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کاراپنتس ،نویسنده ارمنی -ایرانی-
آمریکایی
در روزگار ما تعداد نویسندگانی که از فرهنگهای
گوناگون تغذیه میکنند و در آثارشان نشانههای
این فرهنگها را به هم میآمیزند کم نیست.
هاکوپ کاراپنتس بیتردید یکی از این نویسندگان
است .کاراپنتس در سال  1925در تبریز به دنیا
آمد .در کودکی مادر خود را از دست داد و نزد
عمهاش بزرگ شد .در نوجوانی به تهران آمد و در
بنیانگذاری انجمن فرهنگی آرارات مشارکت کرد و
نخستین رئیس انجمن شدّ .اما به زودی ترک دیار
کرد و برای ادامه تحصیالت به آمریکا رفت .در
آنجا ابتدا در دانشگاه کانزاس و سپس در دانشگاه
کلمبیا درس خواند .از نوجوانی نوشتن را شروع
کرد و تا پایان عمر خود در سال  1994بیش از
ده کتاب به زبان ارمنی منتشر کرد .او بر نوشتن
به زبان ارمنی اصرار داشت ،هرچند انگلیسی
را خوب میدانست .در نوشتههای او رگههای
فرهنگ ارمنی ،ایرانی و آمریکایی را میتوان
ردگیری کرد .کاراپنتس تنها در پایان عمر به انتشار
مجموعه قصهای به زبان انگلیسی رضایت دادّ ،اما
این امر مصادف شد با در گذشت او و کتاب یک ماه
بعد از مرگش منتشر شد .او در طول عمر خود برای
نشریات ارمنی زبان هایرنیک ،هوریزون ،آلیک و
 ....نوشته است.
انتشار کتابهای کاراپنتس در ارمنستان ممنوع
بود .تنها بعد از استقالل ارمنستان بعضی از کارهای
دوهفته نامه
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او در ارمنستان منتشر شد.
نماز رهبران حزب جنبش م ّلی ترکیه در
کلیسای نیمه ویران آنی
روز اول اکتبر ( 9مهر) رهبر حزب افراطی راست
جنبش ملی ترکیه ِدولِت باهچالی همراه دیگر
رهبران و هواداران حزب در کلیسای نیمهویران آنی
نمار جماعت برگزار کردند .این کار آشکارا اقدامی
تحریک آمیز بود در مقابله با مراسم دینی ساالنه
ه یره

دیدار نمایندگان اقلیتهای دینی کشور با فرمانده نیروهای انتظامی تهران بزرگ

و فروش ساختمان برخی انجمنها و مؤسسات
ارمنی است .در بخش اخبار جامعه ارامنه این
جدی داریم در این
شماره ،تلفنی نیمهشوخی نیمه ّ
باره .سخن کسی که تلفنزده این است که ما برای
این که بتوانیم چیزی را به قصد بهینهسازی از نو
ساماندهی کنیم ،باید ّاول بدانیم چه داریم؟ وقتی
فهرست روشنی از داراییهای جامعه ارامنه منتشر
نشده است ،ما از کجا بدانیم استفاده بهینه از این
منابع کدام است؟

اسقف سپوه سرکیسیان:
پلیس فرشته نگاهبان جامعه است

ارمنستان در ردیف هفتم مسابقات
قهرمانی شطرنج
در سیونهمین المپیک جهانی شطرنج در خاندی
ماسینسکوی روسیه ،بر خالف انتظارات ،ارمنستان

ندرخشید .تیم شطرنج ارمنستان که در تعدادی از
رقابتهای جهانی شطرنج مقام نخست را کسب
میکرد ،در این مسابقات به مقام هفتم رسید.
مخصوصا در مقابل تیم آذربایجان شکست سختی
خورد .تیم آذربایجان خود در مقام یازدهم جدول
جای گرفته استّ ،اما شکست تیم ارمنستان در
برابر آن دلیل اصلی سقوط آن در جدول ردهبندی
بود.
در میان شطرنجبازان ارمنی بهترین نتیجه را لئون
آرونیان به دست آورده است و دیگر بازیکنان
موفق به کسب نتایج چشمگیر نشدهاند.

روز شنبه  10مهر به مناسبت هفته نیروهای
انتظامی ،نمایندگان اقلیتهای دینی کشور
با رئیس نیروهای انتظامی تهران بزرگ،
سردار حسین ساجدینیا دیدار کردند .در این
دیدار اسقف ِسپوه سرکیسیان رئیس شورای
خلیفهگری ارامنه ،اسقف گئورگیس بنیامین،
رهبر آشوریان ای��ران ،سیامک ُمره صدق،
نمایندگان کلیمیان در مجلس شورای اسالمی و
اسفندیار بختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس
شورای اسالمی سخن گفتند .همه گویندگان بر
ضرورت همزیستی بین ادیان تأکید کردند و از
دولت جمهوری اسالمی ایران و نیروی انتظامی
آن به خاطر زحماتی که برای حفظ امنیت در
کشور میکشد قدردانی نمودند.
اسقف سپوه سرکیسیان در سخنانش از پلیس
به عنوان فرشته نگاهبان کشور نام برد و وجود
نیروهای انتظامی قوی را یکی از نشانههای
تمدن هر کشوری دانست.
اهمیت این دیدار در این مقطع از این نظر بود
که تهدید یک کشیش آمریکایی به آتش زدن
قرآن ،کتاب مقدس مسلمانان ،موجی از انزجار
در سراسر دنیا به وجود آورد .نمایندگان همه
ادیان حاضر در جلسه این عمل را محکوم
کردند و توهین به ساحت هر یک از ادیان الهی
را توهین به مقدسات همه آنها تلقی نمودند.

اسقف سپوه سرکیسیان در سخنان خود گفت:
"من نخستین کسی بودم که این اقدام را محکوم
کردم ،چرا که هر گونه اهانت به جلوههای الهی
هر یک از ادیان ،چیزی نیست جز یک عمل
تروریستی" .او از نیروهای انتظامی تشکر کرد
که در شرایط حساسی که این عمل به وجود
آورده بود ،با هوشیاری مراقب اوضاع بودند و
از اماکن اقلیتهای دینی محافظت میکردند.
در پایان این دیدار سردار ساجدینیا ،رئیس
نیروهای انتظامی تهران بزرگ از نمایندگان
اقلیتهای دینی به خاطر حضورشان در این
جلسه تشکر کرد و اعالم نمود که پلیس آماده
همکاری با آنها در زمینه حل و فصل هر گونه
مسأل ه انتظامی و امنیتی است .سردار ساجدینیا
اعالم کرد که وظیفه نیروهای انتظامی حفظ
امنیت است برای همه آحاد جامعه ،فارغ از این
که آنها مسیحی ،کلیمی ،زرتشتی یا مسلمان
باشند.
دیدار نمایندگان اقلیتهای دینی با نیروهای
انتظامی را اداره امور اقلیتهای وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی سازمان داده بود و مدیر آن
سعید تقوی ،اداره جلسه را به عهده داشت .در
پایان این دیدار به رسم یادبود هدایایی از سوی
نیروی انتظامی به شرکتکنندگان داده شد.
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دوهفته نامه
هویس

گزارش ایسنا درباره آغاز سمینار

جمهوری آذربایجان :تجارب پیشین ،چشمانداز فرارو

سمینار بینالمللی «جمهوری آذربایجان،
تجارب پیشین ـ چشمانداز فرارو»،
روز یكشنبه 11شهریور با حضور
حجتاالسالم والمسلمین میرتاجالدینی،
معاون امور مجلس ریاست جمهوری
اسالمی ایران ،محمدباقر بهرامی سفیر
جمهوری اسالمی ای��ران در باكو،
جوانشیر آخونداف سفیر جمهوری
آذربایجان در تهران ،صالح زواوی سفیر
فلسطین در تهران و برخی از كارشناسان
و صاحبنظران در حوز ه روابط ایران و
آذربایجان و قفقاز ،در تاالر فردوسی
دانشگاه تهران آغاز شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خارجی
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در
مراسم افتتاحی ه این سمینار بینالمللی،
حجتاالسالم والمسلمین میرتاجالدینی
گفت :منطق ه قفقاز به دو بخش جنوبی
و شمالی تقسیم میشود كه جمهوری
آذربایجان در قفقاز جنوبی قرار دارد و
یكی از مهمترین كشورها در این منطقه
محسوب میشود و همسایه ایران است.
وی در ادام�� ه اظهاراتش با اش��اره به موقعیت
ژئوپلتیكی و ژئواكونومیكی آذربایجان اضافه كرد:
موقعیت ژئواكونومیكی آذربایجان عالوه بر موقعیت
ژئوپلتیكی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است
كه این موضوع به دلیل وجود منابع انرژی ،خطوط
دریایی و وجود منابع گاز در این منطقه است.
میرتاجالدینی ادامه داد :در آذربایجان پنجاه قوم
وجود دارد .همچنین اسالم و مسیحیت در منطق ه
قفقاز دو قلمرو متفاوت ایجاد كردهاند اما در
آذربایجان بیشتر مردم مسلمان بوده و مذهب
تشیع دارند و این موضوع جایگاهی خاص در
جهان اسالم به وجود آورده است .در واقع از دیر
زمان این منطقه محل تالقی تمدنهای بزرگ بوده
است.
ن كه عواملی مهم در همگرایی
وی با اشاره به ای 
میان ایران و آذربایجان دخیل است ،گفت :از
این عوامل میتوان به برخورداری دو كشور از
دین و مذهب مشترك ،تاریخ واحد هزار سا ل
گذشته ،ظرفیتهای باالی اقتصادی بین دو كشور
در زمینههای مختلف برق و گاز ،مسائل امنیتی
دوهفته نامه
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مشترك برای پایداری توسعه ،و مسائل زیست
محیطی مشترك اشاره كرد.
معاون امور مجلس ریاست جمهوری با اشاره به
برخی تنشها و چالشهای موجود در مناسبات
ایران و آذربایجان افزود :بسیاری از تنشها
و چالشهای موجود بین دو كشور القایی بوده
و برخی در این زمینه تالش كردند كه چنین
چالشهایی به وجود آورن��د ،و در این زمینه
شناسایی ظرفیتهای میان دو كشور و نقاط مشترك
و همچنین ارای ه مسائل راهگشا میتواند باعث
كاهش این چالشها شود .از مسائل چالشبرانگیز
میتوان به رژیم حقوقی دریای خزر اشاره كرد كه
در حال حاضر این موضوع در حال حل شدن
است .همچنین سیاستهای متفاوت اقتصادی دو
كشور در منابع انرژی ،و مسأل ه قرهباغ ،كه این
موضوع توسط برخی اینگونه القا شده است كه
ایران در این زمینه كمكاری كرده است اما جمهوری
اسالمی ایران همواره حامی حقوق آذربایجان بوده
و از گذشته نیز اینگونه بوده است و همیشه درصدد
حل این موضوع است.
میرتاجالدینی ادامه داد :با توجه به تحوالت جهانی

و مسائل حاكم بر دو كشور ،و اراد ه
مسؤولین برای توسعه و تعمیق روابط
و مناسبات میان ایران و آذربایجان
برای پیشبرد چشمانداز روابط ایران و
آذربایجان ،دیپلماسی دو كشور باید
بیشتر تالش كنند كه در این زمینه
میتوان به میزان ت�لاش دو کشور
برای حل موضوعات زی��ادی اشاره
کرد مانند حل چالشها و تنشهای
موجود ،همكاری و ارتقای سطح روابط
كشورهای مسلمان همسایه ،دیدگاههای
موجود برای روند توسعه و همگرایی با
توجه به نیازهای دو كشور ،برنامهریزی
برای منابع زیست محیطی ،انجام اقدامات
در جهت توسعهی مبادالت تجاری و
گردشگری ،فرهنگ و تعامالت علمی.
كه همه این مسائل مرهون همكاریهای
سازنده در چارچوب منابع دو كشور
است .وی اضافه كرد :همچنین توجه به
مشتركات فرهنگی بهویژه باورهای دینی
و اسالمی باید در روابط دو كشور مدنظر
قرار گرفته و به گونهای باشد كه با كمرنگ
شدن مسائل سیاسی ،مسائل فرهنگی و اقتصادی
پررنگ شود و این موضوع میتواند باعث افزایش
همكاریها بین دو كشور شود .از سوی دیگر یكی
از مسائل مهم نیز تغییر الگوی مناسبات میان دو
كشور و تغییر نگاه آذربایجان از نگاه به روسیه و
آمریكا و كشورهای دیگر است.
میرتاجالدینی در ادامه اظهاراتش با اشاره به اظهارات
یك نویسند ه روستبار در یكی از دانشگاهها گفت:
تنها راهكار مؤثر برای ارتقای سطح همكاریها و
مناسبات میان دو كشور علیرغم وجود چالشها
و تنشها ،تأمین ثبات و پایداری است .ایران در
طول سی سال گذشته به دلیل مقابله با كشورهای
استكباری و توسعه پایدار و عدم توفیق این كشورها
در دستیابی به خواستههای خود دربار ه ایران ،این
كشور را به یك كشور مقتدر و توانمند تبدیل كرده
است كه میتواند در مناسبات منطقه به عنوان یك
نقط ه اتكا تلقی شود.

بازتاب سخنان حجتاالسالم میرتاجالدینی در طرفداری از آذربایجان ،در میان احزاب سیاسی ارمنستان

مقامات ایرانی گاهی اظهار نظرهایی میكنند كه بعد تكذیب یا تعدیل میشود

بعد از این که معاون رئیسجمهور
در امور پارلمانی ،حجتاالسالم
م��ی��رت��اجال��دی��ن��ی ،در همایش
«آذربایجان؛ تجربیات پیشین،
چشماندازهای ف��رارو» اعالم کرد
که ایران در مناقشه قرهباغ همیشه
از آذربایجان حمایت کرده است و
قرهباغ جزئی از خاک آذربایجان
است (نگاه کنید به گزارش ایسنا
درباره اظهارات ایشان) ،نمایندگان
احزاب سیاسی گوناگون ارمنستان به
این سخنان واکنش نشان دادند:
بنا به گزارش نیوز اِیام (NEWS.
 )amنائیرا ُزهرابیان ،عضو فراکسیون
حزب بارگاواج هایاستان (ارمنستان
مرفه) که جزئی از ائتالف حاکم
جمهوری ارمنستان است ،در مجلس
ملی ارمنستان به خبرنگار این
خبرگزاری گفته است که اظهارات
مقامات ایرانی از این نظر مهم است
که ارمنستان همواره ایران را یك
کشور دوست تلقی کرده و ایران هم
متقاب ً
ال در مسأله قرهباغ موضعگیری
متوازنی داشته است .او اضافه کرده
است که این اواخر وقتی اظهارات

مقامات ایرانی با واکنش روبهرو
میشوند ،گاه تائید و گاه تکذیب
میشوند .او در این زمینه به اظهارات
یکی دیگر از معاونان رئیسجمهور
در این باره که در اوائل سده بیستم
در امپراتوری عثمانی نسلکشی اتفاق
نیافتاده است اشاره کرد .او احتمال
داد که اظهارات معاون رئیسجمهور
ایران درباره مسأله قرهباغ هم از همین
دست اظهارات ضد و نقیض باشد.
حزب بارگاواج هایاستان عضو
ائتالف حاکم جمهوری ارمنستان
است .نماینده حزب هانراپِتکان
(جمهوریخواه)،حزبرئیسجمهور
ارمنستان سرژ سرکیسیان ،در پارلمان
نیز در این زمینه اظهار نظر کرده
است .گالوست ساهاکیان ،رئیس
فراکسیون این حزب در مجلس ملی
ارمنستان گفته است که امروزه ایران
در موقعیتی پیچید ه قرار دارد و در
ارزیابی سخنان مقامات بلندپایه آن
باید این امر لحاظ شود .آشکار است
که ایران قصد ندارد از روابط دوستانه
خود با آذربایجان و ارمنستان دست
بردارد .او گفته است" :نمیدانم چرا

ما فکر میکنیم اگر ما با کشوری
روابط حسنه داریم آن کشور نباید
روابط خوبی با آذربایجان و ترکیه
داشته باشد".
آرمن ماردیروسیان ،نماینده حزب
ژارانگوتیون (میراث) در پارلمان
ارمنستان هم در یک مصاحبه
مطبوعاتی در واکنش به سخنان
میرتاجالدینی گفته است که ایران
همواره مواضعی متعادل در قضیه
قرهباغ داشته اس��ت .او احتمال
میدهد اظهاراتی شبیه ای��ن که
ایران در ماجرای قرهباغ همیشه از
آذربایجان حمایت کرده و حمایت
خواهد کرد مهار شده باشند .به گفته
او ایران باید به نیت آذربایجان برای
خرید سیستمهای موشکی از روسیه
توجه کند چون این موشکها ممکن
است به سمت خود آن کشور نشانه
روند.
و سرانجام ،گیرو مانویان ،مسؤول
دفتر سیاسی حزب داشناکسوتیون در
ارمنستان خواستار صراحت بیشتر
در مواضع ایران شد .او میگوید:
"به گزارش یکی از تلویزیونهای

ایرانی معاون رئیسجمهور ایران
اعالم کرده است که قرهباغ جزئی از
خاک آذربایجان است و ما از حق
آذربایجان دفاع میکنیم .حکومت
ایران باید با صراحت اعالم کند که آیا
موضع رسمی ایران در قبال جمهوری
قرهباغ همین است" .به گفته او این
اواخر مقامات ایرانی اظهارنظرهایی
میکنند که بعد تکذیب یا تعدیل
میشود و ایران میخواهد با برخی
از اظهارات متمایل به آذربایجان،
روابطش را با آذربایجان تنظیم کند.

به سراغ من اگر میآیید...
 ...به این آدرس بیایید
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دوهفته نامه
هویس

نامهای خانوادگی عجیب غریب ارمنی

تا به حال به معنی «یان» فكر كردهاید؟
بیشتر نامهای ارمنی به «یان» ختم میشوند كه به
ِ
«پسر» است ،اما بعضی از ارمنیهای مهاجر
معنی
انتهای اسمشان را برای همرنگی با جامعه میزبان،
تغییر دادهاند .امروزه در تركیه ،اغلب «اغلو»
جایگزین «یان» است ،در حالی كه ارمنیهای
روس انتهای اسم را به «اُف» تغییر دادهاند؛ مثل
كاسپارف ،سرژ پاراجانُف .اسمی كه به
گری
ُ
«یان» ختم میشود همیشه هم ارمنی نیست ،چرا
كه این پسوند تصادفا در نامهای ایرلندی و فارسی
و انگلیسی و فیلیپینی و دیگر فرهنگها هم پیدا
میشود  .
نام خانوادگی ارمنیها عموما به پنج دسته قابل
تقسیمبندی است:
طبقه اشرافی ،والدین ،مكان جغرافیایی ،حرفه،
و خصوصیت.
طبقه اشرافی
اشرافیت كهن ارمنی(طبقه ناخارار) از سرسلسله
پارت -فارس مشتق میشود و خیلی از اسمهای
آنها به «اُنی» یا «اونی» ختم میشود .بیشتر این
خانوادهها در طول قرنها از بین رفتهاند اما برخی
از آنها باقی هستند مثل ساسونی ،رشتونی.
والدین
خیلی از اسامی ارمنی از نام اول جدشان گرفت ه
شدهاند ،مثل دیویدیان(پسر دیوید) ،استپانیان(پسر
استپان ) یا كریكوریان(پسر كریكور یا گریگور).
تا قرن نوزدهم ،تمام نامهای اول ریشه مذهبی
داشتند به همان دلیل بیشتر این نامهای خانوادگی  
كه از آنها گرفته شده هم مذهبی هستند.
مكان جغرافیایی
بعضی از نامهای فامیل ریشه جغرافیایی دارند و
به لیان(تركی) یا تزیان(ارمنی) ختم میشوند.
نمونههای تیپیك آن ،سیواسلیان(اهل سیواس)،
اورفالیان(اهل اورفا) و وانتزیان(اهل وان) هستند.
دوهفته نامه
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این نامها مشخصا به مهاجری داده میشد كه از
یك منطقه دیگر ارمنستان آمده بود .مسلما هركس
در «مراش» زندگی میكرد خود را مراشلیان
نمینامید   .
شغل
خیلی از نامهای فامیل از حرفه نیاكان گرفته
شدهاند .گذاشتن این نامها با مالیاتبگیرانی آغاز
شد كه نیاز داشتند تمام افراد را برای امور مالیات
شناسایی كنند .نمونههای شناخته شده اینها
هستند :نجاریان(پسر یك نجار) ،آرابیان(پسر
یك ارابه یا درشكهران) و ُوسگریچیان(پسر یك
طالساز) .خیلی از این حرفهها ارمنی نیستند،
چرا كه مأمور مالیات(مسلما یك ترك یا فارس یا
عرب و  ...مسلمان) واژه بومی خودش را برای
حرفه استفاده كرده است .مثال نام بویاجیان بر
اساس واژه عربی/تركی بویاجی گذاشته شده و
یعنی كسی كه رنگ میزند.
    
ویژگی
بیشتر نامهای گیج كننده و كنجكاوی برانگیز،
ی نیاكان گذاشته
آنهایی هستند كه بر اساس ویژگ 
شدهاند .نمونههای شناخته شده آن اینها هستند:
دیلسیزیان(پسر یك الل) ،یا سینانیان(پسر
سرنیزه) .خیلی از ریشههای این اسامی نامشخص
هستند مگر این كه كسی پسزمینه آن را دریابد.
برای نمونه ،دیلسیزیان نشان میدهد كه یك نیاك
زبانش را توسط تركها به خاطر استفاده از زبان
ارمنی از دست داده است .در حالی كه واژه سینان
یك كلمه عامیانه است ،كه هم برای نامیدن شخصی
با نوعی ارابه جنگی به کار میرود ،و هم كسی كه
مانند یك اسب میپرد.
برخی از این ویژگیها فیزیكی نیستند بلكه تقریبا
به شخصیت یا موقعیت اجتماعی بر میگردند.
مثال :ملیكیان(پسر شاه) ،یا هاروتونیان(پسر
رستاخیز) .نام هاروتونیان میتواند از نام یك نیاك
به نام هاروتون گرفته شده باشد(که چون حوالی
عید پاک که عید رستاخیز است به دنیا آمده به این

اسم نامیده شده) ،یا به پروتستانیزم اشاره داشته
باشد ،برای توصیف او به عنوان یك «مسیحی
دوباره متولد شده».
خیلی از نامهای فامیل امروزه توسط غیر ارمنیها
كوتاه یا دستكاری شدهاند .مثال نام ُمگردیچیان/
مكردیچیان تبدیل شده به ُمگار .هوسنیگلیان شده
ِه ِ
وسن ،و ساموركاشیان شده سامور.
این اسامی مخفف اغلب «یان» از انتهاشان افتاده
و نمیتوان فورا ارمنی بودن یا خارجی بودن آن
را تشخیص داد .دستههای نامهایی كه بر اساس
شغل و ویژگی گذاشته شدهاند بین ارمنیهای
غرب و شرق فرق میكنند چون نامهای شرقی
اغلب ریشههای پارسی ،گرجی یا روسی دارند
در حالی كه نامهای غربی ممكن است ریشههای
تركی ،عربی یا یونانی داشته باشند.
نامهایی كه پیشوند « ِدر» یا «تِر» دارند نشان
میدهند كه یكی از نیاكان این شخص ،یك « ِدر
هایر» به معنی كشیش متأهل در شهرستان بوده
است ،كه حاكی از موقعیت اجتماعی عالی در میان
ارمنیهاست ،مثل ِدربدروسیان ،تِرپتروسیان.
مطالعه نامهای ارمنی تجربهای جذاب است چرا كه
تمام جنبههای فرهنگ آنان در نامها منعكس شده
است .در زبان ارمنی مطالعاتی گسترده بر روی
نامهای ارمنی انجام شده اما در انگلیسی بسیار كم
است و خیلی از ارمنیهایی كه خارج از ارمنستان
به دنیا آمدهاند مفهوم نام خود را در نمییابند.
ترجمه :نسیم نجفی

واهاگن گریگوریان
در چادر نشسته بودم که یکی از
کارگرها نفسزنان خبر آورد که در
یک قبر متعلق به سه هزار سال پیش
از میالد که دیروز باز کرده بودند یک
انسان کشف کردهاند .او گفت:
 آقا عجله کنید ،نمیفهمیم چهمیگوید .آنق��در قدیمی است که
وقتی حرف میزند چیزی نمیماند که
چانهاش بیافتد.
من کالهم را به سر گذاشتم و دنبال
کارگر دویدم .بهراستی که آن انسان
قدمتی بسیار داشت .در کنج ته قبر
چهارزانو نشسته بود و سراپا فرسوده
و پوشیده در غبار زمان بود .با دیدن
من سرش را بلند کرد و به صورتم
نگریست .سپس پرسید:
 آیا هنوز میتوانی مرا درک کنی؟زبانی که با آن این سؤال را از من
پرسید یک زبان ارمنی بسیار قدیمی
بود ،چنانکه زبان ارمنی کهنی که از
آثار خطی قرن پنج میالدی گلچین
کرده بودم ،پیش آن یک زبان مدرن
و امروزی به حساب میآمد.
من سر تکان دادم.
آنگاه از زیر زانوانش چیزی درآورد
و بلند کرد ،و من دیدم که یک ترازوی
دوکفه است.
او گفت :افکارت را اینجا بگذار.
من متمرکز شدم ،سعی کردم تا جایی
که میتوانم افکار سنگینی روی کفه
ترازو بگذارم ،زیرا فهمیدم که او روی
کفه دیگر افکار خودش را میگذارد.
کفههای ترازو تکان خوردند ،باال
و پایین رفتند ،و در آخر ،برابر هم
ایستادند.
 ای بدبخت ،اصال عوض نشدهای-این را با توهین و با لبان خشکیدهاش
گفت و در حین آن فک زیرینش کنده
شد و افتاد.
سپس بند بند او از هم جدا شد و
سراپا فرو ریخت ،و در آخر ،کاسه
خالی چشمها و ردیف دندانهای
لخت او ماند که با خندهای بیصدا و
زهردار ،از زیر ساقهایش شروع به

دید زدن کرد .من برای برداشتن تنها
چیز به درد بخور آنجا خم شدم و
ترازو را از میان تل استخوانهای
بیمصرف بیرون کشیدم.
تمام روز را که کارگرها با سرپرستی
معاون من قبر را از خاک و آشغال
تمیز میکردند ،من در چادر نشسته
و با ترازو سرگرم بودم .نمیدانم چرا
به نظرم میرسید که قدمت آن بیشتر
است و نه متعلق به سههزار سال پیش
از میالد ،بلکه بسیار جلوتر از آن
است ،و پیش از آن که در آن قبر و به
دست آن مرد بیافتد در جای دیگری
بوده است .این البته یک فرض بود
که نیاز به اثبات علمی داشت .و این
چیزی بود که در بعد از ظهر آن روز
فهمیدم که اثبات آن بسیار دشوار
است.
اما نمیدانم ترازو چهطور خودبهخود
از زنگ و دیگر آثار مخرب زمان
پاک میشد .پیش خود فکر کردم
شاید انگیزههای زندگی نو از من به
او منتقل میشود ،و اگرچه احتمال
چنین چیزی نبود ،با این حال آن را
کنار گذاشتم .اما روی میز هم فلز به
بازسازی خود ادامه داد.
نزدیکیهای شب ،ترازوی روی میز
دیگر کامال نو شده بود .هیچ اثری از
فرسودگی دیده نمیشد ،انگار تازه از
کارگاه درآمده بود.
در نیمه شب ،پیش از خاموش کردن
المپا ،برای آخرین بار به ترازو نگاه
کردم .در زیر نور المپا درخشش
سردی داش��ت ،درخششی فلزی،
هوشیار کننده و تقریبا آگاهانه.
ناراحت خوابیدم .گاه به گاه بیدار
میشدم ،سرم را بلند میکردم تا
از الی در نخستین پرتو کمرنگ
روشنایی را ببینم ،اما نگاهم همیشه
به ظلمتی سنگین برمیخورد؛ سرم
را روی بالش میگذاشتم و دوباره در
حالتی نیمهخواب فرو میرفتم.
باالخره طاقت نیاوردم و بلند شدم،
کورمال کورمال کبریت را پیدا

ک��ردم ،المپا را
روش���ن ک��ردم
و به ساعت
نگاه کردم.
حیرت
کردم.
ساعت
10
صبح
بود.
من معموال ساعت 6
بیدار میشدم ،کارگرها هم خودشان
زود میآمدند تا پیش از آن که آفتاب
داغ تابستان شروع به سوزاندن کند
دست به کار شوند .چهطور اینقدر
دراز خوابیده بودم؟ و چرا هیچ کس
مرا بیدار نکرده بود؟
در حالی که لباس میپوشیدم به این
فکر افتادم که چرا این بار از الی در
هیچ نوری دیده نمیشود .پس با یک
دستم که آزاد بود لبه چادر را کنار زدم
و به جای دیدن چمن لگدمال شده و
چادر معاون و تپههای سوخته و
کوههای دوردست ارمنستان و آسمان
آبی ،تنها دیوار دیدم.
قبرم درست به شکل و اندازه چادرم
بود .و اگرچه با مصالح ساختمانی
سالهای میان قرن  20و  ،21یعنی
بتون ،ساخته شده بود ،اما چیزهای
دیگرش کامال سنتی ب��ود .همه
چیزهایی را که دوست میداشتم
و میتوانست به درد من بخورد
کنارم بود :عکسهای خانوادگی
و کتابهای مربوط به نجوم،
فلسفه ،تاریخ ،باستانشناسی،
انسانشناسی ،جانورشناسی ،چند
دفتر کوچک شعر ،یک قرص نان
لواش ،یک تکه پنیر گوسفندی ،یک
بطر شراب ،یک بشقاب زردآلو ،و
روشنی ،یعنی یک چراغ نفتی پر .و
ترازو هم بود ،که هنوز وقت نکرده
بودم دوستش بدارم ،اما احتماال باید
دوستش میداشتم.
البته تا بخواهد آن سههزار سال به

اضافه
دو هزار سال تقویم
م��ی�لادی بگذرد،
بیشتر اینها خاک
خواهد شد ،اما چیزی
که بیش از همه مرا کنجکاو
میکرد کسی بود که سههزار سال به
اضافه دو هزار سال دیگر قبرم را
باز میکرد .آیا میتوانست مرا درک
کند؟ و چه چیزی روی کفه ترازو
خواهد گذاشت؟
المپا را خاموش کردم ،ترازو را گرفتم
و در کنج ته قبرم چهارزانو نشستم.
ترجمه :گارون سرکیسیان
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روز جمعه  23مهر در گالری آرت سنتر تهران نمایشگاهی از آثار مارکو گریگوریان و ادمان آیوازیان
برگزار میشود .مارکو در مقایسه با ادمان هنرمند شناختهشدهتری است ،به همین سبب ما صفحات
بخش هنر این شماره را به کار ادمان و مخصوصا آثار تجریدی او اختصاص دادهایم .ادمان به مناسبت
این نمایشگاه در تهران به سر می برد و قصد داریم مصاحبه مفصلی نیز با او داشته باشیم که در
شمارههای آینده مجله تقدیم خوانندگان خواهیم کرد.

پس از  37سال ،نخستین نمایشگاه ادمان آیوازیان در ایران

رباعیات و نقش خاطره

ادمان آیوازیان ،هنرمند نقاش و معمار شناخته
شد ه در سراسر جهان ،پس از چهار دهه به ایران
بازگشته تا نخستین نمایشگاه چهل سال گذشتهاش
را در زادگاه خود ،تهران ،برگزار کند.
ادمان که دوستانش او را اِدیک صدا میکنند،
پس از  37سال برای برگزاری نخستین نمایشگاه
از آثارش در تهران ،به ایران بازگشت ه است .در
نمایشگاهی از این هنرمند که در گالریهای الهیه
و پاسارگا ِد مجموعه خانه هنر برگزار خواهد شد،
عالوه بر نمایش فیلمی دربار ه این هنرمند و زندگی
حرفهای او ،دو دوره از آثار نقاشی هنرمند نیز
عرضه خواهد شد.
در این نمایشگاه ،نقاشیهای انتزاعی و آبستر ه
ادمان« ،رباعیات» نام گرفته و آبرنگهایی از
طبیعت شهری و روستایی ایران «نقش خاطره»
عنوان گرفتهاند.
این نمایشگاه با همکاری خانه هنر -آرت سنتر
تهران ،سفارت ارمنستان در ایران و ژانت الزاریان
(گالری الزار) برنامهریزی شده است.
اِدمان (ادیک) آیوازیان ،متولد سال  1310در
تهران است .نقاشی را از سیزدهسالگی آغاز كرده
و در شانزدهسالگی به نمایشگاه بینالمللی نقاشان
جوان راه یافته است .سال  1352به ایتالیا رفت و
دوهفته نامه
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زهرا راد

یک سال پس از آن به انگلستان رفت و در کالج
 EMIدیپلم معماری گرفت .او از هما ن سالها تا
امروز در انگلستان زندگی کرده و سفرهایش به
ایران طی این سالها به روستاها و شهرهای شمال
و جنوب و شرق و غرب ایران ،برای ب ه تصویر
کشیدن طبیعت و مردم بوده است.
ادمان در بیش از  30نمایشگاه از جمله نمایشگاه
ساالن ه اتحاد جماهیر شوروی ،نمایشگاه دوساالن ه
تهران ،انجمن ایران آمریكا،گیلدهال لندن ،ایروان،
انجمن هنرمندان ارمنی آمریكایی در بوستون ،طرح
نمایشگاه كتابخان ه بریتانیا و ...شركت داشته و
همچنین در طول سالها كار هنریاش ،جایزههایی
را كسب كرده كه جایز ه نخست هنرمندان معاصر
ایران ،جایز ه نخست رقابت ساالن ه وزارت فرهنگ
و انتخاب برای دوساالن ه ونیز ،جایز ه استنلی گریم،
نمایشگاه ساالن ه  ،ROIجایز ه ویندزر و نیوتن و
جایز ه كمپانی شیپرایتز ،نمایشگاه ساالنه RSMA
ازجمله این موارد است .آثار این هنرمند در موزهها
و مجموعههای معتبر اروپا و آمریکا جای دارند.
ادمان آیوازیان همچنین تعدادی پروژ ه معماری
همچون كالج توماسیان در تهران و تعدادی خانه و
آپارتمان خصوصی ،طراحی داخلی مسجد فرودگاه
ریاض ،نقاشی دیواری سالن انتظار فرودگاه جده،
نقاشی دیواری برای موز ه ملی عربستان ،طراحی
موزاییك برای مسجد جامع عمان و ...را در
كارنام ه حرفهای خود دارد.

رباعیات
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گنبد سلطانیه

و حضورارمنیان در این شهر

اولجایتو پس از انتقال پایتخت حکومت
خود از شهر تبریز به شهر سلطانیه ،جهت احداث
ارگ سلطنتی و آرامگاه خود ،هنرمندان ،معماران و
صنعتگران نامی را از هر سوی دنیا به سلطانیه آورد
تا یکی از شاهکارهای عظیم معماری و هنری دنیا
را بنا کند .در حقیقت پایه و اساس گنبد سلطانیه
نیز در زمان غازان خان گذاشته شد .بعد از مرگ
وی ،اولجایتو با امکانات مالی خزانه غنی ،ناشی از
گردش امور مالی در دوره غازان خان و با استفاده
از مهارت و ذوق و استعداد هنرمندان چیرهدست،
آنچنان اثری هنری پدید آورد که تا زمان خود
نظیرش در عالم نبود.
ذوق و سلیقه هنری همیشه در میان ایرانیان
وجود داشته و بخشی از زندگی روزانه آنان به
شمار میرفته است .مشارکت آنها در ساخت
بنای گنبد سلطانیه کامال مشهود است .سلطان
اولجایتو سنگتراشها ،حجارها و ب ّناهای ارمنی را
که در ساخت مقبره غازان خان در غازانیه تبریز به
کار پرداخته بودند ،با خانوادههاشان به شهر جدید
سلطانیهآوردتادرساختبلندترینگنبدآجریجهان

هویک میناسیان

و
گستردهترین گنبد ایران
مشارکت داشته باشند .بعدها همین استادکاران
به همراه خانواده خود بخشی از ساکنین شهر را
تشکیل دادند .گنبد سلطانیه هفتمین اثر ثبتی ایران
در فهرست میراث جهانی است.
تزئینات و تکنیک و روش اجرای نقشهای به
کار رفته و مکانهای اجرایی آنها در گنبد ،گواه
بر همکاری هنرمندان ارمنیست .ساختمان گنبد با
قطر دهانه  25/5متر و ارتفاع  52متر ،بلندترین
گنبد ایران و بزرگترین گنبد آجری جهان ،بنایی
سه طبقه با نقشه هشتضلعی است که در این باره
محققین و پژوهشگران ابعاد و اندازه متفاوتی را
ارائه کردهاند .مصالح به کار گرفته در گنبد سلطانیه
شامل سنگ ،آجر ،گچ ،آهک ،کاشی ،چوب و
فلز است .در آن زمان ساخت گنبد با آن ارتفاع،
فقط معماران ارمنی قادر به اجرای آن بودند .از آن
جمله میتوان به چند بنای بزرگ باستانی جهان
مانند کلیسای مریم مقدس یا کلیسای جامع شهر

آنی اشاره کرد که بنای آن در سال 989
میالدی به دستور سمباد باگرادونی ،پادشاه
ارمنستان ،آغاز و به مناسبت هزاره تولد
حضرت مسیح در سال  1001میالدی افتتاح
شده است .کلیسای گریگور روشنگر که در سال
 1001تا  1010میالدی به فرمان گاگیک پادشاه
ارمنستان در شهر آنی ساخته شد و کلیسای سن
صوفیه قدسیه در شهر استانبول ترکیه که توسط
کنستانتینوس دوم امپراتور روم شرقی بنا شده است
که هر سه این گنبدها جزو شاهکارهای تیرداد
معمار بزرگ ارمنیست.
آیا گنبد پرجالل سلطانیه نخست برای کلیسا
طراحی نشده است؟
آیا زیر تزئینات دوره های اول و دوم ،عالئمی
دیگر که نشانگر کلیسا باشد وجود ندارد ؟
با در نظر گرفتن نورگیرها ،ستونها ،شکل
محرابهای گنبد و نمای بیرونی بنا ،به نظر این
جانب طرح اولیه نقشه گنبد برای معبد بوداییان یا
کلیسا در نظر گرفته شده .با توجه به این که مادر
اولجایتو سازنده گنبد سلطانیه مسیحی و از قبیله
11
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کرائیت بوده ،فرزند خود را مطابق مراسم آئین
مسیح غسل تعمید داده و نام او را نیکاال نامید.
اولجایتو تا زمانی که مادرش زنده بود مسیحی
باقی ماند و بعدها وقتی به دین اسالم گروید ،آن
را به صورت مسجد شیعه و بعد تسنن تغییر داده
است .اولجایتو که در حقیقت پیوندی با مذهب
نداشت ،ولی بر حسب نیاز از بدو تولد تا لحظه
مرگ پیوسته در حال تغییر مذهب بود ،در ابتدای
امر از پدری بودایی متولد شد ،سپس غسل تعمید
یافته و مسیحی شد ،و بعد برای بقای سلطنت خود
دین اسالم و فرقه شیعه اثنیعشری را برگزید .ولی
در اواخر عمر دوباره به مذهب اهل تسنن روی
آورد .تزئینات دوره اول و دوم داخل گنبد گواه بر
این امر است .یکی از علتهایی که این بنای عظیم
و باشکوه مورد بیمهری و کمتوجهی قرار گرفته،
همین چندگانگی آن است.
این بنای باشکوه و رفیع پس از گذشت هفتصد
سال با پشت سر نهادن فراز و نشیب تاریخ هنوز
چون کوهی استوار در زمین و نگینی الجوردی در
آسمان نیلگون این سرزمین پهناور میدرخشد.
ورود ارمنیان به شهر سلطانیه
به استناد نوشتههای پژوهشگران و کتابهای
تاریخی ،قوم ارامنه در ساخت شهر سلطانیه
مشارکت داشته و از اولین ساکنین آن بودهاند.
در زمان حکومت ایلخانان مغول ،با روابط
حسنهای که بین دو ملت وجود داشت ،عده زیادی
از ارامنه به ایران روی آوردند و در شهرهای
مراغه ،تبریز ،ارومیه و مخصوصا در شهر سلطانیه
ساکن شدند.
بیشترین مهاجرت ارامنه به شهر سلطانیه
در زمان فرمانروایان ایلخانی صورت گرفته و در
زمان حكومت ایلخان ارغوان ُمغول بین سالهای
 1284الی  1291میالدی به اوج خود رسیده.
عدهای از ارامنه شهر سلطانیه در حدود سال 705
هجری قمری مطابق با سال  1326میالدی بعد از
سقوط شهر قفقازی آنی ،مقیم سلطانیه شدند که
مینیاتوریست و نقاش معروف ارمنیِ ،آوگ ،هم
از نیمه اول قرن چهاردهم میالدی در این شهر
زندگی و کار میکرده .این هنرمند بزرگ بخش
اعظم عمرش را در شهر سلطانیه سپری کرده است.
ی که توسط او نقاشی و تذهیب شده است
آثار خط 
اکنون در کتابخانه کتب دستخط ایروان ارمنستان
نگهداری میشود ،این آثار مربوط به سالهای
 1329تا  1338میالدیست.
این جماعت تا قرن دوازدهم هجری قمری
برابر با قرن هجدهم میالدی ساکن شهر سلطانیه
بوده و به زبان و آئین ارمنی مراسم عشاء ربانی را
دوهفته نامه
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انجام میدادند.
پاپهای رم پس از آگاهی از مسیحی بودن
برخی از طوایف ُمغولُ ،مبلغانی به ایران زمین نزد
قاآنهای ُمغول میفرستادند.
در سال  1330میالدی در شهر سلطانیه اولین
جامعه اسقفنشین کلیسای التین و رومن از فرقه
دومنیکن ایتالیا به سرپرستی اسقف بطلمیوس نماینده
پاپ ،از شهر بولونیا ایتالیا تشکیل شد .همچنین در
سال  717هجری قمری ژان بیستودوم با موافقت
ضمنی مغوالن و مخصوصا چوپان ،سلسله مراتب
کلیسایی در خاور نزدیک به وجود آورد .او نخست
فرانس پروگیا و سپس ویلهم فنآدا را اسقف اعظم
شهر سلطانیه کرد.
در زمان حکومت تیمور لنگ ،اسقف مسیحی
سلطانیه یوحنا نامی بوده است که به عنوان سفیر
تیمور به اروپا و به دربار شارل ششم پادشاه فرانسه
رفت.
در سده چهاردهم میالدی دو مرکز اسقفنشین
کاتولیک و گریگوری در پایتخت ایران زمین،
سلطانیه پدید آمده بود .کلیسای مریم مقدس
یا کلیسای دزور ،دزور نزدیک ماکو ،متعلق به
ارمنیان کاتولیک و اسقفنشینی در شهر سلطانیه
بود.
کلیسا و دیر مریم مقدس یا دزور ،در دوازده
کیلومتری شهر ماکو ساخته شد .تاریخ بنا شدن دیر
بین سالهای  1315-24میالدی تخمین زده میشود
و توسط اسقف اعظم کلیسای تادئوس مقدس ،به نام
اسقف زکریا از خاندان بزرگ و مالکین آن منطقه،
ساخته شده و به صورت مدرسه تعلیمات دینی،
فرهنگی و ادبی ،زیر نظر راهب عالیمقام هوانس
یرزنقاتسی معروف به زورزورتسی (Hovanes
 .)Yerznkatsi-Tsortsoretsiبا همیاری اسقف
مزبور اداره میشد .کالویخو ،سفیر پادشاه کاستیل
اسپانیا ،در  1403میالدی که به دربار تیمور لنگ
میرفت ،درباره ماکو مینویسد« :یکشنبه اول
ژوئن به هنگام غروب در جلوی دژی که ماکو
نام دارد رسیدیم .این محل از آن کسی است که
نورالدین است و همه
از کاتولیکهاست ،اما نام او
ّ
آنان که در این دژ نگهبانی و پاسداری میکردند
کاتولیک بودند ،اینان اصال از نژاد ارمنی هستند
و به زبان ارمنی سخن میگویند و ترکی نیز
میدانند.»...
در اوای��ل ق��رن چهاردهم میالدی
جمعیت زیادی از ارامنه در شهر سلطانیه زندگی
میكردند ،به طوری كه دارای خلیفهگری مستقل
و بیستوپنج كلیسا بودهاند .یکی از آن کلیساها
کلیسای سرکیس مقدس نام داشته که رهبر مذهبی
آن نیز اسقف اعظم عالیجناب سرکیس بوده است.

در حاشیهنویسیهای یکی از کتب خطی مذهبی
ارمنی قرن  15میالدی ،بخش سوم ،صفحه 529
نوشته شده است :این کتاب انجیل را به سفارش
شخصی به نام اصالن نوشتم .ایشان قصد دارد آن
را به اسقف اعظم سرکیس ،رهبر کلیسای بزرگ
سرکیس مقدس اردوب���ازار پایتخت حکومت
ایلخانان اهدا کند .با در نظر گرفتن حاشیه
نقاشیهای به کار گرفته در گنبد سلطانیه که کام ً
ال
از هنر تزئینات ارمنیست ،احتمال میرود یکی
از این بیستوپنج کلیسا خود گنبد سلطانیه باشد.
به طور معمول اگر برای هر  5000نفر یک مکان
عبادت در نظر گرفته باشند ،جمعیت مسیحی شهر
سلطانیه در قرن چهاردهم میالدی که اکثریت آنان
را ارامنه تشکیل میدادند  125000نفر بوده است.
جوزفابارو سیاح ونیزی ضمن اشاره به مدخلها
و سردرهای بنا از گنبد سلطانیه به عنوان کلیسا
یاد کرده که این بخش به تحقیقات بیشتر احتیاج
دارد .به گفته ناظار گوریانس محقق ارمنی در زمان
حکومت جانشینان محمد خدابنده ،شهر سلطانیه
دارای شهروندان ارامنه بوده و از رونقی خاص
برخوردار بود و به عنوان یک مرکز تجارت مهم
به شمار میرفت .شهر سلطانیه تا سال 1385
میالدی پابرجا بوده و در آن زمان از رونق خاصی
برخوردار بود .سلطانیه هم چنین یكی از شهرهای
مهم ایران محسوب میشد.پس از مرگ اولجایتو
به سال  716هجری قمری ،شهر سلطانیه به مرور
شکوه ،عظمت ،رونق و قابلیت دوام خود را از
دست داد و احتمال میرود این شهر توسط میرانشاه
ویران شده باشد.
جوزفابارو سیاح ونیزی که در این زمان از
سلطانیه دیدن کرده بود از احوال عمومی شهر خبر
داده مینویسد :سلطانیه باور ندارد ،اما دارای دژی
است محصور که رو به خرابی نهاده ،زیرا چهار سال
قبل به دست امیری به نام میرانشاه ویران شد.
در سال  781هجری قمری تیمور به
غارت و ویرانی آن پرداخت و از آن تاریخ به بعد
متروک ماند .تنها بنایی که تا کنون باقی مانده همین
بنای گنبد سلطانیه است ،همچنین زلزله و انتقال
حکومتها در ویرانی آن بیتأثیر نبوده كه در این
رابطه به مطالعات دقیقتر نیاز است .ارامنه ساكن
در این شهر به دلیلی نامشخص در یك دوره كوتاه
مدت شهر را تخلیه كردهاند ،ولی آثاری از تمدن
آنها به طور پراكنده در ویرانههای شهر دیده شده
است .از جمله سنگ كتیبه به خط ارمنی در شهر
سلطانیه كه تاریخ  1324میالدی را نشان میدهد.
مارکو جووانی برامبیال ،استاد دانشکده
معماری دانشگاه ملی (شهید بهشتی کنونی) در
یادداشتهای خود مینویسد« :ارامنه هنگام

بنیادگزاری شهر سلطانیه ،همانجا حضور داشتند.
در نتیجه احتمال میرود که پیشهوران ارمنی در بنا
و ساخت شهر سلطانیه شرکت کرده باشند و یا این
که ایران در عهد ُمغول تا اندازهای تحت تاثیر هنر و
فن ارمنی و رومی قرار گرفته باشد .البته در مأخذ
تاریخی نشانههای کم و خفیف از حضور ارمنیان
پیدا میشود ،ولی باید دالیل مثبت را بهدست
آورد .از این لحاظ موقعیت سیاسی آن زمان بهطور
کلی موافق بود چون شهر سلطانیه در وسط یک
کشور اسالمی ،مقر اسقفی مسیحی بود که از ایتالیا
فرستاده شده بود و عالوه بر این در آن موقع روابط
ایلخان با غیر مسلمانان خوب بود .در آن وقت
مهاجران ارمنی در تبریز و مراغه ساکن بودند و از
قرن هفتم هجری (مطابق با قرن چهاردهم میالدی)
به بعد به مهاج نشین سلطانیه هم اشاره میشود.
آیا ممکن نیست که اصل این مهاجرنشین قدیمیتر
باشد؟».
گورستان ارامنه شهر سلطانیه
خواجه در ابریشم و ما در گلیم
عاقبت ای دل همه ما در گلیم
با توجه به این که ارامنه قرنها در شهر سلطانیه
زندگی کردهاند ولی تا کنون فقط یک گورستان و
چند سنگ قبر از آنها در منطقه سلطانیه کشف

شده است که تحقیقات برای شناسایی دیگر آثار
آنها همچنان ادامه دارد.
در میان بناها و مکانهای تاریخی ،آرامگاهها
و گورستانها از جایگاهی ویژه برخوردارند و
اینها بخشی از آثار تاریخی فرهنگی هستند که
از جنبههای مختلف معماری ،تاریخی ،هنری،
مذهبی ،اجتماعی و  ...قابل مطالعه و بررسی
هستند.
اعتقاد به حیات پس از مرگ در ادیان و
تمدنهای مختلف گذشته نمونههایی گوناگون
از بناهای آرامگاهی و همچنین گورستانهای
تاریخی را به یادگار گذاشته است .استان زنجان به
دلیل تنوع قومی و دینی آثار مختلفی از گورستانها
را از هزاره قبل از میالد تا سدههای اخیر در زمره
آثار با ارزش خود جای داده که تعداد زیادی از
آنها تاکنون با تالش پژوهشگران و همت آقای
فرهنگ فرخی رئیس سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان زنجان و با
همکاری آقای محمد رضا قربانزاده مدیر اجرایی
پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری گنبد سلطانیه
و همچنین با یاری خانم پرستو قاسمی اندرود
مسؤول پروژههای مطالعه سنگنوشتههای تاریخی
استان زنجان شناسایی و مستندنگاری شده و در
فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدهاند .از آن
جمله گورستان ارمنیان است.
مارکو جووانی برامبیال در
سال  1358هجری شمسی مطابق
با  1979میالدی در مقام رهبری
گروهی از دانشجویان خود در
دانشکده معماری دانشگاه ملی
(شهید بهشتی کنونی) موفق شد
یک قبرستان بزرگی به مساحت
تقریبی  10.000متر مربع را در
دو کیلومتری مقبره الجایتو پیدا
کند .بعد از تحقیقات الزم معلوم
شد این قبرستان متعلق به ارامنه
است و به این ترتیب نام «گوور
مزاری» که اهالی محل به این
قبرستان داده بودند ،معنی پیدا
میکند .دلیل عمده این نامگذاری
آن است که قبرها شکل صندوق
یا گهواره دارند و کتیبهای نیز به
زبان ارمنی از این مکان بهدست
آمده است .همچنین اشکاالت
تاریخگذاری در این قبرستان کم
نیست و فعال تحت تحقیق است.
در تاریخ  29مهر ماه 1386
هجری شمسی به اتفاق آقای لئون

هوهانیسیان به همراه تیمی متشکل از کارشناسان
پایگاه میراث فرهنگی سلطانیه و باستان شناسان
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان زنجان ،خانم پرستو قاسمی اندرود و آقایان
مهرداد عسگریان ،شمشیری ،ملکی  ،حسین
حیدری از قبرستان گوورمزار واقع در منطقه
عباس آباد شهرستان سلطانیه باز دید کردیم و
سنگنوشتههایی را به خط ارمنی مشاهده کردیم.
همه شواهد حاکی از آن بود که قبرستان متعلق به
ارامنه است ،همچنین نظریه استاد دانشگاه معماری
دانشگاه ملی مارکو جووانی برامبیال در سال 1358
هجری شمسی درباره قبرستان فوق مورد تأیید
قرار گرفت.
همچنین در تاریخ  30مهر ماه  1386جلسهای
با حضور کارشناسان پایگاه میراث فرهنگی در
مرکز پروژه بزرگ ارگ سلطنتی سلطانیه برگزار
شد ،که در آن درباره موضوعات مختلف بحث و
تبادل نظر انجام شد.
سنگ کتیبه به خط ارمنی بهدست آمده از
شهرستان سلطانیه ،به شرح زیر ،توسط آقای
هویک میناسیان باز خوانی و کارشناسی شد:
 -1کتیبه نصف یک سنگ مزار به ابعاد  8در
 47در  69سانتیمتر است.
 -2متن آن دارای پنج سطر است که به صورت
برجسته و به خط و زبان ارمنی قدیم به نام «گرابار»
نوشته شده است.
 -3تاریخ سنگ کتیبه که با حروف ارمنی
مشخص شده  773تقویم قدیم ارمنی را نشان
میدهد ،که مصادف است با سال  1324میالدی،
 703هجری شمسی و  744هجری قمری.
 -4متن کتیبه از این قرار است :عیسی یگانه
مولود از پدر ،هنگامی که زمانش فرا رسید و
بازگشت فرمودی ،روح خفته مرحوم ...را به یاد
آور.
 -5از آخرین کلمه کتیبه ،که احتما ً
ال اسم
متوفی است ،تنها دو حرف اول (خ) و(الف)
خوانده میشود و بقیه حروف به علت آسیبدیدگی
سنگ قابل دیدن نیست.
 -6متن نوشته شده روی سنگ کتیبه را اولین
بار است که مشاهده میکنم ،مشابه آن را در هیچ
جای دیگر ندیدهام .احتمال میرود متوفی شخص
خاصی بوده باشد.
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