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  ميراث سياسي شاهنامه
  

  (N. Adonts)پروفسور نيكوغايوس آدونتس: نوشته
  اديك باغداساريان: ترجمه

  ، سال دوم1ايران نامه، شماره: منبع
  :در باره نويسنده

او عـالم فقـه اللغـه،       . نامدارترين تاريخنگـار ارمنـي سـده بيـستم اسـت          ) 1871-1942(آدونتس  . پروفسور ن 
به مفهوم تخصصي او كارشناس بيزانس و يكي از سرشناس تـرين      .  اجتماعي بود  -تار و چهره سياسي   باستانشناس، ويراس 

  .چهره هاي بيزانس شناسي دنيا محسوب مي شد
دانشكده هاي زبانها هاي شرقي، تـاريخ  (تحصيالتش را در مدرسه تاتو، گئوكيان اچميادزين، دانشگاه پتربورگ          

 در لندن، پـاريس، ونيـز و مـونيخ در بيـزانس             1899-1901انده در فاصله سالهاي     گذر)  با كسب مدال طال    -و فقه اللغه  
شناسي تعمق كرده به چند زبان قديم و جديد، ميخي، سانسكريت، پهلوي، يوناني قديم، التين، فرانسه، انگليسي، آلماني،                  

ـ       .عربي، تركي، فارسي جديد، روسي، گرجي و غيره تسلط يافت           -1920(ي در پتربـورگ     او در هنگـام فعاليتهـاي علم
ارمنستان در  «: نبوغ علمي او در دو اثر بزرگ متجلي شد        . به عنوان استاد دانشگاه شهرت فراواني به دست  آورد         ) 1903

روسي، سـن پتربـورگ     (» ديونيوس براكيايي و مفسران ارمني او     «و  ) 1908روسي، سن پتربورگ    (» دوران ژوستنيان 
  . ه چهره سرشناس بيزانس شناسي در روسيه و جهان شداو با همين دو اثر تبديل ب). 1915

 به لندن، آنگاه به پاريس منتقل شد و به ارمني شناسي، و فعاليتهاي ملي، اجتماعي و ادبي                  1920آدونتس در سال    
.  از سوي دانشگاه آزاد بروكسل براي رياست كرسي ارمني شناسي تازه تأسيس دعوت گرديـد               1930در سال   . پرداخت
پژوهش هاي خود را در نشريات علمي مهم اروپا بچاپ رساند كه برخي از آنان را مي                 ) 1930-1940(ن دوران   او در اي  

، »زنـدگي روسـتايي ارمنيـان باسـتان       «،  »جهان بيني ارمنيان باسـتان    «،  »ماشتوتس و شاگردانش  «: توان چنين برشمرد  
شـكوه  « ،  »گريگور روشـنگر و آنـاك پـارتي       «،  »گريگور پارتو و يزنيك   «،  »جريانهاي سياسي در ارمنستان باستان    «

ارمنيـان در علـوم     «،  »وارت ماميكنيان «،  »شاهدخت ماميكنيان بر تخت و تاج بيزانس      «،  »اردوان اشكاني «،  »باگراتوني
  .و غيره» نياي خاندان روبينيان« ، »آشوت دوم يركات«، »واسيل هايكازن«، »بيزانس

 صدد نگارش تاريخ چهار جلدي ارمنستان به زبان فرانسه برآمـد            پروفسور آدونتس در سالهاي پاياني عمرش در      
به زبان فرانسه،   » .م. پ 10-6سده هاي   : سر آغاز تاريخ ارمنستان   «(اما متأسفانه فرصت نگارش جلد اول را بيشتر نيافت          

  ).1946پاريس 
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ارمنـستان در  « اثـر  آدونتس در اكثر پژوهش هاي خود با مسايل ايرانشناسي نيز برخورد مي كند بـويژه در         . ن
. مطالب بسياري در آثار منتشر نشده او وجود دارد و در آرشيو وي در بيروت نگهداري مـي شـوند                   . »دوران ژوستينيان 

» مادهـا «،  )صـفحه 20 -فرانـسه (،  »ارتباط زبان ارمني با زبانهاي ايراني و يـافتي        «: تنها برخي از آنان را بر مي شماريم       
 بيـزانس در  -مناسـبات پـارس  «، )صفحه18روسي،  (»  پارسي -سايي مسيحي آشوري  درجات كلي «،  ) صفحه 28روسي،  (

چنانكه ديده مي شود ايرانشناسي براي پروفسور آدونتس به         ).  صفحه 176روسي،  (»  و سرنوشت ارمنستان   5-6سده هاي   
در اينجـا   . عنوان موضوع جدي پژوهش در مركز توجه قرار داشت و شاسيته است ميراث ايرانشناسي او معرفي گـردد                 

 به مناسبت هزارمين سال تولـد       1935را ارائه مي كنيم كه پيشتر در سال         » ميراث سياسي شاهنامه  «مقاله او تحت عنوان     
  .    چاپ قاهره منتشر شده است» هوسابر«فردوسي در روزنامه 

  پتروس هوانيسيان، دكتر تاريخ
  

*  *  *  
  

افتخـار يادگـار تمـدن    . يك جشن ادبي محسوب نمـي شـود  تولد فردوسي به مثابه تولد شاهنامه است و تنها   
  .بزرگي درآن زمان است كه ايران مي خواست سرانجام شكوه و عظمت پيشين خود را باز يابد

آثاري هستند كه با غوغا و هياهو زاده مي شوند و در اوج شهرت زندگي مي كننـد امـا در نهايـت بـه بـاد                           
نها موفق شده اند در برابر خودگامگي هاي زمان ايستادگي كننـد و بـه               تعداد كمي از آ   . فراموشي سپرده مي شوند   

گرچه به عنوان تاريخ كمي     . اثر شاعر نامي پارسي يكي از اين جاودانگي ها است         . عنوان اثري جاودانه باقي بمانند    
  .استسست، و به عنوان ادبيات يكنواخت است اما يك هزار سال است كه جذابيت و عظمت خود را نگه داشته 

اثر فردوسي بزرگ، پر محتوا، رنگارنگ است، تاريخ و افسانه، واقعيت و خياالت، جريـان دلنـشين شـعري،                   
انديشه هاي ژرف و غم انگيز، قطعات مستقل حماسي و باالخره زبان شيرين و مأنوس مادري، گنجينـه اي اسـت                     

   .   پايان ناپذير كه با هر سن و سليقه اي هماهنگي دارد
 عين اينكه حاوي شكوه و عظمت ايران پيش از اسالم است اما روح رستاخيزي خود را حفظ نموده شاهنامه در

  .است
پارسيان معتقد بودند كه يوغ عرب نبايـد بـه          . قطع نمود ” سلطه عرب ريسمان زندگي حكومتي ايران را موقتا       

گفته شده كه ايران چند دهه      .  رسد به سر مي  . م11زمان در نيمه هاي سده      . درازا بكشد، نه بيشتر از چهار صد سال       
شاهنامه آنقدر هم نتيجه خواست و الهام شخصي نبود بلكه . پس از مرگ فردوسي بايد به رستاخيز سياسي مي رسيد   

اسكلت ساختمان حكـومتي بودكـه      ” زايش آگاهي و آرزوي عمومي براي آزادي در آينده اي نزديك بود و كال             
  .بايد بر پا مي شد

در نقاط مختلف كشور بوته هاي آزمايش سياسي وجـود          . زاديخواهي روياهاي پوچ نبودند   چشم داشت هاي آ   
  .تنها حركتي تند الزم بود تا آزادي حاصل شود. داشتند و سلطه تازيان ديگر هولناك نمي نمود

 ليكن يك مطلب پيشبيني نشده بود، و آن لشكر كشي تورانيان به همت سلحوقيان بود كه همه اميدها را نقش                  
بـراي  . فردوسي افراسياب را به كشتن داده بود و گفته بود خطري از سوي توران تهديد نمـي كنـد                  . بر آب كرد  

  .ضحاك شيطان صفت منشاء عربي قايل شده بود و از شانه هايش اژدها روييده با مغز انساني تغذيه مي كرد
زادي آتي گرديـد و گذشـته را در         او سخنگوي آ  . به هر حال در عصر فردوسي باور رستاخيز ايران زنده بود          

، زيرا الزاروس باعث حيات مجدد ايران »من عيسي هستم«شاعر شجاعانه فرياد مي كشد . خدمت آينده احياء نمود
خيلـي  . البته فردوسي گذشته را نه با نكته سنجي باستانشناسي بلكه براي حفظ خاطرات مردمي معرفي مي كند                . شد

امـا  . ت يادآور شويم كه دوران هخامنشي و تاحدي اشكاني ناديده گرفته شده اند            چيزها فراموش شده اند كافي اس     
. نكته جالب اين است كه روح تاريخ بويژه در قبال دو دوره ياد شده به طور مأنوس و صميمي تشريح مـي شـود                       

گـري آنـان    كه هر دو نيز دشمن ايرج بودنـد و وي قربـاني حيلـه               . ايرج يعني ايران دو برادر داشت، سلم و تور        
سلم و تـور    . نسل او به همت منوچهرها و رستم ها جنگ هاي سختي در برابر وارثان سلم و تور انجام داد                  . گرديد

براسـتي در زمـان     ). شكل قديم سلم به صورت سرم بود      (اشتقاق نام هايي از نام قبيله هاي سرمتي و توراني هستند            
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 پس از آنها طوايف توراني تهديد هولنـاكي بـراي حكومـت             هخامنشيان، طوايف سرمتيان، اما در عصر پارتيان و       
اين خوشبختي تاريخي ايران بود كه تمدن هاي بزرگ ميانرودان را به ارث برد و نه تنها      . پارس محسوب مي شدند   

ستاده خود را نگهداراي و توسعه داد بلكه قرن ها براي حفظ تمدن و آرامش آسياي مقدم در برابر اقـوام وحـشي                       
هر ارزشي كه تازيان داشته باشند، خود مسئول هستند، كه بـا برانـدازي حكومـت پارسـي                  . ر به كار برد   خاور دو 

آن گرگ مرموز يا حيـوان      . نتوانستند نقش محافظ از شرق متمدن را در برابر وحشيگري هاي تورانيان ايفا نمايند             
د، قرن ها بر سر مرزهـاي ايـران زوزه          درنده خوي گرگ مانند كه بنابه اعتقاداتشان اقوام ترك را هدايت مي كر            

مي كشيد و بادهان گرسنه و تشنه به خون حاضر بود سرزمين هاي آباد را بكام خويش بكشد، ليكن جرأت نمـي                      
بديهي است كه اگر حكومت مركزي ايران در برابر لشكر كشي عرب از             . كرد از سد نيزه هاي پارسي عبور كند       

جوق، مغول و تاتار را به سرزمين هاي دور دست شمال براند چنانكه در زمان               ميان نمي رفت، قادر مي بود سيل سل       
  .خود اين كار را انجام داد و لشكركشي هاي مخرب هون ها را مهار كرد

فردوسي بر اين نقش ايران واقف است، مي داند كه توران در طي قرون مهار شده است و لـذا خطـر تاتارهـا         
 كه غرب را به سلم مي دهد و ضحاك و يا آژدهاك مـشهور را بـه عـرب                    به همين علت است   . تهديد نمي كرد  

مطـابق فردوسـي او   . ليكن نماينده غرب يا تجسم حكومت بزرگ غربي همانا اسـكندر بـود    . تغيير شكل مي دهد   
تعجب آور است كه فرزند ايران و زاده روحاني اسالم، . مسيحي است يعني تجلي حكومت مسيحي بيزانس مي باشد  

آيا اين امـر بـدين    . ه دشمن ديرينه ايران احساس دشمني ندارد بلكه برعكس، نسبت به آن تمايل هم دارد              نسبت ب 
اما به نظر مي رسـد كـه ايـن نگـرش تاحـدي          . شايد چنين باشد  . علت نيست كه بيزانس دشمن تازيان منفور بود       

ر اساس و زمينـه تمـدن هلنيـستي         دولت پارتي ب  . انعكاس سنت قديمي ايران يعني غرب گرايي پارتيان بوده باشد         
با جنگ در برابر رم، آنها از فرهنگ هلنيستي پرهيز نمي كردند و گـاهي از القـاب يونـاني دوسـتي        . قرار داشت 

از اين نقطه نظر، سلسله پارتي نسبت به هخامنشيان و ساسانيان پيشرفته تر، روشنفكرتر              . احساس احترام مي كردند   
  .فتو انساندوست تر به شمار مي ر

فردوسي مذهب خود را دوسـت داشـت امـا          . عالقه به غرب مسيحي به مفهوم غلبه بر تعصب مذهبي قرن بود           
شاهنامه اثر بسيار بزرگي است . متعصب و افراطي نبود و به همه اديان احترام مي گذاشت زيرا نگرش ناريخي دارد   

، اسير اوضاع و احوال خويش اسـت و         شاعر، چون شاعر است   . و در همه جاي آن هماهنگي عقيدتي محفوظ است        
اغلب تموجات احساسي حركت مي كند گاهي به بلندا پرواز مي كند و گاهي نيز در دشتستان هاي مفاهيم كلي و               

  .تجربيات زمان گردشي مي نمايد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آدونتس در سالهاي دانشجويي. ن
  
  

اثر شاعر اضداد را بر طرف      .  بوده است  مجموعه خاطرات مختلف مربوط به زمانهاي متفاوت در دسترس شاعر         
بلند پروازي هايي كه باعث باالرفتن سطح او نسبت به اوضاع فكري قرن شدند، ضعف هاي او را بـي                    . نكرده بود 
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پادشاه بايد معتقد باشد،    «: اينگونه انعطاف مذهبي از برتري هاي چشمگير فردوسي محسوب مي شود          . رنگ كردند 
اينگونه طرز فكر در عصري كه زنجيرهاي سنگيني پاي وجدان و انديشه            . »بد نيست ” الاما تفاوت مذهبي اتباع اص    

احترام به مذهب به معني احترام به مليت است . را بسته بودند، بي شك عامل بزرگي و عظمت شاعر بشمار مي رود
  .زيرا در آن زمان مذهب پرچمدار مليت و ارزش هاي ملي، علوم، هنر و غناي معنوي بود

در زمـان پارتيـان     . ن جهان بيني آزاد انديشانه نيز از نظر معنوي فردوسي را به دوران پارتي متصل مي كند                اي
  .بود كه خدايان ايراني و هلنيستي برابر شمرده مي شدند و به طور مساوي پرستش مي گرديدند

 تـشنه آن اسـت و       دو حقيقت محض، كه مشرق زمين     : احترام به تمدن و ترقي غرب و احترام به اصول ملي            
شاعر بزرگ آن را براي شرق به ارث گذاشته است و متضمن پيـشرفت و همكـاري مـسالمت آميـز ملـل مـي                         

تنها همين امر كافي است تا ملل شرق كه در زير آسمان آسياي مقدم زندگي كرده انـد در برابـر آرامگـاه                       .باشد
ن كه ايران و كشورهاي همسايه بايد بـر ايـن اصـول             هزارساله سر تعظيم فرود آورند با ايماني استوار مبتني بر اي          

  . رستاخير خود را بنا نهند
جـشن فردوسـي بـا قلـب و روح          . اين يك پديده اتفاقي نيست كه ياد فردوسي امروز گرامي داشته مي شود            

ـ     . ما نيز دوست نه تنها ايران بلكه ساير كشورهاي آسياي مقدم هستيم           . ارمنيان نزديكي دارد   م و  قرن ها تحـت ظل
اكنون زمان  . ستم و تعقيب استبداد سيه فكر قرار داشتيم زيرا چهره هاي خود را به سوي غرب نوراني گرفته بوديم                  

  . پيروزي مبارزه و شهادت ما در همين امر نهفته است. آن رسيده است كه تاريكي و ظلمت شرق رخت بر بندد
ن تاريك زندگاني خود خواب مي ديـديم و         جشن فردوسي نخستين پرتو آن حقيقت نوراني است كه در زندا          

         .آن بايد مردمان شرق را بر اساس استقالل ملي و همكاري مشترك و به نام تمدن به يكديگر پيوند دهد
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·³Õ³÷³ñ³Ëáë »Õ³í ·³ÉÇù ³½³ïáõÃÛ³Ý ¨ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óñ»ó ³ÝóÛ³ÉÁ Ç 
ëå³ë ³å³·³ÛÇ: 

Þ³ÑÝ³Ù»Ý ËÇëï Ëáßáñ ·áñÍ ¿, áñå»ë½Ç ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Ý»ñ¹³ßÝ³-
ÏáõÃÛáõÝ å³Ñå³Ý³Í ÉÇÝÇ ³Ý»Ý áõñ: 

 

Political heritage of Shahnameh  
 

N. Adonts 
 

Summary 
 

The article is dedicated to the role of Shahnameh, the most important work 
of Iranian literature, in the political life of Iran. It contains the glory of Iran in 
the pre-islamic era. The idea of political resurrection of motherland still 
continued to exist in the days of Firdowsi. He was the ideologist of future 
liberation and caused the past to revive for  a glorious future.   

Shahnameh is a masterpiece to keep ideological adaptation and harmony 
every where during the time. 
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  ارمنستان، همپيمان مادها و تابع هخامنشيان
  

  آكادميسين هاكوپ مانانديان: نوشته 
  كارو ساركسيان: ترجمه 

  
  در باره نويسنده  

هاي ينـا، اليپزيـك و       او در دانشگاه  . يكي از بنيانگذاران رشته تاريخ در ارمنستان است       ) م1873-1952(استاد هاكوپ مانانديان    
م درجه دكتراي فلسفه از دانشگاه ينـا  1897لسفه، خاورشناسي و زبانشناسي به تحصيل پرداخت و در سال هاي ف  استراسبورگ در رشته  

هاي شرقي دانشگاه پطرزبورگ در رشته زبان و ادبيات ارمني و ثارسـي بـه ثـؤوهش     م در دانشكده زبان1898در سال   . دريافت نمود 
. بود و از آغاز بنيانگذاري اين دانشگاه رياسـت آن را بـر عهـده گرفـت     ) م1921(او از بنيانكٌذاران دانشكٌاه دولتي ايروان       . ثرداخت

م به عضويت آكادمي علوم اتحاد شوروي در آمد و پس از چندي در سال               1939در  . ها رئيس بخش تاريخ ارمني اين دانشگاه بود        سال
  .م عضو آكادمي علوم ارمنستان گرديد1943

آثار او بيشتر مربوط بـه تـاريخ و   . هاي ارمني، روسي و آلماني است صد اثرعلمي به زبان آكادميسين مانانديان داراي بيش از يك     
در باره داد : ((برخي از آثار او عبارتند از. هاي اجتماعي و اقتصادي ارمنستان باستان و جغرافياي ماوراء قفقاز است         ادبيات ارمني، نظام  

)). نقدي بر تاريخ قوم ارمـن ((و اثر سه جلدي )) تيگران دوم و روم((، ))باستانفئوداليسم ارمنستان ((، ))و ستد و شهرهاي ارمنستان    
آكادميسين هاكوپ مانانديان به نظر بسياري از دانشمندان تاريخ و زبان سهم به سزايي درپيشبرد و گـسترش علـم تـاريخ در اتحـاد                        

  .شوروي و ارمنستان دارد
  
. م. پ6 يـا  7هاي  يي آرمن به ارمنستان، اين ميهن نوين خود، در سده تاريخ ارمنيان از هنگام ورود قوم هند و اروپا         

  .دوران بسيار دور تاريخ ارمنيان هنوز ناروشن و ناشناخته مانده است. گردد آغاز مي
دهند كه تاريخ ديرين ارمنيان كه به دست موسس خورناتسي نوشته و از منبعي               هاي علمي كنوني نشان مي     پژوهش

بنابراين . گرفته شده است، در واقع روايت افسانه آميزي است كه در دوره مسيحيت نگاشته شده است               به نام مارآباس بر   
اي است كه از آثار هـرودوت و گزنفـون و            هاي ناچيز و پراكنده    تنها منبع معتبر براي تاريخ آن روزگار همان آگاهي        

  .هاي ميخي پارسي به دست آمده است سنگنوشته
. هاي بسياري در زندگي سياسي آسياي غربي پديد آمـد          جوم كيمرها و سكاها، دگرگوني    در پي ه  . م. پ 7در سده    

هاي نويني گرفتند و به مـوازات آن جابجـايي و مهـاجرت اقـوام                هاي فرو پاشيده و ناتوان باستان را دولت        جاي دولت 
  .گوناگون و ادغام آنها در يكديگر آغاز گشت

. سازمان يافت و نيرو گرفت    . م. ث 7دولت نيرومند ماد به تدريج در سده        همزمان با اين رويدادهاي بزرگ بود كه         
. انـد  زيستند يـاد كـرده     از قبايل ماد كه در شمال غرب فالت ايران مي         . م. پ 9هاي ميخي آشور از آغاز سده        سنگنوشته
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آمدند و اتحاديه   به دست ديااكو دور هم گرد       . م. پ 7گويد كه آن قبايل كوچك و پراكنده در آغاز سده            هرودوت مي 
  .شهر اكباتان، همدان امروزي، مركز اين اتحاديه گرديد. نيرومند قبايل ماد را تشكيل دادند

در روزگار فرمانروايي هووخشتر به چنان قدرتي دست يافت كه هماورد سرسـختي             . م. ث 7ماد در ربع پاياني سده       
 بابل توانست دولت آشور را براندازد و بخـش غربـي   به ياري . م. پ 605هووخشتر در سال    . براي آشور نيرومند گرديد   

شهر نينوا، پايتخت آشور، نيز پيشتر در سـال  . آن را تصرف كند و آخرين سنگر آنها، يعني شهر گاوكميش را بگشايد           
مادها پس از آن كه آشور      . از بن و بيخ كنده و با خاك يكسان شده بود          ] ماد و بابل  [به دست سپاهيان متحد     . م. پ 612
را ويران كردنـد و ايـن       ) وان= توسپ(بر اورارتو تاختند و پايتخت آن توشپا        . م. پ 6ا تصرف كردند، در آغاز سده       ر

توانستند پاي به آسياي صغير بگذارند و بر آن بودند         . م. پ 590آنها در حدود سال     . دولت را نيز فرمانبردار خود ساختند     
 7نيرومند ليدي، كه در غرب رود هاليس شـكل گرفتـه و در سـده                اما دولت   . كه سراسر آسياي صغير را تسخير كنند      

جنگ بزرگ ميان اين دو كشور در نزديكي رود هاليس . بسيار نيرومند شده بود، سرسختانه به رويارويي برخاست. م.ث
 و  جنگ نيمه كاره ماند و با ميانجيگري پادشاهان كيليكيـه         .) م. ث 585 مه   28(درگرفت، اما به سبب كسوف خورشيد       

  .بابل صلحي برقرار گشت كه بر اساس آن رود هاليس مرز ميان ماد و ليدي تعيين شد
بخـش بـزرگ    . دولتي بزرگ و پهناور گشته بـود      . م. پ 6بينيم، دولت ماد در نيمه نخست سده         همان گونه كه مي    

  .حوزه نفوذ آن قرار داشتايران به همراه پارس، آشور، اورارتو و نواحي شرق آسياي صغير تا رود هاليس در قلمرو و 
اي بود از اقوام و كشورهاي زيردست و تابع كه نـاگزير بـه            آن اتحاديه . دولت ماد دولتي متمركز و يكپارچه نبود       

اقوام و كشورهاي تابع ماد آيين، زبان، بـاور و          . فرستادند دادند و در جنگها نيز سپاه مي       فرمانروايان جديد خود خراج مي    
  .را نگاه داشته بودندسازمان مستقل خود 

هاي شرقي آسياي صغير  گويا به هنگامي كه هووخشتر، پادشاه ماد، سرگرم تاخت و تاز بر اورارتو و تصرف بخش            
هاي رود آرازاني و دجله رسيده  بايست از هايك كوچك و كاپادوكيه گذشته به جلگه هاي هند و اروپايي مي بود، آرمن

ها و قومي فرمانبردار و همپيمان دولت مـاد در نيمـه    ن همسايگان خالدها و اورارتوييها به عنوا گزنفون از آرمن  . باشند
ها، چيزي نيست كه از آثار تاريخي و جغرافيايي گزنفون به دست آمده              اما اين آگاهي  . كند ياد مي . م. پ 6نخست سده   

 را به عنوان فرمانروايي دادگـر       است كه چهره كوروش   ) كوروش نامه )) (كوروپديا((باشد، بلكه منبع آن رمان سياسي       
  .و نيك نشان داده است

اما اين نيـز    . به عنوان منبعي تاريخي ارزش چنداني قايل نيستند       )) كوروپديا((برخي از تاريخ شناسان براي داستان        
 باشد و تـا     تواند خيالپردازي يا داستاني ساختگي     ها گفته شده است، نمي     انكارناپذير است كه آنئه در اين كتاب از آرمن        

  .هاي تاريخي است اي دربر گيرنده واقعيت اندازه
اي است كه دولت ماد سـلطه        آيد، مربوط به دوره    ها به دست مي    هايي كه در اين اثر گزنفون در باره آرمن         آگاهي 

د چنين  گزنفون در داستان خو   . ، را كه پيشتر زيردست مادها بود، پذيرفته بود        .)م. ث 558-550(كوروش، پادشاه انشان    
شتر دوم جاي او را گرفت، اما پـس از           نويسد كه آژيدهاك، پادشاه ماد، به مرگي طبيعي درگذشت و پسرش هووخ            مي

دانيم درست  اين مطلب همانگونه كه مي. اي صلح آميز دولت ماد را تصاحب نمود ئندي كوروش هخامنشي گويا به شيوه
وش با آژيدهاك جنگيده و به سبب شورش سپاهيان مـاد او را             گردد كه كور   از يك سنگنوشته بابلي روشن مي     . نيست

پـس از آن، مادهـا داوطلبانـه وارد         .). م. ث 550(آنها آژيدهاك را دستگير و تسليم كوروش نمودند         . شكست داده بود  
  .ها تبديل به قومي فرمانروا گشتند ها و مادها شدند و به همراه پارس اتحاديه جديد پارس

كند كه آرمنيا در روزگار هووخشتر دوم و كـوروش بـزرگ دولـت               كوروپديا چنين نقل مي   گزنفون در داستان     
هـا، يعنـي تيگـران و        او حتي نام دو پسر پادشاه آرمـن       . شد كوچك و مجزايي بود كه همپيمان ماد و پارس شمرده مي          

ها جنگيـد و پادشـاه       آرمننويسد كه آژيدهاك، پدر هووخشتر، با        گزنفون مي . كند را نيز ذكر مي   ) شاوارش(ساباريس  
به گفته گزنفون، نيروي نظامي پادشـاه       . آنها را شكست داد و او را واداشت كه خراج و سپاه بفرستد و هيچ دژي نسازد                

ها چون شنيد كه ميان      بنا به روايت گزنفون، پادشاه آرمن     . ها شامل ئهل هزار سرباز پياده و هشت هزار سواره بود           آرمن
رفته است، خود نيز آماده جنگ با مادها گرديد و با شكستن پيمان خود از دادن خراج و نيـروي                    ماد و بابل جنگ درگ    

پس از آن، فرمانده كل سپاهيان هووخشتر كـه كـوروش نـام داشـت و دوسـت                  . كمكي به پادشاه ماد خودداري كرد     
اره و پياده به آرمنيا فرستاده شد، تا رفت، به همراه سپاهي سو ها بود و با او به شكار مي نزديك تيگران پسر پادشاه آرمن

  .ها سپاه و خراج بگيرد آن كشور شورشي را به فرمانبرداري وادارد و از آرمن
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دهد كه چگونه كوروش وارد آرمنيا شده خـانواده   گزنفون به شيوه خاص داستانسرايان و با جزئيات بسيار شرح مي  
هـا پيمـان     اما بنا به خواهش تيگران شاهزاده، بار ديگر با پادشاه آرمـن           . كند مي پادشاه را اسير و آنها را وادار به تسليم          

نيم ديگـر   . رود گيرد و به جنگ مي     بندد و نيمي از سپاه او، يعني ئهار هزار سوار و بيست هزار پياده را برمي                دوستي مي 
تان كوروپديا به صورت خالـدياها      ها پيوسته با خالدهاي همسايه، كه در داس        سپاه را در كشور باقي ميگذارد، زيرا آرمن       

  .آمده است، در جنگ بودند
هاي معتبر و منحصر به فـردي اسـت كـه از گذشـته دور          اطالعات به دست آمده از داستان كوروپديا تنها آگاهي         
آيد كه در نگـارش ايـن        از آهنگ و محتواي اين داستان چنين برمي       . دهد خبر مي . م. پ 6ها در نيمه نخست سده       آرمن
گزنفون در بازگشت مشهور خود بـه همـراه   . هاي مردم بومي نيز استفاده شده است       از داستان از روايات و خاطره      بخش

  .از سرزمين آرمنيا گذشته و گويا در آنجا با اين روايات آشنا شده است.) م. پ401-400(لشكريان يوناني 
توان اين موضوع را درست و داراي  يم، باز هم ميهر اندازه هم نسبت به درستي جزئيات رويدادهاي باال بدگمان باش 

، زماني كه همپيمان و زيردسـت مادهـا بودنـد، از رود فـرات               .م. پ 6ها در آغاز سده      ارزش تاريخي دانست كه آرمن    
ها در آن هنگـام      توان چنين پنداشت كه آرمن     همچنين مي . اند هاي جنوب غربي ارمنستان باستان آمده      گذشته و به بخش   

  .نامد مي) واسيليوس(اند، و آن كسي است كه گزنفون او را پادشاه  ده و رئيس و زمامدار خود را داشتهمتحد ش
هـاي   هـاي منـاطق همـوار و چراگـاه         توان روايت گزنفون در باره روابط اقتصادي ميـان آبـادي           همچنين مي    

هايي كـه در     گويد آرمن   گزنفون مي  .كوهستاني كشور نوين آرمنيا را داراي ارزش تاريخي و بسيار جالب توجه شمرد            
همچنـين  . هاي كوهـستاني را بدهنـد      زيستند تمايل بسيار داشتند كه خالدها به آنها اجازه استفاده از چراگاه            ها مي  دشت

ها كه در تـصرف      هاي دست نخورده و بارور دشت      زيستند، به زمين   ها مي  خالدهاي تهي دست و بدون زمين كه در كوه        
  .ز داشتندها بود نيا آرمن
ها با استفاده از اختالفات داخلي آن كشور بدون دشواري چندان  از روايت گزنفون چنين پيداست كه مادها و پارس    

توانسته بودند حاكميت خود را برقرار كنند و پس از آن زندگي صلح آميزي براي ساكنان پيشين و نوآمـدگان فـراهم             
با يكديگر پيمان بستند و توافق كردند كه دختران خويش را بـه             ] ها آرمنخالدها و   [نويسد كه آنها     گزنفون مي . آورند

هاي يكـديگر اسـتفاده    هاي يكديگر را كشت كنند و از چراگاه     همسري يكديگر درآورند و خويشاوند هم باشند، زمين       
  .كنند و چنانچه يكي از آنها در خطر افتد با نيرويي همبسته در برابر دشمنان پشتيبان هم باشند

دهد، چنان جالب و ارزشمندند كـه        ها و خالدهاي همسايه ارايه مي      اطالعاتي كه گزنفون از زندگي و دوستي آرمن        
  .من بهتر ديدم ترجمه اين بخش را بطور كامل بياورم

  :17-24، ص 2، بخش 3، كتاب ))كوروپديا((گزنفون،  
! اي خالـدياها  : كوروش از آنها پرسيد   . ح ببندد خالدياها آمدند و از كوروش خواهش كردند كه با آنها پيمان صل           (( 

توان زندگي كرد و  پنداريد در صلح با امنيت بيشتري مي صلحي كه اينك خواهان آن هستيد، آيا براي آن نيست كه مي         
حـال اگـر در پـي صـلح از          : ((او گفـت  . خالدياها پاسخ دادنـد، آري    )). ها در دست ما است     نه در جنگ؟ زيرا بلندي    

آيا آن گونه كه خـود   : ((كوروش گفت )). بيشتر شادمان خواهيم شد   : ((گفتند)). يگر بهره مند شويد چه؟    هاي د  نعمت
آيـا  : ((كوروش گفت . آري: گفتند)). دانيد، چنين نيست كه شما تنگدست هستيد و نياز به زميني حاصلخيز داريد؟             مي
هـا را كـشت       هر انـدازه بخواهيـد زمـين آرمـن         هاي ديگر خراج بپردازيد و اجازه يابيد كه        خواهيد همچون آرمن   نمي

  )).اما در صورتي كه مطمئن باشيم كه آنها ما را آزار نخواهند داد. آري: ((خالدياها گفتند)). كنيد؟
بـار  ] كشت شوند و  [هاي دست نخورده تو      خواهي كه زمين   آيا نمي ! ها اما شما، اي پادشاه آرمن    : ((كوروش گفت  

اين بسيار خوب خواهـد بـود،       : ((ها گفت  پادشاه آرمن )). يرند كه باج آن را به تو بپردازند؟       بدهند و كشتكاران نيز بپذ    
شما كه كوهستاني نيكو داريد، آيا اجازه       ! اما شما اي خالدياها   : ((كوروش گفت )). زيرا درآمد ما نيز افزون خواهد شد      

خالـدياها  )). ي آن نيز به تو باجي درخور بپردازنـد؟        ها از آنها براي چراگاه استفاده كنند و به ازا          نخواهيد داد كه آرمن   
خواهي از  آيا نمي! ها اما تو اي شاه آرمن: ((كوروش گفت)). آوريم بي آن كه كار كنيم سود بسيار بدست مي: ((گفتند

هـا   مـن پادشـاه آر )). ها استفاده كني، چنانچه به خالدياها اندكي سود برساني و تو سودي بيش از آن ببري؟     اين چراگاه 
: كوروش گفـت  )). ها استفاده كنم   توانم بدون خطر از آن چراگاه      خواهم، اما در صورتي كه بدانم مي       آري، مي : ((گفت

هـا   پادشـاه آرمـن   )). ها استفاده كنيـد    توانيد بدون خطر از چراگاه     ها همپيمان شما باشند شما مي      بلندي] ساكنان[اگر  ((
هاي آنها و ما را كشت       خداوند گواه است كه ما نخواهيم توانست زمين       : ((دخالدياها گفتن )). آري، چنين است  : ((گفت
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)). ها در دست همپيمانان شما باشـد چـه؟         اما اگر بلندي  : ((كوروش گفت )). ها از آن ايشان باشد     كنيم، اگر كه بلندي   
 گواه است كـه بـراي مـا         خداوند: ((ها گفت  پادشاه آرمن )). اگر چنين باشد، براي ما خوب خواهد بود       : ((ها گفتند  آن

: كـوروش گفـت   )). ها را بدست آورند، بويژه كه دژ نيز داشته باشـند           خوب نخواهد بود، اگر كه اينان دگر بار بلندي        
ها را به هيچيك از شما نخواهم داد، بلكه آن را در دست خود نگاه خواهم داشت و اگـر              بلندي. كنم پس من چنين مي   ((

  )).ا دارد ما پشتيبان ستمكش خواهيم بوديكي از شما ستمي به ديگري رو
. توان صلح را برقـرار كـرد   اين را شنيدند، پذيرفتند و گفتند كه تنها از اين راه مي] ها خالدها و آرمن [چون هر دو    

آنهـا اجـازه    . پس از آن، عهد كردند و همداستان شدند كه هر دو نيز از آزادي خود در برابر ديگري نگاهداري كننـد                    
ا به يكديگر دختر دهند و از زمين و چراگاه هم استفاده كنند و چنان چه بر يكي از ايشان ستمي رود با نيرويي                        يافتند ت 

پـس از   . ها پا برجاست   آنها پذيرفتند و تا امروز نيز پيمان ميان فرمانروايان خالدياها و آرمن           . همبسته پشتيبان هم باشند   
  )).درنگ به آنجا آوردند ترك پرداختند و آذوقه را بيبستن اين پيمان، دو سو نيز به ساختن دژي مش

هـاي   ها و خالدها آن شد كه خالدها و ديگر اقوام بومي آنجا رفته رفته در آرمـن                 نتيجه همزيستي صلح آميز آرمن     
  .هاي پس از آن پديدار گرديد نوآمده ادغام شدند و قوم ارمني كنوني در سده

نقش موثري به عنوان همپيمان پادشاهي مـاد ايفـاء          . م. ث 6 نيمه نخست سده     هاي همسايه مادها و خالدها در      آرمن 
نامـد   ها تصرف كردند و گزنفون آن را آرمنيا مـي          در اين جا ضروري است تا مرزهاي سرزميني را كه آرمن          . اند كرده

گـاه ديـرين    دهنـد كـه جاي     هايي كه استرابون از كيرسيليوس و مديوس آورده است نشان مـي            نقل قول . مشخص نمود 
شـوبريا  -ها در ارمنستان باستان در غرب و جنوب غرب فالت ارمنستان، يعني آكيليسنه و سيسپيريديس               مهاجرت آرمن 

يـا  )) آناباسـيس ((هـرودوت و    )) تاريخ((همان گونه كه در     . جاي دارد ] آغزنيك[واقع است، كه در آلزنيك باستان       
، آلزنيك و جنوب درياچه     ]تسوپك[ها در سوفن باستان      ر آرمن گزنفون خواهيم ديد، جاي كشو    )) بازگشت ده هزار  ((

  .وان نشان داده شده است
ها، يعني تيگـران و      نمايد آن است كه پسران پادشاه آرمن       جالب توجه مي  )) كوروپديا((ئيز ديگري كه در كتاب       

هـاي پـسران    ا اشاره به اين كه نام مگرديچ امين با تكيه بر اين واقعيت و ب        . داراي نام ايراني هستند   ) شاوارش(ساباريس  
پندارد كه سراسر اين دودمان      تيگران هايكازن و جانشينان او در تاريخ موسس خورناتسي اكثراً پارسي هستند، چنين مي             

  .ها متعلق به پارسيان بوده است و نه آرمن
اي روشن  ه است، به گونهنگاشت. م. پ4اين گمان به نظر من درست نيست، زيرا گزنفون كه كتاب خود را در سده  
  .باشند گويد كه تيگران، ساباريس و پدر آنها از قوم آرمن مي مي

چنان كه از منابع    . اي ديگر توضيح داد    توان به گونه   را مي ) شاوارش(هاي ايراني تيگران و ساباريس       علت وجود نام   
. گرفـت  ه همپيماني و خويشاوندي صورت مي     ها پيرامون دولت ماد بيشتر از را       باستان پيداست، گرد آمدن اقوام و ملت      

اند از راه خويشاوندي     ها كوشيده  هاي پادشاهي ماد و پارس براي پيوند بيشتر با آرمن          پس احتمال بسيار دارد كه دودمان     
نه تنها هرودوت و گزنفون، بلكه خورناتسي نيـز از ايـن          . هاي متقابل با آنها همبستگي خود را استوارتر سازند         و ازدواج 

  .گونه پيوندها سخن گفته و به ازدواج تيگرانوهي، خواهر تيگران يرواندوني با آژيدهاك، پادشاه ماد، اشاره كرده است
توان چنين نتيجه گرفت كـه       را، كه داراي ارزش تاريخي است، بپذيريم، مي       )) كوروپديا((اگر گواهي گزنفون در      

اي راه تاثيرپذيري از فرهنگ و شيوه  اند تا اندازه ند مادها بودهها كه دوست و خويشاو     آرمن. م. پ 6در نيمه نخست سده     
  .زندگي ايرانيان رادر پيش گرفته بودند

پس از سه سال جنگ، كوروش پارسي توانست        . م. پ 550در سال   . سلطه مادها بر آسياي غربي چندان دوام نياورد        
.) م. پ550-529(د، از جمله آرمنيا، سلطه كوروش اكباتان، پايتخت ماد، را تصرف كند و پس از آن كشورهاي تابع ما           

ها در آن زمان همپيمان و وابسته  توان چنين نتيجه گرفت كه پادشاهي آرمن مي)) كوروپديا((هاي  از نوشته. را پذيرفتند
  .بايست به او خراج و سپاه بدهد كوروش بزرگ شده بود و مي

 546او در سال    . اندازه گسترش داد    مادي را بي   -ت پارسي   كوروش با ادامه سياست هووخشتر بزودي خود نيز دول         
شـهر  . م. پ539در سـال  . كراسوس، پادشاه ليدي، را به سختي شكست داد و آسياي صغير را تا درياي اژه گشود      . م.ث

كند كـه لـشكريان سـواره و پيـاده           نقل مي )) كوروپديا((گزنفون در   . ها را تصرف كرد    بابل را گرفت و خاك بابلي     
  .ها به رهبري تيگران و يمباس در اين جنگ بزرگ شركت داشتند منآر
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 522در غيـاب او در سـال        . جانشين او شد و مصر را گـشود       .) م. ث 529-522(پس از كوروش پسرش كمبوجيه      
در همان سال، كمبوجيـه     . ، گئومات مغ خود را پادشاه ايران ناميد و اعالم كرد كه همان برديا پسر كوروش است                .م.پ
هـاي پارسـي، گئومـات را        راه بازگشت از مصر درگذشت و داريوش هخامنشي به ياري چند تن از بزرگان دودمان              در  

  .برانداخت و كشت
 522-486(پس از اين پيشامدهاي پرآشوب، و در همان نخستين سال پادشاهي داريوش اول، پادشاه جديد پارسـي                   
  .اي ديگر بر ضد داريوش دست به شورش زدند، شوش و بابل و پس از آن ماد، آرمنيا و كشوره.)م.ث

) بيستون در نزديكي كرمانشاه   (در صخره بلند بهيستون     . م. ث 521-520هاي   ها در سال   جزئيات كامل شورش آرمن    
در ايـن سنگنوشـته از      . در سنگنوشته ميخي داريوش اول به سه زبان پارسي باستان، ايالمي و بابلي شرح داده شده است                

  .ياد شده است)) آرمينيا((و از قوم آرمن به صورت )) آرمينا((ه صورت كشور آرمنيا ب
ها مردماني جنگاور و جويـاي آزادي و         هم از كوروپدياي گزنفون و هم از اين سنگنوشته چنين پيداست كه آرمن             

 يـوغ بيگانگـان را      كوشيدند تـا   نهادند و مي   هاي به دست آمده سر به شورش مي        اند و با استفاده از موقعيت      استقالل بوده 
  .باشد ها كه در كتاب كوروپديا آمده است جالب توجه مي در اين رابطه گفتگوي كوروش با پادشاه آرمن. براندازند

  :10، صفحه 1، بخش 3، كتاب ))كوروپديا((گزنفون،  
)).  بودي؟ به من بگو كه آيا پيشتر از اين با پدر بزرگ من آستواكس و ديگر مادها جنگيده                : ((كوروش پرسيد ((
وقتي از او شكست يافتي، آيا پذيرفتي كه خراج بپردازي و هر جا كه او فرمـان دهـد بـه                     : ((گفت!)). آري: (( گفت

پس چـرا نـه خـراج پرداختـي و نـه سـپاه       )). ((چنين است: ((گفت)). همراه او به جنگ بروي و هيچ دژي نسازي؟        
انديشيدم كه ئه خوب خواهد بود اگر   من چنين مي  . زادي بودم زيرا من خواهان آ   : ((گغت)). فرستادي و دژ نيز ساختي؟    

  )).من آزاد باشم و براي پسران خود نيز آزادي را به ارث گذارم
ها اين است كه سرداران داريوش اول تنها پس از پنج جنگ             هاي جنگندگي و سلحشوري آرمن     يكي ديگر از نمونه    

  .د شورش آنها را فرو نشانندسرانجام توانستن. م. پ521-520هاي  بزرگ در سال
متن كامل . هاي بيستون يكي از ارزشمندترين منابع تاريخ باستان ارمنيان است ها در سنگنوشته بخش مربوط به آرمن 

  :آن چنين است
به هنگامي كه در بابل بودم، كشورهاي پارس، شوش، مـاد، آسورسـتان، مـصر، آرمنيـا،                 : گويد داريوش شاه مي  (( 

  )).و سكستان بر من شوريدند) پنجاب( ساتاگوس پارت، مارگينا،
وقتي يك آرمن به نام دادارشيش را كه بنده من بود بـه آرمنيـا فرسـتادم، بـه او چنـين                      : گويد داريوش شاه مي  (( 

چون بـه   . دادارشيش براي تصرف آرمنيا رفت    )). كند شكست ده   برو و آن لشكر شورشي را كه نافرماني مي        : ((فرمودم
در آرمنيا جايي هست به نـام       . دادارشيش تن به جنگ داد    . شورشيان به رويارويي برخاستند تا با او بجنگند       آرمنيا آمد،   

به لطف اهورامزدا سثاه من بـسياري از مـردان سـپاه دشـمن را           . اهورامزدا مرا ياري داد   . جنگ در آنجا درگرفت   . زوزا
  )).در هشتم ماه توراواها بود كه جنگ روي داد. كشت
 521 مـه    21و به نظر گيونيك برابر است بـا         . م. ث 521 آوريل   19ه توراواها به نظر يوستي برابر است با         هشتم ما [

  .]م.پ
در . شورشيان دومين بار نيروي خود را گرد آوردند و دوباره به جنگ دادارشيش آمدنـد              : گويد داريوش شاه مي  ((

به لطف اهورامزدا سپاه من سپاه دشمن . ا مرا ياري داداهورامزد. جنگ در آنجا درگرفت. آرمنيا دژي هست به نام تيگرا
  )).در هجدهم ماه توراواهارا بود كه جنگ روي داد. را پراكنده كرد

 521 مه 31و به نظر گيونيك برابر است با . م. پ521 آوريل 29هجدهم ماه توراواهارا به نظر يوستي برابر است با [
  .].م.پ

دشمن تعداد : ((در آنجا چنين آمده است. عداد كشته شدگان آرمن اشاره شده استدر متن بابلي اين سنگنوشته به ت[
  ))]. تن را اسير گرفت520 كشته در ميدان جنگ بر جاي گذاشت و دادارشيش 546
در آرمنيا دژي هست به نام      . شورشيان سومين بار گرد آمدند و به جنگ دادارشيش آمدند         : گويد داريوش شاه مي  (( 

به لطف اهورامزدا سپاه من بسياري از مردان سـپاه دشـمن را             . اهورامزدا مرا ياري داد   . در آنجا درگرفت  جنگ  . اوهياما
سثس دادارشيش بنا به فرمان من در آرمنيا ماند، تا زماني كه مـن              . در نهم ماه تايگراچي بود كه جنگ روي داد        . كشت

  )).تير خود را به سوي ماد نشانه رفتم
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 521  ژوئن    21و به نظر گيونيك برابر اســت با        . م. ث 521 مه   20نظر يوستي برابر است با      نهم ماه تايگراچي به     [
  .].م.پ 

: پس از آن مردي پارسي از بندگان من كه واهوميسا نام داشت به آرمنيا فرستادم و فرمودم          : داريوش شاه ميگويد  (( 
شورشيان گـرد   . سا براي تصرف آرمنيا رفت    واهومي)). كند سركوب كن   برو و آن لشكر شورشي را كه نافرماني مي        ((

اهـورامزدا  . جنگ در آنجا درگرفت   . در آسورستان كشوري هست به نام ايزاال      . آمدند و به جنگ با واهوميسا برخاستند      
در پانزدهم آناماكا بود كه جنگ روي . به لطف اهورامزدا سپاه من بسياري از مردان سپاه دشمن را كشت           . مرا ياري داد  

  )).داد
 دسـامبر   31و به نظر گيونيك برابر است بـا         . م. پ 520 ژانويه   18پانزدهم ماه آناماكا به نظر يوستي برابر است با          [
  .].م. پ522

  ]. تن بود2024اين تعداد . در متن بابلي اين سنگنوشته به تعداد كشته شدگان آرمن اشاره شده است[
در آرمنيا شهرستاني هست .  و به جنگ واهوميسا برخاستندشورشيان دومين بار گرد آمدند: گويد داريوش شاه مي(( 

به لطف اهورامزدا سپاه مـن بـسياري از مـردان سـپاه             . اهورامزدا مرا ياري داد   . جنگ در آنجا درگرفت   . به نام آئوتيارا  
تا زمـاني   سپس دادارشيش به فرمان من در آرمنيا ماند         . در پايان ماه توراواهارا بود كه جنگ روي داد        . دشمن را كشت  

  )).كه من تير خود را به سوي ماد نشانه رفتم
 521 ژوئـن  12و به نظر گيونيك برابر است با . م. ث520 ژوئن 1پايان ماه توراهاوارا به نظر يوستي برابر است با        [

  .].م.پ
 تن  2559و   تن كشته    2045از آنها   : ((ها اشاره شده است    در متن بابلي اين سنگنوشته به تعداد كشته شدگان آرمن         [

  ))].اسير شدند
در . ها در ارتباط بوده باشد     توانست با شورش بابلي    ها مي  به گمان ماركوارت، خاالتيان و ديگران، اين شورش آرمن         

آن بخش از سنگنوشته بيـستون      . دانست بابل مردي آرمن به نام آراخا پسر هالديتا خود را وارث تخت پادشاهي بابل مي              
  .آوريم  در اين جا ميرا كه مربوط به آن است

مردي آرمن به . ها دومين بار بر من شوريدند به هنگامي كه من در پارس و ماد بودم، بابلي: گويد داريوش شاه مي(( 
: او به دروغ چنين گفت. در آنجا شورش كردند. در بابل كشوري هست به نام دوباال. نام آراخا پسر هالديتا شورش كرد

او بابل را گرفت و پادشاه . ها بر من شوريدند و از آين آراخا پشتيباني كردند بابلي)). يد هستممن نبوكدنصر، پسر نبون((
  )).بابل گشت

ثس سپاهي به بابل فرستادم و يكي از بندگان من، مردي مـادي بـه نـام وينـدافرا را بـه                      : گويد داريوش شاه مي  (( 
ويندافرا )). شناسد شكست ده    آن سپاه شورشي را كه مرا نمي       به بابل برو و   : ((به او چنين فرمودم   . فرماندهي آن گماردم  

هـا را سـركوب كـرد و اسـير           به لطف اهورامزدا وينـدافرا بـابلي      . اهورامزدا مرا ياري داد   . به همراه سپاه به بابل رفت     
  )).گرفت

بـر جـاي مانـده      بخشي از سنگنوشته نيز كه در متن پارسي خرد شده و قابل خواندن نيست در متن ايالمي و بابلي                     
بـه  )) مـن نبوكدنـصر هـستم   ((روز بيست و دوم ماه ماركازانا بود كه اين آراخا كه گفته بود       : ((است كه چنين است   

پس از آن من فرمودم كه آراخا و همكاران اصلي او در بابل به      . آنها را پيش من آوردند    . همراه همدستانش دستگير شد   
  )).و اين چنين مردند. تيرك كشيده شوند

  .].م. پ521 نوامبر 2بيست و دوم ماه ماركازانا به نظر كيونيگ برابر است با [
امـا ايـن چنـدان      . هاي پياپي سرداران داريوش سخن رفتـه اسـت         بينيم، از پيروزي   در اين سنگنوشته، چنان كه مي      

ج جنگ و بيش از يك      پيش از هر ئيز بايد توجه داشت كه براي شكست شورشيان به ثن            . پذيرفتني و قانع كننده نيست    
ها  شود كه دادارشيش در سه جنگ نخست بر آرمن همچنين، از متن سنگنوشته چنين نتيجه نمي. سال زمان نياز بوده است

ها بود كـه داريـوش بـه ناچـار          به سبب همين موفقيت   . ها بوده است   بر عكس، گويا پيروزي با آرمن     . پيروز شده باشد  
  .ها كه تا آسورستان پيش آمده بودند فرستاد  آرمنسرداري ديگر و سپاهي تازه به جنگ

ها، و شايد مادها، به توافقاتي دسـت   اي با بابلي هاي تشنه آزادي تا اندازه تاريخ شناسان فرض بر اين دارند كه آرمن  
يي از  پيروزي نهـا  . به هر حال، هيچ يك از كشورهاي شورشي نتوانست از زير سلطه هخامنشيان بيرون آيد              . يافته بودند 

  .آن داريوش بود
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هاي باال در آنجـا روي       در سنگنوشته بيستون آنچه از اهميت بسيار برخوردار است ذكر نام مناطقي است كه جنگ               
  .داده است

ها در مرزهاي آرمنيا، يعني قصبه زوزا و دژهـاي تيگـرا و              ها با پارس   آن گونه كه ديديم، سه جنگ نخست آرمن        
هارم در بيرون از مرزهاي آرمنيا، در ناحيه ايزاال در آسورستان و جنگ پنجم بار دگـر                 جنگ چ . اوهياما درگرفته است  

  .در شهرستان آئوتيارا يا اوتيارا واقع شده است
هاي شورشي كه در سنگنوشته داريوش  با تعيين محل اين پنج مكان تاريخي روشن خواهد شد كه ميهن جديد آرمن     

  . كجا قرار داشته استآمده است در)) آرمينا((اول به صورت 
. داند نام زوزا را با نام زوزاني كردها يكي مي        )) تاريخ ايران ((فردريخ يوستي دانشمند آلماني در كتاب خود به نام           

اما شهرستان آئوتيارا را همان ناحيه تياري كردسـتان         . شود دؤ تيگرا نيز با دژ تيل كنوني در كرانه دجله يكي دانسته مي            
اين فرضيات يوستي پذيرفتني است و در ديگـر      . دانند لگه زاب فرازين، ميان جوالمرگ و رواندوز مي       كنوني واقع در ج   

  .شود هاي تاريخي نيز از آن استفاده مي پژوهش
به نظر مـاركوارت نـام كـشور    . توضيحات ماركوارت و صندلچيان در باره ايزاال و آئوتيارا نيز جالب توجه هستند         

)) جهـان نمـا  ((اما نام شهرستان آئوتيارا با نام شهرستان آيتوانـك كـه در   . باشد هاي ايزال مي  وهايزاال برگرفته از نام ك    
  .داند آورده شده است و در استان كورچايك ارمنستان باستان قرار دارد يكي مي

ات باال هنوز   فرضي. هاي باال را چيزي كامًال درست و پايان يافته دانست          توان برابري و همخواني نام     به نظر من نمي    
توان اين را كامالً قطعي دانست كـه نقـاط و            اما به گٌمان من مي    . هاي نو و قانع كننده بيشتر دارند       نياز به مدارك و داده    

كشورهاي جغرافيايي زوزا، تيگرا، اوهياما، ايزاال و آئوتيارا در شـمال آسورسـتان باسـتان، در آلزنيـك و كورچايـك        
همان گونه كه ديديم منابع كهن يوناني و روايات ارمنـي جايگـاه             . اند رامون آن قرار داشته   ارمنستان باستان يا مناطق پي    

  .دهند ديرين مهاجرت نياكان قوم ارمني را نشان مي
در آرمنيا برقرار شده بود نزديك به دويست        .) م.ث550-529(هاي باستان كه از زمان كوروش بزرگ         سلطه پارس  

  .ادامه يافت. م. پ330در سال تا سقوط سلسله هخامنشيان 
همه كشورهاي تابع ايران هخامنشي، از جمله آرمنيا، كه پيش از پادشاهي            .) م. پ 522-486(در زمان داريوش اول      

داريوش اول پس از    . داريوش از استقالل و خودمختاري بيشتري برخوردار بودند، وارد تقسيمات كشوري و اداري شدند             
دريافت كه ايران گسسته و نامتمركز را بايد به حكومتي متمركز و سخت پيوسته              . م. ث 522-520هاي   هاي سال  شورش

پس بنا به گفته هرودوت، او سراسر ايران را به بيست بخش بزرگ تقسيم كرد و اداره آنهـا را    . به يكديگر تبديل نمود   
آنهـا در   . به دربار عالي داريوش بودند    ها مستقيماً وابسته     ساتراپ. شدند سثرد  اي كه ساتراپ خوانده مي     هاي ويژه  به مقام 
  .هاي خود اختيارات اداري و قضايي داشتند و جمع آوري خراج نيز از وظايف مهم آنها بود سرزمين

هـا   از منابع چنين پيداست كه در بسياري جاها، از جمله آرمنيا، فرمانروايان پيشين بومي گرچه زيردست سـاتراپ                  
هاي نظامي را بـه      داريوش مقام .  خود و همچنين تماس با مردم خود را نگاه داشته بودند           بودند، اما برخي امتيازات پيشين    

  .ها بودند و سپاهي از سربازان پارسي، بومي و مزدور به زير فرمان داشتند فرماندهاني داده بود كه مستقل از ساتراپ
حركتـي   دوره اقتصادي ايستا و بي    هاي نوين اقتصادي به صورت       سلطه ايران هخامنشي در آسياي غربي در پژوهش        

ام،  خاطر نشان ساخته)) هاي ارمنستان در باره داد و ستد و راه((اما اين نظر، همان گونه كه در كتاب    . نمايانده شده است  
  .گمان اشتباه است بي

 شود كه همبستگي كشورهاي بزرگ شرقي جـدا از هـم و دشـمن              هاي منابع تاريخي به روشني ديده مي       از آگاهي  
  .يكديگر، همئون آسورستان، بابل، ليدي و مصر به رشد بازرگاني و اقتصاد پولي كمك بسيار نموده است

به فرمان داريوش اول براي پيوستن رود       . در زمان هخامنشيان تجارت زميني و دريايي با هندوستان برقرار شده بود            
  .ه شده بود نوسازي شدهاي مصر ساخت نيل به درياي سرخ، آن آبراه قديمي كه بدست فرعون

اي زياد به رشـد مبـادالت و داد و سـتد و              ها به اندازه   اصالحات پولي داريوش اول و بهسازي وزن و كيفيت سكه          
هاي ارتباطي زميني مورد توجه خاص قرار گرفت و بهبود يافت و امنيت              در زمان داريوش اول راه    . تجارت كمك نمود  

  .ها تامين شد راه
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تصادي ايران هخامنشي را، كه براي مراكز تجاري و صنعتي بابل و كشورهاي متمدن باستان بسيار                نبايد پيشرفت اق   
هنوز گسسته از نظام بودند و از اين پيشرفت اقتـصادي          ] تابع[زيرا اكثر كشورهاي    . مهم بود، براي همگان پربها دانست     

  .تصادي متعادل دانستتوان اق لذا نظام اقتصادي ايران هخامنشي را مي. بردند اي نمي بهره
ها در روزگار داريوش اول و جانشينان او مطالـب باارزشـي از سـوي پـدر                  در باره گذشته تاريخي آرمنيا و آرمن       

  .شود ارايه مي) حدود. م. پ430-354(و گزنفون .) م. پ484-425(تاريخ، هرودوت 
 آرمنيا پس از آن تبديل به يك ساتراپ         .فرو نشانده شد  . م. پ 520ها آن گونه كه ديديم سرانجام در         شورش آرمن  

  .نشين ايراني گرديد و اداره آن به نجباي بلند پايه ايراني يا خويشاوندان نزديك پادشاه سپرده شد
برد و آرمنيا را بخشي از سـاتراپ نـشين           هاي خراج گزار ايران نام مي       از سرزمين  93، بخش   3هرودوت در كتاب     

 تاالنـت  400ها و همسايگان آنها تا درياي اكـسينيان، مقـدار    از پاكتويكه، آرمن : ((ويسدن او مي . نامد سيزدهم ايران مي  
  )).و اين ناحيه سيزدهم بود] شد دريافت مي[خراج 
 13,056 گرم نقـره بـود برابـر بـا     640 كيلوگرم و 32اين خراج با احتساب وزن هر تاالنت پارسي كه نزديك به          

پرداختند، بلكه كشور پاكتويكه و      ها به تنهايي نمي     خراج را به گفته هرودوت آرمن      اين. كيلوگرم سكه نقره خواهد بود    
  .ها نيز در پرداخت آن سهم داشتند ديگر همسايگان آرمن

، 10استرابون در كتاب    . فرستادند بايست ساالنه بيست هزار كره اسب نيز به دربار ايران مي           ها غير از پول مي     آرمن 
. ماد نيستند ] هاي اسب[هاي بسيار دارد و اسبان آنها بدتر از          چراگاه] آرمنيا[اين كشور   : ((سدنوي  مي 14، صفحه   9بخش  
ها ساالنه بيست هـزار      يافتند و ساتراپ آرمن    شد در اينجا نيز پرورش مي      هايي كه در دربار ايران به كار گرفته مي         اسب

  )).فرستاد كره اسب براي جشن ميترا براي پادشاه ايران مي
. دادنـد  نيز به ايران نيروي پياده و سواره مـي        . م. پ 519ها در زمان داريوش اول و پيشتر از آن، پس از سال              نآرم 

هاي داريـوش اول و      بايست در همه جنگ    توان نتيجه گرفت مي    ها آن گونه كه از شواهد تاريخي مي        سپاه كمكي آرمن  
ها در صفوف لشكريان خـشايارشا       براي مثال از آرمن   . اشندها شركت كرده ب    ها و مصري   جانشينان او با سكاها و يوناني     
هـايي كـه در      نويسد آرمن   مي 73، بخش   7هرودوت در كتاب    . ياد شده است  .) م. پ 480(كه به يونان حمله كرده بود       

اوس، دامـاد    اي مسلح شده بودند و به همـراه ايـشان زيـر فرمـان آرتوكمـه                حمله شركت داشتند مانند سربازان فريگيه     
هاي  هاي كوتاه، تير، شمشير و كفش      آنها داراي كالهخودهايي بافته شده، سپرهايي كوچك، نيزه       . ريوش، قرار داشتند  دا

  .ساقه بلند بودند
هاي ما در باال مبني بر اين كه جايگاه نخستين آرمنيـا يـا آرمينـا در هايـك          اشاره هرودوت كامالً با نتيجه گيري      

هـا در زمـان او تنهـا     از روايات هرودوت چنين پيداست كه آرمن . مخواني دارد كوچك، بويژه سوفن و آلزنيك بود ه      
هاي جنوبي و جنوب غربي فالت ارمنستان را در تصرف داشتند، اما در دشـت آرارات در آن زمـان ساسـپيرها و                   بخش

هـا،   ماتينـه : ((نويـسد   مـي  96، بخش   3او در كتاب    . نامد ها را آالرود مي    هرودوت اورارتويي . زيستند ها مي  اوراروتويي
  )).دادند آنها ساتراپ نشيني هجدهم را تشكيل مي. دادند  تاالنت خراج مي200ساسپيرها و آالرودها مقدار 

هايي كه در شمال ارمنستان باستان قرار داشتند، يعني اسپر و آيرارات        اين گفته به درستي بيانگر آن است كه بخش         
  .دادند اي تشكيل مي ون از قلمرو آرمنيا بودند و ساتراپ نشيني جداگانهدر بير. م. پ5و آترپاتاكان، در سده 

انـدازه دارد در   ها كه براي جغرافياي ارمنستان باستان اهميتي بي   نوشته با ارزش هرودوت در باره محل كشور آرمن         
  :آوريم زير مي
  :72، بخش 1، كتاب ))تاريخ(( هرودوت، -1

  )).شد هاي كيليكيه جاري مي ها و زمين هاي آرمن د هاليس بود، كه از كوههاي ماد و ليدي رو مرز بين دولت((
  :180، بخش 1 همان جا، كتاب -2

پيرامـون  ] هاي زمين[آن از   . گذشت كه فرات نام داشت     مي] شهر بابل [رودخانه بزرگ و عميق و تندي از ميان         ((
  )).ريزد شود و به درياي اريوتره مي ها جاري مي آرمن
  :49، بخش 5، كتاب  همان جا-3

اي هـا بـا ايـن هـا          ها هستند، و مردمان كيليكيه     اي ناميم همسايه فريگيه   اي مي  ها كه آنها را سوريه     اي كاپادوكيه((
ها همـسايه    ها هستند و اين ها از نظر داشتن احشام غني هستند، و ماتينه             اي ها هم مرز با كيليكيه     آرمن... همسايه هستند   

  )).ها هستند آرمن
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  :52، بخش 5 همان جا، كتاب -4
 ايـستگاه بـا   15در آرمنيا . دهد كه فرات نام دارد مرز ميان كيليكيه و آرمنيا را رودي قابل كشتيراني تشكيل مي       ((
بـا گذشـت از   . يك دژ هم در آنجـا وجـود دارد       .  فرسخ وجود دارد   56,5هايي براي استراحت در مسافتي به طول         جاي

  )). فرسخ وجود دارد137 ايستگاه در مسافتي به درازاي 34ا نيز آرمنيا به ماتينه، در اينج
امـا  . شود، مربوط به هايك كوچك اسـت       ها جاري مي   هاي آرمن  گويد رود هاليس از كوه     نقل قول نخست كه مي     

  .دهند كه مرزهاي آرمنيا در شرق رود فرات قرار دارد هاي سوم و ئهارم به روشني نشان مي نقل قول
رود فرات  . شمارد را بخشي از كيليكيه مي    ) ملطيه كنوني (هاي شرقي كاپادوكيه باستان يعني مليتينه        هرودوت بخش  

 تا 300نزديك به ( فرسخ 56,5از نقل قول ئهارم ئنين پيداست كه حدود . هاي جنوب غربي آرمنيا است     مرز آن با بخش   
ه شده است، از نزديكـي ايـن رود و از ميـان             كه از سارد به شوش كشيد     )) شاهنشاهي((از جاده بزرگ    )  كيلومتر 350

) دياربكر(گذرد، كه امتداد آن را بايد از ملطيه كنوني به دشت خاربرد و به سوي رود دجله در نزديكي آميد                      آرمنيا مي 
  .و از آنجا به جزيره كنوني كه احتماالً در سرزمين ماتينه قرار دارد دانست

را در شرق فرات، در نواحي آرازاني فرودين، و دجله فرازين، يعني سوفن             ئنان كه ديديم هرودوت نيز جاي آرمنيا         
  .دهد باستان و آلزنيك نشان مي

ها و كشور آنهـا در روزگـار هخامنـشيان           اثر گزنفون تنها منبع مهم و باارزش در باره آرمن         )) آناباسيس((كتاب   
ي بابل و از طريق آرمنيا و طرابـوزان بـه يونـان             است، كه به شرح بازگشت گزنفون و ده هزار سرباز يوناني از نزديك            

لشكر يوناني براي كمك به كوروش كوچك رفته بـود، كـه بـر بـرادرش اردشـير دوم                  . پردازد مي.) م. ث 400-401(
اطالعـاتي كـه    . آنها پس از جنگي ناموفق در نزديكي گوناكسا، در حال بازگشت به مـيهن خـود بودنـد                 . شوريده بود 

باشد، زيرا خود شخصاً در آرمنيا بوده و اين كـشور را بـه               دهد، كامالً موثق و معتبر مي      نيا ارايه مي  گزنفون در باره آرم   
  .چشم ديده است

پس ضروري است تا پيش از هر ئيز . اند ها از آن گذشته اين اطالعات مربوط به آن بخش از آرمنيا است كه يوناني        
  . را مشخص نمودها از آرمنيا مسير بازگشت گزنفون و لشكر يوناني

در آثار تاريخي . باشد و كامالً روشن نشده است مسير دقيق حركت گزنفون در آرمنيا متاسفانه هنوز مورد بحث مي 
شود و اين موضوع مهم هنوز نيـاز بـه           و جغرافيايي باستاني و نوين اطالعات گوناگون و گاه اشتباه و متضادي ارايه مي             

  .تري دارد هاي تازه و جدي پژوهش
²ñÙ»ÝÇ³Ý Çµñ»õ ¹³ßÝ³ÏÇó Ù»¹³óÇÝ»ñÇ , 

²ù»Ù»ÝÛ³Ý ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³Ï 
²Ï³¹»ÙÇÏáë Ð³Ïáµ Ø³Ý³Ý¹Û³Ý 

²Ù÷á÷áõÙ 
Ðá¹í³ÍáõÙ Ð. Ø³Ý³Ý¹Û³ÝÁ ÷áÓáõÙ ¿ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñ 

ï³É Ñ³Û»ñÇ, Ù³ññ»ñÇ ¨ ²ù»Ù»ÝÛ³Ý å³ñëÇÏÝ»ñÇ 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ²ñÙ»ÝÝ»ñÁ áñå»ë Ø³ññ»ñÇ 
Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñ ¨ ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñ Ù.Ã.³. 6-ñ¹. Ù»Í ¹»ñ »Ý áõÝ»ó»É 
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ: ê³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýù ²ù»Ù»ÝÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ 
¹³éÝáõÙ »Ý Ýñ³Ýó Ñå³ï³Ï ³½·»ñÇó Ù»ÏÁ, ¨ áñå»ë 
³Û¹åÇëÇÝ Ñ³ñÏ³¹ñí³Í »Ý ÉÇÝáõÙ ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ñÏ»ñ í×³ñ»É 
Ýñ³Ýó ¨ ²ù»Ù»ÝÛ³Ý ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ½ÇÝíáñÝ»ñ 
ïñ³Ù³¹ñ»É å³ñëÇó ½áñùÇÝ:   

 
 

Armenia as confederate of Medes 
but under the rule of 
Achemaenian Persia 

Academician H. Manandian 
Summary 
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H. Manandian gives the history of Armenia- Medes- Persia relations. 
Armenians as the confederates of Medians played a great role in the region. 
Armenia became dependant to Persia under the rule of Achaemenian dynasty, 
so it had to pay annual taxes and help persian army with armenian soldiers 
during the military operations and invasions.  
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  ساختار تشكيالت محلي جلفاي نو
  

  خانم دكتر شكوه السادات اعرابي هاشمي
  

   حدود و اختيارات تشكيالت جلفا-فصل يكم
طبـق گفتـه    ). 1(جلفا، در اصل جزء امالك خالصه سلطنتي به شمار مي رفـت، و در تيـول مـادر شـاه بـود                     

  :مينورسكي
 براي تأمين مخارج معيني تخصيص داده شـده         خالصه يعني اراضي متعلق به شخص شاه، بعضي از اين اراضي          «

  )2(».بود و بعضي ديگر تيول اعضاي خاصه شريفه و افراد لشكري كه شاه نگه مي داشت، بود
، امـا ايـن     )3(به دليل قرار گرفتن جلفا در تيول مادر شاه، جلفائيان از حمايت و پشتيباني وي بهره مند بودند                 

 صاحب حقيقي جلفا بشمار رود، چنانچه همين امر باعث سردرگمي بعـضي             بدان مفهوم نبود كه مادر شاه، مالك و       
در ازاي حمايت ملكه مادر شاه، ارامنه از امتيازات ويـژه اي      ) 4(از سياحان اروپائي و گزارش كار مليتها شده است        

ئي داشـته   تجار جلفا با پشتيباني وي، توانـستند در ميـدان بـزرگ قيـصريه، كاروانـسرا               ” مثال. بهره مند مي شدند   
  ).5(باشند

و يا هر زمان با مشكلي مواجه مي شدند، از طريق واسطه قرار دادن مادر شاه عرايض خود را به گوش شاه مي                       
  .رساند

  :  شاردن، به نمونه ذيل اشاره مي كند
شـاه،  مردان ارامنه بوسيله خواجه مـادر         بعد از دادخواهي زنان ارامنه بر كاخ شاه سليمان، مقارن همان احوال،           «

 مسكن ارامنه، در تيول اوست بايد از متظلمـان           شكايت خويش را به عرض ملكه مادر رساندند و گفتند چون جلفا،           
حمايت كند و او چون دريافت كه حق به جانب آنان است، وعده هاي نيكو داد و همين كه شـاه از گـردش بـه                     

 وي به ارامنه جلفا داده اند، نگه دارد، و بفرمايـد            پاس امتيازاتي را كه پدر و نياكان      : حرمسرا بازگشت، به او گفت    
شاه سخن ملكه مادر را به سمع رضا قبول كرد و . بر آنان روا داشته اند، معاف كنند” آنان را از تحميالتي كه اخيرا

…«)6 (  
، منجـر   اگر چه اداره جلفا، مرتبط با تشكيالت خاصه بود، اما امتياز آزادي مذهبي شاه عباس براي اهالي جلفا                 
  :به تشكيالت اداري مستقلي گرديد، اين امر نه تنها در باره ارامنه صدق مي كرد، بلكه به گفته پيترو دالواله
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در ايران تمام اقوام خارجي اعم از اينكه از كشور يا مذهب ديگري باشند، طبـق قـوانين خـاص خودشـان                       «
اي در نظر گرفته شده است، هر قومي در مـورد           زندگي مي كنند و بالنتيجه براي هر قومي، محل سكونت عليحده            

  )7(».امور مدني و جزائي نوعي قضاوتي مخصوص به خود دارد كه قضاوت شاه در آن دخالتي نمي كند
  :بعضي از سياحان اروپايي تا بدان حد پيش رفته اند، كه مي گويند

هيچ فرد مسلمان حـق     . ده باشد اين شهر جلفا، مانند كشوري جمهوري بود كه ميان يك ملت بيگانه ايجاد ش             «
نداشت در آنجا ساكن شود و شدت قانون مجازات حتي بسياري از ايرانيها را واداشت كه به اهـالي آنجـا احتـرام                       

  ) 8(»…ارمنيهاي جلفا كه بر اثر حمايت الزم، تشويق شده بودند، سالها در رفاه زيستند. بگذارند
  :دمورخين ارمني هم به اين نكته اذعان كرده ان

طبق دستوري كه شاه عباس براي اداره جلفا داده بود، اين شهرك بـه صـورت جمهـوري كوچـك خـود                      «
مختاري در آمده بود، سر گردگان جلفا كه سرپرستي آنجا را بعهده داشتند، براي هر محل سرپرستي تعيين كـرده                    

  )9(».بودند، كه بواسطه آنها از وضع ارمنيان آگاه مي شدند
  

  ت اداري تشكيال-فصل دوم
  كالنتر) الف

منصب كالنتر، مقامي مبهم و دوگانه بـود، از يكـسو         . قرار داشت ) 10(در رأس تشكيالت اداري جلفا، كالنتر     
عاليـق مـردم را تحـت       ” چنين مي نمايد كه رابط بين اهالي مملكت و حكومت بوده و با آن چيزهايي كه تقريبا                

در زمان صفويان كه مركزگرايـي بـه اوج خـود           .  و كار داشتند   تأثير قرار مي داد، نظير ماليات و نظم عمومي سر         
  )11(».با سلسله مراتب رسمي كشور ارتباط داشت” رسيده بود، كالنتر اصفهان، البته نه جاي ديگر، تقريبا

  :مي نويسد. ه1071./م1660مع الوصف رافائل دومان در حدود سال 
وظيفه كالنتر بود كه از حق آنها دفـاع كـرده، و آن را              زماني كه وزير به مردم اذيت و آزار مي نمود، اين            «

  )12(».حفظ نمايد
محققين معاصر اظهار مي دارند، كالنتـر جلفـا را   . چگونگي انتصاب كالنتر هم بر ابهام عملكرد وي مي افزايد    

  .مردم انتخاب مي كردند
كردند و با موافقـت شـاه بكـار         كالنتر يا حكمران جلفا را خود ارامنه انتخاب مي          «: نصراله فلسفي مي نويسد   

  )13(».حكومت مشغول مي شد
جلفاي نو از حق خودمختاري برخوردار بود و بدون دخالت مقامات ايراني حـق انتخـاب شـهردار خـود را                     «

شـاه  «: از جلفاي نو ديدن كرده است، مـي گويـد  . م17داشت، گابريل دشينون، سياح فرانسوي كه در اواسط قرن      
  )14(».چك را به خواجه صفر و سپس به برادرش خواجه نظر پدر حاكم فعلي سپرداداره اين جمهوري كو

  :سر جان ملكم نيز در باره انتصاب كالنتر جلفا مي نويسد
ارامنه جلفا در عهد شاه عباس بزرگ مورد اقسام عواطف و عنايات پادشاهي بودند، از آن جمله اينكـه شـاه                     «

نتري از خود اين طايفه بر سر ايشان مقرر كرد و فرمـود تـا اهـالي                عباس، ايشان را از خدمت معاف داشت و كال        
  )15(».دربار نيز با وي به تعظيم و توقير سلوك كنند

” شاه با تفويض حق نمايندگي ارامنه به يك كالنتر، شهردار، از مليت خودشان، تقريبا     «: سيوري نيز مي نويسد   
  )16(».آنان را به صورت جامعه اي خودگردان درآورد

  :در باره انتصاب كالنتر جلفا را بررسي مي نمائيم. م17حال نظريات سياحان اروپائي ق
 …«: از اصفهان ديدن كرده، مـي نويـسد       . ه1075./م1664، سياح فرانسوي كه در سال       ”Thevenot“تونو  

 مـي  حاكم ارمني كه او را كالنتر مي نامند، گفته مي شود باالترين مقـام جلفاسـت كـه از سـوي شـاه منـصوب       
  )17(».شود

شاه از ميان ارامنه هر كس را ميل داشته باشد، به رياست آنها برمي گمارد كه در تحت قـدرت شـاهانه بـر                     «
  )18.(»آنها حكومت نمايد و اين حاكم را كالنتر مي نامند
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از جانب شاه شخصي به نام . حكومت ظاهري ارامنه جلفا با شخص شاه است، گنهكاران بشدت تنبيه مي شوند«
  )        19.(كالنتر، از خود ارامنه براي رسيدگي به دعاوي و شكايات ساكنين جلفا انتخاب مي شود

شاردن، كانتر را از جمله مقامات ارشد مي داند كه از ميان ارامنه، در برابر داروغه كه مسلمان بود، انتخاب مي                     
  )20.(اري نبودندكرد و بي موافقت او حكمران و وزير هيچكدام مجاز به انجام دادن ك

هانوي مي گويد كه شاه عباس ارمنياني را كه در جلفاي جديد در خارج از اصفهان اسـكان داده بـود، مـورد                       
تفقد مخصوص قرار مي داد و بخاطر حفظ آنها از حسادت و دسيسه مأموران دولتي، كالنتري از خود آنان انتخاب                    

  )21(».رسمي تعبيه مي نمودمي كرد و براي او جايگاه ويژه اي در مواقع اعياد 
طبق نظر سياحان اروپائي، كالنتر جلفا توسط شاه و از ميان تجار معروف جلفا انتخاب مـي شـد، چنانكـه در                      

احتمال قوي مي رود كه كالنتر و نقيب معاون يا نايب كالنتر، از ميـان سرشناسـان محـل           «: تذكرة الملوك آمده  
  )22.(»نحوه انتخاب آنان در دست نداريمانتخاب مي گرديدند ولي هيچ قرينه اي از 

مع الوصف، شغل كالنتر درباري نبوده به دليل آنكه مواجب كالنتر در تذكرة الملوك ذكر نشده است و اين                   
وي همانند وزير ” نظريه را ثابت مي كند كه بعد از تصدي مقام، ارتباطش با حكومت، زياد مورد توجه نبود و مثال             

و مستمري وي از وجوهي كـه از اصـناف و كـسبه             ) 23(مستخدم دولت بشمار نمي رفت    يا داروغه، خدمتكار و     
  )24.(اصفهان تحصيل مي گرديد، تأمين مي شد

  :وظيفه كالنتر با لقب عاليحضرت به تفصيل در تذكرة الملوك آمده است
 صـنف و هـر   تعيين كدخدايان محالت و ريش سفيدان با مشاراليه است به اين نحو كه سكنه هر محله و هر              «

قريه، هر كه را امين و معتمد دانند، فيمابين خود تعيين و رضانامچه به اسم او نوشته و مواجبي در وجـه او تعيـين                         
نموده و به مهر نقيب معتبر نموده، بحضور كالنتر آورده، تعليقه و خلعت از مشاراليه بجهت او بازيافت مي نمايند،                    

ا مي گردد و در سه ماه اول هر سال كالنتر و نقيب، كس تعيين و همگي                 بعد از آن متوجه رتق و فتق مهمات آنه        
اصناف را جمع نموده، نزد نقيب دارالسلطنه اصفهان مي برند و بنيچه هر كس مشخص و نقيـب مهـر نمـوده، بـه                        

از سررشته كالنتر مي رسانند، بعد از آن به موجب بروات مهر وزير و كالنتر و مستوفي متوجهات ديواني هر يك                     
دفتر حواله و محصص كالتتر موافق بنيچه فيمابين هر صنف توجيه و محصالن ديواني از آن قـرار بازيافـت مـي                      
نمايند و چند نفر از مالزمان ديواني به تابيني كالنتر مقرر بوده اند كه خدمات ديواني را به تقديم رسانند، و تميز و          

امور متعلق به كسب و كار خود با يكديگر داشته باشند با            تشخيص گفتگويي كه اصناف درباب قدر بينجه و ساير          
كالنتر است كه به هر نحو مقرون بحق و حساب و معمول مملكت باشد، از آن قرار بعمل آوردند و از هـر كـس     
كه به رعيت جبري و تعدي واقع شود، بعد از آنكه به كالنتر شكوه نمايند، بر ذمه اوسـت كـه از جانـب رعيـت          

نگذارد كه از اقويا بر ضعفاء جبـر و         .  خود تواند رفع نمود فبها و اال به وكال ديوانيان عرض نموده            مدعي شده اگر  
و هميشه بايد در مقام اصالح حال دعايا بوده، دعاي خير به جهت ذات              . گردد» بد دعائي «تعدي واقع شده موجب     

  )   25(».اقدس و وجود مقدس حاصل نمايد
 كدخدايان را تعيين مي كند و در توزيـع مبلـغ ماليـات و سرشـكن كـردن                   بر طبق تذكرة الملوك، كالنتر    

عوارض بين اصناف نظارت دارد و برآورد ماليات اصناف را، زير نظر مي گيرد و رعيت، كشاورزان يـا طبقـات                     
  )26(»فرودست تر اجتماع، را حمايت مي كند

  :اردكمپفر بمانند گفته تذكرة الملوك، وظايف كالنتر را چنين برمي شم
كالنتر كارهاي شهرداري را بر عهده دارد و به مشكالت كار مردم شهر رسيدگي مي كند و دفاع از حقـوق                     «

در محاكم يا هنگامي كه تحميل زياد به اهالي بشود، او اقدام مي كند،              ” آنان را در برابر حاكم به عهده دارد و مثال         
بين همه ماليات دهنـدگان تقـسيم شـود و بـه            وي مي كوشد كه زحمات و كارهاي مشكل به صورت يكنواخت            

  )27(»…از آن گذشته كالنتر مي كوشد كه عوارض مالياتها را وصول كند. بعضي ها اجحاف نشود
  :كرنليوس دي بروين مي نويسد
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آنان در دعـاوي و شـكايات عمـومي         . ،  كدخدايان و رؤساي محالت هستند      )28(اهالي جلفا داراي كالنتر     «
ا تصميم گيري در باره مسائل مهم، مربوط به شـاه يـا شـوراي حكـومتي اسـت و كالنتـر و       قضاوت مي كنند، ام 

  ) 29(».كدخدايان عاملين اجرائي دستورات شاه مي باشند
  )30(فهرست كالنتران جلفا در عصر صفوي

  و مدت زمان تصدي مقام كالنتري) 31(نام كالنتر
  .)ه1014-1029./مSafar) 1618-1605 صفر پسر خاچيك -1
  .)ه1029-1047./مNazar) 1636-1618 نظر برادر صفر  -2
  .)ه1047-1067./مSarfraz) 1656-1636 سرفراز پسر نظر -3
   .)ه1067-1071./مHay Kaz) 1660-1656 هايكاز، برادر سرفراز -4
  .)ه1082./مAstuazadur Miritenc) 1671 آستوازادور ميرتينك -5
  .)ه1082./م1671 (Aghapiri) مسلمان شد( آقا پيري-6
  .)ه1084./مAbraham) 1673 آبراهام -7
  .)ه1094./مAvetis) 1683 آوتيس -8
  .)ه1097./مLukas) 1687 لوكاس -9

  .)ه1102./م1691 (Avet) مسلمان شد( آوت-10
  .)ه1103-1114./مLukas) 1703-1692 لوكاس -11
    .)ه1115-1117./مAvet) 1705-1703 آوت -12
  .)ه1117-119./مYarutiwn) 1707-1705 ياروتون پسر گريگور -13
  .)ه1119-1120./مStepanos Musabeken) 1708-1707 استفانوس موزابكن پسر آقاپيري -14
  .)ه1121-1131./مZakare) 1719-1709 ذكريا پسر گيراگس -15
  .)ه1131-1135./م1722-1119 (Xachik) بدست افغانها كشته شد( خاچيك-16
  .)ه1135-1139./م1727-1722 (Markar) 32( ماركار-17
  .)  ه1139./مOhannes) 1727 اوهانس -18

. با توجه به فهرست فوق، منصب كالنتري جلفا، براي بيش از نيم قرن، متعلق به خاندان معروف شافرازيان بود    
مؤسس اين خاندان، خواجه خاچيك، از تجار معروف جلفاي قديم، همان كسي بود كه در اثنـاي جنـگ ايـران و           

  .ي، به هنگام ورود شاه عباس به جلفا در كاخ خود از وي به مدت سه روز استقبال و پذيرايي كردعثمان
. خواجه صفر و خواجه نظر دو پسر خواجه خاچيك بودند كه به ترتيب اولين و دومين كالنتـر جلفـا شـدند                     

وب مـي شـدند و در بـين         محس) 32(»مشاوران وفادار شاه  «روابط شاه عباس با آنان بقدري محترمانه بود كه جزء           
  ).34(بودند» ملك التجار«تجار جلفا، ملقب به 

خواجه «به گفته آراكل    . جايگاه خواجه صفر و خواجه نظر در بين ارامنه، بسيار باالتر از منصب كالنتري بود              
وي اولين  ) 35(».صفر نه تنها ساالر و رهبر ارامنه جلفاي نو، بلكه بر تمام ارامنه ساكن ايران حكمفرمايي مي كرد                 

بعد از خواجه صفر ، برادرش خواجه       .  سال بي وقفه تا آخر عمر در اين سمت باقي ماند           13كالنتر جلفا و به مدت      
 سـال در دسـت      18نظر خانشين شد، او هم بدون اينكه وقفه اي در قدرتش بوجود آيد، حاكميت جلفا را به مدت                   

يبه سنگ قبر وي كه در قبرستان عمومي جلفاست، مي توان      از كت . داشت و در نزد ارامنه محبوبيت ويژه اي داشت        
  : به مقام وي پي برد

  اي خواجه بي مانند من، كه نيست در جهان مانند تو«
  تو بودي سردار نيك كه در آفاق شهره بودي
  همه شاهان مملكت، آقايان، سلطانها، خانها

  »…به گرمي ترا محترم مي داشتند، به خصوص شاه عباس
  : باره خواجه نظر مي نويسدتاورنيه در
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خواجه نظر يكي از ارامنه معتبري بود كه از جلفا خارج شد، چون در تجارت ترقي كرد، نزد شـاه عبـاس و                       «
جانشين او شاه صفي اعتبارات حاصل نمود و او را كالنتر ملت ارامنه كرد، وي به افتخار وطن اصلي خود، جلفـاي          

ا كرد كه هنوز در طرفين رودخانه باقي هستند و بيشتر از يكصد هزار اكو        قديم، دو كاروانسراي بزرگ در آنجا بن      
  )37(».در آنجا خرج كرد

  .ملقب شده است» عمدة المسيحيه«و » زبدة االشباه«در فرامين شاهان صفوي، خواجه نظر به 
  .ده مي نمودجهت استقبال سفرا استفا» خواجه نظر«شاه عباس در زمان ورود هيئت خارجي به ايران، از وجود 

به هنگام ورود رابرت شرلي و اعضاي هيئت بـه اصـفهان، حـاكم اصـفهان،                .) ه1036./م1627آوريل  10(در  
  )38.(خزانه دار و خواجه نظر رئيس ارامنه به استقبال آنان آمدند

ـ                15در   ه  آوريل، خواجه نظر، پرنس ارامنه، كه حكمران جلفا بود، از هيئت فوق در خانه اش پـذيرايي ملوكان
) 39(بعمل آورد، در اين ميهماني خوكي را سرخ كرده بودند و جميع بطريها و جامهاي شراب از طالي خالص بود                   

در . ذكـر شـده اسـت     ) 40(»شاهزاده ارامنه «و در ديگر سفرنامه هاي اواخر حكومت شاه عباس نيز خواجه نظر،             
  :سفرنامه توماس هربرت آمده

وارد اصفهان شد، در ميان جمعي كه به اسـتقبال        . م1628 آوريل   10 و زماني كه هيئت نمايندگي انگليس در      «
آنان آمده بودند، غير از وزير و ملهم بيگ حاكم اصفهان، خواجه نظر، شاهزاده ارمني، همراه با چهـار هـزار نفـر                       

 را در منزل    آوريل، خواجه نظر، سفير انگليس     15چند روز بعد،    . سواره نظام و پياده نظام بي شمار نيز وجود داشتند         
  )   41.(»خود پذيرايي مي كند

فنجانها و كاسـه هـاي منـزل        «: هربرت، اين پذيرايي باشكوه را به طرز جالبي توصيف مي كند و مي نويسد             
  )42(».خواجه نظر از طالي خالص بود

بنظر مي رسد جهت تصدي مقام كالنتري، رقابت زيادي در ميان تجار ارمنـي وجـود داشـته اسـت، چنانكـه         
 تومان پـول مـسكوك      000/40ورنيه بعد از ذكر خواجه پطرس يكي از تجار معروف جلفا كه به هنگام فوتش                تا

ثروت بجاي مانده توسط پسرش كه به خيال منصب كالنتري افتاده بود، به سبب رشوه               «: بجاي گذاشته، مي نويسد   
كه اول كالنتري بـود كـه شـاه         و تعارف همه بر باد رفت، بدون اينكه مقصودش حاصل شود و پسر خواجه نظر                

  ) 43.(»عباس براي ارامنه جلفا برقرار كرده بود، بر پسر خواجه پطرس فايق آمد
سومين كالنتر جلفا، خواجه سرفراز، فرزند خواجه نظر مي باشد كه در ميان كالنتران جلفـا، بيـشترين زمـان                    

  )44.(تصدي مقام كالنتري را داشته است
 به پاس ضيافت هاي باشكوهي كه خواجه سرفراز براي او ترتيب مي داد، او را                گفته مي شود، شاه عباس دوم     

  )45.(گردانيد» شه فراز«ملقب به 
در باغ عباس آباد برگـزار      . ه1046 صفر   24خواجه سرافراز در طي جشن عظيمي كه شاه صفي در روز جمعه             

 فرنگ و ساير مهمانان حضور داشته و از         نمود، به اتفاق صفدر خان ايلچي، خليل بيگ ايلچي، حاكم بصره و ايلچي            
وي بمانند پدرش، از طرف شاه صفي و شاه عباس دوم مأمور به اسـتقبال               ). 46(سوي شاه به انعامي سرفراز گرديد     

خواجـه سـرافراز را     «: محمد معصوم خواجگي اصفهاني مي نويسد     . از هيئت هاي خارجي و مهمانپذير آنها گرديد       
  )47.(»وده، در خانه او فرود آوردندمهماندار ايلچي ولنديس نم

مالقات كرد و ضيافتي به افتخار او       ) 49(با استودارت ) 48(سفراس بيگ .) ه1037.(م1628 سپتامبر   28در روز   
  )50.(ترتيب داد

به ايران آمد، در يادداشـتهاي روزانـه        . ه1047./م1637همچنين اولئاريوس كه به همراه هيئت آلماني در سال          
   :  اش مي نويسد

 در خـارج از دروازه شـهر يكـي از           …روز سوم اوت پس از يك سفر طوالني به پايتخـت ايـران رسـيده              «
محترمين و رجال درباري ايران به نام عيسي خان بيگ با دويست سوار به استقبال آمد، دو برادر از بزرگان ارامنـه       

ه داشـت، نيـز در معيـت مـستقبلين          اصفهان، سفراس بيگ و الياس بيگ كه يكي از آنها رياست ارامنه را بعهـد              
چند روز بعد به افتخار هيئت نمايندگي و خود سفير آلمان، كالنتر جلفا ميهماني بسيار باشـكوه و در                   ). 51(»بودند
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سفير آلمان نيز به نوبه خود اول اكتبر، مجلس پذيرايي برپا مي سازد كه سـفير                ) 52.(خور شاهانه ترتيب مي دهد    
ادران او، سران بازرگاني انگليس و فرانسه و كشيشهاي اسپانيولي و ايتاليائي و جـز اينهـا                 مسكو، رئيس ارامنه و بر    

  )53.(دعوت داشتند
زبدة «و  » عمدة المسيحيه «در فرامين صادره از سوي شاه عباس ثاني، خواجه سرافراز، با القابي محترمانه چون               

  :ذكر شده و طي فرماني مورد شفقت شاه قرار گرفت» االشباه
كم جهان مطاع شد آنكه عمدة المسيحيه خواجه سرافراز، كالنتر ارامنه جوالهي ساكن اصفهان بـه شـفقت                 ح«

شاهانه مفتخر و سرافراز گشته، بداند كه بنابر ازدياد توجه اشرف درباره او مكتوب قبا و مكتوب باالپوش زربفت                   
زده تومان به مژده جلوس ميمنت مـأنوس        مصحوب ميرزاقلي، غالم خاصه شريفه جريددار فرستاده شد كه مبلغ دوا          

در وجه انعام مشاراليه از مال خود رسانيده، در تحصيل دعاي خير جهت نواب همايون به تقـصير از خـود راضـي                       
  ».نشود و در عهد داند، و چون رقم به مهر مهرآثار اشرف رسد، اعتماد نمايد

  ).54(توصيف مي كند» نيرومند و ساالر پرجذبهشاه ارمنيان و حاكم «نوشته سنگ قبر خواجه سرفراز، او را 
بعد . جانشين خواجه سرافراز، برادرش، هايكاز، آخرين فرد از دودمان شافرازيان كه به منصب كالنتري رسيد              

از وي، كه مانند سه كالنتر قبلي تا آخر عمر در اين سمت باقي ماند، كالنتران جلفا از خاندانهاي ديگر انتخاب مي             
  )55.( جهت تصدي قدرت، دچار نزاع و جنگ داخلي شديدي مي گرديدندشدند و گاهي

  .نكته مهم ديگر آنكه، دو نفر از كالنتران جلفا، آقا پيري و آوت مسلمان شدند
آثار ابوعلي سينا و فالسفه غرب و برخي از متكلمان اسالمي           . آقا پيري، دانائي نيمه تمام بود     «به گفته شاردن    

علل مخالفت آنان را با مسيحيت دريابد و در ضـمير           ” رده بود و چون نتوانسته بود، عميقا      را بطور سطحي مطالعه ك    
  )   56(».خويش تجزيه و تحليل كند، تأثرات و خلجان شديدي بر افكارش عارض شده بود

شيخ علي خان زنگنه و شيخ االسالم مسلمان شد و توسط نـاظر از                آقا پيري در حضور شاه سليمان، وزير اعظم،       
وي شاه يك دست لباس شاهانه از همانگونه جامه هايي كه بنا به رسم به واليان مي دادند، به او پوشاندند و يـك    س

  )57.(اسب با زين و برگ مرصع به وي دادند
  :شاردن مي نويسد

اكنون آقا پيري، يكي از بزرگترين بازرگانان ايران است، وي افزون بر دو ميليون ليور ثروت دارد، اما نـه                    «
  )58.(»برادر دارد و نه فرزند

كالنتر ديگر جلفا، آوت بود كه با انجام عمل سنت به آئين محمدي درآمد و موسوم به محمد حسين شـد وي      
، اما روحانيون ارمني و اسقف جلفا با شدت به مقابلـه            )59(در اثر تغيير مذهب، اعتبار زيادي نزد شاه سليمان يافت         

  )60.(نار كرده و لوكاس را به جاي او قرار دهندبرخاستند و توانستند آوت را برك
خواجه خاچيك، كالنتر جلفا در زمان حمله محمود افغان به ايران بود، به گفته گيالننتز به علت عدم پرداخت                   
مابقي غرامتي كه اهالي جلفا مي بايست به افاغنه بپردازند، محمود افغان دستور دارد، چهار تـن از اهـالي جلفـا، از         

  )61.(واجه خاچيك را گردن زنندجمله خ
در باب حوزه اقتدار حقوقي و اداري كالنتر جلفا، نويسندگان معاصر اظهار نظرات مختلفي نموده اند، وارتـان                  

از آن گفته آراكل مبني بر آنكه خواجه صفر، رهبر كل ارامنه ” گريگوريان، بدون ذكر هيچ منبعي و شايد احتماال    
  :بود، مي نويسد

اي نو، اقتدار حقوقي و اداري بر ارامنه بلوكات ارمني نشين حومه اصفهان داشته، وي كدخداي هر  كالنتر جلف «
  ) 62(».ده را معين مي كرد و از سوي شاه ماليات آن مناطق را جمع آوري مي نمود

ديگـر  ” غوكاسيان با استناد به سندي، اظهار مي دارد كه بلوكات ارمني نشين فريـدن و بربـروت و احتمـاال                   
گذشته از آن، ارامنه اي هـم كـه در داخـل اصـفهان              ) 63.(بلوكات ارمني نشين، كالنتري مخصوص بخود داشتند      
) 64(ايروانيهاي مقيم اصفهان، تحـت نظـارات هاكوپجـان        . زندگي مي كردند، تحت حاكميت كالنتر جلفا نبودند       

  )65.(ارمني، نقاش باشي شاه عباس دوم بسر مي بردند
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  داروغه) ب
  :و وزير از جمله مقامات اداري جلفا بشمار مي رفت) 66(نصب كالنتر، داروغهغير از م

ارامنه جلفا در تمام امور تحت نظارت و كنترل كالنتـر بودنـد، وي سـاليانه                «،  Thevenotطبق گفته تونو    
ي امـور    تومان ماليات براي شاه جمع آوري مي كرد، اما عالوه بر كالنتر، مقام ديگري به نام داروغـه، قاضـ                    500

  )67(»جنائي وجود داشت
شاردن مقامات ارشد جلفا را يك داروغه يا حكمران مسلمان، يك وزير يا تحصيلدار مسلمان و يـك كالنتـر         

كالنتر از ميان ارامنه انتخاب مي شد و بي موافقت او داروغه و وزير هيچكدام مجاز بـه انجـام دادن                     . ذكر مي كند  
  )68.(كاري نبودند

در كنار رودخانه زاينده رود، از افرادي كه حضور داشـتند،           ) 69(سيا، از جشن آب پاشان    در توصيف دن گار   
عالوه بر پسر و برادر خواجه جعفر يكي از ثروتمندترين بازرگانان جلفا، از وجود يك ايراني مسلمان در جلفا كه                    

، برادر خواجه جعفر كه قاضـي       قاضي امور جنائي بود و امور مربوط به شاه را زير نظر داشت، و نيز از يك ارمني                 
  ) 70.(مدني جلفاي جديد بود، سخن مي رود

  .بنظر مي رسد قاضي مسلمان، داروغه و قاضي ارمني جلفا، وزير باشد
مشاراليه زير نظر ديوان    ). 71(در تذكرة الملوك به تفصيل در باره شغل داروغه اصفهان سخن رانده شده است             

 خارج شهر بود و اگر چنانچه شخصي مرتكب جرمي مي شد، او را تنبيـه و  بيگي و وظيفه وي محافظت از داخل و  
وي در هر محلـه، اشخاصـي را بـه نـام     . از آن عمل منع و فراخور تقصير، جريمه از گناهكاران بازيافت مي نمود            

سردسته جهت حفاظت و محارست شبانه روزي مشخص مي نمود تا آنچه در آن محله بوقـوع افتـاده بـه عـرض                       
  )72.(ه رسانيده تا او تميز و تشخيص و باز خواست نمايدداروغ

داروغه اصفهان رئيس تأمينات محسوب مي شد و تا حدودي صـالحيت قـضاوت نيـز                «به گفته مينورسكي،    
  )73(».داشت

داروغه اصفهان مسئول «: كمپفر نيز مطالب مشابه تذكرة الملوك در باره وظايف داروغه پايتخت آورده است          
  ) 74.(»تخطي از قوانين را داروغه مورد تعقيب قرار مي دهد. امش پايتخت استحفظ نظم و آر

از گفته هاي تذكرة الملوك و سفرنامه كمپفر چنين بر مي آيد، داخل و خارج اصفهان يك داروغـه داشـته                     
  )75.(است و فقط در مواردي كه نياز به حضور داروغه در جلفا بوده، بدانجا مي آمده است

  . ود يك داروغه مخصوص براي جلفاي نو، بعيد بنظر مي رسدبنابراين، وج
داروغه برخالف كالنتر، از ميان گرجيان مسلمان شده، انتخاب مي گرديـد، وي داراي مـستمري هنگفتـي از                   

 تومان بود و ارامنه جلفا مبلغ پنجاه تومان كه همه ساله به عنوان انعام امير شكار باشي مي بايست به او                      500 تا   300
  )77.(ردازند، تقديم داروغه مي نمودندبپ

  :در فرماني از شاه سليمان در باره رسوم داوغگي ارامنه چنين آمده
حكم جهان مطاع شد آنكه كالنتر و كدخدايان ارامنه جواهي ساكن دارالسلطنه اصفهان چون بر مضمون رقم                 «

ئيل ارامنه مزبـوره كـه بـه همـه سـاله       اشرف مطلع گردند، مبلغ پنجاه تومان تبريزي بابت رسوم داروغگي تنگوز          
مرحوم امير شكار باشي مقرر بوده و بعد از فوت مشاراليه ضبط شده، تحويل صاحب جمع خزانـه عـامره نمـوده،                      

  .»…قبض الواصل باز يافت نمايند
  

   نظام مالياتي-فصل سوم
ر مي برنـد، مـي      بر اساس شرع مقدس اسالم، غير مسلمانان اهل كتاب كه تحت حمايت حكومت اسالمي بس              

و ) 78(در عصر صفويه، جزيه يكي از منابع مالي شاه محسوب مي شد           . بايست ساليانه، جزيه يا ماليات سرانه بدهند      
و رافائـل   ) 81(، كمپفـر يـك مثقـال طـال        )80(، شاردن يك دوكا طال    )79(ميزان آن به گفته اولئاريوس، دوتالر     

سانـسون ميـزان پرداخـت      ). 83(امل مردان مي گـشت    مي باشد و فقط ش    ) medical)(82(دومان، يك مديكال  
  ):84(را بر اساس سن متغير مي داند و مي نويسد» جزيه«
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آنچه مسيحيان به عنوان جزيه مي پردازند، با ماليات ارضي هيچگونه شباهت و ارتباطي ندارد، مـسيحيان بـه                   «
ن به پانزده سالگي رسيده اسـت، هـر كـدام    تعداد افرادشان بايد مبلغي بپردازند، به اين ترتيب كه افرادي كه سنشا  

  .  »سرانه مي پردازند) 86(و آنهايي كه به بيست سال رسيده اند، هر كدام پانزده ليور) 85(هفت ليور و ده سل
” اگر چه ماليات سرانه براي هر فرد، ميزان مشخصي بود، اما در مورد اهالي جلفا به گونه اي ديگـر بـود، اوال                  

ر و رأي شاه بستگي داشت و در زمانهاي مختلف تغيير مي نمود، دوم آنكه جزيه اهـالي جلفـا،                    مقدار ماليات به نظ   
في الواقع، بر اساس سرانه و يكايك افراد نبود، بلكه كالنتر جلفا آن را ميان افراد جامعه بر اساس توانائي و مكنت                      

  :افراد تقسيم مي كردند
از تنك مايگان فقط    . سانيت سرشكن و جمع مي كنند و مي دهند        ارامنه جلفا، ماليات را با نهايت عدالت و ان        «

به سخن ديگر ماليـات را بـه نـسبت درآمـد            . چهار فرانك يا صد سو و از توانگران هشتاد تا صد اكو مي گيرند             
  )87(».بازرگاني و استطاعت مادي افراد معين مي كنند

ماليات جلفـا بـراي  كفـش مـادر شـاه            «: سدماليات حاصل از جلفا، به مادر شاه تعلق داشت، شاردن مي نوي           
  ) 88(».اختصاص يافته بود و در مشرق زمين هر مالياتي در جهت خاصي مصرف مي شود

در زمان شاه عباس مالياتي كه مسيحيان به عنوان ماليات شاهي مي پرداختند، بقدري اندك بود كـه باعـث                    «
ذكري از ماليات جلفا نمي كند، اما مي نويسد كه ” قيماپيترو دالواله اگر چه مست) 89(».خشنودي مسحيان شده بود

  )90.(شاه عباس دستور داد بجاي پرداخت هدايا از طرف ارامنه، آنان، سيصد تومان پول نقد بپردازند
 1237ميزان جزيه سنواتي ارامنه بالغ بـر        «مبني بر آنكه    . صادر شد . ه1030فرماني از سوي شاه عباس در سال        

  .»تومان مي باشد
 2000 و انـدك انـدك بـه         ] تومان 289[ فرانك   000/13در دوره شاه صفي به گفته شاردن مبلغ ماليات جلفا           

  ).91( رسيد]تومان533[پيستول 
، ايام حكومت شاه صفي، بـه ايـران آمـد، ميـزان ماليـات جلفـا را               .)ه1048./م1637(اولئاريوس كه در سال     

  )92.(تومان برآورد مي كند200
ن مالياتي كه اولئاريوس ذكر كرده، مربوط به اوايل حكومـت شـاه صـفي بـوده اسـت و                    بنظر مي رسد ميزا   

جزيه و  . ه1062آنچنانكه شاردن مي گويد، كم كم مقدار آن زيادتر شده بطوريكه در فرمان شاه عباس ثاني مورخ                  
قم به جز بهاي رسوم     البته اين ر  .  تومان ذكر مي كند    500كل رسومات ارامنه در زمان پدرش، شاه صفي را بالغ بر            

  .  داروغگي بوده كه ارامنه هر ساله مي بايست بپردازند
در جواب نارضايتي اهالي جلفا از افزايش ماليات در زمان شاه عباس دوم صادر مي شـود  . ه1062فرمان مورخ  

دور فـرامين،   و نشان دهنده آنست كه به اعتراضات و شكايات مالياتي ارامنه، ترتيب اثر داده مي شود، اگر چه ص                  
  . مستلزم هزينه هاي گزافي كه تأمين مخارج آن بر دوش ارامنه بوده است

چنين بر مي آيد كه، ميزان ماليات سرانه مورد توافـق طـرفين، حكومـت و    .) ه1062مورخ(از محتواي فرمان  
  .شده است تومان بوده است و پرداخت آن از سوي ارامنه امكان پذير و اجحاف تلقي نمي 500اهالي جلفا، 

اما در اواخر حكومت شاه عباس دوم، زماني كه شاردن در اولين سفرش به ايران آمد، ماليات جلفا به حـدود                     
 رسيده بود كه قسمتي از اين مبلغ به عنوان ماليات و نيمي ديگر به نام تحف و هدايا                   ]تومان1333[ پيستول   000/5

  )93.(براي وزيران و مقامات ارشد جلفا گرفته مي شد
تعدادي فتاوي از سوي ديوان صادارت منتشر شد مبني بر آن كه تجار ارمنـي مقـيم                 . ه1071./م1660در سال   

ايران مي بايست در سال يكبار جزيه بدهند آن هم، در محلي كه اقامت دائم دارنـد و نـه در جاهـائي كـه بـراي                           
 مختلف جزيه بپردازند و بعضي بـراي        علي رغم اين امر، تجار، اغلب مجبور مي شدند در محلهاي          . تجارت مي روند  

  )     94.(آنكه از پرداخت مكرر ماليات معاف شوند تظاهر به مسلمان بودن مي نمودند
اما مدتي نگذشت كه وي بيمار شد و . بعد از فوت شاه عباس دوم، شاه صفي دوم بر تخت سلطنت جلوس كرد

  )95.( تومان شدند50رامنه مجبور به پرداخت مردم مي بايست براي بهبودي وي صدقه دهند به همين دليل ا
  :در زمان شاه سليمان به عناوين مختلف بر اهالي جلفا ماليات بسته شد
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عالوه بـر جزيـه مقطعـي و رسـم          : مي توان اقسام مالياتها را برشمرد     ) 96.(ه1094از فرمان شاه سليمان مورخ      
، پيشكش نوروزي، ماليات بر سرشمار و )شراب( بر رز تومان، ماليات580الوزاره و بهاي رسوم داروغگي به ميزان  

طبق همين فرمان، بـر   . خانه شمار و ساير اخراجات و اوارجات مملكتي به هر اسم و رسم از ارامنه دريافت مي شد                 
مبناي عريضه كالنتر جلفا و تصديق وزير ارامنه، از خاندان ثروتمند كاتوليك شهريمانيان، خواجه سـرحد و اوالد                  

داراترين بازرگان ارمني مقيم ايران مي باشند و دارايي هر يك از آنها چهارصد تـا پانـصد   «به گفته شاردن او كه  
  ) 97.(» تومان ماليات گرفته شود35مي باشد، ساليانه مي بايست ) تومان8000-000/10(هزار ليور

  :ر ذيل آورده مي شودبراي مشخص نمودن ميزان و اقسام ماليات در زمان شاه سليمان، متن فرمان فوق د
حكم جهان مطاع شد آنكه چون خواجه آوديك، كالنتر و كدخـدايان و رعايـاي ارامنـه جـوالهي سـاكن                     «

دارالسلطنه اصفهان به عرض رسانيدند كه هر ساله پانصد و هشتاد تومان وجه جزيه مقطعي و رسم الوزاره و رسـوم                
 سرحد و اوالد او از مبلغ مزبور موافـق تـصديق وزيـر            خواجه) 98(]و موازي رسيد  [داروغگي ارامنه مذكور است     

ارامنه، هر ساله نوزده هزار و هشتصد و هيجده تومان مي شده كه معافي مقرر گشته، حال موافق دستور معمول هر                     
و پيشكش نوروزي   ) 99(]رزكاري[ساله سي و پنج تومان  وجوه جزيه مقطعي و رسم الوزاره و رسوم داروغگي و                 

و رسـم موافـق     ) 102(]هر اسم [مملكتي به   ) 101(]اوارجات[و  ) 100(]اخراجات[خانه شمار و ساير     و سرشمار و    
وزير و ضـابط وجـه      . معمول رسيد واقعي ايشان باشد، به دستور ساير جماعت ارامنه جوالهي از عهده بيرون آيند              

د مذكور را به دستور ساير رعايـا  مزبور، و كالنتر ارامنه حسب المسطور مقرر دانسته، من بعد متوجهات واقعي اوال          
فـي رمـضان    ” تحريـرا . گرفته، بدان سبب چيزي سرشكن و در ميان رعايا توجيـه ننماينـد و در عهـده شناسـند                  

  .  »1094المبارك
 اشاره به ميـزان ماليـات       (Thevenot)از ميان سياحان اروپايي كه در زمان شاه سليمان به ايران آمده، تونو            

اروغگي ارامنه مي نمايد كه منطبق با مقدار ماليات در فرمان فوق مي باشد وي مبلغ ماليـات                  سرانه و بهاي رسوم د    
و در جاي ديگر مي نويـسد كـه   ) 103(سرانه ارامنه را بالغ بر پانصد تومان و بهاي رسوم داروغگي را پنجاه تومان        

  )104.(سي تومان بوده است  وي، ارامنه همچنين مبلغي به عنوان ماليات شاطران مي پردازند كه در زمان اقامت
بهاي رسوم داروغگي، همان انعام امير شكار باشي مي باشد كه ارامنه مي بايست هـر سـاله بـه وي پرداخـت      

  )105.(نماند
 صادره از سوي شاه سليمان، بهاي رسوم داروغگي ارامنه، پنجاه تومان ذكر             57 و   55/54/53در فرامين شماره    

  . ارامنه، موازي يكصد اشرفي طال مي باشد1098، ميزان پيشكش توشقان ئيل سنه 58در فرمان شماره . شده است
شـاه  . ه1082در سال   . ماليات ديگري كه براي اولين بار در زمان شاه سليمان بسته شد، ماليات بر كليساها بود               

 تومان 424 مشمول سليمان فرماني صادر كرد كه بر مبناي آن كليساهاي نواحي جلفا، فريدن و بربروت در مجموع
  )106.(ماليات شدند

 تومـان   424نخست آنكه نه تنهـا      . اين ماليات براي جلفا بسيار زيانبار بود      » تاريخ ارامنه جلفا  «به گفته مؤلف    
 تومان بـرآورد  800مي بايست بپردازند، بلكه صدي ده مخارج محصالن ماليه دربار هم بود كه در مجموع مبلغ آن     

رج هنگفتي براي لغو اين فرمان صرف شد كه بعد از گرفتن فرمان لغو باز هم مطالبه مـي                   ديگر آنكه مخا  . مي شد 
شد و تمام اين مخارج به هدر مي رفت و سوم آنكه رشوه كالني به وزيران دادنـد كـه از ملغـي كـردن ماليـات                           

  )107.(جانبداري كنند
نه جلفا به سرپرستي اسقف با صـدراعظم        گروهي از روحانيون ارام    « :شاردن درباره ماليات كليساها مي نويسد     

ارامنه اميد بسيار داشـتند     . …ديدار كردند تا از او بخواهند كليساهاي اين حدود را از پرداختن ماليات معاف كنند              
كه صدر اعظم تقاضاي آنان را بپذيرد، اما اميدشان برباد رفت، چه صدر اعظم با قاطعيت تمام اظهار داشت كليـسا                     

  .د را بپردازد، در غير اينصورت ويران خواهد شدبايد ماليات خو
 تعيين شده و اين مقدار ماليـات بـه          ]تومان400[اكو  6000مقدار ماليات ساالنه ده باب كليساهاي اين محدوده         

  )108(».تشخيص و دستور صدراعظم كنوني معين شده است
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 تومان ماليات   400مجبورند ساليانه   كليساهاي جلفا   «: كار مليتها چنين آمده   . ه1084./م1673در گزارش مورخ    
  )109.(»بدهند

همانطور كه گفته شد، انواع مختلف مالياتها در زمان شاه سليمان بر ارامنه بسته شد، ماليات بر آداب و مناسك      
  . مذهبي يكي ديگر از اين گونه مالياتها بود

ضافه كردن مالياتهـا بـراي خزانـه        شيخ علي خان زنگنه، وزير اعظم شاه سليمان، در كار ا          «: كمپفر مي نويسد  
سلطنتي سختگير است، بالخصوص اگر يهوديان، مولتانيان هنديان و ارمنيان در ميان باشند، او از اين هم سختگيرتر                  

  )110(».است
 وزير اعظم به تازگي در مقابل حقي كه به آنها براي پرداختن به آداب و مناسك ديني خود داد، ماليات                     …«

  )112(». هر ساله بر ايشان وضع كرد])111(تومان200[تالر 3400جديدي به ميزان 
پس از مرگ شـاه عبـاس دوم كـه          «: افزايش ماليات در زمان شاه سليمان به حدي بود كه شاردن مي نويسد            

اكنون چهل سال از آن مي گذرد، همه چيز دگرگون شده است و اين مسيحيان برگشته بخت، ناچارند هـر سـال                      
و اين در حالي است كـه در جـاي   ) 113(». ماليات در يك دفعه و بدون مهلت بپردازند   ]ومانت3333[اكو  000/50

 ماليات  ]تومان1333[ ليور، 000/20افزون بر اين طبق فرمان شاه نبايد از چهارصد تومان معادل «: ديگر مي نويسد
  )114(».ساليانه به هيچ عنوان چيزي از آنان مطالبه شود

حد مالياتي بر ارامنه، افرادي كه قادر به پرداخت جزيه ساليانه نبودنـد، در صـدد تغييـر                  به دليل فشار بيش از      
سانسون به موردي اشاره مي كند كه مسيحيان لنجان چون چند سال نتوانسته بودنـد، ديـون خـود را                    . مذهب شدند 

ربازان را بـه آنهـا حوالـه        بپردازند، از سوي اعتمادالدوله، وزير اعظم شاه سليمان براي وصول بدهيشان، مقرري س            
كرده بود، اما آن بيچارگان بخت برگشته چون در شرايطي نبودند كه بتوانند مقرري سـربازان را بدهنـد، نـاگزير                

اعتمادالدوله وضع آنهـا را  . همه آنها به نزد اعتمادالدوله مراجعه نموده و از او خواستند آنها را به دين اسالم بپذيرد            
سانيد و شاه سليمان از وضع رقت بار آنها بقدري متأثر گرديد كه نه تنها بدهي آنها را بخشيد، به اطالع شاه ر” فورا

  ) 115(»...بلكه دستور داد، تقاضاي تغيير مذهب آنان، كه فقط فقر و احتياج موجب آن شده بود، نپذيرند
مي توانستند از ارامنـه     در بعضي مواقع اطرافيان فرصت طلب شاه كه در پي بدست آوردن پول بودند و چون ن                

از جمله تاورنيـه، از يكـي از ايـن          . رشوه بگيرند، با تحريك كردن شاه، آنها را تحت فشار مي گذاشتند           ” مستقيما
افراد موسوم به عليقلي خان، گرجي نژاد تازه مسلمان شده، داستاني تعريف مي كند كه نظر شاه نـسبت بـه اهـالي            

  . شد همه آنها را مجبور به قبول دين اسالم كندجلفا را طوري برگرداند كه شاه مصمم
سرانجام ارامنه احساس خطر كردند و مجبور شدند پيش فرد مذكور رفته و از او خواستند وساطت كند و براي  

  ) 116.( تومان به عليقلي خان پيشكش دادند تا آسوده شدند000/5 تومان به شاه و 000/10اصالح اين كار 
سلطانحسين، ماليات بر كليساها تمديد شد و مبلغ پانصد تومان از ماليـات فـوق جهـت    با روي كار آمدن شاه  

  .ساختن مرقد شاه اختصاص يافت
  .فرمان لغو ماليات بر كليساها صادر شد. ه1111طولي نكشيد در سال 

رمـان  عليرغم صدور فرمان بخشش ماليات كليساها، محصلين مالياتي آن را ناديده كرفته، چنانكه شاه چهـار ف                
  :در قسمتي از فرمان شاه سلطانحسين چنين آمده. ديگر مبني بر عدم دريافت ماليات از كليساها صادر كرد

 هر چند در ايام سالطين جنت مكين دستور و معمول نبوده كه ماليه بر كليساهاي ارامنه قرار داده شود و                     …«
كه از عمله اوچ كليسا بوده و با ايشان معاند          قبل از اين به تحريك اهل غرض و عرض معاندان و شيخ مومن نامي               

داشته، بر كليساهاي  ايشان ماليه قرار داده شده بود و بعد از آنكه بر ديوانيان عظام ظاهر گشت كـه امـر مزبـور                         
ماليه مذكور برقرار و به ايـشان حوالـه و          ” ماليه مذكور به تخفيف مقرر گرديده و ثاني الحال مجددا           بدعت است،   

ديده كه مهم سازي نمايند و اكثري از ايشان از خوف محصالن قرار نموده، روانه روانه بـالد مخلـف و                   مقرري گر 
  »…بدان سبب كار بر ايشان تنگ گرديده
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اهالي جلفا و ديگر بلوكات ارمني نشين به دليل ناتوانائي در پرداخت ماليات، مجبور شـدند اشـياء مقـدس و                     
مـن  5/16فوق شامل صليبها، بخوردان، قنديل و روغن دانهاي نقره اي بـه وزن              اشياء  . تزئينات كليساها را بفروشند   

  )117.(بود
 تومـان   300افزون بر اين ماليات، طبق گفته كرنليوس دي بروين، شاه سلطانحسين جهت ساخت كاخ خـود،                 

  )118.(بابت ماليات، از ارامنه گرفت
  :   و در جاي ديگر مي نويسد

شاه سلطانحسين نه تنها در مراسم آب پاشان شركت نمـي كـرد، بلكـه از                بر خالف ديكر سالطين صفوي،      «
  )120.( گرفت]تومان220[) 119(دوكا2000كالنتر جلفا براي برپايي جشن مزبور 

فرمان نهائي ماليات بر كليساها كه باعث ناامني و فرار ارامنه به كشورهاي ديگر شد، به دستور اشرف در سال            
  )121.(و ارامنه، هزينه زيادي جهت لغو ماليات بر كليساها متحمل شدندلغو گرديد . م1724./ه1137

بعد از صدور فرمان نهايي لغو ماليات از سوي اشرف افغان، ديگر، فرماني مبني بر پرداخت ماليـات از سـوي                     
  )122.(كليساها در اسناد دوره افشاريه، موجود در كليساي وانك، ديده نمي شود

مشمول ماليات شـدند و خـسارت زيـادي بـر آنهـا وارد      .) ه1082-1137( سال 55نتيجه آنكه كليساها مدت  
   )123.(آمد
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 فرمان سـالطين   35 از مجموعه    13 فرمان شماره    -96

، متن  or4935صفوي موجود در موزه بريتانيا به شماره      
  :جهت باز نويسي شده فرمان مزبور رجوع شود به 

فرامين شاهان صـفوي در مـوزه       «جهانپور، فرهنگ،   
ــاري»بريتانيــا ، 5 و 4، ش1348خي، ، مجلــه بررســيهاي ت

مجموعه اسناد  «نوائي، عبدالحسين،   :  و نيز رك   235-6ص
بنيـاد فرهنـگ    : ، تهـران  7، ج »و مكاتبات عصر صـفوي    

، مينورســكي، )بــه نقــل از جهــانپور(، ص 1360ايــران، 
  ).بطور اختصار(265پيشين، ص

نگارنده علي رغـم آنكـه بـه تـصوير فرمـان فـوق              
قي سه متن بازنويـسي     دسترسي نداشته، اما با مقايسه تطبي     

شده در مراجع باال، تصحيح مجدد نموده، در اين مقايـسه،         
متن بازنويسي شده توسـط دكتـر جهـانپور بـا عالمـت             
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مـي  ) م(و مينورسكي،   ) ن(، دكتر نوائي،    )ج(اختصاري،  
  . باشد

، جهت آگاهي   1573، ص   4 شاردن، سفرنامه، ج   -97
ايي بيشتر از خانـدان شـهريمانيان مراجعـه شـود بـه نـو             

: ، تهران »ايران و جهان، از مغول تا قاجاريه      «عبدالحسين،  
  .429-31، ص1366هما، 

  .رسيد” و قبال): ن(و ميالين رسيد   ): ج (-98
ــاري   ): ج (-99 ــاري؟   ): ن(تج ــن ): م(تج زري
  كاري؟

  وجوهات؟): ن(؟   ):چ (-100
  عوارضات؟): ن(عوارضات   ): ج (-101
  .ممراس): ن(مراسم   ): ج (-102

103- Thevenot, travels, p/376. 
104- Ibid, p/104. 

ــات، ص -105 ــكي، تعليق ــذكرة 174 مينورس ، در ت
 رسوم امير شكارباشي بابت انعام همه ساله        55الملوك ص 

  .ارامنه جوالهي مبلغ پنجاه تومان ذكر شده است
از فارســي بــه . م1674./ه1082 فرمـان مــورخ  -106

 درج  239-40ص  » لفـا تاريخ ارامنـه ج   «ارمني در كتاب    
اما اكنـون جـزء فـرامين شـاهان صـفوي در          . شده است 

دو فرمان ديگـر مـورخ   . كليساي وانك موجود نمي باشد 
مـشتمل بـر    ) 54شـماره   .(ه1086و  ) 53شماره  . (ه1084

فرمان شاه سليمان مبني بر ميزان ماليات هر كليـسا و در            
در كليـساي وانـك موجـود       .  ه 1082تأييد فرمان مورخ    

  .است
 هوهانيانتس به نقل از استپانوس هزار جريبـي         -107
  :مي نويسد

ــال « ــي 1120در س ــر .) ه1082./م1671(ارمن در دي
آستوازادزين واقع در روستاي هزار جريب فريدن، اسقف        

يكـي از ايـن     . استپانوس و چند خليفه ارمني ديگر بودند      
در صدد رسـيدن بـه مقـام        » هوهان«خليفه ها موسوم به     

ما اسقف استپانوس وي را شايسته ايـن مقـام          اسقفي شد، ا  
خليفه هوهان با درست كردن يـك طومـار         . نمي دانست 

جعلي و با پيشكشهايي به نزد كاتوليكوس هاكوپ رفـت         
بـا  . و درجه اسقفي گرفت و سپس بـه فريـدن برگـشت     

شنيدن خبر ورود وي ، اسقف استپانوس دستور بازداشت         
ار كرد و به اصـفهان    اما وي بعد از اسارت، فر     . وي را داد  

آمد و به خانه شيخ االسالم رفت و اسـالم آورد و سـپس              
نزد شاه سليمان به افشاگري افترا پرداخت مبني بر آنكـه           
در كليساهاي ارامنه، طال و نقره و اشياء گرانبهـا وجـود            

 همين امر موجب گرديد، شاه سليمان فرمان ماليات          .دارد
  .بر كليساها را صادر كند

Stepanos Erec, “Patmut’iwn 
hayot’s”, p/26-30, Quoted by: 
Hovhanneants, PNJ, Vol 2, p/239-
40. 

ــفرنامه، ج -108 ــاردن، س ــو15 (605، ص2 ش =  اك
  )تومان1

109- Carmelites, Vol 1, p/407. 
  .83 كمپفر، سفرنامه، ص-110
  .تومان1= تالر17 -111
  .186-7 همانجا، ص-112
  .1573ص، 3 شاردن، سفرنامه، ج-113
  .1685، ص5 همانجا، ج-114
  .31-32 سانسون، سفرنامه، ص-115
 و نيز رك شـاردن،      566 تاورنيه، سفرنامه، ص   -116
  .1683-9، ص5پيشين، ج

117- Hovhanneants, PNJ, vil 2, 
p/247-8. 

، »يـك سـفرنامه سـودمند     « فلسفي، نـصراله،     -118
، مهـر، سـال چهـارم،       »سفرنامه كرنليـوس دو بـروين     «

  . 78، ص 2، ش1315، آذر 7شماره
=  فرانــك5 دوكــا و 2000= فرانــك000/10 -119

  .دوكا1
120- Brun, Cited, p/262-3. 
121- Hovhanneants, PNJ, Vol 2, 
p/250-1 
122- Minasean, Leon, Dewan S. 
Amena Per’kich Vank’I(1606-1690), 

New Julfa, 1983,  p/60.[ فهرست آرشيو
 .[كليساي وانك

123- Hovhaneants, PNJ, Vol 2, 
p/251. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 28  )٤(آپاگا 

 
 

Üáñ æáõÕ³ÛÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ 
 

¸áÏï.   Ð³ß»ÙÇ ¾ñ³µÇ 
 

²Ù÷á÷áõÙ 
 

²Ûë Ñá¹í³ÍÁ ÙÇ Ù³ëÝ ¿ Ï³½ÙáõÙ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý 
³ï»Ý³ËáëáõÃÛ³ÝÁ §Üáñ æáõÕ³Ý ê»üÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ¦ 
Ëáñ³·ñáí: Üñ³ ³é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ ·ÉáõËÝ»ñáõÙ, Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ³ßË³ïáõÙ ¿ 
Ù³Ýñ³Ù³ëÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñ ï³É í³ñã³Ï³Ý Ó¨»ñÇ, ù³Õ³ù³å»ïÇ ¨ ³ÛÉ 
å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý ¨ ³ÛÉÝÇ Ù³ëÇÝ, Ý³¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ýñ³Ýó 
³ÝáõÝÝ»ñÁ: 

Ðá¹í³ÍÇ »ññáñ¹ ·ÉáõËÁ ÝíÇñí³Í ¿ Üáñ  æáõÕ³ÛÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ¨ Ýñ³ ï»ë³ÏÝ»ñÁ: Ð»ÕÇÝ³ÏÁ û·ï³·áñÍ»É ¿ ×áË 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ³Û¹ ß³ñùáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý, »õñáå³Ï³Ý ¨ å³ñëÏ³Ï³Ý 
½³Ý³½³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ: 

 
 
 

 Local administration 
organization of New Julfa 

 
Dr. Hashemi Erabi 

 
Summary 

 
This article is a section of Dr. Erabi’s PHD dissertation. In the first and 

second part she tries to represent a descriptive picture of the administrative 
methods, how the authorities were assigned, the level of authorities, their 
names, In the third part, she gives the taxation system, the amount and different 
kinds of taxes. The author establishes her statements on the basis of a very rich 
bibliography containing armenian, europian and persian resources.  
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  *پيدايش مردم تاجيك
  تأليف پرفسور نعمان نعمت اُف
  ترجمة دكتر لقمان بايمت اُف

  
  بعضي مسائل عمومي

شكل گيري مردم تاجيك، كه در تحقيقات همـه جانبـه مورخـان، باسـتان               چنانكه پيداست مسأله پيدايش و      
شناسان، انسان شناسان و مردم شناسان تاجيك مطرح شده است، يكي از مسائل پيچيده و مهم تاريخ اين سـرزمين                    

  . مي باشد
رن حاضر در اواخر قرن گذشته و اوايل ق    . براي جمع آوري اسنادي در اين زمينه تالشهايي به عمل آمده است           

) ختـائي ” اساسـا (آريستوف در مورد مناسبات مردمي در پامير و اياالت همجوار آن از روي منـابع قـديمي                  . ا. ن
انتشار يافت كه در آن » تاجيكان«بارتولد در بارة . دو دهه اول قرن بيستم مقاالت تاريخي و. تحقيقاتي كرده است 

  .ررسي قرار گرفتبعضي از مسائل مربوط به پيدايش خلق تاجيك مورد ب
كنفرانس رسمي علمي كه كميسيون راجع به اتناكنيس و مردم شناسي، شعبه تاريخي و فلسفه آكادمي علـوم                  

دعوت نمود و در تحقيق انتاكنيس تاجيكان و ديگر مردمان آسياي ميانـه سـهمي               .  م 1942اتحاد شوروي در سال     
  ) . تريوير و ديگران-و. ك گسليوكف،. نطق هاي علمي ن” خصوصا(ارزنده بر جاي نهاد 

شكل گيري مردم تاجيك در حدود ماوراءالنهر بر اساس آموزش مجموع منابع اصلي و اسناد باسـتان شناسـي          
جهتهاي متفاوت اين مسائل را دانشمندان بـسيار        . غفوراُف مشخص گرديده است   . غ. مانن لشتام و ب   . م. در آثار ا  

زدنيپ . آ. ن نعمت اوف، يو. ليتونسكي، ن. آ. بيرنشتام، ب. ن-ريوير، ات. و. يكوبفسكي، ك. يو. ا– ديگري مانند 
  .روسكي و ديگران مورد تحقيق قرار داده اند

كي يت كي   . پ. زيزين اوا، ت  . ي. گيراسيموف، و . م. آشنين، م . و. برگ، ل . وگينز. انسان شناساني چون و   
ات باستان شناسي به دست آمـده اسـت و آمـوزش             در زمينه اسناد جمجمه شناسي كه هنگام حفري        1نا، و ديگران  

سيماي جسماني تاجيكان امروزي در مورد نوع نژاد شناسي، اهالي نواحي جداگانه در عهد قديم عصرهاي ميانـه و                   
  .   دورة نوين مشاهدات مهمي انجام داده و خالصه هايي نيز بيان نمودند

                                                           
١ - H. A. Kislyakov, K. V. Trever. A. m. mandel’shtam, B. G. Gafurov, A. N. 

Bernshtam, A. Yu: Yakubovskiy, B. A. Litvinskiy, Yu: A. Zadneprovskiy, V. V. 
Ginzburg, L. V. Oshamin, M. M. Geerasimov, V. YQ. Zezenova, T. P. Kiyatkina.  
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 طرز معيشت اقتصادي و خصلتهاي      -ود جغرافيايي  حد -منطقه تاريخي، مشخصه هاي يك ملت را، اعم از زبان         
از آنجايي كه اين عموميت هنوز در دوره قبل از بورژوازي وجود داشت و اين در                . رواني و تمدني، معين مي كند     

شكل ابتدايي به مردمان دوره فئودالي نيز اختصاص داشته است ، روشن است كه نشانه هاي ملي از قوه به فعـل در                    
 كاپيتاليسم يعني زماني كه بازار ملي، مراكز ملي اقتصادي و مدني به وجود آوردنـد تبـديل مـي                    دوره ثابت شدن  

در اينجا معلوم مي شود اگـر ملتـي   . آنها عامل بر هم زدن و پراكندگي حيات اقتصادي و معيشتي مي باشند      . گردد
 به صورت مجازي وجـود داشـته        خواهان عموميت اقتصادي باشد، براي مردمان دوره فئوداليسم اين عموميت تنها          

  .است
خالصه آنكه در دوره فئوداليسم عموميت زبان، حدود جغرافي و تمدن، همچنـين عاليـق معـين اقتـصادي از               

با توجـه بـه   . در عين حال اين عموميت بطور نسبي وجود داشته است. خصوصيات معين و آشكار مردم بوده است   
در حدود دولت سامانيان جريان شكل گيـري مـردم          .  م 9-10قرون  ديدگاههاي مذكور عقيده بر اين است كه در         

  . اما اين جريان بسيار قبل از دوره مذكور آغاز شده بود. به پايان رسيد” تاجيك عموما
 پارتي و خراساني، باختري، طخارستاني،      - خوارزمي -به دنبال تحقيقات باستان شناسي تمدنهاي كهن تر سغدي        

ف شدند كه نشان مي دهند اهالي اين اياالت داراي دولـت، سيـستمهاي اقتـصادي و                 فرغانگي و استروشنه اي كش    
رشد عالئق اقتصادي و معيشتي و مدني دولتهاي جداگانه آسياي ميانه، وسعت حيات شهري در شرايط                . مدني بودند 

 آشكارا مـشاهده    )ساكنان” اساسا(پيشرفت مناسبات فئودالي و همچنين تمايل اتحاد بعضي از مردمان آسياي ميانه             
هر يك از اين مردم، عضوي از مردم تاجيك شدند، در همه آنچه با شكل گيري مردم تاجيك پديد آمد سهم                     . شد

از اينجاست كه در شرايط نوين استقالل دولت سامانيان، كـه آسـياي ميانـه و        . مخصوص خود را بر جاي گذاشت     
  . خراسان را متحد كرده بود پا مي گيرد

بعد از قتل و (مي توان زمان جمع آوري و احياي رسوم تمدني       .  م 9-10به تمدن را در قرون      گسترش همه جان  
ثروتهاي نوين تمدن از جمله شعر كالسيك و علم تاجيك          . ناميد) »اختالط نژادها «غارت و سياست خالفت عرب      

  .پديد آمد، كه شهرت جهاني پيدا كرد
وقتـي كـه    . م7ملت واحد تاجيك تبديل شدند، قبل از قـرن          موقعيت جغرافيايي، زبان و تمدن ملتهايي كه به         

حمله بيگانگـان و سياسـت      . بعضي از نمونه هاي شكل گيري اين ملت به وجود آمده بود، تا اندازه اي آشكار شد                
اما اعراب نتوانستند تمايل    . درهم آميختن اشراف نظامي و ديني عرب تا حدودي مانع به وجود آمدن اين مسأله شد               

اد مردم تاجيك را از بين ببرند، بلكه بعكس مبارزه خستگي ناپذير اهالي آسياي ميانـه و شورشـهاي مـداوم              به اتح 
متمركزي بنام فئوداليسم ساماني انجاميد و به ” آنها در برابر ظلم بيگانگان در جاي خود به شكل گيري دولت نسبتا           

  . جريان اتحاد مردم نيروي جديدي بخشيد
در ميان تعداد زيادي از اهالي كـشاورز،        . زبان، حدود جغرافيايي و تمدن تا قرن دهم م        مبرهن است كه تعميم     

رودخانـه سـيحون، زرافـشان و       (اساس دولت سامانيان را، كه حدود آن حوزه هاي سه رود بزرگ آسياي ميانـه                
-10كه در قرون آنچه در باال ذكر شد نشان مي دهد . و همچنين خراسان را فرا مي گرفت، شكل بخشيد      ) آمودريا

مجمل آنكه شكل گيـري مـردم       . در محدوده نواحي ذكر شده مناسبات فئودالي مستحكمي وجود داشته است          .  م 8
  .تاجيك با ثابت شدن اقتصاد اجتماعي فئوداليسم همراه بوده است

 كـه   تحقيقات وسيع تاريخي و باستان شناسي و اطالعات زياد به دست آمده اين امكان را به وجود مـي آورد                   
گزارش عمومي مسائل سه ناحيه تاريخي و حدود جغرافيايي ابتداي سده هاي ميانه را معين مي نماييم، كه در آنهـا                     

اولين آنها جنوب مـي باشـد كـه طخارسـتان و خراسـان و               . جريان شكل گيري مردم تاجيك صورت گرفته بود       
ركزي مي باشد كه شامل سغد زرافشان و        دومين منطقه نواحي م   . واليات كوچك همجوار آنها را در بر مي گرفت        

سغد قشقه دريا مي شد و سومين ناحيه مناطق شمالي كه واليات حوزه باال آب و ميان آب سيحون با مركز اصـلي           
  .اش استروشن، واليت خجند و فرغانه را در بر مي گرفتند
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. يقات بعدي مـي باشـد     آموزش همه جانبه، مخصوص حل مسائل مربوط به جدا نمودن اين نواحي، وظيفه تحق             
در اينجا بعـضي از خـصوصيتهاي       . تنها در مورد نواحي شمالي در بعضي مقاالت علمي قبلي مطالبي بيان شده است             

  .آنها را ذكر مي نماييم
 مركز اصـلي  -به عقيده ما مي توان حدود واليات اول سده هاي ميانه را در حوزه باال آب و ميان آب سيحون        

ند و فرغانه غربي، كه اكثر اهالي آن امروز تاجيك هستند، ناحيه شمالي شـكل گيـري                 آن استروشن، واليت خج   
  .عموميت تاريخي و حدود جغرافيايي و مردمي و تمدني به حساب آورد

واضح است كه در اوايل دوران پيشرفت، يعني در سده هاي ميانـه، گروههـاي زيـادي از تـرك زبانـان در                       
چ، فرغانه مركزي و شرقي ساكن شده اند، كه اين مهاجرت و سـكونت بـه                مناطقي مانند سيحون، بخصوص در چا     

روند ترك شدن منطقه توسط اهالي فارسي زبان محلي و همراه شدن اين واليات و به نواحي شكل گرفته مردمـان                     
  .ازبك، قرقيز و قزاق كمك نمود

امـا در دوره    . مشهود بوده اسـت   در رشته تاريخ سياسي در ابتداي سده هاي ميانه پراكندگي واليتهاي مذكور             
در استروشـن   ” اينگونه اتحادها خصوصا  . هاي بعد نشانه هاي ترقي در اتحاد سياسي هر يك از آنها به نظر مي آيد               

دهقانان و بـسياري از اشـراف و همچنـين    . زيرا در اينجا سلسله پرقدرت افشينان حاكم بود   . با موفقيت دوام يافت   
داشتند به آنها اين امكان را داد كه در طول يـك قـرن و نـيم بـا                   ) ضد خالفت (نه  عامه مردم كه روحيه ضد بيگا     

” در واليت خجند نيز تقريبا. دستگاه خالفت عباسي مبارزه نمايند و به يكي از مراكز قيام عليه خالفت تبديل شوند
  .چنين وضعي حكمفرما بود

سياسي و مبارزه با دشمنان خارجي قدرت را        طبيعي است كه اتحاد در زمينه تالش عمومي براي حفظ استقالل            
مضاعف مي سازد و اين روند تأسيس دولت تاجيك ساماني و طاهريان را آسان نموده در امارت سامانيان تمـامي                    

  .اياالت شمالي تاجيك متحد گرديد
اين . ددر تاريخ سياسي واليتهاي داخلي نواحي رودخانه سيحون بعضي از سنتهاي متحد كننده به چشم مي خور                

در مĤخذ استفاده . در همكاري و پيوستگي اقتصادي واليات خجند، استروشسن و فرغانه نمودار بوده است ” امر مثال 
خجنديان از غله استرفشان فرغانه ثبت شده كه خود گواه اين مدعاست، ديگر مدارك نيـز از پيـدايش عموميـت                  

  .اقتصادي اين واليات خبر مي دهند
اين موضوع را تعدادي از آثـار خطـي و          . ي ملي و زبان از ساير موارد آشكارتر است        مواردي مانند شكل گير   

، كه در سغد، استروشن، واليت خجند و نواحي اطراف آن حكمران بوده و از               )و شيوه استروشني آن   (زبان سغدي   
ت، تـصديق مـي     تعلق داشته اس  ) باصطالح انسان شناسي  (» ماوراء النهري «جهت نژادشناسي به نژاد خاص اروپايي       

  .كنند
از روي اصطالحات جغرافيايي مورد استفاده در منابع دوره اول سده هاي ميانه مي توان حـدس زد كـه زبـان                      

ذكر اسم . سغدي و تاجيكي قديمي نه تنها در استروشن و خجند، بلكه در چاچ، ايالك و فرغانه كاربرد داشته است        
  .ن مدعاستبسياري از شهرها و محالت در اين آثار گواه اي

منابع و اسناد باستان شناسي در      . در پاره اي موارد فراگير شدن معنوي عقايد ديني و مراسم تدفين مشهود است             
. استروشن و واليات همجوار به برتري مزدكيه، كه مناصر آتش پرستي وبت پرستي را در بر داشـت، اشـاره دارد        

در حدود زمـان  . روشن حيدر به صورت عميق نمودار استاين امر در اطالعات مربوط به جريان محاكم افشين است       
  . مورد بحث، يعني ابتداي سده هاي ميانه، دو نوع مراسم تدفين را مشاهده مي كنيم

تدفين در خمره و استودان و استفاده از مقابري كه ديوارهايش از سنگ و سبقتش از چوب ساخته شده اسـت                     
ي و مادي نواحي شمالي تاجيكستان را بطـور عميـق مـي تـوان               راه شكل گيري عموميت مدن    . به چشم مي خورد   

اينگونـه عموميـت را در معمـاري، مـصالح          . درباره اين مسأله اطالعات زيادي گردآوري شده است       . تحقيق كرد 
 طـواره، صـنعت توليـدات سـفالي، شـكل و نقـش و               - رواق -ساختماني، نقشه كشي، اجزاي ساختماني، مانند پله      

ساخته هاي بديع و كاربردي، توليدات طالسازان، ريخته گري برنجي، صنعت منبت كاري روي نگارهاي سفاليها و 
  .   چوب، گچ بري و غيره مي توان مشاهده كرد
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اسناد به دست آمده از كشفيات منجاق تپه و قبرستان اطراف آن و منطقه حفرياتي شيرين و دخمه                  ” مخصوصا
 منطقـه حفـاري و كوشـكهاي قهقهـه در واحـه شهرسـتان،                كهندژ كروكده، مجموعـه    –هاي كوركت، مغ تپه     

  .گواه اين امر است) توده خرد، توده كالن، قلعه افراسياب، كوه ارد(چهاربادگاي در ناحيه اشت 
قلعه باال در نزديك اسفره وتعداد ديگري از اماكن و همچنين تعداد زيادي از مقابر در مكانهاي نزديـك بـه                     

  .رامزار بسيار جالب توجه اندكوههاي تركستان و كوههاي ق
اكنون تا حدودي در مورد مكانهاي اصلي زندگي و مسأله سالشماري حيات معيشتي و مدنيت اهالي تحقيقاتي                 

  .انجام شده است
براي بررسي مجموعه ساختمان ها، به همراه اسناد و سفالهاي به دست آمده، كوششهايي انجام پذيرفته است و                  

به نظر ما هم اين مسائل به ما امكان مي دهد تـا             . ج اشكال اساسي سفالها بررسي شده اند      همچنين بطور تدريجي روا   
  .تحقيق جامعي را در مورد عموميت مدنيت مادي شروع كنيم

مسأله شكل پذيري خلق تاجيك در سه ناحيه تاريخي و تمدني بدين معنا نيست كه اين جريان در هر يك از                     
برعكس در بسياري از جهت هـاي گـسترش عالقـه و ارتبـاط              . رفته است اين مناطق بصورت جداگانه صورت گ     

زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي و مدني در اين جا بر عوامل جغرافيايي برتـري داشـته                 . نزديكي مشاهده شده است   
ر سلسله  عوامل جغرافيايي فقط مي توانستند آنها را جدا نموده و مانع اين روند شوند چرا كه همه اين واليات د                   . اند

به عنوان مثال مي توان رابطه مـستحكم و بـسيار           . از هم جدا مي نمود    ) بدون خراسان (كوههاي تركستان و حصار     
وسيعي را كه بين نواحي مركزي و شمال، سغد و استروشن، وجود داشته و در نقشه نـشان داده شـده اسـت ذكـر            

  .نمود
استروشن از قديم االيام به معنـاي       . وارد الزم است  براي روشن شدن جهات مردمي مسأله ياد آوري تمام اين م          

صـحبت مـي كردنـدو      ) با شيوه و لهجـه مخـصوص خـويش        (واقعي جزئي از سغد بود و اهاليش به زبان سغدي           
بـا شـكل    » استروشن«خود نام   .  جدا نمود  - در جهت سياسي و اقتصادي     -استروشن عهد قديم را نمي توان از سغد       

  .ه شرقي كه در دسترس ماست وجود نداردديگرش در منابع قديمي و كهن
به علت پيشرفت نيروهاي توليدي و كشاورزي همه جانبه، وسعت شهرها و كثرت اهالي شهرها و     ” اما تدريجا 

توليدات هنري، در شرايطي كه از جهت جغرافيايي اين قسمت از سغد جدا بود براي پيشرفت مستقل ايـن نـواحي              
بنابراين مطرح كردن مسائل مناسبات بين سغد و استروشن در اوايل قرون ميانه             . زمينه هاي مساعدي به وجود آمد     

  .صحيح است
در ابتداي قرون ميانه در استروشن جريان جدايي و شكل گيري مردم استروشن، كه از جهت ريشه و زبان بـا                     

ر مورد وضعيت به دليل كمبود اطالعات نسب شناسي صحبت كردن د. سغديان زرافشان نزديك بودند، اوج گرفت
مجموعه اطالعات بيان شده در سـالهاي       . تاجيكي شدن مردم زرافشان و استروشن و درجه تشكلي آنها دشوار است           

اخير در مورد زبان سغدي و شيوه هاي آنها، كه زبان شناسان و ايران شناسان به دست آورده اند، اين موضـوع را                       
  .     رد نمي كند

رشـته هـاي عمـومي      ” در هـر دو واليـت تقريبـا       . ديك اقتـصادي داشـتند    استروشن و سغد روابط بسيار نز     
در اوايل قرون ميانه وجود داشته، مشاهده مي        ”  معادن كوهي و استخراج سنگ و هنرمندي، كه عموما         -كشاورزي

  .شود
هر سه رشته نامبرده اقتصادي در هر دو واليت بسيار گسترش يافته بودند، ولـي نحـوه قياسـي رشـته هـاي                       

  .در استروشن استخراج معادن و سنگ بطور وسيع رواج يافت” مثال. نه توليدات اندكي متفاوت بودجداگا
  .از رشته هاي مختلف توليدات كشاورزي استروشن استخراج معادن و سنگ بطور وسيع رواج يافت

 و از رشته هاي مختلف توليدات كشاورزي استروشن غله كاري و دامداري، كوچ نـشيني و زنـدگي قـشالقي                
در رشـته هـاي توليـد هنـري و در           . ييالقي، كه موافق شرايط طبيعي و جغرافيايي كشور بود، بيشتر ترقي نمـود            

همـه  ” در سغد نيز تقريبـا    . ، استفاده از پشم و هنرمندي رونق يافت       )اسلحه سازي (استروشن بخصوص يراق سازي     
د در مناسبات اقتـصادي بـين يكـديگر و          بنابراين استروشن و سغ   . اين رشته هاي هنري با زراعت گسترش يافت       



 33  )٤(آپاگا 

آنها در اواليل سده هاي ميانه در       . تجارت عمومي آسياي ميانه و همسايگان مساوي حقوق و مكمل همديگر بودند           
  .  درجه بااليي نسبت به يكديگر در يك رتبه فني و توليدي قرار داشتند

وه هاي خودمختار داخلي تشكيل مـي شـدند       آنها در عمل از گر    . هر دو واليت ساختار سياسي مشابهي داشتند      
و افشني ها   ) در استروشن (با حاكميت دهقانان    ) 12 و در سغد     18در استروشن   . (كه در واقع همان روستاها بودند     

  .در سغد بودند كه آنها را افيشن مركزي استرفش و اخشيد سغد اداره مي كردند
نزديكي . سي و هم عالم مذهبي به حساب مي آمدند        افشين استروشن و اخشيد سغد در يك زمان هم حاكم سيا          

عمومي و اقتصادي سغد و استروشن در اوايل سده هاي ميانه در رابطه هاي نزديك در زندگي سياسي نيز غني تـر                      
  .گرديدند

سرنوشت يك نواخت آنهـا     ” اگر ما با دقت در تاريخ آسياي ميانه اين زمان را مورد تحقيق قرار دهيم، تقريبا               
بطور يكـسان و    ” و عموما . دشمنان خارجي آنها يكي بود    . آنها بصورت يك دولت در آمدند     . ده مي كنيم  را مشاه 

استروشن ها و سغديان در زمان خالفت سياسـي عباسـيان هـر دو    . متفق در برابر بيگانگان به مبارزه برمي خاستند    
  .بطور يكسان نقش داشتند

 در سالهاي مبارزه سـخت بـا خالفـت، سـغديان، كـه از               .مناسبات سلسله هاي سغد و استروشن مستحكم بود       
سياست اخشيد خود، ترخون، ناراضي بودند، او را از تخت به زير كشيده و بجايش يكي از مبارزان ضـد خالفـت                      

  .را نشاندند» غوك«
اي چنانكه معلوم است استروشن با افشين ه      . بنابر بعضي از اطالعات او تا اين زمان افشين استروشن بوده است           

غيور خود دهها سال با دستگاه خالفت مبارزه كرده است و حقيقت انتخاب افشين استرفش به اخـشيدي سـغديان                    
  .بسيار جالب توجه است

بـه ماننـد استروشـن      ” احتماال. مي توان بعضي از مشتركات تمدن معنوي را در اعتقادات مذهبي مشاهده كرد            
رستي يكي بوده در عبادتگاه هاي پنجه كنـت در نقاشـيهاي   خصوصيتهاي مزدكي سغد نيز با آتش پرستي و بت پ 

مأخـذ  . روي ديوار تصويري از قرباني بر آتش نقش شده است و در طاقچه هاي تاالر مجسمه هاي بتها ايستاده اند                   
در استروشـن و سـغد تـدفين در خمرهـا و       . اطالعاتي در باب وجود ثبتهاي چوبين در ميدانهاي سمرقند مي دهند          

  .بسيار رايج شده بوداستوآنها 
بسياري از نمونه هاي اشتراكي تمدن مادي بيش از همه در معماري اوايل عصر ميانه سغد و استروشن به نظـر                     

محققان بارها شباهت سفالهاي    . در آنها مصالح ساختماني و طرح و عنصر ساخت بنا بسيار و شباهت دارد             . مي رسد 
 چوبهاي منبت كاري شده پنجـه كنـت   -اسلوب نقاشي، پيكر تراشيموضوع و . سغد و استروشن را ذكر نموده اند     

در مزيت مادي سغد و . سغد و يادگارهايي كه در شهرستان استروشن موجود بوده است به هم شباهت نزديك دارد
  . استروشن بسياري از عناصر سنتي گذشته تاريخ نمايان مي شود

رش اقتصاد و مناسبات اجتماعي و جلوه هاي مختلـف  همينطور از جهت ساختار سياسي و دولتي در رشته گست        
آنهـا در   . تمدن در تاريخ مردمي سغد و استروشن بسيار شباهت و درجه يكـسان پيـشرفت آشـكار مـي گـردد                    

و در اول جريانهـايي     ) تنها نسبت سغد شـده بـود      ” قبال(سرنوشت تاريخ آسياي ميانه در شرق نقش مساوي دارند          
  .رار مي گرفتندتاريخي اوايل قرون ميانه ق

تحقيق مفصل و همه جانبه مسائل و حدود جغرافيايي مردم و شكل گيري مردم تاجيك و راههاي متحد كننده                
گسترش اين نواحي در برابر ديگر مشكالت نسبت شناسي مردم تاجيك به نظر تصوير كامل از جريان مهمتـرين                   

  .مسائل تاريخي مردم را نشان مي دهد
اين نام از بيرون نياصه بلكـه       . پيدا شده است  . م11خذ كمي ديرتر در نيمه اول قرن        در مĤ » تاجيك«اصطالح  

. خود مردم همان نواحي آن را اينگونه ناميده اند در مĤخذ قرن دهم اين اصطالح به معناي كنوني ديده نمـي شـود                      
  .در نظر وي بوده اند» تازي«نيز اصطالح » حدود العالم«در ” مثال

نام اصلي مردمان كشاورز سـاكن      . م11تا ميانه قرن    » تاجيك«دس مي زنند كه اصطاالح      از اين رو محققان ح    
  .ماواءالنهر، خراسان و شمال افغانستان بوده است
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شخص «چون  » تاجيك«در مسئله پيدايش اين اصطالح عقايد مختلفي وجود دارد، از جمله تعبير مردمي كلمه               
كاشغر را چون شهرنشين معني كرده      » تاجيك«ديتر، معناي   .  ك .موجود است ) »تاج«از كلمه تاجيكي    (» تاجدار

  .بود
او مي نويسد كه در زبانهاي . پيدا شده است» طي«بارتولد بر اين نظر بود كه اين اصطالح از نام قبيله عربي . و

انـه و   تبديل گشته است و اين نام بـه آسـياي مي          ) »عرب«به معني   (» تاجيك«فارسي ميانه و ارمني، اين كلمه به        
به وجود آمد كه آن را مردمان ترك        ) »تازي«و  (» تازيك«شكل  ” قبال. راه يافت ) در تلفظ ختاي ده شي    (ختاي  

به مفهوم آن زمان هر فردي كه مسلمان مي شـد عـرب نـام مـي                . تبديل كردند » تي جيك «زبان آسياي ميانه به     
  .  گرفت
را كه بيـشتر    » اسالمي« بلكه نمايندگان اسالم و تمدن       بارتولد بر اين نظر است كه تركان نه تنها عربها را          . و

مؤلفان ترك قرن يازده، محمـود كاشـغري و يوسـف           . مي ناميدند » تاجيك«آنها آسياي ميانه اي و ايراني بودند        
يعني اين اصطالح را به معنـاي مـردي جداگانـه مـي             . باالسغناني با اين اصطالح تاجيكان محلي را بيان مي نمودند         

” همينطور در اوايل تنها عربها و بعدا      . هم برخالف زبان تركي و عربي بكار برده مي شد         » تاجيكي« زبان   .فهميدند
تاجيكان ) ايرانيان آسياسي ميانه  ” مخصوصا(عربها و ايرانيان را مسلمان مي دانستند و باالخره ايرانيان را به تنهايي              

  .ناميده شدند
بارتولـد را مـورد   . مسائل مردم شناسي مي پرداخته اسـت و كه تنها به ) .Moslovskiy S(مسالوسكي. س

چه معنا دارد؟ راجع به اين موضوع فرضيه هاي بسياري بيـان            » كلمه تاجيك «: او مي نويسد  . تأييد قرار داده است   
بارتولد قطعـي  . زيرا اكنون معني ارائه شده توسط جناب و. شده است كه ما از بيان آنها در اينجا صرفنظر مي كنيم       

بارتولد بيان مي كند كه در ابتدا فارسها عربهاي مهاجم را تاجيك مي ناميدند و بعد از آن اين اصطالح  . و. مي باشد 
. تركان هم اهالي محلي مسلمان را قطع نظر از نسبتشان تاجيـك مـي ناميدنـد               . به قبايل مسلمان شده اطالق گرديد     

تحت تأثير تركها، فارسها به جـاي  . اصطالح عام گرديد  » تاجيك«وقتي كه عربها با مردمان بومي آميزش كردند         
تاجيـك  . بسيار مهـم اسـت    » بدون تفاوت نسب  «در اين تفسير براي ما عبارت       . عربها به اين عنوان خوانده شدند     

يك سري قبايل مختلف نژادي بودند كه تحت دين يگانـه متحـد             ” يعني در ابتدا احتماال   . اصطالحي جامع مي باشد   
ن نام تنها معناي مذهبي داشت و بعد از آن در اثر آميزش اين مردم تيپ نو و عمـومي ايـن قبايـل                        گرديدند و اي  

بوجود آمده اند كه ما آنها را اكنون در سرزمينهاي تركستان مي يابيم و آنها اكنون بـه معنـاي مخـصوص قبيلـه                    
  .نام برده مي شوند» تاجيكان«

به جـاي   » قبيله«و استفاده از كلمه     » ها معناي مذهبي داشت   اين تن «مسالوسكي غير از تفكر     . انديشه هاي س  
  .درست مي باشد” مردم اساسا
او مي نويسد كه اكنون نمـي تـوان درسـتي         .  يكوبفسكي نيز تأييد مي كند     - يو -1بارتولد را همچنين    . نظر و 

ـ     » نازيك«، و   »طي«را از نام قبيله عربي      » تاجيكان«پيدايش اصطالح    ” ام عربهـا را و بعـدا      كه تركان در ابتدا تم
نظـرات  ) .Borovkov A. K(باراوكاو . ك. ا. مسلمانها را كه سغديان را نيز شامل مي شد مي ناميدند، رد كرد

-15او بر اين باور بود كه در منابع قـرون           . بارتولد را هم از جهت تاريخي و هم از جهت زبان شناسي رد كرد             . و
را » عـرب «و  » عرب زبان «معناي  ” عادتا» تازي«كلمه  . يخته نشدند هرگز آم » تاجيك«و  » تازي«نامهاي  .  م 10

  .بيان مي نمود
در كتيبـه هـاي ازخـاني    . است» تازيك«اصطالح ديگر كه نسبت به كلمه تازي خيلي زودتر بيان شده است   

ـ              . قرن هشتم ميالدي نمايان است     ا مـتن   دانشمندان بر اين باورند كه اين سخن تنها در مورد اعراب صحيح است ام
  .با عربها چيزي بيان نمي كند» تازيك«كتيبه هاي ارخاني درباره عينيت داشتن 

 باراوكاو فرضيه اي در برابر به آسياي ميانه آمدن اعراب و همچنين پيدايش اصـطالح نـو در                   -ك. بنابراين ا 
عدم فرق گـذاري    به معناي عرب و     ) »تازيق«يا  » تازي«از كلمه   (در بين مردمان ترك زبان      » تژيك«تزيك يا   

. ك. بنا به گفتـه ا    . رد كرده است  ) با آنها از قديم رابطه مستقيم داشتند      (بين اعراب و ايرانيان ساكن آسياي ميانه        
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تأليف شده است تاجيكان همانند ساكنان ايرانـي        . م732باراوكاو در يكي از سالنامه هاي قديمي تبتي كه در سال            
  .ن در غرب بحساب آمده اندآسياي ميانه، همسايگان نزديك ختائيا

او بر اين باور    . دو كلمه مجزا مي باشند    » تاجيك«و  » تازي«اين مسئله بيشتر باعث باور اين امر مي شود كه           
به عقيـده او پيـدايش ايـن    . بوجود آمده است» طي«در حقيقت در بين قبيله عرب ايراني » تازي«است كه كلمه    

از شكل كاله قـديمي از كلمـه تـاجيكي          » تاجدار«دمي آن به معناي     كلمه كه به حقيقت نزديك است، تعبير مر       
  .    است» تاج«

يكي از مؤلفان ختـائي، كـه در سـالهاي    . ديگر نظرات را قوت بخشيد) .Bernshtam A. N(بيرنشتام. ن. ا
ناشر متون  . بيان كرده است  » داشي«اهالي آن طخارستان را با اصطالح         اثر خود را تأليف نموده است،       . م695-675

بيرنـشتام  . ن. ا. شون بدون چون و چرا ذكر مي كند كه با اين اصطالح تاجيكان را مد نظر داشته اند                  . سي. خطائي
در بـين اهـالي محلـي در اينجـا اصـطالح            ) »دشـي «در شكل (چنين فكر مي كند كه گسترش نام اعراب مهاجم          

ه عربهاي آسياي ميانه با تاجيكان اين كـشور         پس او بيان مي كند ك     . وجود داشت ) »داشي«به خقاي   (» تاجيك«
» داشـي «مـي باشـد     ) »تـازي «ريشه اش   (» تيزيك«را گرفته اند كه نوعي اسم       » دشي«آميزش يافته و نام دوم      

  . اصطالح حدود جغرافيايي و مردمي است
 ايران را نيـز     هنوز نه تنها عربها بلكه تاجيكان محلي آسياي ميانه و شرقي          » داشي«خالصه ختائيان با اصطالح     

بيرشتام بـه ايـن نتيجـه مـي رسـد كـه نـام               . ن. ا” نهايتا. مي ناميدند » باسي«را  » فارسي«و  . بحساب مي آوردند  
در زمينه  . معلوم بوده است  . م7در دوره اي تا استيالي اعراب در اواخر قرن          ) »دشي«در ابتدا ختائي و     (» تاجيك«

ريشه قبـل از    » تاجيك«او بر اين باور است كه اصطالح        . ده است زبان قديمي تاجيكي اهالي طخارستان پديدار ش      
بـه  . به وسكايي قديمي ايرانـي منـسوب اسـت        » تژي«عرب دارد و هزاره اول قبل از ميالد پيدا شده است، ريشه             

  .بيرشتام همديگر را كامل مي كنند و هر دو به حقيقت نزديك هستند. ن. ك باراوكو و خالصه ا. عقيده ما نظر ا
انعكاس شـكل   «او اين اصطالح را     . ليوشتن پيدايش اصطالح تاجيك را از جهت زبان شناسي تحليل كرد          .  ا .و

يعني از پارتي اين شكل به سغدي و باالخره به زبانهاي تركي و فارسي ويژه               . به حساب مي آورد   » پارتي و سغدي  
  .تاجيكي گذشته است

  :جمع آوري نموده، چنين مي نويسد غفوراف نظرات مختلف مربوط به اين قضيه را -غ. ب
” همسايگان اعراب و بعـدا    . نام قبيله عربي وابستگي دارد    » طي«به عقيده اكثر زبان شناسان اين كلمه به نام          «

هنـوز در قـرن     . ديگر مردمان را نيز به همين نام بيان مي كردند و تنها اين اسم را با تلفظ خود صحيح مي دانستند                    
به ختائيان آشكار بوده، بعد از حمله اعراب به آسياي ميانـه و مـسلمان       ) يعني تاجيكان (نام  اول ميالدي اطالق اين     

  .   را به اهالي مسلمان ايران زبان آسياي ميانه نسبت داده اند» تاجيك«شدن مردم آن سامان اصطالح پارتي و سغدي 
يار زياد و مطمئن مي توان بطـور        را تنها بعد از كسب اطالعات بس      » تاجيك«مسئله پيدايش اصطالح    ” احتماال

  .كامل حل نمود
  

  تركيب منسجم خلق تاجيك
به شهادت همه مدارك تركيبي منسجم خلق تاجيك كه اكنون ملت واحدي را تـشكيل داده اسـت، عبـارت                    

، باختريـان و طخاريـان      ) استروشن و كناره هاي قـشقه دريـا        -وادي زرافشان (است از اقوام ايراني زبان، سغديان       
حوضه مرغاب و   (پارتيان و خراسانيان  ) وادي فرغانه (، فرغانيان   )ب تاجيكستان و ازبكستان و شمال افغانستان      جنو(

ساكن دشتهاي پهناور آسياي ميانه و      (همچنين يك عده قبائل سكائي      ) انتهاي آمودريا (، خوارزميان )دامنه كپه داغ  
در دوران مختلف بـه     . بودند) ه را احاطه مي كردند    نواحي كوهستاني حوالي ناحيه غربي پامير و سلسله جبال فرغان         

بـه حـدود سـرزمين شـكل گيـري          .) م4-8در حدود   ( هياطله، تركان    -آنها گروههاي ديگر يعني نژادي خيوئيها     
  .داخل شدند) عده اي در آسياي ميانه ساكن شدند(اعراب ” تاجيكان آمدند بعدا
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اي تركيبي اصلي و غير اصلي در شكل گيري مـردم           از لحاظ تعداد و از لحاظ صفت، نقش هر يك از گروهه           
بخصوص از اين لحاظ مشخص نمودن نقش صحرانشينان در اين جريان دشوار مي باشـد و در                 . تاجيك مختلف بود  

  .يك مورد را بايد در نظر گرفت” اين جا ظاهرا
اليات ترك نـشين  از هر طرف توسط و    ” مناطقي كه در آنجا شكل گيري مردم تاجيك ادامه پيدا كرد تقريبا           

. احاطه شده بود و گروههاي جداگانه آنها به عضويت اهالي نواحي حاشيه اي و نواحي دور دست داخل مي شدند                     
كمبود و نبود اراضي براي دامداري ايلي و ورود قبايل ترك را به داخل سرزمينهاي تاجيك ” اما عوامل طبيعي مثال

  .محدود مي كرد
 در كنار نواحي كه اهالي آنجا به كشاورزي مشغول بودند نتوانستند در ايـن               گروههاي ديگر صحرانوردان كه   

 -اولين گروه نژادي غيراصلي كه بيشتر جذب جامعه تاجيـك گرديدنـد همانـا هياطلـه          . جريان نقشي داشته باشند   
  .خيانيان بودند

 6 و تـا اوايـل قـرن          به ماوراء النهر وارد شدند     4چنانكه مشهود است اين گروههاي صحراگرد در نيمه قرن          
بسياري . ميالدي محدود برزگي از ختن را تا ايران و از هفت ررود تا هندوستان را تحت تصرف خويش درآوردند       

در . از مدارك شهادت مي دهند كه آنها ايراني زبان بودند واز جهت نژادي به مردم آسياي ميانـه نزديـك بودنـد               
 خيانيـان  -ي كه خلق تاجيك شكل گرفتند و ساكن شدند هياطلـه    آثار مؤلفان ختائي، غرب و عرب در مورد نواح        

  .بعضي از اشارات شده است
.  به آخر رسـيد    8گروههاي زيادي از آنها ساكن شده و با بوميان منطقه آميزش يافتند كه اين جريان تا قرن                  

 هياطله نقـش    - خيانيان در اين جريان  .  هياطله در تشكيل مردم تاجيك از نظر تعداد سهم عمده اي داشتند            -خيانيان
آنها بمدت كوتاهي ماوراءالنهر و شمال افغانستان را در داخل يـك دولـت متحـد                . معين ديگري نيز بازي كردند    

غيـر از   . كردند كه اين براي رشد عالقه هاي اقتصادي و فرهنگي بين اهالي اين نواحي شرايط مساعد فراهم آورد                 
راءالنهر خاتمه دادند و با اين راه استقالل رشـد اقتـصادي سياسـي ايـن                اين به تالشهايي سامانيان براي تصرف ماو      

  .كشور را تأمين نمود
اينگونه بيـان مـي   ) .Mandelishtam A. M( مندل اشتام- م-نقش گروههاي غير اصلي يعني تركان را آ

يادي وجـود    كش و نخشب اهالي ترك زبان ز       -در حدود سغد، استروشن، فرغانه جنوبي     . م7-10طي قرنهاي   : كند
يك مسئله مهم را بايـد      . در نواحي دور دست آسياي ميانه و طخارستان سكونت داشته اند          ” تركان احتماال . نداشت

در ” مشاهده هاي مردم شناسي نشان مي دهند كه گروههاي صحرانشين تـرك زبـان عمومـا               . در نظر داشته باشيم   
بنابراين نقش قبايل ترك زبان در . دوري مي جستند مساكن نزديك به هم زندگي مي كردند و از اقوام غير ترك             

آنهـا در   . تشكيل مردم تاجيك تا قرن دهم زياد نبود و آنها نمي توانستند گروه جداگانه بزرگي را تشكيل دهنـد                  
 سـيردريا و    -جريان اوج گيري ترك زبان شـدن مـردم ايـران، يعنـي زبـان مـردم انتهـاي رودخانـه آمودريـا                      

، اغوزهـا و تركمنهـا نقـش    )سانيان و گروههاي صحرانشين ايران زبان دشتهاي اطـراف    خرا -خوارزميان(خراسان
  .اساسي بازي كردند

در خراسـان و مـاواءالنهر   . م7-8تعداد كمي از آنها طي قرون . سهم اعراب نيز در اين جريان زياد نبوده است 
. همچنين در روستاها ساكن گرديدنـد در شهرها و    ” آنها عموما . سكني گزيدند )  بيشتر 8 نسبت به قرن     7در قرن   (

زبان عربي كه آن را حاكمان و والي ها به هر طريق گسترش مي دادند، تنها به عنوان زبـان اداري بـاقي مانـد و                          
  .بصورت عمومي انتشار نيافت اما با اين وجود در تركيب لغوي زبان تاجيك تأثيري عميق بر جاي گذاشت

غلبـه اسـالم بـر تمـدن     . به عنوان محدوده ساكنين مسلمان محسوب مي شدخراسان و ماواءالنهر  . م10تا قرن   
بطو مثال تنزل يافتن يك سري توليدات هنرهاي زيباي . را در برداشت  ) منفي” عموما(مردمان محلي تغييراتي معين   

  .   با موفيت رشد مي كردند” تصويري كه قبال
  شكل گيري و رواج زبان

در سغد، كش، نخشب و استروشن زبان حاكم        . م4-6در قرون   .  دشوار بود  راه تشكيل زبان واحد مردم تاجيك     
در دشتهاي آسياي ميانه كوههاي     ). اهالي چاج و فرغانه نيز صحبت مي كردند       ” با اين زبان ظاهرا   (زبان سغدي بود  
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در صـحاري  . تيانشان، پامير و آالي و نواحي غربي پامير مردم با زبان گروههـاي سـكائي صـحبت مـي كردنـد               
جريان تحـول  . م5-6در خراسان چنانكه زبان شناسان بيان مي كنند در قرون . طخارستان زبان باختري انتشار يافت 

  .در خوارزم زبان خوارزم حكمران بود. زبان فارسي با شيوه هاي كه اساس زبان تاجيك شده است ادامه پيدا كرد
و فرغانه بمانند قبل بر ساير زبانها برتـري         در چاج   ” در سغد، كش، نخشب و استروشن ظاهرا      . م7-8در قرون   

بعـضي مĤخـذ    . در طخارستان به زبان ويژه طخاري صحبت مي كردند كه آن زبان با سغدي تفاوت داشت               . داشت
در آن رابطه اطالعات مي دهند كه در شهرهاي مركزي طخارستان و بلـخ              )  مقدسي -اطالعات خاي چه آ، المقفع    (

  .پهن شد) فارسي دري(ان تاجيكي به اندازه زب. م8ابتداي قرن 
از . گواهي مي دهند كه در مرو نيز زبان تاجيكي دري را استفاده مي كردند         . م7-8كتيبه هاي منصوب به قرن      

خراسان و طخارستان زبان تاجيكي دري در ماوراءالنهر انتشار يافته و زبان سغدي و بـاختري را                 ” مرو، بلخ، عموما  
ابراين اطالعات نرشخي و طبري در نيمه اول قرن هشت در بخارا و سمرقند دين اسالم                بن. از ميان برداشت  ” تدريجا

  . تبليغ مي كردند)  فارسي-دري(را به زبان تاجيكي 
ايـن  . به زبان تاجيكي صحبت مي كردند     ” در خراسان، طخارستان، بخارا، سمرقند، فرغانه، عموما      . م10در قرن   

يعني تبديل زبان مردم سغد     . به كار برده مي شد    ) طبق اطالعات مقدسي  (ر  زبان در اياالت ديگر به لهجه هاي ديگ       
  .به زبان تاجيكي جريان طوالني داشت

در بعضي از روستاهاي سرزمين زرافشان از جمله در نـواحي بخـارا شـيوه          . م10روشن است كه هنوز در قرن       
  ).بنابر اطالعات مقدسي و استخري(هاي سغدي باقيمانده بود

وجود اين زبان اين عقيـده را       . هاي زرافشان زبانهاي سغدي تا اندازه اي تاكنون باقي مانده است          در سرچشمه   
در مـدت   . بيان مي كند كه زبان تاجيكي به ماوراءالنهر وارد شده و زبان سغدي را تحت فـشار قـرار داده اسـت                     

بعـضي از  . اي نقش مهمي گذاشـت   طوالني اختالف بين اين دو زبان و فشار بر زبان سغدي و برآمدن زبان در انته               
بيان مي كنند كه اوايل انتشار زبان . م7محققان قبل از قرن . كلمات سغدي و غيره در داخل زبان تاجيكي باقي ماند

از ” ظـاهرا . تاجيكي در ماواءالنهر اين زبان در خراسان و طخارستان نسبت به واليات شمالي زودتر پايدار گرديـد                
 قرانگين و درواز انتشار يافته و زبان سكائي را تحت فـشار قـرار داده و آنـرا از ميـان                      زبان تاجيك در  . م10قرن  
  .بركند

به عقيده يـك گـروه از دانـشمندان         .  دري بحث انگيز است    -مسأله مكان و زمان انتشار زبان تاجيكي فارسي       
ـ                -زبان تاجيكي فارسي    جنـوب غربـي ايـران      -ي دري را از آن رو فارسي نو مي نامند كه اساس آن را شيوه فارس

خراسانيان (تشكيل داد و از آنجا با شيوه هاي شمالي و غربي آميزش يافته و با كمك پيروان ماني، همچنين موالي                   
  . فراواني كه به همراه سپاه اعراب به ماوراءالنهر آمدند در آسياي ميانه گسترش يافته است) مسلمان

يكي در نواحي جنوب آسياي ميانه و خراسـان شـكل گرفتـه             گروهي از دانشمندان بدين باورند كه زبان تاج       
 دري در خراسـان و      -به نظر ما نظريه پيدايش زبان تاجيكي فارسي       . در ايران گسترش يافته است    ” است و تدريجا  

  .طخارستان از جهت تاريخي قابل قبولند
 از زبان بصورتهاي محلي     جريان شكل گيري  . م8-9در برابر پايدار شدن زبان تاجيك در آسياي ميانه در قرن            

در قـرون   . ادامه داشت كه آنها از يك سري عوام و حروف بدست آمده با شيوه فارسي غربي ايران تفاوت داشت                  
تفاوت لهجه هاي ماوراءالنهر و خراسان از لهجه هاي غربي ايران بيشتر گرديد و بنابراين موجب پيـدايش          . م10-9

» فارسـي «اصـطالح   ” عجمي نام گرفتند و بعدا    » غربي«و  » فارسي «شيوه هاي شرقي  . اصطالحات متفاوت گرديد  
شيوه هاي ماوراءالنهر و خراسان اساس زبان خطي و ادبي را تشكيل            . براي بيان شيوه هاي غربي  بكار برده مي شد         

بوجـود  . م9-10قوانين اصولي اين زبان ادبي در قرن        . دادند كه در قرون ميانه براي تاجيكان و فارسها عمومي بود          
  .پارسي يا فارسي ناميده شد” و بعدا» فارسي دري«اين زبان آن وقت . آمدند

در . زبان فارسي آن دوره ساده بود و از شاه تا به گدا آن را مي فهميدند و عاري از هر گونه لغات عربي بـود                        
مـيالدي يكـسري از      10استوار گرديد و در قرن      .) م8-10قرون  (رشته ادبيات خطي، زبان تاجيكي بيشتر در شعر         

بعد از مدتي زبان عربي از نثر بديع و ادبيات علمي كنار گذاشته شد و تا نيمـه                  . برجسته ترين شاعران هويدا شدند    
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سلسله محلي سامانيان كه در بين طوايف خويش      . ادبيات فقهي اسالمي به زبان تاجيك ترجمه مي گرديد        . م10قرن  
» فارسـي «اين ادبيات را شرق شناسي غربـي تنهـا          . مادي را گسترش داد   بدنبال يك تكيه گاه بود زبان و ادبيات         

 فارسـي نويـسندگان     -به زبان دري  .  دري از اين به بعد زبان ادبي فارسها نيز گرديد          -اعالم كردند كه زبان فارسي    
ن شرق  برجسته اي از ميان مردمان تاجيك و فارس در طول قرون ميانه پيدا شدند و بعضي نويسندگان ديگر مردما                  

جريـان شـكل گيـري      . تأليف كرده اند، ما معتقديم كه تا قرن دهم م         )  ازبك، تركمن و غيره    - هند -آذربايجان(
  .  عمومي زبان مردم تاجيك در مرحله به انجام رسيدن بود

  تشكيل حدود جغرافيايي
 در حـدود    .م10شكل گيري حدود جغرافيايي مردم تاجيك روند دشوار در اتحاد دولتهـا بـود كـه از قـرن                    

” شكل گيري حدود جغرافيـايي بـا تأسـيس دولـت نـسبتا            . سرزمينهاي مردم تاجيك در آنجا تشكيل يافته بودند       
ما در اين باب نمي توانيم جريان را بطور مفصل بيان كنيم، چرا كه تغييرات صـورت                 . متمركز سامانيان كامل شد   

ن برده داري تا قرن دهم بايد مورد بررسي كامل قرار           گرفته از نظر وضعيت جغرافيايي آسياي ميانه از دوران بحرا         
  .اين جريان در شرايط تقسيم طبقاتي، يعني در دوره تضاد اقتصادي و اجتماعي فئوداليسم، ادامه داشت. گيرد 

 امپراتـوري كوشـانيان،     -در زمان فروپاشي مناسبات برده داري سه دولت عظيم زمان قـديم           .  م 4-5در قرون   
در اواخـر   . از هم پاشيده شدند و يك سري پادشاهي هاي نه چندان بزرگ تأسيس شـدند              ) وند(كانگ يوي دوان  

ايـن دولـت    .  ميالدي عده زيادي از اين پادشاهي ها با دولت هياطله متحـد شـدند                6 ميالدي و اوايل قرن      5قرن  
هي ها كمك كرد و براي به اتحادي از قبايل و مردمان محلي و يكجانشين بود كه به استحكام روابط بين اين پادشا

اين نهضت هاي قوي مردمي تمام آسياي ميانه را فراگرفـت و بنيـاد حكومـت                . خالفت ضربه سختي وارد كردند    
متمركز محلي كمك نمود، در نتيجه سلـسله هـاي محلـي، در             ” عباسيان را سست نمود و با تأسيس دولتهاي نسبتا        
  .ابتداي طاهريان و سپس سامانيان، تشكيل يافتند

تاريخ قدرتمندي آنها تاريخ اتحاد اين واليات مي باشد كه در آن مردم تاجيك شكل گرفتـه و زنـدگي مـي         
مركز اين اتحاد خراسان و ماوراءالنهر بود و در اين جاست كه نيروي الزمه پديدار گـشت كـه آنهـا در                      . كردند

  .گذشته تاريخ احياء نموده بود
ه سامانيان و پيش از همه غلبه قطعي اسماعيل ساماني بر عمر صفاري             الزم به تذكر است كه استوار شدن سلسل       

اين موضوع را اطالعـات طبـري و ابـن مـسكويه و نرشـخي               . در اثر ياري عامه مردم به دست آمد       .) م900سال  (
سياست اولين نمايندگان ساماني براي نزديكي  با عموم مردم زنده كردن سنتهاي محلي باسـتاني                . تصديق مي كنند  

ذكر اين موضوع الزم است كه تنها در دوران سامانيان          .  آميزش آنها با تمدن عربي اسالمي طرح ريزي شده بود          و
  .عملي مي گردد: انديشه متحد كردن كليه مردم ايران، انديشه اي كه در شاهنامه كالسيك فردوسي بيان شده است

ن، اجداد تاجيكـان مـي زيـسته انـد، متحـد            دولت ساماني محدوده اي را كه در آن از قديم مردمان شرق ايرا            
 دولت سامانيان در طول بيش از يك و نيم قرن دوام يافت و پايدار مانـد             -نخستين دولت فئودالي تاجيكان   . نمودند

و به درجه عالي رشد و ترقي رسيد و در اقتصاد و تمدن نقش مهمي را بر جاي گذاشت شاعران و مورخان، دولت                       
  . عينيت مي دهند»  پادشاهي منظم فارسي«هي ساسانيان، كه آن را فردريك انگلس سامانيان را به شاهنشا

  تشكيل عموميت تمدن
همان طور كه تفسير حيات تمدني، در فصل مخصوص آورده شده، نشان مي دهد تشكل عموميت تمدني حتي             

 ما تنها قسمتي از لحظه      .، بي شك غامض و نابرابر بود      .م9-10در زمان گسترش پراوج اين جريان، يعني در قرون          
  .هاي عمومي را كه در مرحله نوين تحقيقاتي روشن شده اند ذكر مي كنيم

در تشكل عموميت مدني سه ناحيه تمدني و تاريخي بنظر مي رسد كه با گروههاي مركزي، جنوبي و شـمالي                    
 اندازه اي مĤخـذ و      وضعيت كنوني تحقيقات آثار مادي و تا      . حدود واليات شكل گيري مردم تاجيك موافق است       

امكان مي دهند جهت هاي عمومي ذيل ايـن    ) از روي مراسم جشن عروسي    ” مثال(همچنين مشاهدات مردم شناسي     
در نتيجه حفريات افراسياب، مكان هاي باستاني تـل         . جريان را در ناحيه مركزي تاريخي و تمدني سغد نشان دهيم          

ي و يگانه گسترش تمدن محلي غنـي سـغد و سـمرقند از        بروز و يك سلسله آثار اطراف سمرقند، يك خط عموم         
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اين تصورات عمومي در مورد خـصوصيت گـسترش تمـدن سـغد و     . كشف گرديد. م12زمان هخامنشيان تا قرن   
اين تصورات عمومي در مورد خصوصيت گسترش تمـدن         . كشف گرديد . م12سمرقند از زمان هخامنشيان تا قرن       

و قـشقه دريـا     ) پيكنـد : ورخـشه (اسناد باستاني شناسي از واحه هاي بخارا        سغد در طول دوره مذكور را همچنين        
عموميت تمدن مـادي شـكل يافتـه سـغد در           . تقويت مي نمايند  ) پنجكنت(سغد پنجه كند    ) سلسله آثار جداگانه  (

  .سالهاي اخير براي مثال تراوتيكا و بافندگي بسيار خوب پديد مي آيد
سان و واليتهاي همجوار، كه ما آنها را تـابع تـاريخي و مـدني نـواحي                 اسناد باستان شناسي طخارستان و خرا     

جنوبي كرديم، هر چند جهت هاي عمومي گسترش تمدن مادي خود را دارند، از نقطه نظر بيان شده مورد تحقيـق                     
  . براي دوره هاي قديمي تر آسياي ميانه جنوبي اينگونه جهت ها در مرغاب ظاهر شده اند. قرار نگرفته اند

راي زمانهاي بعد از اين، آنها را بر اساس حفريات ترمأ، نساء مرو و بسياري ديگر از آثار مي تـوان روشـن                       ب
 بر وجود عالقه هاي نزديك مدني و تاريخي مرو و اطراف آن بـا               -آخذ ختائي ” اساسا -آثار صنعتي و خطي   . نمود

  .   سغد گواهند
 ميانه به همه نواحي تمدني و تاريخي ارتباط دارد كه           عموميت مدنيت مادي در دوره هاي كوتاه تاريخي قرون        

پنجـه  : اين را اطالعات بدست آمده از يك سري آثار باستاني شناسي واليات مختلف آسياي ميانه تصديق مي كند  
كنت قديم و رخشه در ناحيه بخارا، كافر قلعه در ناحيه سمرقند، كولدرتپه در دشت درغام، منجق تپه در نزديكـي                     

دوره 0د، قلعه قهقهه در شهرستان، كوشكهاي آق تپه در نزديكي تاشكند، قلعه باال در نزديكي اسفره، ابنيه                  بيك آبا 
مـودين تپـه، كافرتپـه،    (در باال آب زرافشان، آثار باستاني واحه غروشه ) كوشك ابرگر(كاساني فرغانه، قلعه مغ  

 پايين آب كافر نهان، آثار باسـتاني ازبكـان تپـه در    باالليك تپه، خيرآباد، ترمذ منجاق تپه در)  دغاي تپه و غيره  
اولـه    ،)چاروادار تپه (نزديكي پخته آباد، كافر قلعه در نزديكي كلخوز آباد، خرابه بلخ قلعه هاي ناحيه چارجودسرت              

ـ        . م6-8اليه هاي قرون    -آثار باستاني واحه مرو     ) هزارك تپه، غاتپه و غيره     ه در اثار باستاني ارك قلعه و كافر قلع
كوك تپه، تركمن تپـه ديگـر در نزديكـي تقـاطع            )  كيلومتري شمال غربي كافر قلعه     25در  (مرو كهن، منان تپه   

 كيلـومتري شـمال     30و بيرم علي، كشمن تپه در       ) مرو كنوني تركمنستان  ( راه آهن بين شهرهاي ماري     66شماره  
 و 6-8اليه هـاي قـرون   (ه  سرخس كهنهايستگاه راه آهن مرو همچنين آثار معماري اوايل قرون ميانه اين محدود 

كهنه قهقهه و پيـشتاق     . م6-8 متعلق است به قرون      5 و   4اليه هاي خسرو قلعه     (، آثار باستاني خسرو قلعه      .)م10-9
-8آثار جزء جزء اطراف عشق آباد  و باالخره آثار باستاني و ابنيه دهستان متعلق به قرون                  )  ابيورد -ناحيه ابررود (
اسناد باستانشناسان نشان مي    ). مجواري مصريان در جنوب غربي تركمنستان، شمال درياي اتالك        ه. (م9-10و  . م5

اتيـه در برابـر وجـود       (در سغد، تخارستان، خراسان و يك سـري واليـات ديگـر             . م7-8دهد كه هنوز در قرون      
شكل و فن آمـاده     يعني عموميت هاي تمدن مادي، از جمله در همانندي          ) خصوصيتهاي محلي در واليات جداگانه    

هـر چنـد در زمانهـاي    (سازي سفالها در نمونه هاي بسيار و اصول بناكاري، مصالح و اشكال معمـاري در انتـشار        
  .       تدفين، داد ستد آنها و خمره ها تا حدودي بوجود آمد) مختلف

طبق اطالعـات   . وجود عموميت آشكار مدنيت مادي و معنوي در حدود نامبرده را مأخذ نيز تصديق مي كنند               
. عرف و عادات مردم سرزمينهاي زرافشان و قشقه دريا هم نـو بـوده اسـت               . م7ابتداي قرن   . مأخذ ختاي سوي شو   

خـواي  . به يگانگي عرف و عادات و زبان و خط اهالي سغد اشاره كرده است             ) قرن هفتم (مؤلف ختائي سيوان تزن   
Ĥساكنان سرزمينهاي زرافشان و قشقه دريـا سـخن          نيز از خصوصيت يگانگي عدات و زبان و لباس        ) قرن هشتم (چ 

  . رانده است
شكل آسـياي   ” كدام دين برتري داشته است؟ در اين دوره ظاهرا        . م8همچنين الزم به تذكر است كه تا قرن         

در ) بعد از جدا شـدن گوشـت و پوسـت         (براي تدفين استخوان اجساد   . رشد كرده بود  ) مزدكيه(ميانه اي زرتشت    
  .ا و همچنين پرستش هم زمان آتش و بتها مشخص بوداستوان و خمره ه

نقش مهمي بـازي    » شعوبيه«در تشكل عموميت مدني ضديت مدني و سياسي با حكمراني اعراب تحت عنوان              
 در 10عموميت نسبي مدنيت مادي و معنوي در كليه جنبه هاي شكل گيري مردمي تاجيـك تنهـا در قـرن             . كرد

  .گرديدجلوه هاي مختلف بطور روشن مشخص 
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) با رنگهاي سير و نقش هاي تزئينـي   (در شكل و فن ساختن سفالهاي سراميكي        ” در رشته عموميت مدني مثال    
در معماري افزودن نقش خشت پخته چون مصالح بناكاري در اندازه هاي يكسان بكار برده شـده     . مشاهده مي شود  

اجزاء ساختمانها با تزئيناتشان يك جهـت خـاص   روابط . يكي از نشانه هاي باشكوه و بي نظير گنبد دار بود       . است
نيز زبان واحد تاجيك وجود داشت كه اكثر اهالي بدان تكلم مي كردند و اين زبان                . م10در قرن   . معماري گرديد 

زبان عربي كـه در گذشـته آن را چـون      . رسمي بود و با اين زبان اثرهاي بلند مضمون بديع و علمي آفريده شدند             
 دين اسـالم    9-10قرون  . عنوان مي كردند تنها موقعيتش را در ادبيات ديني و علمي نگه داشت            زبان رسمي و ادبي     

  .در آسياي ميانه حكمران شد
بخارا، سمرقند، بلخ، مرو، نيشابور، خجند، هلبك، ترمذ و ديگر شهرها در دوره تشكيل عموميت تمدن مـردم                  

  .شان نقش فعالتري داشته استتاجيك مراكز اصلي بودند، اما در اين جريان سرزمين زراف
قرنهـاي  (خالصه اين كه زمان شكل گيري مردم تاجيك با زمان شكل گيري فئوداليسم در ابتداي قرون ميانه    

قسمتهاي تركيب اصلي نسب شناسي مردم تاجيك سغديان، استروشنها، فرغانيـان، باختريهـا،            . يكي است .) م10-5
آميزش يافتن مردمـان    ” جهت اصلي اين جريان تدريجا    . ايل سكائي بودند  طخارستانيها، خراسانيها و خوارزميها و قب     

عموميت زبـان در نتيجـه زبـان هـاي          . و قبايل مذكور، آميخته شدن گروههاي مخالف مردمي به حساب مي رفته           
عموميـت حـدود جغرافيـايي در نتيجـه جريـان           . گروه شرقي ايراني عوض كردن زبان تاجيكي شكل يافته است         

” اين ظـاهرا  . يچيده متحد شدن امالك جداگانه، كه با تأثير دولت سامانيان به آخر رسيد، به وجود آمد               طوالني و پ  
  .در نتيجه بر هم زدن تفاوتهاي محلي تحت تأثير نواحي و شهر از جهت ترقي اقتصادي تشكيل يافته است

اختر، سغد، استروشن، چـاج     مردمان ب : مردم شكل يافته تاجيك از نظر انسان شناسي اينگونه توصيف مي شوند           
 ينـام تيـره   - اروپـايي -*)brakhikrany(-به شاخه نژاد، برخي كراني” و فرغانه و بعضي اياالت همجوار اساسا      

، انسانشناسي  )paleanthropology(چنين تيره نژادي در اسناد پالوآنتراپولوژي       . ماوراءالنهري، منسوب است  
  .يالدي، بيان شده استدوره قديم كه متعلق است به اوايل قرون م

در عصر برنجي و ابتداي عصر      ”  كله درازها درياي مديترانه كه قبال      -)dokhilocefaly(تيره داخالسيفالي -
چنانكه اسناد پالوآنتراپولوژي نشان مي دهد      . آهن، كه بسيار گسترش يافته بود، اكنون در هر جا مشاهده مي شود            

تغيير نيافته است، تنهـا در بعـضي        ” ست و در طول هزار سال اخير كال       تيره نژادي تاجيكان خيلي قديمي و محلي ا       
جاها در تيره اروپايي بعضي اختالط نژادي مغول مشاهده مي شود، كه اندام تعدادي از مردمان شمالي تا انـدازه اي                     

ي جنـوبي و    چانه بيني و پيشاني گويا در يك سطح قرار گرفته اند در بين اهالي نواح              . صورت پهن و خميده بودند    
  .مشاهده نگرديده است” كوهستاني عالمتهاي نژادي مغولي عموما

خالصه اساس نژادي انسان شناسي تاجيكان را تيره اروپايي سبز رنگ براخكرائي ماوراءالنهري تـشكيل مـي                 
دهد در نوشته مختصر مالحظات اصلي شكل گيري مردم تاجيك را در همان دوره كه اين موضوع وسـعت يافتـه                     

به پايان مي رسيد تحقيق كرديم، و عمده اسناد نيز راجـع بـه مـاوراءالنهر و هنـوز جزئيـات دقيـق                       ” و اساسا بود  
اشتراكي خراسان و نواحي شمالي افغانستان در اين جريان و راههاي تشكل مردمان سرزمين آسياي ميانـه در دوره              

 سغديان، باختريان،  خراسانيان و      -ستقيم آنها قديم كه تركيب نژادي مردم تاجيك  را تشكيل داده اند اجداد غير م             
در مورد استروشن و وادي فرغانه از اين بابت بعضي كارها به پايـان رسـيده        : غيره مورد بررسي قرار نگرفته است     

در مورد گسترش نـژاد     . است تحقيق همه جانبه در مورد تمام مسائل نژادي سه ناحيه مردم تاجيك ضروري است              
  .گيري، يعني بعد از قرن دهم، در هزار ساله اخير بسيار اندك تحقيق گرديده استتاجيك بعد از شكل 

نقش و اهميت كليه گروههاي ترك زبان كه در هزار سال اخير با مردم تاجيك آميخته شده است، بـصورت               
 عميق مورد تحقيق قرار نگرفته اند و نقش بخش عمده اي از تركيب تاجيكان در شكل گيـري و ديگـر مردمـان                

ازبكان كه از نظر زندگي احتماعي و اقتصادي و مدني به تاجيكان بسيار نزديك مي باشند                ” آسياي ميانه مخصوصا  
تاكنون مورد تحقيق قرار نگرفته است بنابراين محققان عميق در مورد جريان، شكل گيري و گـسترش اجـداد و                    

  . رسانندبايد كار عمده اي را به پايان) باتمام جزئياتش(خود مردم تاجيك 
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اكنون ما تاريخ ماواراء النهر و خراسان زمان سامانيان و پايان يافتن شكل گيري نژادي مـردم تاجيـك را در                     
متني بسيار مختصر و تا حدودي سطحي و در بعضي موارد تنها با نشان دادن موضوع و در صورت لـزوم بـصورت                      

، سده هاي بسيار پررونق و بااعتباري به شمار مي          .)م9-10(در تاريخ آسياي ميانه سده هاي       . مفصل تر بيان كرديم   
بـراي حـل    ) بخصوص نوشته هاي دانـشمندان خـارجي      (لذا استفاده يكسان از تمام ادبيات موجود اين دوران        . رود

تمامي مسائل امري محال است، ولي اگر خواننده اين مطلب را بخوبي مطالعه كرده باشد، يـك دوره تـاريخ قـديم     
مي آموزد و اگر در دلش اندكي حس حرمت و افتخار نسبت به اين تاريخ تمدن قـديمي داشـته                    مردم تاجيكستان   

  .  باشد مؤلف بسيار شاد خواهد شد كه زحمت چندين ساله اش ضايع نشده است
  منابع و مأخذ

مـي  ) سي، به زبان رو1977: دوشنبه(پرفسور نعمان نعمت اُف» دولت سامانيان« اين مطلب ترجمه بخشي از كتاب   ++
 -بررسي و نقد دو كتاب تاريخ سـامانيان در ايـران و تاجيكـستان             . بايمت اُف، لقمان  : به. ك. راجع به اهميت اين اثر ر     . باشد

  .    9-11، ص23، شهريور، شمارة 1378كتاب ماه، تاريخ و جغرافيا، 
  ) م.( از نظر انسان شناسي يك نوع نژاد اروپايي است-*
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Origination of Tajic People 

 
Professor Neman Nematov 

(Persian translation by Dr.  Loghman Baymatov) 
 

Summary 
 

The author discusses and represents some facts about the researches done by different 
historians, archeologists and anthropologists on recognising the origin of Tajic people, its culture 
and history. As a conclusion, he states that Tajics are of a green europian race in Transoxiana, but 
during the time this people are assimilated with some others (specially the turks, during last 
millenium) then the process of formation of this people together with the history of Transoxiana 
and Khorasan in the Samanid era are given briefly and the need to make detailed researches on 
this subject is emphasized. 
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  بنياد و پيدايش خط
  زيبا شناختي و انسان شناسي حروف ارمني

  
  نوشته فرشاد صفايي

  
  .”براي من بس حزن آور است و دردها و غم هايم در قبال برادران و هم ميهنانم بسيار است“

  ) اعمال ماشتوتس(كوريون 
صيل نيست تا هنگاميكه به انگلستان نمي دانم اين فكر از كجا به مغز من راه يافت كه داشتن خط خوب بخش مهمي از تح“

رفتم اين تصور در من قوي بود اما سالها بعد بخصوص در آفريقايي جنوبي، هنگامي كه خط زيباي وكالي دادگستري و جواناني كه 
م را خوب بعدها كوشيدم خط. در آنجا بودند ديدم از خويش شرمنده گشتم زيرا فهميدم خط بد را بعنوان تعليمات ناقص تلقي مي كنند

هر زن و مرد بايد از اين بال كه سر من آمد درس بگيرد و بداند . كنم اما ديگر دير شده بود و من نتوانستم اين غفلت را جبران كنم
  .”كه خط خوب بخشي از تحصيالت است

  مهاتما گاندي
  زمينه پيدايي خط 

 سـال پـس از      600 تـا    500با گذشت   . خط در آغاز يك نياز بوده و امري زيبا شناسانه بديده نمي آمده است             
آغاز مي شوند كه بسيار كوتاه و       . م. ق 2500ابداع خط، هيچ متن پادشاهي يا ديني بچشم نمي خورد و اين متون از               

از % 2نوشته هاي دنيا اقتصادي و تنهـا        % 98خط بيشتر در خدمت اقتصاد بوده و جالب آنكه امروزه نيز            . مختصرند
ين خط براي انتقال پيام از يكي به ديگري و براي ثبت كاال و جنس و اينگونه چيزهـا                   بنابرا. آن ديگر علوم است   

مانند گندم  (كهنترين گل نوشته هاي دنياي قديم كه امروزه در درست است، ورود و خروج كاال              . پديد آمده است  
دم و ديگـر نقـشها رفتـه        بعدها شكل گوسفند يا گن    . به انبار شهر و يا ميزان ماليات را نشان مي دهند            ) و گوسفند 

در يكـي دو قـرن قبـل از    . رفته بخط شكل واژه اي تبديل مي گردد كه هر شكل، واژه خاصي را معنا مي بخـشد              
  .خط از ديد زيبا شناسي به اوج هنر خويش مي رسد. م.ق22 و 21، 20در سده هاي .  م.ق2000

  بنياد و آغاز خط
 پي بردن به راز منشاء و زمان پيدايش خط بوده انـد ولـي                سال است كه پژوهندگان و دانشمندان بدنبال       420

پيدايش بيشتر خطوط آغاز روشني ندارد و بـا بررسـي در خطـوط             . تاكنون بطور روشن از گمانه زني در مانده اند        
از اينـرو   . مللي كه سابقه تمدن دارند اينطور بديده مي آيد كه هيچيك به يكباره و ناگهاني خودنمايي نكرده انـد                  

ين تاريخي روشن براي هر يك چندان آسان نيست و بيشتر بديده مي آيد كه اين امر تدريجي و در طي سـالها           تعي
بجـز گـل و سـنگ    . و سده ها و همراه با آزمون و تجربه بوده كه امروزه در قالب الفبا و حرف تبلور يافته است              
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 دوام بوده از ميان رفته و بدين ترتيب گـام  مواد ديگري نيز در روزگاران باستان بكار مي برده اند كه سست و بي  

از اينرو سنگ نوشته ها و الـواح بدسـت          . تخستين در هنر نوشتاري را نيز با خود در تاريكي تاريخ فرو برده است             
آمده، پرتوي براي روشن ساختن راهي است كه بتوان به ياري آن به اسرار تمدن روزگـاران باسـتان، فرهنـگ،                     

پيدايي خط و الفبا گامهاي نخستين بـشر بـسوي تمـدن و       . تجارت و بازرگاني ايشان پي برد     انديشه، هنر، صنعت،    
  .پيشرفت بوده است و از مهمترين كليدهاي دانش انسان بشمار مي رود

برخي گمان برده اند منشأ خط بخشي از سرزمين عراق باشد يعني بخش جنوبي سرزمين عراق و اكنون برخي                   
. و دشت خوزستان باشد   ) با نام شوشيانا يا سوسيانا بروزگار هخامنشيان      (از خط از شوش     باور دارند، ممكن است آغ    

ايالم نام قوم   . مي گويند ) proto-Elamian(در اينجا گل نوشته هاي قديمي يافت شده كه به آن ايالمي متقدم              
 لرستان و كوههـاي     در محل خوزستان كنوني بوده و بخش وسيعي از خوزستان و          .) م. سال ق  4000(و تمدني قديم  

مي گويند قومي ساكن عراق بوده اند كه امروزه آنها . بختياري را شامل مي شده و شهر شوش مركز آن بوده است    
را نمي شناسيم و نوشته هايي از آنان برجاست كه خوانده مي شود ولي معنايي از آن درك نمي گردد، شايد پيش                      

اكم بوده باشد كه اين خط را براي نيازهاي خويش ابداع كردند و قومي بر عراق ح   ) سرزمين خدا، سرور  (=از سومر 
بعدها سومريها از اين قوم خط را اقتباس كردند تا نيازهاي زبان خويش را برطرف سازند اما نتوانستند از آن خـط                      

اننـد  م. به تمامي ببرند، اين است كه مي بينيم بيشتر شهرهاي سومر در سومري به شكل هزوارش نوشته مي شـوند                   
بيشتر شواهد كفه جنوب بين النهرين را       .  نوشته اما سومر يا شومير خوانده مي شود        ki.en.giخود واژه سومر كه     

بين النهرين ناحيه اي ميان دو رود دجله و فرات را در بر مـي گيـرد يعنـي                   : سنگين مي كند در ضمن بايد گفت      
صله مي رسند و سپس از هم دور مي شوند اين بخـش             جايي در حدود شمال بغداد و تكريت ايندو رود به كمينه فا           

به معني اخص بين النهرين است و خورها و باتالق ها و شهرهاي باستاني عراق در آن هستند كه آنزمان سـومري                      
اما اكنون بين النهرين، به معني اعم،       . نشين بوده و ناحيه باالي آن را آشور و در دوران اسالمي جزيره مي گفته اند               

از منـشأ   . ست كه كمابيش دربر دارنده خاك عراق، بخشي از سوريه و پاره اي از جنـوب تركيـه اسـت                   بخشي ا 
سومريان آگاهي درستي در دست نيست و نمي توان با اطمينان گفت آنان خود بوميان زاده بين النهرين بوده اند و     

يمي ترين مردمان ساكن بـين النهـرين        در هر حال سومريها و اكديها، قد      . يا مردماني بيگانه و تازنده بر آن ملك       
 3200سـومريها حـدود     . سومريها در نواحي خليج فارس و اكديها در شمال شرقي فرات سكني داشته اند             . بوده اند 
 عالمت بود بكار مي برده اند كه ماننـد          600نشان هايي را شبيه به ميخ عمودي، مايل و افقي كه بالغ بر              .  م.سال ق 

بعدها كه آشوريها و ايالميها و بابليها بر آنان تاختند و خـط را از               . ابتدا نقش بوده است   ) مقدس(=خط هيروگليف   
ايشان اقتباس كردند، خط ميخي اندك اندك ميان اقوام ايالمي و آشوري و بابلي رسوخ كرد تا در دوران دولـت                     

المي ها فرا گرفتند و بـه شـكل         ماديها خط ميخي را از آشوريها و ايا       . هاي ماد و هخامنشي به كمال و ايجاز رسيد        
كتيبه هاي ميخي هخامنشي در تخت جمشيد و نقش رستم بـه سـه زبـان پارسـي و ايالمـي و                      . الفبايي در آوردند  

با بـيش از    ( حرف بسيار آسانتر از ميخي آشوري و بابلي          42خط ميخي فارسي با داشتن      . آشوري نوشته شده است   
 دو سده بيشتر دوام نمي آورد و با آغاز و فرجام امپراتوري هخامنشي دوران ميخي پارسي. بوده است)  عالمت300

  .   سير تكامل و سقوط خويش را مي پيمايد
برخي بر اين باورند كه خط تصويري چنين با خط تصويري سوري همريشه بوده اسـت و سـپس هـر يـك                       

ري را رها كردند و شـيوه هجـائي را          بابليها در غرب آسيا شيوه تصوي     . جداگانه راه پيشرفت و كمال را پيموده اند       
اين خـط بـه طوايـف       . م.ق1800حدود  . برگزيدند و چنينها به اسلوب پيشين وفادار ماندند و آنرا متكامل ساختند           

  . عالمت كاهش يافت100 تا 150 عالمت به 700 تا 600سامي نژاد و سامي زبان سرايت كرد كه از 
خط كرتي منسوب به جزيره كرت واقـع در دريـاي مديترانـه و    برخي مي گويند منشأ خط، ميخي بابلي و يا         

سپس اين حروف از كرت به فلسطين رفت و فنيقيها آنرا اقتباس كردند و آنگاه بـه                 . محل قوم مينوئيها بوده است    
  .يونان بازگشته است

خطوط شـرقي  از وادي نيل برخاسته و خط هيروگليفي منشأ . م. سال ق3200پاره اي بر اين باورند كه كتابت        
مصريان، مانند خط ميخي، در پي روش تقطيع كلمات نرفتند بلكه شكل مرسوم را توسـعه دادنـد و پـس از                      . است

 بدليل كتابت دشـوار  -بعدها هيروگليفي. تعديات پياپي، خطي را كه حروفي پيوسته و ساده تر داشت پديد آوردند      
 ويژه كاهنان و -ر تعبير مي شد، تنها به نگارش در معابد  و پيچيده اش و رموزي كه گاه به اصوات و زماني به افكا            

و نوع ديگر آن يعني هيراتيكي، براي كارگزاران ديواني و منشيان معابد بكـار              .  اختصاص يافت  -كارگزاران ديني 
  .گرفته شد

 هنگامي كه تمدن عهد برنز بر پا شد، دولت هاي مصر و بابل و آشور و حثيان به كـار آمدنـد و سـاميها در                         
سوريه و يمن پديد آمدندو دولت سبا تجارت بين شرق دور و درياي سپيد را در دست گرفـت و در هـر دو سـو       
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ساميها را به سام بن نوح نسبت مي دهند و نژاد آن شعبه و شاخه هايي چون عربي، عبرانـي،                    . الفبا دگرگوني يافت  

وناني اكد است و به ناحيه اي گفته مي شود كه           كلده نام ي  . سرياني، حبشي، كنعاني، فنيقي، آشوري و كلداني دارد       
. در شمال بابل بوده و تا سواحل فرات ادامه داشته و از شرق به كوههاي كردستان و ارمنستان مـي رسـيده اسـت                       

مركز كلده، اور نام داشته و در كتاب مقدس عهد عتيق آمده كه شهر باسـتاني اور در سـرزمين شـنعار و تحـت                         
عبري و آرامي و خطوط آسياي صغير از الفباي ساميهاي شمال        ). 10/10سفر پيدايش   (ه است فرمانروايي نمرود بود  

ساميهاي جنوب جزيره العرب خط مسند را كه سبائيها ابداع كرده بودند گرفته و        . يا كنعانيان دگرگوني يافته است    
  . با دگرگوني در شمال شبه جزيره سينا و اردن و سوريه رواج دادند

صر و بابل و آشور و كرت نفوذ خويش را از دست دادند اقوام بني اسرائيل و فنيقي و آرامي سر هنگامي كه م
يكي شاخه كنعاني كه عبري قديم و فنيقي و آرامـي از        . برداشتند و دو شاخه ممتاز ساميهاي شمال را پديد آوردند         

ي سامي كه نفوذ خويش را روي       آنست و نفوذ خويش را روي الفباي پهلوي و عربي نشان مي دهد و ديگري آرام               
كـه  . م.ق11فنيقيها پيش از استقالل، مستعمره مصر و سومر بودند و در سـده           . الفباي ارمني و هندي نشان مي دهد      

بابل و آشور و ايالم سرگرم زد و خورد بودند و از اقتدارشان كاسته مي شد، از زير نفوذ آنها در آمدند و چون سر                 
آنان براي تنظيم   . و مصر و يونان قرار داشت موقعيت تجاري و اقتصادي بس مهمي يافتند            راه آنان ملل شرق ميانه      

 25 تـا    22فنيقيها  . و ثبت دفاتر و اسناد داد و ستد تجاري، الفبايي پديد آوردند كه از راست به چپ نوشته مي شد                   
وبت آن كاسـته و در      حرف را باكاهش از مصريان گرفته و باقي حروف را بـه آن افـزوده، از دشـواري و صـع                    

اين الفبا به ساير ممالك رفت و       . مراسالت و نامه نگاريهاي بازرگاني خويش، كتابت آسانتري را در پيش گرفتند           
فنيقي بر سه نوع بوده است يكم فنيقي كه در فنيقيه بكار            . مورد اقتباس قرار گرفت و به سبب سهولت پذيرفته شد         

ات آن چون قبرس و ساردني و كارتاژ كاربرد داشته است و سوم شـاخه               مي رفته است دوم فنيقيي كه در مستعمر       
. م.ق13كهنترين خط بدست آمده از آنها، روي تابوتي است كـه حـدود سـده                . تحريري در شمال آفريقاي غربي    

تمامي اقوام كنعاني يا فنيقي در كنار سـومريان      . م. سال ق  3000در  . نوشته شده و همروزگار رامسس دوم مي باشد       
دنيت و جامعه اي را كه از سومريان آموخته بودند ايجاد كردند و سپس بجانـب سـوريه و فلـسطين رفتـه و در                         م

 مي ناميدند و از اين رو جنگهـا         Poenicusروميان مردم كارتاژ را     . سواحل درياي سپيد دولتي را پديد آوردند      
 گرفته شده   Phoinikus واژه يوناني    از) فنيقي(=Phoeniciaواژه  . رم و كارتاژ به پونيك شهرت يافته است       

و شايد به معني نوعي رنگ قرمز يا ارغواني باشد كه دريانوردان فنيقي از صدف نرم تنـان آبهـاي گـرم و شـور                         
. نام فنيقي در كتب عهد عتيق، در انجيلهاي چهارگانه و در اعمال رسوالن آمده اسـت               . مديترانه بدست مي آوردند   

است كه در شمال بيروت با نام كنوني جبيل واقـع  ) Byblos(ور، صيدا و بوبلوس   از شهرهاي معروف فنيقيها ص    
واژه . دارد. م.شده و آثار تاريخي فراوان از ويرانه هايش برجا مانده است كه نشان از تمدني به عمر هزاره سوم ق                   

يهـا پـاپيروس را از      يونان.  به معني پاپيروس، طومار و كتاب است       Bibliaيوناني و جمع آن     ) Biblion(بيبليون
بوبلوس قديم مركـز    . جبيل مي خريدند و از اينرو برخي زبان شناسان، بوبلوس را تحريف شده پاپيروس مي دانند               

خـط فنيقـي بـه سـبب        . بازرگاني مهم مصريها و پلي بوده كه دو تمدن مصر و بابل را بهم پيوند مـي زده اسـت                   
اقيانوس هند و خليج فارس به هندوسـتان رفـت و بـه سانـسكريت               از راه   . م.ق8در سده   ” بازرگاني با بابل تقريبا   

با اين همه در نوشته هاي سانسكريت ابداع خط را سرزمين هند دانسته اند و الفباي آنـرا دونـاگري                    . شهرت يافت 
منهاي ژاپني و   (مورد قبول همه است كه بيشتر خطوط        ” امروزه تقريبا . ناميده اند ) Devenagri=الفباي خدايي (

چون خطوط آرامي، عبري قديم، يوناني، التين، سرياني، قبطي، عربي، حبشي، مسند، دونـاگري،              ) ن و كره اس   چني
  .مقتبس از فنيقي هستند) Uyghuri(پهلوي و اويغوري 

به سبب روابط تجاري و آمد و رفت سوداگران         . م.ق8 يا   7خط يوناني كه منشأ خطوط اروپايي است، در سده          
از چـپ براسـت     . م.رد مي شود و در آغاز از راست به چپ نگاشته مي شده، اما از قرن پنجم ق                 فنيقي، به يونان وا   
توسط بازرگانان به ايتاليا راه مي يابد و نخست در شهر التيوم            . م600 و   500اين خط در سالهاي     . معمول شده است  

)Latiun (                اتـوري رم در سراسـر اروپـا        بكار برده مي شود كه به التين آوازه يافته اسـت و بعـدها بدسـت امپر
 منـشأ سـامي   حروف يونـاني چـون  . بين فنيقي و يوناني قديم مانندگي بسيار است. گسترش مي يابد 

دارند و از اينرو منشأ خط يوناني را مي توان بيش و كم سامي دانست و از قديمي تـرين آثـار آن تختـه سـنگ                           
وسكيان كه قومي ساكن شبه جزيره ايتاليا بوده اند يك مرحله مياني بـين              الفباي اتر .). م.ق9قرن  (موآبي را نام برد   

مي رسد در جدول دايرة المعارف آمريكانا ترتيب تحول         . م.ق8كه پيشينه آن به قرن      . الفباي رومي و يوناني است    
در فنيقـي و     حرف التين    3پنج حرف فنيقي و     . حروف الفبا، از هيروگليفي و فنيقي تا التين نشان داده شده است           

الفباي يوناني به آن دسته از الفباها تعلق دارد كه حروف آن مجزا از هم نوشته مي شـود و                    . مصري منشائي ندارند  
هجا و مصوت قرا گرفته بين حروف نوشته مي شود و به آساني به گويش در مي آيد ولي در پارسي و ساير زبانها           
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ر تلفظ مي شوند دشواريها و اشكاالتي را در نگارش و گـويش             كه حروف به هم مي چسبند و با گذاردن زير و زب           

  . سبب مي شوند
و نخست قبائلي وحشي    ) اعراب پيش از اسالم   (آراميان از نسل ارم بن سام، قبائلي سامي نژاد و از اعراب بائده              

م نام پيشين دمشق    كلمه ارم هم نام جد قبيله و ه       . بوده اند كه در جنوب فلسطين و اردن و بحرالميت مي زيسته اند            
آراميها از سده   . نام اين قوم در كتيبه آشور آمده است       . است كه شايد با آراميان مهاجر به شام مناسبتي داشته باشد          

 كه دو بازار تجاري     -اندك اندك نفوذ خويش را گسترش داده اند و پس از فنيقيها توانستند نينوا و بابل را                . م.ق4
 از فنيقـي اقتبـاس      - حرف داشت  22 كه   -آراميها خط خويش را   .  بدست گيرند  -مهم و مركز آشور و كلده بودند      

سكه هاي هخامنشي، مهرها، لبه هاي تخت و هاونها همگي با اين خط             . كردند و در هر مرز و بوم آنرا رواج دادند         
آداب و رسوم و    در زمان اسكندر و جانشينانش و اوائل پادشاهي اشكانيان به سبب گرايش دربار به               . نوشته شده اند  

ولي همان زمـان در فـارس و        . زبان و خط يوناني و در شمال و شرق كشور، خط يوناني جايگزين آرامي شده بود               
خط ميخي در بابل و كلده و ايالم و ماد و پـارس رو بـسوي تكامـل      . جنوب غربي كشور خط آرامي رواج داشت      

كشورها وارد و به سبب آساني جايگزين خط ميخي مي          داشت اما آرامي نيز اندك اندك بوسيله بازرگانان به اين           
. خط آرامي در كشورهاي متمول و متنفذ آشور و فنيقي و كشورهاي زير فرمانروائي هخامنشي گسترش يافت. شد

اين خط كـه ابتـدا ابـزار كـار          . خط پهلوي نيز از آرامي گرفته شد كه تا پايان دوران ساسانيان معمول بوده است              
در حفاريهاي پايتخت قديم گرجـستان      . ت بازرگاني بوده، بعدا در انتقال ادب و زبان بكار مي رود           تجاري و مبادال  

در نزديكي تفليس و نيز در ارمنستان، كتيبه هاي آرامي متعلق به قرن دوم مسيحي بدست آمده و در آسياي صغير، 
 پيـدا  - متعلق بروزگار آشوكا-راميساردني و كاپادوكيه و در سر حد شمال شرق مرز هندوستان نيز كتيبه هاي آ             

، )Tadmori(، عبري قديم، سـرياني، تـدمري      )پهلوي اشكاني، پهلوي ساساني   (خطوط هندي، فارسي    . شده است 
  . نبطي و عبري قديم، از آرامي برگرفته شده اند

ذكر كرده قديمي ترين خط را آثار الفبايي ايران در استانهاي هندي شاهنشاهي داريوش .) م1883(اسحق تيلور 
دسته اي الفبا را به زردشـت نـسبت    . هرودت منشأ الفبا را سرزمين پارس و كناره هاي خليج فارس مي داند            . است

زردشـت كتـاب    “:  نگاشته مـي گويـد     -.ق.ه345 كه بسال    -داده اند، از آنجمله مسعودي در كتاب تنبيه االشراف        
 60ر دويست ورق و عـدد حـروف و اصـواتش             و هر سوره د    21اوستاي خويش را آورد كه عدد سوره هاي آن          

ويـسپ  (حرف و صوت بوده كه هر يك شكلي جداگانه داشته اسـت و خـط ابـداعي زردشـت را ديـن دبيـره                         
  ”  .مي نامد كه مي توان صداي حيوانات و طيور و لغات ديگر امم را با آن نوشت) خط كامل=دبيره

دي كم كم تحوالت و دگرگونيهاي تـاريخ بـشري را           خط از آغاز پيدايي و در پس ساليان دراز و قرون متما           
پشت سر گذاشت و راه دشواري را پيموده تا به صورت كنوني در آمده و ظهور و سقوط تمـدنها، بـه روي كـار                      
آمدن سلسله ها، مهاجرتها و روابط بني آدميان، پيدايش و ظهور اديان و كتب مذهبي و مقدس در آن بـي تـأثير                       

 بـابلي بـاور   - سومري و برخي منشأ مصري و پاره اي به منشأ سـامي - برخي، منشأ آرياييبا اين حال . نبوده است 
مانند خط مسند كه مي گويند به هود پيامبر عاد وحي           (دارند و حتي برخي نيز به وحي و الهام غيبي قائل گشته اند              

  ).شد
ط اصـل و منـشأ مـشتركي        به دور از هر تعصب نژادي، سياسي و يا مذهبي، به ديده مي آيد كه همگي خطو                

داشته باشند و در هر صورت دشوار است كه مسلم و صريح بگوئيم نخستين گام انسان در راه دشوار خـط كـي و                        
 تا  5اما باور بيشتر دانشمندان و زبان شناسان بر اينست كه پيدايش الفبا در مشرق زمين و                 . كجا برداشته شده است   

نمادهاي نگارشي در مصر و بين النهرين و دره سند به   اندك درنگ زماني،   هزار سال پيش از ميالد رخ داده و با         6
  .پا نهاده است عرصه روزگار، 

  سير دگرگوني و پيشرفت خط
در اين مرحله آدمـي نيازمنـد       . انسان در آغاز نقش و يا شكل اشياء را مي كشيده و معني را مي فهمانده است                

ان حاالت روحي و روحاني خويش و مفاهيم عـالي ذهنـي نـاتوان              نقاشي و كشيدن چيزهاي محسوس بوده و از بي        
زائيده قريحه هنري ابتـدائي  ” نخستين نقش و صورتي كه انسان خلق كرده يا به قصد كتابت و يا صرفا            . بوده است 

بشر با رسم نقشها و پيكره هاي گوناگون مي خواسته پيامهاي مفصل و پيچيده را بـه ديگـران القـا                     . او بوده است  
ماننـد  . مي گويند كه در بسياري موارد سودمند است       ) Pictography(اينگونه خطوط را خطوط تصويري      . دكن

استخوان و جمجمه كه امروزه هر كس آنرا پيام مرگ و هالكت مي داند، مانند سر انسان كه نشان دهنده انـسان،                      
خل نشان دهنده سال، چشم رمز نگـاه و  پا نشان راه رفتن، خورشيد معناي روز، خطوط موجدار نماينده آب، شاخه ن       

كبوتر نشان دهنده مهر و مار نماد دشمني است و آدمي هر زبان و گويشي كه داشته باشـد مفهـوم آن را در مـي              
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امروزه نيز بسياري از مسائل فكري و چيستانها        . در گيتي عالئم و نمادها و نشانه هاي فراواني پراكنده هستند          . يابد

  .از نماد و نشانه تشكيل شده است) Icon (تا شمايل رايانه اي
در آغاز شكل را روي گل مي كشيده اند اما آرايش و نگاريدن ريزه كاريهاي نقش، زمان مـي بـرده، پـس                       
مهمترين پيشامد روي داده و بر خالف نگارگري قديم كه كاتب در هر سو دست خويش را حركـت مـي داد و                       

 كه با سه حالت دست مي توانند هر چيزي را بنويسند، پس به فكر افتادند خسته كننده هم مي نمود، بعدها ديده اند      
قلم سه گوش را روي گل نمناك مي فشردند و با هر ضربت قلم، نقش هـا             . از حداقل ضرباهنگ قلم استفاده كنند     

بديل شـده  به اين ترتيب شكلهاي قوس دار از ميان رفته و دايره به چند خط راست و منكسر ت            . را ايجاد مي كردند   
از اين پس نقشها بخش بزرگي از زيبائي خويش را از دست دادند و تنها بخشهايي از آنها بر جاي ماند كـه                       . است

در اين تصاوير نقشها انگار خوابيده اند و يا نقش درخت وارونه شده و بـن و ريـشه آن در بـاال                . مفهوم را برساند  
كم كم نقش هاي ميخ مانند و يا گـوه سـه            . ش بدور افتاده اند   حيوانات و پرندگان از سوي خوي     . قرار گرفته است  

گوش به سه نوع عمودي از پائين به باال، افقي از چپ به راست و اريب محدود مي شود و عالمت پيكان يا تير نيز 
جاز بعدها به آن افزوده مي گردد و از اين چهار نشانه تمام خط ميخي پديد مي آيد و به كار بردن نشانه ديگري م                       

ديگر آن ذوق و هنر پيشين به چشم نمي خورد و نقشها و پيكره ها بيشتر رازآميز و نماد گونه جلـوه                      . نبوده است 
از اين پس بشر هر چه مي نويـسد بـر           . مي كند و چون نقش نويسندگان نخستين به اصل خويش وفادار نمي باشد            

با اين همه عده اندكي بـه       . مواد ماندني تر است   گل و خشت است زيرا نوشتن بر آن از حكاكي آسانتر و از ساير               
تعداد هنرمندان ماهر در اين فن زياد نبـود         . نوشتن توانا بودند و برخي هم كاتبيني را براي خويش اجير مي كردند            

كاتب بايد از قشر توانگري . و خط، هنري محسوب مي شد كه دارنده آن به داشتنش مباهات و فخر بسيار مي كرد
بـر خـالف كاتبـان      . بتواند سالها وقت خويش را در معابد و مدسه بگذراند و هنر نگـارش را بيـاموزد                مي بود تا    

بـه  .  توده اي گل و قلمي چوبي و يا نئي نوك تيز بوده است             - به جاي كاغذ   -امروزي در دست كاتبان آن دوران     
جالـب  . ( و شهود مـي رسـانيد      موجب قوانين بايد سند هر معامله را كاتب مي نوشت و به امضاي دو طرف معامله               

امـضاي هـر كـس، قطعـه       .)  سال قانون ثبت معامالت به تصويب رسيده است        150اينكه در انگلستان تنها پس از       
سنگي كوچك و استوانه اي بود كه روي آن نقش هاي مذهبي و يا اجتماعي رسم شده بود و به گردن آويخته مي      

لـوح گلـي    . شته كاتب نبودند، به اعتماد كاتب سند را مهر مي كردند          هر چند عقود معامله توانا به خواندن نو       . شد
مانند تقلب در   (بسيار مورد اطمينان بود، هر چند دست بردن در گل و افزودن و يا كم كردن يكي دو نقش ميخي                     

) پاكـت مانند  (در روزگاران باستان سند را در لفافه اي گلي        . نيز امكان پذير مي بود    ) چك بانكي و اسناد امروزي    
كاتب مشتي گل را گرفته و با كف دست پهن مي كـرده و سـند                . مي گذاشتند تا از هر گونه تقلب در امان باشد         

روي لفافه نيز متن سند را تكرار و از نو طرفين معامله آنـرا              . گلي را در لفافه مي گذاشته و آنرا تا مي كرده است           
ه رو و درون آن با هم هماهنگ نمي نمود آشـكارا تقلبـي              اگر بعدها لفافه گشوده مي شد و نوشت       . مهر مي كردند  
روي آن  ” همچنين گل پس از خشك شدن آب خويش را از دست مي دهد و چنانچه پوشش بعـدا                 . روي داده بود  

از اينرو گل و خشت ابزاري مطمئن بديده مي آمـده           .  ترك مي خورد   - با بودن پوشش خشك داخلي     -قرار گيرد 
  .است

 ساله را پشت سر گذاشته و بعدها با رواج آرامي مركـب نويـسي كـه آسـانتر از      3000خط ميخي يك دوره     
بيشتر خطوط ميخي هجايي و كلمه اي هستند كه به آن واژه            . نوشتن روي گل بوده است، به كناري نهاده مي شود         

ـ  (گفته مي شود كه هر عالمت در برابر يك واژه يا واحد كوچك دستوري               ) Logogaphy(نگاري   ط مانند خ
مي باشد و اين برخالف سير دگرگوني هيروگليفي است كه جنبه نگارگري آن تا پايان نزد مصريان بـاقي    ) چيني

  .    مي ماند
، برداشت و فهم پيام بوسيله خوانندگان مختلف است )Ideography(دشواري اساسي در خط انديشه نگاري 

عالوه بـر   . براين شكلها جزميت و قطعيت الفبا را ندارند       بنا. كه نيروي تصور و خيالشان در آن بسيار مؤثر مي افتد          
اين براي بسياري مفاهيم عالي چون انسان دوستي، امانت داري و نيز نام افراد نمي توان نقش و يا نگـاره اي رسـم    

شه از اين پس بشر رفته رفته گام بزرگي را براي بيان افكار بلند و مفاهيم عالي خويش برمي دارد و خط اندي                     . كرد
دوره هجـايي الفبـايي كـه       . مـي دهـد   ) Phonography(نگاري كم كم جاي خويش را به سبك هجانگاري          

گامهاي سريع انسان بسوي تمدن است، نياز او به يافتن راهي براي نگارشي ساده و سهل تر بوده كه در اين رونـد                       
 ديگر كمترين اشـاره اي بـه منـشأ          تكاملي، ديگر نشاني از نقشها به چشم نمي خورد و تنها نشانه هاي صوتي كه              

  .خويش داشتند بر جا مانده اند
 كه شكل نگاري مرسوم -در دنياي پيشين. از باال به پايين و از راست به چپ نوشته مي شده است     ” خط اصوال 

 در آغاز نويسندگان از گوشه راست لوح شروع مي كردند و سپس عمودي رو به پائين مي آمدند و بعد بـه                       -بوده
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بداليلي كه هنوز بر ما آشكار . و تمام نقشها از راست به سوي چپ بوده است   ) مانند چينيها ( ديگر مي رفتند     ستون

شايد . درجه داشته است  90يعني خط ميخي گردشي     . نشده، همگي نقشها چرخيده و در سوي وارونه قرار گرفته اند          
 نقش را پاك مي ساخته و يا نوشـتن بـا            به اين سبب بوده كه در هنگام كتابت دست كاتب روي گل مي رفته و              

كتيبه هاي بسياري داريـم كـه جـاي پـاك           . دست راست از راست به چپ، جلوي ديد كاتب را مي گرفته است            
در . يعني كاتب با انگشت لوح را پاك كرده و دوباره روي پاك شدگي نوشته است              . شدگي در آن ديده مي شود     

امل پاك شده است و گاهي در يك كتيبـه دههـا جـاي پـاك                برخي كتيبه هاي تخت جمشيد گاه يك سطر ك        
همه ما بويژه آنها كه خوشنويس مي كنند در هنگام نوشتن فارسي بـسيار مراقبنـد تـا                  . شدگي به چشم مي خورد    

 نگيرد و خط را تبـاه نـسازد و يـا هنگـام              - كه هنوز مركبش خشك نشده     -دستشان به حروف نوشته شده پيشين     
. مان را بر مي داريم تا واژه هاي نوشته شده را ببينيم و اين از سرعت نگارش نمـي كاهـد                    نوشتن فارسي مدام دست   

البتـه  ! چنين مـشكلي ندارنـد    ) به گفته خودشان و مالحظه نگارنده     (افراد چپ دستي كه فارسي مي نويسند        ” ظاهرا
 تمدن تأثيري داشته باشد بنظر نمي رسد از راست يا چپ نوشتن در روند آموزش و يا سير پيشرفت و يا رسيدن به         

 نمي تـوان ملـي متمـدن        - كه حروف الفباي بسيار دارند و به اسلوب ميخي مي نويسند           -چه ژاپنيها و يا چينيها را     
!  متمدن انگاشـت   -بشمار نياورد و يا كشوري كه خط پيشين خويش را دگرگون ساخت و از چپ براست نوشت                

است كه اروپائيها خط خويش را از يونان و رم برگرفته اند كـه از  اينكه بيشتر ملل از چپ براست مي نويسند اين     
تمامي مشتقات التين و يوناني از فنيقيها برگرفته شده و نشان مي دهد كه همان               . چپ براست نوشته مي شده است     

ا سيستم باستاني بر آن حاكم است كه آنهم ناشي از تجارت و اقتصاد بوده اما ملل شرق كه سـنت قـديم آرامـي ر      
  .  نگاهداشته اند، از راست به چپ مي نويسند

  
  زمينه پيدايي خط ارمني

كه ملت ارمني با خطر جدي از دسـت دادن هويـت ملـي و نـابودي ريـشه هـاي        . م5در توفان حوادث قرن     
 فرهنگي ارمني را از گزند حوادث روزگـار  -سالحي برنده پديد مي آيد تا هويت ملي     . فرهنگي خويش مواجه بود   

پيش از پيـدايش الفبـاي ارمنـي چـه در           .  است - توسط مسروپ ماشتوتس   -دارد و آن ابداع الفباي ارمني     مصون ب 
بنابر كتيبـه   .  دو گونه خط نوشتاري در ارمنستان وجود داشته است         -دوران بت پرستي و چه در روزگار مسيحيت       

 ظرف هاي بدسـت آمـده در حـين    هاي آشوري، نام بنيانگذار پادشاهي اورارتو آرامه بود و بر بسياري از شكسته            
خطوطي ديده شده كه نشانه هاي گوناگوني مانند سه گوشه، نيمـدايره و             ) در تركيه كنوني  (كاوش در توپاق قلعه     

دايره داشته است كه نشان مي دهد كه اورارتوئيان نوعي خط تصويري داشته انـد ولـي بعـدها خـط ميخـي را از                         
خط ارمني رايج در معابد و در خدمت مكاتبـات راهبـان و             . امل ساختند آشوريان برگرفتند و تا حدودي ساده و ك       

اين خط منسوب بـه اسـقف دانيـل         . امور ديواني آنان، كاركرد خويش را در چالش با مسيحيت از دست مي دهد             
آشوري و فاقد مصوت بود و چون از جاهاي گوناگون گرد آمده بود، قادر نبود همگـي واكهـا و ظرايـف زبـان                 

برخي پژوهندگان حروف دانيلي را، به دليل شباهت لفظي آرام، آرامه و آرمن از گروه زبانهاي    .  بيان كند  ارمني را 
در بخشهاي زير نفوذ ساسانيان از خط و زبان پارسيگ يا گويش پهلوي جنوب استفاده مـي شـدو                   . سامي مي دانند  

اسم به يوناني داده نمي شد و مراسم بايـستي بـه   انجيل مجاز به برگرداندن به پارسي نبود و به كليسا اجازه انجام مر           
بايد اشاره كرد كه    . همچنين در بخشهاي زير نفوذ بيزانس خط و زبان يوناني رواج داشت           . آشوري برگزار مي شد   

از شاهان ارمنـي    . باز مي گردد  . م. ق 800كابرد خط و زبان يوناني در ارمنستان سابقه اي طوالني داشته است و به               
تا هنگام پيدايش ) آغاز پذيرش يوناني(از روزگار تيگران دوم .  به زبان و خط يوناني بر جا مانده استكتيبه هايي

  . ساله گذشته است500خط ارمني تاريخي 
در ) تا هنگـام گريگـور روشـنگر      ( ميالدي   4 تا   2استاد آجاريان بر اين باور است كه حروف دانيلي از قرن            

يروزي مسيحيت ممنوع شده و آنگاه حـروف يونـاني و آشـوري جـاي آن را                 ارمنستان كاربرد داشته و پس از پ      
بهر حال ماشتوتس به مدت دو سال اين حروف را آموزش داده و چشم و دستش با آنها آشنا بوده و                     . گرفته است 

ي الفباي گرج   سبك و اسلوب حروف ارمني،      . شايد به هنگام آفرينش حروف ارمني، آنها را از ديده نينداخته است           
و آقوانها كه مسروپ آنها را ابداع كرده است شباهت هاي بسياري به حروف سامي جنوبي، گيوويز، اقسوم، سبا و 

امروزه تنها الفباي آمهارا در اتيوپي كاربرد دارد . دارد كه آنها نيز از الفباي فنيقي برگرفته شده اند) آمهارا(آمخار 
  .، مركز علمي آن روزگار، با آنها آشنا شده است)Edessa(كه بيگمان ماشتوتس در كتابخانه ادسا

فئوداليـسم سـير   . جستجو كرد. م5آفرينش و پيدايش حروف نوشتاري مستقل را بايد در شرايط روزگار قرن        
تاريخي خويش را گذرانده بود و مسيحيت نيز مي رفت تا با نيرومندي، جهان بيني ويژه خويش را در ارمنستان بر                     

مادها و سمبلهاي بت پرستي و نشانه هاي خرافه خط بطالن كشد و از اين رو خط نوشـتاري در                    پا كند و بر همه ن     
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از هنگـام تقـسيم     . خدمت كاتبان و معابد اندك اندك نابود مي شد و براي ترويج مسيحيت به خطي نو نياز بـود                  

 قرار گرفتن ارمنستان بين      سال طول كشيده است و ميان      25ارمنستان بين بيزانس و ساسانيان تا زمان ابداع حروف          
دو نيروي سياسي متخاصم نيز اين ضرورت را ايجاب مي كرد كه ارمنستان با تكيه بر زبان و ادب خويش، هويت                     

طـي قرنهـا    “به گفته باروير سواگ     . ملي و فرهنگي اش را پاسداري كند و از مستحيل شدن در ساير ملل بپرهيزد              
ايجـاد  . ” بوده كه انديشه و احساسات ملي ارمنيان در آن محافظت شده است          مبارزه براي بقا، زبان ارمني پناهگاهي     

او . حروف و زبان نوشتاري امري الهي، انساني و ميهن پرستانه بود كه به دست تواناي ماشتوتس به فرجـام رسـيد                    
تند مي ديد كه يك صد سال پس از پذيرش مسيحيت هنوز بخش قابل توجهي از مردم به آن غريب و ناآشنا هـس                      

مراسـم  . زيرا بيشتر سخنرانيهاي مذهبي به زبانهاي يوناني و آشوري برگزار مي شد كه براي مردم قابل درك نبود                 
دريـايي از غـم و      . مذهبي در بخشهاي شرقي به زبان آشوري و در بخشهاي غربي به زبان يوناني انجام مي گرفت                

رني، در تالطم اين انديشه ها، ايجاد حروف ارمني بـه           اندوه سراپاي ماشتوتس را فرا مي گيرد تا به گفته موسي خو           
ساهاك پارتو نيز چنين انديشه هايي در سر داشت و از اين رو هر دو با اراده اي راسخ بـه                     . مغزش خطور مي كند   

ورام شاپوه حروف دانيلي را براي ايشان فراهم مـي آورد امـا             . اميد آفرينش حروف ارمني شورايي بر پا مي كنند        
ف از عهده نيازهاي سامانه هجايي ارمني بر نمي آيند تا اينكه مسروپ با گروهي از جوانان به ادسا رفته و اين حرو

 كه بـراي    -كتابهاي گوناگون الفبايي را يكايك از ديده مي گذراند و ساختمان و شكل و اصول نوشتاري آنها را                 
اصول اساسي الفباي او يـك حـروف در         . غازد مي آموزد و به آفرينش الفبا مي آ        -آفرينش هر الفبايي الزم است    

است كه از الفبـاي يونـاني پيـروي     áõبرابر يك واك آوائي و ترتيب آن مانند الفباي يوناني است و تنها حرف
”  هـستم   و   من  “ ختم مي شود و به اين گفته مسيح اشاره دارد كه             ù شروع و به     ³الفباي او با    . نكرده است 

حركات و نشانه هاي تشخيص و مهمتر       . شيوه نگارش از چپ به راست را برمي گزيند        او  ) 8-1مكاشفات يوحنا   (
الفباي ابداعي ماشتوتس در همه منـاطق و بـراي همگـي لهجـه هـا            . از همه نقطه در الفباي او به چشم نمي خورد         

 و  11در قرون    - بعدها û و   üيكسان بوده است و از آنزمان تا كنون نيز كمابيش همانها بكار رفته و تنها حروف               
مسروپ پس از پايان كار نزد خوشنويس و اديب ماهري به نام روفينوس يا هراپانوس مـي      . ـ افزوده شده اند   .م12

و يـك جملـه از      . رود تا امور خوشنويسي را از ديدگاه زيباشناسانه و فني و نوشتاري وبه شكل مناسـبي در آورد                 
ا نه تنها از جهت سازگاري با آواشناسي بلكه از جهت خوشنويسي            امثال سليمان نبي را با آن كتابت مي كند تا آنر          

روفنيوس شكل نهايي را به حروف ارمني مي بخشد و آنها را از ديد نازكي و كلفتي و                  . و زيبا شناسي بررسي كند    
پژوهشگر ارجمند استپان مالخاسيانتس بـر      . بلندي و كوتاهي مصوتهاي تك صدايي و صامت ها پرداخت مي كند           

باور است كه نقش روفينوس را در تكميل الفباي ارمني نبايد كمتر از ماشتوتس دانست و اين كه او پـس از                      اين  
حـروف ارمنـي را يرگاتـاگير يـا         . ماشتوتس بيشترين و اساسي ترين نقش را در زيبا شناسي حروف داشته است            
 جوهر و مركبي است كـه از زنـگ          حروف آهني نيز گفته اند كه بدليل نگارش با قلم آهني بر الواح سنگي و يا               

  .  آهن مي گرفتند و حروف را با آن مي نوشتند
اما آنچه  . در باره منشأ حروف ماشتوتس زبان شناسان ارمني و غير ارمني، ديگاههاي بسياري را بيان داشته اند                

ـ                      روف يونـاني،   از بررسي گفته هاي ايشان بر مي آيد اين است كه بسياري از آنان منبع اقتبـاس ماشـتوتس را ح
  .پهلوي و آرامي دانسته اند

  زيباشناختي و انسان شناسي حروف ارمني
نخستين معناي هنر به زيبايي باز مي گردد و در اين مفهوم زيباشناسانه، جدا از محيط فرهنگي كه در آن قرار                     

. آن حس كردن است   گرفته ايم ميان جهان بيروني و حواس انسان پيوندي برقرار است و در واقع معناي ريشه اي                  
در اينجا معناي هنر بخشي از شناخت و تفسير جهان محسوس و انتقال پديده هاي اين جهان به ذهن انساني و تأثير          
پذيري اين ذهنيت و احساس ناشي از آن بر كنش و رفتارهاي انساني است كه در آفـرينش مـادي و معنـوي او                        

 و هم در انسان نگـاري و        - بويژه افالطون  -ر تفكرات يونان باستان   از ديد متافيزيكي رد پاي آنرا د      . تبلور مي يابد  
. اديان يكتاپرست كه همه موجودات و بويژه انسان را تجسم يا جلوه اي از زيبائي پروردگار مي دانند، توان يافـت         

سـويه  زيبايي در جهان متافيزيك هست و پاياي انسان بازنمايي آنست و كنش ميان انسان و طبيعت و رابطه چند                    
زيبايي زاده تناسب است و از كاركردهاي اجتمـاعي و  . آن به زايش فرهنگ و جنبه هاي گوناگون آن مي انجامد 

مفهوم ديگر هنر به صنعت و قابليت و توانايي شناخت شئ داللت دارد و از اين ديد هنرمند                  . رواني بري نمي باشد   
در اين معنـا هنـر جنبـه اي تفكيـك ناپـذير از              . شدصنعتگر است كه با يايش نوعي انطباق با ذات طبيعت مي با           

زندگاني انسان است و جنبه ديگر آن اين است كه آن را نوعي زبان رابطه مي سازد كه بر حواس انـسان تأكيـد                        
دارد و در اين معنا شايد كتب سورئاليسم تنها مكتبي باشد كه در آفرينش هنري، به طبيعت هنرمند و جوامعي كه                     

يك از جنبه هاي : بنابراين كار ماشتوتس را مي توان از دو جنبه نگريست.  آن برخاسته تأكيد دارد    هنرمند از ميان  
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رواني و طبيعت دروني ماشتوتس و ديگري از جنبه مردم شناسي كه ماشتوتس را در قبال فرهنگ و ملـت ارمنـي             

فرهنگي كاركرد دارد و پي آمد ذهني در اينجا هنر در كاربردها اجتماعي و . در دريايي از غم و اندوه فرو مي برد      
. هنرمند استحاله در فرهنگ و اجزاي آن و در پيوند و ارتباط بين قوميتها و فرهنگ هاي گوناگون بازتات مي يابد

در بررسي كاركردهاي هنري و مطالعات قومي به ديده نمي آيد و گـاه واژه              ” و اينها پديده هايي است كه معموال      
در بينش مردم شناسانه هر چه پيش مي رويم انسان شناسي چيره مي شود و در مي                 . مي شود هنر هم به آن اطالق ن     

يابيم كه شخصي چون ماشتوتس بينش شاعرانه و قريحه هنري خويش را با ديـدگاههاي انـسان شناسـانه در مـي                      
آشـكار مـي    آميزد و به آفرينش حروف ارمني نائل مي گردد و اهميت جامعه شناسي و انسان شناسي هنـرش را                    

ما اين رويكـرد جامعـه   . حتي امروزه نيز هنر مدرن رابطه مستقيمي با كار و فضا و زمان جامعه خويش دارد              . سازد
شرايط اجتماعي آفرينش حروف و الفباي ارمني گاه        . شناسانه و انسان شناسانه ماشتوتس را به ديده هنر مي گيريم          

از ايـن رو    .  در سايه مـي بـرد      -ي گرانبار انساني واجتماعيش    به دليل ارزشها   -ذوق و خالقيت هنري ماشتوتس را     
كـار ماشـتوتس بـا    . ارزش كار ماشتوتس را، در آفرينش الفبا، نبايد از آثار نقاشان و پيكره سازان كمتر انگاشت     

هنر ماشتوتس . اليه هاي زيرين اجتماعيش پيوند و گره محكمي خورده و هنرش را باين چنين مردمي ساخته است
 ساختارهاي ذهني و باورهاي عاميانه و مذهبي را در خويش            ي زمينه هاي تاريخي و فرهنگي، زماني و مكاني،        تمام

كار گروهي و همفكري او با ساهاك پارتو و رفينوس، سبب فرهنگ سازي و پيدايش زيبـايي   . بازتاب داده است  
ديدگاه پروفسور مـانوك  . قرار ساخته استدر الفباي ارمني شده و ميان كاربرد و زيبايي آن پيوندي ناگسستني بر       

آبغيان اين است كه مسروپ كه خط يوناني را مي شناخته و به آن مسلط بوده است رسم الخط خـويش را بـا آن                         
سازگاري داده و مصوتهايي را كه در ارمني هستند و در يوناني وجود ندارند، تكميل و بـه الفبـا خـويش افـزوده                        

وف يوناني از آن رو باشد كه يونانيان حاكم بر ارمنستان غربـي جلـوي رشـد آن را                   و شايد مانندگي با حر    . است
نگيرند و مانندگي آن به خطوط اوستايي و پهلوي هم از اين رو است كه ايرانيان حاكم بر ارمنستان شـرقي مـانع                       

)  خط يونانيرواج(زيرا حروف ماشتوتس در همگي بخشها چه ارمنستان تحت حاكميت بيزانس       . ترويج آن نشوند  
گسترش يافته است و اگر مسروپ از هـر         ) رواج خط آشوري و اوستايي    (و چه ارمنستان تحت استيالي ساسانيان       

 يعنـي يكپـارچگي ملـي و        -سامانه جداگانه استفاده مي كرد اينگونه الفبايش رواج نمي يافت و هـدف اصـلي او               
ر نفوذ فرهنگ پارسـي و يونـاني نمـي توانـسته            ماشتوتس در زي  .  جامه حقيقت نيم پوشيده است     -فرهنگي ارمني 

چه با دوري كردن از ايـن دو        . خويشتن را در بندهاي تعصب آميز اسير سازد و در برج عاج خويش زنداني گردد              
فرهنگ زمينه نفوذ كامل آنها را فراهم مي ساخته، چون مي دانسته است عناصر منفي و زيانبارشان فرآينـد نفـوذ                     

بنابراين او خود نيازمند فرآينـد  . ر مي كند كه آزمونهاي تاريخي گواهي بر اين مدعا بوده اند      فرهنگي آنها را بيشت   
قدرتمند فرهنگ سازي بوده تا راه مبارزه و مقابله و خنثي سازي آنها را بيابد از اين رو با آفـرينش و زيباسـازي                        

  .متعصبانه ممنوع سازدآنها، به نوعي، دست به خنثي سازي يورش فرهنگي زده، بي آنكه آنها را 
انسان را تنها آفريننده زيبايي نمـي       .) م1974 -1898(رژه باستيد جامعه شناس و مردم شناس مشهور فرانسوي        

در سرچشمه هاي هنري از يكسو      . داند و ريشه آن را در كنش هاي محيط اجتماعي و واكنشهاي هنرمند مي جويد              
بنابراين زيبايي از جامعه تأثير پـذير       .  محيط اجتماعي وجود دارد    انسان هنرمند و شگردهاي او و از سويي جامعه و         

با فرهنگ و محيط اجتماعي و جامعه ارمني سازگار    ” است و اينجاست كه مي بينيم حروف ابداعي ماشتوتس كامال         
 يا  در اينجا برخالف باورهاي روانكاوان، منشأ هنري تعارض دروني و         . و رنگ و بوي و انگ آن را به همراه دارد          

عقده هاي ناشي از آن نيست بلكه هنرمند از تعارض هاي دروني مي گذرد و ذوق و قريجه خويش را ميـدان مـي                
كار ماشتوتس نه تنها به نهادهاي اجتماع ارمني وابسته است بلكه خود در آن نهادهـا تـأثيرش را گذاشـته و             . دهد

 ارمني، آموزگاران ارمنـي، ترجمـان از ديگـر          سبب رشد كتابت و زبان نوشتاري، ادبيات مكتوب ارمني ، مدارس          
زبانها، برپايي انجمنها و دانشگاهها گرديده است كه در سايه آن متفكران و مورخان و دانشمندان پـا بـه عرصـه                      

  . را به قرن طالئي تبديل كردند5روزگار گذاشتند و با خالقيت و سازندگي خويش، قرن 
طوط هندسي خشك و بي روح هستند و در هر نظر زاييـده قـوه          حروف كمتر داراي خ         در كار ماشتوتس،    

حروف ارمني از . مي باشند. م5خيال و نظم آفريني ماشتوتس و ناشي از واقعيتهاي طبيعي و اجتماعي ارمنستان قرن 
استواري و قدرت ارزشها و سنت هاي فرهنگ ارمني سخن مي گويند و ميان همگـي آنهـا يكـساني و همـساني                       

الفبـاي او   .  دارد كه خطوطي با نرمش و لطافت فوق العاده ايجاد كرده و بر گيرايي آنها افزوده است                 انديشه وجود 
” كـه ماشـتوتس آن را شخـصا       ) &قرينه (üدر اين ميانه به نظر مي رسد حرف       . رسا و خواندن آن سهل مي باشد      

تري برخوردار اسـت و چنـدان بـا         را به جاي آن بكار مي برده، از گيرايي كم         ) مانند يوناني  (Ñ÷ابداع نكرده و    
حتي آنها كـه الفبـاي      (نگارنده در يك سنجش، حروف ارمني را به تعداد بسياري           . ديگر حروف هماهنگ نيست   

نشان داده است و از آنها خواسته حرف و يا حروفي را كه با ديگران شباهت كمتري دارند                  ) ارمني را نمي دانستند   
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امـا در ديگـر حـروف    .  را نشان مي دادند  üندگان براي بار نخست حرف      آزمون شو % 90جالب آنكه   . پيدا كنند 

ابداعي ماشتوتس حركات يكي پس از ديگري پديدار مي شوند آنچنانكه روزها در پـي شـبها، فـصلها و هنگامـه      
كه ناشي از روابط نـاهمگون درونـي و         -تيزي و بريدگي    جزميت، عصبيت،   . كشت و برداشت در پي هم مي آيند       

زوايا و گوشه هاي    .  در زواياي حروف ارمني بسيار كم به چشم مي خورد          -ر طبيعت و مهارت كار است     بيروني د 
خطوط همديگر را صيقل مي دهند و صاف و هموار مي شوند و ديدگان هر انساني را به خويش جلب مـي كننـد                        

پيادگان، مانند سـكه نقـره      چونان زيبايي نهفته در اندامهاي جفت و يا دسته هاي مرغان و پرندگان و صنف منظم                 
اي كه دست به دست چرخيده تا جلوه يافته، مانند شاخه اي كه از وزش نسيم خم گشته و يا پيچكي كه در حـال                         
. رويش و تاب دادن خويش است و يا جانوري كه در حال خيزش و پرش است و نه آماده به فـرار و يـا يـورش            

الفبـاي ابـداعي    . يي از افكار عالي، ادبي و اخالقي قرار مي دهد         خط او با انسان حرف مي زند و روحش را در دنيا           
  . ماشتوتس از ديده باز كردن همگي مخارج حروف و گستردگي آنها خط كاملي به ديده مي آيد

به هر حال هر چه باشد زيبايي اين حروف در سايه تالشها و كوششهاي مـسروپ بـه گونـه اي اسـت كـه                         
ي ديگر ملل از ارزش و تأثير كار او نمي كاهد و نبوغ معجزه آسـاي او را در سـايه                     هيچكدام از مانندگيها به الفبا    

ساليان دراز بادهاي سهمگين،    . او با ابداع حروف و رسم الخط ارمني دست به كار بزرگي زده است             . قرار نمي دهد  
 زده و شاخ و بالش      توفان حوادث و يورش بيگانگان بر پيكر درخت كهنسال فرهنگ و ملت ارمني تازيانه فراوان              

را فراوان شكسته و قيمت ها، ارزشها، مقام ها، سياست ها و حتي نقشه مرز و بومش را دچـار كاسـتي و نقـصان                         
ظرافتها و شيرينيهاي حروف ارمني ماشـتوتس راهـي           گردشها، نرمشها،     كرده است، ليكن اين همه به چرخش ها،       

  .پيدا نكرده است
  بن نوشتها

  .1361گرمانيك، دفتر نخست، بنياد نيشابور . ارمني، برگردان انامداران فرهنگ ) 1(
  .1376تاريخ و فرهنگ ارمنستان، احمد نوري زاده، نشر چشمه، چاپ نخست ) 2(
  .1362حبيب اهللا فضائلي، انتشارات مشعل اصفهان  اطلس خط،) 3(
  .1375رهنگي چاپ دوم الواح بابل، ادوارد شي يرا، برگردان علي اصغر حكمت، انتشارات علمي و ف) 4(
  .1377مردم شناسي هنر چيست؟ ناصر فكوهي، كتاب ماه، سال نخست، شماره نخست مهر ) 5(
  .1374هنر و جامعه، رژه باستيد، برگردان غفار حسيني، انتشارات توس، چاپ نخست ) 6(
  .1376، تابستان 6 و 5نگرشي بر فرهنگ و تمدن اورارتو، فريدون آورزماني، پيمان شماره ) 7(

A History Of The Armenian People, G. A. Bournoutian, Mazda Puplishers 1993.     
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In this article, the writer at first represents the social 
situations in which the alphabet should have been created. Then 
he gives its historical evolution.  

He has a short survey of armenian alphabet invention which was fulfilled by 
Mesrop Mashtots. At the end of article, armenian alphabet is discussed from the 
aesthetical and human point of view.  
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   ارمني-ندي زبانشناسي ايراني چند همان
  

  جاهوكيان. آكادميسين گ: نوشته 
  اديك مهرابي:  ترجمه 

  گارشاپار
اين كلمه در متون ادبي سالهاي اوليه قرن پنجم ديده مي شود و تا به امروز هم در زبان ادبـي                     . پار+ ا+ گارش

  .ارمني كاربرد دارد، و بمعني پاشنه و اثر پا بوده است
اين واژه به روشـني هيئتـي       . ابي اين واژه كوششهاي در خور و شايسته صورت نگرفته است          در مورد ريشه ي   

  .با منابع ايراني تفسير مي گردد” به ويژه پار، بخش دوم آن دقيقا. ايراني دارد
  . ايراني ختم مي گرددpad است كه به p’d) ايراني ميانه( پارتيpadآن از ريشه 

مقايسه كنيـد اوسـتايي       براي گسترش معني به اثر پا،     . پا=Padaي باستان   ، پارس pa’dمقايسه كنيد اوستايي    
padaاثر پا يا ردپا.  قدم.  

  .بخش نخست آن گارش تا به امروز بدون ريشه يابي باقي مانده است
  تشوار

  .درباره منشاء ايراني اين واژه ترديدي نيست
 و در تاريخ زبان ارمني پيش از اختراع خـط           اين واژه در آثار هانريخ هوبشمان و هراچيا آجاريان آمده است          

  )1.(ثبت است
 آواره را يادآور شويم، كه هم       -مانده در پارتي را به معني بدبخت      ) dushfarr)dwshfrامروز ما مي توانيم   

  . با صورت ارمني برابري دارد” در معنا و هم در آهنگ كامال
  .آجاريان تاريخ زبان ارمني قبل از اختراع خط،)1
 KHAVSخاوس

اين واژه كه در زبان ادبي و محاوره با پيشوندها و پسوندهاي زياد گسترش دارد تفسير دقيق و قابـل قبـولي                      
آجاريان انجام گرفته است به دور از دقت و درستي          . كوششهايي كه در فرهنگ ريشه شناسي ارمني تأليف ه        .ندارد
  .434، ص2آجاريان ج. است

 فرمان و پارسـي     - سخن     vakhsha سخن و اوستايي   vakhshaيرانياين ريشه به احتمال قوي از منشاء ا       
   .kh-v < kh-vو جا به جايي )  در سكايي؟s< shبا بدل شده .  به همين معني مي آيدvakhshميانه 
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، سـخن   Ghwosh/ghush. در زبـان اومـوري ايرانـي      . جالب اينكه چنين جا به جايي نيز ديده مي شـود          
  ).1(گفتن

  
  خوران

پـس از آن معـاني      .  از دوران كهن برمي خوريم و معني اوليه آن خيمه، چادر و كلبه بوده  است                به اين واژه  
  . بتكده و قربانگاه و طبقه و گودي را استخراج كرده اند-هالل و سالن با طاق گنبدي شكل، نمازخانه

آن را جـزو    الگـارد   . د. هراچيا آجاريان در فرهنگ ريشه شناسي خويش عليرغم كوششهاي قابل قبول پـل            
  .كلمات تبين نشده مي گذارد

  .406، ص2آجاريان ج
اكنون .اين واژه را آجاريان در كتاب زبان ارمني قبل از اختراع خط در ليست واژگان عاريتي قرار نداده است                  

  . را از پارسي ميانه با معني سراي شادي و چادر جشن را برابر دقيق آن دانستxvaranمي توان 
) آخـور (axvarهمـان طـور كـه در واژگـان          .  است xvaranخوران از منشاء ايراني     بدين ترتيب، واژه    

axvarzh)  و )  نگارنده-اشتها، لذت بردن از خوراك= در آخورژ ارمنيxvarak =   خوراك اين تغييـر آوايـي
  .عينيت دارد

  karshnكارشن
ديده مي شود و بدون حرف  توانايي از كلمات مهجور است كه در قديم و در مشتقات    -اين كلمه با معني زور    

 در تركيب كاراشپيند در فرهنگها در فهرست كلمات         -ن– به صورتهاي كاشنِل و كاشمبورن و بدون حرف          -ر–
  .تاريخي مي آيند

  .انجام داده است قابل قبول نيستند) 559ص. 2اساس اشتقاق ارمني ج(كوششهايي كه آجاريان 
 كه بنيـاد آن     ishnا يكي از صورتهاي تركيبي با پسوند         ي kadishnايراني يا حتي    karishnاين ريشه از    

 kadدر وضعيت قوي بـودن و يـا   .  پارسي ميانه نيرو داشتن  kar و   - فعال بودن  -نيز مي بايست ريشه ايراني كار     
  . نيرومند، دانست- كاريkdyمقايسه كنيد سغدي (

  kuysكويس
ته و امروز هم در تركيبات چنـدي، از لغـات   در متون كهن بسيار بكار رف  )  جانب -طرف(اين كلمه با معناي     

مـاركوارت در كوششهايـشان پيرامـون ايـن واژه آن را بـه              . اگرچه ن، آدونـتس و ه     .رايج ارمني بشمار مي آيد    
patkos    و ريشه (kos)          شـواهد ارائـه شـده را        630، ص 2 مربوط مي كنند اما آجاريان رد فرهنگ خـويش ج 

  .سير نشده ها قرار مي دهدناكافي دانسته و واژه را در فهرست تف
در يكي بودن آنان ترديـدي      . امروزه كه صورت و ريشه پارسي ميانه و پارتي با شكل فوق بر ما مسجل است               

  .راه ندارد
  هاواست -هاوان

در تاريخ ادبيات ارمنـي  . م5كاربرد رايج اين كلمات با معاني اعتقاد داشتن، هم صدا و قبول داشتن كه از قرن      
. آنتوان ميه زبان شناس سعي در ارتباط آن با كلمـه مـرغ دارد            . تفسيرو تبيين قابل اعتمادي ندارند    چشمگير است،   

 زبان  -كه اين نظر از طرف هوبشمان     ) 1( پرنده ionos يوناني باور داشتن و تصور كردن و         lomaiهمانطور كه   
  ).2( رد مي شود-شناس نامي آلماني

  .70 و 38، ص3يان جآجار. ديگر تالشها نيز قابل قبول نيستند
 سكايي بمعني توانـستن،  - ختنيnotزير واژه هاوات و در ارتباط با واژه  بيلي،. كليد تفسير اين واژه، تفسير ه    

  . مي داندfra و پيشوند vatبيلي آن را از ريشه )3. (توانا بودن است
Hot > haut > fra-vat     كه صورت سغدي (‘wt) =        ات مانده در ارمنـي     ايمان و برابر آن مي داند و هاو

) نيـرو (hauva صورت   hotدر اين صورت    .  در آيد  ha و هم    fraرا نتيجه اين چنين سيري مي داند طبق بيلي          
  .مي توانند ريشه هاوان و هاواست ارمني بدست آيد) در حالت صفت(hauvani و -astaسپس با پسوند 

1)Meillet MSL. 8. 165. 
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  .ين، طالع و فال معني مي دهد التlomai > loioymai=  omenزيرا )2
 Solmson, studien zurlat. Lautgeschichte 93 walde 539:رجوع كنيد به

3)H. Baylley. Op. Cit.. p. 498. 
  

  mozموز
.  زيـاد و نيرومنـد اسـت       -داراي معني بزرگ  . اين ريشه كه در تركيبات موزانال و موزاتوسانل ديده مي شود          

زيرا كـه در متـون      . و آن را در ليست تفسير نشده ها قرار داده است          ) 337-8، ص 2ج(آجاريان در فرهنگ خود     
  . هم برمي خوردL به لzدست نوشته بجاي حرف ز

  .آنگاه مي تواند منشاء ايراني داشته باشد. اصل و دقيق باشد) موز(اگر، اين ريشه 
ايـي حـرف    ضمن پـذيرش تفـاوت آو     .  كردي mazin سغدي و    mzgh اوستايي و    Mazمقايسه شود با    

  .صدادار اما در همه حال توجيه پذير است
  هراشاكرت
، هراش را عـاريتي از آشـوري   132 و 131، ص3آجاريان در فرهنگ ريشه شناسي خود ج    . كِرت+ آ+ هراش

 اوستايي و frasha بسيار زيبا براي    - فوق العاده  -مي داند و هم زمان اضافه مي كند كه قايل شدن معاني درخشان            
  .به يكباره نشان مي دهد كه اين واژه منشاء ايراني دارد frashپهلوي 

  .در صحت اين تفسير ترديدي نيست
و )  گونـه و شـكل    = زان+ ا+ ديـدن و هـراش    = دِت  + آ+ هـراش (اكنون بخشهاي دوم تركيبات هراشادِت      

تمل است كه ساختن  را كه ايراني هستند، به نفع اين نظر خودنمايي مي كنند و مح           = كِرت+ آ+ هراشاكرت هراش 
 پيدا شده در اوراق مانوي مي تواند دليل ديگري در اثبات اين بحث              frashaghirdيكجا از ايراني آمده باشد و       

  . باشد كه برابر هراشاكرِت ارمني است
  ناواكاتيك

ايـن واژه يـك مفهـوم    . به بعد بطور كل افتتاح يا اختتام جشنها بوده اسـت  . م5كابرد اين واژه در متون قرن       
، Eghkeniaاين واژه در برابـر كلمـه يونـاني          . هبي داشته است و دارد و بمعني وضعيت قبل از جشن است           مذ

  .جشن نوسازي خانه و تازه كردن درون ترجمه شده است
فارسي ) نو( به روشني كلمه تازه      navaترديدي نيست كه با واژه اي عاريتي روبرو هستيم كه بخش نخست             

  . تاكنون تفسير خاصي نشده است434، ص3ريان جك، طبق آجا+ اما كاتي. است
را منتفـي مـي     ) متـرجم -سـاختن (و كِرتِل   )  مترجم -انجام دادن (ايشان تفسير بخش دوم را با كاتارِل ارمني         

  .ايراني مي سنجد نيز موافقت نمي كند) خانه(kataهمچنين با پيشنهاد هوبشمان كه آن را با .داند
گـويش  (در وان ). ك حلقي تلفظ شود    (k به   vozmنيان وان و وزم    در گويشهاي ارم   Kحرف آخر تركيب    

)  روزه 49شب قبل از آغاز پرهيـز       (تركيب آواگ كاتيك  )  مترجم - ارمنستان غربي  -ارمنيان اطراف درياچه وان   
آن .  ايراني باشد كه بمعني آرزو و خواست باشـد         katiاز ريشه   katiبه دور از منطق نيست اگر دانسته گردد كه          

 با معاني كـشيده     ka مايل بودن، دوست داشتن و از خويشاوندان آن          kaده است از اصل هند و اروپايي        تشكيل ش 
بخـش  . از همين ريشه است كام ايراني، همين صورت كاتي در هندي باستان           ) اسم فعل (tiشدن خواستن با پسوند     

  .دوم تركيبات با معني عشق، آرزو و خواستن ديده مي شود
  . بمعني نوخواهي تفسير مي گردد” يك دقيقابدين ترتيب ناواكات

 shuk شوك
از دوران قديم تاكنون كلمه شوك دو مفهوم متضاد سايه و عظمت را در متون و نوشته ها بـه خـود گرفتـه                        

  ). مترجم- بسيار زيبا- عظمت، چشمگير-بمعني غني (shkal و shkeghمقايسه شود با .است
  .واژه هيچكدام كامل و بي خطا نيستنداز ميان كليه كوششهاي ريشه شناسي اين 
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از )  متـرجم -صـاعقه (وشانت )  مترجم-نور(سعي شده آن را همراه با كلمات شوق       ) 1(در فرهنگ پوكورني  
k’eu                   هند و اروپايي، درخشش نوراني وچراغاني كردن استخراج كند، ليكن چنين چيزي در ديگر زبانهـا نمونـه 
  .مني اين واژه با نشان پرسشي آمده استاز همين روي در تاريخ زبان ار. ندارد

 از منشاء   shk يا   shuk با ريشه    shkegh عظمت و    shkalو  )  بزرگي -برتري(فكر مي شود كه شوك      
 سـپس ايجـاد     uدر اين ميان حرف     .  بهمان معني  shukohقياس كنيد فارسي شكوه، پارسي باستان       . ايراني باشد 

  .شده
 shuk ريشه سر و كـار داريـم چنانكـه           2قع با واژه اي تركيبي از       هم چنين مي توان تصور كرد كه في الوا        

در اينصورت اگر بتوان خوق     .  هند و اروپايي باشد    sheu پوشش دادن و ديگر      shkheuسايه و پوشش، اگر از      
  . ارمني را هم بي عظمت و ماراخوق را سايه كردن، پوشيده شدن و در سياهي و استتار پنداشت

1)J. Pokorny. Indogermanisches etymolojisches worter bouch. Bern und 
Munchen 1959, 1 S. 594. 

  .207، ص1987: جاهوكيان ايروان.  گ-تاريخ زبان ارمني) 2
  ساند

شروع و تا به امروز در بسياري گويشهاي ارمني موجود است و هاون معنـي               . م5وجود اين واژه از متون قرن       
نظري هم كه هم اكنـون ارائـه        . ه رد اساس اشتقاق ارمني قابل اعتماد نيستند       كوششهاي ريشه شناسي آمد   . مي شود 

آرد كـردن و يـا      =  اكـدي  samadulmاگـر آن را بـه       . مي شود ممكن است خالي از اشكال و ابهـام نباشـد           
samndulmآرد شده  .Samidulm نوعي آرد مربوط كنيم يعني عاريتي از اكدي دانست ليكن اگر آن را از 

  . مبوط كنيم از استحكام بيشتري برخوردار است كه در عربي هم وارد شده استsandanني ميانه منبع ايرا
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Armenian- iranian lingual 

coincidences 
Academician G. B. Jahoukian,  National Academiy of Sciences, Armenia 

Summary 
     Prof. Jahoukian the most famous linguist of present time in Armenia tries to 
represent etymology of twelve word on the basis of all researched done up to 
now. He represents these words: 

- garshabar (garsh= ?+ bar= persian pad= foot). 
- Teshvar (has iranian origin)= dushfarr (ion pahlavi) meaning difficult. 
- Khavs= meaning word, in Iranian vaxsha (word) 
- Khoran= tent, temple, in Iranian xvaran 
- Karshn= power, in Iranian karishn= to have power. 
- Kuys= side, persian kos= side 
- Havan, havast, hot= to be able 
- Hrashakert= hrash (miracle) in avesta frasha, pahlavi frash, - kert is 

iranian (=to do)  



 56  )٤(آپاگا 
- Mog + big, much, powerful, in avesta= maz, kurdish mezin (big) 
- Nava katik= nava (iranian, meaning “new”) kati= in iranian kati (willing, 

desire) 
- shuk (shadow, luxure) in persian shukoh 
- sand(dish, mortar), in persian “sandan” 
 

  


