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  يك طرح ايراني براي برپائي استقالل ارمنستان
  

   ميان روسيه و ايران و طرح ايراني1784در باره پيمان سال 
  علي مراد خان زند براي تشكيل حكومت ارمني

  
  بوريس بااليان، دكتر تاريخ، پروفسور: نوشته

  اديك باغداساريان: ترجمه
  2ايران نامه، شماره : منبع

  
مت ارمني شامل خان نشين هاي ايروان، نخجوان، قراباغ و قراداغ در تاريخ ايران، روسيه               طرح تشكيل حكو  

 توسط علي مراد خان زند مدعي تاج و تخت ايران بـصورت طـرح پيمـان                 1784و ارمنستان نخستين بار در سال       
  .روسيه و ايران مطرح شده است

 را برسـميت مـي شـناخت و از ايـران در برابـر               نيز مطابق اين پيمان اگر روسيه پادشاهي علي مراد خان زند          
بعـدها ايـن پيمـان    . تجاوز تركها حمايت مي نمود، كليه مناطق حاشيه درياي خزر به روسيه واگذار مـي گرديـد       

پوتيومكين دچار اصالحاتي شد و در آن يكپارچگي ارمنـستان غربـي و شـرقي و نيـز                  . توسط كاترين دوم و پ    
  . گرديدگرجستان غربي و شرقي پيش بيني

اگر چه علي مراد خان زند بعنوان يكي از مـدعيان           “عشقي تاريخدان معاصر ايران بويژه ياد مي كند كه          . خ
تاج و تخت ايران توانست بخش اعظم كشور را تحت حكومت خود در آورد امـا منـاطق همجـوار دريـاي خـزر                       

ي تسلط بر قاجارها با روسها پيماني بست       علي مراد خان زند برا    . بويژه منطقه گرگان در دست قاجارها باقي ماند       
  .”و مناطق قراباغ، نخجوان، قراداغ و ايروان را به روسيه بخشيد

بر اساس شواهد موجود تصور مي شود كه ارمنيان سرشناسي چون هوسپ امين كه در جلفاي نو به سپاهيان 
. س. پول روسيه در انزلـي و        سركنس تومانوسكي. ايعلي مراد خان به سبك انگليسي آموزش نظامي مي داد،           

. آ. ژنـرال گ  .  كه در دور دوم مذاكرات شركت مي كـرد در تنظـيم ايـن پيمـان نقـش داشـته انـد                      پوتيو مكين 
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” حـل مـسالمت آميـز مـسئله قرابـاغ         “از جملـه    ” امكان اتمام اميد بخش كارهاي ايران     “پوتيومكين معتقد بود كه     
 نوشته است كه اگر علي مراد خان زند بعنوان شاه ايران برسـميت              او در نامه اي به كاترين دوم      . فراهم شده بود  

را از ايـران جـدا     ” قراداغ، قراباغ، نخجوان و ايروان    “شناخته شود، مي توان بطور رضايت بخش ارمنستان بعالوه          
دشمن احتمـالي ايـران بـه متحـد         « مشاور پيمان با علي مرادخان زند باعث مي شد كه            بز بورودكوي، بنظر  . كرد

  .»آتي روسيه تبديل شود
، و »امور مربوط به ايـران بخـوبي پـيش مـي رود    «: پوتيومكين مي نويسد. كاترين دوم در نامه خود به گ     

تدارك پيشروي سپاه روس به سوي قراباغ را متوقف مي كند زيرا سرنوشت قراباغ توسط پيمان روسيه و ايران           
  .تعيين مي شد

قاد پيمان ايران و روسيه نشان دهنده تضعيف توجـه او بـه ايـن امـر     درخواست هاي آتي به كاترين براي انع 
پوتيومكين در باره مصائب ارمنيان وي را آگاه مي ساخت و در خواست تسريع انعقاد قرار                . س. بود اگر چه پ   

  .در خواست هوانس جاثليق گانزاسار و نامه هاي ملك هاي قراباغ نيز بي تأثير بود. داد را مطرح مي كرد
 هر چه بيشتر كاترين را معتقد مي كرد كه زمـان بنفـع او               مزدوكار طوالني محمد خان سفير ايران در        انتظ

  . ليكن پوتيومكين مذاكرات خود را با اصفهان متوقف نمي كرد. بود
 روز در تفليس اقامت كرد 13قابل ذكر است كه هاكوپ آنتونيان افسر ارمني به عنوان نماينده پوتيومكين       

در ايـن مـذاكرات در بـاره احتمـال پيـروزي روسـيه در               .  دوم پادشاه گرجستان به مذاكره پرداخت      و با هراكل  
در اصـفهان نيـز اسـتقبال    . جنگ با تركها و امكان گسترش حمايت اين كشور از گرجستان غربي مطرح مي شـد    

  .باشكوهي از آنتونيان بعنوان نماينده روسيه بعمل آمد
آنتونيان استقبال شاياني بعمل آوردند كه با لبـاس مـزين و            .  از ه  1783ويه   ژان 20ساكنان اصفهان در تاريخ     

ظـاهر شـده    ) كه بفرمان علي مراد خان زند طرف ايراني براي ديدن سان در اختيار وي قـرار داده بـود                  (گرانبها  
 بود و از مركز شهر به سمت قصر علي مراد خان حركت مي كرد و در دو سوي او گارد احترام صـف كـشيده                        

  .بود
هنگام پذيرايي ميرزاباشي ترجمه فارسي نامه آنتونيان را كه وي از جانـب پيوتـومكين آورده بـود قرائـت                    

اگر بانوي تزار از من شهرها و سرزمين هايي در  « :آنگاه علي مراد خان به سخنراني پرداخت و اعالم نمود. كرد
رتاسر ايران را به دو نيم كـنم و نيمـي از آن را          خواست كند، من به خواست اهللا آنقدر توان و قدرت دارم كه س            

بنظـر مـي آيـد كـه     . ليكن بدون آن هم ايشان شهرها و سرزمين هاي بزرگي در اختيـار دارد             . به وي تقديم نمايم   
ايشان سرزمينهايي از من خواسته است كه من هـم بـه آنهـا نيازمنـدم بنـابراين در پـي يـافتن راه حلـي بـراي آن                   

ان اعالم كرد كه همچون گذشته اكنون نيز در پي اخذ حقوق گمركي از بازرگانان روسـيه                 علي مراد خ  . »هستم
اين مطالب علي مراد خان نتيجه سوءتفاهم موجود در اسناد          . نيست و همواره در قبال آنان حسن نظر داشته است         

ود علـي مـراد خـان       است زيرا در مورد واگذاري ارمنستان شرقي و مناطق حاشيه درياي خزر نه كاترين بلكه خ               
  .چنان كه پيدا بود علي مراد خان واهمه داشت او را در ايران به خيانت متهم سازند. زند پيشقدم شده بود

بي دليل نبود كه كاترين دوم نيز عجله اي در بستن پيمان ايران و روسيه نمي كـرد و از مـذاكره بـا محمـد                          
  .خان سفير ايران در مزدوك امتناع مي ورزيد

 فرزندان علي مراد خان زند به جنگ پرداخته بودنـد، مـي تـوان فكـر          1784 به اينكه در ماه نوامبر       با توجه 
كرد كه او در اين هنگام سخت مريض بود، اگر چه تصميم داشت بـه دشـت مغـان بـرود و زمـستان را در آنجـا                

  . در مسجد اعظم اردبيل تاج شاهي بر سر نهد1785سپري نمايد و در بهار 
 مورخ گرجي معتقد است كه امكان داشت علـي مـراد خـان زنـد پـس از تاجگـذاري                     ا شنيدزه زوراسب شار 

پيمان خود با روسيه را فراموش كند زيرا زمان انعقاد آن پادشاه رسمي در ايران وجود نداشت و امـضاء مـدعي                
  .تا قبل از تاجگذاري از درجه اعتبار ساقط بود
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مرتـضي قلـي   . در مزدوك سد ديگري تلقـي مـي شـد   ) انبرادر تني آغامحمد خ(حضور مرتضي قلي خان    
خان كه براي كسب قدرت با برادرش آغامحمد خان در ستيز بود از ملكه كاترين در خواست نيروي دريـايي و                     

  . ملوان داشت300
. گ. امكان رويارويي با فتحعلي خان در بندي رئيس اتحاد خان هاي ماوراء قفقاز شرقي نيز وجـود داشـت                  

 مورخ آذربايجاني بدون دليل موثق اعالم مي كند كه طرح تشكيل حكومت ارمني توسط علـي مـراد               عبداهللا اف 
. به شمار مي رفـت    ) پس از الحاق به حكومت ارمني     (خان زند مانعي براي تصرف تبريز، اردبيل و بويژه قراداغ           

ان ايران و روسيه وجود      طرحي براي تقسيم آذربايجان مي     1784در سال   «يك نظر ديگر وي نيز اشتباه است كه         
، زيرا حكومت ارمني تنها بر بخشي از مناطق ارمني بايد پايه گذاري مي شد و نه فتحعلي خان و نه خـان             »داشت

بويژه آنكه قراداغ يك منطقه ارمني نشين قـديمي حتـي خيلـي             . هاي ديگر هيچگونه حقي در اداره آن نداشتند       
با انعقـاد قـرار داد ميـان ايـران و روسـيه مـشكالتي در روابـط        . ودپيش از پيدايي مردمان ترك زبان در منطقه ب  

 بوجود مي آمد زيرا او در خان نشين ايروان به جمع آوري ماليات مي پرداخـت و پـس از                  هراكل دوم روسيه با   
  .بر پايي حكومت ارمني وي از اين امتياز محروم مي گرديد
ط تزار با ابراهيم، خان قراباغ و جـالد ارمنيـان تيـره             پس از الحاق قراباغ كوهستاني به حكومت ارمني، رواب        

  .مي شد
حضور مرتضي قلي خان مدعي تاج و محمد خان كرد كه سفير علي مراد خان زند يك مدعي ديگر شـاهي    

  .در مزدوك بود، در حد فاصل پتربورگ و اصفهان نيز غير قابل پيش بيني بود
ر دعوت از پتربورگ بودند و اين در حالي بود كه كاترين      هر دو منتظ  . هر دو در انتظار زمان مناسب بودند      

كـاترين عجلـه اي بخـرج       . در مورد آن پوتيومكين را سرزنش مي كرد زيرا از احتمال بروز جنگ واهمه داشت              
  .نمي داد و منتظر بود سرنوشت مدعيان تاج و تخت ايران در كارزار مشخص گردد

جار نيز مطرح بود كه بر اساس آن در هر صورت راجع به استقرار    در اين ميان هم پيماني مخفيانه برادران قا       
بعدها اين امر را شركت مرتضي قلي خان در طرح توطئه ابـراهيم خـان قرابـاغي بـر                   . خاندان قاجار فكر مي شد    

  . نشان دادزوبوفعليه 
مرتـضي قلـي    آغا محمد خان معتقد بود كه حضور        « نيز محتمل بنظر مي رسد كه        شاراشنيدزه. زاين نظريه   

خان در روسيه كافي بود تا كاترين علي مراد خان را بعنوان شاه ايران برسميت نشناسد، بويژه آنكه شخص اخير 
 همچنين متذكر مــي    شاراشنيدزه. »خود را در اصفهان شاه ايران خواند و خود را در وضعيت نامناسبي قرار داد              

را به عنوان گروگان در روسـيه نگهـداري مـي كـرد و              كاترين دوم به احتمال قوي مرتضي قلي خان         «شود كه   
اين مطلب را نيز . »تمايلي به همكاري با آغا محمد خان نداشت و مي خواست تنها با علي مراد خان مذاكره كند   

بايد مورد توجه قرار داد كه مرتضي قلي خان نه به خواست خود بلكه بر اساس توافـق بـا آغـا محمـد خـان بـه                            
يرا در صورت موفقيت، آغا محمد خان مي توانست مهمترين موقعيـت را در ايـران بـه بـرادر                    روسيه رفته بود ز   

با ايـن حـال حتـي اگـر توافـق بـرادران             . كوچك خود بدهد و خاندان قاجار در هر صورت به قدرت مي رسيد            
 دوگانـه در    قاجار را نيز محتمل بدانيم، نمي توان اين امر را منكر شد كه مرتضي قلي خان مي توانست سياسـت                   

پيش گرفته باشد زيرا او ميل داشت به كمك روسيه به تاج و تخت ايران برسد و آغا محمد خان نمي توانست به 
پس اگر آغا محمد خان بدون كمك خارجي پيكار مي كرد، ليكن مرتـضي قلـي                . كمكهاي روسيه اميدوار باشد   

ين امر بدين معني است كه مرتـضي قلـي خـان            اما ا . خان تنها به كمك سپاهيان روسيه مي توانست موفق گردد         
لـيكن زوبـوف تـصميم نداشـت      . نمي توانست مدت طوالني در مزدوك متوفق و منتظر حمله سپاه روسي گردد            

در هر حال سرنوشت مدعيان شاهي ايران كاترين دوم را تحـت تـأثير              . عمليات خود را عليه ايران گسترش دهد      
پس از تصرف كريمه توسـط سـپاه روسـيه در           . او قرار داشتند  » در مشت  «قرار نمي داد بويژه آنكه هر دو آنها       

  .سلطان ترك بود» روياهاي«، ملكه روسيه نگران 1783سال 
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مسئله حكومت ارمني بتدريج اهميت خود را از دست مي داد تا اينكه كنـت فرانـسوي و بـه احتمـال قـوي                        
تشكيل حكومت ارمني به باد فراموشـي سـپرده          وارد اصفهان شد و مسئله       فرير سوبف جاسوس اين كشور يعني     

  .شد
مأموريت فرير سوبف در ايران به عنوان رقابت با روسيه تلقي شده است، زيرا كه منـافع                 ” در تاريخ اشتباها  

  .         فرانسه در نظر گرفته نشده است-ديپلماتيك انگليس در تيرگي روابط روسيه
اري تجاري ميان روسيه و فرانسه منعقد شد و كاترين دوم در             پيمان دوستي همك   1787 ژانويه سال    11روز  

 در 1784 در سـال  كنـت فريـر سـوبف     سفير فرانسه سؤالي در مورد مأموريت ضـد روسـي            سگورپتربورگ از   
سفير پاسخ داد كه مأمور فرانسوي خودكامانه از حدود وظايفش بعنوان يك ناظر ساده عدول    . ايران مطرح كرد  

بديهي است كـه سـفير فرانـسه نمـي     .  داليل جديدتري براي عمليات روسيه در اختيار داشت        كرده بود و فرانسه   
احتمال دارد كه علي مرادخان خسته از تعلل هاي روسـيه،           ” كال. توانست اسرار جاسوسي فرانسه را آشكار سازد      

 ايـران مـورد   -مأموريت فرير سوبف را براي تحت فشار قرار دادن كاترين دوم در جهت امـضاء پيمـان روسـيه       
در چنين شرايطي، مأمور فرانسوي اخبار مربوط به ايجاد پيمان مشترك ايران، فرانسه و           . استفاده قرار داده باشد   

كـاترين بالفاصـله عكـس    . تركيه در برابر روسيه را گسترش مـي داد  
العمل نشان داد و سفير خـود تومـارا را بـه اصـفهان فرسـتاد و نـسخه                   

. در ايــن پيمــان كــاترين و پ. اگــذار نمــودنهــايي پيمــان را بــه او و
پوتيومكين موادي در مورد تجاوز تركيه به ايران، و اتحاد ارمنـستان            

  .غربي و شرقي و نيز گرجستان غربي و شرقي گنجانده بودند
به منظور ايجاد اطمينان در مورد ايـن عمـل كـاترين دوم، اعـالم               

رد اصفهان شـده    شد كه سفير تركيه براي مذاكره با علي مرادخان وا         
  است 

يوتيـومكين  .  بـه پ   1785 آوريـل    25و هوسپ آرغوتيان در تـاريخ       
در پــي » ناراضــي از تعلــل روســيه«اطــالع داد كــه علــي مرادخــان  

ايـن عمـل اسـقف اعظـم        . همكاري با پاشاي آخالـسخا برآمـده اسـت        
ارمنيان براي فعال تر شدن عمليات كاترين بود، اگر چه ديگـر علـي               

  . د حيات نبود و اسقف نيز از اين امر آگاهي نداشتمرادخان در قي
. بــه ســرهنگ و.  م1784 ســپتامبر 11پوتيــومكين روز . س. گ

ملكـه معتقـد اسـت بايـد از تمايـل علـي             «تومارا اعالم كرد كـه      . س
مرادخان جهت انعقاد پيمان تا حكومت تزاري به نفع روسـيه اسـتفاده    

در شرايط عدم سازگاري باب عالي عثماني «راهي اصفهان گردد و و لذا به سفير مأموريت داد بي درنگ    » كرد
ملت ارمني بعنوان حائلي ميان روسيه   «در عين حال او تأكيد مي كرد كه اگر          . »از اقدامات آن جلوگيري نمايد    

  .كاترين دوم بود» استراتژي تدافعي«امنيت روسيه تأمين خواهد شد و اين فكر به موازات » و تركيه در آيد 
چندان هم جدي نبود زيرا كوتاهترين مسير انتخـاب نـشده           » عزيمت بي درنگ  «انخاذ شده براي    » صميمت«

بود و بايد از كردستان ايران و مرز ايران و تركيه مي گذشتند بـدين معنـي كـه مـدت مـسافرت طـوالني تـر و             
شـت مـي توانـست بـه        تمايـل بـه ايـن پيمـان دا        ” غير از آن اگر كاترين واقعا     . فرصت مناسب از دست مي رفت     

تومانوسكي مأموريت دهد تا پيمـان روسـيه و ايـران را بـا مرادعلـي خـان                  . سركنسول روسيه در ايران يعني اي     
  . اصالح نمايد و متن نهايي را آماده سازد

كار نهـايي   )  روز بعد از دستور عزيمت تومارا به ايران        19يعني  (پوتيومكين  . س.  سپتامبر همان سال پ    30
  .ها را به پايان بردكردن دستور

  يم خان زند، برادر علي مراد خان ، ازكر

 L. Dubeuv, La Perse,  Paris, 
1841  
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قابل ذكر است كه رسيدن خبر بيمـاري علـي مـراد خـان و شـركت پـسرانش در جنـگ هـا بجـاي پـدر بـه                              
پتربورگ باعث شد روسيه سياست انتظار پيشه كند و در صورت بـه قـدرت رسـيدن آغامحمـد خـان، حكومـت             

  .تزاري در مقابل عمل انجام شده قرار نگيرد
نمـي تـوان شـك    .  تهيه شـده بـود  پوتيومكين. س.پ داده شده به تومارا توسط با توجه به اين كه فرمانهاي 

 فرانـسوي  فرير سوبف مبارزه مخفي جريان داشت و تا زمان فعاليت     پوتيومكين. س. پ و   كاترينكرد كه ميان    
د به احتمال قوي به همـين علـت بـو         .  زند با فرانسويان ادامه يافت     علي مرادخان و بروز كاذب پيمان ضد روسي       

چنان كـه پيداسـت،   .  را به ايران فرستاد تا پيمان ايران و روسيه را امضاء كند         توماراكه كاترين دوم سفير خود      
پوتيومكين بيشترين توجه را داشت و مي خواست با علي مـراد خـان پيمـان امـضاء                  . س.در ميان كليه طرفها پ    

استقرار حكومت قاجار، آن را در مقابـل عمـل          كرده او را به عنوان شاه ايران برسميت بشناسد و اما در صورت              
انجام شده قرار دهد و در صورت نياز تهديد به جنگ نمايد، اگر چه اين جنگ توسـط آغـا محمـدخان در سـال      

  . آغاز شد1795
 بر اساس تعرض تركها به ايـران تهيـه شـده بـود              پوتيومكين. س.پطرح اوليه پيمان نامه تنظيم شده توسط        

وسيه بايد از ايران در برابر تجاوز تركيه حمايت كند و بـراي ايجـاد تـوازن بايـد حكومـت            زيرا در اينصورت ر   
ارمني پديد مي آورد و نفوذ خود را بر سراسر حوزه درياي خزر حاكم مي نمود و با اين عمل آرزوي پطر اول                

 مـشخص شـد كـه       1784بـا ايـن حـال در سـپتامير            . را براي گشودن راهي به سوي آسيا جامه عمل  مي پوشاند           
نظريات كاترين در مورد پيمان روسيه و ايران از بازنگري اساسي طرحهاي اوليه ايراني پيمان نامه نيز  ناشي مي                    

اين بازنگري با مسئله الحاق ارمنستان غربي و گرجـستان غربـي بـه روسـيه ارتبـاط داشـت كـه خـود داراي          . شد
 واقع مستقل از سياست و طرح تزاريسم در تبديل ارمنـستان       اهميت زيادي در روابط ارمنيان با گرجيان بود و در         

 زايش يافت يعني    1783در عين حال بايد بياد آورد كه اين طرح در سال            . به يك حائل مرزي، چنين نيز مي شد       
مـرزي مـي بايـست نخـستين       » حائـل «ايـن   . زماني كه كريمه و گئوركيوسكي طي پيماني به روسيه محلق شدند          

  .يافت مي كرد و خود باعث ويراني ها و تلفات سنگين در ماوراء قفقاز مي گرديدضربه تركها را در
در عين حال اين طرح كه از نظر منافع ملي ملل ارمني و گرجي اهميت داشت، نه تنها حكومت تزاري بلكه                     

  .امنيت ملل ارمنستان و گرجستان را نيز تأمين مي كرد
ه توافق مي كرد از ايران در برابر تجاوزات تركيه دفاع كنـد،             مستقل از مناسبات ايران و تركيه، اگر روسي       

  : شرايط اساسي زير در بخش نخست نسخه بازنگري شده پيمان روسيه و ايران پيش بيني شده بود
هـدف از ايـن     . استانهاي باستاني ارمني يعني ايروان، نخجوان، قراباغ و قراداغ به روسيه ملحـق شـوند              ) الف

ني است كه شامل اين استانهاي ارمنستان شرقي مي شـد و بايـد توسـط دولـت ارمنـستان                    كار احياء حكومت ارم   
موقعيت اخير در طرح اوليه پيمان تفسير نشده بود، گر چه اهميت فراواني براي ملـت ارمنـي                  . اداره مي گرديد  

. رفتـه شـده بـود   داشت، مسئله اين است كه پادشاهي ارمنستان و امر نامزدي شاه ارمني در طرح اوليـه ناديـده گ   
متعلق به اسقف اعظـم هوسـپ   ” پيمان نامه ملل روس و ارمن“(ليكن مي دانيم كه در طرح اوليه يك پيمان ديگر        

وابستگي ارمنستان به روسيه بايد نه تنها از طريق پرداخت خراج به روسيه از منبع معادل طـال و نقـره          ) آرغوتيان
رين بـراي تعيـين شـاه ارمنـستان از ميـان ارمنيـان و ياروسـهاي                 ارمنستان بلكه توسط در خواست ارمنيان از كـات        

پوتيـومكين و بـويژه مـأمور و        . س.نيز بايد افزود كـه پ     . مي بود ) پوتيومكين. س.به احتمال قوي پ   (نزديك  
  .پوتيومكين داراي احترام فراواني بويژه در مورد مسئله قراباغ بودند. آ. قوم و خويش او گ

 چهره سرشناس اجتمـاعي ارمنـي در نوشـته خـود     الزاريان. ي. خ ايران و روسيه،     بعدها در پايان جنگ دوم    
توصيه مي كند كه بعنوان پادشاهي نـيكالي اول تـزار           ” در تكميل پيشنهادهايي پيرامون گرجستان    «تحت عنوان   

  .روسيه، لقب پادشاه ارمني نيز افزوده شود
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روسيه، و اين كـه يـك دولـت ارمنـي بايـد در      مسئله تشكيل حكومت ارمني در بخش نخست پيمان ايران و     
از ” رأس آن قرار مي گرفت و نه پادشاه ارمني، نشان مي دهد كه موضوع حكومت متمركز ارمني نبود و دقيقا                   

مدل پيشنهادي شاهامير شاهاميريان پيروي مي كرد و نوعي جمهوري پارلماني پيش بيني مي گرديد كـه توسـط           
  . حكومت ارمني اداره مي شد

 كليه خان نشين هاي حاشيه درياي خزر، شامل دربند، قوبا، باكو، شيروان، تالش، استانهاي ايراني حاشيه     )ب
  .به روسيه ملحق مي شد) گرگان(خزر، گيالن، مازندران، استرآباد 

بدين ترتيب آرزوي پطر اول جامه عمل مي پوشيد كه پس از جنگ بيست ساله او بـا سـوئدي هـا و بعـد از              
بنابراين مسير بازرگـاني بـه   . شده بود” پنجره اي بسوي آسيا“مترصد گشودن ” ره اي به سوي اروپا    پنج“گشودن  

سوي هند باز مي شد و جاده ابريشم گيالن به طرف خليج فارس و درياي عمان و بـسوي ميـانرودان بدســــــت                       
  .مي آمد
بعنوان شاه ايـران بـه رسـميت مـي          در برابر سازش هاي ايرانيان، روسيه مي بايست علي مرادخان زند را             ) ج

بدين منظور در پيمان بند مربوط بـه انعقـاد پيمـان مـشترك              . شناخت و از ايران در برابر تركها حمايت مي كرد         
  .دفاعي ايران و روسيه بر عليه تركيه پيش بيني شده بود

 بـه امـضاء برسـد و    در طرح پيمان بيش بيني شده بود كه قرارداد بازرگاني جديدي ميان ايران و روسـيه          ) د
اين بايد بر اساس كليه قراردادهاي منعقده قبلي ميان دو كشور مي بود و مي بايـست متـضمن ورود روسـيه بـه                        

  .بازار آسيا مي شد
تومارا سفير روسيه و علي مرادخان زند نسخه برداري . س. پيمان روسيه و ايران بايد در اصفهان توسط و) ه

  .      به تأئيد دولت روسيه و هيئت نمايندگي ايران مي رسيدمي شد و در پتربورگ مي بايست 
علـي مرادخـان زنـد را بعنـوان پادشـاه ايـران             ” پس از امضاء و ننفيذ پيمان روسيه و ايران، روسيه رسـما           ) و

  .برسميت مي شناخت و در سن پتربورگ و اصفهان نمايندگي سياسي دو كشور برقرار مي گرديد
پـس  (تنفيذ مي شـد  ” پيمان دفاعي مشترك ايران و روسي    “يران پس از موفقيت     بخش دوم پيمان روسيه و ا     

  .و از مواد زير تشكيل شده بود) از حمله تركيه به ايران
سـپس ارمنـستان غربـي بـا ارمنـستان          . سپاهيان روس ارمنستان غربي را از دست تركها آزاد مي كننـد           ) الف

با اين دولـت بـه امـضـــاء        ” پيمان هاي ضروري  “. يل گردد شرقي متحد ميگردد تا ارمنستان مستقل و متحد تشك        
مفهوم آن در متن قرارداد مشخص نيست غير از يكي از آنها، كه چنين قيد مي شـود، علـي مرادخـان                      . مي رسد 

به حساب ارمنـستان متحـد نبايـد قلمـرو          “زند بايد توافق نامه اي را امضاء كند كه بر اساس آن متعهد مي گردد                
  .” دهدخود را گسترش

و بر اين اساس مرزهاي گرجـستان  . گرجستان شرقي با غربي متحد شود و حكومت متحد تشكيل گردد         ) ب
 به آن منضم مي شود و ايران در قبال آنها           ايمرتو  ) با اكثريت جمعيت ارمني    (آخالسخاگسترش يافته سرزمين    
  .ادعايي نخواهد داشت

 گرجستان شرقي، روسيه گرجستان غربـي را نيـز تحـت       پس از آزادسازي گرجستان غربي و اتحاد آن با        ) ج
حمايت خود در خواهد آورد و سرزمين هاي الحاقي بر آن يعني آخالسخا و ايمـرت نيـز مـشمول ايـن حمايـت                        

  .خواهند بود
بدين معني كه ارمنستان متحد در شـرايط مـساعدتري نـسبت بـه گرجـستان قـرار ميگرفـت زيـرا بـصورت                        

نامشخص مطابق بند دوم پيمـان      ” قراردادهاي ضروري “سيه باقي مي ماند تا اينكه       حكومت مستقل امپراتوري رو   
  .تنفيذ مي شوند

  .ايران اين حق را براي خود محفوظ مي داشت تا اراضي امپراتوري عثماني را به خاك خود منضم كند) د
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ي و گرجـي داراي  بدين سان مسئله اتحاد ارمنستان غربي و شرقي و گرجستان شرقي و غربي براي ملل ارمن    
  .اهميت عظيم مترقيانه بود

 و جنگهاي ايران و روس و تركيه        19اين دو حكومت باستاني شرق پيش از بپايان رسيدن سه دهه اول سده              
  .و روس قادر به احياء حقوق ملي و مرزهاي تاريخي خود مي گرديدند

هوانيـسيان،  . و. آهـاي آكادميـسين     براساس داده   . روند آتي رويدادها باعث نوميدي ارمنيان و گرجيان شد        
 با در درسـت داشـتن مـتن اصـالح شـده             پوتيومكين. س.پ سفير روسيه و محمد خان سفير ايران بفرمان          تومارا

 راهـي پتربـورگ     1784در اوايـل اكتبـر      ) 1784 سپتاميبر   11امضا شده در    (پيمان و استوارنامه توماراي سفير      
عاتي در مورد اوضاع حاكم بر ايران و محل استقرار علي مرادخـان زنـد               آنها در تفليس و اچميادزين اطال     . شدند

ليكن نخستين اقدام براي ورود به ايران از طريق نخجوان به ناكامي انجاميد، زيرا تركها جاده ها                 . بدست آوردند 
ت صـورت   دومين اقدام آنهـا از طريـق حـوالي آرارا         . را بسته بودند و هيئت نيز نيروي پاسدار به همراه نداشت          
  .گرفت با اين حال آنها قدري از مقصد خود دور افتادند

 كيلومتر راه، بـه شـهر خـوي رسـيد، امـا ادامـه مـسير آنهـا توسـط                     120سرانجام هيئت نمايندگي با غلبه بر       
 7او در   .  اطمينـان حاصـل كردنـد      علي مرادخان در همين جا از خبر مرگ       .  متوقف شد  احمد خان استاندار محل   

. ادامه مسافرت ديگر بي مفهوم بود. ر يكي  از روستاهاي نزديك اصفهان بدرود حيات گفته بود د1785فوريه 
پيش از عزيمت از    .  جدا شده و شخص اخير نيز عازم اصفهان گرديد         محمد خان در خوي تومارا از همسفر خود       

كـرده از حمايـت      خواسـت تـا از پـدرش پيـروي           علي مراد خـان    فرزند   جعفر خان خوي، تومارا طي نامه اي از       
 )هـشترخان (آسـتراخان او اين نامه را همراه هدايايي توسط يكـي از ارمنيـان سـاكن در    . روسيه برخوردار گردد 

 با استفاده   آغامحمد خان براساس آن   . براي وي فرستاد و او نيز به تفليس بازگشته اخبار ناگواري به همراه آورد             
 مجبور به عقب نـشيني شـده        جعفر خان  آمده بود و سپاهيان      از آشوبي كه بخاطر مسائل سياسي در اصفهان پيش        
  .بودند، طرفداران خاندان زند را قلع و قمع كرده بود

گرچه آرزوهاي  ارمنيان جامعه عمل نپوشيدند، با اين حال براي نخـستين بـار در تـاريخ ايـران، ارمنـستان و                       
ايـن يـك رويـداد        .يـي حكومـت ارمنـي گرديـد       روسيه اقدام به اتحاد ارمنستان غربي و شرقي و احياء و بر پـا               

  .تاريخي بود و افق هاي جديدي براي مبارزات آزاديبخش قوم ارمن مي گشود
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Summary 
 

In this article, the author tries to represent the historical events relating the 
reestablishment of the independence of Armenia which was a matter of 
negotiation and an agreement in 1784 between Ali Morad Khan of Zand, the 
claimer for the Kingdom of Iran and Russia. According to this agreement if 
Russia recognized Ali Morad Khan of Zand dynasty and support him against the 
turks, he would donate all Caspian coasts to Russia, instead both would 
recognize the independence of Armenia consisting of provinces of Yerevan, 
Nakhijevan, Karabagh and Karadagh, in later periods Catherine II and P. 
Potyomkin did some modification to that plan, according to that, unity of East 
and West Armenia and East and West of Georgia was foreseen. 

The autho discusses, in detail, the interference of different interested sides 
to this plan. 

The plan had an unsuccessful end by the death of Ali Morad Khan in 
February 7, 1785, in a village near Isfahan. 

Although the historical wishes of the armenian people didn’t come true, 
but, for the first time in the history (after the decline of Armenian Kingdom 
,1045 in Armenia, 1375 in Cilicia) of Iran, Russia and Armenia, a plan such the 
mentioned one was represented and the interested parties tried to unite the 
Eastern Band Western Armenia and establish an armenian state. 
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  ، ميهن نامه است»شاهنامه«
  

  :نوشته 
   پرفسور رحيم مسلمانيان قبادياني

  
  :باري گواه بر اين گفتگو بوده ام

  ، تاجيكان چه جايگاه دارد؟فردوسي پيش شما
  .در شمار ده تن ابرمرد فرهنگ و ادب و سياست مي آيد

  اگر هفت تن؟
  .يكي فردوسي
  اگر سه تن؟

  .يكي فردوسي
  اگر دو تن؟

   …يك فردوسي
  …اين پرس و پاس مرا به انديشه برد

  :نموده انددر واقع، سخنوران توانمند را، از روي آن مرامي كه دنبال مي كنند، به سه گروه جدا 
  است؛» هنر براي هنر« آنهايي كه تنها در انديشه هنر هستند، يعني كه شعر ايشان - 1
 آنهايي كه گاهي دست به سياست مي يازند، يعني متوجه محيط خود نيـز هـستند، بـه ابـزار غـم و درد                         - 2

  همزمانان مي پردازند؛
الت خويش را در خدمت بـه ديانـت و مـيهن     آنهايي كه ديد سياسي شان با ميهن پيچيده است و همه رس    - 3

  .دانسته اند
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يكي از اين گروه سوم رودكي سمرقندي است كه جايگـاه بخـاراي خـود را نـه كمتـر از بغـداد خلفـا مـي                           
  :دانست

  …امروز به هر حال بغداد بخاراست
  : ايرانسراي فردوسي توسي ست، هماني كه اين سخن- -و ديگري از همين گروه

  ! تن من مبادچو ايران نباشد،
  .برايش يك سخن موزون و عادي نيست، بلكه مغز مرام اصلي هستي او مي باشد

داستان «نيازي به گفتگو ندارد، تنها يك نكته يا درس مي شود ، از              » شاهنامه«اگر چه ارزش ميهن خواهي      
ين گـره را در بـر       داستاني كه به يقين اينجانب، ارزشمندترين و نازك تر        » رستم و سهراب  «، يعني   »پراب چشم 

پـدري كـه در حـال دفـاع از ايـران قـرار دارد، و پـسري كـه در                     : كرده است؛ و آن نبرد پدر و پسر مـي باشـد           
و اما پيروزي بـا پـدر       . شايسته تأكيد است كه ايدئال هر دو هم پاك و بي آاليش مي باشد             . جستجوي پدر است  

اسـت، هـم تجربـه بيـشتر        ) ميهن( هم ايد ئالش واالتر      اگر چه در نيرو، وي ناتوان تر از پسر است، چرا كه             .است
   …دارد

ميـان  : ، نقشي دوگونه در سرنوشت نام سخن سراي بزرگ، بازيـده اسـت            »شاهنامه«اين تابش ميهن خواهي     
و اين دو طايفه، تمام هزار سال گذشته بوده اند          . نيك خواهان بر دوستانش افزوده، و ميان بدخواهان، دشمنانش        

  .منانش كه اكنون راه و روش هاي ديگر را پيش گرفته اند، و متأسفانه، موفق هم هستند، از جمله دش
هرگز بر ضرر » شاهنامه«همزمان، روي اين معني بايد تأكيد شود كه نمايه وطن خواهي حكيم فردوسي در 

و راسـتي   خلقي و قومي و نژادي نمي باشد، چرا كه محك رفتار شاعر بزرگ مـا، هميـشه و در همـه حـال، داد                         
اگـر ايـن چنـين نبـود، يـك          . همان غريزه هايي كه براي همگان، سازنده بوده اند، و سازنده هـستند            . بوده است 

اگر اين چنـين نبـود،      . نمي بخشيد » شاهنامه«فرانسوي، شيفته فردوسي نمي شد و يك عمر گرانمايه خود را به             
  …بسر نمي برد» شاهنامه«، همراه با يك دانشمند روس، بيش از بيست سالِ خود را در زندان سيبريا

اين پيشگفتار دراز، براي آن بود، تا روشن گردد كه چرا حكـيم فردوسـي پـيش تاجيكـان، عزيـز و مكـرم                        
  ).نمي گوئيم كه پيش ايرانيان گرامي، گرامي نيست. (است

تحقيـق   ،از اهـل     )1(مظلوميت تاريخي تاجيكان كه قديمي ترين ساكنان بـومي آسـياي مركـزي هـم هـستند                
بـه گفتـه شـاعر ملـي تاجيكـان      . آنها، پس از شكست سامانيان، يك روز خوش سياسي نداشته اند       . پوشيده نيست 

  : كه امروز در آمريكا بسر مي برد و بار مي كشداستاد بازار صابر
  

  .هر چه او از مال دنيا داشت، داد
     .  خطه بلخ و بخارا داشت، داد

  .سنتٍ واال و ديوان داشت، داد
  .ختٍ سامان داشت، دادت

  

  سينا گرفت، » دانش«دشمن دانش گدايش 
  دشمن بي سنتش ديوان موالنا گرفت،

  دشمن صنعت فروشش صنعتٍ بهزاد برد،
  .دشمن بي خانه اش در خانه او جا گرفت

  

  داد او از دست گرز رستم و سهراب را، 
  .بربران ناتواني را توانا كرد او

   ياد برد، نام خود را همچون گور رودكي از
   .)2(قاتالن خويش را مشهور دنيا كرد او
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دولـت بخـارا، اگـر چـه        : پيروزي انقالب بلشويك هاي روسيه از مظلوميت تاجيكان نكاسـت، بلكـه افـزود             
واليانش منغيت، يعني مغولي نژاد بودند، در قلمرو كشور، از جمله دربار هـم، زبـان و ادب و فرهنـگ تاجيكـان                       

  .عرض هستي نمي كند» بخارا«ن برداشته شد و ديگر كشوري با نام حكم مي راندند، از ميا
 1308/1929 جمهوري خودمختار تاجيكستان در هيأت ازبكستان تشكيل شـد، و در             1303/1924چون در   

جمهوري مستقل شوروي سوسياليستي تاجيكستان، بدون مراكـز و شـهرهاي تـاريخي و سياسـي و فرهنگـي اش                    
 كه دورانديـشانه زنـدگي را در   صدرالدين عيني بخاراييبنياد يافت، ) … نسف و ترمذسمرقند و بخارا و  : مانند(

 بي خطـا دريافـت كـه بـراي بازسـازي      عيني. سمرقند اختيار كرده بود، همان راه حكيم فردوسي را پيش گرفت          
اخر فرهنگي و هويت سياسي، تاجيكان نياز به خود شناسي دارند؛ و اما اين امر ميسر نمي شد، مگر آشنايي با مف         

 در همچين راستا، از سويي ديگران را تشويق مي كرد، هم خود كارهايي انجام مي داد، چنانچه                عينيو  . تاريخي
مقاله و رساله هاي او در باره روزگار و آثار و جايگاه رودكي، فردوسي، بوعلي سينا، مقنع، تيمور ملك، كمال                    

از جملـه   . زرگي در آن روزگار داشتند، و هنـوز هـم دارنـد            اهميت ب  …خجندي، واصفي، ميرزا بيدل، نوايي و       
شناسـي  » شـاهنامه «زمينه اي فـراهم آورد بـراي        ) 1313/1934(» او” شاهنامه“در باره فردوسي و     «كتاب وي   

  .     گسترده نه تنها در تاجيكستان، بلكه در سراسر قلمرو اتحاد شوروي سابق
بنياد يافت و نخستين رئيس اين كـانون ابوالقاسـم الهـوتي             كانون نويسندگان تاجيكستان     1313/1934سال  

در روز يكم از همايش، مـسائل تـشكيالتي را بررسـي كردنـد و               . كرمانشاهي، شاعر انقالبي و فراري ايراني بود      
. خواني مـشغول شـدند    » شاهنامه«با سخنراني و      او اختصاص دادند،    » شاهنامه«روز دوم را به حكيم فردوسي و        

ش استاد رحيم هاشم سـمرقندي، بـسيار كـسان را، از جملـه سـاتم خـان الـغ زاده را كـه آن روزگـار                           بويژه خوان 
  .نويسنده و روزنامه نگار جواني بود، تسخير نمود

با در خواست فرهنگيان تاجيك، حكومت جمهوري تاجيكستان همان سالها تصميم گرفت كه پيكـره حكـيم       
ن سال ها نويسندگاني، چنانچه عبدالشكور پير محمد زاده، غني          هما. فردوسي در پايتخت جمهوري گذاشته شود     

فردوسي در تذكره و كتاب هاي دسته جمعـي،         . زدند»  شاهنامه«عبداهللا دست به نمايشنامه، بر اساس سوژه هاي         
و دانـشگاهي جـاي سـزاوار خـود را پيـدا نمـود؛ در دانـشگاه دولتـي                   ) هر سه مقطـع   (درس نامه هاي دبيرستاني     

ن، زير سرپرستي استادان، بويژه روانشاد پروفسيور حسين زاده، صدها پايان نامه ارزشمند نوشته شـده                 تاجيكستا
داسـتان هـاي    . نگاهداري مي شوند  ) كه بخشي از كتابخانه علمي دانشگاه مي باشد       (» گنجينه جامي «و اكنون در    

كه علمي و تنقيدي    » شاهنامه«مل  متن كا . به خط سريلي تاجيكي بارها به چاپ رسيده است        » شاهنامه«جداگانه  
بـا  .  مجلد، همراه با جلد ويژه فرهنگ نامـه چـاپ و نـشر شـد            9م در   1966 -م1924نيز بشمار مي آيد، سالهاي      

مصلحت هاي سودمندانه ميرزا ترسون زاده و باباجان عسفو روف، فـيلم سـازان تاجيـك سـريال هـاي مـشهورو                      
  .ا به ميدان آوردند كه مورد پسند جهانيان هم قرار گرفتند ر-»سياوش«، »كاوه آهنگر«، »رستم و سهراب«

، شايد هـم در  … و )6( ، عثمانف )5( ، استاريكف)4( ، دياكونف  )3(ايرانشناسان شوروي سابق، از جمله برتلس     
  .پيروي از پژوهشگران تاجيك، كارهاي ارزشمندي انجام دادند

آن زمــان رياســت انــستيتوي خاورشناســي ، باباجــان غفــوروفدولــت مــرد فرزانــه تاجيــك، آكادميــسين  
، بنـابر دليلـي كـه جايگـاه فرهنگـي و سياسـي              )1956-1977(فرهنگستان علوم اتحاد شوروي را برعهده داشت      

مانند يوگني برتلس، آندره برتلس، محمد ( را خوب مي شناخت، گروهي از ايرانشناسان ورزيده را           -»شاهنامه«
 مجلـد  9موظف نمود، حاصل آن تـالش  » شاهنامه«تهيه متن انتقادي براي ) …نوري عثمانف، رستم علي يف و      

  .   خوش كيفيت است كه تا كنون هم از جمله متن هاي معتبر بشمار مي آيد
در ازبكستان پروفسور شاه اسالم شاه محمدوف با كار شرافتمندانه ترجمه ازبكـي شـاهكار حكـيم فردوسـي         

) 1352/1973(» فردوسـي «ن اسـت كـه بـا جـايزه بـين المللـي              سالها مشغول شد و بيانگر موفقيت هاي وي ايـ         
دانشمند ديگر ازبكستاني، رئيس كرسي ادبيات كالسـيك در دانـشگاه آموزگـاري بنـام نظـامي                 . سرفراز گرديد 
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پايان نامـه هـاي دكتـرا و        » شاهنامه«تاشكند، پروفسور حميد جان حامدي، در زمينه ترجمه هاي موجود تركي            
  .نوشت و امروز از فردوسي شناسان مشهور آسياي مركزي بشمار مي آيدفوق دكتراي خود را 

مي توان گفت، همه پژوهشگراني كـه بـا    . در تاجيكستان، در فاصله هفتاد ساله اخير، كار بسياري پديد آمد          
او نيز مشغول شده    » شاهنامه«ادبيات، بويژه بخش كالسيك آن سر و كاري داشته اند، كم يا بيش با فردوسي و                 

 ، بـا    )9( ،دكتـر وليجـان صـمد      )8( ، دكتر شـريف شـكوروف      )7(ند، ميان آنها، بخصوص پروفسور موسي برجيف      ا
در روزگار فرهنگي، حتي سرنوشت اجتمـاعي مردمـان ديگـر،    » شاهنامه«نقش  : بررسي موضوع خيلي ارزشمند   

و نشر كرده  اكنون كار چاپ » فردوسي و شاهنامه در قفقاز«نامبرده كتاب ارزشمندي با عنوان   . مشغول هستند 
  .انجام مي دهد» چرني شفسكي و فردوسي«بزرگي ديگر با نام 

الغ زاده،  همان كه نامش با گرمي ياد شد، بجز اينكه در باره فردوسي و نامه جاودانه وي پژوهش انجام داد               
ز روزگـار و سرنوشـت    را به نثر برگردان هم كرد، و سرانجام داستان بلندي هـم ا -»شاهنامه«و مقاله ها نوشت،   

داسـتان هـا از     «كار جدي و ارزشمند اسـتاد الـغ زاده در زمينـه سـروده حكـيم فردوسـي                   . حكيم به ميدان آورد   
، و سالي بعـد كتـاب دوم        1355/1976كتاب نخست سال    : عنوان دارد و آن از دو كتاب عبارت است        » شاهنامه

شمارگان كتاب يكم پنجاه هـزار بـود و كتـاب دوم    اين رقم نشاط انگيز خواهد بود كه  . دسترس خوانندگان شد  
 هزار جلد بـراي جمهـوري       95اين نكته، يعني    . چهل و پنج هزار تيراژ داشت     ) كه همراه با كتاب يكم چاپ شد      (

  .اي كه تاجيكانش در حدود سه ميليون تن بود، يك معني باريك و گرم را در خود نهان دارد
لغ زاده، نه تنها در رابطه با حكيم فردوسي، بلكـه در تمـام طـول عمـر                  و اما بزرگترين كار استاد ساتم خان ا       

 -1363/1984اين داستان بلند در سـال       . مي باشد » فردوسي«پربركات نويسندگي ايشان، در نظر كمينه، زمان        
 به رسم الخط سريلي تاجيكي به تعداد بيست هزار جلد، توسـط             1367/1988 نوشته شد و در سال       1366/1987
بـه رسـم    » عرفـان « اين رمـان را انتـشارات        1369/1990دو سال بعد، در سال      . به چاپ رسيد  » اديب«ات  انتشار

  .   الخط فارسي در چهار هزار جلد نشر كرد
 را دريافـت كـرد؛ در نمايـشگاه جهـاني كتـاب             -»رودكـي «در تاجيكستان جايزه دولتي     » فردوسي«رمان  

، بـا  1377نخست سـال  : ه آگاهي داريم، سه بار چاپ و نشر شد        برنده جايزه شد، و تا آن جايي ك       ) 1375(تهران
دفتر (در شكل تلخيص، در رشته مفاخر ايران        » شب گرفتنِ ماه  «با نام   ) رهگذر(قلم نويسنده محمد رضا سرشار      

 از طرف دانشمند شناخته، دكتـر آيتـي؛ سـوم در     1377؛ دوم در همان سال      )نشر فرهنگ اسالمي؛ سه هزار جلد     
  ).سه هزار نسخه(، با توضيح آقاي بهمن حميدي »سروش«وسط انتشارات  ت1378سال 

، نتوانست چيزي خلق كند و در تابستان        »فردوسي«گفتني است كه استاد ساتم خان الغ زاده پس از داستان            
  … سالگي اين جهان را بدرود گفت86، در سن 1377

اسـت كـه مـردم ضـمن تظـاهرات بـزرگ       گواه بي بحث ديگر از مهر گرم تاجيكان به حكيم فردوسي  اين             
 كه همراه بـا اعتـصاب غـذاي ده روزه بـود، مجـسمه لنـين را در ميـدان بنـام او                        1370/1991پانزده روزه سال    

را دادند، و اعالم داشتند كه به جـاي ايـن مجـسمه، تنـديس بـزرگ حكـيم                 » آزادي«بركندند، به ميدان نام بلند      
به مناسبت جشن نخستين سالگرد استقالل جمهوري تاجيكستان تنديس        و سالي بعد،    . فردوسي گذاشته خواهد شد   

بايد حق داد كه در اين كار ميهن پرستانه و ملت دوستانه            . بلند و بزرگ و جاذبه دار حكيم فردوسي، استوار شد         
ام شهيد قدرالدين اسالنف، رئيس شوراي عالي و شهيد مقصود اكرام، شهردار دوشنبه، اقدام هاي شايسته اي انج                

  :به طوري كه استاد بازار صابر گفته اند. دادند
  »آزادي«هيكل فردوسي در ميدان 

  قبله ميهن پرستان
  قطب ميهن

  )…(جايگاه توبه و سوگند مردان 
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  اي، زهي مقصود اكرم
  !شهردار صاحب اكرام

  !جاي لنين را به فردوسي تو دادي
  آن چناني مسند ضحاك ماران  را

  )10(! پير توسي بر فريدن داد
حتي اسـتاد ابوعبـداهللا   . و اما حكيم فردوسي، ميان شاعران تاجيك، مورد توجه بي مانندي قرار گرفته است        

رودكي سمرقندي كه بنيانگذار ادبيات پارسي دري بشمار مي آيد و برخاسته از خاك كنوني تاجيكستان هم مي   
 كه ياد گرمي از داناي توس نكـرده و      مي توان گفت، شاعري نداريم    . باشد، اين اندازه جذب توجه نكرده است      

شاعراني نيز هستند كـه بـه سخنـسراي گرانمايـه و آفريـده گرانـسنگ وي، دو                   . ارجي به شاه اثر او ننهاده باشد      
هـم شـعر   : ميان هديه هاي سخنوران تاجيك به پير توسي، همه چيز هـست      . تايي و بيشتر از آن شعر نبخشيده اند       

و امـا آنچـه ميـان ايـن همـه شـعر             . و كم هنر، حتي گاهي با اشكال وزن و قافيـه          بلند هنرمندانه، هم سخن سست      
مشترك است و ارزشي براي اين شعرها تأمين مي كند، از سوئي، ابراز مناسبات گرم و در غايت احتـرام باشـد،     

              …و از سوي ديگر جستن ياري و همكاري از او، در بازگشايي كورگره هاي زندگي بوده است
او نزد تاجيكـان ايـن انـدازه        » شاهنامه«چرا قدر و منزلت فردوسي و       : به طور طبيعي پرسشي پيش مي آيد      

  بلند است؟ بلندتر از هر كس ديگر و هر جاي ديگر در دنيا؟
اميد است كه اين موضوع ارزشمند از جنبه هاي گوناگون و با دقت تام بررسي مي شود، و اما پيـشكي هـم                

  .ن حال ريشه اي عميق و توانمند اجتماعي داردمي توان گفت كه اي
براي تاجيكـان درد بـوده      » ميهن«ايران مي باشد، يعني ميهن و اين        » شاهنامه«پوشيده نيست كه شاه ستون      

دردي بـي دوا، يعنـي كـه     :  دردي سوزنده و جانكاه؛ زبان نمي گردد، و اما از واقعيت جاي گريز نيـست               –است  
چنانچـه  . درد بر تن اين قوم بي آزار چسبيده، و كم كم مدارش را خـشكانده اسـت  قرن هاست كه اين  . سرطاني

پـان تركيـست هـا تاجيكـان را از شهرهايـشان            ) كه امسال به پايان مي رسـد      (در ابتداي همين سده بيستم ميالدي       
ا برانند، از   راندند، حتي از شهرهاي اصلي و تاريخي شان، حتي از روستاهايشان؛ گاهي اگر نتوانستند خودشان ر               

آنهايي كه هويت برايشان از همه چيز بلند و گرامـي بـود، بـه كوهـستان كـوچ                   . هويت ملي شان محروم كردند    
؛ و اما آناني كه ماندند، به ناچار هويـت خـود            »تاجيكستان«بستند، و در كوهستان يك جمهوري ساختند، با نام          

  . را باختند، و يا در حال باختن قرار دارند
، بامداد بنيـاد جمهـوري شـوروي سوسياليـستي تاجيكـستان، نيمـي از كنگـره انجمـن ادبـي                     1313اينكه در   

عينـي  : ماننـد (آن تاجيكـان روشـن و بيـدار     : اختصاص يافت، بي سـبب نبـود      » شاهنامه«تاجيكان به فردوسي و     
يي، رحيمـي  بخارايي، اكرامي بخارايي، منظم بخارايي، حمدي بخـاريي، فطـرت بخـارايي، پيـرو سـليماني بخـارا          

بخارايي، الغ زاده چستي، دهاتي سمرقندي، پيرمحمد زاده سمرقندي، برادران رشيد و غنـي عبـداهللا سـمرقندي،                  
بكتاش سمرقندي، يوسفي سمرقندي، ذهني سمرقندي، رحيم هاشم سـمرقندي، عليـزاده سـمرقندي و دههـا تـن                   

 خود محروم شده و در شهر دوشـنبه گـرد   كه از زادگاه  ) ديگر شاعر و نويسنده و پژوهشگر و هزاران آموزگار        
بودند، الـم مـيهن را چـون داغـي در           ) »دوشنبه«با نام   (آمده و در صدد بنياد پايتختي جديد، در روستايي ناآباد           

جگر براي هميشه داشتند، و درد ايـن داغ را بـا سـخنان حكيمانـه حكـيم توسـي تـازه كـردن مـي خواسـتند، از                             
  .د، براي نبرد خود شمشير درست مي كردنددرمان مي جستن» شاهنامه« مرهم

بيش از پيش افزون گشت، به همين پندار نيـرو  » شاهنامه«اينكه در سالهاي اخير، روي آوري به فردوسي و      
پديده اي تنها ادبي و فرهنگي نبوده، بلكه به انـدازه اي پديـده سياسـي و اجتمـاعي                   » شاهنامه«مي بخشد، يعني    

قالل تاجيكان را كه در يك گوشه دورافتاده و سنگالخ سرزمين پهن آور ايـن قـوم   امروز، دولت تازه است  . است
و اكنون شاعران و پژوهشگران و هنرمنـدان بـه   . مظلوم و بيچاره بنياد يافته است، خطري تازه تهديدش مي كند   
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يـاري مـي    . باز بيشتر روي آوردند، از روان پاك و جاودانه داناي توسي مصرانه ياري مـي خواهنـد                » شاهنامه«
خواهند، تا مردم متحد باشند، از خواب غفلت سربردارند، دوست را از دشـمن بـشناسند، بـي پـدر را از پـدردار             
جدا كنند؛ بزرگواري كنند و برخودي ببخشند و از دشمن بپرسند، ميهن را گرامي دارند و برايش سر يك پـاي                     

     …بايستند
از آن شـعرهايي توسـط مطبوعـات ايـران چـاپ و          .  دارد از موضوع فاصله  ” موردي پيش مي آيد كه ظاهرا     

پخش شده اند، خوانندگان خوش ذوق ايراني دريافته اند كه شعر تـاجيكي بـار معنـي و زنـدگي  را بيـشتر مـي                          
حتـي در   . گاهي با سرزنش هايي نيز رو به رو مي شويم كه هنر شاعران تاجيك پايين اسـت                . كشد، تا بار هنر را    
 راستي، عيب را گفـتن جـسارت اسـت و      … روي چشم  …باي شعر بشمار مي آيند، مي لغزند      وزن و قافيه كه الف    

  .شايسته تحسين، ولي ريشه آن را ديدن و احساس كردن، بي گمان، هنر است
همين . همه كوشش و تالش روشنفكران تاجيك در حدود صد سال آخر، بر اين بوده، تا اين ملت زنده ماند

بـدخواهان سـعي بـر      : بيستم ميالدي و در آستانه هزاره سوم، هم متأسفانه، پا برجاست          نظر امروز ، در پايان سده       
آن دارند، تا اين قوم، چه در درون كشور، چه در بيرون آن، هويت خود را هر چـه زودتـر و پـاكيزه ببـازد، و                           

  .دامن استقالل تاجيكستان برچيده شود
طبوعات به نظر مي رسد، درد كم است و هنر بيش،           اگر در شعر شاعران گرامي ايران، همان طوري كه از م          

خـدايا، هرگـز   (اين چنين معني دارد كه ملت بزرگوار و متين و شريف ايران، دردي خطرزا، خوشبختانه، ندارد             
مـار گزيـده از ريـسمان سـياه و سـفيد مـي         «مي گويند كـه     . مصداق آن دردي كه تاجيكان دارند     !) آن را نبيند  

بار بخارايشان را گم كرده اند، اين بار مي خواهند تاجيكستان شان را با دست و دندان                 تاجيكان كه يك    . »ترسد
  .نگاه دارند؛ براي هميشه؛ ان شاءاهللا

در همين رابطه، يعني ياري خواهي از روح فردوسي در پيچيدگي هاي زندگي، مثالهـاي فـراوان مـي تـوان                     
  .آورد، اما مجال تنگ است

پايان سالهاي هشتادم   . ست، با عرض پوزش، گوشه اي از خاطره پيش مي آيد          هر چند بيرون از رسم آداب ا      
اگر كسي هم مي دانست، گفتن نمي توانست كه امپراتـوري شـوروي عنقريـب               . هنوز نمي دانستند  . ميالدي بود 

 يكي از همسايگان و همكاران، استاد رياضي دانشگاه دولتي تاجيكستان، دكتر صفرجان مـالزاده،             . فرو مي ريزد  
به مناسبت پنجاهمين سال تولد خود، سفره آراسـته بودنـد و حـدود بيـست تـن از دانـشگاهيان حـضور داشـتيم،                  

روانشاد دكتر محمود دولت، روانشاد پروفسور مردان مـراد علـي، دكتـر مظفـر اشـانف، دكتـر محمـد                     : چنانچه
ان شـريف وف، اسـتاد عزيـز        ابراهيم نارمتف، دكتر سلطان نوروزوف، استاد خيراهللا محب وف، استادمحمود جـ           

  :نوبت كه به كمينه رسد، گفت.  هر كس سخن تبريكي مي گفت، آرزويي به زبان مي آورد…حليم وف، و 
  … مي خواهم، همين خيابان ما كه نام كوال را دارد، فردوسي شود-

ر آقـاي كـوال، دسـت نـشانده مركـز امپراتـوري، د            . بر سر صحبت كه داغ بود، گويا آب سرد ريخته شـد           
سمت دوم را داشت، و اما در عمل حكم نخست را؛ اگر چه خودش در آن زمـان درگذشـته و                     ” تاجيكستان رسما 

خيابان بزرگي را براي ابديت به نامش داده بودند، جاي نشينش، نفوذ و اعتبار او را به طور كــــــــامل نگاه مي 
  :روشن بود و هست، گفت براي دوباره زنده كردن مجلس، دكتر بابازاده كه مردي …داشت
  …آرزو است، چه عيب دارد؟ – آرزو -

، »آشكار بياني گورباچفي«ديري نگذشت، در . گفته بوده اند» !آمين«انگار، در آن ساعت نيك، فرشتگان 
و . فساد و بي ادبي هاي فراوان آقاي كوال فاش گشتند و نامش را از همه جا و از جمله خيابان ما نيـز تراشـيدند               

  .را گرفت-»فردوسي«زه شيرين ترين آن بود كه خيابان ما، به شادماني همگان، نام زندگي ساز اما معج
در بخش جنوب غربـي دوشـنبه شـهر، طـول كـشيده و شـهرك هـاي                  » فردوسي « افزودني است كه خيابان   

ز و يكـي ا   .  را با همديگر پيوسته است     -»دوستي خلقها «) پارك(و باغ   » 65 «-»64 «-»63 «-»62 «-»61«
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يـك دسـت   .  را دارد، در بغـل همـين خيابـان جـاي گرفتـه اسـت            -»سـخاوت «سه بازار بزرگ پايتخت كـه نـام         
  ). دوشنبه«به رودخانه —پيوسته است و دست ديگرش» باربد«به خيابان موزون » فردوسي«

شاعر جوان تاجيك، صدري عمر، به همين مناسبت، يعني به فردوسي كه رمز ادب و فرهنگ نـامير اسـت،                    
سرود » خيابان فردوسي «امگذاري شدن يك خيابان مهم و از دوده شدن نام يك سياستمدار فاسد، شعري با نام                 ن

  :كه بند مقطع آن اين است
  اي خوشا، از نام يك اهل سياست شد
  .همچو از بار سياست، كوچه اي آزاد

  اي دوشنبه، مان كه عمري همچنين باشي 
  …تو به نام زنده اهل قلم آباد

تنديس امير اسماعيل ساماني، جايگزين حكـيم       » آزادي« تصميم بر اين شد كه در ميدان         1999/1378سال  
  .، به كنار خياباني كه نام خودش را دارد»دوستي خلقها«و فردوسي را بردند به باغ  . )11(فردوسي شود

 و عـادي و     ايـن معنـي را از همـين مثـال سـاده           . حكيم فردوسي در مغز استخوان مردم تاجيك نشسته اسـت         
عمومي نيز مي توان دريافت كه حتي در كوهسارترين گوشه هاي تاجيك نشين، آدماني را مي توان ديد كه نام 

 را كـه از  …هاي گرم و زيباي  رستم و اسفنديار، تهمينه و منيژه، سهراب و جمـشيد، فـرنگيس و گردآفريـد و          
جه اين است كه نام هاي فردوسـيانه را، نـه تنهـا             بيرون آمده اند، با خود دارند جالب تو       » خانه كتاب فردوسي  «

 را تاجيكـان كمـان رسـتم مـي          -»قوس قـزح  «اينكه  . فرهنگيان، بلكه آدمان عادي هم به فرزندان خود مي دهند         
اينكـه يكـي از قلـه    . گويند، گواهي ديگر است از جايگاه بس بلند حكيم فرودسي و قهرمان وي پيش مـردم مـا     

شاه تيرانداز مي گويند، و درخت بزرگ گردويي را در تـاش قورغـان چـين، نـشان                  هاي آسمان بوس پامير را،      
اينكه در پنجيكت باسـتاني تاالرهـاي مـنقش از          . آرش كمانگير مي دانند، حكايت گرمي از همين معني مي كند          

وزگار كارنامه هاي رستم و سوگ سياوش پيدا كرده اند، گواه از اين است كه معني هاي ميهن خواهانه در آن ر   
  .هم از اعتبار بزرگي برخوردار بوده است

  .پديده اي زندگي ساز است» شاهنامه«مراد از اين گفتار ناهموار، تأكيد اين معني بود كه 
اين شاه اثر در عمر بيش از هزار ساله خويش، آدمان بي شماري را تربيت كرده است، راه درست نشان داده   

مـا  » شـاهنامه «. ده است، از بدنامي به نيـك نـامي هـدايت كـرده اسـت     است، از تاريكي و بي راهي بيرون كشي      
امروز هم، نه تنها براي تاجيكان و همه آريائيان، بلكه براي بسياري از قوم و خلق هـاي ديگـر دنيـا، همـين كـار                          

به اين گنج شايگان بيش از پيش روي آوردن شاعران و پژوهشگران، دليـل بـر آن اسـت                   . نيك را انجام مي دهد    
ه مردمان، امروز بيش از پيش به پاكي معنوي، توانايي رواني، يگـانگي و دوسـتي، و مهـم تـر از همـه، مـيهن                          ك

  .خواهي، نياز دارند
  :در اين مصراع هاي ساده و صميمانه استاد بازار صابر معني باريكي نهان است

  گويند اگر كلمه خود را تو عرضه كن، 
  …مي خوانم از نوشته فردوسي بيت ها

   .)12(، به مانند مرده ها »جواب نامه« از چون
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  پانوشت ها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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Þ³ÑÝ³Ù»Ýª Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ 

 
äñáü. è³ÑÇÙ Øáë³ÉÙ³ÝÛ³Ý  Ôáµ³¹Û³ÝÇ 

 
²Ù÷á÷áõÙ 

 
üÇñ¹áõëáõ §Þ³ÑÝ³Ù»Ý¦ Çñ áõñáõÛÝ ¹»ñÝ áõ ï»ÕÝ áõÝÇ î³çÇÏ 

ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ ³Ù»Ý³ëÇñ»ÉÇÝ ¿ î³çÇÏëï³ÝÇ ¹åñáó³Ï³Ý 
¹³ë³·ñù»ñáõÙ »õ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²Ûë 
·ÇñùÁ ³Ý·³ÙÝ»ñ ïå³·ñí»É ¿ ÏÇñÇÉÇÏ ï³çÇÏ»ñ»Ýáí: Þ³ÑÝ³Ù»Ç 
³ÙµáÕç³Ï³Ý µÝ³·ÇñÁ 9 Ñ³ïáñáí, Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿ 1964-66 ÃÃ. 
áñáÝó Ù³ë ¿ Ï³½Ù»É Ý³»õ Ýñ³ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ µ³é³ñ³ÝÁ: 

ì»ñçÇÝ 70 ï³ñÇÝ»ñáõÙ î³çÇÏëï³ÝáõÙ, ·ñ³Ï³Ý ß³ï Ù»Í 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ »Ý Í³í³Éí»É: Ð³Ù³ñÛ³ µáÉáñ Ýñ³Ýù, áñáÝù ÇÝã-áñ 
Ó»õáí ½µ³Õí»É »Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ³Ýå³ÛÙ³Ý Ýñ³Ýó ÙïùÇ »õ ·áñÍÇ 
áÉáñïáõÙ Ù»Í ¹»ñ ¿ áõÝ»ó»É Þ³ÑÝ³Ù»Ý: Â» êáí»ï³Ï³Ý Å³Ù³-
Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, Ã» »ñÏñÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá üÇñ¹áõëáõ ³ñÓ³Ý-
Ý»ñÁ í»ñ »Ý ËáÛ³ó»É î³çÇÏëï³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ Ï³ñ»õáñ³·áõÛÝ 
Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñáõÙ: 
     üÇñ¹áõëáõ ³ÝáõÝáí µ³½Ù³ÃÇí ·Çï³ÅáÕáíÝ»ñ, ·ñ³Ï³Ý 
»ñ»ÏáÝ»ñ »õ ³ÛÉ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåí»É: ø³Ý½Ç ÇÝãå»ë 
Ñá¹í³ÍÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ¿ ·ñáõÙ §üÇñ¹áëÇÝ î³çÇÏ ÄáÕáíñ¹Ç áëÏñ³ÍáõÍÇ 
Ù»ç ¿ ï»Õ³íáñí»É¦: 

  
 
 

“Shahnameh” the story of 
motherland 

 
By. Prof. Rahim Mosalmanian Ghobadiani 

 
Summary 

 
“Shahnameh” the masterpiece of Firdowsi has its special role in the different 

aspects of life of Tajik people. It has been the most interesting literary work in 
textbooks and beloved subject for university dissertations. Comprehensive text of 
Shahnameh has been published in 9 Volumes, consisting of a dictionary of terms in 
1964-66. 

Tajik people has done a lot of literary works during the recent 70 years and almost 
all who have been busy on this kind of works,  have surely been affected by 
Shahnameh. Both in Soviet period and in the days of independence of Tajikestan, the 
statues of Firdowsi have been set up in the main squares of the Capital of Tajikistan. 
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Many conferences on Shahnameh have been organized. As the author writes: “Firdowsi 
is now located in the marrow of Tajik people”. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »تاريخ ارمنيان«پاوستوس بوزاند، كتاب 
  و واژه هاي ايراني به كار رفته در آن

  
  نوشته كارو ساركسيان

  
منـستان، در شـمال غربـي       ارمنيان يكي از اقوام هند و اروپايي مي باشند كه از هزاره هـا پـيش در فـالت ار                   

فالت ايران سكني گزيدند و همواره در طول تاريخ پر آشوب اين منطقه به همراه ديگر اقوام همسايه در پديـد                     
آن ها به دليل زنـدگاني چنـدين هـزار سـاله بـا اقـوام همـسايه،        . آوردن فرهنگ غني مشرق زمين سهيم بوده اند     

ارمنستان در زمرة كشورهايي اسـت  «. ته و بر ايشان تأثير گذاشته اندبويژه ايرانيان، از فرهنگ آنان تأثير پذيرف   
كه در طول تاريخ همواره داراي روابط بسيار نزديك با ايران بوده و عاليق مشترك تاريخي و فرهنگي بسياري                   

   .)1(» و ايران شناسي و ارمني شناسي با هم عجين و غير قابل تفكيك مي باشند. …با ايران داشته است
تراك فرهنگي و پيشينه تاريخي اين دو ملت، بويژه در دوران پـيش از اسـالم، موجـب گـشته اسـت كـه               اش

تـاريخ  «مطالعه و پژوهش در تاريخ يكي از آن دو نيازمند حداقل آشنايي و شناخت با تاريخ ديگري باشـد، لـذا                      
در  . )2(» تان فهـم پـذير نيـست   سياسي ايران در دوره هاي پارتيان و ساسانيان بدون اشاره به ارمنـستان و گرجـس          

همين راستا مي توان از آثار تاريخي و فرهنگـي دو سـرزمين ايـران و ارمنـستان بـراي درك بهتـر رويـدادها و                          
  .پيشامدهاي گذشته بهره برد

 ، ابراهيم   )3(بسياري از بزرگان فرهنگ و انديشمندان گرانقدر ايراني و اروپايي، همچون استاد سعيد نفيسي               
 ، )8(پيگولوفـسكايا .  ، ن )7( ، آرتـور كريـستن سـن   )6( ، دكتر عزيزاهللا بيات)5( ، محمد علي شوشتري   )4(پور داود 

 و ديگران همواره بـه لـزوم اسـتفاده از منـابع تـاريخي ارمنـي بـراي         )10( ، يوزف ماركوارت     )9(ويكتور النگلوا   
: يكـي از مقـاالت خـود چنـين مـي نويـسد            استاد سعيد نفيـسي در      . پژوهش در باره تاريخ ايران تأكيد نموده اند       
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چون ملت ارمني از اواسط سلطنت اشكانيان در مدت نزديك به هزار و پانصد سال همواره كتب تاريخ تـأليف                    «
كرده و چون همواره حوادث ارمنستان با وقايع ايران پيوستگي بسيار داشته است مـي تـوان از كتـب مـورخين                      

عده اين كتب بسيار است و براي هر يك از آن ها مقالـه اي       . ره مند شد  ارمني براي تحقيقات اين مدت مديد به      
   .)11(» بايد

ايـران در زمـان     «آرتور كريستن سن، ايران شـناس برجـسته دانمـاركي، در كتـاب ارزشـمند خـود بـه نـام                      
 تـاريخ   بـا ” تـاريخ ارمنـستان در عهـد ساسـانيان كـامال          «: نيز اين عقيده را مطرح مي كند و مي نويسد         » ساسانيان

از اين جهت در تواريخ مورخان ارمني آن عصر نه تنها مطالب بسيار مهم راجع به                . شاهنشاهي ايران پيوسته است   
. سرگذشت سالطين ايران بدست مي آيد، بلكه كيفيت ارتبـاط ايـران و ارمنـستان از آن هـا مـستفاد مـي گـردد                  

 و تمـدني ايـران عهـد ساسـانيان در آن       همچنين نكات و تفاصيل بيشمار در خصوص تشكيالت كشوري و دينـي           
   .)12(» كتب مندرج است

مطالعـات  «: ويكتور النگلوا، شرق شناس برجسته فرانسوي سـده نـوزده مـيالدي در ايـن مـورد مـي گويـد                    
بـر  . در تمام دوران حيات ملت ارمني يكي از مشغله هاي مورد عالقه نويسندگان آن بوده اسـت                ” تاريخي تقريبا 
اتي كه وقايع نگاران ملي ارمني در باره حوادث رويداده در آسياي غربـي از آغـاز جهـان تـا بـه           اين پايه، اطالع  

 جزئياتي كـه    …امروز براي ما بر جاي گذاشته اند تشكيل سلسله بهم پيوسته اي از گرنبهاترين اسناد را داده اند                 
اب و مغـوالن و راجـع بـه جنگهـاي     وقايع نگاران ارمني در باره جنگ هاي كشورشان با ايران، در باره حمله اعر    

  .)13(» تازه و پرتوي غير منتظره بر تاريخ قرون وسطاي مشرق زمين انداخته است” صليبي نوشته اند نوري كامال
تأثيرپذيري زبان ها از    . اما اين منابع غير از اهميت تاريخي، از اهميت زباني و ادبي بسياري نيز برخوردارند              

گيري واژه ها، هم از نظر زبانشناسي و هم از نظـر پژوهـشي در فرهنـگ كهـن اقـوام                  يكديگر يا به اصطالح وام      
ارمنيان و ايرانيان نيز با زندگي چندين هزار ساله در كنار هم از يكديگر متأثر شده و بر هم                   . اهميت به سزا دارد   

 كه شايد قرن هـا اسـت از   اكنون واژه هاي پهلوي و پارسي فراواني در زبان ارمني رواج دارد      . تأثير گذاشته اند  
با پژوهش در كم و كيف اين واژه ها، اطالعات سودمند سرشـاري             . ياد فارسي زبانان رفته و فراموش شده است       

از نشانه هـاي مهـم  تـأثيرات فرهنگـي ايـران وام گيـري          «. در رابطه با فرهنگ ايران زمين به دست خواهد آمد         
 كه در رگه هاي غني واژگان ايراني در زبان ارمني و تـا انـدازه اي                 اين وام گيري آنقدر   . زباني از ايرانيان است   

سابقه آن ها به دوره پارتي مي       ” اين رگه ها كه عمدتا    . كمتر در زبان گرجي مشخص است در جاي ديگر نيست         
   .)14(» رسد، كمك زيادي به شناخت بهتر تاريخ زبان شناختي و فرهنگي ايران مي كند

بطـور  (و اقـوام همـسايه      ) بطـور اخـص   (يخ ارمنيان يافت مي شود كه در باره ايران          كمتر كتابي در باره تار    
اما، آنگونه كه استاد سعيد نفيسي گفته است جاي تأسف دارد كه اين كتاب ها و . مطالب بسيار نداشته باشد) اعم

ايـن در حـالي اسـت       . منابع با ارزش هنوز آنگونه كه بايد به زبان فارسي و ديگر زبانهاي شرقي ترجمه نشده اند                
كه اكثر آن ها در سده نوزدهم ميالدي به چندين زبان اروپايي ترجمه شده و در دسترس پژوهنـدگان آن ديـار                      

  . قرار گرفته است
، از منابع تاريخي بـا ارزشـي        »تاريخ پاوستوس «اثر پاوستوس بوزاند، يا به اختصار،       » تاريخ ارمنيان «كتاب  

اين كتاب بهتـرين منبـع در بـاره رويـدادهاي     . ن و همسايگان در خود نهفته دارد      است كه سخناني فراوان از ايرا     
. سده چهارم ارمنستان مي باشد و كتابي است كه پژوهشگران تاريخ ايران و ارمنستان بهره بسيار از آن برده انـد                    

والديميـر   . )15(» سـت اين اثر از لحاظ ارتباط با وقايع تاريخ ايران در قرن چهارم ميالدي حائز اهميت زيادي ا                «
كتـاب وي   «.  مي نامـد   )16(» مرجع ارمني و قابل اعتماد    «مينورسكي، خاور شناس برجسته روس، نيز اين اثر را          

امـا اكنـون    . )17(»  بويژه براي بررسي تاريخ قرن چهارم ميالدي ايران منبعي منحصر بـه فـرد اسـت             ]پاوستوس[
  .سخني كوتاه در باره اين مورخ و كتاب وي
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در باره زندگي او چيزي بر ما معلوم نيست، تنها اين           . ستوس بوزاند مورخ ارمني سده پنجم ميالدي است       پاو
نـام او پاوسـتوس   . از دودمان ساهاروني برخاسـته اسـت      ” را مي دانيم كه او يك روحاني مسيحي بوده و احتماال          

تباهات و گمراهي هايي در ميان مورخان واژه نامأنوس بوزند موجب اش . بود و عنوان يا لقب او بيوزاند يا بوزند        
 و وي را    )18(وپژوهشگران شده است و از همين روي آن را از روي اشتباه به بوزنطي يا بيزانسي تعبير كرده اند                    

، زبان شناس و محقـق برجـسته ارمنـي          .)م1857-1947(اما استپان مالخاسيان  . از اهالي بيزانس و روم دانسته اند      
او واژه بوزنـد را مركـب از   .  از اين واژه داده كه از سوي پژوهشگران پذيرفته شده اسـت تفسير قانع كننده اي   

 آمده و به معناي بودن و bhav و   bhuزند مي داند و مي گويد بو در زبان سانسكريت به صورت             +دو بخش بو  
» بوزند«پس  . ستبخش دوم كه زند مي باشد در زبان اوستايي به معني شرح، تفسير و بيان ا               . وجود داشتن است  

در مجموع هم به معني تفسير و شرح رويدادها، و هم به معني تفسير كننده و بيان كننـده رويـدادها و واقعيـات                        
نه به معني بيزانسي ، كه به معني مفسر و شارح مي باشد و اين لقبـي  » بوزند«از اين جا نتيجه مي شود كه  . است

  .است كه پاوستوس براي خود برگزيده است
سـه  . اثر پاوستوس بوزند چهارمين كتابي است كه به خط ارمني نوشـته شـده اسـت               » تاريخ ارمنيان «ب  كتا

اثـر كوريـون و ترجمـه ارمنـي     ” تـذكره ماشـتوتس  “ اثر آگاتـانگغوس،  ” تاريخ ارمنيان“: كتاب پيشتر چنين اند  
ثري اسـت متعلـق بـه نيمـه         تاريخ دقيق نگارش كتاب روشن نيست، اما پژوهشگران بر اين نظرند كه آن ا             . انجيل

  .  دوم سده پنجم ميالدي
. مـي نامـد  ) دبيـري (شامل چهار دفتر يا بخش مي باشد، كه پاوستوس آن ها  را دبروتيـون            » تاريخ ارمنيان «

اين كه آيا دو دبيري نخست يا دو دفتـر نخـست            . اين كتاب از دبيري سوم آغاز و به دبيري ششم ختم مي گردد            
اكنـون نظـر غالـب      . ز وجـود نداشـته انـد، از موضـوعات مـورد بحـث محققـان اسـت                 گم شده يا از همـان آغـا       

پژوهشگران آن است كه تاريخ پاوستوس براستي داراي همان چهار بخش است كه بدست ما رسيده و چيـزي از                    
اما در اين كه چرا اين اثر از دفتر سوم آغاز مي شود بايد گفـت كـه پاوسـتوس خـود را                       . آن كاسته نشده است   

، مـي دانـد و بـراي پرهيـز از           »تاريخ ارمنيان «امه دهنده راه آگاتانگغوس، نخستين مورخ ارمني و صاحب اثر           اد
و براستي كـه او ادامـه دهنـده تـاريخ     . تكرار مطالبي كه وي نوشته دو دفتر نخست كتابش را حذف نموده است        

در هر حال، . اده بود آغاز كرده استآگاتانگغوس است، زيرا نگارش رويدادها را از همان جايي كه وي پايان د
  .اين نيز از مسائلي است كه هنوز به نتيجه اي قطعي نرسيده است

مـورخ ارمنـي سـده    ) الزار پـاربي  ()19(نخستين كسي كه از پاوستوس و كتاب وي ياد كرده، غازار پاربتسي    
. م485تـا  . م387و ايـران را از  او ادامه دهنده تاريخ پاوستوس مي باشد و وقـايع ارمنـستان     . پنجم ميالدي است  

غازار پاربتسي در كتاب خود، كه آنرا سومين كتاب تـاريخ ارمنيـان مـي شـمارد، مـي گويـد كـه                       . نگاشته است 
  . پاوستوس نويسنده دومين كتاب تاريخ ارمنيان و ادامه دهنده آگاتانگغوس، نخستين تاريخ نگار ارمني، است

 ميالدي ، كه پيوند تنگـاتنگي       387 و   330ارمنستان ميان سالهاي    پاوستوس در اثر خود به شرح رويدادهاي        
كتاب از زماني آغـاز مـي گـردد كـه صـلحي بلنـد            . با تاريخ اقوام همسايه، بويژه ايران ساساني دارد مي پردازد         

. م298مدت بر منطقه حاكم بوده است، صلحي طوالني كـه در نتيجـه عقـد پيمـان صـلح ميـان ايـران و روم در                        
در شهر نصيبين ميان نرسي، پادشـاه ساسـاني و ديوكليتـانوس، امپراتـور روم،               . م298در سال   . شته بود برقرار گ 

بـه موجـب ايـن پيمـان اراضـي      . پيمان صلحي چهل ساله بسته شد كه سودي چشمگير براي روميان در بر داشـت     
ه منعقد گرديد، ايران از بر اثر صلحي ك«. گسترده اي از بخش هاي غربي امپراتوري ساساني به روم واگذار شد

در مدت چندين قرن كه خصومت .  ، و مجموعه اياالت واقع در مشرق دجله محروم گرديد         )20(ارمنستان صغري 
بين روم و ايران دوام داشت، هيچگاه روم منافعي چنين سرشار از ايران بدست نياورده بـود، و چـون از توسـعه                       

   .)21(» در مدت چهل سال بر هم نزدكشور خويش راضي بود، از آن پس ديگر صلح را 
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تيـرداد بـزرگ، پادشـاه اشـكاني        . در اين دوران صلح آميز، در ارمنستان نيـز دگرگـوني هـايي پديـد آمـد                
در اثر تبليغات قديس گريگور، و يا از روي مصالح سياسي بـه ديـن عيـسي گرويـد و                    . م301ارمنستان، در سال    

يدن ارمنيان به كيش مسيح، و در پي اعالم مسيحيت به عنـوان يكـي   گرو. آنرا تنها دين رسمي كشور اعالم نمود     
فصل نويني در روابـط و      . م313كبير در سال    ) قسطنطين(از اديان رسمي امپراتوري روم از سوي كنستانتينوس         

نزاع بين ايران و روم به صورتي در آمد كه به هـيچ وجـه سـابقه                 «. مناسبات بين ايران و روم و ارمنستان گشود       
از زماني كه قسطنطين كبير مسيحيت را قبول كرد و ارمنستان بـه كـيش مزبـور گرويـد، كـشور اخيـر                       . اشتند

نشان مي داد، مع هذا گروهي از نجباي ارمنـستان مايـل بودنـد    ) بيزانس(عالقه اي جديد و قوي نسبت به بوزنطه      
 -تمدن ارمنستان به جا گذاشـته بـود   كه تمدن آن در  طي قرون تأثيرات عميق در  -روابط قديم خود را با ايران     

در ارمنستان، مبارزه يكتاپرستي مسيحيت با بت پرسـتي از يـك سـو و سـتيز ميـان هـواداران                      . )22(» حفظ كنند 
با ) اشكانيان ارمني (ايران و روم از سوي ديگر، و همچنين جدال دولت مركزي، يعني خاندان حاكم آرشاگوني                

  . ن، همگي دست به دست هم داده اوضاع پر آشوبي پديد آورده بودندنجبا و اميران قدرت طلب و نافرما
تاج و تخت شاهنشاهي به كودكي تعلق       . م309پس از مرگ هرمز دوم در سال        . اوضاع ايران نيز ناآرام بود    

در باب وقايع سي سال اول سلطنت شاپور دوم اطالع دقيقي در دست نداريم، اما از                «. يافت كه شاپور نام داشت    
كه سي سال انتقام از روميان را به تأخير انداخت، مي توان حدس زد، كه در داخل مملكت دچـار صـعوبت و                       اين

پس از آنكه اوضاع ايران بهبود يافـت و شاهپورتوانـست پادشـاهي ساسـانيان را سـر و                    . )23(» اشكال بوده است  
يـد ساسـاني  در صـدد برمـي آمـدتا            مسلم بود كه پادشاه جد    «.سامان دهد، آنگاه متوجه ارمنستان و روم گرديد       

ارمنستان نيز ازجمله ايـن منـاطق       .مناطقي را كه اسالفش در كشاكش با روميان از دست داده بودند باز پس گيرد              
  .تاريخ پاوستوس از همين زمان آغاز مي گردد.)24(»بود

گ، يعنـي حـدود     ، پسر تيرداد بـزر    )كوتاه قد (با به پادشاهي نشستن خسرو كوتاك       » تاريخ ارمنيان «كتاب  
پاوستوس چنين مي نويسد كه سالهاي نخست حكومت خسرو دوم با آرامـش همـراه               . آغاز مي شود  . م330سال  
آن ها گاه . اما پس از چندي كشاكش و ستيز ميان بزرگان و ناخارارهاي ارمني اوضاع كشور را آشفته كرد. بود

 دوم پس از آن كه يكي از ايـن شـورش هـا را               خسرو. با يكديگر و گاه با دولت مركزي به جنگ مي پرداختند          
سركوب كرد، قانوني گذراند كه همه مهتران دودمان ها و ناخارارهايي كه تا ده هزار سرباز در اختيـار داشـتند                     

قصد پادشاه اين بود كه آنان را هميـشه زيـر   . مي بايستي هميشه در كنار پادشاه باشند و در كاخ او زندگي كنند            
  .ا دگر باره دست به شورش نزنندنظر داشته باشد ت

به روايت . از رويدادهاي ديگر دوران پادشاهي خسرو دوم هجوم اقوام شمالي يا ماساژت  به ارمنستان است        
پاوستوس، آن ها مدتي توانستند كشور را به آشوب بكشانند و آن را در تصرف داشته باشند، اما پـس از حملـه                       

واچه نام داشت، آن ها شكـست خوردنـد و پادشـاه آن هـا كـه از دودمـان                    غافلگيركننده اسپاهبد ارمنستان، كه     
جالب آن است كه خسرو دوم پس از دريافت خبر شكست سانِسان و             . اشكاني بود و سانِسان نام داشت كشته شد       

با اين وجود او نيز برادر مـن بـود، زيـرا او يـك اشـكاني                 «: كشته شدن او اندوهگين شد و غصه خورد و گفت         
بنيانگـذار سلـسله   (اين نشان مي دهد كه پس از گذشت يك سده از نبردهاي سنگين ميان اردشير ساسـاني      . »بود

با اتحاديه نيرومندي از دودمان هاي اشكاني، به رهبري خسرو بزرگ، پدر بزرگ خـسرو دوم، هنـوز                  ) ساسانيان
  .استتعصب نسبت به دودمان اشكاني در ميان بازماندگان اشكانيان جاي خاصي داشته 

تيـران پادشـاهي بـود كـه مـي          . پسر او، تيران، به پادشـاهي نشـست       . در گذشت . م338خسرو دوم در سال     
او در پيشبرد   . كوشيد نفوذ كليسا را در كارهاي دولتي كاهش دهد و سياست مستقلي نسبت به كليسا به كار برد                 

ك، داماد خود و رهبر دينـي ارمنـستان   همين سياست بود كه به ناچار با كليسا به ستيز برخاست و سرانجام هوسي         
اين كار تيران موجب شد تا كليساي ارمنستان و نمايندگانشان، كه پاوستوس نيز از جملـه آنـان         . را به قتل رساند   

  .بود، او را تكفير كنند و او را شخصي فاسد، بي دين و پول پرست بنامند
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. ايت دولت ايران بر تخت پادشاهي نشـست ، پسر او آرشاك دوم با حم.م350پس از مرگ تيران در حدود   
. آرشاك سياست مستقلي نسبت به ايران و روم در پيش گرفت و كوشيد تا رضايت هر دو دولت را جلـب كنـد          

سالهاي نخست پادشاهي او نيز همراه با آرامش بود، زيرا شاپور دوم در مشرق ايران با خيوني هـا و كوشـان هـا                        
اپور براي تصرف سرزمين هايي كه در زمان پدران خـود از دسـت داده بـود                ش. م359اما از سال    . در جنگ بود  

شاپور توانست در اين جنگها پيروزي هايي به دسـت آورد و دولـت روم را وادار بـه عقـد                     . به روم لشكر كشيد   
بسته شد دولت روم از همه متـصرفات اخيـر خـود صـرفنظر          . م363موافق پيماني كه در سال      . پيمان صلح نمايد  

مارسـلينوس  .  و قول داد كه از ياري به همپيمان خود، آرشـاك، در جنـگ بـا شـاپور دوم خـودداري كنـد         كرد
بـه  . ناميـد » پيمـان ننگـين   «آميانوس، مورخ رومي، به همين جهت با انتقاد از سياست دولت روم، ايـن پيمـان را                  

اني و ارمنستان اشـكاني روي      روايت پاوستوس، در سالهاي پس از عقد اين پيمان، جنگ شديدي ميان ايران ساس             
آرشاك را به حيله و براي عقد پيمان صلح به . م367داد كه چهار سال طول كشيد، تا آن كه شاپور دوم در سال 

پـس از آن بـا حملـه بـه          . تيسفون كشاند و در آنجا وي را دستگير و در دژ آنهوش، يا دژ فراموشي زنداني كرد                
  .ارمنستان آن را تصرف كرد

اك، پسر او كه پاپ نام داشت بـا حمايـت روم بـه ارمنـستان تاخـت و آن را بـه دسـت آورد و                           پس از آرش  
اين شاه جوان كه داراي نبوغ سياسي خاصي بود . پادشاه ارمنستان بود. م374 تا 368پاپ از . پادشاه آنجا گشت

بـراي تقويـت بنيـه       او  . با تثبيت حكومت خود دست به اصالحاتي زد كه با ناخشنودي وسيع كليـسا روبـرو شـد                 
اقتصادي كشور بسياري از زمين هاي كليسا را ضميمه دولت كرد و از تعداد روحانيان كاست و آنها را به انجـام                      

او صومعه راهبه ها را بست و راهبه ها را تشويق به ازدواج و فعاليت هاي اقتـصادي            . امور اقتصادي تشويق نمود   
، بنيان نهاده بود و هزينه      .)م353 -373(س بزرگ، رهبر ديني ارمنيان      بسياري از نوانخانه هايي را كه نرس      . كرد

شاه پاپ سهم كليسا از محصوالت و موقوفات را نيز محدود كـرد و آن              . هاي سنگيني براي دولت داشت برچيد     
 همچنين كليساي ارمنـستان را از تابعيـت كليـساي         . را از هفت پارچه زمين در هر آبادي، به دو پارچه كاهش داد            

اين كار اخير او موجب گشت كه كليساي ارمني راه مـستقل خـود را در      . روم و مطران شهر سزاره بيرون آورد      
پيش گيرد و در سده هاي بعد كه ارمنيان فاقد دولت بودند  به يكي از مهمتـرين ابزارهـاي يكپـارچگي و بقـاي                         

 پيش گرفت و كوشيد تا با هر دو دولت پاپ شاه در زمينه سياست خارجي نيز راه مستقلي در. آنان تبديل گردد
او كه با حمايت روم بر تخت نشسته بود، مي دانست كه بـراي پيمـودن    . ايران و روم روابط دوستانه برقرار كند      

اين رفتار  . پس مذاكراتي با شاپور دوم انجام داد      . راه استقالل بايد با ايران نيرومند نيز رابطه دوستانه داشته باشد          
تـاريخ  «پاوسـتوس در دبيـري پـنجم        . كه قيصر والس در صدد دستگيري و كشتن پـاپ برآيـد           پاپ موجب شد    

شرح مي دهد كه چگونه سرداران رومي مستقر در ارمنستان به دستور والس نقـشه اي طـرح كردنـد و                     » ارمنيان
نـد مـرد    و در حالي كه جشن آغاز شده بـود ناگهـان چ           . پاپ را به بهانه بزرگداشت وي به جشني دعوت نمودند         

پاوستوس از رفتار كلـي شـاه پـاپ بـه           .). م374(مسلح به پادشاه حمله كرده او را با چند ضربه از پاي انداختند              
خاطر مداخالت او در امور كليسا ناخشنود بود، با اين حال صحنه كشته شـدن پادشـاه را بـه گونـه اي دلخـراش                         

جنـايتي  «ه آميـانوس، مـورخ رومـي،  نيـز آن را             كشتن اين شاه جوان چنان سنگدالنه بود ك       . توصيف مي نمايد  
  .  ناميد» نفرت انگيز

 سال حكومت كرد و در آغـاز پادشـاهي خـود خطـاي              4او مدت   . پس از پاپ، وارازدات به پادشاهي رسيد      
او مقام اسپاهبدي ارمنستان را كه از دير باز در          . بزرگي مرتكب شد و برخالف عرف پذيرفته شده گام برداشت         

امـا مانوئـل    . دمان ماميكنيان بود از آنان سلب كرد و به دايه خود كه بات ساهاروني نام داشـت سـپرد                  اختيار دو 
ماميكنيان كه تازه از اسارت ايران آزاد شده بود بر او شوريد و در جنگـي سـخت او را شكـست داد و گريـزان          

. بيـت او را بـه عهـده گرفـت         مانوئل، آرشاك سوم، پسر خردسال پاپ را به پادشـاهي نـشاند و وظيفـه تر               . كرد
در آن چند سال كه . اسپاهبد مانوئل مي كوشيد تا سپاه ارمنستان را نيرومند سازد و نظم را در كشور برقرار كند       
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مانوئل سرپرستي و اداره كشور را در اختيار داشت، همسايگان ارمنستان درگير كشاكش هاي داخلي و خـارجي     
در پي كـشته    . در جنگ با گوت هاي غربي شكست خورد و كشته شد          . م378والس، قيصر روم، در سال      . بودند

برتخت نشست و كوشيد تا فتنه ها . م379تئودوسيوس در سال . شدن قيصر، آشوبي سراسري روم را فرا گرفت    
اوضاع هر دو امپراتـوري روم      . پس از حكومتي طوالني در گذشت     . م379شاپور دوم نيز در سال      . را فرو نشاند  

 سـال بـه دسـت    4پس از شاپور دوم، اردشير دوم شاهنـشاه ايـران گـشت، امـا پـس از      . فته گشته بودو ايران آش 
و ) 383-388(دو پادشاه ديگر نيز كه از پي او بر تخت نشستند، يعنـي شـاپور سـوم                . بزرگان دربار بر كنار شد    

ود كه دو دولت ايـران     در چنين شرايطي ب   . هر دو به دست بزرگان كشور كشته شدند       ) 388-399(بهرام چهارم   
و روم براي حل اختالفات خود راه مصالحه را برگزيدند و در پي مذاكرات و توافق هـاي انجـام شـده، قلمـرو                        

آن ها پس از مذاكراتي بسيار بهتـر آن ديدنـد كـه هـر يـك در      . ارمنستان به دو بخش رومي و ايراني تقسيم شد       
بدين سان دو پادشاه ارمني، يعني آرشـاك سـوم          .  بنشانند قلمرو نفوذ خود پادشاه تحت حمايت خود را بر تخت         

. در بخش ايرانـي بـه حكومـت دسـت يافتنـد     ) خسرو سوم(پسر پاپ در بخش رومي ارمنستان، و خسرو اشكاني    
پروكوپيوس، مورخ رومي، نيز به اين رويداد       . با تقسيم ارمنستان به دو قسمت پايان مي يابد        » تاريخ پاوستوس «

مي نويسد كه چهار پنجم خاك ارمنستان در اختيار پادشاه مورد حمايت ايران، و يك پنجم آن                 اشاره مي كند و     
رويدادهاي بعدي را مورخي ديگر به نام غـازار پاربتـسي شـرح    . در اختيار پادشاه مورد حمايت روم قرار گرفت 

  .   او تاريخ خود را درست از تقسيم ارمنستان آغاز مي كند. مي دهد
بـا ايـن   . فاقد گاه شماري است و تاريخ و زمان رويدادها در آن ثبت نشده اسـت            » ريخ ارمنيان تا«     كتاب  

هر چند لغـزش    . وجود، مطالب آن از پيوندي منطقي برخوردارند و بيانگر سيرطبيعي وقايع آن دوران مي باشند              
آيـد، و گـاه واقعيـت بـا        ها و اشتباهاتي در آن به چشم مي خورد، و در جاي جاي آن مبالغه بسيار به چـشم مـي                      

ايـن كتـاب    . از ارزش تاريخي و ادبي خاصي برخوردارنـد       ” افسانه در هم مي آميزد، اما مطالب ارائه شده عمدتا         
كه حدود پانزده سده مورد نقد و بررسي مورخان و پژوهشگران قرار گرفته است، سرانجام توانست از بوته نقد 

  .آنان سربلند بيرون آيد
 ميالدي در قسطنطنيه بـه  1730اوستوس به زبان ارمني كهن يا گرابار، نخستين بار در سال      متن اصلي تاريخ پ   

. م1879و ترجمه آلماني آن بدست الئوهر در سـال  . م1869ترجمه فرانسوي آن توسط النگلوا در       . چاپ رسيد 
الخاسيان، تاريخ شـناس    آكادميسين استپان م  . به چاپ رسيد  . م1998ترجمه ايتاليايي آن نيز در سال       . انتشار يافت 

به تصحيح و انتشار علمي آن همت گماشت و آنرا به زبـان ارمنـي               . م1947و زبان شناس برجسته ارمني در سال        
  .نوين برگرداند و توضيحات و تعليقات سودمندي بر آن افزود

ژه هاي ايراني   نيز پرداخته مفهوم تعدادي از وا     » تاريخ پاوستوس «در اين مقاله سعي مي شود به جنبه زباني          
واژه هاي پهلـوي و پارسـي، خـود مركـب از اصـطالحات اداري و دربـاري و                   . روشن گردد   ) پهلوي و پارسي  (

نخست تلفظ ارمني آن را به همراه فونتيك فارسـي، آنگونـه            . مناصب گوناگون، و نام اشياء و اشخاص مي باشد        
 پارسي، سپس معني آن واژه و توضيحات        كه در تاريخ پاوستوس آمده است مي آوريم، سپس صورت پهلوي يا           

آورده )  دانـشگاه ايـروان    1987مطـابق چـاپ     (ديگر و شواهدي از كتاب تاريخ پاوستوس همراه شماره صـفحه            
البته فهرست زير به هيچ وجه دربر گيرنده همه واژه هاي ايراني مورد اسـتفاده پاوسـتوس نيـست و                    . خواهد شد 

اينـك بـه شـرح برخـي از ايـن واژه هـا مـي                . كه در فهرسـت نيامـده اسـت       واژه هاي بسيار ديگري به كار رفته        
  .پردازيم

  : مناصب و عناوين و غيره-1
اصـطبل  (مهتـر آخورهـا و رئـيس سـتورگاه          ) بـد + آخور  (، آخورپت يا آخوربد     )axorapet(آخوراپت*
اسبان پادشاه را بر عهـده  آخوربد از مقامات بلندپايه دربار پارس به شمار مي آمد و سرپرستي  . پادشاه بود ) هاي

  .  داشت
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آخوراپت شاه كـه در درون نشـسته        . روزي آرشاك به يكي از آخورهاي پادشاه پارسي به گشت رفته بود           «
  .197ص. »…بود

. به معني آزاد و اشراف زاده، در مقابل رعيت و بنده مـي باشـد  » آزات«در پهلوي   . يا آزاد ) azat(آزات*
آن ها از پادشاه و ناخارارها زمين هايي دريافـت مـي كردنـد و بـه     . منستان بودندآزات ها اقشار پايين اشراف ار  

آزات ها بر خالف غير اشراف چنانچه جرمي مرتكب مي شدند از تنبيـه             . ازاي آن مي بايست به او خدمت كنند       
  . قرار داشتند) نا آزادها(آزادها در مقابل آنازادها . بدني معاف بودند و تنها به پرداخت وجه محكوم مي گشتند

  . 29ص. »واچه، سپاهبد و سردار ارمنيان، لشكر آزات ها و ناخارارها را گرد هم آورد«
شهبانو پارانتزم نزديك به يازده هزار تن از آزات هاي جنگجو و كارآزموده را، با سالح تمـام، بـه همـراه             «
  . 263ص. »گرفت
در ارمنـستان   . پاپتي يـا اسـب بـد بـوده اسـت          در پارسي كهن به صورت اس     . بد+ ، يا اسب    )aspet(آسپت*

همچنـين لقـب اميـران خانـدان بـاگراتوني          . باستان اميران سوار بر اسب و دارنـده اسـب را آسـپت مـي ناميدنـد                
  .از سويي، آسپت مترادف با شواليه اروپايي است. ارمنستان بود

  .  115ص. »هسپار كردند آماده ساختند و ر…همگان را به همراه باگرات، امير بزرگ آسپت ها، و «
در ارمني نيز به معني شاگرد و نوآموز بـه          . ، در پهلوي آشاگرد و شاگرد مي باشد       )ashagert(آشاگرت*

  . كار مي رود
  .335ص. » هر دو آشاگرت دانيال بزرگ بودند…اين دو خلوت نشين ديندار «
  .69ص. »ن بردند تارو]شهرستان[و به …باري، آشاگرت هاي مقدس او پيكرش را برداشتند «

در ارمنستان  . فرمانده كل سپاهيان مي باشد    . سپهبد: در پارسي . اسپاهپت: ، در پهلوي  )sparapet(اسپاراپت
اسپاراپتي عنواني موروثي بود كه از پـدر بـه پـسر    . اشكاني ميان اسپاراپت و فرمانده لشكر تفاوت وجود داشت       

اين عنوان در ارمنستان دوران اشكاني به دودمان ماميكنيان . مي رسيد، اما فرماندهي و سرداري لشكر چنين نبود        
. در واقع مهتر دودمان ماميكنيان اسپاراپت ارمنستان مي گشت     . تعلق داشت و از امتيازات خاص اين دودمان بود        

پاوستوس شرح مي دهد كه چون اسپاراپت واچه در جنگ كشته شد، از آن جايي كه اين عنوان مـوروثي بـود                      
و چون او كودكي بيش نبود و نمي توانست در عمل چنـين             . سر خردسال واچه، يعني آرتاوازد، دادند     آن را به پ   

به كمك او گماشتند تا او به سـن مناسـب           ” وظيفه اي را برعهده گيرد، دو تن از بزرگان ديگر خاندانها را موقتا            
  .برسد

  .45ص. »…دسپس واچه، اسپاراپت و فرمانده ارمنستان، سپاه آزادها را گرد آور«
 نهادنـد و او را مقـام اسـپاراپتي ارمنـستان            ]پسر خردسال واچـه   [در پيش پادشاه نشان افتخار را بر سر وي          «
  .47ص. »دادند
بانوك يا بـانو بـه معنـي        . است» بانوكان«مي باشد و جمع آن      » بانوك«، در پهلوي هم     )banuk(بانوك  *

  .زن بلندپايه درباري است
  .89ص. »ردند و زنان پادشاه و بانوكان همراه را گرفتندآنها اردوگاه را غارت ك«
بـدخش هـا    . ، در پهلوي به صورت بيتاخش، و در پارسي به صورت بدخش آمـده اسـت               )bdeshx(بدشخ*

آن هـا   . فرمانرواياني بودند كه باالترين مقام را پس از پادشاه داشتند و مرتبه آن ها از ناهاپت و امير بلندتر بود                   
 428در ارمنـستان اشـكاني تـا سـال          . ستقالل كامل داشتند و شاهاني كوچك شمرده مـي شـدند          در قلمرو خود ا   

ميالدي چهار بدخش وجود داشتند كه همگي در سرحدات كشور فرمان مي راندند و همچون پاسداراني مـرزي                  
يروي معينـي بـه   آن ها وظيفه داشتند در هنگام بروز جنگ به كمك پادشاه ارمنستان بيايند و سربازان و ن        . بودند

بـدخش بـه معنـي اميـر        .  سرباز به پادشاه مي دادند     12400چهار بدخش ارمنستان روي هم تعداد       . دربار بفرستند 
بدخش گوگارك، بدخش نوشيراكان،    : از.چهار بدخش ارمنستان عبارت بودند    . بزرگ و استاندار نيز آمده است     
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و الحـاق ارمنـستان بـه ايـران         . م428 در سـال     پس از سقوط اشكانيان ارمني    . بدخش آغزنيك و بدخش تسوپك    
  . ساساني، حكومت بدخش ها نيز برچيده شد

آن زمان يكي از زيردستان پادشاه ارمني كه بدشخ ناميده مي شد و يكي از چهار تخت بزرگ دربار از آن                     «
  . 37ص. »…وي بود 

  .37ص. »…اما يكي از پسران بدخش كه يك نوجوان بود، گريخت «
  .247ص. » و همه كساني كه در آن ناحيه بودند بر شاه آرشاك شوريدند…بدخش گوگاركپس از آن، «
 كه زير فرمان بدخش بود گرفتنـد و چهـل هـزار خانـه اسـير                 … شهر بزرگ تيكراناكرت را      ]پارسيان[و  «
  .221ص. »بردند
. افظ اسـت  پـشتيبان، بـه معنـي سـرباز محـ         : پوشـتيبان، و در پارسـي     : ، در پهلـوي   )pushtiban(پوشتيبان*

در تـاريخ نگـاري     . پادشاهان پارسي گارد محافظ مخصوصي داشتند كه سربازان آن پشتيبان خوانـده مـي شـدند               
. وجود دارد كه رئـيس سـربازان محـافظ بـود    ) پشتيبان ساالر(ارمني واژه ديگري نيز به صورت پوشتيبان ساغار    

 گويا واژه اي است سرياني كه به زبـان ارمنـي راه            مالخاس. پشتيبان ساالر را در زبان ارمني، مالخاس مي ناميدند        
عنوان مالخاسي متعلق به دودمان خورخوروني بود و مهتران اين دودمان مي توانـستند رياسـت گـارد                  . يافته بود 

  .محافظ شاه ارمني را بر عهده گيرند
و داد تا به دژ اندميشن  سپس پوشتيباني وفادار به همراه فراورتكي مهر شده با انگشتر درباري، به ا    ]شاپور[«
  . 319ص . »…برود

تاكار در پهلوي و تگار يا تغار در پارسي بـه معنـي خـم و بـشكه مـي                    . پت+، تاگار )tagarpet(تاگاراپت*
بـه معنـي نـاظر و رئـيس         . تاگاراپت از مقامات دربار بود كه بر نوشيدني هاي كاخ پادشاهي نظارت داشت            . باشد

  .د به شابستان تاگاراپتنگاه كني. شرابخانه پادشاه است
بـه معنـي    . در فارسي معاصر دايه مـي باشـد       . ، در پهلوي داياك و در پارسي دايك است        )dayak(داياك*

در زبان ارمني به مردان نيـز نـسبت داده مـي شـود و بـه            . پرستار بچه و زني كه كودك ديگري را شير مي دهد          
  .معني وصي و مربي است

  .107ص. »ساك نام داشت و داياك خود بود به سپاهبدي گماردپادشاه، برادر مياني را كه وا«
  . 359ص. »…اما بات كه داياك و آموزگار شاه ارمني بود«
  .277ص. » در پاي برج به انتظار نشست…زني كه داياك او بود چون اين را ديد«
 گـسيل مـي     ، واژه اي است پهلوي به معني نماينده و كسي كه براي مذاكرات به جـايي               )despan(دسپان*
  .در ارمني كنوني به معني سفير به كار مي رود. گردد
  .81ص. » دسپاني نزد شاه ارمني گسيل كرد]مرزبان آترپاتاكان[آن زمان، وراز شاپور «
  .375ص. »و دسپان هاي پادشاه پارسي بارها در خاك ارمنيان رفت و آمد داشتند«
  .313ص» … آنگاه پاپ شاه دسپان هايي نزد دربار ساالر فرستاد«
در بـاره   . ، بي گمان واژه اي اسـت پهلـوي امـا در ايـران كـاربرد نداشـته اسـت                   )zndikapet(زنديكاپت*

 به معني پيل و آن را به صورت پيـل        zantaبرخي آن را از واژه      . پيدايش اين واژه نظرات متفاوتي وجود دارد      
آنچـه از گفتـه پاوســـــتوس       .  داننـد   به معني رئيس گروه مـي      zant-putبرخي ديگر به صورت     . بد مي دانند  

  .برمي آيد اين است كه زندبد در نزد پارسيان مقام نظامي بلند پايه اي بوده است
. » بـه مرزهـاي آترپاتاكـان رسـيد        ]سـرباز [زنديكاپت، كه فرمانده سپاهيان پادشاه پارس بود، با نود بيـور            «
  . 241ص
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ن به معني اتاق خواب يا حرم پادشاه و تاگار يا تغار به             ، شابستان يا شبستا   )tagarapet(شابستان تاگاراپت *
پس تغاربد شبستان كسي است كـه وظيفـه سـاقي حـرم شـاه               . تغاربد يعني ساقي و شراب دهنده     . معني خم است  

  .پارسي را بر عهده دارد
  .243ص. »…تاگاراپت شابستان با پانصد بيور سرباز به خاك ارمن آمد«
مردان و زنان نوازنده و خواننـده مردمـي         . سان و در پارسي كوسان است     ، در پهلوي گو   (gusan)گوسان*

  .»را گوسان مي ناميدند
  .355ص. »پاپ جام شراب را در كف گرفته بود و دسته گوسانها را مي نگريست«

  .به معني حاكم و فرمانرواي بخشي از سرزمين. ، همان مرزبان است(marzban)مارزبان
 مرزبـان آترپاتاكـان، ايـن سـخنان را از زبـان پيـساك خـشمگين و زشـتگو                    به هنگـامي كـه واراز شـاپور،       «
  .81ص. »…شنيد

  .375ص . »همچنين براي سورنِ مرزبان درآمد و مزد و برگ و نوا مقرر كردند«
آنگاه همه مردمان خاك ارمن، همه بزرگان، استانداران، مرزبانان، كـارداران و كدخـدايان گـرد شـدند و                   «

  .249ص. »دنزد نرسس بزرگ آمدن
مانوئل سپاهبد و سراسر ارمنستان از شاه پـارس يـاري جـستند و سـورن پارسـي را بـه مرزبـاني ارمنـستان                         «
  .373ص. »آوردند
روحانيـان  . در پارسي بـه صـورت مـغ مـي باشـد           . ، در پهلوي به صورت موگ يا مگو است        (mog)موگ*

ديـن مـوگ    ” ارمني، دين زرتشت را عمدتا    مورخان  . معرب آن مجوس است   . زرتشتي را به اين نام مي خواندند      
  .ها مي ناميدند

  .249ص. » دل شاپور را به دست آورد و بر آن شد تا به دين موگ ها خدمت كند]واهان[«
  .269ص . »سپس كارگزاران دربار آمدند و فرمودند كه آنان دين موگ ها را بپذيرند«
آمـده  ) بـه معنـي رئـيس قـوم       ( سغدي ناخـدار     ، در زبانهاي ايراني بصورت نخدار، در      (naxarar)ناخارار*
ناخارارها اشراف و زمينداران بزرگ ارمنستان باستان بودند كـه قلمـرو مـستقل خـود را داشـتند و بـاج و                       . است

خراج مي ستاندند و لشكري زير فرمان داشتند و چنانچه نياز مي بود تعداد معينـي سـرباز بـه يـاري پادشـاه مـي                          
بـراي مثـال    . تعيين شده بود  ) زورنامك(» زوراناماك«ين خاندان ها در سندي به نام        سهم هر يك از ا    . فرستادند

 و خانـدان    1000، خانـدان خورخـوروني تعـداد        1500، خاندان باگراتوني تعداد   1000خاندان آرتسروني تعداد    
ي و رتبـه    همچنين تعداد كرسي يا گاه هـر يـك از دودمانهـاي ناخـارار             .  سرباز به دربار مي دادند     3000بزنوني  

ناميده مي شـد ثبـت مـي گرديـد و اهميـت خانـدان هـاي حكمـران                   » گاهنامك«ايشان به ترتيب در سندي كه       
اكثر اين خاندانها داراي    .  مي رسيد  400تعداد دودمان هاي ناخاراري گاه به       . ارمنستان از روي آن تعيين مي شد      

ي پادشاه ارمنـستان را بـر عهـده داشـت و بـه      خاندان باگراتوني وظيفه تاجگذار” مثال. وظايف خاص خود بودند  
خاندان ماميكنيان نيز فرماندهي نيروهـاي مـسلح را در اختيـار            . همين سبب دودمان تاجگذاري نيز ناميده مي شد       

دودمان مارتبدها وظيفه رياست دربار يا دربارساالري را برعهده داشت و وظيفه فرماندهي گـارد محـافظ      . داشت
  . خورخوروني بودپادشاه برعهده دودمان

واچه چند ناخارار سلحشور گرد آورد و لشكري سخت انبوه آراست و در سپيده دمان بر سپاه ماسكوت ها «
  .31ص. »تاخت
پادشاه نزديك به سي هزار تن را شتابان فـراهم آورد و بـا سـردار واچـه و ناخارارهـاي مهتـر خـويش بـه                           «

  .35ص. »رويارويي شتافت
  .185ص. »…و آزادها گنل را دوست مي داشتندهمه بزرگان، ناخارارها «
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در پارسـي   . ، صورت پهلوي آن نافاپاتي است و به معني رئيس قـوم و دودمـان اسـت                (nahapet)ناهاپت*
ناف به معني مجازي دودمـان و نـسل و خانـدان            . اين واژه از دو جزء ناف و بد ساخته شده است          . نافبد مي باشد  

  .پس ناهاپت به معني رئيس قو م يا بزرگ خاندان و دودمان است. رمي باشد و بد به معني رئيس و مهت
  .107ص . » ساخت]ماميكنيان[شاه آرشاك، برادر بزرگ آن ها را كه وارتان نام داشت، ناهاپت دودمان «
  .19ص. »يكي از آن دو، مهتر دودمان ماناوازيان و ديگري ناهاپت دودمان ورتوني بود«
 هاي نامدار و همه سلك كشيشان با جمعي انبوه به سوگ رهبر دينـي خـود                  و همه ناهاپت هاي خاندان     …«

  .167ص. »فرو رفتند
از واژه پارسي نويد به معني خبر       . بد ساخته شده است   +، در پهلوي از نويدك    (nvirakapet)نويراكاپت*

 و يا از پيشاپيش     در ارمني به معني مقامي است كه مهمانان دربار را به پادشاه معرفي مي كرد              . خوش آمده است  
يـا كـسي بـود كـه بـه نماينـدگي            . پادشاه يا فرمانروا حركت مي كرد و در كوچه و خيابان راه را باز مي نمـود                

  .مقامي باال به جايي ديگر گسيل مي شد
  .235ص. »شاپور، نويراكاپت خود را به جنگ ارمنستان فرستاد و مهروژان را به رهبري آنان گماشت«
در پهلوي به صورت وردپت يا ورزپت اسـت و بـه            . ، از ورد و بد ساخته شده است       (vartapet)وارتاپت*

وارتاپت در كليساي ارمنـي     . در زبان ارمني به آموزگاران و علماي دين اتالق مي شود          . معني آموزگار مي باشد   
  . درجه اي است علمي كه پس از گذراندن امتحانات خاصي به كشيشان داده مي شود

. »تاپت هاي مقدست را به روشنگري ما گماشتي و در كليساهايت همگان را خرد آموختيوار ]!خداوندا[«
  . 271ص

  .143ص . »…و همه واراتاپت هاي راستين از نزد مردمان خود دور افكنده شدند«
بـه معنـي زن خواننـده و رقـاص مـي         . ، در پهلوي ورزك، و در پارسي برزه اسـت         (vardzak)واردزاك*
  .ا ورزك مي ناميدندزنان گوسان ر. باشد

آن ها به جايگاه اسقفان مي رفتند و با روسپيان، واردزاك ها، گوسـان هـا و دلقـك هـا شـرابخواري مـي                         «
  .77ص. »كردند
بـه معنـي دارنـده    . ، در پهلوي به صورت هزارپت، و در پارسي هزاربد مي باشـد         (hazarapet)هازاراپت*

هزاربـدها از كـارگزاران دربـار ساسـاني در ارمنـستان            . اسـت بد تشكيل يافتـه     +از دو جزء هزار   . هزار مرد است  
امـا در ايـران   . دوران مرزباني بودند كه وظيفه آن ها جمع آوري خراج ارمنستان و فرسـتادن آن بـه ايـران بـود            

ايـن  . مقامي بلند پايه بود كه مشاور اول شاهنشاه ساساني و سامان دهنده سياست داخلي و خـارجي كـشور بـود                    
  .   مي ناميدند) از خيلو يا كيلو به معني هزار( يوناني خيلياركوس مقام را به

خاندان گنوني را كه آباد كنندگان روستاها بودند به باالترين كارگزاري، يعني هـازاراپتي گماشـت تـا در                «
   .107ص . » سرپرستي كنند…مقام هازاراپت سراسر كشور، روستاييان را 

. » هازاراپت بزرگ، بروند و هوسيك مقدس را در ارابه دربـار بنـشانند   فرمود به همراه واغارش،   ]پادشاه[«
  .49ص

. »… واغارشِ هازاراپت را كه از دودمـان هازاراپـت هـاي ارمنـستان بـود      شاه تيران، آنگونه كه رسم بود،     «
  .49ص

بـد  +، در پهلوي به صورت انبارك پت آمده اسـت كـه همـان انبـارك               (hambarakapet)هامباراكاپت*
  . معني مسئول و رئيس انبار به كار رفته استبه. است

 در  ]سـلماس [آنگاه هامباراكاپت شاه پارسي با نود بيور مـرد بـه شهرسـتان كورچايـك، همـان سـاغاماس                    «
  .245ص. »…آمد
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، يا هندرزپت، كه بـه  )بد+اندرز(، واژه اي است پهلوي به صورت اندرزپت         (handerzapet)هاندرزاپت*
اندرزبدها مقام هاي بلندپايه اي بودند كـه مـشاوران پادشـاه پارسـي و اميـران        . ر است معني اندرز دهنده و مشاو    
پاوسـتوس بـه يـك    . اندرزبد صـاحب منـصبي قـضايي و اجرايـي نيـز بـود           ” احتماال. برجسته به شمار مي آمدند    
ستان يـا سگـستان     نيز اشاره دارد، كه به معني مشاور استاندار سي        ) ساگستان هاندرزاپت (اندرزبد از منطقه سيستان     

  .است
  .243ص. » هاندرزاپت ساگستان را به فرماندهي چهارصد هزار مرد گماشت…شاپور«
  .مشاوران موبدان را چنين مي ناميدند. هاندرزاپت موگ ها، يعني اندرزبد موگ ها يا مغ ها*
  .245ص. »پس از آن، هاندرزاپت موگ ها براي جنگ با شاه آرشاك آمد«
  
 جاها و غيره   نامهاي اشياء، -2
  .نشان و زيوري است كه به سينه مي آويزند. ، در پهلوي آويزك يا آويزه(apizak)آپيزاك*
ص . » فرسـتاد  … و نشان سـينه، يعنـي آپيـزاك        …پادشاه پارسي براي بانو زارماندخت، تاگ و خلعت و          «
375 .  

  .، در پهلوي اسپر است(aspar)آسپار*
در دو سوي آن تبرداراني كه در پشت آسـپارها قـرار گرفتـه بودنـــد          از ميان دهليزي كه      ]دربارساالر را [«

  .313ص . »مي بردند
. ، در پهلوي اسپرس و اسپريس، و بـه معنـي ميـدان اسـبدواني و چوگـان بـازي اسـت                     (asparez)آسپارز*

آن برابـر اسـت بـا اسـتاديون     . همچنين واحد طولي است كه يك اسب در يك دور دويدن آن را طي مـي كنـد               
  . متر بود230طول اسپرس پارسي برابر با . انييون

ص . » با دسته نيزه بر سر شاه وارازدات مي كوبيد و بدين سان چهار آسپارز او را بـه دور رانـد                     …مانوئل«
369.  

او آن  . ، واژه اي است نامأنوس كه به نظر مالخاسيان از واژه آميز پهلوي اقتباس شـده اسـت                 (amij)آميج*
كريستن سن در ترجمه خود به جاي آميج واژه طعام لذيذ را به    . خلوط با گوشت مي داند    را گونه اي خوراكي م    

  . 413ايران در زمان ساسانيان، ص. ك.ن. كار برده است
در زبـان   . ، در پهلوي آناپات است و به معني جاي آباد نشده و غيره مسكوني مي باشـد                (anapat)آناپات*

  .اد، يعني غير آباد استپهلوي به صورت اناپات و در پارسي ناآب
  . 405ص. » كه در كوه و آناپات زندگي مي كرد…اسقف پاوستوس برادري داشت به نام آروستام«
  .61ص. » در كليسا ها مسكن مي گزيد … وقتي از آناپات ها به آبادي ها مي آمد]دانيل[«
  .337ص. » در آناپات ها زندگي مي كرد و با ددان روزگار مي گذرانيد]شاقيتاي مقدس[«
باگين يا قربانگاه محلي بـود كـه در آن قربانيـاني نثـار     . ، از باگ پهلوي به معني ايزد است   (bagin)باگين*

  .نگاه كنيد به مهيان. با واژه مهيان به معني پرستشگاه مي آيد” عموما. ايزدان مي كردند
  .ر از چيزيبرابر است با ده هزار سرباز يا ده هزا. ، در پهلوي بيور است(biur)بيور*
. » به جنـگ شـاه آرشـاك آمـد    ]سرباز[آنگاه يكي از فرماندهان پارسي كه مركان نام داشت با چهل بيور          «
  .247ص

  .، از پيل پهلوي آمده است(pigh)پيغ*
پيغ . او به زير پيغ رفت و بر شكم پيغ ضربه فرود آورد. شمشير بيرون كشيد و بر پيغ حمله برد  ]باگوس[«

  .217ص. »و هر دو نابود شدندبه روي او افتاد 
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در ادبيات ارمنـي همچنـين بـه معنـي          . كاخ هاي با شكوه دربار را تاالر مي ناميدند        . ، يا تاالر  (tajar)تاجار*
  .خانه خدا و كليسا به كار مي رود

  .33ص. »در مسير رودخانه تا كاخ شهبانو درخت كاشتند و اين جنگل را تاجار نام نهادند«
  .135ص. »تايش مي كنند و با تزكيه نفس خويش تاجاري براي روح القدس مي سازندآنها خداوند را س«
در . ، در پارسي به صورت خورانگاه يا خرگاه آمده كه به معني چـادر و سـراپرده اسـت        (xoran)خوران*

  .زبان ارمني همچنين جايي از كليسا را كه مراسم مذهبي در آنجا انجام مي شود خوران مي نامند
  .211ص. »را گذاشته و رفته اند… همه خوران ها، سايبان ها، ]سربازان[ه ديدند ك«
  .355ص. »... وارد خوران فرمانده رومي شد]پاپ[و به هنگامي كه پادشاه «
همچنـين  . به معني يـك چهـارم درهـم پارسـي اسـت           . ، در پهلوي، دانگ يا دانك مي باشد       (dang)دانگ*

  .ت بوده استواحد وزني است كه در اقوام مختلف متفاو
  .157ص. » تا نزد هيچ فرد مسيحي هيچ دانگي از زر يا سيم باقي نماند…«
در ارمني نيز با همين مفهوم درفش و پرچم به كار مي            . ، در پهلوي درفش مي باشد     (droshak)دروشاك*
  .رود

 …ان خـود  و دودمان ماميكنيان را به كار اسپاهبدي و فرماندهي گماشت تا با دروشاك هاي كبوتر نش       …«
  .107ص. »به جنگ برخيزند

سپس ناخارارهاي بزرگ و دودمان هـا و خانـدان هـا و دارنـدگان لـشكر و دروشـاك، نـزد شـاه آرشـاك            «
  .109ص. »آمدند
گونه اي تخت روان بدون چرخ اسـت كـه بـر            . ، در پهلوي زنور، در پارسي زنبر، يا زنبه        (janvar)ژانوار*

  .ي گرفتروي يك جفت اسب، قاطر يا شتر قرار م
  .291ص. »موشغ فرمود براي همه زنان شاپور ژانوار هايي ساختند و ايشان را آزاد كرد«
  .187ص. » نشسته بر ژانوار، در كنار او و به همراه گروه مي آمد]گنل[و همسر «
به معني دسته اي رهـرو اسـت كـه بـا            . ، در پهلوي كاروان و در پارسي كارِوان است        (karavan)كاروان*

  .راه مي پيمايندستوران 
 بـه   … با كاروان هاي بزرگ و دسته انبوه پيـل و آذوقـه اي بـي انـدازه                  شاپور با تمام سربازان و چاكران،     «

  . »حركت درآمد
   .227ص . » و كاروان پارسيان به تاراج رفت…«
  .، در پهلوي مزديسن و مزدايسن، به معني پرستنده اهورامزدا است(mazdezn)مازدزن*
   .219ص. »زن، يعني دين موگ ها را پذيرفتاو دين مازد«
  .275ص. » دين مازدزن را پذيرفتند…آنگاه واهان ماميكنيان و مهروژان آرتسروني«
 در امـالك خـصوصي خـود آتـشكده سـاختند و خويـشاوندان خـود را بـراي                    ]واهان و مهروژان  [آن دو   «

  .277ص. »آموختن دين مازدزن فرستادند
  .383ص. » و به دين مازدزن گرويده بود…از بر آرشاك شوريدهمهروژان آرتسروني از ديرب«
در . به معني پرستـشگاه ايـزد مهـر       . ، از واژه پهلوي مهر و پسوند يان تشكيل يافته است          (mehyan)مهيان*

       .زبان ارمني، هر نوع بتخانه و به ويژه پرستشگاه بت پرستان را مهيان مي نامند
  .15ص.» روزگار گريگور قديس، باگين ها و مهيان ها ويران شده بودندجايي كه در روزگاران پيشين،در«
  .61ص» … به هنگامي كه باگين هاي مهيان هراكل، يعني واهاگن، را ويران كرد]دانيل بزرگ[او «
  .، در پهلوي نيزك است، اكنون به صورت نيزه مي آيد(nizak)نيزاك*
  .299ص. »وشغ اسپاهبد بدهندشاه پاپ فرمان داد كه اسب و نيزاك  خود را به م«
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  .315ص. »بي درنگ سر او را از تن جدا كردند و بر نيزاك نشاندند و در ميدان دربار ايستاندند«
در ارمنستان اشكاني زمين هاي دربار و استان هايي كه از آن            . ، در پهلوي استان مي باشد     (vostan)وستان*

به معني پايتخت و يـا     . وستان ناميده مي شدند   ) ا و اميران بود   برخالف مناطقي كه در اختيار ناخاراره     (دربار بود   
  .بزرگترين شهر يك استان نيز به كار مي رفت

آرشاك، پادشاه ارمنستان، دودمان كامـساراكان را از بـيخ برانـداخت و زادبـوم ايـشان را ضـميمه وسـتان                      «
  .203ص . »كرد

  .325ص. » خراجگزار و فرمانبردار مانده بودنداما چون آن ناحيه از ديرباز وستان دربار بود، ساكنانش«
واحد طولي اسـت    . ، در پهلوي فراسنگ و در پارسي فرسنگ و معرب آن فرسخ است            (hrasax)هراساخ*

  . متر5004برابر با سي اسپرس يا 
برادر مانوئل، او را بردوش كشيد و آن مرد غول پيكـر را روزي ده هراسـاخ راه بـرد تـا بـه خـاك ارمـن            «
  .365ص. »رسانيد
  .، در پهلوي فرمان و دستور مي باشد(hraman)هرامان*
 پاپ، شـاه ارمنـي، را      …زماني كه فرماندهان رومي در ارمنستان بودند، از پادشاه خويش هرامان آمد كه              «
  .355ص. »بكشند
  .167ص. »… هرامان پادشاه را بي درنگ انجام داد و واساك اسپاراپت،«
  .به معني نامه، منشور يا فرمان درباري است. هلوي فراورتك است، در پ(hrovartag)هرووارتاك*
  .165ص. »نمايندگان از نزد قيصر به نزديك آرشاك آمدند و هرووارتاك قيصر را تقديم كردند«
  .253ص. »آنگاه شاپور با گسيل عطايا و هرووارتاك به شاه آرشاك، او را با مهرباني نزد خود خواند«
  .293ص. »ي نزد فرمانده ارمني آمد و هرووارتاكي براي او آورداز سوي پاپ نماينده ا«
  
   نام هاي كسان-3
، پـسر   .)م350 -368(آرشـاك دوم، پادشـاه ارمنـستان      . ، از ارشك يـا اشـك پهلـوي        (Arshak)آرشاك*

از واژه پارسـي ارشـا بـه معنـي خـرس بـا پـسوند آك ارمنـي         . تيران، از خاندان آرشاگوني يـا اشـكانيان ارمنـي     
  .كا+ارش

  .باب به معني بابا و پدر است. ايك+شامل باب. ، از خاندان سيوني(Babik)بابيك*
. همچنين پاپ پسر اسقف هوسيك    . ، پسر آرشاك دوم   .)م368-374(، پاپ، پادشاه ارمنستان     Pap)(پاپ*

  .       ساخته شده است) پدر(از واژه پهلوي پاپ، باب، بابا، بابك 
 چند تـن از شـاهان ارمنـي اسـت، كـه نامـدارترين آن هـا تيـرداد سـوم يـا            ، يا تيرداد، نام   (Trtat)ترتات*
از واژه تير ساخته شده و به معني آنچه ايزد تير داده اسـت  . داد است +شامل تير . مي باشد .) م287-330(بزرگ

  .مي باشد
  .ساخته شده است) ايزد تير(از واژه پارسي تير .). م338-350(، پادشاه ارمنستان(Tiran)تيران*
و ديگري .) م211-259(يكي خسرو اول يا بزرگ. ، نام سه تن از پادشاهان ارمني است(Xosrov)خسرو*

از .). م414-415(و  .) م385-388(نوه خسرو بزرگ و سومي خسرو سـوم       .) م330-338(خسرو دوم كوتاك  
  . واژه پهلوي خوسرو به معني پادشاه، و بلند آوازه و خوشنام

  .برگرفته از خور به معني خورشيد. ام يكي از اسقفان ارمني بودن. ، يا خورين(Xoren)خورِن*
ــار تيــران شــاه ، و پــسرش آرشــاك (Drastamat)دراســتاماد* ــد و رئــيس درب شــامل دو جــزء . ، دربارب
  .، به معني مردي با راه و روش درست و نيكو رفتار)آمد+درست(آماد +دراست
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بـه معنـي دادگـر و    . از داد و به ساخته شده اسـت . ود، نام يكي از ناخارارهاي ارمني ب (Dadabeh)دادابه*
  .بهداد است

  .    از واژه زاو پارسي به معني ياري دهنده و كمك كننده. ، نام يكي از اسقفان ارمني بود(Zaven)زاوِن*
زروان يكـي از    . به معني دختر زروان اسـت     . بود)  شاپور سوم   ”احتماال(زرواندخت، خواهر پادشاه پارسي     *
  . در كيش زردشتي استايزدان
  . به معني بنده ايزد مهر. از واژه مهر و بندك ساخته شده است. ، يا مهروندك(Mehendak)مهنداك*
اوژن سـاخته شـده و بـه        + از دو جزء مهر   . ، از خاندان آرتسروني ، پسر شاواسپ      (Mehrujan)مهروژان*

  .معني مهرافكن است
از واژه پارسـي بچـه، بـه معنـي فرزنـد آمـده              . ندان ماميكنيان ، نام اسپاهبد ارمنستان، از خا     (Vache)واچه*
  .اين نام از سده اول ميالدي متداول بوده است. است

تركيبات بـسياري   . ساخته شده است  ) نيرومند و قوي  (، از واژه پارسي وراز به معني گراز         (Varaz)واراز*
چـه، واراز دات، واراز گريگـور، واراز گنـل،          واراز وا : از اين واژه در زبان ارمني يافت مي شود كه عبارتند از           

  .واراز خسرو، واراز واهان، واراز شاپور، واراز دخت، واراز ديروتس و غيره
از واژه پارسي وسك يا وزك به معني آزاد و          . ، اسپاهبد ارمنستان، از خاندان ماميكنيان     (Vasak)واساك*

  .خود مختار ساخته شده است
ورمزدخت، هرمزدخت، خـواهر شـاپور دوم ساسـاني بـه معنـي دختـر               ، يا ا  (Vormizduxt)ورميزدخت*

  .اهورامزدا است
  .  يعني كسي كه اسبان بسيار دارد. اسب+ از + ، شامل همه (Hamazasp)هامازاسپ*

      
  پا نوشت ها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .12، ص1375، سال 4و3 دكتر گارنيك آساتوريان، فصلنامه پيمان، شماره -1
النگ، ايـران، ارمنـستان و گرجـستان، مجموعـه تـاريخ ايـران از سـلوكيان تـا فروپاشـي دولـت                       .  ديويد م  -2

  .627، ص 1، قسمت3، ترجمه حسن انوشه، ج)كمبريج(ساسانيان
 ، شـماره دوم، دوره   1309بهمن ماه   .  سعيد نفيسي، منابع تاريخ ايران پيش از اسالم و مورخين ارمني، مجله شرق               -3
  .اول

  .7 گئورگي نعلبنديان، مقدمه تاريخ موسي خورني، ايروان، ص-4
  .7 گئورگي نعلبديان، همانجا، ص-5
 دكتر عزيزاهللا بيات، شناسايي منابع و مĤخذ تاريخ ايران از آغاز تا سلسله صفويه، انتشارات اميـر كبيـر، چـاپ                      -6
  .17، ص1370دوم، 

، 1370چـاپ هفـتم،       ترجمه رشيد ياسمي، انتشارات دنيـاي كتـاب،         كريستن سن، ايران در زمان ساسانيان،       .  آ -7
  .120ص

  .26ص. پيگولوفسكايا، شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان، ترجمه عنايت اهللا رضا.  ن-8
به نقـل از پاسـدرماجيان، تـاريخ ارمنـستان،          . 5، ص 1 ويكتور النگلوا، مجموعه مورخان قديم و جديد ارمني، ج         -9
  .137 محمد قاضي، نشر تاريخ ايران، ص ترجمه

  .189، ص1373 يوزف ماركوارت، ايرانشهر، ترجمه دكتر مريم مير احمدي، انتشارات اطالعات-10
  . سعيد نفيسي، همانجا-11
  .120كريستن سن، همانجا، ص .  آ-12
  .136ص . النگلوا، همانجا.  و-13
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، ترجمـه   )كمبـريج (ز سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسـانيان       دكتر احسان يارشاطر، مقدمه كتاب تاريخ ايران ا        -14
  .92 ، ص 1، قسمت 3حسن انوشه، ج

  .17 دكتر عزيز اهللا بيات، همانجا، ص-15
، 1375 مينورسكي، پژوهشهايي در تاريخ قفقاز، ترجمه محسن خادم، بنياد دايرة المعـارف اسـالمي، زمـستان                   -16

  .180ص
  .48، ص 1376، تهران، سال 6و5شناسي در منابع ارمني، فصلنامه پيمان، شماره  پرفسور واهان بايبورديان، ايران-17
بـه صـورت    ) 376ص(در كتاب شهرهاي ايران اثر پيگولو وسـكايا       .  اين اشتباه در بسياري جاها مشهود است       -18

ثـر  بـه صـورت فاوسـتوس بيزانـسي و در كتـاب ايرانـشهر ا              ) 241ص)(كمبريج(فائوستوس بوزنطي، در تاريخ ايران      
 Faustus de)در ترجمـه فرانـسه النگلـوا بـه صـورت     . به صورت فوستوس بيزانسي آمده است) 56ص(ماركوارت

Byzence)ثبت شده است .  
بـه زبـان    . (11، ص 1982اولوبابيان، انتشارات دانشگاه ايـروان،      .  غازار پاربتسي، تاريخ ارمنيان، به كوشش ب       -19
  ).  ارمني

مـي  » ارمنستان كوچـك «، يعني »پوكر هايك« و به ارمني Armenia minor ارمنستان صغري را به التين-20
 Armenia)» يا ارمنستان بزرگ» متس هايك « ارمنستان كوچك بخش غربي ارمنستان باستان بود و به همراه . نامند

major)اد، كه به پهلوي وزرگ ارمنان يا بزرگ ارمنان ناميده مي شد، كل سرزمين ارمنستان را تشكيل مي د.  
  .353 رومن گيرشمن، ايران از آغاز تا اسالم، ترجمه دكتر محمد معين، ص -21
  .355 رومن گيرشمن، همانجا، ص -22
  . 328كريستن سن ، ص .  آ-23
  .237، ص )كمبريج(تاريخ سياسي ايران در دوره ساسانيان، مجموعه تاريخ ايران   ريچارد فراي،-24
  

ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Á, Çñ §Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛáõÝÁ¦ 
 »õ Ýñ³ÝáõÙ û·ï³·áñÍí³Í Çñ³Ý³Ï³Ý µ³é»ñÁ 

 
àõëáõÙÝ³ëÇñ»ó Î³ñá ê³ñ·ëÛ³ÝÁ 

 

²Ù÷á÷áõÙ 
 

Ð»ÕÇÝ³ÏÁ Ý³Ë ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿ Ñ³Û-Çñ³Ý³Ï³Ý ¹³ñ³íáñ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 
³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ »õ ³Û¹ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ï³ñµ»ñ ³½·»ñÇ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ 
ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ²å³ ïñíáõÙ ¿ ´áõ½³Ý¹Ç 
Ñ³Ù³éáï Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ »õ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ §ä³ïÙáõÃÛáõÝÁ¦, Ýñ³ 
½³Ý³½³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÝ»ñÝ áõ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (1869 üñ³Ýë»ñ»Ý, 
1879 ·»ñÙ³Ý»ñ»Ý, 1998 Çï³É»ñ»Ý) »õ ³ÛÉÝ: 

Ðá¹í³ÍÇ í»ñçÇÝ »õ ÇëÏ³Ï³Ý µ³ÅÝáõÙ ïñíáõÙ »Ý ³ÛÝ Çñ³Ý³Ï³Ý 
µ³é»ñÁ, áñáÝù ö³íëïáëÁ û·ï³·áñÍ»É ¿ Çñ §ä³ïÙáõÃÛ³Ý¦ Ù»ç ûñÇÝ³Ï 
³Ëáé³å»ï, ³ëå»ï, ³ß³Ï»ñï, ëå³ñ³å»ï, µ³ÝáõÏ, ¹³Û³Ï, ·áõë³Ý »õ 
³ÛÉÝ: 

  
Pavstos Buzand(5th. Century), 

his book “History of Armenians” 
and Iranian words used 
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Summary 
 

The author first represents the historical and caltural relations between Iran and 
Armenia and researches performed by different scientists of Iran, Armenia and Europe. 
Then a short biography of Buzand is given and some details about his book titled 
“History of Armenians”, and its publications and translations in some languages (1869 
in French, 1879 in German, 1998 in Italian), etc. 

In the last and main part of the research, many persian words and their etymology 
are mentioned, the words that Buzand has used in his book such as Akhorapet, aspet, 
ashakert, sparapet, banuk, dayak, gusan, etc.       
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   و تفسير مشتقات آنkotباز هم واژه 
  

                                پژوهش از اديك مهرابي
  
اميد است در شماره پيشين آپاگا، پژوهشگران و خوانندگان گرامي، سير معاني گوناگون برخاسته از  ريشه                 

kot را با تكيه به شواهد چند زبان و گويش دنبال كرده باشند .  
 واژگان و اصطالحاتي كه بگونه اي يكي از معاني مذكور را در خود دارند، زير اين ريشه بدين ترتيب كليه

ليكن نگارنده در ادامه تحقيقات پيرامون اين ريشه واژگان بيشتري را مـشتق از ايـن ريـشه مـادر      . بايد گرد آيند  
زمينه درك آن، براي اهل فن مي داند كه براي اثبات و قطعيت آن بناچار دو سه سطري را به عنوان پيش نياز و                  

  .و خوانندگان عالقمند مي آورد
 و بريده هستند و آنها را مي شود در بسياري مـوارد اسـتفاده كـرد و             كوتاه چوبي چون دسته ها، دسته هاي      

به هر چيز كوتاه و كوچك و كلفت هم قلمداد كرد و معاني بريده شده، شكسته و تكه شده و خـشكي،  هـم از      
 و نيبـرگ آورده انـد       468، و اونـواال     871هوبشمان در اساس اشتقاق     ” و چون تحقيقا  ) 1( شود آن استشمام مي  

 پارسي باستان  kot اوستايي به هم مربوطند، و همه از ريشه kutakaكه واژگان كوتاه و كودك و كوچك و 
 اين مقاله، با تكيـه بـر        ،لذا نگارنده )بي آنكه ريشه را با گسترش معني اش بشناسند        ( تشكيل شده اند     akبا پسوند   

اين تصاوير و يافته هاي جديد كه پيوندي منطقي دارند ، گسترش اين واژه را به دسته بزرگ ديگري از گنجينه 
لغات ارمني و ايراني مي رساند و معتقد است كه اين واژه عالوه بر آنكه به كودكان انـسان و حيوانـات اطـالق                        

كوچـك و  (در ارمنـي بمعنـي نـوعي حـشره    ) 2( همچون واژه شـرِپاكوت .شده، به جانوران هم تعميم يافته است 
و گسترش معاني از چوبهاي كوتاه و مفاهيم ريز و ريشه و تكه و هيزم تا كودن و خانه و خشك و سرگين ) ريز

  .حيوانات همگي در معناشناسي با يكديگر پيوند دارند
ي تـوان برداشـتهاي گونـاگون از ايـن ريـشه بـا       مسئله عاريتي بودن آنان منتفي است و مـ   ” از اين رو، منطقا   

پسوندها و پيشوندهاي غير مشابه، در كنار ساده و ابتدايي بودن آنان را هم بـه عنـوان داليـل ديگـري در جهـت                       
  :اكنون به بررسي برخي از واژه ها مي پردازيم). 3(همريشگي و مستقل بودن دانست
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kutam-برهان قاطع( اتاقك چوبي در مزارع ( وkutom)4 (  
kuta-5( افغاني- خانه كوچك.(  
Kota-نامه فرهنگستان4ضميمه شماره . 21 افغاني، واژه نامه هم زبانان، ص- غرفه- حجره .  

Koti shodan-بنيـاد نيـشابور، ص   : علي كرباسي راوري، تهـران .  خانه نشين شدن در فرهنگ مردم راور
71.  

Katak-    دانشكده، مقايسه شود با كـاژه كـاژك و كـازه در             -كده در فارسي، بتكده   .  خانه در زبان پهلوي 
  .فرهنگها

Kataghuni-                  اين واژه با كاربرد اندك بمعني اتاق باالي كليساست، كه ويژه زنان عادي و اشراف اسـت 
آجاريان آن را   . عزلت گزيدگان در بيابان   ) اتاق(همچنين بمعناي جاي    . در متون كهن تنها دو بار بكار رفته است        

، آن  2ج398ص  ) ارمنـي (فرهنگ مالخاسيان . 2، ج 536قوقيون يوناني مي داند به معني زير زميني ص        شبيه كاتا 
  .را با ترديد مهمان سرا مي داند

Kutara-  6( نيم سوز .(Kutbor   درخت نيمه تر ،)نيمـه و نـيمن    =  كـوتي  -)8(نيمـه = چنانكه كوت ). 7  =
  فرهنگ كردي شكراله بابان. دسته بيل

Kotlik/kotik/kotak- فرهنگهاي ارمني(پاروي بي دسته و دسته شكسته پارو (  
. مقايـسه كنيـد   .  استخوان پهن شانه به سبب شباهت آن به پارو اسـت           -شانه= از ديگر داليل نام گذاري كت     

و رجـوع  ) لغـت نامـه  (يادداشت مرحوم دهخـدا . كت بين، آنكه از خطوط استخوان پارويي شكل شانه فال گويد   
، kattaدر زبان ارمني شانه و استخوان پشت را پارو گوينـد،            . پارو، در سطور بعد   = يشود به كتله پيش در سار     

  )18.(پارو-2 كتف، -1
kutila- مانند عربي،  . ايله يا اوله، كوتوله، بريده شده و اغلب در مورد دست و پا مي آيد، ناقص               +  كوت

  ).10(نيم كور Kotma kuri.  معيوبkotatو ارمني ) 9( معيوب-االقطع، آدم دست بريده
Kotel-      در بعضي روستاها    .   دو يا چند نيمه كردنchotel .   فرهنگهاي ارمنيtocut    بـه همـين    (، بريدن و

 دو سهم در زبان زرتشتيان كرمـان  Dokut. 128ايرج افشار، ص .واژه نامه سيستاني . سهم= kotجا مربوط است    
  ). ويشها و زبانهاي ايراني سه كو، پنج كو به همين معني در بسياري گ-و اصطالحات دوكو

Katel صندلي كوچك چوبي، روستاي مزرك كندلوس و ،kotارمني، نوعي سطل چوبي براي نشستن .  
Katel14)(نگارنده= خشك و سفت مانند چوب( بي حس و كرخت -، هيزم(  
Katir                               آلتي چوبين به منزلـه جـوال كـه دسـته گنـدم و جـو را پـس از درويـدن در آن نهـاده بـه خـرمن ،

  ).12(ورندآ
Katvil13.(، تكه چوبي كه به سوي شاخه هاي درخت پرتاب كنند تا ميوه بريزد(  

Katma398، ص2فرهنگ ارمني مالخاسيان، ج: ، تكه پارچه اي كه داخل تنور را پاك كنند.  
Katek-de 14.( چوب خميده تير و كمان-2، دو شاخه چوبي براي چيدن ميوه از درخت(  

Kudeynty15.(آلت شكنجه نوعي -، كنده(  
Dar koten(داركـوب، از يادداشـتهاي مرحـوم دهخـدا    =  قيـاس كنيـد تختـه مـرغ    -) 14(، داركوب*(-

Desarkoten-چوب دو سر طال، فتنه گر .  
De palle kutiدر مازندراني كوتي، نردبان مي شود) 14(، نردبان دوسر.  
Katele/katel14(، سرپايي چوبي(  

، در يونـان قـديم كفـشهاي    koturn چوب، traن در سوئدي از ريشه  كفش چوبيtra skorمقايسه كنيد 
فرهنـگ  . چوبين با زير و كف بسيار بلند كه وقتي هنرپيشگان نقش خدايان را بـازي مـي كردنـد مـي پوشـيدند                

  ).فرهنگ كردي(تختكان دركردي بمعني كفش چوبين از ريشه تخته = و ته قته قان. 746، ص1آقايان، ج
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Katala pish4(ي مخصوص ناخدا، پارو.(  
Katale paغرب گيالن، همان مأخذ. ، دكل كرجي.  
Katara16(، نرده ( وKot Bandهمانجا- چوب رخت )*.(  
Jol kot، 17(چوب رختشويي( ،Mikot چماق در اورامي ،)همانجا)(*.(  

Kat garنجار، برهان قاطع و افغانستان ،.  
Katarahاستان خراسان-، چوب بندي مشبك لب بام .  

Kotفرهنگ هاي ارمني و ريشه شناسي ارمني= ، با معني فوق در ارمني.  
Katibeh فرهنگ گيل و ديلم/ نوعي تله /  چارچوب توري كشيده.  

Katra/kajliz11(، قاشق چوبي بزرگ( ،Kataraهمين معني در گيالن ،.  
روي ، از )كوچولــو(Kechila خانــه چــوبي در كنــدلوس مازنــدران و Kachakبــا بــدل شــدن ت بــه چ 

Ketilaبمعني تكه هاي چوب در كندلوس ،.  
در غياث اللغات تركي پنداشته شـده كـه تـصحيح           . (، از روي كته اســت به معني قاشق       ) 18(بنابراين كچه   

  ).مي گردد
Katel و ) همانجا(، هيزم كلفتKotelكنده، روستاي مزرك كندلوس- تنه درخت .  

Katelumهمانجا. ست، چوب دوك نخ ريسي كه به شكل چليپا ا  
Kotakعصاي كلفت و كوچك در افغاني و فرهنگ معين ،.  
Kotka19)(غياث اللغات (-، عصاي كوچك و ستبر.(  
Ktron    از ريشه ،ketor > kot        تكـه كاغـذ و باقيمانـده خـرمن درو شـده در ارمنـي               (، مـي شـود كـوپن

  .همچنين ته چك) فرهنگها(
Ktrunفرهنگهاي ارمني( قيچي- چاقو- تيز-، بران.(  
Cutler چاقو ساز در انگليسي، از ريشه ،to cutآيا .  بريدنcudgel  انگليسي به اينجا مربوط نمـي شـود  .
  . چوب بازيcudgel playمقايسه كنيد 
Ketor  ،1-    ،ماننـد كـودك انـسان بـه پـدرش         ( قسمتي كه از هر حيث شبيه به اصـل باشـد           -2 تكه چوب- 

  ).18( قماش-ه و بمعني پارچ769، ص1فرهنگ آقايان ج) نگارنده
  .351، ص1برهان قاطع ج. تكه و فرزند در فارسي= مقايسه شود با پاره

Kotrak761، ص1فرهنگ آقايان ج. ، چوب سركج در خيش.  
Kot/kotinهمانجا-، ظرف چوبين .  

Kotinدرختي كه از آن شاخه هاي برسم تهيه مي شود ،.  
Katinفره وشيفرهنگ پهلوي. (، كنده هاي درشت براي كوره هاي بزرگ .(   

Kut بخشي از قفل چوبي و ،Kut kerdanقفل كردن قفلهاي چوبين  .  
Iskat21(، چوب ضامن زير پيش دامنه خانه روستايي.(  
Kotol :فرهنگهاي ارمني-چوب بدون دانه ذرت .  
  .315ص. 40لغت نامه ج) ناظم االطباء(چوب جهاز شتر= كودبان

  ).22(ه است كه تصحيح مي گردد        اين ريشه كود بر بسياري روشن نبود
   ).23(با افتادن حرف آخر، دسته چوبي بام غلطان= چيركو
  .با افتادن حرف آخر، تخته ماله در گيلكي= سرنمكو
Kotk = چرا كـه   .  آنكه زمين را شخم زند     -كشاورز= در كردي و گوتيار   )  نگارنده -چوبي(=چكش بزرگ

  .تراك در زبان ارمنيرجوع شود كو) با خيش چوبي(بمعني شخم) گوت(گيت
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  شواهد ارمني و ايراني با معاني كوچك و كوتاه و ريز

      

Kotak  فراموش نشود  . ، به دليل داشتن قد و قواره كوچك       761، ص 1فرهنگ آقايان، ج  .  توليد حيوانات
+ كا+ در زبان ارمني بمعني نسل و نژاد و دودمان هم هست كه بدين ترتيب چون نسلها از طريق كود  kotكه 

 خـويش و بـسته و       - طايفـه، دودمـان    gudمقايـسه كنيـد   . ان در انسان، و توله ها در حيوانـات ادامـه مـي يابنـد              
نـخ  = گلولـه نـخ و پـشم      ). در گيالن (گوده گودن = گلوله كردن / لنگرود/برف گوده = گردآمدگي، گلوله برف  

  . ، فرهنگ گيل و ديلم632 ص-گوده و پشمه گوده
  .مجموعه اعصابي كه از يك طرف سر به طرف ديگر كشيده شده است، گلوله يا kotهمانند ارمني

  )بسته كاغذ و مانندش در افغاني= و گده
  .  29ص ) 12(قوده، پشته اي از گندم درويده

Iran gude = ،ملت ايرانmarda gude24.(، طايفه مرد(  
ن در فرهنـگ خـويش از       واژگان بعدي نه عاريتي، بلكه همريشه و خويشاوند مي شوند نه آنطور كه آجاريا             

ايراني سنجيده است، بـي آنكـه از        ) ريز. كودك(قول هوبشمان آورده است كه تنها كوتاك امني را با كوتك            
  . و ديگران640ص . 2رجوع كنيد اساس اشتقاق ارمني ج. اصالت ريشه و گسترش معني آن آگاهي دهد

  .1721برهان ص . خرگوش را نيز گفته اند= كوته پا 
Lakotــ ــا لفــظ مهربانانــه Kotot. فرهنگهــاي ارمنــي. ه ســگ، تول بچــه تپــل را .  تولــه ســگ و خــرس، ب

گيلكي گودر، گوسـاله، بـدليل كـوچكي    ) با افتادن حرف آخر( دختر بچه، قبل از ازدواج،      Lako). 25(گويند
  .1850برهان ص. گودره، بچه گاو و گوزن و مرغابي. قد و پا

Kodloz/kotalazنگهاي ارمني فره-، آدم كوتاه و خپله.  
Kotes/kotekدر شيرازي كوچك ،.  

Katas  حيوانـات اهلـي كـه پـاي كوتـاه          . توجه كنيد كوتاه پايان   .  برهان قاطع و آنندراج    -، كوچك خرد
  .يادداشت مرحوم دهخدا. دارند، مانند گوسفند و بز و ميش و خوك

Kotakفرهنگ سروري، برهان، منتهي االرب. (، گوسفند كوچك باشد.(  
Kti(k)،      و   769، ص 1 گوسفند، بره، بز، بزغاله، آقايان، ج kata   2فرهنـگ   ) تربـت حيدريـه   (، بز پيـشرو ،

  . چ مي شود= و ازهمين ريشه ت232ص
  ) 26(گچه، لفظي براي خواباندن بزها

  )26(بزغاله، استان خراسان= گدي
  .كد كد، كلمه اي كه بز را بدان نوازند

  1605حاشيه برهان ص – ابن يمين فريومدي -ه كدكدي فربه    زانكه ديريست تا مثل زده اند    نشود بز ب
Kuti(k)          صدا كردن سگ با بدل شدن حرف ت به         = ، به زبان كودكان ارمني سگ و توله، و كوتي كوتي

بختيـاري فرهنـگ   ( نهيب به سگkochiو ). 27( زائيدن سگkoch kerdan وKoch kochu و Koch. چ
  .گسراناشر فرهن/ عبدالعلي خسروي/ بختياري

Kuta kardanبچه كردن سگ ، .Kuta  رانـدن  ) يادداشـتهاي دهخـدا  (، مجموع توله ها در شـكم حيـوان
  . در تاتي و تالشيketi/kechi=  و سگketi/kechiسگ 
 Kuti(a)توله سگ در زبان بنگالي ، .Kotriدر سيستاني.  توله سگ.  

Kotera      توله سگ نر و ،kotere   ا مقايسه شـود بـ   ). 28( توله سگ مادهktor   از .  ارمنـي در سـطور فـوق
مقايسه كنيد پاره تن، . ، پاره پاره، كوچك كوچك در بختياري و پاره در فارسي و افغاني         kot kotهمين ريشه   

  .بچه پر جنب و جوش در محاوره ايرانيان= و آتش پاره) افغاني(دختر بچه بي حيا و بي شرم= خام پاره
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 Bun koti27(، بچه آخري .(Sak koteله سگ، ، توadam koteبچه آدم ،.  
Mul koteدر گيالن. ، حرامزاده. 

Kochak128ايرج افشار ص  .واژه نامه سيستاني. گوچك، ريز. ، سگ . 
Kechik196 و 214، ص )11( بچه-، خرد. 
Kocherفرهنگ بختياري= ، كوچك.  

Koje     به احتمال قوي    . ، توله سگ در گويش يزديgoji        همين ريشه اسـت     يعني بچه خوك در زبان ارمني
  .كه آجاريان آن را از گرجي پنداشته است

Kutak-I-razبه سبب حبه هاي كوچك و گرد)زبان پهلوي( انگور -، كودك رز ،.  
Kotakukگزارش دوستم آقاي شريفي اهل اقليد فارس) كه ريز و كوچك هستند(، بچه قورباغه.  
Kochekuفرهنگ راور كرمان( كوچك-، كوچولو.(  

Kotork760، ص1فرهنگ آقايان ج. براده. ي ريز و كوچك، آهنها.  
Kotorkگلوله هاي سربي ريز. اعشار. ، اعداد زير واحد.  

Ketor ketor <  kttorبه سبب تكه تكه و گرد و كوچك بودن، . ، سرگين گوسفند و شتر و بز و اسب
، koti مقايـسه كنيـد بـا        .به معني ميوه هاي ريز، كه در فارسي هم يادگارهـايي هـست            ” مجازا. گديد هم گويند  

 كـسي كـه بـا چارپـاي سـرگين بـراي سـوخت بـه گرمابـه مـي           Koti kashسرگين خشك شده اسب و خر و 
  . چاپ فرهنگان232فرهنگ گويشي خراسان بزرگ ص ). افغاني(برد

و ) برهـان (خويشاوندان ارمني كوت و فارسي كود، باري كه بر زمـين زراعـت ريزنـد   ” بدين ترتيب تحقيقا 
 اسـت و در فارسـي بـدون دو حـرف            guthaاين ريشه در اوستايي و سانسكريت       . يقشان يافته مي شود   معني دق 

  .  گويند و در سه زبان ايراني و ارمني و آلماني مانده استkot آلماني هم kuارمني . آخر مي آيد
  .  پشكل گوسفند مي  شودkatem هم 121در فرهنگ بهدنيان ص 

بز و خوك و خرگوش و ميش و گوزن جزو دسته كوته پايان است و مي گربه هم مانند سگ و گوسفند و     
از دسته . اما از آنهمه مثال حتي يك مورد هم اشاره به گربه نداشت. بايستي اين واژه به گربه نيز تعميم مي يافت

 چيـزي كـه  . تنها در زبان كردي است كه اين ريشه به گربـه هـم تخـصيص يافتـه اسـت                 ” زبان هاي ايراني ظاهرا   
هيچيك از زبان شناسان پيوند آن را با زبان هايي كه گربـه را بـه صـورتهاي شـبيه كتـي و كتيـك كـردي مـي                             

  .گويند، نسنجيده اند
و تنهـا بـه گربـه گفتـه مـي           . نام اين حيوان در بسياري از زبان هاي دنيا بگونه هاي شبيه گسترش يافته است              

 kuziعد از قرن پنجم ميالدي ديـده مـي شـود و پـيش از آن                 اين واژه از ب   . ارمنيان آن را كاتو مي گويند     . شود
  .گفته مي شد

سپس برخي از زبـان شناسـان ريـشه    . پيش از اين دانشمندان فكر مي كردند وطن اين جانور مصر بوده است    
اگر چه اين نظر .  هند و اروپايي دانستند كه بمعني زائيدن حيوانات بويژه سگ و گربه استgatآن را مشتق از   

با يافتـه شـدن مثالهـاي فراوانـي كـه در ايرانـي و ارمنـي            . اما در اين مورد دانشمندان متفق نيستند      . تدل است مس
آورده شد و برابري مفاهيم اروپايي و معني ريشه با صورتهاي ايراني و ارمني اين نظر از هر زمان ديگر قطعيت                     

 ايراني و ارمني با زبانهاي هنـد و اروپـايي و            بدين ترتيب همريشگي ديگري از كلمات ساده و ابتدايي        . مي يابد 
به اثبات مي رسد و پس از يك بررسي اجمالي اين باور به وجود مي آيد كه ريشه هند و اروپايي    ” دورتر كامال 

gat  يا همان kot در ايراني و ارمني بيشتر از هر زبان هم خانواده ديگر زنده است و اشتقاق يافته است          ”  تصادفا .
همسنگ هاي هر يك را خواننده خـود        . گونه هاي اروپايي و ديگر زبانها فهرست وار اشاره مي شود           در اينجا به  

  .با مرور سطور  گذشته خواهد يافت
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 ايـسلندي  hadna، بـز،  cadhla/cadla توله سگ و ايرلندي ميانه   catulusناگفته نماند كه تنها در التين       
است كه پيوند راستين و علمي اين نام را با يكديگر روشـن             بره در شكل عاميانه     =  روسي kotkaكهن، بزغاله و    

  .مي سازد
Gatدر اصل بمعناي زاييدن حيوانات به ويژه سگ و گربه است. ، ريشه هند و اروپايي.  

Kotitsys زاييدن و ،kotka بره، و )kotگربه در روسي امروز ،.(  
Kot      مقايسه شود   . (، به كرچ نشستن مرغ در صربستانيkuta توله ها در شكم حيوان، از يادداشت        ، مجموع 

جفـت كـردن خـروس و مـرغ         = گـت كـردن   . ، مست شدن پرنده براي جفت گيـري       got،  )هاي مرحوم دهخدا  
انــدر . و گــت شــدن، جفــت گيــري كــردن. 253ص) 5(، فرهنــگ)افغانــستان(خــانگي بــه خــاطر تخــم گــرفتن

  )همانجا.(آميزيدن
و گديك و گدشـك، يعنـي بچـه شـپش و شـپش              .  افغاني ويار زن باردار در   = گدايش. از همين مفهوم است   
  .254همانجا . كوچك در قاين مشهد

رابطه كلمه زاييدن و زايش با توله و بچه در بسياري زبانها مستقيم است و عجين كه همچنين همانطور كه در                   
 شواهد ايرانـي    را هم در بر مي گيرد و بايد… توله و ريزي و-مفاهيم كوچكي. سرتاسر مقاله هم گواهي دارد 
 هندو اروشايي پيش آمده كـه نخـست   gotosبدين ترتيب است كه از اين ريشه      . و ارمني را از نظر دور نداشت      

زبان شناسان عقيـده دارنـد      . بمعني توله و كوچك حيوانات دست آموز بوده است كه سپس گسترش يافته است             
  :مقايسه كنيد . صاص يافته استكه نخستين بار در دسته زبانهاي سلتي اين واژه به گربه اخت

Cattosدر زبان گالي يا ولشي، در جزيره انگلستان ،.  
Catt   ،ايرلندي ميانه ،Cathدر جزيره انگلستان-، كيمري .  
Kat زباني سلتي،   . ، كرنيKaz قابل قياس اسـت بـا       )( زباني سلتي رايج در فرانسه     -، برتونيkuzi  ارمنـي  =
  ). نگارندهبزغاله در روسي،= kuzlikگربه، و 

Kitteسپس به غرب گسترش مي يابد.  همه بمعني گربه- انگليسي ميانه.  
Cattus التين ، .Kattos                      يوناني، سپس به آلمان و دسته زبانهـاي اسـالوي و سـپس شـرق، و در همـه جـا ،
  .اين نظر را برخي نمي پذيرند. گسترش يافت

Catus    ،التيني ميانه ،kata   و ghato  يوناني جديد  .Cat انسه قديم،    فرchat   ،فرانسوي gatto ايتاليايي  .
Gato اسپانيايي  .Catانگليسي  .Chazzaآلماني عليا كهن  .Katzi آلماني جديد ) .kuziنگارنده- ارمني (  

Cat هلندي و katte و kat/kattaسوئدي .  
Kotuka ،اسالوي كهن ،kotka  ،بلغاريkot و kotka ،روسي kit اوكرائيني .Kate ،ليتواني Ka’ke 

در ادامـه ايـن   ”  را نيـز دقيقـا  katik و ktiواژه كردي ) 539، ص 2آجاريان ج(در . مجاري قديم kattoلتي، 
  ).      نگارنده(دسته زباني بايد افزود

  .از دسته زبانهاي ديگر هم
Gitt .  قط در عربي .Gattu    ،آشوري كهن Katu  همين شباهت است كـه هوبـشمان را بـه          ( آشوري جديد

 بـه   kotiاگر بر ايشان صورت كردي و گونه هاي         . داخته و ارمني را گرفته از صورت آشوري پنداشته        اشتباه ان 
  ).نگارنده. معني توله ها بطور اعم در ايراني و ارمني روشن مي بود  از چنين نظري پرهيز مي كرد

Kissa/ kattiفيني  .Kash   اسـتوني و صـورت kat .Katti    ووتـي، از دسـته زبانهـاي فينـي  .Kashi و 
  . ليوي kashiپسي، 

Katto/gattoالپني ، .Koti ،چرميسي kotsis  و وديـاكي  .Kash سـيريه  .Kadi و kiska  ،و وگـول 
kati)استياكي( ،kataمردويني )و ) هم از زبان فينيkediتركي .  
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ان و غيره   نامهاي گياه- خسته و منقار و دانه گياهان     -نگارنده دامنه اشتقاقات اين ريشه را تا كلمات مريض        
را مدتي است كه ادامه مي دهد و آرزومند برخورداري از نظرات علمي و مستند پژوهشگران و عالقمندان مـي                    

اين نوع برخورد چنانچه از جانب صاحب نظران فرهنگستان زبان و ادب ايـران يـا ارمنـستان باشـد، باعـث                      . باشد
   .  بسي شادماني خواهد بود

  
  پانوشت ها

  ـــــــــــ  ــــــــــــــــ
چمـاق،  -8 نيمسوز،   -7تنه درخت،   -6هيزم،  -5شاخه،  -4عصا،  -3دسته،  -2 ريشه گياه،    -1مانند واژه پايد در ارمني به معاني        ) 1(

هيـزم،  -1 مازندراني،   katel خشك همانند چوب، مانند واژه       -12. وسايل چوبي و منزل   -11 مجسمه چوبي،    -10تكيه گاه چوبي،    -9
بايد گفت كه در ارمني كلمه كودن از ريشه چوب،      . به افراد خشك مغز و كودن     ”  توسعا 13ر كردي گوت،    بي حس و كرخت، د    -2

  .مي شود، پايداگلوخ
ماننـد  . پسوند صفت ساز(ان +كود. چوب نشان مي دهد= kat يا kodبدين ترتيب كودن فارسي نيز رابطه تنگاتنگ خود را با   

  .روي در كافنامه خويش براي پي بردن ريشه گردش آن اظهار بي اطالعي مي كندان كه مرحوم احمد كس+گردن، از ريشه گردش
 فرهنگهاي ارمني و    - خشك در سيستاني و كوت ارمني بمعني بيعقل و كودن          katrak كم عقل و     -، ديوانه kataمقايسه كنيد   

  .فارسي به غ داريم. دن كهمچنين با بدل ش.  خُل- كم عقل-بي تخته= معادل امروزيش در محاوره مي شود آن تا ختاگ
هم مي شود احمق نادان و غتفرو غدفره بهمـين معنـي            ) تخته=ghot=) kotابله و نادان و احمق و بي آرام باشد، كه           = غدنگ

 -بـومره بجـدي  (همه چون غول بيابان، همه چون مارصليب همه بد زهـره نجـوي  . قريع الدهر گويد. 1401برهان  . شناسائي مي شوند  
  .1401 در زير نويس برهان ص280لغت فرس . ن كاك غدنگهمه چو) دهخدا

Kotorm                 بـي آرام = غـدنگ . (، ارمني، لوبيا سبز خشك شده و رجوع كنيد خشك سر و خشك مغز يعني ديوانه و تندخويي .
بان ارمنـي    بمعني تندخو و ديوانه و هار در ز        i با پسوند صفت ساز      kataghiبراي نخستين بار اعالم مي شود واژه كهن         ) مأخذ فوق 

 مـي شـود     kataghuniهم ريشه است و در فرهنگ ريشه شناسي آجاريان تمام كوششهاي ريشه شناسي ره به جايي نبرده است و                    
ميل تند و   .  مست شدن، تند خو شدن به هنگام جفت گيري در حيوانات           -به همين جا مربوط مي شود مفاهيم، هار شدن        . توت وحشي 

  .ketghuk/ ketghusشديد جنسي در چهارپايان 
 بي مـزه و  -14. نگارنده آن را با كند و كنده تفسير مي كند         . بر مبناي كوششهاي فوق، كُند، كه درتداول عامه كودن را گويند          

 kot/ katاز ريـشه  .  مردن، چون چوب بي حس و كرخت شدن-16 دار، -15. كال، كه رد محاوره فارسي هم آن را چوب گويند
نوك بخشهاي تيز و برجسته كوه، تمام، انجام، و كاكـل           )  نگارنده -به منظور انتهاي زندگي   (دت، انتها ، مرگ، شها  katarاست واژه   

). crest(قله و كاكل  = crestمقايسه كنيد در انگليسي     ). كه در گويشها بگونه اي كمرنگ ديده مي شود        (خروس و كله و قله كوه     
و گِدوار، راه پر پـيچ قلـه        ). 28(، رأس، باالترين جا   kuduy’aشاني و    پي -قله كوه = چكاد در ايراني و ارمني    / مقايسه كنيد چكات  

  .254امير شالچي، ص/ فرهنگ گويش خراسان بزرگ . كوه
 انجـام و  - آخـر END، به معني اختتاميه جشن، كاربرد محدودي داشـته اسـت ماننـد    katarelikاين ريشه در ارمني بگونه    

ENDاختتام در انگليسي .  
اُم پـسوند  ( پايداماز، طبقه چوبين يا اتاق چوبي زير شيرواني كه كمك مي كند تا بدانيم، كُتام گيلكي بـا  تركيب پايداهارك يا 

 -مثـل بتكـده  ) چـوب سـاخت  (كده نيز مي شود خانه    = از ريشه چوب است كه ناگفته پيداست كه كتك        ) كه افاده جا و محل كند     
  دانشكده

= kotعقـب سـر و      = سر، نوك، انتها، چنانكه در گيالني پس كـوت        = kutبه همين جا مربوط مي شود با مفاهيم فوق، ريشه           
بجان دوست كه گرصد هزار سال برآيد    نه ممكن است كه سودا برون . (و كَدفت كاسه سر) فرهنگهاي ارمني(سرآدمي و جمجمه 

 سـر در زبـان كودكـان        kuchiصدايي بين ج و چ      = chو بايدل شدن ت به      ) »فرهنگ جهانگيري «نزاري قهستاني   . رود ز كدفتم  
  .ارمني

و ) نوك(=پوزه و چانه و كاتار    = لب، بويژه لب پايين و كتار مازنداني،      = در همين رابطه نگارنده ايمان دارد كه در گيلكي كتير         
همانطور كه لبه از لب درست مي شود، كتير و كتار و كاتار هم پيش آمدگي، بخـش                  . واژكاني بومي و همريشه اند    ) پيش آمدگي (
پيش رفتگـي و بيـرون      (= و دماغه ) تيزي و بيرون زدگي از صورت     (= ارمني دماغ  kitنتهايي، و لبه را مي  رسانند چنين تصوري را           ا

در .  مـي شـود    kat گفته مي شود، كـه در گيلكـي          kotخار هم به سبب دارا بودن چنين تصويري         . زدگي در آب تقويت مي كند     
در فارسي خارهاي سه گوش فلزي كه بر سر         . ار و تلمبار به كار مي رود سه كت گويند         گيالن چوبهاي سه نوك كه به جاي پايه انب        

  ).101، ص24فرهنگ (راه حريفان ريخته مي شود و هنوز متداول است نيز سه كت ناميده مي شود
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و بـاز  . هـستند داراي مقداري تيزي نيـز  ” در يك كالم، بيني و چانه و پوزه و لب بيروني ترين بخشهاي صورت اند كه تصادفا           
اطالق كوت و گوت به معني پشت و كفل آدمي به دليل برجستگي هاي اين بخش از بدن است و ريشه اي اسـت ايرانـي و تركـي                            

  .  بودن آن منتفي است
  .614، ص2 اساس اشتقاق ارمني، ج-)2(
 القطع شاخه كه از درخت بريـده  -1.القطع بريدن.  به نمونه هاي عربي توجه كنيم كه در يك ريشه همه معاني مستتر است          -)3(
.  نگارنـده -در فارسي پارچه و يك پارچه  . تكه پارچه لباس شده   (=القطع نوعي لباس  .  تيري پهن و كوچك القطعه يك قطعه       -2باشند  

، a piece ،clothو مقايسه شـود در انگليـسي پارچـه    ) در سطور بعد(پارچه، قماش -2قطعه، -1 ارمني، ketorو مقايسه شود با 
  .و كووتال كردي) برهان( و كتير فارسيcloths /clothingاس لب

  . حوض را تا نيمه آب كرد-2 با تركه زدن، -1قطع . المتقطع كوتاه. القطاع آلت بريدن. تقطع سايه كوتاه شد
القطاعـه لقمـه   . داقطَعه به او اجازه بريدن هيزم دا. قُطُعات چوب و غيره كه از درخت ببرند و شاخه اي كه از آن تير مي تراشند         

 - بـر  - بـرين  - بريده - برش - تأمل شود در فارسي، بريدن     … ريزه ها يا براده هاي چوب، المنقطع، انتهاي دره و غيره           -2نيم خورده   
  .      1360فرهنگ عربي فارسي، برپايه المنجمد، چاپ سپهر، .  بران، برينه- بر- برهود-برنده

  .انتشارات اميركبير. ده، محمود پاين58 فرهنگ گيل و ديلم، ص-)4(
  .247نشر مركز، ص/ اميرشالچي/  فرهنگ گويشي خراسان بزرگ-)5(
  .شكراله بابان/  فرهنگ كردي-)6(
  .cutting/cutter و to cut، انتشارات دانشگاه تهران و انگليسي 131 فرهنگ بهدنيان، ص-)7(
  .110كيخسرو كشاورز، ص/  فرهنگ زرتشتيان يزد-)8(
  .452 فارسي بر پايه المنجد چاپ سپهر، ص فرهنگ عربي-)9(
  . فرهنگ فارسي معين-)10(
  .، نشر بلخ213 واژه نامه مازندراني، ص-)11(
  . نامه فرهنگستان5، ضميمه شماره 31، ايرج افشار ص)گرگان( واژه نامه بوربسه-)12(
  .1371مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي . همادخت همايون/  گويش افتري-)13(
  .205گيتي شكري، ص/  گويش ساري-)14(
  .1374نشر فرهنگان، / ، دكتر بدرالزمان قريب199 فرهنگ سغدي، ص-)15(
  . نامه فرهنگستان4 ضميمه شماره 21ص. محمد آصف فكرت/  واژه نامه هم زبانان-)16(
  . كردي، دكتر محمد تقي ابراهيم پور- فرهنگ فارسي-)17(
 نوعي  -2 قطعه،   - تكه -1مقايسه شود با القطع در عربي،       . 1596، ص 3برهان، ج . فارسينوعي قماش در    =  همريشه با كتير   -)18(

  . لباس و فارسي پاره و پارچه به هر دو معني
  ).نگارنده.( در غياث اللغات به اشتباه تركي پنداشته شده است كه تصحيح مي گردد-)19(
  .بنياد نيشابور:  فرهنگ مردم راور علي كرباسي، تهران-)20(
  .  احمد مرعشي/  فرهنگ گيلكي-)21(
اسـماعيل  . ، مصحح فروزانفر اين كلمه كوهان شتر معني شـده و چنـين آمـده   7 در فرهنگ نوادر لغات كليات شمس، ج       -)22(

انقرودي و يوسف بن احمد مولوي و در شرح سروري آن را به كوهان شتر تفسير كرده اند و ليكن رد شرح ولي محمد اكبر آبـادي              
ضبط شده و آن را به معني پاالن شتر و نگاهبانان گرفته » را«به كسر كاف فارسي و » گربان«يوب و بحر العلوم اين كلمه و خواجه ا

  .اند و در لطايف اللغات نيز چنين است
  )مثنوي(رحم آمد مر شتر را، گفت هين     برجه و بر كودبان من نشين

  جردق سرخي فارس، گردآوري سيد حسين موسوي/ ان گوشه هايي از فرهنگ و رسوم مردم كوهمره نود-)23(
گليكـان،  :جهانگير سـرتيپ پـور رشـت      .  فرهنگ ريشه يابي واژه هاي گيلكي و وجه تسميه شهرها و روستاهاي گيالن             -)24(
  .101، ص1371

ت كـه در  همانند ارمني اين ريشه بمعني مشت هم هست كه به ويژه در الهيجان و اطراف آن گويند و بمعني مجموعه هم هـس        
 گويند و بدين ترتيب نظر نادرست استاد پور داوود در اشتباه دانستن اشاره برهان قاطع به اين ريـشه             kit و   kut و   kuytارمني نيز   

  ).1724 و 1723، ص3برهان، ج.(نيز تصحيح مي گردد
  ). و بچه تپل264ص 1فرهنگ، (توله خرس= مقايسه كنيد خرس كوتيكه ي. 2 فرهنگ آقايان، ج-)25(
  . مانند پيشي و پيشي پيشي كردن، جوجو و جوجو كردن-)26(
  .71فروهر، ص : تهران. علي كرباسي راوي/  فرهنگ مردم راور-)27(
  .2000/1374، چاپ 137عباس، محمد و علي مزرعتي، ص .  فرهنگ بيذويدوي-)28(
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 چـوب دسـت و      - تازيانه -كتك=  با بدل شدن ك به س، سوته       -پيشتر اثبات شد كه كتك مي شود هم چوب و هم زدن           -)*(
سـوته  . كسي كه چوب ويژه دعوا در دست دارد= سوته واال. با چوب كتك زدن= سوته كوب و سوته كاري   .) كدنگ(چوب گازي   

  . 200، ص )5(با چوب دعوا كردن: نادان، سوته جنگي= و سودر-)5( در افغاني-بي خرد= دنبگ
  

§ÎáÃ¦ »õ Ýñ³ ÝáõÛÝ³ñÙ³ï µ³é»ñÁ 
 

àõëáõÙÝ³ëÇñ»ó ¾¹ÇÏ Ø»Ññ³µÛ³ÝÁ 
 

²Ù÷á÷áõÙ 
 

Ðá¹í³ÍáõÙ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Çñ Ý³ËÏÇÝ 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ÉáõÛë ¿ ï»ë»É §²å³·³¦ Ñ³Ý¹»ëÇ Ý³Ëáñ¹ 
Ñ³Ù³ñáõÙ: Ü³ Áëï ÏÇñ³é³Ï³Ý »õ ÇÙ³ëï³µ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÇ 
Ñ³Ù»Ù³ïáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù µ³é»ñ, (kot, kod, kat, katak, kata, kut, kutah, 
kudak, kuchak, »õ ³ÛÉÝ) »õ µáÉáñÇ ³ñÙ³ïÁ ÝáõÛÝÝ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ, ù³ÝÇ 
áñ Ã» ÑÝãÛáõÝ³Ï³Ý Ã» ÇÙ³ëï³µ³Ý³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ý-ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý 
ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï: Ü³ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù Ýáñ µ³é»ñ »õë (kutam, 
kuta, kota, kotin, kut »õ ³ÛÉÝ): 

Ð»ÕÇÝ³ÏÁ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ½³Ý³½³Ý µ³ñµ³éÝ»ñÇ µ³é³ñ³ÝÝ»ñ »õ 
Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³Ý³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñ: 

  

About the term “kot” and its 
derivatives 

 

By: Edic Mehrabian 
 

Summary 
 

The author in this issue of Apaga continues his etymological discussion on 
the term “Kot”. He, on the basis of meanings of applicable materials, tries to 
prepare a general base, on which derives other words. In this manner he 
represents kod or kat (wood, stick) kata (mad), katrak (dry) in Sitan, kut (crazy 
in Armenian), ghot or kot (board , handle), kotorm, katar, katarel, kutah (short 
in persian) kudak(baby in persian), kuchak(small in persian) and others are 
derived from “kot”. In the same way the word al-ghat-e (arabic) and other 
similar words are comparible with the mentioned root. 

Some new examples are: 
Kutan-wooden hostage (borhan –ghateh). 
Kuta- small house (afghani). 
Kota- shop (afghani). 
Katak- house (pehlevi) (kade in farsi) 
Kotin- a kind of tree. 
Kut- a wooden lock. 
The author uses many dictionaries of local languages and dilects. 
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  ÐÇß»Ýù  Ýñ³Ýó     Commemorationيادنامه     

  ترجمه ها از  ورژيك محموديان
  ادوارد جرباشيان

  
  

مـيالدي بـدون وجـود ادوارد    20اگر بگوييم كه ادب شناسي ارمني سـده       
او از جمله دانـشمنداني     . جرباشيان قابل تصور نيست چيزي به گزافه نگفته ايم        

شرفت ادب شناسي ارمني معاصر، يا      است كه پژوهشهايش تأثيري عميق در پي      
  .صحيح تر بگوييم در رستاخيز اين علم، داشته است

حوزه انديشه ادبي دهه پنجاه ميالدي، يعني       ” علم ادب شناسي ارمني، و كال     
بـا  . زماني كه انتشار آثار جرباشيان آغاز شد، نيازمند خدمتگزاراني نـوين بـود    

. اسي ارمني دگرباره زنـده شـد      همت جرباشيان و همكاران او بود كه ادب شن        
او از . نقش جرباشيان در اين زمينه بسيار محسوس بود. بتدريج ديدگاه معتبري در تاريخ ادب شناسي ارمني شكل گرفت

او موانع دست و پاگير ذهن را . همان آغاز كار، نيروي خود را در دو جهت تاريخ ادبيات و نظريه ادبيات به كار گرفت
كـه در سـال   ” منظومه در ادبيات ارمني“اين امر در نخستين نوشته حجيم جرباشيان به نام         . را طرد كرد  كنار نهاد و آنها     

  .  منتشر شد به روشني ديده مي شود. م1955
اقتصادي و مراحـل رشـد      -جرباشيان بر پيوند ميان ادبيات و زندگي، و وجود رابطه ميان صورتبندي هاي اجتماعي             

او از روشي كه همه مسايل ادبيـات را         .  انقالبي در حوزه علم، براي او هيچ اهميتي نداشت         ادعاهاي. ادبيات تأكيد داشت  
از طريق تأثير عوامل جامع شناسي توضيح مي داد پرهيز مي كرد و مي كوشـيد خودويژگيهـاي پديـده هـاي ادبـي و           

 ادبي، كه تـا امـروز همچنـان         او پس از نوشتن كتاب درسي در باره نظريه        . خصلت زيبايي شناسانه آنها را روشن سازد      
بهترين اثر مربوط به نظريه ادبي است، با تبحري خاص توانست وابستگي ادبيات به مسائل اجتماعي را با خصلت زيبايي                    

  . شناسانه و خودويژگيهاي آن به موازات هم قرار دهد
او صاحب جهانبيني منـسجم  .  دهندجرباشيان از آن دسته افراد نبود كه با تغيير فصل و سليقه، نظر خود را تغيير مي       

و استواري بود، كه البته مي توانست تغيير و تحول يابد، اما هيچگاه از تابعيت اصل خود و قانونمنديها دروني خود بيرون 
  .نمي ماند

تعميق اين عالقه از عنفوان جواني در او ريشه دوانيده بود و بعدها .  عشق او به نظريه ادبي هيچگاه امري اتفاقي نبود
عالقه او به . يافت و به پيدايش كتابهاي درسي دانشگاهي و دبيرستاني و فرهنگ اصطالحات ادب شناسي و غيره انجاميد

. او تحقيقاتي چند در زمينه نظام عروضي ادبيات ارمنـي بـاقي گذاشـته اسـت               . مسائل عروضي شعر ارمني نيز بسيار بود      
اما اين جدال نوشـتاري را بـا رعايـت          . استاد مانوك آبغيان در بحث بود     جرباشيان از طريق نوشته هاي خود همواره با         

او از ارزش كار خود در رشته ادب شناسـي ارمنـي            . احترام عميق به آثار اين استاد بزرگوار ارمني شناسي انجام مي داد           
  .بخوبي آگاه بود، اما همواره از بيماري خودستايي پرهيز مي كرد

پژوهشهاي او در باره غوند آليشان، ميكاييل نعلبنـديان،         . تاريخ ادبيات نوين ارمني بود    دومين حوزه مورد عالقه او      
او شيفته شـعر واهـان تريـان بـود و     . ميساك متسارنتس، روبن سواك و آوتيك ايساهاكيان بسيار جالب توجه هستند        

تريـان  از جايگـاه ويـژه اي در آثـار     مقاله ها و تحقيقات او در باره واهـان         . همه اشعار او را از بر مي دانست       ” تقريبا
) 1985در (چاپ مجموعه آثار كامل واهان تريان به مناسـبت يكـصدمين سـالگرد تولـد او        . جرباشيان برخوردار است  

  . ازكارهاي بسيار ارزشمند اوست
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” ومانيـان منظومه هاي ت  “ كتاب   1965او در سال    . اما بي ترديد دوست داشتني ترين نويسنده او هوانس تومانيان بود          
جرباشيان نه تنها تاريخ چكامه هاي ارمني، بلكـه     . اين اثر گام بزرگي در شناخت همه جانبه تومانيان بود         . را منتشر كرد  

به همين خاطر است كه جرباشـيان توانـست         . مورد مطالعه قرار داده است    ” ورود منظومه به ادبيات اروپايي را نيز عميقا       
نه ملي و اروپايي بررسي كند و خودويژگيهاي غير قابل انكار و تكرار نشدني تومانيـان                منظومه هاي توامانيان را در زمي     

آخـرين  . و غيره منتشر كرد   » نثر تومانيان «كتابهاي ديگري چون    » منظومه تومانيان «جرباشيان پس از    . را آشكار سازد  
  .ن تومانيان و ادبيات ارمني بوداثر سترگ مربوط به تومانيان كه بدست جرباشيان منتشر شد در باره مناسبات ميا

يعني بر كار خود كه رشته تاريخ و ادبيات نوين ارمني بود تسلط       . جرباشيان يك متخصص به معني واقعي كلمه بود       
جرباشـيان  .  جلدي تاريخ ادبيات نوين ارمني بر عهده داشت        5او بيشترين سهم را در كار پديد آوردن اثر          . كامل داشت 

او بيش از دو دهه رياست انستيتوي ادبيات آكـادمي  . سده هاي ميانه ارمني را نيز نيك مي دانست     تاريخ ادبيات كهن و     
او دو كرسي جديد نظريـه      . علوم را برعهده داشت  و به گونه اي شايسته فعاليتهاي بخشهاي مختلف آنرا سازمان مي داد                

  .  دبيات بنيان نهاد و سالهايي طوالني آنها را اداره نمودادبي و زيبايي شناسي را در دانشگاه و نظريه ادبي را در انستيتوي ا
او سالها سـردبير تعـدادي   . جرباشيان نسبت به هر چيزي كه با ادبيات ارمني مربوط بود احساس مسئوليت مي كرد           

  .نشريات ادبي و علمي و عضو فعال آنها بود
كار اثري ژرف در گسترش ادب شناسي برجا        جرباشيان دهها سال در دانشگاه دولتي ايروان تدريس كرد و با اين             

ايـن عـشقي بـود كـه بـا      . عشق عميق او به ادبيات ارمن، همواره از وراي نوشته هاي علمي او به چشم مي خورد        . نهاد
او انساني بود با روحي غنايي، كه اگر چنين نمي بود، هيچگاه نمي توانست آثاري               . گذشت زمان هيچگاه فروكش نكرد    

   … عرصه ادبيات نوين ارمني پديد آوردچنين درخشان در
 

¾¹í³ñ¹ æñµ³ßÛ³Ý 
´³Ý³ëÇñ. ·Çï. ¹áÏïáñ ². Î. ºÕÇ³½³ñÛ³Ý 

²Ù÷á÷áõÙ 
øÇã ¿ ³ë»É, Ã»  XX ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇ Ñ³Û ·ñ³Ï³Ý³·ÇïáõÃÛáõÝÁ ³ÝÑÝ³ñ ¿ 

å³ïÏ»ñ³óÝ»É ³é³Ýó ¾¹í³ñ¹ æñµ³ßÛ³ÝÇ: Ü³ ³ÛÝ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇó ¿ñ, áñáÝó 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í×é³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Ý Ýáñ³·áõÛÝ ßñç³ÝÇ Ñ³Û 
·ñ³Ï³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý, Ã»ñ¨ë, ³í»ÉÇ ×Çßï, ³Û¹ ·ÇïáõÃÛ³Ý 
í»ñ³ÍÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

Ñ»Ýó ëÏ½µÇó Ý³ Çñ áõÅ»ñÁ ÷áñÓ»ó »ñÏáõ ³ëå³ñ»½Ý»ñáõÙ, áñáÝóáí ³ÝóÝáõÙ 
¿ñ ·ñ³Ï³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³ÛñáõÕÇÝª ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ ¨ 
ï»ëáõÃÛáõÝ:æñµ³ßÛ³ÝÇ 1955 Ã. Ññ³ï³ñ³Ï³Í ³é³çÇÝ Í³í³ÉáõÝ ³ßË³ïáõ-
ÃÛáõÝÝ ¿ñ §äá»ÙÇ Å³ÝñÁ ëáí»ï³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç(å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¨ 
ï»ëáõÃÛáõÝÁ)¦: 

Üñ³ Ý³ËÁÝïñ³Í »ñÏñáñ¹ µÝ³·³í³éÁ Ñ³Û Ýáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
å³ïÙáõÃÛáõÝÝ ¿ñ, Ñ³ïÏ³å»ë ³Û¹ å³ïÙáõÃÛ³Ý ÙÇ Ñ³ñëï³·áõÛÝ ßñç³ÝÁª XX 
¹³ñÇ ëÏÇ½µÁ: Þ³ï áõß³·ñ³í »Ý Ýñ³ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ô¨áÝ¹ ²ÉÇß³ÝÇ, 
ØÇù³Û»É Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÇ, ØÇë³ù Ø»Í³ñ»ÝóÇ, èáõµ»Ý ê¨³ÏÇ, ²í»ïÇù 
Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ: Ü³ ëÇñ³Ñ³ñí³Í ¿ñ ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÇ åá»½Ç³ÛÇÝ, ³Ý·Çñ 
·Çï»ñ Ýñ³ ·ñ»Ã» µáÉáñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¨ î»ñÛ³ÝÇÝ ÝíÇñí³Í 
Ñá¹í³ÍÝ»ñÝ áõ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (í»ñç»ñë Ý³ Ññ³ï³ñ³Ï»ó î»ñÛ³ÝÇ 
ï³Õ³ã³÷áõÃÛ³Ý ÝíÇñí³Í Çñ ·ÇñùÁ) æñµ³ßÛ³ÝÇ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³ñ¨áñ 
ï»Õ »Ý ·ñ³íáõÙ: Þ³ï ³ñÅ»ù³íáñ ¿ñ î»ñÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõñÛáõÝÝ»ñÇ 
ÉÇ³Ï³ï³ñ ÅáÕáí³ÍáõÝ, áñÁ Ññ³ï³ñ³Ïí»ó µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ÍÝÝ¹Û³Ý 100-³ÙÛ³ÏÇ 
³éÃÇí. ÅáÕáí³ÍáõÝ Ï³½Ù»É, ËÙµ³·ñ»É, ³é³ç³µ³ÝÁ ·ñ»É ¿ñ ¾¹í³ñ¹ 
æñµ³ßÛ³ÝÁ: 

´³Ûó, ³ÝÏ³ëÝ³Í, æñµ³ßÛ³Ý Ñ»ï³½áïáÕÇ ·ÉË³íáñ ë»ñÁ ÐáíÑ³ÝÝ»ë 
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ ¿ñ: 1965-ÇÝ Ññ³ï³ñ³Ïí»ó Ýñ³ Ù»-
Ý³·ñáõÃÛáõÝÁª §ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ åá»ÙÝ»ñÁ¦: 
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§ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ åá»ÙÝ»ñÇÝ¦ Ñ³çáñ¹»óÇÝ §ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µ³ÉÉ³¹Ý»ñÁ¦, 
§ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³ñÓ³ÏÁ¦ ¨ ³ÛÉ Ù»Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ï³½Ù»óÇÝ 
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í Ýáñ ·ÇñùÁ: ì»ñçÇÝ Í³í³ÉáõÝ 
³ß³ïáõÃÛáõÝÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ, áñ ïå³·ñ»ó æñµ³ßÛ³ÝÁ, ÝíÇñí³Í ¿ñ 
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ¨ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: 

ºí ß³ï ³ñ¹³ñ ÏÉÇÝÇ Ýñ³ ÑÇß³ï³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ³Ûë Ñ³Ù³éáï ËáëùÁ 
³í³ñï»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇª Ýñ³Ý ¨ Ù»½ µáÉáñÇë Ñ³ñ³½³ï »ñÏïáÕáíª 

ºñÝ»Ï Ýñ³Ý, áí Çñ ·áñÍáí 
Î³åñÇ ³Ýí»ñç, ³Ý¹³¹³ñ… 

 

Prof. Edward Jerbashian (1923- 
1999) 

Dr. A. K. Yeghiazarian 
Summary 

Academician Edward Jerbashian was one of the greatest literary men of Armenia in 
the second half of XX century. He has compiled many valuable works such as “The 
poem in the Armenian literature of Soviet era” (1955), many researches about Ghevond 
Alishan, Michael Nalbandian, Misak Medsarents, Rouben Sevak, Hovhannes 
Toumanian, Avetic Isahakian, Yeghishe Charents, A. Bakounts, Vahan Terian, etc. 
“Peoms of Toumanian”(1965), “Ballads of Toumanian”, “Prose of Toumanian”. 
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  وويچ دياكونوفايگور ميخائيل

  
  خاچيكيان. ل. م:    نوشته 

  
  

، ايگـور   1999 مـه    2در  . جامعه خاور شناسي دچار فقدان بزرگي شد      
دانشمند، تاريخ شناس، اديب و زبان شناس نـامي           ميخائيلوويچ دياكونوف، 

  .درگذشت
در پطرزبــورگ، در يــك . م1915 ژانويــه ســال 12ديــاكونوف در 

در نـروژ   ”  كودكي و نوجواني او عمدتا     دوران. خانواده فرهنگي، زاده شد   
در . سپري شد، جايي كه پدرش نمايندگي تجاري دولت روسيه شوروي، و پس از آن اتحاد شوروي را در اختيار داشت                   

.  در انستيتوي تاريخ، زبان و فلسفه لنينگراد، در رشته تاريخ، سپس زبان شناسي، به تحصيل پرداخت     1932-1936سالهاي  
در دوران . به كار مـشغول شـد  ) موزه لنينگراد( پس از پايان تحصيالت در بخش خاور باستان ارميتاژ      ايگور دياكونوف 

پس از پايان جنگ، كار خود را در ارميتاژ از سر گرفـت و در    . جنگ جهاني دوم به جبهه رفت و به مترجمي پرداخت         
شناسي شعبه لنينگراد منتقل شد و تا سـالهاي         سپس به انستيتوي خاور   . كنار آن در دانشگاه لنينگراد به تدريس پرداخت       

  .پاياني زندگي اش در آنجا خدمت كرد
اين فعاليتها از نظر زماني به هزاره       . فعاليتهاي علمي دياكونوف چنان متنوع است كه نام بردن همه آنها دشوار است            

ز نظر موضوعي به تاريخ، ادب شناسي، سوم پيش از ميالد تا آغاز تاريخ ميالدي، از نظر مكاني به سراسر آسياي مقدم و ا
همـه آثـار    ” تقريبـا . روانشناسي اجتماعي و غيره تقـسيم مـي شـوند           زبانشناسي، حقوق، مأخذ شناسي، اسطوره شناسي،     

براي مثال مي توان از يكي از كتاب هاي  او . دياكونوف مورد استفاده متخصصان همه گرايشهاي خاور شناسي مي باشد        
  . شرح دستور زبان همه اقوام غير هند و اروپايي در آسياي مقدم دوران باستان پرداخته استياد كردكه در آن به

اين دانشمند پر سابقه در نوشته هاي مربوط به زبان شناسي، موضوع، نوع و منشاء زبانهاي خاور باسـتان را مطـرح                      
يكي از نتايج كوششهاي . تخصصان ديگر رسيدساخت و فرضياتي در مورد منشاء اين زبانها ارائه داد، كه بعدها به تأييد م

كار ديگـر او طبقـه      . اورارتويي است -دياكونوف ايجاد گرايش جديد در زبان شناسي به نام زبان شناسي تطبيقي هوري            
پيدايش خط در بين النهرين نيز .  آورده است”Afrasian Languages“بندي زبانهاي آفراسيايي است كه در كتاب 

هيتي الفباي ميخي اورارتويي، و اين كه نوشته -نظريه او در مورد منشاء هوري    . عالقه دياكونوف بود  از موضوعات مورد    
  .هاي ميخي هخامنشي داراي منشاء مادي هستند نيز بسيار جالب توجه مي باشد

ود مي هر اندازه هم پژوهشهاي دياكونوف در زمينه هاي گوناگون داراي اهميت باشند، با اين حال او آنگونه كه خ   
ديد و نگاه عميق او به مسائل، و توانايي استثنايي اش در تركيب پديده              . گويد، پيش از هر چيز يك تاريخ شناس است        

ها، اجازه مي دادند تا او همواره در كشف قانونمنديها موفق باشد و از ميان انبوه مدارك پراكنده و جداگانـه بتوانـد در             
او اين توانايي خود را پيش از هر چيز در كتابي  به نمايش گذاشت كه                . را دريابد همان نگاه اول رويداد واقعي تاريخي       

-در آن نشان داد زيستگاه اصلي ارمنيان در فالت ارمنستان بوده اسـت و آنجـا محـل اخـتالط و ادغـام اقـوام هـوري                
 خـاور باسـتان و اوضـاع    موضوع سازمانبندي جوامـع . لووي، ارمني و ديگر اقوام هند و اروپايي است-اورارتويي، هيتي 

كتابها و چندين مقاله اساسي ديگر مربوط به ايـن          .  اقتصادي آن نيز جايگاه ويژه اي در آثار دياكونوف دارد          -اجتماعي
و تأكيد وي بر وجود يـك شـيوه         » شيوه توليد آسيايي  «اكنون نظريه، دياكونوف مبني بر ابطال       . موضوعات مي باشند  

  . گذشت سالها شكل گرفته و متبلور شده است و پذيرش آن فراگير مي شودواحد توليد در دنياي كهن، با
ترجمـه حماسـه بـابلي      . او همچنـين اديبـي بـا ذوق بـود         . دياكونوف تنها يك دانشمند و پژوهشگر بزرگ نبود       

  . و غيره كه به صورت شعر انجام داده است گواه اين مدعاست» سرود سرودها«، منظومه عبري »گيلگمش«
استعداد تعليم و تربيـت او از همـان دوران          . اكونوف در امر آموزش متخصصان نيز بسيار ارزشمند است        خدمات دي 

اكنون نمايندگان ايـن    . جواني در او پديدار گشت و نتيجه آن ايجاد مكتب خاور شناسي باستان در اتحاد شوروي است                
مكتب ارمني پژوهـشهاي    .  كار مي باشند   مكتب در همه مراكز خاور شناسي شوروي سابق و خارج از كشور مشغول به             
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تمدن خاور باستان، هم بطور مستقيم و هم از طريق آكادميسين گاگيك ساركسيان، شاگرد دياكونوف، مديون زحمات                 
يـاد   . بسياري از دانشمندان حتي آنهايي كه بخت شاگرد بودن او را نداشته اند، دياكونوف را استاد خود مي دانند   . اوست

  .  برجسته و انسان شريف همواره در خاطر همكاران، شاگردان و همه آشنايان او زنده استاين دانشمند
 

Æ·áñ ØÇË³ÛÉáíÇã ¸Û³ÏáÝáí 
 

Ø. È. Ê³ãÇÏÛ³Ý 
 

²Ù÷á÷áõÙ 
 

²ñ¨»É³·ÇïáõÃÛáõÝÁ Í³Ýñ Ïáñáõëï Ïñ»ó. 1999 Ã. Ù³ÛÇëÇ 2-ÇÝ ÏÛ³ÝùÇó 
Ñ»é³ó³í ³Ï³Ý³íáñ ·ÇïÝ³Ï³Ý, å³ïÙ³µ³Ý, µ³Ý³ë»ñ, É»½í³µ³Ý Æ·áñ 
ØÇË³ÛÉáíÇã ¸Û³ÏáÝáíÁ: 

Æ. ¸Û³ÏáÝáíÁ ÍÝí»É ¿ 1915 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 12-ÇÝ, ä»ï»ñµáõñ·áõÙ, Ùï³íáñ³-
Ï³ÝÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ: 1932-1936 ÃÃ. áõë³Ý»É ¿ È»ÝÇÝ·ñ³¹Ç å³ïÙ³-É»½í³- 
åÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõÇ Ý³Ë Ù³ïÙ³Ï³Ý, ÇëÏ ³å³ É»½í³µ³Ý³Ï³Ý 
µ³ÅÝáõÙ: 

Æ. ¸Û³ÏáÝáíÇ ·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïÁ Ã»° Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý 
(Ù.Ã.³. III Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÇó ÙÇÝã¨ Ù»ñ Ãí³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ) ¨ ï³ñ³Í³Ï³Ý (³ÙµáÕç 
²é³ç³íáñ ²ëÇ³Ý)¨ Ã¿° Ã»Ù³ïÇÏ ³éáõÙáí (å³ïÙáõÃÛáõÝ, µ³Ý³ëÇñáõÃÛáõÝ, 
É»½í³µ³ÝáõÃÛáõÝ, ³ÕµÛáõñ³·ÇïáõÃÛáõÝ, ¸Çó³µ³ÝáõÃÛáõÝ, ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñá·»-
µ³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ), ³ÛÝù³Ý É³ÛÝ ¿, áñ ¹ñ³Ýù Ãí³ñÏ»ÉÇë ³Ý·³Ù ³ÝËáõë³÷»ÉÇ 
»Ý µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ: 

ì³ëï³Ï³ß³ï ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ Çñ É»½í³·Çï³Ï³Ý ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 
³ñÍ³ñÍ»É ¿ ÐÇÝ ²ñ¨»ÉùÇ É»½áõÝ»ñÇ ïÇå³µ³ÝáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Í³-
·áõÙÝ³µ³ÝáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ³é³ç ù³ß»Éáí ³Û¹ É»½áõÝ»ñÇ Í³·Ù³Ý Ù³ëÇÝ 
í³ñÏ³ÍÝ»ñ, áñáÝù Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ñ³ëï³ïí»óÇÝ ³ÛÉ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñáí:Üß³Ý³Ï³ÉÇ ¿ Ýñ³ ³í³Ý¹Á ë»Ù³-ù³ÙÛ³Ý (³üñ³-
ëÇ³Ï³Ý) É»½áõÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ·áñÍáõÙ: 

Æ. ¸Û³ÏáÝáíÁ ûÅïí³Í ¿ñ áã ÙÇ³ÛÝ Ù»Í Ñ»ï³½áïáÕÇ, ³ÛÉ¨ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ 
ï³Õ³Ý¹áí, áñÇ Ñ³í³ëïáõÙÝ »Ý ÑÇÝ³ñ¨»ÉÛ³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áÑ³ñÝ»ñÇª 
§¶ÇÉ·³Ù»ß¦ µ³µ»ÉáÝÛ³Ý ¿åáëÇ, »µñ³Û³Ï³Ý §ºñ· »ñ·áó¦-Ç ¨ §ÄáÕáíñ¹Ç ·ñùÇ¦ 
µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

²Ï³Ý³íáñ ·ÇïÝ³Ï³ÝÇ, µ³½Ù³ï³Õ³Ý¹, ³½Ýí³·áõÛÝ, Ñ³½í³·Ûáõï ÑÙ³ÛùÇ 
ï»ñ Ù³ñ¹áõ Éáõë³íáñ Ï»ñå³ñÁ ÙÇßï í³é ÏÙÝ³ Ýñ³ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ, 
³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ¨ µáÉáñ ×³Ý³ãáÕÝ»ñÇ ëñï»ñáõÙ: 

 

Igor Michayelovich 
Dyakonov(1915- 1999) 

 

M. L. Khachikian 
 

Summary 
 

Orientology lost a very great  scientist ,   historian, linguist, and   phylologist in 
may2, 1999. 

L. M. Dyakonov was born in Peterbourg, educated in 1932- 36. Time line in his 
works stretches along III millenium B. C. until our days. His most significat works are 
about the grammer of non-indoeuropian languages of ancient  Asia (1967), “Afrasian 
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languages”(1988), the origin of Armenians (1968), “Gilgamesh”, “Song of songs”, 
“Book of the peop;e” (translations) and many many others. 

 
  

  كنستانتين سورني خداورديان
  

  گغاميان. م.دكتر  گ: نوشته 
  

پروفـسور  . جامعه انديشمند ارمنستان دچـار ضـايعه بزرگـي شـد          
كنستانتين خداورديان، دانـشمند پـرآوازه و رئـيس هيئـت تحريريـه             
دانشنامه ارمني، و شخصيت برجسته اجتمـاعي و عـضو آكـادمي بـين              

  . شتافتالمللي طبيعت و اجتماع، به ديار باقي
در . در ايروان بدنيا آمد   . م1929 ژانويه   9كنستانتين خداورديان در    

مدرسه متوسطه دزرژينسكي ايروان را به پايان بـرد و در           . م1946سال  
در انستيتوي تاريخ آكادمي علوم ارمنـستان       . م1956در  . از دانشكده تاريخ دانشگاه دولتي ايران فاغ التحصيل شد        . م1951

. م1974 رساله فوق دكتري علوم را ارائه داد و در سـال      1967 رساله دكتري علوم و در       1959 سپس در    .به كار پرداخت  
  . تا پايان زندگي، رئيس هيئت تحريريه دانشنامه ارمني بود1988از سال . به دريافت درجه پروفسوري نايل آمد

. م1936در سال   . لخ سرنوشت را چشيد   كنستانتين خداورديان از دوران كودكي به همراه ديگر همساالن خود طعم ت           
او در كنار   . پس از محكوميت سياسي والدينش، او نيز محكوم شد تا به تنهايي به رويارويي با ناماليمات زندگي برخيزد                 

  .تحصيل و اندوختن دانش، ناچار بود نيازهاي زندگي خانواده اش را برآورده سازد
حوزه عاليـق او بـسيار      . اريخ كرد و اثري عميق بر آن گذاشت       پروفسور خداورديان زندگي خود را وقف دانش ت       

 اثر در باره تاريخ ارمنيان، تاريخ نگاري، روابط فرهنگي و بين المللي ارمنيان، پيكار آزادي                120او بيش از    . گسترده بود 
ره به چـاپ رسـيده       اثر در ايروان، مسكو، تالين و غي       20بخش مردم آرتساخ، و قتل عام ارمنيان نگاشته است كه تعداد            

  .است
او مراحل اساسي رشد فرهنگ ارمني را مشخص . بخش عمده پژوهشهاي او در باره مسائل رشد فرهنگ ارمني است         

با چنين پژوهشهايي بود كه جهت هاي اصلي تحليل و          . نمود و توجهي خاص به خود ويژگيهاي فرهنگ ملي خود نمود          
  . نقد فرهنگ ارمني مشخص گرديد

تـاريخ    “8و7او نويسنده اصلي مجلـدهاي      . رديان شركتي فعال در خلق آثار جمعي و گروهي داشت         پروفسور خداو 
 در 1360گرمانيك به فارسـي ترجمـه و در سـال      . توسط ا ( ” تاريخ ارمنيان از روزگاران كهن تا امروز      “، كتاب   ”ارمن

  .است” تاريخ ارمنيان“و كتاب درسي ) تهران منتشر شد
در بسياري كشورها چهرهاي شناخته شده بود و از آنجا براي شركت در بررسـيهاي علمـي                 كنستانتين خداورديان   

او بـا   . حاصل پژوهشهاي او بارها در گردهمايي هاي علمي اتحاد شوروي و بين المللي ارائه شده اسـت                . دعوت مي شد  
 اياالت متحده، سوئيس و غيـره    گزارش هاي متعدد خود درباره مسئله اصلي قراباغ كوهستاني بارها در مسكو، انگلستان،            

  .ظاهر شده است
. پروفسور خداورديان بدون توجه به حجم سنگين كار خود، در زمينه تعليم و تربيت نيز خدمتي شايان توجه داشت                  

با راهنمايي او بود كه دهها رسـاله نـامزدي علـوم در             . در دانشگاه دولتي ايروان به تدريس پرداخت      . م1964او از سال    
او مكتبي خود ويژه در علم تاريخ بنيان نهاد كـه بخـش عمـده تاريخـشناسان       .  و خارج از آن تهيه و ارائه شد        ارمنستان

  .امروز از بوته آزمايش آن عبور كرده اند
 سال در كار روابط     40او نزديك به    . فعاليتهاي اجتماعي جزئي جدايي ناپذير از زندگي آكادميسين خداورديان بود         

اتريش، و پـس از  آن انجمـن       -خارج شركت فعال داشت و مدتي طوالني رئيس انجمن ارمنستان         فرهنگي با كشورهاي    
  .سوئيس بود-ارمنستان
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. سالهايي كه آكادميسين خداورديان رياست هيئت تحريريه دانشنامه ارمني را در اختيار داشت، سالهايي پر بار بود                
دانـش نامـه   . ه ارمني، يكي پس از ديگري به چاپ رسيدند     به لطف نبوغ سازماندهي او بود كه مجلدهاي مختلف دانشنام         

بسياري از مقاالت ايـن  . كه به زبانهاي ارمني  و روسي منتشر شد از ارزش فوق العاده اي برخوردار است    ” مسئله ارمني “
” ستان مسيحيارمن“و ” ارمنيان خارج از ارمنستان“به رهبري او بود كه دانشنامه هاي . دانشنامه بدست او نوشته شده است

دانشنامه نخست نزديك به هفتاد كشور را دربر مي گيرد        . كار خود را شروع كردند و اكنون در حال آماده شدن هستند           
اين دانشنامه بـه    . نقش كليساي حواري ارمنستان را در حيات ملت ارمني روشن مي سازد           ” ارمنستان مسيحي “و دانشنامه   

  . در ارمنستان آماده مي شودمين سالگرد پذيرش مسيحيت-1700مناسبت 
او توانايي آنرا داشت كه به هر جا قدم مي نهاد افراد متخصص             . كنستانتين خداورديان دوستي هوشيار و دلسوز بود      

  .و كوشا را گرد خود جمع آورد و كارها را سازماندهي كند
  

 
ÎáÝëï³ÝïÇÝ êáõñ»ÝÇ Êáõ¹³í»ñ¹Û³Ý 

(1929- 1999) 
ä³ï. ·Çï. ¹áÏïáñ ¶.Ø. ¶ºÔ²ØÚ²Ü 

 
²Ù÷á÷áõÙ 

 
Î. Êáõ¹³í»ñ¹Û³ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1929Ã. ÑáõÝí³ñÇ 9-ÇÝ ºñ¨³ÝáõÙ: 1946Ã. 

³í³ñï»É ¿ ºñ¨³ÝÇ Ò»ñÅÇÝëÏáõ ³Ýí³Ý ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÁ, ÇëÏ 1951Ã.ª 
ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ü³ÏáõÉï»ïÁ: 1956Ã. 
³ßË³ï»É ¿ Ð¶² å³ïÙáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïáõÙ: 1959Ã. Ý³ å³ßïå³ÝáõÙ 
¿ Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý, ÇëÏ 1967Ã.ª ¹áÏïáñ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ: 1974Ã. 
ëï³ó»É ¿ åñáü»ëáñÇ ÏáãáõÙ: 1988Ã. ÙÇÝã¨ Çñ ÏÛ³ÝùÇ í»ñçÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³ÝÇ ·ÉË³íáñ ËÙµ³·ÇñÝ ¿ñ: 

Î. Êáõ¹³í»ñ¹Û³ÝÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ ÝíÇñí³Í ¿ 
Ñ³Û Ùß³ÏáõÛÃÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ñó»ñÇÝ: Ü³ ÑÇÙÝ³íáñ»É ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
Ùß³ÏáõÛÃÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷áõÉ»ñÁ, ïí»É å³ñµ»ñ³óáõÙÁª 
Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáí ³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ ³é³ÝÓÝ³-
Û³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ²Û¹ áõëáõÙÝ³-ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ëÏ½µÝ³íáñí»óÇÝ Ñ³Û 
Ùß³ÏáõÛÃÇ ùÝÝ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñ 
³ñÅ³Ý³ó³Ý å³ïÙ³·ÇïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³ÏÇÝ. Ýñ³ 
§ÎáõÉïáõñ³Ï³Ý Ñ»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³·áñÍáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ¦ 
Ù»Í³Í³í³É ³ßË³ïáõÃÛáõÝÁ Éáõñç Ý»ñ¹ñáõÙ ¿ å³ïÙ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç: 

äñáü. Êáõ¹³í»ñ¹Û³ÝÁ ³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ÏáÉ»ÏïÇí, 
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óÝáÕ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ: Ü³ §Ð³Û 
ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³Ý¦ 7 ¨ 8-ñ¹ Ñ³ïáñÝáñÇ, § Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ï-
ÙáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ÙÇÝã¨ Ù»ñ ûñÁ»ñÁ¦ Ù»ÏÑ³ïáñÛ³ÏÇ,  
§Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõÝ¦ ¹åñáó³Ï³Ý ¹³ë³·ñù»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇó ¿ñ: 

Üñ³ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ µ³½ÙÇóë Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý 
Ñ³Ù³ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáíÝ»ñáõÙ: ÆëÏ È»éÝ³ÛÇÝ 
Ô³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇÝ ÝíÇñí³Í ½»ÏáõÛóÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ë ¿ »Ï»É 
ØáëÏí³ÛáõÙ, ²Ý·ÉÇ³ÛáõÙ, ²ØÜ-áõÙ, Þí»Ûó³ñÇ³ÛáõÙ ¨ ³ÛÉáõñ: 
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²ñ·³ë³µ»ñ »Õ³Ý Î. Êáõ¹³í»ñ¹Û³ÝÇ, áñå»ë Ð³ÛÏ³Ï³Ý 
Ð³Ýñ³·Çï³ñ³ÝÇ ·ÉË³íáñ ËÙµ³·ñÇ ³ßË³ï³Í ï³ñÇÝ»ñÁ: Üñ³ 
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ï³Õ³Ý¹Ç ßÝáñÑÇí, ãÝ³Û³Í Í³Ýñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ, 
ß³ñáõÝ³Ïí»ó Ð³Ýñ³·Çï³ñ³ÝÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³ïáñÝ»ñÇ ÉáõÛë ÁÝÍ³ÛáõÙÁ: 
Ü³ Ý³Ë³Ó»éÝ»ó §àëÏ»÷áñÇÏ¦ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³ÝÇ ¨ 
Ñ³ïÏ³å»ë Ã»Ù³ïÇÏ Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³ÝÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ: ²ñÅ»ù³-
íáñ ¿ Ñ³Û»ñ»Ý ¨ éáõë»ñ»Ý ÉáõÛë ï»ë³Í §Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ¦ Ñ³ñÝ³·Ç-
ï³ñ³ÝÁ, áñÇ µ³½Ù³ÃÇí Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ¿ñ Ý³: Î. Êáõ¹³-
í»ñ¹Û³ÝÇ ·ÉË³íáñáõÃÛ³Ùµ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ÇÝ  Ý³¨ §Ð³Û ë÷Ûáõéù¦ ¨ 
§øñÇëïáÝÛ³ Ð³Û³ëï³Ý¦ ÇÝùÝ³ïÇå ¨ ³ñÅ»ù³íáñ Ñ³Ýñ³·Çï³-
ñ³ÝÝ»ñÁ: 

äñá ü. Î. Êáõ¹³í»ñ¹Û³ÝÇ ÏÛ³ÝùÁ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ áõ ÅáÕáíñ¹ÇÝ Í³é³-
Û»Éáõ ÙÇ í³é ûñÇÝ³Ï ¿ñ: 

 
  

 

Kostantin S. Khoudaverdian  
(1929- 1999) 

 
Dr. G. M. Geghamian 

 

Summary 
 

Academician Prof. Khoudaverdian was one of the famous scientests of 
Armenia, president of Institute of Armenian Encyclopedia. His interested fields 
of studies were, the history of Armenian people, cultural and international 
relations of Armenians, liberation struggle of Artsakh, Armenian Genocide. He 
has compiled about 120 books and researches about above mentioned subjects, 
which are published in Yerevan, Moscow, Talin, Tehran, etc.   
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  لندروش خورشوديان
  آكادمي ملي علوم ارمنستان
  دانشگاه دولتي ايروان

  
  
  

در روستاي شينوهاير از    . م1927لندروش خورشوديان ر روز اول ماه مه        
در . م1946تحصيالت متوسطه را در سـال       . منطقه گوريس ارمنستان زاده شد    

بين الملل دانشگاه دولتي ايروان، به تحصيل پرداخت در دانشكده روابط . م1946-1951در سالهاي . ايروان به پايان رساند
دفاع ” 1917-18عملكرد حزبي و دولتي استپان شاهوميان در “از رساله دكتري علوم خود تحت عنوان    . م1956و در سال    

پس از آن به تـدريس در انـستيتوي         . سپس به عنوان پژوهشگر ارشد در آكادمي علوم ارمنستان به كار پرداخت           . نمود
 سال مسئوليت كرسي تاريخ ارمنستان در دانـشگاه دولتـي           22ايروان پرداخت و مدت     ” خاچاطور آبوويان “يت معلم   ترب

  .ايروان را برعهده داشت
بـه  . م1980موفق به كسب درجه علمي فوق دكتري علوم در رشته تاريخ شـد و در سـال                  . م1966خورشوديان در   

بـه عـضويت اصـلي      . م1996ته آكادمي علوم ارمنـستان بـود و در          عضو وابس . م1990در سال   . درجه پروفسوري رسيد  
همچنين عضو شوراي عالي اعطاي درجه علمـي در         . او رئيس انجمن تاريخشناسان ارمني بود     . آكادمي علوم نائل گرديد   

 علـوم،   نشريه علوم اجتماعي آكادمي   ” لرابر“انستيتوي تاريخ و خاورشناسي آكادمي علوم ارمنستان، معاون سردبير مجله           
  .و غيره بود” خبرنامه آرشيوهاي ارمنستان“، ”خبرنامه دانشگاه ايروان“عضو هيئت تحريريه نشريات

 تك نگاري و 14 اثر علمي، از جمله 100او نويسنده حدود . قلمرو پژوهشهاي علمي خورشوديان بسيار گسترده بود
ديبخش ارمني، مسئله ارمني، احزاب سياسي ارمني،       در باره جنبشهاي ملي و آزا     ” آثار او عمدتا  . پژوهشهاي گروهي است  

نژادكشي ارمنيان، تاريخچه ارمنيان خارج از ارمنستان، جنبشهاي انقالبي ارمنستان و قفقاز و ديگـر موضـوعات تـاريخ                     
روسـيه شـوروي و مـسئله       “،  )1964(”احزاب ارمني خارج از ارمنستان در مقطع كنوني،       “آثار او، از جمله     . ارمنيان است 

 جلدي در تاريخ خلـق ارمنـي        8او از نويسندگان اثر     . و غيره از ارزشهاي علمي غير قابل انكار مي باشد         ) 1977(”رمنيا
بسياري از آثار خورشوديان، ارزشي نو      . را به طبع رسانيد   ” ايدئولوژي ملي ارمني  “اندكي پيش از مرگ خويش اثر       . است

  .راي پژوهشگران آتي استدر تاريخ شناسي ارمني، و سخني نو و جهتي نوين ب
 سال فعاليـت خـستگي   25او در طول . لندروش خورشوديان در امر تربيت متخصصان جوان نيز سهم بسزايي داشت   

  .  ناپذيرش متخصصان بسياري در رشته تاريخ تربيت نمود
زندگي اش  با درگذشت آكادميسين خورشوديان، جامعه انديشمند ارمني، چنان متفكري را از دست داد كه سراسر                

  . را وقف خدمت به مردم خود نموده بود
 
 

È»Ý¹ñáõß Êáõñßáõ¹Û³Ý 
(1927- 1999) 

 

²Ù÷á÷áõÙ 
 

ÎÛ³ÝùÇ 73-ñ¹ ï³ñáõÙ, »ñÏ³ñ³ï¨ Í³Ýñ ÑÇí³Ý¹áõ¿ÛáõÝÇó Ñ»ïá 
í³Ë×³Ýí»ó ³Ýí³ÝÇ å³ïÙ³µ³Ý, ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éõ³ñ³ÝÇ 
Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã, ä³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý 
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ, ³Ï³¹»ÙÇÏáë È»Ý¹ñáõß ²ñß³Ï Êáõñßáõ¹Û³ÝÁ:  

È. Êáõñßáõ¹Û³ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1927Ã. Ù³ÛÇëÇ 1-ÇÝ ¶áñÇëÇ ßñç³ÝÇ 
ÞÇÝáõÑ³Ûñ ·ÛáõÕáõÙ, Í³é³ÛáÕÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ: 1946Ã. ³í³ñï»É ¿ ºñ¨³ÝÇ 
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ê. Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÁ: 1946-1951 ÃÃ áõë³Ý»É ¿ 
ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ü³ÏáõÉï»ïáõÙ, 1951-1954 ÃÃ.ª Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ëåÇñ³Ýïáõñ³ÛáõÙ: 
1956Ã. å³ßïå³Ý»É ¿ §êï»÷³Ý Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ¨ å»ï³-
Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 1917-1918ÃÃ.¦ Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý ¹Çë»ñï³óÇ³Ý ¨ 
³ßË³ï³ÝùÇ ³Ýó»É ÐÐ ¶²² å³ïÙáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïáõÙ áñå»ë ³í³· 
·Çï³ßË³ïáÕ: 

È. Êáõñßáõ¹Û³ÝÁ å³ïÙ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ ¿ñ 1966Ã., 
åñáü»ëáñ° 1980Ã., 1990Ã. ÁÝïñí»É ¿ ¶² ÃÕÃ³ÏÇó-³Ý¹³Ù, 1996-ÇÝ 
³Ï³¹»ÙÇÏáë: Ü³ ä³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÑÝ 
¿ñ, ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ¶²² ÷áñÓ³ùÝÝ³Ï³Ý Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 
Ý³Ë³·³Ñ, ¶²² å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ ³ñ¨»É³·ÇïáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ 
·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ ßÝáñÑáÕ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ 
³Ý¹³Ù, ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³Å³ÝÙáõÝùÇ 
§Èñ³µ»ñ¦ Ñ³Ý¹»ëÇ ·ÉË³íáñ ËÙµ³·ñÇ ï»Õ³Ï³É, §´³Ýµ»ñ ºñ¨³ÝÇ 
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ¦, §´³Ýµ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñËÇíÝ»ñÇ¦ Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÇ 
ËÙµ³·ñ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ³Ý¹³Ù ¨ ³ÛÉÝ: 

¶Çï³Ï³Ý ³Ýáõñ³Ý³ÉÇ ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñ áõÝ»Ý å³ïÙ³µ³ÝÇ 
§ê÷Ûáõéù³Ñ³Û Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ¿ï³åáõÙ¦ 1964Ã., 
§ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ èáõë³ëï³ÝÁ ¨ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ¦ 1977Ã., §Ð³Û 
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ ·³Õ³÷³ñ³-
ËáëáõÃÛ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñó»ñ¦ 1980Ã., §È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³Õ. å³ïÙ³Ï³Ý 
ï»Õ»Ï³Ýù¦ 1988Ã. Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÏÇó, §ÖßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ å³ïÙ³Ï³Ý 
·ÇïáõÃÛ³Ý ÙÇ³Ï ã³÷³ÝÇßÝ ¿¦ 1989Ã., §Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñó¦ 1995Ã. 
Ù»Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ µ³½Ù³ÃÇí ³ÛÉ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

Ð³ÝÓÇÝ È. Êáõñßáõ¹Û³ÝÇ, å³ïÙ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ áõ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
ÙÇïùÁ ÏáñóñÇÝ ï³Õ³Ý¹³íáñ Ùï³íáñ³Ï³ÝÇ, áñÝ Çñ ³ÙµáÕç ÏÛ³ÝùÁ 
ÝíÇñ³µ»ñ»ó Ñ³ñ³½³ï ÅáÕáíñ¹Ç µáÉáñ³Ýí»ñ Í³é³Û»ÉáõÝ:  

 
 

 
Professor Lendroush 

Khourshoudian  
(1927- 1999) 

 
Summary 

 
Academician L. Khourshoudian was one of the famous historians of 

Armenia. Head of History department in Yerevan State University, president of 
the Armenian society for the Historians, and many other high positions. He has 
writhen about 100 scientific researches specially on the armenian liberation 
movements, the Armenian question, Armenian political parties, history of the 
armenians abroad, revolutionary movements of Caucus and Armenia, etc.                                            


