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* V.I. Savina, ``Etnonimy v Toponimii Irana'', Onomastika Vostoka , Moskva 1980, pp. 140-155.

نام اقوام در جغرافياي ايران*
و. ايي. ساوينا

ترجمه حسين مصطفوي گرو

فالت ايران در طول قرن ها جايگاه قبايل و مـلل بسـياري بـوده است کـه در مـجاورت
يکديگر زندگي مي کردند. تقريبًا در آغـاز هـزاره اّول قـبل از مـيالد٬ قـبايل ايـرانـي در

¦Arya ـ) از نام قوم آريا گرفته شده است. nam ١ـ)ــنام ايران (ايراني باستان:

سرزميِن ايران سکنٰي گزيدند و نام خود را بر آن نهادند١ .
در قرن هشتم/ـهفتم قبل از ميالد٬ در شمال غربي ايران٬ يکي از قبايل ايراني به نام

ماداي دولت برده دارِي ماد را تشکيل داد.
در قرن ششم قبل از ميالد٬ يکي ديگر از قبايل ايراني به نام پارسه ٬ در جنوب غربي
ايران٬ شاهنشاهي هخامنشي را بنا نهاد که سراسِر خـاـِک فـالت ايـران٬ آسـياي مـقدم٬
آسياي صغير و بخشي از آسياي ميانه را در بر گرفت. قبايلي که از خانواده ايراني به شمار

مي آمدند اينک نيز اصلي ترين اقوام ايران اند.
در دوره هاي تاريخِي متأخر٬ قبايل ايراني بارها سرزميِن ايران را تصّرف کردند و در

اين سرزمين٬ در کنار ايرانيان٬ به زندگي ادامه دادند.
در قرن هفتم٬ اعراب سرزمين ايران را فتح کردند و تا دو قرن ايران جزئي از قلمرو

خالفت به شمار مي رفت.
در قرن يازدهم٬ قبايل ترکـ ُاغوز به ايران هجوم آوردند و از آن زمـان تـرکي شـدن
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نامه فرهنگستان ٥ /٢
١٦٦ تحقيقات ايران شناسي

نام اقوام در جغرافياي ايران

مناطقي از اين سرزمين آغاز شد.
در حدود قرن سيزدهم نيز٬ مغول ها ايران را فتح کردند. اعراب٬ ترک ها و مـغول ها

مهم ترين و پرجمعيت ترين گروه هاي غيرـايراني هستند که در ايران سکنٰي گزيدند.
تي نيز وجود دارد که هم زمان يا در تاريخ هاي گوناـگون به اقوام کم جمعيت و کم اهميّ
امنه٬ گرجي ها٬ لک ها٬ آسوري ها٬ يهودي ها٬ هندوها٬ و کولي ها ايران مهاجرت کردند. ار

از جمله اين اقوام اند.
اقوامي که در باال به آنها اشاره شد امروزه در خاـِک ايران زندگي مي کنند. آنها اصالت
و زبان مادري خود را فراموش نکرده اند. از ميان آنها مي توان به اعراب٬ ارامنه و قبايل
ترک اشاره کرد. عالوه بر اينها٬ قبايل ديگري نيز مانند مغول ها هستند که در اقوام ايراني

و ترک ادغام شده اند.
افيايي٬ براي بررسي مسير مهاجرت اقوام متعدد و ساـکن شدن آنها در نام هاي جغر
ايران٬ مي توانند اطالعات جالِب بسياري در اختيار ما قرار دهند. در نام هاي جغرافيايي
ايران٬ نام بسياري از قبايل و اقوامي که در اين يا آن زمان در ايران زندگي مي کردند حفظ

شده و به ما رسيده است.
بنا به نظر احمد کسروي تبريزي٬ متخصص نام هاي جغرافيايي ايران٬ قوم ماد يکي از
[ ـ ١٠ : ٢٧] ـ. اقوام کهن ايراني است که نامش در اسامي جغرافيايي ايران باقي مانده است
ـکسروي چنين مي پندارد که واژه ماد ـــ که بعدها به ماه ٬ مه ٬ ماي تـغيير يـافته استـــ در
شماري از نام هاي جغرافيايي شمال غربي ايران به جا مانده است و احتماًال با نام ساـکناِن
آنها ربط دارد. از ميان اين نام ها مي توان به مادآباد (زنـجان)؛ مـادي (زنـجان)؛ مـاهي آباد

(مهاباد)؛ مايان ٬ مهين (آذربايجان)؛ مِهستان (ايران مرکزي) اشاره کرد.
بسياري از نام هاي جغرافيايي ايران با ناِم قوم ايرانِي پارسه ٬ که در جنوب غربي ايران
ســاـکــن بــودند٬ مـربوط است. نـام هاي جـغرافـيايي پـارس آباد (آذربـايجان)؛ پـارسيان
(ـگرگان)؛ فارِسجين ٬ فارْسبان ٬ فـارسينِج ٬ فـارسيان ٬ فـارسي غالم (ايـران مـرکزي)؛ فـارسيجان
ـنه فارسي ٬ فـارسي (اراـک٬ فـارس)؛ فـارسيات (خـوزستان)؛ پـارسان ٬ ِدْه فـارسي (ـکـرمان)؛ بُ

(فارس)؛ فارسان (بختياري) از آن جمله است.
استرابون٬ در کتاب جغرافيا ي خود٬ در بين اقوامـي کـه٬ در زمـان اسکـندر مـقدوني
(٣٢٣-٣٥٦ ق م)٬ در سرزميني که با مازندران امروزي مطابقت دارد٬ زندگي مي کردند٬
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نام اقوام در جغرافياي ايران

به آمَردها يا مردها اشاره مي کند ( ٧ : ٤٨٠-٬٤٨٣ ٤٩٤). کسروي نام کنوني شهر باستاني آمِل
مازندران را برگرفته از نام قوم َامَْرد (صورت باستانِي آمُل ) مي داند ( ١٠ : ١٨).

استرابون٬ درباره تَ پورها نيز٬ که از گذشته هاي دور در ساحل درياي خزر مي زيستند٬
سخن به ميان مي آورد ( ٧ : ٬٤٨٦ ٤٩٤). آنها٬ قبل از زمان استرابون٬ در سرزمين ايران٬ در
محّل مازندران کنوني٬ ساـکن شدند. اين استان٬ در گذشته٬ تپورستان (بعد از اسالم و قبل
از قرن سيزدهم هجري: طبرستان ) نام داشته است. شمار اسامي جغرافيايي که تا کنون به
ما رسيده است و نام تپورها را درـبرـدارد به مراتب بيشتر از آمَردها ست: تبريان ٬ تـبريک ٬
چشمه طبري ٬ طبر (خر اسان)؛ علي آباد طبارک (اراـک)؛ تبرک ٬ تپورک (ايران مرکزي)؛ تبرآباد

زين (ـکردستان)؛ طبر ٬ طبره (خوزستان). (ـکرمانشاه)؛ طبرگَ
نام قوم باستانِي آالن نيز در نام هاي جغرافيايي ايـران آمـده است. مشـهور است کـه
آالن ها بخشي از قبايل اسکيتيـ سرمتي هستند و در اواسط هزاره اول قبل از ميالد در

٢ـ)ــقوم ُاِست (آسي ها) اعقاب آنها به شمار مي روند.

حوالي شمال درياي سياه و قفقاز پيدا شدند٢ . آالن ها٬ در ايران٬ زماني شناخته شدند که٬
در قرن اول و دوم ميالدي٬ به صورت گروه هاي مستقل و جداـگانه٬ در شمال غربي ايران
سکنٰي گزيدند. يکي از قبايل کنونِي کُ رد٬ در بخش جنوبِي مُکريِن کردستان٬ نام آالن دارد
و احتماًال از تـبار آالن هـاي شـماِل قـفقاز است ( ٢ : ١٨٥). در کـردستاِن ايـران٬ نـام هاي

جغرافيايي وجود دارد که با نام اين قوم مربوط است: موسٰي آالن ٬ حسين آالن .
در منطقه بروجرد و مالير٬ نمايندگان قبيله کهن ايراني٬ يعني زند ٬ زندگي مي کنند. اين
قبيله از دوره ساسانيان براي ما شناخته شده است. در نيمه دوم قرن دوازدهم هجري٬
تقريبًا سراسر سرزمين ايران زير سلطه کريم خان٬ رئيس قبيله زند٬ قرار گرفت و او خود
را شاِه ايران ناميد. نام هاي جغرافيايي زندآباد ٬ زند (آذربايجان) با نام قوم زند ربط دارد.

در زمان ساسانيان٬ قبايل بزرگ شـول و شـبانکاره در فـارس مسکـن گـزيدند. قـبيله
شبانکاره شباِن گله هاي شاهان ساساني بود. پس از فتح فارس به دست اعراب٬ قـبيله
سني (در لرستان) زندگي مي کنند. پس از شول در منطقه اي ساـکن شد که اينک لرهاي مََم

٣ـ)ــتا آغاز قرن هجدهم٬ زماني که لُ رهاي ممسني به آن جا نقل مکان کردند٬ چنين ناميده مي شد.

ِا سکان آنها٬ نام اين منطقه به شولستان تغيير يافت٣ . قبيله شبانکاره نيز در منطقه دارآباد
اسکان يافت. در قرن هفتم هجري٬ پس از هجوم هوالـکو٬ منطقه دارآباد ناِم شبانکاره به
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نام اقوام در جغرافياي ايران

خود گرفت. از آن پس٬ اتابک هاي شبانکاره اداره آن را به عهده گرفتند ( ٣ : ٦١). امروزه
ا نام آنها باقي مانده است: سلسله قبايل شول و شبانکاره در اقوام ديگر ادغام شده اند٬ امّ
رْدشول ٬ ْل شول ٬ چشمه رعنا کُ جبال شول ٬ تنِگ شول ٬ روِد شول ٬ گردنه شول ٬ شول ٬ آب شولي ٬ تُ
ـرْدشول ٬ ـزي ٬ شـوْل کـرباليي مـحمد حسـيني ٬ شـوْل کَـلهـگـاه ٬ کُ شوالن ٬ شول بـزرگ ٬ شـوْل بُ
شوْل پََسکون ٬ شوْل پلنگي ٬ شوْل ِدلخان ٬ شوْل شيرـمحّمد (فارس)؛ ده شول ٬ شـولي (ـکـرمان)؛
شوله آباد (لرستان)؛ رود شولستان (خوزستان). دو مرکز مسکوني و دهستان نيز در فارس

شبانکاره نام دارد.
ساـکنان استان ساحلي درياي خزر٬ گيالن ٬ گيالني يا گـيلک نـام دارنـد. آنـها از نسـل
ـگـيل هاي بـاستان هسـتند و در زمـان هـخامنشيان در مـغرب سـرزمين تـپورها زنـدگي
مي کردند. نام هاي قومي گيل و گيله که با ساـکنان سرزمين گيالن مربوط است در نام هاي
جغرافيايي ايران بسيار ديده مي شود: گياليه ٬ گيْل ـچاالن ٬ دهستان گيْل ـدوالب ٬ گـيْل ـکـاليه ٬
ـگيلي (ـگيالن)؛ گيالندوز ٬ گيالَون (آذربايجان)؛ گيل (زنجان)؛ گيلـآباد ٬ گـيلـکَ ـال ٬ گـيلهـکَ ـال ٬
ـگيلـمحلّه (مازندران)؛ گيالنِده (آذربايجان٬ گيالن). نام استان گيالن نيز از نام اين قوم گرفته

شده است.
در قرون نـخستين اسـالمي٬ بـخش جـنوبي گـيالن را ديـلم و سـاـکـنان آن را ديـلمي
مي ناميدند. امروزه٬ در گيالن منطقه مسکوني ديلمان و در آذربايجان ديلمـده وجود دارد.
در قرن چهارم هجري٬ کوه نشينان ديلمي را از گيالن به بين النّهرين انتقال دادند ( ٨ : ٢٨).
در هنگام انتقال٬ بخشي از آنها در زاـگرس و خوزستان سکنٰي يافتند که امروزه نـيز در
همان جا زندگي مي کنند ( ١٢ : ج٬٩ ٣١). احتماًال نـام هاي مـراـکـز مسکـوني خـوزستان و
لرستان که در زير آمده با اين کوچ مربوط است: ديلم ٬ ديلِم باال ٬ ديلِم پايين (خوزستان)؛

ـگيالوند ٬ گيالن (لرستان)؛ گيالنه ٬ چشمهـگيالن (ـکرمانشاه).
ـگالش ها ٬ که امروزه در مناطق کوهستاني گيالن زندگي مي کنند٬ به گيالني ها نزديک و
با آنها از يک قوم اند. نام قوم گالش در اسامي جغرافـيايي زيـر آمـده است: گـالش خاله ٬

ـگالش َخيْل ٬ گالش زمين ٬ گالش کَ اليه ٬ (ـگيالن)؛ گالش پل ٬ گالش کَ ال ٬ گالش محلّه ٬ (مازندران).
در استان هاي ساحلي درياي خزر٬ قوم ديگري به نام تالش (جمع: طوالش ) زنـدگي
مي کنند. کسروي آنها را از اعقاب کادوسيان باستان مي داند که در زمان هخامنشيان در
ـکوه هاي شمال شرقي آذربايجان زندگي مي کردند. استرابون نيز به آنها اشاره کرده است
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( ١٠ : ٢٠-٢١). کسروي٬ هم چنين٬ خاطرنشان مي سازد که در منابع ارمني٬ رومي و يونانِي
باستان٬ در بين اقوام ساـکن ايران٬ اشاره اي به تالش ها نشده است. به قول او٬ نام تالش ها
ٰي مي کوشد تحول نام قومي کادوس در متون اسالمي طيلسان ضبط شده است. کسروي حتّ
به تالوش و سپس به تالش را ثبت کند. نام قومي تالش را در نام هاي جغرافيايي زير مي توان
ديد: تالشـکَ نْدي ٬ مـلِکـتـالش ٬ کـوه هاي تـالش (آذربـايجان)؛ تـالشان ٬ تـالشـدوالب ٬ تـوالش ٬
ـکُلشـتالشان (ـگيالن)؛ تالشـمحلّه (ـگيالن٬ مازندران)؛ تالشـمـحله فـتوک ٬ تـالشـمـحله مـارکو

(مازندران).
در مناطق شمال غربي ايران٬ تات ها زندگي مي کنند. آنها ايراني تبار هستند و امروزه
تقريبًا در فارس ها ادغام شده اند. ُارانسکي معتقد است که لفظ تات٬ در ابـتدا٬ مـعناي
قومي نداشته است ( ٤ : ٣٢٧). اعراب و ترک ها فارس ها را٬ براي تمايز آنها از کردها٬ تات
ناميدند. گاهي تات با نام قومِي تاجيک مطابقت دارد. نام قوم تات در اسامي جغرافيايي

تات کندي ٬ تاتلَر (آذربايجان)؛ تات قشالق (زنجان)؛ تات ها (خراسان) ديده مي شود.
مي دانيم که جمعيّت کثيري از کردها در ايران زندگي مي کنند. تصور مي شود که کردها
از اعقاب کُرتي ها ي باستان هستند که استرابون از آنها نام برده است. قبايل کرد در مناطق
متعّددي از ايران بـهـسـرـمـي برند٬ از جـمله در کـردستان٬ جـنوِب آذربـايجان٬ مـغرِب
لرستان٬ فارس (در منطقه شيراز)٬ خراسان (قوچان و بجنورد)٬ گـيالن٬ شـمال شـرقي
٤). خوِد لفظ کرد (در ترکي کورد ؛ جمع: َاـکراد ) در ترکيب نام هاي زيـادي بلوچستان ( ١:

ü (u ي فرانسه). مترجم ٤ـ)ــ«ـکورد» با تلفظ

ديـده مـي شود: حـاجي کـورد٤ ٬ کـوردلر ٬ کـوردلو ٬ مـزرعه اـکـراد ٬ کـوردآباد ٬ کـورد قشـالقي
ـرد ٬ رد ٬ شهرآباد کُ رديِه (در برابر دلنجان ترکيه )؛ چاه آباد کُ نجان کُ رد ٬ دلَ (آذربايجان)؛ بوربور کُ
رد (در برابر طراقي ترک )؛ کردآباد ٬ کرد کانلي ٬ کـرديان (خـراسـان)؛ اـکـراد ٬ کُ ـردشول کُ تِراش 
ـردکُتي ٬ کُ ـردکال ٬ کُ ـردمير ٬ ـردآسياب ٬ کُ ردـکوي ٬ کُ ردـسراـکوه ٬ کُ ردـمحله (ـگيالن)؛ کُ (فارس)؛ کُ
ند (ـکردستان)؛ کُ ردستان (خوزستان)؛ ِدهکـرد کِ رد ردي (زنجان)؛ کُ ـکُ رديچال (مازندران)؛ کُ
ـرد امـير (ايـران مـرکزي)؛ اسـتان کـردستان . ردان ٬ کُ رد ٬ کُ (لرستان)؛ حسين آباد کُردها ٬ کاله کُ
اسامي جغرافيايي بسياري نيز با ناِم قبايل کرد مربوط است. براي مثال٬ با قـبيله پـيران :
پيران (آذربايجان)؛ ميالن : ميالن (آذربايجان٬ زنجان٬ بختياري)؛ گـوران : گـوران آبـاد پـاشا ٬
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نامه فرهنگستان ٥ /٢
١٧٠ تحقيقات ايران شناسي

نام اقوام در جغرافياي ايران

ـگــوران آبــاد قـزاق ٬ گـوران آبـاد قـاضي (آذربـايجان)؛ کَـلُهر : کـلهران ٬ کـلهران ونـد ٬ کـلهران بـاال
(آذربايجان)؛ دّراج : دّراج (آذربايجان)؛ پاِزکي : پاِزکي (زنجان) و جز آن.

در جنوب کردستان٬ در استان کوهستاني لرستان٬ قبيله ديگري به نام لُر وجود دارد.
ـگروه هاي لر در مناطق بروجرد٬ نهاوند٬ همدان و رودبار زندگي مي کنند. در دهه چهارم
قرن بيستم٬ دولت ايران هزاران لر را از لرسـتان و خـوزستان بـه مـناطق غـير مسکـونِي
دوردسِت حاشيه کوير ايران انتقال داد. بسياري از آنها کشته شده و بعضي از قبايل نيز
تجزيه و نابود شدند ( ٤ : ٣٢٢). نام قوم لور (لر٬ جمع: الوار) در متون قديم آمده است؛ امّا
جغرافي دانان اسالمي قديم معموًال از لرها و کردها با نام مشترک اـکراد ياد کرده اند ( ٤ :
٣٢٢). در ترکيب نام هاي جغرافيايي زير٬ نام قوم لر وجود دارد: ِدهلُران (لرستان)؛ تپه لري
(ـکــردستان)؛ لر (ـکـرمانشاه)؛ گـنبْدلران (خـوزستان)؛ لرهـا ٬ دارنـجاْن لران ٬ مـوسٰي عـربي
لري (فارس)؛ حسين آباْد لر (خر اسان)؛ ِدهلر (ايران مرکزي٬ کرمانشاه)؛ الوار (آذربايجان)؛

الواري (زنجان).
قبايل کوچ نشين و نيمهـکوچ نشين کهکيلويه و ممسني (محمدحسيني) نيز از تبار لرهـا
امهرمز) زندگي هستند. آنها در خوزستان٬ لرستان و بخش غربي فارس (بين کازرون و ر
مي کنند ( ١ : ١٠١). نام هاي جغرافيايي زير با اين قبايل مربوط است: شـهرستان کهکيلويه
ممسني ٬ شهرستان ممسني (لرستان)٬ بخش کهکيلويه (خـوزستان)؛ مـمسني (بـختياري)؛

بخش فهليان ممسني (فارس).
نام هايي جغرافيايي نيز وجود دارد که در ترکيب آنها نام قبايل کهکيلويه٬ ممسني و
لرهاآمده است. نام هاي دهستان هاي خوزستان که در زير به آنها اشاره مي کنيم از نام هاي

٥ـ)ــو. و. تروبتسکوي قبيله باوي را عرب تبار مي داند ( ٨ ـ: ١٤).

قبايل نيمهـکوچ نشين باوي٥ ٬ بهمئي ٬ طيبي ٬ بويرـاحمدي ٬ دشمن زياري ٬ که از قبايل کهکيلويه
به شمار مي روند٬ گرفته شده است: باوي ٬ بهمئي سردسير ٬ بهمئي گرمسير ٬ بهمئي سرحدي ٬
طيبي گرمسير ٬ طيبي سرحدي ٬ بويراحـمد سـردسير ٬ بـويرـاحـمد گـرمسير ٬ دشـمن زياري . نـاِم
دهستان چرام نيز با قبيله چرام مربوط است که از قبايل کهکيلويه به شمار مي رود. نام هاي
دهستان هاي قائد رحمت ٬ ميرزاوند ٬ باالـگريوه و پاپي در لرستان٬ و سگَوند در خوزستان از

قبايل لِر به همين نام ها گرفته شده است.
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نامه فرهنگستان ٥ /٢
تحقيقات ايران شناسي ١٧١

نام اقوام در جغرافياي ايران

بعضي از قبايل لرستان و خوزستان تباِر ايرانيـ سامي دارنـد ( ٨ : ١٨). بـراي نـمونه٬
ميش اشاره کـرد کـه نـاِم آن در نـام جـغرافـيايي گَـْوميش مي توان به قبيله عربيـ لري گَْو

(خوزستان) آمده است.
قبايل ايرانـي تباِر بـختياري هـمسايه لرهـا هسـتند و از دو گـروه اصـلي هـفت لنگ و
چهارلنگ تشکيل شده انـد. آنـها در جـنوب رود دز٬ بـين شـوشتر و اصـفهان٬ زنـدگي
امهرمز مشاهده کرد. استاني مي کنند. در جنوب ايران٬ بختياري ها را مي توان تا بهبهان و ر

ـکه اـکثريت قبيله بختياري در آن زندگي مي کنند بختياري نام دارد ( ١ : ١٠٢).
نادرشاه افشار٬ در ٤٥-١١٤٤ق/ ١٧٣٧م٬ سه هزار خانواده بختياري هفت لنگ را به
خراسان (نواحي نيشابور٬ گناباد٬ کاشمر) کوچ داد. امروزه٬ در اين مـناطق٬ روسـتاهاي

٦ـ)ــشماري از آنها بعد از مرگ نادرشاه به زادبوم خود بازگشتند و بسياري نيز به اصفهان رفتند.

بختياري نشين وجود دارد٦ . گروهي ديگر از بختياري ها٬ با جمعيتي حدود چندين هزار
نفر که از قبيله ميان خيل اند٬ از قرن هـجدهم در افـغانستان بـه سـر مـي برند. آنـها زبـان
بختياري را حفظ کرده اند. نخستين شاهان قاجار نيز گروه هايي از بختياري ها را٬ در آغاز
قرن نوزدهم٬ به تهران٬ فارس و قم٬ که ساخلو نظامي بختياري در آنـها وجـود داشت٬

منتقل کردند ( ٨ : ١٥).
ر در آثار نويسندگان ايراني قرن هاي نهم نام بختيار مدت ها بعد از لُر شناخته شد. نام لُ
و دهم ذـکر شده؛ ولي نام بختيار٬ بـه عـنوان قـبيله اي کـه در زاـگـرس زنـدگي مـي کرد٬

٧ـ)ــدر قرن ١٠ و ١١ هجري دو شرفنامه وجود دارد: يکي شرفنامه شاهي ٬ ديگري شرفنامه ِبْدليسي که درباره تاريخ
ر است و احتماًال منظور نويسنده همين کتاب اخير بوده است. مترجم لُ و رد ـکُ

نخستين بار در قرن دهم و يازدهم هجري در شرفنامه٧ آمده است ( ٨ : ٬٢٤ ٢٦). در اين اثر٬ از
اين قبيله با نام بختياروند ياد شده است که در قرن چهارم با قبايل ديگر از سوريه به منطقه
زاـگرس انتقال يافتند. در نام هاي جغرافيايي ايران٬ نام قوم بختيار (بختياري) بسـيار کـم
ديده مي شود: کوه هاي بختياري (بـختياري)؛ رود بـختياري (لرسـتان)؛ مـرکز پـرجـمعيت
بختياري (فارس)؛ دو مرکز مسکوني موسٰيآباد بختياري و کهريز بختياري (ايران مرکزي).

دو نام جغرافيايي اخير احتماًال با کوچندگان يادشده مربوط است.
در جنوب شرقي فالت ايران٬ قوم ايراني بلوج (بلوچ) زندگي مي کند. استاني که اين
قوم در آن سکونت دارد بلوچستان نام دارد. نخستين اطالعات درباره بلوچ ها در آثـار
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نامه فرهنگستان ٥ /٢
١٧٢ تحقيقات ايران شناسي

نام اقوام در جغرافياي ايران

جغرافي دانان اسالمي در قرن چهارم ديده مـي شود. آنـها بـلوچستان را مـوطن بـلوچ ها
نمي دانند و معتقدند که بلوچ ها در قديم از استان هايي که در مغرب بلوچستان (ـکرمان٬
فارس) واقع شده است به آن جا آمده اند. جغرافي داناِن اسـالمي٬ عـالوه بـر بـلوچ هاِي
بلوچستان٬ به بلوچ هايي اشاره دارند که در مغرب کرمان و نيز بين کرمان و فارس زندگي

٨ـ)ــدر روزگاران ديرين٬ بلوچ ها در ساحل درياي خزر مي زيستند ( ٦ ـ: ١٧).

مي کنند٨ . امروزه بلوچ هاي ايران در سيستان٬ الرستان٬ کرمان و خـراسـان (در نـواحـي
تربت حيدريه٬ جويمند٬ سبزوار٬ بجنورد٬ کاشمر٬ قائن٬ بيرجند و نيز حوالي نـوروز و
سرخس همراه اعراب) زندگي مي کنند. نام قوم بلوچ در نام هاي جغرافـيايي زيـر آمـده
است: ِدْه بــلوچي (مکــران)؛ بــلوچي (بــندرعباس)؛ بـلوچه ٬ حسـين آباْد بـلوچ (ـکـرمان)؛
چاقهـبلوچ ها ٬ رباط بلوچ ها ٬ شنه بلوچ ٬ محمدآباْد بلوچ ٬ مزرعه حسين بلوچ (خر اسان)؛ بلوچ ها

(فارس)؛ اژدهاـبلوچ (ـگيالن)؛ کوِه بلوچ (ـکرمانشاه).
افغان ها يا٬ به تسميه خود آنها٬ پاتهان ها در ايران٬ در طول مرز ايران و افغانستان٬ از رود
جام (جم) به سمِت جنوب٬ در استاِن سيستان زندگي مي کنند ( ١ : ١٠٢). در واقع٬ آنان

٩ـ)ــدر اوايل قرن هجدهم و در زمان هجوم قبايل افغاني٬ قبيله غلزائي شهرهاِي کرمان٬ يزد٬ اصفهان٬ کاشان٬
ف درآورد. مانند قبيله ابدالي که قسمت اعظم قزوين٬ قم٬ گلپايگان و ديگر شهرهاي ايران مرکزي را به تصّر

خراسان را در آن زمان اشغال کرده بود.

نمايندگان دو قبيله بزرگ افغاني٬ يعني ُدراني و غلزائـي ٬ هسـتند٩ . نـام هاي قـومي افـغان ٬
افغاني ٬ پاتهان و ُدراني در نام هاي جغرافيايي زير ديده مي شود: برج افغان (سيستان)؛ حصار
ل افغاني (فارس)؛ کوِه افغان (ايران مـرکزي)؛ کـاِل افـغان افغان ٬ شورک افغان ها (خر اسان)؛ تُ
(بختياري)؛ قشالق افغانان (ـکردستان)؛ پاتهان (بندرعباس)؛ شهُدراني (خراسان). نـام هاي
حسين زايي ٬ سيدزايي ٬ فقيرزايي (مکران)؛ دِه صَفرزايي (بلوچستان) و بسياري ديگر (با سازه

ــزايي به معني «شاخه قبيله» و «نسل») نيز با قبايل افغاني يا بلوچي مربوط است.
نام هند ٬ هندي و هندو نـيز در نـام هاي جـغرافـيايي ايـران وجـود دارد: کـالته هـندي ٬

١٠ـ)ــبسنجيد با نام کوه هاي مرتفع هند به نام هندوکوش (فارسي: هندوکُش).

هـــندوستان (خــراســان)؛ هــندوآباد ٬ هــندوکش١٠ ٬ آب هــندو (ايــران مــرکزي)؛ هــندي
قِران (آذربايجان)؛ هندي بُالغ (ـکردستان)؛ هندوکَ ال ٬ هندومرز (مازندران)؛ هندي (لرستان)؛

هنديجان ٬ چم هندي (خوزستان).
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نامه فرهنگستان ٥ /٢
تحقيقات ايران شناسي ١٧٣

نام اقوام در جغرافياي ايران

در ايران٬ هم چنين جمعيت قابل توجهي از اقوام سامي سکونت دارنـد. اعـراب در
اواسط قرن هفتم ميالدي ايران را به تصّرف خود درآوردند و٬ در طول دو قـرن٬ ايـران
جزئي از قلمرو خالفت به شمار مي رفت. مهاجرت اعراب به ايران از هـمان زمـان بـه
صورت قبيله اي آغاز شد و آنها در بسياري از محاّلت شهرهاي ايران سکنٰي گـزيدند.
بخش عمده اعراب٬ در سال هاي نخسِت بعد از شکست ساسانيان (٦٥١ م)٬ در استان
خوزستان اسکان يافتند. امروزه نيز جمعيت عرِب ايـران (حـدود پـانصدهزار نـفر) در
خوزستان متمرکز است. اعراب هم چنين در نواحـي مـرکزي ايـران٬ فـارس٬ الرسـتان٬
سواحل مکران٬ صحراي دشِت کوير و خراسان (قاين٬ بجنورد٬ سربيشه٬ کاشمر٬ باخرز
و سرخس) سکونت دارند ( ١ : ٩٣). عالوه بر اعقاِب فـاتحان عـرب کـه در قـرن هـفتم
ميالدي به ايران آمدند٬ اعرابي نيز هستند که بعدها به ايران انتقال يافتند. عده اي از آنها
را شاه عباس اول٬ در اوايل قرن يازدهم هجري٬ از شبه جزيره عربستان به خوزستان کوچ
داد. در اواخر قرن دوازدهم هجري نيز يکي از قبايل مهّم عرب به نام کعب (نام محلي
چعب)٬ که امروزه در جنوب ايران ساـکن است٬ از عراق٬ که جزء امپراتوري عثماني بود٬
به خوزستان انتقال يافت. در خوزستان٬ مراـکز پرجمعيت کعب جوئي ٬ کعب خلف مسـلم ٬

ـکعب عمر وجود دارد.
نام هاي جغرافيايي که ناِم قوم عرب در ترکيب آنها وجود دارد در سراسر ايران ديده
مي شود: عرب ديزه سي ٬ عرب کندي ٬ عربلي (آذربايجان)؛ منصور عرب (ـکردستان)؛ عـربان
نه عرب ها (خوزستان)؛ چاه عربي ٬ عرب ٬ عربي ٬ مـوسٰي عـربي تـرکي (فـارس)؛ (لرستان)؛ بُ
حسين آباد عرب ٬ عباس آباد عرب ٬ دهستان عربخانه ٬ کالته عـرب ٬ کـالته عـربان ٬ کـالته عـرب ها
اسان٬ کرمان)؛ عـرب بـازار (مکـران)؛ عـرب خيل (خر اسان)؛ عرب آباد (ايران مرکزي٬ خر

(مازندران)؛ عرب پوران ٬ عرب جيق (ـگرگان)؛ حاجي عرب ٬ قلعه نوي عرب (ايران مرکزي).
تازي نام ديگر عرب در ايران است. اين نام به مراتب کمتر از نام عـرب در نـام هاي
جغرافيايي ايران آمده است: تازيان (بندرعباس)؛ ده تازيان (قرية العرب قديم کرمان).

ايران٬ از گذشته هاي دور٬ با استان هاي واقع در مغرب فرات٬ که سـامي ها در آنـها
ساـکن بوده اند٬ ارتباط داشته است. نويسندگان ايراني قديم سراسر اين سرزمين را٬ تـا
درياي مديترانه٬ سوريه (شام) مي ناميدند. در اطراف درياچه اروميه٬ ُا شنويه و نـيز در
ـکردستاِن مُ کري٬ تا کنون٬ چندين هزار آسوري زندگي مي کنند. بسياري از قبايل سرياني
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نامه فرهنگستان ٥ /٢
١٧٤ تحقيقات ايران شناسي

نام اقوام در جغرافياي ايران

ـکه اينک عرب شده اند٬ در قرن هاي چهارم تا هفتم هجري٬ به ايران انتقال يافتند. در قرن
چهارم هجري٬ بيست و هشت قبيله از منطقه حلب در سوريه به منطقه زاـگرس انـتقال
يافتند. اتابکان٬ که بر لرستان و بختياري فرمان مي ر اندند٬ در قـرن هاي ششـم و هـفتم
هجري٬ براي مقابله با بوميان٬ قبايلي از سوريه آوردند و به آنها زمين و چراـگاه دادند.
نام هاي جغرافيايي حلبي (آذربايجان)؛ حلب ٬ رود حلب باال (زنجان) از ارتباط با سوريه به

خصوص استان حلب حکايت مي کند.
نام هاي قومي حبشي ٬ حبش (سياه پوست٬ اهـل حـبشه) و زنگـي (سـياه پوست٬ اهـل
اتــيوپي ٬ زنگــبار)٬ پس از فـتح اعـراب٬ در نـام هاي جـغرافـيايي ايـران آمـده است. از
ـگذشته هاي دور٬ ساـکنان مناطقي از افريقا٬ مانند حبشه و سودان٬ به عربستان مهاجرت
ـکردند و٬ در نيمه اول قرن هفتم ميالدي٬ اتحاد قبايل عرب را در اين کشور تشکيل دادند.
پس از آن٬ فتوحات پردامنه آنها آغاز شد. اين مهاجران در اعراب ادغام شدند. به همين
دليل٬ بـعضي از اعـراِب شـبه جزيره عـربستان کـه بـه خـاـک ايـران انـتقال يـافته بـودند
خصوصيات سياه پوستان را داشتند. ساـکـنان کشـورهاي افـريقايي٬ در زمـان فـتوحات
اعراب و هم چنين پس از آن٬ به صورت برده يا سرباِز سپاه اسالم٬ وارد ايـران شـدند.
براي نمونه٬ در تابستان ٢٥-٣٢٤ ق/ ٩٣٦ م٬ يک بـازرگان ايـرانـي دوازده هـزار بـرده
افريقايي را با چهارصد قايق به ايران آورد ( ٥ : ١٨٦). نام هاي قومِي حبشي٬ حبش و زنگي
در نام هاي جغرافيايي زير ديده مي شود: حبشي (آذربايجان٬ کرمانشاه٬ ايران مـرکزي)؛
سرچشمه حبشي (آذربايجان)؛ حبش (آذربايجان٬ زنجان)؛ حبش آباد (فارس٬ بلوچستان)؛
زنگي حاجي اصغر ٬ زنگي کوه (زنجان)؛ زنگيان ٬ زنگي شاه محله ٬ زنگي کَ ال (مازندران)؛ َچـم
زنگي (لرستان)؛ زنگي چغا (ـکرمانشاه)؛ زنگي آباد ٬ کُت زنگي (ايران مرکزي)؛ بـاب زنگـي ٬
ـکالته زنگي ٬ قلعه زنگيان (ـکرمان)؛ چشمه زندگي ٬ رباط زنگيجه ٬ زنگي شاه (خر اسان)؛ شـيخ

زنگي (فارس).
يهوديان نيز٬ که از گذشته هاي دور در ايران به سر مي برند٬ از گروه سامي به شمار
مي روند. آنها٬ در قرن چهارم قبل از ميالد٬ در زمان هخامنشيان٬ از بابل٬ کـه جـزئي از
دولت هخامنشي بود٬ به ايران انتقال يافتند. قوم يهوِد ايران بيشتر در تـهران٬ اصـفهان٬
همدان٬ شيراز٬ مشهد٬ کردستان (بانه و بوکان) و سيستان زندگي مي کنند ( ٢ : ١٨٦). نام

رد يهود (ـکردستان) آمده است. قوم يهود در نام روستاي گور يهود و گِ
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نامه فرهنگستان ٥ /٢
تحقيقات ايران شناسي ١٧٥

نام اقوام در جغرافياي ايران

ترکان٬ در اواخر قرن چهارم٬ به ايران روي آوردندـــ زماني که بخشي از قبايِل ترک
ُاغوز ٬ که در ساحِل راست سيرـدريا (سيحون) زندگي مي کردند و اسالم را پذيرفته بودند
(از آن زمان به بعد ترکمن نام گرفتند)٬ حرکتشان را به جانب ايران٬ قفقاز٬ آسياي صغير و
بين النّهرين آغاز کردند. آنان٬ در قرن پنجم هجري٬ به فرماندهي سلجوقيان٬ بـه ايـران
تاختند. بيشتر آنها در استان هاي شمال شرقي و غربي کشور (آذربـايجان و خـراسـان)
سکنٰي گزيدند. در زمان مغول ها٬ که در قرن هفتم به ايران هجوم آوردند٬ مجّددًا انتقال
ا اين بار از آسياي صغير و بين النّهرين. ايـن قـبايل قبايل ترک به ايران صورت گرفت٬ امّ
بيشتر در استان هاي جنوبي و غربي ايران ساـکن شدند. انتقال قبايل ترک به ايران در زمان

صفويان (٩٠٧-١١٤٨ق) نيز ادامه يافت.
واژه ترک (جمع: اتراـک٬ ترکان) به قوم ترک ٬ صرف نظر از تقسيم آن به قبايل متعدد٬
اطالق مي شود. اين ناِم قومي در نام هاي جغرافيايي ايران بـه فـراوانـي ديـده مـي شود:
ترکـدره ٬ ترک ويران ٬ ترکه ده ٬ قيزقاپان ترک (آذربايجان)؛ قـلعه تـرک (ـکـرمانشاه)؛ ده تـرکان
(بختياري٬ لرستان)؛ رباط ترک ٬ باقرآباد ترک ٬ مِهَرنجان ترک ها (ايران مرکزي)؛ ترکان ٬ ترکان
هرابرجان ٬ ترک سلويه (فارس)؛ ترک آباد (ـکرمان)؛ ترکان آباد (مکران)؛ ترک ٬ بوربورترک (در
برابر «بوربورکُ رد»)؛ دلنجان ترکيه (در برابر «دلنجان کرديَ ه»)٬ ِطراقي ترک (در برابر «طِراقي
ـکرد»)٬ کـالته تـرک ها (خـراسـان)؛ ُارگَـن تـرک ٬ تـرکان ِده (زنـجان)؛ تـرک محله ٬ تـرک کـال

(مازندران).
نام قوم ترکمان (تُرکَْمن٬ ترکَِمن؛ جمع: تراـکمه) نيز در نام هاي جغرافيايي ايران ديده
مي شود. چنان که در باال اشاره شد٬ ترکمن ها بخشي از قبايل ُاغوزي بودند که در اواخر
قرن چهارم هجري اسالم پذيرفتند و بخش کوچکي از آنها به ايران نقل مکان کردند. در
نام هاي جغرافيايي زير ناِم قوم ترکمن ديده مي شود: تپه ترکمن ٬ ترکمان ٬ حصار ترکمان ٬ اوزان
ترکمان ٬ تراـکمه ٬ کهريز تراـکمه (آذربايجان)؛ ترکمان ده (ايران مرکزي)؛ ترکمن خيل (مازندران)؛
خرتوت ترکمن ها ٬ کالته ترکمان (خر اسان)؛ دِه تراـکمه ٬ تراـکمه باال (فارس)؛ ترکماني (ـکرمان).
ترکمن هايي که در ايران زندگي مي کنند از قبايل يموت (در جنوب رود اترک و در طول
رود گرگان)٬ گَوکْالن (در جنوب يموت ها در بخش علياي رود گرگان)٬ سـاالر و سـاريق
(شمال شرقي خر اسان)اند ( ١ : ٩٨). بعضي از اين نام ها در نام هاي جغرافيايي آمده است:

يموتيم باشي ٬ ساالري ٬ ساالرآباد ٬ ساالريه (خر اسان)؛ ساالرمحله (ـگيالن).
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نامه فرهنگستان ٥ /٢
١٧٦ تحقيقات ايران شناسي

نام اقوام در جغرافياي ايران

شماري از نام هاي جغرافيايي نيز با نام قبايل ترک ازبک ٬ که در سال هاي ٩٠٤ـ-٩١٣ق/
١٤٩٩-١٥٠٧م سلطنت تيموريان را در آسياي ميانه و خراسان بر انداختند واز آن جا به
ايران هجوم آوردند٬ مربوط است: ازبک ٬ قشالق مقدم ازبک (آذربايجان)؛ ازبکي ٬ قشالق

ازبک (ايران مرکزي)؛ ازبکو ٬ ازبکو قديم ٬ چاِه ازبک ميرچاه ٬ کوِه ازبک کوه (خراسان).
در اين جا بايد از نام قوم خلج ياد کرد که در نام هاي جغرافيايي ايران آمده است. قبيله
ترکـخلج در گذشته از ترکستان به استاني بين سيستان و هندوستان انتقال يافت. خلج ها
ٰي سلسله اي در هند جنگجوياني دالور و سربازاِن مزدور حاـکمان متعّدد بودند. آنها حتّ
تأسيس کردند و٬ در اواخر قرن هفتم هجري٬ فردي از قبيله خلج٬ به نام فيروز خلجي٬ بر
دهلي حکم مي راند. در قرن هاي هفتم و هشتم٬ هنوز خلج ها به گويش خاص خود سخن
مي گفتند و در سرزميني از ايران تا هند ديده مي شدند. بخشي از آنها نيز در افغانستان و
بخشي نيز٬ در قرن پنجم هجري٬ در ايران٬ در منطقه ساوهـ قمـ اراـک٬ سکنٰي گزيدند که
نام خلجستان را به خود گرفت. تصور مي شود که قشقاييان از اعقاب خلج ها باشند. اـکنون
خلج ها در ايران٬ افـغانستان و هـند زنـدگي نـمي کنند٬ امّـا نـام قـومِي آنـها در نـام هاي
جغرافـيايي ايـران بـاقي مـانده است: خـلج (آذربـايجان٬ زنـجان٬ اراـک٬ ايـران مـرکزي٬
خر اسان)؛ خلج عجم ٬ خلج کرد ٬ علي خلج (آذربايجان)؛ خلَجان (ـکرمانشاه)؛ سرـخلج ٬ قادر
خلج (ايران مرکزي)؛ خلج آباد (ايران مرکزي٬ اراـک)؛ تپه خلج ٬ خلج مالْ مير (اراـک)؛ محمد

خلج (زنجان)؛ گچ خلج (خوزستان)؛ دهنو خلج (خراسان).
ناِم قبايل کوچ نشين ترِک قپچاق ( قيپچاق ٬ قيبچاق )٬ که در قرن هاي پنجم تا هـفتم در
دشت هاي آسياي ميانه و سواحل دريـاي سـياه بـه سـر مـي بردندو در روسـيه بـه نـام

Polovtsy ١١ـ)ــ

پــولُْوتسي١١ مشــهورند٬ در شــماري از نــام هاي جــغرافـيايي ديـده مـي شود: قـيپچاق
(آذربايجان)؛ قيبچاق (ايران مرکزي).

در مغرب ايران٬ مي توان نام هاي جـغرافـيايي زيـر را خـاطرنشان سـاخت: آغـاجري

١٢ـ)ــاين نام جغر افيايي به يکي از محل هاي نفت خيز جنوب اطالق و امروز نيز به صورت آغاجاري تلفظ مي شود.

(آذربايجان٬ کردستان٬ زنجان)؛ آغاجاري١٢ ٬ رود آغاجاري (خوزستان). و. ف. مينورسکي
آغاجاري يا آغاِجري (آغاج+ ِاري به معني تحت اللفظي «انسان هاي جنگلي») را نام يکي از
قبايل باستاني ُاغوز مي داند ( ١١ : ٧٠). نخستين اشاره به آن مربوط به قرن پنجم هجري
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نامه فرهنگستان ٥ /٢
تحقيقات ايران شناسي ١٧٧

نام اقوام در جغرافياي ايران

ِر کهکيلويه مي توان نام آغاجاري را ديد. است. عالوه بر آن٬ بين قبايل لُ
نام قزاق ٬ متعلق به قبايل کوچ نشين ترک که در گذشته در آسياي ميانه مي زيستند٬ در

اسامي جغرافيايي زير ديده مي شوند: قزاقلي (ـگرگان)؛ قزاقي (خراسان).
نام قوم تاتار نيز در اسامي جغرافيايي ايران انعکاس يـافته است: تـاتار (آذربـايجان٬

خر اسان)؛ تاتارِده (زنجان)؛ کالته تاتار (خر اسان)؛ تاتار قان يوخماز ٬ تاتارباال (ـگرگان).

١٣ـ)ــچنان که در باال اشاره شد٬ در قرن پنجم هجري از آسياي ميانه به آسياي صغير مهاجرت کردند.

قبايل ترِک کوچ نشيِن آسياي صغير٬ که در زمان مغول ها به ايران انتقال يافتند١٣ و نام
شاملو ٬ روملو ٬ استاجلو ٬ تکلو ٬ افشار ٬ قاجار ٬ ذوالقدر و جز آن داشتند٬ در کنار ديگر قـبايل
ترک آذربايجان٬ از فرقه صوفيه دوره صفويه پشتيباني کردند. در اسناد قرن نهم٬ به قبايل
ترک بيات و قهرمانلو اشاره شده است که به صفويان پيوستند ( ٥ : ٣٦٦). شماري از ايـن
نام هاي قومي در نام هاي جغرافيايي ايران ديده مي شود: روملو ٬ قهرمانلو ٬ تکـلو ٬ ذوالقـدر

(آذربايجان).

١٤ـ)ــامروزه بخشي از بيات ها در آذربايجاني ها ادغام شده اند و بخشي نيز در منطقه نيشابور زندگي مي کنند.

نام قوم بيات١٤ نيز در بعضي از نام هاي جغرافـيايي مشـاهده مـي شود: بـيات ٬ بـياتلو
(آذربايجان)؛ بياتان سوخته ٬ بياتلي ٬ قزل تپه بيات (زنجان)؛ بياتان ٬ قشالق بـيات (لرسـتان)؛

علي بيات (ايران مرکزي)؛ بياتان (لرستان).
امروزه افشارها گروه بزرگي از قبايِل ترک ايران را تشکـيل مـي دهند. آنـان٬ تـا زمـان
صفويان٬ در آذربايجان (در مشرق رود َجَغتو) زندگي مي کردند و٬ پس از آن٬ در سراسر
ايران پخش شدند. اـکنون آنها را مي توان در آذربايجان (شمال شرقي درياچه اروميه) و

١٥ـ)ــافشارها در زمان صفويان به خراسان انتقال يافتند.

نيز منطقه اي بين همدان و کرمانشاه٬ کردستان مُ کري٬ خراسان١٥ (در جـنوب بـجنورد٬
قوچان٬ بين سبزوار و نيشابور٬ شمال جويمنده)٬ جنوب کرمان و در ديگر اسـتان هاي

ايران يافت ( ١ : ٩٧).
نادرشاه افشار٬ از قبيله افشار ٬ در سال هاي ١١٤٨-٬١١٦٠ بر ايران حکومت کرد. نام
قوم افشار در اسامي جغرافيايي زير آمده است: افشار ٬ افشارجيق (آذربايجان)؛ افشاران ٬ تپه
افشار (ـکرمانشاه)؛ افشارلي ٬ دِه قشالقات افشار (زنجان)ـ ؛ افشارمحمد ٬ حسين آباد افشار ٬ عرب آباد
افشار ٬ جرم افشار ٬ دِه جلگه افشار ٬ سياه افشار (ايران مرکزي)؛ گاوافشار (يزد)؛ چمن افشار (ـکرمان).
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نامه فرهنگستان ٥ /٢
١٧٨ تحقيقات ايران شناسي

نام اقوام در جغرافياي ايران

امروزه قاجارها ( قاجار ) در گرگان٬ مازندران و خراسان (شمال مشهد) زندگي مي کنند
( ١ : ٩٧). اين قوِم ترک٬ به رغم جمعيت کم٬ نقش بسيار مهمي در ايران ايفا کرد. سلسله
قاجار از ١١٩٣ تا ١٣٤٤ در ايران حکومت کرد. بخش قابل توجهي از اشراف٬ مالـکين و
بازرگانان ايراني قاجارند. نام قومي قاجار در اسامي جغرافيايي زير آمـده است: حـصار
قاجار ٬ قاجار (زنجان)؛ قاجار خيل (مازندران)؛ حسين آباد قاجار ٬ قجرآباد ٬ قجر خالصه (ايران

مرکزي)؛ قصر قاجار (خر اسان)؛ دِه قاجار (سيستان).
در نام هاي جغرافيايي ايران لفظ شاهَسَون (شاه دوست) نيز ديده مي شود. شاهسون در
ابتدا معني قومي نداشته است. شاهسون ها اعضاي سازمان نظامي شاه عباس (حکومت:
٩٩٦-١٠٣٨) بودند که تکيهـگاه صفويان به شمار مي رفتند. نمايندگاِن قبايِل متعّدد ترک
در اين سازمان شرکت داشتند. شاهسون ها امالـک زيادي را در آذربايجان٬ ساوه و قزوين
متصرف و بعدها٬ از نظر قومي٬ به گروه مستقلي مبّدل شدند. اـکنون گروه پـرجـمعيتي
هستند که در شمال شرقي آذربايجان٬ زنجان٬ ساوه٬ ورامين و در ساير استان ها زندگي

١٦ـ)ــقبيله اينانلو در بخش شرقي فارس و در مشرق سرزمين قشقاييان سکونت دارد.
هرين منتقل و در مناطق ساوه و شيراز سکنٰي داده شد. ١٧ـ)ــقبيله بغدادي از بين النّ

مي کنند ( ١ : ٩٦). اينانلو١٦ ٬ بغدادي١٧ ٬ ُاصانلو از جمله قبايل شاهسون اند. نام هاي جغرافيايي
ــندي ٬ ُاصـانلو (ايـران مـرکزي)؛ ايـنانلو شــاهسون (آذربــايجان٬ کــرمانشاه)؛ شــاهسون کِ

(آذربايجان)؛ بغدادي (اراـک٬ بندرعباس) با نام شاهسون ها مربوط است.

١٨ـ)ــنخستين شاهان صفوي به آنها متکي بوده اند.

نام قزلباش (سرخـَسر) نيز در اسامي جغرافيايي آمـده است. قـبايل آذربـايجاني١٨ را
زماني قزلباش ناميدند که شيخ حيدر صفوي٬ پدر اولين شاه صفوي٬ افراد آنها را واداشت
تا عمامه اي با دوازده نوار سرخ رنگ (به نشانه احترام به دوازده امام شيعه) بر سر گذارند.
نام قزلباش در اسامي جغرافيايي قزلباش حاجي احمد ٬ قزلباش شريف (سـيستان) ديـده
مي شود. در قرن هاي نهم و دهم٬ در مغرب ايران٬ سلسله اي از اشراِف کوچ نشيِن دو قبيله
ترکمن قره قويونلو «دارنده گوسفندان سياه» (٧٩٠-٨٧٤) و آق قويونلو «دارنده گوسفندان
سفيد» (٨٧٣ـ-٩٢٠) حکومت مي کرد. يکي از قبايل شاهسون نام قره قويونلو دارد. نام
قومي قره قويونلو دو بار در اسامي جغرافيايي ايران آمده است: قره قويونلو (آذربايجان٬

خراسان).
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نامه فرهنگستان ٥ /٢
تحقيقات ايران شناسي ١٧٩

نام اقوام در جغرافياي ايران

در ساحل جنوبي درياچه اروميه (در مشرق ُا شنويه و منطقه سـولدوز)٬ قـره پاپاخ ها
(دارنـدگان کـاله سـياه) زنـدگي مـي کنند. در جـنگ بـين روسـيه و ايـران در سـال هاي
١٨٢٦-ـ١٨٢٨م هشت صد خانواده قره پاپاخ از ماوراِء قفقاز (ـکنار درياچه ِسوان) به ايران
و ترکيه انتقال داده شدند. آنها٬ در ايران٬ در قبايل کرِد ماماش و ترک هايي که پيش تر از
[ ـ ٢ : ١٨٦؛ ١ : ٩٧] ـ. نـام قـره پاپاخ در ماوراِء قفقاز (از ناحيه قزاق) آمده بودند ادغام شـدند

اسامي جغرافيايي ايران باقي مانده است: قره پاپاخ ٬ قره پاپاـک (آذربايجان٬ مراغه).
در ايران٬ گروه هاي کم جمعيت تري از اقوام ترک نيز وجـود دارد: مقّدم (آذربـايجان٬
نبُلّي ٬ قيران (آذربايجان)؛ کنگرلي (ورامين٬ قم و مناطق ديگـر)٬ نـفر ـکردستان)؛ مغانلي ٬ ُد
(مشرق فارس)؛ خـراسـاني ٬ پـيچاقچي (ـکـرمان٬ سـيرجـان٬ سـيدآباد٬ بـردسير)؛ قِـرائـي
(خر اسان)؛ تيمورتاش ٬ گوداري (ـگرگان)؛ قرهـگوزلو (همدان) و جز آن. امروزه بسياري از
ا نام هاي آنها باقي مانده است: مقّدم ٬ مغانلي ٬ آنها در قبايل بزرِگ ترک ادغام شده اند٬ امّ
پيچاقچي ٬ ُدنبُلي ٬ قِران قيه ٬ کـاروانـقران ٬ کـنگرلي (آذربـايجان)؛ قِـران ٬ قـراچـي قِران ٬ کـوپه قِران

(ـکردستان)؛ تيمورتاش (خر اسان)؛ خراساني محله (مازندران).
جالب است خاطرنشان سازيم که نام قومِي قشقايي٬ پرجـمعيت ترين قـوِم تـرک در

ي يک بار در اسامي جغرافيايي نيامده است. جنوب ايران٬ حتّ
در سال ٦١٦ ق٬ مغول ها به ايران هجوم آوردنـد. واقـعيت ايـن است کـه سـپاهيان
اسان٬ سرزمين ايران را ترک کردند و بـه سـمت جـنوب چنگيز٬ پس از ويران کردن خر
ا٬ در ٬٦٥٤ مغول ها٬ به فرماندهي هوالـکوـخان٬ نوه سيبري و مغولستان رهسپار شدند. امّ
چنگيزخان٬ ايران را فتح کردند و مدت ها در اين سرزمين باقي ماندند. سلسله هوالـکو تا
نيمه اول قرن نهم در ايران حکومت کرد. ايلخاناِن هـوالـکـو نـه تنها ايـران بـلکه عـراق٬
ارمنستان٬ گرجستان٬ آذربـايجان و تـرکمنستان را تـصرف کـردند. پس از تـجزيه دولت
هوالـکو٬ سلسله مغولِي جاليريان (٧٤٠-٨٣٦) در شمال غربي ايران٬ با مرکزيت تبريز و
بغداد٬ و آل مظّفر (٧١٣-٧٩٥) در فارس٬ بـا مـرکزيّت شـيراز٬ حکـومت را بـه دست
ـگرفتند. در اواخر قرن هشتم٬ سپاهيان تيمور٬ که از قبايل مغول بودند و در آسياي ميانه
مي زيستند٬ ايران را به تصّرف خـود درآوردنـد. در ايـن حـمالت٬ گـروه هاي بـزرگي از
مغول ها در آذربايجان و بخشي در کردستان سکنٰي گزيدند. مغول ها٬ در دهه هاي اوليه
ـا٬ در حکومت خود٬ در اقوام بومي٬ که داراي تمّدن پيش رفته بودند٬ ادغام نشـدند؛ امّ
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نامه فرهنگستان ٥ /٢
١٨٠ تحقيقات ايران شناسي

نام اقوام در جغرافياي ايران

سال هاي بعد٬ اسالم پذيرفتند و زبان فارسي٬ کردي يا يکي از زبان هاي ترکي را آموختند
و٬ در قرن هاي هشتم و نهم٬ کامًال در ايراني ها ادغام شدند. بخشي از مـغول ها نـيز در
ترک ها ادغام شدند؛ چون٬ در سپاه بزرِگ مغول٬ قبايل ترک تبار بسياري وجود داشت.

قبيله چارُا يماق يا چهارُا يماق (در آذربايجان دهستان چهارُايماق وجود دارد) بازمانده
قبايل ترکيـ مغولي در ايران به شمار مي رود. قبايل مغولي تباِر جمشيد و تَ يَْمني جزئي از
قبايل چارُا يماق اند. قبيله تيموري نيز از اين قبايل است ( ١ : ١٠٤). نام هاي جغرافيايي قلعه

جمشيد (ـکرمان)٬ تَ يَْمنَک ٬ تيموري باال (خراسان) با نام اين قوم مربوط است.
نام قبايل مغولي سولْدوز ٬ اويْرات ٬ کيوئي نيز در اسامي جغرافيايي ايران ديده مي شود.
در اين اسامي٬ دو نام قومي اويرات و کيوئي به صورت تحريف شده آمده است: منطقه
سولدوز ٬ مشيرآباد اوريه (ـکردستان)؛ اوريه جيک ٬ کيوي (آذربايجان)؛ دِه اورياد (زنجان).

تاي (مـرکز پـرجـمعيت و نــام هاي جــغرافـيايي َجـَغتو (رودي در آذربـايجان) و َجـَغ

١٩ـ)ــنام پسر چنگيزخان.

ـکوهستاني در خراسان) احتماًال با نام قبيله مغولي١٩ ربط دارد که در قرن هاي سيزدهم و
چهاردهم در ايران زندگي مي کردند.

نام مراـکز پرجمعيت جالير (ايران مرکزي٬ آذربايجان٬ اراـک)؛ قلعه جـالير (لرسـتان)
احتماًال با نام قبيله مغولي جالير ٬ که سلسله جاليريان را پديد آوردند٬ مربوط است.

قبيله نيمهـکوچ نشيِن ترِک چارداَولو يا چارداَورو ٬ «دارنده چهارطبل» نيز٬ که در مشرق
ـکردستان مکري سکونت دارد٬ بازمانده قبيله ترکي مغولي به شمار مـي رود ( ٢ : ١٨١).

امروزه٬ در شمال شرقي ايالم٬ مرکز پرجمعيت چارداَول وجود دارد.
قبيله شالو ٬ که تبار جغتايِي دارد٬ از قبايل بختيارِي چهارلنگ است. اين قبيله در منطقه
ده ديز و قلعه مدرسه سکونت دارد. در آذربايجان نيز٬ نام جغرافيايي شالو آمده است.

سرانجام٬ به خود واژه مُُغل (مغول٬ مَُغل) مي رسيم: مـغول آباد (زنـجان)؛ گـور مـغول
(ـکرمان)؛ مغول بند (مَُغل بند) (مکران)؛ مغول کُش (خراسان).

و. ف. مـينورسکي٬ دربـاره بـازمانده هاي نـام مـغول در اسـامي جـغرافـيايي ايـران٬
مي نويسد: «آنها اين نظر را که موطن مغول ها در سه هزار ميلي مشرق درياچه اروميه قرار
دارد و سلطه کوتاه مدت آنها بر اين نـاحيه شش قـرن پـيش بـه پـايان رسـيده است رد

مي کنند» ( ١١ : ٦٥).
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نامه فرهنگستان ٥ /٢
تحقيقات ايران شناسي ١٨١

نام اقوام در جغرافياي ايران

در اسامي جغرافيايي ايران٬ نام بعضي از اقوام قفقاز انعکاس يافته است. کشورهاي
ماوراء قفقاز مانند ارمنستان٬ گرجستان و اّران در قرن سوم ميالدي جزء امپراتوري بزرگ

ساساني بودند و٬ از آن پس٬ تاريخ و سرنوشت ايران و قفقاز به هم پيوند خورد.
شاه عباس٬ در آغاز قرن يازدهم هجري٬ ماوراء قفقاز را به تـصرف خـود درآورد و
عده اي از ساـکنان آن را به زور به ايران کوچ داد. وي سي هزار خانواده ارمني و گرجي را
به مازندران انتقال داد که بسياري از آنان٬ به علّت عادت نـداشـتن بـه هـواي مـرطوب
مازندران٬ هالـک شدند. نزديک به پنج هزار خانواده ارمني را نيز از جلفا (در جمهوري
آذربايجان کنوني) به اطراف اصفهان منتقل کرد و آن محل جلفا نام گرفت. نادرشاه افشار
نيز٬ در نيمه دوم قرن دوازدهم هجري٬ ارامنه و گرجي ها را از ماوراء قفقاز به ايران کوچ
داد. آغاـمحّم دـخان٬ مؤسس سلسله قاجار٬ نيز٬ در لشکرکشي خـود بـه گـرجسـتان در

٬١٢٠٩ نزديک به دوازده هزار خانواده گرجي را به ايران منتقل ساخت.
امنه٬ در کوهپايه هاي قره داغ در مشـرق دريـاچه ارومـيه٬ تـبريز٬ جـلفاي امروزه٬ ار
اصفهان٬ تهران (و بعضي از روستاهاي اطراف تهران)٬ آبادان٬ کردستان (جنوب مهاباد)
سکونت دارند ( ١ : ١٠٥). در مناطق جنوبي و شرقي بختياري نيز٬ روستاهايي ارمـني و
ـگرجي نشين وجود دارد که ساـکنان آنها٬ به فرمان شاه عباس اول و نادرشاه٬ در آنها اسکان
داده شده اند. ارامنه و گرجي هايي که به اين روستاها انـتقال يـافته انـد مـذهب٬ آداب و

تي خود را حفظ کرده اند ( ٨ : ١٥). ٰي لباس سنّ رسوم٬ زبان و حتّ
بخشي از گرجي ها نيز در يازده روستاي اطراف فريدِن اصفهان زندگي مي کنند. آنها

را نيز شاه عباس اول کوچ داده است.
نام ارمني (جمع: ارامنه) در اسامي جغرافيايي ايران به فراواني يافت مي شود: دشِت
ـالغي ٬ لمـعه ارامـنه (آذربـايجان)؛ ارمـني جان (ـکـرمانشاه)؛ قــلعه ارمـني ٬ ارمـنيان ٬ ارمـني بُ

٢٠ـ)ــِونْک (ارمني) به معني «دير٬ صومعه».

َونَک٢٠ـارامنه ٬ کوِه ارمني ٬ چاه بالغ ارمنه ٬ مهَرنجان ارامنه (ايران مرکزي).
نام قوم گرجي نيز در شماري از نام هاي جغرافيايي ايران ديـده مـي شود: ده گـرجـي
(آذربايجان)؛ گرجي بايان (ـکرمانشاه)؛ قاسم آباد گرجي (ايران مـرکزي)؛ گـرجـي (لرسـتان٬
مازندران٬ خراسان). اسامي جغرافيايي که در آن نام گرجي باقي مانده است در مازندران
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نامه فرهنگستان ٥ /٢
١٨٢ تحقيقات ايران شناسي

نام اقوام در جغرافياي ايران

نيز وجود دارد: گرجي خيل ٬ گرجي سرا ٬ گرجي کال ٬ گرجي محله . ساـکنان آنها در قرن يازدهم
هجري به مازندران انتقال يافتند.

در عصر قاجاريه٬ گروه هاي کوچک لک از داغستان به ايران انتقال يافتند و ظاهرًا در
قبايل بومي ادغام شدند. امروزه٬ در جنوب آذربايجان٬ شمال غربي و شمال لرستان٬ و
دزفول٬ قوم لک زندگي مي کنند. آنها را به گروه جنوبي قبايل کرد مربوط مي دانـند ( ٨ :
١٤). نام قوم لک را در اسامي جغرافيايي زير مي توان ديد: حاجي لک ٬ لکـان ٬ لک دَرق ٬ دِه
لک لک ها ٬ پاچه لک ٬ لکستان ٬ لک لَر ٬ لک (آذربايجان)؛ خزرلک (ـکردستان)؛ ناحيه لکستان ٬ پِ
چغالکان ٬ لکان (لرستان)؛ قلندرلکي (ـکرمانشاه)؛ حاجي آباد لک ها ٬ لک بزرگ (ايران مرکزي).
اسامي جغرافيايي ايران و نيز نام هاي قومي مطالب بکري درباره مهاجرت قـبايل و
اقوام به سرزمين ايران و رابطه تاريخي و سـرنوشت آنـها در اخـتيار پـژوهشگران قـرار
مي دهد. و. ف. مينورسکي٬ در اين باره٬ مي نويسد: «در ايران٬ قبايل باستاني و امروزي
بسياري وجود دارد. نشان دادن رّد و اثر نام هاي آنها در هنگام بررسي هم زماِن گويش ها

مي تواند چگونگي توزيع و نيز مسير مهاجرت آنها را آشکار سازد» ( ١١ : ٦٠).
اين موضوع پُ رمايه پژوهش هاي بسياري را مي طلبد.
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