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وند «اله» در اعالم جغرافیایی حوزۀ اکس پنی
(بهمهراه مالحظایت در ابزش نایس جاینامها و قومانمهای این گسرته)


گارنیک آساطوراین

اب اید و خاطرۀ دوس تان ایراین از دسترفتهام:
دکرت هجانشاه درخشاین ،دکرت لینا ملکیان و دکرت مارای آیوازاین

چکیده
یکی از ویژگیهای ابرز اعالم جغرافیایی حوزۀ اکس پنی ،بهویژه گیالن و مازندران ،وفور
جاینامها و آبنامهایی است که اب وند اله ساخته شدهاند ،مانند الهیجان ،الاکن ( ظاهر ًا از
*الهاکن) ،الهرود و غریه .اتکنون جزء اله را در این جاینامها ،بر پایۀ پیش نهاد اس تاد
والدمیری مینورسکی از اله به معین «ابریشم انمرغوب» مش تق دانس تهاند که بنابر دالیل
متعدّ د درست منیمناید .نگارندۀ این مقاهل ،معتقد است که وند اله به احامتل بس یار از انم یک
قوم اخذ شده است و متامی اعالم جغرافیایی ساختهشده اب این وند ای واژه ،به گروه
قومجاینامها تعلق دارند .در این راس تا بریخ مسائل روشش ناخیت وابس ته به جاینامهای
مش تق شده از انم اقوام و نژادها نزی مورد حبث و برریس قرار گرفته است.
لکیدواژهها :جاینام ،قومانم ،جاینامش نایس ،روشش نایس ،اقوام ابس تاین حاش یۀ اکس پنی.

 اس تاد دانشگاه رویس -ارمین (اسالوین) ،ایروان

garnikasatrian@gmail.com
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مقدمه
یکی از موارد جالب تو ّجه در نظام انمهای جغرافیایی حوزۀ درایی اکس پنی و مناطق وابس ته به
این منطقه ،وفور جاینامهای ساخته شده اب جزء اله است .مشهورترین این جاینامها ،الهیجان
است که در حاش یۀ جنویب اکس پنی و در شامل کوه دلفک واقع شده است .این شهر که پس
از رشت ،دومنی شهر اس تان گیالن است ،در انحیهای قرار گرفته که در تداول عام ،بیهپیش
یعین این طرف آب (سفیدرود) انمیده میشود (در دورۀ ایلخاانن ،بیهپیش– پیشگیالن و
بیهپس؛ یعین آن طرف آب ،پسگیالن انمیده میشد) .دو الهیجان دیگر نزی دارمی که یکی در
جنوب درایچۀ ارومیه و دیگری در خبش خرسوشهر شهرس تان تربیز در حوایل روس تای
ایلخچی قرار دارد .عالوه بر این ،سه گونۀ دیگر مهنی جاینام ،یعین الهیج ( )Lāhīǰدر غرب
شامیخ در مجهوری آذرابجیان ،الهیجی ( )Lāhīǰīدر خبش زرقان اس تان فارس و الجان
( )Lāǰānدر شهرس تان پریانشهر اس تان آذرابجیان غریب ثبت شده است.
تشخیص و ضبط جاینامهای ساخته شده اب جزء اله مس تلزم دقّت بس یار است .زیرا
بس یاری از این جاینامها ،بهویژه آهنایی که جزء ال در اول واژه قرار دارد ،ممکن است هیچ
ارتباطی اب اله نداش ته ابش ند ــــ به عنوان مثال ،الر و الرجیان  ،علریمغ گفتۀ اس تاد والدمیری
مینورسکی (نک )Bosworth/Minorsky, 1986: 604 :ربطی به اله ندارند .جزء آغازین ال
( )lāدر اغلب انمهای جغرافیایی حوزۀ اکس پنی از بنواژههای گوانگون ایراین ابس تان از مجهل:
 *nāwaka- ،*dāra- ،*dātaمیآید.1جاینامهای ساختهشده اب وند «اله»
در مطالعات جاینامش نایس ،ایفنت پارادامیها به روشنتر شدن حبث و نزدیک شدن به
وجهاش تقاق حصیح مکک شااین توهجیی میکند .به مهنی سبب ،در اینجا جاینامهایی را که اب
جزء اله ( )lāhساخته شدهاند مورد حبث و برریس قرار خواهمی داد:
● الاکن ( :)Lākānروس تایی از توابع خبش مرکزی شهرس تان رشت در دهس تاین به مهنی
انم .این جاینام به احامتل بس یار از *الهاکن ( )*Lāh(a)kānمیآید .پسوند -آن نزی در این
 1نگارنده بر آن است که در آیندۀ نزدیک ،در مقاهلای مفصل متامی اعالم جغرافیایی حاش یۀ جنویب درایی اکس پنی
را که اب الر ( ،)lārالت ( ،)lātالک ( )lākو الی ( )lāyرشوع میشوند ،مورد تدقیق و برریس قرار دهد.
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جاینام و انمهای جغرافیایی الهیجان ،الجان ،القان ،پسوند ماکن و از عنارص بس یار راجی
جاینامساز 1در ایران است (قس :ارس باران).
● الکسار ( :)Lāksārروس تایی از توابع خبش مرکزی شهرس تان فومن .این جاینام از
*الهکسار ( )*Lāh(a)ksārآمده است و -سار ( )-sārنزی در آن پسوند مستمنا ای
هجتمناست – (مانند خوانسار به معین «رو به آفتاب ،آفتایب» ،درابرۀ این جاینام ،نک:
.)Абаев, 1969
● القان ( :)Lāqānدر دهس تان جریده شهرس تان شفت در اس تان گیالن .این جاینام مه از
*الهاکن ( )*Lāh(a)kānمش تق شده است و در واقع اب الاکن و الجان که در ابال به آهنا
اشاره شد یکی است .هر سه این جاینامها از *الهاکن ( )*Lāh(a)kānمش تق شدهاند ویل
اب حتوالت آوایی متفاوت و حتت تأثری سنت تعریب که گاه بهطور طبیعی و گاه بهصورت
مصنوعی روی داده است .گونۀ اصیل این جاینام ،الاکن است و القان و الجان ،دو دورۀ
ّاولیّه و متأخّر حتول آوایی  -k-میاین را در نظام نوش تاری عریب -فاریس منعکس میکنند .القان
از  *Lā(h)kānاب  -k-یبصدا مش تق شده که این  -k-در نظام نوش تاری مذکور اب  /ق/
منعکس شده است و الجان از *Lā(h)gānاب  -k-صدادار یعین  -g-آمده که اب  /ج /عریب
حتول آوایی را در جاینام الهیجان نزی مشاهده میکنمی
ثبت و ضبط شده است ،مشابه مهنی ّ
(نک :ادامۀ مقاهل).
● الهو ( :)Lāhūروس تایی در خبش الکردشت شهرس تان چالوس .این جاینام بدون تردید
از *الهآب ( )*Lāh-ābمش تق شده که احامت ًال انم رود ای جویباری در نزدیکی این روس تا
بوده است .به طور لکی  -ūدر اغلب اعالم جغرافیایی چه در انحیۀ اکس پنی و چه در مناطق
دیگر ایران ،خمفّف واژۀ آب است.
● الهرود ( :)Lāhrūdانم رودی است در  16کیلومرتی مشکنیشهر در اس تان اردبیل.
ساخت این واژه واحض و شفاف است و نیازی به توضیح ندارد.
● الویـج ( :)Lāvīǰروس تایی از توابع شهرس تان نور در اس تان مازندران .این جاینام از
*الهویـج ( )*Lāh-vēǰبه معین «زمنی و ارایض الهها ای زمنی الهی» گرفته شده است .جزء
1 topoformant
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دوم این انم یعین ویـج ( )vēǰابید ابزاتب بنواژۀ ایراین ابس تان  *ṷaiǰa-به معین «رسزمنی،
مرز و بوم» ابشد که از ریشۀ  *ṷaig-به معین «گسرته» آمده است( 1نکBenveniste, :
 )1934: 266-268و در اوس تا در اصطالح  airiianam vaēǰōبه معین «هپنۀ آرایییان» و
در متون هپلوی در  Ērān-vēžیعین «ایرانزمنی» دیده میشود.
● الهیجان /الهیج ( :)Lāhīǰān/Lāhīǰانم چند شهر و روس تا در اس تانهای گیالن،
آذرابجیان غریب و رشیق ،و انحیۀ جنوب قفقاز (نک :ابتدای مقاهل) .الهیجان شلک پسوندی
الهیج است ،در ترکیب اب پسوند -آن ( )-ānکه در ابال (ذیل الاکن) به آن اشاره شد .معین
این پسوند «اطراف و دور و بر» است؛ مانند ارس باران که به معین اطراف و دور و ب ِر
سواحل رودخانۀ ارس (ارس بار) است؛ مرتادف این وند- ،آت ( ،)-ātنشانۀ مجع عریب است
که در جاینامهای ایران بس یار دیده میشود ،مانند :هرزندات (به معین هرزند و اطراف آن)،
مشریاانت (مشریان و دور و بر آن) ،فومنات و غریه .الهیج نزی گونۀ دیگری از الویـج است که
در مدخل پیشنی درابرۀ آن حصبت شد؛ البته میتوان این انم را از  *lāh-ēč-اب پسوند -ēč
(> )*aiča-نزی مش تق دانست که در بریخ جاینامها به چشم میخورد و بنابر گفتۀ والرت
هینتس ( ،)Hinz, 1974: 258-260مرتادف  )*aina->( -ēnاست ،هامنطور که در
جاینام قزوین دیده میشود -از  kasp-ēnبه معین «اکس پیی ،متعلق به اکسپها» .از این
دیدگاه میشد که ما نزی الهیج را «الهی ،متعلق به الهها» معنا کنمی؛ ویل وجود جاینام الویـج
ما را به  *lāh-vēǰرهمنون میشود که اب حذف  –v-میاین مبدّل به الهیچ شده است .در واقع
حتول آوایی را طی کرده است <*Lāh-vēǰ )1 :الویـج -اب حذف
این انمواژه ،دو مسری ّ
 –h؛  <*Lāh-vēǰ )2الهیج -اب حذف  . –v-عالوه بر این ،در حدودالعامل که خنس تنی منتجغرافیایی به زابن فاریس است انم الهیجان به صورت الجفان نزی ثبت شده است (نک:
حتول آوایی *الوجیان ( )*Lāvēǰānاب
 )Minorsky, 1982: 388که بدون تردید ابید حاصل ّ
ابدال  –v-به  –f-ابشد که بس یار رایـج است .گونههای لزیان ( )Layzānدر بالذری (قرن
 1البته معنای خنست این ریشه« ،تاکن دادن» است که بعد ًا طی یک سری تاکمّل ،در بریخ موارد معین «گسرته،
هپنه و رسزمنی» را به خود گرفته است .به عنوان مثال ،واژۀ  wēhmدر متون فاریس میانه و پاریت ترفان به معین
«هپن وگسرتده» و در  wēhmīhکه به معین «هپنا و گسرته» است ،از ایراین ابس تان *ṷaig-ma-مش تق
شدهاند.
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مورخنی عرب قرن  4مقری10 /
 3مقری 9 /میالدی) و الجیان ( )Lāyǰānدر نوش تههای ّ
میالدی (ابنفقیه ،مسعودی و ( )...نک )Minorsky, 1982: 409 :و مهچننی الیزان
( )Lāyzānدر مسعودی ( )ibid.منااینگر اشاکل خمتلف آوایی این لکمه هستند :اب ختفیف /آ/
حتول گویشی
کش یده  -ā-در هجای خنست (در لزیان) ،ابدال  -h-به  -y-در الجیان ،و ّ
 –ǰبه  –z-در لزیان/الیزان.مهچننی ،مینورسکی ( )Bosworth/Minorsky,1986: 604هجای آخر را در الهیج از
 -īčمیپندارد که حصیح نیست؛ زیرا حیت بدون در نظر گرفنت مطالب ابال ،ضبط گونههای
خمتلف این جاینام در متون ارمین (به عنوان مثال Leǰan :و  )Ałaheǰ-kՙبهرصاحت منااینگر
ایء جمهول در این لکامت است.
سابقۀ تکویین واژۀ «اله» و معین آن
ات اینجای حبث روشن شد که جزء آغازین متامی جاینامهای مورد مطالعه بدون تردید اله
( )lāhاست؛ چه اب وجود  -h-و چه اب حذف آن .حال بپردازمی به معین این واژه و سابقۀ
تکویین آن:
اله و گونۀ دیگر آن یعین الس ،در زابن فاریس به ابریشم انمرغوب اطالق میشود .در
گیلکی نزی الس ( )lāsبه مهنی معین است .به نظر اس تاد مینورسکی ( )ibid.الهیج برگرفته
از امس ماکین به انم الد/الذ است که گوای در آجنا تولید ابریشم رواج داش ته است ،ای به
عبارت دیگر این لکمه منسوب به آجناست؛ درست مانند اکیش که منسوب به اکشان است ای
خباری که منسوب به خباراست؛ یعین در ابتدا الد به اله بدل شده و سپس از واژۀ اله امس
منسوب الهی ای الهیج ساخته شده است .البته ابدال  –d-به  –h-اکم ًال طبیعی است ویل
مشلکی که در اینجا وجود دارد این است که مهگون الد ،واژۀ الس است و نه اله ای الذ؛ از
طریف ،گونۀ اصیل این واژه هامن الس است که در متون پاریت مانوی نزی به شلک lās-
(ابریشم) ضبط شده است؛ در واقع گوای اله به معین «ابریشم» جنبۀ اثنوی دارد و مهگون
الد /الذ نیست .عالوه بر این ،چگونه ممکن است از واژۀ «ابریشم» نه یک ای دو جاینام ،بلکه
دهها جاینام و رودانم ،آن مه اب فاصلۀ بس یار دور از یکدیگر ساخته شده ابشد؟! گذش ته از
آن ،ابریشم انمرغوب چطور میتواند بر رودخانه اطالق شود (نک :مدخل الهرود در ابال)؟
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بنابراین پیش نهاد مینورسکی درابرۀ وجهاش تقاق جاینامهای الهیج و الهیجان به هیچ روی
پذیرفتین نیست.
پراکندگی وس یع اسامی جغرافیایی ساخته شده اب اله به روش ین بیانگر آن است که این
جاینامها ماهیت قومی دارند ای به عبارت دیگر ،از انم یک قوم کهن – احامت ًال قوم اله -اقتباس
شدهاند .حدس ما این است که الهها قومی ابس تاین بودهاند که در سواحل جنویب درایی
اکس پنی ،آذرابجیان و حیت ّاران میزیس ته ای به عبارت هبرت در این مناطق آمد و شد
داش تهاند .جاینامهایی از این دست را در عمل زابنش نایس ،قومجاینام 1میانمند .این نوع
جاینامها زماین به وجود میآیند که افرادی از یک قوم بیگانه در میان یک قوم دیگر که در
رسزمنی خود اکرثیت را تشکیل میدهند سکین میگزینند ،مانند :کردخیل در مازندران ای
گریجحمهل در گیالن .هرگز ممکن نبود چننی انمهایی در مناطق کردنشنی ای گرجس تان پدید
آیند .البته در اینجا خسن از میکروتوپونمییها و عوارض جغرافیایی از قبیل کوه ،رودخانه ،دره
و  ...است ،وگرنه انم کشورها و حوزههای جغرافیایی وس یع به طور معمول از انم قوم غالب
اقتباس میشوند ،مانند :ارمنس تان ،گرجس تان ،عربس تان و غریه.
اب استناد به این قانون قومش ناخیت میتوانمی بگویمی که الهها نزی در منطقۀ مورد حبث ما
بیگانه بوده و از رسزمنی دیگری به اینجا هماجرت کردهاند؛ زیرا در میان انمهای بومیان
ابس تاین اکس پنی ،مانند گیلها ،تپورها ،اکدوسها و دیلمیان که در متون اترخیی ثبت شده و
ضبط شدهاند خسین از قوم اله در میان نیست.2
حال اب توجه به اینکه در متون اترخیی و در رسارس ایران بزرگ هیچگاه از قومی به انم اله
( )lāhخسین به میان نیامده است اب اطمینان میتوان گفت که این قومانم ابید تغیری شلکایفتۀ
انم دیگری ابشد .از طریف احامتل اصّل بودن  l-آغازین در این قومانم بس یار مک است و فقط
حتول آوایی برای گسرتۀ گویشی
ممکن است از وایج 3مانند  *-d-به وجود آمده ابشد .این ّ
خمتص زابنهای
جنوب درایی اکس پنی پدیدۀ جعییب نیست و نباید ابدال  -l- <*-d-را فقط ّ
1 ethnotoponym

 2امردها ای مردها که انم آهنا در جاینام آمل به ایدگار مانده است و دریبوکها که انم خود را بر روی کوه دلفک به
جا گذاش تهاند ظاهر ًا از بومیان کرانۀ اکس پنی نبوده و مانند الهها از مناطق دیگر وارد این منطقه شدهاند (درابرۀ
اتنوتوپونمیها و بهویژه قوم دریبوک ،نک.)Асатрян, 2018 :
3 phoneme
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رشیق ایراین – در وهلۀ اول بلخی -دانست .مث ًال لشت ( )laštدر گیلکی به معنای «دشت»
و ای مخله ( )laxmaدر اتلشی به معین «ابتالق ،مرداب» صورت حتولایفتۀ دمخه است (برای
آگاهی بیشرت دراینابره ،نک .)Asatrian/Hakobian, 2018: 299-302 :اصو ًال ابدال -d-
به  -l-را در حوزۀ زابین اکس پنی ،ابید در زیرالیۀ 1قومی این منطقه جس تجو کرد؛ ظاهر ًا در
زابنهایی که پیش از آراییی شدن مردم این منطقه رواج داش تهاند -d- ،به شلک -ḍ- ، -δ-
ای به صورت اکمی یعین  -dᵞ-تلفظ میشده است 2که میتوانس ته بهراحیت به  -l-بگراید:
فراواین جاینامهای اب  -l-آغازین ،میاین و پاایین در این ّ
خطه  -از مل و لیمل گرفته ات دیمل  -که
اغلب نزی فاقد ریشهش نایس قانعکنندهاند ،شااین توجه است؛ زیرا در زابنها و گویشهای
منطقه  -گیلکی ،تربی و اتلشی -l- -از جایگاه ویژهای خارج از چارچوب نقش این واج در
نظام آوایی زابنهای ایراین نو برخوردار نیست .بنابراین فراواین  -l-در جاینامهای منطقه ابید
وابس ته به پدیدۀ دیگری ابشد ،یعین در کنار  -l-اصیل ،ابید یک واج دیگر نزی به  -l-بدل
شده ابشد؛ به عبارت دیگر ،حداقل خبشی از این جاینامها در دوران ابس تان اب یک واج
دیگر آغاز میشدهاند که بعدها به  -l-تبدیل شده است و این واج به احامتل زاید ( -d-اب
گونههای خمتلف آن) بوده است.
بدین ترتیب میتوان گفت جزء اله در جاینامهای منطقۀ مورد مطالعه ،از *داه میآید و
ظاهر ًا به  *dáha-که گونۀ صفیت ای اش تقایق از  *daha-است و ابید انم قومی ابشد
برمیگردد .حال ابید دید که آای در رسزمنی ایران ،قومی ابس تاین به انم ده ای داه که از بومیان
کرانۀ اکس پنی نبوده و بعد ًا به این منطقه راه ایفته ،وجود داش ته است ای خری؟
پاخس این پرسش مثبت است .انم این قوم در س نگنوش تۀ ض ِد دیوان خشاایرشا به شلک
( Dahāمجع از  )Daha-و در اوس تا به شلک ( Dåŋha-یعین  )*dāha-و در متونیوانین به صورت  Dáai/Dáoiو در التنی به گونۀ ( Dahaeمجع به معین دهها) ضبط
شده است .این مردم در اطراف مرو در حاش یۀ کویر قرهقروم و در نوایح رشیق درایی
1 substrate

 2از سیس مت فونتیکی زابنهای ابس تاین حاش یۀ اکس پنی هیچ اطالعی در دست نیست ،اما میتوان احامتل داد که
در این زابنها – ای حداقل یکی از آهنا -چند  -d-اب کیفیتهای خمتلف بوده است -d- :معمویل -δ- ،لرزان-dᵞ- ،
اکمی -ḍ- ،انفجاری و غریه که یکی از آهنا به  -l-بدل شده است.
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اکس پنی میزیس تهاند ویل به گرگان (هریاکنیا) و احامت ًال نوایح غریب اکس پنی نزی راه ایفته و
(اران) نزی رس یدهاند.
آنطور که از جاینامها پیداست به آذرابجیان و مناطق شامل رود ارس ّ
وابس تگی نژادی دهها/داهها روشن نیست .بریخ پژوهشگران آهنا را شاخهای از
اسکیتها یعین ایراینتبار میدانند ،حیت دانشمند فنالندی آسکو پارپوال ( Parpola, 2015:
 )100 ff.انم این قوم را که در هندیِ ودایی به شلک  dāsá-یعین «عضو یک قبیلۀ دمشن» ای
«دیو» و «غالم» آمده است از هندواروپایی  *dṇs-ró-به معین «ماهر ،عاقل ،فهمی»
( )idem, 102میداند که بس یار دور از ذهن است.1
اصو ًال ایراین (اسکییت) بودن دهها حم ّل حبث است و احامتل آنکه قوم مزبور از بومیان
مناطق رشیق اکس پنی بوده ابش ند بیشرت است؛ بهویژه اینکه  dåsa-در سنّت هند ابس تان،
دمشن آرایییان مشرده میشدهاند .هماجرت دهها به غرب به فالت ایران و بهخصوص به کرانۀ
اکس پنی ظاهر ًا در نمیۀ دوم هزارۀ خنست پیش از میالد رخ داده است ( De Blois/
.)Vogelsang, 1993: 582
نتیجهگریی و مالحظات روشش ناخیت
در اینجا الزم است یک اصل همم روشش نایس را به اجامل توضیح دهمی :ابید توجه داشت که
وقیت از هماجرت اقوام در دوران ابس تان خسن به میان میآید ،هیچگاه بدین معین نیست که
لک قوم مزبور رسزمنی خود را ترک و به ماکن دیگری کوچ میکردهاند؛گاه مویج از هماجرت
در یک زمان و گاه بهتدریـج اتفاق میافتاد و این کوچها نزی ممکن بود مسریهای خمتلفی داش ته
ابشد .اقوام هماجر برای سکونت ،بیشرت سواحل رودخانهها و دامنۀ کوهس تانها را انتخاب
میکردند و ات جای ممکن از زندگی در جنگلها اجتناب میورزیدند؛ چه اماکن آمادهسازی
زمنی برای زراعت و زدودن مسری از درختان اب توجه به اماکانت آن دوران مقدور نبوده
است .بهمهنی دالیل ،ایفنت ماکین برای سکونت در کرانۀ جنویب درایی اکس پنی اکر بس یار
دشواری بوده است :اول اینکه متامی این گسرته – به تعبریی از آس تارا ات اس تارابد -دارای
پوشش انبوه جنگّل بوده بهحنوی که تقریب ًا حرکت را در این انحیه غریممکن میساخته است؛
 1درابرۀ دهها ،نک:
Bailey, 1959: 107 ff.; Szemerényi, 1980: 43, fn. 123; Вайнберг, 1999: 260 ff.; De Blois/
Vogelsang, 1993: 581-582; Schmitt, 2014: 161-162; Parpola, 2015: 100 ff.
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اثنی ًا :بومیان جنگجو س ّد راه نفوذ اقوام بیگانه به رسزمنی خود میشدهاند .بنابراین علریمغ تالش
اقوام هماجر ،سکونت در رسزمنی جدید هیچگاه بدون جنگ و خونریزی و نربدهای طوالین
میرس نبوده است .درست به مهنی سبب ،پس از اس تقرار گروه قومی جدید در میان اقوام
ّ
بومی ،انحیه ای منطقۀ تسخری شده فور ًا به ان ِم قوم ای قبیلۀ هماجر انمیده میشد؛ اتنوتوپونمیهای
ابس تاین به این شلک به وجود آمدهاند.
درابرۀ قومانمهای اکس پنی و مناطق اطراف آن ،اشاره به چند نکته رضوری است:
خنست اینکه ما منیدانمی که این قومانمها را خود این اقوام بر روی خویش هنادهاند و ای صفایت
است که از سوی مهسایگان بر آانن اطالق شده است و اتفاق ًا در اغلب موارد مه منفی
است؛ مث ًال درابرۀ مردها ای امردها که بیشرت نزی در حوزۀ اکس پنی خسن از آانن به میان آمده
است ،هنوز مشخص نیست که  (a)mard-خودانم 1است ای دیگرانم 2و ای اینکه معلوم
نیست که این قوم ریشۀ ایراین داش تهاند ای به نژاد دیگری متعلق بودهاند؟ و رساجنام اینکه
معین این انم نزی مشخص نیست؛ او ًال قومانمها به دشواری تن به ریشهاییب میدهند و در
اغلب موارد نزی وجهاش تقاقهای پیش نهادی جنبۀ نظری دارند .اثنی ًا در زمان به وجود آمدن این
قومانمها هویتهای قومی شلکگرفتۀ اکمل به ندرت وجود داش ته و بیشرت این انمها جنبۀ
قبیهلای ای عشریهای 3داش تهاند .حیت اگر انم یک گروه قومی را بهحنو نسبت ًا قانعکنندهای به
یک بنواژۀ ایراین برسانمی ابز منیتوان اب اطمینان گفت که این قومانم بر یک گروه قومی ایراین
اطالق میشده است زیرا مهواره این احامتل وجود دارد که این قومانم در جامعۀ ایراینزابن به
وجود آمده ابشد و در مضن ،تنها ،صفیت ابشد که ویژگی ای ویژگیهایی را به گروهی از مردم
نسبت میداده است که ممکن است اص ًال ایراینالاصل نبودهاند.
به عنوان مثال ،درابرۀ واژۀ امرد ( )amard-ابید گفت که ما در واقع اب یک انم چرتی4
( )umbrella nameرس و اکر دارمی که به مهۀ گروههای دمشن ای هماجر اطالق میشده و
احامت ًال به معین «غارتگر ،ویرانگر ،آدمکش و غریه» بوده است ،و در صوریت که این انم اب
واژۀ اوس تایی  marǝδā-به معین «طاعون» (حتتاللفظی :کش نده) ارتباطی داش ته ابشد
1 endoethnonym
2 exoethnonym
3 tribal confederation
4 umbrella name
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(آساطوراین )74 :1397 ،این حدس ات حدّی ّقوت میگرید .جالب اینجاست که واژۀ طاعون
به صورت صفت – اگر معنای اصّل واژه را کنار بگذارمی -برای انمیدن اقوام همامج و
گروههای بیگانه که به رسزمنی قوم دیگری جتاوز کردهاند بس یار مناسب است .مث ًال
اترخینگاران ارمین ،س پاهیان تمیور لنگ را  žantaxtیعین «طاعون» انمیدهاند .بنابراین بعید
نیست که واژۀ  (a)mard-که در قومانم  (A)márdoiهنفته است از واژۀ اوس تایی
 marǝδāبه معین «طاعون» مش تق شده ابشد .امردها در قسمتهای خمتلفی از فالتایران و آس یای مرکزی از مجهل در مرغاب میزیس تهاند و آشاکر است که مردمی مهگون
نبودهاند -دستمک بعید به نظر میرسد که امردهای گرگان اب امردهای آس یای مرکزی دارای
عالیق نژادی بودهاند .بنابراین اب احتیاط میتوان پیش نهاد کرد که  (a)mard-ظاهر ًا اصطالیح
بوده که در مناطق ایراینزابن برای گروههای هماجر و دمشن به اکر میرفته است .بنابراین دهها
ای داهها نزی میتوانستند در شامر امردها واقع شوند هرچند انم آهنا به طور مشخص بر روی
اماکن و عوارض طبیعی مانند رودخانهها بر جای مانده است .اگر حتلیل و حدسهای ابال
حصیح ابشد ابید گفت مسری هماجرت و جاجبایی جغرافیایی دهها /داهها نیازمند ابزنگری بنیادین
است.
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The Formant lāh- in the South Caspian Toponymy: Identifying
Ethnotoponyms in the Area
Garnik Asatrian
Russian-Armenian (Slavonic) University, Yerevan

Abstract
One of the conspicuous characteristics of the toponomastical system of
the South-Caspian-Aturpātakān region is the abundance of forms with
the formant lāh, like Lāhīǰān, Lākān (probably, from*Lāh(a)kān), Lāhrūd, etc. V. Minorsky suggested, at least regarding Lāhīǰān, that this
formant could be somehow connected with Pers. lāh “silk of lower
quality”, which is unlikely due to semantical reasons. The author of this
paper attempts to interpret lāh- as a later reflex of an old ethnonym,
qualifying by that are reliable cases of forms with that lexeme as
ethnotoponyms. The article also contains some methodological issues
concerning the formation of the ethnotoponyms and ethnic situation
in the South Caspian of this region before iranization.
Keywords: Iranian Toponyms, Iranian Ethnonyms, Methodology of the
Study of Toponyms, Ancient Peoples of the South Caspian.
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