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  آرمنوييدها در اروپاي غربي
  

  آرام گوسيان، دكتر تاريخ: نوشته
  )گرمانيك. ا(اديك باغداساريان : ترجمه

    3ايران نامه :منبع 
  

، فرآينـدهاي مهـاجرت     ”معمـوال . عقيده بر اين است كه امروزه اقوام خالص و يكپارچه وجود ندارند           
راحل پيشتر تاريخ ايفا نموده اند و به اتحاد اقوام گونـاگون   فرهنگي در م-نقش مهمي در تشكل جوامع قومي 

انسانشناشي روبرو ) دو يا چند(اكنون پژوهشگران در يك ملت خاص با تيپ هاي مختلف    . منجر گرديده اند  
  . بررسي ما به يكي از اين موارد تعلق دارد. مي شوند

ند كه در جزايـر بريتانيـا، در برخـي از            انسانشناسان غربي به اين نتيجه رسيده بود       20در سالهاي دهه    
نواحي شبه جزيره اسكانديناوي، دانمارك و ديگر نواحي، بويژه در نواحي ساحلي هنوز هم اقوامي متفاوت از                 

از ويژگـي   . ناميده مي شـود   » ليتوروئيد«يا  » قوم ساحلي «نظر انسانشناسي وجود دارند كه به طور قرار دادي          
ن الغر، چهره پهن، گردن پهن، بيني كج و بزرگ، پوست و چشمان و موهـاي                هاي اين قوم قامت بلند و بد      

اليس روانشناس اجتماعي نامدار بر اين عقيده است كه ساكنان جنـوب غـرب              . ه. سياه، را مي توان بر شمرد     
از نظر اخالق گرم و صميمانه خود از ديگر سـاكنان جزيـره داراي وجـه تمـايز                  ) ناحيه ولز (جزاير بريتانيا   

دو دريانورد معروف يعني فرانسيس دريك و  ويليام دامپيـر داراي چنـين خـصوصياتي چـه از نظـر        . تندهس
. جالب است كه اين گروه انسانشناختي از نظر خوني نيز با ديگران متفاوت است             . ظاهري و چه اخالقي بودند    

  ؟)1(لوندمان پژوهشگر اهل سوئد چه توضيحي در اين مورد مي دهد. ب
نسانشناختي و مشخصات خوني مخصوص برخي از نواحي سـاحلي از آسـياي صـغير تـا                 اين ويژگي ا  
ليكن اين امر گواهي بر مهاجرت قـومي     ). قبرس، كرت، سيسيل، شبه جزاير آپن و پيرن       (درياي شمال است    

، ايـن گونـه     20 سـده    20تا سالهاي دهـه     . از خاور نزديك به سوي اروپاي غربي در زمان هاي باستان است           
، و اما گروه اخيـر از گونـه انسانـشناختي           )2( در نزد ارمنيان ساكن در آسياي صغير مشاهده شده بود          انساني

  .سرچشمه گرفته است» آسياي مقدم«يا »  آرمنوئيد-مديترانه اي«
قديميترين محل سكونت اين گروه انسانشناختي را بايد ناحيه اي ميان آسياي صغير، فالت ارمنستان و                

بر اساس منابع باستانشناسي و مكتوب همين سـرزمين مركـز مهـم             . زمين كيليكيه دانست  ميانرودان يعني سر  
 پـيش از مـيالد،      2000در سـال    ” تقريبا. استخراج و استعمال مس، قلع و ديگر فلزات جهان محسوب مي شد           

د، در  پـيش از مـيال    1600نمايندگاني از اين قوم در شمال سوريه و جزيره قبرس استقرار مي يابند و در سال                 
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پس از چندي آرمنوئيدها در ساير نواحي آسـياي  . ناحيه قبرس گونه انساني آرمنوئيد تشخيص داده شده است       
صغير و كرت گسترش مي يابند و بعد از آن در حوزه غربي مديترانه همچنين در جبل الطارق و اسپانيا ديده                     

) ايرلند شمال غربي  (، فريسالند   )نگليسجنوب غربي ا  (سپس در ايرلند جنوبي، شبه جزيره كرنوئل        . مي شوند 
اين مهاجرت ها مي توانست پيش از دوران فعال شدن بازرگاني           . مشاهده شده اند  ) جنوب دانمارك (و اوتلند   

چنانكه پيدا است اين پديده     . خارجي شهرهاي فينيقيه روي داده باشند يعني در اواخر هزاره دوم پيش از ميالد             
بلكه يك پديده استعماري ملتي بود كه از نظـر پرداخـت فلـزات و تجـارت                 مهاجرت گروهي ساكنان نبود     

گواه اين امر چنين است كه اشياء مربوط به ايـن           . پيشرفته و صنايع و فنون داراي تجربه و شهرت زيادي بود          
  .قوم اهميت خود را حفظ نموده است

  
منوئيدها بـه سـوي غـرب از        ، موج حركت آخر استعماري آر     )3(شولتن دانشمند آلماني  . بنا به نظر آ   
 1300 -1200در سـالهاي  ) در منابع قديم، تيرن ها، تيرسن ها، در منابع مـصري، تورشـا  (طرف اتروسك ها    

و ) بر اسـاس كتـاب مقـدس تارسـيس    (نام آنها با شهر تارسوس در كيليكيه       . جامه عمل پوشيده است   . م.پ
  .تارسوس اسپانيا مرتبط است
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Armenoids in the western 
Europe 

 
By: Aram kosian 

 
Summary 

 
The article is dedicated to the immigration of Armenoids to Western 

Europe, they are known as Tyrrens, Tyrsens, and Tursha (according to egyptian 
sources). It has occurred during 1300-1200 B. C. According to A. Schulten, 
their name is related to Cilician Tarsus (Tarsis in Bible) and Tartessus (in 
Spain) cities. 
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  يمان رهبران ماد با آسارخادوندر باره پ
  پادشاه آشور.) م.پ669-680(

  
  هراير آوديسيان، دكتر تاريخ: نوشته

  )گرمانيك. ا(اديك باغداساريان : ترجمه
   9ايران نامه، شماره: منبع

  
به موفقيت هاي بزرگي چه در عرصه نظامي و چه روابـط            . م.پ672آسارخادون پادشاه آشور در سال      

آسارخادون براي تحكيم سلطه خود بر حوزه شرقي مديترانه و مصر پيش از هر چيـز                . ودسياسي دست يافته ب   
در صدد  . م.پ672او بدين نيت در سال      . در تالش بود مرزهاي شرقي را از خطر نفوذ رهبران ماد عاري سازد            

ايايي به حضور رهبران ماد به منظور احتراز از برخورد نظامي با هد. لشكر كشي به سوي نواحي ماد بر مي آيد
  .او مي روند

 از كـشور الپايـا، اوراكازابانـاي        توناو با استفاده از اين موقعيت پيمان نامه هايي با رهبران شهرهاي             
و ايزايـا يعنـي راماتايـا، خومبـارش، بـوردادي،           ) شـيگريس (مادي، ناخشمارت، كارگيتال، زاموا، سيكريس    

  ).يزايا نگهداري نشده استنام رهبر ا. (الركوتال و خاتارنا منعقد مي سازد
وايزمن منتشر شـده    .  توسط و  1955در سال   ) كالخو(پيمان هاي پيدا شده بر روي خشت هاي نيمرود          

  )D. J. Wiseman, The Vassal Treaties of Essarhaddon, “Iraq”, XX, 1958.(اند
  .و ترجمه كرده استاو از ميان آنها، پيمان منعقد شده بين آسارخادون و راماتايا را كشف الرمز 

پيمانها به خط ميخي و به زبان اكدي هستند و با مهر آسارخادون آغاز مي گردند كه به عنوان حـاكم         
در . متن آنها همگون است و محتواي آنها هماننـد اسـت          . و صاحب جهان خداي آششور را ستايش مي كند        

 طور يك جانبه به نفع پادشـاه آشـور          اولين سطور مشخص مي گردد كه پيمان نامه ها به صلح مربوطند و به             
  .امضاء شده اند

آسـارخادون در   .  خوب نگهداري شده اسـت     اوراكازابانا رهبر شهر    راماتاياپيمان ميان آسارخادون و     
 اين پيمان را ، آسارخادون پادشاه آشـور در          …«: اينجا خطاب به راماتايا و كليه اهالي ارواكازابانا مي گويد         

آنچه كه به آشور باني پال فرزند بزرگ پادشـاه، فرزنـد            . و زمين با شما منعقد مي سازد      برابر خدايان آسمان    
آسارخادون صاحب شما و پادشاه آشور، كه او را وليعهد تعيين نموده، مربوط مي شود اين است كه نسبت به                   

فرزنـد بـزرگ    زماني كه آسارخادون پادشاه آشور بدرود زندگي گويد، آشور باني پـال             . اوتوجه داشته باشد  
بـراي او بجنگيـد و      . از او در دشت و دژ و شهر پـشتيباني كنيـد           . پادشاه و وليعهد را به تخت شاهي بنشانيد       

  .»…بميريد
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  :متن پيمان ميان آسارخادون و بوردادي رهبر شهر كارگيتال را نيز به شرح زير است
مهر خداي آششور پادشاه خـدايان و       «

  ».صاحب آسمان ها
ارخادون پادشاه آشور     پيمان آس   -2-1

  و فرزند سيناخريب پادشاه آشور 
  .    با بوردادي رهبر شهر كارگيتال-3
ــالي   -4 ــان او و اه ــدان، نوگ فرزن

  .كارگيتال
ــزرگ و    -5 ــردم او، ب ــام م  باتم

  .كوچك، هر قدر كه هست
  .  از شرق تا غرب -6
  .ما آنقدر زياد چون تبعه حكومت و پادشاهي آسارخادون، با فرزندان و نوكان ش-9-7
  . بعدها پيمان نامه را به طور جاودانه عمل كنند-10
 اگر از دهان مردي آزاد، يا از زبان كارگري زحمتكش مطلبي شنيديد آن را پنهـان بداريـد،              -14-11

  .بياييد نزد آشورباني پال فرزند بزرگ و وليعهد پادشاه و به او اطالع دهيد
و .) آ.ه. فـوت كنـد   ( سرنوشت خـويش بـرود        زماني كه آسارخادون پادشاه آشور به سوي       -20-15

برادر . فرزندان او صغير باشند، فرزند بزرگ پادشاه، وليعهد آشور باني پال را بر تخت پادشاهي آشور بنشانيد                
  .تني او شاماشوموكين وليعهد بابل را بر تخت پادشاهي بابل بنشانيد

  »… پادشاهي سومر واكد و كاردونياش-21
On the agreement of Median 

Leaders with assyrian 
Asarxaddon ( 680-669 BC ) 

 

By: Hrayr Avedisian 
 

 Summary 
 

Assyrian King, Asarxaddon (672 B. C.) had achieved great success in both 
military and diplomatic fields. He began his campaign toward Media and made 
an agreement with the leaders of that country. In this article translation of the 
treaty between Asarxaddon and Burdadi, the governor of Gargital is presented. 
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²ë³ñË³¹¹áÝÇ ¨ Î³ñ·Çï³ÉÇ ù³Õ³ùÇ ³é³çÝáñ¹ ´áõñ¹³¹ÇÇ ÙÇç¨ ÏÝáí³Í 
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ï»ùëïÁ:   

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  تالشيان
  دكتر گارنيك آساتوريان: نوشته

  )گرمانيك. ا(اديك باغداساريان : ترجمه
  4ايران نامه، شماره: منبع

  كليات
مي نامند و در ايران     ) جمع(آنان خود را توليش، توليشون      . تالش ها يكي از اقوام ايراني منطقه هستند       

 ارمنيان آنان را تـاليش و روسـها آنهـا را    taleshبانان ايشان را تالش ترك ز. به تالشي يا تالشي ها معروفند    
talishو جز اينها مي نامند .  

جمهـوري  )  متـرجم -يـاريميلي (تالش ها در نواحي لنكران، لريـك، ساسـاللي، آسـتارا و يـاردملين      
)  متـرجم  -تان گيالن اس(در ناحيه تالش اسكان دارند      ” در ايران آنان عمدتا   . آذربايجان فعلي زندگي مي كنند    

كه به صورت نواري در سواحل جنوبي درياي خزر تا كپورچال در نزديكي بندر انزلي كشيده شـده اسـت و                     
آستارا، ويزنه، هاويغ، ليسار، جوگندان، هـشتپر، اسـالم،         : مراكز اصلي تالشي ها در اين ناحيه عبارت است از         

در . ه سرا، ماسوله و فومن و نـواحي اطـراف آنهـا           ، شاندرمن، ماسال، صومع   )تالش دوالب قبلي  (رضوان شهر   
در اين نواحي تالـشي هـا       . نواحي كوهستاني به طرف غرب تا اردبيل نيز روستاهاي تالشي نشين وجود دارند            

هم به صورت واحد و هم در كنار گيالني ها و ترك زبانان زندگي مي كنند و به همين علت نيز پديده هاي                       
جـدا از آن،  . در نواحي مجزا ديده مـي شـود  )  گيلكي- تركي-تالشي( سه زباني  و)  تركي -تالشي(دو زباني   

به طور كلي زبان فارسي در آسـياي مركـزي و ايـران             . زبان اصلي مناسبات آنان كماكان زبان فارسي است       
در غرب مناطق تالشي نشين ايـران  .  را ايفا كرده است و تا امروز نيز ادامه مي دهد  Lingua francaنقش 

نواحي شهري تالشي نشين خارج از موارد ياد شده در الهيجان، گرگان، بهشهر،             . نواحي تات نشين واقع است    
تالـشي هـا منـاطق      ” شايان ذكر است كـه قـبال      . تولمات، سخت سر، نتكابن، لنگرود و مغان نيز وجود دارد         

 فشار اقوام ترك زبان محدود      تحت” به بعد تدريجا  . م12آنها را سده    . وسيعتري را به خود اختصاص مي دادند      
تالشي ها گاهي هم به صورت گروهي بسيار دور از سرزمين خود اسكان گزيده اند و نام جاها گواه                   . شده اند 

واقع در ناحيه آشتاراك ارمنستان شرقي، در مـورد        ) اكنون هاريچ (براي نمونه، روستاي تاليش     . اين امر است  
چلبي سياح تـرك در سـده       » سفرنامه«اين روستا در    . حكايت دارد وجود تالشي ها در اين منطقه در گذشته         
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 ساعت به روستاي تاليش رسيديم كه در ناحيه ايـروان           9با ادامه مسير در غرب پس از        «: ياد شده است  . م17
  )1(»…واقع است

در مورد مناسبات مستقيم ارمنيان و تالشيان گواه تاريخي در دست نداريم با اين حال وجود يك رشته                  
  .     واژه هاي ارمني در گويش تالشي گواه بر وجود مناسبات ميان آنان است

  
  شمار تالشيان

كوهستان و دشتستان و اگر چه بخش كوهستاني : شهرستان تالش در ايران به دو بخش تقسيم مي شود         
بالغ بر ” ريباتعداد كل تالشيان ايران امروزه تق. وسيعتر از دشتستان است، ليكن جمعيت آن سه بار كمتر است

امـروزه در جمهـوري آذربايجـان       . بخش اعظم آنان در ناحيه ياد شده زندگي مي كنـد          . نيم ميليون نفر است   
اگر مطابق داده ها    . به نظر ما اين شمار اغراق آميز نيست       .  هزار نفر تالشي زندگي مي كنند      250-300حداقل  

، با توجه بـه ضـريب بـاالي         )2( كرده باشند   تالشي زندگي  449/88 ناحيه اين جمهوري     161، در   1894سال  
ازدياد جمعيت تالشيان پس از يكصد سال جمعيت آنان بايد سه برابر شده باشد، البته بايد سياست ضد اقليتهـا             
در اين جمهوري را نيز در نظر داشت كه شامل حال تالشيان نيز شده است و بخـش محـسوسي از آنـان بـه                         

مال دارد كه عدد ياد شده گوياي واقعيت امر در مورد تالـشيان در اواخـر                نيز احت . قوميت ترك در آمده اند    
منظور تالشي هاي ناحيه لنكوران كـه در        (ايرانيان  «: لوپاتينسكي نوشته است  .  نباشد، زيرا  به موقع ل      19سده  

ـ               .) آ.  گ -باكو ساكن بودند   ازند اغلب اصليت ملي خود را بروز نمي دهند و زبان مادري خود را پنهان مي س
  )3(»و اين امر كار سرشماري را بسيار مشكل مي سازد

جالب توجه است كه وضعيت تالشيان ساكن در نواحي ياد شده امروزه پس از يك سده هـيچ تغييـر                    
نام تـالش   . امروزه نيز در ناحيه تركي آذربايجان مجبورند هويت ملي خود را كتمان كنند            . مثبتي نداشته است  

بـرعكس  . استاني ايراني در جمهوري همسايه مفهوم اهانت آمير به خود گرفته است           به عنوان يك نام قومي ب     
آن در ايران، فرهنگ و زبان تالشي مورد توجه خاص دولت قرار دارد و اكنون تالش وسـيعي در بررسـي و                      
پژوهش فرهنگ و تاريخ قوم هاي كوچك و ترويج آنها صورت مي گيرد و جايگاه و نقش آنان در تـاريخ                     

  . همواره ياد مي شودايران
  

  منشاء تالشيان
در . نام تالش و به طور كلي نام اقوام ريشه يـابي نمـي شـود و بنـابراين ريـشه آن مـشخص نيـست                 

) 5(مطـابق يـاقوت   ). 4(تاريخنگاري سده هاي مياني عرب سرزمين تالشيان به صورت طيلسان ياد شده است            
بـر اسـاس حمـداهللا      . يـات گـيالن محـسوب مـي شـد          بود كه يكي از وال     تاليشانشيوه تلفظ فارسي اين نام      

ايـن  . مؤلف پارسي سده هاي ميانه، سرزمين طوالش ميان شهرهاي سلطانيه و اردبيـل واقـع بـود                ) 6(قزويني
در نواحي كوهستاني آذربايجـان     «: طبري در باره تالشيان مي نويسد     . نامگذاري شكل جمع عربي تالش است     

ندگي مي كنند كه از عربان فرمانبرداري نكرده مليت و استقالل خـود   ز…مردماني چون گيل ها و تالشي ها      
در اين باره شايسته است بگوييم كه واليات ساحلي ايران در حوزه خزر يعني گيالن،               ). 7(»را حفظ كرده اند   

ديلمان و مازندران در واقع ديرتر از نواحي ديگر ايران تحت سيطره عرب در آمدند و حتي پس از آن نيز تا                      
  .   مدتهاي دراز موجوديت نيمه مستقل خود را حفظ كردند

بـه كـار رفتـه    » قبا، پوشاكي بلند«در برخي از فرهنگهاي فارسي سده هاي ميانه واژه تيلسان به معني  
يعني از نام مردم ريشه گرفته باشد زيرا اينان تا امروز     » تالشيان«فرض بر اين است كه از واژه تاليشان         . است
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بنابراين نام پوشاك نيز از نام قوم منشاء گرفته است و نـه عكـس آن بـويژه                  . شاكي مي پوشند  نيز چنين پو  
  .آنكه لفظ تيلسان در عربي ريشه شناسي نشده است

آگاهي هاي تاريخي در مورد تالشيان بسيار پراكنده و كم است و براي تشكيل يـك عقيـده كلـي و            
راين تنها وسيله و منبع موثق براي تاريخ تالشيان همانند اقوامي بناب. جامع در مورد تاريخ اين قوم كافي نيستند       

كه از زبان نوشتاري و كتابت محرومند چون تاتها، كردان، زازاها، بلوچها، گوران ها، همانا زبان و فرهنـگ                   
لهجه هاي ايراني نه تنها موضوع      «: ارنست هرتسفلد ايرانشناس نامي آلماني نوشته است      . بي آاليش آنان است   

پـژوهش در زمينـه     ). 8(»فقه اللغه يا قوم شناسي است بلكه يك زمينه تاريخي بسيار مهم محسوب مي شـود               
  .تالشيان از اين ديدگاه يكي از مهمترين مسائل مطرح مي باشد

حال، اين تالشيان كيستند؟ آيا بازماندگان قوم كادوس ساكن در جنوب غرب درياي خزر در قـرون                 
نمي دانيم، گرچه اين فرضيه تا حد زيادي        ”  آنها را ياد نموده است؟ ويا نه، ما دقيقا         باستان هستند كه استرابن   

چنين هم باشد ليكن اثبات آن كاري دشوار ” احتمال دارد واقعا  . در نزد تالش شناسان ايران پذيرفته شده است       
  ).9(نستمرتبط دا» كادوس« را نمي توان به هيچ وجه با نام تالش به هر حال، نام قومي . است

ليكن يك امر كه مسلم است، اين است كه تالشيان بازماندگان ساكنان باستاني جنوب دريـاي خـزر                  
تالشيان امروزي يكـي از     . آنها مهاجرت نكرده اند و هرگز سرزمين خود را گروهي ترك نكرده اند            . هستند

  . اقوام جدايي ناپذير ملت ايران به شمار مي روند
بنا به نظر ژوزف مـاركوارت اگـر        (ان، در يكي از شواهد قديمي تاريخي        تالش به عنوان يك نام مك     

 صورت گرفته و ترجمه     16كه در سده    » تاريخ اسكندر مقدوني  «در ويرايش ارمني  ) قديميترين گواهي نباشد  
و او تعريف كرد كه از سرزمين كاسپين فرار كـرده كـه در              «: آن مربوط به سده پنجم است، ياد شده است        

 تالشالبته دشوار مي توان تشخيص داد كه آيا شكل ). 11(»مين تالش و واليت گيالن قرار دارد      نزديكي سرز 
بوضـوح  ) 12(با تمام تفاصيل  » ويرايش نهايي «با اين حال    . در واريانت اصلي هم چنين ياد شده است يا خير         

ين تالش در واريانـت  بدين سان نام سرزم  . وجود نداشته اند  » ويرايش اوليه «شامل عناصر قديمي است كه در       
در عين حال نمي توان اضافه شدن بعدي آن را  نيز انكار نمـود، كـه                 . نيز وجود داشته است   » تاريخ«قديمي  

. و. به هر حـال نظـر مؤكـد آكادميـسين و    . خود به هيچوجه نمي تواند اهميت علمي گواهي را تضعيف كند 
  ).13( سده هاي مياني قيد نشده استبارتولد را رد مي كند كه بر اساس آن نام تالش در منابع

    
  بافت اجتماعي

قوم هـا بـا اتحـاد       . شكل اساسي موجوديت اجتماعي تالشيان و نيز كردان و زازاها، قوميت آنها است            
ايلهاي كارگرو، اسالم، تالـشدوال،     : بزرگترين ايل هاي تالشي عبارتند از     . مي دهند ) عشيره(خود تشكيل ايل    

، طبيعي است كه قـوم      ”فعال. از ميان ايلهاي مجزا مي توان رش و ماالل را ياد كرد           . لخاشبر، شاندرمين وماسا  
نظام . ها تشكل قوي قبلي خود را ندارند بويژه آنكه بخش اعظم مردم در شهرها و شهرك ها زندگي مي كند                   

ين حـال   با ا . قومي تا حدي در نواحي كوهستاني قوي و مستحكم است و عادات و سنت ها نقش مهمي دارند                 
  . موقعيت اجتماعي رؤساي قوم هنوز هم به اندازه كافي قوي است

است كه غير از داد و سـتد يـك      ) شنبه بازار (بازار  يكي از ساختارهاي جالب توجه اجتماعي تالشيان        
  .در نواحي تالشي نشين بيش از همه شنبه بازار ماسال معروف است. پديده اجتماعي به شمار مي رود

  دين
، غير از ساكنان شاندرمن و ماسال و عناصر ترك زبان و گيلك نواحي              )14(ظر علي عبدلي  بر اساس ن  

تالـشيان سـاكن در جمهـوري       . تالشي نشين، كليه تالشيان ايران پيرو فرقه دراويش نقشبندي سـني هـستند            
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ن سـني    روستاي كوهستاني ناحيه آستارا كه از آيي       25شيعي مذهب هستند غير از ساكنان       ” آذربايجان عمدتا 
  .   در گيالن از جمله در تالش انديشه زيدي رواج داشت” قبال. پيروي مي كنند

تالشيان غير از اعتقادات اسالمي، پرستش برخي از خدايان مربـوط بـه دوران پـيش از اسـالم را نيـز                      
شـيعه   خداي نگهبان جانوران شاخدار بزرگ كه در نزد تالـشيان     سياه گالش نگاهداري كرده اند، براي نمونه      

مورد اخير با همان نام در بين ايزدي ها و كـردان پرسـتش              .  و همان سركيس مقدس است     خزرنبيمترادف  
 داراي خداي   گاوان زارزا جالب توجه است كه ايزديان غير از خداي نگهبان حيوانات شاخدار يعني             . مي شود 

رستش نسبت به موسـي پيغمبـر       تالشيان احترامي در حد پ    .  نيز هستند  مام شوا نگهبان حيوانات كوچك يعني     
قايل هستند و يكي از چهره هاي اصلي در فولكلور آنان بشمار مي رود و مجموعه كاملي از سنن مختلف بـا                      

  .نام او مرتبط است
  

  زبان
به گروه گويش هاي حوزه خزر از شعبه شمال غربي زبان هاي ايراني ) toliso zivon(زبان  تالشيان 

، )زبان قديمي آذربايجانيـان (روپايي تعلق دارد كه گويش هاي گيلكي، زازا، آذري مربوط به خانواده هند و ا    
زبان تالشي در آذربايجان داراي چند گويش است مانند لنكرانـي،  . هرزني و غيره نيز به همين گروه مربوطند   

ي، فـومني و   دوالبـي، ماسـوله ا  -ماسـالي، تـالش  (تعداد آنها در ايران بيشتر است . لريكي، آستارايي و غيره 
زبان تالـشي   . زبان متحد و واحد تالشي وجود ندارد و بيشتر مجموعه اي از لهجه ها و گويش ها است                 ). غيره

داراي سيستم غني هجايي، ساختار تركيبي قوي و ذخيره لغات غني است و كليه مراحل حيات تـاريخي قـوم                    
واهي بر مناسبات ارمنيان و تالشيان محسوب       وجود واژه هاي ارمني در زبان تالشي گ       . در اين زبان نهفته است    

) گربـه وحـشي   le’s(، لـس  )lerdارمني) (le’rd(، لرد )gutanارمني) (kotan(كوتان: براي نمونه . مي گردد 
، پوش   )pindارمني(،  )محكم، سخت  (pond، پند  )parzonارمني) (آبكش (parze’nپارزن  ،)ارمني لوسان (
)push سبوس غله، كاه، آشغال ) ( ارمنيpush( خاشيل ،)آش آرد) ( ارمني خاشـيل( هانـد ،hand)  شـيار (
، وش )mashikارمني ) (كفش (masho، ماشو )shivارمني ) (جوانه( zhiv، ژيو shiv، شيو)handارمني (

vash) كنف) (  ارمنvush(   گلكل ،golgol)  نوعي گياه) (     ،ارمنـي، گـويشglgl(    شـاغ ،shagh)  سـاقه (
اكثر نمونه هاي ياد شده در تالشي جنبه عمومي دارد يعنـي در همـه گـويش هـاي              . و غيره ) shaghارمني  (

  .تالشي مرسوم هستند چه در جمهوري آذربايجان و چه در ايران
  

  ادبيات
به طور كلي ادبيات شفاهي تالشي ترقـي كـرده و بـسيار             . ادبيات قديم به زبان تالشي در دست نيست       

گان تالشي به طور كلي به زبان فارسي مطلب نوشته اند كه قرن هاي متمادي زبـان اصـلي                   نويسند. غني است 
با اين حال مي توان شـماري از  ). چه در ايران و چه در آسياي مركزي    (ادب و دانش محسوب مي شده است        

 يكـي از    سـيد شـرف شـاه دواليـي       . شعرا را نام برد كه به گويش هاي تالشي و گيلكـي شـعر سـروده انـد                 
او بـه   . همه آثـار او بـاقي مانـده اسـت         ” مي زيسته و تقريبا   . م15ديميترين شعراي تالش است كه در سده        ق

 اسـت كـه در   صوفي بابا روشن دهـي شاعر معروف ديگر .  گيالني شعر مي سرود-گويشي مخلوط از تالشي   
از طايفـه   . (والب بود  د -او اهل روستاي روشنده از توابع تالش      .  و اوايل سده بيستم مي زيست      19اواخر سده   

آياز بيگ پونلي، ميرزا فرهاد     : مي توان شعراي ديگر تالشي را نيز نام مي برد         ). رش و روحاني فرقه نقشبندي    
، حاج احمد جليلي، فيض اهللا كالنتري، يگان آقا علي، صادق قلي خان             )نقشي(شهنازي، سيد عبدالنادر حسيني     

  .   و غيره
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را نمونه هاي ادبيات    . م16 رباعي بجا مانده از سده       14) اُرانسكي. م. يميلر، ا . ف. ب(برخي از مؤلفان    
بررسي ها نشان مي دهند كه اين قطعات از اردبيل سرچشمه مي گيرند و مربـوط بـه                  . قديمي تالشي مي دانند   

شيخ صفي اردبيلي رئيس خاندان صفوي هستند و بايد آنها را جزو آثار ادبـي آذري بـه حـساب آورد و نـه                       
همانگونه كه در باال ياد شد، تالشي و آذري گويش هاي ايراني هـستند و مـشتركات بـسياري                   ). 15(يتالش
  . دارند

  
  

  اقتصاد
تالـشيان  . بهتري دارنـد ” تالشيان ايران در اختالف با تالشيان جمهوري آذربايجان وضع اقتصادي نسبتا   

ن ساكن در دشتستان يعني گيلناج ها بـه         تالشيا. به دامپروري مشغولند  ” ساكن كوهستان يعني كواج ها اساسا     
تالشيان كوهستاني را بر حسب تعداد دام مي توان به سه گـروه             . كشاورزي بويژه به كشت برنج اشتغال دارند      

 رأس دام در اختيـار      1000 تـا    500خانواده هايي كه داراي دامپروري بزرگ هـستند و بـين            ) 1: تقسيم كرد 
خانواده هايي كه داراي دامپـروري متوسـط هـستند يعنـي داراي             ) 2. تنداز جمعيت هس  % 5اينها شامل   . دارند

خـانواده هـاي داراي دامپـروري       ) 3. از جمعيت را تشكيل مي دهنـد      % 30 رأس دام هستند، اينان      150حدود  
گروه اخير غير از دامپروري به كارهاي ديگـر چـون كارهـاي فنـي،               .  رأس دام  350كوچك، داراي حدود    
  . يز اشتغال دارندتجارت، كشاورزي ن

   
  قوم يا مليت

از دورترين نقطه شمال غرب آناتولي شرقي يعني ارزنجان تا خلـيج فـارس و از آنجـا تـا شـرق، تـا              
اغلب الزم مي شود بـه معيارهـاي قـوم    . هندوستان ميليون ها نفر با زبان و لهجه هاي ايراني زندگي مي كنند            

موقعيت تالشيان را چگونه بايد تـشخيص       ” مثال. وع شود شناسي، مذهبي، حضور يا غيبت حكومت و غيره رج        
داد آيا آنان يك ملت هستند و يا قومي از اقوام پارسي به شمار مي روند؟ البته آنـان از يـك سـو مردمـي                          

از ديگر سو، سراسر تاريخ آنها      . هستند با ويژگي هاي قومي خاص، زبان و فرهنگ جامع و زيستگاه مشخص            
 سياسي و فرهنگي اين كشور پيوند -شده است و با هزار و يك رشته اساس اجتماعيدر سرزمين ايران سپري 

درست است كـه امـروزه تـالش فراوانـي بـراي            . دارد و از يك وحدت تزلزل ناپذير با آن برخوردار است          
” و اين كال. بررسي فرهنگ اقوام محلي صورت مي گيرد ليكن اين به معني مليت مجزا و جداگانه آنها نيست           

بيعي است زيرا چون تالشيان، اقوام تاتي، گيلكي، مازندراني، گوران ها، لرها، بختياري هـا پارسـيان اصـيل                   ط
هر يك از آنان با سخن گفتن بـه      . هستند و همراه با اقوام مركزي ايران جامعه ملي ايران را تشكيل مي دهند             

آنها همـه داراي    . ام مراوده داشته باشد   گويش محلي مي تواند بدون دشواري زياد به زبان عمومي با ديگر اقو            
به همين علت اسـت     .  تاريخي هستند  -عنصر اصلي مشترك روانشناختي و ساختاري و درك مشترك سياسي         

كه ساكنان ترك زبان استان آذربايجان صرف نظر از اختالف زباني، بخشي از كل ملت ايران را تشكيل مي                   
  .دهد

  
  كواجها، تالشيان كوهستان

نه هاي بارز از همين دست جمهوري گرجستان است كه چهار قوميت گرجيان، سوان ها،               يكي از نمو  
اين امر  . مگرليان و الزها صرف نظر از اختالفات زباني هر يك جزئي از مردم گرجستان را تشكيل مي دهند                 
ـ                     ب يـك   از نظر آينده پيشرفت ملي جالب توجه است زيرا براي همه آنها امكان رشد به عنوان ملتـي در قال
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جامعه حكومتي وجود ندارد، به بيان ديگر مردمي مي توانند ملت مجزا بشمار روند كه داراي حكومت مستقل                  
  .باشند و يا ايده آن را از دل قرون تا كنون در خود داشته باشند

بنابراين تالشيان اگرچه داراي ويژگي هاي ملي خود هستند ليكن ناقالن تاريخ و فرهنگ غني ايرانـي                 
  .ي جديي ناپذير از ملت ايران به شمار مي روندو بخش
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The Talishians 
 

By Dr. Garnic Asatrian 
 

Summary 
 

Talishians are one of Iranian ethnic groups. They live in the rep. of 
Azerbaijan Lenkuran, Leric, Sasall, Astara regions) at the southern banks 
of Caspian Sea, consisting of Iranian Astara, Vizneh, Havigh, Lisav, 
Jogandan, Hashtpar, Asalem, Rezvanshahr, Shanderman, Masal, Some-e-
Sara, Masoule’h, Fouman, etc). The Aricle represents their population, 
ethnicolorigin, social affaris, veligion, language, literature, economy, and 
some other aspects of this people. 

 

 
Â³ÉÇßÝ»ñ 

 
¶³éÝÇÏ ²ë³ïñÛ³Ý 

 
²Ù÷á÷áõÙ 

 
Â³ÉÇßÝ»ñÁ Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Çñ³Ý³Ï³Ý ³½·áõÃÛáõÝÝ»ñÇó 

»Ý: Üñ³Ýù ³åñáõÙ »Ý Ý»ñÏ³ÛÇë ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
È»Ýùáñ³ÝÇ , È»ñÇùÇ, ê³ë³ÉÇ, ²ëï³ñ³ÛÇ ¨ Ú³ñ¹ÁÙÉÇÝÇ ßñç³Ý»ñáõÙ: 
ÆëÏ Æñ³ÝáõÙ Ýñ³Ýó ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÝ »Ý ²ëÃ³ñ³, ìÇ½Ý», 
Ð³íÇÕ, ÈÇë³ñ, æá·³Ý¹³Ý, Ð³ßÃ÷³é, ²ë³É»Ù, èº½í³Ýß³Ññ, 
Þ³Ý¹»ñÙ³Ý, Ø³ë³É, êáÙ»¿-ë³ñ³, Ø³ëáõÉ» áõ üáõÙ³Ý µÝ³Ï³-
í³Ûñ»ñÁ  ¨  Ýñ³Ýó  ßñç³Ï³ÛùÁ: 

êáõÛÝ Ñá¹í³ÍáõÙ  Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý Â³ÉÇßÝ»ñÇ ÃÇíÁ, Í³·áõÙÁ, 
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÁ, ÏñáÝÁ, É»½áõÝ, ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ïÝï»-
ëáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ 



١٣    )٧‐٨( آپاگا 

  
  
  
  
  
  
  

  ياهوي زندگاندور از ه
  

  نگاهي به نقش سنگ مزار و آداب خاكسپاري ارمنيان
  

  .       به مزارم هرگز نزديك نشويد
  .و برايم نه گل بياوريد و نه سوگوار شويد
  .چرا كه در من شوق به گريستن بيدار خواهد شد
  .اما از چشمانم حتي قطره اشكي نخواهد ريخت
  .مرا در سرزمينهاي دور به خاك سپاريد

  .ائي كه هيچ زمزمه و جنبشي در آن نباشدج
  .بگذاريد پيرامونم را سكوتي جاودانه فرا گيرد
  .هيچكس مرا بياد نياورد و همه فراموشم كنند

   تنها باشم و دور از هياهوي زندگانبگذاريد 
  …احساس نكنم كه عشق و اشك رويائي هست

  )1920- 1885(واهان دريان 
  ورود 

به مرگ مي انديـشم، مرگـي كـه         . توفانزا ، من به آناني كه مرده اند مي انديشيدم          در يك شب باراني و           
، زوهـراب ، سـيامانتو،واروژان        بـه چـارنتس   . همگان را آشتي ميدهد و در پيشگاه خداوند  يكسان ميـسازد             

رگ وگوميناس كه دير زماني است روي در نقاب خاك كشيده اند و به زمين كه در فضائي ظلماني به دام م                    
اين نوشته را به روان پاك همة ارمنياني پيشكش ميكنم كه سختيهاي روزگار را ناديده               .در ميغلتد مي انديشم     

گرفتند و سرافرازانه زندگي كردند و هر زمان كه ميخواستند ميتوانستند بخندند و هر گاه كه غمگين ميبودند                  
 پلها ، خاچكارها، وانكهـا و عبادتگاههـا را بنـا            آواز شادي سر ميدادند و سنگ ميتراشبدند و با آن خانه ها ،            

  پيكر  دردمند و خـستة خـويش را ،   - در راه  تبعيد و مرگ       -آنهائيكه در بيابانهاي گرم وسوزان      . ميكردند
 - بـا داشـتن آنهمـه سـنگ     -بي گور و كفن ، به آغوش خاك  سپردند و ارمنستان سـنگي و كوهـستاني                 

  .ارد چرا كه مزاري ندارندنتوانست سنگي بر مزار آنها بگذ
  

  پيشگفتار
       معماري يكي از شاخه هاي مهم تمدن و هنر است كه از روزگـاران پيـشين تـا كنـون مـورد توجـه                        

در . گروههاي مختلف انساني قرار گرفته و كوشش بسياري در گـسترش و تكميـل آن انجـام شـده اسـت                    
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 براي ظهـور هنرهـاي مختلـف و نمـايش شـكوه و              دورانهاي مختلف، معماري عالوه بر رفع نياز، عرصه اي        
  .عظمت صاحبان آن بوده است

      در ميان زير مجموعه هاي معماري ، معماري آرامگاه و سنگ مزار همواره از جايگاه ويژه اي برخوردار                  
 هـاي  اين دسته از بناها از جنبه.بوده است و بخش قابل توجهي از بازمانده هاي معماري پيشين را دربرميگيرد       

توجه به آرامگاه و سنگ مزار در       .گوناگون معماري، تاريخي ، هنري ، اجتماعي و مذهبي قابل بررسي هستند           
جوامع انساني داراي سابقه اي طوالني حتي بيشتر از خود معماري بـوده اسـت و ايـن عالقـه بيـشتر معلـول                        

 دورانهاي اخير عالقـه و ارادت       باورهاي آدمي به جهان پس از مرگ و نيز به سبب حب ذات ميباشد كه در               
از آغاز و پيدايش هستي تا كنون .پيروان و دوستداران شخص متوفي نيز از داليل گسترش اين هنر بوده است  

ايـن بيـنش در تمـامي       . يكي از اساسيترين تفكرات آدمي را مسالة مرگ و جهان پس از آن تشكيل ميدهد              
 -و مراسم و سرودها گرفته تا آثاري چون مجسمه ها و نقاشيها      از آئينها    -جوامع و انديشه هاي متعلق به آن        

داراي مجموعه اي  از نمودها و جلوه ها است و سنگ مزار و بناي آرامگاه يكي از اجـزاي ناگسـستني ايـن        
نگرش در تمامي جوامع و اديان كهن تا به امروز بوده كه چون ابزاري اساسي براي بازتابهاي عيني و معنوي                    

سنگ از دير باز ،چه در قالب منزلگاه و جاي سـكونت و چـه بعنـوان ابـزار و     .  بكار رفته است  پديدة مرگ 
آدمي در .از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است- در قالب هويتي مقدس و مذهبي     -وسيلة كار ، براي آدمي      

شان داده و بخش    برابر پديدة مرگ ، حضور ارواح و زندگاني پس از مرگ، كنشهاي متفاوتي را از خويش ن                
باور به ارواح و حضور پيوستة آنان، نيـاز         . بزرگي از آنها را در ساخت گور و سنگ مزار آشكار كرده است            

برخي جوامع بدوي براي پيشگيري از ايذاي ارواح پليد . به سنگ مزار  را همواره با خويش بهمراه داشته است
يخكوب ميكردنـد و برخـي نيـز بـر مردگـان تـوده              مردگان را با ميخهاي چوبين به زمين م       ) جسد(=، لَشت 

 كـه   –نذورات ، صدقه ها ، قربانيها و اجراي مراسم ويژه               . سنگهائي ميگذاشتند تا روح آنان نتواند بازگردد      
  همگي بيانگر تدابير ناشي از نگرشي هستند كه مرگ را پديده اي مـذموم                -روح مردگان را خشنود ميسازد      

ح ناپاكي كه نيروي پليد و زنده را در خويش دارد، ميتواند اعمـالي را بـراي كـين                   ميداند كه بواسطة آن رو    
  .خواهي از بازماندگان انجام دهد

     به سبب نوع نگرش آدمي نسبت به مرگ ، كنشهاي او و به طبـع آن ويژگـي مـزار و سـنگهاي مـزار                         
 در سنگها بتواند  از سـرگرداني        روح سرگردان شايد با حلول    . دگرگونيهاي ويژه اي را به خويش ديده است       

شمايل گري و تصويرسازي روايتگرانه ، .. رهائي يابد  و با ورود به سنگ از آرامشي جاودان برخوردار گردد 
باور به جاودانگي و خُلـود سـبب شـد كـه            . بخش جدا ناشدني از آرامگاهها و سنگها و الواح مزارها ميباشند          

ابزار مرده را داخل آرامگاه و يـا درون گـور قـرار             ) بين النهرين (ودانمصريان باستان و اقوام ساكن مياندور     
  .  دهند تا در زندگاني دوباره ، استفاده از آنها  امكانپذير باشد

م .بطوريكـه در هـزارة دوم پ      .         در ايران از دير باز عالقه و توجه به آرامگاه سازي وجود داشته است               
شاهان هخامنـشي نيـز آرامگاههـاي       . نشان از جنبه هاي درخور معماري دارد       آرامگاه شاه ايالم در هفت تپه ،      

سنت دفن مردگـان  .باشكوهي در سطح زمين يا بر ديوارة صخرة كوهها ساخته بودند كه تا امروز نيز برپاست      
در آغاز در گورهاي صخره اي بوده و آشكار نيست از چه روزگاري به دفـن در دامـن دشـتها و گورهـاي          

اين پديده بنا به گفتة روانشاد استاد بهار پديده اي فرهنگي بوده كه ريـشة مـادي و     .ديل شده است  امروزي تب 
هماننـد خانـه    (از آثار هنري مادها قبرهاي صـخره اي         .محتمالً بومي حتي پيش از ورود آريائيان داشته است        

وجود مقبره هاي   . پس آن بوده است ، با ايوان و  ستوني چند در پيش و يك يا چند اتاق در                  ) هاي مسكوني 
گذاشتن مردگـان بـر     .سنگي كنده شده در دل كوهها ، هخامنشيان را نيز به ادامة همان سنت تشويق ساخت                 

  هنـوز هـم در       - تا گوشت آنان طعمـة الشـخوران شـود         -باالي كوهها و يا قرار دادن در برجهاي خاموشي        
آنان در هزارة دوم    .  است  (Kaspi) كهن كسپي    آئينهاي مزديسنان ساكن هند ديده ميشود و يكي از آئينهاي         
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در نجد ايران فرود آمدند و در غرب ايران جاي   ) كاسپين برگرفته از نام كسپي    (= م از شرق درياي خزر      . پ
روانشاد بهار بـاور دارد كـه ايـن سـنت هنـد             . گرفتند وظاهراً نامهاي قزوين و كاشان با ايشان مرتبط است         

اين باور كه انسان منشا خورشيدي دارد در اسـاتير          . ده هاي خويش را ميسوزاندند    وايراني نيست زيرا آنان مر    
در دورانهاي كهن در تمدنهاي هند و اروپائي مردگان خـويش  را             . زردشتي دوران ساساني بميان آمده است     

انـسان   – اين پديده اي كه برخالف ديگر پديده ها بجاي نزول ، صعود ميكند               –ميسوزاندند تا به ياري آتش      
اعيان و اشراف به باال صعود ميكردند و عـوام بـه دل خـاك سـپرده                 . به سرمنزل خوشيدي خويش بازگردد    

اين سامانه تا به امروز نيز در هند و برخي كشورها پابرجاست اما در ايران درگذشتگان زردشـتي را                   . ميشدند
زيرا آنان لشت مردگان را به آتش ، خاك نه ميتوانستند بسوزانند ، نه به دل خاك سپارند و نه به آب افكنند        

اجـساد را در بـاالترين و دورتـرين         .  آلوده نميكردنـد     – كه عناصري مقدس و ورجاوند ميدانستند        -و آب   
مكانها ميگذاشتند  تا گوشتشان را الشخوران يا سگان شكاري از استخوان جدا كننـد ، آنگـاه  اسـتخوانهاي                     

صخره ها مقدس بودند، خورشـيد      .  كوهها يا جداره هاي آن ميگذاشتند        خشكيده را در استودان و در دل كوه       
اين سنت از مادها به هخامنشيان رسـيد        . در پس آنها بر ميشد و آب پاك و زالل در دل آنها جاري ميگشت              

 نـشان   – كه نماد خوشـيد اسـت        -و آنان خورشيدي بودن خاستگاه انسان را با ساختن آرامگاه در دل صليبي            
ز اينرو ميبينيم كه آرامگاه كوروش در پاسارگاد در زيگوراتي ساخته شده كه نماد كوه است زيـرا                  ا.ميدادند

اين  سـنت آرامگـاه سـازي در         . در مياندورودان كه كوهي نبوده ، براي خدايان چنين كوههائي ميساخته اند           
ويژة مغان بومي و غير مـادي    به دليل حاكميت عقايد  –دوران پارتها  نيز دنبال ميشود اما  بروزگار  ساساني            

  .  دچار ركودي ميشود و روش قرار دادن مردگان در دخمه پديد    مي آيد–
  

  باورها دربارة سنگ 
رمـاالن و جـادوگران بـا بيـان خـواص           .       در گذشته مواد ذيروح مورد عالقه و توجه آدميان بوده است          

خرافات درباة سـنگها حتـي بـه        . تي كسب ميكردند    آنها منفع   جادوئي سنگها و ناآگاهي مردمان ،  از فروش        
  :ويل دورانت مينويسد . ميان افراد باسواد هم رسوخ كرده بود

 قصيده اي به التين به نام كتاب سنگها سروده كه در آن به ويژگيهاي هشت نوع                 – اسقف رن    –مابربو      “ 
 هنگام دعا تكه اي سنگ  يا قطعـه اي           اسقف بر اين باور بود كه اگر شخص در        . سنگ گرانبها اشاره ميكند     

و هر كس تكه اي عين الشمس را        .ياقوت كبود به دست گيرد از جانب پروردگار پاسخ مطلوبي خواهد شنيد           
و يا اينكه قطعه ياقوت     . البالي برگهاي درخت غار بپيچد و همراه خويش كند ، از ديده ها پنهان خواهد شد               

. و يا يك تكه الماس او را شكست ناپذير ميسازد. ايمن خواهد داشترماني ، شخص را در برابر آفات هستي     
…“  

 از ايزدان   (Promethe’e)       نخستين كسي كه سنگهاي قيمتي  را بكار برد بنابر روايات اساتيري پرومته              
ـ  . يونان بود كه با زنجيرهائي گران به كوه قفقاز بسته شده بود              رد او پس از رهائي حلقة آهني بر انگـشت ك

  .كه روي آن سنگ قيمتي بزرگي نصب شده بود
     سنگها را ابزاري براي پيشگيري از بيماريها ، دور كردن چشم زخم و يا سب خوشبختي ، رفاه ، شـوكت           

باور هارون برادر موسي اين بـود كـه سـنگها           . و احترام و ثروت  ويا سبب تيره روزي دارندة آن ميدانستند           
ن دارند و شايد از اينرو بود كه موسي بـراي او لباسـي آراسـته از سـنگهاي                   سبب خوشبختي ميشوند و شگو    

   )28سفر خروج باب .( گرانبها فراهم   آورد
  :     سنگهاي افسانه اي با خواص موهوم خويش فراوانند و از آنجمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد

  .ا شنبه ها ساكن استكه باور داشتند روزها روان و تنه) حجر اليهود(سنگ يهودان  -1
  براي پيشگيري از تگرگ و رعد و برق : سنگ مهره  -2
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 كه باور داشتند مانند زبان آدمي است و از آسمان در شبهاي تاريـك  Glossopetraسنگي به نام    -3
  .فرو مي افتد و نيروي حافظه را افزايش ميدهد

  .خنداندكه جاذب انسان است و او را تا سرحد مرگ مي) حجر الباهت (سنگ خنده  -4
  . كه موجب باروري زنان نازا استPancrosسنگ  -5
 كه اگر به كسي بياويزند تا از او جدا نكنند ، ميخوابد و يا اگر زير  )حجرالنوم (سنگ خواب آور    -6

بالين كسي نهند خواب گراني بر او مستولي ميشود و تا هنگاميكه سنگ باقي اسـت اثـر آن نيـز                    
  .پايدار است

عالقه و توجه به سنگ و    . ز تا كنون در باورهاي ارمنيان نيز جايگاهي ويژه  داشته است                  سنگ از دير با   
پرستش آن در ارمنستان كه سراسر آن كوههاي سربفلك كشيده ، تخته سنگ و صـخره و دره هـاي ژرف                     

در روزگاران گذشته كه كوههائي مانند سـيپان، ماسـيس  آراگـاتس و    . است ، پديده اي شگفت آور نيست   
دراك  هنوز آتشفشاني ميكردند و گدازه ها و آتش مذاب از دل آنها فوران ميكرد ، دود از نوك قله هـا                       تن

برميخاست ، از چشمه هاي سنگي رودها و نهرها جريان مي يافت و غارهاي سنگي سـرپناه انـسان ميـشدند،     
بوميان سـالح و    . ميديدندبوميان سرزمين كوهستاني ارمنستان خويش را با طبيعتي خشن و هول انگيز رودرو              

ابزار شكار را از سنگها بدست مي آوردند و هم در پناه سنگها از آسيب جانداران درنـده و قهـر طبيعـت در                        
سنگ آتشزنه ابزاري براي فراهم آوردن آتش بود و در دست  ايزدانٍ سنگ انداز ارمنستان نماد .امان ميماندند

ا و بسياري از تخته سنگها و صخره ها براي ارمنيـان مقـدس              اكنون نيز اين كوهه   .  پرتاب تيرهاي آذرخش  
روستائيان ناحية زانگه زور ارمنستان ، حيوانات بيمار را سه بار بـدور سـنگهاي انباشـته شـدة                   . بشمار ميروند 
و اگـر آوردن حيـوان ممكـن نباشـد          .  مي گردانند تا حيوان سالمتي خويش را بازيابد        (Tatev)كليساي تاتو 

و تا همين چندي پيش روستائيان ناحية واسپوراگان        .  را با نمك به حيوان بيمار ميخورانند       مشتي خاك سنگ  
  .   پرستش ميكردند و باور داشتند كه دردهايشان را كاهش خواهد داد(Lezg)صخره اي سنگي را به نام لزگ

ـ                   . شان ميدانـستند        ارمنيان در باورهاي خويش ، كوههـا و سـنگها را جايگـاه ارواح و درگذشـتة نياكان
داستانهائي مانند زندگي اژدهاي هفت سر در كوه ماسيس و يا زندگي جن ها و پريهـا در سـنگها  ، همگـي     

  . برداشتهائي از جاندار بودن كوهها و سنگها در باورهاي ارمنيان بوده است
  

  نماد سنگ 
اشـياي طبيعـي ماننـد      . ن داشته باشد          تاريخ نماد گرائي نشان ميدهد كه هر چيزي ميتواند  معناي نمادي           

 يـا هرچيـزي كـه       …سنگها، گياهان ، انسانها ، كوهها ، دره ها ، خوشيد ، آب ، باد ، خاك ، آتش ، ماه و                       
 يا حتي شكلهاي تجريدي مانند اعداد، سه گوش ، چهار           …ساختة دست انسان باشد مانند خانه ، سنگ مزار، و         

انسان با گـرايش طبيعـي  خـويش در آفـرينش            . مادي بالقوه است  در حقيقت تمامي جهان ن    .گوش و دايره    
نمادها كوشش دارد به گونه اي ناخودآگاه ، اشياء را تغيير شكل دهد و در آنها اهميت رواني مهمي را پديـد       

تاريخ كه همواره ارتباط تنگاتنگ مـذهب و هنـر را نـشان             .آورد تا حاالت مذهبي يا هنري  بخويش بگيرند        
و ميكند كه نمادها براي نياكان ما پرمعنا بوده اند و اين ويژگي در رابطة متقابل هنـر و مـذهب    ميدهد ، بازگ  

  .امروزي  نيز در هنرهايي چون پيكر تراشي و نقاشي بچشم ميخورد
سنگهاي .       سنگ تراش خورده از ديرباز ، در جوامع بدوي و قديمي از معناي واالئي برخوردار بوده است                

و طبيعي غالباً به منزلة جايگاه ارواح يا خدايان انگاشته ميشدند و در دورانهاي گوناگون از آنها   تراش نخورده   
اينهمه از شكلهاي ابتدائي هنر     . بعنوان سنگ مزار ، سنگ تعيين مرز ، يا اشياي گرانبهاي مذهبي استفاده ميشد             

ني بيش از آنچـه كـه طبيعـت و          پيكر تراشي بوده است و نخستين كوششها براي آنكه به سنگ ، قدرت بيا             
  . داده شود-تصادف درآن پديد آورده 
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.        در بسياري معابد سنگي،  الوهيت نه با يك سنگ كه با تعدادي سنگ تـراش نخـورده مجـسم ميـشد                     
رديف سازي سنگها ، دايره وار چيدن آنها در باغهاي فرقة بودائي ذن ، همگي بيانگر معنـويتي پـاك و واال                      

  .ميباشند
     در نخستين دورانهاي تاريخ ، انسانها كوشيده اند به آنچه كه روح يا روان صـخره اي  مـي پنداشـتند ،                        

دادن چهرة انـساني بـه      . مانند بيشمار بتهائيكه بدوي بودند و چهرة انساني داشتند          . شكلي قابل شناخت بدهند     
  .حتوي ناخودآگاه بوده استسنگ نشاندهندة فرافكني نمايه اي كمابيش مشخص در سنگ يا بيان م

سائيدن و صيقل دادن سـنگها از قـديمي         .      سنگ ، نماد دروني ترين وجود و شخصيت حقيقي انسان است          
سنگهاي مقدس را در پوست درختان ميپيچيدند و در غارها پنهـان            . ترين فعاليتهاي شناخته شدة انسان ميباشد     

بزاري در دست انسان براي به بند كشيدن و همراه داشتن ايـن             سنگها نماد قدرتهاي الهي بودند و ا      . ميساختند
هنوز هم  برخي ارمنيان در بارة سنگهاي مقدس بر اين باورند كـه سـنگها روح مردگـان را در                     . قدرت الهي 

از اينـرو بـرق     .خويش دارند و نياكانشان به زندگي با فضيلت و الهي خويش در اين سـنگها ادامـه ميدهنـد                  
سنگ صـيقل خـورده ماننـد       . قدرت آنها را افزون خواهد ساخت     ) مانند نيروي برق  (  آنها   انداختن و سائيدن  

آينه ميدرخشد وبدين معناست كه روح آدمي در صورت پذيرش رنج و ارتباط با عوالم انساني ميتواند ماننـد                   
  سنگ گرد نماد فرديت و تماميت است.آينه گردد و قدرتهاي الهي در آن بازتابيده شوند

انـسان از همـان     .  بسياري از آدميان تمايل به جمع آوري سنگهائي با رنگ و شكلي غير معمول دارنـد                     
دوران نخستين سنگها را جمع ميكرد و بر اين باور بود كه پـاره اي از آنهـا داراي نيـروي زنـدگي بخـش                         

ن بـه زنـدگي ادامـه       مثالً ژررمنها بر اين باور بودند كه روح مردگان آنهـا در سـنگ آرامگاههايـشا               .هستند
و رسم سنگ بر گور نهادن هم اين انگاره را بيان ميدارد كه از مرده چيزي جاودان بـاقي ميمانـد كـه      .ميدهد

سنگ نماد هستي ناب و عاري از عواطف و احـساسات و انديـشه هـاي                . سنگ بهترين نماد جاودانگي است    
ه ترين نماد تجربه است كه انسان در لحظاتي سنگ ژرفترين و ساد.پراكنده است و از پاره اي جهات شبيه ما 

مانند بناهاي سـنگي يـادبود انـسانهاي بـزرگ در           . كه  احساس جاودانگي ميكند ، از خويش به جا ميگذارد          
بسياري تمدنها و يا  سنگي كه يعقوب به زير سر خويش گذاشت  و يـا سـنگهائيكه مردمـان بـر آرامگـاه                         

  . ذارندقديسان ، قهرمانان و شهداي خويش ميگ
سـنگ الجـورد را كـه       .       كيمياگران راز خدا و آفرينش را  را در سنگ مشهور كبريت احمر ميجستند               

گونـه  .هرگز نه از ميان ميرود و نه كم ميشود ، جزئي از وجود خود ما كه مادة مفعولي آن هستيم ميپنداشتند     
  . مقايسه كرده انداي ابديت كه كيميا گران آنرا با تجربه و عرفان درون روح آدمي

داستان خواب يعقوب پيامبر دركتاب عهد عتيـق نمونـة          .        سنگ حجر االسود در كعبه نشان از اللة دارد        
و . آشكاري است از اينكه چگونه هزاران سال پيش خداي حي يا روح زندة الهي در سنگ جاي داشته اسـت                   

به زيرسر مينهد و به خواب ميرود و در خـواب           سنگي كه يعقوب    .اينكه چه سان سنگ به نماد تبديل ميشود         
يعقوب سـنگ را اسـتوار ميكنـد و         . زميني را كه او بر آن خفته ، به دودمانش ارزاني ميدارد            (Yahve)يهوه  

   ) 22 تا 11 آيات 28سفر پيدايش باب .( مينامد(Be’thel)برفرازش روغن ميريزد و آن مكان را بيت ئيل 
سنگي كه براي انسانهاي    . مسيح را خداوند فرستاده تا سنگ زاوية بناي خداوند باشد                 به روايت انجيلها ،     

با ايمان ، سخت باارزش است اما براي بي ايمانها همان سنگي است كـه بـه تعبيـر مـسيح ، معمـاران آنـرا                          
س حواري  پول ). 17   آية 20لوقا باب   / 42 آية   21متي باب   ( نپذيرفتند و سنگ زاويه ومهمترين سنگ بنا شد       

  مسيح را تخته سنگ روحاني انگاشـته كـه از دل آن ،               – (Corinthians)در نامه اي  به مسيحيان قُرِنتس        –
پطرس حواري نيز مسيح را به تخته سنگ زنـده اي           ) . 4 آية   10نامة اول پولس باب     .( آب زندگاني ميجوشد  

و جالـب آنكـه خـود نـام          ) 9 تا   1ت    آيا  21نامة اول پطرس باب     .(مانند كرده كه  برگزيدة خداوند است      
او نخست شمعون نام داشت وپيشه اش ماهيگيري بود تا اينكه مسيح بـه              .  پطرس نيز به معناي سنگ مييباشد     
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) پطـرس (بر روي اين صخره ) مسيح(او وعده داد از اين پس جانهاي مردمان را صيد خواهد كرد و اينكه او   
 18 آيـة  16متي باب .(ا هيچ نيروئي ، به براندازي آن توانا نباشد       نخستين سنگ كليساي خويش را بنا ميكند ت       

(  
  

  نگاهي به گورستان قديم و جديد ارمنيان تهران 
       درج اطالعات فردي و عمومي و اشعاري كليدي و يا تكراري ، محتويـات سـنگ مزارهـا را تـشكيل                     

. ر ملـي و مـذهبي ارمنيـان ايـران دارد    كه نشان از زوال و نابودي فرهنگ كهن و باورهاي ريـشه دا       . ميدهد
زندگاني شهري  و ماشيني ، بهاي گران مراسم تدفين و هزينة باالي ساخت سنگ مزار و نيز دور افتـادن  از                       
. فرهنگ  نژاده و اصيل ارمني ، آن باورهاي فطري و اعتقادات ريـشه دار كهـن را كمرنـگ سـاخته اسـت                

 افتاده ، در بلنديها و ارتفاعات و گاه بر نقاط صعب العبـور قـرار     مزارها در گذشته در روستاها و جاهاي دور       
داشتند اما امروزه  در منطق كم سطح و كم ارتفاع هستند و بيـشتر  داراي ديـوار و حـصاري ميباشـند  كـه                   

حصارها و ديوارها و حلقـه هـاي سـنگچيني كـه فـضاي              . پيرامون گورستان را از ديگر جاها متمايز ميكند       
  . در برميگيرند، در شمار مهمترين ساختارهاي گورستان هستندگورستان را 

ايـن گورسـتان    .      گورستان قديمي ارمنيان تهران در خيابان پيروزي منطقة دوالب و سـليمانيه قـرار دارد              
قدمتي چندين ساله دارد و سنگهاي مزار آن كه در محوطة گورستان قرار دارند به اواخر دوران قاجار متعلقند                   

تعـدادي از   . اين گورستان آرامگاههاي شخصيتهاي مذهبي ، قومي و ملي ارمنيـان نيـز بچـشم ميخـورد                در  . 
. به ايـن گورسـتان آورده شـده اسـت         ) مكان فعلي باشگاه آرارات     (سنگهاي مزار با ارزش گورستان ونك       

تورفتـة بـا    ساله و حاوي تـصاوير و نقـشهائي برجـسته و    150سنگهاي مزار  اين گورستان داراي ديرينگي    
همچنين در اين گورستان تعدادي قبر متعلق به كاتوليكهـاي ارمنـي و   . ارزشي از فرهنگ و قوم ارمني هستند 

 متر دفن ×84آشوريان كلداني ، روسها ، يونانيها، لهستانيها و فرانسويها هم هست كه در كليسائي به ابعاد  
  .شده اند

نخستين . م تاسيس شده و در جادة خراسان واقع است   1974ي ارمنيان تهران در اكتبر          گورستان جديد و فعل   
اين گورستان همچنين   . متوفي كه در اين گورستان به خاك سپرده شده ، شخصي به نام ميكائيليان بوده است               

قريبـاً در   در محوطة گورستان و ت    .  داراي بخشهائي ويژة دفن شهدا ، روحانيون و شخصيتهاي برجسته ميباشد          
ايـن گورسـتان    . مركز آن كليسائي قرار گرفته كه مراسم و آداب پيش از خاكسپاري در آن انجام ميگيـرد                

  .همچنين داراي يك سردخانه نيز ميباشد
  

  ويژگيهاي عمومي سنگ مزار ارمنيان 
به مـوارد زيـر          در بيان ويژگيهاي كلي و عمومي سنگهاي مزار ، در دو گورستان ارمنيان تهران ميتوان       

  :اشاره كرد
  
   چگونگي استقرار سنگ مزار    -1

       يكدسته افقي و خوابيده و دسته اي ديگر ايستاده و عمودي هستند البته در بيشتر جاها تركيبي از هر دو    
در نمونه هاي تركيبي يعني مواردي كه هم سنگ عمودي و هم سـنگ افقـي وجـود دارد،                   . به چشم ميخورد  

سنگ افقـي   . گ عمودي در بردارندة تصاويري از مرده و يا ديگر تصاوير و تقشهاي تزئيني است                معموالً سن 
مموالً در بردارندة اطالعاتي در شرح حال و معرفي مرده و زندگينامة مختصري از او همراه با تـاريخ تولـد و                      

نميتـوان بطـور دقيـق      سنت بكارگيري سنگهاي افقي و عمودي و تقدم و تاخر آنها را             . مرگ متوفي ميباشد  
  .تخمين زد
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  شكل و پيكرة سنگ مزار -1
  

   سنگهاي مسطح و افقي –الف 
       سنگهاي  افقي معموالً به شكل مستطيل هستند و بنابه سنتها و اعتقادات رايج گاه با ضـخامت  زيـاد و                      

  .گاهي با ضخامت كم ميباشند
  

   سنگهاي مسطح و عمودي–ب 
 تمـامي اطالعـات و تـصاوير مهـم را           –در حكم يك سنگ كامل است        كه خود    –        سنگهاي عمودي   

گاهي يكرو و زماني دو رو است يعني از پشت و روي سنگ براي حكاكي و درج مطالب استفاده                   . دربردارد
در سنگهاي عموديي كه همراه با سنگهاي افقي بكار گرفته شده ، كمتر ديده ميشود كـه نوشـتار در                    . ميشود

 اجتمـاعي و   صي باشد و بيشتر حامل تصاوير و نقشهاي نمادين در خـور پايگـاه و طبقـة    معناي اطالعات شخ  
برخي از گورها نيز شامل دو تخته سنگ بريده شده هستند كه به           . فردي كه متوفي به آن تعلق داشته ، ميباشد        

  . شكل عمودي در يكديگر قفل شده و در درون خويش طرح صليب را پديد آورده اند
    

  هاي استوانه اي سنگ- ج
 متر و يا بيشتر همراه بـا سـقفي          1        اينها سنگهائي توپر و نسبتاً سنگين و داراي وزن زياد و درازائي تا              

اين سنگها عمومًا در باالي گور قـرار ميگيرنـد و           .كوتاه هستند كه در هر جا با آرايشي منظم پديدار شده اند           
شتر انسان را بياد عظمت و شكوه نمادين ستونهاي معبد گـارني            روي آنها نوشته و يا نقشي حك نميشود و بي         

(Garni) و زوارتنوتس  (Zvartnots)و ديگر بناهاي باستاني ارمنستان مي اندازند  .  
   

   ستونها  و عالئم ايستاده -د
.        كه خود در حكم سنگ مزار و  نشانه هائي دال بر وجود مزار در مناطق گوناگون بكـار رفتـه اسـت                      

معموالً به شكل ستونهاي يادبود ساخته ميشوند كه در باالي آن صليب و در بخش ميـاني تـصوير يـا نقـش                       
  . برجستة و كنده كاري شدة متوفي و در پائين آن  مشخصات متوفي قرار دارد

 ميگويند ، مظهر پايداري و دالوري و جنگاوري  Houshardsan       مجسمه هاي يادبود كه ارمنيان به آن 
. مردماني است كه به دفاع از فرهنگ و آب و خاك بپا خاسته و در نبرد با مهاجمين به شهادت رسـيده انـد                       

اين تقشها ريشه در اعماق تاريخ قوم ارمني دارد و در ميتولوژي ملت ارمني ، مظهر پايداري و قدرت است و                     
  .بازسازي اين تقشها به نوعي از تسلط وپايداري  اشاره ميكند

  
  (Khach-kar)اچكار يا سنگ صليب  خ-هـ  

يكي از نشانه هاي آشكار عالقه و توجه ارمنيـان بـه نمـاد سـنگ را ميتـوان در خاچكارهـا مـشاهده                               
خاچكار هنر يگانه و منحصر بفرد و ارزندة  ارمني است كه در سراسر دنيا همتائي ندارد و يكي از نمونه                     .كرد

خاچكارها از نشانه هاي بجا مانده از  دوران پرستش سنگ بوده . يباشدهاي بديع سنگ مزار در ميان ارمنيان م
پيـشينة  . اند،  اما تا به امروز نيز همچنان مورد تائيد كليسا قرار گرفته و ارزش خـويش را حفـظ كـرده انـد       

 خاچكارهاي نخستين شامل  نقش ماهي، اژدها      . كاربرد خاچكار به دوران پادشاهي و تمدن اورارتو بازميگردد        
خاچكارها درآغاز ، ازچوب ساخته ميشدند ، اما چوب در          . و ديگر نمادهاي اساتيري و افسانه اي ارمني بودند        

 بـا توجـه بـه بافـت سـنگي و            –برابر باران و آتش دوامي نداشت ، از اينرو ارمنيان از دورانهـاي كهـن                    
خاچكار معموالً از سـنگهاي     . دند به سنگ بعنوان مادة اصلي سازندة خاچكار روي آور         –كوهستاني ارمنستان   
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زرد و يا  مايل به صورتي ساخته ميشود و بدون استثنا همگي آنها به شكل عمـودي در زمـين قـرار گرفتـه                         
 متر است ومعموالً لوح سنگي مستطيل شكلي است كه بـر روي آن           5/2 تا   2ميانگين درازاي خاچكار بين     .اند

بخش عمده و مركزي خاچكـار      .   مختلف حكاكي  شده است     شكل صليب همراه با جمله هايي به مناسبتهاي       
البته گاه ممكن است دو يا چهار صليب كوچكتر نيز در تركيب با صـليب               .را صليب بزرگ آن شكل ميدهد     

تِم  بيشتر خاچكارهاي دورة مسيحيت را تـصاويري از مـسيح ، حواريـون ، مـريم                  . اصلي خاچكار بكار رود   
دايره يا مانداال نيـز از ديگـر نمادهـائي اسـت كـه بفراوانـي در                 . شكل ميدهد .. باكره و كودك ، جلجتا و       

خاچكار بر روي . بخش پائيني خاچكار معموالً شامل نوشته ها وكتيبه هاي خطي است. خاچكارها ديده ميشود
ـ                     ه گورهاي افراد عادي ، بياد قهرمانان شهيد ، قديسان ، عشاق ناكام و بمناسبت رويدادهاي مهـم تـاريخي ك

 مذهبي دارند ، برپا ميشود و از سوي مردم به مثابة زيارتگاه تقديس ميگردد و گاه توسط برخـي                    –جنبة ملي   
خاچ كارها از نمونه هاي     .مردم براي شفاي بيماران يا برآورده شدن نيازها و حاجات بر آن دخيل بسته ميشود              

  واقع در نخجوان داراي ) (Hin Djoughaشهر ارمني جلفاي قديم .ارزندة فرهنگ مادي ارمني بشمار ميروند
شوربختانه ، تعداد بـسياري از      .  ارزنده از خاچكار است كه در بخش قديمي شهر قرار گرفته اند             هزاران نمونة 

  .اين خاچكارها شكسته شده و بدرون رود ارس افكنده شده اند و يا بمرور زمان از ميان رفته اند
   

   سنگهاي  صندوقچه اي–و  
ن سنگها داراي پايه هستند و شكل آنها مانند مكعب مستطيل توپر يـا توخـالي اسـت و نمونـه هـاي                            اي

توخالي داراي درپوشي هستند كه در چهار سوي آنان نوشتارها يا نقشهاي ويژ ه اي حجاري و كنـده كـاري          
  .شده است

  
   سنگهاي گهواره اي-ز

 كه چهار گوشة آنها جداگانه حجاري شده و سپس به               بيشتر شبيه گهواره جلوه ميكنند و حجمهائي هستند       
  .شكل كشوئي در يكديگر قفل شده اند

  
   سنگهاي پوشش دار -ح

    اين سنگها به شكل عمودي در زمين كار گذاشته شده اند و روي سنگ مزار نيز اتاقكي ساخته شده است                    
از . تر چون منزلي براي مرده بوده استكه براي ديدن سنگ مزار بايد از درون اتاقك به آن نگاه كرد و  بيش

اينوع سنگها در گورستان قديمي چندتائي يافت ميشود اما در گورستان جديد تا آنجا كـه نگارنـده جـستجو                    
  .كرده نشاني نيافته است

  
   نوع كنده كاري، حجاري و پرداخت سنگ مزار -3 

 مزار ارمنيان نگاه كند ، بايد نگرشـي  هر كس كه از ديد هنري و زيبا شناختي به سنگهاي صليب و سنگ       
زيرا آفرينندگان ايـن آثـار بـا        . اساسي به حجاريها و نحوة تفكر سنگتراشان ارمني به سنگ مزار داشته باشد            

و كارشان حركتي در جهت توجـه بـه         . انديشه هائي روحاني و مقدس به خلق و آفرينش آنها دست زده اند            
برخي سنگهاي مزار برخورد با سنگ بسيار ساده و بي آاليش و ناب و       در  . اجراي سفارشهاي ديني بوده است    

برخي سنگها  . مجرد است كه از ديد و نگرش واال و هنرمندانة سنگتراش ارمني  و خانوادة متوفي خبر ميدهد                 
برخي ظرافتهاي فوق العاده و پاره اي حاوي نقشها         . شامل نقش برجسته و برخي داراي نقشهاي تو رفته هستند         

همچنـين  . نگاره ها و عالئم حجاري هستند كه ارتباط مستقيم و تنگاتنگي با نگرش و تفكـر ارمنيـان دارد       و  
ويژگيهاي بومي و منطقة مسكوني ارمنيان بر نوع كنده كاري ، حجاري و پرداخت سنگها بسيار مـوثر بـوده                    
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ده اند در گورستان قديمي     از اين سنگها كه به دست هنرمندان گمنام ارمني ، كنده كاري و پرداخت ش              .است
شوربختانه، امروز ديگر از سر و صداي چكش و مغار استاد كـار ارمنـي خبـري بگـوش                   . بيشتر ديده ميشود  

نميرسد و ابزار ماشيني كنده كاري و پرداخت كليشه اي سنگها همراه با نقشهاي تكراري و مالل آور ، جاي                    
  .نقشهاي ارزندة ارمني را گرفته است

  
   و آرايش خطوط بكاررفته در سنگ مزار نوشتارها-4

يكي از ويژگيهاي اساسي و مهم  كه در تمامي سنگهاي  مزار به چشم ميخورد و  بدون آن تقريباً سـنگ                           
يعني هر سنگ جدا از ويژگيهاي ديگر خويش        . مزار كاركرد خويش را  از دست ميدهد، نوشتة روي آنست          

هد و نام ، نام خانوادگي ، نام پـدر ، نياكـان ، تـاريخ تولـد و                   در وهلة نخست بايد از صاحب خويش خبر بد        
افزون بر اين بر باالي برخي سنگهاي عمودي نيز حرف نخست           . مرگ و گاهي سبب فوت را نيز بازگو كند        

  .نام متوفي به ارمني با سنگ بزرگي تراشيده شده است
ش خطوط ارمنـي  سـنگهاي مـزار از نكـات                 اصول و ديدگاههاي زيبا شناسانة نهفته در نوشتارها و آراي         

  .بارزش آن  به شمار ميرود
  
   نوع نقشها ، شكلها و مفاهيم نهفته در سنگ مزار-5

       كاربرد مفاهيم  نهفته در نقشها و عالمتهاي بكار رفته در سنگ مزار ، از جنبه هاي مهم مردم شناسي و                     
هي بـر معـاني ريـشه دار در باورهـا و سـنتهاي              شكل سنگهاي مزار و نقـش روي آنهـا ، گـوا           .هنر ميباشد 

نقشها از كهنترين ابزار ارتباطي بين جوامع انساني بـوده ، از روي آنهـا               .درگذشتگان و نياكان ارمني ميباشند    
ايـن بخـش يكـي از       . ميتوان به ميزان مهارت و نوع نگرش و چگونگي حضور اشياء ميان ايـشان پـي بـرد                 

با نگرشي مختصر به سنگهاي مزار در مي بابيم كه  يكـي  . ار      مي آيدمهمترين بخشهاي سنگ مزار به شم   
از اساسي ترين و مهمترين نمادهائيكه كه در بيشتر سنگهاي  مزار ارمني به چشم ميخورد، چليپا و يا صـليب                     

ن بينهايـت   نماد دايره نماد كيها   .چليپا نماد مركزي در هنر مسيحيت كه البته مانداال و يا دايره نيست              . ميباشد
حركت دايره اي مـستدير     . “مركزش همه جا و پيرامونش هيج جاست      “ دايره اي كه به گفتة پاسكال       . است

سيارات ، شكلي كه همة اجزايش با هم مساوي و متشابهند و شعاعهاي نامحدود دارنـد كـه همگـي از يـك                       
ودار تقسيم دايره يا دايره تقسيم شـده        اما چليپا نمادي جهانگير به شمار ميرود و نم        . مركز يگانه ناشي شده اند    

 ژين  از سلسله شاهان شارلماني ، از -تا دوران حكومت كارولن. چليپا  نماد چليپاي شهادت مسيح است. است
با .چليپائي با چهار ساق مساوي يوناني استفاده ميشد كه بگونه اي غير مستقيم تقارن دايره را در خويش داشت

كـه بـا    ) شـكل  چليپـاي امـروزي      ( رو به باال رفت و شكل چليپاي رومي شـد           گذشت زمان ، مركز چليپا      
دگرگونيهاي مسيحيت اواخر قرون وسطي سازگاري دارد و نمادِ گرايش به بـاال بـردن مركزيـت انـسان و                    
ايمانش از زمين به سوي حوزه اي روحاني دارد و كوششي است  در باال رفتن و چيرگي به نيروهاي بـدني و        

در كنار برخي گورها ، سنگهاي تراش خوردة دايره .به  گفتة مسيح ملكوتش در اين دنيا قرارندارد زميني كه 
اي به شكل ظرف  نيز ديده ميشود كه به مكـان غـسل تعميـد و ظـرف  آب  در مركـز آن اشـاره دارد و                    

  نام دارد    Bouravorاين ظرف سنگي كه به ارمني       . بكار ميرود .)  Khoung(همچنين  براي سوزاندن  كُندر     
 ذن نيز بيانگر روشني و نماد كمـال انـسانها            دايره در نگاره هاي فرقة    . ، بر مبناي طرح مانداال يا دايره است         

هر چه دايره است پس به چهـار        .  دور سر قديسين و مسيح نوعي مانداال را ترسيم ميكند           است و همچنين هالة   
 رمز ممتاز   4رقم  .  منزل 4 فصل ، دور ماه به       4ور سال به     جهت اصلي ، د    4دايرة افق به    . هم قابل بخش هست   

هالة مسيح نيـز بـه چهـار بخـش          .طبيعت ، تقسيم همة نمودهاي  طبيعي در پويائي و گردش و حركت است             
تقسيم شده كه نشاندهندة رنجهاي چهارگانة وي بعنوان پسر انسان ، مرگ بر چليپا ، نماد يگانگي و بـاالخره                    
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 پس چليپا شاخص هر چيزي است كه با عبور از منازل و مراحل تغيير ناپذير هر بار آغـاز      .نماد تمايز ميباشد  
نشاندهندة دور سال ، دور ماه،  دور شبانروز، دور زندگاني و همـة دگرگونيهـاي دوري طبيعـت در           . ميشود  

به آن آويخته   چليپا  نمايانگر طبيعت حوادث و فراز و نشيبهاي آنست كه آدمي             . چهار عنصر اصلي قُدماست   
چليپا  تركيبي است از خط افقي كـه نمـاد           . يا مصلوب شده تا مرگش كه پايان دورةحيات است آغاز شود            

نقطة برخورد ايندو خط،  انـرژي يـا كارمايـة        . انسان خفته و خط عمودي كه نمادانساني ايستاده و كوشاست         
 تقاطع محـور طولهـا و عرضـها ، نمـايش        تمايز كيفيت از كميت ،    . ماده و متبلور در رويدادهاي عيني است      

نشانگر روح و جسمي است . علمي همة پديده هاي طبيعت است و بيانگر  نيرو و جرم و يا مقدار توده ميباشد              
  .كه از آغاز تولد بهم ميپيوندند و در مرگ از هم ميگسلند

يا در بغل فشردن مرگبار از              چليپا حركتي براي در آغوش كشيدن از سرمهر در  عشقي بارور و زايا و                
هر كس كه پيرو اوست بايد از تن آساني         “ َسرِكين را به تصوير ميكشد و اشاره به اين گفتة مسيح دارد كه              

  ). 34 آية 9مرقس باب ( بپرهيزد و صليبش را بردارد و راه بيفتد
پا ، در حاليكه يك دسـتش را                نقشي از مادر يا زن ارمني زانو زده ، همراه با كودكاني گريان در پيش                

بر چشم و دست ديگرش  را بر زانو نهاده،  از زنان و مادراني ارمني حكايت دارد كه همانندمردان و پابه پاي       
عشق به زندگي ، زنان و مادران ارمني را واداشته تا تمامي روزها دستان ظريف خويش                . آنان رنج كشيده اند     

  . فرساي بافندگي و دوزندگي و خانه داري بنوازندرا به كار هاي دشوار و گاه طاقت 
يـا بنـاي    ) Dsidsernagabert(       حجاري و آرايش برخي سنگها ، مانند نقش كوه آرارات ،قلعة پرسـتو            

 م ، نقش تار همراه با سيماي سايات نوا ،نقش انگور كه نشان از باستاني 1915 – 1916يادبود شهداي ارمني   
ورش ديرينة  آن  نزد ارمنيان دارد، نقش شيران جفت و فرشـتگان بالـدار كـه يـادآور                    بودن اين ميوه و پر    

 است ، همه و همه از آرمانها ، عاليق ، غربـت سـنگين و                (Geqart)نقشهاي بكار رفته در كليساي گقارت       
نمـاد  در حقيقـت    . دردٍ دربدري ارمنيان درحسرت دوري  و ميل به بازگشت و ديدار از ميهن را خبر ميدهد                  

جفت شير يا انسانهائي سوار بر آن  نشان  از عشق مفرط اشخاص بيكديگر و رسيدن به راز تماميـت دارد و                       
نقـشهائي از عناصـر     .انسان حسرتمند و عاشق ارمنستان ، هدفش تنها يكي و آنهم رسيدن به ارمنستان اسـت               

يان كه امروزه نيز بركالهـا ديـده        چهارگانة طبيعت ، گياهان و جانوران و يا حلقه و تاجهاي گل بر سر آدم              
نقـشهاي بكـار رفتـه در       .ميشود ، همه و همه اشاره به رشد و زايش وباروري در دورة زندگاني آدمي دارنـد                

  :سنگ مزار را ميتوان در دسته هاي  زير خالصه كرد
   نقشهاي انساني–الف 
   نقشهاي حيواني-ب
   نقشهاي تزئيني-ج
  نقشهاي اشياء و ابزار-د

  
  سنگ مزار  رنگ -6

با اينحال سنگهائي نيز ميتوان پيدا كرد كه به رنـگ سـياه و يـا                . رنگ بيشتر سنگهاي مزار سفيد است              
نگارنده در يك مورد سنگ قرمز و در نمونه اي ديگـر            (ندرتاً برنگ ديگري چون رنگ قرمز ويا آبي باشند        

 كه هر يـك ويژگـي و       – و طرحها و نقشها      در اين دنيا انواع رنگها    ).سنگ مزاري را برنگ  آبي ديده است       
. نور خورشيد نيز در انوار خـويش همگـي رنگهـا را در بـردارد      . تاثير خاص خويش را دارند بچشم ميخورند      

رنگهـا در  .سياهي و سفيدي سنگهاي مزار  به نوع و نگرش آدميان در روياروئي با پديدة  مرگ اشـاره دارد          
. و هر رنگ براي آدمي نوعي تمايالت واحساسات را پديد مـي آورد            زندگي انسان نقش مهمي بازي ميكنند       

شايد شگفت آور باشد كه چرا بشر با اينهمه عالقه و توجهي كه در زندگي به رنگهاي گوناگون از خـويش                     
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نشان داده ، رنگ  اين آخرين منزل را سفيد و يا در پاره اي موارد سياه برگزيده اسـت  شـايد آنـرا مظهـر                           
خوشبختي و فرجام نيك ميداند و شايد در جـستجوي  نـور و روشـني و پـاكي رنـگ سـفيد را            پاكي، نماد   

برگزيده و يا اينكه از پس آزمودن همة رنگها ، دست آخر رنگ ساده و يكدست سفيد و يا سياه را اختيـار                       
اي آخـرت   كرده تا با بكارگيري آن ، بديها و بالها را از خويش دور ساخته ،  به آرامشي جاودانـه در سـر                      

رنگهاي سفيد و سياه تقريباً در تمامي اقوام و ملل كاركردهـا و انگـاره هـاي يكـساني دارنـد و                      . دست يابد 
نشاندهندة  روز و شب ، گذشت ايام ، خوبي و بدي ، پاكي و هماهنگي هستند و يا نـوع بيـنش آدميـان در                          

  . تباط ميباشندپذيرش دشواريها و حوادث روزگار به مثابة بخت و تقدير مطلق در ار
  
   جنس سنگ مزار -7

مرمـر يـك سـنگ آهكـي        .     سنگ مزار معموالً از دورانهاي پيش تا كنون  از مرمر ساخته ميشده است               
تمامي ارزش نهفته در مرمر در بافت       .دگرگون شده است و غالباً به جاي انواع سنگهاي صنعتي استفاده ميشود           

بريدن مرمر و كنده كاري و صيقل دادن        .  زيبائي است كه دارد    زيبا و رنگ هاي جذاب و نقشهاي موج گونة        
البته امروزه از ديگر سنگهاي ساختماني مانند سـرپانتين و تـراورتن هـم              .آن  از ديگر سنگها آسانتر ميباشد      

طبـق  .  م همة سنگهائي را كه صيقلي ميشدند مرمـر ميناميدنـد           17از يونان قديم تا اوايل قرن       . استفاده ميشود 
از .  ميان مرمر و ساير سنگها نفاوت قائل بـوده انـد           - ترانه سراي يوناني   – هاي پلين،  از روزگار هومر        نوشته

  بمعناي چراغ ميناميدنـدو      Lychniteم در يونان سنگهائي را كه خاصيت صيقلي شدن داشتند           . پ 700حدود  
 اروپـائي از همـين    Marbleو تبديل شد  كه مرمر فارسي و مارمار ارمني Marmorبعدها نام اين سنگها به 
 را جزو مرمرهـا حـساب كـرده    (Trevertim)پلين حتي سنگ سرپانتين و تراورتن .اين واژه گرفته شده اند 

 ميگفتند و در قـرن  Travaliتراورتن را سنگ . البته ميانة اين سنگها با مرمر و رخام تفاوت وجود دارد          .است
رخام سنگي غير از مرمر است و .  آمده استTiburtinumتين  ناميدند كه از ريشة الTrevertimم به بعد 18

 گرفته شده است Alalbastrum ميگويند كه گويا از نام شهري در مصر به نام Alabasterبه انگليسي به آن  
آنچه از بررسي اين سنگها  بديده مي آيـد آنـستكه         . ميگفتند   Alaba’tre م در فرانسه آنرا      18پيش از قرن    . 

از مرمر كمتر است و نيز ريختن اسيد روي مرمر سبب جوش زدن آن ميشود و در گذر زمان و                     سختي رخام   
  .  قرار گرفتن در معرض باد و باران صدمة ميبيند

       پيكره ها و تنديس هاي مرمري برجا مانده و ستايشهائي كه از زيبارويان در مانندگي به مرمر به ميـان                    
مانند اشعار ميكل آنژ در     (راشان در بيان سودمندي و ويژگيهاي سنگ مرمر         رفته و نيز گفتارهاي خود پيكرت     

سـبب شـده   . ) ستايش مرمر كه حتي اشتياق خويش را به سنگ مرمر ناشي از شير داية سنگ تراشش ميداند         
كه از روزگاران كهن تا كنون ، مرمر بعنوان يكي از مواد اساسي در ساخت و ساز آرامگاههـا ، تنديـسها و                       

  .مزار بكار رودسنگ 
  

  آئينها و رسوم خاكسپاري ارمنيان
   

   مراسم خاكسپاري       -1
       هنگاميكه شخصي ارمني فوت ميكند، براي انجام مراحل قانوني از پزشك قانوني  اجـازة دفـن گرفتـه                   

را به خـاك     ساعت پس از فوت ، مرده        24 روز نگاه ميداشتند اما امروزه معموالً        3در گذشته مرده را     . ميشود
البتـه بـراي    .مگر آنكه كارهاي اداري و قانوني كامل نشده باشد يا آنكـه مـسافري در راه باشـد                   . ميسپارند

پـيش از مراسـم     .  ممكن است اين زمـان درازتـر باشـد         – بسته به مقام روحاني و مذهبي ايشان         –روحانيون  
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سا و سـومي  روبـروي كليـسا و در           خاكسپاري براي متوفي سه  دعاي ويژه يكي در منزل ، ديگري در كلي             
نخستين دعائي كه پس از مرگ توسط كشيش بر اي مرده خوانـده ميـشود ،                . جايگاه ويژه اي خوانده ميشود    

سـپس دعـائي توسـط      .  نام دارد كه براي آرامش روح متوفي خوانده ميشود         (Hokehangist)دعاي آمرزش   
قبالً بايد كشيش، خاك و مكاني را .  نام دارد(Hokou Arkayoutian Aghotk)جاثليق قرائت ميگردد كه 

كه متوفي در آن دفن ميشود تبرك كند وآنگاه مراسم خاكسپاري انجام گيرد و بـدنبال ايـن مراسـم دسـته                      
هنگاميكه كشيـشي ميميـرد او را بـراي  سـه روز در كليـسا نگـاه                  .گلهاي  بزرگي را روي خاك ميگذارند      

از آنجائيكه احكام كليسا    . ميخوانند   (Saghmos)بر سر او مزامير     ) وز  اكنون يكر ( ميدارندو در اين سه روز      
(Yegeghesou Khorhourt)  هفت تا هستند،  مراسم هر كشيش نيز  بايد توسط هفت كشيش ديگر انجـام 

پيش از دفن كشيش، دست راست و پيشاني او را با روغن            . .مزامير بيشتر از مزامير داوود خوانده ميشود      . شود
 دعـاي وداع از مـردم و ديگـر كشيـشان خوانـده              (Sharagan)برك ميبخشند و از كتاب شاراگان     مقدس ت 
آنگاه پس از سه روز كشيش را به خاك ميسپارند امـا همـة              . اين دعا بايد توسط جاثليق قرائت گردد      .ميشود

ود و همراه خاك را يكباره بر  گورش نميريزند بلكه بتدريج و در طي هفت روز خاك بر گور او ريخته ميش    
  .با آن ادعية مناسب ذكر ميگردد

   مراسم هفتم-2
در اينروز صليبي كه برروي آن نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد و فوت متوفي نوشـته شـده، بـر سـر                               

امروزه بـه سـبب   .خاك گذاشته ميشود و سپس كشيش دعاي مخصوص مراسم هفت را بر سر خاك ميخواند        
  .وز هفتم را همراه با مراسم خاكسپاري برگزار ميكنندپاره اي مشكالت دعاي ر

   مراسم چهلم -3
       در روز چهلم براي شناسائي گور متوفي  از ساير قبرها دور آنرا سنگچين ميكننـد و بـر روي آن شـن            

  . دعاي ويژة روز  چهلم بر خاك خوانده شده، سپس مراسم ترحيم در كليسا آغاز ميشود.ميريزند
  لگرد مراسم سا-4

      صليبي  كه در روز هفتم بر سر خاك نهاده ميشود آهني بوده ، با گذشـت زمـاني دراز انـدك انـدك                        
  بـر    -را كه كشيش متبرك كـرده       –از اينرو پس از يكسال ، سنگ مزاري         . پوسيده ميشود و از بين ميرود     
 مزار در بخش پيشين اشاره شد       به ويژگيهاي سنگ  . تا اثر گور او از ميان نرود      . روي گور متوفي قرارميدهند   

در اينجا بد نيست دوباره يادآور شويم كه سنگ مزار معموالً سنگي صاف و مستطيل شـكل اسـت و روي                     . 
طرح سنگ مزار هم سليقه . آن مشخصات متوفي را چون نام و نام خانوادگي و تاريخ والدت و فوت مينويسند     

مـثالً شـخص نويـسنده يـا     .پيشه و شغل متوفي انتخاب ميشود   اي است و بسته به مقام و پايگاه اجتماعي و يا            
شاعر ممكن است سنگي به شكل يك كتاب با چند بيت شعر حك شده برآن باشد و يا سنگ يك نوازنـده                      

وجود چليپا يا صليب روي سنگ مـزار الزامـي نيـست و             . نقشي از ساز مورد عالقة او را بر خود داشته باشد          
بر .اما بيشتر سنگها نشانة چليپا را بر خويش دارند        . بوده كه نقش چليپا نداشته اند     نگارنده خود شاهد گورهائي     

در مراسـم هفـت ، چهـل و         .روي سنگ كشيشان عالنمي مانند صليب ، انسان ملبس يا  انجيل ترسيم ميشود               
 سالگرد و همچنين مراسم تدفين دعاهاي ويژه اي توسط كشيش بر سر خاك خوانده ميـشود ايـن دعاهـا از                    

  . بخشهائي از كتب زير قرائت ميشوندو آنگاه مراسم ترحيم در كليسا آغاز ميشود
  (Sharakan)شاراگان  -1
  )(Markariats Entertsoumاز كتب عهد قديم   -2
  Arrakialneri Entersvatsk)(از گفته هاي رسوالن و حواريون   -3
  (Avedaran)از انجيل  -4
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  سخن پايان 
آداب سوگ ارمنيان و سير در اعماق تاريخ گذشتگان ارمني ، در گـرو                     مطالعه و بررسي سنگ مزار و       

آنانيكه با طبيعت انس و الفتي تمام و        . رخنه اي موشكافانه در زواياي ناشناختة نياكان سختكوش ارمني است         
ز با همة پديده هاي گرداگرد خويش پيوندي ناگسستني داشتند و موانع بازدارنده را  با بهره از همين دانـش ا                    

بازشناسي بخشي از ويژگيهاي زندگاني مادي و معنوي ارمنيان با بررسي آثار و انديـشة               . ميان راه بر ميداشتند   
با گذر از اين گذرگاه پررنج و نشيب ميتوان         . آنان در قالب فرهنگ مادي تبلور يافته و به يادگار مانده است           

 و آداب سور و سوگ ارمنيان نياز به پژوهشي  بررسي نقش  سنگ مزار    . به جهان ناشناختة ارمنيان پا گذاشت     
ارزشهاي پنهان اين مراسم و بازشناسي تمامي شيوه هـا و آداب و             . گسترده و همه جانبه و مردم شناسانه دارد       

رسوم آن در ميان ارمنيان سراسر دنيا، ميتواند از منابع عمدة مطالعاتي در جستارهاي تاريخي ، جامعه شناسـي                   
تجسم زندة فرهنگ ارمني ، پايگاه اجتماعي افراد گوناگون و يـاعملكرد فـردي              . ار آيد ومردم شناسي به شم   

وابسته به قشري ويژه را ميتوان در نفش بر جا مانده از سنگ مزار  و آداب و رسـوم سـوگواري و اشـعار و                        
  .ترانه هاي شاعران ارمني جستجو كرد

                  
  

                                                               
  

  
  

 هنرمند ارمني گاسپار قريبيان در حال ساختن

 ار در آمريكا به نام زكريانخستين خاچك

  )م١٧و١٦قرن (نمونه اي از خاچكارهاي جلفاي قديم  )م١٦به قرن(سنگ مزار به شكل قوچ در جلفاي قديم

    مزار وازگن اول در صحن كليساي اچميادزين 
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             مزار يك اسقف در اچميادزين   نقش مزار يكي از اسقفها در كليساي اچميادزين

                             سنگ استوانه اي مزار سنگ مزار شاعر ارمني ماركار قارابگيان                

 سنگ هاي مزار شهداي ارمني
  ظرفهاي مدور در كنار سنگهاي مزار
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                حروف نخست نام بر باالي سنگهاي  مزار   .دو سنگ مزار قفل شده در هم كه نماد صليب را پديد آورده اند

  صليب آهني مراسم هفتم زار  يادآور بناي قلعة پرستوسنگ م سنگ بناي ياد بود كشيشان

            سنگ مزار به شكل ستون          تنديس فرشتگان بر  سنگ مزار               سنگ مزا ر پوشش دار
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funeral ceremonies in 
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traditions and 

gravestones images 
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Summary 
 

The author represents the beliefs of Armenians about stones, 
stone as a symbol, cemetery of armenians in Tehran, Capital of 
Iran, the charatristics of Armenian gravestones (installation 
position, shapes, sculputre and masonry, writings and engraving 
on stones, colors, etc.), Funeral ceremonies and some other 
details. 
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  و زبان آنان) تاتهاي ارمني(پارسيان ارمني 
  

  لولوژي دكتر في-سرگيي غالتاخچيان: نوشته
  )گرمانيك. ا( اديك باغداساريان : ترجمه

   سال دوم-1ايران نامه، شماره : منبع
  
گروه هاي قومي ايراني اين سوي قفقاز كه به گويش هاي ايراني غربي سخن مي گوينـد در سـرزمين          

ه ، و شيروان و در شبه جزيره آبشرون مي زيـست          )tche’ghbats(، چغباتس   )le’pnats(هاي تاريخي لپناتس    
 قرار تاتيبا وجود اختالف جزئي در گويش هاي آنان، در محيط ترك زبانان تحت يك نام عمومي زبان    . اند

بطور كلي همچون شيروان و آران .  ناميده مي شوندتاتدارند و مردمي كه به اين گويش ها سخن مي گويند         
البتـه  .  قرار دارنـد   تـات نام عمومي   ، در آذربايجان نيز كليه ساكنان ايراني زبان جزاير تحت           )آغوانك قديم (

تـات هـاي    . تالشيان استثناء هستند و به زبان شمال غربي و به گويش ايراني حاشيه خزر سخن مـي گوينـد                  
دانشمند نامدار ايراني بموقـع     ) 1(جنوبي يعني ساكنان ايراني زبان آذربايجان ايران همانگونه احسان يارشاطر         

يه خزر تعلق دارند اما تاتهاي شمالي از جمله تات هاي ارمني، با زبان و               نشان داده است، به گروه مردمان حاش      
حضور گروه اخير در قفقاز بـه       . ساختار قومي خود بيشتر به ساكنان فارسي زبان ايران مركزي نزديكي دارند           

  . احتمال قوي نتيجه مهاجرت است
وچ نشين ترك زبان، اقوام ايرانـي       محلي ها بويژه اقوام ك    . در آغاز داراي معني نبوده است     ” تات“واژه  

بوده اسـت،   ” نا آشنا به تركي، غير ترك     “در ابتدا به معني     ” ناميده اند، زيرا احتماال   ” تات“زبان را به تمسخر     
  . مي ناميدند) nemets(” نِه مٍتس“، روسها آلماني ها را ”عجم“درست همانگونه كه تازيان در آغاز ايرانيان را 

تات هاي يهودي، تـات هـاي       :  قفقاز از نظر مذهبي به سه گروه تقسيم مي شوند          اقوام تات زبان ساكن   
و تاتي  ) و يا اسالمي  (تاتي يهودي، تاتي آذربايجاني     ” مسلمان و تات هاي مسيحي و گويش هاي آنان مطابقا         

  .ارمني ناميده مي شد
مينورسـكي،  . بـرزين، و  . گريونبرگ، اي . ميلر، آ . ميلر و فرزندش ب   . گايگر، و . ايران شناسان نامي و   

تات يهودي بود، احسان يار شاطر و ديگران بـه پـژوهش در بـاره تـاتي پرداختـه                   ” آنيسيموف كه اصال  . ن
به نظر اكثريت آنان گويش هاي تاتي قفقاز بيشتر از زبان هاي ايراني حاشيه خزر بـه زبـان فارسـي                     ).2(اند

  .نزديك هستند
توجه دانشمندان ارمني و خارجي را بـه خـود جلـب كـرده               به بعد    19گويش تاتي ارمني از نيمه سده       

در باره تاتهـاي ارمنـي و زبانـشان       . است، ليكن در باره گويش و مردم تات هيچ اثر علمي منتشر نشده است             
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برمي خـوريم كـه     ” آرارات“ جريده   1871نخستين بار در نشريات ارمني به مقاله مندرج در شماره ماه مارس             
  .”و تاتي) گويش شماخي(ارمني : لي مدرسا به دو زبان سخن مي گوينداها“: در آن آمده است

سـرزمين آران و    “بارخوداريان رهبر مذهبي حوزه شماخي كليساي ارمني در اثر خود تحت عنـوان              . م
به تات هاي ارمن و مسائل گوناگون گويش آنان پرداخته است كه برخي از مطالب عنـوان                 ” همسايگان آن 

در شماخي و در روستاهاي ارمني نواحي اطـراف         ” بارخوداريان شخصا . خود م . يي دارند شده ارزش علمي باال   
 و  80به گواهي او، در سالهاي دهـه        . سياحت كرده است و به توصيف او با ارمنيان دو زبانه مواجه شده است             

. ي مـي كردنـد    ، نه تنها در مدرسا بلكه در روستاهاي ارمني نشين ساير نواحي تاتهاي ارمني زندگ              19 سده   90
 ماسن چنـين  -ارمني نشين خاچ”  كيلومتري ايستگاه خاچماسن، ارمنيان روستاي سابقا8براي نمونه، در فاصله     

مردم اكنون به زبان آذربايجـاني سـخن   . اهالي خاچ ماسن زبان ارمني را فراموش كرده اند       “: توصيف شده اند  
توصـيف  “سمباتيان نيز در اثر خـود       . م). 3(” دادم مي گويند و من بناچار چند موعظه به زبان آذري برايشان          

خـاچ ماسـن    “: در باره تاتهاي ارمني روستاي خاچ ماسن چنين نوشـته اسـت           ” …وانك استپانوس مقدس و     
  ).4(” خانوار جمعيت دارد30دومين روستاي تات زبان است و 

ن، نمونـه هـايي نيـز از        سمباتيان به منظور تشريح تاتهاي ارمني بـراي خواننـدگا         . بارخوداريان و م  . م
  . گويش تاتهاي ارمني در اثر خود آورده اند

لوپاتينـسكي  . با ويراستاري ل. مسئله زبان تاتي ارمني در جرائد و ادبيات روسيه نيز انعكاس يافته است         
، جلد بيستم مربوط به مسائل قوم شناسي اقـوام  1896سمباتيان در سال . خاور شناس همزمان با انتشار كتاب م     

لوپاتينسكي در باره   . فقاز منتشر مي شود و در آن دو داستان به گويش تاتي ارمني مدرسا و مقاله مختصر ل                 ق
  .اين گويش بچاپ مي رسد

كليه خاور شناساني كه در باره تاتي ارمني اظهار نظر كرده اند تاكيد نموده اند كـه عنـصر ايرانـي را                      
. ل. ش هـاي تـاتي يهـودي و اسـالمي تفـاوت دارد           بخوبي حفظ نموده است و به همين علت نيـز بـا گـوي             

  ).5(”تاتي ارمني ماهيت ايراني را خالص تر حفظ كرده است“: لوپاتينسكي مي نويسد
تاتهاي آذربايجاني  (زبان تاتهاي ارمني روستاي مدرسا را اهالي الهيچ         “: ميلر در اين باره مي نويسد     . ب

بنظـر او از    ). 6(”مي نامند ) يعني زبان فارسي  (” رس ديلي فا“سخت مي فهمند و آنرا به آذري        ) ناحيه شماخي 
ميان گويش هاي تاتهاي ارمني تنها زبان ساكنان روستاي مدرسا تا حدي مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت و                    

او از ارمني شناسان درخواست مي كند به بررسي و پژوهش در باره             ). 7(البته آنهم بصورت سطحي و اجمالي       
مسئله تاتهاي ارمني بـسيار جالـب توجـه لـيكن           “:  همت كنند و بويژه تاكيد مي نمايد كه        ارمنيان تاتي زبان  

پيچيده است، بنابراين الزم است بررسي همه جانبـه اي از سـوي ارمنـي شناسـان مـورخ ، زبـان شـناس و                         
  ).8(”…باستانشناس انجام گردد

 تنها براي تفسير موضوع كه بـراي        به عقيده او، بررسي همه جانبه زبان ارمني تاتي مي تواند كليدي نه            
  . حل مسائل مورد بحث و پيچيده مربوط به زبانهاي منسوخ و زنده ايراني باشد

 ماسـن  -ميلر هنگام سياحت در نواحي تات نشين متوجه مي شود كه در روستاهاي هنغـار و خـاچ               . ب
هاي مختلـف شـمال قفقـاز    به شـهر “ديگر ارمنيان تات زبان وجود ندارند، و آنان در حين جنگ جهاني اول    

  ). 9(”مهاجرت كرده و تاكنون گويش تاتي خود را فراموش نكرده اند
ميلر بر اساس مطالب محدودي كه در دست داشت تاريخ ارمنيان تات زبان را روشن ساخته يادآور            . ب

انخان، مالخليل و ارمنيان تات زبان در روستاهاي زِيوا، ديخان، اُه       مي گردد كه غير از چهار روستاي ياد شده،          
او با ذكـر    .  به بعد به داليل مختلف مهاجرت كرده اند        14-5ديگر نواحي نيز زندگي مي كردند، از سده هاي          

 روستا، در باره كليساهاي ارمني، وانك ها، سنگ قبر قبرستانها و نوشته هـاي روي آنهـا سـخن مـي                      16نام  
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 باالخان و سوراخان شبه جزيره آبشرون بـسيار         او همچنين متوجه شده است كه گويش تاتهاي نواحي        . گويد
  .نزديك به تاتي ارمني است و در گذشته ارمنيان تات زبان در آنجا سكونت داشته اند

نگاره سطور به دستور آكادميسين هراچيا آجاريان به منظور گردآوري مطالبي از گويش تاتي ارمنـي،                
يچو و مدرسا بازديد كرده است، ساكنان اين روسـتاها          - چند بار از روستاهاي كيلوار ناحيه ديو       1953از سال   
آموزگاران مدرسه مدرسا بويژه سرگيي افنديان آموزگار تـاريخ،         . خود را حفظ نموده بودند    ” فارسي“گويش  

  .كه به تاتي تسلط داشت و او را در ايروان نيز مالقات كرده ام، استقبال گرمي از من به عمل آوردند
 ده ناحيه شماخي جمهوري ارمنستان قبل از آخـرين مهـاجرت اجبـاري    16 از  مدرسا بزرگترين روستا  

شهرت شراب  . به باغباني اشتغال داشت   ” ساكنان مدرسا عمدتا  .  خانوار داشت  500ارمنيان در اين قرن بود كه       
 زمينه داد اهالي مدرسا در. تهيه شده از انگور سياه باغهاي ديم آنجا از مرزهاي آذربايجان پا فراتر گذاشته بود 

اين ده چهره هاي علمي و فرهنگي نيز داشته است، اهـالي روسـتا              . و ستد و حرفه ها و فنون نيز استاد هستند         
اهالي مدرسـا پـس از      . با افتخار در باره هم واليتي خود ژنرال قهرمان ساركيس مارتيروسان سخن مي گويند             

 سكني گزيدند و در آنجا با طـرح و امكانـات            مهاجرت اجباري در ناحيه ناييري واقع در جمهوري ارمنستان        
  . را ساختند”مدرساي جديد“خود 

همين مطالب را نمي توان در باره اهالي كيلوار بيان كرد، آنان پس از مهاجرت اجباري به شمال قفقار                   
  .و نواحي جنوبي روسيه پناه برده اند

بارخوداريـان،  . بـه نظـر م    . د دارد تفسير هاي مختلفي در باره اين دو روستاي ارمني نشين پيشين وجو           
ساكنان مدرسا كه از اصفهان مهاجرت كرده انـد، بـه گـويش             «: اهالي مدرسا از اصفهان مهاجرت كرده اند      

فارسي سخن مي گويند كه باگويش لپناتس و الهچاتس نزديكي دارد، ليكن همه آنهـا زبـان ارمنـي را مـي            
. احي باالخان شبه جزيره آبشرون آمده اند لـيكن بـه عقيـده م            ميلر اهالي مدرسا از نو    . به نظر ب  ). 10(»دانند

  . ”آنان بازماندگان آراني هستند“سمباتيان 
از “اهالي مدرسا در مورد منشاء خود مطالبي نمي توانند بيان كنند، تنها مي دانند كـه ارمنـي هـستند و     

مين پاسخ را در باره منشاء خود به زبان         كيلواني ها نيز ه   . ”زمان هاي نامعلوم آيين كليساي ارمني را داشته اند        
  .مي آورند

 وارتان   موسس، آرشاك، هوسپ، تيگران، خاچاتور،    : هم اهالي مدرسا و هم كيلوار نام هاي ارمني دارند         
. مليكيان، گوركيان، سرسريان، ساركسيان، موسسيان، دنداريان و غيره       : نام فاميل آنها نيز ارمني است     . و غيره 

  .وستا نيز كليساهاي ارمني با نوشته هاي ارمني موجود بوددر هر دو ر
 در مدرسا مدرسه اي بنا شد كه از زمان تاسيس تاثير فراواني روي زبـان ارمنـي اهـالي                    1872در سال   

  .  مدرسا گذاشته است
كيلوار نيز در گذشته دور روستاي بزرگي بوده است، اما بـه علـت مهـاجرت هـا، پـيش از آخـرين                       

 مدرسه ارمني 1892در كيلوار نيز در سال .  خانواده ارمني در آنجا باقي مانده بود30-40ري تنها مهاجرت اجبا
 در كيلوار هنگامي كه      1963بايد گفت كه پاييز     . ميلر نيز در باره آن گواهي مي دهد       . تاسيس شده بود و ب    

ني را درك مي كردنـد امـا        با بچه هاي ارمني سخن مي گفتم، آنان به آذري حرف مي زند زيرا اگر چه ارم                
معلوم شد كه مدرسه ارمني در حين سالهاي جنگ جهاني دوم تعطيل شده است و               . نمي توانستند صحبت كنند   

در محـيط روسـتاهاي آذربايجـان ، ارمنيـان          . بچه هاي ارمني مجبور شده اند در مدارس آذري درس بخوانند          
ن ارمني را فراموش كرده اند و تاتي ارمنـي بـا گـويش              كيلوار بعلت قطع رابطه با مجامع و محيط ارمني ، زبا          

به همين علت نيز ما براي بررسي زبان تاتي ارمني ، گويش مدرسا           . تاتي آذربايجاني همانندي پيدا كرده است     
  .را كه دور از گزند نسبي مانده بود، مالك قرار داديم
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ي يهـودي شـكاف ميـان ايـن دو          كاربرد واژه هاي تركي در تاتي آذربايجاني و عناصر سامي در تات           
  .گويش را افزايش داده است، اما تاتي ارمني به نوبت خود تحت تاثير زبان ارمني از آنان دور شده است

با وجوه مشترك فراوان خـود بـا گـويش            بسياري از خاورشناسان نيز متذكر شده اند كه تاتي ارمني،           
و بر اساس آنهـا از تـاتي يهـودي و تـاتي آذري              هاي ديگر، خطوط اصلي و مستقل خود را نيز داشته است            

  ).11(متمايز مي گردد
اهالي مدرسا گرچه مختـصر و مجمـل، در يـك مقالـه عملـي            ” فارسي“ارائه تصويري كلي از گويش      

ليكن با توجه به اين كه مناسبات ارمني و تاتي براي خوانندگان جالب توجه اسـت، مناسـب ديـديم                    . نيست
  . اهالي مدرسا را به اختصار بيان نماييم” ارسيف“تاثير زبان ارمني بر 

با سخن در اين مورد در وهله نخست بايد آواشناسي تاتي ارمني را يادآور شد، تمام عناصـري از نظـام      
  ). 12(مصمت ها كه تنها از زبان ارمني اخذ شده اند ، در زبان هاي ايراني قفقاز وجود ندارند

تي ارمني اين است كه در اختالف با ساير گويش هاي تاتي،            يكي از ويژگي هاي نظام مصمت هاي تا       
  .، در تاتي ارمني تلفظ آنها تحت تاثير ارمني قرار دارد)13(بويژه تاتي آذري

-’P-p’-b ،t-t. بدين سان، در نظام آوايي تاتي ارمني، نظام حروف بي صداي انفجاري پديدار مي شـود         
d ،k-k’-g.  

 تكميل مي كننـد و آنهـا در         tch و   ds تاتي ارمني را آواهاي      جالب توجه است كه نظام مصمت هاي      
  ).14(ساير گويش هاي تاتي و بطور كلي در گويش هاي ايراني غربي وجود ندارند

بر خالف تاتي آذري، تاتي ارمني بـا محـدود          . نفوذ ارمني در نظام تغييرات آوايي نيز بچشم مي خورد         
 حد زيادي حذف صدادارهاي بدون تاكيد و حـذف سـيالب            شدن در چارچوب قوانين هماهنگي صدادارها تا      

به همين علت نيز توده اي از آواهاي بي صدا بويژه در ابتداي كلمه ديده . هاي كلي در آن افزايش يافته است
  .مي شود

” در باره آنچه كه به نظام صدادارها مربوط است، بايد گفت كه با ويژگي هاي كمي و كيفي، تقريبـا                    
  .يش ارمني شماخي ندارداختالفي با گو

  .تغييرات دستوري و واژه شناسي نيز در همانندي با زبان ارمني بسيار جالب توجه است
تاثير زبان ارمني بر ذخيره واژه هاي تاتي ارمني حائز اهميت اسـت و واژه هـاي عـاريتي بـسياري از           

  .ارمني وارد اين گويش شده است
اي ديگر تاتي قفقاز متفاوت است و اين نه تنها بعلت حفظ  بدين ترتيب زبان تاتهاي ارمني از گويش ه       

  .خالص عناصر ايراني بلكه به دليل تاثير پذيري از ارمني مي باشد
اين زبان بر اساس معيارهاي اساسـي     ). 15(چنانكه بررسي ما در مورد گويش تاتي ارمني نشان مي دهد          

تواند جزو گويش هـاي فارسـي كنـوني نيـز           زبانشناسي با نزديكي به سيستم گويش هاي ايران مركزي مي           
  .بشمار رود
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 Armenian-persians  
(Armenian tats)  

and their language 
 

By: Sergei Ghaltakhchian 
 

Summary        

     Armenian-Iranian relations are originated thousands of years ago. Up to now 
many discussions have been made about assimilation of different ethnic groups 
in Iranian people. This articles belongs to a case contrary to mentioned process. 
It investigates those persians (tats) assimilated into Armenian nation, tradition, 
and their language. These days, this ethnic group has Armenian National 
charactristics, they follow armenian Apostolic Church, speak in Armenian and 
live in Armenia, but use their own language as internal communication means. 

 

Ð³Û-å³ñëÇÏÝ»ñÁ (Ð³Û-Ã³Ã»ñÁ) 
 »õ Ýñ³Ýó É»½áõÝ 

 

ê»ñ·»Û Ô³ÉÃ³ÕãÛ³Ý 
 

²Ù÷á÷áõÙ 
 

Ð³Û-Çñ³Ý³Ï³Ý , Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ñ³Û-å³ñëÏ³Ï³Ý µ³½Ù³¹³ñÛ³Ý Ñ³-
Ù³Ï»óáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ÇÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿ , ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ÷áËÝ»ñÃ³-
÷³ÝóÙ³Ý, ³ÛëÇÝùÝ ÓáõÉÙ³Ý ¹»åù»ñ, ß³ï »Ý ³ñÓ³Ý³·ñí»É, áñáÝù, 
ë³Ï³ÛÝ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, Ïñ»É »Ý ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ µÝáõÛÃ, ·ÉË³íáñ³å»ë Ñ³Û»ñÝ 
»Ý ÓáõÉí»É Çñ³ÝóÇÝ»ñÇ Ù»ç, µ³ó³éÛ³É, Ã»ñ¨ë, í³ÕÝç³Ï³Ý ³ÝóÛ³ÉáõÙ 
³é³ÝÓÇÝ Çñ³Ý³Ï³Ý ¿ÃÝÇÏ ï³ññ»ñÇª Ù»¹³óÇÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ, Ñ³Û³óÙ³Ý 
¹»åù»ñÁ: 

Ð»ï¨³µ³ñ, »½³ÏÇ ÙÇ »ñ¨áõÛÃ ¿ Ñ³Û Ã³Ã»ñÇª ¿ÃÝÇÏ Çñ³ÝóÇÝ»ñÇ, ³Ù»Ý³ÛÝ 
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ å³ñëÇÏÝ»ñÇ, ¹»åùÁ, ³åñ»Éáí Ý»ñÏ³ÛÇë ²¹ñµ»ç³ÝÇ 
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Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ (³ÛÅÙ Ýñ³Ýù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ï»Õ³÷áËí»É »Ý 
Ð³Û³ëï³Ý), áõÝ»Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛáõÝ, å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý Ñ³Û 
²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõÝ, ËáëáõÙ »Ý Ñ³Û»ñ»Ý, ë³Ï³ÛÝ ÙÇÝã¨ ûñë å³Ñå³Ý»É 
»Ý Çñ»Ýó É»½áõÝ áñå»ë ³éûñÛ³ Ý»ñùÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇçáó: 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  وسف نرسسف اثر ميرزا ي” تاريخ صافي“
  18-19بعنوان منبع تاريخ آرتساخ در سده هاي 

  
  هاكوپ پاپازيان، دكتر تاريخ، پروفسور: نوشته

  )گرمانيك. ا(اديك باغداساريان : ترجمه
  2سال -2ايران نامه، شماره : منبع

  
  Θدر باره نويسنده

از او در  . رمنـي اسـت   هاكوپ پاپازيان از خاور شاناسان، ايران شناسان و ارمني شناسان نامي معاصر ا            
سپس در سـال    ” )كتابخانه ملي نسخ خطي ايروان    (فرمان هاي فارسي موجود در ماتناداران       “ كتاب   1956سال  
 اجتمـاعي  -اين كتابها شامل اسناد مهمي در زمينه زندگي سياسي  . بچاپ رسيد ” اسناد فارسي ماتناداران   “1959

اهميت اين دو   .  است 19هاي ميانه تا دهه هاي نخست سده        و فرهنگي ايران، ارمنستان و قفقاز در اواخر سده          
اُبر، زانيچوسكي و ديگران مورد تاكيـد قـرار داده كـار        . بوايه، و . ، ه )از لندن (كتاب را والديمير مينورسكي     

  . انجام شده را مورد ستايش و قدرداني قرار داده اند
منتشر كرد كه   ” جات فارسي ماتناداران  قبال“ مجموعه ديگري در باره      1969پروفسور پاپازيان در سال     

 اجتماعي ايـران و قفقـاز داراي   -حاوي قباله هاي سده هاي مياني بود و براي پژوهش در باره زندگي سياسي             
  .اهميت خاصي است
بـه  » 15-17مناسبات ارضي در ارمنـستان شـرقي در سـده هـاي             « با ارائه پژوهش     1968او در سال    

 به زبان روسي منتشر شده  مورد استقبال 1977ترجمه اين اثر در سال     . ل آمد دريافت درجه دكتراي تاريخ ناي    
  .پژوهشگران قرار گرفت

پروفسور پاپازيان در كنار پژوهش هاي خود در زمينه هاي خاور نزديك و اقوام ايراني نمي توانست           
دو اثـر   . تعـدد اسـت   او در اين زمينه نگارنده مقـاالت علمـي م         . در مورد مسائل كردشناسي بي تفاوت بماند      

                                                            
Θ ب .ا. ( اصل اين مقاله در زمان حيات شادروان پرفسور پاپازيان منتشر شده است(.  
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دستنويس رستم خان دومبولي با تفسير منبع شناسي دكتر پاپازيان براي پژوهشگران قابل دسترس و اسـتفاده                 
بـه زبـان فرانـسه  بچـاپ         » اكتاكورديكـا «در نخستين شماره مجله بين المللي كردشناسي        ” شده اند و اخيرا   

  .رسيدند
 بـه   1962هاي مرجع شناسي و تـاريخ در سـال          او به پاس پژوهش ها و كوشش هاي خود در زمينه            

 رياسـت   1959وي از سـال     . عضويت كميسيون مركزي نسخه شناسي شرقي آكادمي علوم شوروي در آمـد           
بخش بررسي اسناد ديواني و كتابشناسي تاريخ سده هاي ميانه در انستيتوي پژوهش هاي علمـي نـسخ خطـي                   

 تاريخ ايران در سده هاي ميانه       1956از سال   . عهده داشت قديمي ماشتوتس كه به ماتناداران معروف است، به         
در دانشگاه ايروان تدريس مي كرد و عضو كميته هاي علمي انستيتوهاي خاورشناسي و تاريخ آكادمي هـاي               

  .علوم ارمنستان نيز بود
  

*   *   *  
  

ي ايـران   از قراباغ بـه سـو  1804-1813در ميان اسيراني كه در طول جنگ ايران و روس در سالهاي      
آورده شدند نوجواني بنام هوسپ وجود داشت كه در زمان اسارت به آيين اسالم در آمده يوسف نـام يافتـه                     

اين جوان تازه مسلمان در سايه حمايت امير خان يك صاحب منصب آن زمان، بر طبق اصـول خـانواده     . بود
 در  1820او در دهـه     . ط مي گـردد   هاي اشرافي تربيت مي شود  و به زبان فارسي و بررسي منابع فارسي مسل              

  . محفل دولتي و نايب السلطنه تبريز به نام ميرزا يوسف قراباغي مشهور بود و منصب ميرزايي داشت
پس از پايان يافتن جنگ دوم ايران و روسيه و امضاء عهدنامـه تركمانچـاي، زمـاني كـه مهـاجرت                     

ه در آمده بود، آغاز شـد، ميـرزا يوسـف نيـز             ارمنيان ايران به سرزمينهاي ارمنستان شرقي كه بتصرف روسي        
بـه آيـين   ” همراه مهاجران از ارس مي گذرد و به موطن خود رفته در شهر شوشي اسكان مي گزيند و مجددا                

پدري خود يعني مسيحي ارمني در مي آيد و با نام پدري خود بـه ميـرزا يوسـف نرسـسف و بـا نـام ادبـي                           
  . نيز مشهور مي گردد” قاراباغي“

آشنايي ) گرابار(از مدتي كوتاه زبان مادري را بخوبي فرا مي گيرد و با زبان كالسيك ارمني                او پس   
ميـرزا  . يافته تاريخنگاري ارمني را مورد بررسي قرار مي دهد و به نگارش به زبان فارسي همت مـي گمـارد                   

در سـال   . دا مي كنـد   يوسف نرسسف با تسلط بر زبان تركي با اثار شعرا و عاشقان به اين زبان سر و كار پي                  
 به خواهش ميرزاجان يك ماداتف ارمني، به جمع آوري و خطاطي و رونويسي اشعار مالپناه واقفي مي                  1856

پردازد و دو آثار عاشقان ديگر را نيز به آن ضميمه مي كند و با چاپ سنگي در دميرخانـشورا منتـشر مـي                        
ن كاسپين در خدمات شاهزاده گريگور اربليـان        نمايد كه، جايي كه بعنوان صاحب منصب در استانداري استا         

  .مشغول كار بود
به خواست شخص اخير و با حمايت شاهزاده  ديميتري داويدويچ گئورگادزه، ميرزا يوسف در سـال                 

به معني تـاريخ    . ( به پاپان مي برد    1855را آغاز و در سال      ” تاريخ صافي “ اثر تاريخي خود تحت عنوان       1854
كٍكٍليـدزه در جمهـوري     . نسخه خطي اين اثر در بخش شرقي انستيتوي نسخ خطي ك          تنها  ). درست و راست  

پوتوريـدزه ايـران    . ميكروفيلم اين اثر را شـادروان وبـس       .  نگهداري مي شود   P-195گرجستان تحت شماره    
  .شناسي معروف در اختيار ما قرار داده بود

د به مدح تزار نيكالي مـي پـردازد         نگارنده اثر با سخن در مورد علل نگارش تاريخ در پيشگفتار خو           
، ”كليه افراد با آيين ها و اديان مختلف در صلح و صفا زندگي مي كردند              “مبني بر اين كه تحت حكومت او        

آنگاه در ادامه راجع به تعمق خود در ادبيات مذهبي و تاريخي بويژه بررسي عهد جديد و قديم مي پـردازد و                       
و ارمني مطالعه كرده تا از جانبداري بدور باشد و به توصيه دوسـتان بـه                كتابهاي زيادي به زبان هاي فارسي       
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تاريخ بزرگان و خان هاي حاكم بر قفقاز را ارائه دهد و اين كه چگونه           “نگارش تاريخ همت گذاشته است تا       
اين سرزمين تحت حكومت روسيه در آمد بويژه آنكه او در بسياري از جنگ ها حـضور داشـته و در بـاره                       

ي از رويدادها از افراد موثق كسب اطالع كرده و اطالعاتي از كتابهاي ارمني و ساير زبـان هـا جمـع                      بسيار
  .”آوري نموده است

او پس از بررسي ميراث تاريخنگاري فارسي در سده هاي ميانه، تاريخ را از زمان خلقت بشر تا زمان                   
آثار تاريخنگاري فارسي و نيز جلد هـاي        از شيوه نگارش او پيدا است كه        . خود به رشته تحرير در مي آورد      

تاريخ چامچيان در دست او بوده اند، و او با استفاده از آنها تاريخ ارمنيان در سده هاي ميانـه را ارائـه كـرده                         
  .است

اين اثر كه به زبان فارسي نگارش يافته اگر چه بر اساس تاريخ ايران پديد آمده ليكن هـدف اصـلي                     
شرقي، بويژه آرتساخ، مالك هاي خمسه و خان نشين قراباغ پس از دوران نادري تا               آن ارائه تاريخ ارمنستان     

  .تسلط حكومت تزاري بوده است
  

  :شش فصل مربوط به دوران پيش از نادر تحت عناوين زير قرار دارند
  .در باره گسترش نسل ها و زبان هاي آدم -1
  .در باره پادشاهان گذشته -2
  .پادشاهان پارسي پيش از اسالم -3
  .  اره خلفاي راشدين پس از اسالمدر ب -4
  .در باره پادشاهان دوران اسالمي -5
  .در باره هرج و مرج منطقه و به ظهور رسيدن نادر -6
  در باره رويدادهاي پس از نادرشاه -7
وضع سرزمين ارمن و آگاهي هايي در باره پنج محل و زانگزور، و در باره منشاء و نسب نامـه                     -8

  .مالك ها و خان هاي حاكم بر آنجا
  . ورود روسها به قفقاز، تصرف سرزمين  و تشريح جنگ آنها در برابر قزلباشها و ديگران -9

بايد گفت كه اگر چه دوران نادري براي آرتساخ به اندزه كافي اهميت سرنوشت سازي داشت اما از                  
  . حاوي اطالعات ارزشمندتر و فراوان تري هستند9 و 8نظر منبع شناسي، فصل هاي 

نظـامي را مـورد   ” خسرو و شـيرين  “ بودن قراباغ در ارمنستان، او سطوري از منظومه          با تاكيد بر واقع   
سپس استان هاي .  از شهرهاي ارمنستان قلمداد مي شودبـاردا  يا  پارتاومراجعه قرار مي دهد كه بر اساس آنها         

رسيم مي كنـد و     ارمنستان باستان، سيونيك، آرتساخ، اوتيك و پايتاكاران را تشريح نموده مرزهاي آنها را ت             
” قرابـاغ   “اما آرتـساخ را     ” زانگزور“يا  ” آنسوي كوه ها  “نام هاي كنوني آنها را ارائه مي دهد و سيونيك را            

  .ارائه مي كند
ناميده مي شد و او اين نـام  ” آرمنيا“او بر اساس منابع تاريخي فارسي، اظهار مي دارد كه اين سرزمين       

” تـاريخ “ نوح را بر مي شمارد و نسب نامـه توجرمـه را بـر اسـاس            مرتبط كرده سپس اخالف    آرامرا با نام    
  .خورني ارائه مي كند

جالب توجه است كه بخش كوهستاني قراباغ كه معادل جمهوري قراباغ كوهستاني، ناحيه شاهوميان،              
.  است ”دروازه چوبي “مي نامد كه به معني      ” تخته قاپو “خانالر و ساير نواحي آشنا براي ما است، ميرزا يوسف           

شـايد بتـوان حـدس زد كـه مطـابق         . ما اين نام را جاي ديگري مالحظه نكرده ايم و تفسير آن مشكل است             
  . او اينگونه نامگذاري را بكار برده باشد) به معني دروازه آهنين(نام داشتند ” دامور قاپو“داغستان و دربند كه 

   :شرح پنج منطقه آرتساخ تحت عناوين فرعي زير ارائه شده است
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پنج محـل تختـه     “و بالفاصله توضيح مي دهد كه       ” در باره پنج محل قراباغ و منشاء مالك هاي آنجا         “
در عربي به معني    ” خمسه“معروفند، زيرا   ” خمسه“مسيحي هستند، به نام     ” قاپوي قراباغ، كه ساكنان آنها كامال     

  .”است” پنج“
 و كل تپهتا  هاكار  ي آن از رودخانه      كه مرزها  ديزاك،  : آنگاه پنج محل را يك به يك برمي شمارد        

:  عبارت بودنـد از واراندامرزهاي .  كشيده شده بودخورهات و از طرف ديگر از رودخانه ارس تا كوه          مالتپه
 از رود خورخـور تـا       خـاچن  و از كوه خورهات تا رود شوشي كٍند و خالفالو،            آليبال تا جلگه    كيرساز كوه   

، از جنگـل هـاي بايـات تـا       جرابـرد مرزهاي  . كان تا جنگل هاي بايات    كابارتو و از فار و خفارو كوه مختو       
 كـور  تا رود مـراو كرخفارو باردا و از رود خاچن تا كابارتو و رود تارتار، و اما تاليش شامل گلستان و كوه             

  . و ناحيه ميان رود تارتار تا كوران
  .گندم و غالت ديگرابريشم، پنبه، برنج، : محصوالت كشاورزي اين نواحي نيز ياد شده است

رويدادهاي آرتساخ از زمان قديم تا تسلط ايران صفوي و برپايي مالك نشين هاي پنجگانه از سـوي                  
 در ميان خاندان هاي مالك هاي آرتساخ از موقعيـت           ديزاكمالك هاي   . نادر شاه به اجمال تشريح مي شوند      

هاي سياسي و ويژگي هاي ديپلماتيـك او و          تاكيد شده فعاليت   يگانقوي تري برخوردار بودند و درباره مالك        
در ابتدا متذكر مي شـود كـه مالـك    . گفتارهاي شفاهي راجع به وي و اعضاء ديگر خانواده اش بيان شده اند    

 در گغاركونيك آمده اند، و در بـاره اعمـال خيانتبـار مالـك شـاهنظر                 zeyvaزيوا  هاي واراندا از ورستاي     
در باره خاندان حسن جالليان خـاچن       . ا با پناه خان محكوم مي سازد      بدرشتي صحبت مي كند و همكاري او ر       

در دست مالك ميـرزا جـان       ” بتفصيل مطالبي بيان مي گردد و اظهار مي دارد كه مالك نشين اين ناحيه بعدا              
 بودنـد، بـه     ماغـاووز اهل  ” در باره مالك هاي جرابرد كه به نظر ميرزا يوسف اصال          . خنزرستاني قرار گرفت  

 مـورد سـتايش   جرموكو نيكي ياد شده است و شجاعت هاي مالك اهللا قلي در جنگهاي دفاعي دژ             دالوري  
مالك هـاي گلـستان يـا تـاليش،         .  او را اهللا قلي سلطان ناميد      يغواردقرار گرفته اند و نادر شاه پس از جنگ          

 يوسوپ بـود كـه در    بودند كه پيشتر از نواحي شيروان آمده بودند و از ميان آنان مالكبگالراخالف مالك  
  .دژ گلستان استقرار يافته بود

ناميده » آنسوي كوه ها«اهميت خاصي نيز به زانگزور داده شده است و ميرزا يوسف بدرستي آنجا را 
است و مي گويد كه سرزمين بزرگي است و بالفاصله آنسوي كوه ها واقع است و جمعيت زيـاد ارمنـي در                      

در . وچ نشين كرد قره چورلو، حاجي ماملو و كلباجـار سـاكن هـستند      آن ساكن بوده اند و اكنون طوايف ك       
از جمله خنرورسك و گوريس، تاتو و سيسيان، مغري         . زانگزور اسامي چند يوزباشي نشين نيز قيد شده است        

 در اينجا نسب نامه خانواده اُربليان     . و غاپان كه تا حدي تابع آزاد جيران و اردوباد و سيسيان تابع نخجوان بود              
مطالب اجمالي نيز در بـاره داويـت بيـگ، تـرآوديس و             .  ارائه شده است   19از زمان هاي قديم تا نيمه سده        

  .هوهانس خانداميرف وجود دارد كه از كتاب تاريخ چامچيان گرفته شده است
مولف آنگاه در مورد جارچي پناه از نسل ساروجالو و استقرار مالك شاهنظر در استحكامات شوشـي                 

در اينجا جنگهاي پناه خان در برابر مالك هاي ارمني، مطيع كردن آنان با توسل و   . سخن مي گويد  به تفصيل   
چگونگي انتخاب محل دژ و اطالعـات مربـوط   . حيله و فريب و پايه گذاري خان نشين شوشي بيان مي گردد      

  . به ويژگي هاي پشتيباني و نظامي آن جالب توجه است
انه پناه خان و چه فرزندش ابراهيم خان آگاهي مفصل ارائـه مـي              چه در باره سياست هاي سلطه جوي      

شود و تاريخ برخوردهاي آنان با خان هاي منطقه، روابط اين خان ها با هراكل دوم والي گرجستان بيان مـي                     
  .گردد
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در اين روابط، در شرايط غيبت حكومت مركزي ايران، موفقيت هاي ابـراهيم خـان، مطيـع سـاختن                   
اي منطقه، ايجاد پيوند سببي با اوماخان آواريا و هم پيماني با او نيز بسيار حـائز اهميـت و                    تعدادي از خان ه   

توجه است زيرا به كمك او مي توانست خطر ناشي از سوي والي گرجستان را مهار كند چنانكه در سـالهاي                     
ا تصرف نمود    حمله كرد، استحكامات كوموشحانه ر     كـري  وي به در خواست ابراهيم خان به جلگه          91-1790

تمام زمستان از سوي سليمان پاشا پذيرايي شد         . و با غارت و كسب غنايم گزاف توانست وارد آخالسخا شود          
وارد گرجستان گرديد و مقر شاهزاده آباشيدزه در دژ داغ خان را بتصرف در آورد، و دختـران                  ” بهار مجددا 

  .  اد و ديگري را به حرمسراي خود فرستادوي را به اسارت گرفته يكي را براي ابراهيم خان هديه فرست
اطالعات ارائه شده توسط ميرزا يوسف در باره رويدادهاي دهه آخر حكومت ابراهيم خان و فعاليتهاي 

وي آگاهي قابل توجهي در باره لشكركشي هاي آغامحمدخان قاجـار       . نظامي او بسيار موثق و ارزشمند است      
 موفق شوشـي و تـصرف شوشـي در لشكركـشي دوم و جريـان       و محاصره غير   1797 و   1795در سال هاي    

  .كشتن نزديكان خود ارائه مي دهد
تاريخ تصرف تفليس و فعال شدن مجدد ابراهيم خان پس از ترك آغامحمدخان، لشكركشي مشترك               

اين رويدادها براي تاريخ بعدي مالك نشين       .  قتل مالك مجلوم جرابرد از اهميت خاصي برخوردارند         به گنجه، 
  . اي ارمني بسيار سرنوشت ساز بودنده

ورود روسها بـه قفقـاز و تـصرف ايـن سـرزمين و              “مفصل ترين فصل يعني فصل نهم تحت عنوان         
  . است1855 تا 1804جنگهاي آنان در برابر قزلباشها و غيره شامل رويدادهاي سالهاي 

ميـرزا  . ته شـده اسـت     با توجه خاصي نگاش    1826در اين فصل، تشريح دفاع قهرمانانه شوشي در سال          
يوسف كه در سپاه عباس ميرزا شركت داشت، شاهد عيني روزهاي محاصره بود و جريان و روند رويـدادها                   
را با تفصيل عالي بيان كرده است بگونه اي كه اين بخش از اثر مي توانـد بـراي روشـن شـدن بـسياري از                          

  .زواياي تاريك جنگ هاي ايران و روس بسيار سودمند واقع گردد
 كه در دفاع دژ شوشي شركت داشت يك منبع بسيار خوب تلقي مي شـود و مقايـسه                   پوتوخاطرات  

آن با مطالب ميرزا يوسف كه در سپاه طرف مقابل بود مي تواند به هدايت پيگيري رويدادها به نحـو احـسن           
  .كمك كند

در بـاره جغرافيـاي     نيز بايد متذكر شد كه به موازات جريان رويدادهاي سياسي، ميرزا يوسف نه تنها               
پنج واليت آرتساخ، بارندگي، كشاورزي و زمينه هاي مختلف اقتصادي اطالعات جالب تـوجهي ارائـه مـي                  

 بلكه با پيگيري روند توسعه سريع شهر شوشي، تعريف مي كند كه چگونه جمعيت شهر از تـوده هـاي                      كند،
منيان دو سوم اما تركهـا يـك سـوم از           مهاجر ارمني و ترك تشكيل شده بود و بارها تاكيد شده است كه ار             

  .جمعيت شهر را تشكيل مي دهند
متن تاريخ ميرزا يوسف از نظر فقه اللغه نيز پراهميت است و نه تنها از نظر شيوه زبان بلكه عبـارات                     
خاص آن زمان، نام هاي كسان و جاهاي ارمني و روسي، القاب و عناوين و معادلهاي فارسي بويژه بـا شـيوه                

  .ي اهميت خاصي داردتلفظ عرب
در اين مقاله محدود نمي توان كليه جوانب اثر تاريخي مورد بحث را بطور كامل و جامع بيان نمود و                    

  .تنها تالش گرديد برخي از نكات مهم آن به اطالع برسد
از سوي ماتناداران برنامه مدوني براي بررسي متن دستنويس تاريخ ميرزا يوسف و ترجمه متن فارسي                

ي تهيه شده است و تاكنون پيشرفتي نيز در كارها بدست آمده است با اين حال همانگونه كه در بـاال                     به روس 
 توجه خاصي مبذول گردد و شايد شايسته آن باشد كه متن كامـل فارسـي                9 و   8اشاره شد بايد به فصل هاي       

  .بهره مند شوندمنتشر گردد تا گروه بزرگتري از خاور شناسان بتوانند از اين اثر تاريخي فارسي 
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 “Tarikh-e-Safi” 
[Right  or Correct 
History] of Mirza 

Yousouf Nersessof as a 
source of the History 
of Artsakh  in 18-19 

centuries 
 

By: Prof. Hacop Papazian 
 

Summary 
 

This historical resource has nine chapters: 
1- About expansion of generations and their languges, 2- About 

anceint Kings, 3- Persian Kings before Islam, 4- About Caliphs of 
Rashedin 5- About Kings in Islamic era, 6- About disorders in the 
regions and Nader shah,  7- About events after Nader  8- About 
Armenian land, five regions and Zangezour, landlords.                             
9- Entrance of Russians in Caucas and their wars.  

It is a very important resource for the History of Artsakh (Karabagh).  
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