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  ارمنيان
  مقاله اي دانشنامه اي براي جوانان

  
  )گرمانيك.ا(اديك باغداساريان: نوشته

  
  . كشور ديگر جهان زندگي مي كنند60 ملتي هستند كه در جمهوري ارمنستان و بيش از :ارمنيان

  جمعيت -1
ــدود   ــان ح ــون و 7 در جه ــستان  500 ميلي ــوري ارمن ــر، جمه ــزار نف ــزار3500( ه ــوري ).  ه جمه

 60حدود دو و نيم ميليـون نفـر نيـز در بـيش از               ). ليون مي 1(جمهوري فدراتيو روسيه    ) هزار500(گرجستان
، ) هزار285(، لبنان   )هزار300(، فرانسه   ) ميليون 1(اياالت متحده آمريكا    : كشور ديگر جهان زندگي مي كنند     

، آرژانتين ) هزار120(، سوريه ) هزار نفر اهل هامشن300 هزار ،بعالوه حد اقل     180(، تركيه   ) هزار 80(ايران  
، ) هـزار  5(، مـصر    ) هزار 25(، بلغارستان   ) هزار 30(، جمهوري آفريقاي جنوبي     ) هزار 70(، كانادا   ) هزار 80(

 14(، يونان   ) هزار 16(، اروگوئه   ) هزار 16(، انگليس   ) هزار 20(، استراليا   ) هزار 20(، عراق   ) هزار 20(برزيل  
 3(، اردن   ) هـزار  3(، سودان   ) هزار 3(، قبرس   ) هزار   3(، بلژيك   )هزار6(، روماني   ) هزار 10(، كويت   )هزار
، ايتاليـا   )هـزار 2(، سـويس    ) هـزار  3(، اسـرائيل    ) هـزار  3(، امارات متحده عربـي      ) هزار 3( ، ونزوئال )هزار

همچنين مجارستان، شيلي، مراكش، اسپانيا، زلنـد       ). نفر500(، هند   )يكهزار(، اتيوپي   )يكهزار(، هلند   )يكهزار(
  .  ريا، برمه و غيرهنو، مكزيك، دانمارك، سوئد، پرتقال، ليب

وابـسته  ) اوروپئوئيد(ارمنيان از نظر انسانشناسي به تيره آرمنوئيد از نژاد اوراسيائي           :  منشاء و تاريخ   -2
آنان جزء اقوام هند و اروپائي بشمار مي روند اما در مورد زيستگاه اصلي اينان بين دانشمندان اتفاق نظـر                    . اند

ان در مركز و يا جنوب شرقي اروپا قرار داشته، گروهي ديگر آنـرا              گروهي معتقدند كه موطنش   . وجود ندارد 
در آسيا در حوالي درياچه آرال مي دانند ليكن نتيجه بررسي هاي اخير پژوهشگران ارمنستان  نظرات فوق را                   

برپايه پژوهش هاي آنان زيستگاه ارمنيان در فالت ارمنستان يعني در ناحيه اي واقـع در شـمال                  . رد مي كند  
بدين سان بر پايه هر يك      . ، شرق آسياي صغير و شمال غرب فالت ايران قرار دارد          ) بين النهرين (نرودان  مبا

ديدگاه نخست چنين است كه اين قوم       . از نظرات در مورد منشاء ارمنيان نيز ديدگاه هاي متفاوت وجود دارد           
بـومي قـديمي تـر سـاكن در فـالت           با اقـوام    ) قوم آرمن (در اثر ادغام تدريجي اقوام مهاجر هند و اروپايي          

بر پايه ديدگاه ديگر ارمنيان از آغـاز در مـوطن           . ارمنستان مانند خوريان، لوويان و هاياسا بوجود آمده است        
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در دوران نوسـنگي    . اصلي خود فالت ارمنستان مي زيسته اند ليكن از ادغام اقوام گوناگون پديـد آمـده انـد                 

اده هند و اروپائي سخن مي گفتند به شاخه هاي گوناگون تقـسيم مـي              اقوامي كه به زبان هاي خانو     ) نئوليت(
بر پايه بررسي هاي انسانشناسي از اين دوره فالت ارمنستان توسط اقوام متعلق به نژاد آرمنوئيد مسكون                 . شوند

از از دوران نئوليت تا انئوليت بخـشي از اقـوام هنـد و اروپـائي     . گرديد كه وارث آنان ارمنيان امروز هستند      
از جمله هتيان، (فالت ارمنستان و آسياي صغير به سوي اروپا، آسياي ميانه و هند كوچ نمودند و بخشي ديگر 

براي بومي بودن ارمنيان داليـل و شـواهد بـسيار           . در زيستگاه اصلي باقي ماندند    ) ارمنيان، يونانيان و ايرانيان   
دان محل باستاني كاربرد وسـايل و كـشفيات          و ديگر دانشمن   واويلوف. نبر پايه پژوهش هاي     . موجود است 

نوع ويژه غالت و انگور، سنگ هاي پـر ارزش، مـس ، قلـع،            (مربوط به پرورش جانوران اهلي و كشاورزي        
هزارهـاي دوم و    (ارمنيان از معادن مس و قلع تا عصر برونـز           . همانا فالت ارمنستان بوده است    ) آهن و غيره  

 صـورت فلكـي و نـام        12 در هزاره سوم پيش از ميالد انديشه         اُلكوتظر  بن. استفاده بسيار كردند  .) م.سوم پ 
در مورد پيـدايي    . هاي آنها و نيز گاهشماري خورشيدي در فالت ارمنستان و آسياي صغير بوجود آمده است              

بر پايه افسانه نقـل شـده       . و نام ارمنيان مطالبي در روايات وجود دارد كه از واقعيت هاي تاريخي دور نيست              
ملت ارمنـي بخـاطر نـام    .)  يا موسي خورني ، سده پنجم مMovses Khorenatsi(ط موسس خورناتسي توس

مي نامد اما نامي كه ديگر اقوام بر ايشان بكار مي برند يعني             ) hay(” هاي“هايك سردودمان ارمنيان خود را      
 و ديگـر  يرميـان ، انـسيان غاپ ، فـورد .  اخذ گرديده استهايك يكي از اخالف  آراماز نام   ” ارمن“يا  ” آرمن“

 منتسب مي كنند هايك كوچك و  هايك عليا را به سرزمين مشتمل بر استان هاي        ) خاي (هايدانشمندان نام   
در اواخـر هـزاره دوم و آغـاز      .  آمده است  خاياشايا  )hayasa (هاياساكه در سنگ نبشته هاي هتي بصورت        

 كه در سـنگ نبـشته هـاي ميخـي بـا نـام هـاي        هزاره نخست پيش از ميالد اقوام ساكن در فالت ارمنستان     
ارمنستان بـصورت يـك     .  سياسي در مي آيند    -گوناگون از آنان ياد مي شود، بصورت اتحاديه هاي حكومتي         

 اورارتـو كه در زبانهاي آرامي .) م.سده هاي نهم تا ششم پ      (آرمنيا يا   حكومت ارمنستان ملت بويژه در زمان     
در سايه اين حكومت متحد اقوام گوناگون ارمنـي بـه اتحـاد             . تري يافتند ناميده مي شد تشكل و اتحاد استوار      

كتـاب  (در منابع گوناگون    . م.در اواخر سده هفتم و در سده ششم پ        .  سياسي مستحكمي دست يافتند    -ارضي
فالت ارمنستان بصورت يـك كـشور   ) عهد عتيق، سنگ نبشته هاي هخامنشي، آثار نويسندگان يونان باستان     

در سنگ نبشته هاي سه زبانه پادشاهان هخامنشي ارمنستان در متن اكـدي بـصورت               .  مي گردد  يكپارچه ياد 
 اما ارمنيان خارمينويا يا هارمينويا، در زبان ايالمي بصورت آرمنيادر پارسي باستان بصورت ) اورارتو (اوراشتو

نقـشه  در كتاب   .      ياد مي شوند       ) خامينويارا (هارمينويارا، در ايالمي    آرمينيا، در پارسي    اوراشتايادر اكدي   
در .  ياد مي گردد   آرمن و ملت    آرمنيااز كشور   . م. در سده ششم پ    هكاتيوس ميلتي  اثر نويسنده يوناني     جهان

روند تشكل ملت ارمني به مرحلـه پايـاني         .) م.سده هفتم تا چهارم پ     (يروانديان يا   يرواندونيزمان حكومت   
) artashes (آرتاشـس اول  و پايه گذاري حكومـت سـلوكي     ونياسكندر مقد پس از لشكركشي    . خود رسيد 

 دوم تيگـران كه در زمان .) م. پ189(پادشاه ارمنستان بر آنان شوريد و پادشاهي هايك بزرگ را بنيان نهاد  
  .   به اوج قدرت خود رسيد.) م.پ55-95 (كبير تيگرانملقب به 

. تحوالت جديدي بوقوع پيوسـت    .)  م 5-1سده هاي   (در زمان حكومت آرشاگوني يا اشكانيان ارمني        
 4در اين هنگام جمعيـت آنـان بـه          .  ارمنيان مسيحت را بعنوان دين رسمي حكومت خود پذيرفتند         301بسال  

پـس از فروپاشـي   .  هزار كيلومتر مربع مي رسـيد        312ميليون نفر بالغ مي گرديد و وسعت هايك بزرگ به           
ات آزاديبخش خود در برابر ساسانيان ايران، بيـزانس و آنگـاه            ارمنيان با مبارز  .) م428(پادشاهي آرشاگوني   

الفباي جديد ارمنـي    . م405 -6در  .  فرهنگي خود را نگهدارند    -حكومت تازيان توانستند هويت ملي و معنوي      
اختراع شد و باعث استواري هر چه بيشتر فرهنگي و معنوي گرديد كـه در شـرايط غيبـت حكومـت ملـي                       

پس از پيكارها و شورش هاي بي امان آزاديبخش مـردم در برابـر              . ان سهيم گردد  توانست در يكپارچگي آن   
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. م1045 بدست دودمان باگراتوني بنيان نهاده شد و تا سال           885چيرگي خارجيان حكومت متحد ارمنيان بسال       

كـه  ) ardseruni(دوام يافت پس از چندي حكومت هاي ديگري نيز تأسيس يافت مانند حكومت آرزروني              
در اثر ستم هاي حكومت هاي بيـزانس، عـرب و سـپس در اثـر     .  بدست بيزانس منقرض گرديد    1021 بسال

يكي . تاخت و تازهاي تركان سلجوقي ارمنيان بسياري از سرزمين خود كوچ نموده به كشورهاي ديگر رفتند               
 ارمنستان اصلي به    از مهمترين آنها كيليكيه در كنار درياي مديترانه بود و اراضي آن توسط معاوضه با اراضي               

در آنجا آنـان توانـستند حكـومتي مـستقل          . م1080مالكيت شاهزادگان و فئودال هاي خائن در آمد و بسال           
مهاجرت ارمنيـان و ركـود      . تأسيس نمايند كه به حكومت ارمني كليليكيه و ارمنستان كيليكيه شهرت يافت           

.  و چيرگي تركان و ايرانيـان ادامـه يافـت          اقتصادي و فرهنگي آنان در زمان لشكر كشي هاي تاتار و مغول           
ارمنستان شرقي را بتصرف خود در آورد بدين سان ارمنيان در زير سه حكومت              .  م 1828روسيه تزاري بسال    

حكومت سلطان عثماني تركيه با سياسـت ضـد ارمنـي خـود دسـت بـه                 . روسيه، تركيه و ايران قرا گرفتند       
 300 بـيش از     1894 -6در سـالهاي    )  به بعد  1860بويژه از سال     (كشتارهاي توده اي در ارمنستان غربي زده      

مبارزه  ارمنيان براي رهايي از يوغ حكومـت تركيـه و مـسئله ارمنـي در محافـل                   . هرار نفر را قتل عام كرد     
حكومتي و سياسي اروپا مطرح شده اينان گهگاه در اثر ضرورت از اين مسئله بعنوان حربه اي در برابر سلطان  

 حكومت تركان جوان دست به نخستين قتل عام سده بيستم زده بـيش از               1915در سال   . فاده نمودند ترك است 
از آن دسته از ارمنيان كه توانستند جان سالم به          .  ميليون ارمني را در ارمنستان غربي به كام نيستي فرستاد          5/1

يه پناهنـده شـدند و هـزاران نفـر      هزار نفر به ارمنستان شرقي و ساير نواحي قفقاز و روس          300در برند حدود    
قابل ذكر اسـت كـه نويـسنده بـزرگ ايـران      . ديگر به كشورهاي عربي، اروپا، آمريكا و ايران پناه آوردند    

در اثر مبارزات ارمنيان آنان موفق شدند پـس از          . جمالزاده هنگام عبور از تركيه شاهد اين كشتار بوده است         
 پس از پنج سـده حكومـت خـود را احيـاء             1918ه كليسا بسال    چند جنگ حماسه آفرين در سردارآباد و قر       

جمهوري مستقل ارمنستان در بخش كوچكي از ارمنستان باسـتان          ) 1918-20(در مدت حدود دو سال      . نمايند
در سايه آرامش و صلح بازسازي ملـي،     .  حكومت سوسياليستي جانشين آن گرديد     1920تأسيس شد و از سال      

غاز شد و حكومت ارمنستان شوروي براي كمك به ارمنيان پراكنـده در سـاير               فرهنگي، سياسي، اقتصادي آ   
ارمنيان در طول جنگ . كشورها دست به اقداماتي زد و تسهيالتي براي آنان جهت بازگشت به ميهن قائل شد              

از پس  . جهاني دوم در اكثر كشورهاي درگير همگام با ساير ملل در برابر نازيان و متحدانشان مبارزه نمودند                
آنان در خارج از ارمنستان داراي دهها انجمن و اتحاديه          . جنگ روند مهاجرت آنان به ارمنستان شدت گرفت       

جمهـوري سـوم   . و تشكيالت مذهبي هستند كه امور فرهنگي ، ملي، مذهبي شان را هدايت و اداره مي كننـد  
  .كنون پا بر جا است اعالم گرديد كه تا 1991 سپتامبر 21در تاريخ ) جمهوري مستقل(ارمنستان 

       
  ارمنيان ايران-3

در زمان هخامنشيان در ايـران نـواحي ارمنـي          . مناسبات ارمنيان و ايرانيان تاريخي بس طوالني دارد       
نشين وجود داشت كه مشتمل بر سپاهيان گسيل شده از سوي شاهان ارمنستان براي پيوستن بـه سـپاه ايـران            

يكـي از مهمتـرين و      . سده هاي سوم و چهارم ميالدي تـشكيل گرديـد         كوچ نشين ارمني در ايران از       . بودند
بزرگترين كوچ ها در نيمه دوم سده چهارم ميالدي در پـي لشكركـشي شـاپور دوم بـه ارمنـستان صـورت           

بر پايه آگاهي هاي تاريخ نويسان ارمني در سده هاي سوم و چهارم ميالدي چنـد صـد هـزار نفـر                      . پذيرفت
اكثر اينان پيش از پيروزي تازيان بر ايران در سده هفـتم مـيالدي و چيرگـي      .  شدند ارمني به ايران كوچانده   

كوچ نشين هاي ديگري بويژه در اسـتان هـاي          . آنان بر اين سرزمين همانند ايرانيان به كيش اسالم درآمدند         
 از انقراض بويژه پس. شمالي ايران در سده يازدهم در جريان تاخت و تازهاي سلجوقيان و مغوالن بوجود آمد
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آرتاز، هٍر،  :نام ارمني(نواحي ماكو، خوي، سلماس، اروميه، قره داغ .) م1045(حكومت باگراتوني در ارمنستان 

نـواحي ارمنـي    . م14-10در سده هاي    . و نواحي ارمني نشين ساير استان ها وارد قلمرو ايران گرديد          ) زارواند
بزرگترين كـوچ نـشين ارمنـي در    . شهرها وجود داشتنشين در تبريز، مراغه، رشت، سلطانيه و برخي ديگر    

شاه عباس اول به ارمنستان لشكر كـشيد تـا تركـان عثمـاني را از آن                 . م1603در سال   .  بوجود آمد  17سده  
پس از تصرف ايـروان     . هزار نفر ارمني از ارمنستان غربي كوچانده شدند       60نواحي براند در همين سال حدود       

 سپاه سنان پاشا بسوي آنان حركت نمود لذا شاه با شتاب صدها هزار سـاكنان                1604و راندن تركان در سال      
بر پايه نوشته هاي شاهدان كوچ بزرگ و تاريخنويسان همعصر بيش از            . ارمني آن نواحي را به ايران كوچاند      

  هـزار نفـر و  300يك سياح اروپائي تعداد ارمنيـان كوچانـده را   . صد هزار نفر در جريان كوچ هالك شدند 
، )رشـت، انزلـي   (آنـان در تبريـز، گـيالن      .  هزار ياد كرده اند    500برخي ديگر تعدادشان را بيشتر از اين تا         

لنجـان، آلنجـان،    (مازنداران، از قزوين تا اصفهان اسكان يافتنـد  اكثـر آنـان در نـواحي نزديـك اصـفهان                   
، شيراز، همـدان و  )، گپله، كمره  اراك، اليگودرز، بربرود  (و سلطان آباد  ) چهارمحال(، بختياري   )كروند  فريدن،

بدستور شاه عباس در كنار زاينده رود شهر جلفاي نو بنا گرديد و ارمنيان پس از مـدتي                  . غيره استقرار يافتند  
 كليـساي وانـك     1606در سال   . كوتاه اين شهر را تبديل به يكي از مراكز بازرگاني و فرهنگي ايران نمودند             

بازرگانان ارمني جلفا كه    .  بنا نهاده شد    ران و هندوستان تا اكنون است،     جلفا كه مركز اسقف نشنين جنوب اي      
جلفاي نو در سده هاي . به خوجا يا خواجه معروف بودند مناسبات تجاري با هند، اروپا و روسيه برقرار نمودند 

كـشي   بصورت مركز مذهبي ارمنيان و نيز مهمترين مركز فرهنگي آنان در آمد ليكن در اثر لشكر       18 و   17
گروهي از آنجا به كشورهاي هند و عرب، قفقـاز و روسـيه             . افغانان دچار ركود فرهنگي و اقتصادي گرديد      

پس از اينكه تهـران     .  تبريز مركز ارمنيان ساكن در استانهاي شمالي ايران گرديد         1833در سال   . كوچ كردند 
ارمنيـان در   . ا بسوي آنجا آغـاز شـد      بعنوان پايتخت قاجار در آمد مهاجرت ارمنيان از شهرهاو بويژه روستاه          

آنان حق برخورداري از نماينـده در مجلـس   . جريان انقالب مشروطه همكاري نزديك با سران جنبش داشتند 
 بدست آوردند، بر اساس آن ارمنيان جنوب و شـمال  1911 -1905ايران را در زمان همين انقالب در سالهاي     

 1920پس از اينكـه در سـال   . ند كه اين امر هنوز هم برقرار است  دو نفر نماينده در مجلس داشت     ” ايران جمعا 
حكومت ارمنستان شوروي برپا شد، اين جمهوري تبديل به مركز ثقل تمام ارمنيان جهـان گرديـد و بـدين                    

مهـاجران بـسياري از     . ترتيب آنان از گوشه و كنار جهان راه بازگشت بسوي ميهن خود را در پيش گرفتند               
 تـا اواخـر دهـه       1920مهاجرت ارمنيان ايران از سال      . ريق تبريز به ارمنستان باز گشتند     كشوهاي عربي از ط   

پس از پايان جنگ جهاني دوم دولت ارمنستان تسهيالتي براي بازگشت ارمنيان ديگر كـشورها               . ادامه يافت 
جمـع ايـن    . ند نفر از ايران به ارمنستان رفت      700،20 تعداد   1946در نظر گرفت و تنها در سه ماه نخست سال           

 بعلـت مـسائل و مـشكالت    1947سير مهـاجرت در سـال      .  هزار نفر مي رسيد    28-25 به   1946افراد در سال    
 ميان دولت هاي ايـران و شـوروي        60 بطور ماليم ادامه يافت و در دهه         50فراوان متوقف گرديد اما در دهه       

 ارمنستان بودند همكاري الزم را بـه عمـل      توافق بعمل آمد كه ايران با كليه ارمنياني كه مايل به بازگشت به            
 1972 تا 1922پس از آن تا كنون اين امر ادامه دارد بطوريكه جمع ارمنيان بازگشتي در فاصله سالهاي      . آورد

  . روند جديد تري بخود گرفت1979مهاجرت پس از سال . هزار نفر مي رسد65به 
  

   فرهنگ ارمنيان ايران-4
نخستين آنها وانـك تـادئوس مقـدس        .  ايجاد شده بود   17ر ايران تا سده     كانون هاي فرهنگي ارمنيان د    

در تبريز مـدارس ارمنـي وجـود        .  م 1600تا پيش از سال     . است سپس شهرهاي سلطانيه و تبريز     ) قره كليسا (
پس از مهاجرت ارمنيان در دوره شاه عباس، جلفاي نو كـانون اصـلي فرهنگـي ارمنيـان ايـران                    . داشته است 

 khachatur (خاجـاتور كساراتـسي  . نجا مدارس و كليـساهاي فـراوان پايـه گـذاري گرديـد     در آ. گرديد
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kesaratsi (  در شهرهاي اراك، تبريـز، تهـران،       .  نخستين چاپخانه ايران را در جلفا تأسيس نمود        1641بسال

روسـتاهاي  جلفا، اهواز، آبادان، همدان، مراغه، قزوين، مشهد، رشت، انزلي، مسجد سـليمان، كرمانـشاه و در                 
 نقطه عطف تلخي بـراي ارمنيـان ايـران          1936سال  . ارمني نشين ، مدارس  پسرانه و دخترانه متعدد بنا گرديد          

بـويژه پـس از تمايـل وي بـه     (پس از اين سال بدستور رضاخان براي ايرانيزه كردن كليه اقليت هـاي           . بود
خروج رضـا    (1941يل شد و تا سال      مدارس ارمني يكي پس از ديگري تعط      ) سياست شووينيستي آلمان نازي   

در آنها در دوره ابتـدايي و       . ادامه يافت پس از آن مدارس بتدريج كار خود را از سر گرفتند            ) خان از كشور  
پس از انقالب اسالمي  تنهـا در دوره ابتـدايي و            . متوسطه زبان و ادبيات ارمني و درس ديني تدريس مي شد          

از نظر ادبيات اشعار عاشـق هـاي جلفـاي نـو       . د صورت مي گيرد     راهنمايي بصورت محدود تدريس اين موا     
 آراكـل داوريژتـسي  از جمله نويسندگان ارمنيـان ايـران مـي تـوان          . قابل ذكر است  ) خنياگران دوره گرد  (
)arakel davrizhetsi (   ،خاچـاتور جوقايتـسي  تـاريخنويس نامـدار)khachatur jughayetsi( ،  هواهـانس

 مترجم خيام حـافظ، سـعدي، بابـا    هوسپ ميرزايانر و ساير نويسندگان اروپايي،  مترجم آثار شكسپي  ماسهيان
 مولير و ديگـران را       آثاري از آلكساندر دوما، چارلز ديكنز،      ماسهيان. طاهر و چند نويسنده اروپايي را نام برد       

في، ماركار قـره    آرام گارونه، گئوگ دار   از شعرا و نويسندگان متاخر بايد       . براي ناصرالدين شاه ترجمه نمود    
، گالوست خاننس، آرا، آشوت آسالن، آرمن گٍس، پتروس كاجبروني، آرشاوير مگـرديچ و              )devدو(بگيان  

 و ديگران نيز در زمينه تاربخ و     )گرمانيك. ا( لئون ميناسيان، اديك باغداساريان     .   را نام برد   زوراير ميرزايان 
داراي مهارت بودند از جمله نقاشان      ) مينياتور(ر نقاشي   ارمنيان در رشته هاي هن    . فرهنگ ارمني كار مي كنند    

سـاركيس خاچاتوريـان ،آنـدره       و در دوران اخيـر       ميناس نقاش، هوانس مركوز، بوگـدان سـالتانف       نامدار  
، نيكـول گاالنـدريان،       لئـون گريگوريـان   در موسيقي   .  قابل ذكرند  و آواگ هايراپتيان  ) درويش(سوروگين  

 سـده نـوزدهم در   80 و  70از دهه هاي    .  به خلق آثار پرداخته اند     س چكناوريان هامبارسوم گريگوريان، لوري  
مگـرديچ تاشـجيان،    تبريز، تهران و جلفاي نو  تئاتر ارمني آغاز بكار نمود، از جمله فعاالن تئاتر ارمني ايران                  

 نخـستين   1638 سال   در مورد انتشارات بايد گفت كه از      .  را بايد نام برد    مانوئل ماروتيان و خانواده گوستانيان    
پس از آن با ايجاد چاپخانه هايي در شهرها مختلف كتاب ها و مجالتـي       . كتاب ارمني در ايران منتشر گرديد     

 ورازنونـد  ،بوبـوخ   ،)جنـبش ( خبرنامه جلفـاي نـو، شـارژوم       ، زبان ارمني  ،شاويغچاپ و منتشر شد از جمله         
 ، دو آراكس ، ماهنامه آليكروزنامه : ه چاپ مي رسد اكنون پنج نشريه ارمني در ايران ب    . و غيره ) رستاخيز(

كهن ترين بناهاي   . هنري هاندس - فصلنامه ادبي  پيمان،   فصلنامه   Ĥپاگا ،  ، فصلنامه ارمني شناسي    لويسهفته نامه   
و اسـتپانوس مقـدس در نزديكـي    ) قره كليسا(تاريخي ارمني در ايران عبارتند از وانك هاي تادئوس مقدس       

 دست به تـشكيل انجمـن       1905-11ارمنيان ايران همانند ديگر مجامع، از سال هاي         . فاي نو ماكو و وانك جل   
:  اهواز، اراك، آبادان، مسجد سليمان و سـاير جاهـا زدنـد از جملـه                هايي در تهران، جلفاي نو، تبريز، رشت،      

 ملـي و فرهنگـي      ، انجمن نويسندگان ارمني، باشگاه آرارات، انجمن      )1957 (گارون،  )1931(باشگاه ارمنيان   
ايجاد كتابخانه هاي عمومي نيز توام با ديگر فعاليت هاي فرهنگي در شهرهاي گوناگون آغاز               . ارمني و غيره  

از جمله مركز مهم اسناد و كتب بايد كتابخانه ماتنادارن جلفاي نو را نـام بـرد كـه داراي نـسخه هـاي                        . شد
  .دستنويس قديمي و آرشيو شايان توجه مي باشد

  
  گ ارمني فرهن-5

  .         فرهنگ ارمني طيف گسترده اي دارد كه به اختصار در زير بيان مي گردد
گروهـي  .  در مورد وجود خط ارمني پيش از الفباي فعلي اطالعات دقيقي در دست نيست              :خط ارمني 

ف ايـن   گروهي نيز مخـال   . از دانشمندان معتقدند كه ارمنيان در زمان باستان خط منحصر بفرد خود را داشتند             
. ابداع شـده اسـت  ) mesrob mashtots (مسروپ ماشتوتسبوسيله . م405خط فعلي در سال . نظريه هستند 
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نياز شديد و نيز حمايـت      . آشوري و پارسي صورت مي گرفت       پيش از آن مكاتبات درباري بزبانهاي يوناني،        

الفبـاي  . ويق به اين كار نمـود ، ماشتوتس را تش) sahak partev (ساهاك پارتو و جاثليق ورامشاپوهپادشاه 
اين دو نيز در سـده هـاي ميانـه اضـافه            . در آن كم بود   ) f و   o( حرف داشت كه حروف اُ و ف         36ابداعي  

ايـن حـروف    . حروف ارمني مانند الفباي عربي داراي ارزش عددي است        .  رسيد 38گرديده تعداد حروف به     
روش . بوده از چپ به راست نوشـته مـي شـوند          همانند حروف الفباي التين داراي اشكال بزرگ و كوچك          

  : نگارش ارمني دو گونه است
  ). با برخي تغييرات( كه از زمان مسروپ ماشتوتس تا كنون با آن مي نويسند-روش قديم: الف
 1922 روش جديد كه براي برطرف نمودن برخي مشكالت نگارشي روش قديم، در چهارم مارس                -ب

يادگيري و كاربرد زبان با ايـن روش  .  بر طرف شد1940دهاي آن در سال در ارمنستان رسميت يافت و ايرا    
  .آسان تر است

اين زبان يكـي از شـاخه هـاي مـستقل خـانواده             . زبان رسمي جمهوري ارمنستان است    : زبان ارمني 
اين زبان  .  اسالو و يوناني دارد    -ارتباط نزديكي با زبان هاي ايراني، بالتيك      ” زبانهاي هند و اروپائي بوده نسبتا     

”  اورارتوئي بوجـود آمـده تـدريجا   -در شرايط تماس يك رشته از زبان هاي هند و اروپائي ، قفقازي، هوري          
اين زبان در سـير تحـولي       . پس از فروپاشي حكومت ارمني اورارتو در سراسر ارمنستان رايج و حاكم گرديد            

  :خود به سه مرحله قابل تقسيم است
  ). 9تا 5سده هاي (ارمني باستان : الف
  ) 16-12سده هاي (ارمني ميانه : ب
  ). تا كنون17آشخارابار، از سده (ارمني نو :ج

 –بخـش هـوري     . زبان گفتاري باستان نيز وجود داشته اسـت       ) گرابار(توام با زبان نوشتاري باستان      
سـت تـشكيل     در صد از ذخيره لغات اين زبان ها را  كه  بر  ما  شناخته شده ا                   20-10اورارتويي زبان ارمني    

و نيـز   ) نيسي، لووي، هتي هيروگليف، زبـان بـاالئي و غيـره          (نيز گروهي از لغات زبان هاي هتي        . مي دهد 
تازي، تركي، روسي و پارسي در اين زبان وجود دارند كه در اثر تماس هاي طوالني با ايـن                     آشوري، يوناني، 

مني شرقي كه در ارمنستان و ايـران بـدان          ار: زبان فعلي ارمني داراي دو شاخه كلي است       . ملل حاصل شده اند   
سخن گفته مي شود و ارمني غربي كه بوسيله ارمنيان كشورها عربي، اروپائي و آمريكائي مورد استفاده قـرار          

زبان ارمني داراي ساختار دستوري و ذخيره لغات        .اين دو شاخه داراي اختالف هايي جزئي با يكديگرند        . دارد
د و در زمان حكومت سوسياليستي تالشهاي جدي بـراي اسـتاندارد كـردن آن               بسيار غني و مستحكم مي باش     

صورت گرفت ، بگونه اي كه اين زبان از هر حيث با زبانهاي مطرح و بين المللي چون انگليـسي ، فرانـسه ،                   
رت اسپانيائي ، ايتاليايي قابل قياس مي باشد  و  ترجمه  از  آن  زبان ها  بگونه اي شيوا و سليس و رسا صـو                           

  .  مي گيرد
موسـي  .  در مورد ادبيات ارمني پيش از اختراع خط اطالعات چنداني در دست نيست             :ادبيات و علوم  

يكي از خدايان دين باستاني بود در       ) vahagn(واهاگن  خورني قديمي ترين شعر ارمني را كه گزارش زايش          
پـسر  ) veruyr(ورويـر ارمنـي   بر پايه اطالعات موجـود نخـستين نويـسنده          . كتاب تاريخ خود آورده است    
پس از اختراع خط بويژه در تاريخنگاري، فلسفه و علوم طبيعي آثار پرارزشـي              . آرتاشس پادشاه ارمنستان بود   

يزنيك كوغباتـسي،   .) م5 سده   -موسي خورني  (غازار پاربتسي، موسس خورناتسي   .) م5سده   (كوريونتوسط  
داويـت  ،  .)م8 سده   -ghevond (غوند،  .)م7سده   (بئوسس،  .)م5سده   (يغيشه، پاوستوس بوزاند   ، آگاتانگغوس

پـس از اينكـه حكومـت       .  نگـارش يافـت     آنانيا شيراكاتـسي   وموسٍس كاغانكاتوتسي   ،  .)م6سده   (آنهاغت
صـاحب دولـت   ) كيليكيـه ( فرو پاشيد و ارمنيان توانستند در كناره درياي مديترانـه    1045ارمنستان در سال    

ادبيات ارمني رنـگ دنيـوي      . م14-10در سده هاي    . كز فرهنگي آنان گرديد   گردند اين سرزمين تبديل به مر     
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از . مدارس و دانشگاه هايي تأسيس گرديد كه دانشمندان بسياري به جامعه تحويل دادند       . بيشتري بخود گرفت  

هـوانس  ،  گريگـور ماگيـستروس   ). 15-14 (تاتو) 14-13 (گالزور) 12-11سده   (سيس،  آنيجمله دانشگاه   
 و غيـره از     آيگكتـسي  وارتان،  مخيتار گوش ،  نرسس شنورهالي ،  مخيتار هراتسي ،  توما آرزروني  ،ساركاواگ

بزرگترين شـاعر ايـن   .  بويژه غزلسرايي ترقي نمود14-10در سده هاي . چهره هاي نامدار علوم و ادب بودند    
 شايان  ساسونيداويت  داستان حماسي   .  است كه داراي سوگنامه مشهوري مي باشد       گريگور ناركاتسي سده ها   

پـا بـه عرصـه      ) 17سده   (ناقاش هوناتان ،  )16سده   (ناهاپت كوچاك ،  )15سده   (مگرديچ نقاش . توجه است 
در سده نوزدهم رنسانس ادبي ارمني .  شاعر محبوب تمام مردم قفقاز بودسايات نووا  18در سده   . ادبيات نهادند 

در ايـن سـده     .  بودنـد  ميكائيل نالبانديان  و   انخاچاتور آبووي بوقوع پيوست كه از جمله پيشتازان اين جنبش         
كالسيسيسم جاي خود را به جريان هاي جديد ادبي يعني به رومانتيسم و رئاليسم داد و موتيف ميهن دوسـتانه   

آثـار  ) هاكوپ مليك هاكوبيان  (رافي  بزرگترين رمان نويس ارمني     .  نمايان گرديد  راپائل پاتكانيان   در آثار   
. بايد نام برد   را هاكوب بارونيان    و در طنز نويسي   گابريل سوندوكيان    ادبيات نمايشي    در. بسياري پديد آورد  

، شـيروانزاده ،  غـازاروس آقايـان   ،  )رمان نـويس   (پرج پروشيان : شعرا و نويسندگان بزرگ ديگر عبارتند از      
گغـام  ،  نتسيغيشه چـار  ،  واهان دريان :  در سده بيستم   آوتيك ايساهاكيان ،  هوانس تومانيان ،  هوانس هوانسيان 

واهـاگن داوتيـان، سـيلوا      ،  هاموسـاهيان :  و شعرا و نويسندگان متـاخر      هوانس شيراز  باروير سواك، ،  ساريان
، هراچيـا آجاريـان   و در زبانـشناسي     ) آمريكـا  (سارويان  ويليام ،  سرو خانزاديان ،  گورك امين ،  كابوديكيان

بيستم بـويژه در دوره پـس از چنـگ دوم     در سده   .  و غيره  آقايان ادوارد،  گورك جاهوكيان ،  مانوك آبغيان  
 تعداد يكصد مركز پژوهشي در ارمنستان كار مي         1970تنها در سال    . جهاني علوم ترقي شايان توجهي داشت     

 و  ويكتور هامبارسـوميان   40در اواخر دهه    . از رشته هاي مهم علمي بايد به آستر و فيزيك اشاره نمود           . كرد
. جديد در كهكشان شدند     ارمنستان موفق به كشف منظومه هاي      بيوراكانخانه   ستاره شناسان رصد  ماركاريان  

آكادمي علـوم   . ارمنيان از جمله ملت هايي هستند كه داراي دايرة المعارف بزرگ و انواع مختلف آن هستند               
  .  ارمنستان سهم بسزايي در پيشرفت ادبيات و علوم ايفا مي نمايد

د سرچشمه گرفته در شرايط اجتماعي و زيستي قـوم هـاي     هنر ارمني از هزاره سوم پيش از ميال        :هنر
آثاري از دوران اورارتو از جملـه خرابـه         . تشكيل دهنده ملت ارمن در طي تاريخ به تكامل خود رسيده است           

.  بجا مانده است   گارني   نيز بسياري آثار ديگر چون نگاره هاي گرمابه و پرستشگاه            موساسيرهاي پرستشگاه   
ت در ارمنستان هنر ويژه كليسايي كه خود آميخته با ويژگي فرهنگي دوران پاگانيسم              پس از پذيرش مسيحي   

بود بر هنر ارمني سايه افكند و تم هاي انجيلي موضوع اصلي هنر نقاشي و موسيقي، تذهيب، كنـده كـاري و                      
 در اول   اكثر كلسياهاي قديمي ارمنستان پرستشگاه هاي دوران پاگانيـسم بودنـد كـه            . معماري را تشكيل داد   

 معابـد بازيليـك يـك      -1: اين ها به چند دسته تقسيم مي شوند       . سده چهارم ميالدي به كليسا تبديل گرديدند      
در اواخـر   .  معابدي به سبك وانك اجميادزين و كليساي جامع دوين         -3 معابد بازيليك سه داالني،      -2داالني،  

. معروف است به اوج خـود رسـيد       » يمهسبك هريپس «سبك جديدي از كليساهاي ارمني كه به        . م7 و   6سده  
استادان . بر روي اين بناها تزئينات كنده كاري شده ديده مي شود. سپس بناي معابد چند داالني نيز معمول شد 

 ساهاك پارتو   ،مسروپ ماشتوتس موسيقي كليسائي توسط    . ارمني در كاربرد سنگ هاي متنوع شهرت داشتند       
.  پيشرفت چـشمگيري داشـت     كسورو و   شاراگانبا خلق انواع خاص     و ديگران   ) 7سده   ( جاثليق كوميتاس  و

در پايتخت تيگراناگرد تئاتري بنا كرد و هنرمندان يونـاني را بـراي اجـراي               .) م.پ55 -95 (تيگران بزرگ 
مينياتور در سـده هـاي ميانـه        . در دوران مسيحيت نمايش هاي مردمي رايج بود       . نمايش به آنجا دعوت نمود    

از جمله آنـان بايـد      . متون خطي بسياري توسط نقاشان تزئين گرديد      .  را تشكيل مي داد    مهمترين بخش هنري  
جنبه هاي دنيوي در هنر ارمنـي شـدت         تمايل به . م13از سده   . را ياد كرد  توروس روسلين، ساركيس پيزاك     

دمـي   در سـرود و شـعر مر       سايات نـووا   در نقاشي    بوگدان سالتانف ،  ناقاش هوناتان در سده هاي بعد     . گرفت
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در سده نوزدهم هنر تئاتر رواج تازه اي گرفت و نمايش هايي با تم هـاي تـاريخي و                   . شهرت بسزايي داشتند  

تيگـران    در تئاتر،     پتروس آداميان نام  . كمدي در مسكو، تفليس، استامبول ، ايروان و ساير جاها اجرا گرديد           
گـورگ  ن بـزرگ در زمينـه موسـيقي،     موسـيقيدا كوميتـاس  بويژه  كارامورزا  ،  ماكار يكماليان ،  چوخاجيان
 نقاش نابغه در تمهاي دريايي      هوانس آيوازوسكي  بويژه   هاروتيون شامشينيان ،  وارتگس سورنيان ،  باشينجاقيان

هنر ارمني پس از استقالل ارمنستان در سده بيستم رونق چشمگيري  . شايان ذكر است    كه شهرت جهاني دارد،     
. علوم، هنر ارمني مورد پژوهش و كاربرد دقيق و مـنظم قـرار گرفـت           با ايجاد دانشگاه ها و آكادمي       . داشت

 در  آرام خاچاتوريان  در نقاشي و     مارتيروس ساريان هنرمندان ارمني در صحنه هاي جهاني ظاهر شدند همانند          
 به بعـد را مـي تـوان         60سده بيستم بويژه از دهه      . بسياري از بناهاي قديمي ترميم و بازسازي شدند       . موسيقي

  . ن تجديد حيات ملي ارمني در كليه زمينه ها دانستدورا
  
   دين و آداب و رسوم-6

ارمنيان مذهب مسسيح را پذيرا شوند، در دوران هاي مختلف اعتقادات مذهبي . م301 پيش از آنكه بسال 
 در راسموساسير  با پرستشگاه خالديدر زمان پادشاهي ارمنستان موسوم به اورارتو خداي . مختلفي داشتند

 خداي (shivini)شيويني خداي آب و باران و سيل و توفان (teysheba)تيشبا .خدايان ديگر قرار داشت
در دوراني كه ملت ارمني مراحل تشكيل خود را مي .  خداي ديگر پرستش مي شدند79آفتاب و حدود 
تئون جديد خود  مورد پرستش بودند آنگاه ارمنيان داراي پان تورك، آراي زيبارو،هايكگذرانيد خدايان 

 خداي جنگ، رعد و برق و غرش و واهاگن. در رأس آن قرار داشت) اهورامزداي ايراني (آرامازدشدند كه 
 خدايان آفتاب و تيرو مهر .  بعنوان الهه حامي ارج و مقام خاصي داشتندآناهيتخداي اژدهاكش و الهه 

 ارمني انجيل را تادئوس در جنوب ارمنستان بر طبق روايات.  الهه عشق بودندآستغيك و (nane)فضيلت، نانه 
در زمان حكومت تيرداد سوم اشكاني . م301سرانجام ارمنيان در سال . و بارتلمي در شمال آنجا پراكندند
كليساي ارمني اكنون يك . به مسيحيت روي آوردند) گريگور روشنگر(ارمني توسط گريگور لوساوريچ 

وابستگي ندارد ) كاتوليك، پروتستان و ارتودكس(كليساهاي ديگر كليساي ملي مستقل بوده به هيچ يك از 
جشن نو يا آمانور، : مهمترين جشن هاي ارمني عبارتند از. و مقر آن در شهر اجميادزين ارمنستان واقع است

عيد عروج (، زاغكازارد، عيد پاك، ديارندارج، هامبارسوم )برقندان(عيد تولد و غسل تعميد مسيح، باريگندان 
، وارتاوار، جشن تطهير و تقديس انگور، كه برخي از اين ها آميخته با اعتقادات پيش از مسيحيت )يحمس

 آوريل را به ياد شهادت ارمنيان در 24طبق سنت تمامي ارمنيان جهان هر سال روز . است مانند وارتاوار
و عيد ) مسروپ ماشتوتس جشن -بمناسبت ابداع خط ارمني(غير از آن روز فرهنگ . تركيه گرامي مي دارند

  .وارتان نيز داراي اهميت بسيار زيادي هستند
   ارمنستان-7

 زندگي تاريخي ارمنيان در سرزميني جريان يافته است كه در جغرافيا بـه نـام سـرزمين كوهـستاني                   
 30`فالت بين   . ارمنستان يا فالت ارمنستان معروف است كه ارمنستان امروزي در شمال شرقي آن واقع است              

 درجه طول شرقي محدود بوده بين فالت هاي آسياسي صغير و ايران             47 تا   38 عرض شمالي و     41 ْ 15` تا   37ْ
كـوه هـاي   .  متر از سطح درياسـت 1800 تا 1500ارتفاع ان . و در شمال غربي آسياي مقدم قرار گرفته است     

ـ  )متر4095(، آراكاتس   )متر3914(آرارت كوچك   ) متر5156(مهم آن آرارات بزرگ      ). متـر 4434(يپان  ، س
رودهاي دجله  و  فرات  از  كوههاي ارمنـستان  سرچـشمه                 .  ، آخوريان، آرپا  )ارس(آراكس  : رودهاي مهم 

دشت هاي آرارات، شيراك، تارون، خاربرد، ارزنجان، باگرواند همواره از نظر اقتـصادي اهميـت               . مي گيرند 
 كيلـومتر   1400 (درياچه سوان ) tarekh (تارخي  ، با ماه  ) كيلومتر مربع  3733 (درياچه وان . خاصي داشته اند  
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بين فالت هاي ايران و ارمنستان      )  يا كبودان  كاپوتاندر قديم    (درياچه اروميه ،  يشخان  با ماهي خاص ا   ) مربع

دنياي جانوارن فالت شـامل گـوزن، آهـو، گوسـفند           . درياچه هاي بزرگ فالت ارمنستان محسوب مي شوند       
 كفتار، عقاب، كركس، باز، لك لك، كبك، اردك، بلدرچين، قرقـاول            وحشي، گراز، گرگ، روباه، خرس،    

از نظر معادن زير زميني مس، سنگ آهن، سرب، نقره، طال، موليبدن، پرليت، مرمر، سنگ هاي                . و غيره است  
آب هاي معدني با خواص شفا . گوناگون مانند نوع خاصي توف، بازالت، سنگ آهك و غيره قابل ذكرهستند

آيرارات،   : استان تقسيم شده بود كه عبارتند از       15ارمنستان قديم به    . ر در آنجا يافت مي شوند     بخش خود بوفو  
، گوگارك، هايك عليـا، تـوروبران، آغزنيـك،         )قره باغ فعلي  (، سيونيك، آرتساخ    )وان فعلي (واسپوراكان  

  .، اوتي)يجمهوري آذربايجان فعل(، تايك، پارسكاهايك، كُرچِك، موك، پايتاكاران ) سوپك(سوفن 
  

   تاريخ-8
در .  تشكيل شـده اسـت    شوبريا -آرمه و   هاياسا ملت ارمني در غرب و جنوب غربي اين سرزمين در           

ايجاد گرديد، آنگاه در سده ششم پـيش از مـيالد سلـسله             ) اورارتو(سد نهم پيش از ميالد پادشاهي ارمنستان        
رمنيا مي نامند كه نخستين بار در كتيبه بيستون         ملل ديگر ارمنستان را آ    . بقدرت رسيد ) يرواندوني(يروانديان  

در همان زمان مورخ يونـاني هكـاتيوس        . بكار رفته است  .) م. پ 521سال  (مربوط به داريوش اول هخامنشي      
  .    را مشخص نموده استآرمنيادر نقشه باستاني جهان ، كشور .) م. پ489 تا 540(ميلتي 

هايك بزرگ بود لـيكن     ” ر آمد كه قلمرو آنان عمدتا     سلسله آرتاشسيان بر سر كا    . م.پ189در سال   
ملت متشكل ارمني   . در هايك صغير، سوفن و كوماگن نيز پادشاهي هاي متمايل به فرهنگ هلني بوجود آمد              

ايـن پروسـه در   . كليه اقوام ساكن در فالت را در خود مستحيل نموده همگان به زبان ارمني سخن مي گفتند       
كه قلمرو حكومت ارمنستان شامل كليه نـواحي فـالت گرديـد بپايـان     .) م. پ55 -95 (تيگران بزرگ زمان  
بعد ها ارمنستان ] تنظيم كالو ديوس پتوله مي    ” نقشه سوم آسيا  “در  [نقشه ارمنستان باستان محفوظ است      . رسيد

ن در مسير كشمكش هاي ابر قدرت هاي زمان، ايران و روم قرار گرفت ليكن استقالل نسبي خود را تا پايـا                    
حكومت اشكانيان  .بين قدرتهاي ياد شده تقسيم شد     . م387تا اينكه در سال     . حكومت اشكاني ارمني حفظ نمود    

با وجود تقـسيم    . مسيحيت مذهب رسمي كشور گرديد    . م301در سال     . منقرض گرديد .  م 428ارمني در سال    
برخـي نـواحي   . ود ادامه دادنـد به دو بخش، حكومتهاي فئودالي ارمني كه به ناخارار موسوم بودند به حيات خ  

در ميان چيرگي تازيان، سلجوقيان، تركان عثماني       . مرزي ارمنستان در اثر اين واقعه خالي از سكنه ارمني شد          
سعي در اشاعه مـذهب هـاي ديگـر         ) اران(در ارمنستان، گرجستان و آلبانيا      ) صوفيان(و قزل باشهاي ايران     

ارمنيان تازه مسيحي شده باعث يك رشته جنبش هاي مردمـي در            خطر مذاهب زرتشتي و غيره براي       . گرديد
 و  851-52،  773-75،  748-5،  482-84،  450-51قيـام هـاي     (برابر ساسانيان ايران و خالفت تـازي گرديـد          

در اثر اين پايداري ها در نيمه دوم سده نهم بخش بزرگي از ارمنستان از چيرگي ديگران آزاد گرديـد                   ) غيره
از آنجا كه ارمنستان ميـان قـدرت        . توني در پي احياء حكومت متحده زمان اشكانيان بر آمد         و پادشاهي باگرا  

چنـد  . هاي تازي و بيزانس قرار داشت اين امر مشكالتي در جهت تشكيل حكومت متحده بوجود مـي آورد                 
ر و  و غيره خراج گزا   ) قارص(حكومت پادشاهي ديگر در واسپوراكان، تارون، سيونيك، كيوريكيان، كارس          

ايـن  . م11در اثر تاخت و تازهاي تركـان سـلجوقي در نيمـه هـاي سـده      . وابسته به حكومت باگراتوني بود 
بخش هاي شمالي و مركـزي      .) م13 و   12سده هاي   (در زمان تقويت گرجستان همسايه      . حكومت فروپاشيد 

ياء شـد و تـا سـال         حكومت ارمنستان اح   زاكاريانارمنستان از دست سلجوقيان آزاد شده بسركردگي سلسله         
از آن پس حكومت ارمنيان در ارمنـستان كيليكيـه          . دوام يافت ) مصادف با لشكر كشي مغول و تاتار       (1236

پس از فاجعه مغوالن، تاخت و تازهاي تيمور و         .). م1375 تا   1080(در كناره هاي درياي مديترانه ادامه يافت        
 ارمنـستان   16در سـده    . براي ارمنستان اسفناك بـود    ) 15 و   14سده هاي   (طوائف آق قويونلو و قره قويونلو       
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 بخش شرقي ارمنستان بتصرف     1828تا اينكه بسال    . تحت سيطره تركان عثماني و صفويان ايران قرار گرفت        

با وجود كليه ستم هاي مذهبي و ملي و كشتارهاي جمعي و تغيير اجباري              (بخش غربي   . روسيه تزاري در آمد   
دولت تركيه با برنامه . يل سده بيستم بخش عمده جمعيت ارمني را در خود داشتتا اوا) مذهب و ساير مسايل  

 در جهـان، دسـت بـه يكـي از     1914-18ريزي هاي دقيق و با استفاده از وضعيت ايجـاد شـده در سـالهاي         
البته گروهي كـه توانـست بـه        .  ميليون ارمني را قتل عام نمود      5/1دهشتناك ترين عمل جنائي زده بيش از        

 پس از پنج سده حكومت جمهوري ارمنستان تنهـا          1918در سال   . ي همسايه، اروپا و آمريكا پناه برد      كشوها
 حكومـت جمهـوري شـوروي سوسياليـستي         1920در بخش كوچكي از سرزمين اصلي برپا شـد و از سـال              

تان تركيه مكلف شد اس   ) 1920 اوت   10(پاريس  ) sevre(بر اساس پيمان سور     . ارمنستان جانشين آن گرديد   
ليكن با بقدرت رسيدن مصطفي كمال اين امـر        . هايي از ارمنستان غربي را به جمهوري ارمنستان باز پس دهد          

نخجوان و آخالكاالك در تصرف جمهـوري       ) قره باغ (از سويي ديگر استان هاي آرتساخ       . جامه عمل نپوشيد  
ن بار در عهد نامه سـان اسـتفانو         مسئله ارمني كه براي نخستي    . هاي آذربايجان و گرجستان شوروي باقي ماند      

  . در مجامع بين المللي مطرح شده بود تا كنون الينحل باقي مانده است) 1878(
  منابع

  .1360: تهران. گرمانيك. ترجمه ا.دو جلد. تاريخ ارمنستان-1
  .1361: گرمانيك تهران. ترجمه ا. ديويد مارشال النك و كريستوفر واكر.  ارمنيان-2
  .1361بنياد نيشابور، : تهران. گرمانيك. ترجمه ا. 1جلد. نگ ارمني نامداران فره-3
  .1363بنياد نيشابور، : گرمانيك، تهران. نگارش ا.  ارمني بياموزيم-4
  .1980: ايروان. 6جلد. دايره المعارف بزرگ ارمني-5
  .1955: بيروت. نگارش پروفسور مانوك آبغيان. دو جلد. تاريخ ادبيات كهن ارمني-6
  . به بعد1971: ايراوان. هشت جلد. خ كامل ارمنستانتاري-7
  .1959: ايروان. پروفسور آراك آراكليان. تاريخ تحول انديشه فرهنگي ارمني-8
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  .1969: تهران. اسقف آرداك مانوكيان.  جشن هاي كليساي ارمني-12
  .1967: ايروان. پروفسور آبراهاميان. دوجلد.  تاريخ كوچ نشين هاي ارمني-13
  .  1975: ايروان. 8لدج. مجموعه كشورها و ملل شرق. مارتيروسيان. تاريخچه كوچ نشيني ارمني ايران-14
  . دايره المعارف هاي آمريكاناو بريتانيكا-15
  .1352: تهران.  تاريخ سياسي و احتماعي ارمنيان ترجمه و تاليف پادماگريان، آقاسي-16
  .1347انتشارات آليك، : تهران.  راهنماي مطبوعات ارمني در ايران و جهان-17
  . 1347انتشارات آليك، : تهران. ئيننگارش اسماعيل را.  اولين چاپخانه ايران-18
  .1968: ايروان. نگارش موسي خورني.  تاريخ ارمنستان-19
  .1968: تهران. نگارش نازار گورويانس.  ارمنيان ايران-20
  .1880: جلفاي نو. هاروتيون هوهانيان. دو جلد.  تاريخ جلفاي نو-21
  .1973: بيروت. آشوت پادماگران.  موسيفي ارمني-22
  .1968: پاريس. ادوارد اوتوجيان. ماري ارمني مع-23
  .1959: ايروان. سه جلد.  تاريخ ادبيات ارمني-24
  .1879): ارمنستان(واغارشاباد .  دين ارمنيان در دوران پاگانيسم-25
  1357: تهران. نوشته اسماعيل رائين.  قتل عام ارمنيان-26
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  و معادل ارمني آن» پيس«پيرامون واژه 
  

  غداسارياناديك با
   69خرداد ماه 

  
   كاربرد اين واژه در كتاب مقدس-1

  .كتاب دوم پادشاهان، برابر باب پنجم: عهد عتيق: الف -
  : عهد جديد:  ب -

  .3 آيه 4 و باب 45 تا 40، آيه هاي 1باب : انجيل مرقس
  .16 تا 12، آيه هاي 5باب : انجيل لوقا
  .    27، آيه 4باب : انجيل لوقا
  .16 تا 12، آيه هاي 27 باب: انجيل لوقا
  .3 و2،  آيه هاي 8باب : انجيل متي

  :براي آن بكار مي رود) bor) µáñ در ارمني كلمه -2
  .   تلفظ استbaruka ايراني كه بنا اسناد آن كلمه سغدي borمعادل كلمه 

 albara پرتقالي،   alvaraz اسپانيولي،   albarazo: كه از آن  (اَلبرُص  : در عربي 
  ) فرانسه قديم در alboraو 

  ) …شر، بد، خطرناك،") boroti: (در گرجي
     pisدر فارسي پيس 

  )كثيف، بد (pisدر تركي 
  )پيس(scabies، )ابرص، پيسي، كثيف (scaberدر التين 

  )ابرص، پيسي (bertدر تاتاري 
  )، پيسي، ابرصleper(در روسي  
  )، پيسي، ابرصlepra) lepralijderدر هلندي 
  ) ابرص، پيسيlepre) le’preuxدر فرانسه 

  )، پيسي، ابرصlebbra) lebbrosoدر ايتاليايي 
  ) پيسي، ابرصlepra) leprosoدر اسپانيايي جديد 

  pes(ak)در پهلوي 
  )  پيسي، ابرصlepra) (lepros(در يوناني 
  pecasهندي باستان ) ابرص (paesaدر اوستا 

  pithaghasدر يوناني باستان 
  pis ،pesaiدر كردي 
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  pos ،posai افغاني در
  ]1 برهان قاطع جلد 440 و 439نيز مراجعه شود به ص [

  در مورد بيماري
نوعي بيماي مسري جلدي، عالمت آن تاولها و جوشـهايي در روي پوسـت               -1

  .است و در آن ها مايع بدبويي مترشح مي شود
  .   برنگ سفيد در مي آيد"بيماري پيسي بصورت لكه هايي قرمز كه بعدا -2

    رهنگ ارمنيبرص در ف
  :بصورت نفرين

bor unenas ghunk' chunenas)غونك چونه ناس- اونه ناس-بر (  
  )نفرين(برص داشته باشي اما ناخن نداشته باشي 

  ]تا نتواني بخاراني[
ne’ra xoske' indz bor yeghav )يغاو- بر- ايندز- خوسكه-نرا         (  
  .حرف او باعث تكدر خاطر من شد

  
روسـتاي  ( بيماري مبتال بودند در واژه و كات پخ شركت نمي كردند             آنانكه به اين  

  ) كمره-كندا
  

  :منابع بكار رفته عبارتند از
  .ايروان. جلد دوم. تاليف پروفسور هراچيا آجاريان. فرهنگ ريشه شناسي ارمني -1
  ايروان. تاليف استپان مالخاسيان. 1فرهنگ مفصل ارمني جلد  -2
  بيروت. سروپ گولومچيانتاليف م.  انگليسي-فرهنگ ارمني -3
  )دانماركي-فرانسه-ايتاليايي-سوئدي-هلندي-آلماني-انگليسي(فرهنگ هفت زبانه  -4
  .ايروان. روسي-فرهنگ ارمني -5
   برهان قاطع -6
  .تاليف بهرام فره وشي.  پهلوي-فرهنگ فارسي -7
  .    1944ماهنامه لويس، تهران  -8
  . يوناني- انگليسي، انگليسي-فرهنگ يوناني -9

  . كاملمتن. كتاب مقدس -10
  .آيه ياب كتاب مقدس -11
  اهالي روستاي كنداي كمره و چهارمحال بختياري -12

  گرمانيك .                    ا
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  پيرامون نقش گياهان 
  در اعتقادات ارمنيان و مسيحيان

  )گرمانيك(اديك باغداساريان 
   تهران1369دوم شهريور 

  
   ن در ارمنستان باستاننگاهي كوتاه بر ستايش درختا

در نـزد   . جنگل و درختان يكي از مواردي هستند كه مورد ستايش و گرامي داشت ارمنيان بوده انـد                
براي .  نام يافته بويژه درخت چنار مورد ستايش بوده و آن نيز مقدس خوانده شده است               "مقدس"آنان جنگل   

آراي «مطـابق آن    . توجه نمـود  ) ده پنجم ميالدي  س(نمونه بايد به اشاره موسي خورني تاريخنگار نامي ارمني          
  .  مي ناميدند(sos) "سوس"زيبا روي پس از مرگ فرزندي بجاي مي گذارد بنام آنوشاوان كه او را 

)sosزيرا او مطابق اعتقادات به آرمناك يـا آرامانـك   ).  در ارمني به معني چنار است(armenak, 
aramanek)  نيـز  ). 1)( كتاب نخست، فصل بيـستم -تاريخ موسي خورني(»  و درختان چنار او هديه شده بود

. خورني اشاره مي كند كه ارمنيان از صداي خش خش برگهاي اين درختان چنار مي توانستند پيشگويي كنند             
  .مولف همچنين اضافه مي كند كه ستايش درخت چنار در ارمنستان دوران هاي طوالني وجود داشته است

 ناميده مي شود در نـزد       bardiسپيدار كه نوعي تبريزي است و به ارمني         بجز از درخت چنار، درخت      
كه پـس از    ) پيش از ميالد  (اين درخت نه تنها در دوران شرك        . ارمنيان احترام و ستايش خاصي داشته است      

  .ميالد مسيح نيز مورد ستايش بوده است
در ) 1102-1172(مني   شاعر و چهره سرشناس كليساي ار      (nerses-she’norhali)نرسس شنورهالي   
 اشـاره مـي كنـد كـه در شـهر            (tught-e’ndhanrakan)» نامه اي براي همگان   «يكي از آثار خويش بنام      

ساموساد نه تنها آفتاب را مي پرستيدند بلكه درخت سپيدار نيز مورد ستايش آنان بود زيرا ديوها درون ايـن                    
  ).2(پرستنددرختان مي رفتند و مردم را وا مي داشتند تا ايشان را ب

در دوران مسيحيت نيز درختان احترام خاصي داشتند بگونه اي كه وقتي مسيح دارد بيت المقدس مي                 
» زاغكـازارد «بـدين مناسـبت عيـدي بنـام         ). 3(شود مردم شاخه درختان زيتون و خرما زير پاي او مي نهند           

(tzaghk’azard))  متشكل ازtzaghik   به معني گل وzard در كليساي ارمنـي ) آرايش به معني زينت و 
كه انگليسيان به آن    ) روز يكشنبه پيش از عيد پاك     (اين عيد آخرين يكشنبه روزه بزرگ است        . وجود دارد 

Palm Sunday گويند و يونانيان Eulogemene .    در مراسم اين عيد در كليسا شاخه هـاي درختـان بيـد و
  ). 4(زيتون تقديس شده به مردم مي دهند

  ت كتاب مقدس به درختان فهرست اشارا-2
  .23 آيه 5كتاب دوم سموئيل باب : درخت توت -
  .20 آيه 21متي باب : درخت انجير -

  .13 آيه 11                          مرقس باب 
  .32 آيه 24                          متي باب 
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  .29 آيه 21، باب 6 آيه 13                      لوقا باب 

  .11 آيه 49فر پيدايش باب س:  درختان ميوه-
       21 آيه 2صحيفه ارمياء نبي باب 

  17 و 15صحيفه حزقيال نبي باب 
  10صحيفه هوشغ نبي باب 

  18 آيه 14مكاشفه يوحنا باب 
  15 آيه 6 باب 6 آيه 5پادشاهي اول باب : درخت سرو-

  17  آيه 40                      ايوب باب 
   19 آيه 41باب صحيفه اشعياء نبي : درخت كاج-

  13 آيه 60                    و باب 
  27 آيه 15عروج باب : درخت و شاخه هاي خرما-

  40 آيه 23                                  سفر الويان باب 
  3 آيه 34                                  سفر نثنيه باب 
  16 آيه 1ب                                  كتاب داوران با

  2 آيه 13                                                و باب 
  15 آيه 28باب :                                   كتاب دوم تواريخ
  13 آيه 12                                 انجيل يوحنا باب 

  .9آيه : 7                                مكاشفه يوحنا باب 
  پي نوشتها

---------------  
  . پادشاه افسانه اي ارمنستان، كه سميراميس ملكه آشور دلباخته او گرديد(ara)آراي زيبا روي  -1
  .1838ونيز . 253-238صفحه ) نامه اي براي همگان«نرسس شنورهالي  -2
  . 7 آيه 11مرقس باب .  آيه يكم21انجيل متي باب  -3
مـتن   (107صـفحه   . 1969: تهران. م آرداك مانوكيان  نوشته اسقف اعظ  . "اعياد كليساي ارمني  " -4

  ). ارمني
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  معماري ارمني
  نوشته پرفسورادوارد اوتوجيان
  ترجمه اديك باغداساريان

  
  

  پيشگفتار
  

  سازمان امور خيريه گلبنگيان: الف
در طـول زنـدگي     »  درصـد  5آقاي  «،  »پادشاه نفت «شادروان گالوست گلبنگيان، ثروتمند نيكوكار،      

ايـن  . د كوشيد تا موافقت حكومت شوروي  را براي بازسازي كليساي جـامع اچميـادزين جلـب نمايـد                   خو
  . كيلومتري ايروان پايتخت واقع است20كليساي جامع در ارمنستان و در دامنه كوه آرارات، در 

  . ارمني بود"گالوست كلبنگيان كه استخراج نفت عراق را بعهده داشت، از اتباع بريتانيا و اصال
اين مرد متدين كه باني كليساي ارمني لندن بود، مي خواست در بازسازي قديمي ترين كليساي جامع                 

 قرن در   17آيين عشاء رباني در طول      . عالم مسيحيت، يعني اچميادزين بنا شده در قرن چهارم، نيز سهيم باشد           
ريارك اعظم و كـاتوليكوس     آنجا جشن گرفته شده است و اين كليساي جامع مقر عاليجناب وازگن اول، پات             

  .تمام ارمنيان مي باشد
 در ليسبون دار فاني را وداع گفت در حاليكه آرزويش را عملي نـساخته               1955گلبنگيان بيستم ژوئيه    

 ميليـون دالر بـراي سـازمان        800بود و ثروت كالنش را كه يكي از بزرگترين ها در جهان بـود بـه مبلـغ                   
ه دانشجويان، محققين و هنرمندان كليه مليتها و تشويق و ترغيـت            گلبنگيان بجاي گذاشت تا صرف كمك ب      

  .هنر و علوم شود
 دالر 000،400مبلغ ) كه اجراي آن به عهده پارلمان پرتقال واگذار گرديده است(او در وصيتنامه اش     

براي بازسازي كليساي جامع اچميادزين اختصاص داد با اين اميد كه باهمكاري حكومـت محلـي يـك نفـر                   
  .شيتكت براي نظارت در كارها اعزام گرددآر

دو سال پس از مرگش، اتحاد شوروي براي اولين مرتبه در تاريخ خـود مبلـغ ارثيـه يـك ثروتمنـد                     
  .سرمايه دار را پذيرفت

، اقتـصاددان متبحـر در امـور و مـسائل           )1(بنابراين هيئت اجرائيه سازمان گلبنگيان، سر سيدني كين       
ئيس دانشكده اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه لندن، دكتر آرشـيتكت و برنامـه              حقوقي، سياسي، اقتصادي و ر    

 ancien e’le’ve du cours des monuments) ادوارد اوتوجيـان  (.D.I.U.U.P, D.P.L.G)ريز شهري 
historiques de Pares)(2)      از فرانسه بعنوان شخصي مـاهر در فنـون بازسـازي فرانـسوي و متخـصص در 

  .يين گرديدندمعماري ارمني تع
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.  انجام گرفتthe Quai d'orsayمذاكره با حكومت شوروي توسط وزارت امور خارجه و به كمك 

مقامـات ذي صـالح بـويژه وزارت        .  از طريق مسكو عازم ايروان گرديدنـد       1957دو متخصص در دهم اوت      
ت ضـروري را جهـت      مراسم و تشريفات و آكادمي معماري اتحاد شوروي بسيار مفيد واقع شده تمام اطالعا             

  .انجام ماموريت در اختيار آنها گذاشتند
وظايف متخصصين در ارمنستان شوروي آسان تر گرديد و در خور قدرداني است كه حكومت محلي                

وازگن اول،  ) جاثليق( حمايت ويژه اي از كليساي ارمني بعمل مي آورد و با توجهات عاليجناب كاتوليكوس             
ان حدود يك ماه در ارمنستان اقامت داشتند و به كمك آرشيتكتهاي ارمنـي        سر سيدني كين و ادوارد اوتوجي     

مقـدمات كـار بازسـازي      . و اداره حفظ بناهاي تاريخي، مطالعات فني، معماري و اقتصادي خود را انجام دادند             
  .بسرعت انجام گرديد

 ارمنستان بـسر    ، آقاي اوتوجيان چندين مرتبه به مدت طوالني در        1964 و   1957در فاصله بين سالهاي     
 بپايان رسيد و بنا به دعوت عاليجناب كاتوليكوس، اعضاي سـازمان خيريـه              1964كار بازسازي در سال     . برد

) 3(هيئت توسط دكتـر آزردو پرديگـو      .  به ارمنستان رفتند تا نتيجه كارها را ببينند        1964گلبنگيان در اكتبر    
رئيس امور شرقي سازمان    (خانم روبرت گلبنگيان    رئيس سازمان سرپرستي مي شد و بوسيله همسر وي، آقا و            

و آقـاي ادوارد اوتوجيـان همراهـي مـي          ) دختر نيكوكار مرحوم  (، خاتم ريتا اسايان     )و نوه نيكوكار مرحوم   
در طول بازديد، عاليجناب كاتوليكوس، به آقاي اوتوجيـان صـليب درجـه اول گريگـور روشـنگر                  . گرديد
  . را اعظاء نمود- عالي ترين مدال كليساي ارمني-مقدس

بنابراين براي اولين مرتبه يك آرشيتكت فرانسوي در بازسازي يك بناي فرهنگي در قلمرو شوروي               
  .شركت نمود

آقاي اتوجيان در جريان اقامتش، به سراسـر ارمنـستان مـسافرت نمـود و قـسمتهايي از گرجـستان                    
 60 "مراه آورد كه در يك سـري حـدودا  او يك هزار اساليد رنگي چاپ نشده به ه    . آذربايجان را نيز پيمود   

و نيز لندن، بروكسل، لـي اژ، مـيالن، ژنـو و در ايـاالت               ) پاريس، ليون، مارسل، والنس   (سخنراني در فرانسه    
متحده، نيويورك، بوستون، كمبريج، سنفرانسيسكو و در لوس آنجلس مورد نمايش و بحث و گفتگـو قـرار                  

مي و نوين، مناظر و زيبايي هاي طبيعي آن، كوه آرارات، درياچه            اين عكس ها نشانگر ارمنستان قدي     . گرفتند
 قبل از ميالد تا سـده چهـارم   3000سوان، بناهاي ارمنستان از قرن چهارم تا پانزدهم، همچنين آثار باستاني از          

  .بودند) دوران معماري بت پرستي(عصر ما 
   

  كم شناخته شده در غرب:  ملت ارمني ) ب
 كـم  "ز هزاره دوم قبل از ميالد تا زمان حال جريان يافته اسـت در غـرب نـسبتا              تاريخ  ارمنيان كه ا    

كشتي نوح . مطابق افسانه هاي مسيحي ، ارمنستان بصورت بهشت زميني توصيف شده است. شناخته شده است
. نشست و نوح اولين تاك را در دشت آرارت كاشـت          ) متر5200(بر كوه آرارات، مرتفع ترين قله ارمنستان        

ارمنستان شوروي، ايران، هند، تركيه، خاورميانـه،       (در پهنه جهان پراكنده شده اند       ) 4( ميليون ارمني  4ون  اكن
  ).يونان، فرانسه، ايتاليا، اياالت متحده، آمريكاي جنوبي و غيره

ارمنيـان از جانـب     . ديانت مسيح را پذيرفت   )  ميالدي 301(پادشاهي ارمنستان در آستانه سده چهارم       
يار مورد ستايش قرار گرفتند زيرا از كمكهاي آنها بهره مندگرديدند و پاپ گريگـور سـيزدهم                 صليبيون بس 

  .اعالم داشت كه هيچ ملتي بيشتر از آنها به صليبيون كمك و مساعدت نداد
به آنها اعطاء نمودند و ) Echelles d’orient«)5«ريشليو و سپس كلبرت امتيازات تجاري را توسط 

در اواخر قرن نوزدهم و در طول ربع اول قرن بيـستم            . در پروانس و مارسل تشويق كردند     ايشان را به اقامت     
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افكار عمومي جهان توسط كشتارهاي جمعي ارمنيان كه در جريان آنها بيش از يك ميليون نفر بقتـل رسـيد                    

  .تكان خورد
گالوسـت  در زمانهاي اخير چندين ارمني مشهور توجه عمومي غرب را جلب كـرده انـد ، از جملـه                    

، موسيقيدان معروف خاچاتوريان، كه گايانـه را تـصنيف كـرد، ويليـام سـارويان                » پادشاه نفت «گلبنگيان  
اين سه نويسنده همگي ارمني     (نويسنده، مايكل آرلن نويسنده انگليسي، هنري ترويانت عضو آكادمي فرانسه           

 و بـرادران آليخانيـان از ارمنـستان         ، ستاره شناس و فيزيكدان نامدار پروفسور هامبارسـوميان        )االصل هستند 
اياالت متحده، بريتانياي كبيـر،  (شوروي، عضو آكادمي علوم اتحاد شوروي و آكادمي علوم كشورهاي غربي  

  .، كاردينال آقاجانيان و برادران ميگويان يا ميكويان و غيره)فرانسه، آلمان و غيره
و زمينه چه معماري شرقي و چه معمـاري         بعالوه مسئله مهمتر در بطن معماري آن است كه در اساس            

 سال بوجود آورده و دين خود را نسبت به          3000مسيحي غرب قرار دارد كه اين ملت سازنده، و فعال در طي             
  .تمدن جهاني ادا نموده است

اين معماري كه بخاطر ساخت، اندازه، تناسب و يگانگي منطق خود شـناخته شـده اسـت بـر سـبك                     
اين امر بوسيله دانشكده باستانشناسي فرانـسه و        . تاثير گذارده و بر آن برتري دارد      رمانسك كشورهاي غربي    

دومورگان، اوگوست شوازي، شارل ديهل، گابريل      . ، ژ )6(توسط افرادي چون شارل تكسير، دوبوا دو مونپترو       
دانـشكده هـاي    ميله، ماكلر، فوسيلون، بالتروساتي، بوسويلوال، ژنوي پدر، گرابار متعاقب كارها و كوششهاي             

ارمني، اطريشي، آلماني، روسي، انگليسي، ايرلندي و آمريكايي و توسط استرژيگوسكي، گلوك، رامساي بابل      
هنري و سيرارپي در نرسسيان، توكارسكي و مهمتر از همه، استاد كبير معمـاري              . ماروت، دالتون، خانمها ف   

  .  شدقديمي ارمنستان يعني توروس تورامانيان به جهان غرب معرفي
    
  صفحاتي از تاريخ ملت ارمني) پ

 ميتاني و اورارتـو در      -منشاء تمدن ارمني در تاريكي اعصار نهفته است و با فرهنگ هيتي ها، خوري             
بر اساس نظريه آدونتس، ارمنيان شكل منحصر بفرد خود را در فاصله بين سده هـاي دهـم تـا                    . آميخته است 

  . ششم قبل از ميالد بدست آورده اند
شاهي ارمنستان و قلمروش از بحر خزر تا  درياي سياه و در دوره هاي بعد تـا سـواحل مديترانـه                      پاد

  .كشيده مي شود
ارمنستان صحنه جنگهاي بزرگ بوده چندين مرتبه مورد هجوم همسايگانش قرار گرفته است ولـي               «

 و نـه تركهـاي      تازيـان ، نه   نايپارت، نه   نانه آشور نه بابل، نه اسكندر كبير، نه روميها، نه بيزانسيها، نه ساساني            
سلجوقي كه سرزمين آنها را بارها مورد تاخت و تاز قرار دادند نتوانستند استحكامات ارمنستان را تسخير كنند 

  ».آنرا زير سيطره خود در آوردند  مستقل وو مردم كوه نشين
ام از آنها قدرت    هيچكد. اكثر كساني كه به ارمنستان لشكركشي كردند به وسايل مختلف نابود شدند           

  . مقابله با اين ملت كوچك را نداشت
  .البته تخليص تاريخ پيچيده آنها در يك ليست كوتاه غير ممكن بنظر مي رسد

  
  ارمنستان بزرگ
  قبل از ميالد

  . در ارمنستانيتاني، ماقبل ميتاني، ماقبل هيتي م- اقوام خوري-3000
  .، نائيري و هاياسا اقوام هيتي-2000
  ).انقراض امپراتوري هيتي( فريژيان  لشكركشي-1200
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  . انحطاط و زوال اورارتو-700
  )520كتيبه ميخي، . ( لشكركشي داريوش اول، پادشاه پارس-484-521
  )قعب نشيني بزرگ. ( گزنفون از ارمنستان عبور كرد و ملت ارمني توجهش را جلب نمود-401

  ي ها مادها، پارسها و هخامنش-       
  ).يونانيان( اسكندر كبير، خاندان سلكولي -331
  . تيگران دوم، داماد مهرداد پادشاه پونت-95

  ) نرون. (زد و خورد و پيمان با رم، جايي كه پادشاهان ارمنستان تاجگذاري مي كردند -
  

  بعد از ميالد
  . قبول رسمي مسيحيت در ارمنستان-301-288
  ).7( اشكانيان مسيحي-301
  )تقسيم پادشاهي ارمنستان بين پارس و بيزانس. (ناينيان و ساسان ماميك-387
  . اختراع حروف ارمني توسط مسروپ ماشتوتس-405
  . لشكركشي اعراب-636-634
  . پادشاهي باگراتوني-886

   امپراتور و امپراتوريس به بيزانس داد،18 ارمنستان - بازيل دوم در بيزانس-1000
  »خاندان مقدوني«

  . لشكركشي تركهاي سلجوقي-1045
  . تصرف و ويراني آني بدست الب ارسالن-1064
  . پايان استقالل ارمنستان-1071

  .تاسيس پادشاهي ارمنستان جديد در كيليكيه -
  . كمك به صليبيون، دختر بودوئن بايك شاهزاده ارمني ازدواج نمود -
  .نها شناخته شده است تا از آ50 پيمان هاي متعدد با خاندان هاي فئودالي فرانسه كه  -

 لئون اول، بخشايگر، پادشاه كيليكيه ارمني، باسيبيل دختر آمـوري لوسـينيان پادشـاه قبـرس                 -1222
  .ازدواج كرد

ايزابل دختر آنها، كه وارث تحت پادشاهي گرديد، با يـك فرانـك بنـام فيليـپ انطـاكي            -
  ).1223(شخص اخير موافقت همسرش را براي سلطنت مشترك جلب كرد . ازدواج كرد

در قـصر  ) فرانـسه ( لئون پنجم، آخرين پادشاه ارمنستان جديـد، از خانـدان لوسـينيان پواتـو               -1393
  .پادشاهان فرانسه در سنت دنيس دفن گرديد

  
   ارمنستانو   مورخين غربي) ت

در مورد تكامـل مـردم ارمنـي تحقيـق و           ) فانسوي، آلماني، روسي، انگليسي   (بسياري مورخين غربي    
آدونتس، آليشان، باخمان، بروسه، گـريم، گروسـه،   : درمهمترين آنها را مي توان چنين نام ب . مطالعه كرده اند  

  .هوبشمان، النگلوي، لينچ، ماكلر، مار، ميله، ژاك دو مورگان، نانسن، كنتس اواروف، توكارسكي، فيديت
  
  مناسبات ارمنستان و غرب) ث

لهاي نو شناخته مناسبات شرق و غرب       روابط بين ارمنستان و كشورهاي فرانك يكي از جالبترين فص         
  .را تشكيل مي دهد
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ارمنيـان در صـدد     .) م.از سده دوازدهم تا شـشم ق      (از هنگام شكل گيري خصوصيات نژادي ارمنيان        

  .ايجاد ارتباط با كشورهاي غربي بويژه يونان و روم، مراكز عظيم تمدن بر آمدند
 و جنگها و از ديگر سو به موجب تجارت و           اين مناسبات از يك سو بر اثر برخوردها، لشكركشي ها         

  .تبادالت فرهنگي ولي نه براي ترويج اعتقادات گوناگون بوجود آمدند
ارمنستان نقش مهمي در صحنه جنگهاي يونان با پارسيان و پارتيـان مـن جملـه در زمـان فتوحـات                     

  . روم بازي مي نموداسكندر كبير، در جريان حكمراني پادشاهان سلجوقي و سپس در اثناي لشكركشي هاي
 فريژيائي آنها، تمايل ايشان به منطق يوناني، باعث جذب هر چه بيشتر آنها به ملل غربي -اصل تراكيا
ارمنستان توجه دول   . به همين جهت شاهزادگان ارمني در روم و آتن تربيت مي گرديدند           . و تمدنشان گرديد  

هم پيمان خود در پاسداري از تمدن غرب در خاورزمين          فاتح را جلب كرده بود لذا آتن و روم آنها را بعنوان             
اين سـنت توسـط پـاپ    . همچون صليبيون كه بعدها كار تبليغ مسحيت را در شرق انجام دادند، مناسب يافتند    

  . هاي ادامه يافت و امروزه نيز پا بر جاست
نـسه از اوايـل     ليكن به بيان دقيقتر، مناسبات ميان ارمنستان و اكثر كـشورهاي بـزرگ و بـويژه فرا                

  .مسيحيت آغاز مي گردد
).  ميالدي 301در  (در واقع ارمنستان اولين كشوري بود كه مسيحيت را بعنوان مذهب رسمي پذيرفت              

بنابراين ارمنستان خيلي زود از مذهب و تجارب مراسم عبادت و آداب و سنن ديني كه در بـين معاصـرينش             
 كه ارمنستان را به ديانت مسيح بشارت داد، كليـه آثـار             گريگور روشنگر مقدس  . نادر بود برخوردار گرديد   

 تمام شاهكارهاي معماري و مجسمه سازي يونـان و رم           "تقريبا. بت پرستي را بطور سيستماتيك نابود ساخت      
با اين وصف، اين عمل سبوعانه باعث تولد معماري مذهبي جديدي گرديد و ما را بر آن داشت                  . از بين رفتند  

  .ته را به فراموشي بسپاريمتا شاهكارهاي گذش
تا آن موقع معماري ارمني تحت تاثيرتمدن اورارتو قرار داشته و آميخته با ويژگـي هـاي آشـوري،                    

 ها، مصر، سوريه، يونـان، روم و سـپس بيـزانس             ايران، پارتها، ساساني ها، هيتي     .كلداني و حتي سومري بود    
  .اثراتي بر معماري ارمني گذاشته اند

 ارمني تحت اين تاثيرات شديد قرار گرفته است، ولي بايد چيزي جديد براي ميثـاقي                اگر چه معماري  
اين مطلب سرآغاز ايجاد هنري مستقل و معماريي كه از مكاتب گذشـته سـود بـرده ولـي       . نو خلق مي نمود   

لي در تاريخ معماي بندرت چنين وحدت مفاهيم و چنين تكام         . داراي يك ساختار اصيل گرديده بود، مي باشد       
. همه چيز به مقتضاي احتياجات، طرح و مهمتر از همه تكنيكهاي ساختماني است            . در اجرا مشاهده شده است    

هيچگونـه  . هر جزء نقش خود را در استحكام بنا ايفا كرده و توازن نهايي، نتيجه حل مسائل تكنيكي مي باشد                  
ام، تداوم، وحدت مفاهيم از ويژگـي       تقيد، صرفه جويي، استحك   . دكوراسيون زائد و بي معني بچشم نمي خورد       

بعالوه، معماري مجبور بود تا مسايل جوي، زلزله        . هاي معماري مذهبي ارمني از قرن چهارم ميالدي مي باشند         
و نيز لشكركشي را بعلت در معرض قرار گرفتن اين سرزمين در مسير لشكركشي ها و برخورد هـا در نظـر              

  .   بگيرد
ايـن معمـاري بـر    . ز نظر منطق و استحكام در كيفيت آن تصديق مي كنيم       ما تاثير ميراث يوناني را ا     

اساس وحدت و توازن كامل بتدريج در كشورهاي غربي گسترش يافت و به اين بخش از آسـيا نيـز رخنـه                      
بود و اسقفها   » رزمگاه كالم اهللا  «آسياي صغير، از ارمنستان تا قسطنطنيه       . كرده ميثاق جديدي را جستجو نمود     

نويسندگان بـزرگ مـسيحي، مفـسرين كـالم اهللا،          . ن معروف كليسا براي تبليع مسيحيت مي آمدند       و كشيشا 
) بازيل مقدس، گريگور مقدس نازايـانتس و غيـره     . (اسقفها و كشيشان مشهور كليسا از اين منطقه مي آمدند         

 هيقشوراي ني. نخستين هشت شوراي كليسا در آسياي صغير يا در اكناف مرزهاي آن بشرح زير تشكيل شدند          
ـ    431س در   ، شـوراي اِفـس    381راي قسطنطنيه در    ، شو 325در   ، دومـين شـوراي     451دون در   س، شـوراي خال
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، چهـارمين شـوراي     783، دومـين شـوراي نيكـايي در         681، سومين شوراي قسطنطنيه در      553قسطنطنيه در   
سوريه را  ) سده ششم ) (9 (و نسطوريان ) 8(بعالوه كليساي ارمني سرپرستي مونوفيزيت ها     . 889قسطنطنيه در   

  ).10(نيز بعهده داشت
هدف تعليمات آنها برگرداندن مسيحيت بـه سـادگي و بـي            . جمعيت پولس در ارمنستان منشاء يافت     

فلسفه پولسي با پيوند نزديكش با مانويـت در سـده           . آاليشي انجيلي و رواج اين حكمت به سراسر گيتي بود         
 در شرق و در غرب، جـايي كـه باعـث بوجـود آمـدن اعتقـادات       هفتم ميالدي، علي رقم تعقيب هاي شديد  

هنـوز نكـات مبهمـي      ). 14 تا   12،  9سده هاي   (گرديد، گسترش يافت    » كاتارس«و  » آلبژس«،  »والدوس«
  .براي مورخين وجود دارد و تاثير ارمنيان بر كشورهاي غربي بايد روشن تر گردد

پـس از   . يحيت در اين بخـش از گيتـي باشـند         طبيعي بود كه غربيان در جستجوي اولين تعليمات مس        
پدران روحاني كليسا به منظور ايجاد جماعتهاي مـذهبي         . چندي تماس بين مقامات مختلف مذهبي بوجود آمد       

راهبان رموز عبادت و تدين را با خود به همـراه     . و پيشنهاد احداث كليساها و صومعه ها به غرب سفر كردند          
مـذهب  » معابد«براي ساختن   ) 11(»معماران ماهر «ان و معماران عضو فرقه      استادان صنعتگر، كارگر  . آوردند

ناميده مي شدند ) 13(»سرياني«يا ) 12(»شرقي«در قرون وسطي اين كارگران اغلب  . جديد فرستاده مي شدند   
  .و شمار كثيري از آنها ارمني بودند

راهبان غرب رسالتي را كه     بعدها در جريان جنگهاي صليبي اين تماسها در هر دو جهت توسعه يافت              
ي را كه از بيم لشكركشي هاي تركهاي سلجوقي فرار مـي نمودنـد بـا                آغاز شده بود ادامه مي دادند و ارمنيان       

  .گرمي مي پذيرفتند
پدران روحاني كليساي   . در عين حال، تبادل فرهنگهاي مختلف باعث گسترش بيشتر مناسبات گرديد          

  .ايشان اينها را ترجمه كرده بودند. د ادبيات مسيحي بودندارمني نگهبانان پرارزش ترين اسنا
گاهي اوقات كه متنهاي اصلي گم و يا نابود مي شد، اين ترجمه ها و مدارك ارمني بكار نويسندگان                   

تجار ارمني كه به سواحل مديترانـه مـسافرت         . بزرگ آن عصر و گنجينه تفكرات باستاني كمك مي نمودند         
  .به كشورهاي مقصد مي بردندمي كردند، اين ثروت را 

اين عوامل بطور كلي باعث ايجاد ارتباط با غرب و بويژه فرانسه، كشوري كه سرمنشاء صليبيون بود،                 
از سده چهارم تا اواخر قرون وسطي آثار مهم و ديرپايي روي صومعه هاي فرانسه وجود داشت ولـي                   . مي شد 

  . به فراموشي سپرده شدند"اينها سريعا
  
  رب در قبال معماري ارمني ديدگاه غ-1

ا به اقتضاي ساختار بدنش انجام گرفته است و ايـن           ينطقي است فكر كنيم كه خلقت انسان         م :سقراط
 زيبـايي مي ناميم و يا به تناسب روحش بوده است كه به مـسئله              ) 14(سودمندياصلي است كه ما آنرا اصل       

 با بقيه جهان و جنـبش طبيعـت         "ق مي كند اجبارا   ولي عالوه بر اينها او كه مي سازد و يا خل          . ختم مي گردد  
 "اجبـارا .  آنچه را كه او انجام داده است ويران يا تباه مي كند يا نجات مي دهد، مواجه مي شـود                    "كه مداوما 

يك اصل سومي هم مورد شناسايي قرار مي گيرد كه بر اساس آن او سعي مي كند با كارهـايش در ارتبـاط                       
  . ردد كه او مي خواهد آنها را به سرنوشت ويرانگر بسپاردباشد و مقاومتي بيان مي گ

  . اين ها مهمترين مشخصات اثري كامل هستند:فادروس
  . فقط معماري احتياجشان دارد و آنها را به عرش مي رساند:سقراط

  . من آنرا كاملترين هنر مي دانم:فادروس
  »اوپالينوس معمار«والري .                پ

* * *  
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 هنـر مـذهبي از      "فصلتر به معماري ارمني بپردازيم كـه آوازه شـاهكارهايش مخـصوصا           حال كمي م  

ارمنستان بـا قـرار گـرفتن در نقطـه          . مرزهاي كشور كوچك پا فراتر نهاده و مورد توجه جهانيان قرار دارد           
ـ     .تالقي تمدنهاي بزرگ شرق و يونان، خيلي زود در سده سوم از مسيحيت اسـتقبال نمـود                 ن از همـان اوان اي

كشور نمونه هاي برجسته اي از معماري مذهبي خلق نمود كه شهرت آن به جهان شناخته شده نفـوذ كـرده                     
ما از خوانندگان خود در خواست مي كنـيم تـا نظـري بـه     . هنر رومانسك و گوتيك را تحت تاثير قرار داد        

  . ر قابل درك باشدطرحها و تصاوير بيانگر و روشنگر مطالب صفحات قبل بيفكنند تا صفحات بعدي بيشت
بعنوان مقدمه ميل داريم از مولفين متعدد غربي كه توانسته اند براي اولين مرتبـه معمـاري ارمنـي را                    

لينچ، سياح مشهور انگليسي و نماينده يوركـشاير در پارلمـان در            : مورد تحقيق و مطالعه قرار دهند، نام ببريم       
 احساس كرديم كـه در حـضور   نهگوما اين«:  نوشتهما، آنيملكه  از ارمنستان ديدار كرد و در باره    1898سال  

بنايي مملو از ارزش بزرگ هنري قرار داشتيم كه نشانگر سطح فرهنگي به مراتب پرسابقه تر از غـرب بـود                     
  .»)در آن زمان(

  :بوردل، مجسمه ساز فرانسوي، معماري ارمني را چنين تشريح كرد
از آثاري است كه     يديدم، بنظر من يك   ) 15(»منستانگلزار ار «معماري ارمني چنانكه من در كتاب       «

  .»بي اندازه به آن عشق مي ورزم
شارل ديل، نويسنده برجسته هنر بيزانس در مورد كتاب استرزيگوسكي مربـوط بـه معمـاري ارمنـي            

 سال پـيش پروفـسور      20حدود  «: نكات زير را در يك سخنراني در انجمن مهندسين فرانسه بيان داشته است            
استرزيگوسكي دو جلد كتاب در باره مسئله اي بسيار قابل توجه يعني معماري ارمني به زبان آلمـاني                  مشهور  

» مادر معماري مـسيحي   «مطالعه اين معماري، استرزيگوسكي را معتقد ساخت كه اين معماري           . منتشر ساخت 
بخـاطر سـبك    او نـه تنهـا      . استرزيگوسكي بيشتر از هر فرد ديگـري از هنـر مـسيحي آگـاهي دارد              . است

 بدين علت كه اساس و پايه هنـر مـسيحي در سراسـر              بويژهمخصوصش به هنر ارمني عالقه مند گرديد بلكه         
من با نظر استرزيگوسكي مخالف نيستم و هرگز از تاكيد بر اهميت معمـاري ارمنـي امتنـاع                  . جهان مي باشد  

  . »نورزيده ام
ي در مراحل اوليـه بـود، فرانـسوا نبـوا در          ، وقتي كه مطالعات بر روي اين معمار       1912هنوز در سال    
  :چنين نوشته بود» معماري«كتابش تحت عنوان 

ايـن  . سبك ارمني در نواحي گوناگوني رواج يافت و در كشورهاي دور دست صاحب نفوذ گرديد              «
گسترش به خاطر ارزش واالي صومعه ها بود كه توسط مهاجرت بخشي از ساكنين آني به مال درياي خـزر،                    

  . »صورت گرفت) 1064( گاليسيا، ملداويا و لهستان پس از تصرف شهر بوسيله سلجوقيان كريمه،
اين معماري فنون ساختماني خود را به آناتولي سلجوقي، طرحها و استادان مسلمش را بـه روسـيه و                   «
يازدهم بر  محتمل است كه اين معماري تاثير خود را از سده           .  والشيا داد  -ش را به صربستان و ملد     دكوراسيون

باالخره بدون اينكه به نتيجه قطعي و معين برسيم بايد اين واقعيت را متذكر شـويم                . مكتب بيزانس نهاده باشد   
كه شباهت شگفت آوري از نظر ظاهر كلي و جزئيات بين كليساهاي ارمني و آثار اروپاي دوران شـارلماني                   

  .»و رومي وجود دارد
مي توانند بعنوان مدل ها «ساهاي ارمني اظهار داشت كه آنها استرزيگوسكي با بحث در باره داخل كلي

و نمونه هايي براي جلب تماشاگران عالقه مند، بخاطر عمق معاني و محتوايشان محـسوب شـوند و ايـن نـه                      
  .»مي باشد) نور و سايه(بخاطر غناي تزئيني يا ظاهري است بلكه بعلت توازن حجمها و مفاهيم ظريف فضايي 

آثـار تكـسير، دبـوا    . شناساندن اين بناهاي مذهبي نصيب سياحان فرانـسوي گرديـد         افتخار كشف و    
شـوازي، بنـوي و     . وي، ماكلر، گروسه، نقش بسيار مهمي ايفا نموده اند        گلومونتپرو، ژدومورگان، بروسه، الن   د

ده هـاي  دانـشك . بالتر و ساتي اين معماري را با دقت و موشكافي بيشتري مورد تجزيه و تحليل قرار داده انـد         
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نام گريم، ليـنچ، هوبـشمن، بـاخمن، استرزيگوسـكي،          . آلماني، انگليسي پس از چندي به اين جنبش پيوستند        

كتابشناسي مختـصر آخـر ايـن       . كنتس اواروف، پيتر وسكي و بسياري ديگران بااين كار عجين گشته است           
 خود  "طبعا. معماري مي باشد  كتاب بيانگر تعداد مولفين سراسر جهان و گسترش عالقه محققين نسبت به اين              

افـرادي چـون تـوروس      . نويسندگان ارمني هم بناهاي تاريخي را مورد شناسـايي و ارزيـابي قـرار داده انـد                
تورامانيان، غافاداريان، هاروتيونيان، يغيازاريان، هوهانيسيان اكنون در محافل باستانشناسي از شهرت بـسزايي             

  .برخوردارند
اوگوست شوازي در   .  با چكيده اي از مشخصات و خصوصيات كامل كنيم         حال، ما بايد مطالب قبل را     

  . در مورد زمينه پيدايش و شكل گيري معماري رمانسك نوشته اي دارد) جلد دوم( خود تاريخ معماري 
اين هنر در اواخر سده يازدهم وقتي كه رهبانتي تفوق معنوي بدست آورده و فئوداليسم در                 «.تاثيرات

آيا تولد آن به مقتضي و ضرورت جامعه جديد بود؟ آيـا ايـن تحـول و              . د، ظاهر گرديد  حال شكل گيري بو   
دگرگوني ساده معماري قديم بود كه زمين ما را زنيت داده بود؟ يا اينكه از معماري امپراتوري يونان در آسيا 

  »سرچشمه مي گرفت؟
 بوجود آمده و آنچه كه در "الهيچ معماريي از حوزه نفوذ آنچه كه قب .  منشاء آن متعدد است    "مسلما«

اما در بين تاثيرات آنچه كه برتر و مقدم تر اسـت بـه شـرق                . فراسويش وجود دارند نمي تواند گريزان باشد      
  . »به عقيده ما اركان و اجزاء موجود نشانگر زادگاه و منشا آنهاست. تعلق دارد
 وجـود ندارنـد   "ري بيزانس اصـال  با سبكهاي كالسيك غربي بيگانه بوده و در معما        "گنبد ها مطلقا  «

ولي مدتهاي مديد در سوريه و ارمنستان يافت مي شدند و اينها هنگامي كه صليبيون تماسـهايي بـا فلـسطين                     
برقرار كردند و برمـا شـناخته شـدند و قبـل از نفـود بـه غـرب در معمـاري                      ) كيليكيه يا ارمنستان جديد   (

  .»سوريه مورداستفاده قرار گرفتند) 16(كلوني
نفوذ بيزانسي از طريق ونيز به طرف شمال تا راين و به طـرف غـرب تـا سـواحل                     «.ه هاي ارتباط  را

  .اقيانوس انتقال يافت
يـك راه  . آنها حتي از طرف شمال نيز به مارسـيده انـد    . رن راه ديگري براي انتقال نفوذ آسيايي بود       

مـي ريزنـد پيمـوده و بـه سـواحل           تجارتي هم بر ما معلوم است كه مسير رودهايي را كه به دريـاي سـياه                 
دزدان دريايي شمال ملزوماتشان را از بازارهاي خارجي آسيا بدسـت مـي             . كشورهاي اسكانديناوي رسيده اند   

آوردند و در نتيجه حاملين ناخود آگاه نمونه هاي شرقي بوده اند و ما اين مسئله را در مجسمه سازي نرماندي                     
  .در مي يابيم

  . فوذ خود را گسترش مي دادشرق، از جهات گوناگون ن
حتي قبل از سـده دهـم، مـردم بـه           . بعالوه يك حركت و جريان غربي نيز بسوي شرق وجود داشت          

حركت و عزيمت زوار بوقوع مي پيوست كـه آخـرت االمـر در نتيجـه آن                 . مناطق مقدسه جذب مي شدند    
  .جنگهاي صليبي بصورت حوادث خونيني اتفاق افتاد

ر آن داشت تا با تمدني عالي تر از ما روبرو شـده و باعـث شـد رنـسانس مـا                      اين زيارت ها، ما را ب     
  . »تحريك و تشويق گردد

   
  سبك ارمني

 هنر اصيل در ارمنستان گرديـد       ياصول هنر پارسي كه مركزش به بغداد انتقال يافته بود، باعث پيداي           
زمينهاي حـوالي دانـوب   كه ذكر آن رفت، اين هنر ارمني از درياي سياه گذشـته در جنـوب روسـيه و سـر                   

سبك كليساهاي روسي، كوهروا، كيف، والديمير و كليساهاي رومـاني و بـاال تـر از همـه                  : گسترش يافت 
  .كليساهاي صربي به مراتب به سبك ارمني نزديكترند تا به نوع بيزانسي



٢٣    )11-12( آپاگا 
و در بدين سان سواحل درياي سياه از ترابوزان تا حوزه دانوب جزو قلمرو هنر ارمنـي در مـي آينـد                  

  . نتيجه تحت تاثير ايران دوره ساساني قرار مي گيرند
رود هايي كه به درياي سياه و خزر    : از آنجا تمام راه هاي ارتباطي باز گشوده مي شود و بدين ترتيب            

حتي امروز، نيز ولگا يكي از راه ها بزرگ تجاري آسيا با مركز             . زند يعني دانوب، دون، دنيستر و ولگا      يمي ر 
 و در نتيجه به مرزهاي اسـكانديناوي منتهـي           ويستوال  به    دنيستر . محسوب مي شود  ) 17(گوردبازگاني نوو 

طرح يك  . در واقع ما مي توانيم حضور هنر آسيايي را در نروژ و سوئد و نيز روسيه مشاهده كنيم                 . مي گردد 
  . استكليساي نروژي بيانگر تاثير عميق شرقي 

بـه طـرف    ) 18(سبك تزئيني توسط نورشمن ها    . قف نگشت گسترش اين تاثير در اسكانديناوي متو     
  . پايين سواحل وسعت يافت و در تزئينات رمانسك انگليس، ايرلند و نرماندي ظاهر گرديد

يـك شـير در كمـين       : عناصر آسيايي را بوضوح بيان مي كند      ) 19(در كليساي بايو  چند نمونه از سر   
براي تاكيد بر مقياس ها و تشابهات، ما جزئيـات          . ارمنستاننشسته ايران دوران ساساني، و طرح پيچيده اي از          

  . در مقابل طرح يك كليساي نروژي نهاده ايم) بايو(معماريي را از پرده نقش دار كوئين ماتيلدا 
باالخره در ايرلند، از مدتها قبل مشاهده شده است كه بعضي جزئيات تزئيني روزمـره شـباهتهايي بـا                   

  .سبك تزئيني ارمني دارند
  

  )20(بالتروسايت
  .مسئله منشاء معماري گوتيك مدتهاي مديد توجه مورخين را بخود جلب كرده است

در ميان تجارب گوناگوني كه در ساختن استادانه گنبدها نقش داشتند، گروه خاصي از بناهـا وجـود                  
يي وجود دارند كه    بناها. دارد كه به اندازه كافي مورد توجه قرار نگرفته و توجه ما را بخود جلب نموده است                

سقف آنها توسط مجموعه اي از قوسهاي متقاطع كه سقف ها يا گنبدهاي سنگين را نگه مي دارنـد پوشـيده                     
اين شيوه در اواخر سده دهم و اواخر سده يازدهم در منطقه آني و سراسر پادشاهي مـسيحي آسـيا                  . شده است 

 اوج خود بود و مي توانست از گذشته درخـشان           اينها موقعي شاخته شدند كه اين معماري در       . رايج بوده است  
بنظر مي رسد كه تمام مسائلي را كه معماري غرب بعدها مطرح كرد، آنها به طريق كـاملتر                  . خود بهره جويد  

و ساده تري حل مي كنند و اين امر باعث شگفتي است كه در آن دوران بحراني وقتي كه معمار اروپايي در                      
 حتي گنبد ساده بعنوان پديده نوظهور تلقي مـي گرديـد، وي از يـك هنـر                  شرف خلق معماري نويني بود و     

  .پيشرفته كه آوازه آن در همه جا رخنه كرده بود، استفاده نكرد
بدين سان ما هم در اورپاي غربي و هم در ارمنستان، مجموعه كاملي از بناها با مشخصات مشترك و                   

همان مسئله اي كه عبارت از      .  مسائل مشابه مي باشند    گرايش هاي يكسان داريم كه بيانگر يك راه حل براي         
ما متوجه ظهـور    . چگونگي پوشاندن سقف با قوسهاي متقاطع بود، هم در غرب و هم در شرق ظاهر مي شود                

 به اين عقيده و نظر رسيده ايم كه هـر دو            "ما تقريبا . تغييرات طرح و جزئيات ساختماني متشابهي مي گرديم       
با وجود اين نه    . نيه و يا حداقل به يك سيكل پديده هاي سبكهاي متشابه تعلق دارند            مجموعه به يك گروه اب    

  .در طرز عمل و نه در ساخت قياسي وجود ندارد
  .  منطقي گسترش مي يابد"سيستم در ارمنستان بنحو كامال

بـود   با آنچه كه در غرب، جايي كه اولين كوششها عجوالنه و با آشفتگي انجام گرفت،    "مسئله كامال 
  .تفاوت داشت
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   نفوذ و اعتبار هنر ارمنيي پيداي-2
پيـشرفت  . اسـت ي از معمـاري بيـزانس        ا همدتها مديد چنين گمان مي رفت كه معماري ارمني شاخ         

بناهاي ارمنستان مورد بازديد، تشريح و اكتشاف جمعي       . شايان توجهي در نيمه اول قرن بيستم صورت گرفت        
  .بي قرار گرفتاز سياحان و باستانشناسان غر

. كتبي كه توسط تكسير، دوبوا، مونتسپرو، لينچ، گريم نوشته شد به انتشار و شناسايي آن كمك نمود                
تورامانيان و استرزيگوسـكي    . با اين وجود، مطالعه و تحقيق منظم نمونه هاي گوناگون اين معماري توسط ت             

نويسندگان غربي اذعتن داشتند كـه      .  گرديد انجام گرفت كه رد نتيجه اين معماري ناشناس به جهانيان معرفي          
هنر شقي در رشد و توسعه معماري رمانسك و گوتيي تاثير گذارده است ولي اين نظر آنها از روي جزئيـات              

  .جغرافيايي و تعمق در وجوه مشترك و حتي شناسايي بعضي از عناصر نبود
ها توسـط اعـراب يـا معمـاران هنـر           استفاده از قوسهاي نعل اسبي و نوكدار مدتها قبل از استعمال آن           

شوازي كه از معماري ارمنستان رد قبل از سده دهم چيزي نمـي       . رمانسك و گوتي، در ارمنستان رواج داشت      
دانست، نفوذ مجسمه سازي و حجاري ارمني از طريق راه هاي طبيعي انتشار و مسيرهاي بازرگاني به سراسـر                   

  . و بررسي قرار دادمداقهمورد كشورهاي غربي تا اسكانديناوي و ايرلند را 
با اين وصف، مشكالت دسترسي و مسافرت به ارمنستان و فقدان اسناد و مدارك، غـرب را در يـك              

  .   حالت عدم اطالع و بي خبري نگهداشت كه باعث شگفتي ماست
اتـوري  در آن زمـان در امپر     ). 21(، مسيحيت بعنوان مذهب رسمي ارمنستان شناخته شـد        288در سال   

 انجـام مـي     - در غارها، دخمه ها و سردابه ها       -روم و شرق نزديك پيروان آئين مسيح مراسم خود را در خفا           
  .قبول كرد.) م-رسمي( بود كه امپراتوري روم مسيحيت را بعنوان مذهب دولتي 313دادند و فقط در سال 

هاي مسيحي را جايگزين    ارمنستان اولين كشوري بود كه معابد بت پرستي را در هم شكست و كليسا             
بعـضي از   . گريگور مقدس روشنگر، بنيانگذار كليساي ارمني مسئول و عهده دار اين امـور بـود              . آنها ساخت 

  .نددشمعابد كه به شكل مستطيل يا بازيليك بودند نجات يافته و تبديل به كليسا 
پـي بـردن بـه      . هستندجود  يل دوران مسيحيت ساخته و يا تبديل شده اند هنوز مو          ااين بناها كه در او    

كـه   در حالي . تاريخ بناي آنها از روي متون، نوشته هاي خطي يا مقايسه جزئيات سبكها آسان گرديده است               
نمونه هاي قليلي از معماري دوران مسيحيت وجود دارند كه مبين چنين اطميناني در مـورد منـشاء و تـاريخ                     

  .هستنداحداثشان 
 كه آثار عظيمي كه در پهنه قلمرو ارمنستان مظهر يك معماري عـالي و               اين امري انكار ناپذير است    

  .اصيل بوده و عليرغم تاثيراتي كه برخود قبول كرده اند، ظريف، متنوع و اصيل مي باشند
خصوصيات اين هنر تكامل يافته و عالي كه آنرا به روح سازندگي يوناني نزديك مي كند، اكنون بر                  

 معماري ارمني به حق شايستگي جلب توجه و عالقه باستانشناسان را دارد چنانكه هنر               .استهمه شناخته شده    
  .بيزانس، رمانسك و گوتيك هستند

ملل قليلي هستند كه مي توانند به يك معماري افتخار نمايند كه به چنين حد تعالي و پـاكي، مفـاهيم                     
 و توازن حجم ها، كارآيي عناصـر عامـل،   گيياسها، هماهندقيق فن معماري، تكنيكهاي ساختماني، مفاهيم مق  

  . المانهاي تزئيني مخصوص به خود، رسيده باشد
وضعيت جغرافيايي ارمنستان به گونه اي است كه ساكنين آن متحمل مهاجرت هاي زيادي شده انـد،                 

ميتاني و   ميتاني، اقوام ما قبل      -با اسكان يافتن اقوام هوري    . چنانكه لشكركشي هاي بزرگ يكي از انگيزه بود       
مادهـا  (هتي، هتي ها، نائيري، هاياسا و اورارتو در آنجا، اين سرزمين مورد تاخت و تاز فريگيان ها، پارسيان                   

، سلوكيان، روميان و سپس اسكيت ها، ساساني ها، بيزانس ، اعراب و             )اسكندر كبير (، يونانيان   )و هخامنشيان 
  .  لها قرار گرفتتركهاي سلجوقي و هجوم و حمالت متعدد تاتارها و مغو
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حتي در زمان هاي بسيار قديم، اقوام ساكن در بين النهرين، سومريان، اكديان، كلـده ايهـا، بابليهـا و                    
آشوريان براي پيدا كردن مس و طال كه در حوضه رسوبي دجله و فرات يافت نمي شد، به كوههاي ارمنستان 

  .مي آمدند
 بوقوع پيوستند تاثير قابل توجهي بر روي تشكيل    "ااين تهاجمات مختلف و تماسهاي دائمي كه متعاقب       

  .و شكل گيري ملت ارمني و معماري اش نهادند
كـاتوليكوس  . ارمنستان با كشورهاي آسياي صغير و سوريه شمالي روابط فرهنگي و معنـوي داشـت         

ن  مهاجرنـشي  در سده هاي ميانـه    يكي از مريدان سنت بازيل قيصري بود و ارمنستان          ) 374 تا   340از  (نرسس  
). تاريخ معمـاري شـرق در قـرون وسـطي و جديـد         «-از نوشته ها ي بنوي    . (هاي متعددي در سوريه داشت    

از سوي ديگر اين كشور مرزهاي بازي در برابر نفوذ تاثيرات آنـاتولي و   . بنابراين اينها تاثيرات سوري بودند    
مكش دائمي دو قدرت همسايه     موقعيت استراتژيكي ارمنستان هدف و انگيزه كش      .  پارسي داشت  -بين النهرين 

پيوند سياسي و فرهنگي مستحكمي ميان ارمنـستان و بيـزانس وجـود             . يعني امپراتوري ساساني و بيزانس بود     
از قرن پنجم تا هفتم اكثر پاتريارك ها كه زمـام امـور             . داشت كه آنرا در حوزه نفوذ هلنيستي قرار داده بود         

اي بيزانس و بـه همـان گونـه كـه تيگـران پادشـاه سلـسله                 كليساي ارمني را در دست داشتند، در كشوره       
تيگران دوم توسـط نـرون صـاحب تـاج و تخـت             . (آرتاشسيان در دربار روم تربيت گرديد تعليم مي يافتند        

  ).پادشاهي ارمنستان گرديد
تماس دائمي با دو قدرت بزرگ تاثير اجتناب ناپذيري بر روي معماري ارمني نهاد كه در عين اينكه                  

 نمونه هاي تحسين برانگيزي     ي دوي آنها متاثر گرديده بود، آنها را تكامل بخشيده و باعث تولد و پيداي              از هر 
عقيـده  . اين تاثيرات مي توانند به دو مرحله تقيسم شـوند . ت كامل برخورد دارند   يشد كه در عين حال از اصل      

غير، سوريه و بيزانس و از سـده        كلي بر اين است كه تا سده هشتم تاثيرات اصلي و عمده از جانب آسياي ص               
احتياج به ذكر نيست كه ارمنستان نيز به        .  پارس، تمدن ساساني و اسالمي بوده اند       -دهم از طرف بين النهرين    

نوبه خود همسايگان و برخي كشورهاي ديگر را تحت تاثير قرار داد كه خـود اولـين الهامـاتش را از آنـان         
  .خشيده و مجموعه هاي برجسته اي را خلق نموده بودگرفته و حتي بعضي المانها را تكامل ب

تاثير روي معماري ارمني از جانب كشورهاي هم مرزش يك موضوع بحـث وسـيع در اوليـل قـرن                    
. بويژه آنكه تاثير عظيم معماري بيزانس و بالعكس، مطالب بسياري را براي بحث مطـرح نمـود                . بوجود آورد 

ط متقابل اين دو هنر همسايه كه پيوندهاي مستحلكي با هـم دارنـد              دنياي محقيين مدتهاي مديد در مورد رواب      
  . دقيق بود"علل مهم اين ابهام كمبود اسناد، نقشه ها وبررسي هاي كامال. دچار الهام بود

  :      بدون پرداختن به بحث اصلي، اجازه دهيد دو نقطه نظر اصلي را به اختصار بيان نمائيم
 تاثيرات شرق ايران، پارت، پارسـيان و        …يگوسكي، بالتروزايتس و    از يك طرف، تورامانيان، استرز    

با در نظر گرفتن اينكه خلق ارمني قادر به اسـتفاده از  . حتي سومر بر روي معماري ارمني را تصديق نموده اند   
 اين تاثيرات و تطبيق آنها با نيازها، خاك و آب و هوايش بوده، مي توانست معماريش را با استفاده از سنگ                    

 از خشت هاي پخته يا خشك بود، اين مطلب را مي            "ايجاد كند در حاليكه الگوهايي كه به آن الهام داد غالبا          
  .توان گفت كه آنها اثري اصيل خلق نمودند

در حاليكه عقايد فوق الذكر را قبول دارند، چنـين  .. و ديل، ميله، شوازي و گرابار. از طرف ديگر، ش 
  . روم مهمتر است و پيوندهاي نزديك ميان ارمنستان و بيزانس را در نظر دارندمي انديشند كه تاثير يونان و

ولـي ايـن مطلـب از    . هستند اشتباه   هم  صحيح و  هم  هر دوي اين مكاتب به داليل گوناگون       "احتماال
آنچه كه ما در مي يابيم در واقع معماريي است  كامل و منطقي، از مفاهيم و                 . اهميت كمتري برخوردار است   

هاي ساختماني گرفته تا كوچكترين جزء تزيني، كه نفوذ و تاثير غير قابل منازعه اي بـر كـشورهاي                   تكنيك
  .  »بناهاي مذهبي ارمنستان نمونه هاي زنده اي براي كشورهاي متعدد محسوب مي شوند. غربي نهاده است
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 استلت اين هنر    همان واقعيتي كه مي توان تاثيرات گذشته را بوضوح تميز داد، دليل قاطعي بر اصا              «

  .»و مبين نبوغ اصيل فرزندان هايك است
كاربرد گنبد قبل از مورد استفاده قرار گرفتن آن در غرب، بـراي ملـل              «دو مورگان،   . بر طبق نظر م   

نمونه هاي زيبايي مي توان در بناهاي مصري مربوط به خاندان هاي حكومتي بـسيار     . آسيايي شناخته شده بود   
سپس ساساني ها نوع نينوايي آنها را با تاق استحكامي گوشه سقف تكامل بخشيدند و مسقف                . قديم پيدا نمود  

آنها با استفاده از مواد كوچك و غير منتظم، حتي گنبـدهاي            . نمودن يك سطح چهار ضلعي را ممكن ساختند       
ـ -بيضوي بلند با يا بدون استفاده از قالب چوبي، مي ساختند كه اين تكنيك سرمنـشاء تـاق       هاي همـوار   قوس

ساسانيان اهميت ويژه اي براي اجراء تزيني قايل مي شدند و از اولين كساني بودنـد كـه از                   . بحساب مي آيد  
اين تاثيرات بعالوه ميراث يوناني و رومي، از عوامل عمده شكل گيـري             . استفاده مي نمودند  ) 22(پوليكرومي

و اگر ذائقه و شيوه هنري قسطنطنيه « : مي دهددو موگان ادامه .  م …»زيبايي شناسي بيزانسي بشمار مي رود     
از جانب شرق، ارمنستان و از طريق مرزهاي امپراتوري ساساني متاثر مي شد و اغلب تسليم آن مي گرديـد،                    

  .»بيشتر منوط به همين تاثيرات بود
ن مطلب هنوز جامع و كامل نيست، مع هذا قبل از پرداختن به بحث چگونگي نشر تاثيرات از ارمنستا                 

به طرف غرب، اجازه دهيد ابتدا نيازها و طرحهاي محلي را در نظر گيريم كه اين كشور را با چنين ابداعيات                     
سپس ويژگي هاي عمومي، روشهاي ساختماني، جاري و روحيـه واالي زيبـا             . برجسته اي در بر گرفته است     

  . استشناسي را خواهيم ديد كه عالي ترين و مترقي ترين تمدنها را مفتخر ساخته
   
   شرايط، طرحها و روابط متقابل آنها-3

  موقعيت) الف
 در خصوص موقعيت جغرافيايي ارمنستان صحبت كرده ايم كه از شـمال بـه گرجـستان، از                  "ما قبال 

 تـا   "شرق به درياي خزر، از جنوب به وادي علياي دجله و از غرب به وادي فرات محـدود گرديـده و قـبال                      
منستان كشوري است در فالت مرتفع كه كوههاي قفقاز يعنـي مرتفعتـرين             ار.  توروس كشيده مي شد    -آنتي

.  متر است  1600 تا   1500ارتفاع متوسط آن    . رشته جبال آسياي صغير را با جبال واقع در ايران اتصال مي دهد            
بـا  درياچه هاي بزرگي در وادي ها وجود دارند نظير وان، سوان .  متر ارتفاع دارد 5170كوه آرارات بيشتر از     

رودهاي پر آب و سيالبها در جهات گوناگون جاري هستند و به چـوروخ،              .  متر، اروميه و غيره    2000ارتفاع  
ي قاره اي و متغير است و بـستگي       آب و هوا  . مي پيوندند ) قره سو و مرادچاي   (كر، ارس، دجله، شعب فرات      

ادهاي باران ساز درياي شمال قـرار      اين كشور به علت اينكه در معرض ب       . به منطقه و موقعيت جغرافيايي دارد     
با اين وجود، حبوبات، درختان ميوه و تاك و در وادي پهناور     . دارد از آب و هواي سخت برخوردار مي باشد        

آنها با استادي در فن آبيـاري وبـه   .  روم و در شمال درياچه هاي بزرگ به خوبي عمل مي آيند   زايروان و ار  
كـار و كوشـش آنهـا در        . ع را به زمين هاي حاصلخيز مبدل ساخته اند        لطف وسايل سده، اكثر مناطق لم يزر      
كانال هاي آبياري مربوط به دوران اورارتو هنوز تحت بهره بـرداري            . (روزگار باستان نيز مشهود بوده است     

معدن نمك، مس و طال در دنياي . ثروتهاي معدني كشور از زمانهاي قديم استخراج مي شده است         ). قرار دارند 
  . معروف بود و در حال حاضر نيز بطور گسترده توسعه يافته استقديم

بدين سان ارمنيان مجبور بودند در برابر دشواري هاي مربوط به آب و هوا مبارزه كنند و بناهايشان را 
آنها خوش اقبال بودند زيرا مصالح سـاختماني مـورد          . از باليا و ويراني هاي زمانه و طبيعي محفوظ نگهدارند         

مقادير هنگفتي سنگهاي مناسب براي ساختمان و به آساني قابـل بـرش و در               . ن را در دسترس داشتند    نيازشا
معهذا اين مطلب ارمنيان را از كاربرد . عين حال مقاوم در برابر آب و هوا و مقادير زيادي چوب وجود داشت

 از همه در استفاده از خرده توام و تكاملي سنگ و خشت، چنانكه ما در كليساي كوتاييس شاهد آنيم و باالتر    
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 شبيه آنچه كه در بين روميـان        "نسبتا(سنگها براي پر نمودن شكاف ها و فضاهاي خالي، برحذر نمي داشت             

  . معهذا اين نمونه ها و مثالها بيشتر استثنا هستند تا قانون كلي). مرسوم بود
  .ن را نيز اضافه نمودبه امتيازات فوق الذكر بايد تالش هوشمندانه و شديد، ساعي و كاردا

، معمار ارمني باالجبار بايد با مسائل متعدد جوي، جغرافيايي و فيزيكي مقابله مـي نمـود و                  با اين حال  
بعالوه بايد بناها را چنان محكم مي ساخت تا در برابر ويراني هاي ناشي از جنگ ها و لشكركشي ها مقـاوم                      

  .باشند
بطـور  .  شد وضعيت جوي و آب و هـوايي نامـساعد بـود            اولين مانعي كه بايد از سر راه برداشته مي        

 روز آفتابي برخوردار است و در اتحاد شـوروي ايـن جمهـوري بـه         250 ساالنه از    "متوسط، ارمنستان حدودا  
در بعضي روزهاي تابستاني در اماكن پوشيده بخصوص در دره هاي تنگ، دمـا              . اشتهار دارد » كشور آفتاب «

يا در برخي جلگه ها     » گذرگاه ها «د مي رسد و از ديگر سو زمستانها در بعضي            درجه سانتيگرا  45در سايه به    
 درجـه  75اين تغيير دمـاي  .  درجه منفي سانتيگراد نيز تنزل يابد30كه در معرض باد هستند، دما مي تواند به       

بـا  .  نظر داشته باشد  اي مي تواند اثر بسيار نامطلوبي بر كار بنايي بگذارد و معمار باالجبار بايد اين امر را در                   
 خشك است و اين دو عوامل مهمي در         "و هوا معموال  ) به استثناي زمستانها  (اين وجود باران بندرت مي بارد       

  .استقامت خوب ساختمانها بشمار مي روند
به غير از گرانيت و بازالت كـه در  .  ديديم، سنگ هاي مرغوب در اين سرزمين فراوانند "چنانكه قبال 

فور يافت مي شود ارمنستان سنگي بنام توف دارد كه منشاء آتشفشاني داشته انواعي به رنگهاي اكثر مناطق بو 
.  روشن بوده به آساني بريده شده و در مقابل عوامـل جـوي و زمـاني مقـاوم اسـت                    "گوناگون دارد و نسبتا   

  .همچنين انواع مختلف مرمر نيز بوفور يافت مي شود
اين عامل تـاثير مهمـي بـر روي         . هاي شديد رخ مي داده است     با اين وجود اغلب اوقات زمين لرزه        

ولي خود انسان با جنگها و لشكركشي هـاي كثيرالوقـوعش عمـده تـرين               . تكنيكهاي ساختماني نهاده است   
در واقع بسياري از كليساها استحكاماتي محسوب مي شدند كـه از دسـترس حمـالت                . دشمن شمرده مي شد   

ليساهاي جامع هاغبات، ساناهين، گوشاوانك، داتو و برخي ديگر، دژهـايي           ك. دستجات مهاجم در امان بودند    
  .بر قله هاي صخره اي يا در محلهاي تسخيرناپذير هستند

ثروت هنگفتي از جواهرات، زيور آالت، منسوجات، البسه، متون خطي، مينياتور، طـال كـاري هـاي                 
هاي ضخيم محصور كـرده و از شـمار و انـدازه            موجود در كليساها، معماران را بر آن داشت آنها را با ديوار           

، كـابرد سـنگ بـراي ايـن         "منطقـا . پنجره ها كاسته و در برابر خطر آتش و زلزله مصون و مقاوم گردانند             
  . منظورها بهترين جاره انديشي بود

متعدد وابسته به خانواده هاي     » ناخارارهاي«به اين مطلب نيز بايد اشاره نمود كه شاهزادگان حاكم و            
 اطاقهـاي   "بزرگ اشرافي اغلب گنجينه هاي خود را در اين كليساها و معابد نگهداري مي كردند كـه غالبـا                  

  .   محكم و شبيه گنجينه هاي يوناني بودند
او . در رابطه با لشكركشي، اجازه دهيد به النگلوي اشاره كنيم كه ماحصل تاريخ را بيان كرده اسـت                 

پادشاهي ارمنستان كه تاريخش بـه اعـصار       « : مي نويسد ) 23(»رمنستانمورخين باستاني و جديد ا    «در مقدمه   
باستاني برمي گردد و عليرغم تحوالت بيشمار سده هاي اخير، سعي در ادامه حيات خـود داشـته، هرگـز در                     

با محصور شدن توسط همسايگان نيرومند خود، در جنگ بـي           .  نمايان نگرديده است   "وقايع نگاري آسيا قويا   
نها براي دفاع و حفظ استقالل تهديد شده و سرحداتشان بوده رشـد و ترقـي شـان پيوسـته توسـط                      پايان با آ  

مهاجمين متعدد كه كشور را ويران و غارت مي كردند دچار اختالل شده متوقف مي گرديد، ارمنيان هرگـز                   
   .»نتوانستند به درجه اي از قدرت كه ضامن استقامت و نيرومندي امپراتوري باشد نايل آيند
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ادبيات ارمني يكي از غني ترين ها و جالـب تـرين هـا در شـرق                 «: با اين وجود النگلوي مي گويد     

نويسندگان ارمني در سبكهاي گوناگون درخشيدند و بسياري از تاليفاتـشان چـه منظـوم و چـه                  . مسيحي بود 
 اين وجود ادبيات آنها منثور، نشانگر اين امر هستند كه روحانيون محلي نفوذ مذهبي عميقي بر مردم داشتند با            

  . به مراتب غني تر از ادبيات ملل مسيحي آسياست
 در تمام دوره هاي تاريخ اين ملت مطالعات تاريخي انجام شده است ايـن امـر كـه يكـي از                      "تقريبا

بنابراين اطالعاتي كه اين تجزيه و تحليلهاي ملـي در مـورد            . كارهاي مقدم و مطلوب نويسندگانشان مي باشد      
سياي غربي از اوايل تاريخ مدون تا زمان حال به ما مي دهند، يك سري بالانقطاع از اسـناد بـسياري                     وقايع آ 

در واقع اطالعـاتي كـه      . مهم را تشكيل مي دهند كه وقايع كشورهاي همسايه را در سكوت مرور مي نمايند              
 و مغولهـا، حـضور    مورخين ارمني در مورد جنگهاي مذهبي خود با ايران و راجع به لشكركشي هاي اعـراب               

صليبيون در آسيا به ما رسانده اند پرتو جديدي را با وضوح غير قابل انتظاري بر تاريخ شـرق در سـده هـاي                        
  . »ميانه مي افكند

ولي در بين هنرهاي ارمني بايد بر معماري تاكيد داشت كه از شوه هاي فوق العاده اصيل و ويژگـي                    
برخـوردار بـوده و     . ساختماني و اصول زيبايي شناسي مي باشند      هاي پراحساسي كه ناشي از شوه هاي منطقي         

  .اين امر بدون شك تحسين برانگيز است
  
  طرحهاي ساختماني، مشخصات) ب

  .ما در واقع از دوران بت پرستي چيزي نمي دانيم
طراحي شهري، هنر خلق و ايجاد شهرها، آثار متعددي براي ما بجاي نهاده است كه مورد مطالعه قرار                  

اجازه دهيد به بررسي خرابه ها و آثار شهرهاي آني، آرماوير و دوين بپردازيم كه بواسطه رشته و                  . ه اند گرفت
رديف خانه هايشان مشخص هستند و نيز شهرهاي استحكاماتي ماغاسبرد و تيگنـيس را مـورد مطالعـه قـرار                  

  .دهيم
مصالح سبك و غيـر مقـاوم   در مصر، آشور و كلده خانه هاي مسكوني از     . آثار معماري شهري قليلند   
همين مطالب در مورد خانه هاي شاهزادگان صدق نمي كرد زيرا قـسمت             . ساخته مي شدند كه دوام نيافته اند      

لذا ما مـي  . اعظم خانه هايشان از سنگ ساخته مي شد كه در برابر آب و هواي نامناسب و زلزله ها مقاوم بود      
قصر پادشاهي آنـي نيـز بـه        . ورد تحسين و مطالعه قرار دهيم     توانيم خرابه هاي كاخ زوارتنوتس و دوين را م        

  . خاطر الهام شرقي، طرح زيبا و تنوع شيوه ها حائز اهميت است
با اين وصف، شكوه و جالل عمده معماري در شمار قابل توجه و كيفيت عالي بناهاي مـذهبي اسـت                 

ا، معابد يا بود و آثار قبور مسيحي است كه        بنابراين بخاطر كليساه  . كه سرتاسر قلمرو ارمنستان را مي پوشانند      
  .ارمنستان از شأن و مكان واال و محترمانه اي در تاريخ هنر برخوردار است
اين بدان معني نيـست كـه طـرح         . بناهاي مذهبي ارمني داراي تركيب متمركز ستاره شكل مي باشند         

ر نيـز تمايـل چـشمگيري بطـرف         ولي حتي در صورت اخي    . هاي بازيلي داراي صحن دراز و گسترده نيستند       
تركيب مركزي وجود دارد كه در ميان صحن و جناح كليسا و ساير قسمتهاي استادانه درست شده كه حاكي          

 بـا بناهـاي قـديمي بـت         "مشخصه ديگركليساهاي ارمني كه كامال    . از نبوغ اختراعي معمارند، بچشم ميخورد     
 بـا سـنگهاي     "نبدهاي مخروطي مي باشد كه معمـوال       سيستماتيك از گ   "پرستي متفاوت است، استفاده تقريبا    
. معماران ارمني عالقه وافري نسبت به تكامل و تعالي كار خـود داشـتند        . بريده و تراشيده شده ساخته شده اند      

) 24(دانش اسـتروتومي  . آنها سنگهاي زبر و زمخت را با مهارت كامل خود مي توانستند تراش و برش دهند               
از سده .  بسيار مترقي بوده از ويژگي هاي زيبايي شناسي تمام كارشان پيشتر بود - يعني هنر برش سنگ    -آنها

احساس عميق مـذهبي وجـود      .  تعداد نامعيني كليساها و عبادتگاها و كليساهاي كوچك ساخته شدند          12 تا   4
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داشت و روحانيون در اوج قدرت بوده، جنگهاي كثير الوقوع مـذهبي، شـور و حـرارت هـواداران را برمـي                      

اگر كسي اين مطلب را نيز بيفزايد كه اكثر كليساها و صومعه ها براي اهداف دفاعي مثل پناهگاه و    . انگيخت
حتي بصورت استحكامات در جريان محاصره ها نيز استفاده مي شده اند، اين امر اهميـت طرحهـاي بناهـا را                     

ر آني شهر هزار و يـك كليـسا         چنانكه آثار و بقاياي پرارزش نشان مي دهند مگ        . بهتر مشخص خواهد نمود   
كليـساي جـامع    . كليساهاي ارمني داراي ابعـادي كوچـك بودنـد        : نبود؟ ولي نكته مهمي را بايد متذكر شد       

 متر نيست   32 در   20 متر اشغال كرده است و كليساي آني بزرگتر از           33 در   29اجميادزين مساحتي را حدود     
 نيز معمـاري ارمنـي از معمـاري كـشورهاي همـسايه اش              لذا اين نظر  ). با در نظر گرفتن حداكثر ابعاد آن      (

معماري ارمني در پي آن نبود كه اثري را با چيزهايي كه ما آنها را عظمت مادي مي ناميم، خلق . متفاوت بود 
بـراي  .  انجام داده بودند و معماران كليساهاي گوتيك بعدها در صدد آن برآمدند            "كند، چنانكه مصريان قبال   

  :ز اهميت بوداو سه مطلب حائ
هر عنصري نقش خود را در استحكام بخشيدن به ساختمان . صميميت بسيار زياد در بنا و ساخت      -1

انتخاب پوشش سقف، استفاده از نوع مخصوصي از قوس يا گنبد، به مقتـضاي نيازهـاي ويـژه                  . ايفا مي نمايد  
  . طرح صورت گرفته است

واقعي، روح منطقي و متديك اين كوهنمـا        كاري زيبا و برخوردار از تكامل       . اثري تام و كامل    -2
  .  را ارضا مي نمايد

نياز به تكامل زيبايي شناسي، كه احساس و ظرافت مجموعه آثار از آن مي تراود و بيانگر يكي                   -3
اين بررسي اشكال خارجي با خود مطلب ديگري نيـز بـه همـراه    . از ويژگي هاي اساسي معماري ارمني است     

 نفس پرستي شرقي بناميم كه به هيچ وجه خارج از ظرافت و محتـواي عـالي فنـي                   دارد كه ما مي تواينم آنرا     
  .نيست

چه هماهنگي و . ليكن چندين بنا وجود دارند كه مجموعه و ساختمان آنها تماشاگر را متحير مي سازد
و توازني حتي در كوچكترين عبادتگاه واقع در گوشه دور افتاده اي از يك استان پيدا مي شود كه خلـوص                     

  !احتياط و ظرافت خطوط، نقش مقياسها و تباين مطلوب و مناسب سايه و روشن ها را حفظ مي كند
  
   بناهاي نمونه-4

  فرم ها و طبقه بندي آنها
  معماري ارمني چه آثاري را خلق نمود؟

 "چنين محقق شده است كه ارمنستان خيلي زود و در ربع آخر سـده سـوم ديانـت مـسيح را رسـما                      
مذهب امپراتوري كنستانتين كه هنر جهاني را متحول ساخت و سير رشد و ترقي هنر مسيحي                تغيير  . پذيرفت

 اولـين پادشـاه مـسيحي ارمنـستان و معاصـر            -را هموار نمود، سالهاپس از قبول اين مذهب از جانب تيرداد          
ـ             .  بوقوع پيوست  -گريگور مقدس روشنگر   . دپس از آن زمان، نياز مبرمي به معماري مـذهبي احـساس گردي

تمام شكوه و   ). 25(بناهاي مربوط به عصر بت پرستي كمتر شناخته شده اند، فقط بقاياي قليلي بجاي مانده اند               
جالل معماري ارمني از زمان معرفي آيين جديد سرچشمه مي گيرد و در شاهكارهاي بناهـاي مـذهبي چـون                    

 در سده هاي چهارم تـا  "زندگي عمدتافعاليت و عمليات سا . عبادتگاه ها، كليساها و ديرها نورافشاني مي كند       
  .   سيزدهم صورت گرفت
در مورد امر گريگور مقدس راجع به بنـاي يـك يـاز             ) ترجمه توسط النگلوي  ) (26(زينوب گالك 

را ويـران كـرده بودنـدن       ) دمتريوس(وقتي كه سربازان بت     «: عبادتگاه هاي مقدسه تاروين توصيح يم دهد      
از آنجاييكه مصالخ مور لزوم رد آن ناحيـه وجـود نداشـت، او سـنهاي                . گريگور مقدس بناي كي كليسا نها     



٣٠    )11-12( آپاگا 
تراشيده نشده ار انتخاب كرد، سپس ناحيه با پيدا نمودن مقداري آهك د معابد بت ها، كار ساختن كليـسا را                     

  .»رد همان محل معبد بت پرستي و به همان اندازه ها آغاز نمود
 ارمنستان همچـون بـسياري از كـشوها رد آن زمـان،     اين مطلب نشان يم دهد كه اولين كليسا ها رد  

حفاري هاي اخيـر رد زيـر كليـساهاي جـامع           . رروي همان محلهاي معابد دوران بت پرستي ساخته يم شدند         
  . اجميادزين مقدس و دوين و كليساهايمتعدد ديگر هيچ نقطه ابهامي را رد اين باب باقي نمي گذارد

مني داراي ويژگي ها مخصوص بخود است و امكانـات انجـام            بغير از شكل متمركز آن، كليساي ار      «
 الزامي يك هشتي، "وجود تقريبا: مراسم مختلف در طرح آن در نظر گرفته شده است به طرق گوناگون چون
 چنانكـه در كليـساهاي سـرياني        -الحاق يك محراب به كليسا، مدخل ها و درهاي جانبي به ايوانهاي كناري            

 داخل محراب هـا تهـي   - رسد كه كليساي سن مارك ونيز از آن الهام گرفته باشد   يافت مي شوند و بنظر مي     
بنا به نظر برخي از نويسندگان، تيپ كليساهايي به شكل صليب يوناني يك ابداع صد در صـد   . »است و غيره  
 ميـان   در.  كه كليساي جامع اجميادزين نمونه بارز آن بوده به نظر ما قديميترين آنها مي باشد               –ارمني است   

بناهاي مربوط به آرامگاه هان فرم ارمني قبور كه اغلب بصورت بناهاي يادبود هستند با شـكل مـدور، چنـد                     
  .اينها در بعضي موارد يك هشتي نيز در كنار خود دارند. ضلعي يا چند طبقه خود مشخص مي شوند

رديم كه بـا تـوه بـه        در بخش مربوط به وقايع تاريخي بناها ما اشكال و فرمهاي مختلفي را بررسي ك              
  .طرحهايشان متغير و متنوع مي باشند

مع الوصف اين امر بايد     . مي توان يك طبقه بندي مختصر در مورد اين فرمهاي گوناگون صورت داد            
، بـه   "مـثال .  ذكر گردد كه اكثر بناها در طول اعصار تغيير شكل يافته و يا به آنها قسمتهايي اضافه شده اند                  

  . چندين گنبد اضافه گرديده است"ربوط به سده چهارم احتماالكليساهاي بازيليك م
  

  فرمهاي اساسي
  هستندبناهايي كه داراي طرح مستطيل شكل 

  
  ).اِغوارد. ( به محراب كليسا ختم مي شوند" كه معموال هستندداراي چندين شبستان اينها
  بازيليك ها

 در داخل و سه صـحن       بناهايي كشيده و مستطيل شكل كه داراي گنبد يا طاق، رديف ستونهاي دوبل            
  ).دوين(بوده به محراب نيمه مدور ختم مي شوند 

    كليساهايي كه داراي گنبد و اساس مربع شكل هستند
گنبد توسط چهار ستون چهار گوش حفظ مي شود و روي پايه سه گوش زير گنبد،                . مانند اجميادزين 

  .طاق استحكامي گوشه سقف يا تكه هاي استاالكتيت ساخته شده است
  يساهايي كه گنبدهاي آنها داراي مثلث هاي متحد الرأس هستند   كل
بين طاقچه هاي فرم فوق، چهار طاقچه اضافي جاي داده شده اند، در هر گوشه، يكي،                . مانند هريپسيمه 

  .ستونهاي مركزي وجود ندارند. و به تناسب طاقهاي گنبد مركزي
  هستندكليساهايي كه داراي تير حائل طاق نماها بفرم ارمني 

 تير حائل كه دو تا      4چنانكه در ماستارا مي بينيم، گنبد توسط        . اين فرم به چند بخش تقسيم شده است       
دو تا روي ستونهاي چهار گوش ديوارهاي اطراف قرار دارند و يا اينكه ساختمان مدور بود، طاق نماها توسط       

  .  د ستون قرار گرفته اند، نگهداري مي شون8، يا 6، 4تيرهايي كه روي 
  )Quadrifid(كليساهاي چهار شكافي
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 پهـن بـه     "روي چهار تكيه گاه قرار داشته و طاقچه هاي حائل توسط يك طاق معموال             . مانند باگاران 

  .هم متصل هستند
  كليساهاي چليپا شكل 

  ).مانند لمباداوانك(طاقهاي باريك جانشين طاقچه هاي حائل هستند 
  كليساهاي ستاره شكل

. ه هاي حائل هستند كه روي ديوارهاي بروني مدور يا بشكل چند ضلعي قرار دارند               داراي ميل  "معموال
  . بشكل مستطيل مي باشند تا سنگيني بيش از حد وارده ار بكاهند"طاقچه هاي مياني معموال

  فرمهاي مياني
  .طرح هاي متنوع، با يا بدون گنبد و بر روي ستون ها يا طاقها

  
   فنون ساختماني-5

در اين بـاب مـي تـوان    . ودسريع فنون و ويژگي هاي ساختماني معماري ارمني را مرور نم       بايد بطور   
  . نمونه هاي بارز فن بنايي ارمني را تشكيل مي دهد"كتابها نوشت و اين امر احتماال

براي بناهـا اغلـب از      . ما ديديم كه كيفيت عالي ساختماني يكي از ويژگي هاي معماري ارمني است            
  . شد و موارد استثنايي قليلندسنگ استفاده مي

استروتومي، فن استفاده از سنگ با تراشيدن دقيق آنها، در ارمنستان به عاليترين درجه تكامـل خـود                  
 گنبـد مخروطـي، طاقهـاي       "مثال: با وجود اينكه ارمنيان ابداع كنندگان المانهاي متعدد معماري هستند         . رسيد

 ليكن مدعاي اصلي آنها بر شكوه و جالل اين معماري، انواع مخصوص به ارمنيان، طاقچه هاي مستطيلي شكل،     
كه همين امر در تمدنهاي قديميتر با خشت خشك شـده در            . مختلف بناهاي با گنبد يا بدون گنبد سنگها بود        

تكامل استعمال سنگ ها، تركيبات ابداعي منتهـي بـه بغـرنج تـرين              . آفتاب يا پخته شده صورت مي گرفت      
 تمام و كامل نمودن بناها، اندازه هاي دقيق و ساده بناها مترادف خود را فقط در يونان                  مسايل، توجه خاص به   

مع الوصف ايندو، به غير از موارد استثنايي، از عهـده حـل مـسئله               . و مصر يعني دو تمدن بزرگ پيدا كردند       
و تجربيات سـاده اي     در صورتي كه اينها در ارمنستان مسايل        . مسقف نمودن توسط طاقها يا گنبدها برنيامدند      

  .بشمار مي آمدند
يك بازديد كوتاه از كليساهاي هريپسيمه مقدس مي تواند بهترين درس استروتومي براي دانشجويان               

پيچيده تـرين   . در اينجا كار اتمام ساختمان و بنا با سليقه و ذائقه بسيار عالي انجام شده است               . معماري ما باشد  
 مثل ايجاد گنبدهاي كروي شكل با قوسي خميده بطور قطـع حـل شـده             مسايل مربوط به مسقف نمودن بناها     

معمار ارمني بنظر مي رسد، تمام كوشش خود را در تنوع بخشيدن به بناها و استفاده از فنـون مـشابه در                      . بود
عمارات متناظر و گاهي اوقات در همان ساختمان بكار گرفته باشد تا استادي خود را بـه نمـايش گـذارده و              

  .مي توان گفت كه او مشكالت را همچون موم نرم در دستانش داشت. ه نسلهاي آينده بدهددرسي ب
مگر تيرداد، معماري ارمني نبود كه آني را خلق نمود و براي مرمت گنبد ويـران شـده اياصـوفيه در         

د از  سده يازدهم از وي دعوت بعمل آمد؟ امروزه آنانكه از شاهكارهاي معماري بيزانس ديدن مي كنند شـاي                 
  . ي معماري ارمني مطلع نباشند كه مدت ده قرن است به آن دست يافته استزپيرو

ارمنيان همچنين اولين ملتي بودند كه مدتها قبال زمعماري گوتيك به اهميت تير حائل طـاق نمـا در                   
رومي نيز مطلع   آنها از فنون ابداعي مربوط به بناهاي اقتصادي         . بناها پي برده و آن را مورد استفاده قرار دادند         

بودند كه ديوارهاي ضخيم داشته و از دو ديوار كه مابين آنها قلوه سنگ و مالط پر شده بود تشكيل گرديده                     
اين مطلب نيز بايد ذكر گردد كه در بعضي از مـوارد اليـه هـاي خـارجي                  . تمام اين ها رعايت شده اند     . بود
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اي اصلي و داخلي، ساختمان را سر پـا نگـه مـي             سنگهاي نرم بعلت شرايط جوي از بين رفته و اكنون قسمته          

  .دارند
  اقت

طاقها مدتها قبل   . مكتب ارمني خيلي زود اقدام به پوشش ساختمان ها توسط طاقهاي دقيق نموده است             
اوگوست شوازي در كتـابش تحـت عنـوان         . از معرفيشان در فرانسه در ارمنستان رواج و گسترش داشته اند          

  :  يساي ارمني نوشتراجع به كل» تاريخ معماري«
اين كليسا ها از حيث قسمتهاي دروني، باطاقها  و تيرهاي حائل سقف كه قوسـهاي متعـدد دارنـد،                    «

  .»نشان دهنده شباهتي با معماري رومي هستند كه تنها توسط يك منشاء و اصل مي تواند، توجيح شود
  گنبد مخروطي شكل

مفـصل كـروي    . ستوانه اي شكل قرار دارنـد     گنبدهاي ارمني بشكل مخروط بوده و روي ديوارهاي ا        
برش سنگ مشكالتي به همراه داشـت و در ضـمن يـك             . شكل فقط با خشت و آجر براحتي ساخته مي شد         

 از سنگ استفاده مي كردند تا از پيچيدگي امـر           "از آنجائيكه ارمنيان معموال   . حائل چوبي ضرورت مي يافت    
گزيدندكه مسئله را آسان تر مي كرد و اشكال حائل مركزي           بندكشي اجتناب ورزند، آنها فرم مخروطي را بر       

توسط اين مخروط، مسائل ساختماني به مراتب آسانتر مي كرد و اينها بسادگي مـي               . را نيز برطرف مي نمود    
تركـان  . اين شيوه ازسده نهم تا يازدهم رواج بسيار داشـت         . توانند از چيده شدن سنگها روي هم ساخته شوند        

 را الگو قرار داده و غافل از منشاء و اصليت واقعي، آنها را به شيوه ساختماني خـشت هـا در       سلجوقي اين امر  
  .آوردند، عملي كه منطق صريح ارمنيان از آن  امتناع مي ورزيد

  
  The Ribbed Vault تاق و تويزه

معذالك برجسته ترين ابدعا معماري ارمني بدون ترديد، طاقهايي بودند كه بابلكوهاي سـنگ سـاخته                
بقعه بزرگ آخپات نمونه خوبي است كه شـباهت فـوق           .  شبكه اي از تيرها نگهداري مي شوند       شده و توسط  

تشريح اين گنبد ارمني بدون     . دارد) اندولزي) (27(العاده اي با بعضي قسمتهاي پوشش سقفي محراب كوردوا        
يس كمك گيري از يك طرح كاري است مشكل، با اين وصف اجازه دهيد كليساي ارمني ژان گوژون پـار                  

طرح اين كليـسا    . را در نظر گيريم كه توسط يكي از عموهاي بزرگم، اسقف اعظم ژرژاوتوجيان تقديس شد              
ژيلبرت، آرشيتكت ساختمان هاي شـهري، و       . ا. الهام گرفته و تحت سرپرستي م      (Jamatun)از ژاماتون   

  .بنا گرديد) مانتاشف. م(در زمان آرشيتكت افتخاري 
 اين اصول ساختماني با اسا و پايه شيوه گوتيـك، نـشاندهنده تـاثير               چنانكه بنوي مي گويد، شباهت    

  .قطعي معماري ارمني بر معماري غرب است
  
   مفاهيم زيبايي شناسي ارمني-6

توام با فنون ساختماني، مقاسيسه جنبه هاي خارجي و بخصوص مفـاهيم يـا تـوازن زيبـايي شناسـي                    
اصول ارمني شده هاي چهارم تـا سـيزدهم و شـيوه هـاي         كليساهاي ارمني، شباهت فوق العاده اي را كه بين          

معمار ارمني عالقه و ذائقه شديد و بدون تزلزلي . ماقبل رمانسك و رمانسك وموجود است به ما نشان مي دهد
بزرگترين كليـساهاي جـامع     (عليرغم كوچكي نسبي عمارات ارمني      . نسبت به مفاهيم بناهاي تاريخي داشت     

عظمت و شكوه آنها توسط توازن عالي انـدازه هـا و مقياسـات و نقـش     ) ل ندارند متر طو  35هرگز بيشتر از    
  .ماهرانه حجم ها، انسان را تحت تاثير قرار مي دهد

  
  مفاهيم حجاري
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. در بين ويژگي هاي ديگر اين معمار ما بايد احساسات جديد بدايع ساختمان شناسـي را ذكـر كنـيم                   

يك منشور متوازي السطوح اصلي با يك       . ، هنرمندانه بيان شده اند    مفاهيم انطباقي و قياس اندازه ها و حجم ها        
 و بنوبه خود يك استوانه را برخـود دارد و           - عاري از شبستان و جناح كليسا      -مقطع مرتفع پوشيده شده است    

تزئينات و خطوط برجسته    . سپس يك هرم و تمام اينها توسط يك گنبد مخروطي شكل سنتي تاجدار شده اند              
 -تزئينات كنده كاري شد مجموعه اي نقوش نفـيس بـا سـايه            . هميت مجموعه را تاكيد مي كنند     سطح ثاني ا  

روشن هاي زيبا بوجود مي آوردند و در ميان كشورهايي كه تحت تاثير ارمنستان و بيزانس قرار گرفته انـد،                    
ج يافـت و حتـي      گرايش به اصل معاني و مفاهيم بطور گسترده در معماري ارمني روا           . منحضر بفرد مي باشند   

طاقهـاي زيبـا و دقيـق،       . بطور كلي خطوط بسيار ظريفنـد     . نشان خود را بر كوچكترين آثار و ابنيه نيز نهاد         
، اسـت  با دو قسمت كه قسمت مركـزي آن نگهدارنـده سـقف              بامهاي دوشيب طاقچه هاي مستطيلي شكل،     

  .  ا در مفاهيم عالي و ساده آثار نقشي دارندپنجره هاي بلند و تنگ، محرابها و درهاي يادگاري، تمام اينه
ستون هايي كه بطور مجزا بر پا مي باشند كمتر مورد استفاده قرار داشـتند، از ديگـر سـو، تقـدم و                       «

شهرهاي عمده رومي ايده خوبي در      . ترجيحي نسبت به استعمال پايه هاي مربع يا مستطيل شكل وجود داشت           
قسمتهاي تزئيني گچ بري هاي زيبا، حلقه هاي اتـصالي بناهـا،            :  ما مي دهند   رابطه با نظايرشان در ارمنستان به     

.  كار شده، پوشانده شده انـد      "كناره و لبه ها با موتيف هاي كنده كاري شده يا سبدهايي كه روي آنها دقيقا               
رهـا و   اينها بوفور در تزئين پايه ها و گابل ها و حاشـيه د            . تزئينات حجاري از ويژگي هاي هنر ارمني است       

موتيف هاي گرفتـه    . بطور كلي بخشي از آنها از معيار بقيه ابنيه متفاوتند         . پنجره ها مورد استفاده قرار گرفتند     
با اين وصف اشكال هندسي بسيار مورد استفاده ). بجز آختامار( نادرند "شده از دنياي جانوران و گياهان نسبتا

قوشي به سبك عربي، نقوش درهم بافتـه شـده متقـاطع،            طومارهاي منقوش به شكل برگها، ن     : قرار گرفته اند  
حاشيه ها، گچ بري هـاي      : نقوش پيچ در پنچ و باالتر از همه موتيف هايي كه از گالبتون دوزي اخذ شده اند                

ظريف، گالبتون ها، حلقه ها، گره ها، شبكه ها، هاللها و حاشيه ها و غيره، كه همه اينها به نحو غنـي خلـق                        
اينها در هنر رمانسك نيـز    . يف ها بيشتر منحصر بفرد بوده و متعلق به سبك ارمني مي باشند            اين موت . شده اند 

  .»گسترش يافته اند و ما مي توانيم نمونه هايي از فرانسه تا ايرلند بيابيم
هنر جديد كه نظم، تقيد، توازن و صميميت را ارج مي نهد مي تواند در برابر معماري ارمني كه همـه                     

ارتبـاط  . هيچ عنصري زائد نيست، هر يك نقـشي بـراي ايفـا دارد            . را داراست كرنش نمايد   اين خصوصيات   
 "يك نقص مشكوك وجود دارد كه احتمـاال       . واضحي بين طرح داخلي كليسا و نماي خارجي آن وجود دارد          

يـده،  بعلت حفظ توازن و تناسب ايجاد شده است كه بعنوان مثال انتهاي كليسا را متشابه بـا مـدخل آن گردان                 
ولي بار ديگـر امكانـات      .  مانند در يك شكل مستطيلي در بر گرفته است         Vمحراب ها را توسط طاقچه هاي       

مورد استفاده در اينجا ساده، با سليقه مفيد و موثر و مانوس هستند، و اين تقارن بيش از معمول نيز بدون شك    
  .براي مقابله با زلزله هاي كثير الوقوع در نظر گرفته شده بود

با عدم ارضاء توسط مفاهيمي كه بوسيله خطوط و قطعه هاي زيبا، طاقهاي ظريف و سـبك و نظـامي                    
موزون، معمار ارمني احساس هنرمندانه و پرستشي را با استفاده دقيق و صرفه جويانه از پنجره ها چنـد برابـر              

  .نموده است
معماري ارمنـي، اجـازه دهيـد     قبل از به پايان بردن اين مقوله بسيار خالصه ويژگي ها و خصوصيات              

تاثيرات و نفوذ اين هنر ديرآشنا از حيث فضا و صميمي از نظر روحيه، را بر معمـاري كـشورهاي مختلـف                      
 مورد بررسي قرار دهيم، شايد عالقه اي كه باستانشناسان فعلـي بـروز مـي دهنـد از همـين                     "گيتي، مختصرا 

  .تاثيرات سرچشمه گرفته باشد
   
  ري ارمني نفوذ و تاثير معما-7
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سبك زيبا و ويژه معماري ارمني نمي توانست بر معماري كشورهاي همسايه و بنابراين بر ممالـك                 «

  :دو عامل عمده براي اين مطلب وجود دارد. بسيار دور دست غرب نفوذ نداشته باشد
  . اعتبار كليساهاي ارمني-1
 توسـط سـلجوقيان     1064شـهري كـه در سـال        ( مهاجرت بخشي از ساكنين ارمنستان، بويژه آني         -2

به شمال درياي خزر، گاليسيا، ملداويا، واالشيا، صربستان، لهستان و بطور كلي بزرگترين مراكز              ) تصرف شد 
  .غرب

 ساساني را كه مركـزش  -ارمنستان نه تنها معماري خود را صادر نمد بلكه بعنوان واسطه، هنر پارسي «
مي دانيم كه بعلـت حمـايتي كـه از سـوي خلفـاي بغـداد از                 ما همچنين   . به بغداد انتقال يافته بود عمل كرد      

باگرانتوني ها مي شد، ارمنستان يك دوران نسبي پيشرفت و رونق را گذراند كه در اثناء آن بطور كلي، هنر                    
گسترش هنر ارمني از طرف و مسيرهاي طبيعي و در درجه اول درياها و رودخانـه هـا                  . ترقي و توسعه يافت   

ك معماري گنبدهاي مخروطي از درياي سياه و خزر عبور نموده به سواحل جنوبي، از               جريان يافت، سپس سب   
ترابوزان تا دانوب رسيده و در مسير رودهايي چون دن، دنيستر، ولگا حركت كرد و حتـي بعلـت نزديكـي                     

سـوئد،  ممكن است تناقض بنظر رسد كه بناهاي سده هاي ميانه           . ويستوال به دنيستر به اسكانديناوي نيز رسيد      
بعالوه بنا به نظر شوازي اين نفوذ و تـاثير  در آنجـا متوقـف    . نروژ و روسيه شعبه اي از مكتب ارمني هستند     

بـويژه در   . نشد و توسط نورسمن ها انتقال يافته در معماري رماسنك انگلستان ايرلند و نرماندي ظاهر گرديد               
  . ه بدون شك منشاء و سرچشمه ارمني دارندايرلند جزئيات تزئيني نشان دهنده چنان شباهتهايي هستند ك

بنابراين، دو جريان بزرگ تاثيرات ارمني، يكي با گذر از درياها و ورودها و ديگـري بـا عبـور از                   «
  .»بيزانس يا سرزمين هاي ديگر توسط مهاجرين به اكثر ممالك غربي مي رسد

 را در معماري ارمنـي مـي        استرزيگوسكي اين نظريه را حتي گسترش داده و هسته اصلي هنر مسيحي           
 "بنا به نظر وي، اياصوفيه قسطنطنيه، سن وتيال راونا، سن پيتر رم، قصر شامبر، سن ساديرو ميالن، تماما                 . بيند

 شاپل كه توسط شارلماني بنيان نهاده شـد،       - ال -او كليساي درباري آي   . تحت تاثير هنر ارمني قرار گرفته اند      
را در اين طبقه بندي قرار داده است و معتقد است كـه             ) 806، بنا شده در     در حوالي ارلئان  (سن ژرميني دپره    

ما همچنين از پژوهش هاي اخير كـه        . مقبره تئودور راونا توسط يك معمار ارمني بنام دانيل ساخته شده است           
توسط دانشگاه ايروان صورت گرفته است در مي يابيم كه لئوناردو داوينچي به ارمنستان مـسافرت كـرده و                   
مدرك و اسناد متعددي را در مورد كليساهاي مدور و صليبي شكل و كليساهايي كه گنبد آنها داراي مثلـث                    

  .  هاي متحد ال راس است، با خود به ارمغان برده است
شارل ديل با تاييد نظر استرزيگوسكي اظهار مي دارد كه كليساي روسي وين و اياصوفيه، كاريك                . م

 ميله باستانشناس، اهميت نفوذ هنر ارمني بر صومعه هاي مونت آتوس و بر اكثر               گابريل. معمار ارمني هستند  
  .كليساهاي يوناني بيزانس را مورد تاكيد قرار مي دهد

  
  قسطنطنيه

ارمنستان امپراتوري شرق را با تعداد      . بسياري از مقامات عاليرتبه اداري، قضايي و نظامي، ارمني بودند         
وقدانان، افـراد اهـل فـن، هنرمنـدان، حكمرانـان و حتـي امپراتورهـا غنـي                  قابل مالحظه اي از سربازان، حق     

 989در سـال    . لكاپن، نيسفوروس، فوكاس، ژان تيميسس ارمنـي بودنـد        : امپراتوري هاي شرقي  ). 28(ساخت
زلزله خسارت ديد و از تيرداد، معمار ارمني، براي بازسازي آن دعوت بعمـل              ه علت   گنبد كليساي اياصوفيه ب   

معماري ارمنـي بـا بـرادر       . سده نهم، نفوذ ارمني بر تكوين و تكامل معماري بيزانس حاكم بوده است            از  . آمد
خود بيزانس كه اغلب با آن عجين مي گرديد، در سراسر حـوزه مديترانـه گـسترش يافتـه بـه كـشورهاي                       

  .گوناگون قاره اروپا كه با قسطنطنيه در ارتباط بودند نفوذ يافت
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  ايران
ي ميانه، ايران، دوست صميمي ارمنستان از رفيق خود مطالب زيادي آموخته و تقليـد               در اثناء سده ها   

  . نموده است
  معماري اسالمي

قبل از سده دهم، مكتب اندلزي از تيرهاي حائل طاق استفاده نمود يعني يك قرن قبل از ظهور آن در        
  .فرانسه

 مقبره آخپات مذكور در اوايل همين       در اين جا مي توانيم از محراب مسجد كردوا ياد كنيم كه مشابه            
  آيا اين، از ارمنستان سرچشمه گرفته است؟  . كتاب، مي باشد

  
  مكتب ترك

.  ايراني و بـاالخره سـوري      - ارمني، دوم  -اول. معماري ترك در آناتولي نشانگر سه تاثير عمده است        
  .برجسته ترين معماران تركيه، يعني سينان و باليان ارمني بودند

  
  گرجستان

 تمـام كليـساهاي     "تقريبـا . جستان توسط اسقفهاي ارمني به مسحيت دعوت شده و گرايش يافت          گر
بجز در بعضي جزئيات بويژه در مورد كليساهاي خـالت و تـوپليز             . گرجي به همان شكل انواع ارمني هستند      

  . توسط ارمنيان ساخته شده است)  تا از آنها28(بخش عمده اي از كليساهاي تفليس . واال
  

  هروسي
روسيه يكي از شعب هنر ارمني محسوب مي شود و اين مطلب نه فقط به خاطر نفوذ و تاثير هنر اخير                     
از دياري دور دست مي باشد بلكه بعلت گروه هايي از معماران ارمني نيز هست كه فعاالنه در مرزهاي شمالي     

كيف همانند كليساهاي طرح كليساي صوفياي مقدس در . قلمرو وسيع اين سرزمين كار و كوشش مي كردند       
 11همين مطلب در مورد كليساهاي روسيه نيز صادق است كه در سده هاي              . مناطق شمالي ارمنستان مي باشد    

هماننـد  .  يعني عالي ترين دوران معماري اش، تحت تاثير هنر ارمنـي، بيـزانس و رم بنـا گرديـده انـد               12و  
سادگي ديوارها به طريـق سـبك ارمنـي         . ود ندارند كليساهاي ارمني، در اكثر اين كليساها درهاي جانبي وج        

 شـبيه بـه     "توسط ستون هايي كه به قرنيس ختم مي شوند، يا توسط قوسهاي قسمت هاي فوقاني بنا و نـسبتا                  
مثلث مشخص و پايه هاي به سـبك ارمنـي          . آنچه كه امروز ما با بتون آرمه انجام مي دهيم، جبران مي گردد            

 در جزئيات تزئيني، موتيف هاي ارمني اغلب مورد استفاده قرار گرفته            "مثال. نددر روسيه وسعت بسيار يافته ا     
كليساهاي سن ديميتري والديمير، سن گئورگ اورنيولسكي و كلساي پوكراوا بوضوح به همـين طريـق       . اند

  .تحت تاثير قرا گرفته اند
  

   واكي-لهستان، صربستان و ملدا
كشور مهاجرنشينان ارمني بوجود آمد كه تا امروز نيز به در جريان مهاجرت عظيم از آني، در اين سه   

 براي انجام پژوهشهايي از بالكـان ديـدن   "يك از دوستان جغرافيدان من كه اخيرا. حيات خود ادامه مي دهند  
كرده بود از اسامي ارمني تعدادي از روستاهاي آنجا، با كليساهاي سنتي كه اخالف مهاجرين ارمني در آنهـا                   

اين مهاجرين، سبك و شيوه هاي ساختماني و متدهاي ارمني را با خود بـه           .  متحير گرديده است   ساكن بودند، 
مـا  . ارمغان آورده اند و تعداد بسياري از كليساها نشانگر عيني اين تاثيرات ناشي از معماري ارمني مي باشـند      
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-1236(سـن سـاوا     . همچنين مي دانيم كه تماسهايي نيز با موطن سن گريگور روشنگر وجود داشـته اسـت               

برادر استفان اول، اولين اسقف اعظم صربستان و سازمان دهنده بزرگ آئين آنجا و پيـام آور تمـدن                   ) 1169
كليساهاي متعدد ارمني در . كشورش، در طول مسافرتش به شرق، ميهمان ديرها و كليساهاي ارمني بوده است

  . صربستان وجود دارند
  

  كليساهاي رمانسك و گوتيك
عقيده من، مدعاي اصلي شهرت و عظمت اين هنر رد انزوا قرا گرفتـه و دور دسـت، تـاثير و            ليكن، ب 

بنـوي،  . فـر . اجازه دهيد، نظر و عقيده متعـادل م       . نفوذي است كه روي مكتب هاي بزرگ غربي نهاده است         
  .پروفسور تاريخ هنر دانشگاه ليل را بيان نمايم

ايـن  . و در كشورهايي دور دسـت نفـوذ كـرد         سبك ارمني در مسيرهاي گوناگون گسترش يافت        «
گسترش بعلت اعتبار كليساها ويرهايش و مهاجرت بخشي از ساكنين آني به شمال خزر، كريمـه، گاليـسيا،                  

 فنـون   "مـسلما .  توسط سلجوقيان صورت رفت    1064ملداويا و لهستان بود كه پس از اشغال شهرشان در سال            
دون شك استادانش را بـه روسـيه و الگوهـاي تزئينـي اش را بـه              ساختماني خود را به آناطولي، طرح ها و ب        

شايد اين معماري نفوذ خود را بر تكامل مكتب بيزانس از سده دهـم بـه             .  واالشيا داده است   -صربستان و ملدا  
باالخره، بدون اينكه به نتيجه قطعي رسيده باشيم، بايد اين واقعيت انكـار ناپـذير را             . بعد نيز اعمال نموده باشد    

بيان كنيم كه سيماي كلي و برخي خصوصيات كليساهاي ارمني نشاندهنده تشابه شديدي بـا بناهـاي سـبك                   
  .»هستند)  م-شارلماني(رمانسك و كارولينگيان 

بالتروسايتيس مي كوشد تا نقش بسيار مهمي را كه معماري ارمني در توسعه طاقهاي گوتيك ايفـا                 . م
  .نموده است، نشان دهد

مقايسه برخي از نمونـه     . ان توري، او ادله و مدارك بسيار جالب توجه ارائه مي دهد           براي حمايت از ي   
، سـن   )29(سن ژرميني دپره، برج شارلمان، سن گرگوري پيتموير       ( گوتك   -ها ي ارمين با بناهاي رماسنك     

ـ   )  و غيره]لومباردي[ مونفرااتو-اتينه بيوا، سن مينياتوفلورانس، كازال  سلم ارمنـي  نشانگر تـاثير ات و نفـوذ م
ويژگي هاي اصلي معماري گوتيك در ساخت مخصوص وردش ساختن قوس يا طاق ميـان دو سـتون                  . است

در اينجـا واقعيـت هـاي       . بالتروسايتيس در صدد اثبات اصليت ارمني اين متدها و عمليات است          . م. مي باشد 
  :يمتاريخي كه اين دانشمند براي دفاع از نظريه اش ارائه مي دهد را بيان مي كن

مگر سفير هارون الرشيد در دربـار       . تماسهاي متعددي ميان ارمنستان و غرب وجود داشته است        ) الف
  شارلماني يك ارمني نبود؟

جايي كه بـه لطـف      ،  سن گرگوري پيتيوير مگر كسي جز يك راهب ارمني بود كه در فرانسه              ) ب
 او كليساي جـامع     "يده طبيعتا خصوصيات ارزشمند و گوناگونش، وي بعنوان اسقف تقديس يافت، اقامت گز          

  . ه بودخود را با الگوي ارمن ساخت و شايد متخصصيني هم از كشورش آورد
متون خطي ارمني به خاطر اهميت فرهنگي، تاريخي و وابستگي به كتاب مقدس، بطور وسـيع در                 ) پ

  . اروپا يافت مي شد
 روشهاي ارمني بـه غـرب   جنگهاي صليبي عامل موثري در انتشار تاثيرات و نفوذ شرقي و انتقال           ) ت

افراد متعدد و متشخص ارمني با صليبيون به اروپا آمدند البتـه بـه اسـتثناء مـوارد ازدواج و                    . بحساب مي آيد  
  .ارمنستان نشان داده بود كه يار فداكار و پرارجي براي صليبيون است.  وجود داشت"وصلت هايي كه قبال

  .تر از نوع گوتيك بود قوسهاي ارمني حدود يك قرن و نيم مقدم-طاق) ث
اكثر كليساهاي غرب با طرح مثلهاي متحدالراس داراي الگويي در ارمنستان مي باشند، البته بدون               ) ج

  .احتساب و در نظر گرفتن شباهت هاي روشهاي ساختماني و المانهاي تزئيني
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طقـي و صـميمي     باستروسايتيس حتي در اين باب پا فراتر نهاده با عقيده استرازيگوسكي دال بر من             . م

بودن جزئيات ساختماني قوسها و طاقهاي ارمني موافقت مي كند در حاليكه مكتب گوتيك برخي اوقـات از                  
با وجـود ايـن، او اذعـان    . استفاده كرده است) بطور سنتي ( سيستماتيك   "آنها به نحو پيچيده ظاهري و نسبتا      

در فقط برخي از آنها، البته در قـسمتهاي          قوسها ، تحديد شركت آن       -دارد كه عوامل متعددي در توسعه طاق      
  . پراهميت، دخيل بوده اند

  
   زير نويسها

                                    
1- Sir Sydney Caine  
  .م-طلبه قديمي رشته بناهاي تاريخي پاريس -2
3- Dr. Azeredo Perdigo  
اگر چه آمار دقيقي در دست نيست ليكن با در نظر گرفتن روند رشـد            . اين رقم مربوط به سالها قبل است       -4

  .م- نفر برآورد مي شودميليون 5/7 ودجمعيت كل ارمنيان جهان حدرقام ساالنه و مالك قرار دادن ا
  .م- درجه شرق -5
6- Dubois de Montpereux  
  .م- به ارمني آنها را آرشاگوني مي نامند -7
 مـسيحيان  "معمـوال (و بـس   مونوفيزيت كسي است كه عقيده دارد باينكه مسيح داراي يك ذات اسـت          -8

  .م)معتقدند كه عيسي داراي جنبه الوهيت و جنبه بشريت است
 مـيالدي   431 بوده و در سـال       (Nestorius)» نسطوريس« عضو كليساي نسطوري قديم ايران كه پيرو         -9

  .م-شوراي مسيحيان او را مرتد دانست، به معني آشوري مسيحي نيز هست
  :شده است كليساي ارمني به سه جامعه تقسيم  -10
رهبر كل آنها لقب كـاتوليكوس      . ارمنيان گريگوري كليساي ملي، كه اكثريت را تشكيل مي دهند          -

 451در  ).  مـسيحيت را پـذيرفت     301ارمنـستان در    (داشته و مقرش از سده چهارم در اچميادزين ارمنستان واقع اسـت             
  . قسطنطنيه مجزا گشتكليساي مونوفيزيت گريگوري به موجب شوراي خالدون از كليساي ارتودوكس

. ارمنيان متحد يا كاتوليك مستقل با مقر مقدس رم كه مراسم و سنن قديمي خود را حفظ كردهانـد                   -
  .كاردينال آقاجانيان رهبر آنهاست

  .ارمنيان پروتستان كه از حيث تعداد قليلند و بيشتر در ايالت متحده اقامت دارند -
11- Freemason-      كه در قرون وسـطي بـسيار بـود و سـاختمان هـا               »معماران ماهر « عضو فرقه يا حزب 

  . م-يبزرگ را مي ساختند و بوسيله عالئم رمزي مخصوصي با يكديگر آشنايي و تماس حاصل مي كردند
12- Oriental 
13- Syriac  
14- Utility 
15- La Roseraie d'Armenie  
16-  Cluny  
17- Nov gorod 
18- Norsemen 
19- Bayeux 
20- Baltrusaitis 
 ميالدي بوده است، در هر حال نظـرات متفـاوتي تـا             301ن تاريخ،    امروزه اكثر دانشمندان معتقدند كه اي      -21

  .م-كنون در اين باب اظهار گرديده است
22-  Polychromy-م- فن تهيه نقوش الوان .  
23- “Collection des Historiens anciens et modernes de L’Armenie”  
24- Stereotomy  
اواخر سده سـوم مـيالدي مـسيحيت را          بعضي از نويسندگان حواري و بطريق، گريگور مقدس را كه در             -25

 در ارمنستان معرفي نمود، سرزنش مي كنند و او را باعث ويراني كامل بقاياي ادبيات دوران بت پرسـتي و نيـز                       "رسما



٣٨    )11-12( آپاگا 
با اين وصف در اين زمينـه بايـد بـا نظـر شـك و ترديـد                  . تمام آثار هنري، بناها و ساختمان هاي آن دوران مي دانند          

  .نگريست
26- Zenob of Glak 
27- Cordova 
  . م- تن از امپراتورها و ملكه هاي امپراتوري بيزانس ارمني بودند17 -28
29-  Saint Gregory of Pithiviers  
  


