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ناکیت چند درابره دو جاینام «ابـهر» و «اردبیل»


گارنیک آساطوراین

چکیده
این مقاهل به حتلیل انتقادی ریشهش نایس دو جاینام ابـهر و اردبیل اختصاص دارد .نگارنده
بر این ابور است که در مورد شهر ابـهر – مانند بس یاری از موارد دیگر از این قبیل
– انم رودخانه به شهر اطالق شدهاست و نه برعکس .در مورد جاینام اردبیل نزی
پس از برریس آرای بییل و صادیق ،پیش نهاد اتزهای مطرح گردیدهاست.

لکیدواژهها :جاینامش نایس ایراین ،ریشهش نایس زابنهای ایراین ،ابـهر ،اردبیل ،اهر ،آهار،
ریبد در شاهنامه
 اس تاد و رئیس انس تیتوی خاورش نایس دانشگاه رویس– ارمین (اسالوین) ،ایروان
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ابـهر
ایقوت محوی ( :1866ذیل ابـهر) جغرافیانویس قرن هفمت جهری ،در معجمالبدلان مینویسد
ایرانیان ابـهر را اَوهَر تلفظ میکنند و بریخ از آانن بر این ابورند که این واژه مركب از دو
جزء آب و هر بهمعنایِ «آس یا» است.
دکرت اندره نفییس ( )81 :1398در مقاهلای ریشهش نایس فوق را پذیرفته و در توجیه آن
نوش تهاست:
خبش اول و سازۀ نس تنی این واژه اب آب فاریس كنوین یكی است .آب در ایراین
ابس تان ،به ِ
صورت  *āp-/ap-بودهاست .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 ( )harبهمعنای «آس یاب» ،انگزیر
ابید توجه كرد كه زابن آن منطقه ،زابن سزمنی مادنشنی قدمی است .ازاینروی،
آن دگرگوین آوایی كه در آس و آس یاب روی دادهاست ،ویژۀ زابن فاریس و
مناطق جنوبغریب است و در این گروه از زابنهای ایراین دیده منیشود .برای
ریشهاییب  har-در انم ابـهر اب این معین ،دو پیش نهاد میتوان مطرح كرد که در
ساخت هر دو ،ریشۀ ایراین ابس تان  *ar-بهمعنایِ «هل كردن ،كوفنت ،آس یاب
كردن» ابزمانده از  *al-هندواروپایی بهمعنای «كوفنت و آس یاب كردن» یبگامن به
اکر رفتهاست.

اخری ًا نزی دکرت عیلارشف صادیق ( )15 :1398وجه اش تقاق مطرحشده در معجمالبدلان
را تأیید کرده و ختفیف  āآغازی به  aرا در بریخ گویشهای ایراین امری راجی دانس تهاست.
لیکن به نظر نگارنده این سطور ،هر چند از نظر آوایی این ریشهش نایس منطقی به نظر
میرسد ،ویل از حلاظ معنایی قانعکننده نیست .نکته اینجاست که ابـهر عالوه بر انم شهر ،انم
رودخانه نزی هست و بر طبق قواننی جاینامش نایس ،هر جا یک انم ،مه به یک منبع آیب (غالب ًا
رودخانه ای چشمه) اطالق شود و مه به ماکن زندگی مردم (امع از شهر ای روس تا) ،نشاندهنده
آن است که این انم ابتدا بر منبع آیب هناده شده و سپس بر شهر ای روس تای جماور آن اطالق
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گردیدهاست و این الگو در اغلب موارد صادق است؛ بنابراین هنادن انمی مانند «آس یای آیب»
بر روی یک رودخانه چنانکه نفییس و صادیق میپندارند از نظر معنایی توجیهپذیر نیست.
به نظر نگارنده ،ابـهر ابید از شلک ایراین میانه  *abharمش تق شده ابشد که صورت
معین «شاخه رودخانه» آمدهاست.
اخری نزی بهاحامتل قوی از ایراین ابس تان  *apa-hara-به ِ
معین «گسرتش ایفنت ،بسط ایفنت ،جراین
از مهنی ریشه ایراین ابس تان (یعین  )*har-به ِ
داشنت» یک آبنام دیگر نزی در هامن انحیه ثبت شدهاست؛ یعین رودخانه اهر .اطالق انم رود
به شهر ،در مورد اهررود و شهر اهر نزی مصداق دارد و بدون تردید انم شهر اهر از این
معین «شاهرود» ابشد .انم روس تای
رودخانه گرفته شدهاست که ظاهر ًا ابید از  *ā-hara-به ِ
آهار در شهرس تان مشریاانت خبش رودابر قرصان نزی ظاهر ًا از مهنی الگو پریوی میکند و از
ریشه  *ā-hāra-اب پیشوند فعیل  ā-وگونه ابلنده ریشه  *har-ساخته شدهاست .معین اولیه
این جاینام نزی احامت ًال «سچشمه» بودهاست ،زیرا از مهنی دهکده رودخانه فشم رشوع
میشود .این الگوی انمگذاری رودخانهها ظاهر ًا در ایران ابس تان نزی رواج داش تهاست ،زیرا
معین «شاخه رودخانه» بهاکر رفتهاست اما اب
در اوس تا ( apa-ɣžara- )Yašt. 19به مهنی ِ
ریشه ( ɣžar-از ایراین ابس تان  )*gžar-یعین «شاریدن ای جراین داشنت [̗– آب]».
اردبیل
انم این شهر در دوران الکس یک زابن فاریس اب ایء جمهول تلفظ میشدهاست؛ یعین .Ardabēl
مسعاین (← صادیق  )15 :1400در الانساب این جاینام را بهَض دال (اردُبیل) ضبط کرده ،اما
حدودالعامل (← هامن جا) آن را به ِ
صورت ار َدویل آوردهاست.
ِغ ُوند 1اترخینگار ارمین قرن هش مت میالدی ،اردبیل را بهشلکِ  Artavētو یوحنای اکتولیکوس
در قرن دمه میالدی آن را  Artavēlضبط کردهاند (←  .)Marquart 1901: S. 108چنانکه
مینورسکی نوش تهاست  Artavēlشلک قدميیتری است که در زمان غوند راجی نبودهاست؛ زیرا
مؤلفان عربزابن سدههای اولیه پس از اسالم فقط شلک  Ardavēlرا میش ناختهاند (صادیق
.)15 :1400
Łewond
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در واقع این انم یک لکمه مرکب است که جزء دوم آن ابید  vēlای  bēlابشد .چنانکه
اس تاد صادیق ( )15-16 :1400نوش تهاست ،این جزء را منیتوان اب  bēl / vēlدر جاینامهایی
مانند َا َنزبیل [اندبیل]َ ،خ َرزویل مقایسه منود .انمهای دیگری نزی اب این جزء در نظام
جاینامهای ایران دیده میشود ،مانن ِد لوندویل ،شورهبیل که البته ریشه اکم ًال دیگری دارند.1
صادیق (هامن )16 :درابره صورت ارتویت مینویسد:
این انم شلک اکم ًال ایراین دارد و جزء اول آن اب  arta-در فاریس ابس تان و
معین «قانون و نظم ای دس تور مقدس» یکی است .جزء دوم
 arətaدر اوس تا ،به ِمعین «بید»
آن نزی منطبق بر لکمه اوس تایی  vaētay-و پـهلوی] vēt [w/vēdبه ِ
است .2بنابراین ارتویت یعین «حمیل که دارای بیدهای قانون مقدس است».

ِ
صورت ارمین این جاینام یعین  artauētپرداخته
هارودل بییل ( )1959: 117-118به ریشهاییب
است که ظاهرًا ابید شلک اولیه این واژه ابشد ،وی جزء نست این واژه را نه از ( arta-نکـ .
معین «دارایِ  ،...پر از »...
ابال) بلکه از ریشه ایراین  *ar-بهمعین «خارج» و جزء  -uētارمین به ِ
میداند .بدین ترتیب بهعقیده او اردبیل یعین ماکین که «دارای مزارع و دشتهای ابز» است.
گامن نگارنده ،جزء نست
ویل هیچیک از دو پیش نهاد ابال قانعکننده به نظر منیرسد .به ِ
معین «نظم کیهاین ،دس تور نیک و مقدس» ابشد .جزء دوم
جاینام اردبیل ابید هامن  arta-به ِ
نزی اب در نظر گرفنت صورت ارمین این جاینام artauēt ،ابید از ایراین ابس تان *u̯aⁱtī-
مش تق شده ابشد که شلک مؤنث پسوند معروف  *u̯ ant-است که بر خالف هندوس تان،
در جاینامهای ایران مکیاب است.
در گسرته زابنهای ایراین ،اغلب جاینامها اب گونه مذکر این پسوند یعین
( )>*u̯ ant-ساخته شدهاند .این عنرص پسوندی بیانگر دارا بودن ویژگی ای صفیت است که
جزء نست جاینام به آن اشاره دارد .بدین ترتیب معین جاینام اردبیل «جای ابصفا ،پربرکت،
vand-

 1نگارنده در مقاهل دیگری بهتفصیل درابره جزء  bēl / vēlدر نظام جاینامهای ایران حبث خواهد کرد.
 2یعین اب حتول آوایی  *-δ-> -l-که در زابنهای ایراین از مجهل زابنهای غریب ایراین پدیدهای راجی است.
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مملو از نظم کیهاین» است .این پسوند ،امروز مه بهشلکِ  u̯et-یکی از پسوندهای بس یار فعال
در زابن ارمین است که صدها واژه اب آن ساخته شدهاست.
این پسوند چنانکه گفمت در ساختار جاینامهای ایران بهندرت دیده میشود؛ یکی از
منونههای آن ریبد ] [Rēbadاست که انم کوه ای دش یت است در شاهنامه و بهاحامتلِ بس یار از
 *rai-uatīمش تق شدهاست؛ یعین «(جای) پر نعمت ،پر برکت» (نکـ  .اوس تا
ایراین ابس تان ̯ -
« raē-uuaṇtدولمتند ،پرنعمت») .البته جزء پسوندیِ ریبد *u̯ atī- ،است؛ بدون مصوتاثنوی  -i -پس از  -a-یعین  -u̯aⁱtī-که در جاینام اردبیل دیده میشود.
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Abstract
The article presents a critical analysis of the etymologies suggested
hitherto for explaining the origin of the Iranian place-names Abhar
and Ardabēl.
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