
 

 

 

و  نخا های موردی واژه ۀنمون های شارستان بیرجند؛ آبادی شناسِی  نام جای
 هما

 (شناسی، گروه هنر و معماری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسالمی، بیرجند، ایران استادیار باستان) 2احمد حیدری
 (شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران دانشجوی دکترای مردم) 1سیداحمد برآبادی

  4/4/9500، تاریخ پذیرش: 39/4/9311 :تاریخ دریافت مقاله

 

 

ساال  200تاریۀی است، که قادمتی بایش از  شناسی های علم زبان شناسی ازجمله شاخه نام جای: چکیده
مرور زمان، این داناش تغییار کارده و  شناسان همراه بوده و به شناسان و باستان با مطالعا  شرق دارد؛ معموالً 

 دلیِل  ساختاری علمی یافته است. شهرستان بیرجند در خراسان جنوبی ازجمله مناطقی در کشور است که به
اساان، کمتار ماورد مواصالتی، برخالف مناط  شمالی خر های اصلِی  های جمعیتی و راه دوربودن از کانون

های این منطقه کمتر دستۀوش دگرگونی شاده و در  نام جای ،رو تهاجم اقوام بیابانگرد قرار گرفته است. از این
ها، ازنظر مورفولوژی ساختار زبان پهلاوی حفاظ شاده اسات. هادف از ایان  نام تعداد قابل توجهی از جای

هاای شهرساتان بیرجناد  ناام و مشتقا  آن در جای «ماه»و  «خان»های  پژوهش بررسی و معناشناختی واژه
 کناونی و تبارِی  و در تالشِی  «کانی»در زبان کردی  «خان»پهلوی  ۀاین پژوهش آن است که واژ ۀاست. نتیج

مصنوعی، چاه یاا قناا   ۀمعنای چشم جنوبی به معنای چشمه است؛ این واژه در خراسان به «خونی» باستان
معنای ِده  است که در زبان پهلوی به «ماه» دیگر ۀشود. واژ اسالم چهکند میو معادل فارسی آن پس از است 
 د.وش های توابع بیرجند مشاهده می نام و با مشتقا  دیگری در جای است

 شناسی، خانه، خان، ماه. نام بیرجند، جای ها: واژهکلید

 
1. Ahmad.heidari@iaubir.ac.ir 

2. a.barabad@gamil.com 
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 مقدمه  1
هاا بۀشای از میاراث  دارند. زیرا ایان ناامهای جغرافیایی اهمّیت خاّصی  ها، نام زبان و گویش ه  در مطالع

علمای آنهاا عاالوه بار  ه  شک بررسای و مطالعا شوند و بی ها محسوب می معنوی و فرهنگی اقوام و ملت
هاای جغرافیاایی از  شناسی، در شناخت هوّیت تاریۀی آنها بسیار مؤثر خواهد بود. گرچه نام ارزش زبان

شوند؛ ولی ممکان اسات آمراناه ناام یاک مکاان  محسوب مییک سرزمین  فرهنگِی  نسبتًا پایدارِ  عناصرِ 
طور معمول ایان  داده در آن، توسط یک نظام حکومتی تغییر یابد. به رخ اهمیت، یا حوادث تاریۀِی دلیِل  به

 و گاهی پس از مدتی دوباره نام مکاان باه هماان نااِم  دهد میرخ  یموارد معدوددر ندر  یا  ها به تغییر نام
 نگاارِی  آن دسته از عناصر زبانی هستند که تصاویر قاوم 2ها نام در مجموع جای»یابد.  میخود تغییر  کهِن 

اولیه و ثانویه یا رخادادهای دیگار را آشاکار  ساکناِن  کنند و هویت زبانِی  خا  را منعکس می ۀیک منطق
 «عنااوان یااک کشااور باسااتانی از میااراث توپونااامیکی ثروتمناادی برخااوردار اساات کننااد. ایااران بااه ماای

 (.42: 2097، 1)آسادوریان
روساتاهای آن و  بسیارِ  پراکندگِی  دلیِل  به ،جنوبی که همان استان ُقهستان باستانی است استان خراسان

بزر  از پیش از اسالم تا پاس از اساالم، کمتار ماورد تهااجم  شهری و روستایِی  های جمعیتِی  نبود کانون
تکلام تقریباًا یکدسات  نظار جز در مناط  کمای، از به ،رو ایال  و اقوام بیابانگرد واقع شده است. از این

 ایان مقالاه در پای پاساخ باه اند. های این استان کمتر دستۀوش دگوگونی شده نام زبان بوده و جای یفارس
 در نااِم  mɒh و مااه xɒn  ، خانxunik  ، خونیکxǝn ها مثل ِخن   این پرسش است که وجود برخی واژه

 ۀهاای ماذکور در چاه دور شناسی چه معنایی داشته است؟ واژه فیلولوژی یا ریشههای بیرجند ازنظر  آبادی
هاای  تاریۀی رواا داشته و بیانگر چه معنایی ازمنظر تاریۀی هساتند و پاراکنش آنهاا در زباان و گاویش

 3شناسای نام جای ۀاست که در زمین ای روژهبرگرفته از پی موردپژوهش دیگر ایران چگونه بوده است؟ این 
هایی مانناد، خاان  معناشناختی به واژه . پژوهش حاضر ازنظرِ 5مطالعا  تاریۀی انجام شده است منظرِ از

شاکلی  اناد و تااکنون باه های زیاادی دخیال باوده نام عام بوده و در وضع و تولید جای و ماه که اسم مکان
 پایدار توسط مردم بومی مورد استفاده قرار گرفته، پرداخته است.

 
 روش تحقیق  2

ابازار گاردآوری اطالعاا ، مطالعاا   وتحلیلای  -روش تحقی  در این مقاله کیفای و از ناوع توصایفی
 های شهرستان بیرجناد براسااِس  دیه ناِم  موردِی  شناسِی  اسنادی و میدانی است. هدف از این تحقی  ریشه

 
1. toponym  2. A. Assadorian  3. toponymy   

کل  آن توسط اداره   ۀو بودج انجام نۀست ۀنویسند سرپرستِی  ای است که به بیرجند نام پروژههای شهرستان  پژوهشی بر آبادی. 5
 ده است.شمین أمیراث فرهنگی استان خراسان جنوبی ت
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باار ساعی ها است. در این پاژوهش بارای نۀساتین  تحلیل ساختواژی، معنایی و تحوال  تاریۀی زبان
از اساناد و اطالعاا  تااریۀی و  ،پاردازد شناسی که صرفًا به مباحث معناشناختی مای نام شده تا در جای

ها در دو رویکارد درزماانی و همزماانی ماورد  نام جای د. تحلیل ساختواژیشوشناسی نیز استفاده  باستان
تااریۀی،  مۀتلاِف  ادوارِ  مساتندِ  کمباود مادارِک  دلیِل درزمانی به مطالعه قرار گرفته است.گرچه در شکِل 

د. ولای کارآن واژه را شناسایی و تحلیال  توان شکل و تغییرا  آوایِی  شود و نمی مطالعه با دشواری توأم می
ها ساودمند باشاد. باه  نام تواند در شناخت جای ای می صور  مقابله در برخی موارد، رویکرد همزمانی به

ایان  ۀکنونی هرکدام مۀزن و ذخایری از واژگان معنادار هستند که باا مقابلا ۀهای زند این سبب که گویش
 رفاعها دست یافت؛ و مشکل کمبود منابع و اسناد تاریۀی را  نام توان به محتوا و معنای جای ها می گویش

خاالی از ساکنه و بااقی آن کاه حادود  مکاِن  ۰۰از توابع شهرستان بیرجند،  2نام کده 11۰ کرد. از حدود
صاور   جمعیت شاده یاا باه آبادی است. تقریبًا بیش از نیمی از آبادی های مسکون نیز یا بسیار کم 270

آباادی و از هار  920قابل دسترس، حادود  آمارِی  ۀجامع ،رو د. از اینوش فصلی در آنها سکونت انجام می
و  و معناای آن نام آباادی ای کوتاه با محوریت آبادی یک نفر بوده است. ابتدا از افراد معتمد بومی مصاحبه

هاای مارتبط باا زماان سااخت یاا حاوادث  هایی مبتنی بر تاریخ پیدایش روستا، افساانه همچنین پرسش
ناام و معناای  ۀدرصد از اطالعا  مردم بومی درزمینا 20داده در آن منطقه انجام شد. حدود  رخ تاریۀِی 

 20تصورا  شۀصی و غیرعلمای باوده اسات. ولای حادود  کننده یا براساِس  ها مغشوش، گمراه نام جای
ناام ارائاه  ناام و مفهاوم جاایباارۀ قیمتای در طور غیرمستقیم اطالعا  ذی شوندگان به درصد از مصاحبه

ساال و از  50شوندگان در گروه سانی بایش از  اند که برخی براساس واقعیا  محیطی است. مصاحبه داده
آن آبادی انتۀاب شدند. در این پاژوهش  دوسِت  افراد مطلع و فرهنگ بین شورای روستا یا از یاعضامیان 

نام( مورد تحقی  قارار گرفتاه اسات. از هار  کده 5نام( و ماه ) کده 1) نام، خان موردی از کده ۀفقط دو نمون
هاا  نام ارتباط با جای نام حداقل یک نفر مورد مصاحبه قرار گرفته است. گرچه اطالعا  افراد بومی در کده

بیشتر غیرعلمی بوده، ولی در برخای ماوارد حااوی اطالعاا  ارزشامند محیطای و تااریۀی اسات کاه 
ثر باوده باشاد و ارزش ثبات دارناد. در ایان نوشاته در هار کجاا کاه از ؤها م گذاری مکان تواند در نام می

 شونده نیز ذکر شده است. نام فرد مصاحبه ،اطالعا  افراد محلی استفاده شده
 
 پژوهش ۀپیشین 3

خصاو   هاای خراساان جناوبی و باه دیاه شناساِی  ناام جای ۀگرفته درزمین مطالعا  صور ، درمجموع
 :شود بیرجند به دو دسته تقسیم می

 
 معناااای خاناااه یاااا محااال ساااکونت اسااات گرفتاااه شاااده کاااه باااه Oïkos، از اویکاااوس Oïkonymsاویکاااونیم  واژه   .1
(Gurgenidze,2014: 39.) 
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 ،اناد لفان جغرافیانویس کالسیک: این گروه از مولفان، اطالعا  جغرافیای تاریۀی ارائه دادهؤالف( م
ها اطالعاا  مبساوطی از تااریخ  نام بوده و در برخی جای های مواصالتی راهو  ا ه نام قصد آنها ثبت جای

اناد؛ همانناد:  داده در آن شاهر یاا دیاه ارائاه کارده پیدایش مکان یا سکونتگاه، بانی نۀستین یا حوادث رخ
هاا فقاط ناام  (؛ در ایان گوناه گازارش1393) حماوی (، یاقو 1354) حوقل (، ابن1392) بهدخردا ابن

انادکی باه بحاث  (009: 1395) ی و فواصل آن ذکر شده است. البته جیهانیهای مواصالت ها و راه مکان
( 1392) َابارو طاور اخا  حاافظ به .2ها مانند ُقهستان وارد شده است نام برخی جای ۀمعنا و وجه تسمی

اخیر دانشمندان و سایاحان اروپاایی  ۀبیرجند گزارش داده است. در دو سد ۀها را در ناحی نام بیشترین جای
اشتقاق آنهاا  وجه ۀای دربار اند ولی هیچ مطالعه ثبت رسانیده های شهرستان بیرجند را به نام نیز برخی جای

 و (1391) ساایکس پرسای سار(، 1399) گرگور مک(، 1394) اند؛ برای مثال: خانیکوف عمل نیاورده به
 (.1314) گابریل

شناسای  زبان حاضر، برخی پژوهشگران ازمنظرِ  ۀدر سد)اتیمولوژی(:  شناسی ریشهب( پژوهشگران 
( 1394)اند. نۀستین پژوهش در این باره را احمد کساروی  ها پرداخته نام جای ۀتاریۀی به تحقی  درزمین

 و 11: 1199) 3. ساپس بارتولاداند هارائه کرد در این موضوع (1149) 1والدیمیر مینورسکی و پس از وی،
هاای  )مقاال ( که در نه جلد و به زبان روسی بین ساال نیا هایی به نام َسچی در مجموعه یادداشت( 125

هاا در آسایای میاناه پرداختاه  برخای مکاان شناسِی  نام به مبحث جای ،منتشر شده است 9179 تا 91۰1
هاا پرداختاه و  ناام ایشناسی ج فارسی دارند. این پژوهشگران بیشتر به ریشه ۀاست که تعدادی از آنها ریش

تارین تحقیقاا  ایان روش،  اند. یکی از مناسب فقدان یا انقطاع مدارک تاریۀی، گاه به بیراهه رفته دلیِل  به
را  4نایم ۀوار او لوگوگرام یا نشاانه .با رویکرد درزمانی انجام شده است( 0و  1: 0219) 5اخیرًا توسط دیسه

کدی و بابلی از  در کتیبه دوم پ.م بررسی کرده و موف  به شناساایی  ۀسوم پ.م تا هزار ۀهزارهای ایالمی، آ
هاا  شده است، که تمام این مشۀصاه num ،tum nù ،tu ،nim ،ni، nàm آوایی آن به اشکال های تنوع

 .یعنی ایالم است Nim نام نیم معنای جای به
 پژوهشگرانی مانند لباافهای بیرجند،  خصو  شهر و دیه به جنوبی، خراسان شناسِی  نام جای ۀدربار
ازجملااه ، (9177و  91۰1) محماادتقی راشدمحصاال (،1399) رضااایی (، جمااال1393) خااانیکی

هاای شهرساتان بیرجناد تحقیا  و  ناام برخای از جاای ۀصور  موردی دربار نۀستین کسانی بودند که به
 اند. مطالبی را منتشر کرده

 
معنی  که در مناط  خشک کویری به دانند می کهو  کهن، کی ،قو را واژه   قهستان ۀبرخی واژ: دهد گزارش می جیهانی ،برای مثال .1

شود. از  نمی آبی که منبع آن کوهستان نبوده و در بستر رودخانه طبیعی جاری دست آید. آبی است که از حفر چاه و قنا  به
هایی که فاقد رودخانه بوده و آب آنها را چاه و قنا   آبادی ،اصفهان و جنوب خراسان مناط  کویری مثل کرمان، قم،در  ،رو این

 .نامیدند می قهستانکرده است را  مین میأت
2. V. Minorsky  3. V. Bartol'd  
4. Desset   5. Nim  

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9_%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B5%DB%B4?match=en
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3?match=en
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 آن ۀشناسی( و پیشین نام )جای شناسی و علم توپونیمی نام
آیاد.  معناای ناام مای باه 1یونانی اونوما ۀآن از واژ ۀاسامی خا  است که ریش ۀدانش مطالع 2شناسی نام»

اجتمااع معاصار تبادیل  ۀگرا به دانشی برای مطالعا شناسی را از یک دانش کهن شناسی اجتماعی، نام زبان
شناسای  ناام اشاۀا  و جاایشناسی در ماورد ناام  (. به بیانی ساده، نام90 :9117 )زندی، «کرده است

هاا را  ناام جاای (.124: 2001، 3؛ کریساتال5۰ :9117 )ساجادی، رود کاار مای ها باه نام مکان ۀدربار
 ،درزماانی آن ۀهمزمانی و درزمانی( بررسی کارد. مطالعا ۀمۀتلف )مطالع توان در چند مقطع زمانِی  می

 (.1  :912۴)آرالتو،  شناسی تاریۀی است زبان علِم  موضوِع 
در »آن اتیمولاوژی اسات.  شناسی اسات کاه ناام علماِی  تاریۀی، ریشه شناسی زبان ورد عملِی ادست

 «باوده اسات واژه معنای حقیقای اسات و اتیماون باه 5معنی شناخت ِاتیماون یونان باستان، اتیمولوژی به
یاک  فارم قادیمِی  اتیمون دو تعریف دارد: الاف(، 4ررهنگ واژگان وبستف  (. در99 :917۴ )ابوالقاسمی،

ای کاه کلماا  دیگار ازطریا  ترکیاب باا آن یاا از آن مشات   ب( واژه ،واژه در همان زبان یا زبان باستانی
 .شوند می

ناام یاا ناام مکاان اسات.  معناای جاای توپونیمی به ۀشناسی است، ولی واژ معنای ریشه اتیمولوژی به
ی آنهاا را از ها  گایيژدازد و وپرمای جغرافیااییی ها نام سیركه به براست  علمیتوپونیمی، » ،درمجموع

(. 139: 1391 اوغااز، )ترقای «زدسا مایر شكاآ سایشناه زباانيژو ن باهباو ز جغرافیایی، یۀیرتاه يدگاد
معنای ناام  به onomaمعنی مکان، جای و  به topo یونانی است؛ از دو بۀش توپو ۀای با ریش توپونیم واژه

کسفورد فرهنگ) تشکیل شده است وجاه  و تسمیه در ابتدا برای این علم، واژگانی چون وجه (.0224، 9آ
را برابار توپاونیم  «ناام جاای» ۀادب فارسای واژزباان و شد ولی بعدها فرهنگساتان  کار برده می اشتقاق به

هااا از  نمكام نا تحلیالو تجزيه  معنااِی  باه( جغرافیااییهااای  منا تسامیه  جه )و توپااونیمیبرگزیاده اسات. 
 اسات کمشكوغیارار و ستوا کارمدو اليل دكر ذنها با آ نایمعا  ثباو ا ختایشنا انزب ِن گوناگوی جنبهها

 (.191: 1399؛ احدیان، 5 و 0: 1394)شارق، 
عناوان بۀشای از  وجود آماده و باه شناسی در قرن بیستم به در پی رشد تحقیقا  زبان شناسی نام جای

 علماداری، )رفااهی پاردازد جغرافیایی می اسامِی  شناسی( به بررسِی  )در مبحث نام شناسی همگانی زبان
هاا، براسااس اطالعاا   بنادی ناام مکاان مطالعاه و طبقاه شناسای ناام جای» ۀمطالع ۀحوز (.1: 912۴

 هاا ناام کاده( 9: بندی کرد توان به سه دسته طبقه ها را می نام شناسی، تاریۀی و جغرافیایی است. جای زبان
هاا،  هاا، دشات : اسامی کوه1ها( رونیم)اُ  ها نام شیب( 2 ،نقاط مسکونیها یا اسامی  نام :جایها( )اویکونیم

 
1. onomastics  2. onoma  3. D. Crystal   
4. etymon  5. https://www.merriam-webster.com/dictionary/etymon 
 
6. Oxford Dictionary 7. oronym  
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 علماداری، رفااهی) «هاا ناام : اسامی موردهای آبی یاا آب2ها( ها )هیدرونیم نام آب( 1 ،ها پستی و بلندی
 (.57: 9117 سجادی، ؛3-1 :912۴
هاای فضاای  قسامتهاای زباانی هساتند کاه برخای از  ها( نشاانه ها )توپونیم نام در مجموع جای»

های زبانی سیساتمی را باه ناام سیساتم توپونامیاک  دهند. این نشانه نگاری( را نشان می )مکان توپوگرافی
هاای  ها مۀزنی از دیدگاه نام طور کامل مصنوعی و قراردادی است. جای دهند که ماهیت آن به تشکیل می

نماایش  ساازی را باه هاای واژه ژگایجامعه هستند که تحاوال  زباانی و وی سیاسی، اجتماعی و فرهنگِی 
 «دهناد هاا بۀاش قابال تاوجهی از ذخاایر لغاوی زباان را تشاکیل مای ناام عباارتی جاای گذارند. به می

 .(.09: 0219، 3و شمسوتینووا 1)اورازمتووا

تسامیه و  تاریۀی یا وجاه ۀاند برای یافتن جنب شناسی، تالشی بوده نام های جای تاکنون بیشتر پژوهش
اناد باا رویکارد  (. ولی برخی پژوهشگران سعی کارده15: 9117دستنایی و دیگران،  ها )طالبی معنای نام

های فرهنگی، هنری و تااریۀی دارد و  شاخصه مجموعه ها بنگرند، آنها معتقدند هر مکانی نام ادبی به کده
شاود.  مایمکان گیری یک دیدگاه کلی در مورد فرهنگ، هنر و تاریخ آن مردم یا آن  نام شهر منجر به شکل

بیانگر یک احساس در آثار ادبی هستند. وقاایع تااریۀی همزماان، باه ناام شاهرها یاا  ها نام بنابراین، کده
کناد. در  عاطفی را بارای خوانناده ایجااد مای ۀبۀشد و استفاده از آنها در آثار ادبی زمین ها معنا می نام کده

 (.31: 0215، 5)گورگنیدزه شود مزآمیز میها، موجب بیان احساسا  عمی  و ر نام متون ادبی، کده
 هاا ازنظارِ  ناام جاای مطالعاه و تفکیاِک  شناسای، بارای ساهولِت  ناام جاای امروزه پژوهشگران علاِم 

اناد کاه ممکان اسات ایان  های متعددی ارائاه داده بندی واژگان، طبقه های ساخت معناشناختی و ویژگی
ِکنبندی قابل تعمیم برای مناط  دیگر نباشد.  طبقه هاای افاراد و  ساعی کارده ناام (1199) 4برای مثال ِمن 
های دیگر مانند هلنادی،  های رایج کنونی در آمریکا که از زبان های قدیمی و بومی و نام ها را با نام نام جای

 قارار دهاد بنادی  ماورد تحقیا  و طبقاهاسات اسپانیایی، فرانسوی، آلمانی و اساکاندیناوی گرفتاه شاده 
راد و  یاند)باساتان شناسای متفااوتی ارائاه داده نیاز گوناه( 92: 0211) 8و بلیار 1تنات ،9مرکانتهمچنین 

تاااریۀی،  ۀگاناا شناساای سااه گونااه 1149سااال  در (11: 1149)6رودنیتسااکی (.04: 1310 ،یمردوخاا
 د.شناسی را ارائه کر شناختی و ریشه زبان

هاای  هاا و زباان ی مۀتلف گاویشضبط جنبههاو ثبت .م به 2001در سال  20نبینوآيك اردر ایران 
هاای ایاران  ان پرداخت که در تدوین وبگاه اطلس زباانيرا بیغر بجنوی گويشهاه يژو رایج در ایران، به

 (.190: 1310)طاهری اردلی، از آن استفاده شده است
 
1. hydronym  2. A. Urazmetova  3. V. Shamsutdinova   
4. M. Gurgenidze  5. H. L. Mencken  6. L. Marchant   
7. J. Tent   8. D. Blair  9. J. B. Rudnyćkyj   
10. E. Anonby 
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شارح  ها را باه نام اند تا جای ردهبرخی پژوهشگران سعی ک ،مناط  مۀتلف ایران شناسِی  نام درجای
ناام،  جای نام، دین نام، یادجای جای نام، زیست جای نام، گیاه جای نام، قوم جای آب»بندی کنند:  زیر طبقه

 )رفااهی «ناام ناام، اسااطیرجای جاای کیهاان نام، جای نام، صفت جای نام، شغل جای نام، نام جای مردم
ولی پاس از  ،شناسی گرچه برای برخی مناط  مناسب است . این گونه(149-154: 1392 علمداری،

بندی برای این گزارش مناساب باود.  بیرجند تنها چند مورد از این طبقه شناسِی  نام جای تکمیل پژوهِش 
بندی مۀت  بیرجند تنظیم شده است. دلیل آن این باود کاه  رو در اینجا با اندکی تغییر یک طبقه از این

ناام قارار  جاای توان در صافت را می ای مرکب است و آن آباد در بیرجند، واژه لافض ناِم  جای ،برای مثال
آبااد وجاود آب  این روستا باه افضال گذارِی  داد. ولی طی تحقیقا  میدانی، مشۀ  شد که علت نام

آب آن، روساتا  بودن( و کمیاِت  )شیرین کیفیت دلیِل  اهالی به و ازنظرِ  2شیرین و مناسب این روستا بوده
با آب دارد. در مورد دیگار،  ینزدیک ۀاینجا رابط صفت افضل در ،رو آباد نامیده شده است. از این افضل

. ماردم محلای 1اسات «شاد شاب»معنای  است که بنا به اعتقاد افراد بومی، به «شوشود»نام روستای 
توانساته زمانی که برای اولین بار در این مکان قنا  حفر شده است، با یک روز حفار چااه »معتقدند، 

مادرچاه قنا  با مظهر قنا  بسیار کوتااه باوده  ۀفاصل ،عبارتی به«. بودند، آب را به سطن زمین برسانند
این مکان به شوشود شهر  یافته است، یعنی مکاانی کاه تاا شاب کاار حفار قناا   ،رو است؛ از این

، ارتبااط «ب شادشاام یاا شا»معناای  شود که واژه شوشود به تکمیل شده است. در اینجا مالحظه می
 آب دارد. ۀتنگاتنگی با مقول

آماده کاه درنهایات پژوهشاگر را در دام  عمل های به شناسی گونه رو، برای پرهیز از افتراِق  از این
شناسای دو واژه کهان مانناد  اندازد؛ سعی شده تا صرفًا باه ریشاه های صوری و فرمی می بندی طبقه

بیرجند دخیال باوده، پرداختاه  های زیادی در ناحیه   نام که در وضع و تولید کده «خان یا خانه و ماه»
 شود.

 
 های شارستان بیرجند نام شناسی جای گونه

 شاکِل  هاا باه ناام آبادی مسکون و غیرمسکون در بیرجند وجود دارد. در اینجا نام کده ناِم  119در مجموع 
هاای  ناام ای از جاای های ساده: شمار عمده الف( واژه :شود بندی می های ساده، مشت  و مرکب دسته واژه

خاود را از دسات  آنهاا اماروزه تماایز معناایِی  ه  دهند که اجزای سازند های ساده تشکیل می بیرجند را واژه
مشات  از  واژه  »هاای مشات :  ب( واژه ؛ها ریشه و ساختاری کهان و اصایل دارناد این واژه اند. اغلِب  داده

: 9119)کلباسای، «)تکواژ( آزاد با یک یا چند وند اشتقاقی سااخته شاده اسات کترکیب یک یا چند واژ
 

 .21/0۴/9117ساله، مورخ 52آباد،  روستای افضل یشورا عضویی، حسن زنگومصاحبه با  .1
 .2۰/0۴/9117ساله، مورخ ۰1ی شوشود، روستا یشورا یی، عضوزنگو نیحس مصاحبه با .0
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 شاوند، در ها که از ترکیب پیشوندها و پساوندهای اشاتقاقی باا تکواژهاای آزاد سااخته مای (. این واژه1۰
اناد و  فعال وک، ا ک، یگا مثل های بیرجند ساختار اشتقاقی دارند. برخی از این ونده نام بسیاری از جای

صاور   2هاای مشات  در گاویش بیرجنادی ناام شاوند. بیشاتر جاای در ساخت کلما  زیادی دیده می
ک  ، وک  ند از: ا ترین آنها عبار  پسوندی دارند. مهم دیاده  ماهوساک و مااهوکهاای  ناام کاه در کاده وس 

مرکاب گفتاه  ه  واژگانی تشکیل شده باشند، واژ هایی که از دو تکواژِ  به واژه» :های مرکب واژه پ( ؛شود می
 و از ترکیاب اسام+ هساتند های بیرجند بیشاتر مرکاب نام (. جای912: 9171الدینی،  ة)مشکو« شود می

مشات  -های مرکاب و مرکاب نام جای ،اند. ولی درمجموع صفت تشکیل شده اسم+ و اسم اسم، صفت+
هاا  ناام معنای زماین گاود و انتهاا(، در جاای )به یگشکل ساده و مشت  آن بیشترند. برای مثال:  نسبت به

شاود؛  اسم دیده مای شکل صفت+ صفت مثل باغ تگ و گاه به ها به اشکال اسم+ نام در کده ،صفت است
 .آرگینی یگمثل 

مۀات  آن ناحیاه  شناساِی  گوناه اسات تاا های بیرجند، ساعی شاده نام کده بندِی  در بررسی و طبقه
طور مستقیم مارتبط باا  کل( به درصد از جمع19آبادی ) 49 ها: نام نام جای آب( 1شکل زیر تنظیم شود. به

 49هاا: ناام  ناام جای انسان( 0 ؛)چاه غنی و پرآب( چهر ک و )آبریز( آرو زهای  آب است. همانند آبادی
، آبااد علایهمانناد  ،بانی آباادی اسات ،حتمالا به ،درصد از جمع کل( نیز مرتبط با نام یک نفر19) آبادی

هاا مارتبط باا راه و جااده  هاای آباادی ها: برخی از نام نام جای راه( 3 ؛سیفی یگ و قاسم کالیه، آباد حسین
آباد یاا غیرآبااد  معنای سرزمین یا زمیِن  ها: بوم به نام جای بوم( 5؛ بست یا راه نیست( )بن رهنیچاست. مثل 

 مکاان و تنها یک نام و یک اسم شود ها، ترکیب صفت و اسم از نام مکان حذف می نام است. در این جای
حاذف  علایمشاهده کرد که اگر اسم  آباد علیتوان در مثال  را می ماند. فرم ساده و امروزی آن عام باقی می

کاه در زباان فارسای  «از ایان آباادی باه آن آباادی»ماند. عبار  عامیاناه  شود، فقط آباد یا آبادی باقی می
های کهنی دارد که فاقد اسام انساان،  متداول است، بدون اینکه نام آبادی مشۀ  شود، اشاره به نام آبادی

 «آباادی»ایام صافت و ناام کساان از آن حاذف شاده و اصاطالحی معاادل  مرورِ  صفت یا غیره بوده یا به
( 5؛ شاود دیده مای کان و خان، خن، یکخونهای  بیرجند در شکل ۀبرجای مانده است. این واژه در ناحی

 اُلَن اگ، صادگلهای بیرجند مارتبط باا عناصار طبیعای اسات، مثال  های آبادی ها: برخی نام نام جای گیاه
 ؛قناادان کالیاه و مساگرهاا:  نام جای شغل( 7 ؛شیخان و مزارها: همانند  نام جای دین( ۰ ؛زار معنای سبزه به
هاا: در  ناام جاایدگرگاونی ( 90 ؛سارخاب و آبااد افضالنام:  جای صفت( 1 ؛آباد مغولها:  نام جای قوم( 2

تبادیل باه کاه  اشاکمبرآبادو  آبااد ولیکه تبدیل به  شاهمیران مانند ،آبادی تغییر یافته است برخی موارد ناِم 
 (.992-121: 9115)رضایتی و ملیحی،  شده است آباد شر ف

 
 (.972: 9122 اسی،ب)کل گویش بیرجندی شباهت بسیاری با گویش قائنی دارد .1
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، نقانج، شاارقنج، ناوخنج، خناگ، خونیاکهاای  ناام خان در کاده ۀشناسی واژ ریشه  1
 فورجان، نوخان، ریخان، شاخن

در  خانج و خناگ، خان، خونیکاشکال  به خانیا  خانه ۀهای بیرجند، واژ نام کده معناشناختِی  در بررسِی 
 شود. آبادی تشرین می هر صور  انفرادی نام در اینجا بهشود.  های بیرجند مشاهده می نام کده

 
   (Xunik)  کخونی  1-1

مورد کاهشنگ و یک مورد در القورا ( در شهرساتان  2آبادی در دهستان باقران،  2آبادی ) 4نام  خونیک
 ز ارگ خونیاکشاکل اسام مرکاب مثال  صور  انفرادی و گااه باه بیشتر به خونیکنام  بیرجند است. کده

 خونیاکبرخی پژوهشاگران است تا موجب شده  خانیکیها مثل  نام وجود برخی جایشود.  مشاهده می
 )رضاایی، بدانناد« خاوب و پار ۀسفر» معنای به نیکو  خوان ۀو آن را ترکیبی از دو واژ خانیکرا برگرفته از 

9177 :59-57.) 
میاناه( باا تکاواژ  )پارسی k- مشت  بوده و از ترکیب پسوند اشتقاقِی  خونیکنام  ازنظر ساختواژی، کده

 پساوندِ  در زبان پهلوی باا افازودِن »شده است.  میانه( که اسم خا  است، ساخته )پارسی خانیا  خونی
فرهیۀتاه( یاا صافت فااعلی )مثال  = فرهیخکفریفته،  = فر فتک)مثل  فعل، صفت مفعولی ۀَاک  به ریش

 ،(. صامت )ن، م( در فارسی ناو099-099 :9،ا917۴خانلری،  )ناتل «شود پرنده( ساخته می = پرندک
 داناا)پارسای میاناه(،  دانااگ)پارسی باستان(،  داناَک ل: برجای مانده است؛ مث ،به همان صور  گذشته

خونیاک  ناِم  جای ۀ(. ریش2۴: 9175 ؛ آموزگار و تفضلی،150 :9ا ،917۴)ناتل خانلری،  )فارسی نو(؛
وجاود دارد،  بار ک، نزد کپسوند ایک در فارسی ادبی مثل » گردد. اشکانی برمی ۀبه پیش از اسالم و دور

در فارسی میاناه  g-یا  k-پسوند (. 31: 1310)ایوانف،  «شود، مثل نزدوک این پسوند گاهی ُاک تلفظ می
( افتااده اّماا k/-g-بۀشد. از ایان پساوند در فارسای دری غالباًا ) نو معانی گوناگون به کلمه می و فارسی

 ه  در اتصال به مااد ب( .انسان یها از اندام یکیبه  هبیالف: از با تش» گاهی نیز، هر دو صور  وجود دارد.
گاهی باه مفهاوم اسام عاام تۀصای   (. اگیره، مالهآید:  مضارع فعل گاهی معنی اسم آلت از آن برمی

کند و باا  معنی تصغیر می ه  گاهی افاد (. دَونَک  ، آَبک  افزاید و در این حال گاهی مفهوم اسم محل دارد:  می
 «کپسارَ ، کزنَا، کمردَ ؛ تحقیر و تصغیر: کدخترَ ، کبابَ ، کمامَ : کند بیان میآن حالت عاطفی گوینده را 

 (.4: 1314)آهنگر و مرادی، 

از  خونیاک ۀدیدگاه نۀست آن اسات کاه واژ :است خونیک ۀوجه اشتقاق واژ ۀدر اینجا دو نظر دربار
در زباان » .باه دو معناای خاناه و چشامه اسات خانییا  خونی ،+ایک  مشت  شده است. درمجموعخانه

هاای  . در میاان زباان و گاویش(013: 5119، 2)نیبار  «معناای خاناه اسات به nakāx خانَک  پهلوی، 
 
1. H. S. Nyberg 
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ها را در خود حفظ کارده اسات. در زباان ساغدی،  نام خراسانی، زبان سغدی تعداد زیادی از معانی جای
هیا  َکت  ، ānāx خانا در  (.325و  911: 4111)قریاب،  معناای خاناه اسات به kْānāx خانَک، ēkat َکت 

در زباان  (191)قریاب:  معناای چشامه و چااه اسات باه haāha,khot.khāx :xāxهای  واژه ،این زبان
ی شاود )مردوخا تلفظ می مار و کیه، کی، خانی، خانگ، خانک، خانوو اشکاِل  به مالیا  خانه ۀواژ ،کردی

: 1913 ژار، )هاه خاناه اسات معناِی  کاردی باه در ngāx خاناگ ۀ(. همچنین واژ131: 9139روحانی،
(. 119: 1314 )ایازدی، کنند تلفظ می َخَنهرا  خانه ،مثل کاشمری ،های خراسانی (. در برخی لهجه039

( ساکن، در نام دیه   / شاود، ایان پساوند از زباان  های زیادی از خراسان جنوبی مشاهده مای پسوند )ک 
هاای ناحیاه قاائن ارائاه کارده، باه  ظ ابرو از دیهاعالمی که حاف پهلوی اشکانی برجای مانده و در فهرسِت 

 .2شود تعداد قابل توجهی دیده می
معنای چشامه  به 1خانیو  خان خونی+ک  گرفته شده است. ۀاز واژ خونیکنظر دوم آن است که 

بازمانده  خونی، کن، کان، خانهای گوناگون ایرانی،  ( و در گویش105 :912۰ ،3)هوبشمان است
: 1390سیساتانی،  کوچاک اسات )افشاار ۀیا چشام خانی ۀشد کوچک جه خانی، چه خانیاست. 

در اوستا  َخن  (. ۴92: 91۰1 معنای کان، چشمه آب است )بهرامی، ، بهخا ،(. در زبان پهلوی321
در »معنی چشمه، گردانیده شده اسات.  بسیار آمده و در گزارش پهلوی اوستا خان به ۀمعنی چشم به

 )چشامه( آماده اسات xuni خونی ،)کندن( و در تبری قدیم Kan اوستایِی  ۀاز ریش xānikپهلوی 
 ۀپارسای میانا ۀاز ریشا kan کاان(. »521: 9112افشار سیساتانی،  ؛701: 917۰، برهان قاطع)

kand ؛ مشت  از پارسی باستاِن kan-ta (.199: 1143، 5)کنات حفرکاردن اسات و معنی کندن به 
، به نیز از فارسِی  xandaq خندق َدن   )هوبشامان، معنای کنادن و حفرکاردن گرفتاه شاده اسات َکن 
خانیاک )آب  ای آمده که در گازارش پهلاوی باه آپ معنی چشمه خینه به»(. همچنین 10۰ :912۰
 (.334: 1312)پورداود،  «ای( گردانیده شده است چشمه
صااب طباری در در ن و خاونی تحریار شادهصورِ   بهمعنی چشمه در گویش تبری،  کان یا خان به»

بیتی، بدین صور  آمده است: بدان پرالتو، قشقل داغ، چو لوط اوچلیک آنگه/ پنار تاالر، خاونی چشامه 
کاان باشاد.  اوساتایِی  ۀگلۀن هام بایساتی از ریشا دوِم  ۀ، یعنی پارو گلۀوم بود گلۀن. در اینجا واژه َخن  

ایان واژه  ،کاردی باتالق گاوخونی در جنوب خاوری اصفهان نیز هماین واژه اسات. در گاویِش  جزء دوِم 
ویاژه پااریز و  باه ،هاای پیراماون کرماان آبادی رود. در گویِش  کار می امروز هم به صور  کانی و َکهنِی  به

مقنی( اسات. معنی کاریزکن ) معنی چشمه و کاریز است و کهگین به صور  َکهن به این واژه به ،سیرجان
 

 (.19: 9170جاننک، برشک، ماوک، فیروزآباد)حافظ ابرو، های ناحیۀ قائن: عمرآباد، ژامک، نیک،  دیه .1

 (.۴9: 9150زاده،  معنی خوان، سفره، شیدان است و خانه را خاَنک گویند )صفی خان )در زبان پهلوی( به .0

3. H. Hübschmann   4. R. G. Kent  
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، همان پسوند فارسی است که معنای منزل، محل یاا چشامه، منباع و معادن کان یا خان ۀواژ ،درمجموع
 .(311: 1390 سیستانی، )افشار «سرخ خان، گاوخونی، خوانسار مانند ،دهد می

معتبار )کنده و چشمه( گرفته شده و هر دو معنا  خان)سرا و منزل( یا  خانه ۀاز واژ خونیک ،درمجموع
پهلاوی  ۀواژ خاونییاا  خااناز خونی+ک  بیشاتر اسات. چراکاه  خونیک ۀواژ اشتقاِق  است. ولی صحِت 

معنی جایی که کنده شده و مرتبط با آب است. این واژه در زبان کاردی نیاز باه چشامه یاا آب ساطحی  به
مناطقی که زماین »سطحی، به  ۀچشم فقدان یا نادربودِن  علِت  جنوبی به شود. ولی در خراساِن  اطالق می

، خونیاک پهلاوِی  ۀشده اسات. واژ ، خونیک گفته می«کندند تا به آب برسند یا چاه می 2را برای حفر قنا 
 کار رفته است. های خراسان جنوبی به نام در برخی جای چهکندصور   پس از اسالم به

 
   (Xong) 1ُخْنْگ   1-2

شاود.  نامیاده مای بهدان خنگو  خنگصور   به نام دو آبادی در دهستان القورا  و باقران است که خنگ
/ پارسی شود و از ترکیب پسوند اشتقاقِی  مشت  محسوب می خنگنام  ساختواژی، کده ازنظرِ  میانه( باا  )  

هاای شامال  حاافظ ابارو دیاه )پارسی میانه( که اسم خا  است، ساخته شده اسات. خانیا  ُخنتکواژ 
بندی کرده است. ولی امروزه دهستان القورا  بۀشی از ایان  فشارود و شاخن طبقه ۀبیرجند را در دو ناحی

بارد کاه  قریاه جناک ناام مای»های فشارود از  دیه دو ناحیه را در برگرفته است. حافظ ابرو در فهرست ناِم 
 جنک در کتاب حافظ ابارو، ناام کناونی ۀرسد قری نظر می (. به19: 9170ابرو، )حافظ« هفت مزرعه دارد

 معنای اساب به ُخنگدر فرهنگ لغا  واقع در شمال القورا  و در نزدیکی فشارود است.  خنگروستای 
گفتاه  خونیاکطور کاه در توضاین معناای  همان(. فرهنگ معینسفید دارد ) یا اشاره به رنگاست سفید 

شاود.  دیاده مای خانج و خناگ، خانهای  شکل های بیرجند به نام )کانی( در جای خانو  خانه ۀشد، واژ
 ناماه   لغت) «معنای خانه و َخن اسات َخون به» گرفته شده است.    یا خانه+ خان ۀنیز از ترکیب واژ خنگ

هاای پرآبای نسابت باه روساتاهای  با توجه به این که خنگ امروزه نام روستای آباد و دارای قنا دهۀدا(. 
رسیدن باه آب  منظورِ  که به معنای جایی تصحیفی از خان+   است به خنگرسد  نظر می به ،مجاور است

در گاویش لاری  نیاز دور از ذهان نیسات. «خاناه و کاشاانه» مفهاوِم  باه ،خان البته معنای دیگرِ  اند. کنده
در مناط  بۀتیااری را  خنگنام  برخی پژوهشگران جای .شود بسیار مشاهده می ُخن گ   ناِم  بۀتیاری، جای

 (912: 9174) ند. در فرهناگ لغاا  ماددیا همعنای دقیقی نیافتاند؛ و برای آن  با َتنگ و دره اشتباه گرفته
 

، ُکنو Quanatند از: قَونا   ا اسم وجود دارد که عبار  27از  شیقنا  ب یهمجوار برا یکشورها یو برخ رانیدر ا» .1 ان ت   ، َکن 
Connoughtَکنا ، ، خاد  ، َخنا   ،یِ ، کانا   ، کاکوری ِرز، کاه ز،ری کاه ز،یَقنا ، کاِرز، کار ت   (.90 :91۰7 ا،ی)بهن «زری که ز،َکَرز 

انبار وجود دارد که  سال قدمت دارد. کنار مسجد یک آب 100مسجد تاریۀی روستا به نام مسجد خواجه، بنا به اعتقاد مردم  .0
متری 250سال پیش ساخته شده بودند. در  950همزمان با مسجد ساخته شده است. همچنین چند آسیای بادی داشته که حدود

 (.1۴۰: 9119شمال غربی روستای خنگ محوطه قلعه شبرنگ وجود دارد )حیدری، 



101 
  6911، بهار و تابستان 61/6شناسی،  زبان و زبان

 
...های شهرستان بیرجند آبادی شناسیِ نام جای  

 

 

گ  »ناق  از آن به این شکل آمده است؛  ۀیک ترجم  ،«فرورفتگی در کوه که شابیه دره اسات :Xong ُخن 
و  ؛اسات «خاان )خاناه یاا مکاان کناده(» پهلوِی  ۀمعنای همان واژ بۀتیاری به در لری گ  که ُخن   درحالی

 ،درمجماوع اژدهاا اسات. ۀمعناای خاناه یاا النا برجسته الیمایی است( به نقشاژدر )که محل یک  خنگ
پارسی میانه و فارسای ناو معاانی  ( درakپسوند )َـک »خنگ در لری بۀتیاری ترکیبی از خان+   است. 

 ، دساتکmagšač )=چشامه( بۀشد. گاه برای تشبیه به اندام انسانی مثل چشمگ گوناگونی به کلمه می
گیره. گااهی باه  رود: ماله، کار می معنی اسم آلت به مضارع فعل به ۀگاه در اتصال به ماد .dastag )دسته(

 خاانلری، )ناتال «یابد: ونک، ناودانک، آباک افزاید که مفهوم اسم مکان می اسم عام مفهوم تۀصی  می
ااَدهَ  (k-پسااوند )(. »92: 1ا ،917۴  کنیااز، bandaka در پارساای باسااتان تنهااا در چنااد کلمااه مثاال: َبن 

Kainika دیده می ( شود، در پارسی میانه این پسوند به-gبادل شاد )هاای مۀتاوم باه  مااده ۀو باه هما ه
و.... اما در فارسی دری یاا فارسای ناو ایان  āhug ، آهو parig مصو  افزوده شده است، مثل: پریگ

( تنهاا در ک  -آهاو. پساوند ) و صامت حذف شده و مصو  پیش از آن باقی مانده است؛ همانناد: پاری
: 1ا ،917۴ خاانلری، )ناتال «فارسی نو مثل: نیک، تاریک، نزدیک، باریک باقی مانده است ۀچند کلم

های بیرجند از زبان پهلوی برجای مانده است. با توجه باه  نام پسوندهای ک  یا    در کده ،(. درمجموع99
قنا ، کهریاز »معنای  خنگ به ،داردنام روستای خنگ در بیرجند که امروزه آب مناسب و قنوا  متعددی 

 است. «شده برای رسیدن به آب یا مکان کنده
 
    (Nawxonj) نوُخْنْج   1-3

اسات.  «ناو خناگ»معنای  )در دهستان باقران( به نوخنجاست، در نام آبادی  خنگکه معرب  2ُخن ج  واژه 
 ناوخنجناام  ازنظر سااختواژی، کادهشود.  های ایرانی دیده می در بسیاری از گویش «ĵ»به  «g»تبدیل واا 

ا( سااخته -) سااز پسوند مکاان + )ُخن( اسم + )نو( شود و از ترکیب صفت مرکب محسوب می-مشت 
ج  نام یکی از دهستان»شده است.  ایان ناام نیاز  .های شهرستان الر استان فارس نیاز هسات همچنین ُخن 

 زمین دارد. های ایران نام قدمت این نام در جای)کانی( و خانه است که نشان از  برگرفته از خانگ، خان
 
 (S a rqonj) شارُقْنْج   1-4

مرکاب -مشات  شاارقنجناام  ازنظار سااختواژی، کاده در دهستان القاورا  اسات. نام روستایی شارقُنج
 

 یده؛نفع؛ فا (1؛ طرب ی،شاد( ُخنج: 2یهوده؛ ب یع،ضا ،باطل: نجَخ ( 9خنج در فرهنگ لغا  به معانی:  .nawxonjنوُخنج .1
، نازوعشوه؛ غنج (۴؛ الفرس: خنج( : مجمعیمرنج/ که بهره ندارم ز گنج تو خنج )ازرق یمنگو یشسود؛ بهره: گر  من ستا

 ایغنج . )فرهنگ هوشیار( اطل، ضایع، بیهوده( ب7معین(؛  یده )فرهنگبهره، سود، فا (9 یش؛طرب، ع ی،سرور، شاد (5 خنج؛
 (.نی)فرهنگ مع و عشوه معنا شده است ناز یمعنا خنج به
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ا( سااخته -) سااز پساوند مکاان + )ُقن یا ُخان( اسم + )شار( شود و از ترکیب اسم مصدر محسوب می
حاافظ ابارو در کتااب بوده اسات.  «چهارُکنج»معنی  اهالی روستا بر این باورند که شارقنج به شده است.

تواند شارقنج کنونی باشد، ناام  شارغند از توابع فشارود که ازنظر مۀتصا  جغرافیایی می ۀخود از نام قری
باستانی متعل  به اوایل اشاکانی در نزدیکای  ۀخصو  یک تپ برد. وجود تعداد زیادی آثار تاریۀی، به می

باه  « »و  «غ»به  «خ»ابدال (. 9111 )حیدری، روستا بر قدمت آثار و نام این روستای کهن داللت دارد
هاا مثال  در برخای واژه «خ»(، باه واا hشاود. البتاه تبادیل واا ه، ح ) نیز در زبان فارسی دیده می« ا»

نه تلف صور  پابرهنه که به هاا تبادیل  (. در این گویش54: 9119 )نجفیان، شود شود، دیده می ظ میپاَرخ 
افتد، مثل سفال در گویش بیرجنادی و قاائنی کاه ِساۀال و شاۀال بیاان  نیز اتفاق می «خ»به  «ف»واا 
فشارود: هفات قریاه و هشاتاد و هشات مزرعاه » نویسد: ابرو می حافظ(. 54: 9119 )نجفیان، شود می

ناام  جایدر کتاب حافظ ابرو تعدادی  (.19: 9170 )حافظ ابرو، «چهار مزرعه دارد دارد... قریه شارغند،
خورد که ممکن است در زمان استنسااخ ایان خطاا  چشم می های کنونی به با کمی تفاو  در تحریر با نام

نوشته شده است. چنین ماواردی ممکان اسات در ناام  «حنک»، «خنگ»پیش آمده باشد، برای مثال نام 
گرفتاه شاده  «)خانج( قانج + شاار» ۀرسد شاارُقنج کناونی از دو واژ نظر می شارغند نیز رخ داده باشد. به

 «دسات آوردن آب هشده برای با قنا ، کهریز یا جای کنده»معنای  خنج یا خنگ به ،است. در این صور 
معناای  باه ،دهۀدا(. البته اگر شار را اسم محسوب کنیم نامه   لغت) «معنای شهر است شار نیز به»است و 

)اسام مصادر(،  شمار آوریم باز هم در ترکیب واژه معنادار است. شاار شهر است، ولی اگر اسم مصدر به
 فرهناگ ناک.مانناد آبشاار و سرشاار ) ،به معانی: الف( فاروریۀتن آب و شاراب و امثاال آن را خوانناد

 ؛«شهر یا ده آب چاه یاا قناا » الف( :یابد در این صور  شارقنج دو معنا می .(قاطع برهانو  جهانگیری
با توجه به اسناد تااریۀی و »معنای مکانی که آب قنا  جاری و روان است.  دوم شارقنج به یب( در معنا

، )حیادری «رساد اشاکانی مای ۀاشکانی با سفال مثلثی( قدمت روساتا باه دور ۀشناسی )وجود تپ باستان
9111 :991.) 

 
   (Nawxonj) َنُقْنْج   1-5
مرکاب محساوب  -نام ناوخنج، مشات  ازنظر ساختواژی، کده ام روستایی از توابع دهستان شاخن است؛ن

اهاالی . سااخته شاده اسات ا(-) سااز پسوند مکاان + )ُقن یا ُخن( اسم + )ِنه( شود و از ترکیب اسم می
ج  از واژه  گرفته شده و در زمان ساخت روستا ُنه قنا  حفر شاده باود  «ُنه َگنج»روستا بر این باورند که َنُقن 

گفتند. این روایت محلی داللت بر قدمت و آبادانی این منطقه و این روساتا در گذشاته  گنج می که به آن ُنه
ر اند؛ ایان چهاا دارد. اهالی معتقدند در زمان حمله اعراب چهار روستا وجود داشته که امروزه از میان رفته

ُکردیان )که هنوز درخات ساپیدار بسایار قادیمی و ( 5و کاف ( 1، قصرآباد (2 ،نقنج( 9های  روستا به نام
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قادیمی وجاود  گلاِی  ۀ. امروزه در داخل روستا یک قلع2قطور در آن محل سبز و برجای است( بوده است
نزدیکای روساتای نقانج قارار هایی که به آن کاف، کردیان و قصرآباد گویناد و در  دارد. همچنین در مکان

 شاده اساتتبادیل شود که کاماًل ویران و به تلی از خااک  دارد، آثاری از استقرارهای انسانی مشاهده می
خنج یا خنگ گرفتاه شاده اسات.  + ِنه)نیه( ۀشناسی نقنج از ترکیب دو واژ (. ازنظر ریشه9119 )حیدری،

معنای خانه، یا مکانی که برای یافتن آب کناده  و بهرسد کنج از واژه خنج، خنگ اخذ شده باشد  نظر می به
 niواژه همچناین (. 522: 9179 ن،« )نوبامعناای شاهر اسات ِنه در پهلوی ساسانی به»البته  شده است.

رسد در فارسای میاناه،  نظر می . به(9024: 9199، 1)بارتولومه اوستایی گرفته شده است ۀاز ریش «پایین»
اند؛ چنین وضعیتی بارای روساتای  متراکم و نزدیک هم است که شکل شهر یافته معنای چندین آبادی ِنه  به

تاوان تصاور کارد، گاویی در  )نهبندان( امروزی با توجه به وجود استقرارهای زیاد و متراکم مای نقنج و نه
هاای  یا دهبزر   معنای شهر یا دیه رسد واژه ِنه در نقنج به نظر می به ،اند. درمجموع دورانی مرکز منطقه بوده

)چشمه آب( یاا شاهری  شهر یا ده آب»معنای  تواند به رو نقنج می از این ؛«پایین»معنای  متراکم است تا به
 باشد. «های آب ها یا چاه با قنا 

 
 (S a xen) شاِخْن   1-6

نام یکی از روستاهای مشهور شمال شهرستان بیرجند است. آثاار زیاادی از دوره ساساانی تاا صافویه در 
جناوبی اسات.  شاخن، از مشاهورترین قاالع خراساان مشهور به قلعه کوه ۀروستا وجود دارد. قلع اطراف

بوده و معتقدند قلعه روستا توساط شااه عبااس در  «خیز شاه»معنی  اهالی روستا بر این باورند که شاخن به
فظ ابارو حااصفویه ساخته شده است. ولی این انتساب نادرست است، چراکه نام شاخن در کتااب  ۀدور

نویساد:  حاافظ ابارو مای .سلجوقی تا صفویه است ۀ.ق( آمده و آثار موجود قلعه متعل  به دوراه1ۀ )سد
شاخن: هفت قریه و صدمزرعه زیاد  از توابع این ناحیت است. قریه شاخن، بیست مزرعه دارد. قریاه »

فات مزرعاه دارد. ]قریاه درحن، چهل و پنج مزرعه دارد. قریه برندود، هفت مزرعاه دارد. قریاه انیاک، ه
ساایکس در  (. سرپرسای10: 9170 ابارو، )حافظ «دیرین کبودان، قریه چناران، بیست مزرعه دارد[، قریه

]شاخن[ حرکت کرده پاس از عباور از روساتای کوچاک  از ُدُرخش به شاهکین» گوید: سفرنامه خود می
اساتحکاما  مهمای داشاته اسات. از دهد در سااب   ایسنو به شاهکین رسیدیم، قلعه قدیمی آن نشان می

شاهکین به خشک و به رود شور روانه شدیم. سپس آبادی کوچاک کالتاه کسااب و در نهایات باه قاائن 
براون معتقد است اگر فرض کنیم ارتاگوان همان قاائن کناونی  (. ادوارد501: 9179 )سایکس، «رسیدیم

(. آیتای 505: 9179 )ساایکس، اسات)شاخن( ُدُرخش به طبس رفتاه  باشد، اسکندر از طری  شاهکین
 

 .9117/ 25/0۴ای نقنج، مورخ روست یشوراساله، ۰2 سالۀورده، یعل یبا آقا مصاحبه .1
2. C. Bartholomae 
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مستوفی نویسد شاخن والیتی است که چند پارچه ده مۀتصار  حمدالله»در کتاب بهارستان آورده است: 
القرای بلاوک شااخن قصابه  دارد و با بلوک فشارود در آب و هوا و محصول متقارب است. انتهی حالیه ام

قالی در آن شایع و قالی ُدُرخشای اشاتهار درخش است که دارای دو هزار جمعیت نفوس است و صنعت 
دارد و یک باب مدرسه چهار کالسی دولتی دارد و در زمان قدیم نیز مدرسه علمی داشته و علماای باا ناام 

 (.20: 9179 )آیتی، «القرای آن ناحیه شاخن بوده است اند و در ساب  ام در آن جا بوده
معناای خاناه و  باه «َخون یا َخان»رهنگ دهۀدا در فاست. « شاه+خن» شاخن ترکیبی از واژگان ۀواژ

معنی چشمه بسیار آمده و در گزارش پهلوی اوساتا باه  َخن در اوستا به» )فرهنگ دهۀدا(. َخن آمده است
ای آماده کاه در گازارش  معنای چشامه باه «خینه»معنی چشمه، گردانیده شده است. همچنین به  خان به

(. در اینجاا 312: 1390 سیساتانی، )افشاار «گردانیده شده اساتای(  پهلوی به آپ خانیک )آب چشمه
طور که گفته شد، این واژه در گاویش بیرجنادی  خان یا کان پهلوی است. همان ۀشده از واژ خن نیز مشت 

شود. با توجه به آثار باساتانی قابال  ها مشاهده می نام خان در جایو  به اشکال خنگ، خنج، خن، خونیک
رسد که این مکان محل اقامت شاه بوده اسات، ناام شااه  نظر می لعه بزر  شاخن، بهخصو  ق توجه و به

آماده قلعاه شااخن متعلا  باه  عمال باه شده کاه براسااس مطالعااِ   به حکام محلی اسماعیلی گفته می
 + )شااه( و از ترکیب اسام شود مینام شاخن، مرکب محسوب  ساختواژی، کده ها است. ازنظرِ  اسماعیلیه

 است. «شاه خانه»معنای  اینجا به شاخن در ،رو ساخته شده است. از این )خان( اسم
 
 (Reyxa n) نرْیخا  1-7

از روستاهای دهستان کاهشنگ بیرجند است. ریۀان از دو واژه ری+خان گرفته شاده اسات. در فرهناگ 
 ناماه   لغت) دیدار نیک، صور  نیکو و خاوب آماده اسات (2 ؛سیرابی و تازگی (9به معانی  «ری»لغا  

رسایدن باه آب  منظاورِ  پهلوی است که به دو معنای خانه و چشمه یا مکانی کاه باه ۀ(. خان نیز واژدهۀدا
 + )ری( و از ترکیاب صافت شاود مینام ریۀان، مرکب محسوب  کنده شده است. ازنظر ساختواژی، کده

 اسات «اه آب ُپار یاا زنادهچشمه یا قنا  یا چ»معنای  ریۀان به ،رو )خان( ساخته شده است. از این اسم
 (.9 جدول نک.)
 
 (Nawxa n)  ننْوخا  1-8

 ۀنو+خاان گرفتاه شاده اسات. خاان واژ ۀاز روستاهای دهستان القورا  بیرجند اسات. نوخاان از دو واژ
اناد. ازنظار سااختواژی،  منظور رسیدن به آب کناده معنای خانه، چشمه یا مکانی که به پهلوی است که به

)خاان( سااخته شاده اسات. در  اسام + )ناو( و از ترکیب صفت شود مینام نوخان، مرکب محسوب  کده
 (.9جدول نک.) است «نو آب قنا  یا چاه»اینجا نوخان معنای 
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 (Furja n) فوْرجان  1-3
برجوشایدن، ( 9در فرهناگ لغاا  باه معاانی:  «فاور»جان تشکیل شده است.  + فور ۀفورجان از دو واژ
شاتاب در کااری ( 2 ؛معنای جوشیدن دیگ و چشامه و جاز آن فور به ،چشمه و جز آنجوشیدن دیگ و 

 ۀدر واژ «گاان»گان یا کان باشد. پسوند  ۀشد )فرهنگ معین(. پسوند جان محتمل است معرب آمده است
 daińhu-paiti اوساتایِی  ۀمعناای رئایس روساتا همتاای واژ رئیس( باه، مالک روستا+گان= دهقان )ده=

روساتا اسات -معنای رئیس آبادی یا مالک زماین رئیس مانند ارتشبد( به-بد-زمین+پئیتی=پت-)دهیو=ده
ِپت  به که در ارمنستان به مان  معناای ماال به شکل َاکان   رود. گان که امروزه در ارمنستان به کار می شکل ِده 

مالکیات  ۀدوساتگان نشاانرود، در بازرگان،گروگان، خادایگان، شااهیگان مادرگاان، پادرگان و  کار می به
جمع است. ابادال )ک(  ۀاست؛ ولی در واژگان بیستگان و تیرگان پسوند نسبت و در ناوگان  ابزاِر گان نشان

اسات و کاان   «آب یا چشامه جوشیدن» معنای فور به ،رو به )ا( نیز در فارسی مشاهده شده است. از این
، «کاانی»است. در زباان کاردی « کندن»معنای  بهای اوستایی است  واژه ،طوری که پیشتر گفته شد همان

(. همچناین در زباان 902: 9119)عبادی و دیگاران،  «معانی چشمه اسات به «خونی» در زبان تالشی»
: 9112؛ افشاار سیساتانی، 701: 2: ا917۰، قاطع برهان) معنای چشمه بوده است تبری قدیم خونی به

طبیعی در خراسان جنوبی و کاویدن زماین بارای یاافتن آب در ایان  ۀولی با توجه به کمبود چشم (.521
ناام فورجاان،  ازنظر ساختواژی، کاده معنای زمینی است که برای یافتن آب کنده شده است. منطقه کان به

 ،رو )جاان( سااخته شاده اسات. از ایان اسم مکاان + )فور( و از ترکیب مصدر شود می مرکب محسوب
 است. «شده و مکان جوشیدن آب دهمحل کن»معنای  فورجان به

 
 (Xa nik/ Xa nk) خانیک یا خاْنک  1-11

ها در خارا از شهرستان بیرجند و در برخی شهرهای خراسان رواا دارد. خانیک و خاناک از  نام این جای
از زباان پهلاوی ساساانی  «خاان» ۀتشکیل شده اسات. واژ «+ اک   خان»و  «ایک + خان»ترکیب واژگان 

)مثال چااه یاا  کردند هایی که برای رسیدن به آب، زمین را حفر می گرفته شده است و در خراسان به مکان
 :باه دو معناای چشامه )بنادهش xān شده است. در پهلوی خان قنا (، خان خونی یا خانی اطالق می

؛ (419-417 :915۰ مطلا ، )خاالقی و کاروانسرا است (959-1: ( و خانه، سرا )بندهش995 و 9-99 
 ۀاز ریشا xānik در پهلاوی»(. 15: 9179، 2)مکنازی «معنای چشمه است در متون مانوی، خانیگ به»

 ؛ افشاار701: 2: ا917۰ ،قااطع برهاان) )چشامه( آماده اسات xuni)کندن( و تباری  Kanاوستایی 
صاور  خانیاگ و خانساار  خاانی، باههای تورفانی یا تورخانی مانوی  (. در متن521: 9112سیستانی، 

پادر   : های آثار ماانوی تورفاانی، زیار عناوان در یکی از بۀش. »(15: 9179)مکنزی،  کار رفته است به
 
1. D. N. Mackenzie 
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؛ یعنی: درخات، چشامه و ʺبزرگی و بهشت آمده است: داُر ، خانیگ ُاد آبرود َپد ُهو و اریند ویس  روز
درخات آساوریگ کاه آن هام منساوب باه  ۀاو( به وجد آیند همه روز. حتی در منظوم ۀوسیل گیاه به او )به

صور  پاارتی خانیاگ  خانیگ، که هم به ۀبز با درخت خرما، واژ ۀمانوی است، در یک بیت ضمن مناهر
 )افشاار «کاار رفتاه اسات شاود باه پهلوی جنوبی یا پهلوی ساساانی، خانیاک خواناده مای ۀگون و هم به

. (58-59 :91۴1 بۀتیااری، )محمودی« گیاه تازه خورم، از خانیک آب سرد(. »199: 9122سیستانی، 
یعنای  «کاان»اوستایی  ۀهای گوناگون آن از ریش خان و صور  ۀکند که واژ سیستانی فرض می ایرا افشار

سیساتانی،  ایرانای برجاای ماناده اسات )افشاار های امروزِی  صور  نام در گویش کندن آمده است و به
 نااِم  سااختواژی، کاده شاده اسات. ازنظارِ  به اسم مکان اطالق می«اک»یا  «ایک»(. پسوند 199: 9122

)ایک( سااخته شاده اسات.  ساز پسوند مکان + )خان( و از ترکیب اسمشود  میخانیک، مشت  محسوب 
 (.9جدول نک.) است «قنا  یا محل حفر چاه»معنای  خانیک و خانک به ،رو از این
 

 بیرجند ۀهای ناحی نام گیری جای خانه و خان در شکل ۀنقش واژ.1جدول

 معنای واژه ساختواژه )ساختار صرفی( تلفظ نام روستا
(/اسم+پسااااوند  مشاااات  xunik خونیک )خونی+ک 

 ساز مکان

)چااه یاا  مکانی کاه بارای آب حفار شاده
 قنا ( 

گ   (/اسم+پساااااوند  مشاااات  xong ُخن  )خان+  
 ساز مکان

)چااه یاا  بارای آب حفار شادهمکانی کاه 
 قنا ( 

ج   (. مرکب-مشت  nawxonj نوُخن   )نو+خان+  
 ساز صفت+اسم+پسوند مکان

)چاه یا قنا   مکانی که برای آب حفر شده
 نو( 

ج   ( مرکب-مشت  S a rqonj شارُقن   )شار+خان+  
)اسااام مصدر(+اسم+پساااوند  اسااام
 ساز مکان

 شهر یا ده چاه یا قنا   -9
 قنا  در آن جاری است مکانی که آب -2

ج   (-مشت  naqonj َنُقن   مرکب)ِنه+خان+  
 اسم+اسم+پسوند مکان ساز

)اشاره به زمین کنده پرآّب یاا  شهر یا ده آب
 چاه پرآب دارد(

 خانه شاه مرکب )شاه+خان(/ اسم+اسم S a xen شاِخن  
 زندهچاه یا چشمه با آب فراوان و  )ری+خان(/ مصدر+اسم مرکب reyxa n ریۀان
 چاه یا قنا  نو )نو+خان(/ صفت+اسم مرکب nawxa n نوخان

 مکان جوشیدن آب یا مظهر قنا  )فور+جان( / مصدر+اسم  مرکب Furja n فورجان
)خان+ایک(/اسم+پسااااوند  مشاااات  Xa nik خانیک

 ساز مکان
 چاه یا قنا 
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 مافریز و ماخونیک نداب،های ماهوک، ماهوسک، مافِ  نام ماه در کده ۀشناسی واژ ریشه  2

 (Ma huk) ماهوک  2-1
 ،پادر جغرافیاای ناوین ایاران ،ماهوک نام روستایی در دهستان القورا  و زادگاه دکتر محمدحسن گنجی

 «کوچاک مااه»معناای  تصغیر گرفته شاده و باه «ک»ماه و پسوند  ۀاز واژ 2است. برخی معتقدند ماهوک
کاوه »معنای  به «ماه»در زبان کردی »گرفته شده است.  «ُاک»و پسوند  «ماه» ۀاما نام ماهوک از واژ است.

ماه به زبان پهلوی شاهر و مملکات را گویناد کاه عرباان » (.711: 9191ژار،  )َهه «است «سنگی و بلند
کوفه و هار دو شاهر را مااهین  بصره و دینور را ماه مدینه خوانند. در صدر اسالم و ورود اعراب نهاوند را ماه

چاون »گویاد:  معنای مرکز یا شهر است. وی مای )برهان قاطع(. شواتس نیز معتقد است ماه به خوانند می
معنی مرکز و پایتۀت است. پاس  کند. در ترکیب ماِه فارس، واژه ماه به آن را بالفاصله در کنار جور ذکر می

 .(975: 9172 )شواتس، «منظور از ماِه فارس، اصطۀر یا شیراز است
نامی پهلوی بوده که هنوز در برخی منااط   «ماه»ۀ گونه استنباط کرد که واژ توان این از این مطالب می

 ۀخصاو  در ناحیا باه ،ایران برجای مانده است، همانند ماهنشان و ماهشهر. ولای در خراساان جناوبی
اوک= گااهی » پسوند ۀدربار شود. های متعددی به اشکال مۀتلف مشاهده می نام بیرجند، این نام در جای

نظار  (. البته در اینجاا باه31: 1310)ایوانف، « شود و کاماًل شایع است. مثل: ُگُلوک خالصه می «او»به 
هاای ناحیاه  ناام از ادا  تصغیر باشد. با توجه به رواا پسوند اک، ُا  در جاای «ُاک» رسد که پسوند نمی

شاود و ریشاه در  اهده مایابرو مش خصو  جغرافیای حافظ )که حتی در منابع تاریۀی به قائن و بیرجند
نام ماهوک، مشات   ازنظر ساختواژی، کده توان آن را پسوند تصغیر برشمرد. زبان پهلوی اشکانی دارد( نمی

مااهوک  ،رو از ایان)اوک( ساخته شده است.  ساز پسوند مکان + )ماه( و از ترکیب اسم شود میمحسوب 
 (.0جدول نک.) است «ده یا آبادی»معنای  ای پهلوی و به واژه

 
 (Ma husk)  ماهوْسْک   2-2

پساوند »اسک گرفته شده است. ماه به زبان پهلوی شاهر یاا دیاه را گویناد.  + ماه ۀنام ماهوسک از دو واژ
)شااید بیدشاک از  = پسوند تصغیر است. مثل:گنجشک، زرشک، ِسِوشک، ِفِدشاک«ِاشک»یا  «اسک»

ک در جای(. برخالف نظر 11: 9112)ایوانف، « واژه بید( ک یا ِاش  تواناد  های بیرجند نمی نام ایوانف، اس 
از ادا  تصغیر باشد، و به احتمال پسوند اسم مکان بوده که در فارسی نو حذف شده است؛ مثال واژگاان 

نو به پارسی ) فارسای( و پهلاوی تبادیل و تغییار یافتاه  پارسیک و پهلوانیک در فارسی میانه که در فارسی
 شاود ماینام ماهوسک، مشت  محسوب  (. ازنظر ساختواژی، کده20۰: 9ا ،917۴ خانلری، )ناتل است

 
 (.99: 911۴)نورزاد،  ōu ،ōue ،āiشکل کلما   آب به .1
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 «ده»معناای  ماهوسک به ،رو )اوسک( ساخته شده است. از این ساز پسوند مکان + )ماه( و از ترکیب اسم
 (.2جدول نک.) است

 
 (Ma fenda b)  ْندابمافِ   2-3

 «مااه» تشاکیل شاده باشاد. در اینجاا «آب + )بناد( فناد + ماه»مافنداب ممکن است از ترکیب واژگان 
ِفناد ( 9 :در فرهنگ لغا  این واژه به دو معناا ارائاه شاده اساتمعنای ده یا شهر کوچک یا مرکز است.  به
( 2 ؛ای از کاوه باه درازا )هماان( زمین باران نارسیده، پاره ،االرب( معنی کوه بزر ، شاخ درخت )منتهی به

)فرهنگ معین(. ابدال )ب( به )پ( یا )ف( نه تنهاا در زباان  «مکر و حیله، ترفندَفند به معانی: بند یا پند، 
رو  شود. از ایان (، بلکه در گویش بیرجندی نیز مشاهده می25۰ و 29: 9،ا917۴خانلری،  )ناتل فارسی

ناام قابال تعمایم  ولی هر دو معناا در ایان جاای )بندآب( گرفته شده باشد. بند ۀاز واژ «فند» ممکن است
ناام مافناداب،  ست. این روستا در دامنه و ارتفاعا  القورا  بیرجند قارار دارد. ازنظار سااختواژی، کادها

رو دو  )آب( ساخته شده است. از ایان اسم + )فند( اسم + )ماه( شود و از ترکیب اسم مرکب محسوب می
تواناد  مای «دارد آبدهی کاه بناد یاا مۀازن » و دیگری «ده با آب در دامنه کوه» که یکیمعنای مافنداب 

 موقتًا معتبر باشد.
 
 (Ma feriz)  ماِفریز  2-4

 + آب + مااه» مافریز از ترکیب واژگاانشود.  نام روستایی در دهستان القورا  که آب آن از قنا  تامین می
اسام مکاان در زباان  «مااه»آب اسات.  + ، تصحیفی از واژگان ماه«ماف» ۀتشکیل شده است. واژ «ریز

معناای ریازان و روان و هام  تواند اسم باه نام هم می ریز در این کده ۀمعنای دیه یا شهر است. واژ پهلوی به
ناام مارتبط باا  معنای ریز و خرد معنا شود. ولی از آنجا که آب این ناحیه زیاد نیست و معنای کده صفت به

نام ماافریز،  ساختواژی، کدهازنظر  نام است. صور  صفت مناسب معنا و مفهوم این کده آب است، ریز به
)ریز( سااخته شاده اسات.  صفت + )آب( اسم + )ماه( شود و از ترکیب اسم مرکب محسوب می-مشت 

 .«دهی که طول قنا  آن کم و کوتاه است»یا « ده آب کم» معنای مافریز به ،درمجموع
 
 (Ma xunik) ماخونیک  2-5

ناام  از توابع شهرستان سربیشه است. این جاایاین روستا ساب  جزو شهرستان بیرجند بوده و اکنون 
معناای  اسم مکان در زبان پهلوی به «ماه»تشکیل شده است.  «ک   + خونی + ماه»از ترکیب واژگان 

شود و از ترکیاب  مرکب محسوب می-نام ماخونیک، مشت  دیه یا شهر است. ازنظر ساختواژی، کده
معناای  ا ایک( ساخته شاده اسات. خونیاک باه)ک  ی ساز پسوند مکان + )خونی( اسم + )ماه( اسم
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ده چااه یاا »معناای  رو ماهۀونیاک باه ، از این«)قنا  یا چاه( محلی که برای آب کنده شده است»
 (.2جدول نک.) است «قنا 

ناام  ،رسد ه تاریخ نگارش بعضی از آنها به سیصد سال قبل میکدر اسناد قدیمی ماخونیک )حجت( 
معنای  را باه« ما»(. همچنین اهالی روستا 09، 1395)برآبادی و شعیبی،  ر شده استکذ کروستا مادخنی

ایان احتماال وجاود دارد کاه ماخونیاک  .شاود گفته مای« ماشریک»دانند مثاًل به شریک بزر   بزر  می
های فراوانی باوده کاه تماامی اهاالی از آنهاا شاریک  بزر  باشد، چراکه در منطقه چشمه ۀمعنی چشم به

 (.09، 1395)برآبادی و شعیبی،  ماخونیک بزرگترین آنهاست ۀاند و چشم بوده
 

 بیرجند ۀهای ناحی نام گیری جای ماه در شکل ۀنقش واژ. 2جدول

 
 گیری نتیجه

 هاایی دارناد و ها ازنظر ساختواژه با هام قرابات های بیرجند، مشۀ  شد که برخی نام نام کده در بررسِی 
ُخناگ، های خونیاک،  نام جایازلحاظ ساختار درونی واژه میان آنها نوعی همبستگی معنایی وجود دارد. 

سازنده یاا  یعنوان ریشه و ترکیب آن با اجزا نوخان بر کاربرد واژه خان به و نوُخنج، َنُقنج، شارقنج، خانیک
، ایک(در جای ،ک  براسااس اساناد و  ،. در ایان پاژوهشداللات داردهای ایان ناحیاه  نام پسوندهای )  

هاای ماذکور باه دو معناای خاناه و  منا عنوان ریشه در جای خان به ۀمدارک تاریۀی نشان داده شده که واژ
معنای چشمه اسات.  از واژه َخن یا خان پهلوی بهچشمه است. در معنای نۀست، خانی یا خونی برگرفته 

شاود. در منااط  غربای و  خونی صرف مایصور   بهدر تالشی  و کانی صور  به این واژه در زبان کردی
هاای  ناام ؛ در تمام جاایاستروان در آنها های سطحی  آب یا هستند پرآب یشمال غربی ایران که مناطق

 معنای واژه ساختواژه )ساختار صرفی( تلفظ نام روستا
 ده )آبادی( ساز  مشت )ماه+اوک(/اسم +پسوند مکان ma huk ماهوک

ک   مشت )ماه+اوسک(/اسم+پسااااااااوند  ma husk ماهوس 
 ساز مکان

 ده 

داب اشاره به دهی  -0دامنه کوه ده آب در  -1 مرکب)ماه+فند+آب(/اسم+اسم+اسم ma fenda b ماِفن 
 دارد. که بند یا مۀزن آب

ز    + اسام / )مااه+آب+ریز( مرکب-مشت  ma feriz ماِفری 
 صفت + اسم

 ده آب کم

(-مشت  ma xunik ماخونیک  مرکب)ماه+خونی+ک 
 ساز اسم+اسم+پسوند مکان

 ده چشمه، چاه یا قنا 
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آب یا آب سطحی دارد. ولای ایان  ۀمستقیم به چشم ۀکانی یا خونی مشت  شده، اشار ۀآن مناط  که از واژ
هاا  ناام در بسایاری از جاای «ُخان»و  «خاان»شکل  جنوبی به خصو  خراسان واژه در مناط  شرقی به

معناای آب  طبیعای نیسات، بلکاه باه ۀمعنی چشم نوبی این واژه بهشود. منتهی در خراسان ج مشاهده می
صاور   دارد کاه باه داللات و منااطقی هااقنا  یا کهریز اسات؛ و بار جا ،عبارتی مصنوعی یا به ۀچشم

اناد. ایان اساتدالل  مصنوعی چاه یا قنا  کنده شده و به آب رسایده و آب را در ساطن زماین روان کارده
معناای چااه تصادی   )در زبان پهلوی( یا خااَه )در زباان ساغدی( باه چشمهمعنای  توسط واژگان خان به

هاای پاس از اساالم در  ناام دیاه پهلوی خونیک، چهکند است کاه در جاای ۀواژ شود. معادل فارسِی  می
هاای  ناام شود. معنای دوم خان در زبان پارسی میاناه، خاناه اسات. در کاده جنوبی مشاهده می خراسان

معنای خانه شااه کاه ایان ناام در  خان به خانه اشاره دارد؛ همانند شاخن به ۀمعدودی واژبیرجند در موارد 
اگ  باه ۀارتباط با قلع معنای خاناه اساتفاده شاده اسات.  بزر  نزدیک روستا اسات. در زباان کاردی خان 

( در فارسی    / باه  بۀشد. ایان پساوند در اتصاال نو معانی گوناگون به کلمه می میانه و فارسی پسوند)ک 
هاا  نام دهد که البته در جای معنی تصغیر می ه  یابد؛ البته گاهی نیز افاد اسم عام گاهی مفهوم اسم مکان می

 شود. کمتر مشاهده می
است. ماه اسم عاام  «ماه»ۀ شود، واژ های خراسان جنوبی مشاهده می نام عام دیگری که در جای اسم

هاای: مااهوک، ماهوساک،  اسات. همانناد ناام آباادی معنای دیه، مملکت یا قلمارو و در زبان پهلوی به
پایش از اساالم و  ۀها، به دور استفاده از واژه ماه برای نام آبادی ،ماهمیران، مافنداب و مافریز. ازنظر قدمت

+ اوساک  اوک و مااه + مااه ۀساازند یهای ماهوک و ماهوساک از اجازا نام شود. جای صدر اسالم بر می
ساازد و قادمت ایان  و اوساک در خراساان جناوبی اسام مکاان را مای تشکیل شده است. پساوند اوک

 شود. ها به پهلوی میانه )اشکانی و ساسانی( برمی نام جای
 

 تشکر و سپاسگزاری
 نمودناد،و نکاا  ارزشامندی را بیاان  مشاهده نمودهاز جناب آقای دکتر محمدمهدی ناصن که مقاله را 

خصاو   )باه نویساندگان ۀعهاد هاا باه ها و لغازش تیشک مسئولیت تمام کاس شود. بی سپاسگزاری می
 نۀست( است. ۀنویسند

 
 منابع

یحیای مدرسای. تهاران: پژوهشاگاه علاوم انساانی و  . ترجمه  شناسی یار خی درآمدی بر زبان(. 912۴) آرالتو، آنتونی
 مطالعا  فرهنگی.

 تهران: معین. .ادبیات و دستور آن :زبان پهلوی(. 9175) تفضلی و احمد ژاله آموزگار،
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هاای  شناسای و گاو ش زباان .«ه در زبان فارسای-بررسی معنایی پسوند(. »9114) و ابراهیم مرادی آهنگر، عباسعلی
 .29-9، 94ش، 2سدانشگاه فردوسی مشهد،  .خراسان

 فردوسی.، مشهد: دانشگاه بهارستان در یار   و یراجم رجال قائنات و قهستان (.9179) آیتی، حاا شیخ محمدحسین
 .تبة الحیاةک، بیرو : منشورا  دارالمصورة اترض(. 9154) القاسم ابن حوقل النصیبی، ابی

 مترجم. ترجمه حسین قره چانلو از روی متن تصحین شده دخویه، ناشر: .المسالک و الممالک(. 9170خردادبه ) ابن

 تهران: ققنوس. .شناسی ر شه(. 917۴) ابوالقاسمی، محسن
پژوهش زباان  .«)نهاوند و آدراپانا( نام در استان همدان شناختی دو جای بررسی ریشه(. »9122) محمدمهدیاحدیان، 

 .975-951، 94ش، 7س .و ادبیات فارسی

 سازمان اوقاف و امور خیریه. تهران: .های ا ران فرهنگ شهرها و استان(. 9112)، ایرا سیستانی افشار
 تهران: روزنه.. در نام شهرهای ا ران پژوهشی(. 9122) سیستانی، ایرا افشار

 اهتمام رحیم عفیفی، دانشگاه فردوسی مشهد. . بهفرهنگ جهانگیری(. 9159الدین حسین ) انجو شیرازی، میرجمال
 سازمان اسناد و کتابۀانه ملی جمهوری اسالمی ایران. تهران: .زبان و گو ش جاجرم(. 9114)ایزدی، علیرضا 

 تهران: هیرمند. .فارسی در گو ش بیرجند(. 9112) الکسیویچایوانف، والدیمیر 
های  پژوهش .«ها در جغرافیای تاریۀی ایران نام شناسی جای گونه(. »9112) مردوخی حسن آرا و دل راد، حسن باستانی

 .40-12، 92، ش7سدانشگاه سیستان و بلوچستان،  .یار خی ا ران و اسالم
تهاران: پژوهشاگاه میاراث  .ماردم شناسای روساتای ماخونیاک(. 9125شاعیبی ) غالمحساینو  برآبادی، سیداحمد

 .فرهنگی
 اهتمام محمد معین، تهران: امیرکبیر. . بهبرهان قاطع(. 917۰برهان، محمدحسین بن خلف )

 ، تهران: بنیاد نیشابور.9ا .های اوستا فرهنگ واژه(. 91۰1) بهرامی، احسان

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی. .داری و قنات سازی قنات(. 91۰7بهنیا، عبدالکریم )
 تهران: دنیای کتاب. .هرمزدنامه(. 9110) پورداود، ابراهیم

 .شناسای زباان ۀمجلا .«هاای ایاران کتاب مبانی توپونیمی و نگاهی باه توپاونیمی نقد(. »9129) اوغاز، حسنعلی ترقی
 .954-917 ،2، ش97س

کوشاش فیاروزه منصاوری،  ترجمه علی بن عبدالسالم کاتب، باه .العالماشکال (. 9175) جیهانی، ابوالقاسم بن احمد
 .علمی و فرهنگیانتشارا  تهران: 

تصاحین و تعلیا   .جغرافیای یار خی خراسان در یار   حافظ ابرو(. 9170الدین عبدالله خوافی( ) )شهاب حافظ ابرو
 اطالعا . سسه  ؤانتشارا  مغالمرضا ورهرام، تهران: 

 بایگاانی میاراث فرهنگای .شناسای شهرساتان بیرجناد گازارش مقادمایی بررسای باساتان (.9119) حیدری، احماد
 )منتشرنشده(.

های فرهنگی بۀاش مرکازی شهرساتان  یادداشتی از گزارش بررسی و شناسایی آثار و مکان(. »9111)حیدری، احمد 
شناسای  مقاال  برگزیده همایش ملی باساتان مجموعه  ) شناسی بیرجند گزارش مقدمایی بررسی باستان .«بیرجند

 .921-905 بیرجند: چهار درخت، (ها ها، آسیب ایران؛ دستاوردها، فرصت
 ، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.9ا  .اسا  اشتقاق فارسی(. 915۰) مطل ، جالل خالقی
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چااپ و  سساه  ؤمشاهد: ماقادس یغماائی،  ترجماه   .سفرنامه خاانیکوف(. 9174) خانیکوف، نیکوالی والدیمیروویچ
 انتشارا  آستان قدس.

 مهرداد بهار، تهران: توس. . ترجمه  بندهش(. 9115دادگی، فرنبغ )
 تهران: دانشگاه تهران. .نامه لغت(. 9177) برکا دهۀدا، علی

 .102-211، ۰، شفرهنگ«. شناسی عملی، بررسی گویش قائن زبان(. »91۰1راشد محصل، محمدتقی )
 .20-9، ۰2و  ۰7. شجهان کتاب«. گویش بیرجند(. »9177راشد محصل، محمدتقی )
 .«هاای بۀاش اساالِم شهرساتان تاالش ناام بررسای جاای(. »9114) لمر ملیحی و شهناز رضایتی کیشه خاله، محرم

 .995-17، 99، ش9س .شناسی یطبیقی زبان
 تهران: هیرمند. .دستور، شناسی بررسی گو ش بیرجند: واج(. 9177) رضایی، جمال

 برداری کشور. ، تهران: سازمان نقشههای ا ران مبانی یوپونیمی و نگاهی به یوپونیمی(. 9120) علمداری، فیروز رفاهی
بارداری  ساازمان نقشاه. تهاران: های ا اران( نام )پژوهشی در آب های ا ران هیدرونیم(. 912۴) علمداری، فیروز رفاهی

 کشور.
کوشش بهمان  به .مجموعه مقاتت نخستین هما ش ملی مطالعات نام شناسی ا ران «.مقدمه»(. 9117) زندی، بهمن

 .92-1، زندی و فاطمه عظیمی فرد، تهران: نشر نویسه پارسی
مجموعاه مقااتت نخساتین  .«مکنزی-شناسی در کردستان و فرضیه ادموندز نام جای(. »9117) سجادی، سیدمهدی

 کوشش بهمن زندی و فاطمه عظیمی فرد، تهران: نشار نویساه پارسای، به. ا رانهما ش ملی مطالعات نام شناسی 
51-7۴. 

حساین  ترجماه   .سفرنامه ژنرال سرپرسی ساا کس  اا ده هازار ما ال در ا اران(. 9179) سرپرسی سایکس، مولزورث
 سعاد  نوری، تهران: دنیای کتاب.

 کارشناسای ۀناما پایاان .های کهن استان فار  و مکان شناختی نام شهرها بررسی یار خی، زبان(. 9124) شارق، سونیا
 همدان: دانشگاه بوعلی سینا. های باستانی، ارشد در رشته فرهنگ و زبان

 کیکاووس جهانداری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.ترجمه  .جغرافیای یار خی فار (. 9172) شواتس، پاول
 جا. بی .پهلوی و کردیهای همانند در  واژه(. 9140) زاده، صدی  صفی

شناسای زیسات محیطای: یاک الگاوی ناوین  ناام جای(. »9117) پشتوان و حمیده قطره ، فریباطالبی دستنایی، مهناز
کوشش بهمن زنادی و فاطماه  به. شناسی ایران مجموعه مقاال  نۀستین همایش ملی مطالعا  نام .«شناختی رده

 .992-11عظیمی فرد، تهران: نشر نویسه پارسی، 
، 1س .شناسای زباان و زباان .«ناماه ماتن، واژه شناسای، واا: ریايبۀت  (. »مطالعا9112) طاهری اردلی، مرتضای

 .9۰2-999، 92ش
بررسای نسابت میاان هویات زباانی و » (.9119) تهاامی و مرتضای پور کریمی یداللهلطفی،  ، فریدهعبدی، عطاءالله

 .901-1۴، 925، پیاپی9، ش12س .یحقیقات جغرافیا ی نامه   فصل .«های خلۀال نام، نمونه موردی: کوه جای
 تهران: هزارکرمان. .های ا ران های شهرها و د ه زبان  آذری  ا زبان  باستان  آذربا گان و نام(. 9124) کسروی، احمد
 فرهنگی.مطالعا   تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و .اشتقاقی واژه در فارسی امروز (. ساخت9119کلباسی، ایران )

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا  فرهنگی.تهران:  .های زبانی ا ران فرهنگ یوصیفی گونه(. 9122) کلباسی، ایران
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 نشر. تهران: به .فرامرز نجد سمیعی ترجمه   .عبور از صحاری ا ران(. 9114) گابریل، آلفونس
 .92-1، 49ش .پاژ ،«تاملی در نام بیرجند»(. 9171علی )لباف خانیکی، رجب

 .2۴-۰۴ ،1۴ش .هنر و مردم .«انساروخانی و خ(. »1591) قلی علی ،محمودی بۀتیاری
 اهواز: آیا . .زبان بختیاری ۀنام واژه(. 9174) مددی، ههراب

 سنندا: دانشگاه کردستان. .فارسی-فرهنگ کردی(. 9129) مردوخی روحانی، ماجد
 مشهد: دانشگاه فردوسی. .فارسییوصیف و آموزش زبان (. 9171) الدینی، مهدی ةمشکو

 تهران: امیرکبیر.فارسی. فرهنگ (. 912۰معین، محمد )
 آستان قدس.انتشارا  زاده، مشهد:  مجید مهدیترجمه ، 9ا .شرح سفری به ا الت خراسان(. 9199) .گرگور، سی.ام مک

 ، تهران: سیمرغ.1و9ا .یار   زبان فارسی(. 917۴ناتل خانلری، پرویز )
 نشر کتاب مرجع. . تهران:های خراسان زبان و گو ش(. 9119) آرزونجفیان، 

 ما.: انتشارا  تهران .های جغرافیا ی در بستر زمان نام مکان(. 9179) نوبان، مهرالزمان
تهاران: پژوهشاگاه علاوم انساانی و مطالعاا   .)سایوندی،  ازدی و ساو ی( های ا رانی گو ش(. 9115) نورزاد، علی

 فرهنگی.
بهزاد معینی سام، تهاران:  ترجمه  . )از هندواروپا ی یا فارسی نو( یحول آوا ی زبان فارسی(. 912۰) هاینریشهوبشمان، 

 امیرکبیر.
 تهران: سروش. .کردی فارسی ا فرهنگ(. 9191) ژار هه

 پروین گنابادی، تهران: امیرکبیر. محمدکوشش  به .مشترک  اقوت حموی برگز ده   (.9121) یاقو  حموی
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