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مهاجرت كردان به ارمنستان
نوشته پروفسور نيكوغايوس آدونتس 

ترجمه دكتر اديك باغداساريان  
(ا. گرمانيك) 
جاي تاسف است كه دولتهاي روس و انگليس در قبال سياست حمايتي تركيه از كردان در فالت 
ــيه از آنـان  ارمنستان راه و روش دوستانه اي در پيش گرفته بودند. ارمنيان همواره به اين اميد كه روس
در برابر سلطه بي رحمانه عثمانيان حمايت خواهد كرد، به سوي آن دولت تمايل نشــان داده انـد. ايـن 
ــا منـافع انگليسـيان در آسـيا  عالقه ارمنيان به روسها كه در طول سده هاي متمادي نضج گرفته است ب
تضاد داشت. به همين علت به محض اينكه انگليس مطمئن شد كه تمــايالت روسـي ارمنيـان اجتنـاب 
ناپذير بود دست به حمايت و كمك به كردها در برابر ارمنيان زد زيرا به ارمنيان به عنوان هم پيمانـان 

و هم فكران روسها مي نگريست. 
ــر روسـيه، بـه پـال گريـو  انديشه تشكيل و سازماندهي سياسي كردستان به عنوان حائلي در براب
كنسول انگليس تعلق دارد. در عين حال جانشين او كنسول تيلور در تاريخ ١٨ مــارس ١٨٦٩ پيشـنهاد 
ـال  پال گريو را غير قابل قبول و اجرا اعالم نمود، زيرا خود كردان نيز به روسيه تمايل داشتند. با اين ح
ـر را  عمال انگليس به سياست حمايتي خود از كردان در ارمنستاان ادامه مي دادند. كافي است كه اين ام
در نظر داشته باشيم كه آنان كنسول ارزروم را ”كنسول كردستان“ قلمداد مي كردند. تركان نيز به نوبه 
خود سعي داشتند نام ”ارمنستان“ را با جايگزيني ”كردســتان“ از روي نقشـه محـو سـازند. ارمنيـان در 
ــاييد محـافل انگليـس قـرار مـي  شگفتي بودند كه چگونه رفتارهاي تركان نسبت به ارمنستان مورد ت
گرفت. بنابراين آنان مجبور شدند اعتراض خود را در اين باره توسط بطريق (رهبر مذهبي) خود اعــالم 

كنند.    
موضع گيري روسيه كه در واقع خود منشاء سؤظن انگليسيان در قبال ارمنستان بود، پيچيده و غير 
ــه رقـابت بـا سياسـت كرددوسـتي  قابل درك بود. روسها بجاي تقويت موقعيت خود در ارمنستان، ب
انگليسي برآمدند. فعاالن سياسي روسيه بطور مبهم اميد خود را به قطع حمايت انگليس از كردان بســته 
بودند. عمال روس، مؤلفان نظامي و سياحان سعي مي كردند اهميت موقعيت ارمنيان را ناديده گرفته آن 
را مورد تحقير قرار دهند و در عين حال روي برتري شمار كردان تاكيد كنند. ارمنستان در نوشته ها و 
ــار مـي رود.  كتاب هاي آنان ديگر كشور ارمنيان قلمداد نمي شود بلكه نام كردستان به جاي آن به ك
منطقه ارزروم به كردستان شمالي و بيتليس (وان) به كردستان جنوبي نامزد شده است. برخي از آنــان 
آنقدر در اين كار افراط كرده بودند كه تاكيد داشتند كردان ساكنان اصلي ارمنستان بودند و ارمنســتان 

همواره كشور كردان بوده است. 
كردان هرگز از ديرباز در ارمنستان زندگي نكرده اند و تنها با پشتيباني مقامات تركيــه در آنجـا 
ساكن شدند. ترك ها پس از نبرد چالدران در سال ١٥١٤م. كه در آن شاه اسماعيل صفوي حاكم ايران 
را به كمك توپخانه خود كه براي اولين بار مورد استفاده قرار گرفت شكست دادند ، موفق به تصـرف 
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ــد و تـا امـروز  ارمنستان شدند. نزاع ايرانيان و ترك ها بر سر ارمنستان از اين زمان به بعد آغاز گردي
(زمان نگارش مقاله- سال ١٩٢٠م.) ادامه دارد. مال ادريس يك كرد اهل بيتليس كه ساكن آن محــل و 
آگاه به شرايط محلي بود كمك هاي شاياني به عمليات جنگي سلطان سليم كرد. مال ادريــس از منـافع 

زعماي ايلهاي كوچك كرد دفاع مي كرد. 
ايرانيان پس از كسب كاميابي خود در ارمنستان بيگ  هاي كرد را از آنجا متواري ساختند. ليكن 
سلطان هاي ترك سياستي مخالف آن در پيش گرفتند و به منظور ايجاد حائلي ميان خــود و ايرانيـان، 

اراضي و امالكي در اختيار كردها قرار مي دادند. 
مال ادريس يك واليت بزرگ از نصيبين تا درسيم را در اختيار خــود گرفـت و آن را ديـاربكر 
ــن ميـان حـق تصـاحب  ناميد و اين استان را به ١٩ سنجك يا نواحي رزمي- فئودالي تقسيم كرد. از اي
موروثي هشت سنجك به بيگ هاي كرد سپرده شد. اين روساي ايــل برخـي امـالك بعنـوان اراضـي 
ــافت كردنـد. مـال ادريـس ٢٥٠٠٠  شخصي يا نواحي حكومتي در حوالي سرچشمه هاي رود دجله دري
ــاي ايلـهاي كـرد تقسـيم كـرد. او  دوكات، ٧٠ خلعت و ٧٠ سنجك را بعنوان هديه سلطان ميان روس
همچنين برخي از ايلهاي كرد را به استان ارزروم انتقال داد و بدين سان براي اولين بار عناصر كــرد در 
اين ناحيه از ارمنستان استقرار يافتند. هم ادريس و هم فرزندش ابوالفضل هر دو اهل قلم بودند و توسط 

نوشته هاي خود آنان، ما از چگونگي اين رويدادها آگاهي مي يابيم. 
شرف الدين يكي از حكام بيتليس در سال ١٥٩٧م. تاريخ خاندان هاي كــرد را بـه رشـته تحريـر 
كشيد. كتاب او توسط آكادميسين وليا مينوف - زرنوف در سال ١٨٨٦ تحت عنوان ”شــرف نامـه“ در 
سن پتربورگ منتشر گرديد و ترجمه فرانسه اين كتاب در سال ١٨٨٧ چاپ شد. اثر اين نويسنده كــرد 
ــد. كمبـود  از كليه نواقضي برخوردار است كه معموال“ در اولين آثار تاريخنگاري ملي بچشم مي خورن
ـاء  مطالب تاريخي كال“ توسط ريشه شناسي هاي تخيلي جبران مي شوند. شرف الدين به منظور بيان منش
ــد كنـد  و اصل بر بال تخيل تا گذشته هاي بسيار دور پرواز مي كند بدون آنكه زمان يا دوره اي را قي
ــد. او برخـي از  نسبت نژادي تخيلي ميان پيشينيان قوم كرد و چهره هاي سرشناس تاريخي ارائه مي ده

ايلهاي كرد را اخالف نخستين خلفا معرفي مي كند.   
ــي رجـوع مـي  شرف الدين به منظور اثبات درستي ادعاهاي خود اغلب به افسانه هاي قديمي قوم
كند. ليكن بررسي دقيق اين افسانه ها نشان مي دهد كه اين ريشه شناسي ها بر پايه نظريه پردازي هاي 
ــامل از سـوي نويسـنده سـاخته و  مردمي در باره اسامي قوم ها قرار دارند و مي توانستند با موفقيت ك
ــهي  پرداخته شده باشند. وقتي كه تاريخدان امروزي سعي مي كند از ريشه يابي هاي كذب و تخيالت ت
به اسناد و ادله مشخص در مورد بيگ هاي كرد گذر كند، مجبور مي شود از بلنــدي هـاي سـده هـاي 

گذشته به دوران سليم و ادريس تنزل كند. 
ــور در وان و بيتليـس مـي رسـد، و در  همه ايل هاي كرد غير از آنانكه كه نسبتشان به قوم تيم
حوالي فرات و سرچشمه هاي دجله ساكن شدند، منشاء خود را به دوران جنگ ايران و تركيه در اواخر 
سده ١٥ و اوايل سده ١٦ نسبت مي دهند. در باره آنچه كه به ايل هاي حاكم بر وان و بيتليــس مربـوط 
ــن تـاريخنويس  مي شود مي توان گفت اين است كه اصليت كردي آنها قابل بحث است و شرف الدي
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داليل و قرائن بيشتري در اختيار داشت تا خون روان در رگهاي پيشينيان خــود را بيشـتر بـه ارمنيـان 
نسبت دهد تا به تازيان يا كردان. مسئله احراز هويت و اصليت كردان درسيم نيز جاي بحث و بررســي 

دارد. حتي آنانكه كه همه جا با كردان مواجه مي شوند آنان را كردهاي اصيل نمي دانند. 
ــا حتـي يـك كـالم در بـاره  تاريخنگار كرد همه اسامي ايل هاي حاكم كرد را ارائه مي دهد ام
ساكنان سنجك هاي تازه تاسيس درسيم  يا دياربكر به ميان نمي آورد.  اين فرضيه نادرست است كــه 

فكر كنيم اگر زعما و روساي آنان كرد بودند، ساكنان سنجك ها نيز بايد كرد بوده باشند. 
پيشينيان بيگهاي ساكن در سنجك هاي استان هاي تصرف شده و نيز در ديگر نواحي ارمنســتان، 
حاكمان ترك سده ١٥ عمدتا“ از خويشاوندان نزديك شاهان تركمن آق قويونلو و قره قويونلو بودنــد. 
ــت  اينان به نوبه خود جانشينان آن حاكمان ارمني بودند كه پيش از حمله مغول بر اين استان ها حكوم

كرده بودند و بخشي از آنان تا لشكر كشي تيمور حفظ شده بود. 
آنگاه كه سلجوقيان به اين سرزمين رخنه كردند، امپراتوري بيزانس براي حفاظت مرزهاي خــود 
ــوي  هيچ راه مناسبي پيدا نكرد غير از آنكه خاندان هاي پادشاهي ارمنستان و شاهزادگان ارمني را به س
ديگر فرات در حوالي ارمنستان صغير (هايك كوچك) جابجا كند و در طــول فـرات جبهـه جديـدي 
ــائل و ديـوار  ايجاد نمايد. از سيواس تا آدانا در يك سو و از درسيم تا ادسيا در سوي ديگر دو رشته ح
محافظ متشكل از امالك و اراضي شاهزادگان و حاكمان ارمني گسترده بودند. خاندان ارمني آرزروني 
وان سرزمين هاي حائل ميان سيواس تا رود فرات را در عوض دريافت كردند. خاندان ارمني باگراتوني 
آني در سرزمين ليكاندا يا نواحي كنوني سنجك ماراش حاكم شدند. باراتونيان كــارس (قـارص) بـر 
ــون  جلگه  زامنداو يا سنجك خوزان چيره شدند. خانواده تورناوان از اخالف خاندان آرزروني در تارس
ميان آدانا و مرسينا مستقر گشتند. يكي از شاخه هاي خاندان پاهالوونيان در كســون واقـع در جنـوب 
ـرار  سنجك مالطيه و شاخه اي ديگر در ميانرودان رحل اقامت گزيدند. ادسيا در دست حاكمان ارمني ق
داشت. خاندان سرشناس ماميكنيان كوهستان ساسون، نواحي موش و خاربرد را در تصرف خود داشـت. 
ـر  سپس، در مسير درسيم، بخشي از اخالف جنبش پاوليكيان حاكم بودند كه در سده نهم ميالدي در براب

قيصرهاي بيزانس شورش كرده بودند. 
همه اين خاندان ها در اثر تندبادي كه مغوالن پديد آوردند، محو شدند. لشكركشي بــرق آسـاي 
تيمور كه حكومت مغول را برانداخت، راه را براي اقوام جنگ  طلب تركمن هموار ســاخت. زعمـاي 
اقوام آق قويونلو و قره قويونلو در طول سده ١٥م. در سايه خودكامي و بي نظمي خاص قــوم خـود بـر 

ارمنستان حكومت كردند. 
ــي منطقـه  آيا اين تحول چارچوب فئودالي حاكم بر قلمرو ارمنستان بر روي پايه ها و اساس قوم
ــه  اثر مناسبي داشت؟ آيا اين تغيير و تحول طبقه حاكم روي طبقه مياني جامعه تاثير گذاشت؟ اينان چ
در اثر حاكميت مغول و چه در زمان حكومت تركمنان ماهيت و تاثير مغولــي و تركمنـي بـه خـود 
ــاهيت كـردي  نگرفته بودند، به همين ترتيب وقتي كه كردان بر ارمنستان چيره شدند ، اين سرزمين م
نيز بخود نگرفت. مركز و پايه اصلي مردم ساكن و مقيم ارمنستان كماكان ارمنيان تشكيل مي دادند.    
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در جهان سياست، هر كشور صاحب وزنه و اصليت تنها از كوه ها، جلگه ها و دشــت هـا و آب 
ــت  هاي روان تشكيل نمي شود. هر كشوري غير از سطح مادي خود داراي ويژگي هاي معنوي نيز هس
كه وجه تمايز آن كشور از كشورهاي ديگر بشمار مي رود. در واقع اينان بقاياي مــرده طبيعـت بكـر 
ــمار مـي رونـد.  نيستند، بلكه آثار و مخلوقات ابدي استعداد و نبوغ بشري گسترده در سراسر گيتي بش
محصول همين تالش معنوي است كه روح و روان فرهنگ را تشكيل مي دهد. اين روح و روان متعلـق 

به كيست؟ چه كساني آن را پديد آوردند و وارثان آن كيستند؟ 
ــه مـاهيت ارمنـي داشـته و دارد. ايـن  ارمنستان بعنوان آزمايشگاه تالش و كوشش بشري هميش
ــا كـرده اسـت و بـراي همـه گذريـان همچـون  سرزمين بدست ارمنيان براي انسان خانه و كاشانه بن
ــه هـاي  مهمانخانه عمل كرده است. همه در پي يافتن خانه و ماوايي براي خود در آنجا بودند و گنجين
ــي  فرهنگي آن را به باد داده اند، برخي به صورت مهمانان گذري، ديگران بعنوان عناصر جنگجو، برخ
ـادگار  ديگر نيز با تصاحب اين سرزمين آنجا را غارت و ويران كرده اند. هيچيك از آنان اثر معنوي، ي
ــن سـاختماني ايـن  فرهنگي بجا نگذاشت. دست تركمن يا كرد حتي يك خشت به گنجينه هنري و ف

سرزمين نيفزود. 
ــا  آثار و يادگارهاي شگفت انگيز معماري، عمارات، قصرها، دژها، پرستشگاه ها و كليساها كه ب
ــر گرد  شكوه و جالل در بلنداي كوهساران قد علم كرده اند با همه عناصر فرهنگي محيطي خود در زي
ــه هـا در  و غبار خفته اند، با اين حال روح آنان زنده است، هنوز سايه هاي تاريخ گذشته در اين ويران
تكاپو هستند، سايه هايي كه آمادگي دارند در قالب يك زندگي نو تبلور يافتند. بي دليــل نيسـت كـه 
ــد.  ذهنيت مردمي ارمني ارمنستان را بصورت يك دختر جوان در ميان ويرانه ها تجسم و تصور مي كن
مگر آنان استحقاق بيشتري از پيشينيان چوپانان كرد ندارند؟ كليساهاي ارمني تقريبا“ در همــه شـهرها 
ــي آنـها  چه در ارمنستان، چه خارج از آن، تبديل به مساجد شده اند، ليكن مگر تغييري در ماهيت ارمن

حاصل شده است؟  
ــب  ارمنستان همچون يك كشور متمدن يك ساختار و ارگانيسم يكتا دارد. قوي ترين ضربات قل
آن و صداي تنفس آن ماهيت ارمني دارد. ارمنستان بعنوان ارگانيسم زنده نمي تواند از گذشته و آينــده 
خود صرف نظر كند. اين سرزمين هر آنقدر جراحت بر دارد و خون بريزد كماكان زنده اســت و بـه 
ــه آن نـيرو و تـوان  حيات خود ادامه مي دهد. پزشكان سياسيآن موظفند دردهاي آن را شفا دهند و ب

ببخشند تا از درون تل خاكستر زندگي نوين آغاز نمايد. 
برخورداري از آزادي و استقالل كه ريشه در اعماق قرون دارد حق طبيعي ايــن سـرزمين بـود و 
ممانعت از آن گناهي بزرگ محسوب مي شد. به همين علت بايد سياستمداراني را مقصر دانســت كـه 
ــك رژيـم  حل مسئله ارمني را دچار وقفه كرده و نيم قرن مورد مسامحه قرار دادند و اجازه دادند كه ي

خون آشام روند رخنه عناصر خارجي و دشمن را به ساختار حيات سرزمين ارمن تشديد نمايد.  
Source: N. Adonz, Kurdish Intrusion into Armenia, -The new Armenia, vol.
14,  New York  1920 , No: 1,  p.p. 4-6.
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 øñ¹»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ Ð³Û³ëï³Ý

Ü. ²¹áÝó

²Ù÷á÷áõÙ

Ø»Í Ñ³Û³·»ï ÜÇÏáÕ³Ûáë ²¹áÝóÁ ·Çï³Ï³Ýáñ»Ý
³Ý¹ñ³Ý³éÝáõÙ ¿ ùñ¹»ñÇ Ã³÷³ÝóáõÙÁ Ð³Û³ëï³Ý: Ð»ÕÇÝ³ÏÁ ÙÇ
ù³ÝÇ ¿çáõÙ Ï³ñáÕ³ó»É ¿ Éáõë³µ³Ý»É ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ ¹Åí³ñÇÝ Ñ³ñó,
ÇÙãåÇëÇÝ Ñ³Û-ùñ¹³Ï³Ý ³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó»õ³íáñÙ³Ý
å³ïÙáõÃÛáõÝÝ ¿: Ü³ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿ úëÙ³Ý³Ï³Ý »õ
²Ý·ÉÇ³Ï³Ý ³í»ñÇã ù³Õ³ù³ÝáõÃÛ³ÝÁ, Áëï áñÇ Ýñ³Ýù áñå»ë
å³Ûù³ñ éáõë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý ¹»Ù, å³ßïå³Ý»É »Ý ùñ¹»ñÇÝ
»õ ³éÇÃ ëï»ÕÍ»É Ýé³Ýó ë÷éÙ³ÝÁ »õ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ ²ñ»õÙïÛ³Ý
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ:

Kurdish Intrusion into Armenia
N. Adonts

Summary

Great armenologist Nikoghayos Adonts represents intrusion of
kurds into Western Armenia as a result of devastating policy of
Ottoman and British  governments to ban the russian influence in the
Middle East. Kurds have never been in Armenia before that. The
article was printed in the new Armenia vol. 14, New York, 1920.
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ارزشمندترين اثر علمي- تاريخي عالمه عيني 
²ÉÉ³Ù» ¾ÛÝÇÇ ·Çï³-å³ïÙ³Ï³Ý ³Ù»Ý³ ³ñÅ»ù³íáñ ³ßË³ïáõÃÛ³Ý

Ù³ëÇÝ
¶ñ»óª äñáü. è³ÑÇÙ Øáë³ÉÙ³ÝÛ³Ý Ôáµ³¹Û³ÝÇ

About the most significant historical-scientific research of Allame Eyni
By: Prof. Rahim Mosalmanian Ghobadiani

پروفسور رحيم مسلمانيان قبادياني 
تهران، تابستان ٧٨ 
در معرفي عالمه صدرالدين عيني بخارايي (١٩٤٥-١٨٧٨) همين سخن كافي اســت كـه: وي در تـاريخ 
ادبيات كهن و غني فارسي تاجيكي، سرحلقه اي در مرحله كنوني آن مي باشد؛ ازبك ها نيز او را بنيــانگزار 
ــي دارد. يعنـي وي بـه درسـتي  ادبيات نوين خود مي دانند. خدمتي بي نظير ديگر عالمه عيني، تابشي سياس
دريافت كه باخته هاي سياسي را با شمشير فرهنگ مي توان جبران كرد. و در سمرقند (كه بنــا بـر «تـبر 
ــا حـد  تقسيم» در ١٣٠٣/١٩٢٤، در تركيب جمهوري ازبكستان مانده بود) سكونت ورزيد، از كاغذ و قلم ت
ــهر هـاي  امكان سود جست. از همانجا به محيط علمي و ادبي تاجيكستان رهبري كرد. اگر سمرقند، ميان ش
ــش از همـه و پيـش از  تاجيك نشين برون مرزي تاجيكستان، هويت ملي خود را بهتر نگاه داشته است، بي
ــيز موجـود اسـت: سـال ١٣٢٤،  همه، به شرافت عالمه عيني بوده است. شناختي از ايشان در ايران گرامي ن
روانشاد دكتر پرويز تابل خانلري به معني خاصي رد رديف امير خسرو، خواجه حسن، ســيخ نظـايم، محمـد 
ــت هـا»  اقبال ياد كرده بود؛ سال ١٣٦١ شادروان سعيدي سيرجاني رد سبك او بيهقي را شناخت و «يادداش
راب ه چاپ رساند كه اهل علم و فرهنگ اين مرز و بوم خوش پذيرفتند. مي گويند كه حدود هفتــاد سـال 
پيش از اين، قصه معروف ”آيينه، يا سرگذشت يك تاجيك كمبغل“(١) از طريق روزنامه اي چاپ و نشــر 
ــار  شده (و مورد ستايش استاد فقيد سعيد نفيسي قرار گرفته) بود. بهر تقدير چاپ و پخش دو اثر از ميان آث

متعدد اين نويسنده، شاعر، داشمند زبان و ادبيان و فرهنگ و تاريخ خيلي كم است.    
ــود: اثـري از  خوشبختانه، اين كمبود، افكار اكنون برطرف مي شود. و به طوري شايسته برطرف مي ش
وي انتشار مي يابد كه تا كنون خبري هم از آن نبود؛ اثري كه به اعتقاد كمينه، ارزشمندترين است، از نگاه 

علمي و تاريخي.  
بزرگترين خدمتي كه عالمه عيني انجام داده و جايگاه و مرتبه شايسته پيدا كــرده اسـت، بـه اعـتراف 
پژوهشگراني مانند: محمد جان شكوري، صــاحب تـبروف، خدايـي شـريف وف، و …، در راه بيـداري و 
ــس،  خودآگاهي مردم بوده است. بر اين هدف وال، وي با راه هاي گوناگون، چنانچه: تاسيس مكتب، تدري
تاليف كتابهاي درسي، شعر و خطابه و مقاله و رساله و … و اما بيشتر از طريق نثر بديعي (داستان كوتــاه و 

بلند، قصه) موفق گرديده است.   
ــوان  و اما روشن است كه نثر بديعي در بتن خود گرهي نيز دارد: آن حقيقت كه قلمداد مي شود، مي ت
ـي  ساخته و پرداخته نويسنده، يعني به دور از حقيقت واقعي، باشد. البته، در مورد استاد عيني كه اغراض مدن
ــارا“، ”تـاريخ انقـالب  خود را از طريق نوشته هاي فراوان علمي، بويژه رساله هاي ”تاريخ اميران منغيتيه بخ
ــود،  بخارا“، ”مختصر ترجمه حال خودم“ به ثبوت رسانيده است، هيچ شك و ترديدي جاي ندارد. با اين وج
به نظر گرفته شود كه تقريبا“ آن همه آثار در زمان شوروي نوشته و طبع و نشر شده اند، امكان پديد آمدن 
ــع  سايه اي نيز هست.اگر امكاني هم براي سايه موجود بود، با كمك اين كتاب نو، اكنون به طور كامل رف

خواهد گشت.  
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امير عالم خان، به دنبال انقالب روسيه، اعالميه اي راجع به اصالحات جامعــه بخـارا، پخـش نمـود. بـه 
ــا آن  شادماني اين ”اصالحات“،  ترقي خواهان بخارا خواستند نمايشي، با برداشتن پرچم، بر پا كنند، عيني، ب
ـان را  فراستي كه داشت، دريافت: اين اعالمية امير نيرنگي و دامي بيش نيست، مي خواهند جميع ترقي خواه
ــاغ خـود احسـاس مـي نمـود. وي  شناسايي نمايند و دستگير كنند. عيني دودي را از فتنه اي خوني در دم
خواست مانع از نمايش شود، اما فعاالن نمايش: منظم، فيض اهللا خواجه، و … كه سخت تحريك شده بودند، 
به مصلحت گوش فرا ندادند. نمايش برپا شد، و از طرف دولت و ماليان متعصــب بـي رحمانـه سـركوب 
گرديد. عيني در نمايش شركت نداشت، در مدرسه كوكلتاش در حجره خود اقـامت داشـت كـه آمدنـد و 
بردند؛ ٧٥ شالق زدند؛ به زندان انداختند؛ روشنفكران سمرقند و كاكان فشــار بـر سـر سـفارتخانه روسـيه 
ــان تحـت جراحـي و مـداوا قـرار گرفـت،  آوردند؛ در حال نيم جان آزاد شد؛ ٥٢ روز در بيمارستان كاك
ـد،  دوستش، شاعر ميرزا نذراهللا شهيد شد و وي زنده ماند؛ پس از مرخصي، سمرقند رفت و همانجا ماندگار ش
تقريبا“ تا پايان عمر.عيني، چه در بيمارستان، و چه بعــد از آن، همـه واقعـات رخ داده را ، از جملـه ايـن 
شديدترين ستمي را كه به ناحق رد حق وي روا ديدند، در كوره انديشه خود تكرار بتكرار، بررسي و ريشـه 

يابي نمود، و در حاصل همين كتاب: «تاريخ اصول سويته و انقالب فكري در بخارا» را نوشت.        
اين كتاب عالمه عيني پژوهشي است صرف مستند، در باره تاريخ انقالب فكري بخارا؛ يا شايد بهتر كه 

گفته شود: يادداشتي است سراسر مستند، همراه با نتيجه گيري هاي مدلل، در موضوع مذكور.  
عيني كه شاگرد كوشاي مكتب معارف پروري عالمه احمد مخدوم دانش بود، عامل اصلي بيداري مردم 
ــهري، و… دريـافتند  را در مكتب و سواد ديد. وي، همراه با يارانش: ميرزا عبدالواحد منظم، حامد خواجه م
كه سبك كهنه سواد آموزي، نتيجه دل خواه در پي ندارد، نتيجه اي كه دارد، هم منفي ست: ذهن خواننده را 
ــر مكتـب نـو  مي كشد، شوق و رغبتش را نابود مي كند، عمرش را بر بارد مي دهد… بنابر همين، در فك

شدند- مكتبي كه رد ظرف يك- ي و نيم ماه، شاگرد، خوانده و نوشته مي تواند. 
ــناخته  چنين مكتب را براي نخستين بار ”در سنه ١٣٢١ هجري، ٥ ربيع االولي در سمرقند“، روشنفكر ش
ــري، دهـم مـاه  تاجيك مالعبدالقادر شكروي تاسيس داده بود؛ پس از ٥ سال، در بخارا، ”در سنه ١٣٢٦ هج
ـان  شوال در گذر دروازة سالخ خانه، به زير اداره ميرزا عبدالواحد منظم در خانه ميرزاي مذكور اول بار به زب

فارسي براي اطفال بخارا ”بسم اهللا“ گفته، مكتب اصول سويته كشاده شد“.   
ــت رو  اما تالش هاي تجددگرايانه عيني و يارانش به مخالفت سرسختانه معلمان و مكتبداران كهنه پرس

به رو شد، و سرانجام مكتب بسته گرديد… 
ــنفكران بخـارا، بنـا بـر عـدم رابطـه بـا  در تفاوت با بعضي از ممالك خاورزمين، چنانچه ايران، روش
ــن گروه، در پيشـرفت  كشورهاي اروپايي، همه روحاني بودند، و عيني نزيز از جمله آنها بشمار مي آمد. اي
ــي  فرهنگي و سياسي و اقتصادي بخارا، نشر معارف اسالمي را از عوامل اصل مي دانستند و از همين سبب م

خواستند كه سايه جهل و تعصب هر چه زودتر از روي جامعه برچيده شود. 
احوال و اوضاع اجتماعي بخاراي شريف را در ابتداي سده بيستم ميالدي از همين يك تكه نيز مي توان 
روشن تصور كرد: «عاقبت در حواشي خواني چنان غلو رفت كه متون بالكلّيه از ميان بيرون شد. آخر، تمام 
خواندن شرح هاي معروف، مثل شرح مال، شرح عقايد فسفي، شرح عقايد عضــدي، شـرح تـهذيب، شـرح 
ــاي  حكمت العين نيز ترك شده، در ظرف ١٨ يا ٢٠ سال تحصيل، عمر طلبه به خطبه و بحث حمد كتاب ه
مذكور صرف مي شدگي شد. حاضر، كار به جايي انجام يافته كه خود كتاب هاي مذكور هم نيست و نابود 
ــيز  شده، به نام ”مجموعه“ قدري از خطبه و حاشيه هاي كتاب هاي مذكور جمع كرده طبع نموده اند، طلبه ن
به خرسندي تمام به همين ”مجموعه“ ها قناعت كرده، در ١٨ يا ٢٠ سال درس را ختم مي كنند. آناني كه در 
ــرت“ را  بخارا مفتي، يا در قصبه اي رئيس مي شدند، اكثري بعد از رسيدن به اين منصب ها چون كه ”محض
يافته، از نظر گذرانده، به حوادث وارده فتوي مي دهند، بعضي از ايشان به نوشتجات محرران، يعنــي كاتبـان 
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فتوي اكتفا كرده مهر و امضا مي نمايند. آناني كه جسورتر هستند، كاغذ سفيد را مهر كرده و به محرر مـي 
ــن و  سپارند. محرر به دل خواه خود فتوي نوشته به مستفتيان مي دهد (بعضي علما كه محض به خواهش تدي
ــه در بيـن  رسائل شرعي عمر صرف مي كنند، از اين جمله مستثنا اند. ليكن ايشان در كمال اقليت و هميش
علماي معروف، سر پست و منفورند. بسيار واقع شده است كه علماي حقاني را علمــاي معـروف در مسـئله 
هاي موافق راي خودهاشان به تهديد قتل، غارت، نفي: مهر و امضا كنانده اند). به اهل بصــيرت پـر واضـح 
ــابند؛ عـوام،  است كه به شهري كه احوال علمي به اين درجه افتاده باشد؛ طلبه از دست همين فرقه تربيت ي
ــام دينـداري و شـريعتمداري مداخلـه  ايشان را صاحب شريعت و حامي اعتقاد كنند؛ ايشان در هر كار به ن
ــريعت  نمايند: حكومت به ايشان حامي، بلكه تابع محض باشد، پس احوال آن شهر چه خواهد شدن! به نام ش
چه بازيچه ها كه به كار خواهد نرفت! به شريعت نبوي و به دين مقدس اسالم چه استهزاها نخواهند كرد!» 

عيني اين سخنان هشدار دهنده را در جمادي االولي ١٣٣٦ هجري قمري (فورويه ١٩١٨م.) نوشته اسـت. 
پس از آن زمان، با گذشت سي ماه، چه شد؟ – به همگان معلوم است: بخاراي شريف يك لقمه خام شد در 

كام انقالب بلشويك هاي روسيه. 
از جمله اهميت فراوان علمي و تاريخي اين كتاب، تنها به يكي اشاره مي شود: به ماجراي شيعه و ســني 
ــه بـود. در بـاره ايـن فاجعـه خـبر و  كه در زمان حكومت امير عبداالحد خان(٢)، در شهر بخارا در گرفت
ــم خـبر  تفسيرهاي گوناگون و ناروشن به قلم داده اند. عيني كه حادثه را از نزديك مشاهده كرده است، ه
ــرم  مفصل و معتمد درج نموده و هم ريشه هاي اصلي و فرعي آن را نشان داده است: در روز شنبه، دهم مح
الحرام سال ١٣٢٨ هجري قمري ايرانيان و شيعه يان بخــارا مراسـم سـوگواري داشـتند و جمعـي از طـالب 
تاشكندي و فرغانگي و بعضي از اهالي بخارا نيز در حال تماشا بودند. هنگام عزاداري، يكي از طلبه فرغانگي 
خودداري را فراموش كرد و خنديد و اوباش شيعيان اورا زدند، و فتنه در گرفت، عيني علت هاي آشــكار و 
نهان اين فاجعه بس ناخوش را ، بي طرفانه بر شمرده، و از جمله گفته است: ”٧- زياده متعصب بودن علما و 
طلبه شيعه و سني مدرسه هاي بخارا؛ ٨- اصل سبب: بي خبر بودن عموم اهالي از احوال زمان و سياست دول 

و مطلع نبودنشان به مسائل ديني و اجتماعي“. 
نيازي به دو سخن در باره چاپ و نشر اين كتاب نيز به نظر مي رسد . آن را فرزند برومنــد نويسـنده، 
ـي  دكتر كمال الدين صدرالدين زاده عيني آماده چاپ نموده و آقاي ويرايشي هم به عمل آورده، و دكتر عل

اصغر شعردوست كه با خدمات شايسته خود در تاجيكستان هم نغز شناخته هستند، همت گمارده اند.     
ــان  هر كسي اين كتاب را مي خواند، پرسشي خواهد داشت: چرا نه در زمان امارت چاپ شد؟ نه در زم
شوروي؟ پاسخي كامل را پژوهش هاي بعدي نشان خواهد داد، اما حاال اين قدر مي توان گفــت كـه ايـن 

رساله انتقادهاي شديد مستند را هم در موارد دولت بخارا و ماليان متعصبه دارد، هم در حق روسيه. 
اين كتاب ارزشمند كه نه تنها براي شناخت مسائل تاريخي زمان پيشين سودمند است، بلكه براي حــل 
خيلي كورگره هاي امروز نيز مي تواند عبرت آموز باشد، هنوز روي چاپ نديده است. و اين ظلم است، نــه 

تنها براي عالمه عيني(٣)… 
يادداشت ها: 

١- مستضعف 
٢-  وي شاعر هم بود، با تخلص ”عاجز“ شعر فارسي تاجيكي مي گفت. 

ــز نـاتل خـانلري. يـك  ٣-  براي آگاهي بيشتر از روزگار و آثار وي، از جمله نك: پروي
ــن  نويسنده تاجيك. ”سخن“، ١٣٢٤، شماره ٨ ص ٦٢٤-٦١٧؛ سعيدي سيرجاني. پيشگفتار: صدرالدي
عيني. يادداشت ها. تهران، ١٣٦٢، ص هفت تا سي و نه؛ رحيم قبادياني. عيني صاحب مكتب است. 
– در كتاب او: ”زبان و ادب فارسي در فرارود“، تهران. ١٣٧٦، ص ١٢٩-١٢٢؛ همو. عالمه عيني و 

ادبيات فارسي تاجيكي. –”قرار“، ويژه نامه پژوهشي، ادبي، هنري، ١٣٧٧، ص ١٠٩-١٠٤.   
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باورهاي ارمنيان پيش از گرايش به مسيحيت 
 

نوشته: دكتر اديك باغداساريان 
( بخش نخست ) 

 
١- پيدايي باورهاي ديني (دوران باستان تا هزاره نخست پ.م.) 

در شـرايط زنـدگي مــادي 
انسان در دوره هاي ماقبل تاريخ، 
ــن و  فرهنگ معنوي (باورها، دي
هنر و فنــون) اقـوام سـاكن در 
ـد.  سرزمين ارمن نيز پديدار گردي
ـــرايط  مناسـبات طايفـه اي و ش
ــاالري و نقـش  اجتماعي مادر س
محـوري عنصـر زن- مـــادر و 
ــاعث  بسياري انگيزه هاي ديگر ب
پديد آمـدن انديشـه و باورهـاي 
ــه منشـاء و سـرچشـمه  مربوط ب
ــت  طايفه و خانواده شد. راز خلق
ــدگي، مـرگ و  انسان، منشاء زن
ــي  خانواده و چگونگي سير تحول
ــگر  آنـها و بسـياري عوامـل دي
باعث ايجاد ايــن بـاور سـاده و 
ــه خـانواده يـا  روشن شده اند ك
طايفه از آغاز توسط يك موجود 
ماقبل خود بوجود آمــده اسـت. 
ــه  بدين سان بتدريج يكي از گون
ـــيزم  هـاي انديشـه دينـي توتم
ـه  (Totemism) پديد آمد. بنا ب
ــوم  اعتقاد توتميزم هر طايفه يا ق
ـا  از يك توتم يا موجود يا گياه ي
ــت.  شيئي خاص منشاء گرفته اس

 
 
 

 
 (كوه هاي گغاما يا گغام) 

 نقش هاي حكاكي شده روي صخره هاي كوه هاي گغاما (عصر
انئوليت) 
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ــي و طايفـه اي بنـام يـك  موجودات توتمي قداست يافته مورد پرستش قرار مي گرفتند و جوامع قوم
موجود پرستيدني نامزد مي شدند. در مردم شناسي و فرهنگ عاميانه ارمني، باورهاي توتمي متنوع بـوده 
ــش هـا و  است. در كليساها و ديرهاي وان، موش، سغرد و ديگر مكان ها در اوايل سده بيستم، گاومي
ــا مقايسـه  گاوهاي نر و ماده نگهداري مي شد كه از طرف مردم مورد احترام و پرستش قرار داشتند١. ب
ــود كـه در ارمنسـتان باسـتان غـير از گاوهـا و  اين امر و نام هاي كسان و اماكن نتيجه گيري مي ش

گاوميش هاي نر و ماده اقوامي در ارتباط با نام پرندگان و حشرات نيز احتماال“ موجود بوده اند. 
در دوره هاي بعد پرستش مردگان و پيشينيان رايج مي گردد. در آن دوره ها انسان مردگان خود 
را در غارهاي مقدس نگهداري مي كرد و سنگهايي با نقش هاي ستارگان و انسان كه نشــانگر روح در 
گذشتگان بود در آنجا حفظ مي كردند و قدرت معجزه گر براي آنها قائل بودند. در ارمنستان اثر مادي 

از اينگونه باور تاكنون كشف نشده اســت 
ليكن در مردم شناسي و فولكلــور مطـالبي 
ــوا  حفظ شده است كه از نظر شكل و محت
ــان ارمنيـان را  وجود اينگونه باورها در مي
ــينيان ارمنيـان توسـط  تأييد مي كند. پيش
ــه توجيـه  وجود يا عدم وجود روح اقدام ب

مرگ و زندگي آخرت مي كردند. 
ـــا  نـاتواني  انسـان در رويـارويي ب
ــي و عـدم درك علـل  دشواري هاي طبيع
ـتش  پديده ها انسان را وادار كرد تا به پرس

روح روي ببرد. 
در گذشته هاي دور دو نوع انديشــه 
مذهبي نيز وجود داشــت يكـي پرسـتش 
طبيعت، ديگري جادو و جادوگري. تـرس 
ــا  انسان نسبت به طبيعت او را وادار كرد ت
ــتغاثه روي آورده  به ”التماس جويي“ و اس
مظاهر طبيعي چون خورشيد، خاك، آب و 
ــاي عصـر  ذبح قرباني اعتقاد يابد. انسان ه
باستان به منظور جلــوگيـري از خطـرات 

موجودات تصاوير آنها را روي سنگ هاي تخت صخره ها نقاشي مي كردند و از اين گونه نقش ها در 
سرزمين ارمن آثار و نمونه هاي بسياري موجود است.  

                                                          
١ - خ . ساموئليان ،فرهنگ باستاني ارمني، جلد ١، ايروان ١٩٣١، ص ١٧٦-١٦٩. 

نقش گله بزهاي جنگنده در صخره هاي كوه هاي 
گغاما (عصر مفرغ) 
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انسانهاي ماقبل تاريخ معتقد بودند كه نقش موجودات مجروح روي تخته سنگها به موفقيت شـكار 
كمك مي كرد. اين نقش ها از سوي ديگر زمينه پايه گذاري هنر و فنون را در ارمنستان آماده نمود.  
چوپان و كشاورز عصر باستان با توجه به نيازهاي اقتصادي و معيشتي خود مجبور بود اولين شاهد 
ــه همـه ايـن  و نظاره گر آسمان پر ستاره، جزر و مد رودها و درياها و تحوالت جوي باشد و در نتيج
پديده ها را در قالب افسانه ها و داستان ها، تخيالت و انگاره هاي زيبا تفسير نمايد و به همين علت نيز 
ــرام سـماوي و پديـده  بسياري از نقش هاي تخته سنگها به آسمان، ستاره ها ، خورشيد، ماه و ديگر اج

هاي طبيعي اختصاص دارد. 
در ميان نقش هاي ياد شده تعداد تصاوير مربوط به موجودات غير طبيعي چــون مارهـاي دوسـر، 
اژدها، اژدهاكش ها و ساير موجودات وهمي قابل توجه است. اين هــا در داسـتان هـا و افسـانه هـاي 
ــي از نقـش  مردمي بعنوان ”مارهاي دانا“، قهرمان اژدها كش و خدايان مختلف تجلي مي يابند مثال“يك
هاي تخته سنگهاي ناحيه وارتنيس (Vartenis) ارمنستان به نــبرد خدايـان خورشـيد و رعـد و بـرق 
اختصاص دارد. برخي از ويژگي هاي مربوط به ”خدايان وارتنيس“ در مشخصات خدايان بعدي واهاگن 
و مهر، دالوران ساسون باقي مانده است. بسياري از اين نقش ها به خدايان خورشيد- رعد و برق، نيمــه 
خدايان و نيمه انسان ها و ”ستاره هاي“ مربوط به اقوام و طوايف شركت كننده در فرآيند تشكيل ملت 

ارمني، اختصاص دارد.  
ــه بجـا مـانده  در صخره هاي گغام و دامنه هاي كوه آراگاتس نقش بز هاي كوهي و اشكال زنان
است كه شباهت زيادي با بتان زنانه آسياي مقدم، مديترانه شرقي، درياي اژه، كرت، فالت ايران، ميــان 
رودان ، مصر و غيره دارد. در اين نقش ها نشان ميوه دهي زنانه در تفاوت با نقــش و نگارهـاي دوره 
هاي پيش به چشم مي خورد. در يكي از نگاره هاي صخره اي در «وارتنيس» يك نقش آفتاب بشقاب 
ــي  مانند وجود دارد كه در مركز آن نقش چليپا قرار گرفته و چهار شكل انساني با دستان باز را ارائه م
كند. اينگونه نقش هاي ”انسان هاي آفتاب نشين“ و موتيف بت هاي دوگانه زنان چه در صخــره هـاي 
ــهان  كوه ها و چه در موضوعات آئين قبور بچشم مي خورد و اين مطلب در ميان بسياري از مردمان ج
 ،(Shakashen) ــاطق ديـگري چـون شاكاشـن باستان مشاهده مي گردد. آثاري از اين دست در من

نخجوان (بعنوان يكي از مناطق ارمني) شاميرام و غيره وجود دارد٢. 
نقطه نظر مانوك آبغيان اديب و ارمني شناس نامي درباره تفسير تركيب هاي نقاشي هاي ديواري 
ــن نقـش هـا پاكـان و ابـرار روي  ماقبل تاريخ ارمني حائز اهميت و قابل توجه است. به نظر او در اي
ستارگان آسماني قرار گرفته اند و روح بصورت نور و پرتو درخشان تجلي مي يابد. روح و روان درون 
ــالت انسـاني ارائـه مـي گردد. اينـان در  انسان بشكل كره درخشان بويژه روح پيشينيان بصورت تخي
ستارگان و خورشيد زندگي مي كنند و با وجود آسماني خود در فرآيند تشكيل قومها شركت نموده به 

آنان ياري مي دهند و اينان همواره تحت تأثير معجزه انگيز آنان قرار دارند٣.  

                                                          
٢-  تاريخ ارمنيان ، ايروان ١٩٧١ جلد ١ ، ص ٢٥٨ 

٣ - مانوك آبغيان ، فولكلور ارمني ص ٢٥. 
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نقش هاي صخره اي ياد شده (كوه هاي گغام، وارتنيس و آراكاتس) در فرهنگ عاميانــه ارمنـي 
ــده در ميـان نقـش هـاي  دال بر پرستش روح پيشينيان و درگذشتگان در ميان ارمنيان هستند. اين پدي

صخره ساير نقاط جهان و براي دين و باورهاي مردمان ساكن آن نواحي نيز عموميت دارد. 
ــها در  دوران تاريخي نقش هاي صخره اي ياد شده تا عصر آهن ادامه يافته است. قديمي ترين آن
كوه هاي گغام به عصر نوسنگي (حدود هزاره هاي ششم تا چهارم پيش از ميالد) مربوط مي شود كــه 
اينان در سال ١٩٦٩ كشف شده اند. جالب توجه است كه نقش هاي آئين مربــوط بـه باورهـاي دينـي 
عصر باستان بر روي اجسام و اشياء، ظروف و كال“ آنچه كه مي تــوان آنـها را هنرهـاي كـاربردي و 

ــي آن اعصـار مـي باشـند.  تجسمي نام داد، نيز وجود دارد و اينان كال“ نشانگر چگونگي باورهاي دين
(مناطق تاشير- زوراگد، دشت آرارات، ترغك، حوزه سوان، گارني، نخجوان و غيره)٤. 

در اواخر عصر مفرغ و اوايل عصر آهن، تصورات فضايي، پرستش هاو باورهــاي انسـان بـه اوج 
خود مي رسد. اشياء و تجلي كاربردي هنر تغيير يافته و سوژه هاي فضايي (زمين، آســمان و آب) بـاز 

                                                          
٤-  تاريخ ارمنيان ، ايروان ١٩٧١ جلد ١ ، ص ٢٦٣-٢٦٢. 

 

 

 
 

كمربندهاي برنزي (مفرغ) عصر مفرغ ١- لچاشن، ٢- ساناهين، ٣- هاغپات 
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هم توسط موجودات وهمي، پرندگان و ستارگان در هنرهاي كاربردي تجلي مي يابد ليكـن اينـها بـه 
شكل سه افق آسماني ارائه مي شوند. زمين، دريا و اقيانوس بعنوان تجلي و تبلور متفاوت يــك پديـده 
واحد بكار مي روند. پيشينيان عصر مفرغ معتقد بودند كه در بستر درياهــا همـراه بـا ماهيـان و سـاير 
موجودات آبي، قهرمانان اساطيري، مالئك هميشه جوان، گاوهاي نري كه تفاوتي با موجــودات زميـن 
ـاي  نداشتند، اسبان هوشمند زايش يافته مي زيستند. بسياري از اينان به انسان كمك مي كردند تا بر بالي
طبيعي و زندگي فائق آيد و از بن بست هاي زندگي خارج گردد. بعنوان گواه مي توان حماسه مردمــي 
”دالوران ساسون“ را ياد نمود كه در آن ”ساناسار“ قــهرمان رشـته نخسـت برخـي از ويـژگي هـاي 
ــن ابرمـرد  موجودات فضايي و قدرت طبيعت بويژه آنانكه به عنصر آب مربوط است، در خود دارد، اي
(تيتان) كه از آب زايش يافته شمشير پيروزمند و مافوق قوي و قامت و قدرت و توانايي مافوق طبيعي 
خود را از آب دريافت مي كند اسب معجزه گر خود گورگيگ جالل را از آب مي گيرد. همين اسـب 
ــوي خورشـيد قدرتمنـد  بود كه قهرمانان خود را در اعماق درياهاي حيات بخش پياده مي كرد و به س
ــخت) نـابود مـي سـاخت و  پرواز مي داد و به كمك صاحبش دشمنان را (با نفس آتشين، سمهاي س
ـن و  همراه او فروتنانه و وفادارانه به اعماق صخره ها فرو مي رفت و گردش فضايي خود از دريا به زمي

آسمان را بپايان مي برد٥.  
ــد  گر چه عناصر اساسي فضايي يعني زمين، آسمان، آب، خورشيد و ستارگان تجلي واحد يافته ان
ــا ايـن  ليكن در اواخر عصر مفرغ و آغاز عصر آهن پرستش جداگانه هر يك از آنها مرسوم گرديد، ب
ـانده از  حال مهمترين آنها همانا خورشيد بود. نقش آفتاب بر روي اشياء و آثار هنرهاي كاربردي بجا م
آن زمان بوفور بچشم مي خورد. بر روي كمر بندهاي برنزي بسيار زيبا كه از اواخر هزاره دوم و اوايل 
ـده  هزاره نخست پيش از ميالد بجا مانده اند نقش خورشيد بر روي چرخ گاري و ارابه جنگي و غيره دي
مي شود. بر روي اين اشيا خدايان آفتاب و رعد و برق در شكل انسانهاي مسلح و جانواران و پرنــدگان 

از جمله شير، گاو، اسب، لك لك، گنجشك نقش بسته است.      
ــي خـداي آفتـاب گردش  بر اساس منابع كتبي ديني- عبادي شرق باستان و فرهنگ مردمي ارمن
آسماني خود را نه تنها توسط ارابه جنگي، گاري و قايق بلكه به ياري اسبان آتشين يا گاوهاي آسماني 
ــدرت  انجام مي داد.اين مطلب بسيار جالب توجه است كه جلوه هاي اساطيري دالوران ساسون نيز كه ق
هاي فضايي را تداعي مي كنند با نام جانوران و پرندگان پيوستگي دارند. ميهر (Mihr) خداي آفتــاب 
 (aryudsadzev meher) ايزدزاد به مهر شيرگون (Meher) در حماسه اساطيري ساسون بنام مهر
ــهرمانان ساسـون بـه هيبـت اسـبان  نامزد است و همراه و يار هميشگي او همانا كالغ مي باشد. همه ق

آتشين و نوراني تجلي مي يابند٦.  
ــر بصـورت  در كنار آفتاب، اجرام ديگر سماوي از جمله ستارگان نيز پرستش مي شدند و اين ام
ــابد و بـاز هـم  نقش ستارگان دور آفتاب بر روي اشياء و اجسام باقيمانده از دوران باستان تجلي مي بي

                                                          
٥ - داويت ساسوني ، ايروان ١٩٦١، ص ٩-٧ پيشگفتار. 

٦-  تاريخ … ص٢٦٩. 



آپاگا                                                     ١٤                                            ( ١٤-١٣  ) 
جانوران و پرندگان اهميت خود را حفظ مي نمايند. اهميت پرستش آفتاب، رعد و بــرق، سـتارگان در 

اعصار ديگر از جمله در زمان پادشاهي وان يا اورارتو نيز حفظ و تداوم مي يابد. 
 

پرستش آب و اژدها 
ــانده از  نقش پرندگان، مارهاي آبي و ماهيان و خطوط موجي شكل بر روي اشياء كاربردي بجا م
ــاب  دوران باستان بر اهميت نقش آب و پرستش آن نزد انسان داللت مي كند. آب اهميتي برابر با آفت
ــياء  در باورهاي قديم داشت. آب نيز به اشكال مختلف چون درياها، چشمه ها و رودخانه ها بر روي اش
ــاكش)، مـارو  نقش مي بست و به همين علت نيز موجودات مرتبط با آب بصورت مارها و بزها (اژده
ــمند ارمنـي سـده  پرنده (اژدهاي پرنده)، مارماهي ظهور مي يابند. يزنيك كوغباتسي فيلسوف و انديش
پنجم ميالدي  هنگامي كه باورهاي مردمي را بيان مي كند اژدها (به ارمني ويشاپ) را به عنوان موجود 
چند نما (مار، خر، گاونر، گاو ماده، شتر و غيره) تفسير مي كند و آن را با رعد و برق و پديـده هـاي 
جوي مرتبط مي داند٧. در ارمنستان مجسمه هاي سنگي بزرگ اژدهايان در نزديكي آبراه ها و درياچــه 
ها پيدا شده اند. به اعتقاد پيشينيان ارمنيان اينان نگاهبان آب مقدس بودند. بعدهــا ايـن موجـودات در 
اعتقادات مردمي بصورت اژدهاي شيطاني و شر كه سر چشمه ها را مي بسـتند و قربانيـاني طلـب مـي 
ــگر  كردند، تجلي يافتند. نقش پرستشي و قداست آب تا امروز در مراسم و اعتقادات ديني ارمنيان و دي
اقوام باقي مانده است. از جمله بسياري از رودخانه ها و سر چشمه آنها تا امروز نيز مقدس شمرده مــي 
ــير نـيز بـا اعتقـاد ارمنيـان،  شوند (رود هاي ارس، دجله، فرات). سرچشمه رودخانه دجله تا دوران اخ
ــي نـام رودهـاي ارس و فـرات بـراي  آسوريان و كردهاي ساكن منطقه داراي قداست مي باشد و حت

دختران بكار مي رود. 
 

باورهاي شكار 
ــكارچـي گري  منابع غني دنياي وحش در ارمنستان سرچشمه اصلي باورهاي توتمي و شكار و ش
محسوب مي شود. داستان ها، افسانه ها و چيستان ها حماسه ارمني مملــو از صـور مختلـف پيشـينيان 
ــگ و  شكارچي، ديو زادگان و خدايان بودند كه در برابر اژدهايان، ديوها، گاوهاي نر خشمگين به جن
ــت ساسـوني) بـه شـكل  ستيز مي پرداختند. چهره هاي حماسي چون داويت كودك (در حماسه داوي
شكارچي و گله دار نمايان شده اند٨. اين باورهاي مردمي ارمني بي ترديد از مجموعه اعتقادات باستاني 
مربوط به دوران مفرغ سرچشمه مي گيرند. اين اعتقادات بصورت نقــش هـاي باقيمـانده روي اشـياء 
ــه سـوان، دويـن،  كاربردي آن زمان وجود خود را به اثبات مي رسانند. اينگونه اشياء در حوزه درياچ

                                                          
٧ - يزنيك كوغباتسي ”رد فرقه ها“، صفحه ٧٣-٧٢. مانوك آبغيان، ”تاريخ ادبيات كهن ارمني“، جلد اول، ايروان: ١٩٤٤، 

صفحه ٣٥.    
٨-  داويت ساسوني … ص ١٦٩-١٥٩. 



آپاگا                                                     ١٥                                            ( ١٤-١٣  ) 
ــاد شـده در بـاره شـكار و خدايـان  لچاشن و ديگر جاها كشف شده اند. اشكال و نقوش روي اشياء ي

وحوش جنگل هاي انبوه و تاريك داللت مي كنند. 

پرستش ”خداي مادر“ كشاورزي 
ــاكن مربـوط بـه دوران مفـرغ  بتان سنگي انسان گونه كه در كنار انبارها و چاه هاي غالت مس
ــت و  (برنز) پيدا شده اند داراي اهميت فراواني در شناسايي اعتقادات مردمي پيرامون خداي مادر زراع
ـن  كشاورزي مي باشند و بطور كلي تصوير زني را كه بيان گر خداي مادر بود به نمايش مي گذارند. اي
باور و انديشه در آسياي صغير و مقدم و حوزه درياي اژه رواج داشت. اين بتان بدشــكل جلـوه گر و 
سمبل كشاورزان محلي و دامداران و ثمر دهي درختان بودند. اينان از نظر شكل و شمايل همانند صدها 
مجسمه زنانه حوزه اژه هستند اما دستان باز آنها از تصاوير خدايان ميوه دهي و خدايان ميرا و رستاخيز 
جوي دنياهاي غرب و شرق سرچشمه مي گيرند. اين مجسمه ها و بتان زن نماي دوران مفرغ ارمنستان 

بيانگر اعتقاد آغازين و بين المللي ”مادر-زمين ـ درخت ـزن“ هستند.  
ــا بـه شـكل  در اينجا خدايان ميوه دهي اغلب بصورت تن زنانه خارج شده از تنه اصلي درخت ي
ــاهيت ارمنـي  زناني كه روي دوش آنان شاخه هاي سبز درختان قرار داشت تصوير مي شوند.  الهه  آن
ـو  در دوران شرك پرستي ارمنستان را مي توان ادامه طبيعي اين پديده دانست اولين محصول گندم و ج
به او تقديم مي شد. پرستش خداي مادر ميوه دهي يك پديده عمومي بود كه از عصر سنگ سرچشــمه 
گرفته و در طول زمان تحول و تا دوره مسيحيت ادامه يافته است و اعتقادات و سنن و آداب مربوط به 

آن تا عصر حاضر باقي مانده است٩.  

زندگي اخروي 
ــدگي پـس از مـرگ اعتقـاد  انسان هايي كه در عصر مفرغ در فالت ارمنستان مي زيستند به زن
داشتند و به همين علت نيز در قبور خانه اي شكل همراه جسد مرده مقداري غــذا و اشـياء و ظـروف 
ــرار مـي  خانگي، اسلحه و ابزار كار، زينت آالت، بدن كامل جانوران كشته شده يا تكه هايي از آنها ق
ــده در ميـان همـه ملـل آسـيايي،  دادند تا در زندگي پس از مرگ در خدمت مردگان باشند. اين پدي
ـي در  آفريقايي و اروپايي ديده شده است. ايجاد فرقه ها و تخصص ها و تقسيم كار انعكاس خود را حت
اعتقادات مربوط به زندگي اخروي پيدا كرده است. جالب توجه است كه همــراه جسـد مغـان اشـياء 
ــپاهيان  پرستشي، همراه جسد رئيس قوم: اسلحه و ابزار جنگي ارابه و بردگان، همراه مردان جنگي و س
غير از اشياء عمومي، اسلحه و همراه زارع و كشاورز ابزاري چون داس و غيره، همراه نجــار، تيشـه و 
چكش، همراه فلزكار و مفرغ كار: قالب هاي ذوب فلز و غيره قرار مي دادند. اين عادت و سنت مدت 

طوالني در منطقه لوري، مارتوني، باسارگچار و بايزيد نو و روستائيان ساير مناطق رواج داشت. 
                                                          

٩-  تاريخ … ص ٢٧٤. 



آپاگا                                                     ١٦                                            ( ١٤-١٣  ) 
در مورد اعتقاد پيشينيان ارمنيان به زندگي اخروي مي توان شواهد و داليــل فراوانـي در داسـتان 
ــن انسـانهاي زنـده  هاي مردمي يافت. اعتقاداتي چون ادامه حيات پس از مرگ، رستاخيز مردگان، دف
همراه مردگان، وجود شهر و كشور مردگان و حتي وجود احساسات شهواني در ميان آنــان در حيـات 

اخروي در اين داستان ها و حكايات اثر خود را گذاشته است١٠.  
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Ancient beliefs of Armenians

By: Edic Baghdasarian

Part I

Summary

In the first part, the author reprtesents old beliefs of the armenians,
totemism, ghosts, giants, worship of water and dragons, hunts, hevenly
life, etc.

The article is taken from authors book titled “History of the
Armenian Church”, which is printed in 2002 in Tehran in persian
language and is dedicated to the 1700-th aniversary of oficial adoption
of christianity in Armenia.  

 

                                                          
١٠-  داستان هاي ارمني  ويراستار آ. نازينيان جلد ٣ ايروان ١٩٦٢ ص ٣٣٤-٣٣٢. 


