
  ١    )٩‐١٠( پاگا آ
  
  
  
  
  

  
  انعكاس افسانه زال قهرمان اساطيري ايران

  موسي خورني اثر »تاريخ ارمنيان«در 
  

  بابكن چوكاسزيان، دكتر فيلولوژي: نوشته
  )گرمانيك.ا(اديك باغداساريان: ترجمه

  2 ايراننامه شماره : منبع 
  

و ارمنستان مطالب زيادي چه در منابع ارمني و در باره مناسبات سياسي ديرينه دو ملت همسايه ايران 
چه منابع خارجي محفوظ مانده است، در حالي كه آگاهي كمي در باره روابط فرهنگي آنان باقي است كه 

  .البته از زمان تشكل دو ملت سرچشمه گرفته آثار آنها در اعتقادات ديرينه آنان نگهداري شده است
و تغيير موضع شاهزادگان ارمني به سمت .) م301سال (رمنستان پس از رسميت يافتن آيين مسيح در ا

 ليكن چنانكه موسي خورني گواهي مي دهد به مدت يك Θبيزانس شكاف ژرفي ميان دو ملت بوجود آمد
، به موازات نوشتار يوناني، استعمال خط و زبان پارسي در محافل .)م405(سده تا زمان پيدايي الفباي ارمني 

در همين زمان چنان آثاري در ادبيات پارسي موجود بود كه آگاهي . ي ارمنستان رايج بودحكومتي و اجتماع
بگذار كسي «: خورني در اين باره مي نويسد. هاي غني در باره فرهنگ و تاريخ ارمن در اختيار قرار مي داد

 و اين امر ستندهاز اين موضوع متعجب نگردد كه در حاليكه بسياري از ملل داراي تاريخنگاري و ادبيات 
بركسي پوشيده نيست بخصوص ايرانيان و كلدانيان كه در آثارشان اشاره و نگارش وقايع تاريخي مربوط به 

اليمپيوس كاهن شهر آني كه مولف تاريخ معابد و كتابهاي متعدد «، يا »…وجود داردملت ارمني بيشتر 
كتابهاي پارسي و ترانه .  موثق روايت مي كند اين وقايع را بطور،ديگر بوده ما آنها را تشريح خواهيم كرد

  ).1(»هاي داستان سرايان ارمني نيز در باره آنها گواهي مي دهند
انعكاس ) يزنيك، يغيشه، خورني و غيره(اختالفات عقيدتي ايرانيان و ارمنيان در آثار مولفان ارمني 

آثار .  مورد انتقاد قرار مي گيرديافته است و زروانيسم يكي از گونه هاي آيين زرتشت در آنها به شدت
استقرار اسالم در . ارمني از نظر اطالعاتي كه در بررسي اين آيين ارائه مي دهند يگانه محسوب مي گردند

 آثاري از آن در منابع ارمني بجا مانده كه شكاف عقيدتي ايرانيان و ارمنيان را افزون تر نمود " ظاهراايران
د كه دو ملت به حسن همجواري و زندگي مسالمت آميز با يكديگر ادامه ليكن همه اينها باعث نش. است

گواه اين امر ترانه ها و داستانهايي . ندهند و داستانها و ترانه هاي پارسي در ارمنستان صاحب نفوذ نگردند
ان در شرح انقراض سلسله اشكاني و بقدرت رسيدن ساساني. هستند كه در باره افسانه رستم زال باقي مانده اند

بر اساس اين داستان . نمونه ترجمه يوناني تاريخ آگاتانگغوس و تاريخ موسي خورني نگاهداري شده است
                                                            

Θ سردبري.  و نه دو ملتدموميت پديد آبه نظر ما اين شكاف ميان صاحبان مسند حك.  
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تاريخ آگاتانگغوس به پارسي برگردانده شده است .) م309-379(بايد توضيح داد كه بفرمان شاپور دوم هرمز 

  . مي دهددر اين باره گواهي) p’etros siunetsi.) (م6سده (و پتروس سيونتسي 
. شرق زمين به موسي خورني نيز تعلق داردمافتخار حفظ مطالبي در مورد رستم يكي از قهرمانان محبوب 

او در باره چگونگي بقدرت رسيدن خاندان ساساني و افسانه آژدهاك بيوراسب با تفصيل بيشتر ” در تاريخ“
  . هم تلقي مي گردديادداشتهايي نگاهداري شده است واز اين نظر يكي از منابع بسيار م

در اثر تاريخي خود در باره اسفنديار يكي از ) سده هفتم ميالدي(سبئوس يكي از تاريخنگاران ارمني 
 ميان مورخان مشرق دراو . قهرمانان نامي اسطوره ايراني و داستانهاي خسرو و شيرين مطالبي ذكر مي كند

در سده هاي بعدي است كه داستان در . نمايدزمين يكي از اولين كساني است كه اين داستان را ذكر مي 
  .خاور نزديك، آسياي ميانه، هندوستان گسترش مي يابد و گونه هاي مختلف آن پديد مي آيد

اثر گريگور ماگيستروس » صحايف«اطالعات فشرده اي نيز در باره رستم، اسفنديار و آژدهاك در 
در ارمنستان گسترش مي يابد و كستاندين » شاهنامه«و اما بعدها آوازه . ذكر شده است.) م11سده (

  .بر وزن آن اشعاري مي سرايد.) م13-14سده هاي (يرزنكاتسي 
تمام اينها گواه بر . داوم يافته استت و عصر كنوني نيز سايات نواانعكاس روايات اساطير ايران تا زمان 

 ملت ارمني نيز الهام داده است و اين است كه شكست شر و پيروزي خير در داستان هاي افسانه اي ايراني به
” م زالترس“ايراني -مانوس شده داستان ارمني” اينها قهرمانان ايراني را به ارمنستان انتقال داده با آنها كامال

  ).2(گرديده است» دالوران ساسون«يكي از واريانت هاي مردمي داستان 
هشگران اغلب به انعكاس داستانهاي در تفحصات ادبي ارمني و اروپايي، بيش از يك سده است كه پژو

با اين حال هنوز هم چنان آگاهي هايي در نزد خورني وجود . موسي خورني پرداخته اند” تاريخ“ايراني در 
  .دارند كه به بررسي و تفسير بيشتر نيازمندند

در نزد خورني اطالعات خود را در باره استقرار خاندان ساساني در ايران از بارسوما و اثر مولفي كه 
وي .  مورخ آن را به يوناني ترجمه كرده استخورو هبوتنامزد است، اخذ نموده و ” راست سخن“پارسيان 

منشي شاپور شاه ايران بود و هنگام جنگ ايران و يونان به اسارت يونانيان در آمد و زبان آنان را فرا گرفت 
  :ت خورني بپردازيمحال به يادداش.  نام يافتيغيازارسپس به آيين مسيح در آمد و 

اين خورو هبوت منشي شاهپور پادشاه ايران بود و زماني كه يوليانوس كه پاراباتوس نيز ناميده مي «
پس از مرگ يوليانوس با هوبيانوس و . شد با سپاهيان به تيسفون رو آورد وي به اسارت يونانيان در آمد

و چون به مذهب ما گرويد تغيير نام داده يغيازار يانوس بودند به يونان آمد بهمراه خدمه اي كه در ركاب هو
او همچنين كتابي را كه محتوي . او زبان يوناني را آموخته كارنامه شاپور و يوليانوس را نوشت. ناميده شد

مي نامند بود، » راست سخن«تاريخ پادشاهان قديم بود كه مولفش اسير هم عصر او بارسوما كه ايرانيان 
م ليكن از افسانه هاي آن صرف نظر يي است كه ما براي تاليف خود از آن اقتباس كرداين كتاب. ترجمه كرد

در باره خواب ديدن بابك در باره بيرون آمدن ” مثال. نموديم چون تكرار آنها را در اينجا مناسب نمي دانيم
يشگويي هاي منجمين  باره كه اين شعله گله را فرا مي گيرد، در باره ماه، در باره پايندر . شعله از ساسان

در باره ذكاوت نامعقول دختر . كلداني و حوادثي كه بعد از آن اتفاق افتاد، در باره انديشه و سوء نيت اردشير
در . كودك شير مي دهده همچنين در باره آنكه بز زير بال سايه گستر عقاب ب. مغ راجع به بز و امثال اينها

در باره نبرد تن به تن دليرانه و هر آنچه . المقام و پرستاري گرگدر باره صيانت شير وا. باره پيشگويي زاغ
ما فقط آنچه كه موثق و حقيقي است تاريخي كه موثق است خواهيم . كه مربوط به استعاره و كنايه است

  ).  2(»نوشت
گاهي وجود اثر بارسوما را رد مي كند » اشكانيان ارمني«گريگور خاالتيانتس در اثر خود تحت عنوان 

و تاكيد مي كند كه خورني اثر خود را تحت اين عنوان كذايي پنهان مي سازد و گاهي هم آن را محتمل مي 
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فردوسي «، كارو مليك اوهانجانيان در پژوهش ارزشمند خويش تحت عنوان 1934بعدها در سال ). 4(شمارد

با ) 70تاب دوم، فصل ك(اين قطعه خورني را » و موتيف هاي حماسي ايران در شاهنامه و ادبيات ارمني
كارنامه اردشير بابكان مقايسه مي كند و گاهي به نارضايي هايي مي رسد و گاهي بناچار چون نمي تواند از 

اطالعات خورني در مورد رويدادهاي آن عصر ايران «دست منتقدان خورني رهايي يابد نتيجه مي گيرد كه 
. ن دچار مشكل كه تصور منبع كتبي آن دشوار استآنقدر سطحي است و از نظر تاريخ ضعيف و از نظر زما

 را خيلي 224-379را و تاريخ ايران در فاصله بين سالهاي ” راست سخن“خورني يا منبع ) 70، فصل 2كتاب (
مشكل مي توان تصور كرد كه . در اينجا رويدادها و چهره ها تحريف شده اند. تحريف آميز ارائه مي دهد

  ).5(تا اين حد براي تاريخ ايران در آن عصر ناشناخته باشد) راستگو(” راست سخن“تاريخي تحت نام 
گوتشميد و (در تفحصات ادبي تالش زيادي براي مقايسه قطعه ياد شده خورني با شاهنامه فردوسي 

از كتاب بارسوما نقل مي ” مشخصا) خورني(هر چه او «بعمل آمده است و به اين نتيجه رسيده اندكه ) نولدكه
با اثر فردوسي هماهنگي دارند و از اصليت و قدمت ” ز زمان جواني اردشير سخن مي گويد كالكند و ا

  ).6)(گوتشميد(» زيادي برخوردارند
متاسفانه نتيجه گيري پروفسور مليك اوهانجانيان در مورد منبع موجود در دست خورني خيلي قاطع و 

است اما اين كه تحت نام بارسوما يا راست سخن چنين منبعي وجود داشته . يك جانبه و غير قابل قبول است
بايد متذكر شد كه فردوسي با توجه به اهميت زيادي كه در شاهنامه به . و يا نام ديگر بوده، اهميتي ندارد

در مورد داستان اردشير به است ساسانيان داده است در مورد يك كتاب يادآور مي شود كه باعث شده 
  . تفصيل سخن بگويد

 به زباني معماگونه در مورد افسانه هايي سخن مي گويد كه 70دوم تاريخ خورني در فصل در كتاب 
پروفسور مليك اوهانجاينان در كتاب مذكور خود در مورد اين فصل از كتاب . نياز شديدي به تفسير دارند

ر كشف و به منظو) 7(”در عين پيچيدگي معيار كاملي براي مترجمان گرديده است“خورني مي نويسد كه 
مقايسه مي كند ليكن با اين حال هنوز نكات مبهمي ) 8(رمز، آن را با ترجمه ارمني كارنامه اردشير بابكان

  .اكنون تالش مي كنيم به كمك فردوسي برخي از آنان را تفسير نماييم. نيز باقي مانده اند
  . ”تكرار افسانه خواب بابك را مناسب نمي دانيم«: خورني مي نويسد

  ؟خواب چگونه خوابي بوده استاما اين 
بر اساس فردوسي، بابك چوپان يكي از اخالف خاندان ساسان و از فرزندان داريوش در خواب پدر 
. بزرگش ساسان را مي بيند كه شمشير بدست روي پيلي نشسته است و شب بعد خواب او ادامه مي يابد

  .گيردهيربدي مشعلي با سه سر بدست گرفته در برابر ساسان قرار مي 
فردوسي تعريف مي كندكه بابك به منجمين مراجعه مي كند و اينان پيشبيني مي كنند كه شاه جديدي 

او در دربار . است از نسل ساسان خواهد آمد و اردوان اشكاني را منقرض خواهد نمود، او اردشير چوپان 
به گلنار كنيز اردوان مي بندد اردشير دل . اردوان صاحب نام شده بود و از خصوصيت شجاعانه برخوردار بود

فردوسي آنگاه تعريف مي كند كه هنگام فرار دادن . و او را فرار مي دهد آنگاه اردوان را بقتل مي رساند
  .گلنار مردم شاهد اين رويداد مي گردند

آن را بصورت .) م1889( نكات مبهم فصل ياد شده از كتاب خورني اين است كه خورن استپانه  ازيكي
 دادن كودك زير سايه شاهين و پيشبيني كالغ، مصونيت شير گرامي به كمك گرگ و دالوري  شير…«

چنين ترجمه .) م1940(و اما استپانوس مالخاسيان ) 10(»…جنگ تن به تن و آنچه كه استعاره بيان مي كند
مات  شير دادن بز به كودك زير سايه شاهين پيشبيني كالغ، نگاهداري شير گرامي با خد…«مي كند 

و رابرت تامسون در ترجمه ) 11(»…گرگ، و جنگ دالورانه تن به تن، و آنچه كه استعاره بيان مي كند
  : جديد انگليسي چنين مي نويسد
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“The goat’s suckling of her kid under the shade of 

an eagle the prediction of the crow, the guarding of the 
illustrious lion with the service rendered by wolf, the 
valor of the single combat, and whatever has the 
character of allegory”(12) 

 
  سخن در مورد كدام بز و شاهين است؟

به احتمال قوي اين قطعه، انعكاس بخش آغازي يك داستان زيباي حماسي ايراني است كه به زال پدر 
دوران اساطيري تاريخ ايران مرتبط است و هيچ ارتباطي با حكومت اردشير رستم مربوط است و داستان با 
  . پايه گذار سلسله ساساني ندارد

اين افسانه را پنج سده پس از خورني، فردوسي با زيبايي ادبي در بخش مربوط به پادشاهي منوچهر 
چون برف و چهره اي سرخ بر اساس فردوسي، زال با موهاي سفيد . پادشاه افسانه اي شاهنامه نگاشته است

پدرش سام براي اينكه مورد تمسخر و آبروريزي و رسوايي قرار نگيرد فرزندش را در .زاده شده بود 
خداوند به ياري كودك مي رود و كودك توسط شيري كه در آن حوالي . كوههاي البرز گم و گور مي كند
 يابد و كودك را به النه خود در كوه مي آنگاه سيمرغ از او آگاهي مي. زندگي مي كرد شير داده مي شود

سالها سپري . سيمرغ كودك را مورد حمايت قرار مي دهد و او را همراه جوجه هايش بزرگ مي كند. برد
زماني كه زال . دستور مي دهد او را پيدا كنند، لذا مي شود و سام در خواب مي بيند كه فرزندش زنده است 

 مي دهد و چشم و ابروانش به رنگ مشكي در مي آيند و تبديل به ي ظاهررا نزد پدر مي آورند ناگاه تغيير
  .شودنوجواني زيبا مي 

  :  قطعه خورني نتيجه بگيريمبارهكند اجازه مي دهد در بخشي كه فردوسي بيان مي
  . بدانيم كه كودك يك شخصيت مشخص و در افسانه هاي ايراني همان زال است )1
چنانكه در (فر و شكوه و يا حتي زير بال خود قرار دادن دانست در جمله، سايه را نبايد به معني  )2

  .بلكه به معني حمايت و پشتيباني است) ترجمه هاي انگليسي و روسي آمده است
  .ترجمه انگليسي مبني بر شير دادن بز، تغذيه بچه نادرست است )3
  .صفت گرامي نه در مورد شير بلكه در مورد بچه يعني زال است )4

تفسير نشده اند و مي توان فرض كرد كه در ” كمك گرگ به شير“، ”پيشبيني كالغ“در اينجا ” فعال
زمان خورني در شرق داستانهايي راجع به غذا دادن به بچه ها توسط جانوران وجود داشت و در افسانه خورني 

لوس پايه در مورد كمك گرگ شايد بتوان تاثير افسانه غذا دادن گرگ به رِم را در رمو. انعكاس يافته اند
  . گذار رم در نظر داشت

تغذيه كودك تحت «: حال پيشنهاد خود را در باره قطعه ياد شده ارائه مي دهيم، پس از همه اينها 
گرامي از طرف شير به كمك گرگ و تواضع جنگ ) كودك(حمايت شاهين و پيشبيني كالغ، و نگهداري 

  .ز كودك، زال قهرمان اساطيري ايراني استمنظور ا. »…تن به تن و آنچه كه استعاره بيان مي كند 
موارد ياد شده به ما امكان مي دهد نتيجه گيري كنيم كه اگر سطرهاي مذكور خورني داراي همانندي 
هايي در ادبيات ايران هستند ليكن چون او افسانه هاي ايراني را اغراق آميز شمرده و از بيان مفصل آنها در 

براين اين قطعه حالت معما بخود گرفته است و براي ما نامفهوم گرديده تاريخ خود منصرف شده است، بنا
  . خورني يعني ساهاك باگراتوني و معاصران او آشنا بوده است و حامياست اما به احتمال قوي براي مشوق

مربوط به تاريخ خورني و مقايسه آن ” در باره افسانه هاي ايراني“سالها پيش كه سرگرم بررسي بخش 
ع ايراني بوديم به اين نتيجه رسيديم كه خورني داستان بيوراسب آژدهاك را درست نقل نموده نسبت به با مناب

اكنون نيز با بررسي داستانهاي مربوط به قدرت يافتن سلسله ساساني، ). 13(منابع خود امانتدار مانده است
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ستند نگاشته است و قطعه مربوط هرچه بيشتر اعتقاد مي يابيم كه خورني تاريخ خود را در نهايت درستي و م

  .موثق بشمار آوريم” را بايد كال” راست سخن“به بارسوما يا 
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Reflection of Myth of Zal, Hero of Iranian 
mythology in th “History of Armenians” 

Masterpiece of Movses Khorenatsi 
By: Dr. Babken Choukaszian 

Summary 
“History of the Armenians” is one of the most valuable masterpieces amongn 

the historical resources of the ancient world. Movses Khorenatsi, author of this 
book, five centuries before Firdowsi, who created his literary masterpiece 
“Shahnameh”, mentioned about Iranian mythological heroes in his history. This 
article presents the effects of Zal, one of the Iranian heroes in the History of M. 
Khorenatsi.  
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  گسترش تركان در خاور نزديك
  )ربيعنگاهي اجمالي بر پايه منابع (

  
  آرشاك پوالديان دكتر تاريخ: نوشته
  )گرمانيك.ا(اديك باغداساريان: ترجمه

  لوا، سال 5ايران نامه، شماره : منبع
  

اوضاع .) م7 سده 30-40دهه هاي (يل خالفت آنان در خاور نزديك و ميانه فتوحات تازيان و تشك
 اقتصادي جديدي پديد آورد كه با تمام عواقب خود نقش سرنوشت سازي در - نظامي و اجتماعي-سياسي

حركتها و مهاجرت هاي طوايف كوچ نشين ترك آسياي ميانه دور دست . زندگي مردمان منطقه ايفا نمود
اينها، به نظر . با حكومت تازيان در اين دوران مرتبط بود” د و چه خارج از مرزهايشان عميقاچه در موطن خو

به سياست تازيان در خاور نزديك و ميانه، گسترش اسالم و شرايط مناسب پديد آمده بعد از آنها ” ما عمدتا
ن از زمان هاي باستان تا زمان فتوحات تازيان و گسترش اسالم نيز طوايف ترك كه اجدادشا. مربوط بودند

به سمت غرب در ”  تدريجا4-6در نواحي شمالي چين مي زيستند، مهاجرت خود را آغاز كرده از سده هاي 
   .     سواحل خزر و سپس دانوب گسترش مي يافتند

مهاجرت طوايف ترك جنگ طلب پيش از دوران تازيان داليل و انگيزه هايي داشت كه بررسي آنها 
ايف ترك به خاور نزديك بر اساس وهدف اصلي ما بررسي نفوذ و رخنه ط. استاين مقاله بيرون از حوصله 
با . شروع شد.) م750-1258(، رخنه اي كه در دوره آغازي سلطه خلفاي عرب بغداداست منابع عرب زبان 

اين . اين حال بايد گفت كه يكي از داليل مهاجرت تركان جستجوي مراتع و چراگاه هاي جديد بود
تركان موفق نشدند از جنوب مقاومت شديد . توام با برخورد خونين با مردمان بومي بود” اجرت ها معموالمه

با اين حال يكي از اقوام ترك در يكي از . ساساني را در هم بشكنند، گر چه آنان در آنجا بسيار فعال بودند
-12سده هاي (ومت غزنوي مهاجرت هاي سده دهم ميالدي از تركستان غربي خارج شده در خراسان حك

در عين حال، در نيمه دوم سده دهم، حركت جديدي در تركستان آغاز شد كه . را پايه گذاري نمود.) م10
 را در آسياي مناسباتتمام «پيرو آن حكومت جهانگشاي سلجوقي پايه گذاري گرديد و بنا به گفته ماركس 

  . تغيير داد» مقام
توسط منابع فارسي و ايراني حاصل ” آشنا بودند و اين آشنايي اساساتركان پيش از اسالم براي تازيان 

مي دانيم .). م661-750(لفاي عمان صورت گرفت خاما تماس گسترده آن دو ديرتر و از زمان . شده است
شده ماوراءالنهر را تصرف نموده در اين سرزمين ايراني .) م8آغاز سده (كه تازيان از خراسان وارد خوارزم 

كه تا آن ) تركمن(طوايف اغوز ). سغد با پايتخت هاي بخارا و سمرقند، خوارزم و غيره(م يافتند استحكا
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اين استان هاي متمدن ايراني را تغيير شكل داده بودند و اين ” زمان به اينجا مهاجرت كرده بودند تقريبا

به ايران و آسياي مقدم شدند  دست اندازي  ونواحي در آينده پايگاه مستحكمي براي اقوام ياد شده جهت نفوذ
مردمان بومي ايراني سغد و خوارزم در مقابله با طوايف مهاجم ناكام بودند لذا بخش اعظم .). م11سده (

بويژه (در آن زمان در نواحي مرزي شمال شرقي خالفت عرب . ماوراءالنهر بتدريج به ترك نشين شد
به . ركان بي سرو صدا و راحت صورت گرفت، نفوذ ت)گرگان، نواحي ميان درياي خزر تا جنوب شرق

  .همين علت است كه نمي توان تاريخ دقيقي براي گسترش تركان در نواحي مذكور مشخص نمود
 در اين استانهاي ايراني، همچنين غزنويان، به اسالم گرويدند و با ايجاد تماس با دنياي طوايف ساكن 

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

در منابع عربي سده هاي ميانه . در دنياي اسالم سده نهم ديگر اطالعاتي راجع به تركان وجود داشت
آور شويم كه از سده نهم كافي است ياد. اطالعات زيادي در باره طوايف مختلف ترك وجود دارد

در آثارشان راجع به تعدادي از اقوام ترك مطالبي ذكر ) ابن الفقيه، المسعودي و غيره(جغرافيدانان عرب 
در هر حال، تصوير اصلي تركان نواحي مركزي خالفت عرب توسط اسيران جنگي و برده هاي . كرده اند

اوليه خالفت عرب، حاكمان خراسان و شرق تنها براي نمونه، جالب است كه در دوره . ترك پديد مي آمد
در . م10المقدسي جغرافيدان سده . اسراي جنگي و برده هاي ترك را به عنوان خراج به بغداد مي فرستادند

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

نيز تضادهاي داخلي دربار و نيز دسيسه هاي برمكيان ايراني تبار كه به منصب هاي عالي حكومت بغداد 
رسيده بودند، خلفا را به اين اعتقاد هدايت كردند كه مي بايست يك ساختار قوي نظامي متشكل از عناصر 

به همين علت بود كه اسيران جنگي و برده هاي ترك كه از ماوراء . ي پديد مي آوردغير عرب و غير ايران
النهر و كشور خزران آورده مي شدند جايگاه خاصي يافتند، بدين سان ارتقاء غالمان ترك به مناصب عالي 

  .نظامي خالفت آغاز گرديد
ند و منافع مردم بومي بر ارجحيت جنگاوران ترك نخست اين بود كه هيچ ربطي به محيط جديد نداشت

سپاه تركان در وهله نخست براي سركوب شورشهاي پايتخت بغداد مورد استفاده قرار . ايشان نامأنوس بود
  .گرفت و بدين ترتيب تكيه گاه مطمئني براي دفاع از خالفت و سركوب جنبش هاي مردمي گرديد

لشكر ترك قدرت نظامي بااليي .) م813 -838(در زمان خالفت مأمون . گر چه در اوايل سده نهم م
  . داشت اما جنبش هاي ضد عباسي بي وقفه ادامه مي يافتند

براي نمونه، نظاميان . لشكرهاي آماده ترك به مهمترين مراكز ضد عرب و ضد فئودالي ارسال مي شدند
 تالش آنان ساله سپاه عرب در برابر جنبش بابك خرمدين جايگاه مهمي داشتند و در اثر20ترك در مبارزه 

  .بابك دستگير و در سامره به مرگ محكوم گرديد. م833بود كه سرانجام در سال 
نقش عنصر جنگجوي ترك در دستگاه خالفت عرب چنان اهميت يافت كه بعدها خلفا تبديل به 

فرماندهان رده باالي ترك . عروسكي در دست آنان شدند و اين امر بويژه در زمان معتصم مشهود بود
شروع به دخالت در امور دربار كردند و كساني كه مورد پذيرش آنان نبودند عزل و افرد مطلوب به ” تدريجا

برمكيان ايراني تبار براي جانشيني تركان پا به عرصه گذاشتند و امور اساسي دربار را در . خالفت مي رسيدند
مورخان عرب سده . دي پيدا كردنددست خود گرفته بر امور داخلي و خارجي دربار عباسيان نفوذ و تاثير زيا

هاي مياني، اختالفات و شكافي كه در دربار خلفا ايجاد شده بود به عنصر ترك نسبت مي دهند و براستي 
نظاميان ترك پس از رسيدن به . نقش منفي آنان را در زندگي حكومتي عباسيان مورد تاكيد قرار مي دهند

 اسيران آورده  افزون بر آن،. تضعيف نمودند”  عباسي را واقعامقام هاي عالي نظام سياسي و اقتصادي خالفت
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شده از آسياي ميانه، پس از سده نهم ميالدي، صاحب زمينهايي در ايران، تارسون، آدانا، ماراش، ملطيه 

. محدود به درباريان و تنها در پهنه عراق شد ” اين بخشش اراضي تدريجا. خالت، منازگرد و كارين شدند ،
مستقل شدند و فعاليت  ” تولون و محمد ابن توغج از فرماندهان نظامي ترك مصر و سوريه تدريجااحمد ابن

  . با عرب آماده ساخت.) م909-1181(آنان زمينه را براي استقرار خالفت فاطميان 
اين مهاجرت ها از . تركان بعنوان عنصر جنگي به خاور نزديك رخنه كردند. م11بدين ترتيب تا سده 

اين . ران به سوي نواحي مركزي حكومت عرب هرگز ماهيت گروهي و توده اي بخود نگرفتندطريق اي
سربازان مزدور با قطع ارتباطشان از موطن خود و با قرار گرفتن در زير نفوذ فرهنگ اسالمي، تدريجات 

 حيات اگر چه آنان در. گرچه تعداد آنان در پهنه گسترده خالفت عرب بسيار ناچيز بود. مستحيل شدند
با . نظامي دربار صاحب  نقش شدند اما هيچگونه تغييري در ساختار قومي خاور نزديك پديد نياوردند-سياسي

اين حال، رخنه آنان و تاسيس حكومت غزنوي و توسعه فعاليت آن در نواحي مرزي حالفت عرب زمينه را 
 مهاجرت بزرگ طوايف ترك به براي لشكركشي مخرب و ويرانگرانه سلجوقي آماده ساختند و در طول آنها

  .   سوي خاور نزديك انجام شد
ظهور تركان سلجوقي در صحنه تاريخ براي مردمان و كشورهاي خاورميانه و نزديك سرنوشت ساز 

موفق ” تدريجا. م10-11تركان سلجوقي در اثر فعاليت هاي راهزني و لشكركشي هاي خود در سده هاي . بود
 وسيعي حاكم سازند كه از آسياي ميانه تا ايران، آسياي صغير، قفقاز و غيره شدند سيطره خود را بر ناحيه

سلطان طغرل بيك سلجوقي پس از . امتداد مي يافت و در اين نواحي شرايط پيچيده و بغرنجي پديد مي آمد
 و اعالم حكومت، براي پنهان كردن ماهيت سلطه 1040به سال ) در تاجيكستان(پيروزي در جنگ دانداكان 

جويانه لشكركشي ها، مهمترين مسئله خود را حفظ سني گري اسالمي و آزاد سازي و رهانيدن خالفت 
. اين سياست حيله گرانه بعدها باعث گرايش سني ها بسوي او شد. دادعباسي از دست بوئيان ايراني تبار قرار 

 بسوي ايران، لشكركشي گسترده اي. م11 سده 40طغرل پس از درهم شكستن حكومت غزنوي در دهه 
. عراق، قفقاز و آسياي صغير آغاز كرد و فتح آنها در دوران اوليه توسط نيروي هاي تركمن اغوز عملي شد

شدت گرفت و او بغداد پايتخت خلفاي عباسي را . م11 سده 50با اين حال لشكركشي هاي او در دهه 
  . زي ارمنستان شدندآنگاه سلجوقيان متوجه شمال ميانرودان و استان هاي مرك. متصرف شد

مطالب موجود گواهي مي دهد كه اغوزهاي رخنه يافته در نواحي ياد شده از طريق آذربايجان به آنجا 
به اين استان خان . م1029طوايف اغوز در سال . راه يافته اند زيرا مهمترين مسير براي رسيدن به قفقاز بود

تركمن از سلطان -من و نيروهاي مشترك اغوزترك-نشين رخنه كردند يعني زماني كه گروه هاي سلجوق
  . محمود غزنوي متحمل شكست شدند

گسترش يافت و تا پايان سده، ” تدريجا. م11 سده 40دامنه لشكركشي هاي تركان سلجوقي در دهه 
سلجوقيان، نقشه سياسي . ايران، عراق، سوريه، آذربايجان، ارمنستان، آسياي صغير و نواحي ديگر فتح شدند

  .متحول كردند” احي را كالاين نو
بدين سان، در نتيجه حمالت راهزنانه، ظلم هاي غير انساني و قتل و غارتها، عنصر ترك صاحب اوضاع 

  .خاور نزديك گرديد و چه زمان و چه شرايط سياسي مساعد ايجاد شده به آن كمك كردند
و مرحله مختلف وارد بايد گفت كه بررسي منابع عرب نشان مي دهد كه عنصر ترك در د” اجماال

در مرحله اول تركان با اهداف سياسي و اقتصادي بعنوان . خالفت عرب و بطور كلي خاور نزديك و ميانه شد
در اين دوره . اسراي جنگي و غالمان به قلمرو خالفت آورده شدند و هيچگونه خطري براي منطقه نبودند

مرحله دوم . ده تركي شدن منطقه مشاهده نمي شودتا ظهور تركان سلجوقي هيچگونه پدي.)  م9-11سده هاي (
به مراتب خطرناك تر و خونين بار تر بود و صفحه خونيني در تاريخ كشورها و مردمان منطقه از جمله 

فتوحات سلجوقي به طوايف ترك امكان داد بدون مشكل و براحتي وارد خاور . تاريخ ارمنيان باز نمود
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ده بعدها مردمان ترك و آذربايجاني را تشكيل داده بعنوان هسته اساسي نزديك شوند و در اينجا اسكان گزي

  . آنها عمل كنند
  

Expansion of turks in the Near 
East 

 

By: Arshak Pouladian 
 

Summary 
 

The Article presents the expansion of turk campaign from far 
East to the Near East according to Arabian resorces. The 
immigrant turk groups were unable to move to the west of Asea 
before fall of the  Sasanid empire. Arabs were familiar with turks 
before Islam through the Iranian sources, but their first contact 
was occurred after 7-th century. They influenced arab empire and 
East and middle east during two phases,in the first phase they 
were used by arabs for their political and economical goals. Then 
they started their second destructive compaign to massacre local 
populations and inhabit  in the Near and Middle East  regions. 
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وضع مهاجران ارمني ايران و سازماندهي كمك ها در واليات 
 داراالگياز و نواحي ارمني نشين ايران در سالهاي -نخجوان، شارور

  لجنگ جهاني او
  

   دكتر تاريخ آوديس هاروتيونيان،: نوشته
  )گرمانيك.ا(اديك باغداساريان: ترجمه

  ، سال دوم2ايران نامه، شماره : منبع
  

در اثر عمليات جنگي جبهه قفقاز در طول جنگ جهاني اول، وضع ارمنيان ساكن حوالي مرز به خطر 
  .ن تر تحت حاكميت روسيه مهاجرت كنند به نواحي امارمنيان غربي و شرقي بسياري مجبور بودند . افتاد

كنسول روس در خوي در تلگراف خود به كنسول كرسانف. وضعيت خاصي نيز در ايران پديد آمد
ترك ” عسكرهاي“، اطالع مي داد كه كردهاي تركيه و ايران بويژه 1914 دسامبر 11سيه در تبريز بتاريخ ور

اين خبر وحشت . اه جلفا ايجاد خطر كرده اندبا تصرف مجدد غرود و با حركت به سوي خوي در سر ر
مدتي پس از . آفرين باعث نگراني شديد ارمنيان ايران شد اما در مراحل نخست باعث مهاجرت آنان نشد

درست در همين زمان عمليات .  كشته شدياستلگراف كرسانف جنگ ميانگاب روي داد و كنسول روسيه 
 اثر آن روسها از مراغه عقب نشيني كردند و آن را به تركان ساريغاميش با آغازي ناموفق شروع شد و در

سپس كنسول روسيه در تبريز طي نامه اي رسمي به نرسس مليك تانگيان رهبر حوزه اسقفي ارمنيان . سپردند
آذربايجان و نازاربگيان رئيس بازرگانان، به آنان اطالع مي داد تا اولي مردم و دومي بازرگانان را هشيار 

اسقف مليك تانگيان با علم به عظمت خطري كه تهديد مي كرد، .  بي درنگ از ايران مهاجرت كنندسازند و
بالفاصله تلگرافي به شاه ايران و سفير آمريكا در ايران فرستاد و از آنان درخواست نمود ارمنيان را تحت 

  ).1(حمايت خود بگيرند
ذربايجان ساكنان مسيحي ايران حدود در پي اوضاع نامساعد جنگي و در زمان عقب نشيني سپاه آ

 نفر از آنان ارمني بودند به همراه سپاه مهاجرت كردند، اين ارمنيان از مناطق زير 24000 نفر كه 44000
 نفر ديگر مهاجران آشوري و مليت 000،20. 4000، اروميه15000، سلماس 2000، خوي 3000تبريز : بودند

  ).2(هاي ديگر مسيحي بودند
 روحانيان و فعاالن روس، كاتوليك، پروتستان و  ،هاي نخست مهاجرت ارمنيان ايراناز همان روز

با توجه به اين . آشوري مردم خود را در مصائب جهنمي رها كرده خود به اعماق خاك روسيه شتافتند
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ون واقعيات، اسقف نرسس مليك تانگيان رهبر مذهبي ارمنيان آذربايجان كه در جاي خود باقي مانده بود بد

شارافيان نماينده كميته . تنها آ. هيچگونه تبعيض ملي يا مذهبي حمايت از كليه مهاجران را بعهده گرفت
هاروتيونيان نماينده . پاپيان نماينده كميته مهاجران ارمني باكو، آ. مركزي ارمنيان تفليس، كمي پس از او، ز

. رهنگي ارمنيان باكو به رهبري دكتر آكميته ارمنيان ايراني در تفليس و آنگاه گروه پزشكي انجمن ف
  ).3(آوديسيان به كمك او شتافتند

اكثريت مهاجران هنگام مهاجرت در رشت توقف كردند، و در آنجا كميته مهاجران براي سازماندهي 
  .كمك ها تشكيل شد

كشته ها  ميليون، تعداد 6بر اساس اطالعات آماري، خسارات اموال منقول ارمنيان ناحيه سلماس بالغ بر 
 نفر كشته و مفقود 27 نفر در خوي غير از 103 ميليون و كشته ها 3 نفر، در اروميه 205و مفقودان مسير 

 ميليون روبل 5/7بر اساس يك منبع ديگر، كل خسارت بالغ بر ). 4( روبل بود000،100خسارت مالي بالغ بر 
  ). 5(مي شد

هم ميهنان، در اين “: ني در تفليس منتشر شد خطاب به ارمنيان ايرا اي، اطالعيه1914 دسامبر 28
روزهاي كشتار و ويراني، مهاجرت هولناك ارمنيان ايران غرق در غم و رنج، گرسنگي و آه و ناله آغاز شده 

نابودي اقتصادي فراريان و نيازهاي بسيار زياد آنان بي رحمانه با فريادهاي قوي كمك در برابر ما . است
  .ايستاده اند

يان ايراني ساكن تفليس براي سازماندهي كمك رساني يك جلسه عمومي كثير االعضاء اينك، ارمن
. است نفر عضو 11 كه شامل ه اندرا انتخاب كرد” كميسيون كمك به مهاجران ارمني ايران “وتشكيل داده 

ه كمك اي هم ميهنان به نداي اين كميسيون پاسخ دهيد و به كمك ارمنيان مصيبت ديده بشتابيد، با هر گون
  ).6(”…مالي و معنوي به برادران بي چاره خود ياري رسانيد
 به جلفا رسيدند و در ايستگاه، مهمانخانه ها 1915 ژانويه 2نخستين گروه هاي مهاجران ارمني ايران روز 

هر روز دو قطار بزرگ بسوي . اسكان مهاجران پناهنده بسيار سريع انجام مي شد). 7(و غيره مستقر شدند
. آ. بخشي از پناهندگان در روستاهاي ارمني نشين اطراف جلفا پناه گرفتند. حركت مي كردنخجوان 

هزاران پناهنده پشت سر هم مي “خاديسيان شهردار تفليس در تلگراف خود از نخجوان متذكر مي شد كه 
ر همه  وضعيت د…انبوه پناهندگان در ميان برف و كثافت غوطه مي خورند. تمام شهر پر شده است. رسند

  ).8(”…جا هولناك است
بين  نان جمع آوري شده از روستاهاي ارمني آن نواحي و تا حدي هم پخت محلي 1915 ژانويه 10تا 

   كوپك پول داده مي شد تا مخارج5غير از نان به هر نفر مبلغ ناچيز .  تقسيم مي شدپناهندگان ارمني ايران 
  . تامين گرددآنان روزانه

. ه، بسياري از پناهندگان از بيماري هاي گوناگون ناشي از سرما رنج مي بردند روز16پس از مهاجرت 
اما انتقال سريع پناهنگان و سازماندهي كمك هاي پزشكي در شرايط ادامه جريان ورود فراريان جديد امكان 

 صرف نظر از وضعيت). 9( نفر جان خود را باختند200به همين علت بود كه تا ماه مارس . پذير نبود
آمارگيري “اسفناك، كميته محلي پناهندگان مناسب ديد تنها پس از استقرار پناهندگان در روستاها اقدام به 

  . نمايد و دست به اقدامات مربوط بزند” پزشكي
در آن روزها سخت و سرنوشت ساز، پناهنگان نواحي مختلف ايران كه در نخجوان و شارور پناه گرفته 

  ).10(اري و كمك روستاييان محل قرار گرفتندبودند در درجه نخست مورد ي
). 11( به بعد كليه مخارج پناهندگان را ساكنان محلي عهده دار شده بودند1915 ژانويه سال 4از تاريخ 

غير از آن روستاييان با گاري و االغ .  پوت نان تقسيم شد1500 1600 به ميزان 1915بين پناهندگان تا فوريه 
روستاييان در طول يك ماه به ميزان . تقل مي كردند و مسكن و سوخت مي دادندآنها را به روستاها من
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با اين حال، اين كمك خالصانه و پراهميت، نمي ). 12( روبل به پناهندگان كمك مالي دادند000،50

  .توانست تمام نيازهاي آنان را برآورده كند
تانگيان همراه معاونان خود وارد  ژانويه همراه آخرين ستون پناهندگان، اسقف نرسس مليك 10روز 
. همان روز در نخجوان، به رياست استاندار ايروان، نماينده كميته كل پناهندگان قفقاز ، آ. نخجوان شد

در اينجا به پيشنهاد استاندار و پاولوف، اسقف . پاولوف، با شركت مقامات محلي جلسه پناهندگان تشكيل شد
روز دوم .  داراالگياز انتخاب شد-اي برادرانه نخجوان و شارورمليك تانگيان به رياست كميته كمك ه

 روستاي ارمني نشين نخجوان 69اجالس اقداماتي صورت گرفت و در عرض چند روز همه پناهندگان را در 
 نفر مي رسيد 8500بر اساس فهرست هاي تنظيم شده، شمار آنان به ). 13(داراالگياز اسكان دادند-و شارور

تعداد . گروه اخير از نظر شمار بر ساكنان محلي نخجوان توفق داشتند) 14(رمني بودند نفر ا6000كه 
  ).15( نفر مي رسيد5000پناهندگان در اينجا به حدود 

و اما تعداد ارمنيان مهاجر از خوي و ) 16( در ميان فراريان ايراني، تعداد آشوري هاي اهل اروميه زياد 
  ). 17(سلماس كمتر بود

در هر روستا كميته فرعي متشكل از كشيش ده، : ني بشرح زير صورت مي گرفتكار كمك رسا
آرد و سوخت تقسيم .  ف1-5/1كدخدا، دو نفر روستايي و دو نفر پناهنده انتخاب مي شد و به هر نفر روزانه 

اورند برخي از پناهندگان موفق شده بودند دام هاي خود را همراه بي. كرده مسكن در اختيار او قرار مي داد
و از سوي ديگر )  روبل براي يك گاو و يا گاوميش5-8(كه البته فروش آنها مقرون به صرفه نبود 

كميته پناهندگان نخجوان تصميم گرفت كار . نگهداري آنها نيز ممكن نبود زيرا علوفه در اختيار نداشتند
ه نخجوان، همزمان مقرري روزانه كميت. تامين علوفه براي احشام را بعهده بگيرد و فروش آنها را ممنوع كند

  .  كپك براي هريك از پناهندگان تعيين كرد15
اسقف نرسس بزودي براي جمع آوري كمك هاي مردمي عازم روستاها ارمني نخجوان شد و مبلغ 

با استفاده از اين وجوه تا حدي نيازهاي پناهندگان تا زمان .  روبل پول و به ميزان زيادي آرد گردآورد1000
  . برطرف شد1915شت آنان در اول ژوييه بازگ

آوديسيان . كمك هاي پزشكي به همت گروه پزشكي انجمن فرهنگي ارمنيان باكو به رياست دكتر آ
اين گروه غير از حضور در روستاها و كمك به افراد، ايستگاه هاي پزشكي نيز در روستاهاي . انجام مي شد

به كمك سازمان صليب سرخ . ياز مستقر ساخته بودجاهوك و نواحي مختلف نخجوان و شارور دارالگ
در عين حال، نماينده كميته قفقاز بيمارستان . بيمارستان نخجوان نيز تحت نظارت همين گروه قرار داشت

 تخت براي ساير بيماران در نخجوان مهيا ساخته 20 تخت براي بيماران امراض واگير، و با 30هايي با 
  ).18(بود

 تا 1914 دسامبر 23د سازماندهي اميدوار كننده امور پزشكي حكايت دارد كه از اين واقعيت در مور
 - نفر از پناهندگان ناحيه آباغا كه در سه روستاي ارمني نشين نخجوان، شارور300، در ميان 1915اول ژوييه 

گونه تلفات نگذشت و هيچ% 4داراالگياز و ماكو اسكان گزيده بودند، در مرحله اوليه ميزان مرگ و مير از 
  ). 19(ناشي از بيماري هاي واگير مشاهده نشد

در طول يك ماه سازمان هاي جلفا . سازمان هاي پناهندگان قفقاز نيز به پناهندگان كمك مي رساندند
، )روبل7500(، از زمسكي سويوز )روبل3000(و نخجوان كمك هاي نقدي از كميته مركزي ارمنيان تفليس 

، از نماينده تام االختيار كميته مركزي قفقاز براي كمك به آسيب ديدگان )روبل1400(از استانداري ايروان 
 از انجمن خيريه ارمنيان  ،)روبل5800(، از كميته ارمنيان باكو )روبل5000(، از جاثليق )روبل1000(جنگ 
از خانم و ) روبل5000(داشكوا -، از بانو كومس ورنسوا)روبل775(، از كميته تبريز ) روبل500(قفقاز 

  ).20( روبل دريافت نمودند975،30” جمعا) روبل1500(هاكوبيان 



  ١٤    )٩‐١٠( پاگا آ
پس از تصرف اول سلماس بدست روسها، تعداد زيادي از ارمنيان ايران به خانه و كاشانه قبلي خود 

 مسيحي كشته شده در جريان اين مصيبت، وويدنسكي معاون 400براي سازماندهي تدفين اجساد . بازگشتند
به رياست او كميته اي در سلماس تشكيل شد و كار جمع آوري اموال غارت . اس منتقل شدكنسول به سلم

وويدنسكي ويراني روستاها و نيازهاي شديد پناهندگان را با تاسف زياد . شده نزد ايرانيان را بعهده گرفت
  ).21(تشريح كرده است

، اسقف نرسس مليك تانگيان  بالفاصله بعد از تصرف دوم سلماس توسط روسها1915در اواخر آوريل 
رهبر ارمنيان آذربايجان به منظور آشنايي با اوضاع پديد آمده، نيز براي سازماندهي بازگشت پناهندگان، 

ساكنان خوي كه در نزديكي ). 22( ماه مه عازم خوي، سلماس و اروميه گرديد18همراه اعضاء كميته روز 
حدود  بالفاصله بعد از تصرف دوم سلماس، .  مواجه بودندمرز واقع بودند هنگام مهاجرت با مشكالت كمتري

 سيداوار، شوراو و چند روستاي ديگر بازگشتند و به كار كشاورزي  ، خانوار ارمني از قفقاز به خوي300
گروه اسقف نرسس مليك تانگيان به منظور باز پس گرفتن اموال غارت شده ساكنان ). 23(خود پرداختند

  .ن تحت نظارت كنسول روس و قاضي ايراني يك كميسيون روستايي تشكيل دادمسيحي محل از مسلمانا
ارمنيان هنگام .  خانوار و چندين روستاي ترك نشين بود1600 روستاي ارمني با 18ناحيه سلماس داراي 

كميته وويدنسكي معاون كنسول خوي هنگام عقب . مهاجرت از اموال خانه و احشام خود محروم شده بودند
كميته جديدي كه تحت نظارت . به يغما رفته بود” وم، منحل شده اموال جمع آوري شده مجددانشيني د

فرمانده لشكر آذربايجان و قاضي ايراني تشكيل شده به مسلمانان محل هشدار داد تا داوطلبانه اموال غارت 
  ).   24( پوت گندم انبار شده را باز گردانند2500شده از جمله 

 300 آشوري و 00،16هيئت آمريكائيان در دوران تسلط تركها . فناك تر بوداوضاع در اروميه اس
 نفر ارمني نيز در نزد خان هاي ايراني پناهنده شده 000،2ارمني را تحت حمايت خود گرفته بود و حدود 

 آشوري و 4000 ارمني كشته شده بودند و 25 آشوري و 1000در اثر وحشيگري هاي تركها حدود . بودند
بخش اعظم خانه هاي كليه روستاهاي منطقه بعد از عقب ). 25(ني طعمه بيماري هاي واگير گرديدند ارم20

نشيني ويران شده، درهاي خانه ساكنان مسيحي، پنجره ها و تيرهاي سقف غارت شده بود انبارهاي علوفه و 
يته اي براي استرداد در اروميه نيز به كوشش اسقف نرسس مليك تانگيان كم. نان به آتش كشيده شده بودند

  ).    26(اموال غارت شده تشكيل گرديد
 و استقرار مجدد نيابت سلطنت تزاري، بهبود اوضاغ 1915پس از تصرف اروميه توسط روسها در ماه مه 

آمريكايي، فرانسوي، (كميته اي متشكل از روساي همه هيئت ها . مسيحيان بصورت مهمترين امر در آمد
مسئله اين كميته . مني و نماينده كميته ملي كلدانيان به رياست معاون كنسول پديد آمد، نيزنماينده ار)روسي

اين . دعوت از ساكنان مسيحي براي بازگشت به خانه هاي خود و در صورت امكان كشف اموال مسروقه بود
هزينه براي تامين . كميته همچنين درگير تقسيم محصوالت كشاورزي ساكنان فراري ميان مسيحيان گرديد

  ). 27( روبل از سوي تاتيانا نيكوالينا در اختيار رئيس كميته قرار گرفت7000هاي كميته 
بطور كلي مقامات مسئول حضور ارمنيان پناهنده ايراني در پهنه خاك روسيه را مناسب نمي ديدند زيرا 

جاثليق . سوب مي شدنداين گروه در اختالف با ارمنيان غربي پناهنده، باري اضافه بر دوش نيابت سلطنت مح
 به شاهزاده ژنرال اُرلف معاون امور داخلي نيابت 1916 ژوئن 4گئورك پنجم در تلگراف خود در تاريخ 

سلطنت، شكايت مي كرد كه مقامات انتظامي در جلفا و كارگزار روس در جلفاي ايران، از انتقال مهاجران به 
، مقامات داخلي 1915 ژوئيه 10ب السلطنه در تاريخ بر اساس فرمان ناي). 28(خاك روسيه ممانعت مي كنند

بدين ترتيب، تصادفي ). 29(و محلي موظف بودند كار بازگشت ارمنيان ايراني به ميهن خود را تسريع كنند
نبود كه با دستور مقامات عالي، پناهندگان در حال بازگشت به ايران حق داشتند به رايگان از خطوط آهن 

  ).30( و احشام خود را بدون پرداخت حق گمركي منتقل نماينداستفاده كنند و اموال



  ١٥    )٩‐١٠( پاگا آ
 به ناحيه 1915كميته با سازماندهي كار بازگشت پناهندگان ايران، با اعضاي خود در روز اول ژوئيه 

گروه پزشكي انجمن فرهنگي . سلماس منتقل شد و مركز خود را در روستاي ارمني هفتوان مستقر نمود
  ).31(مانگاه خود به هفتوان منتقل گرديدارمنيان باكو نيز با در

 هزار روبل در اختيار داشت، 42 هزار روبل نياز خود براي انجام بازسازي، تنها 200كميته كه در برابر 
ي حفظ موجوديت خود و اتصميم گرفت اين مبلغ را ميان خانواده هايي تقسيم كند كه هيچ كمكي بر

  .برداشت محصول در اختيار نداشتند
 زماني كه مهاجرت بزرگ و معروف شهر وان آغاز گرديد، وخيم تر 1915 در اواخر ماه ژوئيه اوضاع

 و سلماس به سوي قطور-آترا نيز سرا و خوشاببخشي از پناهندگان واسپوراكان از دو مسير، از محور . شد
نطقه  پناهنده از نواحي وان، شاتاخ، موكس، كارچكان و كاركار در م6500حدود .  حركت كردخوي

  .  نفر نيز در خوي اسكان يافتند2500سلماس پناه گرفتند و 
به . كميته سلماس بي درنگ سرگرم كمك رساني مالي و پزشكي به پناهندگان واسپوراكان گرديد

منظور تعميم كمك رساني، تصميم گرفته شد ساكنان نواحي خوشاب و با شقلعه در حوالي وانك 
تا توجه . اما براي گذراندن زمستان اينان به ناحيه سلماس فرستاده شدندباردوغيمئوس رسول متمركز گردند، 

 نوامبر 15). 32( روستاي ارمني سلماس اسكان پيدا كردند18به امكانات نسبي بيشتر، همه پناهندگان در 
 روبل داده مي 3، و به كوچك ها 6به پناهندگان بزرگسال ماهانه .  تقسيم كمك هاي دولتي شروع شد1915
  ). 34(تبريز نيز پوشاك ميان پناهندگان تقسيم مي گرديد” كميته زنان“از طرف ). 33(شد

تعداد . در اثر جابجايي و تجمع پناهندگان در سلماس بيماري وبا و ساير امراض واگير شيوع يافت
مني اولين انعكاس كمك پزشكي از طرف گروه پزشكان ار.  نفر رسيد100تلفات پناهندگان در اين ناحيه به 

و در نواحي مختلف ) 35( وارد سلماس شده بود1915 سپتامبر 1تفليس صورت گرفت و اين گروه كه در 
 20ارمني نشين سلماس گشته بود بزودي تحت حمايت انجمن شهرها قرار گرفت و با امكانات آن در 

چندي شعبه پس از .  تخت براي بيماري هاي واگير در هفتوان تاسيس كرد100دسامبر بيمارستاني با 
). 36( تخت خوابي انجمن شهرها در وانك باردوغيمئوس مقدس آغباك نيز افتتاح شد25بيمارستان 

 فراهم دير و هفتوان حصبه و دو درمانگاه بيماران وبايي در ه بيماران مبتال بيبيمارستان جداگانه اي نيز برا
 هزار نفر بيمار در ماه 15 دارد كه اين واقعيت در باره سودمندي كمك هاي سازمان يافته حكايت. شدند

شوري تحت آ هزار ارمني و 5 از كمك هاي پزشكي سرپايي برخوردار شدند و 1915هاي نوامبر و دسامبر 
  ).37(معالجه بيمارستاني قرار گرفتند

. با اين حال، تنها گروه پزشكي فعال در موقعيتي نبود تا بتواند تمام نيازهاي پزشكي را برطرف نمايد
 1915اثر درخواست هاي متعدد كميته، يك گروه پزشكي از سوي انجمن ارمنيان پتربورگ كه در پائيز در 

 پزشك، يك نفر پزشكيار، 5شامل (آماده شده بود با كمك هاي كميته تاتيانا نيكواليونا وارد سلماس شد 
تخت خواب و يك  16اين گروه بيمارستاني با ). تيگرانيان. يك داروساز و يك پرستار به رياست س

گروه به جاي .  پديد آوردماهالم و پاياجوك، همچنين دو درمانگاه در روستاهاي قاالسارداروخانه در 
كمك هاي خوراكي، پول غذا به پناهندگان در سلماس مي داد و بدين سان مبلغ زيادي بجاي مخارج ديگر 

م، آختخانه، قزلجا، سانامريك، خانه بچه اين گروه در هفتوان، قاالسار پاياجوك، ماهال. صرفه جويي مي شد
هفتوان، قاالسار، پاياجوك، ( روستاي سلماس 5هاي بي سرپرست و پناهگاه هايي تاسيس كرد و در 

سارنا، كهنه شهر، (مدارس تعدادي از روستاهاي ناحيه سلماس ). 38(مدارسي تاسيس نمود) سانامريك و سارا
يمئوس مقدس و كودكستان هفتوان تحت حمايت و نظارت كميته دوغرو وانك با) آختخانه، قزلجا، قراباغ

  ). 39( آموزگار مشغول بودند26 ساگرد با 1200در تمام مدارس . قرار داشت



  ١٦    )٩‐١٠( پاگا آ
 با 1915پناهندگان تا تابستان سال . فعاليت هاي ضروري نيز براي احياء كشاورزي صورت مي گرفت

 2500 حيوان شخم زني و 160ن نمايندگان انجمن، ترمگرديچيا. آراكليان وس. وارتانيان، و. كمك هاي گ
از .  روستاي ناحيه آغباك از جمله وانك باستاني باردوغيمئوس بازسازي شد15. پوت بذر دريافت كردند

 پناهنده در نواحي خوي، سلماس و اروميه جمع شدند كه از اين ميان 000،67 حدود 1915اواخر ماه اوت 
 نفر در 5000و )  ارمني000،20( نفر در سلماس 25000، )رمني بقيه آشوري ا5000( نفر در اروميه 000،37

  ). 40(خوي بودند
تنها افراد بسيار (آنان . ارمني و آشوري بودند” ساكنان فراري از نواحي جوالمريك و تيار اروميه، اساسا

كه بدون ) گندم، پوشاك، لحاف گرم(از هيئت هاي فرانسوي و روسي كمك دريافت مي كردند ) تهيدست
 لحاف و حدود 1624 تعداد 1915هيئت آمريكا تا اول دسامبر . تبعيض ملي و مذهبي صورت ميگرفت

 000،10در همان زمان از طرف هيئت روسي . گندم ميان پناهندگان توزيع نمود)  بار2500( پوت 25000
وستاهاي مسلمان نشين پوت غله تقسيم كرد كه بر اساس ترتيبات اتخاذ شده از سوي كنسولگري محل از ر

  .  روبل تقسيم كرد000،250 ميان پناهندگان مبلغ 1916هيئت روسيه تا ماه مه . جمع آوري شده بود
 كمك هاي مالي تنها به پناهندگان بومي پرداخت 1916با اين حال، به علت كمبود امكانات از ژانويه 

  . مي شد
در اكتبر ). 41(پناهندگان توزيع شد جفت لباس بين 000،30غير از غالت و كمك هاي مالي، 

با ). 42(كمك چند هزار روبلي اسقف نرسس به پناهندگان ارمني بومي از عهده نيازهاي آنان بر نيامد ،1915
ياري كميته پناهندگان ارمني مدارسي در روستاهاي گاراجالي، گيارداباد، نخجوان تپه، راهوا، ديكاال و بابارو 

  ).     43(تاسيس شد
ژنرال تامامشايف در .  فرماندهي نظامي اجازه بازگشت پناهندگان به ناحيه اروميه را صادر كردبزودي

صحبت در باره ). 44( در مورد اين امر اطالع مي دهد1916 آوريل 15تلگراف خود به استاندار ايروان در 
 مانع از بازگشتشان 1915پناهندگان ساكن در قفقاز بود كه سرفرماندهي نظامي آنان پس از مهاجرت ژوييه 

علت آن، بر اساس گواهي سرفرماندهي نظامي، وضعيت اسفناك مناطق اشغالي . به زيستگاه پيشين شده بود
  .بود كه مي توانست باعث نابودي ساكنان در حال بازگشت گردد

جود  پناهنده ارمني و986 پناهنده آشوري و 28157 در ناحيه اروميه 1916برپايه سرشماري ماه دسامبر 
 تعداد آشوريان تغيير نكرده بود اما تعداد 1915چنان كه ديده مي شود، پس از سرشماري اوت ). 45(داشتند

اروميه تنها منطقه در ايران بود، كه . اين امر چند علت داشت.  نفر رسيده بود1000 به 5000ارمنيان از 
اين تنها جايي بود كه آنان . اجر اروميهعلي رغم وضع دشوار آشوريان مه. آشوريان همواره در اكثريت بودند

هيئت آمريكايي از آغاز جنگ حمايت از آشوريان را بعهده گرفته . كمك دريافت كنند” مي توانستند واقعا
ما آنچه كه به ساكنان ارمني . به همين علت بود كه تعداد پناهندگان آشوري بدون تغيير باقي ماند. بود

وجه به مسافت مرز روسيه و اروميه و احتمال مهاجرت جديد، پس از آنان با ت اروميه مربوط مي شد،
  .، به نواحي نزديك مرز منتقل شده بودند1916رويدادهاي اوت 
بالفاصله پس از مهاجرت ماه هاي ژوئيه .  نفر پناهنده به ناحيه خوي پناه بردند4404، 1916در سپتامبر 

. ور به محل رسيدند و در روستاهاي خوي اسكان يافتند نفر بي خانمان نيز از طريق قط1500، 1916و اوت 
  ).46(كميته امداد محلي خوي به آنان كمك مالي مي داد

 خوي چايخانه جلفا، درمانگاه -در مسير جلفا. بويژه كمك ناحيه سوگور به مهاجران چشمگير بود
 دسامبر 9 نوامبر تا 9از . اقع بودندچايخانه هاي كاچالين، بيلياوار و سيداوار و. قراداغ و زورناچاي، رستورانها

و قرادشت ) نفر1463(، تعداد زيادي از مهاجران راهي جلفا از خوراك خانه هاي زونسو چاي 1916
  ).47( نفر بهره مند شدند40از درمانگاه هاي اين نواحي بيش از . استفاده كردند) نفر1051(



  ١٧    )٩‐١٠( پاگا آ
 شربكو رويالو، چايخانه ها و اما در وان، در چاوش قلي -غير از موارد ياد شده، در مسير خوي

انباري نيز در خوي براي تامين آذوقه مورد نياز پناهندگان ساخته شده ). 48(خوراك خانه اي وجود داشتند
  .بود

در نواحي ياد شده، فعاليت چايخانه ها و خوراك خانه ها ماهرانه سازمان يافته بود و در صورت رجوع 
هر يك از آنها قادر بود چند روز متوالي نيازهاي آنان را برطرف )  هزار20-40(تعداد زيادي از مهاجران 

  . سازد
از ) نفر3000حدود (، پناهندگان زيادي 1916واسپوراكان در تابستان سال -پس از رويدادهاي وان

ر  نف4394 نفر آشوري و 11460 در اينجا 1916بر پايه سرشماره سپتامبر . وارد ناحيه ديلمان شدندديرطريق 
در .  پوت آرد فرستاده شد300به منظور تامين نيازهاي مهاجران بزودي از خود). 49(ارمني اسكان يافته بودند

 روبل در اختيار دكترها خوردف كه در محل فعاليت 7000عين حال، براي بدست آوردن منابع بيشتر آرد، 
  . داشت، قرار داده شد

كمك هاي پزشكي از طريق .  مي گرفتتوجه خاصي نسبت به حفظ تندرستي مهاجران صورت
 تخت خوابي كاالشام ارائه مي 100بيمارستاني كه در ديلمان تاسيس شده بود و شعبه وبا، نيز از بيمارستان 

  ). 50(شد
ديلمان، چايخانه هاي شابان  و موخاندين فعاليت مي -براي رساندن آذوقه به مهاجران، در مسير خوي

در .  مهاجران تبريز شامل نواحي سودربالغ، مياندوآب و مراغه مي شدفعاليت هاي كميته). 51(كردند
 خانواده مهاجر از تقي آباد، مياندوآب، دارالوك، سغرلتانه و سودربالغ در اين محل پناه 163، 1916سپتامبر 

. بوددر مراغه متمركز كرده بودند و كميته فرعي امداد در آنجا پديد آمده "آنها را اساسا). 52(گرفته بود
 كوپك و به كوچك 20، به بزرگ ها روزانه 1916تا ماه مه . توزيع كمك ها با كوپن صورت مي گرفت

اين كمك ها پولي .  كوپك داده مي شد5/11 و به كوچك ها 23 كوپك اما در ماه مه به بزرگ ها 10ها 
   )   53.(پرداخت مي شد تنها مي شد نان بدست آورد) روبل(كه با واحد پولي روسيه 

 خانواري رشت به كوشش كشيش محل، جلسه اي تشكيل دادند و تصميم گرفتند به 100ساكنان ارمني 
كميته اي براي . پناهندگان نواحي ياد شده كه به رشت رسيده بودند مكان مجاني و كمك جنسي بدهند

و به ) 54(م دادرسيدگي به امور پناهندگان تشكيل شد كه به كميته مركزي پناهندگان ارمني رشت تغيير نا
گردآوري )  روبل4800( تومان 1100در طول چند روز تا . كار جمع آوري كمك هاي مالي پرداخت

كميته با توجه به سختي كار، تصميم . در عين حال ، كميته در رشت و انزلي خانه هايي اجاره كرد). 55(شد
و در غير اينصورت مازاد وجوه گرفت در صورت نياز از انجمن هاي امداد مهاجران قفقاز كمك بخواهد 

اما چنانكه، نماينده تام االختيار . تا به همين منظور خرج شود. خود را در اختيار جاثليق ارمنيان قرار دهد
قفقازي انجمن شهرها در گزارش خود به تامامشف اشاره مي كند، كمك گسترده براي سازماندهي امداد 

ه كليساي ارمنيان و ساختمان مدرسه اسكان يافتند اما با توجه مهاجران در رشت، در محوط). 57(ضروري بود
تعداد خانواده . به شرايط غير بهداشتي و ضرورت شروع به موقع درس مدرسه، خانه هاي جديدي اجاره شدند

 مي رسيد، غير از اجاره 100هايي كه از كمك هاي مالي استفاده مي كردند در رشت، انزلي و مازندران به 
، 1916 اوت 29با اجازه فرمانده كل نظامي قفقاز روز ). 58( تومان هزينه مي شد50براي آنان روزي خانه ها، 

 گوني آرد غير مرغوب در جهت 800. ، با وساطت تامامشف1916 سپتامبر 6، و در )59( پوت گرفتند100
  ).60(كمك غذايي به مهاجران رشت، به اين شهر ارسال شد

 مورد وبا در رشت و يك مورد حصبه 2تنها . ي هاي واگير وجود نداشتدر ميان اين مهاجران، بيمار
  ).   61(ليكن با همت اقدامات پيشگيرانه، موارد جديد ثبت نگرديد. در قزوين ثبت شده بود
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. با اين ترتيب، وضع اسكان و كمك رساني پناهندگان ارمني در ايران و نواحي نزديك آن چنين بود

و پشتكار سازماندهندگان، به همت كوشش هاي مردم دوستانه ساكنان ارمني اين كار به همت كارداني 
  . امكان جلوگيري از نابودي و تلفات عظيم انساني و حفظ زندگي هزاران پناهنده فراهم گرديد
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The Situation of Armenian immigrants of 
Iran and Organizing aids in Nakhijevan, 

Sharour-Daralagiaz and Armenian populated 
Regious of Iran during first Word War 

 
By: Avedis Haroutiunian 

 
Summary 

 
During the first World War the existance of Armenian population living in the 

regions near the border of Iran and Turkey and western Armenians was 
dangered greatly. Thousands of people were forced to move to safe areas in 
the Russian territory. The article represents the situation of these miserable 
immigrants in the Iranian and Russian adjacent regions. 
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  او دي ها
  )افسانه آلبانياييان(

  
  هرانوش آراكليان، دكتر تاريخ: نوشته
  )گرمانيك.ا(اديك باغداساريان: ترجمه

  م، سال دو2ايران نامه، : منبع
  

 به قلم گارنيك آساتوريان و شادروان نيكالي  "آذربايجان، اصل سلطه جويي و ايران"كتاب 
، يكي ديگر از تالش هاي مورخان آذربايجاني براي مال خود كردن فرهنگ و )1990ايروان (گوركيان 

نيان هستند و نخستين قربانيان اين طرز فكر همسايگان جنوبي ما، ايرا. تاريخ ملل همسايه را آشكار ساخت
ناميده مي شوند نه تنها اين نام را غصب كرده اند ) در جمهوري آذربايجان(افرادي كه امروز آذربايجاني 

  .    ، بلكه آذربايجانيان ايراني را خويشاوندان و بخشي از ملت خود مي دانند)آذري و آذربايجان(
 " قفقازي-آراني" طرز فكر ، فرضيه چنانكه مولفان مي نويسند، از نظر وقايعنگاري و بخش دوم اين

دانشمندان آذربايجاني با ارائه اين ورق بازي، شروع به كار در اين سوي قفقاز نمودند و تالش كردند . است
چنانكه پيدا .  را نيز تصاحب كنند"خود"ميراث فرهنگي مردمان ساكن در سرزمين هاي همسايه و سرزمين 

 و قهرمان فرضيه آراني، "پرچمدار" علمي "دالوري هاي"ت، زيرا كه است نيازي به تعمق در اين باره نيس
  . "آكادميسين بنياتف و امثال او براي همه روشن و آشكار هستند

 نظر خواننده را به مسائل ملي " مجددا"اگر يك مسئله بسيار مهم مورد غفلت قرار نمي گرفت، ما مسلما
اين نام رنج ديده گويي به يك .  است"آراني"ر باره مردم سخن د. بعد از انقالب در منطقه جلب نمي كرديم

آري، اين آرانيان كه بودند و امروز چه بقايايي از آنان موجود است؟ يك . نام افسانه اي بدل گشته است
 آذربايجاني شده اند -خواننده عادي شايد بگويد كه اينان بخشي از اقوام بومي منطقه بوده اند كه بعدها ترك

از قوم آران كه از «بنياتف، . به نظر و. ن برخي از آذربايجانيان اهل علم آنان ارمني هم شده اندو به گما
 ساكن شمال اوديدرياچه سوان تا دربند زندگي مي كرد، تقريباـ هيچ اثري باقي نمانده، غير از چند هزار 

  » …غربي جمهوري شوروي آذربايجان
  …فع طرفداران بنياتف حل شده انگاشت، اگربدين ترتيب مي شد مسئله آرانيان را به ن

آنان نه تنها به همت اودي ها و در قالب مردمان ارمني و .  اگر آنها امروز هم موجوديت نداشتند…
آدربايجاني، بلكه بعنوان ملتي مستقل با زبان و انديشه خود، با ارزش هاي فرهنگي، با نام ها و ويژگي هاي 

  .  قومي خود، وجود دارند
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تي، هم مورخان ارمني و هم آذربايجاني با كنجكاوي حيرت انگيز، سعي دارند مسئله آرانيان را در براس

انگيزه هاي ). به بيان ديگر در حول مرز جنوبي آران قفقاز(نواحي چپ و راست رود كورا حل كنند 
تمام .  مي شود از هر چيزي گذشته تاريخي ارمنيان لگد مال، در اينجا بيش استمورخان ارمني قابل درك

 تلقي "مهاجران" و گاهي نيز بعنوان "آرانيان ارمني شده"ارمنيان ساكن در ساحل راست كورا گاهي بعنوان 
مردمان آران زماني از ساحل چپ كورا تا مرز ياد شده را اشغال مي كردند و شمار آنان مطابق . مي شوند

 نام اداري "آغوانك"در منابع ارمني . يك قوم نبودنيز بايد گفت كه نام آران نام .  مي رسيد26استرابن به 
در باره شمار دقيق آنان نمي توان اظهار نظر . اين سرزمين است و در آن مردمان مختلف زندگي مي كردند

ليكن . كرد، زيرا نه اينكه اطالعاتي در دست نداشته باشيم، بلكه اين اطالعات ممكن است قابل اطمينان نباشد
 و "آغوانك"به اين مسئله، الزم است نمونه هايي از واقعيت هاي امروزي در باره نام هاي پيش از پرداختن 

.  هستند"داغستاني" و "داغستان" به موازات نام هاي "آغوان ها"، "آغوانك".  ارائه گردد"آغوان ها"
ستان نيز امروزه چنانكه مي دانيم ملتي به نام داغستاني وجود ندارد، حتي شمار واقعي مردمان ساكن در داغ

آندها، تسزها، آهواه ها،  ("آوارها"حتي مردمان ساكن در مركز داغستان تحت عنوان گروهي . روشن نيست
 يك " استثنائا"داغستان"نام . هر يك ادعاي استقال قومي دارند) نيندالها، باگوالل ها، چاماالل ها و غيره

  . سياسي است و مبناي قومي ندارد-سرزمين اداري
بنابه اقرار بنيافتف، اودي ها بعنوان يكي از مدرمان . باز گرديم به سرزمين و مردمان مورد بحثحال 

واقع در جمهوري ) k’ut’k’ashen(و كوتكاشن ) vartashen( نواحي وارتاشن ردآران باقي مانده اند و 
اما يك رشته از . زبان اودي ها به شعبه لزگي گروه شرقي قفقاز تعلق دارد. آذربايجان زندگي مي كنند

 نواحي شرق و شمال آنان تا رد همسايگي اودي ها ردمردماني كه با زبانهاي همين شعبه سخن مي گويند 
  . ساكن هستند) همانگونه كه گفته شد، تا مرز شمالي آران تاريخي(شهر در بند داغستان 

، روتول ها، زاخورها، ان هاتبا سر، الك ها: بزرگترين آنها همان لزگي ها هستند، ديگران عبارتند از
غير از نام هاي قومي لزگي ها و الك ها، . بودوغ ها و گريزها، گاتوپلي ها، خينولوغ ها، آرچ ها، آغولها

 مردم "مثال.  نام محل اصل اسكان آنان اخذ شده اند ازساير نام هاي مردمان به نحوي قراردادي هستند زيرا
با اين . سكني دارندروتول ن مشترك سخن مي گويند و درناحيه  آن مردمي هستند كه به يك زبا"روتول"

خود .  از سوي گروه هاي ترك زبان به كار رفته است15 يك نام اجنبي است و در سده روتولحال كلمه 
يعني ) (me’yeghebor يا me’xabor( مخابور و خود را) meghed (مغدساكنان روتول زيستگاه خود را 

ساكنان بقيه روستاهاي مغد زبان به همانگونه بر اساس نام روستاي خود ناميده مي شوند . مي نامند) اهالي مغد
 ساكنان روستاي irekde’bor(، ايركدبور ) سنازا- ساكنان روستاي شيناز Se’nazrabor (سنازرابور "مثال

lxred-irek.(  
هاي قومي عمومي يكي ديگر از ويژگي هاي مهم نام هاي قومي اين مردمان اين است كه حتي نام 

، تومالآوارهاي همسايه  راالك  قوم "مثال. بكار رفته در محيط آنان و يا مردمان همسايه، بسيار متنوع هستند
افرادي كه با اين نام ها آشنايي ندارند .  مي نامنداوخانار  يا ياخولوي، لزگي ها  بولوگونيدارگي ها آن را

  .نگارند به اشتباه آنان را ملل مختلف مي ا"مسلما
نام هاي قومي و زيستگاه مردماني كه به زبان هاي شعبه لزگي سخن مي گويند، بازمانده مستقيم نام 

 "جهان نما" تاريخنگار سده پنجم ميالدي و يغيشه، "مثال. هستندهاي قومي موجود در دنياي آران 
در نز يغيشه ) (xe’sruan (خسرواناثر جغرافيايي مربوط به سده هفتم ميالدي از قوم ) اشخاراتسويتس(

 كه تا امروز براي  است) xosran( نام ساكنان زيستگاه خسران "ياد مي كنند كه مسلما) xe’rsanبصورت 
 قيد شده به ساكنان روستاهاي خينو "جهان نما"كه در ) xenavk(نام خناوك . روتولها حفظ شده است
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)xinov ( يا خينالوغ)xinalugh نام خودي كاتيش kaytsh (همان نام آغوتاكانك . مربوط مي شود
)aghut’ak’ank ( آغول با نام قوم "جهان نما"ياد شده در) aghul ( و گذرگاه آغولدره)aghuldere (

كه توسط بوزاند تاريخنگار ارمني سده پنجم ) tavasp’ar ("تاواسپار"شكي نيست كه نام . مترادف است
نمونه .  امروزي مربوط مي باشدتباساران هايد شده است به  در شمار مردمان آران يا"جهان نما"ميالدي و 

هاي بسيار زيادي مي توان ارائه داد، اما واقعيت اين است كه مردمان بومي سرزمين آران در موطن خود حفظ 
  .شده اند و آنهم در بخش كوهستاني كه طبيعت جغرافيايي سختي دارد

ه هاي چپاولگر ترك زبان شده بود با چراگاه هاي  ميالدي صحنه تاخت و تاز گرو11آران كه از سده 
در كار .  فريبنده و جذابي براي دامداران كوچ نشين بود"موطني"حيرت انگيز زمستاني خود، سرزمين و 

نتيجه .  جديد، بويژه گروه هاي ترك زبان اتحاد بين قزلباشها نقش مهمي داشتند"موطن"غصب و تصاحب 
 اوتيك مشخص بود، ساكنان بومي كشاورز دشتستان براي -داق آرتساخكار حداقل براي ارمنيان به مص

جلوگيري از نابودي جسماني، به كوه ها پناه مي بردند و دشتهاي مناسب كشاورزي و چراگاه هاي محبوب 
 به طرف كوههاي قفقاز كورو اگر ساكنان ارمني ساحل راست . خود را در اختيار غاصبان قرار مي دادند

براي اينكه جمعيت آنرا افزون ( امروزي را تشكيل دهد "قره باغ كوهستاني"ني مي كرد تا صغير عقب نشي
 ساكن ساحل چپ كور به دامنه هاي نزديك كوههاي قفقاز بزرگ "آراني"پس مردمان موسوم به ) تر سازد

. دمان آران در نواحي كوهستان نيز چنين شد، در جنوب ارمنيان و در شمال مر"عمال. تغيير مكان مي دادند
روستاهاي بودوغ، كريز و خينلوغ، صعب العبورترين و بلندترين روستاهاي كوهستاني هستند و تنها در طول 

سرنوشت . تابستان مي توانند با دنياي خارج ارتباط داشته باشند زيرا در زمستان همه جاده ها بسته مي شوند
  .  اني باقيمانده مي باشدساكنان اين روستاها تكرار سرنوشت بسياري از مردمان آر

، بخشي از اين مردمان كه به كوهها كوچيده بود امكان يافت به نواحي دشت 19تنها در نيمه دوم سده 
 دامداران كوچ نشين كه دشتهاي آران را غصب و مال خود كرده بودند 18-19در سده هاي . باز گردد

راندند و چراگاه هاي زمستاني دوباره به اراضي  پروسه سخت گذر به استقرار در يك مكان را مي گذ"اجبارا
كه به كوهها پناه برده بودند به آيين اسالم در ) آرانيان ("آلبانيان"غير از آن، . كشاورزي تبديل مي شدند

بخشي از آنان محتاطانه به دشتها باز . آمده بودند و اكنون به نظر مي رسيد همزيستي آنان امكان پذير باشد
در ناحيه اخير .  مكان هايي كه لزگي ها و تات ها ساكن بودند مانند قوبا و خاچماس"اساسامي گشت، يعني 

  .  روستاي كريزي وجود دارد12
اين مردمان ساكن در پهنه آذربايجان با ادامه حيات فيزيكي خود، از امكانات حيات حقوقي محروم 

 به بعد نام 1926از زمان سرشماري سال .  بودبودند، زيرا موجوديت آنان در آمارهاي قومي ناديده گرفته شده
اگر . اين گونه قوم ها در هيچ اطالعات آماري قيد نمي شود، آنان ديگر آذربايجاني به حساب مي آيند

، "آراني"همه اقوام آران :  محدود مي شد، همه چيز مرتب مي شد"آذربايجان"موضوع فقط به نام اداري 
 به "آذربايجاني" همه شهروندان و اقوام ساكن در آذربايجان نيز "و طبيعتا "داغستاني"اقوام ساكن داغستان 

 به عنوان يك ملت "آذربايجانيان" به عنوان نام يك قوم بكار مي رود و "آذربايجاني"اما . حساب مي آمدند
ه منظور جمهوري آذربايجان در قفقاز است ك(و اگر در پهنه آذربايجان . واحد به جهان معرفي مي شوند

از "امكان انكار مردمان موجود وجود داشته باشد، پس چرا نمي توان )  آران يا شيروان ناميده مي شد"قبال
 ارتباط تاريخي آنها و يك رشته اقوام ديگر را با موطن خود پس از تصاحب فيزيكي سرزمينشان "نظر علمي

 از درياچه سوان تا در بند زندگي مي  هيچ اثري از قوم آراني كه"تقريبا« اعالم گردد "انكار نمود و بعدا
  .»…كرد، باقي نمانده است به استثناء چند هزار نفر اودي ساكن در شمال غرب آذربايجان

مسئله اين است كه اودي ها مسيحي مانده . و اما چرا اودي ها به عنوان وارثان مردم آران تلقي شده اند؟
و بعنوان يك . ند و بخش كوچكي از اودي ها مسيحي مانده اندبله، همه آرانيان باقي مانده مسلمان شده ا. اند
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 همه مسيحيان ساكن در سوان تا در بند آرانيان ارمني شده مي ": ملت و يك آيين به جهانيان اعالم مي گردد

  ."باشند و همه مسلمانان، آرانيان ترك شده محسوب مي شوند
 زنده و اكنون تحت نام هاي لزگي، الك، تباسران، واي بر آرانيان بيچاره كه افسانه نيستند بلكه مردمي

  .قرار دارندزاخور، روتول، آغول، آرچ، خينالوغ، گاپوتلي، جك، كريز، بودوغ 
با توجه به اهميت موضوع، مقاله حاضر را در باره تنها قوم مسيحي آراني يعني اودي ها بشرح زير 

  .   تقديم مي كنيم
هها قفقاز بزرگ واقع در شمال جمهوري آذربايجان فعلي قوم در كوه پايه هاي جنوب شرق رشته كو

اودي ها . زبان آنان جزو گروه لزگي شعبه شرقي قفقاز مي باشد.  زندگي مي كند(udi)اودي كوچكي بنام 
  .كه پيرو آيين مسيح هستند و از خود خطي ندارند، بنا به نظر كارشناسان يكي از اقوام آران بشمار مي روند

ر آنان كم است اما اودي هاي مسيحي بين دو كليساي مردمان مسيحي قفقاز تقسيم شده از، اگر چه شما
 به گرجستان مهاجرت كرد 1922 گرجي در سال يابخش بزرگ آنان پيرو كليساي ارمني و مابقي از كليس

: ردامروزه سه ناحيه اودي نشين وجود دا.  بنا كردoctomberiو يك روستاي اودي نشين بنام اكتمبري 
 در ناحيه كوتكاشن nizhروستاي اكتمبري گرجستان، وارتاشن مركز ناجحيه همنام و روستاي نيژ 

 نفر در 6000 نفر مي رسيد كه 7000 به 1979بر اساس آمار رسمي شمرا كل آنها رد سال . آذربايجان
  . آذربايجان ساكن بودند

ه هايي دارند و گذشته تاريخي آنان حال ببينيم اودي ها كيستند، چگونه زندگي مي كنند چه ديدگا
  چگونه بوده است؟

وارتاشن و نيژ اودي نشين كه از نظر تقسيمات اداري جزو نواحي وارتاشن و كوتكاشن هستند از نظر 
بعدها، . چنان كه معروف است، كاپاغاك پايتخت آغوانك بود. تاريخي جزو شكي و كاپاغاك آران بودند

اوتيك ارمني تشكيل شد، پايتخت به شهر – استان هاي آران و آرتساخ وقتي كه مرزباني آران بر اساس
  . در اوتيك منتقل شد، اما شكي و كاپاغاك اهميت خود را از دست ندارند) بردا (پارتاو

مسيحيت به همراه اقوام قفقاز در سرزمين آران گسترش يافت و هنگام تقسيم كليساها، كليساي آران 
  . يان را پذيرفت و در نتيجه متمايل به ارمنيان گرديدگرايش كليساي حواريون ارمن

آنگاه، در طول تموجات تاريخي، گرايش اودي ها به مسيحيت همواره انگيزه اي براي حفظ هويت ملي 
اودي ها كه حاكميت سياسي مركزي را از دست داده بودند، قرن ها توسط اقوام حاكم بر منطقه . بوده است

وضعيت در زمان سلطه تازيان، مغوالن و حتي بعد . نيمه مستقل خود را حفظ كردند موقعيت "اداره شده عمال
 ويران شد و گروه هاي بزرگي از اودي ها به "از لشكركشي اراذل تيمور كه در طول آن كاپاغاك كال

زين در اين دوره ها، كليسا معرف منافع ملي و جايگ. افغانستان به اسارت برده شدند، همين گونه باقي ماند
 در دشت ها "اوضاع در زمان قزلباشها نيز مدتهاي طوالني تغيير نكرد زيرا اينها عمدتا. حكومت مركزي بود

تركيب ملي، زبان و آيين . مستقر بودند و اقوام بومي را يا نابود مي كردند يا از موطن خود بيرون مي راندند
 كاپاغاك كه در -يژه ساكنان اودي نواحي شكيبو. ساكنان كوه پايه اي مدت طوالني بدون تغيير باقي ماند

ر موطن خود زندگي مي كردند آيين و اعتقادات مسيحي و تماميت ملي خود را بخوبي حفظ . م18آغاز سده 
  .در اينجا نيز همانند قراباغ، خاندان هاي ملك هاي محلي پا بر جا مانده بودند. نموده بود

علل سياسي، فرهنگي و اقتصادي آن بسيار بودند اما اينجا . قاطعانه عوض شد. م18اوضاع در اوايل سده 
شكي موسوم به نوخي و كاپاغاك موسوم به . م18مسئله اين است كه در سده . جا و زمان بررسي آنان نيست

قابال به زور مسلمان و ترك زبان شدند يعني آن چه كه براي تشكيل يك ملت متحد قزلباش ترك زبان 
  .مسلمان ضروري بود
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اوضاع نابسامان سياسي در ايران عرصه را براي تركيه . ر ناحيه قفقاز دوران سختي حكمفرما بودد

از سوي ديگر، مقامات محلي ايران در . عثماني بازگذاشت تا بر منطقه قفقاز تابع ايران دست اندازي كند
  .بودندواليات دور دست كه اينان در قفقاز روساي قبايل قزلباش بودند، مدعي خودمختاري 

در همين دوره، گرايش سياسي مردمان مسيحي قفقاز متوجه روسيه مي شد كه روز بروز قوت مي 
 چند بار به پتر كبير مراجعه مي كنند و 1824آنان در سال . اودي ها نيز از اين امر مستثني نبودند. گرفت

 چنين 1724 مارس 20ه مورخ آنان بويژه در نام. حاكمان مسلمان مي شوندخواستار كمك او براي رهايي از 
ملتمسانه بعرض مي رسانيم كه در طول سالها اين خدانشناسان اوباش چه به سر ما آوردند، نخست «: نوشته اند

كليسا را آتش زدند وبالياي زيادي براي معتقدان بوجود آوردند، كشيشان را به انكار واداشته برخي را نيز 
ت بردند، وانك و دشت خالي از سكنه شدند تا امروز كه ما در بال و كشتند، زنان و بچه هايشان را به اسار

  .            »…ما آراني هستيم و ملت ما اوتيك. مصيبت زمان مي گذرانيم، نه زنده ايم نه مرده
، بخش بزرگي از اودي ها كه از همه سو تحت محاصره عنصر 18 سده 50در سالهاي بعد بويژه در دهه 

به موازات . ده بودند و از جهان خارج نيز كمكي دريافت نمي كردند، اسالم را پذيرفتندمسلمان ترك زبان ش
بدين سان، در همين مدت، نواحي . پروسه سكونت ترك زبانان كوچ نشين، زبان تركي نيز توفق پيدا كرد

وداش، قرابوالغ خاچماس، پادار، واندام، موخاس، كوتكاشن، خلخال، بوم، قاباال، مخلدواخ، كيش، بالوشن، اول
اودي هاي برخي روستاها چون ميرزابيلو، . و ساير روستاهاي اودي نشين هويت ملي خود را از دست داد

  . ترك زبان شده ليكن مذهب مسيحي خود را حفظ كردند"جورلو، سلطان نوخي و غيره تدريجا
رتدكس تقسيم به جوامع مسلمان، مسحي كليساي ارمني و مسيحي ا. م19ملت كوچك اودي در سده 

 گسترش يافته 19 و 14، 12مذهب ارتدكس از سده دهم در ميان آنان ريشه دوانيده بويژه در سده هاي . شد
 در "آنان كه مسلمان شده بودندسريعا. اين چند گانگي آييني تاثير عميقي بر باورهاي ملي اودي ها نهاد. بود

ا اودي هاي مسيحي شناخته مي شدند و بخش  تنه"آودي"بعنوان .  شدنديمجامعه كلي مسلمان مستحيل 
 موسوم "اودي گرجي" ادتدكس گرجي به يا و بخش معتقد به كليس"اودي ارمني"معتقد به كليسيا ارمني به 

 در طول زمان " معمول گرديد و تدريجا"مسحي"به معني كشتون بتدريج رد زندگاني اودي ها واژه . شدند
غير از آن واژه . معادل ادبي آن رد معتقد به آيين ارمني استمفهوم تماميت قومي به خود گرفت كه 

آن مسيحيان كليساي ارمني اتالق به  نيز معادل آن مورد استفاده قرار گرفت ارمني يا كشتون تمام "ارمني"
 مبين "ارمني"مي توان گفت كه واژه . مي شد كه به دو گروه ارمني زبان و اودي زبان تقسيم شده بودند

سنگهاي قبر .  گرديد و در عين حال معرف مليت و قوميت آنان نيز بود"كشتون"هبي چون واژه تماميت مذ
براي نمونه، در چهار قبرستان روستاي ياد شده به . اودي هاي روستاي نيژ بخوبي گوياي اين واقعيت هستند
  :   اينگونه نوشته ها روي سنگ هاي قبر برخورد مي كنيم

وسيان داالكيان نيژي اودي زبان غالم مسيح، معتقد به كليساي ارمني، آرمن در اينجا مقدسي آوانيس بغ«
  " بخاك سپرده شده است…

  اين سنگ قبر مارگوس آقاجانيان است"
   شاهزاده قوم اودي زبان نيژ

  "… مليتش ارمني مذهبش پير گريگور روشنگر
  اين سنگ قبر شاهزاده زروني نيژي است"

   بغوس ماتوسيان، معروف در جهان
  "… مليتش روشنگر از قول اودي زبان

 از سويي هم معادل مذهب و هم قوميت است و از "ملت"از نمونه هاي فوق مشاهده مي شود كه واژه 
اين پديده حتي در سده قبل مشاهده شده . ديگر سو به مفهوم محدود قومي تعلق زباني را مشخص مي سازد
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ساكنان ارمني واليت نوخي از نظر مليت، زبان و «ه است  چنين نوشت19آراسخانيان پژوهشگر سده . آ: است

. ارمنيان بومي آنجا اودي هايي هستند كه به زبان خاصي صحبت مي كنند. سرنوشت تاريخي يكپارچه نيستند
در برخي روستاها زبان تاتاري را ) يعني اودي ها( ارمنيان  …آنان ساكن روستاهاي نيژ و وارتاشن هستند

 نوخي، - روستاهاي سلطاندراينگونه ارمنيان . ته اند و توام با زبان مادري بكرا مي برندنيز به عاريت كرف
  ."جورلو، ميرزابيلو، وارتانلو، مالخ فرينگي كند زندگي مي كنند

با اين حال، ساكنان ترك زبان اما مسيحي ارمني روستاهاي اخير اودي هايي بودند كه هويت و آگاهي 
  . كرده اندملي خود را تا امروز حفظ

جالب توجه است كه اين استنباط از نام هاي قومي و مذهبي در اثر قازار هوسپيان از اودي هاي ترك 
 مورد تاكيد قرارگرفته " ارمنيان اودي و مسلمانهي بگاهن"ن اهل روستاي جورلو تحت عنوان زبان ارمني آيي

، " مذهب-مردم اودي زبان ارمني":  در همه صفحات آن به عبارات زير برمي خوريم"و تقريبا. است
 " روستاهاي اودي زبان و ترك زبان سرزمين اودي ها"، " مذهب-روستاهاي اودي نشين ترك زبان ارمني"
- اودي زبان ارمني"، "ارمنيان اودي زبان و ترك زبان سرزمين اودي ها" و " مذهب-اودي زبان ارمني"، 

مردم ارمني سرزمين " "ارمني اهل اودي"، " اودي هاارمنيان اودي زبان و ترك زبان سرزمين" و "مذهب
  ."اودي ها

اودي هاي ارمني نام و شهرت ارمني . فرق اودي هاي ارمني و گرجي تنها در برخي مراسم مسيحي است
 به همت 1922چنانكه اشاره شد بخشي از آنان در سال . دارند و گروه دوم نام گرجي انتخاب مي كنند

دي به گرجستان مهاجرت كرد و بنام او روستاي اودي نشين زينو بيان نام گرفت و زينوبي سيليكيشويلي او
 گروه مردم شناس و قوم شناس در اينجا تحقيق كرده 1975در سال .  به اُكتمبر تغيير نام يافت1938در سال 

دي، زبان، نام او(بر اساس گزارش آنان اودي ها در گرجستان ويژگي هاي قومي خود را حفظ نموده اند . اند
  ).ويژگي هاي فرهنگي و زيستي

  
  باورهاي مذهبي اودي ها

مسيحيت بعنوان جهان بيني و ايدئولوژي حتي بعنوان يك نظام فكري هرگز ريشه هاي عميقي در ميان 
فراوان مسيحي، نظام باورها و ) كليسا، وانك(علي رغم وجود مكان هاي پرستشي . اودي ها نداشته است
ها در تجسم و باورهاي مردمي بويژه در احترام به درختان، نيروهاي آسماني و پرستش عقايد مذهبي اودي 

آنها محدوديت هاي مذهبي نداشته اند، همان مكان هاي مقدس مردم براي اودي . هاي طوايفي نهفته است
  .هاي ارمني، گرجي و حتي مسلمان ارزش برابر داشت

تا امروز چه در وارتاشن و چه در نيژ و حتي .  يا مراكز پرستش گسترش فراواني داشت"اجاق"
اوديان آنها را به ياد يك شخص، . روستاهاي اودي نشين مسلمان، از اينگونه مراكز به وفور يافت مي شود

 ها "اجاق". اعتقاد به آنها از حد طايفه و قوم پا فراتر نمي گذاشت. يك شهيد يا جد و نيا بنا مي كردند
. ي.  در حياط ها، باغها و در راه ها قرار دارند"معموال) ا حدود يك متر ارتفاعب(مكان هاي مقدسي هستند 

در ميان هر قوم و ": در باره اماكن مقدس اودي ها چنين نوشته استبيستم  سده 20الاليان قوم شناس دهه 
ارد  يك درخت مقدس مي باشد و در پاي آن يك سنگ قرار د"نسل، زيارتگاه هايي وجود دارد كه معموال

اهل خانواده اين قبر را به نياي خود منتسب نموده در روزهاي عيد پاك و . كه سنگ قبر محسوب مي شود
 همه اعضاي خانواده در "عصر هاي قبل از عيد پاك و ميالد، تقريبا. خاج مقدس آن را تبرك مي كند

 كنند، بوسه مي زنند و  يعني روي سنگ قبر شمع روشن مي"روزه را مي گشايند"زيارتگاه جمع مي شوند و 
د و به خانه هاي خود مي روند تا شام صرف كنند و يا خوراكي ها را از خانه به هر كس تخم مرغي مي خور

هنگام ازدواج، عروس و داماد مربوط به اين خانواده قبر نياي خود را مي . آنجا مي آوردند تا با هم ميل كنند
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به اودي به ) (evel (اِوِل، واژه "اجاق"رتگاه ها غير از واژه براي اين زيا. "بوسند و شمع روشن مي كنند

در .  بكار مي رود كه در آذربايجان گسترش فراواني داردپيرگاهي نيز واژه . نيز بكار مي رود) معني مقدس
  . وارتاشن، اكنون اِوِل هاي توكوش، پيل، تونكوز، مازيك، كومسا و غيره معروفند

زيرا اين امر نشان دهنده . برخوردارند اعتبار و شهرت فراواني از هستند "اقاج"خانواده هايي كه داراي 
ايجاد وصلت با اين گونه خانواده ها باعث . موقعيت استوار اجتماعي، زندگي پاك و فروتني آن خانواده است

  .عزت و احترام افراد مي شود
اگر چه اين امر در ميان . ستپرستش درختان نيز در باورهاي مردم از جايگاه ويژه اي برخوردار ا

تا امروز . مردمان ديگر بويژه قفقاز مرسوم بوده است اما در ميان اودي ها از تاكيد خاصي برخوردار مي باشد
مساكن اودي ها با درختان متعدد محاصره شده اند و خود زيارتگاه هايي محسوب مي شوند و زائران زيادي 

آنان ، زخمي كردن درخت، زدن و يا حتي بريدن يك شاخه به اعتقاد . را بسوي خود جلب مي كنند
 خشكيده اين درختان روي زمين مي افتند و كسي به آنها دست نمي زند يشاخه ها. ممنوع استكوچك 

  .       مگر زماني كه براي پختن گوشت قرباني نياز به هيزم باش
 شامل چنار، صنوبر، شمشاد و "مدتادر ميان اودي ها آنها ع. درختان مورد پرستش انواع مختلف دارند

اودي ها فقط درختان گردو و ذغال اخته را مستثني مي كنند زيرا به اعتقاد آنان در زير اين . بيد هستند
زخمي كردن درختان . در زير اين درختان نمي توان خوابيد و يا بچه خواباند. "شياطين واقعند"درختان 

  .آيدقبرستان گناهي نابخشودني به حساب مي 
واژه جشن در ميان اودي . زيارتگاه هاي مردمي و مسيحي، در روزهاي عيد مملو از جمعيت مي شوند

اسامي اعياد به اين واژه ها ختم ). در نيژ (آخسيبايو ) در وارتاشن (آخسيما: ها به دو صورت بكار مي رود
ادل عيد پاك است، وارتيوارون  و مع"عيد بزرگ" كه به معني كاالآخسيباي يا كاالآخسيمامي شوند مانند 

 توالفرپسون آخسيما، )درخت آرايي( يا عيد زارزارتار ارمني زارزارتارون آخسيماآخسيما، عيد آب پاشي، 
در كنار نام هاي ارمني اعياد اودي ها، برخي . يا روز اموات و غيره) عيد سياه (مايين آخسيمايا جشن انگور، 

كه به ) در وارتاشن (خاجويلجيسچسونيا ) در نيژ (خاچاخناخونچشتيون: دنام هاي اودي نيز وجود دارند مانن
اُجاق  يا he’ghoxma هغوخما.  بوده معادل عيد غسل تعميد ارمني است"بيرون آوردن صليب از آب"معني 

 هاريسين دوروخمعادل عيد عروج مسيح، ) عيد كوچ مقدسين (ogaghxoi-taghala-ghiخويي تاقاالقي
harisin-durux ) ارمني يا سركيس مقدس است"روزه نخستين"معادل ) حليم .  

غير از اعياد ياد شده، عيد هايي هم وجود داشته اند كه باعث گرد هم آيي اودي هاي متفاوت از نظر 
 روز سه شنبه بعد از عيد پاك از تمام "مثال.  ماهيت اجتماعي دارند"اين اعياد عمدتا. زبان و آيين مي شدند

به كاالگرگس نيز مشهور (حيه نوخي به زيارت وانك مشهور يغيشه واقع در وارتاشن مي روند، روستاهاي نا
اين جشن . پس از آن روز پنجشنبه زيارت از وانك يغيشه نيژ انجام مي شود). است، به معني كليساي بزرگ

  .اني مي باشدهاي تفريحي كه از صبح تا عصر بطول مي انجامد همراه با اسب سواري، رقص و آواز و قرب
كليساها و وانك ها ي موسوم به يغيشه در سرزمين اودي ها بسيارند، اينها چه براي اودي هاي ارمني و 
گرجي و چه مسلمان محترم بوده اند و قازار هوسپيان ياد شده در باال نيز در كتاب خود اين امر را تاكيد 

  .نموده است
 اماكن مقدس موسوم به يغيشه را حفظ كنند بلكه موفق اودي ها در تنازع بقاء خود نه تنها توانستند

  . گرديدند اماكن جديدي را نيز احداث نمايند و اعتقاد و وفاداري خود را نيز نگاه دارند
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The Udi people 
(The Albanian myth) 

 
By: Hranoush Arakelian 

 
Summary 

 
The present population of republic of Azerbaijan is formed on the 

basis of many ethnic groups living in this region as local inhabitants. 
Many articles and books have been published on this matter and about 
the original inhabitants of this falsely nominated “Azerbaijan Republic”. 
In this article some of these ethnic groups are mentioned and a discussion 
about Udi People and their culture is presented in details. 
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  تولد در سنن هيتي
  

   دكتر تاريخ-هريپسيمه هاروتيونيان: نوشته
  )گرمانيك.ا(اديك باغداساريان: ترجمه

  4ايرانننامه شماره : منبع 
  

الواح هيتي اغلب حاوي اطالعات زيادي در مورد ازدياد جمعيت بشري در سه مرحله تسلسلي خود 
مي باشند و شامل تمايل طبيعي آنان در جاوداني نمودن زندگي ) ايجاد نطفه، آبستني و زايش كودك(

در اعتقادات هيتي، مردم . طح فضايي بودنخست س. مي شداجتماعي خود هستند و اين خود در دو سطح مطرح 
و فعاليت آنان پيوند نزديكي با پديده هاي طبيعي داشتند و فعاليت هاي عادي  دستگاه هاي تناسلي بدن انسان 

اين امر نعكاس خود را در افسانه هيتي خداي ناپيدا گذراده . يكي از عناصر مهم مطرح شده بشمار مي رفت
 وارد مرحله مرگ مي شد و نه تنها درختان و "ايي خداوندي كل طبيعت موقتااست و در آن، در پي ناپيد

پس از بازگشت . گياهان خشك مي شدند، كه جانوران و انسان نيز قدرت باروري خود را از دست مي دادند
  .خداي ناپيدا كليه اين پديده هاي ناخوشايند برطرف مي شدند و طبيعت سير عادي خود را ادامه مي داد

هر كس ميل داشت وارثي داشته باشد تا پيش .  دوم تمايل تكثير جمعيت هيتي، سطح شخصي بودسطح
و پس از مرگ خود اموال و امور خويش را اداره نمايد و در زمان مرگ نيازهاي مادي او را تامين كند، زيرا 

  .  بر اساس اعتقادات هيتي انسان پس از مرگ نيز به خوراكي و نوشيدني نياز داشت
 آمده "داستان آپو"ضع اسفناك انسان بي فرزند بگونه اي مشخص در يكي از الواح هيتي تحت عنوان و
 بود و در خزانه او بي اندازه زر و سيم و سنگهاي شودول ثروتمندترين شخصيت در شهر آپوگرچه . است

 در باره "شخصامردم م. گرانبها وجود داشت اما وي چون صاحب فرزندي نبود آدمي بدبخت بشمار مي رفت
تو «:  مورد سرزنش و تمسخر همسر خود قرار داشت"آپو سخن نيكي بزبان نمي آوردند و حتي او دائما

، بدينگونه همسرش شبي در بالين شوهرش »امروز مرا خوب اداره كردي؟. هرگز بدرستي مرا اداره نمي كني
نيز كوتاهي نمي كرد ليكن آپو به زن حتي از تمسخر شوهر در نزد خدمه . را مورد سرزنش قرار مي داد

  .»تو يكي از زنان نسل عامي هستي و هيچ چيز نمي فهمي«: زنش مي گفت
بدين سان ناتواني جنسي در جامعه هيتي چنان باليي به شمار مي رفت كه حتي ثروت بي حد ارزش 

  .خود را از دست مي داد
و سوگند نظامي گفته مي شد آنان كه از براي نمونه در مراسم تحليف . ناتواني جنسي نوعي نفرين بود

: سوگند خود به پادشاه عدول كنند دچار غضب خداوندي و نفرين او مي گردند و آينده آنها تباه مي شود
  ."بگذار زنان آنها صاحب بچه نشوند، نه دختر، نه پسر"
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و نعمت در عادات و سنن هيتي عكس اعتقاد فوق گسترش زيادي داشت و تعدد وارثين مايه بركت 

آرزوي عمري طوالني، تندرستي، " مورد لطف خود قرار مي دادند و برايشان راخدايان هيتي زوجين . بود
  .، يعني فرزندان و نوگان"فرزندان بسيار، پسر و دختراز نسل اول و دوم داشتند

دار آپو با ميانجيگري خداي آفتاب موفق مي شود همسر خود را بار. اينك به داستان آپو بازگرديم
ماه هاي اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم سپري شدند و ماه . زن آپو آبستن شد": سازد

آپو در . دايه پسر را برداشت و روي زانوان آپو گذاشت. دهم فرا رسيد و همسر آپو صاحب فرزندي شد
: امگذاري را چنين تعبير مي كرداين ن. " نام نهاد"شرور"شگفت شد و دست به نوازش او برداشت و او را 

 "چون خدايان راه خير براي او در نظر نگرفتند، و او را از مسير نادرست بردند، پس بگذاريد نامش ،شرور"
آپو اين فرزند خود را . بعدها زن آپو براي دومين بار آبستن شد و در ماه دهم كودكي زاييد. "باشد

  .خدايان راه خير به او نشان دادند ناميد چون بنا به تفسير وي، "خيرانديش"
و مسئله بارداري و توانايي . امر توارث و زايش در متون هيتي به تفصيل و چند جانبه مطرح شده است

 در متون مربوط به سنن و "خداي ناپيدا"هدف نهايي و اساسي . باردارسازي از اهميت بسياري برخوردار است
  .اساطير حفظ باروري جهان و بارداري بود

) و نه پزشكي(بدين سان بنا به عقيده هيتيان، مردي كه ضعف جنسي داشت تنها به مراسم مربوط 
 زماني بجا آورده مي شود كه مردي از توانايي جنسي "مراسم پاسكوواتي"براي نمونه . مراجعه مي كرد

  .محروم بوده و تمايلي نسبت به زنان نداشت
ه اي عمومي تر بود و در مواردي استفاده مي شد كه  پديد"توناوي"از سوي ديگر، مراسم معروف 

فرزندان زني مي مردند ويا آن زن فرزندانش را سقط مي كرد و يا اندام هاي تناسلي مرد يا زني در اثر زبان "
  ."هاي كثيف بطور عادي كار نمي كردند

 گواه "مراسم تولد"د در مورد اهميت مسئله بارداري در نزد هيتيان، مجموعه غني از الواح هيتي در مور
 ماهه 4 يا 3اينها مراسمي بودند كه از روز باردار شدن زنان آغاز و تا ورود كودك . اساسي بشمار مي روند

  . به جامعه ادامه مي يافتند و هدف آنها موفقيت و كاميابي در طول اين دوره بود
در هر يك از ماههاي آبستي . ي شدروز اول بارداري در خانواده هيتي مراسم مربوط به الهه ها برگزار م

از نظر (اين مراسم اجرا مي گرديد در غير اينصورت مادر آينده دچار مشكالت و محدوديت هايي مي شد
  ).خوراك و روابط جنسي

 تطهير "مثال(هيتيان در مراحل گوناگون آبستني زن مراسم متفاوتي براي قرباني و پاكسازي و تطهير 
.  تا سرانجام زمان جدايي زن از خانواده و آمادگي او براي وضع حمل فرا مي رسيدبرگزار مي شد) دهان مادر

  . در خانه صورت مي گرفت"با اين حال از متون چنين بر مي آيد كه وضع حمل اكثرا
بالفاصله پيش از وضع حمل اين سؤال مطرح مي شد كه آيا زن در شرايط روحي مناسبي براي فارغ 

  . پاسخ منفي مراسم ويژه قرباني انجام مي شد تا اوضاع بر وفق مراد در آيدشدن قرار دارد؟ در صورت
) تخت، مايحتاج چوبي و سفالي(و سرانجام مراسمي براي تهيه و تدارك نيازهاي شخصي و فراغت زن 

  .برگزار مي شد) تطهير دهان، مراسم شستشو و پاكسازي و غيره(و آماده سازي خود زن 
وان چنين نتيجه گرفت كه هنگام وضع حمل دو صندلي و سه بالش و يا تنها دو برپايه الواح هيتي مي ت

 اگر پايه صندلي "مثال(اگر اين ابزار زمان وضع حمل صدمه مي ديد . چهارپايه مورد استفاده قرار مي گرفت
  .اين امر نشانه منفي و شر بود و در صورت امكان محل وضع حمل را تغيير مي دادند) مي شكست
 سخنان و طلسم هاي گوناگوني بكار مي بردند تا درد زايمان كاهش يابد و كودك آسان تر از هيتيان

بدن مادر جدا شود، غير از آن يك پيش مرگ جانشين نيز مي آوردند و سه بار آن را بر دور سر زائو مي 
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 بگذار اين زن از هر چه شر روي اين زن هست، دور باد،": گرداندند و ماما اين كلمات را به زبان مي آورد

  .كودك پس از زايمان بالفاصله روي لحافي مي افتاد. "هر گونه شرارت فارغ گردد
اكثر قطعات مربوط به مراسم هيتي در باره دوره پس از وضع حمل مي باشد بنابراين اطالعات بيشتري 

ك بختي او در مورد مراسمي وجود داشت كه آنان براي دور كردن ارواح خبيث از كودك و آرزوي ني
نيز براي كودك قدرت جنسي آرزو مي . مراسمي نيز در مورد باروري آتي مادر وجود داشت. بكار مي بردند

  .  شد و سرنوشت او نيز تعيين مي گرديد
شب دوم، چهارم يا روز (غير از مطالب ياد شده مراسم مربوط به پاكسازي لوازم زايمان و كودك 

ادر همراه كودك خود در مراسم ورود مجدد به جامعه شركت مي كرد سرانجام، م. برگزار مي شد) هفتم
واين امر بدين گونه انجام مي شد كه اگر فرزند پسر بود مراسم سه ماه بعد از زايمان واگر دختر بود چهارماه 

  .بعد از زايمان انجام مي شد
هداشتي و پزشكي و داروهاي چنانكه از منابع هيتي بروشني پيدا است، ماماها و دايگان هيتي به موارد ب

  . به روشهاي طلسم و باورهاي مذهبي و برگزاري مراسم معتقد بودند"آنان كال. مربوط آشنا نبودند
  :توضيح

 بر پايه مطالعات گري بكمان در مورد مراسم هيتي ها در امر زايمان نگاشته شده است "مقاله فوق اساسا
  (G. M. Beckman. Hittite Birth Rituals. Wiesbaden, 1983)براي تفصيل نگاه كنيد به (

  .نيز مطالعات مولف نيز مد نظر قرار داشته است
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The Hittites were one of old ethnic groups in old Armenian territory. 
They had two kinds of beliefs about pregnancy and birth, one was 
originated according to heavenly Gold’s will and decision, the second 
belief was based on personal will. The article consists of details on this 
matter. 
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  مراسم هيتي مربوط به خداي رعد و برق شهر كوليويسنا
  

   دكتر تاريخ-هريپسيمه هاروتيونيان
  اديك باغداساريان: ترجمه

  2ايراننامه شماره : منبع 
  

 پايتخت هاتوسا يا (xatusas) اتوساسخبخش بزرگي از سنگ نبشته هاي ميخي مربوط به شهر 
درباره شرح مراسم گوناگون و سنن )  كيلومتري شرق آنكارا150شهر كنوني بغازكوي در (حكومت هيتي 

  .ويژه مي باشد كه هيتي ها مطابق آنها به انجام مراسم خود مبادرت مي ورزيدند
صت هاي گوناگون بويژه در اين مراسم در فر. اجراي مراسم در زندگي هيتي ها نقش اساسي داشت

خصوص دوران گذراي زندگي انسان و طبيعت اجرا مي شد از جمله در مورد فصول سال، تولد، سال نو، 
  . دوران بلوغ، مرگ و جز اينها

اما جاي تاسف است كه . در اين مقاله يكي از اين مراسم هيتي و تحليل معنايي آن تشريح مي گردد
  .سم دچار آسيب جدي شده و به دست ما رسيده استسنگ نبشته ميخي مربوط به مرا

يك قرباني به ) 1(»صاحب خانه«بر پايه جمالت باقي مانده، نخستين روز مراسم شخص اول يعني 
د و پس از او شركت كنندگان، آشپزها چيزي در اجاق مي رخداي رعد و برق شهر كوليويسنا تقديم مي ك

  :و چنين بانگ بر مي آوردند) 2(ايزدان مي نوشيدندانداختند و به سالمتي خداي اجاق و ديگر 
بنوشيد و به اساطير خداي رعد و برق شهر كوليويسنا خوراكي .) …(، و وارامياي خداي اجاق، -

  . ارزاني داريد
 را خرد مي كردند و در اجاق قرار مي دادند و دور تا دور اجاق را خمير مي "نان خام"سپس آشپز ها 
روز بعد آشپزها از اين نان مي خوردند و تصاوير اجاق را دور مي .  مهر مي كردندزدند و تصوير او را

  .ريختند
 بپايان مي رسيد و اگر او احساس رضايت مي "صاحب خانه") 3(اين مراسم روز اول با پاك سازي

 كرد، راهي شهر كوليويسنا مي شد و مراسم را در آنجا اجرا مي كرد و اگر احساس كسالت مي نمود در
در اينصورت مراسم مربوط به خداي رعد . همانجا كه بايد صبح رهسپار كوليويسنا مي شد پاكسازي مب كرد

  . به اجرا در مي آمد"صاحب مراسم"و برق شهر كوليويسنا توسط يكي از خدمتگزاران موسوم به 
ارد سراي و.  مراسم مذكور را آغاز مي نمود"صاحب خانه"بامدادان همراه با اولين درخشش آفتاب 

دروني مي شد كه در آن ظروف نگهداري غالت قرار داشت، در برابر قربانگاه خداي رعد و برق شهر 
 با دست خود به ذبح "صاحب خانه". خدمتكاران دِير گوسفندي مي آوردند. كوليويسنا به سجده مي پرداخت

دل و جگر آن را . كه مي كردندآشپزها بدن گوسفند را به منزل مي بردند و تكه ت. قرباني مبادرت مي كرد
 واقع "نان سپاهيگري" و "نان كلفت چسبناك" آن را روي "صاحب خانه"روي آتش كباب مي كردند و 

  . از كوزه شراب مي ريخت"صاحب خانه"و . در قربانگاه خداي رعد و برق شهر كوليويسنا قرار مي دادند
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قسمتي از ستون سمت . ي خسارت ديده است بكل"بخش مربوط به ادامه مراسم در نوشته ميخي تقريبا

 و بلغور سخن به "نان كلفت شيرين" 12چپ نگاهداري شده كه در آن بز قرباني ياد مي گردد و در مورد 
 تعارف مي كند و او نيز چند بار به "صاحب خانه" با جام كوچك زرين، مي به "ساغي ظاهرا. ميان مي آيد

  …دا آن را مي نوشاحترام خداي رعد و برق شهر كوليويسن
نخست اينكه اهميت . اينك مي توان در باره ويژگي ها و مفاهيم اين مراسم به تفصيل سخن گفت

متاسفانه مشخص نيست كه هيتي ها داخل اجاق چه مي انداختن، . (زيادي به منظره قرباني اجاق داده مي شود
ت كنندگان در مراسم با خداي اجاق و در عين حال راز و نياز شرك). د برخي از قسمتهاي بدن قربانييشا

  . ديگر خدايان مشهود است
اجاق نقش مهمي در مراسم هيتي داشت و سمبل خانواده، دودمان و زندگي تمام جامعه بشمار مي رفت 
بنابراين نگاهداري آتش اجاق به معني بهزيستي و رشد و گسترش قوم اتحاد اعضاء و حفظ و نگهداري از 

  .پرستش آتش جاودانه در فرهنگ ديگر اقوام هند و اروپايي انعكاس يافته است. شدسنن قومي محصوب مي 
از سوي ديگر . در آيين هيتي اجاق به مقام خدايي رسيده بود و به آن خوراك و نوشيدني هديه مي شد

 اجاق بنوبه خود بايد خورد و خوراك خدايان بويژه خداي رعد و برق شهر كوليويسنا را مهيا مي نمود و
بنابراين هيتي ها همانند ديگر اقوام دنياي باستان اجاق را . بعنوان ميانجي بين انسان ها و خدايان ظاهر مي شد

  .هم به مثابه مظهر خدايي و هم قرباني دهنده مي انگاشتند
 بيانگر "نان خام"به احتمال قوي به اصطالح .  در اجاق است"نام خام"قسمت بعدي مراسم گذاردن 

اين امر .  دهنده آن بود كه مي توان گذاردن آن را در اجاق به مثابه پخت آييني نان تلقي نمودخمير تشكيل
 و "صاحب خانه"مي توانست به بهزيستي و گسترش خانواده و خانه، وفور نعمت و محصوالت كشاورزي 

براي ) خوراكي(ي از ديگر سو، ناني كه در اجاق قرار مي گرفت به مثابه قربان. اعضاء خانواده او كمك كند
پس از ارضاء خدايان، شركت كنندگان مراسم روز بعد خود از آن نان مي خوردند و با . خدايان تلقي مي شد

بنابراين هرگونه قرباني را مي توان خورد و خوراك مشترك و نشانه مرگ و . خدايان مرتبط مي شدند
  . رستاخير كل جامعه و هر فرد دانست
اينگونه تمثال ها چه براي خدايان و . لب توجه اين مراسم ايجاد تمثال بوديكي ديگر از بخش هاي جا

مي دانيم كه در ميان اقوام . چه حيوانات قرباني شونده و اجسام مورد پرستش كاربرد گسترده اي داشتند
اق مي توان اينگونه انگاشت كه تمثالهاي اج. مختلف اينگونه تمثالها بصورت چوبي يا مومي بكار مي رفتند

نشانگر نظام نمادي مراسم و دور ريختن آنها به مثابه تجديد حيات آتش و هر گونه پاكسازي و تطهير بود و 
خود به معني ناپديدي خدا و بازگشت او، گردش فضا، سال نو، طلوع و غروب آفتاب و جز اينها محسوب 

  ).4(مي شد
اين مراسم براي خداي رعد و برق . تبخش مربوط به قرباني گوسفند در مراسم روز بعد قابل توجه اس

بر پايه تصورات هيتي، اتحاد قربانيان گياهي و . شهر كوليويسنا در سراي نگهداري غالت برگزار مي شد
  . حيواني تضمين كننده باروري و وفور نعمت بشمار مي رفت

مل بدن گوسفند قرباني تكه تكه مي شد و دل و جگر آن روي آتش كباب شده به اين ترتيب ع
قمست هاي تطهير شده قرباني براي خدا در نظر گرفته مي شدند و  او . پاكسازي و تطهير صورت مي گرفت

مشخص است كه هيتي ها با اجراي اين . با ميل بهترين قطعه هاي موجود در قربانگاه رستاخيز مي يافت
  . مراسم مي خواستند خداوند ناپديد شده خود را فرا بخوانند

) بويژه در مورد خداي رعد و برق شهر كوليويسنا(ياد شده با توصيف مراسم مشابه هيتي با مقايسه لوح 
نخست اينكه، اين مراسم با افسانه خداي ناپديد شده هيتي . مي توان به يك رشته نتيجه گيري دست يافت

هر مي در اينجا خداي رعد و برق شهركوليويسنا در نقش خداي ناپديد شده آزرده خاطر ظا. مرتبط است
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 اقدام به "صاحب خانه"براي ماليم كردن خشم خداي آزرده، . گردد و ساكنان محل او را فرا مي خوانند

تا به بهزيستي و وفور نعمت خانواده «اجراي مراسم فراخواني خداي رعد و برق شهر كوليويسنا مي كند 
از اين . »نده آنها دست يابدصاحب خانه و همسر و فرزندانش، زندگاني نوگان، تندرستي و طول عمر و آي

  .نقطه نظر مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه مراسم ياد شده جشن بهاري گاهنامه اي هيتي ها بود
، ساقي، آوازخوانان و نوازندگان نيز "صاحب مراسم"در اين مراسم، آشپزها، نانوا، مغ، شخصي در مقام 

  .شركت داشتند
  

   يادداشت ها
ن مراسم و مواد خوراكي مورد نياز و غيره اين تصور را ايجاد مي كند كه  برشمردن شركت كنندگا-1

 كسي غير از پدر يا مادر يك خانواده بزرگ و يا حتي رئيس يك قوم و يا شاهزاده شهر "صاحب خانه"
  .كوليويسنا نيست

شير، (ي  يعني نوشيدن مي از جامي كه به شكل حيوان قرباني خداي"نوشيدن براي خداوند يا ايزدان" -2
است، هيتي ها مي خواستند از قدرت و توانايي اين جانوران برخوردار باشند و بهزيستي و ) گراز و غيره

  .نعمت خانواده و قوم خود را تامين نمايند
  . بايد يادآور شد كه پيش از هر مراسم هيتي، افراد مجبور بودند مراسم تطهير بجا آوردند-3
در پايان .  را استنباط نمود كه سال را تجسم مي كرد"قرباني برائت" از اين نظر مي توان مفهوم -4

  . هرسال، كهنه مي شد و بايد تطهير شده جاي خود را به نو مي داد
Worshiping ceremony of Hittite thunder god 

of Koulivisna city 
By: Hripsimeh Harutiunian 

Summary 
Observing worshiping ceremonies of thunder god in Hittite city of Koulivisna 

had a great importance for this people. The article is prepared based on 
cuneiform inscriptions found in Khatusas or Hatousa city, the capital of Hittite 
state. (Now located at 150 km East of Ankara). 
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  پشتوها
  "قوم مغلوب نشده"باورهاي اخالقي 

  
  وارتان وسكانيان: نوشته
  اديك باغداساريان: ترجمه

  ، سال دوم 2 شماره ايران نامه،: منبع
  

نخست آيين . باورهاي سنتي مردم افغان يا پشتو در طول قرون بر اساس دو مطلب تشكيل شده است
قومي را با هم -آنان اگر چه همانند ساير ملل مشرق زمين سنن اسالمي و ملي. اسالم دوم سنت پرستي ملي

  . شخيص مي دهندعجين ساخته اند اما با اين حال اين دو را بخوبي از يكديگر ت
ساختار اجتماعي اقوام پشتو داراي خطوط منحصر بفرد و ويژه اي است و ارتباط مستحكمي با برخي 
سنن اخالقي و قومي دارند واخالق و رفتار محافظه كارانه بيشتر در نواحي روستايي به چشم مي خورد و اگر 

 زندگي مي كنند، متوجه مي گرديم كه اين اين امر را در نظر بگيريم كه بخش اعظم پشتوها در همين ناحيه
عمده ترين شهرهايي كه پشتو زندگي مي كنند عبارتند از . محافظه كاري جنبه عمومي در ميان پشتوها دارد

مجموعه سنن معنوي و قومي شفاهي را . قندهار، جالل آباد، كابل در افغانستان و شهر پيشاور در پاكستان
 ارزشهاي اخالقي و قومي را مشخص "پشتو نواالي".  مي نامند"پشتنواال" يا "ينواال"افغانان بطور كلي پشتو 

  .مي كند، قوانين داخلي طوايف و نحوه اداره و سازماندهي جنگي را تعيين مي نمايد
 مجموعه اي از اخالقيات و سنني است كه بواسطه آن افغانان از ديگر ملل متمايز مي "پشتو نواالي"

اپذير از باورهاي اخالقي و معنوي طوايف پشتو را تشكيل مي دهد و اصول آن گاهي گردند و بخش جدايي ن
 "بصورت مستقل و گاهي نيز يكي منشعب از ديگري است و به همين علت متمايز ساختن كامل آنها تقريبا

  .ناممكن مي نمايد
يزي خود و نه پشتو آن است كه نه باعث آبرور": اساسي ترين اصل باورهاي پشتوها عبارت زير است

جالب است كه واژه .  است"آبرو"چنانكه ديده مي شود محور اصلي اخالقيات پشتويي . "ديگران مي شود
بنابراين .  نيز مي باشد"شرف، آبرو، حيثيت، تواضع" يا بطور كلي "آبروي پشتو"پشتو يا پختو به معني 

حال به مهمترين اصول اخالق . دار باشدكسي كه به زبان پشتو سخن مي گويد بايد از اين ويژگي نيز برخور
  .پشتو بپردازيم
پشتو ها آن را به .  مي باشد"حس شرف، آبرو، احترام" به معني "ننگ" يا "ننگ". "ننگ"مفهوم 

  .استمعني شرف و حق شخصي خود مي دانند و باالتر از هر اصل ديگري 
.  ناميده يم شود"شريف" و "مندآبرو" يعني "ننگياالي" مي دهد "ننگ"كساني كه اهميت خاصي به 

  . مي خوانند"بي آبرو، پست" قبال اين اصل بي تفاوت هستند بيننگا، ردآنان را كه 
 "دالوري، جسارت" يا "اصل تورا" روحيه غلبه ناپدير رزمي پشتوها انعكاس خود را  در "اصل تورا"

مي دهد كه اين اصل در ميان پشتوها با  مي باشد و خود نشان "شمشير و تيغ"كلمه تورا به معني . يافته است
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 به نسل هاي " با روحيه آزاديخواهي پشتوها ارتباط دارد و عينا"اين اصل مستقيما. سالح قابل تصور است

بويژه آنكه آنان اين اصل را بعنوان ابزار . بعدي منتقل ميگردد و اغلب جنبه مذهبي نيز به آن داده مي شود
 يك آرزو "تورا"براي پشتو مردن در راه . مي بردندر ا كه سيان و روسها ب در برابر انگلي"جهاد مقدس"

  .  هر افغان هنگام نماز عصر از خداوند مرگ در جبهه جنگ را مي خواهد و نه مرگ آرام در بستر. است
سپاه ، " به معني "لشكر"كلمه .  به واقعيت تبديل مي شود"لشكر"اصل تورا توسط هر واحد نظامي يا 

پشتو ها كساني را . لشكر توسط فرمانده انتخابي از جانب شوراي طوايف اداره مي شود.  است"جوخهارتش، 
شجاع،  ("توريالي"به دالوران جنگي عنوان . كه از برابر دشمن فرار مي كنند به مرگ محكوم مي سازند

ز غالف در نياور، شمشيرت را ا": ماهيت اصل تورا توسط زبانزد زير مشخص مي گردد. داده مي شود) دلير
  ."ولي اگر بيرون كشيدي تنها با پاك كردن خون روي آن سرجايش قرار بده

ماهيت اين اصل، غلبه بر دشواري ها و .  است"مردانگي، دالوري، مقاومت"، مارانا به معني اصل مارانا
ي كه در ساير زمينه فرق اين اصل با اصل تورا در اين است كه اين اصل نه تنها در زمينه نظام. پايداري است

  .ها نيز كاربرد دارد
است كه رفتار مرد را نسبت به زن در ) نام خير، شرم، شرف، وجدان ("ناموس"اصل : اصل ناموس

همسر هر افغاني ناموس شوهر بحساب مي آيد و مرد مجبور است زن خود را مورد . اجتماع مشخص مي سازد
  . حمايت و نظارت قرار دهد
بنابراين شرف و .  خوانده مي شودبي ناموسا يا بي ناموسود را انجام نمي دهد پشتويي كه وظيفه خ

زني كه وفاداري زناشويي را زير پا مي گذارد . حيثيت زن حيثيت و آبروي شوهر نيز محسوب مي گردد
در صورت . حتي مردي كه با زن ديگر هم بستر مي شود به مرگ محكوم مي شود. محكوم به مرگ است

طالق رد ميان آنها . زن در خانواده خود باقي مي ماند و حق بازگشت به خانه پدري را نداردمرگ شوهر، 
اگر چه اسالم چند همسري را منع نكرده است اما پشتوها ترجيح مي دهند يك همسر . بسيار كم و نارد است

  .داشته باشند
ند و در اختالف با ديگر ملل بطور كلي بايد يادآور شد كه در جامعه پشتوها زنان موقعيت بااليي دار

.  حاكم مطلق محسوب مي گردد"مسلمان، زن از آزادي و احترام بيشتري برخوردار است و در خانواده عمال
  ."زن دوست وفادار و شجاع مرد است"براساس زبانزد پشتويي 

 آنجا ناشي اين برابري از. در ميان پشتوها همه ملت داراي حق برابري هستند.  يا مساوات.اصل برابري
تصور برابري و برادري همه .  پديد آمده اندكاليسمي شود كه مطابق اساطير، پشتوها از پيشواي افسانه اي 

اصل برابري از پشتوها انتظار فروتني بسيار دارد و خودستايي مورد سرزنش قرار . پشتوها ريشه عميقي دارد
  .شخصي نداردليكن اين عقيده تناقضي با حفظ آبرو و حيثيت . مي گيرد

 يك نهاد خاص "جرگه".  يا شوراي عمومي پشتوها به اجرا در مي آيد"جرگه"اصل برابري توسط 
 هنگام اتخاذ تصميم، راي گيري "جرگه"در . مردمي است و كليه اعضاي اين شورا از حق برابر برخوردارند

براي . ود چشم پوشي كندطرفين داليل و شواهدي مطرح مي سازند تا طرف مقابل از ادعاي خ. نمي شود
مي تواند سرنوشت ) به زبان پشتو(اتخاذ تصميم نهايي، ارايه يك نمونه از ضرب المثل هاي مردمي افغاني 

  .ساز باشد
گشاده دستي يك از ويژگي هاي اخالقي جدايي ناپذير پشتوها بشمار مي رود و با . اصل ملماستيا

مهمان نوازي شديد پشتوها باعث ). يا، ملماپالنا، ملمادوستيدر افغاني، ملماست(مهمان نوازي تجلي مي يابد 
بي علت نيست كه پشتوها با افتخار اظهار مي دارند كه هر بيگانه اي بدون . شگفتي هر بيگانه اي مي شود

كسي كه مهمان پشتو مي شود نه . ذخيره خوراك و پول به راحتي مي تواند در سرزمين آنها مسافرت كند
بر اساس . اقامتگاه برخوردار مي شود بلكه تحت حمايت و پشتيباني ميزبان قرار مي گيردتنها از غذا و 
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رويدادهايي نيز مشاهده . اعتقادات افغانان حتي دشمن را نيز نمي توان از موهبت مهمان نوازي محروم ساخت

رد خواهش . ستشده است كه قاتل فرزند پس از درخواست جا از مهمان نوازي مادر مقبول بهره مند شده ا
  .مهمان نوازي بي احترامي بزرگي بشمار مي رود

 "تعويض، تغيير، جبران، هم ارز" به معني بدللفظ . اصل بدل مستلزم جبران سريع است. اصل بدل
 هم در موارد بد و بدلاز نظر پشتوها .  استنباط شده است"انتقام خون" با مفهوم "اغلب اين اصل سهوا. است

به اعتقاد آنان وضعيت .  نيز به همين ترتيب نگهداري شده است"انتقام خون"و رسم . ودهم خوب بكار مي ر
 مي تواند از نسلي به نسل ديگر منتقل "انتقام خون".  برقرار مي گردد" مجددا"انتقام خون"اوليه پس از 

انتقام "ي درنگ اجراي ب.  پشتوي كامل به شمار روددگردد و كسي كه اين اصل را ناديده مي گيرد نمي توان
، اين گفته افغاني خود گوياي امر "پشتو انتقام خون را پس از يكصد سال گرفت".  اجباري نيست"خون
انتقام خون را زماني مي توان منتفي نمود كه طرف گناهكار قرآن را در دست گرفته نزد مدعي دعوا . است

در اين صورت اغلب مادر طرف . مل كنندليكن مردان كمي مي توانند چنين ع. برود و اظهار پشيماني كند
  .مقصر وارد عمل مي شود

شايان ذكر است كه احترام به بزرگترها، سعي و تالش، پرورش بچه ها با روحيه و اخالقيات پشتويي 
  .از ديگر اصول مهم آنان بشمار مي روند

 قرار دارد و با جهان بيني پشتوها و مجموعه سنن اخالقي و قومي آنان تحت تاثير شديد مسايل ملي
با اين حال حاوي برخي اصول نيز مي باشد كه گوياي ارزش . شرايط تاريخي و اجتماعي عجين گرديده است

  . هاي عمومي انساني هستند
  

Pashtouns 
 

Vartan Voskanian 
 

Summary 
 

Pashtouns are one of the Iranian ethnical groups which form the 
afghan people. They were undefeatable against invading forces, from 
arabs to the english and soviet armies. In this article moral sides of 
beliefs of this nation are under discussion. 
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  ارمنيان مسلمان هامشن
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  اديك باغداساريان: ترجمه
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وقتي كه سالها پيش اين نظر «: چنين نوشته است» مشاك« در جريده 1887گريگور آرزروني در سال 

 نيز در استان باتوم تعداد ارمنيان مسلمان بسيار زياد است كه در استان قارص و تا حدي…را ابراز كرديم كه 
او از . » به دين اسالم در آمده اند، هيچ كس نمي خواست سخن ما را باور كندتحت سلطه حكومت عثماني 

كليساي ارمني درخواست مي كند به هم ميهنان شوربخت خود كمك كند تا به آيين پدري بازگردند بويژه 
ليكن نه كليساي ارمني و نه جامعه روشنفكر ارمني توجهي به اين . كشور مسيحي مي زيستندآنكه آنان در 

و نيز پس از آن، در مورد تغيير اجباري مذهب ارمنيان مطالب » مشاك«پيش از انتشار جريده . امر نكردند
 كه پديده كي رخ اما اين. پژوهشگران اغلب به انعكاس رويداد بسنده كرده اند. بسيار كمي نوشته شده است

  .داده، از چه زماني شروع شده و چه عواقبي داشته مورد نظر آنان قرار نداشته است
 با سياحت در سواحل درياي 1818يكي از اولين افراد، ميساك پزشكيان اهل ترابوزان بود كه در سال 

هامشن آمده اند تا كنون لقب و ارمنيان از «: سياه به اهالي هامشٍن كه تغيير مذهب داده بودند روبرو شده بود
زبان آنها ارمني است، پيراني هم هستند كه از مسيحيت اطالع دارند و چليپا را احترام مي گذارند و در نهان از 

اهالي هامشن نصف به نصف هستند، اكثر آنها «: او در جايي ديگر مي نويسد. »كليسا طلب آمرزش مي كنند
 همه "سيحي را حفظ كرده اند از كليسا و استغفار كوتاهي نمي كنند تقريباتغيير آيين داده اند اما مراسم م

و تغيير هيئت مسيح به كليسا مي روند، شمع روشن مي كنند و به ) عيد آب پاشي(آنها هنگام عيد وارتاوار 
  .  »شادي روح پدرانشان قرباني مي دهند و همه ارمني سخن مي گويند

 در 1833ز اين نواحي ديدن مي كنند و در سفرنامه خود در سال آنگاه اسميت و دوايت آمريكايي ا
ناحيه اي كه آنان اقامت دارند . تعداد كثيري از ارمنيان نيز پيرو آيين اسالم است«: بوستون چنين مي نويسند

هم صحبتي ما يك نفر ارمني كاتوليك . …هامشن نام دارد كه بي ترديد از نام شهر هامشن گرفته شده است
 روستا 80 يا 70 هزار خانواده ارمني است كه در 3-4رابوزان بود و مي گفت جمعيت آنجا حدود اهل ت

 سال پيش به دين اسالم در آمده است، اما آنان تا امروز به زبان 200اكثريت آنها حدود . زندگي مي كنند
  .»ارمني صحبت مي كنند و اكثر زنان آنها زبان ديگري نمي دانند

هايگوني نيز در مورد تغيير مذهب ارمنيان هامشن در پايان سده پيش مطالبي . ستومانيانتس و . پ
 (’sev-get) سوگت هزار اما در 8-10 در هامشن حدود 1700هايگوني، در سالهاي . به نوشته س. نوشته اند

باره نوشته هاي پراكنده اي در .  نفر كشيش داشتند4-5 " هزار خانوار ارمني زندگي مي كردند كه كال6-5
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 به دست ما رسيده اند كه به ما امكان مي دهند در مورد چگونگي اين تحول در سوگتتغيير مذهب ارمنيان 

  .هامشن نيز اطالعاتي كسب نماييم
تغيير مذهب در سوگت را قوروف اغلي محمد آغاز كرده با گروههاي يني چري چند بار به سوگت 

 نفر طلبه انتخاب كرد و در لباس ماليي آنها را 40طق مختلف او از منا. رخنه كرد اما موفقيتي بدست نياورد
 به سوگت فرستاد و اينان حدود ده سال به ترويج دين اسالم پرداختند، با اين "همراه يني چري ها مجددا

 نفر ترك را به به نواحي مختلف گسيل 500آنها دست به حيله مي زنند و . حال ارمنيان همه آنها را راندند
 و اين خبر را مي پراكنند كه ارمنيان سوگت مايل به تغيير دين هستند و همه مسلمانان را به جشن مي دارند

 يني چري، مال و مؤمن به سوگت مي شتابند و به روستاي ارمني نشين نهزارا. ختنه سرون دعوت مي كنند
با كسب اطالع وي .  كشيش معروف زندگي مي كردتركاراپتي كه يمي روند، جا) توروسلي(توروستوتي 

از اين امر، يكصد نفر از جوانان مسلح ارمني را براي سد راه آنان گسيل مي دارد و اعالم مي كند اگر 
 عزم راسخ ارمنيان مشاهدهمتعرضان با . بالفاصله دور نشوند، ارمنيان تا آخرين قطره خون خواهند جنگيد

 به سراسر كشور خبر مي رسانند كه ارمنيان  به حيله جديدي متوسل مي شوند وتركانپشيمان مي شوند اما 
با گسترش آن خبر . بدروغ تركان را به مجلس ختنه دعوت كرده بودند تا همه آنها را محاصره و نابود سازند

 (shiurmene) شيورمنهكذب آنها موفق شدند هزاران مومن را تحريك سازند و اينان از نواحي مختلف به 
ن تصميم مي گيرد اگر ارمنيان اين بار هم جواب رد بدهند، همه آنها حتي بچه شوراي ماليا. سرازير مي شوند

والي ترابوزان اين تصميم را تاييد مي كند و بدين سان تعداد تركان چهار برابر . ها شير خوار را هم بكشند
رد سوگت دولت نيز سپاه در اختيار توده مردم تحريك شده قرار مي دهد و آنان جرئت مي كنند وا. مي شود

آنها به كليسا حمله مي كنند و كشيش كاراپت را تكه تكه مي . شوند و روستاي توروسلي را محاصره نمايند
 مي كند، بخشي ربخشي از مردم فرا.  دشمن به شهادت مي رساندبابسياري از جوانان ارمني در مصاف . سازند

 بدهند تا حداقل بتوانند جان فرزندان خود را  تغيير مذهب"به قتل مي رسد و باقيمانده مجبور مي شوند ظاهرا
بدين ترتيب بيش از يكصد روستاي ارمني سوگت به زور قتل و كشتار مجبور به تغيير مذهب . نجات دهند
 حركت پروانازماني كه قوروف اغلي در راس سپاه و توده غارتگر به سمت روستاي ارمني نشين . مي شوند

  .ي رساندمي كند، مردي دلير او را بقتل م
 اقامت مي گزينند و فرزند او در اينجا به كاالفكانجات يافتگاه خانواده كشيش كارپت در روستان 

جامه كشيشي درآمده عهد مي بندد تا تمام نسل خود را از فرزند به فرزند به نام كشيش كاراپت جامه 
 1840در دهه . ديدن كندروحاني بپوشاند و بعنوان سنت هر سال در خفا از هم ميهنان خود در سوگت 

او نيز با به خطر . شخصي بنام كاراپت از خانوده ديگر به لباس كشيشي در آمد و كار پيشينيان را ادامه داد
 تغيير مذهب يافته منتظر او مي ماندند "انداختن زندگي خود از سوگت بازديد مي كرد و هزاران ارمني ظاهرا

او در تالش بود . ، خواستار بازگشت به آيين پيشين خود بودندو بخشي از آنان بدون ترس از مجازات مرگ
در اين روستاها مدارس ارمني بنا كند و چند بار براي عملي ساختن تصميم خود نزد ارمنيان ثروتمند 

  .مي رود) استامبول(قسطنطنيه 
متاسفانه . ن نيستاينكه قبل و بعد از او چند نفر كشيش بنام كاراپت وجود داشته اند، اين امر بر ما روش

نسخه هاي دستنويس و نامه خاطرات مربوط به كشيشاني كه نام كاراپت داشتند طعمه كشتار و مهاجرت 
 ساله از اهالي روستاي كاالفكاي 84 در روستاي ارمني نشين پرولتارسكي با شخصي 1984در سال . شدند

) 1906در سال (ه توسط پدر بزرگش ترابوزان بنام ماركار قوكاسيان روبرو شديم كه يك فرش بافته شد
تر خورن فرزند كشيش كاراپت، متولد «: روي ديوار خانه اش آويزان بود و روي آن چنين بافته شده بود

نوه او ماركار قوكاسيان، چند داستان .  در جريان قتل عام كشته شده است1915تر خورن در سال . »1831
  .  كه خاطره او پس از اين همه سال نگهداري شده استمربوط به تركاراپت را تعريف كرد و مشخص شد
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آنها با ديدن .  نيز در هامشن و سوگت افزايش مي يابد1840-50 در فاصله سالهاي ها تركفشار 

 "يوت"مقاومت ارمنيان در برابر استحاله و عدم انصراف آنان از زبان مادري، درخواست مي كنند كه كلمه 
آنها جاسوساني به . دشنام تلقي شده يك راس گوسفند بعنوان جريمه اخذ گرددبعنوان ) به معني هفت(ارمني 

روستاها مي فرستند و خود نيز خانه به خانه مي روند و سخن گفتن به زبان ارمني را منع مي سازند ليكن زنان 
  .هامشن با چوب و كتك آنها را از روستا بيرون مي رانند

و كشيش و تحت فشارهاي شديد حكومتي سرانجام بخشي از پس از سالها و دهه محروميت از كليسا 
آنان زبان مادري را هم فراموش مي كنند، گر چه تا امروز نيز از اصليت ارمني خود آگاهي دارند و براي 

 يونانيان، الزها و 16-18در طول سده هاي (اينكه از تركان متمايز باشند خود را اهل باش هامشن مي نامند 
  ).با ارمنيان در هامشن نيز مجبور به تغيير مذهب شده بودندگرجيان همسايه 

 همجوار با هامشن كه تغيير مذهب داده اند، نيز زياد خوپاتعداد اهالي هامشن ارمني زبان در ناحيه 
 ميان جمهوري شوروي 1921 مارس سال 16بر اساس پيمان . استاست، اين ناحيه با گرجستان هم مرز 

 توپراق، چارنال، -گدل(سيه و تركيه، برخي از روستاها در اين طرف باقيماندند سوسياليستي فدراتيو رو
 هامشن در آنها زندگي مي هكه اهالي تغيير مذهب يافت) گونيو، كوريافت، آوكا يا اوگيا، سارپ واقع در مرز

هاني، در در زمان جنگ دوم ج. اين مناطق طبق قرارداد جزو جمهوري خودمختار آجارستان در آمدند. كردند
 كه تعداد كثيري از اهالي تغيير مذهب يافته هامشن در جبهه جنگ بسر مي بردند به فرمان 1944سال 

 "مسافرت"آنان امروز نيز با ترس و وحشت . استالين، خانواده هاي آنان به قرقيزستان وقزاقستان تبعيد شدند
دند، به ياد مي آوردند و تنها چند خانواده  روزه خود را با قطار باري كه در طول آن قربانيان زيادي دا17

بدين ترتيب اين . ليكن بقيه را در پهنه قزاقستان و قرقيزستان پراكنده كردند. ساكن باتوم تبعيد نشدند
خروج از روستا بدون . ارمنيان بدبخت با هزاران كيلومتر فاصله از يكديگر از همه حقوق خود محروم شدند

در شناسنامه شان نيز . حسوب مي شد، ازدواج هم حتي با اجازه او انجام مي گرفتمجوز فرمانده نظامي جرم م
وضعيت آنان پس از مرگ استالين تا حدي بهبود يافت و آنان بتدريج .  نوشته مي شد"خمشيل"مليت آنها 

  .دور هم گرد آمدند
رند كه بعنوان وجه در استان هاي اُشي قرقيزستان و جامبول قزاقستان تعداد زيادي كرد نيز وجود دا

تميز خود را اهالي كرد هامشن مي نامند آنها ترك زبانند و همانگونه كه خود و اهالي تغيير مذهب يافته 
هامشن گواهي مي دهند، چند دهه قبل، پيران اين كردان به زبان ارمني سخن مي گفتند و اظهار مي كردند 

 از آجارستان تبعيد شده بودند كه بنا به اطالعات 1944آنها نيز در سال . هستند ارمني اهل هامشن "كه اصال
در قرقيزستان تعدادي نيز اهالي باشر هامشن زندگي .  در آنجا سه هزار نفر كرد زندگي مي كرد1926سال 

 هزار نفر اهالي تغيير مذهب يافته هامشن 3-4مي كنند و در سراسر جمهوري هاي مستقل مشترك المنافع 
  .زندگي مي كنند

هه اخير تعداد زيادي از اهالي تغيير مذهب يافته هامشن در نواحي بلورچنسكي و آبشرونسكي واقع در د
 1984براي بررسي تاريخ، لهجه، قوم شناسي و فرهنگ آنها در سالهاي . در استان كراسنودار استقرار يافته اند

نمايندگاني . وسيه مسافرت كرديم به قرقيزستان، قزاقستان، ازبكستان و استان كراسنودار فدراسيون ر1987و 
  . از ايروان ديدن كرده اند1988 تا 1984از آنان نيز در طول سالهاي 

برخي از . آنان بخوبي مي دانند كه پيشينيان نشان بزور قتل و كشتار مجبور به تغيير آيين پدري شده اند
رئيس بزرگترين خاندان قرا ) 1888 متولد(اسحاق قرا ابراهيموف . آنان نام فاميل پدران خود را بياد دارند

خود .  به هامشن مهاجرت كرده اندوانابراهيم اغلي ها گواهي مي دهد كه از پدرانش شنيده است آنان از 
 نفر از اهالي ارمني آردوين 18اسحاق كه فرزند خانواده اي ثروتمند و معروف است، درحين قتل عام ارمنيان 

. اه داده است و سپس از طريق جنگلها آنان را به روسيه فراري داده استو ساير نواحي را در روستاي خود پن



  ٤١    )٩‐١٠( پاگا آ
اينگونه اقدامات عواقب وخيمي مي توانست داشته باشد، زيرا تركها تهديد مي كردند كه پس از كشتار اهالي 

  .مسيحي هامشن نوبت به اهالي تغيير مذهب يافته هامشن مي رسد زيرا آنها هم ارمني هستند
كه به او قول داده بودند در صورت تغيير نام، او را ) 1900متولد ( بنام هاكي كوشانيدزه يك نفر ديگر

 هزار خانواده 8 سال پيش در آني كه 680تبعيد نمي كردند، تعريف مي كرد كه آنان اهل شهر آني هستند و 
 جاهاي مختلف زندگي مي كرد، زمين لرزه اي اتفاق مي افتد و افراد زيادي كشته مي شوند و ايتام در

آنان كه به دست تركان مي افتند مجبور به تغيير مذهب مي شوند و زبانشان را فراموش . پراكنده مي گردند
بنظر او هامشني . مي كنند، ليكن پيشينيان آنها اگر چه تغيير آيين مي دهند اما زبانشان را فراموش نكرده اند

  .ها اخالف اهالي شهر آني هستند
يك بار ديگر گواه بر اين واقعيت است كه خاطره مردم در باره شهر آني چقدر قوي اين داستان نيز 

بوده است كه پس از قرنها و حتي با نام و شهرت و آيين ديگر و بيگانه به لطف دانستن مكاتبه و مكالمه 
از عربي، اين مردكه مال هاكي نام  گرفته است و از عزت و احترام وااليي برخوردار است و در يكي 

. جالب توجه است كه س. روستاهاي دور دست قرقيزستان نشسته به اصليت خود از شهر آني افتخار مي كند
آنگونه كه گفته شده، پس از ويراني «: هايگوني نيز بخشي از اهالي هامشن را به شهر آني نسبت مي دهد

  .شهر آني، بخشي از فراريان به هامشن پناه برده است
خاچيكيان . تاشيان، ل. مغاوريان، ه. مار، ه. تومانيانس، اي غبيپشيدزه، ن. ك، پكازب. كخ، اي. اگر ك

و ديگران تا حدي به بررسي تاريخ اهالي تغيير مذهب يافته هامشن پرداخته اند، ليكن فرهنگ عاميانه و زبان 
ا لعد، ژرژ  س70هايگوني و آنگاه . تنها تكه هايي ار س. آنها تا كنون به رشته تحرير در نيامده است

از دانشجويان اهل هامشن ) با حروف التين(ديومزيل . نگاشته هاي ژ. بورالكيان نگاشته ند. ديومزيل و ب
 جامع و صحيح مي " در استامبول صورت گرفته اند، نسبتا1960كه تغيير داده بودند و در سال هاي دهه 

  .باشند
 وجود وجوه تمايز زياد به گويش روستاهاي در باره زبان آنها بايد گفت كه يك لهجه مجزا است و با

نواحي ترابوزان نزديك است و به دو شعبه تقسيم مي شود و همانگونه كه خودشان مي گويند گويش 
  ).    يعني گويش اهالي روستاي آرداال و خارجي ها(آرولتسي و تورتسواتسي 

 در 1976ر رفته و در سال در زير بخشي از كلمات گويش هامشن كه در يك آواز هامشني تركيه بكا
  :روستاي چاوشلوي استان آردوين به رشته تحرير در آمده، ارائه مي شود
  فارسي                        ارمني                              هامشني

  dziun                             tsuneبرف                         
  yekav                             eyev آمد                         

      bernets                           pernetsگرفت                       
                   chami,sotchi                    tchamدرخت سرو                 

         tchiugh                          dalineشاخه                          
   geghetsik’                       erondزيبا                           

          lerits                             lernanاز كوه                         
             galis-e                           kalineمي آيد                        

        eli                                  ali                        باز هم  
            garun                            kaunبهار                             
             ayrvetsir                       aetsarسوختي                         

                                 ayn-koghm-antsar        nen-ontsar      به آنسو رفتي            
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                               payt’i p’idsik, pokrik’      pada bidzig براي آوردن چوب كوچك 

  hnghe pe'xretsnoghches     torx enugh chesخاك را نرم نمي كني     
   be’rich                              pergكلنگ                      
  varvetsir                            koletserآتش گرفتي               
  giughi anun                      jernalنام ده                        
  blur                                 oghتپه                           

  mek-mek                          bazibir يكي                   يكي
  sarn-i-ver                        ardniverباالي كوه                   

  :اكنون متن آواز
xsune eyer pernets chame daline, 
erond axchig desa lernan kaline.   

 
ali kaun k'uka, torx enogh ches ta, 

perge apet arnogh u mon tarnogh ches ta.   
 

indzi al koletser, tun al aetsar,  
jernalin oghnive. Lalov nen ontsar.   

 
asa, bidzig, asa, ko darde’d shat’ a, 

bazibir kales k’u ardniver pada.    
  
  

Moslem armenians of 
Hamshen 
By: Sergei Vartanian 

Summary 
 

Hamshen is a region at the southern east banks of the Black sea. Its 
Armenian inhabitants, under pressure of turks were forced to change 
their christian belief. A part of them immigrated or were taken from 
Turkdy to Georgia, Russia and central Asian republics. Today they 
remember about their armenian ancestors. 
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  گرايش ارمنيان به اسالم در سده هاي ميانه
  )8-15سده هاي (

  
  دكتر الكسان خاچاتوريان: پژوهش

  اديك باغداساريان: ترجمه
  1ايراننامه شماره : منبع 

  
 كشور مرحله جديدي در پيدايي مناسبات ورود مسيحت به ارمنستان و شناسايي آن بعنوان آيين رسمي

  .فرهنگي و اجتماعي مردم ارمني پديد آورد
مسيحيت نه تنها ارزشهاي واالي انساني را براي ارمنستان به ارمغان آورد بلكه انگيزه جديدي در جهت 

ستي، تشكل و استحكام هر چه بيشتر ملي تلقي گرديد و بعنوان جهان بيني جديدي در روابط اجتماعي و زي
 براي خود آگاهي فرهنگي و قومي مطرح ينقوانين خاص برقراري روابط اخالقي و انساني، و معيارهاي نوي

البته نقش منفي مسيحيت را در نابودي ارزشهاي فرهنگي و ملي ارمني پيش از مسيح نبايد انكار كرد، . شد
ي مهم حفظ هويت ملي ارمني نقش خود ليكن با اين حال بايد اذعان نمود كه مذهب بعنوان يكي از انگيزه ها

گرايش به يك دين ديگر به . را داشت و به همين علت نيز تغيير مذهب معادل از دست دادن چهره ملي بود
معياري براي ) موسوم به روشنگري(ميسحيت و در نتيجه آيين مسيحي ارمني . معني تغيير مليت تلقي مي شد

  .هب با انكار هويت ملي و خيانت برابر بودمليت ارمني به شمار مي رفت و تغيير مذ
ارزشهاي اخالقي مسيحيت  طول تاريخ كليساي ارمني با برخورداري از اساس و پايه عقيدتي به 

ليكن با توجه به نقش بسيار مهم كليساي ارمني در حفظ هويت ملي، نبايد نقش . ارزشهاي ملي تبديل شده اند
زيرا كليساي ارمني تمام افرادي را كه به مذاهب ديگر . اموش كردآن را در تزلزل تماميت قومي ارمني فر

با اين حال بايد ديد كليساي ارمني تا چه حد در انجام اين . گرايش يافته بودند از مليت ارمني طرد نموده بود
 ارمني مسلمان هم مي توانست وجود "اگر ارمني بت پرست و ارمن مسيحي بوده است منطقا. كار محق بود

زيرا اعتقادات جزمي در طول تاريخ كليساي ارمني . اين امر تاكنون بروشني تفسير نشده است. ته باشدداش
  .چنين اجازه اي را نداده است

مسيحيت در دوران موجوديت حكومت ارمني بعنوان مذهب رسمي كشور بشمار مي رفت و ارزشهاي 
در همين دوران ملت ارمني صفحات . دندغني و متعدد فرهنگي و مادي نتيجه منطقي پذيرش اين آيين بو

قهرمانانه اي در حفظ چهره ملي و مذهبي خود ثبت نموده است، ليكن بخشي از مردم با ناتواني در مقابله با 
باليا و دشواري ها مجبوربه تغيير مذهب شده اند و اين تغيير مذهب به سوي اسالم گرايش داشته است و 

اين پديده قابل درك است زيرا . ذهب ديگر چون آيين بودا در دست نيستنشانه اي از گرايش ارمنيان به م
غير از آن ، عدم موجوديت طوالني .  با دنياي اسالم در تماس بوده اند"ارمنيان در طول تاريخ خود اكثرا

خلفاي عرب، (و در كنار آن وجود و سلطه حكومتهاي مقتدر اسالمي ) 14-19سده هاي (حكومت ارمني 
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 بر روي گرايش ارمنيان به اسالم "در نقاط مختلف ارمنستان طبيعتا) وقي، امپراتوري عثمانيحكومت سلج

آق قويونلو و قره ( پس از تازيان، تركان سلجوقي و سپس مغولهاي تاتار، تركمن ها. تاثيرداشته است
رمنيان غير مسلمان تركان عثماني و ايرانيان صفوي بر ارمنستان حاكميت يافتند و اينان تاحدودي ا) قويونلو

ارمنيان در شرايط حاكميت ستمبار آنها توانستند آيين مسيحي را حفظ كنند ليكن در . را تحمل مي كردند
مواردي به علت شرايط سياسي و اقتصادي مجبور به تغيير مذهب نيز مي شدند، براي نمونه در زمان سيطره 

در سده . ز بود و اين فرآيند تازه آغاز شده بودگرايش به مذهب اسالم بسيار ناچي) 8-9سده هاي (اعراب 
علي بن يحيي االرمن و ( ارمني بودند برايمان آشنا است " تنها نام چند نفر از امراي عرب كه اصال8-9هاي 

. مورخان ارمني در مورد ازدواج امراي عرب با دختران شاهزاده ارمني مطالبي را ثبت كرده اند). ديگران
 زوارار با خواهر باگرات باگراتوني، ابوالمقرا با شاهدخت آرزروني، حجاف با دختر براي نمونه موسي بن

طبيعي بود كه فرزندان اينگونه ازدواجها . موشغ ماميكنيان و سوادا با اروسياك باگراتوني وصلت كرده بودند
 ميان امراي شداديان و اينگونه ازدواج ها در. راه اسالم را در پيش بگيرند و بتدريج از مليت ارمني دور شوند

  . نيز وجود داشته است) 11-12سده ها (باگراتوني آني 
نمونه هاي تغيير مذهب در زمان سلجوقيان و مغوالن بسيار قليل نموده اند، ليكن سازمان هاي صنفي 

اعضاء . زمينه را براي گرايش به اسالم آماده كردند. م13-14و جوانان و دالوران در سده هاي » اَخي«
سيحي اينگونه همكاري ها اغلب بعلت منافع اقتصادي و به دليل محيط عمومي اسالمي، اسالم را مي پذيرفتند م

  .تا از حمايت اين سازمان ها و كمكهاي مادي و معنوي آنها بهره مند شوند
، مورخان )يا فتوه(» اخي«با صحبت در مورد وضعيت محروميت حقوقي استادكاران عضو سازمان 

 جالل الدين رومي شاعر و صوفي معروف، تعداد زيادي از دالوران "طر نشان مي كردند كه مثالمسلمان خا
  .هاي ارمني در سباستيا و قونيه به اسالم مي گرويدند» رونود«. ارمني را به آيين اسالم در آورد

 و ديگر نه تنها استادكاران و بازرگانان ارمني بلكه خدمه كليساي ارمني، اشراف زمينداران ارمني
  . نمايندگان اجتماع تحت فشار مذهبي قرار مي گرفتند

 جاثليق آغتامار بعلت عدم زاكاريا. م1392به گواهي يك دفتر خاطرات دستنويس ارمني مربوط به سال 
  . پذيرش اسالم بدست مسلمانان متعصب كشته مي شود
قره قويونلو و آق قويونلو ) تيمور لنگ و جانشينانش(تغيير مذهب بويژه در زمان سلطه تيموريان 

طبقه حاكم ارمني تحت فشار عمال تيموري و تركمن نه تنها اراضي و امالك خود را تسليم مي . تشديد يافت
اراضي آن دسته از فئودالهاي ارمني كه از تغيير دين سرباز . كرد بلكه مجبور به تغيير مذهب نيز مي گرديد
  . ارمني درمي آمدمي زدند غصب مي شد و به تملك حاكمان غير

حاكم وقت ميرزا عمر تيموري بزور سمبات .) م1403حدود سال (در طول تاخت و تازهاي تيمور لنگ 
و بورتل اربليان، تارساياچ برادر زاده آنها را مجبور به تغيير مذهب كرد و اينان همراه ساير شاهزادگان مرتد 

آنها به سيونيك ارمنستان .) م1404-1409(يرانشاه كمي پس از آن در زمان م. ارمني به سمرقند منتقل شدند
  . به مذهب پدري خود گرويدند"بازگشتند و مجددا

 از "اسقف هوانس كه اصال. فئودالهاي ارمني اغلب براي تغيير مذهب تحت فشار قرار مي گرفتند
 بجا (ayrivank) بود در دفتر خاطراتي كه در كليساي آيريوانك (proshian)خاندان شاهي پروشيان 

  .گذاشته است در اين باره مطالب مسندي ثبت كرده است
خاندان هاي فئودالي ارمني تحت فشار حاكمان تركمن كه در ارمنستان مستقر شده بودند موقعيت 

  .سياسي و اقتصادي خود را از دست دادند اما مجبور به تغيير مذهب نشدند
 تغيير مذهب " اجبارا(ashts, aragadsot’n)صاحب روستاي آغتس آراگاتسوتن . م15در اوايل سده 

پسر .  به اراضي و مايملك خود بازگشت"داد و همراه اشراف ديگر ارمني به سمرقند انتقال يافت ليكن بعدا
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 اسالم را "يكي از فئودالهاي ارمني كاتوليك در روستاي آرتاز استان واسپوراكان بنام سويورغاتميش ظاهرا

  .مر ميرزا نوه تيمور گرديدپذيرفت و يكي از همرزمان ع
) 1479-1490(در يادداشتهاي ارمني شواهد زيادي در مورد فشارهاي مذهبي بويژه در زمان بعقوب 

  .در زمان او طبقه اشراف فئودال ارمني مجبور به ترك دين شد. پادشاه آق قويزونلو وجود دارد
چنين قيد . احيه كوتايك استو ن. م1485در قسمت يادداشت كتاب هايسماوورك كه مربوط به سال 

شده كه در زمان يعقوب بيك تعصبات شديدي وجود داشت، قاضي شهر تبريز تاتار بود و مسيحيان شهر را 
  .تحت آزار و اذيت و تعقيب قرار مي داد

اشراف متعدد ارمني، همچون خانواده بوتليان منشعب از خانواده اربليان در سيونيك تحت فشارهاي 
  .  كه از مايملك خود محروم نشوند مذهب خود را تغيير دادندمذهبي براي اين

 در نقش يك شاهد مسلمان در مورد اهداء اراضي (urutsi) "هراب بن سمبات اوروتسيس"شخصي بنام 
چنين گمان مي رود كه سهراب .  مطلبي ثبت كرده است(t’atev) راهب به دير تاتو (she’mavon)شماون 

از اشراف زميندار ارمني از خانواده بورتليان بود كه به اسالم گرويده بود تا بن سمبات اوروتسي يك نفر 
تصادفي نيست كه در يك قباله از او بصورت . بدين طريق بتواند موقعيت و مايملك خود را حفظ نمايد

بنظر آكادميسين لون خاچيكيان، تغيير مذهب خاندان بوتليان سيونيك .  ياد شده است"مالك سهراب"
ياد شده، آغاز . م1489و . م1471 كه در منابع ارمني سالهاي " استپانه-سمبات فرزند ايوانه" از زمان "الاحتما

  .گرديده بود
از اين امر گواهي مي .) م15از نيمه دوم سده (غير از آن، عدم ذكر نام خاندان بورتليان در منابع ارمني 

نوشته . خود را بدليل تغيير مذهب از دست داده اند هويت ملي "دهد كه آخرين بازماندگان اين خاندان عمال
يكي از اين سنگ .  مطالب فوق را تصديق و تائيد مي كنند(urut)هاي دو قبر بجا مانده در روستاي اوروت 

 هجري 883 در سال (vaghud)هاي قبر مربوط به مرگ امير واساك فرزند آوالكوم كدخداي واغود 
وجود نشانه هاي خاص اسالمي گواه .  قيد شده"آوالكوم واغودسي"رگ در سنگ قبر دوم م. است.) م1478(

مقايسه منابع با . بر تغيير مذهب اين دو نفر است و اينان افراد عادي نبودند بلكه لقب كدخدا و امير داشتند
 15 آخرين نمايندگان خانواده بوتليان كه در سده (vorot)اين سنگ هاي قبر نشان مي دهد كه در وروت 

الم پذيرفتند و خانواده سيساگيان از  خاندان هاي قديم سيونيك نيز تغيير مذهب يافته در وروت دفن شده اس
  .اند

 بعنوان صاحبان روستاهاي 16-17از بازماندگان بوتليان كه به اسالم گرويدند در اسناد فارسي سده هاي 
  . مي شوند ياد"جماعت بورتلو"، واغود، داراياز و غيره بصورت )وروتن(اوروت 

 بويژه در نواحي دشت هاي ارمنستان چون آيرارات و 18-19گرايش گروهي ارمنيان در سده هاي 
  .واسپوراكان بوقوع پيوسته است

  
   ايراننامهچند نكته از طرف هيئت سردبيري

مطالبي كه عرب شناس نامي آلكسان خاچاتوريان نگاشته اند از اهميت خاصي برخوردار است، گرچه برخي از 
موضوع مورد بحث بدون شك . نظريات ايشان بويژه در باره نقش كليساي ارمني مورد پذيرش هيئت سردبيري نيست

يكي از مهمترين مسائلي است كه اين مقاله جزو اولين كوشش ها در جهت روشن شدن برخي از زواياي تاريك تاريخ 
ي ميانه بويژه در شرايط حاكميت دولت عثماني در تغيير مذهب ارمنيان بويژه در دوره متاخر سده ها. بشمار مي رود

  . در ارمنستان غربي شدت يافت20 و اوايل سده 19سده 
امروزه گروه هاي بزرگي از ارمنيان تغيير مذهب يافته در ارمنستان غربي تحت نام كردها، تركها و زازاها زندگي 

بويژه (حفظ كرده اند ) سم و سنن بصورت پنهانزبان و مرا(تمام ويژگي هاي قومي خود را غير از مذهب . مي كنند
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معتقد به مذهب سني ) به اصطالح تركها، هامشنلي(اهالي هامشن ). اهالي هامشن ساكن در نواحي شمال شرق تركيه

  .در آسياي ميانه زندگي مي كنند) چند روستا(اكنون بحش كوچكي از آنها . هستند
ي ارمنيان پيشين هستند كه با تغيير مذهب و هويت ملي خود را بخش قابل توجهي از ساكنان كرد ارمنستان غرب

 "مثال. برخي از اين دسته ارمنيان كرد تا دوران اخير آگاهي از تعلق ملي خود را حفظ مي كردند. از دست داده اند
رمني ميراكيان اينگونه ارمنيان در عشيره ا.  در قوم تيان كرد مستحيل شد(ermeni varto) اِرمٍني وارتوعشيره ارمني 

در مناطق زازانشين تركيه غير از . عنصر ارمني در قوميت ملي زازاها نقش اساسي دارد.  موجودند(dersim)در درسيم 
 تغيير هويت داده اند گروه هايي ارمني نيز هستند كه ويژگي هاي ملي خود را نگاه داشته اند و "ارمنياني كه كامال

  ).يعني مرتد( مي گويند (dyonma)زازاها به اينان ديونما 
 به ارمنستان غربي مسافرت كرده است، بسيار جالب "گواهي مارتين وان بروتنسن شرق شناس هلندي كه اخيرا

قابل توجه است كه بخشي از ارمنيان كرد شده از اصليت ارمني خود آگاهي كامل دارند و در شرايط «: استتوجه 
و در لحظات اوليه رويارويي با آنان مي توان به عدم اصليت . د ندارندتعصبات جديد واهمه اي از اعتراف اصليت خو

  .كردي آنها پي برد
(M. van Bruinessen. Agha, Shaikh and State. Rijswijk, 1978, p. 139). 

هر نوع پژوهش ولو قليل و اندك . پژوهش و بررسي در مورد تاريخ ارمنيان مسلمان اهميت خاص خود را دارد
  .  صفحات خود را در اختيار مقاالتي در اين باره قرار خواهد داد"ايران نامه"لذا . ين راستا بشمار مي رودگاهي در ا

  دكتر گارنيك آساتوريان
Inclination of Armenians to Islam 

during mediaeval ages(8-15) 
By: Alexan Khachatourian 

Summary 
In this article, the author tries to present a process of partly religious 

changes from christianity to Islim during 8-15 centuries, the causes and the role 
of the Armenian Nation Church. As a result of this religious change, Armenians 
Moslty forgot their national identity. These days thousands of moslem 
armenians live in Turkey and remember their national origins. 
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  در باره زندگاني شاهان هخامنشي
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About the living og Achaemenian Kings  
(As Plutarch)  

  
  آرام گوسيان، دكتر تاريخ: تهيه 

  )گرمانيك. ا(اديك باغداساريان :ترجمه 
  ايراننامه : منبع 

  
مطالبي در باره شاهان هخامنشي ياد شده .) م46-126 "تقريبا(امدار يونان در آثار پلوتارك مورخ ن

  . است كه ترجمه قطعاتي را در زير به خوانندگان گرامي پيشكش مي نماييم
  

  كوروش
آنكه خير خويشتن را نمي خواهد بايد او را مجبور كرد كار نيك را در «: كوروش مي گفت -1

  .»ر نيست كه بهتر از حاكمان بهتر نيستقبال ديگران انجام دهد و حاكمي سزاوا
زماني كه پارسيان در پي تعويض سرزمين سنگالخ خود با سرزمين هموار بودند، كوروش اجازه  -2

  .»كردار انسانها چون بذر گياهان همانگونه اند كه سرزمينشان است«: نداد و گفت
  

  داريوش اول
 جنگ و خطر عاقل تر مي داريوش پدر خشايارشا در ستايش خويش مي گفت كه در زمان -1
  .شود

با تغيين ماليات، افرادي نزد حاكمان نقاط مختلف سرزمين فرستاد و پرسيد كه آيا مالياتها  -2
داريوش دستور داد ماليتهاي اخذ شده از هر . آنها پاسخ دادند كه بيش از حد معمول نيست. سنگين نيستند

  .استان دو مرتبه كاهش يابد
  

  خشايارشا
 داريوش براي كسب حكومت خود با برادرش آريامنوس مي جنگد زيرا وي خشايارشا فرزند -1

و خشايارشا براي وي هدايايي فرستاد و به حاملين هدايا دستور . ركشي كرده بودكاز باختر به سمت او لش
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اگر او پادشاه . برادرت خشايارشا توسط اين هدايا به تو احترام مي گذارد«: داد اين مطلب را به وي بگويند

وقتي خشايارشا به تاج و تخت رسيد، آريامنوس در برابرش . »بماند، برايت محترم ترين شخص خواهد بود
  .كرنش كرد و تاجي الماسي بر سر او نهاد و خشايارشا او را دومين شخصيت كشور گردانيد

خشايارشا با غضب در مورد بابليان شورشي و پس از سركوب آنها، مقررنمود كه آنها ديگر  -2
 و دامن هاي مل اسلحه نداشته باشند و فقط ني بنوازند، برقصند و به خورد و خوراك و خوشي بپردازندحق ح
  .  بپوشنددار چين

دانه هاي خشك ميوه اي به خشايارشا دادند، او گفت كه آنچه با پول بدست آيد نخواهد  -3
  .خورد، تنها زماني خواهد خورد كه بر خاك مولد آن ميوه صاحب گردد

 به خبرچين هاي يوناني در بند خود بدي نكرد بلكه دستور داد تا به راحتي گردش او نسبت -4
  .كنند و تمام سپاه او را ببينند و سپس آنها را آزاد كرد

  
  اردشير

 پادشاه است كه  يكاردشير پسر خشايارشا كه ملقب به درازدست بود، مي گفت كه سزاوار -1
  .بدهد و نه اينكه بگيرد

  .ه به همراهان شكار خود امكان و اجازه داد قبل از او به شكار حمله كننداو نخستين شاه بود ك -2
او نخستين شاه بود كه در مقابل قصور صاحب منصبان خود دستور داد آنها را شالق نزنند و  -3

  .موهايشان را نبرند بلكه تنها لباس آنها را شالق بزنند و تارپود را بيرون بكشند
با كسب اطالع از . جعه كرده در خواست نابجايي مطرح نمودستيبرزن رئيس دربار به او مرا -4

 درهم از خزانه آوردند، به او داد و 000،30 درهم برداشته، دستور داد 000،30اينكه در مقابل درخواست 
بگير، اي ستيبرزن، با دادن اينها بتو من فقير نمي شوم ليكن با انجام درخواست تو، من آدم ناعادلي «: گفت

  .»خواهم شد
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  )گفته هاي باستاني هندي(حكمت قرون 
¸³ñ»ñÇ ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ 

(ÑÇÝ ÑÝ¹Ï³Ï³Ý ³ëáõÛÃÝ»ñ) 
úld Indian philosofical sayings 

  
  سوتالنا بارسغيان: تهيه
  اديك باغداساريان: ترجمه

  ، سال دوم2ايران نامه، : منبع
  
ند واقعي آن است كه عمل كند و دانشم. پرداختن به علم به معني بي توجهي به جهالت نيست •

بدين معني كه بهترين دارو، هرگز توسط نام خالي خود قادر به شفاي يك . علم خود را به عمل تبديل سازد
  .بيمار نيست

  .چراغ چه سودي براي كور دارد.  دانسته خود را دور مي افكند،آنكه از كار هراس دارد  •
  . فروتني الزم استعلم را  •
خساست را با گشاده دستي . اليمت خاموش كن و با خوبي به جنگ بدي بروآتش خشم را با م •

  .نابود ساز و در برابر دل با سپر راستي محافظت شو
اگر نمي تواني برخود حاكم شوي چگونه مي خواهي . نخست برخود غالب شو و بعد بر دشمن  •

  .بر دشمن حكومت كني
و امكاناتي داري، اگر عملي انجام ندهي اگر مي داني كه در جايي دسيسه اي در كار است و ت •

  .برابر با گناهكار مقصر هستي
از كسي پرهيز كن كه عاقل است اما . سعي كن به مردان عاقل و شريف نزديك شوي •
  . يله گر دوري كنبه مرد نيك و نادان رحم كن، اما از نادان ح. فريبكار


