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 چکیده
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 رهـ اب 

نویسد می البدلانمعجمقرن هفمت جهری، در  انویسافیجغر  (ابـهر: ذیل 1866) ایقوت محوی

ز دو اب مرك   کنند و بریخ از آ انن بر این ابورند که این واژهتلف ظ می اَوَهررا  ابـهرایرانیان 

 است.« اآ س ی» معنایِ به هرو  آ ب جزء

ه آ ن ش نایس فوق را پذیرفته و در توجیای ریشهدر مقاهل (81: 1398) نفییس اندره دکرت     

 است: نوش ته

 فاریس كنوین یكی است. آ ب در ایراین آ بل و سازۀ نس تنی این واژه اب خبش او  

هر ش است. بنابراین، ابزماندن این سازه در انم بوده -āp-/ap* صورِت ابس تان، به

وی اشاکیل در پذیرفنت قول ایقوت مح -ab صورِت هر، اب واكۀ كواته آ غازین، بهابـ 

 آ ورد.پدید منی

گزیر ان، «آ س یاب»معنای به (har) َهر؛ یعین ابـهراما در توجیه سازۀ دوم انم      

روی، اینابن سزمنی مادنشنی قدمی است. ازز ،ه كرد كه زابن آ ن منطقهابید توج  

است، ویژۀ زابن فاریس و روی داده آ س یابو  آ سكه در  آ ن دگرگوین آ وایی

شود. برای های ایراین دیده منیغریب است و در این گروه از زابنمناطق جنوب

در  توان مطرح كرد کهاب این معین، دو پیش نهاد میدر انم ابـهر  -harاییب ریشه

فنت، آ س یاب هل كردن، كو » معنایِ به -ar*ساخت هر دو، ریشۀ ایراین ابس تان 

گامن به یب« كوفنت و آ س یاب كردن»معنای هندواروپایی به -al*ابزمانده از  «كردن

  است.اکر رفته

 البدلانمعجمشده در وجه اش تقاق مطرح (15: 1398) صادیق ارشفعیلدکرت  نزی اً اخری      

 . استدانس ته های ایراین امری راجیرا در بریخ گویش aآ غازی به  āرا تأ یید کرده و ختفیف 

 نظر به منطقی ش نایسریشه این آ وایی نظر از چند هر ،سطور این نگارنده   نظر به لیکن     

عالوه بر انم شهر، انم  ابـهرنکته اینجاست که  .کننده نیستقانع معنایی ز حلاظا ، ویلرسدمی

 غالباً ) آ یب نبعم یک  به مه ،انم یک جا هر ،ش نایسجاینام قواننی طبقو بر  رودخانه نزی هست

 دهنده  نشان ،(روس تا ای شهر از امع  ) مردم زندگی ماکن به مه واطالق شود  (چشمه ای رودخانه

آ ن است که این انم ابتدا بر منبع آ یب هناده شده و سپس بر شهر ای روس تای جماور آ ن اطالق 
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 «آ یب یآ س یا» ندهنادن انمی مان  بنابراین؛ است صادق موارد اغلب در الگو این و استگردیده

 پذیر نیست.از نظر معنایی توجیه پندارندمی صادیق و نفییس چنانکهبر روی یک رودخانه 

ورت که ص ابشد شده مش تق abhar* میانه   ایراین شلک از ابید هرـ ، اب نگارنده نظر به     

. استهمدآ  « رودخانه شاخه  » معینِ به  -apa-hara* ابس تان ایراین از قوی احامتلبه نزی اخری

ن گسرتش ایفنت، بسط ایفنت، جرای»معیِن به (-har*یعین ) ابس تان ایراین ریشه   مهنی از

 رود انم اطالق. اهر رودخانه   ؛ یعیناستشده ثبت انحیه هامن در نزی دیگر آ بنام یک« داشنت

 این از اهر شهر انم تردید بدون و دارد مصداق نزی اهر شهر و روداهر مورد شهر، در به

تای انم روس  . ابشد« شاهرود» معینِ به -ā-hara* از ابید ظاهراً  که استشده گرفته رودخانه

 کند و ازدر شهرس تان مشریاانت خبش رودابر قرصان نزی ظاهرًا از مهنی الگو پریوی می آ هار

لیه  ساخته شده -har* ریشه   ابلنده   وگونه   -āاب پیشوند فعیل  -ā-hāra* ریشه    است. معین او 

رشوع  فشم است، زیرا از مهنی دهکده رودخانه  بوده« سچشمه»این جاینام نزی احامتاًل 

 است، زیراداش ته رواج نزی ابس تان ایران در اً ظاهر  هارودخانه انمگذاری الگوی اینشود. می

 اب اما استرفته اکربه «رودخانه ه  شاخ» معینِ  مهنی به -apa-ɣžara (Yašt. 19) اوس تا در

 . «[آ ب ̗–] داشنت جراینشاریدن ای »یعین ( -gžar* ابس تان ایراین از) -ɣžar ریشه  

  اردبیل

 .Ardabēl یعین؛ استهشدمی ظتلف   جمهول ءای اب فاریس زابن الکس یک دوران در این شهر انم

ا ا( ضبط کرده، ارُدبیلَض  دال )این جاینام را به الانسابدر  (15: 1400صادیق  ←)مسعاین  م 

 .استآ ورده ارَدویلصورِت آ ن را به هامن جا( ←) لعاملحدودا

و یوحن ای اکتولیکوس  Artavētشلِک نگار ارمین قرن هش مت میالدی، اردبیل را بهاترخی 1ِغُوند     

که چنان(. Marquart 1901: S. 108 ←)اند ضبط کرده Artavēlدر قرن دمه میالدی آ ن را 

است؛ زیرا تری است که در زمان غوند راجی نبودهقدميیشلک  Artavēlاست مینورسکی نوش ته

)صادیق  اندش ناختهرا می Ardavēlپس از اسالم فقط شلک  اولی ه   هایسدهزابن مؤلفان عرب

1400 :15) . 

                                                                        
1 Łewond 
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 کهچنان. ابشد bēl ای vēl ابید آ ن دوم ءجز  که است بمرک   لکمه   یک انم این واقع در     

 هاییجاینام در vēl bēl / اب توانمنی را ءجز  ، ایناستنوش ته (16-15: 1400) صادیق اس تاد

 نظام در ءجز  این اب نزی دیگری هایانم. منود مقایسه ویلرزَ ، خَ [اندبیل] بیلنزَ اَ مانند 

. 1دارند دیگری اکمالً  ریشه   البت ه که بیللوندویل، شوره ، مانندِ شودمی دیده ایران هایجاینام

 نویسد:می ارتویتصورت  درابره   (16)هامن:  صادیق

ل آ ناین انم شلک اکماًل ایراین دارد و جزء  در فاریس ابس تان و  -arta اب او 

arəta- س»معیِن به ،در اوس تا  دوم ءجز یکی است. « قانون و نظم ای دس تور مقد 

 «بید» معینِ به vēt [w/vēd]هلویـ پ  و -vaētayاوس تایی  نزی منطبق بر لکمه   آ ن

 . «است مقدس قانون بیدهای دارای که حمیل  » نابراین ارتویت یعینب . 2است

 رداختهپ artauēt یعین جاینام این ارمین صورِت  اییبریشه به (118-117 :1959) بییل هارودل     

 کـ .ن) -arta از نه را نست این واژه ءجز وی ابشد،  واژه این یه  اول   شلک ابید ظاهراً  که است

 ...« از ، پر. ..دارایِ » معینِ به ارمین uēt- ءجز  و «خارج» معینبه -ar* ایراین ریشه   از بلکه (ابال

 . است «ابز هایدشت و مزارع دارای» که ماکین یعین اردبیل او عقیده  به ترتیب بدین. داندمی

ست ء ن نگارنده، جز  گامنِ رسد. بهه به نظر منیکنندیک از دو پیش نهاد ابال قانعویل هیچ     

س»معیِن به -arta جاینام اردبیل ابید هامن زء دوم ابشد. ج« نظم کیهاین، دس تور نیک و مقد 

 -u̯aⁱtī*ابید از ایراین ابس تان  artauētنزی اب در نظر گرفنت صورت ارمین این جاینام، 

است که بر خالف هندوس تان،  -u̯ant*مش تق شده ابشد که شلک مؤنث پسوند معروف 

 های ایران مکیاب است.در جاینام

 -vandمذک ر این پسوند یعین  ها اب گونه  های ایراین، اغلب جاینامزابن رته  در گس     

(>*u̯ant-ساخته شده ) اند. این عنرص پسوندی بیانگر دارا بودن ویژگی ای صفیت است که

برکت، صفا، پرجای اب»جزء نست جاینام به آ ن اشاره دارد. بدین ترتیب معین جاینام اردبیل 

                                                                        
 های ایران حبث خواهد کرد.جاینامنظام در  vēl / bēlجزء  ل درابره  تفصیدیگری به نگارنده در مقاهل   1
ل یعین اب 2  .ای راجی استپدیده ایراین غریب هایزابن مجهل از ایراین هایزابن در که *-l-> -δ-  آ وایی حتو 
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ال  -u̯et شلکِ است. این پسوند، امروز مه به« اینمملو از نظم کیه یکی از پسوندهای بس یار فع 

 است.در زابن ارمین است که صدها واژه اب آ ن ساخته شده

شود؛ یکی از ندرت دیده میهای ایران بهکه گفمت در ساختار جایناماین پسوند چنان     

احامتِل بس یار از و به شاهنامهاست در است که انم کوه ای دش یت  [Rēbad] ریبدهای آ ن منونه

 س تااو )نکـ . « جای( پر نعمت، پر برکت»)است؛ یعین مش تق شده *atīu̯-rai-ایراین ابس تان 

raē-uuaṇt- «ریبدالبت ه جزء پسوندِی «(. دولمتند، پرنعمت، *u̯atī-   ت است؛ بدون مصو

 شود.دیده میکه در جاینام اردبیل -u̯aⁱtī- یعین  -a-پس از  - i-اثنوی 
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A few Points on the Two Place-Names Abhar and Ardabēl 
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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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