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ها امنلحاظ نوع به سه دستة شيبهاي جغرافيايي را بهها يا نام مكاننامجاي
ها يا نام عوارض جغرافيايي كه به نامهاي زمين، آبيا نام پستي و بلندي

 كنند.ها يا نام مناطق مسكوني تقسيم مينامها اشاره دارند، و كدهآب
آيند و همان قواعدي كه شمار ميها نيز بخشي از واژگان هر زباني بهنامجاي

رود دربارة آنها نيز صدق كار ميهاي عمومي بهدر دستور زبان دربارة واژه
توان به دو دستة ساده و پيچيده لحاظ صرفي ميها را بهنامكند. جايمي

كه فقط از يك تكواژ تشكيل اند هاييهاي ساده آن واژهنامتقسيم كرد. جاي
 مركّبـهاي پيچيده به سه دستة مشتق، مركّب و مشتقناماند. اما جايشده

م در كاند كه دستهاييهاي مركّب يا تركيبي واژهنامشوند. جايتقسيم مي
هاي نامگونه جايدار وجود دارد. در اينساخت آنها دو واژة مستقل و معني

ابد و يكي از دو واژة حاضر در تركيب اندكي تغيير ميمركّب معموالً معناي ي
ساز نامصورت يك تكواژ يا سازة جايتدريج و در اثر استفادة زياد بهبه

اي را ساز نقش عمدهنامهاي جايهاي ايران اين سازهنامآيد. در جايدرمي
ساز نامها بيشتر از وندهاي اشتقاقي جاينامدارند و كاربرد آنها در ساخت جاي

كار رفته است. در ساز متفاوتي بهنامهاي جايهاي ايران سازهناماست. در كده
سازي پرداخته شده كه از دستة اسم نامهاي جاياين تحقيق به آن سازه

هاي آيند. براي اين منظور، اين سازهشمار مينشان بههاي بيمكان
ه صرفي و معنايي بررسي هاي تركيبي از دو ديدگانامساز در كدهنامجاي
  اند.شده
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  دمهقم. 1
ا شوند. ساده يدستة كلي ساده و پيچيده تقسيم ميها به دو سازي، واژهبرپاية قواعد واژه

دار يا تر معنياي است كه از يك تكواژ تشكيل شده و قابل تجزيه به عناصر كوچكبسيط، واژه
چيده هاي پياي كه بسيط نباشد. واژهپيچيده، يعني هر واژه». روز«، »شب«نقشمند نيست، مانند 

اي است كه از رهگذر شوند. مشتق واژهتقسيم مي مركّبـمشتق، مركّب و مشتق به سه گروه
اي است مركّب واژه». هنرمند«، »دانش«شود، مانند افزودن يكي از وندها به يك پايه ساخته مي

». نامهفصل«، »خانهتلفن«شود، مانند كه در اثر همنشيني دو واژة مستقل يا بيشتر ساخته مي
كار رفته است، مانند آن وندافزايي و تركيب هردو به اي است كه در ساختمركّب، واژهـمشتق

  ).484-483، 120، 62: 1395(طباطبايي، » آبرساني«، »ايخانهگل«
هاي زبان هستند و همة قواعدي كه براي ها نيز از زمرة واژهنامطور كلي جايها و بهنامكده
ها را به دو نامتوان جايرو، ميزاينهاي زبان كاربرد دارد دربارة آنها نيز صادق است. اديگر واژه

 گيرند كه تنها از يكهايي قرار ميدستة كلي ساده و پيچيده تقسيم كرد. در دستة ساده واژه
بينيم اين كه ميو... . چنان» آهو«، »رشت«، »آهك«، »اهر«اند، مانند واحد تشكيل شده

لحاظ كم بهمعني يا نقش مشخصي، دستتر كه داراي توان به تكواژهايي كوچكها را نمينامجاي
توان به مشتق، مركّب و ها را مينامزماني، باشند تقسيم كرد. در دستة پيچيده نيز جايهم

  مركّب تقسيم كرد. ـمشتق
هايي هستند كه غالباً از طريق همنشيني دو واژة مستقل هاي مركّب شامل نامنامجاي
و... » چنارچشمه«، »بيدشهر«، »كوهسياه«هايي مانند امنشوند. براي مثال، در كدهساخته مي

دار در كنار يكديگر براي ساخت يك واحد واژگاني واحد هستيم. در شاهد پيوستن دو واژة معني
عنوان ها بهنامها معموالً يكي از آن دو در كنار معني اصلي خود در ساخت جاينامگونه جاياين

هايي هستند ناممركّب شامل آن جايـهاي مشتقنامرفته است. جايكار ساز بهناميك سازة جاي
هايي مانند نامشود. براي مثال، در كدهجا ديده ميكه دو فرايند تركيب و اشتقاق در آنها يك

و... شاهد تركيب دو واژة مستقل » گلوبندك«، »بندانگل«، »گاوكانكشيت«، »گالنده«
و افزوده شدن يك وند ») گلو + بند«، »گل + بند«، »گاو كشيت +«، »ده + گل«ترتيب (به
  هستيم.») ـك«، »ـان«، »ـكان«، »ـان«ترتيب (به
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همين دليل نوعي اسم مكان است. كند و بهنام اسمي است كه بر جا و مكان داللت ميجاي
هاي واژه نشان آنهاي بيناماند. جاينشاندار و هم بيلحاظ ساختاري هم نشانها بهنامجاي

و... . » ادري«، »دشت«كوه، «كنند، مانند طور طبيعي بر مكاني داللت ميبسيطي هستند كه به
گيرد. از پسوندهاي وندها صورت ميها، از رهگذر افزودن وندها و شبهنامداري در جاياما نشان

ان، كده، ـستان، ـاه، ـگزار، ـتوان به اين موارد اشاره كرد: ـساز پركاربرد در فارسي مينامجاي
پسوندهاي دان، و...، و از شبهالن، ـمان، ـه، ـسر، ـسير، ـنا، ـبار، ـساره، ـسار، ـوند، ـالخ، ـله، ــ

محله، و... (فرشيدورد، كوي، ـجا، ـخانه، ـسرا، ـها را ذكر كرد: ـتوان اين نمونهساز مينامجاي
1388 :151-152.(  

يا  1هانامكنند: كدهها را به سه دسته تقسيم ميناملي بر اساس نوع و گونه، جايطور كبه
هايي كه براي ناميدن عوارض ناميا جاي 2هانامهايي كه به مناطق مسكوني اشاره دارد؛ آبنامجاي

هايي كه منايا جاي 3هانامرود، مانند رود، چشمه، دريا و...؛ شيبكار ميجغرافيايي مرتبط با آب به
رود، مانند كوه، تپه، دشت و... (رفاهي علمداري، كار ميهاي زمين بهبراي ناميدن پستي و بلندي

  ). 185: 1388؛ احديان و بختياري، 98: 1393
ها در ايران از طريق يك پايه و يك سازة نامهاي بسيط، اكثر جاينامگذشته از جاي

ي بندتوان از چند جنبة متفاوت طبقهساز را مينامي جايهاشود. اين سازهساز ساخته مينامجاي
عبارت ديگر بر بندي كرد، به طبقه توان به لحاظ مقولة صرفيها را ميسو اين سازهكرد. از يك

اي ايهمعموالً به پ» كدهـ«بندي كرد. براي مثال، اساس مقولة پايه و مقولة بروندادشان آنها را طبقه
داد آن هم اسم است (البته در زيرشاخه تغييراتي ممكن است شود و برونميكه اسم است متصل 

(اسم مصدر به اسم مكان تبديل شده است). در مقابل واژة » دانشكده«روي دهد): دانش+كده = 
وجود آمده اما نشان است بهكه اسم مكان بي» ده«به » كدهـ«از طريق افزودن وند » دهكده«

نوعي در اينجا پسوند شود و بهديده نمي» ده«اظ مقولة صرفي در واژة لحگونه تغييري بههيچ
يچ ها موجب هبيان ديگر برخي از وندها در اتصال با برخي از پايهآيد. به شمار ميتهي به» ـكده«

                                                              
1. oykonyms 
2. hydronyms 
3. uronyms 



 مجيد طامه   هاي تركيبي ايران و كاربرد آنهانامنشان در ساخت كدههاي بيمكان اسم    4

 25 – 1شماره صفحات: ) 1399 / بهار و تابستان 1، شماره 5 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

رخي هاي متفاوت بوندها به پايهشوند. از ديگر سو، در پيوستن وندها يا شبهاي نميتغيير مقوله
لحاظ معنايي امكان پيوستن هر وند يا ي معنايي نيز وجود دارد. بدين صورت كه بههامحدويت

هايي ناممعموالً در ساخت جاي» بارـ«اي وجود ندارد. براي مثال، پسوند وندي به هر پايهشبه
ايي هآيند بنابراين امكان افزودن اين پسوند به پايهشمار ميها بهنامرود كه از زمرة آبكار ميبه

كم ها و... تعلق دارند نيست يا دستنامها، كدهنامهاي معنايي ديگر مانند شيبكه به حوزه
  توان يافت. هاي ايراني نمينامشاهدهاي زيادي براي آن در جاي
هاي مركّب نامپردازيم. در بررسي ساختار كدههاي مركّب مينامدر اين مقاله صرفاً به كده

عنوان توان يك جزء را بهاند و در آنها ميشده پردازيم كه از دو جزء تشكيلمي هايينامنيز به كده
را  هايينامساز در نظر گرفت. بنابراين، در اين مقاله جاينامپاية اصلي و جزء ديگر را سازة جاي

ايم. آنچه در پي خواهد آمد بررسي و كه تركيبي از چندين واژة مستقل هستند كنار گذاشته
  كار رفته است. هاي تركيبي ايران بهنامكده وندهايي است كه در ساختها يا شبهبندي سازهطبقه

  
  . پيشينة پژوهش2

هاي ايران از موضوعات جذابي بوده است كه هم خواص و ناممطالعه و تحقيق دربارة جاي
ه توان باند. اين آثار را مياند و نظرات متفاوتي هم در اين باره ابراز داشتههم عوام بدان وارد شده

اند پرداخته شناسينامدو دستة كلي تقسيم كنيم. دستة نخست منابعي هستند كه به كليات جاي
اند. ازجمله آثار اين ها اشاره كردهنامشناسي يا وجه تسمية جاييا آنكه به مباحثي مانند ريشه

شناسي و ) دربارة ريشه1352هاي كسروي (توان به اين موارد اشاره كرد: نوشتهدسته مي
و  شناسينام) دربارة جاي1384؛ 1390؛ 1393ساز، آثار رفاهي علمداري (نامپسوندهاي جاي

نام در استان يزد و معرفي ) دربارة وجه تسمية چند جاي1385ها، مقالة صادقي (نامانواع جاي
شناسي نامدرآمدي بر جاي«اي با عنوان ) در مقاله1388ساز. احديان و بختياري (نامچند وند جاي

) 2017. آسادوريان (اندها اشاره كردهنامبندي جايشناسي و طبقهنامبه كلياتي دربارة جاي» ايران
طور خيلي كوتاه به به» هاي ايرانينامبندي روشمند جايدربارة طبقه«اي با عنوان در مقاله

هاي ايراني پرداخته است، و... . دستة دوم آثاري هستند كه در آنها دربارة نامبندي جايطبقه
ساز توجه نامبه وندهاي جاي ساز مطالعه شده است. در اين آثار بيشترنامهاي جايبرخي از سازه
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ي توان به دو مقالة صادقكه بايد پرداخته نشده است. ازجملة اين آثار ميوندها چنانشده و به شبه
) كه در آنها پسوندهاي ساخت اسم مكان بررسي شده است، مقالة محمودي بختياري 1371(
 ، مقالة كربالئي»ژة زبان فارسيواو عملكرد معنايي آن در ساخت "خانه"تكواژ «) با عنوان 1378(

ساز در فارسي: رويكرد هاي مركّب و مشتق مكاننگاهي بر واژه«) با عنوان 1395صادق و گلفام (
از سبررسي شبكة معنايي پسوند مكان«) با عنوان 1395و مقالة رضايي و رفيعي (» شناختيصرف

شناسي نامتأملي بر جاي«ا عنوان اي ب) در مقاله1396، سبزعليپور (»رويكردي شناختي "گاهـ"
اي به بررسي ) در مقاله1389اشاره كنيم. همچنين، احديان (» زبان شاهرود خلخالمنطقة تات

هاي ساده و مشتق در استان همدان پرداخته و در مواردي به وجه تسميه و نامبرخي از جاي
تركيب در زبان ) در كتاب 1394شناسي آنها نيز اشاره كرده است. همچنين، طباطبايي (ريشه

) نيز در ضمن 1386ساز اشاره كرده است. فرشيدورد (هاي اسم مكانبه چند نمونه از سازه فارسي
» راس«و » خانه«وند ساز و دو شبهنامبررسي پيشوندها و پسوندهاي فارسي برخي از وندهاي جاي

هاي زبان فارسي نوشته است به ) نيز در كتابي كه دربارة وند1377را يادآور شده است. هاجري (
طور كامل كدام از اين آثار بهساز پرداخته است. در هيچنامبررسي كاربرد برخي از وندهاي جاي

ساز اشاره نشده است و عمدتاً مواردي هم كه ذكر شده از نوع وندهاي نامهاي جايبه همة سازه
ه شده است تنها چند نمونه از اين دسته وندها اشاراشتقاقي بوده است. در چند اثر هم كه به شبه

طور دقيق بررسي نشده و صرفاً به ها بهناممعرفي شده و كاربرد و عملكردشان در ساخت جاي
  كاربرد آنها در ساخت اسم مكان در زبان فارسي اشاره شده است. 

  
  . بحث و تحليل3

ي دارند در ساختمان سازي نقش اساسگذشته از وندها (پسوندها و پيشوندها) كه در واژه
ها شبيه يك واژة مستقل و از برخي ها وجود دارد كه از برخي جنبههاي ايران برخي واژهنامجاي
 نامندمي» وندواره«يا » وندشبه«ها شبيه وند است. اين عناصر را برخي از دستورپژوهان جنبه

اي مستقل دارند، عنوان ها قاموسي هستند و معن). ازآنجاكه اين واژه82: 1388(فرشيدورد، 
نمايد و صحيح نمي» وندواره«صورت و چه به» وندشبه«صورت براي ناميدن آنها چه به» وند«

هاي مركّب آنها را پيشايند (جز پيشين ها در كلمهبهتر است بسته به جايگاه كاربرد اين واژه
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اند يدهنام» نمانامهاي جايهواژ«تركيب) و پسايند (جزء پسين تركيب) ناميد. البته برخي آنها را 
وند تغييري هرروي چه آنها را واژة مستقل درنظر بگيريم و چه شبه). به177: 1396(سبزعليپور، 

  ايم.ناميده 1سازنامكند و در اين تحقيق آنها را سازة جايدر كاركرد آنها ايجاد نمي
ي تركيبي معناي اصلي هانامها در اين است كه هرچند در جايوجه مشترك اين واژه  

شود و غالباً معني اند، تا حدودي تغيير معنايي هم در آنها ديده ميخود را تا حدودي حفظ كرده
اژة كنند. براي مثال وها ديگر صرفاً بر مدلول خود داللت نميآنها كليت يافته است و در تركيب

هاي ديگر تا تركيب با واژه تنهايي معناي مشخصي در فارسي دارد اما اين واژه دربه» خانه«
داللت » مكان«دهد و بر معني مطلق حدودي معناي اصلي و ويژگي واژگاني خود را از دست مي

هايي مانند نامو در كده» آشپزخانه«، »زرادخانه«، »داروخانه«هاي كند، مثالً در واژهمي
  ». گاوخانه«، »خانهشب«، »خانهچله«، »خانهبلوچ«، »خانهآش«

هاي مستقل هستند بايد ساز را كه واژهنامهاي جايشده با اين سازههاي ساختهنامهكد  
ها لحاظ نوع و گونه بيشتر اين سازهنام مركّب دانست. بههاي مركّب و بنابراين جاياز زمرة واژه

ه، د« نشان هستند، مانندهاي بيروند از نوع اسم مكانكار ميهاي مركّب بهنامكه در ساخت كده
ها دارند اما نامهاي ديگري نيز وجود دارد كه بسامد زيادي در جاي، و... . اما واژه»شهر، دشت

عي ها سپردازيم. در انتخاب و بررسي اين واژهاسم مكان نيستند كه ما در اين مقاله به آنها نمي
كه  هاييابراين از واژهبر آن بوده تا مواردي انتخاب شود كه در بيشتر مناطق ايران رواج دارند، بن

ونه الخط فارسي اين گايم. دربارة رسمنظر كردهاند نيز صرفكار رفتهفقط در يك منطقة خاص به
فاصله از جزء پيش يا پس از آنها المقدور آنها را با نيمايم حتيها سعي كردهنامسازها در كده

در  ناميكاررفته براي كدهمالي بهمشخص كنيم. بنابراين، در برخي از موارد ممكن است ميان ا
 »آشخانه«نام اينجا و آن صورت معياري كه رواج دارد تفاوت ديده شود، مثالً در اين تحقيق كده

  نوشته شده است. » خانهآش«صورت فاصله بهبا نيم
توانند هم در ساز آن است كه بسياري از آنها مينامهاي جاينكتة مهم دربارة اين سازه  

كار روند. ه نخست تركيب (يعني پيشايند) و هم در بخش پاياني تركيب (يعني پسايند) بهجايگا

                                                              
1. topoformant 
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واند ت، و... مي»ـه«يا » ـي«ها آن است كه گاهي وندي اشتقاقي مانند نكتة ديگر دربارة اين سازه
باغ: « ،»چال: چاله«آورد، مانند وجود اي براي آنها بهشود و صورت ثانويهها متصل به اين واژه

هاي ثانويه را در اين تحقيق در كنار صورت اصلي ذكر ، و... . اين صورت»كند: كندي«، »باغي
د ايم، مانناند نيز در يك جا ذكر كردههايي را كه دو صورت متفاوت داشتهايم. همچنين واژهكرده

  ».دره: درق«
 رافيايي ايرانفرهنگ جغهاي اين تحقيق عمدتاً مجلدات كتاب براي گردآوري داده  

گردآوردة سازمان جغرافيايي هاي ايران فرهنگ آبادي) و 1332-1328آرا (تأليف حسينعلي رزم
اي بنديهاي ايران تقسيمبندي جغرافيايي استاننيروهاي مسلح استفاده شده است. اما در تقسيم

بندي كه برپاية ايم. در اين تقسيمرا كه وزارت كشور براي ايران لحاظ كرده مبنا قرار داده
جواري، جغرافيا و اشتراكات فرهنگي و اجتماعي نواحي مورد مطالعه است، هايي مانند همشاخص

 1 هايها كه با شمارهكشور ايران به پنج منطقة بزرگ تقسيم شده است. هر كدام از اين منطقه
  .)1جز منطقة يك داراي شش استان است (نك: جدول گذاري شده است بهنام 5تا 

  
  هاي آنهاگانة ايران و استانمناطق پنج .1جدول شمارة 
  هانام استان  نام مناطق
  البرز، تهران، قزوين، سمنان، گلستان، مازندران، قم  منطقة يك
  اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال و بختياري، هرمزگان، كهگيلويه و بويراحمد  منطقة دو
  غربي، اردبيل، زنجان، گيالن، كردستانآذربايجان شرقي، آذربايجان   منطقة سه

  كرمانشاه، ايالم، لرستان، همدان، مركزي، خوزستان  منطقة چهار
  خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، كرمان، يزد، سيستان و بلوچستان  منطقة پنج

  
هاي نامواژة قاموسي مشترك در كده 44شده، در مجموع هاي گردآوريبه دادهباتوجه

رخي است. گفتني است در بكار رفته صورت پيشايند و پسايند بهمركّب ايران بهـمركّب و مشتق
هاي ديگري هم كاربرد داشته باشد، اما ازآنجاكه هاي ايران ممكن است سازه يا سازهاز استان

 ايم.نظر كردهاي است و در همة ايران عموميت ندارد از ذكر آنها صرفكاربرد آنها منطقه
  :اند به قرار زير استكار رفتههاي تركيبي ايران بهناموچهار واژة پربسامدي كه در ساخت كدهچهل
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. 8. بند، 7. بن، 6. بالغ/ بالغي، 5. باغ/ باغي، 4. باش/ باشي، 3. آستان/ آستانه، 2. آب، 1
. خان/ 15، . حصار/ حصاري14. چقا، 13. چشمه، 12. چاي، 11. چال/ چاله، 10. تپه، 9بيشه، 
. ده، 21. دشت/ دشتي، 20. دره/ درق، 19. داغ/ داغي، 18. داش/ داشي، 17. خانه، 16خاني، 

. 29. شاه/ شه، 28. سوار/ سواري، 27. سنگ، 26. سرا(ي)، 25. زمين، 24. رود، 23. رستاق، 22
. كوي/ 36كوه،  .35. كند/ كندي، 34. كنار، 33. قَيه، 32. قلعه، 31. قشالق/ قشالقي، 30شهر، 
  . ميدان. 44. ميان، 43. محله، 42. ال، 41. گور/ كور، 40. گنبد، 39. گُل/ گُلي، 38. گُدار، 37كويه، 

واژه، در منطقة  36واژه، در منطقة دو  37هاي مشترك در منطقة يك از ميان اين سازه
كار رفته هاي مركّب بهمناواژه در جاي 38واژه، و در منطقة پنج  39واژه، در منطقة چهار  43سه 

هاي تركيبي در ايران رواج زيادي دارد، چراكه نامطوركه مشخص است ساخت جاياست. همان
مورد آنها كاربرد داشته است و  43هاي مركّب، در منطقة سه نامسازة مشترك در جاي 44از 
ميزان كاربرد نيز در مورد است كه حتي اين  36ترين ميزان كاربرد آنها نيز در منطقة دو با كم

  ).226-225: 1398مجموع براي يك منطقه قابل توجه است (طامه، 
كار رفته است، در اينجا هاي تركيبي بهناموچهار واژة باال كه در ساخت كدهازميان چهل

ها و كنيم. براي بررسي اين سازهآيند بررسي ميشمار ميهايي را كه اسم مكان بهفقط آن سازه
صرفي  ةايم. برپاية مقولنحوة كاربردشان آنها را برپاية دو مقولة كلي صرفي و معنايي تقسيم كرده

 ايم و برپاية مقولة معنايي نيزهاي متفاوت واژگاني را بررسي كردهامكان همنشيني آنها با مقوله
هاي معنايي متفاوتي كه واژة پايه به آن تعلق دارد بررسي ها را با حوزهامكان پيوستن اين سازه

  ايم. كرده
  

  بندي برپاية مقولة صرفي. طبقه3-1
 هايساز درخورتوجه است، پيوند آنها با مقولهنامهاي جايسازه لحاظ صرفي دربارةآنچه به

هاي تازه است. به بيان ديگر بررسي اين نكته كه اين نامها يا جايمتفاوت واژگاني و ساخت واژه
در  هاهايي را دارند و نكتة ديگر اينكه اين سازهساز امكان پيوند با چه نوع واژهنامهاي جايسازه

ار كنند يعني در ابتداي تركيب قرهاي واژگاني متفاوت چه ترتيبي را دنبال ميقولهتركيب با م
يا هر دو.  روند يا پسايندكار ميعنوان پيشايند بهگيرند يا در پايان تركيب، به بيان ديگر بهمي
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 كه با يك اسم تركيب شود هم در ابتدا و هم در پايانتواند هنگاميمي» كوه«براي مثال، سازة 
 ها غالباً در پايان، اما در تركيب با صفت»فيروزكوه«و » دشتكوه«تركيب قرار بگيرد، مانند 

و... . در ادامه برپاية حروف » بلندكوه«، »كوهسياه«سازد، مانند نام تازه ميآيد و جايتركيب مي
  كنيم.ها را بررسي ميالفباي فارسي اين سازه

صورت ها بسامد زيادي دارد. اين واژه هم بهنامكده گذاري: اين واژه در نامباغ/ باغي
 هاينامدر كده») باغزرين«، »چوباغ(«صورت پسايند و هم به») شادباغ«، »بيدباغ(«پيشايند 
ار كهم به» باغي«با صورت » باغ«بر صورت ها عالوهنامكار رفته است. اين واژه در كدهمركّب به

 كار رفته است.هاي مركّب بهنامدر كده») باباباغي(«صورت پسايند رفته است. صورت اخير فقط به
، »شادباغي(«، صفت »)دارباغ«، »گُلباغ(«لحاظ مقوله اسم هايي كه بهاين سازه به واژه

هاي بر واژهشود. اين سازه عالوههستند افزوده مي») باغييك«، »چهارباغ(«، و عدد »)سفيدباغ«
  »).باغساري«، »باغقره«، »باغآق(«شود نيز همنشين مي هاي تركيفارسي با واژه
و با ») گردبيشه«، »بيشهسياه(«صورت پسايند ها غالباً بهنام: اين واژه در ساخت كدهبيشه

ورت رايج بر صرود. عالوهكار ميبه») محلهبيشه«، »خشكوبيشه(«صورت پيشايند بسامدي كمتر به
نيز در برخي از مناطق ايران رواج دارد » ويشه«ه يعني تر اين واژصورت كهن» بيشه«

كار رفته اما ها بهنامهم در كده» جنگل«واژة مترادف آن يعني »). كيشاويشه«، »سراويشه(«
 كارهاي واژگاني بهساز با اين مقولهناماست. اين سازة جاي» بيشه«استفاده از آن محدودتر از 

، »هچهاربيش(«، عدد »)بيشهخُرم«، »درازبيشه(«، صفت »)ربيشهز«، »بزبيشه(«رفته است: اسم 
  »).دولنگبيشه«

هاي ايران كاربرد زيادي دارد. اين واژه هم نامتبار در ساخت جاي: اين واژة تركيتپه
در ») تپهكشمش«، »تپهچراغ(«صورت پسايند و هم به») گُلتپه«، »باشيتپه(«صورت پيشايند به

ار رفته كهاي واژگاني بهها با اين مقولهنامكار رفته است. اين سازه در كدهكيبي بههاي ترنامكده
»). پهتهفت«، »دوتپه(«، عدد »)تپهقره«، »گودتپه(«، صفت »)تپهجنگ«، »انبارتپه(«است: اسم 

، »كنيزتپه(«هاي فارسي و هم با واژه») تپهدالق«، »تپهاوچ(«هاي تركي اين سازه هم با واژه
  كار رفته است.هاي ايران بهنامدر ساخت كده») تپهگنج«
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») ـه«(با افزودن پسوند » چاله«صورت به» چال«بر صورت : اين سازه عالوهچال/ چاله
» چالك«تر آن يعني صورت كهن» چاله«بر صورت رود. عالوهكار ميها بهنامنيز در ساخت كده

رت صواين سازه هم به»). چالك، سنگ»دهچالك«ه است (مانند كار رفتها بهنامگاه در كدهنيز گه
در ») چالگندم«، »چالنمك(«صورت پسايند و هم به») قرهچاله«، »چنارچال(«پيشايند 

كار ها بهنامهاي واژگاني در ساخت كدهرود. اين سازه با اين مقولهكار ميهاي تركيبي بهنامكده
  »).خشكچال«، »دورچال(«، صفت »)گنبدچاله«، »چالسيب(«رفته است: اسم 

، و »چوغا«، »چِغا«، »چغا«هاي اماليي و آوايي متفاوتي مانند : اين واژه كه با صورتچقا
. است» تپه«معني شود بهويژه در مناطق غرب ايران ديده ميدر مناطق متفاوت ايران و به» چيا«

صورت پيشايند كار رفته است. اين سازه هم بهها بهنامگذاري كدهدر نام» تپه«اين واژه نيز مانند 
شود. اين سازه با اين ها ديده مينامدر كده») گوهرچقا(«صورت پسايند و هم به») چغاخرگوش(«

)، »چقاخزان«، »چغازنبيل(«رود: اسم كار ميهاي تركيبي بهنامهاي واژگاني در ساخت كدهمقوله
  »).دوچقا(«، عدد »)چقاچوبين«، »سفيدچقا(«صفت 

است » جاي محصور«معني نشان و به: اين واژه كه در اصل اسم مكان بيحصار/ حصاري
رود. اين سازه هم كار ميبه» حصاري«و » حصار«هاي تركيبي با دو صورت نامدر ساخت كده

، »حصارخليفه(«صورت پسايند و هم به») حصارسفيد«، »حصارجوق(«صورت پيشايند به
ه كار رفتصورت پسايند بهفقط به» حصاري«شود. صورت ها ديده مينامدر كده») اريباباحص«

، »حصارخرابه(«، صفت »)حصاربن«، »حصاربلوط(«هايي كه به مقولة اسم است. اين سازه با واژه
  رود.كار ميتعلق دارند به») دوحصاران«، »حصارچهل(«و عدد ») نوحصار«

رود. اين كلمه در ساخت اسم كار ميها بهنامهاي مكان و كدهم: اين واژه در ساخت اسخانه
اي از موارد بار عاطفي ها عموماً ناظر بر مكاني است كه انسان در آن نقش دارد و در پارهمكان
هاي بينيم، مثالً در واژهشده با اين سازه ميهاي ساختهاي را در ساخت اسم مكانمنفي

و... (براي كاربرد اين واژه، نك: محمودي بختياري، » خانهالت«، »خانهرقاص«، »خانهديوانه«
ها ناماي ندارد. اين سازه در ساخت كدهگونه معناي منفيها هيچنام). اما در ساخت كده1378

») خانهبلوچ«، »بازخانه(«صورت پسايند و غالباً به») زنيانخانه«، »سرخخانه(«صورت پيشايند به
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هاي واژگاني امكان همنشيني دارد: اسم ها اين سازه با اين مقولهنامدر ساخت كده رود.كار ميبه
، »خانهشش(«، عدد »)خانهگرم«، »خانهسياه(«، صفت »)شمشيرخانه«، »خانهدولت(«
  »).خانههفت«

 زبانهاي مناطق تركناماست. اين واژه در كده» كوه«معني : اين واژه تركي و بهداغ/ داغي
كار رفته است. برخالف ها بهنامدر كده» داغي«و » داغ«رواج دارد. اين واژه به دو صورت  ايران

اغ/ د«كار رفته است، ها بهنامصورت پيشايند و هم پسايند در كدهكه هم به» كوه«واژة فارسي 
هاي تركيبي ايران، اين سازة نامصورت پسايند استفاده شده است. در كدهفقط به» داغي
ت ، صف»)كليدداغي«، »داغيبال(«هاي واژگاني تركيب شده است: اسم ساز با اين مقولهنامجاي

  »).داغقزل«، »داغقره(«
، »درقايچي«زبان، (عمدتاً در مناطق ترك» درق«و » دره«: اين واژه با دو صورت دره/ درق

صورت پيشايند ساز بهناميكار رفته است. اين سازة جاهاي ايران بهنامدر كده») درقخرم«
كار ها بهنامدر كده») درهآسمان«، »درهگُل(«صورت پسايند و بيشتر به») شيردره«، »خشكدره(«

كار رفته است: اسم هاي واژگاني بههاي تركيبي با اين مقولهنامرفته است. در ساخت كده
  »).هزاردره«، »درهسه(«دد ، ع»)پهندره«، »درهتاريك(«، صفت »)بيددره«، »درهچاه(«

كار ها نيز بهنامگذاري كدههاست در نامنام: اين واژه كه از دستة شيبدشت/ دشتي
، »آهودشت(«و پسايند ») كاردشت«، »داماندشت(«صورت پيشايند رود. اين واژه بهمي

صورت به» دشت«بر صورت رود. عالوهكار ميهاي تركيبي بهنامدر ساخت كده») مينودشت«
ساز در ساخت ناماين سازة جاي»). كالتهدشتي(«كار رفته است ها بهنامنيز در كده» دشتي«

، »مزاردشت(«هاي واژگاني امكان تركيب دارد: اسم هاي تركيبي با اين مقولهنامكده
  »). دشتهفت(«، عدد »)دشتروشن«، »دوردشت(«، صفت »)گوهردشت«

يد. اين آشمار مينام نيز بهنفسه كدهنشان است فيه اسم مكان بيبر آنك: اين واژه عالوهده
، »هدزرين(«صورت پسايند و هم به») بيدده«، »مويزده(«صورت پيشايند ساز هم بهنامسازة جاي

هاي تركيبي اين سازه با نامكار رفته است. در ساخت كدههاي تركيبي بهنامدر كده») محمدده«
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، »آزادده(«، صفت »)زيرهده«،»دهسنگ(«اژگاني امكان تركيب دارد: اسم هاي واين مقوله
  »).سده» «چهارده(«، عدد »)دهكهنه«

فارسي ميانه و » بستر رود؛ ناحيه، منطقه« rōstāg: اين واژه كه صورت معرب رستاق
دتاً هاي يك تا سة اين تحقيق و عمي فارسي است با بسامد بسيار كم در منطقه»روستا«مرتبط با 

اي هنامساز در كدهنامكار رفته است. اين سازة جايها بهنامدر دو استان مازندران و گيالن در كده
، »ستاقسيار(«و صفت ») دالرستاق«رستاق، اَهلم(«د اسم صورت پسايند و با چنتركيبي فقط به

  كار رفته است.به») رستاقميان«
و غالباً پسايند ») سروزمين«، »سنگزمين(«صورت پيشايند : اين واژه بهزمين

ساز در ساخت نامكار رفته است. اين سازة جايها بهنامدر ساخت كده») زمينري«، »مهرزمين(«
، »)مدمحزمين«، »زمينگون(«شود: اسم هاي واژگاني تركيب ميركيبي با اين مقولههاي تنامكده

  »).زمينقره«، »دراززمين(«صفت 
ها رواج دارد نامهاي مكان و هم كدههم در ساخت اسم» خانه«: اين واژه نيز مانند سرا(ي)
ندرت در ندارد. اين واژه بههاي مكان اي در اسمگونه بار معنايي منفيهيچ» خانه«و برخالف واژة 

، »نوسرا(«صورت پسايند و بيشتر به») دهسراي«، »سرارود«، »سرابستان(«مقام پيشايند 
ا ساز بنامهاي تركيبي اين سازة جاينامرود. در ساخت كدهكار ميها بهنامدر كده») سراسوخته«

، »سراكوچك(«، صفت »)ارسراد«، »سراكاه(«رود: اسم كار ميهاي واژگاني بهاين مقوله
  »).سرانازك«

هاي تركيبي نيز كاربرد نامآيد در ساخت كدهشمار ميبه نام: اين واژه كه خود كدهشهر
هاي نامرود و در ديگر انواع جايكار ميها بهنامگذاري كدهساز صرفاً در نامنامدارد. اين سازة جاي

ت صورو هم به») شهرآشوب«، »شهرآرا(«صورت پيشايند بهرود. اين واژه هم كار نميتركيبي به
 »شهري«صورت كار رفته است. اين واژه گاه بهها بهنامدر كده») آذرشهر«، »شهرقائم(«پسايند 

 هاي واژگاني در ساختاين واژه با اين مقوله». كندشهري«كار رفته است، مانند ها بهنامنيز در كده
، »آزادشهر(«، صفت »)شهراسب«، »شهرآهن(«رود: اسم كار ميهاي تركيبي بهنامكده

  »).زيباشهر«
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است. در » اقامتگاه زمستاني«معني : اين واژه دخيل از تركي و بهقشالق/ قشالقي
زبان ايران ساز صرفاً محدود به مناطق تركنامهاي تركيبي ايران كاربرد اين سازة جاينامكده

رود (مانند كار ميها بهنامنيز در ساخت كده» قشالقي« نيست. صورت ثانوي اين واژه
غالباً  و») چايقشالق«، »ديزقشالق(«صورت پيشايند ساز هم بهناماين سازة جاي»). كُردقشالقي«
رود. در ساخت كار ميها بهنامدر كده») قشالققوشه«، »چنارقشالق(«صورت پسايند به

، »قدارقشال(«هاي واژگاني امكان همنشيني دارد: اسم اين مقولههاي تركيبي اين سازه با نامكده
  »).، عدد (چهارقشالق»)شورقشالق«، »قشالقتازه(«، صفت »)قشالقيمدينه«

ازة كار رفته است. اين سهاي تركيبي ايران به فراواني بهنامتبار در كده: اين واژة عربيقلعه
، »عهآهوقل(«صورت پسايند و هم به») سنگيقلعه«، »نوقلعه(«صورت پيشايند ساز هم بهنامجاي

هاي واژگاني امكان هاي تركيبي ايران رواج دارد. اين سازه با اين مقولهنامدر كده») قلعهقزل«
عدد  ،»)كهنهقلعه«، »قلعهتازه(«، صفت »)قلعهدهن«، »گُلقلعه(«تركيب و همنشيني دارد: اسم 

  »).چهارقلعه«، »قلعهسه(«
ران زبان اياست و بيشتر در مناطق ترك» روستا«: اين واژه تركي و به معني / كنديكند

كي از از ي» كنث«يا » كند«كار رفته است. احتماالً اين واژة تركي برگرفته از واژة ها بهنامدر كده
ها، مانند نامصورت وند در برخي از كدههاي ايراني است. همچنين اين واژة ايراني بهزبان

شود. اين واژه به دو صورت و... ديده مي» ياركند«، »خجند«، »بيرجند«، »تاشكند«، »سمرقند«
و غالباً پسايند ») كندتپه(«صورت پيشايند ندرت بهها بهنامدر كده» كندي«و » كند«

هاي تركيبي ايران با نامكار رفته است. اين واژه در ساخت كدهبه») كندي، درويش»كنداقچه(«
، »كندتازه(«، صفت »)كندگوني«، »كنديگُل(«كار رفته است: اسم هاي واژگاني بهمقوله اين

  »)هزاركندي(«، عدد »)همواركندي«
هاي تركيبي نيز رواج دارد. اين نامنام است در ساخت كده: اين واژه كه در اصل شيبكوه
ها هم در نامشده در اين تحقيق در ساخت كدههاي بررسيساز همانند ديگر واژهنامسازة جاي

 كار) به»كوهخوب«، »كوهبلبل(«و هم در جايگاه پسايند ») زركوه«، »سفيدكوه(«جايگاه پيشايند 
ها نامهم در كده» كوهه«و » كوهي«صورت ، اين سازه گاهي به»كوه«بر صورت رود. عالوهمي
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هاي تركيبي اين سازه در نامدر ساخت كده»). دوكوهه«، »زردكوهي«كار رفته است (مانند به
، »هكوآسان(«، صفت »)بنانكوه«، »بيدكوه(«رود: اسم كار ميهاي واژگاني بهتركيب با اين مقوله

  »).نشينكوه(«، فعل [بن مضارع] »)كوهسه«، »دوكوه(«، عدد »)شادكوه«
است و بنابراين » بخشي از ده يا شهر«يا » محله«معني : اين واژه در اصل بهكوي/ كويه

كار رفته ها بهنامدر كده» كويه«و » كوي«آيد. اين سازه با دو صورت شمار مينام بهخود كده
كار به») هكويبرده(«صورت پسايند هاي تركيبي اين سازه تقريباً هميشه بهامناست. در ساخت كده

استفاده شده است. هرچند طبق قاعده ») بالغكوي(«صورت پيشايند رفته و تنها در يك نمونه به
اي هاي تركيبي بيشتر از صورت پايهنامآيد، كاربرد آن در كدهشمار ميصورت ثانوي به» كويه«
اني هاي واژگساز با اين مقولهنامهاي تركيبي امكان تركيب اين سازة جاينامت. در كدهاس» كوي«

  »).داراكويه«، »كويهزرين(«، صفت »)كويهده«، »كويهگل(«وجود دارد: اسم 
است از » عمق رودگذرگاه، محل عبور؛ قسمت كم«معني : اين واژه كه در اصل بهگُدار
ت. كار رفته اسهاي تركيبي ايران نيز بهنامگذاري كدهآيد و در نامميشمار ها بهنامدستة شيب

صورت پيشايند ندرت بهو به») بزگدار«، »گدارخونيك(«صورت پسايند اين واژه غالباً به
هاي تركيبي بسامد نامكار رفته است. اين واژه در كدهها بهنامدر كده») گدارپير«، »گدارتخت(«

ت ، صف»)گدارچشمه«، »گاوگدار(«كار رفته است: اسم هاي واژگاني بهبا اين مقولهزيادي ندارد و 
  »).سبزگدار«، »گدارپهن(«

طور قطع و دقيق چيز زيادي ساز بهنام: دربارة معني، اصل و تبار اين سازة جايگور/ كور
ا واژة مرتبط ب درنظر بگيريم ممكن است» مدفن، قبر«معني را به» گور«توان گفت. اگر واژة نمي

» كوره«نيز ممكن است مرتبط با واژة » كور«باشد. واژة » گودال، حفره« gabrفارسي ميانة 
ار كها از قديم بهنامدر ساخت كده» خُره«صورت باشد كه به» واليت، سرزمين، ناحيه«معني به

/ 4، 1393، دوستشناسي اين دو واژه، نك: حسن(براي ريشه» اردشيرخُره«رفته است، مانند 
دليل نامشخص بودن اصل و معني دقيق اين دو واژه آنها را در يك جا ذكر ). به4526، 4221
دو صورت آوايي متفاوت » كور«و » گور«هاي ايم و نيز به اين دليل كه ممكن است صورتكرده

كم دست» كور«توان داد كه واژة الذكر باشد. البته اين احتمال را هم ميهاي فوقبراي يكي از واژه
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كه در اين صورت از حوزة اين تحقيق ») كورنمك«باشد (مانند » نابينا«معني در برخي از موارد به
هرروي شواهد اين دو صورت را با احتمال اسم مكان بودن آنها در يك جا ذكر خارج است. به

، »رگلكو(«پيشايند صورت هاي تركيبي بسامد اندكي دارد و هم بهنامايم. اين سازه در كدهكرده
كار رفته است. اين سازه با اين به») گورشادي«، »سركور(«صورت پسايند و هم به») گورسفيد«

  »).گورتنگ(«، صفت »)گوردهان(«هاي واژگاني همنشين شده است: اسم مقوله
 »درز، شكاف«معني و با توسع معنايي به» ميان، وسط«معني : اين واژه كه در اصل بهال

توان گفت اين واژه مي» شكاف«و » درز«به معني هاي ايران كاربرد دارد. باتوجهنامدر جاياست 
(احتماالً » الت«رسد واژة نظر مياست. به» دره«و » شكاف«ها بيشتر ناظر بر معني نامدر جاي

ها و نامنيز كه در برخي از جاي») نهادن« ‐dā*از ريشة  ‐dāta*مشتق از ايراني باستان 
جا مربوط در استان گيالن) به همين» الت«شود (مانند نام روستاي هاي ايران ديده مينامكده

ندارد. اين واژه در ساخت » ادب، زورگوولگرد، بي«در معني » الت«است و ربطي به واژة 
شين منهاي واژگاني هكار رفته و با اين مقولهصورت پيشايند بههاي تركيبي ايران صرفاً بهنامكده

  »). الدراز«، »الخُشك(«، صفت »)الديز«، »البيد(«شده است: اسم 
ة است، بنابراين از دست» قسمتي از يك شهر يا روستا«معني تبار به: اين واژة عربيمحله
هاي نامآيد. اين سازه در ساخت كدهشمار مينام بهنشان است و خود كدههاي بياسم مكان
، در اين تحقيق)، بسامد زيادي دارد و غالباً 3و  1الي ايران (منطقة ويژه در مناطق شمتركيبي به

كار به »)باغمحله(«صورت پيشايند و به ندرت به») شمشيرمحله«، »مالمحله(«صورت پسايند به
م كار رود: اسهاي واژگاني بهتواند با اين مقولههاي تركيبي اين سازه مينامرود. در ساخت كدهمي
  »).محلهكوچك«، »محلهتاريك(«، صفت »)بازارمحله«، »محلهكفش(«

ان نشرو اسم مكان بيبوده و ازاين» زمين يا محوطة بازي«معني : اين واژه در اصل بهميدان
صورت پيشايند ها چندان رواج ندارد. در شاهدهاي موجود هم بهناماست. اين واژه در ساخت كده

كار رفته به») لردميدان«، »صحراميدان(«صورت پسايند و هم به») جاهميدان«، »خلفميدان(«
 اين»). ميدانيدوه(«كار رفته است ها بهنامهم در كده» ميداني«است. اين واژه با صورت ثانوي 
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، صفت »)ميدان، كوشك»بيدميدان(«كار رفته است: اسم هاي واژگاني بهواژه با اين مقوله
  »).ميدانتَك(«

  
  پاية شاخص معناييبندي بر. طبقه3-2

اظ لحهاي ديگر بهشده را با واژهساز بررسينامهاي جايدر اين بخش امكان همنشيني سازه
ا لحاظ حوزة معنايي امكان همنشيني بها بهايم. به بيان ديگر اينكه اين سازهمعنايي بررسي كرده

ها بايد به آن اشاره نامكدهساز در ساخت نامهاي جايهايي را دارند. آنچه دربارة سازهچه واژه
ها ديگر صرفاً به مكاني كه معرف آن هستند اشاره كنيم اين است كه در بيشتر موارد اين سازه

  رسانند.هاي تركيبي مينامرا در كده» مكان«ندارند، بلكه معني مطلق 
يي همنشين هاها كاربرد زيادي دارد و عمدتاً با واژهنام: اين واژه در ساخت كدهباغ/ باغي

، »اغبنارنج«، »باغگُل«، »باغالله«، »سيرباغ«، »كاجباغ«شود كه به گياهان اشاره دارد (مانند مي
 ها، با نام انسان»)باغيگرگ«، »وحوشباغ(«هاي گياهي با نام جانوران بر نامعالوه»). باغيني«

، »باغيبيك«، »باباباغي(«ا ، يا القاب مربوط به آنه»)رضاباغي«، »باغعيسي«، »بهزاد(باغ
  شود. نيز همنشين مي») باغخاتون«

» كانم«معني اصلي خود نيست و معني مطلق ها ديگر صرفاً بهنام: اين سازه در جايبيشه
تواند ناظر بر يكي از هايي كه به لحاظ معنايي ميشود. اين سازه با واژهنيز از آن مستفاد مي

، »بيشهگرد«، »بيشهسياه«شود، مانند لباً همنشين ميهاي ظاهري آن باشد غاويژگي
  »).شيرينبيشه(«ها انسان ، نام»)بيشهگرگه«، »بزبيشه(«همچنين با نام حيوانات ». زردهبيشه«

ها رواج زيادي دارد. نامگذاري كدههاست در نامنام: اين واژه كه در اصل ازجملة شيبتپه
ه كار رفتنيز به» مكان«بر معني اصلي در معني مطلق ها عالوهناماين سازه نيز در ساخت كده

د هاي معنايي تعلق دارنهايي كه به يكي از اين حوزههاي تركيبي با واژهناماست. اين سازه در كده
، »يزدانتپه«، »قلندرتپه«، »تپهخان(«ها يا القاب و صفات آنها كار رفته است: نام انسانبه
، نام گياهان »)مارانتپه«، »شيرتپه(«، نام جانوران »)قجرتپه(«م اقوام ، نا»)تپهسلمان«
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هاي جغرافيايي مشهور نيز همنشين همچنين، اين سازه با نام مكان»). تپهني«، »نخودتپه(«
  ».تپهنخجوان«، »تپهگيالن«، »تپهقُم«شود، مانند مي

هاي يي كه به يكي از اين حوزههاهاي تركيبي با پايهنام: اين سازه در كدهچال/ چاله
، »زمينچال«، »چالآهك(«رود: زمين و آنچه به آن مربوط است كار ميمعنايي تعلق دارند به

، نام »)غازانچاله«، »قوچاله(«، حيوانات »)چالجوز«، »گندمچال(«، گياهان »)چالسنگ«
  »).چالكُردي«، »مرادچال(«ها و اقوام انسان

 و») چقاسفيد(«ها هايي كه صفات ذاتي اين سازه هستند، مانند رنگاژه: گذشته از وچقا
كار هايي معنايي تعلق دارند بههايي كه به اين حوزه، اين سازه با واژه»)چقادوسر(«شكل و ظاهر 

، گياهان »)چقا، گرگه»چقاماهي(«، جانوران »)چقاصفر«، »چقاشفيع(«ها رود: نام انسانمي
  »).چقاخزان«، »چقابهار(« ، فصول»)چقانرگس(«

هاي تركيبي نامآيد در ساخت كدهشمار مينام به: اين واژه كه خود كدهحصار/ حصاري
ار كهاي معنايي تعلق دارند بههايي كه به يكي از اين حوزهرا دارد و با واژه» مكان«معني مطلق 

، »)حصارعاشق«، »قاضيحصار«، »حصاريابراهيم(«ها و القاب و مناصب آنها رود: نام انسانمي
  »).حصاربلوط(«، و گياهان »)شيرحصار(«جانوران 

هاي تركيبي هم كاربرد نامهاست و در ساخت كدهنام: اين سازه خود از دستة كدهخانه
اند، هايي كه به حوزة انساني مربوطهاي تركيبي غالباً با واژهنامزيادي دارد. اين سازه در ساخت كده

، نهادهاي اجتماعي »)خانهعرب«، »خانهبلوچ(«، نام اقوام »)خانهليلي(«هاي انساني مانند نام
، »خانهماشين«، »شمشيرخانه(«، ابزارآالت و ساختمان »)خانهدولت«، »خانهديوان(«
، »)خانهفيل«، »خانهگاو(«هايي كه به حوزة جانوران رود. همچنين، با واژهكار ميبه») كاريزخانه«

  رود.كار مياشاره دارند نيز به») خانهشب(«هاي طبيعي ندرت به پديدهو به
كار هاي ايران نيز بهنامگذاري كدههاست در نامنام: اين واژه كه از دستة شيبداغ/ داغي

ها ناماز بسامد كمتري در كده» كوه«اش يعني رفته است. اين واژه نسبت به همتاي فارسي
هايي امكان تركيب دارد كه يا ويژگي خاصي براي اين سازه رفته با واژههمبرخوردار است. روي
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 كار رفتهتنها در يك مورد اين سازه با نام انساني به». داغقزل«، »داغقره«هستند، مانند رنگ: 
  »). داغيقازان(«است 

لق دارند هاي معنايي متفاوت تعهايي كه به حوزهساز با واژهنام: اين سازة جايدره/ درق
هايي است كه به طبيعت تعلق دارند. درمجموع اين سازه رود. بيشترين كاربرد آن با واژهكار ميبه

رود: يكار مهاي معنايي تعلق دارند بههايي كه به اين حوزههاي تركيبي با واژهنامدر ساختمان كده
اقوام، مناصب انساني، باورها ، انسان، »)درهنمك«، »درهسنگي«، »درهآسمان«، »درهآب(«طبيعت 

، »جهوددره«، »هندودره«، »درهمردم«، »درهبچه«، »درقموسي«، »درهاشرف(«و عقايد ديني 
، »)درقبنفشه«، »درهگُل«، »بيددره(«، گياهان »)ديودره«، »درهدوزخ«، »دزداندره«، »درهامام«

  »).درهملخ«، »ماهيدره(«و جانوران 
، »دشتكوه«هايي كه حوزة معنايي آنها مربوط به طبيعت است (مانند ژهبر وا: عالوهدشت

رود: انسان، مناصب كار مياند بههاي معنايي مرتبطهايي كه به اين حوزه، با واژه»)دشتچشمه«
، »ديودشت(«، باورها و عقايد ديني »)دشتشاهان«، »دشترجايي«، »دشتمريم(«انساني 

  »).دشتني«، »دشتگُل(«، و گياهان »)دشتماهي«، »اودشتگ(«، جانوران »)زواردشت«
هاي تركيبي امكان تركيب با نامآيد و در ساخت كدهشمار مينام به: اين واژه خود كدهده

د: روكار ميهاي معنايي تعلق دارند بههايي كه به اين حوزههاي زيادي را دارد. اين سازه با واژهواژه
، »دهكردان«، »دهحمزه«، »دهصوفيان«، »وزيرده«، »اميرده(«انساني انسان، اقوام، مناصب 

  »).دهبنفشه«، »انارده(«، گياهان »)گاوده«، »دهزاغ(«، جانوران »)تركانده«
ار كندرت بههاي تركيبي بهنامنام است، در ساخت كده: اين واژه كه در اصل كدهرستاق

هاي زهطور دقيق حوتوان بههاي تركيبي نمينامازه در كدهبه بسامد اندك اين سرفته است. باتوجه
هاي كاررفته با آن را بررسي كرد. ظاهراً يكي از كاربردهايش همنشيني با نام مكانمعنايي به

اي در مازندران بوده خود نام منطقه» اهلم«كه » رستاقاهلم«جغرافيايي ديگر بوده است، مانند 
  است.

رود كه با آن كار ميهايي بههاي تركيبي غالباً با واژهنامخت كده: اين واژه در سازمين
هايي كنند. بنابراين، اين واژه در اصل با واژهاند يا ويژگي خاصي را به آن مكان منتسب ميمرتبط
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، »زمينچاله«، »زميندراز«رود (مانند كار ميكه به حوزة معنايي طبيعت تعلق دارند به
رود: انسان، اقوام، مناصب كار ميهاي معنايي نيز بهبر اين موارد، با اين حوزههعالو»). زمينوآب«

، جانوران »)زمينگالش«، »ميرزمين«، »زمينمؤمن«، »محمدزمين«، »زمينامام(«انساني 
هاي جغرافيايي بر اين، با نام مكانعالوه»). زمينتيغ«، »زميننرگس(«، گياهان »)گاوزمين(«

  ».هندزمين«، »زمينري«كان تركيب دارد، مانند ديگر نيز ام
هايي كه به اين ساز با واژهنامهاي تركيبي اين سازة جاينام: در ساخت كدهسرا(ي)

، »سراابراهيم(«رود: انسان، اقوام و مناصب انساني كار ميهاي معنايي تعلق دارند، بهحوزه
، جانوران »)سراگيله«، »سراگرجي« ،»سراقصاب«، »شهيدسرا«، »سرادرويش«، »مادرسرا«

  »).كدوسرا«، »سراكاه(«، گياهان »)سراپلنگ«، »سرااسب(«
هاي نام: اين واژه كه در تقسيمات كشوري معني خاص خود را دارد در ساخت كدهشهر

 ساز اين تحقيق معنينامهاي جايمعني مورد انتظار نيست و مانند ديگر سازهتركيبي لزوماً به
 كارهاي معنايي تعلق دارند بههايي كه به اين حوزهرساند. اين واژه با واژهرا مي» مكان« مطلق

، باورها و عقايد »)شهرمهمان«، »شهرپيران«، »محمدشهر(«رود: انسان، مناصب انساني مي
هاي همچنين، با نام مكان»). شهرگل«، »بيدشهر(«، گياهان »)شهراسب(«، جانوران »)خداشهر(«
  ». شهرايران«رافيايي ديگر نيز امكان همنشيني دارد، مانند جغ

هاي هايي كه به اين حوزههاي تركيبي اين سازه با واژهنام: در ساخت كدهقشالق/ قشالقي
، »كُردقشالق«، »رضا قشالق(«رود. انسان، اقوام و مناصب انساني كار ميمعنايي تعلق دارند به

، گياهان »)قشالققوشه(«، جانوران »)قشالقوكيل«، »قشالقحاج«، »آخوندقشالق«
نشان ديگر كه به هاي بيهمچنين، با اسم مكان»). خنجرقشالقي(«، ابزارآالت »)چنارقشالق(«

، »قشالققُم«شود، مانند هاي جغرافياييِ مشهور اشاره دارند نيز تركيب مينام مكان
  ».قشالقيمدينه«

هاي تركيبي نيز رواج دارد و جزو نامگذاري كدهت در نامنام اس: اين واژه كه خود كدهقلعه
كار رفته است. اين واژه در ساخت هاي ايران بهنامهايي است كه به فراواني در ساخت كدهواژه
هاي ظاهري يا ساختماني اين سازة هايي كه به يكي از ويژگيبر واژههاي تركيبي عالوهنامكده
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ي هاي معنايهايي كه در اين حوزه، با واژه»)سوختهقلعه«، »سنگيلعهق«معماري تعلق دارد (مانند 
، »وديمحمقلعه«، »سليمقلعه(«رود: انسان، نام اقوام، مناصب انساني كار ميگيرند نيز بهقرار مي

، گياهان »)قلعهماران«، »زنبورقلعه(«، نام جانوران »)شيخانقلعه«، »قلعهامام«، »تُركقلعه«
  »).گُلقلعه«، »يدبقلعه(«

هايي كه به بر واژههاي تركيبي عالوهنامساز در كدهنام:. اين سازة جايكند/ كندي
») قيركندي«، »كنديكنده«، »كندسرخ«هاي ذاتي يا ظاهري اين سازه اشاره دارند (مانند ويژگي

، »احمدكندي(«ني رود: انسان، نام اقوام، مناصب انساكار ميهاي معنايي نيز بهبا اين حوزه
  »).كندقوشه«، »كنديقوچ(«، جانوران »)كنديارباب«، »كنديعرب«، »كنديداداش«

هاي ذاتي اين عارضة طبيعي اشاره دارند (مانند رنگ، هايي كه به ويژگيبر واژه: عالوهكوه
ر واژه د، اين »)گردكوه«، »كوهشيب«، »سفيدكوه«ها نامشكل ظاهري آن، براي مثال در اين كده

ود: انسان، شهاي معنايي تعلق دارند نيز تركيب ميهايي كه به اين حوزههاي تركيبي با واژهنامكده
، جانوران »)ميركوه«، »شاهكوه«، »باباكوه«، »كُردسراكوه«، »ليالكوه(«اقوام، مناصب انساني 

  »).گزكوه«، »بيدكوه(«، گياهان »)گاوكوه«، »كبوتركوه(«
ساز بسامد كمتري دارد نامهاي جايجاكه اين سازه نسبت به ديگر سازه: ازآنكوي/ كويه
هرروي، با هايي كه امكان همنشيني با آن را دارند نيز محدودتر است. بهگسترة معنايي واژه

رود: مناصب انساني، نام اقوام كار ميهاي معنايي تعلق دارند بههايي كه به اين حوزهواژه
  »).بزكويه(«، جانوران »)ويكُردك«، »كويهبرده(«

 هايهاي تركيبي رواج زيادي ندارد و در نمونهنامساز در ساخت كدهنام: اين سازة جايگُدار
 ،»گدارپهن«هايي كه ناظر بر صفتي براي اين سازه هستند (مانند بر واژهكاررفته عالوهبه
ستند با ه») سرگدار«، »پاگدار« يا ناظر بر موقعيت مكاني نسبت به اين سازه (مانند») گدارسبز«

)، »گدارشاه«، »پيرگدار(«كار رفته است: انسان و مناصب انساني هاي معنايي نيز بهاين حوزه
  »).گاوگدار«، »بزگدار(«جانوران 

هاي معنايي متفاوتي كه ها دربارة حوزهنامدليل بسامد اندك اين سازه در كده: بهگور/ كور
هرروي، اين سازة توان چيز زيادي گفت. بهطور دقيق نميكار رود بهآنها بهتواند با اين واژه مي
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هاي معنايي تعلق دارند هايي كه به اين حوزههاي تركيبي با واژهنامساز در ساخت كدهنامجاي
  »).كوربيدو(«، گياهان »)گورگاوان«، »گورطوطي(«كار رفته است: جانوران به

هاي تركيبي ايران رواج چنداني ندارد و در همة مناطق نامكده: اين واژه در ساخت ال
ه ويژگي كار رفته كهايي بهطور كلي اين سازه با واژهكار نرفته است. بهگانة اين تحقيق هم بهپنج

يا وجود نوعي گياه ») الدراز(«كنند، مانند يك ويژگي ظاهري خاصي را از اين سازه بازگو مي
، ندرتاً با مفهومي كه به انسان و مناصب انساني مربوط »)الگردو«، »سيبال(«خاص در اين مكان 

  »).الخواجه(«كار رفته است است نيز به
خاصي در آن نقطه  تواند به ويژگيبر آنكه ميها عالوهنام: اين واژه در ساخت كدهمحله

رساند. اين نيز مي ، معني مطلق مكان را»)محلهباريك«، »درازمحله«اشاره داشته باشد (مانند 
لحاظ معنايي مترادف آن است كاربرد بيشتري دارد و با كه به» كوي/ كويه«واژه در مقايسه با 

كار هاي معنايي بهرفته، با اين حوزههمهاي معنايي بيشتري امكان همنشيني دارد. رويحوزه
، »محلهعرب«، »كُردمحله«، »محلهاسماعيل(«رود: انسان، اقوام، مناصب انساني مي

، ابزارآالت »)محله، گياهان (گُل»)ورزامحله(«، جانوران »)آهنگرمحله«، »آخوندمحله«
هاي جغرافياييِ مشهور نيز همچنين، امكان پيوستن اين سازه به نام مكان»). شمشيرمحله(«

  ».محلهسياهكل«، »محلهمازندران«وجود دارد، براي مثال، 
تعلق دارند، امكان تركيب  هاي معناييي كه غالباً به اين حوزههايرفته، با واژههماست. روي

  »).بيدميدان(«، گياهان »)باباميدان(«دارد: انسان 
  

  گيري. نتيجه4
هاي تركيبي ايران رواج نامساز مشترك كه در كدهنامسازة جاي 44در اين مقاله از ميان 

ها از دو جنبة صرفي نامدر ساختمان كده آيندشمار مينشان بهسازه كه اسم مكان بي 25دارند، 
صورت هاي تركيبي هم بهنامها در كدهلحاظ صرفي بيشتر اين سازهو معنايي بررسي شدند. به

ورت پسايند صتوان گفت كه استفاده از آنها بهاند. اما ميكار رفتهصورت پسايند بهپيشايند و هم به
اند: هاي واژگاني همنشين شدههاي تركيبي غالباً با اين مقولهنامها در كدهتر است. اين سازهمعمول
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است. با بن فعلي همنشين شده» كوه«ساز ناماسم، صفت و عدد. فقط در يك مورد سازة جاي
هايي كه عمدتاً در حوزة معنايي هاي تركيبي با واژهنامها در كدهلحاظ معنايي نيز اين سازهبه

گيرند، امكان همنشيني دارند. البته برخي از اين سازه مانند رار ميانسان، جانوران و گياهان ق
هايي نامهاي جغرافيايي مشهور نيز امكان همنشيني دارند و كدهو... با نام» شهر«، »زمين«، »تپه«

  اند.وجود آوردهرا به» شهرايران«، »زمينري«، »تپهقُم«مانند 
  

  منابع و كتابنامه
زبان و ». هاي استان همداننامبررسي ساختار صرفي جاي). «1389احديان، محمدمهدي (

  .148-129. ص 12. ش 6. د شناسيزبان
». شناسي ايراندرآمدي بر جاي نام). «1388احديان، محمدمهدي و بختياري، رحمان (

  .199-181. ص 165. ش جستارهاي ادبي
تهران: فرهنگستان زبان و ، 4، ج شناختي زبان فارسيفرهنگ ريشه، 1393دوست، محمد، حسن

  ادب فارسي.
ج. تهران: دايرة جغرافيايي ستاد  10، فرهنگ جغرافيايي ايران ).1332-1328آرا، حسينعلي (رزم

  ارتش. 
 رويكردي "گاهـ"ساز بررسي شبكة معنايي پسوند مكان). «1395رضايي، حدائق و رفيعي، عادي (

  .123-107. ص 18. ش 8دانشگاه الزهرا. س پژوهي پژوهشي زبانـفصلنامة علمي». شناختي
هاي ايران). تهران: نام(پژوهشي در آب هاي ايرانهيدرونيم). 1384رفاهي علمداري، فيروز (

  برداري كشور.سازمان نقشه
تهران: هاي ايران). هاي پستي و بلندي(پژوهشي در نام هاي ايراناورونيم). 1390( ــــــــــــــ

  برداري كشور.نقشهسازمان 
  . تهران: مؤلف.هاي ايرانمباني توپونيمي و نگاهي به توپونيم). 1393( ــــــــــــــ

». زبان شاهرود خلخالشناسي منطقة تاتنامتأملي بر جاي). «1396سبزعليپور، جهاندوست (
  .184-163، ص 3، ش 2هاي ايراني. س زبان فارسي و گويش
. نشر دانش)». 5-4سازي در فارسي معاصر (ها و امكانات واژهشيوه«). 1371اشرف (صادقي، علي

  .45-39و  25-21. ص 70-69ش 
هاي پژوهش». وجه تسمية چند نام جغرافيايي مربوط به خاك يزد). «1384( ــــــــــــــ

ران. تهران: ). به كوشش ايرج افشار و همكا2نامه (: ستوده16(ناموارة دكتر محمود افشار). ج  شناسيايران
  . 623-613بنياد موقوفات دكتر محمود افشار. ص 
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. طرح بندي آنهاهاي ايراني و طبقهنامساز در جاينامهاي جايسازه). 1398طامه، مجيد (
  شده براي گروه مطالعات سياسي، انتخابات، حقوقي و تقسيمات كشوري. تهران.انجام

. چاپ دوم. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي تركيب در زبان). 1394طباطبايي، عالءالدين (
  فارسي.

  . تهران: فرهنگ معاصر.فرهنگ توصيفي دستور زبان فارسي). 1395( ــــــــــــــ
  . تهران: زوار.فرهنگ پيشوندها و پسوندهاي زبان فارسي). 1386فرشيدورد، خسرو (

  . تهران: سخن.شناسي جديدزباندستور مختصر امروز برپاية ). 1388( ــــــــــــــ
  )، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، تهران.1378-1371( هاي ايرانفرهنگ جغرافيايي آبادي

ساز در هاي مركّب و مشتق مكاننگاهي بر واژه). «1395كربالئي صادق، مهناز و گلفام، ارسالن (
  .127-107. ص 3. ش 7. د جستارهاي زباني». شناختيفارسي: رويكرد صرف

  كوشش يحيي ذكاء. تهران: فرانكلين.. بهكاروند كسروي). 1352كسروي، احمد (
واژة زبان و عملكرد معنايي آن در ساخت "خانه"تكواژ ). «1378محمودي بختياري، بهروز (

  .191-183. ص 10و  9. ش نامة زبان و ادبفصل». فارسي
(پيشوندها، ميانوندها، پسوندها). تهران:  يفرهنگ وندهاي زبان فارس). 1377هاجري، ضياءالدين (

  آواي نور.
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Abstract 
Toponyms or place names are divided into three categories according to their 
type: uronyms or the name of lows and highs of earth, hydronyms or names 
of geographical features that refer to waters, and oykonyms or names of 
residential areas. Toponyms are also part of the vocabulary of any language, 
and the same grammatical rules apply to them as are common to other words 
in the language. Toponyms can morphologically be divided into two 
categories, simple and complex. Simple place names are words that consist of 
only one morpheme. But complex nouns are divided into three categories: 
derivative, compound, and derivative-compound. Compound or complex 
toponyms are words that consist of at least two independent and meaningful 
words. In such compound place names, the meaning of one of the two words 
present in the compound is usually slightly altered and gradually, as a result 
of overuse, becomes a topoformant. In Iranian toponyms, these topoformants 
play a major role, and their use in the construction of place names is more 
important than derivational affixes. In compound oykonyms of Iran, different 
topoformants are used. In this paper, those topoformants that are considered 
as unmarked place names are discussed. To this end, these topoformants in 
compound oykonyms are examined from both morphological and semantic 
perspectives. 
 
Keywords: Toponym, Compound Toponyms, Topoformants, Compound 
Oykonyms, Morphological and Semantic Structure of Oykonyms 
 


