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  نگاهي اجمالي بر صنعت چاپ و تاريخ چاپ ارمني در ايران
  
صنعت چاپ ارمني تاريخي طوالني و جزئياتي مفصل دارد. در اين خصوص، نگارنده سطور مقاالتي چند تا كنون 

ه چاپ رسانده است. آنچه كه در اين مقاله ارائه مي گردد پيش درآمدي كوتاه بر چگونگي پيدايي كتاب چاپي تهيه و ب
ارمني و آنگاه ارائه تاريخچه و آمار كلي تحليلي كتابهاي چاپي فارسي در باره تاريخ و فرهنگ ارمني است كه از آغاز تا 

به بررسي كليه كتابهاي چاپي در ايران به زبان ارمني است و از  كنون در ايران به چاپ رسيده است. بخش تكميلي مقاله
آنجا كه اين مطلب نياز به بحث مفصل تر و صفحات بيشتري است ارائه آن به بخش دوم مقاله موكول مي شود كه در 

نوني شامل فرصتي ديگر به اهل علم و فرهنگ و جامعه عالقه مند به فرهنگ ارمني پيشكش خواهد شد. بنابراين مقاله ك
  عناوين زير است:

  
  گفتاري در باره كتاب و پيدايي صنعت چاپ  - 
  پيدايي صنعت چاپ ارمني - 
  چاپ ارمني در ايران يا نخستين چاپخانه ايران - 
  نگاهي به انتشارات چهار قرني ارمنيان ايران به زبان فارسي  - 

  
  گفتاري در باره كتاب و پيدايش صنعت چاپ

  
پ ارمني و قبل از اينكه در باره گوتنبرگ مخترع بزرگ صنعت جديد چاپ سخن بگوييم پيش از پرداختن به چا

  شايسته است گفتاري اجمالي در باره كتاب و كاغذ و چاپ در دوران پيشين داشته باشيم.
 پيش از ظهور گوتنبرگ، تعليم و تربيت و دانش اندوزي تقريبا در دست مراكز مذهبي بود. كتابها گرانبها بودند و
نسخه برداري كاري پررنج و اغلب همراه با بي دقتي و اشتباه بود. چون مدرسه ها افزون شدند و ميزان سواد مردم باال رفت 
نياز به كتاب نيز افزايش يافت، طبقه سوداگر، با سوادي را در عمليات صنعتي و بازرگاني سودمند يافت و زنان طبقات 

م. در اروپا ديگر آن 1300به دنياي افسانه ها و داستانهاي شورانگيز راه يافتند. در سال متوسط و باال در اروپا از راه خواندن 
  دوراني كه روحانيون تنها افراد باسواد به شمار مي رفتند به پايان رسيده بود.

ه تقاضا و نياز مبرم مردم به كتاب، بيشتر از فراواني روزافزون كاغذ و پيدايش يك نوع مركب روغني، راه را ب
روي گوتنبرگ گشود. از ديگر سو پيدايي كاغذ نيز بسيار اهميت داشت ايرانيان حتي پيش از دوره هخامنشي از كاغذ 
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پوستي استفاده مي كردند و داريوش بزرگ نيز در سنگ نوشته ها به اين امر اشارت دارد. صنعت كاغذسازي در چين پيدا 
ي به نام سي لون در خانه خود كاغذ را به صورت برگي نازك و ميالدي يكي از صاحب منصبان چين 105شد و در سال 

صاف براي نوشتن نخستين بار ساخت. صنعت كاغذسازي در چين ريشه گرفت و به زودي به خارج از مرزهاي چين نيز راه 
ابط زيادي يافت. مسيحيان نسطوري در تركستان از آغاز سده سوم ميالدي انجيل خود را روي كاغذ مي نوشتند. به علت رو

كه ايرانيان دوره اشكاني با چينيان داشته اند به نظر مي رسد كه رواج كاغذ از چين به ايران از دوره اشكاني آغاز شده باشد. 
  مانويان دوره ساساني براي انتشار عقايد و دين خود از نوشته ها و نقاشيهاي فراوان استفاده مي كردند. 

الدي به دست مسلمانان افتاد چند صنعتكار چيني كه سال پيش از آن براي مي 753وقتي كه شهر سمرقند در سال 
برقرار كردن صنعت كاغذ به سمرقند آمده بودند به اسارت افتادند  به كمك آنان صنعت كاغذ به دنياي اسالم راه يافت لذا 

ازدهم ميالدي در سواحل شمال ميالدي يك كارخانه كاغذسازي در بغداد تاسيس شد. در سده هاي يازدهم و دو 792در سال 
افريقا و سپس در سيسيل و اسپانيا توليد كاغذ رواج يافت. از شهرهاي اسپانيا كاغذ به تدريج در سده سيزدهم ميالدي به اروپا 
راه يافت. در اين قرن به ايتاليا و در سده چهاردهم به فرانسه رسيد. هنگامي كه فن چاپ روي كار آمد از عمر صنعت كاغذ 

  زي در اروپا صد سال مي گذشت. سا
خود چاپ، همچون مهر و باسمه زني از مسيحيت كهن تر است. بابليان كلمات يا عالمات را بر روي آجر و روميها 
و بسياري از ملل ديگر بر روي مسكوكات نقش مي كردند. در زيگوات ايالمي چغازنبيل در نزديكي شوش كه در سال 

ش گال  فرمانرواي ايالم ساخته شده است رديفي از آجرهاي پخته وجود دارد كه روي همه پيش از ميالد توسط انتا 1250
  آنها به خط ميخي و به صورت يك شكل مطالبي به صورت برجسته نقش بسته است.

كوزه گران بر كوزه ها، بافندگان بر پارچه ها و صحافان بر جلد كتابها عالمات و نقوشي چاپ مي زند. بزرگان 
ان يا دوران سده هاي ميانه چون اسناد را با مهر خويش مهمور مي ساختند در حقيقت كار چاپ را انجام مي دادند. عهد باست

قدمت چاپ با حروف و نقوش و تصاوير باسمه اي چوبي يا فلزي در چين و ژاپن به سده هشتم ميالدي و حتي پيش از آن 
ميالدي  1294ذي يا اسكناس چاپ مي زدند. چاپ باسمه اي در سال مي رسد. چينيان پيش از سده دهم به اين شيوه پول كاغ

ميالدي در مصر روي كار آمد. ولي مسلمانان خوشنويسي را بر چاپ ترجيح مي دادند و از اين  1300در تبريز و در حوالي 
  خاستند.روي، چون ديگر پديده هاي فرهنگي و همچنين تمدني كه از مشرق به مغرب رسيده است به تكامل آن برن

فن حروفچيني يعني چاپ با حروف يا كلمات مجزا و قابل انتقال براي هر كلمه يا حرف دير زماني پيش يعني از 
يك  1403ميالدي در چين داير بود. چاپ باسمه اي تا سده نوزدهم در چين عموميت و رواج دشت. در سال  1041سال 

ك چاپ كرد. نقش حروف و كلمات بر چوبهاي سخت كنده شده از امپراتور كره اي كتابهاي بسياري با حروف فلزي متحر
  روي آنها قالبهايي با خمير چيني درست مي كردند  در اين قالبها ماده سازنده حروف فلزي را مي ريختند. 

سده هاي ميانه دوران ايجاد و پيدايش فنون در اروپا بود در ميان پيشرفت هايي كه در اين دوره به دست آمد. 
بايد اختراع صنعت چاپ را ياد كرد. براي آن كه بتوانيم به حقيقت از ارزش و اهميت آن آگاه شويم شايسته  است نخست 

  ) را در نظر آوريم. Gutenbergكه لحظه اي كتابهاي پيش از دوران گوتنبرگ(
قرار مي  كتاب در آن دوران مجموعه بزرگ و ضخيمي بود كه معموال مابين دو صفحه چرمي يا چوبي يا فلزي

دادند و هنگام مطالعه و دست زدن به آن مي بايست با نهايت احتياط رفتار مي كردند. اين مجموعه شامل نسخه خطي اثري 
مربوط به علوم الهي يا ماوراءالطبيعه بود كه رهبانان با نهايت حوصله و دقت و صرف وقت طي ماه هاي طوالني آن را 
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ليل نيز كتاب جزء اشياي تجملي به شمار مي رفت. مهمترين كتابخانه ها بيش از چند نوشته و تذهيب مي كردند. به همين د
) در اروپا Xylographieميالدي روش حكاكي روي چوب يا گزيلوگرافي(14صد جلد كتاب نداشتند. از اواخر سده 

تعدد به دست مي معمول گرديد. به اين منظور مطلب نوشتني را روي چوب حك مي كردند و از روي آن نسخه هاي م
آوردند. در حقيقت روش حكاكي روي چوب نيز از راه هاي دور دست به اروپا رفت و چنانكه اشاره شد مبدا آن كشور 

ميالدي پيدا شده است. در اين روش عموما موضوع  947چين بود كه در آن الواح حكاكي شده روي چوب مربوط به سال 
تند يا نقاشي مي كردند، سپس تمام ماده اطراف نوشته را با قلم حكاكي مي را روي صفحه كامال مسطحي از چوب مي نوش

كندند به طوري كه تصوير يا نوشته برجسته  قرار مي گرفت و تنها كاري كه باقي مي ماند اين بود كه سطح آن را مركب 
ش كه توسط ارمنيان و ايتالياييها از بمالند و صفحه اي از كاغذ را روي آن بفشارند تا نسخه اي از نوشته به دست آيد. اين رو

چين به اروپا وارد شده بود در اوايل سده پانزدهم ميالدي در سراسر اروپا رواج داشت. با اين روش تصاوير و مخصوصا 
تصاوير مقدسين را در نسخه هاي متعدد به دست مي آوردند و نيز مقدار زيادي ورق بازي تهيه مي كردند. ورق بازي كه 

ميالدي با ابداع  1425بايد ابداع آن را به مردم هند منسوب كرد از مدتي قبل در اروپا معمول شده بود. در سال احتماال 
روش جديدي حكاكي روي چوب قيمت آن به مراتب كاهش يافت. اين روش كه چاپ ورق بازي يكي از موارد استعمال 

ند به جاي يك صفحه حكاكي دو صفحه به كار ببرند كه آن ميان صدها مورد ديگر بود وقتي بيشتر اصالح شد كه توانست
يكي از آنها تصوير و ديگري متني را كه با اين تصوير همراه بود به دست مي داد. آنگاه به فكر افتادند كه اين متن را نيز 

يز به حروف به سطرهاي برجسته جداگانه تقسيم كنند و هر يك را بر صفحه جداگانه اي حك كرده آنگاه اين سطرها را ن
  برجسته جداگانه تقسيم كردند بدين سان تا اختراع فن چاپ راه درازي باقي نمانده بود. 

در حقيقت براي طي اين راه كوتاه با دشواريهاي فراوان مواجه بودند زيرا بعد از آن كه حروف جداگانه و 
  ا سرعت مطالب را روي كاغد چاپ كنند.متحرك ايجاد شد مي بايست دستگاهي درست مي كردند تا به كمك آن بتوانند ب

به مرحله اجرا در  1423تا آنجا كه مي دانيم ايجاد حروف متحرك كه اساس فن چاپ است نخستين بار در سال 
م.) خادم كليساي شهر هارلم در هلند و صاحب  Laurent Coster1440-1370آمد. مخترع آن احتماالً لوران كوستر (

له حكاكي روي چوب است. او نخستين كسي است كه حروف جداگانه را روي چوب به طور يكي از موسسات چاپ به وسي
 1440برجسته ايجاد كرد و از اجتماع آنها كلمات و عبارات به وجود آورد و با اين روش توانست مدتها پيش از سال 

نام يوهان  ميالدي چندين كتاب كوچك مدرسه اي چاپ كند. در ميان كارگران او مردي آلماني بود به
تا  1394) كه آيندگان او را به نام گوتنبرگ مي شناسد. اين شخص كه در ميان سالهايJohan Gensfleichگنسفاليش(

كه آلمانها آن را ماينتس مي نامند در ساحل رود رن در كشور آلمان واقع است)  Mayenceميالدي در شهر مايانس( 1399
لت ورشكستگي مالي خانواده مجبور شد كاري دستي براي خود پيدا كند و به اين در خانواده اي از قضات متولد شد و به ع

منظور شاگرد جواهر سازي و زرگري گرديد. بعدها چون در برخي مجادالت و اختالفات سياسي وارد گرديد مجبور به 
  جالي وطن شد و در كشورهاي خارج اقامت گزيد.

يك چند در نزد كوستر به كار پرداخت. بدون شك ضمن كار در  مدارك بسياري وجود دارند كه بر پايه آنها او
  اين كارگاه بود كه وي به فكر روش خارق العاده اي افتاد كه صنعت چاپ را به وجود آورد. 

در استراسبورگ مي زيست و به ساختن حروف چاپخانه ديگر روي  1444و  1434گوتنبرگ در ميان سالهاي 
در همين شهر نمونه اي از ماشين چاپ درست كرد و از مخلوط كردن روغن شاهدانه  چوب بلكه روي چدن مي پرداخت و
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و دوده نوعي مركب چرب به وجود آورد. زماني كه او به شهر مايانس بازگشت تصميم گرفت از اختراع خود بهره برداري 
 Jeanر به نام ژان فوست (كند و ثروتي به دست آورد. دو سال پس از آن تاريخ از يكي از ثروتمندان بزرگ اين شه

Fust)مبلغ مهمي قرض كرد و ثروتمند مزبور در ازاي آن به وي تحميل كرد كه نسخه برداري به نام پي ير شافر (Pierre 

Scheeffer.را شريك خود قرار دهد و به اين طريق فن چاپ به وجود آمد (  
ه بعدها همه حروف ريزان جهان حروف در كارگاه كوچك مايانس از آن هنگام آلياژ سرب و آنتيموان را ك

چاپخانه خود را به وسيله آن ساختند به كار مي بردند. ماشين چاپ دستي در همين جا به وجود آمد. از اولين كتابهايي كه 
تهيه شد. اولين كتاب مشهوري كه در اين چاپخانه چاپ شد  1447گوتنبرگ چاپ كرد تقويمي نجومي بود كه در سال 

سطر داشت. از اين كتاب امروز بيش از  36صفحه كه هر صفحه آن شامل دو ستون و هر ستون  1282ود در كتاب مقدسي ب
وفات يافت. در زمان او حروف گوتيك  1470يا  1468يا  1467دوازده نسخه در جهان وجود ندارد. گوتنبرگ در سال 

حروف  1500رومي به كار رفت و از سال حروف معمولي امروز اروپا يعني حروف  1464استفاده مي شد اما از سال 
  ايتاليك نيز رايج شد.

  پيدايي صنعت چاپ ارمني
- 1920م.) دوران جديد ( 1512- 1800چاپ ارمني سه دوره را پشت سر گذاشته است. دوران چاپ قديم (

  به بعد). 1920م.)، دوران اخير (1801
ورت گرفت زيرا در آنزمان پس از انقراض سلسله قديمي ترين اقدام ارمنيان در زمينه چاپ خارج از ارمنستان ص

پادشاهي باگراتوني در ارمنستان اصلي و حكومت ارمني كيليكيه واقع در ساحل شمال شرقي مديترانه و در اثر تاخت و تازه 
هاي مغوالن، تركان و مماليك، ارمنيان بسياري به كشورهاي دور و نزديك مهاجرت كرده بودند. بدين ترتيب نخستين 

) فرمانده كشتي انجام Anton Haykazounميالدي توسط آنتون هايكازون ( 14فعاليت ارمنيان در صنعت چاپ در سده 
صنعت چاپ چين به اروپاي غربي » رازهاي«گرفت كه در شمار ديگران از جمله ماركو پولو و پدر او دريك در انتقال 

عدم وجود حكومت و شرايط نابسامان سياسي، جنگهاي مستمر و دو و نيم سده پس از آن به علت  15شركت نمود. در سده 
و عدم امكان روابط نزديك با مراكز فرهنگي اروپا ايجاد چاپخانه و فعاليتهاي چاپي در سرزمين ارمنستان عملي نشد. 

د. نخستين بنابراين كتابهاي ارمني مي بايست در اروپا چاپ شده سپس به ارمنستان و مناطق ارمني نشين فرستاده مي شدن
در شهر  1486نمونه چاپي حروف ارمني در ميان الفباي حك شده ارمني روي چوب در كتابي كه توسط برايد نباخ در سال 

  ماينتس چاپ شده بود ظاهر گرديد. 
 Hakop Meghapardنخستين چاپ كننده كتابهاي ارمني يك نفر روحاني ارمني به نام هاكوپ مغابارد (

چاپخانه خود مركز صنعت چاپ ارمني به  250ميالدي شهر ونيز ايتاليا با  16كار) است. در اوايل سده مغابارد به معني گناه
 1518شمار مي رفت و به زبانهاي اسالو، عبري و عربي نيز كتابهايي چاپ و در نقاط مختلف داد و ستد مي شد. در سال 

رمني را طراحي كرده نمونه چاپي آنها را ذوب مي قرآن به زبان عربي در همين جا چاپ شد. هاكوپ در اينجا حروف ا
كند و در ضمن تجهيزات چاپخانه اي را فراهم نموده شروع به چاپ كتابهاي موجود در نزد خود مي كند. نخستين كتاب 

اثر » سوگنامه نارك«كتاب  41) بود كه گفتار شماره 1512Ourbatagirkچاپي ارمني مجموعه پزشكي اورباتاگيرك (
ناركاتسي نيز در آن گنجانده شده بود. اورباتاگيرك چنان كه آمد مجموعه پزشكي بود اما شامل مطالبي در باره گريگور 

  صفحه است. 108مسائل خرافي مبتني بر جادوگري نيز بود. كتاب شامل 



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             19                                            1 -  گزيده مقاالت فارسي

چهار كتاب ديگر نيز منتشر كرد كه به ترتيب تاريخ انتشار عبارتند از:  1513هاگوپ مغاپارد در سال 
صفحه است و تنها  88) با باداراگاماتويتس شامل سرودهاي خاص مراسم كليسايي، و داراي Badarakatertاداراكاتتر(ب

كتابي است كه در اين دوره داراي شناسنامه و اطالعاتي در مورد محل و سال و مسئول چاپ مي باشد. آغتارك 
)Aghtarkزشكي، كلمه آغتارك همان كلمه اختر فارسي به معني ) با مضمون نجوم، خرافات سده هاي ميانه و مطالب پ

به چاپ  1513ستاره است. بنابراين آغتارك به معني كتاب پيشبيني به كمك اختر شناسي مي باشد. اين كتاب در سال 
  رسيد.

سال) و پيشگويي است. كلمه بارزاتومار به معني مجموعه اعياد  36) شامل تقويم (Bazmatumarبارزاتومار (
) كه مجموعه Tagharanچاپ گرديده است. تاغاران ( 1513ورق تشكيل مي شود و در سال  59ايي است و از كليس

گزيده آثار نرسس شنوهالي، فريك، مگرديچ نقاش، هوانس تلكورانتسي و ديگر نويسندگان نامه سده هاي ميانه مي باشد و 
  به چاپ رسيده است. 1513در سال 

در شهر يزدانپناه ونژ  1513اين حروف مقدس به سال «شتي با اين مضمون وجود دارد: در انتهاي باداراكاتتر ياددا
يعني ونيز فرانكستان به دست هاكوپ مغابارد در انتهاي كتابهايي كه هاكوپ چاپ كرده است نشان نخستين چاپخانه ارمني 

بنده و Dei servus=ين معنيدر آن ديده مي شود به ا  .D. I. Z. Aبصورت چليپا نقش بسته است كه حرف التين
  ارمني.Armenus=زانيان يا هوانيسيان، Zani=هاكوپ،  Iacobus=خدمتگزار خدا،  

در برخي از منابع اشتباها بارزاتومار نخستين كتاب چاپ ارمني معرفي شده است در حالي كه از نظر تاريخي مقام 
ميالدي اولين كتاب  1512سال پس از اختراع چاپ به سال  67چهارم را دارد. ارمنيان احتماًال چهاردهمين ملتي هستند كه 

پژوهشگران به توافق كامل رسيده اند اما چون در مورد چاپ اولين كتاب  1512خود را به چاپ رساندند. در مورد سال 
دل شدن سال متغير است با اين حال با مست 1512توسط گوتنبرگ اختالف نظر بود اختالف زماني ميان تاريخ ياد شده و سال 

سال بعد نخستين كتاب خود را چاپ كرده اند.  67به عنوان سال انتشار اولين كتاب توسط گوتنبرگ بنابراين ارمنيان  1445
ذكر اين نكته نيز جالب است كه ارمنيان در اتحاد جماهير شوروي پيشين نخستين ملت دارنده صنعت چاپ محسوب مي 

ب در كشورهاي مختلف اطالعات نسبتاً نادرستي در برخي كتابها مشاهده شد از جمله شدند. در مورد سال انتشار اولين كتا
مقدمه موسسه آليك بر كتاب اولين چاپخانه ايران نوشته اسماعيل رائين. حال اطالعات جدول زير بر اساس جديدترين 

  پژوهشها نشان دهنده مقام ارمنيان در اين صنعت است:
  

  الف زماني با اولين كتاب چاپي(سال)اخت  سال چاپ اولين كتاب  ملت  
  سال 0  1445  آلمان  1
  20  1465  ايتاليا  2
  )23(يا 20 )1468(يا1465 هلند  3
  23  1468  سوئيس  4
  25  1470  فرانسه  5
  )29(يا 24  )1474(يا  1469  اسپانيا  6
  31  1476  انگلستان  7
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  31 1476 لهستان  8
  )33(يا 23  )1478(يا  1468  چك  9

  37  1482  دانمارك  10
  )34(يا 42  )1479(يا  1487  پرتقال  11
  38  1483  سوئد  12
  )47(يا 42 )1492(يا1487 اتريش  13
  67  1512  ارمنيان  14

  
  

  ميالدي)1521نخستين كتاب چاپي ارمني و نشان نخستين چاپخانه ارمني در ونيز (
  

يي به صورت كادر اكثراً در باالي صفحات كارهاي چاپي هاكوپ مغابارد دو رنگ (سياه و قرمز) و داراي تزئينها
  هستند. حروف استفاده شده در كار چاپي او دو نوع هستند حروف بزرگ و حروف كوچك.

بنا به نظر آ. سيدوروف عضو وابسته آكادمي علوم روسيه، كتابهاي هاكوپ مغابارد از ونيز به مسكو آورده شد و 
به چاپ رسيده اي. فئودوروف نخستين چاپگر روس از شيوه و روش بهينه در آنجا  1555يا  1553اولين كتاب در سالهاي 

  آنها در تدوين روش چاپي و انتشاراتي خود استفاده كرده است.
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در باره خود هاكوپ آگاهي كمي در دست است. تا آنجا كه ميدانيم او يكي از بازرگانان اهل جلفاي قديم واقع 
هاي تجاري به ايتاليا مهاجرت كرده بود. دليل اين امر نيز روابط نزديك حكومت در ساحل رود ارس بود كه براي انجام كار

ارمني كيليكيه و كشورهاي اروپايي به ويژه ونيز و ساير دولت شهرهاي ايتاليا بود در نتيجه همان زمان روابط تجاري 
وجود داشت كه » خانه ارمنيان«ز نزديك ميان ارمنيان و سرزمينهاي مختلف اروپايي ايجاد گرديد. جالب است كه در وني

  ) براي اسكان مهاجران و غريبان ارمني ايجاد شده بود. Marcus Dsieniبنابه وصيت ماركوس زياني(
وجود دارد كه در آن از  12در كتابخانه كتب قديمي جامعه ارمني مخيتاريان در ونيز نسخه خطي تحت شماره 

  يي ياد مي شود.مغابارد به صورت هاكوپ ماهدسي بازرگان جلفا
سال ادامه يافت اما پس از آن چاپ ارمني حدود نيم قرن موجوديت خود را  2- 3فعاليت چاپخانه هاكوپ مغاپارد 

ميالدي  18بود و تا اوايل سده  16از دست داد. با اين حال ونيز محل تاسيس دومين و سومين چاپخانه هاي ارمني در سده 
اپي ارمني محسوب مي شد. در فاصله غيبت چاپ ارمني دو ايتاليايي به نامهاي تامين كننده عمده و اصلي كتابهاي چ

مقدمه اي بر زبانهاي «) و تسئوس آمبروسيوس (كتاب 1537پاريس » دستور زبانهاي شرق«گوليلموس پوستل (كتاب 
  د.  ) نمونه اي از مطالب ارمني را قيد نموده ان1539پادوا » كلداني، سوري، ارمني  و ده زبان ديگر

كه از اخالف  آبكار دبير) معروف به Abkar Tokhattsiكارهاي هاكوپ مغاپارد را آبكار توخاتتسي (
پادشاهان ارمني بود ادامه داد. چگونگي استقرار آبكار دبير در ونيز اينگونه است. از آن جا كه او يكي از چهره هاي 

از جانب جاثليق ميكايل سباستاتسي همراه  1562سال  ميالدي بود در 16سرشناس جنبشهاي رهايي بخش ارمني در سده 
  به مقصد مي رسند. 1564پسرش سلطانشاه و چند نفر روحاني به ايتاليا اعزام مي گردد و آنان در سال 

منظور از اين ماموريت جلب توجه رم نسبت به آزادي ارمنستان بود ليكن هيچ نتيجه اي غير از تاسيس دومين 
  نمي گردد.چاپخانه ارمني حاصل 

ميالدي تفتيش عقايد و تعصب كليساي كاتوليك شدت يافت و كار چاپ به زبان ارمني در  16سده  60در دهه 
ايتاليا دشوارتر گرديد اما آبكار دبير موفق شد مجوز الزم را از پاپ پيوس چهارم دريافت كند. بنابراين سفارش تهيه انواع 

او دومين چاپخانه  1565طنيه مدتي طوالني در ونيز توقف نمود. در سال حروف در رم داده شد و در بازگشت به قسطن
يا » ساغموساران«همراه با كتاب » تقويم متنوع زيبا و سودمند«ارمني را در ونيز تاسيس كرد و اولين تقويم ارمني را به نام 

ارد در يكي از آنها آبكار و زيور را به چاپ رساند. در قسمت باالي تقويم و در كتاب اخير الذكر دو عكس وجود د
  فرزندش در مقابل پاپ و يك نفر كاردينال و در ديگري او در برابر دوك و بزرگان ونيز ديده مي شود.

چاپخانه اش را به قسطنطنيه يا استامبول منتقل كرد و در سالهاي » ساغموساران«و » تقويم«آبكار پس از چاپ 
، »بارزاتومار«، »تقويم اعياد«)، 1567» (دستور زبان كوچك«د: كتاب شش عنوان كتاب ديگر به چاپ رسان 1567- 69

  ). 1569» (ماشتوتس«) و 1568» (، تاغاران«باداراكاماتويتس«
حروف جديدي در رم تهيه كرد كه پس از چندي به معمول ترين حروف  1579سلطانشاه پسر آبكار در سال 

) همراه پسرش خاچاتور از ارمنستان Hovhannes Terzntsi(چاپي تبديل شدند. پس از چندي كشيش هوانس ترزنتسي 
به رم رفته به سلطانشاه مي پيوندد. كشيش هوانس از اهالي باغش ارمنستان بود كه مدتي نيز در تيگراناگرد پايتخت ارمنستان 

تقويم «مه ارمني ترج 1584قديم در زمان تيگران بزرگ (در حوالي دياربكر) زندگي كرده بود. با تالش اين دو در سال 
  رم چاپ شد.  Dominici Baseaرا كه پاپ گريگور سيزدهم تدوين كرده بود در چاپخانه» گريگوري
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بخشي از ماشتوتس ارمني را در رم چاپ كرد و كشيش هوانس در همين سال به ونيز رفته  1586سلطانشاه در 
پ مي رسانند. آخرين كار انتشاراتي ارمني در (يا زبور داوود) را به چا» ساغموساران«حروف جديدي ذوب مي كند و 

  در ونيز چاپ شد. 1596بود كه در سال » مختصري در باره دين« 16سده 
افرادي كه در زمان قديم كار چاپي انجام مي دادند عالقه زيادي به انتشار ساغموساران يا زيور داوود داشتند. علت 

ايي كه كتابي مناسب براي خوانندگان غير روحاني نيز بود. اين كتاب را به عالقه آنها اين بود كه زيور نه تنها كتابي كليس
ويژه بازرگانان باسواد يا كم سواد همراه خود از كشوري به كشور ديگر مي برند و مطالعه مي كردند وحتي نوآموزان براي 

  فراگيري زبان مادري از اين كتاب بهــره مي بردند.
  

  چاپنوع   مكان  تاريخ  نام اثر  مولف
  حكاكي چوبي  پاريس  Linguarum 1538  گوليم پوستل

  حكاكي چوبي  زوريخ  Methridat 1555  كنزاگسنر
  حكاكي چوبي  پاريس  1586  »درباره كتابها«  بلزدو ويژنر

  حكاكي چوبي  پاريس 1596 »نمونه ها«  پتروس گتانوس پاال
  حروف متحرك  باويا  1539  مقدمه  ترئوس آمبروسيوس

  حروف متحرك  برلين  Kai Epmhneia 1583  لئونارد تورنابزر
  حروف متحرك  كولن  1583    لئونارد تورنابزر

 
در سده ياد شده قطعاتي از متنهاي ارمني را اروپائيان در كتابهاي خود آورده اند. از جمله مي توان موارد زير را 

  ياد نمود:
قطعات ارمني چاپ گرديد كه از اين  عنوان كتاب ارمني و كتابهاي حاوي 33در نخستين سده عمر چاپ ارمني 

  كتاب كامال ارمني توسط ارمنيان به چاپ رسيد. 19ميان 
با فعاليت هاي هوانس ترزنتسي دوران قديم مرحله نخست چاپ ارمني به پايان رسيده دوران بعدي آغاز گرديد. 

(تا زمان آغاز به كار چاپ  1660دوره منتهي به دهه  - 1ميالدي دو مرحله مهم را طي كرد.  17چاپ ارمني در سده 
  . 1660دوره پس از دهه  - 2آمستردام). 

ميالدي واتيكان شروع به معطوف ساختن توجه خود نسبت به ملتهاي شرقي و از حمله ارمنيان  17در اوايل سده 
چاپخانه اي  كردو سعي نمود ديانت كاتوليسيسم را در سرزمينهاي شرقي گسترش دهد. به همين منظور پاپ اوريانوس هشتم

عنوان كتاب ارمني عمدتا در زمينه هاي مذهبي، فرهنگ لغت و آموزش زبان  30در رم تاسيس كرد و حدود  1627در سال 
  ارمني براي مبلغين غير ارمني چاپ نمود.

) اهل باغش كه از ارمنستان به لووف آمده بود Hovhaness Karamatenentsكشيش هوانس كاراماتاننتس(
ساغموساران (زبور) كتاب  1616-18در محله ارمني نشين اقدام به تاسيس چاپخانه كرد و در فاصله سالهاي  1615در سال 

  پزشكي ارمني و كتاب دعايي به زبان قيچاقي ولي با حروف ارمني چاپ كرد.
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  چاپ ارمني در ايران يا نخستين چاپخانه ايران
كمبود آن و نيز دشواري نسخه برداري از روي اين كتاب  با توجه به نياز مبرم كليساهاي ارمني به كتاب مقدس و

ش) از پاپ رم به منظور چاپ كتابهاي مذهبي كمك مي خواهد. 1009(1630) در سال Movsesجاثليق موسس سوم (
روحانيون ارمني جلفاي نو (اصفهان) نيز در خواست مشابهي ارائه مي كنند. يكي از افرادي كه چنين در خواستي را مطرح 

يا مولينو) مترجم سفير ونيز در ازمير بود. وي در سال  Hovhannes Ankyoratsiسازد هوانس آنكيوراتسي ( مي
) اثر نرسس Hisus Vordi» (مسيح فرزند«ش) با امكانات شخصي كتاب ساغموساران (زبور) و در سال بعد 1021(1642

  شنورهالي را در ونيز به چاپ مي رساند.
وجه به عدم انعكاس هيچگونه پاسخي به درخواستشان از طرف رم كشيش هوانس اهالي جلفاي اصفهان با ت

) را به ايتاليا گسيل مي دارند تا فنون و صنايع چاپ را فرا گرفته به جلفا باز گردد. وي نيز H. Jughayetsiجوغايتسي (
چاپ مي رساند. ليكن قبل از آن  ش.) كتاب زبور را در ليورنو به1023( 1644به خوبي از عهده اين كار بر آمده در سال 

) همراه با تني چند از كشيشان وانك Khachatour Kesaratsiش.) كشيش خاچاتور كساراتسي (1017(1638در سال 
ش) كتابهاي 1015-21( 1636-42جلفا بدون كمك اروپاييان اقدام به تاسيس چاپخانه و كارخانه كاغذ كرده و در سالهاي 

- 20) (41 -1639)، (Harants Vark» (زندگينامه پدران«ش) 1015-17) (1636- 38(زبور)، (» ساغموساران«
ش.) را منتشر 1020- 21) (1641- 42» (ژاماگيرك«ش) و 1020) (1641») (خورهرداددر» («باداراكاددر«ش.)، 1018

  انجام گرديد. ساخت. اين چاپخانه در واقع اهميت اختراع داشت زيرا بطور مستقل و بدون هيچگونه كمك تخصصي خارجي
در آن دوران در اعماق ايران و دور از مراكز فرهنگي اروپا ايجاد نخستين چاپخانه آن هم زماني كه در سراسر 
منطقه وسيع خاورميانه، تنها گروهي انگشت شمار نامي از اين صنعت جديد را شنيده بودند گامي بسيار موثر و جسورانه در 

خذ دانش و آگاهي هاي جديد از كشورهاي اروپايي بود و اين افتخار تا ابد به ارمنيان راه پيشبرد هنر و فرهنگ ايران و ا
ايران تعلق خواهد داشت. با اين حال متاسفانه اهل قلم ايران غير از تعدادي معدود از آنان آنگونه كه بايسته و شايسته است 

ريف واقعيتهاي تاريخي و زير پا گذاردن آنگونه به اين امر مهم نپرداخته اند و حتي گاهي در نهايت بي توجهي به تح
را نام برد. دو جلد كتاب » ايرانشهر«خدمات ارزنده همت گماشته اند. از جمله اينگونه منابع انجرافي مي توان كتاب 

جمع آوري منابع آن آغاز  1338صفحه منتشر كرده و از سال  2142ايرانشهر را كميسيون ملي يونسكو در ايران در 
نفر نويسنده و هيئت  37سابق در چاپخانه دانشگاه تهران به وسيله » بنياد پهلوي«ده است. اين نشريه با كمك مادي گردي

تحريريه اي كه زير نظر علي اصغر حكمت فراماسون عضو جمعيت تسليح اخالقي و وزير اسبق و مداح فراماسونري و 
كميسيون ملي يونسكو در ايران كار مي كرده تهيه شده است. ارمني ستيز، چند وزارتخانه و استادان دانشگاه و رئيس 

نخستين جاپخانه اي كه در ايران داير شده و كتب را به طبع رسانيده همان است كه در «نويسندگان اين كتاب مي نويسند: 
فتح نامه در  م.) توسط منوچهر خان گرجي (معتمدالدوله) به ايران آمد و رساله اي به نام1812شمسي ( 1227حدود سال 

». م.) داير بوده است1829شمسي ( 1245باب جنگهاي ايران و روسيه در آنجا طبع گرديد. اين چاپخانه در تبريز تا سال 
البته نويسندگان اين كتاب در جلد دوم كوشيده اند اين اهمال و كوتاهي را جبران كنند و تنها با چند سطر مختصر تاسيس 

ن نسبت داده اند. با توجه به پشتيباني مادي داخلي و خارجي و حمايتها و نيروهاي علمي (متاسفانه اولين چاپخانه را به ارمنيا
  وطن فروش و ضد ملي) و تعداد كثير دست اندركاران تهيه كتاب تنها مي توان اظهار تاسف كرد.

ه سال كار خستگي بدين ترتيب روحانيون كليساي وانك اصفهان به سرپرستي خليفه خاچاتور كساراتسي پس از س
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ناپذير موفق شدند همه حروف مسي و چوبي و آهني و قيدهاي چوبي چاپ، مركب، كاغذ و تذهيب صفحات را آماده 
  كنند.

» زندگينامه پدران«چنانكه اشاره شد اولين كتاب چاپي در ايران ساغموساران يا زيور داوود بود. دومين كتاب 
صفحه). كتاب  705يسين و پدران روحاني در مذهب مسيح است(روحاني بنام داشت و شرح حال و زندگي قد

صفحه در باب مراسم كليسا است. اكنون  44در » ژاماگيرك«صفحه يك كتاب دعا است. كتاب  48در » خورهرداددر«
  لندن نگهداري مي شوند.» بدليان«سه كتاب اخير در موزه كليساي وانك و كتاب نخست در كتابخانه 

  

  
  تسي موسس نخستين چاپخانه ايران و خاورميانهخاچاتور كسارا

  
 1644كار انتشارات در جلفاي نو را هوانس جوغايتسي كه در ايتاليا در صنعت چاپ مهارت يافته و در 

ور را در ليورنو به چاپ رسانده بود ادامه داد و چاپخانه خود را به جلفاي نو انتقال داد و در سال بش.) كتاب ز1023(
ش) به چاپ كتاب مقدس همت گمارد ليكن اين كار 1029(1650را منتشر كرد و در سال » بارزاتومار«ش) 1026(1647

  به اتمام نرسيد.
ش) بار ديگر شروع به كار كرد و اين 1029- 66(1650-87چاپخانه كليساي وانك بعد از يك تعطيل طوالني از 

ش) بازرگاني ارمني به نام مانوك هوردانانيان 1223(1844بار نيز سه كتاب به چاپ رسانيد. ولي دوباره تعطيل شد. در سال 
كه در جاوه سكونت داشت يك ماشين چاپ مجهز و جديد به كليساي وانك هديه كرد. اما در آن تاريخ كسي كه از فن 

ه آيا چاپ اطالع داشته باشد در جلفا نبود و اين ماشين نو سي و هفت سال در انبار كليسا ماند و پس از آن مشخص نشد ك
ش.) بازرگان ديگر ارمني به نام هوسپ تومانيان كه مقيم بادكوبه 1283(1904مورد استفاده قرار گرفت يا خير. در سال 

 300ش) تاكنون بيش از 1015(1636بود ماشين چاپ ديگري به كليسا هديه داد كه تا امروز مشعول به كار است. از سال 
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  صفهان چاپ شده است.عنوان كتاب در چاپخانه وانك جلفاي نوي ا
***  

غير از جلفاي نو در شهرهاي ديگر نيز چاپخانه هاي ارمني تاسيس شده بودند. تبريز يكي از اين شهرهاست. اولين 
تاسيس شد. بعد از آن چاپخانه خليفه گري ارمنيان  1888است كه در سال » آراميان«چاپخانه در تبريز چاپخانه مدرسه 

در تبريز فعاليت مي كردند. به نوشته » پاروس«، »ايران«شد. براي مدتي نيز چاپخانه هاي  آذربايجان صاحب چاپخانه اي
يكي از نويسندگان مشهور ارمني كتابهايش را در چاپخانه خود چاپ مي  آتربدهراچيا آجاريان زبان شناس نامي ارمني 

  ه است.. به نظر ما كتابهاي آتربد در چاپخانه خليفه گري تبريز به چاپ رسيد١كرد
(يا فانوس) به ملگون شهبازيان تعلق داشت. چاپخانه مدرسه آراميان را هوانس هونانيان ساكن » پاروس«چاپخانه 

  ) چاپخانه داراي ساختماني با دو اتاق بود.1888مسكو به خواهش خليفه اسقف اعظم استپانوس مخيتاريان اهدا كرده بود. (
  بودند كه كتابهاي ارمني چاپ مي كردند.» سعادت«، »اميد«، »ايران«چاپخانه هاي ديگر تبريز 

صفحه اي  16كتاب كوچك  1889وجود داشت كه در سال » برادارن گورويانتس«چاپخانه كوچكي نيز بنام 
  (اعتراض) در آن چاپ شده است.» بوغوك«

عد از جلفا و تهران يكي از شهرهاي مهم براي چاپ مطبوعات و كتب ارمني است. در واقع تهران از اين نظر ب
و به » انجمن ادب دوستان ارمني تهران«، به همت 1890تبريز، در مقام سوم قرار دارد. اولين چاپخانه ارمني تهران در سال 

(چاپخانه ارمني جاوه) تاسيس شد. اين چاپخانه بعداً » چاپخانه جاواهاي«ياري مالي ارمنيان جاوه (ارمنيان ايراني سابق) به نام 
در اين چاپخانه چاپ شد. نشريه » شاويغ«رياس بگنازاريان در آمد و اولين نشريه ارمني ايران يعني هفته نامه به تصاحب آند

توسط واغارشاك  1897(ستاره شرق) نيز در همين چاپخانه بچاپ رسيد. تقويم سال » آستغ آروليان«بعدي ارمني يعني 
  . 2تابخانه وانك جلفاي نو نگهداري مي شودپزشكيان در همين چاپخانه چاپ شد و نمونه اي از آن در ك

  
  نخستين نشريه ارمني در ايران  –شاويغ 

 چاپخانه هاي تهران
  آليك (فعال) - 1
 )1956- 1980آني (نخستين  - 2

 آراكس (فعال) - 3

 تهران (تعطيل) -4

 مدرن (جديد) تعطيل - 5

                                                            
  .288. ص 1968هراچيا آجاريان. خاطرات زندگي من. ايروان:  -  1
  .277-283. ص 1970جاني هانانيان. اولين چاپخانه ارمني تهران. سالنامه رافي.  -  2
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 نائيري (تبديل به انتشارات شد) - 6

 نورهاسكر (خوشه هاي نو) - 7

 )1955نوربخش (ماسيس  - 8

 يجاواها - 9

 )1933- 1953بوبوخ ( -ورازنوند - 10

 )1901-1963پاروس ( - 11

 فارابي (فعال) - 12

 بانور - 13

 انتشارات يراز (چاپخانه نداشت) -14

  
چاپخانه غير ارمني نيز وجود داشت كه اقدام به چاپ كتابهاي ارمني مي كردند. بيشترين  39غير از آنها تعداد 

  اند.كتابها در آليك، مدرن، ناييري، پاروس و فارابي بچاپ رسيده 
  چاپخانه هاي ارمني فعال در تهران عبارتند از آليك، آراكس، نوربخش (ماسيس) و فارابي.

با رواج چاپ ليزري و حروفچيني كامپيوتر و چاپ ليتوگرافي و ليزري امروز، چاپ هر زباني در هر يك از 
  چاپخانه هاي جديد امكان پذير است.

  آمار تعداد چاپ كتابها در چاپخانه هاي مختلف:
  )1937- 2000، (474آليك  - 1
 )1954- 1982، (20آني  - 2

 )1944- 1966، (6آنيو  - 3

 )1972- 1980، (5آراكس  -4

 )1984- 1985، (3انتشارات يراز  - 5

 )1918- 1921، (5تهران  - 6

 ) 1922- 1996، (372مدرن  - 7

 )1960- 2000، (163ناييري  - 8

 )1937، (3نورهاسكر - 9

 )1958-1984، (16نوربخش  - 10

 )1939-1947، (7ورازنوند  - 11

 )1904- 1969(، 23پاروس  - 12

 )1981- 2000، (113فارابي   - 13

 )1908- 2000كتاب ( 188چاپخانه هاي غير ارمني  -14

  
جلد است. پس تعداد كتابهاي چاپ شده در  1398جمع كل كتابهاي چاپ شده در فاصله زماني مشترك ياد شده 
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  بقرار زير است: 1638- 2000ايران از 
  
  381جلفاي نو   - 
  88تبريز       - 
    9813تهران      - 

  1867جمع         
بدون شك آمار ياد شده تصوير دقيق و واقعي انتشارات كتاب ارمني در ايران را نشان نمي دهند. اما بدون شك 

  آنها به حداقل ميزان چاپ داللت مي كنند مسلما تعداد واقعي آنها بيش از اين است.   
  

ينگاهي به انتشارات چهار قرني ارمنيان ايران به زبان فارس  
  

 983ميالدي،  1604از آن زمان كه ارمنيان توسط شاه عباس صفوي به مناطق مركزي ايران كوچ داده شدند (سال 
ه.ش.) حدود چهار قرن مي گذرد . ارمنيان بعنوان يكي از اقوام اهل كتاب و فرهنگ از زمان هاي قديم به پيدايش وخلق 

كه نخستين چاپخانه در ايران و خاورميانه توسط ارمنيان جلفاي آثار علمي، فرهنگي و مذهبي همت گماشتند. بگونه اي 
ه.ش.) در همان جا تأسيس شد. از آن زمان تا كنون كتابها و نشريات بسياري براي معرفي  1015م. (1636اصفهان به سال 

ليكن براي آشنايي فرهنگ و ادب و تاريخ اين قوم در ايران منتشر شده است كه بخش اعظم آنها به زبان ارمني بوده است 
هم ميهنان فارسي زبان با فرهنگ و ادب و تاريخ ارمنيان الزم بود منابعي نيز به فارسي منتشر شود فعاليت هاي انجام شده در 

بعد از انقالب اسالمي انجام شده است. در جدول زير خالصه اي از آمار (تعداد صفحه و درصد) آثار  "مورد اخير عمدتا
ين كلي ياد شده ارائه مي گردد و نتايح كار در جدول زير مشخص كننده حجم نسبي عظيم كارهاي انجام منتشر شده با عناو

  شده بعد از انقالب جهت معرفي ويژگي هاي قومي ارمنيان در ايران مي باشد:
  

ازآغاز تا   موضوع رديف
1979  

از 
 2008تا1979

  جمع

  4069  1183  2886  زندگينامه  1
71%  29%  100%  

گ فرهن  2
  لغت

2634  5775  8409  
31%  69%  100%  

تاريخ و   3
  فرهنگ

3330  9540  12870  
26% 74% 100%  

شعر و   4
  ادبيات

4836  5368  10204  
47%  53%  100%  

  35552  21866  13686  جمع  5
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5/38% 5/61% 100%  
  

-1636=343  مدت(سال) 1
1979  

29=1979-
2008  

372=1636 -
2008  

متوسط صفحه  2
 در سال

40  754  
 

96  

در صد متوسط  3
  صفحه در سال

=794/40  =794/754  794=754+40  
5%  95%  100%  

متوسط صفحه  4
درسال درباره 

تاريخ و 
  فرهنگ

10=343/3330 
  صفحه در سال

328=29/9540 
  صفحه در سال

338=10+328  
  صفحه در سال

3%  97%  100%  

  
فارسي در باره تاريخ و فرهنگ و ادبيات ارمني در ايران رشد  چنانكه از جداول باال استنباط مي گردد نشر كتابهاي

م. 1979ه.ش.) تا  1015ميالدي ( 1636چشمگيري داشته است. كل آمار كتابهاي فارسي در باره ارمنيان در طول سالهاي 
كل آمار است در حالي كه  5/38ه.ش.) بالغ بر %1387م. ( 2008بود اين آمار در سال  8/53ه.ش.) بالغ بر % 1357(

م. 1979ه.ش.) نسبت به سالهاي  1387ميالدي ( 2008ه.ش.) تا سال 1378م. (1999كتابهاي فارسي در باره ارمنيان از سال 
درصدي از  15افزايش يافته است. به بيان ديگر اين رشد  5/61به % 2/46ه.ش.) از %1378م. (1999ه.ش.) تا  1357(

ه.ش.) 1387م. (1999ه.ش.) تا 1015م. (1636اپي است بدين معني كه از صفحه كتابهاي چ 10108شامل  1387تا  1378
كل كتابهاي فارسي در باره ارمنيان در ايران به چاپ  28ه.ش.) %1387م. (2008ه.ش.) تا 1378م. (1999و از  72% "جمعا

از كل كتابهاي  46سال اخير % 9و در طول  54سال % 20يعني در طول  1999شمسي) تا  1357( 1979رسيده است. از 
سال قبل از آن كتابهاي فارسي  20سال اخير تقريبا معادل  9به چاپ رسيده اند . به بيان ديگر در طول  1979فارسي بعد از 

  در باره تاريخ و فرهنگ ارمنيان به چاپ رسيده است.   
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  نگاهي به نشريات ارمني ايران
  نشمه اي در باره تاريخچه پيدايي مطبوعات در ايرا

ه.قمـري   1253قديمي ترين روزنامه كه به زبان فارسي در ايران منتشر شده روزنامه اي است كه در حدود سـال      
اخبـار  “) به مديريت ميرزا صالح شيرازي در تهران تأسيس و به چاپ رسـيده اسـت. در ايـن روزنامـه در بـاره      1873(حدود 

ضاع تركيه و اروپا شرح داده شده است. در مورد ترتيب انتشار و زمـان  اياالت و واليات ايران، او” غربيه“و ” ممالك شرقيه
  توقف انتشار آن اطالعي در دست نيست.   

پيدايش روزنامه بطور مرتب و منظم از اقدامات ميرزا تقي خان امير كبير در زمان سلطنت ناصر الدين شاه است. در 
انتشـار يافـت. آنگـاه    ” ايـران “و ” ايران سلطاني“با تغييراسم به نامهاي ” منتشر گرديد و بعدا” روزنامه وقايع اتفاقيه“اين زمان 

در وزارت انطباعات با صنيع الدوله (از رجال ” اداره دارالطباعه مباركه“روزنامه هاي ايران، مريخ و علمي منتشر شد. رياست 
بود كه همه روزه غير ” خالصه الحوادث“امه مطلع و آشنا به زبانهاي خارجي) بود. قديمي ترين روزنامه يوميه در ايران روزن

 14از روزهاي يكشنبه و جمعه روي يك ورق چاپ و توزيع مي شد. (در زمان مظفر الدين شاه، شماره اول آن روز دوشـنبه  
  م.)انتشار يافت.1899ه.ق،  1316جمادي اآلخر 

بود كه در هر هفته يك ” قانون“نامه يكي از نشرياتي كه از نظر سياسي اهميت فراواني در عصر قاجاريه داشت روز
بار تحت نظر ميرزا ملكم خان ناظم الدوله در لندن چاپ و در تهران منتشر مي شد. شعار آن سه كلمه اتفـاق، عـدالت، ترقـي    

) تأسيس و تا چند سال منتشر شـد. بـا توجـه بـه حمـالت سـختي كـه در آن بـه         1889ه.ق. ( 1307بود. اين روزنامه در سال 
  مشاو و وزراي ايران مي كرد انتشار آن در ايران ممنوع گرديد.    حكومت و 

از آغاز تأسيس جرائد در ايران تاكنون صدها روزنامه، ماهنامه، هفته نامه، فصل نامه و سـالنامه  منتشـر شـده اسـت.     
  ران زمين شده است.ظهور و افول سير انتشار مطبوعات بويژه در چند سال اخير وارد مرحله نويني از تاريخ مطبوعات اي

  

  نگاهي به مطبوعات ارمني ايران
در تهران منتشر شده است. از آغـاز تـا    1894-97نخستين نشريه به زبان ارمني هفته نامه شاويغ است كه در سالهاي 

س دسـتنوي  24نشريه چاپي و  16نشريه ( 40كنون آمار مطبوعات ارمني در شهر هاي مختلف ايران به قرار زير است. تبريز 
غيـره)،   10چـاپي،   3نشـريه (  13به روشهاي ديگر)، جلفـاي اصـفهان    33چاپي،  65نشريه ( 98يا به روشهاي ديگر)، تهران 

روشـهاي متفرقـه) در    79چـاپي،   84نشريه ( 163” نشريه و به روشهاي چاپي متفرقه). جمعا 9نشريه، ساير نواحي  3آبادان 
  ايران تا كنون منتشر شده است.

  :ره مطبوعات مهم ارمني ايراني مطالبي مختصر در حوصله اين مقاله بيان مي گردداكنون در با

صـاحب امتيـاز و سـردبير آنـدرياس بگنازاريـان،       1894-97ادبـي. تهـران   -شاويغ، هفته نامـه سياسـي، ملـي   -1
  سردبيران، هوانس ماسهيان، ورتانس پاپازيان.   
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  ، سردبير ماكار ماكاريان.1896دبي، سياسي، تهران آستغ آروليان، (ستاره شرقي)، هفته نامه ملي، ا-2

). سـردبير وارتاپـت پاپازيـان، انتشـارات     1-3، 4(شماره هـاي   1904-5تبريز  -آزدارار، (اعالن)، هفته نامه-3
  خليفه گري آذربايجان.  

كـرات  اقتصادي و ادبي(بعدها هفته  اي دو بار)، ارگـان حـزب سوسـيال دم    -زانگ(زنگ)، هفته نامه سياسي-4
  . سردبير الكساندر تروارتانيان و سپس و. مارسيان. صاحب امتياز آ. پاتماگرايان.1910-1922هنچاك. تبريز 

، مـدير م. باغداسـاريان، سـردبير و ناشـر     1912-14اجتماعي، ادبي تبريـز  -ميتك(انديشه). هفته نامه سياسي-5
  ربوط به ارمنيان جهان و ارمنستان، ادبيات و غيره.آلكساندر تروارتانيان. موضوع: زندگي ارمنيان ايران، مسايل م

انتشـار   1918-19بايكار(پيكار). هفته نامه ارگان حزب سوسيال دمكرات هنچـاك (بخـش جوانـان)، تبريـز     -6
  توسط شوراي سر دبيري.

. 1922-27اجتماعي و ادبي. (بعـدها هفتـه اي دو شـماره). تهـران     -نورگيانك(زندگي نو)، هفته نامه سياسي-7
  صاحب امتياز استپان خانبابيان)، (سپس و. هوانسيان)، سردبير ا. مخيتاريان.

، صـاحب امتيـاز آرمنـاك آقاسـيان، سـردبير      1920-42بوبوخ، دو هفته نامه فكاهي(بعدها هفته نامه)، تهران -8
   صاحب امتياز و سردبير) اولين مجله فكاهي ارمني در ايران به شمار مي رود.” هايك گاراگاش (بعدا

صاحب امتياز واهان  1920-21ايراني آشخاتاور (كارگر ايراني)، هفته نامه(بعدها هفته اي دوشماره)، تهران -9
  مسروپيان. وابسته به حزب داشناكسوتيون.

، صاحب امتياز زرون گينئوسيان، هيئت تحريريـه  1923-25بانور(كارگر)، هفته نامه سياسي و ادبي، تهران -10
  مونيان.به سرپرستي غازار سي

، صاحب امتيـاز  1925-27هفته اي دوبار) سياسي. اجتماعي و ادبي، تهران ” گاغاپار(عقيده) هفته نامه (بعدا-11
آرتاشس بگيان، داراي هيئت سردبيري به سرپرستي دكتر آرشاك غازاريـان. سـعي در پيونـد ميـان ارمنسـتان و ارمنيـان       

  ن توجه خاص داشت.خارج مي كرد، به زندگي اقتصادي و فرهنگي ارمنستا

پارسكاهاي دارتسويتس(سالنامه ارمني ايران). سردبير و ناشر هايك گاراگـاش. تنهـا سـه سـال منتشـر شـد،       -12
  . شامل مقاله هاي بسيار ارزشمند بويژه در زمينه جوامع ارمني در مناطق مختلف ايران.1930، 1929، 1927

ي و ادبي. صاحب امتيـاز و سـردبير، هايـك گاراگـاش.     اجتماع-ورازنوند(رستاخيز)، روزنامه يوميه سياسي-13
هفته  1950-51بصورت يوميه،  1943) سپس هفته اي دو شماره، در 1941. در ابتدا هفته نامه بود(تا 1930-53تهران، 
  با ارتجاع ارمني مبارزه مي كرد.    ” بصورت هفته اي سه و دو شماره. كال 1952نامه در 

تـاكنون، در   1931ياسي، اجتماعي، ادبي، ارگـان حـزب داشناكسـوتيون. تهـران     آليك(موج)، روزنامه، س-14
يك روز در ميـان، آنگـاه بـه عنـوان روزنامـه يوميـه        1935آغاز هفته اي يك شماره سپس هفته اي دو شماره از ژانويه 

بـي داشناكسـوتيون. از   عصر. اهم مطالب آن: اخبار ايران، جهان، ارمنستان، مهاجرنشين هاي ارمني، مسايل عقيدتي و حز
  مخالفان سر سخت ارمنستان شوروي. 
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  صاحب امتياز فعلي آلبرت عجميان.     

. سردبيران: زوراير ميرزايان، گالوست خاننس. موضـوع:  1935-78نور اج(برگ نو). مجموعه ادبي تهران -15
  ادبيات ارمنيان ايران، ارمنستان، شعرا و نويسندگان ايران و جهان.

. صـاحب امتيـاز و سـردبير،    1942روزنامه مسـتقل سياسـي، اجتمـاعي، علمـي و ادبـي، تهـران        آروسياك،-16
بصـورت روزنامـه دو روزه بـا محتـواي سياسـي، اجتمـاعي، ادبـي، اقتصـادي و          1935-36آرتاشس نازاريان. در سالهاي 

  ايرانشناسي.  

هـر سـه روز يـك شـماره،      1945از  1944-46آرولك(شرق)، هفته نامه سياسي، اجتماعي، ادبـي، تبريـز   -17
سردبير داويت گئورگيان، طرفدار ارمنستان شوروي بود. اخبار مربوط به نبرد سربازان ارمنـي در جنـگ جهـاني دوم در    

  آن اهميت داشت. نيز اشعار و داستانهاي ادبي، مطالب اقتصادي و فرهنگي در آن چاپ مي شد. 

. صــاحب امتيــاز پروفســور گ. 1946-47بــي، تهــران آشــخاتانك(كار)، روزنامــه سياســي، اجتمــاعي و اد-18
  هاكوپيان. طرفدار ارمنستان شوروي.

  صاحب امتياز آندره اهانيان. 1945-55آرمنوهي، ماهنامه ادبي، تاريخي، هنري، تهران -19

  ، صاحب امتياز و سردبير يرواند بازن ميرزايان.1950-58تساخاول، دو هفته نامه فكاهي، تهران، -20

  صاحب امتياز آشوت مرادخانيان. 1949-71، ماهنامه كودكان و نوجوانان تهران، لوسابر-21

، صـاحب امتيـاز موشـغ    1952اجتمـاعي و ادبـي، تهـران     -باهاك، هفته نامه (يـك روز در ميـان)، سياسـي   -22
  ماستيان. 

  زومانيان.صاحب امتياز آرامائيس آر 1952اجتماعي و ادبي. تبريز  -ورلك(پيشرفت). هفته نامه سياسي-23

در سال  1971. ناشر و سردبير تاجات بغوسيان، شماره مربوط به 1971، 1970، 1969سالنامه رافي، تهران -24
  منتشر شد (ناشر آرمينه بغوسيان، سردبير لئون ميناسيان).  1984

ارمنـي و فارسـي. سـردبير گاگيـك      1971-74هور(شعله، آتش)، ماهنامـه ادبـي، علمـي، اجتـاعي. تهـران      -25
  هواكيميان. به طرح پيوندهاي فرهنگي تاريخي ارمنيان و ايرانيان و تفحصات ادبي پرداخته است.

، صاب امتياز و مدير مسئول ژرژ عنبرچيان، 1979-83اجتماعي و ادبي، تهران  -پيونيك، هفته نامه سياسي-26
  ارمنستان شوروي.  سردبير هراچ حق ورديان. معرف زندگي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ارمنيان ايران،

اجتماعي. ارگان انجمن ملي و فرهنگي ارمنيان ايـران، تهـران    -زيازان(رنگين كمان)، نشريه ادبي، فرهنگي-27
، منعكس كننده زندگي فرهنگـي ارمنسـتان شـوروي، فرهنـگ و ادب ارمنيـان ايـران. صـاحب امتيـاز كـارن          88-1982

  اوهانجانيان.

تاكنون(با توقـف   1987ماعي، ادبي. ارگان جنبش مردمي ارمني تهران آراكس(ارس)، ماهنامه سياسي، اجت-28
منتشر شد. داراي بخش فارسـي و ارمنـي اسـت. سـردبير     ” آراز“هايي در سالهاي مختلف). دو شماره اول نخست با عنوان 
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  ر مي شود.هاكوپ گريگوريان، صاحب امتياز آنا عيسايان، اكنون توسط هيئت سردبيري به سرپرستي م. كشيشيان منتش

اين ماهنامه بويژه در باره اخبار و تحوالت ارمنستان و قراباغ مطالب زيادي به چاپ مـي رسـاند ضـمن آنكـه بـه      
  اخبار مربوط به ايران و ساير نقاط و مهاجر نشينان ارمني مي پردازد.

) بـه چـاپ   1995 (سـپتامبر 1374آپاگا(آينده). ماهنامه مستقل اجتماعي و فرهنگي. نخستين شماره مهر ماه -29
). داراي بخش فارسي و ارمني. بـه  2000(دسامبر 1378) تا دي ماه 1998(نوامبر 1377رسيد. دوره جديد آن از آبانماه 

طرح مسايل فرهنگي و اجتماعي ارمنستان ايـران، ارمنسـتان، مهـاجر نشـين هـاي ارمنـي و قرابـاغ، اخبـار ايـران و جهـان           
ل و سـردبير اديـك باغداسـاريان(ا. گرمانيـك). بعـد از آن تـاريخ بـه فصـلنامه         پرداخته است. صاحب امتياز،مدير مسـئو 

  ايرانشناسي تبديل شد.   

م.) تاكنون. به طرح مسايل 2000(مارس 1378فرهنگي، تهران اسفند  -لويس(نور)، دو هفته نامه اجتماعي-30
ران و جهـان و قرابـاغ مـي پـردازد. صـاحب      اجتماعي و فرهنگي ارمنيان ايران، ارمنستان و مهاجرنشين ها، مسايل كلي اي

  امتياز، مدير مسئول و سردبير اديك باغداساريان (ا. گرمانيك).

م.) تاكنون هـر سـه   2001( 1379ايرانشناسي.  نخستين شماره بهار  -آپاگا(آينده)، فصل نامه ارمني شناسي-31
ناسي، پيوند هاي فرهنگي ارمنستان و ايرانيـان  ماه يك شماره منتشر مي شود به طرح مسايل تاريخي، زبانشناسي، مردم ش

مدير مسئول و سـردبير   و بطور كلي ملل هند و اروپايي مي پردازد. داراي گستره توزيع بين المللي است. صاحب امتياز،
  اديك باغداساريان  (ا. گرمانيك).    
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  تقويم ، سالنامه
  

ميالدي اطالعات  7انيا شيراكاتسي دانشمند ارمني سده ارمنيان از دير باز داراي گاهشماري و تقويم بودند. آن
م)،  - 13روز در ماه  5ماه و 12مفيدي در اين باره مي دهد. گاهشماري ارمنيان بنام هاي گاهشماري قديمي ارمني  (

). شوراي كليسايي ارمني در آدانا 552+532م.)، گاهشماري كوچك ارمني ( 551گاهشماري بزرگ ارمني (آغازآن در 
به  1584تصميم گرفت از گاهشماري ژوليان به جاي آنها استفاده كند. اما اين تصميم به اجرادر نيامد. در سال  1317ال بس

دستور پاپ رم گاهشماري جديد گريگوري رايج شد. گاهشماري ارمني تا سده بيستم كابرد داشت. گاهشماري گريگوري در 
آن را پذيرفت. با اين حال برخي  1923ليكن كليساي ارمني در سال  مورد تصويب دولت ارمنستان قرار گرفت 1920سال 

انتشارات ارمنيان خارج و كليساي ارمني هم گاهشماري گريگوري و هم گاهشماري ارمني را بكار مي برند. گاهشماري 
مي شود. در واقع ميالدي آغاز  551پيش از ميالد آغاز اما گاهشماري بزرگ ارمني در  2492قديمي و اصلي ارمني در سال 

  هر سه گاهشماري در برخي منابع تاكنون استفاده مي شود.
) در ونيز ايتاليا توسط هاكوپ 961(به تقويم ارمني در  1512در سال » پارزاتومار«نخستين تقويم ارمني به نام 

  . 3بجا مانده است نسخه از آن تا كنون 6صفحه و تنها  59مغاپارت در چاپخانه ارمني چاپ شد. كتاب كوچكي است در 
چاپ شد و هر سال ادامه يافت. طوالني ترين عمر تقويم هاي ارمني به  1921اولين تقويم ارمني شوروي در سال 

  .4تا كنون چاپ مي شود 1775تقويم جامعه مخيتاري ارمني ونيز تعلق دارد كه از سال 
است كه وارتاپت هوانس » ار كوچيگيرك توماراتس ور پارزاتوم«نخستين گاهشماري ارمني در ايران بنام 

  صفحه در كليساي وانك جلفاي اصفهان چاپ كرده بود. 84در  1647كترشتتسي بسال 
) چاپ شد. اين تقويم در 1834-1889نخستين تقويم ارمني ايران توسط كشيش ديونيسيوس تر يغنازاريان (

اب است و يك نسخه تنها در كتابخانه وانك جلفا چاپ شده است. نسخه هاي اين تقويم بسيار كمي 1863جلفاي نو و بسال 
  .5تقويم هاي ارمني وانك جلفاي نو مرتباً بـــچاپ مي رسند 1878نگهداري مي شود. از سال 

  تقويم هاي ديگر عبارتند از:
  . چاپخانه جاواهاي1897(تقويم جيبي) تهران » اُراتسويتس«- 
  1922(ديواري) جلفاي نو » آمانور«- 
  1924(جيبي)، جلفاي نو » اُراتسويتس«- 
  1936(شرق)، تبريز » آرولك«- 
  . 1938، تهران »آرشالويس«- 

                                                            
  .272. ص 1964، ايروان: 2آراكليان. تاريخ انديشه فرهنگي ارمني. جلد آ.  -  3
  .583، ص 1986. ايروان: 12دانشنامه بزرگ ارمني. جلد  -  4
  .1952جاني هانانيان. نخستين تقويم ارمني ايران. تقويم رافي  -  5

  لئون ميناسيان. تقويم هاي جلفاي نو.       
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  .1946، تهران »آبويان«- 
  .1955، تهران »آرشالويس«- 
  .1955، تهران »آراكس«- 
  تا كنون. 1942، تهران از »رافي«- 
  تا كنون. 1954، تهران »ناييري«- 
  تا كنون. 1959، تهران از »كانتغ«- 
  .1982ن ، تهرا»آبويان«
  .1982- 1985، تهران »آليك«- 
  .1981-1984، تهران »چارنتس«- 
  .1983- 1989، تهران »گارون«- 
  .2009، تهران»هويس«- 
  .2011تقويم مجموعه ورزشي رافي، تهران - 
  

  سالنامه هاي ارمني در ايران
  1921ماسيس، هايك عجميان، تبريز و سپس در تهران از  - 1
  ، هايك گاراگاش1930، 1929، 1927سالنامه ارمنيان ايران تهران،   - 2
  ، تاچات بوغوسيان،1971، 1970، 1969سالنامه رافي تهران  - 3
  ، سبوه اميرخانيان2010، 2008، 2004سالنامه ناييري تهران   -4
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  كتابخانه ها، موزه ها و كتابفروشي هاي ارمني در ايران
  
   1905- 1906كتابخانه كليساي وانك جلفاي نو، تاسيس  - 

  
  موزه كليساي وانك جلفاي نوكتابخانه  و 

  1930موزه كليساي وانك، تاسيس  -
در موزه و كتابخانه وانك كتابهاي نفيس و با ارزشي وجود دارد كه هر ساله مورد بازديد هزار نفر از 

  جهانگردان قرار مي گيرد.
  1886در جلفا، تاسيس » رافي«كتابخانه - 
  1914، تاسيس »يركونك«كتابخانه - 
  كتاب بود. 4000داراي  1934ملي مختلط جلفا، در سال كتابخانه مدارس - 
  1900كتابخانه ايزميرليان جلفا، تاسيس - 
آرشيو كليساي وانك جلفا يكي از پرارزش ترين مجموعه هاي اسناد فرهنگي، اجتماعي و تاريخي ارمنيان را در - 

  بخش است: 4خود جاي داد. اسناد شامل 
  نوشته هاي شخصي - 
  نوشته هاي متفرقه - 
  مكاتبات دريافتي و ارسالي - 
نوشته هاي زبان هاي ديگر: (انگليسي، عربي، آلماني، عبري، تركي، ايتاليايي، هندي، فارسي،  - 

  روسي، گرجي، فرانسه)
  اشياء و نسخ ارزشمند است. 2000و داراي بيش از  1967كليسايي مليك تانگيان تبريز، تاسيس  - موزه ملي - 
  اقع در ساختمان قبلي خليفه گري.كتابخانه آراميان تبريز و- 
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  1628تبريز  –كتاب مذهبي دستنويس 

  در تهران، وابسته به خليفه گري ارمنيان تهران. 2008موزه ملي ارمني اسقف اعظم آرتاك مانوكيان تاسيس  - 
  

  
  

سم ديني، در اين موزه عكس ها و نقشه هاي تاريخي، نقشه كليساها و وانك ها، اشياء نيايشي و تشريفاتي مرا
لباسهاي مذهبي روساي كليسايي، نقاشي هاي مختلف. ادبيات ديني، انواع لباسهاي قديمي زنان ارمني. نقاشي هاي مدرن، 

  مطالب و آرشيو مربوط به بناهاي مذهبي.
  كتابخانه خليفه گري ارمنيان تهران داراي هزاران جلد كتاب است.- 
  

  ايران عبارتند از: كتابفروشي هاي ارمني
  ابفروشي ساكو (تعطيل)كت- 
  كتابفروشي يونيورسال (تعطيل)- 
  كتابفروشي پاروس (تعطيل)- 
  كتابفروشي ليرا (تعطيل)- 
  كتابفروشي آرمن- 
  كتابقروشي نائيري- 
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  كتابفروشي استاندارد- 
  كتابقروشي ادوارد- 

  كتابفروشي وارتانيان
  كتابفروشي عزيزيان- 
  كتابفروشي سوان- 
  كتابفروشي ماسيس- 
  افيكتابفروشي ر- 
  كتابفروشي آرارات- 
  كتابفروشي شارنت- 

  كتابفروشي آتابك

  
  كتابفروشي معروف ساكو

اكنون تنها كتابفرشي هاي ناييري، استاندارد، رافي، آرارات، سيپان، عزيزيان و آرمن فعاليت مي كنند. معروفترين 
آغاز بكار  1932سپيان است كه از سال و مهمترين كتابفروشي ارمني در تاريخ ارمنيان ايران  همانا كتابفروشي ساكو هو

سال مهمترين كتابهاي ارمني از ارمنستان و مهاجرنشين هاي ديگر ارمني در اختيار دوستداران و اهل  60كرد و بيش از 
  مطالعه و انديشه قرار داد.

  

  
  شادروان ساكو هوسپيان
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  كتابفروشي  ساكو

  در ماهشهر، تبريز، قزوين، مسجد سليمان، جلفا و رشت داشت.اين كتابفروشي نمايندگاني در آبادان، اهواز، بن

  

  نامداران نشر ارمني در ايران
  

اولين چاپخانه ايران را بنيان نهاد. سپس بايد  1636پدر نشر ارمني در ايران خاچاتور كساراتسي است كه در سال  
كرد كه به همت او سالنامه ارمنيان ايراني در از هايك گاراگاش يكي از مهمترين چهره هاي فرهنگي و اجتماعي ارمني ياد 

  ) و چندين كتاب به چاپ رسيدند.1930- 1953» (ورازنوند«) و هفته نامه 1940-1942سه سال، نشريه فكاهي بوبوخ (
(جديد) است » مدرن«يكي ديگر از چهره هاي فرهنگي در صنعت چاپ شادروان تاجات بغوسيان صاحب چاپخانه 

نوشته نازار گورويانتس » ارمنيان ايران«تا زمان حياتش چاپ كرد و چندين كتاب از جمله  1942سال  كه تقويم رافي را از
. پس از درگذشت او دخترش آرمينه 1971و  1970، 1969در تهران منتشر نمود و سالنامه رافي را در سالهاي  1968را در 

) كار انتشارات 1928- 2006برادش مارتيك بغوسيان () كار پدر را ادامه داد وپس از درگذشت او 1926- 1993بغوسيان (
را ادامه داد و پس از مرگ او نيز همسر وي خانم ارا ميكايليان تقويم رافي را هر ساله چاپ و منتشر مي كند. آنها چاپخانه 

رساندند و كار  عظيم مدرن را (جديد) كه قبال در خيابان اكباتان قرار داشت و بعدها به خيابان فلسطين منتقل شد بفروش
  چاپ را در چاپخانه هاي ديگر انجام مي دادند.

) كه به همت او تقويم كانتغ 1912- 2007يكي از پر سابقه ترين ناشران ارمني مرحوم هوانس تر پتروسيان بود (
ان به تا زمان حياتش توسط او منتشر مي شد و پس از او توسط هيئتي در انتشارات آليك اين تقويم كماك 1959از سال 

  چاپ مي رسد.
 1954ديگر ناشران ارمني ساموئل ساروخانيان بود كه در چاپخانه ناييري متعلق به خود تقويم ناييري را از سال 

). پس از او انتشارات ناييري را شادروان سبوه اميرخانيان اداره نمود. پس از در گذشت 1986منتشر مي كرد. (وفاتش در 
كار پدرش را ادامه مي دهد. آنها چاپخانه را در سالهاي اخير فروختند و تنها به كار انتشاراتي  او فرزند وي نارك اميرخانيان

  مي پرداختند.
همراه واهان كاراپتيان اين  1956) صاحب چاپخانه نوربخش (ماسيس) در سال 1927- 1997غازار غازاريان (

  پدرشان را ادامه دادند. چاپخانه را راه اندازي كرد. پس از در گذشت آنها فرزندانشان كار



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             39                                            1 -  گزيده مقاالت فارسي

  ديگر ناشران ارمني بايد موسس كشيشيان و نگارنده سطور را نام برد.
است كه فقط كتابهاي ورزشي به زبان فارسي منتشر » انتشارات علم و حركت«روبن شاهورديان صاحب و مدير 

  مي كند. 

  دانشنامه ها و فرهنگ هاي ارمني
ادب است كه همواره مورد توجه انسان بوده اسـت. بطـور كلـي    فرهنگ نويسي يكي از رشته هاي فرهنگ و 

) فرهنگ هاي دانشنامه اي. فرهنگ هاي زبانشناسـي داراي انـواع   2) فرهنگ هاي زبانشناسي، 1فرهنگ ها دو قسم اند: 
گوناگون هستند از جمله فرهنگ هاي تشريحي، گويش ها، ريشه شناسـي، تـاريخي، تخصصـي، اصـطالحات، تطبيقـي،      

واژه هاي روزمره، اختصارات، واژگان بيگانه، ترجمه اي و غيـره.   ، درست گفتاري، كنايات، واژه هاي مترادف، اماليي
اين فرهنگ ها مي توانند يك زبانه و يا بيش از آن باشند. فرهنگ هاي دانشنامه اي نيز به نوبه خود يا عمومي هسـتند و  

  .يا تخصصي (پزشكي، مهندسي، كودكان و غيره)

  

  نشنامه هاي ارمنيدا -1
زمينه پيدايي دانشنامه هاي ارمني در سده پنجم ميالدي يعني زماني كه مسـروپ ماشـتوتس الفبـاي ارمنـي را ابـداع      
نمود، ايجاد شد. از سده پنجم ميالدي دانشمندان ارمني آثار بسياري پديد آورده اند كه به نحـوي شـامل آگـاهي  هـاي     

م.)، موسـس  7م.)، آنانيا شيراكاتسي (سـده  5از جمله آثار موسس خورناتسي (سده دانشنامه اي (دايرةالمعارف) هستند 
م.)، اسـتپانوس اُربليـان (سـده    12م.)، مخيتار هراتسي (سده 11م.)، گريگور ماگيستروس (سده 7كاغانكاتواتسي (سده 

  م.) و جز اينها.15ي (سده م.)، امير دولت آماسياتس14م.)، گريگور تاتواتسي (سده 13م.) وارتان آرِوِلْتسي (سده 13

زمينه تدوين دانشنامه هاي امروزي ارمني را بايد در فرهنگ هاي زبان ارمني جستجو كـرد. در طـي دو و نـيم قـرن     
 400گذشته انواع مختلف فرهنگ هاي ارمني در چهار گوشه جهان چاپ شده اند كه شـمار آنهـا را مـي تـوان بـيش از      

كتـاب واقعيـات علـوم الهيـات، طبيعيـات، اخـالق و       «امه اي ارمني تحـت عنـوان   نخستين فرهنگ دانشن عنوان برشمرد.
در  1749تعلـق دارد و در سـال    (Arsen Dpir)قرار دارد. اين دانشنامه بـه آرسـن دبيـر كستاندناپلستسـي       »)سياست

واهد و تـذكره  شـ “عبارتنـد از :   20، 19سـده هـاي    راستامبول به چاپ رسيده است. فرهنگ هاي دانشنامه اي ارمنـي د 
زندگينامه مـردان نـامي اثـر مـاتوس ماغـاك      “، 1810-15جلد چاپ ونيز  12اثر مگرديچ آولريان، در  ”كامل قديسين

، 1850   شكيان، چاپ ونيـز زاثر ميناس پ” شرح خالصه تذكره مردان نامي“در دو جلد،  1839تئوپيليانتس، چاپ ونيز 
، اثر نشان جيوانيان، چاپ ”و اساطيري و ضميمه نام هاي خاص ارمني فرهنگ جيبي نام هاي خاص تاريخي، جغرافيايي“

، اثـر  ”فرهنـگ طبيعيـات  “ .1891اثـر آراكـل آكريـان، چـاپ ونيـز      ” دانشنامه مصـور مـردان نـامي   “ ، 1879استامبول 
ــدهاي   ــان، جل ــوكياس اپريكي ــز   2و1س ــاپ وني ــان “،  ، 1902 -1907چ ــه ارمني ــگ زندگينام ــر  ” فرهن ــك ت ــر هاي اث

، 1904-1915فرهنـگ دانشـنامه اي  اثـر هامبارسـوم آراكليـان، چـاپ تفلـيس        “، 1904دوريان، چاپ تفليس آستوازا
و بسياري ديگر كه نمي توان عناوين آنها را يك به يـك   1938اثر مگرديچ پوتوريان، چاپ بخارست ” دانشنامه ارمني“

بـه كوشـش   ” سـالنامه عمـومي  “ارد از جملـه  بر شمرد. آگاهي هاي دانشنامه اي مهمي در سـالنامه هـاي ارمنـي وجـود د    
، سـالنامه رافـي، بـه كوشـش داجـات      1927-29به كوشش هايك گاراگـاش، تهـران   ” سالنامه ارمنيان ايران“تئوديك، 
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  و غيره.   1948حلب ” سالنامه آرولك“، 1969-71بغوسيان، تهران 

صورت گرفت ليكن اين تالش  1932-36 نخستين تالش در ارمنستان براي تدوين دانشنامه بزرگ ارمني در سالهاي
به همين منظور فعاليتهاي جديدي انجام شد. پس از حدود ده سـال كـار   ” بي نتيجه بود. سي سال پس از اين تاريخ مجددا

 1974در سـال  ” دانشنامه ارمني شـوروي “جلدي ارمني تحت عنوان  13و تالش و برنامه ريزي نخستين جلد از دانشنامه 
اپ رسيد. انجام اين امر به آكادمي علوم جمهوري ارمنستان واگذار شده بود. اين دانشنامه يكي از دست در ايروان به چ

آوردهاي بسيار مهم علمي در ارمنستان بشمار مي رود و هم تـراز بـا دانشـنامه هـاي مشـهور جهـان چـون دانشـنامه هـاي          
است و جلد سيزدهم آن به تاريخ و فرهنـگ ارمنـي    بريتانيكا و آمريكانا است. دانشنامه شامل دوازده جلد بخش عمومي

به پايان رسيد. اين دانشنامه با كيفيت عالي به چاپ رسيده شامل حرف  1987اختصاص دارد. انتشار سيزده جلد در سال 
” اختصاصي، نقشه هاي جغرافيايي رنگي، تصاوير سياه و سفيد و رنگي براي مقاله هاي مربوطه مي باشد. دانشنامه جمعـا 

  عكس و تصوير است. 1500صفحه است. هر جلد شامل حدود  9000هزار مقاله و بيش از  50شامل حدود 

در ايـروان بـه چـاپ     1946-62جلد اثر پروفسور هراچيا آجاريـان كـه در سـالهاي     5در ” فرهنگ نام هاي ارمني“
، جلـد دوم در  1973كه جلـد اول در  اثر گارنيك استپانيان ” فرهنگ زندگينامه“رسيده داراي ارزش دانشنامه اي است. 

در ايروان به چاپ رسيده دانشـنامه ارزشـمندي بـراي شـرح احـوال بزرگـان ارمنـي اسـت.          1990، جلد سوم در 1981
در ايروان به چاپ رسـيده بـه شـرح حـال نويسـندگان عضـو        1975اثر هايك خاچاتوريان كه در سال ” راهنماي ادبي“

  دارد. انجمن نويسندگان ارمنستان اختصاص

كادمي علوم ارمنستان كار مي كنـد انتشـار انـواع مختلـف دانشـنامه هـاي       آمؤسسه دانشنامه هاي ارمني كه زير نظر 
ارمني را چه از نظر تخصصي چه از نظر مخاطبان و خوانندگان به عهده دارد. در همين راستا تـا كنـون غيـر از دانشـنامه     

جوانان و نوجوانان را در چهار جلد منتشر كرده است. ايـن دانشـنامه    بزرگ ارمني كه از آن ياد شد، دانشنامه تخصصي
صفحه مطلب، عكس ها و تصاوير و نقشـه هـاي رنگـي     1600قرار دارد و شامل حدود ” چيست؟ كيست؟“تحت عنوان 

  در ايروان چاپ آن آغاز و به پايان رسيده است. 1987تا  1984است و در سالهاي 

جلـد   4ديگر از كارهاي ارزشمند در زمينه دانشنامه نويسي است. اين دانشنامه شـامل   يكي” دانشنامه خالصه ارمني“
به چاپ رسيده است.  “ ) و جلد سوم اخيرا1995) و جلد دوم (ايروان: 1990خواهد بود كه تاكنون جلد اول (ايروان: 

ارمني شناسي مربوط است. ايـن  به زمنيه هاي تاريخ و فرهنگ و ” صفحه بوده مقاالت آنها اختصاصا 763هر يك شامل 
دانشنامه ها نيز داراي كيفيت چاپي عالي با حروف اختصاصي و نقشه ها و عكس هاي رنگي و سياه و سفيد فـراوان مـي   

  باشد.

  فرهنگ هاي ارمني  -2
فرهنگ نويسي ارمني از زمان پيدايش الفبا و ادبيات ارمني سرچشمه مي گيـرد. از سـده پـنجم تـا يـازدهم مـيالدي       

-15طالبي غني در زمينه فرهنگ ها و تشريح معاني واژگان گرد آمده بود تا بر اساس آنهـا فرهنـگ هـاي سـده هـاي      م
و غيـره. در دوران  ” واژگـان ادبـي  “ ،”واژگان دسـتوري “م. نگارش يابند از جمله فرهنگ اماليي آريستاكس گريچ، 11

  ثار مختلف مي شد.كه ضميمه آ گرديدتهيه مي ” واژگان“اوليه مجموعه هايي بنام 
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م. نوشت. اين اثر 12نخستين فرهنگ اماليي ارمني را آريستاكس گريچ كه دوست نرسس المبروناتسي بود در سده 
مؤلف آن ناشـناس  ” تفسير واژگان دستوري“قرار دارد. فرهنگ دستوري ” تفسير و تحليل“يا ” كشف رمز“تحت عنوان 

يكـي از رايـج تـرين    ” نامه شـعرا “م. فراهم آمده است. 13قبل از سده ” است و زبان دقيق تهيه آن نامشخص ليكن مسلما
يـاد شـده حـاوي واژه هـاي     ” واژگان ادبي“م. مي رسد. فرهنگ 12فرهنگهاي سده هاي ميانه بود كه قدمت آن به سده 

گ واژه واژه اسـت. فرهنـ  12000ادبي كتاب مقدس شعر و ادبيات، گويش ها و غيره مربوط به سده هاي ميانه و شامل 
كه در   قرار دارد” تفسير واژگان مقدس پدر ما گريگور ناركاتسي“م. تحت عنوان 11هاي نارك شاعر و فيلسوف سده 

رسيد. تا كنون چندين  فرهنگ آيه ياب كتاب مقدس تهيه و چاپ  2000طول زمان تكميل شد  تعداد واژه هاي آن به 
م.) نخستين فرهنـگ  1621ايتاليا:  -اثر فرانچسكو ريوال(ميالن التين -م. فرهنگ ارمني16-17شده است. در سده هاي 

فرهنگ زبانهاي التـين و  “دو زبانه هستند منتشر شده اند مانند: ” چاپي ارمني است. سپس فرهنگ هاي ديگري كه اكثرا
  ره.     م. و غي1698اثر يرميا مغرتسي، ” فرهنگ زبان ارمني“م.)، 1695اثر آستوازادور نرسسويچ، (رم: ” ارمني

) اثـر  1749-69در دو جلـد ( ” فرهنـگ زبـان ارمنـي   “م. پيشرفت شاياني داشت. 18فرهنگ نويسي ارمني در سده 
مخيتار سباستاتسي نقطه آغازي براي فرهنگ نويسي نـوين ارمنـي بـه شـمار مـي رود. فرهنـگ هـاي متعـدد تشـريحي،          

يا ترجماني و غيره تاكنون تهيه شده اند. از اين ميان روستايي، ريشه شناسي، واژگان مترادف، نامها، تخصصي، دو زبانه 
  مي توان موارد زير را ياد نمود:

  ).1836-37اثر گ. آوتيكيان، خ. سيورمليان و م. آوگريان در دو جلد (ونيز ” فرهنگ نوين زبان ارمني“

  ).1884اثر نوراير بيوزانداتسي (” ارمني -فرهنگ فرانسه“

  ).1903ه. داغباشيان ( اثر” ارمني -فرهنگ كامل روسي“

  ).1910اثر س. گاباماجيان (” فرهنگ جديد زبان ارمني“

  ).1913اثر هراچيا آجاريان (” فرهنگ گويش هاي روستايي ارمني“

جلـدهاي  ” فرهنگ نام هاي ارمنـي “)، 1936-35در هفت جلد، اثر هراچيا آجاريان (” فرهنگ ريشه شناسي ارمني“
)، 1944 -45چهـار جلـد، اثـر اسـتپان مالخاسـيان (     ” فرهنگ تشـريحي ارمنـي  “)، 1942-62اثر هراچيا آجاريان( 5-1
 -فرهنـگ روسـي  “اثـر آ. سوكياسـيان،   ” فرهنگ واژه هـاي متـرادف ارمنـي   “اثر آ. غريبيان. ” ارمني -فرهنگ روسي“

فرهنگ زبـان  “تو ) از انتشارات انستيتوي زبان آكادمي علوم ارمنستان، از همين انستي1954 -58در چهار جلد، (” ارمني
فرهنـگ  “)، 1973اثـر ه. بارسـغيان (  ” گفتـاري ارمنـي   -فرهنگ اماليي“)، 1969-1980در چهار جلد (” معاصر ارمني

 -فرهنـگ ارمنـي  ). “1968اثر آرتاشس خاچاتوريان، هراند گانگروني، پارامـاز تونيكيـان، (بيـروت    ” نوين زبان ارمني
دو جلـد، اثـر ادوارد آقايـان    ” فرهنگ معاصر زبان ارمنـي “)، 1838كو: دو جلد، اثر آلكساندر خداباشيان، (مس” روسي

فرهنـگ قافيـه هـاي    ). “1975اثر آ. سوكياسـيان و س. گالسـتيان، (  ” ). فرهنگ اصطالحات زبان ارمني1976(ايروان: 
ايي فرهنـگ نـام هـاي جغرافيـ    “)، 1976كار گروه نويسندگان به كمك مركز كامپيوتر آكـادمي علـوم، (  ” زبان ارمني

) اثـر ت. خ هاكوپيـان،   1968در چهار جلد كه تا كنون دو جلد آن بـه چـاپ رسـيده (   ” ارمنستان و كشورهاي همجوار
فرهنـگ مفصـل   “)، 1989اثـر گـروه نويسـندگان (   ” روسـي  -فرهنگ جديد ارمني“استپان مليك بخشيان، ه. بارسغيان، 
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، اثر پروفسـور هـاروتيون   ”انگليسي -مفصل ارمني فرهنگ“)، 1961اثر مسروپ گويومچيان (قاهره: ” ارمني -انگلسي
بــه سرپرســتي ه. ” ارمنــي -فرهنــگ مفصــل انگليســي“)، 1979، چــاپ دوم. بيــروت: 1922چاگماگچيــان (بوســتون: 

 -فرهنـگ آلمـاني  “)، 1996اثر آلـوارد اميرجانيـان (ايـروان:    ” انگليسي -فرهنگ ارمني“)، 1984آسمانگليان (ايروان: 
انگليسي (پدر ماداتيا پتروسيان، ونيـز:   -)، فرهنگ جديد ارمني1976ي يرواند ترميناسيان (ايروان: با ويراستار” ارمني

)، فرهنـگ انگليسـي ارمنـي نـوين،     1902انگليسـي (م. گ. ميناسـيان، اسـتانبول:     -)، فرهنگ جيبـي ارمنـي  79-1875
، 1970ليسـي جديـد (بيـروت:    انگ -) ، فرهنـگ ارمنـي  1970(مارتيروس گوشاگچيان و تيگـران خنـدروني، بيـروت:    

) و ده ها فرهنگ 1976انگليسي (مارتيروس گوشاگچيان، بيروت:  -ارمني و ارمني -)، فرهنگ انگليسي1992ايروان: 
بزرگ و كوچك يك زبانه و دو زبانه در ارمنستان و مهاجر نشين هاي ارمنـي بـه چـاپ رسـيده انـد. (زبانهـاي فرانسـه،        

  اسپانيولي و غيره).سوئدي، آلماني، عربي، قيچاتي، 

در زبان ارمني نيز فرهنگ هاي تخصصي گوناگوني تاكنون تدوين شده اند از جملـه فرهنـگ هـاي فنـي، فلسـفي،      
ورزش، علوم مختلف، زبانشناسي، ادبيات و غيره كه نام بردن يك يك آنها از حوصله اين مقاله خارج است. لـيكن مـي   

  توان به اهم آنها اشاره نمود:

ترين  مي باشد كه قديمي” واژكان گاليانوس“ترين آنها بنام  زشكي ارمني تاريخ طوالني دارد. قديميفرهنگ هاي پ
پيش از اين سده بايد تهيه شده باشد. يكـي ديگـر   ” نسخه دستنويس آن به سده دهم تعلق دارد بنابراين اصل كتاب مسلما
است كه داراي ارزش علمـي  ” ي فايده براي نادانانب“از فرهنگ هاي پزشكي متعلق به امير دولت آماسيايي تحت عنوان 

  م.)1478 -1482بااليي است (نگارش 

در زمينه علوم طبيعي واژه نامه جالبي وجود دارد كه گئورگ پاالتستسي تهيه كرده و آن را به ترجمه ارمني (سـده  
  اثر يونيوس آناتوليوس ضميمه كرده است. ” كتاب ارزشها“م.) كتاب عربي 13

م. چند فرهنگ پزشكي ارمني بـه كوشـش آسـار سباستاتسـي، گالوسـت آماسياتسـي، سـروپ گـريچ و         17در سده 
-75ديگران نگارش يافت. آسار سباستاتسي يكي از چهره هـاي درخشـان پزشـكي ارمنـي اسـت او در حـدود سـالهاي        

واژگـان  “ي او تحت نـام  م. در ايران متولد شده مدتهاي طوالني در سباستيا زندگي كرد. يكي از فرهنگهاي پزشك1565
  (ازمير) مي باشد.  1635قرار دارد  كه قديميترين نسخه دستنويس آن متعلق به ” و تاريخ تفسير همه دردها

علـوم  “اثـر خـود    (resten)در دوره هاي متأخر فرهنگ تشريحي پزشـكي تـأليف شـده اسـت كـه دكتـر رسـتن        
ايي يا التين به ارمني ترجمه شده و اغلب مترادف انگلسـي،  واژه است كه از ايتالي 2500ضميمه كرده و شامل ” پزشكي

تهيه  19سده  20-30يوناني، عربي، فارسي و تركي واژگان با حروف ارمني نيز آورده شده است. اين اثر در دهه هاي 
). 19ده شده است. ديگر فرهنگها عبارتند از : چندين فرهنگ پزشكي اثر دكتر ن. تاغاواريان و دكتر ل. تيگرانيان (سـ 

  واژه است. 3500مهمترين آنها فرهنگ عمومي پزشكي شامل 

، چاپ دوم ايـروان:  1924التين و ارمني اثر پروفسور واهان آرزروني (چاپ اول ايروان:  -فرهنگ پزشكي روسي
) فرهنگي بسيار ارزشمند و بعنوان سنگ بناي پزشكي نوين در ارمنستان تلقي مـي گـردد. فرهنـگ ديگـري نيـز      1956

ارمنـي وجـود دارد كـه اثـر مشـترك پروفسـور م. آبغيـان پروفسـور ل.          -روسـي  -ت عنوان فرهنگ پزشكي التينتح
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  ) مي باشد. 1951هوانسيان و دكتر آ. تربوغوسيان (ايروان: 

گزيده اي از فرهنگ هاي تخصصي ديگـر عبارتنـد از: فرهنـگ التينـي، ارمنـي، روسـي نامهـاي گياهـان (ايـروان:          
. گ. زادوريـــان، فرهنـــگ پلـــي تكنيـــك (ســـتاره شناســـي، مكانيـــك، كشـــاورزي، زمـــين ) اثـــر دكتـــر ت1962
الكتروتكنيك، ترموديناميـك. پـل سـازي، چـرم سـازي، هيـدوتكنيك، معـدن، راه سـازي، معمـاري، رياضـي،            شناسي،

زيـك)  شـيمي في   مهندسي ساختمان، حرارت، راديوتكنيك، ريسندگي، شيمي، فيزيك، اتومبيل، متالوژي، ماشين سازي.
)، فرهنـگ سـبك شناسـي اثـر ف. خلغاتيـان،      1957كار گروهي ر. آشخاروموف، ز. هاساگورزيان، و پوتيان (ايروان: 

ارمنـي زمـين شناسـي،     -) تأليف واهرام دارباسيان، فرهنـگ روسـي  1986)، فرهنگ موسيقي (ايروان: 1976(ايروان: 
)، فرهنـگ واژه هـاي اخالقـي    1975رمنـي، ايـروان:   ). فرهنگ فلسـفه (تشـريحي ا  1984تأليف ه. سارگسيان (ايروان: 

)، فرهنـگ چشـم پزشـكي، گـروه     1985) فرهنگ ورزش تأليف ك. بابايان، (ايروان: 1985(تشريحي ارمني، ايروان: 
)، فرهنگ واژه هاي رياضـي، تـأليف تونيـان (ايـروان:     1987)، فرهنگ جغرافيا (جلد اول 1976نويسندگان، (ايروان: 

  ) و جز اينها.    1980يات، تأليف پروفسور ادوارد جرباشيان و ه. ماخچانيان، (ايروان: )، فرهنگ ادب1965

       

  نگاهي به فرهنگ هاي مشترك ارمني و فارسي-3
ارمني پيشينه تاريخي بلندي دارند زيرا در سده هاي ميانه مقدم در مدارس ارمنستان در  - فرهنگ هاي زبان فارسي

، فارسي نيز تدريس مي شده است. نخستين واژه نامه فارسي به ارمني كه به دست ما رسيده در كنار زبانهاي يوناني و عربي
) واژه ³éù ì³ñ¹³Ý ¶ñáó´” (واژگان وارتان منشي“ميالدي تدوين شده است (تحت عنوان  12يا  11سده هاي 

ن گرديده است. ليكن هيچيك از واژه ميالدي به جا مانده كه به سه زبان عربي، فارسي و ارمني تدوي14نامه اي نيز از سده 
ارمني تأليف گئورگ دبير ترهوانسيان پاالتستسي قابل قياس  -نامه هاي ياد شده از نظر ارزش علمي با فرهنگ فارسي

  در شهر استامبول تركيه چاپ شده است. 1826واژه و در سال  000/30نيستند. اين فرهنگ شامل 

ين شده حاوي كلمات فارسي ميانه و پهلوي نيز مي باشد و تالش شده تا اين كتاب به سبك فرهنگهاي امروزي تدو
  از واژگان تازي كمتر استفاده گردد. همراه واژه ها نمونه هايي از اشعار و جمالت نيز قيد شده است.

 20،000ارمني تأليف كشيش گارگين گراگوسيان در تهران بچاپ رسيد كه حاوي  -فرهنگ فاسي 1933در سال 
ت. زبانشناس نامي ارمني پروفسور هراچيا آجاريان هنگامي كه در ايران بسر مي برد مقدمه اي بر اين فرهنگ واژه اس

  مطابق نيازهاي زمان ارزيابي نمود.” ) و آن را دقيقا1919نگاشت (سال 

ارزش تأليف دكتر هاروتيون تيرياكيان داراي ” ارمني - فرهنگ آريا“در ميان فرهنگ هاي زبان فارسي و ارمني 
به مدت ده سال در ايران به سر مي برد و پزشك مخصوص شاه و دربار ايران بود. در اين  1898خاصي است. او از 

  مقايسه واژگان ارمني و فارسي صورت گرفته است كه برخي از آنها پذيرفتني نيست. 1300فرهنگ 

اتكانيان از خانواده راپائل پ - ( ميكايل ترپتروسيان restenدر فرهنگ علوم پزشكي دكتر ميكايل رستن 
پاتكانيان) در واژه نامه ضميمه شده اصطالحات و معاني فارسي در كنار ارمني، ايتاليايي (التين)، عربي، يوناني انگليسي و 

  ).1832، چاپ دوم 1822تركي قيد شده اند. (چاپ اول ونيز: 
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ن در تبريز بچاپ رسيد. از همين نگارنده در فرهنگ بغلي فارسي به ارمني تأليف وارتان هاروتيونيا 1934در سال 
واژه در تهران چاپ شد. فرهنگ جيبي فارسي به ارمني تأليف وارتان  000،24فرهنگ ارمني به فارسي حاوي  1972سال 

در تهران منتشر گرديد. حائز اهميت است كه در فرهنگهاي اين مؤلف تلفظ كليه واژه هاي  1979هاروتيونيان در سال 
فرهنگ بزرگ دو جلدي فارسي به ارمني خود را  1979حروف ارمني آمده است. شادروان هاروتيونيان در سال  فارسي با

 15نيز به پايان رساند، ليكن عمر وي بسنده نكرد تا اقدام به چاپ آن نمايد. نگارنده اين سطور به دعوت همسر ايشان حدود 
  اد ليكن متأسفانه امكانات چاپ آن تا امروز ميسر نگشته است.سال پيش از نزديك فرهنگ اخير را مورد بررسي قرار د

 - ارمني -فارسي - يكي از فرهنگ هاي بسيار ارزشمند به قلم پروفسور روبن آبراهاميان تعلق دارد. فرهنگ پهلوي
كل در ايروان به چاپ رسيد. جالب توجه است كه بخش پهلوي به خط پهلوي نگاشته شده و 1965انگليسي در سال - روسي

  كتاب نيز با دستخط زيباي نگارنده تهيه شده است.

) داراي 1985، جلد دوم 1979ارمني تأليف هايدوك منصوريان (جلد اول تهران  - فرهنگ دو جلدي فارسي
واژه بوده مصور  45،000تطابق دارد. اين فرهنگ شامل ” ارزش ويژه اي است زيرا كه با نيازهاي امروزي جامعه تقريبا

  . تلفظ واژه ها با حروف ارمني از ويژگي هاي ديگر اين اثر است. ستاز ــــــني

 30،000در ايروان چاپ شده حاوي  1987ارمني تأليف پروفسور گئورگي نعلبنديان در سال  - فرهنگ فارسي
  واژه است. اين فرهنگ مصور نيست اما تلفظ واژگان فارسي با حروف ارمني در آن قيد شده است. 

در تهران به چاپ  …اول از فرهنگ واژه هاي همانند ارمني، اوستايي، پهلوي، فارسي و  جلد 1984در سال 
رسيد.اين فرهنگ بر پايه فرهنگ ريشه شناسي ارمني اثر هراچيا آجاريان توسط اديك مهرابي (ا. آرين) ترجمه و گزارش 

  و بر اساس واژگان ارمني مرتب شده است. است »آ«شامل بخش” شده است و كال

(خود آموز ارمني) به قلم ” ارمني بياموزيم“فهرست واژگان روزمره ارمني و فارسي در كتاب  1984سال در 
  نگارنده اين سطور در تهران به چاپ رسيده است.

در تبريز به چاپ رسيده است. آخرين  1991ارمني تأليف ژيراير خسرويان به سال  - فرهنگ مصور گياهي فارسي
تأليف ب. ص. غازاريان ” فرهنگ خودآموز فارسي ارمني“ي فارسي به ارمني به چاپ رسيده فرهنگي كه در باره زبانها

در اصفهان به چاپ رسيده فاقد اصول درست نگارشي و مملو از  1991سنگردي است. جلد اول اين فرهنگ در سال 
  نادرستي هاي زباني و علمي است.

واژه) به  150،000واژه تا  20،000مفصل و مختصر، از نگارنده اين سطور نيز فرهنگ هايي در قطع هاي مختلف (
-انگليسي-ارمني مصور سه زبان فارسي، ارمني و انگليسي و بصورت متقابل  تهيه كرده است  . نسخه الكترونيكي  فرهنگ

   . فارسي تاليف نگارنده سطور چند سال پيش به بازار بين المللي ارائه شده است

 20،000فارسي توسط تيگران داوتيان در ايروان منتشر شده است كه شامل  - رمنيفرهنگ ا 2011در سال   اخيراً
  واژه است.
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  شمه اي از تاريخ رياضيات در شمال غرب ايران
  در سده هاي نهم تا هفتم پيش از ميالد بر پايه سنگ نبشته هاي ميخي اورارتو

  براي سومين سمينار تاريخ رياضيات در ايران مقاله اي
  دانشگاه هرمزگان – 1378اسفند  5

  اديك باغداسارياندكتر 
  

در دوران باستان اعداد و كسرهاي ساده اساس علم حساب را تشـكيل مـي داد. حسـاب بعنـوان بخشـي از رياضـيات بـه        
  به آنها مي پرداخت.بررسي اعداد (در وهله نخست اعداد طبيعي و كسرها) و عمليات مربوط 

انسان قبل از نگارش كلمات، نوشتن اعداد را آزمايش كرد. با توجه بـه شـيوه نوشـتن اعـداد مـي تـوان در بـاره سـطح         
  پيشرفت تمدن در مناطق جغرافيايي و جوامع گوناگون قضاوت نمود.

ريان تالش و مبـارزه طـوالني   زماني پايه هاي علم رياضي نهاده شد كه مردمان ساكن در مناطق مختلف كره زمين در ج
  و خستگي ناپذير خود به مفهوم اعداد و مقادير پي بردند و با پرداختن آن در طول زمان به آن طبيعت و ماهيت علمي دادند. 
انسان براي انواع مختلف سنجش ها از اعضاء بدن خود بعنوان واحد شمارش سود برده است و بدين سان محاسـبه را بـه   

، 5ت و پا عملي ساخته است. به همين علت است كه در نامگذاري اعداد و بر اساس نظام شمارشـي اعـداد   كمك انگشتان دس
  قرار دارد. 20، 10

توسط روميان بكار گرفته شد. ليكن امروزه همه ملتهـا از عاليـم و اعـداد رياضـي     ” عمدتا 12سيستم شمارشي بر مبناي 
  كنند. يكسان موسوم به اعداد هندي و عربي استفاده مي

بشريت بطور شگفت انگيزي تنها در مورد نظام شمارشي به سطح بااليي از زندگي اشتراكي و كاربرد يكسـان جهـاني و   
  مشابهت فكري دست يافته است. ليكن در ساير زمينه ها اقوام گوناگون داراي اختالف نظر و سليقه عميق هستند.

ي آبياري و عمارتهايي كه در چنـد هـزاره پـيش در ارمنسـتان و ديگـر      دژها، قصرها، وانكها و كليساها، پلها و سيستمها
نواحي ارمني نشين ساخته شده و تاكنون باقي هستند گواه اين امرند كه ارمنيان داراي سطح بااليي از دانش رياضي بوده اند. 

  هاي محاسباتي خاصي داشتند.  ارمنيان پيش از ميالد بويژه در زمان سلسله آراراتيان (معروف به اورارتو) عالئم و روش 
در اين بخش به بررسي شيوه هاي رياضي و كاربرد اعداد در اورارتو بر اساس الواح و كتيبه هاي ميخي اورارتو در 

پيش از  7تا  9سده هاي 
  ميالد مي پردازيم. 

شمه اي دربارة سرزمين 
  اورارتو

  پ.م. 7تا  9در سده هاي  
قديمي تـرين مأخـذ در   

ســـرزمين و زمينـــه شـــناخت 
  به شاه اورارتو. الواح گلي شامل نامه فرمانروايان قفقازدولت اورارتـو، متـون كتيبـه    

  قلعه. پايان سده هفتم پيش از ميالد. - توپراغ
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هاي آشوري به خط ميخي است. اين سرزمين در زبان عبري باسـتان بصـورت سـرزمين آرارات موسـوم اسـت، در ارمنسـتان       
وجود داشت كه بعدها كوه آرارات نيز به همـين نـام ناميـده شـد. مركـز ايـن سـرزمين         6باستان نيز ناحيه اي به نام آيرارات

) در آمد. بخش نخست نامهاي آريا، ارمني، آرارات، آيرارات، اورارتـو،  Van) بود كه بعدها بصورت وان(Biaynaبياينا(
ايران، اروميه و نامهاي ديگر به يك مفهوم و به معني نژاد پاك مي باشد و به نژاد بزرگ آريايي يـا هنـد و اروپـايي داللـت     

كل فرهنگ و علوم سرزمين ملل آريايي بايد همه نـواحي منتسـب   مي كند لذا چنين بنظر مي رسد كه براي بررسي و مطالعه 
به اين نام را مورد عالقه و پژوهش قرار داد و از همين رو سعي مي كنيم شمه اي از شيوه هاي محاسبات و عدد نويسي را در 

  اين سرزمين و در آن اعصار مورد بررسي قرار دهيم. 
در آن دوران بدست نيامـده اسـت. در بـاره فرهنـگ و علـوم اورارتـو        تا كنون هيچگونه آرشيوي در باره اين سرزمين

  بطور كلي بايد به بقاياي فرهنگ مادي بويژه سنگ نبشته هاي ميخي مراجعه نمود.
بر اساس منابع تاريخي موثق چون تاريخ موسي خـورني و منـابع آشـوري، اشـاره هـاي زيـادي بـه فنـون سـاختماني و          

شـاميرام  “ارتو شده است: موسي خورني در تاريخ خود (سـده پـنجم مـيالدي) مـي نويسـد:      طرحهاي عمراني در سرزمين اور
ي پهن و مرتفع از سنگ هاي درشت و مالت آهك و ماسه براي رودخانه بسازند، سطوري كه تا امروز نيز پـا      دستور داد سد

شهر نيز عمارات و ساختمان هـاي دو و   بدين سان كانالي طوالني ساخت كه از سد تا شهر كشيـده مي شد. در …بر جا است
سه طبقه بنا نمود. كوچه ها و خيابانهاي شهر نيز به زيبايي و پهناي مناسب ساخته شد. حمام هاي مناسـبي نيـز بـراي نيازهـاي     

يـز از  . نمونـه هـاي ديگـري ن   8كيلومتر در واقع ساخته منوا فرمانرواي اورارتو بود 70. اين نهر يا كانال بطول 7”شهر بنا كرد
  اينگونه عمليات عمراني وجود دارد.  

رياضـيات نقـش اساسـي داشـته لـذا      ” بدين ترتيب بايد نتيجه گرفت كه براي ايجاد كانال، سد، بناها و شهر سازي مسلما
  اصول محاسباتي در حد علوم آن زمان مي بايست موجود بوده باشد.

  

  نظام محاسباتي
محاسباتي سرزمين اورارتو همانا سنگ نبشته هاي بجا مانده اسـت. مـردم ايـن    منبع موثق در باره تاريخ رياضي و فنون 

سرزمين به منظور بر آورده كردن نيازهاي روز افزون خود در زمينه فنون محاسباتي و نگـارش، در سـده نهـم پ.م. از خـط     
وري خط ميخي و پهلوي كه در آشور) تغيير روش دادند. منشاء بابلي يا آش -هيروگليف به خط ميخي (عاريت گرفته از بابل

  سراسر ايران مورد استفاده قرار گرفت، تا  امروز مورد پذيرش پژوهشگران است.

                                                            
  . 15، ص1348جمه عنايت اهللا رضا، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران: تر” اورارتو“ب.ب. پيوتروفسكي،  -  6
  .16، كتاب اول، قصل 1940، ايروان: ”تاريخ“موسي خورني،  -  7
  ”.تاريخ اورارتو“پروفسور قاپانسيان،  -  8
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در اورارتو نشان هاي خط ميخي متحمل تغييراتي شد. بابليان روي تخته هاي گلي مي نوشتند و حروف بصورت خطـي  

سنگ هاي صاف و تراشيده حكاكي مي شـد، لـذا الفبـاي آنهـا      با انتهاي سه گوش بود. از آنجا كه در اورارتو كتيبه ها روي
سنگ نبشته اورارتويي به دست ما رسيده است. ما آن دسته  300ميخي بود و انتهاي سه گوش كشيده داشتند. اكنونه بيش از 

آنهـا را هوسـپ   ) تعلـــــق دارد و  Sarduriاز سنگ نبشته ها را مورد استفاده قرار داده ايم كه بـه زمـان سـاردوري دوم (   
  .9درشهر وان كشف كرده است 1915اوربلي در سال 

  در واقع بخش اعظم نتيجه گيري ها در مورد رياضيات آن زمان از سنگ نبشته هاي ساردوري دوم حاصل مي شود. 
) او را در جنـگ پيـروز   khaldساردوري دوم در جداول اول سنگ نبشته خود مي نويسد كـه چگونـه خـداي خالـد(    

او هنگام نبردي كه از سه سو جريان داشت. تعدادي اسير و مقداري غنايم بدست مي آورد و در سنگ نبشـته خـود    گردانيد.
شـهر را متصـرف شـد و     23ساردوري دوم در اولين لشكر كشي خود به سمت شـرق (بابـل و غيـره)    “به آنها اشاره مي كند: 

”. گوسـفند بـه غنيمـت گرفـت     32100گـاو و   12300اسـب،   2500مرد اسير كرد و  6000زن و  25000كودك،  8135
  (اعداد بشرح زير مي باشد):

  

  

  

  آمار لشكركشي اول
  
  

گوسـفند   18000گـاو و   8525مرد اسير كرد و  4000زن،  10500بچه،  3500در حمله دوم خود به شمال (اتيوپي) 
  به غنيمت گرفت. (اعداد بشرح زير مي باشد):

                                                            
  .1922در وان، پتربورگ، ” پژوهشهاي باستانشناسي“ه. اوربلي، ن، مار.  -  9

  سنگ نبشتة سردوري فرمانرواي اورارتو.
  پ. م. 8نيمه سده 
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  آمار لشكر كشي دوم
  
  

 8000گاو و  2538مرد اسير كرد و  2000زن،  6500بچه،  1100لشكر كشي سوم خود به شرق (اروميه و غيره) در 
  گوسفند به غنيمت گرفت. (در سطور زير اعداد ميخي بكار رفته در سنگنبشته هاي ياد شده ارائه مي شود).

ده است اين اعداد از سنگ نبشـته هـاي ديگـر    ارائه نش 90تا  65چنانكه در فوق مشاهده شد نمونه اعدادي مانند اعداد 
  اخذ شد:

براي درك بهتر سيستم عدد نويسي اورارتو الزم است شمه اي از سيستم عدد نويسي بابلي را ارائه دهيم. علم حساب 
گونه بابلي در جلگه ميان دجله و فرات يعني ميانرودان (بين النهرين) پديد آمد. اين سيستم تنها به علت جغرافيايي اين

  نيز مي باشد. 60نام نيافته است بلكه اين نامگذاري به خاطر اساس سيستم مبتني بر 

بيان اين نكته نيز الزم است كه در طول اعصار مختلف ملل و اقوام در ميانرودان اسكان يافته و يكـي جانشـين ديگـري    
سومريان پديد آوردند. دو هـزار سـال پـيش از     شده است و ادبيات و كتابت ميخي را پايه گذاري نموده اند. الفباي ميخي را

ميالد قوم اكد در ميانرودان پا به عرصه گذاشت و قوم سومر را در خـود مسـتحيل نمـود و ادب و فرهنـگ آن را تصـاحب      
نموده آن را غني تر ساخت. پس از اكديان نوبت كاسيت ها و آشوريان فرا مي رسد و با گسترش قلمرو آشور فرهنگ بابلي 

  .10ياري از كشورها راه مي يابد و بدين سان الفباي ميخي بطور گسترده در آسياي مقدم و نواحي ديگر رخنه مي كندبه بس
آشوري نشان داده است كه بابليان براي نوشتن همه اعداد تنهـا بـا دو عالمـت يـا      -متن ميخي رياضي بابلي 250بررسي 

يگر را نشان مي دادند. يكي  از آن دو عالمت بصورت   ال  اسـت كـه   نماد سر و كار داشتند و با تركيب آن دو همه اعداد د
  مي باشد.  10است كه به معني   >است و ديگري   1نشان دهنده 

  نوشته مي شدند. 59با تكرار رقم هاي يكان و دهگان به تعداد مورد نظر كليه اعداد تا 
  براي نمونه:

                                                            
  .1947اريخ شرق باستان، ايروان پروفسور و. آوريف، ت -  10

ك ك ل ا آ
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  گرديد، همان عالئم بصورت فشرده تر نوشته مي شوند. مانند: هنگامي كه اين عالئم بيش از چهار بار تكرار مي
مـي نوشـتند لـيكن     1را بزرگتر از معـادل   60اين بود كه معادل  60و  1همانند عدد يك نوشته مي شد . فرق  60عدد 

  بعدها اين اختالف برداشته شد و هر دو را به يك شكل مي نوشتند مانند: 
   

  

  فاصله از بقيه نوشته مي شد، تا سوء تفاهمي ايجاد نشود. چند نمونه:با  60، عالمت 119تا  60از 

  
  
  
  

چنانكه مشاهده شد، يك سيستم محاسباتي خاصي وجود داشت كه اصول دهگان و شصتگان پايه و اساس آن را تشكيل 
  بود.      60مي داد. بدين سان روش محاسباتي بابلي مبتني بر 

و ديگـري   1در اورارتو. در اورارتو نيز دو عالمت بكار مي بردند، يكـي از آنهـا   اكنون بپردازيم به سيستم اعداد 
بوسـيله عالمـت يـك (هماننـد روش      60با تركيب همين دو عالمت نشان داده مـي شـد.    99تا  1بود. تمام اعداد از  10

عالمـت ويـژه    100عـدد   به روش شصتگان نوشته مي شد. براي 99تا  60بابلي) و يا شش عدد ميخ ارائه مي گرديد. از 
اي وجود داشت (بصورت ميخهاي افقي و عمودي نزديك يكديگر). براي نشان دادن مضرب هاي صد ضريب مربـوط  

  قبل از عالمت صد نگاشته مي شد. مانند:

  

ــا   ــين ترتيــب ت ــه هم ب
  نوشته مي شد.  1000عدد 

كه جداگانه براي نشان دادن اعداد عالمت مشخصي داشت (بصورت ) بنظر مي رسد كه عالمت ده و صد  1000عدد 
را ساخته اند. براي نشان دادن  1000مختلف بكار مي رفتند به علت نياز به ارائه اعداد بزرگ كنار هم قرار گرفته و عدد 

  عدد مورد نظر قبل از عالمت هزار نوشته مي شد، مانند:  1000مضربهاي 
  

    = 3000    
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 10ه مي گرديد: اين عدد بصورت  ارائه مي شد (در واقع نوشت 10000به همين ترتيب تا عدد 
  است). 100در  10كه خود حاصلضرب  1000ضرب در 

 45000. عدد 5000و  20000را بصـــورت  يعني  2500را بكار مي بردند. عدد   atibiواژه  10000آنها براي عدد 
  را بصورت: 

 atibiرا مي توانستند بصورت  25000خاصي داشتند لذا  واژه 10000مي نوشتند. چون براي  5000و  40000يعني 
  بنويسند. 

  
25000 = 2 atibi 

  
  .11سه واژه ديگر نيز وجود داشت atibiغير از 

1- Shusini     2- Meshini    3- Kamani  
به  100 تا 60، از 10و  1از عالمت هاي  60تا  1بدين سان يك سيستم جالب محاسباتي بدست مي آيد: براي نوشتن از 

عالمت ويژه اي  1000و  100روش سيستم شصتگانه و براي نوشتن اعداد بزرگ باز هم از دهگان ها استفاده مي شد ولي 
  داشتند.

از صحنه كنار ” بنابراين سيستم اعشاري يا ده دهي بطور كامل رعايت مي شد در عين حال سيستم شصتگان نيز كال
، اعداد بر اساس اصول سيستم ده دهي 60ظام محاسباتي شصتگان بابلي تا عدد گذاشته نمي شد. چنانكه مشاهده شد در ن

نوشته مي شدند. اگر ما نظام عدد نويسي بابلي را شصتگانه مي ناميم، طبيعي است كه نظام عدد نويسي اورارتو را ده دهي 
  بناميم.

صفر اثر منفي روي سيسم عدد نويسي عالئم خاص خود را داشتند، عدم وجود  1000و  100، 10 ،1با توجه به اينكه 
  اورارتو نگذاشته است.

، اعدادي مربوط به هزاره اول پيش از ميالد ديده مي شود. اين اعداد نشان مي دهند كه تا قبل از 2مطابق جدول شماره 
تهاي ابداع خط ميخي، براي نوشتن اعداد عالئم گرد بكار مي رفت. به منظور سرعت عمل و صرفه جويي در جا عالم

  گرد عدد نويسي تحول و توسعه يافته و به عالئم ميخي تبديل شده اند. 

اخذ شـده   1927چاپ لنينگراد ” مجموعه مقاالت رياضي“جدول بعدي نشان دهنده اعداد ميخي و گرد مي باشد كه از 
قيـق خـويش   در تح 14و كانتون 13) در اثر خودNoygebaouerدر كتاب خود و نويگباور( 12است. پروفسور ويگودسكي

مطالبي در مورد وجود سيستم هاي ده دهي و شصتگانه در بابل و بويژه در عصر آشور وجود داشته است. در اورارتو سيستم 
   متفاوت از سيستم ده دهي مصري و به سيستم فعلي عدد نويسي نزديك تر بود. ” ده دهي بكار مي رفت كه اصوال

رد سيستم عدد نويسي ده دهي فعلي از سيستم اورارتو سرچشـمه گرفتـه   حال اين پرسش پيش مي آيد كه آيا احتمال دا
  باشد؟ (كه در اين نظام برخالف سيستم مصري، دو اصل جمع و ضرب بكار مي رود).

                                                            
  . ٢٨٩، ص١٩٤٤، (روسي)، ايروان: ”ريخ و فرهنگ اورارتو“ب.ب. پيوتروفسكي،  - ١١

  .61، ص1941، م. يا. ويگودسكي، مسكو: ”حساب و جبر در جهان“ -  12
  .  110، ص1937، مسكو: 1، جلد”نطقهايي در باره تاريخ باستاني علوم رياضي“ا. نويگباور.  -  13
  .70-71، ص1880، 1، جلد”تاريخ رياضيات“ -  14
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مي دانيم كه فرهنگ هنـد در سـده دوم از   “هنگامي قوت مي گيرد كه ف. كجوري مي نويسد: ” اين فرضيه مخصوصا
سم منشأ گرفته است و از همان زمان تا كنون بدون دگرگوني باقي مانده اسـت. بنـابراين خيلـي    جزيره سيالن همراه با بودائي

، 10عالئم خاصي  براي  9تا  1محتمل است كه روش سيالني ارائه دهنده سيستم هندي باشد. سيستم عدد نويسي سيالن غيراز 
صـد و   6هـزار،   7تـوان بـه كمـك شـش عالمـت       را در سيستم سيالن مي 7685عدد ” استفاده كرده است. مثال 1000، 100

  .15”هشتاد و پنج نشان داد
چـاپ  ” دايرة المعارف رياضـي “در باره سيستم شفاهي موجود در هندوستان، در بخش منشأ سيستم هاي عدد نويسي در 

گي داشـته  كاربرد تنها يك سيستم  عدد نويسي محتمل بود كه با نامگذاري موجـود بـراي اعـداد همـاهن    “آمده است:  1951
  .16”بر مبناي همين اصل توسعه يافت” باشد. روش هاي عدد نويسي با اصول ضربي بعدا

  اين مطالب نظريه ياد شده را به اثبات مي رسانند.

  جدول عالئم ميخي و گرد

  جمع و تفريق
مـي   در يك كتيبه مربوط به ساردوري دوم، قسمت خالصه مربوط به لشكركشي و تعداد اسـيران و غنـائم امكـان   

  دهد در باره چگونگي استفاده از عمليات حسابي توسط اورارتو نتيجه گيري كنيم.

  :17اعداد جمع بندي شده در كتيبه بصورت زير نوشته شده است
  

  
  
  
  

                                                            
    .13، ص1917، ادسا: ”تاريخ عناصر رياضي“فلويان كجوري،  -  15

  .49، ص1951، مسكو: ”دايرة المعارف رياضي -  16
  حكاكي شده است. 22000عدد  12000در كتيبه ياد شده بجاي  -  17
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  با جمع بندي همه اين اعداد يك جدول كلي بدست مي آيد:

  

  جمع بر اساس كتيبه ميخي               جمع                                                               
  

  
  
  
  

سه ستون اول اين جدول نشان مي دهد كه در هر يك از لشكر كشي ها، تعداد اسيران و مقدار غنايم به چه ميزان بوده 
كشي  است و اما در ستون چهارم جمع اسيران و غنايم ارائه مي گردد. ستون پنجم تعداد اسيران و مقدار غنايم در همان لشكر

(اگـر بجـاي    اسـت  4200و  46600را بر اساس محاسبه ما نشان مي دهد. در سطر دوم سـتون هـاي چهـارم و پـنجم، تفريـق      
و  23335مي شد) و در سطر پنجم همان ستون ها تفريق اعـداد   100بود در اين صورت اختالف برابر  15000عدد  10500
توجهي محاسبه كنندگان و حكاك ها گذاشت. اين نمونه نشان مي دهـد  است. اين امر را بايد به حساب بي  28برابر  23363

كه در اورارتو اعداد بزرگ چند هزار را توانسته اند آزادانه جمع كنند.از اين نمونه  نتيجه گرفته مي شود كه علم حساب در 
ورداري از يـك سيسـتم عـدد    اورارتو بطور نسبي در زمان خود در سطح پيشرفته اي در زمان خود قرار داشت. آنهـا بـا برخـ   
  نويسي دهدهي ، عمليات جمع و تفريق همچنين ضرب و تقسيم را به راحتي انجام مي دادند.  
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  آپاگا                                                     ) ١٩٩٨(نوامبر  ١٣٧٧آبان  -  ٢شماره 

 

  )1نگاهي به تاريخ ارمنيان ايران (
  نوشته : ا. گرمانيك

پيوندهاي تاريخي ايرانيان و ارمنيان ريشه در ژرفاي تاريخ دارد. بررسي پيوندهاي نژادي اين دو قوم خود موضوع   
حضور ارمنيان در پهنه ايران را از پژوهشي جداگانه اي است و جا و زماني ديگر نياز دارد اما اگر بخواهيم نخستين روزهاي 

اين ارمنيان عمدتا سپاهيان ارمني بودند كه در  18دل تاريخ بيرون بكشيم ناگزير هستيم به سده ششم پيش از ميالد بازگرديم.
. خدمت سپاه هخامنشي قرار داشتند. پس از آن بازرگانان و پيشه وران بسياري به اقتضاي شغل خود در ايران به سر مي بردند

ارمنيان به عنوان ساكنان ايران زمين از ديرباز در استان آذربايجان يا  پارسكاهايك  (تبريز، مرند، اروميه يا كابوتان، خوي 
يا هر، مراغه، سلماس يا زارواند، ماكو يا آرتاز، قره داغ يا پايتاكاران و جز اينها) كه پس از اضمحالل حكومت ارمنستان به 

  زندگي مي كردند. 19سرحدات ايران پيوست،
در سده هاي سوم و چهارم ميالدي مهاجر نشين هاي بزرگ ارمني در ايران تشكيل شدند ليكن در پي پذيرش   

م. ارمنستان نخستين دولتي بود كه مسيحيت را مذهب رسمي اعالم كرد)  301مسيحيت در ارمنستان به عنوان مذهب رسمي (
(در آن زمان حكومت ساساني  20گي ظاهرا رنگ و بوي مذهب به خود گرفتروابط ايران و ارمنستان تيره شد و اين تير

مذهب زرتشت را آيين رسمي اعالم نموده بود و ارمنستان مسيحيت را) ليكن هدف و انگيزه اصلي اين اختالف مسايل ارضي 
  21و نيز تصاحب راه هاي بازرگاني بود كه از پهنه ارمنستان مي گذشت.

و در سده چهارم به دست  22ان به ايران در سده سوم ميالدي از سوي اردشير ساسانيمهاجرت هاي اجباري ارمني  
به گواهي تاريخ نگاران ارمني در اين دوره چند صد هزار  23شاپور دوم و در پي لشكركشي به ارمنستان صورت گرفت.

سرنوشت نه 25سكان يافتند.كه بخش اعظم آنان در خوزستان و نواحي جنوب غربي ايران ا 24ارمني به ايران آورده شدند

                                                            
 61، ص 1971گزنفون، كوروشنامه، ترجمه آشوت مرادخانيان، تهران  18
 450، ص  4دانشنامه بزرگ ارمني جلد  19
 8كشورها و مردان خاور نزديك و ميانه، جلد  20
سياست هاي نابخردانه ساسانيان در زمينه آزادي هاي اجتماعي و مذهبي، اقتصاد و سپاهيگري و اداري چنان ضربه اي به پيكر اين  21

 ر ورطه نيستي قرار داد.سرزمين زد كه ايران را به عنوان يك ابر قدرت قرن هاي متمادي د
 31-36ص ص  1977آگاتانگغوس، تاريخ ارمنيان، ايروان  22
 222، ص 1968پاوستوس بوزاند، تاريخ ارمنيان، ايروان  23
 451، س  4دانشنامه بزرگ ارمني، جلد  24
 194، ص  8كشورها و مردمان خاور نزديك و ميانه، جلد  25
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چندان خوبي در انتظار مهاجران ارمني بود زيرا در اوايل سده هفتم ايران زير سلطه تازيان قرار گرفت و ارمنيان مهاجر نيز 
  26همانند مردمان بومي آيين جديد را پذيرفته مستحيل شدند و مليت خود را از دست دادند.

ي سلجوقيان و مغوالن مهاجر نشين هاي جديد ارمني در ايران پديد م. به بعد در پي لشكر كشي ها 11از سده   
 Aristakes)م. باعث شدند. آريستاكس الستيورتسي  1048آمدند. مهاجرت بزرگ ارمنيان را  سلجوقيان به سال 

Lastivertsi)  لي و خود تشريح مي كند كه چگونه به فرمان طغرل لشكري به فرماندهي ابراهيم يانا "تاريخ"در كتاب
ناحيه از اين سرزمين را به خون و آتش مي كشد و اسيران زيادي گرفته به ايران باز  24گتلوش وارد ارمنستان مي شود و 

  27مي گردد.
نفراز ارمنيان  همين تعداد از آنان را  نيز  000/150بر پايه آگاهي هاي ماتوس اورهايتسي سلجوقيان پس از كشتن   

م. نواحي ارمني نشين ماكو، خوي، سلماس،  11ن، پس از سقوط حكومت ارمنستان در سده غير از آ 28به ايران  آوردند.
مهاجر نشينان ارمني در تبريز، مراغه،  11- 14اروميه، آرتاز، هر، زارواند و غيره ضميمه خاك ايران شد.در سده هاي 

اقتصادي  - اما شرايط اجتماعي  30كه حوزه هاي اسقفي نيز داشتند 29رشت، سلطانيه و چند ناحيه ديگر وجود داشتند.
آن قدر زياد بود كه دو حوزه اسقفي  12ايران براي اتحاد و يك پارچگي آنان كافي نبود.تعداد ارمنيان در ايران در سده 

بزرگ بوجود آمد، يكي حوزه اسقفي (يا خليفه گري) هرو زارواند وديگري حوزه اسقفي سلماس و پايتخت ايران. 
در هرومكال  1174ه رهبران اين دو حوزه اسقفي ارمني در شوراي ملي كليساي ارمني كه در سال اطالعاتي موجوداست ك

     31 تشكيل شده بود، شركت داشتند.
 

                          ١١٨)                          ١٩٩٨(دسامبر  ١٣٧٧آذر  -  ٣شماره 
   آپاگا  

  )2( ه تاريخ ارمنيان ايراننگاهي ب
  نوشته : ا. گرمانيك

  
بخشي از مهاجران چند هزار نفري ارمني در راه هالك مي شود. اما باقيمانده آنان به ويژه پيشه وران و بازرگانان   

  32موفق مي شوند كمر راست كنندو مهاجران را متحد ساخته پايه هاي جامعه ارمني مهاجر نشين را پي ريزي نمايند.

                                                            
 همانجا 26
 65، ص 1912ليس آريستاكس الستيورتسي، تاريخ، تف 27
 68، ص 1973، ايروان، "وقايعنگاري"ماتوس اورهايتسي،  28
 194، 8كشورها و مردمان خاور نزديك و ميانه، جلد   29
 5، ص 1989ه . ل. پهلوانيان، جامعه ارمني ايران، ايروان  30
 132، ص 8م. چامچيان، تاريخ ارمنيان، جلد  31
 240، ص 1964، ايروان 1جر نشينان ارمني، جلد آ. گ. آبراهاميان، خالصه اي از تاريخ مها 32
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م.) به طور محسوسي بهبود 1072- 1092رايط زندگي مهاجران ارمني ايران به ويژه در زمان پادشاهي ملكشاه (ش  
  33مي يابد زيرا او رفتار بسيار خيرخواهانه اي نسبت به ارمنيان داشت و در اين باره ماتوس اورهايتسي آگاهي داده است.

مغوالن رونق يافتند و در زندگي اقتصادي ايران نقش به مهاجر نشينان ارمني در ايران به ويژه در دوره سلطه   
روي داد كه در  1236- 1237سزايي ايفا كردند. بزرگترين مهاجرت اجباري ارمنيان به ايران در زمان مغوالن در سال هاي 

مهاجرت ديگري نيز  34تاريخ نگار ارمني آگاهي مي دهد. (Giragos Gandzaketsi)اين باره گراگوس گانزاكتسي 
مهاجرت ارمنيان از ارمنستان به  35روي داده كه ساركيس گريچ (منشي) درباره آن مطلبي ثبت كرده است. 1340در سال 

ايران در زمان مغوالن كامال اجباري نبوده بلكه بخشي از آنان به خواست خود به اين سرزمين آمده اند. بازرگانان و پيشه 
م.، به ويژه در شهر تبريز، از خود نشان دادند.  13نق ايران در سده وران ارمني تالش چشم گيري در شهرهاي پر رو

كليسا داشت... در  12خانوار ساكنان ارمني با  700م.  16...تبريز در سده "پروفسور آ.گ.آبراهاميان چنين مي نويسد : 
 1345رمني مربوط به سال ، ارمنيان چنان در تبريز متمركز شده بودند كه در يك نسخه خطي ا14-15هر حال در سده هاي 

  36م. نرسس گريچ تبريز را پايتخت ارمنيان و نه فارس ها قلمداد كرده است.
) در ميان 1284- 1291جمعيت كثيري از ارمنيان در سلطانيه كه از سوي ايلخان ارغون خان ( 14- 15در سده هاي   

خت ايلخانيان از تبريز به اين شهر منتقل شد. م. پايت 14زنجان و قزوين بنا شده بود، زندگي مي كردند. در اوايل سده 
  37سلطانيه نيز مستقل از تبريز داراي حوزه اسقفي ارمني خود بود.

مهاجر نشينان هاي بزرگ ارمني در آذربايجان عمدتا شامل ماكو، مراغه، سلماس، اروميه و در استان گيالن شامل 
  مركز رشت بود.

ت و تازهاي تيمور لنگ نيز ادامه مي يابد و اكثر آنان به استان خراسان مهاجرت هاي اجباري ارمنيان در زمان تاخ  
  38كوچانيده مي شوند.

مهاجر نشين ارمني اصفهان در زمان سلطنت شاه اسماعيل صفوي به وجود آمد، در اينجا الزم است اين نظريه را   
عباس صفوي در اصفهان كوچانيده شدند اصالح كنيم كه براساس آن گروهي معتقد بودند ارمنيان نخستين بار توسط شاه 

ليكن بعدا مشخص شد كه چنين نبوده است. پيش از مهاجرت ارمنيان بدست شاه عباس، تاريخ نگاراني چون آراكل 
درباره وجود مهاجر نشين  41و گريگور آقابابيان  40، هاروتيون ترهونانيانتس(Arakel Davrizhetsi) 39داوريژتسي 

م. در سفرنامه هاي خود اطالعات زيادي درباره بازرگانان و  16اده اند. سياحان اروپايي در سده ارمني در اصفهان گواهي د
  پيشه وران ارمني و فعاليت هاي آنان در اصفهان گزارش مي كنند.

                                                            
 157، ص 1973م. اورهايتسي. وقايعنگاري، ايروان  33
 234، ص 1961گ . گانزاگتسي، تاريخ ارمنيان، ايروان  34
 242، نيز آ.گ. آبراهاميان، كتاب ياد شده، ص 165، ص 1905، 12، كتاب "آزگايين هانس" 35
 243آ.گ.آبراهاميان، كتاب ياد شده، ص  36
 245همانجا، ص  37
 248همانجا، ص  38
 25، ص  1988آراكل داوريژتسي، تاريخ، ايروان 39
 158، ص 1880، جلفاي نو، 1هاروتيون ترهونانيانس، تاريخ جلفاي نو، جلد  40
 11، ص 1929سالنامه ارمني ايران، تهران  41
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  آپاگا                           ) ١٩٩٩فوريه -(ژانويه ١٣٧٧بهمن  -دي  ٤-٥شماره 

  

  )3نگاهي به تاريخ ارمنيان ايران ( 
  نوشته : ا. گرمانيك

  
به فرماندهي شاه عباس از رود ارس عبور كرده وارد جلفا مي شود. سپاه ايران نخجوان را  1603سپاه ايران در سال        

جا استقرار يافته بودند، در اين ميان، يك تصرف كرده ايروان را به محاصره خود در مي آورد زيرا سپاهيان ترك در آن
سپاه ديگر ايراني از مرز تركيه مي گذرد و به سوي شهر كارين (ارزروم) حركت مي كند و به شهرها و نواحي وان، 

هزار از ساكنان ارمني را از ارمنستان به ايران منتقل  60و  42مانازگرد، آالشگرد، ارزروم، باس، خنوس تاخت و تاز مي كند
  43كند. مي

شاه عباس پس از تصرف ايروان از حركت و پيشروي سپاه ترك به فرماندهي سنان پاشا مطلع مي شود. لذا تصميم   
مي گيرد طرح خود را عملي سازد و مهاجرت اجباري ارمنيان ساكن آن خطه را به سوي اعماق ايران به مرحله اجرا درآورد. 

دمند مي دانست : نخست اين كه منطقه را در برابر سپاه ترك خالي از سكنه شاه عباس اجراي اين طرح را از دو ديدگاه سو
و آبادي مي كرد و بدين وسيله تهيه آذوقه سپاه ترك دشوار مي شد، ديگر آنكه انتقال ارمنيان به ايران باعث شكوفايي 

  44اقتصادي كشور مي شد.
  بخش اعظم جمعيت مهاجر چند هزار نفري از بين مي رود.   
ن ارمني در مراحل مختلف مهاجرت خود در نواحي مختلف ايران از جمله در كاشان، قزوين، گيالن و مهاجرا  

، 47كزار، كمره، جاپلق، قره قان46روستاهاي اصفهان، در لنجان، آلنجان، گانديمان و جغاخور، فريدن و بربرود 45انزلي،
  ، همدان و ديگر جاها اسكان گزيدند.49، چهار محال، مازندران48شيراز

خانوار ياد كرده است. اگر تعداد افراد هر  000/60گرووه يكي از جهانگردان اروپايي شمار مهاجران ارمني را   
نفر خواهد بود. البته ارقام ديگري نيز ارايه شده است. براساس  000/300نفر در نظر بگيريم، شماره مهاجران  5خانوار را 

 000/100بر پايه جهانگرد اروپايي، تنها تعداد مهاجران برده فروخته شده  خانوار بوده اند. 000/70يكي از آنها مهاجران 

                                                            
 40، ص 1988آ. داوريژتسي، تاريخ، ايروان،  42
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 251همانجا، ص  44
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سال بعد از مهاجرت بزرگ هنگامي كه در مازندران به سر مي برد با تاسف ذكر مي كند كه از  40نفر بود. شاردن سياح 
ه علت ناسازگاري آب و هواي منطقه خانوار باقي مانده بقيه ب 400خانوار مهاجر ارمني كه به آنجا رفته بودند تنها  000/30

  51نفر بالغ مي شده است. 000/500اطالعات ديگري نيز وجود دارد كه بر پايه آنها شمار مهاجران به  50مرده اند.
از اهالي نخجوان و ايروان و  "شاه عباس در حومه شهر اصفهان در ساحل زاينده رود ، به ارمنيان مهاجر كه عمدتا        

دند ، اجازه داد خانه و كاشانه اي براي خود بسازند . آنان نيز براي حفظ نام شهر پيشين خود نام مكان جديد جلفاي ارس بو
را جلفاي نو برگزيدند . شاه امتيازات چشمگيري به بازرگانان و پيشه وران ارمني مي دهد وحتي اجازه مي دهد ارمنيان 

شته باشند . به فرمان  او سنگهاي وانك اچميادزين مقدس براي تزئين كليساهاي خود را بنا نهند و دادگاه هاي خود را دا
ديوارهاي در حال ساخت كليساهاي جلفاي نو به اين محل آورده مي شود تا بدين وسيله مهاجران با سرزمين جديد انس و 

بازرگانان ارمني آنجا كه  خو بگيرند . جلفاي نو پس از مدتي كوتاه به يكي از كانون هاي مهم بازرگاني ايران تبديل شد و
م. به عنوان چهره هاي فعالبازرگاني و رونق  18و ربع نخست سده  17خوجا يا خواجه ناميده مي شدند ، در سده  "اصطالحا

  52دهندگان روابط  تجاري و اقتصادي ايران با هند ، كشورهاي اروپايي و روسيه در آمدند. 
  

  آپاگا                   ) ١٩٩٩(مارس  ١٣٧٧،  اسفند   ٦شماره 
    

  )4نگاهي به تاريخ ارمنيان ايران (
  نوشته : ا. گرمانيك

  
م. به عنوان مركز مذهبي يا حوزه اسقفي ارمنيان ساكن در جنوب ايران و نيز  18و اوايل سده  17جلفاي نو در سده         
  فرهنگي براي سراسر مهاجرنشين در آمد .  مركز

م. زندگي در جلفاي نو دچار افول شديد شد و در دوره پس از آن و 18سده  20در پي لشكركشي هاي افغانان در دهه        
به  "در زمان جنگ هاي داخلي و فئودال ، بخش چشمگيري از ارمنيان بويژه قشر توانمند از ايران مهاجرت كردند و عمدتا

هند ، عراق و كشورهاي عربي و روسيه رفتند . سپس بخش اعظم ارمنيان ساكن در ايران در محل باقي ماند و در استان هاي 
  53مختلف مقيم شدند.

) مهاجرنشين ارمني در سواحل خليج فارس در بوشهر  1711مه  22به گواهي هنري مارتين ميسيونر  انگليسي ( مورخ          
در بوشهر داراي كليسا و كشيش  1711همان يك خانواده ارمني در آنجا بوده است . ارمنيان در سال وجود داشته و خود م

                                                            
 همانجا 50
 451، ص 4دانشنامه بزرگ ارمني، جلد  51
نوشته واهان بايبورديان ، ترجمه  "نقش ارمنيان ايران در تجارت بين الملل  "براي آگاهي بيشتر در اين باره به كتاب  -   52

  ، نگاه كنيد. 1375اديك باغداساريان ( گرمانيك ) ، تهران 
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بودند . بازرگانان ارمني جلفاي نو زماني كه با هند مناسبات بازرگاني ايجاد كردند از بندرعباس استفاده كردند ليكن  زماني 
   54رگانان ارمني نيز در پي آنان در بوشهر مستقر شدند.انگليسيان از اين بندر دور شدند ، باز 1763كه در سال 

در اين سالها در ميان ساكنان روستايي ارمني نيز جابجايي صورت گرفت . كليه روستاييان ارمني نواحي لنجان و آلنجان        
دهه بعد بسياري  در نزديكي جلفاي نو به سمت غرب و جنوب غربي يعني به فريدن ،بروجرد و چهارمحال جابجا شدند . در

از خانواده هاي روستايي ارمن از بربرود و جاپلق به نواحي همسايه كمره و كزاز مهاجرت كردند . در جريان اين جابجايي 
  55مساكن جديد ارمني نشين ايجاد شدند و يا آنانكه قبال موجود بودند پر جمعيت تر شدند .

ان شدت يافتن منازعات و جنگهاي فئودالي و در زماني كه نادرشاه افشار م. در دور18ارمنيان ايران در نيمه دوم سده        
  كشته شد، در شرايط بسيار سختي زندگي مي كردند.  1747به سال 

م. زور شمشير خان ها از يك سو، سايه مرگ از سوي اوباش و اراذل ، ماليات و باج سنگين از 18در نيمه دوم سده        
جه و آزار و اذيت از طرف مأموران ماليات و به بيان بهتر باجگيران حكومت بر ايران زمين سوي مقامات خود سر و شكن

تومان بود و چندي بعد از آن ،  60000ميزان ماليات فوق العاده اصفهان و جلفاي نو بالغ به  1753. درسال 56چيره شده بود
    57مان اضافه نيز طلب كردند. تو 1800زماني كه افغانان بر اصفهان حاكم شدند از اهالي جلفاي نو 

م. گروهي ميسيونر كاتوليك تالش كردند از آن اوضاع استفاده كنند ، اينان از 18در شرايط نابسامان ارمنيان در سده        
زمان شاه عباس در ايران مستقر شده بودند . چندين هيئت ميسيونري  در ايران وجودداشت از جمله اگستينيان كه در آغاز 

حمايت پادشاه پرتغال بودند ولي بعد ها مورد پشتيباني پادشاه اسپانيا در آمدند. هيئت كاپوچينيان و ژزوئيت ها كه در تحت 
. آن بخش از  58حمايت پادشاه فرانسه فعاليت مي كردند ، هيئت كارمليت كه از سوي پاپ رم پشتيباني مي شد و جز اينها 

تباط بودند به همين آيين نيز در آمدند . ليكن پس از آن فعاليت هاي ميسيونر ها ارمنيان ايران كه با جهان كاتوليك در ار
  قرين موفقيت نبوده است. 

م. متحمل رويدادها و دگرگوني هاي جديدي شد . به موجب پيمان 19سده  20- 30جامعه ارمني ايران در دهه هاي
هزار نفر ارمني از استان هاي  45ه شد و حدود م . بخشي از خاك ارمنستان به روسيه ضميم 1828تركمانچاي در سال 

    59شمالي ايران خا رج  و در استان هاي ايروان و نخجوان اسكان يافتند.

ارمنياني كه در ايران ماندند عمدتا در استان هاي جنوبي و شمالي زندگي مي كردند. جلفاي نو كماكان مركز ارمنيان 
  ند ،چهارمحال ، بربرود ، همدان ، شيراز ، كمره ، كزاز تابع آن بودند. جنوب بودند و ارمنيان ساكن در فريدن ، كرو
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مركز ارمنيان شمال از كليساي تادئوس مقدس به تبريز انتقال يافت و پس از آن تبريز مركز مذهبي  1833پس از سال 
  شمالي گرديد .  ارمنيان ساكن در خوي ، ماكو ، سلماس ، اروميه ، قره داغ ، مراغه و ديگر جاهاي استان هاي

م. روبه افزايش سريع نهاد و مهاجرنشين هاي جديدي در مشهد ، كرمانشاه و 19جمعيت ارمنيان در نيمه دوم سده       
م. توام با توسعه فعاليت هاي صنايع نفت مهاجرنشين هاي ارمني در جنوب بويژه در 20ديگرجاها تشكيل شد . در اوايل سده 

  60يمان و ديگر جاها بوجود آمد.آبادان ، اهواز ، مسجد سل

م. بخشي از جمعيت ارمني نواحي جنوبي درنواحي مركزي تمركز يافتند و چند ناحيه جديد براي 17- 19در سده هاي   
  خود پديد آوردند.

م در اثر پروسه تاريخي مهاجرت ارمنيان ايران به دو بخش شمالي ( با مركز تبريز ) و جنوبي ( با مركز جلفاي نو ) تقسي
  م. حفظ شد.20سده  40شدند. اين تقسيم بندي تا دهه 

ناحيه جديدي بوجود آمد كه  1940در پي افزايش جمعيت ارمنيان تهران تقسيم بندي ياد شده دچار تحول شد و در دهه 
 1946مركز آن تهران بود و نواحي نزديك آن همچنين نواحي جنوب شرقي و شمال شرقي نيز به آن پيوستند.به سال 

اجرت بزرگ ارمنيان به ارمنستان آغاز شد و آنان با شتاب خود را به تهران مي رساندند تا عازم ارمنستان شوند ليكن تنها مه
  بخشي از آنان در اين كار موفق شدند و بقيه بناچار در تهران ماندند و اكثريت جمعيت ارمني كنوني تهران را تشكيل دادند.

نفر  200000شمار آنان به  1978نفر  مي زيستند . به سال  80000تعداد  1890ا در ارمني ام 20000حدود  1851در سال 
بويژه در پي جنگ طوالني ايران و عراق جمعيت قابل توجهي از  1979مي رسيد . پس از وقوع انقالب اسالمي در سال 

  آنان ايران را ترك وبه كشورهاي اروپايي و آمريكا  مهاجرت كردند.

  
  آپاگا                   ) ١٩٩٩(آوريل  ١٣٧٨دين  ،  فرور ٧شماره 

    

  )5نگاهي به تاريخ ارمنيان ايران (
  نوشته : ا. گرمانيك

  ت فعال داشته اند .ارمنيان در همه دوره ها در زندگي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي ايران شرك                  

مجموعه "دولت ايران  1935اكنون جوامع ارمني ايران از سوي شوراهاي خليفه گري رهبري مي شود . در سال          
حوزه هاي اسقفي ارمني  1956را مورد تائيد قرار داد . تا سال  "مقررات مربوط به احوال شخصيه و وراثت ارمنيان ايران 

كليساي ارمني در اچميادزين ارمنستان بودند پس از آن در پي رويدادهاي سياسي غرب و شرق و  ايران تابع مقرجاثليق كل
صف بندي جديد آنها تحت حاكميت جاثليق كيليكيه مستقر در بيروت قرار گرفتند . در ايران سه حوزه اسقفي وجود دارد 

ايران  (با مركز جلفاي نو ). كليساهاي ارمني  : حوزه اسقفي (خليفه گري ) آذربايجان (بامركز تبريز )، تهران ، جنوب
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كاتوليك ، پروتستان ، جمعيت برادري ، ادونتيست و كليساي جماعت رباني كه پس از انقالب فعال شد در ايران وجود 
  دارند وكار مي كنند. 

لس شوراي ملي برخوردار از حق داشتن نماينده در مج 1905-11جامعه ارمني ايران در پي انقالب مشروطه درسالهاي        
قانون اساسي جمهوري  164شد.پس از استقرار جمهوري اسالمي ، همان حقوق به قدرت خود باقي ماند . بر اساس ماده 

،ارمنيان داراي دو نماينده در مجلس شوراي اسالمي هستند (از سوي ارمنيان ساكن در جنوب و شمال ). 61اسالمي ايران 
     62همان قانون پيشبيني شده. 13اده آزادي مذهبي آنان نيز در م

اكنون اكثريت جمعيت ارمنيان ايران در تهران ، سپس در جلفاي نو (اصفهان) ، تبريز ، اروميه ، قزوين ، اراك ، مشهد ،       
  شيراز ، گرگان ، رشت ، شاهين شهر و اهواز زندگي مي كنند .  
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  آپاگا                                         )     ١٩٩٨(نوامبر  ١٣٧٧آبان  -  ٢شماره 

 

  ويكتور هامبارسوميان
  به مناسبت نودمين سالگرد تولد

  نوشته : ادوارد شاهيريان

  نباغداساريا  اديك:ترجمه 
    

از دانشمند بزرگ جهاني شادروان ويكتور زماني كه درباره بزرگان قوم ارمن سخن به ميان مي آيد بي گمان بايد 
هامبارسوميان ياد كرد. آتش عشق به علم و دانش از همان دوران نوجواني در اعماق وجود او زبانه مي كشيد و روزگار را با 

سالگي تحصيالت دانشگاهي را به اتمام مي رساند و دوره  20رياضيات، ستاره شناسي و فيزيك نظري سر مي كرد. در 
  خود را در رصدخانه بولكوو آغاز مي كند. دكتري

اثر علمي پديد  20هامبارسوميان مراحل ترقي علمي خود را سريعا طي مي كند و حتي در زمان دانشجويي بيش از   
يك اثر علمي منتشر نمود كه صفحه اي نو در تاريخ فيزيك گازهاي انبوه باز كرد. او نظريه اي  1932مي آورد. در سال 

كه براساس آن كهكشان ما ده ميليون سال قدمت دارد. نظريه هاي جالب توجه و منحصر به فرد او در زمينه اعالم كرد 
  ستاره ها و اقمار مكان ارزشمند در علوم بدست آورده اند.

فيزيك به او  - قبل از اينكه از تز دكتراي خود دفاع كند، اين مقام علمي در زمينه علوم رياضي  1935در سال   
  رياست رصد خانه دانشگاه لنينگراد را عهده دار مي شود. 1943تا  1939مي گردد و در سال هاي اعطاء 

) 1943در سال هاي جنگ جهاني دوم اين دانشمند بزرگ به عضويت آكادمي جديد التاسيس علوم ارمنستان(  
مجموعه هاي ستاره "تحت عنوان انتخاب مي شود و به ارمنستان باز مي گردد و براي اولين بار نظريه اختصاصي خود را 

منتشر مي سازد. در همين دوران بود كه نظريه جالب خود را در زمينه پخش نور در محيط هاي مات اعالم نموده موفق  "ها
مين سالگرد اسحاق نيوتن در لندن شركت كرده، افتخار پوشيدن - 300به كسب جايزه علمي شوروي مي شود و در جشن 

  را به دست مي آورد.قباي اين نابغه علمي 
را در ارمنستان تاسيس مي كند كه امروز به نام خود او نامزد  "بيوراكان"رصد خانه  1946هامبارسوميان به سال   

شده است. او در آنجا برنامه پژوهشي ستاره شناسي در نيمه دوم سده بيستم را تدوين كرد.اين دانشمند دو بار به رياست 
اسي انتخاب گرديد و اين يك پديده منحصر به فرد در تاريخ اين انجمن به شمار مي رود. او انجمن بين المللي ستاره شن

موسسه علمي، داراي دكتراي افتخاري بيش از ده دانشگاه اقيانوس  15آكادمي علوم جهان، عضو افتخاري بيش از  24عضو 
سلواك، مدال هاي كريل و نشان علمي آرام، مدال طالي موسسه ستاره شناسي سلطنتي انگليس، مدال طالي آكادمي ا

آكادمي علوم بلغارستان، مدال طالي هلمهولس، مدال هاي لمونوسف، گئورگي گامف، ك.كئنيوس و چندين مدال ديگر به 
  اين دانشمند نامي اهداء شده است.
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ود. نقش ويكتور هامبارسوميان قهرمان مكرر كار و كوشش در شوروي سابق و قهرمان ملي جمهوري ارمنستان ب  
  موثر او در مساله قره باغ و اعتصاب غذاي وي به همين مناسبت شايان يادآوري است.

هامبارسوميان شخصيتي متواضع، تيز هوش و خوش مشرب بود كه هرگز گشاده رويي و طنز از چهره او غيبت   
به ابديت پيوست. مقام و شان سال زندگي كرد و  88نمي كرد. عمر او مملو از خدمت به جامعه علمي و بشري جهان بود. 

علمي و انساني كه هامبارسوميان به آنها نايل آمد نصيب افراد قليلي در تاريخ شده است. امروزه نيز گويا روح او در 
  حاضر است و پژوهش هاي علمي آنجا را هدايت مي كند. "بيوراكان"رصدخانه 
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  آپاگا                                            ) ١٩٩٨(نوامبر  ١٣٧٧آبان  -  ٢شماره 

 

  مساله شرق و ديپلماسي بين المللي
  )1نگرش تاريخي و كوتاه (

 نوشته : م. پطروسيان

 باغداساريان  اديك:ترجمه 

  
 "مساله شرق"ان اوان بود كه اواخر سده هجدهم امپراتوري عثماني دوران انزوال خود را مي گذراند و در هم  

براي قدرت هاي اروپايي مطرح گرديده بود و تقسيم تصرفات اروپايي عثماني اهميت يافته مبارزات استقالل طلبانه مردمان 
  تحت سيطره عثماني شدت مي گرفت و دولت هاي امپرياليست در پي بهره جويي از آن شرايط بودند.

ورونا (پيمان مقدس) براي اعطاء استقالل به يونان و بر عليه  1822نگره نخستين بار در ك "مساله شرق"واژه   
  عثماني به كار رفت.

سال از عهدنامه سور (پاريس) مي گذرد و سودجويي برخي  63سال از عهدنامه لوزان (سوييس) و  60اكنون   
  دولت هاي امپرياليست به زيان ملت هاي تحت ستم انجاميده است.

  )1853- 56تا  18(اواخر سده  "ساله شرقم"دوره نخست تاريخ 
: از زمان پطر كبير سياست خارجي روسيه در حول و حوش تصرف ارضي  18اوضاع سياسي اروپاي شرقي در سده 

در دربار روسيه، كاترين  1726ژوين  28اوكرايين و روسيه سفيد بود كه تحت اشغال لهستان قرار داشت. در پس دگرگوني 
مايل به ادامه سياست هاي پيشينيان (دستيابي به آب هاي گرم...) خود بود. ليكن فرانسه مانعي براي  دوم به قدرت رسيد كه

  اين برنامه بود كه از كمك هاي اتريش برخوردار بود.
) : فرانسه و اتريش براي منع روسيه از پيشروي به تركيه كمك مي دادند و آن دولت را 1768- 74جنگ روس و عثماني (

ه با روس ها ترغيب مي نمودند. اروپا فكر مي كرد كه روسيه تواما قادر به جنگ در دو جبهه لهستان و تركيه براي مبارز
  نباشد. جنگ را خان كريمه آغاز نمود.

پيمان صلح  1774كريمه را به تصرف خود درآورد و در سال  1771قواي تركيه نيز وارد جنگ شد و سپاه روس به سال 
  منعقد گرديد.

پيماني با  1780نگ جديد : روسيه نيك مي دانست كه تركيه نمي توانست اين شكست را بپذيرد لذا درسال تدارك ج
  اتريش بر عليه تركيه منعقد ساخت.

به روسيه  1787) : تركيه در برابر اين تغيير و تحوالت ساكت ننشست و خود به سال 1791- 1787جنگ روسيه و تركيه (
ي تركيه او را مجبور به درخواست صلح نمود و تسليم اراضي وسيعي به روسيه من جمله به اعالم جنگ داد. ليكن شكست ها

رسميت شناختن پيوستن كريمه به روسيه را قبول كرد و روسيه به آرزوي ديرينه خود مبني بر رسيدن به درياي گرم (غير 
  منجمد) نايل گرديد.
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  آپاگا                                                        ) ١٩٩٨(دسامبر  ١٣٧٧آذر  -  ٣شماره 

  
  مساله شرق و ديپلماسي بين المللي 

  )2نگرش تاريخي و كوتاه (
  نوشته : م. پطروسيان

 باغداساريان  اديك:ترجمه 
  

) آغاز شد توجه دولت هاي اروپايي متوجه 1789سال اوضاع ناشي از انقالب فرانسه در اروپا : زماني كه انقالب فرانسه (از 
اروپاي شرقي شده بود. جنگ روسيه و اتريش بر عليه تركيه در جريان بود. ارتش اتريش متالشي شده بود ليكن روس ها به 
 پيروزي هاي بزرگي رسيده بودند. اما هنوز سرنوشت جنگ مشخص نبود. روسيه در عين حال با سوئد مي جنگيد. انقالب

فرانسه با اين وجود تاثير زيادي بر اوضاع بين المللي نهاد. اروپاي فئودالي بر عليه اين انقالب به پا خاست و روسيه نيز يكي از 
نفري سوورف به جنگ با فرانسه بود ليكن  000/60پشتيبانان ضد انقالبيون گرديد. كاترين دوم درصدد گسيل داشتن سپاه 

  از اجراي اين نقشه گرديد. ) مانع1796نوامبر  6مرگ او (
حمله ناپلئون به مصر كه يكي از سرزمين هاي تحت اشغال عثماني بود باعث گرديد تا عثماني و روسيه بر عليه فرانسه (سال 

) پيمان اتحاد بستند و وارد جنگ شدند. فئوداليسم اروپا كه بر عليه فرانسه انقالبي بسيج شده بود موفقيتي بدست نياورده و 1798
در اتريش و در  1805بعدها موفقيت هاي فرانسه انقالبي مبدل به جنگ هاي توسعه طلبانه ناپلئون گرديد. قواي روسيه به سال 

پيمان صلحي كه دل تيلسيت منعقد گرديد، متضمن شناسايي تصرفات ناپلئون  1807در پروس متحمل شكست شد.  1806سال 
  و قدرت او توسط بود.

به روسيه اعالم  1806) : در اين اوان روسيه متوجه ماورا قفقاز گرديد و عثماني به سال 1812- 1806جنگ روسيه و عثماني (
در بوخارست به پايان رسيده ، عثماني سارابيا و  1812جنگ داد و جنگ در دو جبهه قفقاز و بالكان آغاز شد و با پيمان صلح 

  چند دژ را به روسيه سپرد.
اين پيمان را منعقد ساختند. بعدها كليه  1815لئون دولت هاي روسيه، اتريش و پروس به سال پيمان مقدس : پس از شكست ناپ

دولت هاي اروپايي غير از انگلستان به اين پيمان پيوستند. بدين ترتيب سياست روسيه توانست پايه هاي سياسي خود را در 
 اروپا مستحكم تر سازد.
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  آپاگا                       )   ١٩٩٩ فوريه-(ژانويه ١٣٧٧بهمن  -دي  ٤-٥شماره 

  

  مساله شرق و ديپلماسي بين المللي 
  )3نگرش تاريخي و كوتاه (

  نوشته : م. پطروسيان
  ساريانباغدا  اديك:ترجمه 

  
آزادي بخش مردمان - حادتر گرديد. مبارزات ملي "مساله شرق": پس از انقالب فرانسه و جنگ هاي ناپلئون مساله يونان 

مبارزه آزادي بخش خود را  1821قيام كردن و سپس يونانيان در سال  1804مسيحي بالكان آغاز شد. صرب ها به سال 
شروع كردند و جوخه هاي داوطلب تشكيل شد و لرد بايرون شاعر نامدار انگليسي نيز به طور داوطلب در اين نبردها شركت 

  ت.جس
: وي پس از مرگ آلكساندر اول به قدرت روسيد و پس از به قدرت رسيدن اعالم داشت كه  )1855-1825تزار نيكالي اول(

سياست پيشينيان خود را ادامه خواهد داد و اين سياست جز سلطه گري در شرق نزديك نبودو مخالفان متعددي نيز بر سر 
  ليس، فرانسه، اتريش.راه اين سياست روس قد علم كردند از جمله انگ

: انگليس با توجه به هراس خود از افزايش قدرت روسيه در يونان ولينگتون يكي از  تدارك نظامي سه دولت بر عليه عثماني
قهرمانان واترلو را به پتربورگ فرستاد تا در قبال مساله يونان عمليات مشتركي داشته باشند تا بدين وسيله بااعمال سياست 

دو دولت خود مختاري يونان را مورد تاكيد قرار دادند.  1826يه را در آن كشور از بين ببرد. درسال خود قدرت روس
  فرانسه نيز به اين پيمان ملحق شد، ترك ها آتن غرق در قيام را تصرف كردند و تقاضاي سه دولت را نپذيرفتند.

ولت ها ناوهاي جنگي خود را براي نبرد با تركيه : در پي رد تقاضاي سه دولت از طرف ترك ها اين د جنگ درياي ناوارين
  عثماني گسيل داشتيد در نتيجه ناوهاي ترك نابود شد.

: تركيه عثماني با حمله ناگهاني دريايي به روسيه باعث گرديد نيكالي اول به آن كشور  1828- 29جنگ روس و عثماني 
ف خود درآورد و نيروهاي ترك متحمل شكست شده در قواي روسيه آدريانويل را به تصر 1829اعالم جنگ دهد. در سال 

  آن شهر پيمان صلحي منعقد كردند.
به طور غير منتظره حادتر گرديد. اين بار براي تركيه يك مساله  "مساله شرق":  )1832- 33واقعه ميان عثماني و مصر (

ر تركيه در مصر محمد علي پاشا خارجي نبود بلكه در دوران قلمرو حكومتي تحوالتي صورت مي گرفت. كار گزار مقتد
بود كه علم شورش برافراشت. قواي شورشي با برخورداري از ورزيدگي بيشتر و بهتر از قواي سلطان، سوريه را به تصرف 
خود در آورده به طرف شمال در حال حركت بودند. سلطان هيچ چاره اي به جز طلب كمك از خارجيان نداشت ليكن آنها 

طي ماجراهايي سلطان از روسيه كمك خواست و نيروي دريايي روسيه وارد جنگ شد و حكومت كمكي نداند. پس از 
  ژوييه سواحل تركيه را به سوي سواستايل ترك كرد. 11ترك نجات يافت. قواي روس 

روز  : ديپلماسي روسيه در طي اين جريانات به پيروزي هايي رسيد. سه )1833ايسكلس(ميان روسيه و تركيه - پيمان اونكار 
) پيماني منعقد شد كه باعث تحكيم سياست روسيه گرديد. طي اين پيمان دو 1833ژوييه  8قبل از ترك نيروي روسيه (

  دولت بايد هنگام وقوع جنگ به يكديگر كمك مي كردند.
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  آپاگا                    )  ١٩٩٩(مارس  ١٣٧٧،  اسفند   ٦شماره 
    

  مساله شرق و ديپلماسي بين المللي 
  )4نگرش تاريخي و كوتاه (

  نوشته : م. پطروسيان
  ساريانباغدا  اديك:ترجمه 

  
گري نخست وزير و پالمرستون وزير خارجه انگليس شدند. پالمرستون در تمام پست هايي كه در  1830در سال  پالمرستون :

  ايسكلس باعث وحشت شديد اين شخصيت گرديد.- نفوذ بود. پيمان انكار اختيار داشت شخصي با
اروپا در پي شرايط انقالبي در وحشت بود و در اين حال از ژاندارم اروپا يعني نيكالي  كنگره مستبدان در مونشن گرس :

د آنها در مبارزه با كنگره اي ميان روسيه، اتريش و پروس تشكيل شد تا پيرامون اتحا 1833اول كمك خواست. در سال 
نيروهاي مهاجم خارجي و داخلي به بحث بنشيند. روسيه نتوانست سياست هاي خود را اعمال كند و ارتريل را سدي براي 

  پيشروي آن كشور به سمت تنگه ها يافت.
آمده بود. در ميان قشر حاكم و بورژوازي انگليس دو جريان بوجود  دو جريان سياسي در انگليس در قبال مساله شرق :

نمايندگان يك جريان را ريچارد كوبدن و جان برايتون بايد دانست و ديگري پالمرستون بود كه اكثريت قدرت را در دست 
داشت. كوبدن مخالف دخالت در روابط روسيه و عثماني بود در صورتي كه پالمرستون و طرفدارانش مخالف اين مساله 

  بودند.
به پايان مي رسيد. پالمرستون سياست مدارانه  1841ايسكلس در سال - پيمان اونكار ساله 8مدت  لندن : 1841كنفرانس 

كنفرانسي را براي رسيدگي به اين مساله با شركت  1841توانست تجديد مدت اين پيمان را مانع گردد. بنابراين در سال 
  كشورهاي ذينفع تشكيل داد.

دولت ملبورن استعفا كرد و پالمرستون نيز كنار رفت. نخست  1841در سال  آزمايش انگليس براي موافقت نيكالي اول :
وزير محافظه كار جديد متمايل به روسيه بود و سعي مي نمود تا با روسيه از در دوستي درآيد و تزار اظهار تمايل نمود تا 

  به انگليس دعوت شد و با رضايت از آنجا برگشت. 1844ملكه ويكتوريا را مالقات كند و در سال 
دولت روبرت پيل استعفا كرد. جان راسل دولت جديد را تشكيل داده پالمرستون  1846به سال  يير دولت در انگلستان :تغ

  اروپا به وقوع پيوست. 1848دگر بار وزير امور خارجه گرديد. تا آن كه انقالب 
م پيمان آلمان را در بر گرفت و موج انقالب فرانسه، وين، برلين، مونيخ، درسدن، دولت هاي ه در اروپا : 1848انقالب 

  مترنيخ متواري گرديد. روساي دولت ها من جمله نيكالي اول تزار روسيه به وحشت افتادند.
مجار به خاطر آرامش لهستان و نيز ترس از بين رفتن نفوذ  1859دخالت تزار در سركوبي انقالب  سركوبي انقالب مجار :

  پا باعث دخالت بيشتر روسيه در امور آن مناطق گرديد.روسيه در بالكان بود. اصوال انقالب ارو
پيروزي واپس گرايان در اروپا، تقويت نفوذ تزار در مسايل سياسي  مذاكرات نيكالي اول با انگليس در مورد تقسيم عثماني :

ي مذاكره اي با بين المللي، نيكالي اول را وا مي داشت تا براي احياي مواضع خود از موقعيت استفاده كند. بدين سبب ط
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دريافت شد كه طي  1853فوريه  9) جواب انگليس 1853سفير انگليس در پطربورگ مساله تقسيم عثماني را مطرح نمود. (
  آن انگلستان با اين طرح مخالفت كرده بود.

و يا ادامه بيباكانه پس از امتناع انگليس، در روسيه دو راه براي نيكالي اول باقي مانده بود يا تعويق طرح  بر سر دو راهي :
آن. وقتي راه اول را انتخاب مي كرد كه  مطمئن مي شد كه فرانسه واتريش طرف انگليس را مي گرفتند در غير اين 
صورت راه دوم باقي مي ماند. اما نيكالي راه دوم را برگزيد و باالجبار اتريش و فرانسه را از حساب هاي خود خارج كرد و 

  . نيكالي در سال هاي آخر حكومتش احتياط و دقت خود را از دست داده بود.اين اشتباه بزرگ او بود
انگلستان كاپيتاليست به بازارهاي بين المللي نياز داشت و سياست روسيه را در قبال تنگه هاي موضع حكومت هاي بزرگ : 

ابط روسيه با امپراتوري روم نيز داردانل و بسفر نمي پذيرفت. بورژوازي فرانسه نيز از گسترش نفوذ روسيه مي ترسيد. رو
رو به وخامت نهاده بود و فرانسه نيز از طرفي كمك نظامي به عثماني مي داد. پروس از تمايالت آلماني ها به سياست هاي 

  روسيه ناراضي بود. به عالوه دمكراسي اروپايي نيز يكي از دشمنان روسيه به شمار مي رفت .
  

  آپاگا                 ) ١٩٩٩ل (آوري ١٣٧٨،  فروردين   ٧شماره 
    

  مساله شرق و ديپلماسي بين المللي 
  )5نگرش تاريخي و كوتاه (

  نوشته : م. پطروسيان
  ساريانباغدا  اديك:ترجمه 

  
طين بهانه اي براي برخورد نظامي روسيه و عثماني به شمار مجادله سياسي بر سر اماكن مقدسه فلسمجادله روسيه و فرانسه : 

امتياز كليساي كاتوليك در قبال بيت المقدس و بيت اللهم بايد  1740مي رفت. پادشاه فرانسه ادعا مي كرد كه حتي از سال 
مي باشد. البته  از طرف عثماني شناخته مي شد. در صورتي كه روسيه مدعي بود كه كليساي اسالو بايد برتر از كاتوليك

  ماهيت مساله اين نبود و آنها اهداف سياسي خود را داشتند.
پس از شكست مذاكرات وين نيروهاي عثماني به روسيه حمله كردند و روسيه نيز اعالم جنگ ) : 1853- 56جنگ كريمه (

  آورد.داد. جنگ در جبهه كريمه براي روسيه گران تمام شد ليكن در جبهه قفقاز موفقيت هايي بدست 
مذاكرات طوالني سياسي سرانجام به موافقت نامه صلح انجاميد. روسيه از برخي از خواست هاي خود  پاريس : 1856كنگره 

  چشم پوشي كرد و عثماني هم هر چه بيشتر در بند وابستگي به فرانسه و انگليس فرو رفت.
به دست روسيه افتاده بودند . پس از  1829پس از  ملداويا و والشيا تحت الحمايه عثماني بودند، آنها پيدايش روماني :

شكست روسيه در جنگ كريمه اين مناطق و قسمتي از بسارابينيا خود را مستقل اعالم كرده  حكومت روماني را تشكيل 
  دادند.

:پس از جنگ كريمه تضعيف عثماني به تقويت جنبش آزادي بخش صرب ها كمك كرد. به سال  پيدايش صربستان آزاد
صرب ها مقامات تركيه را از بلگراد بيرون كردند و پنج سال بعد حكومت عثماني آخرين دسته نظاميان خود را از  1862

  صربستان خارج كرد.
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  دوران دوم تاريخ مسئله شرق
در زمان آلكساندر دوم لغو  1861پس از شكست كريمه حكومت روسيه مجبور شد بسال الغاء قانون برده داري در روسيه : 

  ون برده داري را اعالم كند. قان
 "پس از جنگ كريمه نيروهاي اروپا تركيب جديدي يافت. روسيه باز هم ژاندارم اروپا بود ولي تدريجا اوضاع جديد اروپا :

   خود كارگزار كاپيتاليسم اروپاي غربي مي شد.
ي اعالم كرد كه خود را در قبال با پروس دولت تزار 1870- 71پس از شكست فرانسه در جنگ لغو بي طرفي درياي سياه : 

  پيمان صلح پاريس مبني بر محدوديت حقوقش در درياي سياه مقيد نمي داند.
هدف اصلي تزاريسم در شرق نزديك تصرف تنگه هاي بسفور و داردانل بر عليه منافع انگليس و  :"استاتوس كوو"شعار 

مبني بر حفظ تماميت ارضي عثماني ظاهر مي شدند  "وس كوو استات "فرانسه و اتريش بود . دولتهاي اخير با شعار دروغين 
  و نه تنها پيشروي روسيه را سد مي كردند بلكه جنبشهاي آزاديبخش ملتهاي تحت ستم عثماني را نيز خنثي مي نمودند. 

به  مجارستان نيز- روسيه به كمك آلمان براي جنگ تدارك مي ديد.روسيه و اتريش) :1877- 78جنگ روسيه و عثماني (
كيلومتري قسطنطنيه پايتخت عثماني  14توافق رسيدند و جنگ ميان دوكشور روسيه وعثماني آغاز گرديد. سان استفانو در 

  بتصرف روسيه در آمد و در همان جا پيمان سان استفانو منعقد گرديد.
آن روسيه امتيازاتي بدست آورد ميان روسيه و تركيه منعقد شد و به موجب   1878اين پيمان بسال پيمان صلح سان استفانو: 

  . سلطان مقيد گرديد در مناطق ارمني نشين اصالحاتي را تحت نظر روسيه انجام دهد.
قراردادي ميان روسيه و انگليس به امضاء رسيد كه به موجب آن  مرزهاي  1878بسال  قراردادهاي پشت پرده دولتها :

 ز پيش از انعقاد قرارداد فوق ميان انگليس و تركيه عثماني نيزآسيايي روسيهدر تركيه نبايد گسترده مي شد. چند رو
  قراردادي به امضاء رسيدكه طبق آن جزيره قبرس به انگليس واگذار شد و در مقابل انگليس بايد به عثماني كمك مي كرد.

  
  

  آپاگا          )  ١٩٩٩ژوئن -(مه ١٣٧٨خرداد -،  ارديبهشت ٨-٩شماره 
 

  مساله شرق و ديپلماسي بين المللي 
  )6نگرش تاريخي و كوتاه (

  نوشته : م. پطروسيان
  ساريانباغدا  اديك:ترجمه 

  
در برلين تشكيل شد و آلمان، روسيه ، انگلستان ، اتريش ، فرانسه و ايتاليا در آن شركت داشتند .  1878بسال كنگره برلين : 

  آن از ارمنيان ساكن تركيه صحبت مي كرد. 16قرارداد برلين تغييراتي در تقسيمات اروپا صورت گرفت . ماده  به موجب
كشورهاي اروپايي با مبارزه بر عليه نفوذ روسيه در كشورهاي ديگر خود ابايي از دخالت در :1881تصرف تونس بسال 

تونس را بتصرف در آورده  1881ه تصرفاتي دست يابد بسال كشورهاي ديگر نداشتند. بدين سبب براي اينكه فرانسه نيز ب
  حاكم تونس را مجبور به عقد پيمان تصرف تونس توسط فرانسه نمودند.



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             133                                            1 -  گزيده مقاالت فارسي

انگليس براي دستيابي به هندوستان در پي راههاي استراتژيكي بود .و مصر نيز از اين امر مستثني نبود : 1882تصرف مصر 
  در آورد. آنجا را به تصرف خود 1882لذا بسال 

)تركيه عثماني بايد در واليات ارمني نشين اصالحاتي انجام مي داد. در 1878:به موجب پيمان برلين (كشتار ارامنه عثماني
را تشكيل  "حميديه"تحوالتي در دربار عثماني اتفاق افتاد و سلطان عبدالحميد دوم به قدرت رسيد وي سپاه  1876سال 

  ارمنيان شد. دادو باعث كشتار سيصد هزارنفري
بانك عثماني را در قسطنطنيه  1896اوت  14به منظور جلب توجه عمومي اروپا گروهي ارمني  : "بانك عثماني"رويداد  

بتصرف خود درآوردند و خواستهاي خود را مطرح نمودند. سرانجام اين گروه توسط كشتي هاي فرانسوي از آنجا دور 
  شدند و مسئله بدينجا ختم گرديد.
  )20تا ربع اول سده  19شوم مسئله شرق (اواخر سده  دوران 

آلمانيها امتياز  1902سرمايه هاي آلمان در جهت احداث خطوط آهن بكار افتاد و بسال  1888از سال  احداث خط آهن بغداد:
لتهاي ديگر احداث راه آهن بغداد را بدست آوردند . ليكن اينها به كمك كشورهاي ديگر نيز محتاج بودند ولي از جانب دو

  كمكي نرسيد و تا آغاز جنگ اول جهاني نتوانستند آنرا بپايان برسانند.
  1904انگليس با مشاهده امپرياليسم آلمان در پي اتحاد با فرانسه در روسيه افتاد و بدين مناسبت در سال   پيدايش آنتانت:

چنين پيماني نيز ميان انگليس  1907اء رسيد . بسال ميان انگليس و فرانسه پيماني براي هماهنگي سياستهاي استعماري به امض
  و روسيه منعقد گرديد و بدين ترتيب اين سه كشور به اختالفات قبلي خود پايان دادند.

در اواخر قرن نوزدهم در كشورهاي آسياي مقدم و شمال آفريقا جنبش ملي عرب نضج گرفت و  جنبش ملي عرب: 
  رد تا نفوذ انگليس را كاهش دهد.امپرياليسم آلمان از فرصت استفاده ك

:  درشرايط جور و ستم و فشارهايي كه حكومت سلطانها بر ملتهاي عثماني روا مي داشت جنبش تركان جنبش تركان جوان
  جوان تشكيل شد. اينان براي تحول اساسي كشور به كليه مردمان عثماني (مسيحي ، مسلمان و غيره) متوسل شدند.

مجار، بسني و هرزگوين را به تصرف خود در آورد و بلغارستان هم -حكومت اتريش 1908ال : ستجزيه آينده عثماني
  ايتاليا تريپولي را اشغال نمود.  1911استقالل خود را اعالم كرد . در سال 

                                 جنگ بالكان آغاز گرديد و بلغارستان ، صربستان و چرنوگوريا با عثماني به جنگ پرداختند.  1912: بسال  جنگ بالكان
به امضاء  1914عثماني بدست طلعت ، انور وجمال اداره ميشد. پيمان مخفي ميان دو كشور در سال  پيمان عثماني و آلمان:

 رسيد كه برپايه آن در صورت بروز جنگ عثماني بايدبر ضد روسيه با آلمان متحد مي شد.

جنگ بالكان باعث آزادي كشورهاي اين منطقه از يوغ عثماني شد،ليكن بين آنها ) :1914اوضاع بين المللي در بالكان (
  مسايلي بوجود آمد.زيرا هر يك از گروههاي متخاصم بالكان از طرف ابرقدرتها حمايت مي شد.

  
  
  
  
  
  
 



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             134                                            1 -  گزيده مقاالت فارسي

  آپاگا                  ) ١٩٩٩(ژوئيه  ١٣٧٨، تيرماه  ١٠شماره 
  مساله شرق و ديپلماسي بين المللي 

  )7نگرش تاريخي و كوتاه (
  نوشته : م. پطروسيان

  ساريانباغدا  اديك:ترجمه 
  

مجارستان توسط تروريست هاي صرب كشته - فرانس فرديناند وليعهد اتريش 1914ژوئن  28 ):1914- 18جنگ اول جهاني(
  ي آغاز جنگ اول جهاني شد.شد و اين بهانه اي برا

از روزهاي اول جنگ طرف هاي درگير عثماني را وادار به شركت در جنگ نمودند و از آنجا كه  شركت تركيه در جنگ: 
  پيمان منعقد شده بود عثماني جانب آلمان را گرفت."ميان عثماني و آلمان قبال

يان متفقين بر سر تقسيم تنگه ها مبارزه اي شروع شده بود ليكن م 1914: از سال موافقت نامه اي در مورد فسطنطنيه و تنگه ها
در مورد قسطنطنيه تصميمي گرفته نشده بود، روسيه تقاضا كرد وضع آنرا روشن سازند بنابراين بين آنها موافقت نامه اي 

  تنظيم گرديد. 
تركيه به توافق رسيدند. به موجب آن  : متفقين پس از بحث هاي زياد بر سر تقسيم قسمت آسياييتقسيم بخش آسيايي عثماني

بين النهرين به همراه بغداد بجز موصل به انگليس تعلق  گرفت و بخش عظيمي از عربستان تحت نفوذ انگليس در آمد و جز 
  آن.

 دست به فاجعه اي بزرگ زدند 1915-16: به فرمان آلمان امپرياليست تركان جوان در سالهاي نابودي ارامنه ارمنستان غربي
  و حدود يك و نيم ميليون ارمني را بقتل رساندند.

در شهر  1918اكتبر) در روسيه انقالب شد و دولت جديد سوم مارس  25(1917در سال  پيمان صلح برست ليتوفسك:
اتريش پيمان صلحي امضاء نمود. طبق اين پيمان روسيه تحت فشار آلمان مناطقي - برست ليتوفسك با كشورهاي بلوك آلمان

اين پيمان را لغو  1918نوامبر  13كيه شرقي من جمله باتوم، قارص و آرداهان را به عثماني واگذار كرد. دولت روسيه از تر
  كرد.

به قفقاز حمله كرد. ليكن  1918لشكر عثماني پس از تصرف آرداهان، قارص و آردوين در سال  لشكركشي عثماني به قفقاز:
  ه سردارآباد از سربازان و غير نظاميان ارمني شكست سختي متحمل شد.در جبه 1918ماه مه  26تا  22در جنگهاي 

سپتامبر) قواي انگليس در فلسطين بر عليه عثماني به جنگ پرداخت. عثماني در بالكان نيز  19در همين تاريخ( وضع عثماني:
ا كردند و احمد عزت پاشا متحمل شكست شد و دولت تركها تغيير كرد. انور و طلعت و طرفداران آلمان مواضع خود را ره

  وزير اعظم گرديد.
  بسته شد و امتيازات زيادي را تركها از دست دادند. 1918اكتبر  30بين انگليس و عثماني در روز  پيمان صلح مدرس: 

 انگليسيان وارد تنگه هاي عثماني شده منطقه موصل و فرانسوي ها سوريه و كيليكيه و برنامه هاي اشغال و تجزيه عثماني:
ايتاليايي ها آناتولي غربي را تا قونيه به اشغال خود درآوردند و پس از پيمان صلح مدرس جنبشهاي ملي در تركيه بوجود 
آمد و مصطفي كمال پاشا رهبري اين جنبش را در سامسون  بعهده گرفت و پس از طي ماجراهايي به رياست كنگره بزرگ 

  تصميمات سلطان در قسطنطنيه اعالم كرد.ملي در آنكارا انتخاب شد و خود را مستقل از 
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طي درخواستي از تركيه خواستار برقراري  1920آوريل  26دولت جديد روسيه  ايجاد روابط ميان عثماني و روسيه شوروي:
  روابط سياسي ميان دو كشور شد و قول هرگونه كمك به آن كشور داده يك كمك ده ميليون روبلي به آن كشور نمود.

: سلطان براي سركوب جنبش كماليستي دست به عمليات نظامي زد ليكن موفقيت به دست كوبي جنبش مليتالش براي سر
  نيروهاي يونان برخي شهرهاي تركيه را به تصرف در آورده به اعماق آن كشور رخنه نمودند. 1920نياورد. بسال 

  
  

  آپاگا          ) ١٩٩٩سپتامبر - (اوت ١٣٧٨شهريور  - ، امرداد ١١- ١٢شماره 
 

  مساله شرق و ديپلماسي بين المللي 
  )8نگرش تاريخي و كوتاه (

  نوشته : م. پطروسيان
  ساريانباغدا  اديك:ترجمه 

  
اي در گرفت و برنامه هاي دولتهاي آنتانت در قفقاز: براي پياده كردن سياست استعماري خود ميان كشورهاي آنتانت مبارزه 

فرانسه و انگليس مجبور شدند تحت  1919اياالت متحده آمريكا نيز در پي كسب نفوذ در منطقه قفقاز بر آمد. بسال 
  الحمايگي ارمنستان را به آمريكا بدهند و بدين ترتيب كميته آمريكايي استقالل ارمنستان تحت رياست ويلسن تشكيل شد.

نفري به رياست ژنرال هاربورد به منطقه قفقاز، خاور نزديك و ميانه فرستاده  50أت يك هي 1919مأموريت هاربورد: بسال 
شد تا درباره شرايط آن مناطق كه براي آمريكا قابل توجه بود تحقيق كنند و به كنگره گزارشي دهد. در اين گزارش ذكر 

 59لشكر ( 2بود و پيشنهاد مي شد كه  هزار سرباز ضروري 200شده بود كه براي تأمين شرايط تحت الحمايگي حداكثر تا 
  هزار سرباز) به ارمنستان فرستاده شود.

بررسي تحت الحمايگي ارمنستان در كنگره وسناي آمريكا: آمريكا براي تحكيم مواضع خود در ارمنستان استقالل آن كشور 
ئله تحت الحمايگي ارمنستان به به صورت دو فاكتور برسميت شناخت. در كنگره وسناي آمريكا مس 1920را در دوم آوريل 

مثابه كسب پايگاهي براي اعمال سياستهاي امپرياليستي مورد بررسي قرار مي گرفت. ليكن قولهاي آنان بطور مؤثر عملي 
  نشد.

مذاكرات روسيه شوروي و ارمنستان: مذاكراتي ميان هيأت ارمني و روسيه شوروي و نيز روسيه با عثماني بطور همزمان 
  ولي پيشنهادهاي روسيه مورد قبول قرار نگرفت و هيأت ارمني نيز در خواستهاي غير عملي داشت.صورت گرفت 

 26- 19در شهر سور فرانسه منعقد گرديد و تقسيمات جديد انجام شد. همچنين  1920پيمان صلح سور: روز دهم اوت 
يل حكومت ارمني در بخشهاي ارمني نشين در شهر سان رموي ايتاليا كنفرانسي تشكيل شده بود و متفقين تشك 1920آوريل 

  پيمان سور منعكس گرديد. 88را مي خواستند در پيمان بگنجانند و همين امر در ماده  1915عثماني تا قبل از سال 
دسيسه هاي آنتانت: انگليس بخش اعظم قلمرو امپراتوري عثماني را به تصرف خود در آورده بود و بيشتر از كشورهاي 

  ي جنبش كماليستي ذينفع بود لذا يونان را به لشكر كشي به آن كشور ترغيت مي كرد.ديگر در سركوب
هزار نفري خود به ارمنستان حمله كرد ساري قاميش و كاغزوان را به  50تركيه با سپاه  1920جنگ تركيه و ارمنيان: پاييز 

  تصرف خود در آورد و انگليس نيز از اين امر نگران نبود.
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ميان دولت ارمنستان ولگران نماينده روسيه شوروي در  1920اكتبر  28ستان و روسيه شوروي: روز پيمان دوستي ارمن
ايروان منعقد گرديد و طبق آن روسيه تماميت و استقالل دولت ارمنستان را به رسميت مي شناخت ولي تركها در آن زمان 

  ثر چنداني نداشت.قسمت اعظم ارمنستان را به تصرف خود در آورده بودند و اين پيمان ا
استقرار نظام شورايي در ارمنستان: سياست غيردورانديشانه داشناكها و ناتواني آنها در اداره كشور باعث اضمحالل اوضاع 
نظامي، سياسي و اقتصادي كشور شده بود و اين شكست بزرگ از قواي ترك مي رفت تا ارمنيان را يكبار ديگر در برابر 

د. لذا شورشي كه در كاروانسرا (ايجوان) پديد آمده بود باعث شد تا حكومت ارمنستان به كشتار دسته جمعي قرار ده
  ).1920نوامبر  29صورت شورايي در آيد و از داشناكها خلع يد گردد (

حكومت خلع شده براي تجديد حيات خود با تركها پيمان صلحي امضاء كرد  1920قرار داد آلكساندراپل: روز دوم دسامبر 
ارمنستان دودستي در اختيار آنها قرار مي گرفت. قابل ذكر است كه دولت داشناك زماني اين  "موجب آن تقريباكه به 

  دولت ارمنستان نبود.  "قرار داد را منعقد ساخت كه رسما
راني براي اولين بار قواي ترك توانست پيشروي يونانيان را متوقف سازد و اين امر باعث نگ 1921كنفرانس لندن: در سال 

 انگليسيان گرديد. لذا كنفرانسي رادر لندن تشكيل دادند تا به اين مسئله رسيدگي كنند.

  
  

           ١٣٦                        ) ١٩٩٩(اكتبر  ١٣٧٨،مهر ماه  ١٣شماره 

   آپاگا  
 

  مسئله شرق و ديپلماسي بين المللي 
  )*9گرش تاريخي و كوتاه (ن

 نوشته : م. پطروسيان

 اريانباغداس  اديك:ترجمه 

  
باعث شد كه تركان از موقعيت استفاده كرده شركت نماينده ارمنستان  1921مذاكرات مسكو: شورش داشناكها در فوريه 

  تكرار گرديد. 1921مارس  16شوروي را در مذاكرات مسكو منع كنند. مذاكرات روز 
بين جماهير آذربايجان، ارمنستان و گرجستان پيمان آلكساندراپل لغو گرديد و قارص،  1921اكتبر  13ص: پيمان قار

  آرداهان و ساير اراضي ارمني تحت تصرف تركيه باقي ماند.
  فرانسه در آنكارا پيماني منعقد ساخت و طبق آن شوراي ملي ترك را به رسميت شناخت.  1921پيمان آنكارا: بيستم اكتبر 

در شهر مودانيا پيمان  1922پيمان صلح مودانيا: قواي تركيه آناتولي را از وجود يونانيان پاكسازي كردند و يازدهم اكتبر 
  صلحي ميان تركيه و يونان به امضاء رسيد.

 ): براي پايان دادن به جنگ در خاور نزديك در شهر لوزان سويس بين1923ژوئيه  24- 1922نوامبر  20كنفرانس لوزان (
  ديگر بكار نرفت. "مسئله شرق"كشورهاي ذينفع برقرار شد. پيمان سور لغو گرديد و واژه 

نتيجه:  هدف از نگارش اين خالصه پيش بيني برخي از رويدادهاي آينده از ديدگاهي موثق مي باشد. يكي از مسائل برجسته 
ي گرم و درياي مديترانه و سياست هاي كه در اين كتاب مورد بحث قرار گرفت سياست روسيه دال بر رسيدن به آبها
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كشورهاي رغيب براي مقابله با اين برنامه ديرينه روسها بود اكنون نيز تنگه هاي بسفر و داردانل از مهمترين مناطق 
  استراتژيكي محسوب مي شود در نتيجه دولتهاي بزرگ سعي دارند تا عبور كشتي هاي شوروي را از اين تنگه ها منع كنند.

مسئله قابل توجه است كه در رابطه با در خواست اتحاد شوروي از تركيه نماينده قارص يعني كاظم قره بگير اعالم  يك     
كرده بود كه تنگه ها در كلم گلود قارص و آرداهان به مثابه ستون فقرات تركيه محسوب مي گردد. بسياري از مسائلي كه 

مي شده است، در حقيقت توسط قدرتهاي بزرگ چنين تعبير مي شد  در ديپلماسي جهاني پيچيده و غير قابل حل توصيف
وگرنه اينها چندان پيچيده نبود تجربه نشان داد كه ابر قدرتها به منظور سودجويي و اعمال سياستهاي استعماري خود دست به 

وزه برخي كشورهاي هر گونه جناياتي مي زدند و كوچكترين توجهي به حقوق اقوام تحت ستم نداشتند. و متأسفانه امر
منطقه به جاي اينكه با همسايگان خود به مسالمت آميزي زندگي كنند پايگاهي براي كشورهاي امپرياليستي شده اند و 

عضويت تركيه در آن پيمان داراي چه اهميتي است، واقعه تصرف  "امروزه كه پيمان ناتو وجود دارد براي اينكه ببينيم مثال
مي شويم. ملي گرايان يوناني قبرس براي پيوستن قبرس به سرزمين مادر يعني يونان در سال  قسمتي از قبرس را يادآور

دست به يك كودتا زدند كه نتيجه آن چيزي جز تصرف قسمتهاي حاصلخيز و مركز توريستي قبرس توسط قواي  1974
% جمعيت را تشكيل مي دادند. 18% از وسعت آن به جمعيت ترك رسيد كه 40تركيه نبود و قبرس به دوقسمت تجزيه شد و 

به پشتوانه قواي نظامي تركيه مورد حمايت پيمان ناتو  "يك اقليت ترك در قبرس ادعاهايي را مطرح مي سازند كه صرفا
  هزار نفر). 200است. اين اقليت به يونانيان اجازه برگشت به خانه و كاشانه هاي اوليه شان را نمي دهند (

ه ابرقدرتها براي جهانيان روشن شده است اين ملتها و مردمان هستند كه بايد در مقابل دسيسه هاي اكنون كه چهره سيا       
شوم آنها ايستادگي كنند و در جهت احقاق حقوق خود گام بردارند و در آن رهگذر بايد از اشتباهات تاريخي بپرهيزند و 

  اقعيت گرايي را برگزينند.مهمتر از همه اين است كه مسير و خط مشي صحيح سياسي توأم با و
  پــــايــــان 
*آنچه كه تاكنون به چاپ رسيد خالصه فارسي كتاب جامعي است كه روانشاد م. پطروسيان نگاشته بود. اين متن خالصه 

سال پيش توسط اين حقير   جهت اخذ مجوز چاپ  تهيه شده بود. كتاب اصلي متاسفانه به داليل نامشخص مفقود  18حدود 
لذا ماهنامه آپاگا براي نجات  اين كتاب از فراموشي خالصه فارسي را به ياد نگارنده آن منتشر ساخت ،باشد تا  شده است

  .     روزي كه متن كامل پيدا و منتشر گردد
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  آپاگا                                                    )   ١٩٩٨(دسامبر  ١٣٧٧آذر  -  ٣شماره 

 

  سالي ديگر
  در پيش روي ماست. 1999ميالدي به تاريخ پيوست و  1998يك سال ديگر گذشت.سال 

سالي پر بركت براي ملت ايران بود. در سايه شرايط اجتماعي كنوني و استقرار هرچه بيشتر قانون و اصول  1998سال 
سالي كه گذشت بطور كلي سالي پر ثمر بويژه براي مطبوعات بود. مدنيت، دولت و مردم به سوي آينده گام بر ميدارند. 

با پيش از انقالب قابل مقايسه نيست و رشد و  "گرچه آمار انتشار كتاب و نشريات پس از انقالب شكوهمند ملت ايران كال
ن روند صعودي رشد و اي 1998توسعه بسيار چشمگير و غير قابل انكاري داشته است ليكن در سالهاي اخير و بويژه در سال 

  ترقي كمي و كيفي شايان يادآوري است.
براي ارمنيان جهان سالي به ياد ماندني بود، زيرا  با هشتادمين سال  تاسيس و برپايي دگر بار حكومت و استقالل  1998سال 

منيان توانستند ارمنستان كه حدود شش قرن از اضمحالل و سقوط آن مي گذشت، مصادف گرديد.در طول اين هشتاد سال ار
هويت ملي، فرهنگي و حقوقي و اجتماعي خود را از البالي صفحات تاريخ پر تالطم و پر فراز و نشيب احيا نموده در 

  عرصه هاي مختلف جهاني ظاهر شوند.
 25ش از بود.زلزله اي كه بي 1988ياد آور خاطره هاو آثار ويرانگر زلزله ارمنستان در هفتم دسامبر  1998از دگر سو ، سال 

هزارنفرزن و مرد و كودك را به كام نيستي برد. جامعه جهاني از جمله دولت و ملت ايران به ياري زلزله زدگان شتافتند و 
  عمل انساندوستانه خود را در تاريخ اين قوم ثبت نمودند.

ادبي و هنري چون  براي جامعه ادب و هنر ارمني حزن انگيز و غمناك بود.در اين سال چهره هاي سرشناس 1998سال 
هراچيا هوانسيان ، سرو خانزاديان ، گئورگ امين ، مانيا قازاريان و گالوست خاننس و پروفسور الكساندر باغديان دار فاني را 

  وداع گفتند .
راي امروز ، ارمنيان اميدوارند ، با گامهاي استوار به سوي آينده قدم بر مي دارند . به سوي تحقق شعارهاي اتحاد و تالش ب

  پيشرفت هر چه بيشتر ملت بزرگ ايران .
ارمنيان ايران بعنوان بخشي از جامعه ايران همچون گذشته از هيچ كوششي در جهت اعتالي فرهنگ و ادب و صنعت ايران 

  زمين دريغ نخواهند كرد زيرا سرنوشت آنان با سرنوشت كل جامعه عجين است و غير قابل تفكيك .
سال نو مسيحي را به كليه هموطنان ارمني تبريك مي گويد و سالي پر از كاميابي و  "گاآپا"هيئت تحريريه ماهنامه 

  تندرستي براي انان بويژه خوانندگان خود آرزو مي كند .
  اميدواريم در سال جديد شاهد موفقيت هاي هر چه بيشتر ايران گرامي در عرصه هاي مختلف زندگي باشيم . 

  يح(ع)سال نو مسيحيان و ميالد حضرت مس
  سال نو - 1

ماه مارس مصادف با اول فروردين ماه بعنوان سال نو  21ارمنيان در دوران باستان سه نوع سال نو داشتند. از دير باز روز 
  ) نام داشت كه خود به معني سال نو بود.amanorجشن گرفته مي شد. اين مناسبت آمانور (
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ماه اوت ) بود. بنا به نظر برخي از پژوهشگران اول ناواسارد همان اول  11دومين سال نو مصادف با اول ناواسارد ( برابر با 
فروردين بود و اين اختالف چند ماهه در اثر تغييرات در اساس تقويم و محاسبه اندر گاه (خمسه مسترقه) پديد آمده است. 

رهبر بابل(به نظر موسي خورني پيش از ميالد هايك پيشواي آنان بر بعل  2492ماه اوت سال  11ارمنيان معتقدند كه در 
  اصليت او از حبشه بود )چيره شد و اين روز به عنوان مبداء سال يا عيد ناواسارد جشن گرفته مي شد.

، اول  ماه ژانويه به عنوان آغاز سال نو در نظر  18بر اساس فرمان سيمون ايرواني جاثليق و رهبر كل كليساي ارمني در سده 
ارمنستان و كليه مهاجر نشين هاي ارمني جهان اين روز بعنوان روز آغاز سال جديد جشن گرفته مي گرفته شد و تا كنون در 

شود. اگر چه اين تغيير در تقويم ارمني پديد آمد ليكن ارمنيان جشن سال نو را همراه با آداب و رسوم قديمي خود  برگزار 
  مي كنند.

  ميالد حضرت مسيح- 2
 24دسامبر (شب  25د حضرت مسيح اتفاق نظر ندارند. در حالي كه اكثريت مسيحيان روز مسيحيان جهان در مورد روز ميال

دسامبر) را بعنوان روز تولد مسيح جشن مي گيرند (اين روز در واقع روز تولد مهر يا ميترا است كه پيش از مسيح ، 
هري در قلب اروپا گواه اين امر است . اروپاييان و ساكنان سرزمينهاي ديگر به آن اعتقاد داشتندو وجود آثار و معابد م

اروپاييان پس از پذيرش مسيحيت روز تولد پيامبر جديد خود را با تولد مهر مصادف كردند). ارمنيان جهان شب پنجم 
ژانويه يعني روز ششم ژانويه راهم  بعنوان  جشن تولد و هم جشن غسل تعميد مسيح برگزار مي كنند.دانشمندان معتقدند كه 

يساي ارمني درست تر است.در هر حال ، روز ميالد مسيح براي ارمنيان سمبل نور ، قداست و تولد مهر و عطوفت نظر كل
  است.                                                            
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  آپاگا                                                     )   ١٩٩٨(دسامبر  ١٣٧٧آذر  -  ٣شماره 

  آكادميسين فادئي سركيسيان
  امين سالگرد تولد دانشمند -  75به مناسبت 

 

  
  

امين سالگرد تولد فادئي سركيسيان رئيس آكادمي ملي جمهوري ارمنستان بود . او دهها سال - 75مصادف با  1998سال     
نه هاي علمي و مهندسي ، پژوهشي و اجتماعي صرف كرده است . زمينه هاي اصلي شهرت دكتر عمر خود را در صح

سركيسيان در علوم سيستمهاي كامپيوتر، سيستمهاي كنترل اتوماتيك ، علوم رياضي و آمار ، ساختمانهاي داخلي كامپيوتر ، 
  زبان كد و غيره مي باشد . 
از آكادمي علوم ارتباطات بوديون در لنينگراد  1946لد شد . در سال در ايروان متو 1923فادئي سركيسيان در سال 

 1967در انستيتوي پژوهشي علوم كامپيوتر به عنوان مهندس ارشد و از سال  1963(پطروگراد )فارغ التحصيل شد . از سال 
فق به دريافت درجه دكتري در زمينه علوم مهندسي نيز مو 1975بعنوان رئيس انستيتوي ياد شده مشغول بكار بود . در سال 

  رئيس عمليات پروژه سيستم هاي اتوماسيون بود .  1967- 1977علمي شد . او در سالهاي 
در ايجاد اساس علمي پديد آمدن نسل جديد كامپيوترهاي ارمنستان منطبق با  1970دكتر سركيسيان در اوايل دهه 

نيانگذار پايه هاي اصلي صنعت كامپيوتر نقش كليدي و بطور كلي ب  IBM 360استانداردها و اصول كامپيوتر بزرگ 
داشته است . او در تربيت نسل جديدي از دانشمندان امروز ارمني فعاليت مؤثر داشته خود صاحب تأليفات متعدد در زمينه 

  علوم است . 
چشمگيري در  سال رئيس هيئت وزيران ارمنستان بود و در همين مدت پيشرفتهاي 12به مدت  1977سركيسيان از سال 

  زمينه علوم و صنعت بدست آمد . 
به عضويت اصلي آكادمي علوم و پس از ويكتور هامبارسوميان به رياست آكادمي ملي علوم ارمنستان  1990او در سال 

انتخاب شد . سركيسيان عضو آكادمي علوم چندين كشور جهان است از جمله، آكادمي تاريخ پرتقال ، عضو اصلي آكادمي 
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للي آنفورماتيك ، آكادمي بين المللي علوم ، صنعت و هنر ، آكادمي علوم طبيعي روسيه ، آكادمي بين المللي علوم ، بين الم
  آكادمي علوم نظامي و غيره . 

  ) گرديد.1979) و اوكراين ( 1981و  1971آكادميسين سركيسيان موفق به دريافت جوايز علمي روسيه (
مركز بيوگرافي بين المللي  1997مرد سال داده شد . در سال    رافي آمريكا به او لقب از طرف انستيتوي بيوگ 1996در سال 

به پاس خدمات سركيسيان در علوم كامپيوتر به او نشان ستاره زرين و مدال زرين اعطاء نمود . در همين سال آكادمي بين 
  نمود .  المللي علوم ، آموزش ، صنعت و هنر وي را مفتخر به دريافت مدال انيشتين

  انستيتوي بيوگرافي آمريكا به او لقب مرد قرن داد . 1998در سال 
مجلس بزرگداشت اين دانشمند در ايروان بر پا شد و مقامات مختلف علمي (آكادمي ،  1998به پاس خدمات علمي در سال 

مذهبي (نماينده جاثليق كل دانشگاه ها ) ، دولتي (رياست جمهوري ، رئيس دادگاه قانون اساسي و مجلس شوراي ملي ) و
  ارامنه جهان ) ارمنستان از وي تقدير بعمل آوردند . 
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  آپاگا                                                      ) ١٩٩٨(دسامبر  ١٣٧٧آذر  -  ٣شماره 

  كتابفروشي ساكو
  به ياد شادروان ساكو هوسپيانامين سالگرد تاسيس و - 65به مناسبت 

  نوشته ا. گرمانيك    
 

امين سالگرد تاسيس كتابفروشي ساكو است. اين نام براي اهل مطالعه سه نسل نامي بسيار - 65مصادف با  1998پاييز سال  
 ) به كوشش شادروان ساكو هوسپيان در1933شمسي (نهم اكتبر  1312آشنا و صميمي است.كتابفروشي ساكو  در سال 

تهران تاسيس شدو در طول بيش از نيم قرن مركز معتبر جهاني براي كتابهاي ارمني ، فارسي، انگليسي ، فرانسه : آلماني ، 
روسي ، عربي ، اسپانيايي و غيره ، آلبوم هاي نفيس هنري ، تمبرهاي مختلف كشورها براي دوستداران فرهنگ و ادب 

  ري از كشورها بويژه در خاور ميانه زبانزد اهل فرهنگ و هنر ودانش بود.بشمار مي رفت. آوازه اين كتابفروشي در بسيا
در شهر رشت ديده به دنيا گشود. تحصيالت ابتدايي را در مدرسه ارمني قزوين و  1915شادروان ساكو هوسپيان در سال 

ران تحصيلي شغل دوره متوسطه را در كالج آمريكايي تهران به پايان رساند. جالب توجه است كه وي از همان دو
كتابفروشي را برگزيده بود و در اين كار به موفقيت كامل دست يافت. زنده ياد ساكو با چند زبان زنده از جمله ارمني ، 
فارسي ، انگليسي، فرانسه ،روسي ، تركي و غيره آشنايي داشت و هر گونه مشتري از هر ملتي در كتابفروشي او احساس 

  زبان مادري آنان را مورد استقبال قرار مي داد.غربت نمي كرد زيرا ساكو با 
كتابفروشي  ساكو ساليان طوالني در شهرهاي تبريز ، اصفهان ، آبادان  ،اهواز ، قزوين ، رشت ، مسجد سليمان ، بندر ماهشهر 

موسسات انتشاراتي و استامبول  تركيه و شهر گلندل كاليفرنيا داراي نمايندگي بود.خود نيز نمايندگي ده ها نشريه و مجله و 
  از نقاط مختلف جهان را در اختيار داشت.

پنجاهمين سالگرد تاسيس اين كتابفروشي به همت يك هيئت برگزاري جشن متشكل از   1983پانزده سال پيش در 
ازمشتريان هميشگي كتابفروشي( از جمله نگارنده سطور ) و با همكاري بنيانگذار با شكوه تمام با حضور چند صد نفر 
مدعوين در تهران جشن گرفته شد.اين هيئت غير از برگزاري جشن اقدام  به انتشار يادنامه اي به زبانهاي ارمني ، فارسي و 

  انگليسي نمود.
دوستداران فرهنگ و ادب ارمني در ايران و بخش بزرگي از دانش ارمني آنان مديون خدمات نيم قرني ساكو هوسپيان 

وشي ساكو در تاريخ ارمنيان ايران  صفحه اي درخشان و يادي فراموش نشدني به خود هستند. نقش وي و اهميت كتابفر
  اختصاص داده است. 
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  آپاگا                                                    )   ١٩٩٨(دسامبر  ١٣٧٧آذر  -  ٣شماره 

  معماي برج قديمي ايروان
  ا. گرمانيك تهيه :

) در باره آخرين سفر خويش به قفقاز و ايروان 1672- 73ژان شاردن جهانگرد نامدار فرانسوي در كتاب سفرنامه قفقاز(
شرح مي دهد. او پس از ورود به ايروان مورد استقبال گرم سردار صفي قلي خان قرار گرفته سپس در جشن  عروسي برادر 

در ايروان اقامت گزيد و با بنا هاي معماري شهر ، كليساها و مساجد آشنا شدو به سردار شركت مي كند. او مدت طوالني 
توصيف كوچه و بازار ، باغ ها، جوي هاي پر آب جاري در خيابان ها و كوچه ها پرداخت. همچنين تصوير دورنماي شهر را 

  ه چشم مي خورد.نيز تهيه كرده است كه باغ هاي متعدد، پل، بناهاي بسيار و عمارت سردار در آن ب
در يادداشتهاي او به برج قديمي ايروان اشاره مي شود. تصوير اين برج بلند به همت اين جهانگرد به دست ما رسيده ايت. 
بنا به نوشته شاردن اين برج در نزديكي مقر اسقف واقع بود.شاردن در مورد درون و برون برج توضيحات مفصلي بجا 

شتها در اطراف برج خرابه هاي يك كليساي جامع يا وانك وجود داشت و بنظراو برج در گذاشته است.بنا به همين ياددا
  داخل وانك واقع بوده است.

منكر وجود اين برج بودند و برخي ديگر نيز  آن را با برج    ويران شد.برخي از پژوهشگران  1679اين برج در اثر زلزله سال 
داشتهاي شاردن بويژه اشاره  او  در مورد كتيبه ارمني برج وجود آن را به اثبات عمارت سردار اشتباه كرده بودند. ليكن  ياد

مي رساند. برجي كه غوند آليشان ارمني شناس نامي و رافي(هاكوپ مليك هاكوپيان) داستان نويس مشهور ارمني اشاره 
يكن برج قديمي به اشاره شاردن از كرده اند برجي در داخل عمارت سردار بود كه در دوره اخير ساخته شده و آجري بود. ل

  سنگهاي خوش تراش ساخته شده بود.
با اين حال امروز هيچ اثري از هر دو برج باقي نمانده است و تنها طرحي از برج قديمي ايروان به همت شاردن فرانسوي در 

  دست ما است.
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  آپاگا                       )   ١٩٩٩فوريه -(ژانويه ١٣٧٧بهمن  -دي  ٤-٥شماره 

  جان باختگان  ارمني

  الله هاي سرخ انقالب
  

...سخن از جان باختگان مومن ارمني است كه اصالت الهي انقالب انساني ايران را شناختند و با باختن سروجان خود ، "        
انيت حق را بر ستون فقر ات استكباريون محكوم به موت و نوكران زبون و تشنه دوشادوش برادران مسلمان خود ، پرچم حق

بخون آن برافراشتند ، نام هر جوان ارمني كه با ايمان به اين انقالب اسالمي و با كمال انساني سينه آرزومند خود را در مقابل 
   *"د در فرهنگ اين انقالب خواهد درخشيد ...آتشبارهاي دشمن نابكار و مظاهر محكوم بزوال كفار ، سپر مي سازد  تا اب

جا دارد از خاطره جاودانه برخي از جان باختگان  1357بهمن  22به مناسبت فرا رسيدن بيستمين سالگرد انقالب            
  يم :ارمني در حد اطالع ما ياد شود ، لذا با توجه به فضاي محدود صفحات ماهنامه تنها به ذكر نام آنها بسنده مي كن

هراند  -6هوانس بارسغ .  - 5وارتان آقاخانيان .  - 4ادموند موسيسيان .  - 3رافيك رشيدزاده .  -2زوريك مراديان . - 1
هايكاك  -11سورن خانالريان .  -10رايموند باغراميان .  -9پايالك آوتيان .  -8مگرديچ توماسيان . - 7هوانسيان . 

ورژ - 16آرموند شاهنظريان .- 15آرزروني آرزويان . 14ليام آوراندي . وي-13رازميك خاچاتوريان . - 12موسيسيان . 
گالوست - 21آلبرت اهللا ورديان . -20رازميك بوغوسيان . - 19رازميك هونانيان . -18بابكن خاچاتوريان . - 17باغوميان . 
نوريك باباخانيان - 26ريان . واهيك باغداسا- 25آلفرد گبري . - 24وارتان آبراهاميان . - 23وازگن آداميان . -22بابوميان . 

هنريك هوسپيان . -31ويگن كاراپتيان . - 30يوريك سرداديان . -29واهان اهللا ورديان . - 28هنريك هاروتيونيان . - 27.
  ژيلبرت آبگاريان . -36رازميك داوتيان . - 35سارو يانيكيان . - 34گاگيك تومانيان .- 33ادوين شاميريان . - 32
-42ويگن كاراپتيان . -41اديك نرسسيان . -40هراچ هامبارسوميان . - 39اهيك يسائيان . و- 38هراچ توروسيان . - 37

آلن آبكار . - 47اديك مانوليان . - 46سروژ وسكانيان . - 45وارتان آراكليان. -44ژيلبرت وسكانيان . -43آلواند مليكيان . 
  وازگن آوانسيان و ...     -51گارنيك در پيليپوسيان . - 50اميل آرزونيان . - 49ماسيس شيروانيان . -48

  .1363ت  سروش ، تهران : جان باختگان مسيحي ، الله هاي سرخ انقالب ، انتشارا - *                                                            
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130هوانس تومانيان        
  مين سالگرد تولد شاعر - 130به مناسبت 

  نوشته : ا. گرمانيك
مين سالگرد تولد يكي از بزرگترين شعراو نويسندگان ارمني يعني هوانس تومانيان است . او  -130امسال مصادف با        

)( كه امروزه به افتخار او تومانيان نام گرفته است )  dseghدر روستاي دسغ ( 1869فوريه )  19هفتم فوريه ( تقويم قديم 
در مدرسه ساهاك  1877از ناحيه لوري چشم به جهان گشود . تحصيالت ابتدايي را نخست در نزد پدر و عمو سپس در سال 

) كسب نمود . از سال  1879 _ 1883معلم آنگاه تحصيالت منظم خود را در مدرسه مختلط جديد التاسيس استپاناوان (
 1886در مدرسه مشهور نرسيسيان تحصيل نمود . ليكن در سال  1883- 87ساكن تفليس  شد و در اثناي سالهاي  1883

  مدرسه را رها كرده  به مطالعه آازاد در تاريخ و ادبيات ارمني پرداخت . 
پنج سال اين شغل را تحمل كرد ، ولي سرانجام بگناه هفده ساله بود كه منشي خليفه گري ارمنيان در تفليس شد و      

سرودن شعري در هجو يكي از روحانيان از آنجا رانده شد و ديگر تا پايان عمر به هيچ خدمت دولتي و غير دولتي تن در 
  نداد . او در شانزده سالگي ازدواج كرد و صاحب چهار پسر و شش دختر بود . 

  و خانه اش در تفليس مجمع شاعران و نويسندگان بزرگ آن عصر بود . تومانيان بياني شيرين داشت      
 "باال خانه  "گروه ادبي  1899تومانيان در سالهاي اوايل سده بيستم فعاليت گسترده اجتماعي و ادبي داشت . او در سال     

و ديگران عضو آن بودند . در  را تاسيس كرد ، كه غازاروس آقايان ، آوتيك ايساهاكيان ، لئون شانت ، درنيك دميرچيان
- 22). رياست انجمن امداد ارمني ( 1921به رياست انجمن تازه تاسيس نويسندگان ارمني برگزيده شد ( تا سال  1912سال 

  )و خانه فرهنگ ارمني (تفليس )را بعهده داشت . 1921
هي ارمني ، قصه ها و داستانهايي كه از مادر و تومانيان بحق شاعر ملي ارمني ناميده مي شود . افسانه ها و ادبيات شفا      

روستاييان شنيده بود ، فرهنگ مردمي كه در اعماق روح وروان شاعر جا گرفته بود ، همه باعث شدند كه تومانيان چنان 
اري در آثاري خلق نمايد كه در تاريخ ادبيات ارمني بي همتا هستند .او شاعر را قلبي مي داند كه با آرزوي بهروزي و رستگ

  پيكر مردم مي تپد و خود مصداق كامل همين انديشه بود .
آثار تومانيان سه ويژگي دارد : واقع گرايي ، سادگي در بيان ، نزديكي با روح و زبان مردم . گرچه تومانيان در انواع نظم    

  و نثر دست داشت اما منظومه سرايي هنر خاص او بود.
تقدان او در رديف بزرگاني چون گوته (آلماني ) ، پوشكين (روسي ) ، ميگويچ (لهستاني )، به اعتقاد بسياري از من          

شفچنكوي (اوكرايني ) و تاگور (هندي )قرار دارد. ادبيات ارمني داراي سه قله رفيع است : تومانيان ، ايساهاكيان و 
  چارنتس .

هاي او از زبان هاي ديگر آنقدر صميمي است كه خواننده تومانيان در ترجمه آثار ادبي دستي توانا داشت و ترجمه       
  متوجه تعلق آن به يك فرهنگ ديگر نمي شود . ( برادران گريم ، ادبيات روسيه ، هند ، ژاپن ، ايتاليا و غيره).

اي كودكان اين شاعر بزرگ ده ها حكايت و داستان اصيل ارمني را به رشته تحرير در آورده ، مجموعه آثار تومانيان بر     
  يكي از گرانبهاترين ارزشهاي ادبي ارمني است و تا كنون بارها بچاپ رسيده و هر سال شاهد انتشار جديد آن هستيم .
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آثار تومانيان به ده ها زبان ترجمه شده است و نمونه اي از اين ترجمه ها و نيز كليه نشرهاي آثار او در موزه تومانيان در      
  دد.    ايروان نگهداري مي گر

از آثار مهم و مشهور او عبارتند از : منظومه هاي آنوش ، مارو ، داويت ساسوني ، آخ تامار ، بسوي اليتناهي ، تسخير       
قلعه طبل ، دير كبوتر، يك قطره عسل ، بغوس پتروس ، هزار دستان ، ترانه من ، پروانه ، گيكور ، دوست من نسو ، بازار 

نظم و نثر تومانيان چندين بار در چند مجلد يا بصورت جلدهاي جداگانه به چاپ رسيده اند كه از دالوران و غيره . كليات 
  همه معروفتر مجموعه شش جلدي است كه آكادمي ارمنستان بچاپ  رسانده است.             

  آثار تومانيان به فارسي نيز برگردانيده شده اند كه اهم آنها بشرح زير است :
  . 1348نادر نادر پور ، ه. سايه ، تهران :   _مانيان يادنامه تو -  1
  .    1348هوانس تومانيان ، پروانه ، آخ تامار ، آنوش ،ترجمه ، آلك تهران :  -  2
  ,96- 130آنوش ، به مناسبت صدمين سال تولد هوانس تومانيان ، دكتر هراند قوكاسيان ، تهران :ص.  -  3 

  ,1357وري زاده ، تهران : ترجمه احمد ن - آي وطن ، آي وطن  - 4
  دوست من نسو ، ترجمه محمد باقري     -  5
  ترجمه هاي مختلف ديگر  -  7گيكور ، ترجمه آرا هوانسيان     -  6
ترجمه نمونه هايي از آثار تومانيان به خوانندگان گرامي  1999در هر يك ازشماره هاي آتي  ماهنامه  آپاگا تا پايان سال  

  تقديم مي گردد:
  
  تامار  آخ  

  ترجمه شادروان آلك خاچاطوريان
  هر شب جواني 

  از دهكده ساحل (وان)
  پنهاني 

  راه امواج رقصان را مي سپرد .
   

  بدون زورق 
  با بازواني ستبر 

  دل امواج را مي شكافد 
  و بسوي جزيره مقابل پيش مي رود

  
  نوري شفاف ، 

  كه از دورترك همچون پرتو فانوس است .
  بخود مي خواند .  جوان را در تاريكي

  تا راهش را گم نكند . 
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  تامار زيبا 

  هر شب در جزيره آتشي بر مي افروزد.
  و در مخفي گاه نزديك ، 

  بي قرار و بي تاب ، انتظار مي كشد .
  

  درياي مواج مي خروشد 
  وبا التهاب فرياد مي كشد 

  جوان دلش در حاليكه در سينه مي تپد ،
  ب مي آورد.شجاعانه با دريا مي جنگد و تا

  
  تامار ملتهب از نزديك

  صداي شكافتن امواج را مي شنود ،
  و وجودش مي سوزد،

  از آتش عشقي كه اندامش را در برگرفته . 
  

  در شب ساكت : اما شكاك 
  صدايي در كرانه دريا خاموش شد 

  و شبح سياه رنگي ايستاد 
  وآنان همديگر را يافتند.

  موج هاي لغزان درياچه (وان )
  آرام بر كرانه بوسه مي زدند. آرام ،

  وآن گاه بازمزمه اي دلنشين 
  كف آلود باز مي گشتند.

  
  گويي امواج در گوش يكديگر نجوا مي كردند

  وستارگان آسمان نيز همچنين 
  از تامار بي شرم و سبكسر 

  غيبت و بد گويي مي نمودند . 
   

  ساعت موعود فرا رسيده است 
  ي زند . التهابي در دل دختر باكره چنگ م
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  يكي از دل امواج راه مي سپارد 
  وآن دگر در كرانه جزيره دعا مي كند .

  
  آن جوان بي باك كيست  "

  كه مست از عشق ، 
  هراس از دل بدور انداخته 

  وهر شب دل امواج را شكافته به جزيره مي آيد . 
  

  او راه امواج را مي سپارد 
  و تامار ما را مي بوسد 
  ه چه گرفته است كه حيثيت و تعصب ما را ب

  "توانسته دختري را از دست ما بربايد 
  

  جوانان دهكده جزيره ، 
  كه دلشان جريحه دار شده بود چنين گفتند ،

  و شبي 
  مشعل افروخته به دست تامار را خاموش كردند.

  
  اكنون كه مشعل خاموش شده 

  دلباخته شناگر در درياي تاريك سرگردان است 
  ست كه آواي آههايش را مي پراكند وتنها نسيم زمزمه گر ا

  (آخ تامار )
  

  در تاريكي قيرگون از كناره صخره هاي تيز 
  آن جا كه درياي بي كران مي خروشد 

  آوايي كه گاه ضعيف 
  و گاه قوي است 
  بگوش مي رسد 

  (آخ تامار )
  

  بامدادان 
  درياي كف بر لب جسدي را بر كرانه انداخت 
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  جسدي كه گويي 
  ژه يخ زده است بر لبانش دو وا

  (آخ تامار)
  

  از آن زمان به بعد 
  جزيره درياچه (وان)

  به (آخ تامار ) مشهور شد .
  آپاگا                       ) ١٩٩٩(مارس  ١٣٧٧،  اسفند   ٦شماره 

  به ياد

  م . گ .نرسيسيان پروفسور آكادميسين
  وشته : ا. گرمانيكن

  
در رشته تاريخ از دانشگاه ايروان فارغ  1931در پاربي بدنيا آمد. در سال  1910آكادميسين مگرديچ نرسيسيان بسال     

تا پايان عمر آكادمي علوم ارمنستان  1950كسب نمود و از سال  1947التحصيل شد و دكتري علمي در رشته تاريخ را بسال 
  رئيس دانشگاه ايروان ). 1966- 77نايب رئيس آكادمي ) و   1950- 1962بود. (در سالهاي

تاسيس شدو از همان آغاز تا پايان عمر  "فصل نامه تحقيقات تاريخي و فقه اللغه  " 1958با كوشش هاي او در سال         
  سردبير آن بود. 

فرهنگ و زبانهاي ايران در آن بچاپ  رسيده  اين مجموعه شامل هزاران مقاله علمي است و ده ها مقاله نيز در مورد تاريخ و
  است.     

اثر علمي به قلم آكادميسين نرسيسيان تعلق دارد. او نخستين مورخ ارمني بود كه به فعاليت گروه هاي  100بيش از         
ي تاريخ او نيز نارودنيك در قفقاز و جنبش هاي آزاديبخش  ارمنيان در ارمنستان غربي توجه خاص مبذول داشت و تز دكتر

نژادكشي ارمنيان در "در همين خصوص است . يكي از آثار مهم وي گردآوري مجموعه ارزشمند اسناد مربوط به 
 ")مي باشد . اثر ديگر او  1991مجموعه مشترك   1966و مجموعه مطالب مربوط به همين موضوع ( "امپراتوري عثماني 

  )مي باشند . 1998(ايروان  "تحريف تاريخ  ")و  1955(ايروان  "تركيه مبارزات آزاديبخش ارمنيان بر عليه استبداد 
تاريخ ارمنستان  "آثار شادروان نرسيسيان بر پايه يك مجموعه بسيار غني از منابع متعدد تاليف شده اند . كتاب                 

نگارنده سطور به دوستداران تاريخ  منتشر شد و ترجمه فارسي آن نيز بقلم 1985و  1971با ويرايش وي در سال هاي  "
جلدي تاريخ مفصل مردم  8مردم ارمن تقديم گرديده است . آكادميسين نرسيسيان از مولفين و سردبيران مجموعه عظيم 

  ارمن بود.
  سالگي دار فاني را وداع گفت.  89در سن  1999وي در آغاز سال                     
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  آپاگا                   ) ١٩٩٩رس (ما ١٣٧٧،  اسفند   ٦شماره 

    

 )1932-1879(    مخترع بزرگ ارمني   هوانس آداميان
  مين سالگرد تولد- 120به مناسبت

  
در  1879فوريه  5ي در تلگراف تصويري يا فاكس است . و مهندس هوانس آداميان نخستين مخترع تلويزيون رنگي و  

  در دانشگاه هاي مونيخ ، زوريخ و برلين تحصيل نمود . 1899-1904باكو متولد شد و در سالهاي 
دستگاه بازسازي تصويرهاي قابل انتقال توسط  " 1907آداميان براي اولين بار ايده انتقال تصوير را ارائه نمود. او در سال 

مارس) . بدين ترتيب  28مورخ  197443ختراعات برلين به ثبت رساند. (شماره ثبت را در اداره ثبت ا"جريان الكتريسيته 
ايده انتقال تصاوير سياه و سفيد براي اولين بار مطرح گرديد. در همين سال يك اختراع ديگر در زمينه اوسيلوگراف و نور 

    فيد كمك نمود.ژوئيه ثبت نمود كه به گسترش فني تلويزيون سياه و س 12مورخ  197183به شماره 
  به وقوع پيوست.  1930ژوييه  30لنينگراد در -بين مسكو  نخستين فاكس ارسالي توسط آداميان

كيلومتر تصوير رنگي را منتقل نمود. او در اواخر  600براي اولين بار در جهان از برلين به فاصله  1907آداميان در سال   
مين سمينار برق و الكترونيك روسيه گزارشي در مورد تجربيات خود در هشت 1921به پتربورگ رفت و در سال 1913سال 

براي اولين بار انتقال تصوير ميان  1930ژوئيه  30در زمينه انتقال تصاوير در فواصل طوالني ارائه نمود و در تاريخ 
  مسكوولنينگرادرا عملي ساخت (فاكس امروزي ).

نگي (سه رنگ ) را مطرح كرد. در همين سال او در يك آزمايشگاه اولين طرح تلويزيون ر 1925آداميان در ماه فوريه 
ساخت . سيستم تلويزيوني سه رنگ آداميان اولين بار  "هرادس  "مخصوص در دانشگاه ايروان يك تلويزيون سه رنگ بنام 

ورك اقدام به )در نيوي  .C. B. Sشركت راديويي كلمبيا ( 1945- 51در لندن بكار گرفته شد. در سال هاي  1928در سال 
سيستم آداميان به عنوان يك سيستم دائمي پذيرفته شد و توسط آن تصاويررنگي به  1951- 53نمايش آزمايشي كرد و در 

در لنينگراد چشم از جهان فروبست و در گورستان ارمنيان بخاك سپرده شد .  1932سپتامبر  12نمايش در آمده اند. آداميان 
  به پانتئون شهري ايروان منتقل و دفن شد. 1970ژوئن  30در تاريخ  "مخترع تلويزيون رنگي  "جسد 
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  آپاگا                     )   ١٩٩٩(مارس  ١٣٧٧،  اسفند   ٦شماره 
  به مناسبت چهلمين سال تاسيس

  اداران )كتابخانه ملي نسخ خطي مسروپ ماشتوتس( ماتن
  نباغداساريا  اديك

به   matikan  ،در پهلوي   matian  انستيتوي نسخ قديمي مسروپ ماشتوتس معروف به ماتناداران (در ارمني        
بنام  1962بر پايه كتابخانه نسخ خطي ( ماتناداران ) تاسيس شد .از سال  1959مارس  3معني كتاب ، رساله )در تاريخ 

  ) مخترع الفباي ارمني نامزد شد .  Mesrop Mashtotsمسروپ ماشتوتس (
كتابخانه اين انستيتو تاريخي بس طوالني دارد . نخستين اطالع ما در اين باره به سده پنجم ميالدي مربوط است . بر اساس 

د داشت كه م. در كنار مقر جاثليق كل ارمنيان در اچميادزين يك كتابخانه وجو5آگاهي هاي غازار پارپتسي تاريخنگار سده 
م.اطالعي در دست نداريم . پس از انتقال مقر 15در آن كتابهاي ارمني و يوناني نگهداري مي شد . از آن زمان تا سده 

م.) مقر فعلي جاثليق ، كتابخانه  1441جاثليق (رهبر كليساي ارمني ) از سيس (پايتخت ارمنستان كيليكيه ) به اچميادزين (
  اي همجوار دچار رونق و توسعه شدند.اچميادزين و مراكز نسخ وانكه

كتابخانه هاي نسخ قديمي وانكهاي بزرگ و ديرهاي قديمي ارمنستان در سده هاي ميانه بارها دچار خسارت و نابودي شده 
نسخه خطي ارمني را غارت كردند و  10000م. تركها در باغابرد حدود  1170اند . بنا به گواهي استپان اربليان در سال 

 1804م. اشاراتي دارد. ماتناداران آخرين بار در سال 17اوريژتسي نيز در باره چپاول كتابخانه اچميادزين در سده آراكل د
  ويران شد.

با برقراري صلح و آرامش نسبي و پايدار در ارمنستان شرقي كتابخانه ماتناداران داراي رشد و توسعه  1828پس از سال 
جلد افزايش  4660اين عدد به  1924جلد بود ولي در سال  1809هاي خطي آن  تعداد نسخه 1828چشمگيري شد. در سال 

  يافت.
 5ماتناداران اچميادزين ملي شد و بر اساس مصوبه  1920دسامبر  17پس از استقرار نظام شورايي بر ارمنستان در تاريخ 

ژوهشي در ارمنستان تاسيس گرديد . فرهنگي بعنوان اولين مركز پ -بر اساس ماتناداران انستيتوي تاريخي  1921فوريه 
، تمام نسخ خطي ماتناداران كه براي حفظ و  1922مارس  6بدستور آلكساندر مياسنيكيان رئيس حكومت ارمنستان در تاريخ 

به ماتناداران باز گردانيده شدند . بنا به دستور دولت ،  "حفاظت در طول جنگ جهاني به مسكو منتقل شده بودند مجددا
از اچميادزين به ايروان ساختمان كتابخانه عمومي مياسنيكيان منتقل شد ليكن بيست سال بعد در سال  1939ان در سال ماتنادار
  يك ساختمان اختصاصي باشكوه براي آن در نظر گرفته و به آنجا انتقال يافت . 1959

) ،  1766.) ، ايساهاك ساركاواگ (م 1662از مسئولين ماتناداران مي توان اين افراد را نام برد : نرسس ساركاواگ (
) ، هوانس شاهخاتونيان ، ماگار هوبيان ، دانيل  1828- 30) . مانول گيوموشخانتسي (1819گريگور وارتازاريان (

شاهنازاريان ، گريگور موشغيان ، نرسس خداورديان ، ساهاك آماتوني ، گارگين هوسپيان ، مخيتار وارتاپت ، مسروپ 
وسسيان ، گورگ چوركچيان . و در دوران اخير : س. تر هاكوپيان ، ك. غازاريان ، م. هاسداتيان ، ترموسسيان ، هوسيك م

  تا وفاتش آكادميسين ل. خاچيكيان . 1954ه. مانوليان ، ي. توروسيان ، گ.آبوو ، و نالبانديان از سال 
  ماتناداران به عنوان يك مركز پژوهشي داراي وظايف زير است :
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  ري از نسخ خطي قديمي ، بازسازي و نسخه برداري آن ها.نگهدا        - 1
  گردآوري يادگار هاي خطي .        - 2
  تهيه فهرست اصلي نسخه هاي خطي ارمني .        - 3
  مطالعه و تحقيق در مورد نسخه هاي قديمي ارمني همچنين يادگارهاي مينياتوري و چاپ و انتشار آنها.       - 4
  ع قديمي ارمني كه شهرت جهاني دارند به زبان هاي مختلف .انتشار مناب        - 5
  آشنا كردن اقشار مختلف مردم با آثار برجسته و ارزشهاي فرهنگي ارمني توسط انتشار كتاب هاي مناسب .        - 6

ه بازماندگان مجموعه نسخ خطي ماتناداران در طول هفتاد سال اخير با دريافت نسخ خطي ارمني از ارمنيان سراسر جهان بويژ
- 70قتل عام بزرگ ارمنيان ، از وانكها و كليساهاي قديمي ساير نواحي غني تر شده است. فهرست نسخ خطي در سالهاي 

تا كنون بيش از يكصد عنوان از نسخ خطي مشهور بچاپ رسيده اند . يكي از  1959در دو جلد منتشر شد از سال  1965
جموعه منابع تاريخي ارمني از سده پنجم ميالدي به بعد است كه اكثر آنها تا كنون به رشته كتابهاي مهم براي چاپ ، انتشار م

زبان قديمي و ترجمه به زبان كنوني ارمني منتشر شده اند . يكي از مجموعه هاي مهم كه انتشار يافته است مجموعه اسناد 
ه ها و اسناد فارسي در چند جلد ، صورتجلسات نسخ مربوط به همسايگان ارمنستان مي باشد از جمله مجموعه فرامين ، قبال

  دادگاه ارمني كامنس بودولسكي كه براي بررسي تاريخ مهاجرنشين ارمني لهستان اهميت فراواني دارد.
مجموعه نسخ خطي ماتناداران شامل اسناد و مدارك و كتبي در زمينه هاي مختلف از جمله تاريخ ، جغرافيا ، ادبيات ، فلسفه 

ضيات ، ستاره شناسي ، گاهشماري ، هنري ، فرهنگ ها ، فرامين دولتي ، اسناد امالك و قباله ها ، حقوقي ، پزشكي ، ريا
   اقتصادي ، مينياتور ، موسيقي و غيره است.

بعنوان مجله ادواري ماتناداران شامل مجموعه تحقيقات علمي و اخبار و اطالعات  "بانبر ماتناداراني  "نشريه  1941از سال 
) در ماتناداران گرد آوري شده 25000ين زمينه منتشر مي شود . امروزه بيش از نيمي از نسخ خطي ارمني در جهان (در ا

م.)اين نسخ غير از ارمني به زبانهاي ديگر مانند يوناني ، گرجي ، عربي ، فارسي ، روسي و 5- 18است (مربوط به سده هاي
  نسخه به زبانهاي ديگر هستند . 2466نسخه ارمني و   13623بود كه  16089تعداد نسخ  1981غيره نيز مي باشند . در سال 

ساختمان ماتناداران در انتهاي خيابان ماشتوتس در ايروان واقع است و ساالنه هزاران نفر از نقاط مختلف جهان از آنجا ديدن 
  مي كنند.

   
  ) 205آزدارار( 
  )1794-1999( نخستين مجله ارمني

شماره )به  18”در شهر مدرس هندوستان ( كال 1794- 96ستين ماهنامه ارمني است كه در فاصله سالهاي آزدارار نخ          
همت هاروتيون شماونيان بچاپ رسيد. اين نشريه در شهر هاي مدرس ، استامبول ، نخجوان نو ، اچميادزين و ديگر جاها 

ه ومهمترين مطالب چاپ شده در ديگر مطبوعات بود . پخش شده است . هدف از انتشار اين نشريه ارائه رويدادهاي مهم ما
ماهنامه با دو لهجه ارمني هندوستان و جلفاي اصفهان تهيه مي شد. نشريه بويژه زندگي ارمنيان هندوستان و باالخص مدرسي 

اين نشريه اخالقي ، ادبي و تاريخي داشت . شماره هاي خاص از  - را منعكس مي نمود . مقاالت آن معموال محتواي مذهبي 
به مناسبت  "موسسه خيريه گالوست گولبنگيان " 1970بصورت مصور و با حروف قرمز رنگ بچاپ رسيده اند . در سال 

  امين سالگرد چاپ اولين شماره آزدارار اقدام به چاپ مجدد مجموعه كامل نشريه در دو جلد نمود. -  175
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  آپاگا                  )   ١٩٩٩(آوريل  ١٣٧٨،  فروردين   ٧شماره 

 Komitasكوميتاس
  تولد  ســــال  به منا سبت يكــصــدو سيمين موسيقيدان نامي ارمني

   اديك باغداساريان  نوشته 
   

بدنيا آمد و در كودكي پدر و مادر خود را از  در كوتاهيه تركيه 1869كوميتاس ( نام حقيقي سوغومون سوغومونيان) بسال            
مشغول  به شهر اچميادزين ، مقر جاثليق كل ارمنيان جهان منتقل شد تا در مدرسه عالي علوم ديني گوركيان 1881دست داده در سال 

انواع موسيقي كليسايي مي  تحصيل گردد . در اينجا به پرورش استعداد او در زمينه موسيقي توجه مي شود. او در همين سالها به بررسي
پردازد و قطعه هايي از موسيقي روحاني قديمي را با نت هاي مخصوص ارمني يادداشت مي كند. از همان آغاز كار با آوازهاي 

شروع كرد و برروي آثار برجسته  1890روستايي ارمني آشنا شده آنها را نت نويسي مي كرد. كار ابداع آثار موسيقي را از دهه 
تحصيل در مدرسه عالي را بپايان برد و به عنوان آموزگار  1893ارمني سده نوزدهم آهنگ هايي تصنيف نمود . در سال شعراي 

به لباس روحانيت تارك دنيا در آمد و به نام كوميتاس ، جاثليق سده هفتم  1894موسيقي و رهبر گروه آواز استخدام شد . در سال 
   نام روحاني كوميتاس به او داده شد. ميالدي كه خود شاعر و آهنگساز بود ،

فراگيري هارموني درنزدماكاريكماليان پرداخت.اودرفاصله سالهاي   در تفليس به1895كوميتاس در سال               
تحصيالت عالي خودرادركنسرواتوار استاد بزرگ ريچارد اشميت در برلين و دانشگاه سلطنتي برلين ادامه دادواز درس 1899تا1896

ي استاداني چون ر.اشميت ، ا.فاليشر ، ه.بلرمان ، م.فريدلندربهره جست و مباحثي چون تئوري كمپوزيسيون ، تاريخ موسيقي ، ها
الهيات ، فلسفه ، پرورش صدا ، فراگيري پيانو و ارگ و رهبري اركستر را گذرا ند و به عنوان يكي از اولين اعضاي انجمن بين المللي 

شعبه اين انجمن در برلين پژوهش هاي خود را در زمينه موسيقي ارمني ارائه نمود و مقاالتي در مجله  موسيقي انتخاب شد و در
پژوهشي انجمن به چاپ رسانيد . در همين سالها به نوشتن آوازها و رومانس ها و آوازهاي كر بر اساس اشعار شعراي آلماني و تنظيم 

  آوازهاي مردمي همت گماشت .
  ."كوميتاس ديگراستاداست،من به وجوداوافتخارمي كنم "غ التحصيلي كوميتاس استاداشميت گفت:درجشن فار          
همكالسي هاي اومي گفتندكه تمركزفكري كوميتاس فقط جمع آوري فولكلور و پليفونيك كردن موسيقي بود.اين يگانه           

  آرزوي اوبودودراين كار به موفقيت كامل دست يافت.
   

ازگشت به اچميادزين با پشتكاري چشمگير به امرتعليم و تربيت و پژوهشهاي علمي پرداخت.دركاركمپوزيسيون تعمق كرد پس از ب       
و به تنظيم تم هاوآوازهاي روستايي،اركستريك و پلي فونيك كردن آنها همت گماشت.مهمترين كاركوميتاس جمع آوري فولكلور 

درباره اوگفته اندكه يك روز زير كاه هاي طويله مي  "نويسي و تنظيم كرده است.مثال ارمني بود و ثروتي از آنها را گردآوري و نت
خوابدومنتظرمي شودتادهقان بيايدوآواز مخصوص خودرابخواندواواينهارابطورخالص وناب يادداشت مي كرد.تعدادي ازآنها راتبديل 

اقدام نمودوكنسرت هايي دراچميادزين ، ايروان ،  "آنوش  "به كركرده است كه بسيارزيباومشهورند.در همين ايام به نوشتن اپراي 
فرانسه در پاريس آوازهاي مردمي و فولكلوريك و مذهبي ارمني را با تنظيم  "الموريوي  "باگروه آواز  1906تفليس وباكوداد.درسال

  غيره ترتيب داد.     هايي كه خود انجام داده بود اجرا نمود.كنسرت ها و سخنراني ها در شهر هاي سوئيس ، ونيز و
رادر استامبول و ديگر گروه هاي آواز را در  "هاي گوسان  " 1912ودر سال"گوسان  "گروه آواز بزرگ  1910درسال            

شهرهاي ديگر چون كوتاهيه ، بروسا ، آدابازار،ازمير ، آرماش ، پارتيزاك ، اسكندريه و قاهره تشكيل داد. مطبوعات آن زمان اهميت 
  اي كوميتاس بويژه در مورد اهميت آنها در توسعه و ترقي نه تنها موسيقي ارمني بلكه موسيقي ملل ديگر مورد تاكيد قرار دادند.كاره
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در كنگره دوره اي انجمن بين المللي موسيقي چندين گزارش و پژوهش معرفي نمود. ا.ولش موسيقيدان  1914اودر سال              
ي با كارهاي كوميتاس آنهارا شاهكارهاينادر هماهنگي و تنظيم و پلي فونيك كردن ارزيابي نمود.موسيقيدان نامي اطريشي پس ازآشناي

كافي بود همين اثر (منظور بي خانمان يا آنتوني ) را كوميتاس ")در باره كوميتاس چنين گفته است : 1918-1862معروف دوبوسي (
  ."بنويسد تا يك موسيقيدان بزرگ محسوب شود 

كوميتاس پس از استقرار در استامبول به زندگي فرهنگي تركيه و ايجاد روابط دوستانه با شعراي ترك پرداخت و آهنگ               
هايي با شعر محمد امين شاعر ترك سرود و در كميسيون ها و هيئت هاي مختلف فرهنگي فعاليت چشمگيري نشان داد. به دعوت انجمن 

با گروه آواز خود قطعاتي از آثار خويش را اجرا نمود كه مورد استقبال شديد حضار  1915آوريل فرهنگي ترك روز دوم و سوم 
  قرار گرفت .

قتل عام ارمنيان تركيه بدست دولت عثماني شروع شد در فعاليت هاي پرارزش  1915آوريل  24ليكن متأسفانه زماني كه در           
س هم در جمع تبعيديان ارمني قرار گرفت و با مشاهده فجايع كشتارها مشاعر خود را از كوميتاس نيز نقطه پايان گذاشته شد. كوميتا

در اثر اين فاجعه، آثار دستنويس او دچار نابساماني   به همين وضعيت باقي ماند و در پاريس در گذشت. 1935دست داد و تا سال 
  رسيد. گرديدو تنها بخشي از آنها تا سالها بعد پيدا شده تنظيم و به چاپ

كوميتاس در آثار خود اصالت هاي فرهنگي و فولكلور غني ارمني منشعب از اعماق تاريخ را به خوبي منعكس كرده است .            
كوميتاس توانست با نت نويسي بسياري از آوازها و تم هاي مردمي و ملودي هاي مذهبي كه فقط بصورت شفاهي حفظ شده بودند ، 

اموشي حفظ كند . او بيش از چهار هزار آواز روستايي را گرد آوري و ثبت نموده بود كه از اين ميان تنها آنها را از نيستي و فر
آواز يافت شده و انستيتوي هنر آكادمي علوم ارمنستان پژوهش گسترده و طوالني در جهت يافتن قطعات گم شده  1200مدارك 

  حظه اي داشته است .كوميتاس انجام مي دهد و تا كنون نيز موفقيت قابل مال
كوميتاس در زمينه گرد آوري و نت نويسي آوازهاي مردمي كردي و تركي نيز براي اولين بار كار كرده است . او غير از خلق           

زهاي آثار موسيقي ، آثار تئوري موسيقي نيز از خود بجا گذاشته است . در اينجا اساس موسيقي مردمي را بيان نموده فرايندپيدايي آوا
مردمي را به خوبي بررسي كرده است . آثار او كه بصورت آوازهاي تك نوازي و گروهي است به دوبخش تقسيم مي شود اول آنهايي 

 "قطعه "كه نغمه هاي مذهبي قديمي و مردمي را در اساس خود دارند و دوم آنان كه از اينگونه منابع و ماخذ مستقل مي باشند . مثال
و  "آواز كبك  "،  "آسمان تاريك بود  "آهنگ فلسفي  "اي بهار كجا مي آيي  "،  "مضار تمدن "،  "بل در ساحل رودخانه با

غيره كه از نوع دوم هستند . اينها از نظر غناي محتوا و استادي در كمپوزيسيون بسيار چشمگير مي باشند . بخش اعظم آثار كوميتاس از 
 "اثر براي پيانو با واريانت هاي متعدد). از آثار معروف او مي توان  8اثر وكال و  150 منابع فولكلوريك مردم ناشي مي شود (بيش از

و  "درخت زرد آلو "،  "آواز شخم زني  "،  "آواز كبك  "،  "باداراك "، "بهار است "،  "كرونگ (درنا)  "،  "بي خانمان 
  غيره را نام برد .

رنده قطعات ، آوازخوان و رهبر اركستر ، معلم و پايه گذار مكتب ملي موسيقي كوميتاس موسيقيدان، آهنگساز ، گردآو           
شناسي ارمني محسوب ميشود . آرامگاه او در پانتئون مشاهير ارمني در ايروان واقع است . در باره او و آثارش ده هاكتاب و صدها 

بي در زمينه زندگي و آثار او فراهم كرده است . آثار چاپ مقاله تا كنون به زبانهاي مختلف نوشته شده است . نگارنده سطور نيز كتا
  شده كوميتاس بشرح زير است :

  .1960-65، به كوشش ر.آتايان ، ايروان  2و1مجموعه آثار جلدهاي  -  1
  .1969-79به كوشش ر.آتايان ، ايروان  5تا1مجموعه آثار جلدهاي  -  2
  .1907س ، ارمني و فرانسه ، پاري 1-12موسيقي ارمني  -  3
  .1902آوازهاي روستايي ارمني اليپزيك  -  4
  .1925رقص ها (مخصوص پيانو ) پاريس  -  5
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  .1933آوازخواني هماهنگ براي مراسم باداراك ، پاريس -  6
  .1895آوازهاي مردمي ، واغارشاباد -  7
  .1903آهنگهاي كردي (با حروف ارمني و التين ) ، مسكو -  8

  ، ايروان ) 1931ه روش اروپايي (همين اثر با ترجم      
  ، آوازها و رقص ها . 2مجموعه مردم شناسي جلد  -  9

  پاريس . 1938موسيقي روستايي ارمني  - 10
  .1941مجموعه مقاالت و پژوهش ها ، ايروان  - 11
    .آثار متعدد به زبانهاي روسي ، آلماني وفرانسه كه در اليپزيك، پاريس و غيره به چاپ رسيده است - 12
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  آپاگا                                                ) ١٩٩٩(آوريل  ١٣٧٨،  فروردين   ٧شماره 

  گواهان نژادكشي ارمنيان

   اديك باغداساريان  نوشته

  بخشي از گزارش نورمن خبرنگار روزنامه تايمز لندن -1

  1877اوت  24ارزروم ،          

روستاي آالشگرد غير 122ش اسماعيل پاشا عبور كرده بسيار اسفناك است. از اوضاع ارمنيان در سرزميني كه ارت
ده ، همه ويران شده است . تعدادي از مسيحيان كه در زمان عقب نشيني ژنرال ترغوكاسف از حمايت روسيه 9از 

ش چند روستا استفاده نكردند ، بطور وحشيانه بقتل رسيدند و همه روستاها به آتش كشيده شده اند . در واليت مو
ويران و بسياري از ساكنان آنها سالخي شده اند.روستاي بايزيد و نواحي اطراف هم به همين سرنوشت 

  اند...  دچارشدند.دربخش اعظم اين نواحي، مردان، زنان وبچه هابه فجيع ترين وجه بقتل رسيده

 C.B.Norman , Armenia and the Campaign of 1877 . London , Paris and Newمنبع: 
York , p.299-300.          

   

  از گزارش سركنسول روسيه در ارزروم به نليدوف سفير استامبول -2

  1894اكتبر  29                                               

ارمني را نابود كرده اند.سرهنگ اسماعيل 000/10- 000/15بر اساس اطالعات واصله جديد، تركها در ساسون
مانده ارتش ساسون ، دست به اعمال بسيار وحشيانه بر عليه ارمنيان اين منطقه زده است... ساكنان روستاهاي بيگ فر

منطقه از ترس او به كوه هاپناه بردند ولي وي دستور داد تا آنان را بمباران كنند ...كليه افراد تسليم شده بي 
  روستا را با خاك يكسان كردند... 30و روز دست به وحشيگري زدند  25رحمانه بقتل رسيدند. تركها 

  و. ماكسيموف                                                     

   

  گزيده گزارش سرهنگ پشكوف وابسته نظامي روسيه در استامبول-3

  1896اوت  16                                                                                          34الف:از گزارش شماره 

ماه اوت ، و امروز كشتار ارمنيان استامبول در جريان بود.ترس و هراس و سراسيمگي ساكنان  14بعد از ظهر روز 
به حدي رسيده است كه اطميناني به اقدامات مقامات مسئول نيست نيروهاي انتظامي خود محرك و از شركت 

  عتنايي به اعتراضات نمي كنند و با قاتالن همكاري مي نمايند...ا "كنندگان در كشتارها هستند . آنها عمدتا
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  1896اوت  19                                                                                            36ب :ازگزارش شماره 

روشن شده است كه كشتارها "انفر از ارمنيان بي پناه در استامبول كشته شدند ....دقيق 5500در طول دو روز 
توسط دولت طراحي شده است و به رهبري مقامات شهرباني و گروه هاي اشرار صورت مي گيرند. در اثر 
اعتراضات قاطعانه هيئت ديپلماتيك بويژه سفيرما ، ديروز و امروز اوضاع كمي آرام است ليكن پريشاني و هراس 

  كماكان ادامه دارد...

   

ونر آمريكايي به هيئت ميسيونري آمريكايي در نامه بارنم ميسي -4
  1896سپتامبر  29                                                                        استامبول

در مورد كشتارهاي آكن اطالعات و اخباري از دو نفر ترك بي طرف دريافت كرده ام . در ظرف هفته گذشته  
افت نشده ، ليكن امروز نامه هايي واصل شد كه صحت اخبار كشتارها را تصديق مي كنند. هيچ نامه اي از آنجا دري

نفر اعالم شده اما من فكر مي كنم اين عدد خيلي كمتر از واقعيت است ... اجساد كشته  2000تعداد كشته ها 
دولتي طراحي و اجرا  شدگان چند روز در خيابان ها افتاده و خوراك سگ ها شده بود ... كشتارها توسط مقامات

شده و ساكنان مقاومتي نكرده اند و هيچ تركي كشته نشده است . همه اين وقايع توسط اهالي شهر و سربازان روي 
  داده و موج كشتار به نواحي و روستاهاي اطراف گسترش يافته است...

  گ.ن. بارنم                                    
  

  به زينوويف سفير روسيه در استامبولسركنسول روسيه در ارزروم -5

  1900ژوئيه  19                                  

ژوئيه ، افتخار دارد به عرض عاليجناب برساند كه اطالعات ارسالي اينجانب در  17پيرو تلگراف محرمانه مورخ  
را انكار كنند اما منابع موثق  واقعيت دارد. اگر چه مقامات تالش دارند آن "مورد روستاي اسپاغانك ساسون كامال

  و سري ترك صحت اخبار را تصديق كردند...

  و.ن.شاخوسكوي                                             
  

  سفير روسيه در استامبول  زينوويف  معاون كنسول روسيه در سامسون به -6

    1901سپتامبر12سامسون                                                                                   374نامه شماره               

... ساكنان ارمني از اخبار منتشر شده در مورد كشتارهاي حلب ، ارزروم و بيتليس هراسان و پريشان هستند ... در 
  رسيده است...000/12نفر ارمني ساكن بود در حاليكه اكنون شمار آنها به 22در منطقه ما بيش از .../1890سال 

  زيوديچي                                              
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  1904فوريه  5در باره كشتار ارمنيان هونان،  -7

ويران شده است . كشتار ساكنان با بي رحمي "ساعت با اسب از نورساشن فاصله دارد ، كال5/1روستاي هونان كه 
  ون توجه به سن آنها دزديده اند...غير قابل توصيف صورت گرفت . همه زنان را بد

Pour l`Armenie et la Macedoine , Paris , 1904,p.xxi-xxii  
     

  نامه ژان ژورس خطاب به رئيس كنفرانس بين المللي شرق نزديك-8

  )1904(ژوئن 

  عاليجناب

ن را ابراز دارم و بر بسيار متأسفم كه نمي توانم به لندن بيايم ، اما مي خواهم احساس مشترك خود با جهان متمد
  عليه رژيم منفوري كه ارمنيان تحت سيطره آن قرار دارند و بر عليه مسئوالن كشتارهاي بزرگ اعتراض كنم.

به نتيجه مي رسد ، در صورتي كه بتوان نظر دولتهاي بزرگ را براي "مطمئن هستم كه اين اعتراضات مستمر نهايتا
  اقدام جدي جلب نمود....

Report of the International Conference on the situation in the Near East held in 
London on 29th june , 1904, London,1904,p.23.  

   

  گزارشي پيرامون اوضاع ارمنيان واليت وان-9

  1905ژانويه19ژنو                                                    

ز حاكي است كه مقامات دولتي تركيه در حال توزيع اسلحه ميان ساكنان تلگراف دريافتي از وان از طريق تبري
ترك و كرد منطقه هستند. در ناحيه كارچكان يك گروه از اشرار به فرماندهي موسي بيگ تشكيل شده و در 
گاركار سربازان ترك دست به جنايت زده اندو در يغگيس پنج زن ربوده شده اند ، جمع آوري ماليات با شدت 

  قابل تحمل ادامه دارد... غير

`Pro Armenia`, 1 feb. 1905, No:103,p.654,Paris.  
   

  نامه يك سياح اروپايي در باره اوضاع ارمنيان كيليكيه-10

  1906مارس5حلب،                                                     

زيتون ، ماراش،آدنا و هاچن به اينجا گروهي را دست بسته از "دستگيري ارمنيان كماكان ادامه دارد.اخيرا
  آوردند.

فوت كرده است او عامل اين  "اوضاع ارمنيان بويژه در زيتون اسفناك است . فرماندار نظامي زيتون اخيرا
دستگيري ها بود.... ناظم پاشا استاندار جديدحلب يك جالد واقعي است . فرمان دستگيري و انتقال ارمنيان به 

  كند.... حلب را خود صادر مي

`Pro Armenia `,5 may , 1906,No: 133,p.893.  
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  سركنسول ارزروم به زينوويف سفير-11

ساكنان ترك را بر عليه ارمنيان مسلح مي كنند.اين اقدامات نمي توانست مخفي بماند،  ".... تركان جوان سريعا
  نگراني شديد شده است....اين وقايع در مناطق ارزروم ، بيتليس ، سيواس ، خاربرد و دياربكر باعث 

   

  گزارش خبرنگاران از كشتار ارمنيان آدانا-12

  1909آوريل26استامبول ،                                               

روزنامه هاي عصر جزئيات تكان دهنده اي از كشتارهاي ارمنيان در آدانا، انطاكيه و نواحي ديگر و سوريه منتشر 
طعمه حريق  "نفر كشته و ده ها روستا ويران شده اند. آدانا كال000/35مار ارائه شده بيش از كرده اند. بنا به آ

  شده و هرسين تنها به همت ورود كشتي هاي خارجي نجات يافته است.

   

  گزارش سرهنگ دوم اشتانگه به هيئت نمايندگي نظامي آلمان در استامبول-13

  1915اوت23ارزروم،                                               
  

  ....در باره وقايع روي داده مي توان مطالب زير را با اطمينان بيان كرد.

تصميم تبعيد و كشتار ارمنيان توسط كميته تركان جوان استامبول اتخاذ شده است . اجراي اين تصميم به كمك 
رئيس شهرباني منطقه ، محمود كامل نيروهاي نظامي و اشرار انجام گرفته و غير از مقاماتي چون هولوس بيگ 

پاشا فرمانده كل نيروهاي نظامي منطقه ، برخي از اعضاء كميته مانند حليم بيگ ، شاكر بيگ ، نماينده ارزروم ، 
  سيف اهللا بيگ نيز دخيل هستند.

  سرهنگ دوم اشتانگه                                    

Deutschland und Armenien...,s.142  
   
  

  )"ژورنال دو ژنو"نابودي كامل يك ملت (سرمقاله ماهنامه -14

اكنون چنان كار وحشتناكي انجام مي گيرد كه كليه فجايع ديده شده در طول يك سال تمام در مقايسه با آن 
ناچيز بنظر مي رسد ، نابودي سيستماتيك و خشونت آميز يك قوم در جريان است . اين واقعه در تمام تاريخ 

  ابقه است...جهاني بي س

`Journal de Geneve `,p.9.ix,1915  
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  "ژورنال دو ژنو "نامه به هيئت تحريريه ماهنامه-15
  

همين ماه)، نگراني و خشم بي كران  9جناب آقاي سردبير ، اجازه مي خواهم در تاييد مقاله آن نشريه (مورخ       
راز دارم . اينان اقدامات ددمنشانه و نابخردانه اي را اب "اتحاد و ترقي"خود را نسبت به اقدامات كميته خون آشام 

  مايه مباهات خود مي دانند كه تنها توسط چنگيز خان و تيمورلنگ در تاريخ مشاهده شده است .

...اگرملتي وجود دارد كه خدمات ارزنده اي به همت فعاالن دولتي ، مقامات سرشناس و افراد با استعدادي در 
، علوم وهنر در تركيه انجام داده اند. همان ملت ارمني است . همين ارمنيان بودند كه زمينه تجارت ، صنايع 

صنعت چاپ و هنرهاي دراماتيك را به تركيه وارد كردند. نقش نويسندگان و شعرا و ادبا و چهره هاي اقتصادي 
اساسي عثماني همكاري نمود ارمني انكارناپذير است... مگر اوتيان ارمني نبود كه با مدحت پاشا در تأليف قانون 

سال پيش دوست فقيد من لينچ  13...هيچ شخصيت روشنفكر ترك پيدا نخواهد شد كه زير اين اعالميه را كه 
ارمنيان بطور استثنائي و فوق العاده شايسته و مستعد اين امر "نماينده مجلس انگليس عنوان كرد ، امضاء نكند:

ند. آنها دست آوردهاي تمدن جديد اروپايي را بطور شگفت انگيزي هستند كه حامالن تمدن نوين جهاني باش
  ."كسب كرده اند كه هيچ ملتي هرگز نتوانسته است به آن نايل آيد 

   ژنرال شريف پاشا                                                  

    `Journal de Geneve ` , 18 . ix.1915  
   
  

  )"تايمز"ادامه دارد ( گزارش خبرنگار روزنامه وحشيگري نسبت به ارمنيان -16

  1915دسامبر18بوخارست،                                               

من گزارشي پيرامون نابودي ساكنان ارمني آدرياناپل دريافت كرده ام. آنان دستگير و به اعماق آسياي صغير 
حبوس بودندودر طي آن متحمل تجاوز و رفتار خشونت آميز فرستاده شده اند. زنان و بچه ها دو روز در زندان م

به يهوديان فروخته شده اند. گزارشي در  "شدند...بخشي از خانواده هاي تبعيدي به قيمت هاي تمسخر آميز عمدتا
مورد رنجها و مصيبت هاي اسراي ارمني در آسياي صغير توسط يك هيئت بلغاري به دولت بلغارستان ارسال شده 

  است.

نفر مي  000/835منطقه ارائه شده كه همه ساكنان آن ها ارمني بودند وشمار آنها به  29اين گزارش فهرست  در
  رسيد ، اينها يا كشته يا تبعيد و يا بزور مسلمان شدند. يك نفر كشيش را زنده زنده آتش زدند...

  
`The Times`, 21.xii.1915  
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   1915در سال خالصه جدول تعداد كشته شده گان ارمني -17
  (توسط يوهان لپسيوس)

  
  تعداد كشته ها و تبعيدي ها نفر،  950،242كل جمعيت    كيليكيه و سوريه شمالي - 1

  نفر . 950،238

  آناتولي شرقي (ترابوزان ، ارزروم ، سباستيا ، خاربرد ، دياربكر ، وان و بيتليس). - 2

  نفر. 600،817نفر ، كشته ها  000،058،1كل جمعيت 

  تولي غربي (بروس ، ازمير ، آنكارا ، قونيه )آنا - 3

  نفر. 800،309كشته ها  000،337كل جمعيت ارمني 

  بخش اروپايي تركيه ( استامبول ، آدرياناپل ) - 4

  نفر. 000،30كشته ها  000،194كل جمعيت ارمني 

   سوريه ، فلسطين ، بغداد - 5

  500،13تحت حمايت خيريه  500،13  كل

  نفر. 350،396،1برابر  1915فقط در سال  كل ارمنيان كشته شده

Dr. Johannes Lepsius , Bericht uber die lage des Armenichen Volkes in der 
Turkei . Potsdam , 1916,5.298-303.  

  

  "موالن زاده رفعت "از خاطرات -18

اگر من بتوانم چگونگي  تبعيد و كشتار ارمنيان يك جرم فوق العاده و وحشتبار و تأسف آور سياسي است ... .
  را بيان كنم . بهترين خدمت را به تاريخ انجام داده ام. "اتحاد و ترقي "عملكرد جنايت بار حزب 

   

  تلگراف سفير روسيه در لندن به سازونوف وزير امور خارجه-19
  

  1916مارس )  6فوريه (  22،  96تلگراف شماره 
  

كرر دولت هاي انگليس و متفقين به خزانه انگليس جهت كمك دولت انگليس متاسف است كه به علت مراجعات م
مالي به اهداف و مقاصد آنان ، نمي تواند ارمنيان ساكن در تركيه را مشمول كمك هاي خود كند و توصيه مي 

  كند به اين منظور به موسسات خيريه مراجعه شود.

  بنكندورف                                                  
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  هولوگ مشاور-گزارش سفيرآلمان دراستامبول به بتمان-20
  

     1916ژوئيه 10                                                         

نابودسازي ارمنيان ساكن در استان هاي شرقي به مراحل پاياني خود مي رسد.دولت تركيه براي حل مسئله ارمني 
در خواستهاي ما و سفارت آمريكا ونماينده پاپ و دولتهاي آنتانت نكرد. توسط نابودي اين قوم هيچ اعتنايي به 

  اكنون مترصد نابودي بازماندگان اولين تبعيد بر آمده است.

Deutschland und Armenien...,s.280  
   

  )1916از گفته هاي كارل ليبكنخت (ژوئيه -21
  

غشته كرد و گناه خود را در اين جنگ به حد اعال آلمان هم پيمان تركيه است كه دستان خود را به خون ارمنيان آ
  رسانيدو ملت ارمني را متحمل فجيع ترين كشتارها نمود...

  .54،ص1918كارل ليبكنخت،مجموعه اسناد،پتروگراد،          

   

  از خاطرات نعيم بيگ مقام ترك-22
  )1916در الزور ،  (تبعيد و كشتار در رأس العين و

  
دو كشتار ارمنيان هيچ واقعه قابل مقايسه و برابر در تاريخ جهاني ندارند. در هر گوشه و من فكر مي كنم ، كه تبعي

  پهنه وسيع تركيه مي توان اجساد و اسكلت هزاران ارمني سالخي شده به فجيع ترين وجه را پيدا كرد...

  1،ص1920خاطرات نعيم بيگ،آرام آندونيان،لندن
  

  .1915-17ي نامه يك آلماني ساكن تركيه در سالها-23

  1917مارس26ماالنيا،                                                

... معتقدم كه اگر ملت ما واقعيت ها را مي دانست ، سر به طغيان و اعتراض ميزد . شكي نيست كه همه اقداماتي 
  ر طول تاريخ جهاني است...كماكان ادامه خواهد يافت ، بزرگترين جنايت د   كه بر عليه ارمنيان انجام مي شود و

  
  ارنست ژ.كريستوفل                                                  

  
Deutschland und Armenien... , s. 335.  
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  معاون وزير امور خارجه آلمان به كولمان وزير خارجه-24

  .1918مارس22تلگراف ، برلين ، 

دي از كشتارها مشاهده مي شود.هزارنفر از روسهاي باقيمانده ... در اثر بازگشت تركها به ترابوزان موج جدي
تيرباران يا طعمه حريق شده اند. ارمنيان تحت فجيع ترين شكنجه ها قرار دارند. بچه ها را داخل كيسه كرده آنها را 

  به دريا مي افكنند.پيران را به صليب مي كشند و خفه مي كنند.

  بوسشه                                             

Deutschland und Armenien... , s.377  
   

  نظر آرمين وگنر نويسنده آلماني پيرامون قربانيان ارمني بين النهرين-25

تصميم به اجراي طرح شيطاني  1915... ارمنيان قرباني اين جنگ شدند. هنگامي كه دولت تركيه در بهار سال  
ران تاريك انديش ترك را از اجراي اين طرح ددمنشانه كه تنها با نابودي دو ميليون ارمني گرفت هيچكس رهب

  جنايات مجرمان ديوانه قابل مقايسه بود منع نكرد.

Armin T. Wagner , offener Brief ... , Berlin, 1919, s.2-4.  
   

  بهانه هاي دروغين-26

ي ترك به آن ، بي هيچ انگيزه اي تمامي اين ستمكاري ها ، جنايات ، قتل عام و شاخ و برگ دادن مقامات دولت
  برارمن ها روا شد.

مادر جنگ هستيم ، براي موجوديت خود مي جنگيم. ارمن ها اميد  "دولت تركيه پاسخ خواهد داد : "احتماال
پيروزي دشمنان مارا داشتند و براي اين پيروزي توطئه مي كردند. آنها جنايتكاران پراكنده در منطقه جنگي 

. ولي واقعيات اين بهانه ها را بكلي نفي "ر شديم در برابر آنها به شدت عمل نظامي متوسل شويمبودندو ماناگزي
 "مي كند. اين ارمن ها در منطقه جنگي سكونت نداشتند. هيچيك از شهرها و دهكده هايي كه از آنجا منظما

لي بودند كه از جبهه هاي بسوي مرگ تبعيد شدند، در مراكز عمليات جنگي قرار نداشت . همگي در داخل آناتو
قفقاز و داردانل به يك اندازه دوراست . امكان همكاري آنها با ارتش دول متخاصم وجود نداشت و حتي امكان 
ايجاد شورش هم نداشتند. زيرا ارمنيان جمعيتي متراكم نبودند. آنها در آبادي هاي كوچك كشوري پهناور 

  پراكنده بودند.

  )71، ص 1374ك ملت ، ترجمه فاضل ملك نيا ، تهران (آرنولد توين بي ، كشتار ي

  آرنولد توين بي-27

برابر گواهي پناهندگان از سوريه ، چندين كنسول آلمان يا قتل عام را رهبري مي كرده اند يا مشوق آن بوده "
به  "اند ، بخصوص خاطر نشان مي كنيم كه آقاي روسلر كنسول آلمان در حلب ، براي رهبري قتل عام ، شخصا
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آينتاب (عينتاب) رفته است و بارون اوپنهايم بد طينت كه مي دانست اين تيره بختان با مشاهده وحشيگري ارتش 
غرق در خون است ، قادر به خودداري نخواهند بود با اين همه ، به دليل وابستگي  "در خيابانهاي شهر كه عمال

  ني را به عرفا (اورفا)پيش كشيد.نژادي ارمن ها با متفقين ، فكر تبعيد زن و بچه هاي ارم

  )109- 110( آرنولد توين بي . كشتار يك ملت، ص 

  يوهان لپسيوس: -28

  "اين تنها كشورهاي قدرتمند مسيحي بودند كه باعث و مسبب نابودي اسفناك ملت ارمني شدند "
  

  مجارستان در استامبول :- پاالويچيني سفير اطريش -29 

  ]1916مارس  10.["جاوداني براي دولت ترك باقي خواهد ماند كشتار ارمنيان بصورت لكه ننگ"
  

  فريديف نانسن : -30

دولتهاي اروپايي با ابراز همدردي نسبت به ارمنيان و تسليم اعتراض ها و يادداشتها و در خواست رفتار و سلوك "
را به آنجا رساندند كه  بهتر در قبال آنها و اينكه هرگز يك بار هم بطور جدي وارد عمل نشدند. در نهايت كار

تركان را عصباني و جري تر كردند و در عين حال عدم قاطعيت و جديت خود را نيز ثابت نمودند. تركان موفق 
شدند بدون هيچ گونه مانعي انتقام خونباري از اتباع ارمني خود بگيرند، زيرا بخاطر آنها متحمل انتقادهاي نامطلوب 

تحقير آميزي بدهند. اين كل كارهايي بود كه فعاالن سياسي و ديپلماتهاي شده و مجبور شده بودند قولهاي 
  "اروپايي براي ملت ارمني انجام داده اند. 

F. Nansen , `Betrogenes Volks ` s. 290  
   

  كاليچه سفير اطريش در تركيه : -31

ر زمان ديگر آزادتر و مطمئن سلطان عبدالحميد پشت سپر حمايتي آلمان كه بسيار مديون آن است ، خود را از ه "
  "تر احساس مي كند

A.Ohandjanian , `Osterreicl - Armenien ...` B. 2, s.126  
   

  مجارستان در استامبول : -پوميانكوسكي وابسته نظامي اطريش -32

غاز شد، قيام در شهرهاي زيتون و وان اقدامات مأيوسانه ارمنيان بود ، زيرا آنان شاهد بودند كه كشتار جمعي آ"
  ."در آينده اي نزديك نوبت آنها فرا مي رسد

Pomiankowski, ` Per Zusmmenbruch `, s. 160.  
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  ):1915اوت  13مجارستان در تركيه (  -پاالويچيني سفير اطريش -33

...من توجه وزير اعظم را به اين موضوع جلب كردم كه زماني فرا مي رسد كه به هر حال تركيه بخاطر اين "
  ."ست نابود سازي ملتي مفيد (ارمنيان) پاسخگو خواهد بودسيا

   
  :1917ژانويه  20پاالويچيني، استامبول -34

اگر دولت در صدد بر مي آمد تا باقيمانده اين قوم را با يك ضربه ضد ارمني در تركيه نابود كندو بدينوسيله  "
  ."ترك هماهنگي داشت با تمايالت ملت "محو نمايد ، اين امر كال "مسئله ارمني را كال

Wien , Hllsta PA xii 463 Konstantinapel , 20 jan 1917  
   

  :1917ژانويه  30تراوتمانسدورف ، استامبول ،  -35

وزير اعظم به من گفت كه خود معتقداست تركيه مجبور خواهد شد تا در مورد سرزنش هاي دائمي دشمنان "
  "ربه همه جهان پاسخگو باشد مربوط به عملكرد خود در قبال ارمنيان يك با

  

  1917مارس  24پاالويچيني ، استامبول -36

وزير (جاويد بيگ) هنگام گفتگو با من كشتار ارمنيان را بزرگترين اشتباه كابينه قبلي قلمداد كرد . او گفت كه  "
  ."از نظر سياسي ميل به تعقيب و آزار و نابودسازي همه مليت ها اشتباه بزرگي بود

   

كت جرم هم پيمانان تركيه از اين امر نشئت مي گرفت كه آنها بويژه آلمان بر كليه امور و رويدادهاي شرا - 37
       تركيه نظارت مي كردند.

   

- 1918مجارستان در استامبول ( -پوميانكوسكي وابسته نظامي اطريش -38
1909:(  

هاي جديد و   نجا كه تركها سالحاز زمان شروع جنگ آغاز شد. از آ  كمك هاي اصلي آلماني ها به تركها "
كادر متخصص نظامي در اختيار نداشتند ، آنها مجبور بودند بخش هاي ستاد مشترك توپخانه ، واحدهاي تظامي، 
فني ، عمليات مهم توليدات نظامي و نيروي دريايي را به آلماني ها واگذار كنند و نه تنها فرماندهاني از آلمان به 

  "رشناسان و مسئوليني در همه زمينه ها حتي كارگراني براي كارخانه ها دعوت كنند.خدمت بگيرند ، بلكه كا

Pomiankowski, Der 2 usammeubroch..., s.53  
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  وستننك:-39

وجود داشته اند ، يعني خيلي بيشتر از حد مستشاران   خيلي پيش از شروع جنگ ، افسران آلماني در تركيه"
  ."بوط نظامي مطابق با توافقنامه مر

`Die Tagebuchervon westenenk`,s.67  
   

  طلعت پاشا خطاب به دكتر لپسيوس آلماني :-40

  "ما طرح شما را به اجرا در آورده ايم  " 

Wien , Hllstapa xii 463 Adrianopel , 10 nov 1915, z , 971p  
   

  منابع:

  ست:غير از منابعي كه يادشده اند ، از منابع زير نيز استفاده شده ا  
  .1977آرام آندونيان :كشتار بزرگ ، (خاطرات نعيم بيگ)بيروت -1
  .1998كولن : -وين  مجارستان در باره قتل عام ارمنيان، به زبان آلماني-آ. اوهانجانيان :اسناد اطريش -2
  . 1995ورژينه سوازليان ،كشتار بزرگ :ايروان  -3
  .1351اسماعيل رائين :قتل عام ارمنيان، تهران  - 4
  .1991مجموعه اسناد نژادكشي ارمنيان ، ايروان -5
  .1989اسناد دادگاه تركان جوان، ايروان -6
  .1986م. آرزومانيان: نانسن و ارمنستان، ايروان -7
  .1991و ايروان  1922وين   گ. پاالكيان : سالخي ارمن ،-8
  .1995ي. ساركسيان:اعمال خائنانه :ارمنستان ، روسيه ، تركيه،ايروان -9

  . 1990موالن زاده رفعت:زواياي تاريك انقالب عثماني،ايروان -10
  .1996دانشنامه مسئله ارمنيان. ايروان -11
  .1998م.گ. نرسيسيان : تحريف كنندگان تاريخ،ايروان -12
  1970اسناد وزارت امورخارجه انگليس در باره مسئله ارمني،تهران -13
  .1374يا ، تهران آرنولد توين بي : كشتار يك ملت ترجمه ملك ن-14



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             167                                            1 -  گزيده مقاالت فارسي
 

  آپاگا                 )  ١٩٩٩(آوريل  ١٣٧٨،  فروردين   ٧شماره 

و  1920وحشيگري هاي ارتش كمال آتاترك در ارمنستان شرقي در اواخر سال 
  1921اوايل 

            

  د،آكادميسين مگرديچ نرسيسيانپروفسور فقي  
  نباغداساريا  اديك:ترجمه 

  
ارتش شرقي تركيه كماليست به فرماندهي كاظم قره بگير پاشاي شوينيست و نژادپرست ،  1920در پائيز            

را در  وارد ارمنستان شرقي شد تا حكومت ارمني را از ميان بردارد و در ادامه نژادكشي ارمنيان باقيمانده قوم ارمن
نابودسازد . بر اساس فرمان هايي كه از آنكارا دريافت شده بود ، وي اين تصميم گيري را بايد  "اين خطه كال

محرمانه نگه مي داشت و اين لشكركشي باعث تجديدروحيه رهبران تركان جوان چون طلعت پاشا، انور پاشا  "كال
  . اينان پيام هاي تبريك براي كاظم پاشا فرستادند.، جمال پاشا و ديگران كه به خارج فرار كرده بودند شد 

جامه عمل بپوشانند زيرا ارتش يازدهم  "با اين حال ، كماليست ها موفق نشدند به اين هدف خود كامال         
روسيه شوروي مانع اجراي مقاصد جديد تركان گرديد. ليكن تركها تا حد امكان دست به وحشيگري و كشتار بي 

  . رحمانه زدند
در باره اين عمليات ددمنشانه ارتش كماليست تركيه اسناد موثقي در آرشيو دولتي مركزي ارمنستان          

نگهداري مي شود، جزئيات عمليات قتل و كشتار ارتش تركان كمالي در آلكساندراپل ( لنيناكان پيشين يا گومري 
ه است. بويژه گزارشهاي رسمي ارگان هاي حكومتي كنوني )، آخالكاالك و مناطق هم جوار در اين اسناد بيان شد

  ارمنستان شوروي ، خاطرات نجات يافتگان اين كشتارها و شاهدان عيني حائز اهميت هستند.
واسيلي يونسكو اهل روماني درباره  "گواهي شهروندان خارجي نيز در اين اسناد بسيار حائز توجه است . مثال      

ر قارص و آلكساندراپل ، مشاهدات عيني خود را به رشته تحرير در آورده است كشتارها و وحشيگرهاي تركان د
. چارلز ف. گرانت نماينده كميته آمريكايي مستقر در قره كليسا و كستايشويلي كارمند وزارت مخابرات 

  گرجستان در باره كشتارهاي ارمنيان در جاجور اطالعات ذيقيمتي نگهداري كرده اند. 
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  آپاگا                 )  ١٩٩٩(آوريل  ١٣٧٨فروردين  ،   ٧شماره 

  تركيه و مسئله آرشيواسناد عثماني

  : توروس تورانيان  نوشته

  ترجمه اديك باغداساريان
  

يوهاي عثماني براي پژوهشگران و عالقه مندان گشوده شده در سالهاي اخير مطبوعات تركيه و نيز جرائد جهاني خبر دادند آرش      
است . اعالميه اي نيز منتشر شد مبني بر اين كه آرشيوهاي ياد شده حكايت از كذب بودن قتل عام ارمنيان داشتند. تاريخنگاران بايد 

يش آماده شده براي قتل عام ارمنيان مي اين آرشيوها را مورد استفاده و تفحص قرار مي دادند و مدركي دال بر كذب برنامه هاي از پ
يافتند.براي آنها آنچه روي داده بود چيزي جز جابجايي ساكنان در دوران سخت جنگ به منظور حفظ امنيت تركيه نبود. اين اعالميه 

ح شده بود؟ امروزه آنقدر واضح بود كه مي توانست روي هر تاريخداني تاثير بگذارد. ليكن مسئله اين است كه آيا اين آرشيوها مفتو
اين  "راديكال"نه تنها مطبوعات ارمني كه جرائد تركيه نيز اذعان كرده اند. تورگوت تارهانل يكي از نويسندگان روزنامه تركي 

آيا موانع جديدي "و ادامه مي دهد كه : "آيا آرشيو هاي عثماني جزو اسرار محرمانه دولتي هستند؟"پرسش را مطرح كرده است كه 
  ."ناشي مي گردد؟     ارمنيان  به نژادكشي   بررسي آرشيوهاي عثماني ايجاد شده است از بحث هاي مربوط كه براي

امر تنظيم و حفظ آرشيوها به نخست وزيري محول گرديد. نخست وزيري اين  1984در سال "تورگوت تارهانل مي نويسد :       
بنا به دستور وزارت جديد امور خارجه كار تنظيم و  1994آنگاه در سال وظيفه را توسط مديريت كل آرشيوهاي دولتي انجام مي داد. 

نگهداري آرشيوهاي دولتي، همچنين چگونگي استفاده از آنها به يك هيئت ويژه محول شد. ليكن اين تغيير و تحول باعث بروز 
  ".اختالفاتي ميان دو ارگان ياد شده گرديد و اين خصوص از ديوان عالي كشور كسب تكليف شد

استفاده از آن دسته از اسناد "تاكيد مي كند. بر اساس اين قانون  "اسرار دولتي"تورگوت به يك قانون نخست وزيري در مورد 
  ."آرشيوهاي دوران عثماني و قبل از جمهوريت ممنوع است كه انتشار آنها به امنيت ملي و مناسبات خارجي لطمه وارد خواهند كرد

باشد پس سخن گفتن در مورد اعالميه مربوط به مفتوح بودن آرشيوها منتفي است. لذا اسناد قابل استفاده  اگر تصميم گيري دولتي اين
  سانسور و فيلتر شده به چكار خواهد آمد؟

اكنون كه مسلم شده است سران تركيه در فن اشاعه دروغ و تحريف تاريخ استادي و تبحر بدست آورده اند شايسته است مسئله    
فاده از آرشيو عثماني كه حتي مورد تأييد مطبوعات ترك نيز مي باشد، به زبان هاي مختلف به اطالع مردم برسد تا حقيقت تحريف است

  و راستي از دروغ و تحريف متمايز گردد.
قابل استفاده دولت تركيه امكان استفاده از آرشيوهاي عثماني را از بين برده است. آرشيوهاي عثماني كماكان بسته و غير  "عمال      

  است.
  1998ژوئيه  30   "كامك"نشريه   
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  آپاگا                     )   ١٩٩٩(ژوئيه  ١٣٧٨، تيرماه  ١٠شماره 

	نگاهي به ادبيات ارمني
  اديك باغداساريان(گرمانيك) نوشته:

  
سرچشمه هاي ادبي ارمني با توجه به منابع غني بجا مانده در درازناي تاريخ كاري است دلنشين ونه  سخن راندن در باره      

چندان دشوار. قوم ارمني و فرهنگ ديرينه اش از سويي بسياري گشاده دستي ها و از ديگر سو بي مهري هاي بيشمار از 
  تاريخ به خود ديده است.

يكي از مردمان پيشرفته دنياي باستان بوده است. اقوام ساكن در فالت ارمنستان از  قوم ارمني از همان سپيده دم تاريخ     
حكومتي مبادرت ورزيدند و با تشكيل دولت اورارتو در سده نهم - هزاره دوم پيش از ميالد به تشكيل اتحاديه هاي قومي

گذران زندگي كرده در اواخر هزاره پ.م. استواري هر چه بيشتري يافته در كنار آشور، ايران هخامنشي و دولت سلوكي 
نخست پ.م. به همت خاندان آرتاشسيان به يكي از نيرومندترين اقوام آسياي مقدم تبديل شدند. قوم ارمني از نظر 

  پيكارگري و سپاهيگري، دانش، شهرسازي، كشاورزي، هنروپيشه وري همواره شهره خاص و عام بوده است.
و قرار داشتن آن بر سر چهارراه بين المللي چهار سوي جهان باعث ايجاد ارتباط و پيوند موقعيت جغرافيايي ارمنستان       

ارمنيان با مردمان و كشورهاي همجوار و دور گرديده است. بويژه در ارتباط با روم و ايران آشنايي بسيار خوبي با فرهنگ 
  ور بوده اند.آنان داشته به مقتضاي زمان با زبان هاي آرامي، پارسي و يوناني دم خ

در چند سده پيش از ميالد ادبيات ارمني در سطح بااليي از ترقي قرار داشت. بنا به گواهي منابع ارمني و خارجي،       
ديوان هاي دربار و آرشيوهاي معابد از نظر نوشته هاي تاريخي، تذكره نويسي، علمي، ديني و هنر و انديشه فلسفي غني 

ادبيات هنري در فراز و نشيبهاي تاريخ به درجه عالي خود رسيده اند. امروز با اندوه بايد اين بوده ادبيات شفاهي ارمني و 
نكته را ياد نمود كه در اثر وقايع ناگوار تاريخي و بويژه پس از استقرار مسيحيت در اثر برخي تندروي ها بسياري از آثار 

يزي تا زمان ما باقي مانده است (باروهاي تيگرناگرد، بقاياي فرهنگي باستان به باد نيستي سپرده شده تنها نمونه هاي ناچ
آرتاشاد، در بار و گرمابه و معبد گارني، برخي آثار كنده كاري و هنرهاي كاربردي، تعدادي سكه و غيره ). از آثار مهم 

) ياد كرد كه biayna(سنگ نبشته بياينا  400) (موساسير) و مهمتر از آن حدود ardiniباقيمانده بايد از معبد آرديني (
بر پايه  "، لذا اطالعات ما در دوران ياد شده اساسا1در واقع تاريخ سخن مكتوب در فالت ارمنستان با آنها آغاز مي گردد

  نوشته هاي نويسندگان ارمني و خارجي است.
سده پنجم) ياد كرده است،  (تاريخنگار 2قديمي ترين نويسنده ارمني بنا به منابع موجود و آنگونه كه موسس خورناتسي     

مي نامد  "مردي دانا و شاعر"فرزند آرتاشس اول بنيانگذار سلسله پادشاهي آرتاشسيان مي باشد. خورناتسي او را  3وروير
  ليكن متاسفانه هيچ نمونه اي از نوشته هايش را ارائه نمي دهد.

پ.م.) و فرزند تيگران بزرگ بر مي 34- 55دشاه ارمنستان(پس از وروير بعنوان نويسنده ارمني ما با نام آرتاوازد دوم پا     
خوريم او شاعر، نمايش نامه نويس و تاريخنگار بود و شهرتش تا روم نيز رسيده بود و پلوتارخ(سده دوم م.) در اثر خود از 

ف آرامازد در آني او و كارهايش ياد نموده است. از نويسندگان معابد بايد اليمپيوس تاريخنگار را كه مغ پرستشگاه معرو
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داراناغي بود، نام برد. وي تاريخ مفصل آرتاشس اول را بر اساس آگاهي هاي فولكلوريك نگاشته كه بارداسان(يا بارديصان، 
  برديصان، ابن ديصان) مولف و شاعر معروف آشوري آن را در سده سوم ادامه داده است.

آشوري) در ادبيات تاريخي ارمني ارزش بسيار زيادي دارد و يكي از  "(اصال4كتاب تاريخ ماراباس كاتينا يا مسورناتسي     
. چنانچه مشاهده گرديد نويسندگان در زمان باستان بطور عمده از دو قشر 5منابع مهم براي موسي خورناتسي بشمار مي رود

شده اند بدين معني نيست كه  تنها اين چند نام بر ما شناخته  بر مي خاستند يكي دربار ديگري معابد. ليكن اگر زمينه كاري
انديشمندان ديگري وجود نداشته اند و منبع اصلي مورد استفاده آنان همانا فرهنگ مردمي بود. شيوه انديشه اديبان، 

از چند گواهي نويسندگان دوره هاي بعدي چون موسس خورناتسي و ديگران   نويسندگان و شاعران دوران باستان را تنها
ود خورناتسي قطعاتي را كه در ناحيه گوغتن روان بود براي ما نگاه داشته است كه تحت نام سرودهاي مي توان در يافت. خ

  قرار دارند. 6گوغتن
قطعات گوغتن برگزيده اي از حماسه سرائي هاي دوران هاي گوناگون مي باشد. اين سرودها با محتواي طبيعي و افسانه      

سخن مي گويند. اينها در واقع قطعات ادبي با محتواي به هم آميخته واقعيت ها و  اي از اعمال و كردار و زندگي پادشاهان
افسانه ها مي باشند كه در نهايت واقعيت هايي را در هسته خود دارند. منبع اصلي خورناتسي ادبيات شفاهي و فولكلور 

به سينه از طريق انديشه و زبان به دوران مردمي بود منبعي بس معتبر كه تا امروز نيز بسياري از ارزشهاي فرهنگي را سينه 
  حاضر رسانده است.

پ.م. تا سده نخست ميالدي) را بايد دوران تاريخي مربوط  3دوران پيشرفته هلنيسم وسالهاي حكومت آرتاشسيان (سده      
. تمامي سرزمين به سرودهاي گوغتن دانست و اين دوراني بود كه پادشاه در راس كشور و داراي امتيازهاي نامحدود بود

هاي خوب و حاصلخيز و نيروهاي سپاه در اختيار وي قرار داشتند و خاندان او مهمترين مناصب را صاحب بود تا جايي كه 
پرستش وي امري جبري و طبيعي به نظر مي رسيد و اين امر در تحوالت فرهنگي تأثير بسزايي داشت و يك واقعيت 

ي دخيل بود و آن اتحاد كامل ارضي و تشكيل حكومتي نيرومند از نظر سياسي، نظامي تاريخي نيز در اين تأثير گذاري بسيار
و آرتاوازد دوم  55-95، تيگران بزرگ 160-189و اقتصادي به همت و كوشش خاندان آرتاشسيان (بويژه آرتاشس اول 

شسته بود. سردمداران اين خاندان پ.م.) بود البته اين كار از دوران هاي پيش آغاز گرديده و بدست اينان به ثمر ن 34- 55
خود از پيروان و نمايندگان سرشناس فرهنگ هلني بودند و طبيعي بود كه فرهنگ يونان در زمان آنان در ارمنستان رونق و 

  پيشرفت شاياني داشته باشد.
، هنر و ادبيات مردمي ديني آن زمان با رنگ و ظاهر يوناني پيشرفت نمود و فولكلور- در دوران ياد شده انديشه هاي ملي   

گسترش يافت. شاعران مردمي كه به خنياگري نيز مشغول بودند و به عاشق يا گوسان اشتهار داشتند به ارائه هنر و ادبيات 
  شفاهي پرداختند. و در چنين شرايط تاريخي بود كه سرودهاي گوغتن پيدايش يافتند.

بابل)، - قديمي ارمني چون افسانه هايك و بل (يا بعل خداي آشورناگفته نماند كه خورناتسي در مورد افسانه هاي بسيار 
  افسانه آرا و شاميرام و غيره مطالبي را به ما رسانده است كه داراي اهميت و ارزش ادبي بسيار بااليي است.

ي گوغتن بطور كلي قطعات ادبي كه خورناتسي در تاريخ خود ذكر كرده و آنها را از فراموشي نجات داده است به سرودها
اينها قطعات گوناگوني  7در ناحيه گوغتن پديد آمده اند "مشهور هستند. ليكن نبايد چنين نتيجه گرفت كه اين سرودها كال

  هستند كه از نظر محتوا داراي پيوند هاي استواري با يكديگر هستند.
  معروف است:از جمله اين سرودها، سرود زايش واهاگن خداي رعد و برق و جنگ مي باشد كه بسيار 
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  آسمان و زمين آشفته بودند،
  درياي سرخ نيز آشفته بود

  و ني هاي سرخ گون
  در دريا آشفته بودند.

  از درون ني ها دودي برمي خاست،
  از دهان آنها ناري بلند مي شد،

  و كودكي زرگون
  از قلب آتش مي جهيد بيرون

  موهايش آتشين بودند،
  ريشش شعله ور بود.

    8بودند و ديدگانش چون خورشيد
آرتاوازد - ساتنيك-آرتاشس")، 65(خورناتسي، كتاب دوم، فصل  "وارتگس كودك"قطعاتي ديگر در باره      

) توسط خورناتسي نگهداري شده است كه مطالعه و بررسي دقيق آنها اظهار نظر در باره 30(خورناتسي، كتاب اول، فصل
  انديشه هاي ادبي دوران باستان را آسان تر مي سازد.

م. حروف فعلي ارمني را پديد آورد ادبيات ارمني وارد مرحله جديدي شد. 405پس از اينكه مسروپ ماشتوتس بسال      
، 10، آگاتانگغوس9كتاب هاي بيشماري در زمينه هاي گوناگون نگاشته و يا ترجمه شدند. تاريخنگاراني چون كوريون

 "تاريخ ارمنيان"تحت عنوان  "آثار خود را كه عموما 14ي، غازار پارپتس13، يغيشه12، موسس خورناتسي11پاوستوس
در زمينه فلسفه كتابهايي نوشتند. ادبيات  16و داويت آنهاغت 15قرار داشتند، برشته تحرير در آوردند، يزنيك كوغباتسي

ماني هاي م. بعلت نابسا9- 6فلسفي داد. در سده هاي - جاي خود را به ادبيات مذهبي "تاريخنگاري در سده ششم تقريبا
ميان دو ابر قدرت، تاخت و تاز تازيان) شرايط   سياسي و اجتماعي (استقرار مرزبانان غير ارمني در ارمنستان، تقسيم كشور

  بسيار نامناسب براي رونق ادبي پديد آمد.
ري ارمني، (سده هشتم) در زمينه تاريخ نگاري بود. ادبيات هن 18(سده هفتم)، غوند 17آثار نويسندگاني چون سبئوس   

، 19م. به درجه وااليي از ترقي رسيد. شعراي نامداري چون گريگور ناركاتسي14- 10بخصوص غزلسرايي در سده هاي 
و غيره از چهره هاي تابناك ادبيات اين  23، هوانس تلكورانتسي22، فريك21، كستاندين يرزنگاتسي20نرسس شنورهالي

نوشته شنورهالي و شعرهاي ضد ظلم و ستم فريك بسيار مشهور  "يدسيا سوگنامه"، 24ناركاتسي "سوگنامه"دوران هستند. 
  مي باشند و هر يك از شاهكارهاي ادبي آن دوران بوده هنوز هم پس از هزار سال ارزش خود را بخوبي حفظ نموده اند.

ادبي قصص و در شرايطي كه فشارهاي سياسي و اقتصادي افزون تر مي گشت و تضادهاي اجتماعي عميق تر، شيوه     
حكايات رواج بسياري پيدا كرد. در حكايات تكبر و حرص و آز ايشخان ها (زمين داران سده هاي ميانه)، روحاني نمايان و 

) 13(سده  26و وارتان ايگكتسي 25خصوصيات منفي توانمندان سخت مورد انتقاد و استهزا قرار مي گرفت. مخيتار گوش
تفاده از امثال و حكم و روايات مردمي و منابع ديگر از ابناء بشر مي خواستند تا با رفتار پيشروان اين سبك بودند. آنان با اس

  انساني و نيز سلوك درست با زير دستان درجه انساني خود را واالتر برند.
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ه (سد 27در سده هاي بعد شعر ارمني وارد مراحل جديدتري شد. اشعار فلسفي، اجتماعي، عاشقانه به كوشش مگرديچ نقاش
) شاعري كه به 18(سده  30)، اشعار پرنبوغ سايات نووا17(سده  29)، ناقاش هوناتان16(سده  28) و ناهاپت كوچاك15

  زبانهاي ارمني، گرجي و آذري شعر نوشت و محبوب هر سه قوم گرديد، رونق و پيشرفت شايان ادبي در خود داشت.
جديد ادبي به رومانتيسم و رئاليسم داد. انسان معاصر با جهان انديشه در سده نوزدهم كالسيسيسم جاي خود را به جريانهاي     

ها و خوشي ها و نگراني ها و احساساتش موضوع اصلي ادبيات گرديد. در همين سده در ادبيات شيوه قديمي نگارش، 
ريان ادبي خاچاتور نو داد كه براي مردم عادي نيزمفهوم بود. سردمداران اين ج 32، جاي خود را به آشخارابار31گرابار

) و ديگران بودند و راه آنان را راپائل پاتكانيان، رافي، 1866- 1839) و ميكائل نالبانديان (1848- 1809( 33آبوويان
گابريل سوندوكيان، هاكوپ بارونيان، پرچ پروشيان، هوانس هوانسيان، هوانس تومانيان و آوتيك ايساهاكيان ادامه داده و 

  روز خود رساندند.ادبيات ارمني را به ام
بررسي دقيق شيوه هاي ادبي ارمني و نمايندگان سبك هاي مختلف و بررسي آثار و احوال هر يك خود مقوله اي است    

  كه نياز به بررسي دقيق دارد و اميدواريم در فرصت هاي بعدي به اهل ادب پيشكش شود.

  
 .1976، ايروان، 40-39پروفسور م.م. مكريان.ص  - تاريخ ادبيات كهن ارمني-   1

   .1361. ترحمه ا.گرمانيك. تهران، 53موسس خورناتسي.كتاب دوم، فصل -  "تاريخ ارمنيان"-   2
  3- Vruyr.  

4- Mar-abas - katina (medsurnatsi).  
  1360. تهران، 122، گروه نويسندگان، ترجمه ا. گرمانيك . جلد اول ص    -تاريخ ارمنستان-   5

.6- go&tn.  
  .1977.ايروان، 85نوشته لئون ميريجانيان.ص  - اي شعر ارمنيسرچشمه ه-   7
. نيز تاريخ خورناتسي كتاب اول فصل 117- 116گروه نويسندگان. ترجمه ا. گرمانيك. جلد اول ص - تاريخ ارمنستان-   8

31.  
9-koryun.  
10-agatangeghos.  
11-Pavstos.  
12-Movses Khorenatsi.  
13-Yeghishe.  
14-Ghazar Parpetsi.  
15-Yeznik Koghbatsi.  
16-Davit Anhaght.  
17-Sebeos.  
18-Ghevond.  
19-Grigor narekatsi.   
 20-Nerses Shorhali.  
21-Kostandin Yerznkatsi.  
22-frik.   
 23-Hovanes Telkurantsi.  

  .1360ترجمه آزاد ماتيان با مقدمه ا.گرمانيك، تهران،  - "سوگنامه نارك"-24
25- Mekhitar Gosh.26-Vartan Aygek-tsi.  
 27-Mekertic Naghash.    28-Nahapet Kuchak.  
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29- Naghash hovnatan.30-Sayat Nova. 31-Grabar.  
32-Ashkharabar.33-Khachatur Abovian.  
34-Mikael Nalbandian.  

  
  آپاگا      ) ١٩٩٩ژوئن -(مه ١٣٧٨خرداد -،  ارديبهشت ٨-٩شماره 

  از اسناد تاريخي هايي برگ
  

  اديك باغداساريان(گرمانيك)
  

ناپذيربودن قراباغ كوهستاني، زانگزور و نخجوان از   اعالميه كميته انقالب آذربايجان درباره بخش جدايي 
  جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان

  
  1920نوامبر  30

  
  به همه  
نوامبر به اطالع  30وروي سوسياليستي آذربايجان درباره تصميمگيري كميته انقالب مورخ از طرف جمهوري ش  

  خلق ارمن برسانيد كه:
 - با كسب اطالع از اعالم جمهوري شوروي سوسياليستي در ارمنستان از سوي دهقانان شورشي، دولت كارگري  

شوند.   روز مرزهاي قبلي ارمنستان و آذربايجان لغو ميفرستد. از ام  دهقاني آذربايجان بخاطر پيروزي خلق برادر درود مي
ناپذير جمهوري سوسياليستي ارمنستان به رسميت شناخته   قراباغ كوهستاني، زانگزور و نخجوان به عنوان بخش جدايي

  شوند.  مي
  پاينده باد برادري و اتحاد كارگران و دهقانان ارمنستان و آذربايجان شوروي.  

  ن.نريمانف - آذربايجانرئيس كميته انقالب 
  كميسر خلق امور خارجه، حسينف

  )1920دسامبر  7ايروان،  "كمونيست"(روزنامه
  
  

  نامه س. كاسيان رئيس كميته انقالب ارمنستان به ن. نريمانف رئيس كميته انقالب آذربايجان
  1921ژانويه 

  
تصميمگيري دولت شوروي آذربايجان كميته انقالب جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان با شادماني برادرانه   

  درباره زانگزور، نخجوان و قراباغ كوهستاني را دريافت كرد. 1920نوامبر  30مورخ 
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  رود...  سابقه و جديد تاريخي در روابط متقابل به شمار مي  اين تصميم در ميان كشورهاي همسايه، نمونه بي  
روي را نيز غرق در احساسات اعتماد متقابل فرو برد تا دست همكاري تصميم خالصانه آذربايجان شوروي، ارمنستان شو       

  به سوي همسايه ديرينه دراز كند ....
از اين پس در مرزهاي ارمنستان شوروي فشارهاي بي معني و وحشيانه اديان و ملل ديگر به چشم نخواهند خورد و   

  گردد.  تمام نعمات شوروي شامل حال كليه شهروندان ارمنستان مي
  هاي شوروي سوسياليسيتي ارمنستان   پاينده باد برادري جمهوري

  و آذربايجان...
  

  س. كاسيان -رئيس كميته انقالب ارمنستان
  

  )13، شماره 40113(آرشيو جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان، ف 
  

  متن فرمان كميته انقالب ارمنستان در باره الحاق مجدد قراباغ كوهستاني به ارمنستان 
  1921ژوئن  12

  
بر پايه اعالميه كميته انقالب جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان و توافق بدست آمده ميان دولتهاي جماهير   

گردد كه قراباغ كوهستاني از هم اكنون بخش جدائي ناپذير   شوروي سوسياليستي ارمنستان و آذربايجان، بدينوسيله اعالم مي
  دهد.  تان را تشكيل ميجمهوري شوروي سوسياليستي ارمنس

  رئيس شوراي كميسرهاي خلق جمهوري شوروي
  سوسياليستي ارمنستان آ.مياسنيكيان(آلكساندر مارتوني) 
  منشي، م. قارابگيان 

  
  )1921ژوئن  19، ايروان "خورهردايين هاياستان"(روزنامه 
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  آپاگا         )   ١٩٩٩ژوئن -(مه ١٣٧٨خرداد -،  ارديبهشت ٨-٩شماره 

  نگاهي به جلفاي اصفهان
  امين سال مهاجرت ارمنيان-395به مناسبت
  توسط شاه عباس صفوي 

  
  نوشته: 
  اديك باغداساريان(گرمانيك)

  
ي درگير رقابت ميالدي دو قدرت بزرگ زمان يعني ايران صفوي و تركيه عثمان 17و اوايل سده 16در اواخر سده       

شديد با يكديگر بودند. در همين عصر شاه عباس اول به اين فكر افتاد تا گروههاي عظيم ساكنان ارمني منطقه مورد منازعه 
  واقع در حوزه ارس را به ايران كوچ دهد. او اهداف زير را با اين كار در نظر داشت:

كشور بگونه اي كه لشكر ترك امكان فراهم آوردن آذوقه و  ايجاد منطقه سوخته و خالي از سكنه در منطقه همجوار دو- 1
  پناهگاه نداشته باشد و نتواند به پيشروي به سوي ايران ادامه دهد.

انتقال ارمنيان بويژه ساكنان جلفاي رود ارس به نواحي داخل ايران به منظور توسعه داد و ستد و بازرگاني داخلي و - 2
اصلي ابريشم در ايران بود و براي صدور آن به اروپا به ياري تجار ارمني نياز داشت).  خارجي (بويژه آنكه خود توليدكننده

  و نيز استفاده از آنان براي ايجاد ارتباط سياسي با غرب (به دليل دانستن زبانهاي اروپايي و آسيايي و راه و رسم آنها).
  پيشرفت منطقه هاي مركزي ايران. استفاده از نبوغ ارمنيان در زمينه صنايع و هنر در جهت توسعه و - 3

هزار نفر را به نواحي داخلي ايران بويژه در ساحل زاينده رود كوچ داد و آنان 500جمعيتي بالغ بر  1604لذا در سال     
جلفاي نو (اصفهان) را در آنجا بنا كردند. شاه عباس امتيازات بسياري به ارمنيان اعطاء نمود از جمله در زمينه بازرگاني، 

  صنايع، كشاورزي، امور اداري، اجتماعي و قضاوت. 
هزار نفر بود. بتدريج آرزوي شاه عباس عملي مي شد زيرا وي قصد داشت جلفاي 30بالغ بر  1920جمعيت جلفا در سالهاي

ارس را كه بزرگترين مركز تجاري ميان شرق و غرب بود به مركز ايران منتقل كند. بازرگانان ارمني جلفاي اصفهان 
قرارداد تجاري خود با انگليس را لغو  1617انجيان قدرتمندي در تجارت غرب و شرق بشمار مي رفتند. شاه عباس در سالمي

به بازرگانان ارمني سپرد و امتياز انحصاري صدور ابريشم ايران را به آنان واگذار نمود. اينان در اواسط  "كرده آن را كال
را تأسيس كردند. اين شركت فعاليتهاي چشمگيري در جهاني كردن تجارت  "وشركت بازرگاني ارمني جلفاي ن"م. 17سده

ايران انجام داد. بازرگانان ارمني اغلب نقش هيئت هاي نمايندگي سياسي ايران در خارج را نيز ايفا مي كردند زيرا با زبانهاي 
  خارجي و با رسم و رسوم خارجيان آشنايي داشتند.

رگري، قالي بافي، نساجي، رنگرزي و غيره نيز رونق بسياري داشت. رونق زندگي جامعه غير از بازرگاني صنايعي چون ز
شمار  1722بعلت بحران اقتصادي و اجتماعي دچار افول شد. در زمان لشكركشي افغانان در  1670- 80ارمني در دهه هاي 

  كردند.بسياري از اهالي جلفاي نو به هند، فرانسه، اطريش، هلند، روسيه و غيره مهاجرت 
خاچاتور كساراتسي اقدام به تأسيس   1630يكي از مراكز عمده فرهنگي بود. در دهه 17- 18جلفاي نو در سده هاي      

  مدرسه كرد (تدريس موسيقي، فن شعر، دستور، فلسفه، علوم طبيعي و غيره) كه 
ط ارمنيان در جلفاي نو تأسيس شد. مدرسه اولين چاپخانه ايران توس  1638مهاجرين آن را دانشگاه قلمداد كرده اند. در سال

وابسته به وانك نقش مهمي ايفا نمود زيرا در آنجا زبانهاي اروپايي و فن تجارت تدريس مي شد. در كنار وانك كتابخانه 
نسخ خطي تأسيس شد. هنر نقاشي ديواري و مينياتور (نقاشي مكتب جلفاي نو)، معماري و شعر عاشقي به سطح عالي خود 

  د.رسيدن
 1880تأسيس شدند. در "گئورك كانانيان"مدرسه دخترانه  20و در اوايل سده "مدرسه دخترانه" 1858در سال     

 "خبرنامه جلفاي نو"ماهنامه  1904- 8را پديد آوردند. در سالهاي "مدرسه مركزي ملي"تعدادي از مدارس با هم ادغام و 
  انجمن هاي ملي و گروه هاي آواز تأسيس شدند.  1930هه بنا شد. در د 1906منتشر شد. ساختمان موزه در سال 

امروزه ارمنيان جلفاي نو در ميدان هاي بزرگ و كوچك، چارسو، هاكوبجان، قاراگل، كوچر(سنگتراشان)،      
كليساي 12تبريز(محالت)، ايروان سكونت دارند.جلفاي نو داراي يك كليساي جامع(وانك) بنام آمناپركيچ مقدس و 

  ارس دخترانه و پسرانه و مؤسسات ديگر بشرح زير است:ديگر، مد
)، بيت اللحم 1613كليساي وانك(شامل موزه، چاپخانه، كتابخانه، بناي يادبود شهداي ارمني)، كليساهاي آستوازازين(    

)، 1607)، هاكوپ مقدس(1659)، ميناس مقدس(1633)، لوساوريچ مقدس(1611)، گئورگ مقدس(1628مقدس(
)، استپانوس 1659)، ساركيس مقدس(1630)، نيكوغايوس مقدس(1666)، نرسس مقدس(1621چ مقدس(هوانس مگردي
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)، 1957) و شنبه داران(1875)، كليساهاي انجيلي(1705)، كليساي كاتوليكها بنام وارتاران مقدس(1614مقدس(
) و چندين انجمن 1932پ ارمني()، كلو1904)، بيمارستان(1964)، خانه سالمندان(1907داراليتام(يتيم خانه) جلفاي نو(

  اجتماعي.- فرهنگي
)                         ١٩٩٩ژوئن -(مه ١٣٧٨خرداد -،  ارديبهشت ٨-٩شماره 

   آپاگا  
  

  علوم معيار سنجش نبوغ ملت ها
                        

  نيك)اديك باغداساريان(گرماترجمه:  
  

آگاهي هايي در زمينه دانشمندان و اعضاء آكادمي علوم  "نزاويسيماياگازتا"در يكي از شماره هاي نشريه  "اخيرا   
در ميانپژوهشگران آكادمي  1947روسيه(شوروي سابق) از مليت هاي مختلف منتشر شده است. بر پايه اين اطالعات در سال 

  دول زير گوياي اين اطالعات است:مليت وجود داشت. ج 50ياد شده نمايندگان 
  

  مليت        تعداد      درصد    تعداد    درصد    تعداد      درصد  
  )  1949)      (سال1948)             (سال1947(سال              

        35/74        5270       72   4520  5/71    4306روس             
  54/3           250      2/3   200     9/2      174اوكراين          
   5/0              34     55/0     33     4/0       28بالروس           
   5/1             109      4/1     86     4/1       85ارمني              
  3/0              22      2/0     12     3/0       27گرجي             
   43/0             29       6/0     37     4/0       27تركمن            
  3/0               21      4/0      25    3/0        22كومي             
          28/0              20      3/0     21     3/0        21ياكوت           
  1/14        1000    6/15    978     17      1012يهودي           

  6/3          253      7/4    293    4/4  60مليتهاي ديگر شوروي
   1/1           77     05/1     67     1/1        70مليتهاي خارجي 

   7085         6272        6026تعداد كل دانشمندان     
  وجود داشت:مليت در آكادمي علوم  89تعداد  1959در سال 

  %79         17019روس                                
  %8/3            825اوكرايني                            
  7/0            155بالروس                              
    4/1             309ارمني                                 
  1              221تاتار                                  

   3/9            1991يهودي                              
  8/3        797ملل ديگر شوروي                       
  1          205خارجي                                 

  100           21522كل           
  و شمار دانشمندان آكادمي چنين بود: 90بالغ به شمار مليت ها  1969در سال 

  %78          26989روس                                     
  3/4            1450اكرايني                                   
  8/0              289بالروسي                                  
   2/1             428              ارمني                       
  2/9            3155يهودي                                   
   5/5           1928ملل ديگر شوروي                      
  1              355خارجي                                  
   100             34594كل               

  بقرار زير است: 1980ل آمار سا
  درصد3/80نفر          37031روس                                       
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  4                1855اوكرايني                                   
  9/0                  400بالروس                                     
  1/1                  510            ارمني                           
  3/0                  148گرجي                                      
    7                 3248يهودي                                      
  5/5                2514ملل ديگر شوروي                       
  9/0                   436جي                خار                    

). تعداد اعضاء 1990با اين حال بهترين گواه بر توان علمي ملل شوروي در جدول زير آمده است (مربوط به اول ژانويه 
  بقرار زير است: 1990اصلي و وابسته آكادمي شوروي در سال 

  عضو وابسته   مليت           عضو اصلي                            
  439                      245روسي          

  23                       13اوكرايني       
  3                         7بالروسي        
  19                        10ارمني           
  4                          - آذري            
  9                          3گرجي           
  42                       20يهودي           
    30                      11ملتهاي ديگر   

________________________________________  
    569            309جمع                 
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  آپاگا         )  ١٩٩٩ژوئن -(مه ١٣٧٨خرداد -،  ارديبهشت ٨-٩شماره 

	نگاهي به تاريخ ارمنيان
  تهيه اديك باغداساريان

  جدول رويدادها
  پيش از ميالد

  عصر هجر در ارمنستان. -تا اواسط هزاره پنجم 
  سنگي در ارمنستان.- دوران مس -هزاره چهارم  - اواسط هزاره پنجم 

  نستان.مفرغ در ارم  : عصر 2- 3هزاره 
  آززي. -: اتحاديه قومي هاياسا  15- 13  سده هاي

  : اتحاديه قومي نائيري . 13-11سده 
  : اتحاديه آرمن شوبريا. 12آغاز سده 

  : تشكيل حكومت اورارتو، پادشاهي آرامه . 9نيمه نخست سده 
  : پادشاهي آرگيشتي اول. برتري اورارتو در آسياي مقدم. 786- 760
  ني (ايرواتن).: تاسيس شهر اربو 782

  : پادشاهي باروير رئيس قوم ارمن. 7اواخر سده 
  ارمني.  باستاني  : انقراض اورارتو و تاسيس پادشاهي 7آغاز سده 

  : پادشاهي يرواند ساكاواكياتس (كوتاه عمر) و تيگران يروانديان. 6اواسط سده 
  : گزنفون مورخ يوناني در ارمنستان. 400-401
  خاندان يروانديان. : اسقالل ارمن بدست 331
  : مبارزه ارمنيان در برابر سلوليان. 3سده 

  : انقراز سلسله يروانديان. 3پايان سده 
  : ارمنستان تحت سلطه سلوكيان.201- 189
  : استقالل هايك بزرگ و سوفن.189
  : پادشاهي آرتاشس اول . تاسيس سلسله آرتاشسيان. 189- 160

  : پادشاهي تيگران دوم (بزرگ).95- 55
  : جنگ ارمنستان و روم . 69- 66
  : پادشاهي آرتاوازد دوم . 34-55
  : پادشاهي آرتاشس دوم . 30- 20
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  پس از ميالد
  : انقراض سلسله آرتاشسيان. 1 

  : جنگ ده ساله ارمنيان و پارتيان در برابر روم. 54- 63
  : پادشاهي تيرداد اول اشكاني در روم بعنوان پادشاه ارمنستان. 66

  شاهي واغارش اول ، تاسيس واغارشاباد.: پاد 140-117
  : انقراض اشكانيان در ايران و تاسيس پادشاهي ساساني. 226
  : پذيرش رسمي مسيحيت در ارمنستان . 301
  : اختراع الفباي ارمني توسط مسروپ ماشتوتس. 405
  : انقراض سلسله اشكاني ارمني و پادشاهي باستاني ارمني. 428
  ان ماميكنيان).: نبرد آواراير.(مارت 451
  : قيام در برابر بيزانس. 536
  : لشكر كشي تازيان به ارمنستان ، تصرف دوين. 640
  : قيام مردمي دربرابر تازيان. 849-854و  747- 750
  : تاسيس پادشاهي باگراتوني. 886
  : آغاز جنبش تندراكيان. 880- 890دهه 
  : اعالم پايتختي آني. 961

  : انقراض باگراتوني. 1045
  : نخستين لشكر كشي سلجوقيان به ارمنستان. 1048
  سركوب جنبش تندراكيان.  :1050- 1053
  : حكومت ارمني كيليكيه . 1080- 1375
  : آزاد سازي آني از سلطه سلجوقي. 1174
  : آزادسازي ارمنستان شمالي از سلطه سلجوقي و اسقرار حكومت زاكاريان ها در ارمنستان شمالي. 1204-1196
  قفقاز.  نخستين لشكر كشي مغول به:  1220- 1221
  گرجي در برابر مغوالن. - : قيام متحد ارمني  1259- 1261و  1249-1248
  : تسلط اقوام تركمن قره قويونلو و آق قويونلو در ارمنستان. 1370- 1380
  : نخستين لشكر كشي تيمور لنگ به ارمنستان و كشورهاي همسايه.1386
  ليساي ارمني (جاثليق) در اجميادزين.: اسقرار مجدد مقر رهبر كل ك1441
  : تصرف ارمنستان بدست صفويان. 1502
  در شهر ونيز ايتاليا. "بارزاتومار": پايه گذاري فن چاپ ارمني با انتشار  1512
  : لشكر كشي تركهاي عثماني به ارمنستان. 1514
  : جلسه مخفي اجميادزين و طرح مسئله آزادي ارمنستان. 1547
  رمنستان ميان تركيه و ايران.: تقسيم ا 1555
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  : جلسه مخفي سباستيا و بررسي مسئله آزادي ارمنستان. 1562
  : كوچ ارمنيان توسط شاه عباس صفوي و تاسيس جلفا. 1604

  
  گاآپا                      )  ١٩٩٩(ژوئيه  ١٣٧٨، تيرماه  ١٠شماره 

 )2نگاهي به تاريخ ارمنيان (
  جدول رويدادها

  اديك باغداساريان
   

  تاسيس نخستين چاپخانه ايران توسط ارمنيان در جلفاي اصفهان.- 1638
  جلسه مليكهاي سيونيك و اعطاياختيار تام به اسراييل اوري.-  1699
  تاسيس جامعه مخيتاريان ارمني در جزيره الزار مقدس ونيز. - 1717
  جنبش آزادي سيونيك به رهبري داويت بيگ (در آرتساخ). - 1722- 1728
  شكست بزرگ قشون ترك در آرتساخ. - 1725- 1727
  نبرد قهرمانانه هاليزور. - 1727
  شركت ارمنيان هند در مبارزات ضد انگليسي مردم هندوستان. -1764-1760
  مذاكرات هوسپ اميد با روسيه.- 1762
  س هند به كوشش شاهامير شاهاميريان.تاسيس چاپخانه ارمني در شهر مدر - 1772
  درمدرس هندوستان "آزدارار"انتشار اولين نشريه ادواري ارمني  -1794- 1796

  به كوشش هاروتيون شماونيان.            
  لشكر كشي آغا محمد خان قاجار به تفليس و كشته شدن سايات نووا. - 1796
  الحاق گرجستان به روسيه.- 1801
  و روسيه و امضاء معاهده گلستان. جنگ ايران-1804- 1813
  تاسيس مدرسه عالي الزاريان در مسكو.- 1815
  تاسيس مدرسه معروف نرسيسيان در تفليس.-1824
  جنگ ايران و روسيه . عهدنامه تركمنچاي. - 1826- 1828
  در قفقاز. "استان ارمني"تاسيس  - 1828
  ، جنگ روسيه و تركيه، تصرف ارزروم(كارين)بدست روسها- 1828- 1829

  شكست تركها و انعقاد عهدنامه صلح در آدرياناپل.            
  تولد شاعر و منتقد بزرگ ميكايل نالبانديان در نخجوان نو ( وفات- 1829

  در تبعيد).1866           
  ).1892تولد شاعر بزرگ راپايل پاتكانيان(گامسار كاتيپا) در نخجوان نو(وفاتش در  - 1830
  ي ايروان.تاسيس مدرسه محل - 1832
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  تولد رافي(هاكوپ مليك هاكوپيان) رمان نويس نامدار ارمني در- 1835
  ).1888سلماس(وفات در           
  در ونيز كه تا امروز منتشر مي شود."بازماوب"آغاز انتشار نشريه ادواري -1843
  ).1891تولد طنز نويس برجسته ارمني هاكوپ بارونيان (وفات -1843
  ).1892روني منتقد مشهور ارمني در مسكو( وفات تولد گريگور آرز-1845

  نويسنده و روشنگر برجسته و بنيانگذار ادبيات نوين ارمني- 1848آوريل  2
  ).1809يا  1805خاچاتور آبوويان در ايروان مفقود االثر شد(تولدش در           
   تشكيل استان ايروان ( شامل ايروان،بايزيد نو، آلكساندراپل،نخجوان -1449

  اردوباد).           
     به سردبيري استپانوس "هيوسيساپايل"انتشار نشريه معروف -1864-1858

  در مسكو.  نازاريان          
  قيام عمومي اهالي زيتون بر عليه دولت عثماني.- 1862
  اهالي موش بر عليه دولت عثماني و فئودالها.  قيام- 1863
  كوميتاس  )، تولد1923فات تولد شاعر بزرگ هوانس تومانيان (و - 1869

  ).1935(سوغومون سوغومونيان) موسيقيدان شهير (وفات (           
  ، در تفليس به سردبيري گريگور آرزروني."مشاك"انتشار نشريه  - 1872
  تاسيس مدرسه عالي گوركيان در اجميادزين مقدس. -1874
  ).1957تولد آوتيك ايساهاكيان شاعر بزرگ ارمني(وفات  - 1875
  جنگ روس و تركيه و انعقاد عهد نامه سان استفانو. انعقاد - 1877- 1878

  عهدنامه برلين.          
  ).1918تولد استپان شاهوميان انقالبي بزرگ ارمني(قتل در  - 1878
  در كارين. "حاميان وطن"تاسيس سازمان  - 1881
  تعطيلي صدها مدرسه ارمني در قفقاز به دستور دولت تزاري. - 1885
  تاسيس حزب هنچاك در ژنو. - 1887
  تاسيس حزب داشناكسوتيون در تفليس. - 1890
  تشكيل سپاه حميديه در تركيه براي كشتار ارمنيان. - 1890- 1891
  كشتار روستاييان ارمني ساسون توسط ارتش تركيه.-1894
  دفاع اهالي زيتون در برابر قشون ترك.- 1895
  ن غربي و آناتولي بدست تركان.كشتارهاي جمعي ارمنيان در ارمنستا - 1895- 1896
  قارص.- آلكساندراپل -راه اندازي راه آهن تفليس - 1899
  دستور دولت تزاري براي مصادره اموال كليساي ارمني. - ژوئن  12-  1903
  قيام ارمنيان قفقاز بر عليه دولت تزاري. - سپتامبر- ژوئيه- 1903
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  قيام روستاييان ارمني بر عليه سلطان ترك. -بهار-1904
  لغو فرمان مصادره اموال كليساي ارمني تحت فشار مردم.- اول اوت - 1905
  اعتصاب هاي كارگري در ارمنستان شرقي. - 1905- 1907
  انتقال قدرت به تركهاي جوان. - ژوئيه- 1908
  كشتار اهالي شهر آدانا در كيليكيه.- 1909
  آغاز جنگ جهاني اول. - اول اوت-1914

  
 )3نگاهي به تاريخ ارمنيان (

  رويدادهاجدول 
  اديك باغداساريان

   
  ارتش تركيه.    عمليات جنگي ساريغاميش، شكست بزرگ - 1915ژانويه  -1914دسامبر 

  دفاع قهرمانانه اهالي ارمني وان. - 1915مه 6 - آوريل7
  تبعيد و قتل متفكرين ارمني استامبول توسط حكومت تركيه. - 1915آوريل 24

  يه.كشتار جمعي ارامنيان در ترك - 1915- 1916
  عمليات جنگي ارض روم. شكست ارتش تركيه. - 1916اوايل فوريه 

  پيروزي انقالب بورژوا دمكراتيك فوريه در روسيه. برچيده شدن استبداد تزاري. - 1917فوريه27
  انقالب سوسياليستي اكتبر در روسيه. - 1917اكتبر25
  را صادر نمود. "ارمنستان تركيهدرباره "شوراي كميسرهاي خلق روسيه شوروي تصويبنامه  - 1917دسامبر 29

  رخنه قواي ترك به ماوراء قفقاز. - 1918ژانويه 
  ارتش تركيه ارض روم را تصرف كرد. - 1918مارس 12
  قشون تركيه آلكساندراپول را تصرف كرد. - 1918مه15
  نبرد قهرمانانه سارداراباد. - 1918مه 22- 26
  نبرد قهرمانانه قره كليسا. - 1918مه 25- 28
  سيم ماوراء قفقاز از هم پاشيد. - 1918مه 26
  ارمنستان تصميم گرفت. "جمهوري مستقل"شوراي ملي ارمني در تفليس در مورد اعالم  - 1918مه28

قرار داد صلح ميان تركيه و ارمنستان در باطوم منعقد مي گردد كه بر اساس آن تركيه بخش عظيمي از  - 1918ژوئن 4
  ارمنستان را تصرف مي كند.

  سقوط كمون باكو. - 1918ژوئيه 31
  عقد عهد نامه سور. -1920اوت 10
  حمله ارتش تركيه به ارمنستان. - 1920سپتامبر 22
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كميته انقالب ارمنستان در ايجوان اعالميه تشكيل جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان را منتشر  - 1920نوامبر 29
  ساخت.

  ويكهاي گرجي.لوري از يوغ منش "منطقه بيطرف"آزاد سازي  - 1921فوريه 14
  اولين مهاجرت ارامنيان خارج به ارمنستان شوروي آغاز گرديد. -1921دسامبر
  اولين تئاتر دراماتيك دولتي در ايروان افتتاح گرديد. - 1922ژانويه 

  كنسرواتوار دولتي در ايروان افتتاح شد. -1922دسامبر 
  روان.افتتاح انستيتوي علوم و هنر ارمنستان شوروي در اي - 1925آوريل 

  ايروان مورد بهره برداري قرار گرفت.  اولين نيروگاه آبي - 1926مه 
  اتحاديه نويسندگان ارمنستان شوروي تشكيل شد. - 1932آوريل
  تئاتر دولتي باله و اپرا در ايروان افتتاح گرديد. - 1933ژانويه
  تأسيس شد. شعبه ارمني آكادمي علوم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايروان -1935ژوئن 
  ."داويت ساسوني"برگزاري جشن هزارمين سالگرد  - 1939سپتامبر

  آكادمي علوم جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان تأسيس شد. - 1943نوامبر 29
  اولين كاروان ارامنيان مهاجر پس از جنگ جهاني دوم وارد - 1946ژوئيه 

  ارمنستان شوروي گرديد.                     
امين سال تولد مسروپ ماشتوتس خالق حروف ارمني در ارمنستان شوروي و بين ارامنه خارج جشن گرفته - 1600- 1962مه

  شد.
  امين سالگرد تولد سايات نووا شاعر بزرگ ارمني.- 250 - 1963اكتبر
  امين سالگرد قتل عام ارامنه در ارمنستان شوروي و مهاجرنشينهاي ارمني.- 50برگزاري - 1965آوريل

  صدمين سالگرد تولد شاعر بزرگ ارمني هوانس تومانيان برگزار شد. - 1969سپتامبر 
  برگزاري جشن صدمين سالگرد تولد كوميتاس موسيقيدان بزرگ ارمني. -1969دسامبر

  زلزله بزرگ در ارمنستان. -1988دسامبر 
  اعالم جمهوري ارمنستان. - 1991سپتامبر 

  پايان
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  آپاگا                   )      ١٩٩٩(ژوئيه  ١٣٧٨، تيرماه  ١٠شماره 

  شادروان يسائي شاهيجانيان به ياد نقاش نامي ارمني ايراني
  اديك باغداساريان

مينه نقاشي از در جلفاي اصفهان و در خانواده اي ارمني تولد يافت. استعداد ذاتي او در ز 1318شاهيجانيان در سال   يسائي  
اوان كودكي چشمگير بود. استاد آبراهام گورگنيان، مينياتوريست نامي استعداد فطري يسائي را دريافت و خانواده شاجانيان 

  را ترغيب نمود تا يسائي را در زمينه هنر به تحصيل بگمارند.
زيباي اصفهان وارد شد از محضر اساتيدي پس از طي دوره ابتدايي در مدرسه ارمنيان جلفا، يسائي به هنرستان هنرهاي     

چون رستم شيرازي و حاج مصور الملكي بهره ها گرفت و در رشته هاي نقاشي ايراني، گل و مرغ، تذهيب و تشعير دانستنيها 
  آموخت.

پس از دو پس از دريافت پايان نامه از هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان، بمنظور مطالعه و ادامه تحصيل به لبنان رفت و     
  سال اقامت در خارج كشور، بدليل برخي دشواري به زادگاهش باز آمد و به سازمان حفظ ميراث فرهنگي كشور پيوست.

يسائي با پشتكار و كوششي وصف ناپذير در بازسازي آثار نقاشي كاخ چهلستون، عمارت عالي قاپو و كليساهاي جلفا در     
تان قوام در شيراز و آثاري در قزوين ضمن بجاي گذاردن يادگارهاي بديع به مطالعه و اصفهان، خانه پيرنيا در نائين، نارنجس

بررسي آثار نقاشي موجود در بناهاي تاريخ پرداخت و پژوهش گسترده اي در تصاوير و رنگها و قلم گيريها انجام داد و با 
  م تخصصي در مرمت آثار نقاشي نائل آمد.تجربه اي كه اندوخته بود از سوي سازمان ايزمئو ايتاليا به در يافت ديپل

از كارهاي شيوه صفوي يسائي نمونه هاي با ارزشي در نقاشيهاي ديواري و تابلوهاي هتل عباسي اصفهان، هتل كوثر     
تهران و هتل والدورف آستورياي نيويورك بيادگار مانده است. عالوه بر شيوه صفوي كه سبك تخصصي اوست در سبك 

  گل و مرغ و گل و بوته سازي نيز سر آمد بود. "خصوصا نقاشي قاجار و
يسائي پس از سالها پژوهش و سير و سلوك هنري به هنرستان هنرهاي زيبا باز مي گردد و در همان جايي كه هنر      

نشگاه آموخته بود به تدريس و تعليم نوآموزان مي پردازد و در آخرين سال عمر مسئوليت تدريس رشته مينياتور را در دا
  پرديس اصفهان مي پذيرد.

سالگي و در ميانه راه شكوفايي  48شمسي بعلت ابتال به سرطان ريه در سن  1366آذر ماه  28اما دريغا كه در روز شنبه     
  فعاليتهاي هنري، روح بلند پروازش قفس تن را شكسته به ديار باقي مي شتابد.

از نجيب ترين و اصيل ترين خدمتگزاران هنر قرين آه واسف مي  با فقدان وي اصفهان، مهد هنر ايران در سوگ يكي
  گردد.
پس از در گذشت وي آثار ارزشمندش مورد بررسي شوراي ارزشيابي هنرمندان كشور قرار گرفت و آفريننده آن        

  آثار بعنوان هنرمند طراز اول شناخته و بدريافت مدرك درجه يك هنري (دكتراي هنري) مفتخر گرديد.
بپاس زحمات هنري شادروان يسايي شاهيجانيان و به ياد اين هنرمند ماهنامه آپاگا در شماره پيشين و شماره كنوني دو        

  به چاپ رسانيده است.  اثر وي را روي جلد
  روانش شاد و يادش جاودان باد.     
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  "ارمنيان گيالن  "
بقلم دكتر علي فروحي و فرامرز طالبي انتشار يافته است.  "النارمنيان گي"كتاب ارزشمندي تحت عنوان  "اخيرا        

  .).77(رشت: نشر گيالن، اسفند 
از زمان كودكي و نوجواني "اين اثر حاصل سالها پژوهش و تالش مولفان است. در سر آغاز كتاب چنين مي خوانيم:        

تالش و سخت كوشي ارمنيان رشت برايم جالب  كه دوران كنجكاوي و هر سونگري آغاز مي شود، هميشه نظم و نظافت و
توجه بود. بعدها كه در جواني شيفتگي ام به انواع مظاهر هنري فزوني يافت، به نقش فرهنگي آنان در اعتالي آگاهي هاي 

  هنري جامعه روشنفكري رشت پي بردم...
در ضمير ناآگاهم دگر بار تجلي يافت و  آنگاه كه به فكر نوشتن مطلبي در باره زادگاهم گيالن افتادم، اين احساس خفته

  ."حاصل آن كتاب حاضر است...
اين اثر شامل بخش هاي زير است: نگاه تاريخي، پراكندگي، جمعيت، كار و پيشه، كليسا، آموزش و پرورش، گورستان،      

پزشكان و داروسازان ارمني هنر و ادبيات، نهضت مشروطيت و ارمنيان گيالن، نهضت جنگل و ارمنيان گيالن، پزشكان، دندان
  در گيالن، پيوست.

  ماهنامه آپاگاه انتشار اين كتاب را به مؤلفان و جامعه علمي تبريك مي گويد.       
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  آپاگا           ) ١٩٩٩ژوئن -(مه ١٣٧٨خرداد -،  ارديبهشت ٨-٩شماره 
   

  اسماعيل اول نسب نامه شاه
)1502-1488(  

  نوشته : آرا پاپيان
  ترجمه : اديك باغداساريان   

   2،سال3منبع : ايران نامه،شماره
         

) يك چهره استثنايي در تاريخ سياسي ايران است زيرا او بودكه مذهب شيعه را 1502-1524شاه اسماعيل صفوي(          
موفق به تجديد حيات شد و اتحاد ايراني و ايده تشكيل  "ايران مجددا "ود كه )و در زمان او ب1503در ايران رسمي كرد (

  )1.("حكومت بزرگ را به ارمغان آورد
) حكام آق قويونلو را بيرون رانده حكومت صفوي ايران را پايه گذاري 2م.شيخ هاي موروثي اردبيل(16در آغاز سده 

  نمودند.
كه به تحول روابط قومي، تغييرات اساسي سياسي و وضعيت جديدمذهبي ارتباط اين تغيير سياسي پديده اي اتفاقي نبود، بل

  داشت.
) طوايف بايندر (آق قويونلو) و صفوي ارتباط نزديك فاميلي با هم داشتند. جنيد 48/1447- 1460از زمان شيخ جنيد(      

دربار اوزون حسن آق قويونلو پناهنده  به ")، اجبارا1447- 1453پس از ناكامي هاي خود در برابر شاه جهان قره قويونلو(
) اومورد استقبال گرمي در دياربكر قرار گرفت و اوزون حسن ، خواهرش خديجه را به ازدواج شيخ فراري 3شده بود.(

) حيدر فرزند جنيد و خديجه، با مارتا دختر اوزون حسن و دسپينا خاتون و دختر دايي خود پيمان 4اردبيل در آورد.(
) اين ازدواج ها بطورمحسوسي باعث تحكيم 6.("حيدر خواهر يعقوب پادشاه تبريز را به زني گرفت": )5همسري بست(

  ).7موقعيت صفويان شده  انديشه تصاحب ارث آق قويونلو (غصب پادشاهي پارس)را در ميانشان پديد آورد(
و به همين علت افراد بسياري از ميان  شيخ حيدر تصميم گرفت سپاهي فراهم كند و رستم (يعقوب بيگ)را بيرون براند      

صفويان گرد آورد وجنگ سخت در گرفت. صفويان چون شير مي جنگيدند و پس از تلفات بسيار از دو طرف، تبريزيان 
  )8چيره شدند و جسد شيخ حيدر مورد جستجو قرار گرفت و يك كشيش ارمني آن را پيدا كرده براي دفن به اردبيل برد.(

) نسبت مي دهد ، 1492- 1497وان ماريا آنجيوللو سياح ايتاليايي رويدادهاي ياد شده را به زمامداري رستم (اگر چه جي      
م.)، سلطان 1478-88هجري ،  893همان سال ("كشته شد:  1488ژوئن  30اما اين امر درست نيست، زيرا شيخ حيدر در 

ن يعقوب براي كمك به فرخ يسار حاكم شيروان عازم شده حيدر فرزند جنيد توسط سپاه سليمان بيگ بيژن كه از سوي سلطا
  ) .   10در طبرستان كشته شد ("بود
پس از اوزون حسن فرزندش يعقوب بيگ به تخت شاهي ايران تكيه زد و "روتو سياستمدار ونيزي نظر قابل قبولي دارد:      

كرد ازدواج او با خواهرش نوعي ماجراجويي و  نسبت به پدر اسماعيل اول (يعني حيدر) كينه و نفرت داشت زيرا فكر مي
قابل سرزنش بود. بنابراين پس از بقدرت رسيدن سرزمين كوچكي براي وي باقي گذارد واورا تحت فشار شديد قرار داد و 

  )11.("سرانجام  كشت
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ش كرد تا اخالف و به حكومت نرسيده بود، پس از كشته شدن شيخ حيدر، تال 1488به احتمال قوي، رستم كه در سال      
مدعيان تاج و تخت را دستگير و سپس به قتل برساند. يعقوب بيگ همراه با خواهر و سه فرزند حيدردر جزيره آختامار پناه 

پيروزي باعث شادماني زيادي در تبريز شد. رستم با كسب اطالع از شكست دشمن و كشته شدن شيخ حيدر، ") 12گرفت.(
ستاد تا زن و سه فرزند او (يعني شيخ حيدر) را بگيرند او مترصد كشتن آنان بود، اما بخاطر بي درنگ افرادي به اردبيل فر

چند شاهزاده، آنان را آزاد كرد، ليكن ايشان را در يكي از جزاير درياچه وان يعني آختامار كه مسيحيان ارمني در آن 
ه شدند اما مادرشان در تبريز ماند و با يك شاهزاده كه زندگي مي كنند نگاه داشتند.....  سه فرزند شيخ حيدر به اينجا آورد

  )13.("دشمن همسر قبلي خود بودازدواج كرد 
و تعقيب و آزارهاي جديد  1492چهارسال در آختامار زندگي كردند تا حكومت رستم در سال  -فرزندان شيخ حيدر سه      

گاهي يافتن از قصد فرار آنها، شخصي را براي آوردن آنان فرزندانش سه سال در جزيره ماندند اما رستم با آ"شروع شدند: 
  )14.("گسيل داشت

بي درنگ پس از آنكه خبر مرگ شيخ حيدر به اردبيل رسيد ( جايي كه "بازرگان بي نام اينگونه يادداشت كرده است:      
يكي ديگر به حلب و سومي به زن و شش فرزند شيخ حيدر ساكن بودند) سه فرزند فرار كردند. يك نفر به آناتولي رفت، 

جزيره اي رفت كه در درياچه وان يا وستان واقع است و شامل يك شهر ارمني مسيحي نشين مي باشد. اين فرزند به نام 
اسماعيل در آنجا چهار سال در خانه يك كشيش ماند كه كمي با ستاره شناسي آشنا بود و پيشبيني كرد كه اسماعيل بايد 

همين علت از او مراقبت ويژه به عمل مي آورد. و او را با عقايد و آيين مقدس و كتاب مقدس ما  حاكم بزرگي شود. به
) دور شود و به گيالن رفت و در نزديك Armenyتربيت كرد..... . اسماعيل پس از چهار سال تصميم گرفت از آرمنيك(

  )15.("زرگر زندگي كرد
ياد كرده ام،  "و فرزند سوم به جزيره اي (گريخت) كه قبال"يان كرده است: همين داستان را ب "كاترينوزنو نيز تقريبا     

در درياچه وان يا وستان واقع بوده داراي شهري با ساكنان ارمني مسيحي بود. در اينجا اين فرزند كه نامش اسماعيل بود 
  )16.("..... چهار سال در خانه يك كشيش ماند"

ره زندگي شاه اسماعيل اول در جزيره آختامار مطلب نقل كرده اند از جمله آميراس وقايع نگاران ارمني بارها در با    
)، مارتيروس دي 20)، زاكاريا ساركاواك(19)، خاچاتور جوغايتسي(18)، آراكل داوريژتسي(17يرزنكاتسي(

)، 22غوند آليشان( موثق رانسته اند. از جمله ")،  تاريخنگاران ارمني سكونت اسماعيل در آختامار را كامال21آراكل(
). اين رويداد حتي انعكاس هنري خود را در ادبيات ارمني سده هاي ميانه داشته است.( هوهان 23ميكايل چامچيان(

  ).24واراگتسي)(
با اين حال تا زماني كه فرزندان شيخ حيدر زنده بودند، حكام آق قويونلو نمي توانستند احساس امنيت كنند. بنابراين       

آغاز كرد. اسماعيل براي فرار از تعقيب رستم به كمك ارمنيان  "از بقدرت رسيدن كار تعقيب و پيگيري را مجددا رستم پس
  نخست به قراباغ و سپس به گيالن مي رود.

در اين زمان پسران و مادرشان با قايق به شرق قراباغ برده شدندو اين سرزمين با شماخي و اردبيل هم مرز است، آنها "      
  )25.("ج سال در آنجا ماندند و كسي در مورد آنان سخن نگفتپن

) دور شود و به گيالن برود. او در آنجا نزديك زرگر Armenyاسماعيل چهار سال بعد تصميم گرفت از آرمنيك ("     
  )26.("زندگي كرد كه دوست نزديك پدرش بود و در نهان وي را نگه داشت و از او مراقبت زيادي كرد
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) نيز چنين بيان 29)، جيوان ماريا آنجيوللو(28) كاترينو زنو(27ي ونيزي نيز همين مطلب را بيان كرده است.(روتو    
  كرده اند.

او در قراباغ و گيالن پنج سال زندگي كرد و در آن نواحي كه نسبت به پدرش احترام خاصي قايل بودند، افراد بسياري "    
). آنگاه با استفاده از موقعيت به دست 30("صفوي نبودند زير پرچم او گرد آمدندبه او پيوستند حتي آنان كه از اعقاب 

) مبارزه مسلحانه خود را در برابر آخرين وارثان آق قويونلو آغاز 31آمده (مرگ دشمن سرسخت اوپادشاه يعقوب بيگ)(
  كرد.

مالي حكومت آق قويونلو را شكست حاكم نواحي ش") و 32("درالوند جنگ كرد"، اسماعيل 1501در نيمه هاي سال      
م.) صوفي (يعني شاه اسماعيل) تبريز را 1501شش ماه پس از آغاز جنگ (پاييز "و  ")34او را به فرار واداشت("و  "داد

شاه اسماعيل ناميده شد و "و  ")37بر تخت نشست("، ")36با شكوه تمام فاتحانه وارد تبريز شد("و  ")35تصرف نمود(
  .")38في گرديد و سلسله او صفوي يا صوفيان نام يافت(شهرتش صوفي يا ص

  دوره جديدي در تاريخ ايران بنام عصر صفوي آغاز گرديد.    
  

  يادداشت ها
  ,49ص 19، 5كتاب اول، بخش 3لئو، مجموعه آثار، جلد -   1
م.). او خود را 1249-1334خانواده چند قرن در اردبيل ساكن بود و از اعقاب شيخ صفي الدين اسحاق اردبيلي بود.( -  2

  پيرو امام موسي كاظم خواند سلسله خانوادگي آنان بشرح زير است:
  م.1249- 1334صفي الدين اسحاق اردبيلي  -        
  م.1334- 1396صدرالدين موسي  -        
  م.1396- 1429خواجه علي  -        
  م.1429-48/1447ابراهيم شاه (شيخ شاه)  -        
  م.48/1447- 1460جنيد  -        
  م.1460- 1488حيدر  -        
  بعنوان شاه) 1502(از1488-1524اسماعيل اول  -        

3- P.Sykes. A History of  Persia, V.II, London, 1921, p.158.  
 .91،ص  1961افنديف ، باكو ،  -4

  مارتا در تاريخ بيشتر به عالم شاه بيگم يا حليمه بيگم مشهور است. -   5
  ,440، ص1990كل داوريژتسي، كتاب تاريخ، ايروانآرا -   6
  ,510ص 1786، ونيز3م. چامچيان، تاريخ ارمنيان، كتاب -   7
  .    270- 271ج.م. آنجيوللو، سفرنامه. ص -   8
   67ص  1959 4براون تاريخ ادبيات.. ج   208ص  1949تاريخ آذربايجان ،باكو، -  9

 .140شرف خان ص 10

  . 253ار ونيزي، صخاطرات روتو سياستمد -  11
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 .208- 209تاريخ آذربايجان ص ص  - 12

  ,271- 272همان، ص -  14.         271ج.م. انجيوللو، ص -  13
  . 317سفرنامه يك بازرگان به ايران، ص -  15
  ,6. يادداشت 273كاترينوزنو، سفرنامه، ص -  16
  ,389، شماره 10200ماتناداران، نسخه شماره  -  17
  . 440ص آراكل داوريژتسي، -  18
  .   96ص 1905تاريخ پارسيان اثر خاچاتور جوغايتسي، واغارشاباد،  -  19
  ,7ص1. جلد  1870. واغارشاباد1- 3زاكاريا ساركاواگ، تاريخ، جلد -  20
  ,427، س18وقايعنامه مارتيروس دي آراكل سده  -  21
  ,203ونت، ص- غ. آليشان، هاي -  22
  ,6، ص1905ي، ونيز، گغون- 24.           510م. چامچيان، ص -  23
  ,273ك. زنو. ص -  26.         273ج.م. آنجيوللو، ص -  25
  ,273ك. زنو. ص -  28.  253خاطرات روتو، سياستمدار ونيزي، ص -  27
  ,318سفرنامه يك بازرگان در ايران، ص -  30. 274ج.م. آنجيوللو، ص -  29
  ,473آراكل داوريژتسي، ص -  32.            254روتو، ص -  31
 . 53افنديف ص  -  33

  ,275ج.م. آنجيوللو، ص - 35.    275آراكل داوريژتسي، ص - 34
  ,473آراكل داوريژتسي، ص -  37.                    258روتو، ص -  36
  .511م. چامچيان، ص -  38
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  آپاگا          ) ١٩٩٩سپتامبر - (اوت ١٣٧٨شهريور  - ، امرداد ١١- ١٢شماره 
  به ياد پروفسور

  هاكوپ مانانديان
  نخستين ارمني عضو آكادمي علوم

  نوشته: لئون كانسيان
  اديك باغداساريان ترجمه

  
در ناحيه ماردا واقع در آخالسخا (واقع در گرجستان امروز) نخستين فرزند خانواده هامازاسپ  1873در اواخر سال        

ي هاكوپ متولد شد. تحصيالت ابتدايي را در مدرسه كارابتيان واقع در زادگاه خود كسب نمود و سپس در جنگل بان يعن
تفليس ادامه داد. آنگاه با حمايت توانمندان ارمني مانتاشيان و آكوپوف راهي آلمان گرديد و در رشته فلسفه دانشگاه ينا 

زيك و استراسبورگ را گذراند و نزد نامداران زبانشناسي و پذيرفته شد آنگاه رشته خاورشناسي در دانشگاه هاي اليپ
پيرامون اثر مربوط به تاريخ "خاورشناسي آن عصر تلمذ كرد و موفق به اخذ درجه علمي دكتري فلسفه شد (تز دكتري او 

انت و هگل ) يكي از آثار پر ارزش هاكوپ مانانديان تفحصات او در زمينه آثار ارسطو، بيكن، منتسكيو، روسو، ك"اران
ارمني اخذ - است. او در سن پتربورگ در طول يك سال موفق شد درجه فوق ليسانس در رشته فيلولوژي (فقه اللغه) ايراني

كند. وي غير از زبان مادري به زبان هاي فارسي، روسي، گرجي، فرانسه، انگليسي، يوناني قديم، التين، آشوري، 
  ار) تسلط داشت.سانسكريت، عبري و زبان قديمي ارمني (گراب

ساله مجهز به علوم همه جانبه به ارمنستان بازگشت و بيش از سه دهه به امر تعليم و تربيت پرداخت. او در  25جوان       
اچميادزين با شخصيت هايي چون كوميتاس، ميابان (گالوست تر مگرديچيان)، هوانس هوانيسيان، هراچيا آجاريان، مانوك 

و ديگران صميميت خاص پيدا كرد. او در اينجا همراه با پروفسور آجاريان اقدام به چاپ  آبغيان، سدراك ماندينيان
  نمود. "گواهان جديد ارمني"مجموعه تحقيقي 

مانانديان در مركز روحاني ارمنيان جهان با دوشيزه واروارا دختر آلكساندر مانتاشيان ازدواج كرد و شاعر بزرگ ارمن         
ضيافت و كوميتاس موسيقيدان شهير ارمني نيز رهبر آوازها و موسيقي بود. خريميان هايريك  هوانس تومانيان مجري

  جاثليق كل ارمنيان دنيا در اين مراسم سخنراني كرد و ازدواج آنان را تبريك گفت. 
دادگاه استاني  اوسپس مشغول تدريس زبان ارمني و تاريخ ادبيات ارمني و آلماني شد و ده سال نيز بعنوان حقوقدان در    

 1921باكو خدمت كرد. ضمن اينكه در مراكز آموزشي به تدريس ادبيات و اقتصاد سياسي نيز همت مي گمارد. او در سال 
كرسي هاي خاورشناسي و تاريخ باستان ارمنيان را نيز  "بعنوان اولين رئيس دانشگاه دولتي ايروان برگزيده شد و ضمنا

  رهبري كرد. 
مصروف پژوهشهاي علمي نمود. او از نظر ژرفاي  "سط دهه سي تدريس را كنار گذاشت و وقت خود را كالاو در اوا        

ديدگاه هايش در زمينه ارمني شناسي در صدرعلوم ارمني شناسي درخشيد. او جزء اولين دانشمنداني بود كه بطور علمي 
لد اثر تحقيقي به جامعه علمي تقديم كرد. به گفته اقتصادي ارمنيان را بررسي نمود و چندين ج- تاريخ سياسي و احتماعي
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. "او به تنهايي بيش از آن كار كرد كه تمام پيشينيانش قبل از او انجام داده بودند"آكادميسين مشهور روس بوريس گلبوف 
ا ديدگاه هاي خرافي و غير علمي و جايگزيني آن ب- يكي از كارهاي اساسي او در زمينه تعليم و تربيت بر اندازي نظام سنتي

جديد بود و در اين راستا نقش آموزش و پرورش در ترقي و تكامل اخالقي و مادي را نشان داد و در اين زمنيه مقاالت 
نشريه ارمني شناسي را پايه گذاري و سردبيري نمود و ديدگاه هاي   "متعدد در نشريات آن زمان منتشر كرد و مشتركا

  شي بچاپ رسانيد.جديد و مفيدي در امور علمي و آموز
كليه آثار مانانديان مستند و مستدل هستند. از جمله مكاتبات او با دانشمندان و شخصيت هاي بزرگ جهان (ن. مار، آ.        

لوناچارسكي، و. بروسوف، م. گوركي، آ. ميه، گ. هاروتيونيان، ه. تاشيان، لئو، گ. خاالتيان و غيره) داراي ارزش علمي 
  در كتابخانه نسخ خطي ماتناداران نگهداري مي شوند. "تافراواني است و عمد

يكي از جنبه هاي مهم آثار مانانديان اين است كه حيطه تحقيقاتي او از مرزهاي ملي پا فرا نهاده بسياري از آنها براي تاريخ 
  كشورهاي آسياي متقدم، بويژه ماوراء قفقاز داراي ارزش فراواني است.  

بعنوان اولين آكادميسين ارمني به عضويت اصلي آكادمي علوم اتحاد  1939نانديان در سال پروفسور هاكوپ ما      
شوروي برگزيده شد. چهار سال بعد به عضويت اصلي آكادمي تازه تأسيس ارمنستان در آمد. او عضو همه آكادمي هاي 

و بعنوان عضو افتخاري آكادمي بسياري از  علوم كشورهاي ماوراء قفقاز، برنده جوائز متعدد دولتي داخلي و بين المللي بود
  كشورهاي جهان برگزيده شد.

چشم از جهان فرو بست و در مقابل ساختمان دانشگاهي به خاك سپرده شد كه اولين رئيس آن  1952او در ماه فوريه       
  بود.   
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  به ياد آكادميسين پرفسور ادوارد جرباشيان
  اديب نامي ارمن

  ا.گرمانيك
  

در سوك از دست دادن يكي از چهره هاي  1378امرداد ماه  19مصادف با  1999عه ادبي ارمني شب دهم اوت جام     
  درخشان صحنه زبان و ادبيات، فقه اللغه ارمني، ارمني شناسي و نظريهپردازي و نقد ادبي نشست. 

جهان گشود. وي تحصيالت خود را در  ) در ايروان چشم به1302مهر  2( 1923سپتامبر  24آكادميسين ادوارد جرباشيان     
ه.ش.) موفق به اخذ درجه دكتري شد و دو سال  1344م. (1965) به اتمام رساند و در سال 1950رشته فقه اللغه (فيلولوژي

به عنوان  1974بعنوان چهره سرشناس ادبي پذيرفته شد. وي در سال  1970بعد به اخذ درجه پرفسوري نايل آمد و در سال 
  به عنوان عضو اصلي فرهنگستان (آكادمي) ملي علوم ارمنستان برگزيده شد. 1982ته و در عضو وابس

به بعد در دانشگاه دولتي ايروان رشته نظريه ادبي، زيبايي شناسي و ادبيات قديم و جديد  1950روانشاد جرباشيان از سال      
) بود. وي رئيس 1967- 77( "رنامه دانشگاه ايروانخب")، 1961- 62تدريس مي كرد و بطور همزمان سردبير ماهنامه ادبي(

) و كرسي زيبايي شناسي و نظريه 1966- 70بخش نظريه ادبي انستيتوي ادبيات مانوك آبغيان (وابسته به آكادمي علوم) (
رئيس انستيتوي ادبيات ياد شده و عضو هيئت رئيسه آكادمي ملي علوم 1977) و از سال 1972- 78ادبي دانشگاه ايروان (

  ارمنستان بود.
بخش اعظم آثار و پژوهشهاي ادوارد جرباشيان به مباحث نقد و بررسي ادبي، مسايل مختلف ادبي، تاريخ سبكهاي هنري و      

مكاتب ادبي و مسايل تيپولوژي اختصاص دارد. او بطور همه جانبه ويژگي هاي شعر ارمني را بر اساس اصول علمي مورد 
ت. سير تحولي ايجاد و ترقي شعر نو ارمني را مورد تفحص دقيق قرار داده آثار بسياري از پژوهش و تحقيق قرار داده اس

  نويسندگان و شعراي ارمني را نقد و بررسي نمود. وي بخاطر اين آثار پژوهشي موفق به دريافت نشان دولتي شد.
  برخي از آثار زنده ياد آكادميسين ادوارد جرباشيان بقرار زير است:   
جهان بيني و ")، 1965( ")، روبن سواك1964( "منظومه هاي تومانيان")، 1955( "در ادبيات كنوني ارمنيمنظومه "

 "نظريه ادبيات")، 1977( "ميساك مسارنتس")، 1976( "مسائل ادبي")، 1969( "قصايد تومانيان")، 1967( "استادي
زيبايي شناسي ")، 1982( "چهار قله")،1980ن) ((همراه ه. ماخچانيا ")، فرهنگ تشريحي واژه هاي ادبيات شناسي1980(

  ).1993( "نظريه هاي نقد ادبي ")، 1983( "و ادبيات
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  آپاگا                          ) ١٩٩٩(اكتبر  ١٣٧٨،مهر ماه  ١٣شماره 

	نگاهي به خط و زبان ارمني
  (گرمانيك) اسارياناديك باغد

   
 Uber die stellung des Armenischen im) مقاله مشهور خويش 1875از آنگاه كه هوبشمان بسال         

krelse der inogerm. sprachen)   را منتشر ساخت، زبانشناسي ارمني وارد مرحله نويني گرديد. وي به اثبات
هاي هند و اروپايي است. وي نظريات دانشمندان پيشين را مورد تجديد رسانيد كه ارمني نيز يكي از شاخه هاي مستقل زبان

گرد آورد. آنگاه همه بررسي هاي جديد  Armenische Studien (Leipzig 1883) نظر قرار داد و آنها را در كتاب
يان، گرد آورد كه به گفته پروفسور هراچيا آجار  Armenische Grammatik خويش و پيروانش را در اثر مشهورش

واژه ريشه شناسي شد كه از آن  2188زبانشناس نامي ارمني، سنگ بناي زبانشناسي ارمني بشمار مي رود. در اثر هوبشمان 
) براي هر واژه 1935تا  1926جلد ايروان  7واژه نام بود. ليكن هراچيا آجاريان در فرهنگ اشتقاقي زبان ارمني ( 217ميان 

و اروپايي و يا عاريت از زبانهاي ديگر را مورد بررسي قرار داد. اين فرهنگ ريشه  اصليت ارمني، اشتقاق از ريشه هند
آوايي -واژه نيز نام 152واژه عاريتي و  4016واژه آن بومي،  909واژه است كه  10772شناسي يا اشتقاقي مشتمل بر 

از كلداني به عاريت  "از آنان احتماالواژه ناشناس مي باشند كه بخشي  5572واژه نيز اشتباه يا كاذب) بقيه  123هستند (
گرفته شده است. پيروان پرفسور آجاريان در ادامه كار استاد خود از جمله مرحوم پرفسور ادوارد آقايان و آكادميسين 
گورگ جاهوكيان بتدريج واژگان ديگر را ريشه شناسي كرده در مجالت تخصصي بچاپ رسانيده اند و پژوهش در اين 

  دامه دارد.زمينه كماكان ا
در صد از ذخيره لغات اين زبانها را كه بر ما شناخته است تشكيل مي دهد.  10- 20اورارتوئي زبان ارمني - بخش هوري      

در زبان ارمني گروهي از لغات زبانهاي هتي (زبان نيسي، لووي، هتي هيروگليف، زبان بااليي و غيره) و نيز آشوري و 
واژه) وجود دارد كه ثمره تماس هاي طوالني با  1410يژه پارسي قديم و ميانه (حدود يوناني، عربي، تركي، روسي و بو

اين ملل مي باشد با اين حال دستور زبان فارسي پارتي يا پهلوي در دستور زبان ارمني تأثير نگذاشت. از ديگر سو اين 
اسا، ديااوخي اتيوني، مانا و غيره كه خود از احتمال نيز وجود دارد كه از زبانهاي اقوام ديگر فالت ارمنستان از جمله هاي

  اجزاء تشكيل دهنده ملت ارمن هستند، با اين زبان تأثير و تأثر متقابل داشته اند.
تا هنگامي كه زبان ارمني به نوشتن در آمد اين زبان پيشرفت بسيار كرد و واژگان بسيار دقيق و دستور زباني مرتب و       

  ارمني داراي سه مرحله است:گرابار، ارمني ميانه، آشخارابار. مدون يافت. زبان نوشتاري
يا ارمني باستان، زباني بود كه از سده پنجم ميالدي تا سده نوزدهم بدان مي  (grabar = grots barbar) گرابار - 1

سده پنجم ميالدي،  نوشتند به احتمال قوي پيش از آن نيز به اين زبان سخن گفته مي شده است. گر چه بنا به گواهي مورخان
ارمنيان در همه نواحي به اين زبان سخن نمي گفتند بلكه در ارمنستان باستان گويش هاي گوناگون روان بود. ليكن پس از 

جاي خود را به ارمني ميانه داد، ضمن اينكه زبان حاكم نوشتاري بود و آثار علمي،  "سده نهم ميالدي از نظر گفتاري تدريجا
اثر موسي خورني، آگاتانگغوس، غازار پاربي  "تاريخ ارمنيان"ه اين زبان نوشته مي شدند از جمله كتاب مذهبي و تاريخي ب
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در گرفت جاي خود را به زبان فعلي و امروزي (زبان  1840- 50و غيره. اين زبان سرانجام طي مبارزه ادبي كه در سالهاي 
  آشخارابار) داد.

، زبان عامي قديم) زباني بود كه بعنوان وسيله تماس ميان گويش هاي مختلف و زبان ارمني ميانه (آشخارابار كيليكيه - 2
نوشتن در طول سده هاي دهم تا هفدهم مورد استفاده قرار داشت. آثار غني ادبي (چون نرسس شنورهالي، فريك، 

دولت آماسيايي و  ساركاواك، ناهاپت كوچاك، وارتان آيگكسي و غيره) و آثار تاريخي و علمي (مخيتار هراتسي، امير
غيره) بدين زبان تأليف شده اند. زبان ارمني ميانه بنا شده بر پايه گويش ناحيه كيليكيه (در سواحل شمال شرقي مديترانه) 

ميالدي) بود. اين زبان پس از سقوط اين پادشاهي در سده چهاردهم  14تا  11زبان رسمي پادشاهي ارمني كيليكيه (سده 
  رو به افول نهاد.) به مرور زمان 1375(
زبان كنوني ارمني يا آشخارابار (زبان دنيوي، عامي نو يا ارمني نو). پس از افول ارمني ميانه بر پايه دو گويش ارمني  - 3

ميالدي) و پس از ساخته  17- 18شرقي (آراراتي) و ارمني غربي (قسطنطنيه) اين زبان تشكيل شد و نضج گرفت (سده هاي 
  دو زبان ادبي كنون شرقي و غربي ارمني تجلي نمود.و پرداخته شدن، بصورت 

امروزه همه كتاب ها و روزنامه ها و نامه ها به اين زبان نوشته مي شود ضمن آنكه زبان گفتاري نيز مي باشد و داراي        
ي كه مهاجر نشينان دو واريانت است: زبان ارمني شرقي كه زبان ارمنيان ساكن ارمنستان و ايران مي باشد و زبان ارمني غرب

ارمني كشورهاي خاورميانه، اروپا و آمريكا بدان سخن مي گويند (گروه اخير ساكنان پيشين ارمنستان غربي بودند كه در 
  در تركيه عثماني به كشورهاي غربي مهاجرت نمودند). 1915اثر قتل عام سال 

طبقه بندي توسط آكادميسين گورك جاهوكيان تعداد  زبان ارمني داراي گويش ها و لهجه هاي متعدد است كه بنا بر آخرين
مي باشد. از مهمترين آنها مي توان گويش جلفاي نو، قراباغ(آرتساخ)، آراراتي، زيتون، تيگراناگرد و غيره را  44كل آنها 
  نام برد.

  غير از گويش هاي اصلي ده ها گويش فرعي يا گونه نيز وجود دارد.       
غت براي زبان ارمني تأليف شده است و زبان ارمني از اين حيث يكي از ثروتمندين ملل جهان از دير باز فرهنگ هاي ل

محسوب مي شود. (نگارنده سطور مقاله اي نيز تحت عنوان فرهنگ ها و دانشنامه هاي ارمني كه موضوع يك سخنراني 
  بوده، به رشته تحرير در آورده است كه اميد مي رود در آينده بچاپ برسد).

ميالدي توسط مسروپ ماشتوتس ابداع گرديد. البته پيش از اين تاريخ ارمنيان  405الفباي زبان ارمني در سال         
مكاتبات خود را به خط هاي يوناني، آشوري و پارسي مي نوشتند. گر چه اين نظر نيز وجود دارد كه در زمان كهن تر 

بكار مي رفته و آثار آن پس از پذيرش دين مسيحيت توسط كشيشان  ارمنيان الفباي ويژه اي داشتند كه توسط مغان ارمني
حرف داشت و دو حرف ديگر كه بصورت تركيبي نوشته مي شدند در سده هاي  36نابود شده است. الفباي ارمني نخست 

  ميانه بصورت نشانهاي واحد اضافه شدند.
نوشته مي شود. شيوه نگارش ارمني نيز دو  حروف خط ارمني بزرگ و كوچك هستند و اين خط از چپ به راست      

 "گونه است يكي شيوه نگارش قديم كه داراي نارسايي است و داراي قوانين و استثنائات بسيار است و يادگيري آن نسبتا
تدوين و بكار  1922سخت و دشوار مي باشد. دوم شيوه نگارش جديد كه مطابق تصميم دولت ارمنستان در چهارم مارس 

از ميان  "و امروزه اكثر كتابهاي ارمني به اين شيوه نوشته شده اند. در اين شيوه موارد دشوار و استثنائي تقريبا گرفته شد
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برداشته شده اند و فراگيري زبان بسيار آسان تر شده است بدين ترتيب كه هر چه شنيده يا گفته مي شود همان نوشته مي 
  شود و از دوگانگي آواها پرهيز شده است.

به همت اين روش جديد نگارش و پيگيري سيستماتيك و علمي بنيادهاي زبانشناسي ارمني از جمله آكادمي علوم      
 "ارمنستان و كميته واژه گزيني و زبان ارمني وابسته به هيئت دولت ارمنستان، زبان ارمني امروزي بصورت يك زبان كامال

  ص خود در آمده است.استاندارد با دستور زبان مدون و مشخص و قوانين خا
                                                                       

   



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             196                                            1 -  گزيده مقاالت فارسي
 

  آپاگا             ) ١٩٩٩(نوامبر و دسامبر  ١٣٧٨، آذرو دي  ١٥- ١٤شماره 

 سرمقاله

  اهنامه آپاگابه مناسبت نخستين سالگرد انتشار م
  سر دبير –اديك باغداساريان 

      
ارمنيان در زمينه مطبوعات داراي پيشينه اي طوالني و غني هستند. نخستين نشريه چاپي ارمني در سال            

  به همت كشيش هاروتيون شماونيان شيرازي در مدرس هندوستان منتشر شد. "آزدارار"ه.ش.) بنام ماهنامه 1173م.(1794
ايرانيان ارمني نيز در زمينه انتشارات و مطبوعات تالشي طوالني و پر ثمر داشته اند. نخستين نشريه ارمني در ايران به         

به همت هوانس ماسهيان و به سردبيري آندرياس بگنازاريان در تهران  "شاويغ"ه.ش.) بنام هفته نامه 1273م.(1894سال 
  منتشر شد .

نشريه در  40غيره) 34چاپي،  58نشريه در تهران ( 92 "سابقه مطبوعاتي ارمنيان ايراني جمعاسال  105در فاصله        
 9نشريه غير چاپخانه اي در آبادان و  3غيره).  10چاپي، 3نشريه در جلفاي اصفهان ( 13غيره)  24چاپي و  16تبريز (

  نشريه غير چاپخانه اي). 80اپخانه اي و نشريه چ 77، كه 157 "نشريه در ساير نواحي ايران منتشر شده است. (جمعا
ه.ش.) تا كنون با گذر از فراز و 1310( 1931است كه از سال  "آليك"پر سابقه ترين نشريه ارمني ايران روزنامه        

حزبي، - گروهي  اقتصادي توانسته است تداوم يابد و صرف نظر از وابستگي هاي- نشيبهاي فراوان تاريخي و بويژه مالي
  اجتماعي شايان توجهي به جامعه ارمنيان ايران ارائه داده است.-شك خدمات فرهنگيبدون 
در مدت يكصد سال اخير مطبوعات اغلب در جناح هاي مختلف و صف بندي هاي مخالف به مبارزه با يكديگر        

البردن سطح آگاهي فرهنگي، پرداخته اند و اكثر مواقع هدف اصلي خود كه همانا اطالع رساني صحيح و كافي، خدمت به با
علمي و ملي و عقيدتي ارمنيان و ايجاد بستر مناسبي براي رشد فكري و تربيت اجتماعي آحاد جامعه است، غافل مانده اند. 
اين گونه عملكرد نتيجه اي جز تحجر و انجماد فكري و نفي كوركورانه آراء و نظريات مخالفان هر يك و در نهايت 

ل سير تحولي انديشه فرهنگي و اجتماعي و سياسي نداشته است و اين در حالي بوده است كه اكثريت كام "ايستايي تقريبا
مطلق جامعه بدور از اين مبارزات قرار داشته است. از ديگر سو تعداد نشرياتي كه ويژگي محلي بودن و اولويت انعكاس 

ي از هويت محلي خود بجا گذاشته اند، كم نمي باشد. مسايل جامعه ارمني ايران را تا حد زيادي فراموش كرده و اثر كمتر
البته منظور از اين سطور عدم وجود انتقاد و ارائه پيشنهادهاي مبتني بر ايجاد تحول و ديناميسم قوي نيست بلكه بيان موارد 

و احترام به  انتقادي بدور از حب و بغض هاي گروهي و شخصي با محور قرار دادن تقويت بنيان هاي جامعه همچنين توجه
  نظرات ديگران همواره باعث عدم ايستايي و تحجر فكري و مايه پيشرفت و ترقي جامعه است.

ماهنامه آپاگا به منظور تحقق اهدافي چون نگرشهاي فراحزبي و پرهيز از افكار و ديدگاه هاي بيمارگونه گروهي و       
ه فرهنگ و علوم و تشويق جوانان و تقدير از كليه شخصي، ايجاد بستري مناسب جهت بيان مسايل و مشكالت، ارائ

فرهيختگان فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي در طول تاريخ جامعه ارمني تا كنون، ارائه مشتركات فرهنگي و ملي ارمنيان و 
ايرانيان، ياد كردن فراموش شدگان و توجه به آنان كه خارج از پوشش مطبوعاتي و تعلق گروه ها قرار گرفته اند، 
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ازشناسي اصالت هاي قومي و عقيدتي، دفاع از حقوق اجتماعي آحاد جامعه در حد وظايف و توان، حمايت از دادخواهي ب
اولين شماره خود را به جامعه پيشكش نمود و با توقفي سه  1374ملت هاي تحت ستم و بسياري اهداف ديگر در مهر ماه 

بي وقفه تا كنون منتشر شده و اكنون  1377اخير از آبان ماه  ساله به لطف تحوالت عظيم فرهنگي و اجتماعي چند سال
  خود را جشن مي گيرد.  سالگرد تولد

، هيئت تحريريه و كليه همكاران ماهنامه با برخورداري از كمترين امكانات كه "آپاگا"در طول عمر كوتاه يكساله        
با انگيزه هاي واالي خدمت به جامعه و پر كردن خالء  "فاناكافي بوده است اما صر "براي انتشار اين نشريه كال "مسلما

موجود با تمام مشكالت مقابله و تا كنون سعي كرده اند حتي االمكان از يك سو مسايل جامعه را با پرهيز از ايجاد تشنج بيان 
  خود را جلب نمايند.كنند و از ديگر سو ارزشهاي فرهنگي گذشته و حال را ارائه دهند و در حد ممكن رضايت خوانندگان 

منتشر شده است و اكنون شماره چهاردهم به حليه طبع آراسته مي  "آپاگا"آري، تا امروز سيزده شماره از ماهنامه       
مشكالت مالي (هزينه باال براي تيراژ  -1گردد. از بزرگترين مشكالت بر سر راه ماهنامه مي توان چند مورد را ياد كرد: 

كم بودن مخاطبين و محدود بودن شمار جامعه)، در نتيجه عدم برخورداري از امكانات و تجهيزات محدود و كم به علت 
هميشه ادعاهاي كالن و   افرادي كه خود همواره در خواب غفلت بوده  فعاليت مسموم و تنگ نظريمحافل و - 2كافي. 

شرايط روز و نيازها و توانمندي ها و ظرفيت هاي همت ناچيز از خود ارائه داده اند و آگاهانه يا ناآگاهانه سعي كرده اند 
  امروزي جامعه را ناديده بگيرند واز حد نظريه پردازي پا فراتر ننهند.

آري، بيش از يكسال از انتشار ماهنامه مي گذرد و ما در آستانه ورود به سده بيست و يكم و هزاره سوم ميالدي قرار         
ك گرفته از كليه انديشمندان و آحاد جامعه در خواست مي كنيم تا با كمك هاي مثبت فكري داريم. لذا اين امر را به فال ني

در آغاز آن قرار دارد هموار سازند و به امر ايجاد بستري سالم براي مسالمت  "آپاگا"و همكاري صادقانه خود راهي را كه 
توجه نمايند. با توجه به اين كه در آستانه ورود  به ارزشهاي واالي فرهنگي و قومي هر چه بيشتر ملي، وحدت نسبي و توجه

ميالدي قرار داريم،لذا از فرصت استفاده كرده سال جديد ميالدي را به كليه هم ميهنان ارمني بطور اخص و  2000به سال 
دگي و در عرصه هاي مختلف زن  كليه مسيحيان ايران و جهان تبريك عرض نموده سال و قرن و هزاره اي مملو از كاميابي

  سر فرازي هر چه بيشتر براي ايران عزيز آرزو مي كنيم.
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  آپاگا             ) ١٩٩٩(نوامبر و دسامبر  ١٣٧٨، آذرو دي  ١٥- ١٤شماره 

  در باره نخجوان
  
  اقتباس از: آرگام ايوازيان

  اديك باغداساريانترجمه: 
منطقه نخجوان يكي از قديمي ترين مراكز كشاورزي و فرهنگي ارمنستان باستان بشمار مي رفت. در نيمه هاي سده          

پ.م. جزو  9-7و اوايل سده بيستم ميالدي ابزار هاي مربوط به عصر حجر در آنجايافت شد. اين سرزمين در سده هاي  19
پ.م. به پادشاهي يروانديان و سپس تا سده اول ميالدي به  7-2 قلمرو پادشاهي آراراتيان(اورارتو) بود و در سده هاي

م. مورد تاخت و تاز سلجوقيان 12آرتاشسيان تعلق داشت، از آن پس تحت تصرف پارسيان و تازيان قرار گرفت و از سده 
  تاتارها، مغوالن، تركمنان اوغوز، تركان عثماني و سالطين صفوي قرار داشت.

هاي اقوام اوغوز و تاتار اين سرزمين ويران گرديد و منابع آن به تاراج رفت. به موجب عهد نامه در اثر تاخت و تاز      
در آمد كه روسها  "استان ارمني"اين سرزمين تحت سيطره روسيه تزاري قرار گرفت و جزو  1828تركمنچاي در سال 

به همين منوال ادامه  1918و تا اواسط سال در قالب استان ايروان قرار گرفت  1849ايجاد كرده بودند. آنگاه در سال 
نخجوان را بعنوان بخشي از روسيه شوروي اعالم كرد. ليكن نيروهاي مساواتي و  1918ژوئن  14يافت. ژنرال آندرانيك در 

مناطق نخجوان  1918مأموران ترك در مدت كوتاهي نظام شورايي ژنرال آندرانيك را برانداختند. آنگاه در ماه دسامبر 
، نخجوان به كمك و دخالت تركيه از 1918همانند ژوئيه  1920و جمهوري نوپاي ارمنستان در آمد. باز هم در نوامبر جز

كه نظام شورايي در ارمنستان حاكم شد، دولت باكو در اولين اعالميه ويژه خود  1920نوامبر  29ارمنستان جدا شد. در 
نوان بخشي جدايي ناپذير از قلمرو ارمنستان شوروي اعالم نمود. ليكن مناطق زانگزور، قراباغ كوهستاني و نخجوان را بع

آذربايجان پس از چندي با عدم اجراي اعالميه خود باز هم با دخالت و كمك تركيه و حمايت استالين نخجوان و قراباغ 
رات تركيه و شوروي و مذاك 1921ژوئيه  5كوهستاني را به قلمرو خود ضميمه كرد. (تصميم بوروي ماوراء قفقاز مورخ 

بعنوان جمهوري خود  1924فوريه  9اين سرزمين به صورت استان خود مختار و در  1923). در سال 1921مارس  16مورخ 
  مختار نخجوان در قالب جمهوري آذربايجان اعالم شد.

كيلومتر مربع وسعت  5363نخجوان با نواحي تاريخي خود يكي از مراكز مهم و زيباي فالت ارمنستان است و امروزه        
كوه بزرگ و كوچك  130كيلومتر است. نخجوان داراي بيش از  70-75و حداكثر عرض آن  170دارد. حداكثر طول آن 

عدد به  31كيلومتر،  5رودخانه به طول  330رودخانه ( 400دشت و جلگه، پنج درياچه با آب شيرين،  30دره،  40بيش از 
چشمه آب  200كيلومتر).  51-100عدد به طول  4و  26-50عدد به طول  7، 11- 25عدد به طول  24،  6-10طول 

  معدني، مي باشد.
بخشهاي مختلف نخجوان عبارتند از: نخجوان، شارور، جاهوك(شاهاپونك)، يرنجاك، گوغتن. بر اساس اطالعات         

فرود)است. يوسف فالوي  = ين، ايجواناول=كتاب مقدس، نام نخجوان به معني اولين محل فرود حضرت نوح (به ارمني نخ
مورخ نامي يهود نيز در سده اول ميالدي چنين تفسيري كرده است. بر اساس آگاهي هاي موسي خورني مورخ نامي ارمني 
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) بود كه مقام محافظت از گنج ها و mardbetuniماردبتوني ( در سده پنجم، نخجوان جزو اراضي خاندان فئودالي ارمني
  ارمنستان را داشت. حرمسراي درباري

  آپاگا             ) ١٩٩٩(نوامبر و دسامبر  ١٣٧٨، آذرو دي  ١٥- ١٤شماره  
   

                                       در باره نام قراباغ

  نوشته: گاگيگ سارگسيان 
  اديك باغداساريانترجمه: 

  
نام قراباغ در تاريخ از سده چهاردهم به بعد مورد استفاده قرار گرفته است. اين نام براي سرزميني بكار رفت كه شامل          

) از ارمنستان بزرگ بود. بعدها اين نام براي مشخص كردن ناحيه اي outik) و اوتيك(artsakhدو استان آرتساخ(
يا مغان) و نواحي چپ و  moukhankي امروزي، دشت موخانك(محدودتر بكار رفت كه شامل جمهوري قراباغ كوهستان

  ) و ناحيه كاسوم (اسماعيلي) يعني قسمتهاي جنوبي تارتار بود.tartar يا تارتار tertuراست رودخانه ترتو(
ميان  اران و در- ه.ش) بصورت قراباغ713-14م. يا 1334- 44نام قراباغ اولين بار توسط عبداهللا قزويني مورخ ايراني(       

) بكار رفت. در باره معني اين نام نظرات متعددي وجود tovma metsopetsiارمنيان نخستين بار توسط توما مسوپي (
  دارد:

 "باغ سياه"م. به صورت 16-17) در سده Hovanisik Dsaretsiمفهوم اين نام را نخستين بار هوانيسيك زارتسي( - 1
  بيان كرد.

  ت كه آر(سوخته) + تساخ (جنگل، درخت) يعني جنگل سوخته يا سياه مي باشد.قراباغ ترجمه لغوي آرتساخ اس - 2
  .arسرزمين جنگي خداي آر"آرتساخ به معني  - 3
 Karevor و بعد از آن 13آرتساخ به عنوان منطقه اي مهم در برابر لشكر كشي هاي مغوالن در سده  -4

Bag )bag =  بخش، منطقه و Karevor =   بكار رفت ومهم) يعني سرزمين مهم KAREBAG  بصورت قراباغ در
  آمد.

منطقه و بخش "وجه تسميه كاراباگ به معني , با توجه به شدت يافتن لشكر كشي مغوالن و تركان از سمت شرق به ارمنستان
ابراين همان فاتحان بيگانه اين كلمه تركيبي را بكار گرفته و رايج كردند. بن "مورد استفاده بيشتري قرار گرفت و بعدا "مهم

  همين نام ريشه ارمني دارد و لقبي براي ناحيه آرتساخ و مناطق همجوار است.
سال اخير نخجوان از ساكنان  70در اثر سياستهاي ضد ارمني دولت آذربايجان و فشارهاي ممتد دولتهاي تركيه در طول 

ر خطر ويراني و محو توسط آثار معماري، مذهبي، مظاهر تمدن ارمني همواره تا امروز د  بومي خود محروم شده
سردمداران جمهوري آذربايجان در راستاي سياست هاي پان تركيستي صهيونيسم جهاني قرار دارد. ويراني سنگ هاي صليب 

با اعتراض بسياري از رهبران مذهبي ارمني در جهان از جمله رهبران حوزه هاي اسقفي  "و قبرستان قديمي ارمنيان اخيرا
          متوقف شده است. "راجع سازمان ملل تسليم گرديده است موقتاارمني ايران كه به م
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اهل نخجوان بوده اند از جمله: مانوك آبغيان(زبانشناسي معروف)، استپان  "بسياري از شخصيت هاي نامي ارمني اصال    
يس، روبن زوريان(رستم)، آنري تروايا، خاندان الزاريان، آرام خاچاتوريان، لئون خاچيكيان، خواجه آود

م. از ناحيه گوغتن به قودينه 17ماموليان(كارگردان معروف)، نژده، فادي ساركسيان، كوميتاس(اجداد او در اواخر سده 
  مهاجرت كردند)، هوانس حق نظريان و غيره.

   

  آپاگا             ) ١٩٩٩(نوامبر و دسامبر  ١٣٧٨، آذرو دي  ١٥- ١٤شماره  
   

  مناسبات ايرانيان و ارمنيان
  نوشته: پرفسور واهان بايبورديان
  (سفير پيشين ارمنستان در تهران)

  ترجمه: اديك گرمانيك                          
             
داشته اند، ليكن از نظر تاريخي هيچ ارمنيان از سپيده دم تاريخ خود مناسبات بسياري با مردمان و كشورهاي همسايه           

كشور و ملتي چون ايران و ايرانيان با ايشان نزديك و صميمي نبوده است. روابط ديرينه اين دو ملت آسياي مقدم انعكاس 
چند گانه خود را چه در زمينه زبان و آداب و سنن و چه در فرهنگ معنوي، مردمي، مذهبي و واقعيت هاي گوناگون 

  است. تاريخي يافته
ايران و ارمنستان مراكز ديرينه پيدايش تمدن بشري بوده اند و با جرأت مي توان گفت كه هيچ ملتي در خاور ميانه و          

نزديك از حيطه نفوذ تمدن سازنده و حيات بخش ايراني و ارمني بيرون نمانده است و اين بدان علت است كه ملل ارمني و 
  وده اند كه به ايجاد و رونق فرهنگ پرداخته اند.ايراني هزاران سال مردماني ب

 "نفوذ تمدن و فرهنگ ايران بر ارمنيان نيز يك واقعيت است. گر چه بديهي است كه ارمنيان ملتي نبودند كه صرفا      
 فرهنگ خود را بر اساس تمدن همسايگان خود بنا نموده باشند، ليكن در مسير پيشرفت مستمر فرهنگ و تمدن  با حفظ
مناسبات خويش ملل و اقوام مختلف به نوبه خود در پيدايش و تكوين مستمر عقايد گوناگون، ارزش هاي فرهنگ معنوي و 

  پيشرفت تمدن بشري مشاركت داشته اند.
آن چه كه به روابط ديرينه ارمنيان وايرانيان مربوط مي گردد، اين است كه قدمت و تاريخ اين روابط به قدمت دو         
  مي رسد.ملت 
يعني ارمنستان در سنگ نبشته هاي ميخي دوران حكومت خاندان  "آرمينيا"براي نخستين بار در تاريخ، نام        

هخامنشي(سده ششم پيش از ميالد) ياد شده است. در حجاريهاي تخت جمشيد نيز مي توان امروزه تصوير مرد ارمني را 
. سنگ نبشته هاي معروف بيستون نيز حكايت از مناسبات ايرانيان و مشاهده كرد كه خود يك واقعيت حتمي و مسلم است

  ارمنيان در اين دوره دارند.
ارمنستان كه از ") مورخ نامي ارمني، به درستي چنين مي نويسد: Nikoghayos- Adontsنيكوغايوس آدونتس(      

تمادي در همين محدوده فرهنگي با ايرانيان در ديرباز در حوزه نفوذ سياست بين المللي ايران قرار داشته است، سده هاي م
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تماس بوده است. زماني كه اشكانيان حكومت ايران را در دست گرفتند و سلسله اشكاني ارمني نيز در ارمنستان مستقر 
  ."گرديد، روابط اجتماعي و فرهنگي دو كشور عمق هر چه بيشتري يافت

ني كه حروف الفباي ارمني اختراع گرديد، به موازات الفباي يوناني، يك واقعيت تاريخي، اين كه تا سده پنجم، يعني زما
زبان و الفباي فارسي به عنوان وسيله مكاتبات دولتي و اجتماعي مورد استفاده قرار داشت. بعالوه، حروف فارسي در دربار 

سي خورني پدر تاريخنويسي ارمنستان بطور رسمي به كار مي رفته است. در اين باره اطالعات و شواهد موثقي در نزد مو
  ارمني سراغ داريم. در همين برهه از زمان بود كه زبان ارمني به كمك زبان فارسي غني تر مي گردد.

مسيحيت به عنوان مذهب رسمي ارمنستان پذيرفته شده مناسبات دو  301در زمان حكومت ساسانيان در ايران، به سال        
  بط فرهنگي آنها تحت هيچ شرايطي دچار خدشه و مشكل نشد. ملت وارد مرحله نويني گرديد و روا

ايران دوران ساساني با توجه به ارمنستان مسيحي، اقتدار بيزانس، اين دشمن ديرينه خود را نيز شاهد بود. رقابت اين دو،       
  حكومت ارمنستان را مورد مخاطره قرار مي داد.

خود در مبارزه عقيدتي نيز انعكاس خود را مي يابد. ليكن اين پديده ها گذرا بحران روابط سياسي ايران و ارمن خود ب      
بودند و نقش تعيين كننده اي در سرنوشت تاريخي دو ملت نداشتند. اسماعيل رائين مورخ ايراني با ظرافت خاصي چنين بيان 

زرتشت يعني كردار نيك، پندار نيك و ارمنيان فرزندان قومي بودند كه با ميل و رغبت به نداي انسان دوستانه "مي كند: 
  . "گفتار نيك پاسخ مثبت دادند

اين سخن بدين معني است كه عالئق شديد و بالمانع، جزو ويژگي هاي معنوي دو ملت در جهت مبارزه با بدي ها و      
  كمك به احقاق حق در دنيا بوده است.

، فرهنگي و زباني ارمنيان با همسايه ديرينه خود ايران تداوم يافته با وجود فراز و نشيبهاي تاريخ سياسي، مناسبات معنوي     
است. گواه اين امر وجود سرودها و روايات داستاني ايران در ارمنستان است كه در طول زمان تداوم يافته تا به امروز 

)، Sebeos)، موسي خورني، سبئوس(Agatangeghosرسيده اند. شواهد و مدارك مورخين ارمني، آگاتانگغوس(
گريگور ماگيستروس و ديگران گواه اين قضيه هستند. افتخار قديميترين ذكر و يادداشت در مورد رستم يكي از قهرمانان 
محبوب و ستوده خاور زمين، تا كنون براي موسي خورني محفوظ مانده است. بايد از تاريخ سبئوس(سده هفتم ميالدي) نيز 

  مان باستاني ايران، اسفنديار و افسانه خسرو و شيرين مطالبي ثبت شده است. ياد كرد. زيرا در اينجا در باره قهر
اسناد و مدارك نشان مي دهند كه انديشمندان برجسته ارمني در سده هاي ميانه با ادبيات علمي ايران آشنايي داشته حتي     

  لط داشتند.به زبان فارسي كه دريچه ارتباط با فرهنگ غني و عالي ملت همسايه خود بود، تس
از نقطه نظر زماني، نخستين ترجمه ها از زبان فارسي در نيمه نخست سده يازدهم ميالدي از آثار پزشكي ذكرياي رازي          

صورت گرفته اند. تماس شخصي انديشمندان ارمني با شاعران فارسي گوئي كه به ارمنستان مسافرت كرده و يا در شهرهاي 
رمنستان زندگي مي كردند نيز قابل توجه است. از اين ميان مي توان ناصر خسرو، حكيم نظامي، ارمني نشين و همجوار با ا

  جالل الدين رومي، قطران تبريزي، نظامي گنجوي، سعدي و بسياري ديگران رانام برد.
ان شايان ) در مورد تعريف داستان هاي شاهنامه در ارمنستKostandin- yerznkatsiگواهي كستاندين يرزنكاتسي(     

ميالدي زماني كه آوازه شاهنامه فردوسي هنوز به بسياري از مردمان نرسيده  13- 14ذكر است، بر اساس آن، در سده هاي 
  بود، در ارمنستان مردم با آن آشنا بودند و حتي كستاندين يرزنكاتسي شعري نيز بر وزن شاهنامه سروده است.
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ن از دير باز در ادبيات ارمني موجود بوده اند گواهي مي دهند كه ارمنيان در يادداشت هايي كه در مورد حماسه ايرا       
مبارزه و پيكار هزار ساله ايران با توران در كنار ايرانيان قرار داشته اند. شكست بدي ها و پيروزي خوبي ها در سرودهاي 

هرمانان ايران، آنان را چنان با دنياي انديشه و حماسي ايران به ملت ارمني نيز الهام داده است و اينان با به عاريت گرفتن ق
يكي از شاخه هاي فرعي  "زال-رستم"ارمني-فرهنگ روح حماسي خود مأنوس و صميمي گردانيده اند كه حماسه ايراني

پديد آمده است. روح بلند ملت ايران در شعر پرآوازه و جهان شناخت فارسي به تصوير  "دالوران ساسون"حماسه مردمي 
شده است. ارمنيان با مطالعه آثار جاوداني فردوسي، حافظ، سعدي، جامي، عمر خيام با كشور شكوهمند ايران و  كشيده

  مردم پر قريحه و داراي ذوق ادبي سرشار آن پيوندهاي مهر و دوستي بر قرار مي سازند.
ديد آوردند كه به يكي از مراكز برجسته م. ارمنيان مهاجر نشين پر رونقي در ايران، بويژه در جلفاي نو، پ17در سده        

تجارت بين الملل شرق و غرب تبديل گرديد. اين امر نه تنها از روح سازندگي شگفت آور ملت ارمن كه از سلوك و رفتار 
پر مهر ملت شريف و مهمان نواز ايران حكايت دارد. در قبال اين رفتار گرم و صميمانه ارمنيان نيز از هيچ كوششي در قدر 

  ناسي از اين امر و خدمت به اين مرز و بوم دريغ نكردند. ش
در حوادث مختلف تاريخي، ايرانيان و ارمنيان نه تنها هميشه در كنار يكديگر زندگي كرده اند كه اغلب با هم گام        

احترام خاصي را فرهنگ يكديگر را غني ساخته و هميشه نسبت به هم  "برداشته و داراي يك سرنوشت بوده اند و متقابال
رعايت كرده اند و بطور كلي در مقاطع زماني سرنوشت ساز با يكديگر متحد شده با دشمن مشترك به ستيز و نبرد   پرداخته 

  و در يك نبردگاه و جبهه جنگ به شهادت رسيده اند. 
ه عنوان سنگري در جهت اين يك واقعيت مسلم است كه در طي قرون متمادي وجود ايران توانا در خاور نزديك، ب      

  نگهداري استقالل و حكومت ارمنيان عمل كرده است. 
ايران همواره پناهگاهي مطمئن براي ارمنيان بوده است و بي جهت نيست كه ارمنيان هم ايران و هم ارمنستان را به طور       

د كه اقليت هستند زيرا كه ايرانيان آنان احساس نمي كنن "برابر خانه خود ميدانند و وقتي كه در ايران زندگي مي كنند كال
  را به عنوان جزئي از خود مي پندارند.

استقالل ارمنستان را به  1918ملت ارمن هرگز فراموش نخواهد كرد كه ايران جزو اولين حكومت ها بود كه در سال         
  منستان را به رسميت شناخت.اعالم استقالل نوين ار 1991سپتامبر  21رسميت شناخت و به همين سان، نيز در 

بديهي است كه مردمان با ايجاد تاريخ خود ميتوانند هويت ملي خود را تثبيت و راه درست را به سوي آينده پيدا         
كنند. ليكن به خاطر آوردن گذشته كافي نيست، بايد بتوان به آينده نيز نگريست. امروزه نقطه عطفي در روابط تاريخي ميان 

و ارمنيان محسوب مي گردد. مرحله نويني در اين روابط پديد مي آيد و دو ملت كهن با پديد آوردن حكومت هاي  ايرانيان
  مستقل جمهوري ارمنستان و جمهوري اسالمي ايران به افق هاي گسترده اي براي روابط مناسبات خود اميد بسته اند.  

مشترك هستند. براي ملت ارمن، اين مرز اميد است و پلي كه بر روي  كيلومتر مرز 46اكنون ايران و ارمنستان داراي         
رودخانه ارس بنا شده در واقع پلي ميان قلوب دو ملت مي باشد. ايران و ارمنستان به عنوان دو حكومت مستقل دوست و 

  كنند.همسايه مي توانند روابط متقابل خود را گسترش داده به ايجاد ثبات، صلح و امنيت در منطقه كمك 
در طي قرون متمادي، ملت ايران در صف تشنگان عدالت قرار داشته در سياست و در زندگي روزمره همواره از      

الگوهاي عالي اخالقي پيروي  نموده است. ملت ارمن اعتقاد دارد كه در مرحله نوين ايجاد مناسبات و روابط ميان ايران و 
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معيارها بنا شود نه تنها در خدمت خوشبختي دو ملت دوست قرار مي گيرند كه  ارمنستان، آنچه كه بر پايه اين الگوها و
  باعث صلح و بهزيستي و پيشرفت كل منطقه خاور ميانه و خاور نزديك خواهد گرديد.

  
  )1992اكتبر  21چاپ ايروان، مورخ  "آزگ"(مأخوذ از روزنامه ارمني زبان 
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1379و تابستان  بهار  1- 2جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه   

  سخن آغاز
  

فرآيند رشد و توسعه فرهنگ معنوي هر قوم و ملت كم يا بيش با روند رشد كلي فرهنگ مردمان دور و نزديك آميخته 
است. اين پيوندها در شرايط اجتماعي و فرهنگي گوناگون در طي دوره هاي مختلف تاريخي تجلي و تبلور ويژه خود را 

ترك و گاه بصورت تأثير بالفصل فرهنگي يكي بر ديگري و گاه نيز بصورت وام گيري محض گاه بعنوان پديده هاي مش
  پيدا مي كند.

پيوندهاي تاريخي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي مردمان ايران و ارمن ريشه در ژرفناي تاريخ چند هزار ساله دارند. اين 
ه آنان و بهتر است بگوئيم به دليل هم نژادي ايشان بوده پيوندها در وهله نخست به علت همنشيني و همسايگي خاستگاه اولي

معنوي و اقتصادي و  - است كه اين امر بدون شك نمي توانست در طول اعصار به يگانگي و تأثير هاي متقابل فرهنگي
  سياسي منجر نگردد. - اجتماعي

اول هخامنشي در بيستون است. سرزمين نخستين آگاهي مستند ما در باره پيوندهاي اين دو ملت همانا كتيبه ميخي داريوش 
در چارچوب منافع سياسي و فرهنگي عظيم ” ارمن  سده هاي بسيار بصورت محل تالقي شاهراه هاي شرق و غرب عمدتا

ايران زمين روزگار گذرانيده است. ارمنيان بعنوان ساكنان بومي و اصيل اين سرزمين در كنار فرهنگ اصيل ارمني نگهبانان 
  برجاي فرهنگ و سنن باستاني ايران بوده اند. باوفا و پا 

بي ترديد مطالعات ايران شناسي بدون در نظر گرفتن منابع غني ارمني بي نقص و همه جانبه نخواهد بود. در اين باره 
ايرانشناسان نامي چون پروفسورها سعيد نفيسي، محمد تقي مصطفوي، عباس مهرين، ابراهيم پور داوود و ديگران بارها 

كيد كرده اند و تدريس زبان و فرهنگ ارمني را در دوره هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه يكي از نيازهاي ايرانشناسي تأ
  .   63قلمداد كرده اند

ايرانشناسي در نزد ارمنيان از اعماق تاريخ سرچشمه مي گيرد و اين منابع چنان مطالب غني علمي و مستند در اختيار شرق 
  هد كه در واقع مي توان آنها را گنجينه علوم بشري مشرق زمين قلمداد كرد.شناسي امروز قرار مي د

تاريخ “م. توسط مسروپ ماشتوتس ابداع شد) كتاب 405قديمي ترين اثر تاريخي ارمني به خط امروزي (كه در سال 
مهمي چه در باره تاريخ م.) است و آثار تاريخنگاران پس از او هر يك به تنهايي منبع 5اثر آگاتانگغوس (سده ” ارمنستان

ارمنيان و چه ملل و سرزمين هاي همسايه مي باشند و از اين نظر براي بررسي هاي تاريخي ايران زمين حائز اهميت فراوان 
هستند. زنجيره استوار اين آثار از زمان باستان تا امروز ناگسستني باقي مانده است و ايرانشناسان ارمني امروزي نيز بررسي 

ارزشمندي در اين خصوص انجام مي دهند. غير از منابع كالسيك ياد شده اكنون مجموعه غني از مقاالت و  هاي بسيار
پژوهشهاي جداگانه توسط اين گروه بويژه ايرانشناسان اهل ارمنستان موجود است. اينان حتي در شرايط بحراني اوضاع 

  را ادامه مي دهند.    اجتماعي و اقتصادي امروزي نيز پژوهشهاي گرانبهاي خود -سياسي

                                                            
  .1948ژوئيه  15تهران  2000شماره ” ورازنوند“، نشريه 22، ص 1309تهران  2منابع تاريخ پيش از اسالم و مورخين ارمني، مجله شرق شماره  -  63
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با توجه به مطالب ياد شده و نيز با در نظر گرفتن آرزوي قلبي انديشمندان و پژوهشگران ايران زمين كه در طي سالهاي 
متمادي همواره بر ترجمه منابع و آثار ايرانشناسان ارمني به فارسي تأكيد كرده اند و از سويي نيز به منظور ارائه آثار 

  در خصوص فرهنگ و تاريخ قوم ارمن اقدام به انتشار اين نشريه نموده ايم.محققان ايراني 
موفق به انتشار ماهنامه  آپاگا (به معني آينده) شديم كه مورد استقبال جامعه آگاه  1377پس از پيگيري هاي بسيار از سال 

رخي كشورهاي ديگر قرار گرفت. يك سال علمي و فرهنگي فارسي زبان و ارمني زبان نه تنها در ايران بلكه در ارمنستان و ب
و نيم پس از آن موفق به انتشار دو هفته نامه لويس (به معني نور و ريشه واژه هاي روز فارسي و لوكس اروپايي) براي 

ل منتشر مي گردد. لذا بر آن شديم تا با تبديل ماهنامه آپاگا به فص” مخاطبين قشرهاي وسيع تر مردم شديم كه تا امروز مرتبا
نامه پژوهشهاي ايراني و ارمني خواست گروه ديگري از فرهنگ دوستان را كه از همان آغاز راه انتشارات ياد شده مطرح 
بود برآورده سازيم. لذا صفحات فصل نامه آپاگا به مقاالت تحقيقي و تخصصي مفصل تر در زمينه هاي تاريخ و فرهنگ 

  اختصاص مي يابد.
ذشته هاي دور و نزديك و بر پايه سنن تاريخي بجا مانده ، از ديگر سو به آينده درخشان آپاگا از يك سو با نگاه به گ

مردمان ايران و ارمني مي نگرد. منظور از ايران محدوده جغرافيايي امروزي اين مرز و بوم نيست بلكه شامل گستره عظيم 
گون خليج فارس مي باشد. بدين سان فرهنگ ارمني فرهنگ ايران از مرزهاي چين تا مديترانه و از جنوب روسيه تا آبهاي نيل

  نيز شامل گستره عظيم جوامع ارمني ارمنستان، ايران و بسياري از كشورهاي گيتي است.
سردبير و اعضاء علمي آپاگا از پيشنهاد ها و انتقادات سازنده خوانندگان گرامي استقبال مي كنند و باخشنودي آمادگي 

  رهاي پژوهشي اهل علم و فرهنگ در اين نشريه اعالم مي دارند. خود را جهت درج مقاالت و كا
  

  اديك باغداساريان
  1379شهريور ماه 
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  1379بهار و تابستان   1- 2جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه 
 

  تأثير اورارتو بر تمدن هخامنشي
  

  نوشته: رمان گيرشمن
  ترجمه: اديك باغداساريان
  5 منبع: ايران نامه، سال اول، شماره

  
باستانشناس نامدار فرانسوي شادروان پروفسور رمان گيرشمن ساليان دراز به حفاري و كاوش باستانشناسي در پهنه 

 1962ايران زمين پرداخته است. با تسلط به باستانشناسي خاور نزديك، داده هاي الواح ميخي و ادبيات تخصصي، او درسال 
ه موضوع و متن آن براي بسياري از خوانندگان ناآشنا است. مؤ لف در آن به مقاله ارزشمند زير را منتشر كرد كه متأسفان

بر ” تمدن درخشان اورارتو“اصول شهر سازي و معماري، سنن تدفين، و عناصر مجزاي هنري مي پردازد. به نظر او تأثير 
ي داريوش اول و رسيدن وي ايرانيان به همين مقدار محدود نمي شود. به درستي گواهي هرودوت در باره چگونگي پادشاه

به تخت شاهي ايران به كمك اسب و حامل اسلحه او با  نوشته روي تنديس برونزي روساي اول پادشاه اورارتو در 
، مورد مقايسه قرار گرفتند. ”دست من با دو اسب و يك ارابه بر حكومت پادشاهي اورارتو چيره شد“پرستشگاه موساسير: 

در الواح پادشاهي ” …چنين گفت پادشاه“ح دوزبانه اورارتو و از ديگر سو ادامه حديث: آنگاه از يك سو ادامه الوا
هخامنشي مورد توجه گيرشمن قرار مي گيرد. به نظر او اين داستان بايد توسط اورارتو از طريق مادها به پارسيان منتقل شده  

پارسيان محق است. مي دانيم كه در زمان  باشد. مؤلف در مورد پذيرش تماس تاريخي ميان اورارتوئيان و مادها و
پ. م.) آرگيشتي اول و ساردوري دوم بخش اعظم ايران را تصرف يا مورد  8برخوردهاي نظامي اورارتو و آشور (سده 

تاخت و تاز قرار داده اند (در جنوب شرقي تا جريان دياله). غير از آن، رمان گيرشمن چنانكه پيداست براي نخستين بار 
ورارتويي فرهنگ هخامنشي را به عنوان يكي از داليل مهم براي مسير نفوذ اقوام ايراني در فالت ايران از قفقاز عناصر ا

  تلقي كرده است.
   

  
  

حكومت اورارتو با داشتن درياچه هاي وان و اروميه به عنوان مركز 
خود، نواحي اطراف آنهارا شامل مي شد و يكي از حكومتهاي بزرگ شرق قديم 

پ. م.) با دولت آشور همسايه و هم  9-7شمار رفته چند سده (سده هاي  به
  مصاف و حتي برتر از آن بود.

كنده كاري هاي هخامنشي، ستون ها و سبك سالن ها بر اساس نظرات 
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ا ساير مؤلفان مختلف مهر تأثير آشوري، مصري و يوناني برخود دارند. ليكن پارسيان و ماديان به عنوان نخستين ايرانيان ب
  تمدن ها نيز آشنا بودند، زيرا در محيط آنان زيسته و فرصت تأثير پذيري بيشتري از آنان داشتند.  

اگر در باره تأثيراتي سخن بگوييم كه فرهنگ در حال پيدايي ايراني با آنان مرتبط بود، بايد آنها را در وهله نخست 
پيدايي خود مدتهاي طوالني مطيع و فرمانبردار شان بوده اند. پس با  مرهون اورارتو بدانيم كه ايرانيان در سپيده دم تاريخ

  اين اصل مي توان به بررسي مسئله پرداخت. 
  

  پرستشگاه موساسير
ايرانيان به عنوان نخستين گام در كارهاي ساختماني از ارتفاعات طبيعي استفاده كرده اند تا اقامتگاه مستحكم سران 

راي ساختن كاخ ها نيز از آنها بهره گرفته اند. شهرهاي موجود در پايين آنها اين ساختمان ها را خود را برپا سازند و بعدها ب
احاطه مي كردند. اين اصل شهرسازي و كاربرد سنگ در تپه سيلك كه ساختمان آن مربوط به پيش از دوران ماد است از 

ام كهن با تخته سنگهاي غولپيكر كه جذب هم معماري اقو Cyclopean) (2). عمارت غولسنگي(1اورارتو اخذ شده است(
كار گذارده مي شد. مترجم) تپه مسجد سليمان از اين ايده پديد آمده كه ماديان و پارسيان از معماري اورارتو كسب كرده 

ده اند و امروزه نيز بحق آثار برخي از استحكامات اورارتو بر جا است كه براي احداث آنان از شيوه غولسنگي استفاده ش
). فالت ايران تا پيش از پيدايي ايرانيان اثري از اينگونه شيوه ساختماني نداشت و تمدنهاي فالت ايران غير از 3است(

اورارتو با آن آشنا نبودند. همين مطلب را مي توان در باره تراش خاص تخته سنگهاي پاسارگاد بيان كرد كه در شيوه 
). شايسته است در باره تغيير فن استعمال تخته سنگها در 4به چشم مي خورد( ساختماني پرستشگاه خالدي در توپراغ قلعه

معماري هخامنشي نيز تأكيد كرد، زيرا انصراف از تكه سنگهاي بسيار بزرگ به سود سنگهاي كوچك تر در معماري اورارتو 
يده است و همان نمونه ساختار ). غير از آن، كاخ داريوش بزرگ در پاسارگاد با سنگهاي سياه و سفيد پوش5چشمگير است(

). ساختمان هاي شهر توشپا پايتخت اورارتو، 6پايه هاي كاخهاي هخامنشي تنها در آثار معماري اورارتو به چشم مي خورد(
). بر روي يك ورق مسي مربوط به دوران اورارتو كه در موزه 7مطابق موسي خورني، از چند طبقه تشكيل مي شدند(

چنين عمارتي نقش بسته است و اين شيوه معماري كه ويژه شرق قديم بود، در زمان ساختمان پرستشگاه بريتانيا قرار دارد 
از سوي داريوش در نقش رستم و كعبه ” پاسارگاد نيز مورد استفاده قرار گرفته است كه امروز ويران مي باشد و احتماال

  زرتشت نيز به كار رفته است.  
وان قرار  - به اتفاق آراء دانشمندان، (با شروع از لهمان) بر روي صخره توشپا آرامگاه پادشاهان اورارتو، بنا

). اين روش دفن صخره اي در ميان ماديان و نيز در فالت ايران معمول گرديده براي نمونه، داود دكان در سر پل 8دارد(
، فرهاد و شيرين در نزديكي سنندج، ذهاب، فهريكا در جنوب درياچه اروميه (در ناحيه اي كه جزو پادشاهي اورارتو بود)

همدان، آرامگاه اسكيتي كيزكاپان در كردستان عراق و غيره. داريوش بزرگ با ساختن آرامگاه خود  - در مسير كرمانشاه
سنت مادي را عملي مي ساخت كه در واقع از پيشينيان خود الگو گرفته بود. مي توان آرامگاه صخره ” در نقش رستم، عمال

  (كمبوجيه) اول در دائودختر در ميان راه مسجد سليمان به تخت جمشيد، ياد نمود.   اي كامبيز
ايجاد تصوير جانوران روي جام ها در فرهنگ مادي تپه سيلك يا لرستان تأثير بسزايي روي هنر ايراني نهاده است 

خيره كننده دسته هاي ظروف  روي ديگهاي اورارتويي وجود دارد و به دست ما رسيده است. همانندي” و اين هنر عينا
كه چه در اورارتو و چه در ايران يافت شده اند قابل توجه است. وجود دسته هايي به شكل جانور ” سيرنا“منقوش به تصوير 
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به خاطر ستايش مايع موجود در ظروف مي باشد ” مذكر بالدار روي جام هاي پيدا شده در حفاري هاي لرستان كه احتماال
  ت از همان مطلبي حكايت مي كند كه دسته ديگهاي پيدا شده در پهنه اورارتو وجود داشت. چنانكه پيدا اس

اصول شهر سازي، روش معماري، سنن بخاك سپاري، عناصر ويژه 
  اينها شامل كليه نمونه هاي تأثير تمدن اورارتو بر روي ايرانيان نمي شوند. …هنري

بر اساس آن وي به  مگر داستان پادشاهي داريوش مطابق هرودوت (كه
كمك اسب و حامل اسلحه خود به پادشاهي رسيد) همانند داستان رسيدن روسا 

  ).9پادشاه اورارتو به تخت و تاج به كمك اسبان و كالسكه ران نيست؟ (
اورارتو نخستين حكومت جهان باستان بود كه سنت نگارش الواح صخره 

منشي از كورش بزرگ به بعد عادت شد. بعالوه مي توان تأكيد كرد كه اي به دو زبان را رايج كرد و توسط پادشاهان هخا
بابل و نه  - كتابت باستاني پارسي بر اساس سنن نوشتاري اورارتو قرار دارد. گواه اين امر چنين است كه نه در متون آشوري

و توسط ماديان در ميان ديده مي شود ”  …چنين گفت پادشاه“عيالمي، بلكه فقط در سنگ نبشته هاي اورارتوئي نوشته 
  ).  10هخامنشيان رايج گرديده بود(

وجوه مشترك فرهنگي ميان دو تمدن بزرگ آسياي غربي كه ما سعي در معرفي آنها نموديم، به نظر ما نتيجه تماس 
. هاي ويژه اي بوده است، صرف نظر از اينكه ميان حكومت هاي اورارتو و هخامنشي فاصله زماني و مكاني وجود داشت

بنابراين يك دوره زماني در تاريخ مردمان ساكن در دو سرزمينبايد وجودداشته باشد كه در طي آن فرهنگ اورارتو نقش 
حاكم نسبت به ايرانيان داشته است و به همين علت نيز تأثير گذاري عميقي را باعث گرديده است. اين امر نمي توانست 

  نفي نمي كنند.” منابع تاريخي اين مطلب را كال بدون مناسبات بسيار نزديك به وقوع بپيوندد.
در نيمه دوم سده نهم پيش از ميالد سالماناسار سوم از پارسيان در پارسوا، در نواحي كه زاب كوچك سرچشمه مي 
، گيرد، و از ماديان در شرق آنها ياد مي كند. فتوحات اروارتو نيز شامل همين مناطق مي شد و به لطف آنها دو قوم ايراني

پارسيان و ماديان در قلب حكومت اورارتو ظاهر شدند. حكومتي كه در آن زمان شامل شمال شرق ايران، اين سوي قفقاز و 
شمال سوريه نيز مي شد. در همين جا نيز بود كه ايرانيان به عنوان واليان اورارتو توانستند چيزي را به دست آوردند كه 

  د كه از وضعيت نيمه كوچ نشيني به وضعيت اسكان در حال گذر بود.تمدن درخشان اورارتو به مردمي اعطا كر
اگر مطالب ياد شده با واقعيت همگام است، پس مي توان يك مطلب ديگر را نيز مشخص ساخت و آن تفسير مسير 

شرقي درياي رخنه پارسيان و ماديان به فالت ايران است. اين مسير نمي توانست از حوزه رودهاي آمودريا و سيردريا و سال 
خزر عبور كند بلكه بايد از جنوب روسيه آغاز شده به سوي قفقاز ادامه مي يافت تا بتواند شمال شرق فالت ايران را در 
برگيرد و مدت زماني از منطقه درياچه اروميه بگذرد و به جنوب شرق ايران منتهي مي گرديد. نه براي پارسيان و ماديان و 

  از اين مسير عبور كرده اند، رشته كوههاي قفقاز نمي توانست مانع و سد جدي به شمار رود. نه كيمريان و اسكيت ها كه 
  پانوشت ها

R. Ghirshman. Fouilles de Sialk, vol. II, 1939, p.24. 
Idem, Masjidi Solaiman // Syria, XXVII (1950), pp. 205-20. 
C. A. Burney. Urartian fortresses and towns in the Van region// Anatolian  Studies, VII (1957), pp. 37-53. 
B.B Piotrovski, Vanskoye tsarstvo, M,1959,p. 201. 
Ibid, p.199.    6- Ibid, p. 202.    7-  K. L.Oganesian , Krmir Blur, IV, 1955, p. 7.  
8- B.B Piotrovski, TAK ZHE, p. 216.   9- F.W. Konig. Alteste Geschichte der Meder und Perser.//Der Alte 
Orient, Bd 33,3/4, Leibzig, 1934, S46.  10-  I. M. Diakonov, Istoria Midii. M.- L., 1956, p. 367. 
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 1379 پاييز  3جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه 

  

  يك طرح ايراني براي برپائي استقالل ارمنستان
  ميان روسيه و ايران و طرح ايراني 1784در باره پيمان سال 

  علي مراد خان زند براي تشكيل حكومت ارمني
  

  نوشته: بوريس بااليان، دكتر تاريخ، پروفسور
  ترجمه: اديك باغداساريان

  2ايران نامه، شماره  منبع:
  

طرح تشكيل حكومت ارمني شامل خان نشين هاي ايروان، نخجوان، قراباغ و قراداغ در تاريخ ايران، روسيه و 
توسط علي مراد خان زند مدعي تاج و تخت ايران بصورت طرح پيمان روسيه و ايران  1784ارمنستان نخستين بار در سال 

  مطرح شده است.
اگر روسيه پادشاهي علي مراد خان زند را برسميت مي شناخت و از ايران در برابر تجاوز  نيز مطابق اين پيمان

تركها حمايت مي نمود، كليه مناطق حاشيه درياي خزر به روسيه واگذار مي گرديد. بعدها اين پيمان توسط كاترين دوم و 
و نيز گرجستان غربي و شرقي پيش بيني  پ. پوتيومكين دچار اصالحاتي شد و در آن يكپارچگي ارمنستان غربي و شرقي

  گرديد.
اگر چه علي مراد خان زند بعنوان يكي از مدعيان تاج و “خ. عشقي تاريخدان معاصر ايران بويژه ياد مي كند كه 

تخت ايران توانست بخش اعظم كشور را تحت حكومت خود در آورد اما مناطق همجوار درياي خزر بويژه منطقه گرگان 
رها باقي ماند. علي مراد خان زند براي تسلط بر قاجارها با روسها پيماني بست و مناطق قراباغ، نخجوان، قراداغ در دست قاجا

  ”.و ايروان را به روسيه بخشيد
بر اساس شواهد موجود تصور مي شود كه ارمنيان سرشناسي چون هوسپ امين كه در جلفاي نو به سپاهيان علي 

ش نظامي مي داد، اي. تومانوسكي سركنسول روسيه در انزلي و پ. س. پوتيو مكين كه مراد خان به سبك انگليسي آموز
امكان “در دور دوم مذاكرات شركت مي كرد در تنظيم اين پيمان نقش داشته اند. ژنرال گ. آ. پوتيومكين معتقد بود كه 

ده بود. او در نامه اي به كاترين دوم فراهم ش” حل مسالمت آميز مسئله قراباغ“از جمله ” اتمام اميد بخش كارهاي ايران
نوشته است كه اگر علي مراد خان زند بعنوان شاه ايران برسميت شناخته شود، مي توان بطور رضايت بخش ارمنستان بعالوه 

 را از ايران جدا كرد. بنظر بز بورودكوي، مشاور پيمان با علي مرادخان زند باعث مي” قراداغ، قراباغ، نخجوان و ايروان“
  ».دشمن احتمالي ايران به متحد آتي روسيه تبديل شود«شد كه 

، و تدارك »امور مربوط به ايران بخوبي پيش مي رود«كاترين دوم در نامه خود به گ. پوتيومكين مي نويسد: 
  پيشروي سپاه روس به سوي قراباغ را متوقف مي كند زيرا سرنوشت قراباغ توسط پيمان روسيه و ايران تعيين مي شد.
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درخواست هاي آتي به كاترين براي انعقاد پيمان ايران و روسيه نشان دهنده تضعيف توجه او به اين امر بود اگر 
چه پ. س. پوتيومكين در باره مصائب ارمنيان وي را آگاه مي ساخت و در خواست تسريع انعقاد قرار داد را مطرح مي 

  ك هاي قراباغ نيز بي تأثير بود.كرد. در خواست هوانس جاثليق گانزاسار و نامه هاي مل
انتظار طوالني محمد خان سفير ايران در مزدوك هر چه بيشتر كاترين را معتقد مي كرد كه زمان بنفع او بود. ليكن 

  پوتيومكين مذاكرات خود را با اصفهان متوقف نمي كرد. 
روز در تفليس اقامت كرد و با  13قابل ذكر است كه هاكوپ آنتونيان افسر ارمني به عنوان نماينده پوتيومكين 

هراكل دوم پادشاه گرجستان به مذاكره پرداخت. در اين مذاكرات در باره احتمال پيروزي روسيه در جنگ با تركها و 
امكان گسترش حمايت اين كشور از گرجستان غربي مطرح مي شد. در اصفهان نيز استقبال باشكوهي از آنتونيان بعنوان 

  آمد. نماينده روسيه بعمل
از ه. آنتونيان استقبال شاياني بعمل آوردند كه با لباس مزين و گرانبها  1783ژانويه  20ساكنان اصفهان در تاريخ 

(كه بفرمان علي مراد خان زند طرف ايراني براي ديدن سان در اختيار وي قرار داده بود) ظاهر شده بود و از مركز شهر به 
  و در دو سوي او گارد احترام صف كشيده بود.سمت قصر علي مراد خان حركت مي كرد 

هنگام پذيرايي ميرزاباشي ترجمه فارسي نامه آنتونيان را كه وي از جانب پيوتومكين آورده بود قرائت كرد. آنگاه 
اگر بانوي تزار از من شهرها و سرزمين هايي در خواست كند، من به »  علي مراد خان به سخنراني پرداخت و اعالم نمود:

ست اهللا آنقدر توان و قدرت دارم كه سرتاسر ايران را به دو نيم كنم و نيمي از آن را به وي تقديم نمايم. ليكن بدون آن خوا
هم ايشان شهرها و سرزمين هاي بزرگي در اختيار دارد. بنظر مي آيد كه ايشان سرزمينهايي از من خواسته است كه من هم به 

علي مراد خان اعالم كرد كه همچون گذشته اكنون نيز در پي ». ن راه حلي براي آن هستمآنها نيازمندم بنابراين در پي يافت
اخذ حقوق گمركي از بازرگانان روسيه نيست و همواره در قبال آنان حسن نظر داشته است. اين مطالب علي مراد خان نتيجه 

طق حاشيه درياي خزر نه كاترين بلكه خود سوءتفاهم موجود در اسناد است زيرا در مورد واگذاري ارمنستان شرقي و منا
  علي مراد خان زند پيشقدم شده بود. چنان كه پيدا بود علي مراد خان واهمه داشت او را در ايران به خيانت متهم سازند.

بي دليل نبود كه كاترين دوم نيز عجله اي در بستن پيمان ايران و روسيه نمي كرد و از مذاكره با محمد خان سفير 
  ن در مزدوك امتناع مي ورزيد.ايرا

فرزندان علي مراد خان زند به جنگ پرداخته بودند، مي توان فكر كرد كه او  1784با توجه به اينكه در ماه نوامبر 
 1785در اين هنگام سخت مريض بود، اگر چه تصميم داشت به دشت مغان برود و زمستان را در آنجا سپري نمايد و در بهار 

  دبيل تاج شاهي بر سر نهد.در مسجد اعظم ار
زوراسب شارا شنيدزه مورخ گرجي معتقد است كه امكان داشت علي مراد خان زند پس از تاجگذاري پيمان خود با 
روسيه را فراموش كند زيرا زمان انعقاد آن پادشاه رسمي در ايران وجود نداشت و امضاء مدعي تا قبل از تاجگذاري از 

  درجه اعتبار ساقط بود.
مرتضي قلي خان (برادر تني آغامحمد خان) در مزدوك سد ديگري تلقي مي شد. مرتضي قلي خان كه  حضور

  ملوان داشت. 300براي كسب قدرت با برادرش آغامحمد خان در ستيز بود از ملكه كاترين در خواست نيروي دريايي و 
ز شرقي نيز وجود داشت. گ. عبداهللا امكان رويارويي با فتحعلي خان در بندي رئيس اتحاد خان هاي ماوراء قفقا

اف مورخ آذربايجاني بدون دليل موثق اعالم مي كند كه طرح تشكيل حكومت ارمني توسط علي مراد خان زند مانعي براي 
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تصرف تبريز، اردبيل و بويژه قراداغ (پس از الحاق به حكومت ارمني) به شمار مي رفت. يك نظر ديگر وي نيز اشتباه است 
، زيرا حكومت ارمني تنها بر بخشي از »طرحي براي تقسيم آذربايجان ميان ايران و روسيه وجود داشت 1784ل در سا«كه 

مناطق ارمني بايد پايه گذاري مي شد و نه فتحعلي خان و نه خان هاي ديگر هيچگونه حقي در اداره آن نداشتند. بويژه آنكه 
ز پيدايي مردمان ترك زبان در منطقه بود. با انعقاد قرار داد ميان قراداغ يك منطقه ارمني نشين قديمي حتي خيلي پيش ا

ايران و روسيه مشكالتي در روابط روسيه با هراكل دوم بوجود مي آمد زيرا او در خان نشين ايروان به جمع آوري ماليات 
  مي پرداخت و پس از بر پايي حكومت ارمني وي از اين امتياز محروم مي گرديد.

  راباغ كوهستاني به حكومت ارمني، روابط تزار با ابراهيم، خان قراباغ و جالد ارمنيان تيره مي شد.پس از الحاق ق
حضور مرتضي قلي خان مدعي تاج و محمد خان كرد كه سفير علي مراد خان زند يك مدعي ديگر شاهي در 

  مزدوك بود، در حد فاصل پتربورگ و اصفهان نيز غير قابل پيش بيني بود.
انتظار زمان مناسب بودند. هر دو منتظر دعوت از پتربورگ بودند و اين در حالي بود كه كاترين در هر دو در 

مورد آن پوتيومكين را سرزنش مي كرد زيرا از احتمال بروز جنگ واهمه داشت. كاترين عجله اي بخرج نمي داد و منتظر 
  بود سرنوشت مدعيان تاج و تخت ايران در كارزار مشخص گردد.

ن ميان هم پيماني مخفيانه برادران قاجار نيز مطرح بود كه بر اساس آن در هر صورت راجع به استقرار خاندان در اي
  قاجار فكر مي شد. بعدها اين امر را شركت مرتضي قلي خان در طرح توطئه ابراهيم خان قراباغي بر عليه زوبوف نشان داد.

آغا محمد خان معتقد بود كه حضور مرتضي قلي خان در «كه اين نظريه ز. شاراشنيدزه نيز محتمل بنظر مي رسد 
روسيه كافي بود تا كاترين علي مراد خان را بعنوان شاه ايران برسميت نشناسد، بويژه آنكه شخص اخير خود را در اصفهان 

ين دوم به احتمال كاتر«شاراشنيدزه همچنين متذكر مـي شود كه ». شاه ايران خواند و خود را در وضعيت نامناسبي قرار داد
قوي مرتضي قلي خان را به عنوان گروگان در روسيه نگهداري مي كرد و تمايلي به همكاري با آغا محمد خان نداشت و مي 

اين مطلب را نيز بايد مورد توجه قرار داد كه مرتضي قلي خان نه به خواست ». خواست تنها با علي مراد خان مذاكره كند
با آغا محمد خان به روسيه رفته بود زيرا در صورت موفقيت، آغا محمد خان مي توانست مهمترين خود بلكه بر اساس توافق 

موقعيت را در ايران به برادر كوچك خود بدهد و خاندان قاجار در هر صورت به قدرت مي رسيد. با اين حال حتي اگر 
شد كه مرتضي قلي خان مي توانست سياست دوگانه در توافق برادران قاجار را نيز محتمل بدانيم، نمي توان اين امر را منكر 

پيش گرفته باشد زيرا او ميل داشت به كمك روسيه به تاج و تخت ايران برسد و آغا محمد خان نمي توانست به كمكهاي 
روسيه اميدوار باشد. پس اگر آغا محمد خان بدون كمك خارجي پيكار مي كرد، ليكن مرتضي قلي خان تنها به كمك 

ان روسيه مي توانست موفق گردد. اما اين امر بدين معني است كه مرتضي قلي خان نمي توانست مدت طوالني در سپاهي
مزدوك متوفق و منتظر حمله سپاه روسي گردد. ليكن زوبوف تصميم نداشت عمليات خود را عليه ايران گسترش دهد. در 

او قرار » در مشت«قرار نمي داد بويژه آنكه هر دو آنها  هر حال سرنوشت مدعيان شاهي ايران كاترين دوم را تحت تأثير
  سلطان ترك بود.» روياهاي«، ملكه روسيه نگران 1783داشتند. پس از تصرف كريمه توسط سپاه روسيه در سال 

مسئله حكومت ارمني بتدريج اهميت خود را از دست مي داد تا اينكه كنت فرانسوي و به احتمال قوي جاسوس اين 
  ي فرير سوبف وارد اصفهان شد و مسئله تشكيل حكومت ارمني به باد فراموشي سپرده شد.كشور يعن

مأموريت فرير سوبف در ايران به عنوان رقابت با روسيه تلقي شده است، زيرا كه منافع ” در تاريخ اشتباها
  فرانسه در نظر گرفته نشده است.         - ديپلماتيك انگليس در تيرگي روابط روسيه



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             212                                            1 -  گزيده مقاالت فارسي

پيمان دوستي همكاري تجاري ميان روسيه و فرانسه منعقد شد و كاترين دوم در  1787ژانويه سال  11 روز
در ايران مطرح  1784پتربورگ از سگور سفير فرانسه سؤالي در مورد مأموريت ضد روسي كنت فرير سوبف در سال 

يك ناظر ساده عدول كرده بود و فرانسه كرد. سفير پاسخ داد كه مأمور فرانسوي خودكامانه از حدود وظايفش بعنوان 
داليل جديدتري براي عمليات روسيه در اختيار داشت. بديهي است كه سفير فرانسه نمي توانست اسرار جاسوسي فرانسه را 

احتمال دارد كه علي مرادخان خسته از تعلل هاي روسيه، مأموريت فرير سوبف را براي تحت فشار قرار ” آشكار سازد. كال
ايران مورد استفاده قرار داده باشد.  - كاترين دوم در جهت امضاء پيمان روسيهدادن 

در چنين شرايطي، مأمور فرانسوي اخبار مربوط به ايجاد پيمان مشترك ايران، فرانسه 
و تركيه در برابر روسيه را گسترش مي داد. كاترين بالفاصله عكس العمل نشان داد و 

رستاد و نسخه نهايي پيمان را به او واگذار نمود. در سفير خود تومارا را به اصفهان ف
اين پيمان كاترين و پ. پوتيومكين موادي در مورد تجاوز تركيه به ايران، و اتحاد 

  ارمنستان غربي و شرقي و نيز گرجستان غربي و شرقي گنجانده بودند.
به منظور ايجاد اطمينان در مورد اين عمل كاترين دوم، اعالم شد كه سفير 

  تركيه براي مذاكره با علي مرادخان وارد اصفهان شده است 
به پ. يوتيومكين اطالع داد  1785آوريل  25و هوسپ آرغوتيان در تاريخ 

در پي همكاري با پاشاي آخالسخا برآمده » ناراضي از تعلل روسيه«كه علي مرادخان 
بود، اگر چه  است. اين عمل اسقف اعظم ارمنيان براي فعال تر شدن عمليات كاترين

  ديگر علي مرادخان در قيد حيات نبود و اسقف نيز از اين امر آگاهي نداشت. 
ملكه معتقد است بايد از «م. به سرهنگ و. س. تومارا اعالم كرد كه  1784سپتامبر  11گ. س. پوتيومكين روز 

و لذا به سفير مأموريت داد بي درنگ  »تمايل علي مرادخان جهت انعقاد پيمان تا حكومت تزاري به نفع روسيه استفاده كرد
در عين حال او تأكيد ». در شرايط عدم سازگاري باب عالي عثماني از اقدامات آن جلوگيري نمايد«راهي اصفهان گردد و 

امنيت روسيه تأمين خواهد شد و اين فكر به » ملت ارمني بعنوان حائلي ميان روسيه و تركيه در آيد «مي كرد كه اگر 
  كاترين دوم بود.» استراتژي تدافعي«موازات 

چندان هم جدي نبود زيرا كوتاهترين مسير انتخاب نشده بود و بايد » عزيمت بي درنگ«انخاذ شده براي » تصميم«
از كردستان ايران و مرز ايران و تركيه مي گذشتند بدين معني كه مدت مسافرت طوالني تر و فرصت مناسب از دست مي 

تمايل به اين پيمان داشت مي توانست به سركنسول روسيه در ايران يعني اي. ” كاترين واقعارفت. غير از آن اگر 
  تومانوسكي مأموريت دهد تا پيمان روسيه و ايران را با مرادعلي خان اصالح نمايد و متن نهايي را آماده سازد. 

مارا به ايران) كار نهايي كردن روز بعد از دستور عزيمت تو 19سپتامبر همان سال پ. س. پوتيومكين (يعني  30
  دستورها را به پايان برد.

قابل ذكر است كه رسيدن خبر بيماري علي مراد خان و شركت پسرانش در جنگ ها بجاي پدر به پتربورگ باعث 
شد روسيه سياست انتظار پيشه كند و در صورت به قدرت رسيدن آغامحمد خان، حكومت تزاري در مقابل عمل انجام شده 

  ر نگيرد.قرا

كريم خان زند، برادر علي 
 از مراد خان ،

 L. Dubeuv, La Perse,  Paris, 
1841 
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با توجه به اين كه فرمانهاي داده شده به تومارا توسط پ.س. پوتيومكين تهيه شده بود. نمي توان شك كرد كه 
ميان كاترين و پ. س. پوتيومكين مبارزه مخفي جريان داشت و تا زمان فعاليت فرير سوبف فرانسوي و بروز كاذب پيمان 

يافت. به احتمال قوي به همين علت بود كه كاترين دوم سفير خود تومارا  ضد روسي علي مرادخان زند با فرانسويان ادامه
را به ايران فرستاد تا پيمان ايران و روسيه را امضاء كند. چنان كه پيداست، در ميان كليه طرفها پ.س. پوتيومكين بيشترين 

ايران برسميت بشناسد و اما در صورت  توجه را داشت و مي خواست با علي مراد خان پيمان امضاء كرده او را به عنوان شاه
استقرار حكومت قاجار، آن را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد و در صورت نياز تهديد به جنگ نمايد، اگر چه اين جنگ 

  آغاز شد. 1795توسط آغا محمدخان در سال 
يران تهيه شده بود زيرا در طرح اوليه پيمان نامه تنظيم شده توسط پ.س. پوتيومكين بر اساس تعرض تركها به ا

اينصورت روسيه بايد از ايران در برابر تجاوز تركيه حمايت كند و براي ايجاد توازن بايد حكومت ارمني پديد مي آورد و 
نفوذ خود را بر سراسر حوزه درياي خزر حاكم مي نمود و با اين عمل آرزوي پطر اول را براي گشودن راهي به سوي آسيا 

مشخص شد كه نظريات كاترين در مورد پيمان روسيه و ايران از  1784پوشاند. با اين حال در سپتامير  جامه عمل  مي 
بازنگري اساسي طرحهاي اوليه ايراني پيمان نامه نيز  ناشي مي شد. اين بازنگري با مسئله الحاق ارمنستان غربي و گرجستان 

در روابط ارمنيان با گرجيان بود و در واقع مستقل از سياست و غربي به روسيه ارتباط داشت كه خود داراي اهميت زيادي 
طرح تزاريسم در تبديل ارمنستان به يك حائل مرزي، چنين نيز مي شد. در عين حال بايد بياد آورد كه اين طرح در سال 

زي مي بايست مر» حائل«زايش يافت يعني زماني كه كريمه و گئوركيوسكي طي پيماني به روسيه محلق شدند. اين  1783
  نخستين ضربه تركها را دريافت مي كرد و خود باعث ويراني ها و تلفات سنگين در ماوراء قفقاز مي گرديد.

در عين حال اين طرح كه از نظر منافع ملي ملل ارمني و گرجي اهميت داشت، نه تنها حكومت تزاري بلكه امنيت 
  ملل ارمنستان و گرجستان را نيز تأمين مي كرد.

از مناسبات ايران و تركيه، اگر روسيه توافق مي كرد از ايران در برابر تجاوزات تركيه دفاع كند، شرايط  مستقل
  اساسي زير در بخش نخست نسخه بازنگري شده پيمان روسيه و ايران پيش بيني شده بود: 

وند. هدف از اين كار احياء الف) استانهاي باستاني ارمني يعني ايروان، نخجوان، قراباغ و قراداغ به روسيه ملحق ش
حكومت ارمني است كه شامل اين استانهاي ارمنستان شرقي مي شد و بايد توسط دولت ارمنستان اداره مي گرديد. موقعيت 
اخير در طرح اوليه پيمان تفسير نشده بود، گر چه اهميت فراواني براي ملت ارمني داشت، مسئله اين است كه پادشاهي 

زدي شاه ارمني در طرح اوليه ناديده گرفته شده بود. ليكن مي دانيم كه در طرح اوليه يك پيمان ديگر ارمنستان و امر نام
متعلق به اسقف اعظم هوسپ آرغوتيان) وابستگي ارمنستان به روسيه بايد نه تنها از طريق ” پيمان نامه ملل روس و ارمن(“

ن بلكه توسط در خواست ارمنيان از كاترين براي تعيين شاه پرداخت خراج به روسيه از منبع معادل طال و نقره ارمنستا
ارمنستان از ميان ارمنيان و ياروسهاي نزديك (به احتمال قوي پ.س. پوتيومكين) مي بود. نيز بايد افزود كه پ.س. 

  راباغ بودند.پوتيومكين و بويژه مأمور و قوم و خويش او گ. آ. پوتيومكين داراي احترام فراواني بويژه در مورد مسئله ق
بعدها در پايان جنگ دوم ايران و روسيه، خ. ي. الزاريان چهره سرشناس اجتماعي ارمني در نوشته خود تحت 

توصيه مي كند كه بعنوان پادشاهي نيكالي اول تزار روسيه، لقب پادشاه ” در تكميل پيشنهادهايي پيرامون گرجستان«عنوان 
  ارمني نيز افزوده شود.
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مت ارمني در بخش نخست پيمان ايران و روسيه، و اين كه يك دولت ارمني بايد در رأس آن مسئله تشكيل حكو
از مدل پيشنهادي ” قرار مي گرفت و نه پادشاه ارمني، نشان مي دهد كه موضوع حكومت متمركز ارمني نبود و دقيقا

ه توسط حكومت ارمني اداره مي شاهامير شاهاميريان پيروي مي كرد و نوعي جمهوري پارلماني پيش بيني مي گرديد ك
  شد. 

ب) كليه خان نشين هاي حاشيه درياي خزر، شامل دربند، قوبا، باكو، شيروان، تالش، استانهاي ايراني حاشيه خزر، 
  گيالن، مازندران، استرآباد (گرگان) به روسيه ملحق مي شد.

او با سوئدي ها و بعد از گشودن  بدين ترتيب آرزوي پطر اول جامه عمل مي پوشيد كه پس از جنگ بيست ساله
شده بود. بنابراين مسير بازرگاني به سوي هند باز مي شد ” پنجره اي بسوي آسيا“مترصد گشودن ” پنجره اي به سوي اروپا“

  و جاده ابريشم گيالن به طرف خليج فارس و درياي عمان و بسوي ميانرودان بدســـــت مي آمد.
روسيه مي بايست علي مرادخان زند را بعنوان شاه ايران به رسميت مي شناخت و  ج) در برابر سازش هاي ايرانيان،

از ايران در برابر تركها حمايت مي كرد. بدين منظور در پيمان بند مربوط به انعقاد پيمان مشترك دفاعي ايران و روسيه بر 
  عليه تركيه پيش بيني شده بود.

د بازرگاني جديدي ميان ايران و روسيه به امضاء برسد و اين بايد بر د) در طرح پيمان بيش بيني شده بود كه قراردا
  اساس كليه قراردادهاي منعقده قبلي ميان دو كشور مي بود و مي بايست متضمن ورود روسيه به بازار آسيا مي شد.

برداري مي شد ه) پيمان روسيه و ايران بايد در اصفهان توسط و. س. تومارا سفير روسيه و علي مرادخان زند نسخه 
  و در پتربورگ مي بايست به تأئيد دولت روسيه و هيئت نمايندگي ايران مي رسيد.      

علي مرادخان زند را بعنوان پادشاه ايران برسميت مي ” و) پس از امضاء و ننفيذ پيمان روسيه و ايران، روسيه رسما
  ر مي گرديد.شناخت و در سن پتربورگ و اصفهان نمايندگي سياسي دو كشور برقرا

تنفيذ مي شد (پس از حمله ” پيمان دفاعي مشترك ايران و روسي“بخش دوم پيمان روسيه و ايران پس از موفقيت 
  تركيه به ايران) و از مواد زير تشكيل شده بود.

الف) سپاهيان روس ارمنستان غربي را از دست تركها آزاد مي كنند. سپس ارمنستان غربي با ارمنستان شرقي متحد 
با اين دولت به امضـــاء مي رسد. مفهوم آن در متن ” پيمان هاي ضروري“ميگردد تا ارمنستان مستقل و متحد تشكيل گردد. 

قرارداد مشخص نيست غير از يكي از آنها، كه چنين قيد مي شود، علي مرادخان زند بايد توافق نامه اي را امضاء كند كه بر 
  ”.نستان متحد نبايد قلمرو خود را گسترش دهدبه حساب ارم“اساس آن متعهد مي گردد 

ب) گرجستان شرقي با غربي متحد شود و حكومت متحد تشكيل گردد. و بر اين اساس مرزهاي گرجستان گسترش 
يافته سرزمين آخالسخا (با اكثريت جمعيت ارمني) و ايمرت به آن منضم مي شود و ايران در قبال آنها ادعايي نخواهد 

  داشت.
آزادسازي گرجستان غربي و اتحاد آن با گرجستان شرقي، روسيه گرجستان غربي را نيز تحت حمايت ج) پس از 

  خود در خواهد آورد و سرزمين هاي الحاقي بر آن يعني آخالسخا و ايمرت نيز مشمول اين حمايت خواهند بود.
زيرا بصورت حكومت مستقل بدين معني كه ارمنستان متحد در شرايط مساعدتري نسبت به گرجستان قرار ميگرفت 

  نامشخص مطابق بند دوم پيمان تنفيذ مي شوند.” قراردادهاي ضروري“امپراتوري روسيه باقي مي ماند تا اينكه 
  د) ايران اين حق را براي خود محفوظ مي داشت تا اراضي امپراتوري عثماني را به خاك خود منضم كند.
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و گرجستان شرقي و غربي براي ملل ارمني و گرجي داراي اهميت بدين سان مسئله اتحاد ارمنستان غربي و شرقي 
  عظيم مترقيانه بود.

و جنگهاي ايران و روس و تركيه و روس  19اين دو حكومت باستاني شرق پيش از بپايان رسيدن سه دهه اول سده 
  قادر به احياء حقوق ملي و مرزهاي تاريخي خود مي گرديدند.

ي ارمنيان و گرجيان شد. براساس داده هاي آكادميسين آ. و. هوانيسيان، تومارا روند آتي رويدادها باعث نوميد
سفير روسيه و محمد خان سفير ايران بفرمان پ.س. پوتيومكين با در درست داشتن متن اصالح شده پيمان و استوارنامه 

دند. آنها در تفليس و اچميادزين راهي پتربورگ ش 1784) در اوايل اكتبر 1784سپتاميبر  11توماراي سفير (امضا شده در 
اطالعاتي در مورد اوضاع حاكم بر ايران و محل استقرار علي مرادخان زند بدست آوردند. ليكن نخستين اقدام براي ورود به 
ايران از طريق نخجوان به ناكامي انجاميد، زيرا تركها جاده ها را بسته بودند و هيئت نيز نيروي پاسدار به همراه نداشت. 

  ومين اقدام آنها از طريق حوالي آرارات صورت گرفت با اين حال آنها قدري از مقصد خود دور افتادند.د
كيلومتر راه، به شهر خوي رسيد، اما ادامه مسير آنها توسط استاندار محل  120سرانجام هيئت نمايندگي با غلبه بر 

در يكي  از  1785فوريه  7ان حاصل كردند. او در احمد خان متوقف شد. در همين جا از خبر مرگ علي مرادخان اطمين
روستاهاي نزديك اصفهان بدرود حيات گفته بود. ادامه مسافرت ديگر بي مفهوم بود. در خوي تومارا از همسفر خود محمد 

لي خان جدا شده و شخص اخير نيز عازم اصفهان گرديد. پيش از عزيمت از خوي، تومارا طي نامه اي از جعفر خان فرزند ع
مراد خان خواست تا از پدرش پيروي كرده از حمايت روسيه برخوردار گردد. او اين نامه را همراه هدايايي توسط يكي از 
ارمنيان ساكن در آستراخان(هشترخان) براي وي فرستاد و او نيز به تفليس بازگشته اخبار ناگواري به همراه آورد. براساس 

كه بخاطر مسائل سياسي در اصفهان پيش آمده بود و سپاهيان جعفر خان مجبور به  آن آغامحمد خان با استفاده از آشوبي
  عقب نشيني شده بودند، طرفداران خاندان زند را قلع و قمع كرده بود.

گرچه آرزوهاي  ارمنيان جامعه عمل نپوشيدند، با اين حال براي نخستين بار در تاريخ ايران، ارمنستان و روسيه اقدام 
اين يك رويداد تاريخي بود و افق هاي جديدي  منستان غربي و شرقي و احياء و بر پا يي حكومت ارمني گرديد.به اتحاد ار

  براي مبارزات آزاديبخش قوم ارمن مي گشود.
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 1379 زمستان  4جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه 

  

  ميراث سياسي شاهنامه
  

  (N. Adonts)نوشته: پروفسور نيكوغايوس آدونتس
  ه: اديك باغداساريانترجم

  ، سال دوم1منبع: ايران نامه، شماره
  در باره نويسنده:

) نامدارترين تاريخنگار ارمني سده بيستم است. او عالم فقه اللغه، باستانشناس، 1871- 1942پروفسور ن. آدونتس (
اس ترين چهره هاي بيزانس اجتماعي بود. به مفهوم تخصصي او كارشناس بيزانس و يكي از سرشن -ويراستار و چهره سياسي

  شناسي دنيا محسوب مي شد.
تحصيالتش را در مدرسه تاتو، گئوكيان اچميادزين، دانشگاه پتربورگ (دانشكده هاي زبانها هاي شرقي، تاريخ و 

در لندن، پاريس، ونيز و مونيخ در بيزانس شناسي  1899- 1901با كسب مدال طال) گذرانده در فاصله سالهاي  -فقه اللغه
عمق كرده به چند زبان قديم و جديد، ميخي، سانسكريت، پهلوي، يوناني قديم، التين، فرانسه، انگليسي، آلماني، عربي، ت

) به 1903 - 1920تركي، فارسي جديد، روسي، گرجي و غيره تسلط يافت.او در هنگام فعاليتهاي علمي در پتربورگ (
ارمنستان در دوران «بوغ علمي او در دو اثر بزرگ متجلي شد: عنوان استاد دانشگاه شهرت فراواني به دست  آورد. ن

). او با 1915(روسي، سن پتربورگ » ديونيوس براكيايي و مفسران ارمني او«) و 1908(روسي، سن پتربورگ » ژوستنيان
  همين دو اثر تبديل به چهره سرشناس بيزانس شناسي در روسيه و جهان شد. 

نگاه به پاريس منتقل شد و به ارمني شناسي، و فعاليتهاي ملي، اجتماعي و ادبي به لندن، آ 1920آدونتس در سال 
از سوي دانشگاه آزاد بروكسل براي رياست كرسي ارمني شناسي تازه تأسيس دعوت گرديد. او در  1930پرداخت. در سال 

رخي از آنان را مي توان ) پژوهش هاي خود را در نشريات علمي مهم اروپا بچاپ رساند كه ب1930-1940اين دوران (
جريانهاي «، »زندگي روستايي ارمنيان باستان«، »جهان بيني ارمنيان باستان«، »ماشتوتس و شاگردانش«چنين برشمرد: 

اردوان «، »شكوه باگراتوني« ، »گريگور روشنگر و آناك پارتي«، »گريگور پارتو و يزنيك«، »سياسي در ارمنستان باستان
واسيل «، »ارمنيان در علوم بيزانس«، »وارت ماميكنيان«، »يكنيان بر تخت و تاج بيزانسشاهدخت مام«، »اشكاني
  و غيره.» نياي خاندان روبينيان« ، »آشوت دوم يركات«، »هايكازن

پروفسور آدونتس در سالهاي پاياني عمرش در صدد نگارش تاريخ چهار جلدي ارمنستان به زبان فرانسه برآمد اما 
به زبان فرانسه، پاريس » پ.م. 10-6سر آغاز تاريخ ارمنستان: سده هاي («ارش جلد اول را بيشتر نيافت متأسفانه فرصت نگ

1946.(  
ارمنستان در دوران «ن. آدونتس در اكثر پژوهش هاي خود با مسايل ايرانشناسي نيز برخورد مي كند بويژه در اثر 

ارد و در آرشيو وي در بيروت نگهداري مي شوند. تنها برخي از مطالب بسياري در آثار منتشر نشده او وجود د». ژوستينيان
صفحه)،  28(روسي، » مادها«صفحه)، 20 -، (فرانسه»ارتباط زبان ارمني با زبانهاي ايراني و يافتي«آنان را بر مي شماريم: 
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و سرنوشت  5-6بيزانس در سده هاي  -مناسبات پارس«صفحه)، 18(روسي، » پارسي - درجات كليسايي مسيحي آشوري«
صفحه). چنانكه ديده مي شود ايرانشناسي براي پروفسور آدونتس به عنوان موضوع جدي پژوهش  176(روسي، » ارمنستان

ميراث سياسي «در مركز توجه قرار داشت و شاسيته است ميراث ايرانشناسي او معرفي گردد. در اينجا مقاله او تحت عنوان 
چاپ » هوسابر«به مناسبت هزارمين سال تولد فردوسي در روزنامه  1935در سال  را ارائه مي كنيم كه پيشتر» شاهنامه

  قاهره منتشر شده است.    
  پتروس هوانيسيان، دكتر تاريخ

  
*  *  *  

  
تولد فردوسي به مثابه تولد شاهنامه است و تنها يك جشن ادبي محسوب نمي شود. افتخار يادگار تمدن بزرگي 

  خواست سرانجام شكوه و عظمت پيشين خود را باز يابد. درآن زمان است كه ايران مي
آثاري هستند كه با غوغا و هياهو زاده مي شوند و در اوج شهرت زندگي مي كنند اما در نهايت به باد فراموشي 

دانه سپرده مي شوند. تعداد كمي از آنها موفق شده اند در برابر خودگامگي هاي زمان ايستادگي كنند و به عنوان اثري جاو
باقي بمانند. اثر شاعر نامي پارسي يكي از اين جاودانگي ها است. گرچه به عنوان تاريخ كمي سست، و به عنوان ادبيات 

  يكنواخت است اما يك هزار سال است كه جذابيت و عظمت خود را نگه داشته است.
جريان دلنشين شعري، انديشه  اثر فردوسي بزرگ، پر محتوا، رنگارنگ است، تاريخ و افسانه، واقعيت و خياالت،

هاي ژرف و غم انگيز، قطعات مستقل حماسي و باالخره زبان شيرين و مأنوس مادري، گنجينه اي است پايان ناپذير كه با هر 
   سن و سليقه اي هماهنگي دارد.   

ظ نموده شاهنامه در عين اينكه حاوي شكوه و عظمت ايران پيش از اسالم است اما روح رستاخيزي خود را حف
  است.

قطع نمود. پارسيان معتقد بودند كه يوغ عرب نبايد به درازا ” سلطه عرب ريسمان زندگي حكومتي ايران را موقتا
م. به سر مي رسد. گفته شده كه ايران چند دهه پس از مرگ 11بكشد، نه بيشتر از چهار صد سال. زمان در نيمه هاي سده 

د. شاهنامه آنقدر هم نتيجه خواست و الهام شخصي نبود بلكه زايش آگاهي و فردوسي بايد به رستاخيز سياسي مي رسي
  اسكلت ساختمان حكومتي بودكه بايد بر پا مي شد.” آرزوي عمومي براي آزادي در آينده اي نزديك بود و كال

اشتند چشم داشت هاي آزاديخواهي روياهاي پوچ نبودند. در نقاط مختلف كشور بوته هاي آزمايش سياسي وجود د
  و سلطه تازيان ديگر هولناك نمي نمود. تنها حركتي تند الزم بود تا آزادي حاصل شود.

ليكن يك مطلب پيشبيني نشده بود، و آن لشكر كشي تورانيان به همت سلحوقيان بود كه همه اميدها را نقش بر آب 
تهديد نمي كند. براي ضحاك شيطان صفت كرد. فردوسي افراسياب را به كشتن داده بود و گفته بود خطري از سوي توران 

  منشاء عربي قايل شده بود و از شانه هايش اژدها روييده با مغز انساني تغذيه مي كرد.
به هر حال در عصر فردوسي باور رستاخيز ايران زنده بود. او سخنگوي آزادي آتي گرديد و گذشته را در خدمت 

، زيرا الزاروس باعث حيات مجدد ايران شد. البته »من عيسي هستم« آينده احياء نمود. شاعر شجاعانه فرياد مي كشد
فردوسي گذشته را نه با نكته سنجي باستانشناسي بلكه براي حفظ خاطرات مردمي معرفي مي كند. خيلي چيزها فراموش 
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جالب اين است كه شده اند كافي است يادآور شويم كه دوران هخامنشي و تاحدي اشكاني ناديده گرفته شده اند. اما نكته 
روح تاريخ بويژه در قبال دو دوره ياد شده به طور مأنوس و صميمي تشريح مي شود. ايرج يعني ايران دو برادر داشت، سلم 
و تور. كه هر دو نيز دشمن ايرج بودند و وي قرباني حيله گري آنان گرديد. نسل او به همت منوچهرها و رستم ها جنگ 

سلم و تور انجام داد. سلم و تور اشتقاق نام هايي از نام قبيله هاي سرمتي و توراني هستند (شكل  هاي سختي در برابر وارثان
قديم سلم به صورت سرم بود). براستي در زمان هخامنشيان، طوايف سرمتيان، اما در عصر پارتيان و پس از آنها طوايف 

بختي تاريخي ايران بود كه تمدن هاي بزرگ توراني تهديد هولناكي براي حكومت پارس محسوب مي شدند. اين خوش
ميانرودان را به ارث برد و نه تنها ستاده خود را نگهداراي و توسعه داد بلكه قرن ها براي حفظ تمدن و آرامش آسياي مقدم 

حكومت  در برابر اقوام وحشي خاور دور به كار برد. هر ارزشي كه تازيان داشته باشند، خود مسئول هستند، كه با براندازي
پارسي نتوانستند نقش محافظ از شرق متمدن را در برابر وحشيگري هاي تورانيان ايفا نمايند. آن گرگ مرموز يا حيوان 
درنده خوي گرگ مانند كه بنابه اعتقاداتشان اقوام ترك را هدايت مي كرد، قرن ها بر سر مرزهاي ايران زوزه مي كشيد و 

ود سرزمين هاي آباد را بكام خويش بكشد، ليكن جرأت نمي كرد از سد نيزه هاي بادهان گرسنه و تشنه به خون حاضر ب
پارسي عبور كند. بديهي است كه اگر حكومت مركزي ايران در برابر لشكر كشي عرب از ميان نمي رفت، قادر مي بود 

كار را انجام داد و لشكركشي سيل سلجوق، مغول و تاتار را به سرزمين هاي دور دست شمال براند چنانكه در زمان خود اين 
  هاي مخرب هون ها را مهار كرد.

فردوسي بر اين نقش ايران واقف است، مي داند كه توران در طي قرون مهار شده است و لذا خطر تاتارها تهديد 
 نمي كرد. به همين علت است كه غرب را به سلم مي دهد و ضحاك و يا آژدهاك مشهور را به عرب تغيير شكل مي دهد.
ليكن نماينده غرب يا تجسم حكومت بزرگ غربي همانا اسكندر بود. مطابق فردوسي او مسيحي است يعني تجلي حكومت 
مسيحي بيزانس مي باشد. تعجب آور است كه فرزند ايران و زاده روحاني اسالم، نسبت به دشمن ديرينه ايران احساس 

يا اين امر بدين علت نيست كه بيزانس دشمن تازيان منفور بود. دشمني ندارد بلكه برعكس، نسبت به آن تمايل هم دارد. آ
شايد چنين باشد. اما به نظر مي رسد كه اين نگرش تاحدي انعكاس سنت قديمي ايران يعني غرب گرايي پارتيان بوده باشد. 

ستي پرهيز نمي كردند و دولت پارتي بر اساس و زمينه تمدن هلنيستي قرار داشت. با جنگ در برابر رم، آنها از فرهنگ هلني
گاهي از القاب يوناني دوستي احساس احترام مي كردند. از اين نقطه نظر، سلسله پارتي نسبت به هخامنشيان و ساسانيان 

  پيشرفته تر، روشنفكرتر و انساندوست تر به شمار مي رفت.
ا دوست داشت اما متعصب عالقه به غرب مسيحي به مفهوم غلبه بر تعصب مذهبي قرن بود. فردوسي مذهب خود ر

و افراطي نبود و به همه اديان احترام مي گذاشت زيرا نگرش ناريخي دارد. شاهنامه اثر بسيار بزرگي است و در همه جاي 
آن هماهنگي عقيدتي محفوظ است. شاعر، چون شاعر است، اسير اوضاع و احوال خويش است و اغلب تموجات احساسي 

  رواز مي كند و گاهي نيز در دشتستان هاي مفاهيم كلي و تجربيات زمان گردشي مي نمايد.حركت مي كند گاهي به بلندا پ
  
  
  
  
  



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             219                                            1 -  گزيده مقاالت فارسي

مجموعه خاطرات مختلف مربوط به زمانهاي متفاوت در دسترس شاعر بوده است. اثر شاعر اضداد را بر طرف 
نكرده بود. بلند پروازي هايي كه باعث باالرفتن سطح او نسبت به اوضاع 

ند، ضعف هاي او را بي رنگ كردند. اينگونه انعطاف مذهبي فكري قرن شد
پادشاه بايد معتقد باشد، «از برتري هاي چشمگير فردوسي محسوب مي شود: 

اينگونه طرز فكر در عصري كه ». بد نيست” اما تفاوت مذهبي اتباع اصال
زنجيرهاي سنگيني پاي وجدان و انديشه را بسته بودند، بي شك عامل بزرگي 

ت شاعر بشمار مي رود. احترام به مذهب به معني احترام به مليت است و عظم
زيرا در آن زمان مذهب پرچمدار مليت و ارزش هاي ملي، علوم، هنر و غناي 

  معنوي بود.
  

  ن. آدونتس در سالهاي دانشجويي                                                                                
هان بيني آزاد انديشانه نيز از نظر معنوي فردوسي را به دوران پارتي متصل مي كند. در زمان پارتيان بود كه اين ج

  خدايان ايراني و هلنيستي برابر شمرده مي شدند و به طور مساوي پرستش مي گرديدند.
نه آن است و شاعر احترام به تمدن و ترقي غرب و احترام به اصول ملي : دو حقيقت محض، كه مشرق زمين تش

بزرگ آن را براي شرق به ارث گذاشته است و متضمن پيشرفت و همكاري مسالمت آميز ملل مي باشد.تنها همين امر كافي 
است تا ملل شرق كه در زير آسمان آسياي مقدم زندگي كرده اند در برابر آرامگاه هزارساله سر تعظيم فرود آورند با 

  ه ايران و كشورهاي همسايه بايد بر اين اصول رستاخير خود را بنا نهند. ايماني استوار مبتني بر اين ك
اين يك پديده اتفاقي نيست كه ياد فردوسي امروز گرامي داشته مي شود. جشن فردوسي با قلب و روح ارمنيان 

ستم و تعقيب استبداد  نزديكي دارد. ما نيز دوست نه تنها ايران بلكه ساير كشورهاي آسياي مقدم هستيم. قرن ها تحت ظلم و
سيه فكر قرار داشتيم زيرا چهره هاي خود را به سوي غرب نوراني گرفته بوديم. اكنون زمان آن رسيده است كه تاريكي و 

  ظلمت شرق رخت بر بندد. پيروزي مبارزه و شهادت ما در همين امر نهفته است. 
اريك زندگاني خود خواب مي ديديم و آن جشن فردوسي نخستين پرتو آن حقيقت نوراني است كه در زندان ت

  بايد مردمان شرق را بر اساس استقالل ملي و همكاري مشترك و به نام تمدن به يكديگر پيوند دهد.       
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 1380زمستان   -پاييز  7- 8جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه 

  

  آرمنوييدها در اروپاي غربي
  

  نوشته: آرام گوسيان، دكتر تاريخ
  اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)ترجمه: 

    3منبع :ايران نامه 
 

، فرآيندهاي مهاجرت نقش مهمي در ”عقيده بر اين است كه امروزه اقوام خالص و يكپارچه وجود ندارند. معموال
ون فرهنگي در مراحل پيشتر تاريخ ايفا نموده اند و به اتحاد اقوام گوناگون منجر گرديده اند. اكن - تشكل جوامع قومي

پژوهشگران در يك ملت خاص با تيپ هاي مختلف (دو يا چند) انسانشناشي روبرو مي شوند. بررسي ما به يكي از اين 
  موارد تعلق دارد. 

انسانشناسان غربي به اين نتيجه رسيده بودند كه در جزاير بريتانيا، در برخي از نواحي شبه  20در سالهاي دهه 
گر نواحي، بويژه در نواحي ساحلي هنوز هم اقوامي متفاوت از نظر انسانشناسي وجود جزيره اسكانديناوي، دانمارك و دي

ناميده مي شود. از ويژگي هاي اين قوم قامت بلند و بدن الغر، » ليتوروئيد«يا » قوم ساحلي«دارند كه به طور قرار دادي 
توان بر شمرد. ه. اليس روانشناس چهره پهن، گردن پهن، بيني كج و بزرگ، پوست و چشمان و موهاي سياه، را مي 

اجتماعي نامدار بر اين عقيده است كه ساكنان جنوب غرب جزاير بريتانيا (ناحيه ولز) از نظر اخالق گرم و صميمانه خود از 
ديگر ساكنان جزيره داراي وجه تمايز هستند. دو دريانورد معروف يعني فرانسيس دريك و  ويليام دامپير داراي چنين 

چه از نظر ظاهري و چه اخالقي بودند. جالب است كه اين گروه انسانشناختي از نظر خوني نيز با ديگران  خصوصياتي
  )؟1متفاوت است. ب. لوندمان پژوهشگر اهل سوئد چه توضيحي در اين مورد مي دهد(

ل است اين ويژگي انسانشناختي و مشخصات خوني مخصوص برخي از نواحي ساحلي از آسياي صغير تا درياي شما
(قبرس، كرت، سيسيل، شبه جزاير آپن و پيرن). ليكن اين امر گواهي بر مهاجرت قومي از خاور نزديك به سوي اروپاي 

، اين گونه انساني در نزد ارمنيان ساكن در آسياي صغير مشاهده 20سده  20غربي در زمان هاي باستان است. تا سالهاي دهه 
  سرچشمه گرفته است.» آسياي مقدم«يا » آرمنوئيد - مديترانه اي«انسانشناختي  )، و اما گروه اخير از گونه2شده بود(

قديميترين محل سكونت اين گروه انسانشناختي را بايد ناحيه اي ميان آسياي صغير، فالت ارمنستان و ميانرودان 
تخراج و استعمال مس، قلع يعني سرزمين كيليكيه دانست. بر اساس منابع باستانشناسي و مكتوب همين سرزمين مركز مهم اس

پيش از ميالد، نمايندگاني از اين قوم در شمال سوريه و جزيره  2000در سال ” و ديگر فلزات جهان محسوب مي شد. تقريبا
پيش از ميالد، در ناحيه قبرس گونه انساني آرمنوئيد تشخيص داده شده است. پس  1600قبرس استقرار مي يابند و در سال 

دها در ساير نواحي آسياي صغير و كرت گسترش مي يابند و بعد از آن در حوزه غربي مديترانه همچنين از چندي آرمنوئي
در جبل الطارق و اسپانيا ديده مي شوند. سپس در ايرلند جنوبي، شبه جزيره كرنوئل (جنوب غربي انگليس)، فريسالند 
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ين مهاجرت ها مي توانست پيش از دوران فعال شدن (ايرلند شمال غربي) و اوتلند (جنوب دانمارك) مشاهده شده اند. ا
بازرگاني خارجي شهرهاي فينيقيه روي داده باشند يعني در اواخر هزاره دوم پيش از ميالد. چنانكه پيدا است اين پديده 

ع و مهاجرت گروهي ساكنان نبود بلكه يك پديده استعماري ملتي بود كه از نظر پرداخت فلزات و تجارت پيشرفته و صناي
فنون داراي تجربه و شهرت زيادي بود. گواه اين امر چنين است كه اشياء مربوط به اين قوم اهميت خود را حفظ نموده 

  است.
)، موج حركت آخر استعماري آرمنوئيدها به سوي غرب از طرف اتروسك 3بنا به نظر آ. شولتن دانشمند آلماني(
پ.م. جامه عمل پوشيده است. نام  1300 - 1200بع مصري، تورشا) در سالهاي ها (در منابع قديم، تيرن ها، تيرسن ها، در منا

  آنها با شهر تارسوس در كيليكيه (بر اساس كتاب مقدس تارسيس) و تارسوس اسپانيا مرتبط است.
  
  

  
  مسير مهاجرت آرمنوئيدها، براساس لوندمان

  منابع:
B. Lundman, The Problem of Ancient Oriental Shipping on the North Sea//  

“Journal of Near Eastern Studies”, vol, 16, 1957, pp. 105-117. 
W. C. Boyd. Blood Groups// “Tabulae Biologicae”, 17, The Hague, 1939. 

A. Schotten Tartessos. Ein Beitrag zur altesten Cteschichte des Westens, 2nd ed. 
Hamburg, 1950. 
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 1380زمستان   -پاييز  7- 8جلد دوم شماره  آپاگا نامه فصل

  

  در باره پيمان رهبران ماد با آسارخادون
  پ.م.) پادشاه آشور669-680(

  
  نوشته: هراير آوديسيان، دكتر تاريخ
  ترجمه: اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)
   9منبع: ايران نامه، شماره

  
موفقيت هاي بزرگي چه در عرصه نظامي و چـه روابـط سياسـي دسـت     پ.م. به 672آسارخادون پادشاه آشور در سال 

يافته بود. آسارخادون براي تحكيم سلطه خود بر حوزه شرقي مديترانه و مصر پيش از هر چيز در تالش بود مرزهاي شـرقي  
اد بر مي آيد. پ.م. در صدد لشكر كشي به سوي نواحي م672را از خطر نفوذ رهبران ماد عاري سازد. او بدين نيت در سال 

  رهبران ماد به منظور احتراز از برخورد نظامي با هدايايي به حضور او مي روند.
او با استفاده از اين موقعيت پيمان نامه هايي با رهبران شهرهاي تون از كشور الپايا، اوراكازاباناي مـادي، ناخشـمارت،   

ومبارش، بوردادي، الركوتال و خاتارنا منعقد مي سـازد. (نـام   كارگيتال، زاموا، سيكريس(شيگريس) و ايزايا يعني راماتايا، خ
  رهبر ايزايا نگهداري نشده است).

 .D. Jتوسـط و. وايـزمن منتشـر شـده انـد.(      1955پيمان هاي پيدا شده بر روي خشت هاي نيمرود (كالخو) در سال 
Wiseman, The Vassal Treaties of Essarhaddon, “Iraq”, XX, 1958(  

  ن آنها، پيمان منعقد شده بين آسارخادون و راماتايا را كشف الرمز و ترجمه كرده است.او از ميا
پيمانها به خط ميخي و به زبان اكدي هستند و با مهر آسارخادون آغاز مي گردند كه به عنوان حـاكم و صـاحب جهـان    

ر اولين سطور مشخص مي گردد كـه  خداي آششور را ستايش مي كند. متن آنها همگون است و محتواي آنها همانند است. د
  پيمان نامه ها به صلح مربوطند و به طور يك جانبه به نفع پادشاه آشور امضاء شده اند.

پيمان ميان آسارخادون و راماتايا رهبر شهر اوراكازابانا خوب نگهداري شده اسـت. آسـارخادون در اينجـا خطـاب بـه      
اين پيمان را ، آسارخادون پادشاه آشور در برابر خدايان آسمان و زمـين بـا    …«راماتايا و كليه اهالي ارواكازابانا مي گويد: 

شما منعقد مي سازد. آنچه كه به آشور باني پال فرزند بزرگ پادشاه، فرزند آسارخادون صاحب شما و پادشاه آشـور، كـه او   
ماني كه آسارخادون پادشاه آشور بدرود را وليعهد تعيين نموده، مربوط مي شود اين است كه نسبت به اوتوجه داشته باشد. ز

زندگي گويد، آشور باني پال فرزند بزرگ پادشاه و وليعهد را به تخت شاهي بنشانيد. از او در دشـت و دژ و شـهر پشـتيباني    
  ».…كنيد. براي او بجنگيد و بميريد

  متن پيمان ميان آسارخادون و بوردادي رهبر شهر كارگيتال را نيز به شرح زير است:
  »مهر خداي آششور پادشاه خدايان و صاحب آسمان ها.«
پيمان آسارخادون پادشاه آشور و فرزنـد سـيناخريب     -2-1

  پادشاه آشور 
  با بوردادي رهبر شهر كارگيتال.    -3

  فرزندان، نوگان او و اهالي كارگيتال. - 1
باتمام مردم او، بزرگ و كوچك، هر قدر كـه    - 2

  هست.
  از شرق تا غرب.    - 3
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  زياد چون تبعه حكومت و پادشاهي آسارخادون، با فرزندان و نوكان شما. آنقدر -9-7
  بعدها پيمان نامه را به طور جاودانه عمل كنند. -10
اگر از دهان مردي آزاد، يا از زبـان كـارگري زحمـتكش مطلبـي شـنيديد آن را پنهـان بداريـد، بياييـد نـزد           -14-11

  به او اطالع دهيد.آشورباني پال فرزند بزرگ و وليعهد پادشاه و 
زماني كه آسارخادون پادشاه آشور به سوي سرنوشت خويش برود (فوت كنـد. ه.آ.) و فرزنـدان او صـغير     -20-15

باشند، فرزند بزرگ پادشاه، وليعهد آشور باني پال را بر تخت پادشاهي آشور بنشانيد. بـرادر تنـي او شاماشـوموكين وليعهـد     
  انيد.بابل را بر تخت پادشاهي بابل بنش

  »…پادشاهي سومر واكد و كاردونياش -21
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 1380زمستان   -پاييز  7- 8جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه 

  

  تالشيان
  نوشته: دكتر گارنيك آساتوريان
  ترجمه: اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)
  4منبع: ايران نامه، شماره

  كليات
ا توليش، توليشون (جمع) مـي نامنـد و در ايـران بـه تالشـي يـا       تالش ها يكي از اقوام ايراني منطقه هستند. آنان خود ر

  و جز اينها مي نامند. talishارمنيان آنان را تاليش و روسها آنها را  taleshتالشي ها معروفند. ترك زبانان ايشان را تالش 
ربايجان فعلـي زنـدگي   مترجم) جمهوري آذ -تالش ها در نواحي لنكران، لريك، ساساللي، آستارا و ياردملين (ياريميلي

مترجم) كه به صورت نواري در سـواحل جنـوبي    -در ناحيه تالش اسكان دارند (استان گيالن” مي كنند. در ايران آنان عمدتا
درياي خزر تا كپورچال در نزديكي بندر انزلي كشيده شده است و مراكز اصلي تالشـي هـا در ايـن ناحيـه عبـارت اسـت از:       

يسار، جوگندان، هشتپر، اسالم، رضوان شهر (تـالش دوالب قبلـي)، شـاندرمن، ماسـال، صـومعه سـرا،       آستارا، ويزنه، هاويغ، ل
ماسوله و فومن و نواحي اطراف آنها. در نواحي كوهستاني به طرف غرب تا اردبيل نيز روستاهاي تالشي نشين وجود دارنـد.  

ترك زبانان زندگي مـي كننـد و بـه همـين علـت نيـز        در اين نواحي تالشي ها هم به صورت واحد و هم در كنار گيالني ها و
گيلكي) در نواحي مجزا ديده مي شود. جدا از آن، زبـان   -تركي -تركي) و سه زباني (تالشي -پديده هاي دو زباني (تالشي

 Linguaاصلي مناسبات آنان كماكان زبان فارسي اسـت. بـه طـور كلـي زبـان فارسـي در آسـياي مركـزي و ايـران نقـش           
franca      .را ايفا كرده است و تا امروز نيز ادامه مي دهد. در غرب مناطق تالشي نشين ايران نواحي تات نشين واقـع اسـت

نواحي شهري تالشي نشين خارج از موارد ياد شده در الهيجان، گرگان، بهشهر، تولمات، سخت سر، نتكـابن، لنگـرود و مغـان    
م. به بعـد  12ا مناطق وسيعتري را به خود اختصاص مي دادند. آنها را سده تالشي ه” نيز وجود دارد. شايان ذكر است كه قبال

تحت فشار اقوام ترك زبان محدود شده اند. تالشي ها گاهي هم بـه صـورت گروهـي بسـيار دور از سـرزمين خـود       ” تدريجا
ع در ناحيـه آشـتاراك   اسكان گزيده اند و نام جاها گواه اين امر اسـت. بـراي نمونـه، روسـتاي تـاليش (اكنـون هـاريچ) واقـ        

چلبي سياح تـرك  » سفرنامه«ارمنستان شرقي، در مورد وجود تالشي ها در اين منطقه در گذشته حكايت دارد. اين روستا در 
ساعت به روستاي تاليش رسـيديم كـه در ناحيـه ايـروان واقـع       9با ادامه مسير در غرب پس از «م. ياد شده است: 17در سده 

  )1»(…است
ات مستقيم ارمنيان و تالشيان گواه تاريخي در دست نداريم با اين حال وجود يك رشته واژه هاي ارمنـي  در مورد مناسب

  در گويش تالشي گواه بر وجود مناسبات ميان آنان است.     
  

  شمار تالشيان
ز شهرستان تالش در ايران به دو بخش تقسيم مـي شـود: كوهسـتان و دشتسـتان و اگـر چـه بخـش كوهسـتاني وسـيعتر ا         

بالغ بر نيم ميليون نفر است. بخش ” دشتستان است، ليكن جمعيت آن سه بار كمتر است. تعداد كل تالشيان ايران امروزه تقريبا
هزار نفر تالشي زندگي مـي   250-300اعظم آنان در ناحيه ياد شده زندگي مي كند. امروزه در جمهوري آذربايجان حداقل 

تالشـي   449/88ناحيـه ايـن جمهـوري     161، در 1894ز نيست. اگر مطابق داده ها سـال  كنند. به نظر ما اين شمار اغراق آمي
)، با توجه به ضريب باالي ازدياد جمعيت تالشيان پس از يكصد سال جمعيت آنان بايـد سـه برابـر شـده     2زندگي كرده باشند(

حـال تالشـيان نيـز شـده اسـت و بخـش       باشد، البته بايد سياست ضد اقليتها در اين جمهوري را نيز در نظـر داشـت كـه شـامل     
محسوسي از آنان به قوميت ترك در آمده اند. نيز احتمال دارد كه عدد ياد شده گويـاي واقعيـت امـر در مـورد تالشـيان در      

ايرانيان (منظور تالشي هـاي ناحيـه لنكـوران كـه در بـاكو      «نباشد، زيرا  به موقع ل. لوپاتينسكي نوشته است:  19اواخر سده 
گ. آ.) اغلب اصليت ملي خود را بروز نمي دهند و زبان مـادري خـود را پنهـان مـي سـازند و ايـن امـر كـار          -دندساكن بو
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  )3»(سرشماري را بسيار مشكل مي سازد
جالب توجه است كه وضعيت تالشيان ساكن در نواحي ياد شده امروزه پس از يك سده هيچ تغيير مثبتي نداشته اسـت.  

آذربايجان مجبورند هويت ملي خود را كتمان كنند. نام تالش به عنـوان يـك نـام قـومي باسـتاني       امروزه نيز در ناحيه تركي
ايراني در جمهوري همسايه مفهوم اهانت آمير به خود گرفته است. برعكس آن در ايران، فرهنگ و زبان تالشي مورد توجـه  

اريخ قوم هاي كوچك و ترويج آنها صورت خاص دولت قرار دارد و اكنون تالش وسيعي در بررسي و پژوهش فرهنگ و ت
  مي گيرد و جايگاه و نقش آنان در تاريخ ايران همواره ياد مي شود.

  
  منشاء تالشيان

نام تالش و به طور كلي نام اقوام ريشه يابي نمي شود و بنابراين ريشه آن مشـخص نيسـت. در تاريخنگـاري سـده هـاي      
) شيوه تلفظ فارسي اين نام تاليشان بود كه 5). مطابق ياقوت(4اد شده است(مياني عرب سرزمين تالشيان به صورت طيلسان ي

) مؤلف پارسي سده هـاي ميانـه، سـرزمين طـوالش ميـان      6يكي از واليات گيالن محسوب مي شد. بر اساس حمداهللا قزويني(
در «الشـيان مـي نويسـد:    شهرهاي سلطانيه و اردبيل واقع بود. اين نامگذاري شكل جمع عربـي تـالش اسـت. طبـري در بـاره ت     

زندگي مي كنند كه از عربان فرمانبرداري نكرده مليـت و   …نواحي كوهستاني آذربايجان مردماني چون گيل ها و تالشي ها
). در اين باره شايسته است بگوييم كه واليات ساحلي ايران در حوزه خزر يعنـي گـيالن،   7»(استقالل خود را حفظ كرده اند

ر واقع ديرتر از نواحي ديگر ايران تحت سيطره عرب در آمدند و حتي پس از آن نيـز تـا مـدتهاي دراز    ديلمان و مازندران د
  موجوديت نيمه مستقل خود را حفظ كردند.   

به كار رفته است. فرض بر ايـن  » قبا، پوشاكي بلند«در برخي از فرهنگهاي فارسي سده هاي ميانه واژه تيلسان به معني 
يعني از نام مردم ريشه گرفته باشد زيرا اينان تا امـروز نيـز چنـين پوشـاكي مـي پوشـند.       » تالشيان«شان است كه از واژه تالي

بنابراين نام پوشاك نيز از نام قوم منشاء گرفته است و نه عكس آن بويژه آنكه لفـظ تيلسـان در عربـي ريشـه شناسـي نشـده       
  است.

م است و براي تشكيل يك عقيده كلي و جامع در مورد تاريخ آگاهي هاي تاريخي در مورد تالشيان بسيار پراكنده و ك
اين قوم كافي نيستند. بنابراين تنها وسيله و منبع موثق براي تاريخ تالشـيان هماننـد اقـوامي كـه از زبـان نوشـتاري و كتابـت        

ارنسـت هرتسـفلد   محرومند چون تاتها، كردان، زازاها، بلوچها، گوران هـا، همانـا زبـان و فرهنـگ بـي آاليـش آنـان اسـت.         
لهجه هاي ايراني نه تنها موضوع فقه اللغه يا قوم شناسي است بلكه يك زمينـه تـاريخي   «ايرانشناس نامي آلماني نوشته است: 

  ). پژوهش در زمينه تالشيان از اين ديدگاه يكي از مهمترين مسائل مطرح مي باشد.8»(بسيار مهم محسوب مي شود
ازماندگان قوم كادوس ساكن در جنوب غرب درياي خزر در قرون باستان هسـتند كـه   حال، اين تالشيان كيستند؟ آيا ب

نمي دانيم، گرچه اين فرضـيه تـا حـد زيـادي در نـزد تـالش شناسـان ايـران         ” استرابن آنها را ياد نموده است؟ ويا نه، ما دقيقا
است. به هر حال، نام قومي تالش  را نمـي   چنين هم باشد ليكن اثبات آن كاري دشوار” پذيرفته شده است. احتمال دارد واقعا

  ).9مرتبط دانست(» كادوس«توان به هيچ وجه با نام 
ليكن يك امر كه مسلم است، اين است كه تالشيان بازماندگان ساكنان باستاني جنوب درياي خزر هستند. آنها مهاجرت 

يكي از اقوام جدايي ناپذير ملت ايران به شمار  نكرده اند و هرگز سرزمين خود را گروهي ترك نكرده اند. تالشيان امروزي
  مي روند. 

تالش به عنوان يك نام مكان، در يكي از شواهد قديمي تاريخي (بنا به نظر ژوزف ماركوارت اگر قـديميترين گـواهي   
ت، ياد صورت گرفته و ترجمه آن مربوط به سده پنجم اس 16كه در سده » تاريخ اسكندر مقدوني«نباشد) در ويرايش ارمني

و او تعريف كرد كه از سـرزمين كاسـپين فـرار كـرده كـه در نزديكـي سـرزمين تـالش و واليـت گـيالن قـرار            «شده است: 
). البته دشوار مي توان تشخيص داد كه آيا شكل تالش در واريانت اصلي هم چنين ياد شده است يـا خيـر. بـا ايـن     11»(دارد
وجـود نداشـته انـد.    » ويـرايش اوليـه  «ح شامل عناصر قديمي است كـه در  ) بوضو12با تمام تفاصيل(» ويرايش نهايي«حال 

نيز وجود داشته است. در عين حال نمي توان اضافه شدن بعـدي آن  » تاريخ«بدين سان نام سرزمين تالش در واريانت قديمي 
نظر مؤكد آكادميسين و.  را  نيز انكار نمود، كه خود به هيچوجه نمي تواند اهميت علمي گواهي را تضعيف كند. به هر حال

  ).13و. بارتولد را رد مي كند كه بر اساس آن نام تالش در منابع سده هاي مياني قيد نشده است(
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  بافت اجتماعي

شكل اساسي موجوديت اجتماعي تالشيان و نيز كردان و زازاها، قوميت آنها است. قوم ها بـا اتحـاد خـود تشـكيل ايـل      
يل هاي تالشي عبارتند از: ايلهاي كارگرو، اسالم، تالشدوال، خاشبر، شاندرمين وماسال. از ميان (عشيره) مي دهند. بزرگترين ا

، طبيعي است كه قوم ها تشكل قوي قبلـي خـود را ندارنـد بـويژه آنكـه      ”ايلهاي مجزا مي توان رش و ماالل را ياد كرد. فعال
ا حدي در نواحي كوهستاني قوي و مسـتحكم اسـت و   بخش اعظم مردم در شهرها و شهرك ها زندگي مي كند. نظام قومي ت

  عادات و سنت ها نقش مهمي دارند. با اين حال موقعيت اجتماعي رؤساي قوم هنوز هم به اندازه كافي قوي است. 
يكي از ساختارهاي جالب توجه اجتماعي تالشيان بازار (شنبه بازار) است كه غير از داد و ستد يك پديده اجتمـاعي بـه   

  رود. در نواحي تالشي نشين بيش از همه شنبه بازار ماسال معروف است. شمار مي
  دين

)، غير از ساكنان شاندرمن و ماسال و عناصر تـرك زبـان و گيلـك نـواحي تالشـي نشـين،       14بر اساس نظر علي عبدلي(
شـيعي مـذهب   ” عمـدتا كليه تالشيان ايران پيرو فرقه دراويش نقشبندي سني هستند. تالشيان سـاكن در جمهـوري آذربايجـان    

در گيالن از جمله در تالش ” روستاي كوهستاني ناحيه آستارا كه از آيين سني پيروي مي كنند. قبال 25هستند غير از ساكنان 
  انديشه زيدي رواج داشت.    

ه انـد،  تالشيان غير از اعتقادات اسالمي، پرستش برخي از خدايان مربوط به دوران پيش از اسالم را نيز نگاهداري كـرد 
براي نمونه سياه گالش خداي نگهبان جانوران شاخدار بزرگ كه در نزد تالشـيان شـيعه متـرادف خزرنبـي و همـان سـركيس       
مقدس است. مورد اخير با همان نام در بين ايزدي ها و كردان پرستش مي شود. جالب توجه است كه ايزديان غير از خـداي  

داراي خداي نگهبان حيوانات كوچك يعني مام شوا نيز هستند. تالشيان احترامـي  نگهبان حيوانات شاخدار يعني گاوان زارزا 
در حد پرستش نسبت به موسي پيغمبر قايل هستند و يكي از چهره هاي اصلي در فولكلـور آنـان بشـمار مـي رود و مجموعـه      

  كاملي از سنن مختلف با نام او مرتبط است.
  

  زبان
ه گويش هاي حوزه خزر از شـعبه شـمال غربـي زبـان هـاي ايرانـي مربـوط بـه         ) به گروtoliso zivonزبان  تالشيان (

خانواده هند و اروپايي تعلق دارد كه گويش هاي گيلكي، زازا، آذري (زبان قـديمي آذربايجانيـان)، هرزنـي و غيـره نيـز بـه       
آستارايي و غيره. تعداد آنهـا  همين گروه مربوطند. زبان تالشي در آذربايجان داراي چند گويش است مانند لنكراني، لريكي، 

دوالبي، ماسوله اي، فومني و غيره). زبان متحد و واحـد تالشـي وجـود نـدارد و بيشـتر       -در ايران بيشتر است (ماسالي، تالش
مجموعه اي از لهجه ها و گويش ها است. زبان تالشي داراي سيستم غني هجايي، ساختار تركيبي قـوي و ذخيـره لغـات غنـي     

احل حيات تاريخي قوم در اين زبان نهفته است. وجود واژه هاي ارمني در زبان تالشـي گـواهي بـر مناسـبات     است و كليه مر
ــه: كوتــان(  ــرد(gutan) (ارمنــيkotanارمنيــان و تالشــيان محســوب مــي گــردد. بــراي نمون )، lerd) (ارمنــيle’rd)، ل

(محكــم، ســخت)،  pond)، پنــد parzon(آبكــش) (ارمنــي parze’nپــارزن گربــه وحشــي) (ارمنــي لوســان)،le’sلــس(
 hand)، خاشيل (آش آرد) (ارمني خاشـيل)، هانـد  pushسبوس غله، كاه، آشغال) (ارمني   push)، پوش ( pind(ارمني

)، وش mashik(كفـش) (ارمنـي    masho)، ماشـو  shiv(جوانه) (ارمنـي   zhiv، ژيو shiv)، شيوhand(شيار) (ارمني 
vash ف) (ارمن (كنvush گلكل ،(golgol  ،ارمني، گويش) (نوعي گياه)glgl شاغ ،(shagh   ارمنـي) (ساقه)shagh (

و غيره. اكثر نمونه هاي ياد شده در تالشي جنبه عمومي دارد يعني در همه گويش هاي تالشي مرسوم هستند چه در جمهوري 
  آذربايجان و چه در ايران.

  
  ادبيات

شي در دست نيسـت. بـه طـور كلـي ادبيـات شـفاهي تالشـي ترقـي كـرده و بسـيار غنـي اسـت.             ادبيات قديم به زبان تال
نويسندگان تالشي به طور كلي به زبان فارسي مطلب نوشته اند كه قرن هاي متمادي زبان اصـلي ادب و دانـش محسـوب مـي     

نام برد كه به گويش هاي تالشـي و  شده است (چه در ايران و چه در آسياي مركزي). با اين حال مي توان شماري از شعرا را 
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” م. مي زيسـته و تقريبـا  15گيلكي شعر سروده اند. سيد شرف شاه دواليي يكي از قديميترين شعراي تالش است كه در سده 
گيالني شعر مي سرود. شاعر معروف ديگر صوفي بابـا روشـن    -همه آثار او باقي مانده است. او به گويشي مخلوط از تالشي

دوالب بـود. (از   -و اوايل سده بيستم مي زيست. او اهل روسـتاي روشـنده از توابـع تـالش     19ر اواخر سده دهي است كه د
طايفه رش و روحاني فرقه نقشبندي). مي توان شعراي ديگر تالشي را نيز نام مي برد: آياز بيگ پونلي، ميرزا فرهاد شهنازي، 

   كالنتري، يگان آقا علي، صادق قلي خان و غيره.    سيد عبدالنادر حسيني (نقشي)، حاج احمد جليلي، فيض اهللا
م. را نمونه هاي ادبيات قديمي تالشـي  16رباعي بجا مانده از سده  14برخي از مؤلفان (ب. ف. ميلر، اي. م. اُرانسكي) 

رئـيس  مي دانند. بررسي ها نشان مي دهند كه اين قطعات از اردبيل سرچشمه مـي گيرنـد و مربـوط بـه شـيخ صـفي اردبيلـي        
). همانگونـه كـه در بـاال يـاد شـد،      15خاندان صفوي هستند و بايد آنها را جزو آثار ادبي آذري به حساب آورد و نه تالشـي( 

  تالشي و آذري گويش هاي ايراني هستند و مشتركات بسياري دارند. 
  

  اقتصاد
ري دارنـد. تالشـيان سـاكن كوهسـتان     بهت” تالشيان ايران در اختالف با تالشيان جمهوري آذربايجان وضع اقتصادي نسبتا

به دامپروري مشغولند. تالشيان ساكن در دشتستان يعني گيلناج ها به كشـاورزي بـويژه بـه كشـت بـرنج      ” يعني كواج ها اساسا
) خـانواده هـايي كـه داراي    1اشتغال دارند. تالشيان كوهستاني را بر حسب تعداد دام مـي تـوان بـه سـه گـروه تقسـيم كـرد:        

) خـانواده هـايي   2% از جمعيت هسـتند.  5رأس دام در اختيار دارند. اينها شامل  1000تا  500زرگ هستند و بين دامپروري ب
) 3% از جمعيت را تشـكيل مـي دهنـد.    30رأس دام هستند، اينان  150كه داراي دامپروري متوسط هستند يعني داراي حدود 
دام. گروه اخير غير از دامپروري بـه كارهـاي ديگـر چـون     رأس  350خانواده هاي داراي دامپروري كوچك، داراي حدود 

  كارهاي فني، تجارت، كشاورزي نيز اشتغال دارند. 
   

  قوم يا مليت
از دورترين نقطه شمال غرب آناتولي شرقي يعني ارزنجان تا خليج فارس و از آنجا تا شرق، تا هندوستان ميليون ها نفر 

د. اغلب الزم مي شود به معيارهاي قوم شناسي، مذهبي، حضور يا غيبـت حكومـت   با زبان و لهجه هاي ايراني زندگي مي كنن
موقعيت تالشيان را چگونه بايد تشخيص داد آيا آنان يك ملت هستند و يا قومي از اقوام پارسي به ” و غيره رجوع شود. مثال

فرهنگ جامع و زيستگاه مشخص. از  شمار مي روند؟ البته آنان از يك سو مردمي هستند با ويژگي هاي قومي خاص، زبان و
سياسـي و فرهنگـي    -ديگر سو، سراسر تاريخ آنها در سرزمين ايران سپري شده است و با هزار و يك رشته اسـاس اجتمـاعي  

اين كشور پيوند دارد و از يك وحدت تزلزل ناپذير با آن برخوردار است. درست اسـت كـه امـروزه تـالش فراوانـي بـراي       
طبيعـي اسـت   ” محلي صورت مي گيرد ليكن اين به معني مليت مجزا و جداگانه آنها نيست. و اين كـال بررسي فرهنگ اقوام 

زيرا چون تالشيان، اقوام تاتي، گيلكي، مازندراني، گوران ها، لرهـا، بختيـاري هـا پارسـيان اصـيل هسـتند و همـراه بـا اقـوام          
ن با سخن گفتن به گويش محلي مي تواند بـدون دشـواري   مركزي ايران جامعه ملي ايران را تشكيل مي دهند. هر يك از آنا

زياد به زبان عمومي با ديگر اقوام مراوده داشته باشد. آنها همه داراي عنصر اصلي مشترك روانشناختي و سـاختاري و درك  
اني، تاريخي هستند. به همين علت است كه ساكنان ترك زبان استان آذربايجان صـرف نظـر از اخـتالف زبـ     -مشترك سياسي

  بخشي از كل ملت ايران را تشكيل مي دهد.
  

  كواجها، تالشيان كوهستان
يكي از نمونه هاي بارز از همين دست جمهوري گرجستان است كه چهار قوميت گرجيان، سوان هـا، مگرليـان و الزهـا    

نـده پيشـرفت ملـي    صرف نظر از اختالفات زباني هر يك جزئي از مردم گرجستان را تشكيل مي دهنـد. ايـن امـر از نظـر آي    
جالب توجه است زيرا براي همه آنها امكان رشد به عنوان ملتي در قالب يك جامعه حكومتي وجـود نـدارد، بـه بيـان ديگـر      
مردمي مي توانند ملت مجزا بشمار روند كه داراي حكومت مستقل باشند و يا ايده آن را از دل قرون تا كنون در خود داشته 

  باشند.
اگرچه داراي ويژگي هاي ملي خود هستند ليكن ناقالن تاريخ و فرهنگ غنـي ايرانـي و بخشـي جـديي     بنابراين تالشيان 
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  ناپذير از ملت ايران به شمار مي روند.
  
  

  يادداشتها
  ) چاپ شده است.47خالصه اي از اين مقاله به زبانهاي ارمني و روسي در جريده آزادامارت (شماره 

  
  201ص  1983چلبي .. -1
  تفليس. 1894فقاز تقويم ق -2
  تفليس. 1894قفقاز -3
  مقايسه شود با: -4

             Bala –dhuri, ed. De Geeje, p. 327; al-Tabari, I. 2805    
5- Yakut, 111, 571, 19; W. Barthold, Talish// EI, r. 641. 

         6-G. M. S. , 23, 180. 
Al- Tabari. V, 45. 

 ,Das Problem der iranischen Dialekte hat nichtnur einen philolugischen‘مقايسه شود با:  
und… einen ethnplogischen, sondern einen sehr ges chichtlicheu aspekt’ (E. Herzfeld. 
Medisch und parthisch// Archaeologische Mitteilungen aus Iran- Bd VII, heft. 1, 1934, 
S. 9).   

  .24-25ص ص  1993ايروان   -: ع . رضا : آذربايجان و اران نگاه كنيد به 
J. Marquart. Osteurpaische und Ostasioa tische Streifzuge. Leipzig, 1903, S. 278 s9. 

  .233، ص 1989تاريخ اسكندر مقدوني، به كوشش ه. سيمونيان، ايروان  
  .263، يادداشت 570همانجا، ص  

  . 273ص  1971:  7جلد  …و. بارتولد 
  .187-88، ص 1370علي عبدلي، تالشي ها كيستند، تهران  
  .484-792ص  1991ايروان …نگاه كنيد به: آساتوريان . آذربايجان  

). نيز پيشـگفتار نگارنـده سـطور    34، شماره 1992اوت » آزادامارت«گ. آساتوريان، آيا ملت آذري وجود دارد؟ // 
  ).3-14وع شود به همان كتاب ص در كتاب ياد شده عنايت اهللا رضا، رج
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 1380زمستان   -پاييز  7- 8جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه 

  

  پارسيان ارمني (تاتهاي ارمني) و زبان آنان
  

  دكتر فيلولوژي - نوشته: سرگيي غالتاخچيان
  ترجمه: اديك باغداساريان ( ا. گرمانيك)

  سال دوم -1منبع: ايران نامه، شماره 
  

ايراني اين سوي قفقاز كه به گويش هاي ايراني غربي سـخن مـي گوينـد در سـرزمين هـاي تـاريخي        گروه هاي قومي
)، و شيروان و در شبه جزيره آبشـرون مـي زيسـته انـد. بـا وجـود اخـتالف        tche’ghbats)، چغباتس (le’pnatsلپناتس (

ر دارند و مردمي كه به اين گويش هـا  جزئي در گويش هاي آنان، در محيط ترك زبانان تحت يك نام عمومي زبان تاتي قرا
سخن مي گويند تات ناميده مي شوند. بطور كلي همچون شيروان و آران (آغوانك قديم)، در آذربايجان نيـز كليـه سـاكنان    
ايراني زبان جزاير تحت نام عمومي تات قرار دارند. البته تالشيان استثناء هستند و به زبان شـمال غربـي و بـه گـويش ايرانـي      

) 1يه خزر سخن مي گويند. تات هاي جنوبي يعني سـاكنان ايرانـي زبـان آذربايجـان ايـران همانگونـه احسـان يارشـاطر(        حاش
دانشمند نامدار ايراني بموقع نشان داده است، به گروه مردمان حاشيه خزر تعلق دارند اما تاتهاي شـمالي از جملـه تـات هـاي     

اكنان فارسي زبان ايران مركزي نزديكي دارند. حضور گروه اخيـر در قفقـاز   ارمني، با زبان و ساختار قومي خود بيشتر به س
  به احتمال قوي نتيجه مهاجرت است.  

در آغاز داراي معني نبوده است. محلي ها بويژه اقوام كوچ نشـين تـرك زبـان، اقـوام ايرانـي زبـان را بـه        ” تات“واژه 
بوده است، درست همانگونه كه تازيان ” نا آشنا به تركي، غير ترك“ني در ابتدا به مع” ناميده اند، زيرا احتماال” تات“تمسخر 

  ) مي ناميدند. nemets” (نه متس“، روسها آلماني ها را ”عجم“در آغاز ايرانيان را 
اقوام تات زبان ساكن قفقاز از نظر مذهبي به سه گروه تقسيم مي شوند: تات هاي يهـودي، تـات هـاي مسـلمان و تـات      

  تاتي يهودي، تاتي آذربايجاني (و يا اسالمي) و تاتي ارمني ناميده مي شد.” گويش هاي آنان مطابقاهاي مسيحي و 
ايران شناسان نامي و. گايگر، و. ميلر و فرزندش ب. ميلر، آ. گريونبرگ، اي. بـرزين، و. مينورسـكي، ن. آنيسـيموف    

).به نظر اكثريت آنـان گـويش   2ره تاتي پرداخته اند(تات يهودي بود، احسان يار شاطر و ديگران به پژوهش در با” كه اصال
  هاي تاتي قفقاز بيشتر از زبان هاي ايراني حاشيه خزر به زبان فارسي نزديك هستند.

به بعد توجه دانشمندان ارمني و خارجي را به خود جلب كرده است، ليكن در بـاره   19گويش تاتي ارمني از نيمه سده 
منتشر نشده است. در باره تاتهاي ارمني و زبانشان نخستين بار در نشريات ارمنـي بـه مقالـه     گويش و مردم تات هيچ اثر علمي

اهالي مدرسا به دو زبان سـخن مـي   “برمي خوريم كه در آن آمده است: ” آرارات“جريده  1871مندرج در شماره ماه مارس 
  ”.گويند: ارمني (گويش شماخي) و تاتي

بـه  ” سرزمين آران و همسايگان آن“ماخي كليساي ارمني در اثر خود تحت عنوان م. بارخوداريان رهبر مذهبي حوزه ش
تات هاي ارمن و مسائل گوناگون گويش آنان پرداخته است كه برخي از مطالب عنوان شده ارزش علمي بااليي دارند. خـود  

ه توصـيف او بـا ارمنيـان دو    در شماخي و در روستاهاي ارمني نواحي اطراف سياحت كرده است و ب” م. بارخوداريان شخصا
، نه تنها در مدرسـا بلكـه در روسـتاهاي ارمنـي نشـين      19سده  90و  80زبانه مواجه شده است. به گواهي او، در سالهاي دهه 

” كيلومتري ايستگاه خاچماسن، ارمنيان روستاي سـابقا  8ساير نواحي تاتهاي ارمني زندگي مي كردند. براي نمونه، در فاصله 
اهالي خاچ ماسن زبان ارمني را فراموش كرده انـد. مـردم اكنـون بـه زبـان      “ماسن چنين توصيف شده اند:  -خاچارمني نشين 

توصـيف  “). م. سمباتيان نيز در اثر خود 3”(آذربايجاني سخن مي گويند و من بناچار چند موعظه به زبان آذري برايشان دادم
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خاچ ماسن دومين روسـتاي تـات   “اي خاچ ماسن چنين نوشته است: در باره تاتهاي ارمني روست” …وانك استپانوس مقدس و 
  ).4”(خانوار جمعيت دارد 30زبان است و 

م. بارخوداريان و م. سمباتيان به منظور تشريح تاتهاي ارمني براي خوانندگان، نمونه هايي نيز از گويش تاتهـاي ارمنـي   
  در اثر خود آورده اند. 

ادبيات روسيه نيز انعكاس يافته است. بـا ويراسـتاري ل. لوپاتينسـكي خـاور شـناس       مسئله زبان تاتي ارمني در جرائد و
، جلد بيستم مربوط به مسائل قوم شناسي اقوام قفقاز منتشر مـي شـود و در   1896همزمان با انتشار كتاب م. سمباتيان در سال 

  ره اين گويش بچاپ مي رسد.آن دو داستان به گويش تاتي ارمني مدرسا و مقاله مختصر ل. لوپاتينسكي در با
كليه خاور شناساني كه در باره تاتي ارمني اظهار نظر كرده اند تاكيد نموده اند كه عنصر ايراني را بخوبي حفظ نموده 

تاتي ارمنـي ماهيـت   “است و به همين علت نيز با گويش هاي تاتي يهودي و اسالمي تفاوت دارد. ل. لوپاتينسكي مي نويسد: 
  ).5”(تر حفظ كرده است ايراني را خالص

زبان تاتهاي ارمني روستاي مدرسا را اهالي الهيچ (تاتهاي آذربايجاني ناحيـه شـماخي)   “ب. ميلر در اين باره مي نويسد: 
). بنظر او از ميان گويش هاي تاتهاي ارمنـي  6”((يعني زبان فارسي) مي نامند” فارس ديلي“سخت مي فهمند و آنرا به آذري 

). او از 7ن روستاي مدرسا تا حدي مورد بررسي قرار گرفته است و البته آنهـم بصـورت سـطحي و اجمـالي (    تنها زبان ساكنا
ارمني شناسان درخواست مي كند به بررسي و پژوهش در باره ارمنيان تاتي زبان همت كنند و بويژه تاكيـد مـي نمايـد كـه:     

راين الزم است بررسي همه جانبـه اي از سـوي ارمنـي شناسـان     مسئله تاتهاي ارمني بسيار جالب توجه ليكن پيچيده است، بناب“
  ).8”(…مورخ ، زبان شناس و باستانشناس انجام گردد

به عقيده او، بررسي همه جانبه زبان ارمني تاتي مي تواند كليدي نه تنها براي تفسير موضوع كه براي حل مسائل مورد 
  باشد.  بحث و پيچيده مربوط به زبانهاي منسوخ و زنده ايراني

ماسن ديگر ارمنيـان تـات    -ب. ميلر هنگام سياحت در نواحي تات نشين متوجه مي شود كه در روستاهاي هنغار و خاچ
به شهرهاي مختلف شمال قفقاز مهاجرت كرده و تاكنون گويش تـاتي  “زبان وجود ندارند، و آنان در حين جنگ جهاني اول 

  ). 9”(خود را فراموش نكرده اند
ساس مطالب محدودي كه در دست داشت تاريخ ارمنيان تات زبان را روشن ساخته يادآور مـي گـردد كـه    ب. ميلر بر ا

ارمنيان تات زبان در روستاهاي زِيوا، ديخان، اُهانخان، مالخليل و ديگر نواحي نيز زندگي مـي   غير از چهار روستاي ياد شده، 
روسـتا، در بـاره كليسـاهاي ارمنـي،      16رده اند. او با ذكر نـام  به بعد به داليل مختلف مهاجرت ك 14-5كردند، از سده هاي 

وانك ها، سنگ قبر قبرستانها و نوشته هاي روي آنها سخن مي گويد. او همچنين متوجه شده است كه گويش تاتهاي نواحي 
در آنجـا سـكونت   باالخان و سوراخان شبه جزيره آبشرون بسيار نزديك به تاتي ارمني است و در گذشته ارمنيان تـات زبـان   

  داشته اند.
 1953نگاره سطور به دستور آكادميسين هراچيا آجاريان به منظور گردآوري مطالبي از گويش تـاتي ارمنـي، از سـال    

خود را حفظ ” فارسي“يچو و مدرسا بازديد كرده است، ساكنان اين روستاها گويش -چند بار از روستاهاي كيلوار ناحيه ديو
ن مدرسه مدرسا بويژه سرگيي افنديان آموزگار تاريخ، كه به تاتي تسلط داشت و او را در ايروان نيز نموده بودند. آموزگارا

  مالقات كرده ام، استقبال گرمي از من به عمل آوردند.
ده ناحيه شماخي جمهوري ارمنستان قبل از آخرين مهاجرت اجباري ارمنيان در اين قرن  16مدرسا بزرگترين روستا از 

به باغباني اشتغال داشت. شهرت شراب تهيه شده از انگور سياه باغهاي ديم ” خانوار داشت. ساكنان مدرسا عمدتا 500بود كه 
آنجا از مرزهاي آذربايجان پا فراتر گذاشته بود. اهالي مدرسا در زمينه داد و ستد و حرفه ها و فنون نيز استاد هستند. اين ده 

، اهـالي روسـتا بـا افتخـار در بـاره هـم واليتـي خـود ژنـرال قهرمـان سـاركيس            چهره هاي علمي و فرهنگي نيز داشـته اسـت  
مارتيروسان سخن مي گويند. اهالي مدرسا پس از مهـاجرت اجبـاري در ناحيـه نـاييري واقـع در جمهـوري ارمنسـتان سـكني         

  را ساختند.” مدرساي جديد“گزيدند و در آنجا با طرح و امكانات خود 
باره اهالي كيلوار بيان كرد، آنان پس از مهاجرت اجباري به شمال قفقار و نواحي جنـوبي   همين مطالب را نمي توان در

  روسيه پناه برده اند.
تفسير هاي مختلفي در باره اين دو روستاي ارمني نشين پيشين وجـود دارد. بـه نظـر م. بارخوداريـان، اهـالي مدرسـا از       
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ان مهاجرت كـرده انـد، بـه گـويش فارسـي سـخن مـي گوينـد كـه          ساكنان مدرسا كه از اصفه«اصفهان مهاجرت كرده اند: 
). بـه نظـر ب. ميلـر اهـالي مدرسـا از      10»(باگويش لپناتس و الهچاتس نزديكي دارد، ليكن همه آنها زبان ارمني را مي دانند

   ”.آنان بازماندگان آراني هستند“نواحي باالخان شبه جزيره آبشرون آمده اند ليكن به عقيده م. سمباتيان 
از زمان هاي نـامعلوم  “اهالي مدرسا در مورد منشاء خود مطالبي نمي توانند بيان كنند، تنها مي دانند كه ارمني هستند و 

  كيلواني ها نيز همين پاسخ را در باره منشاء خود به زبان مي آورند.”. آيين كليساي ارمني را داشته اند
وارتـان و غيـره. نـام      : موسس، آرشاك، هوسپ، تيگران، خاچـاتور، هم اهالي مدرسا و هم كيلوار نام هاي ارمني دارند

ريان، ساركسـيان، موسسـيان، دنـداريان و غيـره. در هـر دو روسـتا نيـز          رسـفاميل آنها نيز ارمني است: مليكيان، گوركيان، س
  كليساهاي ارمني با نوشته هاي ارمني موجود بود.

از زمان تاسيس تاثير فراوانـي روي زبـان ارمنـي اهـالي مدرسـا گذاشـته       در مدرسا مدرسه اي بنا شد كه  1872در سال 
  است.   

كيلوار نيز در گذشته دور روستاي بزرگي بوده است، اما به علت مهاجرت ها، پيش از آخرين مهـاجرت اجبـاري تنهـا    
س شده بـود و ب. ميلـر نيـز    مدرسه ارمني تاسي 1892خانواده ارمني در آنجا باقي مانده بود. در كيلوار نيز در سال  40-30

در كيلوار هنگامي كه  با بچه هاي ارمني سـخن مـي گفـتم، آنـان بـه       1963در باره آن گواهي مي دهد. بايد گفت كه پاييز 
آذري حرف مي زند زيرا اگر چه ارمني را درك مي كردند اما نمي توانستند صحبت كنند. معلوم شد كه مدرسه ارمنـي در  

دوم تعطيل شده است و بچه هاي ارمني مجبور شده اند در مدارس آذري درس بخوانند. در محـيط   حين سالهاي جنگ جهاني
روستاهاي آذربايجان ، ارمنيان كيلوار بعلت قطع رابطه با مجامع و محيط ارمني ، زبان ارمنـي را فرامـوش كـرده انـد و تـاتي      

علت نيز مـا بـراي بررسـي زبـان تـاتي ارمنـي ، گـويش         ارمني با گويش تاتي آذربايجاني همانندي پيدا كرده است. به همين
  مدرسا را كه دور از گزند نسبي مانده بود، مالك قرار داديم.

كاربرد واژه هاي تركي در تاتي آذربايجاني و عناصر سامي در تاتي يهودي شـكاف ميـان ايـن دو گـويش را افـزايش      
  مني از آنان دور شده است.داده است، اما تاتي ارمني به نوبت خود تحت تاثير زبان ار

با وجوه مشترك فراوان خود با گويش هاي ديگر، خطـوط   بسياري از خاورشناسان نيز متذكر شده اند كه تاتي ارمني، 
  ).11اصلي و مستقل خود را نيز داشته است و بر اساس آنها از تاتي يهودي و تاتي آذري متمايز مي گردد(

اهالي مدرسا گرچه مختصر و مجمل، در يك مقاله عملي نيست. ليكن با توجـه  ” فارسي“ارائه تصويري كلي از گويش 
اهـالي  ” فارسـي “به اين كه مناسبات ارمني و تاتي براي خوانندگان جالب توجه است، مناسب ديـديم تـاثير زبـان ارمنـي بـر      

  مدرسا را به اختصار بيان نماييم. 
ي ارمني را يادآور شد، تمام عناصري از نظام مصمت ها كه تنها با سخن در اين مورد در وهله نخست بايد آواشناسي تات

  ). 12از زبان ارمني اخذ شده اند ، در زبان هاي ايراني قفقاز وجود ندارند(
يكي از ويژگي هاي نظام مصمت هاي تاتي ارمني اين است كه در اختالف بـا سـاير گـويش هـاي تـاتي، بـويژه تـاتي        

  نها تحت تاثير ارمني قرار دارد.)، در تاتي ارمني تلفظ آ13آذري(
  .P-p’-b ،t-t’-d ،k-k’-gبدين سان، در نظام آوايي تاتي ارمني، نظام حروف بي صداي انفجاري پديدار مي شود. 

تكميل مي كنند و آنها در ساير گـويش هـاي    tchو  dsجالب توجه است كه نظام مصمت هاي تاتي ارمني را آواهاي 
  ).14اي ايراني غربي وجود ندارند(تاتي و بطور كلي در گويش ه

نفوذ ارمني در نظام تغييرات آوايي نيز بچشـم مـي خـورد. بـر خـالف تـاتي آذري، تـاتي ارمنـي بـا محـدود شـدن در            
چارچوب قوانين هماهنگي صدادارها تا حد زيادي حذف صدادارهاي بدون تاكيد و حذف سيالب هاي كلي در آن افـزايش  

  توده اي از آواهاي بي صدا بويژه در ابتداي كلمه ديده مي شود. يافته است. به همين علت نيز
اختالفي با گويش ” در باره آنچه كه به نظام صدادارها مربوط است، بايد گفت كه با ويژگي هاي كمي و كيفي، تقريبا

  ارمني شماخي ندارد.
  است. تغييرات دستوري و واژه شناسي نيز در همانندي با زبان ارمني بسيار جالب توجه

تاثير زبان ارمني بر ذخيره واژه هاي تاتي ارمني حائز اهميـت اسـت و واژه هـاي عـاريتي بسـياري از ارمنـي وارد ايـن        
  گويش شده است.
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بدين ترتيب زبان تاتهاي ارمني از گويش هاي ديگر تاتي قفقاز متفاوت است و اين نه تنها بعلت حفـظ خـالص عناصـر    
  ي از ارمني مي باشد.ايراني بلكه به دليل تاثير پذير

). اين زبان بر اسـاس معيارهـاي اساسـي زبانشناسـي بـا      15چنانكه بررسي ما در مورد گويش تاتي ارمني نشان مي دهد(
  نزديكي به سيستم گويش هاي ايران مركزي مي تواند جزو گويش هاي فارسي كنوني نيز بشمار رود.
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1380زمستان   -پاييز  7- 8جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه   

  

  اثر ميرزا يوسف نرسسف” فيتاريخ صا“
  18- 19بعنوان منبع تاريخ آرتساخ در سده هاي 

  
  نوشته: هاكوپ پاپازيان، دكتر تاريخ، پروفسور
  ترجمه: اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)

  2سال -2منبع: ايران نامه، شماره 
  در باره نويسنده

كتـاب   1956نامي معاصر ارمني است. از او در سال  هاكوپ پاپازيان از خاور شاناسان، ايران شناسان و ارمني شناسان
” اسـناد فارسـي ماتنـاداران   “ 1959سپس در سال ” فرمان هاي فارسي موجود در ماتناداران (كتابخانه ملي نسخ خطي ايروان)“

در اواخـر  اجتماعي و فرهنگي ايران، ارمنسـتان و قفقـاز    -بچاپ رسيد. اين كتابها شامل اسناد مهمي در زمينه زندگي سياسي
است. اهميت اين دو كتاب را والديمير مينورسـكي (از لنـدن)، ه. بوايـه، و. اُبـر،      19سده هاي ميانه تا دهه هاي نخست سده 

  زانيچوسكي و ديگران مورد تاكيد قرار داده كار انجام شده را مورد ستايش و قدرداني قرار داده اند. 
منتشـر كـرد كـه حـاوي قبالـه      ” قبالجات فارسي ماتناداران“در باره مجموعه ديگري  1969پروفسور پاپازيان در سال 

  اجتماعي ايران و قفقاز داراي اهميت خاصي است. -هاي سده هاي مياني بود و براي پژوهش در باره زندگي سياسي
بـه دريافـت درجـه    » 15-17مناسبات ارضـي در ارمنسـتان شـرقي در سـده هـاي      «با ارائه پژوهش  1968او در سال 

  به زبان روسي منتشر شده  مورد استقبال پژوهشگران قرار گرفت. 1977راي تاريخ نايل آمد. ترجمه اين اثر در سال دكت
پروفسور پاپازيان در كنار پژوهش هاي خود در زمينه هاي خاور نزديك و اقوام ايراني نمي توانست در مورد مسائل 

مقاالت علمي متعدد است. دو اثـر دسـتنويس رسـتم خـان دومبـولي بـا       كردشناسي بي تفاوت بماند. او در اين زمينه نگارنده 
در نخسـتين شـماره مجلـه بـين     ” تفسير منبع شناسي دكتر پاپازيان براي پژوهشگران قابل دسترس و استفاده شده اند و اخيـرا 

  به زبان فرانسه  بچاپ رسيدند.» اكتاكورديكا«المللي كردشناسي 
بـه عضـويت كميسـيون     1962خود در زمينه هاي مرجع شناسي و تاريخ در سال او به پاس پژوهش ها و كوشش هاي 

رياسـت بخـش بررسـي اسـناد ديـواني و       1959مركزي نسخه شناسي شـرقي آكـادمي علـوم شـوروي در آمـد. وي از سـال       
عروف است، كتابشناسي تاريخ سده هاي ميانه در انستيتوي پژوهش هاي علمي نسخ خطي قديمي ماشتوتس كه به ماتناداران م

تاريخ ايران در سده هاي ميانه در دانشگاه ايروان تدريس مي كرد و عضو كميتـه هـاي علمـي     1956به عهده داشت. از سال 
  انستيتوهاي خاورشناسي و تاريخ آكادمي هاي علوم ارمنستان نيز بود.

  
*   *   *  

  
قرابـاغ بـه سـوي ايـران آورده شـدند       از 1804-1813در ميان اسيراني كه در طول جنگ ايـران و روس در سـالهاي   

نوجواني بنام هوسپ وجود داشت كه در زمان اسارت به آيين اسالم در آمده يوسف نام يافته بود. اين جوان تازه مسلمان در 
سايه حمايت امير خان يك صاحب منصب آن زمان، بر طبق اصول خانواده هاي اشرافي تربيت مي شود  و به زبان فارسـي و  

در محفل دولتي و نايب السلطنه تبريز به نـام ميـرزا يوسـف قرابـاغي      1820ابع فارسي مسلط مي گردد. او در دهه بررسي من

                                                            
 (. ا.ب ) .اصل اين مقاله در زمان حيات شادروان پرفسور پاپازيان منتشر شده است  
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  مشهور بود و منصب ميرزايي داشت. 
پس از پايان يافتن جنگ دوم ايران و روسيه و امضاء عهدنامـه تركمانچـاي، زمـاني كـه مهـاجرت ارمنيـان ايـران بـه         

كه بتصرف روسيه در آمده بود، آغاز شد، ميرزا يوسف نيز همراه مهاجران از ارس مي گـذرد و  سرزمينهاي ارمنستان شرقي 
به آيين پدري خود يعني مسيحي ارمني در مي آيـد و بـا نـام    ” به موطن خود رفته در شهر شوشي اسكان مي گزيند و مجددا

  گردد. نيز مشهور مي ” قاراباغي“پدري خود به ميرزا يوسف نرسسف و با نام ادبي 
او پس از مدتي كوتاه زبـان مـادري را بخـوبي فـرا مـي گيـرد و بـا زبـان كالسـيك ارمنـي (گرابـار) آشـنايي يافتـه              
تاريخنگاري ارمني را مورد بررسي قرار مي دهد و به نگارش به زبان فارسي همت مي گمارد. ميرزا يوسف نرسسف با تسلط 

به خـواهش ميرزاجـان يـك مـاداتف      1856ن سر و كار پيدا مي كند. در سال بر زبان تركي با اثار شعرا و عاشقان به اين زبا
ارمني، به جمع آوري و خطاطي و رونويسي اشعار مالپناه واقفي مي پردازد و دو آثار عاشقان ديگر را نيز به آن ضميمه مـي  

سـتانداري اسـتان كاسـپين در    كند و با چاپ سنگي در دميرخانشورا منتشر مي نمايد كه، جايي كه بعنوان صاحب منصب در ا
  خدمات شاهزاده گريگور اربليان مشغول كار بود.

اثـر   1854به خواست شخص اخير و با حمايت شـاهزاده  ديميتـري داويـدويچ گئورگـادزه، ميـرزا يوسـف در سـال        
راسـت). تنهـا    به پاپان مي برد. (به معنـي تـاريخ درسـت و    1855را آغاز و در سال ” تاريخ صافي“تاريخي خود تحت عنوان 

نگهـداري   P-195نسخه خطي اين اثر در بخش شرقي انستيتوي نسخ خطي ك. ككليدزه در جمهوري گرجستان تحت شماره 
  مي شود. ميكروفيلم اين اثر را شادروان وبس. پوتوريدزه ايران شناسي معروف در اختيار ما قرار داده بود.

ر پيشگفتار خود به مدح تزار نيكالي مي پـردازد مبنـي بـر ايـن كـه      نگارنده اثر با سخن در مورد علل نگارش تاريخ د
، آنگاه در ادامه راجـع بـه تعمـق    ”كليه افراد با آيين ها و اديان مختلف در صلح و صفا زندگي مي كردند“تحت حكومت او 

ان هاي فارسي و ارمني خود در ادبيات مذهبي و تاريخي بويژه بررسي عهد جديد و قديم مي پردازد و  كتابهاي زيادي به زب
تاريخ بزرگان و خان هاي “مطالعه كرده تا از جانبداري بدور باشد و به توصيه دوستان به نگارش تاريخ همت گذاشته است تا 

حاكم بر قفقاز را ارائه دهد و اين كه چگونه اين سرزمين تحت حكومت روسيه در آمد بويژه آنكه او در بسـياري از جنـگ   
در باره بسياري از رويدادها از افراد موثق كسب اطالع كرده و اطالعاتي از كتابهاي ارمني و ساير زبان ها ها حضور داشته و 

  ”.جمع آوري نموده است
او پس از بررسي ميراث تاريخنگاري فارسي در سده هاي ميانه، تاريخ را از زمان خلقت بشر تـا زمـان خـود بـه رشـته      

پيدا است كه آثار تاريخنگاري فارسي و نيز جلد هـاي تـاريخ چامچيـان در دسـت او      تحرير در مي آورد. از شيوه نگارش او
  بوده اند، و او با استفاده از آنها تاريخ ارمنيان در سده هاي ميانه را ارائه كرده است.

ريخ اين اثر كه به زبان فارسي نگارش يافته اگر چه بر اساس تاريخ ايران پديد آمده لـيكن هـدف اصـلي آن ارائـه تـا     
ارمنستان شرقي، بويژه آرتساخ، مالك هاي خمسه و خان نشين قراباغ پس از دوران نادري تـا تسـلط حكومـت تـزاري بـوده      

  است.
  

  شش فصل مربوط به دوران پيش از نادر تحت عناوين زير قرار دارند:
  در باره گسترش نسل ها و زبان هاي آدم. - 1
  در باره پادشاهان گذشته. - 2
  ز اسالم.پادشاهان پارسي پيش ا - 3
  در باره خلفاي راشدين پس از اسالم.   -4
  در باره پادشاهان دوران اسالمي. - 5
  در باره هرج و مرج منطقه و به ظهور رسيدن نادر. - 6
  در باره رويدادهاي پس از نادرشاه - 7
وضع سرزمين ارمن و آگاهي هايي در باره پنج محل و زانگزور، و در باره منشاء و نسب نامـه مالـك هـا و خـان      - 8

  اكم بر آنجا.هاي ح
  ورود روسها به قفقاز، تصرف سرزمين  و تشريح جنگ آنها در برابر قزلباشها و ديگران.   - 9
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بايد گفت كه اگر چه دوران نادري براي آرتساخ به اندزه كافي اهميت سرنوشت سازي داشت اما از نظر منبع شناسي، 
  حاوي اطالعات ارزشمندتر و فراوان تري هستند. 9و  8فصل هاي 
نظامي را مورد مراجعـه قـرار مـي    ” خسرو و شيرين“تاكيد بر واقع بودن قراباغ در ارمنستان، او سطوري از منظومه با 

دهد كه بر اساس آنها پارتاو يا باردا از شهرهاي ارمنستان قلمداد مـي شـود. سـپس اسـتان هـاي ارمنسـتان باسـتان، سـيونيك،         
هاي آنها را ترسيم مي كنـد و نـام هـاي كنـوني آنهـا را ارائـه مـي دهـد و         آرتساخ، اوتيك و پايتاكاران را تشريح نموده مرز

  ارائه مي كند.” قراباغ “اما آرتساخ را ” زانگزور“يا ” آنسوي كوه ها“سيونيك را 
ناميده مي شد و او ايـن نـام را بـا نـام آرام     ” آرمنيا“او بر اساس منابع تاريخي فارسي، اظهار مي دارد كه اين سرزمين 

  خورني ارائه مي كند.” تاريخ“رده سپس اخالف نوح را بر مي شمارد و نسب نامه توجرمه را بر اساس مرتبط ك
جالب توجه است كه بخش كوهستاني قراباغ كه معادل جمهوري قراباغ كوهستاني، ناحيه شـاهوميان، خـانالر و سـاير    

است. ما ايـن نـام را جـاي ديگـري     ” دروازه چوبي“مي نامد كه به معني ” تخته قاپو“نواحي آشنا براي ما است، ميرزا يوسف 
نام داشتند (به ” دامور قاپو“مالحظه نكرده ايم و تفسير آن مشكل است. شايد بتوان حدس زد كه مطابق داغستان و دربند كه 

  معني دروازه آهنين) او اينگونه نامگذاري را بكار برده باشد. 
  رائه شده است: شرح پنج منطقه آرتساخ تحت عناوين فرعي زير ا

پنج محل تخته قاپوي قرابـاغ، كـه   “و بالفاصله توضيح مي دهد كه ” در باره پنج محل قراباغ و منشاء مالك هاي آنجا“
  ”.است” پنج“در عربي به معني ” خمسه“معروفند، زيرا ” خمسه“مسيحي هستند، به نام ” ساكنان آنها كامال

اك،  كه مرزهاي آن از رودخانه هاكار تا كل تپه و مالتپه و از طـرف  آنگاه پنج محل را يك به يك برمي شمارد: ديز
ديگر از رودخانه ارس تا كوه خورهات كشيده شده بود. مرزهاي واراندا عبارت بودند از: از كوه كيرس تا جلگـه آليبـال و   

فارو كوه مختوكان تا جنگـل  از كوه خورهات تا رود شوشي كند و خالفالو، خاچن از رود خورخور تا كابارتو و از فار و خ
هاي بايات. مرزهاي جرابرد، از جنگل هاي بايات تا كرخفارو باردا و از رود خاچن تـا كابـارتو و رود تارتـار، و امـا تـاليش      

  شامل گلستان و كوه مراو تا رود كور و ناحيه ميان رود تارتار تا كوران. 
  پنبه، برنج، گندم و غالت ديگر. محصوالت كشاورزي اين نواحي نيز ياد شده است: ابريشم،

رويدادهاي آرتساخ از زمان قديم تا تسلط ايران صفوي و برپايي مالك نشين هاي پنجگانه از سوي نادر شاه به اجمـال  
تشريح مي شوند. مالك هاي ديزاك در ميان خاندان هاي مالك هاي آرتساخ از موقعيت قوي تري برخوردار بودند و درباره 

يد شده فعاليتهاي سياسي و ويژگـي هـاي ديپلماتيـك او و گفتارهـاي شـفاهي راجـع بـه وي و اعضـاء ديگـر          مالك يگان تاك
در گغاركونيك آمده اند،  zeyvaخانواده اش بيان شده اند. در ابتدا متذكر مي شود كه مالك هاي واراندا از ورستاي زيوا 

و همكـاري او را بـا پنـاه خـان محكـوم مـي سـازد. در بـاره         و در باره اعمال خيانتبار مالك شاهنظر بدرشتي صحبت مي كند 
در دسـت مالـك   ” خاندان حسن جالليان خاچن بتفصيل مطالبي بيان مي گردد و اظهار مي دارد كه مالك نشين اين ناحيه بعدا

د، بـه دالوري  اهل ماغاووز بودن” ميرزا جان خنزرستاني قرار گرفت. در باره مالك هاي جرابرد كه به نظر ميرزا يوسف اصال
و نيكي ياد شده است و شجاعت هاي مالك اهللا قلي در جنگهاي دفاعي دژ جرموك مورد ستايش قرار گرفته اند و نادر شـاه  
پس از جنگ يغوارد او را اهللا قلي سلطان ناميد. مالك هاي گلستان يا تاليش، اخالف مالك بگالر بودند كـه پيشـتر از نـواحي    

  يان آنان مالك يوسوپ بود كه در دژ گلستان استقرار يافته بود.شيروان آمده بودند و از م
ناميـده اسـت و مـي    » آنسوي كوه هـا «اهميت خاصي نيز به زانگزور داده شده است و ميرزا يوسف بدرستي آنجا را 

اكنـون  گويد كه سرزمين بزرگي است و بالفاصله آنسوي كوه ها واقع است و جمعيت زياد ارمني در آن ساكن بـوده انـد و   
طوايف كوچ نشين كرد قره چورلو، حاجي ماملو و كلباجار ساكن هستند. در زانگزور اسامي چند يوزباشـي نشـين نيـز قيـد     
شده است. از جمله خنرورسك و گوريس، تاتو و سيسيان، مغري و غاپان كه تا حدي تابع آزاد جيـران و اردوبـاد و سيسـيان    

ارائه شده است. مطالب اجمالي نيز در  19واده اُربليان از زمان هاي قديم تا نيمه سده تابع نخجوان بود. در اينجا نسب نامه خان
  باره داويت بيگ، ترآوديس و هوهانس خانداميرف وجود دارد كه از كتاب تاريخ چامچيان گرفته شده است.

وشي به تفصـيل سـخن   مولف آنگاه در مورد جارچي پناه از نسل ساروجالو و استقرار مالك شاهنظر در استحكامات ش
مي گويد. در اينجا جنگهاي پناه خان در برابر مالك هاي ارمني، مطيع كردن آنان با توسل و حيلـه و فريـب و پايـه گـذاري     
خان نشين شوشي بيان مي گردد. چگونگي انتخاب محل دژ و اطالعات مربوط به ويژگي هاي پشـتيباني و نظـامي آن جالـب    



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             236                                            1 -  گزيده مقاالت فارسي

  توجه است. 
هاي سلطه جويانه پناه خان و چه فرزندش ابراهيم خـان آگـاهي مفصـل ارائـه مـي شـود و تـاريخ         چه در باره سياست

  برخوردهاي آنان با خان هاي منطقه، روابط اين خان ها با هراكل دوم والي گرجستان بيان مي گردد.
دادي از خان هـاي  در اين روابط، در شرايط غيبت حكومت مركزي ايران، موفقيت هاي ابراهيم خان، مطيع ساختن تع

منطقه، ايجاد پيوند سببي با اوماخان آواريا و هم پيماني با او نيز بسيار حـائز اهميـت و توجـه اسـت زيـرا بـه كمـك او مـي         
وي بـه در خواسـت ابـراهيم خـان بـه       1790-91توانست خطر ناشي از سوي والي گرجستان را مهار كند چنانكه در سـالهاي  

ت كوموشحانه را تصرف نمود و با غـارت و كسـب غنـايم گـزاف توانسـت وارد آخالسـخا       جلگه كري حمله كرد، استحكاما
وارد گرجستان گرديد و مقر شاهزاده آباشيدزه در دژ داغ ” شود. تمام زمستان از سوي سليمان پاشا پذيرايي شد  بهار مجددا

خـان هديـه فرسـتاد و ديگـري را بـه      خان را بتصرف در آورد، و دختـران وي را بـه اسـارت گرفتـه يكـي را بـراي ابـراهيم        
  حرمسراي خود فرستاد.   

اطالعات ارائه شده توسط ميرزا يوسف در باره رويدادهاي دهه آخر حكومت ابراهيم خان و فعاليتهاي نظامي او بسيار 
و  1797و  1795موثق و ارزشمند است. وي آگاهي قابل توجهي در باره لشكركشي هاي آغامحمدخان قاجار در سـال هـاي   

  محاصره غير موفق شوشي و تصرف شوشي در لشكركشي دوم و جريان كشتن نزديكان خود ارائه مي دهد.
قتـل    تاريخ تصرف تفليس و فعال شدن مجدد ابراهيم خان پس از ترك آغامحمدخان، لشكركشي مشـترك بـه گنجـه،   

ي مالك نشين هاي ارمني بسـيار سرنوشـت   مالك مجلوم جرابرد از اهميت خاصي برخوردارند. اين رويدادها براي تاريخ بعد
  ساز بودند. 

ورود روسها به قفقاز و تصرف اين سرزمين و جنگهاي آنـان در برابـر   “مفصل ترين فصل يعني فصل نهم تحت عنوان 
  است. 1855تا  1804قزلباشها و غيره شامل رويدادهاي سالهاي 

وجه خاصي نگاشته شده است. ميرزا يوسف كه در سپاه با ت 1826در اين فصل، تشريح دفاع قهرمانانه شوشي در سال 
عباس ميرزا شركت داشت، شاهد عيني روزهاي محاصره بود و جريان و روند رويدادها را با تفصيل عالي بيـان كـرده اسـت    

د بگونه اي كه اين بخش از اثر مي تواند براي روشن شدن بسياري از زواياي تاريك جنگ هاي ايران و روس بسـيار سـودمن  
  واقع گردد.

خاطرات پوتو كه در دفاع دژ شوشي شركت داشت يك منبع بسيار خوب تلقي مي شود و مقايسه آن با مطالب ميرزا 
  يوسف كه در سپاه طرف مقابل بود مي تواند به هدايت پيگيري رويدادها به نحو احسن كمك كند.

يوسـف نـه تنهـا در بـاره جغرافيـاي پـنج واليـت        نيز بايد متذكر شد كه به موازات جريان رويدادهاي سياسي، ميـرزا  
بلكـه بـا پيگيـري رونـد       آرتساخ، بارندگي، كشاورزي و زمينه هاي مختلف اقتصادي اطالعات جالب توجهي ارائه مـي كنـد،  

توسعه سريع شهر شوشي، تعريف مي كند كه چگونه جمعيت شهر از توده هاي مهـاجر ارمنـي و تـرك تشـكيل شـده بـود و       
  شده است كه ارمنيان دو سوم اما تركها يك سوم از جمعيت شهر را تشكيل مي دهند.بارها تاكيد 

متن تاريخ ميرزا يوسف از نظر فقه اللغه نيز پراهميت است و نه تنها از نظر شيوه زبان بلكه عبـارات خـاص آن زمـان،    
  شيوه تلفظ عربي اهميت خاصي دارد.نام هاي كسان و جاهاي ارمني و روسي، القاب و عناوين و معادلهاي فارسي بويژه با 

در اين مقاله محدود نمي توان كليه جوانب اثر تاريخي مورد بحث را بطـور كامـل و جـامع بيـان نمـود و تنهـا تـالش        
  گرديد برخي از نكات مهم آن به اطالع برسد.

فارسي به روسـي تهيـه    از سوي ماتناداران برنامه مدوني براي بررسي متن دستنويس تاريخ ميرزا يوسف و ترجمه متن
و  8شده است و تاكنون پيشرفتي نيز در كارها بدست آمده است با اين حال همانگونه كه در باال اشاره شد بايد به فصل هاي 

توجه خاصي مبذول گردد و شايد شايسته آن باشد كه متن كامل فارسي منتشر گردد تا گروه بزرگتـري از خـاور شناسـان     9
  تاريخي فارسي بهره مند شوند.بتوانند از اين اثر 
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1381تابستان -بهار  9- 10جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه   

  

  انعكاس افسانه زال قهرمان اساطيري ايران

  اثر موسي خورني» تاريخ ارمنيان«در 
  

  نوشته: بابكن چوكاسزيان، دكتر فيلولوژي
  ترجمه: اديك باغداساريان(ا.گرمانيك)
  2  منبع : ايراننامه شماره

  
در باره مناسبات سياسي ديرينه دو ملت همسايه ايران و ارمنستان مطالب زيادي چه در منابع ارمني و چه منابع خـارجي  
محفوظ مانده است، در حالي كه آگاهي كمي در باره روابط فرهنگي آنـان بـاقي اسـت كـه البتـه از زمـان تشـكل دو ملـت         

  آنان نگهداري شده است.سرچشمه گرفته آثار آنها در اعتقادات ديرينه 
م.) و تغيير موضع شاهزادگان ارمني به سـمت بيـزانس شـكاف    301پس از رسميت يافتن آيين مسيح در ارمنستان (سال 

ليكن چنانكه موسي خورني گواهي مي دهد به مدت يـك سـده تـا زمـان پيـدايي الفبـاي        ژرفي ميان دو ملت بوجود آمد
ناني، استعمال خط و زبان پارسي در محافل حكومتي و اجتماعي ارمنستان رايج بود. در م.)، به موازات نوشتار يو405ارمني (

همين زمان چنان آثاري در ادبيات پارسي موجود بود كه آگاهي هاي غني در باره فرهنگ و تاريخ ارمن در اختيار قرار مـي  
كـه در حاليكـه بسـياري از ملـل داراي     بگـذار كسـي از ايـن موضـوع متعجـب نگـردد       «داد. خورني در اين باره مي نويسد: 

تاريخنگاري و ادبيات هستند و اين امر بركسي پوشيده نيست بخصوص ايرانيان و كلدانيان كه در آثارشان اشـاره و نگـارش   
اليمپيوس كاهن شهر آني كه مولف تـاريخ معابـد و كتابهـاي    «، يا »…وقايع تاريخي مربوط به ملت ارمني بيشتر وجود دارد

گر بوده ما آنها را تشريح خواهيم كرد، اين وقايع را بطور موثق روايـت مـي كنـد. كتابهـاي پارسـي و ترانـه هـاي        متعدد دي
  ).1»(داستان سرايان ارمني نيز در باره آنها گواهي مي دهند

ت و اختالفات عقيدتي ايرانيان و ارمنيان در آثار مولفان ارمني (يزنيـك، يغيشـه، خـورني و غيـره) انعكـاس يافتـه اسـ       
زروانيسم يكي از گونه هاي آيين زرتشت در آنها به شدت مورد انتقاد قرار مي گيرد. آثار ارمنـي از نظـر اطالعـاتي كـه در     

شكاف عقيدتي ايرانيان و ارمنيان  "بررسي اين آيين ارائه مي دهند يگانه محسوب مي گردند. استقرار اسالم در ايران ظاهرا
ن در منابع ارمني بجا مانده است. ليكن همه اينها باعث نشد كه دو ملت به حسن همجواري و را افزون تر نمود كه آثاري از آ

زندگي مسالمت آميز با يكديگر ادامه ندهند و داستانها و ترانه هاي پارسي در ارمنستان صاحب نفوذ نگردند. گواه ايـن امـر   
انـده انـد. شـرح انقـراض سلسـله اشـكاني و بقـدرت رسـيدن         ترانه ها و داستانهايي هستند كه در باره افسانه رستم زال باقي م

ساسانيان در نمونه ترجمه يوناني تاريخ آگاتانگغوس و تاريخ موسي خورني نگاهداري شده است. بر اساس ايـن داسـتان بايـد    
م.) تـاريخ آگاتـانگغوس بـه پارسـي برگردانـده شـده اسـت و پتـروس         309-379توضيح داد كه بفرمان شاپور دوم هرمـز ( 

  ) در اين باره گواهي مي دهد.p’etros siunetsiم.) (6سيونتسي (سده 
” در تـاريخ “افتخار حفظ مطالبي در مورد رستم يكي از قهرمانان محبوب مشرق زمين به موسي خورني نيز تعلـق دارد.  

هايي نگاهـداري شـده   او در باره چگونگي بقدرت رسيدن خاندان ساساني و افسانه آژدهاك بيوراسب با تفصيل بيشتر يادداشت
  است واز اين نظر يكي از منابع بسيار مهم تلقي مي گردد. 

                                                            
  صاحبان مسند حكومتي پديد آمد و نه دو ملت. سردبير.به نظر ما اين شكاف ميان  
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سبئوس يكي از تاريخنگاران ارمني (سده هفتم ميالدي) در اثر تاريخي خود در باره اسـفنديار يكـي از قهرمانـان نـامي     
ق زمين يكي از اولين كساني است اسطوره ايراني و داستانهاي خسرو و شيرين مطالبي ذكر مي كند. او در ميان مورخان مشر

كه اين داستان را ذكر مي نمايد. در سده هاي بعدي است كه داستان در خاور نزديك، آسياي ميانه، هندوستان گسترش مـي  
  يابد و گونه هاي مختلف آن پديد مي آيد.

م.) ذكـر  11روس (سده اثر گريگور ماگيست» صحايف«اطالعات فشرده اي نيز در باره رستم، اسفنديار و آژدهاك در 
م.) بر وزن 13-14در ارمنستان گسترش مي يابد و كستاندين يرزنكاتسي (سده هاي » شاهنامه«شده است. و اما بعدها آوازه 

  آن اشعاري مي سرايد.
انعكاس روايات اساطير ايران تا زمان سايات نوا و عصر كنوني نيز تداوم يافته است. تمام اينها گواه بر ايـن اسـت كـه    
شكست شر و پيروزي خير در داستان هاي افسانه اي ايراني به ملت ارمني نيز الهام داده است و اينهـا قهرمانـان ايرانـي را بـه     

يكـي از واريانـت هـاي مردمـي داسـتان      ” رسـتم زال “ايرانـي  -مانوس شده داسـتان ارمنـي  ” ارمنستان انتقال داده با آنها كامال
  ).2گرديده است(» دالوران ساسون«

تفحصات ادبي ارمني و اروپايي، بيش از يك سده است كـه پژوهشـگران اغلـب بـه انعكـاس داسـتانهاي ايرانـي در         در
موسي خورني پرداخته اند. با اين حال هنوز هم چنان آگاهي هايي در نزد خـورني وجـود دارنـد كـه بـه بررسـي و       ” تاريخ“

  تفسير بيشتر نيازمندند.
راسـت  “قرار خاندان ساساني در ايران از بارسوما و اثر مولفي كه در نزد پارسـيان  خورني اطالعات خود را در باره است

نامزد است، اخذ نموده و خورو هبوت مورخ آن را به يوناني ترجمه كرده است. وي منشي شاپور شـاه ايـران بـود و    ” سخن
بـه آيـين مسـيح در آمـد و يغيـازار نـام        هنگام جنگ ايران و يونان به اسارت يونانيان در آمد و زبان آنان را فرا گرفت سپس

  يافت. حال به يادداشت خورني بپردازيم:
اين خورو هبوت منشي شاهپور پادشاه ايران بود و زماني كه يوليانوس كه پاراباتوس نيز ناميده مي شد با سپاهيان بـه  «

همـراه خدمـه اي كـه در ركـاب      تيسفون رو آورد وي به اسارت يونانيان در آمد. پس از مـرگ يوليـانوس بـا هوبيـانوس و    
هوبيانوس بودند به يونان آمد و چون به مذهب ما گرويد تغيير نام داده يغيازار ناميده شد. او زبان يوناني را آموخته كارنامه 
شاپور و يوليانوس را نوشت. او همچنين كتابي را كه محتوي تاريخ پادشاهان قديم بود كه مولفش اسير هم عصر او بارسـوما  

مي نامند بود، ترجمه كرد. اين كتابي است كه ما براي تاليف خود از آن اقتباس كرديم لـيكن از  » راست سخن«ايرانيان  كه
در بـاره خـواب ديـدن بابـك در بـاره      ” افسانه هاي آن صرف نظر نموديم چون تكرار آنها را در اينجا مناسب نمي دانيم. مثال

كه اين شعله گله را فرا مـي گيـرد، در بـاره مـاه، در بـاره پيشـگويي هـاي منجمـين         بيرون آمدن شعله از ساسان. در اين باره 
كلداني و حوادثي كه بعد از آن اتفاق افتاد، در باره انديشه و سوء نيت اردشير. در باره ذكاوت نامعقول دختر مغ راجـع بـه   

شير مي دهد. در بـاره پيشـگويي زاغ. در بـاره     بز و امثال اينها. همچنين در باره آنكه بز زير بال سايه گستر عقاب به كودك
صيانت شير واالمقام و پرستاري گرگ. در باره نبرد تن به تن دليرانه و هر آنچه كه مربوط به استعاره و كنايه است. ما فقـط  

  ).  2»(آنچه كه موثق و حقيقي است تاريخي كه موثق است خواهيم نوشت
گاهي وجود اثر بارسوما را رد مـي كنـد و تاكيـد مـي     » اشكانيان ارمني«ن گريگور خاالتيانتس در اثر خود تحت عنوا

). بعـدها در سـال   4كند كه خورني اثر خود را تحت اين عنوان كذايي پنهان مي سازد و گاهي هم آن را محتمل مي شـمارد( 
ايران در شاهنامه  فردوسي و موتيف هاي حماسي«، كارو مليك اوهانجانيان در پژوهش ارزشمند خويش تحت عنوان 1934

) با كارنامه اردشير بابكان مقايسه مي كند و گـاهي بـه نارضـايي    70اين قطعه خورني را (كتاب دوم، فصل » و ادبيات ارمني
اطالعات خـورني در  «هايي مي رسد و گاهي بناچار چون نمي تواند از دست منتقدان خورني رهايي يابد نتيجه مي گيرد كه 

ايران آنقدر سطحي است و از نظر تاريخ ضعيف و از نظر زمان دچار مشكل كه تصور منبع كتبـي   مورد رويدادهاي آن عصر
را  224-379را و تـاريخ ايـران در فاصـله بـين سـالهاي      ” راست سخن“) خورني يا منبع 70، فصل 2آن دشوار است. (كتاب 

اند. مشكل مي توان تصـور كـرد كـه تـاريخي     خيلي تحريف آميز ارائه مي دهد. در اينجا رويدادها و چهره ها تحريف شده 
  ).5(راستگو) تا اين حد براي تاريخ ايران در آن عصر ناشناخته باشد(” راست سخن“تحت نام 

در تفحصات ادبي تالش زيادي براي مقايسه قطعه ياد شده خورني بـا شـاهنامه فردوسـي (گوتشـميد و نولدكـه) بعمـل       
از كتـاب بارسـوما نقـل مـي كنـد و از زمـان جـواني        ” هر چه او (خورني) مشخصـا «آمده است و به اين نتيجه رسيده اندكه 
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  ).6(گوتشميد)(» با اثر فردوسي هماهنگي دارند و از اصليت و قدمت زيادي برخوردارند” اردشير سخن مي گويد كال
و يك جانبه و غير متاسفانه نتيجه گيري پروفسور مليك اوهانجانيان در مورد منبع موجود در دست خورني خيلي قاطع 

قابل قبول است. چنين منبعي وجود داشته است اما اين كه تحت نام بارسوما يا راسـت سـخن و يـا نـام ديگـر بـوده، اهميتـي        
ندارد. بايد متذكر شد كه فردوسي با توجه به اهميت زيادي كه در شـاهنامه بـه ساسـانيان داده اسـت در مـورد يـك كتـاب        

  ست در مورد داستان اردشير به تفصيل سخن بگويد. يادآور مي شود كه باعث شده ا
به زباني معماگونه در مورد افسانه هايي سخن مي گويد كـه نيـاز شـديدي بـه      70در كتاب دوم تاريخ خورني در فصل 

در عـين  “تفسير دارند. پروفسور مليك اوهانجاينان در كتاب مذكور خود در مورد اين فصل از كتاب خورني مي نويسد كه 
) و به منظور كشـف رمـز، آن را بـا ترجمـه ارمنـي كارنامـه اردشـير        7”(يدگي معيار كاملي براي مترجمان گرديده استپيچ

) مقايسه مي كند ليكن با اين حال هنوز نكات مبهمي نيز باقي مانده اند. اكنون تالش مي كنيم بـه كمـك فردوسـي    8بابكان(
  برخي از آنان را تفسير نماييم.

  ”. تكرار افسانه خواب بابك را مناسب نمي دانيم«خورني مي نويسد: 
  اما اين خواب چگونه خوابي بوده است؟

بر اساس فردوسي، بابك چوپان يكي از اخالف خاندان ساسان و از فرزندان داريوش در خواب پدر بزرگش ساسـان را  
ربدي مشعلي با سه سر بدست گرفتـه  مي بيند كه شمشير بدست روي پيلي نشسته است و شب بعد خواب او ادامه مي يابد. هي

  در برابر ساسان قرار مي گيرد.
فردوسي تعريف مي كندكه بابك به منجمين مراجعه مي كند و اينان پيشبيني مي كنند كه شاه جديدي خواهد آمـد و  

م شده بود و از اردوان اشكاني را منقرض خواهد نمود، او اردشير چوپان از نسل ساسان است . او در دربار اردوان صاحب نا
خصوصيت شجاعانه برخوردار بود. اردشير دل به گلنار كنيز اردوان مي بندد و او را فرار مي دهد آنگاه اردوان را بقتل مـي  

  رساند. فردوسي آنگاه تعريف مي كند كه هنگام فرار دادن گلنار مردم شاهد اين رويداد مي گردند.
شـير   …«م.) آن را بصـورت  1889ني اين است كـه خـورن اسـتپانه (   يكي از نكات مبهم فصل ياد شده از كتاب خور

دادن كودك زير سايه شاهين و پيشبيني كالغ، مصونيت شير گرامي به كمك گرگ و دالوري جنگ تن به تن و آنچـه كـه   
زيـر   شير دادن بز به كـودك  …«م.) چنين ترجمه مي كند 1940) و اما استپانوس مالخاسيان (10»(…استعاره بيان مي كند

سايه شاهين پيشبيني كالغ، نگاهداري شير گرامي با خدمات گرگ، و جنگ دالورانه تن به تن، و آنچه كه استعاره بيـان مـي   
  ) و رابرت تامسون در ترجمه جديد انگليسي چنين مي نويسد: 11»(…كند

“The goat’s suckling of her kid under the shade of an eagle the prediction of the 
crow, the guarding of the illustrious lion with the service rendered by wolf, the valor of 
the single combat, and whatever has the character of allegory”(12) 

 
  سخن در مورد كدام بز و شاهين است؟

ي ايراني است كـه بـه زال پـدر رسـتم مربـوط      به احتمال قوي اين قطعه، انعكاس بخش آغازي يك داستان زيباي حماس
  است و داستان با دوران اساطيري تاريخ ايران مرتبط است و هيچ ارتباطي با حكومت اردشير پايه گذار سلسله ساساني ندارد. 

اين افسانه را پنج سده پس از خورني، فردوسي با زيبايي ادبي در بخش مربوط به پادشاهي منـوچهر پادشـاه افسـانه اي    
شاهنامه نگاشته است. بر اساس فردوسي، زال با موهاي سفيد چون برف و چهره اي سرخ زاده شده بـود .پـدرش سـام بـراي     
اينكه مورد تمسخر و آبروريزي و رسوايي قرار نگيرد فرزندش را در كوههاي البرز گم و گور مي كند. خداونـد بـه يـاري    

دگي مي كرد شير داده مي شود. آنگاه سيمرغ از او آگاهي مي كودك مي رود و كودك توسط شيري كه در آن حوالي زن
يابد و كودك را به النه خود در كوه مي برد. سيمرغ كودك را مورد حمايت قرار مـي دهـد و او را همـراه جوجـه هـايش      

يدا كننـد.  بزرگ مي كند. سالها سپري مي شود و سام در خواب مي بيند كه فرزندش زنده است ، لذا دستور مي دهد او را پ
زماني كه زال را نزد پدر مي آورند ناگاه تغيير ظاهري مي دهد و چشم و ابروانش به رنگ مشكي در مـي آينـد و تبـديل بـه     

  نوجواني زيبا مي شود.
  بخشي كه فردوسي بيان مي كند اجازه مي دهد درباره قطعه خورني نتيجه بگيريم: 

  ايراني همان زال است.   بدانيم كه كودك يك شخصيت مشخص و در افسانه هاي
در جمله، سايه را نبايد به معني فر و شكوه و يا حتي زير بال خود قرار دادن دانست (چنانكه در ترجمه هاي انگليسي و 
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  روسي آمده است) بلكه به معني حمايت و پشتيباني است.
  ترجمه انگليسي مبني بر شير دادن بز، تغذيه بچه نادرست است.

  ورد شير بلكه در مورد بچه يعني زال است.صفت گرامي نه در م
تفسير نشده اند و مي توان فرض كرد كـه در زمـان خـورني در    ” كمك گرگ به شير“، ”پيشبيني كالغ“در اينجا ” فعال

شرق داستانهايي راجع به غذا دادن به بچه ها توسط جانوران وجود داشت و در افسانه خـورني انعكـاس يافتـه انـد. در مـورد      
  شايد بتوان تاثير افسانه غذا دادن گرگ به رِم را در رمولوس پايه گذار رم در نظر داشت.  كمك گرگ

تغذيـه كـودك تحـت حمايـت شـاهين و      «پس از همه اينها ، حال پيشنهاد خود را در باره قطعه ياد شده ارائه مي دهيم: 
جنگ تن به تن و آنچه كه استعاره بيـان  پيشبيني كالغ، و نگهداري (كودك) گرامي از طرف شير به كمك گرگ و تواضع 

  منظور از كودك، زال قهرمان اساطيري ايراني است.». …مي كند 
موارد ياد شده به ما امكان مي دهد نتيجه گيري كنيم كه اگر سطرهاي مذكور خورني داراي همانندي هايي در ادبيات 

ده و از بيان مفصل آنها در تاريخ خود منصرف شـده اسـت،   ايران هستند ليكن چون او افسانه هاي ايراني را اغراق آميز شمر
بنابراين اين قطعه حالت معما بخود گرفته است و براي ما نامفهوم گرديده است امـا بـه احتمـال قـوي بـراي مشـوق و حـامي        

  خورني يعني ساهاك باگراتوني و معاصران او آشنا بوده است.
مربوط به تاريخ خورني و مقايسـه آن بـا منـابع ايرانـي     ” ه هاي ايرانيدر باره افسان“سالها پيش كه سرگرم بررسي بخش 

بوديم به اين نتيجه رسيديم كه خورني داستان بيوراسب آژدهاك را درست نقل نموده نسـبت بـه منـابع خـود امانتـدار مانـده       
تقـاد مـي يـابيم كـه خـورني      ). اكنون نيز با بررسي داستانهاي مربوط به قدرت يافتن سلسله ساساني، هرچه بيشتر اع13است(

موثـق بشـمار   ” را بايـد كـال  ” راست سخن“تاريخ خود را در نهايت درستي و مستند نگاشته است و قطعه مربوط به بارسوما يا 
  آوريم.
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 1381ابستان ت-بهار  9- 10جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه 

  

  گسترش تركان در خاور نزديك
  (نگاهي اجمالي بر پايه منابع عربي)

  
  نوشته: آرشاك پوالديان دكتر تاريخ
  ترجمه: اديك باغداساريان(ا.گرمانيك)

  ، سال اول5منبع: ايران نامه، شماره 
  

نظـامي و   -) اوضاع سياسـي م.7سده  30-40فتوحات تازيان و تشكيل خالفت آنان در خاور نزديك و ميانه (دهه هاي 
اقتصادي جديدي پديد آورد كه با تمام عواقب خود نقش سرنوشت سازي در زندگي مردمـان منطقـه ايفـا نمـود.      -اجتماعي

حركتها و مهاجرت هاي طوايف كوچ نشين ترك آسياي ميانه دور دسـت چـه در مـوطن خـود و چـه خـارج از مرزهايشـان        
بـه سياسـت تازيـان در خـاور نزديـك و ميانـه،       ” ان مرتبط بود. اينها، به نظـر مـا عمـدتا   با حكومت تازيان در اين دور” عميقا

گسترش اسالم و شرايط مناسب پديد آمده بعد از آنها مربوط بودند. تا زمان فتوحات تازيان و گسـترش اسـالم نيـز طوايـف     
 4-6خود را آغاز كـرده از سـده هـاي    ترك كه اجدادشان از زمان هاي باستان در نواحي شمالي چين مي زيستند، مهاجرت 

  به سمت غرب در سواحل خزر و سپس دانوب گسترش مي يافتند.       ” تدريجا
مهاجرت طوايف ترك جنگ طلب پيش از دوران تازيان داليل و انگيزه هايي داشت كه بررسي آنها بيرون از حوصـله  

خاور نزديك بر اساس منابع عرب زبان است ، رخنه اي اين مقاله است. هدف اصلي ما بررسي نفوذ و رخنه طوايف ترك به 
م.) شروع شد. با اين حال بايد گفت كـه يكـي از داليـل مهـاجرت     750-1258كه در دوره آغازي سلطه خلفاي عرب بغداد(

توام بـا برخـورد خـونين بـا مردمـان بـومي بـود.        ” تركان جستجوي مراتع و چراگاه هاي جديد بود. اين مهاجرت ها معموال
ركان موفق نشدند از جنوب مقاومت شديد ساساني را در هم بشكنند، گر چه آنان در آنجا بسيار فعـال بودنـد. بـا ايـن حـال      ت

يكي از اقوام ترك در يكي از مهاجرت هاي سده دهم ميالدي از تركستان غربي خارج شـده در خراسـان حكومـت غزنـوي     
، در نيمه دوم سده دهم، حركت جديدي در تركستان آغاز شـد كـه   م.) را پايه گذاري نمود. در عين حال10-12(سده هاي 

  تغيير داد. » تمام مناسبات را در آسياي مقام«پيرو آن حكومت جهانگشاي سلجوقي پايه گذاري گرديد و بنا به گفته ماركس 
اصل شـده اسـت. امـا    توسط منابع فارسي و ايراني ح” تركان پيش از اسالم براي تازيان آشنا بودند و اين آشنايي اساسا
م.). مـي دانـيم كـه تازيـان از خراسـان وارد      661-750تماس گسترده آن دو ديرتر و از زمان خلفاي عمان صورت گرفت (

م.) شده ماوراءالنهر را تصرف نموده در اين سرزمين ايراني استحكام يافتند (سغد با پايتخت هاي بخارا 8خوارزم (آغاز سده 
ايـن اسـتان هـاي    ” . طوايف اغوز (تركمن) كه تا آن زمان به اينجا مهاجرت كرده بودنـد تقريبـا  و سمرقند، خوارزم و غيره)

متمدن ايراني را تغيير شكل داده بودند و اين نواحي در آينده پايگاه مستحكمي براي اقـوام يـاد شـده جهـت نفـوذ و دسـت       
سغد و خـوارزم در مقابلـه بـا طوايـف مهـاجم ناكـام       م.). مردمان بومي ايراني 11اندازي به ايران و آسياي مقدم شدند (سده 

بودند لذا بخش اعظم ماوراءالنهر بتدريج به ترك نشين شد. در آن زمان در نواحي مرزي شمال شرقي خالفت عـرب (بـويژه   
گرگان، نواحي ميان درياي خزر تا جنوب شرق)، نفوذ تركان بي سرو صدا و راحت صورت گرفت. به همين علت است كه 

  وان تاريخ دقيقي براي گسترش تركان در نواحي مذكور مشخص نمود.نمي ت
تحت تاثير   طوايف ساكن  در اين استانهاي ايراني، همچنين غزنويان، به اسالم گرويدند و با ايجاد تماس با دنياي عرب،

تحت تاثير ” دند، طبيعتافرهنگ عرب قرار گرفتند. اما ساير اقوام هم نژاد آنان كه در نواحي شرقي آسياي مركزي ساكن بو
  فرهنگ چين قرار داشتند.  

در دنياي اسالم سده نهم ديگر اطالعاتي راجع به تركان وجود داشت. در منابع عربي سده هاي ميانه اطالعات زيادي در 
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دي و باره طوايف مختلف ترك وجود دارد. كافي است يادآور شويم كه از سده نهم جغرافيدانان عرب (ابن الفقيـه، المسـعو  
غيره) در آثارشان راجع به تعدادي از اقوام ترك مطالبي ذكر كرده اند. در هر حال، تصوير اصلي تركـان نـواحي مركـزي    
خالفت عرب توسط اسيران جنگي و برده هاي ترك پديد مي آمـد. بـراي نمونـه، جالـب اسـت كـه در دوره اوليـه خالفـت         

ه هاي ترك را به عنـوان خـراج بـه بغـداد مـي فرسـتادند. المقدسـي        عرب، حاكمان خراسان و شرق تنها اسراي جنگي و برد
  ). 340هزار برده ترك بود (المقدسي،  12م. در اين باره مي نويسد كه خراج ساالنه خراسان شامل 10جغرافيدان سده 

دهاي جنبش هاي مردمي ضد عباسي در پهنه گسترده خالفت عرب كه از سده نهم ميالدي آغاز شده بودنـد و نيـز تضـا   
داخلي دربار و نيز دسيسه هاي برمكيان ايراني تبار كه به منصب هاي عالي حكومت بغداد رسيده بودند، خلفا را به اين اعتقاد 
هدايت كردند كه مي بايست يك ساختار قوي نظامي متشكل از عناصر غير عرب و غيـر ايرانـي پديـد مـي آورد. بـه همـين       

ترك كه از ماوراء النهر و كشور خزران آورده مـي شـدند جايگـاه خاصـي يافتنـد،      علت بود كه اسيران جنگي و برده هاي 
  بدين سان ارتقاء غالمان ترك به مناصب عالي نظامي خالفت آغاز گرديد.

ارجحيت جنگاوران ترك نخست اين بود كه هيچ ربطي به محيط جديد نداشتند و منافع مردم بومي بر ايشـان نامـأنوس   
هله نخست براي سركوب شورشهاي پايتخت بغداد مورد استفاده قرار گرفت و بدين ترتيب تكيـه گـاه   بود. سپاه تركان در و

  مطمئني براي دفاع از خالفت و سركوب جنبش هاي مردمي گرديد.
م.) لشكر ترك قدرت نظامي بااليي داشت اما جنـبش  813 -838گر چه در اوايل سده نهم م. در زمان خالفت مأمون (

  ي وقفه ادامه مي يافتند. هاي ضد عباسي ب
لشكرهاي آماده ترك به مهمترين مراكز ضد عرب و ضد فئودالي ارسال مـي شـدند. بـراي نمونـه، نظاميـان تـرك در       

ساله سپاه عرب در برابر جنبش بابك خرمدين جايگاه مهمي داشتند و در اثر تالش آنان بود كـه سـرانجام در سـال    20مبارزه 
  مره به مرگ محكوم گرديد.م. بابك دستگير و در سا833

نقش عنصر جنگجوي ترك در دستگاه خالفت عرب چنان اهميت يافت كه بعدها خلفا تبـديل بـه عروسـكي در دسـت     
شروع به دخالت در امـور دربـار   ” آنان شدند و اين امر بويژه در زمان معتصم مشهود بود. فرماندهان رده باالي ترك تدريجا

آنان نبودند عزل و افرد مطلوب به خالفت مي رسيدند. برمكيان ايراني تبار براي جانشيني كردند و كساني كه مورد پذيرش 
تركان پا به عرصه گذاشتند و امور اساسي دربار را در دست خود گرفته بر امـور داخلـي و خـارجي دربـار عباسـيان نفـوذ و       

كه در دربار خلفا ايجاد شده بود به عنصر ترك تاثير زيادي پيدا كردند. مورخان عرب سده هاي مياني، اختالفات و شكافي 
نسبت مي دهند و براستي نقش منفي آنان را در زندگي حكومتي عباسيان مورد تاكيد قرار مي دهند. نظاميـان تـرك پـس از    

شـده  اسيران آورده   تضعيف نمودند. افزون بر آن،” رسيدن به مقام هاي عالي نظام سياسي و اقتصادي خالفت عباسي را واقعا
خالت، منازگرد و كـارين   از آسياي ميانه، پس از سده نهم ميالدي، صاحب زمينهايي در ايران، تارسون، آدانا، ماراش، ملطيه ،

محدود به درباريان و تنها در پهنـه عـراق شـد. احمـد ابـن تولـون و محمـد ابـن تـوغج از           ” شدند. اين بخشش اراضي تدريجا
-1181مستقل شدند و فعاليت آنان زمينه را براي اسـتقرار خالفـت فاطميـان (    ”تدريجافرماندهان نظامي ترك مصر و سوريه 

  م.) با عرب آماده ساخت. 909
م. تركان بعنوان عنصر جنگي به خاور نزديك رخنه كردند. اين مهاجرت ها از طريق ايران بـه  11بدين ترتيب تا سده 

ي بخود نگرفتند. اين سربازان مزدور بـا قطـع ارتباطشـان    سوي نواحي مركزي حكومت عرب هرگز ماهيت گروهي و توده ا
از موطن خود و با قرار گرفتن در زير نفوذ فرهنگ اسالمي، تدريجات مستحيل شدند. گرچه تعـداد آنـان در پهنـه گسـترده     

در نظـامي دربـار صـاحب  نقـش شـدند امـا هيچگونـه تغييـري         -خالفت عرب بسيار ناچيز بود. اگر چه آنان در حيات سياسي
ساختار قومي خاور نزديك پديد نياوردند. با اين حال، رخنه آنان و تاسيس حكومت غزنوي و توسعه فعاليـت آن در نـواحي   
مرزي حالفت عرب زمينه را براي لشكركشي مخرب و ويرانگرانه سلجوقي آماده ساختند و در طول آنهـا مهـاجرت بـزرگ    

  طوايف ترك به سوي خاور نزديك انجام شد.   
تركان سلجوقي در صحنه تاريخ براي مردمـان و كشـورهاي خاورميانـه و نزديـك سرنوشـت سـاز بـود. تركـان          ظهور

موفق شدند سـيطره خـود را بـر    ” م. تدريجا10-11سلجوقي در اثر فعاليت هاي راهزني و لشكركشي هاي خود در سده هاي 
قفقاز و غيره امتداد مي يافت و در ايـن نـواحي شـرايط    ناحيه وسيعي حاكم سازند كه از آسياي ميانه تا ايران، آسياي صغير، 

پيچيده و بغرنجي پديد مي آمد. سلطان طغرل بيك سلجوقي پس از پيـروزي در جنـگ دانـداكان (در تاجيكسـتان) بـه سـال       



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             243                                            1 -  گزيده مقاالت فارسي

و اعالم حكومت، براي پنهان كردن ماهيت سلطه جويانه لشكركشي هـا، مهمتـرين مسـئله خـود را حفـظ سـني گـري         1040
و آزاد سازي و رهانيدن خالفت عباسي از دست بوئيان ايراني تبار قرار داد. ايـن سياسـت حيلـه گرانـه بعـدها باعـث        اسالمي

م. لشكركشـي گسـترده اي   11سـده   40گرايش سني ها بسوي او شد. طغرل پس از درهم شكستن حكومت غزنـوي در دهـه   
در دوران اوليه توسط نيروي هاي تركمن اغوز عملي شد. بـا  بسوي ايران، عراق، قفقاز و آسياي صغير آغاز كرد و فتح آنها 

م. شدت گرفت و او بغداد پايتخـت خلفـاي عباسـي را متصـرف شـد. آنگـاه       11سده  50اين حال لشكركشي هاي او در دهه 
  سلجوقيان متوجه شمال ميانرودان و استان هاي مركزي ارمنستان شدند. 

ه يافته در نواحي ياد شده از طريق آذربايجان بـه آنجـا راه يافتـه انـد     مطالب موجود گواهي مي دهد كه اغوزهاي رخن
م. به اين استان خان نشين رخنه كردند يعني زماني 1029زيرا مهمترين مسير براي رسيدن به قفقاز بود. طوايف اغوز در سال 

  كست شدند. تركمن از سلطان محمود غزنوي متحمل ش-تركمن و نيروهاي مشترك اغوز-كه گروه هاي سلجوق
گسترش يافـت و تـا پايـان سـده، ايـران، عـراق،       ” م. تدريجا11سده  40دامنه لشكركشي هاي تركان سلجوقي در دهه 

متحـول  ” سوريه، آذربايجان، ارمنستان، آسياي صغير و نواحي ديگر فتح شدند. سلجوقيان، نقشه سياسـي ايـن نـواحي را كـال    
  كردند.

، ظلم هاي غير انساني و قتل و غارتها، عنصر ترك صاحب اوضـاع خـاور نزديـك    بدين سان، در نتيجه حمالت راهزنانه
  گرديد و چه زمان و چه شرايط سياسي مساعد ايجاد شده به آن كمك كردند.

بايد گفت كه بررسي منابع عرب نشان مي دهد كه عنصر تـرك در دو مرحلـه مختلـف وارد خالفـت عـرب و      ” اجماال
شد. در مرحله اول تركان با اهداف سياسي و اقتصادي بعنـوان اسـراي جنگـي و غالمـان بـه       بطور كلي خاور نزديك و ميانه

م.) تـا ظهـور تركـان     9-11قلمرو خالفت آورده شدند و هيچگونه خطري بـراي منطقـه نبودنـد. در ايـن دوره (سـده هـاي       
ك تـر و خـونين بـار تـر بـود و      سلجوقي هيچگونه پديده تركي شدن منطقه مشاهده نمي شود. مرحله دوم به مراتب خطرنـا 

صفحه خونيني در تاريخ كشورها و مردمان منطقه از جمله تاريخ ارمنيان باز نمود. فتوحات سلجوقي به طوايف ترك امكـان  
داد بدون مشكل و براحتي وارد خاور نزديك شوند و در اينجا اسكان گزيده بعدها مردمـان تـرك و آذربايجـاني را تشـكيل     

  اساسي آنها عمل كنند.  داده بعنوان هسته
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داراالگياز و نواحي  -وضع مهاجران ارمني ايران و سازماندهي كمك ها در واليات نخجوان، شارور

  ارمني نشين ايران در سالهاي جنگ جهاني اول
  

  دكتر تاريخ  نوشته: آوديس هاروتيونيان،
  ترجمه: اديك باغداساريان(ا.گرمانيك)

  ل دوم، سا2منبع: ايران نامه، شماره 
  

در اثر عمليات جنگي جبهه قفقاز در طول جنگ جهاني اول، وضع ارمنيان ساكن حوالي مـرز بـه خطـر افتـاد. ارمنيـان      
  غربي و شرقي بسياري مجبور بودند  به نواحي امن تر تحت حاكميت روسيه مهاجرت كنند.

بـه كنسـول روسـيه در تبريـز      وضعيت خاصي نيز در ايران پديد آمد. كرسانفكنسول روس در خوي در تلگراف خـود 
تـرك بـا تصـرف مجـدد غـرود و بـا       ” عسكرهاي“، اطالع مي داد كه كردهاي تركيه و ايران بويژه 1914دسامبر  11بتاريخ 

حركت به سوي خوي در سر راه جلفا ايجاد خطر كرده اند. اين خبر وحشت آفرين باعث نگراني شديد ارمنيان ايران شد اما 
هاجرت آنان نشد. مدتي پس از تلگراف كرسانف جنگ ميانگاب روي داد و كنسـول روسـيه يـاس    در مراحل نخست باعث م

كشته شد. درست در همين زمان عمليات ساريغاميش با آغازي ناموفق شروع شد و در اثر آن روسـها از مراغـه عقـب نشـيني     
بـه نرسـس مليـك تانگيـان رهبـر حـوزه       كردند و آن را به تركان سپردند. سپس كنسول روسيه در تبريز طي نامه اي رسمي 

اسقفي ارمنيان آذربايجان و نازاربگيان رئيس بازرگانان، به آنان اطالع مي داد تا اولي مردم و دومي بازرگانان را هشيار سازند 
 و بي درنگ از ايران مهاجرت كنند. اسقف مليك تانگيان با علم به عظمت خطري كه تهديد مي كرد، بالفاصله تلگرافـي بـه  

  ).1شاه ايران و سفير آمريكا در ايران فرستاد و از آنان درخواست نمود ارمنيان را تحت حمايت خود بگيرند(
نفـر كـه    44000در پي اوضاع نامساعد جنگي و در زمان عقب نشيني سپاه آذربايجـان سـاكنان مسـيحي ايـران حـدود      

، 2000، خوي 3000ين ارمنيان از مناطق زير بودند: تبريز نفر از آنان ارمني بودند به همراه سپاه مهاجرت كردند، ا 24000
  ).2نفر ديگر مهاجران آشوري و مليت هاي ديگر مسيحي بودند( 000،20. 4000، اروميه15000سلماس 

از همان روزهاي نخست مهاجرت ارمنيان ايران ، روحانيان و فعاالن روس، كاتوليك، پروتستان و آشوري مـردم خـود   
مي رها كرده خود به اعماق خاك روسيه شتافتند. با توجه به اين واقعيات، اسـقف نرسـس مليـك تانگيـان     را در مصائب جهن

رهبر مذهبي ارمنيان آذربايجان كه در جاي خود باقي مانده بود بـدون هيچگونـه تبعـيض ملـي يـا مـذهبي حمايـت از كليـه         
رمنيان تفليس، كمـي پـس از او، ز. پاپيـان نماينـده كميتـه      مهاجران را بعهده گرفت. تنها آ. شارافيان نماينده كميته مركزي ا

مهاجران ارمني باكو، آ. هاروتيونيان نماينده كميته ارمنيان ايراني در تفليس و آنگاه گروه پزشكي انجمن فرهنگـي ارمنيـان   
  ).3باكو به رهبري دكتر آ. آوديسيان به كمك او شتافتند(
ف كردند، و در آنجا كميته مهاجران براي سازماندهي كمك ها تشكيل اكثريت مهاجران هنگام مهاجرت در رشت توق

  شد.
ميليـون، تعـداد كشـته هـا و مفقـودان       6بر اساس اطالعات آماري، خسارات اموال منقول ارمنيان ناحيه سلماس بالغ بر 

ارت مـالي بـالغ بـر    نفـر كشـته و مفقـود خسـ     27نفـر در خـوي غيـر از     103ميليون و كشته ها  3نفر، در اروميه  205مسير 
  ). 5ميليون روبل مي شد( 5/7). بر اساس يك منبع ديگر، كل خسارت بالغ بر 4روبل بود( 000،100
هـم ميهنـان، در ايـن روزهـاي كشـتار و      “، اطالعيه اي خطاب به ارمنيان ايراني در تفليس منتشر شد: 1914دسامبر  28

نج، گرسنگي و آه و ناله آغاز شده است. نابودي اقتصادي فراريان و ويراني، مهاجرت هولناك ارمنيان ايران غرق در غم و ر
  نيازهاي بسيار زياد آنان بي رحمانه با فريادهاي قوي كمك در برابر ما ايستاده اند.

اينك، ارمنيان ايراني ساكن تفليس براي سازماندهي كمك رساني يـك جلسـه عمـومي كثيـر االعضـاء تشـكيل داده و       
نفر عضـو اسـت. اي هـم ميهنـان بـه نـداي ايـن         11را انتخاب كرده اند كه شامل ” اجران ارمني ايرانكميسيون كمك به مه“

كميسيون پاسخ دهيد و به كمك ارمنيان مصيبت ديده بشتابيد، با هر گونه كمك مالي و معنوي بـه بـرادران بـي چـاره خـود      
  ).6”(…ياري رسانيد

به جلفا رسيدند و در ايستگاه، مهمانخانه ها و غيره مستقر  1915ويه ژان 2نخستين گروه هاي مهاجران ارمني ايران روز 
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). اسكان مهاجران پناهنده بسيار سريع انجام مي شد. هر روز دو قطار بزرگ بسوي نخجوان حركت مي كرد. بخشـي  7شدند(
تلگـراف خـود از نخجـوان     از پناهندگان در روستاهاي ارمني نشين اطراف جلفا پناه گرفتند. آ. خاديسيان شهردار تفليس در

هزاران پناهنده پشت سر هم مي رسند. تمام شهر پر شده است. انبوه پناهندگان در ميـان بـرف و كثافـت    “متذكر مي شد كه 
  ).8”(…وضعيت در همه جا هولناك است …غوطه مي خورند

حلي بين پناهندگان ارمني نان جمع آوري شده از روستاهاي ارمني آن نواحي و تا حدي هم پخت م 1915ژانويه  10تا 
  كوپك پول داده مي شد تا مخارج  روزانه آنان تامين گردد. 5ايران  تقسيم مي شد. غير از نان به هر نفر مبلغ ناچيز 

روزه، بسياري از پناهندگان از بيماري هاي گوناگون ناشي از سرما رنج مي بردند. اما انتقال سـريع   16پس از مهاجرت 
دهي كمك هاي پزشكي در شرايط ادامه جريان ورود فراريان جديد امكان پذير نبود. به همين علـت بـود   پناهنگان و سازمان
). صرف نظر از وضعيت اسفناك، كميته محلي پناهندگان مناسـب ديـد تنهـا    9نفر جان خود را باختند( 200كه تا ماه مارس 

  نمايد و دست به اقدامات مربوط بزند.  ”آمارگيري پزشكي“پس از استقرار پناهندگان در روستاها اقدام به 
در آن روزها سخت و سرنوشت ساز، پناهنگان نواحي مختلف ايران كه در نخجوان و شارور پناه گرفته بودند در درجه 

  ).10نخست مورد ياري و كمك روستاييان محل قرار گرفتند(
). بين پناهنـدگان  11محلي عهده دار شده بودند( به بعد كليه مخارج پناهندگان را ساكنان 1915ژانويه سال  4از تاريخ 

پوت نان تقسيم شد. غير از آن روستاييان با گاري و االغ آنها را به روستاها منتقل مـي   1500 1600به ميزان  1915تا فوريه 
روبـل بـه پناهنـدگان كمـك مـالي       000،50كردند و مسكن و سوخت مي دادنـد. روسـتاييان در طـول يـك مـاه بـه ميـزان        

  ). با اين حال، اين كمك خالصانه و پراهميت، نمي توانست تمام نيازهاي آنان را برآورده كند.12ادند(د
ژانويه همراه آخرين ستون پناهندگان، اسقف نرسس مليك تانگيان همـراه معاونـان خـود وارد نخجـوان شـد.       10روز 

پناهندگان قفقاز ، آ. پاولوف، با شركت مقامات محلـي  همان روز در نخجوان، به رياست استاندار ايروان، نماينده كميته كل 
جلسه پناهندگان تشكيل شد. در اينجا به پيشنهاد استاندار و پاولوف، اسـقف مليـك تانگيـان بـه رياسـت كميتـه كمـك هـاي         

داراالگياز انتخاب شد. روز دوم اجـالس اقـداماتي صـورت گرفـت و در عـرض چنـد روز همـه         -برادرانه نخجوان و شارور
). بر اساس فهرست هاي تنظيم شـده،  13داراالگياز اسكان دادند(-روستاي ارمني نشين نخجوان و شارور 69ناهندگان را در پ

) گروه اخير از نظر شمار بر ساكنان محلـي نخجـوان توفـق    14نفر ارمني بودند( 6000نفر مي رسيد كه  8500شمار آنان به 
  ).15نفر مي رسيد( 5000داشتند. تعداد پناهندگان در اينجا به حدود 

) و اما تعداد ارمنيان مهاجر از خوي و سلماس كمتـر  16در ميان فراريان ايراني، تعداد آشوري هاي اهل اروميه زياد  (
  ).  17بود(

كار كمك رساني بشرح زير صورت مي گرفت: در هر روسـتا كميتـه فرعـي متشـكل از كشـيش ده، كدخـدا، دو نفـر        
ف. آرد و سوخت تقسـيم كـرده مسـكن در اختيـار او      1-5/1انتخاب مي شد و به هر نفر روزانه  روستايي و دو نفر پناهنده

قرار مي داد. برخي از پناهندگان موفق شده بودند دام هاي خود را همراه بياورند كه البته فروش آنها مقرون به صرفه نبـود  
نيز ممكن نبود زيرا علوفه در اختيار نداشتند. كميته  روبل براي يك گاو و يا گاوميش) و از سوي ديگر نگهداري آنها 8-5(

پناهندگان نخجوان تصميم گرفت كار تامين علوفه براي احشام را بعهده بگيرد و فروش آنها را ممنوع كند. كميته نخجـوان،  
  كپك براي هريك از پناهندگان تعيين كرد.  15همزمان مقرري روزانه 

روبل پـول و   1000هاي مردمي عازم روستاها ارمني نخجوان شد و مبلغ  اسقف نرسس بزودي براي جمع آوري كمك
 1915به ميزان زيادي آرد گردآورد. با استفاده از اين وجوه تا حدي نيازهاي پناهندگان تا زمان بازگشت آنان در اول ژوييه 

  برطرف شد.
تر آ. آوديسيان انجام مي شد. اين كمك هاي پزشكي به همت گروه پزشكي انجمن فرهنگي ارمنيان باكو به رياست دك

گروه غير از حضور در روستاها و كمك به افراد، ايستگاه هاي پزشكي نيز در روستاهاي جاهوك و نواحي مختلف نخجوان 
و شارور دارالگياز مستقر ساخته بود. به كمك سازمان صليب سرخ بيمارستان نخجوان نيـز تحـت نظـارت همـين گـروه قـرار       

تخـت بـراي سـاير     20تخت براي بيماران امراض واگير، و با  30ل، نماينده كميته قفقاز بيمارستان هايي با داشت. در عين حا
  ).18بيماران در نخجوان مهيا ساخته بود(

تـا اول ژوييـه    1914دسـامبر   23اين واقعيت در مورد سازماندهي اميدوار كننده امـور پزشـكي حكايـت دارد كـه از     
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داراالگياز و ماكو اسكان  -ز پناهندگان ناحيه آباغا كه در سه روستاي ارمني نشين نخجوان، شارورنفر ا 300، در ميان 1915
% نگذشـت و هيچگونـه تلفـات ناشـي از بيمـاري هـاي واگيـر مشـاهده         4گزيده بودند، در مرحله اوليه ميزان مرگ و مير از 

  ).  19نشد(
ساندند. در طول يك ماه سازمان هاي جلفا و نخجوان كمك سازمان هاي پناهندگان قفقاز نيز به پناهندگان كمك مي ر

ــويوز (3000هــاي نقــدي از كميتــه مركــزي ارمنيــان تفلــيس (  روبــل)، از اســتانداري ايــروان 7500روبــل)، از زمســكي س
روبـل)، از جـاثليق   1000روبل)، از نماينده تام االختيار كميته مركزي قفقاز براي كمك به آسـيب ديـدگان جنـگ (   1400(
ــاكو ( 5000( ــان ب ــان قفقــاز (   روبــل)،5800روبــل)، از كميتــه ارمني ــه ارمني روبــل)، از كميتــه تبريــز  500از انجمــن خيري
روبـل دريافـت    975،30” روبل) جمعا1500روبل) و از خانم هاكوبيان (5000داشكوا (-روبل)، از بانو كومس ورنسوا775(

  ).20نمودند(
يادي از ارمنيان ايران به خانه و كاشـانه قبلـي خـود بازگشـتند. بـراي      پس از تصرف اول سلماس بدست روسها، تعداد ز

مسيحي كشته شده در جريان اين مصيبت، وويدنسكي معاون كنسول به سلماس منتقل شد. بـه   400سازماندهي تدفين اجساد 
رفـت. وويدنسـكي   رياست او كميته اي در سلماس تشكيل شد و كار جمع آوري اموال غارت شده نـزد ايرانيـان را بعهـده گ   

  ).21ويراني روستاها و نيازهاي شديد پناهندگان را با تاسف زياد تشريح كرده است(
بالفاصله بعد از تصرف دوم سلماس توسط روسها، اسقف نرسس مليك تانگيـان رهبـر ارمنيـان     1915در اواخر آوريل 

مـاه   18زگشت پناهندگان، همراه اعضاء كميته روز آذربايجان به منظور آشنايي با اوضاع پديد آمده، نيز براي سازماندهي با
). ساكنان خوي كه در نزديكي مـرز واقـع بودنـد هنگـام مهـاجرت بـا مشـكالت        22مه عازم خوي، سلماس و اروميه گرديد(

خانوار ارمني از قفقاز به خوي ، سـيداوار، شـوراو و    300حدود  كمتري مواجه بودند. بالفاصله بعد از تصرف دوم سلماس، 
). گروه اسقف نرسس مليك تانگيان به منظـور بـاز پـس    23ند روستاي ديگر بازگشتند و به كار كشاورزي خود پرداختند(چ

گرفتن اموال غارت شده ساكنان مسـيحي محـل از مسـلمانان تحـت نظـارت كنسـول روس و قاضـي ايرانـي يـك كميسـيون           
  روستايي تشكيل داد.

خانوار و چندين روستاي ترك نشين بود. ارمنيان هنگـام مهـاجرت از    1600روستاي ارمني با  18ناحيه سلماس داراي 
اموال خانه و احشام خود محروم شده بودند. كميته وويدنسكي معاون كنسول خـوي هنگـام عقـب نشـيني دوم، منحـل شـده       

و قاضـي ايرانـي   به يغما رفته بود. كميته جديدي كه تحت نظارت فرمانده لشـكر آذربايجـان   ” اموال جمع آوري شده مجددا
پـوت گنـدم انبـار شـده را بـاز       2500تشكيل شده به مسلمانان محـل هشـدار داد تـا داوطلبانـه امـوال غـارت شـده از جملـه         

  ).   24گردانند(
ارمنـي را تحـت    300آشـوري و   00،16اوضاع در اروميه اسفناك تر بود. هيئت آمريكائيـان در دوران تسـلط تركهـا    

نفر ارمني نيز در نزد خان هاي ايراني پناهنده شده بودند. در اثـر وحشـيگري هـاي     000،2د حمايت خود گرفته بود و حدو
ارمنــي طعمــه بيمــاري هــاي واگيــر  20آشــوري و  4000ارمنــي كشــته شــده بودنــد و  25آشــوري و  1000تركهــا حــدود 

رهـاي خانـه سـاكنان مسـيحي،     ). بخش اعظم خانه هاي كليه روستاهاي منطقه بعد از عقب نشيني ويـران شـده، د  25گرديدند(
پنجره ها و تيرهاي سقف غارت شده بود انبارهاي علوفه و نان به آتش كشيده شده بودند. در اروميه نيز بـه كوشـش اسـقف    

  ).    26نرسس مليك تانگيان كميته اي براي استرداد اموال غارت شده تشكيل گرديد(
قرار مجدد نيابـت سـلطنت تـزاري، بهبـود اوضـاغ مسـيحيان       و است 1915پس از تصرف اروميه توسط روسها در ماه مه 

بصورت مهمترين امر در آمد. كميته اي متشكل از روساي همه هيئت ها (آمريكايي، فرانسوي، روسي)، نيزنماينده ارمنـي و  
بازگشت بـه   نماينده كميته ملي كلدانيان به رياست معاون كنسول پديد آمد. مسئله اين كميته دعوت از ساكنان مسيحي براي

خانه هاي خود و در صورت امكان كشف اموال مسروقه بود. اين كميته همچنين درگير تقسيم محصوالت كشاورزي ساكنان 
روبل از سوي تاتيانا نيكوالينا در اختيار رئيس كميته قـرار   7000فراري ميان مسيحيان گرديد. براي تامين هزينه هاي كميته 

  ).  27گرفت(
سئول حضور ارمنيان پناهنده ايراني در پهنه خاك روسيه را مناسب نمي ديدند زيرا اين گـروه در  بطور كلي مقامات م

اختالف با ارمنيان غربي پناهنده، باري اضافه بر دوش نيابت سلطنت محسوب مي شدند. جاثليق گئـورك پـنجم در تلگـراف    
نيابت سلطنت، شكايت مي كرد كه مقامات انتظامي  به شاهزاده ژنرال اُرلف معاون امور داخلي 1916ژوئن  4خود در تاريخ 
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). بر اسـاس فرمـان نايـب    28در جلفا و كارگزار روس در جلفاي ايران، از انتقال مهاجران به خاك روسيه ممانعت مي كنند(
تسـريع   ، مقامات داخلي و محلي موظف بودند كار بازگشت ارمنيان ايراني به ميهن خود را1915ژوئيه  10السلطنه در تاريخ 

). بدين ترتيب، تصادفي نبود كه با دستور مقامات عالي، پناهندگان در حال بازگشت به ايران حق داشتند به رايگان 29كنند(
  ).30از خطوط آهن استفاده كنند و اموال و احشام خود را بدون پرداخت حق گمركي منتقل نمايند(

به ناحيه سلماس منتقل شد  1915اعضاي خود در روز اول ژوئيه كميته با سازماندهي كار بازگشت پناهندگان ايران، با 
و مركز خود را در روستاي ارمني هفتوان مستقر نمود. گروه پزشكي انجمن فرهنگي ارمنيان باكو نيز بـا درمانگـاه خـود بـه     

  ).31هفتوان منتقل گرديد(
هزار روبل در اختيار داشت، تصـميم گرفـت    42هزار روبل نياز خود براي انجام بازسازي، تنها  200كميته كه در برابر 

  اين مبلغ را ميان خانواده هايي تقسيم كند كه هيچ كمكي براي حفظ موجوديت خود و برداشت محصول در اختيار نداشتند.
زماني كه مهاجرت بزرگ و معروف شهر وان آغاز گرديد، وخيم تر شـد. بخشـي از    1915اوضاع در اواخر ماه ژوئيه 

قطور به سوي سـلماس و خـوي حركـت كـرد. حـدود      -اسپوراكان از دو مسير، از محور خوشاب و سرا نيز آتراپناهندگان و
نفـر نيـز در خـوي     2500پناهنده از نواحي وان، شاتاخ، موكس، كارچكان و كاركار در منطقه سلماس پناه گرفتند و  6500

  اسكان يافتند.  
شكي به پناهندگان واسپوراكان گرديد. به منظور تعميم كمك كميته سلماس بي درنگ سرگرم كمك رساني مالي و پز

رساني، تصميم گرفته شد ساكنان نواحي خوشاب و با شقلعه در حوالي وانك باردوغيمئوس رسول متمركز گردند، اما بـراي  
روستاي ارمني  18ر گذراندن زمستان اينان به ناحيه سلماس فرستاده شدند. تا توجه به امكانات نسبي بيشتر، همه پناهندگان د

، و بـه  6تقسيم كمك هاي دولتي شروع شد. به پناهندگان بزرگسال ماهانه  1915نوامبر  15). 32سلماس اسكان پيدا كردند(
  ).  34تبريز نيز پوشاك ميان پناهندگان تقسيم مي گرديد(” كميته زنان“). از طرف 33روبل داده مي شد( 3كوچك ها 

دگان در سلماس بيماري وبا و ساير امراض واگير شيوع يافت. تعداد تلفات پناهندگان در در اثر جابجايي و تجمع پناهن
نفر رسيد. اولين انعكاس كمك پزشكي از طرف گروه پزشكان ارمني تفليس صورت گرفت و ايـن گـروه    100اين ناحيه به 

ماس گشته بود بزودي تحت حمايـت  ) و در نواحي مختلف ارمني نشين سل35وارد سلماس شده بود( 1915سپتامبر  1كه در 
تخت براي بيماري هاي واگير در هفتوان تاسيس  100دسامبر بيمارستاني با  20انجمن شهرها قرار گرفت و با امكانات آن در 

تخـت خـوابي انجمـن شـهرها در وانـك بـاردوغيمئوس مقـدس آغبـاك نيـز افتتـاح            25كرد. پس از چندي شعبه بيمارستان 
جداگانه اي نيز براي بيماران مبتال به حصبه و دو درمانگاه بيماران وبايي در هفتوان و دير فـراهم شـدند.   ). بيمارستان 36شد(

هزار نفـر بيمـار در مـاه هـاي نـوامبر و دسـامبر        15اين واقعيت در باره سودمندي كمك هاي سازمان يافته حكايت دارد كه 
  ).37ارمني و آشوري تحت معالجه بيمارستاني قرار گرفتند( هزار 5از كمك هاي پزشكي سرپايي برخوردار شدند و  1915

با اين حال، تنها گروه پزشكي فعال در موقعيتي نبود تا بتواند تمام نيازهاي پزشكي را برطرف نمايد. در اثر درخواست 
كمـك هـاي    آمـاده شـده بـود بـا     1915هاي متعدد كميته، يك گروه پزشكي از سوي انجمن ارمنيان پتربورگ كه در پائيز 

پزشك، يك نفر پزشكيار، يـك داروسـاز و يـك پرسـتار بـه رياسـت س.        5كميته تاتيانا نيكواليونا وارد سلماس شد (شامل 
تخـت خـواب و يـك داروخانـه در قاالسـار، همچنـين دو درمانگـاه در روسـتاهاي          16تيگرانيان). اين گـروه بيمارسـتاني بـا    

كمك هاي خوراكي، پول غذا به پناهندگان در سلماس مـي داد و بـدين سـان     پاياجوك و ماهالم پديد آورد. گروه به جاي
مبلغ زيادي بجاي مخارج ديگر صرفه جويي مي شد. اين گـروه در هفتـوان، قاالسـار پايـاجوك، مـاهالم، آختخانـه، قزلجـا،        

قاالسـار، پايـاجوك،    روستاي سـلماس (هفتـوان،   5سانامريك، خانه بچه هاي بي سرپرست و پناهگاه هايي تاسيس كرد و در 
). مدارس تعدادي از روسـتاهاي ناحيـه سـلماس (سـارنا، كهنـه شـهر، آختخانـه،        38سانامريك و سارا) مدارسي تاسيس نمود(

قزلجا، قراباغ) و وانك باردوغيمئوس مقدس و كودكستان هفتـوان تحـت حمايـت و نظـارت كميتـه قـرار داشـت. در تمـام         
  ). 39غول بودند(آموزگار مش 26ساگرد با  1200مدارس 

با كمك هـاي گ.   1915فعاليت هاي ضروري نيز براي احياء كشاورزي صورت مي گرفت. پناهندگان تا تابستان سال 
 15پوت بـذر دريافـت كردنـد.     2500حيوان شخم زني و  160وارتانيان، و. آراكليان وس. ترمگرديچيان نمايندگان انجمن، 

پناهنـده   000،67حـدود   1915اني باردوغيمئوس بازسازي شد. از اواخر ماه اوت روستاي ناحيه آغباك از جمله وانك باست
 25000ارمني بقيـه آشـوري)،    5000نفر در اروميه ( 000،37در نواحي خوي، سلماس و اروميه جمع شدند كه از اين ميان 
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  ). 40نفر در خوي بودند( 5000ارمني) و  000،20نفر در سلماس (
ارمني و آشوري بودند. آنان (تنها افراد بسيار تهيدسـت) از  ” والمريك و تيار اروميه، اساساساكنان فراري از نواحي ج

هيئت هاي فرانسوي و روسي كمك دريافت مي كردند (گندم، پوشـاك، لحـاف گـرم) كـه بـدون تبعـيض ملـي و مـذهبي         
بـار) گنـدم ميـان     2500(پـوت   25000لحـاف و حـدود    1624تعداد  1915صورت ميگرفت. هيئت آمريكا تا اول دسامبر 

پوت غله تقسيم كرد كه بر اساس ترتيبات اتخاذ شـده   000،10پناهندگان توزيع نمود. در همان زمان از طرف هيئت روسي 
ميان پناهندگان مبلغ  1916از سوي كنسولگري محل از روستاهاي مسلمان نشين جمع آوري شده بود. هيئت روسيه تا ماه مه 

  د. روبل تقسيم كر 000،250
  كمك هاي مالي تنها به پناهندگان بومي پرداخت مي شد.  1916با اين حال، به علت كمبود امكانات از ژانويه 

كمـك چنـد    ،1915). در اكتبـر  41جفت لباس بين پناهندگان توزيـع شـد(   000،30غير از غالت و كمك هاي مالي، 
). بـا يـاري كميتـه پناهنـدگان ارمنـي      42اي آنان بر نيامـد( هزار روبلي اسقف نرسس به پناهندگان ارمني بومي از عهده نيازه

  ).     43مدارسي در روستاهاي گاراجالي، گيارداباد، نخجوان تپه، راهوا، ديكاال و بابارو تاسيس شد(
بزودي فرماندهي نظامي اجازه بازگشت پناهندگان به ناحيه اروميه را صادر كرد. ژنرال تامامشايف در تلگراف خود به 

). صحبت در باره پناهندگان سـاكن در قفقـاز بـود    44در مورد اين امر اطالع مي دهد( 1916آوريل  15ندار ايروان در استا
مانع از بازگشتشان به زيستگاه پيشين شده بود. علت آن، بر اسـاس   1915كه سرفرماندهي نظامي آنان پس از مهاجرت ژوييه 

اشغالي بود كه مـي توانسـت باعـث نـابودي سـاكنان در حـال بازگشـت        گواهي سرفرماندهي نظامي، وضعيت اسفناك مناطق 
  گردد.

). 45پناهنده ارمني وجود داشتند( 986پناهنده آشوري و  28157در ناحيه اروميه  1916برپايه سرشماري ماه دسامبر 
 1000بـه   5000ان از تعداد آشوريان تغيير نكرده بود اما تعداد ارمنيـ  1915چنان كه ديده مي شود، پس از سرشماري اوت 

نفر رسيده بود. اين امر چند علت داشت. اروميه تنها منطقه در ايران بود، كه آشوريان همواره در اكثريت بودند. علي رغـم  
كمك دريافت كنند. هيئـت آمريكـايي   ” وضع دشوار آشوريان مهاجر اروميه. اين تنها جايي بود كه آنان مي توانستند واقعا

از آشوريان را بعهده گرفته بود. به همين علت بود كه تعداد پناهندگان آشوري بدون تغيير باقي مانـد.   از آغاز جنگ حمايت
آنان با توجه به مسافت مرز روسيه و اروميه و احتمـال مهـاجرت جديـد،     ما آنچه كه به ساكنان ارمني اروميه مربوط مي شد،

  شده بودند.، به نواحي نزديك مرز منتقل 1916پس از رويدادهاي اوت 
نفر پناهنده به ناحيه خـوي پنـاه بردنـد. بالفاصـله پـس از مهـاجرت مـاه هـاي ژوئيـه و اوت           4404، 1916در سپتامبر 

نفر بي خانمان نيز از طريق قطور به محل رسيدند و در روستاهاي خـوي اسـكان يافتنـد. كميتـه امـداد محلـي        1500، 1916
  ).46خوي به آنان كمك مالي مي داد(

خوي چايخانه جلفا، درمانگاه قراداغ و زورناچاي،  -كمك ناحيه سوگور به مهاجران چشمگير بود. در مسير جلفابويژه 
، تعـداد زيـادي از مهـاجران    1916دسـامبر   9نوامبر تا  9رستورانها. چايخانه هاي كاچالين، بيلياوار و سيداوار واقع بودند. از 

نفـر) اسـتفاده كردنـد. از درمانگـاه هـاي ايـن       1051نفـر) و قرادشـت (  1463راهي جلفا از خوراك خانه هاي زونسو چاي (
  ).47نفر بهره مند شدند( 40نواحي بيش از 

وان، در چاوش قلي و رويالو، چايخانـه هـا و امـا در شـربك خـوراك خانـه اي       -غير از موارد ياد شده، در مسير خوي
  نياز پناهندگان ساخته شده بود. ). انباري نيز در خوي براي تامين آذوقه مورد48وجود داشتند(

در نواحي ياد شده، فعاليت چايخانه ها و خوراك خانه ها ماهرانه سازمان يافته بود و در صورت رجوع تعداد زيادي از 
  هزار) هر يك از آنها قادر بود چند روز متوالي نيازهاي آنان را برطرف سازد.  20-40مهاجران (

نفـر) از طريـق ديـروارد    3000، پناهندگان زيـادي (حـدود   1916در تابستان سال  واسپوراكان-پس از رويدادهاي وان
نفـر ارمنـي اسـكان يافتـه      4394نفـر آشـوري و    11460در اينجـا   1916ناحيه ديلمـان شـدند. بـر پايـه سرشـماره سـپتامبر       

حال، بـراي بدسـت آوردن   پوت آرد فرستاده شد. در عين  300). به منظور تامين نيازهاي مهاجران بزودي از خود49بودند(
  روبل در اختيار دكترها خوردف كه در محل فعاليت داشت، قرار داده شد.  7000منابع بيشتر آرد، 

توجه خاصي نسبت به حفظ تندرستي مهاجران صورت مي گرفت. كمك هـاي پزشـكي از طريـق بيمارسـتاني كـه در      
  ). 50ت خوابي كاالشام ارائه مي شد(تخ 100ديلمان تاسيس شده بود و شعبه وبا، نيز از بيمارستان 
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). 51ديلمان، چايخانه هـاي شـابان  و موخانـدين فعاليـت مـي كردنـد(      -براي رساندن آذوقه به مهاجران، در مسير خوي
خـانواده   163، 1916فعاليت هاي كميته مهاجران تبريز شامل نواحي سودربالغ، ميانـدوآب و مراغـه مـي شـد. در سـپتامبر      

در مراغـه  "). آنهـا را اساسـا  52د، مياندوآب، دارالوك، سغرلتانه و سودربالغ در اين محل پناه گرفته بـود( مهاجر از تقي آبا
متمركز كرده بودند و كميته فرعي امداد در آنجا پديد آمده بود. توزيع كمك ها با كوپن صورت مي گرفـت. تـا مـاه مـه     

 5/11و بـه كوچـك هـا     23ا در ماه مه بـه بـزرگ هـا    كوپك ام 10كوپك و به كوچك ها  20، به بزرگ ها روزانه 1916
  )    53كوپك داده مي شد. اين كمك ها پولي كه با واحد پولي روسيه (روبل) پرداخت مي شد تنها مي شد نان بدست آورد.(

خانواري رشت به كوشش كشيش محل، جلسه اي تشـكيل دادنـد و تصـميم گرفتنـد بـه پناهنـدگان        100ساكنان ارمني 
د شده كه به رشت رسيده بودند مكان مجاني و كمك جنسي بدهند. كميته اي براي رسـيدگي بـه امـور پناهنـدگان     نواحي يا

) و به كار جمع آوري كمك هـاي مـالي پرداخـت.    54تشكيل شد كه به كميته مركزي پناهندگان ارمني رشت تغيير نام داد(
در عين حـال ، كميتـه در رشـت و انزلـي خانـه هـايي        ).55روبل) گردآوري شد( 4800تومان ( 1100در طول چند روز تا 

اجاره كرد. كميته با توجه به سختي كار، تصميم گرفت در صورت نياز از انجمن هاي امداد مهاجران قفقاز كمك بخواهد و 
ه، نماينـده  در غير اينصورت مازاد وجوه خود را در اختيار جاثليق ارمنيان قرار دهد. تا به همين منظور خرج شود. اما چنانكـ 

تام االختيار قفقازي انجمن شهرها در گزارش خود به تامامشـف اشـاره مـي كنـد، كمـك گسـترده بـراي سـازماندهي امـداد          
). مهاجران در رشت، در محوطه كليساي ارمنيان و ساختمان مدرسه اسكان يافتند اما با توجه به شرايط غيـر  57ضروري بود(

درسه، خانه هاي جديدي اجاره شدند. تعداد خانواده هايي كه از كمك هاي مالي بهداشتي و ضرورت شروع به موقع درس م
تومـان هزينـه    50مي رسيد، غير از اجاره خانه ها، بـراي آنـان روزي    100استفاده مي كردند در رشت، انزلي و مازندران به 

، بـا  1916سـپتامبر   6)، و در 59پـوت گرفتنـد(   100، 1916اوت  29). با اجازه فرمانده كل نظـامي قفقـاز روز   58مي شد(
  ).60گوني آرد غير مرغوب در جهت كمك غذايي به مهاجران رشت، به اين شهر ارسال شد( 800وساطت تامامشف. 

مورد وبا در رشت و يك مورد حصبه در قـزوين ثبـت    2در ميان اين مهاجران، بيماري هاي واگير وجود نداشت. تنها 
  ).   61يشگيرانه، موارد جديد ثبت نگرديد(شده بود. ليكن با همت اقدامات پ

با اين ترتيب، وضع اسكان و كمك رساني پناهندگان ارمني در ايران و نواحي نزديك آن چنين بود. اين كار به همـت  
كارداني و پشتكار سازماندهندگان، به همت كوشش هاي مردم دوستانه ساكنان ارمني امكان جلـوگيري از نـابودي و تلفـات    

  ساني و حفظ زندگي هزاران پناهنده فراهم گرديد.  عظيم ان
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 1381تابستان -بهار  9- 10جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه 

  او دي ها
  (افسانه آلبانياييان)

  
  نوشته: هرانوش آراكليان، دكتر تاريخ

  باغداساريان(ا.گرمانيك) ترجمه: اديك
  ، سال دوم2منبع: ايران نامه، 

  
به قلـم گارنيـك آسـاتوريان و شـادروان نـيكالي گوركيـان (ايـروان          "آذربايجان، اصل سلطه جويي و ايران"كتاب 

)، يكي ديگر از تالش هاي مورخان آذربايجاني براي مال خود كردن فرهنگ و تاريخ ملل همسايه را آشـكار سـاخت.   1990
نخستين قربانيان اين طرز فكر همسايگان جنوبي ما، ايرانيان هستند و افرادي كه امروز آذربايجاني (در جمهوري آذربايجان) 
ناميده مي شوند نه تنها اين نام را غصب كرده اند (آذري و آذربايجان)، بلكه آذربايجانيان ايراني را خويشاوندان و بخشي از 

  ملت خود مي دانند.    
است. دانشمندان  "قفقازي -آراني"ه مولفان مي نويسند، از نظر وقايعنگاري و بخش دوم اين طرز فكر ، فرضيه چنانك

آذربايجاني با ارائه اين ورق بازي، شروع به كار در اين سوي قفقاز نمودند و تالش كردند ميراث فرهنگي مردمان ساكن در 
كنند. چنانكه پيدا است نيازي به تعمق در اين باره نيسـت، زيـرا كـه    را نيز تصاحب  "خود"سرزمين هاي همسايه و سرزمين 

و قهرمان فرضـيه آرانـي، آكادميسـين بنيـاتف و امثـال او بـراي همـه روشـن و آشـكار           "پرچمدار"علمي  "دالوري هاي"
  .  "هستند

ائل ملي بعد از انقالب نظر خواننده را به مس "مجددا "اگر يك مسئله بسيار مهم مورد غفلت قرار نمي گرفت، ما مسلما
است. اين نام رنج ديده گويي بـه يـك نـام افسـانه اي بـدل گشـته        "آراني"در منطقه جلب نمي كرديم. سخن در باره مردم 

است. آري، اين آرانيان كه بودند و امروز چه بقايايي از آنان موجود است؟ يك خواننده عادي شايد بگويد كه اينان بخشي 
آذربايجاني شده اند و به گمان برخي از آذربايجانيان اهل علم آنان ارمني هـم   -بوده اند كه بعدها ترك از اقوام بومي منطقه

از قوم آران كه از درياچه سوان تا دربند زندگي مي كرد، تقريباـ هيچ اثري باقي نمانده، غير از «شده اند. به نظر و. بنياتف، 
  » …آذربايجانچند هزار اودي ساكن شمال غربي جمهوري شوروي 

  …بدين ترتيب مي شد مسئله آرانيان را به نفع طرفداران بنياتف حل شده انگاشت، اگر
اگر آنها امروز هم موجوديت نداشتند. آنان نه تنها به همت اودي ها و در قالب مردمان ارمني و آدربايجاني، بلكـه   …

  با نام ها و ويژگي هاي قومي خود، وجود دارند.   بعنوان ملتي مستقل با زبان و انديشه خود، با ارزش هاي فرهنگي،
براستي، هم مورخان ارمني و هم آذربايجاني با كنجكاوي حيرت انگيز، سعي دارند مسئله آرانيان را در نـواحي چـپ و   

ر راست رود كورا حل كنند (به بيان ديگر در حول مرز جنوبي آران قفقاز). انگيزه هاي مورخان ارمني قابل درك اسـت، د 
اينجا بيش از هر چيزي گذشته تاريخي ارمنيان لگد مال مي شود. تمام ارمنيان ساكن در سـاحل راسـت كـورا گـاهي بعنـوان      

تلقي مي شوند. مردمان آران زماني از ساحل چپ كـورا تـا مـرز يـاد      "مهاجران"و گاهي نيز بعنوان  "آرانيان ارمني شده"
مي رسيد. نيز بايد گفت كه نام آران نام يك قوم نبـود. در منـابع    26سترابن به شده را اشغال مي كردند و شمار آنان مطابق ا

نام اداري اين سرزمين است و در آن مردمان مختلف زندگي مي كردند. در باره شـمار دقيـق آنـان نمـي      "آغوانك"ارمني 
ت ممكن است قابل اطمينان نباشد. لـيكن  توان اظهار نظر كرد، زيرا نه اينكه اطالعاتي در دست نداشته باشيم، بلكه اين اطالعا

 "آغـوان هـا  "و  "آغوانـك "پيش از پرداختن به اين مسئله، الزم است نمونه هايي از واقعيت هاي امروزي در باره نام هاي 
هستند. چنانكه مي دانيم ملتي بـه نـام    "داغستاني"و  "داغستان"به موازات نام هاي  "آغوان ها"، "آغوانك"ارائه گردد. 

ستاني وجود ندارد، حتي شمار واقعي مردمان ساكن در داغستان نيز امروزه روشن نيست. حتي مردمـان سـاكن در مركـز    داغ
(آندها، تسزها، آهواه ها، نيندالها، باگوالل ها، چاماالل ها و غيره) هـر يـك ادعـاي     "آوارها"داغستان تحت عنوان گروهي 
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  سياسي است و مبناي قومي ندارد. -يك سرزمين اداري "استثنائا "داغستان"استقال قومي دارند. نام 
حال باز گرديم به سرزمين و مردمان مورد بحث. بنابه اقرار بنيافتف، اودي ها بعنوان يكي از مدرمان آران بـاقي مانـده   

) واقع در جمهوري آذربايجان زندگي مـي كننـد.   k’ut’k’ashen) و كوتكاشن (vartashenاند و در نواحي وارتاشن (
زبان اودي ها به شعبه لزگي گروه شرقي قفقاز تعلق دارد. اما يك رشته از مردماني كه با زبانهاي همين شعبه سخن مي گويند 
در همسايگي اودي ها در نواحي شرق و شمال آنان تا شهر در بند داغستان (همانگونـه كـه گفتـه شـد، تـا مـرز شـمالي آران        

  تاريخي) ساكن هستند. 
ان لزگي ها هستند، ديگران عبارتند از: الك ها، تبا سران ها، زاخورها، روتول ها، آغولهـا، آرچ هـا،   بزرگترين آنها هم

خينولوغ ها، گاتوپلي ها، گريزها و بودوغ ها. غير از نام هاي قومي لزگي ها و الك ها، سـاير نـام هـاي مردمـان بـه نحـوي       
آن مردمي هستند كه بـه يـك زبـان     "روتول"مردم  "اند. مثالقراردادي هستند زيرا از نام محل اصل اسكان آنان اخذ شده 

از سوي  15مشترك سخن مي گويند و درناحيه روتول سكني دارند. با اين حال كلمه روتول يك نام اجنبي است و در سده 
) و خـود را مخـابور   meghedگروه هاي ترك زبـان بـه كـار رفتـه اسـت. خـود سـاكنان روتـول زيسـتگاه خـود را مغـد (           

)me’xabor  ياme’yeghebor   (يعني اهالي مغد) مي نامند. ساكنان بقيه روستاهاي مغد زبان به همانگونه بر اسـاس نـام (
ــثال   ــوند م ــي ش ــده م ــود نامي ــتاي خ ــنازرابور ( "روس ــيناز   Se’nazraborس ــتاي ش ــاكنان روس ــدبور  -س ــنازا)، ايرك س

)irekde’bor  ساكنان روستايlxred-irek.(  
هاي مهم نام هاي قومي اين مردمان اين است كه حتي نام هاي قومي عمومي بكار رفته در محيط يكي ديگر از ويژگي 

قوم الك را آوارهاي همسايه تومال، دارگي ها آن را بولوگوني، لزگـي   "آنان و يا مردمان همسايه، بسيار متنوع هستند. مثال
  به اشتباه آنان را ملل مختلف مي انگارند. "نايي ندارند مسلماها ياخولوي يا اوخانار  مي نامند. افرادي كه با اين نام ها آش

نام هاي قومي و زيستگاه مردماني كه به زبان هاي شعبه لزگي سخن مي گويند، بازمانده مستقيم نام هاي قومي موجـود  
جغرافيايي مربـوط بـه   (اشخاراتسويتس) اثر  "جهان نما"، يغيشه تاريخنگار سده پنجم ميالدي و "در دنياي آران هستند. مثال

نـام سـاكنان    ") ياد مي كننـد كـه مسـلما   xe’rsan) (در نز يغيشه بصورت xe’sruanسده هفتم ميالدي از قوم خسروان (
 "جهـان نمـا  ") كه در xenavk)  است كه تا امروز براي روتولها حفظ شده است. نام خناوك (xosranزيستگاه خسران (

) مربوط مي شود. همـان  kaytshنام خودي كاتيش  xinalugh) يا خينالوغ (xinovقيد شده به ساكنان روستاهاي خينو (
ــام آغوتاكانــك ( ــده در aghut’ak’ankن ــاد ش ــا") ي ــان نم ــول (  "جه ــوم آغ ــام ق ــا ن ــدره aghulب ــذرگاه آغول ) و گ

)aghuldere ( "تاواسپار") مترادف است. شكي نيست كه نامtavasp’ar سده پنجم ) كه توسط بوزاند تاريخنگار ارمني
در شمار مردمان آران ياد شده است به تباساران هاي امـروزي مربـوط مـي باشـد. نمونـه هـاي بسـيار         "جهان نما"ميالدي و 

زيادي مي توان ارائه داد، اما واقعيت اين است كه مردمان بومي سرزمين آران در موطن خود حفظ شده اند و آنهم در بخش 
  دارد. كوهستاني كه طبيعت جغرافيايي سختي

ميالدي صحنه تاخت و تاز گروه هاي چپاولگر ترك زبان شده بود با چراگـاه هـاي حيـرت انگيـز      11آران كه از سده 
 "مـوطن "فريبنده و جذابي براي دامداران كوچ نشين بود. در كار غصـب و تصـاحب    "موطني"زمستاني خود، سرزمين و 

نقـش مهمـي داشـتند. نتيجـه كـار حـداقل بـراي ارمنيـان بـه مصـداق           جديد، بويژه گروه هاي ترك زبان اتحاد بين قزلباشها 
اوتيك مشخص بود، ساكنان بومي كشاورز دشتستان براي جلوگيري از نابودي جسماني، به كوه ها پناه مـي بردنـد    -آرتساخ

رمنـي سـاحل   و دشتهاي مناسب كشاورزي و چراگاه هاي محبوب خود را در اختيار غاصبان قرار مي دادند. و اگـر سـاكنان ا  
امروزي را تشكيل دهد (براي اينكه  "قره باغ كوهستاني"راست كور به طرف كوههاي قفقاز صغير عقب نشيني مي كرد تا 

ساكن ساحل چپ كور به دامنه هاي نزديـك كوههـاي قفقـاز     "آراني"جمعيت آنرا افزون تر سازد) پس مردمان موسوم به 
ي كوهسـتان نيـز چنـين شـد، در جنـوب ارمنيـان و در شـمال مردمـان آران.         در نـواح  "بزرگ تغيير مكان مي دادنـد. عمـال  

روستاهاي بودوغ، كريز و خينلوغ، صعب العبورترين و بلندترين روستاهاي كوهستاني هسـتند و تنهـا در طـول تابسـتان مـي      
ساكنان ايـن روسـتاها تكـرار    توانند با دنياي خارج ارتباط داشته باشند زيرا در زمستان همه جاده ها بسته مي شوند. سرنوشت 

  سرنوشت بسياري از مردمان آراني باقيمانده مي باشد.  
، بخشي از اين مردمان كه به كوهها كوچيده بود امكان يافت به نواحي دشـت بـاز گـردد. در    19تنها در نيمه دوم سده 

پروسـه سـخت گـذر بـه      "جبـارا دامداران كوچ نشين كه دشتهاي آران را غصب و مال خود كرده بودنـد ا  18-19سده هاي 
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استقرار در يك مكان را مي گذراندند و چراگاه هاي زمستاني دوباره به اراضـي كشـاورزي تبـديل مـي شـدند. غيـر از آن،       
(آرانيان) كه به كوهها پناه برده بودند به آيين اسالم در آمده بودند و اكنون به نظـر مـي رسـيد همزيسـتي آنـان       "آلبانيان"

مكان هايي كه لزگي ها و تات ها ساكن بودند  "د. بخشي از آنان محتاطانه به دشتها باز مي گشت، يعني اساساامكان پذير باش
  روستاي كريزي وجود دارد.  12مانند قوبا و خاچماس. در ناحيه اخير 

زيـرا   اين مردمان ساكن در پهنه آذربايجان با ادامه حيات فيزيكـي خـود، از امكانـات حيـات حقـوقي محـروم بودنـد،       
به بعد نام اين گونه قوم ها در هـيچ   1926موجوديت آنان در آمارهاي قومي ناديده گرفته شده بود. از زمان سرشماري سال 

 "آذربايجـان "اطالعات آماري قيد نمي شود، آنان ديگر آذربايجاني به حساب مي آينـد. اگـر موضـوع فقـط بـه نـام اداري       
همـه   "و طبيعتـا  "داغسـتاني "، اقـوام سـاكن داغسـتان    "آرانـي "اقـوام آران   محدود مي شد، همه چيز مرتب مي شد: همـه 

بـه عنـوان نـام يـك قـوم       "آذربايجاني"به حساب مي آمدند. اما  "آذربايجاني"شهروندان و اقوام ساكن در آذربايجان نيز 
نـه آذربايجـان (منظـور    به عنوان يك ملت واحد به جهـان معرفـي مـي شـوند. و اگـر در په      "آذربايجانيان"بكار مي رود و 

آران يا شيروان ناميده مي شد) امكان انكار مردمان موجود وجود داشته باشـد،   "جمهوري آذربايجان در قفقاز است كه قبال
ارتباط تاريخي آنها و يك رشته اقوام ديگر را با موطن خـود پـس از تصـاحب فيزيكـي      "از نظر علمي"پس چرا نمي توان 

هيچ اثري از قوم آراني كه از درياچه سوان تا در بند زندگي مي كرد،  "تقريبا«اعالم گردد  "بعدا سرزمينشان انكار نمود و
  ».…باقي نمانده است به استثناء چند هزار نفر اودي ساكن در شمال غرب آذربايجان

مانده اند. بله، همـه  و اما چرا اودي ها به عنوان وارثان مردم آران تلقي شده اند؟. مسئله اين است كه اودي ها مسيحي 
آرانيان باقي مانده مسلمان شده اند و بخش كوچكي از اودي ها مسيحي مانده اند. و بعنوان يك ملت و يك آيين به جهانيـان  

همه مسيحيان ساكن در سوان تا در بند آرانيان ارمني شده مي باشند و همه مسلمانان، آرانيان تـرك شـده    "اعالم مي گردد: 
  ."محسوب مي شوند

واي بر آرانيان بيچاره كه افسانه نيستند بلكه مردمـي زنـده و اكنـون تحـت نـام هـاي لزگـي، الك، تباسـران، زاخـور،          
  روتول، آغول، آرچ، خينالوغ، گاپوتلي، جك، كريز، بودوغ قرار دارند.

  تقديم مي كنيم.    با توجه به اهميت موضوع، مقاله حاضر را در باره تنها قوم مسيحي آراني يعني اودي ها بشرح زير
در كوه پايه هاي جنوب شرق رشته كوهها قفقاز بزرگ واقع در شمال جمهوري آذربايجان فعلـي قـوم كـوچكي بنـام     

زندگي مي كند. زبان آنان جزو گروه لزگي شعبه شرقي قفقاز مي باشد. اودي ها كه پيرو آيين مسيح هستند و  (udi)اودي 
  رشناسان يكي از اقوام آران بشمار مي روند.از خود خطي ندارند، بنا به نظر كا

اگر چه شمار آنان كم است اما اودي هاي مسيحي بين دو كليساي مردمان مسيحي قفقاز تقسـيم شـده از، بخـش بـزرگ     
به گرجستان مهاجرت كـرد و يـك روسـتاي اودي نشـين      1922آنان پيرو كليساي ارمني و مابقي از كليساي گرجي در سال 

بنا كرد. امروزه سه ناحيه اودي نشين وجود دارد: روستاي اكتمبري گرجستان، وارتاشـن مركـز    octomberiبنام اكتمبري 
بـه   1979در ناحيه كوتكاشن آذربايجان. بر اساس آمـار رسـمي شـمرا كـل آنهـا رد سـال        nizhناجحيه همنام و روستاي نيژ 

  نفر در آذربايجان ساكن بودند.  6000نفر مي رسيد كه  7000
  ببينيم اودي ها كيستند، چگونه زندگي مي كنند چه ديدگاه هايي دارند و گذشته تاريخي آنان چگونه بوده است؟حال 

وارتاشن و نيژ اودي نشين كه از نظر تقسيمات اداري جزو نواحي وارتاشن و كوتكاشـن هسـتند از نظـر تـاريخي جـزو      
تخت آغوانك بود. بعـدها، وقتـي كـه مرزبـاني آران بـر      شكي و كاپاغاك آران بودند. چنان كه معروف است، كاپاغاك پاي

اوتيك ارمني تشكيل شد، پايتخت به شهر پارتاو (بردا) در اوتيك منتقل شد، اما شـكي و  –اساس استان هاي آران و آرتساخ 
  كاپاغاك اهميت خود را از دست ندارند. 

قسيم كليساها، كليساي آران گـرايش كليسـاي   مسيحيت به همراه اقوام قفقاز در سرزمين آران گسترش يافت و هنگام ت
  حواريون ارمنيان را پذيرفت و در نتيجه متمايل به ارمنيان گرديد. 

آنگاه، در طول تموجات تاريخي، گرايش اودي ها به مسيحيت همواره انگيزه اي براي حفظ هويـت ملـي بـوده اسـت.     
موقعيـت   "ها توسط اقوام حاكم بر منطقه اداره شده عمالاودي ها كه حاكميت سياسي مركزي را از دست داده بودند، قرن 

نيمه مستقل خود را حفظ كردند. وضعيت در زمان سلطه تازيان، مغوالن و حتي بعد از لشكركشي اراذل تيمـور كـه در طـول    
ي مانـد. در  ويران شد و گروه هاي بزرگي از اودي ها به افغانستان به اسارت برده شدند، همين گونـه بـاق   "آن كاپاغاك كال
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اين دوره ها، كليسا معرف منافع ملي و جايگزين حكومت مركزي بود. اوضاع در زمان قزلباشها نيز مـدتهاي طـوالني تغييـر    
در دشت ها مستقر بودند و اقوام بومي را يا نابود مي كردند يـا از مـوطن خـود بيـرون مـي راندنـد.        "نكرد زيرا اينها عمدتا

 -نان كوه پايه اي مدت طوالني بـدون تغييـر بـاقي مانـد. بـويژه سـاكنان اودي نـواحي شـكي        تركيب ملي، زبان و آيين ساك
م. ر موطن خود زندگي مي كردند آيين و اعتقادات مسيحي و تماميـت ملـي خـود را بخـوبي     18كاپاغاك كه در آغاز سده 

  مانده بودند.حفظ نموده بود. در اينجا نيز همانند قراباغ، خاندان هاي ملك هاي محلي پا بر جا 
م. قاطعانه عوض شد. علل سياسي، فرهنگي و اقتصادي آن بسيار بودند امـا اينجـا جـا و زمـان     18اوضاع در اوايل سده 

م. شكي موسوم به نوخي و كاپاغاك موسـوم بـه قـابال بـه زور مسـلمان و      18بررسي آنان نيست. مسئله اين است كه در سده 
  كيل يك ملت متحد قزلباش ترك زبان مسلمان ضروري بود.ترك زبان شدند يعني آن چه كه براي تش

در ناحيه قفقاز دوران سختي حكمفرما بود. اوضاع نابسامان سياسي در ايران عرصه را براي تركيه عثماني بازگذاشت تا 
در قفقـاز   بر منطقه قفقاز تابع ايران دست اندازي كند. از سوي ديگر، مقامات محلي ايران در واليات دور دسـت كـه اينـان   

  روساي قبايل قزلباش بودند، مدعي خودمختاري بودند.
در همين دوره، گرايش سياسي مردمان مسيحي قفقاز متوجه روسيه مي شد كه روز بروز قوت مي گرفت. اودي ها نيز 

ي رهـايي از  چند بار به پتر كبير مراجعه مـي كننـد و خواسـتار كمـك او بـرا      1824از اين امر مستثني نبودند. آنان در سال 
ملتمسانه بعرض مـي رسـانيم كـه در    «چنين نوشته اند:  1724مارس  20حاكمان مسلمان مي شوند. آنان بويژه در نامه مورخ 

طول سالها اين خدانشناسان اوباش چه به سر ما آوردند، نخست كليسا را آتش زدنـد وباليـاي زيـادي بـراي معتقـدان بوجـود       
شته برخي را نيز كشتند، زنان و بچه هايشان را بـه اسـارت بردنـد، وانـك و دشـت خـالي از       آوردند، كشيشان را به انكار وادا

  ».            …سكنه شدند تا امروز كه ما در بال و مصيبت زمان مي گذرانيم، نه زنده ايم نه مرده. ما آراني هستيم و ملت ما اوتيك
ي ها كه از همه سو تحت محاصره عنصر مسـلمان تـرك   ، بخش بزرگي از اود18سده  50در سالهاي بعد بويژه در دهه 

زبان شده بودند و از جهان خارج نيز كمكي دريافت نمي كردند، اسالم را پذيرفتند. به موازات پروسه سكونت ترك زبانـان  
اشـن،  كوچ نشين، زبان تركي نيز توفق پيدا كرد. بدين سان، در همين مدت، نواحي خاچماس، پادار، واندام، موخاس، كوتك

خلخال، بوم، قاباال، مخلدواخ، كيش، بالوشن، اولوداش، قرابوالغ و ساير روستاهاي اودي نشين هويت ملي خـود را از دسـت   
ترك زبان شده ليكن مـذهب مسـيحي    "داد. اودي هاي برخي روستاها چون ميرزابيلو، جورلو، سلطان نوخي و غيره تدريجا

  خود را حفظ كردند.
م. به جوامع مسلمان، مسحي كليسـاي ارمنـي و مسـيحي ارتـدكس تقسـيم شـد. مـذهب        19ه ملت كوچك اودي در سد

گسترش يافته بود. اين چند گانگي آييني  19و  14، 12ارتدكس از سده دهم در ميان آنان ريشه دوانيده بويژه در سده هاي 
جامعه كلـي مسـلمان مسـتحيل مـي شـدند.       در "تاثير عميقي بر باورهاي ملي اودي ها نهاد. آنان كه مسلمان شده بودندسريعا

و بخش معتقد به  "اودي ارمني"تنها اودي هاي مسيحي شناخته مي شدند و بخش معتقد به كليسيا ارمني به  "آودي"بعنوان 
 "مسـحي "موسوم شدند. بتدريج رد زندگاني اودي ها واژه كشـتون بـه معنـي     "اودي گرجي"كليساي ادتدكس گرجي به 

در طول زمان مفهوم تماميت قومي به خود گرفت كه معادل ادبـي آن رد معتقـد بـه آيـين ارمنـي       "ريجامعمول گرديد و تد
نيز معادل آن مورد استفاده قرار گرفت ارمني يا كشتون تمام به آن مسيحيان كليساي ارمنـي   "ارمني"است. غير از آن واژه 

مبـين تماميـت    "ارمنـي "ه بودند. مي توان گفـت كـه واژه   اتالق مي شد كه به دو گروه ارمني زبان و اودي زبان تقسيم شد
گرديد و در عين حال معرف مليت و قوميت آنان نيز بود. سنگهاي قبر اودي هاي روستاي نيـژ   "كشتون"مذهبي چون واژه 

اي قبـر  بخوبي گوياي اين واقعيت هستند. براي نمونه، در چهار قبرستان روستاي ياد شده به اينگونه نوشته ها روي سـنگ هـ  
  برخورد مي كنيم:   

بخـاك   …در اينجا مقدسي آوانيس بغوسيان داالكيان نيژي اودي زبان غالم مسيح، معتقد بـه كليسـاي ارمنـي، آرمـن     «
  "سپرده شده است

  اين سنگ قبر مارگوس آقاجانيان است"
  شاهزاده قوم اودي زبان نيژ 
  "…مليتش ارمني مذهبش پير گريگور روشنگر 

  اهزاده زروني نيژي استاين سنگ قبر ش"
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  بغوس ماتوسيان، معروف در جهان 
  "…مليتش روشنگر از قول اودي زبان 

از سويي هم معادل مذهب و هم قوميت اسـت و از ديگـر سـو بـه      "ملت"از نمونه هاي فوق مشاهده مي شود كه واژه 
هده شـده اسـت: آ. آراسـخانيان    مفهوم محدود قومي تعلق زباني را مشخص مي سـازد. ايـن پديـده حتـي در سـده قبـل مشـا       

ساكنان ارمني واليت نوخي از نظر مليت، زبان و سرنوشت تـاريخي يكپارچـه نيسـتند.    «چنين نوشته است  19پژوهشگر سده 
 …ارمنيان بومي آنجا اودي هايي هستند كه به زبان خاصي صحبت مي كنند. آنان ساكن روسـتاهاي نيـژ و وارتاشـن هسـتند    

ها) در برخي روستاها زبان تاتاري را نيز به عاريت كرفته انـد و تـوام بـا زبـان مـادري بكـرا مـي برنـد.         ارمنيان  (يعني اودي 
  ."نوخي، جورلو، ميرزابيلو، وارتانلو، مالخ فرينگي كند زندگي مي كنند -اينگونه ارمنيان در روستاهاي سلطان

هايي بودند كه هويت و آگاهي ملي خود را تـا   با اين حال، ساكنان ترك زبان اما مسيحي ارمني روستاهاي اخير اودي
  امروز حفظ كرده اند.

جالب توجه است كه اين استنباط از نام هاي قومي و مذهبي در اثر قازار هوسپيان از اودي هاي ترك زبان ارمني آيين 
در همـه   "تقريبـا مـورد تاكيـد قرارگرفتـه اسـت. و      "نگاهي به ارمنيـان اودي و مسـلمان  "اهل روستاي جورلو تحت عنوان 

 -روستاهاي اودي نشين تـرك زبـان ارمنـي   "، "مذهب -مردم اودي زبان ارمني"صفحات آن به عبارات زير برمي خوريم: 
ارمنيـان اودي زبـان و   "و  "مذهب -اودي زبان ارمني"،  "روستاهاي اودي زبان و ترك زبان سرزمين اودي ها "، "مذهب

، "ارمنيـان اودي زبـان و تـرك زبـان سـرزمين اودي هـا      "و  "مـذهب -ارمنـي  اودي زبـان "، "ترك زبان سرزمين اودي ها
  ."مردم ارمني سرزمين اودي ها" "ارمني اهل اودي"

فرق اودي هاي ارمني و گرجي تنها در برخي مراسم مسيحي است. اودي هاي ارمني نام و شهرت ارمني دارند و گروه 
بـه همـت زينـوبي سيليكيشـويلي اودي بـه       1922شي از آنـان در سـال   دوم نام گرجي انتخاب مي كنند. چنانكه اشاره شد بخ

به اُكتمبر تغيير نام يافت. در سال  1938گرجستان مهاجرت كرد و بنام او روستاي اودي نشين زينو بيان نام گرفت و در سال 
گرجستان ويژگـي هـاي   گروه مردم شناس و قوم شناس در اينجا تحقيق كرده اند. بر اساس گزارش آنان اودي ها در  1975

  قومي خود را حفظ نموده اند (نام اودي، زبان، ويژگي هاي فرهنگي و زيستي).
  

  باورهاي مذهبي اودي ها
مسيحيت بعنوان جهان بيني و ايدئولوژي حتي بعنوان يك نظام فكري هرگز ريشه هاي عميقي در ميان اودي ها نداشـته  

وانك) فراوان مسيحي، نظام باورها و عقايد مذهبي اودي هـا در تجسـم و   است. علي رغم وجود مكان هاي پرستشي (كليسا، 
باورهاي مردمي بويژه در احترام به درختان، نيروهاي آسماني و پرستش هـاي طـوايفي نهفتـه اسـت. آنهـا محـدوديت هـاي        

  بر داشت.مذهبي نداشته اند، همان مكان هاي مقدس مردم براي اودي هاي ارمني، گرجي و حتي مسلمان ارزش برا
يا مراكز پرستش گسترش فراواني داشت. تا امروز چه در وارتاشن و چه در نيژ و حتي روستاهاي اودي نشين  "اجاق"

مسلمان، از اينگونه مراكز به وفور يافت مي شود. اوديان آنها را به ياد يك شخص، يك شهيد يا جد و نيـا بنـا مـي كردنـد.     
ها مكان هاي مقدسي هستند (بـا حـدود يـك متـر ارتفـاع)       "اجاق"فراتر نمي گذاشت.  اعتقاد به آنها از حد طايفه و قوم پا

سده بيستم در باره اماكن مقـدس اودي هـا    20در حياط ها، باغها و در راه ها قرار دارند. ي. الاليان قوم شناس دهه  "معموال
يك درخت مقدس مي باشـد و در پـاي    "والدر ميان هر قوم و نسل، زيارتگاه هايي وجود دارد كه معم"چنين نوشته است: 

آن يك سنگ قرار دارد كه سنگ قبر محسوب مي شود. اهل خانواده اين قبر را به نياي خود منتسب نموده در روزهاي عيد 
همـه اعضـاي خـانواده در زيارتگـاه      "پاك و خاج مقدس آن را تبرك مي كند. عصر هاي قبل از عيد پاك و ميالد، تقريبـا 

يعني روي سنگ قبر شمع روشن مي كنند، بوسه مي زنند و هر كس تخم مرغي مي  "روزه را مي گشايند"و  جمع مي شوند
خورد و به خانه هاي خود مي روند تا شام صرف كنند و يا خوراكي ها را از خانه به آنجا مي آوردند تـا بـا هـم ميـل كننـد.      

. بـراي ايـن   "ي خـود را مـي بوسـند و شـمع روشـن مـي كننـد       هنگام ازدواج، عروس و داماد مربوط به اين خانواده قبر نيـا 
) (به اودي به معني مقدس) نيز بكار مي رود. گاهي نيز واژه پير بكار مي evel، واژه اوِل ("اجاق"زيارتگاه ها غير از واژه 

ك، كومسـا و غيـره   رود كه در آذربايجان گسترش فراواني دارد. در وارتاشن، اكنون اوِل هاي توكوش، پيل، تونكوز، مازي
  معروفند.  
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هستند از اعتبار و شهرت فراواني برخوردارند. زيرا ايـن امـر نشـان دهنـده موقعيـت       "اجاق"خانواده هايي كه داراي 
استوار اجتماعي، زندگي پاك و فروتني آن خانواده است. ايجاد وصلت با اين گونه خانواده ها باعث عزت و احتـرام افـراد   

  مي شود.
ان نيز در باورهاي مردم از جايگاه ويژه اي برخوردار است. اگر چه اين امر در ميان مردمان ديگر بـويژه  پرستش درخت

قفقاز مرسوم بوده است اما در ميان اودي ها از تاكيد خاصي برخوردار مي باشد. تا امروز مساكن اودي ها با درختان متعـدد  
و زائران زيادي را بسوي خود جلب مي كننـد. بـه اعتقـاد آنـان ،      محاصره شده اند و خود زيارتگاه هايي محسوب مي شوند

زخمي كردن درخت، زدن و يا حتي بريدن يك شاخه كوچك ممنوع است. شاخه هاي خشكيده اين درختان روي زمين مـي  
  افتند و كسي به آنها دست نمي زند مگر زماني كه براي پختن گوشت قرباني نياز به هيزم باش.       

شـامل چنـار، صـنوبر، شمشـاد و بيـد هسـتند.        "ورد پرستش انواع مختلف دارند. در ميان اودي ها آنها عمدتادرختان م
. در "شـياطين واقعنـد  "اودي ها فقط درختان گردو و ذغال اخته را مستثني مي كنند زيرا به اعتقاد آنان در زير اين درختان 

  خمي كردن درختان قبرستان گناهي نابخشودني به حساب مي آيد.زير اين درختان نمي توان خوابيد و يا بچه خواباند. ز
زيارتگاه هاي مردمي و مسيحي، در روزهاي عيد مملو از جمعيت مي شوند. واژه جشن در ميان اودي ها به دو صورت 

االآخسـيما يـا   بكار مي رود: آخسيما (در وارتاشن) و آخسيباي (در نيژ). اسامي اعياد به اين واژه ها ختم مـي شـوند ماننـد ك   
و معادل عيد پاك است، وارتيوارون آخسيما، عيد آب پاشي، زارزارتارون آخسـيما   "عيد بزرگ"كاالآخسيباي كه به معني 

يا عيد زارزارتار ارمني (درخت آرايي)، توالفرپسون آخسيما يا جشن انگور، مـايين آخسـيما (عيـد سـياه) يـا روز امـوات و       
عياد اودي ها، برخي نام هاي اودي نيز وجود دارنـد ماننـد: خاچاخناخونچشـتيون (در نيـژ) يـا      غيره. در كنار نام هاي ارمني ا

بـوده معـادل عيـد غسـل تعميـد ارمنـي اسـت.         "بيرون آوردن صـليب از آب "خاجويلجيسچسون (در وارتاشن) كه به معني 
ن) معادل عيد عروج مسـيح،  (عيد كوچ مقدسي ogaghxoi-taghala-ghiيا اُجاق خويي تاقاالقي he’ghoxmaهغوخما 

  ارمني يا سركيس مقدس است. "روزه نخستين"(حليم) معادل   harisin-duruxهاريسين دوروخ 
غير از اعياد ياد شده، عيد هايي هم وجود داشته اند كه باعث گرد هم آيي اودي هاي متفاوت از نظر زبان و آيـين مـي   

روز سه شنبه بعد از عيد پاك از تمام روستاهاي ناحيه نوخي به زيارت  "ثالماهيت اجتماعي دارند. م "شدند. اين اعياد عمدتا
وانك مشهور يغيشه واقع در وارتاشن مي روند، (به كاالگرگس نيز مشهور است، به معني كليسـاي بـزرگ). پـس از آن روز    

بطول مي انجامد همراه با اسب پنجشنبه زيارت از وانك يغيشه نيژ انجام مي شود. اين جشن هاي تفريحي كه از صبح تا عصر 
  سواري، رقص و آواز و قرباني مي باشد.

كليساها و وانك ها ي موسوم به يغيشه در سرزمين اودي ها بسيارند، اينها چه براي اودي هاي ارمنـي و گرجـي و چـه    
  وده است.مسلمان محترم بوده اند و قازار هوسپيان ياد شده در باال نيز در كتاب خود اين امر را تاكيد نم

اودي ها در تنازع بقاء خود نه تنها توانستند اماكن مقدس موسوم به يغيشه را حفظ كنند بلكه موفـق گرديدنـد امـاكن    
  جديدي را نيز احداث نمايند و اعتقاد و وفاداري خود را نيز نگاه دارند. 
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 1381تابستان -بهار  9- 10جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه 

  تولد در سنن هيتي
  

  دكتر تاريخ -نوشته: هريپسيمه هاروتيونيان
  ترجمه: اديك باغداساريان(ا.گرمانيك)

  4منبع : ايرانننامه شماره 
  

الواح هيتي اغلب حاوي اطالعات زيادي در مورد ازدياد جمعيـت بشـري در سـه مرحلـه تسلسـلي خـود (ايجـاد نطفـه،         
جاوداني نمودن زندگي اجتماعي خود هسـتند و ايـن خـود     آبستني و زايش كودك) مي باشند و شامل تمايل طبيعي آنان در

در دو سطح مطرح مي شد. نخست سطح فضايي بود. در اعتقادات هيتي، مردم و فعاليت آنان پيونـد نزديكـي بـا پديـده هـاي      
ن امـر  طبيعي داشتند و فعاليت هاي عادي  دستگاه هاي تناسلي بدن انسان يكي از عناصر مهم مطرح شده بشمار مـي رفـت. ايـ   

وارد مرحله  "نعكاس خود را در افسانه هيتي خداي ناپيدا گذراده است و در آن، در پي ناپيدايي خداوندي كل طبيعت موقتا
مرگ مي شد و نه تنها درختان و گياهان خشك مي شدند، كه جانوران و انسـان نيـز قـدرت بـاروري خـود را از دسـت مـي        

ن پديده هاي ناخوشايند برطرف مي شدند و طبيعت سير عادي خود را ادامـه مـي   دادند. پس از بازگشت خداي ناپيدا كليه اي
  داد.

سطح دوم تمايل تكثير جمعيت هيتي، سطح شخصي بود. هر كس ميل داشت وارثي داشته باشد تا پيش و پس از مـرگ  
بر اساس اعتقادات هيتي انسان  خود اموال و امور خويش را اداره نمايد و در زمان مرگ نيازهاي مادي او را تامين كند، زيرا

  پس از مرگ نيز به خوراكي و نوشيدني نياز داشت.  
آمده است. گرچـه   "داستان آپو"وضع اسفناك انسان بي فرزند بگونه اي مشخص در يكي از الواح هيتي تحت عنوان 

گرانبها وجـود داشـت امـا وي    آپو ثروتمندترين شخصيت در شهر شودول بود و در خزانه او بي اندازه زر و سيم و سنگهاي 
در باره آپو سخن نيكي بزبان نمي آوردنـد و حتـي    "چون صاحب فرزندي نبود آدمي بدبخت بشمار مي رفت. مردم مشخصا

تو هرگز بدرستي مرا اداره نمي كنـي. امـروز مـرا خـوب اداره     «مورد سرزنش و تمسخر همسر خود قرار داشت:  "او دائما
ي در بالين شوهرش را مورد سرزنش قرار مي داد. زن حتي از تمسخر شوهر در نـزد خدمـه   ، بدينگونه همسرش شب»كردي؟

  ».تو يكي از زنان نسل عامي هستي و هيچ چيز نمي فهمي«نيز كوتاهي نمي كرد ليكن آپو به زنش مي گفت: 
خـود را از دسـت   بدين سان ناتواني جنسي در جامعه هيتي چنان باليي به شمار مي رفت كه حتي ثروت بي حـد ارزش  

  مي داد.
ناتواني جنسي نوعي نفرين بود. براي نمونه در مراسم تحليف و سوگند نظامي گفته مي شد آنان كه از سوگند خود بـه  

بگذار زنـان آنهـا صـاحب بچـه     "پادشاه عدول كنند دچار غضب خداوندي و نفرين او مي گردند و آينده آنها تباه مي شود: 
  ."نشوند، نه دختر، نه پسر

در عادات و سنن هيتي عكس اعتقاد فوق گسترش زيادي داشت و تعدد وارثين مايه بركت و نعمت بود. خدايان هيتـي  
آرزوي عمري طوالني، تندرستي، فرزندان بسيار، پسر و دختراز نسـل  "زوجين را مورد لطف خود قرار مي دادند و برايشان 

  ، يعني فرزندان و نوگان."اول و دوم داشتند
زن آپـو  "داستان آپو بازگرديم. آپو با ميانجيگري خداي آفتاب موفق مي شود همسر خـود را بـاردار سـازد:     اينك به

آبستن شد. ماه هاي اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم سپري شدند و ماه دهـم فـرا رسـيد و همسـر آپـو      
ذاشت. آپو در شگفت شد و دست به نوازش او برداشت و او صاحب فرزندي شد. دايه پسر را برداشت و روي زانوان آپو گ

چون خـدايان راه خيـر بـراي او در نظـر نگرفتنـد، و او را از      ". اين نامگذاري را چنين تعبير مي كرد: "نام نهاد "شرور"را 
دهـم كـودكي    . بعدها زن آپو براي دومين بار آبسـتن شـد و در مـاه   "باشد "مسير نادرست بردند، پس بگذاريد نامش ،شرور

  ناميد چون بنا به تفسير وي، خدايان راه خير به او نشان دادند. "خيرانديش"زاييد. آپو اين فرزند خود را 
امر توارث و زايش در متون هيتي به تفصيل و چند جانبه مطرح شده است. و مسئله بارداري و توانـايي باردارسـازي از   
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در متون مربوط به سنن و اساطير حفظ باروري جهـان   "خداي ناپيدا"اسي اهميت بسياري برخوردار است. هدف نهايي و اس
  و بارداري بود.

بدين سان بنا به عقيده هيتيان، مردي كه ضعف جنسي داشت تنها به مراسم مربوط (و نـه پزشـكي) مراجعـه مـي كـرد.      
حروم بوده و تمايلي نسبت به زنـان  زماني بجا آورده مي شود كه مردي از توانايي جنسي م "مراسم پاسكوواتي"براي نمونه 

  نداشت.
فرزنـدان زنـي   "پديده اي عمومي تر بود و در مواردي استفاده مي شد كـه   "توناوي"از سوي ديگر، مراسم معروف 

مي مردند ويا آن زن فرزندانش را سقط مي كرد و يا اندام هاي تناسلي مرد يا زني در اثر زبان هاي كثيف بطور عـادي كـار   
  ."نمي كردند

گواه اساسي بشمار  "مراسم تولد"در مورد اهميت مسئله بارداري در نزد هيتيان، مجموعه غني از الواح هيتي در مورد 
ماهه به جامعـه ادامـه مـي يافتنـد و      4يا  3مي روند. اينها مراسمي بودند كه از روز باردار شدن زنان آغاز و تا ورود كودك 

  ين دوره بود. هدف آنها موفقيت و كاميابي در طول ا
روز اول بارداري در خانواده هيتي مراسم مربوط به الهه ها برگزار مي شد. در هر يك از ماههـاي آبسـتي ايـن مراسـم     

  اجرا مي گرديد در غير اينصورت مادر آينده دچار مشكالت و محدوديت هايي مي شد(از نظر خوراك و روابط جنسي).
تطهيـر دهـان مـادر)     "سم متفاوتي براي قربـاني و پاكسـازي و تطهيـر (مـثال    هيتيان در مراحل گوناگون آبستني زن مرا

برگزار مي شد تا سرانجام زمان جدايي زن از خانواده و آمادگي او براي وضع حمل فرا مي رسيد. با اين حال از متون چنـين  
  در خانه صورت مي گرفت. "بر مي آيد كه وضع حمل اكثرا

ال مطرح مي شد كه آيا زن در شرايط روحي مناسبي براي فارغ شـدن قـرار دارد؟   بالفاصله پيش از وضع حمل اين سؤ
  در صورت پاسخ منفي مراسم ويژه قرباني انجام مي شد تا اوضاع بر وفق مراد در آيد.

و سرانجام مراسمي براي تهيه و تدارك نيازهاي شخصي و فراغت زن (تخت، مايحتاج چوبي و سفالي) و آماده سـازي  
  طهير دهان، مراسم شستشو و پاكسازي و غيره) برگزار مي شد.خود زن (ت

برپايه الواح هيتي مي توان چنين نتيجه گرفت كه هنگام وضع حمل دو صندلي و سه بالش و يا تنها دو چهارپايه مـورد  
امـر نشـانه   اگر پايه صندلي مي شكسـت) ايـن    "استفاده قرار مي گرفت. اگر اين ابزار زمان وضع حمل صدمه مي ديد (مثال

  منفي و شر بود و در صورت امكان محل وضع حمل را تغيير مي دادند.
هيتيان سخنان و طلسم هاي گوناگوني بكار مي بردند تا درد زايمان كاهش يابد و كودك آسان تـر از بـدن مـادر جـدا     

اندند و ماما ايـن كلمـات را   شود، غير از آن يك پيش مرگ جانشين نيز مي آوردند و سه بار آن را بر دور سر زائو مي گرد
. كودك پـس از  "هر چه شر روي اين زن هست، دور باد، بگذار اين زن از هر گونه شرارت فارغ گردد"به زبان مي آورد: 

  زايمان بالفاصله روي لحافي مي افتاد.
در مـورد   اكثر قطعات مربوط به مراسم هيتي در باره دوره پـس از وضـع حمـل مـي باشـد بنـابراين اطالعـات بيشـتري        

مراسمي وجود داشت كه آنان براي دور كردن ارواح خبيث از كودك و آرزوي نيك بختي او بكار مي بردند. مراسمي نيـز  
  در مورد باروري آتي مادر وجود داشت. نيز براي كودك قدرت جنسي آرزو مي شد و سرنوشت او نيز تعيين مي گرديد.  

سازي لوازم زايمان و كودك (شب دوم، چهارم يا روز هفـتم) برگـزار مـي    غير از مطالب ياد شده مراسم مربوط به پاك
شد. سرانجام، مادر همراه كودك خود در مراسم ورود مجدد به جامعه شركت مي كرد واين امر بدين گونه انجـام مـي شـد    

  مي شد. كه اگر فرزند پسر بود مراسم سه ماه بعد از زايمان واگر دختر بود چهارماه بعد از زايمان انجام
چنانكه از منابع هيتي بروشني پيدا است، ماماها و دايگان هيتي به موارد بهداشتي و پزشـكي و داروهـاي مربـوط آشـنا     

  به روشهاي طلسم و باورهاي مذهبي و برگزاري مراسم معتقد بودند. "نبودند. آنان كال
  توضيح:

يتي ها در امر زايمان نگاشته شده است (براي تفصيل بر پايه مطالعات گري بكمان در مورد مراسم ه "مقاله فوق اساسا
  (G. M. Beckman. Hittite Birth Rituals. Wiesbaden, 1983)نگاه كنيد به 

  نيز مطالعات مولف نيز مد نظر قرار داشته است.
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 1381تابستان -بهار  9- 10جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه 

  وليويسنامراسم هيتي مربوط به خداي رعد و برق شهر ك
  

  دكتر تاريخ - هريپسيمه هاروتيونيان
  ترجمه: اديك باغداساريان

  2منبع : ايراننامه شماره 
  

يا هاتوسا پايتخت حكومت هيتـي (شـهر    (xatusas)بخش بزرگي از سنگ نبشته هاي ميخي مربوط به شهر خاتوساس 
و سنن ويژه مي باشد كه هيتي ها مطابق آنهـا  كيلومتري شرق آنكارا) درباره شرح مراسم گوناگون  150كنوني بغازكوي در 

  به انجام مراسم خود مبادرت مي ورزيدند.
اجراي مراسم در زندگي هيتي ها نقش اساسي داشت. اين مراسم در فرصت هاي گونـاگون بـويژه در خصـوص دوران    

  بلوغ، مرگ و جز اينها.  گذراي زندگي انسان و طبيعت اجرا مي شد از جمله در مورد فصول سال، تولد، سال نو، دوران
در اين مقاله يكي از اين مراسم هيتي و تحليل معنايي آن تشريح مي گردد. اما جاي تاسف است كه سنگ نبشته ميخـي  

  مربوط به مراسم دچار آسيب جدي شده و به دست ما رسيده است.
قرباني به خـداي رعـد و بـرق     ) يك1»(صاحب خانه«بر پايه جمالت باقي مانده، نخستين روز مراسم شخص اول يعني 

شهر كوليويسنا تقديم مي كرد و پس از او شركت كنندگان، آشپزها چيزي در اجاق مي انداختند و به سالمتي خداي اجـاق  
  ) و چنين بانگ بر مي آوردند:2و ديگر ايزدان مي نوشيدند(

  ليويسنا خوراكي ارزاني داريد. .) بنوشيد و به اساطير خداي رعد و برق شهر كو…اي خداي اجاق، وارامي، و (-
را خرد مي كردند و در اجاق قرار مي دادند و دور تا دور اجاق را خمير مي زدند و تصوير  "نان خام"سپس آشپز ها 

  او را مهر مي كردند. روز بعد آشپزها از اين نان مي خوردند و تصاوير اجاق را دور مي ريختند.
بپايان مي رسيد و اگر او احساس رضايت مي كـرد، راهـي شـهر     "صاحب خانه") 3اين مراسم روز اول با پاك سازي(

كوليويسنا مي شد و مراسم را در آنجا اجرا مي كرد و اگـر احسـاس كسـالت مـي نمـود در همانجـا كـه بايـد صـبح رهسـپار           
ط يكـي از  كوليويسنا مي شد پاكسازي مب كرد. در اينصورت مراسم مربوط به خـداي رعـد و بـرق شـهر كوليويسـنا توسـ      

  به اجرا در مي آمد. "صاحب مراسم"خدمتگزاران موسوم به 
مراسم مذكور را آغاز مي نمود. وارد سراي درونـي مـي شـد     "صاحب خانه"بامدادان همراه با اولين درخشش آفتاب 

پرداخـت.  كه در آن ظروف نگهداري غالت قرار داشت، در برابر قربانگاه خداي رعد و برق شهر كوليويسنا بـه سـجده مـي    
با دست خود به ذبح قرباني مبادرت مي كرد. آشپزها بدن گوسـفند   "صاحب خانه"خدمتكاران دير گوسفندي مي آوردند. 

آن را روي  "صـاحب خانـه  "را به منزل مي بردند و تكه تكه مي كردند. دل و جگر آن را روي آتش كبـاب مـي كردنـد و    
صـاحب  "قربانگاه خداي رعد و برق شهر كوليويسنا قرار مي دادنـد. و  واقع در  "نان سپاهيگري"و  "نان كلفت چسبناك"

  از كوزه شراب مي ريخت. "خانه
بكلي خسارت ديده است. قسمتي از ستون سمت چـپ نگاهـداري    "بخش مربوط به ادامه مراسم در نوشته ميخي تقريبا

بـا   "غور سخن به ميان مي آيد. ساغي ظـاهرا و بل "نان كلفت شيرين" 12شده كه در آن بز قرباني ياد مي گردد و در مورد 
تعارف مي كند و او نيز چند بار به احترام خداي رعد و برق شهر كوليويسـنا آن   "صاحب خانه"جام كوچك زرين، مي به 

  …را مي نوشد
اينك مي توان در باره ويژگي ها و مفاهيم اين مراسم به تفصيل سخن گفت. نخسـت اينكـه اهميـت زيـادي بـه منظـره       

رباني اجاق داده مي شود. (متاسفانه مشخص نيست كه هيتي ها داخل اجاق چه مي انداختن، شايد برخـي از قسـمتهاي بـدن    ق
  قرباني). در عين حال راز و نياز شركت كنندگان در مراسم با خداي اجاق و ديگر خدايان مشهود است. 

نـدگي تمـام جامعـه بشـمار مـي رفـت بنـابراين        اجاق نقش مهمي در مراسم هيتي داشت و سمبل خـانواده، دودمـان و ز  
نگاهداري آتش اجاق به معني بهزيستي و رشد و گسترش قوم اتحاد اعضاء و حفظ و نگهداري از سنن قومي محصـوب مـي   
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  شد. پرستش آتش جاودانه در فرهنگ ديگر اقوام هند و اروپايي انعكاس يافته است.
به آن خوراك و نوشيدني هديه مي شد. از سـوي ديگـر اجـاق بنوبـه      در آيين هيتي اجاق به مقام خدايي رسيده بود و

خود بايد خورد و خوراك خدايان بويژه خداي رعد و برق شهر كوليويسنا را مهيا مي نمود و بعنوان ميانجي بين انسان هـا و  
مظهر خدايي و هم قربـاني دهنـده   خدايان ظاهر مي شد. بنابراين هيتي ها همانند ديگر اقوام دنياي باستان اجاق را هم به مثابه 

  مي انگاشتند.
بيـانگر خميـر تشـكيل     "نـان خـام  "در اجاق است. به احتمال قوي به اصـطالح   "نام خام"قسمت بعدي مراسم گذاردن 

دهنده آن بود كه مي توان گذاردن آن را در اجاق به مثابه پخت آييني نان تلقي نمود. اين امر مـي توانسـت بـه بهزيسـتي و     
و اعضاء خانواده او كمك كند. از ديگر سو،  "صاحب خانه"خانواده و خانه، وفور نعمت و محصوالت كشاورزي گسترش 

ناني كه در اجاق قرار مي گرفت به مثابه قرباني (خوراكي) براي خـدايان تلقـي مـي شـد. پـس از ارضـاء خـدايان، شـركت         
مرتبط مي شدند. بنابراين هرگونه قرباني را مي توان خورد  كنندگان مراسم روز بعد خود از آن نان مي خوردند و با خدايان

  و خوراك مشترك و نشانه مرگ و رستاخير كل جامعه و هر فرد دانست.  
يكي ديگر از بخش هاي جالب توجه اين مراسم ايجاد تمثال بود. اينگونه تمثال هـا چـه بـراي خـدايان و چـه حيوانـات       

د گسترده اي داشتند. مي دانيم كه در ميان اقوام مختلف اينگونه تمثالها بصـورت  قرباني شونده و اجسام مورد پرستش كاربر
چوبي يا مومي بكار مي رفتند. مي توان اينگونه انگاشت كه تمثالهاي اجاق نشانگر نظام نمادي مراسم و دور ريخـتن آنهـا بـه    

دي خدا و بازگشت او، گردش فضا، سال نو، مثابه تجديد حيات آتش و هر گونه پاكسازي و تطهير بود و خود به معني ناپدي
  ).4طلوع و غروب آفتاب و جز اينها محسوب مي شد(

بخش مربوط به قرباني گوسفند در مراسم روز بعد قابل توجه است. اين مراسم براي خداي رعد و برق شهر كوليويسـنا  
گياهي و حيواني تضـمين كننـده بـاروري و     در سراي نگهداري غالت برگزار مي شد. بر پايه تصورات هيتي، اتحاد قربانيان

  وفور نعمت بشمار مي رفت. 
بدن گوسفند قرباني تكه تكه مي شد و دل و جگر آن روي آتش كباب شده بـه ايـن ترتيـب عمـل پاكسـازي و تطهيـر       

موجـود   صورت مي گرفت. قمست هاي تطهير شده قرباني براي خدا در نظر گرفته مي شدند و  او با ميل بهترين قطعه هـاي 
در قربانگاه رستاخيز مي يافت. مشخص است كه هيتي ها با اجراي اين مراسم مي خواستند خداوند ناپديد شده خـود را فـرا   

  بخوانند. 
با مقايسه لوح ياد شده با توصيف مراسم مشابه هيتي (بويژه در مورد خداي رعد و برق شهر كوليويسـنا) مـي تـوان بـه     

. نخست اينكه، اين مراسم با افسانه خداي ناپديد شده هيتي مرتبط اسـت. در اينجـا خـداي    يك رشته نتيجه گيري دست يافت
رعد و برق شهركوليويسنا در نقش خداي ناپديد شده آزرده خاطر ظاهر مي گردد و ساكنان محل او را فرا مي خوانند. براي 

ي خداي رعد و برق شهر كوليويسنا مي كند اقدام به اجراي مراسم فراخوان "صاحب خانه"ماليم كردن خشم خداي آزرده، 
تا به بهزيستي و وفور نعمت خانواده صاحب خانه و همسر و فرزندانش، زندگاني نوگان، تندرستي و طول عمر و آينده آنها «

  از اين نقطه نظر مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه مراسم ياد شده جشن بهاري گاهنامه اي هيتي ها بود.». دست يابد
، سـاقي، آوازخوانـان و نوازنـدگان نيـز شـركت      "صـاحب مراسـم  "اين مراسم، آشپزها، نانوا، مغ، شخصي در مقام  در
  داشتند.
  يادداشت ها 

صـاحب  "برشمردن شركت كنندگان مراسم و مواد خوراكي مورد نياز و غيره اين تصـور را ايجـاد مـي كنـد كـه       -1
  و يا حتي رئيس يك قوم و يا شاهزاده شهر كوليويسنا نيست. كسي غير از پدر يا مادر يك خانواده بزرگ "خانه

يعني نوشيدن مي از جامي كه به شـكل حيـوان قربـاني خـدايي (شـير، گـراز و        "نوشيدن براي خداوند يا ايزدان" -2
قوم خـود  غيره) است، هيتي ها مي خواستند از قدرت و توانايي اين جانوران برخوردار باشند و بهزيستي و نعمت خانواده و 

  را تامين نمايند.
  بايد يادآور شد كه پيش از هر مراسم هيتي، افراد مجبور بودند مراسم تطهير بجا آوردند. -3
را استنباط نمود كه سال را تجسم مي كرد. در پايان هرسال، كهنه مـي   "قرباني برائت"از اين نظر مي توان مفهوم  -4

  داد. شد و بايد تطهير شده جاي خود را به نو مي 
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  پشتوها
  "قوم مغلوب نشده"باورهاي اخالقي 

  نوشته: وارتان وسكانيان
  ترجمه: اديك باغداساريان

  ، سال دوم 2منبع: ايران نامه، شماره 
ده است. نخست آيـين اسـالم دوم سـنت    باورهاي سنتي مردم افغان يا پشتو در طول قرون بر اساس دو مطلب تشكيل ش

قومي را با هم عجين ساخته اند اما با اين حال اين -پرستي ملي. آنان اگر چه همانند ساير ملل مشرق زمين سنن اسالمي و ملي
  دو را بخوبي از يكديگر تشخيص مي دهند. 

ستحكمي با برخـي سـنن اخالقـي و    ساختار اجتماعي اقوام پشتو داراي خطوط منحصر بفرد و ويژه اي است و ارتباط م
قومي دارند واخالق و رفتار محافظه كارانه بيشتر در نواحي روستايي به چشم مي خورد و اگر اين امر را در نظر بگيريم كـه  
بخش اعظم پشتوها در همين ناحيه زندگي مي كنند، متوجه مي گرديم كه اين محافظه كاري جنبه عمـومي در ميـان پشـتوها    

ترين شهرهايي كه پشتو زندگي مي كنند عبارتند از قندهار، جالل آبـاد، كابـل در افغانسـتان و شـهر پيشـاور در      دارد. عمده 
 "پشتو نواالي"مي نامند.  "پشتنواال"يا  "نواالي"پاكستان. مجموعه سنن معنوي و قومي شفاهي را افغانان بطور كلي پشتو 

  اخلي طوايف و نحوه اداره و سازماندهي جنگي را تعيين مي نمايد.ارزشهاي اخالقي و قومي را مشخص مي كند، قوانين د
مجموعه اي از اخالقيات و سنني است كه بواسطه آن افغانان از ديگر ملل متمايز مـي گردنـد و بخـش     "پشتو نواالي"

گـاهي نيـز    جدايي ناپذير از باورهاي اخالقي و معنوي طوايف پشتو را تشكيل مي دهد و اصول آن گاهي بصورت مستقل و
  ناممكن مي نمايد. "يكي منشعب از ديگري است و به همين علت متمايز ساختن كامل آنها تقريبا

پشتو آن است كه نه باعث آبروريـزي خـود و نـه ديگـران مـي      "اساسي ترين اصل باورهاي پشتوها عبارت زير است: 
الب اسـت كـه واژه پشـتو يـا پختـو بـه معنـي        است. ج "آبرو". چنانكه ديده مي شود محور اصلي اخالقيات پشتويي "شود

نيز مي باشد. بنابراين كسي كه به زبان پشتو سخن مـي گويـد    "شرف، آبرو، حيثيت، تواضع"يا بطور كلي  "آبروي پشتو"
  بايد از اين ويژگي نيز برخوردار باشد. حال به مهمترين اصول اخالق پشتو بپردازيم.

مي باشد. پشتو ها آن را بـه معنـي شـرف و     "حس شرف، آبرو، احترام" به معني "ننگ"يا  "ننگ". "ننگ"مفهوم 
  حق شخصي خود مي دانند و باالتر از هر اصل ديگري است.

ناميده يم شود. آنـان را كـه    "شريف"و  "آبرومند"يعني  "ننگياالي"مي دهد  "ننگ"كساني كه اهميت خاصي به 
  مي خوانند. "، پستبي آبرو"در قبال اين اصل بي تفاوت هستند بيننگا، 

يافتـه اسـت.    "دالوري، جسـارت "يا  "اصل تورا"روحيه غلبه ناپدير رزمي پشتوها انعكاس خود را  در  "اصل تورا"
مي باشد و خود نشان مي دهد كه اين اصل در ميان پشتوها با سـالح قابـل تصـور اسـت.      "شمشير و تيغ"كلمه تورا به معني 
به نسل هاي بعدي منتقل ميگردد و اغلب جنبه مـذهبي   "خواهي پشتوها ارتباط دارد و عينابا روحيه آزادي "اين اصل مستقيما

در برابر انگليسيان و روسـها بـه كـا ر مـي      "جهاد مقدس"نيز به آن داده مي شود. بويژه آنكه آنان اين اصل را بعنوان ابزار 
نماز عصر از خداوند مرگ در جبهـه جنـگ را مـي     يك آرزو است. هر افغان هنگام "تورا"بردند. براي پشتو مردن در راه 

  خواهد و نه مرگ آرام در بستر.  
سـپاه ، ارتـش،   "بـه معنـي    "لشـكر "به واقعيت تبديل مـي شـود. كلمـه     "لشكر"اصل تورا توسط هر واحد نظامي يا 

كـه از برابـر دشـمن     است. لشكر توسط فرمانده انتخابي از جانب شوراي طوايف اداره مي شود. پشتو ها كسـاني را  "جوخه
(شجاع، دلير) داده مـي شـود. ماهيـت اصـل      "توريالي"فرار مي كنند به مرگ محكوم مي سازند. به دالوران جنگي عنوان 

شمشيرت را از غالف در نياور، ولي اگر بيرون كشيدي تنها با پاك كردن خـون  "تورا توسط زبانزد زير مشخص مي گردد: 
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  ."روي آن سرجايش قرار بده
است. ماهيت اين اصل، غلبه بر دشواري ها و پايداري است.  "مردانگي، دالوري، مقاومت"مارانا، مارانا به معني اصل 

  فرق اين اصل با اصل تورا در اين است كه اين اصل نه تنها در زمينه نظامي كه در ساير زمينه ها نيز كاربرد دارد.
) است كه رفتار مرد را نسبت بـه زن در اجتمـاع مشـخص    (نام خير، شرم، شرف، وجدان "ناموس"اصل ناموس: اصل 

  مي سازد. همسر هر افغاني ناموس شوهر بحساب مي آيد و مرد مجبور است زن خود را مورد حمايت و نظارت قرار دهد. 
پشتويي كه وظيفه خود را انجام نمي دهد بي ناموس يا بي ناموسا خوانده مي شود. بنابراين شرف و حيثيت زن حيثيت 
و آبروي شوهر نيز محسوب مي گردد. زني كه وفاداري زناشويي را زير پا مي گذارد محكوم به مرگ اسـت. حتـي مـردي    
كه با زن ديگر هم بستر مي شود به مرگ محكوم مي شود. در صورت مرگ شوهر، زن در خانواده خـود بـاقي مـي مانـد و     

ار كم و نارد است. اگر چه اسالم چند همسري را منع نكرده است حق بازگشت به خانه پدري را ندارد. طالق رد ميان آنها بسي
  اما پشتوها ترجيح مي دهند يك همسر داشته باشند.

بطور كلي بايد يادآور شد كه در جامعه پشتوها زنان موقعيت بااليي دارند و در اختالف بـا ديگـر ملـل مسـلمان، زن از     
زن "حاكم مطلق محسوب مي گردد. براساس زبـانزد پشـتويي    "ه عمالآزادي و احترام بيشتري برخوردار است و در خانواد

  ."دوست وفادار و شجاع مرد است
اصل برابري. يا مساوات. در ميان پشتوها همه ملت داراي حق برابري هستند. اين برابري از آنجـا ناشـي مـي شـود كـه      

برابري و برادري همه پشـتوها ريشـه عميقـي دارد.     مطابق اساطير، پشتوها از پيشواي افسانه اي كاليس پديد آمده اند. تصور
اصل برابري از پشتوها انتظار فروتني بسيار دارد و خودستايي مورد سرزنش قرار مي گيرد. ليكن اين عقيده تناقضي با حفظ 

  آبرو و حيثيت شخصي ندارد.
هاد خاص مردمـي اسـت و   يك ن "جرگه"يا شوراي عمومي پشتوها به اجرا در مي آيد.  "جرگه"اصل برابري توسط 

هنگام اتخاذ تصميم، راي گيـري نمـي شـود. طـرفين داليـل و       "جرگه"كليه اعضاي اين شورا از حق برابر برخوردارند. در 
شواهدي مطرح مي سازند تا طرف مقابل از ادعاي خود چشم پوشي كند. براي اتخاذ تصميم نهايي، ارايه يك نمونه از ضرب 

  به زبان پشتو) مي تواند سرنوشت ساز باشد.المثل هاي مردمي افغاني (
اصل ملماستيا. گشاده دستي يك از ويژگي هاي اخالقي جدايي ناپذير پشتوها بشمار مي رود و با مهمان نـوازي تجلـي   
مي يابد (در افغاني، ملماستيا، ملماپالنا، ملمادوستي). مهمان نوازي شديد پشتوها باعث شگفتي هـر بيگانـه اي مـي شـود. بـي      

لت نيست كه پشتوها با افتخار اظهار مي دارند كه هر بيگانه اي بدون ذخيره خوراك و پول به راحتي مي تواند در سرزمين ع
آنها مسافرت كند. كسي كه مهمان پشتو مي شود نه تنها از غذا و اقامتگاه برخوردار مي شود بلكه تحت حمايت و پشـتيباني  

ت افغانان حتي دشـمن را نيـز نمـي تـوان از موهبـت مهمـان نـوازي محـروم سـاخت.          ميزبان قرار مي گيرد. بر اساس اعتقادا
رويدادهايي نيز مشاهده شده است كه قاتل فرزند پس از درخواست جا از مهمان نوازي مادر مقبول بهره مند شده اسـت. رد  

  خواهش مهمان نوازي بي احترامي بزرگي بشمار مي رود.
اسـت. اغلـب ايـن     "تعويض، تغيير، جبران، هـم ارز "ريع است. لفظ بدل به معني اصل بدل. اصل بدل مستلزم جبران س

استنباط شده است. از نظر پشتوها بدل هم در موارد بـد و هـم خـوب بكـار مـي رود. و       "انتقام خون"با مفهوم  "اصل سهوا
 "مجـددا  "انتقـام خـون  "از  نيز به همين ترتيب نگهداري شده است. به اعتقاد آنان وضـعيت اوليـه پـس    "انتقام خون"رسم 

مي تواند از نسلي به نسل ديگر منتقل گردد و كسي كه اين اصل را ناديده مـي گيـرد نمـي     "انتقام خون"برقرار مي گردد. 
پشتو انتقام خون را پـس از يكصـد سـال    "اجباري نيست.  "انتقام خون"تواند پشتوي كامل به شمار رود. اجراي بي درنگ 

اني خود گوياي امر است. انتقام خون را زماني مي توان منتفي نمود كه طـرف گناهكـار قـرآن را در    ، اين گفته افغ"گرفت
دست گرفته نزد مدعي دعوا برود و اظهار پشيماني كند. ليكن مردان كمي مي توانند چنين عمل كنند. در اين صورت اغلب 

  مادر طرف مقصر وارد عمل مي شود.
گترها، سعي و تالش، پرورش بچه ها با روحيه و اخالقيات پشـتويي از ديگـر اصـول    شايان ذكر است كه احترام به بزر

  مهم آنان بشمار مي روند.
جهان بيني پشتوها و مجموعه سنن اخالقي و قومي آنان تحت تاثير شديد مسايل ملي قرار دارد و با شـرايط تـاريخي و   

  ي باشد كه گوياي ارزش هاي عمومي انساني هستند. اجتماعي عجين گرديده است. با اين حال حاوي برخي اصول نيز م
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  ارمنيان مسلمان هامشن
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وقتي كه سالها پيش اين نظر را ابراز كرديم «چنين نوشته است: » مشاك«در جريده  1887گريگور آرزروني در سال 
در استان قارص و تا حدي نيز در استان باتوم تعداد ارمنيان مسلمان بسيار زياد است كه تحت سـلطه حكومـت عثمـاني     …كه 

او از كليسـاي ارمنـي درخواسـت مـي كنـد بـه هـم        ». به دين اسالم در آمده اند، هيچ كس نمي خواست سخن ما را باور كند
هنان شوربخت خود كمك كند تا به آيين پدري بازگردند بويژه آنكه آنان در كشور مسيحي مي زيستند. ليكن نه كليسـاي  مي

و نيـز پـس از آن، در مـورد    » مشـاك «ارمني و نه جامعه روشنفكر ارمني توجهي به اين امر نكردند. پيش از انتشـار جريـده   
شته شده است. پژوهشگران اغلب به انعكاس رويداد بسنده كـرده انـد. امـا    تغيير اجباري مذهب ارمنيان مطالب بسيار كمي نو

  اين كه پديده كي رخ داده، از چه زماني شروع شده و چه عواقبي داشته مورد نظر آنان قرار نداشته است.
ه اهـالي  با سياحت در سواحل درياي سـياه بـ   1818يكي از اولين افراد، ميساك پزشكيان اهل ترابوزان بود كه در سال 

ارمنيان از هامشن آمده اند تـا كنـون لقـب و زبـان آنهـا ارمنـي اسـت،        «هامشن كه تغيير مذهب داده بودند روبرو شده بود: 
او ». پيراني هم هستند كه از مسيحيت اطالع دارند و چليپا را احترام مي گذارند و در نهان از كليسا طلب آمـرزش مـي كننـد   

لي هامشن نصف به نصف هستند، اكثر آنها تغيير آيين داده انـد امـا مراسـم مسـيحي را حفـظ      اها«در جايي ديگر مي نويسد: 
همه آنها هنگام عيد وارتاوار (عيد آب پاشي) و تغيير هيئت مسيح به  "كرده اند از كليسا و استغفار كوتاهي نمي كنند تقريبا

  ».  مي دهند و همه ارمني سخن مي گويند كليسا مي روند، شمع روشن مي كنند و به شادي روح پدرانشان قرباني
در بوستون چنين مي  1833آنگاه اسميت و دوايت آمريكايي از اين نواحي ديدن مي كنند و در سفرنامه خود در سال 

تعداد كثيري از ارمنيان نيز پيرو آيين اسالم است. ناحيه اي كه آنان اقامت دارند هامشن نام دارد كه بـي ترديـد از   «نويسند: 
. هم صحبتي ما يك نفر ارمني كاتوليك اهل ترابـوزان بـود و مـي گفـت جمعيـت آنجـا       …نام شهر هامشن گرفته شده است

سال پـيش بـه ديـن     200روستا زندگي مي كنند. اكثريت آنها حدود  80يا  70هزار خانواده ارمني است كه در  3-4حدود 
  ».حبت مي كنند و اكثر زنان آنها زبان ديگري نمي داننداسالم در آمده است، اما آنان تا امروز به زبان ارمني ص

پ. تومانيانتس و س. هايگوني نيز در مورد تغيير مذهب ارمنيان هامشن در پايان سده پيش مطالبي نوشته اند. به نوشـته  
زنـدگي  هزار خـانوار ارمنـي    6-5 (’sev-get)هزار اما در سوگت  8-10در هامشن حدود  1700س. هايگوني، در سالهاي 

نفر كشيش داشتند. نوشته هاي پراكنده اي در باره تغيير مذهب ارمنيان سوگت به دست ما رسـيده   4-5 "مي كردند كه كال
  اند كه به ما امكان مي دهند در مورد چگونگي اين تحول در هامشن نيز اطالعاتي كسب نماييم.

يني چري چند بار بـه سـوگت رخنـه كـرد امـا       تغيير مذهب در سوگت را قوروف اغلي محمد آغاز كرده با گروههاي
 "نفر طلبه انتخاب كرد و در لباس ماليي آنها را همراه يني چري هـا مجـددا   40موفقيتي بدست نياورد. او از مناطق مختلف 

دسـت بـه   به سوگت فرستاد و اينان حدود ده سال به ترويج دين اسالم پرداختند، با اين حال ارمنيان همه آنها را راندند. آنهـا  
نفر ترك را به به نواحي مختلف گسيل مي دارند و اين خبر را مي پراكنند كه ارمنيان سوگت مايل بـه   500حيله مي زنند و 

تغيير دين هستند و همه مسلمانان را به جشن ختنه سرون دعوت مي كنند. هزاران يني چـري، مـال و مـؤمن بـه سـوگت مـي       
وتي (توروسلي) مي روند، جايي كه تركاراپت كشيش معـروف زنـدگي مـي كـرد.     شتابند و به روستاي ارمني نشين توروست

وي با كسب اطالع از اين امر، يكصد نفر از جوانان مسلح ارمني را براي سد راه آنان گسيل مي دارد و اعـالم مـي كنـد اگـر     
راسخ ارمنيان پشيمان مـي شـوند    بالفاصله دور نشوند، ارمنيان تا آخرين قطره خون خواهند جنگيد. متعرضان با مشاهده عزم

اما تركان به حيله جديدي متوسل مي شوند و به سراسر كشور خبر مي رسانند كه ارمنيان بدروغ تركان را بـه مجلـس ختنـه    



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             265                                            1 -  گزيده مقاالت فارسي

دعوت كرده بودند تا همه آنها را محاصره و نابود سازند. بـا گسـترش آن خبـر كـذب آنهـا موفـق شـدند هـزاران مـومن را          
سرازير مي شوند. شوراي ماليان تصميم مي گيرد اگر  (shiurmene)ان از نواحي مختلف به شيورمنه تحريك سازند و اين

ارمنيان اين بار هم جواب رد بدهند، همه آنها حتي بچه ها شير خوار را هم بكشند. والي ترابوزان اين تصميم را تاييد مي كند 
پاه در اختيار توده مردم تحريك شده قرار مي دهد و آنان جرئت و بدين سان تعداد تركان چهار برابر مي شود. دولت نيز س

مي كنند وارد سوگت شوند و روستاي توروسلي را محاصره نمايند. آنها به كليسا حمله مي كنند و كشـيش كاراپـت را تكـه    
كند، بخشي به قتل  تكه مي سازند. بسياري از جوانان ارمني در مصاف با دشمن به شهادت مي رساند. بخشي از مردم فرار مي

تغيير مذهب بدهند تا حداقل بتوانند جان فرزندان خود را نجـات دهنـد. بـدين     "مي رسد و باقيمانده مجبور مي شوند ظاهرا
ترتيب بيش از يكصد روستاي ارمني سوگت به زور قتل و كشتار مجبور به تغيير مذهب مي شوند. زماني كه قـوروف اغلـي   

  به سمت روستاي ارمني نشين پروانا حركت مي كند، مردي دلير او را بقتل مي رساند. در راس سپاه و توده غارتگر
نجات يافتگاه خانواده كشيش كارپت در روستان كاالفكا اقامت مـي گزيننـد و فرزنـد او در اينجـا بـه جامـه كشيشـي        

روحاني بپوشاند و بعنـوان سـنت هـر     درآمده عهد مي بندد تا تمام نسل خود را از فرزند به فرزند به نام كشيش كاراپت جامه
شخصي بنام كاراپت از خانوده ديگر بـه لبـاس كشيشـي     1840سال در خفا از هم ميهنان خود در سوگت ديدن كند. در دهه 

در آمد و كار پيشينيان را ادامه داد. او نيز با به خطر انـداختن زنـدگي خـود از سـوگت بازديـد مـي كـرد و هـزاران ارمنـي          
مذهب يافته منتظر او مي ماندند و بخشي از آنان بدون ترس از مجـازات مـرگ، خواسـتار بازگشـت بـه آيـين        تغيير "ظاهرا

پيشين خود بودند. او در تالش بود در اين روستاها مدارس ارمني بنا كند و چند بار بـراي عملـي سـاختن تصـميم خـود نـزد       
  ارمنيان ثروتمند قسطنطنيه (استامبول) مي رود.

بعد از او چند نفر كشيش بنام كاراپت وجود داشته اند، اين امر بر ما روشـن نيسـت. متاسـفانه نسـخه هـاي      اينكه قبل و 
در  1984دستنويس و نامه خاطرات مربوط به كشيشاني كه نـام كاراپـت داشـتند طعمـه كشـتار و مهـاجرت شـدند. در سـال         

كاالفكاي ترابوزان بنام ماركار قوكاسيان روبرو شديم ساله از اهالي روستاي  84روستاي ارمني نشين پرولتارسكي با شخصي 
) روي ديوار خانه اش آويزان بـود و روي آن چنـين بافتـه شـده     1906كه يك فرش بافته شده توسط پدر بزرگش (در سال 

در جريان قتل عام كشته شده اسـت. نـوه او    1915تر خورن در سال ». 1831تر خورن فرزند كشيش كاراپت، متولد «بود: 
ماركار قوكاسيان، چند داستان مربوط به تركاراپت را تعريـف كـرد و مشـخص شـد كـه خـاطره او پـس از ايـن همـه سـال           

  نگهداري شده است. 
نيز در هامشن و سوگت افزايش مي يابد. آنها بـا ديـدن مقاومـت ارمنيـان در      1840-50فشار  تركها در فاصله سالهاي 

ارمنـي (بـه معنـي هفـت) بعنـوان       "يـوت "بان مادري، درخواست مي كنند كه كلمه برابر استحاله و عدم انصراف آنان از ز
دشنام تلقي شده يك راس گوسفند بعنوان جريمه اخذ گردد. آنها جاسوساني به روستاها مي فرستند و خود نيز خانه به خانه 

  آنها را از روستا بيرون مي رانند.مي روند و سخن گفتن به زبان ارمني را منع مي سازند ليكن زنان هامشن با چوب و كتك 
پس از سالها و دهه محروميت از كليسا و كشيش و تحت فشارهاي شديد حكومتي سرانجام بخشي از آنان زبـان مـادري   
را هم فراموش مي كنند، گر چه تا امروز نيز از اصليت ارمني خود آگاهي دارند و براي اينكه از تركان متمايز باشـند خـود   

يونانيان، الزها و گرجيان همسايه با ارمنيان در هامشن نيز مجبور بـه   16-18امشن مي نامند (در طول سده هاي را اهل باش ه
  تغيير مذهب شده بودند).

تعداد اهالي هامشن ارمني زبان در ناحيه خوپا همجوار با هامشن كه تغيير مذهب داده اند، نيز زياد است، ايـن ناحيـه بـا    
ميان جمهوري شوروي سوسياليستي فدراتيو روسـيه و تركيـه،    1921مارس سال  16اساس پيمان  گرجستان هم مرز است. بر

توپراق، چارنال، گونيو، كوريافت، آوكا يا اوگيا، سـارپ واقـع در مـرز)     -برخي از روستاها در اين طرف باقيماندند (گدل
طبق قرارداد جزو جمهوري خودمختـار آجارسـتان   كه اهالي تغيير مذهب يافته هامشن در آنها زندگي مي كردند. اين مناطق 

كه تعداد كثيري از اهالي تغيير مذهب يافته هامشن در جبهه جنگ بسر  1944در آمدند. در زمان جنگ دوم جهاني، در سال 
 مي بردند به فرمان استالين، خانواده هاي آنان به قرقيزسـتان وقزاقسـتان تبعيـد شـدند. آنـان امـروز نيـز بـا تـرس و وحشـت          

روزه خود را با قطار باري كه در طول آن قربانيان زيادي دادند، بـه يـاد مـي آوردنـد و تنهـا چنـد خـانواده         17 "مسافرت"
ساكن باتوم تبعيد نشدند. ليكن بقيه را در پهنه قزاقستان و قرقيزستان پراكنده كردند. بدين ترتيـب ايـن ارمنيـان بـدبخت بـا      

همه حقوق خود محـروم شـدند. خـروج از روسـتا بـدون مجـوز فرمانـده نظـامي جـرم          هزاران كيلومتر فاصله از يكديگر از 
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نوشـته مـي شـد.     "خمشـيل "محسوب مي شد، ازدواج هم حتي با اجازه او انجام مي گرفت. در شناسنامه شان نيز مليت آنها 
  وضعيت آنان پس از مرگ استالين تا حدي بهبود يافت و آنان بتدريج دور هم گرد آمدند.

تان هاي اُشي قرقيزستان و جامبول قزاقستان تعداد زيادي كرد نيز وجـود دارنـد كـه بعنـوان وجـه تميـز خـود را        در اس
اهالي كرد هامشن مي نامند آنها ترك زبانند و همانگونه كه خود و اهالي تغيير مذهب يافته هامشن گواهي مـي دهنـد، چنـد    

ارمني اهل هامشن هستند. آنها نيز در  "ند و اظهار مي كردند كه اصالدهه قبل، پيران اين كردان به زبان ارمني سخن مي گفت
در آنجا سـه هـزار نفـر كـرد زنـدگي مـي كـرد. در         1926از آجارستان تبعيد شده بودند كه بنا به اطالعات سال  1944سال 

هزار نفـر   3-4لمنافع قرقيزستان تعدادي نيز اهالي باشر هامشن زندگي مي كنند و در سراسر جمهوري هاي مستقل مشترك ا
  اهالي تغيير مذهب يافته هامشن زندگي مي كنند.

در دهه اخير تعداد زيادي از اهالي تغيير مذهب يافته هامشـن در نـواحي بلورچنسـكي و آبشرونسـكي واقـع در اسـتان       
به قرقيزسـتان،   1987و  1984كراسنودار استقرار يافته اند. براي بررسي تاريخ، لهجه، قوم شناسي و فرهنگ آنها در سالهاي 

تـا   1984قزاقستان، ازبكستان و استان كراسنودار فدراسيون روسيه مسافرت كرديم. نمايندگاني از آنان نيز در طول سـالهاي  
  از ايروان ديدن كرده اند. 1988

ز آنان نام فاميـل  آنان بخوبي مي دانند كه پيشينيان نشان بزور قتل و كشتار مجبور به تغيير آيين پدري شده اند. برخي ا
) رئيس بزرگترين خاندان قرا ابراهيم اغلي ها گواهي مي دهد 1888پدران خود را بياد دارند. اسحاق قرا ابراهيموف (متولد 

كه از پدرانش شنيده است آنان از وان به هامشن مهاجرت كرده اند. خود اسحاق كه فرزند خانواده اي ثروتمنـد و معـروف   
نفر از اهالي ارمني آردوين و ساير نواحي را در روستاي خود پنـاه داده اسـت و سـپس از     18رمنيان است، درحين قتل عام ا

طريق جنگلها آنان را به روسيه فراري داده است. اينگونه اقدامات عواقب وخيمـي مـي توانسـت داشـته باشـد، زيـرا تركهـا        
تغيير مذهب يافته هامشن مي رسد زيرا آنها هم ارمني  تهديد مي كردند كه پس از كشتار اهالي مسيحي هامشن نوبت به اهالي

  هستند.
) كه به او قول داده بودند در صـورت تغييـر نـام، او را تبعيـد نمـي      1900يك نفر ديگر بنام هاكي كوشانيدزه (متولد 

رد، زمـين  هزار خانواده زندگي مـي كـ   8سال پيش در آني كه  680كردند، تعريف مي كرد كه آنان اهل شهر آني هستند و 
لرزه اي اتفاق مي افتد و افراد زيادي كشته مي شوند و ايتام در جاهاي مختلف پراكنده مي گردند. آنان كه به دست تركان 
مي افتند مجبور به تغيير مذهب مي شوند و زبانشان را فراموش مي كنند، ليكن پيشينيان آنها اگر چه تغيير آيين مي دهند اما 

  ده اند. بنظر او هامشني ها اخالف اهالي شهر آني هستند.زبانشان را فراموش نكر
اين داستان نيز يك بار ديگر گواه بر اين واقعيت است كه خاطره مردم در باره شهر آني چقدر قـوي بـوده اسـت كـه     

هـاكي نـام     پس از قرنها و حتي با نام و شهرت و آيين ديگر و بيگانه به لطف دانستن مكاتبه و مكالمه عربي، اين مردكـه مـال  
گرفته است و از عزت و احترام وااليي برخوردار است و در يكي از روستاهاي دور دست قرقيزستان نشسته به اصليت خـود  
از شهر آني افتخار مي كند. جالب توجه است كه س. هايگوني نيز بخشي از اهالي هامشن را به شـهر آنـي نسـبت مـي دهـد:      

  شهر آني، بخشي از فراريان به هامشن پناه برده است.آنگونه كه گفته شده، پس از ويراني «
اگر ك. كخ، اي. كازبك، پ. تومانيانس، اي غبيپشيدزه، ن. مار، ه. مغاوريان، ه. تاشـيان، ل. خاچيكيـان و ديگـران تـا     

ه رشته تحريـر  حدي به بررسي تاريخ اهالي تغيير مذهب يافته هامشن پرداخته اند، ليكن فرهنگ عاميانه و زبان آنها تا كنون ب
سا لعد، ژرژ ديومزيل و ب. بورالكيان نگاشته ند. نگاشته هـاي ژ.   70در نيامده است. تنها تكه هايي ار س. هايگوني و آنگاه 

در اسـتامبول صـورت    1960ديومزيل (با حروف التين) از دانشجويان اهل هامشن كه تغيير داده بودند و در سال هـاي دهـه   
  و صحيح مي باشند.جامع  "گرفته اند، نسبتا

در باره زبان آنها بايد گفت كه يك لهجه مجزا است و با وجود وجوه تمايز زياد به گويش روستاهاي نواحي ترابـوزان  
نزديك است و به دو شعبه تقسيم مي شود و همانگونه كـه خودشـان مـي گوينـد گـويش آرولتسـي و تورتسواتسـي (يعنـي         

  .    گويش اهالي روستاي آرداال و خارجي ها)
در روسـتاي   1976در زير بخشي از كلمات گـويش هامشـن كـه در يـك آواز هامشـني تركيـه بكـار رفتـه و در سـال          

  چاوشلوي استان آردوين به رشته تحرير در آمده، ارائه مي شود:
  فارسي                        ارمني                              هامشني
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  dziun                             tsuneبرف                         
  yekav                             eyevآمد                          
      bernets                           pernetsگرفت                       

                   chami,sotchi                    tchamدرخت سرو                 
         tchiugh                          dalineشاخه                          
    geghetsik’                       erondزيبا                           

          lerits                             lernanاز كوه                         
             galis-e                           kaline        مي آيد                

        eli                                  aliباز هم                          
            garun                            kaunبهار                             

             ayrvetsir                       aetsarسوختي                         
                                 ayn-koghm-antsar        nen-ontsarبه آنسو رفتي                  

                               payt’i p’idsik, pokrik’      pada bidzig براي آوردن چوب كوچك 
  hnghe pe'xretsnoghches     torx enugh chesخاك را نرم نمي كني     

   be’rich                              pergكلنگ                      
  varvetsir                            koletserآتش گرفتي               
  giughi anun                      jernalنام ده                        

  blur                                 ogh                        تپه   
  mek-mek                          bazibirيكي يكي                   
  sarn-i-ver                        ardniverباالي كوه                   

  اكنون متن آواز:
xsune eyer pernets chame daline, 
erond axchig desa lernan kaline.   

 
ali kaun k'uka, torx enogh ches ta, 
perge apet arnogh u mon tarnogh ches ta.   

 
indzi al koletser, tun al aetsar,  
jernalin oghnive. Lalov nen ontsar.   

 
asa, bidzig, asa, ko darde’d shat’ a, 
bazibir kales k’u ardniver pada.    
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1381تابستان -بهار  9- 10جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه   

  گرايش ارمنيان به اسالم در سده هاي ميانه
  )8- 15(سده هاي 

  
  پژوهش: دكتر الكسان خاچاتوريان
  ترجمه: اديك باغداساريان

  1منبع : ايراننامه شماره 
  

ور مرحلـه جديـدي در پيـدايي مناسـبات فرهنگـي و      ورود مسيحت به ارمنستان و شناسايي آن بعنوان آيين رسمي كشـ 
  اجتماعي مردم ارمني پديد آورد.

مسيحيت نه تنها ارزشهاي واالي انسـاني را بـراي ارمنسـتان بـه ارمغـان آورد بلكـه انگيـزه جديـدي در جهـت تشـكل و           
، قـوانين خـاص برقـراري    استحكام هر چه بيشتر ملي تلقي گرديد و بعنوان جهان بيني جديدي در روابط اجتماعي و زيسـتي 

روابط اخالقي و انساني، و معيارهاي نويني براي خود آگاهي فرهنگي و قومي مطرح شد. البتـه نقـش منفـي مسـيحيت را در     
نابودي ارزشهاي فرهنگي و ملي ارمني پيش از مسيح نبايد انكار كرد، ليكن با اين حال بايد اذعـان نمـود كـه مـذهب بعنـوان      

هم حفظ هويت ملي ارمني نقش خود را داشت و به همين علت نيز تغييـر مـذهب معـادل از دسـت دادن     يكي از انگيزه هاي م
چهره ملي بود. گرايش به يك دين ديگر به معني تغيير مليت تلقي مي شد. ميسحيت و در نتيجه آيين مسيحي ارمني (موسوم 

  با انكار هويت ملي و خيانت برابر بود.به روشنگري) معياري براي مليت ارمني به شمار مي رفت و تغيير مذهب 
ارزشهاي اخالقي مسيحيت  طول تاريخ كليساي ارمني با برخورداري از اساس و پايه عقيدتي بـه ارزشـهاي ملـي تبـديل     
شده اند. ليكن با توجه به نقش بسيار مهم كليساي ارمني در حفظ هويـت ملـي، نبايـد نقـش آن را در تزلـزل تماميـت قـومي        

ش كرد. زيرا كليساي ارمني تمام افرادي را كه به مذاهب ديگر گرايش يافته بودند از مليت ارمني طـرد نمـوده   ارمني فرامو
بود. با اين حال بايد ديد كليساي ارمني تا چه حد در انجام اين كار محق بود. اگر ارمني بـت پرسـت و ارمـن مسـيحي بـوده      

باشد. اين امر تاكنون بروشني تفسـير نشـده اسـت. زيـرا اعتقـادات      ارمني مسلمان هم مي توانست وجود داشته  "است منطقا
  جزمي در طول تاريخ كليساي ارمني چنين اجازه اي را نداده است.

مسيحيت در دوران موجوديت حكومت ارمني بعنوان مذهب رسمي كشور بشمار مي رفـت و ارزشـهاي غنـي و متعـدد     
. در همين دوران ملت ارمني صفحات قهرمانانه اي در حفظ چهره ملي فرهنگي و مادي نتيجه منطقي پذيرش اين آيين بودند

و مذهبي خود ثبت نموده است، ليكن بخشي از مردم با ناتواني در مقابله با باليا و دشواري ها مجبوربه تغيير مذهب شده انـد  
ديگر چون آيين بودا در دسـت   و اين تغيير مذهب به سوي اسالم گرايش داشته است و نشانه اي از گرايش ارمنيان به مذهب

با دنياي اسـالم در تمـاس بـوده انـد. غيـر از آن ،       "نيست. اين پديده قابل درك است زيرا ارمنيان در طول تاريخ خود اكثرا
) و در كنار آن وجود و سلطه حكومتهاي مقتدر اسالمي (خلفـاي  14-19عدم موجوديت طوالني حكومت ارمني (سده هاي 

بر روي گرايش ارمنيان به اسالم تاثيرداشـته   "، امپراتوري عثماني) در نقاط مختلف ارمنستان طبيعتاعرب، حكومت سلجوقي
است. پس از تازيان، تركان سلجوقي و سپس مغولهـاي تاتـار، تـركمن هـا( آق قويونلـو و قـره قويونلـو) تركـان عثمـاني و          

يان غير مسلمان را تحمل مـي كردنـد. ارمنيـان در شـرايط     ايرانيان صفوي بر ارمنستان حاكميت يافتند و اينان تاحدودي ارمن
حاكميت ستمبار آنها توانستند آيين مسيحي را حفظ كنند ليكن در مواردي به علت شرايط سياسي و اقتصادي مجبور به تغيير 

ود و ايـن  ) گرايش به مـذهب اسـالم بسـيار نـاچيز بـ     8-9مذهب نيز مي شدند، براي نمونه در زمان سيطره اعراب (سده هاي 
ارمنـي بودنـد برايمـان آشـنا اسـت       "تنها نام چند نفر از امراي عرب كه اصـال  8-9فرآيند تازه آغاز شده بود. در سده هاي 

(علي بن يحيي االرمن و ديگران). مورخان ارمني در مورد ازدواج امراي عرب با دختـران شـاهزاده ارمنـي مطـالبي را ثبـت      
ارار با خواهر باگرات باگراتوني، ابوالمقرا با شاهدخت آرزروني، حجاف با دختـر موشـغ   كرده اند. براي نمونه موسي بن زو

ماميكنيان و سوادا با اروسياك باگراتوني وصلت كرده بودند. طبيعي بود كه فرزندان اينگونه ازدواجها راه اسالم را در پيش 
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) 11-12ان امراي شداديان و باگراتوني آنـي (سـده هـا    بگيرند و بتدريج از مليت ارمني دور شوند. اينگونه ازدواج ها در مي
  نيز وجود داشته است.  

و جوانـان  » اَخـي «نمونه هاي تغيير مذهب در زمان سلجوقيان و مغوالن بسيار قليل نموده اند، ليكن سازمان هاي صنفي 
ي اينگونـه همكـاري هـا اغلـب     م. زمينه را براي گرايش به اسالم آماده كردند. اعضاء مسـيح 13-14و دالوران در سده هاي 

بعلت منافع اقتصادي و به دليل محيط عمومي اسالمي، اسالم را مي پذيرفتند تا از حمايت اين سازمان ها و كمكهـاي مـادي و   
  معنوي آنها بهره مند شوند.

نشان (يا فتوه)، مورخان مسلمان خاطر » اخي«با صحبت در مورد وضعيت محروميت حقوقي استادكاران عضو سازمان 
جالل الدين رومي شاعر و صوفي معروف، تعداد زيادي از دالوران ارمني را بـه آيـين اسـالم در آورد.     "مي كردند كه مثال

  هاي ارمني در سباستيا و قونيه به اسالم مي گرويدند.» رونود«
ديگـر نماينـدگان اجتمـاع    نه تنها استادكاران و بازرگانان ارمني بلكه خدمه كليساي ارمني، اشراف زمينداران ارمنـي و  

  تحت فشار مذهبي قرار مي گرفتند.  
م. زاكاريا جاثليق آغتامار بعلت عدم پذيرش اسالم 1392به گواهي يك دفتر خاطرات دستنويس ارمني مربوط به سال 

  بدست مسلمانان متعصب كشته مي شود. 
قويونلو و آق قويونلو تشديد يافـت. طبقـه    تغيير مذهب بويژه در زمان سلطه تيموريان (تيمور لنگ و جانشينانش) قره

حاكم ارمني تحت فشار عمال تيموري و تركمن نه تنها اراضي و امالك خود را تسليم مي كرد بلكه مجبور به تغييـر مـذهب   
نيز مي گرديد. اراضي آن دسته از فئودالهاي ارمني كه از تغيير دين سرباز مي زدند غصب مي شد و به تملك حاكمـان غيـر   

  مني درمي آمد.ار
م.) حاكم وقـت ميـرزا عمـر تيمـوري بـزور سـمبات و بورتـل        1403در طول تاخت و تازهاي تيمور لنگ (حدود سال 

اربليان، تارساياچ برادر زاده آنها را مجبور به تغيير مذهب كرد و اينان همراه ساير شاهزادگان مرتد ارمني به سمرقند منتقـل  
بـه مـذهب پـدري     "م.) آنها به سيونيك ارمنستان بازگشتند و مجددا1404-1409نشاه (شدند. كمي پس از آن در زمان ميرا

  خود گرويدند.
از خانـدان شـاهي    "فئودالهاي ارمني اغلب براي تغيير مذهب تحت فشار قرار مـي گرفتنـد. اسـقف هـوانس كـه اصـال      

بجـا گذاشـته اسـت در ايـن بـاره       (ayrivank)بود در دفتر خاطراتي كـه در كليسـاي آيريوانـك     (proshian)پروشيان 
  مطالب مسندي ثبت كرده است.

خاندان هاي فئودالي ارمني تحت فشار حاكمان تركمن كه در ارمنستان مستقر شده بودند موقعيت سياسـي و اقتصـادي   
  خود را از دست دادند اما مجبور به تغيير مذهب نشدند.

تغيير مذهب داد و همراه  "اجبارا (ashts, aragadsot’n)م. صاحب روستاي آغتس آراگاتسوتن 15در اوايل سده 
به اراضي و مايملك خود بازگشت. پسـر يكـي از فئودالهـاي ارمنـي      "اشراف ديگر ارمني به سمرقند انتقال يافت ليكن بعدا

ميـرزا  اسالم را پذيرفت و يكي از همرزمان عمـر   "كاتوليك در روستاي آرتاز استان واسپوراكان بنام سويورغاتميش ظاهرا
  نوه تيمور گرديد.

) پادشـاه آق  1479-1490در يادداشتهاي ارمني شواهد زيادي در مـورد فشـارهاي مـذهبي بـويژه در زمـان بعقـوب (      
  قويزونلو وجود دارد. در زمان او طبقه اشراف فئودال ارمني مجبور به ترك دين شد.

ه كوتايك اسـت. چنـين قيـد شـده كـه در      م. و ناحي1485در قسمت يادداشت كتاب هايسماوورك كه مربوط به سال 
زمان يعقوب بيك تعصبات شديدي وجود داشت، قاضي شهر تبريز تاتار بود و مسيحيان شهر را تحت آزار و اذيت و تعقيب 

  قرار مي داد.
اشراف متعدد ارمني، همچون خانواده بوتليان منشعب از خانواده اربليان در سيونيك تحت فشارهاي مـذهبي بـراي ايـن    

  از مايملك خود محروم نشوند مذهب خود را تغيير دادند.  كه
در نقش يك شـاهد مسـلمان در مـورد اهـداء اراضـي شـماون        (urutsi) "سهراب بن سمبات اوروتسي"شخصي بنام 
(she’mavon)  راهب به دير تاتو(t’atev)  مطلبي ثبت كرده است. چنين گمان مي رود كه سهراب بن سمبات اوروتسي

اشراف زميندار ارمني از خانواده بورتليان بود كه به اسالم گرويده بود تا بدين طريق بتواند موقعيـت و مايملـك   يك نفر از 
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ياد شده اسـت. بنظـر آكادميسـين لـون      "مالك سهراب"خود را حفظ نمايد. تصادفي نيست كه در يك قباله از او بصورت 
كـه در منـابع ارمنـي     "اسـتپانه  -سـمبات فرزنـد ايوانـه   "از زمـان   "خاچيكيان، تغيير مذهب خاندان بوتليان سيونيك احتماال

  م. ياد شده، آغاز گرديده بود.1489م. و 1471سالهاي 
م.) از ايـن امـر گـواهي مـي دهـد كـه       15غير از آن، عدم ذكر نام خاندان بورتليان در منابع ارمني (از نيمه دوم سـده  

را بدليل تغيير مذهب از دست داده اند. نوشته هاي دو قبر بجـا مانـده    هويت ملي خود "آخرين بازماندگان اين خاندان عمال
مطالب فوق را تصديق و تائيد مي كنند. يكي از اين سـنگ هـاي قبـر مربـوط بـه مـرگ اميـر         (urut)در روستاي اوروت 

م.) اسـت. در سـنگ قبـر دوم مـرگ     1478هجـري (  883در سـال   (vaghud)واساك فرزند آوالكـوم كدخـداي واغـود    
قيد شده. وجود نشانه هاي خاص اسالمي گواه بر تغيير مذهب اين دو نفر است و اينـان افـراد عـادي     "آوالكوم واغودسي"

آخـرين   (vorot)نبودند بلكه لقب كدخدا و امير داشتند. مقايسه منابع با اين سنگ هاي قبر نشـان مـي دهـد كـه در وروت     
پذيرفتند و خانواده سيسـاگيان از  خانـدان هـاي قـديم سـيونيك نيـز تغييـر         اسالم 15نمايندگان خانواده بوتليان كه در سده 

  مذهب يافته در وروت دفن شده اند.
بعنـوان صـاحبان روسـتاهاي اوروت     16-17از بازماندگان بوتليان كه به اسالم گرويدنـد در اسـناد فارسـي سـده هـاي      

  شوند. ياد مي "جماعت بورتلو"(وروتن)، واغود، داراياز و غيره بصورت 
بويژه در نـواحي دشـت هـاي ارمنسـتان چـون آيـرارات و واسـپوراكان         18-19گرايش گروهي ارمنيان در سده هاي 

  بوقوع پيوسته است.
  

  چند نكته از طرف هيئت سردبيري ايراننامه
يات مطالبي كه عرب شناس نامي آلكسان خاچاتوريان نگاشته اند از اهميت خاصي برخوردار است، گرچه برخي از نظر

ايشان بويژه در باره نقش كليساي ارمني مورد پذيرش هيئـت سـردبيري نيسـت. موضـوع مـورد بحـث بـدون شـك يكـي از          
مهمترين مسائلي است كه اين مقاله جزو اولين كوشش ها در جهت روشن شدن برخي از زوايـاي تاريـك تـاريخ بشـمار مـي      

و اوايـل   19يانه بويژه در شرايط حاكميت دولت عثماني در سده رود. تغيير مذهب ارمنيان بويژه در دوره متاخر سده هاي م
  در ارمنستان غربي شدت يافت. 20سده 

امروزه گروه هاي بزرگي از ارمنيان تغيير مذهب يافته در ارمنستان غربي تحت نام كردها، تركها و زازاها زندگي مـي  
و سنن بصورت پنهـان) حفـظ كـرده انـد (بـويژه اهـالي       كنند. تمام ويژگي هاي قومي خود را غير از مذهب (زبان و مراسم 

هامشن ساكن در نواحي شمال شرق تركيه). اهالي هامشن (به اصطالح تركها، هامشنلي) معتقد به مذهب سني هستند. اكنـون  
  بحش كوچكي از آنها (چند روستا) در آسياي ميانه زندگي مي كنند.

رمنيان پيشين هستند كه بـا تغييـر مـذهب و هويـت ملـي خـود را از       بخش قابل توجهي از ساكنان كرد ارمنستان غربي ا
عشـيره   "دست داده اند. برخي از اين دسته ارمنيان كرد تا دوران اخير آگاهي از تعلق ملي خود را حفظ مـي كردنـد. مـثال   

ي ميراكيان در درسـيم  در قوم تيان كرد مستحيل شد. اينگونه ارمنيان در عشيره ارمن (ermeni varto)ارمني ارمني وارتو 
(dersim)    موجودند. عنصر ارمني در قوميت ملي زازاها نقش اساسي دارد. در مناطق زازانشين تركيه غير از ارمنيـاني كـه

تغيير هويت داده اند گروه هايي ارمني نيز هستند كه ويژگي هاي ملي خـود را نگـاه داشـته انـد و زازاهـا بـه اينـان         "كامال
  گويند (يعني مرتد). مي (dyonma)ديونما 

به ارمنستان غربي مسافرت كرده است، بسيار جالـب توجـه    "گواهي مارتين وان بروتنسن شرق شناس هلندي كه اخيرا
قابل توجه است كه بخشي از ارمنيان كرد شده از اصليت ارمني خود آگاهي كامل دارند و در شرايط تعصبات جديد «است: 

  دارند. و در لحظات اوليه رويارويي با آنان مي توان به عدم اصليت كردي آنها پي برد.واهمه اي از اعتراف اصليت خود ن
(M. van Bruinessen. Agha, Shaikh and State. Rijswijk, 1978, p. 139).  

پژوهش و بررسي در مورد تاريخ ارمنيان مسلمان اهميت خاص خود را دارد. هر نوع پژوهش ولو قليل و اندك گـاهي  
  صفحات خود را در اختيار مقاالتي در اين باره قرار خواهد داد.  "ايران نامه"راستا بشمار مي رود. لذا در اين 

  دكتر گارنيك آساتوريان
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 1381تابستان -بهار  9- 10جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه 

  در باره زندگاني شاهان هخامنشي
About the living og Achaemenian Kings  

(As Plutarch)  
  

  تهيه : آرام گوسيان، دكتر تاريخ
  ترجمه :اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)
  منبع : ايراننامه 

م.) مطالبي در باره شاهان هخامنشي ياد شده است كـه ترجمـه قطعـاتي را در زيـر بـه      46-126 "در آثار پلوتارك مورخ نامدار يونان (تقريبا
  خوانندگان گرامي پيشكش مي نماييم. 

  كوروش
آنكه خير خويشتن را نمي خواهد بايد او را مجبور كرد كار نيك را در قبال ديگران انجام دهد و حاكمي سزاوار نيسـت  «مي گفت: كوروش 

  ».كه بهتر از حاكمان بهتر نيست
ن بذر گياهان كردار انسانها چو«زماني كه پارسيان در پي تعويض سرزمين سنگالخ خود با سرزمين هموار بودند، كوروش اجازه نداد و گفت: 

  ».همانگونه اند كه سرزمينشان است
  

  داريوش اول
  داريوش پدر خشايارشا در ستايش خويش مي گفت كه در زمان جنگ و خطر عاقل تر مي شود.

از حـد  با تغيين ماليات، افرادي نزد حاكمان نقاط مختلف سرزمين فرستاد و پرسيد كه آيا مالياتها سنگين نيسـتند. آنهـا پاسـخ دادنـد كـه بـيش       
  معمول نيست. داريوش دستور داد ماليتهاي اخذ شده از هر استان دو مرتبه كاهش يابد.

  
  خشايارشا

خشايارشا فرزند داريوش براي كسب حكومت خود با برادرش آريامنوس مي جنگد زيرا وي از باختر به سـمت او لشكركشـي كـرده بـود. و     
برادرت خشايارشا توسط اين هدايا به تو احتـرام مـي   «يا دستور داد اين مطلب را به وي بگويند: خشايارشا براي وي هدايايي فرستاد و به حاملين هدا

وقتي خشايارشا به تاج و تخت رسيد، آريامنوس در برابرش كرنش كرد و تاجي ». گذارد. اگر او پادشاه بماند، برايت محترم ترين شخص خواهد بود
  مين شخصيت كشور گردانيد.الماسي بر سر او نهاد و خشايارشا او را دو

خشايارشا با غضب در مورد بابليان شورشي و پس از سركوب آنها، مقررنمود كه آنها ديگر حق حمل اسلحه نداشته باشند و فقط ني بنوازنـد،  
  برقصند و به خورد و خوراك و خوشي بپردازند و دامن هاي چين دار بپوشند. 

او گفت كه آنچه با پول بدست آيد نخواهد خورد، تنها زماني خواهد خورد كه بـر خـاك مولـد     دانه هاي خشك ميوه اي به خشايارشا دادند،
  آن ميوه صاحب گردد.

آزاد او نسبت به خبرچين هاي يوناني در بند خود بدي نكرد بلكه دستور داد تا به راحتي گردش كنند و تمام سپاه او را ببينند و سپس آنهـا را  
  كرد.

  اردشير
  ايارشا كه ملقب به درازدست بود، مي گفت كه سزاوار يك پادشاه است كه بدهد و نه اينكه بگيرد.اردشير پسر خش

  او نخستين شاه بود كه به همراهان شكار خود امكان و اجازه داد قبل از او به شكار حمله كنند.
و موهايشان را نبرند بلكه تنهـا لبـاس آنهـا را شـالق     او نخستين شاه بود كه در مقابل قصور صاحب منصبان خود دستور داد آنها را شالق نزنند 

  بزنند و تارپود را بيرون بكشند.
درهم برداشته،  000،30ستيبرزن رئيس دربار به او مراجعه كرده در خواست نابجايي مطرح نمود. با كسب اطالع از اينكه در مقابل درخواست 

بگير، اي ستيبرزن، با دادن اينها بتو من فقير نمي شوم ليكن با انجام درخواسـت تـو،   «فت: درهم از خزانه آوردند، به او داد و گ 000،30دستور داد 
  ».من آدم ناعادلي خواهم شد
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 1381تابستان -بهار  9- 10جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه 

  

  حكمت قرون (گفته هاي باستاني هندي)
  

  تهيه: سوتالنا بارسغيان
  ترجمه: اديك باغداساريان

  ، سال دوم2ايران نامه، منبع: 
  

پرداختن به علم به معني بي توجهي به جهالت نيست. دانشمند واقعي آن است كـه عمـل كنـد و علـم خـود را بـه عمـل        
  تبديل سازد. بدين معني كه بهترين دارو، هرگز توسط نام خالي خود قادر به شفاي يك بيمار نيست.

  افكند. چراغ چه سودي براي كور دارد. آنكه از كار هراس دارد ، دانسته خود را دور مي
  علم را  فروتني الزم است.

آتش خشم را با ماليمت خاموش كن و با خوبي به جنگ بدي برو. خساست را با گشاده دستي نابود ساز و در برابـر دل  
  با سپر راستي محافظت شو.

ه مـي خـواهي بـر دشـمن حكومـت      نخست برخود غالب شو و بعد بر دشمن . اگر نمي تواني برخود حاكم شوي چگون
  كني.

اگر مي داني كه در جايي دسيسه اي در كار است و تو امكاناتي داري، اگر عملي انجام ندهي برابر با گناهكـار مقصـر   
  هستي.

سعي كن به مردان عاقل و شريف نزديك شوي. از كسي پرهيز كن كه عاقل است اما فريبكار. بـه مـرد نيـك و نـادان     
  ادان حيله گر دوري كن. رحم كن، اما از ن
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1381زمستان - پاييز  11- 12جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه   

  

  ارمنيان
  مقاله اي دانشنامه اي براي جوانان

  
  نوشته: اديك باغداساريان(ا.گرمانيك)

  
  كشور ديگر جهان زندگي مي كنند. 60ارمنيان: ملتي هستند كه در جمهوري ارمنستان و بيش از 

  جمعيت
هـزار)  500هـزار). جمهـوري گرجسـتان(    3500هـزار نفـر، جمهـوري ارمنسـتان (     500ميليـون و   7ن حـدود   در جها 

كشـور ديگـر جهـان زنـدگي مـي كننـد:        60ميليون). حدود دو و نيم ميليون نفر نيز در بيش از  1جمهوري فدراتيو روسيه (
هـزار ،بعـالوه حـد     180هزار)، تركيه ( 80)، ايران (هزار 285هزار)، لبنان (300ميليون)، فرانسه ( 1اياالت متحده آمريكا (

 30هزار)، جمهوري آفريقاي جنوبي ( 70هزار)، كانادا ( 80هزار)، آرژانتين ( 120هزار نفر اهل هامشن)، سوريه ( 300اقل 
هـزار)،   16يس (هزار)، انگلـ  20هزار)، استراليا ( 20هزار)، عراق ( 20هزار)، برزيل ( 5هزار)، مصر ( 25هزار)، بلغارستان (

 3هزار)، سودان ( 3هزار )، قبرس ( 3هزار)، بلژيك (6هزار)، روماني ( 10هزار)، كويت ( 14هزار)، يونان ( 16اروگوئه (
هـزار)، ايتاليـا   2هـزار)، سـويس (   3هـزار)، اسـرائيل (   3هـزار)، امـارات متحـده عربـي (     3هزار)، ونزوئال(  3هزار)، اردن (

نفر). همچنين مجارستان، شيلي، مراكش، اسپانيا، زلند نـو، مكزيـك،   500اتيوپي (يكهزار)، هند ((يكهزار)، هلند (يكهزار)، 
  دانمارك، سوئد، پرتقال، ليبريا، برمه و غيره.   

منشاء و تاريخ: ارمنيان از نظر انسانشناسي به تيره آرمنوئيد از نژاد اوراسيائي (اوروپئوئيد) وابسته انـد. آنـان جـزء     -2
اروپائي بشمار مي روند اما در مورد زيستگاه اصلي اينان بين دانشمندان اتفاق نظر وجود ندارد. گروهي معتقدند  اقوام هند و

كه موطنشان در مركز و يا جنوب شرقي اروپا قرار داشته، گروهي ديگر آنرا در آسـيا در حـوالي درياچـه آرال مـي داننـد      
نظرات فوق را رد مي كند. برپايه پژوهش هاي آنان زيستگاه ارمنيان در ليكن نتيجه بررسي هاي اخير پژوهشگران ارمنستان  

فالت ارمنستان يعني در ناحيه اي واقع در شمال مبانرودان (بين النهرين) ، شرق آسياي صغير و شمال غرب فالت ايران قـرار  
وت وجود دارد. ديدگاه نخسـت چنـين   دارد. بدين سان بر پايه هر يك از نظرات در مورد منشاء ارمنيان نيز ديدگاه هاي متفا

است كه اين قوم در اثر ادغام تدريجي اقوام مهاجر هند و اروپايي (قوم آرمن) با اقوام بـومي قـديمي تـر سـاكن در فـالت      
ارمنستان مانند خوريان، لوويان و هاياسا بوجود آمده است. بر پايه ديدگاه ديگر ارمنيان از آغاز در موطن اصلي خود فالت 

ستان مي زيسته اند ليكن از ادغام اقوام گوناگون پديد آمده اند. در دوران نوسنگي (نئوليت) اقوامي كـه بـه زبـان هـاي     ارمن
خانواده هند و اروپائي سخن مي گفتند به شاخه هاي گوناگون تقسيم مي شوند. بر پايه بررسي هاي انسانشناسي از ايـن دوره  

د آرمنوئيد مسكون گرديد كه وارث آنان ارمنيان امروز هستند. از دوران نئوليت تـا  فالت ارمنستان توسط اقوام متعلق به نژا
انئوليت بخشي از اقوام هند و اروپائي از فالت ارمنستان و آسياي صغير به سوي اروپا، آسياي ميانـه و هنـد كـوچ نمودنـد و     

لي باقي ماندند. براي بـومي بـودن ارمنيـان داليـل و     بخشي ديگر (از جمله هتيان، ارمنيان، يونانيان و ايرانيان) در زيستگاه اص
شواهد بسيار موجود است. بر پايه پژوهش هاي ن. واويلوف و ديگر دانشـمندان محـل باسـتاني كـاربرد وسـايل و كشـفيات       
 مربوط به پرورش جانوران اهلي و كشاورزي (نوع ويژه غالت و انگور، سنگ هاي پر ارزش، مس ، قلع، آهن و غيره) همانا
فالت ارمنستان بوده است. ارمنيان از معادن مس و قلع تا عصر برونز (هزارهـاي دوم و سـوم پ.م.) اسـتفاده بسـيار كردنـد.      

صورت فلكي و نام هـاي آنهـا و نيـز گاهشـماري خورشـيدي در فـالت        12بنظر اُلكوت در هزاره سوم پيش از ميالد انديشه 
ورد پيدايي و نام ارمنيان مطالبي در روايات وجود دارد كه از واقعيت هاي ارمنستان و آسياي صغير بوجود آمده است. در م

يـا موسـي خـورني ، سـده      Movses Khorenatsiتاريخي دور نيست. بر پايه افسانه نقل شده توسط موسس خورناتسي (
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ديگـر اقـوام بـر ايشـان      ) مي نامد اما نامي كهhay” (هاي“پنجم م.) ملت ارمني بخاطر نام هايك سردودمان ارمنيان خود را 
غاپانسيان، يرميان و ديگـر   از نام آرام يكي از اخالف هايك اخذ گرديده است. فورد، ” ارمن“يا ” آرمن“بكار مي برند يعني 

دانشمندان نام هاي (خاي) را به سرزمين مشتمل بر استان هاي هايك عليا و هايك كوچك منتسـب مـي كننـد كـه در سـنگ      
)يا خاياشا آمده است. در اواخر هزاره دوم و آغـاز هـزاره نخسـت پـيش از مـيالد      hayasaهاياسا (نبشته هاي هتي بصورت 

اقوام ساكن در فالت ارمنستان كه در سنگ نبشته هاي ميخي با نام هاي گوناگون از آنان ياد مي شود، بصورت اتحاديه هاي 
حكومت ارمنستان يا آرمنيا (سده هاي نهم تا ششم  سياسي در مي آيند. ارمنستان بصورت يك ملت بويژه در زمان -حكومتي

پ.م.) كه در زبانهاي آرامي اورارتو ناميده مي شد تشكل و اتحاد اسـتوارتري يافتنـد. در سـايه ايـن حكومـت متحـد اقـوام        
سياسـي مسـتحكمي دسـت يافتنـد. در اواخـر سـده هفـتم و در سـده ششـم پ.م. در منـابع            -گوناگون ارمني به اتحاد ارضي

اگون (كتاب عهد عتيق، سنگ نبشته هاي هخامنشي، آثار نويسندگان يونان باستان) فالت ارمنستان بصورت يـك كشـور   گون
يكپارچه ياد مي گردد. در سنگ نبشته هاي سه زبانه پادشاهان هخامنشي ارمنستان در متن اكدي بصورت اوراشتو (اورارتـو)  

صورت هارمينويا يا خارمينويا اما ارمنيان در اكدي اوراشـتايا، در پارسـي   در پارسي باستان بصورت آرمنيا، در زبان ايالمي ب
آرمينيا، در ايالمي هارمينويارا (خامينويارا)      ياد مي شوند. در كتاب نقشه جهان اثر نويسنده يونـاني هكـاتيوس ميلتـي در    

وني يا يروانديان (سده هفتم تا چهـارم  سده ششم پ.م. از كشور آرمنيا و ملت آرمن ياد مي گردد. در زمان حكومت يرواند
پ.م.) روند تشكل ملت ارمني به مرحله پاياني خود رسيد. پـس از لشكركشـي اسـكندر مقـدوني و پايـه گـذاري حكومـت        

پ.م.) كـه   189) پادشاه ارمنستان بر آنان شوريد و پادشاهي هايك بزرگ را بنيان نهـاد ( artashesسلوكي آرتاشس اول (
  پ.م.) به اوج قدرت خود رسيد.   55-95دوم ملقب به تيگران كبير (در زمان تيگران 

ارمنيان  301م.) تحوالت جديدي بوقوع پيوست. بسال  5-1در زمان حكومت آرشاگوني يا اشكانيان ارمني (سده هاي 
رديـد و وسـعت   ميليون نفر بالغ مي گ 4مسيحت را بعنوان دين رسمي حكومت خود پذيرفتند. در اين هنگام جمعيت آنان به 

م.) ارمنيـان بـا مبـارزات    428هزار كيلومتر مربع مي رسيد . پـس از فروپاشـي پادشـاهي آرشـاگوني (     312هايك بزرگ به 
فرهنگـي خـود را    -آزاديبخش خود در برابر ساسانيان ايران، بيزانس و آنگاه حكومت تازيان توانستند هويت ملي و معنـوي 

ارمني اختراع شد و باعث استواري هر چـه بيشـتر فرهنگـي و معنـوي گرديـد كـه در       م. الفباي جديد 405 -6نگهدارند. در 
شرايط غيبت حكومت ملي توانست در يكپارچگي آنان سهيم گردد. پس از پيكارها و شورش هاي بي امان آزاديبخش مـردم  

م. دوام 1045ه شد و تا سال بدست دودمان باگراتوني بنيان نهاد 885در برابر چيرگي خارجيان حكومت متحد ارمنيان بسال 
بدسـت   1021) كه بسـال  ardseruniيافت پس از چندي حكومت هاي ديگري نيز تأسيس يافت مانند حكومت آرزروني (

بيزانس منقرض گرديد. در اثر ستم هاي حكومت هاي بيزانس، عرب و سپس در اثر تاخت و تازهاي تركان سلجوقي ارمنيان 
ده به كشورهاي ديگر رفتند. يكي از مهمترين آنها كيليكيه در كنار درياي مديترانه بـود و  بسياري از سرزمين خود كوچ نمو

م. در 1080اراضي آن توسط معاوضه با اراضي ارمنستان اصلي به مالكيت شاهزادگان و فئودال هاي خـائن در آمـد و بسـال    
يكيه و ارمنستان كيليكيه شهرت يافت. مهاجرت آنجا آنان توانستند حكومتي مستقل تأسيس نمايند كه به حكومت ارمني كليل

ارمنيان و ركود اقتصادي و فرهنگي آنان در زمان لشكر كشي هاي تاتار و مغول و چيرگـي تركـان و ايرانيـان ادامـه يافـت.      
م. ارمنستان شرقي را بتصرف خود در آورد بدين سان ارمنيان در زير سه حكومت روسيه، تركيـه   1828روسيه تزاري بسال 

و ايران قرا گرفتند . حكومت سلطان عثماني تركيه با سياست ضد ارمني خـود دسـت بـه كشـتارهاي تـوده اي در ارمنسـتان       
هرار نفر را قتل عام كـرد. مبـارزه  ارمنيـان بـراي      300بيش از  1894 -6به بعد) در سالهاي  1860غربي زده (بويژه از سال 

محافل حكومتي و سياسي اروپا مطرح شده اينان گهگاه در اثر ضـرورت از   رهايي از يوغ حكومت تركيه و مسئله ارمني در
حكومت تركان جوان دست به نخسـتين قتـل    1915اين مسئله بعنوان حربه اي در برابر سلطان ترك استفاده نمودند. در سال 

ز آن دسته از ارمنيان كه توانسـتند  ميليون ارمني را در ارمنستان غربي به كام نيستي فرستاد. ا 5/1عام سده بيستم زده بيش از 
هزار نفر به ارمنستان شرقي و ساير نواحي قفقاز و روسيه پناهنده شدند و هزاران نفر ديگـر   300جان سالم به در برند حدود 

به كشورهاي عربي، اروپا، آمريكا و ايران پناه آوردند. قابل ذكر است كه نويسنده بزرگ ايـران جمـالزاده هنگـام عبـور از     
تركيه شاهد اين كشتار بوده است. در اثر مبارزات ارمنيان آنان موفق شدند پس از چند جنگ حماسه آفرين در سردارآباد و 

) جمهوري مستقل 1918-20پس از پنج سده حكومت خود را احياء نمايند. در مدت حدود دو سال ( 1918قره كليسا بسال 
حكومت سوسياليستي جانشين آن گرديد. در سايه  1920سيس شد و از سال ارمنستان در بخش كوچكي از ارمنستان باستان تأ
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آرامش و صلح بازسازي ملي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي آغاز شد و حكومـت ارمنسـتان شـوروي بـراي كمـك بـه ارمنيـان        
نيـان در طـول   پراكنده در ساير كشورها دست به اقداماتي زد و تسهيالتي براي آنان جهت بازگشت بـه مـيهن قائـل شـد. ارم    

جنگ جهاني دوم در اكثر كشورهاي درگير همگام با ساير ملل در برابر نازيان و متحدانشان مبـارزه نمودنـد. پـس از جنـگ     
روند مهاجرت آنان به ارمنستان شدت گرفت. آنان در خارج از ارمنستان داراي دهها انجمـن و اتحاديـه و تشـكيالت مـذهبي     

هبي شان را هدايت و اداره مي كنند. جمهوري سوم ارمنستان (جمهوري مستقل) در تاريخ هستند كه امور فرهنگي ، ملي، مذ
  اعالم گرديد كه تا كنون پا بر جا است. 1991سپتامبر  21

       
  ارمنيان ايران-3

كه  مناسبات ارمنيان و ايرانيان تاريخي بس طوالني دارد. در زمان هخامنشيان در ايران نواحي ارمني نشين وجود داشت
مشتمل بر سپاهيان گسيل شده از سوي شاهان ارمنستان براي پيوستن به سپاه ايران بودند. كوچ نشين ارمني در ايـران از سـده   
هاي سوم و چهارم ميالدي تشكيل گرديد. يكي از مهمترين و بزرگترين كوچ ها در نيمـه دوم سـده چهـارم مـيالدي در پـي      

ذيرفت. بر پايه آگاهي هاي تاريخ نويسان ارمنـي در سـده هـاي سـوم و چهـارم      لشكركشي شاپور دوم به ارمنستان صورت پ
ميالدي چند صد هزار نفر ارمني به ايران كوچانده شدند. اكثر اينان پيش از پيروزي تازيان بر ايران در سده هفتم مـيالدي و  

ديگـري بـويژه در اسـتان هـاي شـمالي       چيرگي آنان بر اين سرزمين همانند ايرانيان به كيش اسالم درآمدند. كوچ نشين هاي
ايران در سده يازدهم در جريان تاخت و تازهاي سلجوقيان و مغوالن بوجود آمد. بويژه پس از انقراض حكومت بـاگراتوني  

آرتاز، هر، زارواند) و نواحي ارمنـي نشـين    م.) نواحي ماكو، خوي، سلماس، اروميه، قره داغ (نام ارمني:1045در ارمنستان (
م. نواحي ارمني نشين در تبريز، مراغه، رشت، سلطانيه و برخي 14-10استان ها وارد قلمرو ايران گرديد. در سده هاي  ساير

م. شاه عباس اول به ارمنسـتان  1603بوجود آمد. در سال  17ديگر شهرها وجود داشت. بزرگترين كوچ نشين ارمني در سده 
هزار نفر ارمني از ارمنستان غربي كوچانده شدند. 60اند در همين سال حدود لشكر كشيد تا تركان عثماني را از آن نواحي بر
سپاه سنان پاشا بسوي آنان حركت نمود لذا شاه بـا شـتاب صـدها هـزار      1604پس از تصرف ايروان و راندن تركان در سال 

خنويسـان همعصـر بـيش از صـد     ساكنان ارمني آن نواحي را به ايران كوچاند. بر پايه نوشته هاي شاهدان كوچ بزرگ و تاري
هزار نفر و برخي ديگر تعدادشـان   300هزار نفر در جريان كوچ هالك شدند. يك سياح اروپائي تعداد ارمنيان كوچانده را 

هزار ياد كرده اند. آنان در تبريز، گيالن(رشت، انزلي)، مازنداران، از قزوين تا اصفهان اسكان يافتند   500را بيشتر از اين تا 
كروند)، بختياري (چهارمحال) و سلطان آبـاد(اراك، اليگـودرز،    آنان در نواحي نزديك اصفهان(لنجان، آلنجان، فريدن، اكثر

بربرود، گپله، كمره)، شيراز، همدان و غيره استقرار يافتند. بدستور شاه عباس در كنار زاينده رود شهر جلفاي نو بنا گرديـد  
كليسـاي   1606را تبديل به يكي از مراكز بازرگاني و فرهنگي ايران نمودند. در سال و ارمنيان پس از مدتي كوتاه اين شهر 

بنا نهاده شد. بازرگانان ارمني جلفا كه به خوجـا    وانك جلفا كه مركز اسقف نشنين جنوب ايران و هندوستان تا اكنون است،
بصـورت   18و  17ند. جلفـاي نـو در سـده هـاي     يا خواجه معروف بودند مناسبات تجاري با هند، اروپا و روسيه برقرار نمود

مركز مذهبي ارمنيان و نيز مهمترين مركز فرهنگي آنان در آمد ليكن در اثر لشـكر كشـي افغانـان دچـار ركـود فرهنگـي و       
تبريز مركز ارمنيان  1833اقتصادي گرديد. گروهي از آنجا به كشورهاي هند و عرب، قفقاز و روسيه كوچ كردند. در سال 

ر استانهاي شمالي ايران گرديد. پس از اينكه تهران بعنوان پايتخت قاجار در آمد مهاجرت ارمنيان از شـهرهاو بـويژه   ساكن د
روستاها بسوي آنجا آغاز شد. ارمنيـان در جريـان انقـالب مشـروطه همكـاري نزديـك بـا سـران جنـبش داشـتند. آنـان حـق             

بدسـت آوردنـد، بـر اسـاس آن      1911 -1905انقـالب در سـالهاي    برخورداري از نماينده در مجلس ايران را در زمان همـين 
دو نفر نماينده در مجلس داشتند كه اين امر هنوز هم برقرار است. پس از اينكه در سـال  ” ارمنيان جنوب و شمال ايران جمعا

دين ترتيـب آنـان   حكومت ارمنستان شوروي برپا شد، اين جمهوري تبديل به مركز ثقل تمام ارمنيان جهان گرديد و ب 1920
از گوشه و كنار جهان راه بازگشت بسوي ميهن خود را در پيش گرفتند. مهاجران بسياري از كشوهاي عربي از طريـق تبريـز   

تا اواخر دهه ادامه يافت. پس از پايان جنگ جهاني دوم دولـت   1920به ارمنستان باز گشتند. مهاجرت ارمنيان ايران از سال 
 700،20تعـداد   1946بازگشت ارمنيان ديگر كشورها در نظر گرفت و تنها در سه ماه نخسـت سـال    ارمنستان تسهيالتي براي

 1947هزار نفر مي رسـيد. سـير مهـاجرت در سـال      28-25به  1946نفر از ايران به ارمنستان رفتند. جمع اين افراد در سال 
ميان دولت هـاي ايـران و    60ادامه يافت و در دهه بطور ماليم  50بعلت مسائل و مشكالت فراوان متوقف گرديد اما در دهه 
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شوروي توافق بعمل آمد كه ايران با كليه ارمنياني كه مايل به بازگشت به ارمنستان بودند همكاري الزم را به عمل آورد. پس 
ار نفر مي رسـد.  هز65به  1972تا  1922از آن تا كنون اين امر ادامه دارد بطوريكه جمع ارمنيان بازگشتي در فاصله سالهاي 

  روند جديد تري بخود گرفت. 1979مهاجرت پس از سال 
  فرهنگ ارمنيان ايران -4

ايجاد شده بود. نخستين آنها وانك تادئوس مقدس (قره كليسا) اسـت   17كانون هاي فرهنگي ارمنيان در ايران تا سده 
مني وجود داشته است. پس از مهاجرت ارمنيـان  م. در تبريز مدارس ار 1600سپس شهرهاي سلطانيه و تبريز. تا پيش از سال 

در دوره شاه عباس، جلفاي نو كانون اصلي فرهنگي ارمنيان ايران گرديد. در آنجا مدارس و كليساهاي فراوان پايـه گـذاري   
نخستين چاپخانه ايران را در جلفا تأسـيس نمـود. در    1641) بسال khachatur kesaratsiگرديد. خاجاتور كساراتسي (

هاي اراك، تبريز، تهران، جلفا، اهواز، آبادان، همدان، مراغه، قزوين، مشهد، رشت، انزلي، مسـجد سـليمان، كرمانشـاه و    شهر
نقطه عطف تلخي براي ارمنيان ايران بود.  1936در روستاهاي ارمني نشين ، مدارس  پسرانه و دخترانه متعدد بنا گرديد. سال 

رانيزه كردن كليه اقليت هاي (بويژه پس از تمايل وي به سياست شووينيستي آلمـان  پس از اين سال بدستور رضاخان براي اي
(خـروج رضـا خـان از كشـور) ادامـه يافـت پـس از آن         1941نازي) مدارس ارمني يكي پس از ديگري تعطيل شد و تا سال 

ات ارمني و درس ديني تدريس مي مدارس بتدريج كار خود را از سر گرفتند. در آنها در دوره ابتدايي و متوسطه زبان و ادبي
شد. پس از انقالب اسالمي  تنها در دوره ابتدايي و راهنمايي بصورت محدود تدريس اين مواد صـورت مـي گيـرد . از نظـر     
ادبيات اشعار عاشق هاي جلفاي نو (خنياگران دوره گرد) قابل ذكر است. از جمله نويسندگان ارمنيان ايران مي توان آراكـل  

)، هواهـانس  khachatur jughayetsi) تاريخنويس نامدار، خاچاتور جوقايتسـي( arakel davrizhetsi(داوريژتسي 
ماسهيان مترجم آثار شكسپير و ساير نويسندگان اروپايي، هوسپ ميرزايـان متـرجم خيـام حـافظ، سـعدي، بابـا طـاهر و چنـد         

مولير و ديگران را براي ناصرالدين شاه ترجمـه    ز ديكنز،نويسنده اروپايي را نام برد. ماسهيان آثاري از آلكساندر دوما، چارل
)، گالوسـت خـاننس، آرا،   devنمود. از شعرا و نويسندگان متاخر بايد آرام گارونه، گئوگ دارفي، ماركـار قـره بگيـان (دو   

ن، اديـك  آشوت آسالن، آرمن گس، پتروس كاجبروني، آرشاوير مگـرديچ و زورايـر ميرزايـان را نـام بـرد.  لئـون ميناسـيا       
باغداساريان ( ا. گرمانيك) و ديگران نيز در زمينه تاربخ و فرهنگ ارمني كار مي كنند. ارمنيان در رشـته هـاي هنـر نقاشـي     
(مينياتور) داراي مهارت بودند از جمله نقاشان نامـدار مينـاس نقـاش، هـوانس مركـوز، بوگـدان سـالتانف و در دوران اخيـر         

، نيكـول   ين (درويش) و آواگ هايراپتيان قابل ذكرند. در موسـيقي لئـون گريگوريـان   ساركيس خاچاتوريان ،آندره سوروگ
سـده نـوزدهم در    80و  70گاالندريان، هامبارسوم گريگوريان، لوريس چكناوريان به خلق آثار پرداختـه انـد. از دهـه هـاي     

رمني ايران مگرديچ تاشجيان، مانوئل ماروتيان و تبريز، تهران و جلفاي نو  تئاتر ارمني آغاز بكار نمود، از جمله فعاالن تئاتر ا
نخسـتين كتـاب ارمنـي در ايـران منتشـر       1638خانواده گوستانيان را بايد نام برد. در مورد انتشارات بايد گفت كـه از سـال   

بـان  گرديد. پس از آن با ايجاد چاپخانه هايي در شهرها مختلف كتاب ها و مجالتـي چـاپ و منتشـر شـد از جملـه  شـاويغ، ز      
بوبوخ، ورازنوند (رستاخيز) و غيره. اكنون پنج نشريه ارمني در ايران به چـاپ    ارمني، خبرنامه جلفاي نو، شارژوم (جنبش)،

مي رسد : روزنامه آليك ، ماهنامه آراكس ، دو هفته نامه لـويس ، فصـلنامه ارمنـي شناسـيĤپاگا ، فصـلنامه پيمـان،  فصـلنامه        
اهاي تـاريخي ارمنـي در ايـران عبارتنـد از وانـك هـاي تـادئوس مقـدس (قـره كليسـا) و           هنري هاندس .كهن ترين بن-ادبي

دسـت بـه    1905-11استپانوس مقدس در نزديكي ماكو و وانك جلفاي نو. ارمنيان ايران همانند ديگر مجامع، از سـال هـاي   
يمان و سـاير جاهـا زدنـد از جملـه:     اهواز، اراك، آبـادان، مسـجد سـل     تشكيل انجمن هايي در تهران، جلفاي نو، تبريز، رشت،

)، انجمن نويسندگان ارمني، باشگاه آرارات، انجمن ملي و فرهنگـي ارمنـي و غيـره.    1957)، گارون (1931باشگاه ارمنيان (
ايجاد كتابخانه هاي عمومي نيز توام با ديگر فعاليت هاي فرهنگي در شهرهاي گوناگون آغاز شد. از جمله مركز مهم اسناد و 

  ايد كتابخانه ماتنادارن جلفاي نو را نام برد كه داراي نسخه هاي دستنويس قديمي و آرشيو شايان توجه مي باشد.كتب ب
  
  فرهنگ ارمني -5

  فرهنگ ارمني طيف گسترده اي دارد كه به اختصار در زير بيان مي گردد.         
ي در دسـت نيسـت. گروهـي از دانشـمندان     خط ارمني: در مورد وجود خط ارمني پيش از الفباي فعلي اطالعـات دقيقـ  

معتقدند كه ارمنيان در زمان باستان خط منحصر بفرد خود را داشتند. گروهي نيز مخالف اين نظريـه هسـتند . خـط فعلـي در     



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             277                                            1 -  گزيده مقاالت فارسي

) ابداع شـده اسـت. پـيش از آن مكاتبـات دربـاري بزبانهـاي       mesrob mashtotsم. بوسيله مسروپ ماشتوتس (405سال 
 sahakپارسي صورت مي گرفت. نياز شديد و نيز حمايت پادشاه ورامشاپوه و جاثليق سـاهاك پـارتو (   آشوري و يوناني، 

partev حرف داشت كه حروف اُ و ف ( 36) ، ماشتوتس را تشويق به اين كار نمود. الفباي ابداعيo  وf  .در آن كم بـود (
د. حروف ارمني مانند الفباي عربي داراي ارزش عددي رسي 38اين دو نيز در سده هاي ميانه اضافه گرديده تعداد حروف به 

است. اين حروف همانند حروف الفباي التين داراي اشكال بزرگ و كوچك بوده از چپ به راست نوشته مـي شـوند. روش   
  نگارش ارمني دو گونه است: 

   كه از زمان مسروپ ماشتوتس تا كنون با آن مي نويسند(با برخي تغييرات). -الف: روش قديم
در ارمنسـتان   1922روش جديد كه براي برطرف نمودن برخي مشكالت نگارشي روش قـديم، در چهـارم مـارس     -ب

  بر طرف شد. يادگيري و كاربرد زبان با اين روش آسان تر است. 1940رسميت يافت و ايرادهاي آن در سال 
مستقل خـانواده زبانهـاي هنـد و اروپـائي     زبان ارمني: زبان رسمي جمهوري ارمنستان است. اين زبان يكي از شاخه هاي 

اسالو و يوناني دارد. اين زبان در شرايط تمـاس يـك رشـته از زبـان      -ارتباط نزديكي با زبان هاي ايراني، بالتيك” بوده نسبتا
پس از فروپاشي حكومت ارمني اورارتو در سراسـر  ” اورارتوئي بوجود آمده تدريجا -هاي هند و اروپائي ، قفقازي، هوري

  ارمنستان رايج و حاكم گرديد. اين زبان در سير تحولي خود به سه مرحله قابل تقسيم است:
  ). 9تا 5الف: ارمني باستان (سده هاي 

  ) 16-12ب: ارمني ميانه (سده هاي 
  تا كنون). 17ج:ارمني نو (آشخارابار، از سده 

اورارتويي زبان ارمنـي   –د داشته است. بخش هوري توام با زبان نوشتاري باستان (گرابار) زبان گفتاري باستان نيز وجو
در صد از ذخيره لغات اين زبان ها را  كه  بر  ما  شناخته شده است تشكيل مي دهد. نيز گروهي از لغات زبـان هـاي    10-20

يـن زبـان   تازي، تركي، روسي و پارسـي در ا  هتي (نيسي، لووي، هتي هيروگليف، زبان باالئي و غيره) و نيز آشوري، يوناني،
وجود دارند كه در اثر تماس هاي طوالني با اين ملل حاصل شده اند. زبان فعلي ارمنـي داراي دو شـاخه كلـي اسـت: ارمنـي      
شرقي كه در ارمنستان و ايران بدان سخن گفته مـي شـود و ارمنـي غربـي كـه بوسـيله ارمنيـان كشـورها عربـي، اروپـائي و           

و شاخه داراي اختالف هايي جزئي با يكديگرند.زبان ارمني داراي ساختار دستوري آمريكائي مورد استفاده قرار دارد. اين د
و ذخيره لغات بسيار غني و مستحكم مي باشد و در زمان حكومت سوسياليسـتي تالشـهاي جـدي بـراي اسـتاندارد كـردن آن       

سـي ، فرانسـه ، اسـپانيائي ،    صورت گرفت ، بگونه اي كه اين زبان از هر حيث بـا زبانهـاي مطـرح و بـين المللـي چـون انگلي      
  ايتاليايي قابل قياس مي باشد  و  ترجمه  از  آن  زبان ها  بگونه اي شيوا و سليس و رسا صورت مي گيرد.  

ادبيات و علوم: در مورد ادبيات ارمني پيش از اختراع خط اطالعات چنداني در دست نيسـت. موسـي خـورني قـديمي     
) يكي از خدايان دين باسـتاني بـود در كتـاب تـاريخ خـود آورده      vahagnاهاگن (ترين شعر ارمني را كه گزارش زايش و

) پسر آرتاشس پادشاه ارمنستان بود. پـس از اختـراع   veruyrاست. بر پايه اطالعات موجود نخستين نويسنده ارمني وروير(
زار پاربتسـي، موسـس   م.) غـا 5خط بويژه در تاريخنگـاري، فلسـفه و علـوم طبيعـي آثـار پرارزشـي توسـط كوريـون (سـده          

م.)، سبئوس (سـده  5م.) يزنيك كوغباتسي، آگاتانگغوس ،يغيشه، پاوستوس بوزاند (سده 5سده  -خورناتسي (موسي خورني
م.)، موسس كاغانكاتوتسي و آنانيا شيراكاتسي نگارش يافـت.  6م.)، داويت آنهاغت (سده 8سده  -ghevondم.)، غوند (7

فرو پاشيد و ارمنيان توانستند در كنـاره دريـاي مديترانـه (كيليكيـه) صـاحب       1045سال  پس از اينكه حكومت ارمنستان در
م. ادبيات ارمني رنگ دنيـوي بيشـتري   14-10دولت گردند اين سرزمين تبديل به مركز فرهنگي آنان گرديد. در سده هاي 

حويل دادنـد. از جملـه دانشـگاه آنـي،     بخود گرفت. مدارس و دانشگاه هايي تأسيس گرديد كه دانشمندان بسياري به جامعه ت
). گريگور ماگيستروس، هوانس ساركاواگ، توما آرزرونـي، مخيتـار   15-14) تاتو (14-13) گالزور (12-11سيس (سده 

هراتسي، نرسس شنورهالي، مخيتار گوش، وارتان آيگكتسي و غيره از چهره هاي نامدار علـوم و ادب بودنـد. در سـده هـاي     
يي ترقي نمود. بزرگترين شاعر اين سده ها گريگور ناركاتسي است كه داراي سوگنامه مشهوري مـي  بويژه غزلسرا 10-14

)، ناقـاش  16)، ناهاپـت كوچـاك (سـده    15باشد. داستان حماسي داويت ساسوني شايان توجه اسـت. مگـرديچ نقـاش (سـده     
بوب تمام مردم قفقاز بـود. در سـده نـوزدهم    سايات نووا شاعر مح 18) پا به عرصه ادبيات نهادند. در سده 17هوناتان (سده 

رنسانس ادبي ارمني بوقوع پيوست كه از جمله پيشتازان اين جنبش خاچاتور آبوويان و ميكائيل نالبانديان بودند. در اين سده 
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ر راپائـل  كالسيسيسم جاي خود را به جريان هاي جديد ادبي يعني به رومانتيسم و رئاليسم داد و موتيف ميهن دوستانه در آثـا 
پاتكانيان  نمايان گرديد. بزرگترين رمان نويس ارمني رافي (هاكوپ مليك هاكوبيان) آثار بسـياري پديـد آورد. در ادبيـات    
نمايشي گابريل سوندوكيان و در طنز نويسي هاكوب بارونيان را بايد نام برد. شعرا و نويسـندگان بـزرگ ديگـر عبارتنـد از:     

زاروس آقايان، شيروانزاده، هوانس هوانسيان، هوانس تومانيان، آوتيك ايسـاهاكيان در سـده   پرج پروشيان (رمان نويس)، غا
بيستم: واهان دريان، يغيشه چارنتس، گغام ساريان، باروير سواك، هوانس شيراز و شـعرا و نويسـندگان متـاخر: هاموسـاهيان،     

يـام سـارويان (آمريكـا) و در زبانشناسـي هراچيـا      واهاگن داوتيان، سيلوا كابوديكيان، گـورك امـين، سـرو خانزاديـان،  ويل    
مانوك آبغيان، گورك جاهوكيان، ادوارد آقايان و غيره. در سده بيستم بويژه در دوره پس از چنـگ دوم جهـاني    آجاريان، 

تعداد يكصد مركز پژوهشي در ارمنستان كار مـي كـرد. از رشـته هـاي      1970علوم ترقي شايان توجهي داشت. تنها در سال 
ويكتور هامبارسوميان و ماركاريان ستاره شناسان رصد خانـه   40هم علمي بايد به آستر و فيزيك اشاره نمود. در اواخر دهه م

بيوراكان ارمنستان موفق به كشف منظومه هاي جديد در كهكشان شدند. ارمنيان از جمله ملت هايي هستند كـه داراي دايـرة   
  آكادمي علوم ارمنستان سهم بسزايي در پيشرفت ادبيات و علوم ايفا مي نمايد.  المعارف بزرگ و انواع مختلف آن هستند. 

هنر: هنر ارمني از هزاره سوم پيش از ميالد سرچشمه گرفته در شرايط اجتماعي و زيستي قوم هاي تشكيل دهنده ملـت  
ي پرستشگاه موساسير نيـز بسـياري   ارمن در طي تاريخ به تكامل خود رسيده است. آثاري از دوران اورارتو از جمله خرابه ها

آثار ديگر چون نگاره هاي گرمابه و پرستشگاه گارني  بجا مانـده اسـت. پـس از پـذيرش مسـيحيت در ارمنسـتان هنـر ويـژه         
كليسايي كه خود آميخته با ويژگي فرهنگي دوران پاگانيسم بود بر هنر ارمني سايه افكند و تم هاي انجيلـي موضـوع اصـلي    

سيقي، تذهيب، كنده كاري و معماري را تشكيل داد. اكثر كلسياهاي قديمي ارمنستان پرستشگاه هـاي دوران  هنر نقاشي و مو
معابـد   -1پاگانيسم بودند كه در اول سده چهارم ميالدي به كليسا تبديل گرديدند. اين ها بـه چنـد دسـته تقسـيم مـي شـوند:       

بدي به سبك وانك اجميادزين و كليساي جامع دويـن. در اواخـر   معا -3معابد بازيليك سه داالني،  -2بازيليك يك داالني، 
معروف است به اوج خود رسيد. سپس بنـاي معابـد   » سبك هريپسيمه«م. سبك جديدي از كليساهاي ارمني كه به 7و  6سده 

رد سـنگ هـاي   چند داالني نيز معمول شد. بر روي اين بناها تزئينات كنده كاري شده ديده مي شود. استادان ارمني در كـارب 
) و ديگـران بـا   7متنوع شهرت داشتند. موسيقي كليسائي توسط مسروپ ماشتوتس، ساهاك پارتو و جاثليق كوميتاس (سده 

پ.م.) در پايتخـت تيگرانـاگرد   55 -95خلق انواع خاص شاراگان و كسورو پيشرفت چشـمگيري داشـت. تيگـران بـزرگ (    
ي نمايش به آنجا دعوت نمود. در دوران مسيحيت نمايش هاي مردمـي رايـج   تئاتري بنا كرد و هنرمندان يوناني را براي اجرا

بود. مينياتور در سده هاي ميانه مهمترين بخش هنري را تشكيل مي داد. متون خطي بسياري توسط نقاشان تـزئين گرديـد. از   
دنيوي در هنـر ارمنـي شـدت     م. تمايل به جنبه هاي13جمله آنان بايد توروس روسلين، ساركيس پيزاك را ياد كرد. از سده 

گرفت. در سده هاي بعد ناقاش هوناتان، بوگدان سالتانف در نقاشي سـايات نـووا در سـرود و شـعر مردمـي شـهرت بسـزايي        
داشتند. در سده نوزدهم هنر تئاتر رواج تازه اي گرفت و نمـايش هـايي بـا تـم هـاي تـاريخي و كمـدي در مسـكو، تفلـيس،          

اها اجرا گرديد. نام پتروس آداميان  در تئاتر، تيگران چوخاجيان، ماكـار يكماليـان، كـارامورزا     استامبول ، ايروان و ساير ج
بويژه كوميتاس موسيقيدان بزرگ در زمينه موسيقي، گورگ باشينجاقيان، وارتگس سـورنيان، هـاروتيون شامشـينيان بـويژه     

شـايان ذكـر اسـت. هنـر ارمنـي پـس از اسـتقالل          هوانس آيوازوسكي نقاش نابغه در تمهاي دريايي كه شـهرت جهـاني دارد،  
ارمنستان در سده بيستم رونق چشمگيري داشت. با ايجاد دانشگاه ها و آكادمي علوم، هنـر ارمنـي مـورد پـژوهش و كـاربرد      
دقيق و منظم قرار گرفت. هنرمندان ارمني در صحنه هاي جهاني ظـاهر شـدند هماننـد مـارتيروس سـاريان در نقاشـي و آرام       

بـه بعـد را مـي تـوان      60توريان در موسيقي. بسياري از بناهاي قديمي ترميم و بازسازي شدند. سده بيستم بويژه از دهه خاچا
  دوران تجديد حيات ملي ارمني در كليه زمينه ها دانست. 

  
  دين و آداب و رسوم -6
ف اعتقـادات مـذهبي مختلفـي    م. ارمنيان مذهب مسسيح را پذيرا شـوند، در دوران هـاي مختلـ   301پيش از آنكه بسال  

داشتند. در زمان پادشاهي ارمنستان موسوم به اورارتو خـداي خالـدي بـا پرستشـگاه موساسـير در راس خـدايان ديگـر قـرار         
خـداي ديگـر    79خداي آفتـاب و حـدود    (shivini)خداي آب و باران و سيل و توفان شيويني (teysheba)داشت. تيشبا

ملت ارمني مراحل تشكيل خود را مي گذرانيد خدايان هايك، آراي زيبارو، تورك مـورد  پرستش مي شدند. در دوراني كه 
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پرستش بودند آنگاه ارمنيان داراي پانتئون جديد خود شدند كـه آرامـازد (اهـورامزداي ايرانـي) در رأس آن قـرار داشـت.       
حـامي ارج و مقـام خاصـي داشـتند.     واهاگن خداي جنگ، رعد و برق و غرش و خداي اژدهاكش و الهه آناهيت بعنوان الهه 

و آستغيك الهه عشق بودند. بر طبق روايات ارمنـي انجيـل را تـادئوس در     (nane)مهر و تير خدايان آفتاب و فضيلت، نانه 
م. در زمان حكومت تيـرداد سـوم اشـكاني    301جنوب ارمنستان و بارتلمي در شمال آنجا پراكندند. سرانجام ارمنيان در سال 

گريگور لوساوريچ (گريگور روشنگر) به مسيحيت روي آوردنـد. كليسـاي ارمنـي اكنـون يـك كليسـاي ملـي        ارمني توسط 
مستقل بوده به هيچ يك از كليساهاي ديگر (كاتوليك، پروتستان و ارتودكس) وابستگي ندارد و مقر آن در شهر اجميادزين 

ا آمـانور، عيـد تولـد و غسـل تعميـد مسـيح، باريگنـدان        ارمنستان واقع است. مهمترين جشن هاي ارمني عبارتند از: جشن نو ي
(برقندان)، زاغكازارد، عيد پاك، ديارندارج، هامبارسوم (عيد عروج مسيح)، وارتـاوار، جشـن تطهيـر و تقـديس انگـور، كـه       

 24روز برخي از اين ها آميخته با اعتقادات پيش از مسيحيت است مانند وارتاوار. طبق سنت تمامي ارمنيـان جهـان هـر سـال     
جشـن   -آوريل را به ياد شهادت ارمنيان در تركيه گرامي مي دارند. غيـر از آن روز فرهنـگ (بمناسـبت ابـداع خـط ارمنـي      

  مسروپ ماشتوتس) و عيد وارتان نيز داراي اهميت بسيار زيادي هستند.
  ارمنستان -7
سـرزمين كوهسـتاني ارمنسـتان يـا فـالت      زندگي تاريخي ارمنيان در سرزميني جريان يافته است كه در جغرافيا به نـام   

عـرض شـمالي و    41ْ 15`تـا   37ْ 30`ارمنستان معروف است كه ارمنستان امروزي در شمال شرقي آن واقع است. فالت بـين  
درجه طول شرقي محدود بوده بين فالت هاي آسياسي صغير و ايران و در شمال غربي آسـياي مقـدم قـرار گرفتـه      47تا  38

متـر) آرارت كوچـك   5156متـر از سـطح درياسـت. كـوه هـاي مهـم آن آرارات بـزرگ (        1800تا  1500است. ارتفاع ان 
رودهـاي دجلـه  و     متر). رودهاي مهم: آراكس (ارس)، آخوريان، آرپـا.   4434متر)، سيپان (4095متر)، آراكاتس (3914(

ن، خاربرد، ارزنجان، باگروانـد همـواره   فرات  از  كوههاي ارمنستان  سرچشمه مي گيرند. دشت هاي آرارات، شيراك، تارو
) درياچـه سـوان   tarekhكيلـومتر مربـع)، بـا مـاهي تـارخ (      3733از نظر اقتصادي اهميت خاصي داشته اند. درياچـه وان ( 

كيلومتر مربع) با ماهي خاص ايشخان ، درياچه اروميه (در قديم كاپوتان يا كبودان) بين فالت هاي ايران و ارمنستان  1400(
چه هاي بزرگ فالت ارمنستان محسوب مي شوند. دنياي جانوارن فالت شـامل گـوزن، آهـو، گوسـفند وحشـي، گـراز،       دريا

گرگ، روباه، خرس، كفتار، عقاب، كركس، باز، لك لك، كبك، اردك، بلدرچين، قرقاول و غيره است. از نظر معادن زير 
سنگ هاي گونـاگون ماننـد نـوع خاصـي تـوف، بازالـت،       زميني مس، سنگ آهن، سرب، نقره، طال، موليبدن، پرليت، مرمر، 

سنگ آهك و غيره قابل ذكرهستند. آب هاي معدني با خواص شفا بخش خود بوفـور در آنجـا يافـت مـي شـوند. ارمنسـتان       
آيرارات، واسـپوراكان (وان فعلـي)، سـيونيك، آرتسـاخ (قـره بـاغ فعلـي)،         استان تقسيم شده بود كه عبارتند از: 15قديم به 

ارك، هايك عليا، توروبران، آغزنيك، سوفن (سوپك) ، تايك، پارسكاهايك، كُرچِك، موك، پايتاكاران (جمهـوري  گوگ
  آذربايجان فعلي)، اوتي.

  
  تاريخ -8
شوبريا تشكيل شـده اسـت. در سـد نهـم پـيش از       -ملت ارمني در غرب و جنوب غربي اين سرزمين در هاياسا و آرمه 

ارتو) ايجاد گرديد، آنگاه در سده ششم پيش از مـيالد سلسـله يروانـديان (يروانـدوني) بقـدرت      ميالد پادشاهي ارمنستان (اور
 521رسيد. ملل ديگر ارمنستان را آرمنيا مي نامند كه نخستين بار در كتيبه بيستون مربوط به داريـوش اول هخامنشـي (سـال    

پ.م.) در نقشـه باسـتاني جهـان ، كشـور      489تـا   540پ.م.) بكار رفته است. در همان زمان مورخ يوناني هكاتيوس ميلتي (
  آرمنيا را مشخص نموده است.   

هايك بزرگ بـود لـيكن در هايـك صـغير،     ” پ.م. سلسله آرتاشسيان بر سر كار آمد كه قلمرو آنان عمدتا189در سال 
وام ساكن در فالت را در سوفن و كوماگن نيز پادشاهي هاي متمايل به فرهنگ هلني بوجود آمد. ملت متشكل ارمني كليه اق

پ.م.) كـه قلمـرو    55 -95خود مستحيل نموده همگان به زبان ارمني سخن مي گفتند . اين پروسه در زمان تيگران بـزرگ ( 
” نقشـه سـوم آسـيا   “حكومت ارمنستان شامل كليه نواحي فالت گرديد بپايان رسيد. نقشه ارمنستان باستان محفـوظ اسـت [در   

مي] بعد ها ارمنستان در مسير كشمكش هاي ابر قدرت هاي زمان، ايـران و روم قـرار گرفـت لـيكن     تنظيم كالو ديوس پتوله 
م. بـين قـدرتهاي يـاد شـده تقسـيم      387استقالل نسبي خود را تا پايان حكومت اشكاني ارمني حفظ نمود. تـا اينكـه در سـال    
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سـيحيت مـذهب رسـمي كشـور گرديـد. بـا       م. م301م. منقرض گرديد. در سـال    428شد.حكومت اشكانيان ارمني در سال 
وجود تقسيم به دو بخش، حكومتهاي فئودالي ارمني كه به ناخارار موسوم بودند به حيات خود ادامـه دادنـد. برخـي نـواحي     
مرزي ارمنستان در اثر اين واقعه خالي از سكنه ارمني شد. در ميان چيرگي تازيان، سلجوقيان، تركان عثماني و قـزل باشـهاي   

(صوفيان) در ارمنستان، گرجستان و آلبانيا (اران) سعي در اشاعه مذهب هاي ديگر گرديـد. خطـر مـذاهب زرتشـتي و     ايران 
غيره براي ارمنيان تازه مسيحي شده باعث يك رشته جنبش هاي مردمي در برابر ساسانيان ايران و خالفت تازي گرديد (قيام 

يره) در اثر اين پايداري ها در نيمه دوم سده نهم بخـش بزرگـي   و غ 851-52، 773-75، 748-5، 482-84، 450-51هاي 
از ارمنستان از چيرگي ديگران آزاد گرديد و پادشاهي باگراتوني در پي احياء حكومت متحـده زمـان اشـكانيان بـر آمـد. از      

تحده بوجود مي آنجا كه ارمنستان ميان قدرت هاي تازي و بيزانس قرار داشت اين امر مشكالتي در جهت تشكيل حكومت م
آورد. چند حكومت پادشاهي ديگر در واسپوراكان، تارون، سيونيك، كيوريكيان، كارس (قـارص) و غيـره خـراج گـزار و     

م. ايـن حكومـت فروپاشـيد.    11وابسته به حكومت باگراتوني بود. در اثر تاخت و تازهاي تركان سلجوقي در نيمه هاي سده 
م.) بخش هاي شمالي و مركزي ارمنستان از دست سلجوقيان آزاد شده 13و  12اي در زمان تقويت گرجستان همسايه (سده ه

(مصادف با لشكر كشي مغول و تاتار) دوام يافـت.   1236بسركردگي سلسله زاكاريان حكومت ارمنستان احياء شد و تا سال 
م.). پـس از  1375تـا   1080ت (از آن پس حكومت ارمنيان در ارمنستان كيليكيه در كناره هـاي دريـاي مديترانـه ادامـه يافـ     

) بـراي ارمنسـتان اسـفناك    15و  14فاجعه مغوالن، تاخت و تازهاي تيمور و طوائف آق قويونلو و قره قويونلو (سـده هـاي   
بخـش شـرقي    1828ارمنستان تحت سيطره تركان عثماني و صـفويان ايـران قـرار گرفـت. تـا اينكـه بسـال         16بود. در سده 

اري در آمد. بخش غربي (با وجود كليه سـتم هـاي مـذهبي و ملـي و كشـتارهاي جمعـي و تغييـر        ارمنستان بتصرف روسيه تز
اجباري مذهب و ساير مسايل) تا اوايل سده بيستم بخش عمده جمعيت ارمني را در خود داشت. دولت تركيه با برنامه ريـزي  

ست به يكي از دهشتناك تـرين عمـل جنـائي    در جهان، د 1914-18هاي دقيق و با استفاده از وضعيت ايجاد شده در سالهاي 
ميليون ارمني را قتل عام نمود. البته گروهي كه توانست به كشوهاي همسايه، اروپا و آمريكـا پنـاه بـرد. در     5/1زده بيش از 

 1920پس از پنج سده حكومت جمهوري ارمنستان تنها در بخش كوچكي از سرزمين اصـلي برپـا شـد و از سـال      1918سال 
اوت  10) پـاريس ( sevreمهوري شوروي سوسياليستي ارمنسـتان جانشـين آن گرديـد. بـر اسـاس پيمـان سـور (       حكومت ج

) تركيه مكلف شد استان هايي از ارمنستان غربي را به جمهوري ارمنستان باز پس دهد. ليكن با بقدرت رسيدن مصطفي 1920
(قره باغ) نخجـوان و آخالكـاالك در تصـرف جمهـوري      كمال اين امر جامه عمل نپوشيد. از سويي ديگر استان هاي آرتساخ

) در مجامع 1878هاي آذربايجان و گرجستان شوروي باقي ماند. مسئله ارمني كه براي نخستين بار در عهد نامه سان استفانو (
  بين المللي مطرح شده بود تا كنون الينحل باقي مانده است. 
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 1381زمستان - پاييز  11- 12جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه 

  

  و معادل ارمني آن» پيس«پيرامون واژه 
  

  اديك باغداساريان
   69خرداد ماه 

  
  كاربرد اين واژه در كتاب مقدس -1

  ان، برابر باب پنجم.الف: عهد عتيق: كتاب دوم پادشاه
  ب: عهد جديد:  

  .3آيه  4و باب  45تا  40، آيه هاي 1انجيل مرقس: باب 
  .16تا  12، آيه هاي 5انجيل لوقا: باب 
  .    27، آيه 4انجيل لوقا: باب 
  .16تا  12، آيه هاي 27انجيل لوقا: باب 
  ,3و 2،  آيه هاي 8انجيل متي: باب 

  آن بكار مي رود: ) برايbor )µáñدر ارمني كلمه  -2
  تلفظ است.   barukaايراني كه بنا اسناد آن كلمه سغدي  borمعادل كلمه 

  در فرانسه قديم)   alboraو  albaraپرتقالي،  alvarazاسپانيولي،  albarazoدر عربي: اَلبرُص (كه از آن: 
  )  …شر، بد، خطرناك،") borotiدر گرجي: (

     pisدر فارسي پيس 
  يف، بد)(كث pisدر تركي 
  (پيس)scabies(ابرص، پيسي، كثيف)،  scaberدر التين 

  (ابرص، پيسي) bertدر تاتاري 
  ، پيسي، ابرص)leperدر روسي  (

  ، پيسي، ابرص)lepra )lepralijderدر هلندي 
  ابرص، پيسي) lepre )le’preuxدر فرانسه 

  ، پيسي، ابرص)lebbra )lebbrosoدر ايتاليايي 
  پيسي، ابرص) lepra )leprosoدر اسپانيايي جديد 

  pes(ak)در پهلوي 
  پيسي، ابرص)   lepra) (leprosدر يوناني (

  pecas(ابرص) هندي باستان  paesaدر اوستا 
  pithaghasدر يوناني باستان 

  pis ،pesaiدر كردي 
  pos ،posaiدر افغاني 

  ]1برهان قاطع جلد  440و  439نيز مراجعه شود به ص [
  در مورد بيماري

بيماي مسري جلدي، عالمت آن تاولها و جوشهايي در روي پوست است و در آن هـا مـايع بـدبويي مترشـح مـي       نوعي
  شود.
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  برنگ سفيد در مي آيد.   "بيماري پيسي بصورت لكه هايي قرمز كه بعدا
  برص در فرهنگ ارمني  

  بصورت نفرين:
bor unenas ghunk' chunenasغونك چونه ناس) -اونه ناس -(بر  

  اشته باشي اما ناخن نداشته باشي (نفرين)برص د
  ]تا نتواني بخاراني[

ne’ra xoske' indz bor yeghav يغاو)          -بر -ايندز -خوسكه -(نرا  
  حرف او باعث تكدر خاطر من شد.

  
  كمره) -آنانكه به اين بيماري مبتال بودند در واژه و كات پخ شركت نمي كردند (روستاي كندا

  
  ه عبارتند از:منابع بكار رفت

  فرهنگ ريشه شناسي ارمني. تاليف پروفسور هراچيا آجاريان. جلد دوم. ايروان.
  . تاليف استپان مالخاسيان. ايروان1فرهنگ مفصل ارمني جلد 

  انگليسي. تاليف مسروپ گولومچيان. بيروت -فرهنگ ارمني
  اركي)دانم-فرانسه-ايتاليايي-سوئدي-هلندي-آلماني-فرهنگ هفت زبانه (انگليسي

  روسي. ايروان.-فرهنگ ارمني
  برهان قاطع 

  پهلوي. تاليف بهرام فره وشي. -فرهنگ فارسي
  .    1944ماهنامه لويس، تهران 

  يوناني. -انگليسي، انگليسي -فرهنگ يوناني
  كتاب مقدس. متن كامل.

  آيه ياب كتاب مقدس.
  اهالي روستاي كنداي كمره و چهارمحال بختياري

  ا. گرمانيك                    
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 1381زمستان - پاييز  11- 12جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه 

  پيرامون نقش گياهان

  در اعتقادات ارمنيان و مسيحيان
  اديك باغداساريان (گرمانيك)

  تهران 1369دوم شهريور 
  

   نگاهي كوتاه بر ستايش درختان در ارمنستان باستان
يكي از مواردي هستند كه مـورد سـتايش و گرامـي داشـت ارمنيـان بـوده انـد. در نـزد آنـان جنگـل           جنگل و درختان 

نام يافته بويژه درخت چنار مورد ستايش بوده و آن نيز مقدس خوانده شده است. براي نمونه بايد به اشاره موسي  "مقدس"
آراي زيبا روي پس از مرگ فرزنـدي بجـاي مـي    «خورني تاريخنگار نامي ارمني (سده پنجم ميالدي) توجه نمود. مطابق آن 

  مي ناميدند.  (sos) "سوس"گذارد بنام آنوشاوان كه او را 
)sos   در ارمني به معني چنار است). زيرا او مطابق اعتقادات به آرمناك يا آرامانـك(armenak, aramanek)  و

). نيـز خـورني اشـاره مـي كنـد كـه       1بيسـتم)( كتاب نخست، فصـل   -(تاريخ موسي خورني» درختان چنار او هديه شده بود
ارمنيان از صداي خش خش برگهاي اين درختان چنار مي توانستند پيشگويي كنند. مولف همچنين اضافه مي كند كه ستايش 

  درخت چنار در ارمنستان دوران هاي طوالني وجود داشته است.
ناميده مي شود در نزد ارمنيان احترام و  bardi بجز از درخت چنار، درخت سپيدار كه نوعي تبريزي است و به ارمني

ستايش خاصي داشته است. اين درخت نه تنها در دوران شرك (پيش از ميالد) كه پس از ميالد مسيح نيز مورد سـتايش بـوده   
  است.

) در يكي از آثـار  1102-1172شاعر و چهره سرشناس كليساي ارمني ( (nerses-she’norhali)نرسس شنورهالي 
اشاره مي كند كه در شهر ساموساد نه تنها آفتـاب را مـي    (tught-e’ndhanrakan)» نامه اي براي همگان«بنام خويش 

پرستيدند بلكه درخت سپيدار نيز مورد ستايش آنان بود زيرا ديوها درون اين درختان مي رفتند و مردم را وا مي داشـتند تـا   
  ).2ايشان را بپرستند(

ن احترام خاصي داشتند بگونه اي كه وقتي مسيح دارد بيت المقدس مي شود مردم شـاخه  در دوران مسيحيت نيز درختا
(متشـكل از   (tzaghk’azard)» زاغكـازارد «). بـدين مناسـبت عيـدي بنـام     3درختان زيتون و خرما زير پاي او مي نهنـد( 

tzaghik   به معني گل وzard  ن عيـد آخـرين يكشـنبه روزه    وجـود دارد. ايـ   به معني زينت و آرايش) در كليساي ارمنـي
. در Eulogemeneگويند و يونانيـان   Palm Sundayبزرگ است (روز يكشنبه پيش از عيد پاك) كه انگليسيان به آن 

  ). 4مراسم اين عيد در كليسا شاخه هاي درختان بيد و زيتون تقديس شده به مردم مي دهند(
  فهرست اشارات كتاب مقدس به درختان -2

  .23آيه  5دوم سموئيل باب  درخت توت: كتاب
  .20آيه  21درخت انجير: متي باب 

  .13آيه  11مرقس باب                            
  .32آيه  24متي باب                            

  .29آيه  21، باب 6آيه  13لوقا باب                        
  .11آيه  49درختان ميوه: سفر پيدايش باب  -

       21آيه  2ء نبي باب صحيفه ارميا
  17و  15صحيفه حزقيال نبي باب 

  10صحيفه هوشغ نبي باب 
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  18آيه  14مكاشفه يوحنا باب 
  15آيه  6باب  6آيه  5درخت سرو: پادشاهي اول باب -

  17آيه   40ايوب باب                        
   19آيه  41درخت كاج: صحيفه اشعياء نبي باب -

  13آيه  60باب  و                     
  27آيه  15درخت و شاخه هاي خرما: عروج باب -

  40آيه  23سفر الويان باب                                    
  3آيه  34سفر نثنيه باب                                    
  16آيه  1كتاب داوران باب                                   

  2آيه  13و باب                                                  
  15آيه  28كتاب دوم تواريخ: باب                                    
  13آيه  12انجيل يوحنا باب                                   
  .9: آيه 7مكاشفه يوحنا باب                                  

  پي نوشتها
---------------  

  پادشاه افسانه اي ارمنستان، كه سميراميس ملكه آشور دلباخته او گرديد. (ara)روي  آراي زيبا
  .1838. ونيز 253-238نامه اي براي همگان) صفحه «نرسس شنورهالي 

  . 7آيه  11آيه يكم. مرقس باب  21انجيل متي باب 
  (متن ارمني).  107. صفحه 1969. نوشته اسقف اعظم آرداك مانوكيان. تهران: "اعياد كليساي ارمني"
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 1381زمستان - پاييز  11- 12جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه 

  معماري ارمني
  نوشته پرفسورادوارد اوتوجيان
  ترجمه اديك باغداساريان

  
  پيشگفتار

  
  الف: سازمان امور خيريه گلبنگيان

ر طـول زنـدگي خـود كوشـيد تـا      د» درصـد  5آقاي «، »پادشاه نفت«شادروان گالوست گلبنگيان، ثروتمند نيكوكار، 
موافقت حكومت شوروي  را براي بازسازي كليساي جامع اچميادزين جلب نمايد. اين كليساي جامع در ارمنستان و در دامنـه  

  كيلومتري ايروان پايتخت واقع است. 20كوه آرارات، در 
  ارمني بود. "صالگالوست كلبنگيان كه استخراج نفت عراق را بعهده داشت، از اتباع بريتانيا و ا

اين مرد متدين كه باني كليساي ارمني لندن بود، مي خواست در بازسازي قديمي ترين كليساي جـامع عـالم مسـيحيت،    
قرن در آنجا جشن گرفته شـده اسـت و    17يعني اچميادزين بنا شده در قرن چهارم، نيز سهيم باشد. آيين عشاء رباني در طول 

  وازگن اول، پاتريارك اعظم و كاتوليكوس تمام ارمنيان مي باشد.اين كليساي جامع مقر عاليجناب 
در ليسبون دار فاني را وداع گفـت در حاليكـه آرزويـش را عملـي نسـاخته بـود و ثـروت         1955گلبنگيان بيستم ژوئيه 

ت تـا صـرف   ميليون دالر براي سازمان گلبنگيـان بجـاي گذاشـ    800كالنش را كه يكي از بزرگترين ها در جهان بود به مبلغ 
  كمك به دانشجويان، محققين و هنرمندان كليه مليتها و تشويق و ترغيت هنر و علوم شود.

دالر بـراي بازسـازي    000،400او در وصيتنامه اش (كه اجراي آن به عهده پارلمان پرتقال واگذار گرديده است) مبلغ 
محلي يك نفر آرشيتكت بـراي نظـارت در كارهـا    كليساي جامع اچميادزين اختصاص داد با اين اميد كه باهمكاري حكومت 

  اعزام گردد.
  دو سال پس از مرگش، اتحاد شوروي براي اولين مرتبه در تاريخ خود مبلغ ارثيه يك ثروتمند سرمايه دار را پذيرفت.

ي، )، اقتصـاددان متبحـر در امـور و مسـائل حقـوقي، سياسـ      1بنابراين هيئت اجرائيه سازمان گلبنگيان، سر سيدني كين(
 ,D.I.U.U.P)اقتصادي و رئيس دانشكده اقتصاد و علوم سياسـي دانشـگاه لنـدن، دكتـر آرشـيتكت و برنامـه ريـز شـهري         

D.P.L.G.)   ادوارد اوتوجيـان(ancien e’le’ve du cours des monuments historiques de Pares)(2) 
  عماري ارمني تعيين گرديدند.از فرانسه بعنوان شخصي ماهر در فنون بازسازي فرانسوي و متخصص در م
انجام گرفت. دو متخصص  the Quai d'orsayمذاكره با حكومت شوروي توسط وزارت امور خارجه و به كمك 

از طريق مسكو عازم ايروان گرديدند. مقامات ذي صالح بويژه وزارت مراسـم و تشـريفات و آكـادمي     1957در دهم اوت 
  ده تمام اطالعات ضروري را جهت انجام ماموريت در اختيار آنها گذاشتند.معماري اتحاد شوروي بسيار مفيد واقع ش

وظايف متخصصين در ارمنستان شوروي آسان تر گرديد و در خور قدرداني است كه حكومت محلي حمايت ويژه اي 
ادوارد  از كليساي ارمني بعمل مي آورد و بـا توجهـات عاليجنـاب كـاتوليكوس( جـاثليق) وازگـن اول، سـر سـيدني كـين و         

اوتوجيان حدود يك ماه در ارمنستان اقامت داشتند و به كمك آرشيتكتهاي ارمني و اداره حفظ بناهـاي تـاريخي، مطالعـات    
  فني، معماري و اقتصادي خود را انجام دادند. مقدمات كار بازسازي بسرعت انجام گرديد.

مـدت طـوالني در ارمنسـتان بسـر بـرد. كـار        ، آقاي اوتوجيـان چنـدين مرتبـه بـه    1964و  1957در فاصله بين سالهاي 
 1964بپايان رسيد و بنا به دعوت عاليجناب كاتوليكوس، اعضاي سازمان خيريه گلبنگيـان در اكتبـر    1964بازسازي در سال 

) رئيس سازمان سرپرستي مـي شـد و بوسـيله    3به ارمنستان رفتند تا نتيجه كارها را ببينند. هيئت توسط دكتر آزردو پرديگو(
مسر وي، آقا و خانم روبرت گلبنگيان (رئيس امور شرقي سازمان و نوه نيكوكار مرحوم)، خاتم ريتا اسايان (دختر نيكوكار ه

مرحوم) و آقاي ادوارد اوتوجيان همراهي مي گرديد. در طول بازديد، عاليجناب كـاتوليكوس، بـه آقـاي اوتوجيـان صـليب      
  را اعظاء نمود. -ل كليساي ارمنيعالي ترين مدا -درجه اول گريگور روشنگر مقدس
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  بنابراين براي اولين مرتبه يك آرشيتكت فرانسوي در بازسازي يك بناي فرهنگي در قلمرو شوروي شركت نمود.
آقاي اتوجيان در جريان اقامتش، به سراسر ارمنستان مسافرت نمود و قسمتهايي از گرجستان آذربايجان را نيـز پيمـود.   

سـخنراني در فرانسـه (پـاريس، ليـون،      60 "چاپ نشده به همراه آورد كه در يـك سـري حـدودا    او يك هزار اساليد رنگي
مارسل، والنس) و نيز لندن، بروكسل، لي اژ، ميالن، ژنو و در اياالت متحده، نيويورك، بوستون، كمبـريج، سنفرانسيسـكو و   

ر ارمنستان قديمي و نوين، منـاظر و زيبـايي   در لوس آنجلس مورد نمايش و بحث و گفتگو قرار گرفتند. اين عكس ها نشانگ
قبـل   3000هاي طبيعي آن، كوه آرارات، درياچه سوان، بناهاي ارمنستان از قرن چهارم تا پانزدهم، همچنين آثـار باسـتاني از   

  از ميالد تا سده چهارم عصر ما (دوران معماري بت پرستي) بودند.
   

  ب) ملت ارمني :  كم شناخته شده در غرب
كـم شـناخته شـده اسـت.      "ارمنيان كه از هزاره دوم قبل از ميالد تا زمان حال جريان يافته است در غرب نسـبتا   تاريخ

مطابق افسانه هاي مسيحي ، ارمنستان بصورت بهشت زميني توصيف شده است. كشتي نوح بر كوه آرارات، مرتفع ترين قلـه  
) در پهنه جهان پراكنده 4ميليون ارمني( 4رارت كاشت. اكنون متر) نشست و نوح اولين تاك را در دشت آ5200ارمنستان (

  شده اند (ارمنستان شوروي، ايران، هند، تركيه، خاورميانه، يونان، فرانسه، ايتاليا، اياالت متحده، آمريكاي جنوبي و غيره).
انب صليبيون بسيار مورد ميالدي) ديانت مسيح را پذيرفت. ارمنيان از ج 301پادشاهي ارمنستان در آستانه سده چهارم (

ستايش قرار گرفتند زيرا از كمكهاي آنها بهره مندگرديدند و پاپ گريگور سيزدهم اعالم داشت كه هيچ ملتي بيشتر از آنهـا  
  به صليبيون كمك و مساعدت نداد.

ن را بـه  ) به آنها اعطـاء نمودنـد و ايشـا   Echelles d’orient)«5«ريشليو و سپس كلبرت امتيازات تجاري را توسط 
اقامت در پروانس و مارسل تشويق كردند. در اواخر قرن نوزدهم و در طول ربع اول قرن بيستم افكار عمومي جهـان توسـط   

  كشتارهاي جمعي ارمنيان كه در جريان آنها بيش از يك ميليون نفر بقتل رسيد تكان خورد.
پادشـاه  «انـد ، از جملـه گالوسـت گلبنگيـان     در زمانهاي اخير چندين ارمني مشهور توجه عمومي غرب را جلب كرده 

، موسيقيدان معروف خاچاتوريان، كه گايانه را تصنيف كرد، ويليام سارويان نويسنده، مايكل آرلن نويسنده انگليسي، » نفت
هنري ترويانت عضو آكادمي فرانسه (اين سـه نويسـنده همگـي ارمنـي االصـل هسـتند)، سـتاره شـناس و فيزيكـدان نامـدار           

ر هامبارسوميان و برادران آليخانيان از ارمنسـتان شـوروي، عضـو آكـادمي علـوم اتحـاد شـوروي و آكـادمي علـوم          پروفسو
كشورهاي غربي (اياالت متحده، بريتانياي كبير، فرانسه، آلمان و غيره)، كاردينال آقاجانيان و برادران ميگويان يـا ميكويـان   

  و غيره.
ست كه در اساس و زمينه چه معماري شرقي و چه معماري مسيحي غرب قـرار  بعالوه مسئله مهمتر در بطن معماري آن ا

  سال بوجود آورده و دين خود را نسبت به تمدن جهاني ادا نموده است. 3000دارد كه اين ملت سازنده، و فعال در طي 
كشـورهاي   اين معماري كه بخاطر ساخت، اندازه، تناسب و يگانگي منطق خود شناخته شده اسـت بـر سـبك رمانسـك    

غربي تاثير گذارده و بر آن برتري دارد. اين امر بوسيله دانشكده باستانشناسي فرانسه و توسط افـرادي چـون شـارل تكسـير،     
)، ژ. دومورگان، اوگوست شوازي، شارل ديهل، گابريل ميله، ماكلر، فوسيلون، بالتروساتي، بوسويلوال، 6دوبوا دو مونپترو(

رها و كوششهاي دانشكده هاي ارمني، اطريشي، آلماني، روسي، انگليسي، ايرلندي و آمريكايي ژنوي پدر، گرابار متعاقب كا
و توسط استرژيگوسكي، گلوك، رامساي بابل ماروت، دالتون، خانمهـا ف. هنـري و سـيرارپي در نرسسـيان، توكارسـكي و      

  جهان غرب معرفي شد. مهمتر از همه، استاد كبير معماري قديمي ارمنستان يعني توروس تورامانيان به 
    

  پ) صفحاتي از تاريخ ملت ارمني
ميتاني و اورارتو در آميختـه اسـت. بـر     -منشاء تمدن ارمني در تاريكي اعصار نهفته است و با فرهنگ هيتي ها، خوري

  ورده اند. اساس نظريه آدونتس، ارمنيان شكل منحصر بفرد خود را در فاصله بين سده هاي دهم تا ششم قبل از ميالد بدست آ
  پادشاهي ارمنستان و قلمروش از بحر خزر تا  درياي سياه و در دوره هاي بعد تا سواحل مديترانه كشيده مي شود.

ارمنستان صحنه جنگهاي بزرگ بوده چندين مرتبه مورد هجوم همسايگانش قرار گرفته است ولي نه آشور نه بابل، نه «
ساسانيان، نه پارتيان، نه تازيان و نه تركهاي سلجوقي كه سرزمين آنها را بارها مـورد   اسكندر كبير، نه روميها، نه بيزانسيها، نه
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تاخت و تاز قرار دادند نتوانستند استحكامات ارمنستان را تسخير كنند و مردم كوه نشين و مستقل آنرا زير سـيطره خـود در   
  »آوردند.

نابود شدند. هيچكدام از آنها قدرت مقابله با اين ملـت  اكثر كساني كه به ارمنستان لشكركشي كردند به وسايل مختلف 
  كوچك را نداشت. 

  البته تخليص تاريخ پيچيده آنها در يك ليست كوتاه غير ممكن بنظر مي رسد.
  

  ارمنستان بزرگ
  قبل از ميالد

  ميتاني، ماقبل ميتاني، ماقبل هيتي در ارمنستان. -اقوام خوري -3000
  اياسا.اقوام هيتي، نائيري و ه -2000
  لشكركشي فريژيان (انقراض امپراتوري هيتي). -1200

  انحطاط و زوال اورارتو. -700
  )520لشكركشي داريوش اول، پادشاه پارس. (كتيبه ميخي،  -484-521
  گزنفون از ارمنستان عبور كرد و ملت ارمني توجهش را جلب نمود. (قعب نشيني بزرگ) -401
  هامادها، پارسها و هخامنشي  -       
  اسكندر كبير، خاندان سلكولي (يونانيان). -331

  تيگران دوم، داماد مهرداد پادشاه پونت. -95
  زد و خورد و پيمان با رم، جايي كه پادشاهان ارمنستان تاجگذاري مي كردند. (نرون) 

  
  بعد از ميالد

  قبول رسمي مسيحيت در ارمنستان. -301-288
  ).7اشكانيان مسيحي( -301
  يان و ساسانيان. (تقسيم پادشاهي ارمنستان بين پارس و بيزانس)ماميكن -387
  اختراع حروف ارمني توسط مسروپ ماشتوتس. -405
  لشكركشي اعراب. -636-634
  پادشاهي باگراتوني. -886

  امپراتور و امپراتوريس به بيزانس داد، 18ارمنستان  -بازيل دوم در بيزانس -1000
  »خاندان مقدوني«

  تركهاي سلجوقي.لشكركشي  -1045
  تصرف و ويراني آني بدست الب ارسالن. -1064
  پايان استقالل ارمنستان. -1071

  تاسيس پادشاهي ارمنستان جديد در كيليكيه.
  كمك به صليبيون، دختر بودوئن بايك شاهزاده ارمني ازدواج نمود. 
  شده است. تا از آنها شناخته 50پيمان هاي متعدد با خاندان هاي فئودالي فرانسه كه  

  لئون اول، بخشايگر، پادشاه كيليكيه ارمني، باسيبيل دختر آموري لوسينيان پادشاه قبرس ازدواج كرد. -1222
ايزابل دختر آنها، كه وارث تحت پادشاهي گرديد، بـا يـك فرانـك بنـام فيليـپ انطـاكي ازدواج كـرد. شـخص اخيـر          

  ).1223موافقت همسرش را براي سلطنت مشترك جلب كرد (
لئون پنجم، آخرين پادشاه ارمنستان جديد، از خاندان لوسينيان پواتو (فرانسـه) در قصـر پادشـاهان فرانسـه در      -1393

  سنت دنيس دفن گرديد.
  



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             289                                            1 -  گزيده مقاالت فارسي

  ت) مورخين غربي  و  ارمنستان
بسياري مورخين غربي (فانسوي، آلماني، روسي، انگليسي) در مورد تكامل مردم ارمنـي تحقيـق و مطالعـه كـرده انـد.      

ترين آنها را مي توان چنين نام برد: آدونتس، آليشان، باخمان، بروسه، گريم، گروسه، هوبشمان، النگلـوي، ليـنچ، مـاكلر،    مهم
  مار، ميله، ژاك دو مورگان، نانسن، كنتس اواروف، توكارسكي، فيديت.

  
  ث) مناسبات ارمنستان و غرب

ي نو شناخته مناسـبات شـرق و غـرب را تشـكيل مـي      روابط بين ارمنستان و كشورهاي فرانك يكي از جالبترين فصلها
  دهد.

از هنگام شكل گيري خصوصيات نژادي ارمنيان (از سده دوازدهم تـا ششـم ق.م.) ارمنيـان در صـدد ايجـاد ارتبـاط بـا        
  كشورهاي غربي بويژه يونان و روم، مراكز عظيم تمدن بر آمدند.
جنگها و از ديگر سو به موجب تجارت و تبادالت فرهنگـي  اين مناسبات از يك سو بر اثر برخوردها، لشكركشي ها و 

  ولي نه براي ترويج اعتقادات گوناگون بوجود آمدند.
ارمنستان نقش مهمي در صحنه جنگهاي يونان با پارسيان و پارتيان من جمله در زمان فتوحات اسكندر كبير، در جريـان  

  م بازي مي نمود.حكمراني پادشاهان سلجوقي و سپس در اثناي لشكركشي هاي رو
فريژيائي آنها، تمايل ايشان به منطق يوناني، باعث جذب هـر چـه بيشـتر آنهـا بـه ملـل غربـي و تمدنشـان          -اصل تراكيا

گرديد. به همين جهت شاهزادگان ارمني در روم و آتن تربيت مي گرديدند. ارمنستان توجه دول فاتح را جلب كرده بود لذا 
پيمان خود در پاسداري از تمدن غرب در خـاورزمين همچـون صـليبيون كـه بعـدها كـار تبليـغ        آتن و روم آنها را بعنوان هم 

  مسحيت را در شرق انجام دادند، مناسب يافتند. اين سنت توسط پاپ هاي ادامه يافت و امروزه نيز پا بر جاست. 
از اوايـل مسـيحيت آغـاز مـي      ليكن به بيان دقيقتر، مناسبات ميان ارمنستان و اكثر كشـورهاي بـزرگ و بـويژه فرانسـه    

  گردد.
ميالدي). بنابراين ارمنستان  301در واقع ارمنستان اولين كشوري بود كه مسيحيت را بعنوان مذهب رسمي پذيرفت (در 

خيلي زود از مذهب و تجارب مراسم عبـادت و آداب و سـنن دينـي كـه در بـين معاصـرينش نـادر بـود برخـوردار گرديـد.           
ارمنستان را به ديانت مسيح بشارت داد، كليه آثار بت پرستي را بطور سيستماتيك نابود سـاخت.   گريگور روشنگر مقدس كه

تمام شاهكارهاي معماري و مجسمه سازي يونان و رم از بين رفتند. بـا ايـن وصـف، ايـن عمـل سـبوعانه باعـث تولـد          "تقريبا
  را به فراموشي بسپاريم.معماري مذهبي جديدي گرديد و ما را بر آن داشت تا شاهكارهاي گذشته 

تا آن موقع معماري ارمني تحت تاثيرتمدن اورارتو قرار داشـته و آميختـه بـا ويژگـي هـاي آشـوري، كلـداني و حتـي         
سومري بود. ايران، پارتها، ساساني ها، هيتي ها، مصر، سوريه، يونان، روم و سپس بيزانس اثراتي بر معماري ارمنـي گذاشـته   

  اند.
ني تحت اين تاثيرات شديد قرار گرفته است، ولي بايد چيزي جديد براي ميثاقي نو خلق مي نمود. اگر چه معماري ارم

اين مطلب سرآغاز ايجاد هنري مستقل و معماريي كه از مكاتب گذشته سود برده ولي داراي يك ساختار اصيل گرديده بود، 
ر اجرا مشاهده شـده اسـت. همـه چيـز بـه مقتضـاي       مي باشد. در تاريخ معماي بندرت چنين وحدت مفاهيم و چنين تكاملي د

احتياجات، طرح و مهمتر از همه تكنيكهاي ساختماني است. هر جزء نقش خود را در استحكام بنا ايفا كرده و تـوازن نهـايي،   
نتيجه حل مسائل تكنيكي مي باشد. هيچگونه دكوراسيون زائد و بي معني بچشم نمي خورد. تقيد، صـرفه جـويي، اسـتحكام،    
تداوم، وحدت مفاهيم از ويژگي هاي معماري مذهبي ارمني از قرن چهارم ميالدي مي باشند. بعالوه، معماري مجبور بـود تـا   
مسايل جوي، زلزله و نيز لشكركشي را بعلت در معرض قرار گرفتن اين سرزمين در مسير لشكركشي ها و برخورد ها در نظر 

  بگيرد.   
ر منطق و استحكام در كيفيت آن تصديق مي كنـيم. ايـن معمـاري بـر اسـاس وحـدت و       ما تاثير ميراث يوناني را از نظ

توازن كامل بتدريج در كشورهاي غربي گسترش يافت و به اين بخش از آسيا نيز رخنه كرده ميثاق جديدي را جستجو نمود. 
روف كليسا بـراي تبليـع مسـيحيت مـي     بود و اسقفها و كشيشان مع» رزمگاه كالم اهللا«آسياي صغير، از ارمنستان تا قسطنطنيه 

آمدند. نويسندگان بزرگ مسيحي، مفسرين كالم اهللا، اسـقفها و كشيشـان مشـهور كليسـا از ايـن منطقـه مـي آمدنـد. (بازيـل          
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مقدس، گريگور مقدس نازايانتس و غيره) نخستين هشت شوراي كليسا در آسياي صغير يا در اكناف مرزهاي آن بشرح زيـر  
، دومـين  451، شوراي خالسـدون در  431، شوراي افسس در 381، شوراي قسطنطنيه در 325ي نيقيه در تشكيل شدند. شورا

، چهارمين شوراي قسطنطنيه در 783، دومين شوراي نيكايي در 681، سومين شوراي قسطنطنيه در 553شوراي قسطنطنيه در 
  ).10(سده ششم) سوريه را نيز بعهده داشت() 9) و نسطوريان (8. بعالوه كليساي ارمني سرپرستي مونوفيزيت ها(889

جمعيت پولس در ارمنستان منشاء يافت. هدف تعليمات آنها برگرداندن مسـيحيت بـه سـادگي و بـي آاليشـي انجيلـي و       
رواج اين حكمت به سراسر گيتي بود. فلسفه پولسي با پيوند نزديكش با مانويت در سده هفتم ميالدي، علي رقم تعقيب هـاي  

گرديـد، گسـترش   » كاتـارس «و » آلبـژس «، »والدوس«رق و در غرب، جايي كه باعث بوجود آمدن اعتقادات شديد در ش
). هنوز نكات مبهمي براي مورخين وجود دارد و تاثير ارمنيان بر كشورهاي غربي بايد روشـن  14تا  12، 9يافت (سده هاي 

  تر گردد.
در ايـن بخـش از گيتـي باشـند. پـس از چنـدي تمـاس بـين         طبيعي بود كه غربيان در جستجوي اولين تعليمات مسيحيت 

مقامات مختلف مذهبي بوجود آمد. پدران روحاني كليسا به منظور ايجاد جماعتهـاي مـذهبي و پيشـنهاد احـداث كليسـاها و      
صومعه ها به غرب سفر كردند. راهبان رموز عبادت و تدين را بـا خـود بـه همـراه آوردنـد. اسـتادان صـنعتگر، كـارگران و         

مـذهب جديـد فرسـتاده مـي شـدند. در قـرون وسـطي ايـن         » معابـد «) براي ساختن 11»(معماران ماهر«معماران عضو فرقه 
  ) ناميده مي شدند و شمار كثيري از آنها ارمني بودند.13»(سرياني«) يا 12»(شرقي«كارگران اغلب 

ن غرب رسـالتي را كـه آغـاز شـده بـود      بعدها در جريان جنگهاي صليبي اين تماسها در هر دو جهت توسعه يافت راهبا
  ادامه مي دادند و ارمنياني را كه از بيم لشكركشي هاي تركهاي سلجوقي فرار مي نمودند با گرمي مي پذيرفتند.

در عين حال، تبادل فرهنگهاي مختلف باعث گسترش بيشتر مناسبات گرديد. پدران روحـاني كليسـاي ارمنـي نگهبانـان     
  ت مسيحي بودند. ايشان اينها را ترجمه كرده بودند.پرارزش ترين اسناد ادبيا

گاهي اوقات كه متنهاي اصلي گم و يا نابود مي شد، اين ترجمه ها و مدارك ارمني بكار نويسندگان بـزرگ آن عصـر   
و گنجينه تفكرات باستاني كمك مي نمودند. تجار ارمني كه به سواحل مديترانـه مسـافرت مـي كردنـد، ايـن ثـروت را بـه        

  هاي مقصد مي بردند.كشور
اين عوامل بطور كلي باعث ايجاد ارتباط با غرب و بويژه فرانسه، كشوري كه سرمنشاء صليبيون بود، مي شد. از سـده  

بـه فراموشـي    "چهارم تا اواخر قرون وسطي آثار مهم و ديرپايي روي صومعه هاي فرانسه وجـود داشـت ولـي اينهـا سـريعا     
  سپرده شدند.

  
  قبال معماري ارمنيديدگاه غرب در  -1

سقراط: منطقي است فكر كنيم كه خلقت انسان يا به اقتضاي ساختار بدنش انجام گرفته است و اين اصلي است كـه مـا   
) مي ناميم و يا به تناسب روحش بوده است كه به مسئله زيبايي ختم مي گردد. ولي عـالوه بـر اينهـا    14آنرا اصل سودمندي(

آنچه را كه او انجام داده است ويران يـا   "با بقيه جهان و جنبش طبيعت كه مداوما "ند اجبارااو كه مي سازد و يا خلق مي ك
يك اصل سومي هم مورد شناسايي قرار مي گيرد كه بـر اسـاس آن    "تباه مي كند يا نجات مي دهد، مواجه مي شود. اجبارا

  او مي خواهد آنها را به سرنوشت ويرانگر بسپارد.  او سعي مي كند با كارهايش در ارتباط باشد و مقاومتي بيان مي گردد كه
  فادروس: اين ها مهمترين مشخصات اثري كامل هستند.

  سقراط: فقط معماري احتياجشان دارد و آنها را به عرش مي رساند.
  فادروس: من آنرا كاملترين هنر مي دانم.

  »اوپالينوس معمار«پ. والري                 
* * *  

هنـر مـذهبي از مرزهـاي كشـور      "به معماري ارمنـي بپـردازيم كـه آوازه شـاهكارهايش مخصوصـا     حال كمي مفصلتر 
كوچك پا فراتر نهاده و مورد توجه جهانيان قرار دارد. ارمنستان با قـرار گـرفتن در نقطـه تالقـي تمـدنهاي بـزرگ شـرق و        

نمونه هـاي برجسـته اي از معمـاري مـذهبي      يونان، خيلي زود در سده سوم از مسيحيت استقبال نمود.از همان اوان اين كشور
خلق نمود كه شهرت آن به جهان شناخته شده نفوذ كرده هنر رومانسك و گوتيك را تحت تاثير قرار داد. ما از خواننـدگان  
خود در خواست مي كنيم تا نظري به طرحها و تصاوير بيانگر و روشنگر مطالب صفحات قبل بيفكنند تا صفحات بعدي بيشتر 
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  درك باشد.  قابل
بعنوان مقدمه ميل داريم از مولفين متعدد غربي كه توانسته اند بـراي اولـين مرتبـه معمـاري ارمنـي را مـورد تحقيـق و        

از ارمنسـتان ديـدار    1898مطالعه قرار دهند، نام ببريم: لينچ، سياح مشهور انگليسي و نماينده يوركشـاير در پارلمـان در سـال    
ما اينگونه احساس كرديم كه در حضور بنايي مملو از ارزش بزرگ هنري قرار داشـتيم  «ي نوشته: كرد و در باره ملكه ما، آن

  ».كه نشانگر سطح فرهنگي به مراتب پرسابقه تر از غرب بود (در آن زمان)
  بوردل، مجسمه ساز فرانسوي، معماري ارمني را چنين تشريح كرد:

) ديدم، بنظر من يكي از آثاري است كه بـي انـدازه بـه آن    15»(نگلزار ارمنستا«معماري ارمني چنانكه من در كتاب «
  ».عشق مي ورزم

شارل ديل، نويسنده برجسته هنر بيزانس در مورد كتاب استرزيگوسكي مربوط به معماري ارمني نكات زير را در يـك  
يگوسكي دو جلـد كتـاب   سال پيش پروفسور مشهور استرز 20حدود «سخنراني در انجمن مهندسين فرانسه بيان داشته است: 

در باره مسئله اي بسيار قابل توجه يعني معماري ارمني به زبان آلماني منتشر ساخت. مطالعه ايـن معمـاري، استرزيگوسـكي را    
است. استرزيگوسكي بيشتر از هر فرد ديگري از هنر مسـيحي آگـاهي   » مادر معماري مسيحي«معتقد ساخت كه اين معماري 

سبك مخصوصش به هنر ارمني عالقه مند گرديد بلكه بويژه بدين علت كه اساس و پايه هنـر مسـيحي    دارد. او نه تنها بخاطر
در سراسر جهان مي باشد. من با نظر استرزيگوسكي مخالف نيستم و هرگز از تاكيد بر اهميت معماري ارمني امتناع نورزيـده  

  ». ام
مراحل اوليه بود، فرانسوا نبوا در كتابش تحـت عنـوان    ، وقتي كه مطالعات بر روي اين معماري در1912هنوز در سال 

  چنين نوشته بود:» معماري«
سبك ارمني در نواحي گوناگوني رواج يافت و در كشورهاي دور دست صاحب نفوذ گرديد. اين گسترش به خـاطر  «

يسيا، ملـداويا و لهسـتان   ارزش واالي صومعه ها بود كه توسط مهاجرت بخشي از ساكنين آني به مال درياي خزر، كريمه، گال
  ». ) صورت گرفت1064پس از تصرف شهر بوسيله سلجوقيان (

اين معماري فنون ساختماني خود را به آناتولي سلجوقي، طرحها و استادان مسلمش را به روسيه و دكوراسيونش را بـه  «
بر مكتب بيزانس نهاده باشـد. بـاالخره    والشيا داد. محتمل است كه اين معماري تاثير خود را از سده يازدهم -صربستان و ملد

بدون اينكه به نتيجه قطعي و معين برسيم بايد اين واقعيت را متذكر شـويم كـه شـباهت شـگفت آوري از نظـر ظـاهر كلـي و        
  ».جزئيات بين كليساهاي ارمني و آثار اروپاي دوران شارلماني و رومي وجود دارد

مي توانند بعنوان مـدل هـا و نمونـه هـايي     «ارمني اظهار داشت كه آنها استرزيگوسكي با بحث در باره داخل كليساهاي 
براي جلب تماشاگران عالقه مند، بخاطر عمق معاني و محتوايشان محسوب شوند و اين نه بخاطر غناي تزئيني يا ظاهري است 

  ».بلكه بعلت توازن حجمها و مفاهيم ظريف فضايي (نور و سايه) مي باشد
دن ايــن بناهــاي مــذهبي نصــيب ســياحان فرانســوي گرديــد. آثــار تكســير، دبــوا دومــونتپرو، افتخــار كشــف و شناســان

ژدومورگان، بروسه، النگلوي، ماكلر، گروسه، نقش بسيار مهمي ايفا نموده اند. شوازي، بنوي و بالتر و ساتي اين معمـاري را  
ي آلماني، انگليسي پس از چندي بـه ايـن جنـبش    با دقت و موشكافي بيشتري مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند. دانشكده ها

پيوستند. نام گريم، لينچ، هوبشمن، باخمن، استرزيگوسكي، كنتس اواروف، پيتر وسكي و بسياري ديگران بـااين كـار عجـين    
گشته است. كتابشناسي مختصر آخر اين كتاب بيانگر تعداد مولفين سراسر جهان و گسـترش عالقـه محققـين نسـبت بـه ايـن       

خود نويسندگان ارمني هم بناهاي تاريخي را مورد شناسايي و ارزيابي قرار داده انـد. افـرادي چـون     "ي مي باشد. طبعامعمار
توروس تورامانيـان، غافاداريـان، هاروتيونيـان، يغيازاريـان، هوهانيسـيان اكنـون در محافـل باستانشناسـي از شـهرت بسـزايي           

  برخوردارند.
كيده اي از مشخصات و خصوصيات كامل كنيم. اوگوست شـوازي در تـاريخ معمـاري     حال، ما بايد مطالب قبل را با چ

  خود (جلد دوم) در مورد زمينه پيدايش و شكل گيري معماري رمانسك نوشته اي دارد. 
اين هنر در اواخر سده يازدهم وقتي كه رهبانتي تفـوق معنـوي بدسـت آورده و فئوداليسـم در حـال شـكل       «تاثيرات. 
هر گرديد. آيا تولد آن به مقتضي و ضرورت جامعه جديد بود؟ آيـا ايـن تحـول و دگرگـوني سـاده معمـاري       گيري بود، ظا

  »قديم بود كه زمين ما را زنيت داده بود؟ يا اينكه از معماري امپراتوري يونان در آسيا سرچشمه مي گرفت؟
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وجـود آمـده و آنچـه كـه در فراسـويش      ب "منشاء آن متعدد است. هيچ معماريي از حوزه نفوذ آنچه كه قـبال  "مسلما«
وجود دارند نمي تواند گريزان باشد. اما در بين تاثيرات آنچه كه برتر و مقدم تر اسـت بـه شـرق تعلـق دارد. بـه عقيـده مـا        

  ». اركان و اجزاء موجود نشانگر زادگاه و منشا آنهاست
وجود ندارند ولـي مـدتهاي مديـد     "زانس اصالبا سبكهاي كالسيك غربي بيگانه بوده و در معماري بي "گنبد ها مطلقا«

در سوريه و ارمنستان يافت مي شدند و اينها هنگامي كه صليبيون تماسهايي با فلسطين (كيليكيه يا ارمنسـتان جديـد) برقـرار    
  ».) سوريه مورداستفاده قرار گرفتند16كردند و برما شناخته شدند و قبل از نفود به غرب در معماري كلوني(

  نفوذ بيزانسي از طريق ونيز به طرف شمال تا راين و به طرف غرب تا سواحل اقيانوس انتقال يافت.«ارتباط.  راه هاي
رن راه ديگري براي انتقال نفوذ آسيايي بود. آنها حتي از طرف شمال نيز به مارسيده اند. يـك راه تجـارتي هـم بـر مـا      

زند پيموده و به سواحل كشورهاي اسكانديناوي رسيده اند. دزدان معلوم است كه مسير رودهايي را كه به درياي سياه مي ري
دريايي شمال ملزوماتشان را از بازارهاي خارجي آسيا بدست مي آوردند و در نتيجه حاملين ناخود آگـاه نمونـه هـاي شـرقي     

  بوده اند و ما اين مسئله را در مجسمه سازي نرماندي در مي يابيم.
  ود را گسترش مي داد. شرق، از جهات گوناگون نفوذ خ

بعالوه يك حركت و جريان غربي نيز بسوي شرق وجود داشت. حتي قبل از سده دهم، مردم به مناطق مقدسـه جـذب   
مي شدند. حركت و عزيمت زوار بوقوع مي پيوست كه آخرت االمر در نتيجه آن جنگهاي صليبي بصورت حوادث خونيني 

  اتفاق افتاد.
داشت تا با تمدني عالي تر از ما روبـرو شـده و باعـث شـد رنسـانس مـا تحريـك و تشـويق         اين زيارت ها، ما را بر آن 

  ».  گردد
   

  سبك ارمني
اصول هنر پارسي كه مركزش به بغداد انتقال يافته بود، باعث پيدايي هنر اصيل در ارمنستان گرديد كه ذكر آن رفت، 

هاي حوالي دانوب گسترش يافت: سبك كليسـاهاي روسـي،   اين هنر ارمني از درياي سياه گذشته در جنوب روسيه و سرزمين
كوهروا، كيف، والديمير و كليساهاي روماني و باال تر از همه كليساهاي صربي به مراتب به سبك ارمنـي نزديكترنـد تـا بـه     

  نوع بيزانسي.
نتيجـه تحـت تـاثير     بدين سان سواحل درياي سياه از ترابوزان تا حوزه دانوب جزو قلمرو هنر ارمني در مي آينـد و در 

  ايران دوره ساساني قرار مي گيرند.  
از آنجا تمام راه هاي ارتباطي باز گشوده مي شود و بدين ترتيب: رود هايي كه به درياي سياه و خزر مي ريزنـد يعنـي   

) 17د(دانوب، دون، دنيستر و ولگا. حتي امروز، نيز ولگا يكـي از راه هـا بـزرگ تجـاري آسـيا بـا مركـز بازگـاني نووگـور         
محسوب مي شود.  دنيستر  به  ويستوال  و در نتيجه به مرزهاي اسكانديناوي منتهي مي گردد. در واقع ما مي تـوانيم حضـور   

  هنر آسيايي را در نروژ و سوئد و نيز روسيه مشاهده كنيم. طرح يك كليساي نروژي بيانگر تاثير عميق شرقي است.  
) به طرف پايين سواحل وسـعت  18نگشت. سبك تزئيني توسط نورشمن ها(گسترش اين تاثير در اسكانديناوي متوقف 

  يافت و در تزئينات رمانسك انگليس، ايرلند و نرماندي ظاهر گرديد.  
) عناصر آسيايي را بوضوح بيان مي كند: يك شير در كمـين نشسـته ايـران دوران    19چند نمونه از سردر كليساي بايو(

ستان. براي تاكيد بر مقياس ها و تشابهات، ما جزئيات معماريي را از پرده نقش دار كوئين ساساني، و طرح پيچيده اي از ارمن
  ماتيلدا (بايو) در مقابل طرح يك كليساي نروژي نهاده ايم. 

باالخره در ايرلند، از مدتها قبل مشاهده شده است كه بعضي جزئيات تزئيني روزمره شباهتهايي با سبك تزئيني ارمنـي  
  دارند.

  )20روسايت(بالت
  مسئله منشاء معماري گوتيك مدتهاي مديد توجه مورخين را بخود جلب كرده است.

در ميان تجارب گوناگوني كه در ساختن استادانه گنبدها نقش داشتند، گروه خاصي از بناها وجود دارد كـه بـه انـدازه    
جود دارند كه سقف آنها توسـط مجموعـه اي   كافي مورد توجه قرار نگرفته و توجه ما را بخود جلب نموده است. بناهايي و
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از قوسهاي متقاطع كه سقف ها يا گنبدهاي سنگين را نگه مي دارند پوشيده شده است. اين شيوه در اواخر سده دهم و اواخر 
 سده يازدهم در منطقه آني و سراسر پادشاهي مسيحي آسيا رايج بوده است. اينها موقعي شاخته شدند كه اين معماري در اوج
خود بود و مي توانست از گذشته درخشان خود بهره جويد. بنظر مي رسد كه تمام مسائلي را كه معماري غرب بعدها مطـرح  
كرد، آنها به طريق كاملتر و ساده تري حل مي كنند و اين امر باعث شگفتي است كه در آن دوران بحراني وقتي كـه معمـار   

گنبد ساده بعنوان پديده نوظهور تلقي مي گرديد، وي از يك هنر پيشرفته  اروپايي در شرف خلق معماري نويني بود و حتي
  كه آوازه آن در همه جا رخنه كرده بود، استفاده نكرد.

بدين سان ما هم در اورپاي غربي و هم در ارمنستان، مجموعـه كـاملي از بناهـا بـا مشخصـات مشـترك و گـرايش هـاي         
ئل مشابه مي باشند. همان مسئله اي كه عبارت از چگونگي پوشـاندن سـقف بـا    يكسان داريم كه بيانگر يك راه حل براي مسا

قوسهاي متقاطع بود، هم در غرب و هم در شرق ظاهر مي شود. ما متوجه ظهور تغييرات طرح و جزئيات ساختماني متشـابهي  
و يا حداقل به يك سيكل پديـده  به اين عقيده و نظر رسيده ايم كه هر دو مجموعه به يك گروه ابنيه  "مي گرديم. ما تقريبا

  هاي سبكهاي متشابه تعلق دارند. با وجود اين نه در طرز عمل و نه در ساخت قياسي وجود ندارد.
  منطقي گسترش مي يابد.  "سيستم در ارمنستان بنحو كامال

  تفاوت داشت.با آنچه كه در غرب، جايي كه اولين كوششها عجوالنه و با آشفتگي انجام گرفت، بود  "مسئله كامال
  
  پيدايي نفوذ و اعتبار هنر ارمني -2

مدتها مديد چنين گمان مي رفت كه معماري ارمني شاخه اي از معماري بيزانس است. پيشرفت شايان تـوجهي در نيمـه   
 اول قرن بيستم صورت گرفت. بناهاي ارمنستان مورد بازديد، تشريح و اكتشاف جمعي از سياحان و باستانشناسان غربـي قـرار  

  گرفت.
كتبي كه توسط تكسير، دوبوا، مونتسپرو، لينچ، گريم نوشته شد به انتشار و شناسايي آن كمـك نمـود. بـا ايـن وجـود،      
مطالعه و تحقيق منظم نمونه هاي گوناگون اين معماري توسط ت. تورامانيان و استرزيگوسكي انجام گرفت كه رد نتيجه ايـن  

نويسندگان غربي اذعتن داشتند كه هنر شقي در رشد و توسعه معماري رمانسك و  معماري ناشناس به جهانيان معرفي گرديد.
گوتيي تاثير گذارده است ولي اين نظر آنها از روي جزئيات جغرافيايي و تعمق در وجوه مشترك و حتي شناسايي بعضي از 

  عناصر نبود.
اعراب يا معماران هنر رمانسـك و گـوتي، در    استفاده از قوسهاي نعل اسبي و نوكدار مدتها قبل از استعمال آنها توسط

ارمنستان رواج داشت. شوازي كه از معماري ارمنستان رد قبل از سده دهم چيزي نمي دانست، نفوذ مجسمه سازي و حجـاري  
اقه ارمني از طريق راه هاي طبيعي انتشار و مسيرهاي بازرگاني به سراسر كشورهاي غربي تا اسكانديناوي و ايرلند را مورد مد

  و بررسي قرار داد.
با اين وصف، مشكالت دسترسي و مسافرت به ارمنستان و فقدان اسناد و مدارك، غرب را در يك حالت عدم اطـالع و  

  بي خبري نگهداشت كه باعث شگفتي ماست.   
زديك ). در آن زمان در امپراتوري روم و شرق ن21، مسيحيت بعنوان مذهب رسمي ارمنستان شناخته شد(288در سال 

بـود كـه    313انجام مـي دادنـد و فقـط در سـال      -در غارها، دخمه ها و سردابه ها -پيروان آئين مسيح مراسم خود را در خفا
  م.) قبول كرد.-امپراتوري روم مسيحيت را بعنوان مذهب دولتي (رسمي

زين آنهـا سـاخت.   ارمنستان اولين كشوري بود كه معابد بت پرسـتي را در هـم شكسـت و كليسـاهاي مسـيحي را جـايگ      
گريگور مقدس روشنگر، بنيانگذار كليساي ارمني مسئول و عهده دار اين امور بود. بعضي از معابد كه به شـكل مسـتطيل يـا    

  بازيليك بودند نجات يافته و تبديل به كليسا شدند.
بـه تـاريخ بنـاي آنهـا از      اين بناها كه در اوايل دوران مسيحيت ساخته و يا تبديل شده اند هنوز موجود هستند. پي بردن

روي متون، نوشته هاي خطي يا مقايسه جزئيات سبكها آسان گرديده است. در حالي كه نمونه هاي قليلـي از معمـاري دوران   
  مسيحيت وجود دارند كه مبين چنين اطميناني در مورد منشاء و تاريخ احداثشان هستند.

نه قلمـرو ارمنسـتان مظهـر يـك معمـاري عـالي و اصـيل بـوده و         اين امري انكار ناپذير است كه آثار عظيمي كه در په
  عليرغم تاثيراتي كه برخود قبول كرده اند، ظريف، متنوع و اصيل مي باشند.
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خصوصيات اين هنر تكامل يافته و عالي كه آنرا به روح سازندگي يوناني نزديك مي كند، اكنون بر همه شناخته شـده  
جلب توجه و عالقه باستانشناسـان را دارد چنانكـه هنـر بيـزانس، رمانسـك و گوتيـك       است. معماري ارمني به حق شايستگي 

  هستند.
ملل قليلي هستند كه مي توانند به يك معماري افتخار نمايند كه به چنين حد تعالي و پاكي، مفاهيم دقيق فـن معمـاري،   

ر عامل، المانهاي تزئيني مخصوص بـه خـود،   تكنيكهاي ساختماني، مفاهيم مقياسها، هماهنگي و توازن حجم ها، كارآيي عناص
  رسيده باشد. 

وضعيت جغرافيايي ارمنستان به گونه اي است كه ساكنين آن متحمل مهاجرت هاي زيادي شده اند، چنانكه لشكركشـي  
هاياسـا و   ميتاني، اقوام ما قبل ميتاني و هتي، هتـي هـا، نـائيري،    -هاي بزرگ يكي از انگيزه بود. با اسكان يافتن اقوام هوري

اورارتو در آنجا، اين سرزمين مورد تاخـت و تـاز فريگيـان هـا، پارسـيان (مادهـا و هخامنشـيان)، يونانيـان (اسـكندر كبيـر)،           
سلوكيان، روميان و سپس اسكيت ها، ساساني ها، بيزانس ، اعراب و تركهاي سـلجوقي و هجـوم و حمـالت متعـدد تاتارهـا و      

  مغولها قرار گرفت.   
هاي بسيار قديم، اقوام ساكن در بين النهرين، سومريان، اكديان، كلده ايها، بابليها و آشوريان بـراي پيـدا   حتي در زمان 

  كردن مس و طال كه در حوضه رسوبي دجله و فرات يافت نمي شد، به كوههاي ارمنستان مي آمدند.
وجهي بر روي تشـكيل و شـكل گيـري    بوقوع پيوستند تاثير قابل ت "اين تهاجمات مختلف و تماسهاي دائمي كه متعاقبا

  ملت ارمني و معماري اش نهادند.
تـا   340ارمنستان با كشورهاي آسياي صغير و سوريه شمالي روابط فرهنگي و معنوي داشت. كـاتوليكوس نرسـس (از   

شـت. (از  ) يكي از مريدان سنت بازيل قيصري بود و ارمنستان در سده هاي ميانه مهاجرنشين هاي متعددي در سـوريه دا 374
تاريخ معماري شرق در قرون وسطي و جديد). بنابراين اينها تاثيرات سوري بودند. از سـوي ديگـر ايـن    « -نوشته ها ي بنوي

پارسي داشت. موقعيـت اسـتراتژيكي ارمنسـتان هـدف و      -كشور مرزهاي بازي در برابر نفوذ تاثيرات آناتولي و بين النهرين
يعني امپراتوري ساساني و بيزانس بود. پيوند سياسـي و فرهنگـي مسـتحكمي ميـان      انگيزه كشمكش دائمي دو قدرت همسايه

ارمنستان و بيزانس وجود داشت كه آنرا در حوزه نفوذ هلنيستي قرار داده بود. از قرن پنجم تا هفتم اكثر پاتريـارك هـا كـه    
كه تيگران پادشاه سلسـله آرتاشسـيان در    زمام امور كليساي ارمني را در دست داشتند، در كشورهاي بيزانس و به همان گونه

  دربار روم تربيت گرديد تعليم مي يافتند. (تيگران دوم توسط نرون صاحب تاج و تخت پادشاهي ارمنستان گرديد).
تماس دائمي با دو قدرت بزرگ تاثير اجتناب ناپذيري بر روي معماري ارمني نهاد كه در عين اينكـه از هـر دوي آنهـا    

ود، آنها را تكامل بخشيده و باعث تولد و پيدايي نمونه هاي تحسين برانگيزي شد كه در عين حـال از اصـليت   متاثر گرديده ب
كامل برخورد دارند. اين تاثيرات مي توانند به دو مرحله تقيسم شوند. عقيده كلي بر اين است كـه تـا سـده هشـتم تـاثيرات      

پارس، تمدن ساسـاني و اسـالمي    -ز سده دهم از طرف بين النهريناصلي و عمده از جانب آسياي صغير، سوريه و بيزانس و ا
بوده اند. احتياج به ذكر نيست كه ارمنستان نيز به نوبه خود همسايگان و برخي كشورهاي ديگر را تحت تـاثير قـرار داد كـه    

  ته اي را خلق نموده بود.خود اولين الهاماتش را از آنان گرفته و حتي بعضي المانها را تكامل بخشيده و مجموعه هاي برجس
تاثير روي معماري ارمني از جانب كشورهاي هم مرزش يك موضوع بحث وسيع در اوليـل قـرن بوجـود آورد. بـويژه     
آنكه تاثير عظيم معماري بيزانس و بالعكس، مطالب بسياري را براي بحث مطرح نمود. دنياي محقيين مدتهاي مديـد در مـورد   

ايه كه پيوندهاي مستحلكي با هم دارند دچار الهام بود. علل مهم اين ابهام كمبود اسناد، نقشه ها روابط متقابل اين دو هنر همس
  دقيق بود. "وبررسي هاي كامال

  بدون پرداختن به بحث اصلي، اجازه دهيد دو نقطه نظر اصلي را به اختصار بيان نمائيم:      
تاثيرات شرق ايران، پـارت، پارسـيان و حتـي سـومر بـر       …از يك طرف، تورامانيان، استرزيگوسكي، بالتروزايتس و 

روي معماري ارمني را تصديق نموده اند. با در نظر گرفتن اينكه خلق ارمني قادر به استفاده از اين تاثيرات و تطبيق آنهـا بـا   
گوهـايي كـه بـه آن    نيازها، خاك و آب و هوايش بوده، مي توانست معماريش را با استفاده از سنگ ايجاد كند در حاليكـه ال 

  از خشت هاي پخته يا خشك بود، اين مطلب را مي توان گفت كه آنها اثري اصيل خلق نمودند. "الهام داد غالبا
از طرف ديگر، ش. ديل، ميله، شوازي و گرابار و.. در حاليكه عقايد فوق الذكر را قبول دارند، چنين مي انديشند كـه  

  هاي نزديك ميان ارمنستان و بيزانس را در نظر دارند.تاثير يونان و روم مهمتر است و پيوند
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هر دوي اين مكاتب به داليل گوناگون هم صحيح و هـم اشـتباه هسـتند. ولـي ايـن مطلـب از اهميـت كمتـري          "احتماال
تـا  برخوردار است. آنچه كه ما در مي يابيم در واقع معماريي است  كامل و منطقي، از مفاهيم و تكنيكهاي ساختماني گرفتـه  

كوچكترين جزء تزيني، كه نفوذ و تاثير غير قابل منازعه اي بر كشورهاي غربي نهاده است. بناهاي مذهبي ارمنسـتان نمونـه   
  ».  هاي زنده اي براي كشورهاي متعدد محسوب مي شوند

ين نبـوغ  همان واقعيتي كه مي توان تاثيرات گذشته را بوضوح تميز داد، دليل قاطعي بر اصالت ايـن هنـر اسـت و مبـ    «
  ».اصيل فرزندان هايك است

كاربرد گنبد قبل از مورد استفاده قرار گرفتن آن در غـرب، بـراي ملـل آسـيايي شـناخته      «بر طبق نظر م. دو مورگان، 
شده بود. نمونه هاي زيبايي مي توان در بناهاي مصري مربوط به خاندان هاي حكومتي بسيار قديم پيدا نمود. سـپس ساسـاني   

يي آنها را با تاق استحكامي گوشه سقف تكامـل بخشـيدند و مسـقف نمـودن يـك سـطح چهـار ضـلعي را ممكـن          ها نوع نينوا
ساختند. آنها با استفاده از مواد كوچك و غير منتظم، حتي گنبدهاي بيضوي بلند بـا يـا بـدون اسـتفاده از قالـب چـوبي، مـي        

ساسانيان اهميت ويژه اي براي اجراء تزيني قايل مي  قوسهاي هموار بحساب مي آيد. -ساختند كه اين تكنيك سرمنشاء تاق
) استفاده مي نمودند. اين تـاثيرات بعـالوه ميـراث يونـاني و رومـي، از      22شدند و از اولين كساني بودند كه از پوليكرومي(

شـيوه   و اگـر ذائقـه و  « م. دو موگان ادامـه مـي دهـد:     …»عوامل عمده شكل گيري زيبايي شناسي بيزانسي بشمار مي رود
هنري قسطنطنيه از جانب شرق، ارمنستان و از طريق مرزهاي امپراتوري ساساني متاثر مي شد و اغلب تسليم آن مي گرديـد،  

  ».بيشتر منوط به همين تاثيرات بود
مطلب هنوز جامع و كامل نيست، مع هذا قبل از پرداختن به بحث چگونگي نشر تاثيرات از ارمنستان بـه طـرف غـرب،    

د ابتدا نيازها و طرحهاي محلي را در نظر گيريم كه اين كشور را با چنين ابداعيات برجسته اي در بر گرفتـه اسـت.   اجازه دهي
سپس ويژگي هاي عمومي، روشهاي ساختماني، جاري و روحيه واالي زيبا شناسي را خواهيم ديد كـه عـالي تـرين و مترقـي     

  ترين تمدنها را مفتخر ساخته است.
   

  و روابط متقابل آنها شرايط، طرحها -3
  الف) موقعيت

در خصوص موقعيت جغرافيايي ارمنستان صحبت كرده ايم كه از شمال به گرجستان، از شرق به درياي خـزر،   "ما قبال
توروس كشيده مي شد. ارمنستان  -تا آنتي "از جنوب به وادي علياي دجله و از غرب به وادي فرات محدود گرديده و قبال

ت مرتفع كه كوههاي قفقاز يعني مرتفعترين رشته جبال آسياي صغير را با جبال واقـع در ايـران اتصـال    كشوري است در فال
متر ارتفاع دارد. درياچه هاي بزرگي در  5170متر است. كوه آرارات بيشتر از  1600تا  1500مي دهد. ارتفاع متوسط آن 

وميه و غيره. رودهـاي پـر آب و سـيالبها در جهـات گونـاگون      متر، ار 2000وادي ها وجود دارند نظير وان، سوان با ارتفاع 
جاري هستند و به چوروخ، كر، ارس، دجله، شعب فرات (قره سو و مرادچاي) مي پيوندنـد. آب و هـواي قـاره اي و متغيـر     

مال قـرار  است و بستگي به منطقه و موقعيت جغرافيايي دارد. اين كشور به علت اينكه در معرض بادهاي باران ساز درياي شـ 
دارد از آب و هواي سخت برخوردار مي باشد. با اين وجود، حبوبات، درختان ميوه و تاك و در وادي پهناور ايـروان و ارز  
روم و در شمال درياچه هاي بزرگ به خوبي عمل مي آيند. آنها با استادي در فن آبياري وبه لطف وسايل سده، اكثـر منـاطق   

ز مبدل ساخته اند. كار و كوشش آنها در روزگار باستان نيز مشهود بوده است. (كانال هـاي  لم يزرع را به زمين هاي حاصلخي
آبياري مربوط به دوران اورارتو هنوز تحت بهره برداري قرار دارند). ثروتهاي معدني كشور از زمانهاي قديم اسـتخراج مـي   

  ر نيز بطور گسترده توسعه يافته است.شده است. معدن نمك، مس و طال در دنياي قديم معروف بود و در حال حاض
بدين سان ارمنيان مجبور بودند در برابر دشواري هاي مربوط به آب و هوا مبارزه كنند و بناهايشان را از باليا و ويراني 
هاي زمانه و طبيعي محفوظ نگهدارند. آنها خوش اقبال بودند زيرا مصالح سـاختماني مـورد نيازشـان را در دسـترس داشـتند.      

قادير هنگفتي سنگهاي مناسب براي ساختمان و به آساني قابل بـرش و در عـين حـال مقـاوم در برابـر آب و هـوا و مقـادير        م
زيادي چوب وجود داشت. معهذا اين مطلب ارمنيان را از كـاربرد تـوام و تكـاملي سـنگ و خشـت، چنانكـه مـا در كليسـاي         

رده سنگها براي پر نمودن شكاف ها و فضاهاي خالي، برحذر نمي داشت كوتاييس شاهد آنيم و باالتر از همه در استفاده از خ
  شبيه آنچه كه در بين روميان مرسوم بود). معهذا اين نمونه ها و مثالها بيشتر استثنا هستند تا قانون كلي.  "(نسبتا
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  به امتيازات فوق الذكر بايد تالش هوشمندانه و شديد، ساعي و كاردان را نيز اضافه نمود.
اين حال، معمار ارمني باالجبار بايد با مسائل متعدد جوي، جغرافيايي و فيزيكي مقابله مي نمود و بعالوه بايد بناهـا را   با

  چنان محكم مي ساخت تا در برابر ويراني هاي ناشي از جنگ ها و لشكركشي ها مقاوم باشند.
هـوايي نامسـاعد بـود. بطـور متوسـط، ارمنسـتان       اولين مانعي كه بايد از سر راه برداشته مي شد وضعيت جوي و آب و 

اشـتهار دارد. در  » كشـور آفتـاب  «روز آفتابي برخوردار است و در اتحاد شوروي اين جمهـوري بـه    250ساالنه از  "حدودا
درجـه سـانتيگراد مـي رسـد و از      45بعضي روزهاي تابستاني در اماكن پوشيده بخصوص در دره هاي تنگ، دما در سايه بـه  

درجـه منفـي    30يا در برخي جلگه ها كه در معرض باد هستند، دما مي توانـد بـه   » گذرگاه ها«زمستانها در بعضي  ديگر سو
درجه اي مي تواند اثر بسيار نامطلوبي بر كار بنايي بگذارد و معمار باالجبار بايـد   75سانتيگراد نيز تنزل يابد. اين تغيير دماي 

خشك است و اين دو  "ين وجود باران بندرت مي بارد (به استثناي زمستانها) و هوا معموالاين امر را در نظر داشته باشد.  با ا
  عوامل مهمي در استقامت خوب ساختمانها بشمار مي روند.

ديديم، سنگ هاي مرغوب در اين سرزمين فراوانند. بـه غيـر از گرانيـت و بازالـت كـه در اكثـر منـاطق         "چنانكه قبال
 "تان سنگي بنام توف دارد كه منشاء آتشفشاني داشته انواعي به رنگهـاي گونـاگون دارد و نسـبتا   بوفور يافت مي شود ارمنس

روشن بوده به آساني بريده شده و در مقابل عوامل جوي و زماني مقاوم است. همچنين انواع مختلف مرمر نيز بوفـور يافـت   
  مي شود.

ست. اين عامل تاثير مهمي بر روي تكنيكهـاي سـاختماني   با اين وجود اغلب اوقات زمين لرزه هاي شديد رخ مي داده ا
نهاده است. ولي خود انسان با جنگها و لشكركشي هاي كثيرالوقوعش عمده ترين دشمن شمرده مي شد. در واقـع بسـياري از   
كليساها استحكاماتي محسوب مي شدند كه از دسترس حمالت دستجات مهـاجم در امـان بودنـد. كليسـاهاي جـامع هاغبـات،       

  ساناهين، گوشاوانك، داتو و برخي ديگر، دژهايي بر قله هاي صخره اي يا در محلهاي تسخيرناپذير هستند.
ثروت هنگفتي از جواهرات، زيور آالت، منسوجات، البسه، متون خطي، مينياتور، طال كاري هاي موجود در كليساها، 

از شمار و اندازه پنجره ها كاسته و در برابر خطر آتش و  معماران را بر آن داشت آنها را با ديوارهاي ضخيم محصور كرده و
  ، كابرد سنگ براي اين منظورها بهترين جاره انديشي بود. "زلزله مصون و مقاوم گردانند. منطقا

متعدد وابسته به خـانواده هـاي بـزرگ اشـرافي     » ناخارارهاي«به اين مطلب نيز بايد اشاره نمود كه شاهزادگان حاكم و 
اطاقهاي محكم و شبيه گنجينه هـاي يونـاني    "نه هاي خود را در اين كليساها و معابد نگهداري مي كردند كه غالبااغلب گنجي

  بودند.   
در رابطه با لشكركشي، اجازه دهيد بـه النگلـوي اشـاره كنـيم كـه ماحصـل تـاريخ را بيـان كـرده اسـت. او در مقدمـه            

پادشاهي ارمنستان كه تـاريخش بـه اعصـار باسـتاني برمـي گـردد و       : « ) مي نويسد23»(مورخين باستاني و جديد ارمنستان«
نمايان نگرديـده   "عليرغم تحوالت بيشمار سده هاي اخير، سعي در ادامه حيات خود داشته، هرگز در وقايع نگاري آسيا قويا

سـتقالل تهديـد شـده و    است. با محصور شدن توسط همسايگان نيرومند خود، در جنگ بي پايان با آنها براي دفـاع و حفـظ ا  
سرحداتشان بوده رشد و ترقي شان پيوسته توسط مهاجمين متعدد كه كشور را ويران و غارت مي كردند دچار اختالل شـده  
متوقف مي گرديد، ارمنيان هرگز نتوانستند به درجه اي از قدرت كـه ضـامن اسـتقامت و نيرومنـدي امپراتـوري باشـد نايـل        

  ». آيند
ادبيـات ارمنـي يكـي از غنـي تـرين هـا و جالـب تـرين هـا در شـرق مسـيحي بـود.             «مي گويد:  با اين وجود النگلوي

نويسندگان ارمني در سبكهاي گوناگون درخشيدند و بسياري از تاليفاتشان چه منظوم و چه منثور، نشانگر اين امر هستند كـه  
بـه مراتـب غنـي تـر از ادبيـات ملـل مسـيحي         روحانيون محلي نفوذ مذهبي عميقي بر مردم داشتند با اين وجود ادبيات آنهـا 

  آسياست. 
در تمام دوره هاي تاريخ اين ملت مطالعات تاريخي انجام شـده اسـت ايـن امـر كـه يكـي از كارهـاي مقـدم و          "تقريبا

ريخ مطلوب نويسندگانشان مي باشد. بنابراين اطالعاتي كه اين تجزيه و تحليلهاي ملي در مورد وقايع آسياي غربي از اوايل تا
مدون تا زمان حال به ما مي دهند، يك سري بالانقطاع از اسناد بسياري مهم را تشكيل مي دهند كه وقايع كشـورهاي همسـايه   
را در سكوت مرور مي نمايند. در واقع اطالعاتي كه مورخين ارمني در مـورد جنگهـاي مـذهبي خـود بـا ايـران و راجـع بـه         

ون در آسيا به ما رسانده اند پرتو جديدي را با وضوح غيـر قابـل انتظـاري بـر     لشكركشي هاي اعراب و مغولها، حضور صليبي
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  ». تاريخ شرق در سده هاي ميانه مي افكند
ولي در بين هنرهاي ارمني بايد بر معماري تاكيد داشت كه از شوه هاي فوق العاده اصيل و ويژگي هاي پراحساسي كه 

ي شناسي مي باشند. برخوردار بوده و اين امر بدون شـك تحسـين برانگيـز    ناشي از شوه هاي منطقي ساختماني و اصول زيباي
  است.

  
  ب) طرحهاي ساختماني، مشخصات

  ما در واقع از دوران بت پرستي چيزي نمي دانيم.
طراحي شهري، هنر خلق و ايجاد شهرها، آثار متعددي براي ما بجاي نهاده است كه مورد مطالعه قرار گرفته اند. اجـازه  

بررسي خرابه ها و آثار شهرهاي آني، آرماوير و دوين بپردازيم كه بواسـطه رشـته و رديـف خانـه هايشـان مشـخص        دهيد به
  هستند و نيز شهرهاي استحكاماتي ماغاسبرد و تيگنيس را مورد مطالعه قرار دهيم.

م سـاخته مـي شـدند    آثار معماري شهري قليلند. در مصر، آشور و كلده خانه هاي مسكوني از مصالح سبك و غير مقاو
كه دوام نيافته اند. همين مطالب در مورد خانه هاي شاهزادگان صدق نمي كـرد زيـرا قسـمت اعظـم خانـه هايشـان از سـنگ        
ساخته مي شد كه در برابر آب و هواي نامناسب و زلزله ها مقاوم بود. لذا ما مي توانيم خرابه هاي كاخ زوارتنوتس و دويـن  

رار دهيم. قصر پادشاهي آني نيز به خاطر الهام شرقي، طرح زيبـا و تنـوع شـيوه هـا حـائز اهميـت       را مورد تحسين و مطالعه ق
  است.  

با اين وصف، شكوه و جالل عمده معماري در شمار قابل توجه و كيفيت عالي بناهاي مذهبي است كـه سرتاسـر قلمـرو    
ار قبور مسيحي است كه ارمنسـتان از شـأن و مكـان واال و    ارمنستان را مي پوشانند. بنابراين بخاطر كليساها، معابد يا بود و آث

  محترمانه اي در تاريخ هنر برخوردار است.
بناهاي مذهبي ارمني داراي تركيب متمركز ستاره شكل مي باشند. اين بدان معني نيست كـه طـرح هـاي بـازيلي داراي     

بطـرف تركيـب مركـزي وجـود دارد كـه در      صحن دراز و گسترده نيستند. ولي حتي در صورت اخير نيز تمايل چشمگيري 
ميان صحن و جناح كليسا و ساير قسمتهاي استادانه درست شده كه حاكي از نبوغ اختراعي معمارند، بچشم ميخورد. مشخصـه  

سيسـتماتيك از گنبـدهاي    "با بناهاي قديمي بـت پرسـتي متفـاوت اسـت، اسـتفاده تقريبـا       "ديگركليساهاي ارمني كه كامال
با سنگهاي بريده و تراشيده شده ساخته شده اند. معماران ارمني عالقه وافري نسبت به تكامل  "د كه معموالمخروطي مي باش

و تعالي كار خود داشتند. آنها سنگهاي زبر و زمخت را بـا مهـارت كامـل خـود مـي توانسـتند تـراش و بـرش دهنـد. دانـش           
ز ويژگي هاي زيبايي شناسي تمام كارشـان پيشـتر بـود. از    بسيار مترقي بوده ا -يعني هنر برش سنگ -) آنها24استروتومي(

تعداد نامعيني كليساها و عبادتگاها و كليساهاي كوچك ساخته شدند. احسـاس عميـق مـذهبي وجـود داشـت و       12تا  4سده 
روحانيون در اوج قدرت بوده، جنگهاي كثير الوقوع مذهبي، شور و حرارت هـواداران را برمـي انگيخـت. اگـر كسـي ايـن       
مطلب را نيز بيفزايد كه اكثر كليساها و صومعه ها براي اهداف دفاعي مثل پناهگاه و حتي بصـورت اسـتحكامات در جريـان    
محاصره ها نيز استفاده مي شده اند، اين امر اهميت طرحهـاي بناهـا را بهتـر مشـخص خواهـد نمـود. چنانكـه آثـار و بقايـاي          

كليسا نبود؟ ولي نكته مهمي را بايد متذكر شـد: كليسـاهاي ارمنـي داراي    پرارزش نشان مي دهند مگر آني شهر هزار و يك 
متر اشغال كرده است و كليساي آنـي بزرگتـر    33در  29ابعادي كوچك بودند. كليساي جامع اجميادزين مساحتي را حدود 

معماري كشورهاي همسايه اش  متر نيست (با در نظر گرفتن حداكثر ابعاد آن). لذا اين نظر نيز معماري ارمني از 32در  20از 
متفاوت بود. معماري ارمني در پي آن نبود كه اثري را با چيزهايي كه ما آنها را عظمت مادي مي ناميم، خلـق كنـد، چنانكـه    

انجام داده بودند و معماران كليساهاي گوتيك بعدها در صدد آن برآمدند. براي او سـه مطلـب حـائز اهميـت      "مصريان قبال
  بود:

بسيار زياد در بنا و ساخت. هر عنصري نقش خود را در استحكام بخشيدن به ساختمان ايفا مي نمايـد. انتخـاب   صميميت 
  پوشش سقف، استفاده از نوع مخصوصي از قوس يا گنبد، به مقتضاي نيازهاي ويژه طرح صورت گرفته است.  

  تديك اين كوهنما را ارضا مي نمايد.  اثري تام و كامل. كاري زيبا و برخوردار از تكامل واقعي، روح منطقي و م
نياز به تكامل زيبايي شناسي، كه احساس و ظرافت مجموعه آثار از آن مي تراود و بيانگر يكي از ويژگي هاي اساسـي  
معماري ارمني است. اين بررسي اشكال خارجي با خود مطلب ديگري نيز به همراه دارد كه ما مي تواينم آنـرا نفـس پرسـتي    
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  يم كه به هيچ وجه خارج از ظرافت و محتواي عالي فني نيست.شرقي بنام
ليكن چندين بنا وجود دارند كه مجموعه و ساختمان آنها تماشاگر را متحير مي سازد. چه هماهنگي و توازني حتـي در  

ط، نقـش  كوچكترين عبادتگاه واقع در گوشه دور افتاده اي از يك استان پيدا مي شود كه خلوص و احتياط و ظرافت خطـو 
  مقياسها و تباين مطلوب و مناسب سايه و روشن ها را حفظ مي كند!

  
  بناهاي نمونه -4

  فرم ها و طبقه بندي آنها
  معماري ارمني چه آثاري را خلق نمود؟

پذيرفت. تغييـر مـذهب    "چنين محقق شده است كه ارمنستان خيلي زود و در ربع آخر سده سوم ديانت مسيح را رسما
انتين كه هنر جهاني را متحول ساخت و سير رشد و ترقي هنر مسيحي را هموار نمود، سالهاپس از قبـول ايـن   امپراتوري كنست

بوقوع پيوست. پس از آن زمـان،   -اولين پادشاه مسيحي ارمنستان و معاصر گريگور مقدس روشنگر -مذهب از جانب تيرداد
عصر بت پرستي كمتر شناخته شده انـد، فقـط بقايـاي قليلـي     نياز مبرمي به معماري مذهبي احساس گرديد. بناهاي مربوط به 

). تمام شكوه و جالل معماري ارمني از زمان معرفي آيـين جديـد سرچشـمه مـي گيـرد و در شـاهكارهاي       25بجاي مانده اند(
هـاي   در سـده  "بناهاي مذهبي چون عبادتگاه ها، كليساها و ديرها نورافشاني مي كند. فعاليـت و عمليـات سـازندگي عمـدتا    

  چهارم تا سيزدهم صورت گرفت.    
) (ترجمه توسط النگلوي) در مورد امر گريگور مقدس راجع به بناي يك ياز عبادتگاه هاي مقدسـه  26زينوب گالك(

وقتي كه سربازان بت (دمتريوس) را ويران كرده بودندن گريگور مقدس بناي كـي كليسـا نهـا. از    «تاروين توصيح يم دهد: 
ور لزوم رد آن ناحيه وجود نداشت، او سنهاي تراشيده نشده ار انتخاب كرد، سـپس ناحيـه بـا پيـدا نمـودن      آنجاييكه مصالخ م

  ».مقداري آهك د معابد بت ها، كار ساختن كليسا را رد همان محل معبد بت پرستي و به همان اندازه ها آغاز نمود
اري از كشـوها رد آن زمـان، رروي همـان محلهـاي     اين مطلب نشان يم دهد كه اولين كليسا ها رد ارمنستان همچون بسي

معابــد دوران بــت پرســتي ســاخته يــم شــدند. حفــاري هــاي اخيــر رد زيــر كليســاهاي جــامع اجميــادزين مقــدس و دويــن و  
  كليساهايمتعدد ديگر هيچ نقطه ابهامي را رد اين باب باقي نمي گذارد. 

مخصوص بخود است و امكانات انجـام مراسـم مختلـف در    بغير از شكل متمركز آن، كليساي ارمني داراي ويژگي ها «
الزامي يك هشتي، الحاق يك محـراب بـه كليسـا،     "طرح آن در نظر گرفته شده است به طرق گوناگون چون: وجود تقريبا

چنانكه در كليساهاي سرياني يافت مي شوند و بنظر مي رسد كه كليسـاي سـن    -مدخل ها و درهاي جانبي به ايوانهاي كناري
بنا به نظر برخي از نويسندگان، تيپ كليساهايي بـه  ». داخل محراب ها تهي است و غيره -ارك ونيز از آن الهام گرفته باشدم

كـه كليسـاي جـامع اجميـادزين نمونـه بـارز آن بـوده بـه نظـر مـا            –شكل صليب يوناني يك ابداع صد در صد ارمني اسـت  
به آرامگاه هان فرم ارمني قبور كه اغلب بصورت بناهـاي يـادبود هسـتند بـا     قديميترين آنها مي باشد. در ميان بناهاي مربوط 

  شكل مدور، چند ضلعي يا چند طبقه خود مشخص مي شوند. اينها در بعضي موارد يك هشتي نيز در كنار خود دارند.
رحهايشـان متغيـر و   در بخش مربوط به وقايع تاريخي بناها ما اشكال و فرمهاي مختلفي را بررسي كرديم كه با توه به ط

  متنوع مي باشند.
مي توان يك طبقه بندي مختصر در مورد اين فرمهاي گوناگون صورت داد. مع الوصف اين امر بايد ذكر گـردد كـه   

، به كليساهاي بازيليك مربوط به سده "اكثر بناها در طول اعصار تغيير شكل يافته و يا به آنها قسمتهايي اضافه شده اند.  مثال
  چندين گنبد اضافه گرديده است. "حتماالچهارم ا
  

  فرمهاي اساسي
  بناهايي كه داراي طرح مستطيل شكل هستند

  
  به محراب كليسا ختم مي شوند. (اغوارد). "اينهاداراي چندين شبستان هستند كه معموال 

  بازيليك ها
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و سـه صـحن بـوده بـه محـراب       بناهايي كشيده و مستطيل شكل كه داراي گنبد يا طاق، رديف ستونهاي دوبل در داخل
  نيمه مدور ختم مي شوند (دوين).

  كليساهايي كه داراي گنبد و اساس مربع شكل هستند  
مانند اجميادزين. گنبد توسط چهار ستون چهار گوش حفظ مي شود و روي پايه سه گوش زير گنبد، طـاق اسـتحكامي   

  گوشه سقف يا تكه هاي استاالكتيت ساخته شده است.
  كه گنبدهاي آنها داراي مثلث هاي متحد الرأس هستند   كليساهايي 

مانند هريپسيمه. بين طاقچه هاي فرم فوق، چهار طاقچه اضافي جاي داده شده اند، در هـر گوشـه، يكـي، و بـه تناسـب      
  طاقهاي گنبد مركزي. ستونهاي مركزي وجود ندارند.

  كليساهايي كه داراي تير حائل طاق نماها بفرم ارمني هستند
تيـر حائـل كـه دو تـا دو تـا روي       4ن فرم به چند بخش تقسيم شده است. چنانكه در ماستارا مي بينيم، گنبـد توسـط   اي

، يا 6، 4ستونهاي چهار گوش ديوارهاي اطراف قرار دارند و يا اينكه ساختمان مدور بود، طاق نماها توسط تيرهايي كه روي 
  ستون قرار گرفته اند، نگهداري مي شوند.   8

  )Quadrifidساهاي چهار شكافي(كلي
  پهن به هم متصل هستند. "مانند باگاران. روي چهار تكيه گاه قرار داشته و طاقچه هاي حائل توسط يك طاق معموال

  كليساهاي چليپا شكل 
  طاقهاي باريك جانشين طاقچه هاي حائل هستند (مانند لمباداوانك).

  كليساهاي ستاره شكل
ئل هستند كه روي ديوارهاي بروني مدور يا بشكل چنـد ضـلعي قـرار دارنـد. طاقچـه هـاي       داراي ميله هاي حا "معموال
  بشكل مستطيل مي باشند تا سنگيني بيش از حد وارده ار بكاهند. "مياني معموال

  فرمهاي مياني
  طرح هاي متنوع، با يا بدون گنبد و بر روي ستون ها يا طاقها.

  
  فنون ساختماني -5

و ويژگي هاي ساختماني معماري ارمني را مرور نمود. در اين باب مي توان كتابها نوشـت و ايـن   بايد بطور سريع فنون 
  نمونه هاي بارز فن بنايي ارمني را تشكيل مي دهد. "امر احتماال

ما ديديم كه كيفيت عالي ساختماني يكي از ويژگي هاي معماري ارمني است. براي بناها اغلـب از سـنگ اسـتفاده مـي     
  استثنايي قليلند. شد و موارد

استروتومي، فن استفاده از سنگ با تراشيدن دقيق آنها، در ارمنستان به عاليترين درجـه تكامـل خـود رسـيد. بـا وجـود       
گنبد مخروطي، طاقهاي مخصوص به ارمنيان، طاقچه هـاي   "اينكه ارمنيان ابداع كنندگان المانهاي متعدد معماري هستند: مثال

اصلي آنها بر شكوه و جالل اين معماري، انواع مختلف بناهاي با گنبد يا بدون گنبد سنگها بـود.   مستطيلي شكل، ليكن مدعاي
كه همين امر در تمدنهاي قديميتر با خشت خشك شده در آفتاب يا پخته شده صورت مي گرفت. تكامل استعمال سنگ هـا،  

ل نمـودن بناهـا، انـدازه هـاي دقيـق و سـاده بناهـا        تركيبات ابداعي منتهي به بغرنج ترين مسايل، توجه خاص بـه تمـام و كامـ   
مترادف خود را فقط در يونان و مصر يعني دو تمدن بزرگ پيدا كردند. مع الوصف اينـدو، بـه غيـر از مـوارد اسـتثنايي، از      

اده اي عهده حل مسئله مسقف نمودن توسط طاقها يا گنبدها برنيامدند. در صورتي كه اينها در ارمنستان مسايل و تجربيات سـ 
  بشمار مي آمدند.

يك بازديد كوتاه از كليساهاي هريپسيمه مقدس مي تواند بهترين درس استروتومي براي دانشجويان معماري ما باشـد.  
در اينجا كار اتمام ساختمان و بنا با سليقه و ذائقه بسيار عالي انجام شده است. پيچيده ترين مسايل مربوط بـه مسـقف نمـودن    

گنبدهاي كروي شكل با قوسي خميده بطور قطع حل شده بود. معمار ارمني بنظر مي رسد، تمام كوشش خود بناها مثل ايجاد 
را در تنوع بخشيدن به بناها و استفاده از فنون مشابه در عمارات متناظر و گاهي اوقات در همان ساختمان بكار گرفته باشد تـا  

نده بدهد. مي توان گفـت كـه او مشـكالت را همچـون مـوم نـرم در       استادي خود را به نمايش گذارده و درسي به نسلهاي آي
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  دستانش داشت.
مگر تيرداد، معماري ارمني نبود كه آني را خلق نمود و براي مرمت گنبد ويران شده اياصوفيه در سده يـازدهم از وي  

معماري ارمني مطلع نباشـند   دعوت بعمل آمد؟ امروزه آنانكه از شاهكارهاي معماري بيزانس ديدن مي كنند شايد از پيروزي
  كه مدت ده قرن است به آن دست يافته است.  

ارمنيان همچنين اولين ملتي بودند كه مدتها قبال زمعماري گوتيك به اهميت تير حائل طاق نما در بناها پي برده و آن را 
طلع بودند كه ديوارهاي ضخيم داشـته و  مورد استفاده قرار دادند. آنها از فنون ابداعي مربوط به بناهاي اقتصادي رومي نيز م

از دو ديوار كه مابين آنها قلوه سنگ و مالط پر شده بود تشكيل گرديده بود. تمام اين ها رعايت شده انـد. ايـن مطلـب نيـز     
بايد ذكر گردد كه در بعضي از موارد اليه هاي خارجي سنگهاي نرم بعلت شرايط جوي از بين رفته و اكنون قسمتهاي اصلي 

  داخلي، ساختمان را سر پا نگه مي دارند.و 
  تاق

مكتب ارمني خيلي زود اقدام به پوشش ساختمان ها توسط طاقهاي دقيق نموده است. طاقها مدتها قبـل از معرفيشـان در   
راجـع بـه كليسـاي    » تاريخ معماري«فرانسه در ارمنستان رواج و گسترش داشته اند. اوگوست شوازي در كتابش تحت عنوان 

  نوشت:   ارمني
اين كليسا ها از حيث قسمتهاي دروني، باطاقها  و تيرهاي حائل سقف كه قوسهاي متعدد دارند، نشـان دهنـده شـباهتي    «

  ».با معماري رومي هستند كه تنها توسط يك منشاء و اصل مي تواند، توجيح شود
  گنبد مخروطي شكل

شكل قرار دارند. مفصل كروي شكل فقط با خشت و گنبدهاي ارمني بشكل مخروط بوده و روي ديوارهاي استوانه اي 
آجر براحتي ساخته مي شد. برش سنگ مشكالتي به همـراه داشـت و در ضـمن يـك حائـل چـوبي ضـرورت مـي يافـت. از          

از سنگ استفاده مي كردند تا از پيچيدگي امر بندكشـي اجتنـاب ورزنـد، آنهـا فـرم مخروطـي را        "آنجائيكه ارمنيان معموال
سئله را آسان تر مي كرد و اشـكال حائـل مركـزي را نيـز برطـرف مـي نمـود. توسـط ايـن مخـروط، مسـائل            برگزيدندكه م

ساختماني به مراتب آسانتر مي كرد و اينها بسادگي مي توانند از چيده شدن سنگها روي هم ساخته شوند. ايـن شـيوه ازسـده    
رار داده و غافل از منشاء و اصليت واقعي، آنها را به شيوه نهم تا يازدهم رواج بسيار داشت. تركان سلجوقي اين امر را الگو ق

  ساختماني خشت ها در آوردند، عملي كه منطق صريح ارمنيان از آن  امتناع مي ورزيد.
  

  The Ribbed Vaultتاق و تويزه 
توسط شبكه معذالك برجسته ترين ابدعا معماري ارمني بدون ترديد، طاقهايي بودند كه بابلكوهاي سنگ ساخته شده و 

اي از تيرها نگهداري مي شوند. بقعه بزرگ آخپات نمونه خوبي است كه شباهت فوق العاده اي بـا بعضـي قسـمتهاي پوشـش     
) (اندولزي) دارد. تشريح اين گنبد ارمني بدون كمك گيري از يك طرح كاري است مشـكل، بـا   27سقفي محراب كوردوا(

پاريس را در نظر گيريم كه توسط يكي از عموهاي بـزرگم، اسـقف اعظـم     اين وصف اجازه دهيد كليساي ارمني ژان گوژون
الهام گرفته و تحت سرپرستي م.ا. ژيلبرت، آرشـيتكت   (Jamatun)ژرژاوتوجيان تقديس شد. طرح اين كليسا از ژاماتون 

  ساختمان هاي شهري، و در زمان آرشيتكت افتخاري (م. مانتاشف) بنا گرديد.
باهت اين اصول ساختماني با اسا و پايه شيوه گوتيك، نشاندهنده تاثير قطعي معماري ارمنـي  چنانكه بنوي مي گويد، ش

  بر معماري غرب است.
  
  مفاهيم زيبايي شناسي ارمني -6

توام با فنون ساختماني، مقاسيسه جنبه هاي خارجي و بخصوص مفـاهيم يـا تـوازن زيبـايي شناسـي كليسـاهاي ارمنـي،        
بين اصول ارمني شده هاي چهارم تا سيزدهم و شيوه هاي ماقبل رمانسـك و رمانسـك وموجـود     شباهت فوق العاده اي را كه

است به ما نشان مي دهد. معمار ارمني عالقه و ذائقه شديد و بدون تزلزلي نسبت به مفـاهيم بناهـاي تـاريخي داشـت. عليـرغم      
تر طول ندارند) عظمت و شـكوه آنهـا توسـط    م 35كوچكي نسبي عمارات ارمني (بزرگترين كليساهاي جامع هرگز بيشتر از 

  توازن عالي اندازه ها و مقياسات و نقش ماهرانه حجم ها، انسان را تحت تاثير قرار مي دهد.
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  مفاهيم حجاري

در بين ويژگي هاي ديگر اين معمار ما بايد احساسات جديد بدايع سـاختمان شناسـي را ذكـر كنـيم. مفـاهيم انطبـاقي و       
 -حجم ها، هنرمندانه بيان شده اند. يك منشور متوازي السطوح اصلي با يك مقطع مرتفع پوشيده شده استقياس اندازه ها و 

و بنوبه خود يك استوانه را برخود دارد و سپس يك هـرم و تمـام اينهـا توسـط يـك گنبـد        -عاري از شبستان و جناح كليسا
ثاني اهميـت مجموعـه را تاكيـد مـي كننـد. تزئينـات       مخروطي شكل سنتي تاجدار شده اند. تزئينات و خطوط برجسته سطح 

روشن هاي زيبا بوجود مي آوردند و در ميان كشورهايي كـه تحـت تـاثير     -كنده كاري شد مجموعه اي نقوش نفيس با سايه
نـي  ارمنستان و بيزانس قرار گرفته اند، منحضر بفرد مي باشند. گرايش به اصل معاني و مفاهيم بطور گسترده در معمـاري ارم 

رواج يافت و حتي نشان خود را بر كوچكترين آثار و ابنيه نيز نهاد. بطور كلي خطوط بسيار ظريفند. طاقهـاي زيبـا و دقيـق،    
طاقچه هاي مستطيلي شكل، بامهاي دوشيب با دو قسمت كه قسمت مركزي آن نگهدارنده سـقف اسـت، پنجـره هـاي بلنـد و      

  ر مفاهيم عالي و ساده آثار نقشي دارند.  تنگ، محرابها و درهاي يادگاري، تمام اينها د
ستون هايي كه بطور مجزا بر پا مي باشند كمتر مورد استفاده قرار داشتند، از ديگر سو، تقـدم و ترجيحـي نسـبت بـه     «

استعمال پايه هاي مربع يا مستطيل شكل وجود داشت. شهرهاي عمده رومي ايده خوبي در رابطه با نظايرشان در ارمنسـتان بـه   
مي دهند: قسمتهاي تزئيني گچ بري هاي زيبا، حلقه هاي اتصالي بناها، كناره و لبه ها با موتيف هاي كنده كـاري شـده يـا     ما

كار شده، پوشانده شده اند. تزئينات حجاري از ويژگي هاي هنر ارمني است. اينهـا بوفـور در    "سبدهايي كه روي آنها دقيقا
و پنجره ها مورد استفاده قرار گرفتند. بطور كلـي بخشـي از آنهـا از معيـار بقيـه ابنيـه        تزئين پايه ها و گابل ها و حاشيه درها

نادرند (بجز آختامـار). بـا ايـن وصـف اشـكال هندسـي        "متفاوتند. موتيف هاي گرفته شده از دنياي جانوران و گياهان نسبتا
ي به سبك عربي، نقوش درهم بافته شده متقاطع، بسيار مورد استفاده قرار گرفته اند: طومارهاي منقوش به شكل برگها، نقوش

نقوش پيچ در پنچ و باالتر از همه موتيف هايي كه از گالبتون دوزي اخذ شده اند: حاشيه ها، گچ بري هاي ظريف، گالبتـون  
هـا بيشـتر   ها، حلقه ها، گره ها، شبكه ها، هاللها و حاشيه ها و غيره، كه همه اينها به نحو غنـي خلـق شـده انـد. ايـن موتيـف       

منحصر بفرد بوده و متعلق به سبك ارمني مي باشند. اينها در هنر رمانسك نيز گسترش يافته اند و ما مي توانيم نمونـه هـايي   
  ».از فرانسه تا ايرلند بيابيم

هنر جديد كه نظم، تقيد، توازن و صميميت را ارج مي نهد مي تواند در برابر معماري ارمني كه همه ايـن خصوصـيات   
داراست كرنش نمايد. هيچ عنصري زائد نيست، هر يك نقشي براي ايفا دارد. ارتباط واضحي بـين طـرح داخلـي كليسـا و     را 

بعلت حفظ توازن و تناسب ايجاد شده اسـت كـه    "نماي خارجي آن وجود دارد. يك نقص مشكوك وجود دارد كه احتماال
مانند در يك شكل مستطيلي در  V، محراب ها را توسط طاقچه هاي بعنوان مثال انتهاي كليسا را متشابه با مدخل آن گردانيده

بر گرفته است. ولي بار ديگر امكانات مورد استفاده در اينجا ساده، با سليقه مفيد و موثر و مانوس هستند، و اين تقارن بـيش  
  از معمول نيز بدون شك براي مقابله با زلزله هاي كثير الوقوع در نظر گرفته شده بود.

عدم ارضاء توسط مفاهيمي كه بوسيله خطوط و قطعه هاي زيبـا، طاقهـاي ظريـف و سـبك و نظـامي مـوزون، معمـار        با 
  ارمني احساس هنرمندانه و پرستشي را با استفاده دقيق و صرفه جويانه از پنجره ها چند برابر نموده است.

اري ارمني، اجازه دهيد تاثيرات و نفوذ ايـن  قبل از به پايان بردن اين مقوله بسيار خالصه ويژگي ها و خصوصيات معم
مـورد بررسـي قـرار     "هنر ديرآشنا از حيث فضا و صميمي از نظر روحيه، را بر معماري كشورهاي مختلف گيتـي، مختصـرا  

  دهيم، شايد عالقه اي كه باستانشناسان فعلي بروز مي دهند از همين تاثيرات سرچشمه گرفته باشد.
   

  ارمني نفوذ و تاثير معماري -7
سبك زيبا و ويژه معماري ارمني نمي توانست بر معماري كشورهاي همسايه و بنـابراين بـر ممالـك بسـيار دور دسـت      «

  غرب نفوذ نداشته باشد. دو عامل عمده براي اين مطلب وجود دارد:
  اعتبار كليساهاي ارمني. -1
توسط سلجوقيان تصرف شد) بـه شـمال    1064مهاجرت بخشي از ساكنين ارمنستان، بويژه آني (شهري كه در سال  -2

  درياي خزر، گاليسيا، ملداويا، واالشيا، صربستان، لهستان و بطور كلي بزرگترين مراكز غرب.
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ساساني را كـه مركـزش بـه بغـداد انتقـال       -ارمنستان نه تنها معماري خود را صادر نمد بلكه بعنوان واسطه، هنر پارسي«
دانيم كه بعلت حمايتي كه از سوي خلفاي بغداد از باگرانتوني ها مي شد، ارمنسـتان يـك    يافته بود عمل كرد. ما همچنين مي

دوران نسبي پيشرفت و رونق را گذراند كه در اثناء آن بطور كلي، هنر ترقي و توسعه يافت. گسترش هنر ارمني از طرف و 
معماري گنبدهاي مخروطي از درياي سـياه و  مسيرهاي طبيعي و در درجه اول درياها و رودخانه ها جريان يافت، سپس سبك 

خزر عبور نموده به سواحل جنوبي، از ترابوزان تا دانوب رسيده و در مسير رودهايي چون دن، دنيستر، ولگا حركت كرد و 
حتي بعلت نزديكي ويستوال به دنيستر به اسكانديناوي نيز رسيد. ممكن است تناقض بنظر رسـد كـه بناهـاي سـده هـاي ميانـه       

ئد، نروژ و روسيه شعبه اي از مكتب ارمني هستند. بعالوه بنا به نظر شـوازي ايـن نفـوذ و تـاثير  در آنجـا متوقـف نشـد و        سو
توسط نورسمن ها انتقال يافته در معماري رماسنك انگلستان ايرلند و نرماندي ظاهر گرديد. بويژه در ايرلند جزئيات تزئينـي  

  بدون شك منشاء و سرچشمه ارمني دارند. نشان دهنده چنان شباهتهايي هستند كه 
بنابراين، دو جريان بزرگ تاثيرات ارمني، يكي با گذر از درياها و ورودها و ديگري با عبور از بيـزانس يـا سـرزمين    «

  ».هاي ديگر توسط مهاجرين به اكثر ممالك غربي مي رسد
ا در معماري ارمني مي بيند. بنا به نظر وي، استرزيگوسكي اين نظريه را حتي گسترش داده و هسته اصلي هنر مسيحي ر

تحت تاثير هنر ارمني قـرار گرفتـه    "اياصوفيه قسطنطنيه، سن وتيال راونا، سن پيتر رم، قصر شامبر، سن ساديرو ميالن، تماما
بنـا شـده در   شاپل كه توسط شارلماني بنيان نهاده شد، سن ژرميني دپره (در حـوالي ارلئـان،    -ال -اند. او كليساي درباري آي

) را در اين طبقه بندي قرار داده است و معتقد است كه مقبره تئودور راونا توسط يك معمار ارمنـي بنـام دانيـل سـاخته     806
شده است. ما همچنين از پژوهش هاي اخير كه توسط دانشگاه ايروان صورت گرفته است در مي يابيم كه لئوناردو داوينچي 

رك و اسناد متعددي را در مورد كليساهاي مدور و صليبي شكل و كليساهايي كه گنبد آنهـا  به ارمنستان مسافرت كرده و مد
  داراي مثلث هاي متحد ال راس است، با خود به ارمغان برده است.  

م. شارل ديل با تاييد نظر استرزيگوسكي اظهار مي دارد كه كليساي روسـي ويـن و اياصـوفيه، كاريـك معمـار ارمنـي       
يله باستانشناس، اهميت نفوذ هنر ارمني بر صومعه هاي مونت آتوس و بر اكثر كليساهاي يونـاني بيـزانس را   هستند. گابريل م

  مورد تاكيد قرار مي دهد.
  

  قسطنطنيه
بسياري از مقامات عاليرتبه اداري، قضايي و نظامي، ارمني بودند. ارمنستان امپراتوري شرق را با تعداد قابل مالحظه اي 

). امپراتـوري هـاي شـرقي:    28قدانان، افراد اهل فن، هنرمندان، حكمرانان و حتي امپراتورها غنـي سـاخت(  از سربازان، حقو
گنبد كليساي اياصوفيه به علت زلزله خسارت ديد و از  989لكاپن، نيسفوروس، فوكاس، ژان تيميسس ارمني بودند. در سال 
ده نهم، نفوذ ارمني بر تكوين و تكامل معماري بيزانس حـاكم  تيرداد، معمار ارمني، براي بازسازي آن دعوت بعمل آمد. از س

بوده است. معماري ارمني با برادر خود بيزانس كه اغلب با آن عجين مي گرديد، در سراسر حوزه مديترانه گسترش يافته بـه  
  كشورهاي گوناگون قاره اروپا كه با قسطنطنيه در ارتباط بودند نفوذ يافت.

  
  ايران

  ي ميانه، ايران، دوست صميمي ارمنستان از رفيق خود مطالب زيادي آموخته و تقليد نموده است. در اثناء سده ها
  معماري اسالمي

  قبل از سده دهم، مكتب اندلزي از تيرهاي حائل طاق استفاده نمود يعني يك قرن قبل از ظهور آن در فرانسه.
مقبره آخپات مذكور در اوايل همين كتاب، مي باشد.  در اين جا مي توانيم از محراب مسجد كردوا ياد كنيم كه مشابه

  آيا اين، از ارمنستان سرچشمه گرفته است؟  
  

  مكتب ترك
ايرانـي و بـاالخره سـوري. برجسـته تـرين       -ارمنـي، دوم  -معماري ترك در آناتولي نشانگر سه تاثير عمده اسـت. اول 

  معماران تركيه، يعني سينان و باليان ارمني بودند.
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  گرجستان

تمام كليساهاي گرجي به همان شكل  "گرجستان توسط اسقفهاي ارمني به مسحيت دعوت شده و گرايش يافت. تقريبا
انواع ارمني هستند. بجز در بعضي جزئيات بويژه در مـورد كليسـاهاي خـالت و تـوپليز واال. بخـش عمـده اي از كليسـاهاي        

  تا از آنها) توسط ارمنيان ساخته شده است.  28تفليس (
  
  وسيهر

روسيه يكي از شعب هنر ارمني محسوب مي شود و اين مطلب نه فقط به خاطر نفوذ و تـاثير هنـر اخيـر از ديـاري دور     
دست مي باشد بلكه بعلت گروه هايي از معماران ارمني نيز هست كه فعاالنه در مرزهاي شمالي قلمرو وسيع اين سرزمين كـار  

در كيف همانند كليساهاي مناطق شمالي ارمنستان مي باشد. همين مطلب و كوشش مي كردند. طرح كليساي صوفياي مقدس 
يعني عالي ترين دوران معمـاري اش، تحـت تـاثير هنـر      12و  11در مورد كليساهاي روسيه نيز صادق است كه در سده هاي 

وجـود ندارنـد. سـادگي     ارمني، بيزانس و رم بنا گرديده اند. همانند كليساهاي ارمني، در اكثر ايـن كليسـاها درهـاي جـانبي    
ديوارها به طريق سبك ارمني توسط ستون هايي كه به قرنيس ختم مي شوند، يا توسط قوسـهاي قسـمت هـاي فوقـاني بنـا و      

شبيه به آنچه كه امروز ما با بتون آرمه انجام مي دهيم، جبران مي گردد. مثلث مشخص و پايه هاي به سبك ارمني در  "نسبتا
در جزئيات تزئيني، موتيف هاي ارمني اغلب مورد استفاده قرار گرفتـه انـد. كليسـاهاي     "ه اند. مثالروسيه وسعت بسيار يافت

  سن ديميتري والديمير، سن گئورگ اورنيولسكي و كلساي پوكراوا بوضوح به همين طريق تحت تاثير قرا گرفته اند.
  

  واكي -لهستان، صربستان و ملدا
سه كشور مهاجرنشينان ارمني بوجود آمد كه تا امروز نيز به حيات خود ادامه  در جريان مهاجرت عظيم از آني، در اين

بـراي انجـام پژوهشـهايي از بالكـان ديـدن كـرده بـود از اسـامي ارمنـي           "مي دهند. يك از دوستان جغرافيدان من كه اخيرا
دنـد، متحيـر گرديـده اسـت. ايـن      تعدادي از روستاهاي آنجا، با كليساهاي سنتي كه اخالف مهاجرين ارمني در آنها سـاكن بو 

مهاجرين، سبك و شيوه هاي ساختماني و متدهاي ارمني را با خود به ارمغان آورده اند و تعـداد بسـياري از كليسـاها نشـانگر     
عيني اين تاثيرات ناشي از معماري ارمني مي باشند. ما همچنين مي دانيم كه تماسهايي نيز بـا مـوطن سـن گريگـور روشـنگر      

) برادر استفان اول، اولين اسقف اعظم صربستان و سـازمان دهنـده بـزرگ آئـين     1169-1236است. سن ساوا ( وجود داشته
آنجا و پيام آور تمدن كشورش، در طول مسافرتش به شرق، ميهمان ديرها و كليساهاي ارمني بوده اسـت. كليسـاهاي متعـدد    

  ارمني در صربستان وجود دارند. 
  

  كليساهاي رمانسك و گوتيك
كن، بعقيده من، مدعاي اصلي شهرت و عظمت اين هنر رد انزوا قرا گرفتـه و دور دسـت، تـاثير و نفـوذي اسـت كـه       لي

روي مكتب هاي بزرگ غربي نهاده است. اجازه دهيد، نظر و عقيده متعادل م. فر. بنوي، پروفسور تاريخ هنر دانشگاه ليـل را  
  بيان نمايم.

يافت و در كشورهايي دور دست نفوذ كرد. اين گسـترش بعلـت اعتبـار    سبك ارمني در مسيرهاي گوناگون گسترش «
كليساها ويرهايش و مهاجرت بخشي از ساكنين آني به شمال خزر، كريمه، گاليسيا، ملداويا و لهستان بـود كـه پـس از اشـغال     

ا و بـدون شـك   فنون ساختماني خود را به آناطولي، طـرح هـ   "توسط سلجوقيان صورت رفت. مسلما 1064شهرشان در سال 
واالشيا داده است. شايد ايـن معمـاري نفـوذ خـود را بـر       -استادانش را به روسيه و الگوهاي تزئيني اش را به صربستان و ملدا

تكامل مكتب بيزانس از سده دهم به بعد نيز اعمال نموده باشد. باالخره، بدون اينكه به نتيجه قطعـي رسـيده باشـيم، بايـد ايـن      
ر را بيان كنيم كه سيماي كلي و برخي خصوصيات كليساهاي ارمني نشاندهنده تشـابه شـديدي بـا بناهـاي     واقعيت انكار ناپذي

  ».م) هستند -سبك رمانسك و كارولينگيان (شارلماني
م. بالتروسايتيس مي كوشد تا نقش بسيار مهمي را كه معماري ارمني در توسعه طاقهاي گوتيك ايفا نموده اسـت، نشـان   

  دهد.
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از يان توري، او ادله و مدارك بسيار جالب توجه ارائه مي دهد. مقايسه برخـي از نمونـه هـا ي ارمـين بـا       براي حمايت
)، سن اتينه بيوا، سـن مينيـاتوفلورانس،   29گوتك (سن ژرميني دپره، برج شارلمان، سن گرگوري پيتموير( -بناهاي رماسنك

فوذ مسلم ارمني است. ويژگـي هـاي اصـلي معمـاري گوتيـك در      و غيره) نشانگر تاثير ات و ن ]لومباردي[مونفرااتو -كازال
ساخت مخصوص وردش ساختن قوس يا طاق ميان دو ستون مي باشد. م. بالتروسايتيس در صـدد اثبـات اصـليت ارمنـي ايـن      

  مي كنيم:متدها و عمليات است. در اينجا واقعيت هاي تاريخي كه اين دانشمند براي دفاع از نظريه اش ارائه مي دهد را بيان 
الف) تماسهاي متعددي ميان ارمنستان و غرب وجود داشته است. مگر سـفير هـارون الرشـيد در دربـار شـارلماني يـك       

  ارمني نبود؟
ب) سن گرگوري پيتيوير مگر كسي جز يك راهب ارمني بود كه در فرانسه ، جايي كه به لطف خصوصيات ارزشمند 

او كليساي جامع خود را با الگوي ارمن ساخت و شايد  "قامت گزيده طبيعتاو گوناگونش، وي بعنوان اسقف تقديس يافت، ا
  متخصصيني هم از كشورش آورده بود. 

پ) متون خطي ارمني به خاطر اهميت فرهنگي، تاريخي و وابستگي به كتاب مقدس، بطور وسيع در اروپـا يافـت مـي    
  شد. 

رقي و انتقال روشهاي ارمني به غرب بحسـاب مـي آيـد.    ت) جنگهاي صليبي عامل موثري در انتشار تاثيرات و نفوذ ش
وجود داشت.  "افراد متعدد و متشخص ارمني با صليبيون به اروپا آمدند البته به استثناء موارد ازدواج و وصلت هايي كه قبال

  ارمنستان نشان داده بود كه يار فداكار و پرارجي براي صليبيون است.
  ن و نيم مقدمتر از نوع گوتيك بود.قوسهاي ارمني حدود يك قر -ث) طاق

ج) اكثر كليساهاي غرب با طرح مثلهاي متحدالراس داراي الگويي در ارمنستان مي باشـند، البتـه بـدون احتسـاب و در     
  نظر گرفتن شباهت هاي روشهاي ساختماني و المانهاي تزئيني.

كي دال بـر منطقـي و صـميمي بـودن جزئيـات      م. باستروسايتيس حتي در اين باب پا فراتر نهاده با عقيده استرازيگوسـ 
ساختماني قوسها و طاقهاي ارمني موافقت مي كند در حاليكه مكتب گوتيك برخي اوقات از آنها به نحـو پيچيـده ظـاهري و    

قوسها  -سيستماتيك (بطور سنتي) استفاده كرده است. با وجود اين، او اذعان دارد كه عوامل متعددي در توسعه طاق "نسبتا
  ديد شركت آن در فقط برخي از آنها، البته در قسمتهاي پراهميت، دخيل بوده اند. ، تح

  
  زير نويسها 

                                     
Sir Sydney Caine  

  م.-طلبه قديمي رشته بناهاي تاريخي پاريس
Dr. Azeredo Perdigo  

نيست ليكن با در نظر گرفتن روند رشد ساالنه و مالك اين رقم مربوط به سالها قبل است. اگر چه آمار دقيقي در دست 
  م.-ميليون نفر برآورد مي شود 5/7قرار دادن ارقام جمعيت كل ارمنيان جهان حدود 

  م.-درجه شرق 
Dubois de Montpereux  

  م.-به ارمني آنها را آرشاگوني مي نامند 
مسيحيان معتقدند كه عيسي  "ست و بس (معموالمونوفيزيت كسي است كه عقيده دارد باينكه مسيح داراي يك ذات ا 

  داراي جنبه الوهيت و جنبه بشريت است)م.
مـيالدي شـوراي    431بـوده و در سـال    (Nestorius)» نسـطوريس «عضو كليساي نسطوري قـديم ايـران كـه پيـرو      

  م.-مسيحيان او را مرتد دانست، به معني آشوري مسيحي نيز هست
  يم شده است:كليساي ارمني به سه جامعه تقس 

ارمنيان گريگوري كليساي ملي، كه اكثريت را تشكيل مي دهند. رهبر كل آنها لقب كـاتوليكوس داشـته و مقـرش از    
كليسـاي مونوفيزيـت    451مسـيحيت را پـذيرفت). در    301سده چهارم در اچميادزين ارمنسـتان واقـع اسـت (ارمنسـتان در     

  وكس قسطنطنيه مجزا گشت.گريگوري به موجب شوراي خالدون از كليساي ارتود
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ارمنيان متحد يا كاتوليك مستقل با مقر مقدس رم كه مراسم و سنن قديمي خود را حفظ كردهاند. كاردينال آقاجانيان 
  رهبر آنهاست.

  ارمنيان پروتستان كه از حيث تعداد قليلند و بيشتر در ايالت متحده اقامت دارند.
Freemason-  كه در قرون وسطي بسـيار بـود و سـاختمان هـا يبـزرگ را مـي       » رمعماران ماه«عضو فرقه يا حزب

  م. -ساختند و بوسيله عالئم رمزي مخصوصي با يكديگر آشنايي و تماس حاصل مي كردند
Oriental 

Syriac  
Utility 

La Roseraie d'Armenie  
 Cluny  

Nov gorod 
Norsemen 

Bayeux 
Baltrusaitis 

ميالدي بوده است، در هر حال نظرات متفاوتي تـا كنـون در ايـن     301اين تاريخ، امروزه اكثر دانشمندان معتقدند كه  
  م.-باب اظهار گرديده است

 Polychromy- م. -فن تهيه نقوش الوان  
“Collection des Historiens anciens et modernes de L’Armenie”  

Stereotomy  
در  "ر اواخـر سـده سـوم مـيالدي مسـيحيت را رسـما      بعضي از نويسندگان حواري و بطريق، گريگور مقدس را كـه د  

ارمنستان معرفي نمود، سرزنش مي كنند و او را باعث ويراني كامل بقاياي ادبيات دوران بت پرستي و نيز تمام آثـار هنـري،   
  بناها و ساختمان هاي آن دوران مي دانند. با اين وصف در اين زمينه بايد با نظر شك و ترديد نگريست.

Zenob of Glak 
Cordova 

  م. -تن از امپراتورها و ملكه هاي امپراتوري بيزانس ارمني بودند 17
 Saint Gregory of Pithiviers  
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