
  

  

  

  

  

  هاي جغرافيايي گيالن سير تحول نام

  

  عباس خائفي دكتر 

  استاديار دانشگاه گيالن

  
  

توان به  تحول زبان است كه از طريق آن ميشناخت زمينة ) تاريخي (»زمانيدر«شناسي  علم زبان
هاي پيشين جوامع  اي غيرمستقيم با زمينه گونه ي واژگاني زبان پرداخت و بهها بررسي دگرگوني

  .آشنا شدني انسا
بسياري از . ة جغرافيا استاي دارد، حوز هايي كه تحول واژگاني گسترده يكي از زمينه  

 ؛شوند گيرند و از معني تهي مي اي به خود مي ي تازهها يابند و صورت  جغرافيايي تحول مييها نام
  .اند  و مطابق زمان و مكان شكل گرفتهها  به مناسبتها كه در آغاز، اين نام  در صورتي

خوريم كه ظاهراً مفهوم خاصي ندارند،  ي جغرافيايي بسياري برميها در استان گيالن به نام  
در اين .  آنها پي بردةتوان به مفاهيم آنها و حتي وجه تسمي شناسانه، مي اما در يك بررسي زبان

  .  و تحول صوري و معنايي آنها اشاره شده استها مقاله به تعدادي از اين نام
 در بررسي واژگان يك زبان، مطالعات تاريخي و بررسي تحول واژگان و جستجو در گاهي  

توان به بسياري از  يابد، زيرا از طريق بررسي واژگان مي ها اهميت مي ي كهن واژهها صورت
هاي پيشين اجتماع دست يافت كه در شناخت بهتر و بيشتر جوامع انساني به ياري ما  زمينه
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شناسي است، به بررسي پيشينة   زبانةترين رشت  كه پرسابقه»زمانيرشناسي د زبان«علم . شتابد مي
ي تحول آنها را ها كند و اصول و روش  و تحول صوري و معنايي واژگان آنها اشاره ميها زبان

  .دهد نشان مي
تحول . يابد  انساني تحول ميةاي شگرف است كه پيوسته به همراه انسان و جامع زبان پديده  

  : گيرد دو سطح صورت ميزبان در 
  ١ تحول دروني زبان-١
  ٢ تحول بيروني زبان-٢

هايي كه واژگان آن بيشترين تحول صوري و معنايي را دارد، حوزة جغرافيا  يكي از حوزه  
اي به خود  ي تازهها يابند و صورت ي جغرافيايي رفته رفته تغيير ميها بسياري از نام. است

 در آغاز ها البته اين نام. ي اوليه آنها بسيار مشكل استها  صورتاي كه يافتن گونه گيرند، به مي
  . اند رفته از معني تهي شده اند، ولي رفته معنادار بوده

گزيند،  يي كه انسان براي محل سكونت خود برميها خصوص نام ي جغرافيايي، بهها نام  
ن و تحول جامعه و زبان، در گيرد كه در اثر مرور زما هايي صورت مي مطابق زمان و بنا بر مناسبت

  .ماند ي بعد مفهوم آنها پوشيده ميها آيد و براي نسل وجود مي آنها تغييراتي به
ها  هاي مهمي از گذشته كه به موضوعي جغرافيايي، عالوه بر اينها  نامدانستن وجه تسميهبا   
  . بخش است خوريم، بسيار لذت برمي

يي است كه سهم مهمي در كشور ما ايفا نموده سرزمين گيالن داراي تمدن و فرهنگ ديرپا  
ي جغرافيايي ها اي به زندگي و فرهنگ گيالن ارتباط دارد، نام گونه هايي كه به يكي از زمينه. است

اند، ولي در اصل ارتباط  يي كه در اثر مرور زمان از مفهوم عاري شدهها نام. اين سرزمين است
  .اند شتهبسيار نزديكي به زندگي و فرهنگ منطقه دا

هاي  چند براي مردم گيالن بسيار آشنا است، مفهوم خاصي ندارد و كوشش، هر ها اين نام  
ي جغرافيايي گيالن به شناخت ها بررسي نام. زيادي هم بر بازشناساندن آنها صورت نگرفته است

  .رساند بيشتر فرهنگ و هويت اين قسمت از ميهن اسالمي ياري مي
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شود و به ياري خداوند  ي جغرافيايي گيالن اشاره ميها  از نامدر ادامه به تحول تعدادي  
  .  خواهد شد يك فرهنگ موضوعي جغرافيايي ارائهصورت بزرگ در آينده به

  gurāb گوراب

. ي جغرافيايي است كه نقاط مختلفي از گيالن به اين نام خوانده شده استها گوراب يكي از نام
اين واژه بسيار . يدان شهر يا ده و محل تجمع داردگوراب مفهومي در حدود محل اجتماع و م

در كتاب تاريخ گيالن و .  و در آثار اسالمي از قرن چهارم به بعد به آن اشاره شده است،كهن
گوراب الموت، گوراب باالي :  اشاره شده استها  ق به اين مكان٨٨٠ نگارش سال ٣ديلمستان

دبن، گوراب ديلمان، گوراب رانكو، گوراب رانگو، گوراب پاشيجا، گوراب تنكابن، گوراب دز
دشت، گوراب رودسر، گوراب كوهدم، گوراب گرجيان، گوراب گسكر، گوراب گوله، گوراب 

 گوراب آقاسيد ،الهيجان، گوراب لمسر، گوراب نو، گوراب لورانگو و لجه گوراب؛ عالوه بر آن
  . يالن استي گها يعقوب و خطيب گوراب امروزه نام جغرافيايي بعضي از آبادي

بعضي آن را گور محل دفن . اند  گور و آب گرفتهة اين واژه را همه از دو واژةوجه تسمي  
محل آب : اند بعضي ديگر گور را در معني روشن گرفته. يعني گوِر آب: اند آب فرض كرده

يي قابل درك انتخاب ها  براساس شرايط منطقه و مناسبتها مطور كه گفته شد نا همان. روشن
  .اند  با منطقه و شرايط آن همگوني داشتهها شد و اين نام مي

. بوده است gaoraāpaصورت  توان گفت كه گوراب در اصل به در مورد اين واژه مي  
 a: تحول اين واژه به صورت زير است. بنابراين واژه در مفهوم محلي كه آب فراوان دارد، است

 ادغام o و gaorāp a]: شود  ميā تبديل به در كنار هم a و gaorāp، ]ā :شود پاياني حذف مي
شود و تركيب   تبديل ميb در يك فرآيند واجي به gurāp ،pآيد   پديد ميu بلند ةشوند و واك مي

  . آيد ميدر gurrābصورت  به

  bālāmāklavānباالماكلوان 

شادروان .  مركز دهستان سردار جنگل از شهرستان فومن استbālāmāklavānباالماكلوان 
: داند پسوند بان مي vān يعني بزرگ و وان kal يعني بزرگ، meh اين واژه را از مه ٤پور رتيپس
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 بزرگ، كل صورتي از كلو يا كول mehبهتر است اين واژه را تركيبي از پيشوند . نگهبان بزرگ
  .  بزرگ استةبنابراين واژه به مفهوم جايگاه پشت:  دانستānيعني پشته و پسوند مكاني 

 virmuniي ويرمون

هاي  اين دهستان بين دهستان.  آبادي است٣٤ويرموني نام دهستاني از بخش مركزي آستارا با 
  .  لوندويل، درياي خزر و جمهوري آذربايجان قرار داردحيران و

وير يعني دلير و پهلوان، و موني صورت ديگري از . ويرموني از دو جزء تشكيل شده است  
  . يعني سرزمين دالوران، جايگاه دالوران: انه و جايگاه است يعني خnmānahواژة اوستايي 

  markiyeمركيه 

سرا است كه بين دهستان گوراب  مركيه نام دهستاني از بخش ميرزا كوچك جنگلي صومعه
  . سرا و فومن واقع است زرميخ، صومعه

ي شماره و معن شكن و يا به  پهلوي يعني پيمانmarakپور اين واژه را مرك  شادروان سرتيپ  
  ٥.داند حساب مي

جزء اول مر يا مير در مفهوم حاكم و جزء : اين واژه در اصل از دو جزء درست شده است  
  . نشين جايگاه حاكم، حاكم: روي هم يعني جايگاه است، » كه«دوم كيه صورتي ديگر از 

  lifšāgerdشاگرد  ليف

اين نام از سه جزء .  كشاورز هستندشاگرد نام دهستان مركز دهستان تولم است كه مردم آن  ليف
ليف در فرهنگ فارسي معين . معناي برگ است ليف در گويش تالشي به: درست شده است

ليف يا ليو يا ليفه و يا قسمي از كدو كه پس از خشك شدن، : صورت زير معني شده است به
شود و از آن   در گيالن كشت مياين نوع كدو. گوشت آن بريزد و الياف آن مانند كيسه برجا ماند

جزء اول يعني بزرگ، خوب و : شاگرد نيز از دو جزء است. شود عنوان ليف حمام استفاده مي به
شاگرد در .  فارسي باستان استkartaعالي و جزء دوم صفت مفعولي كه صورت باستاني آن 
برگ بزرگ و پس ليف شاگرد يعني . اصل شاه كرد يعني عالي، باشكوه و خوش تركيب است

  . خوش تركيب
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  hande xālaهندخاله

 هند را صورتي از ةپور واژ شادروان سرتيپ. سرا است ي تولم صومعهها دهستان هندخاله از بخش
hantكه جزء هند از   در صورتي٦. يعني نازل و پست يا در معني سترگ و دالور دانسته است
  : صورت زير است  تحول آن به اوستايي است، يعني كهن،hana ة از ريش hanataهنته

 d به t و تبديل hant به تك هجايي hanat دو هجايي ة، با تحول واژhanta پاياني aحذف   
هندخاله يعني شاخة كهن و . معني شاخه است  گيلكي بهة واژ،خاله. آيد  درميhandصورت  به

  .  است)هاي هندخاله نام يكي از آبادي(داراي مفهومي در برابر نوخاله 
  lulemānلولمان 

سرا در بيست  دهستاني كه غرب فومن، بين دهستان گشت و دهستان سردار جنگل و صومعه
  .  آبادي دارد١٥كيلومتري رشت است و 

 همان »ما«. ي ديگر آلمان و شلمان از دو جزء تشكيل شده استها لولمان به مانند نام  
nmānah فارسي امروز است اوستايي يعني خانه و جايگاه است كه پسوند مان .  

داند و روي هم آن را جايگاه  پور جزء اول اين واژه را لولي يا كولي مي شادروان سرتيپ  
 را صورت ديگري از لور يعني سيالب يا زميني كه lulبهتر است كه لول  ٧.كند كوليان معني مي

بنابراين ).  شده باشدزميني كه در اثر سيالب كنده= مانند واژة لوركند (باشد، بدانيم سيالب كنده 
البته برهان قاطع لور را صورت ديگري از لر (خيز، محل سيالبي  لولمان يعني محل سيالب

   ).داند مي
   Korkāكوركا 

شود و داراي  وسيلة پل فلزي از آستانه جدا مي  اشرفيه است كه بهةكوركا يكي از روستاهاي آستان
 ةشود و حوز ه، كوركا جزء آستانه محسوب ميخاطر گستردگي آستان امروزه به.  آبادي است٢١

  . شهري اين شهرستان است
معناي ساحل و   در گويش گيلكي بهkulكول .  استkulkāكا  كوركا صورت ديگري از كول  

كوركا .  پسوند مثل و مانند استkāپسوند كا . برآمدگي ساحل رودخانه و لب رودخانه است
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 نوعي درخت است كه در اين صورت كوركا محل و البته كول نام. معني محل ساحلي است به
  . دهد جايگاه كشت درخت كول معني مي

  Fumanفومن

. غربي رشت قرار دارد  كيلومتر مربع مساحت در جنوب١٥٨٣شهرستان غربي گيالن كه با 
در  «معني به pauداند كه پو از واژة اوستايي  پور اين واژه را از اصل پومن مي  شادروان سرتيپ

 انديشيدن است؛ پس فومن معني به كه در اوستا »من«و » كه در پيش بود آنچنان«يا » ز، نخستآغا
 انديشه معني به پناه بخشنده و من معني به poiاز نظر او، پو يا . يعني نخست انديشه، نخست پندار

  .  پناه بخش انديشه استمعني بهدر اين صورت فومن . است
 يعني poi يعني جايگاه و nmānahمانده از صورت اوستايي را باز» من «توانيم همچنين مي  

شود، كه شايد در ارتباط با اين  پناه بدانيم كه در اين صورت فومن به مفهوم جايگاه و پناهگاه مي
  ٨.موضوع باشد كه اين منطقه پناهگاه شيعيان بوده است

من و پومن نام برده شده در منابع جغرافيايي اسالمي از فو. در آثار كهن نامي از فومن نيست  
نام شهر گيالن بومن است به ضم با و : يكي از مسافران گفت«: در تقويم البلدان آمده است. است

  ٩.»سكون واو و كسر ميم و گفت بومن نزديك دريا است و مستقر ملكشان باشد
ي و اي از سنبل الطيب يا سنبل كوه  نوعي گياه، گونهfuبهتر است كه فومن از دو جزء فو   

 صورت  در اين. بدانيم)  اوستايي يعني جايگاهnmānahهمان (و من ) فرهنگ معين(سنبل جبلي 
  . فومن يعني جايگاه و محل گياه فو

  Māsuleماسوله

ماسوله يكي از .  كيلومتري غرب فومن و در كوهستان تالش قرار دارد٣٦ كوهستاني كه در ةمنطق
  .زيباترين نقاط گردشگري گيالن است

 يعني بزرگ و meh  از كه صورت ديگريmẳsماوس :  نام از دو جزء درست شده استاين  
ul به اين ترتيب ماسوله بلندي بزرگ، ). معني بلندي است در فارسي ميانه اين واژه به( يعني بلندي

  ١٠).پور چنين است نظر سرتيپ. (دهد مانند معني مي وار و كوه كوه
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  Ziyābarضيابر

ي طاهرگوراب و ها سرا است كه بين انزلي، تالش و دهستان ي صومعهها ستاندهستان ضيابر از ده
  .كسما قرار دارد

يعني » زقاق«ضيا صورت تحريف شدة . اين واژه از دو جزء ضيا و بر درست شده است  
در اين صورت . يعني ساحل است» بار«و بر صورت ديگري از ) zofāyپهلوي (ژرف و عميق 

  . ف استمعناي ساحل ژر ضيابر به
 hayrānحيران 

دهستان حيران، دهستان مرزي آستارا، بين دهستان ويرموني و دهستان لوندويل و اردبيل در 
  . جنوب جمهوري آذربايجان قرار دارد

 يعني آتش است hirبخش اول آن حير صورت ديگري هير : اين واژه داراي دو بخش است  
توان حير را صورتي از چير   البته مي١١). آتش يعني موبد و خدمتكارherpadواژة پهلوي هيربد (

čiraدانست كه در زبان پهلوي در مفهوم شجاع و نيرومند است  .  
روي هم اين تركيب به مفهوم سرزمين دليران .  استān آن -بخش دوم آن پسوند مكاني  
  . است

  
  ها نوشت پي

كند با كمترين تالش، منظور  سعي مي كم كوششي است، يعني انسان ةعامل اصلي تحول صوري واژگان پديد. ۱
ثقل رفتن گيرد كه باعث سهولت تلفظ، از بين  ها صورت مي در اين مورد فرايندهايي در ساختار واژه. خود را بيان كند

  .شود و سنگيني بعضي از آواها و حذف يك واج يا يك هجا مي
تازه و به هاي  آيد، هر روز پديده صنعتي پديد مي انساني از نظر اجتماعي، فرهنگي و ةهايي كه در جامع با پيشرفت. ۲

رود   زندگي اجتماعي بيرون ميةها از چرخ آيد و البته با تحول جامعه بعضي از پديده وجود مي همراه آن نامي تازه به
 .شود و به همراه آن واژگان آنها نيز متروك مي

، تصحيح و تحشيه دكتر منوچهر ستوده، لمستانتاريخ گيالن و ديمرعشي، سيد ظهيرالدين بن سيد نصيرالدين، . ۳
  .۲۱۹، ص ۱۳۶۴ اطالعات، ،تهران

  .۴۹، ص ۱۳۷۰ گيلكان، ،، رشت و نامدارهاي گيالنها نامپور، جهانگير،  سرتيپ. ۴
، ۱۳۷۲ گيلكان، ،، رشتتسميه شهرها و روستاهاي گيالن هاي گيلكي و وجه يابي واژه ريشهپور، جهانگير،  سرتيپ. ۵

  .۲۱۱ص 
  .۲۲۳، ص ...يابي  ريشهپور،   سرتيپ.۶



 

  

163   هاي جغرافيايي گيالن سيرتحول نام
  

  .۴۷۷، ص ...ها و  نامپور،  سرتيپ. ۷
  .۱۳۷، ص ...يابي  ريشهپور،  سرتيپ. ۸
  .۴۹۳، ص ۱۳۴۹ بنياد فرهنگ ايران، ، عبدالمحمد آيتي، تهرانة، ترجمتقويم البلدانابوالفداء، اسماعيل بن علي، . ۹

  .۴۸۹، ص ...ها و  نامپور،  سرتيپ. ۱۰
  . آتش نقل شده استمعناي بههان قاطع واژة هير در بر. ۱۱


