول آن) همدان

هاي  نام، كه تاكنون مطرح نبوده، مثال براي هر وند و كاربرد آن در ساخت جاي. ارائه شده است

هاي نمونه نيز، تا  نام شناسيِ جاي همچنين در برخي موارد، ريشه. مطمئني آورده شده است

  .جا كه مقدور بوده، ارائه شده است آن

  

  هاي بسيطنامجاي .1. 2

باستان و  هاي بسيط ايراني  زبان فارسي دري، همچون نام )يك تكواژ آزادشامل ( هاي بسيط نام

عنوان نام  كه به هستند هاي فعل ند و يا مادههست  يا اصالً نام غربي دو منشأ دارند؛ ميانة  راني اي

برخي از واژگانِ غيربسيط ممكن است ). 337و  304: 1383ابوالقاسمي، (روند  كار مي به

آساني ميسر نباشد  ها ديگر به معنا كه تفكيك اجزاي آن اين مرورزمان بسيط شوند، به به

زماني، صورتي بسيط  ها، از ديدگاه هم نام دليل برخي از جاي همين به). 37: 1387كلباسي، (

  .شمار نيايند هايي، از ديدگاه درزماني، بسيط به نام دارند، اگرچه ممكن است چنين جاي

  

  :هاي بسيط استان همدان نام از جاي چند نمونه

: فارسي. نامِ دهي در دهستانِ درجزين عليا، بخش قروه درجزين، شهرستان رزن: كرفس

Karafs ميانه ، فارسي :klps [karafs] )اسم  كرسف يا كرسب ،لفسك). 97: 1383، 2مكنزي

مولوي سروده . داندازند و خورن سركه در ميان سازند يعني ترشي از آن باشد كه اي رستني

  ).1377دهخدا، ( از كرفس گل شناسيدند چون مي/ مكر نفس به مو و ذره ذره مو: است

                                                 
1. A. Arlotto 
2. D. N. Mackenzie 
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،  čenâr ،čanâr: فارسي. نام دهي در دهستانِ گيان، بخش مركزي، شهرستان نهاوند: چنار

 درختي). 1342، برهان(باشد مشهور  رختيد). 59: 1383مكنزي، ( činār [cyn’l]: ميانه فارسي

بار ولي  بي يدرخت .اند كرده تشبيه گشادهو پنجة  دست كفه ب آن را عرا برگُش كه روفمع

و نيز  گيرد مي آتش چنار از خودشاند  است و گفتهوبرگ و تنومند و بسيارعمر  رشاخگشن و پ

. در ادبيات فارسي از چنار ياد شده است. چنار نام دارد نگارند از حنا مي وپاي تبر دس زنان آنچه

دهخدا، ( چنار و زرير شد شنگرف گشت درونه/ برفه زار بپوشيد روزگار ب بنفشه: ايي مروزيكس

1377.(  

هاي همدان، مالير، رزن، بور، كاج، تخت، چم، سوزن، گنبد، در استان همدان، از  نام جاي

  .زماني، از نوع بسيط هستند ديدگاه هم

  

 هاي مشتقنامجاي. 2. 2

پيشوند و پسوند، . كار رفته است آن پيشوند يا پسوند به ست كه در ساخت اي مشتق واژه

دهند  مستقل هستند و غالباً مقولة دستوريِ واژة اصلي را تغيير مي غير) تكواژهايي(هايي  واژه

 ).305: 1383ابوالقاسمي، (

  

 هاي پيشونددار نام جاي. 1. 2. 2

هاي  نام در برخي از جاي» ژ، دش، بـبر، در، هم، فرو، نا، با، بي، د«نو مانند  هاي فارسي  پيشوند

اند، از  نو رسيده باستان كه به فارسي  هاي ايراني  شوند، اما بيشتر اين پيشوند ايران ديده مي

استعمال  يا كم آيند شمار نمي نو به هاي دورة فارسي  زماني، جزئي زايا در ساخت نام ديدگاه هم

شمارند،  شمار آيند، بسيار كم زماني، پيشونددار به همهايي كه از ديدگاه  نام رو جاي ازاين. هستند

تبعِ آن  هاي فارسي نو و به عنوان اجزايي مرده، در نام باستان غالباً به هاي ايراني  اما انواع پيشوند

هايي را، از  نام چنين جاي). 338: 1383ابوالقاسمي، . نك(شوند  هاي ايران ديده مي نام در جاي

شمار  شمار آورد، اما از ديدگاه درزماني، مشتق به توان پيشونددار به ميزماني، ن ديدگاه هم

كه داراي پيشوند ايراني باستانِ مرده يا غيرزايا  همدانو  نهاوندهاي  نام آيند، مانند جاي مي

  :هستند

دراز « -si-  ،*sayو ريشة اوستايي » پايين« -niباستان  از افزودن پيشوند ايراني: نهاوند

) احتماالً مادي(نام  ، معادل جاي-Niөāvanta*باستان   احتماالً از صورت فارسي. »كشيدن
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Nisāya- »دست آمده  ، بهذكر شده در كتيبة بيستونكه » نشيمنگاه، محل استقرار، اردوگاه

  ).166: 1388احديان، (است 

-gam- :*Ham*به ريشة » هم« -hamباستان  از افزودن پيشوند ايراني  احتماال :همدان

gma-ta-na-  78و  51: 1953، 1كنت( به دست آمده است »آمدگان هم جايِ به«معناي  به .(

  .رود شمار مي زماني، بسيط به از ديدگاه هم» همدان«

  

  هاي پسونددار نام جاي. 2. 2. 2

 taγهاي سامي و  نام در جاي بيتمانند . هاي ايراني است نام پسوند يك سازند كليدي در جاي

دهد كه  هاي استان همدان نشان مي نام مطالعة جاي). 247: 2004، 2لوريه(براي تركان 

ـَق، «پسوندهاي  ـَك،  ـَج،  ـان، ـي ، ـه ، ـين، ـانه، ـينه، ـكند، ـجرد، ـگرد، ـكرت، ـوند ، 

در ساخت » ـگان، ـقان، ـجان، ـجين، ـدان، ـبان، ـالن، ـزار، ـگاه، كده، ـستان، لو، ـيه

  :ترتيبِ بسامد عبارتند از اين پسوندها به. اند كار رفته ستان بههاي اين ا نام جاي

اين پسوند در ايراني .  -ana-*مادر  ايراني    < ān-غربي  ميانة  ايراني  < -ân فارسي: ان -

كار رفته است  ميانة غربي و فارسي دري براي ساختن اسم مكان، اسم زمان و صفت نسبي به

ساز  نام يكي از پسوندهاي جاي -ana–پسوند فارسي باستان ). 344و  325: 1383ابوالقاسمي،(

. نك(» همدان« -Ham-gmatāna، »گرگان« -Varkāna: باستان بوده است مانند بارز در فارسي

فارسي ميانه  < (ân) ان –همچنين اين پسوند، از منشأ پسوند جمع باستان ). 51: 1953كنت، 

–ān > ايراني مادر *-ānām سرداران، : مانند. شود هاي استان همدان ديده مي نام نيز در جاي

  .جوزان

  

، گويش  juzânفارسي . نام دهي در دهستان جوزان، بخش مركزي شهرستان مالير: جوزان

مكنزي، (» گوز، گردو«  ān + gōz [gwc]–ميانه  فارسي   <  jozân  jewzân  .juzân /همداني

، برهان(است  جوز آن برا گويند و معرّ گردكان .)اسم است( }ُگو / گ َ{ گوز). 80: 1383

 شهميرزادي ؛آقوز گيلكي آقوز؛ مازندراني ؛اقوز طبري ؛، گويز گوز كردي ؛ gōz پهلوي). 1342

                                                 
1. R. Kent 
2  . P. B. Lurye (П. Б. Лурье) 
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 ز زيتون: فردوسي. در ادبيات فارسي بسيار آمده است. را نيز گويند چارمغز .جوز آن معرب ؛خوز

  ).1377دهخدا، ( بار به بودي شاخ هر مهرگان كه/ و از گوز و از ميوه دار

  

اين پسوند در ايراني . -ka-  +*-ī-*مادر  ايراني  < īg-غربي  ميانة  ايراني  < i-فارسي : ي -

: 1383ابوالقاسمي، (كار رفته است  ميانة غربي و فارسي دري در ساخت صفت نسبي از اسم به

چناري، : مانند. اند ساخته شدههاي استان همدان با اين پسوند  نام برخي از جاي). 344و  325

  .زرشكي، نگيني، باغي، زماني

اين . -ka-  ،*-aka-  ،*-ika-*مادر  ايراني  < ag-غربي  ميانة  ايراني  < e-فارسي : ـه -

: 1383ابوالقاسمي، (كار رفته است  ميانة غربي براي ساخت اسم و صفت به پسوند در ايراني 

بوده است، مانند  aاصطالح غيرملفوظ، در گذشته، نشانة  به» هاي«بايد افزود كه ). 344و  326

هاي ديگرِ فارسي و ايراني  كه در بسياري از لهجه بااين. »النه« lânaو » خانه« xânaهاي  صورت

حفظ شده است، در زمان ما، در فارسي رسمي و معيار، بجز چند استثنا،  aتر  هنوز تلفظ قديمي

هاي استان همدان با  نام بسياري از جاي). 120: 1384كهن،  نغزگوي( است eنشانة » ها«اين 

دزه، زره، آبشينه، دشته، سنبله، بهاره، تاوه، : مانند. اند ساخته شده) < ag-(» ـه«اين پسوند 

  .گنجه، ده ميانه، ده سرخه و هزاره

  

احتماالً . نام دهي در دهستان سنگستان، بخش مركزي، شهرستان همدان است: آبشينه

ايراني مادر؛  -āp-šēnag > *-ka- + *xšaina- + *āp*غربي  ميانة  ايراني  < âbšine فارسي

 -axšainaباستان  است، مقايسه كنيد با فارسي » درخشان«به معناي  -xšaina*باستان  فارسي 

تيره « -axšaēnaو اوستايي ) 38: 1982، 1آيلرز(» آبي« šīnكردي  ،»غيردرخشان، آبي تيره«

. »تيره، خاكستري« axšînكردي ). 165: 1953كنت، (» درخشان« -xšaētaيي ، اوستا»رنگ

؛ هندي )168. همان( -ăp*؛ هندواروپايي آغازين  -āp؛ اوستايي»آب« -āpiباستان  فارسي

مكنزي، (  āb [’p | ’b]ميانه ؛ فارسي)325: 1961، 2بارتولومه( apắ-  ،ắpah-  ،apắmباستان 

زماني، بسيط است و با توجه به معاني اجزاي آن  از ديد هم نام آبشينه، جاي). 27: 1383

آبشينه از نظر جغرافيايي، در انتهاي يكي از . معنا كرد» جاي درخشيدن آب«توان آن را  مي

                                                 
1. W. Eilers 
2. Ch. Bartholomae 
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نام، با  شناختيِ اين جاي هاي شمالي كوهستان الوند واقع است و معناي زبان ترين دره پرآب

  .ناحيه همخواني داردوضعيت جغرافيايي وابسته به آبِ آن 

  

اين پسوند در  -aina-* مادر  ايراني  < ēn–غربي  ميانة  ايراني  < in–فارسي ): in-: (ين-

ايراني ميانة غربي و فارسي دري براي صفت نسبي از اسم ذات، صفت از اسم معنا و صفت عالي 

د در برخي اين پسون). 343و  325: 1383ابوالقاسمي، (رود  كار مي از صفت تفضيلي به

  .كوهين، درجزين، رازين، آجين و فامنين: شود ها ديده مي نام جاي

هاي دورة  ها و ازطريق نوشته نام اين پسوند، كه غالباً در صورت نوشتاريِ جاي): aj-(: َج-

– < aj-تبديل . است ag–ميانة  دهندة پسوند فارسي  است، نشان اسالمي به دوران حاضر رسيده 

ag دليل نزديكي واجگاه  گويشي، به نتيجة تحولِ درونتواند در ميg و j  و . صورت پذيرفته باشد

رو اين پسوند  ازاين). 1385صادقي، . نك( سازيِ دوران اسالمي بوده است  كه نتيجة معرّب يا اين

-aj  نيز همچون–ag كار رفته است نام نيز به ساز بوده است و در ساخت جاي و صفت ساز اسم .

  :اي زير از اين گروه هستنده نام جاي

  .ديزج، زرج، مريانج، زيوج، ننج، نينج، بيفانج، آرزووج، فرَسَفج

  

. zaraj > *zaragفارسي . دشت، بخش شرّا، همدان نام دهي در دهستان جيحون: زرج

زرج را . zirih؛ بلوچي )40: 1961بارتولومه، (؛ zrih؛پازند » دريا« zarēh, zrēhميانه  فارسي

جا از اسم، اسم ساخته  دانست كه دراين )<ag-(و پسوند ـج » زر«اسم مشتق از اسم توان  مي

 zarag > -ag  +zar*صورت  دراين). 326: 1383ابوالقاسمي،. نك(چشم، چشمه : است مانند

، »زر، طال« -Zaranya، اوستايي)169: 1383مكنزي، (» زر« zarr [zr-]ميانه   فارسي:  »زر«

  ).1678: 1961بارتولومه، ( -hiranyaباستان  هندي 

  

دهندة  هاي استان همدان وجود دارد نشان نام كه در معدودي از جاي aq-پسوند ): aq-: (ََق-

. نك(تبديل شد  e–دري به   در فارسي ag–ميانة   پسوند فارسي. است ag–ميانة  پسوند فارسي 

در  kلفظ بدوي جفت واكدار دهندة ت نشان qاحتماالً  aq > –ag–در تبديل ). »ـه«باال ذيل 

است كه  ياقوت ذيل َخرَق گفته ). 3: 1385صادقي، . نك(نشينان بوده است  زبان عربيِ باديه
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شود  افزايند و َخرَقي مي هنگام، نسبت به آن يك قاف مي تلفظ ايراني آن َخرَه است كه به

  :ندا هاي زير در استان همدان از اين گروه نام جاي). 284: 1380ياقوت، (

كه پروره يا ) 1368هاي ايران،  فرهنگ ده(پرورق يا پردرق   نام دمق، زرق و همچنين جاي

  .شود پردره تلفظ مي

  

، اسم مشتق  zaraqفارسي . نام دهي در دهستان مفتح، بخش فامنين، شهرستان همدان: زرق

رسته،  ابن(ده در قرن سوم  نام اين. است) ag-فارسي ميانه  <( aq–زر، طال و پسوند  zarاز اسم 

ثبت شده  زره :صورت هجري در دفترچة منازل چاپاري ايران به 1266و در سال ) 196: 1365

. نك). (141و  48: 1383فرد،  عبدلي(نوشته است  زرق آن را همانند امروز، 1واما رابين. است

  ).همين مقاله ذيل زرج

ميانه  فارسي  < damaqاحتماالً فارسي . نام شهري در شهرستان رزن، استان همدان: دمق

*damag  ازdam-  كشيدن دميدن، نفس«مادة مضارع فعل «> *dam-a  ،ايراني باستان

؛ اوستايي »دميدن، وزيدن« -dham؛ سنسكريت »بادكردن، دودكردن« dhem*هندواروپايي 

dāδmainya-  ميانة  سي ؛ فار)731: 1961بارتولومه، (» )براي وزغ(بادشدني، دميدني «صفت

منصوري، (» بادبزن« damēnagميانه  ؛ فارسي »كشيدن نفس« -damاشكاني   ترفاني و پهلوي 

1384 :113.(  

  

اين پسوند در ايراني ميانة .  -aka–مادر  ايراني  < ak–ميانة غربي  ايراني  <) ak-: (ََك-

). 345و  327: 1383ابوالقاسمي، (رود  كار مي غربي و فارسي دري براي ساختن اسم مصغر به

سازد  هايي مي همچنين با اتصال به انواع گوناگون اسم، مادة فعلي يا مصدر در فارسي دري اسم

اين پسوند ). 24: 1371كشاني، (كه داراي عملكرد يا ماهيتي مشابه يا مرتبط با ريشه هستند 

ين در همچن. مانند گزنك در استان مازندران. شود ها نيز ديده مي نام در ساخت جاي

برجك، جولك، تجرك، سراوك، : كار رفته است مانند هاي بسياري در استان همدان به نام جاي

  .گرمك، سيلك، چولك و بادامك

                                                 
1. H. L. Rabino 
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هاي زيادي در استان  نام در جاي jin–پسوند . gēn–غربي  ميانة  ايراني  <) jin-: (جين -

كار  اي ساختن صفت از اسم بهغربي بر ميانة  در ايراني  gēn–پسوند . خورد چشم مي همدان به

و با همان كاربرد، به فارسي دري رسيده است » ـِگن«و » ـگين«هاي  صورت رفته و به مي

جين ، بر اثر  -فارسي  >گين  –تبديل فارسي متقدم ). 346و  329: 1383ابوالقاسمي، (

زديكي واجگاه علت ن ، كه به»ج«به » گ«دليل اين تبديل . در فارسي رخ داده است j < gتبديل 

گويشي يا به تعريب واژگان فارسي در  تواند به تحول درون اين دو واج انجام شده است، مي

 21: 1919، 1صديقي(و ) 27: 1385صادقي، . نك(هاي عربي كالسيك منسوب شود  نوشته

  :هاي اين پسوند هستند هاي زير از مشتق نام جاي) 29و

نام  رجين، موئيجين و توئيجين و نيز جاياللجين، اشترجين، ديوجين، فارسجين، وف

  ).14: 1371قزويني، (است   اسفجين كه قزويني آن را دهي در ناحية ونجر همدان ذكر كرده

هاي  نام در جاي jân–پسوند .  gān-غربي  ميانة  ايراني  <) jân-(و ـجان ) gân-: (گان-

كار  راي ساخت صفت نسبي از اسم بهغربي ب ميانة  در ايراني  gān–پسوند . شود ي ديده ميبسيار

). 346و  329: 1383ابوالقاسمي، (به فارسي دري رسيده است » ـگان«صورت  رفته و به مي

). »ـ جين«ذيل پسوند . نك(در دورة فارسي دري و نو انجام شده است  gan>-jan–تبديل 

خمايگان، خيگان،  :اند هاي زير در استان همدان احتماالً با اين پسوند ساخته شده نام جاي

بايد توجه داشت كه در زبان فارسي براي . ريگان، تفريجان، كوريجان، ريواسيجان و استيجان

همراه واج  به» ان -«بستنِ نامي كه به هاي غيرملفوظ پايان يافته باشد نيز پسوند جمع  جمع

  ).»ـ ان«ذيل پسوند . نك(يابد  نمود مي» گان-«صورت پسوند  به» گ«ميانجي 

با  qân–كه  نخست آن. تواند وجود داشته باشد براي اين پسوند دو منشأ مي: قان -

است كه در  »كندن« -kan* در ماوراءالنهر از ريشة ايراني مادر qān و  kănهاي مختلف  صورت

» شهر«معناي  به kand–و  kaө-با نوشته شده است و  qānصورت  دورة اسالمي بيشتر به

و فارسي  gān-معادل ايراني ميانة غربي  qân–كه  دوم آن ).75: 2004لوريه، (ريشه است  هم

. نك(نشينان دانست  در زبان عربي باديهرا معرّب،  qân–صورت بايد  دراين. است» گان-«

رفته است  كار مي براي ساختن صفت نسبي از اسم به gān–ميانه  پسوند فارسي .)1385صادقي، 

نظر  به ).346و  329: 1383ابوالقاسمي، (سيده است دري ر به فارسي» گان-«صورت  كه به

  .گونه باشند هايي از اين هاي جورقان، خرقان و زرقان در استان همدان، نمونه نام جايرسد  مي
                                                 
1. A. Siddiqi 
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به فارسي دري » ـانه«صورت  به ānag-پسوند .  ānag-غربي  ميانة  ايراني  <) âne-: (انه -

). 346: 1383ابوالقاسمي، (رود  كار مي ت بهرسيده است و براي ساختن صفت از اسم و صف

ميانه، به اسم مختوم به پسوند   فارسي ag–پيوستن پسوند  هم تواند از به همچنين اين پسوند مي

–ān )صفت نسبي ساخته باشد، كه در تحول بعدي، در فارسي )ساز يا جمع باستاني نام مكان ،

احتماالً » انه- «پسوند . نو پديد آورده باشد سيرا در فار )âne-(انه -نو، صورتي شبيه به پسوند 

اين پسوند . كار رفته است هاي ايرانه، توانه، وركانه، يكانه، ورازانه در استان همدان به نام در جاي

-شود و تحول پسوند  مرگانه ديده مي/  صورت مريانه در صورت گويشيِ نام شهر مريانج نيز به

ânag < -âne  تحول به از صورت دورة ميانه نمايش  يافته در دورة فارسي نو را به صورت

  .گذارد مي

  

مريانج : ، صورت رسمي margâne، گويش اهالي  maryâneگويش همداني : مرگانه/ مريانه

maryânaj  . ميانه  از فارسي*margānag  اشكاني  پهلوي[mrg]  marγ »رضايي(» مرغزار -

 -marəγa، اوستايي »مرغزار، بيشه، چمنزار« marγ [mrγ]، سغدي )192: 1385بيدي،  باغ

 marw [’mlw]ميانه  ، فارسي -margā*باستان  فارسي ) 216: 1383قريب، (» مرغ، گياه«

مياني ايراني باستان در پهلوي  gهمخوان . ânag–و پسوند ) 105: 1383مكنزي، (» گياه«

بنابراين صورت ). 12: 1383ي، ابوالقاسم(شده است  wو  yو در فارسي ميانه  γاشكاني ترفاني 

هاي ايراني  مانده در زبان اهالي و متأثر از گويش ترِ باقي توان صورت كهن گويشي مرگانه را مي

و  g < yميانة شمال غربي درنظر گرفت و صورت مريانه را صورت متأثر از تحول فارسي ميانة 

  .دانست gشدنِ واج ميانيِ  سايشي

احتماالً از صورت باستاني  varkâneفارسي . هرستان همداننام روستايي در ش: وركانه

*varkānaka- از اوستايي ،*vəhrka- »ميانه  ، فارسي »گرگgurg  مقايسه »گرگ«، فارسي نو ،

ي بيستون ذكر شده است كه در كتيبه »گرگان« -Varkānaباستان  نام فارسي  كنيد با جاي

  ).206: 1953كنت، (و ) 1418: 1961بارتولومه، (

  

صورتي ديگر از  ēnag-پسوند . ēnag (–ēn+ -ag >)-غربي  ميانة  ايراني  <) ine-(: ينه-

صورت  اين پسوند به. به آن افزوده شده است ag–است كه پسوند  ēn–ميانة غربي  پسوند ايراني 

به فارسي دري رسيده است و براي ساختن صفت نسبي از اسم ذات، ساختن اسم از » ـينه«
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رود  كار مي كنند به هايي كه بر زمان داللت مي ضيلي سماعي و ساختن صفت از اسمصفت تف

هاي سيمينه، كنجينه و مزدقينه در  نام اين پسوند در جاي). 343و  325: 1383ابوالقاسمي، (

 .شود استان همدان ديده مي

اين . »حفاظت، نگهباني«معناي  يك اسم است به -pāna*در ايراني مادر ): bân-: (بان -

عنوان  به» حافظ، نگهبان«معناي  درآمده و به vānو  bānصورت  غربي به ميانة  اسم در ايراني 

اين پسوند در اين ). 347و  330: همان(رود  كار مي سازد به پسوندي كه از اسم، صفت مي

  .فارسبان، مهربان، گونسبان و كاروانه: شود ها ديده مي نام جاي

كار رفته است، مولوي  نو به در ساختن اسم مكان در فارسي » نـال«پسوند ): lân-: (الن-

اين پسوند در . آن خري و مردگي يكسو نهاد/ الن چون خر مرده فتاد در نمك: سروده است

اين پسوند ). 214: 1377هاجري، (شود  هاي بغالن، بقالن، ختالن، سنبالن ديده مي نام جاي

براي هر جاي كوچكي، در فرهنگ مردم همدان هنوز  ساز، عنوان يك پسوند زاياي اسم مكان به

النه / واژة النه احتماالً از تحول الن. باشد» النه«تواند مرتبط با واژة فارسي  زنده است و مي

*dānaka- > *δānaka- >  از ريشة ايراني باستان*da- »دست  به» گذاشتن، ساختن، آفريدن

نام در  در اين چند جاي» الن- «پسوند ). 39: 1389بختياري، . نك( δ>lبراي تحول . آمده است

  .الن كندالن، گوشالن و كالغ: استان همدان وجود دارد

معناي  به kantaهاي شرقي ايران واژة  در بخش.kanta*مادر  ايراني   <)kand-: (كند-

و بارو معناي حصار، ديوار  رود اين واژه در روزگار باستان به گمان مي. جاي مانده است به» شهر«

، 1پيگولوسكايا(را نيز داشته است » خانه«مفهوم  ، به»kad, ked«صورتي ديگر عنوان  بوده كه به

هاي  ترين پسوند هاي ماوراءالنهر، يكي از مهم نام ويژه در جاي به kand-پسوند ). 243: 1377

 شدة ربيو نيز صورت ع( kant, -kand, -kat, -kad, -kaө-هاي  صورت ساز است كه به نام جاي

-qand (مانند سمرقند، تاشكند و پنجيكند . كار رفته است زياد به) ،247و  88: 2004لوريه .(

قريب، (است » خانه«معناي  به /qt /katو » شهر«معناي  به  knδ(h)، qnt ،qө،kөدر سغدي 

» خندق«ريشه با واژگان فارسي  و هم» كندن« -kan*از ريشة kand- ). 4935و  4770: 1383

و  4780: 1383قريب، (» گور« qntyو » خندق، كنده« -kntk، سغدي )75: 2004وريه، ل(

شود، از آن  هاي استان همدان نيز ديده مي نام اين پسوند در تعداد زيادي از جاي. است) 4782

 .كند و شادكندي كند، بهكندان، چاله كند، تازه سرخ: اند جمله

                                                 
1. N. V. Pigulevskaya 
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معناي  صفت است به -dānaر ايراني مادر د. -dāna*مادر  ايراني  <) dân-(: دان -

عنوان پسوند مكان  درآمده و به dānصورت  غربي به ميانة  اين صفت در ايراني . »دربرگيرنده«

هايي، كه بر مكاني كوچك  در فارسي دري، اين پسوند براي ساخت اسم مكان. كار رفته است به

نام  اين پسوند در چند جاي). 348و  331: 1383ابوالقاسمي، (رود  كار مي كنند، به داللت مي

  .دان كهكدان، الله: شود ديده مي

  ايراني -čarna* <( -āržترفاني  اشكاني  ، پهلوي  zār-ميانه  پسوند فارسي ) zâr-: (زار-

-ميانه  پسوند فارسي. اند كار رفته عنوان پسوند مكان به در دوران ميانه به) »كردن حركت«مادر 

zār هايي  رود كه بر مكان كار مي هايي به رسيده است و براي ساختن اسم مكان دري به فارسي

كار رفته  هاي همدان به نام اين پسوند در جاي). 348و  331: همان(كنند  متوسط داللت مي

  .زار و نيزار زار، موزاران، ميوه زار، يونجه شوره: است

  فارسي kadagكه بازماندة » دهـك«پسوند . »خانه«  kadagميانه  فارسي  <) kade-: (كده-

اين پسوند در ). 351: همان(رود  كار مي عنوان پسوند مكان به دري به ميانه است در فارسي 

، دهي در دهستان موزاران، بخش مركزي )آباد مي(نام رضوانكده  ساخت احتماالً جديد جاي

  .شود شهرستان مالير ديده مي

معناي مكان و زمان  ميانه به در فارسي  gāhسوند پ.  gāhميانه  فارسي  <) gâh-: (گاه -

اين ). 351: همان(سازد  مكان مي زمان، وگرنه اسم  است و با اسمي كه بر زمان داللت كند، اسم 

  .لتگاه، نمازگاه: كار رفته است هاي استان همدان به نام پسوند در اين جاي

 -sta- + -ana*مادر   راني اي < istān-غربي  ميانة   ايراني <) stân(e)-: (ستان -

به ايراني  istān-صورت  به -stāna. »جا«معناي  در ايراني مادر اسم است، به -stāna.  »ايستادن«

-«صورت  اين پسوند به. كار رفته است عنوان پسوند زمان و مكان به ميانة غربي رسيده و به

 - پسوند ). 349و  332: همان(سازد  مكان مي  دري رسيده و اسم به فارسي» ِستان- «و » ُستان

(e)stân همان(كنند  رود كه بر مكانِ بزرگ داللت مي كار مي هايي به براي ساختن اسم مكان :

: كار رفته است عنوان پسوند مكان به هاي استان همدان، به نام اين پسوند در اين جاي). 348

 .قصبستان، سنگستان، ورقستان

ايراني باستان  <  gird /-kird-غربي  ميانة  يراني پسوندهاي ا: ـ جرد، ـ گرد، ـ كرت

*kar-ta- اوستايي ،Kərəta- »1از ريشة » شده ساخته
kar- »هاي بارزي در  مشخصه. »ساختن

نسبت در ارمنستان، هستند كه در فارسي به  همان و به  ويژه در غرب ايران هاي ايران، به نام جاي
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نك  g>jبراي تبديل ). (177: 2004لوريه، (ته است كار رف به  jerd/-gerd/-kert-هاي  صورت

: اند هاي زير در استان همدان با اين پسوند ساخته شده نام جاي). همين مقاله زيرِ پسوند ـجين

  .»مهرداد/ دست ميالد شده به ساخته«، ميالجرد »بالش/ دست والش شده به ساخته«والشجرد 

ميانة  اشكاني و فارسي   ؛ پهلوي wand ،-āwand-ميانه  فارسي  < vand-فارسي : وند-

مادر و ايراني ميانة غربي  اين پسوند در ايراني . -vanta-*مادر ايراني  < wind ،-āwind-ترفاني  

: 1383 ابوالقاسمي،(دري نرسيده است  رفته و به فارسي  كار مي براي ساخت صفت از اسم به

نهاوند، : شود هاي استان همدان ديده مي امن اين پسوند در ساخت اين جاي). 346و  328و  312

  .قهاوند، راوند، سيراوند و خورونده

  

  هاي مركبنامجاي. 3. 2

). 312: همان(ست كه از دو يا چند تكواژ آزاد تشكيل شده است  اي واژة مركب واژه

غ، دره، چهارچشمه، چهاربال ده، بهمن رود، سنگ آباد، خرم هايي مانند مادآباد، كوشك نام جاي

  .جوراب، گاوگدار در استان همدان، مركب هستند

نام  شده در استان همدان، ساختار تركيبي دارند و جاي هاي بررسي نام حدود نيمي از جاي

هاي مركب، اين واژگان بيشترين كاربرد را دارند  نام در ساخت اين جاي. روند شمار مي مركب به

 ، قلعه)rud( ، رود)âb( ، آب)darre( ، دره)deh( ، ده)âbâd( آباد: ترتيبِ بسامد عبارتند از و به 

)qal‘e(تپه ، )tappe(قشالق ، )qešlâq(مزرعه ، )mazra‘e(چشمه ، )češme(گل ، )gol(كوه ، 

)kuh(حصار ، )hesâr(بابا ، )bâbâ( ،پير )pir(كهريز ، )kahriz(دشت ، )dašt(امامزاده ، 

)emâmzâde(يا بالق   ، بالغ)bolaq/γ  ياbulaq/γ(زاغه ، )zâγe(چقا ، )čeqâ(چنار ، )čenâr( ،

، )kušk(، كوشك )kamar( ، كمر)gonbad( ، گنبد)guše( ، گوشه)čahâr( ، چهار)čam( چم

 ).godâr( ، گدار)čâh( ، چاه)čâl( چال

نيز ) 5: 1371كشاني، (يا پسوندواره ) 25: 1387كلباسي، (وند  هايي را شبه چنين تكواژ

  .ها ارتباط دارد بندي آن شده از وند و شيوة دسته ا تعريف ارائهاند كه ب ناميده

و قله و  است و با كوه و تپه) čakād(نو، چكاد  صورتي از واژة فارسي  čiγāتكواژ : چغا/ چقا

در . شود هاي مركبِ نيمة غربي ايران ديده مي نام اين تكواژ در جاي. دارد معنايي ارتباط سر كوه

آيلرز، . نك( آمده است) čuγā(صورت چغا  و در جنوب زاگرس به) čiyā( صورت چيا لرستان به

چقا، چقاچوبين،  سفيد، چقازرد، زرين چقا، چقا ، سياه)ِچغاكبود(ِچغاكائو : مانند). 41: 1982
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چقا در استان كرمانشاه، چغازنبيل، چغاميش و چقاشير در خوزستان،  چغاگاوانه، چقاامان، گره

 - آباد نزديك هرسين در استان كرمانشاه، روستاي چيا نزديك جاده خرم چقادزدان نام كوهي

جا خود را چغايي طوري كه مردم آنكه معرب چغاد است به هرسين، صغاد در استان فارس

خوانند، روستاي ِچقا در اصفهان، كوه چقات زنگي در يزد، زوستاي چقاپهنه در استان مي

چقا، چغاصراحي   هاي گره نام چقا در كردستان، همچنين جاي چقا، ليالن ، گراچقا، قممركزي

  .چقا در استان همدان چقا و گرا ، سياه)راهي سه(

  

  عبارت. 4. 2

ها رابطة نحوي برقرار  ست كه از چند واژه تشكيل شده است، كه بين آن عبارت يك واحد زباني ا

- اسمهستند، يا  عبارتغربي، كه  انة هاي ايراني مي نام. اند باستان صفت  هاي ايراني عبارت. است

). 315و  357: 1383ابوالقاسمي، (اند  دري قيد يا صفت هاي فارسي  عبارت. صفت يااند 

آباد ويله،  نورآباد سيمينه، مزرعة گيودره، مبارك: روند شمار مي هاي زير از نوع عبارت به نام جاي

  ).در كرمانشاه» ذهاب سرپل«و نيز مانند (گاه، آباد لت آباد وركانه، حسين آباد، علي قلعة كرتيل

  

  هاي مشتق مركبنامجاي. 5. 2

: روند شمار مي هاي زير از اين نوع به نام جاي: واژة مركبي است كه از آن مشتق گرفته شده است

  .دهگالن، ده ميانه، ده بوره

  

  بررسي آماري. 3

استان ) هاي مسكونيِ نام جاي(هاي  نام كده 1307نتايج آماري زير، از بررسي ساختار صرفيِ همة 

  :دست آمده است ها به همدان، شامل نام روستا، دهستان، بخش، شهر و شهرستان

، ساختار )نام كده 1307نام از مجموع  جاي 531تعداد (ها  نام از همة جاي ٪ 41در ) الف

تق استان هاي مش نام كاررفته در ساخت جاي پسوندهاي به. شود اشتقاق پسوندي ديده مي
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 ân )105( ،-i )63( ،-e )59( ،-in )24( ،-lu )24( ،-iye-: عبارتند از ∗ترتيبِ بسامد همدان، به

)15( ،-aj )15( ،-ak )14( ،-vand )14(، jerd )13( ،-kand )13( ،-âne )12.(  

، ساختار )نام كده 1307نام از مجموع  جاي 541تعداد (ها  نام از همة جاي ٪ 5/41در ) ب

ترتيبِ   هاي مركب استان همدان، به نام كاررفته در جاي تكواژهاي آزاد به. شود بي ديده ميتركي

، )22(، تپه )23(، قلعه )23(، رود )26(، آب )27(، دره )31(، ده )224(آباد : عبارتند از *بسامد

، پير )11(، بابا )12(، حصار )12(، كوه )17(، گل )18(، چشمه )19(، مزرعه )22(قشالق 

، چنار )6(، چقا )6(، زاغه )7(، بالغ، بالق و بوالغ )7(، امامزاده )7(، دشت )10(، كهريز )11(

، گدار )2(، چاه )3(، چال )4(، كوشك )4(، كمر )4(، گنبد )4(، گوشه )4(، چهار )4(، چم )5(

)2.(  

اند و  هاي مشتقِ پسونددار با انواع پسوندهاي فارسي ساخته شده نام از جاي ٪ 93حدود ) پ

مابقي،  ٪ 7كه در  دهند، ضمن آن ساز ايراني باستان را نشان مي پيوستگي با پسوندهاي نام

در اصل » لو-«پسوند . كار رفته است به» ـيه«و پسوند احتماالً عربي » ـلو«پسوندهاي تركي 

خانوادگي كاربرد داشته است  پسوندي تركي بوده، كه در ساخت صفت از اسم و ساخت نام

 24در تركيب با واژگان عربي، تركي يا فارسي در نام » لو-«پسوند ). 215: 1377ي، هاجر(

 15ساز است و در ساخت  مكان  نيز در زبان عربي پسوند اسم» يه-«پسوند . شود روستا ديده مي

برخي اين پسوند را ايراني و از پسوندهاي نسبت خاص . كار رفته است نامِ احتماالً متأخر به جاي

بودنِ اين پسوند و   بررسي ايراني). 82: 1388موسويان، . نك(اند  شمار آورده دري به فارسي

  .طلبد عربي پژوهشي تاريخي مي» يه- «مجزا بودنِ آن از پسوند 

هاي ايران به دورة  نام ، كه شواهد ديرينگي كاربرد آن در ساخت جاي»ان- «پسوند ) ت

شود و بيشترين  هاي پسونددار ديده مي نام از جاي ٪ 20تنهايي در  رسد، به ايراني باستان مي

  .بسامد را دارا است

اند كه عموماً مرتبط با  هاي مركب از واژگان فارسي تركيب يافته نام از جاي ٪ 89حدود ) ث

دره، آب، رود، چشمه، گل، كوه، (، يا طبيعت )آباد، ده، قلعه، گوشه، گنبد، كوشك، پير(سكونت 

هاي مركب از دو واژة  نام از جاي ٪ 6. هستند) چال، چاه، گدار، كهريزدشت، چقا، چنار، چم، 

  .اند تركيب يافته) بالق/ بوالغ/ قشالق و بالغ(نيز از واژگان تركي  ٪ 5و ) مزرعه و حصار(عربي 

                                                 
مسكوني استان همدان را نشان   نام جاي 1307ي  عددهاي ميان پرانتز، بسامد هر پسوند يا تكواژ، در ميانِ همه  ∗
  .دهند مي
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از  هاي مركب داشته است و در بيش نام بيشترين كاربرد را در ساخت جاي» آباد«واژة ) ج

  .شود ي مركب ديده ميها نام از كل جاي ٪ 40

   

  گيري نتيجه. 4

هاي پرشمار ايران و  نام ها روشي مطمئن و كارآمد در بررسي جاي نام بررسي صرفيِ جاي

گذاري  سازي و ساخت واژگان براي نام نام هاي جاي هاست و شيوه شناختيِ آن بندي زبان دسته

هاي ايرانيِ ساخت  بيشتر از شيوهبا آگاهي . نماياند خوبي مي مكان را در گسترة تمدن ايران به

هاي نو، همچنان  نام توان همان الگوهاي اصيل و معنادارگذشته را در ساخت جاي ها، مي نام جاي

هاي جديد مورد نياز، برپاية الگوهاي ايراني، پيوستار  نام كار گرفت و ضمن متنوع ساختنِ جاي به

هاي ايران،  نام اس داشت و به غنا و تنوع جايهاي جغرافيايي، پ فرهنگي ايران را، در زمينة نام

  .برپاية الگوهاي بومي، افزود

ها برپاية معنا و مفهوم و استناد  نام بندي جاي ها، راه را بر دسته نام بندي صرفي جاي دسته

ها را آشكار  شناختي آن فرهنگي و زبان هاي نامشهود تاريخي و نموده و ويژگيمفهومي هموار 

توان از  هاي موجود در ايران، مي نام ايش آگاهي از ساختار صرفي و مفهوم جايبا افز. كند مي

  .رسند، جلوگيري كرد نظر مي هاي كهن، كه امروزه نامأنوس به نام تغيير برخي جاي

ها، در هر منطقه، از شرايط جغرافياي طبيعي و  نام دهندة جاي بسياري از عناصر تشكيل

ي، بازرگاني، فرهنگي، مهاجرت اقوام و موقعيت راهبردي، هاي مسكوني، كشاورز انواع ويژگي

آب، واژگانِ مربوط به  اي كه در يك منطقة پر گونه به. دفاعي و نظاميِ آن منطقه متأثر هستند

ها دارند و در منطقة كوهستاني،  نام آب، رود، چشمه و مانند آن، بسامد زيادي در ساخت جاي

ها نمودارهايي  اين. خورند چشم مي ، دره و مانند آن، بيشتر بههاي مربوط به كوه، گردنه، تپه واژه

ميزان و نوع مهاجرت اقوام يا تأثير ديگر . اند زيسته از تمدن مردماني است كه در هر منطقه مي

هاي آن منطقه سنجيد و حتي  نام توان با بررسي جاي ها در يك منطقه را نيز مي فرهنگ

ها و  شناختيِ واژگان آن هاي زبان گرفته را با توجه به ويژگي وامهاي غيربومي يا  نام ديرينگي جاي

هايي عيني و آماري براي سنجش  اين نتايج، مالك. دست آورد بررسيِ شواهد و اسناد تاريخي به

هايي كه تاكنون در  گذارند، مالك هاي فرهنگي و تاريخي ايران در اختيارمان مي و تبيين ويژگي

  .اند ه بودهها كمتر مورد توج پژوهش
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ـي، ـه، ـين، ـانه، ـينه، ـكند، ـجرد، ـگرد، ـكرت، « همراه  ، به»ـان « سازِ  نام پسوند جاي

ـَق، ـگان، ـقان، ـجان، ـجين، ـدان، ـبان، ـالن، ـزار، ـگاه، كده، ـستان،  ـَك،  ـَج،  ـوند، 

را در ساختار اشتقاق باستان است، بيشترين كاربرد  ايراني  در سازي  ، كه ادامة شيوة واژه»وند

  .دهد هاي غرب ايران، در گسترة استان همدان، نشان مي نام پسونديِ جاي

دره، تپه، كوه، دشت، چم، چال، «، »آباد، ده، قلعه، حصار، گوشه«همچنين وجود تكواژهاي 

، كه »مزرعه، قشالق«، »بابا، پير، حاجي«، »رود، چشمه، كهريز، بالغ، چاه«، »گدار، كمر

هاي مشتق استان همدان دارند، نشانة استقرار تمدن  نام بسامد را در ساختار جايبيشترين 

تمدني . ايراني و متأثر از طبيعت كوهستاني و وابسته به آب، در اين بخش از غرب ايران است

باستان تا زمان حاضر، اثرات رويدادهاي تاريخي را نيز  كه ضمن حفظ پيوستگي، از دورة ايراني 

ها، با روايات  نام شناختي جاي آمده از تحليل زبان دست نتيجة به. داشته است در خود نگاه

ترِ اين روايات  خواني دارد و به شناخت دقيق تاريخي اين گسترة جغرافيايي در غرب ايران هم

  .رساند ياري مي
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