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چکیده
جاینامها مجموعۀ بزرگی از واژهها هستند که در طول قرنها برای نامیدن یک مکان پدیدآمدهاند .در
ایران نیز ،بسیاری از روستاها و شهرها با تکیه بر نام پدیدههای جغرافیایی مانند کوهها ،تپهها ،دشت
ها ،تنگههاّ ،درهها ،رودها ،چشمهها ،سیل و  ...نامگذاری شدهاند .شهرهای دماوند ،ارومیه،
میاندوآب و روستاهای سیلآباد ،قرهتپه ،داش بالغ و ...نمونههای بارز این نوع نامگذاریها در ایران
اند .هدف این تحقیق ،بررسی زمین جاینامها و تأثیر پدیدههای جغرافیایی در نامگذاری روستاهای
استان آذربایجان غربی است .با دستهبندی منابع موثق محلی از نامها و نیز با رجوع به منابع معتبری
مثل بریتانیکا و ایرانیکا اسامی مورد نظر استخراج و مورد پژوهش قرار گرفتهاند .نتیجۀ بررسیها نشان
می دهد که پدیدههای جغرافیایی در منطقۀ آذربایجان غربی به طور چشمگیری در نامگذاری شهرها و
روستاها مؤثر بوده است .در این بین ،پدیدههای جغرافیایی طبیعی مرتبط با پستی و بلندی؛ مثل کوه و
ّ
ّدره ،مقیاسهای مسطح زمینی مانند دشت و موارد مرتبط با آب؛ مانند چشمه و رود ،بیشتر از سایر
موارد در نامگذاری روستاهای این منطقه اثرگذار بودهاند.
کلمات کلیدی :جاینام ،پدیدۀ جغرافیایی ،زمین جاینام ،نامگذاری ،آذر بایجان غربی

 .1دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه پیام نور ،ایران.

Email: bouyerali@yahoo.com
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 .1مقدمه

ّ
با اطمینان نمیتوان گفت که انسان از چه تاریخی به اهمیت نامگذاری پی برده است؛ ولی آنچه مسلم
به نظر میرسد این است که این عمل به قدمت شکلگیری خود زبان است .انسان اولیه ّ
متوجه شد که
ایجاد ارتباط با دیگران فقط از طریق اشاره کافی نیست ،چون اشاره فقط میتوانست چیزهایی را که به
طور مستقیم در محیط مشترک آنها حضور دارند مشخص کند .اگر خطر در جای دیگری در کمین
بود و یا فرد دیگری را تهدید میکرد ،او نمیتوانست با کمک اشاره دیگران را مطلع سازد ،وقتی انسان
به اهمیت این مسئله پی برد که باید به همۀ چیزهای مهم و تکرارشوندۀ اطرافش نامی اختصاص دهد،
نه تنها توانست به چیزهایی که در حوزۀ دیدش قرار نداشتند ،اشاره کند و با دیگران ارتباط الزم را
برقرار کند ،بلکه توانست به یک آرامش درونی نیز دست یابد(نک :علینژاد .)23 :1382،آرالتو 1بر این باور
است که با دانستن نام یک چیز ،احساسی غیر قابل توجیه در انسان پیدا می شود که حالت مرموز آن
شیء را به نوعی کشف میکند و از این طریق بر آن تسلط مییابد.
3
الینز )1977( 2معتقد است معنایی که زبان منتقل میکند بر سه دسته است :معنای توصیفی ،
معنای بیانی 4و معنای اجتماعی .5در این میان «نامگذاری» به عنوان یک پدیدۀ زبانی ،خود به نوعی
منتقلکنندۀ این معانی است ،اگرچه ممکن است در هر نامی یکی از این معانی برجستگی بیشتری پیدا
کند یا در هر دورهای ،یکی از معانی ترجیح داده شده و سایر معانی و جنبههای نام کم رنگتر شود و
سخنگویان یک زبان را به سمت انتخاب نامهایی که بیان کنندۀ آن معناست سوق دهند(نک :همان).
در زبان ،اسمهای خاص میتوانند نقشهای ارجاعی ،6شبه ارجاعی 7و خطابی 8داشته باشند ،اما
مفهوم ندارند یا به عبارتی فاقد نوعی از معنا هستند که بتواند آنها را به عنوان یک طبقه از اسمهای
عام جدا کند .با این حال اسمهای خاص میتوانند دارای معنای نمادین ،ریشهشناختی یا ترجمهای
باشند .به هر حال به نظر میرسد همین معانی نام است که در فرهنگهای مختلف ،ارزشهای
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متفاوتی را برای آن میآفریند .در واقع ،نام به عنوان یک دال 1،معانی و ارزشهای خود را تا حد زیادی
از رابطهای که با مدلول 2اولیۀ خود برقرار می سازد کسب میکند(نک :الینز.)223 :1977،
نامهای جغرافیایی به عنوان مجموعۀ بزرگی از واژهها ،در طول قرنها برای نامیدن یک مکان پدید
آمدهاند .این نامها «جاینام» نامیده میشوند .هر نام جغرافیایی دارای سه نوع ویژگی مکان ،پیشینۀ
تاریخی و ساختار است .از این رو میتوان گفت جاینامشناسی یا «توپونیمی»3علمی است که در مرکز
سهراهی جغرافیا ،تاریخ و زبانشناسی قرار گرفتهاست .مطالعۀ درزمانی جاینامها ،موضوع علم زبان
شناسی تاریخی است و ریشهشناسی ،بخش مهمی از جاینامشناسی را تشکیل میدهد.
هر جاینام که نام یک مکان است ،در حقیقت یک «واژه» است بنابراین مقولهای زبانی است.
زبانشناسان ،جاینامشناسی را از محدودۀ علم آنوماستیک(4علم تبیین نظام نامگذاری) جدا میکنند؛
چراکه این علم به بررسی نامهای جغرافیایی از دیدگاه جغرافیا ،تاریخ و زبانشناسی میپردازد در
صورتی که آنوماستیک ،نامها را تنها از دیدگاه زبانشناسی بررسی میکند(نک :رفاهی.)49 :1380 ،
«بیتردید میتوان ادعا کرد که زبانشناسی ،ستون اصلی جاینامشناسی است که البته با همراهی
علوم جغرافیا و تاریخ کاملتر میشود»(شارق .)11 :1380 ،جاینامها را میتوان در چند مقطع زمانی
ّ
(مطالع درزمانی و همزمانی) بررسی کرد .مطالعۀ درزمانی آن ،موضوع علم زبانشناسی
مختلف
تاریخی است .نقطۀ آغاز چنین مبحثی این واقعیت است که زبان در طول زمان ،پیوسته دچار دگرگونی
میشود(نک :آرالتو .)3 :1384 ،این تغییرات زبانی به شیوهای کامال تصادفی و اتفاقی رخ نمیدهند بلکه
تابع الگوهایی هستند که میتوان آنها را با به کار گرفتن نشانهگذاری صوری بیان کرد .بدون شک ،این
الگوها در جاینامهای مربوط به مکانهای جغرافیایی ،از نظم و نظام پایدارتری برخوردار هستند و
دگرگونی در این حیطه از جاینام ،تغییر بسیار کمتری یافته است.
نامهای جغرافیایی ،بخشی از اطالعاتی هستند که ما هر روز با آن سر و کار داریم .این نامها در
طول قرنها پدید آمدهاند .علمی که به بررسی نامهای جغرافیایی میپردازد و ویژگیهای آنها را از
دیدگاه تاریخی ،جغرافیایی و بهویژه زبانشناسی آشکار میسازد ،جاینامشناسی یا توپونیمی نام دارد
(نک :ترقیاوغاز .)137 :1381 ،جاینام یا نامهای جغرافیایی بخش مهمی از میراث فرهنگی به شمار میروند
که به تاریخ زنده شهرت یافتهاند(نک :خیراندیش .)3 :1382،این موضوع ،هم میتواند نشاندهندۀ اهمیت
ّ
ّ
نامهای جغرافیایی در میراثداری تاریخ محلی ،منطقهای ،ملی ،فراملی و بینالمللی باشد و هم فرا
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روی آیندۀ مکانهای جغرافیایی در نقش جغرافیایی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسیشان

باشد(نک:

باستانی راد و مردوخی.)21 :1392،

 .1-1چارچوب نظری
جاینامشناسی ،شاخهای از نامشناسی است و نامشناسی شاخهای از واژهشناسی 1در علم زبانشناسی
است .نامشناسی ،اصطالحی کلی است که شاخههای دیگری چون آنتروپونوماستیک2؛ یعنی بررسی
نام افراد را نیز در بر داردّ ،اما ما شاخهای را که به بررسی نام مکانها میپردازد جاینامشناسی می
خوانیم.
«توپونیم ،واژهای با ریشۀ یونانی است که از دو بخش «توپو» 3به معنی «مکان ،جای»
و«اونوما»4به معنی«نام» تشکیل شده است .به وسیلۀ متقدمان این علم در ایران ،واژۀ معادل جاینام
برای آن برگزیده شده است .توپونیمی (وجه تسمیۀ علمی نامهای جغرافیایی)؛ یعنی تجزیه و تحلیل
نام مکانها از جنبههای گوناگون زبانشناختی و اثبات معانی آنها با ذکر دالیل و مدارك
است»(شارق.)2 :1385 ،
در تعریف جاینامها باید در دو سطح به پرسشهایی مانند کجا؟ چه کسی؟ و چه زمانی؟ پاسخ داد
تا حدی که واقعیتهای تاریخی پشت جاینامها روشن شوند .سطح دوم ،پرسش نهایی است که حول
محور چرا؟ قرار دارد .این پرسش بر مهمترین ویژگی جاینامها تأکید میکند و پاسخ دادن به آن ،به
تفحص در جاینام از وجوه گوناگون نیاز دارد و تا اندازهای سخت است؛ زیرا انگیزۀ نامگذاری در
مکانها ،به ندرت ثبت میشود .همچنین در بررسی جاینامها باید به چند شاخص ّ
توجه کرد :نوع
موقعیتی که نام به آن اطالق شده ،محل قرارگیری منبع اطالعات و ویژگی خاص یا دلیل نام
ّ
گذاری(نک :تنت و بلیر .5)2011،هر کدام از این شاخصها میتواند در شناخت جاینام مؤثر واقع شود؛ از
این رو الزم است همۀ شاخصها به صورت توأمان و از منظر پیشینه و واژهشناسی تاریخی ،شناخت
جغرافیایی در زمینه های جغرافیای طبیعی و انسانی و در جزئیات جغرافیای سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و  ...مورد مطالعه قرار گیرند.
اطالق نام به مکانهای جغرافیایی با تأثیر از عوامل مختلفی صورت میگیرد و ممکن است ریشه
در نام موضوعات و مفاهیم گوناگون داشته باشد .جاینام میتواند بر چگونگی پدیدارشدن نام آبادیها،
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شهرها ،کشورها و  ...در دل اعصار گذشته و عصر حاضر داللت داشته باشد .جاینامها با هویت
ملی ،تاریخی ،جغرافیایی ،فرهنگی ،و اجتماعی یک سرزمین در ارتباط بوده و تا حدودی جزئیات
مختلفی از فرهنگ و تاریخ یک منطقه را با خود منتقل میکنند .بنابراین ،تحوالت تاریخی ،اجتماعی
و فرهنگی یک سرزمین میتواند در نامگذاری مکانها تأثیرگذار باشد .شناخت نامها میتواند در
بررسیهای اجتماعی _فرهنگی و جغرافیایی یک سرزمین به ما کمک نماید؛ چون عالوه بر شاخص
شناختبودن ،از واقعیات تاریخی ،اجتماعی ،جغرافیایی و فرهنگی نیز سخن به میان میآورد .دلیل
اهمیت نام و نامگذاری را در تعویض سریع بسیاری از نامها بعد از یک تغییر سیاسی یا اجتماعی در
یک کشور میتوان دید.
جاینامشناسی (توپونیمی) یکی از بخشهای علم نامشناسی دانسته شده ،و از آنجایی که نام
شناسی یکی از شاخههای زبانشناسی محسوب میشود ،پس توپونیمی هم از مباحث زبانشناسی
است .بسیاری از زبانشناسان به دلیل اینکه نامشناسی صرفا به جنبه زبانشناختی نامها ّ
توجه دارد و از
طرف دیگر با ّ
توجه به دایرۀ وسیعی که مطالعات توپونیمی دارد ،آن را از حیطۀ نامشناسی خارج می
نمایند و آن را علم مستقلی میدانند .توپونیمی فقط به بررسی نامهای جغرافیایی از دیدگاه زبان
شناختی بسنده نمیکند .ستون اصلی تحقیقات جاینامشناسی را در زبانشناسی خواهیم یافت و بدون
آن ،مطالعات جاینامشناسی راه به جایی نخواهندبرد .در اهمیت این علم میتوان به این نکته اشاره کرد
که در بسیاری از دانشگاههای معتبر دنیا «مبانی جاینامشناسی» در رشتۀ زبانشناسی همگانی تدریس
میشود.
وظایف عمدۀ توپونیمی تطبیقی که آن را توپونیمی علمی هم میتوان نامید ،عبارتند از:


تطبیق نامهای جغرافیایی با قانونمندیهای زبان؛



ضبط صحیح نامهای جغرافیایی و اصالح موارد نادرست؛



بررسی ترجمۀ نامهای جغرافیایی از زبانی به زبان دیگر؛



ایجاد بانکهای اطالعاتی نامهای جغرافیایی؛



بررسی ارتباط میان فعالیتهای صنعتی ،اقتصادی،کشاورزی با نامهای جغرافیایی؛



ریشهشناسی نامهای جغرافیایی جدید.

جاینامشناسی از دیدگاه زبانشناسی دو شاخه اصلی دارد:
 -1کالن جاینام(ماکروتوپونیم) :1نامهای جغرافیایی بزرگمنظر یا حجیم؛
1

.macro-toponym
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 -2خرد جاینام(میکروتوپونیم) :1نامهای جغرافیایی کوچکتر که در درون موردهای بزرگمنظر قرار
گرفتهاند(نک :رفاهی.)8:1380 ،
همچنین ،جاینامها از نظر نوع به سه بخش تقسیم شده است:
 -1کدهنامها یا اویکونیمها:2نامهای مناطق مسکونی؛
 -2آبنامها یا هیدرونیمها :3نامهای موارد آبی و مربوط به آب؛
 -3شیب نامها یا اورونیمها :4نامهای مربوط به پستی بلندیها (نک :همان).
تفاوت ماکروتوپونیم با میکروتوپونیم در این است که اولی شامل کورونیمها (اسامی تعیینشده
برای نواحی مناطق جغرافیایی نهادینهشده) ،اورونیمها ،هیدرونیمها و اسامی محلهای سکونت
بشری(شهرها و جوامع بشری) است ،در حالیکه دومی ،به محلهای سکونت کوچکتر(بخشها،
قصبهها و حتی حصارها) و اودونیمها (اسامی میدانها ،خیابانهاوجادههای اصلی) اشاره دارد.
ماکروتوپونیم به جاینامهایی که در روی نقشهها ثبت شدهاند اشاره دارد .همچنین جاینامهای مربوط
به میکروتوپونیمها کال قابل شناسایی در روی نقشه نبوده و فقط ممکن است در اذهان ساکنان محلی
آن جاینام وجود داشته باشند.
جاینامها بر اساس عناصر تشکیل دهندۀ آنها به صورت ذیل طبقهبندی میشوند:


زمین جاینامها (ژئوتوپونیمها) :5این جاینامها ممکن است بر اساس؛
ّ
الف) اندازه و مقیاس های مسطح زمینی(تنگهها ،دشتها ،و )...؛

ب) وجود مواد معدنی و نوع و رنگ آنها (سنگهای خاص ،کوهها ،تپهها ّ ،درهها و ،)...
ویژگیهای مربوط به آب و خشکی(رودها ،چشمهها ،برکهها ،دریاچهها و )...؛

ج) در اثر شرایط خاص آب و هوایی (باد ،سیل ،طوفان و  )...ایجاد شوند.


گیاه جاینامها (فیتوتوپونیمها):6

نامگذاری در این نوع از جاینامها معموال بر اساس گستردگی پوشش گیاهی خاص آن
منطقه یا سرزمین است.
1

.micro-toponym
. oykonyms
3
. hydronyms
4
.oronyms
5. geotoponyms
6. phytotoponyms
2
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زیست جاینامها (زوتوتوپونیمها):1



این جاینامها ارتباط تنگاتنگی با نام جانوران بومی و محلی منطقه دارند .این گونه از نام
گذاری در ایران بسیار رایج است و خود گاهی نشاندهنده تنوع وموقعیت زیست محیطی
منطقه است.
آ کروتوپونیمها واکوتوپونیمها:2



جاینامهای مربوط به این تقسیمبندی بر اساس فعالیتهای بشری در مناطق خاص خود
هستند.
مردم جاینامها (آنتروتوپونیمها):3



این جاینامها معموال برگرفته از نامهای انسانی بنیانگذار آن منطقه ویا مالکان و اربابان
زمین بوده و از نام آن افراد نشئت گرفتهاند .در این میان ،ممکن است پسوند و پیشوندهایی
هم به طور خودآ گاه یا ناخودآ گاه به این اسامی اضافه شوند.
دین جاینامها (آ گیوتوپونیمها):4
جاینامها در این ردهبندی بر اساس محلهای عبادت و اماکن مقدس مانند مساجد ،کلیسا
ها و معابد ایجاد شدهاند .در قرون وسطی معموال نام روستاها برگرفته از نام کلیساهایی بود
که در آن وجود داشت( .)Elvira A,2009این روند در ارومیه و بعضی شهرهای دیگر استان
آذربایجان غربی وجود داشته و روستای امامزاده ،نامش را از همان امامزادۀ مدفون در
روستا گرفته است.

قاعدتا مسئلۀ اقلیم و محیط طبیعی ،بیشترین تأثیر را بر نامگذاری مکانها دارد و موارد متعددی
برای آنها میتوان در نظر گرفت .پژوهشگران جغرافیای طبیعی ،نقش عوامل طبیعی را در نامگذاریها
از چند جهت بررسی کرده و در آن میان ،نقش عوامل انسانی در طبیعت را مهم دانستهاند( Blair, 2009:
 .)1-2در ایران نیز ،بسیاری از روستاها و شهرها با تکیه بر نام پدیدههای جغرافیایی مانند؛ کوهها ،تپهها،
دشتها ،تنگههاّ ،درهها ،رودها،چشمهها ،سیل و ...نامگذاری شدهاند .شهرهای دماوند ،ارومیه،
میاندوآب و روستاهای سیلآباد ،قرهتپه ،داشبالغ و ...نمونههای بارز این نوع نامگذاری در ایراناند.
بنابراین با ّ
توجه به طبقهبندیهای فوق ،پژوهش حاضر در حیطۀ طبقۀ اول«ژئوتوپونیم» قرار خواهد
ّ
گرفت که بر اساس اندازه و مقیاسهای مسطح زمینی (تنگهها ،دشتها و  ،)...وجود مواد معدنی و نوع
1.

zoototoponyms
.agrotoponyms And Ecotoponyms
3
. anthrotoponyms
4
. agiotoponyms/ theotoponyms
2

  30فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،2پیاپی  ،28تابستان 1399

و رنگ آنها (سنگهای خاص ،کوهها ،تپههاّ ،درهها و  )...و ویژگیهای مربوط به آب و
خشکی(رودها ،چشمهها ،برکهها ،دریاچهها و  )...جاینامها را تعیین و مشخص مینماید.
جدول  -1تنوع نامگذاری بر اسان نوع جاینام

 .1-2پیشینۀ تحقیق
در مورد بررسی جاینامها ،مطالعات گستردهای وجود ندارد .بیشتر این پژوهشها با بررسی شایستۀ
انواع منابع دست اول تاریخی و بهرهگیری از زبانشناسی تاریخی -تطبیقی انجام شدهاست .برخی از
نویسندگان خارجی نیز پژوهشهای میدانی داشتهاند .از آن جمله می توان جکسون ،مارکوات،
بارتولد،مینورسکی ،لسترنج ،پیگولوسکایا ،ویلیام ایلرس و پاول لوری را نام برد(نک :احدیان،
بختیاری .)1388،ترقیاوغاز در نقد کتاب «مبانی توپونیمی و نگاهی به توپونومیهای ایران»که از طرف
سازمان نقشهبرداری ایران منتشر شده ،بر این باور است که جاینامها از لحاظ تاریخی ،جغرافیایی،
زبانشناختی و  ...ارزش فراوانی دارند و میتوانند در آشکارساختن بسیاری از حقایق تاریخی ،که با
گذشت زمان ،جز نام اثری از آنها به جای نمانده است ،پژوهشگران را یاری رسانند(نک :ترقیاوغاز،
 .)1381علمی که به بررسی جاینامها میپردازد و ویژگی نامهای جغرافیایی را از دیدگاه تاریخی،
جغرافیایی و زبانشناختی آشکار میسازد ،توپونیمی نام دارد .این علم سالهاست که در اروپا،
آمریکا ،کانادا و برخی کشورهای دیگر در قالب واحدهای درسی در رشته زبانشناسی ارائه میشود و
تاکنون بالغ بر هزاران کتاب و مقاله در این زمینه منتشر شده است .از سوی دیگر پایاننامههای
تحصیلی بسیاری از دانشجویان دورههای دکترا و کارشاسی ارشد در این کشورها در محوریت این
موضوع نوشته میشود .ایجاد نهادهایی از قبیل «نامهای جغرافیایی آمریکا» و «انجمن نامهای
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انگلیسی» در این کشورها و برگزاری کنفرانسهایی بینالمللی از طرف سازمان ملل متحد ،بیانگر
اهمیت این موضوع است.
گونهشناسیهای متعددی در بررسی جاینامها توسطمنکن ،1919 1استوارت  ،1954بیکر و
کارمونی ،1975 2گالسر ،1992 3اسمیت  ،19934گاسک ،2005 5مرکانت ،1998 6رنیک7
،2005گملتافت 2005 8و تنت وبلیر 20079با ّ
توجه به موقعیت مکانی ارائه شده است ،که هر کدام گونه
های خاصی از جاینامها را در ارتباط با اسامی محیطی ،گیاهی و جانوری مورد تجزیه و تحلیل قرار
دادهاند .در این میان مطالعات بیکر و کارمونی در بررسی جاینامهای ایندیانا ّ
توجه خود را به سیزده
گونه از جاینامها از جمله جاینامهای مربوط به مکانها و موقعیتها معطوف نموده است .همچنین
گاسک ( )2005چهارچوبی چندمرحلهای برای تقسیمبندی جاینامها طراحی نمود  .در مرحلۀ اول این
مطالعه ،میزان مشخصبودن منشأ نامها؛ در مرحلۀ دوم طبقهبندی نامها؛ در مرحلۀ سوم تفکیک منشأ
نامها و باالخره در مرحلۀ چهارم ،زبان جاینامها مورد تحلیل قرار گرفته است.
تاکنون اثری منسجم و مورد تأیید محافل علمی که بتواند به عنوان مقدمهای برای ورود به این علم
در ایران باشد ،منتشر نشدهاست ودر صورت وجود هم ،اکثرا پراکنده و فاقد چهارچوب پژوهشی یا
علمی است .معموال بیشتر آثاری که دربارۀ نامهای جغرافیایی منتشر شدهاند به مسائل ریشهشناسی،
آن هم از نوع عامیانه پرداختهاند و ریشهتراشیهایی به نامها دادهاند که نه تنها کمکی به گسترش این
علم در ایران نکردهاند ،بلکه در بسیاری از موارد باعث ایجاد نابسامانی در پژوهشهای نامشناسی
علمی شدهاند(نک :ترقی اوغاز.)1381 ،در واقع میتوان ادعا کرد که تاکنون در ایران ،جاینامشناسی ّ
جدی
گرفته نشده است و آنچه دربارۀ ریشۀ نام شهرها و کوهها گفته میشود ،در بسیاری از موارد نه
براساس مطالعۀ زبانشناسی ،بلکه بر مبنای باورهای عام یا حدس و گمانهای فردی بوده است.
جرج استوارت ،10از پیشگامان جاینامشناسی و بنیانگذار انجمن نامها در آمریکا ،کتاب خود به نام
«نام سرزمینها :روایتی تاریخی از نامگذاری مکانها در ایاالت متحده» را در سال  1945منتشر کرد.
1

.Mencken
.Baker, Ronald and Marvin Carmony
3
.Gläser, Rosemarie
4
.Smith, Grant
5
.Gasque, Thomas J
6
.Marchant, Leslie R
7
.Rennick, Robert
8
.Gammeltoft, Peder
9
.Tent, Jan and David Blair
10
. Stewart, George
2
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 .1-3پرسشهای تحقیق
 -1پدیدههای جغرافیایی در نامگذاری روستاهای استان آذربایجان غربی تا چه حد تأثیرگذار
بودهاند؟
 -2با در نظر گرفتن پدیدههای جغرافیایی ،چه رابطهای در این نامگذاریها دیده میشود؟
 -3با ّ
توجه به عوامل جغرافیایی طبیعی ،این نامگذاریها به کدام سمت تمایل بیشتری دارند؟

 .1-4روششناسی تحقیق

با ّ
توجه به ماهیت موضوع ،روش تحقیق در پژوهش حاضر ،مبتنی بر روش کتابخانهای و میدانی است.
در روش کتابخانهای از منابع نوشتاری موجود در مطالعات قبلی در قالب دانشنامهها ،مقاالت،کتاب
های تاریخی و جغرافیایی و سفرنامهها استفاده شدهاست .البته ارزیابی چنین شواهدی دشواریهای
روششناختی خود را دارد که باید با دقت تمام مورد بررسی قرار گیرد .از طرفی با تکیه بر روش میدانی،
پژوهشگر با مراجعه به محل جغرافیایی مورد نظر و با استناد به اطالعات و دانش گویشوران بومی،
صورت محلی جاینامها را گردآوری و آوانویسی کرده و ریشهشناسیهای موجود و مرتبط با هر جاینام
را ثبت میکند .سپس با مقایسۀ تطبیقی اسناد و مدارک موجود در منابع موثق ،نامگذاریهای بهدست
آمده مبتنی بر جاینامها را دسته بندی کرده و در زیرگروههای مربوط به هر پدیده خاص جغرافیایی
طبقهبندی میکند .در تحقیق حاضر به آوانویسی بومی جاینامها اهمیت خاصی داده شده تا در ثبت
صورت رسمی و اداری برخی از جاینامها اشتباهی رخ ندهد ،چون در بعضی موارد ،انحرافی در یک واج
یا واجگونه می تواند ما را از دستیابی صحیح و درست جاینام به بیراهه بکشاند .بنابراین مهمترین هدف
در روش میدانی که به موازات روش کتابخانهای انجام میشود ،حساسیت در استخراج و ثبت آوانویسی
درست جاینام است (نک :احدیان و بختیاری.)1388،
حقیقی و
ِ
جامعۀ آماری مورد استفاده در این پژوهش ،اسامی روستاهای استان آذربایجان غربی با نامگذاری
ترکی است که بالغ بر 2980روستاست .از این تعداد ،حدود  450نام در حوزۀ پدیدههای طبیعی و
جغرافیایی است که 15درصد از کل نامگذاریهای ترکی را شامل میشود.

 .2بحث
.2-1دادههای تحقیق
آنچه که در تحقیق حاضر بدان پرداخته شده «بررسی پدیدههای جغرافیایی در نامگذاری روستاهای
استان آذربایجان غربی» است .همان طور که در مقدمه بیان شد ،اکثر مطالعات جاینامشناسی در
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ایران ،کلی بوده و فقط چندین مقالۀ خاص منطقهای در بین آثار نوشتهشده دیده میشود .البته تا امروز
مطالعه ای با عنوان خاص تحقیق اخیر در استان آذربایجان غربی انجام نشده است .پس نگارنده به
ناچار به سراغ منابع مرجع همچون دایرۀالمعارفها و پایگاههای اینترنتی همچون ویکیپدیا رفته تا
حداقل کلیاتی از نام روستاها و تاریخچۀ آنها به دست آورد .برای نام روستاها فهرستی کامل در
سایتهای مختلف یافته شد .اما تاریخچه و ریشه نامگذاریها در جایی به طور مبسوط و دقیق دیده
نشد .بنابراین نویسنده خود را ملزم به سفر به روستاهای منطقۀ خود (شهرستان میاندوآب) دانست تا
با استفاده از دانش بومیان سالخوردۀ هر روستا و اطالعات افراد باسواد منطقه بتواند توصیف درست و
قابل اعتمادی در نامگذاریهای روستاهایی که پدیدههای جغرافیایی در آنها اثر گذاشتهاند داشته
باشد .ابتدا فهرستی از نام روستاهایی که منابع پیشینّ ،
شم زبانی و اطالعات نویسنده اجازه میداد از
سایتها و منابع معتبر اطالعاتی و آماری مرتبط استخراج شد؛ سپس به بررسی تکتک نامها و ارتباط
آنها با عوامل و پدیدههای جغرافیایی پرداخته شد .به عنوان نمونه جهت نشاندادن روند کار و تحلیل
اطالعات بر اساس اسامی استخراج شده ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 اوچتپه(اوشتپه) :نام این روستا از تکواژ« اوش» به معنی سه و «تپه» درسـت شـده و علـت ایـن
نامگذاری وجود سه تپه در کنار روستا است.
 ایالنتپه :نام این روستا از تکواژهای« ایالن» به معنی مار و «تپه» درسـت شـده و علـت ایـن نـام
گذاری ،شکل مارمانند تپهای است که در حاشیۀ این روستا قرار دارد.
 تکانتپه :روستایی که نامش از دو تکواژ «تیکان» به معنی خار و«تپه» ساخته شده است .روستا در
کنار تپهای واقع است که در تابستان پوششی پر از خار دارد و این پوشش خار در داخل خود روستا هـم
دیده میشود.
 داشتپه :نام این روستا هم از تکواژهای«داش» به معنی سنگ و تپه درست شده اسـت« .داش» در
زبان ترکی به معنی«سنگ» است و علت این نامگذاری ،وجود یک تپۀ سنگی در مجاورت روستاسـت
که مردم سالها از سنگهای آن برای خانهسازیها اسـتفاده مـیکردنـد .در ضـمن ایـن روسـتا و تپـۀ
مجاور آن از آثار تاریخی بسیار قدیمی ایران است که در اکثر منابع از آن با نام «تاش تپه»یاد شده است.
 سویلتپه(سئلتپه) :روستایی که نامش از دو تکواژ «سویل» (سئل)به معنی سیل و«تپـه» درسـت
شده است .روستا در منطقهای سیلخیز قرار دارد و چون در روی این تپه قرار گرفته است ،از سـیل در
امان میماند.
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 شوشتپه :نام این روستا از تکواژهای«شوش» به معنی«نوکتیـز و رو بـه بـاال» و «تپـه» درسـت
شده و علت این نامگذاری وجود تپهای نوک تیز است که روستا در کنار آن قرار گرفته است.
 قرهتپه :روستایی که نامش از دو تکواژ «قره» به معنی سیاه و«تپه» درسـت شـده اسـت .روسـتا در
محلی واقع است که تپهای با سنگهای تیره رنگ در آنجا واقع شده است.
 گوگتپه(گویتپه) :روستایی که نامش از دو تکواژ «گـوی» بـه معنـی سـبز و«تپـه» درسـت شـده
است .روستا در محلی واقع است که تپهای سرسبز مخصوصا در فصل بهار در کنار آن قرار دارد.
 گولتپه :روستایی که نامش از دو تکواژ «گول» به معنی گل و«تپه» درست شـده اسـت .روسـتا در
محلی واقع است که تپهای پر از گلهای ریز و درشت و رنگارنگ بهاری در خود دارد.
 للکلو:این نام از دو تکواژ «للح» و «لو(لی)» تشکیل شدهاست که اولی به معنی«پر پرنده» و دومـی
به معنی«محل وجود» است .علت نامگذاری به این نام ،وجود سـیل در منطقـه بـوده و ایـن مکـان بـه
خاطر ارتفاعش مأمن تجمع و تخمگذاری پرندگان بوده وچون اکثر پرندگان بـال و پـر سـفید داشـتند از
فاصلههای دورتر ،سفیدی باعث جلب توجهکردن آن منطقه و پرهای ریختـه شـده در آنجـا مـیشـد و
همین عامل ،موجب این نامگذاری شده است.
 یاغالنتپه :نام این روستا از تکواژهای«یاغ» به معنی روغن و«الن» به معنی شدن و «تپه» درست
شده و علت این نامگذاری ،خاک روغنمانندی است که تپۀ حاشیۀ این روستا در خود دارد.
همان طور که میبینیم بسیاری از نامها ممکن است در بخشی از نام مشترک باشند .نمونههای باال
نشان از مشترکبودن تکواژ «تپه» در اکثر نامها بود .نمونههای دیگر ممکن است به همین صورت
مشترکات تکواژی داشته باشند؛ برای مثال ،در نامهای«داشبالخ ،آغبالخ ،قوشابالخ ،قرهبالخ ،قزل
بالخ ،قوروبالخ ،باشبالغ» ،تکواژ «بالخ» به معنی«چشمه» به طور مشترک در بخش دوم کلمات
وجود دارد و بخش اول این نامها هویت نام را برای روستای مورد نظر مشخص میکند .بدون شک با
مطالعهای مختصر میتوان حدس زد که حتما این نامها ارتباطی با یک یا چند چشمه در محل
جغرافیایی مورد نظر دارند .در کلمات فوق ،به ترتیب «داش» به معنی سنگ« ،آغ» به معنی سفید،
«قوشا» به معنی یکجفت کنار هم«،قره» به معنی سیاه«،قزل» به معنی طال« ،قورو» به معنی
خشکیده و «باش» به معنی سر ،به روستاهایی اشاره دارند که در داخل یا مجاورت چشمههایی با
بستر سنگی ،بستر سنگ یا خاک سفیدرنگ ،دو چشمۀ کنار هم ،بستر سنگی از خاک تیرهرنگ ،بستر
سنگ یا خاک طالیی رنگ و بستر خشکیده و بدون آب قرار دارند.
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بنابراین با ّ
توجه به تفاسیر و برداشتهایی که از جاینام در محافل علمی و رشتههای گوناگون میشود،
در قالب تحقیق حاضر میتوان طبقهبندی مکانهای جغرافیایی را با ّ
توجه به پدیدههای طبیعی موجود
انجام داد و در مرحلۀ دوم ،هر کدام از نامهای مربوط به طبقۀ خاص خود را در زیرمقولۀ همان جاینام
قرار داد تا اطالعات یکدست و منسجمی به دست آید .به طور کلی میتوان دادههای تحقیق حاضر را
که در حیطۀ ژئوتوپونیمی قرار دارد از منظر مکانهای طبیعی جغرافیایی به صورت زیر طبقهبندی کرد:
ّ
 -1اندازه و مقیانهای مسطح زمینی (تنگهها ،دشتها ،بیابانها ،کویرها  ،خاک و )...
 -2پستی  -بلندیها و مواد تشکیلدهنده و نوع و رنگ آنها (کوهها ،تپههاّ ،درهها ،سنگهای
خاص و )...
 -3ویژگیهای مربوط به وجود یا عدم وجود آب (رودها ،چشمهها ،برکهها ،در یاچهها ،در یاها و
)...
بررسی دادهها و تجزیه و تحلیل جاینامها در روستاهای استان آذربایجان غربی نشان میدهد که
در بسیاری از مناطق روستایی ،جاینامهای مربوط به پدیدههای طبیعی بسیار زیادتر از حد انتظار بوده
و در این میان جاینامهای مربوط به موارد 2و 3در طبقهبندی ژئوتوپونیمی ،بیشتر از مورد  1به چشم
میخورد .پس نویسنده سعی دارد که رابطۀ معناداری میان جاینامها و محل ارجاع آنها در طبقهبندی
فوق ارائه دهد و با استخراج و بررسی نام تکتک روستاهای مرتبط با این نوع نامگذاری ،اطالعات
مفید و مناسبی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.
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.2-2تجزیه و تحلیل یافتهها
یافتههای تحقیق نشان میدهد که از مجموع  2980تا  3000روستای استان آذربایجان غربی ،به طور
میانگین ،اسامی بیش از  30درصد روستاها؛ یعنی حدود  900مورد  -با احتساب مناطق کرد نشین-
ترکی بوده و از این تعداد ،به طور متوسط بیش از  50درصد از نامها یعنی  450مورد ،مرتبط با جاینام
های مرتبط با پوشش گیاهی ،جانداران بومی ،انساننامها و پدیدههای جغرافیایی است .مطالعۀ اخیر
که تکیه بر جاینامهای مر بوط به پدیدههای جغرافیایی دارد مشخص میکند که از  450جاینام مربوط
به روستاهای استان ،حدود  187مورد؛ یعنی  41/5درصد در حوزۀ پدیدههای جغرافیایی قرار می-
گیرند .از مجموع  187مورد مرتبط با پدیدههای جغرافیایی ،بیشترین تعداد به روستاهای شهرستان-
های خوی و میاندوآب با تعداد  24مورد در هر کدام و کمترین تعداد به شهرستان اشنویه با تعداد 4
مورد اختصاص دارد .تحلیل اسامی استخراجشده و آنچه در طبقهبندی سهگانه از جاینامها در حیطۀ
پدیدههای جغرافیایی در این جداول آمده است نشان میدهد که از مجموع  187مورد جاینام مربوط به
پدیدههای جغرافیایی مؤثر در نامگذاری روستاهای استان آذربایجان غربی 80 ،مورد یعنی 42/77
درصد به جاینامهای مرتبط با آب 76 ،مورد یعنی  40/63درصد به جاینامهای مرتبط به پستی -
بلندی و  31مورد یعنی  16/57درصد به جاینامهای مرتبط با مقیاسهای زمینی تعلق میگیرد.
بنابراین ،جاینامهای مرتبط با آب بیشترین فراوانی را داشته و در زیرمجموعۀ وابسته به خود،
«چشمه» از فراوانی بیشتری برخوردار است .رتبۀ دوم این فراوانی ،به جاینامهای مرتبط با پستی و
بلندی با فراوانی  76مورد از  187مورد داده میشود ،و در زیرمجموعۀ عناصر مرتبط با آن« ،تپه» از
فروانی زیادتری برخوردار است .کمترین تأثیر پذیری در این نوع نامگذاری برای جاینامها ،به مقیاس
ّ
های مسطح زمینی با 16درصد اثر پذیری تعلق دارد .جداول شمارههای 14و  15و نمودار شمارۀ ،1
آمار و ارقام مربوط به فراوانی و درصد عددی هر کدام از عناصر دخیل در نامگذاریها را نشان میدهد
و در این بین ،جدول شمارۀ  15به تفصیل و با تفکیک شهر به شهر،عناصر فرعی(زیرمجموعهای) را
نیز با تکیه بر تعداد و نوع هر کدام از عناصر ترسیم میکند .یافتههای جدول شمارۀ  ،15فراوانی و تعداد
پدیدهها و عناصر زیرمجموعهای آنها را ترسیم کرده و نشان میدهد که برخی عناصر مرتبط با آب
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مانند «چشمه» و عناصر مرتبط با پستی -بلندی مانند «تپه» ،از فراوانی بسیار بیشتری نسبت به
موارد دیگر برخوردارند.
جدول -14فراوانی و درصد عددی هر کدام از عناصر دخیل در نامگذاریها
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جدول  -15عناصر اصلی و ز یر مجموعه ای با محور یت تعداد و نوع هر کدام از عناصر
شهر

مقیانهای زمینی

آب

پستی -بلندی

جنس و
رنگ

شکل

مواد

زمین

خاک

روی

ّدره

تپه

کوه

سنگ

رود

چشمه

آبگیر

خاک

میاندوآب

آغ کند
قاریاغد
ی
2

ارومیه

ساراالن
1

للکلو
فسندوز
2

تکاب

گردآباد
1

شورکند
1

طاس کند
1

قزل
قشالغ
1

اورتا ّدره
سی

قوری ّدره
2

اوچ تپه
تپه رش
قره تپه
سویل تپه
داش تپه
گوگ تپه
6
تپه(مکی)
تپه رش
طال تپه
گوگ تپه
4

آغ ّ
دره
چی ّ
دره
نخوددرهّ
گز ّدره
4

تپه بور
1

زاغا
1

آغ داش
دلیحداش
داشآلتی
3

تلخاب
شیرین
آب
2

برده رش
داش آغل
2

بارانلی
1

قزل داغ
گوگردچی
2

آرپاچایی
1

آغ بالغ
باش بالغ
بیوک بالغ
قرمز بالغ
یلی بالغ
5
آغ بالغ
نوروز بالغی
آجی بالغ
شیرین بالغ
چهل
چشمه
5
اسمانبالغی
دلدلبالغی
داشبالغ
آغ بالغ
قره بالغ
قوشا بالغ
قزل بالغ
7

گول
1

سیالنه
کهریز
2
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شهر

مقیانهای زمینی

آب

پستی -بلندی

جنس و
رنگ

شکل

مواد

زمین

خاک

روی

ّدره

تپه

کوه

سنگ

رود

چشمه

آبگیر

خاک

قره
کند

بوکان

قرا
لی
2

کوسه
اوزون
قشالغ
3

چالدران

آق دوز
قره
آغل
2

خوی

آغ
باش
آغ
توپراغ
2

اوچ
تپه
تکان
تپه
کول
تپه
گوگ
تپه
4

دار ّدره
ّدره کندی
2

قارنییریخ
1

داش
بند
بوغداد
اغی
قره
داغ
2

اوزون
داش
3

سیل
آباد
2

یومری
داش
4
شور آب

زاغه
1

باش بالغ
جان بالغ
2

قره گول
گول آباد
2

قوشابالغ
قزلبالغ
آق بالغ
داشلی بالغ
قاشقا بالغ
قرخ بالغ
سنابالغ
شور بالغ
8

دلیکداش
آغداش
قرمز
داش

تولکی
تپه
1

آغ داش
آغ ّ
دره
تپه باشی
قره تپه
قره داش
قزل آغل
قزل داش
گرم ّدره
8

داش
آغل

قوروم
یش

حاشیه
رود
سراب
سوسوز
4

آغ بالغ
شور بالغ
قاشقا بالغ
شیرین بالغ
کورا بالغ
شکر بالغی
6

قره گول
1
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شهر

مقیانهای زمینی
رنگ

شکل

زمین

خاک

پستی -بلندی
جنس و
مواد روی
خاک

شاهیندژ

کوسه
1

ماکو

قره
زمین
1

کوساکندی
دیم قشالغ
2

مهاباد

قره
قشالغ
1

اوچ ّدره
ترک ّدره
2

آغ تپه
قره تپه
2

قیر کندی
قوم
قشالغ
2

شور آباد
1

نقده

قره
قشالغ
1

ّدره

تپه

اینجه ّدره
1

پایین ّدره
اوزون ّدره
زندان ّدره
3

1

سلمان

قزل کند
1

اشنویه

دشت گندمان
1

سپی ّدره
زرین ّدره
1

سر ّدره
1

کوه

سنگ

کوهول

داش
کسن
1

1

رود

هاچه سو
هوال سو
2

تپه باشی
قره تپه
2

کل تپه
گوگ تپه
2

ساخسی
تپه
1

شوراکندی

آب

قاباخ تپه
1

قزل داغ
1

داش فشل
1

کوهول

اوزون
تاش

قره داغ
2

داشخانا
2

ساری سو
1

چشمه

آشتی بالغ
اوبا بالغی
قره بالغ
گوزل بالغ
قزل بالغ
5
آغ بالغ
شور بالغ
قره بالغ
کورا بالغ
قوری بالغ
دانا بالغ
شاه بالغی
7

آبگیر

هریز
1

باش کهریز
شورا گول
آغگل
3

البالغ
قره بالغ
سرخاب
1

سیچان
بالغی
3

داشدرکه
1

شیرین بالغ
1

کانی
سفید
1

شیرین بالغ
1

ترسه بالغ
آغ بالغ
2

کوساکهریز
1

گول
1

شورگول
آبگرم
2
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 .3نتیجهگیری

جاینامشناسی میتواند نقش مهم و بسزایی در فرایند شناخت ّ
هویت ملی فرهنگی و بومی و
رویکردهای اجتماعی مرتبط با آنها در زمان حال و آینده داشته باشد .این که نامگذاری و فرایندهای
مربوط به آن به تأثر از جغرافیای طبیعی ،شاهدی بر ّقوت فرهنگی و تاریخی هر خطهای از ایران است،
بر کسی پوشیده نیست .در این پژوهش تنها یکی از الگوهای کلی از گونهشناسی جاینامها مورد ّ
توجه
قرار گرفت و الگوهایی کلی از گونهشناسی مربوط به پدیدههای جغرافیایی با تکیه بر محور شناخت
عوامل طبیعی مؤثر بر جاینامها در بین روستاهای استان آذربایجان غربی ارزیابی گردید .آنچه در
تحلیل جاینام و جاینامشناسی مطرح شد ،شاهدی بر ّ
صحت دادههایی است که در این مختصر مطرح
گردیدّ .
توجه به جدول دادهها از نام روستاهای استان آذربایجان غربی به سهولت ما را به ارتباط
تنگاتنگی که بین اسامی و پدیدههای جغرافیایی دخیل بر پیدایش آنها وجود دارد آ گاه میسازد .آن
ّ
گونه که مشخص است بیشتر اسامی ،در قالب جاینامهای مربوط به پدیدههای طبیعی و جغرافیایی
قرار گرفته و در این میان موارد مربوط به اسامی مرتبط با پستی و بلندی و همچنین آبنام
ّ
ها« »hydronymsاز تنوع و فراوانی خاصی برخوردارند .بدون شک ،علت و عامل اصلی این روند از
نامگذاریها را در ارتباط مداوم ساکنان این منطقه با آب و ناهمواریهای موجود در منطقۀ آذربایجان
میتوان یافت؛ منطقهای که در آن اکثر اوقات ،سیلگرفتگی ،برف و باران ،کوه و تپه و چشمه با حیات
انسانی در چالش بوده و هست .با بررسی دادههای گردآوریشده به راحتی میتوان به این نتیجه رسید
که بیشتر جاینام ها در اسامی روستاهای استان آذربایجان غربی با تأثر از عوامل و پدیدههای طبیعی
بالقوه در این منطقه شکل گرفته و با نظم خاص منطقهای در طی سالیان متمادی بروز یافته است .هر
چندکه بعضی اوقات ،برای دستیابی به هویت وجودی بعضی جاینامها به کار دقیق ریشهشناسی نیاز
است ولی در کل ،ریشهیابی نامگذاریها و رسیدن به هویت اسمی بسیاری از جاینامها از روند ساده و
ّ
منظمی برخوردار است .در نهایت میتوان گفت که به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد ایرانزمین،
زیرگونههای بسیاری در گونهشناسی جاینامها یافت میشود و هر کدام از آنها میتواند موضوع
تحقیقی جداگانه برای پژوهشگران باشد.
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