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 1382تابستان -اربه  13-14جلد دوم شماره  آپاگا فصلنامه 

  مهاجرت كردان به ارمنستان
  نوشته پروفسور نيكوغايوس آدونتس
  ترجمه دكتر اديك باغداساريان 
  (ا. گرمانيك)

جاي تاسف است كه دولتهاي روس و انگليس در قبال سياست حمايتي تركيه از كردان در فالت ارمنستان راه و روش 
واره به اين اميد كه روسيه از آنان در برابر سلطه بي رحمانه عثمانيان دوستانه اي در پيش گرفته بودند. ارمنيان هم

حمايت خواهد كرد، به سوي آن دولت تمايل نشان داده اند. اين عالقه ارمنيان به روسها كه در طول سده هاي متمادي 
مطمئن شد كه تمايالت نضج گرفته است با منافع انگليسيان در آسيا تضاد داشت. به همين علت به محض اينكه انگليس 

روسي ارمنيان اجتناب ناپذير بود دست به حمايت و كمك به كردها در برابر ارمنيان زد زيرا به ارمنيان به عنوان هم 
  پيمانان و هم فكران روسها مي نگريست.

س تعلـق دارد.  انديشه تشكيل و سازماندهي سياسي كردستان به عنوان حائلي در برابر روسيه، به پال گريو كنسول انگلـي 
پيشنهاد پال گريو را غير قابل قبول و اجرا اعالم نمود، زيرا  1869مارس  18در عين حال جانشين او كنسول تيلور در تاريخ 

خود كردان نيز به روسيه تمايل داشتند. با اين حال عمال انگليس به سياست حمايتي خود از كردان در ارمنسـتاان ادامـه مـي    
قلمـداد مـي كردنـد.    ” كنسـول كردسـتان  “اين امر را در نظر داشته باشيم كه آنـان كنسـول ارزروم را   دادند. كافي است كه 

از روي نقشه محو سازند. ارمنيـان در شـگفتي   ” كردستان“را با جايگزيني ” ارمنستان“تركان نيز به نوبه خود سعي داشتند نام 
د محافل انگليس قرار مي گرفت. بنابراين آنـان مجبـور شـدند    بودند كه چگونه رفتارهاي تركان نسبت به ارمنستان مورد تايي

  اعتراض خود را در اين باره توسط بطريق (رهبر مذهبي) خود اعالم كنند.   
موضع گيري روسيه كه در واقع خود منشاء سؤظن انگليسيان در قبـال ارمنسـتان بـود، پيچيـده و غيـر قابـل درك بـود.        

رمنستان، به رقابت با سياست كرددوستي انگليسي برآمدند. فعاالن سياسي روسيه بطور روسها بجاي تقويت موقعيت خود در ا
مبهم اميد خود را به قطع حمايت انگليس از كردان بسته بودند. عمال روس، مؤلفان نظامي و سياحان سعي مي كردند اهميـت  

روي برتري شمار كردان تاكيد كنند. ارمنستان  موقعيت ارمنيان را ناديده گرفته آن را مورد تحقير قرار دهند و در عين حال
در نوشته ها و كتاب هاي آنان ديگر كشور ارمنيان قلمداد نمي شود بلكه نام كردستان به جاي آن بـه كـار مـي رود. منطقـه     

اط ارزروم به كردستان شمالي و بيتليس (وان) به كردستان جنوبي نامزد شده است. برخـي از آنـان آنقـدر در ايـن كـار افـر      
  كرده بودند كه تاكيد داشتند كردان ساكنان اصلي ارمنستان بودند و ارمنستان همواره كشور كردان بوده است.

كردان هرگز از ديرباز در ارمنستان زندگي نكرده اند و تنها با پشتيباني مقامات تركيه در آنجا ساكن شـدند. تـرك هـا    
سماعيل صفوي حاكم ايران را به كمك توپخانه خود كـه بـراي اولـين    م. كه در آن شاه ا1514پس از نبرد چالدران در سال 

بار مورد استفاده قرار گرفت شكست دادند ، موفق به تصرف ارمنستان شدند. نزاع ايرانيان و ترك ها بر سر ارمنستان از اين 
يس يـك كـرد اهـل بيتلـيس كـه      م.) ادامه دارد. مال ادر1920سال  -زمان به بعد آغاز گرديد و تا امروز (زمان نگارش مقاله

ساكن آن محل و آگاه به شرايط محلي بود كمك هاي شاياني به عمليـات جنگـي سـلطان سـليم كـرد. مـال ادريـس از منـافع         
  زعماي ايلهاي كوچك كرد دفاع مي كرد.

ي تـرك  ايرانيان پس از كسب كاميابي خود در ارمنستان بيگ  هاي كرد را از آنجا متـواري سـاختند. لـيكن سـلطان هـا     
سياستي مخالف آن در پيش گرفتند و به منظور ايجاد حائلي ميان خود و ايرانيان، اراضي و امالكـي در اختيـار كردهـا قـرار     

  مي دادند.
 19مال ادريس يك واليت بزرگ از نصيبين تا درسيم را در اختيار خود گرفت و آن را دياربكر ناميد و اين استان را به 
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ودالي تقسيم كرد. از اين ميان حق تصاحب موروثي هشت سنجك به بيگ هاي كرد سپرده شـد.  فئ -سنجك يا نواحي رزمي
اين روساي ايل برخي امالك بعنوان اراضي شخصي يا نواحي حكومتي در حوالي سرچشمه هاي رود دجله دريافت كردنـد.  

لهاي كرد تقسيم كرد. او همچنـين  سنجك را بعنوان هديه سلطان ميان روساي اي 70خلعت و  70دوكات،  25000مال ادريس 
برخي از ايلهاي كرد را به استان ارزروم انتقال داد و بدين سان براي اولين بار عناصر كرد در اين ناحيه از ارمنسـتان اسـتقرار   

دها ما از چگونگي اين رويدا يافتند. هم ادريس و هم فرزندش ابوالفضل هر دو اهل قلم بودند و توسط نوشته هاي خود آنان، 
  آگاهي مي يابيم.

م. تاريخ خاندان هاي كرد را به رشته تحريـر كشـيد. كتـاب او توسـط     1597شرف الدين يكي از حكام بيتليس در سال 
در سن پتربورگ منتشر گرديد و ترجمـه فرانسـه   ” شرف نامه“تحت عنوان  1886زرنوف در سال  -آكادميسين وليا مينوف 

در اولـين آثـار   ” اين نويسـنده كـرد از كليـه نواقضـي برخـوردار اسـت كـه معمـوال        چاپ شد. اثر  1887اين كتاب در سال 
توسط ريشه شناسي هـاي تخيلـي جبـران مـي شـوند. شـرف       ” تاريخنگاري ملي بچشم مي خورند. كمبود مطالب تاريخي كال

ه زمـان يـا دوره اي را قيـد    الدين به منظور بيان منشاء و اصل بر بال تخيل تا گذشته هاي بسيار دور پرواز مي كند بدون آنكـ 
كند نسبت نژادي تخيلي ميان پيشينيان قوم كرد و چهره هاي سرشناس تاريخي ارائه مـي دهـد. او برخـي از ايلهـاي كـرد را      

  اخالف نخستين خلفا معرفي مي كند.  
بررسي دقيـق   شرف الدين به منظور اثبات درستي ادعاهاي خود اغلب به افسانه هاي قديمي قومي رجوع مي كند. ليكن

اين افسانه ها نشان مي دهد كه اين ريشه شناسي ها بر پايه نظريه پردازي هاي مردمي در باره اسامي قوم ها قرار دارند و مـي  
توانستند با موفقيت كامل از سوي نويسنده ساخته و پرداخته شده باشند. وقتي كه تاريخدان امروزي سعي مي كنـد از ريشـه   

ت تهي به اسناد و ادله مشخص در مورد بيگ هاي كرد گذر كند، مجبـور مـي شـود از بلنـدي هـاي      يابي هاي كذب و تخيال
  سده هاي گذشته به دوران سليم و ادريس تنزل كند.

همه ايل هاي كرد غير از آنانكه كه نسبتشان به قوم تيمور در وان و بيتليس مي رسـد، و در حـوالي فـرات و سرچشـمه     
نسبت مي دهند. در  16و اوايل سده  15خود را به دوران جنگ ايران و تركيه در اواخر سده  هاي دجله ساكن شدند، منشاء

باره آنچه كه به ايل هاي حاكم بر وان و بيتليس مربوط مي شود مي توان گفت اين است كه اصليت كردي آنهـا قابـل بحـث    
ن روان در رگهاي پيشـينيان خـود را بيشـتر بـه     است و شرف الدين تاريخنويس داليل و قرائن بيشتري در اختيار داشت تا خو

ارمنيان نسبت دهد تا به تازيان يا كردان. مسئله احراز هويت و اصليت كردان درسيم نيـز جـاي بحـث و بررسـي دارد. حتـي      
  آنانكه كه همه جا با كردان مواجه مي شوند آنان را كردهاي اصيل نمي دانند.

كرد را ارائه مي دهد اما حتي يك كالم در باره سـاكنان سـنجك هـاي تـازه     تاريخنگار كرد همه اسامي ايل هاي حاكم 
تاسيس درسيم  يا دياربكر به ميان نمي آورد.  اين فرضيه نادرست است كه فكر كنيم اگر زعما و روساي آنـان كـرد بودنـد،    

  ساكنان سنجك ها نيز بايد كرد بوده باشند.
 15تصرف شده و نيز در ديگر نواحي ارمنستان، حاكمان ترك سـده   پيشينيان بيگهاي ساكن در سنجك هاي استان هاي

از خويشاوندان نزديك شاهان تركمن آق قويونلو و قره قويونلو بودند. اينـان بـه نوبـه خـود جانشـينان آن حاكمـان       ” عمدتا
ي تيمـور حفـظ شـده    ارمني بودند كه پيش از حمله مغول بر اين استان ها حكومت كرده بودند و بخشي از آنان تا لشكر كشـ 

  بود.
آنگاه كه سلجوقيان به اين سرزمين رخنه كردند، امپراتوري بيزانس براي حفاظت مرزهاي خـود هـيچ راه مناسـبي پيـدا     
نكرد غير از آنكه خاندان هاي پادشاهي ارمنستان و شاهزادگان ارمني را بـه سـوي ديگـر فـرات در حـوالي ارمنسـتان صـغير        

طول فرات جبهه جديدي ايجاد نمايد. از سيواس تا آدانا در يك سو و از درسيم تـا ادسـيا    (هايك كوچك) جابجا كند و در
در سوي ديگر دو رشته حائل و ديوار محافظ متشـكل از امـالك و اراضـي شـاهزادگان و حاكمـان ارمنـي گسـترده بودنـد.         

دريافـت كردنـد. خانـدان ارمنـي     خاندان ارمني آرزروني وان سرزمين هاي حائل ميان سـيواس تـا رود فـرات را در عـوض     
باگراتوني آني در سرزمين ليكاندا يا نواحي كنوني سنجك ماراش حاكم شدند. باراتونيان كارس (قارص) بر جلگه  زامنـداو  
يا سنجك خوزان چيره شدند. خانواده تورناوان از اخالف خاندان آرزروني در تارسون ميان آدانا و مرسـينا مسـتقر گشـتند.    

هاي خاندان پاهالوونيان در كسون واقع در جنوب سنجك مالطيه و شاخه اي ديگر در ميانرودان رحـل اقامـت    يكي از شاخه
گزيدند. ادسيا در دست حاكمان ارمني قرار داشت. خاندان سرشناس ماميكنيان كوهستان ساسون، نواحي موش و خـاربرد را  
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ش پاوليكيان حاكم بودنـد كـه در سـده نهـم مـيالدي در      در تصرف خود داشت. سپس، در مسير درسيم، بخشي از اخالف جنب
  برابر قيصرهاي بيزانس شورش كرده بودند.

همه اين خاندان ها در اثر تندبادي كه مغوالن پديد آوردند، محو شدند. لشكركشي برق آساي تيمور كه حكومت مغول 
م آق قويونلو و قـره قويونلـو در طـول سـده     را برانداخت، راه را براي اقوام جنگ  طلب تركمن هموار ساخت. زعماي اقوا

  م. در سايه خودكامي و بي نظمي خاص قوم خود بر ارمنستان حكومت كردند.15
آيا اين تحول چارچوب فئودالي حاكم بر قلمرو ارمنستان بر روي پايه ها و اساس قومي منطقه اثر مناسبي داشـت؟ آيـا   

عه تاثير گذاشت؟ اينان چه در اثر حاكميت مغول و چه در زمان حكومت اين تغيير و تحول طبقه حاكم روي طبقه مياني جام
تركمنان ماهيت و تاثير مغولي و تركمني به خود نگرفته بودند، به همين ترتيب وقتي كه كردان بر ارمنسـتان چيـره شـدند ،    

اكـان ارمنيـان تشـكيل مـي     اين سرزمين ماهيت كردي نيز بخود نگرفت. مركز و پايه اصلي مردم ساكن و مقيم ارمنستان كم
  دادند.   

در جهان سياست، هر كشور صاحب وزنه و اصليت تنها از كوه ها، جلگه ها و دشت هـا و آب هـاي روان تشـكيل نمـي     
شود. هر كشوري غير از سطح مادي خود داراي ويژگي هاي معنوي نيز هست كه وجه تمايز آن كشور از كشـورهاي ديگـر   

ان بقاياي مرده طبيعت بكر نيستند، بلكه آثار و مخلوقات ابدي استعداد و نبوغ بشـري گسـترده در   بشمار مي رود. در واقع اين
سراسر گيتي بشمار مي روند. محصول همين تالش معنوي است كـه روح و روان فرهنـگ را تشـكيل مـي دهـد. ايـن روح و       

  روان متعلق به كيست؟ چه كساني آن را پديد آوردند و وارثان آن كيستند؟
منستان بعنوان آزمايشگاه تالش و كوشش بشري هميشه ماهيت ارمني داشته و دارد. اين سرزمين بدست ارمنيان بـراي  ار

انسان خانه و كاشانه بنا كرده است و براي همه گذريان همچون مهمانخانه عمل كرده است. همه در پي يافتن خانـه و مـاوايي   
آن را به باد داده اند، برخـي بـه صـورت مهمانـان گـذري، ديگـران بعنـوان        براي خود در آنجا بودند و گنجينه هاي فرهنگي 

عناصر جنگجو، برخي ديگر نيز با تصاحب اين سرزمين آنجا را غارت و ويران كرده اند. هيچيك از آنان اثر معنوي، يادگار 
  زمين نيفزود.فرهنگي بجا نگذاشت. دست تركمن يا كرد حتي يك خشت به گنجينه هنري و فن ساختماني اين سر

آثار و يادگارهاي شگفت انگيز معماري، عمارات، قصرها، دژها، پرستشگاه ها و كليساها كه با شكوه و جالل در بلنداي 
كوهساران قد علم كرده اند با همه عناصر فرهنگي محيطي خود در زير گرد و غبار خفته اند، بـا ايـن حـال روح آنـان زنـده      

ته در اين ويرانه ها در تكاپو هستند، سايه هايي كه آمادگي دارند در قالب يك زندگي نـو  است، هنوز سايه هاي تاريخ گذش
تبلور يافتند. بي دليل نيست كه ذهنيت مردمي ارمني ارمنستان را بصورت يك دختر جوان در ميان ويرانه ها تجسم و تصور 

در همـه شـهرها چـه در    ” ليسـاهاي ارمنـي تقريبـا   مي كند. مگر آنان استحقاق بيشتري از پيشـينيان چوپانـان كـرد ندارنـد؟ ك    
  ارمنستان، چه خارج از آن، تبديل به مساجد شده اند، ليكن مگر تغييري در ماهيت ارمني آنها حاصل شده است؟ 

ارمنستان همچون يك كشور متمدن يك ساختار و ارگانيسم يكتا دارد. قوي ترين ضربات قلب آن و صـداي تـنفس آن   
ارمنستان بعنوان ارگانيسم زنده نمي تواند از گذشته و آينده خود صرف نظر كند. اين سرزمين هر آنقدر  ماهيت ارمني دارد.

آن موظفند دردهـاي آن را   جراحت بر دارد و خون بريزد كماكان زنده است و به حيات خود ادامه مي دهد. پزشكان سياسي
  ر زندگي نوين آغاز نمايد.شفا دهند و به آن نيرو و توان ببخشند تا از درون تل خاكست

برخورداري از آزادي و استقالل كه ريشه در اعماق قرون دارد حق طبيعي ايـن سـرزمين بـود و ممانعـت از آن گنـاهي      
بزرگ محسوب مي شد. به همين علت بايد سياستمداراني را مقصر دانست كه حل مسئله ارمنـي را دچـار وقفـه كـرده و نـيم      

و اجازه دادند كه يك رژيم خون آشام روند رخنه عناصر خارجي و دشمن را به ساختار حيات  قرن مورد مسامحه قرار دادند
  سرزمين ارمن تشديد نمايد. 

Source: N. Adonz, Kurdish Intrusion into Armenia, -The new Armenia, vol. 14,  New 
York  1920 , No: 1,  p.p. 4-6. 
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  نگاهي كوتاه به تاريخ قتل عام ارمنيان
  يهتركحكومت توسط  

  اديك باغداساريان  دكتر
  (ا. گرمانيك )

  سخن آغاز
اجتماعي و سياسي و در مبارزه با ظلم و ستم و به هدف حفظ هويت  - قوم ارمن به منظور رسيدن به آزادي ملي

جهاني اول مملو از درد و غم و سالياني سياه چه در تاريخ اين  فرهنگي خود راه پرفراز و نشيبي پيموده است. دوران جنگ
« به اشتباه  خود را  متاسفانه گاهي افرادي ازگروه عظيمي از ايرانيان ميهن دوست آذري قوم و چه در تاريخ بشريت بود.

هستند كه هيچ نسبتي با  قلمداد مي كنند ، اينان جزو ايرانيان شريف و متمدني» تركي« و زبانشان را به نادرستي » ترك 
را به كار مي برد منظور همان تركان تركيه عثماني » ترك « ترك عثماني ندارند و در اين مقال نگارنده هنگامي كه لفظ  

  در اين مقاله به بررسي كوتاه موادر زير مي پردازيم:است. 
  
  ارمنيان كيستند؟ - 1
  تركان كيستند؟ - 2
  نقش ارمنيان در تركيه عثماني. - 3
  شمه اي از تاريخ كشتارهاي ارمنيان. -4
  قتل عام. - 5
  انگيزه هاي قتل عام و عاملين آن. - 6
  شمه اي از تاريخ انتقام جويي ارمنيان. - 7
  روند شناسايي رسمي نژادكشي ارمنيان از سوي كشور هاي جهان - 8
  سخن پايان. - 9
  

   ارمنيان كيستند؟-1
  
  نگاهي به گذشته قوم ارمن 

: ارمنيان از نظر انسانشناسي به تيره آرمنوئيد از نژاد اوراسيائي (اوروپئوئيد) وابسته اند. آنان جزء منشاء و تاريخ
اقوام هند و اروپائي بشمار مي روند اما در مورد زيستگاه اصلي اينان بين دانشمندان اتفاق نظر وجود ندارد. گروهي معتقدند 

داشته، گروهي ديگر آنرا در آسيا در حوالي درياچه آرال مي دانند  كه موطنشان در مركز و يا جنوب شرقي اروپا قرار
. برپايه پژوهش هاي آنان زيستگاه ارمنيان در فالت كندمي را رد  ليكن نتيجه بررسي هاي اخير پژوهشگران نظرات فوق
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رب فالت ايران قرار دارد. ، شرق آسياي صغير و شمال غ) بين النهرينميانرودان (ارمنستان يعني در ناحيه اي واقع در شمال 
بدين سان بر پايه هر يك از نظرات در مورد منشاء ارمنيان نيز ديدگاه هاي متفاوت وجود دارد. ديدگاه نخست چنين است 
كه اين قوم در اثر ادغام تدريجي اقوام مهاجر هند و اروپايي (قوم آرمن) با اقوام بومي قديمي تر ساكن در فالت ارمنستان 

ان، لوويان و هاياسا بوجود آمده است. بر پايه ديدگاه ديگر ارمنيان از آغاز در موطن اصلي خود فالت ارمنستان مانند خوري
مي زيسته اند ليكن از ادغام اقوام گوناگون پديد آمده اند. در دوران نوسنگي (نئوليت) اقوامي كه به زبان هاي خانواده هند 

اگون تقسيم مي شوند. بر پايه بررسي هاي انسانشناسي از اين دوره فالت و اروپائي سخن مي گفتند به شاخه هاي گون
ارمنستان توسط اقوام متعلق به نژاد آرمنوئيد مسكون گرديد كه وارث آنان ارمنيان امروز هستند از دوران نئوليت تا انئوليت 

اي ميانه و هند كوچ نمودند و بخشي بخشي از اقوام هند و اروپائي از فالت ارمنستان و آسياي صغير به سوي اروپا، آسي
ديگر (از جمله هتيان، ارمنيان، يونانيان و ايرانيان) در زيستگاه اصلي باقي ماندند. براي بومي بودن ارمنيان داليل و شواهد 
بسيار موجود است. بر پايه پژوهش هاي ن. واويلوف و ديگر دانشمندان محل باستاني كاربرد وسايل و كشفيات 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 (هزارهاي دوم و سوم پ.م.) استفاده بسيار كردند. بنظر 

ورت فلكي و نام هاي آنها و نيز گاهشماري خورشيدي در فالت ارمنستان ص 12اُلكوت در هزاره سوم پيش از ميالد انديشه 
و آسياي صغير بوجود آمده است. در مورد پيدايش و نام ارمنيان مطالبي در روايات وجود دارد كه از واقعيت هاي تاريخي 

سده پنجم تاريخنگاري يا موسي خورن Movses Khorenatsiدور نيست. بر پايه افسانه نقل شده توسط موسس خورناتسي (
) مي نامد اما نامي كه ديگر اقوام بر ايشان بكار مي hay” (هاي“م.) ملت ارمني بخاطر نام هايك سردودمان ارمنيان خود را 

غاپانسيان، يرميان و ديگر  از نام آرام يكي از اخالف هايك اخذ گرديده است. فورد، ” ارمن“يا ” آرمن“برند يعني 
(خاي) را به سرزمين مشتمل بر استان هاي هايك عليا و هايك كوچك منتسب مي كنند كه در سنگ دانشمندان نام هاي 

)يا خاياشا آمده است. در اواخر هزاره دوم و آغاز هزاره نخست پيش از ميالد اقوام hayasaنبشته هاي هتي بصورت هاياسا (
اگون از آنان ياد مي شود، بصورت اتحاديه هاي ساكن در فالت ارمنستان كه در سنگ نبشته هاي ميخي با نام هاي گون

سياسي در مي آيند. ارمنستان بصورت يك ملت بويژه در زمان حكومت ارمنستان يا آرمنيا (سده هاي نهم تا ششم  - حكومتي
پ.م.) كه در زبانهاي آرامي اورارتو ناميده مي شد تشكل و اتحاد استوارتري يافت. در سايه اين حكومت متحد اقوام 

سياسي مستحكمي دست يافتند. در اواخر سده هفتم و در سده ششم پ.م. در منابع  - وناگون ارمني به اتحاد ارضيگ
گوناگون (كتاب عهد عتيق، سنگ نبشته هاي هخامنشي، آثار نويسندگان يونان باستان) فالت ارمنستان بصورت يك كشور 

ان هخامنشي ارمنستان در متن اكدي بصورت اوراشتو (اورارتو) يكپارچه ياد مي گردد. در سنگ نبشته هاي سه زبانه پادشاه
در پارسي باستان بصورت آرمنيا، در زبان ايالمي بصورت هارمينويا يا خارمينويا اما ارمنيان در اكدي اوراشتايا، در پارسي 

يوناني هكاتيوس ميلتي در سده  آرمينيا، در ايالمي هارمينويارا (خامينويارا) ياد مي شوند. در كتاب نقشه جهان اثر نويسنده
ششم پ.م. از كشور آرمنيا و ملت آرمن ياد مي گردد. در زمان حكومت يرواندوني يا يروانديان (سده هفتم يا چهارم 
پ.م.) روند تشكل ملت ارمني به مرحله پاياني خود رسيد. پس از لشكركشي اسكندر مقدوني و پايه گذاري حكومت 

پ.م.) كه  189) پادشاه ارمنستان بر آنان شوريد و پادشاهي هايك بزرگ را بنيان نهاد (artashesآرتاشس اول (، سلوكي 
  پ.م.) به اوج قدرت خود رسيد.   55-95در زمان تيگران دوم ملقب به تيگران كبير (

 301م.) تحوالت جديدي بوقوع پيوست. بسال  5- 1در زمان حكومت آرشاگوني يا اشكانيان ارمني (سده هاي 
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ميليون نفر بالغ مي گرديد و  4نيان مسيحت را بعنوان دين رسمي حكومت خود پذيرفتند. در اين هنگام جمعيت آنان به ارم
م.) ارمنيان با مبارزات 428هزار كيلومتر مربع مي رسيد پس از فروپاشي پادشاهي آرشاگوني ( 312وسعت هايك بزرگ به 

فرهنگي خود را  - گاه حكومت تازيان توانستند هويت ملي و معنويآزاديبخش خود در برابر ساسانيان ، بيزانس و آن
م. الفباي جديد ارمني اختراع شده باعث استواري هر چه بيشتر فرهنگي و معنوي گرديد كه در شرايط 405نگهدارند. در  

مردم در  غيبت حكومت ملي توانست در يكپارچگي آنان سهيم گردد. پس از پيكارها و شورش هاي بي امان آزاديبخش
م. دوام 1045بدست دودمان باگراتوني بنيان نهاده شده تا سال  885برابر چيرگي خارجيان حكومت متحد ارمنيان بسال 

بدست  1021) كه بسال ardseruniيافت پس از چندي حكومت هاي ديگري نيز تأسيس يافت مانند حكومت آرزروني (
بيزانس، عرب و سپس در اثر تاخت و تازهاي تركان سلجوقي ارمنيان بيزانس منقرض گرديد. در اثر ستم هاي حكومت هاي 

بسياري از سرزمين خود كوچ نموده به كشورهاي ديگر رفتند. يكي از مهمترين آنها كيليكيه در كنار درياي مديترانه بود و 
م. در 1080آمد و بسال اراضي آن توسط معاوضه با اراضي ارمنستان اصلي به مالكيت شاهزادگان و فئودال هاي خائن در 

آنجا آنان توانستند حكومتي مستقل تأسيس نمايند كه به حكومت ارمني كليليكه و ارمنستان كيليكيه شهرت يافت. مهاجرت 
ارمنيان و ركود اقتصادي و فرهنگي آنان در زمان لشكر كشي هاي تاتار و مغول و چيرگي تركان و ايرانيان ادامه يافت. 

م. ارمنستان شرقي را بتصرف خود در آورد بدين سان ارمنيان در زير سه حكومت روسيه، تركيه  1828روسيه تزاري بسال 
گرفتند . حكومت سلطان عثماني تركيه با سياست ضد ارمني خود دست به كشتارهاي توده اي در ارمنستان  رو ايران قرا

هرار نفر را قتل عام كرد. مبارزه با ارمنيان در  300بيش از  1894 -6به بعد) در سالهاي  1860غربي زده (بويژه از سال 
رهايي از يوغ حكومت تركيه و مسئله ارمني در محافل حكومتي و سياسي اروپا مطرح شده اينان گهگاه در اثر ضرورت از 

قتل حكومت تركان جوان دست به نخستين  1915اين مسئله بعنوان حربه اي در برابر سلطان ترك استفاده نمودند. در سال 
ميليون ارمني را در ارمنستان غربي به كام نيستي فرستاد. از آن دسته از ارمنيان كه توانستند  5/1عام سده بيستم زده بيش از 

هزار نفر به ارمنستان شرقي و ساير نواحي قفقاز و روسيه پناهنده شدند و هزاران نفر ديگر به كشورهاي عربي،  300حدود 
ه آوردند. قابل ذكر است كه نويسنده بزرگ ايران جمالزاده هنگام عبور از تركيه شاهد اين كشتار اروپا، آمريكا و ايران پنا

 1918بوده است. در اثر مبارزات ارمنيان آنان موفق شدند پس از چند جنگ حماسه آفرين در سردارآباد و قره كليسا بسال 
) جمهوري مستقل ارمنستان در بخش 1918- 20ل (پس از پنج سده حكومت خود را احياء نمايند. در مدت حدود دو سا

حكومت سوسياليستي جانشين آن گرديد. در  1920باستان تأسيس شد و از سال  (كمتر از يك دهم)كوچكي از ارمنستان
سايه آرامش و صلح بازسازي ملي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي آغاز شد و حكومت ارمنستان شوروي براي كمك به ارمنيان 

ساير كشورها دست به اقداماتي زد و تسهيالتي براي آنان جهت بازگشت به ميهن قائل شد. ارمنيان در طول  پراكنده در
جنگ جهاني دوم در اكثر كشورهاي درگير همگام با ساير ملل در برابر نازيان و متحدانشان مبارزه نمودند. پس از جنگ 

ز ارمنستان داراي دهها انجمن و اتحاديه و تشكيالت مذهبي روند مهاجرت آنان به ارمنستان شدت گرفت. آنان در خارج ا
هستند كه امور فرهنگي ، ملي، مذهبي شان را هدايت و اداره مي كنند. جمهوري سوم ارمنستان (جمهوري مستقل) در تاريخ 

  اعالم گرديد كه تا كنون پا بر جا است. 1991سپتامبر  21
       

  كيستند؟ ن عثمانيتركا -2
بايد اواخـر سـده يـازدهم مـيالدي دانسـت، يعنـي از زمـاني كـه مهـاجرت          ” ند تشكيل ملت ترك را مسلماسرآغاز فرآي
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اغوزها و تركمان ها به سمت آسياي صغير آغاز گرديد. در نتيجـه تشـكيل ملـت تـرك در حـد      ” گروهي اقوام ترك عمدتا
  م. دانست.15ملت ترك را بايد سده  م. صورت پذيرفته است. بدين ترتيب پايان فرآيند تشكيل12-15فاصل قرن هاي 

اقوام ترك پس از مهاجرت به سرزمين جديد برخي از ملل محلـي را در خـود مسـتحيل و يـا آنـان را نـابود سـاختند و        
م. اقوام ترك براي پرهيز از برخورد با مغوالن از سوي آسياي ميانـه و  13عناصر فرهنگي آنان را تصاحب نمودند. در سده 

م. آسياي صغير را تصرف و اقوام ترك را متحد ساختند و بخشـي از اقـوام   15لي جابجا شدند. تركها در سده ايران به آناتو
م. تركها داراي نام ملي واحدي نبودند به همين علـت بـه   15-16محلي ارمني، يوناني و عرب را نابود ساختند. در سده هاي 

  خاطر مذهب ايشان به مسلمانان اشتهار داشتند.
 1-5/1ميليـون كـرد و   2ميليـون نفـر ارمنـي،    2ميليون ترك ساكن در تركيـه بـيش از    7م. غير از 19سده  30در دهه 

% جمعيت را تشكيل مي دادند) در آن 45ميليون يوناني، همچنين آجارها، يهوديان، آلبانيايي ها، بسنيايي ها، كروات ها (كه 
نيان (از جمله ارمنيان سـاكن هامشـن) ادامـه دارد. ملـت تـرك در      سرزمين مي زيستند. تا امروز نيز فرآيند استحاله ملي ارم

م. بصورت نهايي تشكل يافت. در تمام طول فرآيند ياد شده زبان و فرهنگ آنان از عناصـر زبـاني و فرهنگـي    20آغاز سده 
  در تركيه بود. يونانيان، ارمنيان، گرجيان و ملل بالكان تأثير پذيرفته است. نابودي ملل ديگر الزمه تشكيل ملت ترك

  
  نقش ارمنيان در تركيه عثماني-3

پس از تشكيل حكومت عثماني، ارمنيان نيز مانند ملل ديگر تحت يوغ آن قرار گرفته و لذا نقش خاص خود را در رونق 
  و پيشرفت امپراتوري ترك ايفا نمودند.

(كه در  امير شنورك، امير سغبوسنام برد:  مقامات عالي حكومت عثماني همانا ارمنيان بودند. از آنان مي توان اينان را
اولين چاپخانـه را در تركيـه تأسـيس     1824(در  امير آبراهامچندين مدرسه ارمني در استامبول تأسيس كردند).  1720سال 

  به آنان تعلق داشت).     ” (گمرك كال مگرديچ جزايريانو  هوانس دوزيانكرد). 
 دوزيانتعلق داشت. چاپ اسكناس به خانواده  تاتيانات نسل اندر نسل به خانواده به بعد انبار اسلحه و مهم 1795از سال 

ميليون غرامت  15سپاه روسيه به استامبول نزديك مي شد و  1828سال  رمربوط است. هنگامي كه د (هاروتيون) بزچيانو 
خت آن مبلغ نبود. سلطان ترك بـه  كمك خواست زيرا دولت قادر به پردا امير بزچيانمي خواست، سلطان محمود بناچار از 

  عزا در مراسم تشيع جنازه شركت نمود. سمناسبت فوت اين شخص دچار اندوه فراوان گرديده با لبا
از سوي باب عالي به عنوان رئيس كارخانه هاي كاغذ سازي اطلس بافي و مواد منفجره منصوب شـد و از   هوانس تاتيان

  پارچه بافي و ذوب فلزات نيز گرديد.مدير كارخانه هاي چرم سازي،  1856سال 
محول شده بود. بـا ايـن حـال دولـت تـرك      باليان و  ساروارياناز قديم فعاليت هاي ساختماني و معماري به خانواده هاي 

مايل به محول كردن همه امور به ارمنيان نبود، لذا سرپرستان ترك براي آنان تعيين مي كرد بويژه در ارتش و وزارت امور 
  داخله.

وزراي  هـوانس سـكز پاشـا   و  ميكايل پرتوگاليان، هاكوپ كازاغيان :رياست خزانه دولتي هميشه به ارمنيان تعلق داشت 
م.). رياست دانشگاه هاي پزشكي و غيره بـا  1864وزير پست، تلگراف و شهرسازي بود( گريگور افنديخزانه داري بودند. 

درانيك خاندوميان، استپان اسالنيان، ترزبـان، مهـران گاراگـاش، هـاكوپ     نيكوغايوس روسينيان، آن براي نمونهارمنيان بود (
مؤسسان فن حسابداري در تركيه بودند. بازرگانان ارمنـي جلفـا تجـارت را در آن    گويومچيان و كاراپت خدريان بوياجيان). 



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             12گزيده مقاالت فارسي                                                  

  براي مدت طوالني سرپرست وزارت خارجه بود. هاروتيون پاشا تاتيانكشور پايه گذاري كردند. 
به ارمنيان تعلق داشـت. واردات كشـور   ” بازار زرگري استامبول كال” در دست ارمنيان بود مثال” صنايع و تجارت عمدتا

  به عهده يونانيان اما انحصار صادرات در اختيار ارمنيان بود.
ي ياد كردن در زمينه فرهنگ و هنر اين چهره هاي سرشناس ارمني بودند كه در زمينه هاي مختلف مي درخشيدند و برا

  آنان به حوصله فراوان نياز داريم.
ارمنيـان بـراي تبريـك مشـروطيت بـا       1826وقتي كه در سال ” با اين حال تركها به عناصر ارمني اطمينان نداشتند، مثال

 من از ارمنيـان مـي ترسـم،   “بيست كشتي عازم استامبول نزد علي پاشا استاندار بودند. شحص اخير به نزديكانش چنين گفت: 
آنان مخفيانه كار مي كنند و روابط نزديكي با توده هاي مردم دارند و اين امر را بعيد نمي دانـم كـه آنـان بـا عناصـر تـرك       

  ”.متحد شده بر عليه حكومت عثماني قيام كنند
  
  شمه اي از تاريخ كشتار ارمنيان-4
 

ش ارمني بصورت متشكل در آمد كشـتار  م. آغاز مي شود، ليكن هنگامي كه مبارزات آزاديخ15كشتار ارمنيان از سده 
  وارد مرحله نويني از نظر سازماندهي و برنامه از پيش طراحي شده گرديد. 19ارمنيان در نيمه دوم سده 

  
  

ن مـي  توسط تركها قتل عام شده انـد، نشـا   1922تا  1860فهرست زير بطور خالصه تعداد قربانيان ارمني را كه از سال 
  دهد:

  نفر000،12لبنان             1860
  نفر 14000بلغارستان        1876
  نفر1400بايزيد           1877
  نفر1250آالشگرد       1879
  نفر000،2اسكندريه      1881
  نفر 3500مناطق داخلي تركيه     1892

 1915-1922مراكز قتل عام در سالهاي
درياي سياه

 مديترانهدرياي

قبرس

 ايران

تركيه

 قفقاز

سوريه
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  نفر   000،12ساسون      1894
  نفر300 ،000ارمنستان غربي      1895
  نفر570،9قسطنطنيه      1896
  نفر667،14مقدونيه      1903
  نفر640،5ساسون      1904
  نفر000،30كيليكيه      1909
  نفر  1,500,000تركيه و ارمنستان غربي    1915
  نفر000،50قارص، آردهان      1918
  نفر000،30باكو و حومه      1918
  نفر000،60كيليكيه و اطراف      1919
  نفر000،20 هاچن     1921
  نفر000،10ازمير      1922
  نفر027،284،2) 1860-1922جمع (
  ).396، قتل و كشتارهاي جهان صفحه New York Times(منبع 

 
 

  قتل عام بزرگ-5
م. تهيه شده بود ليكن اجراي گسترده آن توسط 19طرح قتل عام و نابودي كامل ملت ارمن توسط تركها در اواخر سده 

  نجام گرفت.حكومت تركان جوان ا
-20مقامات ترك شروع به كشتار ارمنيان فرا خوانده شده به ارتش كردند و مردان  1915و اوايل سال  1914از پائيز 

ساله كه به بهانه ساختن جاده به ارتش فرا خواند شده بودند بعنوان طعمه اين طـرح شـوم بـي نصـيب نماندنـد.       45-60و  15
در جلسه مخفي كميته مركزي حزب روش  1915اده از شرايط جنگي در اوايل سال حكومت حزبي (اتحاد و ترقي) با استف

  هاي مشخص نابودي ارمنيان ساكن در ارمنستان غربي را تدوين كرد.
در جلسه مخفي به رياست طلعت پاشا كه در آن انور، ناظم و بهاءالـدين شـاكر و ديگـران شـركت داشـتند، نـاظم بيـگ        

د كه نبايد به كشتارهاي موضعي و مقطعي مانند كشتار آدانـا  بعنوان منشي كميته اعالم كر
ريشه كن شود، حتي يـك نفـر ارمنـي در سـرزمين مـا      ” ملت ارمن بايد كال“قناعت كرد: 

باقي نماند و نام ارمني بايد فراموش شود، اكنون در جنگ بسر مي بريم و فرصتي بهتر از 
راض مطبوعات نمي توانـد كارسـاز   اين نمي تواند باشد، اعتراض دولت هاي بزرگ و اعت

  ”.  باشد، اين عمليات بايد عمليات نابودي كلي باشد
، مقامات محلي يك فرمان مخفي به امضـاء طلعـت،   1915آوريل  15بدين سان روز 

انور و ناظم به اجرا در آوردند كه در آن به كشـتار كامـل ارمنيـان و كوچانـدن آنـان بـه       
  صت شرايط جنگي اشاره شده بود.صحراي عربستان با استفاده از فر

فرهنگـي ارمنـي پرداختنـد(از جملـه      -جالدان ترك نخست به تصـفيه حسـاب بـا انديشـمندان و چهـره هـاي اجتمـاعي       
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نفر از انديشمندان ارمني را دستگير كردند. بزودي  235قواي شهرباني  1915آوريل 24نمايندگان ارمني مجلس). تنها شب 
اينان به سوي اعماق خاك آناتولي كوچ داده شـده در مسـير تبعيـد بـه نحـوي وحشـيانه بـه قتـل         نفر رسيد،  800اين رقم به 

رسيدند، از جمله آنـان مـي تـوان گريگـور زهـراب، دانيـل واروژان، سـيامانتو، روبـن زارداريـان، روبـن سـواك، هـوانس             
ن شهير و پر نبوغ نيز جزو آنان بود ليكن به تسي، هراند، يروخان و بسياري افراد ديگر را نام برد. كوميتاس موسيقيدانتلكاتي

  نحو معجزه آسايي نجات يافت اما با ديدن اين فجايع مشاعر خود را از دست داد.
نفـر از رهبـران حـزب هنچـاك را (پارامـازد، دكتـر پنـه، وانيــك، آ.         20، 1915ژوئـن   15دولـت تركـان جـوان روز    

  تامبول به دار كشيد.آچكپاسيان و غيره) در ميدان سلطان بايزيد شهر اس
طلعت پاشا طي يك فرمان مخفي به مقامات واليتي از آنان مـي خواهـد تـا همـه ارمنيـان      

دولت همـه مسـئوليت   “ساكن ارمنستان غربي و كيليكيه نابود شوند. در اين فرمان آمده است: 
  ”.ها را قبول مي كند و دستور مي دهد حتي به نوزادان گهواره نيز رحم نشود

محلي دستورهاي طلعت را با دقت كامل اجرا مي كردند. در ماههاي آوريل و مـه  مقامات 
ژوئيه ارمنيـان كـارين (ارزروم)، ترابـوزان،     -، ارمنيان ساكن كيليكيه، در ماههاي ژوئن1915

وان، بيتليس، خاربرد و سيواس، در اوت و سـپتامبر، ارمنيـان آنكـارا، آدابـازار، بروسـا، جبـل       
  اب از خانه و كاشانه خود تبعيد شدند.     موسي، اورفا و عينت

  منطقه تركيه صورت گرفت. 50زور) و كشتار آنها از  -تبعيد ارمنيان به بيابان گرم و سوزان نزديك دير الزور (در
ر ل مي رساندند. زنان و دختران زيبا را بزوـــپيش از تبعيد مردان را از خانواده هايشان جدا كرده و بطور جداگانه به قت

از خانواده جدا و آنان را به حرمسراهاي ترك منتقل مي كردند. آنگاه توده هاي خسته و گرسنه مردم را از كوهستان هـاي  
آناتولي و بيابان ها و زير آفتاب سوزان به سوي بيابان هاي بين النهرين مي كوچاندند. هزاران نفـر در مسـير از گرسـنگي و    

  كه توان ادامه راه را نداشتند بالفاصله با شمشير و دشنه به قتل مي رسيدند. تشنگي و ناتواني تلف مي شدند. آنان
زن و بچه بـه   150نفر تبعيدي سباستيا و خاربرد تنها  000،18از ” تعداد كمي از اين تبعيديان به مقصد مي رسيدند. مثال

نفـر زنـده ماندنـد. از     5000سـين تنهـا   ن و مرينفر ارمني تبعيـدي از مسـير حلـب و راس العـ     000،20تبعيد گاه رسيدند. از 
  نفر زنده ماندند. 120كارين فقط  واليت ارمني 000،215

قتل عام ارمنيان نه تنها در واليات ارمني نشين كه در نواحي تركيه و ساير مناطق نيز صـورت مـي گرفـت. تنهـا در دو     
  قلع و قمع نكردند.” شهر استامبول و ازمير ارمنيان را كامال

بيش از دو ميليون نفر از ارمنيان از خانه و كاشانه خود تبعيد شدند كه از اين ميان  1915-18در طول سالهاي بدين سان 
” زن و كـودك بودنـد قهـرا   ” نفر كه عمـدتا  200000يك و نيم ميليون نفر در بيابان هاي بين النهرين كشته شدند و بيش از 

  ترك مسلمان شدند. 
اعالم ” كردند. طلعت پاشاي خون آشام پس از پايان قتل عام رسما” حل“له ارمني را تركان جوان بصورت ددمنشانه مسئ

  نمود كه ديگر مسئله ارمني وجود ندارد، زيرا ديگر هيچ ارمني وجود ندارد.
مذاكراتي در لندن روي داد كه بوغوس نوبار پاشا رئيس هيئت ارمني پيشنهاد كرد از ميان نجات يافتگان  1916در سال 

ام يك لژيون شرقي ارمني ايجاد گردد، اين پيشنهاد مورد پسند فرانسه (ژرژ پيكو) و انگليس (مايكـل سـايكس) قـرار    قتل ع
  گرفت.  
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تصميم گرفت اين لژيون را تشكيل دهد. تعداد كل سربازان اين لژيـون در مـاه مـه     1916نوامبر  28دولت فرانسه روز 
سـپتامبر   19نفر اهل سوريه و بقيه ارمني بودند. آنها بـراي اولـين بـار روز     400نفر بود كه از اين ميان  5662بالغ بر  1918
  در جبهه فلسطين در جنگ شركت كردند. 1918

رهبران احزاب هنچاك، رامكاوار و داشناك كه به نطق هاي دروغين شخصيت هاي دولتي فرانسه اميـدوار بودنـد، روز   
اوت همان سال شوراي ملي بـه   4اعالم كردند، و ” هوري بين النهرينجم“در حوالي آدانا هر يك جداگانه  1920سوم اوت 

اعالم نمود. دو جمهوري اول در روز اول امـا  ” جمهوري خود مختار ارمنستان تحت حمايت فرانسه“رياست ميهران داماديان 
  سومي روز سوم توسط يگان هاي ارتش فرانسه برچيده شدند.

بين فرانسـه و تركيـه كمـال     1921اكتبر  20ر اخير به تركيه متمايل شد. روز در شرايط رقابت انگليس و فرانسه، كشو
قراردادي منعقد شد كه بر اساس آن فرانسه ارتش خـود را از كيليكيـه فـرا خوانـد. بنـابراين آنچـه كـه         آتاترك در آنكارا 

انجام گرديد. اين دومين قتل عـام   تركان جوان در روز هاي قتل عام موفق به اجرا نشدند، پنج سال بعد به دست كماليست ها
نفر قرباني از ملت ارمن گرفت كه از اهالي كيليكيه بودند. اين بار قتل عام با مجوز دولت هاي بزرگ انجام گرفت  000،30

  و كيليكيه نيز خالي از سكنه ارمني گرديد. 
   

  انگيزه هاي قتل عام و مسئولين آن-6
  ن را مي توان بطور خالصه چنين مطرح كرد:علل و انگيزه هاي اصلي قتل عام ارمنيا

  استحاله و انهدام ملت ارمني بخش جدايي ناپذير فرآيند تشكيل ملت ترك در تركيه بود. -1
و وجـود ارمنيـان در قلمـرو حكومـت تركهـا بهانـه اي بـراي دولـت هـاي           »مسئله شـرق «در قالب » مسئله ارمني« -2

  نند در امور حكومت ترك دخالت كنند. امپرياليستي اروپايي بود تا توسط آن بتوا
دخالت محافل فراماسونري در طراحي قتل عام ارمنيان. با انهدام ملت ارمنـي رقيـب شـماره يـك صهيونيسـت هـاي        -3

تركيه از ميان برداشته مي شد. بايد توجه داشت كه شخصيت هاي عثماني و گروه اتحاد و ترقي و حكومت بعدي كمالي يـا  
د و يا به تشكيالت فراماسونري تعلق داشتند. براي نمونه طلعت پاشا، كمال آتاترك، پـرنس احمـد كمـال    يهودي بودن” اصال

  الدين افندي و نورالدين افندي و فرزندان سلطان عبدالمجيد) مصطفي رشيد پاشا، وزير اعظم و غيره.    
انه پان تركيستها بودند كـه محركـان   ارمنيان و جنبش آزاديبخش ارمن مانع بزرگي براي اجراي طرحهاي توسعه طلب -4

اصلي گروه اخير دولتهاي آلمان، انگليس و فرانسه (در برهه هاي مختلف زماني) بودند. جنـبش واقعـي آزاديـبخش ارمنيـان     
  و اين امر در تضاد با منافع غرب بود.   تمايالت روسي داشت

ان و بالكان) باعث شد ايـن كشـور توجـه خـود را بـه      استقالل كشورهاي سابق تابع امپراتوري عثماني(بلغارستان، يون -5
  مرزهاي شرقي معطوف كرده جنبش هاي ارمني را سركوب نمايد.

  عمليات تروريستي و ماجراجويانه و غيردورانديش برخي از گروه ها. -6
  

  مسئولين اصلي كشتارهاي ارمنيان عبارتند از:
  ه تزاري.مجارستان، انگلستان، فرانسه و روسي -آلمان، اطريش -1
  سازمان هاي مخفي جهاني كه دولت هاي امپرياليستي در چنگ آنها قرار داشتند. -2
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  حكومت هاي عثماني، اتحاد و ترقي و كمال آتاترك. -3
  .ساكن شرق و مركز تركيهگروه هاي مزدور  -4

تحاد و ترقـي و  ) رهبران حزب ا1918-22با فرمان مخصوص سلطان محمد ششم وحيد الدين ( 1919ماه مارس  8روز 
نفـر شخصـيت   20وزراي آنان به دادگاه فوق العاده نظامي استامبول تحويل شدند. در جريان محاكمـات ده نفـر در غيـاب و    

  حزبي و حكومتي بطور علني محاكمه شدند. 

  افراد زير غيابي محاكمه شدند:
  ).1917-18طلعت پاشا وزير داخله، وزير اعظم (-1
  انور پاشا، وزير جنگ.-2
  جمال پاشا، وزير امور دريايي.-3
  ”.تشكيالت مخصوصه“بهاءالدين شاكر بيگ، عضو كميته مركزي حزب اتحاد و ترقي و رئيس -4
  دكتر ناظم بيگ، عضو كميته مركزي حزب و وزير آموزش عمومي.-5
  جاويد بيگ وزير ماليه.-6
  ).1915-17سليمان البستاني بيگ، وزير تجارت و كشاورزي(-7
  بيگ. وزير تجارت و كشاورزي. مصطفي شرف-8
  ).1914-17اسكان افندي، وزير پست و تلگراف(-9

  دكتر روزه اي افندي، عضو كميته مركزي حزب.-10
  عزيز افندي وزير امنيت اجتماعي.-11
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  شمه اي از تاريخ انتقامجويي ارمنيان -7
  

مصون نماندند و افـراد زيـر بـه ترتيـب هـدف      سازمان دهندگان قتل عام ارمنيان از خشم انتقام فرزندان قوم كشتار شده 
  گلوله هاي ارمنيان قرار گرفتند:

  ، بدست آقابگف ارمني در تاشكند كشته شد.1922انور پاشا، -1
  ، ترور بدست پتروس بغوسيان و آرتاشس گئوگيان در تفليس.1922جمال پاشا، -2
  ، بدست آرام يركانيان.1920خان خويسكي، نخست وزير آذربايجان، -3
  ، بدست يركانيان.1920عباس بگف، -4
  ، برلين، بدست سوغومون تهلريان.1921مارس  21طلعت پاشا، -5
  ، رم، بدست آرشاوير شيراكيان.1921دسامبر  6سعيد حليم پاشا، -6
  ، برلين، بدست آرام يركانيان. 1922آوريل 17بهاءالدين شاكر بيگ، -7
  يركاينان.    ، برلين، آرشاوير 1922آوريل  17عظيم پاشا، -8
  ، استامبول، بدست ميساك ترالكيان.1931ژوئيه  19بهبودخان جوانشير، وزير داخله آذربايجان، -9
  

  روند شناسايي رسمي نژادكشي ارمنيان از سوي كشور هاي جهان  -8
  

ي نژادكشي ارمنيان قتل عام ارمنيان در مجامع بين المللي انعكاس خود را يافته است. در زير به اختصار روند شناسايي رسم
 از سوي كشور هاي جهان و مجامع بين المللي مي پردازيم:

  
  الف: واكنشهاي اوليه

در باره وقوع كشتارهاي اواسـط مـاه آوريـل     1915ماه مه  24بيانيه مشترك دولتهاي فرانسه، انگليس و روسيه مورخ  -
  توسط دولت عثماني و مسئول بودن همه مقامات دولتي در اين وقايع.

براي همـدردي و كمـك بـه صـدها هـزار ارمنـي بـي خانمـان ، بـي غـذا و            1915فوريه  9بيانيه سناي آمريكا مورخ  -
  پوشاك.

سناي آمريكا با به رسميت شـناختن اسـتقالل ارمنسـتان آن را بـاال تـر   از كشـتارهاي تـوده اي ارمنيـان          1920مه  11 -
  قلمداد نمود.

  1948مه  28كميسيون جنايات جنگي سازمان ملل  -
  .1985ژوييه  2كميسيون فرعي ضد آپارتايد و حمايت از حقوق اقليت هاي ملي سازمان ملل ، -
  1983بيانيه شوراي جهاني كليساها -
   1998آوريل  24بيانيه شوراي اروپا ، -
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  شناسايي رسمي: –ب 
  1965آوريل  20اروگوئه ،  -
  1982آوريل  29قبرس  -
  1995آوريل  14روسيه  -
  1996آوريل  25ان يون -
   2000مه  11لبنان  -
  1997آوريل  17ولز جنوبي استراليا  -
  1998بلژيك ماه مارس  -
  1998آوريل  16 ، مجلس قانونگذاري 1993مه  5آرژانتين ، سنا  -
  پارلمان در تبعيد كردستان در بروكسل -
  2000نوامبر  8فرانسه  -
                    2000نوامبر  17ايتاليا  -
   2004آوريل  21كانادا   -
  قتل عام ارمنيان را به رسميت شناخت. 2004مه  31مين ايالت آمريكا بود كه در تاريخ -37ورمونت   -
   2003دسامبر  16سوييس   -
   2004نوامبر  30اسلواكي -
  2005آوريل  19لهستان  -

  سخن پايان-9
انه تركهـا، موجوديـت فيزيكـي، مـال و جـان و دارايـي،       بدين سان ارمنيان ساكن در ارمنستان غربي تحت اشغال ددمنش

 2000روستاي ارمني نشين به دست تركها ويران شد. بيش از  2500شهر و  66ارزشهاي ملي و وطن خود را از دست دادند، 
 يهركمدرسه و آموزشگاه با خاك يكسان شدند. خسارات وارد شده تنها به ارمنيان ساكن امپراتوري ت 1500كليسا و وانك، 

  ميليارد فرانك بود. 15بالغ بر  1919با توجه به بورس سال 
پس از پايان جنگ جهاني اول، افكار عمومي جهان به اعتراض با اعمال ددمنشانه عنصر تـرك پرداخـت. از جملـه ژاك    

تـوان ميـه،   دومورگان باستانشناس و تاريخدان فرانسوي، ژوزف ماركوارت ارمني شناس ، يوهان لپسيوس، آرمين وگنـر، آن 
  فردريك ماكلر، آرنولد توين بي، والري بروسف، هنري مرگنتاو و ديگران.

امروزه كشورهاي جهان يك به يك در تالش براي شناسايي رسـمي وقـوع قتـل عـام ارمنيـان بـر آمـده انـد. ليـك هـر           
ه است جبران كنـد و قتـل   برخوردي هم با اين فاجعه تاريخي صورت گيرد نمي تواند ضربات مهلكي كه به ارمنيان وارد شد

  عام ارمنيان تا پايان جهان در درجه اول به عنوان ننگي بزرگ براي تركها و بطور كلي تاريخ جهاني باقي خواهد ماند.
  



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             19گزيده مقاالت فارسي                                                  

1391بهار    49شماره  آپاگا فصلنامه   

  سانسكريت زبان مرده؟
  الئورا آواكيان
  ترجمه اديك باغداساريان

جذاب است. گويا داستاني افسانه اي باشد كه قهرمانان آن در گذشته دور مي زيسـتند، در  مرموز و  ،واژه اين زبان -نام
دامنه هاي هيمااليا وپشت كوه هاي هندوكش، در پهنه دشت گانگس. در يك شبه جزيره نه چنـدان كـوچكتر از اروپـا كـه     

  سواحل آن با آبهاي نيلگون رخ مي شويند.
تمدن بشري بويژه در زبان شناسي است. ادبيات غني به اين زبان بجاي مانده  آري، سانسكريت يك دوره كامل از تاريخ

است ليكن متاسفانه كامال مورد بررسي و پژوهش قرار نگرفته است. آثار اين ادبيات به دوره هاي باستان و مياني تعلـق دارد  
ز اين زبان باقي اسـت. همچنـين آثـار منثـور     ادبيات منظوم شگفت انگيزي ا». ماهابهاراتا«و » رامايانا«از جمله منظومه هاي 

  بسيار لطيف و اخالقي، نمايشنامه هايي كه روح افزا هستند، فلسفه، علم اخالق، منطق و جز آن.
مورد شناسايي علوم  18در واقع زبانشناسي بايد به ديده منت به زبان سانسكريت بنگرد. هنگامي كه سانسكريت در سده 

يدي در زبانشناسي تطبيقي پديد آورد. اين روش در نيمه دوم همان سده رايج شد يعني زمـاني  اروپايي قرار گرفت بحث جد
كه موسسه فرهنگي شرقي در كلكته بنيان نهاده شد. در اين سـالها، ويليـام جـونز پژوهشـگر انگليسـي بـا مطالعـه ايـن زبـان          

هر قدر هم كه كهنه و باستاني باشد ساختاري بـه  سانسكريت «كالسيك و ادبيات كتبي به جا مانده از اين زبان چنين نوشت: 
مراتب كامل تر و اعجاب انگيزتر دارد تا زبان يوناني، از اندوخته واژگان غني تر برخوردار است تا زبان التـين و زيبـاتر از   

ن عميق اسـت  هر يك از آنهاست ليكن همانندي و هم ريشگي آن با هر دو آن زبانها از نظر ريشه افعال و نكات دستوري چنا
كه اين امر را نمي توان به هيچ وجه تصادفي و اتفاقي تلقي نمود. اين ريشه مشترك آنها چنان مشخص و نمايـان اسـت كـه    

  هيچيك از پژوهشگران كه تا امروز با اين زبان سر و كار داشته است نمي تواند ريشه و منشاء مشترك آنهار ا انكار نمايد.  
زبان غير مستعمل و مـرده بشـمار مـي    ») تكامل يافته«و » پرورده«سكريت (اين واژه به معني بنابه نظرگاه امروزي، سان

رود كه تنها ادبيات غني و باستاني هندي توسط آن به جاي مانده است. ليكن اين نقطه نظـر چنـدان هـم بـا شـرايط امـروزي       
چـه نقـش و مكـاني در زنـدگي امـروزي       هندوستان صدق نمي كند و در اينجا بسياري مسايل مطرح مي شـوند. سانسـكريت  

  جامعه هند داراست. 
در نگاه اول چنين به نظر مي رسد كه پاسخ به اين پرسشها چندان هم آسان نيست. اين بحث را مـي تـوان از اينجـا آغـاز     

ه ) درخواست مي شد تا سانسكريت بعنـوان زبـان رسـمي هنـد شـناخت     1946-1949نمود كه با تصويب اولين قانون اساسي (
شود. ليكن، سرانجام اولويت به زبان هندي داده شد زيرا زبان رايج مردم بود. بـا ايـن حـال زبـان سانسـكريت بـه فراموشـي        

زبان اصلي قرار گرفت. و اين امر نيز تصادفي نبود. علت اين است كه سانسكريت بـراي هـر يـك از     15سپرده نشد و جزو 
ژه هاي جديد گزيده مي شود. ليكن نقش سانسكريت در جامعه امـروزي هنـد   زبان هاي هندي يك گنجينه بوده و از آنجا وا

نفـر آن را زبـان    2500بدينجا محدود نمي شود. تا امروز اين زبان توسط برخي گروههـا مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد و       
ليكن چند صـد هـزار   مادري محسوب مي كنند، البته براي حدود يك ميليارد جمعيت اين يك رقم ناچيز به حساب مي آيد. 

نفر آن را بعنوان زبان دوم پذيرفته اند و اين طبيعي است زيرا سانسكريت نه تنها در موسسات آموزش عـالي كـه در برخـي    
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  مدارس نيز تدريس مي شود.
شش دانشگاه زبان سانسكريت در هند فعاليت مي كنند، بيش از پانصد موسسه به بررسي و پژوهش و گسترش ايـن زبـان   

د. براي نمونه دانشگاه زبان سانسكريت اهللا آباد به پژوهش و جسـتجو در بـاره اسـناد خطـي قـديمي سانسـكريت مـي        مشغولن
  پردازد. هم اكنون بيش از پنجاه هزار نسخه خطي وجود دارد كه قبال در مجموعه هاي خصوصي نگهداري مي شدند.

ه است. تعدادي مجله و نشريه به ايـن زبـان منتشـر    زبان سانسكريت گسترش فراواني در رسانه هاي خبري و گروهي يافت
  مي شود ليكن بايد توجه داشت كه بخش اعظم نشريات در هند به زبان هاي انگليسي و هندي انتشار مي يابد.

غير از آن، تقريبا همه راديوها برنامه هايي به اين زبان پخش مي كنند. اين زبان كالسيك بطور گسترده در عرصه هـاي  
دبيات و زبانشناسي بكار مي رود. بنابراين جاي شگفتي نيست كه سانسكريت چه در زمان قـديم و چـه حـال حاضـر     علوم و ا

بخشي از انتشارات امروزي هند بحساب مي آيد. دولت هند توجه خاصي بـه زبـان سانسـكريت و پژوهشـهاي مربوطـه دارد.      
  اين توجه دولتي هستند.  افرادي كه از اين زبان در كارهاي خود استفاده مي كنند مشمول

  بدين سان، هر سال جوايزي از سوي آكادمي زبان سانسكريت به خالقان آثاري بدين زبان داده مي شود.
تعداد زيادي از شاهكارهاي ادبيات جهاني به اين زبان ترجمه مي شود. آثار و مرثيه هاي شكسـپير بـه تمـاتم زبـان هـاي      

  هندوستان ترجمه شده است.
  شكسپير را به سانسكريت ترجمه كرد. » مكبث«موهان گوتبا  1985ال در زمستان س

سرانجام، هر قدر هم كه شگفت انگيز باشد، زبان سانسكريت كاربرد فراواني در صنعت سينمايي پيدا كرد. شـايان ذكـر   
شـوند. نقـش اساسـي را    زبان تهيـه مـي    20است كه سينماي امروز هند حالت چند مليتي و چند زباني دارد. فيلم ها تقريبا به 

زبان هندي و كليه زبانهايي كه در قانون اساسي قيد شده اند بخود اختصاص مي دهند. زبـان سانسـكريت و كشـميري اسـتثنا     
مطبوعات هندوستان نوشـتند كـه تـاريخ اولـين اثـر هنـدي بـه زبـان          1983بودند. ليكن جاي تعجب نيست كه در ژوئن سال 

  اين فيلم در چندين شهر به نمايش در آمد و به دريافت جايزه عالي سينمايي نايل آمد. سانسكريت به نمايش در مي آيد.
در استان تاميلناد مصاحبهاي در باره نقش سانسكريت در زندگي امروز هندوسـتان صـورت گرفـت. در     1986بهار سال 

روز ويـژه  «يـد قـرار گرفـت.    طول مصاحبه اهميت تدريس و پژوهش اين زبان، نقش آن در وحدت ملي هنديان  مـورد تاك 
در همين ارتباط برگزار شد. در اينجا نيز اهميت زبان سانسكريت در رونق فرهنگي نـه تنهـا در    1987در پاييز » سانسكريت

  هند بلكه در ادبيات كشورهاي آسيايي و اروپايي مورد تاكيد قرار گرفت.
تلقـي  » زبـان مـرده  «سـيك و رمانتيـك و معمـايي را    در اينجا اين پرسش مطرح مي شود كه آيا مي توان اين زبـان كال 

 نمود؟ 
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  1391تابستان    50شماره  آپاگا فصلنامه 

  آوتيك ايساهاكيان و ايران
 
  نوشته: شادروان مليكست ملكونيان
 ترجمه: اديك باغداساريان

وي در طول عمر كوتاه خود پژوهشهاي ارزشمندي در زمينه ادبيات نوين ارمني انجام  ) تعلق دارد.1932- 1994مقاله زير به قلم اديب نامدار شادروان مليكست گئورگي ملكونيان (
  ) و ديگر آثار او در زمينه نقد و بررسي ادبي شايان ذكر است.1982داد. كتاب تاريخ ادبيات نوين ارمني (ايروان 

ني داراي كميـت و كيفيـت   ا.ب) با ادبيـات جهـا   -1875-1957مناسبات آثار آوتيك ايساهاكيان (شاعر بزرگ ارمني 
فراواني است. بررسي رابطه آوتيك ايساهاكيان و تمدن جهاني موضوعي است كه ضرورت آن از مدتها پـيش احسـاس مـي    
شد گر چه اين موضوع گهگاه بطور جزئي توسط ادبا و نقادان ادبي مورد توجه قرار گرفته است، ليكن جهان بيني عميـق و  

هست بطور گسترده مورد شناسايي و قياس قرار نگرفتـه بـود و نبايـد ايـن مطلـب را از ذهـن       گسترده شاعر نامي آنگونه كه 
بدور داشت كه اين بزرگان هستند كه باعث عظمت ملت مي شوند و شناخت بزرگـان ملـت را مجهـز و مسـلح بـه ارزشـها و       

  احساسات وااليي مي كنند كه باعث سربلندي و اعتماد به نفس و نيرومندي مي گردد. 
بخش بزرگي از موضوع يادشده به روابط ايساهاكيان با شرق و ادبيات ملل مشرق زمين ارتباط دارد كه بصورت ترجمه 
ها، خلق آثار مهم از آن، تاثيرپذيري از آنان، درك علمي، ارزيابي ها و شناخت روابط ادبي و پژوهشـهاي ادبـي تجلـي مـي     

ه چون خون از زمان كودكي در رگهايش جريان داشت با تمـدن غربـي   شناخت ايساهاكيان از شرق، گرمي شرقي را ك يابد.
در غازاراباد نوشته است اين امـر بگونـه    1899همسو كرده بود. وي ارمنستان را دروازه شرق نام نهاد. در شعر زير كه بسال 

  اي زيبا آميخه با رنگهاي شكوهمند شعري بچشم مي خورد:
  مرغي از مشرق زمين آمد

  ياقوت زرين با بالهاي چون
  از ژرفاي خورشيد تابان آمد

  همه گيتي را كرد آگاه روان 
  
  ، زندگي روياست،"منم زندگي"

  غرق در خواب جهاني
  انسان روان است، انسان ندا است

  در نداي ناقوس جهاني.
  و مرغ دانا پر گشود،

  پرواز كرد بسوي غرب
  پر شكسته در خموش سوخت 

  در درياي سياه و سوگوار موت.  
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نظري شرق و غرب بطور گسترده و عميق توسط خاورشناس نامي آكادميسين ن. اي. گنراد  -د دهه بعد، مسئله علميچن
  مطرح گرديد.

ثمـرات بسـياري از    19-20اين قطعه شعر در واقع يك نگرش سيستمي نسبت به مشرق زمـين اسـت كـه در سـده هـاي      
با ادبيات اروپايي آشنايي كامل داشت و اصل آثار بزرگان را  اندوخته هاي معنوي شرق كسب نمود. آوتيك ايساهاكيان كه

مطالعه مي نمود، دنياي خود را در شعر و ادبيات فلسفه و حكمت احساسي درخشان مشرق زمين پيدا مـي كـرد كـه در طـي     
ردار چند دهه شكل گرفت. ارمنيان با زيستن در نقطه تالقي شرق و غرب، بـدون شـك از سـاختار و جـوهره معنـوي برخـو      

شدند كه ماهيتا شرقي است. قوم ارمني هزاران سال در تماس نزديك با ايرانيان، تركان، آسوريان، كردان، گرجيان و سـاير  
  ملل قرار داشته است.

با ايجاد مهاجرنشين هاي ارمني در هندوستان، ايران و ديگر كشورهاي شرق، ارمنيان ضـمن اكتسـاب ارزشـهاي معنـوي     
ي نيز به آنها هديه كرده اند. شايان ذكر اسـت كـه فرهنـگ مردمـان مشـرق زمـين بوضـوح در آثـار         بسياري، ارزشهاي زياد

سايات نوا هنر نقاشي ساركيس خاچاتوريان، هاكوپ كوجويان و مارتيروس ساريان و آثار موسيقي نيكوغايويس تيگرانيان 
قي نيست بلكه بيانگر يك تعامـل معنـوي اسـت.    و آرام خاچاتوريان بچشم مي خورد. همه اين ها به هيچ وجه تصادفي و اتفا

همين امر را مي توان در آثار آوتيك ايساهاكيان مشاهده نمود. با گذر از مرزهاي زماني و مكاني، روح و روان او بسـته بـه   
تار مويي، نداي آسماني را به گوش جان شنيد و اندوخته هاي شرق را كـه جـذاب تـرين نـوع خـود در چهـار سـوي گيتـي         

شته مي شود درك كرد و اين خود بصورت الهام بخش انديشه هاي او در آمد. در اينجـا كشـور پارسـيان، ايـران زمـين      انگا
يكي از زيورهاي مشرق زمين، مكان و الويت نخست را پيدا مي كند. بديهي است كه تاريخ دو سرزمين در بسياري از موارد 

يسنده انديشمند ارمني توجه خاصي به ادبيات فارسي داشت. فردوسي، صفحات مشتركي دارند. با علم به همه اين مطالب، نو
  خيام، سعدي، حافظ، نظامي و ... از چهره هاي مورد عالقه او هستند. 

اينان عاليق خاص استاد ايساهاكيان بودند. اين گرايش او از آشنايي عميق استاد به اديان نيز ناشي مي گردد. بنا به نظـر  
و چهره اصلي پيروان يك دين در خود اين مذهب مـنعكس مـي گـردد. مطالعـه و بررسـي پيگيـر و        او روحيات، ويژگي ها

موثر تاريخ مردمان مسلمان بدون توجه به قرآن، ناممكن بود بدين علت است كه او اغلب از قرآن ياد مي كند و زماني كـه  
(افق) به چاپ مي رسـاند. و در همـه    "وريزونه"قرآن از عربي به ارمني ترجمه گرديد، او نقدي در نشريه  1909در سال 

اين موارد ايساهاكيان امضاء خود را با افتخار در زير آنها نهاده است. به نظر او صرف نظر از حجم اثر، مسئله مهم پيام اصلي 
ه و پـر  اثر است. نوشته او در باره قرآن هم از چنين ويژگي برخوردار است زيـرا در عـين قصـار و كوتـاهي بسـيار حكيمانـ      

محتوا است. او مترجم قرآن يعني  آبراهام اميرخانيان را كه مبلغ مذهبي در ايران قفقاز و فنالند و بلغارستان بود معرفي مـي  
كند؛ او نخست كتاب مقدس را به زبان ارمني شرقي ترجمه كرد. اين انديشمند اصال اهل شوشـي قرابـاغ كـه از تحصـيالت     

به زبان هاي فارسي، عربي تسلط داشت بلكه با فنالندي، آلماني، روسي، انگليسي و بلغاري نيز  اروپايي برخوردار بود، نه تنها
آشنايي داشت  وبه زبان قديمي ارمني يعني گرابار مسلط بود. آوتيك ايساهاكيان با احترام زياد او را معرفي مي كند و مـي  

  ظر است كه ترجمه ارمني قرآن از همه موفق تر بوده است...   افزايد كه با مقابله متن هاي ترجمه آلماني و روسي، بر اين ن
تلقي مي كند و در آثار خود آن را همرديف زبان التين قرار داده اسـت.   "زبان ادبي و فرهنگي پيشرفته"او فارسي را 

يـزان انسـاني و جهـاني    او با اساطير و حماسه ها، دين و فلسفه ايراني آشنايي خوبي داشت. آوتيك ايساهاكيان با مقياسها و م
 1937به فرهنگ مي نگرد و انديشه هاي خود را بر پايه يگانگي كل ويژگي هاي تاريخ مردمان قرار مـي دهـد. او در سـال    
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نوابغ تراز اول تمام اعصار در آرزوي ايجاد دنيايي هماهنـگ بـوده در صـدد پيـدايي آن برآمدنـد،      "چنين بيان كرده است: 
اد باشد و تحت استثمار همنوع خود قرار نگيرد، در خوشبختي زندگي كند و جـرم هـا و جنايـات و    دنيايي كه انسان بايد آز

كشتارها و جنگ ها ديگر جايي در جهان هستي نداشته باشند. بودائيسم، يهوديگري، مزدك پارسي، توماس مور، تندراكيان 
  . "چنين روياها وآرزوهايي داشتند

از سـالها پـيش، در زمـان نوجـواني در قلـبش جوانـه زد. در خانـه خـود شـيراك و           عالقه او نسبت به همسايه ارمنسـتان 
گيومري و غازاراپات با ايرانيان معاشرت كرده از طريق آنان با زبـان و فرهنـگ فارسـي آشـنايي پيـدا كـرد. حـافظ اولـين         

  زندگي ايرانيان مداقه كرد.  شاعري بود كه او با آن آشنا شد و شعرهاي او را با آواي فارسي شنيد و در روايات و سخن
آوتيك ايساهاكيان كه به زبان هاي ديگر نيز بويژه آلماني مطالعه مي كرد، امكان نداشت كه با دسـت آوردهـاي شـرق    
شناسي بين المللي آشنايي نداشته باشد و در مطالعه آنها كوتـاهي نمايـد. حتـي در كارهـاي اول دوران نوجـواني او آشـنايي       

ايان است. او با خلق قهرمان ادبي خود به اين باور مي رسد كه آن نبايد با عشق افالطون و يـا آنـاكريون   وسيع او بوضوح نم
  يا حافظ عجين شود.

  يعني دو سال پس از آشنايي با اشعار حافظ نوشته شده است. 1894دسامبر  12اين يادداشت در تاريخ 
در  "اي بامـدادان "تيف هاي پارسـي قـرار دارد و شـعر    تحت عنوان مو 1893اوت  15بتاريخ  "تاراز"آثار چاپ شده 

همين مجموعه قرار دارد و در كليه مجموعه هاي آثار او نه به عنوان ترجمه بلكه اثر خود چاپ شده اسـت. آرام اينچيكيـان   
ان در جلـد  دوم مجموعـه آثـار ايسـاهاكي       "ترجمه هـاي "كه كارشناس و  نقاد معروف آثار ايساهاكيان است،  در بخش   

،  به اين نتيجه مي رسد كه ايساهاكيان اين آثار را ترجمه نكرده بلكه با الهام از F. Korshمقايسه با ترجمه هاي ف. كورش  
موتيف هاي حافظ اثر مستقلي پديد آورده است و در آنها تنها يكي دو تصوير ادبي غزل هاي فارسي شـاعر را تـداعي مـي    

  كنند. 
يساهاكيان با شعر و ادبيات فارسي جنبه ظـاهري نداشـته داراي محتـواي معنـوي ژرفـي اسـت.       ارتباط و همبستگي آثار ا

 1909عشق و عالقه ايساهاكيان نسبت به ادبيات فارسي به تدريج محتواي ثابت و استواري بـه خـود مـي گيـرد. او در سـال      
بچاپ مي رسـد. در سـال    "گارون"هنري  -در آلماناك (مسكو) ادبي 1910مباحثه عمر خيام با خدا مي نويسد كه در سال 

را مي نويسد كه مملو از انديشه و تعمق هايي در باره انسان و زندگي اوست. هر دوي  "واپسين بهار سعدي"حكايت  1923
مورد توجه محافل هنري و اجتماعي اروپا قرار گرفتند و همراه با رودكي و فردوسـي فصـل    18-19اين شعرا در سده هاي 

ورات و نگرشهاي اروپاييان نسبت بـه مشـرق زمـين بـاز كردنـد. خـود ايسـاهاكيان بـدون وقـوف بـر دسـت            جديدي در تص
  همين امر را مورد تاكيد قرار داده است.   19آوردهاي چشمگير فلسفي اروپاييان، در پايان سده 

ه شـاعر كالسـيك ايـران    توضيحات مفصل نگاشته و در آن نه تنها عالقه شديد خود را ب "واپسين بهار سعدي"شاعر در 
ابراز داشته، بلكه آگاهي هايي نيز در باره زندگي وي ارائه كرده است. در واقع اين يك مقالـه دانشـنامه اي كوچـك اسـت     
كه در آن ديده همبستگي نبوغ و طبيعت، شناسايي و تفسير موضوع بيـان مـي گـردد. آوتيـك ايسـاهاكيان از طريـق افكـار        

ي خود را در باره مقوله وجود حيوان و پرنده، گـل و گيـاه، مطـرح مـي سـازد و در نهايـت       آزرده سعدي انديشه هاي شخص
  پرتو انديشه عشق عميق را توسط معشوق شيرازي در افكار شاعري كه واپسين بهار را سپري مي كند، مي افكند.

(كار) بچـاپ   "گوردس"نوشته و يك سال بعد در روزنامه  1907است كه وي در سال  "شيدهار"اثر ديگر او حماسه 
بچاپ رساند كه در آن افسـانه   "آزادامارت"رسيده است. شاعر آن را افسانه پارسي قلمداد كرد و سه سال بعد در هفته نامه 
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چاپ شـد و در آن تبـديل بـه     "برگ هاي آزاد"در مجموعه  1923به يهودي سرگردان تبديل مي شود و سرانجام در سال 
عنـوان   "شيدهار"(روياهاي شرقي) بچاپ مي رسد كه در آن  "ليليت"مجموعه  1947ر سال افسانه ارمني گرديده است. د

افسانه پارسي دارد. رنجبري پارسي، ارمني، يهودي قابل توجه است. ايساهاكيان اين مطلب ادبي را در طي بيست سال تدوين 
است، نه يهـودي و نـه پارسـي، بلكـه آميـزه اي      به اين نتيجه مي رسيم كه شيدهار نه ارمني  "شيدهار"كرده است. با مطالعه 

بصورت يك فوق بشر عاري از وابستگي هاي زمـاني و مكـاني و جهـان را در گـرو اتحـاد و همبسـتگي و يگـانگي در طـي         
  هزاران سال جستجو مي كند.

ايش مـي  نظامي مـي نويسـد و كتـاب را ويـر     "ليلي و مجنون"مقدمه اي براي ترجمه ارمني  1947ايساهاكيان در سال 
كند ليكن در اين پيشگفتار به شرق و بويژه ادبيات فارسي مي پردازد. ايساهاكيان بعنوان ويراستار كتاب با بررسـي يكايـك   

  اشعار نظامي تاثير فالسفه جهان باستان، سقراط، افالطون و ارسطو را در ادبيات مشرق زمين به نمايش مي گذارد.
-24بيان مي گـردد، كـه در سـالهاي     "هوانس ماسهيان"ان در مقاله اي در باره احترام آوتيك ايساهاكيان نسبت به اير

در ونيز نوشته است. او در اين مقاله زحمات مترجم نامدار و تالش او در جهت شناساندن شكسـپير بـه ايرانيـان مـورد      1922
ن، انگليس و ژاپـن بـود و خـدمات    قدرداني قرار مي دهد. وي مشاور و مترجم محبوب ناصرالدين شاه و سفير ايران در آلما

  زيادي به حكومت ايران كرد.
چنانكه مي بينيم آوتيك ايساهاكيان تالش مي كند مناسبات ايرانيان و ارمنيان را مورد قـدراني قـرار دهـد لـيكن چـون      

  هميشه اولويت را به ادبيات و فرهنگ مي دهند.
را مطرح مي سازد و اينها مطالبي هستند كه ويژه آثار او آوتيك ايساهاكيان در موضوعات ايراني اغلب مسايل اخالقي 

تلقي مي گردند. قهرمانان آثار منثور او در قالب اصول مشخصي ظاهر مي شوند و هميشه با زير و بم هاي زندگي همـاهنگي  
در "ه آنهـا  شاعر با ژرف نگري حكيمانه به نتايجي مي رسـد كـه بـر پايـ     "خواسته شما زير پاهايم است"دارند. در حكايت 

. در "برابر قدرتمندان جهان بايد حقيقت را بي پروا بيان كرد و بايد تنها حقيقت را به مردم گفت و راه درست را نشـان داد 
  اينجا شاعر از انديشه زرتشت دفاع مي كند.

مـي   را مي نويسد كـه در آن قهرمـان ظلمـت و كشـتار را بـه نمـايش       "سلطان محمد فاتح"شاعر حديث  1920در سال 
گذارد. چهره اصلي در داستان سلطان محمد فاتح است كه صاحب مغز حكومتي عالي است، مردي دانا است امـا بـي رحـم و    

  خونخوار.
چنانكه اشاره شد عالقه شاعر به ايران در سراسر آثار سبكهاي او از ترجمه تا داستان و از شعر تا مقاله هاي نقادي بچشـم  

آوريـل   21بايد مورد توجه قرار گيرد. او خلق اين اثـر را در تـاريخ    "اوستا كارو"او يعني اثر ديگر  "مي خورد. و طبيعتا
  آغاز نمود. "ابوالعال معري"پس از بپايان بردن منظومه معروف  1910

آوتيك ايساهاكيان فرهنگ معنوي و خالقان آن را توسط قهرمانان خود به نمـايش مـي گـذارد. از ايـن طريـق او بـراي       
  يانه مردمي شرق ارزش بااليي قايل مي گردد.فرهنگ عام

مسيح به زبان ما برايمان "داستان، مساله جاودانگي انسان را مطرح مي سازد و فرقي ميان ملتها و مذاهب قايل نمي شود. 
بـه  وعظ كرد، محمد نزد آنان به زبان خودشان. مسيح انجيل را از اين سو نوشته، از چپ به راست، محمد هم قـرآن خـود را   

  ."همان طريق نوشته منتها از جهت مخالف از راست به چپ و اين نوشته ها با هم آميخته شده و به يگانگي رسيده اند...
نوشته اسـت، كـه در همـين اثـر نيـز مباحـث        "مباحثه عمر خيام با خدا"را شاعر همزمان با خلق  "اوستا كارو"داستان 
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  يل همانند مطرح مي گردند.زندگي، لذات عمر، ايمان، خوشبختي و ديگر مسا
آوتيك ايساهاكيان معتقد است كه شعراي نامدار جهان اسالم پيرو صوفيگري و تصوف هستند و او در همين جـا اسـت   
كه ترحم به بي نوايان و مستضعفان، بيچارگان و قربانيان ظلم و ستم را مورد توجه خاصي قرار مي دهد. او جنبش اجتمـاعي  

ات فارسي را در برابر تمام استعمارگران و ظالمان و حمايت از ستمديدگان مـورد سـتايش قـرار مـي     ديني ضد استثماري ادبي
  نظامي را بعنوان رمانتيك ترين منظومه مشرق زمين و محبوب بسياري از مردمان قلمداد مي كند.   "ليلي و مجنون"دهد. و 

به رشته تحرير درمي آورد كه در داستان كردي م.  "ليلي و مجنون"برداشت و الهام خود را از منظومه  1908در سال 
تحـت عنـوان    1910هايگوني موجود بود و او وارياتهاي ديگر داستان را گردآوري كرده بصورت يك اثر منثـور در سـال   

در نشـريه   1911مـارس   24) در تـاريخ  "اوستا كارو"(يك صفحه از داستان  "ليلي و مجنون، به روايت ماخسوي چوپان"
  ) بچاپ رساند.1913،5(شماره  "گغاروست"و سپس در  "نهوريزو"

مباحثـه  "رباعيات به همت عمر خيام يكي از سبكهاي ادبي رايج در مشرق زمين بشمار مي رود آوتيـك ايسـاهاكيان در   
رباعي را تبديل به شعر هشت مصرع كرده است ليكن جريان ريتميـك داسـتان و سـبك و زبـان را حفـظ       "عمر خيام با خدا

  ده است.نمو
در مورد ترجمه هاي شاعر نيز صدق مي كند و در اين باره چنـد شـرق شـناس     "آوتيك ايساهاكيان و ايران"موضوع 

  بررسي هايي ارايه داده اند.
سه بارترجمه شده است و شاهكار هنري بشمار مـي رود و در آن ملـت ارمـن و ارمنسـتان بطـور       "ابوالعالء معري"تنها 

در برخي آثـار  "مضمون شعر ايساهاكيان ژرفاي ويژه اي دارد. تيمور گرگين اديب ايراني مي نويسد: استوار جا گرفته اند. 
  ."او، مطرح شدن حس نفرت براي مقابله با دشمنان انسانيت بيان مي شوند

براي آوتيك ايساهاكيان مشرق زمين دوست و همراه صميمي از نظـر جعرافيـايي، فرهنگـي و ارزشـهاي واالي معنـوي      
ي ارمنستان تلقي مي گردد و بويژه در مورد ايران اين وابستگي به علت هم خون بودن دو ملت چشمگيرتر است. اين امر برا

  كليد درك و پي بردن به ژرفاي مضامين آثار شاعر بشمار مي رود.
نـش و آشـنايي   و در همين مقطع مناسبات ايران و ارمنستان است كه آوازه و نبوغ ايساهاكيان قابل رويـت مـي شـود. دا   

  عميق او با فرهنگ جهاني باعث غني شدن فرهنگ ارمني و كشف گرايش هاي پنهان شده است.   
و سـرانجام يـك روز   "، نويسنده نامي ارمني درنيك دميرچيان نوشـته بـود:   1940سالگي شاعر در سال  65به مناسبت 

شرق با تمام رنگهايش قابل حـس بـود نـه ايـن شـرق      خواندم كه روي من اثر عميقي گذاشت...  "تاراز"اولين شعر او را در 
  ."بود، شرق واقعي. من رويم را بسوي حافظ و ايران كرده، شاعر را در كنار آنها مي ديدم

مدت كوتاهي پيش از مرگ، آوتيك ايساهاكيان باز هم توجه خود را به قرآن، رودكي و باز هـم عمـر خيـام معطـوف     
  كرد.

خيلي عالقه داشتم كه يكي از رباعيات عمر خيام به مـن تعلـق مـي    "يران سخن مي گفت: او با شگفتي در باره شاعران ا
  ."داشت

  بدين سان، نوابغ مستقل از بعد مكاني و زماني از همان اصل و نسب شيران هستند.  
ق بسـيار  آوتيك ايساهاكيان، مشرق زمين را در تمام معيارهاي خود گنجانده است، شرق نزديك، ميانه و دور... اين شر

متفاوت است چه از نظر معنوي و چه از نظر چگونگي بيان، تم هاي انساني، با تاريخ خاص خود و آگاهي تاريخي. شـرق در  
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عين تفاوت هايش، با غرب نيز نزديكي دارد، بعنوان جزيي الينفك از تاريخ سراسري جهان. خود استاد ايساهاكيان، بعنـوان  
  بزرگ اين دو را كنار هم مي گذاشت و هماهنگ مي نمود. فرزند قوم خود و بعنوان يك شخصيت

  1391پاييز    51شماره  آپاگا فصلنامه 
  

  فيل هاي جنگي در خاور ميانه و خاور نزديك
 
  نوشته: وارتان وسكانيان 
  ترجمه: اديك باغداساريان

 5منبع: ايران نامه شماره 
  

خاورميانه و خاور نزديك نقش بسزايي بازي كرده اند. يكي  برخي حيوانات از جمله اسب، شتر و فيل در تاريخ جنگهاي
از عجيب ترين و نادرترين موارد كاربرد فيلها براي اين اهداف بود، زيرا فيلها جزو حيوانات محلي مناطق ياد شده نبودند و 

ي دوران باستان با باعث تعجب و شگفتي ساكنان محلي مي شدند. شركت فيلها در اين يا آن جنگ همواره در منابع تاريخ
  سده هاي ميانه اسالمي ياد شده است. 

 "ماهابهاراتا"كاربرد فيلها در جنگهاي خاور ميانه و خاور نزديك از شبه قاره هند آغاز مي گردد. در حماسه هندي 
كاربرد و  در باب چگونگي "آرتهاشاسترا"نخستين بار در باره كاربرد جنگي اين حيوان اشاره شده است و اما در داستان 

). در اين آثار باقيمانده اشكال گوناگوني از تاكتيك 1تاكتيك هاي جنگي و اهميت كاربرد فيلها سخن به ميان آمده است(
هاي جنگي در جنگهاي ميان ايرانيان و هنديان در عصر اسالمي بيان شده اند. فيلها در هندوستان در انحصار پادشاهان بودند 

ر از شاه ممنوع بود. نيزه داران، گرزداران و شمشير زنان سوار بر فيالن مي شدند. سر و و تصاحب و كاربرد شخصي غي
  خرطوم فيلها را با زره سيمين يا زرين مي پوشاندند. 

نخستين گروهي كه كاربرد فيلها را در آسياي غربي از هنديان آموختند، شاهان هخامنشي پارسي بودند. اسكندر مقدوني 
پ.م. با فيل ها روبرو شد، اما در اين جنگ شكست سختي به داريوش سوم  331مال (آربال) در سال در هنگام جنگ گاوگا

راس نگاشته  15) تاريخنگار تعداد فيلهاي شركت كننده در اين جنگ را بالغ بر 2پادشاه هخامنشي وارد كرد. آريانوس(
  ستان و حبشه (اتيوپي) آغاز شده باشد.است. گمان مي رود كه كاربرد فيلها توسط پارسيان از زمان تصرف هندو

باكتريا از فيلها در مقاصد  -اطالعي در باره كاربرد فيلهاي جنگي در زمان اشكانيان در منابع ذكر نشده است. شاهان يونان
  جنگي خود استفاده مي كردند.

وارد كرده و آخرين حاكم اين در جهان باستان، سلوكيان از فيلهاي جنگي سود برده اند. سلكوس اول فيلهايي به سوريه 
  دودمان آنها را در جنگ در برابر روم استفاده كرده بود. 

) نظم و ترتيب خاصي مي يابد. پاوستوس بوزاند تاريخنگار 226- 652كاربرد فيلهاي جنگي در زمان پادشاهي ساساني (
لهاي جنگي توسط ساسانيان سخن رانده است. ) در باره كاربرد في3("تاريخ ارمنيان"نامي ارمني سده پنجم ميالدي، در كتاب 

  يا مقام رييس فيلها مطالبي ياد شده است. ژانداكاپتيا  زنداكاپپدر اين اثر تاريخي بويژه در باره 
  م.) ياد مي شود.451م.) و آواراير(371كاربرد فيلهاي جنگي ساساني در برابر ارمنستان بويژه در جنگهاي زيراو (سال 

) تاليف آميانوس ماركلينوس سرباز و تاريخنگار بيزانسي نيز ياد شده اند. 4("كردارها"ان در كتاب فيلهاي جنگي پارسي
او  بويژه هنگام توصيف محاصره شهر آمد توسط سپاه پارس، قيد مي كند كه در اين ارتش تعداد زيادي فيلهاي جنگي 

  وحشت سربازان بيزانسي مي گرديد.  شركت داشتند كه شكل و بوي آنها باعث عصيان و سركشي اسبان و ترس و
  اشاره هايي نيز در باره كاربرد فيلهاي جنگي ساسانيان در نبردهاي آنان در برابر هپتالها و هون ها باقي مانده است.

قبايل تازي نخستين بار در جنگهاي خود با ساسانيان با فيلها روبرو شدند. ليكن تا آن زمان فقط يك فيل ديگر براي تازيان 
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  تولد يافته است. "ام الفيل"شنا بود. بر اساس گاهشماري  رسمي اسالمي، پيامبر اسالم در سال فيل آ
فيل در سپاه خود داشت كه خود اين امر باعث  35م.) رستم فرمانده سپاه ايران تعداد 635در جريان جنگ قادسيه(

فاده از اين حيوانات در زمان امويان و نخستين وحشت تازيان گرديده بود. علي رغم كاربرد فيلهاي جنگي در ايران، است
عباسيان رواج نيافت. در سده هشتم، وقتي كه يك گروه از فيلها به بصره آورده شد، اين منظره اي بس عجيب براي ساكنان 

دارد و  قرآن تحت نام فيل (سوره فيل) قرار 45در كتاب ديني قرآن قيد شده است. سوره  "فيل"آنجا بود. با اين حال واژه 
  در آن در باره مسافرت ابراهيم سخن مي رود. 

نيز در باره فيلها مطلب آمده است. با اين حال نخستين مولف تازي كه در باره فيلها تحقيق كرد  "كليله و دمنه"در كتاب 
ورده است و به خود داستان هاي مربوط به اين حيوان را آ "كتاب الحيوان"الجهيز بود كه بر اساس اشعار هارون بن موسي 

  (فارسي ژنده پيل، فيل عظيم) اطالق شده است. "زنده بيل"فيلها لفظ 
فيلها از هند، سند، مكران و كابلستان (افغانستان كنوني) به غرب خالفت عرب آورده مي شدند ليكن از آنها فقط براي 

لهاي جنگي نيز اشاراتي شده است ليكن نمايش روزهاي عيد و جشنها و مراسم رسمي استفاده مي كردند. در اين عصر به في
  نقش عمده اي را ايفا نمي كردند. 

غزنويان از نخستين سلسله هاي پادشاهي عصر اسالمي بودند كه هم پهنه ايران و هم شمال هندوستان را زير سيطره خود 
در جنگها به فيلها داده بودند.  داشتند. و همانان بودند كه از فيلها در جنگهاي خود بطور وسيع بهره مي بردند و نقش مهمي

م.  اوج كاربرد فيلها محسوب مي شوند. سبكتكين و محمود غزنوي بعنوان باج و خراج و غنيمت جنگي از 11- 12سده هاي 
راجاهاي هندي سدها فيل دريافت مي كردند. غوريان كه در شمال هندوستان جانشين غزنويان شدند و نيز حاكمان و 

ز آنها زمام امور را در دست گرفتند، از فيلهاي جنگي استفاده مي كردند. به پاس خدمات شايسته سالطين دهلي كه پس ا
  شاهزادگان به آنها فيل هديه مي شود.

سالطين سلجوقي نيز گهگاه كاربرد فيلها را از غزنويان آموختند، بويژه بركيارق كه از آنها در شرق قلمرو خود و 
فيل جنگي شاه ارصالن  50م.) سپاه سلطان سنجر سلجوقي با ديدن 1116- 17نگ غزنه(خراسان استفاده مي كردند. در ج

غزنوي دچار وحشت شد ليكن با كنترل امور توانست افسار اينها را پاره كرده به سواره نظام ضربه وارد كند و فيلها را بر 
فيل جنگي  40ر عليه نوه اش محمود از م.) ب1119). بعدها خود سلطان سنجر در جنگ ساوا(5عليه صاحبانشان بكار گيرد(

استفاده كرد. حاكمان غور فيلها را در برابر خوارزمشاهيان بكار مي گرفتند. عالءالدين محمد خوارزمشاه براي دفاع از 
ن م.) فيلهاي به غنيمت گرفته از غوريان را مورد استفاده قرار داد. ليكن باين حال كوچ نشينا1220سمرقند در برابر مغوالن(

مغول به فرماندهي چنگيز خان سمرقند را به تصرف خود در آوردند. اين حيوانات آهسته رو براي مغوالن تيزپر كارايي 
 "نداشتند و لذا چنگيز خان دادن علوفه به فيلها را ممنوع كرد و دستور داد آنها را در بيابان رها كنند و در نتيجه اينها كال

و حكومتهاي اسالمي هندوستان (مغوالن، نواب هاي بنگال، سلطان هاي كشمير و غيره) در ). بعدها غير از قلمر6تلف شدند(
ساير نواحي فيلها ارزش جنگي خود را از دست دادند. اينها فقط در افغانستان و ايران آن هم تنها براي مراسم رسمي بكار 

  گرفته شدند.
ت و اما در دوران اسالمي از تصوير فيل به وفور در مينياتورها تصوير فيل در زمينه هنر از زمان ساسانيان بكار رفته اس  

استفاده شده است. در شاهن از زمان فردوسي و مثنوي موالنا جالل الدين مينياتورهاي بسيار زيبايي از فيلها نگاهداري شده 
  است.
 

 منابع
1- B. P. Sinha, The art of war in ancient  India, II cahiers d’Histoire Mondiale, 1957.  

  . (ارمني)1987تاريخ اسكندر آريانوس، ايروان،  - 2
  . (ارمني)1968تاريخ ارمنيان، پاوستوس بوزاند، ايروان،  - 3
 . (روسي)1906-1908تاريخ آميانوس ماركلينوس، كيف،  -4

5- C. E. Bosworth. The Ghaznavids, their empire in Afghanistan and Western Iran, Edinburg, 1965. 
6- J. A. Boyle. The history of the world-Conqueror  by Ala ad- din Ata Malik Juwaini. Manchester, 1958, also, 
Encyclopedia of Islam, S. V. Elephant.      
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  1391زمستان    52شماره  آپاگا فصلنامه 

  آثار باستاني دوره اورارتو

  ان(پادشاهي آرارتيان) در اير
  
  پژوهشگر گ. تيراتسيان
  ترجمه: اديك باغداساريان

  1966،  3نشريه پژوهش هاي تاريخي  شماره 
  
كشف آثار باستاني اورارتويي بتدريج تبديل به يكي از موضوعهاي مورد عالقه باستانشناسان بويژه در نواحي شمال 

رتو در مناطق ياد شده كشف شده بود. در اواخر چند اشيا مربوط به دوره اورا 19غربي ايران گرديده است. حتي در سده 
يك   (ì³½³Õ³Ý)در نزديكي منطقه زيستي ورزقان  - در كوههاي قره داغ، از تبريز به طرف شمال شرق 1940 دهه

پ. م.) در اين مناطق  760-730لوح ميخي اورارتويي پيدا شد كه حكايت از عمليات و كارهاي پادشاه ساردوري دوم (
  داشت.

اشيا جديد و جالب تر كشف شدند كه براي تاريخ ايران و اورارتو از اهميت بسياري  20دوم سده  در نيمه
، واقع در مسير جاده تبريز به اردبيل، و در جنوب دامنه هاي كوههاي سبالن دو لوح ميخي  سراببرخوردارند. در شمال 

دو صخره كه چندان از يكديگر دور نيستند، حكاكي . اين الواح روي 1پيدا شده اند كه بدون شك به اورارتو تعلق دارند
) كه بزرگتر و كامل تر است 1-ه اند و داراي محتواي همانند هستند ولي ابعاد آنها متفاوت است. اولين لوح (شكل الفدش

سانتيمتر  102سطر به طول  12) داراي صدماتي است و از 1- سانتيمتر است. دومي (شكل ب 107سطر به طول  16شامل 
  شكيل مي شود. ت

پ. م.) فرزند روساي اول مهر شده اند و از همين نقطه نظر حايز اهميت 714- 685اين الواح بنام آرگيشتي دوم (
  بسيارند، زيرا تا آن زمان تنها سه لوح مربوط به آرگيشتي دوم بر ما شناخته بود.

وار جنوب شرق اورارتو سخن مي آرگيشتي دوم در اين الواح جديد در باره لشكركشي هاي خود در مناطق همج
گويد و از كشورها، شهرها و دژهاي متعددي ياد مي كند كه فتح و به قلمرو اورارتو ملحق و ساكنان آن مناطق نيز خراج 

  گزار اورارتو شده بودند.
ون آگاهي هاي مربوط به اين الواح ديدگاه هاي مارا در باره آرگيشتي دوم بعنوان پادشاهي بادرايت كال دگرگ

ساختند، گرچه مي دانيم كه مرزهاي جنوبي حكومت اورارتو از نزديكي مناطق مركزي آشور مي گذشت. الواح تازه كشف 
شده حاكي از سياست فعالي دارد كه از سوي  اورارتو در شمال ايران اعمال مي شد و آشكار مي سازند كه پس از ضربات 

  يد حيات يابد. مهلك سارگن دوم حكومت اورارتو توانسته بود تجد
  

ديگر يافته هاي اورارتويي در ايران از اهميت كمي برخوردار نيستند. سخن به چشم بندهاي برنزي اسب مربوط مي 
شود كه در پي حفاري هايي در كوههاي ديلمان گيالن در يك گورستان پيدا شده اند و جزو اشيا عتيقه محسن فررغي 

سانتيمتر،  5/5و  8/8سانتيمتر عرض  17با كف كفش همانندي دارد، (طول  . چشم بند نخست كه2كلكسيونر قرار دارند
نيز همانند لوحه ها اورارتويي روي آن كنده  منواو با دو رشته قپه هاي زرين تزيين شده است. نام پادشاه  2- شكل الف

                                                            
1 - W. C. Benedict , Two Urartian inscriptions from Azerbaijan, Journal of Cuneiform Studies, vol. XIX, 1965, 
No. 2, pp 35-40. 
2 - R. Ghirshman, notes Iraniennes XIV, Deux oeilleres en bronze des rois. D’Urartu. Artibus Asine, vol. 
XXVII, ½ Ascona, 1964, pp. 49-60, fig. 1-2. 
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روي اين هم نام پادشاه  ) همانگونه و همان اندازه ليكن فاقد تزيين است. بر2- كاري شده است. چشم بند دوم (شكل ب
  آرگيشتي حك شده است.

(تپه كارمير يا تپه سرخ) يافت شده است. در كاميربلور  در 1954اين امر شايان ياآوري است كه اينگونه اشيا در سال 
دي بسيار اشيا متعددي مربوط به اسبها وجود دارد، كه از نظر شكل و شمايل خود با اشيا يادشده در باال همانن 41اتاق شماره 

  دارند. 
  كشف اشيا اورارتويي در كوههاي ديلمان چه براي تاريخنگاران اورارتو و چه ايران داراي اهميت يكسان است.

يافت شده است. اين  املش در مناطق جنوب غربي درياي مازندران در پي كشفيات اتفاقي يك تمدن جديد تحت نام
گري) ويژگي هاي خاصي دارد. يافته هاي املش نخستين بار در نمايشگاه كشف از نظر فرهنگ مادي (بويژه فلزكاري و سفال

  .3هنرهاي ايران در پاريس به نمايش در آمدند
  

  

                                                            
3 - Sept Mille ans d’art en Iran, Paris, 1962. 
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واقع در نزديكي رودبار، گروه باستانشناسان موزه ايران  مارليكدر همان منطقه ايران  در ناحيه  20در اواسط سده 
. تاريخ آنها شايان توجه فراوان است زيرا اين كشفيات 4كشف اشياي مشابه شدتعدادي از گورها را حفاري كرد و موفق به 

براي فرهنگ مادي فالت ايران داراري اهميت بسيار فراوان است. كشف چشمبندهاي اورارتويي در همين منطقه بدون شك 
  براي تعيين زمان و تاريخ فرهنگ مادي ايران در مناطق ياد شده بسيار مهم تلقي مي گردد.

اهميت اشياي يافت شده در گيالن تنها به موارد ياد شده محدود نمي شود بلكه آنها زواياي تاريك روابط اورارتو و 
  ايران را نيز روشن مي سازند.

گورهايي كه چشم بندها در آنجا پيدا شده اند، در آن منطقه از ايران واقع هستند كه در الواح باستان از آنها بصورت 
  اين كشور با اورارتو پيماني مي بندد. روساي اولياد شده است. در زمان پادشاهي  aAndi  آندياكشور 

در باره يافته هاي باستانشناسي اورارتو در اين مناطق مي توان مواردي را گمان زد. پادشاهان اورارتو احتمال دارد اين 
توان گمان كرد كه ساكنان اين منطقه كوهستاني  يا بزرگان آنجا هديه كرده باشند. نيز مي آندياچشم بندها را به حاكمان 

ياد كرده اند، به ناحيه اي از اورارتو حمله كرده و اشيايي را به چپاول  كادوسيان كه تاريخنگاران باستان از آنها بصورت
به اين منطقه برده باشند. همچنين مي توان گمان كرد كه چشم بندها توسط ارتش اورارتو كه به اين منطقه حمله كرده بودند 

  آورده شده اند.
از الواح ساردوري دوم و آرگيشتي دوم كه در مناطق شمال غربي يافته شده اند چنين برمي آيد كه اورارتويي ها 
بخشهايي از آتورپاتاكان باستاني را تصرف كرده بودند و احتماال از همين منطقه به حواشي درياي مازندران كه در آن زمان 

  ه خود بود، لشكر كشي كرده باشند. داراي فرهنگ ويژ
شايان يادآوري است كه بر اساس تاريخ ارمنيان موسس خورناتسي (موسي خورني) آرتاشس پادشاه ارمنستان پس از 

نام داشت، و تقريبا با مناطق ياد  (ä³ïÇÅ³Ñ³ñ) پاديژاهارتصرف كشور كاسپين به منطقه اي حمله كرده است كه 
  رتويي يافت شده اند، تطابق دارد. شده در باال كه اشيا اورا

بررسي اشيا يافته شده كه حاكي از روابط و مناسبات اورارتو و ايران است، بدون شك به حل اين معماي جالب كمك 
  خواهد كرد و آن كشف تاثير فرهنگ و تمدن اورارتو در ساختار فرهنگ مادي و هنر ايران است. 

  

                                                            
4 - E. Negahban, Marlik, Tehran, 1964. 
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  نگاهداري راه هاي تجاري در دوران صفوي
 م.17در سده  

  دكتر و. ه. پاپازيان
  ترجمه: دكتر اديك باغداساريان

  
چنانكه از منابع تاريخي بر مي آيد، پيشرفت و رشد تجاري دولت صفوي در گرو پيمان صلح ذهاب (قصر شيرين) 

ح است، زيرا در پي اين صلح، كه در جاده هاي تجاري كه از شمال . البته اين امر كامال صحي5ميان ايران و تركيه عثماني بود
ايران، ارمنستان آسياي صغير و ميانرودان (بين النهرين) مي گذشتند امنيت نسبي براي كاروان هاي تجاري پديد آمد. 

سيار پسنديده همچنين مبرهن است كه شرايط جديد براي بازرگانان ارمني كه تجارت خارجي ايران را در دست داشتند ب
بود، زيرا اين تجار ارمني ترجيح مي دادند تجارت خود را از طريق جاده هاي ياد شده عملي سازند يعني راه هاي تبريز به 

. با اين حال، رونق تجارت خارجي نه تنها به شرايط مناسب پديد آمده پس از پيمان صلح ايران با 6ازمير و تبريز به حلب
ت، كه با سياست شاه عباس اول در زمينه اقتصادي و تجارتي مرتبط بود. ساخت كاروانسراها و تركيه عثماني بستگي داش

، اين 7جاده هاي جديد، مبارزه پيوسته با راهزنان نيز پيامد مثبتي براي حفظ و حراست جاده ها تجاري زمان صفوي داشت
مي گردد با استفاده از منابع تاريخي موجود وجود  مسئله كمتر مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است. در اين مقاله تالش

  و اثرات اين نظام اقتصادي و مالياتي را مورد بررسي قرار دهيم. 
منابع دسته اول تاريخي (منابع مستند و تاريخي، سفرنامه هاي اروپايي، سفرنامه هاي تجار و ميسيونرها، دفاتر 

ي روزانه تجارت بازرگانان ارمني و غيره) يك صدا حكايت از اين حسابداري شركت هاي تجاري اروپاي غربي، يادداشتها
بااليي قرار داشت، بويژه اگر بخواهيم آن " دارند كه امر تجارت از طريق راه هاي كاروان روي قلمرو صفوي در سطح نسبتا

م. مسافران گواهي 17سده  را با امپراتوري عثماني مقايسه كنيم. از آغاز دوران فرمانروايي شاه عباس اول و در تمام طول
ميسيونرهاي كار مليت  بنينوس وردمپت مي دهند كه شرايط خوبي بر راه هاي كاروان روي ايران حاكم بود. براي نمونه، 

مسلمان "همراه كاروان هاي تجاري از تركيه وارد مرز ايران شده بودند گواهي مي دهند كه همراهان  1609كه در سال 

                                                            
و اي.  120، ص 1959آشوت هوانسيان. بخشهايي از تاريخ انديشه آزاديخواهي ارمني، كتاب دوم (به زبان ارمني). ايروان:  - 5

. واهان بايبورديان، مهاجرنشين 1949، لنينگراد: 16- 19ده هاي پطروشفسكي. تاريخ فئوداليسم در ارمنستان و آذربايجان در س
  . 66، ص 1969م. ايروان: 17ارمني جلفا در سده 

  .65-70، ص 2، شماره 1958م. لرابر، نشريه آكادمي علوم ارمنستان، 17حلب در سده - و. پاپازيان. جاده تجاري تبريز - 6
7 - Hafez F. Farmayan. The beginning of modernization in Iran (The policies and reforms of shah Abbas I(1587-

1629), Utah: 1969, p. 25.  
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  ٨"، كه در خاك ايران قرار دارند، جايي كه دزدان و راهزنان تحت تعقيب قرار دارند.اظهار رضايت مي كردند

... و در آنجا (ايران) انسان مي تواند بدون ترس از "چنين مي نويسد:  1612سياح انگليسي در سال  رابرت كورت
سياح و تاجر معروف  ست تاورنيهژان باتي. 9"چپاول مسافرت كند، زيرا سخن در باره دزدان در آنجا باعث شگفتي مي شد

فرانسوي پس از مسافرت طوالني در كشورهاي شرقي، نسبت به تمام تجار و سياحان اروپايي با راه هاي كاروانسراي خاور 
در سراسر ايران فعاليت فوق العاده اي براي برقراري نظم و نظام در جاده ها ": نويسدنزديك آشنايي بهتري داشت، او مي 

  10"ودانجام مي ش
همه  "با اين حال اگر ما تنها روي نوشته هاي سياحان يا تجار و ميسيونرهاي اروپايي متمركز شويم، چنانكه تقريبا

پژوهثشگران اروپايي چنين مي كنند، اين تصوير بدست مي آيد كه در جاده تجاري كاروانروي عصر صفوي نظم و نظام و 
ه نبود و نمي توانست چنين باشد. همانگونه پيشتر ياد كرديم  بازرگاني امنيت حاكم بود. در عمل، البته اوضاع اينگون

كارواني در ايران در مقايسه با تركيه عثماني در سطح بااليي قرار داشت و اروپاييان همين امر را مالك اظهار نظر در باره 
اريخي امروز حكايت از درجه ناامني و امنيت جاده هاي كاروانروي عصر صفوي قرار داده اند. منابع اروپايي و نيز منابع ت

خطر در جاده هاي مواصالتي و كاروانروي بين المللي قلمرو تركيه عثماني دارند. همان تاورنيه در اين باره مي نويسد: 
 سراسر تركيه مملو از دزدان و چپاولگران است، اينها براي چپاول تاجرها در كمين مي نشينند و حتي در بسياري موارد آنها"

.  ليكن زندگي و اموال بازرگانان تنها از سوي دزدان و راهزنان به خطر نمي افتاد،  بلكه مقامات ١١"را به قتل مي رسانند
حكومتي محلي نيز همين رفتار راهزنان را پيشه كرده بودند. در بسياري موارد به دشواري مي توان درجه مخاطره از سوي 

افتاد كه چند صد نفر از افراد اين بيگ يا آن آقا به كوهها و جنگلها مي رفتند و در اين دو را تشخيص داد. اغلب اتفاق مي 
آبازا گواهي مي هد كه چگونه  آراكل داوريژتسي. 12كمين كاروان هاي تجاري مي نشستند و به آنها حمله ميكردند

 . و اما13د چپاول قرار داده بودپاشاي ارزروم تعداد كثيري از كاروان هاي تجاري را در شهر جمع كرده و آنها را مور
به هفتصد تاجر اهل جلفا كه از استامبول باز مي گشتند  1614مي افزايد كه، همان شخص در سال  گريگور داراناغتسي

    14."اينها بيشتر به كار من ميĤيند تا شما، برويد و دوباره كسب كنيد"چنين گفته بود: 
امنيت كاروان هاي تجاري، خود با راهزنان همكاري مي كردند تا كاروان فرمانداران و حاكمان و واليات بجاي تامين 

ها را در مسير جاده هاي بازرگاني چپاول نمايند و غنايم را ميان خود تقسيم نمايند و البته از چپاول هاي در مقياسي كوچك 

                                                            
8 - A chronicle of the carmelits in Persia and the Papal mission of the XVIIth and XVIIIth centuries. Vol.1, 

london: 1939, p.174.  
9 - The travels of captain Robert Coverte. Philadephia:1931, p.84.  
10 - Les six voyages de Jean Batiste Tavernie en Turquie, en Persia et aux Indes- T. I, Paris 1692, p. 683. 
11 - Tavernier. Op. cit., p.2. 
12 - Ricaut. Historie de l’Elat present de l’ Empire ottoman, Paris, 1670, p.219. 

  .(به زبان ارمني) 69، ص 1963در ارمنستان غربي. ايروان:  17رجوع شود به: ه. آناسيان. چنبشهاي آزاديبخش سده همچنين 
  .537، ص 1896آراكل داوريژتسي. تاريخ، واغارشاباد.  -   13
  .(ارمني)223، ص 1915گريگور داراناغتسي. وقايعنگاري. اورشليم:  - 14
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  15تر خراج نيز دريافت مي كردند.
ر مي كردند تا خراج (سرانه) بپردازند، علي رغم اينكه اين خراج آنان بازرگانان ارمني و يهودي را در هر شهري مجبو

سياح فرانسوي، بازرگانان غير مسلمان در همه استان ها  پولله. به گواهي 16ها بايد ساالنه يك بار و در يك مكان اخذ ميشد
انه تغيير مي داند تا منافغ . اغلب اتفاق مي افتاد كه حاكمان واليات اوزان و مقادير را خودسر17خراج پرداخت مي كردند
  . 18هنگفت تري به چنگ زنند

بويژه جاده هايي كه از مناطق كردنشين امپراتوري عثماني عبور مي كردند در معرض خطر بيشتري قرار داشتند. 
متوجه شده است، يكي از موانع جدي در راه توسعه تجارت در آسياي صغير و بويژه در م. ك. زوالليان چنانكه بدرستي 

بود، زيرا درشرايط ناامني و هرج و مرج ايجاد شده توسط آنان، بسياري از مراكز  كردمناطق ارمني نشين سيطره حكام 
. شمار راهزنان كرد آنقدر زياد 19تجاري نه تنها فعاليت چشمگيري نداشتند كه بر عكس، دچار افول و ورشكستگي مي شدند

نان عادي بشمار مي رفت كه بسياري از سياحان مناطق كرد نشين را بود كه حمالت آنها بر كاروان هاي تجار امري چ
  . 20سرزمين دزدان ملقب كرده بودند

گريگور داراناغتسي نيز در باره راهزنان كرد آگاهي هاي قابل توجهي به ما مي دهد. او در باره راهزنان كرد در 
همه آنها دزد و "يز قرار داشت چنين مي نويسد: تبر-كه در مسير جاده تجاري حلب كاماخحوالي زادگاه خود يعني شهر 

... از مسافران ضررهاي خود را جبران "م. مي نويسد: 1595. او حين تشريح چپاول ها و غارت هاي سال ٢١"راهزن هستند
... و نخست بيگ كاماخ را كشت... "مي نويسد:  1608و يا در باره يك واقعه ديگر در همان منطقه بسال  22."مي كردند

در هر حال تشخيص اينكه اين يا آن بيگ راهزن بود يا مامور   23."س و وحشت از او سراسر منطقه را فرا گرفته بودتر
تبريز تحت كنترل او بود. غير از ميزان ماليات تعيين - كه جاده حلب نوشاري بيگماليات، بسيار دشوار بود. براي نمونه، 

بازرگانان از انجام خواسته هاي او سرباز مي زدند، خود شخصا به اخذ  شده از اهالي درخواست هديه نيز مي كرد. و اگر
، تاورنيه يك بار شتر منسوجات انگليسي و دو شتر 1676اموال و چپاول اشياي گرانبها  اقدام مي كرد. بدين سان در سال 

  .24بار مواد خوراكي را از دست داده بود
مهم مواصالتي تحت كنترل يك قبيله يا قوم خاص قرار مي داشت گاهي هم اتفاق مي افتاد كه براي مدتي جاده هاي 

و در يك مقطع زماني ديگر هرج و مرج حكمفرما مي شد ودر اين ميان، قبايل متخاصم بر ضد يكديگر به جنگ و ستيز بر 
                                                            

15 - Michel Febvre, l’Etat presat de la Turquie, Paris 1675, p. 159-160. 
  .154همانجا. ص  - 16

17 - Poullet. Nouvelles relations du Levant. Paris: 1668, p. 36.    
18 - Michel Febvre. L’Etet presat… p. 161.  

  .243، ص 1980. ايروان: 16- 18م. زوالليان. ارمنستان غربي در سده هاي  - 19
20 - D. Ross. Sir Anthony Shirley and his Persian adventure. London: 1933, p. 155. 

  .32گريگور داراناغتسي. وقايعنگاري. ص  - 21
  .33همانجا. ص  - 22
  .34همانجا. ص  - 23

24 - Tavernier. Op. cit. p. 308. 
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بازرگاني  . هر گاه يك كاروان25مي خاستند و هر يك تالش مي كرد بازرگانان را مورد غارت و چپاول بيشتري قرار دهد
در مسير حركت خود به يكي از اين قبايل برخورد مي كرد، مسلما دچار مصايب بزرگي مي شد. با اين حال در ديگر 
شرايط گاهي اين امكان وجود داشت كه آنان هيچگونه باج و خراجي پرداخت نكنند. اين امر باعث مي شد تا بازرگانان 

امنيت كافي براي انجام تجارت خود تامين گردد و در بسياري از موارد با سران  همواره در پي راه هايي باشند تا توسط آنها
  . 26قبايل مختلف به توافق مي رسيدند و با پرادخت مبالغ هنگفت از حوزه نفوذ آنان عبور مي كردند

، 27ود داردآگاهي بسيار زيادي در باره جاده هاي تجاري كه از امپراتوري عثماني مي گذشتند از منابع گوناگون وج
ليكن همين ميزان شهود و گواهي كه ارايه گرديد، كافي است تا نشان دهند جاده هاي مواصالتي و تجاري تحت حاكميت 

  حكومت صفوي ايران از امنيت نسبي خوبي در مقايسه با موارد ياد شده، برخوردار بودند. 
هداران در نقاط خاصي از جاده ها مستقر . را28نگاهداري مي شدند راهدارانجاده هاي تجاري دوران صفوي توسط 

بودند، مثال مراكز اداري كوچك و بزرگ نزديكي پل ها، گردنه هاي خطرناك و ديگر نقاط مهم. اين راهداران معموال در 
فواصلي مستقر مي شدند تا بتوانند حركت كاروان ها را در مسير اين جاده ها كنترل كنند و در صورت لزوم وقايع را به 

نام داشت، به راهداران پرداخت مي  وجوه. بازرگانان و مسافران بايد ماليات خاصي كه 29اري بعدي اطالع دهندراهد
م. اين وجوه مبلغ قابل توجهي را تشكيل نمي دادند ليكن در اواخر اين سده اين ماليات افزايش 17كردند. تا اواخر سده 

با اين حال اگر  .30ري بودجه دولت صفوي بشمار مي رفتچشمگيري داشت بطوري كه ابزار مهمي در جهت تامين كس
كاروان هاي تجاري مورد چپاول راهزنان قررا مي گرفتند، مقامات محلي مجبور بودند تا اجناس چپاول شده را پيدا كرده و 

ي هند شرقي . قابل توجه است كه شركت ها31برگردانند و يا اينكه وجه آنها را مطابق دفاتر تجاري  بازرگانان بپردازند
  . 32انگليس  و هلند از پرداخت اين وجوه معاف بودند

اين امر انكار ناپذير است كه شاه عباس اول با ايجاد نظام راهداري شرايط نسبتا امني براي كاروان هاي تجاري فراهم 
. ليكن آنچه كه 33بودساخته بود. البته بايد اذعان داشت كه محو كامل راهزنان از مسير كاروان هاي تجاري كار آساني ن

بيشتر كاروانهاي تجاري را ناراحت مي كرد نه راهزنان و چپاولگران، كه خودكامگي هاي راهداران بود. نظام پيمانكاري 
راهداري در دوره صفوي شرايطي ايجاد مي كرد كه برخي از افراد كه امتياز راهداري را كسب مي كردند بدون توجه به 

مبالغ مورد نظر خودشان را از بازرگانان طلب مي كردند. در بسياري موارد راهداران از افرادي  ميزان تعيين شده وجوه خود

                                                            
25 - N. Steensgaard. The Asian Trade Revolution of the Seventeenth centry. Chigago and london: 1974, p. 62.  

  .62- 63همانجا. ص  - 26
  .71و72و47و45و36، ص 1938براي نمونه به يادداشتهاي روزانه زاكاريا آگولتسي نگاه كنيد. ايروان:  - 27
  .129، ص 1348محمد ابراهيم باستاني پاريزي. سياست و اقتصاد عصر صفوي. تهران:  - 28

29 - Tavernier. Op. cit. p. 679-684. 
30 - Tadh Kiratal-Muluk. A manual of Safavid Administration. London: 1943, p. 180. 
31 - Tavernier. Op. cit. p. 685. also, John Fryer. Anew Account of East India and Persia being Nine years’ 

Travels. 1672-1681, vol. II, Wiesbaden 1967, p. 205. 
32 - Tavernier. Op. cit, p. 685.  

  .72يادداشتهاي روزانه زاكاريا آگوليتسي. ص  - 33
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ماليات مي گرفتند كه مشمول آن نبودند. براي نمونه، بر اساس يكي از فرمان هاي شاه عباس دوم از راهداران خواسته مي 
مر هم قابل توجه است كه مقامات محلي مي توانستند . اين ا34شد تا از مراجع ديني اجميادزين مقدس ماليات اخذ نكنند

با تشريح كارهاي خسروخان در ايروان متذكر مي شود كه او حتي  زاكاريا كاناكرتسيميزان مالياتها را كم يا زياد كنند. 
كاناكرتسي . در جايي ديگر با سخن در باره يك خان ديگر ايروان يعني محمد خان، 35ماليات راهداري را كال لغو كرده بود

بسيار جالب  شماوندر باره برادرش  زاكاريا آگولتسي. گزارش 36مي افزايد كه وي دو باره اين ماليات را جاري ساخت
  . 37"... هم ضرابخانه، هم راهدار خانه (ايروان) در دست اوقرار داشت و براي تاجر و تجارت بسيار مفيد بود"توجه است: 

با اين شرايط مي ساختند و يا به اقدامات سطح بااليي براي مجبور كردن راهداران  در چنين شرايطي بازرگانان يا بايد
به اطاعت زي قانون، متوسل مي شدند. مجموعه فرمان هاي پادشاهان كه در آرشيو كليساي وانك جلفاي نو نگهداري مي 

ازرگانان ارمني و شكايت آنان از شود ، حاوي مطالب بسيار جالبي است. در اين مجموعه اسنادي در مورد در خواستهاي ب
راهداران و پاسخ شاهان ملحوظ است. تعداد اسنادي كه توسط شاه عباس دوم و شاه صفي صادر شده و شامل اينگونه مطالب 

. اين اسناد و فرامين از شكل و محتوي يكساني پيروي مي كنند لذا ترجمه يكي از آنها را در 38هستند بيش از ده مورد است
منتشر شده است و شامل مطالب جالبي در مورد مبلغ ماليات  39م.)1636هجري ( 1046ايه مي دهيم. اين فرمان بسال اينجا ار

(وجوه راهداري) است. در اين فرمان، تك تك مبالغ، كه راهداران بايد از يك بار شتر (وجه شتر)، بار استر(وجه استر)، 
دينار از  10و  25و  50دينار از منسوجات (و   25و 50و  100رتند از بار خر (وجه خرك) بيان مي شود. اينها بترتيب عبا

  اجناس خرده فروشي).
فرمان جهان مطاع صادر شد، مطابق آن خواجه صفر جلفايي گزارش داد كه ماليات راهداري ابريشم، منسوجات و "

  ساير اجناس (وجوه راهداري) بر پايه فرمان ديواني چنين است.
  دينار 100از هر بار شتر  -منسوجات و ابريشم

  دينار  50از هر بار استر  -                         
  دينار 25از هر بار خ  -                         

  دينار 50از هر بار شتر  - اجناس خرده فروشي
  دينار  25از هر بار استر  -                          
  دينار 10از هر بار خر  -                          

در اين خصوص وي فرماني جهت ماليات راهداري منسوجات و ابريشم درخواست نمود. بنابراين مقرر مي فرماييم تا 
راهداران جاده ها مالياتهاي ياد شده را مطابق فرمان ديواني اخذ نمايند و با طلب مالياتهاي اضافه باعث ناراحتي افراد نشوند. 

  ت در اين خصوص كمك كنند و اين را دستوري جدي و وظيفه خود تلقي كنند.وظيفه وزير و حكيم هر منطقه اس
                                                            

  .(ارمني)214، ص 1873سيمئون يروانتسي. جامبر. واغارشاباد:  - 34
  . (ارمني)39، جلد دوم، ص 1870زاكاريا ساركاواگ. تاريخ. واغاشاباد:  - 35
  .44همانجا. ص  - 36
  .81يادداشتهاي روزانه. زاكاريا آگولتسي. ص  - 37
  .121و120و109و57و34و29و27و25و24و23، سندهاي شماره 6لفاي نو. آرشيو وانك كليساي آمناپركيچ، قفسه شماره ج - 38
  .24همانجا. سند شماره  - 39
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  .")1636اوت  2هجري ( 1046ماه صف  29كتابت شد در 
  

اين گونه اسناد نشان مي دهند كه راهداران فرمان هاي شاهي را جدي نمي گرفتند و كماكان هر گونه كه خود مي 
ن نظر هيچگونه فرقي ميان حكومت صفوي و امپراتوري عثماني وجود نداشت. خواستند با بازرگانان رفتار مي كردند. از اي

در عثماني نيز ماموران هيچ توجهي به دستورهاي استامبول در خصوص چگونگي جمع آوري ماليات تجاري نداشتند. زيرا 
المكان منافغ زيادي به جيب در اينجا نيز پيمانكاران با اخذ مجوز سه ساله براي جمع آوري ماليات ها سعي مي كردند حتي ا

  بزنند. 
بدين ترتيب، نظام راهداري علي رغم همه مسايل و مشكالتي كه داشت امنيت نسبي بيشتري براي تجار و بازرگانان در 

خاورشناس  ر. سيوريدوران حكومت صفوي تامين مي كرد. آنچه كه در قلمرو امپراتوري عثماني وجود نداشت. 
... مشخص است كه اين نظام تا حد زيادي هم امنيت جاني و "نقش نظام راهداري چنين مي نويسد: آمريكايي با پرداختن به 

. ليكن بايد اين مطلب را نيز افزود كه اين امر تا جايي كه به كاالها مربوط 40"هم امنيت كاالهاي تجاري را تامين مي كرد
  مي شد، امنيت زيادي تامين نمي كرد. 

انكاري و جمع آوري مالياتها، چنان ريشه هاي عميقي داشتند كه حتي بعد از نقراض حكومت نظام راهداري و نظام پيم
 . 41به حيات خود ادامه دادند 19صفوي كماكان تا اواخر سده 

  
 
 
  

                                                            
40- R. Savory, Iran under the Safarids Cambridg. 1980, p. 192.   

  .134، ص 1968نازار گورويانتس. ارمنيان ايران. تهران:  - 41
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  1392تابستان    54شماره  آپاگا فصلنامه 

  و دگرگوني نام آن» خليج فارس«
 

  نوشته: ريچارد فراي 
  ترجمه: اديك باغداساريان

 
پس از سقوط دودمان پهلوي، نام شهرها و خيابان ها دچار دگرگوني هايي شد، ليكن اين دگرگوني شامل حال رودها، 
كوه ها و ديگر جاها نگرديد. با اينحال، در گذشته چنين دگرگوني نامهاي جغرافيايي روي داده است. اين مقاله در نظر دارد 

  ول تاريخي ايران از دوران شاهنشاهي ساساني به دوران اسالمي بوقوع پيوسته اند.به تغيير و تحوالتي بپردازد كه در زمان تح
معموال نام رودها، خليج ها و ديگر مقوالت فيزيكي كامال ثابت هستند با اين حال در همين دوران تحولي برخي مكان 

خليج «را براي » خليج عربي«زيان نام هاي جفرافيايي به چند نام نامزد شده اند. نخست به اين امر بايد اشاره كرد كه تا
بكار مي برند. پيش از دوران هخامنشي و يا حتي خيلي پيش تر از آن، سخن گويان به زبان اكدي و در دوران بعدي » فارس

را » درياي بزرگ خورشيد طلوع كرده«ناميده اند. احتماال گاهي هم نام » درياي پست«يا » خليج پست«آشوريان، آن را 
به آن اتالق مي شد. گسترش اسكان اقوام پارسي در آن » خليج پست«ست ليكن حتي در زمان كورش بزرگ اساسا داشته ا

نواحي كه نام آنها را بر خود داشت (فارس كنوني) بايد باعث دگرگوني هايي در نامهاي جغرافيايي شده باشد، زيرا نام 
اكنان بابل كه در شرق قرار داشت قابل درك بود. متاسفانه تا با واقعيت برابري نمي كرد. اين امر براي س» درياي پست«

آنجا كه براي ما آشكار است نه الواح ايالمي تخت جمشيد و نه سنگ نبشته هاي پارسي از اين خليج يادي نكرده اند و ما تنها 
ربي يا سوئز ياد مي كند و ) تنها از خليج عII، 102-2( هرودوتاز مولفان پس از اسكندر مقدوني از آن آگاهي مي يابيم. 

فرمانده نيروي دريايي اسكندر مقدوني، آگاهي  نئاكوس در اين جا بايد خاطر نشان شد كه پس از سفر». خليج فارس«نه 
مي يابيم كه هم درياي سرخ و هم خليج فارس به آن اقيانوس بزرگي مرتبط بودند كه يونانيان به آن نام درياي اريتره 

 نزد» خليج فارس«ردند. و گهگاه هر دو خليج نام خود را از اقيانوس اخذ مي كردند. بدين سان اتالق مي ك») سرخ(«
). علي رغم اين كه استرابن در جايي ديگر آن را .XVI, C 765ياد كرده است ( استرابن بچشم مي خورد كه اراتوستنس

 نزد  Colfo Persicoي توان آن را بصورت مي نامد اين نام تا زمان ما پيوسته باقي مانده است كه م» درياي پارس«
)، در جاهاي ديگر V، 17( راوناي جغرافيدان) و نزد VI، 5، (آريانوسنوشته » تاريخ اسكندر«)، VI، 4( بطلميوس

  تايورش تازيان يافت. 
، VIIمربوط مي شده است ( استرابن » درياي سرخ«يا » خليج سوئز«به » خليج عربي«بر خالف مطلب فوق، نام 

منتسب بود (اكنون ثابت  موسس خورناتسي) كه به آشخاراتسويتس» (جهان نما«و غيره) منابع ديگر چون  767، 759
خليج «(منتسب به بارهبرئوس) نام  بارهبرئوس تعلق دارد)، همچنين تارخ آشوري آنانيا شيراكاتسيشده است كه به قلم 

» درياي ايالميان«دروغين (منتسب به بارهبرئوس) به آن  هبرئوسباررا بكار برده اند. تنها در جغرافياي آشوري » فارس
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  اتالق شده است.
» بحر الفارسي«در دوره اسالمي، مي توان اذعان كرد كه همين سنت ادامه يافت و همه جفرافيدانان پارسي و تازي نام 

(بحر الصين) » درياي چين«آن را  )419- 8( مقدسي(درياي پارس يا خليج فارس) را بكار برده اند. تنها » خليج فارس«يا 
مي داند. از نظر » درياي حبشه«) خليج را بخشي از 51- 3خود (» كتاب التنبيه«در  مسعوديناميده است، در حالي كه 

روي نمي داد ليكن » خليج عربستان«تاريخي اين نامگذاري مبرهن و حتمي مي نمود اگر كشف جديد دانشمند عراقي يعني 
بكار رفته » واري تاجيكان«پيچيده تر مي گردد زيرا در آن لفظ » شهرستان هاي ايران«ن ديگر يعني مسئله توسط يك مت

  است كه درياچه عرب ها ترجمه مي شود (سخن در باره خليج فارس است).
ظ اواخر دوران ساساني يا اوايل دوره اسالمي، همانگونه كه همه متفق القول هستند اين متن پهلوي نگاشته شده و لف

باشد در حالي كه مي توان بگونه هاي » منطقه بسته تازيان«يا » درياچه عرب ها«مي توانست به معني » واري تاجيكان«
ديگر نيز آن را استنباط نمود. اين واژه مركب بايد به معني يك منطقه جفرافيايي باشد كه ما در متون پهلوي يافته ايم. اگر 

ت مي شود، پس بايد از شيوه نامگذاري اوستايي سرچشمه گرفته باشد. براي نمونه نام خليج فارس در ادبيات پهلوي ياف
آب از اقيانوس پوتيك به درياي «) به اين عبارت بر مي خوريم 44-14متن پهلوي سده هاي ميانه (» مينوي خرد«در

  ». واركاش باز مي گردد
تفسير شده است. با » خليج فارس«تايي بصورت ي اوس»وئوراكاشا«بعدها اقيانوس پوتيك بصورت اقيانوس هند و اما 

) #25اين حال اين امر كمكي به حل مسئله مورد بحث نمي كند. بنابر اين ما مجبوريم به دو قطعه اي اشاره كنيم كه در اول (
وب مي منص» وار عرب ها«باالتر از » هرا«، »مرزباني«را به  مهرزادنوشته شده كه شاپور پسر اردشير شاهزاده اي بنام 

بوده است پس ما بايد تصميم بگيريم كه سخن در باره خشكي » منطقه بسته«در آغاز به معني » وار«كند، از آنجا كه واژه 
سواحل عربي خليج » الحجر«اگر همان » حجر«خشكي است، اما » هرا«است يا دريا. در بخش اول از قطعه هاي ياد شده 

كه دور از سواحل ياد شده واقع است، همسان » الحفوف«، اگر چه حجر با داللت مي كند» دريا«فارس باشد به مفهوم 
  گرديده است.  

پيشنهاد كرده ايم. با اين فرضي كه سيستم استحكامات » حجر«و نيز » هرا«را براي استنباط »  ديوار عرب ها«ما 
را از نظر جفرافيايي بررسي كنيم، بايد حتي تا مناطق دورتر امتداد داشت. اگر قطعات ياد شده » حجر«تا » هرا«ساساني از 

بود و فرزند او شاپور  محل او را به » حجر«بگوييم كه اردشير مرزباني براي خليج فارس منصوب كرده بود، كه مركزش 
» درياچه«را » وار«تغيير داد. استحكامات مدت ها پس از حكومت اردشير و پسرش شاپور بنا شده است. اگر واژه » هرا«

  ناميده اند.» عربي«تفسير كنيم پارسيان برخالف ديگر منابع خليج را » چهحوض«يا 
نظر بر اين است كه ساكنان يك منطقه، دريا يا آبهايي كه آنها را از كشورهاي ديگر مجزا مي سازد به نام آن ملت يا 

با اين تفسير » درياي ايرلند«ا ي» كانال انگليس«كشور نامزد مي كنند كه كشتي هاي آنها در جهت آنها قرار دارند، ليكن 
مي ناميدند يا ساسانيان نام آن را تغيير دادند؟ « عربي«مصداق نمي يابند. آيا پارسيان خليج را در تمام دوران پيش از اسالم 

اين را همواره بكار مي بردند و » خليج تازيان«گزينه دوم كمتر محتمل است، بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه پارسيان نام 
  ساسانيان نبودند كه نام را تغيير دادند. بلكه عرب ها بودند كه پس از فتوحات خود چنين تغيير داده اند.

را چه در منابع پارسي و چه منابع عربي مي بينيم. بنابراين ما در » خليج فارس«ليكن در دوران اسالمي است كه نام 
ياد » واري تاجيكان«براي خروج از آن قبول اين فرضيه است كه  يك تنگنا و بن بست قرار مي گيريم كه آسان ترين راه
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  ».دريا«يا » درياچه«است تا » منطقه بسته«يا » منطقه عربي«شده در متون پهلوي به معني 
استنباط كرد و نه » منطقه بسته» «وار«از سوي ديگر بايد فرض كنيم كه با پذيرش فرضيه فوق، بايد از واژه، 

شهر هرا توسط شاپور پسر «و غيره. با پذيرش مطالب ياد شده بايد قطعات فوق را چنين تعبير كرد:  »دماغه«، »درياچه«
- شهر آشور، شهر وه«و دوم آنكه ». را مرزبان استحكامات عربان گردانيد ميرزا داهل هرااردشير بنا شده است، و هم او 

  ...».  اردشير است كه توسط اردشير فرزند اسپنديار ساخته شده 
(آشخاراتسويس) » جهان نما«نامگذاري خليج فارس توسط ساسانيان بود، اين امر در » واري تاجيكان«سر انجام، اگر 

قيد شده است.  علي رغم آنكه نمي توان ثابت نمود اما بنظر » خليج فارس«ارمني نيز بايد منعكس مي گرديد، جايي كه لفظ 
باشد. بنابراين هيچ دليلي ندارد كه فكر كنيم خليج فارس نام » جيكاندشت تا«معادل » واري تاجيكان«مي رسد كه لفظ 

 ديگري داشته است.
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  1393 بهار   57شماره  آپاگا فصلنامه 

  در باره آرانيان
  دكتر اديك باغداساريان

  
ند تشكيل زبان مختلف قفقازي صحبت مي كرد 26به نوشته استرابون اهالي اران يا آران يا آلبانيا از طوايفي كه به 

شده بود. برخي از اين طوايف عبارت بودند از اودي ها (يا اوتي ها)، گارگارها، سوده ها، موغها، ساكاسينها، ماردها، 
مي » اوتي«و » كاسپيان«، »ميك ها«آرياكها، آنارباكها، قلي ها، لق ها. هرودوت نيز اقوام ساكن منطقه شرق قفقاز را 

  ه هسته اصلي ساكنان آلبانياي باستان را تشكيل مي دادند.داند. كه احتماالً اين سه قبيل
  .42يا همان تيره آريايي است» اير«پديد آمده كه نام ديگر نژاد بزرگ » آر«به نظر احمد كسروي آران از واژه 

را  و بعدها مورخان ارمني آن 43ثبت شده اند» آالن«قابل توجه است كه ارانيان در ادبيات باستاني ارمني بصورت قوم 
، قابل غ، ل، ربصورت آغوانك (به معني آغوان ها يا آلباني ها يا سرزمين آالن) يا آلوانك بكار برده اند. مي دانيم كه 

  تبديل به يكديگرند لذا آالن به آران، آغان يا آغوان به آغوانك تبديل مي شوند.
نام داشته اند كه نام ديگري از » آر«يا  »آل«احمد كسروي هم همين نظر را دارد و معتقد است بوميان نخستين آران 

است. بارتولد دانشمند شوروي و نيكوغايوس (نيكالي) مار دانشمند گرجي شوروي معتقدند كه آران و آالن از » اير«نژاد 
جه به نام هاي يكديگر جدا بوده اند آنها آالنها را از نژاد ايراني و آرانها را از اقوام يافثي شمرده اند. به نظر ما حداقل با تو

قيد شده (بدون در نظر گرفتن ويژگي هاي مردمشناسي آنها كه اطالعات چنداني در دست نيست) اين نظريه منطقي بنظر 
نمي رسد. با توجه به سير تكاملي زباني اين دو نام و نامهاي ارمني اين قوم همه يك ريشه دارند. مي دانيم در زبانشناسي 

  لذا :  44مي شوندبه يكديگر تبديل » و«و » ب«
  آلبان به آلوان و به آغوان (ارمني) - 
  آلوان به آروان و با حذف و ، ر تشديد مي يابد و آران يا اران بدست مي آيد. - 

  در هر حال همه اين نام ها آران/آالن/اران/الوان/آغوان/آلبانيا يكي هستند.
ص تاريخ اقوام مختلف از جمله قوم هاي ساكن دانشمندان تاريخ در ارمنستان شوروي پژوهشهاي بسيار عميق در خصو

در قفقاز در زمان باستان انجام داده اند. يكي از آنان شادروان سورن يرميان عضو آكادمي علوم ارمنستان است. او در تاريخ 
ا سده چاپ شد، براي اولين بار تاريخ آغوانك يا آران و مردم آن از زمان هاي قديم ت 1939دو جلدي شوروي كه در سال 

. اين 45بيستم ارائه نموده است. بعدها اين بخش از كتاب ، جلدهاي دوم و سوم تاريخ چند جلدي ملل شوروي را تشكيل داد
  اثر آكادميسين سورن يرميان اساس و پايه پژوهش در باره تاريخ آلبانيا (آران/اران/آغوانك/آالن) را تشكيل مي دهد.

                                                            
  .255- 257. ص 1357وي. شهرياران گمنام. چاپ پنجم، تهران: احمد كسر - 42
  .112- 116. ص 1990تاريخ ارمنيان. موسس خورناتسي (موسي خورني). ايروان:  - 43
  .202- 221. ص 1355. تهران: 1محمد تقي بهار ملك الشعرا، سبك شناسي. چاپ چهارم، جلد  - 44

45 - Istoria ccp, … m. 1958.  
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را منتشر نمود كه براي اولين بار در تاريخ تاريخنگاري شوروي » اطلس«د اثر ديگر خو 1952سورن يرميان در سال 
به روشني » ارمنستان بر اساس جهان نماي آنانيا شيراكاتسي«مرزهاي سرزمين آلبانيا ترسيم شده است. مرزهاي آلبانيا در 

ه در اختيار پژوهندگان فارسي . اميدواريم روزي نقشه مفصل منضم به اين كتاب را به فارسي ترجمه نمود46مشخص شده اند
  زبان قرار دهيم. 

  .47سورن يرميان بيش از بيست پژوهش در باره تاريخ سياسي، اجتماعي ، اقتصادي و جغرافياي اران انجام داده است
. او در باره خط و كتابت و 48را چاپ كرد» درباره ادبيات سرزمين آران«آ. مناساكانيان اثر خود  1966در سال 

وم آران، مسايل قومي پژوهش بسيار عميقي صورت مي دهد. اين اولين اثر پژوهشي است كه اشتباهات تاريخي ادبيات ق
  مربوط به اران را تجزيه و تحليل مي كند. 

  . 49اثر باگرات اولوبابيان را ياد نمود» برگ هايي از تاريخ سرزمينهاي شرقي ارمن«از آثار پژوهشي با ارزش مي توان 
  ر اثر خود كه به زبان روسي منتشر شده است واژه آلبانيا را تجزيه و تحليل مي كند.آ. هاكوپيان د

در كنار پژوهشگران ارمني و اروپايي، برخي به اصطالح تاريخدانان ترك و آذري (در جمهوري قالبي آذربايجان) 
ي ديگري نمي توان قلمداد كرد. مطالبي نوشته اند كه در جعل و انحراف تاريخ هستند. اينها را غير از ياوه گويي چيز

دانشندان بزرگ ايراني چون احمد كسروي، اسماعيل رايين و پروفسور عنايت اهللا رضا و ديگران پاسخ اين جعليات تاريخ را 
  . ٥٠داده اند. براي عدم اطاله كالم نظر خوانندگان را به مطالعه آثار اينان جلب مي كنيم

  نگاهي به تاريخ آلبانيا
ا نخستين بار توسط استرابون پس از لشكركشي پومپئوس به قفقاز به كار رفت. ليكن استرابون اين واژه واژه آلباني

را ريشه شناسي نمي كند. اين كار توسط مولفان كالسيك بعدي انجام شده است. گروهي از اين مولفان ريشه واژه آلبانيا را 
لي آلبانيا را داراي موهاي سفيد مي شناختند.  از اينگونه مولفان دانسته اند و اها» سفيد«به معني  albusدر التين بصورت 

م.) مولفان  4بايد ايسيگون نيكيه اي (سده نخست ميالدي)، آوليوس هليوس (سده دوم ميالدي)، ژوليوس سولين (سده 
  اده اند. نام نه» سرزمين سفيدها«را ريشه آلبانيا دانسته اين كشور را  albusبعدي نيز با پذيرش اين تعبير 

) در مقاله تاريخ Treverليكن نگارندگاني چون ك. شاهنازاريان، سن مارتين، اي. شوين، نيكالي مار، ك. ترور (
است و آلبانيا را به معني » كوه«دانسته اند كه به معني   albيا alpداغستان در دانشنامه بريتانيكا ريشه واژه آلبانيا را 

                                                            
  .1963ايروان: ». رمنستان بر پايه جهان نماي شيراكاتسيا«سورن يرميان.  - 46
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  كما اينكه داغستان نيز به همين معني است زيرا داغ در زبان تركي به معني كوه است.  ٥١سرزمين كوهستاني بر شمرده اند
منتسب » هال«پژوهش هاي بعدي نشان داد كه تئوري اخير مبناي درستي نداشت. يوسيفوف ريشه آلبانيا را به قوم 

  رگوني نامهاي محلي حادث شده اند. مي كند. دانشمندان دوره هاي اخير معتقدند كه نام سرزمين ها و مردمان قفقاز از دگ
اين سرزمين در منابع باستاني ارمني بصورت آغوانك و آالن آمده و موسي خورني پدر تاريخنگاري ارمني ريشه 

مي داند. او نام اين سرزمين را به رفتار و منش » خوشمزه«، »شيرين«، »نيكو«به معني » آغو«، »آلو«آن را در واژه ارمني 
  .٥٢سيساك فرزند هايك ناهاپت پدر افسانه اي ملت ارمني نسبت مي دهد نيكو و دلنشين

) نيز همين نظر خورني را تاييد مي كند گرچه او آران Movses Kaghankatvatsiموسس كاغانكاتواتسي(
عنوان  دلير را كه از اخالف  سيساك بود منشاء اين نامگذاري براي آلبانيا مي داند. زيرا او توسط بالش شاه اشكاني به

  .٥٣فرمانده و فرماندار اين سرزمين تعيين شده بود
  

  
  ) تاريخ موسي خورني 10- 9يك برگ از نسخه خطي (سده 

يا آغوانك) متشكل از دو بخش آغو + آنك است Աղուանքبنابراين آغوانك (در زبان قديم ارمني بصورت 

                                                            
  .42- 43. ص 1860ك. شاهنازاريان. تاريخ آغوانك. پاريس:  - 51
  . 72- 77. ص 1990. ايروان: 8موسي خورني. تاريخ ارمنيان، كتاب دوم، فصل  - 52
  .5. ص 1969انكاتواتسي. تاريخ سرزمين آغوانك. ايروان: موسس كاغ - 53
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اساس ويژگي هاي زبان شناسي زبان ارمني  بود (بر )եանքكه بخش نخست به معني نيك و و بخش دوم در اصل يانك(
كه بحث آن خارج از حوصله اين مقاله است) و در زبان ارمني يك پسوند جمع است كه تشكيل نام خانوادگي و زيستگاه را 

رومي و اروپايي براي اين - مي دهد لذا آغوانك به معني زيستگاه يا مردم سرزمين نيكو است. در نتيجه ريشه شناسي يوناني
ام بي پايه است. نام هاي ديگر كه توسط اقوام ديگر براي اين سرزمين و مردم بكار رفته اند از جمله آران، اران، آلبانيا ن

  چنانكه پيشتر نشان داديم در اثر تحول هاي  آغوانك بدين صورت در آمده اند. 
  كسروي تطابق دارد. نظريه ما در اين خصوص كه از نظريه خورني ناشي مي شود با نظريه مرحوم احمد

 



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             45گزيده مقاالت فارسي                                                  

 

  1393تابستان    58شماره  آپاگا فصلنامه 

  مرزهاي جغرافيايي آلبانيا
	در سده اول پيش از ميالد تا سده پنجم ميالدي 

 دكتر اديك باغداساريان
  

از  بنا به نوشته مولفان يوناني و رومي در اين دوره آلبانيا سرزميني بود در شرق قفقاز كه از جنوب با ارمنستان،
شمال با سرزمين سرمت ها، از غرب با ايبري هم مرز بود و در شرق آن درياي خزر قرار داشته است. آنچه كه از نوشته هاي 

  مولفان باستان مي توان به آن دست يافت اين است كه رود كُر (كورا) مرز ميان آلبانيا و ارمنستان بود. 

  
  نقشه آلبانيا

 آلبانيا
 ارمنستان

ی خزر  در

 امپراتوری روم

 ايربی

 ايران
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 54»تا دو رود ارس و كر است در ارمنيه... حد آذربايجان«

پس چنانكه مشاهده مي شود ابن فقيه رود ارس را مرز آذربايجان دانسته است. بدين روال معلوم مي شود كه شمال 
  رود ارس هيچگاه نام آذربايجان بر اران نهاده نشده است.

ز گرديد و در شهرهاي سن پترزبورگ ميالدي آغا 1890در دايره المعارف روسي كه چاپ و انتشار آن از سال 
  :پايتخت امپراتوري روسيه و اليپزيك آلمان به چاپ رسيد زير عنوان آلبانيا چنين آمده است

آلبانيا نام باستاني سرزميني است در شرق و جنوب قفقاز ميان درياي سياه و درياي خزر، در شمال ارمنستان كه «
  ».همان مردم شيروان كنوني و جنوب داغستان هستندرود كُر مرز آن بوده ساكنان اين سرزمين 

  
                                                            

  .139. ص 1349ابن فقيه. ترجمه مختصر البلدان. تهران  - 54
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ارانيان در ميان درياهاي ايبريان (سياه) و كاسپين (خزر) زندگي مي كند. در شرق سرزمين «به نوشته استرابون: 

  .55»آنها به دريا ختم مي شد و در غرب با ايبريان. در شمال كوه هاي قفقاز و در جنوب با ارمنستان همسايه بودند
به نوشته استرابون مرز ارمنستان و آلبانيا تا آنجا كشيده مي شد كه آب رود كر و آراكس يا ارس به درياي 

 .56كاسپين يا خزر ريخته مي شد

 11ميالدي آلبانيا داراي  7اثر آنانيا شيراكاتسي دانشمند ارمني سده » جهان نما«يا » آشخاراتسويتس «بر اساس 
  :57بخش بود

  Kheniا خنيي Yeghniيغني  - 1
  Kambechanكامبچان - 2

                                                            
  . فصل اول.11استرابون. كتاب  - 55
  .5. فصل اول، شماره11همانجا. كتاب  - 56
  .290- 291. ص 1979آنانيا شيراكاتسي. ايروان:  - 57
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  Beghبغ - 3
  Shakiشاكي يا شكي-4
  Getaruگتارو - 5
  Khoghmazخوغماز - 6
  Geghavuگغاوو - 7
  Hambasiهامباسي - 8
  Vostani marzpanيا وستاني مرزبان Kapaghakكاپاغاك  - 9

  Kaladzorيا كاالزور kaghadashtكاغاداشت - 10
  Hejeriرييا هج Dashti-bazkanداشت بازكان  - 11

مين كشور آسيا آلبانيا بود يعني آغوانك كه در شرق گرجستان قرار داشت. با كوه - 21«به نوشته شيراكاتسي: 
هاي سرمتي قفقاز هم مرز بود و تا مرز ارمنستان يعني حوالي رود كر امتداد داشت. گرچه سرزمين ميان اينجا تا رود كر از 

حال ما سرزمين آلبانيا را كه ميان رود بزرگ كر و كوه هاي قفقاز واقع است تشريح ارمنستان گرفته شده است. ليكن، با اين 
 . 58»خواهيم نمود. و اينان هستند...

 

 
  آلبانيا در منابع ارمني

                                                            
  .290همانجا. ص  - 58
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بيست ناحيه و دهستان نيز در قلمرو آلبانيا واقع هستند كه از ارمنستان گرفته شده اند و آنها اينانند: «و سپس ادامه مي دهد: 
پارسيان، كونك بزرگ، ايرانيك - روتستاك، روت- كوستاك، وت- پارنس، كوغت، آغوي، تور- شاهاشن، گادمان، كراتي

بزرگ، پيانك، هارچالنك، پارسكانك، موخانك، وايگونيك، هاباند كوچك يا سيساكاني كوستاك، وستستاك، بردازور، 
  . 59»تري، آران رود تا نقطه تالقي ارس و كر

  

  
  

) و 5يگر ارمني نيز در باره جغرافياي آلبانيا مطالبي نوشته اند از جمله پاوستوس بوزاند (سده تاريخنگاران د
  .60ديگران. با اين حال بهترين و دقيق ترين تعريف را آنانيا شيراكاتسي ارائه كرده است

                                                            
  .291همانجا. ص  - 59
مادر آينده نزديك ترجمه دقيق و كامل جغرافياي آنانيا شيراكاتسي را به فارسي ارائه خواهيم داد و اشتباهات ماركوارت  - 60

  دانشمند آلماني را در آن تصحيح خواهيم نمود.
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  م. 451آلبانيا در جريان جنگ ارمنيان با يزدگرد دوم ساساني در 

  

تهاي مورخان ارمني چنين بر مي آيد كه مرز شمالي آلبانيا را كوه هاي قفقاز بطور كامل تشكيل نمي از يادداش             
  دادند بلكه بخشي از آنها با اين سرزمين همسايه بود و آن تنها بخش جنوبي كوه هاي قفقاز بود.

نطبق بوده اند. ما در ارائه در نزد تاريخنگاران اين نظريه نادرست رايج است كه سرزمينهاي آلبانيا  و ماساژت م
آشخاراتويتس به اين امر اشاره مفصل تري خواهيم داشت. در تاريخ يك نادرستي ديگر نيز در مورد شمول استان هاي 

گانه  15اوتيك و آرتساخ در آلبانيا است در حالي كه اينان بعنوان بخشي از ارمنستان بزرگ و دو استان از استان هاي 
  ا همسايه بودند. در بسياري از منابع ارمني آمده است كه اين استان ها با آلبانيا همسايه بوده اند. ارمنستان با آلباني
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ارمنيان بومي استان هاي اوتيك و آرتساخ به لهجه اي از ارمني سخن مي گفتند كه به لهجه آرتساخي مشهور است و نه تنها 
  .61از جمله آلبانيا نيز بدان لهجه سخن مي گفتند ارمنيان اين استانها بلكه برخي نواحي و مناطق همسايه

 301آلبانيا به عنوان سرزمين شرقي ارمنستان روابط تنگاتنگي با ساير نقاط ارمنستان داشت. هنگامي كه در سال 
ستان مسيحيت به عنوان دين رسمي ارمنستان پذيرفته و اعالم گرديد، اين مذهب در آلبانيا بعنوان بخش تفكيك ناپدير از ارمن

م.) و 405پذيرفته شد و كليساي آغوانك بنيان نهاده شد و زماني كه مسروپ ماشتوتس الفباي ارمني را پديد آورد (
مدارسي در نقاط مختلف ارمنستان تاسيس نمود تا كودكان را با خط و كتابت جديد آشنا سازد، در آلبانيا يا آغوانك يا 

تاسيس نمود و اين تنها به اين علت بود كه ساكنان آلبانيا به زبان ارمني سخن  سرزمين هاي شرقي ارمنستان نيز چنين مدارسي
  مي گفتند.

                                                            
  .54- 107. ص 1981باگرات اولوبابيان. گوشه هايي از تاريخ سرزمين هاي شرقي ارمن. ايروان:  - 61
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1393پاييز    59شماره  آپاگا فصلنامه   

  اقوام و مردمان آلبانيا
  تاريخ زندگي و اعتقادات آنان

 دكتر اديك باغداساريان

ت قوم مختلف پديد آمده بودند. قديمي ترين مردم ساكن آلبانيا تك عنصري نبودند بلكه از آميزش بيش از بيس 
بود. در اينجا جوامع باستاني شهري با مركزيت Avtaran  جلگه آوتارانمركز اقتصادي، سياسي و فرهنگي آلبانيا يا آران 

 طايفه و اتحاد 26كاپاغاك تشكيل گرديد. با اضمالل جامعه هلنيستي پيش از ميالد نظام طبقاتي تشكيل گرديد. بر پايه 
قومي در سده نخست پيش از ميالد حكومت برده داري پادشاهي آران تشكيل شد. اين اتحاد قومي با برخورداري از 

پياده 62،000مناسبات بسيار نزديك با ارمنستان، تحت تاثير شديد سياسي و فرهنگي آن قرار داشت. سپاه سلطنتي آلبانيا (
مانند سپاه ارمنستان بود. آنها در قالب سپاه عظيم تيگران بزرگ پادشاه  سواره نظام) با شكل و تشكالت خود 22،000نظام و 

پ.م. در برابر سپاه پومپئوس نبرد كرد و 65) پادشاه آلبانيا در سال Oruyzارمنستان در برابر روميان جنگيدند. اُرويز(
منعقد كند و در جرگه هم پيمانان  باعث تلفات بسياري در سپاه دشمن گرديد. ليكن بعدها مجبور شد پيمان صلح با پومپئوس

  او در آيد.
) پادشاه اين سرزمين را Zobiraپيش از ميالد به آران لشكركشي كرد و زوبيرا( 36كونديوس كراسوس در سال 

پ. م. در ارمنستان بزرگ اين سرزمين نيز استقالل  20پ. م. نمود. در اثر قيام بزرگ سال  65مجبور به رعايت پيمان سال 
  يافت.

) به عنوان Choghر سده نخست و نيمه سده دوم ميالدي پادشاهي اشكاني ماساژت در غرب آران با شهر چوغ (د
پايتخت آن بر پا بود. برخالف خاندان اشكاني ارمنستان كه تالش مي كرد خود را مستقل از اشكانيان ايران نگاه دارد، 

تاثير سياسي در بار ايران بودند و به تحريك آن گهگاه در مناطق اشكانيان آران از سده چهارم ميالدي به بعد معموالً تحت 
) و Sanesanنزديك مرزهاي ارمنستان دست به شورش مي زدند. ليكن اقدامات شاهان آران يعني سانسان (

دين مسيحي را پذيرفت و يكي از جانشينان او  370) قرين موفقيت نمي گردد. پادشاه اورناير در دهه Urnayrاورناير(
) كه مناسبات بسيار دوستانه اي با ارمنستان داشت رسالت مسروپ ماشتوتس مبدع الفباي ارمني را Yesvaghenيسواغن (

  پذيرفت و به او در تدوين كتابت آراني ياري داد.
م. دولت جبار ساساني استان هاي آرتساخ 387پس از تقسيم ارمنستان بزرگ ميان روم و ايران در سال 

)Artsakhيك () و اوتUtik را تشكيل داد. از آن پس نام آران » مرزباني آران«) ارمنستان شرقي را به آران پيوند داده
  سياسي پيدا نمود.  - مفهوم جغرافياي

اين مرزباني تا يورش تازيان پابرهنه به حيات خود ادامه داد. اين مرزباني سرزميني متشكل از اقوام گوناگون بود. 
دال ارمني معروف به ناخارارها با تكيه بر ارمنيان اين سرزمين زندگي و امور داخلي مرزباني را خاندان هاي حكمران و فئو

  اداره مي كردند. 
شهر پيروز آباد يا پارتاو يا پرتوه  462-636م. شهر كاپاغاك پايتخت مرزباني بود. در سالهاي 462تا سال 

 "نخستين حاكم"گريگور (از خاندان مهرانيان) - م وارازشخصي به نا 636پايتخت و مركز اين سرزمين گرديد. در سال 
حكمراني آنان مضمحل  706آران گرديد. خاندان مهرانيان پس از چيرگي تازيان تبديل به كارگزاران آنان شدند و در سال 

م. به  9ده يا ارمينه پيوست. حكمرانان ارمني آرتساخ و اوتيك تا اواخر س» آرمنيا«شده سرزمين آنان به نايب السلطنه 
  موجوديت خود ادامه دادند و از اين زمان به پادشاهي باگراتوني پيوستند. 
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ياد مي شود. حكمراني » آران اصلي«بر خالف آران مرزباني، قلمرو پيشين پادشاهي آران در منابع ارمني بصورت 
  ديت خود را حفظ كردند.هاي ارمني در قلمرو آران از جمله پادشاهي محلي آرانشاهيان يا آرانشاهيك ها موجو

م.) نواحي ساحلي 531- 579در سده پنجم اقوام خزر اغلب به قفقاز حمله مي كردند لذا خسرو انوشيروان اول (
  چوغ، در بند و مناطقي از داغستان جنوبي را تصرف كرد و برج و بارو هايي در مرزهاي دربند بنا نمود. 

سط مورخان ارمني چون يغيشه، پاوستوس بوزاند و ديگران به كمك ساسانيان روساي طوايف آن مناطق كه تو
خوانده شده اند، قلمرو حكومتي خود را تحكيم بخشيدند. واچه دوم شاه سلسله آرانشاهيك يا آرانشاهيان، شهر پارتاو » شاه«

  را بعنوان پايتخت بنا نمود. 
ايف كوچ نشين مسلمان از سوي تازيان در آمد. واحدهاي نظامي برخي طو» ارمينه«پس از تسلط تازيان آران جزو 

  مهاجم در پارتاو، چوغ و شاماخي اسكان گزيدند.
خالفت تازي نفوذ خود را در اين ناحيه از دست داد.  809- 937هنگام قيام خرميان (بابك خرم دين) در سالهاي 

» بطريق الران«با لقب سمبات حاكم خاچن در آرتساخ  - )، سهل873پس از فرو نشاندن آتش قيام و دستگيري بابك (
صاحب آران شد. بعدها بتدريج حكمراني هاي محلي گديچ، بلوكان(بايالكان)، پارسويس و گاردمان بر پا شدند. در نيمه دوم 
سده نهم وقتي كه حكومت در حال اضمحالل خلفا پادشاهي باگراتونيان ارمنستان را به رسميت شناخت، حكومت هاي 

هامام نوه سمبات آرانشاه مرزهاي  –اپالكان، ديزاك وارد قلمرو ارمنستان شدند. گريگور خاچن، پاريسوس، گاردمال، ب
حكومت خود را در شمال به كوه هاي قفقاز گسترش داد و سرزمينهاي شاكي (شكي) و زاناراتس را ضميمه حكومت خود 

توني در شيراك قلمرو آرتساخ و ناميد. در سده دهم ميالدي پادشاهي باگرا» شاه آران«خود را  893ساخت و در سال 
  اوتيك را ضميمه قلمرو خود نمود. 

با مركز  مراوهامام پادشاهي او چند تكه شد. از رودكر تا مناطق جنوب تا كوه هاي  - پس از مرگ گريگور
ي تا نيمه هامام رسيد. اين پادشاهي بعنوان يكي از توابع پادشاهي باگراتوني آن - سوادا فرزند گريگور- پاريسوس به ساهاك

  و تا قتل خائنانه پيليپه (فيليپه) فرزند گريگور توسط امير گنجه دوام يافت.  11سده 
نوه  آترنرسهپس از آن در تعلق سلسله حكمراني كيوريكيان در لُري  قرار مي گيرد. » پادشاه آران«لقب 

ايشخانيك - ومت كرد. پس از او سواداحك» پادشاه آران«در آنسوي رود كر با لقب  897 - 950هامام در سالهاي  - گريگور
  ) با باگراتونيان گرجستان هم پيمان گرديد و به مكتب خالسدوني گرويد. 950- 960(

داويت شينارار (داويت سازنده) اين پادشاهي را به گرجستان منظم نمود. بقاهاي خلفاي تازي  1104بعدها در سال 
ويران گرديد و گنجه توانست به حيات  944و  913دند. پارتاو در سال كماكان در امير نشين هاي پارتاو و گنجه باقي مان

خود ادامه داده در سايه حكومت شداديان كرد تبار رونق يافت. در آن بخش از آران كه از رود كر بسوي شمال شرق قرار 
  يس نمود.داشتند، امير شماخي حكومت خودرا تا باكو، در بند گسترش داد و پادشاهي شيروانشاهيان را تاس

بعدها بتدريج حاكمان شداديان و ديگر امراي مسلمان ، دشت هاي اين سرزمين و آرتساخ را تصرف كردند. از 
م. حمالت تركان سلجوقي آغاز گرديد و مهاجرت اقوام كوچ نشين ترك از آسياي ميانه به اين سرزمين  11نيمه هاي سده 

  چراگاه هاي مطلوب آنان گرديد. گسترش يافت و دشت هاي سبز ميان رودهاي ارس و كر
حمالت و لشكركشي هاي تركان سلجوقي و سپس تاتارها و مغوالن مانع از پيشرفت و رونق اين سرزمين گرديد و 

تركمان آسياي ميانه بتدريج بر اين سرزمين چيره شدند و نام آران يا - بافت جمعيتي و قومي اوتيك را تغيير داد. اقوام آغوز
  يشاني حوزه كليسايي گانزاسار بعنوان مركز معنوي و روحاني حكومت هاي محلي ارمني قراباغ باقي ماند.آوانك تنها بر پ

آرانيان عموما به شغل كشاورزي و دامداري مشغول بودند. يافته هاي باستان شناسي حاكي از مداركي چون ابزار و 
اي غالت، استخوان هاي بجا مانده از اسكلت حيوانات وسايل كشاورزي، داس و سنگ آسياب، تبر، وسايل برنده، كارد، بقاي

اهلي چون گاو و بز، خوك و گراز، سگ، اسب، قاطر و پرندگان و ماكيان، چاه هاي حفر شده براي نگهداري غالت، خمره 
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  هاي نگهداري مواد خوراكي و بسياري آثار همانند اينان نشان دهنده چگونگي زندگي اهالي قديمي آران هستند.   
مين و خاك نقش پايه اي در زندگي اقتصادي آرانيان داشت. در زمان هاي دورتر كشاورزي توسط ابزارهاي ز

ساده دستي مانند بيل و امثال آن صورت مي گرفت و تنها در اواخر هزاره نخست پيش از ميالد بود كه گاو آهن چوبي يا 
هنوز حتي در زمان استرابون بكار نمي رفت. بر خالف  بهتر است بگوييم وسايل شخم زني چوبي رايج گرديد. تيغه آهني

ارمنستان كه كشاورزي بصورت ديم و آبياري صورت مي گرفت، زمين هاي حاصلخيز آران تنها به يك روش ديم آبياري 
  مي شد.

ساكنان قديمي آران نخست محصوالت كشاورزي خود را توسط داس هاي سنگي ولي بعدها فلزي گردآوري مي 
ها پوست غالت را با سندان هاي سنگي جدا مي ساختند وتوسط آسياب هاي سنگي آرد بدست مي آوردند. آنها كردند. آن

  احتماال از چم نيز استفاده مي كردند. 
يكي از مهمترين مشغله هاي آرانيان را دامداري تشكيل مي داد زيرا كليه منابع و نيازهاي كار برايشان فراهم بود، 

  سبز و وسيع، آب و غيره.از جمله چراگاه هاي 
اهالي آران به محصول انگور و پرورش تاكستانها اهميت زيادي مي دادند. آنها به صيفي كاري و پرورش و 
گسترش بوستان ها و باغها نيز مي پرداختند. پرورش زيتون و استخراج روغن آن رواج داشت. محصوالت ديگر آنها شامل 

  .   62پنبه، ابريشم و حرير بافي بود
آرانيان فرصت صيد ماهي را نيز از دست نمي دادند و ماهيگيري يكي از منابع تامين غذا و آذوقه بود. آنان غير از 
موارد ياد شده به داد و ستد نيز مي پرداختند. همانند ديگر اقوام، آنها نيز در آغاز مبادله كااليي مي كردند و مبادله پولي 

  .63امر اشاره نموده است رايج نبود. حتي استرابون نيز به اين
آرانيان آفتابپرست بودند و بويژه ماه را مي پرستيدند و استرابون زيارتگاهي براي آن در مرزهاي ايبريا قيد كرده 

. اين پرستش آسماني بر روي اشياء سفالي نيز انعكاس يافته اند. آنها به احترام خدايان خود پرستشگاه هايي تاسيس 64است
هديه مي دادند. حتي ميان اين قربانيان، اشخاص نيز ديده شده اند و استرابون در اين خصوص  مي كردند و قرباني

  باقي مانده است. كوبيستان. تصاويري براي آنها روي صخره هاي 65يادداشتهايي دارد
  .66موسس كاغانكاتواتسي نيز در سده هاي بعد در مورد قرباني انساني در پرستشگاه ها مطالبي ضبط كرده است

واچاگان كه مورد لطف و عنايت خداوند بود فرمان داد تا جادوگران، دسيسه گران، «كاغانكاتواتسي مي نويسد: 
مغان، فرزندان عطاران و انگشت بران را گرد آورده در مدارس تعليم خداشناسي دهند و راه و روش زندگي را بر اساس 

ار پرستشگاه مزارع كشاورزي وجود داشت كه مغان بر آنها .جالب است كه در كن67»اصول مسيحيت به آنها بياموزند...
سرپرستي مي كردند. آرانيان احترام خاصي نسبت به پيشينيان خود داشتند. سخن گفتن در باره درگذشتگان تجاوز به 

ليل نيز مقدسات محسوب مي شد. معموالً كليه اموال و دارايي هاي منقول درگذشتگان را با آنها دفن مي كردند به همين د
  .68آرانيان همواره از دارايي ها و ارث پدري محروم بودند و در تنگدستي زندگي مي كردند
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  1393 زمستان    60شماره  آپاگا فصلنامه 
 

  خط و زبان آران
  دكتر اديك باغداساريان

  
ان آرانيان به خانواده زبان آرانيان در سده هاي ميانه پس از استحاله نژادي آنان از ميان رفت. نظر بر اين است كه زب

قفقازي تعلق داشت. تا امروز غير از چند تكه نمونه هاي باقي مانده آثار و منابع قابل توجهي از كتابت و  - زباني ايبري
صخره نويسي ها و زبان آرانيان باقي نمانده است و براي ما مشخص نيست كه زبان آنها چه ساختاري داشته است. برخي از 

ند كه زبان آرانيان زبان قديمي اودي ها يا اوتي ها بوده است. ما در صفحات آينده مقاله اي نيز در مورد دانشمندان معتقد
  اوتي ها ارائه مي دهيم.

از خط و كتابت آراني تنها يك سند بجا مانده كه گوياي الفباي آراني است و آن توسط اي. آبوالدزه دانشمند 
است كه او در كتابخانه نسخ خطي ارمنستان پيدا  7117خه خطي شماره كشف شده است و آن نس 1937گرجي در سال 

از روي نسخه  1411-1448) در سالهاي Hovhan Archishetsiكرده است. اين نسخه خطي را هوهان آرچيشتسي(
آن اين اصلي نمونه برداري كرده است  و حاوي اطالعات بسيار ارزشمندي در زمينه دستور زبان، و واژه شناسي و بجز از 

  اثر شامل الفباي آراني و شش زبان ديگر است.

  
  

  كشف كرد 1937الفباي آراني كه آبوالدزه در 
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به قلم كوريون مورخ سده پنجم ميالدي الفباي آراني توسط مسورپ » تذكره مسروپ ماشتوتس«بر اساس 
  .69ماشتوتس و به كمك شخصي بنام بنيامين اختراع شده است

حروف  43صدادار (دو گونه آ سه گونه اي، ي، ا، اٌ، او) و  9حرف تشكيل مي شود شامل  52الفباي آراني از 
  صامت يا بي صدا.

دانشمنداني چون آ. شانيدزه و هراچيا آجاريان روي الفباي آراني كار كرده اند ليكن با توجه به كمبود متون 
  ت.كافي تحليل زباني آن تاكنون به نتايج قابل توجهي منتهي نشده اس

هنگام حفاري هاي مينگچاور تكه هايي از نوشته هاي مفروض آراني روي سنگ صخره اي، تكه هاي سفالي و 
غيره يافت شده است. بررسي و تجزيه و تحليل زبان آراني با استفاده از اين بافته هاي قليل تاكنون به نتايج قابل توجهي 

  نرسيده است.

                                                            
  . 68- 73. ص 1941تذكره مسوپ ماشتوتس. ايروان:  كوريون. - 69
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  كليساي آران
  

ن گريگوريس نام داشت كه براي اشاعه مسيحيت از ارمنستان به آران رفته بود ليكن او نخستين اسقف كليساي آرا
به دستور سنتروك پادشاه اشكاني ماساژتها كشته مي شود و در آماراس به خاك سپرده مي شود. با اين حال  338در سال 

  مسيحيت در آران گسترش مي يابد و به مذهب رسمي تبديل مي گردد.
 

 
  سار در آرتساخ(قراباغ)وانك گانزا

  
باعث اشاعه مسيحيت و  415- 420اختراع حروف الفباي آراني توسط مسروپ ماشتوتس به كمك بنيامين در سال 

رو نق فعاليتهاي مذهبي مي گردد، گر چه زبان ارمني براي مراسم كليسايي بكار مي رفت. مركز اسقفي آران در روستاي 
سط جاثليق هاي ارمنستان (رهبران كل كليساهاي ارمني) تقديس مي يافتند. ساسانيان آماراس واقع بود. اسقف هاي آران تو

كه در  503از گروه هاي مذهبي ضد خالسدوني و ضد بيزانسي به رهبري كليساي ارمني حمايت مي كردند. در جلسه سال 
  انس منفك و مستقل شدند.كليساهاي ارمني و آراني كالً از كليساهاي بيز دوين 551برگزار شد و در جلسه  دوين

داشت لذا مقر جاثليقي آران تحت حمايت كليساي ارمني و جاثليق » جاثليق«از آن پس رهبر كليساي آران لقب 
بكار رفت. نخستين جاثليق كليساي آران آباس » جاثليق آراني، لپنيانس و چوغا«كل ارمنستان تشكيل شده در نتيجه لقب 

به بعد كه كليساي گرجستان  609تاو يا بردع يا بردعه مركز كليساي آران گرديد. از سال ) نام داشت. و شهر پار552- 596(
از وضعيت استقالل كليسايي صرف نظر كرد و به كليساي بيزانس متشبث گرديد، حوزه هاي اسقفي آران (پارتاو، چوغا، 

شكي و غيره) جاثليقي آران را تشكيل  كاپاغاك، آماراس، هاشو، تاغزانك، وانك مزاران، وانك كلخو، ساغيان، شاكي يا
  بود. بردتاكور دادند كه مقر تابستاني آن قلعه
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  يك نمونه كليساي آراني

 
بر عليه فعاالن خالسدوني مبارزه كرد. اين در واقع مبارزه اي  591-626كليساي آران همانند كليساي ارمنستان در سالهاي 
يان جنبش خالسدوني با ركود روبرو شد و كليساي آران به يكي از حوزه سياسي ميان شرق و غرب بود. پس از يورش تاز

 9- 10در پادشاهي پاريسوس در سده هاي  ميابورهاي اسقفي كليساي ارمني تبديل گرديد. وانك خامشي واقع در دهستان 
ت بيشتري يافت (در به بعد جايگاه حوزه اسقفي وانك گانزاسار اهمي 1240تبديل به مركز كليساي آران گرديد. از سال 

م. گانزاسار تبديل به مركز جاثليقي آران شد و به مقر جاثليقي 14اينجا خاندان حسن جالليان ارمني حاكم بودند) در سده 
گانزاسار اشتهار يافت كه از جاثليق ارمنستان تبعيت مي كرد. وانك جاثليق نشين گانزاسار در واقع مركز مهم سياسي و 

جاثليق هاي كليساي آران حريفان خود را  19تا سده  17رمني يا ملك هاي آرتساخ بود. از نيمه سده معنوي حاكمان محلي ا
  در خاچن). يريتس مانكانداشتند (واقع در وانك 

منحل شد. از اين زمان به بعد حوزه ها و نواحي تابع جاثليق  1815جاثليقي آران به فرمان حكومت تزاري در سال 
  ه اسقفي و يك نمايندگي مذهبي تابع جاثليق ارمنستان در اچميادزين شدند.آران تبديل به دو حوز

حوزه اول (حوزه شوشي يا آرتساخ) شامل اين نواحي بود: واراندا، خاچن، ديزك، بردازور، جرابرد، گلستان، 
، قوبان، باكو، لنكران، شكي، كاپاغاك، حاجي، خني، كامبجان و آراش. حوزه دوم اسقفي (با مركز شماخي) شامل در بند

ساليان و نواحي و كليساهاي نزديك بود. مركز نمايندگي مذهبي سوم شهر گنجه بود و دهستان هاي گاردمان، پاريسوس و 
  زاده تابع آن بشمار مي رفتند. 
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  70فهرست جاثليق هاي كليساي آران
	551‐595	Abbas,آباس

  595‐629	Viro,ويرو
  629‐644	I,	Zachariasزاكاريا

  644‐671	I,	Hovhanهوهان اول
  671‐683	Ukhtanes,اوختانس
  683‐689	Yeghiazar,يغيازار
  689‐706	I,	Nersesنرسس
  706‐707	I,	Simeonسيمئون
  707‐744	Michael,ميكايل
  744‐748	I,	Anastasآناستاس
  748‐765	I,	Hovsepهوسپ

  765‐769	I,	Davidداويت اول
  769‐778	II,	Davidداويت دوم

  778‐779	Matte,ماته
  779‐781	I,	Mosesموسس
  781‐784	Aharon,آهارون

  784	I,	Soghomonسوغومون
  784‐788	Thedoros,تئودوروس
  788‐789	II,	Soghomonسوغومون
  799‐824	II,	Hovhanesهوانس دوم
  824	II.,	Mosesموسس دوم
  824‐852	III.	Davidداويت سوم
  852‐877	II,	Hovsepهوسپ دوم

  877‐894	Samuel,ساموئل 
  894‐902	Hovnan,انهون

  902‐923	II,	Simeonسيمئون دوم
  923‐929	IV,	Davidداويت چهارم

	929‐947	Sahak,ساهاك

  947‐958	Gagic,گاگيك

                                                            
  .1- 3. ج 1959-61ماغاكيا اورامانيان. آزگاپاتوم. بيروت:  - 70
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  	958‐965	V.,	Davidداويت پنجم
  965‐971	VI.,	Davidداويت ششم

  Petros 987‐971پتروس
  987‐993	III,	Mosesموسس سوم

  993	Markosماركوس
  III	Joseph	هوسپ سوم 
  1079	II	Markosماركوس دوم
  1079‐1121	III	Hovanesهوانس سوم
  1129‐1131	I,	Stepanاستپان اول

		1139	I,	Gregoryگريگور اول

  1140	Bezhgen,بژگن
  1149‐1155	II,	Nersesنرسس دوم

  1155‐1195	II,	Stepanosاستپانوس دوم
  1195‐1235	IV,	Hovanesهوانس چهارم
  1235‐1262	III,	Nersesنرسس سوم

  1262‐1323	III,	Stephenاستپانوس سوم
  1323	Sukias,سوكياس

  1331	II,	Petrosپتروس دوم
  1331	II,	Zakariaزاكارياي دوم

  	I	Davidداويت
  1402‐1420	Karapet,كاراپت

  1426‐1428	V,	Hovanesهوانس پنجم
  ,1434	I	Matevosماتوس اول
  1441	Atanasius,آتاناسيوس

  .II	Gregoryگريگور دوم
  VI,1470	Hovanesانسهو

  Azariaآزاريا
  1471		Thomas,توماس

  Aristakesآريستاكس
  IV,1476	Stepanosاستپانوس چهارم
   1478	IV,	Nersesنرسس چهارم

  1481	Shmavon,شماون
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   1481‐1497	Arakel,آراكل
  1488	II,	Matevosماتوس

  1516	1515‐	II,	Aristakesآريستاكس
  1554	I,	Sarkisساركيس اول

  	1559‐1574	III,	Gregoryسوم گريگور
  1571	II,	Petrosپتروس دوم
  1573	VIII,	Davidداويت هشتم

  Tumetsi	Piliposپيليپوس تومتسي يك سال
  1574‐1584	Hovhanesهوانس ششم
  	,IX	Davitداويت نهم

  1585	II,	Anastasآناستاس دوم
  1586‐1611	II,	Shmavonشماون

  1588	Kolataketsi,	III	Aristakesآريستاكس كوالتاكتسي
  1593	Arashetsi,	Meliksetمليك ست آراشتسي

  1616	III	Simeonسيمئون سوم
  1653‐1675	Khandzketsi,	II	Peterپتروس دوم خاندزكتسي

  1676‐1700	Hassan‐Jalalyan,	Yeremiahيرميا حسن جالليان
  1702‐1728	hasan‐jalalyan,	Yesayiيسايي حسن جالليان
  ,Gandzasaretsi	Hovanesهوانس گانزاسارتسي
  1810‐1815	Gandzasaretsi,	II.	Sarkisساركيس گانزاساري
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  1394بهار     61شماره  آپاگا فصلنامه 
 

  وقايعنگاري تاريخ آران
  
  دكتر اديك باغداساريان

  پيش از ميالد
  حكومت هخامنشي در سرزميني كه بعداً آران نام گرفت. تحت نام ساتراپ نشين يازدهم  - 6سده

  ».اسپيانهك«
 331  پ. م. براي اولين بار اقوام آراني در تاريخ ظاهر مي شوند كه به فرماندهي آتروپاتن در جنگ گاو

  گامل در كنار سپاه ايران جنگيدند.
 330 -331- .سقوط حكومت هخامنشي و خود مختاري آران  
 تشكيل حكومت آران. - آغاز سده اول  
 69 - راني نيز در كنار سپاه تيگران بزرگ پادشاه ارمنستان مي آغاز جنگ ارمنستان و روم كه سپاهيان آ

  جنگيدند.
 69 - 6 .اكتبر، نخستين برخورد آرانيان با سپاهان رومي  
 66 - .انعقاد پيمان صلح تيگران بزرگ با پومپئوس  
 65 -66-.آرانيان به فرماندهي اوروسس پادشاه آران به سپاه پومپئوس حمله كردند  
 65 - .حمله پومپئوس به آران  
 65 جنگ آرانيان با روميان به فرماندهي كسيوس برادر پادشاه آران در ساحل چپ رود آالزان.  - بهار  
 65 - .تابستان، جنگ دوم آرانيان با روميان به فرماندهي پادشاه  
 65 -.تصرف آران توسط پومپئوس  
 61 - .خودمختاري آران  
 37 -61- .دوران خود مختاري آران  
 37 -55- ه ابتكار آرتاوازد شاه ارمنستان و پيوستن آران، گرجستان و ايجاد اتحاد ضد رومي ب

  آتورپاتكان به آن.
 37 -55- .سلطنت زوبروس پادشاه آران  
 37 -  يورش روميان به سركردگي كانديوس به شرق، تصرف گرجستان و آران. آران دگربار تحت يوغ

  روم قرار مي گيرد.
 37 -  آران. دوران تسلط روميان بر - ميالدي 70پ.م. تا دهه  

  
  پس از ميالد
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 63 -14شركت آران در مناسبات پارتيان و روميان. - ميالدي  
 35 - ايبريا بر عليه پارتيان.- نبرد نيروهاي مشترك آران  
  تصرف موقت آران توسط گرجستان. - 50دهه  
 74-72 - .يورش اقوام كوچ نشين آالن به ارمنستان، آران و گرجستان  
 89 - د آن.حمله روميان به آران و تصرف مجد  
 117 -114- .سالهاي حكومت پادشاه گماشته ترايانوس در آلبانيا  
  آران خود مختار. -117- 130دهه  
  حمله آالن ها به آران.  - 130دهه  
 138 - .برخورد ايبريا و آران  
 166 - .شمول آران در پيمان روم و پارتيان  
 198 - .حمله مجدد آالنيان به آران  
 227 - .آغاز حكومت ساسانيان  
 238/237-227 - .جنگ هاي ايران و ارمنستان و شركت آران در كنار ارمنستان  
 261 - .آران تحت سيطره ساسانيان  
 298 -272- .در اثر جنگهاي متفاوت ميان ايران و روم، آران دست به دست مي شود  
  استقرار روابط فئودالي در آران - 4- 7سده هاي  
 331 -330- رمنستان خود را شاه پايتاكاران (يكي از سنتروك اشكاني خويشاوند تيرداد سوم پادشاه ا

استان ارمنستان) اعالم مي كند. ژنرال آنيوكوس به پايتاكارن لشكر مي كشد و سنتروك به ايران مي  15
  گريزد.

 336 -  سانتروك با سپاهي بزرگ از اقوام شمالي به ارمنستان حمله كرد. واغارشاباد پايتخت را تصرف
  مي كند.

 337 -  كشته شدن سنتروك.نبرد اوشاكان و  
 337 -330- .اشراف آران فعاالنه در اين رويدادها شركت مي كند  
  استقرار حكومت آرشاگوني (اشكانيان ارمني) در آران. - تا پايان سده 430دهه  
 342-338- .پادشاهي واچاگان دلير نخستين نمايده سلسله آرشاگوني در آران  
  دوران پادشاهي واچه اول دلير. - 342- 360دهه  
 پادشاهي اورناير. - 360- 70هه هاي د  
  آران برخي مناطق ارمنستان از جمله مناطق شرقي ارمنستان را غصب مي كند.    - 360دهه  
 371 - .نبرد زيراو ميان ارمنستان و ايران، آرانيان با دولت ساساني همكاري مي كنند  
 371 - ط آران را پس مي گيرد.موشغ ماميكنيان سپهساالر ارمنستان مناطق اشغال شده ارمنستان توس  
  اورناير شاه آران مسيحيت را بعنوان مذهب رسمي اعالم كرد. - 370نيمه دوم دهه  
 444 -414 - .سالهاي پادشاهي يسواغن  
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 461-444- .سالهاي پادشاهي واچه دوم  
 448 -447-  يزدگرد دوم پادشاه ساساني فرمان تغيير مذهب در ارمنستان، آران و گرجستان را صادر مي

  كند.
 450-448 -  سپاه ساساني و گروهي مغ عمليات گسترده هاي براي اشاعه دين زرتشت در آران به عمل

  مي آورند. 
 450-  آرانيان براي خروج از اوضاع وخيم خود از ارمنيان درخواست ياري مي كنند. ارتش ارمنستان به

  فرماندهي وارتان ماميكنيان راهي آران مي شود.
 450- پارسيان در ساحل رود لوپناس در نزديكي رود خاغخاغ كه با پيروزي  نبرد ميان ارمنيان و

  ارمنستان خاتمه مي يابد و به لطف آن آران از سيطره ساساني رهايي مي يابد.
 459-457 - مرگ يزدگرد دوم ساساني و جانشيني پيروز  
 461-457 - .قيام آرانيان بر عليه حكومت ايران به سركردگي پادشاه واچه دوم  
 461- ركوب قيام آران . واچه دوم خلع مي شود و پادشاهي آران به پايان عمر خود مي رسد ، س

  مرزباني آران تشكيل مي شود و پارتاو پايتخت مرزباني مي گردد.
 484 -461 - .اداره آران بدست مرزبانان  
 484 -481 - ساني.قيام ارمنستان، آران و گرجستان به فرماندهي واهان ماميكنيان در برابر حكومت سا  
 510 -485- پاشت). - دوران پادشاهي واچاگان سوم وارسته (باره  
 488- شوراي كليسايي آغونAghven .در اوتيك ارمنستان  
 516 - .لشكركشي هون ها و خزرها به آران، ارمنستان و گرجستان  
  هاي شهرهاي متعدد و تشكيل مرزهاي جديد آران با استان  -تقسيم مرزباني آران به دولت - 6پايان سده

 Aghvanits ashkarhآرتساخ و اوتيك ارمنستان تحت عنوان سرزمين آران

 590 -  و تاسيس »سرزمين آران«پادشاهي خسرو دوم پرويز در ايران. ورود مهران خويشاوند او به
  سلسله حكومتي مهرانيان.

 628 -590- .حكومت مهران و اخالقش آرماييل، وارت اول، وارتان دلير، وارت دوم  
 628 -602- .جنگ ايران و بيزانس  
 608 -  قيام سرزمين جديد آران بر عليه خسرو پرويز ليكن سركوب مي شود. ويرون جاثليق آران كه

  يكي از رهبران قيام بودند ايران به اسارت برده مي شود.
 623 - .وردود هراكل به آران  
 626 -625- انتقاد پيمان ميان هراكل و جبوئي خاقان خزرها  
 627 - ي خزران به آران.نخستين لشكركش  
 628 - .دومين لشكركشي خزران به آران  
 628 - گريگور مهرانيان رابه كيش خالسدوني در آورده او را حاكم كل آران مي كند.- هراكل ، واراز  
 628 - .آزادي جاثليق ويرون  
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 628 - گريگور به آيين گريگور لوساوريچ (بنيانگذار كليساي ارمنستان).- بازگشت مجدد واراز  
 629 - ركشي سوم خزران به آران.لشك  
 630 - .مرگ جاثليق ويرون  
 642-628- گريگور نخستين امير االمراي آران.- حكومت واراز  
 636 - گريگور بعنوان سپهساالر آران. - انتصاب جوانشير فرزند دوم واراز  
 642-636- .جنگ هاي ايرانيان و تازيان  
 642- .جوانشير اميراالمراي آران  
 643-642 - ي تازيان به آران از طريق آترپاتكان.نخستين لشكركش  
 653 - .اعالم فرمانروايي جوانشير از تازيان  
 659 - .تغيير روش جوانشير و اعالم تبعيت از بيزانس  
 661 - .حمله خزران به آران و شكست آنان  
 663 - .بناي كليساي گاردمان توسط جوانشير  
 664- .لشكركشي مجدد خزران به آران  
 667 -  خليفه معاويه مي رود.جوانشير به ديدار  
 669 -.ديدار دوم جوانشير و خليفه  
 683 -680- .قيام آران، ارمنستان و گرجستان در برابر خالفت تازي  
 683 - 13 .سپتامبر ، قتل خائنانه جوانشير  
 683 - تيرداد برادر زاده جوانشير امير االمرا مي گردد.- واراز  
 689 - تيرداد از او اطاعت - ن، گرجستان و آران. وارازلشكر كشي يوسينيانوس قيصر بيزانس به ارمنستا

  مي كند.
 699 - تيرداد همراه فرزندانش گاگيك و وارتان به قسطنطنيه فرا خوانده ، دستگير و زنداني مي - واراز

  شود.
 705 -703- )حكمراني شخصي به نام شروShero.در آران (  
 705 - .تازيان شرو را اسير كرده به شام مي فرستند  
 705 - تيرداد به قدرت.- مجدد واراز بازگشت  
 709 - تيرداد.- لشكركشي خزران به آران و كشته شدن واراز  
 711 - .اسقرار مجدد حاكميت تازيان بر آران  
 725 -711- .حكومت جوانشير دوم  
 725 - .قتل جوانشير دوم  
 789 - .ه مي شودپارتاو اقامتگاه اصلي فرمانرواي عرب در ارمني  
 791 -  عليه تازيان و گسترش آن در پايتاكاران، در بند و شيروان.قيام ساكنان پارتاو بر  
 794-793- .قيام جديد مردمي بر عليه تازيان  
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  ميالدي افراد زير در آران حكومت كردند. 821در اواخر سده هشتم تا  
  -وارازمان  
  -تيرداد دوم- واراز  
  -جوانشريك  
  -تيرداد سوم- واراز  
 821 - مهرانيان.تيرداد سوم و انقراض حكومت - قتل واراز  
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  1394تابستان     62شماره  آپاگا فصلنامه 
 

  تاريخ آران
  عواقب فتوحات تازيان

  دكتر اديك باغداساريان
  

نظامي و  - م.) اوضاع سياسي7سده  30-40فتوحات تازيان و تشكيل خالفت آنان در خاور نزديك و ميانه (دهه هاي 
قب خود نقش سرنوشت سازي در زندگي مردمان منطقه ايفا نمود. اقتصادي جديدي پديد آورد كه با تمام عوا - اجتماعي

حركتها و مهاجرت هاي طوايف كوچ نشين ترك آسياي ميانه دور دست چه در موطن خود و چه خارج از مرزهايشان 
ميانه، به سياست تازيان در خاور نزديك و ” با حكومت تازيان در اين دوران مرتبط بود. اينها، به نظر ما عمدتا” عميقا

گسترش اسالم و شرايط مناسب پديد آمده بعد از آنها مربوط بودند. تا زمان فتوحات تازيان و گسترش اسالم نيز طوايف 
 4- 6ترك كه اجدادشان از زمان هاي باستان در نواحي شمالي چين مي زيستند، مهاجرت خود را آغاز كرده از سده هاي 

  دانوب گسترش مي يافتند.      به سمت غرب در سواحل خزر و سپس ” تدريجا
مهاجرت طوايف ترك جنگ طلب پيش از دوران تازيان داليل و انگيزه هايي داشت كه بررسي آنها بيرون از حوصله 
اين مقاله مي باشد. هدف اصلي ما بررسي نفوذ و رخنه طايف ترك به خاور نزديك بر اساس منابع عرب زبان مي 

م.) شروع شد. با اين حال بايد گفت كه يكي 750- 1258سلطه خلفاي عرب بغداد( باشد، رخنه اي كه در دوره آغازي
توام با برخورد خونين با ” از داليل مهاجرت تركان جستجوي مراتع و چراگاه هاي جديد بود. اين مهاجرت ها معموال

ه آنان در آنجا بسيار مردمان بومي بود. تركان موفق نشدند از جنوب مقاومت شديد ساساني را در هم بشكنند، گر چ
فعال بودند. با اين حال يكي از اقوام ترك در يكي از مهاجرت هاي سده دهم ميالدي از تركستان غربي خارج شده در 

م.) را پايه گذاري نمود. در عين حال، در نيمه دوم سده دهم، حركت 10-12خراسان حكومت غزنوي (سده هاي 
تمام «حكومت جهانگشاي سلجوقي پايه گذاري گرديد و بنا به گفته ماركس جديدي در تركستان آغاز شد كه پيرو آن 

  تغيير داد. » روابط را در آسياي مقام

توسط منابع فارسي و ايراني حاصل شده است. اما ” تركان پيش از اسالم براي تازيان آشنا بودند و اين آشنايي اساسا
م.). مي دانيم كه تازيان از خراسان وارد 661- 750گرفت ( تماس گسترده آن دو ديرتر و از زمان حلفاي عمان صورت

م.) شده ماوراءالنهر را تصرف نموده در اين سرزمين ايراني استحكام يافتند (سغد با پايتخت هاي بخارا 8خوارزم (آغاز سده 
اين استان هاي ” باو سمرقند، خوارزم و غيره). طوايف اغوز (تركمن) كه تا آن زمان به اينجا مهاجرت كرده بودند تقري

متمدن ايراني را تغيير شكل داده بودند و اين نواحي در آينده پايگاه مستحكمي براي اقوام ياد شده جهت نفوذ دست اندازي 
م.). مردمان بومي ايراني سغد و خوارزم در مقابله با طوايف مهاجم ناكام بودند لذا 11به ايران و آسياي مقدم شدند (سده 

ءالنهر بتدريج به ترك نشين شد. در آن زمان در نواحي مرزي شمال شرقي خالفت عرب (بويژه گرگان، بخش اعظم ماورا
نواحي ميان درياي خزر تا جنوب شرق)، نفوذ تركان بي سرو صدا و راحت صورت گرفت. به همين علت است كه نمي 
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  توان تاريخ دقيقي براي گسترش تركان در نواحي مذكور مشخص نمود.
تحت   ن شده در اين استانهاي ايراني، همچنين غزنويان، به اسالم گرويدند و با ايجاد تماس با دنياي عرب،طوايف ساك

تحت ” تاثير فرهنگ عرب قرار گرفتند. اما ساير اقوام هم نژاد آنان كه در نواحي شرقي آسياي مركزي ساكن بودند، طبيعتا
  تاثير فرهنگ چين قرار داشتند. 

نهم ديگر اطالعاتي راجع به تركان وجود داشت. در منابع عربي سده هاي ميانه اطالعات زيادي  در دنياي اسالم سده
در باره طوايف مختلف ترك وجود دارد. كافي است يادآور شويم كه از سده نهم جغرافيدانان عرب (ابن الفقيه، المسعودي 

اند. در هر حال، تصوير اصلي تركان نواحي مركزي  و غيره) در آثارشان راجع به تعدادي از اقوام ترك مطالبي ذكر كرده
خالفت عرب توسط اسيران جنگي و برده هاي ترك پديد مي آمد. براي نمونه، جالب است كه در دوره اوليه خالفت 
عرب، حاكمان خراسان و شرق تنها اسراي جنگي و برده هاي ترك را به عنوان خراج به بغداد مي فرستادند. المقدسي 

  ). 340هزار برده ترك بود (المقدسي،  12م. در اين باره مي نويسد كه خراج ساالنه خراسان شامل 10ن سده جغرافيدا
جنبش هاي مردمي ضد عباسي در پهنه گسترده خالفت عرب كه از سده نهم ميالدي آغاز شده بودند و نيز تضادهاي 

اي عالي حكومت بغداد رسيده بودند، خلفا را به اين اعتقاد داخلي دربار و نيز دسيسه هاي برمكيان ايراني تبار كه به منصب ه
هدايت كردند كه مي بايست يك ساختار قوي نظامي متشكل از عناصر غير عرب و غير ايراني پديد مي آورد. به همين 

تند، علت بود كه اسيران جنگي و برده هاي ترك كه از ماوراء النهر و كشور خزران آورده مي شدند جايگاه خاصي ياف
  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 ايشان نامأنوس 
بدين ترتيب تكيه گاه  بود. سپاه تركان در وهله نخست براي سركوب شورشهاي پايتخت بغداد مورد استفاده قرار گرفت و

  مطمئني براي دفاع از خالفت و سركوب جنبش هاي مردمي گرديد.
م.) لشكر ترك قدرت نظامي بااليي داشت اما جنبش 813 - 838گر چه در اوايل سده نهم م. در زمان خالفت مأمون (

  هاي ضد عباسي بي وقفه ادامه مي يافتند. 
ب و ضد فئودالي ارسال مي شدند. براي نمونه، نظاميان ترك در لشكرهاي آماده ترك به مهمترين مراكز ضد عر

ساله سپاه عرب در برابر جنبش بابك خرمدين جايگاه مهمي داشتند و در اثر تالش آنان بود كه سرانجام در سال 20مبارزه 
  م. بابك دستگير و در سامره به مرگ محكوم گرديد.833

نان اهميت يافت كه بعدها خلفا تبديل به عروسكي در دست نقش عنصر جنگجوي ترك در دستگاه خالفت عرب چ
شروع به دخالت در امور دربار ” آنان شدند و اين امر بويژه در زمان معتصم مشهود بود. فرماندهان رده باالي ترك تدريجا

بار براي جانشيني كردند و كساني كه مورد پذيرش آنان نبودند عزل و افرد مطلوب به خالفت مي رسيدند. برمكيان ايراني ت
تركان پا به عرصه گذاشتند و امور اساسي دربار را در دست خود گرفته بر امور داخلي و خارجي دربار عباسيان نفوذ و 
تاثير زيادي پيدا كردند. مورخان عرب سده هاي مياني، اختالفات و شكافي كه در دربار خلفا ايجاد شده بود به عنصر ترك 

نقش منفي آنان را در زندگي حكومتي عباسيان مورد تاكيد قرار مي دهند. نظاميان ترك پس از نسبت مي دهند و براستي 
اسيران آورده شده   تضعيف نمودند. افزون بر آن،” رسيدن به مقام هاي عالي نظام سياسي و اقتصادي خالفت عباسي را واقعا

خالت، منازگرد و كارين  تارسون، آدانا، ماراش، ملطيه ، از آسياي ميانه، پس از سده نهم ميالدي، صاحب زمينهايي در ايران،
محدود به درباريان و تنها در پهنه عراق شد. احمد ابن تولون و محمد ابن توغج از  ” شدند. اين بخشش اراضي تدريجا
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- 1181يان (مستقل شدند و فعاليت آنان زمينه را براي استقرار خالفت فاطم ”فرماندهان نظامي ترك مصر و سوريه تدريجا
  م.) با عرب آماده ساخت. 909

م. تركان بعنوان عنصر جنگي به خاور نزديك رخنه كردند. اين مهاجرت ها از طريق ايران به 11بدين ترتيب تا سده 
سوي نواحي مركزي حكومت عرب هرگز ماهيت گروهي و توده اي بخود نگرفتند. اين سربازان مزدور با قطع ارتباطشان 

با قرار گرفتن در زير نفوذ فرهنگ اسالمي، تدريجات مستحيل شدند. گرچه تعداد آنان در پهنه گسترده از موطن خود و 
نظامي دربار صاحب  نقش شدند اما هيچگونه تغييري در -خالفت عرب بسيار ناچيز بود. اگر چه آنان در حيات سياسي

تاسيس حكومت غزنوي و توسعه فعاليت آن در نواحي ساختار قومي خاور نزديك پديد نياوردند. با اين حال، رخنه آنان و 
مرزي حالفت عرب زمينه را براي لشكركشي مخرب و ويرانگرانه سلجوقي آماده ساختند و در طول آنها مهاجرت بزرگ 

  طوايف ترك به سوي خاور نزديك انجام شد.   
يك سرنوشت ساز بود. تركان ظهور تركان سلجوقي در صحنه تاريخ براي مردمان و كشورهاي خاورميانه و نزد

موفق شدند سيطره خود را بر ” م. تدريجا10- 11سلجوقي در اثر فعاليت هاي راهزني و لشكركشي هاي خود در سده هاي 
ناحيه وسيعي حاكم سازند كه از آسياي ميانه تا ايران، آسياي صغير، قفقاز و غيره امتداد مي يافت و در اين نواحي شرايط 

پديد مي آمد. سلطان طغرل بيك سلجوقي پس از پيروزي در جنگ دانداكان (در تاجيكستان) به سال پيچيده و بغرنجي 
و اعالم حكومت، براي پنهان كردن ماهيت سلطه جويانه لشكركشي ها، مهمترين مسئله خود را حفظ سني گري  1040

داد. اين سياست حيله گرانه بعدها باعث  اسالمي و آزاد سازي و رهانيدن خالفت عباسي از دست بوئيان ايراني تبار قرار
م. لشكركشي گسترده اي 11سده  40گرايش سني ها بسوي او شد. طغرل پس از درهم شكستن حكومت غزنوي در دهه 

بسوي ايران، عراق، قفقاز و آسياي صغير آغاز كرد و فتح آنها در دوران اوليه توسط نيروي هاي تركمن اغوز عملي شد. با 
م. شدت گرفت و او بغداد پايتخت خلفاي عباسي را متصرف شد. آنگاه 11سده  50كشي هاي او در دهه اين حال لشكر

  سلجوقيان متوجه شمال ميانرودان و استان هاي مركزي ارمنستان شدند. 
مطالب موجود گواهي مي دهد كه اغوزهاي رخنه يافته در نواحي ياد شده از طريق آذربايجان به آنجا راه يافته اند 

م. به اين استان خان نشين رخنه كردند يعني زماني 1029زيرا مهمترين مسير براي رسيدن به قفقاز بود. طوايف اغوز در سال 
  تركمن از سلطان محمود غزنوي متحمل شكست شدند. - تركمن و نيروهاي مشترك اغوز-كه گروه هاي سلجوق

گسترش يافت و تا پايان سده، ايران، عراق، ” جام. تدري11سده  40دامنه لشكركشي هاي تركان سلجوقي در دهه 
متحول ” سوريه، آذربايجان، ارمنستان، آسياي صغير و نواحي ديگر فتح شدند. سلجوقيان، نقشه سياسي اين نواحي را كال

  كردند.
يك بدين سان، در نتيجه حمالت راهزنانه، ظلم هاي غير انساني و قتل و غارتها، عنصر ترك صاحب اوضاع خاور نزد

  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 ترك در دو مرحله مختلف وارد خالفت عرب و ” اجماال

ي و غالمان به بطور كلي خاور نزديك و ميانه شد. در مرحله اول تركان با اهداف سياسي و اقتصادي بعنوان اسراي جنگ
م.) تا ظهور تركان  9- 11قلمرو خالفت آورده شدند و هيچگونه خطري براي منطقه نبودند. در اين دوره (سده هاي 

سلجوقي هيچگونه پديده تركي شدن منطقه مشاهده نمي شود. مرحله دوم به مراتب خطرناك تر و خونين بار تر بود و 
طقه از جمله تاريخ ارمنيان باز نمود. فتوحات سلجوقي به طوايف ترك امكان صفحه خونيني در تاريخ كشورها و مردمان من
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داد بدون مشكل و براحتي وارد خاور نزديك شوند و در اينجا اسكان گزيده بعدها مردمان ترك و آذربايجاني را تشكيل 
  داده بعنوان هسته اساسي آنها عمل كنند.     

  1394تابستان     62شماره  آپاگا فصلنامه 
 

  آذربايجان بر پايه برخي منابع ارمني
  دكتر اديك باغداساريان

  
تقريباً در همه منابع ارمني بطور مستقيم يا غير مستقيم به آذربايجان به عنوان سرزمين شمالي ايران اشاره شده است. 

اب ها و مطبوعات و ) ضبط شده و تا امروز نيز در كتAterpatakanدر اين منابع نام اين خطه به صورت آترپاتاكان(
براي آن به كار مي رود. لفظ  "سرزمين ماد"رسانه اي همگاني ارمني همين نام به كار مي رود. در برخي منابع حتي نام 

  آذربايجان شيوه نامگذاري تركي منشعب از تازي براي اين سرزمين است.

  
  ) تاريخ موسي خورني 10- 9يك برگ از نسخه خطي (سده 

  
هزار كيلومتر مربع در غرب درياي مازندران و شرق  100رمني ، آذربايجان سرزمين  بزرگي بالغ بر بر اساس منابع ا

  اروميه و جنوب رود ارس است.
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پ.م.   6-4پ.م. در قالب حكومت ماد و سرزمين ماد قرار داشت و در سده هاي  7-6اين سرزمين در سده هاي 
از خودمختاري  برخوردار شد. از ديرباز اقوام  321. در سال جزو ساتراپ نشين ماد كوچك در حكومت هخامنشي بود

پيش از ميالد مهرداد شاه آترپاتكان تحت فرمان تيگران بزرگ پادشاه  80مادي در اين سرزمين حاكميت داشتند. از دهه 
را به مايملك موروثي م. آترپاتكان  1- 3ارمنستان قرار داشت. شاهان اشكاني ارمني (سلسله اشكانيان ارمنستان) در سده هاي 

  ناميدند.استان ماد  ياآترپاتكان ارمني خود تبديل كردند و آن را 
هاي چهارگانه ايران با  كوستاكآترپاتكان در قالب حكومت ساساني قرار داشت و از سده ششم يكي از  252در سال 

اتكان با نواحي خوي و سلماس (هر و ميان روم و ايران ، آترپ 387مركز گنجه گرديد. پس از تقسيم ارمنستان در سال  
  استان ارمنستان بزرگ يا هايك بزرگ) ملحق شد. 15زارواند) به استان پارسكاهايك ارمنستان بزرگ (يكي از 

م. به تصرف تازيان در آمد و كوچ نشيناني از عربستان در آنجا  اسكان يافتند و  638-643اين سرزمين در سال هاي 
را تازي كنند (همانند مصر و اردن و فلسطين ، سوريه و ليبي و غيره). در سده دهم ميالدي برخي  تالش نمودند اهالي بومي

از مناطق آترپاتكان (اروميه ، آيلي ، تراب ، تامبر) جزو قلمرو حكومت پادشاهي ارمني آرزروني در واسپوراگان ( استان 
  وان امروزي و مناطق ساحلي جنوب ارس) در آمدند. 
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  1394پاييز     63شماره  آپاگا ه فصلنام
 

	71غصب نام آذربايجان
 
 

آذربايجان بر مناطق آران وشيروان اين منطقه به همراه بخشي از قفقاز تا سال  نام جمهوري  پيش از به كارگيري 
ال با ايران مختلف هزاران س بسياري از برهه هاي تاريخي، ناحيه اي از ايران بوده است. اين ناحيه از جنبه هاي در 1813

نتيجه بي كفايتي پادشاهان قاجار و دست اندازي هاي  داراي پيوند ديرين و مشترك و هم خواني بوده است كه در
ديني با هويت ايراني  -تا آن هنگام مردم قفقاز و آران، در هم خواني هاي فرهنگي  .امپراتوري روسيه از ايران جدا شد

  .داشتند قرار
» آتروپات«دارد كه آذربايجان از نام  نويسان يوناني برجامانده است حكايت از اين هايي كه از تاريخ نوشته

بود كه در جنگ ميان داريوش سوم، آخرين پادشاه هخامنشي و اسكندر  مشتق شده است. آتروپات يكي از سرداران ايراني
(آذربايجان فعلي  ت شمالغرب مادگوگمل در سپاه ايران فرمانده مادها بود. پس از مرگ اسكندر قسم مقدوني در نبرد

اقدام نمود و منطقه تحت حكومت خود را آتروپاتگان  ايران) به آتروپات رسيد و در آنجا سردار ايراني به ايجاد حكومت
 باشد و آتشكده زرتشتيان نيز در اين آترو به معناي آتش و پات به معناي نگهبان مي ناميد. وجه تسميه آتروپات متشكل از

آذربايجان (آتروپاتگان) از  وده است و اكثر تاريخ نويسان بخصوص مورخان يوناني محدوده جغرافيايي و قلمرومنطقه ب
اند در  از جنوب غربي به وسيله درياچه اروميه عنوان كرده شمالغربي از طريق رود ارس، از شمال به وسيله درياي خزر و

آذربايجان ناميده  اند و اراضي جنوب آن را ناميده د ارس را آران ميهاي شمالي رو مياني سرزمين هاي دوران باستان و سده
از شركت در نخستين جنگ جهاني، تركان عثماني نفود  و كناره گيري روسيه 1917پس از انقالب اكتبر سال . شده است

انجام ميانشان حزب مساوات ابتدا با بلشويك هاي قفقاز نزديك شدند، ولي سر خود را در قفقاز گسترش دادند. سران
تشكيل دادند و به نام  در شهر تفليس دولت خود را 1918افتاد و مساواتيان در تاريخ بيست و هفتم ماه مه سال  اختالف

اولين بار ، منطقه اي كه در طول تاريخ آلبانيا ، اران و  اعالم استقالل كردند.اينجا بود كه براي» جمهوري آذربايجان«
مطبوعات  را يافت . و اين اقدام به شدت از سوي نويسندگان و  "جمهوري آذربايجان  "جعلي  مشروان ناميده مي شد ، نا

قرار گرفت . مطبوعات و نويسندگان  وقت ايران از جمله شاعر بزرگ ايراني ملك الشعرا بهار به شدت مورد اعتراض
آذربايجان در طول تاريخ فقط بر آذربايجان واقعي  تاريخ اعالم كردند كه نام ايراني با نوشتن مقاالت تحقيقي و با استناد به

اغراض سياسي و پان تركيستي  ايران است اطالق شده و نامگذاري منطقه اران و شروان بدين نام ، صرفا با اهداف و كه در
 .است

 
 محدوده جغرافيايي اين كشور در قديم

اي نه  شود در گذشته آذربايجان شناخته مي سرزميني كه در شمال رود ارس قرار دارد و امروزه با نام جمهوري
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نگاران قبل از ميالد  شد. مورخان و جغرافي نام اران يا آلبانيا خوانده مي چندان دور نامي داشت كه در منابع تاريخي به
متداد خزر تا رود آالزان ا هاي قفقاز تا رود كُر را از درياي استرابون معتقدند اين سرزمين شامل جنوب رشته كوه همچون

هاي متفاوتي وجود دارد  ي جغرافيايي اران نظريه محدوده يدارد و از جنوب به سرزمين آتروپاتن محدود است. درباره
دو  هاي قفقاز كه در شمال جمهوري آذربايجان و كنار درياي مازندارن قرار دارد يا سرزمين فاصله ميان رود ارس و در بند

 .است شده ه جغرافيايي است كه در مورد اران از آنها يادطرف رود كُر تا رود ارس همگي محدود
 
 !! نام پايتخت               

اند. اين  ايران زمين است كه بناي آن را به خسرو يكم انوشيروان ساساني نسبت داده شهر باكو از شهرهاي كهن
عهدنامه گلستان به سال  س، نخست طيهاي ايران و رو زمين بوده است تا اين كه پس از جنگ همواره بخشي از ايران شهر

گيري آن جنگيدند و آن را گرفتند. اما دوباره  ايرانيان براي بازپس .شد تزاري واگذار  م به روسيه1813خ/1192ق/1228
پس ديگر به ايران  ي تزاري واگذار شد. از آن م به روسيه1828خ/1207ق/1244چاي به سال  تركمان  عهدنامه طي

- شده بود. به طوري كه بهرام چوبين (از خاندان اشكاني مهران و از زمان باستان به خاطر نفت آن شناختهشهر باك .بازنگشت
آتشين استفاده كرد  ساسانيان سپهبد و مرزبان شمال غرب ايران بود از نفت اين منطقه براي ساخت سالحي پهلَو) كه در زمان

اي  گفتند. نفت واژه مي» انداز نفت«كرد  استفاده مي از اين سالحكه پس از وي نيز هم چنين كاربرد داشت و به كسي كه 
 هاي نفت يا گاز هاي ايران بر روي چاه در ايران شناخته شده بود و بسياري از آتشكده هاي قديم اوستايي است و از زمان

به سال » مرآت البلدان«اعتمادالسلطنه در .است آمده اند كه بدون تالش چنداني بر روي زمين مي طبيعي بنا شده بوده
  :است را چنين نوشته» از بادكوبه مختصري شرح حال شهر م) در عبور1873خ/1252ه.ق. (1290

مداين قديمهء دنيا محسوب و در يكي از بروج ديوار شهر لوحي نصب و تاريخ تعمير  بالجملهشهر بادكوبه از"
شود برجي  آنجا مالحظه مي ه... از ابنيهء قديمه كه درشهر مرتسم شده است و تقريباً اين تعمير ششصد سال قبل شد اين

سنگ و آجر شده و مشرف به بندرگاه است و حاال چراغ  است كه بناي آن از» برج دختر«است بسيار مرتفع كه موسوم به 
  ..." ...نمايند خواهند وارد بندرگاه شوند بر سرآن برج شبها روشن مي دريا شب مي هايي كه از بحري براي هدايت كشتي

 
اند و  برگردانده» باكي«را به باكو و سپس به » بادكوبه» زدايي از اين منطقه، ابتدا نام در راستاي ايراني  جالب است كه

 )معناي تپه ذ(به.اند كرده ي تركي نيز پيدا برايش ريشه
  

 كشور الفباي
تلقي نكنند. اين در  ه روسيه را مهاجماين ملتها را بايد تغيير داد. بايد برايشان تاريخ وفرهنگي ساخت ك تاريخ

ايران و روس و تصرف بخشهاي مهمي از ايران آن  واقع سياستي است كه امپراطوريروسيه تزاري پس از جنگهاي نابرابر
ننگين گلستان و تركمانچاي با دولت وقت ايران يعني حكومت قاجاريه در مورد مردم  زماندر منطقه قفقاز و انعقاد معاهدات

تزاري در زمينه تاريخ سازي و  درست است كه روسيه.در منطقه قفقاز يا جمهوري هاي كنوني اين مناطقاجرا كرد ساكن
رژيمĤهنين كمونيستي  زيادي نداشت اما خلف روسيه تزاري يعني جعل فرهنگي برايخلق هاي ساكن در منطقه قفقاز توفيق

آورد.  ني منطقه قفقاز توانست توفيق قابل توجهي به دستزندان و تبعيد و كشتار عالمان دي به ضرب و زور سركوب و
تاريخ و فرهنگ گذشته مردم قفقاز  تاريخ و فرهنگ خلق هاي ساكن در منطقه قفقاز دوباره نويسي شد كتابهاي نشاندهنده
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هانه هاي مختلف گرجستان و ساير مناطق از قبيل داغستان به ب ارمنستان و اعم ازجمهوريهاي مستقل كنوني يعني آذربايجان و
تالش براي اتصال به  آوري و نابود شدند. كمونيستها كه ازغيرمسلمانان اين منطقه بيم و هراس زيادي بخاطر از دسترس جمع

قفقاز را تغيير ندادند. اماالفباي مسلمانان قفقاز از  گذشته تاريخيخودشان نداشتند الفباي مخصوص گرجي ها و ارمني هاي
در  نماند. براي اينكه ارتباط مردممسلمان قفقاز با گذشته تاريخي شان بطور كامل قطع شود مصوناين حيله كمونيستها 

نمي توانستند از كتب تاريخيخود كه  جمهوري آذربايجان چندين بارالفبا تغيير داده شد كه حاصل آن تربيت نسلهايي بود كه
ه شده است بهرهببرند. با حيله كمونيستها ديگر مردم جمهوري عربي نوشت به زبان فارسي و نيز زبان آذري با الفباي فارسي ـ

ترتيب راهبراي  نمي توانستنداشعار زيباي نظامي گنجوي و مال محمد فضولي را بخوانند و بفهمند. به اين آذربايجان حتي
ن فرهنگي و آماده شد. كمونيستها قهرمانا تحريف تاريخ و تاريخ سازي و جعل فرهنگ براي مردم جمهوري آذربايجان

فراموشيسپردند و ضد قهرمانان را به تاريخ آنها افزودند. براي ايجاد هويتي  بخصوص اسالمي در تاريخ اين مردم را به بوته
جعلشده مورد پذيرش  غيرواقعي و بي ارتباط با حقايق تاريخي تالش شد. حتي براي اينكه اين هويت تحريف و دروغين و

كمونيستيكه ظاهرا براي ايجاد جامعه اي وراي ناسيوناليسم و  قرار گيرد متناقض با اصول رژيممردمان ساكن در منطقه قفقاز 
 اين قبيلجوامع رژيم كمونيستي و ابزار امنيتي آن يعني ك .گ .ب . بطور زيركانه اي بي طبقه تالش مي كرد در

جمهوري آذربايجان تاريخ جعل  چوب درنوعيناسيوناليسم دروغين و قومگرايي هدايت شده را ترويج مي كرد.در اين چار
نيز زبان آذري البته با الفباي كريل نوشته شدو به عنوان مثال به قول  شده و حتي كامالوارونه براي اين ديار به زبان روسي و

 مقابل تهاجمات از طرف تاريخ شناس آذري قلعه دربند كه كامالمشخص است براي محافظت منطقه در» ذوالفقارلو  » محرم
گردد در تاريخي كه جاعالن تاريخ مي نوشتند بهعنوان  شمال ساخته شده است و ريشهتاريخي آن به زمان ساساني ها باز مي

 دفاع از شهر تاريخي دربند از ناحيه جنوب ساختهشده است! شايد در هيچ جاي دنيا سراغ قلعه اي معرفي مي شد كه براي

 .باشد بان يك ملت سه بار تغيير كردهنداشته باشيم كه درعرض كمتر از يك قرن، ز
 
 روز ملي

اين كشور به   ميالدي است  كه پس از فروپاشي شوروي  1991  اوت 30 روز استقالل جمهوري آذربايجان روز
 28روز  جمهوري آذربايجان  بر اساس اهداف خاص دولتمردان جمهوري آذربايجان روز ملي و استقالل استقالل رسيد اما

محمد امين  "آذربايجان به رهبري  شوراي ملي 1918ماه مي سال  28كه بر اساس نظريه آناندر روز   شودمي معرفي مي 
بيانيه استقالل جمهوري  "حسن بي آقايو برگزار مي كند و درآن  در شهر تفليس اجالسي تاريخي به رياست "رسول زاده 
پارلمانتاري و  تاسيس جمهوري آذربايحان با اصول اداره كند. ضمن صدور بيانيه براي اولين بار را صادرمي "آذربايجان 

درزمان تشكيل دولت آذربايجان، اين بيانيه را  .براساس اصول دموكراتيك دربين كشورهاي شرق به جهانيان اعالم مي شود
 به بعد مبناي سازماندهي و تاسيس دولت مستقل آذربايجان بيان مي كند و از اين تاريخ بعنوان قانون اساسي و پايه براي

 .به تاريخ در جمهوري آذربايجان به وجود آمد  نادرستي در نگاه
 

 جعلي اطلس 
چاپ رسيد كه در تصاوير اين اطلس تمامي  چندي پيش از سوي آكادمي ملي علوم آذربايجان اطلسي جعلي به 

 .كشور معرفي شده استجمهوري آذربايجان به عنوان خاك اين  اراضي ايران و بخشي ازمحدوده كشورهاي همسايه
كند كه  دراين خصوص ادعا مي  رييس انستيتوي تاريخ جمهوري آذربايجان و از طراحان اين اطلس "يعقوب محموداف"
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اساس تصميم هاي ناعادالنه از كشور  اين اطلس نشان دهنده اراضي اصلي جمهوري آذربايجان است كه در طول تاريخ بر
 .جدا شده است

  72دو سند تاريخي
  ر اديك باغداسارياندكت

  
  : 1سند شماره 

  آرتم اوهانجانيان در جلد نهم از مجموعه اسناد تاريخي وين زير عنوان:
Osterreich-Armenien, Faksimilesammlung diplomatischen Artentucke, Band 

IX , 1918 Wien, SS 6331-6332. 
خوانندگان گرامي مي گذرد. اين سند بر پايـه   يك سند جالب نوجه تاريخي ارائه مي دهد كه ترجمه آن از نظر

مجارستان تنظيم گرديده است.در اين سند ، دولت ايران  -اعالميه سفير وقت ايران توسط وزارت امور خارجه دولت اتريش
 اعتراض خود را اعالم داشت زيرا نام آذربايجان از اسـتان آذربايجـان ايـران اخـذ شـده      "جمهوري آذربايجان"به خاطر نام 

است كه تنها منطقه جغرافيايي قابل قبول تحت اين نام تلقي مي گردد.اخالف ترك تاتار با انهدام اقوام و مردمـان منطقـه و   
يا اخراج آنان از سرزمين هاي پدري خود ، نه تنها اراضي و مايملك آنان را غصب كردند كه در صـدد غصـب نـام و نشـان     

دانشمندان چندي اظهار نظر كـرده انـد از جملـه پرفسـور و. باتولـد و        "ايجانجمهوري آذرب"ايشان برآمدند. در نام كذب 
پرفسور عنايت اهللا رضا. براي آگاهي بيشتر ار جزييات امر به آثار اين دو كه به زبان هاي فارسي، ارمني و روسي چاپ شده 

  اند مراجعه فرماييد.
آذربايجان ، نشان داد كه نگراني دولت وقت ايران سير آتي رويداد ها بويژه عملكرد دولت باكو در قبال استان 

  بي پايه و اساس نبود.
  

***  
  
  

  3320شماره 
   1918ژوئيه  12وين ، 

  
كفيل سفارت ايران طي بازديد خود اعالم داشت كه دولت متبوع خود اطالع يافته است كه دولت تركيه اخيـراً  

  كرده است. با سه يا چهار جمهوري قفقاز در باطوم پيمان صلح امضاء 
در خصوص مفاد مربوط به اراضي مندرج در اين پيمان ، دولت ايران اين حق را برخود فرض مي دانـد كـه در   
باره سرزميني اعالم نظر كند كه به كشور ايران تعلق دارد، لذا هم اكنون دولت ايران در باره اين موضوع اعتـراض خـود را   

  ناميده است. "جمهوري آذربايجان"اسيس ، خود را  اعالم مي كند زيرا يكي از دولت هاي تازه ت
به يكي از استان هاي ايران تعلق دارد كه در حال حاضر در قبـال وليعهـد كشـور از تعهـدات      "آذربايجان "نام  

  ويژه اي برخوردار مي باشد.
ستان ياد شده اين امر قابل قبول نيست كه يك دولت تازه تاسيس نام خودرا از يك استان كشور همجوار يعني ا

  ايران اقتباس نمايد.
 -دولت ايران اميدوار است كه جنابعالي نيز نقطـه نظـرات يـاد شـده را از طـرف دولـت قيصـر ( يعنـي اتـريش         

  مجارستان ) اعالم خواهيد فرمود.
  

  چاپ ايروان "آيران نامه"به نقل از نشريه 
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  : 2سند شماره 
وي ايران را تخليه نكرد و قواي مسلح آن در قزوين مانع از ورود جنگ جهاني دوم ارتش سرخ شورگرفتن با پايان  

 اقدام اين.  بود ايران شمال نفت چون امتيازبزرگي گرفتن يا و ايران تجزيه آنها هدف  قواي نظامي وانتظامي ايران شدند
  مقدمه شكل گيري فرقه دموكرات بود .آنها 

 سال دو شوروي امنيتي مأموران هاي چيني زمينه از ي ا شه گو زير  برنامه اي تدارك و از قبل هماهنگ شده بود در سند
  .شود مي روشن فرقه گيري شكل از قبل

  

  آرم شير وخورشيد

  وزارامور خارجه

  22٫10٫3مورخه       262 شماره   …………رونوشت 

  ايران در بادكوبه شاهنشاهي دولت سركنسولگري رونوشت نامه

مورخه  782 شماره گزارشهاي ضمن بطوريكه                كومس -سفارت كبراي شاهنشاهي ايرا ن
بعرض رسانيده است از چندي قبل باينطرف نويسندگان وشعراي آذربايجان 1322٫8٫29مورخه 2206وشماره1322٫4٫6

ارند كه شوروي راجع بĤذربايجان ايران كه آنرا در همه جا (آذربايجان جنوبي ) ناميده اند نغمه هائي سروده و سعي بليغ د
 ايران سابق دولتهاي را ايران آذربايجان كه كنند آذربايجان ايران را قسمتي از آذربايجان شوروي نمايش داده و مدلل 

د اخير هم در شماره مينماين شوروي آذربايجان بالحاق دعوت را آنجا اهالي و اند قرارداده خود ومستملكه نموده استعمار
كه به زبان تركي آذربايجاني طبع مي شود مقاله بقلم (اسمعيل حسين اف) منتشر شده  مجله در( راه وطن) 1943سال 8و7

كه از تاريخ شاه اسمعيل صفوي بحث نموده واورا يك مرد نام آذربايجاني و دولت او را هم دولت صفوي آذربايجان ناميده 
  است .

 و مطالعه كنسولگري دبير  مزبور را آقاي مقدمقسمتهاي بر جسته مقاله ترجمه و ضميمه صفحات مربوطه شده است .مقاله 
 به آگاهي فزوني براي مجله از جلد يك و نامبرده گزارش رونوشت كه است داده باب اين در وگزارشي نموده ترجمه
  امور خارجه نيز ارسال گرديد ه است . وزارت براي مجله جلداز دو در گزارش اين رونوشت.ميگردد تقديم پيوست

      ميگردد. جلد مجله براي استحضار وزارت امور خارجه تقديمرونوشت با دو 
                

  زندي.  ح – شاهنشاهي كنسول سر  
                                                        

  است اصل مطابق رونوشت   
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  ن تهراننگاهي به تاريخ ارمنيا
  

  نگارش اديك باغداساريان 
  ( ا. گرمانيك )

  فهرست  
  سخن نگارنده

  پيشگفتار  - 1
  استقرار ارمنيان در تهران  - 2
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  انجمن هاي ارمني تهران در انقالب مشروطه  -4
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  سخن نگارنده
نندگان مي شود بر پايه آگاهي هاي گسترده اي آماده گرديـده  تقديم خوا» ارمنيان تهران«مطالبي كه تحت عنوان 

كه براي نگارش تاريخ مفصل ارمنيان ايران گردآوري شده است. اين آگاهي ها از سوئي گسترده و از ديگر سو نيز بـه  
و پـژوهش  علت كمبود منابع كافي موثق داراي كاستي هاي بسيار است لذا انجام چنين كار جامع و كاملي نيازمند زمان 

فراوان مي باشد ليكن از آنجا كه ارائه موضوع براي تهيه مجموعه تاريخ تهران هر چـه زودتـر مـي بايسـت آمـاده مـي       
گرديد لذا به همين مقدار بسنده كرده ايم بدون آنكه ادعايي در جامع و كامل بودن آن داشته باشيم. نكته ديگر كه بايد 

در حجم مطلب وجود داشت لـذا در بسـياري مـوارد وارد جزئيـات نگشـته      يادآوري شود اين است كه چون محدوديتي 
موضوع را به طور كلي بررسي كرده ايم چه در غير اينصورت حجم مقاله به چندين برابر افزايش مي يافت. اكنون سـه  

تـاريخ   -2حه)صـف  450تاريخ مفصل ارمنيان تهـران  (بـه ارمنـي در     -1ويرايش از تاريخ ارمنيان تهران تهيه كرده ايم: 
 -4صـفحه)  25خالصه تاريخ اجمـالي ارمنيـان تهران(بـه ارمنـي در      -3صفحه)  130اجمالي ارمنيان تهران(به ارمني در 
 -ارمنـي مقالـه حاضـر    نگاهي به تاريخ  ارمنيـان تهران(نسـخه    -5فارسي مقاله حاضر)  نگاهي به تاريخ  ارمنيان تهران(به 

 ه آراكس تهران). چاپ شده در شماره هاي مختلف ماهنام
 

در اين جا بايسته است از كليه آگاهان و دارنـدگان رأي در ايـن بـاب درخواسـت نمـائيم آگـاهي هـاي تكميلـي و         
تصحيحي و نقطه نظرهاي خود را جهت راهنمايي نگارنده در انجام اين امر مهم و دشوار، به وي ارسال نمايند كه باعـث  

  .     سپاسگزاري و امتنان نگارنده خواهد بود
  ا. گرمانيك

)١(
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  پيشگفتار-1
پيش از پرداخت به تاريخ استقرار ارمنيان در تهران سخن كوتاهي در باره ارمنيان ايران بايسته است. با در نظـر گـرفتن    

ميالد به صورت هنـگ هـاي سـپاهي در     مرزهاي بين المللي كنوني ، نخستين گروههاي ارمني در ايران در سده ششم پيش از
خدمت حكومت مركزي هخامنشي استقرار يافتند. غير از اينان گروهي بازرگان و پيشه ور نيز به اقتضاي شغلي در ايـران بـه   

) باسـتان  parskahaykسر مي بردند. ارمنيان به عنوان ساكنان بـومي در ايـران در آتورپاتكـان يـا اسـتان پارسـكاهايك (      
ــز، مر[ ــد     تبري ــلماس (زاروان ــه، س ــر)، مراغ ــوي (ه ــودان)، خ ــه (كب ــد، ارومي ــره داغ  zarevandن ــاز)، ق ــاكو (آرت )، م

زندگي مي كردند. نخستين مهاجرت بزرگ ارمنيان به مركز ايران در زمـان اردشـير    ]) و جز آنpaytakaran(پايتاكاران
ورت گرفت و اكثر مهـاجران در خوزسـتان و   ساساني (سده سوم ميالدي) سپس در زمان شاپور دوم (سده چهارم ميالدي) ص

بخش هاي جنوب غربي كشور اسكان يافتند. مهاجرت ارمنيان به ايران در زمـان چيرگـي تركـان سـلجوقي و مغـوالن رونـد       
هزار نفري (بنا به منابع ديگـر  300م.، شاه عباس اول صفوي مهاجرت بزرگ 1604-5شديدتري به خود گرفت.  در سالهاي 

ارمنيان به ايران را باعث گرديد كه انگيزه هاي نظامي، اقتصادي و سياسـي عوامـل مهـم ايـن كـار بودنـد و        هزار نفري)500
” انتظار مي رفت با ياري آنان اوضاع اقتصادي و پيشه وري و بازرگاني داخلي و خارجي كشور دگرگون گردد. اينان عمـدتا 

ايتخت اصفهان استقرار يافتند. بازرگانان ارمني با كشـورهاي  در بخش هاي مركزي كشور به ويژه در جلفاي نو در نزديكي پ
فرانسه، انگلستان، هلند، تركيه، جنوا، ونيز، روسيه و هندوستان به داد و ستد  مي پرداختند. پيشه وران ارمني به حرفـه هـاي   

غل هـاي مشـاوره،   زرگري، جواهر سازي، اسلحه سازي، پوسـتين دوزي و نجـاري مشـغول بـوده ارمنيـان بسـياري نيـز در شـ        
سده هفـدهم مهـاجرت ارمنيـان ايـران بـه       80و  70ترجماني، سفارت، سپاهيگري و جز آن خدمت مي كردند. در دهه هاي 

هندوستان) و اروپا آغاز شد و تا سده هجدهم به طول انجاميد. مهاجرت بـزرگ از ايـران پـس از    ” كشورهاي آسيايي (عمدتا
هـزار نفـر بـه    45حـدود   1828-30نان به ارمنستان شرقي باز گشـتند. در طـول سـالهاي    انعقاد پيمان تركمنچاي آغاز شد و آ

استانهاي ايروان و نخجوان منتقل شدند. اوضاع ارمنيان در سده نوزدهم بهبود نسبي يافت و آنان اجازه ارتقاء به مقامات بـاال  
ن، سـت خـان آسـتوازادور، خـانواده ينيكولوپيـان،      را يافتند. از جمله ميرزا ملكم خان، هوانس ماسهيان، هوانس خان آگچاليا

داويت خان داوتيان، سرهنگ زهراب خان امير توپخانه و جز آنان قابل ذكرنـد.  تـادئوس آراكليـان و فرزنـدانش اسـتپان و      
 تيگران، اسماعيل خان كه زرگران و هوانس غازاريان پوستين دوز دربار بودند. دكتر داويت خـان مگرديچيـان و فرزنـدانش   

هزار 20حدود  1851سوغومون و هونان، جراح كاراپت آبراهاميان و ديگران مشهور بوده اند. جمعيت ارمني ايران در سال 
هزار نفر بوده است. طبقه بندي اجتماعي جامعه بسيار متنوع اسـت، از  200حدود  1978هزار، و در 80حدود  1890نفر، در 

يگر سو صنعتگران و پيشـه وران، هنرمنـدان و انديشـمندان و طبقـه روشـنفكر      سويي سرمايه داران و بازرگانان بزرگ و از د
تحصيل كرده وجود دارند. روشنفكران شامل پزشكان، مهندسان، آموزگاران و كارمندان مؤسسه هاي خصوصي و دولتي را 

خـاص جامعـه    تشكيل مي دهند. جامعه توسط شوراهاي خليفه گري اداره مي گـردد و توسـط دولـت در جهـت انجـام امـور      
كليسـاي ارمنـي ايـران    1956همچون مسائل مربوط به خانواده ، ارث، تولد و غيره به آنها رسميت داده شده اسـت. تـا سـال    

وابسته به مقر كل جاثليق ارمنيان جهان مستقر در اچميادزين ارمنستان بود ليكن از اين تاريخ به بعـد در اثـر برخـي تحـوالت     
صميماتي كليسا به مقر دوم كليسايي ارمني واقع در آنتيلياس لبنان وابسته شد. در ايران سـه حـوزه   سياسي ايران و نيز بنا به ت

كليسا) دوم حوزه تهـران،   57اسقفي ارمني (مسيحي گريگوري) وجود دارد. يكم حوزه آذربايجان (با مركز تبريز و داراي 
). غير از كليساهاي ياد شده، كليساي كاتوليك ارمنـي،  كليسا 21سوم حوزه جنوب ايران  (با مركز جلفاي اصفهان و داراي 

كليساي ارمنيان پروتستان و چند گروه مذهبي كوچك تر نيز وجود دارد. انجمن هاي موجود عبارتند از: انجمن كل خيريـه  
ايـران (از  )، انجمن زنان، انجمن ملي و فرهنگي ارمنيـان  1941)، سازمان ورزشي، فرهنگي آرارات (از 1931ارمني (از سال 

  )، انجمن ساناهين، انجمن سيپان و جز آنها.1979
رضـا شـاه كليـه مدرسـه     » ايرانيزه كـردن «در اثر سياست  1936مدرسه ارمني وجود دارد. در سال  40در ايران حدود 

و ) تدريس كليه دروس به زبـان فارسـي اجبـاري گرديـد و تنهـا زبـان       1941-43هاي ارمني تعطيل شد و پس از بازگشايي (
ادبيات و تاريخ و دروس ديني به زبان ارمني تدريس مي شد. پس از انقالب اسالمي تدريس دروس ارمني در مدارس ارمنـي  
دچار مسائلي گرديد كه تا امروز آثار آن باقي اسـت. پـيش از انقـالب در دانشـگاه تهـران و اكنـون در دانشـگاه اصـفهان و         

  برقرار است. دانشگاه آزاد اسالمي دوره هاي ارمني شناسي 
در تهـران   1894(راه يا روش) نام داشـته انـد كـه در سـال     ” شاويغ“(جنبش) و ” شارژوم“نخستين نشريات ارمني ايران 

  انتشار يافته و تا كنون حدود يكصد نشريه انتشار يافته است.
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  ).1905-11ارمنيان در مجلس ايران حق داشتن دو نماينده را دارند (پس از انقالب مشروطه سالهاي 
       (ود) از چهره هاي سرشناس ارمنيان ايران در دوران اخير بايد آلنوش دريان سـتاره شـناس ارمنـي، ماركـار قـره بگيـان
شاعر، گالوست خانيان (خاننس) شاعر و اديب، آرا هوانسيان اديب، مانوئل ماروتيان هنرپيشه، مهنـدس پاپيـك توماسـيان، و    

ارگردان سينما، آرامائيس آقاماليان و آربي هوانسيان كارگردان تئاتر و غيره را  نام هارپيك تامرازيان، ساموئل خاچيكيان ك
  برد.        
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  نگاهي به تاريخ ارمنيان تهران

  
  نگارش اديك باغداساريان 

  ( ا. گرمانيك )
  
  
  ناستقرار ارمنيان در تهرا-2
  

از اواخر سده هجدهم ميالدي آغاز شده است يعني هنگـامي كـه كـريم خـان     ” استقرار ارمنيان در تهران احتماال
زند ده خانواده ارمني سنگ تراش (بنا به منابعي جواهرساز) را از جلفاي نو (اصفهان) به آنجا آورده در ده دوالب و حومـه  

اكنون واقع است. اگر پيش از آن در تهران ارمني زندگي مي كرده بايـد  شهر اسكان داد جايي كه گورستان قديمي ارمنيان 
اقدام به بناي كليساي تادئوس بادوغيمئوس مقدس  1768مسافر يا شاغلين موقت بوده باشند و نه ساكنان ثابت. آنان در سال 

اسـرايي   1795ن قاجار در سـال  واقع بين گذر غريبان و بازارچه حضرت عبدالعظيم نمودند. آغا محمد خا” كوچه ارامنه“در 
خانوار ارمني را به اينجا مهاجرت و در منطقه دروازه قزوين اسكان داد. در  5را از ارمنستان به تهران فرستاد و از قراباغ هم 

اين محله دو خانواده ارمني اهل تفليس به نامهاي هوسپيان و استپانيان زندگي مي كردند. كليساي كوچك قبلي اين محله بـه  
  هزينه آنان ساخته شده بود.

از نواحي مختلف كشور سير مهاجرت ارمنيان به تهـران   1798پس از به قدرت رسيدن فتحعليشاه قاجار در سال 
آغاز شد. به فرمان اين پادشاه از جلفاي اصفهان و تبريز صنعتگران ارمني به تهران آورده شدند. اكثريت ارمنيان در دروازه 

چه در ناحيه شاه عبدالعظيم و نواحي ديگر تهران، مليت هاي ديگر نيز زندگي مي كردند. در ناحيه  قزوين اسكان داشت اگر
شاه عبدالعظيم كليساي كوچك ياد شده وجود داشت كه در محوطه آن وليعهد گرجستان آلكساندر و ديگـر شخصـيت هـاي    

بـه جـاي كليسـاي قـديم سـاخته شـد        1884ل ساير ملل دفن شده اند. در محله دروازه قزوين كليساي گئورگ مقدس در سا
  ).1790-95(بناي 

   با ترقي و رونق شهر تهران و ايجاد امكانات نسبي بيشتر، سيل مهاجران از سرتاسر كشور به آنجا سـرازير
گرديد. ارمنيان نيز به عنوان بخشي از جامعه ايران از اين امر مسـتثني نماندنـد. بـه ويـژه آنكـه در اثـر از هـم پاشـي         

جي جوامع روستايي و روي آوري روستاييان به شهرها ارمنيان بسياري در طلب كار و اشتغال به تهـران آمدنـد.   تدري
طبق آمار نقل شده توسط تذكره نويسان و برخي نشريات جمعيت ارمني تهران در سالهاي مختلف به شرح زير بـوده  

  است:     
  نفر 310م.      1851در سال  
         “1857      .نفر 551م  
        “1871       .نفر 750م  
        “1880      .نفر     1177م  
        “1903      .نفر 1450م  
        “1914      .نفر 2905م  
        “1922      .نفر 3247م  
        “1959    .نفر   000/60م  
        “1978   .نفر 000/110م  
  

)٢(
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 35جمعيـت ارمنـي ونـك     1898در ” ان اسـكان يافتـه انـد. مـثال    غير از تهران در حومه و اطراف شهر نيز ارمني
خانوار، بوم  12خانوار، دروس در شمال شرق تهران با  22خانوار با يك كليسا و كشيش و مدرسه، خردون در شرق ونك با 

ا دو، داوديه بـا  ، ده تيغستان با يك، قلهك ب12، ده حسن آباد 11، گلندوك 7خانوار، تالو 6خانوار، ده لشكرك با 11هن با 
  خانوار.  30و منصورآباد با  4

به جز از سير طبيعي مهاجرت ارمنيان به تهران يك عامـل مهـم ديگـر باعـث كثـرت جمعيـت آنـان در پايتخـت         
دولت اتحـاد جمـاهير    1945نوامبر  21گرديد. پس از پايان جنگ دوم جهاني بنا به پيشنهاد دولت ارمنستان و تصميم مورخ 

هزار نفر ارمني از كشورهاي ايران، يونان، بلغارستان، روماني، لبنان و سوريه به ارمنستان مجـاز اعـالم    30 شوروي مهاجرت
هـزار نفـر   50هزار نفر از اين كشورها تقاضاي مهاجرت نمودند لذا تعداد واقعي مهاجران از  30گرديد. در اين سال بيش از 

از تهـران راهـي    1946ژوئـن   29ن بودند. نخستين كاروان مهـاجران در  نفر از ارمنيان ايرا 20597گذشت كه از اين تعداد 
هزار نفر از كشورهاي مختلف از جمله ايـران بـه ارمنسـتان    10تعداد  1948و در  35401تعداد  1947ارمنستان شد. در سال 

متوقـف  ” اجرت موقتـا مهاجرت نمودند. پس از آن با توجه به مشكالت فراوان مانند خانه و محل اسكان و جز آن مسـأله مهـ  
گرديد. امور مربوط به مهاجران توسط نمايندگان ويژه دولت ارمنستان و در برخي كشورها توسط سـفارت شـوروي انجـام    

در تهـران تشـكيل شـد.    » كميته مركـزي كمـك بـه مهـاجران ارمنـي ايـران      « 1946مارس  31مي گرديد. بدين منظور در 
روبن كالنتريان و روبن غازاريان وارد تهران شدند، اينان در واقع سازمان دهندگان نمايندگان ارمنستان مارتيروس ملكونيان، 

كميته ياد شده با همكاري ارمنيان محلي بودند و لذا يكي از شخصيت هاي خير تهران به نام رومان عيسايف بـه رياسـت ايـن    
ر حوزه اسقفي و رئـيس تشـريفاتي، هايـك    كميته برگزيده شد، اعضاي ديگر عبارت بودند از: اسقف واهان گستانديان  رهب

(جمهوري فعلي) كوچه همـايون   گاراگاش نايب رئيس، آشوت خانجيان و غازار سيمونيان. محل كميته واقع در خيابان نادري
بود. در اين سالها عده كثيري از ارمنيان به ويژه روستائيان براي مهاجرت نام نويسـي كردنـد و تعـداد روسـتائيان      62پالك 

هزار نفر بود. با وجود اينكه به برخي روستاها اطالع داده شده بود كه خانـه و امـوال خـود را تـا     30ني به تنهايي بالغ بر ارم
اطالع ثانوي به فروش نرسانند ليكن تب مهاجرت از يك سو و نيز ظلم و ستم خانهـا و فئودالهـاي محلـي از ديگـر سـو تـاب       

آنان دار و ندار خود را فروخته بـراي مهـاجرت مهيـا شـوند.       ين امر باعث گرديد تاتحمل را از روستائيان گرفته بود و لذا ا
كزاز، كمره، چهارمحال و سلطان آبـاد و جـز آنهـا بـا مسـايل فـراوان        گروه اخير پس از چندي از روستاهاي بربرود، چپالق،

تيه، مجيديه، وحيديه، زركش و نارمـك و  آباد، قزل قلعه، حشم روبرو گشته به تهران آمدند و در نواحي بهجت آباد، يوسف 
خانواده ارمني را در خـود   1200جز اينها اسكان يافتند. يكي از مهمترين مراكز اينگونه مهاجران منطقه بهجت آباد بود كه 

 سال توانستند به زندگي خويش سر و سامان بدهند. در بهجت آباد 15دراز مدت حدود ” جاي داد. اينان پس از تالش تقريبا
مدرسه نرسيسيان به همت گروهي از اهالي در جهت رهايي بچـه هـاي بيكـار و آواره در     1948نوامبر  15با تالش بسيار، در 

شهرداري دستور تخريب اين محله را داد لذا اهالي به مناطق ديگر شـهر تغييـر مكـان     1955كوچه ها تأسيس يافت. در اوت 
  يافتند.  

متوقـف گرديـد امـا پـس از مـدتي       1947الت عديده امر مهاجرت از سال همانگونه كه اشاره شد به علت مشك
چند صـد خـانواده تقاضـاي مهـاجرت      1950مهاجرت به طور مستقيم از محل و يا از طريق تهران از سر گرفته شد. در دهه 

اني كـه مايـل بـه    طبق توافقي كه ميان دولت هاي ايران و شوروي به عمل آمد دولت ايران بـه ارمنيـ   1960نمودند. در دهه 
كار انتقال اينـان آغـاز شـد و     1963ترك تابعيت و اسكان هميشگي در ارمنستان شوروي بودند اجازه مهاجرت داد. در سال 

  تا كنون به صورت مستمر ادامه دارد.
در نـواحي نارمـك، زركـش. وحيديـه،     ” اكنون جمعيت ارمني تهران بالغ بر پنجاه هزار نفر است و اينان عمومـا 

  يه، حشمتيه، بهار، يوسف آباد، نادر شاه، ويال، محله عزيز خان و جز آن اسكان دارند.مجيد
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    1379 امرداد ماه   25      10 شماره  لويس    دو هفته نامه

  
  نگاهي به تاريخ ارمنيان تهران

  
  نگارش اديك باغداساريان 

  ( ا. گرمانيك )
  

  نظامي ارمني -برخي چهره هاي سياسي -نقش سياسي ارمنيان-3
  

در زير  از آنان ياد مي ” برخي از ارمنيان تهران كه در صحنه سياسي و نظامي ايران فعاليت هايي داشته اند اجماال         
  شود :

 .جهانگير خان ارمني وزير صنايع ناصرالدين شاه، كه تأسيسات ضرابخانه در سلطنت آباد كار او است  
  از كارهـاي او بايـد   1899 -1909). ايتاليا (1889تا  1874( ايران در انگليس ميرزا ملكم خان ناظم الدوله سفير .(

شماره آن در لندن منتشر شد. از عناصر مـؤثر در ايجـاد فكـر مشـروطيت و اسـتقرار       52تأسيس روزنامه قانون را نام برد كه 
  آزادي در ايران بود. وي در تحول سبك نويسندگي امروز فارسي مؤثر بوده است.

  در تهران متولـد   1865انس ماسهيان  (آوانس خان مساعد السلطنه) مردي فاضل و ايران دوست بود كه در سال هو
) و توكيو بـود. وي در ضـمن متـرجم    1889-91سفير ايران در برلين و سپس وزير مختار ايران در لندن ( 1903گرديد. در 

  ناصرالدين شاه نيز بود.
  تهـران را فـتح كـرده بـه رياسـت      1288تيـر   25(1909ژوئيه  16روطه كه در يپرم خان (داوتيان).  از سران مش (

  شهرباني منصوب گرديد.
             .سرهنگ گريشا از ياران رزمنده يپرم در انقالب مشروطه و رئيس پليس تهران  
     يـاران بسـيار   آلكساندر آقايان اولين حقوقدان ايراني كه به محض ورود به ايران به آزاديخواهان پيوسـت و جـزو

نزديك يپرم در آمد. يپرم نيز او را به اداره امور مالي نظميه برگزيد و او به بهترين نحو از عهده اين مهم برآمـد. وي سـالها   
  خدمات مهم دولتي داشت و مؤسس بيمه در ايران است.

   فتحعليشاه.سرتيپ داويدخان ساگينيان فرمانده قشون ايران در استان هاي شيراز و اصفهان در زمان  
  ) 1848تا 1804ماركارخان داويدخانيان ناظر فتحعليشاه.(  
  .امير تومان مارتيروس خان رئيس ستاد بريگاد قزاق  
  گاسپار ايپكيان مشاور سيد ضياء الدين طباطبايي و شهردار تهران  

  
  انجمن هاي ارمني تهران كه در انقالب مشروطه فعاليت كرده اند -4

ن هايي كه نويسندگان تواريخ مشروطيت ايران از فعاليت آنها در دوران هاي مختلف ياد كرده اند حـزب  از ميان  انجم        
داشناكسوتيون قابل ذكر است.  انجمن ارمنيان (داشناك)  در رشت به رياست يپرم داوتيان و نيز اين حـزب سـاليان متمـادي    

شمسـي) تـا   1310م. برابر 1931ب در تهران از سال تأسيس (است كه در تهران شعبه اي دارد. روزنامه آليك ارگان اين حز
  كنون منتشر مي شود. اين روزنامه در دوران انقالب اسالمي در اعتصاب سراسري جرائد شركت داشت.

بـراي كسـب اسـتقالل ارمنسـتان غربـي (در       1890اما در باره حزب داشناك يا داشناكسوتيون بايد گفـت كـه در سـال          
كه روسـيه و انگلـيس    1907ر تفليس تأسيس شد و به مرور دامنه فعاليتش را گسترش داد. اين حزب در سال عثماني) در شه

ايران را به دو منطقه نفوذ تقسيم كردند، در شهرهاي تبريز، اروميه، اصفهان و تهران تشكيالت حزبي خود را به طور مخفيانه 
) يكي از سـه پايـه گـذاران حـزب (دو     1867-1919تپان زوريان (اس» رستم«دائر كرد و در انقالب مشروطه شركت نمود. 

) با برخـي از شخصـيت هـاي مشـروطه چـون      1866-1913و سيمون زاواريان 1859-1905نفر ديگر: كريستاپور ميكائليان 
سيد حسن تقي زاده تماس نزديك داشت و هم او بود كه عده اي از سران حزب مانند يپرم خـان و پطـروس خـان را مـأمور     

مكاري با مشروطه خواهان ايران كرد. از جمله افرادي كه از اين حزب جان خود را فداي انقالب مشروطه كردند عبارتنـد  ه
  از: يپرم، مارتيروس چارقچيان، ميساك، داكوريان، كارو، ستوه و جز اينان.

ل حزب و مـردي اديـب و نويسـنده    از جمله فعالين حزب داشناك در ايران گاسپار ايپكيان است. وي از كارمندان مسئو      
) در تركيه از آنجا فرار كرد و مدتها در كشورهاي بيگانـه  1915بود و در جنگ بين المللي اول در جريان قتل عام ارمنيان (

)٣(
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به سر برد تا اينكه به وسيله هيئت ارامنه تهران براي انجام خدمات فرهنگي دعوت شد. وي همان كسـي اسـت كـه در زمـان     
  از طرف وي به شهرداري تهران منصوب گرديد.” ضياء الدين طباطبائي از مشاوران او بود و رسما كودتاي سيد

  
  سفارت ارمنستان در تهران -5

پس از انقالب اكتبر روسيه به دستور لنين ارتش روس از قفقاز فرا خوانـده شـد و جبهـه قفقـاز در برابـر قشـون تركيـه              
دولت سيم ماوراء قفقاز متشكل از داشناكهاي ارمنـي، منشـويكهاي گرجـي و مسـاواتهاي      1918بالدفاع باقي ماند. در فوريه 

ماوراء قفقاز را جمهوري مستقل اعالم نمود و با تركيه بـه مـذاكره    1918آوريل  22آذربايجاني در تفليس تشكيل شد و در 
مـه بـه    15. لـذا قشـون تـرك در    پرداخت. مـذاكرات بـه دليـل درخواسـتهاي غيـر قابـل قبـول تركيـه بـه شكسـت انجاميـد           

مـه   28و  22آلكساندراپول (لنيناكان يا گومري كنوني) حمله كرد و با تصرف اين شهر به سوي ايـروان روانـه گرديـد. در    
جنگ هاي سختي ميان قشون ملي و غير نظاميان ارمني با سپاه ترك روي داد و به پيروزي مطلق ارمنيان انجاميد.  1918سال 

مـه در اثـر اختالفـات درونـي داشـناكها، منشـويكها و مسـاواتها اتحـاد آنـان از هـم پاشـيد و در همـين روز              26از سويي در 
شوراي ملي ارمني كه در دست حزب داشـناك بـود اسـتقالل ارمنسـتان را      1918مه  28گرجستان، روز بعد آذربايجان و در 

رمنستان سفرايي را به كشورهاي همسايه اعزام داشت از اين اعالم نمود در اين سال آرام مانوكيان به عنوان رئيس جمهوري ا
  ميان وي هوسپ آرغوتيان را به عنوان سفير جمهوري ارمنستان به تهران فرستاد.

حكومت ارمنستان به دست بلشويكهاي ارمني افتاد و دولت داشناك سقوط كرد و دولت ايران در  1920نوامبر  29در        
طي يادداشتي بـه   1921مه  17ستان شوروي را به رسميت شناخت. دولت ارمنستان شوروي در حكومت ارمن 1921اوت  14

دولت ايران خواستار تبادل نمايندگي هاي سياسي فيمابين دولتين گرديد. شاه هم آمادگي خود را اعالم نمود امـا تـا رسـيدن    
الختيار جمهوري شوروي روسـيه را بـه عنـوان حـافظ     نماينده ديپلماتيك ارمنستان بنا به در خواست دولت اخير نماينده تام ا

منافع ارمنستان سوسياليستي به رسميت شناخت. لذا وزارت امور خارجه ايران از سفارت پيشين جمهوري ارمنستان (داشناك) 
ه خواست تا مدارك و آرشيو و كارهايش را در تهران به نماينده تام االختيار جمهوري شـوروي روسـيه بسـپرد. در ضـمن بـ     

با دريافت نامه و تلگراف شوراي وزيران ارمنستان دولت ايران نمـي توانـد شـمارا بـه     «سفارت دولت داشناك اطالع داد كه 
لـذا بـه زودي   ». عنوان نماينده ديپلماتيك ارمنستان به رسميت بشناسد لذا ضروري است از بر افراشتن پرچم خـوداري شـود  

 27لماتيـك خـود را تبـادل كردنـد. نماينـدگي سياسـي ارمنسـتان در تهـران روز         دولت هاي ايران و ارمنستان نمايندگان ديپ
نماينـده ارمنسـتان لئـون     1921نـوامبر   3توسط سفير روسيه حافظ منافع ارمنسـتان افتتـاح شـد. تـا اينكـه در       1921سپتامبر 

قـرار گرفـت. مراسـم تقـديم      ساركسيان وارد تهران شد و مورد استقبال مقامات سفارت روسيه و وزارت امور خارجه ايـران 
  بعد از ظهر انجام شد.  4استوارنامه در كاخ صاحبقرانيه در هشتم ماه ساعت 

 29نوامبر به درخواست نماينده ديپلماتيك ارمنستان، دولت ايران با ايجاد كنسولگري در تبريز موافقت نمـود و لـذا    13در 
كنسول هاي روسيه، انگليس، ايتاليا، نماينـده آمريكـا و سـايرين    سركنسولگري ارمنستان در تبريز با حضور سر 1921نوامبر 

افتتاح گرديد و ي. يرزنكيان به سمت سركنسول ارمنستان مشغول به كار گرديد. دولت ايران نيز طي نامـه اي بـه آلكسـاندر    
  به اطالع وي رساند.” مياسنيكيان رئيس شوراي وزيران ارمنستان پذيرش سفير ارمنستان را رسما

اتحاد فدراتيو جماهير ماوراء قفقاز تصميم به ارسال سفير متحـد خـود بـه تهـران گرفـت لـذا بـا         1922آنجا كه در اواخر از 
شوراي وزيران ارمنستان نمايندگي سيساسي آن دولت در تهران تعطيل شد اما در سـفارت شـوروي    1922تصميم اول نوامبر 

  طه را انجام دهد.بخش مربوط به ارمنستان داير گرديد تا امور مربو
پروفسـور واهـان بايبورديـان بعنـوان كـاردار و سـپس سـفير         1991سـپتامبر   21پس از اعالم استقالل جمهوري سوم در       

  ارمنستان در تهران منصوب شد.
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  نگاهي به تاريخ ارمنيان تهران
 

  غداسارياننگارش اديك با 
  ( ا. گرمانيك )

  
  اقتصاد -6

ارمنيان به طور كلي در برخي زمينه هاي خاص اشتغال داشـته و دارنـد. طبـق نوشـته هـاي مربـوط بـه اواخـر سـده نـوزدهم           

)٤( 
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ماهرترين زرگران تهران همواره ارمنيان بودند و هرگز رقيبي نداشتند. نيز بهترين خياطها ارمني بودنـد. ايشـان بـه كارهـايي     
بازرگاني، اسلحه سازي و غيره مشغول بودند. همچنين در ادارات دولتي و ارتش شركت داشتند و دارند. بنـا بـه همـين    چون 

منابع ارمنيان نه تنها در تحت جور و ستم ملي و مذهبي قرار نداشته اند كه نسبت بـه ارمنيـان ديگـر سـرزمين هـا از آزادي و      
  امنيت بيشتري نيز برخوردار بوده اند.

) اشـاره نمـود كـه يكـي از نخسـتين افـرادي بـود كـه كارخانـه           1930يان صاحبان سرمايه بايد به رومان عيسايف ( دهه از م
شركت و مدير اكثر آنهـا بـود. وي    22مؤسسه و سهامدار  4صاحب  60تا دهه ” ) را تأسيس نمود و ضمنا1933آبجوسازي (

از سرمايه داران بزرگ خـانواده هـاي سـاهاكيان (نيكوكـار، مؤسـس      در عين حال از افراد خير و نيكوكار به شمار مي رفت. 
در توليـد نوشـابه هـاي    ” مدرسه همنام)، ساركيسيان، توماسيان (نيكوكار، مؤسس مدرسه همنام)، داويـت خانيـان كـه عمـدتا    

زومانيان،آنـدره  مختلف كار مي كردند. از سرمايه داران متوسط خانواده فرانكيـان (كارخانـه چـرم سـازي)، ميكائليـان و آر     
(آهارونيان) (محصوالت گوشتي)، كيوروغليان (از اهالي قزوين كه به تهران آمد و كارخانه ريسـندگي و بافنـدگي تأسـيس    
نمود) را بايد نام برد. تا قبل از انقالب اسالمي هتلهاي مرمر، نادري، سينما ايفل، كافه رستورانهاي شميران و نادري و بسياري 

  متعلق به ارمنيان بوده و برخي از آنان در مالكيت دولت قرار گرفته است.مؤسسات و شركتها 
غير از موارد ياد شده بسياري از ارمنيان در كارهايي چون مكانيكي اتومبيل، الكتريكي، نقاشي اتومبيل و ساختمان، زرگري، 

(بـه ويـژه نقاشـي و موسـيقي)،      خياطي، نجاري، تراشكاري، اغذيه فروشي، كفش دوزي، شيريني پزي و نيز كارهاي هنـري 
  كارمندي شركت هاي دولتي و خصوصي، استادي دانشگاه و جز آن مشغولند.  

   
  فرهنگ -7
  ادبيات -1-7

نظم و نثر ادبي ارمني تهران در سده نوزدهم پايه گذاري شد. طرز فكر جديد و آزاديخـواهي ناشـي از آن روي رونـق ادبـي     
روسه ادبي ارمني در ايران تا حد چشمگيري از تحوالت ادبي قفقاز و روسيه و نيز ادبيـات  ارمني تأثير به سزايي داشته اند. پ

  ساير مهاجر نشين هاي ارمني تأثير گرفته است.
در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم ويژگي ادبيات ارمني ايران جسـتجو و طلـب شـيوه هـاي نـو بـود كـه حاصـل آن         

اين دوران مترجمان مشهوري چون هوانس ماسهيان و هوسپ ميرزايان پا به عرصه ادبيـات  ادبيات ترجمه اي غني گرديد. در 
  نهادند.

از شخصيت هاي ادبي ارمني تهران در سده نوزدهم بايد هوانس ماسهيان چهره ادبـي و سياسـي دوره قاجـار را يـاد كـرد. او      
محلـه حضـرت عبـدالعظيم و سـپس در مدرسـه      دوران ابتدايي تحصيالتش را در كليساي تادئوس و بـادوغيمئوس مقـدس در   

در تهران بود و با توجه به هوش و استعداد سرشارش پـدرش تصـميم گرفـت     1864هايكازيان تهران كسب كرد. وي متولد 
در تعليم و تربيت فرزندش كوشاتر باشد لذا اورا نزر دائيش يروانديان كه در تبريز به سر مي برد فرستاد. شخص اخير خـود  

شخاص با معلومات زمان خود بود و زبان فارسي و فرانسه را نيك مي دانست. عالوه بر اين معلم مظفرالدين شـاه در  يكي از ا
عازم پاريس شده در آنجا به مدت سه سال بـه تحصـيل پرداخـت آنگـاه بـه       1882زمان واليت عهدي بود. ماسهيان آنگاه در 

ضمن براي ناصرالدين شاه چند كتاب ترجمه نمود كه مهمتـرين آنهـا   ايران بازگشت و در دارالترجمه مشغول كار گرديد در 
آثار الكساندر دوما و ويكتور هوگو بودند. وي چند بار به عنوان مترجم همراه هيئت هاي ايراني به كشورهاي مختلف گسيل 

عنوان كنسول و سـفير ايـران   شد زيرا زبانهاي انگليسي، فرانسه، آلماني، عربي، فارسي و ارمني را نيك مي دانست. آنگاه به 
در بـين راه ژاپـن بـه ايـران چشـم از جهـان فـرو بسـت.          1931در كشورهاي آلمان و انگليس و ژاپن خدمت كرد و در سـال  

  داده اند.» ارمني بزرگ«روزنامه هاي خارجي به او لقب 
از گذشت حـدود يـك قـرن ترجمـه     ماسهيان در ادبيات از نظر ترجمه آثار شكسپير به زبان ارمني مشهور است هنوز هم پس 

تـاجر   هاي او نظير ندارند. از مهمترين آثار شكسپير كه وي ترجمه نموده بايد كتاب هاي زير را نـام بـرد: رومئـو و ژوليـت،    
ونيزي، هاملت، ماكبث، اتلو، لير شاه، چطور مي خواهيد؟، قيصر جوليوس آنطونيوس، طوفان، جنجال بيهوده، خـواب شـب   

  او رومئو و ژوليت را به كمك نصرالملك به فارسي ترجمه كرد.نيمه تابستاني. 
از رجال سياسي دوره قاجاريه محسوب مي شود ميرزا ملكم خان نـاظم الدولـه اسـت. او    ” يكي ديگر از مردان ادبي كه ضمنا

رفـت و زبـان   براي تحصـيل بـه فرانسـه     1843متولد شد و تحصيالت ابتدايي را در جلفا كسب نموده در سال  1833در سال 
هاي مترقي دنيا را فرا گرفته به ميهن بازگشت، به حضور ناصرالدين شـاه معرفـي و بـه عنـوان متـرجم مخصـوص شـاه وارد        

خود را تنظـيم و نـزد شـاه فرسـتاد و از او     » كتابچه غيبي«خدمات دولتي شد. وي شروع به ترويج فكر آزاديخواهي نمود و 
پيشنهادي توجه كند. او براي مقاصد خويش فراموشـخانه را بنيـان نهـاد و سـعي در      خواست آن را مطالعه كرده به اصالحات

را در » ضـروب و امثـال  «و » خطـوط آدميـت  «، »اقـوال علـي  «جلب شخصيت هاي آن دوران نمود . وي كتابهايي از جمله 
يـد و در ايـن مـورد    دفترش در بغداد نوشت و پس از پژوهش هاي دامنه دار متوجه عيوب خط ممالـك عربـي و ايـران گرد   
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دست به ابداع نوعي الفبا زد كه از مشخصات آن داخل كردن اعراب در حروف بـود. او گلسـتان را بـا ايـن خـط نگاشـت و       
مقدمه اي مفصل بر آن افزود و در آن به علل عقب ماندگي ملل اسالمي اشاره نمود. او در ايـن رابطـه بـا يكـي  از ايرانيـان      

  مكاتبه داشت.مقيم قفقاز به نام آخوندف 
ملكم خان در سالهاي مختلف به عنوان سفير ايران در كشورهاي انگليس، ايتاليا و آلمان خـدمت نمـود و در كنفـرانس بـرلين     

پـس از الغـاء امتيـاز     1889توانست قسمت هايي از خاك ايران را كه ضميمه خاك عثماني شده بود پس بگيرد. وي در سال 
تن مقاالت، شبنامه ها و روزنامه قانون و رساله هاي خود كرد. بي شك ميرزا ملكم خان بر التاري معزول شد و شروع به نوش
  تأثير به سزايي داشته است. او پس از ده سال سفارت در ايتاليا در سوئيس درگذشت. 19روي سبك نگارش و ادبيات سده 

شـوراي ملـي تقـديم جامعـه ادب دوسـت       سده نوزدهم ترجمه هاي هوسپ ميرزايان نماينـده ارمنيـان در مجلـس    90در دهه 
به ترجمـه   1912گرديد. وي كتابهايي از والتر اسكات، لرمونتف، مولير، بايرون و جز آن را به ارمني ترجمه نمود و از سال 

بـه   آثار برگزيده ادبيات ايران پرداخت. در اين سالها آثاري از سعدي، حافظ، بابا طاهر و مهمتر از همه رباعيات عمر خيام را
ارمني برگرداند كه تا امروز جزو بهترين ترجمه ها بشمار مي رود. او بخش هايي از شـاهنامه فردوسـي و آثـار رابينـدرانات     

  تاگور را نيز ترجمه كرده است.    
) نسل جديدي از نويسندگان و شاعران پا به عرصه ادبيـات نهـاد و ادبيـات ارمنـي     1905-11پس از دوران انقالب مشروطه (

(پيغـام نـوين) منتشـر گرديـد. در ايـن      » نور پاتگـام «هنري  -ماهنامه ادبي 1914ني ايران را پايه گذاري نمود. در سال كنو
پايه گذاري شد. اعضا ايـن گـروه ادبـي سـعي كردنـد شـيوه هـاي         1932(صفحه نوين) در سال » نور اج«راستا گروه ادبي 

به آثار و احوال ادبا و ادبيات جهاني آگاهي داشتند. پيشگام تأسيس ايـن  كنوني ادبي را توسط آثار خود به كار گيرند. آنان 
) و بسـياري آثـار   1961(تهـران  » چشمان نـو «)، 1908(باكو » دشمنان«گروه را بايد هراند فاليان دانست. او با آثاري چون 

      ديگر وارد صحنه ادبيات شد. بجز از فاليان افراد زيـر نيـز در ايـن گـروه شـركت داشـتند: دو  )dev   ،(ماركـار قارابگيـان) (
گالوست خاننس، آرشـاوير مگـرديچ، آرمـن گـس، زورايـر ميرزايـان (فرزنـد هوسـپ           آشوت آسالن، آرا (آرا هوانيسيان)،
  ميرزايان) و ر. بن (روبن هوانيسيان).

ترجمه رباعيـات باباطـاهر   ، »نگرشي بر ادبيات معاصر ايران»  ،»پياده رو خيس«زوراير ميرزايان داراي آثاري چون مجموعه 
  مي باشد. » زندگاني ابو علي سينا«و خيام، داستانهاي مارك تواين و داستايوسكي و گارسيا لوركا است. نيز مؤلف 

در ايران برخي از نويسندگان و شعرا تحت تأثير آثار شعرا و ادباي بزرگ ارمنـي چـون هـوانس تومانيـان، يغيشـه چـارنتس،       
انتو، واروژان، ميساك مسارنتس و به ويـژه واهـان دريـان قـرار داشـتند. از جملـه اينـان بايـد آرام         آوديك ايساهاكيان، سيام

  گارونه، گئورگ دارفي و ماركار قارابگيان (دو) را نام برد.
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  نگاهي به تاريخ ارمنيان تهران
  

  ارياننگارش اديك باغداس 
  ( ا. گرمانيك )

  
 هنر نقاشي -7- 2

 
در تهران به دنيا آمـد و   1896از نظر هنر نقاشي ارمنيان تهران چهره آندره سوروگين (درويش) مشهور است. او به سال 

صـرف نقاشـي    1925در اروپا به سر برد و ده سال از زندگي خود را از  1912از سنين جواني به كار هنري پرداخت و سال 
در وين آثـارش را بـه    1936در تهران و سپس در شهرهاي بمبئي و كلكته هند و در سال  1934با تم شاهنامه نمود. در هايي 

نمايش گذاشت. از ديگر نقاشان زبردست بايد آواك هايراپتيان را نام برد كه سعي در ارائه روابـط طبيعـت و زنـدگي انسـان     
  تيگران بازيل قابل ذكرند. نموده است. از ديگر نقاشان ميكائل شهبازيان و

يك گروه كوچك از نقاشان ارمني تهران كه در مراكز هنري اروپا تحصيل كرده اند از جنـبش مدرنيسـتي پيـروي مـي     
كنند از جمله ماركو گريگوريان (كوبيسم)، هاروتيون ميناسيان (آبستراكسيونيسـم) ادوارد آيوازيـان، سـدراك غازاريـان و     

نلسون راكفلر سرمايه دار مشهور آمريكا در بازديد از نمايشگاه مـاركو   1977ر است كه در سال سيراك ملكوميان. قابل ذك
گريگوريان در تهران چند تابلو از آثارش را خريداري نموده به كارگـاه او مـي رود و از او جهـت نقاشـي هـاي منـزلش بـه        

)٥(
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  آمريكا دعوت به عمل مي آورد.  
  

 موسيقي -7- 3
ايران از سده هفدهم سرچشمه مي گيرد و تا سده بيستم به صورت آوازهاي عاشـق هـا تبلـور مـي     تاريخ موسيقي ارمنيان 

يابد. ليكن موسيقي به معني امروزي از سده نوزدهم و در مرز سده بيستم پديد آمده است. موسيقيدانان و آهنگسازان موفـق  
  لق آثار برجسته گرديدند.      به ارتقاء موسيقي به سطح عالي نشدند و تنها برخي از آنان قادر به خ

) 1886از جمله موسيقيدانان و رهبران برجسته اركستر بايد لئون گريگوريـان را نـام بـرد، گرچـه او زاده تبريـز بـود (        
ليكن پس از طي دوران تحصيل و تلمذ نزد موسيقيدانان گونـاگون در تبريـز، تفلـيس، بلژيـك و پـس از تـدريس و فعاليـت        

را بنا نهاد. از » گوسان«به تهران منتقل شد و گروه آواز  1946در تبريز، پس از سال » سالن«ه موسيقي تشكيل گرو  هنري،
جمله كارهاي او ساختن موسيقي براي چند قطعه شعر آوتيك ايساهاكيان شاعر نامدار ارمني، تنظـيم چنـد آواز ايرانـي قابـل     

  ذكرند.
ن نيكول گاالندريان مي باشد. او نيز گر چه در ايران متولـد نشـده   يكي ديگر از چهره هاي سرشناس موسيقي ارمني ايرا

) و تفلـيس در سـال   1897در ارمنستان غربي) ليكن پس از تحصيل در زادگـاه و انتقـال بـه وارنـاي بلغارسـتان (      1881(زاده 
انـد.برخي از  ) در همـين جـا مـي م   1944در تهران مقيم مي گرددو تـا سـال مـرگش (   » هايكازيان«به دعوت مدرسه  1911

كارهاي او اينان هستند: تنظيم موسيقي بر روي چند شعر از آوتيـك ايسـاهاكيان،  واهـان دريـان، هـوانس تومانيـان، اپـراي        
» پروانـه «كه در مدرسه ياد شده و در تئاتر تابستاني زرتشتيان اجرا گرديد، اپرائي بر اساس منظومـه  » شكار اللوار«منظومه 

) در مجموعـه هـاي مختلـف بـه چـاپ      1000حـدود  ” بسياري از آثار گاالندريان (كال». چوپان«اي اثر هوانس تومانيان، اپر
(خوشـه هـاي نـو)، در نشـريات     » نور هاسكر« (گنجنامه) قاهره،» گانزاران«آوازنامه  6و  5رسيده اند. از جمله در جلدهاي 

  ».راهنماي زندگي«ارمني ايران و در روزنامه فارسي 
   

بـه عنـوان آموزگـار موسـيقي در مدرسـه ارمنـي        1914-15ريان نيز فعاليت هنري خود را در سالهاي هامبارسوم گريگو
بـه   1924) آغاز نموده با بورس اعطايي دولـت چكسـلواكي بـه پـراگ مـي رود آنگـاه در سـال        1917-18قزوين و رشت (

 -اليان متمـادي در مدرسـه كوشـش   پاريس مي رود و چهار سال در آنجا تحصيل مي كند. سپس به تهران بـاز مـي گـردد. سـ    
) و فعاليـت  1929مـي كنـد (  » كوميتـاس «داوتيان موسيقي تدريس مي نمايد. او غير از تدريس اقدام به تشكيل گروه آواز 

هاي گسترده اي در زمينه موسيقي انجام مي دهد. او بيش از يكصد اثر (آوازهاي گروهي و سولو، تنظيم آوازهاي مردمي و 
ها و جز اينها) و نيز بر روي اشعار آوتيك ايسـاهاكيان و هـوانس شـيراز شـعراي نامـدار ارمنسـتان آهنـگ        عاشق ها، رمانس 

تصنيف نموده است. نقش گروه هاي آواز در فرهنگ موسيقي جامعه ارمني بسيار برجسته و مهم است. چنين گروههايي چـه  
يا در كنار انجمـن هـاي فرهنگـي پديـد آمـده در       در جوار فعاليت هاي فرهنگي مدارس و چه به صورت گروههاي مستقل و

سالهاي مختلف فعاليت هايي را در جهت شكوفايي و رونق و ترويج موسيقي انجام داده اند، از جمله گروههاي آواز مهم بايد 
) ياد شـده در  1935وفات  1869(كوميتاس يكي از برجسته ترين چهره هاي موسيقي ارمني است متولد » كوميتاس«گروه 

اال را نام برد كه خواننده نامدار ارمنستان، هوانس باداليان نيز زماني كه در ايران به سر مي برد در آن آواز مي خوانـد. غيـر   ب
(آواز ارمني)، گوغتان (تأسيس نيكول گاالنـدريان) و  » هاي يرك»  ،»آرمن«از اين گروه در تهران گروههاي ديگري چون 

  ي از آنان تا كنون فعال مي باشند. اورارتو نيز وجود داشته اند و برخ
در زمينه موسيقي سالهاي اخير نامهاي برجسته اي چون امانوئل مليك اصالنيان، لوريس چكناوريان، روبـن گريگوريـان،   
ژورا ميناسيان و غيره قابل ذكرند. روبن گريگوريان رهبـر اركسـتر، آهنگسـاز، نوازنـده ويلـن و معلـم موسـيقي در تفلـيس         

لد شد و در سنين كودكي همراه والدينش به تهران نقل مكان كـرد. تحصـيالتش را در مدرسـه ارمنـي تبريـز،      گرجستان متو
كنسرواتوار تهـران، مدرسـه عـالي موسـيقي پـاريس و كنسـرواتوار ملـي موسـيقي پـاريس كسـب نمـود. وي مـدتي مـدير              

به مدت سه سال سرپرستي هيئـت   1318سال  كنسرواتوار تهران، مدير هنري و رهبر اركستر سنفونيك تهران بوده است. از
عنوان شـاهكار هنـري بخـود    » عروس تاتراگون«و » سوئيت ايراني«ايراني در يونسكو را عهده دار بود. از آثارش دو قطعه 

اختصاص داده اند. وي اكنون مقيم اياالت متحده آمريكا بوده رهبري اركسـتر هـا و كنسـرواتوارهايي را در آن كشـور بـه      
  ارد.عهده د

  
  هنر تئاتر - 4-7

همين سده در تبريز، تهران و جلفاي نو نخستين  80و  70تئاتر ارمني ايران در اواخر سده نوزدهم تولد يافت. در دهه هاي 
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نمايش هاي مدرسه اي ارائه گرديد. پس از چندي تئاتر از حيطه مدارس بيرون آمده در انجمن ها و گروههاي نمايشي تبلور 
در تهران تشكيل شد و آثاري از گابريل سوندوكيان نمايشنامه نويس » انجمن دوستداران تئاتر ارمني« 1881يافت. در 

بزرگ و آلكساندر شيروانزاده نويسنده تواناي ارمني و ديگران توسط آن به نمايش در آمد. در عين حال آثار اروپايي به 
اين زمينه كار كرده اند بايد از آبليان، مانوليان،  ويژه نمايش هاي مولير اجرا گرديد. از چهره هاي درخشان كه در

وسكانيان، سيرانويش، آرمنيان، دوريان، آروس وسكانيان، ژاسمن و ديگران ياد نمود. جاي تأسف است كه تئاتر ارمني 
ر دهه تهران از سطح آماتور و غير حرفه اي باالتر نرفت. در برخي مدارس گروه هاي نمايش دانش آموزان كار مي كرد. د

تأسيس يافت. ليكن عمر آنان » گروه دراماتيك ارمني تهران« 1955و اما در » شانت«گروه  1954در » آداميان«گروه  50
چندان طوالني نبود.گروه تئاتر حرفه اي متشكل از مگرديچ تاشجيان، مانوئل ماروتيان، زوجهاي كستانيان در تاريخ تئاتر 

(رستاخيز) هايك گاراگاش نيز در ترقي حيات تئاتر » ورازنوند«. سردبير روزنامه  ارمني ايران نقش به سزايي ايفا نمود
  ارمني ايران كوشش هاي قابل توجهي به عمل آورده است. 

  
  1379 ماه مهر 9      13 شماره  لويس    دو هفته نامه

  
  نگاهي به تاريخ ارمنيان تهران

  
  نگارش اديك باغداساريان 

  ( ا. گرمانيك )
  

  علوم -5-7
در زمينه علوم چهره هاي برجسته اي در ميان ارمنيان بوده اند. از جمله آرشيتكت وارطان، معمار دوران رضـا شـاه، دكتـر    

دانشمند ممتـاز ايـران كـه     9آلكساندر باغديانس عضو هئيت علمي شوراي دانشكده علوم پايه پزشكي دانشگاه تهران و جزو 
فيزيولوژي موفق به كشف هورمون جديد از غـده تيروئيـد گرديـد. دگتـر گاگيـك       جايزه البرز گرفته در رشته بيوشيمي و

در سـال  » كمانـدور پـاپ  «استاد دانشگاه تهران و عضو آكادمي علوم فرانسه كه از جانب پاپ پل ششم يك قطعه نشان عالي 
در تبريـز بـود و پـس از     1302به او اعطاء گرديد.پروفسور آلكساندر (سمبات) آبيان رياضيدان برجسـته كـه متولـد     1975

تحصيالت متوسطه و نيز تحصيل در دانشگاه تهران به اياالت متحده آمريكـا رفـت و دكتـراي خـود را در آنجـا اخـذ كـرده        
سالهاست در دانشگاههاي آنجا تدريس نموده وگهگاه بنا به دعوت به ايران مـي آمـد. دكتـر ماركـار گريگوريـان سرپرسـت       

دانشگاه صنعتي شريف مدتها رئيس كنفرانس بين المللي سازه هاي فضايي و يكي از بنيانگذاران سابق دانشكده مهندسي سازه 
تحقيقات در اين رشته است. خانم دكتر آلنوش دريان استاد دانشـگاه تهـران و سرپرسـت رصـدخانه قابـل توجـه هسـتند. در        

گرديد هفـت دانشـمند ارمنـي از ارمنسـتان، دو     در برايتون تشكيل  1970كنفرانس بين المللي ستاره شناسي كه در اوت سال 
دانشمند ارمني از فرانسه، دو نفر از اياالت متحده يك خانم دانشمند از مكزيك و خـانم دكتـر دريـان نيـز از ايـران شـركت       
داشتند. مهندس آرك مگرديچيان استاد سـابق دانشـكده راه و سـاختمان دانشـگاه اميركبيـر (پلـي تكنيـك سـابق) نويسـنده          

  هاي بسياري در اين رشته كه مرجع متخصصان و دانشجويان محسوب مي گردند. كتاب
در زمينه زمين شناسي، زلزله شناسي و آتشفشان شناسي دكتر مانوئل بربريان از چهره هاي سرشناس ايران بود. وي صاحب 

  تأليفات متعدد در رشته هاي مربوطه مي باشد.
  
  كتابخانه هاي ارمني تهران-6-7

هاي ارمني به سبك امروزي در ايران از نيمه هاي سده نوزدهم توأم با تأسيس مدارس به وجـود آمدنـد. نخسـتين    كتابخانه 
كتابخانه ها در تبريز، جلفاي اصفهان، رشت و تهران پايه گذاري شدند. غير از آنها در روستاهاي ارمنـي نيـز كتابخانـه هـايي     

در كتابخانه ” رت ارمنيان به شهرها اين كتابخانه ها نيز به شهرها و اكثرادر جوار كليساها وجود داشت و پس از مهاج” عموما
  در ناحيه قلعه (قاال) تبريز بنا شد. 1877كليساها ادغام گرديدند. نخستين كتابخانه مستقل در سال 

)٦( 
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نكه مـدارس بـه   پس از اي 1936در جوار مدارس وجود داشتند. در سال ” در تهران كتابخانه ها عموما 1930تا سالهاي دهه 
كتابخانه هاي مدارس در يك جا متمركز و ادغـام شـد.   » انجمن خيريه زنان ارمني«دستور دولت وقت تعطيل شد با كوشش 

در آمد. در دهـه  » انجمن (كلوب) ارمنيان«هزار جلد) تحت سرپرستي  3-4بعدها  با تصميم شوراي خليفه گري اين كتابها (
ارمني بوده، به زبانهاي فارسي، انگليسي، فرانسه و روسي نيز ” جلد كتاب داشت كه اكثرا هزار 12اين كتابخانه تعداد  1970

  بازسازي و بازگشايي گرديد.” جلدهايي در آن وجود دارند. پس از انقالب كتابخانه شوراي خليفه گري مجددا
) در ازاي وجوه نـاچيز  1933تأسيس ( در اينجا ذكر كتابخانه ساكو شايسته است زيرا اين كتابخانه (كتابفروشي) در ابتداي

كتاب در اختيار اهل مطالعه قرار   مي داد. در اثر تالش و نبوغ صاحب و مدير آن اين كتابخانه تبديل به يكـي از بزرگتـرين   
 و فعالترين كتابفروشي هاي ايران و خاورميانه گرديد و امروزه اكثر كتابهاي اهل مطالعه توسط اين مركز تأمين شده اسـت. 

به كوشش هيئتي پنجاهمين سال تأسيس آن با شـكوه   1983اين كتابخانه در شهرهاي مختلف ايران داراي شعبه بود و در سال 
  تمام جشن گرفته شد.  

  انجمن ها و مؤسسات فرهنگي -7-7
سالن تئاتر نيز  1884تأسيس يافت. در  1881بود كه به سال » انجمن دوستداران تئاتر ارمني«نخستين انجمن ارمنيان تهران 

گدايان «در نمايش » مانوك آقا«بنيان نهاده شد و هراچيا آجاريان  زبانشناس نامي زماني كه در تهران اقامت داشت در نقش 
  نوشته هاكوپ بارونيان بازي كرد.» محترم

ها انجمـن هـايي در   تأسيس يافته اند. در اين سـال  1905-11نخستين انجمن ها و يا كلوب هاي فرهنگي در ايران از سالهاي 
جلفاي اصفهان، تهران، تبريز و سپس در رشت، اهواز، اراك، آبادان و مسجد سليمان و جز آن پايه گـذاري شـدند. در سـال    

فرهنگـي تحـت عنـاوين كلـي      -انجمـن هـاي ملـي    1930تشكيل شد و در سالهاي دهـه  » انجمن خيريه بانوان ارمني« 1907
به وجود آمد كه داراي سـالن و امكانـات    1931در سال » جمن يا كلوب ارمنيان تهرانان«پديد آمدند. » انجمن هاي ارمني«

  كتابخانه انجمن نيز افتتاح گرديد. 1943مختلف فرهنگي است. در سال  
(به معني بهار) به همت گروهي از جوانان ارمني تأسيس شد. ايـن انجمـن بـا ماهيـت     » گارون«انجمن  1957در ماه مه سال 

دوستان جهت استماع سخنرانيها، شركت در جلسات ادبي و مانند آنها بود و گهگاه فيلم هـا   -محفلي براي ادبفرهنگي خود 
  و نمايشهاي تئاتر نيز در آنجا ارائه مي گرديد.

ديگر انجمن هايي كه در تهران تشكيل شده اند كه اكثرشان هنوز هم به فعاليت خود ادامه مي دهند بـدين قرارنـد: انجمـن    
)، انجمن نويسـندگان ارمنـي   1954) كلوب ارمنيان (1944)، باشگاه فرهنگي و ورزشي آرارات (1939رمني (تأسيس زنان ا

) باشگاه فرهنگي و ورزشي سيپان، باشگاه شاه عزيز، انجمن ملي و فرهنگي ارمنيـان ايـران، انجمـن فرهنگـي آرمـن،      1962(
در آبـادان، شـعبه    1930ب دوسـتان ارمنـي چهارمحـال (تأسـيس     انجمن فرهنگي آبوويان، انجمن فرهنگي ساناهين، انجمن اد

)، انجمن فرهنگي ارمنيان قره داغ، انجمن فرهنگي اربوني، انجمـن كـل خيريـه ارمنـي، انجمـن زنـان دوسـتدار        1943تهران 
    )، انجمن دانشگاهيان ارمني، كانون فرهنگي ارمني، انجمن جنبش مردمي ارمني و جز اينها.1928كليساي ارمني (

از مؤسسات غير فرهنگي مي توان درمانگاه آوديسيان تهران وابسته به خليفه گري و درمانگاه گريگـوريس يـاد كـرد كـه     
  فعال مي باشند.

  
  چاپخانه هاي ارمني تهران -8-7

از  با كمك هاي مالي ارمنيـان جـاوه كـه    1894بنا به آگاهي هاي موجود نخستين چاپخانه ارمني تهران پيش از اول ژانويه 
به چـاپ رسـيد و از سـويي نيـز اطـالع      » شاويغ«اهالي قديمي جلفا بودند تأسيس گرديد. در اين تاريخ نخستين شماره نشريه 

كمك هاي مالي براي انجام اين كار گردآوري مي شده است. ايـن چاپخانـه بـه نـام      19سده  80داريم در سالهاي پاياني دهه 
  اوه) معروف است.(چاپخانه ارمنيان ج» جاواهاي«چاپخانه 

  تا كنون چاپخانه هاي ارمني زير در تهران تأسيس شده اند:
) كه اكنون بايد آن را از اين فهرست خارج نمود زيرا بـا تغييـر مـديريت    1956)، آني(1943-52)، الوان (1950آليك (
ر، گـارون، گـوتنبرگ،   )، بسـف 1955تبديل شد و در خدمت نشريات ارمني نيسـت. چاپخانـه آراكـس (   » نخستين«نام آن به 
)، چاپكـــار، 1955)، نـــوربخش (يـــا ماســـيس1959)، خيـــام، نـــائيري (1942-56)، تهـــران ، ايرانچـــاپ (grohگـــروه(

)، فرانسـوا ملـك   1975فـارابي (   )،1901-63)، پـاروس ( 1933-53)، رازي، روشنايي، ورازنوند(يا بوبوخ1894جاواهاي(
اپخانه هاي ارمني تهران عبارتنـد از: آليـك، مـدرن، آراكـس، فـارابي،      ).اكنون چ1922كرم ، چاپخانه مدرن (چاپ جديد، 
عنـوان كتـاب بـه زبانهـاي فارسـي،       31عنوان كتاب ارمنـي و   340تعداد  1982تا  1922نائيري، نوربخش.چاپخانه مدرن از 

  اند.عنوان جريده چاپ كرده است.نشريات بسيار زيادي در چاپخانه پاروس چاپ شده  11انگليسي و روسي و 
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  1379 ماه مهر 24      14 شماره  لويس    دو هفته نامه
  نگاهي به تاريخ ارمنيان تهران

 
  باغداسارياننگارش اديك  

  ( ا. گرمانيك )
  مدارس -9-7

به شكل مكتب هاي مذهبي در جـوار كليسـا كـار مـي كردنـد و       1850نخستين مراكز آموزشي ارمني در تهران در دهه 
بـه همـت ميكائـل     1870مذهبي خواندن و نوشتن مي آموختند. نخستين مدرسه به سبك اروپايي در سال  شاگردان با كتابهاي

ساركيسيان (اهل استامبول)، هوسپ گاسپاريان (اهل دمشق) و كاراپت بازرگانيان(اهل تركيه) با تأسيس انجمن دانش دوسـتان  
كنار كليساي گئورگ مقدس مدرسه هايكازيان تأسيس يافت.  درتهران بنا نهاده شد. در اين سال در محله دروازه قزوين و در

شاگردان مدرسه هنگام مراجعت ناصرالدين شاه از اروپا با خواندن آواز در مراسم استقبال شاه شركت مي كنند، شـاه نيـز بـه    
  افزايش مي يابد.تومان  300تومان براي مدرسه مقرر مي كند كه بعدها به  200عنوان سپاسگزاري كمك مالي ساالنه معادل 

مدارس آمريكائي و فرانسوي تهران پس از اين مدرسه تأسيس مي شوند. قابل توجه است كه هـوانس ماسـهيان اديـب و    
ديپلمات نامي ارمني در همين مدرسه درس خوانده بود. پس از اينكه اكثر ارمنيان از آن منطقه به محل حسن آباد انتقال مكان 

در محل كنـوني مدرسـه كوشـش واقـع در خيابـان       1903اي در محل جديد تأسيس كرد (در سال يافتند اين مدرسه نيز شعبه 
جمعيت ارمني دروازه قزوين كـاهش يافتـه بـه علـت كمبـود دانـش آمـوز شـعبه مدرسـه          ” ميرزا كوچك خان فعلي). تدريجا

شـخص   1932-33د . در سـال  تعطيل گرديد. شاگردان در محل جديد مدرسه متمركز شـدن  1916هايكازيان در آنجا به سال 
نيكوكاري از اهالي قبلي جلفاي اصفهان و ساكن هندوستان به نام داويت داوتيان با كمك هاي مالي خـود سـاختمان جديـدي    

كالسـهاي درس دختـران و پسـران     1905بنا نمود و مدرسه ملي ارامنه داوتيان تهران نام يافت. قابل ذكر اسـت كـه تـا سـال     
تصميم به ادغام اين كالسها گرفته شـد و مدرسـه بـه صـورت مخـتلط در        1906-7. در سال تحصيلي جداگانه تشكيل مي شد

برخي از اعضاء انجمن اقدام به تأسيس مدرسه جداگانه دخترانه نمودند اما به علـت مشـكالت    1893آمد. البته در اواخر سال 
كه بـا نيكوكـاري ماركـار     1954وجود نداشت تا سال  مالي پس از دو سال تعطيل گرديد. پس از آن مدرسه جداگانه دخترانه

ساركيسيان از اهالي سلماس به ياد دختر از دست رفته اش مريم، ساختمان با شكوه دبيرستان دخترانه مريم بنا شد. قابـل ذكـر   
ه داوتيـان  به دستور رضاخان مدارس ارمني تعطيل شد. مدرسه هايكازان كه اكنون  مدرسه ملي ارامنـ  1936است كه در سال 

باز گشايي شد. طبق امتيـاز نامـه مدرسـه بـه      1942سال در پاييز  6نامگذاري گرديده  نيز به دنبال اين دستور تعطيل و پس از 
  تغيير نام يافت ولي در عمل به مدرسه كوشش داوتيان مشهور گرديد.” كوشش“

عروف است و ديگري بخش دخترانـه بـه   دبيرستان كوشش شامل دو بخش بود يكي بخش پسرانه كه به كوشش داوتيان م
شـاگرد   707در دبسـتان كوشـش    1969-70نام مدرسه مريم(اكنون تعطيل شده و ساختمان آن بفروش رفته است). در سـال  

  شاگرد تحصيل مي كردند.  1124دختر و پسر و در دبيرستان 
در محلـه   1942يي شـدند. در سـال   مدارس ارمني تهران بازگشـا  1941، در سال 1936پس از تعطيلي مدارس ارمني در 

توسط ارمنيان تأسيس يافت كه به علـت مسـايل مـالي و كـاهش تعـداد دانـش آمـوزان (بـه علـت          ” دانايي“بهجت آباد مدرسه 
مدرسه آرام (آبويـان) شـاه    1946به مدرسه ملي آراكس پيوست. پس از  1968مهاجرت سكنه به محالت ديگر) در سپتامبر 

در بهـار، شـاه عبـاس    ”) رسـتم (“ريان (يوسف آباد) تأسيس شد. مدرسه آراكس در يوسف آباد، آنـي  عزيز (حشمتيه)، حق نظ
) و در دهه هاي 1956مدرسه ساهاكيان (حشمتيه) در همين سالها مدرسه آرارات در مجيديه( 1958(آرام) در سيدخندان، در 

نـوامبر   15مدرسـه سـاندوخت، در    1946-47ي مدارس هور، نائيري، تونيان، مدرسه بستان، در سال تحصـيل  1960و  1950
مدرسه نوبار، و در سال بعد مدارس تابان، رافي، ستايش، پرتوي، آليشـان   1952مدرسه نرسيسيان (در بهجت آباد)، در  1948

) 1944تومانيان (  )،1931كودكستان كوشش (با كمك مالي آيدينيان)، كودكستانهاي برسابه ( 1942تأسيس يافتند. در سال 
دختـر ارمنـي)، در    54شـاگرد پسـر و    56بنا نهاده شدند. غير از آن ميسيونرهاي پروتستان آمريكايي داراي مدرسه بودند (با 

  دختر ارمني تحصيل مي كردند.  38شاگرد پسر و  40مدرسه الزاريست هاي فرانسوي 
× شاگردان مي باشد(مدارس غير فعال با  جدول زير نشانگر مدارس ارمني تهران به همراه سال تأسيس و تعداد آموزگاران و

 مشخص شده اند):
 
  

)٧(
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يف
رد

  

  شاگردان تعداد  تاسيس سال  نام مدرسه

72 -1971  

  آموزگاران
  ارمني

  آموزگاران
  غير ارمني

  63  38  1573  1870  كوشش داوتيان  1
  -   19  449  1942  كودكستان كوشش  2
  -   32 1086 1948 ساهاكيان  3
  10  16  434  1952  رستم  4
  9  9 104 1953 (شاه عباس)*آرام  5
  6  7  135  1953  * هور  6
  51  18  781  1954  *كوشش مريم  7
  6  17 414 1954 آراكس  8
  38  42  1769  1955  نائيري (دخترانه)  9

  21  23  766  1956  آرارات  10
  22  31 1398 1957 تونيان  11
  3  7  104  1957  * حق نظريان  12
  9  13  478  1969  نائيري (پسرانه)  13
  9  11  251  1952  نوبار*   14
  12  18  602  1966  گلبنگيان  15
  2  10 195 1949 گوهر  16
  1  20  368  1962  آليشان  17
  5  8  220  1960  * نورافشان  18
  13  5  83  1966  * ادونتيست  19
  9  9  250  1910  * سارواريان  20
  15  8 164 1931 * برسابه  21
  30  30  939  1942  * بوستان  22
  21  12  406  1946  * ساندوخت  23
  8  7 280 1953 * تابان  24
  8  13  316  1963  نورآني  25
  9  3  170  1963  * پرتوي  26
  18  10  419  1964  مازيار  27
  -   2  58  1964  آتابك  28
  23  6 511 1966 * آليك  29
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  4  7 53 1966 * بسوي دانش  30
  12  13  568  1966  ايران پيروز  31
  32  16  601  1970  توماسيان  32

  
 

  1379 ماه آبان 10      15 شماره  لويس    امهدو هفته ن
 

  نگاهي به تاريخ ارمنيان تهران
   

 
  نگارش اديك باغداساريان 

  ( ا. گرمانيك )
  

  نشريات ارمني تهران -10-7
  

(جنبش) كه در » شارژوم«و  1894-97(راه يا روش) كه در سالهاي “ شاويغ“ نخستين نشريه هاي ارمني تهران هفته نامه
انتشار يافته اند، مي باشند. در فهرست زير نشريات مختلف اعم از روزنامه، هفته نامه، فصل نامه، سالنامه ، گاهنامه  97-1894

  اعداد داخل پرانتز سال آغاز انتشار را نشان مي دهد:” و مانند آنها كه در تهران چاپ شده اند ارائه مي گردند  ضمنا
  

  ).1982آبوويان: سالنامه، تقويم (
-1999مدير مسئول و سردبير اديك باغداساريان (ا. گرمانيـك)(   –اگا: ماهنامه،فرهنگي ، اجتماعي ، صاحب امتياز آپ 

1995.(  
مدير مسئول و سردبير اديك باغداساريان (ا. گرمانيك) (  –آپاگا: فصلنامه پژوهش هاي ايراني و ارمني، صاحب امتياز  

2000.(  
  ).1959-60ارگان باشگاه آرارات (آرارات: هفته نامه، هنري، ورزشي، 

صـاحب امتيـاز   »  آراز«آراكس: ماهنامه، سياسي، اجتماعي،  فرهنگي، ارگان انجمن جنبش مردمي ارمني، در ابتدا با نام 
  ).1987آنا عيسائيان، تاكنون منتشر مي شود(

  ).1959-60آراود (بامداد): هفته نامه (
  ).1949-53وسيان (ه. تادئ  ماهنامه ادبي، هنري، مدير  آرپي:

  ).1950آروس: تنها يك شماره (
  ).1912آرشالويس (بامداد): هفته نامه (

  ).         1964آرمن: هنري، ادبي، تئاتر، مدير آربي آوانسيان (
  ).1949-55آرمنوهي: ماهنامه، ادبي، مدير: آندره در اوهانيان (

  ).1935-36و  42آروسياك: (
  ).1947حقيقت): (آزدارار جشمارتوتيان (اعالميه 

  ).1896و يا  1893آستغ آروليان (ستاره شرق): هفته نامه (
  ).1946آشخاتانك (كار): يوميه (

  ).1931آليك يوميه (موج): سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تاكنون منتشر مي شود، صاحب امتياز آلبرت عجميان (
  ).1969آليك جوانان: دوهفته نامه (

  ).1962-66آليك ماهانه: (
  ).1982ك : تقويم (آلي

  ).1918ايراني آراوود (بامداد ايران): هفته نامه (
  ).1916ايراني آشخاداور (كارگر ايراني): هفته نامه (

)٨(
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  ).1927-30بارسكاهاي دارتسويتس (سالنامه ارمني ايران): سالنامه (
  ).1923-25بانور (كارگر): هفته نامه (

  ).1952باهاك (پاسدار): دو روز يكبار (
  ).1951-52: ماهنامه (باهاك

  ).1940-43بوبوخ: هفته نامه، كودكان و نوجوانان (
  ).1942-1920بوبوخ: نخست دو هفته نامه سپس هفته نامه، نشريه فكاهي، مدير هايك گاراگاش (

  ).1996پيمان : گاهنامه فرهنگي ، صاحب امتياز لون داوتيان ( 
  ).1979-83پيونيك: هفته نامه سياسي، اجتماعي فرهنگي (

  ).1950-58تساخاول: هفته نامه، مدير: يرواند بازن، سردبير ميرزايان (
  ).1942-43تساخاول: مجموعه فكاهي (

  ).         1983چارنتس: سالنامه، تقويم (
  ).1969-70رافي: سالنامه، سردبير داجات بوغوسيان (

  ).1941رافي: تقويم، داجات بوغوسيان اكنون آرمينه بوغوسيان (
  ).1921ارگان كمونيست هاي اوليه بوده است (” احتماالرنجبر: 

  ).1921-23رنجبر ايراني: هفته نامه (
  ). 1982زيازان: ماهنامه، ارگان انجمن ملي و فرهنگي ارامنه ايران (

  ).1894-97شارژوم (جنبش): هفته نامه (
  ).1894-1897شاويغ (راه يا روش): هفته نامه، چاپ سنگي (

  ).1925-27ده): هفته نامه، مدير: آرام بگيان (گاغاپار (فكر و عقي
  ).1946گيدوتيون يو آروست (دانش و هنر): (

  ).1945گارون (بهار): روزنامه (
  تا كنون. 1959تقويم، مدير: هوانس در پطروسيان از سال  -گانتغ (مشعل): سالنامه

  ).1949-71لوسابر (روشني بخش): مؤسس : آشوت مرادخانيان، ماهنامه (
  ).  1943-45(روشنايي): دوماهنامه، ( لويس

مدير مسـئول و سـردبير اديـك باغداسـاريان (ا. گرمانيـك)  (       –لويس: دوهفته نامه فرهنگي ، اجتماعي ، صاحب امتياز 
  ).2000مارس 

ماســيس: نخســتين ســالنامه و تقــويم ارمنــي در ايــران. مــدير: هايــك عجميــان، ابتــدا در تبريــز ســپس در تهــران انتشــار  
  ).1921يافت(

  ).1924مهيان (معبد): مدير: آ. يقيانس، هفته نامه (
  ).1944مشاگويت (فرهنگ): تنها يك شماره (

  ؟.  ميوتيون:
  ).1953نائيري: سالنامه، تقويم. ساموئل ساروخانيان و سبوه اميرخانيان (

  ).18-1) (شماره 1935-75نور اج (برگ نو): بنام شركت دوستداران ارمنيان ، گاهنامه (
  ).1937-39ناواسارد (نوسرد): گاهنامه (

  ).1942-48نور آغبيور (چشمه نو): ماهنامه (
  ).1951-53نور آيگ (بامداد نو): هفته نامه (

  ).1930نور خسك (سخن نو): دو روزنامه (
  ).       1979-80هفته نامه ( نور خسك (سخن نو): 

  ).1924-25نور پادگام (پيام نو): هفته نامه (يا ماهنامه) (
  .1926نور گاغاپار : تنها يك شماره 

  .1922-27نور گيانك (زندگي نوين): هفته نامه 
  ).1935-36نور هاسكر (خوشه هاي نو): دو هفته نامه (

  ).1930-53ورازنوند (رستاخيز، تجديد حيات): هفته نامه و يوميه، (
  .1981هاي مشاگوتائين كازماكربوتيون: تقويم 

  ).1971-74هور: ماهنامه (
  .1920هوريزون (افق): هفته نامه 
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نشريه ديگر به صورت ماشين نويسي شده  تكثير دستي در شهرهاي مختلف ايران بـه چـاپ    79غير از اين نشريات تعداد 
  نشريه در تهران بوده است. اكنون در تهران فقط  نشريه هاي زير  انتشار مي يابند: 33رسيده اند كه از اين تعداد 

  ليك.روزنامه يوميه آ
  ماهنامه  آراكس.

  گاهنامه  پيمان.
  دوهفته نامه لويس.

  فصلنامه آپاگا.
  گاهنامه  سورهانداك(ارگان جامعه ارمنيان انجيلي) 

  ورزشي آرارات).-گاهنامه آرارات (بولتن داخلي سازمان فرهنگي
  تقويم هاي رافي ، نائيري ، گانتغ. 
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  نگاهي به تاريخ ارمنيان تهران
  

  نگارش اديك باغداساريان 
  ( ا. گرمانيك )

  فرقه هاي مذهبي ارمني -7- 11
  

  اهم فرقه هاي مذهبي ارمني به قرار زيرند:          
  ارمنيان گريگوري: اكثريت مطلق ارمنيان عضو كليساي گريگوري هستند كه قديمي ترين كليساي ارمني است. - 1
  ن كاتوليك، تابع پاپ و واتيكان هستند اما با ارمنيان گريگوري همكاري نزديك دارند.ارمنيا  - 2
  در آذربايجان سكونت دارند.” ارمنيان ارتدكس: اكثرا  - 3
  ارمنيان شنبه دار: عده اي از كشيشان آمريكايي اين عقيده را بنا نهادند و گروهي كوچك از ارمنيان پيرو آنند.  -4
از جبل كرمل به  1625ي از فرقه كاتوليك است كه اولين گروه كشيشان آنها در سال ارمنيان كرمليت: شعبه ا  - 5

  ايران آمدند و تعدادشان بسيار كم است.
ارمنيان پروتستان: آمريكاييان پايه گذار آنند و مقر اصلي آنها در كليساي انجيلي خيابان ميرزا كوچك (قوام   - 6

  ادري سابق) است.السلطنه سابق) پايين تر از خيابان جمهوري (ن
  در ايران سه حوزه اسقفي گريگوري وجود دارد:      

  حوزه اسقفي جلفاي نو و هندوستان كه مقرش در جلفاي اصفهان است. - 1
  حوزه اسقفي تهران و شهرهاي تابعه.  - 2
  حوزه اسقفي آذربايجان.  - 3

     
طراف تهران، رشت، انزلي، گرگان، ساري و حوزه اسقفي تهران شامل شهرهاي تهران،اراك، قزوين، ونك، روستاهاي ا      

تشكيل شد. پيش از اين تاريخ به حوزه جلفاي اصفهان وابسته بود. در اين سال وارتاپت واهان  1944مشهد است و در سپتامبر 
) به 1945 كستانديان از اچميادزين مقر جاثليق كل ارمنيان دنيا به تهران فرستاده شد. وي پس از مدتي كوتاه (ژانويه تا ژوئن

عنوان رهبر حوزه اسقفي ايران و هندوستان به جلفاي نو گسيل شد لذا اسقف روبن درامبيان جانشين او گرديد (از ژانويه 
در اثر قطع ارتباط با اچميادزين، رهبران حوزه ها از آنتيلياس مامور مي شوند. از اين  1960). از سال 1948تا دسامبر  1945
قف اعظم آرداك مانوكيان رهبر حوزه تهران بود اكنون  اسقف سبو سركيسيان جانشين وي شده شادروان اس 1999سال تا 

است. قابل ذكر است كه يك شوراي خليفه گري نيز در كنار كليسا فعاليت مي كند. اعضاء اين شورا توسط مردم انتخاب مي 
  اثليق مي رسد.توسط اين شورا برگزيده شده به تأييد ج” گردند و خليفه يا رهبر قاعدتا

)٩( 
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  كليساهاي ارمني تهران-7- 12
  بنا شد. اكنون كليساهاي زير در تهران موجودند: 1768قديمي ترين كليساي ارمني تهران در سال        

  واقع در خيابان ميرزا كوچك خان باالتر از خيابان جمهوري. 1945تا  1938كليساي استوازازين مقدس تأسيس  -
  ) واقع در دروازه قزوين.1795ا ت1790كليساي گئورگ مقدس (  -
  واقع در دروازه حضرت عبدالعظيم. 1820تجديد بنا در  1768كليساي تادئوس باردوغيمئوس تأسيس   -
  واقع در وحيديه. 1968كليساي تارگمانچاتس مقدس تأسيس   -
  واقع در ونك. 1875ترميم  1852كليساي ميناس تأسيس  -
  ورستان دوالب.واقع در گ 1938كليساي كوچك هوانس تأسيس   -
  ) واقع در خيابان كريم خان زند.1970تا  1964كليساي ساركيس مقدس (  -
  ) واقع در مجيديه.1982كليساي گريگور لوساوريچ مقدس (  -
  ) واقع در گورستان جديد ارامنه به نام نور بوراستان.1974كليساي استپانوس مقدس (  -
  تيه.كليساي وارتان مقدس واقع در  ده متري ارامنه  حشم  -

بنا شـده اسـت. كليسـاي     1950-54ارمنيان كاتوليك نيز كليسايي به نام گريگور لوساوريچ مقدس دارند كه در سالهاي         
بنا شده هوانس مقدس نام دارد. فرقه هاي ديگر مذهبي نيز داراي نمازخانه ها و كليساهاي  1946ارمنيان پروتستان نيز در سال 

  جداگانه مي باشند.
  بع به كار رفتهاهم منا
  1978، ايروان: 4دايره المعارف بزرگ  ارمني جلد.  
  داجات بوغوسيان. 1970،1971و  1969سالنامه رافي جلدهاي  
  توسط كشيش پتروسيان 1980برجمه آشخارابار  1880تاريخ جلفاي نو، هاروتيون هوهانسانس، جلفاي نو  
 1980ان تاريخ روستاهاي ارمني چهارمحال، آندرانيك ساريان، تهر.  
  1968ارمنيان ايران، نازار گورويانس، تهران.  
  1354ارامنه در حومه اليگودرز، آ. هواساپيان، تهران.  
  1963روستاهاي چهارمحال ايران، كشيش ادگاريان، تهران.  
  1967اوضاع حقوق بين المللي ارمنستان، آ. يسايان، ايروان.  
 1360ا. گرمانيك تهران:  تاريخ ارمنستان، دو جلد، گروه نويسندگان، ترجمه.  
  ،1977روستاهاي چهارمحال، و. آندرياسيان، جلفاي نو.  
  1983كليساهاي ارمني ايران، لئون ميناسيان، جلفاي نو.  
  1983خاطرات زندگي كشيش مسروپيان، جلفاي نو.  
 ) 1978) تهران 1928-78پنجاهمين سالگرد تأسيس انجمن زنان طرفدار كليساي ارمني تهران.  
 1984، جلفاي نو لئون ميناسيان، 1922-82نه مدرن و كتابهاي منتشره آن، چاپخا.  
  1979بازيك، آندرانيك بگيجانيان، جلفاي نو.  
  1962مهاجر نشين هاي ارمني امروز، س. گاسپاريان، ايروان.  
  1964-67تاريخ مختصر مهاجر نشين هاي ارمني، دو جلد، آ. آبراهاميان، ايروان.  
 1975، ايران، ه. ه. مارتيروسيان، ايروان:  8ور نزديك و ميانه، جلد كشورها و مردمان خا.  
  :1356ايرانيان ارمني، اسماعيل رائين، تهران.  
  1353ميرزا ملكم خان، اسماعيل رائين، تهران.  
  :1355يپرم خان، اسماعيل رائين، تهران.  
 .هم ميهنان نقش آفرين مسيحي، عباسعلي صالحي تهران: بي تا  
  1355سري در انقالب مشروطيت،، اسماعيل رائين، تهران: انجمن هاي.  
  1965امين سالگرد، تهران: -75حزب داشناكسوتيون، به مناسبت.  
  1363-64، اصفهان: 1-4تاريخ جرايد و مجالت ايران، محمد صدر هاشمي، جلدهاي.  
  :1348رستم التواريخ، محمد هاشم، به كوشش محمد مشيري، تهران.  
 1355م خان زند و زمان او)، پرويز رجبي، تهرانتاريخ زنديه (كري .  
  :1357تاريخ تهران، عبدالعزيز جواهر كالم، تهران      .  
  :1357تهران قديم، جعفر شهري، تهران.  
  :1967خاطرات زندگي هراچيا آحاريان، ايروان.  
  :1352ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، فرشته نورائي، تهران.  
 1360، تهران: 1931-81ه آليك، پنجاهمين سالگرد روزنام.  
  :1982جمهوري ارمنستان، سيمون وراتسيان، تهران.  
  :1364اطلس كامل شهر تهران، انتشارات گيتاشناسي، تهران.  
 .شماره هاي مختلف روزنامه آليك، ماهنامه زيازان، آراكس، تقويم هاي رافي، گانتغ، گارون، چارنتس، نائيري، آبوويان و جز آن  

  ).1983(1362نجاهمين سالگرد كتابسراي ساكو، تهران: بزرگداشت پ
  پايان
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  نخجوان چگونه ايجاد شد؟ -مرز ده كيلومتري تركيه
  
  نوشته:شادروان پروفسور هاكوپ پاپازيان
  ترجمه: اديك باغداساريان (گرمانيك)

  1996، 16-17منبع: ايران نامه شماره 
  

در محافل رسمي و غير رسمي در باره چگـونگي  ” اخيرا
انفصال منطقه ارمني نخجوان از ارمنستان و پيوستن آن بـه  
آذربايجان سخن مي رود و نقش تركيه كماليسـتي در ايـن   
مسئله مورد تأكيد قـرار گرفتـه آگـاهي هـاي بـي پايـه و       
نادرستي ارائه مي گردد كه بر اساس آن تبادل ارضي ميان 

بدين علـت صـورت گرفتـه     1931ايران و تركيه در سال 
بود كه تركيه بتواند با جمهـوري نخجـوان مـرز مشـترك     

  داشته باشد.
بسي جاي شگفتي است كه تاريخنگاران ما نيز بدون آشنايي با اسناد مربوطه در آثار خود به همين منـوال مسـئله را تفسـير    

نادرست از آنجا ناشي مي گردند كـه در سـالهاي اخيـر، پژوهشـگران در مقالـه      مي كنند. اينگونه سوء تفاهم ها و برداشتهاي 
را روشن مي سازند، با ايـن حـال    1918-20هاي خود كه در نشريات بچاپ مي رسند به اندازه كافي مسايل تاريخي سالهاي 

  ارد.در خصوص روشن تر شدن مسئله تغييرات مرزي ارمنستان و تركيه نياز به برخي تصحيحات وجود د
ميان تركيـه و جمهـوري ارمنسـتان منعقـد      1920بدين سان كه مي دانيم مطابق پيمان آلكساندراپل كه در روز دوم دسامبر 

گرديد، مرز مشترك ارمنستان و تركيه بايد از مسير رودخانه آخوريان (آرپاچاي) تا نقطه اتصال آن به ارس ادامه مي يافت 
دو كشور تا نقطه اي مي شد كه به مرز ايران منتهي مي گرديـد و امـا مـرز ايـران از     و از اين نقطه رود ارس به صورت مرز 

نقطه اي شروع مي شد كه در آنجا رودخانه قره سو به ارس مي ريخت. مرز روسيه و ايران بر اسـاس عهـد نامـه تركمانچـاي     
كـه رود قـره سـوي داخلـي كـه از       م.) چنين بود؛ ارس بعنوان مرز مشترك روسيه و ايران از نقطه اي شروع مي شد1828(
جريان مي يافت به آنجا مي ريخت و با ادامه در مسير بستر ارس به دشت مغان مي رسيد. بنابراين، براساس پيمان ” سور مالو“

  آلكساندراپل اراضي حد فاصل قره سو و ارس نيز به تركيه واگذار مي گرديد.
ندراپل درج شده است و برپايه آنها مرزهاي ايـن جمهـوري خودمختـار    مطلب ويژه اي نيز در باره نخجوان در پيمان آلكسا

تحت كنترل آذربايجان مشخص مي گرديد و نخجوان نمي توانست به هيچ حكومت همسايه اي واگذار گـردد. ارمنسـتان بنـا    
اين بدين معنـي  چشم پوشي كرده آن را به جمهوري نخجوان واگذار مي كرد و ” شارور“به در خواست تركيه بايد از منطقه 

” شـاه تخـت  “بود كه ارمنستان در اين مسير از امكان تماس مستقيم با ايران محروم مي شد كه تا قبل از آن زمان از طريق پل 
ريل راه آهن با عرض كم از آنجا تا ماكو  1915-1916صورت مي گرفت و سرفرماندهي ارتش روسيه در قفقاز در سالهاي 
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بـه  ” شاه تخت“ قع در مرز ايران با تركيه احداث نمود. بدين ترتيب، مرز نخجوان با ارمنستان ازو به سوي قريه قره كليسا وا
ارس كـه   -(روستاي يراسخاوان كنوني) عقب كشيده مي شود كه با منطقه حدفاصل ميان قره سو” آرازدايان“سوي روستاي 

  بود.خود مطابق همان پيمان همراه سورمالو به تركيه واگذار مي شد هم مرز 
 -هرگز تحت حاكميت تركيه نبوده به عنوان يكي از محله هاي واليـت چخـور  ” سورمالو“همچنين بياد آوريم كه روستاي 

بـه موجـب پيمـان صـلح      1826-28سدي يا خان نشين ايروان به ايران تعلق داشت و پس از جنگ روسيه و ايران در سالهاي 
  تركمانچاي به روسيه واگذار شد.

اراضي اشغالي توسط روسيه به موجب پيمان » آزادسازي«رف پيروز مذاكرات آلكساندراپل بعنوان مدعي تركيه بعنوان ط
بايـد بـه    1918در سـال  ” برسـت ليتوفسـك  “تركيه ظاهر شد كه بر اساس قـرارداد   -سان استفانو در پايان جنگ ميان روسيه

تحـت   1918وم مي شدند كه دو منطقـه نخسـت از سـال    تركيه باز گردانده مي شدند. اين مناطق شامل قارص، آرداهان و بات
حاكميت ارمنستان و منطقه سوم تحت كنترل گرجستان كه تركيه در جنگ با اين حكومت نبـودقرار داشـتند. لـيكن پـس از     

را نيز به تصرف خـود درآوردنـد.   ” سورمالو“رسيده قريه ” ايگدير“، تركها با پيشروي به 1920تصرف قارص در ماه اكتبر 
گرديد كـه در  ” صلح و دوستي“ابراين تركيه در آلكساندراپل  خواستار احياء مرز مشترك خود با ارمنستان مطابق با پيمان بن

ميان جمهوري ارمنستان و تركيه عثماني در باتوم به امضاء رسيده بود. چنانكـه در بـاال ديـديم، ايـن      1918روز چهارم ژوئن 
  شته به مرز ايران مي رسيد.مرز از مسير رودهاي آخوريان و ارس گذ

، با نخجوان هم مرز بـود و آنچـه كـه در    1931بدين سان، تركيه ده سال پيش از تبادل اراضي مرزي با ايران در سال         
تركيـه از   -، مـرز ايـران  ”سورمالو“روي داد ناشي از وقايع مربوط به همين ناحيه در آن سال بود. پس از تصرف  1931سال 

(كوههاي آرارات) عبور مي كرد، اما پايگاه هاي جنگي شورشيان كُرد به سـركردگي    ماسيس بزرگ و كوچكميان كوهها 
جالل در ناحيه ماسيس كوچك (آرارات) كه در قلمرو ايران قرار داشت واقع بود. تركيه براي حل اين مسئله و برچيدن اين 

ر عوض سرزمين حد فاصل ياد شده را همـراه بـاكو ماسـيس    پايگاه ها با انصراف از اراضي مورد اختالف خود در جنوب، د
كوچك دريافت نمود و بدين ترتيب همزمان با دريافت كمكهاي قابل توجهي از اتحاد شوروي موفق گرديـد بـه آسـاني بـا     

  شورشيان تصفيه حساب كند.
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  ان در صحنه سياسي ايراننگاهي كوتاه به نقش ارمني

  نگارش اديك باغداساريان 
  ( ا. گرمانيك )

  
هنگ هاي سپاهي بودند كه وظيفه دوره اي ” ارمنيان از سده ششم پيش از ميالد در ايران ساكن بوده اند. اينان اساسا

) بـاروير  605خود را از طرف پادشاهي ارمنستان در حكومت هخامنشي بجـا مـي آوردنـد. در سـده هفـتم پ.م. (سـال       
) پادشاه ارمنستان به هوخشتره شاه ماد در برچيدن حكومـت آشـور كمـك كـرد.     Baruyr Skayordiاسكايوردي (

تيگران يروانديان شاه ارمن از نزديكان و دوستان كوروش هخامنشي بود و شخص اخير با وي بـه شـكار مـي رفـت. در     
او حكومت خود را مستحكم و اسـتوار مـي سـاخت،     پ.م.) و در طول مدتي كه522-486زمان سلطنت داريوش اول (

برخي از كشورها از زير سلطه حكومت هخامنشي خارج شده و پرچم شورشي برافراشته بودنـد. ارمنسـتان نيـز يكـي از     
آنها بشمار مي رود. شاه هخامنشي براي فرو نشاندن شورش پنج بار با ارمنستان جنگيد و ايـن در حـالي بـود كـه در سـه      

الران ارمني فرماندهي سپاه ايران را بعهده داشتند. از همـان زمـان هـا ارمنيـان نقـش مهمـي در سـپاه ايـران         جنگ سپهسا
  پ.م.) سپاه ارمن نيز شركت داشت.  480داشتند. در لشكركشي خشايارشا به يونان(

م. 1496ني به سال اوزون حسن شاه ايران در زمان سلطه آق قويونلو به منظور ايجاد جبهه واحد بر عليه تركان عثما
يكي از شخصيت هاي مورد اعتماد خود يعني خواجه ميراك ارمني (موراته يا ميرات) را به ايتاليا گسيل داشت. وي در 

م. به ونيز مي رسد و با جمهوري ونيز به مذاكره مي پردازد آنگاه با پاپ رم و پادشـاه ناپـل ديـدار و    1470فوريه سال 
  مذاكره مي كند.
مان شاه عباس اول نقش بسيار مهمي در صحنه هاي سياسي و نظامي ايران ايفا كردند. چنـد نفـر از ايـن    ارمنيان در ز

شخصيت ها را مي توان نام برد. مشهورترين سپهساالر ايران در زمان شاه عباس اهللا وردي خـان ارمنـي بـود. وي مـورد     
رماندهي كل سپاه گماشته شد. بعدها استان كهگيلويه احترام فراوان شاه قرار داشت. او به سمت امير االمرايي فارس و ف

به حكمراني مناطق ساحلي درياي عمان و منطقه الر و جزيـره   1601نيز به قلمرو حكمراني او اضافه گرديد. او تا سال 
  بحرين پرداخت.

كـه حكمـران   پس از مرگ اهللا وردي خان شاه سمت اميراالمرايي فارس را به فرزند بزرگ وي يعني امام قلي خـان  
  الرستان بود واگذار كرد. داود فرزند ديگر اهللا وردي خان را نيز به اميراالمرايي قره باغ گمارد.  

يكي ديگر از چهره هاي معروف ارمني قارچقاي خان قللر آقاسي اهل ايروان بود. وي بـه علـت دالوري هـايش بـه     
و پس از مـرگش حكمرانـي خراسـان را بـه فرزنـدش       سمت فرماندهي كل سپاه حكمران آذربايجان و خراسان نايل آمد

  منوچهرخان سپرده شد.
يوسف خان يكي از دوستان نزديك قاچقاي خان اميراالمراي شيروان بود. شاه عباس اغلب با خوشنودي ايـن دو را  

  به نزد خود دعوت مي كرد.
فاده مي كرد. براي نمونه خواجه نازار شاه عباس در تماس با اروپاييان و شرقيان همواره از دانش سرشار ارمنيان است

و خواجه سرفراز شهرداران جلفاي اصفهان مشاوران شاه محسوب مي شدند. او اغلب اوقات سـفيران كشـور را از ميـان    
م.). مـاتيروس، ترگابريـل و گـاال يـك سـفراي      1547هـاكوپ ماركاريـان اهـل آمـد(    ” ارمنيان منصوب مي كرد. مثال

م.) و يعقـوب (هـاكوپ) سـفير ايـران در لهسـتان و      1610ه سـرفراز سـفير شـاه در ونيـز (    بازرگاني شاه بودنـد. خواجـ  
  يك ارمني بنام ميرزا موسي بگ را بعنوان سفير به ورشو فرستاد.  1640م.) بودند. شاه صفي نيز در سال 1616آلمان(

جرت داد تـا اينـان بـه    ) گروهي از ارمنيـان را بـرخالف ميـل بـاطني بـه خراسـان مهـا       1688-1747نادر شاه افشار (
وضعيت تجارت و بازرگاني اين منطقه سروسامان دهند. همچنين تعـدادي ارمنـي بـه خـدمت سـپاهش درآورد. ارمنيـان       

)١(
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  آرتساخ(قراباغ)، سيونيك و آيرارات (استاهاي ارمني) در مبارزات نادرشاه برعليه تركان به وي كمك مي كردند.
  

) بـه سـلطنت   1742-1797ارمنيان عالقمند بود آغامحمد خـان قاجـار (  ) كه به 1699-1779پس از كريم خان زند(
  رسيد. او نيز تعداد زيادي ارمني در سپاهش داشت و اكثر اينان مسئوالن توپ هاي نظامي بودند.

ژنرال داويـت خـان سـاگينيان، فرمانـده     ” در دوران اوليه سلطنت قاجارها ارمنيان بسياري به آنان خدمت كردند مثال
 1831) فرماندار فارس و اصفهان بود كـه از سـال   1781-1847ران در زمان فتحعليشاه بود. خداد خان ارمني (قشون اي

فرماندار  1844به دريافت لقب خان نايل آمد و سپس فرمانده خوي، اردبيل، اروميه، كرمانشاه و اراك گرديد. در سال 
در زمـان آغامحمـد خـان و فتحعليشـاه خـدمت كـرده در        تبريز شد. موسي خان، چهره نظامي و فرمانده توپخانه بـود و 

جنگهاي متعدد شركت نموده بود. او در حياط كليساي ارمني قزوين بـه خـاك سـپرده شـده اسـت. يوسـف خـان اميـر         
بشـمار مـي رود. غـالم حسـين      19) چهره نظامي و از نامداران تاريخ ايران در سده 1783-85توپخانه گولونيس(متولد 

م شـاه) بـود. در زمـان سلسـله قاجـار ارمنيـان       -57بگوم دختر فتحعليشان و خوريشان بـانوي ارمنـي(زن   خان همسر ماه 
  معرفي مي كنيم: ” بسياري در محافل دولتي و درباري خدمت كرده اند. در زير به ترتيب تاريخ برخي از آنان را اجماال

     
  م.).1804-1848مباشر فتحعليشـــاه ( -ماركار خان داويــت خانيان-1
بعنوان سفير ايـران بـه    1816روشن نيست. او در سال ” جزئيات زندگي او كامال -مير داويت مليك شاهنازاريان-2

پاريس رفت. عباس ميرزا وليعهد قاجار، اورا از طريق استامبول به پتربورگ فرستاد تا در باره اختالفات مرزي ايـران و  
زا از اين نظر او را از طريق استامبول به روسـيه فرسـتادكه مـي خواسـت     روسيه با دولت تزاري مذاكره كند. عباس مير

با دولت روسيه مذاكره كند، در حاليكه  مقامات روسي قفقاز به سفير ايران اجازه مسافرت به روسـيه را نمـي   ” مستقيما
شـي تسـليم كـرد واز او    نامه اي با تصوير عباس ميرزا بـه متـرنيخ شـاهزاده اطري    1826دادند مير داويت در هفتم اكتبر 

  درخواست نمود كه از منافع ايران دفاع كند.
او در استامبول با سفير روسيه مالقات كرد ليكن به او اطالع مي دهند كه كليه مـذاكرات را بايـد بـا نايـب السـلطنه      

ه شده اسـت:  گرجستان انجام دهد. روي يكي از سنگهاي قبر موجود در كليساي تادئوس بارتغومئوس تهران چنين نوشت
  ».  1853آوريل  30مليك شاهنازاريان، وفات «
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  نگاهي كوتاه به نقش ارمنيان در صحنه سياسي ايران

  نگارش اديك باغداساريان 
  ( ا. گرمانيك )

  
به اسارت سپاه ايران در آمـد.   1792يس، در سال در تفل 1781)82يوسف خان (زادور يا ميناس مايينيانس) متولد ( -3

درگذشـت و مقـام    1824چهره دولتي و مشاور فتحعليشاه بود. او مذهب مسيحي خود را در نهان حفظ مي كـرد. بسـال   
  سپهساالري پس از او به فرزندش غالمحسين واگذار شد.

، آغامحمـد خـان او را بـه    1795و در سـال  يوسف خان، مسئول توپخانه، متولد تفليس در يك خانواده اهـل قرابـاغ   -4
  ايران آورد كار تهيه و ساخت توپ را در تهران به او واگذار نمود. مرگش در تهران روي داد. 

در كاربي به زبان هاي ارمني، فارسي، ايتاليايي، فرانسه، يونـاني و تركـي تسـلط     1786داويت خان داويتيان، متولد -5 
  ,1850وين و پتربورگ، مرگش در سال  داشت. كنسول ايران در ازمير،

به اسارت آغامحمـد   1795در تفليس در خانواده اسميرجانيان. در سال  1786-87زهراب خان خازن شهريار، متولد -6

)٢(
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  خان درآمد. مسئول دفتر شاه بود. با پاشا خانم دختر فتحعليشاه ازدواج كرد. خزانه دار دربار بود.  
متولد تفليس، در زمان لشكركشي آغامحمد خان به اسارت درآمـد. خزانـه دار دربـار    زهراب خان وارت پاتريكسن، -7

  روي داد. 1850ايران بود. مرگش در سال 
ژان داووت خان، متولد ازمير، ديپلمات بود، به دريافت نشان هاي مختلف دولتي ايران و اروپا نايل آمد، مـرگش در  -8

  روي داد. 1865سال 
ــتوازادريان،  -9 ــان آس ــت خ ــانواده         س ــزرگ خ ــان ب ــت خ ــاطوريان). س ــا آس ــتوازادريان و ي ــا آس ــان ي ــت خاني (س

سـالگي   13آستوازادريان(صدقي بيگ) در بوشهر متولد شد. زبان مادري را در كليساي ارمني زادگـاه فـرا گرفـت. در    
  جهت ادامه تحصيل راهي شهر بمبئي هندوستان گرديد.

د و مشغول كارهاي دولتي مي شود و در خدمت دربار ايران در مي آيد. پس از اتمام تحصيالت به ايران باز مي گرد    
از طرف دولت عازم لندن مي گردد. براي بار دوم بعنوان مشاور ميرزا صالح شيرازي بـه لنـدن مـي     1810آنگاه به سال 

  رود.
ذربايجـان انجـام داد و   از جانب فتحعليشاه نزد سلطان عثمـاني گسـيل شـد. او فعاليتهـايي در آ     1828ست خان در سال    

مورد عالقه وليعهد عباس ميرزا بود. فرزندانش اسكندر خان و سامسون خان مناصب عالي دولتي داشـتند. سـت خـان در    
  در تهران در گذشت. 1842سال 

ماميكنيان(شمس الدوله)، آغا محمد خان مؤسس سلسله قاجـار در جريـان لشـكر كشـي      -منوچهر خان انوكولوپيان-10
تعداد زيادي از ارمنيان را از قفقاز به ايران انتقال داد. خانواده اشرافي انوكولوپيان نيز جزو آنان بود. آنـان   97-1795

اسـت. (بـه علـت    » انبـار دانـش  «بنام جد پنجم خود به زهرابيان نيز اشتهار داشتند. انوكولوپ در زبان گرجي بـه معنـي   
  اشتهار علمي زهراب).

م.) جزئيات زندگي او كامل نيست. ليكن مي دانيم كه 1795سالگي به ايران آورده شد( 8-10منوچهر خان در سنين    
آغاز شده است. در اين سال بصره بر عليه ايران شورش كرده بود. منوچهر با فرمانـدهي   1873فعاليت اصلي او از سال 

  نفري به اين شورش پايان داد.    000/40سپاه 
در زمـان فتحعليشـاه، محمـد شـاه،      -ر اصفهان بود (پس از خسرو ترسـاموليان ارمنـي  استاندا 1840-47او در سالهاي    

روي داد. در شـهر قـم    1847ناصرالدين شاه). او فعاليت هاي سازندگي زيادي انجام داده است. وفاتش نهم فوريه  سال 
  است. بخاك سپرده شد. مقبره او را شاهزاده داويت مليكوف خواهر زاده منوچهر خان مزين كرده

در تفليس(والـدين آنـان پـس از لشـكر كشـي       1807آقازارخان انوكولوپيان، او برادر منـوچهر خـان بـود. متولـد     -11
آغامحمد خان در تفليس مانده بودند). آقازار پس از انتقال به ايران با كمك هاي برادرش در مناصـب مختلـف خـدمت    

  ديم و ساير جاها بود.    كرد. او كنسول ايران در تفليس، وان، كارين، بايزيد ق
ميرزا گئورك خان انوكولوپيان، او برادر زاده منـوچهر خـان بـود و تحصـيالت عاليـه خـوب داشـت. متخصـص          -12

  پس از منوچهر خان بعنوان استاندار اصفهان منصوب شد. 1847مهندسي مكانيك و معماري بود. او در سال 
برادر گئورك خان بـود و در صـحنه دولتـي ايـران بـه سـليمان خـان        سوغومون خان انوكولوپيان(سهام الدوله)، او -13

اشتهار داشت. او به ميل خود از تفليس به ايران آمده با عمويش منوچهر خان همكـاري مـي كـرد. او اسـتاندار فـارس،      
  اصفهان و خوزستان بود.

ليمان) خان بود، او در تهران متولد فرزند ارشد سوغومون (س -ماميكنيان (قوام السلطنه) -نريمان خان انوكولوپيان -14
شد ، تحصيالت ابتدايي را در آنجا و تحصيالت عاليه را در پاريس گذراند. چنـد زبـان شـرقي و غربـي مـي دانسـت. او       

كنسـول   1869گـارد ناصـرالدين شـاه،     1861مناصب مختلف داشته است، رايزن سفارت ايران در اسـتامبول، در سـال   
) بود. او به علت خدمات ياد شده از طرف دولت ايران 1882در ايتاليا، سفير ايران در وين ( 1895ايران در مصر و در 

  نايل آمد.” قوام السلطنه“و لقب ” شير و خورشيد“به دريافت نشان 
در تبريـز. مهنـدس    1833فرزند سوغومون خان و بـرادر نريمـان، متولـد     -ماميكنيان -جهانگير خان انوكولوپيان -15

عمار معروفي بود. تحصيالتش را با تشويق و حمايت عمويش گئـورگ در اروپـا كسـب كـرده سـپس وارد      مكانيك و م
خدمت ارتش شد و به درجه تيمساري (ژنرالي) نايل آمد. آنگاه به فرماندهي آجودان ناصرالدين شاه منصـوب شـد. در   

موفق به ساخت  1882زموده در سال به رياست كارخانه تسليحات گماشته شد و او بعنوان يك مهندس كارآ 1862سال 
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فشنگ براي تفنگ هاي ارتش شد. اين كار او مورد توجه خاص ناصرالدين شاه قـرا گرفـت لـذا از طـرف شـاه بعنـوان       
وزير صنايع منصوب گرديد. وي تالشهاي جدي در زمينه ساخت باروت، چيت سازي، كاغذ سازي و غيره انجام داد. او 

) عملي نشدند. جهانگير اولين وزيـر  1892خانه هاي مختلف داشت. ليكن به علت مرگش (برنامه هايي براي احداث كار
  صنايع ايران محسوب مي شود. مقبره او در كليساي گئورگ مقدس تهران واقع است.  
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  نگاهي كوتاه به نقش ارمنيان در صحنه سياسي ايران
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  نگارش اديك باغداساريان 
  ( ا. گرمانيك )

  
از اسراي لشكركشي آغامحمد خان به قفقاز بود. او از تفليس به ايران منتقل شد. پـس از   -خسرو خان ترساموليان -16

رسيدن به ايران به مقامات عالي دولتي دست يافت و شخص مورد اعتماد از طرف فتحعليشاه، محمـد شـاه و ناصـرالدين    
اسـتاندار اصـفهان گرديـد، لـيكن مـدت       1836مي رفت. او صاحب چندين روستا در گيالن بود. وي در سال شاه بشمار 

)، خسـرو  1840-1847كوتاهي در اين منصب باقي ماند. منوچهر خان جانشين او شده استان را هفت سـال اداره كـرد(  
  چشم از جهان فرو بست. 1857خان در سال 

در همدان است. در مدارس تهران و كالج آمريكايي تحصيل كرد. بـه زبـان    1875 او متولد -ماتوس خان مليكيان -17
وقتي كـه اداره ماليـات    1910هاي انگليسي، فرانسه، فارسي و ارمني تسلط داشت و ترجمه هايي انجام مي داد. در سال 

موفـق بـه دريافـت     1921وزارت ماليه تأسيس شد، ماتوس خان به رياست آن منصوب گرديد. بخاطر خدماتش در سال 
  از دست احمد شاه شد.” شير و خورشيد“نشان 

كه مدارس ارمني به دستور رضا شاه تعطيل شدند، ماتوس خان كـه مـدير مدرسـه ارمنـي تهـران بـود،        1936در سال    
  آزاد شده در همين سال هم درگذشت. 1941دستگير و زنداني شد و تنها در سال 

سالگي همراه خانوده اش به تهران مهاجرت كـرد. از   2در همدان. در سن  1878متولد  -موسس خان خاچاطوريان-18
  و كالج آمريكايي فارغ التحصيل شد.” هايكازيان“مدارس 

به رياسـت اداره ماليـه اسـتان فـارس      1914بعنوان معاون و بازرس در گمرگ مشغول كار شد. در سال  1909از سال    
زرسي درآمدهاي دخانيات و اداره ماليات كل كشور را بعهـده داشـت. او بـه    سرپرستي و با 1920منصوب شد، از سال 

مدارس ارمني و غير ارمني كمك كرد. بعنوان رياست اداره درآمدهاي استان فارس نيز خـدمت كـرده اسـت. در سـال     
امـور   از طرف احمد شاه شد. او تا زمان مـرگش رئـيس انجمـن كـل    ” شير و خورشيد“به دريافت نشان درجه دو  1921

در  1933ژانويـه   17رئيس انجمن كلوب ارمنيـان بـود. موسـس خـان در      1933تا  1921خيريه ارمني تهران و از سال 
  تهران دارفاني را وداع گفت.

در جلفاي نو (اصفهان) پدرش ميرزا يعقوب متـرجم ورزيـده زبانهـاي     1933متولد  -ميرزا ملكم خان (ناظم الدوله)-19
به ايران بازگشته اقدام به تأسيس تلگرافخانـه   1858صيالتش را در پاريس كسب كرد و در سال فرانسه و روسي بود. تح

بود. ناصرالدين شاه او را به عراق و سـپس بـه   ” فراموشخانه“جزو شخصيت هاي فراماسون و مؤسس  1859نمود. او در 
االختيار ايران عـازم لنـدن مـي شـود(تا     بعنوان سفير تام  1837فراخوانده شده در  1871مصر تبعيد كرد، ليكن در سال 

برلين شركت كرد و خدمات ارزشمندي در راستاي بازپس گيـري شـهر قطـور از     1878). او در كنگره سال 1889سال 
  (شاهزاده) اعطاء نمود. ” پرنس“و ” ناظم الدوله“عثمانيان انجام داد. شاه به پاس اين خدمات به او لقب هاي 

بـه   1898را در لندن بچاپ رساند. او از طرفداران مشروطه بـود. در سـال   ” قانون“روزنامه  1889ملكوم خان در سال    
  در سوئيس در گذشت. 1903سفارت ايران در ايتاليا منصوب شد. در سال 
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و سپس رشته علوم ” هايكازيان“در تهران، تحصيالتش را در مدرسه  1864متولد  -هوانس ماسهيان (مساعدالسلطنه)-20
)، رياست بخـش هـاي   1894) رئيس دبيرخانه وزارت خارجه (1884ا در پاريس اخذ كرد. بعنوان مترجم شاه (سياسي ر

) و جانشـين  1900-1906)، رايـزن سـفارت ايـران در بـرلين، (    1900مختلف، و روابط بين الملل وزارت امور خارجـه( 
  ) خدمت كرد.   1906-1901سفير ايران در برلين (

  به تهران فراخوانده شد تا سرپرستي دختر شاهزاده ناصرالملك را عهده دار شود. 1911ماسهيان در سال    
از طرف ارمنيان جنوب ايران بعنوان نماينده مجلس انتخاب شد ليكن پس از چندي به عنـوان سـفير    1927او در سال    

  ايران در لندن عزيمت كرد.
و(ژاپن) منصوب شد ليكن آب و هواي ژاپـن اثـر منفـي روي    بعنوان سفيركبير ايران در توكي 1929ماسهيان در سال    

بـه تهـران    1932مارس  31در خاربين فوت مي كند. جسد او  1931نوامبر  19او مي گذارد و هنگام بازگشت از آنجا 
  مي رسد و در صحن حياط كليساي ارمني ونك به خاك سپرده مي شود. 

اثر از شكسپير را به ارمني ترجمه كرد  16ندي بزرگ بود. او بيش از او در كنار فعاليت هاي درخشان سياسي، انديشم   
  كه تا امروز نيز بهترين ترجمه محسوب مي شوند.

در روستاي بارسوم گنجه. فدايي ارمني بود و از چهره هـاي معـروف    1868متولد  -يپرم خان داوتيان (اسيربگيان)-21
به گروه هاي پـارتيزاني و فـدايي ارمنسـتان     1880اواخر دهه ) محسوب مي شد. در 1905-11انقالب مشروطه ايران (
در حمله گروه ساركيس گوگونيان به ارمنستان غربي شركت كرد و پس از دستگيري بـه   1890غربي پيوست. در سال 

از ساخالين فرار كرد و به ايـران آمـد و بـه حـزب داشـناك       1896). در سال 1892سيبري و سپس ساخالين تبعيد شد (
ت و وارد ارتش شد. در جريان مشروطه رشت را تصرف كرد و به رياست نبردهاي انتظامي رشـت منصـوب شـد.    پيوس

) به فرماندهي كل انتظامي تهران و حومـه و رياسـت اداره نظميـه گماشـته     1909ژوئيه  10ليكن پس از تصرف تهران (
ارگان هاي عاليه حزب در ژنـو مـرتبط مـي    شد. بعدها ارتباطش با محافل محلي حزب داشناك تضعيف مي شود و او با 

  گردد.
  يپرم خان در جنگ سورجه همدان كشته شد. جسدش در حيات مدرسه هايكازيان (داوتيان) دفن شد.   
-1912)، پطـرس خـان مليـك آندرياسـيان(    1863-1916از همرزمان يپرم خان مي توان آرشاك گاوافيـان (كـري      

  ) را نام برد.1877-1963)، آبراهام خان هواكيميان(1879
  رئيس ستاد قزاق. -امير تومان مارتيروس خان-22
  همرزم يپرم خان در جريان انقالب مشروطه و رئيس پليس تهران. -سرهنگ گريشا -23
همرزم يپرم خان. يپرم او را به رياسـت اداره ماليـه نظميـه گماشـت. او از اولـين حقوقـدانان و        -دكتر آلك آقايان-24

  يران بود.مؤسس بيمه در ا
-11در همدان. سه بار نمايندگي مجلس شـوراي ملـي انتخـاب شـد. (مجلـس دوم       1868متولد  -هوسپ ميرزايان -25

سرپرست تام االختيار  1927). از سال 1900) از مقامات وزارت ماليه بود (از سال 1923، و چهارم 1915، سوم 1910
مه هاي خوبي از ادبيـات اروپـايي و ايرانـي انجـام داده اسـت.      ماليه ايران و معادن مخصوص دكتر ميلسپو گرديد. ترج

  در تهران در گذشت.  1935يكي از بهترين مترجمين رباعيات عمر خيام محسوب مي گردد. در سال 
” رعـد “با سيد ضياء الدين طباطبايي در روزنامه  1916-17در استامبول، در سالهاي  1883متولد  -گاسپار ايپكيان -26

، گاسـپار  1921بعنوان بازرس كل وزارت معارف منصوب شد. سيد ضياء پس از كودتاي  1919. در سال همكاري كرد
  در بيروت در گذشت.  1952مارس  27ايپكيان را به سمت شهردار تهران منصوب كرد. او 

***  
ونـه مهنـدس زاون   در زمان محمد رضا شاه پهلوي، باز هم ارمنيان صـاحب مناصـب عـالي دولتـي بودنـد. بـراي نم              

سيمونيان معاون وزير مسكن و شهر سازي، خانم اليز غازاريان مدير كل اداره تشريفات وزارت اطالعات و جهـانگردي،  
  دكتر سوپكيان معاون وزارت بهداشت، آندرانيك آوانسيان رئيس كميسيون عمراني شوراي شهر تهران بودند.  

 
  پایان  
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1379 ماهبهمن  27      22 شماره  لويس    دو هفته نامه  
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1379 ماه اسفند  10      23 شماره  لويس    دو هفته نامه  

  نگاهي به تاريخ مطبوعات ارمني
)2(  

  ا. گرمانيك 
  گرجستان

ارگان نيابت السـلطنه  ” كاوكاز“، تفليس)، هفته نامه سياسي و پژوهشي، بعنوان نسخه ارمني خبرنامه 1846-47” (قفقاز“-
  .روسي قفاز بچاپ رسيد

  ، تفليس)، هفته نامه سياسي، تجاري و پژوهشي به كوشش گ. پاتكانيان.1850-51” (آرارات“-
  ، تفليس)، به كوشش س. ماندينيان، ضد اصالح طلب.meghu-hayastani)(86-1858” (مغو هاياستاني“هفته نامه -
وشـش م. آقابگيـان، ادبـي،    ، تفلـيس)، بـه ك  1860-63(درناي سـرزمين ارمـن)(  ” كرونك هايوتس آشخارين“ ماهنامه -

  تحقيقي، آماري، اخالقي.
، تفليس، شوشي، گنجه، باكو، ايروان)، ماهنامـه تربيتـي، بـه    1874-79، 1864-71(دنياي ارمن)(” هايكاكان آشخار“ -

  كوشش خ. استپانه.
  ي.سياس -،تفليس)، خبرنامه ادبي1872-1921(كشاورز، زارع، كارگر)، سردبير، گريگور آرزروني(” مشاك“-
  اجتماعي. -، تفليس) مجله ادبي1876-81تجربه، آزمايش)، سردبير آشوت هوانسيان(”(پوردز“-
  ، تفليس).1882-98پژواك)، آشوت هوانسيان(”(آرزاگانك“هفته نامه -
  ، تفليس).1883-1916محافظه كار، ( -(عصر نو)، س. اسپانداريان، روزنامه ادبي سياسي ملي” نور دار“-
  ، تفليس).1918ت. نازاريان، نخستين ماهنامه مصور كودكان، (چشمه)، ”(آغبيور“-
  ).1889-1907چكش)، آ.آراسخانيان(”(مورچ“-
، به كوشش س. شاهوميان، ب. كنونيانتس، آ. ”دموكراتهاي ارمني -اتحاديه سوسيال“غيرعلني)، ارگان ”(پرورلتاريات“-

  ، تفليس).1902خوماريان، (
، تفلـيس)، اولـين ارگـان بلشـويك هـاي      1906، س. اسـپانداريان، س. كاسـيان، (  رعد، برق)، س. شـاهوميان ”(كايتس“-

  ارمني، سه روزنامه.
  ، تفليس).1906سخن نو)، ادامه كايتس، (”(نور خوسك“-
  ، تفليس)، ادبي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي.1915-19(پيكار)، (” پايكار“هفته نامه -

  ارمنستان
  است كه برخي از آنها بشرح زير مي باشند:در ارمنستان صدها نشريه منتشر شده 

، اروان)، ارگـان شـوراي عـالي مجلـس ارمنسـتان و هيئـت       1920بعدها بنام ارمنستان شـوروي)، ( ”(كمونيست“روزنامه -
  وزيران.

  .1921رستاخيز)، ايروان، ”(ورازنوند“-
  ).1921-22آلكساندراپل،”(كارمير شيراك“-
  نون). تاك 1923ايروان، از سال ”(آوانگارد“-
  تا كنون). 1925ندا، ايروان  -”كانچ“(اكنون ” پيونر كانچ“-
  به بعد). 1955روزنامه ادبي)، (ايروان، از ”(گراكان ترت“-
  به بعد). 1934ادبيات شوروي)(ايروان، ”(سوتاكان گراكانوتيون“-
  ).تا كنون 1967بهار)، ماهنامه ارگان انجمن نويسندگان ارمنستان، (ايروان از ”(گارون“-

  نشريات جديدي منتشر شدند كه برخي از آنها بقرار زيرند: 1991پس از استقالل ارمنستان در سال 
  ، سردبير مهر داوويان،(ايروان).”نوراترت“-
  حق)، هفته نامه ارگان انجمن حقوق مشروطه، سردبير ويگن هاكوپيان.”(ايراونك“-
  مگرديچيان.سرزمين ارمن)، سردبير گاگيك ”(هايوتس آشخار“روزنامه -
  بامداد)، سردبير آرام آبراهاميان،”(آراووت“روزنامه -
  (كشور). ارگان حزب داشناكسوتيون، سردبير شاغيك ماروخيان.” يرگير“-
  ملت)، ارگان حزب رامكاوار، سردبير هاكوپ آوتيكيان.”(آزگ“-
  جمهوري ارمنستان)، ارگان مجلس ارمنستان.”(هاياستاني هانراپتوتيون“-
  ، سردبير ژوليت مارتيروسيان.”آوانگارد“ه مستقل هفته نام-
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  ادامه روزنامه سوتاكان هاياستان)، سردبير تيگران نيكوغوسيان.”(هاياستان“-
  عصر نو)، ارگان انجمن نويسندگان، سردبير آپكار آپينيان.”(نور دار“ماهنامه -
  

  هندوستان
در شـهر مـدرس (توسـط كشـيش هـاروتيون       1794-96لهاي در سا” آزدارار“اولين نشريه ارمني دنيا و هندوستان بنام  -

شماونيان) بچاپ رسيد. هدف اصلي آن آشنايي ارمنيان با دنياي مترقي و تربيت صحيح جوانان با اتكا به فرهنـگ ملـي بـود.    
  مقاالت اجتماعي، علمي و ترجمه در آن بچاپ رسيده است.

  . 1821-23)،كلكته،eshtemaran”(شتماران“ -
  .1845-48ملت دوست)، كلكته،-azgaser(”آزگاسر“ -
  .1848-52، كلكته،”آزگاسر آراراتيان“ -
  .    1948-49)، مدرس،banaser”(باناسر“ -
  .1950-60، كلكته،”نور آزدارار“ -

  ايتاليا، اطريش
ه در ، سـالنامه) بـود كـ   taregrutiun” (تـارگروتيون “دومين نشريه ارمني جهان پس از آزدارار (هندوستان)، نشريه  -

  در ونيز ايتاليا بچاپ رسيد و به ارائه مسايل سياسي، اقتصادي، كليسايي و فرهنگي مي پرداخت.    1799-1802سالهاي 
، ونيز، سياسي، تفحصات ادبي، كليسـا،  1803-20فصل بيزانس)،  yeghanak-biuzandian” (يغاناك بيوزانديان“-

  آمار، علمي، هواشناسي.
  .1847-63ا)، اولين نشريه ويژه سياسي ارمني، به همت جامعه روحاني مخيتاريان ونيز، (اروپ” يوروبا“هفته نامه  -
  تا كنون. 1843)، ونيز،از سال bazmavep”(بازماوپ“ -
  تا كنون.  1887، جريده روزانه)، ونيز،از سالhandes-amsoria”(هاندس آمسوريا“ماهنامه  -

  نگ ملي و تاريخ و ادبيات ارمني هستند.دو نشريه اخير داراي ارزش فراواني در گسترش فره
  به بعد. 1969خانواده ارمني)، ونيز،از سال ”(هاي انتانيك“ -
  به بعد. 1980، رم، از سال ”زيتون“ -
  به بعد،(هفته نامه فرهنگي اجتماعي).   1984، وين، از سال ”هرايرك“ -

  فرانسه
  .1855-56شرق)، به كوشش س. وسكان. پاريس، ”(آرولك“دو هفته نامه -
-58”(ماسـياتس آغـاوني  “نشريه ارمني در فرانسه منتشر شده است كه اهم آنهـا عبارتنـد از:    30بيش از  1920تا سال  -

-1923، (”آرمنيـا “) پـاريس،  1898-1949” (آناهيـت “)، 1860-63”(پاريس“)، 1859و 1864-65”(آروموتك“)، 1855
  ) مارسي و غيره.1885
-25”(پـاريس  -بـانور “نشريه ارمني با ويژگي هاي مختلـف منتشـر شـدند:     90حدود در فرانسه  1920-30در سالهاي  -

)، هفتـه نامـه   1926-27(ترقي)(” ورلك“) ارگان بخش ارمني حزب كمونيست فرانسه و پس از آن نشريات كارگري 1924
)، هفته نامه 1925-30”(ايروان“)، 1932”(داربنوتس“)، 1932)و آرشاو(حمله، 1928-29(زحمتكش، كارگر، ” بانور“هاي 

  ).1935-37به كوشش ميساك مانوشيان(” زانگو“
  كليه اين نشريات نقش مهمي در نزديكي و ارتباط ارمنيان فرانسه با ارمنستان و خنثي كردن گروههاي ارتجاعي داشتند. 

را به عنوان تنها  . (ارمنستان شوروي1946-50، 1920-40(آينده وابسته به حزب رامكاوار، پاريس ” آپاگا“هفته نامه  -
  وطن براي ارمنيان مي دانست).

) طرفـدار ارمنسـتان شـوروي و مخـالف نشـريات حـزب       1929-31ارگان حزب هنچاك (پـاريس  ” هنچاكيان مامول“ -
  داشناكسوتيون.

اجتماعي، گر چه بـه حـزب داشناسـوتيون تمـايالتي      -به بعد. روزنامه سياسي 1925(به پيش) پاريس، از سال ” هاراج“ -
دارد اما در دهه هاي اخير با پذيرش موجوديت ارمنستان شوروي به ارائـه حيـات اجتمـاعي و فرهنگـي آن كشـور نيـز مـي        

  پرداخت و از مطبوعات ارمنستان مطالبي را در صفحات خود درج مي نمود.  
)، 1935-37” (مشـاگويت “)، 1931-32” (تسـولك “ )، 1926” (آراگاتس“، 1920-30نشريات ادبي ارمني دهه هاي -

  ) هر دو نشريه اخير وابسته به انجمن كل خيريه ارمني بودند.35-1933” (hokهوك “) و 1928-40” (ميوتيون“
  پاريس). 1944-48(مردم) ارگان نيروهاي مبارز ضد فاشيستي ارمني (” ژوغوورد“ -
-71(چشـمه نـور)، پـاريس،    ” ورلوساغبي“نشريه ارمني در فرانسه منتشر شده اند:  60پس از جنگ جهاني دوم بيش از  -

به بعـد. از آغـاز تـا امـروز بـيش از       1960(دنيا) از سال ” آشخار“). هفته نامه مترقي 1952-69(پاريس، ” آنداستان“، 1952
  نشريه ارمني در فرانسه منتشر شده است. 190
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1379 ماه اسفند   25      24 شماره  لويس    دو هفته نامه  

  
  عات ارمنينگاهي به تاريخ مطبو

)3(  
  ا. گرمانيك 

  
  انگليس

  ، منچستر. نخستين نشريه ارمني در انگليس.1863-64(كره زمين) ” يركراگوند“ -1
  فرانسه). -، لندن، انتشارات انجمن ميهني ارمني.(ارمني1888-92(ارمنستان) ” هاياستان“ -2
  ، لندن.1897-1901(نبرد) ارگان حزب هنچاك، ” مارت“ماهنامه  -3
 1895-97در آتن پايه گذاري شـده بـود. رد سـالهاي     1894فكاهي، كه در سال  -(سيلي)، ماهنامه سياسي” تاكآپ“ -4

  در لندن ادامه يافت.
  ,1894-1904(زنگ) ارگان مركزي حزب هنچاك، ” هنچاك“اجتماعي  -ماهنامه سياسي -5
  ارمنستان شوروي. لندن، متمايل به 1964 -1968(خورشيد) ” آرگاك“اجتماعي  -ماهنامه ادبي-6
  ,1971-73ارگان انجمن جوانان ارمني لندن، به زبان هاي ارمني و انگليسي، ” سارداراباد“ماهنامه مترقي و ميهني  -7
، ارمنـي،  1999(ارتباط، پيوند) ارگان شـوراي كليسـايي و اجتمـاعي ارمنـي بريتانيـا نخسـتين شـماره اكتبـر         ” كاپ“ -8

  انگليسي.
  ، ارمني، انگليسي ارگان مركز اطالع رساني و شوراي ارمني.1998و) از سال (نسل ن” نورسرورند“ -9
  

  بلغارستان
  .1884-85(اميد) نخستين نشريه ارمني در وارنا، هفته نامه، ” هويس“
  )، وارنا.1897-1904آينه وابسته به حزب هنچاك (” هايلي“ 
  ، صوفيه.1931-43و  1918-20وك، ، روسچ1920-22، 1915-18(مطبوعات بالكان)، ” بالكانيان مامول“ 
  وارنا. 1920-1924، وابسته به حزب رامكاوار ، ”لوسارزاك“
  ، سالنامه.1937، ”آرارات-ويتوش“ 
  ، فيليپه، نخستين نشريه كمونيستهاي ارمني خارج از ارمنستان.1920-21(اخبار سرخ)، ” كارمير لورر“ 
  تي.، دو هفته كمونيس1922-23(جهان نو)، ” نور آشخار“ 
  . 1944، هفته نامه ساسي، اجتماعي، ادبي، از سال ”يروان“ 

  نشريه ارمني در بلغارستان بجاپ رسيده است. 93تا كنون 
  

  روماني
  ، به زبانهاي ارمني و روماني.1895-99” (سالنامه ارمني” هايكاكان تارتسويتس“
  ، بخارست.1934-42(جريده ارمني) ” هاي مامول“ 
  ، هفته نامه.1944-1946، 1935-41(پاسدار)، ” پاثاك“ 
  ، ماهنامه مصور.1950-1958، ”سوان“ 
  . 1950(زندگي نو)، از سال ” نوركيانك“ 

  نشريه ارمني در روماني منتشر شده است. 50تا كنون حدود 
  

  يونان
  آتن. 1891(عرسه، اسبرس)، نخستين نشريه ارمني در يونان، ” آسپارز“
  ، آتن.1922-23، از انتشارات حزب هنچاك” يركونگ“ 
  ، ارگان بخش ارمني حزب كمونيست يونان.1926-27(دنيا)، سالونيك ” آشخارك“ 

  آتن، وابسته به كمونيستهاي ارمني. 1930-31نداي مردم)، ”(ژوغووردي زاين“هفته نامه 
  ، آتن، جنبش مترقي،1931-34(جنبش نو) ” نورشارژوم“هفته نامه 

  ، سالونيك.1930-36اوار (مشرق) وابسته به حزب رامك” آرولك“
  ، آتن، وابسته به حزب رامكاوار.     1934-36، ”آرامازد“ 
  ، جبهه مترقي.1944” يروان“  



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             105گزيده مقاالت فارسي                                                  

  ).1945-47” (نور كيانك“روزنامه  
  به بعد، آتن. متمايل به ارمنستان(شوروي).  1968و از  1975-65(كشور)، ” يرگير“ 

  شده است.  نشريه ارمني در يونان منتشر 70تا كنون حدود 
  

  سوئيس
  ، وابسته به سوسيال دموكراتهاي ارمني.1900ژنو، ” هاندس“ماهنامه 
  ، ژنو، (سوسيال دموكرات).1903(كارگر)، ” بانور“ماهنامه 

  در پاريس. 1925-34ژنو،  1891-1914(پرچم) حزب داشناك، ” دروشاك“
  به بعد ژنو. 1975، ارگان انجمن ارمني سوئيس، از ”تسولك“ 

  آلمان
  .1901-2(نشريه ارمني شناسي)، ماربورگ، ” هاندس هايگيتوتيان“
  برلين. 1914، ”مسروپ“ 
  ، اليپزيك.1922” تيكا“ 
  ، برلين.1927(جوان امني)، ” هاي يريداسارد“ 

  
  سوئد

  به همت نوراير بيوزانداتسي. 1887-1888، نشريه ارمني شناسي، ”كنناسر“
  رد اويساال. 1980(لك لك) از ” آراگيل“ 
  به بعد. 1994(افق نو)، به كوشش كارو هاكوپيان از سال ” نور هريزون“ 

  
  مجارستان

  (عصر نو) ارگان انجمن ماسيس.” نوردار“تنها نشريه ارمني در بوداپست ماهنامه 
  

  بلژيك
  بروكسل، دو هفته نامه سياسي اجتماعي. 1927(خبر نامه)، ” لراگير“
  .1928-29اهي)، (علم و آگ” گيدوتيون و گيدليك“ماهنامه  
  بروكسل. 1937-39(دنياي ارمن) ” هاي آشخار“

  هلند
  (آگاهي نامه)، به زبان ارمني و هلندي، فرهنگي، ملي و اجتماعي، آمستردام.” تغكاترت“
  .1978(بسوي ميهن) ” دپي هايرنيك“ 
  .1979(پيكار)، ” پايكار“ماهنامه  

  
  مصر

  .1865(نخل) قاهره، ” آرماوني“دو هفته نامه 
  .1906-7،  قاهره 1903-5اسكندريه، ” (سخنگاه آزاد” آزات بم“ 
  .1925-26، 1917-19، اسكندريه 1914-16(سالنامه ارمني مصر) قاهره ” يگيپتاهاي تارتسويتس“ 
  .1925-65(ارس)، اسكنديه” آراكس“هفته نامه  
  .1913(اميد)، ارگان حزب داشناك، از ” هوسابر“روزنامه  

  ).1922به بعد، ارگان حزب رامكاوار (از سال  1924، قاهره 1915-24) اسكندريه (آفتاب” آرو“روزنامه 
  نشريه و جريده ارمني در مصر منتشر شده است 160تا كنون حدود 
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1380 ماه  ارديبهشت 3      25- 26 شماره  لويس    دو هفته نامه  

  نگاهي به تاريخ مطبوعات ارمني
)4(  

  ا. گرمانيك 
  

  لبنان
  .1918(نور)، زحله، ” لويس“روزنامه  - 1
  .1957-64(شعار ما، به پيش است) ” مر نشانابانن ا هاراج“  - 2
  .1971(ندا)، بيروت، از سال ” كانچ“هفته نامه    - 3
  .1937، وابسته به حزب هنچاك، بيروت از ”آرارات“روزنامه   -4
  .1937(بيداري)، وابسته به حزب رامكاوار، بيروت از سال ” زارتونك“روزنامه   - 5
  .1946-55هنري،  -ادبي” آني“  - 6
  .1954-55هنري،  -(فرهنگ)، ادبي” مشاگويت“  - 7
  .1955-56و  1959كتاب ادبيات و هنر)، ”(گيرك گراكانوتيان يو آروستي“  - 8
  .1965-72(برگهايي  از ادب و هنر)، ” اجر گراكانوتيان يو آروستي“  - 9

  .1947-68و  1932 -36(زن جوان ارمني) ” يريتاسارد هايوهي“ماهنامه   - 10
  ) از انتشارات بنياد فرهنگي تكيان.1956(از ” شيراك“ماهنامه   - 11
  .1941، از ”ناييري“هفته نامه   - 12
  .1970از ” ارمني شناسي كالج هايكازيان“سالنامه   - 13
  ”ديتاك“ماهنامه   -14

  نشريه ارمني در لبنان منتشر شده است. 190تا كنون حدود 
  

  سوريه
  .1913-14(چشمه)، حلب ” آغبيور“ماهنامه  - 1
  ، انتشارات حزب رامكاوار.1918-22آدانا،  -(نداي ارمن) حلب” هاي زاين“وزنامه ر - 2
  ، انتشارات حزب هنچاك.1922-27نشريه سوريه)، حلب ”(سيرياكان مامول“روزنامه  - 3
  .1924-25(سالنامه ارمني سوريه)، حلب ” سورياهاي تارگيرك“ -4
  .1927-49(فرات) ارگان رسمي حزب رامكاوار، حلب ” يپرات“ - 5
  .1975، سالنامه ادبي، هنري، تاريخي، از سال ”غاردگ“ - 6
  .1980(آوريل نو)، از ” نور آپريل“فصل نامه  - 7

  نشريه ارمني در سوريه منتشر شده است. 70تا كنون بيش از 
  

  اورشليم
  .1866، ماهنامه كليسايي، ادبي، تحقيقي، از سال ”سيون“ .1
  .1977لو از سا 1940-45اجتماعي،  -)، فصل نامه ادبيHem” (هم“ .2
  .1980از سال ” نشريه خبري انجمن كل ورزشي ارمنيان“ .3

  
  



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             107گزيده مقاالت فارسي                                                  

  قبرس
  ، نيكوزيا.1922-23(ارمني آزاد قبرس) ” آزات كيپراهاي“هفته نامه  .1
  نيكوزيا. 1959-62(تكيه گاه)، انتشارات حزب رامكاوار، ” هناران“ملي -هفته نامه سياسي .2
  الرناكا. 1926-28ارگان انجمن ارمنيان، ” لوسارپي“ .3
  .1937-78انتشارات مؤسسه آموزشي ملكونيان قبرس، ” آيگ“هنامه گا .4
  به بعد، توسط مؤسسه آموزشي ملگونيان. 1973(پرتو)، ” تسولك“گاهنامه  .5

  
  اتيوپي

  ، آديس آبابا.1932(گل نو) دو هفته نامه ادبي، هنري و علمي، ” نور زاغيك“ .1
  ، آديس آبابا.1958-62، ”پيونيك“ .2

  
  اياالت متحده آمريكا

  ، جرسي سيتي.      1888(آفتاب)، ” آرگاك“نامه ماه - 1
  .1889-90(پيك)، نيويورك ” سورهانداك“ماهنامه  - 2
  ، نيويورك.1890-92(آزادي ” آزاديوتيون“انگليسي  -دو هفته نامه ارمني - 3
  ، نيويورك.1891-1898” هايك“هفته نامه ادبي سياسي  -4
  .1903-1908، 1900-2زب هنچاك ، نيويورك، ارگان ح1899، از ”زاين هايرنياتس“هفته نامه  - 5
  ، بوستون، ارگان حزب داشناك، ضد شوروزي، ضد كمونيسم.1900(ميهن)، از ” هايرنيك“ - 6
 -(ارمنستان جوان)، وابسته به حزب هنچـاك، پـاراموس، ايـاالت نيوجرسـي، هفتـه نامـه سياسـي       ” يريتاسارد هاياستان“ - 7

  .1903اجتماعيو اقتصادي، از 
  .1902-9هري)، فرزنو، (ش” كاغاكاتسي“هفته نامه  - 8
  .1907-21(ملت). بوستون ” آزگ“هفته نامه  - 9

  ، بوستون.1915-21(ملت)، حزب رامكاوار، ” آزگ“روزنامه  - 10
  ، بوستون.1915-21(پاسدار)، حزب هنچاك، ” باهاك“روزنامه  - 11
 1922سـال   ، بوسـتون، كـه از  1921، از ”باهـاك “و ” آزگ“از ادغام دو نشريه اخير الذكر ”. باهاك -آزگ“روزنامه  - 12

  (پيكار) ناميده مي شود.” بايكار“
، فرزنو) نشـريه  1919-21” (آرور“، فرزنو)، و 1914-21(زندگي نو) (” نورگيانك“به همان ترتيب از ادغام و اتحاد  - 13

  (روز نو) ناميده مي شود.” نور اُر“  1922) تشكيل شد كه از 1921(از ” آرور-نورگيانك“
  .1924گان بخش ارمني حزب كارگران آمريكا، (كارگر) ار” گورزاور“هفته نامه  -14
  .1922-24(كارگر)، ارگان حزب كارگران ارمني آمريكا ” بانور“هفته نامه  - 15
ارگان بخش ارمني حزب كارگران (كمونيست) آمريكا، از ” بانور“و ” گورزاور“، از ادغام و اتحاد دو نشريه ”پرولتار“ - 16

(دنياي نو)، (ارگان حزب كمونيسـت آمريكـا) و در سـالهاي    ” آشخارنور “ بنام  1926-30. در سالهاي 1926تا  1925
  (كارگر).” بانور“بنام  1930 -38

  ، نيويورك، انجمن ارمنيان مترقي آمريكا.1938(اخبار)، از ” لرابر“ - 17
  ، نيويورك، فيالدلفيا، بوستون. انجمن طرفدار وطن.1925از ”. نور آرابگير - 18
  طن، نيويوك.          ، انجمن طرفدار و1930، از ”گرامانيك“ - 19
  )، نيويورك.1931-35” (نور چنكوش“ - 20
  )، نيويورك.1930-33” (كيوريني هوش“ - 21
  ، نيويورك.1934-72” نوركساريا“ - 22
  ، نيويورك.1936-54، ”نورگير“  - 23
  ، به زبان انگليسي، فرزنو، لوس آنجلس.1958) از  The Armenian Obsderver” (آرمنيان ابزرور“ -24
  ، (انگليسي زبان).1960ورك از ، نيوي Ararat” آرارات“ - 25
  .1967)، نيويورك، از The Aarmenian Reporter” (آرمنيان رپورتر“ - 26
  .1970)، لس انجلس از Armenian Digest” (آرمنيان دايجست“ - 27
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  ، لس آنجلس.1964(روز نو)، از ” نور اُر“ - 28
  ، لس آنجلس.1970از ” آسپارز“ - 29
  .1979، لس آنجلس، از ”لرابر“ - 30
  1975نو)، لس آنجلس، از (نسل ” نور سروند“ - 31
  ، لس آنجلس.1977از ” آپريل“ - 32
  .1978(زندگي نو) از ” نور گيانك“هفته نامه  - 33
  ، لس آنجلس.1979(كليساي مادر)، از ” ماير يگغتسي“ -34
  ، كالج بين المللي ارمني آمريكا لس آنجلس.1977، از ”تارگيرك“ - 35
  .1980(دنياي كودك)، از ” مانكاكان آشخار“  - 36
  ، انتشارات دانش آموزان آموزشگاه ملي ارمني.1980ا)، از (صداي م” مرزاين“ - 37
  ”ماسيس“ - 38
  ”كاج نازار“ - 39

  
  نشريه ارمني در آمريكا منتشر شده است. 400تا كنون بيش از 

  
  

  1380 ماه ارديبهشت  25      27 شماره  لويس    دو هفته نامه

  نگاهي به تاريخ مطبوعات ارمني
)5(  

  ا. گرمانيك 
  آرژانتين

  
-24(نشريه آرژانتين)، از انتشارات فدراسيون ارمني حزب كـارگران آمريكـا (هنچـاك)    ” آرژانتينيان مامول“ هفته نامه - 1

1922.  
  .1922-25، هفته نامه، ”نور يرگير“  - 2
  .1929-36، وابسته به انجمن خيريه شيراك، ”شيراك“  - 3
  ، نشريه مستقل.1929-31، ”آرژانتين“  -4
  وابسته به كليساي ارمني.، 1932-70(مركز ارمني)، ” هاي كندرون“  - 5
  .1935ارگان انجمن ميهن پرستان هاچن، از سال ” نورهاچن“  - 6
  ).1955-66ارگان انجمن ميهن پرستان ماراش، (” ماراش“ اسپانيايي  -دو ماهنامه ارمني  - 7
  ، بوئنوس آيرس.1961، از ”سوان“هفته نامه - 8
  ، كوردوا.1970از ” آرواگال“  - 9

  ، كوردوا.1979، از ”ساردارآباد“  - 10
  نشريه ارمني در آرژانتين منتشر شده است. 40تا كنون حدود 

  
  كانادا

  ادامه داد.” آراگاتس“با نام  1927. كه از سال 1926، ارگان انجمن فرزندان ارمن، جرج تاون، ”آرارات“ - 1
  ي، فرانسه)، تورنتو. (به زبانهاي ارمني، انگليس1955نسل نو)، ارگان انجمن جوانان كليساي ارمني. از ”(نور سروند“  - 2
  ، ارگان انجمن ارمنيان استامبول در كانادا، مونترال.1969، فصل نامه ادبي، فرهنگي از ”گغارد“  - 3
  به زبانهاي فرانسه و انگليسي) 1977، مونترال، وابسته به مركز فرهنگي تكيان. (از سال 1975، از ”آپاگا“هفته نامه  -4
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  .           نشريه در كانادا منتشر شده است 21تا كنون بيش از 
  

  برزيل
  ، سان پائولو.1933-37برق)، ارگان انجمن دانشجويي حزب هنچاك، ”(كايز“ - 1
  .1946-47پيشرفت) ارگان انجمن ارمني سان پائولو، ”(ورلك“ - 2
  ، گاهنامه اجتماعي، فرهنگي، سياسي.1947-50، توسط حزب هنچاك، ”(صداي ارمنستان” هاياستاني زاين“  - 3
  پائولو. ادبي، سياسي، فرهنگي. ، سان1965-67” هاياستان“  -4
  ، فرهنگي، انجمن كل خيريه ارمنيان.1980از ” نور آني“ - 5

  
  استراليا

  ، سيدني، ماهنامه كليساي ارمني استراليا.1955از ” لويس“ - 1
  ، ارمني، انگليسي، ملبورن.1956-61(صدا)، ” زاين“ - 2
  ، ارمني انگليسي، ملبورن.1962-65(مخبر) ” لراتو“  - 3
  ، ملبورن.1966اميد) از سال ” (هويس“ماهنامه  -4
  .1975-79(دادخواهي ارمني)، ارگان كميته ملي ارمني ” هاي دات“دو هفته نامه  - 5
  .    1979، انجمن كل خيريه ارمني، شعبه استراليا، از ”آراگاتس“ماهنامه  - 6
  ، سيدني.1978نشريه دانشجويي، از ” شيراز“ - 7
  ، سيدني.1979نسل نو)، از ”(نور سروند“ - 8
  

  نشريه ارمني در استراليا منتشر شده است. 14تا كنون 
  

  نگاهي به نشريات ارمني ايران
  شمه اي در باره تاريخچه پيدايي مطبوعات در ايران-1
ه.قمـري   1253قديمي ترين روزنامه كه به زبان فارسي در ايران منتشـر شـده روزنامـه اي اسـت كـه در حـدود سـال            

اخبـار  “زي در تهران تأسيس و به چاپ رسـيده اسـت. در ايـن روزنامـه در بـاره      ) به مديريت ميرزا صالح شيرا1873(حدود 
اياالت و واليات ايران، اوضاع تركيه و اروپا شرح داده شده است. در مورد ترتيب انتشار و زمـان  ” غربيه“و ” ممالك شرقيه

  توقف انتشار آن اطالعي در دست نيست.   
مات ميرزا تقي خان امير كبير در زمان سلطنت ناصر الدين شاه است. در ايـن  پيدايش روزنامه بطور مرتب و منظم از اقدا

انتشـار يافـت. آنگـاه    ” ايـران “و ” ايـران سـلطاني  “با تغييراسـم بـه نامهـاي    ” منتشر گرديد و بعدا” روزنامه وقايع اتفاقيه“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“مطلع و آشنا به زبانهاي خارجي) بود. قديمي ترين روزنامه يوميه در ايران روزنامه 
 14به از روزهاي يكشنبه و جمعه روي يك ورق چاپ و توزيع مي شد. (در زمان مظفر الدين شاه، شماره اول آن روز دوشـن 

  م.)انتشار يافت.1899ه.ق،  1316جمادي اآلخر 
بود كه در هر هفته يـك بـار   ” قانون“يكي از نشرياتي كه از نظر سياسي اهميت فراواني در عصر قاجاريه داشت روزنامه 

رقي بـود.  تحت نظر ميرزا ملكم خان ناظم الدوله در لندن چاپ و در تهران منتشر مي شد. شعار آن سه كلمه اتفاق، عدالت، ت
) تأسيس و تا چند سال منتشر شد. با توجه به حمالت سختي كه در آن به حكومت و 1889ه.ق. ( 1307اين روزنامه در سال 

  مشاو و وزراي ايران مي كرد انتشار آن در ايران ممنوع گرديد.    
و سالنامه  منتشر شده است. ظهور و  از آغاز تأسيس جرائد در ايران تاكنون صدها روزنامه، ماهنامه، هفته نامه، فصل نامه

  افول سير انتشار مطبوعات بويژه در چند سال اخير وارد مرحله نويني از تاريخ مطبوعات ايران زمين شده است.
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  نگاهي به مطبوعات ارمني ايران-2
ت. از آغاز تا كنون در تهران منتشر شده اس 1894-97نخستين نشريه به زبان ارمني هفته نامه شاويغ است كه در سالهاي 

دسـتنويس يـا بـه     24نشريه چاپي و  16نشريه ( 40آمار مطبوعات ارمني در شهر هاي مختلف ايران به قرار زير است. تبريز 
 3غيره)، آبادان  10چاپي،  3نشريه ( 13به روشهاي ديگر)، جلفاي اصفهان  33چاپي،  65نشريه ( 98روشهاي ديگر)، تهران 

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

  اكنون در باره مطبوعات مهم ارمني ايراني مطالبي مختصر در حوصله اين مقاله بيان مي گردد.
سردبير آندرياس بگنازاريـان، سـردبيران، هـوانس     صاحب امتياز و 1894-97ادبي. تهران -شاويغ، هفته نامه سياسي، ملي-1

  ماسهيان، ورتانس پاپازيان.   
  ، سردبير ماكار ماكاريان.1896آستغ آروليان، (ستاره شرقي)، هفته نامه ملي، ادبي، سياسي، تهران -2
نتشـارات خليفـه گـري    ). سـردبير وارتاپـت پاپازيـان، ا   1-3، 4(شماره هاي  1904-5تبريز  -آزدارار، (اعالن)، هفته نامه-3

  آذربايجان.  
اقتصادي و ادبي(بعدها هفته  اي دو بار)، ارگان حزب سوسيال دمكرات هنچاك. تبريـز   -زانگ(زنگ)، هفته نامه سياسي-4

  . سردبير الكساندر تروارتانيان و سپس و. مارسيان. صاحب امتياز آ. پاتماگرايان.1922-1910
، مـدير م. باغداسـاريان، سـردبير و ناشـر آلكسـاندر      1912-14تمـاعي، ادبـي تبريـز    اج-ميتك(انديشه). هفته نامه سياسي-5

  تروارتانيان. موضوع: زندگي ارمنيان ايران، مسايل مربوط به ارمنيان جهان و ارمنستان، ادبيات و غيره.
ار توسـط  انتشـ  1918-19بايكار(پيكار). هفته نامه ارگان حزب سوسـيال دمكـرات هنچـاك (بخـش جوانـان)، تبريـز       -6

  شوراي سر دبيري.
  1380 ماه  خرداد  10     28 شماره  لويس    دو هفته نامه

  نگاهي به تاريخ مطبوعات ارمني
)6(  

  ا. گرمانيك 
  (اديك باغداساريان)

  ادامه مطبوعات ارمني ايران
  
. صـاحب امتيـاز   1922-27 اجتماعي و ادبي. (بعدها هفته اي دو شماره). تهران-نورگيانك(زندگي نو)، هفته نامه سياسي-7

  استپان خانبابيان)، (سپس و. هوانسيان)، سردبير ا. مخيتاريان.
، صـاحب امتيـاز آرمنـاك آقاسـيان، سـردبير هايـك       1920-42بوبوخ، دو هفته نامـه فكاهي(بعـدها هفتـه نامـه)، تهـران      -8

  ار مي رود. صاحب امتياز و سردبير) اولين مجله فكاهي ارمني در ايران به شم” گاراگاش (بعدا
صاحب امتياز واهـان مسـروپيان.    1920-21ايراني آشخاتاور (كارگر ايراني)، هفته نامه(بعدها هفته اي دوشماره)، تهران -9

  وابسته به حزب داشناكسوتيون.
ي ، صاحب امتياز زرون گينئوسيان، هيئت تحريريه به سرپرست1923-25بانور(كارگر)، هفته نامه سياسي و ادبي، تهران -10

  غازار سيمونيان.
، صـاحب امتيـاز آرتاشـس    1925-27هفته اي دوبار) سياسي. اجتماعي و ادبـي، تهـران   ” گاغاپار(عقيده) هفته نامه (بعدا-11

بگيان، داراي هيئت سردبيري به سرپرستي دكتر آرشاك غازاريان. سعي در پيوند ميـان ارمنسـتان و ارمنيـان خـارج مـي      
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  گي ارمنستان توجه خاص داشت.كرد، به زندگي اقتصادي و فرهن
، 1929، 1927پارسكاهاي دارتسويتس(سالنامه ارمني ايران). سردبير و ناشر هايك گاراگاش. تنها سه سال منتشـر شـد،   -12

  . شامل مقاله هاي بسيار ارزشمند بويژه در زمينه جوامع ارمني در مناطق مختلف ايران.1930
-53اجتماعي و ادبي. صاحب امتياز و سـردبير، هايـك گاراگـاش. تهـران،     -اسيورازنوند(رستاخيز)، روزنامه يوميه سي-13

هفتـه نامـه در    1950-51بصـورت يوميـه،    1943) سپس هفته اي دو شماره، در 1941. در ابتدا هفته نامه بود(تا 1930
  با ارتجاع ارمني مبارزه مي كرد.    ” بصورت هفته اي سه و دو شماره. كال 1952

تـاكنون، در آغـاز هفتـه اي     1931روزنامه، سياسي، اجتماعي، ادبي، ارگان حزب داشناكسوتيون. تهـران  آليك(موج)، -14
يك روز در ميان، آنگاه به عنوان روزنامه يوميه عصر. اهـم مطالـب    1935يك شماره سپس هفته اي دو شماره از ژانويه 

قيدتي و حزبي داشناكسوتيون. از مخالفان سر سـخت  آن: اخبار ايران، جهان، ارمنستان، مهاجرنشين هاي ارمني، مسايل ع
  ارمنستان شوروي. 

  صاحب امتياز فعلي آلبرت عجميان.     
. سـردبيران: زورايـر ميرزايـان، گالوسـت خـاننس. موضـوع: ادبيـات        1935-78نور اج(برگ نو). مجموعه ادبي تهران -15

  ارمنيان ايران، ارمنستان، شعرا و نويسندگان ايران و جهان.
. صاحب امتياز و سـردبير، آرتاشـس نازاريـان.    1942آروسياك، روزنامه مستقل سياسي، اجتماعي، علمي و ادبي، تهران -16

  بصورت روزنامه دو روزه با محتواي سياسي، اجتماعي، ادبي، اقتصادي و ايرانشناسي.   1935-36در سالهاي 
هر سه روز يك شـماره، سـردبير داويـت     1945از  1944-46آرولك(شرق)، هفته نامه سياسي، اجتماعي، ادبي، تبريز -17

گئورگيان، طرفدار ارمنستان شوروي بود. اخبار مربـوط بـه نبـرد سـربازان ارمنـي در جنـگ جهـاني دوم در آن اهميـت         
  داشت. نيز اشعار و داستانهاي ادبي، مطالب اقتصادي و فرهنگي در آن چاپ مي شد. 

. صاحب امتياز پروفسور گ. هاكوپيـان. طرفـدار   1946-47تماعي و ادبي، تهران آشخاتانك(كار)، روزنامه سياسي، اج-18
  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. 1949-71لوسابر، ماهنامه كودكان و نوجوانان تهران، -21
  ، صاحب امتياز موشغ ماستيان. 1952اجتماعي و ادبي، تهران  -باهاك، هفته نامه (يك روز در ميان)، سياسي-22
  رامائيس آرزومانيان.صاحب امتياز آ 1952اجتماعي و ادبي. تبريز  -ورلك(پيشرفت). هفته نامه سياسي-23
 1984در سـال   1971. ناشر و سـردبير تاجـات بغوسـيان، شـماره مربـوط بـه       1971، 1970، 1969سالنامه رافي، تهران -24

  منتشر شد (ناشر آرمينه بغوسيان، سردبير لئون ميناسيان). 
بير گاگيك هواكيميان. به طرح ارمني و فارسي. سرد 1971-74هور(شعله، آتش)، ماهنامه ادبي، علمي، اجتاعي. تهران -25

  پيوندهاي فرهنگي تاريخي ارمنيان و ايرانيان و تفحصات ادبي پرداخته است.
، صـاب امتيـاز و مـدير مسـئول ژرژ عنبرچيـان، سـردبير       1979-83اجتماعي و ادبي، تهران  -پيونيك، هفته نامه سياسي-26

  يان ايران، ارمنستان شوروي. هراچ حق ورديان. معرف زندگي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ارمن
، 1982-88اجتماعي. ارگان انجمن ملي و فرهنگي ارمنيـان ايـران، تهـران     -زيازان(رنگين كمان)، نشريه ادبي، فرهنگي-27

  منعكس كننده زندگي فرهنگي ارمنستان شوروي، فرهنگ و ادب ارمنيان ايران. صاحب امتياز كارن اوهانجانيان.
تاكنون(بـا توقـف هـايي در     1987سياسي، اجتماعي، ادبي. ارگان جنبش مردمي ارمنـي تهـران   آراكس(ارس)، ماهنامه -28

منتشر شد. داراي بخش فارسي و ارمنـي اسـت. سـردبير هـاكوپ     ” آراز“سالهاي مختلف). دو شماره اول نخست با عنوان 
  يشيان منتشر مي شود.گريگوريان، صاحب امتياز آنا عيسايان، اكنون توسط هيئت سردبيري به سرپرستي م. كش

اين ماهنامه بويژه در باره اخبار و تحوالت ارمنستان و قراباغ مطالب زيادي به چاپ مي رساند ضمن آنكه به اخبار مربوط 
  به ايران و ساير نقاط و مهاجر نشينان ارمني مي پردازد.
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) بـه چـاپ رسـيد. دوره    1995(سپتامبر 1374آپاگا(آينده). ماهنامه مستقل اجتماعي و فرهنگي. نخستين شماره مهر ماه -29
). داراي بخش فارسي و ارمني. به طرح مسـايل  2000(دسامبر 1378) تا دي ماه 1998(نوامبر 1377جديد آن از آبانماه 

فرهنگي و اجتماعي ارمنستان ايران، ارمنستان، مهاجر نشين هاي ارمنـي و قرابـاغ، اخبـار ايـران و جهـان پرداختـه اسـت.        
،مدير مسئول و سردبير اديك باغداساريان(ا. گرمانيك). بعد از آن تـاريخ بـه فصـلنامه ايرانشناسـي تبـديل      صاحب امتياز

  شد.   
م.) تاكنون. به طرح مسـايل اجتمـاعي و   2000(مارس 1378فرهنگي، تهران اسفند  -لويس(نور)، دو هفته نامه اجتماعي-30

ايل كلي ايران و جهان و قراباغ مي پردازد. صـاحب امتيـاز، مـدير    فرهنگي ارمنيان ايران، ارمنستان و مهاجرنشين ها، مس
  مسئول و سردبير اديك باغداساريان (ا. گرامانيك).

م.) تاكنون هر سه مـاه يـك   2001( 1379ايرانشناسي.  نخستين شماره بهار  -آپاگا(آينده)، فصل نامه ارمني شناسي-31
اسي، مردم شناسي، پيوند هاي فرهنگي ارمنستان و ايرانيـان و بطـور   شماره منتشر مي شود به طرح مسايل تاريخي، زبانشن

كلي ملل هند و اروپايي مي پردازد. داراي گستره توزيع بين المللي است. صاحب امتياز،مدير مسـئول و سـردبير اديـك    
     باغداساريان  (ا. گرمانيك).

  
  

پايان
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  1380 ماه ارديبهشت  25      27 شماره  لويس    دو هفته نامه

  نگاهي بر ادبيات كودكان ارمني
  ا. گرمانيك

  پيشگفتار
م.) توسط مسروپ ماشتوتس پايه گذاري شد. 405ادبيات مكتوب ارمني در سده پنجم ميالدي با اختراع الفباي ارمني(

ني نخست كتابهاي مذهبي ترجمه و نگارش يافت سپس ادبيات آثار تاريخي پديد آمد. از جملـه آثـار ارزشـمند دوران باسـتا    
م.) بايد كتابهاي تاريخ ارمنيان نوشته موسي خورني، غازار پارپتسي، آگاتانگغوس، سبئوس و ديگـران را نـام   5-9(سده هاي 

  برد.
م. بيانگر حاالت و شرايط تحوالت آن عصر بود. از سنت هاي ادبـي قـديم كماكـان    10-12ادبيات ارمني در سده هاي 

زون گرديد از جمله حس انساندوستي، ميهن پرستي، طبيعت، زيبايي هاي انسـاني،  پيروي شد و مضامين جديدي نيز به آنها اف
مدح ويژگـي هـاي نيكـوي انسـان و معرفـت او و جـز اينهـا. از جملـه ادبـاي ايـن دوره بايـد گريگـور ناركاتسـي، هـوانس               

  ساركاواك، نرسس شنورهالي و مخيتار گوش را نام برد.
پيرو سنن پيشين است ليكن شاهد گرايش هاي جديـدي نيـز مـي باشـد. آثـار      م. نيز 13-16ادبيات ارمني در سده هاي 

  عقيدتي، فلسفي، دستوري، علوم طبيعي و غيره نيز پديد مي آيند.
ادبيات داستاني، منظومه هاي آموزشي و شعر غنايي مورد توجه قرار مـي گيـرد. از جملـه نويسـندگان و شـعراي ايـن       

م.) و جز اينها را نـام  13)، مخيتار آيريوانتسي (سده 13) خاچاتور تارونتسي(سده 1200-1271دوره بايد وارتان آرولتسي(
  برد.      

سياسي و رستاخيز فرهنگي ارمني اسـت. مهمتـرين   -منعكس كننده اوضاع اجتماعي 17-18ادبيات ارمني در سده هاي 
سـرودهاي مردمـي از جملـه مهمتـرين      ميهن دوسـتانه، اشـعار دنيـوي و   -وزنه ادبي به شعر غنايي مربوط است، مضامين ديني

  گرايش هاي ادبي اين دوره هستند. از جمله مهمترين شعراي اين دوره باغداسار دبير و پتروس غاپانتسي هستند.
م. آغاز مي گردد. در اين دوره در كنـار ادبيـات بـه زبـان كالسـيك كـه گرابـار        18ادبيات جديد ارمني از اواخرسده 

ته با زبان روزمره يا آشخارابار نيز پديد مي آيند. مضـامين مـيهن پرسـتي، گـرايش هـاي دنيـوي       ناميده مي شود آثاري آميخ
قوت مي يابند. از جمله مهمترين شخصيت هاي ادبي دوره جديد بايد خاچاتور آبويان را نام برد كه در واقع بنيانگذار اصلي 

ه ادبي يا آشخارابار در آثـار خـود بـود و پـس از آن بـا      ادبيات نوين ارمني است. از ويژگيهاي ادبي وي كاربرد زبان روزمر
وجود مخالفت گروه متمايل به سنن قديمي مراحل ترقي را پيمود و تا كنون آثار مهم ادبي ارمنـي بـر پايـه آن پديـد آمـده      

  است.  
  

  ادبيات كودكان
سـتين نويسـندگان و شـعراي    در سده نوزدهم ميالدي پديد آمد. از جملـه نخ ” ادبيات كودكان در فرهنگ ارمني اصوال

) نـام بـرد. او در كنـار    1830-1892ارمني كه در كنار آثار خود به ادبيات كودكان پرداخته اند بايـد از راپائـل پاتكانيـان(   
نوشته هاي ديگر خود به ادبيات كودكان نيز پرداخته است. موضوع اصـلي آثـار او مـيهن پرسـتي و آزادي اسـت. از جملـه       

ادبيات كودك  مي توان  : سال نو، زمستان، بهار، بـاران، پرسـتو، بـرف، ميـوه هـا، بـرگ ريـزان، اردك،        اشعار او در زمينه 
  آفتاب، چهار برادر، مريم، بچه عاقل، مكتب، گربه، تنبل و غيره را نام برد.

) در زمينـه ادبيـات كـودك تـالش بسـياري كـرده اسـت. او بـا درك عميـق نيازهـاي           1840-1911غازاروس آقايان(
  به ادبيات كودكان پرداخته است. 19سده  80وزشي و پرورشي كودكان و نوجوانان و با حس مسئوليت در دهه آم

موضوع اصلي اشعار كودكان در ادبيات آقايان را روستا و محيط روستايي، طبيعـت و كـار و تـالش در ابعـاد مختلـف      
كودكان و جوانان را به كـار و تـالش معطـوف كنـد.     خود تشكيل مي دهد. آقايان در اشعار خود سعي مي كند عالقه و ميل 

محيط  و فضاي روستا در ادبيات كودكان آقايان نقش مهمي دارد، آفتاب بامدادي روستا طلوع مـي كنـد،   ” خرمن كوب ها“
” بامـداد روسـتا  “آب چشمه ها و جويبارها با صداي دلنشين جريان مي يابد و آواز شيرين پرندگان طنـين انـداز مـي گـردد.     

خـود  ” نـرم “، چوپان در زير بـاران در رختخـواب   ”)ناهار چوپان(“چوپانان سفره ناهار خود را در دامن طبيعت مي گسترانند 
فرو رفته به خواب شيرين مي رود، براي او دامن كوه همچون تختخواب و سنگ هاي دشت چون بالش و زيلو نيز لحـاف او  

بسيار جالب است. او در صداي كر كننده آسياب به خواب رفتـه و ايـن    ”اتاق خواب آسيابان”). “رختخواب چوپان(“است. 
  سرو صداي بلند نه تنها مزاحم او نيست كه آرام بخش خواب وي نيز مي باشد. 
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برخي افكار اجتماعي ” آقايان در نوشته اي خود عالقه بچه ها را نسبت به طبيعت و بويژه آفتاب تشويق مي كند. ضمنا
  ”. راز جادو“و ” زمستان“، ”خاطره“، ”گنجشك و باز“قالب استعاره در اشعار خود بيان مي كند از جمله و سياسي را نيز در 

آقايان تعدادي داستان وحكايت نيز براي كودكان نوشته است كـه هـر يـك داراي مفـاهيم عميـق مـي باشـد. از جملـه         
فـاتح  “، ”زمسـتان “و ” پـاييز “ ،”تابستان“ ،”بهار“ ،”فرزندمادر و “، ”پسر تنبل“، ”براي آينده“، ”عقل و بخت“، ”داستان كودكان“

  و غيره.” كودك جنگل“، ”بلبل ها زاران“، ”اژدها
) اسـت. زبـان   1869-1923از چهره هاي درخشان ادبيات ارمني و يكي از سه قلـه ادبيـات ارمنـي، هـوانس تومانيـان (     

چه بصورت نثر و چه بصورت نظم آثار بسيار ارزشـمند   تومانيان براي خواننده بسيار شيرين و صميمي است و براي كودكان
و جاوداني پديد آورده است بطوري كه هرگز خواننده احساس خستگي و تكراري بـودن نمـي كنـد. آثـار او گـويي پايـان       

  ندارد مضامين ادبي آثار او همواره گوياي مطلب روز است.
، ”بـرگ ريـزان  “، ”گلـه گربـه  “، ”وداع چوپـان “، ”نجشـك گهـواره گ “، ”اولين برف“، ”قلم“از اشعار كودك او بايد از 

  و غيره ياد كرد.” انديشه هاي پرنده“، ”مارس“
، ”خروس شكست ناپذير“داستان هاي كودكان او گيرايي خاصي دارند و هرگز براي بچه ها كهنه نمي شوند. از جمله: 

  ”.گنجشك“، ”مرد نادان“، ”روباه دم بريده“
) مـي  1877-1956مني كه به ادبيات كودك نيز توجه كـرده اسـت درنيـك دميرچيـان(    يكي ديگر از شعراي نامي ار

رقص “، ”غم گربه“، ”كالغ و خرچنگ“، ”موش كوچك“، ”عروسي گنجشك ها“باشد از جمله نوشته هاي در اين زمينه بايد 
  و غيره را ياد كرد.” گنجشك

رده انـد بايـد خاچـاتور آبويـان، يغيشـه چـارنتس،       از جمله ديگر نويسندگان ارمني كه در زمينه ادبيات كودك كار ك
  واختانگ آنانيان، سيلوا كاپوتيكيان و خاژاك گل نظريان و ديگران نام برد.

كلبـه  “ ،”نـازار دالور “ ،”شـكارچي دروغگـو  “، ”دروغگـو “ ،”مـاهي سـخنگو  “، ”خمره طال“، ”ارباب و نوكر“، ”مسافران“
  و غيره.” پادشاهي نامرئي“، ”خگل سر“، ”مار سفيد“ ،”داستان سه خرس“ ،”جنگل

به خلق ادبيات كودك پرداخته اند بايد آتابـك خنگويـان مشـهور بـه خنگـو آپـر       ” از نويسندگان ارمني كه مخصوصا
كتاب است. از آثار مهـم   120) نام برد او شعر ، منظومه، حكايت، تمثيل و غيره نوشته است. مؤلف و مترجم 1935-1870(

، ”شـلغم و بابـاي پيـر   “، ”جلسـه مـوش هـا   “  ،”گـل هـا  “  ،”گـرگ و گوسـفند  “ ، ”باغ ميوه“ ، ”مثل ها“ ،”روباه و خرس“او بايد 
  را نام برد. ” مگس“ ، ”بهار سرخ“، ”زنبور عسل“ ، ”درياي كل“، ”رابينسون كروزو“  ،”شاهدخت خوابيده“

  
  خروس شكست ناپذير

  اثرهوانس تومانيان
  يكي بود يكي نبود، خروسي بود

  نگام دانه برداشتن يك قطعه طال پيدا كرد.اين خروس ه
  باالي بام مي رود و بانگ مي زند:

  …قوقولي قو، پول پيدا كردم-
  پادشاه مي شنود و به وزير و ناظر خود فرمان مي دهد بروند و پول را بگيرند.

  وزير و ناظر مي روند و پول را مي گيرند و مي آيند.
  
  
  

  خروس بانگ برآورد:
  …شاه با كمك من زندگي مي كندقوقولي قو، پاد-

  پادشاه طال را به وزير و ناظر خود مي دهد و مي گويد:
  ببريد پس بدهيد، وگرنه آن احمق ما را در سراسر دنيا رسوا مي كند..-

  وزير و ناظر طال را مي برند پس مي دهند.
  خروس باز هم باالي بام مي رود:

  قوقولي قو، پادشاه از من ترسيد..-
  اني مي شود و به وزير و ناظر خود فرمان مي دهد:پادشاه عصب

  برويد آن پدر سوخته را بگيريد، سرش را ببريد، بپزيد و بياوريد بخورم و از دستش خالص شوم.-
  وزير و ناظر مي روند و خروس را مي گيرند تا ببرند. هنگام بردن و فرياد مي زند:
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  …قوقولي قو، پادشاه مرا به مهماني دعوت كرده-
  برند و او را مي كشند و در ديگ مي گذارند تا بپزند، باز هم بانگ بر مي آورد:مي 

  …قوقولي قو. پادشاه مرا به حمام داغ فرستاده-
  خروس را مي پزند و جلوي پادشاه مي گذارند، باز هم فرياد مي زند:

  …با پادشاه سر سفره نشسته ام، قوقولي قو-
  ت مي دهد. هنگامي كه از گلويش پائين مي رفت بانگ مي زند:پادشاه بي درنگ آن را برمي دارد و قور

  …از كوچه هاي تنگ و باريك مي گذرم، قوقولي قو-
پادشاه كه ديد وقتي آن را بلعيده اما صديش قطع نمي شود به وزير و ناظر فرمان مي دهد شمشيرهايشان را آماده نگـه  

  دارند تا اگر باز هم صدايش در آمد، ضربه بزنند.
  و ناظر شمشير به دست يكي اين سو ديگري آن سو آماده مي ايستند. وزير

  خروس كه به شكم پادشاه رسيده بود فرياد مي زند:
  …در جهان روشنايي بودم، به جاي تاريك افتاده ام، قوقولي قو-
  ! پادشاه فرمان مي دهد.  …بزنيد-

نند. خروس بيرون مي جهد و پا به فرار مي گـذارد و  وزير و ناظر با شمشير ضربه مي زنند و شكم پادشاه را پاره مي ك
  لب بام مي ايستد و بانگ بر مي آورد.

  …قوقولي قو- 
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1380 ماه خرداد   10     28 شماره  لويس    دو هفته نامه  

  
  شعر مادرانه در ادب ارمن

  ”پيشكش به روان پاك و ياد جاوداني مادرم“
  اديك باغداساريان(ا. گرمانيك)

  )30/4/72راني در بخش ارمني بنياد نيشابور مورخ(متن سخن
  سخن آغاز

شعر ارمني، فرياد معنويت قومي است كه بي هيچ علت و انگيزه معقول و منطقي ساليان دراز در چنگال نفـرت  «
و بغض مردمي شرير دست و پا زده است. قومي كه تنها از هزار و ششصد سال پيش با خط امروزين خود كتابت مي 

  ».   ادبيات و فرهنگي غني داشته استكرده و 
  احمد شاملو -”خوشه“

  
در شعر ارمني ما زندگي، نبرد، تالش، آگاهي و آرزومندي هاي ملت ارمني را شاهديم، ملتي كه بارهـا در قتـل   «

عام هاي تاريخي نابود شده، ملتي كه واژه عشق و همبستگي را خوب مي شناسد، ملتي كه با همه سـتم هـايي كـه در    
  ». ريخ بر او رفته، فرهنگش راه فولكلورش را و خصلت قوميش را از دست نداده استتا

  - ”كيهان“   
در شـعر ارمنـي جـاي ويـژه اي دارد، سـتايش      » تنهـايي «، »اندوه»  ،»غربت«شعر ارمني لطيف است و انساني، «

، شعر ارمني تازه پا »ويش را داردناكجا آباد سخن به ميان آورد كه آرز«طبيعت گاهي بهانه اي است براي شاعر تا از 
نيست ريشه اي عميق دارد و شاعر ارمني با مردم اطرافش بيگانه نيست، بل در ميان آنها بسر مي بـرد، گفـت انـد كـه     

  ».   ، و اين سخن را ما در صداقت اين قوم در مي يابيم»در وجود ارمني شاعري خفته است«
      -”13775اطالعات شماره “

  
رانيان كه با مردم ارمني زبان هموطن در آميخته ايم و بـا زادگـاه آنـان همبسـتگي داريـم، آشـنايي بـا        براي ما اي«

چرا كه شناختن فرهنگ و ادب هر ملـت شناسـايي روح آن ملـت اسـت و چنـين       فرهنگ ارمنيان ضرورت تام دارد، 
  ».است كه تفاهمي عميق و نزديك فراهم مي آيد

    -”257زن روز شماره “   
  

بيـات ارمنـي، بــارزترين اسـناد موجوديـت مردمــي سرگشـته و بــا احسـاس اسـت، مردمــي كـه در كشــاكش         اد«
رويدادهاي تاريخي به شكلي بودن خود را اثبات مي كنند و در هر حال راه و فضـاي تنفسـي آرام را مـي يابنـد، در     

  ».بطن اين اسناد، شعر ارمني بحق مقامي رفيع دارد
  - ”كيهان“   

  
فرزند خلف قومي است كه تاريخ زندگيش، كتاب غرور آفرين درد، رنج، فرياد، خروش، خون و شاعر ارمني، «

  ».قومي كه حوادث زندگي اش خود به تنهايي نمونه اي از حوادث بالآميز جهان را در خود دارد مصيبت است، 
   -”787روشنفكر شماره “ 
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ي تاريخ و نشانه اي است از آنچه ملت ها و اقوام را شعر ارمني سرود پايداري انساني است در برابر ستمكاري ها«

پيوندي جاودانه مي بخشد، پراكندگي و جدا ماندگي بيشتر شاعران ارمني از زادگـاه خـويش، و سـتم هـايي كـه در      
  ».لحني تلخ و اندوهگين به بيان بيشتر شاعران اين قوم داده است طول تاريخ بر ارمنيان روا داشته شده است، 

  -”205وز شماره زن ر“   
  
ادب ارمن اقيانوسي از درد و غم، دوري از معبود، معشـوق و مـيهن و مـادر، اقيانوسـي از احسـاس و انديشـه اسـت.        
رويدادهاي تاريخي  انساني به نام ارمني راچنان از ميهن و مام وطن دور ساخته كه نوعي حزن و اندوه ابـدي در اعمـاق   

ست. غم غربت و دوري از ميهن در طول زمان به دوري از مادر مشـابهت يافـت و   دل او به بزرگي اقيانوس پديد آمده ا
بتدريج اين دو معني يكي شدند، هر جا سخن از ميهن پيش آيـد گـويي سـخن از مـادر اسـت و دوري از مـادر همچـون        

  غربت و هجران از ميهن. 
ي شـده اسـت كـه مـادران بـراي زايـش       در نخستين قطعات شعري كه از ادبيات باستاني باقي است. اشاره بـه دردهـاي  

  فرزندان خود متحمل مي گردند:
  آسمان و زمين دچار در زايمان بودند، 

  و درياي سرخ نيز چنين بود،
  و در دريا ني هاي سرخ نيز درد مي كشيدند.

  از دهان ني ها دود بر مي خاست
  و در دود كودكي مي دويد 

  موهايش آتشين بود،
  ريشش شعله ور بود

  ش خورشيد بودند.و ديدگان
مربوط به سده ششم پـيش از مـيالد اسـت كـه موسـي      ” در اين شعر زايش خداي واهاگن بيان مي گردد. شعر احتماال

  خورني در كتاب تاريخ ارمنيان خود آورده است.
  چنان كه مي بينيم نخستين سطر از نخستين شعر ارمن از دردهاي مادر ياد مي كند.

و نه نهايتي، ديري نمي گذرد كه درد و غم مادر بـا غربـت و جـالي وطـن در هـم مـي        دردهاي مادر نه بداعتي دارد
آميزد و يك رشته در ادبيات ارمن و در دل هاي هزاران شاعر گمنام كه دچار غم هجران شـده انـد، بوجـود مـي آيـد،      

ز اعمـاق تـاريخ قـوم ارمنـي     رشته اي به نام سرودهاي غربت. بنا به نظر مانوك آبغيان ارمني شناس نامي، اين سـرودها ا 
). نمونه هاي باستاني آنها براي ما بـه جـا   1سرچشمه مي گيرند، و با سرودهاي بي خانماني و سوگنامه ها نزديكي دارند(

 hovanesيكي از اين ها را هوانس حكـيم را ( ” نمانده اند ليكن از سده هاي يازدهم و سيزدهم نمونه هايي داريم. مثال
imastaserــار ــي (      ) در ش ــس المبروناتس ــد. نرس ــي كن ــد م ــديان قي ــذهبي) غون ــرود م ــوعي س  nersesاگان (ن

lambronatsi مي نشيند.” غريب ارمني“، و ”ملت مصيبت ديده“) نيز به همان ترتيب به مرثيه خواني سرودهاي  
را ) hovanes yerzenkatsiاز شاعران معروف ارمني كه سرودهاي غربت نوشته است بايد هوانس يرزنكاتسي (

  نام برد. براي نمونه چند سطر از شعر او را بخوانيم: 
آنكه به غريبان ناسزا گويد، خود نيز غريب شود. به سرزمين غربت رود و درد غريـب بينـد. گـر غريـب در ديـار      «

  )2»(غربت غرق زر و سيم شود، در هجران و غربت، اين زر و سيم خاكستري نيرزد.
بايـد   15اوج ترقي خـود مـي رسـند. از چهـره هـاي درخشـان ادبـي سـده          سرودهاي غربت به 15-16در سده هاي 
) را نام برد. سرودهاي او به همه جا سرايت مي كنند و حتي وارد سرودهاي mekertich naghashمگرديچ نقاش (

  مذهبي و كليسايي مي شوند.
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، اگر نمي تواني، نمان، مي اي غريب، دلتنگ نباش، روزهاي سختي خواهند گذشت، غريبان به خانه باز مي گردند«
  )3»(گويند خداوند تعالي، همه غريبان را مي آمرزد، به تو نيز ياري مي رسد تا به مراد دلت برسي

سرودهاي غربت عموميت و محبوبيت بيشتري مي يابد. سرودهاي عشق، حسـرت و سـرودهاي    16-18در سده هاي 
بـا نـام شـاعران جديـد برخـورد مـي كنـيم: نرسـس باغيشتسـي          مردمي براي غريبان پديد مي آيند و در اينجا است كـه  

)nerses baghishetsi) آندرياس آرزكتسي ،(andreas artsketsi) هوانس هالبتسي ،(hovanes halebtsi (
  )، كاراپت آرولتسي و جز اينان.movses erzrumtsiسيمون جلفايي، گريگور اوشاگانتسي، موسس ارزرومتسي (

ه ارمني يافت نمي شود كه به دردها و رنج هاي ديرينه غريب ارمني توجه نكند و آنها را بـه  هيچ نويسند 19در سده 
  تصوير نكشد.      

  ديده مي شود.” درنا“يا ” گرونگ“تا بعد در آثار بسياري از شاعران شعر غريب  11از سده هاي 
  اين شعر از اعماق دل غريبان ارمني سخن مي گويد:

  
  ، از كجا مي آيي؟درنا، غالمم آوايت را“

  درنا از سرزمين ما ناچيز خبري نداري؟
  مشتاب، بزودي به دسته ات خواهي رسيد، 

  ”درنا، از سرزمين ما خبري نداري؟
  

  گذشته ام، ملك و باغم را، راهي اينجا شده ام، 
  آنگاه كه آه مي كشم، رنج مي برد روانم، 

  درنا، لحظه اي بمان آواي توست در روانم، 
  )4”(رزمين ما ناچيز خبري نداريدرنا از س

  
از طرفي نيز مهر مادر در شعر قديم ارمني با آميزه اي از انديشه هاي مذهبي به صورت ستايش مـريم مقـدس تبلـور    

  مي يابد:
  

  اي مريم مقدس، اي معبد پاك،
  اي حيات بخش و مادر موجودات

  در ميان زنان سزاوار ستايشي،
  )5(…اي مريم عذرا، مادر عيسي

  
ق هاي ارمني كه شاعران، نوازندگان دوره گرد بوده اند اين سرودهاي دردناك را از شهري بـه شـهر و از دهـي    عاش

به ده ديگر مي بردند و براي مردم مي خواندند. آميزش عشق به مادر و عشق به ميهن غم هجران رد شـعر اينـان متبلـور    
  مي گردد و زمينه براي وحدت مادر و ميهن فراهم مي شود:

  
  در دنيا تنها يك بهشت هست،  “

  آنهم توئي، تو،
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  در كل جهان، فقط تويي ستوده،
  من عاشق، نشستم و وصف تو كردم،

  همچون مهر و محبت مادرانه،
  )5درياي مهري تو اي ميهن.(

  
  عاشق آشوت نيز چنين مي گويد در وصف مادر:

  
  چون ماه، چون اميد، حيات بخش،

  مهر مادر چون زندگي گرانبها است،
  راي فرزند هميشه درخشان و نوراني،   ب

  مهر مادر در اعماق دل، ابدي است.
  

ديري نمي گذرد كه وحدت مادر و ميهن در شعر نوين ارمن تجلي مي يابد. رود ارس كه يكي از سـمبل هـاي ملـي    
 mayrادر (ارمنيان و مهمترين رود ارمنستان است، نيز به پيشوند مادرانه مزين مـي گـردد. آراكـس مـادر يـا ارس مـ      

araks:راپايل پاتكانيان شعري براي ارس مادر مي نويسد .(  
  

  در سواحل ارس مادر
  سرگشتانه راه مي پيمايم،
  در خاطرات اعصار كهن

  )8(…در تكاپو هستم
  پس از آن آميزش مادر و ميهن در شعر آوتيك ايساهاكيان شاعر نامي ارمن تجلي مي يابد.

  
  از وطنم دور شده ام، “

  ر عزيزم جداو از ماد
  غريب و بي نوايم، بي خانه ام،
  )9(…غمگين و افسرده ام، بي خوابم

  در زبان زدها و داستان هاي ارمني نيز مادر نقش بسزايي دارد: براي نمونه چند مورد را يادآور مي شوم:
  

  نام مادر جهيزيه دختر. -
  يك دعاي مادر، نفرين هفت كشيش را بي اثر مي كند.  -
  درش بزرگ مي شود.جوجه زير بال ما  -
  مادر را ببين، دخترش را بستان.  -
  قسم پدر قسم نيست، قسم مادر قسم است.  -
  )10نگهدارنده يتيم خداوند است.(  -
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  گزيده اي از شعر مادرانه در ادب ارمن 
  

  رويا                              
  )1841- 1907سمبات شاه عزيز(

  نغمه اي دلنواز شنيدم
  گويي مادرم بود

  ويي از شادي درخشيدن گرفتپرت
  آه، افسوس كه رويا بود.

  
  در آنجا از چشمه ساران 

  گويي در و مرواريد مي باريد
  پاك و روشن چون بلور

  رويايي ديدني و رويايي.
  

  و نغمه غم انگيز مادرانه
  روزهاي كودكي ام را يادآور شد
  بوسه هاي مادرم را احساس كردم

  آه افسوس كه رويا بود.
  

  ينه آرزوهايش جاي داد،مرا در س
  چشمان گريانم را پاك كرد،

  ليك اشكهايم روان بود و روان،
  آه، چرا، چرا رويا بود؟

  1864دوم ژانويه 
  )1990ترجمه ا. گرمانيك(اول ژانويه 

  
  آخرين وداع               

  1865سمبات شاه عزيز   
  12/07/1993ترجمه ا. گرمانيك 

  سوار بر اسب شدم
  و راهي مسكو،



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             121گزيده مقاالت فارسي                                                  

  ي اشكهاي مادر نديدم حت
  تند و تيز تاختم.

  
  به گرامي مادم گفتم،  

  كه بايد اشكهايت را پاك كند؟
  گفت: در انتظارت خواهم ماند

  تا پيش من باز گردي.
  

  ليك روزها و ساليان دراز
  مي آيند و سپري مي شوند.
  اشكهاي مادرم دريا شدند و

  يك روز خوش نديدند.
  

  پانوشت ها
  

  .51، ص1946تاريخ ادبيات كهن ارمني، جلد دوم، ايروان: مانوك آبغيان،  .1
  .  33، ص1986هوانس يرزنكاتسي، ايروان:   .2
  .165-166، ص 1965، ايروان: ”مگرديچ نقاش) “3( .3
  .143، ص1362) ارمني بياموزيم، نگارش ا. گرمانيك، تهران: 4( .4
  .179، ص 1981) شعر ارمن از دير باز تا سده هشتم، ايروان: 5( .5
  .261، ص1956ود نامه، ايروان: ) سر6( .6
  .243، ص1956) سرودنامه، ايروان 7( .7
  .68، ص1955) راپايل پاتكانيان، ايروان: 8( .8
  .145، ص1362) ارمني بياموزيم، ا. گرمانيك، تهران: بنياد نيشابور، 9( .9

  .86، 66، 323، 263، 262، صفحات 1960) زبان زدهاي ارمني، آرام، غاناالنيان، ايروان: 10( .10
  

  1380 ماه خرداد   25     29 شماره  لويس    و هفته نامهد
  

  شعر مادرانه در ادب ارمن
  ”پيشكش به روان و ياد جاوداني مادرم“

  اديك باغداساريان(ا. گرمانيك)
  بخش دوم 

  حسرت   
  )1869- 1923هوانس تومانيان (

  ملكه قلبم
  دلم تنگ شده است

  ادامھ در شماره آینده
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  آه چه مي شد
  ناگاه ظاهر مي شدي

  ”راولو اينكه فو
  و دگر بار ناپيدا،
  همچون رويائي 
  شبانه و كوتاه

  و من تنها مي ديدم
  پيكرت را دوباره

  تنها مي گفتم، مي گفتم
  نغمه اين دل تنگم را.

  1984ترجمه ا. گرمانيك 
  

  به مادرم         
  )1875-1957آوتيك ايساهاكيان (

  
  از وطنم دور شده ام،
  و از مادر عزيزم جدا
  خانه ام غريب و بينوايم، بي

  غمگين و افسرده ام، بي خوابم.
  اي مرغان رنگين كه از كوهساران مي آييد

  راستي را، مادرم را ديده ايد؟
  اي نسيم هايي كه از درياها مي وزيد  

  راستي را، خبري آورده ايد؟
  

  مرغ و نسيم به نزدم آمدند
  بي صدا از كنارم گذشتند

  قلب تشنه ام، قلب آرزومندم را 
  وا ديدند و گذشتند.بي سخن و آ

  آه، به ديدار تو و زبان شيرينت،
  دلم تنگ شده است، اي مادر عزيزم،
  اي كاش، اي كاش، در خواب بودم،

  پيش تو پر مي گشودم، اي مادر عزيزم،
  آنگاه كه در شب آرام رد خواب نازي
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  روحت را رد آغوش گيرم و بوسه زنم
  با اشتياقي آتشين، قلبت را بر گيرم.

  خنده كنم، اي مادر عزيزم. گريه كنم،
  1993و  1984ترجمه دكتر هراند غوكاسان و ا. گرمانيك 

  
  قلب مادر            

  )1875-1957آوتيك ايساهاكيان(
  

  حديثي است ديرين
  كه پسري

  تنها فرزند مادر
  دوست مي داشت دختري

  دختر گفت: تو ديگر
  دوست نداري مرا

  گر نه برو
  برو بياور قلب مادرت را

  
  پسر سرگردان و حيرانآن 

  گام برداشت
  گريست و گريست

  نزد آن دختر شد.
  آنگاه كه ديد او را بر آشفت:

  ديگر نيايي
  نيايي نزدم، گفت،
  تا قلبش را نياودي.

  پسر رفت و شكار كرد،
  آهويي از كوهساران

  قلبش در كشيد، 
  آورد داد به آن دختر،

  او كه ديد برآشفت:
  از چششم دور شو!

  تا نياوري
  يمي قلب مادرت را.صم
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  پسر رفت و مادر بكشت
  آنگاه كه شتابان مي دويد،

  و قلب مادر در دست،
  پايش لغزيد و بزير افتاد.

  قلب مادر نغمه اي غمناك برآورد.
  گريان:

  اي پسرك بيچاره ام،“
  ”؟…هيچ جايت درد نكرد

  ژنو 1919مارس  15
  1984ترجمه ا. گرمانيك 

  
  در ستايش ميهن      

  )1897- 1937تس(يغيشه چارن
  

  من واژه آفتاب مزه وطنم را مي پرستم،
  ديرين نغمه هاي پرسوز و جانگداز را مي پرستم،

  لعل گون گلهاي آتشين و گلهاي پر رايحه،
  دل انگيز رقص پر ناز دختران نائيري را مي پرستم.

  
  نيلگون آسمان را، چشمه ساران را، درياچه پر نور،

  زمستاني، آتشين آفتاب را و غريو پرخروش
  ديوارهاي تار كلبه هاي غرق در ظلمت را،

  و سنگ بناهاي شهرهاي كهن سال را مي پرستم،
  

  كي توان از ياد برد نغمه هاي ديرين ما؟
  كي توان از ياد برد آن كتب، همچون دعا؟

  تو اي گزمه بتاز بر من، خونم  بريز، جانم ستان،
  بر آنم گر چه خونريزم، وطنم را مي پرستم.

  
  قلب آرزومندم دگر رويا مجو هرگز،در 

  اديبي چون كوچاك، نارگ كي آمد در اين دنيا،
  آرارات گنبد زيبا كه بي همتاست در اين عالم،  

  جاودانه قله دنيا، آرارات را مي پرستم.
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  ترجمه آنيك آواكيان
  1984تنظيم ا. گرمانيك 

  
  غزلي براي مادرم     

  يغيشه چارنتس
  رم اي مادر عزيزمرخسار پيرفت را به ياد دا

  چين و چروك هاي نوراني است، اي مادر عزيزم.
  

  اكنون بر در خانه نشسته اي و درخت توت تنومند،
  سايه بر رخسارت افكنده اي مادر عزيزم.

  
  خموش و غمناك نشسته، روزهاي قديم را بياد مي آوري،

  كه آمده اند و شده اند، اي مادر عزيزم.
  

  از دير باز دور شده است، من فرزندت را بياد دارم كه
  به كجا رفته؟ نمي دانم، اي مادر عزيزم.

  
  اكنون كجاست، و اينكه زنده يا مرده؟
  و كدامين درها را زده، اي مادر عزيزم.

  
  آنگاه كه خسته و كوفته و فريب خورده از معشوق،

  در آغوش كهگريسته است؟ اي مادر عزيزم،
  

  برتر غم انگيز مي انديشي و درخت توت،
  دردهاي بي پايانت را قطاره مي كند اي مادر عزيزم.

  
  قطه هاي غمناك اشكهايت فرو مي ريزند يكايك،

  روي دستان پيرت، اي مادر عزيزم.
  ترجمه ا. گرمانيك

12/07/1993  
  
  )1975-1915چند قطعه شعر مادرانه از هوانس شيراز( 

  ا. گرمانيك 
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12/07/1993  
  

  م رفتمباز هم به ديدار مزار سرگشته مادر
  به شينه اش افتادم، با اشك كوكانه در آغوشش گرفتم

  يك مشت مزار مادرم برخاست همچون ماسيس
  تقديس شد، مزه مقدس شيرش را احساس كردم.

  
  

  خداوند نمي توانست حاضر باشد همه جا 
  پس مادران را جانشين خود برگزيد

  اين است كه هر گاه زخمي مي بينيد،
  رسد. پيش از خدا، مادر سر مي

  
  

  آنكه نمي پرستد مادر عزيزش، نمي پرستند كوه و دشت،        
  و آنكه مي پرستند، نه ژرف تر از من

  مادر باالتر است يا مام ميهن؟
  آنكه نمي پرستند قوم خويش، نمي پرستند مادرش

  
  

  دستان اميد براي خانه نوميدم،
  دستان سيه، دستان پاك

  روشني بخش اجاق خانه ام،
  ادرم، دستان نوراني،دستان م

  سنگ آسياي بخت خانه ام،
  اي دستان آبي آسيابان،
  معبد مقدس كلبه ام،

  اي كندر و شمع، دستان آتشين،
  من بدون شما هيچ ام،

  دستان پر رايجه نان روزانه ام،
  چشمه هاي روان خانه ام،

  دستان روزه دار هميشه تشنه،
  از كودكي تا كنون،

  دستان نوراني راه هاي تارم،
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  مرا جريحه دار نگذاريد،
  اي دستان پاك مريم عذرا.

  
  

  دردم را به نسيم سپردم نگرفت
  دردم را به دريا سپردم نگرفت.
  دردم را به دوستم سپردم نگرفت
  دردم را به معشوقم سپردم نگرفت
  دردم را به سنگ سپردم نگرفت

  دردم را به خواهرم سپردم نگرفت.
  ك شد.مادرم به جان خريد و خود مشتي خا

  
  

  در آن دور دست، فرا سوي دشت ها،
  كلبه اي است در آن دشت،

  و در آن چراغي روشن
  چون زندگي پر رنج،

  آن كلبه، كيست؟ كيست در 
  در آن دشت تنهايي،

  آه، مادر من! غم ها در دل!
  ليك هنوز هم چشم انتظارم.

  
  

  پدرم گفت: گر خوبي، بد را نبخش،
  ش،مادرم گفت: بي ايمان را تو نبخ

  گر چه وجدانت دريا شود،
  زن خانه برانداز را تو نبخش.

  
  

  آيا زير مهتاب، همچون من،
  همه فرزندان مادرشان را چون من دوست مي دارند؟

  و اينكه همه مادران در دنيا،
  فرزند خود را اينگونه دوست مي دارند؟

  گر آري، پس تنها خوشبخت دنيا منم.
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  گر نه، تنها بدبخت دنيا نيم.  
  

  1380 ماه تير  9     30 شماره  لويس    و هفته نامهد
  شعر مادرانه در ادب ارمن

  ”پيشكش به روان و ياد جاوداني مادرم“
  اديك باغداساريان(ا. گرمانيك)

  و پايانيوم سبخش 
  

  مادرم
  وازه اميدمان، مادرم
  معبد خانه مان، مادرم
  گهواره مان، مادرم،
  دژ خانه مان، مادرم،

  ، مادرم،پدر و مادرمان
  ارباب و غالممان، مادرم،

  بي خانمان خانه مان، مادرم،
  النه شيرمان، مادرم،

  خدمتگزار خانه مان، مادرم،
  پادشاه خانه مان، مادرم،

  بي چاره خانه مان، مادرم،
  دارو و درمان مان، مادرم،

  چشمه سار خانه مان، مادرم،
  خواهر تشنه مان، مادرم

  بي خواب خانه مان، مادرم،
  ب شيرين مان، مادرم،خوا

  چراغ خانه مان، مادرم،
  آفتاب خانه مان، مادرم،

  
  مادرم، نان مان، مادرم

  خداي خانه مان، مادرم.
  

  معجزه
  خواب ديدم، در خانه مي زدند،



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             129گزيده مقاالت فارسي                                                  

  كيست؟ گفتم از درون،
  گويي پيرزني از برون،

  گفت، قربانت گردم من.
  
  تكه اي نان به من ده،“

  ”زني فقير، يتيم و بي كس ام،
  آنگاه بي درنگ رد را كشودم،

  مرده مادرم بود. …معجزه! 
  وحشت كردم، به آغوشش افتادم،

  منم، من،“مادرم گفت: 
  براي آزمايش تو آمدم،

  تا زندگي عوضت نكرده عزيزم.
  با چهره فقير آمدم،

  تا دنيا نيز نداند،
  آيا هنوز وجدانت را داري فرزندم،

  ن. يا اينكه مرده است از دير با همچون م
  

  ترازو                                      
  مترجم آلك

  
  هنگامي كه گهواره تخيل چشم به دنيا گشودم،

  در عالم حقيقت عشق مادر را يافتم
  ابروانم را شاهين ترازو ساختم،

  چشمانم را دو كفه آن
  و عشق مادرم را مقياس

  همانقدر بزرگ بود،
  كه ژرف و لطيف

  دادم،هيماليا را معيار قرار 
  كوهو كفه بهم خورد،

  درياها را سنجيدم،
  عشق مادرم ثقيل بود،

  كرات را معيار قرار دادم،
  باز هم عشق مادرم سنگين تر بود.
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  عشق تو را 
  اي دلدار 

  عشقت را سنجيدم،
  دو كفه هم ديگر را زر و رو كردند

  اما آن هنگام كه از دشت موطنم
  مشتي خاك در آغوشت ريختم،

  را بوسه زدنددو كفه همديگر 
  

  دود زده، همچون چراغي كهنه
  معصوم، همچون مهتاب،

  مادرم!
  بي جال، همچون كلبه اي متروك
  ستبر، همچون سنگ زيرين آسيا،

  پدرم.
  دور همچون ماسيس بي توان

  با من، همچون ماسيس تابناك 
  اميدم.

  
  

  زن چراغ است
  و مادر آفتاب

  اما بيا و بنگر كه چراغ
  د.هوس كشتن آفتاب دار

  
  دريغا!

  مادرم را، آفتابم را زبان ببرم،
  تا چراعي را در شب برآفروزم.

  چه كسي بهار بي بازگشت را به زمستان 
  و آفتاب را

  به سوسوي هزاران چراغ
  مي فروشد

  مادرم آفتابي است 
  اگر چه خاموش 
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  هم سنگ نمي دانم
  الهه را

  با تاري از گيسوان مادر 
  اي آفريدگار پوزشم بپذير

  گويماگر ب
  آنجا كه مادر است ديگر بخدا چه نياز

  
  دستان مادر

  )1924- 1971باروير سواك(
  ترجمه آلك

  دستها 
  دستهاي مادر

  اين كهن شده تازه مانده
  چه ها كه نكرده اين دستها

  بگاه عروسي  
  چگونه رقصيده اند
  با چه كرشمه اي

  با چه رويايي
  چه ها كه نكرده اين دستها

  چون مادر شد
  از شام تا بام بيدار ماند

  تا كودك را با شيره جان پرورد
  چه ها كه نكرده اين دستها

  بي برگ ماند و رنج برد اين دستها
  با سكوت دريا وش

  با شكيت صدف
  چه ها كه نكرده اين دستها

  به آسمان سركشيد چون ستون
  تا ستون خانه اش نلرزد

  و شير اوژنش از جنگ باز گردد
  چه ها كه نكرده اين دستها

  توت گشت و لقب گرفت مادر بزرگفر
  اين دستهاي پر توان بي توان ماند
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  اما اگر  
  در توان نوه اش تواني تازه گرفت

  چه ها كه نكرده اين دستها
  سنگ از دل كوه بركند

  و كوه را لرزاند
  و ما دست پروردگان
  چون فرزندي خلف 
  ببوسم اين دستهاي 

  زاينده را پرورنده را 
  بيمار خوار 

  اپذير را و مالل ن
  و بدانيم

  اين دستهاي پينه بسته و قاچ شده را 
   -كه پيوسته غبار رفته رفته شسته-

  لطيف چون ابريشم
  و پاك چون نگاه كودك.

  
  مادر               

  آرامائيس ساهاكيان
  ترجمه آلك

  مادر!
  بگاهي كه از دشت و كوهسار

  به خانه باز مي گشتم
  مي خواستي در آغوشم بگيري

  ياق ببوسيو با اشت
  من سر خوش بخلوتي مي گريختم
  و خنده بر لب نگاهت مي كردم
  كدامين هوس پروازم مي داد

  تا تو نتوانيم بوسيد؟
  و اينك دير گاهي گذشته است

  چون خسته و غمگين
  از دشت خاك خورده بخانه باز مي گردم

  آغوشي ببوسيدنم نمي گشايي
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  مادر!
  كجا توانمت يافت
  در دشت بيكران

  آن تل كوچكبرفراز 
  كه همچون كوهي از اندوه ورم كرده است

  مزارت را مي بوسم
  اما اي دريغ!

  چگونه توانم گفت
  مادر!

  هم اينك مشتاق بوسه توام.
  
   

  سخن پايان
  پتروس كاجبروني
  ترجمه ا. گرمانيك

  (نثر مسجع)
  من خواهم آمد 

و تو در تلخكامي هجران، غمزده اشك ريختن  در انتظارم بمان محبوبم، آنگاه كه همه راه بي برگشت در پيش گيرند
  آرزو كني، من خواهم آمد.

در انتظارم باش، محبوبم، آنگاه كه همه پيمان شكن از برگشتن بپرهيزند و تو در خشم ناچاري سرنازنينت را به سنگ 
  و صخره كوفتن خواهي، من خواهم آمد.

د و نه ياري و تو غرق در نوميدي و غم، در پي آسـيب بـه   در انتظارم بمان، محبوبم، آنگاه كه همه ترا  فراموش كنن
  خويش، من خواهم آمد.

من مي آيم تا با لبان تشنه ام اشكهايت را پاك كنم، زخمهاي دردناكت را بر تن خويش گيرم، و قلب تهـي از عشـق   
  شيرين ترا با عشق بي پايان و جاوداني ام مملو سازم.

  من خواهم آمد.
  
  

  پتروس كاجبروني
  )30/4/1372جمه ا. گرمانيك(تر

اگر مطمئن باشم كه پاسبان عبوس مرا با مهر و محبت  دستگير خواهد كرد، گر چه بيگنـاه باشـم، خـود را تسـليم او     
  خواهم كرد.

اگر مطمئن باشم كه قاضي عادل مرا با مهر و محبت  محاكمه خواهد كرد، من بدون دفاع، خود را  محكـوم خـواهم   
  نمود.

شم كه زندانبان سنگدل مرا با مهر و محبت به زندان خواهد افكند، من خانه ام را رها نموده خود را بـه  اگر مطمئن با
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  حبس خواهم سپرد،
  اگر تنها با مهر و تنها با مهر و محبت رفتار كنند.

***  
  

اين نـه آن   و اما نه! من كه امروز سخن مادر را به گوش آفريده گانش رساندم، به تو اي دوست شاعر من مي گويم،
پاسبان و نه قاضي و نه آن زندانبان است كه آنگونه كه مي خواهي با مهر و محبت  با تو رفتار كنند، تنها يـك موجـود   
را خواهي يافت كه  چنين باشد و من نشاني او را به تو مي دهم، سر منشاء مهر و محبت و عشق جاودانه بي دريغ و يك 

  مادر و بس.سويه و بي پايان همانا مادر است، 
  اديك گرمانيك

  1380 ماه تير  9     30 شماره  لويس    دو هفته نامه
 

  امين سال بنيانگذاري- 300به مناسبت 

  نگاهي به تاريخ جامعه ارمني مخيتاريان
        

دينـــي  -جامعـــه و ســـازمان هـــاي فرهنگـــي 
(كاتوليــك) مخيتاريــان (جامعــه ونيــز و ويــن) بســال 

ــار سباست  1701 ــط مخيتـ ــتامبول  توسـ ــي در اسـ اتسـ
بنيانگذاري شد. هدف اصلي اين جامعه انجـام فعاليـت   

تربيتـي، علمـي و فرهنگـي     -هاي مـذهبي، آموزشـي  
بـود.  ” جامعه مذهبي آنتونيـان “است. در آغاز نام آن 

) در يونـان كـه در   Metonبه متـون (  1706در سال 
آن زمان در دست جمهوري ونيز بود، منتقـل گرديـد   

جزيره سن الزار در نزديكي ونيز  در 1717و از سال 
 -ايتاليا مستقر مي باشد. اين جامعه در راستاي مـذهبي 

فيلولوژي فعاليت خود را  -كاتوليك و ارمني شناسي
آغاز نمود و در دوران اوليه برخي از ادبيـات مـذهب   

كاتوليك به ارمني ترجمه و منتشر شـد. بـه مـوازات ايـن فعاليـت هـا در زمينـه        
منابع غني تاريخنگاري از زبان ارمنـي كالسـيك بـه زبـان نـوين      ترجمه و تفسير 

كوشش هاي چشمگير و ارزشمندي صورت گرفت. يكـي از كارهـاي ارزشـمند    
  ) بود.1749 -69” (فرهنگ زبان ارمني“ انتشار جلدهاي اول و دوم 

م. جامعــه مخيتاريــان دوران فرهنگــي شــكوفايي  18از نيمــه دوم ســده   
رخشـان فرهنگـي و علمـي ايـن دوران مـي تـوان گ.       گذراند. از چهـره هـاي د  

 -1854)، م. آوگريان(1738 -1723)، م. چامچيان (1750 -1827آوتيكيان (
م.  )،1758 -1833). غ. اينچيچيــــــان(1774 -1854)، ه. آوگريـــــان( 1762

)، غونــــــد 1777 -1848)، ي. يوماچيــــــان (1770-1835جاخجاخيــــــان (
) و ديگران را نـام بـرد.   1827 -1901)، گ.زاربهاناليان(1820 -1901آليشان(

مؤلفان قديم و جديد ” آثار گزيده“و ” آثار پيشينيان“سلسله انتشارات مربوط به 
بتدريج به حليه طبع آراسته شدند. از ايـن دسـت آثـار مـي تـوان مـوارد زيـر را        

بارسـغ كساراتسـي،   ” خطابـه هـاي  “گريگـور ناركاتسـي،   ” ادبيـات “يادآور شـد:  
اثـر مخيتـار هراتسـي،    ” بهبود بيماري هـا “اثر پاوستوس بوزاند، ” تاريخ ارمنيان“
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  موسس خورناتسي و آثار ديگر كالسيك هاي ارمني و بين المللي. ” ادبيات“يغيشه، ” ادبيات“داويت آنهاغت، ” ادبيات“
دسـت كارهـا    دانشمندان و پژوهشگران جامعه مخيتاريان در خلق آثار مستقل خود نيز گامهاي بلندي برداشتند. از اين

اثـر م.  ” تـذكره كامـل قديسـين   “)، 1784 -86، 1-3اثر م. چامچيان (جلدهاي ” تاريخ ارمن“مي توان موارد زير را نام برد: 
جغرافيـايي چهـار   “)، 1824 -28، 1-8اثر غ. اينچيچيان (جلـدهاي  ” داراپاتوم“)، 1810 -1815، 1-12آوگريان (جلدهاي 

” سيسـاكان “)، 1890” (آيـرارات “)، 1885” (سيسـوان “، ”جغرافيـايي سياسـي  . “)1802-08، 1-11(جلـدهاي  ” سوي جهان
)، اثــر گ. آوتيكيــان، خ. 1836 -37، 1-2(جلــدهاي ” لغــت نامــه جديــد زبــان ارمنــي “)، 1835) اثــر غ. آليشــان(1893(

اينها. در همان دوران ) اثر گ. زاربهاناليان و جز 1865-78، 1-2(جلدهاي ” تاريخ كتابت ارمني“سيورمليان و م. آوگريان، 
  آثار ادبي و هنري كالسيك نيز مورد توجه خاصي قرار مي گرفت.

م. كالسيسيزم جاي خود را به سبك جديد رومانتيسم داد و بنيانگذاراين جريان همانا غوند آليشان 19از نيمه دوم سده 
، ”بلبــل آوارايــر “، ”هــايوتس آشــخاريك “بــود (آثــار  

  و غيره).      ” گكنوا“، ”هايروني“، ”هرازدان“
عه مخيتاريان فعاليت هاي آموزشـي و پرورشـي   جام

خود را از قديم پايه گذارد. آنان به عنوان تربيت جانشنيان 
به همت مخيتار سباستاتسي در جزيـره   1723علمي در سال 

بنيـان گـذارد. در سـال    ” واژاران“سن الزار مدرسه اي بنـام  
مدرسـه   در پادوا (شمال ايتاليـا)،  ” موراديان“مدرسه  1833

) تأسيس شدند كه بعدها در سال 1836در ونيز(” پايليانرا“
-مــوراد“بــا هــم ادغــام شــده تحــت عنــوان مدرســه  1873

مدرسـه   1846به فعاليت خود ادامه داد. در سـال  “راپايليان
ديگري در پـاريس  تأسـيس شـد كـه بعـدها تحـت عنـوان        

قرار گرفت. اين آموزشـگاه  ” آموزشگاه موراديان پاريس“
  ل هستند.ها تا امروز فعا

ماهنامـه   1843جامعه مخيتاريان ونيز ايتاليا در سـال  
 -را بـا محتـواي ارمنـي شناسـي    ” بازمـاوپ “بسيار ارزشمند 

فيلولوژي بنيان نهاد كه تا امروز منتشر مي گردد. كتابخانه 
متون خطي و چاپي مخيتاريـان درسـن الزار ونيـز يكـي از     

مار مـي  ارزشمندترين مراكز حفظ آثار قديمي ارمني به ش
  رود. 

در زمـــان رهبـــري س. ملگونيـــان  1772در ســـال 
ــه  1717 -1799( ــان ب ــه مخيتاري ) گرهــي از اعضــاء جامع

) به علت اختالف نظر از 1738 -1825رهبري آ. بابيكيان(
در  1811و از  در تريست  1773جامعه ونيز جدا و در سال 

شهر وين اتريش مستقر شدند و جامعـه مخيتاريـان ويـن را    
دادند. اين جامعه جديد فعاليت هاي خود را توسعه داد و در استامبول، ازمير، تريست و ديگر جاها اقـدام بـه تأسـيس     تشكيل

مراكز آموزشي نمود. اينان نيز فعاليت هاي خود را با محتواي الهيات و مسـايل دينـي آغـاز كردنـد و آثـار متعـددي منتشـر        
را منتشـر مـي كنند.چـه در    ” هانـدس آمسـوريا  “ماهنامه  1887و از ” اروپا“ه هفته نام 1847 -63نمودند. اينان در سال هاي 

  مقاله هاي بسيار ارزشمند علمي در زمينه ارمني شناسي بچاپ مي رسند. ” هاندس آمسوريا“و چه در ” بازماوپ“
حاضر را بـه   امين سال تشكيل جامعه مخياريان مي باشد و به همين مناسبت نشريه لويس شماره-300امسال مصادف با 

  پاس خدمات ارزنده مخيتاريان به آنان اختصاص داده است.
  اديك گرمانيك

  مدير مسئول و سردبير نشريه لويس   

  مجعي از دانش آموختگان
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1380 ماه تير  24     31 شماره  لويس    دو هفته نامه  

 
  نگاهي به دانشنامه ها

   و 
 فرهنگ هاي ارمني

  اديك باغداساريان  (ا.گرمانيك) 
  

از رشته هاي فرهنگ و ادب است كه همواره مورد توجه انسان بوده است. بطور كلي فرهنگ فرهنگ نويسي يكي 
) فرهنگ هاي دانشنامه اي. فرهنگ هاي زبانشناسي داراي انواع گونـاگون  2) فرهنگ هاي زبانشناسي، 1ها دو قسم اند: 

حات، تطبيقـي، اماليـي،   هستند از جمله فرهنگ هاي تشريحي، گويش هـا، ريشـه شناسـي، تـاريخي، تخصصـي، اصـطال      
واژه هاي روزمره، اختصارات، واژگـان بيگانـه، ترجمـه اي و غيـره. ايـن       درست گفتاري، كنايات، واژه هاي مترادف، 

فرهنگ ها مي توانند يك زبانه و يا بيش از آن باشند. فرهنگ هاي دانشنامه اي نيز به نوبه خود يا عمـومي هسـتند و يـا    
  دكان و غيره)تخصصي (پزشكي، مهندسي، كو

  دانشنامه هاي ارمني -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  5يرةالمعارف) هستند از جمله آثار موسس خورناتسي (سده دانشنامه اي (دا
م.)، اسـتپانوس اُربليـان (سـده    12م.)، مخيتار هراتسي (سده 11م.)، گريگور ماگيستروس (سده 7كاغانكاتواتسي (سده 

  م.) و جز اينها.15امير دولت آماسياتسي (سده م.)، 14م.)، گريگور تاتواتسي (سده 13م.) وارتان آرِوِلْتسي (سده 13
زمينه تدوين دانشنامه هاي امروزي ارمني را بايد در فرهنگ هاي زبان ارمني جستجو كرد. در طي دو و نيم قرن گذشـته  

عنـوان   400انواع مختلف فرهنگ هاي ارمني در چهار گوشـه جهـان چـاپ شـده انـد كـه شـمار آنهـا را مـي تـوان بـيش از            
كتــاب واقعيــات علــوم الهيــات، طبيعيــات، اخــالق و      «خســتين فرهنــگ دانشــنامه اي ارمنــي تحــت عنــوان      برشمرد.ن
 ¨ Çñù ê³ÑÝ³Ý³ó Ûá·Ý³¹ÇÙÇ ³ëïõ³Í³μ³Ý³Ï³Ý, μÝ³Ï³Ý, μ³ñáÛ³Ï³Ý¶§ »)سياست

ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇñáÕáõÃ»³Ýó ·ÇïáõÃÇõÝù ¦ 

در اسـتامبول بـه    1749ق دارد و در سـال  تعلـ  (Arsen Dpir)قرار دارد. اين دانشنامه به آرسن دبير كستاندناپلستسـي  
 ”شواهد و تذكره كامل قديسين“عبارتند از :  20، 19چاپ رسيده است. فرهنگ هاي دانشنامه اي ارمني رد سده هاي 

(§ÈÇ³Ï³ï³ñ í³ñù ¨ íÏ³Û³μ³ÝáõÃÇõÝ êñμáó¦) 
 Î»Ýë³·ñáõÃÇõÝ »ñ¨»ÉÇ§”زندگينامه مردان نـامي “، 1810-15جلد چاپ ونيز  12اثر مگرديچ آولريان، در 

³ñ³Ýó¦  اثـر مينـاس   ” شرح خالصه تذكره مـردان نـامي  “در دو جلد،  1839اثر ماتوس ماغاك تئوپيليانتس، چاپ ونيز
فرهنـگ جيبـي نـام    “، 1850    (Ð³Ù³éûï ÝÏ³ñ³·Çñ í³ñáõó »ñ¨»ÉÇ ³ñ³Ýó)پژشكيان، چاپ ونيـز 

  ، 1879، اثر نشان جيوانيان، چاپ استامبول ”يهاي خاص تاريخي، جغرافيايي و اساطيري و ضميمه نام هاي خاص ارمن
²éÓ»éÝ μ³é³ñ³Ý å³ïÙ³Ï³Ý, ³ßË³ñÑ³ ·ñ³Ï³Ý ¨ ¹Çó³μ³-Ý³Ï³Ý 
Û³ïáõÏ ³Ýõ³Ýó Ñ³õ»É»³É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Û³ïáõÏ ³Ýõ³Ýù 

 1891اثر آراكل آكريان، چاپ ونيز ” دانشنامه مصور مردان نامي“

§ä³ïÏ»ñ³½³ñ¹ Üáñ Î³Õ³Ý¹ã»ù Ñ³Ù³éûï Ï»Ýë³·ñáõÃÇõÝ »ñ¨»ÉÇ 
³ñ³Ýó¦ 

ــات “ ــگ طبيعي ــدهاي   ”فرهن ــان، جل ــوكياس اپريكي ــر س ــز   2و1، اث ــاپ وني  Ý³ßË³ñÑÇÏ´§، 1902 -1907چ
μ³é³ñ³Ý¦  ،“³´§” فرهنــگ زندگينامــه ارمنيــانé³ñ³Ý Ñ³Û Ï»Ýë³·ñáõÃ»³Ýó¦  اثــر هايــك تــر

 اثـر هامبارسـوم   ¦Ð³Ýñ³·Çï³ñ³Ý μ³é³ñ³Ý§فرهنـگ دانشـنامه اي   “، 1904آستوازادوريان، چاپ تفليس 
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اثـر مگـرديچ پوتوريـان، چـاپ      ¦Ð³Û Ñ³Ýñ³·Çï³Ï§” دانشـنامه ارمنـي  “، 1904-1915آراكليان، چاپ تفلـيس  
و بسياري ديگر كه نمي توان عناوين آنها را يك به يك بر شمرد. آگاهي هاي دانشنامه اي مهمي در سالنامه  1938بخارست 

” سالنامه ارمنيان ايران“به كوشش تئوديك،  (²Ù»ÝáõÝ ï³ñ»óáÛó)”سالنامه عمومي“هاي ارمني وجود دارد از جمله 
(ä³ñëÏ³Ñ³Û ï³ñ»óáÛó)    سـالنامه رافـي، بـه كوشـش داجـات      1927-29به كوشش هايك گاراگـاش، تهـران ،

  و غيره.   1948حلب ” سالنامه آرولك“، 1969-71بغوسيان، تهران 
صورت گرفت ليكن اين تـالش بـي    1932-36نخستين تالش در ارمنستان براي تدوين دانشنامه بزرگ ارمني در سالهاي 

به همين منظور فعاليتهاي جديدي انجام شد. پس از حدود ده سال كـار و تـالش   ” نتيجه بود. سي سال پس از اين تاريخ مجددا
در ايـروان بـه    1974در سال ” دانشنامه ارمني شوروي“جلدي ارمني تحت عنوان  13و برنامه ريزي نخستين جلد از دانشنامه 

پ رسيد. انجام اين امر به آكادمي علوم جمهوري ارمنستان واگذار شده بود. اين دانشنامه يكي از دست آوردهـاي بسـيار   چا
مهم علمي در ارمنستان بشمار مي رود و هم تراز با دانشنامه هاي مشهور جهان چون دانشنامه هاي بريتانيكا و آمريكانـا اسـت.   

است و جلد سيزدهم آن به تاريخ و فرهنگ ارمنـي اختصـاص دارد. انتشـار سـيزده     دانشنامه شامل دوازده جلد بخش عمومي 
به پايان رسيد. اين دانشنامه با كيفيت عالي به چاپ رسيده شامل حرف اختصاصي، نقشه هاي جغرافيـايي   1987جلد در سال 

هزار مقالـه و بـيش از    50امل حدود ش” رنگي، تصاوير سياه و سفيد و رنگي براي مقاله هاي مربوطه مي باشد. دانشنامه جمعا
  عكس و تصوير است. 1500صفحه است. هر جلد شامل حدود  9000
در ايـروان بـه چـاپ رسـيده      1946-62جلد اثر پروفسور هراچيا آجاريان كه در سالهاي  5در ” فرهنگ نام هاي ارمني“

، جلـد  1981، جلد دوم در 1973ه جلد اول در اثر گارنيك استپانيان ك” فرهنگ زندگينامه“داراي ارزش دانشنامه اي است. 
اثـر  ” راهنمـاي ادبـي  “در ايروان به چاپ رسيده دانشنامه ارزشمندي براي شرح احوال بزرگـان ارمنـي اسـت.     1990سوم در 

در ايروان به چاپ رسيده به شرح حال نويسندگان عضو انجمـن نويسـندگان ارمنسـتان     1975هايك خاچاتوريان كه در سال 
  دارد.اختصاص 

مؤسسه دانشنامه هاي ارمني كه زير نظر اكادمي علوم ارمنستان كار مي كند انتشار انواع مختلف دانشنامه هـاي ارمنـي را   
چه از نظر تخصصي چه از نظر مخاطبان و خوانندگان به عهده دارد. در همين راستا تا كنون غير از دانشنامه بزرگ ارمني كه 

چيسـت؟  “جوانان و نوجوانان را در چهار جلد منتشر كرده است. اين دانشنامه تحت عنـوان  از آن ياد شد، دانشنامه تخصصي 
تـا   1984صفحه مطلب، عكس ها و تصاوير و نقشه هاي رنگي اسـت و در سـالهاي    1600قرار دارد و شامل حدود ” كيست؟

  در ايروان چاپ آن آغاز و به پايان رسيده است. 1987
جلـد   4ديگر از كارهاي ارزشمند در زمينـه دانشـنامه نويسـي اسـت. ايـن دانشـنامه شـامل        يكي ” دانشنامه خالصه ارمني“

به چاپ رسيده است. هـر   “ ) و جلد سوم اخيرا1995) و جلد دوم (ايروان: 1990خواهد بود كه تاكنون جلد اول (ايروان: 
رمني شناسي مربوط است. اين دانشنامه به زمنيه هاي تاريخ و فرهنگ و ا” صفحه بوده مقاالت آنها اختصاصا 763يك شامل 

  ها نيز داراي كيفيت چاپي عالي با حروف اختصاصي و نقشه ها و عكس هاي رنگي و سياه و سفيد فراوان مي باشد.
   فرهنگ هاي ارمني -2

البي فرهنگ نويسي ارمني از زمان پيدايش الفبا و ادبيات ارمني سرچشمه مي گيرد. از سده پنجم تا يـازدهم مـيالدي مطـ   
م. نگـارش  11-15غني در زمينه فرهنگ ها و تشريح معاني واژگان گرد آمده بود تا بر اساس آنها فرهنگ هـاي سـده هـاي    

 ³éù´” (واژگان ادبي) “³éù ù»ñ³Ï³ÝÇÝ´” (واژگان دستوري“يابند از جمله فرهنگ اماليي آريستاكس گريچ، 
ù»ñÃáÕ³Ï³Ý ³´” (واژگان“) و غيره. در دوران اوليه مجموعه هايي بنامéù   تهيه مي شد كه ضميمه آثـار مختلـف (

  مي شد.
م. نوشـت. ايـن اثـر    12نخستين فرهنگ اماليي ارمني را آريستاكس گريچ كه دوست نرسس المبروناتسـي بـود در سـده    

) قـرار دارد. فرهنـگ   ì»ñÉáõÍáõÃÇõÝ” (تفسـير و تحليـل  “) يـا  ì»ñ Í³ÝáõÃÇõÝù” (كشـف رمـز  “تحت عنـوان  
) مؤلف آن ناشناس است و زبان دقيق تهيه آن نامشخص ليكن Ø»ÏÝáõÃÇõÝ ´³éù” (اژگان دستوريتفسير و“دستوري 

) يكـي از رايـج تـرين فرهنگهـاي     Ð³Ý¹»ë ´³Ý³ëï»ÕÍ” (نامه شـعرا “م. فراهم آمده است. 13قبل از سده ” مسلما
) ³éù ù»ñÃáÕ³Ï³Ý´(يـاد شـده   ” واژگـان ادبـي  “م. مي رسد. فرهنگ 12سده هاي ميانه بود كه قدمت آن به سده 

واژه اسـت.   000،12حاوي واژه هاي ادبي كتاب مقدس شعر و ادبيات، گويش ها و غيره مربوط به سده هاي ميانه و شـامل  
قـرار  ” تفسير واژگان مقدس پـدر مـا گريگـور ناركاتسـي    “م. تحت عنوان 11فرهنگ واژه هاي نارك شاعر و فيلسوف سده 

رسيد. تا كنون چندين  فرهنگ آيه ياب كتاب مقدس تهيه  2000عداد واژه هاي آن به كه در طول زمان تكميل شد  ت  دارد
م.) نخسـتين  1621ايتاليـا:   -التـين اثـر فرانچسـكو ريـوال(ميالن     -م. فرهنگ ارمنـي 16-17و چاپ شده است. در سده هاي 
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فرهنگ زبانهاي التين “اند مانند: دو زبانه هستند منتشر شده ” فرهنگ چاپي ارمني است. سپس فرهنگ هاي ديگري كه اكثرا
) اثـر يرميـا مغرتسـي،    ³é·Çñù Ð³Ûáó´” (فرهنگ زبان ارمنـي “م.)، 1695اثر آستوازادور نرسسويچ، (رم: ” و ارمني

  م. و غيره.     1698
 ³é·Çñù Ñ³ÛÏ³½»³Ý´” (فرهنـگ زبـان ارمنـي   “م. پيشرفت شاياني داشت. 18فرهنگ نويسي ارمني در سده 

É»½õÇ اثر مخيتار سباستاتسي نقطه آغازي براي فرهنگ نويسي نوين ارمنـي بـه شـمار مـي رود.     1749-69() در دو جلد (
فرهنگ هاي متعدد تشريحي، روستايي، ريشه شناسي، واژگان مترادف، نامها، تخصصي، دو زبانه يا ترجماني و غيره تـاكنون  

  تهيه شده اند. از اين ميان مي توان موارد زير را ياد نمود:
  ).1836-37اثر گ. آوتيكيان، خ. سيورمليان و م. آوگريان در دو جلد (ونيز ” گ نوين زبان ارمنيفرهن“
  ).1884اثر نوراير بيوزانداتسي (” ارمني -فرهنگ فرانسه“
  ).1903اثر ه. داغباشيان (” ارمني -فرهنگ كامل روسي“
  ).1910اثر س. گاباماجيان (” فرهنگ جديد زبان ارمني“
  ).1913اثر هراچيا آجاريان (” روستايي ارمني فرهنگ گويش هاي“
 1-5جلـدهاي  ” فرهنگ نام هاي ارمنـي “)، 1936-35در هفت جلد، اثر هراچيا آجاريان (” فرهنگ ريشه شناسي ارمني“

فرهنـگ  “)، 1944 -45چهـار جلـد، اثـر اسـتپان مالخـا سـيان (      ” فرهنگ تشريحي ارمني“)، 1942-62اثر هراچيا آجاريان(
در چهـار  ” ارمنـي  -فرهنـگ روسـي  “اثر آ. سوكياسيان، ” فرهنگ واژه هاي مترادف ارمني“اثر آ. غريبيان.  ”ارمني -روسي
در ” فرهنـگ زبـان معاصـر ارمنـي    “) از انتشارات انستيتوي زبان آكادمي علوم ارمنستان، از همين انسـتيتو  1954 -58جلد، (

اثـر  ” فرهنـگ نـوين زبـان ارمنـي    “)، 1973ه. بارسـغيان ( اثـر  ” گفتاري ارمني -فرهنگ اماليي“)، 1969-1980چهار جلد (
دو جلد، اثر آلكسـاندر  ” روسي -فرهنگ ارمني). “1968آرتاشس خاچاتوريان، هراند گانگروني، پاراماز تونيكيان، (بيروت 

طالحات ). فرهنگ اصـ 1976دو جلد، اثر ادوارد آقايان (ايروان: ” فرهنگ معاصر زبان ارمني“)، 1838خداباشيان، (مسكو: 
كار گـروه نويسـندگان بـه كمـك     ” فرهنگ قافيه هاي زبان ارمني). “1975اثر آ. سوكياسيان و س. گالستيان، (” زبان ارمني

در چهـار جلـد كـه تـا     ” فرهنگ نام هاي جغرافيايي ارمنستان و كشورهاي همجوار“)، 1976مركز كامپيوتر آكادمي علوم، (
 -فرهنگ جديـد ارمنـي  “ر ت. خ هاكوپيان، استپان مليك بخشيان، ه. بارسغيان، ) اث1968كنون دو جلد آن به چاپ رسيده (

فرهنگ “)، 1961اثر مسروپ گويومچيان (قاهره: ” ارمني -فرهنگ مفصل انگلسي“)، 1989اثر گروه نويسندگان (” روسي
فرهنـگ  “)، 1979، چـاپ دوم. بيـروت:   1922، اثر پروفسـور هـاروتيون چاگماگچيـان (بوسـتون:     ”انگليسي -مفصل ارمني

اثـر آلـوارد اميرجانيـان    ” انگليسـي  -فرهنگ ارمنـي “)، 1984به سرپرستي ه. آسمانگليان (ايروان: ” ارمني -مفصل انگليسي
 -)، فرهنـگ جديـد ارمنـي   1976بـا ويراسـتاري يروانـد ترميناسـيان (ايـروان:      ” ارمنـي  -فرهنگ آلماني“)، 1996(ايروان: 

)، 1902انگليسـي (م. گ. ميناسـيان، اسـتانبول:     -)، فرهنـگ جيبـي ارمنـي   1875-79نيز: انگليسي (پدر ماداتيا پتروسيان، و
انگليسـي   -) ، فرهنـگ ارمنـي  1970فرهنگ انگليسي ارمني نوين، (مارتيروس گوشاگچيان و تيگـران خنـدروني، بيـروت:    

گوشـاگچيان، بيـروت:    انگليسـي (مـارتيروس   -ارمنـي و ارمنـي   -)، فرهنگ انگليسي1992، ايروان: 1970جديد (بيروت: 
) و ده ها فرهنگ بزرگ و كوچك يك زبانه و دو زبانه در ارمنستان و مهاجر نشين هاي ارمني بـه چـاپ رسـيده انـد.     1976

  (زبانهاي فرانسه، سوئدي، آلماني، عربي، قيچاتي، اسپانيولي و غيره).
جمله فرهنگ هاي فني، فلسـفي، ورزش،  در زبان ارمني نيز فرهنگ هاي تخصصي گوناگوني تاكنون تدوين شده اند از 

علوم مختلف، زبانشناسي، ادبيات و غيره كه نام بردن يك يك آنها از حوصله اين مقاله خارج است. ليكن مي تـوان بـه اهـم    
  آنها اشاره نمود:

) ³éù ¶³ÕÇ³ÝáëÇ´” (واژكـان گاليـانوس  “فرهنگ هاي پزشكي ارمني تاريخ طوالني دارد. قديميترين آنها بنام 
پيش از اين سده بايد تهيه شده ” ي باشد كه قديميترين نسخه دستنويس آن به سده دهم تعلق دارد بنابراين اصل كتاب مسلمام

 ²Ý·Çï³ó” (بي فايده براي نادانان“باشد. يكي ديگر از فرهنگ هاي پزشكي متعلق به امير دولت آماسيايي تحت عنوان 
³Ýå¿ïم.)1478 -1482(نگارش  ) است كه داراي ارزش علمي بااليي است  

در زمينه علوم طبيعي واژه نامه جالبي وجود دارد كه گئورگ پاالتستسـي تهيـه كـرده و آن را بـه ترجمـه ارمنـي (سـده        
  ) اثر يونيوس آناتوليوس ضميمه كرده است. Çñù í³ëï³Ïáó¶” (كتاب ارزشها“م.) كتاب عربي 13

سباستاتسي، گالوست آماسياتسـي، سـروپ گـريچ و ديگـران     م. چند فرهنگ پزشكي ارمني به كوشش آسار 17در سده 
م. در ايـران  1565-75نگارش يافت. آسار سباستاتسي يكي از چهره هاي درخشان پزشكي ارمني است او در حدود سـالهاي  
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واژگـان و تـاريخ تفسـير همـه     “متولد شده مدتهاي طوالني در سباستيا زندگي كرد. يكي از فرهنگهاي پزشكي او تحـت نـام   
  (ازمير) مي باشد.  1635قرار دارد  كه قديميترين نسخه دستنويس آن متعلق به ” دردها

” علـوم پزشـكي  “اثـر خـود    (resten)در دوره هاي متأخر فرهنگ تشريحي پزشكي تأليف شده است كه دكتر رسـتن  
مترادف انگلسي، يوناني، عربي، واژه است كه از ايتاليايي يا التين به ارمني ترجمه شده و اغلب  2500ضميمه كرده و شامل 

تهيه شـده اسـت. ديگـر     19سده  20-30فارسي و تركي واژگان با حروف ارمني نيز آورده شده است. اين اثر در دهه هاي 
). مهمترين آنها فرهنـگ  19فرهنگها عبارتند از : چندين فرهنگ پزشكي اثر دكتر ن. تاغاواريان و دكتر ل. تيگرانيان (سده 

  واژه است. 3500شامل عمومي پزشكي 
، چـاپ دوم ايـروان:   1924التين و ارمني اثر پروفسور واهـان آرزرونـي (چـاپ اول ايـروان:      -فرهنگ پزشكي روسي

) فرهنگي بسيار ارزشمند و بعنوان سنگ بناي پزشكي نوين در ارمنستان تلقي مي گردد. فرهنـگ ديگـري نيـز تحـت     1956
وجود دارد كه اثر مشترك پروفسور م. آبغيان پروفسور ل. هوانسيان و دكتـر  ارمني  -روسي -عنوان فرهنگ پزشكي التين

  ) مي باشد. 1951آ. تربوغوسيان (ايروان: 
) اثـر  1962گزيده اي از فرهنگ هاي تخصصي ديگر عبارتند از: فرهنگ التيني، ارمني، روسي نامهاي گياهان (ايروان: 

الكتروتكنيــك،  ناســي، مكانيــك، كشــاورزي، زمــين شناســي، دكتــر ت. گ. زادوريــان، فرهنــگ پلــي تكنيــك (ســتاره ش 
ترموديناميــك. پــل ســازي، چــرم ســازي، هيــدوتكنيك، معــدن، راه ســازي، معمــاري، رياضــي، اتومبيــل، متــالوژي، ماشــين 

شيمي فيزيك) كار گروهـي ر. آشـخاروموف،     مهندسي ساختمان، حرارت، راديوتكنيك، ريسندگي، شيمي، فيزيك، سازي.
)، فرهنـگ موسـيقي   1976)، فرهنگ سبك شناسي اثـر ف. خلغاتيـان، (ايـروان:    1957زيان، و پوتيان (ايروان: ز. هاساگور

). 1984ارمنـي زمـين شناسـي، تـأليف ه. سارگسـيان (ايـروان:        -) تأليف واهرام دارباسيان، فرهنـگ روسـي  1986(ايروان: 
) فرهنـگ  1985قـي (تشـريحي ارمنـي، ايـروان:     )، فرهنـگ واژه هـاي اخال  1975فرهنگ فلسفه (تشريحي ارمني، ايروان: 

)، فرهنـگ جغرافيـا   1976)، فرهنگ چشم پزشكي، گـروه نويسـندگان، (ايـروان:    1985ورزش تأليف ك. بابايان، (ايروان: 
)، فرهنـگ ادبيـات، تـأليف پروفسـور ادوارد     1965)، فرهنگ واژه هاي رياضـي، تـأليف تونيـان (ايـروان:     1987(جلد اول 

  ) و جز اينها.         1980ماخچانيان، (ايروان:  جرباشيان و ه.
  نگاهي به فرهنگ هاي مشترك ارمني و فارسي-3

ارمني پيشينه تاريخي بلندي دارند زيرا در سده هاي ميانه متقدم در مدارس ارمنستان در كنـار   -فرهنگ هاي زبان فارسي
ژه نامه فارسي به ارمني كه به دست مـا رسـيده در سـده    زبانهاي يوناني و عربي، فارسي نيز تدريس مي شده است. نخستين وا

) واژه نامه اي ³éù ì³ñ¹³Ý ¶ñáó´” (واژگان وارتان منشي“ميالدي تدوين شده است (تحت عنوان  12يا  11هاي 
اي ميالدي به جا مانده كه به سه زبان عربي، فارسي و ارمني تدوين گرديده است. ليكن هيچيك از واژه نامه ه14نيز از سده 

ارمني تأليف گئورگ دبير ترهوانسيان پاالتستسـي قابـل قيـاس نيسـتند. ايـن       -ياد شده از نظر ارزش علمي با فرهنگ فارسي
  در شهر استامبول تركيه چاپ شده است. 1826واژه و در سال  000،30فرهنگ شامل 

يز مي باشد و تـالش شـده تـا از    اين كتاب به سبك فرهنگهاي امروزي تدوين شده حاوي كلمات فارسي ميانه و پهلوي ن
  واژگان تازي كمتر استفاده گردد. همراه واژه ها نمونه هايي از اشعار و جمالت نيز قيد شده است.

واژه  000،20ارمني تأليف كشيش گارگين گراگوسيان در تهران بچاپ رسيد كـه حـاوي    -فرهنگ فاسي 1933در سال 
جاريان هنگامي كه در ايران بسر مي برد مقدمه اي بـر ايـن فرهنـگ نگاشـت     است. زبانشناس نامي ارمني پروفسور هراچيا آ

  مطابق نيازهاي زمان ارزيابي نمود.” ) و آن را دقيقا1919(سال 
تأليف دكتر هاروتيون تيرياكيان داراي ارزش خاصـي  ” ارمني -فرهنگ آريا“در ميان فرهنگ هاي زبان فارسي و ارمني 

 1300در ايران به سر مي برد و پزشك مخصوص شاه و دربار ايران بود. در اين فرهنگ  به مدت ده سال 1898است. او از 
  مقايسه واژگان ارمني و فارسي صورت گرفته است كه برخي از آنها پذيرفتني نيست.

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

  ).1832، چاپ دوم 1822اند. (چاپ اول ونيز: 
ر سـال  فرهنگ بغلي فارسي به ارمني تأليف وارتان هاروتيونيان در تبريز بچاپ رسيد. از همـين نگارنـده د   1934در سال 

واژه در تهران چاپ شـد. فرهنـگ جيبـي فارسـي بـه ارمنـي تـأليف وارتـان          000،24فرهنگ ارمني به فارسي حاوي  1972
در تهران منتشر گرديد. حائز اهميت است كه در فرهنگهـاي ايـن مؤلـف تلفـظ كليـه واژه هـاي        1979هاروتيونيان در سال 

فرهنگ بزرگ دو جلدي فارسي به ارمنـي خـود را    1979ان در سال فارسي با حروف ارمني آمده است. شادروان هاروتيوني
 15نيز به پايان رساند، ليكن عمر وي بسنده نكرد تا اقدام به چاپ آن نمايد. نگارنده اين سطور به دعوت همسر ايشان حدود 

  ز ميسر نگشته است.سال پيش از نزديك فرهنگ اخير را مورد بررسي قرار داد ليكن متأسفانه امكانات چاپ آن تا امرو
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 -ارمنـي  -فارسـي  -يكي از فرهنگ هاي بسيار ارزشمند به قلم پروفسـور روبـن آبراهاميـان تعلـق دارد. فرهنـگ پهلـوي      
در ايروان به چاپ رسيد. جالب توجه است كه بخش پهلوي به خط پهلوي نگاشته شده و كـل  1965انگليسي در سال -روسي

  ه شده است.كتاب نيز با دستخط زيبايي نگارنده تهي
) داراي ارزش 1985، جلـد دوم  1979ارمني تأليف هايـدوك منصـوريان (جلـد اول تهـران      -فرهنگ دو جلدي فارسي

واژه بـوده مصـور نيـز مـي      000،45تطابق دارد. اين فرهنگ شامل ” ويژه اي است زيرا كه با نيازهاي امروزي جامعه تقريبا
  هاي ديگر اين اثر است.  باشد. تلفظ واژه ها با حروف ارمني از ويژگي 

واژه  000،30در ايـروان چـاپ شـده حـاوي      1987ارمني تأليف پروفسور گئورگي نعلبنديان در سـال   -فرهنگ فارسي
  است. اين فرهنگ مصور نيست اما تلفظ واژگان فارسي با حروف ارمني در آن قيد شده است. 

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

  شامل بخش آ ميباشد و بر اساس واژگان ارمني مرتب شده است.” و كال
(خود آموز ارمنـي) بـه قلـم نگارنـده     ” ارمني بياموزيم“ارسي در كتاب فهرست واژگان روزمره ارمني و ف 1984در سال 

  اين سطور در تهران به چاپ رسيده است.
در تبريـز بـه چـاپ رسـيده اسـت. آخـرين        1991ارمني تأليف ژيراير خسرويان به سـال   -فرهنگ مصور گياهي فارسي

تـأليف ب. ص. غازاريـان   ” ودآمـوز فارسـي ارمنـي   فرهنـگ خ “فرهنگي كه در باره زبانهاي فارسي به ارمني به چاپ رسيده 
در اصـفهان بـه چـاپ رسـيده فاقـد اصـول درسـت نگارشـي و مملـو از           1991سنگردي است. جلد اول اين فرهنگ در سال 

  نادرستي هاي زباني و علمي است.
واژه) بـه سـه    000،150واژه تا  000،20نگارنده اين سطور نيز فرهنگ هايي در قطع هاي مختلف (مفصل و مختصر، از 

فارسـي  -انگليسـي -زبان فارسي، ارمني و انگليسي و بصورت متقابل  تهيه كرده است  . نسـخه الكترونيكـي  فرهنـگ ارمنـي    
   . تاليف نگارنده سطور چند سال پيش به بازار بين المللي ارائه شده است
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1380 ماه امرداد  9     32 شماره  لويس    دو هفته نامه  

 

  آنـي
  تاريخقرباني 

  ا. گرمانيك
  

تاريخ نگـاران شـهر آنـي را كـلّ جهـان يـا شـهر        
بزرگ قلمداد كرده اند (همان گونـه كـه اصـفهان را    
نصف جهان، نـامزد كـرده انـد). ايـن نامگـذاري بـه       
خاطر مناظر، عمارت ها، كاخ ها، كليسـاهاي متعـدد،   
پل ها و اماكن بسيار زيباي اين شهر صـورت گرفتـه   

روزه ويرانه اي بيش نيست ليكن است. آني گر چه ام
هنوز هم روح زيبـايي حيـرت انگيـز خـود را حفـظ      
ــه   كــرده اســت. ايــن شــهر در ســاحل غربــي رودخان
آخوريان و بر روي منطقه اي مرتفع واقع مي باشد و 
در فاصله سي كيلومتري جنوب غربي شهر گيـومري  
ارمنستان در قلمرو ارمنستان غربي تحت اشغال تركيه 

  قرار دارد.
ساختمان ها، عمارت ها، كليسـاهاي نيمـه ويـران    

شهر از ساحل شرقي رودخانه آخوريان بخوبي ديده مي شوند، اينان نمونه اي از آثار معماري شگفت انگيـز ارمنـي در سـده    
  هاي ميانه بشمار مي روند.

رمنستان را از قـارص بـه آنـي    م. در بار ا961م. پايتخت ارمنستان بود. سلسله باگراتوني به سال 10-11آني در سده هاي 
منتقل كرد و اين شهر را پايتخت اعالم نمود. شهر توسط دو حصار مستحكم در برابر حمالت اقوام وحشي مهاجر و دشـمنان  

ويـران  ” محافظت مي شد. اين دو حصار بنام سازندگانشان آشوتاشن  و سمباتاشن نام داشتند. اين برج و باروها امروزه عمدتا
اين حال بقاياي آنها در مورد استحكام و عظمت اوليه آنها گواهي مي دهند. اينها از سنگ هاي تراش خورده كـه   شده اند، با

روي آنها نوشته هايي نيز حكاكي شده ساخته شده اند. تصوير پلنگ دونده بعنوان سمبل شهر آنـي بـر بـاالي دروازه اصـلي     
  شهر نقش بسته است.
هر دروازه نامي داشت. آني فـراز و نشـيب هـاي فراوانـي  در طـول تـاريخ پشـت سـر         دروازه بود و  40شهر آني داراي 

(زمـان حكومـت پادشـاه     989 -1020گذاشته است. در اوج رونق داراي يكصد هزار نفر جمعيت بود. در فاصله بين سالهاي 
اي جـامع، كليسـاي   گاگيك اول) اين شـهر در صـلح و آرامـش و در اوج ترقـي و رونـق قـرار داشـت. در ايـن زمـان كليسـ          

ناميده است. تاج و ” كليسا 1001شهر “گاگيكاشن و غيره بنا شدند. گراگوس گانزاكتسي تاريخ نگار نامي ارمني شهر آني را 
سرور كليساها و معابد همانا كليساي جامع (تير داداشن) مي باشد كه توسط تيرداد معمار نامـدار ارمنـي سـاخته شـده اسـت.      

ست كه گنبد كليساي اياصوفيه را در قسطنطنيه (كه در اثر زلزله آسيب ديده بـود) بازسـازي و تعميـر    تيرداد همان معماري ا
كرد و تا امروز پا بر جا است. جزئيات اين كليسا از ساحل شرقي رود آخوريان از داخل خاك ارمنستان بخـوبي بچشـم مـي    

دند و بقايايي از آنهـا امـروزه وجـود دارنـد و چشـمان      خورد. مدخل عمارت ها و كاخ هاي آني بگونه اي زيبا تزئين شده بو
بيننده را خيره مي سازند. نقاشي هاي ديواري بر روي ديوارهاي نيمه ويران كليساي گريگور مقـدس تـا امـروز بـاقي مانـده      

  است.

  كلیساي جامع آني
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ن سـازي،  حدود چهل نوع رشته هاي صنعت و هنر در شهر آني رونق داشته و پيشرفت كرد. از جملـه عمـران و سـاختما    
ــالي   ــاري، قـ فلزكـ
باقي، پارچه بـافي،  
نجاري، زرگـري و  
ــي محــل   ــره. آن غي
تالقــي جــاده هــاي 
اصلي تجـارت بـين   
ــود.   ــي بـــ المللـــ
بازرگانــان ارمنــي  
ــا  شــــهر آنــــي بــ
كشورهاي مختلـف  
ــران،   ــه ايـ از جملـ
ــزانس،  بيــــــــــــ

ليدي صـنعتگران آنـي از نظـر    سرزمينهاي عربي، جنوب روسيه، هندوچين به داد و ستد و تجارت مي پرداختند و كاالهاي تو
كيفيت عالي و هنر زيباي خود در سراسر گيتي شهره عـام  

  و خاص بود.
آني غير از مدارس عادي داراي مراكز آمـوزش عـالي   
نيز بود و در آنها علوم پزشكي، علـوم طبيعـي، رياضـيات،    
فلسفه و غيره تدريس 

  مي شد.  
آني مركز كتابت 
ــي  و ادب ارمنــــــــ
ــد.    ــي ش ــوب م محس

هــاي خطــي   كتــاب
نفيس شـهر آنـي كـه    
ــاي   ــاوي مينياتوره ح
زيبا و جلدهاي تزئين 
ــا عــاج فيــل و   شــده ب
نقره و طال مي باشـند  
ــه  اينـــك در كتابخانـ
نسخ خطي ماتنـاداران  
ــروپ   ــام مســـ (بنـــ
ماشتوتس) در ايروان 
نگهداري مـي شـوند.   

  م. كتابخانه درباري در شهر آني داير بود.10-11در سده هاي 
خره اي و غارهايي بود كه بعنوان پادگان هاي نظامي و پناهگاه شهر داراي مناطق ص

  نيز مورد استفاده قرار مي گرفتند. بخش اعظم غارها امروزه ويران مي باشد.
اهالي شهر عالقه زيادي به آن جا داشتند و براي آزادي و عظمت آن همواره مبارزه 

، تركهـاي سـلجوقي و   مي كردند. در طول سده ها مختلف دشمناني چـون بيزانسـي هـا   
م. به سـپاه  1042مغوالن به اين شهر لشكركشي كرده اند. واهرام پاهالووني در سال 

  برج و باروھاي شھر آني

  پلنگ دوان ، نشان شھر آني

  مجسمھ گاگیك اول باگراتوني،
  شھر آني
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ساله را بر تخـت پادشـاهي نشـاند. گاگيـك      18بيزانسي كه بدانجا لشكركشي كرده بود شكست سختي وارد كرد و گاگيك 
سـت سـختي وارد و آنـان را منهـزم نمـود.      دوم دو سال پـس از تاجگـذاري بـه سـپاه بيـزانس در پشـت حصـارهاي آنـي شك        

سه بار لشـكر بيـزانس را شكسـت     1042 -45آريستاكس الستيورتسي تاريخ نگار ارمني نوشته است كه ارمنستان در سالهاي 
  داد.

م. شهر چندين بار دست به دست شده و 12شهر آني در طول حيات خود شكست ها و پيروزي هاي زيادي ديده در سده 
ويران گرديد و ساكنان آن اسير يا كشته شدند. تنها صـنعتگران از دم تيـغ رد    14شي هاي تيمور لنگ در سده در اثر لشكرك

نمي شدند زيرا آنان مورد نياز مغوالن و تاتارها بودند. برخي از بازماندگان به گرجستان، كريمه، قسطنطنيه و ديگر جاها پناه 
  بردند و شهر بتدريج خالي از سكنه شد.

سابق آني در مكان ها و اقامتگاه هاي جديد خود عمارت ها، مدارس و مراكز علمي و فرهنگي و تجـاري خـود را    اهالي
  بر پا ساختند و مورد ستايش و احترام ملت هاي ديگر قرار گرفته و از شكوه و عظمت گذشته خود پاسداري نمودند.

  

  
  

حسوب مـي شـود و تـاريخ و فرهنـگ و شهرسـازي آن مـورد       آني يكي از شهرهاي بسيار مهم ارمني در سده هاي ميانه م
  مطالعه كافي قرار گرفته است.

آني الهام بخش ارمنيان از نظر احساسات ملي، فرهنگي و تاريخ بود و بسياري از شاعران و نويسندگان در خلق آثار خود 
  از گذشته پرشكوه شهر آني الهام گرفته اند.

فاوتي و اقدامات مغرضانه دولت غارتگر تركيه بتديج ويـران تـر مـي شـود و ديـري      امروزه بقاياي اين شهر در اثر بي ت
نخواهد گذشت كه هيچ اثري از شهر باقي نماند. در طي سالهاي گذشته درخواست هايي از سوي مجامع ارمني و بـين المللـي   

ه شده كه متاسفانه هـيچ يـك مـورد    براي بازسازي آثار باستاني  و حداقل جلوگيري از تخريب شهر آني به دولت تركيه ارائ
  قبول آن واقع نشده است.  

  م.١١٦٤كتابدان ، شھر آني ، 
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  زبان ها و لهجه هاي ايراني
 

  اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)

  
نيان مورد اسـتفاده قـرار   لغت هاي فارسي كه امروزه ايرانيان بكار مي برند در چند هزار سال پيش نيز توسط نياكان ايرا

مي گرفت. زبان در طول زمان دچار دگرگوني هاي بسيار مي شود اما نه آنچنـان كـه ريشـه ديـرين آن شـناخته نشـود.       
خوشبختانه از زبان هاي پيشين ايران نمونه هايي برجا مانده است كه به درستي نشان مي دهد كه رشته پيونـد واژه هـاي   

  روزگاران گذشته از هم نگسسته و خويشاوندي آنها به همديگر پيدا و آشكار است. فارسي با واژه هاي زبان هاي
زبان مهمترين وسيله ارتباط آدميان است. تا زماني كه زباني اين نقش مهم را ايفا مي كنـد و وسـيله ارتبـاط افـراد يـك      

ي تاريخي فاقد ايـن ويژگـي و نقـش    جامعه باشد آن را زبان زنده مي گويند. زبان هايي كه به سببي در يكي از دوره ها
  شوند، به آنها مرده يا باستاني نام مي دهند.

بدين سان زبان هاي ايراني را مي توان به دو گروه تقسيم نمود: زبان هاي باستاني (مـرده) ايرانـي و زبـان هـاي كنـوني      
  (زنده ايراني).

  الف: زبان هاي باستاني ايراني
است كه اوستا به آن نوشته شده است. اوستا مجموعه كتـاب هـايي اسـت كـه حـاوي       زبان اوستائي: اين زبان، زباني -1

سرودها و قوانين مذهبي اقوام باستاني ايراني زبان مي باشد. اين زبان يكدست و يكنـواختي نيسـت زيـرا اوسـتا كتـابي      
ي ترين بخش هاي آن است كه بخش هاي مختلف آن در سرزمين ها و زمان هاي مختلف تدوين و تحرير شده اند. قديم

در هزاره دوم قبل از ميالد تدوين شده و از دير باز از نسلي به نسل ديگر سينه به سينه منتقل مي شـده اسـت. اوسـتا در    
زمان ساسانيان كتاب مقدس كيش رسمي ايران باستان يا آئين زرتشت بود و پس از لشكر كشي تازيان و مسـلمان شـدن   

رفت. تنها بخش ناچيزي از اوستاي باستاني باقي است و آن هم به صورت نسخي است كـه  ايرنيان بخش اعظم آن از ميان 
در قرن هاي اخير نوشته شده است (قديمي ترين نسخه موجود به قرن هاي سيزدهم و چهاردهم ميالدي مربـوط اسـت).   

يتـي بشـمار مـي رود و    بطور كلي زبان اوستايي يكي از چشمه هاي زبان فارسي است و يكـي از كهنتـرين زبـان هـاي گ    
) نامه آسماني هندوان داشت. نمونه اين زبان را در پـنج سـرود در   vedaقدمت آن را بايد برابر سانسكريت و زبان ودا (

دست داريم (اهنود، اشتود، سپنتمد، هوخشتر و هيشتوايشت). گات ها بخشي از اوستا بوده و از گفتارهاي خود زرتشت 
  مي باشد.

تان: زبان ايرانيان در نيمه اول هزاره اول قبل از ميالد در بخش جنوب غربي فالت ايـران مـي باشـد.    زبان پارسي باس -2
زبان پارسي باستاني از روي كتيبه هاي ميخي كه از پادشاهان دودمان پارسي هخامنشي (قرن ششم تا چهار قبل از مـيالد)  

غير مكرر) بكار رفته است. ايـن سـنگ نبشـته هـا در     باقي است شناخته شده است. در اين نوشته ها حدود ششصد واژه (
سرزمين هايي چون مرغاب، تخت جمشيد و نقش رستم (در فارس)، شوش (در عيالم)، و بغستان(=بيسـتون) و همـدان و   

  الوند (در ماد)، وان (در ارمنستان) و سوئز (در مصر) پيدا شده اند.
است كه از قرن هشتم و هفتم قبل از ميالد تا قرن هاي چهـارم و   زبان سكائي (اسكيتي): زبان قبايل سكايي و سرمتي -3

پنجم بعد از ميالد در كرانه هاي شمالي درياي سياه ساكن بوده اند. از اين زبان آثار اصـيلي بـاقي نمانـده اسـت. غيـر از      
  چند كلمه كه در آثار مؤلفان يوناني ديده مي شود.

قبل از ميالد در كتيبه  835راني ساكن شمال و مغرب ايران، نام اين قوم از زبان مادي: ماد نام قومي است آريايي اي -4
هاي آشوري ديده مي شود. از اين زبان تنها چند كلمه در تأليفات هرودوت مورخ نامدار يونان باسـتان و برخـي ديگـر    

ان را تشكيل داد و پايتخـت آن  متون يوناني باقي مانده است. قوم ماد در پايان قرن هشتم قبل از ميالد نخستين دولت اير
  هگمتانه (همدان) بود.       
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و پارسي نـو كـه زبـان رايـج امـروزي       آن را پهلوي مي گويند،” زبان پارسي ميانه: ميان زبان پارسي ميانه كه معموال -5
است يا فارسي، زبان ديگـري وجـود نـدارد. پهلـوي زبـان سـرزمين پـارت اسـت كـه در سـنگ نبشـته هـاي هخامنشـي              

) خوانده شده و آن نام خراستان كنوني است. پس از بر چيده شدن شاهنشاهي هخامنشـي و سـپري   parthavaرتهوه(پ
شدن سلطه خاندان سلوكي، خاندان پادشاهي اشكانيان يكي از اقوام پارتي حاكم گرديد و زبان پهلوي زبان رسمي ايران 

زمين پارس منتسب گرديده زبان پهلوي هم بـه مـرز و بـوم    شد. همان گونه كه پارسي باستان و پارسي نو(فارسي) به سر
پارت (خراسان) نسبت داده مي شود. كلمه پهلوي به زبان دوره اشكاني و زبان دوره ساساني اطالق مي گـردد. بـه ايـن    

يـران  علت آن را پارسي ميانه مي نامند كه زباني است ميان زبان پارسي روزگار هخامنشي و زباني كه پس از اسـالم در ا 
پـيش از مـيالدي (بـا سـركار آمـدن آرشـاك اول        250رواج يافت. دوره رسمي پهلوي نهصد سال است. يعنـي از سـال   

پس از ميالد كـه سـال كشـته شـدن يزدگـرد سـوم آخـرين پادشـاه دودمـان ساسـاني و            651سرسلسله اشكانيان) تا سال 
اين نهصد سال افزود زيرا در سده هاي سوم و چهارم فروپاشي پادشاهي او است. گر چه بايد چند صد سال ديگر نيز به 

  هجري نيز چند كتاب بسيار گرانبها به زبان پهلوي نوشته شده و امروز از اسناد پرمايه اين زبان بشمار مي روند.
در سراسر نوشته هاي پهلوي هزاران كلمه سامي از لهجه آرامي بكار رفته است. به اينگونه كلمات كـه فقـط در كتابـت    

نام داده اند. بعبارت ديگر هزوارش ايدئوگرام يا عالمت و نشانه اي بود بـه  ” هزوارش“  ي آمد و به زبان رانده نمي شدم
شكل يك كلمه آرامي كه بجاي آن در خواندن يك كلمه ايراني مي نشاندند. خود كلمه هزوارش از مصـدر اوزوارتـن   

)uzvartan داده است.    ) به معني بيان كردن، تفسير نمودن و شرح  
در مورد زند و پازند بايد گفت كه زند در اوستا به معني شرح و تفسير است. زند اوستا يعني متن اوستا با تفسير پهلـوي  
آن. بنابراين زند زبان يا لهجه نيست. پازند از تركيب پا+زند تشكيل شده است و آن پس از اسالم در ايران بوجود آمده 

ه تر شده بدون لغات هزوارشي يعني بجاي آن ايدئوگرام هاي آرامي، خود كلمات ايرانـي  و عبارت است از پهلوي ساد
مي خوانند نوشته مـي شـود نـه بـا خـط دشـوار       ” دين دبيري“بخط ساده اوستايي كه ” معادل را نگاشته اند. پازند معموال

نسخه اي از پازند آنها نيز در دست  پهلوي و گاهي نيز به خط فارسي نوشته مي شود. بسياري از نامه هاي پهلوي موجود
  است.  

زبان سغدي: زبان سغديان يا ساكنان باستاني دره زرافشان و نـواحي مجـاور آن بـود. مهمتـرين آثـار زبـان سـغدي را         -6
مربوط به ربع اول قرن هشتم بعد از ميالد است در ويرانه هاي كافي بركوه مغ در مسـير عليـاي رود زرافشـان و مشـرق     

( ناحيه رحمت آباد جمهوري تاجيكستان) كشف شده است. بسياري از آثار مهم اين زبـان از تركسـتان چـين    پنجي كنت
نيز بدست آمده است. زيرا در هزاره اول بعد از ميالد سغديان در آنجا و بر سراسر جـاده بـزرگ ابريشـم جماعـت هـاي      

  بازرگاني تأسيس كرده بودند.
مربـوط بـه   ” ني واحه ها مسير سفالي آمودريا بـوده اسـت. مـداركي كـه احتمـاال     زبان خوارزمي: زبان ساكنان باستا -7

نخستين قرن هاي بعد از ميالد بوده و توسط باستان شناسان شوروي حين كـاوش در خـوارزم قـديم كشـف شـده هنـوز       
اسـت كـه از   منتشر نشده است. اطالعات دانشمندان در باره زبان خوارزمي بيشتر مبتني بـر لغـات و جمـالت خـوارزمي     

  تأليفات عربي بسيار متأخرتر استخراج شده اند (قرن هاي سيزدهم و چهاردهم ميالدي).
زبان ختني: زبان يك گروه اسناد مدهبي (بودائي) و غيرمذهبي كه به الفباي برهمايي نوشته شـده و در اوايـل قـرن     -8

يژه در ختن يافت شده چنين ناميـده مـي شـود.    بيستم در واحه ها تركستان شرقي (سين كيانگ، يكي از اياالت چين) بو
اين اسناد به طور كلي مربوط به آخرين سده هاي هزاره اول بعد از ميالد است. در اين نوشـته هـا كـه از ايـن ناحيـه بـه       

  خوانده شده است.” هوتند“و مملكت ختن ” هوتني“هندوستان و اروپا رسيد، زبان ختني 
زبان هاي تركي است اما دانشمندان معتقدند كه اصل ساكنان اين مرز و بوم ترك يا  زبان مردم ختن در اين ايام يكي از

مي نامنـد  ” مردم كوهستان آلپ“تبتي نيست بلكه ايراني و از نژادي است كه آن را در اصطالح طبقه بندي انسان شناسي 
د، كه حتـي امـروزه هـم بـه يكـي از      ديده مي شو” وخان“يا ” وخي“و خالص ترين افراد اين نژاد در ميان اقوامي مانند 

  لهجه هاي ايراني سخن مي گويند و به زبان از ميان رفته ختن شباهت دارد.  
زبان باختري (باكتريا، بلخ): زبان مردم باستاني بلخ مي باشد كه شهرستاني بود تاريخي در مسير علياي آمودريا ميـان   -9

تنها متون مربوط به زبان بلخ در پايان دهـه ششـم قـرن بيسـتم در     قلعه حصار در شمال و هندوكش در جنوب. نخستين و 
افغانستان شمالي يافت شده است. اين متون عبارتند از چند كتيبه يا تكه پاره هايي از كتيبه كه به نـوعي الفبـاي يونـاني    

  نوشته شده و مربوط به آغاز تاريخ مسيحي مي باشد.                    
ستان اسم ناحيه اي است بين بلخ و بدخشان. اين زبان را زبان شناسان يك زبان هند و اروپايي مي زبان تخاري: تخار -10



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             146گزيده مقاالت فارسي                                                  

است. مقدسي مي گويد كه زبان تخارستان به زبان بلخي نزديك است. استاد نبوئيت نيـز   Bو  Aدانند و شامل دو لهجه 
  ت.معتقد است كه زباني ايراني بنام تخاري در تخارستان متداول بوده اس

زبان اراني يا آالني: زبان اراني زباني كه يكي از قبايل ساكن دشت هاي جنوب روسيه و قفقاز سده هاي ميانه بوده  -11
  است. برخي جمالت و كلمات اراني در تأليفات مؤلفان سده هاي ميانه محفوظ مانده است.

  ب: زبان هاي كنوني ايراني  
  ي فارسي، تاجيكي و افغاني و آسي (يا آستي).زبان هاي كنوني ايران عبارتند از زبان ها

پارسي يا دري: زبان شناسان پارسي را به سه زبان متعلق به سه دوره اطالق كرده اند: زبـان پارسـي باسـتان يـا فـرس       -1
 قديم و يا فارسي هخامنشي كه زبان عهد هخامنشيان بود. پارسي ميانه يا پهلوي كه شامل دو زبان پارتي (پهلوي شـمالي) 
و پهلوي ساساني( پهلوي جنوبي) است. پارسي نو كه بزبان فارسي پس از اسالم اطالق مـي شـود. هـر گـاه پارسـي (يـا       
فارسي) بطور مطلق گويند مراد پارسي نو اسـت. پارسـي نـو زبـان شـهرهاي شـرقي و تاجيكـان ناحيـه ايـران خـاوري،           

تان مطابق است. زبان عربي در لغات پارسي نو تصرف كرده افغانستان پامير و تركستان است. اين زبان با زبان پارسي باس
است ليكن ويژگي هاي اين زبان از نظر شكل كلمات به آساني قابل تشخيص است. عقيده شـايع ايـن اسـت كـه پـس از      

ديگـر  عقيـده اي  ” حمله تازيان به ايران زبان پهلوي تغييراتي پيدا كرد و بتدريج به زبان كنوني منقلب گرديد. اما اخيرا
  ظهور كرده و بر آنست كه زبان پارسي در دوره هاي پيش از اسالم نيز به موازات پهلوي وجود داشته است.

زبان افغاني: در سرزمين افغانستان و اياالت شمال غربي پاكستان به زبان افغاني (پشتو) سخن مي گويند و در حـدود   -2
  را بايد يكي از لهجه هاي ايراني دانست. زبان دولتي اين كشور شده است. در واقع آن 1930سال 

تاجيكي: تاجيكي كنوني زبان اكثر جمهوري تاجيكستان و زبان دولتي اين جمهوري است. در جمهوري هـاي ديگـر    -3
آسياي ميانه (بويژه در ازبكستان) و در افغانستان نيز عده كثيري به اين زبان سخن ي گويند. اين زبان نيز در واقع يكـي  

  هاي ايراني است. از لهجه
زبان آسي (آستي): زبان مردم جمهوري خودمختار اسـتي شـمالي (در روسـيه كنـوني) و ناحيـه خـود مختـار اسـتي          -4

  جنوبي (در گرجستان) است. اين زبان را نيز بايد يكي از لهجه هاي ايراني دانست.
  لهجه هاي ايراني

زبان و لهجه نيز وجود دارند. اكثر لهجه هاي ايرانـي تـا كنـون در    غير از زبان ايراني كه به آنها اشاره شد، گروهي نيمه 
قلمرو خود باقي مانده اند و به آنها سخن مي رانند. لهجه هاي ايراني كه مورد تحقيق دانشمندان ايراني و اروپايي قـرار  

  گرفته اند بشرح زير مي باشند:
بين سلسله هاي جبال زرافشان و حصار تكلـم مـي   ) كه در دره يغناب yaghnobi) يا يغنوبي(Yaghnabiيغنابي( -1

  شود.
  ) در پامير.sujniسجني( -2
  ) در وخان (پامير) و آن را غلچه اي نيز مي نامند.wakhiوخي( -3
  ) در منجاه(پامير).munjani) يا منجاني(munjiمنجي( -4
  ) (پامير).yidghah) يا يدغه(yudghaلهجه يودغا( -5
  ) در اشكاشم(پامير).ishkashmiاشكشمي يا اشكاشمي( -6
  ) در سنگليچ (پامير). sanglichiسنگليچي( -7
  ) در يازغالم (پامير).  Yazghulamiيازغالمي( -8
  ) در زباك (پامير).zebakiزباكي( -9

  ) در سريكل (پامير).sarikoliسريكلي( -10
  ) در شغنان (پامير).shighni) يا شغني(shughniشغني( -11
  ) در وزيرستان (افغانستان).ormuriارموري( -12
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  ).wanetsi) يا پختو. شامل لهجه هاي فرعي بسيار مانند ونتسي(pashtoپشتو( -13
  ) در هندوكش.parachiپراچي( -14
  ) در بلوچستان ايران و پاكستان.balochiبلوچي( -15
  ) در سيوند (فارس).siwandiسيوندي( -16
ــاي ســم farsiفارســي( -17 ــامل لهجــه ه ــارس ش ــاپون(samghunغون() در ف )، masarm)، ماســرم(papun)، پ

  ) و امامزاده اسماعيل.buringunبورينگون(
  ) در عمان.kumzariكومزاري( -18
  ) در شوشتر (خوزستان).shushtariشوشتري( -19
  دزفولي در دزفول(خوزستان). -20
  لري در لرستان كه شامل لهجه هاي فرعي بسيار است. -21
ــوعي مzazaزازا( -22 ــيورك(     ) نـ ــه هـــاي سـ ــردي شـــامل لهجـ ــق(siwerekخصـــوص از كـ )، bijagh)، بجـ

  ).palu)، پالو(chermuq)، چرمق(kor)، كر(kighi)، كغي(chabakhchurچبخچور(
  كردي در كردستان ايران، عراق و تركيه كه داراي لهجه هاي فرعي بسيار است. -23
  جالن و تله هدشك.گوراني شامل لهجه هاي كندوله، پاوه، اورامان، ريجاب، با -24
  آذري لهجه قديم آذربايجان. -25
  تاتي در شبه جزيره آب شيرين (در ساحل غربي درياي خزر جزو حكومت باكو). -26
  استي در ناحيه اي از قفقاز. -27
  تالشي در تالش (غرب درياي خزر). -28
  گيلكي در گيالن. -29
  ين را طبري مي گويند.مازندراني در مازندران. لهجه قديمي مردم اين سرزم -30
  سمناني در سمنان. -31
  سرخه اي در سرخه(نزديك سمنان). -32
  السگردي در السگرد(نزديك سمنان). -33
  سيگسري در سنگسر(شمال سمنان). -34
  شهميرزادي، در شهميرزاد(شمال سنگسر). -35
  ) در شرق گچسر و غرب دربندري.velatruوالترو( -36
  .نطنزي در نطنز(كاشان) -37
  كاشاني در كاشان. -38
  فريزندي در فريزند(در نزديكي نطنز). -39
  ) در يرن (نزديك فريزند).yaraniيرني( -40
  جوشقاني در جوشقان (حومه كاشان). -41
  ميمه اي در ميمه (حومه كاشان). -42
  ) به نطنزي نزديك است.zafreiزفريي( -43
  ديك است.  ونيشوني و وانيشاني با محالتي و خوانساري نز -44
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  خوانساري در خوانسار. -45
  محالتي در محالت. -46
  ) در وفس (در نزديكي همدان و ساوه و اراك).vafsiوفسي( -47
  آشتياني در آشتيان. -48
  تفرشي در تفرش. -49
  گزي در گز(نزديك اصفهان). -50
  سدهي در سده (نزديك اصفهان). -51
  سويي در سو(اصفهان). -52
  رود (نزديك سو).قهرودي در قه -53
  نائيني در نائين. -54
  خوري، در ناحيه بيابانك. -55
  ) لهجه زرتشتيان يزد و چند ده مجاور آن.gabriيزدي (گبري  -56

زبـان آسـي در   ” با توجه به وسعت زياد زبان ها و لهجه هاي ايراني بايد ديد مبناي وحدت اين زبان هـا و لهجـه هـا مـثال    
  ان، در چيست؟قفقاز و افغاني در افغانست

پاسخ اين پرسش را بايد در خود زبان ها و ساختمان دستوري و ذخيره اصـلي لغـوي آنهـا جسـتجو كـرد. اگـر تركيـب        
ذخيره اصلي لغوي زبان هاي ايراني را كه اكنون در سرزمين هاي دور از يكديگر تكلـم مـي شـوند و يـا هـزاران سـال       

شابهت عجيبي در ميان آنها مشاهده خواهيم كرد. البته همه اين لهجه هـا  پيشتر وجود داشته اند با يكديگر مقايسه كنيم م
را نمي توان در يك سطح ارزيابي نمود زيرا برخي از آنان فراتر از لهجه و بـه مثابـه نيمـه زبـان بشـمار مـي روند(ماننـد        

  كردي).
طقه جغرافيايي (از تركستان چـين يـا   زبان هاي ايراني كه طيف بسيار گسترده اي چه از نظر ابعاد زماني و چه از حيث من

سين كيانگ تا اوستيا و كردستان عراق و تركيه و كردان سوريه و لبنان) تشكيل مي دهند از اصيل تـرين و مهـم تـرين    
زبان هاي تاريخ محسوب مي شوند. زبان فارسي قرن ها زبان علـم و ادب و مظهـر درخشـش فرهنـگ ايرانـي در اقصـي       

  شمندان و زبانشناسان بسياري از ملت هاي مختلف در باره آن به پژوهش و تحقيق مي پردازند.  نقاط بوده و امروزه دان
  منابع:

  ,1358مقدمه فقه اللغه ايراني، نوشته اي. م. اُرانسكي. ترجمه كريم كشاورز، تهران:انتشارات پيام،  -1
ا). جلـد اول، چـاپ چهـارم، تهـران:     سبك شناسي يا تاريخ تطور نثر پارسي. تصنيف محمد تقـي بهـار (ملـك الشـر     -2

1355,  
  .1357برهان قاطع، جلد اول، چاپ سوم، تهران:  -3
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  1381 ماه فروردين      48-50 شماره  لويس    ماهنامه
 

   ديدار با

 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)

 اجتماعي ارمني ايران به مناسبت بيستمين سال فعاليت و انتشار مجموعه -چهره فرهنگي 
  كتابهاي جديد

  آزاده عصاران
  
برابر بود با بيستمين سالگرد فعاليت فرهنگي و انتشـار اولـين    1380سال  

  كتابتان،  شما نوشتن را انتخاب كرديد يا انتخاب شديد؟
نخستين بار يك قطعـه داسـتان واقعـي بـر اسـاس روايـات پـدرم از خـاطرات          

حصيل مي كـردم، نوشـتم.   روستايي ايشان هنگامي كه در كالس ششم ابتدايي ت
عالقه به نوشتن از قبل از آن در من وجـود داشـت. كارهـاي جـدي خـود را از      

  سال پيش شروع كردم.  من نوشتن را انتخاب كردم. 25حدود 
شما  به تنهايي ترجمه و تاليف آثار فراواني را به عهده گرفته ايد، بيشتر چه 

ايدكه مورد عالقه شخصـي   موضوعاتي را دستمايه ترجمه و تاليف قرار داده
  خودتان هم بوده است ؟ 

عالقه و هدف اصلي من پژوهش و معرفي فرهنگ ارمنـي بـه هموطنـان     
عزيز ارمني و ايراني است. در اين راستا اگر آثار مناسبي وجود داشته اند، بـي  
درنگ اقدام به ترجمه آنها كرده ام. در زمينه هايي كه چنـين نبـوده، پـژوهش    

م داده ام. با اين حال موضـوع اصـلي پژوهشـهايم تـاريخ و فرهنـگ      مستقل انجا
ارمنيان ايراني و بررسي مناسبات تاريخي، فرهنگي و اجتماعي دو قوم باسـتاني  

است كه البته به نظر من در اصل يك قوم و نژاد بوده اند. در اين زمينه متاسفانه كارهاي عميق بسيار كمي انجام شده است و 
  ي پژوهش و كار براي ما و آيندگان باقي است.زمينه بكري برا

  تا امروز كه بيستمين سال انتشار اولين كتاب شماست ، بصورت عام چه موضوعات  و مباحثي را تاليف كرده ايد؟
جلد كتاب ترجمه، تاليف و نگارش كرده ام، از ايـن   72با كمال ميل. تا كنون 

تاريخ و فرهنگ و زبان و   جلد در زمينه 33جلد چاپ شده است شامل  39ميان 
جلد ديگر هنوز چـاپ نشـده يـا زيـر چـاپ       33جلد كتاب فني (كامپيوتر)  16

هستند. از جمله ،تاريخ مفصل رياضيات ارمنيان، كـه از سـوي مركـز تحقيقـات     
جلد در زمينـه   20جلد كتاب باقي مانده  33علمي كشور منتشر مي شود از اين 

صـوص تكنولـوژي اطالعـات و كـامپيوتر     جلد نيـز در خ  13تاريخ و فرهنگ و 
است. نخستين كتابي كه از من چاپ شد ،تاريخ ارمنستان، در دو جلد و بـه زبـان   

در تهران منتشر و بارها تجديد چـاپ شـد. لـذا بـا      1360فارسي بود كه در سال 
مقاله  137 "بيست سال است كه فعاليت فرهنگي دارم. ضمنا "توجه به آن رسما
ايرانشناسـي   –مقالـه ارمنـي شناسـي    96ترجمه كرده ام شـامل   تا كنون نوشته و

مقالـه علمـي در زمينـه     41مقاله هنوز چـاپ نشـده اسـت)،     5مقاله چاپ و  91(
تكنولوژي كامپيوتر و اطالعات دارم كه همه چه بصورت چاپي و چه بصـورت  

م الكترونيكي در اينترنت منتشر شده اند. متاسفانه نمـي تـوانم همـه آثـارم را نـا     
ببرم، كل كارنامه زندگي ام شامل يك فهرست ده صفحه اي است. تا كنـون ده  
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ها مصاحبه در راديو، تلويزيون و مطبوعات داخلي و خارجي داشته ام. در ده ها سـمينار داخلـي و خـارجي دعـوت شـده و      
  مني و انگليسي هستند. خود چندين سمينار در زمينه هاي ياد شده برگزار كرده ام. كارهايم به زبانهاي فارسي و ار

  با اين همه تنوع موضوعي و مباحث مختلف چگونه توانسته ايد در هر محور به شكل منسجم كار كنيد؟
سراسرزندگي من صرف مطالعه و تحقيق شده است . از طرفي چون كارشناس سيستم و تكنولوژي اطالعات و برنامه ريـزي  

  ر به انجام كارهاي كامال سيستماتيك و برنامه ريزي شده كرده اند.هستم اينان دست در دست يكديگر داده و مرا قاد
از آنجاكه عالقه فردي شما به مبحث فرهنگ بويژه فرهنگ و تمدن ارمني است، چطـور در زمينـه هـاي كـامپيوتر و     

ايـن   تكنولوژي هم عالقمند و فعاليد؟ منظورم اين همه پراكندگي در موضوع ها و بخصوص ذهن شما است؟ تمركز روي
  همه موضوع و مطالعه و تحقيق گيج كننده نيست؟

از آنجا كه خود را جزء كوچكي از جهان هستي مي دانم لذا نمي توانم خود را با علوم دنيا بيگانه انگارم، بـه نطـر مـن همـه     
يسـت بلكـه لـذت    دانشها داراي ذات و جوهره مشترك و به هم پيوسته هستند. كار در همه اين زمينه ها نه تنها گـيج كننـده ن  

 بخش نيز است، با استفاده از كامپيوتر و روشهاي يگانه خود در هر لحطه چند كـار انجـام مـي دهـم بـه اصـطالح كـامپيوتر        
multi-tasking  وtime-sharing     ضمنا همانگونه كه عرض كردم اولين رشته تحصـيالت دانشـگاهي مـن تكنولـوژي .

  اطالعات بوده است.    
مختلف فكري چه شد كه از سال  با اين همه جريانات

سراغ مطبوعـات و آپاگـا رفتيـد و لـويس را      74
  آفريديد؟

عالقه و آرزويم براي انتشـار مجلـه گذشـته طـوالني      
دارد، بارهــا بــا دوســتانم تــالش كــرده ام بــه ايــن امــر 

با انتشار ماهنامـه   1374بپردازم، ليكن اين امر در سال 
ا كـرد، سـپس   ) تحقق پيد"آينده"(به معني  "آپاگا"

) "روشـنايي "و  "نـور "دو هفته نامه لويس (به معني 
را منتشــر كــرديم و ماهنامــه آپاگــا از  1378در ســال 

همين سال تبديل به فصلنامه شد. موضـوع اصـلي ايـن    
فصــلنامه پــرداختن بــه مناســبات فرهنگــي و تــاريخي  
ايرانيان و ارمنيان است كه شماره جديـد آن (زمسـتان   

منتشــر شــده اســت. هــدف از  ) روزهــاي اخيــر1380
، ايجـاد يـك زمينـه مطبوعـاتي     "لويس"انتشار نشريه 

امكـان داشـته    "مستقل از گرايشهاي گروهي است بگونه اي كه هر گونه ايده و عقيده امكان مطرح شدن داشته باشد. ضـمنا 
يـن راه موفقيـت بـي سـابقه اي     باشيم كليه ارزشهاي فرهنگي جامعه را بدون توجه به گرايشهاي مختلف معرفي نمـاييم و در ا 

داشته ايم و كارهاي بسياري براي آينده داريم. همين ويژگي نشريه باعث شده است كه لويس به يكي از مطبوعات و جرايـد  
معتبر و محبوب در ميان كل خانواده مطبوعات ارمني جهان تبديل گردد و در اين زمينه نظرات كتبـي و شـفاهي بسـياري از    

بـه خـاطر    "ن دريافت كرده ايم. در هر حال ما اجازه نخوهيم داد هـيچ ارزش فرهنگـي و اجتمـاعي صـرفا    گوشه و كنار جها
  مسايل و منافع گروهي طعمه كتمان و فراموشي گردد.

  
مجله لويس از معدود مجالت دو زبانه ايراني است 
كه به ساير كشورها هم فرستاده مي شود چه ويژگي 

دم سراسر دنيـا بـه   در اين نشريه وجود دارد كه مر
  راحتي پذيراي آن شده اند؟

راستي و صداقت ، استقالل، فراجناحي بودن ، توجـه  
اجتمـاعي ، رعايـت كليـه    -به همه ارزشـهاي فرهنگـي  

  شئون فرهنگي و اجتماعي و حرمت كالم.
آيا فكر مي كنيد تكان و حركت فرهنگي در يـك   

جامعه از طريق نشريات و مطبوعات امكـان پـذير   
  است؟

  زم است اما كافي نيست.ال
اوضاع فعلي فرهنگي ارمنستان را در مقايسـه بـا   

  ايران (فرهنگ ارمني در ايران) چگونه مي بينيد؟  
در شرايط اقتصادكنوني ارمنستان بهتر است اوضاع ارزيابي نشود ، با اين  حال تالش فراواني به عمل مي آيد و بطـور كلـي   



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             151گزيده مقاالت فارسي                                                  

  ر دارند ، ما ارمنيان ايراني راه درازي در پيش رو داريم.  اين دو در دو سطح بسيار متفاوت قرا
     

  جرايد مختلف ارمني در ايران چه نقشي در جهت ايجاد وحدت و رشد فرهنگي مي توانند داشته باشند؟
ش با طرح مسايل فرهنگي و اجتماعي در جرايد  به جاي كتمان آنها راه بي برگشتي در ايجاد وحدت واقعي باز مي شود. نقـ 

جرايد در اعتالي فرهنگ غير قابل انكار است. من از انتشار آنان شادمان هستم، براي رسيدن به وحـدت و يـك جامعـه سـالم     
  بايد گرايشها و آراء مختلف داشته باشيم و در نتيجه وجود مطبوعات منعكس كننده اين تنوع گرايشها ضروري است.

به عرصه فرهنگ گذاشته ايد، در اين بيست سال تا چه حد بـه هـدف   روز اول با وجود يك هدف بزرگ و انگيزه قوي پا 
  خود دست يافته ايد؟

سالها پيش در يك سخنراني  طوالني اهداف خود را به صورت برنامه كار اعالم كردم. تحقق اين برنامه به چند دهـه تـالش   
  دك بوده است.پيوسته چندين پژوهشگر نياز دارد ، بنابراين دستيابي به اين اهداف بسيار ان

  چه معيار هايي براي چاپ مقاله در مجله خود در نظر مي گيريد؟
مقاله ها بايد شامل ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي باشند. همه اينگونه مقاله ها را چاپ مي كنيم به شرط اينكه حـاوي تهمـت    

  و افترا و مطالب بي اساس نباشند و با منافع ملي و قوانين كشور متضاد نباشند.
  كتابهاي جديد شما كدامند و برنامه هاي آينده شما چيست؟  

مين سال رسميت يافتن مسـيحيت در ميـان ارمنيـان،    -1700كتابهاي جديد ، به زبان فارسي: تاريخ كليساي ارمني به مناسبت 
اشي، مقدمـه  اثر موسس خورناتسي (موسي خورني) تاريخنگار ارمني سده پنجم ميالدي، شامل ترجمه، حو "تاريخ ارمنيان"

گاهشـماري  "، "شـاهنامه و ارمنيـان  "، "تـاريخ آرتسـاخ  "، "تاريخ و فرهنـگ كمـره  "، "تاريخ ارمنيان تهران"و پيوستها، 
، "تاريخ ارمنيـان كمـره   "، "تاريخ ارمنيان تهران"، به زبان ارمني: "نگاهي به تاريخ ارمنيان ايران"، "كشورهاي خاورميانه

  . "ايران نگاهي كوتاه به تاريخ ارمنيان"
برنامه آينده : تاريخ مفصل ارمنيان ايران ، چند فرهنگ لغت ، ارائه منابع كالسيك تاريخنگـاران ارمنـي در راسـتاي تـاريخ     

  ايران و اگر عمرم كفاف دهد، ارائه تئوري زبان فارسي بر اساس تكنولوژي رايانه اي. 
  ترجمه صحيح و درست كدام است؟

و امانت دار باشد، مترجم مجاز نيست در متن دست ببرد و نظرات خود را مي تواند در زير  ترجمه بايد با متن اصلي صميمي
  نويس بيان نمايد. 

در يك كالم ترجمه بايد حتي االمكان رنگ و بوي متن اصلي را داشته و بويژه در متون علمي و تاريخ بايد جزء جزء مـتن  
  اصلي در ترجمه بيان گردد.

لي فرهنگي جامعـه ارمنـي   نظر شما در زمينه سطح ك
  ايران چگونه است؟

متاسفانه با توجه به شـرايط كلـي جامعـه و تضـادهاي درونـي      
ارمنيان ايران، جامعه كمتر پيشرفت كـرده اسـت. سـطح پـايين     
تدريس كليه دروس در مـدارس بـويژه زبـان و ادبيـان ارمنـي،      
فعاليت هاي جزم انديشانه سردمداران امـور جامعـه، نگرشـهاي    

يــك موجــود در جامعــه، انفعــال فرهنگــي انجمــن هــا،  دوگمات
مانورهاي تبليغاتي و نمايشي برخي از افراد و انجمن ها، اوضاع 
اقتصادي و بسياري عوامل ديگر دست در دسـت يكـديگر داده   

  باعث اوضاع كنوني سطح فرهنگي جامعه شده اند.
  و اما نظر شما در مورد وحدت چيست؟

و نياز به توضيح بسيار دارد. ليكن در چند كلمه مي توان گفت براي رسيدن به آن نيـاز   وحدت يك مفهوم بسيار كلي است
به صبر و تامل و تحمل نظرات ديگران و احترام گذاشتن به آراء و عقايد و گرايشهاي مختلف دارد واين امـر بايـد در حـول    

داشت ليكن در حـول مسـايل قـومي و ملـي     مركزيت منافع ملي و قومي صورت گيرد. مي توان عقايد و سليقه هاي مختلف 
  وحدت و يكپارچگي داشت، نبايد شعار وحدت داد ولي در عمل خالف آن عمل نمود. اينگونه اعمال مخل وحدت هستند. 

  چه پيغامي داريد؟  
رانـي  از كليه گروه ها و افراد دعوت مي كنم در حول منافع عالي فرهنگي و ملي متحد شوند و از فرهنگ غنـي ارمنـي واي  

 دفاع كنند، يكديگر را تحمل كنند، انتقاد پذير باشند و نقايص و كمبودها را برطرف نمايند.
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  1381 ماه  ارديبهشت     51-52 شماره  لويس    ماهنامه
 

  تاريخ ارمنيان
  مقدمه

 اديك باغداساريان
  

داراي پيشينه اي بس طوالني  تاريخنگاري ارمني
از پيدايي حروف ارمني در اوايل سده پنجم  است. پس

كه نياز 73قديس ماشتوتس ميالدي به دست مسروپ
اقتصادي و اجتماعي حاكم بر  -مبرم شرايط سياسي

ملت ارمني در آن دوران بود، ده ها اثر مذهبي و 
تاريخي ترجمه و نگارش يافتند و در همين سده بود كه 

اريخنگاري مدون ارمني پايه گذاري شد. نخستين اثر ت
زندگينامه “بنام  شاگرد ماشتوتس 74توسط كوريون

نگارش يافت كه در آن نگارنده به بررسي  75”ماشتوتس
و  زندگاني ماشتوتس و چگونگي پيدايي الفباي ارمني

مي پردازد. آنگاه  جريانهاي تاريخي مربوط در ارمنستان
(سده پنجم) نگاشته شد كه نخستين كتاب با همين عنوان در ادب ارمني بشمار مي رود. اثر آگاتانگغوس” تاريخ ارمنيان“

در سده ياد شده آثار خود را  78و يغيشه 77كغباتسي ، يزنيك76بوزاند چون پاوستوسسپس تاريخنگاران و انديشمندان ديگر 
  79پديد آوردند.

  
و  ماشتوتس سالگي نزد مسروپ 20- 25و در سنين چشم به جهان گشود  410كه در حدود سال  80خورني موسي

و به  بازگشت م. به ارمنستان440بسال  و ادسا شاگردي كرد پس از كسب تحصيالت در اسكندريه 81پارتو جاثليق ساهاك
خود را بپايان برد. يكي از وجوه ” تاريخ ارمنيان“ 482حاكم و مرزبان  ارمنستان  پيش از سال  درخواست ساهاك باگراتوني

را از سپيده دم تاريخ (از ديدگاه او)  از آثار تاريخنگاران پيش از او نخست اين است كه وي تاريخ ارمني تمايز اثر خورني
تا عصر خود ارائه داده است، ديگر آنكه او به اهميت وقايعنگاري توجه خاصي معطوف داشته، سوم آنكه او از منابع بسيار 
د غني و اكثر آثار اول است تاريخي موجود در زمان خود به زبانهاي مختلف سود برده است، در واقع با آثار خو

  ارمني لقب يافت. ” پدر تاريخنگاري“تاريخنگاري اصولي و علمي را در ادب ارمن پايه گذاري نمود و به حق 

                                                            
73 - mesrop’- masht’ots  
74 - k’oriun  
75 -vark-masht’otsi   
76 - pavst’os buzand  
77 - yeznik’ k’oghbatsi  
78 - yeghishe  
  نگاه كنيد. 8براي راهنمايي در باره آوانگاري به پيوست  - 79
  movses-khorenatsi به ارمني- 80
81 - sahak’ p’artev  

 تاريخ ارمنيان 
  خورناتسي موٍسساثر

 )خورني (موسي
  

سده پنجم  تاريخنگار ارمني
  ميالدي

  
ترجمه، مقدمه، حواشي، 

  پيوستها

  ادیك باغداساریان
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نيز داراي اهميت  كه براي سرزمين هاي همسايه و از همه مهمتر براي ايران نه تنها براي ارمنستان تاريخ خورني

. نگارنده سطور با توجه به اهميت اين اثر بويژه براي تاريخ ايران از حدود بيست سال پيش با تشويق جناب آقاي درجه
كن پس ترجمه كتاب حاضر را آغاز نمود. لي سرپرست بنياد فرهنگي نيشابور و دوستان پژوهشگر ديگر جنيدي فريدون

از اتمام ترجمه تا امروز امكان چاپ آن فراهم نگرديد. در همين فاصله زماني نگارنده با استفاده از فرصت موجود، 
ترجمه را مورد بازنگري قرار داده در بسياري از موارد يادداشت هايي در انتهاي صفحات اضافه نمود و متن بصورت 

  امروزي آماده چاپ شد.
يادآوري چند نكته بايسته است. تا آنجا كه نگارنده سطور آگاهي دارد،  سي تاريخ خورنيدر باره ترجمه هاي فار

و به احتمام آقاي  خالصه اي از برخي بخش هاي تاريخ خورني با ترجمه آقاي آبراهام هواساپيان 1331نخستين بار بسال 
صفحه به چاپ رسيد. اين ترجمه اگر چه بعنوان نخستين گام  40توسط كتابفروشي داودي اراك در  دهگان ابراهيم

شايسته تقدير است اما متاسفانه چه از نظر ترجمه و چه از نظر امانت داري و بويژه از نظر ترجمه منابع تاريخي كه با 
و جز اينها بايد انجام گردد داراي نواقص فراوان بود و از ديگر سو تنها دقت خاصي از نظر زبانشناسي، تاريخ شناسي 

  خالصه اي از چند بخش را شامل مي گرديد و نه تمام كتاب را. 
آگاهي يافت كه همين اثر توسط  1364را بپايان برد در سال  پس از اينكه نگارنده سطور ترجمه تاريخ خورني

و پس از اندك زماني اين كتاب را نيز 82، استاد دانشگاه دولتي ايروان ترجمه و چاپ شده استديانپروفسور گئورگي نعلبن
چنين انديشيدم  دريافت نمودم. در اولين نگاه از ادامه بازنگري به ترجمه خود صرف نظر كردم و با مالحظه ترجمه نعلبنديان

تمام شده قلمداد مي گرديد.  سي خورني نيز در شمار ترجمه هاي ديگر زبان هاي خورني قرار گرفته كاركه ترجمه فار
ليكن پس از مطالعه دقيق آن و بويژه با دريافت نظرات نويسندگان فارسي زبان دال بر عدم كفايت ترجمه ياد شده از نظر 

كار پروفسور نعلبنديان را جبران كند، اجتناب ناپذير گرديد، به همين دليل علمي و زبان فارسي، ارائه ترجمه اي كه نواقص 
نگارنده نيز با اعتقاد بر همين نظرات بازنگري ترجمه خود را ادامه و آن را بپايان رساند. بويژه در فاصله زماني كه كتاب 

  بازنگري نموديم.تا كنون) متن را مورد 1374جهت اخذ مجوز به وزارت ارشاد ارائه شده بود (از  
  

آنقدر متنوع و متعدد است كه بررسي آنها از حوصله اين نامه بيرون است. مي  اشكاالت ترجمه پروفسور نعلبنديان
توان نقد و بررسي آن را طي مقاله اي مفصل در آينده به جامعه علم و تحقيق تقديم نمود. اما مي توان اين اشكاالت را در 

  ه دسته بندي كرد.   چند گرو
  

را مطالعه كرده اند، زبان ترجمه بسيار مهجور و معرب و ثقيل بوده  بنا به عقيده اكثر پژوهشگراني كه ترجمه نعلبنديان
مه با روند تحولي زبان فارسي در روزگار ما هماهنگي ندارد. دوم آنكه مترجم يك منبع تاريخي را در متن اصلي هنگام ترج

گاهي تفسير نيز نموده است بجاي آنكه نظرات خود را در زير نويس ارائه دهد. به نظر نگارنده اين سطور منبع تاريخي حتي 
االمكان بايد همانند اصل اثر و با رعايت دقيق امانت داري ترجمه گردد و تفسير جمالت و واژه ها و رويدادهايي را كه 

هش و تحقيق واگذار كرد و حداقل نظر خود را جدا از متن اصلي افزون نمود. سوم گاهي مبهم هستند بايد به جامعه پژو
ارائه شده اند كه براي فارسي زبانان نامأنوس مي باشند. به نظر نگارنده سطور بايد  به شكل ارمني” آنكه اسامي افراد دقيقا

هاي نادرست فارسي در برابر واژه هاي ارمني استفاده كرده هر دو صورت قيد مي شد. چهارم آنكه در بسياري موارد واژه 
  )). 31، اعتزاليون را به جاي بدعت گذار(صفحه اند. (از جمله انجيل را به جاي كتاب مقدس

  
هاي جغرافيايي را به ايشان مروگ نوشته اند). ششم، نام  ، بجاي مرود37پنجم: برخي نام ها اشتباه نوشته شده اند (ص

 آنها ادا كرده اند بدون اينكه شكل فارسي را نيز در زير نويس و يا در متن يادآور شوند (بجاي شهر افسوس شكل ارمني
  شكل ارمني آن يپه سس را قيد مي كنند، خواننده فارسي زبان از كجا بايد به مفهوم اصلي پي ببرد؟) 

                                                            
  .  1984، ايروان: )، ترجمه و مقدمه وتحاشي گئورگي نعلبنديانخورني ، موسس خورناتسي (موسيتاريخ ارمنستان - 82
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، 43رخي از اسامي را به شكل نادرست ترجمه كرده اند كه اثبات آنها جاي بحث و مداقه و بررسي دارد. (صهفتم: ب
را بكار مي  نام پارسي ، فرخ آورده اند). هشتم: معرفي نامهاي اقوام نادرست ترجمه شده اند، خورنيparokh بجاي پاروخ
 بكار نرفته است بلكه پارس واژه ايران رجم آن را ايراني ترجمه مي كند. در هيچكدام از آثار تاريخي قديم ارمنيبرد اما مت

وجود  ). نهم: اطالعات نادرست زماني در ترجمه پروفسور نعلبنديان62يا پارسكاستان (كشور پارس) بكار رفته است. (ص 
) دهم: برخي 88سال قيد كرده اند(ص 15) و يا بجاي يازده سال، 87سال آورده اند (ص 30سال  31دارد. براي نمونه بجاي 

حذف شده است). يا به تاريخ  24، سه سطر در پايان شماره 66جمالت و عبارات در ترجمه نعلبنديان حذف شده است (ص
، پيش از پاراگراف 57) اشاره نكرده آن قسمت را حذف كرده اند (صpituits hyusman patmutiun( نياز نامه

، رودخانه اي خوش آب و 42. يازدهم: گاهي واژه ها و عباراتي كه در متن اصلي وجود ندارد، اضافه كرده اند (ص 9آخر
برخي از كلمات فارسي از جمله كلمات ربط ). دوازدهم: 75.) در ترجمه شعرها به سنديت متن لطمه زده اند، ص…پر صدا

 55، به جاي ونيز، همچنين، كلمه حتي آمده است، ص49را اشتباه ترجمه كرده اند كه در جان كالم اثر مي گذارد (ص
  بجاي فرزندان، كلمه پسران آمده است).

كه در پايان كتابشان آورده اند، به خودشان متعلق و اكثر زير نويس هايي  در پايان، بايد افزود كه پروفسور نعلبنديان
مي باشد كه بهترين  منتسب دانسته اند در حاليكه اكثريت مطلق آنها تالش و كوشش استاد فقيد پروفسور استپان مالخاسيان

ارائه داده اند و توضيحات بسيار محققانه به اين ترجمه افزوده  خ خورنيامروزي را از تاري يا زبان ارمني ترجمه آشخارابار
  اند.

با توجه به مشكالت موجود در ترجمه هاي پيشين بود كه نگارنده سطور با تشويق نويسندگان و دوستان پژوهشگر بر 
  آن شد ترجمه خود را بازنگري و تكميل و آماده چاپ نمايد. 

  
) زبان فارسي ادبي امروزي در حد امكان مورد استفاده قرار گيرد و از كلمات و 1ني سعي شده است در ترجمه كنو

را همانگونه كه هست در محدوده مسائل  مطرح در  ) تالش شده است اثر خورني2واژه هاي معرب و منسوخ اجتناب گردد. 
) با توجه به اينكه استاد 3فظ اهميت سنديت اثر مراعات گردد. فن ترجمه، ارائه گردد بدين معني كه امانت داري و ح

تاريخ خورني مقدمه اي بسيار محققانه در باره زندگي و آثار  ) مترجم آشخارابار (زبان امروزي ارمني استپان مالخاسيان
ربوط به آنها نگاشته بودند، نگارنده نيز آنها را ترجمه نموده با برخي اضافات خورني و اطالعات جامع در باره موضوعات م

و موارد تكميلي در ابتداي ترجمه حاضر افزود و توضيحات مالخاسيان در مورد قسمت هاي مختلف كتاب را در بخش پاياني 
ضيحات در متن بصورت اعدادي كتاب در پيوست شماره يك بعالوه برخي اصالحات و اضافات افزون نمود، اين گونه نو

} ارائه شده اند. توضيحات نگارنده سطور (ترجمان كتاب فعلي) در زير نويس هر صفحه آمده  و در 1داخل آكوالد مانند{
، اقوام و ) كليه نام ها اعم از نام افراد، جغرافيايي4) يا (ا.گ.) ياد شده است . انتهاي آنها نام ترجمان بصورت (ا.گرمانيك

غيره به شكل فارسي در ترجمه آمده اند ليكن شكل ارمني آنها نيز در زير نويس با آوانگاري ارمني قيد شده است و در 
، انگليسي و فرانسه نيز براي تشريح بيشتر موضوع اضافه شده اند. ، آشوريبرخي موارد شكل هاي زبان هاي التين، يوناني

، 83) مرجع اصلي ترجمه متن گرابار يا زبان كالسيك و باستاني ارمني است ليكن حين ترجمه از ترجمه هاي آشخارابار5
در بازنگري اخير استفاده شده است. در كنار آنها از منابع متعدد بهره گرفته  ، ترجمه نعلبنديان84ترجمه انگليسي تامسون

) سعي شده است هيچ مطلبي از متن اصلي نه كم شود و نه 6آمده است.  5كه فهرست آنها در پيوست شماره شده است 
) از نظر اينكه كتاب حاضر مي تواند مورد استفاده 7نوشته خورني ارائه گردد. ” چيزي به آن اضافه گردد و دقيقا

ي، گاهشماري، موسيقي، هنر و بسياري از رشته هاي پژوهشگران تاريخ، زبانشناسي، اسطوره شناسي، جغرافيا، زمين شناس
  ديگر قرار گيرد، تالش شده است حين ترجمه كليه ظرافت هاي مهم از اين نظر مورد توجه قرار گيرد.    

                                                            
، ايـروان:  ميسين اسـتپان مالخاسـيان  ) ترجمه آشخارابار بوسيله آكادآشخارابار (به زبان ارمني خورني ، موسيتاريخ ارمنيان - 83

  .1990و چاپ جديد ايروان:  1968
84 - Moses Khorenatsi, History of the Armenians, transl. and commentary on the literary sources by Robert W. 

Thomson, Harvard University press, 1980.  
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در دست داشته  تا زمان خورني ترجمان براي اينكه خوانندگان گرامي به آگاهي هاي بيشتري در باره تاريخ ارمنستان

  باشند، پيوست هاي زير را به ترجمه كتاب افزوده است:
  

  .پيوست شماره يك: توضيحات آكادميسين استپان مالخاسيان
  .شيراكاتسي” جهان نماي“بر اساس   پيوست شماره دو: نقشه ارمنستان

  .و خورني در زمان ماشتوتس شه ارمنستانپيوست شماره سه: نق
  .پيوست شماره چهار: فهرست سلسله هاي پادشاهي ارمنستان

  .از ابتدا تا زمان خورني پيوست شماره پنج: رهبران كليساي ارمني
  ارمن. : گاهنامهپيوست شماره شش

  ارمن. پيوست شماره هفت: سپاهنامه
  .پيوست شماره هشت: راهنماي آوانگاري ارمني

  
همانگونه كه پيشتر ياآور شديم، در متن اصلي ترجمه، ترجمان توضيحات خود را در زير نويس افزوده است. بنابراين 

  به مترجم تعلق دارند.” زير نويس ها كال
گاهي عبارات و جمالت و موضوعاتي را عنوان مي كند كه تفسير و  اين موضوع نيز حائز اهميت است كه خورني

منتقل كند و اگر تفسيري بنظر ” درك دقيق آن ها دشوار به نظر مي رسد. ترجمان سعي كرده است اين گونه مطالب را عينا
  ا در زير نويس آورده و هيچ دخل و تصرفي در متن اصلي صورت نداده است.رسيده باشد آن ر

در پايان جا دارد از كليه دوستان اهل قلم و انديشه كه مرا در انجام اين مهم مورد تشويق قرار داده اند سپاسگزاري 
پيشنهاد هاي خوانندگان در مورد كتاب حاضر خود ندارد، بنابراين  ترجمان هيچ ادعايي در بي نقص بودن كار” نمايم، ضمنا

 باعث شادي و تشويق هر چه بيشتر وي مي شوند و با انجام اين كار اميدوارم بتوانم بتدريج كليه آثار و منابع تاريخي ارمني
  لم و ادب ايران زمين قرار دهم.مي آيند ترجمه و در اختيار جامعه ع را كه بكار پژوهشگران تاريخ و فرهنگ ايران

  اديك باغداساريان
  )(ا. گرمانيك 
  ، تهران 1380دي ماه  

edbagh@yahoo.com  
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  1381 ماه ارديبهشت      51-52 شماره  لويس    ماهنامه
 

  گريگور ماگيستروس مترجم قديمي ترين
  نسخه هندسه اقليدس در شرق 

 
   نوشته    اديك باغداساريان 

  )( ا. گرمانيك
  

گريگور ماگيستروس (ريشه اين اسم مغ فارسي است) رياضيدان و دانشمند سده دهم و يازدهم ميالدي است. او بسال 
بهرام پهلواني سپهساالر آن ديار بود. وي در  ه .ش.) در ارمنستان قديم (سواحل ارس) متولد شد. او برادر زاده 369م. (990

كليه علوم زمان خود را مورد بررسي و مطالعه قرار داد ” طول دوران تحصيل و در سالهاي بعد منابع ارمني و يوناني و تقريبا
پس از حمله  و از دانش چند جانبه برخوردار گرديد. (رياضيات ،پزشكي، ادبيات يونان، فلسفه، فن بيان،  الهيات و غيره).

ه.ش.) در حسن قلعة 437م.(1058بيزانس به زادگاه او، وي به منطقه شمال بين النهرين نقل مكان كرد. وفاتش به سال 
  كنوني بوقوع پيوست. 

  
شهرت ماگيستروس به علت ترجمه هندسه اقيدس است. اين اثر معروف در سده نهم م. توسط پزشكان آشوري از 

عربي ترجمه شد (مترجمان پدر و پسر بن اسحاق). هندسه اقليدس در اروپا نخستين بار در سال  يوناني به آشوري و سپس به
از يوناني ترجمه شد. ترجمه ارمني  1533توسط آتالرد از يك نسخه عربي به التين ترجمه شد. متن كامل در سال  1120

  از يوناني صورت گرفت.” مستقيما 1051توسط ماگيستروس بسال 
  

متن  6و  5اين است كه ترجمه ماگيستروس داراي برخي اختالف ها با متن يوناني است. از جمله تعريف جالب توجه 
يوناني در ترجمه جا ندارد. تعريف خط راست (بين دو نقطه قرار دارد) در متن يوناني وجود ندارد. تعريف چهارم (خط 

به همين سان چند اختالف بين متن يوناني و ترجمه آن راست كوتاه ترين خط بين دو نقطه است در يوناني وجود ندارد. و 
  وجود دارد و اين نكته جالب و قابل توجه است (برخي از تعاريف  در نسخه ترجمه موجود اما در متن يوناني وجود ندارند).

  
يل يك نسخه قديمي از اين ترجمه در سالهاي اخير كشف شده كه داراي يك بخش ضميمه مي باشد. در اين بخش مسا

جالبي پيرامون كاربردهاي رياضي در زمان قديم ارائه مي شود. (يك نمونه از آن در اختيار نگارنده سطور است). ترجمه 
اقليدس در مشرق زمين داراي اهميت خاص خود چه از نظر زمان ترجمه و چه محتواي ترجمه و برخي تفاوت ها با متن 

س در زمينه رياضيات بويژه تأسيس دانشگاه اختصاصي خود در تحول و يوناني مي باشد. بدون شك فعاليت هاي ماگيسترو
ترقي آتي علوم رياضيات در سده هاي بعدي چه در شمال غرب ايران و بين النهرين نقش مهمي داشته است. بويژه ضميمه 

قارن حمالت كه به هندسه اقليدس اضافه شده گوياي وضعيت علم رياضي درآن برهه از تاريخ (م” كاربردهاي رياضي“
  تركان سلجوقي و مغوالن) بود.   
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  1381 ماه  شهريور     57-60 شماره  لويس    ماهنامه
 

  1-نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخ قراباغ 
  ) 1917(تا سال 

  ا.گرمانيك  
  

) شـامل   Armenia Majorبـه التـين    meds - haykهايـك بـزرگ بـه ارمنـي     در دوران باستان ارمنستان بزرگ (يا    
) كـه در سـوي    Armenia Minorپانزده استان بود. اين سرزمين در برابر پادشاهي ارمنستان كوچك (هايك كوچـك،، 

پـيش از مـيالد پادشـاهي     112باختر رود فرات واقع بود، به پادشاهي ارمنستان بزرگ نامزد گرديد. بعدها زماني كه در سال 
آن به پادشاهي پونت پيوست، نام ارمنستان بزرگ بـه عنـوان نـام رسـمي پادشـاهي      ارمنستان كوچك منقرض گرديد و پهنه 

و پادشـاهي متمركـز و    37-62هاي  ميالدي) و دوران بي ثباتي سال 1سال  -پ م 189ارمنستان در زمان سلسله آرتاشسيان (
براي اين سرزمين ثبـت   Vuzurg Armenanهاي پارتي نام  ) باقي ماند. در سنگ نبشته62-387استوار اشكانيان ارمني (

  هزار كيلومتر مربع بود. 316شده است. وسعت ارمنستان بزرگ بالغ بر 
پانزده استان ارمنستان بزرگ اينان بودند : آيرارات، واسپوراكان، سـيونيك، آرتسـاخ، گوگـارك، ارمنسـتان عليـا        

ن يا ارمنستان چهـارم (هايـك چهـارم)، تايـك،     (بارزر هايك) يا استان كارين، توروبران يا تارون، آغزنيك، سوپك يا سوف
پارسكاهايك (نوشيراكان)، كورچـك (كـوردوك)، مـوك، پايتـا كـاران، اوتيـك(اوتي). مطـابق كتـاب آشخاراتسـويتس          

(ashkharatsuyts)  اثر آنانيا شيراكاتسي(anania shirakatsi)      مورخ سده هفتم ميالدي اسـتان آرتسـاخ بـه عنـوان
-miyus-haband sisakan-i كوتـاك)، -ئـي -هاباند (سيسـاكان  داراي دوازده ناحيه بود: ميوس دهمين استان ارمنستان

kotak) ــك ــا زار ( vaykuninik))، وايگوني ــردازور (dsarي ــيرانك berdadzor)، ب ــس (medsirank))، مس ، م
، موخانـــك (harchlank)، هارچالنـــك (meds koghmank)، مـــس كوغمانـــك (meds-kovank)كوانـــك 

(muxank) پرانك ،(perank) پارزوانك ،(parzvank)  يا پارساوانك(parsavank)   پاريسوس يا كوستي پـارنس
(kusti parnes)  و كوغت(koght).  

سال اخير به نام منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني، يا امروز، جمهوري قراباغ كوهسـتاني   70اي كه در طي  منطقه  
هاي آرتساخ، سيو نيك و اوتيك است و بخش بزرگي از  هايي از استان شامل بخشيا جمهوري آرتساخ معروف است در واقع 

باشد و به همين علت نيز اين جمهوري به نام آرتساخ نامزد شده است و هرگاه در اين كتاب نام  آن در استان آرتساخ واقع مي
  باشد. اي با مرزهاي كنوني مي رود منظور منطقه آرتساخ به كار مي

به قدمت ارمنستان است و همانند سرزمين اصلي در اينجا نيز آثـار باسـتاني از دوران پارينـه سـنگي      قدمت آرتساخ  
(در ناحيه هادروت)، سنگ مس، مفرغ و دوران آهن مانند مناطق مسكوني و گورها (خوجالو، آرانزار و غيره) به جـا مانـده   

) ( يـا  ardakhuniهـاي آرداخـوني (   ارات) بـه صـورت  هاي اورارتو (دوران پادشاهي آر است. نام آرتساخ در سنگ نبشته
) قيد شده است كه نام آرتساخ از آن ماخوذ است و سرزميني به ايـن نـام    urdekhe) و اوردخه (urdekhiniاوردخيني 

در هزاره اول پيش از ميالد جزو پادشاهي آرارات (اورارتو) و سـپس يروانـديان قـرار داشـت. مـورخين يونـان باسـتان ايـن         
باشـد. در منـابع ارمنـي،     اند كه انعكاس شكل ارمنـي آرتسـاخ مـي    ) ياد كردهorkhistenaمين را به صورت ارخيستنا (سرز

انـد و   يوناني و رومي بوضوح راجع به تعلق آرتساخ و استان اوتيك واقع در سمت راست رود كورا به ارمنستان سـخن گفتـه  
ون استرابون، پالويـوس بـزرگ، كالوديـوس بطلميـوس، پلوتـارك و      گذشت. مورخيني چ مرز آنها با آران از همين رود مي

ديون كاسيوس در اين باره مطالب صـريحي دارنـد. در سـده دوم پـيش از مـيالد آرتسـاخ بـا سـاكنان ارمنـي خـود و حكـام            
گـام جنـگ   رفت و مطابق با استرابون از اقتصاد غني برخوردار بود و هن آرانشاهيك جزو پادشاهي ارمنستان بزرگ بشمار مي
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پيش از ميالد اين سرزمين را  95نمود. تيگران دوم پادشاه سلسله آرتاشسيان در سال  تعداد زيادي سواره نظام وارد كارزار مي
نيز در قلمرو خود داشت و وجود شهر تيگراناكرت در آرتسـاخ (غيـر از تيگرانـاكرت پايتخـت واقـع در نزديكـي ديـاربكر        

م. آرتسـاخ تـا انقـراض پادشـاهي      387از تقسيم ارمنسـتان ميـان ايـران و بيـزانس در سـال      فعلي) گواه بر اين امر است. پس 
م. جزو ارمنستان شرقي باقي ماند. سپس ايرانيان آن را به پادشاهي آران منضم كردند. پس از انقراض  428ارمنستان در سال 

مرزباني آران  نـام   "ازه تشكيل در آمدند و جمعام. آرتساخ و آران به عنوان بخشي از مرزباني ت 469پادشاهي آران در سال 
هاي كوچك تقسم شد و هريك به نام  گرفتند. اين مرزباني پس از صد سال در اواخر سده ششم ميالدي در شمال به حكومت

هيك كرد. سلسله پادشاهي آرانشاهيك يا يرانشا خاندان حاكم نامزد شده ديگر عنوان عمومي آران بر ايشان مصداق پيدا نمي
راند. آنها بطور موروثي بر سـرزمين واقـع ميـان رودهـاي      هاي اوتيك و آرتساخ حكم مي يك خاندان ارمني بود كه بر استان

كورا وارس (آراكس) كه آران يا آغوانك نام داشت حاكم بودند (آرانشاهيك به معني حاكم و صاحب و شاه آران) و پـس  
م. خود را سلسله پادشاهي نامزد كردند و واچه دوم در نبـرد   428مني) به سال از سقوط پادشاهي آرشاگوني (يا اشكانيان ار

ــان        ــان واچاگ ــاخ در زم ــگ آرتس ــت و فرهن ــاد و سياس ــت. اقتص ــركت جس ــرد دوم ش ــر يزدگ ــان در براب ــت  وارت بارپاش
)(barepasht ، يافته بود. م.) دوران رونق خودرا گذرانيد، حكومت او تا آران نيز گسترش  487-510به معني خداشناس

در سده هفتم ميالدي سلسله آنها توسط خاندان ايراني مهرانيان قلع و قمع شد و اينان اگر چه بعد از مدتي به كـيش مسـيح در   
ها رهايي نيافتـه و شـاهزاده آنـان جوانشـير بـاوجود احتـرام و        آمده بتدريج ارمني شدند اما هرگز از انتقامجويي آرانشاهيك

  قرباني  اين انتقامجويي شد. 683يان داشت در سالمحبوبيتي كه ميان ارمن
در سده نهم ميالدي دو شجره از دودمان آنها در برابر تازيان به نبرد پرداخته يكـي در ناحيـه ديـزاك (يسـايي ابـو        

(سهل سمباتيان، آترنرسه). شجره نخست كه مقرش در دژ گـوروز واقـع بـود در سـده دهـم       *موسه) ديگري در ناحيه خاچن
هاي خوخانابرد در خاچن و هاندابرد در زار پايه حكومت خـاچن و پادشـاهي    اهي ديزاك را بوجود آورد، دومي با مقرپادش
هاي خـاچن شـركت    ها بعدها در حكومت مليك را تشكيل داد. اخالف آرانشاهيك (heret-kambejan)كامبجان  -هرت

  كردند.
ارتوني جمهوري آرتساخ) بدست گريكور روشنگر بنيانگذار ساختمان نخستين كليسا در آماراس (اكنون در ناحيه م  

م. ) آغاز و در زمان نوه او گريكوريس اولين اسقف سرزمين آرتساخ به پايان رسيد.  301كليساي مسيحي در ارمنستان (سال 
ط حكومـت  ) بنا شد. پس از سقو405نخستين مدرسه در آماراس نيز بدست مسروپ ماشتوتس (مخترع الفباي ارمني در سال 

م. حكام مستبد ساساني از مجموع آرتساخ، اوتيك و آران اصلي يك استان مـرزي يـا مرزبـاني     428اشكانيان ارمني در سال 
قرار داشـت. همانگونـه كـه اشـاره شـد آرتسـاخ در نبـرد وارتـان در برابـر           (dzogh)تشكيل دادند كه مقر مرزبان در زوغ 

يش زرتشت به ارمنستان واز ميان بردن هويت ملـي ارمنيـان و تصـاحب كامـل و     يزدگرد ساساني كه در صدد باز گرداندن ك
) و پـس از آن نيـز اهـالي آرتسـاخ بـا اختفـا در جنگلهـا و دژهـاي         451قطعي سرزمين ارمن بود، فعاالنه شركت كرد. (سـال  

اوتيـك بـا اسـتفاده از اختالفـات      هاي آرتساخ و مستحكم به مبارزه پارتيزاني در برابر مستبدان زمان ادامه دادند. آرانشاهيك
داخلي دربار ايران در اواخر سده پنجم توانستند پادشاهي خود را پديد آورند و نخستين شاه واچاگان بارپاشت بود كه بنيـان  

باشد. پادشاهي واچاگان داراي نظـم و نظـام درونـي (بـه نـام       ) نيز ميvarar-aknگذار شهر استپاناكرت كنوني (وارارآكن
ساسي نظام) بود و در اشاعه مسيحيت ارمني سعي و تالش فراوان نمود و مراكز روحاني و فرهنگي چون وانك گديچ قانون ا

هـاي ميانـه فعاالنـه     و كاتارو، آماراس، گانزاسار، يغيشه، هورك، داديوانك، وانك هاكوپ مقدس و غيره در تمام طول سده
اما همان خاندان ناخـاراري (زمينـداران مقتـدر) آرانشـاهيك بـه       كار كردند. پادشاهي آرانشاهيك در سده ششم منقرض شد

  عنوان صاحب اصلي آرتساخ باقي ماند. 
هاي متعدد ضد تـازي   پس از استقرار حاكميت تازيان بر آرتساخ (در اوايل سده هشتم م.) اهالي آرتساخ در شورش  

كـرد، شـعبه اول تحـت رهبـري      را رهبـري مـي   شركت كردند. در سده نهم دو شعبه از خاندان آرانشاهيك جنبش ضد تـازي 
ابوموسه در ديزاك (ناحيه هادروت) و شعبه دوم به رياست سهل سمباتيان در خاچن (نواحي كنوني مارتـاكرت، شـاهوميان،   
استپاناكرت، شوشي، مارتوني و ساحل شرقي درياچه سوان) قرار داشت. در سده دهـم حـاكم خـاچن بـر آرتسـاخ و نـواحي       

                                                            
(صليب) است. علت بكار رفتن اين نام ساكن بودن ارمنيان مسيحي در اين ناحيه بود. اين نام در منابع بيـزانس و ايـران يـاد شـده اسـت.      خاچن ماخوذ از كلمه خاچ  -*

 )(ا.گرمانيك
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م. آرتساخ بارها زير سم اسبان تركـان سـلجوقي قـرار گرفـت. بـويژه خـاچن       11-12هاي  نفوذ بود. در سدههمجوار صاحب 
هاي بسيار شد و مناطق مسكوني و مراكز فرهنگي آن ويران گرديده مردم مورد چپاول و كشتار قـرار گرفتنـد.    متحمل زيان

اخت و اين امر از نامه او براي خاكم خـاچن روشـن   شن م.) حكومت خاچن رابرسميت مي913-959كنستانتين قيصر بيزانس (
  نويسد. شود. او اين نامه را خطاب به ارمنستان مي مي

قلمرو حكومت خاچن سرانجام از زير يوغ سلطه تركان سلجوقي آزاد شد و در اواخر همـين   1140در سالهاي دهه   
م. در سـه بخـش حكومـت    13. در اوايـل سـده   سده جزو قلمرو حكومت خاندان زاكاريان در شمال شرق ارمنسـتان در آمـد  

اي بـر   خاچن (نركين خاچن، هاترك، ورين خاچن يا زار) اقتصاد، هنر و صـنعت و فرهنـگ از رونـق و پيشـرفت بـي سـابقه      
هـاي ميانـه در آثـار مورخـاني چـون موسـس خورناتسـي، مـاتوس اورهايتسـي، موسـس            خوردار شد. تاريخ آرتساخ در سده

  گانزاكتسي، وارتان آرولتسي، استپان اوربليان و ديگران به كرات منعكس شده است. كاغانكاتوتسي، گراگوس
    

  1381 ماه آبان      61- 64 شماره  لويس    ماهنامه
 

   2-نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخ قراباغ
  ) 1917(تا سال 

  ا.گرمانيك  
خــاچن وارد آورد. لــيكن بــه همــت و درايــت و سياســت لشــكر كشــي مغــوالن ضــربات ســنگيني بــر پيكــر حكومــت          

) آرتساخ از حمالت شديد و ويرانگرانه تاتارها و مغوالن معاف و مبرا ماند و پيمان 1214-61دورانديشانه حسن جالل دوال (
ر سـواحل  هاي ارمني و پادشاهي ارمني كيليكيه واقـع د  مشترك ارمنيان با مغوالن منعقد گرديد و به همين علت نيز حكومت

  هاي بيگانگان نشدند. مديترانه متحمل تاخت و تازهاي ويرانگرانه و وحشيگري
م. متحمـل خسـاران   15-16هاي  آرتساخ در اثر تاخت و تازهاي بي وقفه تركان آق قويونلو و قره قويونلو در سده  

دگان حكومت ارمنستان در خـاچن  فراوان شد و زندگي فرهنگي و اقتصادي دچار مخاطره گرديد و با اين حال آخرين بازمان
 (siunik)و سـيونيك   *هـاي ملـوك قرابـاغ    حكومـت  17م. و اوايل سـده  16پا برجا ماندند و بر اساس آنها در اواخر سده 

، (khachen)، خـاچن  (varanda)بنيانگذاري شد. ملوك خمسه يـا پـنج ملـك نشـين ارمنـي عبـارت بودنـد از: وارانـدا         
م. مبارزات ضد 18-17هاي  هاي ارمني بودند كه در سده ، گلستان. همين ملك نشين(jraberd)، جرابرد (dizak)ديزاك

كردند. مركـز ايـن مبـارزات وانـك      ها و پاشاهاي ايران و عثماني هدايت و رهبري مي استبدادي ملت ارمني را در برابر خان
تاريخنگار و جاثليق گانزاسار بود كه همراه  م. به عهده يسايي حسن جالليان18گانزاسار بود. رهبري جنبش در ربع اول سده 

، ميناس وارتاپت و هوسپ امين مبارزات آزاديخواهي ارمنيان را وارد مرحله نـويني كـرد.   (israel- ori)با ايسرايل اوري 
ك هاي ايراني و تركان قوت گرفت و در قراباغ و سـيوني  جنبش روستائيان به رهبري داويت بيگ بر عليه خان 1720در دهه 

گسترش يافت. به همت او سپاه ارمني متشكل شد و استحكامات و پايگاههاي نظامي مهيا گرديد. او توانست ضربات سنگيني 
بر اقوام مهاجم و كوچنشين (قره چورلو، جوانشير و غيره) وارد آورده نيروهاي مقاوم در برابرش را به سـرعت قلـع و قمـع    

سرباز به كمـك داويـت بيـگ     2000آوان يوزباشي با  1724جنگيدند و در سال  مي كند. نيروهاي قراباغ در كنار او فعاالنه
هاي اردوباد، نخجوان، بارگوشاد، قاپان را شكست دهد و كليه نواحي سيونيك را به تصرف خـود   شتافت. سپس توانست خان

فع كند. داويت بيگ توانست در در آورد و به كمك نيروهاي قراباغ حمالت خان قره داغ (در استان آذربايجان شرقي) را د
سيونيك حكومتي ايجاد كند كه مركز آن قلعه هاليزور بود. او سپاهي دائمي تشكيل داد كه دركليه نواحي مستقر بـود و در  

آمـد و متخلفـين    شد. او قوانين نظامي براي سپاه خود تدوين كرد كه با شدت بـه اجـرا در مـي    هنگام بروز خطر متمركز مي
ند. نيز قشوني به فرماندهي مخيتار اسپاراپت (اسپهبد)، تر آورديـس، اسـتپان شـاهوميان راهـي قاپـان نمـود و       شد مجازات مي

                                                            
شده است. علـت ايـن    م. و در نزد حمداهللا قزويني مورخ ايراني قيد14در سده  "رويداد نامه گرجي"نام قراباغ يا قره باغ در منابع تاريخي اولين بار در -*

به باغ سياه  نامگذاري نيز چنين است: بر اساس اصول نامگذاري جغراقيايي ايراني در مقابل نواحي هموار و دشت كه باغ سفيد نام دارد، نواحي كوهستاني
  اشتهار يافت و در زبان تركي به صورت قره باغ (باغ سياه) در آمد.
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ماورأ قفقـاز را بـه تصـرف خـود در آوردنـد و بـا        1725اقوام كوچنشين را از آن ديار بيرون راند. تركهاي عثماني در سال 
انبري بر عليه قراباغ و سيونيك زدند ليكن متحمل شكست سختي از هاي داغستان متحد شده دست به حمله گاز فئودالها و خان

هاي مسلمان را تحت حمايت خود قـرار داده بـه تـدريج     داويت بيگ شدند. تركها قشر تجار و باجگير ارمني، فئودالها و خان
و روستائيان تا آخـرين   به قلمرو داويت بيگ نفوذ كرده عرصه را بروي تنگ تر نمودند. وي نيز در قلعه هاليزور مستقر شد

نفر از او حمايت كردند و داويت بيگ با سپاه اندك خود موفق شد دشمن بزرگ خود را شكست داده بـه فـرار وادار كنـد.    
 1727داويت بيگ آنگاه با ايرانيان متحد شد و توانست در مغري، بارگوشاد و بخ سپاهيان ترك را مغلوب كنـد. او در سـال   

كه در آذربايجان بود ارتباط برقرار نمود و شخص اخير حكومـت او را بـه رسـميت شـناخت و بـه وي      با شاه تهماسب ايران 
تركهـا را   "اجازه ضرب سكه به نام خود داد. حتي زماني كه قشون كمكي ايران از كـارزار دور شـدند، او توانسـت مجـددا    

ظر شمار و امكانات و باتوجه به فقدان امكانـان و  با توجه به برتري نظامي تركان از ن 1728متحمل شكست كند. در بهار سال 
وجود مسائل و مشكالت داخلي و خارجي قراباغ و سيونيك سپاه قليل داويت بيـگ در تنگنـا قـرار گرفـت و داويـت بيـگ        
كشته شد (بنا به شواهدي در اثر بيماري در گذشت) و مخيتار اسپاراپت جانشين او گرديد. در مورد زمان مرگ داويت بيگ 

بوده است زيرا در يكـي   1726و يا اوايل سال  1725اسناد متفاوتي وجود دارد. بر اساس برخي از آنها سال مرگ او اواخر 
نوشته شده بود، مخيتار اسپاراپت امضـاء كـرده بـود. بعـد از داويـت بيـگ،        1727هايي  كه براي تزار روس در سال  از نامه

هـاي   پاراپت معاون و سـردار نـامي وي بـه حركـت خـود ادامـه داد و پيـروزي       جنبش قراباغ و سيونيك به رهبري مخيتار اس
و پيروز در مغري). اين نهضت بتدريج بـه دليـل    1727چشمگيري در برابر تركان عثماني بدست آورد (نبرد هاليزور در سال 

ت. مخيتار اسپاراپت نيز بعد از هاي دشمن قهار كه در واقع ابر قدرت زمان بود، رو به افول گذاش هاي شديد و توانايي كمبود
  جنگهاي متعدد هاليزور را ترك گفته به نزديكي شهر گوريس رفت و در آنجا بدست خائنان كشته شد.

هاي قراباغ آمـده   م. از آسياي ميانه و صغير و كردستان به نواحي هموار دشت16اقوام كوچنشين كه از اوايل سده   
م. در اوضاع سياسي بخش كوهستاني قراباغ نفوذ كردند. در گواهي شرف خان 18ه در آنجا ساكن شده بودند، در اوايل سد

دورت (يعنـي   -كردند كه بـه تركـي بيكيرمـي    ابن شمس الدين تبيليسي بيست و چهار طايفه كرد در قراباغ آران زندگي مي
احيه دشت ميلي را در اشـغال خـود   ) ن32ايكي (به تركي به معني  -) نام داشتند. اين طوايف كرد و نيز اتحاد قومي اتوز24

  ايكي وجود داشت. -داشتند. طوايف كوچك تر نيز در ميان اتوز 
رفـت. چنانكـه    ايكي به شمار مـي  -در ميان آنها قوم جوانشير مشخص و شناخته شده بود و رئيس آن نيز رهبر اتوز  

او قلع و قمع گرديد. بعدها نادرشاه طوايـف   بر عليه داويت بيگ فعاليت كرد و توسط 1722اشاره شد قوم جوانشير در سال 
در نـواحي خراسـان و سـرخس اسـكان داد. پـس از مـرگ نـادر         "ايكي را در ايـران و عمـدتا   -جوانشير و ديگر اقوام اتوز

حسنلي، چينلي گرجستان، بخشـي از طايفـه    -) آنها موفق شدند بار ديگر به دشت قراباغ باز گردند و اقوام تيمورچي1747(
هاي مغان به آنها پيوستند. رهبران قوم جوانشير دشت قراباغ از همـان ابتـداي اسـتقرار خـود بـه       وي نخجوان، شاهسونكنگرل

هاي محلي در آنجا مستقر شدند. با اين  نواحي نيمه كوهستاني و كوهستاني قراباغ رخنه كردند و سپس به عنوان حكام يا خان
  ادامه يافت. 1813ني را در هم بشكنند و مخاصمه آنها تا سال هاي ارم ها موفق نشدند مقاومت ملك حال خان

هـاي ارمنـي    م. پناه علي خان از قوم كوچنشين سارجال بااسـتفاده از اختالفـات درونـي ملـك    18در نيمه دوم سده   
دا يكـي از اسـتحكامات قـديمي وارانـ     (shosh)قراباغ به كمك شاهنازار دوم ملك واراندا موفق شد به دژ روستاي شـوش  

چيره شود. بعدها او خود را خان قراباغ اعالم نمود و تالش كرد قراباغ و ساير نـواحي همجـوار را تحـت حكومـت خـود در      
هاي ارمني كوتاهي نكرد. دربـار ايـران از اخـالل     آورد و براي اين كار از هيچ كوششي در ايجاد نفاق و اختالف ميان مليك

هـا و پاشـاها و خـان     ها سال مبارزه اهالي آرتساخ در برابر خـان  كرد. پس از ده ميگري پناه و جانشينش ابراهيم خان حمايت 
از حاكميت و سلطه تزارهاي روس بر قراباغ استقبال كردند و اين امـر مطـابق بـا معاهـده گلسـتان       1805شوشي، اينان بسال 

و پاشـاها در كنـار سـپاه روس بـا آنـان      هـا   م.). آنها براي رهايي از سلطه خان1813پيرو جنگ ايران و روس عملي گرديد (
خـان نشـين    1820خان نشين شكي، در سـال   1819هاي گنجه و باكو، در سال  خان نشين 1804-1813جنگيدند. در سالهاي 

هـاي روسـيه تبـديل شـدند.      خان نشين تالش منحل و به استان 1826خان نشين شوشي (قراباغ) و در  1822شيروان و در سال 
هاي ايروان و  ) و شكست قشون ايران معاهده تركمانچاي منعقد شد و خان نشين1826-28ايران و روس (پس از جنگ دوم 

نخجوان و ناحيه اردوباد نيز به تصرف روسيه در آمد و بدين ترتيب مرزهاي كنوني شمال ايران ترسيم شد و ارمنستان شرقي 
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نـيكالي اول تـزار روسـيه     1828مـارس   20ده تركمانچاي در در دست روسها قرار گرفت. بالفاصله بعد از انعقاد معاه "كال
هاي ايروان و نخجوان و ناحيه اردوباد را در قالب منطقه ايروان قرار داد. بر اساس تصميمات مربـوط   طي فرماني، خان نشين

ن با مركز شـماخي  ايمرت با مركز تفليس و منطقه كاسپي-، استان گرجستان1840به تقسيم بندي اداري ماوراء قفقاز در سال 
هاي باقي مانده از جمله قراباغ در منطقه كاسپين يا خزر  تشكيل گرديد. بخش اعظم ارمنستان شرقي در استان ياد شده و بخش

هاي تفلـيس، كوتـاييس، شـماخي و     ، استان1840قرار گرفتند. بر اساس تغييرات جديد تقسيم بندي نواحي در نيمه دوم دهه 
هاي ارمنستان شرقي به عنوان نواحي مجزا  ماوراء قفقاز) در ماوارء قفقاز شكل گرفته سپس سر زميندربند (بخشي از آن در 

  در سه استان نخست قرار گرفتند.
ماوراء قفقاز به پنج استان كوتـاييس، تفلـيس، ايـروان، اليزابـت پـل و بـاكو        1867بر پايه قانون جديد نهم دسامبر   

شرقي در استان ايروان، بخشي در اليزابت پل و بخشي در اسـتان تفلـيس قـرار گرفـت.      تقسيم شد. بخشي از نواحي ارمنستان
ناحيه نخجوان نيز در استان ايروان در نظر گرفته شد. استان اليزابت پل شـامل نـواحي قرابـاغ، جوانشـير، شوشـي، جبراييـل،       

در برخـي نـواحي قرابـاغ     20و سـده   19ه پـا برجـا مانـد. در اواخـر سـد      1917زانگزور بود. اين تقسيم بندي اداري تا سال 
هـاي سـالهاي    هاي انقالبي در قراباغ پديد آمده در شورش موسسات توليدي كوچك تاسيس شد. در اوايل سده بيستم، جنبش

هاي انقالبي ارمني اهل قرابـاغ بودنـد از جملـه     برعليه استبداد تزارها شركت جستند. بسياري از چهره 1912-14و  7-1905
هامبارسـوميان، اي.توسـيان و غيـره. ژنـرال       يانتس، و. گاسپاروف، س. كاسيان، س. ترگابريليان، آ. بكزاديـان، س. ب. كنون

  اهل روستاي نخجوانيك قراباغ بود. 1918دانيل بيگ پيروميان فرمانده كل نبرد حماسه آفرين سردارآباد در سال 
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  ي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخنگاه
  (بخش سوم )

  نوشته : ا.گرمانيك
  

  1917- 1923رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي 
  

سـال پـيش دربـاره آرتسـاخ و سـاكنان آن چنـين        70سرگئي گورودتسكي، شاعر، چهره اجتماعي و ناطق روس حدود         
زباني، قراباغ همچون دژ مياني و جبهه شرقي ارمنستان عمل كـرده اسـت.    در عين اشتراك قومي، اقتصادي و"نوشته است: 

اين سرزمين چه در گذشته و حال و چـه در آينـده ايـن موقعييـت خـودرا حفـظ كـرده و حفـظ خواهـد كـرد، زيـرا بـدون             
ت بسـيار گسـترده،   افزايـد: فعاليـ   . او آنگاه مـي "برخورداري از قراباغ، دفاع از قلب ارمنستان و دشت آرارات نا ممكن است

دالوري فداكارانه، آمادگي در به خطر انداختن زندگي، اعتماد به نفس، سماجت منحصر بفرد، راست پنداري، زندگي سنتي، 
هـاي باسـتاني ارمنيـان     هـا و پاكـدامني   هاي قابل ستايش ساكنان قراباغ هستند كه گويي گـرد هـم آيـي پارسـايي     اينها ويژگي

  "باشند.... مي
رسد كه او امروز در كنار ما قـرار   خوانيم، به نظر مي نوشته شاعر دوستدار ارمنيان را مي "قراباغ"مقاله  هر بار كه  

كند و به خاطر كشتارهاي سومگائيت، باكو، خوجالو، شوشي، كيروآبـاد، گتاشـن    ها و احساسات ما شركت مي دارد و در غم
  نمايد. اين رويدادها را محكوم و سرزنش ميو شاهوميان در سوگ ارمنيان شريك شده و سازماندهندگان 

هـا   نيز ياد شده است مملو از قهرماني "سرزمين شرقي ارمن"تاريخ سرزمين آرتساخ كه در متون ارمني به صورت   
در آنجا رخ داده حائز اهميت است، بـه ويـژه آنكـه     1917-1991كه در سالهاي  85باشد اما امروز رويدادهايي و حماسه مي

                                                            
اند از جمله:  هاي ارزشمندي توسط تاريخنگاران نامي به رشته تحرير در آمده ها و مقاله وره در سالهاي اخير كتابدرباره مسئله آرتساخ و تاريخ اين د - 85

 رگسيان و ديگران.ه. سيمونيان، خ. بارسغيان، ل. خورشوديان، ب.اولوبابيان،  ه. آوتيسيان،            ه. كاراپتيان، و. ميكايليان، پ. موراديان، گ. سا
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است. آنان به هر نحـو سـعي دارنـد اثبـات      تحريف شده "اخير رويدادهاي ياد شده توسط مورخان آذربايجان كالدر سالهاي 
انـد در قلمـرو آذربايجـان زنـدگي      تـرجيح داده "و ساكنان آن  "قراباغ كوهستاني قلمرو آذربايجان تاريخي است"كنند كه 

 1804-1813نبوده است. به ياد آوريم كه در اثناء سـالهاي   اي جزو سرزمين آذربايجان . آرتساخ هرگز در هيچ دوره"كنند
  شد، اهالي اين مرزو بوم به پيشواز آنان شتافتند. هنگامي كه سپاه ژنرال سيسيانوف به مرزهاي آرتساخ نزديك مي

 دربـاره اصـالحات اداري سـرزمين   "قانوني را امضاء و اعالم كـرد (بـه نـام     1867دسامبر  9تزار آلكساند دوم در   
به اجرا گذاشته شد. بر پايـه ايـن قـانون، اسـتان جديـدي در مـاوراء قفقـاز         1868) كه از اول ژانويه "قفقاز و ماوراء قفقاز

تشكيل شد. گنجه قديم ، اليزابت پل نامگذاري شده استان جديد نيـز داراي همـين نـام گرديـد. ايـن اسـتان شـامل آرتسـاخ،         
ه اصولي كه در قانون ياد شده پيش بيني شده بود مرز بـين نـواحي مختلـف چنـان     زانگزور و نواحي ديگر ارمني بود. بر پاي

 000/80خـانوار يـا    000/10ورست مربع* و جمعييـت آنهـا از    6500شد كه وسعت آنها از  بايست ترسيم و مشخص مي مي
  كرد. نفر تجاوز نمي

گينو، زانگزور و اليزابت پـل كـه در   پيش از آغاز جنگ جهاني اول، جمعيت ارمني نواحي جبرائيل، شوشي، كارپا  
شـد و در مقايسـه بـا سـاكنان آذري و ديگـر اقـوام از اكثريـت مطلـق          هزار نفر مـي  300اين استان قرار گرفته بودند بالغ بر 

  برخوردار بودند.
هاي ارمنيان مورد توجه قـرار گرفـت و    ، حداقل در خواست1917دموكراتيك فوريه سال  -پس از انقالب بورژوا  

 -ولت موقت تقسيمات جديد اداري ماوراء قفقاز را درست ارزيابي كرد و بنابر اين آرتساخ، گنجه، آخالكـاالك و شـارور  د
  86نخجوان به عنوان قلمرو ارمنيان شناخته شدند.

كميته ويژه ماوراء قفقاز (اوزاكم) را تشكيل داد كـه بنـا بـه تصـميم ايـن كميتـه،        1917مارس  9دولت موقت در   
نفر بـراي اداره   40مارس كميته امور قراباغ متشكل از  13اي، شهري و روستايي به وجود آمد. در  اي اجرايي منطقهه كميته

  اين سرزمين تشكيل شد.
گانزاك (گنجه) ناميـده شـد و تبـديل بـه يكـي از مراكـز نيروهـاي ضـد          "اليزابت پل مجددا 1918در اوايل سال   

هـا در   ها و نيروهاي ضد انقالب در آنجا گرد آمده به سركردگي مسـاواتي  رين فئودالانقالبي ماوراء قفقاز گرديد. مرتجع ت
  رفتند. هاي پان تركيستي خود بودند. جالدهاي ترك عثماني شتابان به گنجه مي صدد اجراي برنامه

قفقاز را نابود متوجه باكو شده بودند تا مركز انقالب ماوراء  1918چنانكه پيدا است، اشغالگران ترك از بهار سال   
  سازند.

به تحريك دولت تازه تاسيس مساواتي آذربايجان، تركيه دولت جمهوري ارمنستان را مجبور بـه شناسـايي سراسـر      
ها كرد و لذا نواحي ارمني زانگزور، آرتساخ و گنجه به قلمرو آذربايجان  استان اليزابت پل به عنوان اراضي متعلق به مساواتي

  مساواتي ضميمه شد.
آوردنـد و در گنجـه    ها مبارزه آشكار و شديدي در جهت برقراري سلطه تركيه بر ماوراء قفقاز به عمل مي ساواتيم  

بي صبرانه منتظر ورود نوري پاشا برادر انور پاشا جالد ملت ارمن بودند. در آن روزها به دستور انورپاشا سپاه منظم تركيه از 
تحت امـر او قـرار گرفتـه     "قشون وحشي"به مقصد رسيد و نوري پاشا نيز كه ماه مه  25طريق تبريز راهي گنجه شد و در 

بود وارد اين شهر گرديد. علي آقا شيخلينسكي سپهبد ارتش تزاري باعالقه و تالش به او كمـك مـي كـرد. يكـي از اهـداف      
اني را عـاري خطـر و   به هر نحو براي تسهيل پيشروي خـود بـه سـمت بـاكو، قرابـاغ كوهسـت      "اساسي نوري پاشا اين بود كه 

  .87"مشكالت احتمالي كند
آرتساخ مانعي براي پيوستن قشون تركيه از سمت جلفا و در محور گنجه به يـوالخ بـود. فرمانـدهي ارتـش تركيـه        

تصميم گرفت از اشرار مسلمان اين نواحي استفاده كرده روند اتحاد قشون ياد شده را تسريع نمايد. در يكي از اسناد تاريخي 
، در روستاهاي مسلمان نشين دشت قراباغ، فرماندهان نظامي تركيه ديده شده و اكثـر  1918آمده است كه در بهار سال چنين 

آنها جزو عساكر ترك بودند كه به انحاء مختلف از اردوي اسراي جزيره نـرگيس واقـع در دريـاي خـزر آزاد شـده بودنـد.       

                                                            
 كيلومتر مربع است(مترجم)  06/1X06/1مربع برابر با  هر ورست *

 (به زبان ارمني). 109ص  11، شماره 1927(بوستون)، "هايرنيك"نگاه كنيد به  -  86
 (به ارمني).  225ص  1925، تفليس (antsialits) "درباره گذشته"لئو،  -  87
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ند كه حاضر بودند در سايه حمايت آنان با مردمان همسايه غير مسـلمان  آورد تركها مسلماناني را ثبت نام كرده و گرد هم مي
كه فرماندهان نظامي تركيه در نـواحي مسـلمان نشـين ظـاهر شـدند و       1918به جنگ بپردازند. اوضاع به ويژه از ماه آوريل 

هـاي راهـزن و    گـروه به دست خود گرفتند، رو بـه وخامـت نهـاد. آنهـا مسـلمانان مسـلح آن نـواحي را در         "حكومت را كال
ها و كشتارهاي منحصر و  ها، بي رحمي گرفت از وحشيگري چپاولگر متشكل ساختند. حمالتي كه بر عليه ارمنيان صورت مي

ويژه تركان برخوردار بود. روند كشت و كشتار به امري معمولي تبديل گرديد و در اين ميـان كليسـاي جـامع گريگـوريس     
اي  . از نامـه 88د و صدها خانه در خوناشن (مارتوني كنوني) و ديگر جاها ويران گرديدمقدس در آماراس با خاك يكسان ش

آيد كه از  خطاب به دولت جمهوري ارمنستان نوشته بود چنين بر مي 1919ژانويه  31كه شوراي ملي ارمني قراباغ به تاريخ 
آذربايجان بارهـا بـه ارمنيـا ن قرابـاغ اتمـام      افسرهاي گشتي ترك در قراباغ نخست به نام دولت عثماني و سپس  1918ماه مه 

هاي خود را تحويل دهند، در غير اينصورت آنان را تهديد به كشتار و نابودي كامـل   حجت كرده بودند كه تسليم شده سالح
  .89كردند مي

در  ،1918مـاه ژوئيـه سـال     26تا  22در چنين شرايطي بود كه به كوشش احزاب سياسي فعال در قراباغ، در تاريخ   
كرد. بعدها، تا اواخر ماه  شوشي نخستين كنگره ارمنيان قراباغ تشكيل شد كه از هر روستا يك نفر نماينده در آن شركت مي

  .90كنگره نيز تشكيل گرديد 9، تعداد 1920مه 
بـه ايـن    نخستين كنگره ارمنيان قراباغ مسئله مقابله با مساواتيها، انتخاب رهبران اداري و ساير مسائل حياتي مربـوط   

سياسـي اعـالم نمـود و     -سرزمين را مورد بررسي قرار داد. اين كنگره قراباغ كوهستاني را سـرزميني مسـتقل از نظـر اداري   
شوراي ملي ارمنيان قراباغ و دولت مردمي قراباغ را متشكل از هفت نفـر انتخـاب نمـود. ايـن كنگـره درخواسـت تسـليم بـه         

مقابله نمايد و نهادهـاي اداري و   "هاي تركان و تاتارها جدا ها و قتل و غارت شيگريآذربايجان را رد كرد و بر آن شد با وح
اي بينديشد و چند تصميم ديگـر. بـه    ها را به روي دامداران باز نموده براي امنيت آنان چاره قضايي را بر پا و فعال كند، جاده

خـود را اعـالم نمـود     "حق اسـتقالل "ه تشكيل حكومت، گواهي مطبوعات آن زمان، نخستين كنگره ارمنيان قراباغ با اقدام ب
  .91ها گرديد كه باعث نارضايي عميق مساواتي

ارتبـاط آرتسـاخ بـا بـاكو و      1918اوضاع ارمنيان آرتساخ پس از سقوط كمون بـاكو وخـيم تـر شـد. از مـاه اوت        
ايـن سـرزمين را بـه اطاعـت و تحـت      زانگزور قطع گرديد و نوري پاشا عجله داشت در اسرع وقت ساكنان آزاديخواه ارمني 

با اعالميه افتراآميز خود نسبت به ارمنيان دست به كار شد، در اين  1918اوت  18سيطره خود در آورد و در همين راستا در 
جـه  با ايجاد ارتباط مخفيانه با ارمنيان ناحيه گن "بر پايه اطالعات واصله، ارمنيان شوشي و زانگزور اخيرا"اعالميه آمده بود: 

و در اثر تشويق و تحريك ... توسط آندرانيك...... به روستاهاي مسلمان نشين حمله كرده اقدام به كشتار جمعـي و چپـاول   
. نـوري  "اند  ها هميشه از ملل قلمرو خود حمايت و پشتيباني كرده ترك"دارد كه  . پاشا آنگاه اعالم مي"كنند اموال آنها مي

بسياري از مقامات تركيه ارمني هستند، اين ارمنيـان در كشـور مـا بهتـر از     "پردازد كه  ميپاشا سپس بي شرمانه به چاپلوسي 
اند و به همـين دليـل نيـز ميـان      كنند. بنا به تحريك بيگانگان..... ارمنيان شروع به جمع آوري سالح كرده ديگران زندگي مي

هايشـان رحـم كـرده     كنـد كـه آنهـا بـه حـال بچـه       *. او آنگاه توصيه مي"آنان و تركان آتش جنگ و نفاق بروز كرده است
كنـد كـه اگـر ارمنيـان دسـت از       . در پايـان تهديـد مـي   "قراباغ بخش جدايي ناپذير جمهوري آذربايجان اسـت "بپذيرند كه 

  .92شود مقاومت بر ندارند به سالح متوسل مي
 

                                                            
 .124، شماره 309، دفتر 1، ليست 200پس آرشيو دولتي) فايل نگاه كنيد به، آرشيو مركزي دولتي تاريخ جمهوري ارمنستان (از اين  88
 205همانجا، شماره  89
، 1986، "نشـريه آرشـيوهاي ارمنسـتان   "، ")1920تا مه  1918هاي ارمني (ژوئيه  اي از تاريخ كنگره شمه"در اين باره نگاه كنيد به، ه.پ. آبراهاميان،  90

 .17-36، ص ص 1شماره 
 .1919فوريه  23، "اكمش"نگاه كنيد به نشريه  91
ميليون ساكنان ارمني بومي ارمنستان غربي كه تحت اشغال عثمانيان بود به دست تركان جوان كـه انـور پاشـا     5/1بيش از  1915-16در طول سالهاي  *

 ادعا است (مترجم). "يكي از آنان بود، قتل عام شدند. پس اين ادعاي نوري پاشا صرفا
 .1919فوريه  18همان،  92



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             165گزيده مقاالت فارسي                                                  

 

  1381 ماه بهمن  - دي   67-70 شماره  لويس    ماهنامه
 

  اريخي و تاريخ آرتساخنگاهي به جغرافياي ت
  ) 4(بخش 

  ا.گرمانيك
  

  1917-1923رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي 
  

دارد تا مردم را براي پـذيرش بـدون مقاومـت     هايي متشكل از ارمنيان و تركان به شوشي گسيل مي نوري پاشا سپس هيئت
  ..تصميمات فرماندهي تركيه و دولت مساوات آذربايجان آماده سازند

گـردد و از سـاكنان آن جـا     اعالميه ياد شده نوري پاشا براي نخستين بار قراباغ به عنوان بخشي از آذربايجان قلمداد ميدر 
  شود به اطاعت در آيند. خواسته مي

، از چه زمان و بر چـه اساسـي؟ و امـا چـه     "قراباغ بخش جدايي ناپذير جمهوري آذربايجان باشد"چگونه ممكن است كه 
هاي دوم و سوم (سپتامبر) ارمنيان قراباغ  ها، كنگره سته قراباغيان را پرسيده بود؟ براي پاسخگوني به اين سئوالكسي نظر و خوا

هزار ارمني ساكن باكو (سـپتامبر   30هاي ترك را رد كرد. فرماندهي تركان نابودي و كشتار  تشكيل شد و درخواست مساواتي
م گرفت ساكنان شورشي قراباغ را نيز تنبيه كند، بويژه آنكه پس از كنگره اول دانست لذا نوري پاشا تصمي ) را كافي نمي1918

شناسد و در صدد الحاق به سرزمين اصلي ارمنستان بود.  مشخص گرديد سرزمين آرتساخ حكومت آذربايجان را به رسميت نمي
آن را به چنگ آورد به همين علـت   كرد به ياري اراذل ترك به هويت آرتساخ پايان داده دولت مساواتي آذربايجان سعي مي

. اشغالگران و توسـعه  "دارد تا به زور اسلحه قراباغ را به قلمرو آنان ملحق سازد ارتش تركيه را گسيل مي"ها  نيز دولت مساواتي
ني هاي اراذل مساوات آرتساخ را از جهات مختلف محاصره كرده آن را از ديگر مناطق ارم هاي زياد دسته طلبان ترك با كمك

شد و از طرف نوري پاشـا التيمـاتومي مبنـي بـر عـدم       آقدامفرمانده لشكر دوم تركيه وارد  جمال جواد بيگمنفك ساختند. 
،  براي تنـازع بقـاء   ژنرال آندرانيكمقاومت و پذيرش سلطه آنها براي دولت قراباغ فرستاد. در چنين روزهاي سرنوشت ساز، 

 و گـوريس با سپاه خود در  1919تا اول آوريل  1918اوت  3داد. او از  ميد و دلداري ميملت خود به ارمنيان قراباغ و زانگزور ا
كرد. از آنجا كه سپاه نوري پاشا نه تنها قراباغ كـه   ، ارتباط تنگاتنگي با شوراي ملي و فرماندهان نظامي قراباغ حفظ ميسيسـيان 

ايد يك رسالت سرنوشت ساز تاريخي دانست. ارمنيان قراباغ در منطقه را ب آندرانيككرد، لذا حضور  كل زانگزور را تهديد مي
يافت. خود آندرانيك هرگز هدف خود را مبني بر حركت به سوي شوشي و  هاي آندرانيك مي تنها راه نجات خود را در كمك

  كرد. كمك به ساكنان ارمني قراباغ كتمان نمي
مين روزها بـر عليـه آنـدرانيك دسـت بـه شـورش زدنـد.        ها در ه تاتارهاي نواحي زانگزور به تحريك تركها و مساواتي

جلوگيري از خونريزي، تالش براي روشن كردن اذهان و استحكام مواضع اجتناب ناپذير بود لذا آندرانيك تصميم خود را براي 
  كرد. مي عزيمت به قراباغ به تعويق انداخت. صرف نظر از آن آندرانيك همچونان به عنوان پشت و پناه اهالي قراباغ عمل

هـاي محلـي    اولتيماتوم فرمانده ترك باعث شگفتي زحمتكشان نگرديد. در همان روزها از طـرف شـوراي ملـي و هيئـت    
وارانـدا،  هاي نظامي استوار شده فرماندهاني براي آنهـا تعـين شـدند. فرمانـدهان نظـامي در       روستايي در نواحي مختلف، پايگاه

بودند.  جرابرد ، باگرات نازاريان، و در خاچن، آلكسان دايي ، درآرتم الاليان، ديزاك، در بيگ مليك شاهنازاريان سوكرات
هـزار نفـر    10شد. اين امكان نيز وجود داشت تا اين رقم بـه   تعداد افراد فرا خوانده شده به خدمت نظام به سه هزار نفر بالغ مي

ساكنان اين سرزمين قاطعانه مصمم به مقابلـه در برابـر   برسد، ليكن امكانات به ويژه ابزار جنگي بسيار محدود بود. بخش اعظم 
ها بود. اما چه كنگره دوم و چه شوراي ملي قراباغ تصميم گرفتند به اسلحه متوسل نشوند بـه ايـن    تجاوزگران ترك و مساواتي

ارتـش تركيـه در    كردند مسئله را از طريق مسالمت آميز حل و فصل كنند. علت كه سرزمينشان آماده مقابله نبود و تالش مي
، ناخيجوانيـك  ،پيـر جمـال  ، وارازابـون  ،داهـراو  يعني آسكرانسپتامبر وارد قراباغ كوهستاني شد و روستاهاي ناحيه  22تاريخ 
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ها روستاي ديگـر نيـز چپـاول شـد.      را با خاك يكسان كرد. ده ميرشالوو  كاراگلوخ، قليشباغ، خاناباد، خرامورت، كياتوك
فئودال اهل گنجه و نماينده تام االختيار دولت  اسماعيل خان زياد خانوفو با راهنمايي  جواد بيگ سپاهيان ترك به فرماندهي

ساختند. تمام ارمنيان قراباغ براي نجات مـيهن بـه پـا خاسـتند.      مساوات، راهي شوشي شده در سر راه خود همه چيز را نابود مي
مبارزه حماسه آفرين و شكوهمند "به جنگ بپردازند. بدين سان  چپاولگران ترك و مساوات مجبور بودند براي تصرف هر خانه
  ."روستائيان ارمني قراباغ در برابر اشغالگران ترك آغاز گرديد

هـزاران  "سپتامبر وارد شوشي شدند. در يكي از اسناد آرشيو آمده است كه بعد از ارتـش   24هاي پيشرو نظامي تركها  دسته
. فرماندهي ترك در "كردند تا روستاها و شهر اشغال شده را چپاول و ويران كنند ، حركت مينفر از ياغيان و اراذل محلي تاتار

هاي زيـر و پـول آنـان را غصـب      كند و ارمنيان را خلع سالح كرده به زور رخت خواب و لباس شهر وضعيت نظامي اعالم مي
  نفر بود. 2000كنند. شمار عساكر تركان وارد شده به شهر بالغ بر  مي

نفـر از   60ندهي ترك، دولت قراباغ را منحل كرد و دسـتگيري افـراد و عمليـات تجسـس در شـهر آغـاز گرديـد.        فرما
  رئيس شوراي ملي ارمني قراباغ دستگير و روانه زندان شدند. يغيشه ايشخانيانروشنفكران از جمله 

 رك همـراه اشـرار مسـاوات بـه    اگر چه شوشي سقوط كرد ليكن مناطق روستايي موقعيت خود را حفظ كردند. سپاهيان ت
هاي نظامي مردمي كردند و شروع به مبارزه براي  حمله كردند. اهالي آرتساخ در همه جا اقدام به تشكيل دسته وارانداو  جرابرد

حيثيت و آبروي خاك و خانواده خود نمودند. روزهايي كه اشتغالگران مساواتي ترك به سمت شوشي حركـت كـرده بودنـد    
  به وقوع پيوست.جوانشير ي در منطقه نبردهاي سنگين

 پس از سقوط شوشي، سپاه مشترك ترك و تاتار كه به سالحهاي سنگين مجهز شده بـود وارد جوانشـر شـد و بـه سـوي     
به حركت در آمد. روستائيان ساكن در دامنه كوه با امكانات خود به كمـك روسـتائيان دشـت نشـين شـتافتند و       مارتاكرت

  ه آنان را به نزد خود منتقل كردند.ها، نان و پنب خانواده
ها واقع بود به مركز تدافعي ارمنيان جوانشير تبـديل   روستاي مارتاكرت كه در يكي از مسيرهاي دشت هموار به سمت كوه

از اراذل  شـاهمالي ، "لشـكر وحشـي  "افسـر   شيرين بيگ پزشك، لمبرانسكي افسر، د. بيگ كامل شود. جالدها با راهنمايي مي
كنند و هربار متحمـل شكسـت و عقـب نشـيني      فئودال و سايرين، سه بار اقدام به حمله به مارتاكرت مي البيگوفكا معروف،

گردند. نيروهاي مردمي با فداكاري و شجاعت زائدالوصف به مبارزه پرداختند و راه برگشتي براي آنان باقي نگذاردند. زنان  مي
كردنـد و مـواد    ها و اجساد كشته شدگان را به پشت جبهه منتقـل مـي   و زخميجنگيدند  و پيران و نوجوانان در كنار مردها مي

رساندند. تركان و تاتارها با عجز در برابر حمالت ارمنيان مجبور بـه   خوراكي، فشنگ و ديگر احتياجات مبارزان را به ايشان مي
كنند، در اينجا  منتقل مي تارتاركرده به مقر را در روستاي چالو دستگير  "كليه مردان محترم"شدند و در سر راه  عقب نشيني مي

  رسانند.  آنان را زير شكنجه به قتل مي
شد و ارمنيان ساكن منطقـه را از   جرابـرد پايمردي و مقاومت قهرمانانه ارمنيان جوانشير مانع از ورود تركان تاتار به منطقه 

  نابودي حتمي نجات داد.
كردنـد لـذا    كه تسليم نشده بودند مشكالت زيادي ايجاد مي ديزاك و واراندا براي اشغالگران ترك و تاتار به ويژه نواحي

به  مغانبفرستد تا به سپاه ديگر ترك كه از طريق دشت  كارياگينوگيرد سپاهي از طريق واراندا به  فرماندهي تركان تصميم مي
در آورد. سپاه ترك و تاتار كه شـامل   سمت قراباغ در حركت بود، ملحق شده بطور متحد واراندا و ديزاك را به تصرف خود

اكتبر را درروستاي  17هاي سنگين بود، از شوشي خارج شده شب  هاي مجهز و مسلسل نفر از عساكر و داراي توپ 400بيش از 
افسر ارشد ارتش تركيه قرار داشت كه يكي از سـازماندهان   كاظم بيگبرد. اين سپاه تحت فرماندهي  به سر مي واراندا يماسما

 كشتار ارمنيان باكو و عمليات وحشيانه بود.
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  1381 ماه اسفند     71-72 شماره  لويس    ماهنامه
 

  نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخ
  ) 5(بخش 

  ا.گرمانيك
  

  1917- 1923رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي 
  

اين سپاه تركها را پـيش از رسـيدن   "گيرد  ي از معاصران تصميم ميآرتم الاليان فرمانده مبارزان ديزاك، به گواهي يك        
او به آسالنيك يكي از همرزمانش كه اهل روسـتاي كمراكـوچ ديـزاك و جـواني     ". 93"به كارياگينو در واراندا نابود سازد

  .94"بردارددهد با نيروهاي مسلح ديزاك و واراندا سپاه تركها را از ميان  كار آزموده و دالور بود ماموريت مي
در يك خانواده فقيـر روسـتايي بـه دنيـا آمـد و در سـنين        1888آسالنيك يا آسالن ساركيس مورادخانيان در سال   

نوجواني همراه پدرش راهي باكو شده نخست به كارهاي ساختماني و سپس به كار حمل و نقل پرداخت. در آنجا با كارگران 
گردد  ثماري آنها از استثمارگران متنفر شده به روستاي زادگاه خود باز ميكند و با مشاهده وضعيت سخت و است معاشرت مي
گيرد به فقرا و ستمديدگان كمك كند. جوان سركش، اخبار مربوط به كشتار ارمنيـان ارمنسـتان غربـي توسـط      و تصميم مي

نمايـد و   ه بودنـد حمايـت مـي   كند و به هر نحو از پناهندگان ارمني كه به قراباغ رسـيد  حكومت تركيه را به سختي تحمل مي
گيرد. ليكن پس از چنـدي بـه فرمـان فرمانـدار      هاي پارتيزاني مي اي از جوانان تشكيل ميدهد و تصميم به انجام فعاليت جوخه

شـود. يـك سـال و نـيم بعـد در پـي انقـالب فوريـه آزاد          روانه زندان شوشي مي "روستايي شورشي"دستگير شده به عنوان 
اي  پردازد و در آن روزهاي سخت ارمنيـان آرتسـاخ، جوخـه    هاي خود مي گردد و به فعاليت خود باز مي شود و به روستاي مي

گمارد و زمـاني   شد گردآوري نموده به امر تمرينات نظامي همت مي هايي كه نزد مردم نگهداري مي دهد و سالح سازمان مي
شتابد، در همـين جـا بـا     خه خود به ياري مدافعان آسكران ميگردد با جو كه از نفوذ تركان از سمت آقدام به قراباغ آگاه مي

شود. وي كه تازه از جبهه جنگ اول جهاني بازگشته بود خانه و كاشـانه خـود را در    ساغاتل گاسپاريان اهل وارتاشن آشنا مي
كنـد   بودنـد. او قسـم يـاد مـي    اش را از دم تيغ گذرانده   يابد، تركها همه چيز را با خود برده و تمام اعضاء خانواده ويراني مي

شود. آسالنيك و ساغاتل در كنار  انتقام خون آنها را بگيرد لذا با آگاهي از حمالت تركان بر قراباغ خود راهي آن سامان مي
گـردد و   جنگند ليكن پس از سقوط آسكران، آسالنيك با جوخه خود بـه ديـزاك بـر مـي     يكديگر در سنگرهاي آسكران مي

شود. آسالنيك توجه آرتم الاليان فرمانـده نظـامي ديـزاك را كـه از فـدائيان قـديمي بـود و در         دي ميآماده مبارزات جدي
ها وي را مامور درهـم   كند لذا الاليان با انتصاب او به عنوان فرمانده يكي از جوخه انقالب ايران شركت نموده بود، جلب مي

  كند. تاتار وارد شده به واراندا مي-كوبي سپاه ترك
پيچـد و نيروهـاي رزمـي مردمـي در روسـتاها و نـواحي        در سراسر قرابـاغ مـي   "ورود دشمن به واراندا سريعاخبر   

تشكيل ميگردند. ساكنان روستاهاي آوتاشن، سغناخ، خاچماچ، تاغاوارد، ساروشن، غاواخان، مسمنا، هـاغورتي، مشـك آبـاد،    
خـان، هرهـر، سـوواتغ، سختوراشـن، مـاواس و ديگـر       چارتار، سوس، كرت، كاراهونج، ماشاديشن (اكنون كلخوزاشـن)، خر 

گيرند كه در جنگ جهاني اول شـركت داشـته و    خيزند. در وهله نخست آنهايي سالح به دوش مي روستاهاي واراندا به پا مي
  در سردارآباد، آپاران، قره كليسا و در سپاه آندرانيك جنگيده بودند.

هـاي غربـي ماشاديشـن و ارتفاعـات دره ميـان غاواخـان و        در تپه نفر بودند، 250نيروهاي رزمي مردمي كه حدود   

                                                            
 (از اين پس ماتناداران) 160ص. 29،سند 74، فهرست 240) 12تناداران (كتابخانه كتب خطي ملي ارمنستان)، آرشيو نويسندگان، شماره (ما 93
 همانجا -  94
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هاي مواصـالتي   كند. راه گيرند. يك جوخه ديگر نيز جاده منتهي به دره آماراس در جنوب مسمنا را سد مي مسمنا موضع مي
-(هنـگ تركـي  گردند. آبراهام كيسيبگيان يكي از آگاهان اين رويدادها چنين تشريح كـرده اسـت: (   شوشي نيز مسدود مي

كننـد و دسـت بـه هتـك حرمـت       هـا را ويـران مـي    برند، زنبورداري زند، آنها پرندگان را سر مي آذري دست به ياغيگري مي
  . 95"گيرند زنند. سربازاني كه در چند صد قدمي منتظر روشن شدن هوا بودند در جريان اين وقايع قرار مي مي

گيرنـد بـه سـمت     ود. تركها با اطالع از محاصره خود تصـميم مـي  اكتبر غرق در مه ب 18ارتفاعات مسمنا صبح روز   
رسـد و در   چارتار بروند و از آنجا راهي كارياگينو گردند. آسالنيك با بيش از دويست رزمنده خود به اينجا مي -مشك آباد

  باشد.كند كه دشمن امكان شكستن حلقه محاصره را نداشته  مقام فرماندهي كل، نيروهايش را چنان به صف مي
تركهـا و تاتارهـا صـبح زود از    "كنـد:   هاروتيون توميان رئيس وقت امور نظامي شوراي ملي قراباغ چنين بيان مـي   

. دشمن با 96"گيرد روند و در همين لحظه باران گلوله بر روي آنها باريدن مي روستا خارج شده به سمت جاده نزديك دره مي
بخشـد. تمـام طـول روز صـداي      نگر به سنگر رفته به رزمنـدگان روحيـه مـي   پردازد ليكن آسالنيك س سماجت به مقاومت مي

دهنـد.   كنند و دالورانه به جنگ ادامه مي حلقه محاصره را تنگ تر مي "شود. رزمندگان مردمي تدريجا ها قطع نمي آتشباري
كه حتي يك قدم عقب نشـيني  رسند در حالي  سمبات و هاروتيون قهرمانيان برادران اهل كاراهونج در كنار هم به شهادت مي

نكرده و راه گريز دشمن را سد كرده بودند. (بر روي سنگ قبر مشترك اين برادران واقع در گورستان روسـتاي كـاراهونج   
  )."ما به خاطر آزادي ملت به شهادت رسيديم"ناحيه مارتوني قراباغ كوهستاني چنين حك شده است: 

تنهـا  "شوند سپاه تركها را در هـم بكوبنـد:    ابد و سرانجام ارمنيان موفق ميي نبرد تا زمان تاريك شدن هوا ادامه مي  
  يابند. نفر نجات مي 60به زحمت  97"شوند به نحوي جان سالم به در ببرند... تعداد كمي از عساكر موفق مي

نـد روز بعـد   بخشد و زماني كـه فرمانـدهي تركهـا چ    پيروزي درخشان نبرد مسمنا به اهالي قراباغ روحيه و الهام مي  
گريزنـد و هنـوز بـه     كند، آنها شتابان به سوي شوشي مي نفر عسكر به واراندا اعزام مي 600-700جوخه جديدي متشكل از 

 "اند، بنابراين تركها و اراذل تاتار اجبـارا   ها را بسته كنند كه ارمنيان همه راه توناواز (روستاي كارمير فعلي) نرسيده اعالم مي
  شوند. از قراباغ دور مي

خواندنـد. او از سـوي شـوراي ملـي      شـد و در مـدح او آواز مـي    همه جا درباره آسالنيك قهرمان مسمنا صحبت مي  
گيرد. او پـس از بازگشـت بـه ديـزاك كـار دشـوار حفاظـت از         ارمني قراباغ و فرماندهي كل مورد ستايش و تقدير قرار مي

او اغلـب بـراي كسـب اطالعـات     "كنـد:   اروتيون توميان اضافه ميگيرد. ه روستاها و مرزهاي جنوب خاوري را به عهده مي
  .98"رفت.... مربوط به رويدادهاي شهر به شوشي مي

دفــاع از مــردم و مــيهن بــاالترين و ارزشــمندترين چيــز بــراي آســالنيك مورادخانيــان بــود و در برابــر خاطيــان و   
 1919هايي براي او چيده شد. در يكي از روزهاي بهار  ئهكرد و به همين علت نيز توط سوءاستفاده كنندگان قاطعانه عمل مي

رسد. لئونيد هورونتس داستاني تحت عنوان  كه آسالنيك از هادروت راهي ده شده بود به ضرب گلوله خائنانه به شهادت مي
براي نبـرد   اند مجسمه يادبودي به قهرمان مسمنا پيشكش كرده است. اهالي آرتساخ تصميم گرفته "آسالن شجاع و فرزندش"

  قهرمانانه مسمنا برپا سازند.
به پايان رسـيد و انگليسـيان جانشـين تركهـاي مغلـوب در مـاوراء قفقـاز شـدند و          1918جنگ جهاني اول در سال   

نمايندگان فرماندهي آنتانت وارد باكو گرديدند. ژنرال تامسون انگليسي به عنوان استاندار باكو تعيين شـد. مهمتـرين مسـئله    
صاحب نفت باكو، ايجاد سلطه امپرياليسم انگليس در ماوراء قفقاز و تبديل آن به پايگاه استراتژيك مبـارزه در برابـر   اينان، ت

سـرباز را بـراي    45000روسيه انقالبي بود. حكومت مساواتي آذربايجان به سر فرماندهي انگليس قـول در اختيـار گذاشـتن    
س از چندي تمام ماوراء قفقاز را در دست خـود گرفتنـد و رهبـري حيـات     . نيروهاي انگليس پ99جنگ با بلشويكها داده بود

هزار سرباز و افسر انگليسـي در مـاوراء قفقـاز مسـتقر بـود و       30اقتصادي و سياسي منطقه را به چنگ آوردند. در اين زمان 
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، شناسايي آذربايجان را از ارمنيـان  ها و با پيروي از الگوي تركها فرماندهي انگليسيان با استقبال از اميال و آرزوهاي مساواتي
  قراباغ خواستار شد و براي مقابله با مقاومت منتظره به كليه وسايل ممكن متوسل گرديد. 

قول داده شده بود كه مسئله ارمنيان و قراباغ در دستوركار كنفرانس صلح پاريس قـرار گيـرد و بعـدها فرمانـدهي       
دهـد كـه كنفـرانس صـلح مسـئله       كنـد و بـه اهـالي قرابـاغ اميـدواري مـي       اشاره مـي انگليس بارها با فريب و حيله به اين امر 

 "دانست ايـن كنفـرانس هرگـز نـه كـال      درخواست به حق الحاق قراباغ به ارمنستان را حل خواهد كرد در حالي كه نيك مي
  مسئله ارمني و نه مسئله قراباغ را حل و فصل نخواهد كرد.

شود و  ژنرال آندرانيك بنا به درخواست اهالي قراباغ با سپاه خود راهي قراباغ مي ،1918در اين روزها، در نوامبر   
كند. ليكن در روستاي آوداالر تلگراف تامسون را براي توقف حركت سپاهيان بـه او   از زابوخ گذشته جاده شوشي را باز مي

ه انگليسيان را در برابر عمل انجـام شـده قـرار    خواهند وارد شوشي شد كنند. سربازان قراباغي سپاه از آندرانيك مي تسليم مي
  گيرد محتاطانه عمل كند. دهد ليكن آندرانيك با توجه به اوضاع پيچيده موجود تصميم مي

كننـد. اسـتاندار انگليسـي در     روز بعد، فرستادگان نظامي آنتانت نزد آندرانيك آمده نامه تامسون را تسليم وي مـي   
هاي ناشي از عمليات خود خواهيد بود.  فرمانهاي من را اجرا نكنيد، خود مسئول خونريزي"كرد كه اگر  نامه خود تهديد مي

روي مســئله ارمنيــان كــه در كنفــرانس صــلح مطــرح خواهــد شــد اثــر خواهــد  "امتنــاع شــما در اجــراي فرمــان مــن مســلما
  .100"گذاشت...
كه عزيمت او به شوشي داليـل قـوي و    دهد كند توضيح مي اي كه براي تامسون ارسال مي ژنرال آندرانيك در نامه  

اند. در دره ميان رودهاي زابـوخ و    يك سال است كه تاتارها ارتباط قراباغ و زانگزور را قطع كرده "تقريبا"مهم دارد، زيرا 
گشـتند. در طـول    هاگارا اجساد چند صد نفر سربازاني افتاده است كه از جبهه جنگ و از طريق زانگزور بـه قرابـاغ بـاز مـي    

اي كشـته شـدند.    خواستند در قرابـاغ اسـكان يابنـد بطـور وحشـيانه      هاي ژوئيه و اوت هزاران پناهنده ارمني تركيه كه مي ماه
هاي بـي وقفـه، چپـاول و كشـتار ارمنيـان زانگـزور توسـط         ويراني تعدادي روستاهاي ارمني از جمله قره قشالق، ترك تازي

ود قرابـاغ نداشـته و در زانگـزور مانـده بودنـد، و سـرانجام، رفتـار وحشـيانه         تاتارها كه امكاناتي براي بازگشت بـه مـيهن خـ   
  .101"ها در قبال ارمنيان قراباغ، همه و همه اين مسايل باعث شدند من دو منطقه را به يكديگر مرتبط سازم آذربايجاني
ز نيمه راه بازگشـتن او  گردد در حالي كه معتقد بود ا به درخواست فرستادگان نظامي، آندرانيك به گوريس باز مي  

خواهـد كـه آرامـش را حفـظ كننـد. او       شـد لـذا طـي فرمـاني از زحمتكشـان آرتسـاخ مـي        ها مي باعث تألم روحي آرتساخي
شوند و ملـت ارمـن    هاي غصب شده به ارمنستان باز گردانده مي خواست چنين معتقد باشد كه آرتساخ و نيز ساير سرزمين مي

توان پاسـخ داد لـيكن ايـن امـر گـواه       ساده لوحي بود يا نقصان تجربه ديپلماتيك؟ مشكل ميآرامش خيال خواهد يافت. اين 
ها و افسران ترك پناهنده به آذربايجان فعال تر شدند و بـه رهبـري    است كه پس از بازگشت آندرانيك به گوريس، مساواتي

د و اهـالي را مـورد چپـاول و كشـتار قـرار      ديدنـ  آنها عناصر تنگ نظر تاتار حمالت شديدي بر روستاهاي ارمني تدارك مـي 
خاراب، اسپيتاكاشن، پتروساشن، خزابرد، دودوكچي، -گيادوك، تز-دادند. آنها دست به ويراني روستاهاي ديزاك، آرپا مي

خانزازور، روستاهاي واراندا: چارتار، ماشاديشن، سوس و روستاهاي ديگر زدند و فرماندهي انگليس در قبال تمام اين وقـايع  
او بـراي فـروختن قرابـاغ و زانگـزور بـه      "هاي خود را بسته بود، زيرا چنانكه لئو  مورخ ارمنينوشـته اسـت:    ها و گوش چشم

  ."ها به معامله پرداخته بود آذربايجان با مساواتي
. اهـالي  همانگونه كه اشاره شد، اشغالگران انگليسي نيز مانند تركها به واگذاري آرتساخ به آذربايجان تمايل داشتند  

اي خطاب به شـوراي   نامه 1918دسامبر  30پذيرفتند و فرماندهان نظامي قراباغ در  آرتساخ اين خواست نا به حق آنان را نمي
كنند كه در آن آمده بود بـه دومـين هيئـت انگليسـي كـه وارد آرتسـاخ شـده اسـت چنـين اعـالم            ملي ارمني باكو ارسال مي

تواند به رسميت بشناسد. مـا بـراي ايـن كـار بـا       ت آذربايجان را نه حاال و نه در آينده نميملت ارمني قراباغ دول "اند:   كرده
ايم....ما تا امروز استقالل خود را حفظ كرده ايم و معتقـديم كـه پـس از ورود انگليسـيان وضـعيت سياسـي و         تركها نجنگيده

ايم و از فرمان ژنـرال تامسـون تأسـي جسـته جنـگ را        انستهاقتصادي ما بايد بهبود يابد زيرا ما هميشه خود را هم پيمان آنها د
يابـد   ايم ليكن چنانكه پيداست هيئت فرستاده شده به اينجا حل و فصل مسايل موقت سياسي را امكان پذير نمـي   متوقف كرده
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بـراي  "يان قراباغ نويسد كه بگذاريد ژنرال انگليسي بداند كه ارمن سپس با افتخار مي 102"كند و آن را به تامسون موكول مي
و اين كه دوست ما انگليس نبايـد مـا را    "اند  هاي سپاه تركيه مقابله كرده به رسميت نشناختن حكومت آذربايجان با ستمگري

مجبور به اطاعت از آن (آذربايجان) كند، اين امر براي ما .... نه تنها مسئله حيثيت بلكه مسئله موجوديت فيزيكي اسـت كـه   
هاي به حق هم ميهنان خود، نامه خودرا با سخنان زير به پايان  . فرماندهان نظامي نيز با ابراز خواست"ايم  تهبراي آن خون ريخ

بخشي از ملت ما لخت و گرسنه و محروم از تمام امكانات مادي است... آنها حاضرند ايـن فـداكاري را در آينـده    "برند:  مي
كنند تا به تامسون  . سپس درخواست مي"هاي قراباغ آزاد سايه نيفكند ر كوهنيز انجام دهند، تنها اگر هيچگونه سلطه تركي ب

تواننـد هنگـام پديـداري آفتـاب عـدالت زيـر سـلطه         در طول يك سال مبارزه براي آزادي، اهالي قرابـاغ نمـي  "بفهمانند كه 
  .103"حكومت آذربايجان بروند

  
 

  1382 ماه فروردين     73- 74 شماره  لويس    ماهنامه
 

  هي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخنگا
  ) 6(بخش 

  ا.گرمانيك
  

  1917- 1923رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي 
  

رسند كه نبايد ساده لوح بود و قولهاي انگليسيان را باور كرد و اميد به  ارمنيان آرتساخ به تدريج به اين عقيده و نتيجه مي
نويسـد كـه    اتاشيان اهل روستاي هوراتاغ جرابرد به شوراي ملي ارمني آرتسـاخ مـي  ، ماناس پ1919آنها بست. در اول فوريه 

شود، ليكن  رسيد كه اوضاع محلي بهبود خواهد يافت و صلح برقرار مي پس از ورود نمايندگان متفقين به جوانشير به نظر مي
پاشـد و از رويـدادهاي خـونين     يبـين دو ملـت بـذر نفـاق مـ     " "يك دست شيطاني"رويدادهاي چند روز اخير نشان داد كه 

و پس از ورود انگليسيان، قتـل و چپـاول و تعقيـب و اذيـت در جوانشـير از سـر گرفتـه شـده          "آورد جلوگيري به عمل نمي
  104است.

گام ضد ارمني بعدي انگليسيان، انتصاب خسـرو بيـگ سـلطانف عضـو حـزب مسـاوات و سـازمانده كليـه حمـالت            
به عنوان فرماندار كل مناطق شوشـي، زانگـزور، جوانشـير و جبرائيـل يعنـي نـواحي ارمنـي         وحشيانه اراذل بر عليه آرتساخ،

بود. او روز دهـم فوريـه وارد شوشـي     1919ژانويه  15جنوب شرقي استان اليزابت پل قبلي، توسط ژنرال تامسون به تاريخ 
دگي انگليس با چنگ و دندان از اقـدامات  شد. هدف اصلي او غلبه بر نيروي مقاومت آرتساخ به كمك قهر و زور بود. نماين

اي منتشـر كـرد كـه در آن     رساند. فرماندهي انگليس اعالميـه  كرد و به هر نحو به او كمك مي استاندار نو رسيده حمايت مي
مقاومـت اهـالي   "هاي صادر شده از سوي استاندار كل بايد بدون بروبرگرد اجـرا گردنـد و هـر گونـه      آمده بود، همه فرمان

. دو ماه بعد، در سـوم مـاه آوريـل در نامـه رسـمي فرمانـدهي انگلـيس كـه بـه امضـاء           105"انه در هم شكسته خواهد شدقاطع
شد كه همه  سرهنگ د. شاتلورث فرمانده ارتش انگليس در باكو كه جانشين ژنرال تامسون شده بود، رسيد، آشكارا گفته مي

  . 106ندهي انگليس مورد حمايت قرار خواهد گرفتها و مقررات استاندار انتصابي خود از سوي فرما فرمان
برگزار  1919فوريه  12-21ورود سلطانف به شوشي با برگزاري چهارمين كنگره ارمنيان آرتساخ كه در روزهاي   
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شد، مصادف گرديد. اين كنگره قاطعانه به دولت آذربايجان اعتراض نمود كه هنـوز هـم آرتسـاخ را جزئـي از قلمـرو خـود       
  .107كنگره به انتصاب سلطانف به عنوان استاندار كل نيز اعتراض كرد داند. اين مي

از سـلطانف   "پس از برگزاري اين كنگره جو سياسي ارمنيان آرتساخ بسيار متشنج شـد. فرمانـدهي انگلـيس مصـرا      
يافـت  خواست در اسرع وقت آرتساخ را به تابعيـت آذريايجـان در آورد و بـه همـين علـت نيـز وي نيروهـاي بيشـتري در         مي
بـراي دولـت خـود     1919فوريه  25اي كه به تاريخ  ساخت. سلطانف در نامه كرد و حلقه محاصره آرتساخ را تنگ تر مي مي

دانست.  مي "تاثير و نفوذ انگليسيان"ارسا ل كرد طرح مطيع ساختن ارمنيان آرتساخ را تشريح نمود و اجراي آن را منوط به 
ارمنيان را وادار به شناسايي حكومت آذربايجان نمايد و رهبـران  "هاي انگليس  ميد كمكداد كه قادر است به ا او اطمينان مي

مارس از طرف استانداري براي سـرگرد مونـك ميـزون     14. در نامه ديگري كه به تاريخ 108"ارمني را دستگير و تبعيد كند
درانيك از مرزهاي آرتساخ ظـرف دو  رئيس نمايندگي انگليس در شوشي ارسال شده بود درباره عقب نشيني و دور كردن آن

. رئـيس نماينـدگي انگلـيس    109شد هفته، انحالل سريع شوراي ملي ارمني و تبعيد روشنفكران تراز اول از آرتساخ صحبت مي
. او تهديـد  110كـرد تحـت تابعيـت حكومـت آذربايجـان قـرار گيرنـد        خطاب به شوراي ملي آرتساخ، از آنان درخواست مـي 

  .111"قاطعانه در هم شكسته خواهد شد"با توسل به زور مقاومت ارمنيان كرد در غير اينصورت  مي
توانـد انتصـاب نماينـده     شوراي ملي ارمني آرتساخ پس از بررسي تهديدات انگليسـيان، پاسـخ داد كـه قرابـاغ نمـي       

ان را در قلمـرو  قراباغ ارمني... به سراسر جهان اطالع داده است كه حضور حكومت آذربايج"حكومت مساواتها را بپذيرد و 
برگزار شـده اسـت اتخـاذ كـرده      "پذيرد و نخواهد پذيرفت، اين تصميم را كنگره ارمنيان سراسر قراباغ كه اخيرا خود نمي

بـه خواسـت و اراده سـاكنان     ". شوراي ملي، بر اساس يكي از اسناد موجود، معتقد بود كه كنفرانس صلح پـاريس 112"است
. شـوراي ملـي در خواسـت    113"به ارمنستان منضم خواهد كـرد  "منطقه ارمني را مجددا ارمني سراسر قراباغ پاسخ گفته اين

ساخت با اين حال حكومت آذربايجان اين تقاضاي ارمنيـان   خروج نيروهاي نظامي آذربايجان از مرزهاي آرتساخ را مطرح مي
نوشـت كـه در مسـئله قرابـاغ      مـي  چـاپ بـاكو در همـان روزهـا     "ناشه ورميـا "كرد. نشريه مستقل  آرتساخ را قاطعانه رد مي

اي  دهد كه اين سياسـت چنـان شـرايط پيچيـده     . سپس ادامه مي"هاي فرماندهي بريتانيا برخوردار است آذربايجان از كمك"
فرماندهي انگليس از هيچ كوششـي بـراي   "زدند.  پديد آورده بود كه مردم قاطعانه از شناسايي حكومت آذربايجان سرباز مي

به انحاء مختلف بر سر راه شناسـايي حكومـت شـوراي ملـي ايجـاد اخـالل       "و  "كند ربايجان مضايقه نميتحكيم حكومت آذ
فرماندهي انگلـيس بـا تحميـل يـك حكومـت دشـمن و       "توان گفت كه  افزايد، مشكل مي . در ادامه اين نشريه مي"نمايد مي

كنـد كـه سياسـت انگلـيس مملـو از       ه گيـري مـي  . آنگاه نتيجـ "كند بيگانه بر يك جمعيت روستايي چه مقاصدي را دنبال مي
هـاي آذربايجـاني را    هـا و بيـگ   توانـد حكومـت فئـودال    مردم قراباغ با اتكاء به اراده خود نمـي "معضالت خونين است زيرا 

  ."بپذيرد
كـرد و بـه    ژنرال آندرانيك كه در گوريس بود، دورادور رويدادهاي آرتساخ را زيـر نظـر داشـت و پيگيـري مـي       
داد. ژنـرال در نامـه خـود بـه      هـاي الزم را ارائـه مـي    هاي خـود توصـيه   ان نظامي و شوراي ملي ارمني قراباغ طي نامهفرمانده

كرد خواستهاي به حق اهالي آرتساخ جامه عمل بپوشند. او وظيفه خـود   فرماندهي كل نيروهاي متفق در باكو درخواست مي
هناور زانگزور و مناطق آن قاپان، سيسـيان و مغـري بـا جمعيـت بـيش از      ارمنيان قراباغ و منطقه پ"دانست متذكر شود كه  مي

  .114"توانند سلطه آذربايجان را بر قلمرو خود بپذيرند هزار نفر تحت هيچ شرايطي نمي 400
از آرتسـاخ بـراي او    1919ژانويـه   20اي كه به تـاريخ   دانستند. در نامه ارمنيان قراباغ، آندرانيك را حامي خود مي  
امروز قراباغ... چشمان خود را به سوي شما خيره كرده با تمام وجود خواستار ديدار شما است "ده بود آمده است: ارسال ش

                                                            
 .5، سند 28، شماره 243همانجا،  -  107
 .2- 4، شماره 429 ،5، 4003ها،  آرشيو سازمان -  108
 .8- 9، شماره 422همانجا،  -  109
 .4-5، شماره 1، 1، 252آرشيو دولتي،  -  110
 .12، 41، 1، 201همانجا،  -  111
 همانجا. -  112
 .10، شماره 271، 1، 200همانجا،  -  113
 7، شماره 39، 1، 370آرشيو دولتي،  114
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  . 115"توانيد به اين اوضاع نا بسامان پايان دهيد.... و اين كه شما را در راس كليه امور ببيند. تنها شما مي
از اجـراي برنامـه وحشـتناك و شـيطاني كشـتارهاي       زحمتكشان سيونيك با گرد آمدن نزد ژنـرال آنـدرانيك مـانع     

شدند. دژخيمان ترك و تاتار تمام امكانات تبليغاتي خود را بر عليه آنـدرانيك بـه    *زانگزور و قراباغ توسط تركان و تاتارها
زيـرا   ديد هاي جديدي بر عليه آندرانيك تدارك مي ارگان رسمي حزب مساوات دسيسه "آذربايجان"كار گرفتند. روزنامه 

آوردنـد.   در سراسر ماوراء قفقاز به اجرا در مـي  "ترك سياست وحشيانه خود را تقريبا -در اين فرمان، استعمارگران آلماني
  تنها زانگزور و قراباغ به همت جنگهاي قهرمانانه سپاه آندرانيك از سلطه بيگانه مبرا شدند.

انيك را از سيونيك بيرون براننـد و آرتسـاخ ارمنـي و    كردند به كمك تامسون آندر ها به هر نحو سعي مي مساواتي  
سراسر زانگزور را به چنگ آورند. آندرانيك درخواست فرماندهي انگليس مبني بر تسليم زانگزور به حكومـت مسـاوات را   

كو قاطعانه رد كرد. سرگرد كيپون و سروان سيرايت نمايندگان تامسون، عبداهللا بيگ حسن بيگف از طرف دولت مساوات بـا 
و چيلينگاريان نماينده شوراي ملي ارمني باكو پس از ورود به گوريس با آندرانيك به توافق رسيدند كه شخص اخير تا مـاه  

تشكيل شـده   1918دسامبر  23در زانگزور باقي بماند. ليكن جلسه فرماندهان نظامي كه بنا به دعوت آندرانيك در  1919مه 
نيك خارج شوند زيرا نه مـواد غـذايي موجـود بـود و نـه محـل مناسـب بـراي اقامـت          بود ترجيح داد زودتر از موعد از سيو

هاي خود باز گردند و كارهاي كشاورزي خود را به موقـع   زمستاني در اختيار داشتند. غير از آن، سربازان مايل بودند به خانه
كنـد از طريـق    به آندرانيك پيشنهاد مـي رود و  ، سرگرد كيپون بار ديگر به گوريس مي1919مارس  4انجام دهند. در تاريخ 

ها داراي امنيت كافي بـوده از طرفـي    داد كه جاده تفليس از زانگزور راهي ايروان شود و اطمينان مي -يوالغ -محور شوشي
سرباز انگليسي سپاه او را همراهي كنند. از ديگر سو ساكنان قراباغ درخواست كردند تا آنـدرانيك زانگـزور را تـرك     250
. 116و در صورتي كه اين امر امكان پذير نيست و تصميم ژنرال قطعي است، از محور پيشنهادي انگليسيان حركت نكنـد  نكند

نـابود   "ها در تدارك كشتار جديدي در شامخور بود تا بتوانـد نيروهـاي ژنـرال را كـال     آنها اطالع داشتند كه دولت مساواتي
پاه او روز دوم آوريل از روسـتائيان افتخـار آفـرين آنگغـاكوت خـداحافظي      سازد. آندرانيك نيز پيشنهاد آنان را رد كرد. س

  117كرده راهي اچميادزين گرديد. در واقع هم زانگزور و هم آرتساخ بدون آندرانيك يتيم شدند.
عزيمت آندرانيك از سيونيك، آرتساخ را در وضعيت وخيمي قرار داد اما اهـالي آرتسـاخ اميـد خـود را از دسـت        

  دادند. مساوات ادامه مي -و مقاومت جسورانه خود را به نام آزادي و تنازع بقاء خود در برابر اشغالگران انگليسيدادند  نمي
كردند. سـلطانف   آذربايجان مساواتي و كارگزار آن سلطانف از سياست خود مبني بر اشغال آرتساخ صرف نظر نمي  

در سـرزمين آرتسـاخ بـود.     "حمـام خـون  "انگليسي در تدارك با حمايت و كمكهاي مستقيم دژخيمان ترك وامپرياليستهاي 
سازند و بنا به درخواست تامسـون در   واهان اسقف قراباغ و بهادريان عضو شوراي ملي ارمني در اين باره تامسون را آگاه مي

هـاي   دداشـت كنـد. بـد نيسـت بـه يا     شود و با سرهنگ شاتلورث مالقات مـي  مارس هيئتي از آرتساخ راهي باكو مي 26تاريخ 
مذاكرات بين آسالن شاهنازاريان رئيس شوراي ملـي آرتسـاخ و گراسـيم مليـك شـاهنازاريان شـهردار شوشـي بـا شـاتلورث          

چنـين اظهـار    "بپردازيم. رئيس شوراي ملي در پاسخ به اين پرسش سرهنگ انگليسي كه قصد ارمنيان قراباغ چيسـت صـريحا  
. گراسـيم شـاهنازاريان شـهردار در    "يرا كه وجوه مشترك كامل وجود داردقصد و مقصد نهايي ارمنستان است ز"دارد:  مي

دهد كه دولت آذربايجان حتي قادر نيست نظـم را در خانـه خـود     برابر اصرار شاتلورث مبني بر تبعيت از آذربايجان پاسخ مي
مقاومـت و ضـديت بـا    "د: كند از موضع قدرت سخن بگوي برقرار كند چه رسد به برقراري نظم در قراباغ. سرهنگ سعي مي

. "تـوانيم شـما را مجبـور بـه اطاعـت كنـيم       آذربايجان و استاندار كل آن ضديت با انگليس است. ما آنقدر نيرومنديم كه مـي 
هاي قراباغ به روي آذربايجان بسته خواهند بـود و حكومـت مزبـور هرگـز پذيرفتـه       دهد كه دروازه شهردار قاطعانه پاسخ مي

  .118"شود نمي
كنـد بـا    شود و از شوراي ملي ارمني درخواسـت مـي   دتي در نيمه دوم آوريل، شاتلورث وارد آرتساخ ميپس از م  

                                                            
 .8، شماره 402همانجا،  115

گفتند زيرا لفظ آذربايجان را آذري كه به غلط به آن ناحيه و مردمش اطالق گرديده تا آن   فعلي را تاتار ميساكنان جمهوري آذربايجان  1918تا سال  *
 رفت.   (مترجم) زمان به كار نمي
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 23-29حضور او مسئله پذيرش سلطه آذربايجان مساواتي حل و فصل گردد. كنگره جديد پنجم ارمنيان قراباغ در روزهـاي  
كننـد و شـاتلورث چـه در     از جلسات شركت مـي گردد. شاتلورث و سلطانف در يكي  ماه آوريل بطور اضطراري تشكيل مي

كنـد نقطـه نظـرات اسـتعماري انگلـيس را       نويسد تالش مي اي كه به تامسون مي سخنراني خود در جلسه مذكور و چه در نامه
هـاي غضـبناك خـود     شوند. نمايندگان طي سخنراني مطرح سازد. به هر حال، نمايندگان ارمني آرتساخ به اين امر تشويق نمي

كنند كه آرتساخ با موقعيت جغراقيايي خود از نقطه نظر قومي و ملي بطور تاريخي بخش جدايي ناپـذير ارمنسـتان    د ميتاكي
پذيرش هرگونه ارتباط اداري و حكومتي با آذربايجـان را  "توان درباره تابعيت از آذربايجان سخن گفت. كنگره  است و نمي

دهد و به نظر خود مبني بر عدم خيانـت بـه    رخواست شاتلوزث پاسخ منفي مي. كنگره براي بار دوم به د"داند غير ممكن مي
تن از نمايندگان كنگـره رسـيده    48اي كه به امضاء  ورزد. در قطعنامه اصرار مي "اراده تزلزل ناپذير ارمنيان سراسر قراباغ"

غ كه نمايندگان خود را بـه كنگـره   ها و منافع حياتي مردم ارمني قرابا خواست"بود آمده است كه درخواست مطرح شده با 
  ."اند مطابقت ندارد گسيل داشته

اين يك واقعيت و حقيقت تاريخي است. در حـالي كـه برخـي از نويسـندگان همـه ايـن مطالـب را وارونـه جلـوه            
اي از تـاريخ تشـكيل ناحيـه خـود مختـار قرابـاغ        شـمه "دهند. جمال بهادر اوغلـي قلـي اف در مقالـه خـود تحـت عنـوان        مي

با استناد به سطرهايي از گزارش آناستاس ميكويان خطاب به كميته مركزي حزب كمونيسـت روسـيه در تـاريخ     "كوهستاني
روستائيان ارمني قراباغ در كنگره پنجم خود تصميم گرفته است تا حكومت آذربايجان "كه در آن آمده است  1919مه  22

در مـورد كـدام آذربايجـان شـوروي      1919لـب اسـت كـه در سـال     (جا "شوروي را به رسميت بشناسد و به آن ملحق گردد
 "پيوستن سـرزمين خـود بـه آذربايجـان    "گيرد كه زحمتكشان قراباغ كوهستاني به نفع  توانستند سخن بگويند)، نتيجه مي مي

رسـي واقعيـت   لنينيسم بطور تحت اللفظي و بـدون بر -اند. گ. قلي اف رئيس شعبه آذربايجاني انيستيتوي ماركسيسم  راي داده
از مواضـع انترناسـيوناليزم. دربـاره تـاريخ تشـكيل ناحيـه خـود مختـار قرابـاغ          "امر اين مطلب را در مقاله خود تحت عنـوان  

به اكاذيب مطرح شده خـواهيم پرداخـت.    "كند. ما بعدا تكرار مي "كوهستاني در جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان
كنـيم   آ.ميكويان اين اطالعات نادرست را از كجا استخراج كرده است ليكن فكر مـي تا كنون براي ما مشخص نشده است كه 

  .119هاي تاريخدان كار دشواري نبود پيدا كردن و خواندن قطعنامه فوق الذكر كنگره پنجم ارمنيان قراباغ براي قلي اف
 
  

  1382 ماه ارديبهشت     75-76 شماره  لويس    ماهنامه
 

  خي و تاريخ آرتساخنگاهي به جغرافياي تاري
  ) 7(بخش 

  ا.گرمانيك
  

  1917- 1923رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي 
  

چند روز بعد از كنگره پنجم ارمنيان آرتساخ، گراسيم شاهنازاريان شهردار شوشي هنگام صـحبت بـا شـاتلورث بـه او                
نخواهند پذيرفت و از تمام آناني كـه بـا توسـل بـه زور     تفهيم كرد كه ارمنيان آرتساخ هرگز حكومت آذربايجان را بر خود 

.  چند روز بعد، شوراي ملي ارمني قراباغ آشكارا اعالم كرد كـه  120شوند مسلحانه استقبال خواهند كرد وارد اين سرزمين مي
 حكومـت جنـگ طلـب پـان اسالميسـتي     "قراباغ ارمني تا آخرين نفس، سالح در دست به مبارزه خواهـد پرداخـت و هرگـز    

  .121"آذربايجان را نخواهد پذيرفت
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سلطانف پس از عزيمت آندرانيك از زانگزور هر چه بيشتر افسار گسيخته شد و تصميم گرفت ارمنيـان آرتسـاخ را     
مـاه مـه تمـام     20در چنگ قحطي و گرسنگي خفه كرده آنان را بدين وسيله به زانو در آورد. به دستور سـلطانف در تـاريخ   

ه روي ارمنيان بسته شدند. اين امر اوضاع وخيمي براي اهالي ارمني قراباغ ايجاد نمـود. چنانكـه نشـريه    هاي دشت قراباغ ب راه
كردنـد،   دهد، اراذل و عسكرهاي مساوات از هيچ اقدامي بر عليـه ارمنيـان كوتـاهي نمـي     گواهي مي "كاوكازسكويه سلوو"

هـا از هـر سـو     شـدند. قرابـاغي   قبال زنـان بـه زور متوسـل مـي     كشتند و در ها را مي كردند، بچه هاي آنها را چپاول مي دارايي
  .ها محروم شده بودند محاصره و از امكان فعاليت در دشت

ها وخيم تـر شـد. روسـتائيان تاتـار بـه تحريـك        اوضاع آرتساخ به ويژه از آغاز ماه ژوئن، هنگام صعود گله به كوه  
كردنـد. اشـرار سـلطانف حتـي از      اي روستائيان ارمني را تخريب مـي عمال مساوات با اخالل در عادات مرسوم، مزارع و باغه
كردند. آنها روزهاي چهـارم و پـنجم ژوئـن در قايباليشـن، كركـژان،       فصل بهار با لجام گسيختگي تمام به هر كاري اقدام مي

ا در اين روزهـا تعـداد   پاهلور، جاميلو، خانازاخ، داشوشن و ساير روستاهاي نزديك شهر دست به كشتار وحشتناكي زدند. تنه
نفر  11نفر اهالي قايباليشن تنها  700نفر رسيد. در آرشيو اسناد گزارشهايي وجود دارد كه از  500قربانيان ارمني به بيش از 

  .122نفر زن و بچه زنده ماندند 87مرد و 
اله قايباليشـن تعريـف   سـ  85هايراپت آوانسيان از اهـالي   شود. كشتار قايباليشن به كرات در دفاتر خاطرات ذكر مي  

. تمام دارايي روستا بـه  123كند كه خود در ميان اجساد كشته شدگان پنهان شده و به اين ترتيب جان سالم به در برده است مي
هـاي روسـتا و كليسـاي بنـا      برند. تا امروز نيز، ويرانـه  هاي كارخانه ابريشم بافي را نيز به يغما مي رود، حتي دستگاه چپاول مي
  ويران شده، باقي هستند. "، گورستاني كه كال1844ال شده در س
مساوات در قبال آرتساخ بود و تبعيد قهرآميز گروهي از فعاالن ارمنـي از   -كشتار قايباليشن نتيجه سياست انگليسي  

-داد. يغيشـه ايشـخانيان ، هـاروتيون توميـان  و  آوديـس تـر       سرزمين پدري خود بخش تكميلي ايـن سياسـت را تشـكيل مـي    
ستوازاتريان توسط اتومبيل هيئت انگليسي از مرز به خارج برده شدند در حالي كه سلطانف خواستار دستگيري تمام اعضـاء  آ

قرابـاغ  "بـه خـارج از منطقـه انتقـال يافتـه بودنـد. فرمانـدهي انگلـيس مصـمم بـود            "شوراي ملي ارمني بود. ليكن آنها قـبال 
كردند كـه ارمنيـان قرابـاغ بايـد قرابـاغ را بـه آذربايجـان         آنها حتي اعالم مي. 124"كوهستاني و زانگزور را به زانو در آورد

خواستند ارمنيان آرتسـاخ را دوبـاره بـه     واگذار كنند و خود به آالشكرد، وان و باسن مهاجرت كنند و به اين ترتيب آنها مي
  .125چنگ دژخيمان ترك بيفكنند

اندهي انگليس انجام داد، زماني كه باندهاي سازمان يافتـه توسـط   سلطانف، كشتار قايباليشن را با اطالع و توافق فرم  
ها  رساندند، نمايندگان هيئت انگليسي از بالكن منزل سلطانف در آسودگي به اين صحنه سلطانف زنان و كودكان را به قتل مي

ايـن كفتارهـاي   "كـه   شـود  شكفت. يكي از معاصران متذكر مـي  نگريستند و غرق در خوشنودي گل لبخند بر لبانشان مي مي
. در ايـن روزهـا   126"دادنـد.  انسان نما با نظاره اين مناظر جهنمي.... در بي تفاوتي و راحتي به صحبت و خنده خود ادامه مي

تنها سرهنگ گالتربرگ انگليسي اين شجاعت را نشان داد كه واقعيات درست را براي شاتلورث گزارش كنـد و اظهـار كنـد    
  في نبود بلكه از پيش توسط سلطانف برنامه ريزي شده بود. او خواستار محاكمه سلطانف شد.كه كشتار قايباليشن تصاد

ژوئن، جلسه روستائيان واراندا بـراي   11وقايع ماه ژوئن ارمنيان آرتساخ را هرگز نا اميد نكرد. در همان روزها، در   
يمات در جلسات روسـتاهاي ديگـر نيـز اتخـاذ     . اين گونه تصم127چندمين بار تصميم گرفت هرگز سلطه آذربايجان را نپذيرد

  گرديد.
پس از رويدادهاي ماه ژوئن، ارمنيان آرتساخ در شرايط بسيار بدتري قرار گرفتند. آذربايجان مسـاواتي از هـر سـو      

دست به حمله زد و جمهوري ارمنستان اقدامي براي كمك به اهالي آرتساخ بـه عمـل نيـاورد. فرمانـدهي نيروهـاي متفـق در       
  داد. راء قفقاز جمعيت ارمني آرتساخ را تحت فشار بي امان قرار ميماو
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فرماندهي انگليس و دولت مساوات آذربايجان از اهالي ارمني خواستار پاسخ نهايي شدند و ايـن كـه آيـا حكومـت       
ديگـري بـراي اهـالي    پذيرند يا خير؟ با اين حال برخورداري از آزادي، استقالل و اتكاء به خود از هر چيـز   آذربايجان را مي

مردمـي  "درباره ارمنيان آرتساخ چنين نوشـته اسـت:    1919در ماه مارس  "هاراج"آرتساخ واالتر و ارزشمندتر بود. نشريه 
توانند برده شوند  خواهند و نمي ها و پاشاها نشده اند، اين مردم نمي ها آزاد و مستقل زيسته اند و مغلوب  و برده خان كه قرن

  ستبداد خان جنايكار باكو باشند.و نبايد برده ا
قراباغ كوهستاني از نظر تاريخي و قوم شناسي هويت ارمني دارد و مايل است به جمهوري ارمنستان بپيوندد، زيـرا    

  .128"تواند آزادي گرانبهاتر از زندگي اش را نگه داري كند تنها بدين وسيله است كه مي
ها بار از نيروهاي خودي افـزون تـر بودنـد و كسـب      دشمن كه ده در آن شرايط، جنگ و مبارزه در برابر نيروهاي  

پيروزي امكان پذير نبود، تنها كنگره جديد ارمنيان آرتساخ قادر به پاسخگويي اين مسئله بود. ششمين كنگره كـه بـه تـاريخ    
آذربايجان مساواتي با  "در روستاي شوش واراندا تشكيل شد با توجه به اوضاع موجود، تصميم گرفت موقتا 1919ژوئن  28

به توافق برسد و طرحي براي اين توافق تهيه و به دولت ارائه دهد. دولت مساواتي آذربايجان اين طرح را با اعمـال تغيراتـي   
ها با موافقت فرماندهي انگليس و بـه منظـور اعمـال فشـار روي ارمنيـان آرتسـاخ،        براي تصويب به آرتساخ فرستاد. مساواتي

هزار نفر پناه جوي  12ها خود واقع در آرتساخ مستقر ساختند. در آن روزها تنها در شهر شوشي  پادگاننيروهاي جديدي در 
  وحشت زده جمع شده بودند. 

بار ديگر مخاطراتي برمردم ارمني آرتساخ سايه افكند. هفتمين كنگره ارمنيان آرتساخ به منظور جلـوگيري از ايـن     
ر روستاي شوش ودر شرايط بسيار بحراني تشكيل شد. دو نفـر از نماينـدگان بـر    مخاطرات و مشخص كردن اقدامات آينده د

سر راه خود به محل جلسه توسط تركها و تاتارها به قتل رسيدند و كشتار ساكنان شهرهاي خانكنـد و شوشـي آغـار گرديـد.     
ر شـهر شـد و بـا دريافـت     كنگره با وجود همه اين مشكالت به سلطانف اعتراض كرد و شخص اخير خواستار تشكيل جلسه د

سـاعت توافقنامـه تهيـه شـده در بـاكو مـورد        48ماه اوت طي يك اتمام حجت درخواسـت كـرد ظـرف     14پاسخ منفي در 
  موافقت قرار گيرد.

نفر در كنگره هفتم ارمينان آرتساخ شركت  135 "نمايندگان تمام احزاب سياسي از جمله نمايندگان بلشويك، كال  
يندگان خواهان رد پيشنهاد آذربايجان و عدم انعقاد توافقنامه بود ليكن اكثريت مطلق نماينـدگان بـه   . شماري از نما129كردند

هاي خارج نبود بنـابراين در جلسـه    اين نتيجه رسيدند كه توان مقاومت در برابر مساواتها وجود نداشت و اميدي نيز به كمك
اوت  22نماينـده كنگـره روز    16يرفته شود. هيئتي متشـكل از  پذ "اوت تصميم گرفته شد توافقنامه ياد شده موقتا 15روز 

  . شرايط اجرايي توافقنامه نيز بررسي گرديد.130اي را با سلطانف مورد بررسي و سپس امضاء قرار داد ماده 26توافقنامه 
ل كنفرانس بر اساس اين توافقنامه، مناطق ارمني قراباغ (ديزاك، واراندا، خاچن، و جرابرد) و شهر شوشي تا تشكي  

رهبـري منـاطق ارمنـي از    ")، 2(مـاده   "جزئي از قلمرو جمهوري آذربايجان بداننـد  "خود را موقتا"پاريس تصميم گرفتند 
شورايي در استانداري متشكل از سـه نفـر ارمنـي و سـه نفـر مسـلمان ايجـاد        ")، 4و3(مواد  "گردد ميان ارمنيان منصوب مي

امـور اساسـي   ")، 6(مـاده   "شـوند  در كنگره ارمنيان قراباغ كوهستاني انتخاب مياعضاء ارمني شورا ")، 5(ماده  "شود مي
 "شورا حق دارد بر عملكرد اداري استانداري كـل نظـارت كنـد   ")، 7(ماده  "ملي بدون بررسي اوليه شورا قابل اجرا نيستند

حق تعيين سرنوشـت فرهنگـي   "راباغ )، مردم ارمني ق10(ماده  "معاون سياسي استاندار داراي مليت ارمني است")، 9(ماده 
شوراي ملي منتخب از سوي كنگره ارمنيان در زمان صـلح در خانكنـد و شوشـي    "كنند، كه به رهبري  دريافت مي "خود را

نقل و انتقاالت نظامي در نواحي ارمني نشين مناطق شوشـي، جوانشـير و جرابـرد در قرابـاغ،     ")، 15(ماده  "شوند مستقر مي
هيچ كس به دليـل عقايـد سياسـي نـه از طـرف مراجـع       ")، 16(ماده  "دو سوم اعضاء شورا امكان پذير استتنها با موافقت 

تا تعيين تكليف قراباغ از سوي كنفرانس صلح خلع سالح ")، 17(ماده  "قضايي و نه اداري تحت تعقيب قرار نخواهد گرفت
). بـه  20هاي مالي خواهد داد (ماده  ويران شده كمك) و دولت براي باز سازي روستاهاي 19(ماده  "گردد مردم متوقف مي

  ) و غيره.22(ماده  "شود. آزادي تشكيل گروه و انجمن، آزادي بيان و مطبوعات به طور كامل اعطا مي"مردم 
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هـاي   توافقنامه ماه اوت در وهله نخست نتيجه سياست امپرياليستي انگليس در ماوراءقفقاز به عنوان يكي از محرك  
هيئت انگليسي از آرتسـاخ خـارج شـد و تمـام ارمنيـان       1919اوت  24فات قومي در قبال ارمنيان قراباغ بود. در اصلي اختال

سرزمين آرتساخ با قلبي مملو از نفرت و نفرين آنها را روانه كردند. از آن پس دوران جديدي از مصائب و فاجعه در تـاريخ  
  آرتساخ آغار گرديد.

دوران صلحي براي ارمنيان آرتساخ آغاز شد ليكن مـدت طـوالني تـداوم     "اوت، ظاهرا پس از انعقاد توافقنامه ماه  
بلكه با توسل به اقـدامات عملـي مجبـور بـه اطاعـت از       "نيافت. سلطانف كماكان شوراي ملي ارمني آرتساخ را نه تنها شفاها

 "د. دولـت آذربايجـان در پاسـخ، شـديدا    كردن كرد. اهالي آرتساخ اين خواست آنها را قاطعانه رد مي حكومت آذربايجان مي
  شد حقوقي را كه مطابق توافقنامه ماه اوت براي آرتساخ قائل شده بود لغو كند و با زور آنها را صاحب گردد. آماده مي
اي بـه   دولت جمهوري ارمنستان نيز از توافقنامه موقت ماه اوت ناراضـي بـود و بـه همـين مناسـبت نامـه اعتراضـيه         

اهـل آرتسـاخ    "و از ارمنيان آرتساخ حمايت كرد. گروهي افسر و فعاالن سياسي كـه اصـال   131اريس فرستادكنفرانس صلح پ
بودند از ارمنستان راهي آرتساخ شدند تا از مردم اين سرزمين در قبال اقدامات اشـغالگرانه آذربايجـان دفـاع كننـد (دسـامبر      

  و اتحاد با مردم ميهن وارد مرحله جديدي شد.) بنابراين مبارزه ارمنيان آرتساخ براي كسب استقالل 1919
پس از خروج انگليسيان از آرتساخ، سلطانف با خشونت تمام توافقنامه ماه اوت را نقض كرد و به ارتـش مسـاواتي     

دستور حركت و استقرار در نقاط استراتژيك را داد. در عين حال محافل حكومتي آذربايجان در تدارك رخنه بـه زانگـزور   
بايسـت بـا آرتسـاخ     رفت بدين معني كه نخسـت مـي   ليكن آرتساخ سدي در برابر تحقق سياست اشغالگرانه به شمار ميبودند، 

مورخ هفتم سپتامبر  4007شد. ژنرال سولكويچ رئيس ستاد ارتش آذربايجان در نامه محرمانه خود به شماره  تسفيه حساب مي
سازد. بنا به توصـيه   مكان اتصال آذربايجان به زانگزور را هم فراهم ميكند كه حل مسئله قراباغ ا به سلطانف تفهيم مي 1919

سولكويچ از كردهاي ساكن كردستان يك لشكر سواره نظام به فرماندهي برادر سلطانف يعنـي سـليم بيـگ سـلطانف تشـكيل      
ه اشـغالگرانه دولـت   نقش چشمگيري در اجراي برنامـ  1920هاي مارس و آوريل  شد، كه در زمان رويدادهاي فاجعه آميز ماه

  .132مساواتهاي آذربايجان در آرتساخ و زانگزور ايفا كرد
پيش از تمركر قواي مساواتها در آرتساخ و آغاز حمله به زانگزور، كشتارگران ترك و تاتار، ساكنان ارمني مناطق   

و پائين، گلستان، اركـج، بوزلـوخ،    كوهستاني گنجه را مورد تهديد و ارعاب قرار دادند و قاراچينار، ماناسيشن، آقاجاالي باال
هاي باريس و ديگر روستاهاي ارمني را ويران كردنـد.   قارابوالغ، آرماوير، سولوك، قاراداغلو، آرجاخ، آزاد، خارخاپوت ، 

 كرد كه بطور مخفيانه در پشت هاي اجراي تمام اين برنامه را از انورپاشا دژخيم ملت ارمن دريافت مي آذربايجان دستورالعمل
شد، مگـر نـه ايـن اسـت كـه او هـم ماننـد         نمود. ليكن چگونه انورپاشا در آرتساخ ظاهر مي ها فعاليت مي پرده به نفع مساواتي

طلعت و جمال و مجرمان ديگر دور از چشم بشريت مخفي شده بود. ميساك گابريل تردانيليان (آرامائيس) يكـي از اعضـاي   
ما از منابع موثـق اطـالع داريـم كـه     "چنين نوشته است:  1919ماه مه  26ورخ شوراي ملي قراباغ در خاطرات روزانه خود م

ه.آ.) آذربايجـان و   -سازماندهنده اين حمالت (منظور حمالت تركان و تاتارها به روستاهاي مرزي آرتساخ در آن زمان است
نند ما مطلع شده بودنـد كـه انوربيـگ در    رهبر آن كاظم پاشا است. هيئت انگليسي نيز از اين امر اطالع دارد. انگليسيان نيز ما
. 133"نگـرد  هاي آذربايجـان در قرابـاغ مـي    اراضي سلطانف با حاجي سانلو است..... هيئت...... از الي انگشتان خود به دسيسه

گرفت ليكن هيئت  در استامبول در وهله نخست تحت نظارت انگليس انجام مي 1919محاكمه مجرمان تركان جوان در ژانويه 
 يسي قراباغ هيچ تالشي براي دستگيري او از خود نشان نداد.انگل
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  نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخ
  ) 8(بخش 

  ا.گرمانيك
  1917- 1923رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي 

  
يعني زماني كه او در نزديكي بالجوان (آسياي ميانه) كشته شده، نقاط تاريك  1922ژوئيه  26در زندگي انور پاشا تا           

زيادي وجود دارد. در همين سالها بود كه او با تغيير ظاهر سعي داشت حتي توجه فعاالن نامدار سياسي را نيز منحـرف كنـد.   
يستي همراه با كمونيستهاي قالبي ايـن اكاذيـب   كماليون با تظاهر به مرام كمونيستي و انترناسيونال"نويسد:  هـ .. سيمونيان مي

كردند كه طلعت و انور و جمال پاشا همانند ساير رهبران اتحاد و ترقي با حكومت شـوروي و انترناسـيونال سـوم     را شايع مي
  .134"همدست هستند

. سـپس اول تـا   هاي گوول و ريگا بوده اسـت  شويم كه او در برلين و در زندان از مكاتبات خود انور چنين آگاه مي  
رود. او سعي داشت به كنگـره   براي شركت در كنگره ملل شرق از برلين به مسكو و از اينجا به باكو مي 1920هشتم سپتامبر 

  هاي انقالبي مراكش، الجزاير، تونس، مصر، تريپولي، عربستان و هندوستان سخنراني كند. راه يابد و به نام اتحاديه سازمان
كشورهاي مسلمان مشرق زمين را در برابر امپرياليسم بـه قيـام    "كيل ارتش اسالم بود تا ظاهراانور پاشا در صدد تش  

وا دارد. اعمال شيطاني انور و تركان جوان براي اكثريت نمايندگان كنگره پوشيده نبود. صبحي كمونيست ترك بر عليـه او  
بـه دولـت    1920نستان در آذربايجان، در دهـم سـپتامبر   پردازد. هاروتيونيان نماينده ديپلماتيك جمهوري ارم به سخنراني مي

بنا به درخواست نريمانوف و انور، در مسجد تازه پير شهر جلسه بـزرگ مسـلمانان تشـكيل    "كند كه  متبوع خود گزارش مي
اند جنگ مقدس اكثريت، جامه عمـل بپوشـد و يـك ارتـش صـد       و اعالم نموده  شده و هم نريمانف وهم انور سخنراني كرده

هزار نفري تشكيل گردد و خود در راس آن قادر خواهد بود ظرف يك ماه به سـمت آنـاتولي حملـه كنـد و تركيـه در بنـد       
  .135"انگليس را آزاد سازد

نمايـد نماينـدگان را    كند و تالش مي با محتواي فريبكاري و چاپلوسي براي كنگره ارسال مي 136"اي  اعالميه"انور   
هاي شرق را بر عليه امپرياليسم بين المللي بـه قيـام وا دارد و تريپـولي را بـراي اهـالي       خلق قانع سازد كه خود وي قادر است

هيچ هدفي نداريم غير از اينكه معتقديم آذربايجـان متعلـق بـه    "نويسد كه:  تريپولي نجات دهد، و اما در مورد آذربايجان مي
عي و نابودي و كوچ اجباري اقوام غير مسلمان و در درجـه  . آيا اين مطلب به معني فراخواني كشتار جم"ها است آذربايجاني

كـرد كـه    اول ارمنيان نبود؟ انور بدون ابا از حيله و فريبكاري در اعالميه خود با زير پا گذاشتن و تحريف واقعيات اعالم مي
حقوق آنها براي تعيين "دهند، و مايليند  گويا تركها در قلمرو خود حقوق تعيين سرنوشت همه ملل را مورد حمايت قرار مي

كه به فرمان شخص او يك و نيم ميليـون   "فراموش كرده بود". اين جالد ارمنيان در عين حال "سرنوشت خود حفظ گردد
ها هزار ارمني ديگر در بـاكو، آرتسـاخ، آرش و سـاير     ارمني ساكن در ارمنستان غربي يا ارمنستان تركيه قنل عام شدند و ده

  ز نابود گشتند.نواحي ارمني نشين قفقا
نريمـانف مانـد. سـپس راهـي آسـياي ميانـه شـد و         "مهمـان گرانقـدر  "انور چند ماه در باكوي شوروي بـه عنـوان     
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  فرماندهي كل لشكرهاي باسمه چي را به عهده گرفت و در همان جا نيز زندگي ننگين خود را به پايان برد.
ريـغ دژخيمـان تـرك، نيروهـاي جديـدي در آرتسـاخ مسـتقر        د  ها و كمكهاي بي آذربايجان مساواتي با الهام از قول  

كند تا از اينجا به زانگزور رخنه كند. وزير جنگ دولت مساواتي و ژنرال پيشين ارتش تزاري و از دژخيمان كمون بـاكو   مي
از دولـت  يعني صمد بيگ مهمانداروف و همقطارش شيخيلينسكي فعاالنه در تدارك رخنه به ارمنسـتان بودنـد. آنهـا نـه تنهـا      

سـال   35كردند تا سربازان خود و مردان زيـر   هاي مالي كالني دريافت مي مساواتي بلكه از تركيه و چند دولت ديگر كمك
هـاي منتهـي    دانستند كه آذربايجان مساواتي از چهار سو آرتساخ را محاصره كرده و تمام راه را تجهيز كنند. در ارمنستان مي
هاي مسلح مساوات مستقر شدند. اهالي  بري فرماندهان ترك در تمام مراكز مسلمان نشين دستهبه جهان خارج بسته بود. به ره

شوند راهي پيدا كنند و در اين باره اهالي زانگزور را مطلـع سـازند. اسـامي سـاكي (آسـاك) آپـر (بـرادر         آرتساخ موفق مي
كردند و در مورد  كليه مشكالت كار را تحمل مي ساكي) و ديگران به ما رسيده است، اينان بدون واهمه از مرگ، فداكارانه

  رساندند. ساختند و از اينجا نيز اخبار را به آرتساخ مي ها اهالي زانگزور را مطلع مي تداركات نظامي مساواتي
نيروهاي ترك و تاتار در محور خوزناوار، بايندور و تغ دست به حمله زدند. اشـغالگران پـس از    1919سپتامبر  20  
د يك روزه شكست خوردند و عقب نشيني كردند. نيروهاي مساواتي مستقر در شوشـي و خانكنـد (اسـتپاناكرت    جنگ شدي

فعلي) به كمك آنان فرستاده شدند. شيخيلينسكي به عنوان فرمانده عمليات حمله دوم منصوب شد. او در صدد بود منطقه را 
با جمعيت ارمني زانگزور بزند و پـس از تصـرف زانگـزور،     بپيمايد و به دو بخش تقسيم كند و دست به تسفيه حساب خونين

داراالگياز را همراه با نخجوان مسخر گردد و به تركيه برسد. شيخيلينسكي روز پنجم نوامبر دسـتور حملـه را صـادر     -شارور
انده شد و بـدين  جنگيدند و چهار روز بعد دشمن با تحمل شكست كامل از منطقه بيرون ر كرد. رزمندگان ارمني قهرمانانه مي

  سان تالشهاي آذربايجان براي تصرف زانگزور و سركوب ارمنيان آرتساخ به نتايج ناموفق منتهي گرديد.
اي كه بين ارمنستان و آذربايجان در تفليس بـه امضـاء رسـيد،     ، عمليات نظامي به موجب توافقنامه1919نوامبر  23  

مسئله ارضي به مذاكرات صلح جويانه مبادرت ورزند. از آن پس،  متوقف گرديد و طرفين موافقت كردند براي حل و فصل
اقدام فريبكارانه ديگري صورت گرفت، به بهانه بهبود روابط، سلطانف به نام دولت آذربايجان به شوراي ملي ارمنـي قرابـاغ   

قـل گردنـد. سـلطانف ايـن     پيشنهاد كرد همه ارمنيان ساكن آرتساخ به نخجوان و ساكنان ترك و تاتار نخجوان بـه قرابـاغ منت  
شوراي ملي قراباغ  137"قراباغ به آذربايجان و نخجوان به ارمنستان متصل است..."كرد كه :  پيشنهاد خود را چنين توجيه مي

  اين پشنهاد را قاطعانه رد كرد.
ز كردند به سياست تصرف زانگزور و آرتساخ بال و پـر بدهنـد. آنهـا بـا كسـب تكليـف ا       رهبران مساوات سعي مي  

دادند. به گواهي هاروتيون توميان يكـي از شـهود ايـن     تركيه كماليست باز هم به سياست تروريستي و قتل و كشتار ادامه مي
هـاي تشـكل يافتـه بـيش از      نظاميان آذربايجان و دسته"يوالخ  -وقايع ظرف چند روز در خانكند، آسكران و در مسير شوشي

. آبرام كيسيبگيان يكي ديگر از معاصرين در مورد اين رويدادها نوشته است: 138"دنفر ارمني بي گناه را به قتل رساندن 400
كرد قدرت خود را بـار ديگـر آزمـايش نمايـد و      توانست كشتار زانگزور را فراموش كند و تالش مي دولت آذربايجان نمي"

ي از داليـل شكسـت نظـامي    از دسـت قرابـاغ كوهسـتاني رهـايي يابـد. او يكـ       "خود مصمم بود كـال  "اشتباه"براي تصحيح 
. به درستي در روزهايي كه ارمنيان زانگزور بخاطر مـرگ يـا زنـدگي در برابـر     139دانست آذربايجان را قراباغ كوهستاني مي
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هـاي آزاديـبخش ارمنـي آرتسـاخ پيوسـته بـه آن دسـته از نيروهـاي مسـاواتي حملـه            جنگيدند، گروه اراذل ترك و تاتار مي
شدند، دسـت بـه    ساختند و مانع از حركات اينان مي ها را مسدود مي ور در حركت بودند و جادهكردند كه به سوي زانگز مي

  زدند. نبردهاي پارتيزاني در برابر نيروهاي نظامي مستقر در نقاط استراتژيك مي
بـر گـزار شـد، شـوراي ملـي ارمنـي مسـئله         1919در جلسه مشترك كنگره هفتم ارمنيان قراباغ كه در دهم نوامبر   

انگزور را مورد بررسي قرار داد و تصميم گرفت با تمام امكانات از اهالي زانگزور حمايت بـه عمـل آورده مبـارزه آنهـا را     ز
  تسهيل كنند.

افكند و نوري پاشا و ژنرال نوروزف وارد شوشي  به بعد ابرهاي سياهي بر سرزمين آرتساخ سايه مي 1920از فوريه   
در سـطح وسـيعي فعاليـت كننـد و قرابـاغ و زانگـزور را بـه تابعيـت در         "كند  ا مجبور ميگردند. دولت آذربايجان آنها ر مي

شـود و خواسـتار اقـدامات جـدي و      هاي متفق مستقر در قفقاز معترض مـي  . دولت ارمنستان به فرماندهي دولت140"آوردند
تهايي بـه دولـت ارمنسـتان ارائـه     گردد. دولت آذربايجان نيز بـه نوبـه خـود درخواسـ     توقف سياست اشغالگرانه آذربايجان مي

 شود. دهد و بدين ترتيب پرونده هر دو دولت به خاطر ازدياد اسناد مقصر دانستن يكديگر ضخيم تر مي مي
 

  1382 ماه تير     79-80 شماره  لويس    ماهنامه

  نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخ
  ) 9(بخش 

  ا.گرمانيك
  

  1917- 1923در سالهاي  رويدادهاي آرتساخ (قراباغ)
  

اوضاع آرتساخ وخيم تر شد و سلطانف به نام دولت خـود از شـوراي ملـي ارمنـي قرابـاغ       1920در اوايل بهار سال   
گيـرد كنگـره هشـتم را     ميخواهد تابعيت آذربايجان را بپذيرند. شوراي ملي براي پاسخ دادن بـه ايـن درخواسـت تصـميم مـي     

گـردد. كنگـره تجـاوزات و     مارس در روستاي شوش وارانـدا برگـزار مـي    5فوريه تا  28دعوت به تشكيل كند و كنگره از 
تعرضات دولت آذربايجان را در قبال ارمنيان آرتساخ محكوم كرده خواهان اجراي صحيح توافقنامه ماه اوت و پايان دادن به 

اغ به منظور حفظ حيات و حيثيـت خـود   ادامه اين وضع باعث خواهد شد ارمنيان قراب"گردد، در غير اينصورت  كشتارها مي
بنفع پيوستن به ارمنستان راي داد زيرا ارمنيان آرتساخ انتخـاب ديگـري    ". كنگره كال141"به اقدامات مشابه متوسل گردند

  توانستند داشته باشند. نمي
ش با درك عـدم  ناخشنود بود. سلطانف و اربابان "دولت آذربايجان از تصميمات كنگره هشتم ارمنيان قراباغ شديدا  

هاي تروريستي تصميم گرفتند مسئله آرتساخ و زانگزور را با نابودي كامل و فوري ارمنيان آرتساخ حل كنند.  موفقيت روش
آنها با دريافت دستورالعملهاي خاص از باكو، شروع به تدارك شديد كردند. نخست شوشي و خانكنـد را مسـتحكم سـاختند،    

آسكران را تصرف كردنـد و بـدين وسـيله ارتبـاط شوشـي بـا آذربايجـان را تـامين كردنـد.          نظاميان مساوات جاده منتهي به 
نفر از نمايندگان روسـتاهاي   86سلطانف سعي كرد سپاهي به مارگوشاوان  از اراضي آوان يوزباشيان در جوانشير وارد كند. 

توافقنامه ماه  16مطرح شده را كه با ماده ارمني منطقه در مارتاكرت گرد هم آمدند و تصميم گرفتند درخواست غير قانوني 
اوت مغايرت داشت، رد كنند. به در خواست سلطانف نيروهاي نظامي تازه نفس نه تنها در مرزهاي جوانشير بلكه، آسـكران،  
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  خانكند، شوشي، كارياگينو، جبرائيلي، آقدام و غيره متمركز شدند.
هـاي دفـاعي تشـكيل     اخ كه از ارمنستان به اينجا آمده بودند دستهشدند فعاالن اهل آرتس اهالي آرتساخ نيز آماده مي  

شـوند كـه نيـروي مسـلح آذربايجـان       دادند و مركز فرماندهي آنها را در ساروشن واراندا مستقر كردند. در اينجا خبردار مـي 
ات مقاومت ضـروري  شود. لذا تدارك امكان مارس) بر عليه آرتساخ مي 23آماده حمله عمومي بزرگي در شب عيد سال نو (

بود اما كمبود شديدي در زمينه تداركات نظامي و مواد غذايي وجود داشت. سلطانف بـه سـاكنان مسـلمان شوشـي سـفارش      
  كند منتظر نداي او باشند تا محله ارمني نشين را به آتش بكشند و ويران كنند. مي

و عمليـات جنگـي از گنجـه تـا محـور       آغـاز شـد   1920مـارس   22حمله نيروهاي آذربايجان به آرتساخ عصر روز   
زانگزور ادامه داشت. نيروهاي مسلح مساواتي به فرماندهي افسران ترك سـعي كردنـد از محـور تارتـار بـه ناحيـه        -مسلمانلر

راندنـد. جرابـرد نيـز محفـوظ      كردند و دشمن را عقـب مـي   جرابرد نفوذ كنند. مدافعان ارمني جوانشير قهرمانانه مقاومت مي
  ماند.

خزابـرد  -تـومي -شوشـي و در مسـير كيـرس   -خانكنـد -آسـكران -روهاي اصلي ارتش مساواتي در محـور آقـدام  ني  
كه سلطانف از ميان كردها تشكيل داده بود جنگهـاي سـختي    "حميديه"هايي به نام  متمركز شده بودند. در اينجا بويژه دسته

  دادند.  انجام مي
تشكيل شده بود و تنها براي سه روز سازوبرگ جنگـي و ذخيـره    نفر سرباز 350دسته دالي غازار اهل گنجه كه از   

كـرد.   بـه نيـروي دشـمن حملـه مـي      "مارس از سمت روسـتاي كيـاتوك مـداوما    29و  28غذايي در اختيار داشت، روزهاي 
 30دشـمن در مسـير آسـكران بـيش از     "هاروتيون توميان فرمانده سپاهيان ارمني در محور آسكران بعدها چنين نوشته است: 

ــا    ــان جمع ــود و ارمني ــرمنظم اســتفاده كــرده ب ــنظم و غي ــروي نظــامي م ــيش از  "هــزار ني ــرز موجــود   300در ب ــومتر م كيل
هاي نظامي جبهه آسكران را در آن روزها مارتيروس آرزومانيان به نحو شـگفت   . كارهاي تداركاتي گروه142"جنگيدند مي

  انگيزي سازماندهي مي كرد.
بهه آسكران باشدت و حدت خود بر جنگهاي روزهاي پيش توفق پيدا كردند لـيكن  نبردهاي روز دوم آوريل در ج  

روز سوم آوريل روز سياهي براي آرتساخ انقالبي شد زيرا دشمن با برتري نظامي خود جبهـه را گشـود و بـه سـمت شوشـي      
. آذربايجان اين بـار مصـمم   حركت كرد. بنابراين آرتساخ به دو بخش تقسيم شد: واراندا، ديزاك و خاچن، جرابرد و گلستان

هاي خود قرار دهد و ساكنان ارمني را سركوب كرده آنگاه زانگزور را متصرف گردد و در  بود تمام آرتساخ را آماج گلوله
  صورت حمله ارتش سرخ در اينجا استحكام يافته و به مقاومت بپردازد.

از تركها به غنيمت گرفته  1918سمنا در اكتبر كند. دو اراده توپ كه در جبهه م دالي غازار در خواست فشنگ مي  
شده بود به كياتوك منتقل شدند. گلوله باران شديدي كه از طرف گاسپار فرمانده توپخانه جريان يافـت دشـمن را غـافلگير    

ان كرد. در اين روزها، تعـداد كـل نظاميـ    كرد. آذربايجان با نيروهاي تازه نفس كمبودهاي ارتش در حال جنگ را جبران مي
رسيد. دالـي غـازار بـراي جلـوگيري از      ها هزار نفر مي جنگيدند به ده منظم و غير منظم مساواتي كه بر عليه ارمنيان قراباغ مي

ماند و تا آخرين فشنگ به جنگ ادامه داد و زندگي خـود   كشته شدن سربازانش دستور عقب نشيني داد ليكن خود در سنگر 
  كرد. را فدا 

جنگيدنـد. آلكسـان دايـي و الاليـان افسـر بـه مسـيان         . مسيان در محور خانكند قهرمانانه ميسرباز سرهنگ ز  400  
هـا را   هاي نظامي را به محاصره در آورده آذربايجاني آورند و پادگان كردند. آنها خانكند را به تصرف خود در مي كمك مي

  كنند.  خلع سالح مي
داد.  اك استپانيان بود و معاونت اورا مانوك ساسوني انجـام مـي  فرماندهي مدافعان ارمني جبهه ديزاك به عهده هو  

  نفر سرباز مسيري به سوي زانگزور باز كنند و از حلقه محاصره خارج شوند.  450آنها موفق شدند با 
يكي از اسفناك ترين وقايع آرتساخ در آن روزها در شهر شوشي روي داد. سلطانف كه اينجـا را مقـر خـود قـرار       
را با شكوه هر چه تمامتر جشن بگيرد. تعـداد زيـادي سـرباز بـراي شـركت در رژه       1920شد نوروز سال  آماده مي داده بود،

نظامي وارد شوشي شدند، افسران ترك و نمايندگان تاتار و نواحي نزديك نيز به آنجا آمده بودند. وقتي كه سلطانف اطـالع  
هـاي   دهد محله اند، دستور مي  سالحهاي عساكر آذربايجاني بر آمدهيابد يك دسته ارمني وارد شهر شده در صدد تصاحب  مي
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هـاي ارمنـي نشـين     ها به رهبري عسـاكر بـه محلـه    بكشند. جمعيت متعصب آذربايجاني "آتش و خون"ارمني نشين شهر را به 
مـرد و زن و كـودك   مارس هـزاران   23رسانند. در روز وحشتناك  برند آنها را به آتش كشيده اهالي را به قنل مي هجوم مي
شوند به كمك هواي مه آلود به سمت واراندا و ديـزاك بگريزنـد. بـه علـت تـراكم و       شوند. گروهي نيز موفق مي كشته مي

آيند و زندگي انسانهاي زيادي را بـه كـام نيسـتي     هاي مسري پديد مي ازدحام جمعيت و در شرايط محاصره، قحطي و بيماري
 "اسـلوو "فرار از شوشي نشدند به اسارت در آمده تحويـل اراذل عسـكري شـدند. روزنامـه     فرستند. آنهايي كه موفق به  مي

 23(بايد  24هاي ارمني نشين شهرسنگ روي سنگ بند نشده است. متعصبان در روز  در محله"نويسد:  چاپ تفليس چنين مي
دريـايي از آتـش بـود. از هـر      24ر روز ه.آ.) به اين محله هجوم برده به كشتار ارمنيان پرداختند... بخش ارمنـي عصـ   -باشد

رسيد.... از بخش ارمني چيزي باقي نمانـده... اجسـاد كشـته شـدگان بـر       گوشه و كنار صداي آه و ضجه و گريه به گوش مي
. در اين روزهـا، آلكسـاندر زادوريـان (روبـن)، اسـقف واهـان رهبـر مـذهبي حـوزه آرتسـاخ،           143"روي جاده افتاده است
هـاي متعـدد انديشـه و     جانومبان و پيرجانيان شاعر، تاوريزيان، ترگابريليان آموزگار و فعاالن و چهـره  ياراميشيان پزشك، م.

رسيد. ارمنياني كه در شهر بـاقي   فرهنگ در شوشي به قتل رسيدند. بر اساس منابع غير موثق شمار قربانيان به ده هزار نفر مي
برنـد.   كننـد و گروهـي را نيـز بـه زنـدان مـي       ها، زنان و پيران را جدا مي شوند، بچه مانده بودند به بخش تاتار نشين منتقل مي

كردند و مورد ضرب و شتم قـرار   كند كه در زندان غذا دريافت نمي كستاندين هاروتيونيان شاهد عيني اين وقايع تعريف مي
  .144گرفتند. مي

آوريـل از   8انـد. يكـي از آنهـا در      نوشـته هاي خود به خويشاوندانشـان چـه    حال ببينيم خود اين اشرار تاتار در نامه  
از آقدام حركت كرديم و تا قلعه شوشي را تصرف كرديم، هر چه روستاي ارمنـي بـود بـه    "نويسد:  شوشي براي مادرش مي

آتش كشيديم و خودشان را هم هالك كرديم... در قلعه شوشي هر چه ارمني بود كشتيم، زنها را هم زنداني كـرديم و آنهـارا   
. در اين اسناد آرشيو شده نامه ديگري به قلم اسماعيل آلماندانبگف عسـكر خطـاب بـه بـرادرش     145"كرديم اذيت ميبسيار 

ه.آ.) سوخت و پنج يا ده خانه حفظ شد. بيش از  -اي (منظور بخش ارمني نشين شوش است ارمنستاني كه ديده"وجود دارد: 
انجيل و خليفه را (اسقف)... پس از كشتن ارمنيان معروف سر آنها  هزار ارمني به اسارت گرفتيم، همه مردان را كشتيم، حتي

كنـي بـه هـيچ     در اين اطراف ديگر هيچ ارمني پيدا نمي"دهد:  . سپس ادامه مي146"چرخانديم بريديم و در بازارها مي را مي
ا، خليفـه (منظـور خليـل    هـ  ها، مسلسـل  شوي كه كمتر از صد هزار چپاول كرده باشد... اآلن، سپاه، توپ تركي هم روبرو نمي

  . 147"شود... ه. آ.) همه اينجا حضور دارند و قصد دارند به سمت گوريس بروند، تا ببينيم در آن سمت چه مي -پاشا است
   

  1382 ماه امرداد    81-82 شماره  لويس    ماهنامه

  نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخ
  ) 10(بخش 

  ا.گرمانيك
  1917- 1923(قراباغ) در سالهاي رويدادهاي آرتساخ 

  
دولت ارمنستان تصميم گرفت در اسرع وقت به ارمنيان آرتسـاخ كمـك برسـاند و نخسـتين اقـدام مطلـع           

هاي نظامي ارمنـي مسـتقر در زانگـزور     هاي متفق درباره وقايع و اوضاع آرتساخ بود، سپس به جوخه ساختن نمايندگان دولت
  شوند. دستور داد آماده ورود به آرتساخ

بـه   "هاي متفق، كنفرانس اضطراري سه جمهوري قفقاز در تفليس گشايش يافت و كـال  با وساطت نمايندگان دولت  
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هاي همسايه بويژه مسئله آرتساخ پرداخت. دولت مساواتي آذربايجان از همان ابتـداي امـر در    بررسي مسايل مرزي جمهوري
كرد از ورود هيئت ويژه تشكيل شده توسط نمايندگان دولتهاي متفق  صدد به شكست كشانيدن كنفرانس بود. حتي تالش مي

رفـت   به آرتساخ جلوگيري به عمل آورد. صبر و تحمل و درنگ بيشتر در حكم خيانت به حقوق ارمنيان آرتساخ به شمار مـي 
دراسـتامات  ، Droهـاي نظـامي درو (   جوخـه  1920آوريل سـال   14و بدين سان با هماهنگي دولت جمهوري ارمنستان روز 

هاروتيونيـان)   -گارگين ترNejhdeh) از سوي زانگزور به منطقه واراندا و نژده (Drastamat Kanaianكانايان
از غاپان وارد ديزاك آرتساخ شدند. ارمنيان آرتساخ با شادماني بسيار از ورود ناجيان ارمني استقبال كردند و آرتساخ پس از 

ميهن پيوست. سلطانف استاندار هـيچ تالشـي بـراي مقاومـت در برابـر نيروهـاي مسـلح         مبارزه و تحمل رنجهاي فراوان به مام
  جمهوري ارمنستان از خود نشان نداد و ترجيح داد همراه عساكر در محاصره شوشي باقي بماند.

  در همين روزها دولت موقت آرتساخ تشكيل شد و نمايندگان احزاب مختلف در آن شركت نمودند.  
مسئله تعين سرنوشـت ارمنيـان آرتسـاخ را بررسـي كـرد و       1920آوريل  23جلسه خود به تاريخ  دولت در نخستين  

تصميم گرفت درخواست بحق ساكنان ارمني اين سرزمين را مبني بر پيوست آرتساخ به مام ميهن مورد پشتيباني قـرار دهـد.   
خواست امروزي و كنـوني ارمنيـان قرابـاغ    "آرشاوير كاماليان مسئول امور كار و كشاورزي در سخنراني خود چنين گفت: 

. آسـاتور  "گرايش و تمايالت ارمني و ارمنستان است و هرگـز در هـيچ شـرايطي پيونـد بـا آذربايجـان مطـرح نخواهـد بـود         
تمايالت ارمني بايد آشـكارا اعـالم شـود، حتـي اگـر ارتـش       "آوديسيان مسئول امور داخلي در سخنان خود تأكيد كرد كه: 

هـا و   ه.آ.) به قفقاز حمله كند. اين تقاضا بايد به آنها هم اعالم شود... خواسـت  -ظور او ارتش يازدهم استبزرگ روسيه (من
تمايالت ملت ما بايد روشن و واضح باشد حتي در شرايط برقراري نظام سوسياليسـتي نيـز قرابـاغ و زانگـزور بايـد بخشـي از       

قرابـاغ  "شـويم:   يسـي خانيـان مسـئول امـور قضـايي را يـادآور مـي       . اكنون چند جمله از سـخنان نـيكالي ع  "ارمنستان باشند
  . 148"بايدتوسط شوراي ملي اداره شود اما بايد از كليه سازمانهاي دولتي ارمنستان نيز برخوردار باشد

آوريل در روستاي تاغاوارد ناحيه واراندا تشكيل شد، يـك دل و يـك صـدا     25كنگره نهم ارمنيان قراباغ كه روز   
  زير را اتخاذ و اعالم نمود:تصميمات 

توافقنامه موقت امضاء شده توسط كنگره هفتم ارمنيان آرتساخ با دولت آذربايجان به علـت نقـص آن توسـط     -1
  گردد. ارتش آذربايجان و حمله به ساكنان ارمني شوشي و روستاهاي ديگر ملغي مي

  بخش جدايي ناپذير آن.اعالم پيوستن قراباغ كوهستاني به جمهوري ارمنستان به عنوان  -2
در خواست از هيئـت نماينـدگي جمهـوري ارمنسـتان در مسـكو بـراي مطلـع سـاختن دولـت روسـيه شـوروي             -3

  .149تصميمات كنگره
  مطالب بيان شده ساده و روشن است.  
هـايي در روسـتاها و منـاطق مختلـف آرتسـاخ تشـكيل        ها و گرد هم آيي در آن روزها به دعوت دولت موقت جلسه  

آوريـل   27هاي عليا و سفالي جوانشير در روز  نفر از نمايندگان ارمنيان روستاهاي بخش 86اي كه با شركت  فت. جلسهيا مي
تشكيل گرديد، اعالم كرد كه دولت آذربايجان توافقنامه مصوب كنگره هفتم ارمنيـان قرابـاغ را بـا خشـونت و شـدت تمـام       

ري مارگوشاوان، ماراغا و روستاهاي ديگر به دست نيروهاي مسـلح  نف 3000نقض كرده است و متعاقب آن، مناطق مسكوني 
انـد و در نتيجـه اهـالي جوانشـير عـدم پـذيرش حكومـت آذربايجـان را حـق مسـلم خـود             مساوات و هوادارانشان ويران شده

روسـتائيان   آوريل يك روز بعد از استقرار نظام شوروي در آذربايجان، كنگره متشـكل از  29. دو روز بعد، در 150دانند. مي
به جمهـوري ارمنسـتان متمايـل شـود و تحـت هـيچ       "ارمني خاچن، جرابرد و گلستان در مارتاكرت يك صدا تصميم گرفت 

  .151"شرايطي زير يوغ دولت آذربايجان نرود
دولت موقت آرتساخ با بررسي مكرر مسئله جهت گيري سياسي در جلسات خود هميشـه بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه         

بايـد بـه كـل    "و ارمنيان آرتسـاخ   "در قلمرو مرزهاي آذربايجان قرار گرفت"ممكن نيست  "شرايطي هرگز و تحت هيچ"
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. آرتساخ، پرچم، نشان دولتي، سرود ملي "جامعه ارمني بپيوندد و بخش جدايي ناپذيري از جمهوري ارمنستان را تشكيل دهد
شـود كـه آرتسـاخ بـه اسـتانداري       تصميم گرفته مـي  پذيرد. در يكي از جلسات مي "و واحد پول جمهوري ارمنستان را رسما

  زانگزور پيوسته بدين سان آرتساخ و زانگزور بخشي از جمهوري ارمنستان را تشكيل دهند.
هـاي انقالبـي    آوريل كميتـه  30و  29، در روزهاي 1920آوريل  28پس از استقرار نظام شوروي در آذربايجان در   

ل گرديد. نزديك شدن ارتش سرخ به مرزهاي آرتساخ باعث شد سلطانف نقاب چهره شوشي، كارياگينو، آقدام و غيره تشكي
آوريل كميته انقالبي قراباغ را اعالم و خود را رئيس آن معرفـي كـرد و ايـن امـر باعـث خشـم        29خود را تغيير دهد. او در 

ي زحمتكشـان آرتسـاخ بـراي لنـين و     شديد ارمنيان آرتساخ شد. به منظور برداشتن نقاب از چهره سلطانف تلگرامهايي از سو
ماه مه منحل شد و بـه جـاي    14نريمانف رئيس كميته انقالبي آذربايجان ارسال شد. كميته انقالبي ساخته دست سلطانف روز 

رسـيد كـه ايـن دژخـيم      آن كميته جديدي پديد آمد و خود سلطانف نيز دستگير شده به باكو انتقال يافت. چنين به نظـر مـي  
سزاي اعمالش خواهد رسيد ليكن با ميانجيگري نريمان نريمانف رئيس كميته انقالبـي آذربايجـان او از زنـدان آزاد    ارمنيان به 

  هاي ضد ارمني و ضد شوروي خود ادامه داد. شد و در امنيت كامل به ايران منتقل شده و در اينجا به فعاليت
بايجـان سياسـت اشـغالگرانه آذربايجـان در قـبال      كردند كه بـا برقـراري نظـام شـوروي در آذر     مردم چنين گمان مي  

رسد ليكن در عمل چنين نشد و تنـازع بقـاي ارمنيـان آرتسـاخ وارد مرحلـه نـوين و        آرتساخ و زانگزور به پايان عمر خود مي
، 1920آوريـل   30متـرجم)  -دشوارتري گرديد. م. حسين اف كميسر خلق آذربايجان در امور خارجي (وزير امـور خارجـه  

دولت كارگران و كشاورزان جمهوري شوروي آذربايجان به نام كميته "كند:  زير را براي دولت ارمنستان ارسال مي تلگراف
كنند نخست اينكه سپاهيان خود را از پهنه قراباغ و زانگزور خـارج كنيـد، دوم بـه مرزهـاي خـود بـاز        انقالب درخواست مي

اينصورت كميته انقالب جمهوري شوروي سوسياليسـت آذربايجـان بـه    گرديد، سوم به كشتارهاي قومي پايان دهيد. در غير 
جمهوري ارمنستان اعالن جنگ خواهد داد. سه روز براي دريافت پاسخ اين اتمام حجت (التيمـاتوم) فرصـت در نظـر گرفتـه     

امـور   . يك روز بعد التيماتوم دوم به امضاي ارجنيكيـدزه، كيـروف، مخونوشـين، و لواندوسـكي بـراي وزيـر      152"شود مي
  خارجه ارمنستان ارسال گرديد.

با كمال تاسف بايد متذكر شد، فعاالن سياسي كه حق تعيين سرنوشـت ملـل را اعـالم كـرده بودنـد خـود در اولـين          
به نام جمهوري "كند. در آنجا بويژه آمده بود:  فرصت ممكن اين حق را ناديده گرفتند. التيماتوم آنها اين امر را تصديق مي

كنيم هر گونه عمليات نظامي درخاك آذربايجان شـوروي   اليستي فدراتيو روسيه به دولت ارمنستان پيشنهاد ميشوروي سوسي
سـاعت پـس از دريافـت پيشـنهاد مـا بايـد        24را بيدرنگ متوقف سازد و ارتش خود را از مرزهاي آن خارج كند. اين امر تا 

هاي آن به عهده  رخ روسيه انجام خواهد شد و كليه مسئوليتعملي گردد، در غير اينصورت اين كار توسط نيروهاي ارتش س
  .153"دولت ارمنستان خواهد بود

شود سپاهيان خودرا كه از آرتساخ پيونـد يافتـه    بدين سان به موجب اين التيماتوم از جمهوري ارمسنتان خواسته مي  
خارج نمايـد. بـدين معنـي كـه      "اي آذربايجانمرزه"كردند، از  به مام ميهن بر پايه حق تعيين سرنوشت، پشتيباني و دفاع مي

  شود. آرتساخ بخشي از قلمرو ديگران محسوب مي
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  1382 ماه  شهريور  83- 84 شماره  لويس    ماهنامه

  نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخ
  ) 11(بخش 

  ا.گرمانيك
  

  1917- 1923رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي 
  

شوروي طي اعالميه راديويي خود در روز هشتم ماه مه خطاب به دولت ارمنستان، قاطعانه تقاضاي دولت آذربايجان   
خروج سپاهيان ارمني از قراباغ را مطرح نمود و دولت ارمنستان در تلگراف پاسخ خـود اعـالم كـرد كـه دولـت آذربايجـان،       

برا اساس اسناد تاريخي دولت ارمنستان كه از آن  اراده خواست و حقوق زحمتكشان قراباغ و زانگزور را پايمال كرده است.
روزها باقي مانده است سياست دولت آذربايجان شوروي مبني بر نابودي جمهوري ارمنسـتان و اجـراي تمـايالت آذربايجـان     

ه مـه،  مـا  12مـورخ   2898شود. در نامه وزارت امور خارجه ارمنستان به شماره  مساواتي به منظور پيوستن به تركيه، افشا مي
خطاب به مردم آذربايجان و م. حسين اف كميسر خلق در امور خارجي (رونوشت آن بـراي لنـين و چيچـربن) آمـده اسـت:      

...حمالت دولت شما دولت ارمنستان را بر آن قرار داد تا به شما اعالم كند كه مفهوم و مراد اصـلي انقـالب آذربايحـان را    "
اند. چنانكه پيدا است اين انقالب به عنوان تحول دولت مساواتي خان بيگـي، از    خلق ارمني و دولت آن به خوبي درك كرده

طرف دولت انقالبي سوسياليستي تغييري در زندگي حكومتي و سياسي آذربايجان نداده است. نخستين اقـدام ايـن دولـت بـه     
ف ميـل آنـان تحـت يـوغ حكومـت      اصطالح سوسياليستي قرار دادن روستائيان و زحمتكشان ارمني قراباغ و زانگزور بر خـال 

آذربايجان بود. التيماتومي كه روز دوم پس از استقرار دولت شما بـه ارمنسـتان داده شـد بـا ماهيـت تجاوزگرانـه خـود هـيچ         
هاي دولت مساواتي نداشت. اگر پيوند و پيمان موجود بين دولت شما و رهبران امپراليست  نفاوت و وجه تمايزي با يادداشت

كمال... و سـازماندهندگان حيـات حكـومتي كشـور شـما يعنـي انـور، خليـل و نـوري پاشـاها و كشـتارهاي            تركيه، مصطفي 
اند، در نظر بگيريم، دراينصورت پـر واضـح خواهـد      وحشتناكي را كه اين پاشاها در قبال ارمنيان قفقاز و تركيه سازمان داده

راتيك و سوسياليستي به حساب آورد... در برابـر اتهامـاتي   تواند دولت فعلي آذربايجان را دموك شد كه دولت ارمنستان نمي
خـواهيم   ايد ما نمي كه درباره تعدي و فشارهاي اعمال شده از سوي ارمنستان بر ساكنان مسلمان در يادداشت خود متذكر شده
  .154"ردازيمدر مورد كشتارهاي جمعي ساكنان ارمني نوخي، آرش، گنجه، شماخي و ساكنان بي گناه قراباغ و گغتان بپ

بـدون در نظـر گـرفتن خواسـتهاي ارمنيـان آرتسـاخ از        1920توپخانه ارتش يازدهم سرخ در آغاز ماه مه  32لشكر   
يوالخ به سمت آرتساخ به حركت در آمد. در اين روزها هيئت اعزامي ارتش پانزدهم سرخ به رياست ساهاك ترگابريليان در 

قات كرد و از او قاطعانه تقاضا كرد نظاميـان ارمنـي را از آرتسـاخ خـارج كنـد.      مال (Dro)روستاي قارابوالغ واراندا با درو
درو كانايان پاسخ داد كه اين كار با اصل حق تعيين سرنوشت ملل اعالم شده از سوي روسيه شوروي مغـايرت دارد. ارمنيـان   
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  ربايجان ملحق نمايند.شود آن را جدا كرده به آذ اند ليكن اكنون درخواست مي آرتساخ به مام ميهن پيوسته
تمام عساكر ارتش سابق مساواتي در آرتساخ به صـفوف   "اين امر نيز جالب توجه است كه در همان روزها، تقريبا  

  هاي خود را تغيير داده بودند. ارتش سرخ پيوسته بي درنگ يونيفرم 11لشكر 
رف و رهبـري گايـدارف كميسـر    ارتش يازدهم سـرخ، بـه فرمانـدهي ابـوذ     32لشكر  281، هنگ 1920ماه مه  12  

مه، خود س.ك.ارجنيكيدزه رئيس شوراي نظامي جبهه قفقاز به شوشي رسيد و گزارشي در  18جنگ وارد شوشي شد. روز 
  ماه مه به لنين تلگراف كرد. 22مورد كارهاي انجام شده روز 

 "ي اعالم شد. ايـن امـر كـال   ارتش سرخ به عنوان بخشي از آذربايجان شورو 11بدين ترتيب آرتساخ از سوي سپاه   
  غير منصفانه و نقص شديد اصل حق تعين سرنوشت ملل بود.

اي تشكيل دهـد و اوضـاع پديـد آمـده وجهـت گيـري ارمنيـان         دولت موقت آرتساخ تصميم گرفت جلسات منطقه  
ت تشكيل شد، وضـعيت  ماه مه در روستاي هاغور 14اي واراندا كه در تاريخ  آرتساخ را مورد بررسي قرار دهد. جلسه منطقه

مبنـي   11به وجود آمده پس از ورود سپاه يازدهم به آرتساخ را مورد انتقاد قرار داد و از پذيرش درخواست فرماندهي سپاه 
  155بر الحاق آرتساخ به آذربايجان سر باز زد.

وم كـرد و  را محكـ  11اي ديزاك در روستاي توغ نيـز تقاضـاي دولـت آذربايجـان و فرمانـدهي سـپاه        جلسه منطقه  
كليه امور مربوط به مسائل آرتساخ را بايد نه بصورت جدا و منفك بلكه همراه با جمهوري ارمنستان حـل و  "تصميم گرفت 

  .156"فصل گردد
بر گزار شد و طي آن مسئله عكس العمل در قبـال روسـيه    1920مه  22آخرين جلسه دولت موقت قراباغ در تاريخ   

بلشويكهاي محلي بتواننـد بـا در دسـت گـرفتن حكومـت و      "اليان اعالم نمود كه شايد شوروي بررسي گرديد. آرشاوير كام
. آستوازادور آوديسـيان متـذكر   "اعالم قراباغ به عنوان بخشي از روسيه شوروي و نه آذربايجان، اين سرزمين را نجات دهند

انيم با آن باشيم و در اين باره بايـد بـه روسـيه    تو از آنجا كه شرايط گوناگون ما را به ارمنستان پيوند داده است، لذا مي"شد: 
شوروي اطالع دهيم. دولت موقت تصميم گرفت موجوديت فيزيكي زحمتكشان آرتساخ را حفظ كند و در عين حـال اعـالم   
نمود كه ارمنيان آرتساخ مصمم هستند هرگز تحت هيچ شرايطي سرنوشت خود را حتي به آذربايجان شوروي پيوند ندهنـد و  

پديد آوردن چنان نظام سياسي هستند كه روسيه انقالبي موجد گشته است و بر آن است تا ايجاد اوضاع سياسي پايـدار  آماده 
  .157"دفاع از خود را تشديد كرده و ادامه دهند

با اين حال چنان شرايطي ايجاد شد (ظهور نمايندگان روسيه شوروي، پخش اخبار مربوط بـه انقـالب بلشـويكي در      
هـاي   مه و بازگشت به گوريس از طريق دامنـه  25هاي نظامي درو مجبور به ترك آرتساخ در روز  غيره) كه دستهارمنستان و 

  كوه گيرو شدند و تمام ساز و برگ و انبارهاي اسلحه را براي اهالي آرتساخ به جا گذاشتند.
به عنوان شـوروي اعـالم كـرد و    روز بعد، دهمين كنگره ارمنيان آرتساخ در روستاي تاغاوارد قراباغ كوهستاني را   

هـاي   كميته انقالبي به رياست ساكو هامبارسوميان تشكيل شد. تا پايان ماه ژوئن، در تمـام روسـتاها و منـاطق آرتسـاخ كميتـه     
  انقالبي تشكيل يافتند.

شـود، بـه    مي با اين همه، اميد ارمنيان آرتساخ مبني بر اين كه استقرار نظام شوروي باعث اتحاد آرتساخ با مام ميهن  
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داد و در آن  هـاي كـاري آذربايجـان مسـاواتي تشـكيل مـي       نوميدي بدل شد. سنگ بناي سياسي آذربايحان شـوروي را روش 
دادنـد. زمـاني كـه سـيمون پيروميـان و       هـاي توخـالي سـر مـي     شـعارها و نطـق   "انترناسيوناليسم"روزهاي جديد تحت لواي 

ژوئن در نامه خـود بـه لنـين بـه كـرات       9ي آرتساخ مستقر در تفليس در تاريخ آراماييس يرزنكيان از طرف اتحاد ميهني اهال
شدند، تمـام   هاي اشغالگرانه آذربايجان شوروي در قبال قراباغ ياد آور مي درباره اوضاع سياسي و اقتصادي آرتساخ و سياست

علـت وجـودي سياسـت الحـاق قرابـاغ      "انـد:    مطالب ياد شده را مورد نظر داشتند. آنها در بخشي از نامـه خـود چنـين نوشـته    
  ."ها بوده است هاي قهرآميز، در واقع سياست تركيه، آنتانت و مساوات كوهستاني به آذربايجان توسط التيماتومها و روش

بنا به صـالحديد خـود زنـدگي شـان را سـازمان      "كنند كه به روستائيان آرتساخ امكان دهند  آنها اين مسئله را عنوان مي      
واز حق تعيين سرنوشت برخوردار شوند. هر تصميمي مغاير با خواست و اراده روستائيان نوعي قهر و زور تلقـي شـده   دهند 

سازد كه سه سال در شرايط بسيار دشوار از آنها در برابر دشـمنان حمايـت    آنان را از آن حق تعيين سرنوشت خود محروم مي
  ف نگرديد.. اين مبارزه در سالهاي بعد نيز متوق158"كرده است
با بيان بي پايـه و اسـاس    1919ژزئن  3مي دانيم كه س.م.كيروف عضو شوراي نظامي سپاه يازدهم ارتش سرخ در   

مناطق ارمني قراباغ و زانگزور، دولت آذربايجان را بـه رسـميت   "بودن درخواستهاي مساواتيها به لنين گزارش كرده بود كه 
قلمرو جمهوري آذربايجان حكومت شوروي بر پا شد اوضاع بر همين منـوال بـود    نيز كه در 1920. در تابستان "شناسند نمي

  شركت نكردند. 11و قراباغ و زانگزور در صفوف سپاه 
رهبران جمهوري آذربايجان و نريمان نريمانف رئيس كميته انقالبي، م. حسين اف كميسر امـور خارجـه و ديگـران      

نظـر عمـومي بـراي اعمـال زور در قبـال ارمنيـان        "ايجـاد "بـي و دولتـي،   سياست حيله و فريب، منحرف ساختن رهبران حز
كردند. نريمانف در تلگرام و نامه خود خطاب به لنـين در   آرتساخ، زانگزور، نخجوان و ساير نواحي ارمني نشين را دنبال مي

انـد آنهـارا بـه تصـرف خـود در       هكرد قراباغ، زانگزور و نخجوان كه مبلغان و مداخله گران نتوانسـت  ، اعالم مي1920تابستان 
براي  1920آورند بايد جزء قلمرو آذربايجان قرار گيرند. هيئت نمايندگي جمهوري ارمنستان به رياست لون شانت در ژوئن 

مذاكره با روسيه شوروي وارد مسكو شد. هنگامي كه شانت در ماه ژوئيه با گ. چيچرين مشغول مذاكره بـود، در تلگرامـي   
دربـاره  "مسكو خطاب به لنين (رونوشت براي والديكاوكاز، ارجنيكيدزه) ارسال شده بود چنـين آمـده اسـت:     كه از باكو به

اند، بايد اعالم كنيم كه اين منـاطق    شود و هم اكنون در قلمرو آذربايجان قرار گرفته آنچه كه به زانگزور و قراباغ مربوط مي
  ."بطور قطع بايد در قلمرو آذربايجان باقي بمانند

نواحي جلفا و نخجوان ....... هم از نقطه نظر نظامي و هـم از نظـر امكـان ارتبـاط مسـتقيم بـا تركيـه بايـد از طـرف            
سپاهيان ما تصرف شوند و به آذربايجان ملحق گردند. ما هرگونه مذاكره با دولت داشناك را اضافه و مسئله ارمنستان تركيه 

. نويسندگان اين تلگرام ن. نريمانف، ب.مديواني و آ. ميكويان 159"دانيم ع ميرا آنگونه كه شما مورد نظرتان است بي موق
شود به ارجنيكيدزه متوسل شود و از او تقاضا كند بـر روي رهبـران    بودند. چيچرين كه در تنگنا قرار گرفته بود، مجبور مي

كرد.  وي به شدت از نريمانف پشتيباني ميآذربايجان اعمال نفوذ كرده از اشتهاي آنها بكاهد. استالين كميسر ملل روسيه شور
به نظر من بايد به وضوح يكي از طرفين را مورد حمايت "كند:  او در تلگرافي به ارجنيكيدزه اراده خود را به وي تحميل مي

 ."آذربايجان را همراه با تركيه بايد در نظر داشت "قرار داد و در اين مورد مسلما

                                                            
 .1-12شماره  1022،4،250اسناد سازمانها،  -  158
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  1382 ماه  آبان-مهر  85-88 شماره  لويس    ماهنامه

  نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخ
  ) 12(بخش 

  ا.گرمانيك
  1917- 1923رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي 

  
شماري از فعاالن حزب بلشويك و حكومـت شـوروي (س. كيـروف، س. ارجنيكيـدزه، گ.چيچـرين، ب.لگـران،         

معتقد بودند كه قراباغ، زانگـزور، نخجـوان و ديگـر نـواحي ارمنـي نشـين از نظـر        آلكساندر مياسنيكيان و ديگران)، منصفانه 
بـا آن متحـد شـوند. در ايـن خصـوص،       "دهنـد و در نتيجـه بايـد مجـددا     تاريخي بخش جدايي ناپذير ارمنستان را تشكيل مي

ايـن پرسـش لنـين كـه     در برابـر   1920ژوئـن   21كرد. او گ.چيچرين كميسر امور خارجي جمهوري روسيه قاطعانه عمل مي
چنـد   "قراباغ زيستگاه بومي ارمنيان است"پاسخ داد : "آيا امكان دارد كار را با نريمانف به صلح و آرامش منتهي ساخت؟"

قرابـاغ، زانگـزور، شوشـي، نخجـوان و      "نويسد:  ژوئن، چيچرين در تلگراف خود به ارجنيكيدزه مي 19روز پيش از آن در 
آذربايجان ملحق شوند بلكه بايد تحت نظارت ارتش روسيه قرار گيرند و در آنجـا شـوراهايي پديـد     جلفا نبايد به ارمنستان و

. چيچـرين بـراي توجيـه ايـن نقطـه نظـر در       160"آيند زيرا تصميمي غير از اين باعث شكست سياست صلح مـا خواهـد شـد   
چنـان  "ارسال كرده بـود چنـين نوشـته اسـت:      ژوئيه براي آ. اوهانجانيان وزير امور خارجه ارمنستان 7تلگرامي كه به تاريخ 

شود كه جو و محيط مناسب را براي بررسي بي طرفانه و آرام مسـائل و اختالفـات ارضـي فـراهم خواهـد       شرايطي ايجاد مي
  .161"ساخت

جـو  "نريمانف تصميم نداشت از سياست پان تركيستي خود دست بردارد. چيچرين بـا مطـرح سـاختن اتهـام ايجـاد        
درخواسـت انجـام اقـدامات     1920در مذاكره تلفني خود با نماينده آذربايجان در گرجسـتان، در ژوئيـه    "يدانهمتشنج و نوم

سازد تا وي بتواند به نفـع الحـاق آذربايجـان فكـر كنـد.       اضطراري در قبال ارمنيان ساكن سرزمين مورد اختالف را مطرح مي
سـخن   "راجع به ايـن امـر مشخصـا    1920اوت  9تبوع خود در سفير جمهوري ارمنستان در باكو در گزارش خود به دولت م

اي بسـيار آشـكار    بگونه"و او  "دهد حتي رفتاري در شأن قوم تاتي از خود نشان نمي"نويسد كه نريمانف  گفته است. او مي
. او كند حرمت اين امر حتي به صورت ظـاهري حفـظ گـردد    دهد و حتي تالش نمي هاي ضد ارمني خود را بروز مي ديدگاه

گذارد. بدون شـك،   كند كه يك كمونيست است و ماهيت ملي تركي خود را بطور مشخص به نمايش مي اغلب فراموش مي
هـا و نظـرات بـاطني خـود را بـه ايـن روشـني بيـان          ديگران كمونيست تر و انترناسيوناليست تـر از او نيسـتند لـيكن ديـدگاه    

  .162"كنند نمي
ژوئـن   29ت اشغالگرانه آذربايجان شوروي است كـه چيچـرين، در تـاريخ    به خاطر محكوميت و جلوگيري از سياس  

 19، شماره 64،2،5همانجا،  -  160                                                            
 13، شماره 11همانجا،  -  161
 .17، شماره 200،1،4آرشيو دولتي، -  162
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روند جديد امور بايد انعكاس خود را بر طرحهاي ما در ماورأ قفقاز بيابد و ما را بر "خطاب به لنين چنين نوشته است:  1920
مل كنيم. اين رفقـا در ابتـدا مترصـد    هاي تجاوزگرانه ارجنيكيدزه، مديواني و نريمانف محتاطانه ع آن دارد كه در قبال برنامه

بودند با توسل به زور اسلحه نظام شوروي را در گرجستان و ارمنستان بر قرار كنند ولي زماني كه كميته مركزي ما اين امـر  
شود كه نريمانف از تاكتيك تعرضي خـود در قبـال    . كميسر امور خارجه سپس متذكر مي"نا اميد شدند "را رد كرد شديدا

آخـرين مرحلـه ايـن بحـران، مطـرح شـدن تقاضـاهاي        "دهـد:   دارد. او چنـين ادامـه مـي    ن و ارمنستان دست بر نمـي گرجستا
در دست جمهوري ارمنستان قـرار دارنـد.    "آذربايجان در مورد مناطق وسيعي بود كه هميشه به ارمنستان تعلق داشتند و عمال

داراالگياز همچنين نخجوان، اردوباد و جلفا است. بخش اعظم اين  -دولت آذربايجان خواستار مناطق قراباغ، زانگزور، شارور
كند كه نريمانف قصد داشت اين مناطق را توسط  . چيچرين كتمان نمي"در دست جمهوري ارمنستان قرار دارد "مناطق عمال

رجـه معتقـد بـود    تصرف شد. كميسار امور خا 11ارتش شوروي تصرف كند. در واقع چنين نيز شد و آرتساخ به وسيله سپاه 
نمي توان بخشي از قلمرو ارمنستان را اشغال كرده آن را به آذربايجان ملحق ساخت، اين امر به معني قائل شدن ماهيـت  "كه 

فريبكارانه براي سياست شرقي ما است... بويژه آنكه اعمال اين سياست در قبال ارمنستان ضربه شـديدي بـر پيكـر كمونيسـم     
  ."وارد خواهد كرد

بارها به ما اعالم كرده بودند كه "شود:  ژوئيه چنين متذكر مي 9ن در تلگراف خود به ارجنيكيدزه به تاريخ چيچري  
گويا حفظ قراباغ و زانگزور تحت حكومت ما به جاي الحـاق آنهـا بـه آذربايجـان، حكومـت شـوروي را در بـاكو سـرنگون         

ست؟ اگـر مسـئله حمايـت از تمـايالت اشـغالگرانه ملـي       بطور روشن و واضح گزارش دهيد كه مسئله چي "خواهد كرد. لطفا
گرايان افراطي مسلمان است، بايد بگويم كه اين سياست ناپسندي است و مـا بـا اعمـال چنـين سياسـتي باعـث رشـد و رونـق         

  ."ايم...  شويم و در نتيجه به آنان كمك كرده ها برابر مي احساسات ملي گرايانه خواهيم شد و بنابراين با مساواتي
بوروي سياسي كميته مركزي حزب كمونيست (بلشويك) روسيه با در دست داشتن چنين مـدارك انكـار ناپـذيري      

تصميمي درباره سياست خود در خصوص قفقاز اتخاذ كرد. مطابق با ماده هشتم اين مصوبه يا فرمـان   1920ژوئيه  7در روز 
ان مناطق تحت اشغال ارتش سرخ توضـيح دهنـد و آنهـا را قـانع     شد تا به ساكن هاي فعال قفقاز مسئوليت داده مي به كمونيست

هـا را   هاي قومي است و مسئله تعلـق سـرزمين   سازند كه اين اقدامات ماهيت موقتي دارد و هدف آنها جلوگيري از خونريزي
پـس بـه    ."گردد، حل و فصل خواهد شـد  يك كميسيون مختلط كه به خواست و اراده اقوام ساكن در اين مناطق تشكيل مي

روشني و وضوح مسئله حمايت از اصل حق تعيين سرنوشت ملل مطرح شده بود و تنها اجراي عادالنه اين امر و تصـميم مهـم   
  باقي مانده بود.

با اين حال رهبري آذربايجان به رياست نريمانف اين مصوبه و فرمان را خنثي كرد. او با استفاده از تمـام امكانـات     
كرد اين امر را بقبوالند كه گويا قراباغ از دير باز سرزمين متعلق به آذربايجان بوده است، زيـرا كـه    تبليغاتي ممكن تالش مي

از نظر اقتصادي با دشت قراباغ و ساير نواحي جمهوري بويژه صنعت باكو ارتباط ناگسسـتني دارد، و بنـابراين جـدايي آن از    
كند ادعاهاي  دهد و سعي مي م.) مورخ نيز مورد تاكيد قرار مي-فآذربايجان غير ممكن است. همين امر را د. گوليف (قلي ا

كنـد بـه عامـل     رهبران جمهوري را در مورد قراباغ توجيه نمايد ولي چون مطلب ديگـري بـراي تحكـيم ايـن امـر پيـدا نمـي       
نيست زيرا كشـور   شود. بنظر شخص اخير، الحاق قراباغ به ارمنستان توسعه نيافته از نظر اقتصادي صحيح اقتصادي متوسل مي

ها با كنار نهادن حـق   اخير قادر نخواهد بود به قراباغ ويران شده كمك كند تا اقتصاد خود را باز سازي نمايد. اكنون گوليف
شود همـين مسـايل    دهند. هر گاه مسئله به نخجوان مربوط مي تعيين سرنوشت ملي مسايل اجتماعي را در اهميت اول قرار مي
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  شود. گردد و ويژگي اكثريت ملي ساكنان مطرح مي اجتماعي فراموش مي
اي  (يعني روزي كه پيمان سور امضاء شد) ميان روسيه شوروي و جمهوري ارمنستان توافقنامه 1920اوت  10روز   

كننـد تـا در    امضاء شد كه بر پايه آن ارتش شوروي مناطق مورد منازعه قراباغ كوهستاني، زانگزور و نخجوان را تصرف مي
  بطور قطعي سرنوشت آنها تعيين شود. آينده

آورنـد.   اي را به اجرا در مـي  در همين اثنا، رهبران آذربايجان يعني نريمانف و ديگران پيگيرانه سياست فريبكارانه   
شد. چنـد   ها محول مي هاي رهبري و مناصب آرتساخ به آذربايجاني تمام موقعيت "بدون هيچ گونه آشوب و سروصدا تقريبا

حقق اين مسئله موثر بود. در آن زمان پهنه آرتساخ تاريخي به مناطق جرابرد، شوشي و جوانشير تقسيم شده بود كـه  امر در ت
يافتند. بدين ترتيب قسمت كوهستاني و دشت اين سرزمين يـك قلمـرو واحـد را تشـكيل      تا رودهاي ارس و كورا امتداد مي

خود را داشته باشند. از ديگر سـو سياسـت نريمـانف در قبـال قرابـاغ       توانستند اكثريت قومي داد كه ارمنيان آرتساخ نمي مي
كوهستاني مورد حمايت آ. ميكويان، ل. ميرزويان، ه. نازارتيان، آ.قاراگيوزيان و ديگر فعاالن غير دور انـديش ارمنـي قـرار    

  داشت.
  كرد. غ نميهاي ناپسند ديگر دري گروه نريمانف از بكارگيري روش ارتشاء، تهديد و ترور و شيوه  
براي مدتي كوتاه به عنوان رئـيس   1920مي دانيم كه اسد كارايف (قرايف) كارگزار نريمانف كه در تابستان سال   

ميليـون   200كـرد كـه خـود بـا      اي خطاب به كميته انقالبي زانگزور اعتراف مي كميته انقالبي قراباغ كار كرده بود، در نامه
هـاي دفـاعي ارمنيـان     هاي ارمني رشوه دهـد و توسـط آنهـا فعاليـت     جان بايد به شخصيتروبل پول دريافتي از مقامات آذرباي

را كنـار گذاشـت زيـرا كـه      "بشـر دوسـتي  "كرد كه بايسـتي   قراباغ و زانگزور را دچار شكست كند. او چنين ابراز نظر مي
ني از ايـن اعترافـات پيـدا اسـت،     . همانگونه كـه بـه روشـ   "توان دولت بر پا كرد و سرزمينها را اشغال نمود توسط آن نمي"

  ها و چگونگي عملكرد ترك و تاتار را بسيار نيك فرا گرفته بودند. رهبران آذربايجان روش
در آن روزهاي بحراني ارمنيان، تركيه كمال آتاترك دسـت بـه يـك اقـدام زد كـه هـدف آن كمـك بـه مقامـات            

ارتش تركيه بـا   1920به نفع خودشان بود. در پايان ماه سپتامبر آذربايجاني به منظور حل مسئله نخجوان، زانگزور و آرتساخ 
  نقض پيمان سور به خاك ارمنستان تعرض كرد و در مسير خود مرگ و ويراني براي ارمنيان به ارمغان آورد.

ر نـوامب  5روسيه شوروي در اين اوضاع نقش ميانجيگري را عهده دار شد و چنانكه از نامه چيچرين به لگران بتاريخ   
  دانستند تركيه به چه منظوري ارمنستان را مورد هجوم قرار داده بود. آيد، آنها نمي بر مي 1920

 19م. ناخارادزه نماينده ديپلماتيك گرجستان منشويكي در مسكو نيز در تلگرامي براي دولت متبوع خود به تاريخ   
هـا بودنـد    ا مترصد نجات خلـق ارمـن از دسـت داشـناك    همين نظر را ابراز كرده است. اين اعالميه تركها كه آنه 1920اكتبر
بسياري از افراد را دچار توهم كرده بود. بياد آوريم دژخيمان ترك را كه وارد ارمنسـتان شـده بودنـد خـود را بـه       "احتماال
 "سـرخ "هـاي   م.) دژخـيم هنـگ  -دادنـد. كـارابگير (قـره بكـر     برخوردار از عقايد و افكار نو نشـان مـي   "هاي سرخ"عنوان 

كرد. پي بردن به ارتباط سياسي نريمـانف و تركيـه در قبـال ارمنسـتان كـار دشـواري        م.) عساكر را رهبري مي -(كمونيست
م.) بطور قطع مناطق نخجوان، -(منظور تركان كمونيست  "تركان سرخ"كرد با كمك به اصطالح  نيست. نريمانف تالش مي

  كند. داراالگياز، زانگزور و آرتساخ را تصاحب -شارور 
در خواست تحويل طـال،   1920دانيم مصطفي كمال در نخستين پيام ارسالي خود به مسكو در اول ژوئن  چنانكه مي  

  اسلحه و مهمات به بهانه مبارزه با آنتانت در جبهه غربي را مطرح نمود و اين درخواست كمال به نتيجه مطلوبي رسيد.
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  مقاومت در برابر تركان در حال پيشروي را نداشتند. نيروهاي مسلح جمهوري ارمنستان توان الزم براي  
به پايان رسـيد و بحـث    1920نوامبر  29اين روزهاي بي نهايت وخيم با استقرار نظام شوروي در ارمنستان به تاريخ   

انقـالب  ها و تلگرامهـايي كـه بـه كميتـه      و بررسي مسئله آرتساخ پس از آن وارد مرحله نويني گرديد. اهالي آرتساخ در نامه
كردند كه مبارزات سه ساله آنها سر انجام با استقرار نظام شوروي در ارمنستان  كردند، اظهار اميدواري مي ارمنستان ارسال مي

  شود. به موفقيت نايل خواهد گرديد و آرزوي پيوستن آرتساخ به مام ميهن به واقعيت بدل مي
نستان به باكو رسـيد، در جلسـه مشـترك بـوروي سياسـي و      زماني كه اخبار مربوط به استقرار نظام شوروي در ارم  

نوامبر، تصميم گرفته شد به نريمانف رئـيس كميتـه انقالبـي     30سازماني كميته مركزي حزب كمونست آذربايجان در تاريخ 
ه اختالفـات  اي تهيه و انتشار دهد و طي آن متذكر گردد كـه كليـ   آذربايجان ماموريت داده شود به نام كميته انقالبي اعالميه
دولت كـارگران و كشـاورزان   "پذيرد. در اين مصوبه آمده بود:  ارضي بين آذربايجان شوروي و ارمنستان شوروي پايان مي

آذربايجان با دريافت خبر مسرت بخش اعالم جمهوري شـوروي سوسياليسـتي ارمنسـتان بـه نـام روسـتائيان قيـامگر، بـه ايـن          
ها و اختالفات ارضـي ميـان ارمنسـتان و آذربايجـان خاتمـه يافتـه اعـالم         امروز، بحثفرستد. از  پيروزي خلق برادر درود مي

شوند. قراباغ كوهستاني، زانگـزور و نخجـوان بـه عنـوان بخشـي از جمهـوري شـوروي سوسياليسـتي ارمنسـتان بـه شـمار             مي
  ."روند مي

   
  1382 ماه  آذر  89-90 شماره  لويس    ماهنامه

  و تاريخ آرتساخ نگاهي به جغرافياي تاريخي
  ) 13(بخش 

  ا.گرمانيك
  1917- 1923رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي 

  
دسامبر به رياست علي حيدر كارايف، نريمانف اعالميه كميته انقالب جمهوري  1در جلسه باشكوه باكو به تاريخ   

تشر ساخت. در اين اعالميه آمده بود كه شوروي سوسياليستي آذربايجان را به مناسبت پيروزي نظام شوروي در ارمنستان من
  .163"تواند ميان دو خلق همسايه ديرينه ارمني و مسلمان مطرح باشد پس از اين هيچ اختالف ارضي نمي"

در اين جلسه شوراي باكو س. ارجنيكيدزه نيز سخنراني كرد و استقرار نظام شوروي در ارمنستان را تبريك گفته   
جان را كه مطابق آن قراباغ كوهستاني، زانگزور و نخجوان به ارمنستان واگذار شد، يك رويداد اعالميه كميته انقالب آذرباي

نوامبر بوروي سياسي و سازماني كميته مركزي حزب  30تاريخي قلمداد كرد. چنانكه مشاهده ميشود، ميان اعالميه 
عالميه امضاء شده توسط نريمانف كه در كمونيست آذربايجان و سخنان ارجنيكيدزه تفاوتي وجود ندارد در حاليكه در ا

توانند مسئله  صورت گرفت به اين معني كه اهالي آرتساخ مي "تصحيح"باكو به چاپ رسيد يك  "كمونيست"روزنامه 
توان فكر كرد كه دولت آذربايجان در آن زمان دست به حيله و فريب زده بود  خود را توسط رفراندم حل كنند. مشكل مي

ذهن بسياري از افراد را منحرف كند. در هر صورت چه در ارمنستان و چه آرتساخ به اين سخنان بي درنگ خواست  و يا مي
  شمردند. هاي تشكر، او را لنينيست و انترناسيوناليست بزرگ مي نريمانف اعتماد كردند و با ارسال تلگرام

فادار مانده اعالميه او در جلسات باكو با اين حال، رويدادهاي بعدي نشان دادند كه نريمانف به خويشتن خويش و  
  رفت. هاي عملياتي جديد به شمار مي اي براي فريب اذهان عمومي تا يافتن روش تنها وسيله

 1920دسامبر  2، "كمونيست" -  163                                                            
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اوضاع داخلي و خارجي  1921و اوايل  1920گذراند. در اواخر سال  ارمنستان شوروي روزهاي سختي را مي  
 30قدام جدي براي الحاق سرزمين ارمني به ارمنستان مطابق با اعالميه هيچ ا "جمهوري چنان وخيم و بحراني بود كه عمال

  شوراي باكو امكان پذير نشد. 1920نوامبر 
هاي  با استفاده از موقعيت زماني، طرفداران اشاعه انقالب جهاني به هر نحو و به هر قيمت توجه خود را به سرزمين  

همترين حساب خود را روي تركيه كماليستي باز كردند و نريمانف شرقي مسلمان نشين معطوف داشتند و در اين راستا م
اي حتي برخالف مفاد اعالميه خود انجام داد و از هيچ كوششي براي به  هاي گسترده رئيس كميته انقالب آذربايجان فعاليت

ن شك تاثير خود را بر ها بدو چنگ آوردن اراضي بيشتري از ارمنستان به نفع آذربايجان و تركيه دريغ نكرد. اين فعاليت
  شدند. روي فعاالني گذاشت كه آماده انجام مذاكرات آتي با تركيه كماليستي در مسكو مي

هاي سياسي، حقوقي و تاليفي تشكيل شده به منظور بررسي طرح پيمان شوروي و تركيه كه در اولين  هيئت  
هاي ارضي طرف ترك  بويژه زماني كه در خواستتهيه شده بود،  1920كنفرانس روسيه، تركيه در ماههاي ژوئيه و اوت 

هاي قارص و باتوم، ناحيه سورمالو و مناطق آخالتسخا و  مطرح گرديد با مشكالت جدي مواجه شدند. تركها خواهان استان
ها  ها قرار داشت و در آنجا به كوشش و فتنه تركها و مساواتي آخالكاالك بودند. بويژه نخجوان در مركز توجه كماليست

  برخوردهاي قومي روي داده بود و متعاقب آن شمار زيادي از ارمنيان مجبور به جالي وطن شده بودند. 
به بررسي مسايل مرزي پرداخت. از طرف تركها، يوسف كمال بيگ، رضا نوري بيگ  1921كنفرانس دهم مارس   

كنفرانس شركت داشتند و يوسف و علي فواد پاشا و از طرف شوروي، گ. چيچرين و جالل الدين كرخمازوف در اين 
كمال بيگ رياست جلسه را به عهده داشت. بدين سان مسئله مرزي ارمنستان شوروي و مسائل بالفصل ارضي مربوط به آن 

گرفت. بطور كلي به هيئت نمايندگي ارمنستان شوروي اجازه شركت  بدون حضور نماينده ارمنستان مورد بررسي قرار مي
هزار  5/5داده نشد. بر اساس پيمان منعقد شده غير از استان قارص و سورمالو، نخجوان نيز با  هاي كنفرانس در فعاليت

كيلومتر مربع وسعت با توجه به مرز مشخص شده توسط تركيه و به شرط عدم واگذاري به ارمنيان از ارمنستان جدا و به 
يمال كردن شديد كليه موازين بين المللي بود و ها پا عنوان يك منطقه خود مختار در آذربايجان شناخته شد. تمام اين

  مقصرين اصلي اين رويداد كميسر ملل يعني استالين، اسكاچكو و ديگران بودند.
شود كه استالين به  ژنرال علي فواد جبسو عضو هيئت تركيه و سفير تركيه در مسكو در خاطرات خود متذكر مي  

شما خود مسئله ارمنستان را حل "افزايد:  رانس مطرح نخواهد شد و سپس ميآنان اطمينان داده بود كه مسئله ارمني در كنف
  .164"كنيد و اگر باز هم مسئله قابل حل وجود دارد خود به آن بپردازيد ليكن در مورد موعد نهايي ما را مطلع سازيد

ژوئن و ژوئيه پس از تصميمگيري درباره نخجوان نوبت به آرتساخ رسيد. بحث پيرامون اين مسئله در ماههاي   
ژوئن تشكيل شد و س. ارجنيكيدزه،  3بسيار حاد و شديد بود. پلنوم بوروي قفقاز حزب كمونيست روسيه در روز  1921

در "ف. ماخارادزه، ن. نريمانف، آ. مياسنيكيان و ديگران در آن شركت داشتند. همه متفق القول اعالم كردند كه بايد 
اعالميه امضاء شده  ". اين تصميم بوروي قفقاز عمال"كه قراباغ به ارمنستان تعلق دارداعالميه جمهوري ارمنستان، قيد شود 

را كه روز بعد انتشار يافت و در آن مسئله رفراندم در قراباغ كوهستاني پيشنهاد شده  1920دسامبر  1توسط نريمانف در 
بايجان و د.گوليف دكتر در تاريخ و رئيس كرد، در حالي كه ت.كوچارلي عضو علي البدل آكادمي علوم آذر بود، لغو مي

لنينيسم وابسته به كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي سابق در مقاالت خود  - شعبه آذربايجاني انستيتوي ماركسيزم
كنند. آنها با منحرف ساختن  يك نظريه فريبكارانه و ضد علمي مطرح مي "گيرند و علنا اين تصميمگيري مهم را ناديده مي

تا  1918هن خوانندگان، سعي در اثبات اين امر دارند كه گويا قراباغ كوهستاني پس از امضاء پيمان باتوم در سال ذ
بنا به خواست خود در قلمرو آذربايجان  "برقراري نظام شوروي تحت حكومت مساواتي آذربايجان قرار داشته است و بعدا

  ها است. پاسخي به اين ياوه گوييشوروي باقي مانده است. تاريخ تنازع بقاي آرتساخ 
هاي  هاي جمهوري بر پايه توافق ميان دولت"آمده است:  1921ژوئن  12در اعالميه ارمنستان شوروي مورخ   

شوروي سوسياليستي آذربايجان و ارمنستان و بر اساس اعالميه كميته انقالب جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان، 
هستاني از اين پس به عنوان بخش جدايي ناپذير جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان گردد كه قراباغ كو اعالم مي
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. در اين اعالميه به وضوح گفته شده بود كه اين مطلب بر اساس اعالميه صادر شده از طرف شوراي انقالب 165"باشد مي
ژوئن ارمنستان شوروي بوضوح  12آذربايجان پذيرفته شده است. بدين ترتيب مصوبه سوم ژوئن بوروي قفقاز و اعالميه 

هاي شوروي ارمنستان و آذربايجان به ارمنستان  كردند كه قراباغ كوهستاني بر اساس توافق جمهوري اين مطلب را تائيد مي
  بازگردانيده شده است.

د. او همراه در آن روزها، آسكاناز مراويان ازطرف دولت ارمنستان به عنوان نماينده تام االختيار در قراباغ تعيين ش  
علي حيدر كارايف نماينده آذربايجان از تفليس راهي قراباغ شد ليكن كارايف در ايستگاه يوالخ به مراويان پيشنهاد كرد بـه  
باكو بروند و در آنجا مسايل را با نريمانف روشـن سـازند. ايـن فرمـان را كـارايف پـيش از حركـت در تفلـيس از نريمـانف          

ل مراويان پيشنهاد كارايف را رد كرد و به تنهايي راه خـود را بـه سـوي قرابـاغ ادامـه داد و در      دريافت كرده بود. با اين حا
هايي در شوشي و جاهاي ديگر برگزار شد و چند روز بعد كه مراويان به تفليس  آنجا با شادي زياد از او استقبال شد. ميتينگ

بر اساس اعالميه شوراي كميسارياي خلق ارمنستان، قرابـاغ  ": اين اعالميه او را منتشر كرد "ستاره سرخ"باز گشت، روزنامه 
دهد. مأموريت ما به قراباغ براي تحقق اين امـر اسـت تـا بـا حضـور       بخش جدايي ناپذيري از ارمنستان شوروي را تشكيل مي

نگـزور نظـارت   بالفصل خود مسائل داخلي قراباغ را سرو سامان دهيم و در عين حال بـر نيروهـاي نظـامي فعـال در محـور زا     
سياسي داشته باشيم. قراباغ و زانگزور به آبرو و حيثيت ارمنستان تبديل خواهند شد، زيرا اگـر كـارگران و كشـاورزان ايـن     
مناطق كشور ما در آرامش و راحت زندگي كنند، و امكان يابند به كارهاي سـازنده بپردازنـد، پـس رشـد و ترقـي و توسـعه       

ژوئـن ارمنسـتان ايـن امـر را بـه روشـني تعيـين         12. اعالميه 166"نتظار آنان خواهد بودفرهنگي و اقتصادي چشمگيري در ا
بايسد جـزو خـاك آذربايجـان     كرد. ليكن نريمانف يكباره كارت خود را رو كرد و اصرار نمود كه قراباغ كوهستاني مي مي

شد. ارجنيكيدزه و كيروف در تـاريخ   هاي قفقاز مختل و متوقف باقي بماند. فعاليت كميسيون تعيين كننده مرزهاي جمهوري
توقف مذاكرات تعيين مرزهاي ارمنسـتان  "ژوئن در اين باره براي نريمانف تلگرام فرستادند. در اين تلگرام آمده است:  26

به خاطر شرايط و اوضاع موجود در زانگزور تاثير بسيار منفي دارد.... بدينوسيله خواهشمنديم به سـرعت بـوروي سياسـي و    
ژوئـن بـه مـذاكرات پايـان      27اي كه بتوانيم فردا  كميسرهاي خلق تشكيل جلسه داده مسئله قراباغ را حل كنيد بگونه شوراي

دهيم. اگر نظر ما را جويا باشيد، چنين است، به منظور اتمام و توقف برخوردها و ايجاد روابط دوسـتانه، هنگـام حـل مسـئله     
تاي ارمني نبايد به آذربايجان الحاق شود، همانگونه كـه هـيچ روسـتاي مسـلمان     قراباغ بايد از اين اصل پيروي كرد: هيچ روس

 ."تواند به ارمنستان ملحق گردد نشين نمي
  

  1382 ماه دي  91-92 شماره  لويس    ماهنامه

  نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخ
  )14(بخش 

  ا.گرمانيك
  1917- 1923رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي 

          
با اين حال نريمانف و هم فكرانش بر خالف اين نقطه نظر عمل كردند. در جلسه مشترك بوروي سياسي كميته            

 .1921ژوئن  19چاپ ايروان،  "ارمنستان شوروي"روزنامه  -  165                                                            
 .1921ژوئيه  5(باكو)،  "ونيستكم" -  166
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ژوئن تصميم گرفته شد قراباغ به ارمنستان واگذار نگردد و براي  27مركزي حزب كمونيست و دولت آذربايجان در تاريخ 
انه كردند. ن. نريمانف رئيس شوراي كميسرهاي خلق آذربايجان (به معني شوراي وزيران توجيه اين امر عامل اقتصادي را به

مترجم) در اين جلسه تهديد كرد كه اگر قراباغ كوهستاني جزو خاك آذربايجان نباشد، خود به خاطر  - يا هيئت دولت 
ران كنوني آذربايجان سرچشمه پذيرد. از همين جا اظهارات تهديد آميز رهب عواقب كار هيچگونه مسئوليتي را نمي

  گيرند. مي
جلسه فوق العاده بوروي قفقاز وابسته به  1921ژوئيه  4به منظور حل سريع مسئله قراباغ كوهستاني، در تاريخ   

ها يا ملل براي شركت در آن از نالچيك وارد تفليس  حزب كمونيست (بلشويك) روسيه تشكيل شد و استالين كميسر خلق
شود قراباغ كوهستاني متعلق به ارمنستان شوروي باشد. ليكن نريمانف به اين  يت آراء تصميم گرفته ميشد. به حكم اكثر

تصميم اعتراض كرد. روز بعد جلسه جديدي تشكيل شد كه تصميم اتخاذ شده در عصر روز گذشته مورد تجديد نظر قرار 
با توجه به ضرورت ايجاد آشتي "ين آمده است: گرفت و با پيشنهاد نريمانف موافقت گرديد. در تصميم گيري جديد چن

شود قراباغ كوهستاني در  ملي ميان مسلمانان و ارمنيان و با عنايت به ارتباط اقتصادي قراباغ عليا و سفال تصميم گرفته مي
ي از اي، حق برخوردار  محدوده مرزهاي جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان بماند ليكن از خود مختاري وسيع منطقه

چه اهالي آرتساخ و چه كميته مركزي حزب كمونيست  167"شوشي به عنوان مركز اداري داخل منطقه بهره مند شود
بوضوح آمده بود كه كميته  1921ژوئيه  16ناراضي بودند و در مصوبه جلسه روز  "ارمنستان از اين تصميم گيري شديدا

. 168موافق نيست 1921ژوئيه  5بوروي قفقاز در تاريخ  مركزي حزب كمونيست ارمنستان با تصميم اتخاذ شده توسط
آلكساندر مياسنيكيان، متن جلسه بوروي قفقاز را به اولين كنگره حزب كمونيست ارمنستان تقديم كرد كه در نيمه دوم 

د ما نفت گفت، اگر ارمنستان خواستار قراباغ باش آذربايجان مي"تشكيل شد. او براي اطالع عموم اعالم كرد:  1922ژانويه 
  . حال ببينيد فلسفه و ايده محاصره اقتصادي آرتساخ و ارمنستان از كجا سر چشمه گرفته است.169"نخواهيم داد

غير قانوني و بي اساس بود. بوروي قفقاز هزگز حق اتخاذ چنين  "كال 1921ژوئيه  5تصميم بوروي قفقاز مورخ   
توانست درباره اين مسئله ابراز نظر كند. اين  اري نبود و تنها ميتصميم مهمي را نداشت، زيرا كه اين بورو مرجع قانونگذ

بوروي قفقاز هشت نفره به چه حق و بدون در نظر گرفتن نظرات خلق ارمن و بدون حضور نمايندگان ارمنيان قراباغ چنين 
صميم غير عادالنه به تصميم غير قانوني را اتخاذ كرد و بخش جدايي ناپذير ارمنستان يعني آرتساخ را مطابق با اين ت

آذربايجان واگذار نمود. با اتخاذ يك جانبه اين تصميم مسائل ملي و تاريخي ناديده گرفته شدند و مشخص شد كه بوروي 
  قفقاز بر خالف اصل حق تعيين سرنوشت ملل عمل كرده است.

تا ماه آوريل  1920پائيز  هاي مردمي به رهبري توان استپانيان كه در مناطق واراندا و ديزاك آرتساخ از جنبش  
  دهند. به وقوع پيوستند صفحات مهمي از مبارزات اهالي آرتساخ براي اتحاد با ارمنستان را تشكيل مي 1921سال 

در روستاي توم منطقه ديزاك به دنيا آمد و با شركت در جنگ جهاني اول به درجه  1892توان استپانيان در سال   
س از بازگشت به روستاي پدري خود، دسته كوچكي تشكيل داد تا از روستاهاي شرقي ارشد سواره نظام نايل گرديد. پ

ارتش سرخ وارد روستاهاي ديزاك شدند،  1920ديزاك در برابر تهاجمات ترك و تاتار دفاع كند. اما زماني كه در تابستان 
خود قد علم كرده در نتيجه اورا دستگير و سياست اشغالگرانه كارگزاران شوروي به اجرا در آمد، توان استپانيان با اعتراض 

هاي اشغالگري و نظام شوروي را گرد خود جمع  شود و افراد ناراضي از سياست كند. اما او موفق به فرار مي زنداني مي
شوند  پردازد. آنها موفق مي هاي شوروي و نظاميان ارتش سرخ مي هاي حزبي محلي، ارگان كند و به مبارزه با سازمان مي
هاي توم، متس تاغر (تاغر بزرگ) توغ، آزوخ و چند روستاي همسايه آنها را به تصرف خود در آورند. مقامات محلي  ستارو

  رسانند. كنند و تمام اشرار و خائنين را به سزاي اعمال خود مي را از روستاهاي تصرف شده بيرون مي
آورده به كارياگينو، آقدام و شوشي نزديك سراسر ديزاك، واراندا را به تصرف خود در  "جوخه توان تقريبا  

شود. دولت آذربايجان غرق در بحران بود و از ماهيت آزاديبخش ملي اين مبارزه واهمه داشت به ويژه آنكه توان با  مي
به اين مبارزه جديد آزاديبخش  "گارگين نژده سازماندهنده نبرد حماسي سيونيك ارتباط نزديكي داشت. گارگين نژده عمال

 .116، شماره 64،1همانجا، -  167                                                            
 . 5، شماره 1،1،30ها، اسناد سازمان-  168
 .23، شماره 2،1همانجا، -  169
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يك هيئت شوروي به سرپرستي گريگور وارتانيان از باكو عازم گوريس  1921داد. در اوايل ژانويه  ي آرتساخ خط ميمل
گردد. همين درخواست از سوي واتسيخوسكي فرمانده  مي "توقف جنگهاي شورشي قراباغ"شود و از نژده خواستار  مي

شود. نژده در پاسخ به  ارتش سرخ نيز به نژده داده مي 11ه و هكر فرمانده سپا 84پادگان شوشي سيمونف فرمانده بريگاد 
داند به آنها كمك كند.  دارد كه با توجه به تمايالت ارمنيان آرتساخ مبني بر اتحاد با ارمنستان وظيفه خود مي آنها اظهار مي

  غ كوهستاني ارتباط داشتم. چند روز پيش از تصرف گوريس با قرابا 1920من از اواسط نوامبر "او بعدها چنين نوشته است: 
آيد. پس از بازگشت او، دو  در آن روزها، توان فرمانده جوخه ديزاك براي كسب دستورها به سيونيك مي  

  .170"آمدند... (Tatev)نماينده ديزاك براي دريافت ساز و برگ و با درخواست قواي نظامي و رهبري به تاتو 
و چند بريگاد لشكر  250،251،252هاي  شوروي آرتساخ، هنگبه منظور سركوبي جنبش ضد آذربايجاني و ضد   

هاي كمونيستي تشكيل شدند  ارتش سرخ در آنجا متمركز شدند. در ديزاك، كارياگينو، شوشي وغيره جوخه 11سپاه  28
  كردند. كه همراه با نظاميان ارتش سرخ فعاليت مي

اري تا تعيين تكليف جمهوري ارمنستان بود. هدف گارگين نژده اتحاد آرتساخ و زانگزور و پيدايش وحدت اد  
يابد و اين امر باعث آزردگي خاطر دولت  در سراسر زانگزور و آرتساخ گسترش مي "موج مبارزه آزاديبخش تقريبا
اي شوشي و جانشين  ارتش سرخ بود. شميل محمود بگوف رئيس كميته انقالب منطقه 11آذربايجان و فرماندهي سپاه 

 31ارتش سرخ و كميته انقالبي قفقاز در تاريخ  11ه قراباغ در تلگراف خود به شوراي نظامي انقالبي سپاه كميسار فوق العاد
تفنگ از انبار نظامي شوشي در اختيار ميليشيا و  1000كند براي مبارزه با شورشيان تعداد  در خواست مي 1920دسامبر 
  .171گيرداي مينكند و شوشي قرار  هاي پارتيزاني ويژه ناحيه جوخه

هاي جديد  قابل درك است كه عناصر كارگزار آذربايجان شوروي در آرتساخ سعي داشتند در وهله اول گروه  
  تاتار را مسلح كنند و از آنها در برابر ارمنيان زانگزور و آرتساخ استفاده نمايند.- ترك

اميان وارد شده از زانگزور در مبارزه شدت جديدي يافت. ترپتروسيان فرمانده نظ 1921هاي ماه آوريل  در نيمه  
ها تصميم  سرخ"دهد. نژده بعدها چنين نوشته است:  روز هشتم آوريل درباره وخامت اوضاع شورشيان به نژده گزارش مي

، 1921آوريل  15در سپيده دم  172"گرفتند نيروهاي رزمي ديزاك را بين دو آتش نابود كنند و اين امر دير هم نشد
هاي كمونيستها دست به حمله عمومي زدند. در اين هنگام روستاهاي شاغاغ، آغجاكند،  رخ و جوخههاي نظامي ارتش س دسته

  دادند. تاغر و خزابرد مراكز نظامي توان استپانيان را تشكيل مي
آوريل 16هاي نظامي ارتش سرخ در محور روستاهاي تاغر بزرگ و توم زير حمالت كوبنده شورشيان در دسته  

 18و17ي شدند. شورشيان با استفاده از شرايط پديد آمده و با دريافت نيروهاي كمكي نژده، روزهاي مجبور به عقب نشين
آوريل اقدام به حمله كردند ليكن موفق به شكافتن جبهه نشدند. توان از نژده نيروهاي تازه نفس درخواست كرد. آرشاك 

نيروهاي كمكي و با "شته است كه شورشيان با دريافت كرد، بعدها نو باالسانيان كه گروهان كمونيستها را فرماندهي مي
استفاده از عدم موفقيت ما در جبهه راست.... فعاليت چشمگيري نشان دادند و حمالت خود را بر روي گروهان كمونيستها 

. 173"ادامه دادند ليكن با از دست دادن موكوچ افسر نظامي و ديگران.... به پايگاه خود آغجاكند عقب نشيني كردند
ناميدند. نظاميان ارتش سرخ در  هايريك مي شورشيان يپرم خان، پارسادان شوشانتسي و كميسر خود را از دست دادند كه

 19هاي شديد مقر توان را تصرف كردند. روز بعد،  آوريل دست به حمله زدند و پس از جنگ 18توم روز  -محور توغ
  جوخه توان به زانگزور رفت و به نژده پيوست. آوريل، آخرين پايگاه شورشيان در خزابرد سقوط كرد.
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  1382 ماه اسفند- بهمن  93-96 شماره  لويس    ماهنامه

  نگاهي به جغرافياي تاريخي و تاريخ آرتساخ
  )15(بخش 

  ا.گرمانيك
  

  1917- 1923رويدادهاي آرتساخ (قراباغ) در سالهاي 
          

  .داشت پاياني چنين 1920-21 سالهاي در آرتساخ مردمي جنبش سان بدين
 كـرده  اعتـراض  مزبـور  كميتـه  بـه  بارهـا  و بودند ناراضي قفقاز كميته توسط الذكر فوق تصميم از آرتساخ ارمنيان  
 مركـزي  كميته و دولت طرف از نمايندگاني. شدند ارمنستان به كوهستاني قراباغ الحاق و تصميم اين در نظر تجديد خواستار
 رئـيس  نايـب  ميرزويـان  لـون  بـويژه . شـدند  كوهسـتاني  قراباغ راهي مردم خشم كردن آرام براي آذربايجان كمونست حزب
 فعـال  جمهـوري  دريـايي  جنـگ  كميسـر  كـارايف  حيـدر  علي و صنفي اتحاديههاي شوراي رئيس و جمهوري وزراي شوراي
 اسـلحه  از اسـتفاده  بـه  تهديـد  آذربايجـان  اراده پذيرش عدم صورت در خود منصب و مقام از استفاده با اخير شخص. بودند
  .ميكرد

 آرتساخ اهالي كردن قانع براي ديگري راه زيرا شد مطرح آرتساخ به مختاري خود اعطاء مسئله نيز روزها همين در  
 آرتسـاخ  سـاكنان  كـه  داشـتند  اصرار آذربايجاني مورخان ديگر و گوليفها.د و.ج. نداشت وجود آذربايجان حاكميت قبول به

 در شـوراها  العـاده  فـوق  جلسـه  تصـميم  مـدرك،  عنوان به و باشد، داشته قرار آذربايجان قلمرو در ينسرزم اين بودند موافق
 اين گيري تصميم از واريانتي چه كه نيست روشن ما براي. ميكنند علم 1921 اوت اول تاريخ در را واراندا هاغورت روستاي
 جمهـوري  دولتـي  آرشـيو  485 فايـل  در آيـي  گردهم اين صورتجلسه از نسخه يك كه ميدانيم اما است رسيده باكو به جلسه
 مـورد  نيـز  را كوهسـتاني  قرابـاغ  سرنوشت تعيين حق مسئله، چند شمار در كميسيون اين. ميشود نگاهداري كوهستاني قراباغ
 قرابـاغ  زيـرا  نـدارد  مناسـبت  امـر  ايـن  بررسـي  كـه  ميكنـد  اعالم داشت حضور جلسه در كه ميرزويان لون. داد قرار بررسي

 حمايت به مايل كس هيچ كه نمود اعالم كميسيون طرف از نماينده پتروسيان. است وابسته باكو به نظر نقطه هر از كوهستاني
 كميسـيون  ايـن . 174"اسـت  آشـكار  همـه  بـراي  شوروي ارمنستان با اتحاد براي كشاورزان تمايل "زيرا نيست، نظريه اين از

 بـه  نيز ديگر مناطق و كوهستاني قراباغ در شده برگزار جلسات ساير ميدهد، پايان خود كار به مشخص نتيجه به رسيدن بدون
 در. نيسـت  مشـخص  كـرده  باكو تسليم گزارشي چه ميرزويان لون اينكه. است چنين ماوقع كل. يافتهاند جريان ترتيب همين

 كميته دوم دبير رزويانمي لون و آذربايجان كمونيست حزب مركزي كميته اول دبير كارايف حيدر علي ،1922-23 سالهاي
 قـول  و ميرفتنـد  قرابـاغ  بـه  اغلـب  مختلـف  مناسبتهاي به باكو شهري كميته اول دبير حال عين در و كمونيست حزب مركزي
 شـرط  ايـن  بـه  تنها ميدادند آرتساخ اهالي به را دشتها و مراتع گذاشتن اختيار در و ديگر مايحتاج و شكر پارچه، نمك، نفت،
 كوهسـتاني  قرابـاغ  بـه  مختـاري  خـود  اعطـاء  بـا  كـه  بـود  اميـدوار  آذربايجـان  دولت. بپذيرند را بايجانآذر حاكميت آنها كه

  .كند منتفي درنگ بي را  ارمنستان به الحاق حق به درخواست
 حـال . ميشـود  نگاهداري كوهستاني قراباغ تاريخ موزه در آسكران جمال پير اهل ميرزابگيان گريگوري سورن خاطرات دفتر
 دبيـران  و رؤسـا  كليـه  آنهـا . است نوشته چه 1922 نوامبر در آرتساخ به ميرزويان. ل و كارايف.ع ماموريت درباره او ببينيم

 مسـكو  مركـز  از كـه  ميكنـد  اعـالم  آيـي،  گـردهم  هـدف  تشـريح  بـا  كارايف. ميكنند دعوت شوشي به را آرتساخ شوراهاي
 و اقتصـادي  خصوصـيات  اساس بر را مجزا مرزهاي و مناطق اداتح مسئله شوروي محلي مقامات با همراه" يافتهاند مسئوليت

 كليـه  زيـرا  كننـد  حفـظ  بـاكو  بـا  را خـود  اقتصـادي  ارتباط ميكند تقاضا آرتساخ اهالي از او ".دهند قرار بررسي مورد ملي

                                                            
 . ٦٨-٦٩ ،شماره٤٨٥،١،١٤همانجا، - ١٧٤
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 ارمننسـتان  بـا  طيارتبـا  امكانـات  از و ميكند دريافت نفت باكو از قراباغ. ميگذرند باكو و يوالغ از روسيه مواصالتي راههاي
  .اينها جز و است محروم

 پيشـنهاد  ايـن  درباره مخالفتهايي و ميشود آشوب پر سالن جو" كارايف سخنان از پس مينويسد، ميرزابگيان چنانكه  
 نظريـه  ايـن  از سخنرانان. "نبودند اتحادي اينگونه موافق آرا اكثريت با كنندگان شركت كه بود توجه قابل. ميگيرد صورت
 ايـن  خـود  سـخنان  در ميرزايـان  لـون . بـود  نخواهد مطلوب هرگز آذربايجان قلمرو در آرتساخ ماندن باقي كه كردندمي دفاع
 سـپس . اسـت  مناسـب  اقتصـادي  نظـر  از آذربايجـان  قلمـرو  در آرتساخ ماندن باقي كه ميكرد تكرار را خود شده كهنه نظريه

 او گواهي به. "پرداختند اعتراض به كنندگان شركت ميرزويان يقرف با مخالفت در زمان اين در كه ميدهد ادامه ميرزابگيان
. بودنـد  شـوروي  ارمنسـتان  بـه  پيوسـتن  طرفدار و ميكردند مخالفت ميرزويان و كارايف نظرات با كنندگان شركت اكثريت
 نيـز  ارعـاب  و تهديـد  ابزارهـاي  گيـري  بكـار  از و كردنـد  كـار  كنندگان شركت "ذهن" روي روز سه ميرزويان و كارايف
 قلمـرو  در مختـار  خـود  اسـتان  عنـوان  بـه  را آرتسـاخ  ميگيرنـد  تصـميم  آراء نـاچيز  اكثريـت  با آن از پس و ننمودند مضايقه

  175.گذارند باقي آذربايجان
 چنـين  روسـتايي  شوراهاي دبيران و روسا به آنها زيرا شدند دار جريحه شدت به تصميمگيري اين از آرتساخ اهالي  
 ميرزويـان  لون و كارايف حيدر علي. نبودند آرتساخ ارمنيان طرف از سندي چنين امضاء به مجاز نهاآ و بودند نداده مجوزي
 مديريت به را آرتساخ اداري وحدت به مربوط مسايل كليه فصل و حل كه رساندند بدانجا را خود گناهكارانه و خالف اعمال
 و ملـي  اقتصـادي،  مسائل و بودند منفك يكديگر از قراباغ يارمن دهستانهاي هنگام اين در. كردند واگذار آذربايجان رهبران
 نـواحي  اداري اتحـاد  مسئله 1922 ژوئيه 3 در شوشي حزبي محلي كميته جلسه. نداشت قرار كسي توجه مورد آنها فرهنگي
  .كرد بررسي را قراباغ نشين ارمني

 بـود  بـديهي . ميكرد نمو و رشد سرزمين اين زحمتكشان تمام اذهان در بتدريج آرتساخ در رفراندم برگزاري انديشه  
 سرنوشـت  تعيـين  حـق  او، نظر به. ميكرد دفاع داشت جهاني مقبوليت كه رفراندم برگزاري دمكراتيك مسلم اصل از لنين كه
 سـيم  رفرانـدم  و طلـب،  جـدايي  اقليـت  پارلمـان  توسـط  آن حـل  بلكـه  مركـزي  پارلمـان  طريـق  از مسـئله  حـل  معنـي  به نه"

  .نميگوئيم سخن استعمارگر آذربايجان درباره ما و بود شده فراموش قفقاز كميته در امر اين حال اين با. 176"ميباشد
 اداري اتحـاد  مسـئله  بارهـا  قرابـاغ  حزبـي  كميتـه  و قفقـاز  كمونيست حزب قفقاز، كميته در 1922-23 زمستان در  

 مختـار  خـود  منطقـه  يـا  استان يك شد گرفته تصميم انجام سر و گرفت قرار بررسي مورد آرتساخ كوهستاني مختلف نواحي
  .ميدادند تشكيل ارمنيان را قراباغ كوهستاني مناطق ساكنان از صد در 4/94 آنكه بويژه شود تشكيل ارمني

 بـه  قرابـاغ  امـور  كميته ،1922 دسامبر 15 مورخ آذربايجان كمونيست حزب مركزي كميته رياست تصميم پايه بر  
 امر در فعاالنه و ميكرد اجرا چرا و چون بدون را باكو از دريافتي فرمانهاي كليه كه شد تشكيل قاراگيوزيان آرمناك رياست
  .مينمود تالش آذربايجان به آرتساخ الحاق

 بـود  رسـيده  وي امضـاء  بـه  ژوئيـه  7 روز كـه  آذربايجـان  مركـزي  اجرايـي  كميتـه  رئيس نايب قاسموف.ب.م اعالميه         
 به بنا. 177يافت انتشار 1923 ژوئيه 9 مورخ جمهوري روزنامههاي در "كوهستاني راباغق مختار خود منطقه تشكيل درباره"

 موقـت  انقالبـي  كميته جايش به و شد منحل قراباغ امور كميته ژوئيه، 24 در آذربايجان مركزي اجرايي كميته جديد مصوبه
 كنگـره  اولـين  يـافتن  پايـان  از پـس  كـه  و) قاراگيوزيـان  آرمنـاك  رياست به( شد ايجاد كوهستاني قراباغ مختار خود منطقه
 آذربايجان سوسياليستي شوروي جمهوري مركزي اجرايي كميته رياست ماه، همين در. گرديد منحل نوامبر 9 منطقه شوراي

 نيـز  و منطقـه  ايـن  وسـعت  آن در كـه  كردند تحميل كوهستاني قراباغ مختار خود منطقه به قانوني خلق كميسرهاي شوراي و
 در كوهسـتاني  قرابـاغ  مختـار  خود منطقه اساسي قانون ،1924 ژوئيه در بعد، سال. بود شده مشخص دولتي هايسازمان سيستم
 و تهيـه  آذربايجـان  مركـزي  اجرايـي  كميتـه  توسـط  كه رسيد چاپ به جمهوري نشريات ديگر و "شوروي قراباغ" روزنامه
: بـود  آمده آن اول ماده در. يافت ميتوان مشكل را آن همانند كه بود حقير و ارزش كم سند يك اين. 178بود شده تصويب

 خـود  حقـوقي  عينيت هيچ اينجا در. "ميدهد تشكيل را آذربايجان شوروي جمهوري از بخشي مختار خود كوهستاني قراباغ"

                                                            
 .١-٧ شماره ،٢،٣٤،٥٥٦٩كوهستاني، قراباغ جمهوري دولتي تاريخ موزه - ١٧٥
 .٢٧٦-٢٧٧ ص ،ص٢٤ جلد لنين، آثار كامل مجموعه - ١٧٦
 ١٩٢٣ ژوئيه ٩ ،"كمونيست" روزنامه - ١٧٧
 .١٩٢٤ ژوئيه ٢٤" شوروي قراباغ" - ١٧٨
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 پوشي چشم با اساسي قانون اصطالح به اين. بود شده اشاره منطقه اين مشمول نواحي ديگري ماده در. نداشت وجود مختاري
  .شد تحميل آنان به آرتساخ اهالي خواست و اراده به توجه بدون منطقه ارمنيان حقوق كامل كردن پايمال و

 از ناحيـه  دو آن تصـميم  بـه  كـه  شـد  تشـكيل  مختلطـي  كميسـيون  كوهستاني، قراباغ مختاري خود اعالميه اساس بر  
 ايـن  قلمـرو  در مسـكوني  منطقـه  248 و شوشـي  شـهر  هكتار، هزار 440 حدود با كارياگينو و جوانشير روستاهاي و شوشي،
  .ماندند باقي منطقه

 بـه  و يافت نام تغيير استپاناكرت به) پاشت باره واچاگان دست به شده بنا واراراكن( خانكند ،1923 سپتامبر 20 در  
  .آمد در منطقه اين مركز صورت

 چگونـه  ديـ ببين كـه  ميدهنـد  سـر  بانگ و افندميب داستانهايي كوهستاني قراباغ به مختاري خود اعطاء درباره امروزه  
 حذف منطقه نام از را ارمني لفظ نخست آنها. است شده احيا كوهستاني قراباغ زحمتكشان اجتماعي و ملي شده پايمال حقوق
 از خـانالر  ناحيـه  حاصـلخيز  بسـيار  بخـش  و شاهوميان فعلي ناحيه و گلستان تاريخي اراضي آرتساخ، شمالي بخشهاي و كردند

 نداشـته  آن با ارضي ارتباط و شود منفك ارمنستان از كوهستاني قراباغ كه كردند ترسيم چنان را مرزها. ماند بيرون تساخآر
 قفقـاز  كميتـه  رهبـران  جمله از سايرين و قاراگيوزيان آرمناك اجازه با و آذربايجان دولت خواست به كارها اين همه و باشد
 زمـان  همان در. گرفت صورت ميكردند، بازي "انترناسيوناليسم" و "برادري و ستيدو" با و بودند بسته را خود چشمان كه

 آذربايجـان  قلمـرو  در كوهسـتاني  قرابـاغ  گـذاردن  بـاقي  كـه  رسيدند نتيجه اين به شادونتس سورن جمله از رهبران از برخي
 منطقه زحمتكشان را قراباغ مختاري خود اعالميه كه ميĤورند بر بانگ آذربايجان در امروزه. است تقصير و گناه يك بوضوح

 است اين امر واقعيت. دادهاند راي آذربايجان قالب در ماندن نفع به صدا يك 1923 تابستان رفراندم در. پذيرفتهاند رغبت با
 و هـا  گوليـف . بودنـد  معتـرض  و آذربايجان در منطقه اين گرفتن قرار قنوني غير و اساس بي تصميم از جمعيت اكثريت كه

 قلمـرو  در مانـدن  بر مبني را خود مثبت نظر منطقه ساكنان و است گرفته صورت رفراندم منطقه در كه دارند اصرار نديگرا
 تشـكيل  حزبـي  غيـر  كنفرانسـهاي  تنهـا  و اسـت  نشـده  انجام منطقه در رفرانمي هيچ كه است اين واقعيت. دادهاند آذربايجان
 امـا  و. 179كردهانـد  فـرض  رفرانـدم  را امـر  ايـن  و است رفته سخن ساخآرت مختاري خود اعالميه به راجع آنها در و شدهاند
 را امـر  ايـن  اسـت،  كـرده  ارسـال  بـاكو  بـه  گزارشـي  چه كوهستاني قراباغ حزب اي منطقه كميته دبير مانوتسيان سرو اينكه

  .ميدانند نيك تاريخ كنندگان تحريف ديگر و گوايف.د و گوليف.ج
  پايان

 

                                                            
 قراباغ ١٩٢٣ سال رفراندم درباره: "آبراهاميان هراند به، كنيد نگاه - ١٧٩

 . ١٩٨٩ دسامبر ١ ،)ارمني" (ايروان عصر" روزنامه ،"كوهستاني
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به بعد 1389 ماه فروردين  156 شماره  لويس    ماهنامه  

  در گذرگاه تاريخ
 
  گردآوري و ترجمه اديك باغداساريان
  (ا. گرمانيك)

  بخشي از گزارش نورمن خبرنگار روزنامه تايمز لندن  - 1
  1877اوت  24ارزروم ،

ده ، 9ير از روستاي آالشگرد غ122اوضاع ارمنيان در سرزميني كه ارتش اسماعيل پاشا عبور كرده بسيار اسفناك است. از 
همه ويران شده است . تعدادي از مسيحيان كه در زمان عقب نشيني ژنرال ترغوكاسف از حمايت روسيه استفاده نكردند ، 
بطور وحشيانه بقتل رسيدند و همه روستاها به آتش كشيده شده اند . در واليت موش چند روستا ويران و بسياري از ساكنان 

يزيد و نواحي اطراف هم به همين سرنوشت دچارشدند.دربخش اعظم اين نواحي، مردان، زنان آنها سالخي شده اند.روستاي با
  وبچه هابه فجيع ترين وجه بقتل رسيده  اند...

منبع:  C.B.Norman , Armenia and the Campaign of 1877 . London , Paris and New York , 
p.299-300.          

  ارزروم به نليدوف سفيراز گزارش سركنسول روسيه در  - 2
  1894اكتبر  29  استامبول 

ارمني را نابود كرده اند.سرهنگ اسماعيل بيگ فرمانده 000/10- 000/15بر اساس اطالعات واصله جديد، تركها در ساسون
س او به ارتش ساسون ، دست به اعمال بسيار وحشيانه بر عليه ارمنيان اين منطقه زده است... ساكنان روستاهاي منطقه از تر
روز  25كوه هاپناه بردند ولي وي دستور داد تا آنان را بمباران كنند ...كليه افراد تسليم شده بي رحمانه بقتل رسيدند. تركها 

  و. ماكسيموف                                                        روستا را با خاك يكسان كردند... 30دست به وحشيگري زدند و 
  
  ه گزارش سرهنگ پشكوف وابسته نظامي روسيه در استامبولگزيد- 3

  1896اوت  16                                                           34الف:از گزارش شماره 
ماه اوت ، و امروز كشتار ارمنيان استامبول در جريان بود.ترس و هراس و سراسيمگي ساكنان به حدي  14بعد از ظهر روز 

است كه اطميناني به اقدامات مقامات مسئول نيست نيروهاي انتظامي خود محرك و از شركت كنندگان در كشتارها  رسيده
  اعتنايي به اعتراضات نمي كنند و با قاتالن همكاري مي نمايند... "هستند . آنها عمدتا

  
  1896اوت  19                                                           36ازگزارش شماره  ب :

روشن شده است كه كشتارها توسط دولت "نفر از ارمنيان بي پناه در استامبول كشته شدند ....دقيقا 5500در طول دو روز 
طراحي شده است و به رهبري مقامات شهرباني و گروه هاي اشرار صورت مي گيرند. در اثر اعتراضات قاطعانه هيئت 

  و امروز اوضاع كمي آرام است ليكن پريشاني و هراس كماكان ادامه دارد... ديپلماتيك بويژه سفيرما ، ديروز
  
  سركنسول روسيه در ارزروم به زينوويف سفير روسيه در استامبول  -4

  1900ژوئيه  19
ژوئيه ، افتخار دارد به عرض عاليجناب برساند كه اطالعات ارسالي اينجانب در مورد  17پيرو تلگراف محرمانه مورخ  

واقعيت دارد. اگر چه مقامات تالش دارند آن را انكار كنند اما منابع موثق و سري ترك  "اي اسپاغانك ساسون كامالروست
  و.ن.شاخوسكوي                                                     صحت اخبار را تصديق كردند... 
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  گاه تاريخدر گذر

  

  در خواست اهالي داراالگياز از جاثليق گورگ چهارم رهبر كليساي ارمني 
  
  گردآوري و ترجمه اديك باغداساريان
  (ا. گرمانيك)

  گزيده نامه
  

  داراالگياز، ارمنستان 
  .1877اوت  10

  
كنون در خون فرزندان خود ... ارمنستان غربي (تركيه) كه پانصد سال يوغ حاكمان بيگانه را در سكوت تحمل كرده است، ا

مي غلتد. بي رحمي و سفاكي حاكم عثماني در قبال ارمنيان به منتهي درجه خود رسيده است. هنگامي كه به اين جنايات 
فجيع كه ساكنان بيچاره ارمني شهرهاي وان و بايزيد و ديگر شهرها و نواحي ارمنستان متحمل آن شده اند مي انديشيم ، 

. ما هنوز هم رنجها و دردهاي پنجاه سال پيش را كه بر ما روا گرديد فراموش نكرده ايم ولي قلبمان آتش مي گيرد
خوشحاليم كه اكنون در قفقاز در آرامش زندگي   مي كنيم ولي قلبمان براي برادران بيچاره ما كه در آسياي صغير از دم 

ن بخت زير يوغ دولت عثماني قرار داشته باشد، شمشير وحشيانه تركان مي گذرد مي سوزد و تا زماني كه ارمنستان نگو
  خون ارمني سر زمين ارمنستان را آبياري خواهد كرد...

ما ملتمسانه درخواست مي كنيم كه از جانب ما ساكنان ارمني تحت حكومت روسيه از تزار بخواهيد در باره ارمنيان نگون 
حمايت و رحم خود قرارا دهد تا آنان نيز همچون ديگر مسيحيان  بخت و بيچاره ارمنستان تركيه بيانديشد و آنان را نيز قرين

  عثماني از حقوق انساني برخوردار گردند...
  

  امضاء 351
  

ارمنستان، بخش آرشيو رهبر كليسا (جاثليق)، پرونده شماره -منبع: كتابخانه نسخ خطي ماتناداران
 .336، سند شماره 230
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  در گذرگاه تاريخ
  

  گزيده گزارش نليدف سفير روس در استامبول به گيرس، وزير امور خارجه روس
  

  بيوك دره،
  1890) ژوييه 31( 19

  
... من اهم رويدادها را پيش تر به جنابعالي تلگراف كرده ام، ليكن برجسته ترين آنها رويدادها و بي نظمي هاي 

  گابو اتفاق افتاد. -نبه در نزديكي خليفه گري ارمنيان واقع در گومخونين استامبول است كه روز يكش
ارمنيان از دستگيري هاي بي رويه و فشارهاي طاقت فرسا به ستوه آمده اند . اين فشارها در مورد همه افرادي اعمال 

ليساي ارمني تركيه) هستند و تظاهراتي عليه بطريق (خليفه يا رهبر ك 1مي شود كه مظنون به عضويت در كميته انقالبي
  برگزار ميكند.

  آيا چنين كميته اي در اينجا وجود دارد؟ پي بردن به اين امر دشوار است...
حكام ترك با استفاده از اين امر نسبت به ارمنيان كه در سراسر تركيه سكونت دارند جو سوء ظن ايجاد كرده 

  امات مي تواند عواقب وخيم در پي داشته باشد... احساسات ضد ارمني را در ميان مردم تحريك مي كنند. اين اقد
  

  
  بطريق ماغاكيا اورامانيان رهبر مذهبي ارمنيان عثماني 

  
 -----------  

منظور كميته حزب داشناك است كه اين تظاهرات را سازماندهي ميكرد. زيرا اورمانيان بطريق ارمنيان تالش  -  ١
لبي با اجراي عمليات تروريستي بهانه اي به دست حكام ترك مي كرد از خشونت ها جلوگيري كند. كميته انقا

عثماني مي داد تا هزاران نفر ساكنان ارمني بي گناه را به قتل برساند. لذا اين حزب خواستار همكاري و يا 
  استعفاي رهبر مذهبي شد. 
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  برگردان: اديك باغداساريان                              در گذرگاه تاريخ               
  گزيده نامه
  قفقاز خطاب به  رئيس دايره امور داخلي

  وزير امور خارجه روسيه تزاري 
  

  1893اوت  20تفليس، 
  

خانواده ارمني از اتباع تركيه بدون در دست داشتن مدارك كافي از مرز ايروان و  25در طي ماه ژوئيه سال جاري 
استان قارص عبور نموده در مكان اخير اسكان يافته اند. اين مهاجران در جريان بازجويي اظهار داشتند كه مقامات ترك 

از مناطق مرزي تبعيد كرده به جاي آنها كردها را اسكان مي دهند، بگونه اي كه در  "ايشان و هم واليتي هاي آنان را قهرا
اع ديگر ارمني تركيه به سوي مرزهاي ما سرازير گردد. با توجه به شرايط ياد شده، آينده نزديك بايد انتظار داشت سيل اتب

  …مهاجران در خواست كرده اند به آنان در استان قارص امكان اسكان داده شود و قطعه زميني در اختيارشان قرار گيرد
  

  منبع: 
  . 28، ص 1991ايروان: - مجموعه اسناد مربوط به نژادكشي ارمنيان در تركيه عثماني

   

  
  

  گزارش سركنسول روسيه در ارض روم به نديلوف
  سفير روسيه در استانبول 

  

  م.1894اكتبر سال  29
ارمني* را به قتل رسانيده اند. در اين ماجرا  4000بر پايه اطالعات دريافتي اخير، تركها(ي عثماني) در ساسون حدود 

ن اعزامي براي كشتار ارمنيان ساكن ساسون، چشمگير بود، به بي رحمي و شقاوت سرهنگ اسماعيل بيگ فرمانده سپاهيا
فرمان او اهالي چندين روستاي ارمني نشين دستگير و به وجه فجيعي بقتل رسيدند . هنگامي كه اهالي اين روستاها از هجوم 

آنان در خواست شد  نظاميان ترك آگاه شدند به كوه هاي اطراف پناه بردند . بدستور سرهنگ ياد شده بمباران شدند و از
روز متوالي به وحشيگري هاي خود ادامه  25تا تسليم شوند. همان شب كليه تسليم شوندگان  بي رحمانه بقتل رسيدند. تركها 

  روستا را با خاك يكسان كردند... 30داده 
  و. ماكسيموف

  نفر بوده است.  15،000* بر پايه اسنادي كه بعدها بدست آمد شمار آنها 
  

  منبع:
  .32، ص 1991ايروان: - موعه اسناد مربوط به نژادكشي ارمنيان در تركيه عثمانيمج
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  در گذرگاه تاريخ                                             
   مطبوعات وقت ايران و كشتار ارامنه

 
اين خبر تائيد شده است كه شيخ  - رتست شيخ االسالم بر ضد قتل ارامنه آتن پ  - 1915سپتامبر  18 –عصر جديد  3شماره  

  االسالم مخالف قتل ارامنه مي باشند و بدين واسطه بعد از پروتست و اعتراض سختي بر ضد اين مسئله، استعفا داده است .
از   تركها بر ضد ارامنه متفق است .ولي همه كس از رفتار   -كشتار از ارامنه   - 1915اكتبر  12  -عصر جديد  12شماره 

آنها را بقتل  1،000،000الي  800،000قراري كه تصور مي كنند زمامداران امور را قصد اين است كه ريشه ارامنه را كنده از 
خواهر و دختر  عيسويها بقبول آئين اسالم از قتل نجات مي يابند ولي في الوفور تمام اعضا اثاثيه خانواده وي را از زن و رساندند . 

از قراريكه مي گويند   كه بحد رشد رسيده باشند به حباله ازدواج تركها در مي آورند كه نتوانند كيش اسالم را ترك گويند .
وزير مختار آمريكا مقيم اسالمبول بتازگي پروتست سختي بر ضد قتل ارامنه كرده و گفته است كه اين مسئله كشيشهاي آمريكا را 

  تنها جوابي كه به اين مسئله دادند اين بود كه روز بعد بيست نفر ارمني در خيابانهاي اسالمبول بدار آويختند .  د .تهديد مي نماي
لندن مورخه سلخ سپتامبر   ترجمه مقاله اساسي تيمس [تايمز]  -اضمحالل ارامنه  -  1915اكتبر  28  -عصر جديد  18شماره 

ه قتل ارامنه در آسياي صغير نوشته و براي ما فرستاده است دائره تعرض نسبت به ارامنه مخبر ما از قاره اخبار مفصلي راجع ب  .
بقدري وسعت يافته و چندان قساوت و ظلم همراه آن بوده است كه ميتوان گفت در تاريخ خونين شرق نزديك فقط يك واقعه 

هنگاميكه قشون    لغار يافت مي شود .ب سه كرد در تاريخآن واقعه كه با قتل عام ارامنه اش مي توان مقاي  نظير آن يافت مي شود .
اد بلغار پافشاري كردند كه اسم بلغار از ياد ژفاتح عثماني پاي خود را براي نخستين دفعه در بالكان گذاردند چنان در انهدام ن

ايند كه در روزگار پيشين بلغار را تركها كوشش مينمايند كه ارامنه را گرفتار همان سرنوشت قساوت كارانه نم  اروپائيها محو شد .
ان تركها [ تركان جوان ] قصد دارند كه ريشه ارامنه را بكلي كنده بدين ترتيب از اين ناحيه خاطر خود را ژعلي الظاهر   كردند .

 1909در سال   نسبت به آنچه كه حاال مي كنند خيلي بي اهميت است . 1909،  1896،  1894قتل عامهاي   آسوده سازند .
روساي كميته اتحاد و ترقي بدول غربي چنين وانمود مي كردند كه آنها در آدانا و در تارسوس و ساير نقاط ميلي ندارند و آنها 
مسئول اين وقاحت نيستند ليكن حاال معلوم مي شود كه اظهارات ارامنه مقرون به صحت و صواب بوده و اعضا كميته مزبور كه 

دو نفر از اشخاصي كه در اين عصر مستقيماٌ مسئول اين   ارامنه بوده اند . 1909باعث قتل عام  دعوي تجدد و اصالح مي كردند
از جمله مطالبي كه قدري خيال شخص را راحت مي سازد اين است كه هيچيك   سوء اعمال اند انور پاشا و طلعت بيگ مي باشند .

علت عداوت انور پاشا با ارامنه اين است كه آنها در   صلحتي ميدانند .از اين دو نفر اصالٌ تركي نژاد نيستند و هر دو را مسلمان م
جنگهاي قفقاز به قشون روس كمك كردند ليكن چه جاي شبه كه مبدا جميع اين جرايم و مسئول خون يك ميليون و نيم ارامنه 

هور اراده آلمان مي باشند يك كلمه از عثماني آلمانها هستند زيرا كه انور و طلعت هيچيك حكمران اسالمبول نيستند آنها فقط مق
وغارت را كه نواحي وسيعه آسياي صغير را شئومت آن بائر و خراب شده است خاتمه مي داد قيصر مي   دربار برلن اين قتل

  توانست به يك اشاره از قتل ارامنه جلوگيري نمايد آيا حاال او مداخله خواهد كرد ؟ تصور نمي كنيم .
روزنامه ابوك اشعار مي دارد كه از منابع   -آوريل  21بوكارست   -  اعدام ارامنه در عثماني  - 196مه  4  -رعد  169شماره 

نفر  100،000ارمني را قتل عام نموده اند در ضمن  1،000،000موثقه خبر مي دهند كه تركها از ابتداي جنگ تاكنون متجاوز از 
حكومت آمريكا براي جلوگيري از اعمال شنيعه تركها نتيجه حاصل نكرده  هم ارامنه كاتوليك مذهب معدوم شده اند جد و جهد

  است.
تلگراف رئيس مذهبي ارامنه از اسالمبول مي گويد روز نهم فوريه قشون فرانسوي   - 27 نلند – 1920مارس  8 –ايران  

 1500فقط   نفر ارامنه را مقتول نمودند .ماراش واقعه در سيليسي را تخليه نمود يك روز بعد از آن تاريخ مليون عثماني سه هزار 
نفر ارمني فراراٌ باصالحيه رسيدند در حاليكه عده كثيري در عرض راه بواسطه سرما منجمد شدند از بيست هزار نفر ارامنه سابق 

ده و بعالوه مي گويد : از اسالمبول بيانيه مزبور را نقل نمو  تايمز] [ ماراش شانزده هزار نفر مقتول گرديده اند مخبر جريده تايمس
ميليون عثماني سياست اخراج و نفي بلد نمودن ارامنه را تهديد نموده و عده از دستجات تبعيد شده را با همان مظالم و قساوت 

  معمول مقتول ساخته اند .
 برگرفته از كتاب مطبوعات وقت ايران و كشتار ارامنه
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  در گذرگاه تاريخ                                             
  

  منبع : مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني
  1991ايروان 

  گرداوري و ويرايش : پرفسور آكادميسين م.گ. نرسيسيان 
  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)

  

  رهنگ پشكوف مسئول نظاميگزيده اي از گزارشهاي س
  روسيه در استامبول 

  

   1896اوت  16مورخ  84الف: گزيده اي از گزارش شماره 
  

اوت و امشب كشتارهاي ارمنيان در قسطنطنيه (استامبول) ادامه داد. وحشت و پريشاني سكنه در حد و  14از ظهر روز 
ي انتظامي محرك و شريك كشتارهاهستند. نيروهاي شدتي است كه هيچ اميدي به اقدامات مقامات وجود ندارد. نيروها

  دولتي توجهي به اين رويدادها ندارند و يا با قاتلين و مجرمان همكاري مي كنند...

  
  

   1896ماه اوت  19مورخ  36ب) گزيده اي از گزارش شماره 
  

به قتل رسيده اند. مشاركت گروه  نفر از ارمنيان و ساير مسيحيان بي پناه 5500در طي دو روز در قسطنطنيه (استامبول)  
  هاي مجرم و غارتگر كه توسط مقامات انتظامي و دولتي تشكيل شده اند در اين كشتارها مسجل و حتمي است.

به همت هيئت ديپلماتيك، بويژه شخص سفير ما، اقدامات اعتراضي آنان، اوضاع ظرف ديروز و امروز آرام است ليكن 
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  ادامه دارد.... حالت اضطراب و پريشاني كماكان
  

  در گذرگاه تاريخ                                             
  

  1991ايروان  -منبع : مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني 
  گرداوري و ويرايش : پرفسور آكادميسين م.گ. نرسيسيان 

  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
  

 روسيه در قونيه به سفير اين كشور در اسالمبول گزارش كنسول
  1896مارس 

)، نيروهاي انتظامي و ارتش تنها چهار ساعت پس از آغاز كشتار 1895نوامبر  18در زمان كشتار ارمنيان (در تاريخ 
  اقدام به برقراري آرامش و نظم كردند. 

ي برنامه ريزي و فرماندهي مي شد، هيچ شك و اينكه كشتار ارمنيان در برخي مناطق توسط مقامات عالي دولت مركز
  ترديد نيست...

بطور كلي اهالي ترك با استفاده از چوب، داس، چماق، چاقو و خنجر و در يك كالم با بهره جويي از اسلحه سرد 
. با اين حال ارمنيان را به قتل مي رساندند. گفته مي شود كه از جانب ارمنيان بويژه در منازل آنها تيراندازي هم شده است

خانه هايي كه از آنها تيراندازي شده بود، نه تنها مورد چپاول و غارت قرار گرفته اند، بلكه با ساكنانشان به آتش كشيده 
  شده اند. 

پس از كشتارها و چپاول منازل و مغازه ها و ربوده شدن زنان و دختران، يعني پس از اتمام برنامه كشتار، نيروي 
ان و ارمنيان درخواست كرد تا اقدام به جمع آوري اجساد كشته هاي خود نمايند. و اما اجساد مقتولين انتظامي از يوناني

  نفر) را گاري چي ها به حياط قلعه قديمي شهر منتقل كردند.  200خان (حدود - پامبوكلي
  من اطالعات زير را در باره كشته شدگان و چپاول شدگان گردآوري كرده ام:

  سيحيان گريگوري و كاتوليك: تعداد قربانيان م
  

   كشته ها
  نفر 7- 8    پروتستانهانفر  10   يونانيان   نفر   235  ارمنيان   

  نفر 3تعداد دختران ربوده شده      
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  كه دو نفرشان برگشته اند و يك نفر هنوز پيدا نشده است.  
اد تعداد قربانيان و چپاول شدگان بقرار زير و اما بر اساس اطالعات روحاني بلند پايه گريگوري ارمني، واتاپت تيرد

  است:
  نفر 27نفر  سوخته ها در آتش سوزي  400نفر چپاول شدگان  346كشته ها 

  نفر در آتش سوزي دو خانه سوخته اند. 13بطوري كه حدود 
  نفر 21زنان و دختران ربوده شده 

نفر جهت دفن به وارتاپت تحويل شده اند.  288د همه دختران غير از يك نفر به خانه هايشان برگشته اند. تنها اجسا
  (مردان، زنان و بچه ها)

  و اما براساس آمار رئيس مدرسه جامعه جزوئيت قيصريه:
  نفر 362نفر     چپاول شده ها  427نفر زخمي ها  360كشته ها 

  باب 140- 150باب  مغازه هاي چپاول شده  27خانه هاي به آتش كشيه شده 
  نفر مي رسد. 2500كه چپاول شده اند) به تعداد بي نوايان (

  نفر 12كشته شدگان كاتوليك 
  نفر 21كشته شدگان پروتستان 

  نفر 25دختران ربوده شده 
  بر پايه فهرست تهيه شده توسط اسقف كاتوليكهاي ارمني كه در اختيار من گذاشته شده است:

  ارمني 395كشته شدگان 
  نفر 400زخمي ها حدود 

  نفر 60حدود دختران ربوده شده 
  باب 500خانه هاي غارت شده حدود 

  باب 200مغازه هاي غارت شده حدود 
  باب 27خانه ها سوخته 

درصد از  5ارمنيان بعلت ترس و هراس دكان ها را باز نمي كنند و به مقامات نيز شكايت ارائه نمي دهند. شايد تنها 
  د بنشيند و به مقامات باال عريضه ارائه داده باشد.آنها جرئت كرده است كركره ها را باال بكشد و در مغازه خو
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ترك ها با ديدن بي تفاوتي مقامات در قبال اعتشاشات نوامبر و عدم مجازات عاملين، دامنه قتل و غارت را گسترش داده، 
  يونانيان و ارمنيان را در مسير جاده ها چپاول كرده اموال آنها را مال خود مي كردند...

يان و يونانيان بدانجا رسيده است كه اكنون آنان بدون حضور نيروهاي انتظامي جرئت نمي كنند از ترس و وحشت ارمن
، چگونه ممكن است مسيحيان در ترس "آنكارا به قيصريه و بالعكس سفر كنند، من به اين امر وقوف مكامل دارم...  و واقعا

قتل هاي گيرشهير و چپاول هاي جاده اي به مجازات  و وحشت بسر نبرند در حاليكه هيچيك از عامالن كشتار قيصريه و
  نرسيده اند....

مسيحيان بويژه ارمنيان با ديدن بي عدالتي مقامات، عدم مجازات مجرمين ترك و عدم اعتماد به نيروهاي ارتشي، در 
انان در عجز و ناتواني ترس و پريشاني هميشگي به سر مي برند و نگران سالمتي و امنيت دارايي خود هستند و در برابر مسلم

  قرار گرفته و ملتمسانه چشم به رحم و مروت از سوي آنان دوخته اند.
ليكن علي رغم همه اين مطالب، نفرت مسلمانان نسبت به آنان كماكان ادامه دارد و اين نفرت در همه جا بصورت 

برايشان يكي و برابر است يعني يونانيان و  "هسگ سفيد يا سيا"به ايشان بويژه در روستاها نمايان مي گردد و  "كافر"اتالق 
  ارمنيان همان مسيحيان هستند. 

خالصه كالم اوضاع فعلي مسيحيان بطور كلي در منطقه آنكارا (آنقوره) در شهرها و روستاهاي كه من بازديد كرده 
  ام خطرناك، مملو از رنج و زحمت و بي حمايتي است...

  مشاور درباري آل. لويتسكي  
  
   
  
 

  در گذرگاه تاريخ                                             
  

  1991ايروان  -منبع : مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني 
  گرداوري و ويرايش : پرفسور آكادميسين م.گ. نرسيسيان 

 ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
 

 عضو هيئت ميسيونرينامه بارنم ميسيونر آمريكايي 
  آمريكا در استامبول 

 1896سپتامبر  29
  

برايتان فرستاده بودم عمدتا از افراد ترك بيطرف كه شاهد  (Akn)اطالعاتي كه من هفته گذشته در باره حوادث آكن 
نمي دانم كه وقايع كشتار بودند، كسب كرده بودم. آنها قبل از شدت گرفتن اين وقايع اسفناك آنجا را ترك كرده بودند. 

كسي از آكن به آنجا رسيده است يا خير، ليكن نامه هايي كه امروز واصل شده اند گزارشهاي اوليه را تاييد مي كنند. در 
نفر  2000طي هفته گذشته هيچ خبري از طريق پست نرسيده است. در تمام نامه هايي كه من خوانده ام تعداد كشته شدگان 

تعداد زنان و كودكان كه قرباني سرنوشت دهشتناك شده اند اين بار نسبتا بيشتر از  قيد شده است. چنانكه پيداست،
كشتارهايي است كه قبال اطالع داشتم. اجساد بسياري از كشته شدگان چندين روز در خيابان ها باقي مانده و خوراك سگان 

مايلي آكن در رودخانه شنا مي  45-50در  شدند. تعداد زيادي از اجساد نيز به رودخانه فرات انداخته شدند. افرادي كه
  كردند،اين اجساد را مشاهده كرده اند.

  در برخي موارد تمام اعضاي خانواده سالخي شده اند.
كاسته شده باشد.اينان بخش عظيمي از جمعيت  2000البته رقم دقيقي نمي توان ارائه داد، اما بعيد مي دانم كه از رقم 

 هزار نفربود. 5- 6كه تعدادشان بالغ بر مسيحيان را تشكيل مي دادند 
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خانه از اين تعداد مصون مانده اند. اين حمام خون و  150قيد شده است. مي گويند كه تنها  1100تعداد خانه ها در نامه ها   
  ماه ادامه يافته است.  17ماه شروع و تا روز پنجشنبه  15آتش از روز سه شنبه 

كند كه اين كشتارها بوسيله مقامات حكومتي طراحي شده و بدون وقفه انجام شده گواهي همه شاهدان عيني تاييد مي 
است. داستان مربوط به شورشيان تنها يك توهم در ذهن برخي از مقامات است. اينها باعث نگراني دولت مركزي شده اند. 

صرف كرده اند و با مقامات آكن و  والي و فرمانده نظامي اينجا هنگام اجراي كشتارها تماما وقت خود را در تلگرافخانه
استامبول در تماس قرار داشتند. تا آنجا كه براي من روشن شد، قربانيان مقاومت نشان ندادند و هيچ يك از تركها كشته 
نشده است غير از آنهايي كه بعدا در هنگام چپاول و تقسيم اموال به يكديگر صدمه زده اند. در اين اماكن كردها حضور 

. همه كشتارها و چپاولها توسط سربازها و ساكنان ترك صورت گرفته است. كشتارها در بسياري از روستاهاي شهر نداشتند
  آكن گسترش يافته است...
 م.ن. بارنم

  
AVPR-Posolstvo v Kostantinopol, 3183, p12-13 

  
  در گذرگاه تاريخ    

  

  1991ايروان  -ي عثماني منبع : مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتور
  گرداوري و ويرايش : پرفسور آكادميسين م.گ. نرسيسيان 

  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
  

  از سوي سفارت بريتانيا 1896نوامبر  18نامه مورخ 
 استامبول - به سفارت روسيه 
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گزارش مي دهد كه  (Everek)مسئول كنسولگري دولت عليه درانگورا (آنكارا) در باره كشتارهاي اورك 

جامعه ارمني محل آمار رسمي زير را در باره كشته شدگان و مجروحان به مقامات دولتي قيصريه تسليم داشته 
  است:
  

  مجموع      (Penesse)  پنسه      (Everek)اورك  
                   ------------          ------------          -----  

  53نفر                           23فر                        ن 30كشته شدگان   
     73                              43نفر                         30مجروحان        

  55                             15                          40منازل چپاول شده  
  52                              15                  37دكان هاي چپاول شده   
  41                                3                  38منازل آتش زده شده     

  
پنسه روستايي واقع در آن سوي دره است، تقريبا يك و نيم مايل آنسوي اورك، ليكن معموال جزو واليت 

  اورك بشمار مي رود.
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  ست تركانكشتارهاي ارمنيان بد
  1895-1896در سالهاي  

 
  فرانسه» كتاب زرد«بر اساس اسناد 

 
  

  1991ايروان  -مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني  منبع :
  گرداوري و ويرايش : پرفسور آكادميسين م.گ. نرسيسيان 

  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
  

در سراسر آسياي صغير كشتارهاي جمعي دهشتناكي در شهرها و  1896تا اوايل  1895ال در مدت شش ماه، از اواخر س
روستاهاي ارمني نشين رخ داد كه حتي به درجه وحشيگري هاي تركان ساسون نمي رسند. جريان اينگونه آغاز گرديد كه 

ر شد طرح پيشنهادي از سوي دولتهاي در ابتدا قولهاي برقراري صلح و آرامش مي دادند. در قبال اصرار شديد، سلطان مجبو
روسيه، فرانسه و انگليس را در باره اصالحات شش واليت ارمني نشين بپذيرد و بالفاصله پس از آن كشتار و چپاول ارمنيان 

  درج شده است كه در اينجا به   چند مورد به اختصار       "كتاب زرد"آغاز گرديد. جزئيات بسياري در اين باره در دو جلد 
  اشاره مي گردد:

  
  ترابوزان - الف

اكتبر خبر آغاز كشتار و چپاول  5اولين خبر از كشتارهاي ارمنيان كه به پايتخت رسيد به ترابوزان مربوط مي شد. روز 
  از سوي كنسول فرانسه مخابره گرديد. در گزارشهاي بعدي جزئياتي ارائه شده كه چند نمونه بشرح زير است: 

اطالع مي دهد افرادي كه كشتارهاي شهر را چند دقيقه قبل به  1895اكتبر  15ف فوري مورخ گامبون در يك تلگرا"
چشم ديده اند، به هيچ وجه نمي توانستند تصور كنند كه اين كشتارها در آينده اي چنين نزديك مي توانست رخ دهد. مردم 

ه و مسلمانان بدون هيچ اطالع قبلي به ارمنيان عادي هنگامي كه سرگرم زندگي روزمره خود بودند به خيابان ها ريخته شد
حمله ور شدند. تعداد زيادي از كارگران حمل و بارگيري داخلي كه عمدتا به اتحاديه هاي صنفي ارمني تعلق داشتند، 

به مشغول كار در نزديكي گمرك بودند ، طعمه كشتارهاي وحشيانه شدند. تعداد كمي از اين سيه بختان تالش كردند با قايق 
سوي كشتي هاي مستقر در بندر فرار كنند  ليكن در اثر ضربات پاروي قايقرانان كشته شدند، يكي هم به دريا پرت شده و 
زير ضربات بقتل رسيد. تمام ارمنيان كوچه ها و خيابان ها را كشته و آنان را دچار سرنوشت نامعلوم كردند. تجار و كسبه را 

قاتالن دادند. جريان كشتارها در مدت زمان كوتاهي به اجرا در آمده سپس مغازه ها  از مغازه هايشان خارج كرده تحويل
مورد چپاول قرار گرفت. خيابان ها پر از افرادي بود كه اجناس چپاول شده را با خود حمل مي كردند و كسي جلودار آنها 

ن جريان ها جلوگيري نكردند بلكه حامي و نبود. در گزارش تاكيد مي شود كه سربازان و نيروهاي انتظامي نه تنها از اي
  مشوق قاتالن و چپاولگران نيز بودند و حتي لباس نظامي خود را كنده و به جمعيت چپاولگر و قاتالن پيوستند. 

  
نفر را  ارائه كرده اند ليكن بر اساس شواهد موجود تعداد  80تعداد دقيق قربانيان هنوز مشخص نيست مقامات رقم 

نفر بوده است. تقريبا هيچ يك از ارمنيان به خانه خود باز نگشته اند. پدران روحاني به  500ابوزان بيش از كشته شدگان تر
نفر پناه داده اند. بر اساس اطالعيه رسمي، انگيزه كشتارها تيراندازي بود كه از سوي يك ارمني صورت گرفته و از  3300

وع همزمان كشتارها در سراسر شهر دال بر عدم صحت اين اطالعيه طرف مسلمانان مورد سوء تفاهم قرار گرفته بود. وق
است. بدون شك اين عمل با برنامه ريزي مفصل قبلي انجام شده و همكاري ارتش منظم در كشتارها و چپاول ها آشكار و 

  مبرهن است.
  دياربكر -ب
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معاون كنسول فرانسه، آقاي ميريه  در ماه نوامبر همان سال كشتارهاي دياربكر روي داد. جزئيات امر در گزارشهاي
تشريح شده است. كشتارها و چپاول ها به همان شكل فوق الذكر روي داد در اينجا فقط آمار كشته شدگان و قربانيان را به 

  اختصار ارائه مي دهيم: 
  ارمنيان مسيحي گريگوري

  نفر1000كشته ها                                                 
  نفر250ان                                               مجروح

  باب1500منازل چپاول شده                                    
  باب2000مغازه هاي چپاول شده و آتش گرفته          

  ارمنيان مسيحي كاتوليك
  نفر10كشته ها                                                 

  نفر1                                               مجروحان 
  باب36منازل چپاول شده                                    
  باب65مغازه هاي چپاول شده و آتش گرفته          

  آشوريان كاتوليك و يعقوبيان                                           
  36                      كشته ها (اعالم شده)           

                     153كشته ها (در عمل)                                    
  12مجروحان                                                
  41منازل چپاول شده                                     
   230مغازه هاي چپاول شده و آتش گرفته          

  كلدانيان                يونانيان           پروتستان ها                                        
  11                             3                       14كشته ها                             

  1                              3                        9مجروهان                             
  51                            15                      58منازل چپاول شده                

  60                            15          78مغازه هاي چپاول شده و آتش گرفته 
  

  نفر 1000               كل تعداد مفقود شدگان                                        
  نفر  1000روستائياني كه در شهرها كار مي كردند(كشته و مفقود)          

خانواده زندگي مي كردند كه از آن  6000روستا غارت و به آتش كشيده شد. در اين روستاها  119در سنجك دياربكر 
  هزار نفر مسيحي بقتل رسيدند و يا مفقود شدند. 30ميان 

ميليون پوند  2ختر در شهر دزديده شدند. اين تعداد در روستاها بي شمار است. خسارات مالي فقط در شهر به زن و د 50
  ترك بالغ مي گردد. 
  نفر آنها هنگام تقسيم اجناس چپاول و غارت شده توسط خودشان كشته شده اند.  70نفر  كه  195از سوي مسلمانان 
شته شدند و اموال، منازل و مغازه هاي آنها به غارت رفت. اميدوار بوديم نفر مسيحي در شهر ك 3000در طول سه روز 

كه حتي دولت بطور صوري از مسيحيان حمايت كند ليكن اين اميد باطلي است. حتي بعد از اين جريانات نيز مسيحيان را 
  تحت ايذا و اذيت قرار مي دهند.

  سيواس - ج
روي داد. كارنيه معاون كنسول فرانسه در اين باره گزارش داده است  تقريبا همزمان با دياربكر اغتشاشاتي در سيواس

  چنين مي نويسد: 1895نوامبر  12ولي در تلگراف مورخ 
كشتارها همزمان در سراسر شهر درست هنگام نيمروز آغاز شد... همه مغازه هاي متعلق به ارمنيان غارت و به آتش 

خود برده اند. هيچ چيز باقي نمانده  حتي يك تكه كاغذ كهنه. غارتگران كشيده شدند. حتي پنجره ها را نيز كنده و با 
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بخاطر ترس از داروها تمام شيشه هاي موجود در داروخانه ها را شكسته و خرد كرده اند. در شهر يك ساختمان تازه تاسيس 
رگانان ارمني بود و آنان سنگي وجود دارد كه درهاي آهني آن از ورود افراد بخوبي جلوگيري مي كرد و متعلق به باز

اموال خود را در آنجا انبار مي كردند، ليكن جمعيت غارتگر با كمك نيروهاي نظامي درها را باز كردند و ارمنيان تسليم 
شدند و بالفاصله اموال آنها به چپاول رفت. كشتارها در اين شهر مسلما طبق يك برنامه ريزي قبلي انجام شد زيرا هماهنگي 

ن جريان به چشم مي خورد و اينكه كشتارها با تاكيد و تشويق مقامات دولتي صورت گرفته باشد بسيار محتمل خاصي در اي
  است.

برنامه كشتارها در نهايت پنهان كاري و بصورت محرمانه حفظ شده بود و اشاره و اطالعي در آن مورد بروز نكرد. تعداد 
د كه اجساد آنها در يكي از خان هاي بازار شهر جمع آوري شده بودند نفر بودن 300تا  200كشته ها مطابق گزارش مقامات 

نفر است. چند نفر نيز از مسلمانان كشته شدند كه از اين ميان دو نفر توسط خود غارتگران بقتل  500ليكن تعداد آنها 
. مجموعه كشته ها در روز رسيدند. بعدا مطلع شديم كه همين تعداد كشته ها در يكي ديگر از خان هاي بازار موجود بودند

  نفر مي شود كه شامل تعداد مفقود شدگان نيست.  1000نوامبر بالغ بر  12
تعداد كشتگان در اثر تيراندازي بسيار كم است، جمجمه اكثر آنها در اثر ضربات تبر و چوب خرد شده است، گر چه 

است زيرا به آنها مجالي براي ادامه زندگي نمي ساعت به طول انجاميد. تعداد مجروهان نسبتا كم  2-3تيراندازي شديد 
دادند. آنان كه تظاهر به قتل كرده يا بطور معجزه آسايي جان سالم بدر برده اند شانس زيادي براي زندگي ندارند. من يك 

  تير به قتل رسيد. 12نفر از آنها را مي شناسم كه در اثر شليك 
ز را كشته بود تكه تكه كردند. روز بعد مقامات به كشتارها پايان دادند. يك نفر ارمني را كه بخاري ساز بود و يك سربا

ديروز وظيفه مسلمانان حكم مي كرد تا اقدام به قتل كنند و اموال چپاول شده پاداش آنهاست و لذا امروز "اعالم كردند كه 
  .  "بايد اين جريانات متوقف گردد

 
  در گذرگاه تاريخ    

  

  1991ايروان  -ريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني منبع : مجموعه اسناد تا
  گرداوري و ويرايش : پرفسور آكادميسين م.گ. نرسيسيان 

 ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
  

 بخشي از گزارش
 معاون كنسول روسيه در سامسون به سفير نليدوف در استامبول 

 1897مارس  27توكات: 
  

تا بعد  9اين ماه آغاز شده و از ساعت  7وفق به گردآوري شده ام، اغتشاشات توكات روز جمعه بر پايه اطالعاتي كه م
  ادامه يافت... 11از ساعت 

نفر نيز زخمي شدند. حمله كنندگان فرياد مي زدند:  40نفر كشته شدند، از جمله دو زن و يك دختر و  98در توكات 
خانه افراد بي  100دكان نيز در هم شكسته شد. تعداد  80دكان غارت و  18. "آنها را بزنيد، اموال آنها به ما تعلق دارد"

در نزديكي  (Cheprek)نفر از ساكنان روستاي چپرك  33بضاعت واقع در منطقه دور افتاده شهر نيز چپاول شده است. 
  شهر قرباني گرديده و دو كشيش و يك خدمه كليسا نيز در جمع كشتگان قرار دارند.

نفر بقتل رسيده اند تمام قربانيان اين حوادث  8نيز   (Bizeri) نفر و در بيزري 12 (Inekinjik)يك در اينكينج
  ارمني بودند. 

تمام اين رويدادهاي اسف انگيز در جوامع مسلمان تحركاتي ايجاد كرده است زيرا اينها از سوي ثروتمندان و مراجع 
برسانند كه اين خود باعث ترس و وحشت در ميان ارمنيان منطقه گرديده مذهبي مسلمان تحريك شده اند تا ارمنيان را بقتل 

است. بعد از جريانات سيواس و توكات، بر اساس اطالعاتي كه دريافت كرده ام، دكان هاي آن مناطق تا دو هفته بسته 
توكات از سينوپ بودند و مسيحيان از ظاهر شدن در بازار وحشت دارند. بر اساس اطالعاتي كه قبل از آمدن من به 

(Sinop) بدست آمده در آنجا نيز چنين حوادثي روي داده است. بر پايه گزارشهايي كه به من رسيده، در آماسيا 
(Amasia) ماه براي تيز كردن چاقوها و خنجرها و غيره به بازار شهر آمده  13، رهبران و ماليان محلي روز چهارشنبه
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دادند و بيگ هاي محلي نيز گفته اند كه برخي  رها را براي سالخي ارمنيان انجام ميبودندو آشكارا اعالم كردند كه اين كا
  بشرطي كه غنايم چپاول شده را تقسيم كنند. به شش و برخي نيز به ده نفر از آدم كشان پناه داده اند

ن از مرگ نجات يافته اند ليكن بايد بگويم كه به همت برخي مسلمانان ديگر تعداد زيادي از مسحيان پناه داده شده و آنا
نفر از همسايگان ارمني از طريق آن  15ساله مسلمان، در داخل ديوار آجري سوراخي تعبيه كرده بود تا  13و اما يك دختر 

بسته است، بدين ترتيب اين تعداد افراد از مرگ حتمي نجات  "بگريزند و سپس به كمك همان افراد اين سوراخ را مجددا
  يافته اند. 
مورخ  41در باره انگيزه هاي اين حوادث اسفناك با عاليجناب موافقم منظور نظري بود كه در باره گزارش شماره  ليكن

جنگ يونان باعث شعله ور شدن آتش تعصبات شديد   (Crete)فوريه گذشته اظهار فرموده بوديد. مسئله كرت 15
  گرديدند كه خود اثر كمي روي اين حوادث اخير نداشته اند.

ه بايد فعاليت هاي كميته هاي حزب تركان جوان را نيز به اين عوامل افزود، زيرا اينان با كميته هاي ارمني همكاري البت
مي كنند و منافع مشترك دارند. آنها سراسر كشور را غرق در جرايد و مطبوعات ضد دولتي كرده اند و طرفداران زيادي 

قشر كم سواد مذهبي نيز به جمع آنها پيوسته است و با وعظ هاي خود  در ميان قشر كم سواد و متمول بدست آورده اند.
باعث تحريك تعصبات مذهبي ميان اقشار مردم شده اند. برخي از افراد گروه اول محركان اصلي آشوب ها هستند و 

  مقصران و مسئوالن اصلي اين جريانات محسوب مي گردند....
  زيمرمان

 
 

  در گذرگاه تاريخ    
  

  1991ايروان  -موعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني منبع : مج
  گرداوري و ويرايش : پرفسور آكادميسين م.گ. نرسيسيان 

 ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)

  
  بخشي از نامه سفير روسيه در استامبول به

  المزدورف جانشين وزير امور خارجه 
  

  م.1879ژوئيه  5
  

اي به من، نگراني شديد خود را نسبت به بازماندگان كشتار ارمنيان ابراز  م.) ارمنيان استامبول طي نامه- ر مذهبيبطريق (رهب
نفر مي رسد و به همين تعداد نيز زنان بيوه  50،000داشته است. به گفته بطريق، تنها شمار بچه هاي بي سرپرست و يتيم به 

ر اختيار ندارند، غير از آن بايد افزود كه و داد و ستد به دليل نابودي وسايل وجوددارند كه هيچگونه امكان امرار معاش د
  كشاورزي در مناطق صدمه ديده متوقف گرديده و ساكنان به ورشكستگي و ناتواني مفرط رسيده اند.
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و بازسازي مدارس مقر رهبري كليساي ارمني با دشواري سرپرستي ايتام و التيام دردهاي شديد پيروان خود و نيز تعمير 
  و كليساهاي ويران شده روبرو است. امكانات مالي مقر رهبري كليسا در برابر نياز هاي شديد و مبرم بسيار ناچيز است. 

لذا با توجه به حمايت ديرينه پادشاهان روسيه از ساكنان مسيحي شرق بدينوسيله خواهشمندم براي ياري رساني به 
يه اعالميه اي براي گردآوري كمك هاي مالي صادر فرماييد، تعداد ساكنان نيازمند و پناهندگان ارمني در مرزهاي روس

  آسيب ديده در نواحي مختلف تركيه بسيار زياد است. 
چنين فكر مي كنم كه بسيار شايسته خواهد بود كه در پاسخ به درخواست كمك رهبر كليساي ارمني تركيه از سوي ما 

  ري رساني شود...به هر ترتيب كه شده به آنها يا
 سفير: نليدوف

  
  در گذرگاه تاريخ    

  

  1991ايروان  -منبع : مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني 
  گرداوري و ويرايش : پرفسور آكادميسين م.گ. نرسيسيان 

 ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
  

 سر كنسول روسيه در بيروت خطاب به زينويف

  سفير روسيه در استامبول 
  1898ژوييه  23مورخ  149برگزيده از گزارش شماره 

با وجود قولهاي مكرر تركها مبني بر عدم آزار و تعقيب ارمنيان تنها به علت اينكه آنان ارمني هستند، اين آزار و اذيت 
مقامات محلي كه از هيچ كوششي براي به ترغيب و تشويق  "باب عالي"ها كماكان در سراسر حكومت عثماني ادامه دارند و 

آزار ساكنان صلح دوست ارمني روا نمي دارند، كماكان ادامه مي دهد. اينان قصد دارند مبالغ مالي بيشتري از آنان اخاذي 
طن كنند و يا چنانكه برخي از آنان اظهار مي دارند، آنها قصد دارند با تحت فشار گذاشتن ارمنيان، آنان را مجبور به ترك مو

  خود و باز كردن فضا براي مهاجران جديد كنند...
  ك. ليشين
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  سر كنسول روسيه در بيروت خطاب به سفير اين كشور در استامبول
  1898سپتامبر  12گزارش    تاريخ 

در اينجا خبرهايي مبني بر تجمع و سازماندهي مسلمانان بر سر زبانهاست مبني بر اينكه آنان را در خانه هاي  "اخيرا
  ارمنيان قتل عام شده در واليات ارزروم، بيتليس و وان اسكان دهند...

علي رغم پافشاري منفي مقامات محلي ترك، به نظر مي آيد كه جابجايي مسلمانان به نواحي هم مرز روسيه كامال 
ل داده مي شود، ده از استامبول هدايت و رهبري مي شود. به مهاجران امتيازهاي بزرگي قو "واقعيت دارد. اين عمل ظاهرا

(زمين هاي ارمنيان كه بسيار مناسب و حاصلخيز است)،  سال معافيب از خدمت سربازي، اياب و ذهاب مجاني، اراضي مجاني
قروش به زن ها و يك  2قروش، به مردها و  3و كمكهاي نقدي براي نقل مكان به محلهاي جديد براي سه ماه اول، روزي 

  قروش به بچه ها.
رهاي رسيده، شيخ عبدالرحمان نخص مسلمانان را براي ارسال به ارمنستان نامنويسي مي كند. اسامي چند نفر بر اساس خب

  كه ثبت نام كرده اند مشخص است...
  ك. ليشين

 
  در گذرگاه تاريخ    

  

  1991ايروان  -منبع : مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني 
  پرفسور آكادميسين م.گ. نرسيسيان گرداوري و ويرايش : 

  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
 

  آن كشور در استامبول ريسف فينويدر ارزروم به ز هيكل روس يكنسولگر يگزارش منش
  ۱۹۰۰ هييژو  ۱۹ خير 

در گزارش  شده هيارا يها يكه آگاه ميگزارش نما يرم به جنابعالاافتخار د ه،ييژو 17تلگراف محرمانه  ليتكم در
 يقرار گرفته است، اگر چه مقامات دولت دييمنطقه ساسون كامال مورد تا نكاسپاغا يروستا انيدر باره كشتار ارمن نيشيپ

  كرده ام... افتياطالعات را بطور محرمانه در نيصحت ا هيدييتا هيترك قكنند اما من از منابع موث يم بيآنها را تكذ
   ي. ن. شاخوسكوو
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  كشور در استامبول نيا ريسف فينويدر ارزروم به ز هيروس يكنسولگر يمنش گزارش
  207شماره  گزارش

  1900ماه اوت  29 خيتار
اسپاغانك منطقه ساسون افتخار  يروستا انيدر خصوص كشتار ارمن نجانبيا هييژو 19مورخ  183گزارش شماره  رويپ

  شده است... سيليتآمده و رهسپار ب انجيروزها به ا نيا ژهيو ئتيه كيدارد به استحضار برساند كه 
 دياز استامبول ارسال شده است كه با زين هيمقام بلند پا كيكه من كسب كرده ام،  يمحرمانه ا يها ياگاه هيبر پا اما،

  به نام و مقام او ببرم. يهنوز موفق نشده ام پ كنيروزها در ارزروم خواهد بود ل نيشخص هم نيبه ساسون برود. ا
 رايآن داشت، ز يها يو بازرس قاتيحقتتوان به ثمر بخش بودن  ينم يديكه ام ميبگو ديشده با ادي ئتياره هاما در ب و

 يدستور يعنيداده است،  ياز دربار رو دهيپاغانك بطور كامل بر اساس دستور رسسكشتار ا دهيچنانكه اكنون آشكار گرد
كشتار نشده ام،  نيمن مرتكب ا"اقرار كرده است كه:  زياو نو خود  شدهداده  سيليبت يپاشا حاكم نظام يعل كيكه به فر

  . "بوده است يكار دستور نيا
را مجبور كرده اند  يمنظور مباشر ارمن نيكنند، به هم فيعمل را كتمان و تحر نيدارند ا يسع سيليمقامات بت اكنون

اهزن كشته شده اند و اخبار منتشر شده اقرار چند نفر ر نكهيا ايامضا كند و  انيبر كذب بودن كشتار ارمن يرا مبن يمدرك
شده بود، لذا  ديتهد سيليسرباز زده است و چون از طرف مقامات بت دركم نياز امضا ا يمباشر ارمن كنياست. ل زيآم

  ب مقامات مصون بماند.قيارزروم را ترك كند تا از تع ديمجبور گرد
ساكن  انيارمن ژهيكه شده بو يمتياست به هر ق ليما هيدهد كه دولت ترك ياسپاغانك بوضوح نشان م يدادهايرو

 يايرا وادار كنند تا آس انيو بطور كل ارمن ددهبه دشت موش انتقال  آنهارا دويساسون را مجبور به ترك موطن خود نما
دف خود ه نيو زور به ا هيقهر ياتكا به قوا ااست ب دواريخود را به كردها بدهند. دولت ام يرا ترك كنند و جا ريصغ

داده اند كه كمتر به آنها توجه شده  است، به  يرو نينش يدر مناطق ارمن رياخ يدر سالها وستهيكه پ ييبرسد. كشتارها
را  يارمن انييكار وجود فدا نيا يكند و برا يمقصود خود راعمل نيا تا ستكنند كه دولت دنبال بهانه ا ياثبات م يروشن
                                                   .دهد يآن روستا بهانه قرار م اي نيدر ا

    يشاخوسكو
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  كشور در استامبول نيا ريسف فينويدر سامسون به ز هينامه كنسول روس
  1901سپتامبر  12 سامسون، 374 شماره

  
برند.  يدر ترس و وحشت بسر م گريشده بار د عيروزها در كشور شا نيكه ا ياخبار افتيسامسون با در ي... ساكنان ارمن
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در وان صورت  ييرخ داده و كشتارها ييبرخوردها سيتليو بحلب، ارزروم  اتياز آن است كه در وال ياخبار حاك نيا
  گرفته است. 

 انييوضع روستا ر،ياخ يبحران يخاطر نشان شد كه پس از روزها دياما با ديآ يبنظر م يعيطب زيسنجك ما گرچه همه چ در
 ژهي(بو يمر مقامات دولترحمانه و مست يسال به سال رو به وخامت نهاده است و رفتار خشن و ب يگناه ارمن يشوربخت و ب

  آنها را به حد كمال رسانده است.  يشده ) شوربخت دهكه بر دوش آنها نها نيسنگ اريبس يها اتيمال
از  ياديباز نگذاشته اند تعداد ز گريسنجك دور شده اند و د نياز ا يارمن انيياز روستا ياديده سال گذشته تعداد ز يط در

  اند. دهيپناه آورده اند و در سواحل قفقاز اسكان گزمترجم) - هيآنان به قلمرو ما (روس
مانده  ينفر از آنان باق12000 اكنون  كهيدر حال كردنديم يزندگ يارمن 22000از  شيدر سراسر سنجك ب 1890سال  در

  دهد. ياسقرار آنان را نشان م يچگونگ رياند كه جدول ز
    نفر 2500        سامسون  
  مجاور يفاش و روستاها ،يترم، اون    نفر 7200    مجاور يچهارشنبه و روستاها  
    نفر 1500  
  نفر 800      مجاور يبافر و روستاها  

  نفر    12000    جمع     
                           كنند. يم يزندگ كيخانوار در هر  50-70رسد كه  يم 30در سنجك اكنون به  نينش يارمن يهايروستا تعداد

  يچيوپيز
  

 
 

  در استامبول به وزارت  هيروس ريسف فينوياز گزارش ز يبخش
  امور خارجه آن كشور

  دره، وكيب
  1901اكتبر) 3سپتامبر ( 20 

  
 ليبرسانم كه به دل يتم به اطالع مقام محترم وزارت امپراتورشسپتامبر) افتخار دا 13اوت ( 31مورخ  200نامه شماره  در
صحت  يالزم دانستم از كنسول ما در وان بخواهم جهت بررس ر،يصغ يايساكن در آس انيارمن بيو تعق تيار مربوط به اذاخب

  .داخبار به منطقه موش و ساسون رهسپار گرد
از آن جهت اصالع آن  يكرده ام و نسخه ا افتيدر يماه اوت كه به تازگ 29مشاور همكار مورخ  يگزارش تومانسك هيپا بر

  اخبار اقرار نبوده اند.  نيبه اداره اول وزارت خانه ارسال خواهم نمود، مشخص شده است كه ا عيمن مقام
و  دهيموكونك واقع در دشت موش مشاهده كرده است كه آن منطقه به آتش كش ياز روستا ديشخصا در بازد يتومانسك

مانده  ينفر در روستا باق 5شده اند و تنها  ريدستگ يتبه دستور مقامات دول يمحل انينفر از ارمن 60شده است و تعداد  رانيو
  .ندا

 يارمن يدر روستاها يسال جار هيكه از ماه ژانو شودي كرده است مشخص م يگردآور يكه تومانسك يآن، از اطالعات بجز
  شده اند... ينفر زخم 17كشته و  يارمن 64موش و ساسون تعداد 

را  هيگرفته پرچم روس ميهم تصم ليدل نياست و به هم افتهي يرا در وضع بحرانبه موش شهر  دنيكنسول ما پس از رس معاون
  ترك نهاده است... يرفتار مقامات دولت يرو ييبسزا رياقدام تاث نيساختمان محل اقامت برافرازد. ا يدر باال

خالص  انيز وجود ارمنكند تا ا يآگاهانه تالش م هيكرد كه دولت ترك يجمع بند نيتوان چن يم يتومانسك يگزارشها از
آنها مترصد  ل،يدل نيحلقه به گوش بدل شوند. به هم رانيبه اس نانيقرار دهد كه ا يسخت طيآنها را در چنان شرا ايشود و 

ساكن هستند و از امكان دفاع در برابر اوباش و اراذل و چپاولگران  نطقهآن م يساسون را كه در كوهها انيهستند ارمن
سلطان و دولت او را به اوضاع سنجك  يكنند به دشت موش نقل مكان دهند. من بالدرنگ توجه جدبرخوردارند، مجبور 

 موش جلب خواهم نمود...  
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 نامه ژان ژورس به رئيس كنفرانس بين المللي خاور نزديك
  

  
 

 آقاي گرامي
بسيار متاسفم كه اكنون نمي توانم به لندن رهسپار گردم، ليكن بار ديگر مي خواهم تاكيد نمايم كه احساسات  انساني 

بر اين رژيم پست فطرت (تركيه) كه ارمنيان تبعه آن هستند و تمام جنايات مردمان جهان متمدن را تقسيم مي كنم و در برا
  مستمر آنان اعتراض خود را اعالم مي نمايم.

اميد بسيار دارم كه اين اعراضات مستمر با موفقين  همراه گردند و نقاب از چهره شيطاني اين افراد خودخواه و قصي 
حس شرف در آنان گردد. اجازه دهيد مراتب پشتيباني و احساسات القلب دريده شود و وجدان بشري باعث بيداري 

 همدردي خود را به جنابعالي و  كليه افرادي كه همراه با شما در اين كار شريف كوشش مي كنند اعالم نمايم.
 
 

  
 

Report of thr Interbnational Conference on the situation in the Near East held in London on 29th June, 1904, 
London, 1904, p. 23.  
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 گزارش اوضاع ارمنيان واليت وان
 

 1905ژانويه  19ژنو ، 
  

   
  از طريق تبريز تلگراف شده است كه مقامات تركيه ميان مسلمانان اسلحه پخش مي كنند.

در ناحيه نارچكان يك گروه ياغيان به سركردگي موسي بيگ كه به شقاوت و بي رحمي مشهور است ، تشكيل شده 
زده اند. پنج زن در يغگيس دزديده شدند . حصول ماليات  است. سربازان ترك در  ناحيه گارگار  دست به اعمال بي رحمانه

 غير قابل تحمل گرديده است.
 

    
Pro Armenia, fevrier, 1905, No 103, p. 654, Paris. 

 

  
 



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             219گزيده مقاالت فارسي                                                  

  در گذرگاه تاريخ    
  

  1991ايروان  -منبع : مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني 
  رفسور آكادميسين م.گ. نرسيسيانگرداوري و ويرايش : پ 

  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
 

  هيكيليدر ك انيدر باره اوضاع ارمن يياروپا احيس كياز نامه  يبخش
 1906مارس  5 جلسه

  
 ريماراش، آدانا و هاچن دستگ تون،يآورده اند كه در ز نجايرا به ا يافراد "رايكماكان ادامه دارد. اخ انيارمن يريدستگ
  شده اند.

 يفوت كرده است. باعث و بان يبه تازگ تونيز ياسفناك است. فرمانده نظام تونيز ياهال ژهيبو انيارمن اوضاع
  ها او بود... يريدستگ

و انتقال  ياسيمتهمان س يرياست، هم او است كه دستور دستگ يواقع يجالد به معن كيحلب،  ديپاشا استاندار جد ناظم
  آنان را محاكمه كند... "هد تا خود او شخصاد يرا م بآنها به جل

 ”Pro Armenia”, 5 may 1906, No 133 p. 893  
  

  
 

  كشور در استامبول نيا ريسف فينويدر ارزروم به ز هيكنسول روس گزارش
 1906 هيژوئ 21

  
 ريبودند دستگ هختيگر موشرا كه از سنجك  يخانواده ارمن 11تعداد  سايدر قره كل هيترك يگروهان نظام هيژوئ لياوا

توسط سربازان ترك  انهيشده بطور وحش ريتن از مردان دستگ 16را داشتند .  هيروس يقصد عبور به مرزها نانيكردند. ا
  ارسال شدند. حسن قلعهشدند اما زنان و كودكان به زندان شهر  يسالخ
مجازات سربازان  يبرا ياقدام چينخواهد داد و ه ييو بازجو يدستور بازرسارزروم  يكه وال ستين يشك چگونهيه
  .گرفتو قاتل صورت نخواهد  يخاط

  ...  رود يم     ترك انتظار يمقامات دولت ياز سو يديجد يها يو خودكامگ كشتارها
 نيابياسكر
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  در باره شقاوت هاي سربازان ترك در بايزيد
  

  1907فوريه  5بايزيد 
 
توصيف اوضاع ارمنيان غير ممكن است. آنان را مورد ضرب و شتم قرار مي دهند در حالي كه هيچ كس به ياري آنان 

  ايت هاي آنان راه به هيچ جا نمي برد.نمي شتابد و شك
خانه هاي آنان  چپاول مي شود، دختران زيبا روي به يغما مي روند. دشت ها ويران و يه بيابان تبديل شدند. هرگاه 

  كسي از خانه بيرون بيايد اطمينان ندارد كه سالم باز خواهد گشت.
  

  
را غازاريان ، مارديروس آواگيان ، مگرديچ هاكوپيان  ورتويان ، هوانسدر ماه ژانويه سربازان با زور دختران 

  بردند...
چهار سرباز شبانه وارد خانه خاچاتور  خاالتيان شدند تا دخترش را بدزدند و به همسرش تجاوز كنند. ليكن  آردزاپدر 

نج روز جان مي خاچاتور در برابرشان مقاومت مي كند و در اثرشليك گلوله كشته مي شود و فرزندش  مجروح و پس از پ
  سپارد. خانواده هاي ارمني در التهاب و بحران بشر مي برند.

مسافران ارمني دستگير و به زندان مي افتند و تنها با پرداخت خون بهاي هنگفت آزاد مي شوند. زندانيان از فرط   
  گرسنگي جان خود را از دست مي دهند.
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 گزيده
  نامه وزير امور خارجه روسيه به سفير اين كشور در استامبول

  
  1907ماه مه  10

  ختلبنعكس از و. ل. سا 1895ارزروم نوامبر   
  

بر پايه  جديد ترين گزارش هاي نمايندگي هاي كنسولي روسيه در ارزروم ، بيتليس و وان اوضاع ساكنان ارمني در 
مناطق همجوار مرز روسيه و تركيه بسياز وخيم است.  چنانكه پيداست مقامات محلي تركيه ، خود اقدام يه تشديدوخامت 

اجرا در مي آورند مه به كشتار همگاني ارمنيان منجر مي گردد.  چنين  اوضاع مبادرت مي ورزند و برنامه هايي را به
  روي داد. 1895- 96رويدادهايي بدون شك به فرار دسته جمعي مردم به روسيه مي انجامد ، چنان كه در سالهاي 

  جنبش مهاجرت هم اكنون نيز در ميان ارمنيان گسترش چشمگيري دارد...
  

  ايزولسكي
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  گان ارمنيآوارگان و پناهند
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 بخشي از نامه سفير روسيه در استامبول به ايزولسكي

  ر خارجهوزير امو 
 

 1907) اوت 15( 2تاريخ 

  
مورخ اول ژوييه گذشته، كه كپي آن به بخش اول وزارتخانه ارسال  166كنسول ما در سامسون طي گزارش شماره 

گرديد، به اطالع ما رسانيد كه مقامات ترك سنجك سامسون اقدام به آزار و اذيت شديد ارمنيان محلي كرده اند و اينان به 
دست به مهاجرت مي زنند. در طول سه ماه گذشته، آنگونه كه آقاي جيوديچي گزارش كرده است، بيش ناچار گروه گروه 

ارمني ساكن تركيه، توسط كشتي هاي بادباني كه بوسيله اعضاي خانواده آنان در قفقاز اجاره شده، سامسون را  1500از 
 مخفيانه به مقصد نواحي و مرزهاي ما ترك كرده اند.
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اقدامات مقامات تركيه در سنجك سامسون همانند همان كارهاي مقامات ترك در واليات ارزروم، وان و از آنجا كه 

بيتليس است، من بايد بدين نتيجه گيري مي رسيدم كه اقدامات بيرحمانه و ايذا و اذيت ارمنيان در سامسون طي دستور 
ي آسياي صغير از وجود ارمنيان است، زيرا ترك ها مخفيانه باب عالي (سلطان عثماني) اجرا مي گردد و هدف آن پاكساز

 آنان را عناصر نامطلوب و خطرناك مي دانند.  

 زينويف
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 بخشي از تلگراف شيركوف كنسول روسيه در بيتليس به زينويف سفير آن كشور در استامبول
 

  م. 1908) ماه مارس 15(2
  

  
  

كاظم ، قاتل و راهزني كه از سوي استامبول مورد بخشش قرار گرفته است، اواخر ماه فوريه يك ارمني را در 
در دشت موش و يك نفر ديگر را در روستاي آرتونك ، نفر سوم را در روستاي واردنيس و سه نفر روستاي آليكبون واقع 

  ديگر را در روستاي موشاختن به قتل رساند.
لير اخاذي كرد. مقامات  دولتي در موش از كاظم بيگ براي تعقيب و آزار  300او در همين جا با توسل به زور  

اين بهانه همراه سربازان به جاهاي مختلف هجوم مي برد و دست به چپاول و كشتار مي  فداييان استفاده مي كنند و او به
  زند...
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  در گذرگاه تاريخ    
  

  1991ايروان  -منبع : مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني 
  گرداوري و ويرايش : پرفسور آكادميسين م.گ. نرسيسيان 

  داساريان (ا.گرمانيك)ترجمه : اديك باغ
 
 

  تلگراف معاون كنسول روسيه در وان به سفير اين كشور در استامبول
  1908) ماه مارس 25(12

روز دهم ماه مارس يكي از تروريست ها داويت خيانتكار را به سختي مجروح كرد و گريخت.مسلمانان خشمگين كه از 
نها شروع به كشتار ارمنيان بي سالح و آرامي كردند كه از بازار سوي پاسبانان و ژاندارم ها تحريك شده بودند به كمك آ

باز مي گشتند ... من و همكارانم بي درنگ آرام كردن و باز گرداندن ارمنيان از بازار راهي شهر شديم. كشتارهاي پراكنده 
  تا پاسي از شب ادامه يافت.

 38يخته بودند...  اوضاع بسيار بحراني است. تا اين لحظه همه اجساد را شبانه يا دفن كرده بودند ويا در رودخانه ها ر 
  نفر مفقود شده اند.... 23نفر مجروح و  6كشته ، 

 ترمن
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  1991ايروان  -منبع : مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني 
  رسيسيانگرداوري و ويرايش : پرفسور آكادميسين م.گ. ن 

  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
 
 

  بخشي ازگزارش سر كنسول روسيه در ارزروم به زينويف سفير اين كشور در استامبول
  1909ماه مارس  2 

  

  
شهري را كه از نظر سركشي و تمرد و  "داداش هاي"تركان جوان با شتاب مسلمانان را مسلح مي كنند، بويژه 

  ستند.ارمني ستيزي معروف ه
روشن است كه چه اين عمليات و چه انگيزه هاي آن نمي توانست پنهان نگاه داشته شود. احساسات مسلمانان نه تنها 

  در ارزروم كه در بسياري از نواحي واليات بيتليس، سواز ،خاربرد ،  و دياربكر تحريك شده است...
  

  گزارشهاي مطبوعات در باره كشتارهاي آدانا
  1909آوريل ماه  26استامبول 

  

  
 

خبرهاي روزنامه هاي عصر حاكي از كشتارهاي رخ داده در آدانا، انطاكيه و ديگر مناطق سوريه همراه باجزييات 
نفر كشته و ده ها روستا به آتش كشيده شده اند. آدانا به كلي   000/35تكان دهنده است. بنا بر همين روزنامه ها بيش از

 رسين به كمك كشتي هاي خارجي نجات يافته است.طعمه حريق و ويران شده و تنها م
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  در گذرگاه تاريخ    

  

  1991ايروان  -منبع : مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني 
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  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
 

 
  ل روسيه در ارزروم به سوچين مشاور سفير اين كشور در استامبولبخشي ازگزارش سر كنسو

 
  1910ماه سپتامبر  29 

  
بر خالف قانون اساسي مصوب در دو سال گذشته و برابري صوري حقوق ارمنيان و تركان ، در صورت بروز اختالف 

د مجازات مي رسد ، زيرا مالك اين ميان افرادي از اين اقوام ، هميشه فرد ارمني گناهكار تشخيص داده مي شود و به اش
  ."چون فرد ارمني است پس گناهكار است"است كه 

كيوي بر سر زمين در گيري رخ داده  و يك ارمني مجروح - در اين روزها ميان ارمنيان و مسلمانان روستاي كيوپري 
  گرديد.

نان داده شد. اما اكنون كه ارمنيان باتوجه به در نظام قديم عثماني برخي از اراضي ارمنيان موقتاّ براي استفاده به مسلما
اصالح قانون اراضي كشاورزي خود را طلب مي كنند همواره درگيري روي مي دهد و خسارات فراواني براي ارمنيان به 

 دنبال دارد. 

ارمني را اكنون نيز همين امر روي داده است و ارمنيان بي گناه دشتگير و زنداني شده اند. و آن مسلمان كه فرد   
  مجروح كرده بود پس از دستگيري صوري بالفاصله آزاد شده است.
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  در گذرگاه تاريخ    
  

  1991ايروان  -منبع : مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني 
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  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
  

  گزارش سركنسول روسيه در ارزروم به چاريكف سفير اين كشور در استامبول
  377گزارش شماره 

  1910نوامبر  24مورخ 
  

همان گونه كه پيشتر به عرض جنابعالي رسانده ام ، اكنون نيز رفتار مقامات  تركيه نسبت به ارمنيان كماكان نامناسب 
 رند، اعتراض ها و عريضه هاي آنها بي پاسخ مي ماند.است ، هرگاه ارمنيان مورد ظلم و ستم قرار مي گي

  اجازه بدهيد با دليل و مدرك سخن بگويم:  
مخه  يك ارمني متشخص به نام ساهاك افندي ماركاريان را كه عازم سيدنيك قلعه بود، به - يكي از اوباش به نام مير

  استامبول نيز بي پاسخ ماند.قتل رساند. اين جنايت نافرجام و بي مجازات ماند. نامه ارمنيان به 
مخه است در روستاي خومار واقع در واليت وان نيز يك ارمني بنام خاچاتور را به قتل رساند.  -قدري كه رفيق مير

  مقامات ترك هيچ اقدامي براي دستگيري و مجازات قاتالن انجام نداد...
 

    
وستاي سرت  واقع در واليت  تفنگ هاي قديمي و ارسال سالح و البسه نظامي به شهرهاي مختلف ادامه دارد. در ر

ماوزرها با سالح هاي جديد  پنج تير تعويض مي شوند. اين گونه سالح ها به آالشگرد و قره كليسا ارسال شده است. ماوزر 
  هاي قديم با تفنگ هاي نوع مارتين تعويض مي شوند.

  اشتريتر   
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  در گذرگاه تاريخ    
  

  1991ايروان  -ريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني منبع : مجموعه اسناد تا
  گرداوري و ويرايش : پرفسور آكادميسين م.گ. نرسيسيان 

  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
  

  نامه سركنسول روسيه  در ارزروم به چاريكف سفير اين كشور در استانبول
  

  1911مارس  11
 

 شار سنگين ماليات ها و اجحاف و شقاوت ها رنج مي كشند.ساكنان ارمني واليت ارزروم تحت ف

  

 
 

از ارمنيان اين منطقه تحت فشار مالياتي و براي انجام پرداخت هاي سنگين   موشبر پايه آگاهي هاي دريافتي از 
اند مذهب  مجبور شده اند اموال و دارايي خود را حراج كنند  و به همين علت كاسه صبر آنان لبريز شده و تصميم گرفته

 خود را تغيير دهندو شايد بدين وسيله از بي رحمي ها و شقاوت هاي حكومت تركيه رهايي يابند.
 

  
 

در همه روستاهاي موش ميان ارمنيان و نيروهاي ژاندارمري زد و خورد هايي روي داده است كه البته به سود ارمنيان 
  نبوده است.

  آ. اشتريتر  
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  در گذرگاه تاريخ    
  

  1991ايروان  -: مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني منبع 
  گرداوري و ويرايش : پرفسور آكادميسين م.گ. نرسيسيان 

  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
  

  )1912بخشي از مقاله روزنامه پراودا (
  در باره رويدادهاي تركيه  

  

  1912اوت  17،  93شماره 
 

 
 

ركان جوان آبرو و حيثيت خود را در انظار مردم امپراتوري از دست داده اند. حكومت آنان صرفاً بر پايه اعمال ... ت
»  پارلمان«خشونت آميز زور  قرار دارد. اقشار تهيدست تركيه و اقوام و مليت هاي تحت حكومت آنان و علي رقم وجود 

 تحت فشار قرار دارند و چون گذشته نابود مي شوند. 

 
سلطان « وحشيگري هاي ددمنشانه ، رشوه دهي و رشوه خواري رژيم جديد گويي هيچ فرقي با روزهاي حكومت 

  ندارد.  » خونخوار
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  در گذرگاه تاريخ
  

  1991ايروان  -منبع : مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني 
  انگرداوري و ويرايش : پرفسور آكادميسين م.گ. نرسيسي

  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
  

 گزارش گيرس سفير روسيه در استامبول به

  وزارت امور خارجه آن كشور
 

  1913آوريل  24استامبول، 
  

كنسول فرانسه در دياربكر به سفارت ما تلگرافي در باره اطالعيه اسقف زاون ارمني ارسال داشته كه بر اساس آن 
 يان كماكان ادامه دارد.غارت و چپاول و كشتار مسيح

 
 

والي ترك تعصبات تنفرآميز مسلمانان را نسبت به مسيحيان بر مي انگيزد. خود كنسول نيز گواهي مي دهد كه 
و كشتار جديد ارمنيان كامالً محتمل است. در اين خصوص امروز نيز به سخنان و اظهارات اسقف كامالً با واقعيات وفق دارند 

 واستي ارسال خواهم كرد.وزير امور خارجه در خ
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  در گذرگاه تاريخ
  

  1991ايروان  -منبع : مجموعه اسناد تاريخي نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني 
  گرداوري و ويرايش : پرفسور آكادميسين م.گ. نرسيسيان

  ترجمه : اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)
  

  امور خارجه اين كشورتلگراف سفير روسيه در استامبول به سازونوف وزير 
  381بخشي از تلگراف شماره 

  1913) ماه مه 27(14مورخ 

  
شيركوف روز هفتم ماه مه طي تلگرافي گزارش مي دهد كه صحنه هاي قتل و كشتار و چپاول تمامي ندارند. او به 

  مورد كشتار ارمنيان و آشوريان و چپاول دام هاي آنان اشاره مي كند.  7

  
)، يروني Khizanاو، اوضاع ارمنيان غير قابل تحمل است و آنان در مناطق خيزان( بر پايه آگاهي هاي

)Yerouni)و تاتيك (Tatick هراس دارند از خانه هاي خود خارج شوند و به دشت و مزرعه هاي خود بروند. ارمنيان (
ا بتوانند براي نجات جان خود به خانوار به قريه تاتيك پناه برده اند ت 72) بالغ بر Sarouanساكن در روستاي ساروان (

                                                           روسيه مهاجرت كنند ليكن قائم مقام منطقه مانع از اين كار شده است...

  گيرس          
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  در گذرگاه تاريخ
  .1991م. گ. نرسيسيان نژادكشي ارمنيان در امپراتوري عثماني، ايروان 

  ترجمه اديك باغداساريان
  

  گزارش سفيركبير روسيه در استامبول به سازونوف وزير امور خارجه -1802تلگراف شماره 
  1914سپتامبر  20

  
فرستاده است كه بر پايه آن تركيه در مرز روسيه سپتامبر تلگرافي  18سركنسول روسيه در ارزروم در تاريخ 

دست به تحرك نظامي زده است. حكومت براي انجام كشتار ارمنيان ميان مسلمانان اسلحه پخش مي كند. با لغو 
  ل برسند.تكاپيتوالسيون، پيشبيني مي شود كه حتي پناه جويان كنسولگري نيز به ق

  گيرس 
  

  به سازونوف وزير خارجهتامبول ستلگراف سفير روسيه در ا
  1564تلگراف شماره 

  1914اكتبر  11تاريخ 
معاون كنسول روسيه در بايزيد گزارش مي دهد كه پخش سالح ميان اوباش و اراذل كماكان ادامه دارد. ارمنيان 

  آكيمويچ. -هراس زده از وحشت كشتار به سوي روسيه مي گريزند آنان هر روز منتظر وقوع اين فاجعه هستند
  رسگي
  
  
  
  

  گزيده نامه جاثليق (رهبر كل كليساي ارمني) گئورگ پنجم به ورنسف داشكف
 

  نيابت سلطنه روسيه در قفقاز
  اچميادزين

  1914نوامبر  8
 

پس از آغاز جنگ در مرز قفقاز با حمله نيروي دريايي تركيه در سواحل درياي سياه، ارمنستان تركيه صحنه اصلي 
  كه پيامدهاي دهشتناكي بدنبال خواهد داشت. تجنگ شده اس

انتظار مي رود كشتار ارمنيان توسط حكومت تركيه، ارتش ترك و بويژه گروه هاي مسلح غير نظامي و جمعيت 
  گاه در تاريخ روي نداده اند.چمتعصب انجام شود، رويدادهاي فجيعي كه هي

  ركز كرده است. ملت ارمني اكنون همه توجه خود را روي ارمنيان تركيه متم
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  اقدامات مشترك دولت تزاري و قدرت هاي اروپاي براي بهبود وضعيت ارمنيان تركيه هيچ نتيجه اي نداشته است.
اكنون كه ارمنيان همراه ارتش پيروز تزاري بر عليه دشمن مشترك مي جنگيدند. بسيار پسنديده خواهد بود اگر 

ان تركيه صادر شود و به ارمنيان شش واليت ارمني (وان، ارزروم، بيتليس، اعالميه و نامه اي به نام تزار خطاب به ارمني
سواز، دياربكر، خاربرد) و كيليكيه اميدواري داده شود كه روسيه به آنان خودمختاري اعظاء خواهد كرد و ارمنيان را از 

  يوغ سنگين تركان نجات خواهد داد.
  .3- 51ص  209، 1، 1آرشيو دولتي ارمنستان، 

  
 1914تار با شقلعه در دسامبر كش

  
ژاندارم و شرف بيگ رئيس عشاير  160روي داد. احمد بيگ، فرمانده  1914اين كشتار در هفته نخست دسامبر 

  سرباز لشكر حميديه پس از عقب نشيني روسها به باشقلعه يورش برده اند. 150همراه  شيكار
ردان را مي كشند، و اجساد آنان را در خيابان رها مي آنان خانه هاي ارمنيان را چپاول كره و آتش مي زنند، م

  كنند و دختران زيبا را با خود مي برند و زنان و كودكان بي پناه را بدون غذا و سرپناه رها مي سازند.
  روستاهاي همجوار نيز سرنوشتي همانند با شقلعه دارند.

ن و آواگ را در يك مكان جمع كرده آنها را به ارمنيان روستاهاي پاز، آراك، پيس، آالليان، آلوز، سوران، رسوال
  سوي دره برده آنها را به قتل مي رسانند.

نفر بود (تعداد كمي نيز مسيحي  1600روستاهاي فوق بالغ بر  ربر اساس اطالعات اخير شمار ارمنيان د
  . 180نسطوري)

  
  گزارش مترجم سفارت روسيه در استامبول به وزارت خارجه اين كشور

  164تلگراف شماره 
  1915مارس  15

وضع ارمنيان در تركيه بطور چشمگيري رو به وخامت نهاده است. سربازان ارمني ارتش تركيه را خلع سالح كرده 
و خوردهايي در منطقه زيتون روي داد، تا سربازان فراري را دستگير كنند. همه مردان منطقه در تل تبعيد شده اند.  اند. زد

روستاي ارزروم نجات يافته است، بقيه آنها مورد چپاول و انهدام قرار گرفته است. در سراسر كشور  17از تنها سه روستا 
ارمني عضو حزب هنچاك دستگير و به دادگاه نظامي تحويل شده اند. بطريقيه  14ارمنيان دستگير مي شوند. در استامبول 

  ود شديداً نگران و هراسناك است. (مركز رهبري كليساي ارمني تركيه) استامبول از وضعيت موج
  سرافيموف

  
  
  

                                                            
180 - Barby Henry, Au pays de l’epouvante: L’Armenie marture. Pref. de M. Paul Deschanel. Paris 1917.  



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             235گزيده مقاالت فارسي                                                  

  
  گزارش مقام اداره روابط ديپلماتيك نايب السلطنه قفقاز به وزارت امور خارجه روسيه

  431تلگراف شماره 
  1915آوريل  10

ه ديادين آمده اند و مرد كه ب 23شوراي ملي ارمنيان ديادين امروز تلگراف زير را دريافت كرده است. بامدادان 
تعريف مي كنند كه ارمنيان آن مناطق به دستور حكومت تركيه به دست  فرار كرده اند چنين ومونلسوآرچش و از مناطق 

و خورد مي پردازند. الزم است براي پذيرش پناهجويان  منيان به زدرر وان با ادنيروهاي انتظامي ترك كشته شده اند. تركها 
  د.واليت وان تداركات مورد نياز پيشبيني شو

  استوليا
  

  نامه وزير خارجه روسيه به ايزولسكي و بنكندورف سفيران اين كشور
  پاريس  و لندن 

  1876تلگراف شماره 
  1915آوريل  12تاريخ 

: اطالعات جديدي در مورد اوضاع وخيم كشتار ارمنيان توسط تركها و كردها 1818عطف به تلگراف ما به شماره 
در بخش آسيايي تركيه به وزارتخانه رسيده است. لطفاً با به دولتهاي فرانسه (و انگليس) پيشنهاد كنيد اقدامات مشتركي 

ارسال گردد و در آن مسئوليت كشتار ارمنيان به عهده همه اعضاي صورت گيرد و بيانيه اي خطال به باب عالي (عثماني) 
  دولت تركيه و نيز كليه مقامات نظامي و غير نظامي دخيل نهاده شود.

در سوريه  1860در اين بيانيه مي توان به فشار ها و اقداماتي اشاره كرد كه از سوي اروپا در رابطه با كشتارهاي 
اقدام كنيد و ضروري است اين بيانيه  هينلتهاي فرانسه (و انگليس)، لطفاً در مورد متن بيااعمال گرديد. در صورت توافق دو

  در اسرع وقت از طرف سه كشور در يك روز صادر شود.
  وزير خارجه، سازونوف

  
  لطنه قفقاز به وزير امور خارجه روسيهسمقام اداره روابط ديپلماتيك نايب ال

  490تلگراف 
  1915آوريل  23

ي به خاتيسوف تلگراف زده است كه سه ارمني به ستاد آذربايجان آورده شدند كه آرام آنها را از وان يرزوسك
آوريل همه ارمنيان در بخش ارمني شهر پناه گرفته اند. جودت پاشا شهر را بمباران  15فرستاده تا خبر بياورند كه از روز 

 همجوار كشته شده اند، زنان را به كوه ها منتقل كرده اند روستاي 100گلوله شليك شده است. ارمنيان  1700مي كند و 
  .... نيروي مقاومت ارمنيان محاصره شده رو به كاهش است.

  استوليا
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  لطنه قفقاز به وزارت خارجه روسيهسگزارش مقام دفتر امور ديپلماتيك نايب ال
  

  518تلگراف شماره 
  1915آوريل  29

: حدود استاطالعات و حاوي اين  شده دوخته ستر لباس پيك آدريافت كرده اند كه زير  وانارمنيان نامه اي از 
هزار نفر از اهالي روستاها كشته شده اند. وان و شاتاخ شديداً دفاع مي كنند، بمب ها كمتر به شهر وان آسيب مي رسانند.  6

م. تمنا مي كنيم عجله كنيد زيرا بعداً دير خواهد بود. آخرين قواي خود را به كار بسته ايم. هر روز منظر كمك روسها هستي
  آوريل نوشته شده است.  15نامه در تاريخ 

    استوليا
  

  نامه وزير خارجه روسيه به سفير اين كشور در لندن
1  

  1915مه  
از شكي نيست كه كشتار ارمنيان وان باعث قيام آنان شده است و نه عكس آن زيرا هيچ مفهومي نداشت كه قبل 

  مقابل قواي برتر تركها صورت گيرد. رحركت قواي نظامي ما قيامي د
  سارلونوف

  
  

  يانرنبخشي از نامه ارسالي به جاثليق گئورگ سو
  منازگرد

  1915ماه مه  28تاريخ 
  

خانواده  1000روستاي ارمني بوالنخ پايين از  11نفر نجات يافته است. در  128خانواده ارمني تنها  3322... از 
نفر جان سالم بدر برده است.  40خانوار ارمني تنها  2225اال از بروستاي بوالنخ  15نفر نجات يافته اند. اما در  21ي تنها ارمن
خانوار ارمني تنها  2150روستاي خالت، از  24نفر نجات يافته است. در  34خانوار تنها  1089روستاي منازگرد از  27در 

  نفر جان سالم بدر برده است.  248
  

  وضع آرزگه
  نفر كشته شده است. 123خانواده ارمني  15روستاي نورشنج: از - 
  شته شدندكنفر  5اده ارمني دارد خانو 5روستاي گزيوسوف، - 
  نفر. 26قربانيان وانگ - 
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  وضع آرتيشو (آكانتس)
  نفر. 13نفر، اسير  61خانوار ارمني، كشته شده  33در گراكوم، از - 
  زن و دختر به اسارت برده شدند. 15مرد كشته و  50ارمني خانوار  25راغلو از چدر - 
  نفر اسير. 22نفر كشته و  107خانوار ارمني،  50در كوچر، از - 
  اسير. 5نفر كشته و  62خانوار ارمني  24در نوراشن، از - 

  نفر. 2300سمي روسها بالغ بر رتعداد كل كشته شدگان آكانتس بر اساس آگاهي 
  

  وضع دره بادنوتس
 26نفر كشته شده اند و  141، پانزده، مارموس، زيارت خاراپاكور، آوتنا بادونتس،روستاهاي خانوار در  255از 
  برده شده اند. نفر به اسارت

  
  وضع عنتاب

  نفر به اسارت گرفته شدند. 6نفر كشته و  63خانوار ارمني  31از 
  شيش هوانس ترآوديسيانك

  نماينده خليفه گري در منازگرد
  

  ش مترجم سفارت روسيه در استامبول به سازونوف وزير امور خارجهگزار
  تلگراف (از طريق بخارست)

  343شماره 
  1915ژوئن  4

  
كسيان از اهالي قفقاز و تبعه روسيه رنفر ارمني اعالم شدند كه ماتوس سا 22ژوئن در مقابل ستاد ارتش  2در روز 

  به باب عالي مي فرستاد. اعالم هاي جديدي پيشبيني مي شود. كاريهذتجزو آنان بود. سفير ايتاليا در اين باره 
  سرافيموف

  
  در تركيه زندگي كرده بود 1915-17بخشي از نامه يك آلماني كه در سالهاي 

  مالنيه 
  1917مارس  26

... اطمينان دارم، اگر مردم ما حقيقت را مي دانست، مسلماً دست به اعتراض مي زد. شكي نيست كه همه فجايعي 
  امه دارد، بزرگترين فاجعه تاريخ جهان خواهد بود...دكه در قبال ملت ارمني صورت گرفت و كماكان ا

  181ارنست ژ. كريستفر

                                                            
181 - Devtschland urd Armenia…, s. 355. 
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  نامه كنسول آلمان به رايش كانسلر هرتلينگ
  1918مه  ماه 15، تلگراف بخشي از 

پاشا فرمانده ارتش چهارم، كشتار بقاياي  هم اكنون آگاهي يافتم كه در اوايل ماه مارس به فرمان علي احسان
نفر زن و  3000 از بر داغ و پري حدوداست. زيز ارامه يافته عارمنيان منطقه مورد نظارت او بويژه در واليت معموره ال

زنان  زيزعه الوزيز آورده شدند. بزرگساالن با زنجير و بطور جداگانه به آنجا آورده شده اند. والي معمعكودك به معموره ال
  و كودكان را آزاد كرده اما نوجوانان را راهي زندان كرده است...

  ريوسلر
  

  نامه ژنرال فون كرس رئيس نمايندگي نظامي آلمان در قفقاز به وزارت امورخارجه آلمان
  تلگراف 

  1918ژوئيه  10تفليس 
آلمانيان در خواست كمك  انداختن زندگي خود از ايروان به تفليس آمده است تا از خطربه روپ با سماسقف 

كند. به گفته او نيم ميليون نفر از ارمنيان در اثر گرسنگي جان خود را از دست خواهند داد اگر به آنها اجازه داده نشود به 
  ايگدير و دولو باز گردند و محصول كشاورزي را درو كنند. - نواحي سردار آباد

تعريف كرد. هدف تركها براي كشتن كل ملت ارمني در  عاليجناب اسقف مطالب مشمئزكننده و اسف انگيزي را
به داليلي نامشخص درخواست من را براي دادن اجازه به پناهندگان ارمني و شوراي  اساداثر گرسنگي كامالً آشكار است. 

  ملي ارمني جهت بازگشت به موطن خود، رد كرد.
ساندوستي و سياست عادالنه بسيار اضطراري هت انجاعمال فشار قوي روي تركها توسط دولتهاي مركزي امري در 

  .است
Dentchland and Armenien… 404  

  
  

  بخشي از نامه ارجونيكيدزه به چيچرين وزير خارجه روسيه شوروي
  1918سپتامبر  12

  
نفر پناهنده متمركز شده  600،000وضعيت ارمنستان رقت انگيز است. در بخش كوچكي از استان ايروان بيش از 

مناطق اشغالي خود بيش از  رگروه گروه در اثر گرسنگي و بيماري وبا جان خود را از دست مي دهند. تركها داست كه 
ل عام كرده اند. تركها در قره باغ، روستاهاي شوشي و زانگزور را تصرف كرده اند و ساكنان آن جا تنيمي از ساكنان را ق

  دست به مقاومت شديد زده اند.
  ارجونيكيدزه

  وزارت امرو خارجه اتحاد شورويآرشيو 
  .14، شماره 56822بخش اسناد چيچرين 
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  گزارش انجمن ميهني اهالي پامباك به شوراي مركزي انجمن هاي ميهني ارمني
  (در باره وحشيگري هاي ارتش تركيه در ارمنستان شرقي)

  1918دسامبر  3
  مالي و فيزيكي در روستاهاي زير شده است:لشكركشي تركيه به ناحيه پامباك باعث خسارات فراوان اقتصادي و 

قارا، پارني گغ، حماملو، -قره كليساي بزرگ، قشالق، يقابلو، وارتانلو، ساروماخلو، دارباز، بزوتال، حاجي
، چيگدامال، ورتناو، تاپانلو، نعلبند، قالتاقچي، قاران، آق بوالغ، گيوگيو غوش، گيوران، قره دارزي، آوتينگاسپيتاك، 

  افندي.
  شي، استپان زوريانمن

  آرشيو، انستيتوي تاريخ آكادمي علوم ارمنستان
    بخش مدارك شخصي لئو. 
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  ميناس نقاش
 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)

  (تاريخ زايش و مرگ نامعلوم)
  

را در حلب سوريه كسب كرد. پيشنهاد شاه  هنري خودمتولد جلفاي اصفهان، تحصيالت  17نقاش ارمني در سده 
صفوي (شاه صفي اول) را براي كار در دربار رد كرد و در شهر زادگاهش به خلق آثار هنري پرداخته است. عمارت 

متعددي را تزئين كرده است، با دوري جستن از اصول كالسيك هنر مينياتور موتيف هاي غني با روش تزئين گل و گياه 
و اينها تشكيل مناظر طبيعي و غيره را داده اند. مناظر طبيعي او كه نخستين نمونه ها از اين سبك در نقاشي  پديد آورده است

ارمني محسوب مي شدند تاثير هنر شكوهمند شرقي را بطور عميق دارا مي باشند. اين تفكيك سبك هاي مختلف و اصول 
گرفته اند. نقاشي چهره در آثار وي چشمگير است. از آثار او  آنها از هنر اروپايي اخذ شده تحت تاثير عوامل محلي قرار

) (جلفاي اصفهان موزه وانك) باقي Velijanianوليجانيان( )Hakopjan) و هاكوپجان(Voskanنقاشي هاي چهره وسكان (
ا به نقاشي مانده اند ميناس به تزيين و تذهيب كتب نيز پرداخته است. او در جلفا داراي شاگرداني بود و به كمك آنه

  ديواري براي چند كليسا همت گماشته است. كارهايي را نيز براي قصرها و عمارات باشكوه اصفهان انجام داده است.

  )Hovanes Merkuzهوانس مركوز(
در همانجا. فيلسوف، عالم الهيات و منطق و نقاش  1715در جلفاي اصفهان، مرگ  1643هوانس جلفايي متولد 

پيشنهاد اربقاء به سمت اسقفي را تقديس شد.  Vartapetبسمت وارتاپت 1669وان كشيش و در بعن 1661ارمني. در 
فرهنگي نمود. هشت اثر به زبانهاي ارمني و فارسي نوشتهاست و كتاب -نپذيرفت و زندگي خود را صرف فعاليت هاي علمي

ميان مجامع ايراني و عرب صاحب آوازه اي مقدس و آثار ديگر را به فارسي عربي ترجمه كرد. نه تنها در ارمنستان بلكه 
بلند گرديد و تاثير بسزايي بر انديشه فلسفي ايران و ارمن نهاد. او برافكار لوتري صحه گذاشت. در مورد انديشه هاي 

 فلسفي او سخن بسيار مي توان گفت. اما بعنوان يك نقاشي او را بايد چهره نگار ياد كرد. او تزئينات نقاشي كليساي هوسپ
زندگاني گريگور «، »زندگاني مسيح«را در جلفاي اصفهان بعهده گرفت. نقاشي هاي  Hovsep Harematsiهارمساتسي

چشم بي «چهره خودش را نيز در نقاشي ». هفت ويژگي كليساي گريگوري«مستقل ارمني]، [بنيانگذار كليسياي » روشنگر
واقع در محراب همين كليسا جاي داده است. نقاشي هايي را نيز براي كليساي گريگور روشنگر پديد آورده است. » خواب

اكيدهاي روانشناسي، خصوصيات و جز آن] از ويژگي هاي آثار او بايد ت» دعاي مسيح دوازده ساله«، »پيشكش معبد[«
  فردي، نگرش رئاليستي بر نقاشي هاي طبيعي را نام برد. او از چهره هاي فعال ترقي زيبايي شناسي نيز محسوب مي شود.  

  استپانوس، شيمون و غيره نقاشان گمنام بوده اند.
 1304ا تذهيب انجيل در سال زيسته است. (در نخجوان) كه ب 14و  13البته يك سيمئون مينياتوريست نيز در سده 

شام «، »تعميد«) در حاشيه انجيل 3722شهرت يافت. (كه در كتابخانه ماتناداران ارمنستان نگهداري مي شود بحت شماره 
  نقش بسته است.» ورود به بيت المقدس» «آخر

  ) Simeon Artcisetsiنيز سيمئون آرچيشتسي(
  ان مرحله نوين هنر مينياتور واسپوراكان در ارمنستان.ميالدي. از بنيانگذار 14سبك مينياتوريست سده 
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  دايره المعارف بزرگ اسالمي
  

  داساريان (ا.گرمانيك)اديك باغ
 

 
  پيشگفتار

دايره المعارف يا دانشنامه مجموعه اي از مقاالت تحقيقي و مستند است، به ترتيب الفبايي، در شرح اعالم تاريخي 
و جغرافيايي و مباحث علوم و نيز اصطالحاتي كه روشنگر فرهنگ در طي تاريخ به شمار مي روند. هر يك از مقاالت بطور 

فهرستي از مĤخذ است تا هم خواننده را از منبع اطالعات مقاله آگاه كند و هم او را در جستجو و پژوهش بعدي  كلي داراي
  ياري نمايد.

  سابقه دانشنامه
با آنكه چه در دوره هاي كهن و چه در دو سده اخير تدوين آثار جامع علمي و تاريخ و فلسفي  و مذهبي مكرر 

ان قرار گرفته است. دايره المعارفي بدين وصف، خواه در زبان فارسي و خواه در منظور نظر و موضوع كوشش دانشمند
زبان هاي ديگر، تا كنون تدوين نشده و اين نخستين بار است كه دانشنامه اي تخصصي به اين تفصيل كه در درجه اول 

  متوجه اهل دانش و پژوهش است انتشار مي يابد.
م كه خاورشناسي رونق و شكفتگي خاصي داشت چند اثر جامع و بسيار در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيست

تاليف فردريك اشپيگل » فرهنگ ايران باستان«سودمند به همت خاورشناسان در باره ايران انتشار يافت، از اين جمله يكي 
)Friedrich von Spiegel) اهب و حكومت و قوانين ) در جغرافيا و نژادها و قبايل و اساطير و تاريخ و مذ1871-78) است

 Ferdinandاثر فرديناند يوستي(» نامنامه ايراني«از آغاز تا پايان پادشاهي ساسانيان. ديگر  ادبيات ايران و علوم وهنر و 

Justi خذ، وĤاست كه مشتمل بر توضيح اسامي كساني است كه در تاريخ و تمدن ايران مقامي يافته اند، با ذكر دقيق م (
» اساس فقه اللغه ايراني«م هاي ايران باستان، هر چند اسامي اسالمي ايران نيز در آن آمده است. سوم كتاب بيشتر متوجه نا

) است مشتمل بر يك رشته تاليفاتي به قلم مشاهير ايران شناسان وقت در شناخت Chr. Bortholomareتاليف بارتلومه (
  ي ايران و بيشتر ناظر به معرفت زبان هاي ايران است.زبان ها و تاريخ و جغرافيا و ادبيات و مذاهب و گويش ها

از ميان آثار تحقيقي كه مستقيماً مربوط به ايران نيست ولي قسمتي از اعالم و مباحث مربوط به ايران را نيز در 
ل مقاالت در معارف يونان و روم باستان ياد كرد كه از جمله شام» ويسووا - دانشنامه پاولي«برمي گيرد. به خصوص بايد از 

 1974آغاز شد در  1893تحقيقي و مفصل در باره ايران باستان است و تجديد نظر در آن و تجديد طبع آن كه از سال 
  خاتمه يافت.

نام برد كه هر چند بحث ايران باستان از دايره كار آن بيرون است، به » دايره المعارف اسالم«در قرن اخير بايد از 
جوامع و كشورهاي مسلمان مي پردازد. طبع اول اين اثر گرانبها كه چكيده بيش از دو قرن تتبع  ايران اسالمي در زمره ساير

-38و پژوهش علمي در رشته هاي گوناگون معارف اسالمي است، در چهار جلد اصلي و يك جلد مكمل در طي سال هاي 
فرانسه انتشار يافت. طبع دوم اين دايره  با همكاري بزرگان دانشمندان اين رشته به سه زبان آلماني و انگليسي و 1913

آغاز شد و جزء  1950المعارف به منظور تكميل مطالب آن و درج نتايجي كه پس از نشر طبع اول بدست آمده بود از سال 
  انتشار يافته است. 1975منتشر گرديد و جزوات جلد چهارم در  1960و جلد اول آن در  1954اول آن در سال 
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دايره المعارف ديني » دنيكرت«ه تاليف آثار جامع در فنون علم و ادب سابقه قديمي دارد (مثالً در ايران با آنك
دانشمنامه «به عربي و » كتاب الشفاء«در قرن چهارم، » رسائل اخوان الصفا«كه در قرن سوم هجري تدوين شد.  زردشتي

به فارسي اثر » جامع العلوم«به عربي و » حقايق االنوار«اوايل قرن پنجم و  اثر ابي سينا درعالئي به فارسي در فنون فلسفه 
اثر مير سيد شريف » تعريفات«اثر محمد بن محمود آملي در قرن هشتم و » نفايس الفنون«فخر رازي در اواخر قرن ششم و 

به همين نام از جالل الدين دواني در قرن نهم و كتابي » انمو ذج العلوم«جرجاني در اواخر قرن هشتم يا اوايل قرن نهم و 
حاجي » كشف الظنون«محمد امين استرآبادي در قرن يازدهم و » دانشنامه شاهي«قاضي نوراهللا شوشتري در قرن دهم و 

بن علي  محمد اعلي» كشاف اصطالحات الفنون«محمد باقر مجلسي در علوم شرعي در قرن يازدهم، » بحاراالنوار«خليفه، 
ير تاليف دايره المعارف به معني جديدتر آن كمتر فرصت توفيق يافته است. سيد حسن تهانوي در قرن دوازدهم) در ايام اخ

به گرد آوردن گروهي از دانشمندان محقق به منظور ترجمه طبع اول دايره المعارف اسالم همت  1327تقي زاده از سال 
كالت گوناگون مقصود به پايان گماشت و هر چند عده اي از مقاالت توسط اين دانشمندان به ترجمه رسيد، به سبب مش

  .طبع نينجاميدنرسيد و مقاالت به مرحله 
اي مشتمل » فرهنگنامه« بر حسب قراردادي با وزارت فرهنگ وقت به تاليف 1317شادروان سعيد نفيسي در سال 

كار پيشرفت  بر لغات فارسي و اعالم ايراني و خارجي آغاز كرد و يك جلد از آن را نيز منتشر ساخت. ولي دشواري هاي
  آن را متوقف نمود. 

دهخدا را تصويب كرد. شادروان علي اكبر دهخدا در » لغت نامه«مجلس شوراي ملي طبع و انتشار  1324در سال 
اعالم تاريخي و جغرافيايي را نيز پيشنهاد خود ساخت و شادروان محمد معين كه پس از وي عهده شرح » لغت نامه«ضمن 

  ين رويه را ادامه داد.شد ا» لغت نامه«دار كار 
» وايكينگ«تصميمي گرفت به ترجمه دايره المعارف يك جلدي  ينكلفرانموسسه انتشارات  1333در سال 

)Columbia Wicking Encyclopedia بپردازد و اداره اي به اين منظور زير نظر غالمحسين مصاحب تاسيس نمود و (
را در ترجمه اين دايره المعارف گسترش دهد. جلد اول اين دايره ايران  خوشبختانه در صدد برآمدكه مواد مربوط به

  انتشار يافت. 1345در سال » دايره المعارف فارسي«المعارف بنام 
در كشورهاي مجاور ايران به تاليف يا ترجمه انجاميده نيز حاوي مقاالتي برخي از دايره المعارف هايي كه اخيراً 

جمله ترجمه دايره المعارف اسالم به تركي، دايره المعارف بستاني در زبان عربي، دايره مفيد در باره اعالم ايراني است از 
  المعارف آريانا در افغانستان، ترجمه دايره المعارف اسالم به اردو.

احسان يار شاطر براي ترجمه طبع  اشاره بنياد پهلوي،نظر به فوايد آشكار دايره المعارف اسالم به  1348در سال 
و پيشنهادي به بنياد داد كه پس از رفع نقايص از نظر ايران و در نتيجه تكميل ترجمه مقاالت آن با مقاالت تازه جديد آن 

به چاپ رسيد  1354گرفت. جلد اول آن در سال  مورد تصميم گيري قرار» دانشنامه ايراو و اسالم«گرديد و طبع  دايره
اما نسخه انگليسي آن در اياالت متحده به همت احسان يار شاطر به چاپ ليكن بعد از انقالب چاپ جلدهاي بعدي ادامه نيافت 

  رسيد.
  گ اسالميردايره المعارف بز

به منظور تدوين دايره المعارف هاي اسالمي، عمومي و تخصصي، مركز دايره المعارف بزرگ  1362در اسفند 
تي اين مركز، دايره المعارف بزرگ اسالمي است است تاسيس شد  نخستين اثر تحقيقا تحقيقاتي- يك سازه علمياسالمي كه 
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به طبع رسيد. اين دايره المعارف  1369كه به زبان هاي فارسي و عربي منتشر مي شود. جلد اول اين دايره المعارف در سال 
 شك نيست كه گروهي«زير نظر كاظم موسوي بجنوردي تهيه مي گردد. وي در مقدمه جلد اول دايره المعارف مي نويسد: 

از محققان اروپايي به بركت اعمال روش هاي علمي و برخورداري از تجارب ممتد تحقيقاتي در بررسي ميراث فرهنگي 
اسالم به ويژه در تصحيح انتقادي متون خطي كهن و كشف برخي خطاهاي مورخان، دقت و مهارتي قابل تحسين از خود 

جهان اسالم به رويدادي برخورده اند كه تفسير ضد اسالمي آن ممكن  نشان داده اند، اما بعضي از ايشان نيز هر گاه در تاريخ
بوده است، در برجسته تر ساختن آن درنگ نكرده اند. ... كوششي براي تاليف اثري كه جايگزين دايره المعارف اسالم 

ني رسيده ايم كه نياز گردد در جوامع اسالمي ديرتر آغاز شد و هنوز هم به نتيجه مطلوب نرسيده است، اما اكنون به دورا
دانشجويان و پژوهشگران رشته هاي گوناگون در نتايج تحقيقات پژهشگران ديگر، تدوين چنين دايره المعارفي را كه حتي 

  ».المقدور از آن نقص ها بركنار باشد براي ملل مسلمان ضروري تر ساخته است...
  معارف بزرگ اسالميلروش تهيه مقاالت دايره ا

ه المعارف جمعي از محققان مدخل يا عنوان مقاالت را از منابع استخراج مي كنند. اين مدخل ها پس در مركز داير
از بررسي هاي بخش گزينش عناوين و تاييد سرويراستار با برنامه ريزي به ترتيب در اختيار بخش پرونده هاي علمي قرار مي 

شناسايي و بررسي مي كنند و كپي صفحاتي را كه در  گيرد. در اين بخش محققان منابع موجود مربوط به هر مدخل را
تاليف مقاله به كار مي آيد، در پرونده اي گرد مي آوردند. اين پرونده با توجه به موضوع آن در اختيار يك از نويسندگان 

بخش  بخش هاي علمي قرار مي گيرد. نويسنده ضمن مراجعه به پرونده و مشورت با محققان صاحب نظر و كسب اطالع از
  منابع خارجي و تكميل منابع پرونده، به نگارش مقاله مي پردازد.

مقاله پس از نگارش و تاييد اجمالي سرويراستار در اختيار بخش بررسي قرار مي گيرد. در اين بخش صحت نقل 
ه بخش مربوط مطالب و برداشت هاي نويسنده از مĤخذ و ارجاعات دقيقاً بررسي مي شود و پس از آن براي ويرايش علمي ب

  فرستاده مي شود.
سپس براي ويرايش عمومي به يكي از محورهاي ويراستاري ارسال مي گردد. مقاله پس از ويرايش و تاييد 

  سرويراستار نسخه پردازي و صفحه پردازي مي گردد و براي حروف چيني فرستاده مي شود.
اختصار يا تفصيل مقاالت منوط به ميزان ارتباط آنها با اسالم، و تاريخ و تمدن ملل اسالمي است. با اين همه برخي 
از مقاالت به سبب كمبود منابع الزم و معدود بودن مولفان متخصص نسبتا مختصر نوشته شده است. اين دايره المعارف بدون 

است و اطالعات بسيار گرانبهايي در اختيار قرار مي دهد. اين اطالعات  شك منبع بسيار مفيدي براي اهل علم و تحقيق
پيش از حد متعارف دايره المعارف ها به جزئيات و تفصيل كشانده شده است و چنين به نظر مي رسد كه تعداد معموالً 

ها توسط محققان،  نگهداري و ف هاي مشابه گردد كه خود مشكالتي از نظر تهيه آناز دايره المعار بيشترجلدهاي نهايي خيلي 
دسترسي به اطالعات پديد خواهد آورد. كتاب از غلط هاي چاپي مبرا نيست و كيفيت چاپ و نوع كاغذ انتخاب شده 

  چندان برازنده موضوع آن نمي باشد.
ركز و دايره المعارف از تصاوير و نقشه هاي رنگي و تصاوير ويژه محروم است و چاپ نهايي آن با تشكيالت عظيم م

اهداف عالي دايره المعارف تناسب كافي ندارد. در مقدمه كتاب هيچ اشاره اي به سابقه تاليف دايره المعارف فارسي نشده 
است. مسلما درج سابقه تاريخي غناء خاصي به كتاب مي داد. بطور كلي با قدرداني از اين تالش بزرگ اميد است چاپ هاي 

 ردد.  بعدي از كيفيت باالتري برخوردار گ
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	پزشكي در زمان آل بويه
  داساريان (ا.گرمانيك)اديك باغ 

 
هجري قمري در ايران و عراق به استقالل فرمانروايي  448تا  320خاندان ايراني نژاد آل بويه يا ديالمه از سال 

كردند. ديلمان در جنوب غربي درياي مازندران بين استان هاي گيالن و آذربايجان امروزي واقع است. ديلمان آيين اسالم را 
پذيرفتند. حسن بن علي معروف به االطش (كر) كه از تاسيس حكومت در طبرستان يا مازندران نااميد شده بود بسيار دير 

  توانست در ديلمان طرفداراني گرد خود جمع كرده به آرزوي خود در تاسيس حكومت مستقل در شمال ايران برسد.
رنتيجه جنگ داخلي برپاشد. و دو سردار اين شخص در وصيت نامه، فرزندان خود را از جانشيني محروم كرد و د

قيام كردند. شخص اخير جنگجوي عالي و فوق العاده بود ولي از فنون  اسفاربن شيرويهو  ماكان كاكويبه نام هاي 
حكمراني بهره كمي داشت. و افرادش به سركردگي مرداويج بن زيار كه با ماكان همدست شده بود وي را از ري اخراج 

را شكست داده به  هل رساندند. مرداويچ توانست مرزهاي حكومت خود را گسترش بدهد و سپاه خليفتبه قكردند و در راه 
سازي كوهستان هاي ايران و دستگيري خليفه و تاسيس شاهنشاهي جديدي مانند ساسانيان و پايتخت قرار دادن فكر آزاد 

ي او را گرفت. نقشه هاي او را يكي از سپاهيان او به تيسفون افتاد. اما بدست غالمان ترك كشته شد و برادرش وشمگير جا
نام علي ابن بويه به واقعيت رساند. پسر بزرگ بويه نخست با ماكان سپس با مرداويچ در آمد. پسر كوچك تر كه احمد نام 

بيت كسب سهيم شد. علي كه توجه وزير را به خود جلب كرده و در ميان سربازان و روستاييان محبو داشت با بحت برادر
كرده بود پس از چندي تصميم به ايجاد حكومت مستقل افتاد و به سوي اصفهان حركت كرد اما چون خود را در برابر 

ر رفت خليفه خدمت او را رد كرد و علي مجبور به حمله به شهر شد و به آساني پيروز هضعيف ديد به خدمت القامرداويچ 
و پس از كشته شدن مرداويچ بعنوان شخصي بي رقيب به دشت هاي جنوب  گرديد و پس از آن فارسي را نيز تصرف نمود

  سرازير شد تا شهرهاي زير سلطه خليفه را تصرف كند.
از طرف ديگر بغداد مركز دسيسه و توطئه شده بود و خليفه آلت دست سران سپاه گرديده بود. فرمانده سپاه او 

را به  عيسي بن يوسف بن عطارابل انجام داد و پزشك محبوب او نظر به محدود شدن اختياراتش توسط خليفه اقدام متق
يگسار موصل تبعيد كرد. پس از چندي اوضاع دگرگون شد و عيسي دوباره به بغداد احضار شد. خليفه كه شخصي عياش و م

او را دستگير و از بود شبي را تا بامداد به ميگساري پرداخت و صبح در اثر سيل مهاجمان به سقف حمام پناه برد و مهاجمان 
كه پزشك مخصوص خليفه بود دستور دادند او را كور  بختشيوع چهارمشب به بختشيوع يعني ن امخالفت عزل كردند. در ه

سه دسته مخالف ه نام داشت. خليف ستان بن ثابتخليفه شد. پزشك مخصوص او  راضي، قاهركند و او نيز انجام داد. بعد از 
يله نيرومند عرب، يعني حمداني ها، ترك ها به سركردگي بجكم و البريدي سردار ايراني. بجكم تنها در اواخر بداشت، ف

زندگي به نيكوكاري پرداخت و در هنگام قحطي يك آشپزخانه در شهر واسط و يك بيمارستان در بغداد داير كرد. مكالمه 
اظهار مي دارد كه مي خواهد در كار  بجكمده است در يكي از آنها از تاريخ ها و تذكره ها نقل ش در بسياري بجكم با سنان

اعتماد كند و او بايد از سالمت او مواظبت كند و مراقبت اعمال و رفتار وي بوده اگر عملي  سنانمت جسم اش به الس
راست هدايت كرده شفاي  در ميان گذاشته او را به راه جكمآن را پنهان نساز بلكه آن را با ب سنانشايسته سرزنش انجام دهد 

پس از شكست دادن  داشت كه نام توزونيعني فرمانده نظاميان ترك  جكمجانشين ب») طبقات االطباء(«كامل ببخشد 
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ميالدي متقي جانشيني  940البريدي با پيروزي دارد بغداد شد و با عنوان اميراالمرا مورد استقبال قرار گرفت. در سال 
  خليف راضي شد.

زهرون بود. اين پزشك يك روز به حران به نام هالل بن ابراهيم بن  زتوزون شخصي صائبي اپزشك مخصوص 
ديگري تجويز  ياروداشتباه داوري مليني را پيش از حد الزم به خليف داد و خليفه به خونريزي دچار گرديد. هالل فوراً 

و بيماري زا شده  نشانه خارج شده مواد فاسدكرد تا اثر داروي قبلي را خنثي كند. توزون كه خيال كرده بود خونريزي 
  ت و پول گزافي به پزشك داد.عاست خل

هالل (ابوالحسن) هر دو طبيب پسر هالل يعني ابراهيم بجاي طب رياضيات و نجوم را برگزيد. اما پدر و برادر 
طب كرد. روزي يكي از لحسن بعداً پزشك مخصوص عضدالدوله ديلمي شد. او اقدام به روش هاي جديدي در اابو .بودند

و همه اطرافيان و پزشكان او را مرده پنداشته بودند. ابوالحسن موفقيت را مغتنم شمرد  اشراف به سكته قلبي دچار شده بود
  و به آزمايش جديد درمان مبادرت كرد و رگ هايش را باز گرده مردي كه مرده پنداشته مي شد از مرگ نجات يافت.

ل بعد از گزيده شدن مستكفي به خالفت درگذشت و حكومت دچار هرج و مرج شد. حاكم شهر توزون يك سا
احمد وارد بغداد شد و به خليفه قول داد  946واسط احمد بن بويه را كه در آن اطراف بود به پيشروي دعوت كرد. در سال 
ومت نشست. احمد براي برادران بزرگ خود حقوقش را حفظ كند و پس از آن با عنوان اميراالمرا و لقب معزالدوله به حك

  يابشان عناويني اختيار كرد: علي را عمادالدوله و حسن را ركن الدوله ناميد.غنيز در 
سال بيشتر به عنوان امير حكومت نكرده بود كه به بيماري نعوظ مدام دچار گرديد و از بيم اينكه  چند معزالدوله

پسرش ابومنصور بختيار را به عنوان جانشين خود برگزيد. بيماري او  955ال اين بيماري سبب مرگ زودرس او شود در س
بود. بعد از او بختيار كه لقب عزالدوله يافته بود بر تخت سلطنت جلوس كرد و بر خالف وصيت پدر عمل كرد  مثانه سنگ

اطرافيان مخصوصاً سبكتكين فرمانده و به ورزش و بازي و معاشرت با دلقك ها و آوازه خوانان و زن ها پرداخت و تمام 
كل قوا را از خود رنجانيد. مرگ سبكتكين و ياري عضدالدوله باعث نجات او از وضعيت بحراني گرديد. اما عضدالدوله 

و پيروزي هاي خود به مرضي  ها به موفقيتبحبودر  او. مقاصد خود را آشكار ساخته در نهايت قدرت را در دست گرفت
»). وفيات االعيان«و » مختصر الدول(«است جان را بدرود گفت  بوده اورميباشد ولي شايد صرع كه تصور مي شود 

پزشك مخصوص او در حضورش مي ايستاد و در باره ارزش غذاها و مسائل مشابه آن سخن مي گفت. عضدالدوله 
پزشكان، ستاره ، اديبان، ن، شاعران، حكيمافقيهانزاهدان، بزرگترين افتخارات را به ارباب علم  دانش ارزاني مي داشت و 

شناسان و رياضي دانان را مورد تشويق قرار مي داد. در زمان او كار ترجمه متون يوناني به عربي جان تازه اي گرفت. او 
ر ترجمه استاد بود دپزشكي يوناني به نام نظيف كشيش را به عنوان سرمترجم استخدام كرد. مي گويند كه او همان قدر كه 

ر طبابت ناوارد و بي صالحيت بود تا حدي كه بيماران از مراجعه به او پرهيز مي كردند. در اين زمان علي عباس به دركا
 دايره بهترين و كامل ترين، ترينروان «افتخار او كتاب الملكي را تاليف كرد كه به وسيله يكي از محققان آن زمان 

  نظامي).» هار مقالهچ(«توصيف شده است. » المعارفي كه در علم طب نوشته شده
سيار  وسف بنيموسي بن نزد ابوماهر علي بن عباس مجوسي كه در غرب با نام علي عباس معروف است طب را 

ت ثبت اما گفته مي شود كتاب شيرازي فرا گرفته و در آثار خود از او به گيلي ياد مي كند. از اسناد او اطالع زيادي در دس
  د او نقل شده است كه: رهايي در باره جراحي، رگ زني و مطالب عمومي تر نگاشته است. در مو
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زماني كه عضدالدوله در شيراز مي زيست علي بن عباس پزشك دربار وي بود. عضدالدوله در ميان پزشكاني كه 
كويه داشت كه خزانه دار وي بود. اين شخص از نظر پزشكي سبن م ابوعلي احمددر خدمت وي بودند يك ايراني به نام 

است. از زندگاني او اطالع اندكي در دست » تجارب االمم و تعاقب الهمم«اراي اثر تاريخي مهم دمورد توجه نيست اما 
ن برگذشت و كتاب هاي زيادي كه ادر اثر فلج د 1029است. نام او با ابن سينا در دربار خوارزمشاه همراه است. او در سال 

  سينا آنها را خسته كننده و بي معني ناميده است به يادگار گذاشت.
يكي ديگر از پزشكان مخصوص عضدالدوله يكي از فرزندان بختيشوع دوم به نام جبرييل پسر عبيداهللا پزشك 

كه در پنج قسمت نوشته شده و ديگري  »كافي«متقي بوده است. اسامي دو كتاب از كتاب هاي او معلوم است. يكي كتاب 
  ».مطابقه بين قول االنبياء و الفالسفه«

اداي احترام به حاكم فارس و خداوند واقعي بغداد به  دو پزشك به نام هاي ابوالحسن ثابت بن ابراهيم و سنان براي
د كه از تندرستي كامل بهره سوي اين شهر عزيمت كردند. عضدالدوله چون شنيد كه آنان پزشك هستند با خشونت پيام دا

خداوند عمر سلطان را بيش از هر كس ديگري طوالني فرمايد «مند است و نيازي به آنان ندارد. آنان نزد شاه رفته فرياد زند 
كند كه زندگي او را محفظت كنند و يك شاه بيش از هر كس ديگري به اين حرفه نيازمند است،  جاب مييزيرا وظيفه ما ا

  سخنان خشنود شد و آنان را به خدمت خود گرفت. شاه از اين 
عضدالدوله آثار زيادي باقي گذارده است از جمله بيمارستان هايي در شيراز و بغداد كه داروخانه اي مجهز داشته 

  انواع داروها در آنها يافت مي شد.
كنان الزم از بهترين ركابيمارستان جديدي در بغداد پس از سه سال كار ساخته شد و عضدالدوله براي استخدام 

خوانده شد. به طوري كه قفطي مي نويسد،  وص او بود فراصپزشكان دو عراق دعوت كرد. جبرئيل كه در شيراز طبيب مخ
تعداد كاركنان بيمارستان به هشتاد تن مي رسيده و ابن مندويه اصفهاني نيز از جمله كساني بود كه از مركز ايران دعوت به 

دهللا بن جبرئيل نام تعدادي از كاكنان اصلي بيمارستان را ذكر مي كند: ابوالحسن علي ابراهيم ابن بكس كار شده بودند. عب
ومي ر، نظيف الابوعيسي بكيدلحسين علي بن كشكرايا كه شاگرد سنان بود، ابويعقوب اهوازي، اكه كارش تعليم طب بود، ابو

  كشيش و پسران حسن.
ابراهيم بن بكس پزشك به عنوان معلم، مترجم و نويسنده معروف بود كه رساله هاي بزرگ و كوچك در طب 
نوشته است. ابراهيم در ميان شاگردان خود در بيمارستان شاگردي همنام داشت. اولين سرجراح بيمارستان ابوالخير نام داشت 

. جراح ديگر كه ايران ثبت بوده اندكتاب هاي داروسازي  و دو نوع روغن ماليدني ابداع كرد كه مدت پس از مرگش در
 ح از جراحان معروف بغداد بود. او بعدها به سبب مهارتي كه برخالف جراحاناعبيداهللا از او نام مي برد، ابوالحسن بن النق

ضدالدوله منصوب ديگر در بيرون آوردن يك قطعه فوالد از پاي يكي از درباريان نشان داد، به سمت پزشك رسمي دربار ع
  شد. در باره ابولصلت جراح شكسته بند چيزي در دست نيست.

ابوالحسين علي بن كشكرايا طبيب ديگري بود كه عضدالدوله از ايران دعوت كرد. او تحصيالتش را نزد سنان بن 
در عوض در  ثابت بن قره انجام داد و چون اماله خوب و موثري براي درمان ناراحتي هاي كبدي كشف كرد همكاران

  داده بودند.» استاد اماله«سراسر بيمارستان به او لقب 
در قوانين  وازيرا طب قانوني بوده دالرحمن بن علي بن مرزباني اصفهاني است. او اسناد بپزشك ديگر ابواحمد ع

  شرعي و طب ممتاز و مشخص بود. 
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رو و احتماالً مندويه است. او شاگرد ابوماهاين مندويه نيز از اصفهان آمده و نام كاملش احمد بن عبدالرحمن بن 
او معروف است. نام برخي از آثار داروشناسي » كافي«شاگرد مكتب علي بن عباس و از كاركنان بيمارستان بود. كتاب 

  ابويعقوب اهوازي ثبت شده است. 
اشت. از ذبه افول نگپس از مرگ عضدالدوله شكوه اوليه بيمارستان بغداد از بين رفت ولي شهرت كاركنان آن رو 

لحسن سعيد بن هبه اهللا را نام برد او سرپزشك خليفه مقتدي و پسرش مستظهر بود ار ايام بعد بايد ابودپزشكان اين بيمارستان 
و با وجود مرتبت بلندي كه داشت فوق العاده متواضع و فروتن بود و داستان هاي جالبي در اين باب در كتاب طبقات 

  يبعه) ذكر گرديده است.صاالطباء (ابن ابي ا
شخصيت مشهور ديگر در فهرست اسامي كاركنان بيمارستان ابوالحسن هبه اهللا بن ابي العالء ساعد بن ابراهيم است 

يكي از پزشكان مسيحي بغداد نشست و  ذحيي بن التلمييكه عنوان امين الدوله داشته است وي به جاي عموي خود ابوالفرج 
ميالدي متولد شده پدرش پزشك و عيسوي بود و او نيز در هر دو مورد  1073وي در سال  اميده شد.به نام او ابن التلميذ ن

روش پدر را دنبال كرده است فقط طب را دنبال كرد و هرگز نمي توانست به عمل جراحي بپردازد زير يك بار خودش 
بياورد از ترس اينكه مبادا بريدگي در جايي  گفته بود كه هيچ گاه با ميل و رغبت نمي تواند تيغ را از غالف خود بيرون

از ابن خلكان و معجم البلدان). او تمام ايران را گشت و به زبان هاي عربي، فارسي و سرياني » مختصر الدول(«توليد كند 
م ر علده شد. او دمسلط بود و در بيمارستان عضدي منصوب و به سمت پزشك دربار خليفه مقتفي و جانشين مستنجد برگزي

طب مرجعي به شمار مي رفت كه از سراسر دنيا بدو مراجعه مي كردند. وي بقراط عصر و جالينوس زمان بود. درمان هاي 
ميالدي وفات كرد. او در اواخر ايام حيات  1164فوق العاده جالبي به او نسبت داده اند. او در روز عيد ميالد مسيح در سال 

ت ممتحنه برگزيده شد در ميان آثار طبي او تفسيرهاي بسياري در باره نوشته هاي به سرپرستي پزشكان بغداد و رياست هيئ
نوشت كه در » تفسيري در باره احاديث پيغمبر«يونانيان و هموطنان خودش موجود است. او همچنين رساله اي تحت عنوان 

ك كتاب داروسازي بود كه جانشين آن به مسائل طبي اشاره شده و احتمال دارد قديمي ترين نسخه طب النبي باشد. نيز ي
  كتاب داروسازي جنديشاپور (تنظيم سهل بن سابور) گرديده است.

بوده و آن سه نماينده سه ديانت معتبر يعني  هبه اهللاپزشك مشهور مي زيستند كه نام هر سه در اين دوره سه 
مسيحي همانست كه شرح حالش گفته شد. دومي دشمن سرسخت او ابن ملكه  هبه اهللاسالم و يهوديگري بوده اند. امسيحيت، 

گاهي به عنوان البلدي شناخته » بلد«شناخته مي شود و بعلت زاده شدن در دهكده  ابوالبركاتكه به  هبه اهللايهودي بود. اين 
پذيرفته شود اما بعلت يهودي مسيحي  هبه اهللادر جواني به بغداد آمد و سعي كرد در محضر درس طبي سعيد بن  مي شود.

د سؤالي از امخفيانه به تحصيل طب پرداخت روزي است در اندرونبودن پذيرفته نشد او هم با پرداخت رشوه به دربان 
شاگردان پرسيد هيچيك از آنان نتوانست پاسخ دهد ابوالبركات از مخفي گاه بيرون آمد و پاسخ درست داد و پس از آن در 

در اوج عظمت به لقب وحيدالزمان مفتخر شد اما بعداً به الفانتيازيس (دادالفيل) مبتال شد و براي او كالس پذيرفته شد. 
درمان خود را در معرض نيش افعي هاي گرسنه قرار داد. از بيماري نجات يافت اما بينايي خود را از دست داد بعدها دچار 

دسيسه و توطئه زد ولي از محبت و دلسوزي ديگران محروم كري و جذام نيز گرديد. براي بركناري استاد خود دست به 
با هم مي  هبه اهللاو چهارسالگي در فقر و بيچارگي و تنهايي وفات يافت. اسطرالبي در مقايسه اين دو  شده در سن هشتاد

وفيات االعيان » (ا به پرتگاه ذلت افكندرو غرور دومي  تواضع و فروتني اولي را به اوج عزت رساند و نخوت«... نويسد: 
  را در ماوراء الطبيعه بهترين مي داند.» المعتبر«اثر ابن خلكان). ابوالبركات چندين كتاب نوشت و خود 
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حسين بن علي اصفهاني مسلمان بود كه در اثر سكته وفات يافت و در يكي از سرداب لاهللا بن ا ، هبههبه اهللاسومين 
  هاي منزل خويش مدفون گرديد.

هبه اهللا، بديع الزمان يكي از پزشكان بغداد بود كه به سبب مهارت در ساختن افزارهاي نجومي  از جمله معاصران
  البي معروف بوده است. صاحب دانش بسيار در پزشكي، شاعري و ستاره شناسي بود.ربه بديع االسط

آن تعداد پزشكان يم شد و به موازات مميالدي بيمارستان عضوي به همت شخصي به نام ابوالملك تر 1068در سال 
ابن جابر  1184نفر افزايش يافت. بيمارستان در اثر چندين سيل شديد آسيب فراوان ديد اما در سال  28بيمارستان به 

مشاهده كرد كه بيمارستان كامالً ترميم و تعمير شده است. پزشكان روزهاي دوشنبه و پنجشنبه هر هفته به بيمارستان مي 
ش مي دادند. زير نظر آنان رايي الزم سفاذمي كردند. داروهاي مناسب تجويز شده برنامه غ آمدند و بيماران را معاينه

دكان كتاب  100پرستاراني خدمت مي كردند كه كارشان ساختن داروها و تهيه خوراك بود در بازار بيمارستان متجاوز از 
رستان را مركز جمله خود از قسمت غرب قرار ميالدي هالكو بغداد را محاصره كرد و بيما 1258فروشي بوده است. در سال 

ن كرد و آن جا را به صورت دن بطوطه از بغداد ديبميالدي ا 1330داد. ساختمان آن محتمل ويراني بسيار شد. و در سال 
  ويرانه اي كامل يافت. 

بغداد يافته  بنيامين يهودي اهل تودال (يا تطيله) قريب شصت موسسه خوب سازمان يافته پزشكي در 1160در سال 
بيمارستاني كه در بغداد معمول شده بود در شهرهاي اطراف نيز به همت و سخاوت اهالي متمكن آن  ناست. روش درما

  شهرها مورد تقليد قرار گرفت.
عضدالدوله در شيراز بيمارستاني بنا نهاد كه قسمتي از دانشگاهي را كه در آن فلسفه، نجوم، طب، شيمي و 

شد تشكيل مي داد. ابوسعيد كوكو بوري شريف آربال (اربيل) از نظر خدمات خيريه مشهور بوده است رياضيات تدريس مي 
و در اربيل براي نابينايان و بيماران مبتال به امراض مزمن چهار تيمارگاه ساخته و همه نيازمندي هاي آنان را تعهد و تامين مي 

داشته كه جرجاني مدتي بر آن رياست مي كرده است. شهرستان كرد. در جرجان بيمارستاني به نام بهاء الدوله وجود 
در جنوب شيراز به سبب داشتن مدرسه براي تعليم قانون كشوري، ستاره شناسي و طب در سده هاي ميانه » بريز«كوچك 

نشده  در سراسر ايران معروف بوده است. حتي در دروران مفعول پس از سقوط بغداد ساختن بيمارستان هاي جديد فراموش
ومت وي بايد حداقل يك مسجد يك مدرسه، يك كاروان سرا و يك كبود. تيمورلنگ فرمان داده بود همه شهرهاي زير ح

بيمارستان داشته باشند. اما بي عالقگي صفويان موجب شد اين دستور پسنديده فراموش و تاسيسات موجود دچار ويراني 
  ه پايان داد.عهمه اين تاسيسات خيريه و عام المنف انان در اول سده هجدهم به زندگيغگردد. حمله اف

ان دانست. بيمارستان هاي دوره اسالمي بر يرا بايد تا اندازه زيادي از آن ايران نيافتخار ابداع روش درمان بيمارستا
هاي بغداد موفق نمونه ها واصول بيمارستان ساساني جنديشاپور ساخته شده بود. ابتدا مسيحيان و يهوديان در بيمارستان  ساسا

و ممتاز بودند ولي بعداً طي ساليان دراز جنديشاپور بود كه پزشكان بيمارستان ها و موسسات نوبنياد عرب را تامين مي كرد. 
اين دو نوع  باركش حمل مي شدند پزشكانبيمارستان ها دو نوع بودند: ثابت و سيار بيمارستان هاي سيار بر روي چارپايان 

طور  نيز همين باهليودند. سنان بن ثابت مدتي از عمر خود را به صورت يك پزشك سيار گذرانده بود و بيمارستان يكسان ب
بوده است. بيمارستان هاي سيار مشابه، سپاهيان را در جبهه جنگ همراهي مي كردند و نخستين آن ها كه شرحش ثبت شده 

حركت مي كرده است. سازمان دادن اين بيمارستان لتزام ركاب سلطان محمود غزنوي ابيمارستان صحرايي بوده كه در 
  ت داده مي شود.بلدين نساصحرايي به مستوفي عزيز 
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رستان هاي ثابت شبيه بيمارستان هاي امروزي بوده است. اين ها به اقتضاي ثروت و وضع اجتماعي موسسان ابيم
متفاوت بودند. در بيمارستان هاي بزرگ نه ار وسايل دآنها و اهميت شهر مربوط و ارزش موقوفاتي و از نظر بزرگي و مق

تنها معالجه مجاني بوده بلكه بيماران فقير به هنگام مرخصي مدد معاشي هم دريافت مي كردند. ولي خدمت پزشكان 
درهم حق درمان تعيين  300بيمارستان رايگان نبود زيرا وقتي بيمارستان عضدي افتتاح شد براي هر پزشكي حقوق معادل 

د. (طبقات االطباء) هر بيمارستان به دو قسمت كامالً جدا تقسيم مي شد و زنان بدون حجاب در برابر مردان قرار گرديده بو
نمي گرفتند. هر قسمت با پرستاران و خدمتگزاراني از همان جنس بيماران بودند اما پزشكان و جراحان همه از مردان بودند. 

تب دار، رواني، مبتال به سرماخوردگي و اسهال داشته اند. اطاق هاي جداگانه رستان ها بخش هاي مختلفي براي بيماران ابيم
اي براي اعمال جراحي، بيماري هاي چشم و كارهاي شكسته بندي بوده است. بيمارستان از نظر نوع درمان نيز به دو قسمت 

مار گاهي به نام دارالمرفتان (جاي اصلي تقسيم مي شده يعني بخش سرپايي و بخش بستري بيماران مبتال به جنون حاد در بي
كساني كه بايد زنجير شوند) نگهداري مي شدند گواهي جنون به وسيله يك قاضي كشوري صادر مي شد و يك ديوانه 
معموالً براي تمامي عمر در زندان باقي مي ماند و امكان داشت گاهي معاينه شوند. مسموميت هاي حاد اغلب تحت عنوان 

ه مي شدند و اين عقيده وجود داشت كه پاره اي داروها قدرت ديوانه كننده دارند. در ميان اين قبيل ديوانگي تشخيص داد
  داروها از همه مهمتر حشيش بود.

اطاقي كه داروها در آن تهيه مي شدند خزانه الشراب يا شرابخانه مي گفتند كه اولي عربي و دومي فارسي است و 
ين اتاق همه نوع داروها يافت مي شد. كتاب داروسازي عرب شامل اشيدني است. در مفهوم هر دو محل گنجينه داروهاي نو

داروهاي ساده اي بود كه احتماالً منشاء حيواني، نباتي يا معدني مي داشتند و نيز شامل داروهاي مركبي مانند روغن ها، 
خوانده مي » النيشيخ صيد«نوان پرسرو صداي مرهم ها، انفسيه ها و بسارري انواع ديگر بود. مدير داروخانه بيمارستان با ع

ناميده مي شدند و آن هايي كه كارهاي پست بر عهده داشتند مانند ظرف » مهتر«شد. كارمندان پايين تر با عنوان فارسي 
  معروف بودند.» شرابدار«شويان، باربران و ديگر كاركنان داروخانه به 

فه اي بود. كار او خدمت داوطلبانه و افتخاري بود. و اين كار رئيس بيمارستان طبيب نبود بلكه يك شخص غير حر
ناميده مي شد يك تن از دارندگان حرفه » متولي«معموالً به شاهزادگان و سرداران داده مي شد. مدير حقيقي بيمارستان كه 

ا در بيمارستان قديمي از جمله محمد بن زكرياي رازي يك چند متولي بيمارستان ري بود و بعدها همين سمت ر بود. يپزشك
ناميده مي شد. مدير بيمارستان را دو كارمند پايين با عنوان » تيماردار«بغداد احراز كرد. در اين شهر مدير بيمارستان 

  ياري مي كردند و اين ها كالً دستگاه خيريه را تشكيل مي دادند.» قوام«يا » مشرف«
ها در نظر مردم محبوبيت نداشتند. در نوشته هاي فارسي يا با وجود اين همه تشكيالت ظاهراً كامل، بيمارستان 

ان به هنگام مرخص شدن از بيمارستان چنان كه امروزه متداول است از خدمات رعربي هيچ جا ديده نمي شود كه بيما
              شد. ستان در نظر بيماران بدبختي بسيار بزرگي محسوب مي ررستان تقدير كرده باشند. برعكس بستري شدن در بيماابيم
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	برهان قاطع
  داساريان (ا.گرمانيك)اديك باغ

  
ان در هرهنگ هاي قديمي زبان فارسي است كه محمد حسين بن خلف تبريزي متخلص به برفبرهان قاطع يكي از 

هجري قمري در حيدرآباد دكن به نام سلطان عبداهللا قطب شاه پادشاه شيعي مذهب آنجا نگاشته است. در مورد  1062سال 
  خود مولف اطالعات چنداني در دست نيست.

هجري شمسي  1329تا  1317از سال  تحشيه اين كتاب توسط دكتر محمد معين استاد فقيه دانشگاه تهراننخستين 
انجام يافت و دوره  1335تا  1329بطول انجاميد و اولين تصحيح متن آن از روي نسخ خطي و نسخه هاي چاپي از سال 

) آن پس از جرح و 1357) و سوم (1342شامل چاپ و منتشر گرديد. چاپ دوم ( 1335تا  1330برهان در چهار مجله از 
  ماده است. 20،000تعديل هايي در پنج مجلد به چاپ رسيد. اين فرهنگ شامل 

  
  منابع برهان قاطع

صاحب برهان كتاب خود را با مراجعه به كتاب هاي لغت و فرهنگ هاي متعدد نوشته است و بنا به نوشته خود از 
  رد.چهار كتاب به عنوان مرجع نام مي ب

فرهنگ جهانگيري تاليف مير جمال الدين حسين بن فخرالدين حسن انجوي شيرازي از رجال معروف  - 1
هجري شروع و در زمان  1005هندوستان و ملقب به عضدالدوله است و در زمان شاهنشاهي را كه در سال 

االصل است و منابع  به پايان رسانيد. اين فرهنگ صرفاً محتوي لغات فارسي 1017فرزند او جهانگير به سال 
  ت بوده است. لغو رساله در فرهنگ  53آن شامل 

: دومين ماخذ صاحب برهان محور مي شود و درست در همان زمان كه فرهنگ ري كاشانيوسرالفرس مجمع  - 2
ايران به امر شاه عباس اول مي نوشته اند  رجهانگيري در هند به نام جهانگير تاليف مي شده اين كتاب را هم د

 ريوسر. )هجري است 1008فرس سال لو تاريخ تاليف مجمع ا 1005سال  - يخ تاليف فرهنگ جهانگيري(تار
مدارك و مĤخذ فرهنگ خود را كه شانزده كتاب است ذكر كرده و بايد گفت كه بعضي از اين كتاب در 

 فهرست مدارك فرهنگ جهانگيري نيز هست.

 1015تقي اوحدي است كه در اصفهان متولد شده و در سال  گفته ريو تاليفكتاب بنا به سرمه سليماني، اين  - 3
 به هندوستان رفته و او نيز دربار جهانگير را درك كرده است.

در  715صحاح االدويه: تاليف جمال الدين حسين انصاري اصفهاني كه طبيبي معروف بوده است و در سال  -4
 اصفهان مي زيسته.

 
  مزاياي برهان قاطع 

يا و ويژگي هاي چند است و نيز مورد اعتراض و انتقاد عديده شده است. صاحب اين اين فرهنگ داراي مزا
كتاب به تمام يا اغلب مولفات فرهنگي قبل از زمان خود نظر داشته است و سعي نموده كه كتاب او جامع و حاوي تمام آنها 
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ه است مجموعه لغات اين فرهنگ به باشد از اين رو از حيث كميت و عدد الفاظ بر تمام تاليفات پيشين افزوني گرفت
بالغ مي شود. همين افزايش عددي لغات و حجم كتاب باعث رواج كامل آن گرديد. دليل استقبال شديد مردم  20،211

ايران و هندوستان اين است كه از اين كتاب به حد و فور در ايران استنتاخ شده و كتاب هاي مولفين ديگري مانند 
ره را تحت الشعاع قرار داده است و كمتر كتابخانه اي در ايران و هندوستان يافت مي شود كه جهانگيري و سروري و غي

  نسخ متعدد خطي از برهان در آن موجود نباشد.
مولف بعضي كلمات خارجي و غير فارسي را نيز كه در نظم و نثر فارسي معمول بوده و هست جمع آوري كرده و 

  در اين مجموعه مندرج ساخته است.
  
  قايص برهانن

كه به قول خودش از  مولف اشتباهات عظيم و متعدد مرتكب شده است: اشتباهاتي كه در منابع لغات قديم نموده
پهلوي و دري و لغات زند و پازند گرفته است و چون به فقه اللغه زبان هاي فرس قديم و پهلوي وقوف نداشته است لذا 
اشتباهاتي مرتكب شده است. و ريشه لغات فارسي را با لغات عربي مخلوط كرده و يا از هزاوارش ها كه در خط پهلوي 

وده اند معناي صوري آنها را گرفته است و يا آن كه لغاتي كه از منابع يوناني و سرياني و معمول و از ريشه لغات سامي ب
التيني در زبان فارسي داخل شده چون اصل آنها را نمي دانسته است، در ذكر معاني آنها دچار اشتباهات شده و يا آنكه در 

ي ارتكاب كرده است. نيز در نقل كلمات از ساير ذكر اعالم و اسامي خاص اشخاص و شهرها غلط هاي تاريخي و جغرافياي
فرهنگ هاي خطي كه در دست داشته است دچار تحريفات گرديده و يا در صبط حركات لغات اشتباه كرده است. او از 
آنجا كه در اساطير و عقايد خرافي نزد اهل آن زمان محدود بوده بسياري از خرافات را مانند حقايق مسلم در نظر گرفته 

  . يكي ديگر از نقايص كتاب خذف شواهد است.است
  

  زبان ها و لهجه ها در برهان قاطع
  خلف در برهان خود لغات زبان ها و لهجه هاي مختلف ايراني و غير ايراني را به شرح نقل كرده است:حسين 

، يرالق لغت واري، عربي و لهجه هاي عربي: يماني، و مشقي، اندلسي، شامي، مغربي، مدني، بغدادي، موصلي - 1
   مصري، عماني.

 بربري (زبان قوم بربر) - 2

 حبشي - 3

 نبطي -4

 عبري - 5

 سرياني - 6

 تركي - 7

 هندي - 8

 يوناني - 9

 رومي (التيني) - 10
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 ارمني - 11

 زند و پازند - 12

 زبان ها و لهچه هاي ايراني: - 13

  الف: زبان ها: اوستايي، فرس قديم يا پارسي باستاني، پهلوي، دري، خوارزمي، سغدي
، سيستاني، كرماني، شيرازي لهجه ، خراسانيبخاريمروزي، رغانه يي، ب: لهجه هاي ايراني: ماوراء النهري و ف

  شبانكاره، الري، اصفهاني، عراقي، قزويني، خوزستاني، آذري، گيلكي، ديلماني، مازندراني، گرگاني.
  

  اقتباس و تقليد و ترجمه، رد و دفاع از برهاي قاطع
  كتاب هاي زير از اين دست هستند:

برهان جامع(اقتباس)، قاطع برهان (انتقاد)، محرق قاطع برهان (رد)، ساطع برهان (رد)، مويد برهان (رد)، قاطع 
القاطع (رد)، دافع هذيان (جواب محرق قاطع برهان)، لطائف غيبي (ردي بر محرق قاطع برهان)، سواالت عبدالكريم (ردي 

برهان) قطعه غالب (ردي بر مويد برهان)، هنگامه دل آشوب (شامل  است بر محرق قاطع برهان)، نامه غالب (ردي بر ساطع
قطعه غالب، قطعه منظوم، دو قطعه از دو شاگرد غالب). تيغ نيز (در جواب مويد برهان)، تيغ تيز تر (در جواب قطعات باقر 

غات  و كناياتي كه در متن تند و تيز)، تبيان نافع (ترجمه تركي)، ملحقات برهان (شامل لو سخن). شمشير تيزتر (ردي بر 
  برهان نيامده است).

  همه فرهنگ هاي فارسي كه پس از آن تاليف شده اند از اين كتاب به عنوان ماخذ استفاده كرده اند:
  فرهنگ هاي فارسي به فارسي: انجمن آراي ناصري، فرهنگ آتندراج، فرنور سار، لغت نامه علي اكبر دهخدا. 

ي ديگر: فرهنگ فارسي به التيني فولرس، فرهنگ فارسي و عربي جانسن، فرهنگ فرهنگ هاي فارسي به زبان ها
   تركي يا فرهنگ ضيا. به فارسي تفرانسه رمزن، لغافارسي به فارسي به انگليسي اشتينگاس، فرهنگ 

  نسخه هاي خطي و چاپي برهان قاطع
 :نسخه هاي خطي - 1

ه مدرسه عالي سپهساالر، كتابخانه مجلس شوراي ملي، الف: نسخه هاي خطي تهران: كتابخانه ملي تهران، كتابخان
  كتابخانه حاج حسين آقا ملك نسخه يغما.

  ب: نسخه هاي خطي آستان رضوي
  ج: نسخه خطي كتابخانه موزه بريتانيا

 نسخه هاي چاپي: - 2

  برهان طبع كلكته،
  ، تهران، انتشارات امير كبير)1357(چاپ سوم، چاپ فعلي برهان قاطع

كتاب فعلي از روي نسخه هاي چاپي و خطي مقايسه و تصحيح شده است و براي سهولت فهم معاني در كتاب 
حاضر، از نقطه گذاري استفاده شده است و شامل حاشيه (وجه اشتقاق و تركيب، شرح و توضيح لغات، شرح اعالم، زند و 

مانند  از خطوط لفباي بسياري، و اممالك مجاور ايرانپازند، لغات دسانير، شواهد، لغات اضافي، اعالم اضافي، تصاوير، 
    آرامي، اردو، ارمني، اوستا، پارسي باستان، پشتو، پهلوي، سغدي، التيني، يوناني و غيره).  
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	»كتابشناسي فردوسي«																													بررسي كتاب
  داساريان (ا.گرمانيك)اديك باغ

يكي از مراجع ارزشمند در شناخت كتاب ها، مقاالت و ترجمه هاي مربوط به شاهنامه » كتابشناسي فردوسي«
منتشر شده است. ناشر آن  1355و چاپ دوم آن در سال  1347فردوسي و خود وي مي باشد. چاپ اول اين كتاب در سال 

  تر ايرج افشار مي باشد.كگردآورنده د انتشارات انجمن آثار ملي است و
  موضوع

  اين كتاب شامل چهار بخش و چهار ضميمه و قسمت فهرست ها است.
در بخش نخست آن، تحقيقات مربوط به احوال فردوسي و شناخت شاهنامه عرضه مي گردد. كليد مقاالت شناخته 

 64نفرد و مجموعه هاي مستقل در زبان هاي شرقي (عنوان)، كتابهاي  م 459قي(رر زبان هاي شاشده تا زمان نگارش كتابد
عنوان)، لغتنامه هاي  37عنوان) مĤخذ قديمي چاپي ( 306عنوان)، مقاالت و كتاب ها در زبان هاي اروپايي و غربي (

  عنوان) معرفي مي گردند. 10شاهنامه و كشف االبيات (
اردو، ارمني، انگليسي، ازبكي، اوكرايني، در بخش دوم ترجمه ها و منقوالت شاهنامه در زبان هاي آلماني، 

ايتاليايي، بنگالي، پشتو، تركي، چكي، دانماركي، روسي، روماني، ژاپني، سوئدي، صربي، عبري، عربي، فرانسوي، كردي، 
مجاري و هندي به ترتيب الفبايي زبان ها و تاريخ انتشار معرفي ميشوند بخش سوم كتاب  ، گرجي، التين، لهستاني،گجراتي

امل نسخه هاي خطي شاهنامه است: نسخه هاي تاريخ دار، نسخه هاي بي تاريخ، نسخه هاي بدون تاريخ و غير مشخص و ش
  و شاهنامه هاي منثور. منتخباتعربي، قطعات، نسخه هاي 

) 1امل چهار قسمت است: شبخش چهارم به چاپ هاي متن شاهنامه و خالصه هاي آن ها اختصاص دارد و خود 
) آثاري كه براساس شاهنامه تاليف شده 3) خالصه، منتخبات، قصص 2شاهنامه بر اساس ترتيب تاريخ چاپ  چاپ هاي متن

  ) چاپ هاي يوسف و زليخا.4
بخش ضمايم كتاب مشتمل است بر: ضميمه اول: نوشته هاي تاريخ چاپ و از قلم افتاده ها، ضميمه دوم: سالشمار 

اوراق و مدارك از مراسم كنگره فردوسي، ضميمه چهارم: عكس هايي  بزرگداشت و شناخت فردوسي، ضميمه سوم: عكس
  بطور نمونه از نسخه هاي خطي و چاپي.

در پايان كتاب نيز فهرست هاي مراجع اصلي و كلي، فهرست اعالم نويسندگان و مترجمان و مصححان، فهرست 
  گردد. اعالم نويسندگان و مصححان به خط التيني و فهرست اعالم كاتبان ارائه مي

  مزاياي كتاب
بدون ترديد براي كساني كه در زمينه شاهنامه و فردوسي پژوهش مي كنند فرض است كه كليه مطالعات و 
تحقيقات پيشينگان را بشناسند و حتي المقدور آنچه را در زبان هاي مختلف در باره اين موضوع گفتند و نوشته اند بخواند تا 

يك منشاء بسيار » كتابشناسي فردوسي«تازه و محكم و صحيح باشد. از اين نقطه نظر بتواند آن چنان سخناني نياورد كه 
ارزشمند مي باشد. در اين كتاب سعي شده است تا ليست نسبتاً كاملي از منابع و مراجع و مقاالت و مطالب مربوط به شاهنامه 

شته آشنايي يافته مسير تحقيقي آتي خود را بهتر كتاب از گذشته و سابقه اين رو فردوسي ارائه شود و محققان با مراجعه به 



 اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)                             254گزيده مقاالت فارسي                                                  

  ترسيم كنند.
شمندان بسياري در نقاط مختلف جهان به تحقيق در اين مورد پرداخته اند و نبا توجه به ارزش و منزلت شاهنامه دا

و مستلزم دستيابي هنوز هم اين پژوهش ها با شتاب زياد ادامه دارد. لذا گردآوري منبع كاملي از اين آثار كاري بسيار سخت 
ني و همه جانبه از اقصي نقاط گيتي بود كه خوشبختانه گردآورنده دانشمند آقاي ايرج افشار با تجربه غبه منابع اطالعاتي 

  طوالني خود در زمينه مرجع شناسي بخوبي از پس اين كار برآمده است.
  كاستي هاي كتاب

ك از كتاب هاي چاپ شده مي باشد. گردآورنده مي يكي از كاستي هاي كتاب عدم ذكر كتابخانه ماخذ هر ي
توانست ليستي از كتابخانه هاي مورد استفاده را تهيه نموده براي هر يك كه عددي يا حرفي تعريف كند سپس در انتهاي 

تقيماً به كتابخانه ستوضيحات هر كتاب اين كه را ذكر نمايد تا محققان بدون اتالف وقت براي دسترسي به كتاب ها م
  مذكور مرجعه كنند.

به اتكا روي ليست هاي كتبي مرجع داشته به اين مطلب كمتر توجه نموده است كه  گردآورنده گرايش شديدي
براي اطمينان بيشتر به صحت برخي از اسامي بهتر بود با نويسندگان آشنا به زبان و حيطه كاري خاصي مشورت نمايد. نمونه 

  ) صدق مي كند.158و  157نابع ارمني (صفحات بسيار بارز اين مطلب در مورد بخش م
را استخراج كرده است زيرا كه در زبان روسي  857آقاي افشار مسلماً از يك ليست زبان روسي مورد شماره 

قيد كرده است. » كاكوپيان«را بصورت » هاكوپيان«بكار مي برند. بنابراين نام » ك«وجود ندارد و بجاي آن » ه«حرف 
را » پت هرات«) قيد كرده است. انتشارات Eriwanاي ايروان يا يروان بصورت اريوان(جستان را بنام پايتخت ارمن

  Rostami eu Isp’endyari krivn of Ispendyari Maheآمده است: 862آورده در موضوع » پيهرات«
ست ررا به كار برده، شكل د ofدر اين يك عنوان كتاب به زبان ارمني است كه گردآورنده اشتباهاً كلمه انگليسي 

  آن بصورت زير است:
Rostami eu Isp’endyari Krivn yev Isp’endyari mahe  

  را قيد كرده است.  krakan tertنام   Grakan tertبجاي  862در همين شماره 
ده ها هزار تمام اين مشكالت را مي توانست با استمداد از يكي از نويسندگان ارمني در تهران (با توجه به حضور 

محققان آشنا به زبان هاي خارجي امكان پذير  ارمني در اين شهر) به آساني برطرف كند. در مورد زبان هايي كه دسترسي به
فردي بسيار ناچيز و نبود مي توانستند به بخش فرهنگي سفارت هاي مربوط مراجعه و متن جمالت اين زبان ها را كه بطور 

  بيني و تصحيح قرار دهند و اين كتاب پر ارزش را حداقل از اشتباهات زباني بري سازند.زمستلزم دقت كمي بود مورد با
اگر اين مراجعات و استمدادها و طلب همكاري صورت مي گرفت مسلماً تعدادي مراجع و كتاب هاي ديگر نيز 

اضافه مي شود و كار جامع  كه براي گردآورنده دسترسي به آنها امكان پذير نبوده به ليست مراجع و منابع موضوع كتاب
  تر و كامل تري به انجام مي رسيد.

در پايان الزم به يادآوري است كه اين گونه مشكالت را بايد ناشي از عدم وجود كارهاي گروهي و استمداد از 
محققان مختلف براي انجام جامع تر يك تحقيق دانست زماني كه انجمن آثار ملي به اين مهم مي پردازد مي تواند موجد و 

ت به همت كوشش هاي فردي به انجام مي رسند در حالي كه مراكز مشوق كار گروهي گردد متاسفانه در ايران اكثر تحقيقا
  تحقيقاتي در اين گونه زمينه ها نه راه و روش معين و نه همت و كوشش الزم به كار مي گيرند.

  تهران 14/3/72ا. گرمانيك
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  )whitakerبررسي آلماناك ويتكر(
  
  

  پيشگفتار
) به معني سالنامه، تقويم ساالنه، تقويم نجومي، نشريه اطالعات عمومي ساالنه مي باشد. Almanackواژه آلماناك(
تاكنون هر سال توسط موسسه جوزف ويتكر و پسران در لندن منتشر مي گردد. ويرايش  1868سالنامه ويتكر از سال 

  تقريباً با حجمي معادل نصف سالنامه اصلي انتشار مي يابد.خالصه آن نيز 
ي انتشار مي يابد. براي اين كه مطالب باين سالنامه داراي كيفيت چاپي عالي با جلد و كاغذ مرغوب در قطع جي

ن دبيشتري عرضه گردد از نوع حروف ريز براي حروفچيني كتاب استفاده مي گردد. ويراستار اين سالنامه هيالري مارس
)Hilary Marsden  .مي باشد (  

از مجموعه كتب كتابخانه مركزي شركت ملي نفت ايران استفاده شده  1992براي بررسي كنوني سالنامه سال 
  است.

  محتواي سالنامه
  محتواي سالنامه ويتكر شامل عناوين كلي زير مي باشد:

  وقايع مهم سال- 
  ستاره شناسي- 
  جداول- 
  آب و هوا- 
  تقويم هاسنجش زمان و - 
  آمار جغرافياي دنيا- 
  بريتانياي كبير- 
  خاندان سلطنتي- 
  متشخصين دولتي و شاهزادگان- 
  پارلمان- 
  دولت و ادارات عمومي - 
  دادگاه ها- 
  تظامي ننيروي ا- 
  دفاع- 
  كليساها- 
  آموزش - 
  وقايع دو سال گذشته- 
  آمار بريتانياي كبير- 
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  ايرلند شمالي)دولت محلي (انگليس، لندن، ويلز، اسكاتلند، - 
  كشورهاي دنيا- 
  آمار تجارت بريتانياي كبير- 
  سازمان هاي بين المللي- 
  معيجوسايل ارتباط - 
  جوايز ملكه براي صادرات و تكنولوژي- 
  راهنماي سازمان ها- 
  وصيت خيريه- 
  جوايز نوبل- 
  مسايل مالي- 
  نكات قانوني- 
  امور اجتماعي- 
  ارتباطات- 
  ورزش- 
  ر و علومنه- 
  طبيعي نگهداري ميراث- 
  اوزان و مقادير- 
  اختصارات- 
  فهرست اعالم- 
  آخرين مطالب (پيوست)- 
  

م. اين ياز آنجا كه بررسي كامل اين سالنامه از حوصله اين مقوله خارج است تنها به نكات برجسته اكتفا مي كن
  ر كلي دو نوع اطالعات در اختيار خواننده قرار مي دهد. وسالنامه بط

 اطالعات سال گذشته  - 1

 پيشبيني و تقويم وقايع مهم سال آينده (يا دو سال آينده) - 2

ني وقايع سال هاي آينده به بررسي تاريخ هاي مهم، وقايع آتي، تعطيالت تقويمي موسسات و بانك يدر بخش پيشب
  از اين دست ارائه مي شود. ها و اطالعاتي

طه نظر ملي اين سالنامه را مي توان يك در بخش وقايع سال پيش موارد مختلفي مورد بررسي قرار مي گيرد. از نق
سالنامه عمومي با تاكيد بر وقايع و اطالعات مربوط به بريتانياي كبير دانست. اطالعات جامع و سودمندي در اين سالنامه 

   ارائه مي شود و به عنوان يك راهنما افراد اعم از كاربرد عمومي و يا كاربردهاي تخصصي مي توانند از آن بهره ببرند.
مربوط به اكثر كشورهاي دنيا است در اين بخش هر يك از  ارائه اطالعات مفيد آنبسيار يكي از بخش هاي 

كشورها از نظر سياسي، فرهنگي، تاريخي، اقتصادي و صنعتي مورد بررسي قرار مي گيرند و آخرين اطالعات و آمار و 
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  هر كشور نشان داده مي شود. ارقام در اختيار خواننده قرار مي گيرد و نقشه كوچكي نيز از 
امعي در مورد نواحي مختلف جغرافيايي با جزئيات مربوط از جمله قاره ها، جدر بخش آمار جغرافيايي اطالعات 

شان ها، شبه جزاير، اقيانوس ها، رودها، جزاير، آبشارها، پل ها، كانال ها، عجايب هفتگانه و جز اين ها فكوه ها، درياها، آتش
راي آن دسته از افراد كه مطالعه تاريخ و فرهنگ و جغرافياي بريتانيا اهميت دارد اين سالنامه حاوي ب - است.موجود 

(با توجه به رسالت يك سالنامه) براي آنان مي باشد و شخص بدون نياز به مطالعه و گردآوري  اطالعات بسيار مفصلي
  ي را در اين سالنامه پيدا كند.مجالت و كتاب هاي گوناكون مي تواند چكيده همه آن اطالعات ضرور

يكي ديگر از بخش هاي مفيد سالنامه بخش مربوط به سازمان هاي بين المللي است. در اين بخش هر يك از اين 
  سازمان ها از نظر تاريخ تاسيس، وظايف، مديريت سازماني، روساي آنها مود بررسي قرار مي گيرد.

لي اختصاص يافته است. اطالعاتي در باره ارزهاي مختلف، بانكداري، در باره مسايل اقتصادي نيز بخش تقريباً مفص
  پس انداز ملي، ماليات، تمبر، هزينه زندگي، بيمه و غيره در اختيار خواننده قرار مي گيرد.

از ديگر قست هاي سودمند كتاب بحث مربوط به ورزش است. در اين قسمت آمار و اطالعات نتايج بازي هاي دو 
  وردهاي به دست آمده و غيره ارائه مي گردد.سال گذشته، رك

قسمت مهم ديگر فصل علوم و هنر مي باشد كه وقايع علمي و هنري سال گذشته مورد بررسي قرار مي گيرد. در 
و اكتشاف و نگهداري  ين قسمت در باره ادبيات، نمايشنامه، اپرا، رقص، فيلم و سينما، تلويزيون، معماري، باستانشناسي، علما

  ميراث سخن به ميان مي آيد.
در بخشي از كتاب نيز در باره اوزان و مقادير صحبت شده است. در اينجا مقياس هاي مورد استفاده در اكثر رشته 
ها بيان شده برابر آنها توضيحات الزم بيان مي گردد و برابري نظام هاي مختلف مثالً فارنهايت و سانتيگراد، اينچ و سانتيمتر، 

  اختيار خواننده قرا مي گيرد.و غيره در 
  

  نحوه دسترسي به اطالعات
  براي دسترسي به اطالعات مورد نياز به دو روش مي توان عمل كرد:

استفاده از فهرست مطالب مندرج در صفحات اول كتاب. در اين جا عناوين كلي بطور موضوعي بيان مي  - 1
 را در آن قسمت پيدا كرد. شوند و با انتخاب موضوع مورد نظر مي توان موضوع خاص مطلوب

ر قسمت آخر كتاب. در اين فهرست تمام اسامي و واژه هاي خاص كه در داستفاده از فهرست اعالم مندرج  - 2
كتاب به كار رفته اند به صورت الفبايي فهرست شده اند. با مراجعه به آن مي توان شماره صفحه مطلب مورد 

 نظر را پيدا كرد.

  
  نتيجه

كتابي است جامع در باره اطالعات اخير دنيا. يكي از ويژگي هاي بارز اين سالنامه موثق بودن آن سالنامه ويتكر 
است. تا آن جا كه براي نويسنده اين سطور مقدور بود، هيچگونه مطلب خالف واقع و عجوالنه كه از روي بي دقتي تهيه 

گردآوري انبوهي از روزنامه ها و مجالت روزها و ماه  توان به جاي يشده باشد در اين كتاب مشاهده نگرديد. و به راستي م
خراج مطالب از آن ها، از اين سالنامه به راحتي و با صرف وقت و زحمت و پول كمتر استفاده نمود و در تهاي مختلف و اس
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  اسرع وقت به اطالعات اجمالي مورد نظر دست يافت.
رد صحيح اسامي افراد دانست. براي نمونه در بخش مربوط كارب ريكي از نشانه هاي دقت اين سالنامه را مي توان د

به ايران هنگامي كه اسامي مسئولين سياسي و نامداران فرهنگ ايران بيان مي گردد مشاهده مي شود كه هيچگونه اشتباهي 
ست) وجود ندارد. ن آنها به زبان هاي اروپايي دچار مشكالت ااعربي (كه معموال بي-از نظر اسامي و نحوه تلفظ اسامي ايراني

  از نظر اعداد و ارقام و آمارهاي ارائه شده نيز همين دقت عمل به وضوح ديده مي شود. 
انتشار چنين سالنامه هايي نشانه رشد عالي سطح علمي و فرهنگي جامعه مي باشد. اميدواريم جوامع كمتر توسعه 

          يه و منتشر سازند.حداقل در باره خود تهيافته گيتي نيز بتوانند اينگونه مراجع را 
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  فهرست كتابهاي منتشر شده اديك باغداساريان (ا. گرمانيك)
Էդիկ Բաղդասարյանի (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ)Հրատարակված 

Հայագիտականաշխատությունները 
List of Published Books of Ed. Baghdasarian on the Armenian Culture 

 
1- History of the Armenian People, 2 volumes, Translation and Commentary notes in 
Persian  by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 1981. Vol. 1, Vol. 2 
§Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ä³ïÙáõÃÛáõÝ¦, »ñÏáõ Ñ³ïáñáí, Â³ñ·Ù. ä³ñëÏ»ñ»ÝÇ ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý 
(¶»ñÙ³ÝÇÏ), Â»Ññ³Ý 1981: 

 (فارسي)1360تهران اديك باغداساريان (گرمانيك) تاريخ ارمنستان. گروه نويسندگان ، دو جلد ، ترجمه و حواشي

2- The Luminaries of the Armenian Culture, Translation and Commentary notes in Persian  by 
Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 1982. 
§Ð³Û Ùß³ÏáõÛÃÇ Ýß³Ý³íáñ ·áñÍÇãÝ»ñÁ¦, Â³ñ·Ù. ä³ñëÏ»ñ»ÝÇ ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý (¶»ñÙ³ÝÇÏ), 
Â»Ññ³Ý 1982: 

 (فارسي) 1360تهران  اديك باغداساريان (گرمانيك) ، جلد نخست ، ترجمه و حواشي نامداران فرهنگ ارمني.گروه نويسندگان

3- The Armenians, By. David Marshal Long and Christopher Walker, Translation and 
Commentary notes in Persian  by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic). Tehran 1983. 
 
§Ð³Û»ñÁ¦, ¸.Ø. È³Ý·, ø. ì³ùÁñ, Â³ñ·Ù³Ý. Â³ñ·Ù. ä³ñëÏ»ñ»ÝÇ ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý 
(¶»ñÙ³ÝÇÏ), Â»Ññ³Ý 1983: 

 (فارسي) 1360تهران  اديك باغداساريان (گرمانيك) ارمنيان. مارشال يانگ و كريستوفر واكر ، ترجمه و حواشي حواشي

4-Painting Art of the Armenians in New Julfa, By Mania Ghazarian, Translation and Commentary 
notes in Persian  by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 1985. 
  
§Üáñ æáõÕ³ÛÇ ¶»Õ³ÝÏ³ñãáõÃÛáõÝÁ¦, Ø³ÝÇ³ Ô³½³ñÛ³Ý, Â³ñ·Ù. ä³ñëÏ»ñ»ÝÇ ¾¹ÇÏ 
´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý(¶»ñÙ³ÝÇÏ), Â»Ññ³Ý 1985: 

 (فارسي) 1364تهران  اديك باغداساريان (گرمانيك) زاريان ، ترجمه و حواشياهنر نقاشي جلفاي اصفهان.مانيا ق

5-Old Pa and the Turnip. (Literature for Children) By Atabec Khenkoyan, Translation in 
Persian  by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 1984. 
§ä³åÝ áõ Þ³Õ·³ÙÁ¦, ². ÊÝÏáÛ³Ý, Â³ñ·Ù. ä³ñëÏ»ñ»ÝÇ ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý (¶»ñÙ³ÝÇÏ), 
Â»Ññ³Ý, 1984 

  (فارسي) 1363تهران  اديك باغداساريان (گرمانيك)باباي پير و شلغم. (براي كودكان) آتابك خنكويان ، ترجمه 
6- Let’s Learn Armenian, By Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), in Persian and Armenian, 
Tehran 1984. 
 §êáíáñ»Ýù Ð³Û»ñ»Ý¦, Ð»ÕÇÝ³Ï` ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý (¶»ñÙ³ÝÇÏ) Ñ³Û»ñ»Ý-å³ñëÏ»ñ»Ý, Â»Ññ³Ý, 
1984£ 

  ارمني)- (فارسي 1363، تهران  نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)ارمني بياموزيم. 
7-The Role of Armenians in the international trade in 17th century. By Vahan Bayburdian Translated 
into Persian, Tehran 1996. 
Æñ³Ý³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é»õïñáõÙ, 17-ñ¹ ¹., Ð»ÕÇÝ³Ï ì³Ñ³Ý ´³Ûμáõñ¹Û³Ý, 
ä³ñëÏ»ñ»ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ý»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¿¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), Â»Ññ³Ý 1996. 

 (فارسي) 1375تهران   اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)م.)تاليف واهان بايبورديان، ترجمه 17نقش ارمنيان ايران در تجارت بين الملل (سده 

8- A short History of the Armenians of Tehran.By Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), In 
Armenian, publisher Arax Monthly, Tehran,1993. 
Â»Ññ³Ý³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý  Ñ³Ù³éáï å³ïÙáõÃÛáõÝ, ¶ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. 
¶»ñÙ³ÝÇÏ),(Ð³Û»ñ»Ý), Ðñ³ï³ñ³ÏÇãª ²ñ³ùë ³Ùë³·Çñ, Â»Ññ³Ý 1993: 

  (ارمني) 1372ماهنامه آراكس تهران  ناشر ، نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)ارمنيان تهران.  مختصر تاريخ
9- Austrian Documents on the Armenian Genocide,By Artem Ohanjanian, Translated into Persian 
and Edited by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 1999. 
²íëïñÇ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ³ßË³ï³ëÇñ»ó ²ñï»Ù 
úÑ³ÝÛ³ÝÛ³ÝÁ, å³ñëÏ»ñ»ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ý»ó »õ ËÙμ³·ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), 
Â»Ññ³Ý 1999. 
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  1378، تهران   اديك باغداساريان (ا.گرمانيك) نوشته آرتم اوهانجانيان ترجمه به فارسي اسناد قتل عام بر اساس منابع اطريشي (فارسي)
10-Persian-Armenian-English Conversation Guide.By Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),Nairi 
Publication, Tehran 1998. 
§²Ý·É»ñ»Ý-Ð³Û»ñ»Ý-ä³ñëÏ»ñ»Ý ¼ñáõó³ñ³Ý, ·ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), Ü³ÇñÇ 
Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, Â»Ññ³Ý 1998: 

   1376تهران انتشارات نائيري، ديك باغداساريان (ا.گرمانيك)نگارش ا - انگليسي، فارسي - راهنماي مكالمه ارمني
11-History of the Armenians in Tehran, By Edic Baghdasarian (Ed. Germanic) Apaga 
quarterly publication (1st), in Persian and Armenian, Tehran 2001. 
Â»Ññ³Ý³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ·ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ) (Ð³Û»ñ»Ý »õ 
ä³ñëÏ»ñ»Ý), ²å³·³ Ñ³Ý¹»ë, Â»Ññ³Ý 2001: 

  1380تهران  ، فصلنامه آپاگا نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)فارسي) ،  (ارمني و تاريخ تفصيلي ارمنيان تهران
12-History of the Armenians in Tehran, By Edic Baghdasarian (Ed. Germanic) (In 
Armenian),Second Edition, Tehran 2002. 
 Â»Ññ³Ý³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ·ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), (Ð³Û»ñ»Ý),  
Â»Ññ³Ý 2002: 

 1380(ارمني) ، تهران   نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك) چاپ دوم , تهران تاريخ ارمنيان

13- History of The Armenians, By Moses Khorenatsi, 5th century’s Armenian historian, 
Translation into Persian, Commentary Notes, Preface and Annexes by Edic Baghdasarian 
(Ed. Germanic), Tehran 2002. 
Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ §ä³ïÙáõÃÛáõÝ Ð³Ûáó¦, ä³ñëÏ»ñ»Ý Ã³ñ·³Ù³ÝáõÃÛáõÝ »õ 
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), Â»Ññ³Ý 2002: 

  1380، تهران   اديك باغداساريان (ا.گرمانيك), موسي خورني (فارسي)، ترجمه، حواشي و ملحقات و ضمايم و نقشه ها” ارمنيانتاريخ “
14-History and Culture of the Armenians of Camara, in Armenian, by Edic Baghdasarian (Ed. 
Germanic), Tehran 2002. 
§Æñ³ÝÇ øÛ³Ù³ñ³ ·³í³éÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³ÕÃûç³ËÇ ä³ïÙáõÃÛáõÝ¦,·ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ 
(¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), (Ð³Û»ñ»Ý),  Â»Ññ³Ý 2002: 

 1380(ارمني) ، تهران   نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك) تاريخ و فرهنگ ارمنيان كمره

15-History and Culture of Camara, Central Iran, in Persian, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), 
Tehran 2002. 
§ Æñ³ÝÇ øÛ³Ù³ñ³ ·³í³ñÇ ä³ïÙáõÃÛáõÝÝ áõ Øß³ÏáõÛÃÁ¦, ·ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. 
¶»ñÙ³ÝÇÏ),(ä³ñëÏ»ñ»Ý), Â»Ññ³Ý 2002: 

  1380(فارسي) ، تهران   نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك) تاريخ و فرهنگ كمره
16-History of Artsakh (Nagorno Karabakh), in Persian, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), 
Tehran 2002. 
²ñó³ËÇ ä³ïÙáõÃÛáõÝ, ·ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), (ä³ñëÏ»ñ»Ý), Â»Ññ³Ý 2002: 

  1380، (فارسي) تهران  نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)تاريخ مفصل آرتساخ (قره باغ) 
17-History of the Armenian Church, in Persian, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Tehran 
2001. 
Ð³Û ºÏ»Õ»óáõ ä³ïÙáõÃÛáõÝ, ·ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), (ä³ñëÏ»ñ»Ý), Â»Ññ³Ý 
2001: 

  1380،(فارسي)  تهران   نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)تاريخ كليساي ارمني. 
18-Shahnameh (Iranian Epical masterpiece) and the Armenians, in Persian, by Edic 
Baghdasarian (Ed. Germanic),  Tehran 2002. 
§Þ³ÑÝ³Ù»Ý »õ Ð³Û»ñÁ¦, ·ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), (ä³ñëÏ»ñ»Ý), Â»Ññ³Ý 2002: 

  1380، (فارسي) تهران   نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)شاهنامه و ارمنيان.  
19-A short glance at the history of Armenians in Iran, in Persian, by Edic Baghdasarian 
(Ed. Germanic), Tehran 2002. 
§Ð³Ù³éáï ³ÏÝ³ñÏ Æñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý¦,·ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. 
¶»ñÙ³ÝÇÏ), (ä³ñëÏ»ñ»Ý),  Â»Ññ³Ý 2002: 

  1380، تهران   نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)نگاهي به تاريخ ارمنيان ايران (فارسي) 
20-A short glance at the history of Armenians in Tehran, in Persian, by Edic Baghdasarian 
(Ed. Germanic),  Tehran 2002. 
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§Ð³Ù³éáï ³ÏÝ³ñÏ Â»Ññ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý¦,·ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. 
¶»ñÙ³ÝÇÏ), (ä³ñëÏ»ñ»Ý),  Â»Ññ³Ý 2001: 

  1380، تهران   اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)نگارش نگاهي به تاريخ ارمنيان تهران (فارسي) 
21-History of the Armenians of Iran, in Armenian, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  
Tehran 2002. 
§Ð³Ù³éáï ³ÏÝ³ñÏ Æñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý¦,·ñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. 
¶»ñÙ³ÝÇÏ), (Ð³Û»ñ»Ý),  Â»Ññ³Ý 2002: 

 1380، تهران   نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)تاريخ مختصر ارمنيان ايران (ارمني) 

22-Armenian Architecture, Apaga Quarterly Publication,Translated by Edic Baghdasarian 
(Ed. Germanic), in Persian, Tehran 2002. 
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ö³ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝ, ¾¹. àõïáõçÛ³Ý, ä³ñëÏ»ñ»ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ý»ó ¾¹ÇÏ 
´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), ²å³·³ Ñ³Ý¹»ëÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, Â»Ññ³Ý 2002: 

  فارسي-. تهران 1381فصلنامه آپاگا   يك باغداساريان (ا.گرمانيك) انتشاراتاد ترجمه و حواشي (فارسي) نوشته ا. اوتوجيان،  معماري ارمني.
23-Hisory of Mathematics in Armenia, in Persian, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  
Ottawa,  2007 
§Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ¦(ä³ñëÏ»ñ»Ý), ³ßË³ï³ëÇñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. 
¶»ñÙ³ÝÇÏ), §ÈáõÛë¦ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, úïï³í³, 2007: 

 1386كانادا (فارسي) -اتاوا  ، نگارش اديك باغداساريان (ا.گرمانيك)تاريخ رياضيات ارمنيان 

24-Trial of Soghomom Tehliran, Douments on the Armenian Genocide 1862-1923, In 
Persian-Armenian and English, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Ottawa, 2007 
§²ÏÝ³ñÏ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý »õ êáÕáÙáÝ Â»ÑÉÇñÛ³ÝÇ ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ¦, (ä³ñëÏ»ñ»Ý),  
³ßË³ï³ëÇñ»ó ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), §ÈáõÛë¦ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, úïï³í³, 
2007: 

  1386كانادا (فارسي) -اتاوا  ، تاليف اديك باغداساريان (ا.گرمانيك) نگاهي به تاريخ نژادكشي ارمنيان و دادگاه سوغومون تهليريان

25-Calendars of the Middle East Contries. Translated in Persian, by Edic Baghdasarian 
(Ed. Germanic), Tehran 2002. Toronto 2007 
ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ïáÙ³ñÁ, ì.ì. òÇμáõÉëÏÇ, ¦, (ä³ñëÏ»ñ»Ý),  Ã³ñ·Ù³Ý»ó ¾¹ÇÏ 
´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ (¾¹. ¶»ñÙ³ÝÇÏ), §ÈáõÛë¦ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, îáñáÝïá, 2007: 

فارسي- 1386كانادا - تورنتو (فارسي) .   اديك باغداساريان(ا.گرمانيك) ترجمه(فارسي)  نوشته و. تسيبولسكي،گاهشماري كشورهاي خاورميانه.  

26- ä. ø³çμ»ñáõÝÇ ,Ø³ïÛ³Ý ÊáÑ»ñÇë, , ËÙμ³·ñáõÃÛáõÝ »õ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÁ ¾¹. ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ, 
Ñ³Û»ñ»Ý, Â»Ññ³Ý 1983£ 
Book of Thouths, By P. Kajneruni, Edited by Edic Baghdasarian, Tehran 1983. 

.ارمني1983كتاب انديشه ، پتروس كاجبروني ، ويرايش ا. گرمانيك ، تهران   

27- ¶. Ü³ñ»Ï³óÇ, Ø³ïÛ³Ý áÕμ»ñ·áõÃÛ³Ý, å³ñëÏ. Ã³ñ·Ù³ÝõáÃÛáõÝª ². Ø³ÃÛ³ÝÇ, ²é³ç³μ³Ý, 
ËÙμ³·ñ. »õ Í³ÝáÃ³·ñ. ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý£ 
Narekatsi, Matyan Voghberhutyan, Translated by Azad Matian, Edited and prefaced by Edic Baghdasarian 
(Germanic), Tehran 1986. 

آزاد ماتيان ، وبرايش و مقدمه ا. گرمانيك سوگنامه نارك ، ترجمه  

28- Â. ö³ÝáëÛ³Ý, Ð³Û»ñ»Ý-³Ý·É»ñ»Ý-å³ñëÏ»ñ»Ý ³é³Í³ÝÇ, ËÙμ³·Çñª ¾¹. ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý, îáñáÝïá 
2007£ 

انگليسي ، نگارش تامار پانوسيان ، ويرايش ا. گرمانيك –فارسي  –زبانرد هاي ارمني  1386تورونتو  –   
29- Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 1- Ð³Û-Æñ³Ý³Ï³Ý 
é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ »õ Æñ³Ý³Ñ³Û ¹³ÕáõÃÇ ³é³ç³óáõÙÁ, îáñáÝïá-ºñ»õ³Ý-Â»Ññ³Ý 
2012£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 1, Toronto 2012. 

رمنيا-1391،  1تاريخ مفصل ارمنيان ايران ، جلد   

30-  Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 2-Æñ³Ý³Ñ³Û Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-
ïÝï»ë³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, îáñáÝïá-ºñ»õ³Ý-Â»Ññ³Ý 2012£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 2, Toronto 2012. 

ارمني-1391،  2تاريخ مفصل ارمنيان ايران ، جلد   

31- Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 3- 
Æñ³Ý³Ñ³Û Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ- ·Çñù ², îáñáÝïá-ºñ»õ³Ý-Â»Ññ³Ý 2012£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 3, Toronto 2012. 
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ارمني-1391،  3ن ، جلد تاريخ مفصل ارمنيان ايرا  

32- Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 4- 
Æñ³Ý³Ñ³Û Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ- ·Çñù ´£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 4, Toronto 2012. 

ارمني-1391،  4تاريخ مفصل ارمنيان ايران ، جلد   

33- Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 5- 
Æñ³Ý³Ñ³Û ·³í³éÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ- ·Çñù ², îáñáÝïá-ºñ»õ³Ý-Â»Ññ³Ý 2012£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 5, Toronto 2012. 

ارمني-1391،  5تاريخ مفصل ارمنيان ايران ، جلد   

34- Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 6- 
Æñ³Ý³Ñ³Û ·³í³éÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ- ·Çñù ´, îáñáÝïá-ºñ»õ³Ý-Â»Ññ³Ý 2012£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 6, Toronto 2012. 

ارمني-1391،  6تاريخ مفصل ارمنيان ايران ، جلد   

35- Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 7- 
Æñ³Ý³Ñ³Û Ùß³ÏáõÛÃÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ- ·Çñù ², îáñáÝïá-ºñ»õ³Ý-Â»Ññ³Ý 2012£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 7, Toronto 2012. 

ارمني-1391،  7تاريخ مفصل ارمنيان ايران ، جلد   

36- Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 8- 
Æñ³Ý³Ñ³Û Ùß³ÏáõÛÃÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ- ·Çñù ´, îáñáÝïá-ºñ»õ³Ý-Â»Ññ³Ý 2012£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 8, Toronto 2012. 

ارمني-1391 ، 8تاريخ مفصل ارمنيان ايران ، جلد   

37- Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 9- 
Ø»Ýù »õ Ù»ñ ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ, îáñáÝïá-ºñ»õ³Ý-Â»Ññ³Ý 2012£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 9, Toronto 2012. 

ارمني-1391،  9تاريخ مفصل ارمنيان ايران ، جلد   

38-Æñ³Ý³Ñ³Û ²ÙμáÕç³Ï³Ý  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 10 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 10- 
¶Çñù ²í»ÉÛ³ó, îáñáÝïá-ºñ»õ³Ý-Â»Ññ³Ý 2012£ 
A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 10, Toronto 2012. 

1391ارمني -،  10تاريخ مفصل ارمنيان ايران ، جلد   

39- Ð³Û ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ä³ïÙáõÃÛáõÝ - 7 Ñ³ïáñáí - Ñ³ïáñ 1 îáñáÝïá, 2013 
History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 1, Toronto, 2013. 

ارمني- 1392،  1تاريخ سياسي ارمنستان ، جلد   

40- Ð³Û ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ä³ïÙáõÃÛáõÝ - 7 Ñ³ïáñáí - Ñ³ïáñ 2 îáñáÝïá, 2013 
History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 2, Toronto, 2013. 

ارمني- 1392،  2تاريخ سياسي ارمنستان ، جلد   

41- Ð³Û ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ä³ïÙáõÃÛáõÝ - 7 Ñ³ïáñáí - Ñ³ïáñ 3 îáñáÝïá, 2013 
History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 3, Toronto, 2013. 

منيار- 1392،  3تاريخ سياسي ارمنستان ، جلد   

42- Ð³Û ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ä³ïÙáõÃÛáõÝ - 7 Ñ³ïáñáí - Ñ³ïáñ 4 îáñáÝïá, 2013 
History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 4, Toronto, 2013. 

ارمني- 1392،  4تاريخ سياسي ارمنستان ، جلد   

43- Ð³Û ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ä³ïÙáõÃÛáõÝ - 7 Ñ³ïáñáí - Ñ³ïáñ 5 îáñáÝïá, 2013 
History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 5, Toronto, 2013. 

1392،  5تاريخ سياسي ارمنستان ، جلد   

44- Ð³Û ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ä³ïÙáõÃÛáõÝ - 7 Ñ³ïáñáí - Ñ³ïáñ 6 îáñáÝïá, 2013 
History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 6, Toronto, 2013. 

ارمني- 1392،  6ستان ، جلد تاريخ سياسي ارمن  

45- Ð³Û ä»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ä³ïÙáõÃÛáõÝ - 7 Ñ³ïáñáí - Ñ³ïáñ 7 îáñáÝïá, 2013 
History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 7, Toronto, 2013. 

ارمني- 1392،  7تاريخ سياسي ارمنستان ، جلد   
46- Աղվանք,Ադրբեջան, Ծավալապաշտություն, Ոճրագործություն, îáñáÝïá, 2014: 

Aran,Azerbaijan, Expansionism and Crime, Toronto, 2014. 
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فارسي )1392(2014آران ، آذربايجان ، توسعه طلبي و جنايت ، تورونتو    
47-Հայ Գրականության Պատմություն, 3 հատորով, Հատոր 1, Տորոնտո 2014 

History of the Armenian Literature, In 3 Volumes, Vol. 1, Toronto, 2014:  

)1392( 2014،  تورونتو  1تاريخ ادبيات ارمني، سه جلد، جلد  فارسي    
48-Հայ Գրականության Պատմություն, 3 հատորով, Հատոր 2, Տորոնտո 2014 

History of the Armenian Literature, In 3 Volumes, Vol. 2, Toronto, 2014:  

فارسي )1392( 2014،  تورونتو  2جلد، جلد تاريخ ادبيات ارمني، سه   

49-Հայ Գրականության Պատմություն, 3 հատորով, Հատոր 3, Տորոնտո 2014 

History of the Armenian Literature, In 3 Volumes, Vol. 3, Toronto, 2014:  

فارسي )1392( 2014،  تورونتو  3تاريخ ادبيات ارمني، سه جلد، جلد   

50- Æñ³Ý³Ñ³Ûության  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 2 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 1- îáñáÝïá-Â»Ññ³Ý 2014£ 
History of the Armenians in Iran, 2 Volumes, Vol. 1, Toronto 2014. 

فارسي- 1393،  1، جلد  در دو جلد  تاريخ ارمنيان ايران  

51-  Æñ³Ý³Ñ³Ûության  ä³ïÙáõÃÛáõÝ- 2 Ñ³ïáñáí- Ñ³ïáñ 2- îáñáÝïá-Â»Ññ³Ý 2014£ 
History of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 2, Toronto 2014. 

فارسي- 1393،  2، جلد  در دو جلد  تاريخ ارمنيان ايران  

52- Հայ-Պարսիկ Բարեկամություն,(Պարսկերեն)Տորոնտո 2013 Armenian_Iranian Friendship,oronto, 2013 
 (فارسي) نگاهي بر دوستي ديرينه ايرانيان و ارمنيان 

53- Հայկական Հարցը – Հ. 1. Տորոնտո 2014,The Armenian Question, Vol. 1, Toronto 2014 
(به زبان ارمني) 2014جلد اول تورونتو  –مسئله ارمني   

54- Հայկական Հարցը – Հ. 2. Տորոնտո 2014,The Armenian Question, Vol. 2, Toronto 2014 
(به زبان ارمني) 2014 تورونتو دومجلد  –مسئله ارمني   

55- Շահնամեն եւ Հայկական աղբյուրները, Տորոնտո 2014 (Պարսկերեն) 

Shahnameh and the Armenian Resources, Toronto, 2014.(in Persian) 

(فارسي) 2014تورونتو  -  شاهنامه و منابع ارمني  

56- Կոմիտաս, կյանքն ու գործունեությունը, Տորոնտո, 2014,(Պարսկերեն) 

Komitas, his life and works. Toronto, 2014, (In Persian) 

 (فارسي) 2014تورونتو  كوميتاس ، زندگي و آثارش ، 

57-Գիքորը, անգլերեն, Տորոնտո, 2014 

Gikor, Transl. By Edic Baghdasarian, Toronto, 2014 

  2014گيكور ، اثر هوانس تومانيان برگردان انگليسي ، تورونتو ، 
58-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Ա, Պարսկերեն 

Collection of Articles, Vol. 1 Persian articles 

  2014، تورونتو ، مقاله هاي فارسي اديك باغداياريان ، جلد  نخست ،  گزيده
59-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Բ, Պարսկերեն 

Collection of Articles, Vol. 2 Persian articles 

  2014، تورونتو ، مقاله هاي فارسي اديك باغداياريان ، جلد دوم ،  گزيده 
60-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Գ, Հայերեն 
Collection of Articles, Vol. 3 Armenian articles 

  2014، تورونتو ، مقاله هاي ارمني اديك باغداياريان ، جلد  سوم ،  گزيده
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