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Միրջավադ Յախչալի 
 

ԳԵՏԱՆՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՑԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՍՊԻՑ ԾՈՎԻ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՈՒՄ  

 

Ցեղանուններից կազմված գետանունները Կասպից ծովի հարավային ավազանի 

ջրանունների մեջ զգալի տեղ են զբաղեցնում: Այս գետանունների տարածվածությունը և 

բազմազանությունը վկայում են տարածքում ապրող ցեղերի ու էթնիկ հանրույթների 

բազմաքանակությունը ու արտացոլում են դրա էթնիկ պատկերը: Էթնոգետանունները 

կարող են սահմանագծել տարբեր ժողովուրդների ու էթնիկ խմբերի տարածման արեալը, 

արտացոլել «էթնոսների ներքին և արտաքին տեղաշարժերի» պատկերը, քանզի էթնիկ 

խմբերի արտագաղթի ու ներգաղթի հետևանքով «գաղթում են» նաև տեղանունները962: 

Մերձկասպյան տարածքների բնիկ գետանուններն իրենց մեջ կրելով այս տարածքի 

հնագույն բնակիչների` գարգարների, լահիջների, կադուսների, գելերի և այլն, լեզվական 

տարրերը, թույլ են տալիս վերականգնել տարածքի հնագույն շրջանի էթնիկ պատկերը: 

Ցեղանունների փոխանցումը ջրանուններին (трансонимизация) հիմնականում 

պայմանավորված է ջրային տարածքի շուրջը տվյալ ցեղի հաստատմամբ963: 

Բացառություն չի կազմում նաև հարավկասպյան ենթաավազանը, որտեղ որևէ 

ցեղանունով կազմված գետանունը վկայում է այդ տարածքի առաջին բնակիչների մասին: 

Ընդ որում, ցեղանուններով կազմված գետանունների դեպքում երբեմն առաջանում է 

գետանունների բազմանունության խնդիրը, այսինքն` միևնույն գետը տարբեր 

հատվածներում կարող է կոչվել տարբեր կերպ` կապված կոնկրետ տարածքում ապրող 

բնակիչներով:  

Ընդհանրապես, մերձկասպյան-ատրպատականյան տարածաշրջանի 

էթնոջրանունները դեռևս չեն ենթարկվել համապարփակ ուսումնասիրության, չի 

հետազոտվել դրանցում ամրապնդված սուբստրատային ցեղանունների ու ջրանունների 

արժեքավոր նյութը:  

Էթնոմիավոր է լահ ցեղանունը, որը -īj ածանցով < վաղ միջին պարսկերեն -ē/īč 

ածանցից, lāhīj ձևով վկայվել է հարավային Գիլանում գտնվող Լահիջան և Առանի 

տարածքի Լահիջ տեղանուններում: Հայ պատմագրությունը հիշատակում է 

լահերի/լահիջների երկիրը (Ałahēč-k)` Լեռնային Ղարաբաղի  Քաշաթաղի տարածքում964: 

Lāhījān Rūd կամ Langerrūd Rūd գետանունները հարավկասպյան ավազանում լահիջ 

սուբստրատային ցեղանունից է: Ընդ որում, այս գետը հոսում է Լահիջան 

շահրեստանով965: Նշենք նաև, որ նույն ցեղանունը կարող է ընկած լինել Lāvīj Rūd 

գետանվան հիմքում, որը գտնվում է Կասպյան Չալուս ենթաավազանում և հոսում է Նուր 

                                                           
962Ահավասիկ, Իրանի թյուրքախոս Ատրպատական նահանգի գլխավոր քաղաքների Թավրիզի, 

Արդաբիլի, կամ Աստարայի և այլ անունները, որոնք ունենալով միանշանակ իրանական ծագում, 

ապացուցում են, որ այս տարածքի բնիկները եղել են բացառապես իրանցիներ` ոչ թյուրքեր, 

այսպես` Āstārā անվան բառավերջի -ā ձայնավորը āb «ջուր» բառի կրճատ տարբերակն է, իսկ 

առաջին բաղադրիչը āstar-ն է, որը նույնպես իրանական ձև է և կարող է զուգադրվել Քաշանի բրբռ. 

assar, āstar «ջրամբար, ավազան» բառամիավորի հետ, որն էլ, ամենայն հավանականությամբ, 

հանգում է հ. իր. *āpa-starana- «ջրային ամբար» (դժվար թե istaxr «ավազան») բառին: Միով բանիվ, 

Āstārā անվան նախաձևը վերականգնվում է *āstar-āb ձևով, և *Āstar-āb- > Āstārā անցումը 

միանգամայն օրինաչափ է:  
963

 Мусабекова Н., “Об образовании этногидронимов Азербайджана”, Советская Тюркология 2, АН Аз. 

ССР,  Баку, 1986, стр. 67-72. 
964

 Асатрян Г., Этническая композиция Ирана. от «Арийского простора» до Азербайджанского мифа, 

КЦИ, Ереван, 2012, стр. 19. 
965

 Վարչական բաժանման միավոր ժամանակակից Իրանում: 
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շահրեստանի հարավ-արևելքով966: Հնարավոր հնչյունական փոփոխությունը 

միջձայնավորական դիրքում թույլ է տալիս նման վարկածի առաջ քաշումը:  

Karkar Čāy գետը Մեշգին Չայ գետի վտակներից է և հոսում է Մեշգինշահր 

շահրեստանի հարավարևմուտքով: Գետը սկիզբ է առնում Այգար լեռից` 3608 մետր 

բարձրությամբ: Karkar ցեղանունը, անկասկած, նախաիրանական բնիկ խարխար, 

գարգար ցեղանվան արտացոլումն է գետանուններում: Նշենք, որ այս ցեղանունը վկայված 

է նաև Արաքսի գետից հյուսիս ընկած տարածքներում` Առանի և Շիրվանի պատմական 

շրջաններում, ինչը խոսում է այս ցեղի բնակության բավականին լայն տարածքների 

մասին967: Քննվող գետանվան մեջ ցեղանունը կազմության մեջ է մտել թյուրք. -čāy «գետ» 

միավորի հետ968 և նշանակում է «գառգառների գետ»:        

Հարավկասպյան մասնավորապես, Արաքսի ենթաավազանում, էթնոնիմներով 

կազմված գետանունների մեջ գերակշռում են թյուրքական ցեղանուններով կազմված 

անունները: Թյուրքական ցեղանունների ձևակազմիչ վերջածանցներն են` -lū, -lī, -lar969, 

հմմտ.` Գորգանռուդի ենթաավազանում գտնվող Āb-e Mīrānlū (պրսկ āb «ջուր»), Xarmālū, 
Karkūlī, Asadlī և այլ գետանուններ970:  

Qara-Pāšlū գետը գտնվում է Արաքսի ենթաավազանում և, ըստ ամենայնի, 

կազմված է թյուրքական ցեղանունից, որի առաջին բաղադրիչը` Qara  նշանակում է 

«սև»971: 

                                                           
966

 FJ - Farhang-e Joγrāfyāyi-ye rudhā-ye kešvar {houze-ye ābriz-e daryā-ye Xazar}, j. II; Sāzemān-e 

Joγrāfyāyi-ye niruhāye mossalah, 1382/2003:204 
967

 Assadorian A., Šām-Aspī (A toponym from Ardabīl), Iran and the Caucasus 10.2, Brill, Leiden, 2006, pp. 

259 -260. 
968

 Յախչալի Մ., «Կասպից ծովի ավազանի գետանվանակերտ հիմնական բառապաշարը» 

OrientaliaXI, ԻԻԿ, Երևան, 2010, էջ 94: 
969

 Թյուրքական էթնոնիմների կառուցվածքի և դրանց տիպոլոգիական դասակարգման մասին 

մանրամասն տես` Баскаков Н., “Модели тюркских этнонимов и их типологическая классификация”, 

Ономастика Востока, под ред. Э. М. Мурзаев, В. А. Никонов, В.В. Цыбульский, Москва, 1980, сс. 199-

232:  
970

 Ցեղանուններով կազմված գետանունների շարքում առանձնանում են նրանք, որոնք կազմված 

են ցեղի առաջնորդի անունով: Փաստացի, դրանք գրանցվում են անձնանուններից կազմված 

գետանունների շարքում, օր.` Սեֆիդռուդի ենթաավազանի գետանուններից է Čam-e Bābā Nazar-ը, 

որը Ղըզլ Ուզան գետի վտակներից է և հոսում է Դիվանդառե քաղաքի արևմուտքով ու 

ճանապարհին ողողում է նաև Բաբա Նազար բնակավայրը: Գետանունը նշանակում է «Բաբա 

Նազարի գետ»: Նույն ենթաավազանում է Hasan Xānī գետը, որը պետք է մեկնաբանել «Հասանի 

աղբյուր/գետ»: Չալուս ենթաավազանում է գտնվում Rostam Rūd գետը, որը Ռոստամ անունով 

կազմություն է` «Ռոստամի գետ» նշանակությամբ: Արաքսի ենթաավազանին է պատկանում Rašīd 
Alī Čāy գետը, որը Ղարասու գետի վտակներից է և հոսում է Արդաբիլ շահրեստանից 

հյուսիսարևմուտք: Այս գետը ողողում է Սամյան, Շահրիվար, Բարուղ, Վեյջուչին, Ջենաղռուդ, 

Քոնսուլքենդի, Ուզունբինեսի, Անգոշադ, Սեյդլար բնակավայրերը: Գետանունը նշանակում է 

«Ռաշիդալիի գետ»: Անձնանուն-ջրանուն կապը այսքանով չի սահմանափակվում, քանզի 

գետանունը ինքը կարող է դառնալ անձնանուն, սրանով համալրելով անձնանվանական պաշարը, 

օր.` հայկական անձնանուններից Արաքս` համանուն գետից, կամ` Արփա, որը նույնպես 

գետանունից է առաջացել: Իրանական գետանունների նման գործառույթներից կարող ենք նշել 

Ռուդբարաքի ազգանունը, որը առաջացել է բավական շատ հանդիպող Ռուդբար գետանունից և 

տեղանունից: Սակայն նշենք, նաև, որ այս դեպքում անվան կազմության սկզբունքը իրանական 

անձնանվանական ավանդույթում բավական տարածված տեղացի լինելու հանգամանքը որպես 

ազգանուն օգտագործելն է, ինպես օր.` Թաբրիզի, Իսֆահանի, Արդաբիլի և այլն:   
971

 FJ:42 
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Մյուս գետանունը նույն ենթաավազանում, որը կրկին թյուրքական էթնոնիմով է 

կազմված Ganjarlū –ն է972:  

Արաքսի ենթաավազանում է գտնվում Armaneyān գետը, որը Փեյղամչայ գետի 

վտակներից է, հոսում է Քալեյբար քաղաքից հարավարևելք973: Իհարկե, առաջին հայացքից 

գետանունը «հայեր» էթնոնիմն է ներկայացնում, հմմտ.` պրսկ armanī «հայ», սակայն այդ 

տեսակետը, կարծում ենք, այնքան էլ համոզիչ չէ: 

Արաքս ենթաավազանի Oskolū գետանվան -lū վերջածանցը խոսում է թյուրքական 

ցեղանվան մասին, որոնք բնակվելով գետի շրջակայքում տվել են դրան իրենց անունը: 

Ընդ որում, գետը ողողում է նաև համանուն բնակավայրը974:  

Ալանդ գետի վտակներից է Pīrāqlū -ն, որը հոսում է Խոյ շահրեստանի 

հյուսիսարևմուտքով: Այս գետանունը նույնանուն է թյուրքական ցեղանվան հետ975: 

Ջրանուն կապակցություններում, որտեղ գործում է հատկացյալ-հատկացուցիչ 

կապը, հատկացուցիչի պաշտոնում հանդես են գալիս ցեղանունները: Ընդ որում, 

գետանվան կազմության ժամանակ ցեղանունը կարող է հանդես գալ առանձին, կամ 

կապակցվել պրսկ  āb «ջուր», Rūd «գետ», թյուրք.  čāy «գետ», su «ջուր» միավորներով: 

Դրանք Կասպյան ավազանում մեծ թիվ չեն կազմում, սակայն արձանագրած նման 

գետանուններից նշենք. 

Չալուս ենթաավազանի Češme Gīle գետանունը, որն, ըստ ամենայնի, կազմված է 

Češme «աղբյուր» և Gīle «գել» ցեղանունից` «գելերի աղբյուր/գետ»976: Գետին միանում են 

Դոհեզար և Սեհեզար գետերը և թափվում է Կասպից ծովը977:  Նույն ենթաավազանի 

գետանուններից է Sak Rūd -ը, որը կազմված է թյուրքական sak ցեղանունից և նշանակում է 

«սակերի գետ»: Գետը Ժալուս ենթաավազանի այն գետերից է, որն առանձին թափվում է 

Կասպից ծով978: 

Սեֆիդռուդի ենթաավազանում է գտնվում Kordān Deh «քրդերի գյուղ» գետը, որի 

kordān բաղադրիչը, ըստ ամենայնի, քուրդ էթնոնիմից է: Այս գետը սկիզբ է առնում է 

Ղազվին քաղաքից մոտավորապես 30 կմ հյուսիսարևմուտք գտնվող Չալեղու լեռներից, 

ողողում է համանուն բնակավայրը և թափվում Ղարադառե գետը979: Իսկ գետանվան 

ծագման համար նշենք, որը, ամենայն հավանականությամբ, այն առաջացել է 

բնականունից: 

Ներկայացնենք նաև Afšār գետանունը: Սեֆիդռուդի ենթաավազանի Ղըզըլուզան 

գետի վտակներից է և հոսում է Միայանե շահրեստանի հարավարևելքով: Այս գետը, 

ողողում է Բադլու և Աֆշար բնակավայրը և միանում Ղըզըլուզանին: Գետանունը թյուրք. 

աֆշար ցեղանունից է980: Սակայն չի բացառվում, որ այս գետանունը հանգում է Abšār 
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 Հարավկասպյան տարածքներում ապրող հնագույն գելերի` գեղք, մասին վկայված է նաև 
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 Աֆշարները թյուրքօղուզական 24 ցեղերից մեկն են, որոնք այժմ սփռված ձևով ապրում են 

Իրանում, Թուրքիայում, Աֆղանստանում: Աֆշարներն առաջին անգամ վկայվել են Մահմուդ 

Քաշգարիի կողմից: Աֆշարը, ըստ ամենայնի, հիմնադիր ցեղապետ` Օղուզ Խանի երրորդ որդի 

Յըլդըզ Խանի որդին է: Իսկ իմաստային տեսակետից աֆշար նշանակում է «հպատակվող, 



 

 284 

ձևին, որը նշանակում է «ջրվեժ»` կազմված šār- šārīdan «լցնել, թափել (ջուրը, գինին և 

այլն)» բայի ներկայի հիմքից < ավ. γžar- «ընթանալ, հոսել» և āb «ջուր» միավորից: Նույն 

նշանակությունն ունի Գորգանռուդ ենթաավազանի Ābšār գետանունը981: 

 
ГИДРОНИМЫ И ЭТНОНИМЫ В АРЕАЛЕ ЮЖНО-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА 

Мирджавад Яхчали 

(Резюме) 

 

Гидронимия Ирана, и в частности ее интереснейший слой - этногидронимы, дает в 

руки исследователей уникальный по своему значению материал о миграциях различных 

племен и народов на территории Иранского нагорья и, в частности, Южно-Каспийского 

бассейна, об их исторических связях и судьбах. Этот богатый материал еще ждет своих 

исследователей. 

 

 
 

                                                                                                                                                                                     
ենթարկվող», մանրամասն տես Afšār, http://www.iranicaonline.org/articles/afsar-one-of-the-twenty-four-

original-guz-turkic-tribes-t: 
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