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  سخن آغاز
  

فرآيند رشد و توسعه فرهنگ معنوي هر قوم و ملت كم يا بيش بـا رونـد رشـد كلـي فرهنـگ مردمـان دور و                   
اين پيوندها در شرايط اجتماعي و فرهنگي گوناگون در طي دوره هاي مختلف تاريخي تجلي و . نزديك آميخته است

ه بصورت تأثير بالفصل فرهنگي يكي بر ديگري و گـاه نيـز             تبلور ويژه خود را گاه بعنوان پديده هاي مشترك و گا          
  .بصورت وام گيري محض پيدا مي كند

پيوندهاي تاريخي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي مردمان ايران و ارمن ريشه در ژرفناي تاريخ چنـد هـزار سـاله             
 بهتر است بگوئيم به دليـل هـم         اين پيوندها در وهله نخست به علت همنشيني و همسايگي خاستگاه اوليه آنان و             . دارند

 -نژادي ايشان بوده است كه اين امر بدون شك نمي توانست در طول اعصار به يگانگي و تأثير هاي متقابل فرهنگـي                
  . سياسي منجر نگردد-معنوي و اقتصادي و اجتماعي

نـشي در بيـستون   نخستين آگاهي مستند ما در باره پيوندهاي اين دو ملت همانا كتيبه ميخي داريـوش اول هخام        
در چـارچوب منـافع     ” سرزمين ارمن  سده هاي بسيار بصورت محل تالقي شـاهراه هـاي شـرق و غـرب عمـدتا                   . است

ارمنيان بعنوان ساكنان بـومي و اصـيل ايـن سـرزمين در             . سياسي و فرهنگي عظيم ايران زمين روزگار گذرانيده است        
  . هنگ و سنن باستاني ايران بوده اندكنار فرهنگ اصيل ارمني نگهبانان باوفا و پا برجاي فر

در . بي ترديد مطالعات ايران شناسي بدون در نظر گرفتن منابع غني ارمني بي نقص و همه جانبه نخواهـد بـود                    
اين باره ايرانشناسان نامي چون پروفسورها سعيد نفيسي، محمد تقي مصطفوي، عباس مهـرين، ابـراهيم پـور داوود و                    

 اند و تدريس زبان و فرهنگ ارمني را در دوره هاي تحـصيالت تكميلـي دانـشگاه يكـي از     ديگران بارها تأكيد كرده  
  .   1نيازهاي ايرانشناسي قلمداد كرده اند

ايرانشناسي در نزد ارمنيان از اعماق تاريخ سرچشمه مي گيرد و اين منابع چنان مطالب غني علمـي و مـستند                     
  . واقع مي توان آنها را گنجينه علوم بشري مشرق زمين قلمداد كرددر اختيار شرق شناسي امروز قرار مي دهد كه در

) توسط مـسروپ ماشـتوتس ابـداع شـد        . م405كه در سال    (قديمي ترين اثر تاريخي ارمني به خط امروزي         
است و آثار تاريخنگاران پس از او هر يك به تنهايي منبع مهمي           .) م5سده  (اثر آگاتانگغوس   ” تاريخ ارمنستان “كتاب  

در باره تاريخ ارمنيان و چه ملل و سرزمين هاي همسايه مي باشند و از اين نظر براي بررسي هـاي تـاريخي ايـران                         چه  
                                                            

  .١٩٤٨ ژوئيه ١٥ تهران ٢٠٠٠شماره ” ورازنوند“، نشريه ٢٢، ص ١٣٠٩ تهران ٢ منابع تاريخ پيش از اسالم و مورخين ارمني، مجله شرق شماره ‐ ١
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زنجيره استوار اين آثار از زمـان باسـتان تـا امـروز ناگسـستني بـاقي مانـده اسـت و                    . زمين حائز اهميت فراوان هستند    

غير از منـابع كالسـيك      . ي در اين خصوص انجام مي دهند      ايرانشناسان ارمني امروزي نيز بررسي هاي بسيار ارزشمند       
ياد شده اكنون مجموعه غني از مقاالت و پژوهشهاي جداگانه توسط ايـن گـروه بـويژه ايرانـشناسان اهـل ارمنـستان                       

 اجتماعي و اقتصادي امـروزي نيـز پژوهـشهاي گرانبهـاي            -اينان حتي در شرايط بحراني اوضاع سياسي      . موجود است 
  .   ه مي دهندخود را ادام

با توجه به مطالب ياد شده و نيز با در نظر گرفتن آرزوي قلبي انديشمندان و پژوهشگران ايران زمين كه در               
طي سالهاي متمادي همواره بر ترجمه منابع و آثار ايرانشناسان ارمني به فارسي تأكيد كـرده انـد و از سـويي نيـز بـه                          

  .فرهنگ و تاريخ قوم ارمن اقدام به انتشار اين نشريه نموده ايممنظور ارائه آثار محققان ايراني در خصوص 
شـديم كـه مـورد       )بـه معنـي آينـده     (آپاگا   موفق به انتشار ماهنامه        1377پس از پيگيري هاي بسيار از سال        

هاي استقبال جامعه آگاه علمي و فرهنگي فارسي زبان و ارمني زبان نه تنها در ايران بلكه در ارمنستان و برخي كـشور         
به معني نور و ريـشه واژه هـاي روز   (لويس يك سال و نيم پس از آن موفق به انتشار دو هفته نامه       . ديگر قرار گرفت  

لذا بر آن . منتشر مي گردد” براي مخاطبين قشرهاي وسيع تر مردم شديم كه تا امروز مرتبا     ) فارسي و لوكس اروپايي   
ژوهشهاي ايراني و ارمني خواست گروه ديگري از فرهنـگ دوسـتان را    به فصل نامه پ    آپاگاشديم تا با تبديل ماهنامه      

به مقاالت تحقيقـي و  آپاگا  لذا صفحات فصل نامه     . كه از همان آغاز راه انتشارات ياد شده مطرح بود برآورده سازيم           
  .تخصصي مفصل تر در زمينه هاي تاريخ و فرهنگ اختصاص مي يابد

 دور و نزديك و بر پايه سنن تـاريخي بجـا مانـده ، از ديگـر سـو بـه       از يك سو با نگاه به گذشته هاي    آپاگا  
منظور از ايران محدوده جغرافيايي امروزي ايـن مـرز و بـوم نيـست               . آينده درخشان مردمان ايران و ارمني مي نگرد       

 فارس مي بلكه شامل گستره عظيم فرهنگ ايران از مرزهاي چين تا مديترانه و از جنوب روسيه تا آبهاي نيلگون خليج
بدين سان فرهنگ ارمني نيز شامل گستره عظيم جوامع ارمني ارمنستان، ايـران و بـسياري از كـشورهاي گيتـي                     . باشد
  .است

از پيشنهاد هـا و انتقـادات سـازنده خواننـدگان گرامـي اسـتقبال مـي كننـد و                    آپاگا  سردبير و اعضاء علمي     
  . هشي اهل علم و فرهنگ در اين نشريه اعالم مي دارندباخشنودي آمادگي خود را جهت درج مقاالت و كارهاي پژو

  
  اديك باغداساريان

  1379شهريور ماه 
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  تأثير اورارتو بر تمدن هخامنشي 
  

  رمان گيرشمن: نوشته
  اديك باغداساريان: ترجمه

  5ايران نامه، سال اول، شماره : منبع
  

رشمن ساليان دراز به حفـاري و كـاوش باستانـشناسي در            باستانشناس نامدار فرانسوي شادروان پروفسور رمان گي      
با تسلط به باستانشناسي خاور نزديك، داده هـاي الـواح ميخـي و ادبيـات تخصـصي، او      . پهنه ايران زمين پرداخته است   

 . مقاله ارزشمند زير را منتشر كرد كه متأسفانه موضوع و متن آن براي بسياري از خوانندگان ناآشنا اسـت                   1962درسال  
تمـدن  “به نظر او تـأثير      . مؤ لف در آن به اصول شهر سازي و معماري، سنن تدفين، و عناصر مجزاي هنري مي پردازد                 

به درستي گواهي هرودوت در بـاره چگـونگي پادشـاهي    . بر ايرانيان به همين مقدار محدود نمي شود    ” درخشان اورارتو 
و حامل اسلحه او با  نوشته روي تنديس برونزي روساي           داريوش اول و رسيدن وي به تخت شاهي ايران به كمك اسب             

، ”دست من با دو اسب و يك ارابه بر حكومت پادشاهي اورارتو چيره شـد              “: اول پادشاه اورارتو در پرستشگاه موساسير     
چنـين گفـت    “: آنگاه از يك سو ادامه الواح دوزبانه اورارتو و از ديگـر سـو ادامـه حـديث                 . مورد مقايسه قرار گرفتند   

به نظر او اين داستان بايد توسط اورارتـو از          . در الواح پادشاهي هخامنشي مورد توجه گيرشمن قرار مي گيرد         ” …پادشاه
مؤلف در مورد پذيرش تماس تاريخي ميان اورارتوئيـان و مادهـا و پارسـيان               . طريق مادها به پارسيان منتقل شده  باشد       

آرگيـشتي اول و سـاردوري دوم   .) م.  پ8سـده  ( اورارتو و آشور مي دانيم كه در زمان برخوردهاي نظامي      . محق است 
غيـر از آن، رمـان      ). در جنوب شرقي تا جريـان ديالـه       (بخش اعظم ايران را تصرف يا مورد تاخت و تاز قرار داده اند              

ـ                     راي گيرشمن چنانكه پيداست براي نخستين بار عناصر اورارتويي فرهنگ هخامنشي را به عنوان يكي از داليـل مهـم ب
  .مسير نفوذ اقوام ايراني در فالت ايران از قفقاز تلقي كرده است

   
  

  
حكومت اورارتو با داشتن درياچه هاي وان و اروميه به عنوان مركز خود، نواحي اطراف آنهارا شامل مي شد و 

سايه و هـم    با دولـت آشـور همـ      .) م.  پ 9-7سده هاي   (يكي از حكومتهاي بزرگ شرق قديم به شمار رفته چند سده            
  .مصاف و حتي برتر از آن بود
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كنده كاري هاي هخامنشي، ستون ها و سبك سالن ها بر اسـاس نظـرات مؤلفـان مختلـف مهـر تـأثير آشـوري،                         

ليكن پارسيان و ماديـان بـه عنـوان         . مصري و يوناني برخود دارند    
نخستين ايرانيان با ساير تمدن ها نيز آشنا بودنـد، زيـرا در محـيط               

    .ه و فرصت تأثير پذيري بيشتري از آنان داشتندآنان زيست
اگر در باره تـأثيراتي سـخن بگـوييم كـه فرهنـگ در حـال                
پيدايي ايراني با آنان مرتبط بـود، بايـد آنهـا را در وهلـه نخـست                 
مرهون اورارتو بدانيم كه ايرانيان در سپيده دم تاريخ پيدايي خود      

پس با اين اصـل     . اندمدتهاي طوالني مطيع و فرمانبردار شان بوده        
  . مي توان به بررسي مسئله پرداخت

  
  پرستشگاه موساسير

ايرانيان به عنوان نخستين گام در كارهاي ساختماني از ارتفاعات طبيعي استفاده كرده اند تا اقامتگـاه مـستحكم                   
وجود در پـايين آنهـا ايـن    شهرهاي م. سران خود را برپا سازند و بعدها براي ساختن كاخ ها نيز از آنها بهره گرفته اند     

اين اصل شهرسازي و كاربرد سنگ در تپه سيلك كه ساختمان آن مربوط به پيش از . ساختمان ها را احاطه مي كردند
 معمـاري اقـوام كهـن بـا تختـه      Cyclopean) (2(عمارت غولـسنگي ). 1(دوران ماد است از اورارتو اخذ شده است     

تپه مسجد سليمان از اين ايده پديـد آمـده كـه ماديـان و     ) مترجم.  شدسنگهاي غولپيكر كه جذب هم كار گذارده مي   
پارسيان از معماري اورارتو كسب كرده اند و امروزه نيز بحق آثار برخي از استحكامات اورارتو بر جا است كه براي       

از اينگونـه شـيوه     فالت ايران تا پيش از پيدايي ايرانيان اثـري          ). 3(احداث آنان از شيوه غولسنگي استفاده شده است       
همين مطلب را مـي تـوان در بـاره تـراش     . ساختماني نداشت و تمدنهاي فالت ايران غير از اورارتو با آن آشنا نبودند            

خاص تخته سنگهاي پاسارگاد بيان كـرد كـه در شـيوه سـاختماني پرستـشگاه خالـدي در تـوپراغ قلعـه بـه چـشم مـي                  
ال تخته سنگها در معماري هخامنشي نيز تأكيد كرد، زيـرا انـصراف از        شايسته است در باره تغيير فن استعم      ). 4(خورد

غيـر از آن، كـاخ      ). 5(تكه سنگهاي بسيار بزرگ به سود سنگهاي كوچـك تـر در معمـاري اورارتـو چـشمگير اسـت                   
داريوش بزرگ در پاسارگاد با سنگهاي سياه و سفيد پوشيده است و همان نمونه ساختار پايه هاي كاخهاي هخامنـشي                    

ساختمان هاي شهر توشپا پايتخت اورارتو، مطابق موسي خورني،         ). 6(نها در آثار معماري اورارتو به چشم مي خورد        ت
بر روي يك ورق مسي مربوط به دوران اورارتو كه در مـوزه بريتانيـا قـرار دارد                  ). 7(از چند طبقه تشكيل مي شدند     

ق قديم بود، در زمان ساختمان پرستشگاه پاسارگاد نيز         چنين عمارتي نقش بسته است و اين شيوه معماري كه ويژه شر           
از سوي داريوش در نقش رستم و كعبـه زرتـشت   ” مورد استفاده قرار گرفته است كه امروز ويران مي باشد و احتماال     

  .  نيز به كار رفته است
 وان قـرار    -خره توشـپا  بر روي صـ   ) با شروع از لهمان   (آرامگاه پادشاهان اورارتو، بنا به اتفاق آراء دانشمندان،         

اين روش دفن صخره اي در ميان ماديان و نيز در فالت ايران معمول گرديده بـراي نمونـه، داود دكـان در                       ). 8(دارد
، فرهـاد و شـيرين در       )در ناحيه اي كه جزو پادشاهي اورارتـو بـود         (سر پل ذهاب، فهريكا در جنوب درياچه اروميه         

داريوش بزرگ با . دان، آرامگاه اسكيتي كيزكاپان در كردستان عراق و غيره هم-نزديكي سنندج، در مسير كرمانشاه
سنت مادي را عملي مي ساخت كه در واقع از پيشينيان خود الگـو گرفتـه                ” ساختن آرامگاه خود در نقش رستم، عمال      

 تخت جمشيد، ياد  اول در دائودختر در ميان راه مسجد سليمان به        ) كمبوجيه(مي توان آرامگاه صخره اي كامبيز       . بود
  .  نمود

ايجاد تصوير جانوران روي جام ها در فرهنگ مادي تپه سيلك يا لرستان تأثير بسزايي روي هنر ايرانـي نهـاده                     
همانندي خيره كننده دسته هاي     . روي ديگهاي اورارتويي وجود دارد و به دست ما رسيده است          ” است و اين هنر عينا    

وجود دسته هايي . ه در اورارتو و چه در ايران يافت شده اند قابل توجه استكه چ” سيرنا“ظروف منقوش به تصوير 
به خاطر ستايش مايع موجـود  ” به شكل جانور مذكر بالدار روي جام هاي پيدا شده در حفاري هاي لرستان كه احتماال       
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در ظروف مي باشد چنانكه پيدا است از همـان مطلبـي حكايـت مـي                

  . در پهنه اورارتو وجود داشتكند كه دسته ديگهاي پيدا شده 
اصول شهر سازي، روش معماري، سنن بخاك سـپاري، عناصـر       

 اينها شامل كليه نمونه هاي تـأثير تمـدن اورارتـو بـر              …ويژه هنري 
  .روي ايرانيان نمي شوند

كه بر اسـاس    (مگر داستان پادشاهي داريوش مطابق هرودوت       
همانند )  رسيدآن وي به كمك اسب و حامل اسلحه خود به پادشاهي    

داستان رسيدن روسا پادشاه اورارتو به تخت و تاج به كمك اسبان و             
  ).9(كالسكه ران نيست؟ 

اورارتو نخستين حكومت جهان باستان بود كـه سـنت نگـارش            
بعـالوه مـي    . الواح صخره اي به دو زبان را رايج كرد و توسط پادشاهان هخامنشي از كورش بزرگ به بعد عادت شد                   

گواه اين امر چنين است كه نه       . د كرد كه كتابت باستاني پارسي بر اساس سنن نوشتاري اورارتو قرار دارد            توان تأكي 
ديـده  ”  …چنين گفت پادشـاه   “ بابل و نه عيالمي، بلكه فقط در سنگ نبشته هاي اورارتوئي نوشته              -در متون آشوري  

   ). 10(مي شود و توسط ماديان در ميان هخامنشيان رايج گرديده بود
وجوه مشترك فرهنگي ميان دو تمدن بزرگ آسياي غربي كه ما سعي در معرفي آنها نموديم، به نظر مـا نتيجـه          
تماس هاي ويژه اي بوده است، صرف نظر از اينكه ميان حكومت هاي اورارتو و هخامنـشي فاصـله زمـاني و مكـاني                        

رزمينبايد وجودداشـته باشـد كـه در طـي آن     بنابراين يك دوره زماني در تاريخ مردمان ساكن در دو س      . وجود داشت 
فرهنگ اورارتو نقش حاكم نسبت به ايرانيان داشته است و به همين علت نيز تأثير گذاري عميقـي را باعـث گرديـده        

نفـي نمـي    ” منابع تاريخي اين مطلب را كال     . اين امر نمي توانست بدون مناسبات بسيار نزديك به وقوع بپيوندد          . است
  .كنند

دوم سده نهم پيش از ميالد سالماناسار سوم از پارسيان در پارسوا، در نواحي كه زاب كوچك سرچشمه                 در نيمه   
فتوحات اروارتو نيز شامل همين مناطق مي شد و بـه لطـف آنهـا دو                . مي گيرد، و از ماديان در شرق آنها ياد مي كند          

ومتي كـه در آن زمـان شـامل شـمال شـرق             حكـ . قوم ايراني، پارسيان و ماديان در قلب حكومت اورارتو ظاهر شدند          
در همين جا نيز بود كه ايرانيان به عنوان واليان اورارتـو توانـستند              . ايران، اين سوي قفقاز و شمال سوريه نيز مي شد         

چيزي را به دست آوردند كه تمدن درخشان اورارتو به مردمي اعطا كرد كه از وضعيت نيمه كوچ نشيني به وضعيت                     
  .ر بوداسكان در حال گذ

اگر مطالب ياد شده با واقعيت همگام است، پس مي توان يك مطلب ديگر را نيز مشخص سـاخت و آن تفـسير                    
اين مسير نمي توانست از حوزه رودهاي آمودريا و سيردريا و سال            . مسير رخنه پارسيان و ماديان به فالت ايران است        

شده به سوي قفقاز ادامه مي يافت تا بتواند شمال شـرق        شرقي درياي خزر عبور كند بلكه بايد از جنوب روسيه آغاز            
نه . فالت ايران را در برگيرد و مدت زماني از منطقه درياچه اروميه بگذرد و به جنوب شرق ايران منتهي مي گرديد                    
ـ                       ست براي پارسيان و ماديان و نه كيمريان و اسكيت ها كه از اين مسير عبور كرده اند، رشته كوههاي قفقاز نمي توان
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  ايران و ارمنستان در روزگاران گذشته
  

  پروفسور موروس حسرتيان:نوشته
  كارو ساركسيان: ترجمه

  
فالت ارمنستان، يعني محدوده جغرافيايي ارمنستان باستان، نامي آشنا در تاريخ شناسي اسـت و بـه سـبب موضـع            

ل بـه همـين تعـداد،       خاص خود در طول سي سده نزديك به شصت بار آماج حمالت بزرگ و متوسـط شـده و حـداق                    
تاخت و تازهاي كوچكتر و گذرا به خود ديده و بيش از اين نيز درگير جنگهاي  گوناگون داخلـي و خـارجي بـوده                         

.  حتـي اسـتثنايي تـر از فلـسطين، فنيقيـه و سـوريه              -است، و از اين نظر، يكي از استثنايي ترين كشورهاي دنيا اسـت            
 ميانه، و حتي دوران جديد، كه كشور و مردمانش را پايمال كردند،      هجومها و جنگ هاي دوران هلنيستي و سده هاي        

 سـالي كـه بـين    300كافي است خاطر نشان سازيم كـه از       .  كيمرها نداشتند  -دست كمي از هجوم آشوريان و اسكيت      
 سـال بـاقي     70 سال آن در جنگ و ويراني هاي پيوسته سپري  شده اسـت و                230 ميالدي قرار دارد،     1640 تا   1340

  .نده نيز توأم با قحطي، بيماري هاي مسري، كوچ، اسارت و غارت هاي كمرشكن بوده استما
جنگجويـان  .  ميالدي، نزديك به كل جمعيت فالت ارمنستان، بخصوص روستاييان آن، ارمنـي بودنـد        12تا سده   

زر و آترپاتكـان    بيگانه كوچ نشين يا تازه يكجا نشين شده اي كه به فالت ارمنستان، سواحل جنوب غربـي دريـاي خـ                    
آنهـا  . از محصول عرق جبين و پيشه و نان و دارايي اهالي ارمني آنجا روزگار مي گذراندند               ” رخنه مي كردند، عمدتا   

در گروه هايي بزرگ، و با تمام ايل و تبار خود مي آمدند و مي كوشيدند تا در چراگـاه هـاي كوهـستاني و پـرآب                           
 مغان و دشـت ميـل از   -دشت هاي قراباغ. ق بي نظيري بود، ساكن شوند   فالت ارمنستان و مناطق اطراف آن، كه قشال       

فالت ارمنستان، همچنين از اين نظر كه فاقد جنگل بود، مناسب حال آن كوچندگان بود، زيرا . جمله اين مناطق بودند
  .جنگل مانع از ورود گله ها مي شد

ي آمدند، خود براي تضعيف و به اطاعت در  ميالدي م16 تا 11اقوام جنگجويي كه يكي پس از ديگري از سده 
آنها وقتي عقب نشيني مي كردند، ارمنيان ساكن را نيز بـه همـراه              . آوردن ديگري، دست به كشتار يكديگر مي زدند       
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مي گرفتند و به دوردست ها و ديگر مناطق تحت سلطه خود مـي راندنـد و آن منـاطق را ويـران مـي كردنـد و مـي                              

حتي تا اواخر سده هاي ميانه نيز مردان ارمنـي را بـه اسـارت    . ز امكانات زندگي محروم كنند  سوزاندند، تا دشمن را ا    
طـرف مقابـل نيـز    . مي بردند و مي فروختند و چنانچه كوچكترين مقاومتي مشاهده مي شد، آنها را بقتل مي رساندند        

و دشمن مي گذاشت، همين كـار را        به خاطر انتقام گيري از دشمن، وقتي در حين پيشروي يا عقب نشيني پاي به قلمر               
با بخش هاي تحت سلطه دشمن انجام مي داد و قربانيان اين دو، اكثر اوقات، و گاه هميـشه، روسـتاييان و شهرنـشينان                       

 ميالدي در زمان جنگ بلند مدت تركمانان و ايران و تركانبه همـين منـوال                16 تا   14اوضاع سده هاي    .  ارمني بودند 
ويسندگان نامدار ارمني، چرخ هستي و موجوديت قومي آن فرمانروايان نوآمده، برسينه ارمنيان به قول يكي از ن. بود

  .      مي غلتيد
نبايد از ياد برد كه در البـالي ايـن رويـدادهاي تكـان دهنـده و ويرانگـر و در زمـان فرمانروايـان ارمنـي و يـا                              

به گذشـته هـاي بـسيار دور، امـا     .  نيز وجود داشته اندكوتاه مدت”  اشغالگران بيگانه، دوران هاي صلح آميز، و اكثرا 
نخستين دوره صلح آميزي كه سرشار از سازندگي و امور كشوري بـود، دوران پادشـاهي اورارتـو    . آشناتر باز گرديم 

سـپس دوره بـسيار آرام   . را در بـر مـي گرفـت   .) م. پ820 -620( ساله خود   300بود، كه دو سده نخست حكومت       
. در پي دودمان يرواندوني هـا فـرا رسـيد   .) م. پ185-35(ن ارمني كه صد و پنجاه سال طول كشيد       سلسله آرتاشسيا 

.) م450 تا 60(بيش از نيمي از دوران چهارصد ساله اشكانيان ارمني و جانشينان ايشان، يعني ارمنستان دوران مرزباني             
 سـاله دودمـان باگراتونيـان       200انروايي  و سـپس نيمـي از دوران فرمـ        .) م485 -685( ساله بعد از آن      200و دوران   

 سـال   200كه شـامل    .) م1100 -1300(و سالهاي مياني دوران حكومت ارمنيان در كيليكيه         .) م860 -1060(ارمني  
  .است، دوراني صلح آميز براي ارمنيان بود

 در زيـر سـايه   بدين سان، ارمنيان از سي و سه سده مشخص تاريخ خود، تنها در هزار يا هزار و دويست سـال آن           
مراحل اساسي پيشرفت و بالندگي اقتصادي و فرهنگي ارمنيان، تنها در يك سـوم ايـن دوران    . خود زندگي كرده اند   

ارمنستان، دو هزار سال باقيمانده را در ميـدانهاي جنـگ و زيـر سـلطه بلنـد و كوتـاه مـدت                       .  ساله تحقق يافت   3300
 خالقيت، و حتي با از دست دادن آنچه داشته بود، به حيات خود ادامـه             بيگانگان به سر برد و با امكاناتي محدود براي        

  .داد
طوالني ترين دوره فرمانروايي بيگانگان، كه براي ارمنستان و ارمنيان نيز مهمترين آنها است، دوران هزار سـاله                  

بيزانس، بويژه در مناطق    دوران ششصد تا هفتصد ساله استيالي يونان و         . استيالي هخامنشيان، پارتيان و ساسانيان است     
 سـاله اعـراب در منـاطق مركـزي و           200پس از آن،  مي توان به ترتيب  سلطه           . غربي كشور را نيز بايد به ياد داشت       

 سـاله سـلطه   800 تـا  700سرانجام بايـد بـه دوران     . شرقي ارمنستان، و سلطه صد و پنجاه ساله مغول و تاتار را نام برد             
كان سلجوقي، تركمانان، تركان عثماني و ايراني بر بخش هاي شرقي ارمنستان توجهي             ويرانگرانه و سرنوشت ساز تر    

  .ويژه نمود
سلطه يكصد ساله روسيه تزاري را بر بخش هايي از ارمنستان شرقي، كه در گذشته اي بـسيار نزديـك روي داد،                  

 و ترددي امن و حقوقي برابـر در  در اين دوره بود كه ارمنيان آن خطه به خوابي آسوده  . بايد همواره به خاطر داشت    
استيالي روم را در غرب ارمنستان، كـه گرچـه مـدت كمـي هـم نبـود، از ايـن            . مالكيت شخصي و مدني دست يافتند     

فهرست كنار مي گذاريم، زيرا تأثيرات مثبت و منفي آن بسيار ناچيز بوده و پيامدهاي مهم و تعيين كننـده اي در بـر                        
 سـاله   50دوره  . ودگذر باستان و دوران پس از آن نيز همين گونه برخـورد مـي كنـيم               با حكومت هاي ز   . نداشته است 

. نفوذ سياسي گرجي ها كه در واقع ائتالف و فدراسيوني بود از ارمنيان و گرجيان متحد، از اين قاعده مستثني اسـت                     
در آن زمان بود كه دولـت       . وداين دوره، دوراني فرخنده و استثنايي اما بسيار كوتاه مدت در سراسر تاريخ ارمنيان ب              

ارمني كيليكيه نيز در اوج شكوفايي خود مي زيست، و ارمنستان شرقي به رهبري دودمـان ارمنـي زاكاريـان در پنـاه                       
  .   فرمانروايان نيرومند و آبادگر دودمان باگراتونيان گرجي به سر مي برد

  
 ايراني ياد كرد،    -ن راندند، مي توان از سلطه پارسي      از ميان همه سلطه گراني كه در طول تاريخ بر ارمنيان فرما           

كه هم تحمل پذيرتر از ديگران بود و هم تأثيرات مثبت و اهميتي چشمگير داشـت، و هـم بـه نظـر مـن بـه گونـه اي                          
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مـن در وهلـه نخـست ايـران باسـتان، سـپس تـا               . شگفت انگيز به عنوان ضرورتي تاريخي، بسيار قابل قبول مي يافـت           

البته، اين سخن، به ويژه براي ارمنيان، شايد تا اندازه اي نامأنوس . يران سده هاي بعدي را در نظر دارمحدودي سلطه ا
جلوه كند، زيرا تاريخ نگاري ارمني هنوز هم تحت تأثير نگرش مورخان و وقايع نگاران سده هاي ميانه و آباء كليـسا                

بنـا بـر ايـن نظريـه،        . خي نوين ارمني نيز راه يافته است      است، و اين اثرات حتي به قلمرو ادبيات و پژوهش هاي تاري           
 مـيالدي دشـمن شـماره دو ارمنيـان و ارمنـستان      16 -19ايران باستان به اصطالح دشمن شماره يك و ايران سده هاي          

نيز اين ارزيابي دور از انصاف است و بايد آنرا به يكباره كنار نهاد، زيرا تاريخ راستين و مدارك تاريخي                    . بوده است 
  .خواستار چنين چيزي هستند

 200در مورد اين مسئله خاص تاريخ ارمني، ما بر اين باوريم كه اينك زمان آن فرا رسيده اسـت كـه اسـتيالي                         
ساله ايران هخامنشي و امپراتوري پهناور كوروش و داريوش را در دنياي باستان و تاريخ جهانيان به گونه اي شايسته،                    

زمان آن فرا رسيده است، كـه بـا         . گامي بلند در جهت پيشرفت تاريخ مردمان جهان بشماريم        شرافتمندانه و جسورانه،    
 ساله ايران هخامنشي تأثيري بسيار مثبت نه تنها در زندگي ارمنستان و ارمنيان، كه 200بانگ بلند بگوييم كه حكومت 

تنها شايد در مـورد     .  در بر داشته است    همه ملت ها و اقوام آسياي مقدم، شمال هند و ديگر سرزمين هاي آسياي ميانه              
  .   مصر و مناطق يوناني و هلني تحت سلطه ايرانيان، آن هم تنها در آن دو سده، بتوان اندكي ترديد به خرج داد

يكي شدن اقوام گوناگون در جهان باستان، آنگونه كه معلوم اسـت، نخـستين بـار در مـصر، در حـوزه ميـاني و                         
.  سال جدال ميان منـاطق جـدا از هـم بـه پايـان رسـيد      700و در پنج هزار سال پيش و پس از پاييني رود نيل آغاز شد  

بار سوم نيـز در بـين       . دومين بار در بين النهرين بود كه اين كار به كوشش سارگن و نوه اش، نارامسين، انجام گرفت                 
 بـود، در زمـاني كـه كـوچ اقـوام از             چهارمين بار در مـصر    . النهرين، در زمان سومين سلسله فرمانروايان شهر اور بود        

همچنين مي توان از سلطه هيتـي هـا در آسـياي صـغير،              . سواحل آفريقايي آن به سوي سواحل آسيايي جريان گرفت        
سرانجام نوبت بـه    . سوريه، بين النهرين شمالي و گسترش نفوذ هلنيسم در گرداگرد درياهاي مديترانه و سياه ياد كرد               

 7-8، بخصوص سده هـاي      .م. پ 11-7نظامي و برده داري آشور و بابل در سده هاي           حكومت خونريز و جهانگشاي     
دولت مستبد آشور، با آنكـه سـخت   . بي رنگي هم نوعي رنگ است  : مثلي است معروف كه مي گويد     . مي رسد . م.پ

شـمال شـرقي    ويرانگر، غارتگر و كشنده بود، اما موجب شد تا آميزه اي از ملت ها و اقوام آسياي مقدم و آفريقاي                     
، فرهنگهاي پيشرفته مصر و فنيقيه و بابل، و تـا انـدازه             .م. پ 7-8در آن دوران، بخصوص در سده هاي        . بوجود آيد 

اي هيتي ها، خود به خود و به طور ارادي با ابعادي وسيع تر در تماس با يكديگر قرار گرفتند و اقوام عقب مانـده از                        
  .   نظرفرهنگي را يك گام به پيش بردند

ر پايه تجربه هاي مثبت به دست آمده از كشورداري امپراتوري نيرومند آشور و مناطق كهن بابل نـو بـود كـه                       ب
و بر اساس تجربه هاي امپراتوري پاسيان نيز امپراتوري جهان گستر . امپراتوري دو چندان نيرومند پارسي بوجود آمد

انال هاي آبرساني، تجـارت و داد و سـتد، بخـصوص            اين دولتها كه در نتيجه ساختن ك      .  مقدوني شكل گرفت   -يوناني
پيكار براي به دست آوردن برده و ثروت پديد آمده بودند، باعث شكفتگي تجربه آدميـان  در عـرض چنـدين سـده                        

 كه البته آن زمان بدون آن نيز مترقي بودن دشوار مي       -گر چه اين كار با زور و خونريزي صورت مي گرفت          . شدند
 مقدوني بتوانند تمـدن بـشري   - ايراني و يونان-وجب مي شد تا هر دو امپراتوري جهانگشاي پارسي    با اينهمه، م   -بود

  .را يكي دو گام به پيش برند
 پنجاه سـال پـس از آن،   - و چه خوب كه ناكام ماند-آنچه دولت خونريز و مستبد آشور در انجام آن ناكام ماند 

 ايراني، و تا حدي گله داران سابق جلگه هاي ايـران، بـه انجـام                توسط اقوام جنگجو، دامپرور و اسب پرور آريايي و        
نخستين بار يكي از اقوام اصيل ايراني، يعني مادها بودند كه چون روزگاري بس دراز در همسايگي اورارتـو و      . رسيد

  . آشور و بابل زيسته و سخت از آنها تأثير پذيرفته بودند، موفق به اين كار شدند
يعنـي  .) م. پ 600سـالهاي   ( كوروش و داريوش، نخـست از روزگـار هوخـشتر مـادي              سنگ بناي دولت بزرگ   

 سده پيش از ما نهاده شد، سپس با كوروش پارسي و سه دهه پس از اين پادشاه پرآوازه، با داريوش بزرگ                      26حدود  
بود، در طـي  داريوش اول فرزند اين دودمان بزرگ هخامنشي، كه فرمانده اي قاطع، پرشور و جنگجو    . استوار گشت 
توانست چنان امپراتوري نيرومندي بنيان نهد، كه مرزهـاي شـرقي آن از دامنـه كـوه                 . م. پ 518 تا   522پنج سال، از    



٩  )١‐٢(آپاگا 
هاي پامير و جلگه سند آغاز و در سمت غرب، از يك سو به رشته كوههاي قفقاز و رود دانوب و از سوي ديگـر بـه                           

ر ايـن همـه را تنهـا بـه حـساب نبـوغ نظـامي داريـوش و پـسرش،                     البته اگـ  . شبه جزيره عربستان و رود نيل مي رسيد       
ما بي آنكه بخواهيم تأثير اين شخصيت هاي برجسته را نفي كنـيم،  . خشايارشا، بگذاريم تا حدي در اشتباه خواهيم بود     

 كـه  در آن روزگـاران بـود  . بايد بگوييم كه موفقيت آنها به سبب همخواني كار ايشان با نيازهاي عمـومي زمانـه بـود                
. دودمان هاي گوناگون در جهت يكپارچگي با يكديگر و زندگي تحت عنوان قومي واحد به جنبش در آمـده بودنـد                    

اين در حالي بود كه اقوام نيرومند همسايه، كه در انديشه نزديكي اقوام و تشكيل ملت واحد بودند در اين كار اخالل 
 خود مانع آن مي شدند و در اين روند تكاملي قانونمند تاريخ       مي كردند، و ملتهاي دور و نزديك نيز با نيروي دولتي          

حتي بيشتر از آن، دولتهاي كوچك و بزرگي كه رشد و تكامل يافته بودند در كنار انباشت تجربـه           . اخالل مي كردند  
اههـاي  خود و رشد كمي و اجتماعي و اعتالي فرهنگ عمومي، از دير باز نيازمند زندگي صلح آميز و مبادله كاال و ر        
نيـاز و   . امن و  اوزان و مقادير واحد، برچيده شدن موانع گمركي، وضع نظام مالياتي و امنيت مالكيت شخصي بودند                  

لزوم اين ها، خواسته اي جدي شده بود، زيرا صنعت رو به پيشرفت نهاده بود، دومين، دومين تقـسيم اجتمـاعي كـار                       
آنچـه  . اي باري سنگين و وبال گردن صنعت و بازرگاني شده بود     مبادله پاياپ . صورت گرفته دادو ستد رشد كرده بود      

در رهايي از اين بحران اخالل مي كرد، همان جنگ هاي بي پايان، تاخت و تازها، چپاول، اسـارت، غـارت، خـراج و               
ر رشد و گسترش برده داري، كه بنيان دنياي كهن را مي پوساند و به لرزه مـي انـداخت، نيـز تـأثي                      . بدهي سنگين بود  

 چيـزي  -مردمان، خاندانها، اقوام و كوچ نشنيناني كه به يكجانشيني گرايش داشتند، تشنه صلح بودنـد       . اندكي نداشت 
و ايـن كـار را ايـران هخامنـشي از طريـق اصـالحات               . كه تنها دستاني نيرومند و دولتي پرتوان قادر به تأمين آن بود           

  . داريوش انجام داد
نخست ورود بسيار صلح آميز كوروش به شهر دشـمن بابـل و حركـت بـه                 : نيمكافي است به سه رويداد اشاره ك      

سوي پرستشگاه خداي اصلي بابل، نه به قصد چپاول، كه اهداء قرباني و ناميدن خود به عنوان فرزند مردوك، خداي           
تـرام  دوم گشودن مصر به دست كمبوجيـه، پـسر كـوروش، و رفتـار اح          . بزرگ بابل، سپس رفتن به بابل به دعوت او        

سرانجام بايد به نامه داريوش اول به شـاهزاده  يـا سـاتراپ آسـياي                ). آمون و نيتي  (آميز او با پرستشگاه هاي مصري       
صغير اشاره كرد، كه در آن نامه او را به هشياري فرا مي خواند و پدروار فرمان مي داد تا نسبت به خـدايان يونـان و          

اين مورد و بسياري موارد ديگـر، زمينـه درك عميـق            . ار برخورد شود  كاهنان، بخصوص معبد آپولون، با احترام بسي      
در ضمن، خاطر نشان سازيم كه آن  نظريـه          . كشورداري، سياست همه جانبه و ديوانساالري خردمندانه را فراهم آورد         

مـي مـردود    در علم تاريخ شناسي حاكم بـود بـه آرا         ) نه هميشه (نادرست كه دهها سال     ” تا اندازه اي درست، اما عمدتا     
مطابق اين نظريه، امپراتوري كوروش، اسكندر و ديگر كساني كه با توسل به زور و سـريع بـه وجـود آمـده               . گرديد

براي نمونه از كورش و اسكندر مقدوني نام برده مي شود، اما از             . بودند، مي بايست با  همان سرعت نيز از هم بپاشند          
چنانكـه ديـديم، وجـود چنـين        . غيره نـامي بـه ميـان نمـي آيـد           و   …داريوش، توتموس، سارگن، اسرحدون، چنگيز    

زندگي .  سال مي توانست پيشرفت يا پسرفت اجتماعي قابل مالحظه پديد آورد300 تا 100امپراتوري هايي در طول 
  . نسل در يك حكومت واحد، چندان هم ناچيز نيست14 تا 4

 اگـر از چنـد مـورد اسـتثنايي          -انگشاي پارسـي  در طي دو سده زندگي صلح آميز و سرشار از آباداني دولت جه            
 اقوام و ملت هاي بسياري در بخش عمده اي از خـاور زمـين بـه پيـشرفت          -كوچك و متوسط منفي چشم پوشي كنيم      

اين اقوام رشد و افزايش و تكامل يافتنـد و بـاهم در تمـاس     . هاي اقتصادي، قومي و فرهنگي چشمگيري دست يافتند       
ها يكديگر را شناختند، بلكه با تكامل اقتصادي و اجتمـاعي توانـستند خـود را نيـز بـشناسند و                     آنها نه تن  . قرار گرفتند 

و ايـن نخـستين   . دريابند و احساس كنند كه خود نيز مي توانند مستقل زندگي كننـد و دولـت خـود را داشـته باشـند               
راي دوران هلنيستي بعـدي و نظـام   همچنين ب.  ساله هخامنشيان، و مهمترين پي آمد آن بود        200دستاورد و ثمره سلطه     

اداري و ساختار حكومتي آن و سازماندهي كارها و تبلور فرهنگ بزرگ يوناني نيز، زمينه و تكيه گاه اساسي  فراهم                 
  .آورد

مساعد و حكيمانه كه نيـاز زمانـه خـود بـود و پـذيرش بـسياري در آن روزگـار                     ” دربار هخامنشي سياستي كامال   
پول واحد، و اوزان و مقادير واحد، كه به دست داريوش انجام گرفته و حيرت هرودوت . داشت، در پيش گرفته بود
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را برانگيخته بود، راهسازي و تأمين امنيت راهها، و همچنين سازماندهي نظام گمركي و مالياتي، امكانات و زمينه هاي 

بسياري از اقوام و مردمان، از جملـه        و در حالي كه     . نو و متعادلي براي پيشرفت زندگي مردمان به وجود مي آوردند          
قوم ارمني كه حتي از انديشه داشتن دولت فراتر رفته و به مرحله عملي ساختن آن رسيده بود، هنوز پاي به مناسبات                      

  .برده داري نگذاشته بودند، همه اين ها قابل قبول و سودمند افتاد
  

در زندگي عمومي خود بـه پيـشرفت چـشمگيري دسـت            همه اقوام و ملتها قلمرو امپراتوري نيرومند هخامنشي،         
اقوام ارمنـي  . در ميان اين اقوام، ارمنيان يا آرمن ها جايگاه ويژه اي داشتند. يافتند و به انديشه تشكيل دولت رسيدند      

كه حدود يك سده پيش از داريوش با هم يكپارچه شده دولت خود را پي ريختـه بودنـد، بـا از دسـت دادن نيمـي از                       
شايد بتوان سلطه پارس ها را بـر        . ل خود به تابعيت دولت نيرومند ماد، و پس از آن ، ايران هخامنشي در آمدند               استقال

سرزميني چون مصر چندان سودمند نشمرد، اما اين سلطه براي ساكنان فـالت ارمنـستان، بـويژه اقـوام ارمنـي، يـك                       
  . خوش اقبالي بزرگ بود

 نتيجه قطعي دست يافتيم كه ارمنيان در ميان دههـا قـوم و ملـت تـابع                  ما در پژوهش هاي دراز مدت خود به اين        
هخامنشيان، نخستين ملتي بودند كه پس از پارس هاي ممتاز، بيشترين امتياز و اعتماد دربار پارس را به دست آوردند و 

سجم و ديرپـاي    پيـروي ارمنيـان از سياسـت منـ        . شايد بيشترين سود اين سلطه دويست ساله پارسي نيز نصيب آنان شد           
مادهـا كـه در   . دربار پارس، بي ترديد به سبب داشتن خويشاوندي دور با پارسيان نبود، بلكه علت هاي ديگري داشت              

شمال ايران و آترپاتاكان مي زيستند و پيش از آن، پارسها را به زير سلطه خود داشتند، يكي از اقـوام ايرانـي بودنـد                         
اما رهبران مادها تا مدتي     . و با آنها تنها اختالفي ناچيز در گويش و زبان داشتند          كه برادر پارس ها به شمار مي آمدند         

طوالني قادر نبودند با فكر از دست دادن سلطه خود سازش كنند و سعي داشتند حكومت را از پارس هـا بـاز سـتانند،                         
ادها بودنـد كوشـيدند تـا       پسر كوروش، بدان رسيدند و گئومات مغ و برادرش كه از م             چيزي كه در زمان كمبوجيه،      

به همين سبب بود كه پارس ها به مادها كه از اقوام بسيار نزديك خـود بودنـد اعتمـادي                    . حكومت را به دست آورند    
البته اين پديده را نمي توان به علت فرمانبرداري بي چـون و چـراي ارمنيـان دانـست،                   . بسيار كمتر از ارمنيان داشتند    
ي دهاك مادي، و هم در اوايل فرمانروايي داريوش، خالف آن را ثابت كردند و دسـت                 زيرا ارمنيان، هم در زمان آژ     

پس دليل اين اعتماد و دادن اختيارات وسيع به ارمنيان          . به شورشي گسترده و جنگ هايي دامنه دار و سرسختانه زدند          
سـفالي رود ارس، كـه      چه بود؟ علت آن بود كه در سراسر شمال قلمرو پارس، سواحل جنوبي درياي خزر و قسمت                  

 -بسيار نزديك به مادها بود، اقوامي مي زيستند كه چندان صلح طلب و فرمانبردار نبودند و چنين قصدي نيز نداشتند          
مادها با بودن در همسايگي آن اقوام چند زبانه و آشنا، و به عنـوان               . حتي اگر به اطاعت از دولتي ديگر منجر مي شد         

ز دست داده است، همواره رهبران و دربار پارس را در هوشياري و هراس نگـاه مـي                  برادر بزرگتري كه حقوقش را ا     
خطرناكتر از آن اين كه در سمت شمال ماد، در منطقه اي كه از جنگل هاي اطراف رود كلخيد و چوروخ تـا           . داشتند

 جنگجـو مـي زيـستند    رود كور ادامه داشت و در رشته كوههاي قفقاز در سواحل درياي خزر، اقوامي ناآرام، آزاد و      
 همانگونه كه در -مادها با استفاده از اين موضوع مي توانستند به پا خيزند. كه به سمت جنوب لشكر كشي مي كردند

 و با اين موج نيرومند خارجي متحد شوند و پارس هاي سلطه گر را               -زمان لشكركشي كمبوجيه به مصر چنين كردند      
و (دربار پارسي از اين فكر هراس آور بود كه از زمان داريـوش              .  باز ستانند  به زانو در آوردند و تاج و تخت خود را         

ارمنيان را تنها نيرويي مي ديد كه مي توانستند سدي در برابر اقوام شمالي به وجود آورند و مادها را     ) شايد كوروش 
وني، نقـش چـشمگيري در   همين ارمنيان بودند كه به سركردگي تيگـران، وليعهـد سلـسله يروانـد    . نيز زير نظر گيرند  

به دوست و خويشاوند پيشين خـود، يعنـي كـوروش     . م. پ 550تيگران در سالهاي    . سرنگوني سلطه مادها ايفا كردند    
بنـابراين، روايـت حماسـه      . پارسي، و سپاه او در سرنگون ساختن آژي دهاك مادي و دولت ماد ياري رسـانده بودنـد                 

 دست برادر همسرش كه همان تيگران پـسر يروانـد، نخـستين پادشـاه               كهن ارمني را كه از كشته شدن آژي دهاك به         
همين اعتمـاد پـارس هـا بـه ارمنيـان بـود كـه               . سلسله يرواندوني هاي ارمني است، نبايد چندان دور از واقعيت شمرد          

موجب شد ساتراپ هاي ارمنستان، بخصوص در ساتراپ نشيني سيزدهم، بـه طـور مـوروثي از همـان اخـالف سلـسله                   
ندوني هاي ارمني گمارده شوند، در حالي كه سياست پارس ها اين بـود كـه سـاتراپها، يعنـي شـاهزادگان ديگـر                        يروا
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) به يوناني اورونتس  (اينها همه به نام يرواند      .  را از ميان اشراف پارسي برمي گزيدند      ) نه همه آنها  (سرزمين هاي تابع    

 شاهان تابع ارمني، كه ساتراپ پارس ها بودند، همانند بسياري           .خواهنده مي شدند و نزد ارمنيان همتراز پادشاه بودند        
اينك سكه هايي به نام يروانـد اورونـتس اول در دسـت             . ساتراپ هاي ديگر اجازه ضرب مسكوكات مسي را داشتند        

دربار پارس، سراسر فالت ارمنستان و بخش هاي ميان دو رود كور و ارس، تا قراباغ و دشت مغان كنـوني،                     . مي باشد 
، در اختيار رهبران جنگاور اقوام ارمني و ساتراپ هـاي  )از زمان سلسله آرتاشسيان  (و همچنين سواحل درياي خزر را       

همچنين  به اقوام ارمني و زمامداران آنها اجازه داده بود تا در اين مناطق، كه بيرون از سرزمين هاي            . آن گذاشته بود  
رار داشت، حكومت و زندگي كنند، تا مرزهاي شمالي را نگاه           ارمني نشين هايك كوچك و سوفن و دشت آرارات ق         

  .    دارند، خراج بپردازند و در زمان جنگ ها سپاه كمكي بفرستند
 هـزار اسـب،     20آنها بر اساس گواهي هرودوت ساليانه       . سهم خراج ارمنيان در امپراتوري پارس نيز اندك نبود        

 كيلو گوم 5/32هرتاالنت برابر با ( تن نقره به ايران مي فرستادند   10 تاالنت ايراني خراج، و نزديك به        300بيش از   
 هزار سـواره  4 هزار سرباز پياده و 20ارمنيان در زمان جنگ تعداد . كمك نظامي ارمنيان نيز اندك نبود ). نقره است 

ارمنيان . ل مي داد هزار تن بود تشكي48اين رقم نيمي از كل ارتش آرمنيا را كه . به ايران هخامنشي گسيل مي كردند
با چنين لشكري در سفر جنگي كوروش به بابل و خشايارشا به يونان، در ميان سپاه آرتوكمه ئـوس، دامـاد داريـوش،              

اين جزئيات موثق را مورخان يونان گزارش داده اند، بخصوص هـرودوت و گزنفـون كـه در سـال                    . شركت نمودند 
 هزار سرباز يوناني از ارمنستان گذشته و شيوه زندگي ارمنيان 10اه  و نيم سده پيش از ما، به همر23يعني . م. پ401

  .   و وضعيت حقوقي آنها را با جزئيات بسيار در دو اثر مشهور خود نگاشته است
 سال به عنوان يكي از 200بدون احتساب دوران سي ساله پادشاهي كوروش و پسرش كمبوجيه، ارمنستان مدت    

در تشكيالت دولت پارس باقي ماند و از نظر جمعيتـي           ) اتراپ نشين سيزدهم و هجدهم    و گاه دو س   (ساتراپ نشيني ها    
گسترش ارمنيان به سمت شرق و رشد اقتصادي و فرهنگي آنها، بي شك شتاب بيشتري يافت و ابعاد وسيعتري بيش از 

 از هر چيـز خـود       بار دگر خاطر نشان سازيم كه پيش      .). م. پ 612 -520(آنچه در سده پيشين داشت به خود گرفت         
 ساله زمامداري   300در دوران   . مختاري وسيع داخلي و آرامش حاكم بر ارمنستان، كمك بسياري به اين كار مي كرد              

يرواندوني ها بود كه در سرزمين پهناوري كه بعدها در آثار علمي به حق فالت ارمنستان ناميده شد، نخـستين خـشت                      
مان دودمان آرتاشسيان تبديل بـه قـومي واحـد شـدند و از دوران پادشـاهي                 بناي ملت ارمني نهاده شد و ارمنيان در ز        

  .  در مناطق آيرارات، واسپوراكان و سوفن دولتي يكپارچه بنيان نهادند.) م. پ189-80(آرتاشس اول تا تيگران دوم 
 سـاله  20اين دودمان بزرگ ارمني طي دو سده به چنان جايگاهي دست يافت، كه توانست در يك برهه زمـاني                  

همتراز يك امپراتوري بزرگ گردد، و صحيحتر بگوييم، بعد از روم دومين دولت نيرومند دنياي آن .) م. پ60-80(
اين مهم از سويي مديون دانش كشور داري، نبوغ و تـالش شـاهان نيرومنـد دودمـان آرتاشـسيان، و از                      . روزگار شود 

رواندوني آنها بود، نياكـاني كـه دو سـوم دوران حيـات              ساله نياكان ي   400سوي ديگر، بي شك مديون سابقه و كار         
  .خويش را زير حمايت امپراتوري قدرتمند ايراني و در چارچوب سازمان اداري آن گذرانده بودند

دودمان آرتاشسيان در سال يك ميالدي برافتاد و در پي آن، دوره اي پرآشوب و فتنه آميز در ارمنـستان آغـاز                      
آن، دوره رقابت پارتها و رومي ها و دوران كشاكش هـاي داخلـي ارمنـستان و پيكـار          . يد سال به طول انجام    50شد و   

 -دست يافتن بر فالت ارمنستان، هم براي روم و هم براي ايران، افزون بر اهميت نظامي. براي دستيابي به استقالل بود
يرومنـد بـود امـا مهـاجم بيـرحم و           دولت روم بي شـك ن     . استراتژيكي خود، از نظر اقتصادي و بازرگاني نيز مهم بود         

غارتگر نيز بود و به همين خاطر اكثر رهبران ارمني، بخصوص زمامداران بخش شرقي آن از نظر سياسي بـه همـسايه                      
هزار ساله خود، به پارسياني كه بزرگمنش بودند و بر عهد و پيمان خـود وفـاداري بيـشتري نـشان مـي دادنـد و طـي                            

اما كشور از اين موضوع سخت آسيب مـي ديـد، زيـرا    . اخته بودند، گرايش داشتند  ششصد سال آنان را از نزديك شن      
از همين رو، جهت گيري سياسي رهبران ارمني را نمي توان تنهـا             . امپراتوري روم از اهداف خود دست برنمي داشت       

  .  به خاطر منافع طبقاتي خود دانست، زيرا اين منافع با منافع كلي كشور همسو گشته بود
 سده اول ميالدي باال گرفت، با توافق ميان بالش، شاهنشاه پـارت  50-60هاي ايران و روم كه در سالهاي  جنگ  

از سپاهيان متحد ايراني و ) به فرماندهي پيتوس(پس از شكست سنگين لشكريان روم . و نرون، قيصر روم، پايان يافت
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اين بار تيرداد   . و به يك برابري صوري بسنده كرد      ارمني در هرانديا، روم ناگزير راه عقب نشيني را در پيش گرفت             

اشكاني برادر كهتر پادشاه ايران، سرانجام بر تخت پادشاهي ارمنستان نشست با اين شـرط كـه مراسـم تاجگـذاري در                      
  . شهر رم و با دست شخص نرون انجام شود

ي مـستقل در پـيش گرفـت،        با جلوس تيرداد پادشاه جنگجويي كه بزودي در ميان ارمنيان مستحيل شد و سياسـت              
.  سال دوام آورد و تا حدودي به گونه اي نيمه وابسته به ايران باقي مانـد           400دولت اشكانيان ارمني بنيان نهاده شد و        

شاهان اشكاني ارمني نه تنها در صد سال نخست، كه پس از آن نيز با به قدرت رسيدن مخالفـان دودمـان خـود، يعنـي                        
با توافق دربار پارسي بر تخت مي نشستند و از نيمه هاي سده دوم ميالدي نيـز              ” اكثرا) .م226 -636/ 651(ساسانيان  

دولـت ارمنـي در بخـش    ) 385/ 387(اين نيز روشن است كه پس از تقـسيم ارمنـستان      . پادشاهي آنان موروثي گشت   
كه اشراف زميندار ارمنـي،     پايدار ماند و تنها پس از آن        . م428برچيده شد، اما در بخش پارسي تا سال         ” رومي سريعا 

كه قدرت بسياري كسب كرده و به تجزيه طلبي روي آورده بودند، از دربار پارسي خواستار سـرنگوني آنهـا شـدند،                      
  .اين دولت برچيده شد

بر اساس نوشته هاي مبالغه آميز تاريخ نگاران ارمني، و تـا حـدي تـاريخ شناسـي نـوين ارمنـي، سياسـت دولـت                          
پس . بوده است ترسيم مي شود” نيان، نسبت به ارمنستان با رنگهايي بسيار تيره تر از آنچه واقعاپارتيان، بخصوص ساسا

 ارمني اين برخورد تا حـدود بازتـاب مبالغـه آميـز     20 و تا اندازه اي سده  9اتفاقي نيست كه در ادبيات داستاني سده        
ين برابر دولت هاي روم و يونان، گاه كمتـر          خود را يافته است و اين در حالي است كه سنگدلي ها و ويرانگري چند              

حال اگر با اين مسائل تاريخي به گونه اي عيني و منصفانه برخورد كنيم، به نتيجه                . از آنچه بوده نشان داده شده است      
 -379(البته بدين ترتيب نمي خواهيم فتنـه هـاي خـونين شـاپور دوم               . اي عكس آنچه بوده است دست خواهيم يافت       

را كه مختص حكومت هاي استبدادي مشرق زمـين كهـن، و هـر              .) م440 -457( حدودي يزدگرد دوم     و تا .) م309
اما اين موضوع كه در تاريخ ما با رنگهايي تيره ترسيم گشته است، . نوع حكومت استبدادي است، به كلي از ياد ببريم 

حتي مردم عامي نيز از استثمار، استبداد     بي شك، در آن دوران        . براي ارمنستان و ارمنيان چندان اهميتي نداشته است       
در دوران باستان و سده هاي ميانه و دوران استبدادهاي شرقي، هيچ ملتي . و بيداد دولت هاي ملي خود در امان نبودند

بايد حدود و ثغور استثمار و بيداد را تعيـين كـرد، نـه آنكـه بـه                  . بخصوص توده هاي زحمتكش از آن در امان نبودند        
  .  وده براي اثبات عدم وجود آن پرداختتالشي بيه

بياييد از مهمترين و عيني ترين مسائل آغاز . نقطه آغاز ما، همانا تعيين ميزان استثمار دولتها و پيامدهاي آن است        
 ساله پارتيان و ساسانيان نيز همچون دوران هخامنشيان، با آنكه           600ارمنيان در خاك ارمنستان، در دوران سلطه        . كنيم
يش جمعيت نداشتند، اما ماننـد مردمـاني كـه در شـرايط مـساعدي زنـدگي مـي كننـد، از رشـد كمـي مشخـصي                            افزا

بخش بزرگي از اين جمعيت رشد يافته در بيـرون از ارمنـستان، در كـشورهاي                . برخوردار بودند، و كاهش نيز نيافتند     
ن جامعه اي تشكيل داد و خـصوصيات  همجوار گسترش يافت و چندان نيز در آنها ادغام نگشت، بلكه در جاي جاي آ          

آسياي صغير، ماوراء قفقـاز، شـمال ايـران،         . قومي خويش و ويژگي هاي فرهنگي، ديني و زباني خود را نگاه داشت            
بي ترديد، عناصر . سوريه، فلسطين و حتي بخش هايي از آفريقا، يعني مصر و اتيوپي ، از جمله اين سرزمين ها بودند     

ن كشورها، آنچه را كه نيكو بود و پذيرفتني، و ارمنيان از دوران اورارتويي آفريـده بودنـد و                   ارمني تازه وارد در اي    
آنچه را خود نداشتند از آنها مي آموختند، و اگر به ارمنستان باز             ” و متقابال . بوميان فاقد آن بودند گسترش مي دادند      

  .مي آمدند با خود مي آوردند
هايـك كوچـك، سـوفن و    (ه ارمنيـاني كـه در سـرزمينهاي باسـتاني ارمنـي        در آن رابطه نمي توان از ياد برد ك        

تابع تشكيالت اداري روم و يونان و متـأثر از فرهنـگ پيـشرفته آنهـا بودنـد، بـدون                    ” ساكن بودند و اكثرا   ) آغزنيك
يده است كه اما زمان آن رس. ترديد به پيشرفت باالتري نسبت به ارمنيان بخش شرقي متأثر از پارسيان دست مي يافتند

يك موضوع بسيار مهم را مطرح كنيم و آن اين است كه بخش بزرگ دستاوردهاي فرهنگي ارمنيان كه در اثـر نفـوذ      
غرب حاصل مي شد، تعلق قومي خود را از دست مي داد و در نهايت به همان عامل رومي، بخصوص يوناني بـاز مـي     

  .گشت، يعني جذب فرهنگ بيگانه مي گرديد
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كـه فرهنـگ مـادي و معنـوي ارمنـي تحـت تـأثيرات               ) و از ديرباز زمان آن فرا رسيده اسـت        ( اينك بايد گفت  

سياسي، حقوقي و اقتصادي ديرپاي ايرانيان بود كه پيراسته گشت و ارمنيان به ابتكار زمامداران و انديـشمندان خـود                    
 و به آن رفته رفته رنگ ملي  ميالدي به كيش يكتاپرستي، يعني دين نو آمده مسيحيت گرويدند280-301در سالهاي 

اين بزرگترين نمايش ارمنيان در برابر ايران زرتشتي بود و دربار . و اصيل ارمني دادند و در جامه اي زيبنده گنجاندند
گرچه براي برقراري مجدد ديـن يكپارچـه   . و زمامداران پارسي، در زير بال و پر نيرومند خود با آن نيز مدارا كردند  

، گاه بـسيار ديـر و گـاه بـه شـيوه اي خـشونت آميـز بـه                    )…يعني دين اهورامزدا، بخصوص آناهيتا و       (ايران باستان   
 و نيمـه هـاي      4در اواخر سـده     ” پيگردهاي سخت و روش هاي مستبدانه روي مي آوردند، اما ايستادگي ارمنيان، مثال            

. مانع از اجراي آن تـصميمات گرديـد    ميالدي، در زمان نبردهايي كه به فرماندهي وارتان و واهان در گرفت،              5سده  
دربار پارسي به جاي آن كه متوسل به شيوه هاي مستبدانه تر شود، كه همواره خطر تغيير مشي ايرانـي گرايـي چنـد                        

در صـفحات  . صد ساله ارمنيان را در پي مي داشت، ديگر باره تن به سازش داد، حتي سياست عفو را در پيش گرفـت    
گر چـه   . اين پديده تنها به حساب ايستادگي سرسختانه و پيروزي ارمنيان گذاشته مي شود            تاريخ شناسي نوين ارمني،     

نبايد اين نكته مهم را انكار كرد اما نبايد از ياد برد كه اين پديده بيشتر مديون سياست سنتي ايـران بـود، تـا ارمنيـان                           
  .ارآزموده اي در شمال كشور باشندحتي به بهاي دريافت امتيازات، در پيوند با ايران باقي بمانند و سپر ك

درفش ملي  .) م396(ارمنستان با ابداع كتابت ملي خود       . در آستانه برافتادن دولت ارمنيان، پيشامد مهمي رخ داد        
 سـاله،   200سرانجام، پس از سقوط دولت ارمنستان فرهنگ ارمني در دوراني           . شكست ناپذير و نيرومندي برافراشت    

ه باز هم تحت نفوذ سياست ايران بود، به چنـان پيـشرفتي دسـت يافـت كـه حتـي ملتهـاي                        ميالدي، ك  630 تا   430از  
 مـيالدي،  5سـده   . ديگري كه كيفيتي باالتر داشتند و صاحب حكومت نيز بودند دشوار مي توانستند بدان دست يابند               

  . كه سده آن رويداد بزرگ بود، بعدها به حق، سده زرين ارمنيان ناميده شد
البته نبايد تصور كرد كـه      . ر اين كار هيچ كمكي نكرد، اما از هر گونه اخالل نيز خودداري نمود             گرچه ايران د  

حتـي در زمـاني كـه ايـران قـدرتي بـي چـون و چـرا و                   . دربار پارسي براي اخالل در اين كار فاقد وسيله و نيرو بود           
ارمنستان را زيـر پـا مـي گذاشـت، نـه          و  ) حتي در زمان شاپور دوم و تهاجم سنگين آن        (گرايشي توسعه طلبانه داشت     

آهنگ ويرانگري داشت و نه بر آن بود كه چهره قومي ارمنستان را ، به شيوه اي مستبدانه،ـ ادغام داوطلبانه، و يـا از                     
طريق اسكان اقوام پارسي و بيگانه در آن سرزمين تغيير دهد، چيزي كه تا حدودي در ديگر متـصرفات خـود انجـام                       

كه بنا به روايت مورخان ارمنـي، حـاكي از تنبيـه سـخت و تهـاجم نظـامي              (ورد استثنا وجود دارد     تنها يك م  . مي داد 
بجـز ايـن   ). شاپور دوم ساساني است و از سوي پاوستوس بوزاند، مورخ ارمني، به صورتي مبالغه آميز بيان شده است            

ديگر نكته مهم اين كه دولـت       . استمورد، دولت پارسي هيچگاه اقدام به كوچ جمعي و كشتار مردم ارمنستان نكرده              
. ايران در تاريخ هيچگاه بر آن نبوده است كه زمامداران ارمني را از ميان برداشته بزرگان پارسي را جاي ايشان نشاند                    

در حـالي  . مطلب ديگري كه بسيار سرنوشت ساز بوده است، اين است كه ارمنستان را مسكن اقوام بيگانه نكرده است              
. ن و اندكي پس از آن، يونانيان بيزانسي و سپس اعراب دست به چنين اعمالي در ارمنستان مي زدند          كه در همان دورا   

اين رشته را مي توان ادامه داد، اما همين اندازه نيز كافي است تا به مناسبات متقابل و هزار ساله ايران و ارمنستان تـا                         
ما هنوز نتوانسته ايـم چيـزي كـه پيامـد           . پارسيان پي برد  آن زمان، و بويژه ماهيت واقعي پيامدهاي بسيار مثبت سلطه           

چنـين چيـزي در روابـط      ” منفي سرنوشت سازي دربر داشته و مدركي كه دال بر فالكت همگاني باشد، بيـابيم و كـال                 
  . ميالدي يافت نمي شود16ارمنيان و ايرانيان تا سده 

 به ارمنيان رفتاري چندان دوستانه نداشت، بايد اگر از اين ديدگاه بنگريم، سرنگوني دولت ساساني را، كه نسبت  
 رفتار نه چندان دوستانه دربار ساساني، نه بر ضد موجوديت دولت ارمنـستان              -البته. سرآغاز شوربختي ارمنيان دانست   

ما اشكانيان ارمني گر چه دولتي زير دست بودند، ا. بود و نه برضد ارمنيان، بلكه تنها بر ضد شاهان اشكاني ارمني بود      
موضع بسيار مخالف و خصمانه اي نسبت به همه ساسانيان گرفته و آنهـا را سـرنگون كننـدگان دودمـان خويـشاوندان         

اشكانيان ارمني را   ” خود، يعني اشكانيان ايران مي پنداشتند و اين در حالي است كه تاريخ نگاران سنتي ارمني، عمدتا                
شالي مي پندارند و ايـن چيـزي اسـت كـه بـا تقاضـاي اكثريـت                  عامل نگون بختي ارمنيان و سرنگوني اين خاندان پو        
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دومين دوره روابط ارمنيان و ايرانيـان از همـين جـا آغـاز مـي        . بزرگان ارمني و استقبال دربار پارسي صورت گرفت       

  .   شود
  

تان، يكي از تأثرانگيزترين، پرآشوب ترين و بياد ماندني ترين صفحات تاريخ مناسـبات ديـرين ايـران و ارمنـس                   
اين رخداد در همان سده پـنجم، از سـوي   .  ميالدي است  5رويدادهاي مربوط به نبرد وارتان و جنگ آواراير در سده           

با .  ميالدي، به گونه اي بحث انگيز و متفاوت ارزيابي شده است19يغيشه و پاربتسي، بخصوص با آغاز نيمه دوم سده 
يچگاه و هيچ زمان، حتـي در سـده پـنجم مـيالدي، برنامـه اي بـراي       تكرار سخنان پيشين خود، بايد بگوييم كه ايران ه    

دربار پارسـي   . چنين برنامه اي در آن زمان، دور از تصور مي بود          ” اصوال. استحاله ارمنيان و نابودي آنها نداشته است      
نچـه بـراي او     ولي آ . از شورشي كه واساك مرزبان و وارتان بر ضد او تدارك ديده بودند به درستي آگاه بود                ” يقينا

. غير قابل گذشت و خطرناك مي نمود، آن بود كه رهبران ارمني در صدد دريافت كمك از هون ها و روميان بودند                     
به هر حال، به لطف سياست و مذاكرات خردمندانه و دورانديشانه واساك، مرزبان ارمنستان و فرمانده كل نيروهـاي                    

حتي بر آن بود كه از تصميم       . نصراف از حمله و تنبيه ارمنيان بود      پارسي شمال كشور، ايران در شرف باور كردن و ا         
باري، ارمنيان غير از حدود دو سه هزار قرباني اين جنگ و به همين تعداد               . تغيير اجباري كيش ارمنيان منصرف شود     

 دورانـديش  در آخر نيز پيمان فرخنده نوارساك، توسط بـالش پادشـاه    . قرباني جنگ واهان، قربانيان ديگري نداشتند     
  .).   م484(پارسي، و رهبران ارمني، بسته و خودمختاري وسيعي به ارمنستان داده شد 

، كه به دنبال اسـتيالي پارسـيان    )بخش شرقي (سلطه دويست ساله اعراب بر بخش هاي بزرگي از ارمنستان اصلي            
ساله مياني ويرانگر و مخرب بـود،  پديد آمد، با آنكه از نظر شيوه اداري و سياست ملي و مذهبي خود در دوران صد      

 سال پاياني و رو بـه زوال آن، قابـل تحمـل و حتـي                50 سال استيالي صوريِ آغازين آن، و تا اندازه اي در            50اما در   
 ميالدي را در بر مي گرفت، يـوغ سـنگين           8در صد سال مياني دوران سلطه اعراب كه سراسر سده           . بسيار مساعد بود  

در طول آن سده سياه بود كه ملت پركار ارمني و استاد سـاخت بناهـاي                . نيز سنگيني مي كرد   خليفه بر دوش ارمنيان     
  .  پل، شهر و شايد يك كليساي روستايي در خاك پهناور نياكان خود برپا كند سنگي، نتوانست حتي يك معبد، قلعه،

ربـت را در پـيش گرفتنـد،        تجربه و نبوغ سازندگي هزاران ارمني مهاجر كه از آغـاز سـده هـشتم مـيالدي راه غ                  
 -635در حـالي كـه پـيش از آن، بخـصوص سـالهاي معـروف               . در خاك بيگانه شكفته گشت و به بار نشـست         ” عمدتا
بـا روح و قالـب اصـيل ارمنـي بـه چنـان دسـتاوردهايي                . م660/650و سالهاي استيالي صوري اعراب، يعنـي        . م395

  .  ديگر يافترسيدند، كه دشوار بتوان نظير آن را در تاريخ ملتي
 ميالدي سلطه گران بسيار ديده و تلخي ها چشيده بودند، نخستين بـار، چهـره قـومي خـاك        8ارمنيان كه تا سده     

از . ارمن تغيير يافت، كه گر چه ابعاد محدودي داشت، اما با تكرار مكرر خود پيامدهاي ناخوشايندي بـه دنبـال آورد                  
قوامي مجزا، با زبانهايي غريب  در ارمنستان، آنهم در مراكز مهم نظامي پيامدهاي تأسف بار سلطه اعراب اين بود كه ا

آنها خود را صاحبان آنجا پنداشتند و با اختيارات وسيعي كه به دست آوردند             . و اقتصادي كشور، سكونت داده شدند     
 ديگر روش هاي و زمين هايي كه مصادره كردند، به طرح برنامه تضعيف و تخريب و تغيير چهره اقوام تحت سلطه و    

  .  مخرب گوناگون  پرداختند
يـك  . اقوام و ملت هاي ديگري كه پس از آن بر ارمنستان دست يافتند، اين سياست خليفه را در پـيش گرفتنـد                     

نكته ديگر آن كه بوميان و آبـاد كننـدگان          . نكته آن است كه اقوام تازه وارد برخالف ارمنيان مسيحي مسلمان بودند           
اگر چنين نمي شد، حاكمان نو آمده به آرامي در ارمنيان ادغام مـي            . ن، همچنان مسيحي باقي ماندند    آنجا، يعني ارمنيا  

شدند، آنگونه كه بعدها در ايران روي داد و اعراب در ايرانيان ادغام شدند، و يا آنگونه كه اعراب قديم و ايرانيان و 
و اين سياستي بود كه ايران باسـتان، همـسايه نزديـك و             مغوالن آسياي ميانه، قفقاز و ارمنستان، تبديل به ترك شدند           

الزم به ذكر است كـه      . نيرومند ارمن، در دوران هزار ساله سلطه و نفوذ خود بر ارمنستان، هيچگاه به آن روي نياورد                
شاه عباس صفوي و جانشينانش، كه از پيروان و مروجان متعصب شيعه بودند، بي آنكـه بـا درس هـاي ديـرين تـاريخ               

ايي داشته باشند، همان سياست مصالحه آميـز دولتمـرادان ايـران باسـتان، يعنـي شـاهان و درباريـان و زمامـداران                        آشن
البته نبايد فراموش كرد كه سياست مصالحه بـا ارمنيـان مـسيحي، كـه          . هخامنشي، پارتي و ساساني را در پيش گرفتند       
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از ارمنيـان   ” علت مالياتهـاي اضـافه اي بـود كـه قهـرا           ايران صفوي و تركيه آن روزكار در پيش گرفته بودند، هم به             

دريافت مي شد، و هم به خاطر حرفه هاي مفيد آنها يعني كشاورزي، صنعت و بازرگاني بود، آنها چنـدان تمـايلي بـه                      
مسلمان شدن همه يا بخشي از ارمنيان نشان نمي دادند، زيرا ارمنياني كه مسلمان مي شدند اجازه حمل سالح مي يافتند              

  . بدل به نيروهاي زائد غير مولد شده  به غارت روي مي آوردند” و عمدتا
 مـيالدي  1604همچنين نمي توان آن مهاجرت اجباري دهشتناك را كه به فرمان شاه عباس انجام شد و در سـال        

و حـدود   شاه عباس از اسالف خود نيز پيشي گرفـت          . از ارمنستان به سوي اعماق خاك ايران جريان يافت از ياد برد           
 هزار نفـري جلفـاي قـديم، كـه جنـواي            20 هزار روستايي و شهري ارمني را از مناطق نخجوان و ايروان و شهر               300

صـدها روسـتا در آتـش       . كناره رود ارس بود، و شهرها و قصبات ديگر به زور و با تلفات بـسيار بـه ايـران كوچانـد                     
صـدها كـودك و نوجـوان       .  حرمسراها سـر در آوردنـد      هزاران ارمني كشته شدند يا از     . سوخت و خالي از سكنه شد     

گرچـه شـاه سـعي      . ارمني توسط خانها و بيگهاي لگام گسيخته مورد تجاوز قرار گرفتند و وادار به تغيير مذهب شدند                
داشت آنها را بدون تلفات به اعماق ايران منتقل كند، اما اين كار در آن شرايط كه دشمن در حال پيشروي بود، بسيار 

و اين در حالي بود، كه چند سال پيش از آن، بسياري از شخصيت هاي ارمني، مالكـان و كدخـدايان         . ر مي نمود  دشوا
كه از شاه  ، به سركردگي مليك هايگاز معروف،)قراباغ(بخش شرقي ارمنستان، بخصوص واليات سيونيك و آرتساخ    

ضا كرده بودند كه به كمك ايـشان آيـد و مـاوراء    عباس لقب شير پير را دريافت كرده بود، از اين شاه افسانه اي تقا  
  . قفقاز را كه پانزده سال پيش به تصرف تركيه عثماني در آمده بود از چنگ تركها آزاد كند

به هر حال، اين عمل بيدادگرانه و دردآور كه چند سده پيش روي داد، چنان تأثير منفي و خصمانه اي در تاريخ 
توصـيف و يـادآوري آن صـحنه هـاي دلخـراش،      . ثار آن تا امروز نيز باقي اسـت و ادب ارمني بر جاي گذاشت كه آ 

ايـن مهـاجرت    . هميشه مانع از آن گشته است كه تاريخ شناسان بتوانند صفحات مـستند بعـد از آن را نيـز ورق بزننـد                      
اري و اجباري به قصد جلوگيري از پيشروي تركهـاي مقتـدر، ايجـاد منـاطقي خـالي و همچنـين تغييـر مـسيرهاي تجـ           

شكوفايي مناطق مركزي ايران بود نه به قصد نابودي ارمنيان و در حالي كه هنوز مدتي چندان از آن مهاجرت بزرگ 
نگذشته بود، هم خود شاه عباس و هم يار نزديك او، يعني امير گونه خان، كه بيگلربيك خانـات ايـروان و از چهـره              

 بخش بزرگي از آن ارمنيان سرگردان بجز ارمنيان جلفا، به مـيهن      هاي سرشناس دولتي بود، امكاناتي فراهم آوردند تا       
آنها كوشيدند تا چند صد ) همچنين در روزگار طهماسب قلي خان پسر امير گوناي(حتي بيش از آن، . خود باز گردند

ق خـاص  روستاي ارمني نشيني كه خالي از سكنه شده بود هر چه زودتر آباد و از نظر اقتصادي نيرومند شوند و حقو             
دربـار ايـران بـزودي    . جامعه ارمني رعايت شود و حيات اقتصادي، فرهنگي و ديني آنها در حدي قابـل تحمـل باشـد                 

دريافت كه اگر براي ايجاد زمين هاي خالي بخواهد ارمنستان را از ارمنيان وفادار آنجا پاك كند، به جاي آنكه سدي                     
ن را به سوي سرزمين هاي غرب و جنوب خزر به روي آنها مـي               در برابر تهاجمات تركها ايجاد كند، درهاي كوهستا       

  . پس اشتباه خود را با جد و جهد بسيار و به طرق گوناگون تصحيح كرد. گشايد
 و چند رويداد ده سال پاياني اين سده چشم پوشي كنيم از             17اگر از پيشامد هاي ناگوار بيست سال نخست سده          

 ساله مياني آن، صلح كاملي در ارمنـستان شـرقي   50ال، بخصوص در دوران      س 75 ميالدي، يعني    1695 تا   1620سال  
كشور در مدت نيم سـده توانـست از نظـر اسـكان و جـذب جمعيـت و رشـد                   . كه جزو قلمرو ايران بود برقرار گشت      

بخـصوص كـه از     . اقتصادي و فرهنگي به جايگاهي برسد كه آن را مي توان رستاخيزي نو در زندگي ارمنيان شـمرد                 
  .   رادور نيز با دروان رنسانس اروپا مقارن گشته بوددو

 سال، در ارمنستان شرقي، از آرتساخ يا قراباغ    25يعني در طول    . م1641-1666بر پايه محاسبات ما، در سالهاي       
 5تعـداد  .  كليسا بنا گرديـد 500تا آخوريان و دشت آرارات تا گوغتان و مغري، صدها روستا بازسازي شد و بيش از       

جالب اين كه   . بر آن نيز صليبهايي سنگي با نقوش عالي بر پا شد، دهها پل ساخته شد و دهها صومعه مرمت گرديد                   برا
در دهها روستا كارگاههاي كاغذ سازي تأسيس شد و در آن روستاهاي دور از وانكها نيز هزاران كتاب خطي زيباي پر 

مركز . ن هاي صومعه هاي بزرگ به آنها باز گردانده شد         بخش هايي از زمي   . از نقش و نگار نوشته و رونويسي گرديد       
خانـات ارمنـي نـشين      . ديني اجميادزين بار دگر جايگاه بلند ديني خـود را در ميـان سراسـر ارمنيـان بـه دسـت آورد                     

صنعت و داد و ستد شهري، اصناف و پيشه وري، هنر و ادب، مدرسه و علم با شـتاب بـسياري رشـد                       . نيرومندتر شدند 
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ي ، تخليه جلفاي شكوفاي ساحل ارس و تهي شدن كامل آن، با گورستاني كه همچون جنگلي از صليب هاي آر. يافت

اما جلفاي قديم شـايد دشـوار   . نقشدار تا امروز نيز در ساحل ارس پا برجاست، بسيار دردآور  و ضايعه اي بزرگ بود         
ن دوردست پـاي بـه زنـدگي نهـاده و از نظـر              مي توانست به حيات خود ادامه دهد و با جلفاي نو كه در حومه اصفها              

از همين جلفاي نو بود كه مردي برخاست       . شكوه و شكوفايي خود آوازه اي جهاني به دست آورده بود، برابري كند            
 نخستين بار قاره آسيا را مزين به اختـراع بـزرگ            1639-1641و از برمه و تبت تا آمريكا را درنورديد و در سالهاي             

  .      سال پس از آغاز صنعت چاپ ارمنيان، نخستين چاپخانه ارمني را در جلفاي نو تأسيس كرد130گوتنبرگ نمود و 
شركت ارمني يـا    –جلفاي قديم نمي توانست به نمايندگي از دولت ايران فعاليت كند و با پادشاهان ديگر با مهر                  

ي باشد و بر بازار هندوستان دست يابد، به امضاي قراردادهاي اقتصادي، حتي سياسي بپردازد و صاحب كشت    ) كمپانيا(
اما جلفاي نو كه در حومه اصفهان، پايتخت ايران، قرار داشت با تالش شاه عباس و جانشينان وي در ايـن كـار موفـق          

  .شد
اين موضوع و شواهد ديگر بيانگر آنند كه دومين پيشامد اسف انگيز در مناسبات ايرانيان و ارمنيـان را بايـد از                      

 مـيالدي، اقـوام     11از نيمه دوم سده     . همسايگي جغرافيايي ارمنستان و ايرانيان در منطقه اي پهناور دانست         ميان رفتن   
تركمان و آذربايجاني و بعد از آن اقوام كرد كه از مناطق ديگرآورده شده بودند، در اين خطه پهناور مستقر  توراني، 

اين فرايند در سده شانزدهم بـه پيـروزي قطعـي دسـت             . دشدند و بخش بزرگي از اقوام بومي را در خود ادغام كردن           
  . ميالدي به پايان رسيد19 و 18يافت و در سده هاي 

عالوه بر آن بسياري از دولتهاي محلي، كارهاي سياسي و به ويژه زمامداري آن ناحيه رفته رفته به سـران قبايـل                      
هايي كه منشاء تركي و عنوان ايراني داشتند، بخـش  پس از آن نيز، در زمان خاندان. تركمان و آذربايجاني واگذار شد  

    .عمده ماشين جنگي شمال ايران و منطقه قفقاز و نيروهاي نظامي آن در اختيار تركان و آذربايجاني ها قرار گرفت
وقايع نگاران مسيحي ارمني، فشارهاي ملي و مذهبي وارد بر ارمنيان را به پارس ها نسبت داده اند، زيـرا دولـت                      

حتـي جنـگ هـاي دو سـده گذشـته ميـان روس و ايـران و قيـام هـا و پيكارهـاي           . مان دولتي ايراني بوده اسـت    آن ز 
در حالي كه در طول سده      . آزاديخواهانه ارمنيان را جنگ هاي روس و پارس و ارمني و پارسي ناميده اند و مي نامند                

اما همين موارد انـدك نيـز       . تان دست، برشمرد  ها پيكار و سركوب، دشوار بتوان چند نام پارسي، حتي به تعداد انگش            
چنان طنين انداز گشته و در اذهان ارمنيان حك شده است كه پاتكانيان، شاعر ارمني صد سال پيش، در سرودهايي كه 
بيانگر غم و خشم ملت خود هستند، عنصر پارسي را در ساحل رود ارس مقـصر مـي دانـست، در حـالي كـه پارسـيان                           

 سده گذشته بـاز هـم عنـصر پارسـي را در نظـر               30-40آبوويان نيز در سالهاي     . ز آنجا رفته بودند   ديرزماني بود كه ا   
بود، و ديگر اين كه آنها را به خاطر         ) ايراني(اين پديده نخست بدان علت است كه، آن دولت، دولتي پارسي            . داشت

  .، از مسلمانان شيعه بودندزيرا اكثر تركها و آذربايجاني هاي تابع ايران. دينشان پارسي مي ناميدند
بي شك خاندانهاي ترك تبار ايراني، همچون صفويان، زنديان، افشاريان و قاجاريان در همه زمينه هـا، سياسـت                 

اما نبايد از نظر دور داشت كـه دسـتگاه   . ناب ايراني و پارسي پيش مي بردند و زبان حاكم دولتي نيز زبان فارسي بود           
  .ر دست رئيسان قبايل، خانها، بيگها و مأموران با تدبير ترك زبان متمركز بودد”  نظامي كشور عمدتا-سياسي

مناطق شمالي ايران، بخصوص آذربايجان و ماوراء قفقاز، به استثناي گرجستان شـرقي، در اداره خانهـاي تـرك                   
يگهـاي  بود كه اغلب گرايش هاي گريز از مركز داشته صاحب حكومتي موروثي بودند و در واقع تحـت حكومـت ب                    

همچنين بايد اغتشاشات دائمي و بي مسئوالنه انبوه كوچ نشينان لگام گسيخته و مسلح تـرك و                 . خودكامه قرار داشتند  
حتي مجازاتهاي سنگيني كه گاه خانها بر ضد اين كوچ نشنان اعمـال مـي كردنـد كـار سـاز                     . كرد را نيز بر آن افزود     

نگجو كه بر كوهستانها حاكم بودند و از بيكاري دست به قهرمان بازي در ماههاي تابستان و پاييز هزاران دسته ج. نبود
مي زدند و عادت به اين داشتند كه به زور شمشير دارايي ديگران را مفت و رايگان از آن خود كنند، بـه روسـتاها و                          

شتار و تجـاوز    ييالقها يورش مي برند و دارايي و احشام روستاييان بي سالح ارمني را چپاول مي كردند ودست بـه كـ                    
همه، از گله دار گرفته . يافتن آنها كاري مشكل و تعقيب آنها خطرناك بود. مي زدند وهميشه نيز بي كيفر مي ماندند   

تا خان و بيك اجازه هر نوع بي حرمتي و خودكامگي را به خود مي دادند، بخصوص اگر طرف مقابل آنهـا مـسيحي                   
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خويشاوند آنها و حتي مسلمانان روستايي و يكجانشين نيز از گزنـد آنـان              گاه اقوام   . بي دين و كافر بي سالح مي بود       

  .     در امان نمي ماندند
اما چيزي كه تحمل آن دشوارتر از هر نوع غارت و تحقير بود، تغييـر اجبـاري مـذهب بـود كـه در ايـران نيـز                            

دها و هزارهـا تـن از كـساني كـه      صـ . همچون تركيه، بويژه در نقاط دورافتاده ارمني نشين، رويدادي عادي شده بود           
  .مقاومت كردند، بخصوص زنان به شهادت رسيدند

تأكيد برخي از دولتمردان، خانها، پاشاها و بيگهاي مصلحت انديش و صـلح طلـب و آبـادگر بـه رعايـت نظـم و                         
اران ارمنـي بـه     انضباط و مبارزه آنها عليه شرارتها، بويژه در شرايط نادري كه آرامش برقرار بود، از سوي وقايع نگـ                  

  .عنوان عملي نيكو و روزگاراني پر سعادت ياد شده است
حتي در روز روشن نيز كنترل نقل و انتقاالت كوچ نشينان، كه روزها و هفته ها طول مي كشيد، غير ممكن بود، 

اين كار  جلوگيري از تاخت و تاز آشوبگراني كه قانون و نظم را به تيغ مي كشيدند كاري ناممكن بود، بخصوص كه                     
 ميالدي، تنها شدت عمل حاكمان      20 و اوايل سده     19در اواخر سده    . بخش مهمي از شيوه سنتي امرار معاش آنها بود        

تزاري و تأكيد بر قانون و مقررات، آن هم با دشواري بسيار، تا حدودي توانست آنها را به اطاعت از نظـم و انـضباط                         
  .وادارد

يراني آن، بخصوص در واليات كوهستاني برخالف ارمنيان تركيـه، اجـازه   ارمنيان ارمنستان شرقي، يعني بخش ا 
  .حمل انواع سالح را داشتند و تا حدودي مي توانستند در برابر حمله هاي پراكنده از خود دفاع كنند

ملت ارمني كه اين گونه چپاول مي شد، سده هايي بسيار در چنين شـرايطي زيـست و بـه خالقيـت پرداخـت، و              
  .ينه هاي علمي و هنري به دستاوردهايي نايل گشتحتي در زم

اگر به كشاورز، استاد كار و بازرگان ارمني احتياج نمي بود، بي شك اوضاع زندگي آنها بسيار بدتر از اين مـي                 
همانگونه كه در آغاز اشاره كرديم، اگر در شهرها با ارمنيان مدارا مي شد، به خاطر پرداخت باج و مالياتي بيشتر . بود

بود، زيرا تجارت خارجي، عمده تجارت داخلي، اداره حرفه هاي مهم مناطق ارمني نشين و بخش محسوسي از ماليات                   
و  ( مالياتها بسيار كمر شكن بودند، بخصوص ماليات جزيه، كـه تنهـا از ارمنيـان              . كل كشور بر دوش آنها قرار داشت      

وجود ماليات جزيه را شـايد بتـوان        . جمع آوري مي شد   گرفته مي شد و ماليات شرعيه كه در نقاط مختلف           ) يهوديان
  .در عوض معافيت از خدمت نظام توجيه كرد، اما ماليات شرعيه تنها اهانتي مضاعف و چپاولي آشكار بيش نبود

روستاهاي ارمني نشين نه تنها كاالهاي مورد نياز دولت و اربابان فئودال را توليد مـي كردنـد، بلكـه احتياجـات                      
ايل هـا و عـشاير   . خانوار كوچ نشيني كه جز شير، گوشت و پشم چيز ديگري نداشتند برآورده مي كردند       دهها هزار   

كوچ نشين تركمان و كرد، توليدات خود را با كاالهاي خاص روستاييان يكجانشين مبادله مي كردند و از اين طريـق                   
  . به لزوم وجود روستايي ارمني بيشتر پي مي بردند

در تاريخ نگاري ارمني براي .  ميالدي، يعني زمان پيوستن ارمنستان به روسيه     19منيان تا سده    چنين بود اوضاع ار   
يافتن صفحات تيره و سرنوشت ساز تاريخ ارمنيان، در اصل، به جستجو در دوران استيالي ايرانيـان مـي پردازنـد، در                      

يني بود كه نه به قصد گشودن، بلكـه         حالي كه بدبختي بزرگ ارمنستان، در واقع همان رخنه اقوام جنگجوي كوچ نش            
  .براي سكونت دائمي آمدند و به تدريج تبديل به حاكماني يكجانشين شدند
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  مهاجرت ارمنيان به ايران در عصر صفوي
  

  
  خانم دكتر شكوه السادات اعرابي هاشمي

  
  علل مهاجرت ارمنيان به ايران از ديدگاه سياحان اروپائي

  
در ايران بسر مي بـرده، رفتـار شـاه          .) ه1025-31./م1617 -1623(اح ايتاليائي كه در فاصلة      پيترو دالواله، سي  

  :عباس را مي ستايد و چنين مي نويسد
بطور كلي شاه عباس براي ملتش نه تنها يك پادشاه خوب، بلكه در عين حال پدر و سرپرست دلسوز و مهرباني «
  )1(».است

  :ويدوي در بارة علل مهاجرت ارمنيان مي گ
شاه دستور داده است اين عده را از نقاط مختلف به اصفهان كوچ دهند تـا در حـوالي مرزهـاي مجـاور تركهـا             «

به طور كلي شـاه تـا حـد امكـان حـوالي      . نباشند و خطرات از دست رفتن آنها و اسارتشان به دست تركها منتفي شود          
و سرزمينهاي ديگر در اختيارشان گذاشته تا ابقاء آنـان در           مرزها را از سكنه خالي كرد و آنها را به مركز انتقال داده              

  )2(».مملكت تضمين گردد و در عين حال شهر اصفهان بزرگتر و ثروتمند و زيبا شود
-5(علي رغم اينكه هنگام اقامت پيتـرو دالوالـه در ايـران بـيش از يـك دهـه از اولـين كـوچ بـزرگ ارمنيـان                             

ز به ارمنستان، موطن اوليه ارمنيان، سفر نكرد و دورتـرين محلـي كـه               گذشته بود و وي هرگ    .) ه1012-13./م1604
اما با اينحال از نزديك با جماعت ارمنـي مقـيم اصـفهان در تمـاس بـود و                 پيترو دالواله از آن ديدن كرد، اردبيل بود،       

  . اطالعات بسياري از آنان در بارة وقايع مهاجرت گرفته است
  : تحت تأثير نقطه نظرات پيترو دالواله قرار گرفته اندبه نظر مي رسد سياحان بعدي تا حدي

رافائل دومان، كشيش فرانسوي از فرقه كاپوسن كه نزديك به پنجاه سال در ايران بسر مـي بـرده، ماننـد سـياح                     
مي خواند و قضيه را چنين بازتاب مي دهـد كـه ارمنيـان    » حامي و پدر ارمنيان«ايتاليائي، پيترودالواله، شاه عباس را     

بعد از كوچ اجباريشان تاجر شدند و از شاه عباس به خاطر پول و ابريشمي كه در اختيار ارمنيـان قـرار داد و اسـباب                          
  )3(».پيشرفت و ترقي آنها را مهيا كرده، تشكر و سپاسگزاري مي كند

  

اين مقاله شامل فصل پـنجم و       

ششم از خبش دوم و  كل خبش سوم         

از پايان نامه ارزمشند دكتـري خـامن        

ارمنيـان  اعرايب حتـت عنـوان      
ــصر   ــو در ع ــاي ن جلف

 مي باشد كـه ايـشان بـراي         صفوي

 قـرار داده    آپاگاچاپ دراختيار   

  .اند

  سپاسگزارمي
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يكـي  » منياناسكان ار«از نقطه نظر تاورنيه، سياح و تاجر فرانسوي كه بيش از شش بار به ايران مسافرت كرده،                

  :از بهترين عملكرد شاه عباس مي باشد و اظهار مي دارد
نبايد تصور كرد كه شاه عباس در كوچاندن ارمنيان از وطنشان ظلمي نسبت به آنها كرده، زيـرا وقتـي كـه در           «

واليات سرحدي سكونت داشتند، اغلب طرف تاخت وتاز و اجحاف وتعدي تركها و خـان هـا واقـع مـي شـدند و در                         
اي متوالي صدمات فراوان به آنها وارد مي آمد، نه از تجارت خبري داشتند ونه از ثروت و تمول اثري، زندگي جنگه

آنها از جزئي زراعت مي گذشت، خالصه در كمال فالكت زندگي مي كردند، اما در اين وطن جديـد، همـه صـاحب              
  )4(».مكنت شده و تجار معتبر ميانشان بسيار است

 ذي نفوذترين سياح فرانسوي كه از ايران ديدن كرده، نيز نقطه نظرش در جهت اظهـارات         شاردن، معروفترين و  
  :نويسندگان و سياحان قبلي است

انگيزة اين پادشاه دلير و دانا و روشن بين در اين كار، اين بود كه چون هر سال تركان عثماني به ايران هجوم                       «
ار با سپاهيان بسيار بدانجا رفت و به قصد تخليـه آن سـرزمين از               در ارمنستان مي ماندند، يكب    ” مي آوردند و مخصوصا   

مردم، همه اهالي شهر ايروان، نخجوان و جلفاي واقع در كنار رود ارس و ديگر شهرهاي ارمنستان عليا را به پايتخـت                      
راي تجـارت   ارمنيان در نظر شاه عباس بزرگ براي رونق بخشيدن به كار بازرگاني، مردماني مستعد و ب               . خود كوچاند 

  )  5(».با عثمانيها و مسيحيان مناسب بودند
  : جان فراير، كارمند كمپاني هند شرقي انگليس كه در ايام حكومت شاه سليمان به ايران آمد، مي نويسد

شاه عباس ارمنيان را از تحت سلطه تركان نجات داد و آنها را تحت الحماية حكومت خـود قـرار داد و از ايـن                      «
بدين ترتيـب آنهـا نـه تنهـا از دسـت دشـمنان در امـان ماندنـد، بلكـه بـا           . متيازاتي براي آنها قائل شد    طريق حقوق و ا   

  )6(».بكارگيري در صنعت، باعث پيشرفت و رونق پايتخت گرديدند
شاه عباس كبير، تمام اهالي جلفا را كه ارمنـي بودنـد، بـه جلفـاي جديـدي در نزديكـي                     «كارري هم معتقدست    

طه ديگر ايران كوچانيد، تا آنها را از شر تركان كه همواره به بهانه اخـتالف ديـن، ايـن نـواحي را                       اصفهان و چهار نق   
  )7.(»مورد تاخت و تاز و غارت قرار مي دادند، در امان نگه دارد

شاه عباس با طرح ريزي مهاجرت ارمنيان، دو هدف كوتـاه مـدت و              . م17بنا به گفته هاي سياحان اروپائي قرن        
  :ر نظر داشتدراز مدت د

وي با اين كار مـي خواسـت منـاطقي را خـالي از     . هدف كوتاه مدت وي كه به تعبيري نظامي، استراتژيكي بود  
به زعم او، اين اقـدام نـه تنهـا جلـوي پيـشروي      . سكنه و آباداني كند تا مانع عبور سپاه عثماني و حمله به ايران گردد           

  .رزي ايران را در آينده تأمين و تضمين مي نمودسپاهيان دشمن را مي گرفت، بلكه امنيت مناطق م
  . اهداف اقتصادي و تجاري اين مهاجرت در دراز مدت اهميت خاصي داشت

شاه عباس در صدد بود، تعداد ساكنان مناطق كم جمعيت مركزي كشور را با گروههاي مهـاجر افـزايش دهـد و         
  .ديگر آنكه به زندگي اقتصادي مملكت سر و ساماني بدهد

ي خواست به كمك طبقه بازرگانان ارمني به توسعه تجارت خارجي ايران با كشورهاي آسيائي و اروپـائي     وي م 
بپردازد و ايران را از وضعيت انفعالي خارج سازد و به اين ترتيب بتواند از طريق انتقال مركز تجاري جلفـا در ايـران                        

رآمد سرشار حاصل از حقوق گمركي ابريـشم ايـران   ضربه مهلكي به پيكر رقيب خود عثماني وارد آورد و او را از د  
همين انديشه شاه بود كه باعث شد مناطق موجود در محور راههاي تجاري ميان ارزروم و تبريز را خالي  . محروم سازد

  .  از سكنه و آبادي كند
آنان . عاصر گرديد نقطه نظر سياحان اروپائي، پايه و مبنايي براي مورخين ايران شناس اروپائي در قرون بعد و م                

  .نيز، به اتفاق از سياست شاه عباس حمايت نموده اند
  :سر جان ملكم مي نويسد

نوشته اند و حق همين است كه نسبت به امراي گرجستان و سكنه آن ديار كمال ظلـم و جـور رفتـار كـرد امـا                           «
 آنها را غالم و كنيز كند و بـه          حركتش با ارمنيان كه در محاربه با ترك به دست آورد، برخالف بود، به عوض اينكه               

رها كردن دين آبا و اجداد مجبور نمايد، چنانكه ديگران در امثال اينگونه مواضع كرده اند، بهتر اينست كه از دانش                     
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و دسترنج آنها فايده به ملك برسد و بدين سبب ايشان را در اطراف مملكت جاي داد و فرمان داد تا معابد و كليـساها      

  )8(».…بنا كنند
  :سرپرسي سايكس مي نويسد

به عوض اينكه با اين اسراي مسيحي بـه طـور           . وسعت نظر شاه عباس از رفتار او نسبت به ارامنه ظاهر مي شود            «
ارمنيـان در آنجـا بـه سـرعت         . اسير وبرده رفتار كند، پنج هزار خانوار آنها را با تمام مايملكشان به اصفهان كـوچ داد                

  )9(».…سيله اي براي افتتاح جلب تجارت با ممالك خارجه شدندجايگزين شده و پس از ترقي و
  :نقطه نظر آكادميسين شوروي نيز چنين مي باشد

سياست تقويت موقع اقتصادي نواحي مركزي ايران كه شاه عباس تعقيب مـي كـرد نتيجـه انتقـال زمـام امـور             «
ري ايراني بود كه با كشاورزي ديـواني  سياست از دست فئودالهاي چادر نشين ترك به دست مأموران عالي مقام كشو    

  .و بازرگاني خارجي و سران تجار ايراني ارتباط نزديك داشتند
يك از مظاهر بارز اين سياست تخريب شهر ارمني نشين جلفا بر رود ارس و انتقال اجباري مردم آن به اصـفهان                      

حـداث راه كـاروان روي تجـارت ابريـشم از           هدف اين اقدام انتقال مركز بين الملل تجارت ابريشم به ايـران و ا             . بود
  )10(».طريق اصفهان و بندر عباس به خليج فارس بود

شاه از وجود ارمنيان جهت تجارت صادرات ابريشم و روابط با كشورهاي خارجه اسـتفاده كـرد و همچنـين از                     «
 روابـط اقتـصادي و   روحانيون مسيحي و اسقف هاي آنها و كشيشان كاتوليك اروپائي مقـيم در ايـران جهـت تحكـيم       

  ) 11(».سياسي خويش با دول اروپائي استفاده كرد
نويسندگان آكادميسين از عوامل ديگر مهاجرت را، افزايش نفوس ايـران و انتقـال صـنعتگران از آذربايجـان و                    
ارمنستان و گرجستان به ايران و نيز فرو نشاندن پايـداري مـردم نـواحي غيـر ايرانـي كـشور صـفوي و تـضعيف آن                           

  )12.(زمينها بودسر
به كار گرفتن طبيعت ساعي و مقتصد و متخصص تجـاري بازرگانـان ارمنـي        «راجر سيوري، هدف شاه عباس را       

  )13.(مي داند» در خدمت دولت صفوي
  

  تعداد مهاجرين ارمني به ايران
  

  :منابع، آمار دقيقي از شمار كوچندگان ارمني به ايران ارائه نمي دهند
  )14.( اسير با خود آورد000/23» ارتزكه«ي يابيم كه فقط اهللا ورديخان در حمله به ار تاريخ آراكل، در م

  :چنين مي نويسد) 15(اما همين مورخ در باره تعداد مهاجرين كوچ اصلي
طول آن را تو خود قياس كن كـه مـن           . از دامنه كوه گارني تا ساحل رودخانه ارس پهناي اين كوچندگان بود           «

  )16.(»ز راه، اما از ديگران شنيدم كه به اندازه پنج روز پياده رفتن بودمي گويم به قدر يك رو
  )17.(طبق يادداشتهاي ارمني از شاهدان عيني، تعداد بسيار زيادي در اثناي راه تلف شدند

  :به نقل از يك يادداشت ارمني مي نويسد» تاريخ ارمنيان جلفا«مؤلف 
ايزدي پيوسته باشند، بعضي با شمـشير، گروهـي از گرسـنگي،            چنان تصور مي كنم كه نيمي از آنها به رحمت           «

  ) 18(».برخي از سرما و شماري به داليل ديگر كشته شدند تعدادي به سبب خفگي در آب،
 نفــر ذكــر شــده 000/300، تعــداد كوچنــدگان، بــالغ بــر .)ه1012-13./م1605(در يادداشــت ارمنــي مــورخ 

  ) 19.(است
  :عداد كوچندگان ارائه داده اندسياحان اروپائي نيز ارقامي از ت

  )20.( خانوار ذكر مي كند000/60، تعداد كل كوچندگان را »آنتونيو دوگووا«
 خـانوار ارمنـي كـه در گــيالن و    000/27بـه  ) 23( و تاورنيــه000/30، بـه  )22(و رافائـل دومـان  ) 21(شـاردن 

  .مازندران اسكان داده شدند، اشاره مي كنند
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 000/27،  )25( خانوار ارمني در فرح آباد و در گزارشهاي كـار مليتهـا            000/40) 24(در سفرنامه پيترو دالواله   

  . خانوار در مازندران، اشاره شده است000/24خانوار در گيالن و 
از مقايسه تطبيقي آمار سياحان اروپـائي شـاردن، دومـان، تاورنيـه و گـزارش آراكـل مبنـي بـر آنكـه نيمـي از                           

يگر در اصفهان و حومه هاي اطراف ساكن شدند، چنين به نظر مي رسـد كـه آمـار            كوچندگان در فرح آباد و نيمي د      
  .  صحيح مي باشد- خانوار000/60 -ارائه شده از سوي آنتونيو دوگووا

را پـنج الـي شـش نفـر در نظـر بگيـريم، بـا        .) ه011./م17(به تعبير ديگر، اگر حد متوسط يك خانوار در قـرن     
از جمعيت به علل مختلف     % 25اي اجباري ارقام تغيير مي كند و بر  فرض آنكه            احتساب آنكه در طي جنگها و كوچه      

نفر ارمني به ايـران انتقـال داده        ) 000/350 -000/400(تلف شده باشند، مي توان چنين نتيجه گرفت كه در حدود            
 رقـم يادداشـت ارمنـي     نفر جان سالم به در بردند و در ايران اسكان پيدا كردنـد و بـا      000/300شدند و از ميان آنها،      

هـزاران نفـر    .) م1605 -1618(اين نكته را نيز بايد در نظر گرفت كه به گفتـه آراكـل در فاصـله                  . مطابقت مي كند  
  )26.(به ايران مهاجرت كردند” ارمني مجددا

بــه ايــران آمدنــد ) 27(نتيجــه آنكــه مــي تــوان بــه ايــن گــزارش كــار مليتهــا اعتمــاد نمــود، زمــاني كــه آنهــا  
  )     28.( نفر ارمني به ايران مهاجرت كردند000/400شنيده بودند ” از ارمنيان جلفاي نو مكررا.) ه1017/.م1608(
  

  اسكان ارامنه در درداخل ايران
  

   اسكان ارمنيان در پايتخت-1
  :به گفته آراكل، ارمنيان در سه گروه جداگانه و برحسب ترتيب زماني ذيل به ايران كوچانده شدند

هالي غير بومي ايروان و شامل اسرائي بودند كه توسط سرداران نظـامي  شـاه عبـاس طـي حمـالت                      ا: گروه اول 
اسراي مزبور نـه تنهـا مـسيحي،        . مختلف به شهرهاي ارمنستان، به اسارت گرفته و در اين شهر جمع آوري شده بودند              
 محاصـره قلعـه ايـروان بـود، بـه      بلكه در ميانشان مسلمان و يهودي نيز وجود داشت و در زماني كه شاه عباس مشغول          

: البته مورخ مزبور، عنوان نمي كند اين دسته، در كدام شهر اسكان يافتنـد، فقـط مـي نويـسد                   . ايران كوچانيده شدند  
  )30(»همه به داخل ايران كوچانيده شدند«

هاي گـروه فـوق در شـهر   «بر اساس نظر هوهانيانتس، مورخ ارمني معاصر، از مدارك و اسـناد بـه دسـت آمـده       
  )31.(»كاشان، قزوين، گيالن، انزلي و دربند اسكان يافتند

ساكنان ايروان و ديگر شهرهاي ارمني نشين، بجز جلفا، كه تحـت سرپرسـتي اليـاس سـلطان بعـد از                     : گروه دوم 
عبور از گذرگاههاي دشورا كوهستاني، در شهرهاي طارم، خلخال، اهر و مشكين شهر به طور موقت اقامت گزيدند و        

با فرا رسيدن بهار، به فرمان شاه عباس، ابوتراب بيگ مأمور شد كوچندگان را به اصـفهان برسـانند و در آنجـا،       سپس  
  )32.(شهريان را در داخل شهر و كشاورزان و روستائيان را در قصبات و بلوكات اطراف اصفهان جاي دهند

شهرهاي دياربكر، گازيك، بـاغش،     در داخل پايتخت، محالت مختلفي جهت اسكان آنان اختصاص يافت، اهالي            
موش، برگري، ارجيش، ارتزگه، بايبورد، كارين، باسن، كاغزوان، شيراكاوان و نيز مناطق آالشـگرد، مـاكو، خـوي،                  

، دشتي ها در محله شـمس آبـاد، و ايروانيهـا در    )34(بنا) 33(و شيخ يوسف ) 32(سلماس، اورميه در محله تل واسكان     
و نيـز در دو     ) 37)(قلعـه مركـزي   (، تعداد ديگـر در نـارين قلعـه          )36(ت ساكن شدند  و باغا ) 35(محالت تخت قاراج  

  ).38(كاروانسرا، موسوم به گچ كنان و پوتگا در وسط شهر اقامت گزيدند
  : شاردن به يكي از محالت ارمني نشين داخل شهر اصفهان اشاره كرده است

 امتداد دارد، اين محله به نام يوسف، معمار محله يوسف به  طرف چپ محله بيرون شهر خواجو به سمت مشرق«
  …مسجد اصفهان نام گرفته است

شاه عباس كبير ارمنياني را كه از ارمنستان عليا بـه اصـفهان كوچانـده بـود، در ايـن محلـه بيـرون شـهر مـسكن                            
  )39(»…داد
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مقـيم در   ) 40(ارجياندن گارسيا دسيلوا فيگوئرا، سفير اسپانيا اعزامي به دربار شاه عباس گزارشي از وضعيت خ              

  :مي دهد. ه1027./م1618داخل اصفهان در سال 
محاسبه و ارائه تعداد همه غربا و خارجياني كه همواره در اصفهان هستند، غير ممكن اسـت، زيـرا تعـداد آنهـا                       «

دهند و  بقدري زياد است كه كاروانسراهاي شهر، با همه وسعت و تعددي كه دارند، قادر نيستند آنها را در خود جاي                     
  )41(».چون منازل اختصاصي نيز براي سكونت آنها وجود ندارد، گروهي از آنان به جلفا پناه مي برند

  .بعد از اسكان ارمنيان در داخل شهر، به تدريج ساختن منازل و خانه ها آغاز گرديد
بـا انـواع گلهـاي    ساختمانهايي با بناهاي زيبا و شگفت انگيز با بادگيرهاي خنك در كوچـه هـاي طـاق دار كـه          «

هماننـد ايـن بناهـا، كليـساهايي بـا محرابهـاي زيبـا و               . طالئي و الجوردي تزئين شده و باعث حيرت بينندگان مي شد          
گنبدهاي رفيع و مزين به شمايل حضرت مسيح و قديسان كه بر باالي گنبـدها، صـليب مقـدس همچـون تـاج افتخـار                         

  )  42(».مسيحيان به چشم مي خورد
  :رمنيان در داخل اصفهان شش كليسا به شرح ذيل ساخته شددر محل سكونت ا

  ).قلعه مركزي شهر(در نارين قلعه ) 43(كليساي آمناپركيچ-1  
  . كليساي حضرت مريم در تل واسكان- 2  
  ).شيخ يوسف بنا(كليساي حضرت مريم در شيخ صابان - 3  

  . كليساي حضرت مريم در شمس آباد-4
  .آبادكليساي بيت اللحم در شمس -5
  ).44(كليساي گريگور منور در تل و اسكان-6

  :بعد از گذشت اندك زماني، تعدادي از ارامنه از داخل شهر به آن سوي رودخانه كوچ كردند
آوردند، سه مـاه در آنجـا ماندنـد، سـپس بـه فرمـان شـاهي در روسـتاها شـهرها و در                        ) 45(و آنها را به شوش    
 ارمنيان در ميان مسلمانان بودند و همـه كارهـاي آنـان را       … در آنجا مانديم   دو الي سه سال   . كاروانسراها ساكن شديم  

 جهت اسكان ارمنيان در كنار رودخانه، به آنها جا و مكان داد و شروع به ساختن خانه و دوازده                    ]شاه[. آموخته بودند 
  )46(»…كليساكرديم

محبوب بودند، شاه عبـاس بـه اهـالي    ساكنان جلفاي قديم بودند كه چون بيش از ديگران نزد شاه         : گروه سوم 
ماربانان، در آن سوي دورخانه دستور داد در فصل زمستان نسبت به آنان مهمان نوازي بعمل آورده و در اراضـي كـه                       

  :متعلق به شاه بوده، آنهار ا جاي دهند
الـسلطنه  ، وزيـر دار   “آن كه وزارت و رفعت پناه شمس الوزاره و الرفعه ميـرزا محمـدا             . حكم جهان مطاع شد   «

اصفهان بداند كه عرضه داشتي كه درينوال در باب جنگ جماعت ارمنيان جواله و مردم ماربانان نوشته بود، رسـيد و                     
بارك اهللا، روي ايشان سفيد، في الواقع قاعده مهمان نگاه داشتن همين باشد كه جمعـي بـه                  . مضامين آن معلوم گرديد   

ده باشند و خروار خروار زر و ابريشم را گذاشته به خانه شـما آمـده                جهت خاطر ما از وطن دو هزار ساله خود جدا ش          
  .باشند، گنجايش دارد كه به جهت چند خربزه و چند انگور و كلوزه با ايشان جنگ كنند

در جواله خانه بود كه دو هزار تومان خرج آن كرده بودند و آنـرا خـراب نمـوده، كـوچ خـود را برداشـته،                   
ن باين عمل مي بايد كرد؟ بسيار بسيار بد كرده اند، از تو به غايت الغايت عجب بود كـه قبـل                      بدانجا آمده اند، با ايشا    

ايشان را از مردم مورچه خوار بينديشند كه با ميهمان بد بر مي خوردند، آن بر سر ايـشان                   . مردم ماربانان نكرده است   
د كه تسلي و راضي شوند، و درين زمستان         به همه حال خاطر جوئي مردم جواله نموده، نوعي نماين         . آوريم كه ديدي  

آن چه ملك ما بوده باشد، ايشان را جا دهند و تتمه كه بمانـد، خانـه هـاي         . از باغ فالسان يا ماربانان ايشان را جا دهند        
 مي بايد كه. رعيت را كرايه كرده، به جهت ايشان خالي نمايند، كه انشاءاهللا تعالي در آينده به جهت خود خانه بسازند

فـي شـهر جمـادي الثـاني        ” تحريـرا . جمعي كه با ايشان نزاع كرده اند، تنبيـه بليـغ نمايـد و دريـن بـاب قـدغن داننـد                     
1014«).47     (  



٢٣  )١‐٢(آپاگا 
روضـه  «بعد از مدتي، ارمنيان جواله شروع به ساختن خانه در اراضي متعلق به شاه نمودنـد، بـه گفتـه مؤلـف                       

ان داد تا امكانات الزم در اختيار ارمنيان جهت ساختن خانـه و كليـسا               ، شاه فرماني به وزير دارالسلطنه اصفه      »الصفويه
  )48.(قرار دهند

فرمان ديگري صادر شد مبني بر آنكه اراضي بخش جنوبي رودخانه زاينده رود، به صورت               .  ه 1028در سال   
  :انعام و بدون پرداخت هيچگونه وجهي به ارمنيان جواله واگذار گردد

ه درينوقت بنابر عنايت بـي غايـت شـاهانه و شـفقت بالنهايـت پادشـاهانه در بـاره                    حكم جهان مطاع شد، آنك    «
ارمنيان جواله و ترفيه حال ايشان، اراضي و زمين واقعه در كنار رودخانه زاينده رود دارالسلطنه اصفهان، كـه ايـشان                      

  .ارزاني داشتيمآنجا خانه ترتيب داده اند، و ملك نواب همايون ماست، به انعام ايشان سفقت فرموده، 
مستوفيان عظام گرام ديوان، زمين مذكور را از مليكت ديوان برطـرف سـاخته، بـه انعـام ارمنيـان مـذكور در             

وزير و كالنتر و عمال اصفهان حسب المسطور مقرر دانسته، از فرموده در نگذرند و زمين مذكور                 . دفاتر عمل نمايند  
  ).  49(»را به انعام ايشان مقرر دارند

     
   روستاهاي ارمني نشين حومه اصفهان-2

از روسـتاهاي اطـراف     . كوچندگان برحسب روستايي و شـهري بـودن در شـهرها و روسـتاها اقامـت گزيدنـد                 
  :اصفهان، آراكل فقط پنج منطقه را ذكر مي كند

  ).50(»، فريدن و بربروت)گندمان(لنجان، النجان، چغاخور«
اكثر كوچندگان روستايي در بلوكـاتي      : مي نويسد » منه جلفا تاريخ ارا «هاروتون ترهوهانيانس، مؤلف كتاب     

كه آراكل ياد كرده، مسكن گزيدند، اما او از مناطق كزاز، كمره، چاپليق، غرغن، ماليـر و كـرون ذكـري بـه ميـان                         
زيـرا آنـان در يـك زمـان بـه      ). 51(اهالي اين مناطق در دفعات بعد به ايـران كوچانـده شـدند       ” احتماال. نياورده است 

  ).52(صفهان نيامدند، بلكه بالغ بر هفت الي هشت بار به صورت متوالي و گسترده كوچانده شدندا
نواحي ارمني نشين حومه اصفهان را كه شامل روستاهاي متعددي بودنـد،            » تاريخ ارمنيان جلفا    «مؤلف كتاب   

  : به ترتيب ذيل نام مي برد
ن، زودان، جوشان، كليـسان، پـالرت، بـروزاد،         كاركن، پارتو :  آبادي ارمني نشين   11شامل  ): 53(لنجان - 1

  ).54(سمسان، خوانسارك، ميرگون و كله مسيح
مــشاغپور، پيــزان، زازران، كاپاشــان، بنــدارت، كــروج و :  آبــادي ارمنــي نــشين7شــامل ): 55(النجــان - 2

  ).56(ممد
 احمــد آبــاد، ســيرك، گــشنيزجان، لواســان،:  آبــادي ارمنــي نــشين6داراي ): 57)(گنــدمان( چغــاخور  - 3

  ).58(زوريكان، فرنديكان
هزار جريب، ميدانك، پونستان، آقچه، داشكـسن، زرنـه، خنـگ،           :  آبادي ارمني نشين   24شامل  :  فريدن - 4

، سينگرد، ده   )بگري(خنگرانا، شاه بالغ، سورشگان، ميالگرد، تنگ حلوايي، خويگان عليا و سفلي، بگو           
  ).  59( آقاگل و مورستانموكل، اسكندري بر آفتاب، تالبالغ، مغان، برگر، اسكندريه،

شاه عباس جهت جلوگيري از     . منطقه فريدن از نظر آب و هوايي، شباهت كامل به گرجستان و ارمنستان دارد             
حمالت پي در پي عشاير به دهات و از طرفي براي آباد كردن زمينهاي باير، دستور كوچاندن ارمنيـان و گرجيـان را                       

  ).60(به اين منطقه صادر كرد
 آبـادي ارمنـي     22در شمال غرب منطقه فريدن، ناحيه بربروت واقع شـده و داراي             ): رواريب(بربروت   - 5

چم خرس، جاجون، چشمه پر، كوازره، انفس، چهارباغ باال و پـايين، چغـاگرگ، بركـوك،                : نشين است 
قاسم آباد، جانخوش، پريـشان، شـوراوا، تركـو، پـرچيس، چهـره، خـسروآباد، دهنـو، گلبهـار، همايـا،                     

  ).61(و آقاگلمورستان 
عنبرته، قلعه شيخ، دليساوه، ادريس آباد، ازنا، كلوه، اميريان، : داراي آبادي هاي ارمني نشين): 62(كزاز - 6

  ).63(مرند، گلزار و سيان



٢٤  )١‐٢(آپاگا 
و ليلهــان، ســاكي و قــورچي )كنــدها(داوود آبــاد، كنــدلر :  آبــادي ارمنــي نــشين5شــامل ): 64(كمــره - 7

  ).65(باشي
، تخمار، مغان، احمدآباد )كجارستان(چهار طاق، اورتاچي مال     : ني نشين  آبادي ارم  15شامل  ): 4(چاپليق - 8

مـسعودآباد و مقـصود     (، حسين آباد، حاجي آباد، شرف آباد، پرچـستان، كاميـان، كـرت              )قلعه زارك (
  ).67( مزرعه قاسم ،)موري(، زرنه، عباس آباد، باغ مودي )آباد

. از ايـن منطقـه انـدك و محـدود اسـت          . ه11/.م17اطالعات از منابع ارمني قـرن     ): كروند)(68( كرون - 9
ذكري از روستاهاي آن نكرده، ليكن بر اساس دست نوشته ها و نـسخه هـاي   » تاريخ ارامنه جلفا  «مؤلف  

الـوار،  :  روسـتاي ذيـل مـي باشـد    7اثري از حضور ارمنيـان در   ” خطي و كتيبه هاي سنگ قبرها احتماال      
  .  ال و پاييندولت آباد، اشكرين، هاچون، مادر شاه، كرد با

  
   ارمنيان گيالن و مازندران-3

نصراله فلسفي علـت كـوچ      . يكي ديگر از مناطقي كه ارامنه بدانجا كوچانيده شدند، گيالن و مازندران مي باشد             
  :ارمنيان به اين منطقه را مساعد بودن آب و هواي آن مي داند

نظر آب و هوا و مقتـضيات زنـدگاني بـا وطـن             شاه عباس دستور داد كه هر يك از اين اقوام به واليتي كه از               «
به همين سبب ارمنيان جلفاي ارس را، كه در سـاحل رود ارس بـه سـر             . اصلي ايشان شبيه و نزديك باشد، انتقال دهند       

مي بردند، به اصفهان و ساحل زاينده رود فرستادند و ارمنيان ايروان و نخجوان و مـردم گرجـستان و شـيروان را بـه                         
  »)70.(و مازندران كه نزديك به دريا و در آب و هوا مانند زادگاه ايشان بود، روانه كردواليات گيالن 

گفته مي شود يكي از انگيزه هاي اوليه شاه عباس از اسكان ارمنيان در مناطق شمال ايران، استفاده از صنعتگران                   
ر اين نكته الزم است، گفته شـود كـه از   اما ذك. ماهر ارمني در توسعه توليد ابريشم منطقه گيالن و مازندران مي باشد           

تا ده سال بعد، يعني تا لـشكر كـشي مجـدد شـاه عبـاس بـه گرجـستان                    .) ه1012./م1604-5(اولين مهاجرت ارمنيان    
  .در هيچيك از منابع اشاره اي به كوچانيدن ارمنيان به سواحل شمالي ايران نشده است. ه1022-3./م1615

، گروهي از مـردم شـيروان و   .)ه1022-3./م1615( لشكر كشي به گرجستان شاه عباس براي اولين بار، در طي    
  :  منشي مخصوص شاه عباس چنين مي نويسد. اسيران گرجي را به خراسان و مازندران و گيالن فرستاد

ديگر از سوانح اين سال آنكه چون در ايام فتور، جمعي كثير از رعاياي شيروان و قراباغ به گرجستان كاخـت                     «
آنجا را مأمن خود ساخته اقامت نموده بودند و الكساندرخان والـي آنجـا ايـشان را نگاهداشـته تـا غايـت در آن             رفته،  

حكم همايون به نقاد پيوست كه چون آن جماعت رعيت االصل گرجستان نيـستند همگـي از مـسلمان و                    .واليت بودند 
 از مردم شيروان و قراباغ و ايل و اويماقـات  يهود و ارمني كوچ كرده به جانب مازندران بهشت نشان روند و همچنين 

آنجا كه مالزمت روميه اختيار نموده بودند و يا به روميه وصلت كرده صاحب گدوك و منـصب شـده بودنـد چـون                        
محل اعتماد نيستند و بودن ايشان در اين سرحد صالح دولت قاهره نيست كوچ كـرده در فـرح آبـاد مازنـدران رحـل          

ر بيگ اوچي باشي عربگيرلو به كوچانيدن شيروانيان و لطيـف خـان بيـگ قاجـار دواتـدار بـه                     اسفنديا. اقامت اندزند 
هم موجب آباداني آن واليت شـد       . كوچانيدن اهل قراباغ مأمور گشته قريب به پانزده هزار خانوار به فرح آباد رفتند             

مـرد ورزيـده در رفـتن تعلـل مـي           از الوسات قراباغ جماعت احمدلو ت     . و هم در اين جال مكافات نمك حرامي يافتند        
گردند، مورد غضب شاهانه گشته، متمردان قتل و غارت يافتند و حال طبقات خلـق كـه رفتـه بودنـد، در آن واليـت                         

  »)71.(آسوده حال و درد كمال عافيت و فراغت روزگار مي گذرانند
آباداني و افزايش جمعيت ايـن  هدف شاه عباس از اسكان ارمنيان و گرجيان در فرح آباد مازندران پيش از همه،          

  :دو شهر تازه آباد بوده است، پيترو دالواله در اين باره چنين مي نويسد
شاه عباس فرح آباد را به عنوان مركز مازندران برگزيده و در آن نقطه شروع به ساختمان شهر كرده و نه تنها                      «

همه خـالي از سـكنه      ” هرهاي مازندران كه سابقا   براي مسكون كردن اين محله و حومه آن، بلكه براي آباداني ديگر ش            
 در بـين ايـن افـراد تعـداد غيـر قابـل              …بوده اند، مردمان زيادي را از ملل و مذاهب مختلف بدانجا كوچ داده اسـت              



٢٥  )١‐٢(آپاگا 
تصوري مسيحي هستند كه هنوز به مذهب خود وفادارند و شاه نيـز كوشـشي بـراي تغييـر مـذهب آنـان انجـام نمـي                           

  .»)72(…دهد
  :  دالواله به شرح اشتغال ارامنه در امر كشاورزي و گرجيان در تربيت كرم ابريشم مي پردازدسپس پيترو

در تهيه ” آنان كه زارع بوده و مانند ارمنيان به كار تربيت درخت مو آشنايي داشته اند بايد گفت اين قوم واقعا«
زمـين و اسـباب و ادوات الزم و بـذر و            شراب استاد و گويي از نوادگان مستقيم كاشـفين آن هـستند، اكنـون داراي                

چارپا شده اند و آنانكه مانند گرجيان و ساير مسيحيان و يهوديان به تربيت كرم ابريشم آشنايي داشته اند، اكنون نيـز         
به اين كار اشتغال دارند و اطراف فرح آباد مملو از درختان توت است كـه از نقـاط مختلـف بـدانجا آورده و عـرس                           

بايجانيهاي اهل شيروان هم كه مردمان بسيار تنبلي هستند و هيچ كاري از آنهـا بـر نمـي آيـد، وادار بـه             آذر. كرده اند 
فعاليت شد، وآنان را مجبور كرده اند تهيه ابريشم را ياد بگيرند و براي اينكه از زير كار، شانه خالي نكنند، شاه اجازه 

  »)73.(ه ديگران بفروشندنمي دهد برگ درختان توتي راكه زمين آنها واقع شده، ب
  :نيز به ذكر اسكان ارمنيان در فرح آباد، و كشاورزي ارامنه و گرجيان اشاره مي كند» روضه الصفويه«مؤلف 

 و از ممالك آذربايجان و ديگر محال خلق بيعدد به تكليف و بالطبع به توطن آن سواد مايل گشته محترفه و …«
جان و خراسان و فارس و كرمان بدان مقام دلپـذير بـه رغبـت و ترغيـب قـرار      اهل بازار نيز از ممالك عراق و آذرباي       

وطن مي دادند و پادشاه ملك آراي به ايشان به مساعده استمداد نموده، آن گروه نيز منـازل و مـستغالت مطبـوع بنـا                         
 اختيار نمـوده در     از بلده نخجوان كه در مدت فترت روميه از آن مملكت جال           ” نهاده و از ارمنيان آذربايجان خصوصا     

  »)74.(ممالك متفرق بودند، جمله حسب االمر جهان مطاع بدان بلده رفته، توطن اختيار نمودند
 از آن طايقه خلقي   …و از مملكت شيروان حسب االمر داراي زمان نيز خلقي بسيار در آن ديار مقام گرفته اند                «

ت و زراعت اشتغال مي نمايند و اكثر زراعت آن بلده           كثير به فرمان خسرو مملكت گير در آن بلده متوطن اند و مكن            
  .»)75(در عهده اهتمام ارامنه و گراجيه است

  :شاردن، علت فرستادن ارمنيان به مناطق شمالي ايران را چنين مي نويسد
  .سرزمين مازندران پيش از دوران پادشاهي شاه عباس به سبب بدي آب و هوا، محل ناآباد و كم سكنه بود«

ح بزرگ و سياستمدار پيش انديش روشنگر، عـده اي از مـردم گرجـستان و ارمنـستان را بـه ايـن منطقـه                        اين فات 
كوچاند تا هم آن دو سرزمين را كه محل تجمع سپاهيان عثماني و هجوم آنان به ايران بود، خالي از سكنه كنـد و هـم          

يت كرم ابريشم و توسعه كار ابريشم سازي خزانه همچنين بر اين اميد بود از ترويج فن ترب. بر آبادي مازندران بيفزايد
  .را آباد كند

مادرش نيز كه از مردم مازندران بود، مدام شاه را به پرجمعيت كردن آن سرزمين بر مي انگيخت و شاه نيز كـه              
به سبب انتساب مادرش به مازندران بدانجا منسوب بود، به آباد كردن آنجا توجـه خـاص داشـت و بـرين اميـد بـود،                          

وي مـي انديـشيد در مازنـدران شـراب          . سكان سي هزار خانوار ارمني به زودي بر تعداد ساكنان آن منطقـه بيافزايـد              ا
اينان دريانوردي را دوست مي دارند و با مـسكويها كـه همكـيش ايـشانند از راه                  . فراوان و خوك و گراز بسيار است      

  »   )76.(درياي خزر مي توانند داد و ستد كنند
  :رود ارمنيان به مناطق شمالي ايران، آمار مختلفي از جمعيت آنها ذكر شده استدر ابتداي و

، تاورنيه )78(000/30، شاردن و رافائل دومان )77( خانوار ارمني 000/40پيترو دالواله جمعيت آنها را بالغ بر        
) 80(ر مازنـدران     خـانوار د   000/24 خـانوار در گـيالن و        000/27: و در گزارش كـار مليتهـا      ) 79( خانوار 000/27

  .زندگي مي كنند
اما بعد از گذشت چند دهه و در زماني كه شاردن از اين شهر ديدن مي كرد، بيش از چهارصد خـانوار بـه جـاي                     

كشيش مسيحي فرح آباد كه مردي دانا و به موقع و خـصوصيات جغرافيـايي و اقليمـي ايـن منطقـه                      ). 81(نمانده بود 
اگر سـرزمين مازنـدران بـدين انـدازه مـستعد       «: ناسبت موضوع سخن به شاردن گفت     آشنا بود، چندين بار به م     ” كامال

  .»)82(كشاورزي نبود، هر آينه بر اثر بدي آب و هوا خالي از سكنه وتبديل به دشتي وحشت انگيز مي شد
ر نه فقط باعث كاهش جمعيت ارمنيان در گيالن و مازندران شد، بلكه تعقيـب و فـشا                ) 83(آب و هواي ناسازگار   

و فرار به مناطق ديگر، بالخصوص روسيه، از جمله عوامل به تقليـل رفـتن   ) 84(مذهبي، عدم توانايي پرداخت ماليات 
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، هيچ ارمني .)م1723./ه1136(ارمنيان در خطه شمال ايران گرديد، چنانكه در زمان حمله پطر كبير به رشت در سال 

  .  »)85.(در آنجا زندگي نمي كرد
    

  ن در ديگر نواحي ايران  اسكان ارمنيا-4
منابع ارمني و اروپايي از وجود جوامع ارمني در ديگر شهرهاي ايران از جمله قزوين، همدان و شيراز گـزارش                    

از قوم ارمن كه به اصفهان كوچانده شدند، پانصد خانوار از آنها جدا كردند و به شيراز                 : آراكل مي نويسد  : مي دهند 
زيرا اهللا ورديخان، حاكم شيراز، از شاه عباس تقاضا كـرده بـود، گروهـي از ارمنيـان                  بردند و در آنجا آسكان دادند،       

  ).86(وفادار خويش را در اختيار او قرار دهد، شاه تقاضاي او را قبول نمود و آنها را در شيراز اسكان داد
  :تاورنيه مي نويسد

ق و ساكن شـدند، امـا پيـران آنهـا كـه             يك قسمت ديگر از ارمنيان در ميان دهات مابين اصفهان و شيراز متفر            «
مردند، جوانانشان بتدريج مذهب اسالم اختيار نمودند و حاال در تمام نواحي دو نفر ارمني به زحمت ديده مي شـود و       

  »).87(حال آنكه پدران آنها براي كشت و زرع و آبادي آنجا دعوت شده بودند
  ).88( كرده استآندره دوليه دالند به جامعه كوچك ارمني شيراز اشاره

از ديگر شهرهاي ارمني نشين، قزوين، پايتخت اسبق صفويه، جزء اولين مناطقي بود كه ارمنيان طي مهاجرت از   
ديدن .) ق.ه1075./م1664(طبق نظر دوليه دالند كه از ايران در سال          ).89(آذربايجان به ايران، در آنجا ساكن شدند      

در همان زمان شاردن رقم چهـل خـانوار مـسيحي در            ). 90(گي مي كردند  كرد، شمار زيادي از ارمنيان در قزوين زند       
  ).91(قزوين ذكر مي كند

توسـط  .) ه1094./م1683(در يك نامه كـه در سـال    « :طبق منابع ارمني، در همدان، ارمنيان زندگي مي كردند        
. دمت ارمنيان همدان بودنداستفان جوقايتسي و داويد به مسيحيان همدان نوشته شد، اشاره دارد به سه كشيش كه درخ

 خانوار ارمني را انجام مي دهد، مي توان تخمين زد كـه جامعـه   60اگر در نظر بگيريم كه هر كشيش حداقل خدمات     
  ).92( نفر مي باشد1200 خانوار يا بيش از 200” ارمني همدان، تقريبا

و مسيحيان رد وضع بدي بـسر مـي         از همدان، در آنجا يك كليسا بوده        .) ه1050./م1664(در زمان ديدار تونو     
  ).93(بردند

  ).94(هوهانيانتس به چهار آبادي ارمني نشين مالير به اسامي چهارحد، چانانخچي، الر و چمباد اشاره مي كند
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  ليالن كانون روستاهاي ارمني نشين
  ) شهرستان خمين(االئي كمره دهستان د

  
  دكتر مصطفي فرهادي

  
داالئي كم جمعيت ترين دهستان خمين و حد فاصل دهستان حمزه لو و رستاق در شرق و دهـستان چـاپلق در                      

  .غرب مي باشد
” خـان آبـاد   “و  ” لكـان “،  ”طيب آباد “،  ”چهار طاق “،  ”ده سفيد “در مرآت البلدان پاره اي از آباديهاي آن مانند          

  . لوك حمزه لوي جاپلق نامبرده شده استجزء ب
نزديـك بـه ايـن نـام نامهـاي          . دهي از دهستان مرودشت بخش زرقـان شـيراز مـي باشـد            ” داالئي“نظير آن نام    

و غيره هستند كه اولي نام دهي است در ساوه و نام موضعي در سـاري   ” دالين“،  ”دالوند“،  ”دالو“،  ”دالكي“،  ”دالستان“
دالكي همچنين نام رودي در فارس است . دهستانهاي برازجان و نام دهي در همين دهستان استنام يكي از    ” دالكي“و  
نـام يكـي از ايلهـاي كـرد و     ” دالونـد “و سـرانجام  . نام دهي در شهرستان سقز و نام كـوهي در فـارس اسـت         ” دالو“و  

  .آباد مي نشيننددهستاني از خرم آباد مي باشد و نيز نام طايفه ايست از لر كوچك كه در زاغه خرم 
  .    مي زيستند” داليان“همچنين در سرزمين ماد در دره رود آجي چاي و ناحيه تبريز كنوني قبيله اي به نام 

  .داالئي همچنين نام خانوادگي برخي فئودالهاي اين ناحيه است
  :مي نويسد” داالئي“ابراهيم دهگان در باره معناي واژه 

ت و آنهم مأخوذ از دال به معناي عقاب گوشتخوار اسـت كـه پارسـيان قـديم                  نام طايقه اس  ” كلمه داالئي اوال  “
شكل لغت چنـين حكايـت مـي        . اموات خود را بعد از مراسم مذهبي در اختيار اين دسته از طيور جارحه مي گذاشتند               

  .”و اين جنس حيوان در آنجا زياد بوده. كند كه در اين ناحيه دخمه بوده است
شروع مـي شـود و همچنـين بـا معنـاي        ” دال“ي بيشتر جايها و طوايفي كه نامشان با واژه          گرچه اين معنا با معان    

دال خـاني  “كوه عظيمي كه دامنه جنوب غربي آن جزء دهـستان داالئـي و جـاپلق اسـت و نـام دو گـدار آن              ” الوند“
  .اردمناسبت دارد، اما اين گمان كه اين واژه واژه اي مغولي است نيز وجود د) 7(”كوچك و بزرگ
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  .نامند” داالي“. از امالك و رقبات ديوان آن چه به مواجب و رسوم لشكريان متعلق باشد“در زبان مغولي 

 رهبر آئين الما يكي -همچنين مي دانيم كه در قرن شانزدهم ميالدي يكي از خانهاي بزرگ مغول الماي بزرگ
ود به عشيره خود دعوت كرد و او دين بـودائيزم             را كه مقيم دير مركزي در شهر لهاسا ب          -از شاخه هاي دين بودائي    

را به او تقديم كرد كه ترجمـه تحـت    ” داالئي“خان در پاداش اين خدمات الهي لقب        . را در ديار مغولستان احياء كرد     
  .اللفظي آن به معناي درياست يعني اينكه در وسعت و عمق چونان درياست

 تـن كـاهش     5816 بـه    1355 بوده كه در سرشـماري        تن 8721،  1345جمعيت دهستان داالئي در سرشماري      
  .  يافته است

و پـاره اي ديگـر ماننـد        ” تمامـا ” لـيالن “و  ” كنـدا “پاره اي از روستاهاي اين دهستان در گذشته نزديكي مانند           
اينان كـه كارآمـدترين و زحمـتكش تـرين          . ارمني نشين بوده اند   ” غالبا” چهار طاق “و  ” طيب آباد “و  ” قورچي باشي “

ورزان اين ناحيه بوده اند به علت هاي گوناگون در زمان نخست وزيري قوام يا به ارمنستان شوروي و يا به تهران كشا
  .و مراكز استانها مهاجرت نموده اند

  : اين آباديها ارمني نشين عبارت بوده اند از
  .الي شده است خالص ارمني نشين بوده و به تدريج از ارمنيان خ1946كه پيش از ): ليالن(ليليهان  - 1
  .وضعي مانند ليالن داشته است:  دره شور - 2
 سال پيش از جمعيت ارامنه خالي شـده  30ارمني نشين بوده و در حدود ”  تماما1946تا  ): كندا( كندها   - 3

  .است
  .وضعي مانند كندا داشته است:  داود آباد - 4
  .مانند كندا و داود آباد بوده است:  مزرا - 5
بـه ارمنـستان    ” ، قبل از برداشـت محـصول كـال        1946ه و در تابستان     خالص ارمني نشين بود   :  چهارطاق - 6

  .شوروي مهاجرت كرده اند
  .جمعيت متغيري از ارمنيان داشته است:  مزراحسين - 7
  .همانند مزرا حسين بوده است:  ده سفيد - 8
  .نيمه ارمني، نيمه مسلمان نشين بوده است:  دانيان - 9

ارمني داشته، كـه پـيش از       ) سيصد خانوار (يت آن   دو سوم جمع  :  قوچي باشي و ورين قلعه قوچي باشي       -10
  .ديگران شروع به مهاجرت كرده اند

  . نصرآباد -11
  ).اُرته چمن( كجارستان  -12
  . بر گله -13
  .  اسدآباد -14

  
  ليالن

” ليالنـه “نظير اين نام ليالن دهي از شهرسـتان مراغـه اسـت و    . از نامهاي كمياب جايهاي در ايران است   ” ليالن“
  .در كرج” ليلستان“ سرانجام نزديك به اين نام دهي از سردشت مهاباد و

حمداهللا مستوفي در نزهت القلوب از شهري به نام ليالن در آذربايجان نام مي برد كـه مردمـانش تـرك زبـان                        
  .بوده اند
يكي از  .  مي نويسند ” ليليهان“چون ارمني نشين است در نوشته هاي ارمني آن را           “كه به قول كسروي     ” ليالن“
اي بين راه همدان اصفهان بوده و جهانگرداني كه از اين راه گذشته اند در سفرنامه هاي خود از آن فراوان                     منزلگاه ه 

  .نام برده اند
 سال پيش ليالن را ارمني نشين توصيف كرده و چه در موقع رفتن بـه كرمانـشاه و چـه در                      150فالندن حدود   

  :يسدوي مي نو. وقت برگشت به اصفهان در آنجا توقف كرده است
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 روز بيست و هشتم حالش كمي بهبودي يافت ولـي بـراي        …رفيقم موسيو گست مريض شد    ”عمارت“ در   …“

كه در سفر پـيش شـب را در آن بـه سـر         ” ليالن“آنكه بدتر نشود بيش از دو ساعت پيش نرفته در دهكده ارمني نشين              
در جلوي آنها يك نفر اروپائي به نظـر    . دهنوز پياده نشده عده اي را از دور ديديم پيش مي آين           . برديم متوقف شديم  

” لوبـارون “اين شـخص موسـيو   …. تا از آفتاب مصون باشد) ؟(با چادري سبز رنگ سرش را پوشانده بود     . مي رسيد 
  .هم مانند ما در ليالن بماند” بود“موسيو …بود 

ه عـيش و نـوش      هر چه هر كدام جهت نهار داشتيم روي هم ريخته در زير چادري به جلوي دشـت خنـداني بـ                    
  .پرداختيم

  بر روي قالي تركي 
  منزل و غذا مهيا

  من به فكر زندگي
  ”…چه كردند دو رفيقم

نيـز  ” بـود “موسـيو   . غذاي ما بد نمي آمد چه در صبح چند بلدچين كشته آنها را گوشت الي پلو قرار داديـم                  “
  ”.ضيافت را با بطري شراب اعالي پرتقاليش تمام گردانيد

وي . دن چريكف در سر راه خود از بروجرد به گلپايگان و اصفهان از لـيالن گذشـته اسـت   ده سال پس از فالن   
  :     در اين باره مي نويسد

 كوههاي دره كه تمام مي شود جاي مسطحي دارد كه محال كزاز از محال كمره جـدا مـي شـود در ايـن                …“
 از ارمنيان هستند و در نزديكي ايـن زمـين           جاي مسطح نزديك به جاده ده ليلي آباد است و ساكنين آنجا چهل خانوار             

مسطح سه پارچه روستاهاي ديگر نيز معلوم گرديده و به نظر مي آيد و ساكنين آن روستاها نيز ارمني مي باشند و در                       
در اين چهار پارچه روستا هشتاد و پنج خانوار از ارمني هست و اينها از نوه و       . هر دهي پانزده خانوار ساكن مي باشند      

جه آن ارمنياني هستند كه شاه عباس از جلفاي كنار رود ارس كوچانيده آنان را و به مكـان هـاي گونـاگون ايـران                   نتي
” كرچي باشي “و  )  ؟(”كنه لر “و  ” داود آباد “اسامي اين سه ده مزبور از قرار تفضيل است          . آنها را ساكن نموده است    

  ).قورچي باشي(
  ”.و نفر كشيش دارد كه در تحت حكم خليفه اصفهان مي باشنددر ده ليلي آباد كليساي كوچكي است كه د

  :جكسن استاد دانشگاه كلمبيا نيز كه هشتاد سال پيش به ايران آمده است، مي نويسد
توقف كرديم كه سكونتگاه حدود هزار خانوار بـود كـه بـه اسـتنباط مـن                 ” ليلهاهان“شب سومين روز را در      “ 

شيش محلي حضرت رابين يوسف كه مشغول تبليغ ديـن در ميـان اهـالي بـود آشـنا                   در اينجا با ك   . ارمني بودند ” اكثرا
  .گشتيم

 وي اطالعـات  …او زبان انگليسي را كـه در ميـسون رضـائيه آموختـه بـود خيلـي خـوب صـحبت مـي كـرد                  
ر سودمندي در باره راهي كه روز بعد در پيش داشتيم به من داد و به من توصيه كرد كـه راه طـوالني تـر خمـين را د                     

  ”.زيرا راه كوتاهتر در آن ايام مأمن راهزنان شده بود. پيش گيرم
، در بـاره ارمنيـان   ”كمره و روسـتاهاي ارمنـي نـشين جنـوب اراك     “كتاب قالي ايران نيز مطالبي تحت عنوان        

كمره و روسـتاهاي ارمنـي نـشين جنـوب          “سسيل ادواردز تحت عنوان     : و قالي هاي آن دارد    ” ليالن“كمره و روستاي    
ارمنيان شمال غربي و مركز ايران از لحاظ اجتماعي و تاريخي يكي از جالب توجه ترين اقليتهـاي                  : مي نويسد ” اكار

  .ايراني را تشكيل مي دهند
 نفر از اتباع ارمني خود را از 000/250چنين روايت شده است كه شاه عباس در اوايل سده هفدهم در حدود 

 قارص، به نواحي حاصلخيز ولي كـم جمعيـت واقـع در شـمال پايتخـت خـود       موطن آنها در نزديكي جلفا و ايروان و  
چه كشور قديمي ارمنستان بين او      . بدون شك هدف وي از اين كار مراقبت و حفاظت مرزهاي خود بود            . منتقل كرد 

صم در و به اين جهت مرزهاي او در همسايگي سرزميني بود كه مردمي بيگانه و مخا. و سلطان عثماني تقسيم شده بود
از اين نظر وي به اجبار اتباع ارمني خود را بـه ناحيـه اي انتقـال داد كـه نتواننـد بـراي او توليـد          . آن سكونت داشتند  
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بـا  . نوادگان اين عده از ارامنه اظهار مي نمايند كه يك سوم اجداد آنها در اين مهاجرت از بين رفتند                  . مزاحمت كنند 

  .به كشور خود به دست آورده ايم اين نكته را مي توان پذيرفتدر نواحي نزديكتر ” تجربياتي كه اخيرا
ولي با وجود اين، عده زيادي از آنها به مقصد رسيدند و در نواحي مغـرب و مركـز ايـران جوامـع جداگانـه                         

 سر  تا به امروز نيز ارمنيان ايران در اين نواحي به         . ارمني تشكيل دادند و اين جوامع با يكديگر پيوستگي زياد داشتند          
جمعيت اصلي و شهر نشين ارمني در حومه شهر اصفهان مستقر گشتند و نام جلفا ناحيه اي واقـع در ارس را                      . مي برند 

بقيـه ايـن مهـاجران در كمـره و چهارمحـال و جـابلق و فريـدن سـكني                    . كه زادگاه اغلب مهاجران بود، بر آن نهادند       
  .گزيدند

يه و از دهقانان ايراني پاكيزه تر و منظم تر و پركارتر و صرفه دهقانان ارمني، نژادي آرام و هشيار و خوش بن
وسيع است و با درختان تبريزي و بيد و         ” روستاهاي آنها معموال  . جو ترند و در كشت و زرع نيز بر آنان برتري دارند           

أجران ارمنـي بـسيار     اين روستاها به مالكان مسلمان تعلق دارد و آنها از داشتن مست           . موستانهاي پهناور احاطه شده است    
در حال حاضر ايرانيان جامعه آنها را به رسميت مي شناسند و حق انتخاب نماينده در مجلس نيز به آنان                    . راضي هستند 

  .اعطاء شده است
مهمترين روستاهاي ارمني نشين در بخش كمره واقع شده است روستاي ليليان برجسته ترين روستاي اين ناحيه 

در حالي كه در اروپا عـده اي       . انان و دوستداران قالي در آمريكا با اين نام آشنايي زياد دارند           بازرگ. به شمار مي رود   
، كه نزديك به يكديگر در      ) نفر جمعيت  500/2با  (ليليان در بين هفت روستاي ارمني نشين        . معدود آن را مي شناسند    

مردم كليه اين هفت روسـتا بـه        . گتر است دره حاصلخيزي واقع در چند ميلي شمال غربي شهر خمين قرار گرفته، بزر            
 مي بافند كه از لحاظ طرح و رنگ بسيار به هم شـبيه           12×9اغلب آنها قاليچه و قاليهايي به قطع        . قاليبافي اشتغال دارند  

مردم ايـن روسـتاها     . به قاليچه هاي ليليان يعني بزرگترين روستاي اين ناحيه معروف هستند          ” قاليچه ها معموال  . هستند  
ليهاي خود را يك پوده و بسيار فشرده مي بافند و در پرداخت آنها مهارت بسيار دارند و اين كـار را طـوري انجـام         قا

روستاييان در اين صنعت از پـشمي كـه از گوسـفندان خـود بـه      . مي دهند كه قالي سطحي مخملي و نرم پيدا مي كند     
براي متن قاليها از قرمز     . ا نيز خود انجام مي دهند     دست مي آورند استفاده مي كنند و مراحل ريسندگي و رنگرزي ر           

و بـراي   ) بعضي اوقات اين توهم در من ايجاد مي شود كه آنيلين نيز به آن اضافه مي كننـد                 (دوغي استفاده مي كنند     
  .تهيه مايه هاي فرعي آنيلين به كار مي برند و آنقدر شعور دارند كه با صراحت به اين امر اذعان كنند

ه به كار مي برند زيبا و جالب توجه نيست و از اين رو با جنس مرغـوب قاليهـايي كـه تهيـه مـي                          طرحهايي ك 
مردم روستاي ليليان مانند هزاران قاليبافي كه قاليهاي ساروق را مي بافند تصور مي كننـد مـردم          . كنند مطابقت ندارد  

 همان يك طرح را در بافتـه هـاي خـود            آمريكا تنها خريدار يك طرح هستند و به اين جهت سالهاي متمادي است كه             
  ”  .طرحي كه به هيچ وجه نمي توان آن را ايراني خواند. پديد مي آورند

  
  مدرسه ليالن

ايـن مدرسـه بـا كمـك مـالي          . افتتاح گرديده است  .  م 1908مدرسه مذهبي و مركزي ارمنيان كمره در  سال          
.  و با خودياري و كمك كـاري اهـالي سـاخته شـده اسـت     و به وسيله اسقف باگرات وارتابت وارتازاريان،     ” هونانيان“

 توسط مرحـوم حـاجي عبـاس    - به اندازه يك آسياب- متر مربع همراه با دو ساعت آب    300زمين مدرسه با مساحت     
  . خان داالئي وقف گرديده است

دانـش  بـا قـابي چـوبي بـوده، و          ) Tertakar(” ترتاكـار “جنس تخته سياه، از جنس سنگي سياه و نرم به نام            
  .آموزان نيز هر كدام براي خود لوح داشته اند

مدرسه همچنين داراي كتابخانه، سالن سخنراني و تأتر بوده و از اولين نمايشنامه هـايي كـه  بـه وسـيله دانـش                        
  .بوده است” مرگ يپرم خان“و ” آنوش“آموزان بر صحنه آورده شده، يك نمايشنامه مشهور ارمني به نام 

قرار بر اين نهاده بودند، كه هر بچه اي كه غسل تعميد مي گرفت يك ريال و هركس كه      از آغاز كار مدرسه     
  .ولي اهالي اغلب بيش از اينها به مدرسه كمك مي كردند. عروسي مي كرد پنج ريال به نفع مدرسه بپردازد
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مـان بـوده   حقوق معلمين توسط خليفه گري پرداخت مي شده و معلمين هر چند گاه در خانه يكي از اهالي مه   

 دانش آموز دختر و چهار آموزگار 25 دانش آموز پسر، 118، )1318 (1939مدرسه مركزي ليالن در سال ). 23(اند
  . بوده است

ليالن افزون بر زنان قاليباف ماهر و كـشاورزان بـا تجربـه و كوشـا، از پيـشه وران و صـنعتگران مـاهري نيـز                            
آسـيو  ” “بنامي در تعمير و تنظيم آسياب هاي آبي داشته كه اصـطالحا           برخوردار بوده است كه از آنجمله استادكاران        

توسـط ايـن اسـتادكاران    ” نـازي “ آسـياب مـشهور   9اغلب آسيابهاي منطقه و از آنجمله      . ناميده مي شده اند   ” چاق كن 
  .    تعمير و تنظيم مي شده است

  . استو يك آسياب زمستانگرد داشته” هميشه گرد“خود ليالن نيز يك آسياب آبي 
ليالن طبق آمار دقيقي كه به سفارش كليساي ارمنيان اراك در حدود نيم قرن پيش تهيـه شـده اسـت در سـال                        

  .  تن جمعيت داشته است911 خانوار با 173) 1318 (1939
  

   1328ليالن در سال
نـگ  آخرين اطالعات درباره ليالن مربوط است به فرهنگ جغرافيايي ارتش و چند سر شماري ديگـر در فره                 

  :جغرافيايي ايران درباره ليالن آمده است
در .  كيلـومتري جنـوب راه خمـين بـه اراك    8.  كيلومتري بـاختر خمـين  15000جزء دهستان داالئي  . قصبه“

 ارمني آب از قنات محـصوالت غـالت         -زبان فارسي . مذهب اهالي مسلمان و مسيحي    .  تن 1674سكنه  . معتدل. جلگه
از راه شوسه خمـين بـه اراك   .  بافي و ژاكت بافي -شغل اهالي زراعت و قاليچه    . بادامترياك، چغندر قند، پنبه باغات      

  ” .راه فرعي به آبادي دارد
  

  1345ليالن در سرشماري عمومي آبانماه 
اولين آمار اقتصادي روستاي ليالن در اين سرشـماري مـنعكس شـده اسـت كـه آمـار مربـوط بـه زمـين هـاي                           

آب . داراي دبستان. راه خاكي. در جلگه.  خانوار153 تن در 900جمعيت “: ي رسدزيركشت آن مبالغه آميز به نقل م
سـاير  .  هكتار 100جو آبي   .  هكتار 300گندم ديم   .  هكتار 900زمين زير كشت گندم آبي      . از قنات و چاه نيمه عميق     

.  زمينـي و لوبيـا     محصوالت عمده پياز و جو و گندم و سـيب         .  هكتار 5باغ و قلمستان    .  هكتار 600محصوالت زراعي   
  ”. رأس100 و االغ 1200 و گوسفند و بز 280تعداد دام گاو و گوساله و گاو كار 

در آخرين آمار دقيقي كه بعد از انقالب، توسط جهـاد سـازندگي از زمينهـاي زيـر كـشت روسـتاهاي منطقـه                  
 هكتـار حبوبـات،    350بي   هكتار جو آ   100 هكتار گندم آبي،     210: زمينهاي زير كشت ليالن شامل    . گرفته شده است  

 هكتار مـي شـود و ايـن نـشانه آبـادي      724”  هكتار سيب زميني و پياز بوده، كه جمعا9 هكتار نباتات علوفه اي و    55
بـا  ” قـورچي باشـي  “. بسيار ليالن است، و باالترين سطح زير كشت را در بين روستاهاي دهستان داالئي دارا مـي باشـد              

  . ين زير كشت، به ترتيب در مقام دوم و سوم بوده اند هكتار زم694با ” استهلك“ و 704
 گـاو و  600 حلقه چاه نيمه عميق و همچنين تعـداد  20 حلقه چاه عميق و 8 رشته قنات، 7در همين آمار اخير  

  .  بز و بزغاله از اين روستا گزارش شده است500 ميش و بره و 2000گوساله و 
  منابع

  ـــــــــ
  ).1365آذر و دي (10و9 شماره 12، سال )1363دي و بهمن ( 11 و 10 شماره ماهنامه آينده ، سال دهم -1
  ).1365شهريور  (1ماهنامه چيستا ، سال چهارم شماره  -2
  ).1362تيرماه  (25ماهنامه زيتون شماره  -3
  ).1362مهر ماه ( 5ماهنامه فروهر شماره  -4
  .1367نامه فرهنگ ايران ، دفتر سوم  -5
  .4مرآت البلدان ناصري ، ج  -6
  .1354خ جامع اديان نوشته جان ناس تهران تاري -7
  .13565كاروند كسروي تهران  -8
  1356اوژن فالندن ، سفرنامه ، تهران  -9

  سياحتنامه مسيو چريكف - 10
  1352سفرنامه جكسن تهران  - 11
  .سسيل ادواردز ، قالي ايران تهران - 12
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  .فرهنگ جغرافيايي ايران - 13
  .فرهنگ آبادي هاي ايران - 14
ژرگ غريبيان، شاوارش غازاريان، روبن كشيشيان، يعقوب ميرزاخانيان و پژوهشگر گرامي آقاي اديك             آگاهي هاي آقايان آوانس پطروسيان،     - 15

  .گرمانيك
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جايگاه دولت چغتائيان مغول در تاريخ ماوراءالنهر و خراسان
  

  دكتر لقمان بايمت اُف
  

 از جملـه مردمـان آسـياي مركـزي     تاخت و تاز مغوالن به طور نابود كننده اي در سرنوشت تـاريخي ملـل مطيـع                
كشتار جمعي مردم، ويراني شهرها و روستاها، صدمه بسيار بزرگـي بـه زنـدگي اقتـصادي و فرهنگـي                    . انعكاس يافت 

اين كشورگشائيها با ويراني و نابودي همراه بود و رويهمرفته باعث از بين رفتن تمدن كهن آسياي       . كشور وارد آورد  
 -زندگي شهري، سيستم  .  جامعه آسياي مركزي را براي چندين سده به عقب انداخت          يوغ مغول، ترقيات  . مركزي شد 

بـا  . صـدمه ديـد   ” آبياري، توليدات كشاروزي و بخشهاي توسعه يافته زيادي در آسياي مركزي از تاخت و تاز شديدا               
.  روي مـي داد مالكين زمين و كاسبان، بـه دليـل تاخـت و تـاز مغولهـا          ” اين همه كاهش فاجعه آميز جمعيت مخصوصا      

هالكت جمعي اهالي شهرها و روستاها در سالهاي دهه بيست قرن سـيزدهم باعـث كمبـود نيـروي كـارگر در اقتـصاد                       
اشراف و اعيان مغول و ترك نظـامي باديـه نـشين            . در وضعيت كشاورزي تأثير منفي گذاشت     ” كشور شده مخصوصا  

ورهاي مطيع گرفتند كمبود شديد نيروي كار براي شـخم          تعداد بسيار زيادي از حيوانات اهلي را از دست ساكنان كش          
  .دهقانان و كاسبان از زادگاهشان متفرق شدند. زمين بوجود آمد

 لشكركشي هاي غارتگرانة مغولها نه تنها در زندگي سياسي و اقتصادي كشوهاي مطيع بلكه در حيات اجتمـاعي                  
 محلي زيادي كه زمـين و امـالك خـودرا از دسـت داده           هنگام تاخت و تاز، فئودالهاي    . نيز تأثير زيان آوري گذاشت    

كه اهالي آن مثـل سـابق از تاجيكهـا و       » ماواءالنهر«بعد از استيالي مغول و ترك تركيب نژادي         . بودند، متضررشدند 
در . تركها تشكيل شده بود خيلي كم تغيير يافت در حاليكه تركيب طبقه حكمفرما نيـز گـسترش و تغييـر مـي يافـت                       
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ير تركيب نژادي قشر فوقاني، دگرگونيهايي در تمام نظام از جمله در خط مـشي سياسـي حكمرانـان جديـد                      نتيجه تغي 

 باديـه   -ساختار طبقه حكمفرما و به طور كلي طبقه فئودال توسط نمايندگان اشـراف و اعيـان مغـول                 . صورت گرفت 
. كـه تـا حـدودي داراي برتـري نيـز بـود            اين ساختار نه تنها نقش بسيار مهمي در دولت ايفا كـرد بل            . نشين تكميل شد  

بخش اعظم طبقه حاكم به نوبه خود قبل از هر چيز، اشراف و             . خانهاي مغول، رقباي جديد خود را حمايت مي كردند        
اعيان بزرگ، با فاتحين سازش نمودند، كه اين امر به آنها امكان داد نه تنها در حاكميت بـاقي بماننـد بلكـه امـالك و               

 ترك باديه نشين با اشراف بومي شهري        -با اين همه جريان نزديكي اشراف و اعيان مغول        . ظ كنند اراضي خود را حف   
ساده نبود زيرا اين جريان ها از روزهاي اول حكمفرمايي باديه نشينان، با مخالفتهايي از طرف اشراف شـهري مواجـه                     

تگاه اداري مغـول، اهـالي زحمـتكش را بـه     حكمرانان محلي نيز با مغتنم شمردن مقام اداري خود و اغماض از دس    . بود
الزم به يار آوري است كه در ايـن دوره نظـام بـرده داري               . وسيله عوارض تحميلي مختلف تحت فشار قرار مي دادند        

  .تقويت و تعداد برده ها در تمام سرزمين امپراتوري از جمله در آسياي مركزي افزايش يافت” شديدا
شكلهاي كهن ” ويژگي هاي مغولها  با شكلهاي كوچ نشيني و بومي مخصوصادولت چغتائيان مغول همچون ديگر 

اشراف مغول در تعيين نهادهاي عالي، حاكميت سازمانهاي مخصوص مركزي وتـشكيالت اداري             . اداري هماهنگ بود  
محلي ، هم آداب و رسوم خود و هم ساختار اداري ملـل كهـن آسـياي مركـزي و بـه طـور اساسـي نظـم موجـود در                               

، مغولها، شغلها و رتبه هاي مخصوصي از سازمانهاي اداري چيني و    ”ضمنا. اتوري خوارزمشاهيان را در نظر داشتند     امپر
  .                  سازمانهاي دولتي مغول را رايج مي كردند” مخصوصا

 كهـن و   چغتاي خان مغول  در دوره اوليه حكمراني خود طرفدار استثمار نامحدود، وحشيانه و بـي رحمانـه ملـل                   
سياست او باعث ركود آتي حيات اقتصادي آسياي مركزي شد، . همچنين دشمن سرسخت كشاورزي محسوب مي شد    

رويهمرفته خان مغول، چغتاي خان، بـه خطـر تجزيـه طلبـي     . با اين حال سيستم اقتصادي دامداري كشور تقويت يافت  
پيـدايش مقـام هـا و مناصـب         . يت مركـزي بـود    فئودالهاي كوچ نشين مغول  پي برده و هميشه مشتاق استحكام حاكم           

 سياسـي درميـان     -دولتي در ماوراءالنهر در زمان حكمراني او در وضعيت پيچيده اي از مبـارزه، دو نظريـه اجتمـاعي                  
نظريه اول به خاطر ادامه شكلهاي اعمال زور ناهنجاربر روي اهالي كشورهاي مطيع به . اشراف حاكم مغول پديد آورد

دومين نظريه ، كوشش ماليم تر استثمار، احيـاء و          .  يداري معيشت كوچ نشنين و اقتصاد برجسته بود       منظور حفظ و پا   
. تـداوم يافـت   » چغتائيـان «تضاد اين دو نظريه در تمام تاريخ        . توسعه كشاورزي و زندگي شهري را منعكس مي كرد        

طـوالني، تازمـان تأسـيس دولـت       چنين تضاد فرهنگي ، سياسي و اجتماعي كه هميشه جنبه هجـومي داشـت، تامـدتي                 
نتوانست اعمال تخريبي   » محمود يلواچ و مسعود بيك    «سياست حاكمان آسياي مركزي يعني      . اشترخانيها ادامه داشت  

 سياسي فوق الذكر را متوقف كند، با وجود ايـن، سياسـت حاكمـان در                -عواقب تاخت و تاز و اولين نظريه اجتماعي       
در مبنـاي   .  كننده اي ايفا نمود كه در نقشي مثبت با قيود معين تجلي مي يافت              مرحله معيني نقش كم و بيش مقاومت      

ثبت دقيق درآمـدها و مالياتهـا و همچنـين از بـين بـردن بيـدادگري باديـه            »  محمود يلواچ و مسعود بيك    «اصالحات  
 فقـط بـا توجـه بـه         طبيعي است كه اين اصالحات بدون توجه به تمايالت اهالي زير سلطه و            . نشينان مغول قرار داشت   

با تعقيب منافع مغرضانه خود و با ثروتمند        » محمود يلواچ «خاندان  . تمايالت قشر فوقاني فئودالي صورت مي گرفت      
. شدن در نظام مغولها همزمان سعي كردآن را از ورشكستگي نهايي با كمك فئودالهاي باديه نشين مغـول نجـات دهـد                     

در هر جاكـه    . وانستند غارت و ويراني طرفداران استبداد را متوقف كنند        در نهايت نت  » محمود يلواچ «ليكن نيروهاي   
در جريـان كشورگـشايي مغـوالن در مـاوراء النهـر و       . كشورگشايان هجوم مي بردند شهرها و روستاها ويران مي شد         

ي بـي رحمانـه     غارتها و ويرانيها  . خراسان و در جنگهاي بعدي فئودالها، شهرها و روستاها و سيستم آبرساني ويران شد             
  .مغولها باعث ركود شديد اقتصادي قبل از هر چيز در واحه هاي شكوفان آسياي مركزي شد

توسعه طلبي مغولها كه تا اندازه زيادي باعث مهاجرت قبايل چادر نشين به آسياي مركزي شد بر رونـق گـرفتن                     
زي و ايـران را بايـد از يـك          تاخـت و تـاز كـوچ نـشينان بـه آسـياي مركـ              . طرز زندگي كوچ نشيني داللت مي كـرد       

و ازديگر سو همچون گسترش واقعي جغرافيايي فرهنگ و سـنت صـحراگردي در              » بربرها«سوهمچون توسعه طلبي    
  .مشرق اسالمي بررسي نمود
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مهاجرت عظيم صحراگردان و تقويت سيستم دامداري در زمان مغولها مـدت زيـادي مـانع احيـاء كـشاورزي در                     

ول و ترك كه در مناطق آسياي مركزي باقي مانده بودنـد بعـد از تـسخير آن ديـار در طـي                       قبايل مغ . ماوراءالنهر شد 
. زمان طوالني به روش زندگي كهن روي نياوردند وبه زندگي كـردن بـا مـالكين زمـين در يـك جـا عـادت نكردنـد                          

رختـان پـر ميـوه      د. زمينهاي قابل كشت زيادي از جمله در نزديكي شهرهاي بزرگ براي سالهاي زيادي رها شده بـود                
رشـد دامـداري كـوچ نـشيني و تبـديل زمينهـاي             . باغها براي سوخت قطع وتنها بخش كمي از آنها نگهداري مـي شـد             

. كشاورزي به چراگاه ها در آسياي مركزي يك رشته از  دالئلي بودند كه باعث عقب ماندگي اقتـصاد منطقـه شـدند               
تجارت پولي براي مدتي .  محلي آسياي مركزي وارد آوردتاخت و تاز مغولها ضربه سختي به گردش پولي و تجارت        

تحقيقات سكه شناسي نشان مي دهد كه توليد كم و بيش مـنظم سـكه هـاي مـسي         . از بين رفت  ” در مناطق زيادي عمال   
در منـاطق ديگـر مـاواءالنهر       . سيم اندود شده در سالهاي هفتاد در ضرابخانه هاي سمرقند، بخارا، و امالغ انجام مي شد               

مان زيادي سكه نمي زدند يا توليد آنها تصادفي و محدود بود و نمي توانـست نيـاز منطقـه را بـه انـدازه الزم تـأمين        ز
در اكثر مناطق مـاوراء النهـر   . را تحمل كرد» وضعيت بدون سكه«آسياي ميانه در ربع دوم قرن سيزدهم ميالدي        .كند

  .    هش يافتاز جمله بخارا و سمرقند حجم مبادالت داخلي به شدت كا
اسـتثمار  . كشور گشائي مغولها كه باعث ركود كشاورزي شد در وضعيت توده هاي مردمي نيـز انعكـاس يافـت                  

سياسـت  . شـدت مـي گرفـت     ” اهالي بومي آسياي مركزي توسط حمكرانان مغول بسط و توسعه مي يافـت و تـدريجا               
ايـن  . يالگران موجب فقير شدن اهالي بومي مي شـد        غارتگرانه مالياتي، رشد استثمار فئودالي، سوء استفاده و ظلم است         
ستم فئودالي به خاطر مالياتهاي زيـاد شـكل خـشن و            . سياست در برچيدن بي رحمانه مالكين زمين پايه ريزي شده بود          

سياست اقتصادي و مالي مغولها و حاكمان آنها عامل مهمي براي ركود بعـدي و كـسادي دراز                  . كاملي به خود گرفت   
استثمار وحشيانه مغول نيروهاي مولد منطقه را ضعيف . سرزمين وتخريب كشاورزي و زندگي شهري شدمدت اقتصاد 

  .كرده بود
دولت چغتائيان مغول در نتيجه رشد تدريجي قدرت و گسترش مرزهاي بـه ارث رسـيده بوجـود نيامـد بلكـه در                       

قبايـل مغـول كـه هـسته     . وجود آمـد   ترك در آسياي مركزي و تركستان ب       -جريان مهارت استيالي عظيم قبايل مغول     
  . در مدت زمان كوتاهي آسياي مركزي را فتح كردند” دولت چنگيزي را تشكيل مي دادند، نسبتا

» اينجو يا خاص اينجو   «بصورت اراضي ديواني، امالك     »چغتائيان مغول «اشكال اساسي مالكيت زمين در دولت       
  .ي فئودالها، ملك اشراف مغول و گاهي بومي بودندكه متعلق به خان و خويشاوندان او بودند، امالك خصوص

درآمدهاي اراضي ديواني از طريق دستگاه دارائي دولت جمع آوري يا وقف خريد مي شـدند و بـراي پوشـش                     
 باديه نشين براي تغذيه جنگجويان و گاهي به مـردم           -به اشراف نظامي  ” مخارج دولتي در حق مالكيت مشروط، اساسا      

مساحت اين اراضي از بابت اخذ درآمـدهايي كـه بـراي بودجـه              . وروكراتيك پرداخت مي شد   خدمتكار در دستگاه ب   
  . دولتي اختصاص يافته بود، كاهش پيدا كرد

براي نيازمنديهاي سـران دولـت و اعـضاء خـانواده          ” به دست مي آمد معموال    » اينجو«درآمدهايي كه از امالك     
. ان و براي نسل او و همچنين براي تابعين آنهـا مـصرف مـي شـد                آنها، براي خان و براي ديگر خويشاوندان چنگيز خ        

. آنهـا از ماليـات معـاف بودنـد        . متمايز نبـود  » ايلخانهاي ايران «در ماوراءالنهر در حقيقت از امالك       » اينجو«امالك  
طاء عنـاوين بـه     را خيلي به ندرت براي استفاده در اختيار فئودالها قرار مي دادند يا در برابراع              » اينحو«خانها، امالك   

  .ميزان اين امالك در زمان مغولها معلوم نيست. نظاميان و علمداران دولتي و يا براي وقف و غيره تحويل مي دادند
از نظر حقوقي ، امالك اقطاع مثل قبل دولتي به حساب مي آمد، ليكن در عمل به ملك موروثي اشراف نظـامي                   

بود، اراضي كه توسط خانهاي مغـول بـه فقهـاي مـسلمان بـا رتبـه هـاي          متفاوت  » اقطاع«اندازه  . باديه نشين مبدل شد   
متفاوت براي وقف ارائه مي شد مانند زمانهاي پيشين از پرداخت ماليات خزانه دولت معاف بود و ميزان اين گروه از           

مـي  بـدون كنتـرل ماليـات دريافـت     ” عمـال » ملـك «و امالك فئودالي » اينجو«اراضي افزايش يافت، مالكين وقف،    
  . كردند
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ايـن اراضـي از نظـر       . اراضي مرتعي بودند كه به قبايل كوچ نـشين مغولهـا تعلـق داشـتند              » مقاسمه«و  » اداري«

اراضـي  » چغتائيـان «در زمـان    . حقوقي به قبيله تعلق داشت، ليكن در حقيقت توسط قشر فوقاني قبيله اداره مـي شـد                
  .ضي خيلي كم بودمشترك روستائي نيز وجود داشت، در واقع ميزان اين ارا

همچون سازمان مخصوص دادخواهي ها كه مي توانست هم كوچك و هم خيلي بـزرگ باشـد در             » سويورغال«
در زمان اولين خانهاي مغول اراضي و ديگـر امـوال منقـول و غيـر منقـول فقـط بـه صـاحب                        . زمان مغولها بسط يافت   

ه معني شكل كاملتر ابراز شـده بـراي فرمـانروايي           ب» سويورغال«. منصبان نظام، به اشخاص حقيقي نيز اعطاء مي شد        
  . باديه نشين بر زمين داران كهن مي باشد-فئودال

 سياسي مـاوراءالنهر بعـد از تـسخير آسـياي مركـزي از              -بايد ذكر كرد كه بررسي منظم دستگاه دولتي و اداري         
ينان وجود داشتند، بـراي ايجـاد   نهادهاي حاكميت كه در زمان مغولها و كوچ نش. جانب مغول نيز صورت گرفته است 

. حكومت پايدار بر كشورهاي مطيع قبل از هر چيز براي اهالي كشاورز در ماوراءالنهر و خراسان كمتر مناسب بودند                  
جريان كشور گشايي از ماوراءالنهر شـروع       . ايجاد دستگاه بووكراتيك پايدارتر و مؤثرتر، ضروري به نظر مي رسيد          

نهادهاي رهبـري كـه در دوره       . خاتمه مي يابد  ) م1318-1326(» كپك خان « حكمراني   مي شود و به طور كامل در      
بوجود آمدند در جريان فرمانروايي بعدي خانهاي مغول بسط و استحكام           .) م1227-1242(» چغتاي خان «حكمراني  

  . تكامل ساختار دولتي در ماوراءالنهرمشهود مي گردد. يافتند
و قـاآن بـزرگ   » اولـوس «حاكميـت بـين خـان    ) تبعيـت مـادون از مـافوق    (مناسبات دو جانبه و سلسله مراتـب      

نمـودار مـي    » چغتاي خـان  » «اولوس«امپراتوري مغول در اثر بعضي خصوصيات رهبري دوگانه امپراتوري مغول و            
او حـق داشـت     . او مدير كل تمام اموال دولتي بـه حـساب مـي آمـد             . مزيت هاي حاكميت خان خيلي زياد بود      . شود

ا تقسيم كرده و خصوصيت مشروط يا مورثي دستگاه دولتي را صادر كند  و به شكايات اشخاص عالي مرتبه اراضي ر
سپهساالران را تعيين و بركنار مـي   او بايد امور نظامي را اداره مي كرد،  . و اشخاص داراي مقام رسمي رسيدگي نمايد      

» اولوس«اما در حل امور مهم دولتي  خان .  آمدحاكميت خانهاي مغول از نظر تئوريكي نامحدود به حساب مي . كرد
چنين جلساتي در زمان پيشرفت امپراتوري مغول در سازمانهاي . مشورت مي كرد) قورولتاي(بايد با مأموران عاليرتبه 

» قورولتـاي  «لـيكن در شـرايط نفـاق فئـودالي و تـضعيف حاكميـت مركـزي               . مخصوص  حكومتي برگزار مي شـد      
هيچ اهميتـي نداشـتند، لـيكن بـا سـوء اسـتفاده از              ” اگر حتي در صورت برگزاري آنها عمال      ،  )»اولوس” «مخصوصا(

ضعف حاكميت مركزي، امرا، نمايندگان بزرگ نظامي و اصناف كه سعي مي كردند مقامهاي كشوري را نيز تصرف               
  . كنند در قورولتاي اهميت ويژه به دست آوردند

لـيكن  . داير بودند ) دستگاههاي اداري (ديوانها  » چغتائيان مغول «ري  الزم به ذكر است كه در ساختار دستگاه ادا        
در مورد چگونگي وظايف رسمي ديوانهاي اساسي ديگر نهادها، بنگاهها و سـازمانهاي مختلـف در آن زمـان و مـسائل             

وجود چنـين بـر   ديگر كه با نظام ساختمان دولتي ارتباط داشتند، به تحقيقات بيشتري نياز است ، با اين حال از منابع م                   
مغـول، نهادهـاي رهبـري كـه از يكـسري ديوانهـا       » اولوسـهاي «مي آيد كه در دولت چغتائيان مغول، همچنين ديگـر      

تشكيل شده بودند، اساسي ترين آنها ديوان بزرگ بود كه دررأس همه ديوانها قرار داشت و ديوانهاي ديگـر تـابع او               
  .       بودند

هاي اداري دولت ايجاد شده بود در نهايت باعث انشعاب مخصوص به خود  در ساختمان نظامي كه بر اساس بنياد
طبـق سـنت   . شامل چريك هاي قبايـل مغـول و تـرك كـوچ نـشين بـود      » چغتائيان مغول«قشون  . درون حاكميت شد  

م ها رؤساي قبايل، فرماندهي عالي مقا. قديمي ملتهاي كوچ نشين، چريك ها از روي عالئم قبيله اي بوجود مي آمدند
  ).هزاران و تومان ها(و مناصب امرا را اشغال مي كردند 

، دولت و اتباع متعلق بـه       » ياساي بزرگ «در همه جا دولت در دست  مغوالن قرار داشت و در مطابقت با نظريه                
 اين ادعا به هيچوجه در تئوري بررسي نشده است و طرفداران اين تئوري داراي قدت كافي نبودند تـا ايـن                    . خان بود 

با منعكس كردن تمايالت قشر فوقاني قبايل مغول كـه فئـودال شـده              . را در عمل به اجرا گذارند     » استبداد چنگيزي «
بودندمجموعه قوانيني براي مساعدت در استحكام حاكميت آن بر اهالي كشورهاي تسخير شده شرقي توسـط مغولهـا                 
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 شهري محلي كـه در درجـه بـاالتري از           -  كشاورزي  با شرايط جوامع  »قوانين استپي «تدوين شده بود، در حاليكه اين       

  .از اين جهت پيوسته مناقشاتي بين اهالي مطيع محلي و استيالگران روي مي داد. پيشرفت قرار داشتند سازگار نبودند
به منظور تحقق سنن استپي، اشراف نظامي باديه نشين مدت زيادي با بـت پرسـتي، بـودايي و مـسيحيت ارتبـاط                       

ه دروني طبقه حاكم از يك طرف بين اشـراف تركـي و مغـول نظـامي باديـه نـشين و فئودالهـاي كهـن                          مبارز. داشتند
تاجيكي از طرف ديگر تا حدودي با مسائل مذهبي ارتباط داشت ليكن به محض مرتبط ساختن تمايالت خانهاي مغول                   

ررات حقوق عادي كـوچ نـشينان بـا         با اشراف بومي اين تضادها متعادل شدند، تغيير كردند و مق          ) نويس ها (و نويانها   
رويهمرفته در ماوراء النهـر همچـون كـشورهاي    . شرايط متغير تاريخي و فرهنگي معيشتي در آسياي ميانه سازگار شد  

شرق اسالمي كه توسط چنگيز خان فتح شده بودند موازين اسالم و شريعت در امور قضايي  و در حيات روزانه اهالي 
 دوره طوالني الزم بود تا اسالم بتواند مذهب حاكم باشد و بر آيين بودائي و مسيحي كه                  ”محل حفظ شده بود و نسبتا     

اگـر چـه بعـضي از خانهـا بـا گذشـت زمـان بـه اسـالم                 . توسط مغولها در آسيايي مركزي توسعه يافته بود پيروز شود         
هـر و خراسـان عمـل مـي          تاجيكي پي بردند، ولي همچون مخـربين فرهنـگ مـاوراء الن            -گرويدند و به اعتبار فارسي    

  .كردند
چنگيزخان در منطقه آسـياي     » ياساي بزرگ «وضعيت ملل مطيع در وهله اول اهالي زحمتكش ، با توسعه احكام             

سـتم و  . پايمـال مـي شـدند   ” آداب و رسوم و سنن، مذهب و معيشت ملل مطيع توسط مغولها شديدا . مركزي بدتر شد  
  .ام مي گرديدزورگوييهاي خانهاي مغول باعث اغتشاش و قي

هرگـز بـا   » ياسـاي بـزرگ  «. قرار داشـت  » ياساي بزرگ «،  »چغتائيان مغول «رويهمرفته در اساس فلسفه دولتي      
كه توسط مغولها در نتيجه تسخير ايجاد شد به اندازه          » چغتائيان مغول «دولت  . اصول اساسي مسلمانان مطابقت نداشت    

آنگونه كه خاطر نـشان شـديم از همـان آغـاز،     .  دوام يافت   سال 146اين دولت نزديك به     . كافي دولت محكمي نبود   
اتحاد آن را ناهمگوني مناطقي كه در آن وجود داشتند و همچنين شكل هاي سازماني كوچ نـشيني سـنتي مغولهـا كـه       

دولت پيوسته هيجانات داخلي زيادي را تحمل       . سرنوشت ساز بودند تهديد مي كردند     ) خاندان(براي بعضي سلسله ها     
  . دمي كر
آنها در جريان عمليـات نظـامي باعـث فروپاشـي بنيـادي كـشورهاي               . مديران دلسوزي نبودند  »  چغتائيان مغول «

تمـايالت اصـلي پيـشرفت تـاريخي     . تسخيري خود كه در آنهـا جريـان هـاي بـزرگ تـاريخي روي داده بـود، شـدند                 
نـسبت بـه ايـن جريانـات آشـنا          » ان مغول چغتائي«استيالگران مغول يعني    . فئوداليسم را در آسياي مركزي فلج كردند      

  .نبودند و نتوانستند از آنها براي تحكيم حاكميت خود استفاده كنند لذا روش اداره سرزمين ها رو به بدي گرائيد
تخريـب  ”  در شرايط ايجاد شده بعضي از شخصيتهاي سياسي دولت مغولها مجبور به احياء اقتصاد نظامي كه قـبال          

  .شده بود، شدند
هاي برجسته اداري دولت مغولها در آسياي مركزي محمود يلواچ و پسر او مسعود بيك امور كشوري را                  شخصيت

انجـام مـي   ) هر چند كـه كفايـت نمـي كـرد    ( با وجود مخالفت خانها و حتي خانهاي بزرگ براي احياء اقتصاد كشور     
يشه كن كردن بي عـدالتي اجتمـاعي        اقدامات آنها جنبه موقتي داشت و برخالف نظر بعضي از محققان باعث ر            . دادند

  .سياست آنها نتوانست تصوير كلي ورشكستگي كشور را تغيير دهد. مغولها نشد
عدم توافق در ميان اعضاء خاندان مغول باعث شورش شاهزادگان كه مناصب  كليدي سپهساالران و حاكمـان را                   

اچ و پـسر او مـسعود بيـك  سـعي كردنـد              محمـود يلـو   . چنين وضعيتي براي آنها مـساعد نبـود       . در دست داشتند، شد   
  .فدارسيون قبيله اي كه توسط سلطنت مطلق متمركز شده بود طبق نمونه قديمي تغير دهنداما در اين كار ناكام شدند

پيشرفت شـورانگيز سيـستم     . پيدا شد » كيبيك خان «بعد از مرگ    » چغتائيان مغول «اولين عالئم فروپاشي دولت     
 اين سيستم در رابطه با مالكيت اراضي بدون قيد و شرط، پايه هاي دولت را ضعيف مـي             ، تغييرات بعدي  »سويورغال«

توسط تعرض آنارشي فئودالي كه با مبـارزه سرسـختي   ) م14 ه 8قرن (» چغتائيان مغول«تاريخ سياسي دولت    . كردند
انه و مبـارزه خـونين      سرزمين ماوراءالنهر از استبداد وحـشي     . به خاطر حاكميت عالي مشايعت مي شد مشخص مي شود         

 قرن چهاردهم شروع شده بود منجر به تقسيم بخشهاي مختلـف            30روزگار سياه كه از اواخر سالهاي       . آكنده شده بود  
در ارتبـاط بـا تقليـل غنـائم      . دولت به متصرفات فئودالي خرد و متوسط گرديد و آنها خود را مـستقل اعـالم نمودنـد     
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فروپاشـي دولـت در نتيجـه       . باديه نشين حاكميـت نيرومنـد خـان الزم نبـود           ترك نظامي    -نظامي، براي اشراف مغول   

تناقضات گوناگون داخلي از جمله از نظر تـاريخي عـدم يكپـارچگي اقتـصادي بـين دامـداران و كـشاورزان، وجـود                 
ي و ناتواني نقش توليدات كااليي و برتري تمايالت اقتصاد جنـس      .  سنتي، نژادي و غيره روي داد      -اختالفات فرهنگي 

  .را مهيا كرده بودند» چغتائيان مغول«همچنين رشد پراكندگي فئودالي، فروپاشي دولت 
بطوريكه نشان داده شده است، استقرار دولت مغولها در كشورهاي تسخير شده به سختي قابل تحمل بود، اهـالي                   

در ” اين امر مخصوصا. شيدندآنها خصمانه نسبت به بيگانگان تحريك شده بودند و براي استقالل به هر طريقي مي كو
چغتائيـان  «نيمه دوم قرن چهاردهم به طور آشكار، در دوره سلطنت و جدالهاي فئودالي كه باعث پراكنـدگي دولـت                    

  .شد، بروز كرد» مغول
امير حسين و تيمور با سوء استفاده از آنارشي، خانهاي دست نشانده از نسل چنگيز خان را بـه قـدرت رسـاندند،                       

كيبيـك، ترمـشيرين،   «(مـاوراءالنهر  » چغتـاي «تيمور همچون آخـرين خانهـاي   . به رسميت شناخته شد  حاكميت آنها   
وقـايع بعـد از سـركوبي جنـبش     . نيز سعي مي كرد تمايالت اشراف باديـه نـشين و حـضري را سـازش دهـد        )  »قازان

اگـر  . غولي تقويت يافـت   موج جنبش ضد م   . باعث انحالل حاكميت در ماوراءالنهر شد     ” در سمرقند عمال  » سربداران«
چه تيمور توانست از اين مسئله سوء استفاده كند اما به هر طريقي سعي مي كـرد توسـعه آن را در شـهر هـاي ديگـر                     

  .      تضعيف نمايد
  

  منابع و مأخذ
  ــــــــــ

  تحقيقات به زبان فارسي و تاجيكي 
  .1364نشر گسترده، تهران، . قيام شيعي سربداران. آژند، يعقوب -1
كتابهاي شكوفه، مؤسسه انتشارات امير كبير، تهران،       . قيام هاي مردمي در قرن هفتم و هشتم هجري        . ژند، يعقوب آ -2

1365.  
فـصلنامه  . كيوان لؤلـؤي، نامـه پـارس   : ترجمه. فاطمه خاتون مشهدي، شاعره قهرمان عهد مغول. ابراهيم اوا، تحفه   -3

  .60-68، ص 130ره ، شما1378شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي، تابستان 
زبـان و  « مجموعـه مقـاالت همـايش سـاالنه     -شاعره قهرمان عهد مغول  : فاطمه خاتون مشهدي  . ابراهيم اوا، تحفه   -4

  .1-6، ص1377دانشگاه هرمزگان، . ، همايش ششم، گردآوري و تدوين دكتر محمد سرور مواليي»ادبيات فارسي
  .1ج. 1241، تهران، انتشارات اميركبير، 2ج). دولت تيمورياز حمله چنگيز تا تشكيل (تاريخ مغول .  اقبال، عباس -5
  .1361به اهتمام هاشم محدث، تهران، . ظهور تيمور.  اقبال، عباس -6
  .1996، نشريات امر علم، دوشنبه، )م1245 -1381(دولت كرتهاي هرات . امير شاهي، نور محمد -7
  .1992، انتشارات عرفان، دوشنبه. شورش محمود تارابي.  بايمت اف، لقمان -8
فصلنامه مركز خراسـان شناسـي      .  خراسان پژوهي  -روياروي دو فرهنگ در عهد چغتاي مغول      . بايمت اف، لقمان   -9

  .157-170، ص 1377آستان قدس رضوي، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 
  .31-35، ص 145، شهريور، شماره 1377 كيهان فرهنگي، -)1(سربداران سمرقند . بايمت اف، لقمان - 10
  .11-15، ص146، مهر، شماره 1377 كيهان فرهنگي، -)2(سربداران سمرقند . ايمت اف، لقمانب - 11
  .13-17، آذر و دي، ص 1377 كيهان فرهنگي، -»چون مردان شمشير زنان مي رفت«. بايمت اف، لقمان - 12
 در   ششمين همايش زبـان و ادبيـات فارسـي         -.خواجه رشيدالدين اديب برجسته عهد مغول     .  لقمان  بايمت اف،  - 13

  .28-29، بهمن، ص 1377دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، . قرن هفتم هجري
 مجموعه مقـاالت همـايش سـاالنه        –. خواجه رشيدالدين، اديب برجسته ايراني عصر مغول      . بايمت اف، لقمان   - 14

، 1377دانشگاه هرمزگـان،    . گردآوري و تدوين دكتر محمد سرور مواليي      . همايش ششم » زبان و ادبيات فارسي   «
  .29-36 ص

  .38-39، ص 149، بهمن، شماره 1377 كيهان فرهنگي، -كمال خجندي و تاريخ. بايمت اف، لقمان - 15
، خرداد، شـماره    1378 كيهان فرهنگي،    -نظام تلفيقي سياسي و اداري مغوالن در ماوراءالنهر       . بايمت اف، لقمان   - 16

  .56-61، ص152
، آبـان، شـماره   1378 كيهان فرهنگـي،  -راءالنهرپيامدهاي يورش مغوالن به خراسان و ماو     . بايمت اف، لقمان   - 17

  .45-51، ص 157
، 120، شـماره    1378.  ايران شناخت  -مسائل تاريخ عهد مغول   . نقدي بر پژوهشهاي تاريخي   . بايمت اف، لقمان   - 18

  .108-129ص 



٤٠  )١‐٢(آپاگا 
فـصلنامه  .  خراسـان پژوهـي    -و جايگـاه آن در تـاريخ آسـياي مركـزي          » جنـگ الي  «. بايمت اف، لقمان   - 19

  .71 -88، ص 3، شماره 1378سال . ناسي آستان قدس رضويمركزخراسان ش
  .58-63، ص 161، اسفند، 1378 - كيهان فرهنگي-چگونگي ظهور امير تيمور گرگاني. بايمت اف، لقمان - 20
  .178-199، ص 130، شماره 1378 ايران شناخت، -ترجمه آثار تاريخي در تاجيكستان. بايمت اف، لقمان - 21
، ص  163، ارديبهشت، شـماره     1379 كيهان فرهنگي،    -ر باره سربداران سمرقند   تحقيقاتي د . بايمت اف، لقمان   - 22

47-46.  
  .1345انتشارات دانشگاه تهران، ). جاليريان(تاريخ آل جالير . بياني، شيرين - 23
  .1352انتشارات نشر دانشگاه تهران، . زن در ايران عصر مغول. بياني، شيرين - 24
جلد اول، از تشكيل حكومت منطقه اي مغـوالن تـا تـشكيل             . لدين و دولت در ايران عهد مغو      . بياني، شيرين  - 25

  .1327حكومت ايلخاني، مركز نشر دانشگاهي، تهران 
جلد سوم، سياسـت ايلخانـان در جهـان اسـالم، مركـز نـشر       . دين و دولت در ايران عهد مغول     . بياني، شيرين  - 26

  .1375دانشگاهي، تهران، 
  .1358تهران، .  جنبشهاي ايرانيان در قرن هشتم هجريتاريخ جنبش سربداران و ديگر. حقيقت، عبدالفيع - 27
  .1977عيني صدرالدين قهرمان خلق تاجيك تيمور ملك، نشريات معارف، دوشنبه،  - 28
  .1938تاريخ قديمترين، قديم و عصرهاي ميانه، كتاب يكم، نشريات عرفان، . غفوروف، بابا جان، تاجيكان - 29
./ م1997دوشنبه  .  وسطي و دوره نوين، جلد اول و دوم عرفان         تاريخ قديم، قرون  . غفوروف، بابا جان، تاجيكان    - 30

  .     ش.ه1377
  .1362كابل، . مالكيت ارضي و جنبشهاي دهقاني در خراسان قرون وسطي. سيستاني، محمد اعظم - 31
، تهران، انتشارات دانشگاه    2ج.) از اوايل قرن هفتم تا پايان قرن هشت ه        (تايخ ادبيات در ايران     . صفا، ذبيح اهللا   - 32

  .1364تهران، 
  .559-563، ص 1352تهران، .  كاروند كسروي-تيمورملك. كسروي، احمد - 33
 ابوجعفر محمدبن الحـسن الطوسـي،       …احوال و آثار قدوه محققين و سلطان حكما       . مدرس رضوي، محمد تقي    - 34

  .1354ملقب به نصيرالدين، بنياد فرهنگ، تهران، 
بـه انـضمام بعـضي از رسـائل و          (صيرالدين طوسي   سرگذشت و عقايد فلسفي خواجه ن     . مدرسي، محمد زنجاني   - 35

  .1335، دانشگاه تهران، تهران، )مكاتبات وي
مسائل عصر ايلخانان، انتشارات دانشكده ادبيات و علوم انـساني تبريـز، مؤسـسه تـاريخ و                 . مرتضوي، منوچهر  - 36

  .1358فرهنگ ايران، تبريز، 
  .1994دوشنبه، . خجندنامه. ميربابا، عبداهللا جان - 37
دانـشگاه  .  مجله دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني          -.امير تيمورگوكان و پيران طريقت    . ري، حسين مير جعف  - 38

  .1370، سال بيست و چهارم، بهار 1فردوسي مشهد، شماره 
تاريخ سياسي، اجتماعي، اقتـصادي و فرهنگـي ايـران در دوره تيموريـان و تركمانـان،                 . مير جعفري، حسين   - 39

  .1375. انتشارات دانشگاه اصفهان
  .1977انتششارات معارف، دوشنبه، . ، كتاب دوم.)م13-15عصر هاي . (تاريخ ادبيات تاجيك. ميرزازاده، خالق - 40
  .32-40، ص 22، جلد 1350 هوخت -مير مهدي موبد، تيمور ملك - 41
از سقوط ايلخانان تا تشكيل تيموريـان،       . اوضاع سياسي و اجتماعي ايران در قرن هشتم هجري        . نبئي، ابوالفضل  - 42

  .1375 دانشگاه فردوسي، مشهد، مشهد،
همراه با نقد و بررسي در منابع اصـيل تـاريخ           . چوپانيان در تاريخ ايلخانان يا تاريخ آل چوپان       . نبئي، ابوالفضل  - 43

  .1352تهران، .  هجري8و 7قرون 
نشريات عرفان،  . ترجمه عبداالسالم ولي يوف   . م9-10دولت سامانيان تاجيكان در عصرهاي      . نعمت اف، نعمان   - 44

  .1989دوشنبه، 
  

  ترجمه از زبانهاي خارجي
  .1351بنگاه ترجمه و نشر، تهران، . ترجمه محمود مير آفتاب. تاريخ مغول در ايران. و. اشپولر، بارتولد، و - 45
 جلد، انتشارات بنياد    2ترجمه كريم كشاورزي،    ). تركستان در عهد هجوم مغول    (تركستان نامه،   . و. بارتولد، و  - 46

  .2، ج 1352فرهنگ ايران، تهران، 
  .1358انتشارات اميركبير، تهران، . ترجمه كريم كشاورز. گزيده مقاالت. و. بارتولد، و - 47
ترجمه اردشير نيكپور، انتـشارات كتابفروشـي       .  چنگيزخان و فرزندانش   -امپراطوري زرد . باركهاوزن، يوآخيم  - 48

  .1346زوار، تهران، 
ا صالح و ديگران، وزارت فرهنگ، ابن سـينا، تهـران،    ترجمه علي پاش  . 3جلد. ك، تاريخ ادبيات ايران   . براون ا  - 49

1351.  
  .1356ترجمه سيروس ايزدي، اميركبير، تهران، . تصوف و ادبيات تصوف. ي. برتلس، آ - 50
ترجمه دكتر هادي جزايري، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهـران،           . تاريخ ملل و دول اسالمي    . بوركلمان، كارل  - 51

1346.  



٤١  )١‐٢(آپاگا 
 جلـد،   2ترجمـه كـريم كـشاورز،       .  مناسبات ارضي ايران در عهد مغـول       كشاورزي و . پ. پطروشفسكي، اي  - 52

  .1355انتشارات فيل، تهران، 
  .1351ترجمه كريم كشاورز، انتشارات پيام، تهران، . نهضت سربداران خراسان. پ. پطروشفسكي، اي - 53
  .1361تهران،  امير كبير، .ترجمه ابوالقاسم حالت. تاريخ فتوحات مغول. ح. ساندرز، ج - 54
  .1353ترجمه عبدالحسين ميكده، بنگاه ترجمه و نشر، تهران، . امپراتوري صحرانوردان. ه، رنهگروس - 55
  .1348ترجمه فريدون بدره اي بنياد فرهنگ، تهران، . فدائيان اسماعيلي. لويس، برنارد - 56
  .1350ترجمه حبيب اهللا صحيحي، بنگاه ترجمه و نشر، تهران، ). با مقدمه جان ماسفيلد(سفرنامه . ماركوپولو - 57
  .1363اساطير، تهران،  ترجمه شيرين بياني،). بامقدمه رنه گروسه(چنگيزخان . والديمير تسف، ب - 58
ترجمه شيرين بياني، بنگـاه ترجمـه و        ). فئوداليسم خانه به دوشي   (نظام اجتماعي مغوالن    . ب  والديمير تسسف،  - 59

  .1345نشر، تهران، 
     .1353رجمه مسعود رجب نيا، خوارزمي، تهران، ت. ويلتس ، دوراكه سفيران پاپ در دربار خاالن مغول -60

  
  تحقيقات به زبان روسي و خارجي

1- Bartol’d V. V. Turkestan v epokhu mongol’skogo nashestviya. Sochineniya. T. I. M. , 1963. 
2- Bartol’d V. V. raboti po otdel’nim problemam  istorii Srendney Azii. Sochineniya. T. II. Ch. 

2. M., 1964. 
3- Gafurov B. G. Taddziki. Drevneyshaya, drevnyaya i srednevekovaya istoriya. M., 1972. 
4- Davidovich G. A. Denedznoe khozyaistvo Sredney Azii posle mongol’skogo zavoevaniya i 

reforma Masud- beka. (XIII v). M., 1972. 
5- Istoriya Bukhari s drevneishikh vremyen do nashikh dney. Pod red. M. M. Muminova. 

Tashkent, 1976. 
6- Istoriya narodov Uzbekistana. T. I. S drevneishikh vremyen do nachala (XVI v). Tashkent, 

1950. 
7- Istoriya taddzikskogo naroda. T. II. Kn. I. Vozniknovenie i razvitie feodal’nogo stroya. (VI- 

XVI v v). M., 1964. 
8- Istoriya Uzbekskoy SSR. T. I. Kn. I. S drevneishikh vremyen do seredini (XVIII v). – 

Tashkent, 1956. 
9- Istoriya Usbekskoy SSR. T. I. Kn. I. S drevneishikh vremyen do seredini (XIX v.) – 

Tashkent, 1967. 
10- Kadirova T. Ideologiya narodnikh dvidzeniy v Maverannakhre i Khorasane. (IX-XVV). 

ONU, 1989, N=10. 
11- Petrushevskiy I. P. Zemledelie i agranie otnosheniya v Irane (XIII-XIV vv). M. L., 1960. 
12- Pertushevskiy I. P. Iz istorii Bukhari v XIII v. – UZLGU, N=98 Seriya vostok. nauk. Vip. I. 

1949, s. 103- 118. 
13- Tataro – mongoli v Azii i Evrope. Sbornik statey. Izd. 2-e, pereabot. i dopolnenennoe. M., 

1977. 
14- Yakubovskiy A. Yu. Vosstanie Tarabi v 1238 g.// K istorii. Krest’yanskikh dvidzeniya v 

Sredney Azii. Dokladi gruppi vostokovedov na sessii AN SSSR.. 30 marta 1935 g. -// tr. 
IVAN, T. XVII, M., 1935, s. 101-135. 

15- Vernadskiy G. V. O sostave Velikoy ysi Chingiz- khana. Brysell’ 1930. 
16- Alinge c. Mongolische Gesctze. Darsteelung des geschriebenen mongolischen Rechts. 

Leipzig, 1934.  
17- Allsen Th. T. Mongol Imperialism: The policy of Grand Qan Mongke in China, Russia and 

Islamic Lands. Los Angeles, London, Berkeley, 1988. –278 p. 
18- Ayalon D. The European – Asiatic Steppe: A Major of Power for the Islamic World.  -// 

Poceedings of the twenty fifth international Congress of Orientalists. Moscow, 1963, vol. II, 
pp. 45-52. 

19- Ayalon D. The Great Yasa of Chingiz Khan. A reexamination (Part A).// studia Islamica, 
1971, N 33, pp. 97-140. 

20- Ayalon D. Great Yasa of Chingiz Khan. A reexamination (Part B).// Studia Islamica, 1971, N 
34, pp. 151- 180. 

21- Ayalon D. The Great Yasa of Chingiz Khan. A reexamination (Part C2).// Studia Islamica, 
1973, N 38, pp. 107- 156. 

22- Buell p. Sino- kitan Administration in Mongol, Bukhara. - // Journal of Asian History, 1979, 
Vol., 13 N=2. pp. 121- 151. 

23- The Cambridge History of Iran. Vol 5. Cambridge, 1965. 



٤٢  )١‐٢(آپاگا 
  مطالعات زبان شناسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در زبانهاي ايراني و ارمني kot پيوند واژه
  

  پژوهش اديك مهرابي
  
  

در اين مقاله كوشش شده است كه برخي مشتركات زبانهاي ايراني و ارمني، كه از خانواده يا تباري مشترك                   
  .هستند، از پس هزاره ها روشن گردد

.  امروز زنده بوده و كاربرد دارد، در اين مقاله شناسـايي مـي شـود         يكي از ريشه هاي كهن و ابتدايي كه تا به         
  . ذكر اين نكته ضروري است كه پيوند و خويشاوندي اين دو زبان ريشه در اعماق تاريخ دارد

امروز، كساني كه زبان شناسي علمي را باور دارند، مي دانند كه زبان ارمني، هم از لحاظ ساختمان دستوري و                    
وخته واژگان از شاخه هاي مستقل هند و اروپايي بشمار رفته و زبانهاي ايراني نيز به عنوان شـاخه اي از                     هم از نظر اند   

  .خانواده زبانهاي هند و ايراني از شاخه هاي مهم و تناور زبانهاي هند و اروپايي محسوب مي گردند
ناسان ارمني، تالشها و پژوهش هايي    در اين باره پژوهشگران بسياري هم از ميان اروپائيان و هم از ميان زبان ش              

از ميان آثار زبان شناسان قديمي ارمني مي توان فرهنـگ ارمنـي و فارسـي گئـورگ     .  انجام داده اند1711را از سال  
اولي حدود هزار واژة ايراني وارمنـي را        . را ذكر كرد   1836–7و فرهنگ جديد زبان ارمني چاپ ونيز        ) 1826(دبير

 در فرهنگ جديد صدها واژه برگرفته از زبانهاي ايراني، يوناني، عـرب و التـين يـاد شـده                   به درستي مقايسه كرده و    
  .است

بچـاپ رسـانيد، زبـان      ) 2(KZخود را در روزنامـه    ) 1( كه هنريخ هوبشمان مقالة جنجالي     1875تا قبل از سال     
اثبات شد كه زبـان ارمنـي       ارمني به عنوان يكي از شاخه هاي فرعي زبانهاي ايراني محسوب مي شد، ليكن پس از آن                  

با اين مقاله با تكيه به قواعد و تحول دقيق واكها و پژوهشي ژرف در    . يك زبان مستقل هند و اروپايي بشمار مي رود        
هوبـشمان سـپس   . مورد ريشه ها، كلمات برگرفته از ايراني و واژكان اصيل و بومي ارمني شناسايي و رده بنـدي شـد        

پژوهشها و نظريات پژوهشگران پيش از خود را در كتاب مطالعات ارمني چاپ اليپزيك             بگونه اي كاملتر نتيجه كليه      
  . گرد آورد1883
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الزم به ذكر است كه در فرهنگ عظيم ريشه شناسي ارمني تأليف پروفسور هراچيا آجاريان آمده است كه در 

  .     كلمه از ايراني برگرفته شده است1411 اين زبان،
در زبانهاي ايراني و ارمني از تعـداد انگـشتان        ) همريشه و مشترك  (ر واژگان همانند    در اين فرهنگ عظيم شما    

دست بيشتر نيست و بايد گفت، در اين فرهنگ ديواري كشيده شده اسـت كـه ايـن دو زبـان در دو سـوي آن جـاي                            
  .گرفته اند

ر شمار واژگان عـاريتي   نيز شايان ذكر است، واژگاني كه در اينجا مورد پژوهش قرار مي دهيم، نمي توانند د               
زيـرا بـا    . يك زبان از زبان ديگر قرار گيرند، بلكه مي توان آنها را به گنجينة واژگان مشترك ايراني و ارمني افـزود                    

هـر كـدام سرچـشمة چنـدين مفهـوم و      ” اولين نگاه آشكار مي شود كه اينان مفاهيمي ساده و ابتدايي بـوده و اصـوال      
  . زبان بشمار مي روداصطالح جديد و مستقل در اين دو

نگارنده پيش از اين ، اقدام به نشر چند مقاله از اين دست در شماره هاي مختلف ماهنامـة ارمنـي زبـان آپاگـا                         
  .چاپ تهران نمود و جاي بسي خوشحالي است كه مقاالت مزبور توانست نظر برخي صاحب نظران را جلب كند

 زبان ارمني، به معني تكمه، دانـه و غنچـه در مقايـسه بـا     در Kojakدر اين مقاالت براي نخستين بار واژگان 
يـاآوري كنـيم كـه كوجـاك و         ” زبانهاي اروپايي و ايراني، خويشاندان ديگر خود را در  فارسي مي يابد و مختـصرا               

قوژك در گويش گلپايگان و قژك در لري و كجگ يعني جوانه در گويش قاين و بسياري گونه ها با همـين مفـاهيم               
  ).     3( گويشهاي ايراني، همريشگي خود را نشان مي دهنددر تمامي

بـا  ”  در زبان ارمني است كـه بـه معنـي گـل و الي و رسـوب مايعـات بـوده دقيقـا                       tilيك نمونه ديگر، ريشة     
  ).4( در زبانهاي ايراني همانندي دارد…، يعني گل و گل آلود و tilon و tul و  tilصورتهاي 

احب نظران را قوت مي بخشد كه در پژوهش هاي زبانهاي ايراني، مطالعه و تعمق اين موارد، بار ديگر گفتة ص
بي آنكه خود را اسير خوش بيني كرده باشيم، مي توان گفت، بسيار بعيد مي نمايد . در زبان ارمني از ضروريات است

و از بخت خوش يـا بخـت        كه هنوز در زبانهاي هم بنياد ريشه هايي يافت نشوند كه يادآور گذشته هاي دورشان باشد                 
كلماتي از اين دسـت  در       . اين موضوع در كليه زبانهاي هم خانواده مصداق دارد        . بد، تنها در اين دو زبان مانده باشند       

  . آلماني وفارسي، ارمني و كردي و آلماني، يوناني و التين يا اوستايي مانده اند- هندي و پهلوي-يوناني و ارمني
داراي چنان بحث هاي پيچيـده و درازي اسـت          ” قايسه ريشه هاي واژگان ضرورتا    بر كسي پوشيده نيست كه م     

  .كه گاهي دوستداران و دانشجويان اين رشته را نيز خسته مي كند
را مورد بررسي قرار مي دهيم كه نياز چنداني به بيـان اسـتداللهاي مربـوط بـه               ) kot) 5در مقالة حاضر ريشه     

  . لب روشن مي گرددتغيير واكها ندارد و به سهولت، مط
  

 Kot   
چنـد  . اين واژه در زبان ارمني داراي چندين معني بوده و ريشه اي كهن، گسترده و رايج محـسوب مـي شـود             

  :معني آن به شرح زير است
  .دسته و دستگيرة ظروف، ابزار و سالح، دستة هر چيزي - 1
  . دستة كوتاه چوبي به حركت در آورنده بسياري از چرخها و دستگاهها - 2
  . و ساقه گياهان كه مي توان به دست گرفت و يا گرفته نمي شوند دم - 3
  ).قسمت كوتاه چسبيده به نوك در قلمهاي قديمي و جديد( دم و دستة قلم  - 4
  . ظروف سنگي يا گلي و يا چوبي در طويله ها و ساير مصارف در اندازه هاي كوچك و بزرگ - 5
  ).در روستاها (– مشت  - 6
  ).6( هم كاربرد داردkotuk اين ريشه بگونة –ته سيگار  - 7
  . بن و ريشه و اساس-اعضاي بدن) مفصل( ته و بندگاه  - 8
  . اصل و نژاد- دودمان- اصل و نسب - 9

  .مفهوم كوتاه و كوچك را مي رساند” و اصوال) 7( لولة كوتاه چپق -10
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ak+kot    پسوند آك است، به معني دسـتة شكـسته پـارو يـا بخـشي از پـاروي شكـسته، ماننـد                     + ، همين ريشه

kotak  فرهنگ ريشه شناسي ارمني ضمن برشماري قديمي ترين شواهد مكتـوب در بـارة كـاربرد ايـن                  . دسته هاون
  . سال پيش، اين كلمه را قديمي تر از آن نيز مي داند800ريشه از 

در بخش بررسيهاي تاريخي ذيل اين واژه، كوششهاي ريشه شناسي زبان شناسان اروپايي و ارمني ره به جـايي                   
  . در پايان صورت هاي گويشي آن را به ترتيب زيراصالت و وسعت آن را مي رساندو. نبرده است

Koat- با ( آالشگرد، جلفا، سلماس، وانoكوتاه (  
Kot- شماخي، گوريس، ايروان، كارين، قراباغ) هم مرز ارمنستان و گرجستان( آخالسخا  
got- با ) (لهجه بخشي از اهاي ارمنستان غربي( هاجينo كوتاه(  
gut-تيگراناكرت / giutمنطقة زيتون ،/geotسباستيا ،/kuyit = مراغه اي  

 نيز ديده مي شود و اين واژه به شـكل  kotghو ) kotun)8و در زبان كهن ارمني و ادبي امروز بگونه هاي       
kotaبه گرجي وارد شده و كاربرد دارد .  

Kotrak-    ست نيز همين ريشه را در خود       كه خشك و شكستني ا    ) مو(قلمه تاك ) ته( به معني قسمت انتهايي
  )فرهنگهاي ارمني. (دارد

  
  شواهد در زبان و ادبيات ايراني

  
kotak =مقايسه با معني اول واژه ارمني شود ).  فرهنگ ناظم االطباء-دسته هاون.  
kotak =ناظم االطباء (- عصا-چوبدستي.(  

kot و kotaكه از همين ريـشه   به ميوه، دم و دنبالچه، -، به معني ساقه و دم ميوه هاkota biye   بـه معنـي 
  ).9(ختم شدن و به ريشه و بن رسيدن هم شده است

 kotom به معني اساس، بيخ و بنياد مانده است و از همين ريشه وقتي مي گويند kotدر گويش بختياري نيز 
kahnesويا . نابود شدم.  يعني بنيادم بر افتادkotom kandi  مـي  » ره ام كـردي ريـشه ام را زدي و بيچـا  « يعنـي

  ).10(باشد
  )11)(در بازي” خصوصا(، كلك كسي را كندن kut kandanمقايسه كنيد همين واژه را در گيلكي، 

را برزمين گذاشتن و سرهاشان را به هم پيوسته و متـصل كـردن              ) انتها و دستة تفنگها   (ته تفنگها   = كوت بستن 
  ).12)(افغاني(

  )13(اي كهن و سختريشة مو و درخته=  كوته ره-ريشه= كوته
تبديل به كُزَل شـده و بگونـة        ” ، همين واژه است كه احتماال     221 ته خرمن، همان مأخذ ص       -kutal= كوتل

  .كُزر هم ديده مي شود
Ka o kot-14( كاه و ته مانده آن(  

، kot kewiنمونه زنده و روشن ديگري را نيز در زبان راوري كرمان مي يابيم، در فعل تركيبي كُـت كِـوي   
  ).  15( تجسس، پي گيري امري براي رسيدن به اصل و بنياد-يعني ريشه يابي

تـه  (در فرهنگ دهخدا ثبت و ضبط است، به معني كـون خرمـا              ) kotom)16اين ريشه با همين معني بگونة       
  .»از يادداشتهاي مرحوم دهخدا«، ) نگارنده-خرما

Ketask-17( انتهاي برگ خرما كه به تنه درخت باقي مي ماند.(  
  .نگارنده واژه اي را كه در پي مي آيد، با توجه به معني آن به همين ريشه مربوط مي كند

Katrai)18( حرفهاي پرت و بي معني- حرفهاي بي اساس-)كتره اي.(  
  . رايج است-)نگارنده. ايراني زبانان(اين واژه در بسياري از گويشهاي ايران بزرگ 
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گونه ترديدي را به كنار مي زند و در جمله اي از گويش قاين اينگونـه     و باز كاربرد اين ريشه در محاوره هر         

  :خود نمايي مي كند
  .  اي ره كُت بوه و گالل

  .مي شود) انتها، ريشه، بنياد( يعني، اين راه به رودخانه منتهي 
  

آمـده  ) kotomot)19در حاشيه برهان قاطع به نقل از فرهنگ رشيدي شاهد شعري در تـشريح كـت و مـت                    
ست و با توضيحاتي كه آمده است، مي توان پذيرفت كه به ريشه فوق الذكر مربـوط اسـت، و حتـي توجيـه آن بـا                           ا

  نه تنها لطمه اي به شعر نمي زند كه معني نخستين آن را روشن تر مي سازد  kotمعاني آورده شده در اين مقاله براي 
  . معني، معني گسترش يافته آن استمي رساند كه اين” و شعر را بهتر پوشش مي دهد و هم دقيقا

Kotomot-      يعني بعينـه بـه     . فالني كت و مت بفالن كس مي ماند       «چنانكه گويند   .  به معني به عينه مي باشد
  .او مي ماند
  

  روي زشت آن بد اختر نحس و شوم               راست گويم كت ومت ماند ببوم
  

عبير، مي توان اضافه كرد كه در زبان ارمنـي هـم چنـين              در پي اثبات يگانگي و قوت بخشيدن پيوند اين دو ت          
بـه  . استفاده مي شود  ) اصل و اساس   (kotيعني در مقايسه چيزهايي كه بعينه و شبيه اند، از واژه            . تعبيري وجود دارد  

  . بازگو مي كنيم kotبياني ساده تر، فكر عين هم بودن را با 
  

  شواهد در زبان ارمني
  

kotis irar neman- en- يكي هستند” عين هم هستند، اساسا.  
Kotis darber- en-عين هم نيستند، بيخ و بنيادشان يكي نيست .  

در عربـي   ) االصل(،  ”با اين آگاهي كه اصال    . براي درك بهتر به نمونه هايي از گفتگوهاي مردمي توجه كنيم          
  .يعني، بيخ و سرچشمه و بنياد

  . مانندگي ندارند- نيستند عين هم-با هم همخواني ندارند ” اين دو اصال
  . به هم مي مانند-عين هم هستند= نمي فهمم كداميك شهرام و كداميك بهرام است” اصال

در فرهنگ ريشه شناسي ارمني هيچ اشاره اي به خويشاوندان فارسي و ارمني نشده اسـت كـه در ادامـه مقالـه               
دازيم، تا هم اسناد خويشاوندي غني تر گردد و هـم          قصد آن داريم به ديگر گونه هاي اين ريشه نيز به طور اجمال بپر             

همراه با مثالهاي گويـا و مقايـسه بـا          ) تبديل حروف و اصوات   (آرام آرام با پذيرش مستند و قانونمند تغييرات واكها          
زبانهاي ديگر بتوان با گردآوري تمامي واژگان و اصطالحاتي كه اين ريشه در آنان نهفته است عالوه بر درك رمـوز                     

  .ژه سازي پيشينيان، معني نخستين يا همزمان ديگر معاني آن را نيز بشكافيم و بشناسيموا
شايد در اين روزها كه مسئله پالودن زبان فارسي بيش از پيش اهميت خود را يافته است بتوان با بهره گيري و      

  .پرداخت معاني ديگري از اين واژگان، فارسي را فارسي تر كرد
  

  ني شد جدا                بينوا شد گر چه دارد صد نواهر كه او از هم زبا
  

   ديگر گونه ها-شواهد فارسي
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و ) 21( يعنـي دسـته جـارو   saze katin، به معني دسته، همين ريشه است و )Katin)20 در زبان مازندراني 

دسـته  (دسـته هـا     با توجه به كـاربرد      ) 23(سر دسته = و كته سر  ) 22(، به معني دسته جارو    katin/gدر گويش ساري    
و هم چنين دسته؛ به معني پاره يا بخشي از چوب دراز و بلند، كه عـالوه بـر كـاربرد دسـتگيره، در كـوفتن و             ) چوبها

 كفش  -2 … آلتي چوبين در دستگاه بافندگي كه        -kadrakمقايسه كنيد   . وسايل كوبش، كاربردهاي فراوان دارد    
، چوبي باشد كه گـازران و دقاقـان جامـه را            kodangبا  ) جندبير(كفش چوبي بنددار    )= 25(و كتراك ) 24(چوبين

  .بدان دقاقي كنند
Kodin- kodine بهمان معني و ،kotk =چكش بزرگ چوبي، در كردي  

Kotinu =چوب رختشويي= مقايسه كنيد جل كوت) 26(چوب گازري  
Kotarun-زدن و شكنجه با چوب و ( شكنجه دادن - زدنkutan =زدن در كردي  
Kodeng-27(كه چوبي به اندازة آجر  ت(  
Kadang- بهمان معني و kodong =27(چوبي كه رخت شويان و رنگرزان در كوبيدن به كار گيرند(  

  )خاقاني(به كلبتينم اگر سر جدا كني چون شمع    نكوبد آهن سرد طمع كدنية من 
katk-27( تخت خواب چوبي ( وkat- تخت خواب )27(و نيمكت) در خراسان(  

 -بـه معنـي كنـده     ) kotuk)28 و   28،  27،  26،  25،  24 ارمني و معاني     kotد فوق مقايسه شود با      براي مور 
  )29(، چيز بادوام و مضبوط و پايدار، در افغانستانkotakiپايدار و مقاوم و همچنين 
ه براي كوبيدن قسمتهاي بافته شد) چوبين(به معني شانه فلزي دسته دار ) كركيت (kar kitدر زبان بختياري 

و ) 30( و كركوتـك kal kitدر كـردي  . اسـت ) چـوب  -دسـته  (kit) = بافـت و بافتـه   (karقالي كه از دوبخـش  
معني مي دهد كه باز مورد چوب و زدن باهم عجين           ) قالي و پارچه  (زدن و كوبيدن و چوب زدن براي بافته         ” مجموعا

زاري كه با آن پنبه دانه را از پنبه جـدا مـي     اب= زدن و چوبكين  = و در هم مي آميزند، مانند از ريشة چوب، چوبكاري         
  ) 31(كنند و چبلين و چوبكش هم آمده

)kuz (klu kud) =32(دسته چوبي است كلفت كه كلوخ را با آن بكوبند و نرم كنند) چوبي (  
  )33(پارچه بافي) با دسته چوبي(در گيالن، يعني شانه كَتَل، چارپا 

kul. A. kat 34)(در لنگرود( در دسته زنبيل مي كنند و به دوش مي كشند آن را) دسته چوب(، چوبيكه.(  
Kul. A. kut34(، چوبدستي براي حمل بار و چوب براي ريختن ميوه از درخت.(  

Katvil35(، تكه چوبي كه به سوي شاخه هاي درخت پرتاب مي كنند تا ميوه بريزد.(  
افتاده = كت+ شانه = ديلم از تركيب كول فرهنگ گيل و 176نويسنده محترم آقاي محمود پاينده در صفحة       

  .از فعل كتن دانسته كه به نظر اين بنده دقيق نيست كه معني چوب تركيب را معني و پوشش مي دهد
اينك جاي دارد، براي خوانندگان عالقه مند روشن گردد كه با مقايسه تمامي واژگان و معاني آورده شده در               

  اسـت كـه   kat يـا     kot، ايـن واژه  ”ره اين حقيقت آشكار مي شود كـه اساسـا  اين مقاله و در هر دو زبان، به يكبا
البتـه  (  نيز ديده مي شود و به معني نخستين ريشه و چـوب اسـت كـه    kut – kit -–ket   kad- kotبگونه هاي 

 و  ابزارهـا و آالت چـوبين     ) چـوب كوچـك   (خـود را در دسـته       ) همزمان معاني ديگري را نيز از خود بروز مي دهد         
مفاهيم و اصطالحاتي كه به نوعي با چوب و ديگر معانيش كه همگي به لحاظ معنا شناسي بهـم مربـوط هـستند پنهـان                         
ساخته است و گسترش معاني آن نيز مستدل و هم پديـده اي اسـت آشـنا كـه در همـة زبانهـا نمونـه دارد و مفـاهيمي                      

  پديـد  boatاز اين ريشه كشتي كوچك يا نـاو   زدن، آنگاه to beatچوب و سپس  = beatمانند . يكدست هستند
در زبـان ايرانـي و      ) 36(كتـك /  نيـزه  -2چوب سخت و نام درخت      = 1آمدهمانند واژه ناو و ناوك و ناوه و خدنگ          

  ).37( تير، چماق چوبي در كرديmikot است و kotارمني نيز از ريشه چوب 
دستي بـراي ريخـتن ميـوه از درخـت و چـوب             زدن و سپس چوب   ”  در ارمني به معاني چوب و الزاما       takواژه  

 بـه معنـي درخـت اسـت، بـه ويـژه        takچكش بزرگ چوبي كه همريـشه  / چوب گازري/ پست در براي ضربه زدن
هـر  ” عمومـا = درخت انگور و تكه به معني بريده و پاره اي از چوب يا قسمتي از هر چيزي از اين ريشه است و تك                      

  )503برهان (زدن را نيز گويند 



٤٧  )١‐٢(آپاگا 
دور ايوان به اين ريشه مربوط است كـه آن  ) چوب( در زبانهاي شرقي گيالن به معني نرده         takailرديد  بي ت 

و لت و پار كـردن  ) 38(تكه چوب= كه لت نيز چوب است و لته) در زبان كوه نشينان ديلمي   ( نيز گويند    latazeرا  
 چـوب دراز  و     kotسه كنيـد  مقايـ ) 1888برهـان  (كتـك زدن مـي باشـد    = از همين جاست و هم چنين لت كردن

kotor)39 (‹ ketor  و truncus 5 افليج و شكسته، -4 ستون، -3 تنه درخت، -2 بريده و تكه شده، -1 التين- 
 مـورد برخاسـته از يـك ريـشه          5هر كدام از اين     ” قسمت كمر و سينه و پشت كه در زبانهاي ايراني و ارمني نيز عينا             

  .ت زدنسخ= trounceهمچنين . وجود دارد
 باشـد و   kotاز ريـشه  ” به كمك واژه التين بهتر در مي يابيم كه كُتَل يه معني تير و ستون مـي توانـد دقيقـا   

 پنداشت كه واژگاني هـستند ابتـدايي و   kotاز ريشه ”  نيز در ارمني مي تواند منطقا  kotorهمچنين لغات و مشتقات     
درك ميگردد كه در گويش دليجاني نيز كت و كم به معني ” سند ديگري از اصالت در هر دو زبان مي گردد و منطقا     

 مربـوط هـستندو    kat يـا  kotكمر و اطراف آن و كَت كيليم به معني لگن خاصره و باسن و اطراف آن كـه ريـشه   
kotarr در ارمني به معني كمر و پشت و تكيه گاه است و مقايسه كنيد kot       بـه معنـي پهلـو در اسـتان خراسـان و 

 ريشه يا محل اتصال و مفصل اعضاي مختلف بدن، بـدين   kotو ) نام بخشي ديگر از بدن( به معني مشت kotاكنون 
و كَـت  ) محل اتصال شانه با دسـت (ترتيب همريشگي و خويشاوند بودنشان قابل قبول و مستند مي شود چرا كه كَت       

 به عبارتي ته و بيخ اين اندامها هـستند،          محل اتصال كمر و لگن و پا است و چون اين محل           (به معني باسن در دليجاني      
و چنـين  . موضعي از پشت اسـب  ) 1595برهان  (مقايسه كنيد كتف ساره     .  نامگذاري شده است   kotاز اين رو كَت يا      

  .   ديوار معني مي دهد) پاي، كنار و پشت (kat- peاست كه در مازندراني نيز 
  

      
  
  پانوشتها

  ـــــــــــــ
1) Uber die stellung des Armenischen im kreise der indogerman Sprachen. 
2) Kuhn,S Zeitschrift fur vergieichene Sprache fior schung Berlin 1858-1927. 
 

  . بخش فارسي11-12 ماهنامه ارمني زبان آپاگا، شمارة )3
  . بخش فارسي6 ماهنامة ارمني زبان آپاگا، شمارة  )4
5( Kot = دسته، دودمان- بنياد-ريشه  .  
  .760 و 746و 745، ص1ج.  فرهنگ ارمني به ارمني ادوارد آقايان )6
  .همانجا )7
  . مازندراني katinدر صفحات آينده مقايسه شود با  )8
  .حميد ايزد پناه، انتشارات آگاه، مقايسه شود با معني سوم و هشتم/ 111 فرهنگ لُري، ص  )9

  .ناشر فرهنگسرا/ قائد بختياري/ عبدالعلي خسروي/  فرهنگ بختياري )10
  .582 فرهنگ گيل و ديلم ص  )11
  .، امير حسين اكبري شالچي، نشر مركز247 فرهنگ گويشي خراسان بزرگ ص  )12
  .395دكتر محمد تقي ابراهيم پور، ص /  كردي- واژه نامه فارسي )13
  .214واژه نامه راجي ص / حسين صفري )14
  .انتشارات بنياد نيشابود/ علي كرباسي راوري/ 71 فرهنگ مردم راور، ص  )15
16( ) kotun(- در فرهنگ گياهشناسي ارمني انتهاي برگ و ميوه، و همان ريشة kotبا معني هشتم .  
  . گردآورده جمشيد سروش سروشيان، انتشارات دانشگاه تهران-121 فرهنگ بهدينان، ص  )17
  .120 همانجا، ص  )18
  ).مقايسه با معني هشتم واژه ارمني (1596، ص 3 متن و حاشية برهان قاطع، ج )19
  .در صفحات قبل) دسته (kotun مقايسه شود با  )20
  .214-176محمد باقر نجف زاده بارفروش، ص /  واژه نامه مازندراني )21
  .245پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص/  گويش ساري، گيتي شكري )22
  .   232فرهنگ گويشي خراسان بزرگ، امير شالچي، ص .  رايج در هرات و افغانستان- يا رئيس دستة اشرار )23
  .122ينان، گردآورنده جمشيد سروش سروشيان، ص  فرهنگ بهد )24



٤٨  )١‐٢(آپاگا 
 556 در طبري به معني تخماق چكش چـوبي، واژه نامـه             kotena و در ماوراء النهر و       1607 و   1606، ص 3 برهان قاطع، ج   )25

  .1606حاشيه برهان ص 
  .1365علي كرباسي راوري انتشارات بنياد نيشابور، چاپ فروهر / 71فرهنگ مردم راور، ص  )26
  .232 و 234فرهنگ گويشي خراسان بزرگ، ص / ردوس، از توابع مشهد رايج در ف )27
  .1574، ص 2فرهنگ ادوارد آقايان، ج  )28
  . 232 فرهنگ گويشي خراسان بزرگ، ص  )29
  .464 كردي، دكتر محمد تقي ابراهيم پور،  ص -فرهنگ فارسي )30
  . و ديگر فرهنگها412فرهنگ عميد، ص  )31
  .127فرهنگ بهدينان، ص  )32
  .109-110ص . 1366پاينده لنگرودي، انشارات اميركبير، /  فرهنگ گيل و ديلم )33
  .284 همانجا، ص  )34
  .1371همادخت همايون، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، / گويش افتري )35
  .به معني چوبدستي و عصا از تركي پنداشته شده كه تصحيح مي گردد) فرهنگ(در ناظم االطباء  )36
  . فارسي-فرهنگ كردي )37
  .317 -753 فرهنگ گيل و ديلم، ص  )38
39(  Kotor در ارمني كه kator نيز گويند )و تكه تكه است)  پاره-بريده.  


