جاینامشناسی آبادیهای شارستان بیرجند؛ نمونۀ موردی واژههای خان و
ِ

ماه

احمد حیدری( 2استادیار باستانشناسی ،گروه هنر و معماری ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران)
سیداحمد برآبادی( 1دانشجوی دکترای مردمشناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران)
تاریخ دریافت مقاله ،9311/4/39 :تاریخ پذیرش9500/4/4 :

چکیده :جاینامشناسی ازجمله شاخههای علم زبانشناسی تاریۀی است ،که قادمتی بایش از  200ساال
ً
دارد؛ معموال با مطالعا شرقشناسان و باستانشناسان همراه بوده و بهمرور زمان ،این داناش تغییار کارده و
ساختاری علمی یافته است .شهرستان بیرجند در خراسان جنوبی ازجمله مناطقی در کشور است که بهدلیل
ِ
اصلی مواصالتی ،برخالف مناط شمالی خراساان ،کمتار ماورد
دوربودن از کانونهای جمعیتی و راههای ِ
تهاجم اقوام بیابانگرد قرار گرفته است .از اینرو ،جاینامهای این منطقه کمتر دستۀوش دگرگونی شاده و در
تعداد قابل توجهی از جاینامها ،ازنظر مورفولوژی ساختار زبان پهلاوی حفاظ شاده اسات .هادف از ایان
پژوهش بررسی و معناشناختی واژههای «خان» و «ماه» و مشتقا آن در جایناامهاای شهرساتان بیرجناد
تباری
تالشی کناونی و ِ
است .نتیجۀ این پژوهش آن است که واژۀ پهلوی «خان» در زبان کردی «کانی» و در ِ
باستان «خونی» بهمعنای چشمه است؛ این واژه در خراسان جنوبی بهمعنای چشمۀ مصنوعی ،چاه یاا قناا
است و معادل فارسی آن پس از اسالم چهکند میشود .واژۀ دیگر «ماه» است که در زبان پهلوی بهمعنای ِده
است و با مشتقا دیگری در جاینامهای توابع بیرجند مشاهده میشود.
کلیدواژهها :بیرجند ،جاینامشناسی ،خانه ،خان ،ماه.
1. Ahmad.heidari@iaubir.ac.ir
2. a.barabad@gamil.com
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 1مقدمه

اهمیت ّ
در مطالعه زبان و گویشها ،نامهای جغرافیایی ّ
خاصی دارند .زیرا ایان ناامهاا بۀشای از میاراث
معنوی و فرهنگی اقوام و ملتها محسوب میشوند و بیشک بررسای و مطالعاه علمای آنهاا عاالوه بار
ارزش زبانشناسی ،در شناخت ّ
هویت تاریۀی آنها بسیار مؤثر خواهد بود .گرچه نامهاای جغرافیاایی از
ً
فرهنگی یک سرزمین محسوب میشوند؛ ولی ممکان اسات آمراناه ناام یاک مکاان
پایدار
عناصر نسبتا ِ
ِ
ِ
تاریۀی رخداده در آن ،توسط یک نظام حکومتی تغییر یابد .بهطور معمول ایان
حوادث
یا
اهمیت،
دلیل
به
ِ
ِ
ناام
تغییر نامها بهندر یا در موارد معدودی رخ میدهد و گاهی پس از مدتی دوباره نام مکاان باه هماان ِ
نگااری
کهن خود تغییر مییابد« .در مجموع جاینامها 2آن دسته از عناصر زبانی هستند که تصاویر قاوم
ِ
ِ
ساکنان اولیه و ثانویه یا رخادادهای دیگار را آشاکار
زبانی
هویت
و
کنند
می
منعکس
ا
ر
خا
ۀ
منطق
یک
ِ
ِ
ماایکننااد .ایاران بااهعنااوان یااک کشااور باسااتانی از میاراث توپونااامیکی ثروتمناادی برخااوردار اساات»
(آسادوریان.)42 :2097 ،1
ُ
بسیار روساتاهای آن و
استان خراسان جنوبی که همان استان قهستان باستانی است ،بهدلیل پر
اکندگی ِ
ِ
ِ
روستایی بزر از پیش از اسالم تا پاس از اساالم ،کمتار ماورد تهااجم
جمعیتی شهری و
نبود کانونهای
ِ
ِ
ً
ایال و اقوام بیابانگرد واقع شده است .از اینرو ،بهجز در مناط کمای ،از نظار تکلام تقریباا یکدسات
فارسیزبان بوده و جاینامهای این استان کمتر دستۀوش دگوگونی شدهاند .ایان مقالاه در پای پاساخ باه
ناام
این پرسش است که وجود برخی واژهها مثل ِخن  ،xǝnخونیک  ، xunikخان  xɒnو مااه  mɒhدر ِ
آبادیهای بیرجند ازنظر فیلولوژی یا ریشهشناسی چه معنایی داشته است؟ واژههاای ماذکور در چاه دورۀ
تاریۀی رواا داشته و بیانگر چه معنایی ازمنظر تاریۀی هساتند و پاراکنش آنهاا در زباان و گاویشهاای
3
دیگر ایران چگونه بوده است؟ این پژوهش موردی برگرفته از پروژهای است که در زمینۀ جاینامشناسای
5
ازنظر معناشناختی به واژههایی مانناد ،خاان
منظر مطالعا تاریۀی انجام شده است  .پژوهش حاضر ِ
از ِ
و ماه که اسم مکان عام بوده و در وضع و تولید جاینامهای زیاادی دخیال باودهاناد و تااکنون باهشاکلی
پایدار توسط مردم بومی مورد استفاده قرار گرفته ،پرداخته است.

 2روش تحقیق

روش تحقی در این مقاله کیفای و از ناوع توصایفی -تحلیلای و ابازار گاردآوری اطالعاا  ،مطالعاا
اسااس
شناسی
اسنادی و میدانی است .هدف از این تحقی ریشه
ِ
موردی ِنام دیههای شهرستان بیرجناد بر ِ
ِ
3. toponymy

2. A. Assadorian

1. toponym

سرپرستی نویسندۀ نۀست انجام و بودجۀ آن توسط اداره کل
 .5پژوهشی بر آبادیهای شهرستان بیرجند نام پروژهای است که به
ِ
میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی تأمین شده است.
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تحلیل ساختواژی ،معنایی و تحوال تاریۀی زبانها است .در این پاژوهش بارای نۀساتین باار ساعی
ً
شده تا در جاینامشناسی که صرفا به مباحث معناشناختی مایپاردازد ،از اساناد و اطالعاا تااریۀی و
باستانشناسی نیز استفاده شود .تحلیل ساختواژی جاینامها در دو رویکارد درزماانی و همزماانی ماورد
مۀتلاف تااریۀی،
ادوار
مادارک
مطالعه قرار گرفته است.گرچه در شکل درزمانی بهدلیل کمباود
ِ
ِ
ِ
مساتند ِ
ِ
ِ
آوایی آن واژه را شناسایی و تحلیال کارد .ولای
ا
ر
تغیی
و
شکل
توان
مطالعه با دشواری توأم میشود و نمی
ِ
در برخی موارد ،رویکرد همزمانی بهصور مقابلهای میتواند در شناخت جاینامها ساودمند باشاد .باه
این سبب که گویشهای زندۀ کنونی هرکدام مۀزن و ذخایری از واژگان معنادار هستند که باا مقابلاۀ ایان
گویشها میتوان به محتوا و معنای جاینامها دست یافت؛ و مشکل کمبود منابع و اسناد تاریۀی را رفاع
2
مکان خاالی از ساکنه و بااقی آن کاه حادود
کرد .از حدود 11۰
کدهنام از توابع شهرستان بیرجندِ ۰۰ ،
ً
 270آبادی است .تقریبا بیش از نیمی از آبادی های مسکون نیز یا بسیار کمجمعیت شاده یاا باهصاور
آماری قابل دسترس ،حادود  920آباادی و از هار
فصلی در آنها سکونت انجام میشود .از اینرو ،جامعۀ ِ
آبادی یک نفر بوده است .ابتدا از افراد معتمد بومی مصاحبهای کوتاه با محوریت نام آباادی و معناای آن و
همچنین پرسشهایی مبتنی بر تاریخ پیدایش روستا ،افساانههاای مارتبط باا زماان سااخت یاا حاوادث
تاریۀی رخداده در آن منطقه انجام شد .حدود  20درصد از اطالعا مردم بومی درزمیناۀ ناام و معناای
ِ
اساس تصورا شۀصی و غیرعلمای باوده اسات .ولای حادود 20
جاینامها مغشوش ،گمراهکننده یا بر ِ
درصد از مصاحبهشوندگان بهطور غیرمستقیم اطالعا ذیقیمتای درباارۀ ناام و مفهاوم جاایناام ارائاه
دادهاند که برخی براساس واقعیا محیطی است .مصاحبهشوندگان در گروه سانی بایش از  50ساال و از
دوست آن آبادی انتۀاب شدند .در این پاژوهش
میان اعضای شورای روستا یا از بین افراد مطلع و فرهنگ ِ
فقط دو نمونۀ موردی از کدهنام ،خان ( 1کدهنام) و ماه ( 5کدهنام) مورد تحقی قارار گرفتاه اسات .از هار
کدهنام حداقل یک نفر مورد مصاحبه قرار گرفته است .گرچه اطالعا افراد بومی در ارتباط با جاینامهاا
بیشتر غیرعلمی بوده ،ولی در برخای ماوارد حااوی اطالعاا ارزشامند محیطای و تااریۀی اسات کاه
میتواند در نامگذاری مکانها مؤثر باوده باشاد و ارزش ثبات دارناد .در ایان نوشاته در هار کجاا کاه از
اطالعا افراد محلی استفاده شده ،نام فرد مصاحبهشونده نیز ذکر شده است.
 3پیشینۀ پژوهش
شناسای دیاههاای خراساان جناوبی و باهخصاو
درمجموع ،مطالعا صور گرفته درزمینۀ جایناام
ِ
بیرجند به دو دسته تقسیم میشود:
 .1واژه اویکاااونیم  ،Oïkonymsاز اویکاااوس  Oïkosگرفتاااه شاااده کاااه باااهمعناااای خاناااه یاااا محااال ساااکونت اسااات
(.)Gurgenidze,2014: 39
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الف) مؤلفان جغرافیانویس کالسیک :این گروه از مولفان ،اطالعا جغرافیای تاریۀی ارائه دادهاناد،
قصد آنها ثبت جاینامها و راههای مواصالتی بوده و در برخی جاینامها اطالعاا مبساوطی از تااریخ
پیدایش مکان یا سکونتگاه ،بانی نۀستین یا حوادث رخداده در آن شاهر یاا دیاه ارائاه کاردهاناد؛ همانناد:
ابنخردادبه ( ،)1392ابنحوقل ( ،)1354یاقو حماوی ()1393؛ در ایان گوناه گازارشهاا فقاط ناام
مکانها و راههای مواصالتی و فواصل آن ذکر شده است .البته جیهانی ( )009 :1395انادکی باه بحاث
َ
ُ
معنا و وجه تسمیۀ برخی جاینامها مانند قهستان وارد شده است .2بهطاور اخا حاافظ ابارو ()1392
بیشترین جاینامها را در ناحیۀ بیرجند گزارش داده است .در دو سدۀ اخیر دانشمندان و سایاحان اروپاایی
نیز برخی جاینامهای شهرستان بیرجند را بهثبت رسانیدهاند ولی هیچ مطالعهای دربارۀ وجه اشتقاق آنهاا
بهعمل نیاوردهاند؛ برای مثال :خانیکوف ( ،)1394مکگرگور ( ،)1399سار پرسای ساایکس ( )1391و
گابریل (.)1314
ازمنظر زبانشناسای
ب) پژوهشگران ریشهشناسی (اتیمولوژی) :در سدۀ حاضر ،برخی پژوهشگران
ِ
تاریۀی به تحقی درزمینۀ جاینامها پرداختهاند .نۀستین پژوهش در این باره را احمد کساروی ()1394
و پس از وی ،والدیمیر مینورسکی )1149( 1در این موضوع ارائه کردهاند .ساپس بارتولاد 11 :1199( 3و
 )125در مجموعه یادداشتهایی به نام َسچینیا (مقاال ) که در نه جلد و به زبان روسی بین ساالهاای
شناسی برخای مکاانهاا در آسایای میاناه پرداختاه
 91۰1تا  9179منتشر شده است ،به مبحث جاینام
ِ
است که تعدادی از آنها ریشۀ فارسی دارند .این پژوهشگران بیشتر به ریشهشناسی جایناامهاا پرداختاه و
بهدلیل فقدان یا انقطاع مدارک تاریۀی ،گاه به بیراهه رفتهاند .یکی از مناسبتارین تحقیقاا ایان روش،
ًِ
اخیرا توسط دیسه 1 :0219( 5و  )0با رویکرد درزمانی انجام شده است .او لوگوگرام یا نشاانهوارۀ نایم 4را
در کتیبههای ایالمی ،آکدی و بابلی از هزارۀ سوم پ.م تا هزارۀ دوم پ.م بررسی کرده و موف به شناساایی
تنوعهای آوایی آن به اشکال  nàm ،ni ،nim ،tu ،tum nù ،numشده است ،که تمام این مشۀصاههاا
بهمعنای جاینام نیم  Nimیعنی ایالم است.
شناسی خراسان جنوبی ،بهخصو شهر و دیههای بیرجند ،پژوهشگرانی مانند لبااف
دربارۀ جاینام
ِ
خااانیکی ( ،)1393جمااال رضااایی ( ،)1399محماادتقی راشدمحصاال ( 91۰1و  ،)9177ازجملااه
نۀستین کسانی بودند که بهصور موردی دربارۀ برخای از جاایناامهاای شهرساتان بیرجناد تحقیا و
مطالبی را منتشر کردهاند.
 .1برای مثال ،جیهانی گزارش میدهد :برخی واژۀ قهستان را واژه قو ،کی ،کهن و که میدانند که در مناط خشک کویری بهمعنی
آبی است که از حفر چاه و قنا بهدست آید .آبی که منبع آن کوهستان نبوده و در بستر رودخانه طبیعی جاری نمیشود .از
اینرو ،در مناط کویری مثل کرمان ،قم ،اصفهان و جنوب خراسان ،آبادیهایی که فاقد رودخانه بوده و آب آنها را چاه و قنا
تأمین میکرده است را قهستان مینامیدند.
3. V. Bartol'd
5. Nim

2. V. Minorsky
4. Desset
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نامشناسی و علم توپونیمی (جاینامشناسی) و پیشینۀ آن

«نامشناسی 2دانش مطالعۀ اسامی خا است که ریشۀ آن از واژۀ یونانی اونوما 1باهمعناای ناام مایآیاد.
زبانشناسی اجتماعی ،نامشناسی را از یک دانش کهنگرا به دانشی برای مطالعاۀ اجتمااع معاصار تبادیل
کرده است» (زندی .)90 :9117 ،به بیانی ساده ،نامشناسی در ماورد ناام اشاۀا و جاایناامشناسای
دربارۀ نام مکانها باهکاار مایرود (ساجادی5۰ :9117 ،؛ کریساتال .)124 :2001 ،3جاایناامهاا را
زمانی مۀتلف (مطالعۀ همزمانی و درزمانی) بررسی کارد .مطالعاۀ درزماانی آن،
میتوان در چند مقطع ِ
علم زبانشناسی تاریۀی است (آرالتو.)1 :912۴ ،
موضوع ِ
ِ
علمای آن اتیمولاوژی اسات« .در
ناام
کاه
اسات
شناسی
ریشه
تاریۀی،
شناسی
زبان
عملی
ورد
ا
دست
ِ
ِ
یونان باستان ،اتیمولوژی بهمعنی شناخت ِاتیماون 5اسات و اتیماون باهمعنای حقیقای واژه باوده اسات»
قادیمی یاک
(ابوالقاسمی .)99 :917۴ ،در فرهنگ واژگان وبستر ،4اتیمون دو تعریف دارد :الاف) فارم
ِ
واژه در همان زبان یا زبان باستانی ،ب) واژهای کاه کلماا دیگار ازطریا ترکیاب باا آن یاا از آن مشات
میشوند.
اتیمولوژی بهمعنای ریشهشناسی است ،ولی واژۀ توپونیمی بهمعناای جاایناام یاا ناام مکاان اسات.
درمجموع« ،توپونیمی ،علمی است ﻛه به بررسی نامهای جغرافیاایی مایپردازد و وﻳژگایهای آنهاا را از
دﻳدگاه تاریۀی ،جغرافیایی و زبان باهوﻳژه زباانشناسای آشﻜار مایسازد» (ترقایاوغااز.)139 :1391 ،
توپونیم واژهای با ریشۀ یونانی است؛ از دو بۀش توپو  topoبهمعنی مکان ،جای و  onomaبهمعنای ناام
تشکیل شده است (فرهنگ آکسفورد .)0224 ،9در ابتدا برای این علم ،واژگانی چون وجه تسمیه و وجاه
اشتقاق بهکار برده میشد ولی بعدها فرهنگساتان زباان و ادب فارسای واژۀ «جاایناام» را برابار توپاونیم
ای تجزﻳه و تحلیال نام مﻜانهااا از
برگزیاده اسات .توپااونیمی (وجه تسامیه نامهااای جغرافیاایی) باهمعنا ِ
جنبههای گوناگو ِن زبانشناختای و اثبا معانای آنها با ذﻛر دالﻳل و مدارک استوار و غیارمشﻜوک اسات
(شارق 0 :1394 ،و 5؛ احدیان.)191 :1399 ،
جاینامشناسی در پی رشد تحقیقا زبانشناسی در قرن بیستم بهوجود آماده و باهعناوان بۀشای از
اسامی جغرافیایی میپاردازد (رفااهیعلماداری،
بررسی
زبانشناسی همگانی (در مبحث نامشناسی) به
ِ
ِ
 .)1 :912۴حوزۀ مطالعۀ «جایناامشناسای مطالعاه و طبقاهبنادی ناام مکاانهاا ،براسااس اطالعاا
زبانشناسی ،تاریۀی و جغرافیایی است .جاینامها را میتوان به سه دسته طبقهبندی کرد )9 :کادهناامهاا
ُ
(اویکونیمها):جاینامها یا اسامی نقاط مسکونی )2 ،شیبنامها (ارونیمها) :1اسامی کوههاا ،دشاتهاا،
2. onoma
3. D. Crystal
5. https://www.merriam-webster.com/dictionary/etymon
7. oronym

1. onomastics
4. etymon
6. Oxford Dictionary
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پستی و بلندیها )1 ،آبنامها (هیدرونیمها) :2اسامی موردهای آبی یاا آبناامهاا» (رفااهی علماداری،
1-3 :912۴؛ سجادی.)57 :9117 ،
«در مجموع جاینامها (توپونیمها) نشاانههاای زباانی هساتند کاه برخای از قسامتهاای فضاای
توپوگرافی (مکاننگاری) را نشان میدهند .این نشانههای زبانی سیساتمی را باه ناام سیساتم توپونامیاک
تشکیل میدهند که ماهیت آن بهطور کامل مصنوعی و قراردادی است .جاینامها مۀزنی از دیدگاههاای
فرهنگی جامعه هستند که تحاوال زباانی و ویژگایهاای واژهساازی را باهنماایش
سیاسی ،اجتماعی و
ِ
میگذارند .بهعباارتی جاایناامهاا بۀاش قابال تاوجهی از ذخاایر لغاوی زباان را تشاکیل مایدهناد»
(اورازمتووا 1و شمسوتینووا.).09 :0219 ،3
تاکنون بیشتر پژوهشهای جاینامشناسی ،تالشی بودهاند برای یافتن جنبۀ تاریۀی یا وجاه تسامیه و
معنای نامها (طالبی دستنایی و دیگران .)15 :9117 ،ولی برخی پژوهشگران سعی کاردهاناد باا رویکارد
ادبی به کدهنامها بنگرند ،آنها معتقدند هر مکانی مجموعه شاخصههای فرهنگی ،هنری و تااریۀی دارد و
نام شهر منجر به شکلگیری یک دیدگاه کلی در مورد فرهنگ ،هنر و تاریخ آن مردم یا آن مکان مایشاود.
بنابراین ،کدهنامها بیانگر یک احساس در آثار ادبی هستند .وقاایع تااریۀی همزماان ،باه ناام شاهرها یاا
کدهنامها معنا میبۀشد و استفاده از آنها در آثار ادبی زمینۀ عاطفی را بارای خوانناده ایجااد مایکناد .در
متون ادبی ،کدهنامها ،موجب بیان احساسا عمی و رمزآمیز میشود (گورگنیدزه.)31 :0215 ،5
ازنظار
تفکیاک جاایناامهاا
ساهولت مطالعاه و
علام جاایناامشناسای ،بارای
ِ
ِ
امروزه پژوهشگران ِ
ِ
معناشناختی و ویژگیهای ساخت واژگان ،طبقهبندیهای متعددی ارائاه دادهاناد کاه ممکان اسات ایان
طبقهبندی قابل تعمیم برای مناط دیگر نباشد .برای مثال ِمن ِکن )1199( 4ساعی کارده ناامهاای افاراد و
جاینامها را با نامهای قدیمی و بومی و نامهای رایج کنونی در آمریکا که از زبانهای دیگر مانند هلنادی،
اسپانیایی ،فرانسوی ،آلمانی و اساکاندیناوی گرفتاه شاده اسات ماورد تحقیا و طبقاهبنادی قارار دهاد
همچنین مرکانت ،9تنات 1و بلیار )92 :0211( 8نیاز گوناهشناسای متفااوتی ارائاه دادهاند(باساتانیراد و
مردوخای .)04 :1310 ،رودنیتسااکی )11 :1149(6در سااال  1149گونااهشناساای سااهگاناۀ تاااریۀی،
زبانشناختی و ریشهشناسی را ارائه کرد.
در ایران ارﻳﻚ آنونبی 20در سال .2001م به ثبت و ضبط جنبههای مۀتلف گاویشهاا و زباانهاای
رایج در ایران ،بهوﻳژه گوﻳشهای جنوب غربی اﻳران پرداخت که در تدوین وبگاه اطلس زباانهاای ایاران
از آن استفاده شده است (طاهری اردلی.)190 :1310،
3. V. Shamsutdinova
6. L. Marchant
9. J. B. Rudnyćkyj

2. A. Urazmetova
5. H. L. Mencken
8. D. Blair

1. hydronym
4. M. Gurgenidze
7. J. Tent
10. E. Anonby
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شناسی مناط مۀتلف ایران ،برخی پژوهشگران سعی کردهاند تا جاینامها را باهشارح
درجاینام
ِ
زیر طبقهبندی کنند« :آبجاینام ،قومجاینام ،گیاهجاینام ،زیستجاینام ،یادجاینام ،دینجایناام،
مردمجاینام ،نامجاینام ،شغلجاینام ،صفتجاینام ،کیهاانجاایناام ،اسااطیرجایناام» (رفااهی
علمداری .)149-154 :1392 ،این گونهشناسی گرچه برای برخی مناط مناسب است ،ولی پاس از
شناسی بیرجند تنها چند مورد از این طبقهبندی برای این گزارش مناساب باود.
تکمیل پژوهش جاینام
ِ
ِ
از اینرو در اینجا با اندکی تغییر یک طبقهبندی مۀت بیرجند تنظیم شده است .دلیل آن این باود کاه
برای مثال ،جای ِنام افضلآباد در بیرجند ،واژهای مرکب است و آن را میتوان در صافتجاایناام قارار
گذاری این روستا باه افضالآبااد وجاود آب
داد .ولی طی تحقیقا میدانی ،مشۀ شد که علت نام
ِ
2
کمیات آب آن ،روساتا
ازنظر اهالی بهدلیل کیفیت (شیرینبودن) و
ِ
شیرین و مناسب این روستا بوده و ِ
ِ
افضلآباد نامیده شده است .از اینرو ،صفت افضل در اینجا رابطۀ نزدیکی با آب دارد .در مورد دیگار،
نام روستای «شوشود» است که بنا به اعتقاد افراد بومی ،بهمعنای «شاب شاد» اسات .1ماردم محلای
معتقدند« ،زمانی که برای اولین بار در این مکان قنا حفر شده است ،با یک روز حفار چااه توانساته
بودند ،آب را به سطن زمین برسانند» .بهعبارتی ،فاصلۀ مادرچاه قنا با مظهر قنا بسیار کوتااه باوده
است؛ از اینرو ،این مکان به شوشود شهر یافته است ،یعنی مکاانی کاه تاا شاب کاار حفار قناا
تکمیل شده است .در اینجا مالحظه میشود که واژه شوشود بهمعناای «شاام یاا شاب شاد» ،ارتبااط
تنگاتنگی با مقولۀ آب دارد.
از اینرو ،برای پرهیز از افتر ِاق گونهشناسیهای بهعملآماده کاه درنهایات پژوهشاگر را در دام
ً
طبقهبندیهای صوری و فرمی میاندازد؛ سعی شده تا صرفا باه ریشاهشناسای دو واژه کهان مانناد
«خان یا خانه و ماه» که در وضع و تولید کدهنامهای زیادی در ناحیه بیرجند دخیال باوده ،پرداختاه
شود.

گونهشناسی جاینامهای شارستان بیرجند

در مجموع ِ 119نام آبادی مسکون و غیرمسکون در بیرجند وجود دارد .در اینجا نام کدهناامهاا باهشاکل
ِ
واژههای ساده ،مشت و مرکب دستهبندی میشود :الف) واژههای ساده :شمار عمدهای از جاایناامهاای
معناایی خاود را از دسات
بیرجند را واژههای ساده تشکیل میدهند که اجزای سازنده آنهاا اماروزه تماایز
ِ
اغلب این واژهها ریشه و ساختاری کهان و اصایل دارناد؛ ب) واژههاای مشات « :واژه مشات از
دادهاندِ .
ترکیب یک یا چند واژک (تکواژ) آزاد با یک یا چند وند اشتقاقی سااخته شاده اسات» (کلباسای:9119،
 .1مصاحبه با حسن زنگو یی ،عضو شورای روستای افضلآباد52 ،ساله ،مورخ .9117/0۴/21
 .0مصاحبه با حسین زنگو یی ،عضو شورای روستای شوشود۰1 ،ساله ،مورخ .9117/0۴/2۰
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 .)1۰این واژهها که از ترکیب پیشوندها و پساوندهای اشاتقاقی باا تکواژهاای آزاد سااخته مایشاوند ،در
بسیاری از جاینامهای بیرجند ساختار اشتقاقی دارند .برخی از این وندها مثل یگ ،ا ک ،وک فعالاناد و
در ساخت کلما زیادی دیده میشاوند .بیشاتر جاایناامهاای مشات در گاویش بیرجنادی 2صاور
پسوندی دارند .مهمترین آنها عبار اند از :وک ،وسک کاه در کادهناامهاای مااهوک و ماهوساک دیاده
تکواژ واژگانی تشکیل شده باشند ،واژه مرکاب گفتاه
میشود؛ پ) واژههای مرکب« :به واژههایی که از دو ِ
میشود» (مشکوةالدینی .)912 :9171 ،جاینامهای بیرجند بیشاتر مرکاب هساتند و از ترکیاب اسام+
اسم ،صفت +اسم و اسم +صفت تشکیل شدهاند .ولی درمجموع ،جاینامهای مرکاب و مرکاب-مشات
نسبت بهشکل ساده و مشت آن بیشترند .برای مثال :یگ (بهمعنای زماین گاود و انتهاا) ،در جاایناامهاا
صفت است ،در کدهنامها به اشکال اسم +صفت مثل باغ تگ و گاه بهشکل صفت +اسم دیده مایشاود؛
مثل یگآرگینی.
شناسای مۀات آن ناحیاه
بندی کدهنامهای بیرجند ،ساعی شاده اسات تاا گوناه
در بررسی و طبقه ِ
ِ
بهشکل زیر تنظیم شود )1.آبجاینامها :نام  49آبادی (19درصد از جمع کل) بهطور مستقیم مارتبط باا
آب است .همانند آبادیهای آرو ز (آبریز) و چهر ک (چاه غنی و پرآب)؛  )0انسانجایناامهاا :ناام 49
آبادی (19درصد از جمع کل) نیز مرتبط با نام یک نفر ،بهاحتمال ،بانی آباادی اسات ،همانناد علایآبااد،
حسینآباد ،کالیه قاسم و یگ سیفی؛  )3راهجاینامها :برخی از نامهاای آباادیهاا مارتبط باا راه و جااده
است .مثل رهنیچ (بنبست یا راه نیست)؛  )5بومجاینامها :بوم بهمعنای سرزمین یا زمین آباد یاا غیرآبااد
ِ
است .در این جاینامها ،ترکیب صفت و اسم از نام مکان حذف میشود و تنها یک نام و یک اسم مکاان
عام باقی میماند .فرم ساده و امروزی آن را میتوان در مثال علیآباد مشاهده کرد که اگر اسم علای حاذف
شود ،فقط آباد یا آبادی باقی میماند .عبار عامیاناه «از ایان آباادی باه آن آباادی» کاه در زباان فارسای
متداول است ،بدون اینکه نام آبادی مشۀ شود ،اشاره به نام آبادیهای کهنی دارد که فاقد اسام انساان،
مرور ایام صافت و ناام کساان از آن حاذف شاده و اصاطالحی معاادل «آباادی»
صفت یا غیره بوده یا به ِ
برجای مانده است .این واژه در ناحیۀ بیرجند در شکلهای خونیک ،خن ،خان و کان دیده مایشاود؛ )5
َُ
گیاهجاینامها :برخی نامهای آبادیهای بیرجند مارتبط باا عناصار طبیعای اسات ،مثال صادگل ،الناگ
بهمعنای سبزهزار؛  )۰دینجاینامها :همانند مزار و شیخان؛  )7شغلجاینامهاا :مساگر و کالیاهقناادان؛
 )2قومجاینامها :مغولآباد؛  )1صفتجاینام :افضالآبااد و سارخاب؛  )90دگرگاونی جاایناامهاا :در
برخی موارد ِنام آبادی تغییر یافته است ،مانند شاهمیران که تبدیل به ولیآبااد و اشاکمبرآباد کاه تبادیل باه
شر فآباد شده است (رضایتی و ملیحی.)992-121 :9115 ،
 .1گویش بیرجندی شباهت بسیاری با گویش قائنی دارد (کلباسی.)972 :9122 ،
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 1ریشهشناسی واژۀ خان در کادهناامهاای خونیاک ،خناگ ،ناوخنج ،شاارقنج ،نقانج،
شاخن ،ریخان ،نوخان ،فورجان

معناشناختی کدهنامهای بیرجند ،واژۀ خانه یا خان بهاشکال خونیک ،خان ،خناگ و خانج در
بررسی
در
ِ
ِ
کدهنامهای بیرجند مشاهده میشود .در اینجا بهصور انفرادی نام هر آبادی تشرین میشود.
 1-1خونیک )(Xunik

خونیک نام  4آبادی ( 2آبادی در دهستان باقران 2 ،مورد کاهشنگ و یک مورد در القورا ) در شهرساتان
بیرجند است .کدهنام خونیک بیشتر بهصور انفرادی و گااه باهشاکل اسام مرکاب مثال خونیاکز ارگ
مشاهده میشود .وجود برخی جاینامها مثل خانیکی موجب شده است تا برخی پژوهشاگران خونیاک
را برگرفته از خانیک و آن را ترکیبی از دو واژۀ خوان و نیک بهمعنای «سفرۀ خاوب و پار» بدانناد (رضاایی،
.)57-59 :9177
اشتقاقی ( -kپارسی میاناه) باا تکاواژ
ازنظر ساختواژی ،کدهنام خونیک مشت بوده و از ترکیب پسوند
ِ
پساوند
افازودن
خونی یا خان (پارسی میانه) که اسم خا است ،ساخته شده است« .در زبان پهلوی باا
ِ
ِ
َ
اک به ریشۀ فعل ،صفت مفعولی (مثل فر فتک = فریفته ،فرهیخک = فرهیۀتاه) یاا صافت فااعلی (مثال
پرندک = پرنده) ساخته میشود» (ناتل خانلری،917۴ ،ا .)099-099 :9صامت (ن ،م) در فارسی ناو،
به همان صور گذشته ،برجای مانده است؛ مثلَ :
داناک (پارسی باستان) ،دانااگ (پارسای میاناه) ،داناا
(فارسی نو)؛ (ناتل خانلری ،917۴ ،ا150 :9؛ آموزگار و تفضلی .)2۴ :9175 ،ریشۀ جای ِنام خونیاک
به پیش از اسالم و دورۀ اشکانی برمیگردد« .پسوند ایک در فارسی ادبی مثل نزد ک ،بار ک وجاود دارد،
ُ
این پسوند گاهی اک تلفظ میشود ،مثل نزدوک» (ایوانف .)31 :1310 ،پسوند  -kیا  -gدر فارسی میاناه
ً
و فارسی نو معانی گوناگون به کلمه میبۀشد .از ایان پساوند در فارسای دری غالباا ( )-g/-kافتااده ّاماا
گاهی نیز ،هر دو صور وجود دارد« .الف :از با تشبیه به یکی از اندامهای انسان .ب) در اتصال به مااده
مضارع فعل گاهی معنی اسم آلت از آن برمیآید :ماله ،گیره .ا) گاهی باه مفهاوم اسام عاام تۀصای
َ
میافزاید و در این حال گاهی مفهوم اسم محل داردَ :آبکَ ،ونک .د) گاهی افاده معنی تصغیر میکند و باا
دخترک؛ تحقیر و تصغیرَ :
مامکَ ،
آن حالت عاطفی گوینده را بیان میکندَ :
مردک ،زنَاکَ ،
بابکَ ،
پسارک»
(آهنگر و مرادی.)4 :1314 ،
در اینجا دو نظر دربارۀ وجه اشتقاق واژۀ خونیک است :دیدگاه نۀست آن اسات کاه واژۀ خونیاک از
خانه+ایک مشت شده است .درمجموع ،خونی یا خانی باه دو معناای خاناه و چشامه اسات« .در زباان
َ
پهلوی ،خانک  xānakبهمعناای خاناه اسات» (نیبار  .)013 :1195 ،2در میاان زباان و گاویشهاای
1. H. S. Nyberg
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خراسانی ،زبان سغدی تعداد زیادی از معانی جاینامها را در خود حفظ کارده اسات .در زباان ساغدی،
َ
َ
َ
خانا  ،xānāکت یا کته  ،katēخانک ْ xānākبهمعناای خاناه اسات (قریاب 119 :1114 ،و  .)532در
این زبان ،واژههای  xāx :xāha,khot.khāhaباهمعناای چشامه و چااه اسات (قریاب )191 :در زباان
اشکال خانوو ،خانک ،خانگ ،خانی ،کی ،کیه و مار تلفظ میشاود (مردوخای
کردی ،واژۀ خانه یا مال به ِ
معنای خاناه اسات (هاهژار:1391 ،
روحانی .)131 :1399،همچنین واژۀ خاناگ  xāngدر
کاردیَ باه ِ
َ
 .)039در برخی لهجههای خراسانی ،مثل کاشمری ،خانه را خنه تلفظ میکنند (ایازدی.)119 :1314 ،
پسوند (ک ) /ساکن ،در نام دیههای زیادی از خراسان جنوبی مشاهده مایشاود ،ایان پساوند از زباان
فهرست اعالمی که حافظ ابرو از دیههاای ناحیاه قاائن ارائاه کارده ،باه
پهلوی اشکانی برجای مانده و در
ِ
تعداد قابل توجهی دیده میشود.2
نظر دوم آن است که خونیک از واژۀ خونی+ک گرفته شده است .خان و خانی 1بهمعنای چشامه
است (هوبشمان )105 :912۰ ،3و در گویشهای گوناگون ایرانی ،خان ،کان ،کن ،خونی بازمانده
است .خانیچه ،خانیجه کوچکشدۀ خانی یا چشامۀ کوچاک اسات (افشاار سیساتانی:1390 ،
َ
 .)321در زبان پهلوی ،خا ،بهمعنای کان ،چشمه آب است (بهرامی .)۴92 :91۰1 ،خن در اوستا
بهمعنی چشمۀ بسیار آمده و در گزارش پهلوی اوستا خان بهمعنی چشمه ،گردانیده شده اسات« .در
اوستایی ( Kanکندن) و در تبری قدیم ،خونی ( xuniچشامه) آماده اسات
پهلوی  xānikاز ریشۀ
ِ
(برهان قاطع701 :917۰ ،؛ افشار سیساتانی« .)521 :9112 ،کاان  kanاز ریشاۀ پارسای میاناۀ
باستان  kan-taبهمعنی کندن و حفرکاردن اسات (کنات.)199 :1143 ،5
kand؛ مشت از پارسی
َِ َ
فارسی کندن ،بهمعنای کنادن و حفرکاردن گرفتاه شاده اسات (هوبشامان،
خندق  xandaqنیز از
ِ
 .)10۰ :912۰همچنین «خینه بهمعنی چشمهای آمده که در گازارش پهلاوی باه آپخانیاک (آب
چشمهای) گردانیده شده است» (پورداود.)334 :1312 ،
«کان یا خان بهمعنی چشمه در گویش تبری ،بهصور ِ خاونی تحریار شاده و در نصااب طباری در
بیتی ،بدین صور آمده است :بدان پرالتو ،قشقل داغ ،چو لوط اوچلیک آنگه /پنار تاالر ،خاونی چشامه
َ
اوساتایی کاان باشاد.
ۀ
ریشا
از
بایساتی
هام
گلۀن
دوم
ۀ
پار
یعنی
،
ن
خ
و گلۀوم بود گلۀن .در اینجا واژه
ِ
ِ
دوم باتالق گاوخونی در جنوب خاوری اصفهان نیز هماین واژه اسات .در گاویش کاردی ،ایان واژه
جزء ِ
ِ
َ
هنی امروز هم بهکار میرود .در گویش آبادیهاای پیراماون کرماان ،باهویاژه پااریز و
بهصور کانی و ک ِ
ِ
َ
سیرجان ،این واژه بهصور کهن بهمعنی چشمه و کاریز است و کهگین بهمعنی کاریزکن (مقنی) اسات.
 .1دیههای ناحیۀ قائن :عمرآباد ،ژامک ،نیک ،جاننک ،برشک ،ماوک ،فیروزآباد(حافظ ابرو.)19 :9170 ،
َ
 .0خان (در زبان پهلوی) بهمعنی خوان ،سفره ،شیدان است و خانه را خانک گویند (صفیزاده.)۴9 :9150 ،
4. R. G. Kent

3. H. Hübschmann
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درمجموع ،واژۀ خان یا کان ،همان پسوند فارسی است که معنای منزل ،محل یاا چشامه ،منباع و معادن
میدهد ،مانند خوانسار ،گاوخونی ،خانسرخ» (افشار سیستانی.)311 :1390 ،
درمجموع ،خونیک از واژۀ خانه (سرا و منزل) یا خان (کنده و چشمه) گرفته شده و هر دو معنا معتبار
اشتقاق واژۀ خونیک از خونی+ک بیشاتر اسات .چراکاه خاان یاا خاونی واژۀ پهلاوی
صحت
است .ولی
ِ
ِ
بهمعنی جایی که کنده شده و مرتبط با آب است .این واژه در زبان کاردی نیاز باه چشامه یاا آب ساطحی
نادربودن چشمۀ سطحی ،به «مناطقی که زماین
علت فقدان یا
اسان جنوبی به ِ
ِ
اطالق میشود .ولی در خر ِ
پهلاوی خونیاک،
را برای حفر قنا  2یا چاه میکندند تا به آب برسند» ،خونیک گفته میشده اسات .واژۀ
ِ
پس از اسالم بهصور چهکند در برخی جاینامهای خراسان جنوبی بهکار رفته است.
ُْ ْ

1

 2-1خنگ )(Xong

خنگ نام دو آبادی در دهستان القورا و باقران است که بهصور خنگ و خنگبهدان نامیاده مایشاود.
اشتقاقی (  /پارسی میانه) باا
ازنظر ساختواژی ،کدهنام خنگ مشت محسوب میشود و از ترکیب پسوند
ِ
ِ ُ
تکواژ خن یا خان (پارسی میانه) که اسم خا است ،ساخته شده اسات .حاافظ ابارو دیاههاای شامال
بیرجند را در دو ناحیۀ فشارود و شاخن طبقهبندی کرده است .ولی امروزه دهستان القورا بۀشی از ایان
دو ناحیه را در برگرفته است .حافظ ابرو در فهرست ِنام دیههای فشارود از «قریاه جناک ناام مایبارد کاه
هفت مزرعه دارد» (حافظ ابرو .)19 :9170،بهنظر میرسد قریۀ جنک در کتاب حافظ ابارو ،ناام کناونی
ُ
روستای خنگ واقع در شمال القورا و در نزدیکی فشارود است .در فرهنگ لغا خنگ بهمعنای اساب
سفید است یا اشاره به رنگ سفید دارد (فرهنگ معین) .همانطور کاه در توضاین معناای خونیاک گفتاه
شد ،واژۀ خانه و خان (کانی) در جاینامهای بیرجند بهشکلهای خان ،خناگ و خانج دیاده مایشاود.
َ
َ
خنگ نیز از ترکیب واژۀ خان یا خانه +گرفته شده است« .خون بهمعنای خانه و خن اسات» (لغتناماه
دهۀدا) .با توجه به این که خنگ امروزه نام روستای آباد و دارای قنا هاای پرآبای نسابت باه روساتاهای
منظور رسیدن باه آب
مجاور است ،بهنظر میرسد خنگ تصحیفی از خان +است بهمعنای جایی که به ِ
مفهاوم «خاناه و کاشاانه» نیاز دور از ذهان نیسات .در گاویش لاری
کندهاند .البته
دیگر خان ،باه ِ
معنای ِ
ُ
بۀتیاری ،جای ِنام خنگ بسیار مشاهده میشود .برخی پژوهشگران جاینام خنگ در مناط بۀتیااری را
َ
با تنگ و دره اشتباه گرفتهاند؛ و برای آن معنای دقیقی نیافتهاند .در فرهناگ لغاا ماددی ()912 :9174
ُ
َ
« .1در ایران و برخی کشورهای همجوار برای قنا بیش از  27اسم وجود دارد که عبار اند ازَ :قونا  ،Quanatکنانت ،کنو
َ
َ
َ
َ
کارز ،کاریز ،کاهریز ،کاه ِرز ،ک َرز ،کاکوریز ،کهریز» (بهنیا.)90 :91۰7 ،
 ،Connoughtکانا  ،خنا  ،خاد ،کنا ِیت ،قنا ِ ،
 .0مسجد تاریۀی روستا به نام مسجد خواجه ،بنا به اعتقاد مردم  100سال قدمت دارد .کنار مسجد یک آبانبار وجود دارد که
همزمان با مسجد ساخته شده است .همچنین چند آسیای بادی داشته که حدود 950سال پیش ساخته شده بودند .در 250متری
شمال غربی روستای خنگ محوطه قلعه شبرنگ وجود دارد (حیدری.)1۴۰ :9119 ،
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ُ
یک ترجمۀ ناق از آن به این شکل آمده است؛ «خنگ  :Xongفرورفتگی در کوه که شابیه دره اسات»،
ُ
پهلوی «خاان (خاناه یاا مکاان کناده)» اسات؛ و
درحالیکه خنگ در لری بۀتیاری بهمعنای همان واژۀ
ِ
خنگاژدر (که محل یک نقشبرجسته الیمایی است) بهمعناای خاناه یاا الناۀ اژدهاا اسات .درمجماوع،
خنگ در لری بۀتیاری ترکیبی از خان +است« .پسوند (َـک  )akدر پارسی میانه و فارسای ناو معاانی
گوناگونی به کلمه میبۀشد .گاه برای تشبیه به اندام انسانی مثل چشمگ (=چشامه)  ،čašmagدساتک
(دسته)  .dastagگاه در اتصال به مادۀ مضارع فعل بهمعنی اسم آلت بهکار میرود :ماله ،گیره .گااهی باه
اسم عام مفهوم تۀصی میافزاید که مفهوم اسم مکان مییابد :ونک ،ناودانک ،آباک» (ناتال خاانلری،
َ
 ،917۴ا« .)92 :1پسااوند ( )-kدر پارساای باسااتان تنهااا در چنااد کلمااه مثاالَ :بنااد َه  ،bandakaکنیااز
 Kainikaدیده میشود ،در پارسی میانه این پسوند به ( )-gبادل شاده و باه هماۀ ماادههاای مۀتاوم باه
مصو افزوده شده است ،مثل :پریگ  ،parigآهو  āhugو ....اما در فارسی دری یاا فارسای ناو ایان
صامت حذف شده و مصو پیش از آن باقی مانده است؛ همانناد :پاری و آهاو .پساوند (-ک) تنهاا در
چند کلمۀ فارسی نو مثل :نیک ،تاریک ،نزدیک ،باریک باقی مانده است» (ناتال خاانلری ،917۴ ،ا:1
 .)99درمجموع ،پسوندهای ک یا در کدهنامهای بیرجند از زبان پهلوی برجای مانده است .با توجه باه
نام روستای خنگ در بیرجند که امروزه آب مناسب و قنوا متعددی دارد ،خنگ بهمعنای «قنا  ،کهریاز
یا مکان کندهشده برای رسیدن به آب» است.
ُْ ْ

 3-1نوخنج )(Nawxonj

ُ
واژه خنج 2که معرب خنگ است ،در نام آبادی نوخنج (در دهستان باقران) بهمعنای «خناگ ناو» اسات.
تبدیل واا « »gبه « »ĵدر بسیاری از گویشهای ایرانی دیده میشود .ازنظر سااختواژی ،کادهناام ناوخنج
ُ
مشت -مرکب محسوب میشود و از ترکیب صفت (نو)  +اسم (خن)  +پسوند مکاانسااز (-ا) سااخته
ُ
شده است« .همچنین خنج نام یکی از دهستانهای شهرستان الر استان فارس نیاز هسات .ایان ناام نیاز
برگرفته از خانگ ،خان (کانی) و خانه است که نشان از قدمت این نام در جاینامهای ایرانزمین دارد.
ُْ ْ

 4-1شارقنج )(Sarqonj

ُ
شارقنج نام روستایی در دهستان القاورا اسات .ازنظار سااختواژی ،کادهناام شاارقنج مشات -مرکاب
ُ
َ
ُ
 .1نوخنج .nawxonjخنج در فرهنگ لغا به معانی )9 :خنج :باطل ،ضایع ،بیهوده؛  )2خنج :شادی ،طرب؛  )1نفع؛ فایده؛
سود؛ بهره :گر من ستایش نگو یم مرنج /که بهره ندارم ز گنج تو خنج (ازرقی :مجمعالفرس :خنج)؛  )۴نازوعشوه؛ غنج،
خنج؛  )5سرور ،شادی ،طرب ،عیش؛  )9بهره ،سود ،فایده (فرهنگ معین)؛  )7باطل ،ضایع ،بیهوده (فرهنگ هوشیار) .غنج یا
خنج بهمعنای ناز و عشوه معنا شده است (فرهنگ معین).
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ُ
ُ
محسوب میشود و از ترکیب اسم مصدر (شار)  +اسم (قن یا خان)  +پساوند مکاانسااز (-ا) سااخته
ُ
شده است .اهالی روستا بر این باورند که شارقنج بهمعنی «چهارکنج» بوده اسات .حاافظ ابارو در کتااب
خود از نام قریۀ شارغند از توابع فشارود که ازنظر مۀتصا جغرافیایی میتواند شارقنج کنونی باشد ،ناام
میبرد .وجود تعداد زیادی آثار تاریۀی ،بهخصو یک تپۀ باستانی متعل به اوایل اشاکانی در نزدیکای
روستا بر قدمت آثار و نام این روستای کهن داللت دارد (حیدری .)9111 ،ابدال «خ» به «غ» و « » باه
«ا» نیز در زبان فارسی دیده میشاود .البتاه تبادیل واا ه ،ح ( ،)hباه واا «خ» در برخای واژههاا مثال
پابرهنه که بهصور َپارخنه تلفظ میشود ،دیده میشود (نجفیان .)54 :9119 ،در این گویشهاا تبادیل
واا «ف» به «خ» نیز اتفاق میافتد ،مثل سفال در گویش بیرجنادی و قاائنی کاه ِساۀال و شاۀال بیاان
میشود (نجفیان .)54 :9119 ،حافظ ابرو مینویسد« :فشارود :هفات قریاه و هشاتاد و هشات مزرعاه
دارد ...قریه شارغند ،چهار مزرعه دارد» (حافظ ابرو .)19 :9170 ،در کتاب حافظ ابرو تعدادی جایناام
با کمی تفاو در تحریر با نامهای کنونی بهچشم میخورد که ممکن است در زمان استنسااخ ایان خطاا
پیش آمده باشد ،برای مثال نام «خنگ»« ،حنک» نوشته شده است .چنین ماواردی ممکان اسات در ناام
ُ
شارغند نیز رخ داده باشد .بهنظر میرسد شاارقنج کناونی از دو واژۀ «شاار  +قانج (خانج)» گرفتاه شاده
است .در این صور  ،خنج یا خنگ بهمعنای «قنا  ،کهریز یا جای کندهشده برای باهدسات آوردن آب»
است و «شار نیز بهمعنای شهر است» (لغتنامه دهۀدا) .البته اگر شار را اسم محسوب کنیم ،باهمعناای
شهر است ،ولی اگر اسم مصدر بهشمار آوریم باز هم در ترکیب واژه معنادار است .شاار (اسام مصادر)،
به معانی :الف) فاروریۀتن آب و شاراب و امثاال آن را خوانناد ،مانناد آبشاار و سرشاار (ناک .فرهناگ
جهانگیری و برهان قاطع) .در این صور شارقنج دو معنا مییابد :الف) «شهر یا ده آب چاه یاا قناا »؛
ب) در معنای دوم شارقنج بهمعنای مکانی که آب قنا جاری و روان است« .با توجه به اسناد تااریۀی و
باستانشناسی (وجود تپۀ اشکانی با سفال مثلثی) قدمت روساتا باه دورۀ اشاکانی مایرساد» (حیادری،
.)991 :9111
َُ ْ ْ

 5-1نقنج )(Nawxonj

نام روستایی از توابع دهستان شاخن است؛ ازنظر ساختواژی ،کدهنام ناوخنج ،مشات  -مرکاب محساوب
ُ
ُ
میشود و از ترکیب اسم ِ(نه)  +اسم (قن یا خن)  +پسوند مکاانسااز (-ا) سااخته شاده اسات .اهاالی
َُ
ُ َ
ُ
روستا بر این باورند که نقنج از واژه «نه گنج» گرفته شده و در زمان ساخت روستا نه قنا حفر شاده باود
ُ
که به آن نهگنج میگفتند .این روایت محلی داللت بر قدمت و آبادانی این منطقه و این روساتا در گذشاته
دارد .اهالی معتقدند در زمان حمله اعراب چهار روستا وجود داشته که امروزه از میان رفتهاند؛ ایان چهاار
ُ
روستا به نامهای  )9نقنج )2 ،قصرآباد )1 ،کاف و  )5کردیان (که هنوز درخات ساپیدار بسایار قادیمی و
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گلای قادیمی وجاود
قطور در آن محل سبز و برجای است) بوده است  .امروزه در داخل روستا یک قلعۀ ِ
دارد .همچنین در مکانهایی که به آن کاف ،کردیان و قصرآباد گویناد و در نزدیکای روساتای نقانج قارار
ً
دارد ،آثاری از استقرارهای انسانی مشاهده میشود که کامال ویران و به تلی از خااک تبادیل شاده اسات
(حیدری .)9119 ،ازنظر ریشهشناسی نقنج از ترکیب دو واژۀ ِنه(نیه)  +خنج یا خنگ گرفتاه شاده اسات.
بهنظر میرسد کنج از واژه خنج ،خنگ اخذ شده باشد و بهمعنای خانه ،یا مکانی که برای یافتن آب کناده
شده است .البته « ِنه در پهلوی ساسانی بهمعناای شاهر اسات» (نوبان .)522 :9179 ،همچناین واژه ni
«پایین» از ریشۀ اوستایی گرفته شده است (بارتولومه .)9024 :9199 ،1بهنظر میرسد در فارسای میاناه،
ِنه بهمعنای چندین آبادی متراکم و نزدیک هم است که شکل شهر یافتهاند؛ چنین وضعیتی بارای روساتای
نقنج و نه (نهبندان) امروزی با توجه به وجود استقرارهای زیاد و متراکم مایتاوان تصاور کارد ،گاویی در
دورانی مرکز منطقه بودهاند .درمجموع ،بهنظر میرسد واژه ِنه در نقنج بهمعنای شهر یا دیه بزر یا دههاای
متراکم است تا بهمعنای «پایین»؛ از اینرو نقنج میتواند بهمعنای «شهر یا ده آب (چشمه آب) یاا شاهری
با قنا ها یا چاههای آب» باشد.

شاخ ْن )(Saxen
ِ 6-1

نام یکی از روستاهای مشهور شمال شهرستان بیرجند است .آثاار زیاادی از دوره ساساانی تاا صافویه در
اطراف روستا وجود دارد .قلعۀ مشهور به قلعه کوهشاخن ،از مشاهورترین قاالع خراساان جناوبی اسات.
اهالی روستا بر این باورند که شاخن بهمعنی «شاهخیز» بوده و معتقدند قلعه روستا توساط شااه عبااس در
دورۀ صفویه ساخته شده است .ولی این انتساب نادرست است ،چراکه نام شاخن در کتااب حاافظ ابارو
(سدۀ 1ها.ق) آمده و آثار موجود قلعه متعل به دورۀ سلجوقی تا صفویه است .حاافظ ابارو ماینویساد:
«شاخن :هفت قریه و صدمزرعه زیاد از توابع این ناحیت است .قریه شاخن ،بیست مزرعه دارد .قریاه
درحن ،چهل و پنج مزرعه دارد .قریه برندود ،هفت مزرعاه دارد .قریاه انیاک ،هفات مزرعاه دارد[ .قریاه
چناران ،بیست مزرعه دارد] ،قریهکبودان ،قریهدیرین» (حافظ ابارو .)10 :9170 ،سرپرسایساایکس در
سفرنامه خود میگوید« :از ُد ُرخش به شاهکین [شاخن] حرکت کرده پاس از عباور از روساتای کوچاک
ایسنو به شاهکین رسیدیم ،قلعه قدیمی آن نشان میدهد در سااب اساتحکاما مهمای داشاته اسات .از
شاهکین به خشک و به رود شور روانه شدیم .سپس آبادی کوچاک کالتاه کسااب و در نهایات باه قاائن
رسیدیم» (سایکس .)501 :9179 ،ادوارد براون معتقد است اگر فرض کنیم ارتاگوان همان قاائن کناونی
باشد ،اسکندر از طری شاهکین (شاخن) ُد ُرخش به طبس رفتاه اسات (ساایکس .)505 :9179 ،آیتای
 .1مصاحبه با آقای علی سالۀورده۰2 ،ساله ،شورای روستای نقنج ،مورخ .9117 /0۴/25
2. C. Bartholomae
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در کتاب بهارستان آورده است« :حمدالله مستوفی نویسد شاخن والیتی است که چند پارچه ده مۀتصار
دارد و با بلوک فشارود در آب و هوا و محصول متقارب است .انتهی حالیه امالقرای بلاوک شااخن قصابه
درخش است که دارای دو هزار جمعیت نفوس است و صنعت قالی در آن شایع و قالی ُد ُرخشای اشاتهار
دارد و یک باب مدرسه چهار کالسی دولتی دارد و در زمان قدیم نیز مدرسه علمی داشته و علماای باا ناام
در آن جا بودهاند و در ساب امالقرای آن ناحیه شاخن بوده است» (آیتی.)20 :9179 ،
َ
َ
واژۀ شاخن ترکیبی از واژگان «شاه+خن» است .در فرهنگ دهۀدا «خون یا خان» باهمعناای خاناه و
َ
َ
خن آمده است (فرهنگ دهۀدا)« .خن در اوستا بهمعنی چشمه بسیار آمده و در گزارش پهلوی اوساتا باه
خان بهمعنی چشمه ،گردانیده شده است .همچنین به «خینه» باهمعنای چشامهای آماده کاه در گازارش
پهلوی به آپ خانیک (آب چشمهای) گردانیده شده اسات» (افشاار سیساتانی .)312 :1390 ،در اینجاا
خن نیز مشت شده از واژۀ خان یا کان پهلوی است .همانطور که گفته شد ،این واژه در گاویش بیرجنادی
به اشکال خنگ ،خنج ،خن ،خونیک و خان در جاینامها مشاهده میشود .با توجه به آثار باساتانی قابال
توجه و بهخصو قلعه بزر شاخن ،بهنظر میرسد که این مکان محل اقامت شاه بوده اسات ،ناام شااه
به حکام محلی اسماعیلی گفته میشده کاه براسااس مطالعاا ِ باهعمالآماده قلعاه شااخن متعلا باه
ازنظر ساختواژی ،کدهنام شاخن ،مرکب محسوب میشود و از ترکیب اسام (شااه) +
اسماعیلیهها استِ .
اسم (خان) ساخته شده است .از اینرو ،شاخن در اینجا بهمعنای «خانهشاه» است.
ْ 71
ریخان )(Reyxan
-

از روستاهای دهستان کاهشنگ بیرجند است .ریۀان از دو واژه ری+خان گرفته شاده اسات .در فرهناگ
لغا «ری» به معانی  )9سیرابی و تازگی؛  )2دیدار نیک ،صور نیکو و خاوب آماده اسات (لغتناماه
منظاور رسایدن باه آب
دهۀدا) .خان نیز واژۀ پهلوی است که به دو معنای خانه و چشمه یا مکانی کاه باه
ِ
کنده شده است .ازنظر ساختواژی ،کدهنام ریۀان ،مرکب محسوب میشاود و از ترکیاب صافت (ری) +
اسم (خان) ساخته شده است .از اینرو ،ریۀان بهمعنای «چشمه یا قنا یا چاه آب ُپار یاا زناده» اسات
(نک .جدول .)9

ْ 8-1نوخان )(Nawxan

از روستاهای دهستان القورا بیرجند اسات .نوخاان از دو واژۀ نو+خاان گرفتاه شاده اسات .خاان واژۀ
پهلوی است که بهمعنای خانه ،چشمه یا مکانی که بهمنظور رسیدن به آب کنادهاناد .ازنظار سااختواژی،
کدهنام نوخان ،مرکب محسوب میشود و از ترکیب صفت (ناو)  +اسام (خاان) سااخته شاده اسات .در
اینجا نوخان معنای «قنا یا چاهآبنو» است (نک .جدول.)9

106

زبان و زبانشناسی ،6/61 ،بهار و تابستان 6911
جاینامشناسیِ آبادیهای شهرستان بیرجند...

ْ 3-1
فورجان )(Furjan

فورجان از دو واژۀ فور  +جان تشکیل شده است« .فاور» در فرهناگ لغاا باه معاانی )9 :برجوشایدن،
جوشیدن دیگ و چشمه و جز آن ،فور بهمعنای جوشیدن دیگ و چشامه و جاز آن؛  )2شاتاب در کااری
آمده است (فرهنگ معین) .پسوند جان محتمل است معربشدۀ گان یا کان باشد .پسوند «گاان» در واژۀ
دهقان (ده= روستا+گان= مالک ،رئیس) باهمعناای رئایس روساتا همتاای واژۀ اوساتایی daińhu-paiti
ِ
(دهیو=ده-زمین+پئیتی=پت-بد-رئیس مانند ارتشبد) بهمعنای رئیس آبادی یا مالک زماین-روساتا اسات
َ
که در ارمنستان بهشکل ِدهپت بهکار میرود .گان که امروزه در ارمنستان بهشکل اکان بهمعناای ماال مان
ِ
بهکار میرود ،در بازرگان،گروگان ،خادایگان ،شااهیگان مادرگاان ،پادرگان و دوساتگان نشاانۀ مالکیات
است؛ ولی در واژگان بیستگان و تیرگان پسوند نسبت و در ناوگان ابز ِار گان نشانۀ جمع است .ابادال (ک)
به (ا) نیز در فارسی مشاهده شده است .از اینرو ،فور بهمعنای «جوشیدن آب یا چشامه» اسات و کاان
همانطوری که پیشتر گفته شد ،واژهای اوستایی است بهمعنای «کندن» است .در زباان کاردی «کاانی»،
«در زبان تالشی «خونی» بهمعانی چشمه اسات» (عبادی و دیگاران .)902 :9119 ،همچناین در زباان
تبری قدیم خونی بهمعنای چشمه بوده است (برهان قاطع :917۰ ،ا701 :2؛ افشاار سیساتانی:9112 ،
 .)521ولی با توجه به کمبود چشمۀ طبیعی در خراسان جنوبی و کاویدن زماین بارای یاافتن آب در ایان
منطقه کان بهمعنای زمینی است که برای یافتن آب کنده شده است .ازنظر ساختواژی ،کادهناام فورجاان،
مرکب محسوب میشود و از ترکیب مصدر (فور)  +اسم مکاان (جاان) سااخته شاده اسات .از ایانرو،
فورجان بهمعنای «محل کندهشده و مکان جوشیدن آب» است.
ْ

 11-1خانیک یا خانک )(Xanik/ Xank

این جاینامها در خارا از شهرستان بیرجند و در برخی شهرهای خراسان رواا دارد .خانیک و خاناک از
ترکیب واژگان «خان  +ایک» و «خان  +اک» تشکیل شده اسات .واژۀ «خاان» از زباان پهلاوی ساساانی
گرفته شده است و در خراسان به مکانهایی که برای رسیدن به آب ،زمین را حفر میکردند (مثال چااه یاا
قنا ) ،خان خونی یا خانی اطالق میشده است .در پهلوی خان  xānباه دو معناای چشامه (بنادهش:
 99-9و  )995و خانه ،سرا (بندهش )959-1 :و کاروانسرا است (خاالقی مطلا )419-417 :915۰ ،؛
«در متون مانوی ،خانیگ بهمعنای چشمه است» (مکنازی« .)15 :9179 ،2در پهلاوی  xānikاز ریشاۀ
اوستایی ( Kanکندن) و تباری ( xuniچشامه) آماده اسات (برهاان قااطع :917۰ ،ا701 :2؛ افشاار
سیستانی .)521 :9112 ،در متنهای تورفانی یا تورخانی مانوی خاانی ،باهصاور خانیاگ و خانساار
بهکار رفته است (مکنزی« .)15 :9179 ،در یکی از بۀشهای آثار ماانوی تورفاانی ،زیار عناوان  :پادر
1. D. N. Mackenzie

زبان و زبانشناسی ،6/61 ،بهار و تابستان 6911
جاینامشناسیِ آبادیهای شهرستان بیرجند...

107

ُ
بزرگی و بهشت آمده استُ :
دار  ،خانیگ اد آبرود َپد ُهو و اریند ویس روزʺ؛ یعنی :درخات ،چشامه و
گیاه به او (بهوسیلۀ او) به وجد آیند همه روز .حتی در منظومۀ درخات آساوریگ کاه آن هام منساوب باه
مانوی است ،در یک بیت ضمن مناهرۀ بز با درخت خرما ،واژۀ خانیگ ،که هم بهصور پاارتی خانیاگ
و هم بهگونۀ پهلوی جنوبی یا پهلوی ساساانی ،خانیاک خواناده مایشاود باهکاار رفتاه اسات» (افشاار
سیستانی« .)199 :9122 ،گیاه تازه خورم ،از خانیک آب سرد» (محمودی بۀتیااری.)58-59 :91۴1 ،
ایرا افشار سیستانی فرض میکند که واژۀ خان و صور های گوناگون آن از ریشۀ اوستایی «کاان» یعنای
امروزی ایرانای برجاای ماناده اسات (افشاار سیساتانی،
کندن آمده است و بهصور نام در گویشهای
ِ
ناام
 .)199 :9122پسوند «ایک» یا «اک»به اسم مکان اطالق میشاده اسات.
ازنظار سااختواژی ،کاده ِ
ِ
خانیک ،مشت محسوب میشود و از ترکیب اسم (خان)  +پسوند مکانساز (ایک) سااخته شاده اسات.
از اینرو ،خانیک و خانک بهمعنای «قنا یا محل حفر چاه» است (نک .جدول.)9
جدول.1نقش واژۀ خانه و خان در شکلگیری جاینامهای ناحیۀ بیرجند

نام روستا
خونیک
ُ
خنگ
ُ
نوخنج
ُ
شارقنج

تلفظ

معنای واژه

ساختواژه (ساختار صرفی)

 xunikمشاااات (خونی+ک)/اسم+پسااااوند مکانی کاه بارای آب حفار شاده (چااه یاا
مکانساز

قنا )

 xongمشاااات (خان/) +اسم+پساااااوند مکانی کاه بارای آب حفار شاده (چااه یاا
مکانساز
 nawxonjمشت -مرکب (نو+خان.) +
صفت+اسم+پسوند مکانساز
 Sarqonjمشت -مرکب (شار+خان) +

قنا )
مکانی که برای آب حفر شده (چاه یا قنا
نو)
 -9شهر یا ده چاه یا قنا

اسااام (اسااام مصدر)+اسم+پساااوند  -2مکانی که آب قنا در آن جاری است

مکانساز

َُ
نقنج

مرکب(نه+خان) +
 naqonjمشت -
ِ

شاخن
ِ

 Saxenمرکب (شاه+خان) /اسم+اسم

خانه شاه

 reyxanمرکب (ری+خان) /مصدر+اسم

چاه یا چشمه با آب فراوان و زنده

 nawxanمرکب (نو+خان) /صفت+اسم

چاه یا قنا نو

اسم+اسم+پسوند مکان ساز

ریۀان
نوخان

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

فورجان

 Furjanمرکب (فور+جان)  /مصدر+اسم

خانیک

 Xanikمشاااات (خان+ایک)/اسم+پسااااوند چاه یا قنا
مکانساز

مکان جوشیدن آب یا مظهر قنا
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مافنداب ،مافریز و ماخونیک
 2ریشهشناسی واژۀ ماه در کدهنامهای ماهوک ،ماهوسکِ ،

 1-2ماهوک )(Mahuk

ماهوک نام روستایی در دهستان القورا و زادگاه دکتر محمدحسن گنجی ،پادر جغرافیاای ناوین ایاران،
است .برخی معتقدند ماهوک 2از واژۀ ماه و پسوند «ک» تصغیر گرفته شاده و باهمعناای «مااه کوچاک»
ُ
است .اما نام ماهوک از واژۀ «ماه» و پسوند «اک» گرفته شده است« .در زبان کردی «ماه» بهمعنای «کاوه
سنگی و بلند» است» َ
(ههژار« .)711 :9191 ،ماه به زبان پهلوی شاهر و مملکات را گویناد کاه عرباان
مدینه خوانند .در صدر اسالم و ورود اعراب نهاوند را ماهبصره و دینور را ماهکوفه و هار دو شاهر را مااهین
میخوانند (برهان قاطع) .شواتس نیز معتقد است ماه بهمعنای مرکز یا شهر است .وی مایگویاد« :چاون
ماه فارس ،واژه ماه بهمعنی مرکز و پایتۀت است .پاس
آن را بالفاصله در کنار جور ذکر میکند .در ترکیب ِ
ماه فارس ،اصطۀر یا شیراز است» (شواتس.)975 :9172 ،
منظور از ِ
از این مطالب میتوان اینگونه استنباط کرد که واژۀ «ماه» نامی پهلوی بوده که هنوز در برخی منااط
ایران برجای مانده است ،همانند ماهنشان و ماهشهر .ولای در خراساان جناوبی ،باهخصاو در ناحیاۀ
بیرجند ،این نام در جاینامهای متعددی به اشکال مۀتلف مشاهده میشود .دربارۀ پسوند« اوک= گااهی
ُُ
ً
به «او» خالصه میشود و کامال شایع است .مثل :گلوک» (ایوانف .)31 :1310 ،البته در اینجاا باهنظار
ُ
ُ
نمیرسد که پسوند «اک» از ادا تصغیر باشد .با توجه به رواا پسوند اک ،ا در جاایناامهاای ناحیاه
قائن و بیرجند (که حتی در منابع تاریۀی بهخصو جغرافیای حافظ ابرو مشاهده مایشاود و ریشاه در
زبان پهلوی اشکانی دارد) نمیتوان آن را پسوند تصغیر برشمرد .ازنظر ساختواژی ،کدهنام ماهوک ،مشات
محسوب میشود و از ترکیب اسم (ماه)  +پسوند مکانساز (اوک) ساخته شده است .از ایانرو ،مااهوک
واژهای پهلوی و بهمعنای «ده یا آبادی» است (نک .جدول.)0
ْ

ْ
ماهوسک )(Mahusk
2-2

نام ماهوسک از دو واژۀ ماه  +اسک گرفته شده است .ماه به زبان پهلوی شاهر یاا دیاه را گویناد« .پساوند
«اسک» یا « ِاشک»= پسوند تصغیر است .مثل:گنجشک ،زرشکِ ،س ِوشکِ ،ف ِدشاک (شااید بیدشاک از
واژه بید)» (ایوانف .)11 :9112 ،برخالف نظر ایوانف ،اسک یا ِاشک در جاینامهای بیرجند نمیتواناد
از ادا تصغیر باشد ،و به احتمال پسوند اسم مکان بوده که در فارسی نو حذف شده است؛ مثال واژگاان
پارسیک و پهلوانیک در فارسی میانه که در فارسی نو به پارسی ( فارسای) و پهلاوی تبادیل و تغییار یافتاه
است (ناتل خانلری ،917۴ ،ا .)20۰ :9ازنظر ساختواژی ،کدهنام ماهوسک ،مشت محسوب مایشاود
 .1آب بهشکل کلما ( āi ،ōue ،ōuنورزاد.)99 :911۴ ،
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و از ترکیب اسم (ماه)  +پسوند مکانساز (اوسک) ساخته شده است .از اینرو ،ماهوسک بهمعناای «ده»
است (نک .جدول.)2
ْ

مافنداب )(Mafendab
ِ 3-2

مافنداب ممکن است از ترکیب واژگان «ماه  +فناد (بناد)  +آب» تشاکیل شاده باشاد .در اینجاا «مااه»
بهمعنای ده یا شهر کوچک یا مرکز است .در فرهنگ لغا این واژه به دو معناا ارائاه شاده اساتِ )9 :فناد
بهمعنی کوه بزر  ،شاخ درخت (منتهیاالرب) ،زمین باران نارسیده ،پارهای از کاوه باه درازا (هماان)؛ )2
َ
فند به معانی :بند یا پند ،مکر و حیله ،ترفند» (فرهنگ معین) .ابدال (ب) به (پ) یا (ف) نه تنهاا در زباان
فارسی (ناتل خانلری،917۴ ،ا 29 :9و  ،)25۰بلکه در گویش بیرجندی نیز مشاهده میشود .از ایانرو
ممکن است «فند» از واژۀ بند (بندآب) گرفته شده باشد .ولی هر دو معناا در ایان جاایناام قابال تعمایم
است .این روستا در دامنه و ارتفاعا القورا بیرجند قارار دارد .ازنظار سااختواژی ،کادهناام مافناداب،
مرکب محسوب میشود و از ترکیب اسم (ماه)  +اسم (فند)  +اسم (آب) ساخته شده است .از ایانرو دو
معنای مافنداب که یکی «ده با آب در دامنه کوه» و دیگری «دهی کاه بناد یاا مۀازن آب دارد» مایتواناد
ً
موقتا معتبر باشد.

مافریز )(Maferiz
ِ 4-2

نام روستایی در دهستان القورا که آب آن از قنا تامین میشود .مافریز از ترکیب واژگاان «مااه  +آب +
ریز» تشکیل شده است .واژۀ «ماف» ،تصحیفی از واژگان ماه  +آب اسات« .مااه» اسام مکاان در زباان
پهلوی بهمعنای دیه یا شهر است .واژۀ ریز در این کدهنام هم میتواند اسم باهمعناای ریازان و روان و هام
صفت بهمعنای ریز و خرد معنا شود .ولی از آنجا که آب این ناحیه زیاد نیست و معنای کدهناام مارتبط باا
آب است ،ریز بهصور صفت مناسب معنا و مفهوم این کدهنام است .ازنظر ساختواژی ،کدهنام ماافریز،
مشت -مرکب محسوب میشود و از ترکیب اسم (ماه)  +اسم (آب)  +صفت (ریز) سااخته شاده اسات.
درمجموع ،مافریز بهمعنای «ده آب کم» یا «دهی که طول قنا آن کم و کوتاه است».

 5-2ماخونیک )(Maxunik

این روستا ساب جزو شهرستان بیرجند بوده و اکنون از توابع شهرستان سربیشه است .این جاایناام
از ترکیب واژگان «ماه  +خونی  +ک» تشکیل شده است« .ماه» اسم مکان در زبان پهلوی بهمعناای
دیه یا شهر است .ازنظر ساختواژی ،کدهنام ماخونیک ،مشت -مرکب محسوب میشود و از ترکیاب
اسم (ماه)  +اسم (خونی)  +پسوند مکانساز (ک یا ایک) ساخته شاده اسات .خونیاک باهمعناای
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«محلی که برای آب کنده شده است (قنا یا چاه)» ،از اینرو ماهۀونیاک باهمعناای «ده چااه یاا
قنا » است (نک .جدول.)2
در اسناد قدیمی ماخونیک (حجت) که تاریخ نگارش بعضی از آنها به سیصد سال قبل میرسد ،ناام
روستا مادخنیک ذکر شده است (برآبادی و شعیبی .)09 ،1395 ،همچنین اهالی روستا «ما» را باهمعنای
ً
بزر میدانند مثال به شریک بزر «ماشریک» گفته مایشاود .ایان احتماال وجاود دارد کاه ماخونیاک
بهمعنی چشمۀ بزر باشد ،چراکه در منطقه چشمههای فراوانی باوده کاه تماامی اهاالی از آنهاا شاریک
بودهاند و چشمۀ ماخونیک بزرگترین آنهاست (برآبادی و شعیبی.)09 ،1395 ،
جدول .2نقش واژۀ ماه در شکلگیری جاینامهای ناحیۀ بیرجند

نام روستا

تلفظ

ساختواژه (ساختار صرفی)

معنای واژه

ماهوک

mahuk

مشت (ماه+اوک)/اسم +پسوند مکانساز

ده (آبادی)

ماهوسک

mahusk

مشت (ماه+اوسک)/اسم+پسااااااااوند ده

مافنداب
ِ

mafendab

مرکب(ماه+فند+آب)/اسم+اسم+اسم

مافریز
ِ

maferiz

مشت -مرکب (مااه+آب+ریز)  /اسام +

ماخونیک

maxunik

مکانساز
 -1ده آب در دامنه کوه  -0اشاره به دهی
که بند یا مۀزن آب دارد.
ده آب کم

اسم  +صفت
مشت -مرکب(ماه+خونی+ک)

ده چشمه ،چاه یا قنا

اسم+اسم+پسوند مکانساز

نتیجهگیری

بررسی کدهنامهای بیرجند ،مشۀ شد که برخی نامها ازنظر ساختواژه با هام قراباتهاایی دارناد و
در
ِ
ُ
ازلحاظ ساختار درونی واژه میان آنها نوعی همبستگی معنایی وجود دارد .جاینامهای خونیاک ،خناگ،
ُ َُ
نوخنج ،نقنج ،شارقنج ،خانیک و نوخان بر کاربرد واژه خان بهعنوان ریشه و ترکیب آن با اجزای سازنده یاا
پسوندهای ( ،ک ،ایک)در جاینامهای ایان ناحیاه داللات دارد .در ایان پاژوهش ،براسااس اساناد و
مدارک تاریۀی نشان داده شده که واژۀ خان بهعنوان ریشه در جاینامهاای ماذکور باه دو معناای خاناه و
َ
چشمه است .در معنای نۀست ،خانی یا خونی برگرفته از واژه خن یا خان پهلوی بهمعنای چشمه اسات.
این واژه در زبان کردی بهصور کانی و در تالشی بهصور خونی صرف مایشاود .در منااط غربای و
شمال غربی ایران که مناطقی پرآب هستند یا آبهای سطحی در آنها روان است؛ در تمام جاایناامهاای
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آن مناط که از واژۀ کانی یا خونی مشت شده ،اشارۀ مستقیم به چشمۀ آب یا آب سطحی دارد .ولای ایان
ُ
واژه در مناط شرقی بهخصو خراسان جنوبی بهشکل «خاان» و «خان» در بسایاری از جاایناامهاا
مشاهده میشود .منتهی در خراسان جنوبی این واژه بهمعنی چشمۀ طبیعای نیسات ،بلکاه باهمعناای آب
چشمۀ مصنوعی یا بهعبارتی ،قنا یا کهریز اسات؛ و بار جاهاا و منااطقی داللات دارد کاه باهصاور
مصنوعی چاه یا قنا کنده شده و به آب رسایده و آب را در ساطن زماین روان کاردهاناد .ایان اساتدالل
توسط واژگان خان بهمعنای چشمه (در زبان پهلوی) یا َ
خااه (در زباان ساغدی) باهمعناای چااه تصادی
فارسی واژۀ پهلوی خونیک ،چهکند است کاه در جاایناام دیاههاای پاس از اساالم در
میشود .معادل
ِ
خراسان جنوبی مشاهده میشود .معنای دوم خان در زبان پارسی میاناه ،خاناه اسات .در کادهناامهاای
بیرجند در موارد معدودی واژۀ خان به خانه اشاره دارد؛ همانند شاخن بهمعنای خانه شااه کاه ایان ناام در
ارتباط با قلعۀ بزر نزدیک روستا اسات .در زباان کاردی خاناگ باهمعنای خاناه اساتفاده شاده اسات.
پسوند(ک ) /در فارسی میانه و فارسی نو معانی گوناگون به کلمه میبۀشد .ایان پساوند در اتصاال باه
اسم عام گاهی مفهوم اسم مکان مییابد؛ البته گاهی نیز افاده معنی تصغیر میدهد که البته در جاینامهاا
کمتر مشاهده میشود.
اسم عام دیگری که در جاینامهای خراسان جنوبی مشاهده میشود ،واژۀ «ماه» است .ماه اسم عاام
و در زبان پهلوی بهمعنای دیه ،مملکت یا قلمارو اسات .همانناد ناام آباادیهاای :مااهوک ،ماهوساک،
ماهمیران ،مافنداب و مافریز .ازنظر قدمت ،استفاده از واژه ماه برای نام آبادیها ،به دورۀ پایش از اساالم و
صدر اسالم بر میشود .جاینامهای ماهوک و ماهوساک از اجازای ساازندۀ مااه  +اوک و مااه  +اوساک
تشکیل شده است .پساوند اوک و اوساک در خراساان جناوبی اسام مکاان را مایساازد و قادمت ایان
جاینامها به پهلوی میانه (اشکانی و ساسانی) برمیشود.

تشکر و سپاسگزاری

از جناب آقای دکتر محمدمهدی ناصن که مقاله را مشاهده نموده و نکاا ارزشامندی را بیاان نمودناد،
سپاسگزاری میشود .بیشک مسئولیت تمام کاستیها و لغازشهاا باهعهادۀ نویساندگان (باهخصاو
نویسندۀ نۀست) است.
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خانیکوف ،نیکوالی والدیمیروویچ ( .)9174سفرنامه خاانیکوف .ترجماه اقادس یغماائی ،مشاهد :مؤسساه چااپ و
انتشارا آستان قدس.
دادگی ،فرنبغ ( .)9115بندهش .ترجمه مهرداد بهار ،تهران :توس.
دهۀدا ،علیاکبر ( .)9177لغتنامه .تهران :دانشگاه تهران.
راشد محصل ،محمدتقی (« .)91۰1زبانشناسی عملی ،بررسی گویش قائن» .فرهنگ ،ش.102-211 ،۰
راشد محصل ،محمدتقی (« .)9177گویش بیرجند» .جهان کتاب .ش ۰7و .20-9 ،۰2
اساالم شهرساتان تاالش».
رضایتی کیشه خاله ،محرم و شهناز ملیحیلمر (« .)9114بررسای جاایناامهاای بۀاش
ِ
زبانشناسی یطبیقی .س ،9ش.995-17 ،99
رضایی ،جمال ( .)9177بررسی گو ش بیرجند :واجشناسی ،دستور .تهران :هیرمند.
رفاهی علمداری ،فیروز ( .)9120مبانی یوپونیمی و نگاهی به یوپونیمیهای ا ران ،تهران :سازمان نقشهبرداری کشور.
رفاهی علمداری ،فیروز ( .)912۴هیدرونیمهای ا ران (پژوهشی در آبنامهای ا اران) .تهاران :ساازمان نقشاهبارداری
کشور.
زندی ،بهمن (« .)9117مقدمه» .مجموعه مقاتت نخستین هما ش ملی مطالعات نام شناسی ا ران .بهکوشش بهمان
زندی و فاطمه عظیمی فرد ،تهران :نشر نویسه پارسی.92-1 ،
سجادی ،سیدمهدی (« .)9117جاینامشناسی در کردستان و فرضیه ادموندز-مکنزی» .مجموعاه مقااتت نخساتین
هما ش ملی مطالعات نام شناسی ا ران .بهکوشش بهمن زندی و فاطمه عظیمی فرد ،تهران :نشار نویساه پارسای،
.7۴-51
سرپرسی سایکس ،مولزورث ( .)9179سفرنامه ژنرال سرپرسی ساا کس اا ده هازار ما ال در ا اران .ترجماه حساین
سعاد نوری ،تهران :دنیای کتاب.
شارق ،سونیا ( .)9124بررسی یار خی ،زبانشناختی نام شهرها و مکانهای کهن استان فار  .پایاانناماۀ کارشناسای
ارشد در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی ،همدان :دانشگاه بوعلی سینا.
شواتس ،پاول ( .)9172جغرافیای یار خی فار  .ترجمه کیکاووس جهانداری ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
صفیزاده ،صدی ( .)9140واژههای همانند در پهلوی و کردی .بیجا.
طالبی دستنایی ،مهناز ،فریبا قطره و حمیده پشتوان (« .)9117جایناامشناسای زیسات محیطای :یاک الگاوی ناوین
ردهشناختی» .مجموعه مقاال نۀستین همایش ملی مطالعا نامشناسی ایران .بهکوشش بهمن زنادی و فاطماه
عظیمی فرد ،تهران :نشر نویسه پارسی.992-11 ،
طاهری اردلی ،مرتضای (« .)9112مطالعا بۀتﻴاری :واا شناسای ،ماتن ،واژهناماه» .زباان و زباانشناسای .س،1
ش.9۰2-999 ،92
عبدی ،عطاءالله ،فریده لطفی ،یدالله کریمیپور و مرتضای تهاامی (« .)9119بررسای نسابت میاان هویات زباانی و
جاینام ،نمونه موردی :کوههای خلۀال» .فصلنامه یحقیقات جغرافیا ی .س ،12ش ،9پیاپی.901-1۴ ،925
کسروی ،احمد ( .)9124زبان آذری ا زبان باستان آذربا گان و نامهای شهرها و د ههای ا ران .تهران :هزارکرمان.
کلباسی ،ایران ( .)9119ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز .تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا فرهنگی.
کلباسی ،ایران ( .)9122فرهنگ یوصیفی گونههای زبانی ا ران .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا فرهنگی.
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. بهنشر: تهران. ترجمه فرامرز نجد سمیعی. عبور از صحاری ا ران.)9114(  آلفونس،گابریل
.92-1 ،94 ش. پاژ،» «تاملی در نام بیرجند.)9171( علی رجب،لباف خانیکی
.۴2-۴۰ ،1۴ ش. هنر و مردم.» «خانی و خوانسار.)9151(  علیقلی،محمودی بۀتیاری
.  آیا: اهواز. واژهنامۀ زبان بختیاری.)9174(  ههراب،مددی
. دانشگاه کردستان: سنندا.فارسی- فرهنگ کردی.)9129(  ماجد،مردوخی روحانی
. دانشگاه فردوسی: مشهد. یوصیف و آموزش زبان فارسی.)9171(  مهدی،مشکوةالدینی
. امیرکبیر: تهران. فرهنگ فارسی.)912۰(  محمد،معین
. انتشارا آستان قدس: مشهد، ترجمه مجید مهدیزاده،9 ا. شرح سفری به ا الت خراسان.)9199( .ام. سی،مکگرگور
. سیمرغ: تهران،1و9 ا. یار زبان فارسی.)917۴(  پرویز،ناتل خانلری
. نشر کتاب مرجع: تهران. زبان و گو شهای خراسان.)9119(  آرزو،نجفیان
. انتشارا ما: تهران. نام مکانهای جغرافیا ی در بستر زمان.)9179(  مهرالزمان،نوبان
 پژوهشاگاه علاوم انساانی و مطالعاا: تهاران.) ازدی و ساو ی، گو شهای ا رانی (سایوندی.)9115(  علی،نورزاد
.فرهنگی
: تهاران، ترجمه بهزاد معینی سام.) یحول آوا ی زبان فارسی (از هندواروپا ی یا فارسی نو.)912۰(  هاینریش،هوبشمان
.امیرکبیر
. سروش: تهران. فرهنگ ا کردی فارسی.)9191( ههژار
. امیرکبیر: تهران، بهکوشش محمد پروین گنابادی. برگز ده مشترک اقوت حموی.)9121( یاقو حموی
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