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پیش نهادی در ریشهش نایس جاینام «ابـهر»


اندره نفییس

چکیده
ابـهر از شهرهای اس تان زجنان در راه هتران به زجنان است که نزدیک رودخانهای به مهنی
انم واقع شده است .بنابر گفتۀ ایقوت محوی در معجمالبدلان ،ایرانیان این شهر را َا ْوهَر
میانمیده و آن را مرکب از دو خبش آب ،و هر به معین «آس یا» میدانس تهاند .نگارندۀ
مقاهل ،در آغاز به ارتباط بنی آب  ābو اب  abدر خبش خنست این جاینام پرداخته ،سپس
روند حتول اترخیی و دگرگوین آوایی خبش دوم این جاینام ،یعین  harرا روشن کرده است.
لکیدواژهها :جاینام ،ابـهر،گویش،آس یاب،آب ،هَر.
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مقدمه
شهر ابـهر مركز شهرس تان ابـهر در اس تان زجنان است كه در  92كیلومرتی رشق و شامل
رشیق زجنان در مسری هتران به تربیز جای دارد .ابـهررود ،رود بزرگی كه در این شهر جاری
است ،از كوههای رسآهند و گردنۀ هللااكرب سلطانیه ،كوه رس مت ،مالداغی و س ندان داغ
رسچشمه میگرید و پس از پیوسنت به رودهای فصّل ابـهر ،مزارع و شهرهای مهجوار را
مرشوب میكند و رساجنام به درایچه مق میریزد .موقعیت خاص جغرافیایی ،فراواین آب و
چشمههای بس یار و گذر ابـهررود و شاخههای فراوان آن ،حاصلخزیی خاك و رسشاری
درآمدهای كشاورزی و در نتیجه رونق اقتصادی و پرداخت مالیاتهای س نگنی حاصل از آن
به حمکراانن حمّل ،سبب راهاندازی آس یابهای آیب بس یاری در این منطقه شد .انم و آاثر
ساخامتن بریخ از این آس یابها ،مانند آس یاب مصطفی قّلبیگ ،آس یاب دوقلو حاجعلیخان،
آس یاب امامقّل بیگ ،آس یاب مریزا نورادلین ،آس یاب امامعّل ،آس یاب سوالقا ،آس یاب
وكیلالرعاای هنوز ابیق است (آقادمحمی.)92 ،1377 ،
پیشینۀ سكونت در این منطقه خوش آب و هوا دراز است .كشف آاثری از هزارههای
پنجم قبل از میالد در منطقۀ سلطانیه ،یكی از خبشهای شهرس تان ابـهر ،و نزی آاثری مربوط
به هزارۀ دوم در ّدره ابـهررود ،بر دیرینگی سكونت در این انحیه گواهی میدهد .مهنی
دیرندگی پیشینۀ سكونت است كه آابدی آن را به دوران اساطریی منسوب میدارد .محدهللا
مس تویف ( ،)59 :1362صاحب نزهةالقلوب ،سازندۀ شهر ابـهر را كیخرسو كیاین میداند.
موافق اب این ویژگیها ،مورخان از دیرابز ،ابـهر را شهر آس یابهای آیب خواندهاند .ایقوت
محوی ( ،)98/1 :1380جغرایفدان قرن هفمت جهری ،در معجمالبدلان مینویسد كه این انم
مركب از دو هجای آب و هر به معنای «آس یاب» است:
ابـهر شهری انمربدار میان قزوین ،زجنان و مهدان است كه ایرانیان آن را َا ْوهَر
خوانند .یك ایراین میگفت :ابـهر مركب است از آب و هر ،به معین «آس یاب» زیرا
كه در آن آس یابهای آیب بوده است.

این توجیه ،افزون بر مهخواین داشنت اب رشایط اترخیی و جغرافیایی ابـهر ،میتواند به
حتول لکمه از دیدگاه زابنش نایس اترخیی مکك كند.
ش ناخت ما از سری ّ
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منت
خبش اول و سازۀ خنس تنی این واژه اب «آب» فاریس كنوین یكی است .آب در ایراین ابس تان،
به صورت  āp-/ap-بوده است (نک .)Bartholomae, 1904: Aiw 325:بنابراین،
ابزماندن این سازه در انم شهر ابـهر ،اب واكۀ كواته آغازین ،به صورت  ab-اشاکیل در پذیرفنت
قول ایقوت محوی پدید منیآورد.
اما در توجیه سازۀ دوم انم ابـهر؛ یعین هَر ( )harبه معنای «آس یاب» ،انگزیر ابید توجه
كرد كه زابن آن منطقه زابن رسزمنی مادنشنی قدمی است .از این روی ،آن دگرگوین آوایی كه
در آس و آس یاب روی داده است ،ویژۀ زابن فاریس و مناطق جنوبغریب است و در این
گروه از زابنهای ایراین دیده منیشود .برای ریشهاییب  harدر انم ابـهر اب این معین ،دو
پیش نهاد میتوان مطرح كرد که در ساخت هر دو ،ریشۀ ایراین ابس تان  1ar-به معنای «هل
كردن ،كوفنت ،آس یاب كردن» ( )Bartholomae, 1904: Aiw 83ابزمانده از *al-
هندواروپایی به معنای «كوفنت و آس یاب كردن» یبگامن به اکر رفته است.
ریشۀ  1ar-ایراین ابس تان از اصل هندواروپایی  *al-به معنای «آس یا كردن ،آرد كردن ،نرم
كردن» است كه برابر اب واژه یوانین  áλεبه معنای «آس یا شده ،آرد شده» است .مهچننی
صورت اوس تایی ) aša (*artaكه صفت است به معنای «آرد شده ،ساییده شده»
( Pokorny, 1994: IEW 28; Bartholomae, 1904: Aiw 239, 1286; Emmerick,

 )1968: SGS 10و سنسكریت  ạŧŧaبه معنای «غذا ،خوراك» از این ریشه مش تق شدهاند.
در فاریس میانۀ زردش یت( ārd :آرد) ،در سغدی ( āřt/’rtآرد) (،)Gharib, 1995: 1479
در ساکیی ( āĐa-آرد)( ārr ،آس یاب كردن) و در خوارزمی ( ’rdآرد) از مهنی ریشه است.
صورت اوس تایی ( *arәnaكوبنده ،هل كننده) در ( yāvarәnaكوبنده جو و غهل) كه به
جای  yava-arәnaآمده است و  ārdanفاریس میانه «آس یاب كردن» نزی از مهنی ریشه
مش تق شده است .در خبتیاری :صورت ( ardanآس یاب كردن) ،در پش تو ( öŖәآرد) ،در
یغنایب( ārt :آرد) (( )Bailey, 1979: DKhs 17, 22آرد) ،در بلوچی ( ārtآرد) ،در كردی
( ārd, ārآرد) ( ،)Horn, 1893: GNE 13در اتلشی ( ârda/ôrdaآرد) (حسندوست،
 ،)551/1 :1389در گزی( ār :آس ،آس یاب) (هامن )625/2 :نزی از ریشه  ar-مش تق
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شدهاند .نزی فاریس آرد ،ارد ،ارده ،هرده به معنای ساییده شدۀ دانههای روغین و نرمه و آس
كرده ای نرم كوفتۀ حبوب چون جو و گندم و برجن و خنود و ابقال (دهخدا :1377 ،ذیل واژه) و
احامت ًال صورت آذری  )Ŗ-nā( ūnبه معنای «آرد» نزی به این ریشه مربوط است (منصوری،
.)44 :1384
فزونتر آن كه واژۀ آس فاریس را نزی از این ریشه میدانند .واژۀ آس را فرهنگ فاریس
معنی چننی معین میكند:
دو س نگ گرد و مسطح بر مه هناده و س نگ زیرین در میان میّل آهننی و جز آن
از سوراخ میان س نگ زیرین در گذش ته ،و س نگ فوقاین به ّقوت دست آدمی ای
س تور ای ابد ،ای آب و برق و خبار چرخد و حبوب و جز آن را خرد كند و آرد
سازد.
و نزی آس یاب را « )1آیس كه به ّقوت آب چرخد؛ ( )2توسع ًا) هر نوع آس».

آس فاریس مركب است از هامن ریشه  1ar-و پسوند
 )221, §791,ایراین ابس تان است .این پسوند ،در شامر پسوندهای اولیه است كه مس تقامیً به
ریشۀ قوی افزوده میشود و از آن ،بیشرت امسهای خنیث و گاه صفت میسازد؛ مانند:
( xšaθraشهرایری) و ( puθra-پرس) و ( miθra-همر) .گروه وایج  –θr-ایراینابس تان ،ابزمانده از  trو  tlهندواروپایی ،در زابنهای ایراین غریب و جنویب ،مانند فاریس
ابس تان ،به مهخوان صفریی  çتبدیل میشود ( ،)ibid.اما در زابنهای ایراین غریب و شامیل
به  –hr-ابدال میایبد .در نتیجۀ چننی تبدیّل است كه  puθra-اوس تایی برابر است اب
 puçaفاریس ابس تان (.)Kent, 1953: 78
مهچنانكه از صورت شامیل  ،puθraاب ابدال  –θr-به  puhr (pwhr) ،–hr-هپلوی
اشاکین و سپس واژۀ پور و از  puçaفاریس ابس تان  pusفاریس میانه و پُس و پرس فاریس
ابزمانده است ،آس فاریس نزی ابید ابزمانده از مهنی قاعدۀ ابدال ابشد :از ریشۀ  1ar-ایراین
ابس تاین و  ، –θra-یعین  ،*ar-θra-خنست در فاریس ابس تان ،اب ابدال  –θra-به -ça-
و حذف  – rکه احامت ًال مهنی حذف به بلندی واکۀ آغازین واژه اجنامیده است– واژۀ *āça-
و سپس آس و  āsyagو  āsyābهپلوی به دست آمده است ( Mackenzie, 1971: CPD
Jackson, 1892: ( –tra/-θra
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 .)13دیگر این كه از  *ar-θra-ایراین ابس تان ،اب ابدال ّ
منظم  –θr-به  –hrو حذف
خنس تنی واژه ،صورت جدید  ahrدر گویش اانركی (ابراهمیی اانركی )90 :1387 ،به معنای
میرس
«آس یاب ،آس یاب دس یت» ابزمانده است .در گویش هبدینان مهنی صورت اب حذف ّ ،h
شده است :مانند  (v)ăr/ārنزی ُوربونُ /اربون ( (v)ăr-bunمزداپور .)172 :1374 ،در
این مورد ،گوای كه حذف مهخوان  hبه بلندی واکۀ پیش از خود اجنامیده و ای اص ًال این ریشه
به شلک  ārبه اکر رفته است.
به مهنی روال ،در راس تای صورت جنویب این واژه در گویشهای زنده كنوین ،مانند
( āsiyāvابراهمیی اانركی )47 :1387 ،در اانرك و ( âsiyoسالمی )104 :1385 ،و
 āsyowو  āsyowrōnدر گویش نقوسان تفرش (دروداین ،)32 :1387 ،هامن صورت
 ārدر خوانسار و س نگرس و مسنان و  āraبه معنای «آس یاب و عصاری» ،در مسنان و
دلیجان (آذریل )3 :1387،و  āreyبه معنای «آس یاب» ،در گویش افرتی (هامن )4 :بر
جایند.
مانند مهنی تقابل و دوگانگی در ابدال  –θra-ایراین ابس تان به مهخوان صفریی  çدر
گویشهای جنویب و  –hrدر گویشهای شامیل را در واژۀ داس فاریس نزی میتوان دید .این
واژه ابید از ریشۀ  3dā-ایراین ابس تان ( )Bartholomae, 1904: Aiw 716در معنای
«بریدن» ،مش تق شده ابشد كه اب پسوند  θra-به صورت  *dāθra-ایراین ابس تان آمده
است (ابوالقامسی )92 :1367 ،و در فاریس ابس تان به صورت  *dāçaو سپس داس
درآمده است و صورت شامیل به ضبط فرهنگ فاریس معنی ( :1357ذیل واژه) آن داره و
دهره و  dāra/dĂraدر گویش هبدینان است.
اما  harدر ابـهر به معنای «آس یاب» و برابر اب آس فاریس دربردارندۀ ابدال و جابهجایی
وایج دیگری نزی هست .مثایل از این گونه جابهجایی واجها را در تقابل صورت اوس تایی
 āθravaاوس تایی و  )Jackson, 1892: 59, §191( átharvāسنسكریت میتوان دید.در اینجا ،در مجموعه  āθra-و  áthar-جابهجایی  hو  aروی داده است ،یعین به این
قیاس ،در  ،ar-θra-مضن ابدال  θبه  hو حذف  ، rواکۀ  aنزی جابهجا شده و پس از
r
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حذف  aپاایین ،واژه به صورت  harدرآمده است.
ابدایل از این دست را در رش تۀ بلندی از واژههای مش تق از ریشۀ  1ar-كه مهنی معنای
«آس یاب شدن و خرد شدن» را در خود دارد ،میتوان برمشرد hardan :در فاریس
فریوزآابدی« harnen ،آس یاب كردن» ،در زابن كردی( harden ،آذریل )406 :1387 ،به
معنای «آس یاب كردن و كوبیدن» har ،در فاریس یزدی و گویش هبدینان به معنای «تفاهل و
ابزماندۀ دانههای روغین» مانند كنجد و نزی ( haruraآذریل )407 :1387 ،در زابن اتیت ،به
معنای «پالودۀ رقیق» و  hariraدر گویش هبدینان به معنای « ِفرین و خوراك نرم شده» و
رقیق برای چبه و  harisaبه معنای «نوعی آش و هلمی».
در اینجا ،میتوان این پرسش را در میان هناد كه آای آن صورت نوش تاری هپلوی را كه به
 ār- ،ārdanبه معنای «آرد كردن و آس یا كردن» برمیگردانمی ،نباید مانند  hardanفاریس
فریوزآابدی و  hardenفاریس در فنی بندرعباس و  harnenگویش كردی انحیۀ بیجار
منطبق اب مهنی مصدرها و به شلک  hardanخواند؟
نتیجه
به دنبال این مثالها ،دومنی پیش نهاد را برای ریشهاییب  harمیتوان آورد و آن ،احامتل
برگرفته شدن این سازه در انم شهر ابـهر در دوراین اتزهتر است .در این گامن ،مهنی شلک
 ،harكه صورت جدیدتری از این خانواده است ،مهراه اب  ،ab-كه شلکی گویشی است از
آب ،تركیب شده و انم ابـهر را ساخته است.
بدینگونه قول ایقوت محوی را در معنای انم شهر ابـهر میتوان پذیرفت و اب قواعد زابن
ایراین آن را توجیه كرد .معنای «آب آس یاب» و «آس یای آیب» برای ابـهر پذیرفتین است و واژۀ
مركیب از آ ِن یكی از زابنهای غریب و شامیل ایراین است و هنگامی كه زابن حمّل و بومی
قدمیی ،جای خود را به تركی میدهد ،تركیب دورگۀ ابـهرچای به معنای «رود ابـهر» كه اص ًال
یعین «رود آب آس یاب» ای «رود آس یای آیب» جای آن را میگرید .بدین روی ،ابـهر را ابید از
آن مجهل جاینامهای ایراین دانست كه معنای آن آشاکر است و اترخیچهای از زندگاین دراز
شهری دیرپای را بیان میكند.
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On the Etymology of Toponym Abhar
Nadereh Nafisi
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Abstract
Abhar is one of the cities of Zanjan province located Tehran and
Tabriz, near a river by the same name. According to Yāqūt Ḥamavī in
Mu'jam al-Buldān, the Iranians called the city, Auhar, they believed it
was composed of two parts: āb (water), and har (mill). This paper is
devoted to the etymology of toponym Abhar, which author will discuss
in two parts; firstly the relationship between “water” (āb) and ab will
be discussed and then the process of historical evolution and phonetic
transformation of the second component of this toponym (i.e., har)
will be described.
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