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نقش بازی و اسباب بازی در رشد 
کودک و فرهنگ سازی

اقوام  همه  میان  در  دیرباز  از  که  بازی هایی  انواع 
رایج بوده و اسباب بازی که روز به روز بر تنوعش 
افزوده شده است، در ظاهر جز امکاناتی ساده و 
اوقات فراغت و سرگرم  پر کردن  برای  معصومانه  
کردن بچه ها نیستند، اّما اندکی دقت نشان می دهد 
که در واقع تأثیری عظیم بر شکل گیری شخصیت 
انداختن فرهنگ ها و  کودک و همین طور در جا 
این  اصلی  موضوع  می کنند.  بازی  ایدئولوژی ها 
یافته  اختصاص  موضوع  این  به  هویس  شماره 

است.
سارا  و  دارا  مانند  ملی  عروسک های  طراحی 
برای رقابت با گسترش جهانی عروسک باربی که 
بی تردید فارغ از جهت گیری های فرهنگی نیست، 
نقش  امروزه  است.  بخش  این  مطالب  از  بخشی 
قرار  توجه  مورد  آن جا  تا  بازی  اسباب  فرهنگی 
عروسک هایی  آمریکا  و  اروپا  در  که  است  گرفته 
تولید  توان خواه  یا  عقب مانده  کودکان  هیأت  با 
می شود. عروسک های نابینا، عروسک هایی که از 
بیماری سیندروم داون رنج می برند، عروسک هایی 
دوست  مالک  که  است  این  هدف  ویلچر.  روی 
زیبایی  یک  به  را  شدن  داشته  دوست  و  داشتن 
عروسک های  نکنیم.  محدود  باربی مانند  آرمانی 
یادشده زیبایی خاص خود را دارند و شاید بیش 
و  ذهنی  اختالالت  دارای  کودکاِن  برای  که  آن  از 
فیزیکی مفید باشند، برای بچه های معمولی مفیدند 
همساالن  از  دسته  آن  پذیرش  برای  را  آن ها  و 
خود که از بیماری های یادشده رنج می برند آماده 

می سازند. 

سخنرانی آزاد ماتیان در مجتمع 
ورزشی فرهنگی رافی به مناسبت هفته 

فرهنگ
در تقویم ارمنی 9 اکتبر )17 مهر( به مناسبت ابداع 
حروف ارمنی در سده پنجم میالدی، روز فرهنگ 
دوم  نیمه  در  مناسبت  همین  به  می شود.  خوانده 
این  می شود.  برگزار  مختلفی  برنامه های  مهرماه 
از  سنتی  طور  به  ایران  ارامنه  میان  در  برنامه ها 
سخنرانی، دکلمه شعر و سرودخوانی توسط گروه 
کر تشکیل شده است. روز پنج شنبه 23 مهر به این 
فرهنگی  و  ورزشی  مجتمع  در  برنامه ای  مناسبت 
رافی واقع در محله ارمنی نشین نارمک برگزار شد. 
سخنران اصلی این مراسم آزاد ماتیان، استاد کرسی 
حافظ  که  او  بود.  اصفهان  دانشگاه  ارمنی شناسی 
ناِرکاتسی  فغان نامه گرگوار  و  ارمنی  به  را  و خیام 
)عارف دینی ارمنی در سده های میانه( را به فارسی 
ترجمه کرده، در سخنان خود از فرهنگ در شرایط 
جهانی شدن سخن گفت و از چالش هایی که در این 
شرایط، پیشاروی اقوام کوچک و زبان  و فرهنگ 

آنان قرار گرفته است. 

نمایشگاه کتاب ارمنی در محوطه 
کلیسای سورپ سرکیس  

 24 تا   16 از  ارمنی  فرهنگ  هفته  مناسبت  به 
سورپ  کلیسای  محوطه  در  کتابی  نمایشگاه  مهر 
سرکیس تهران واقع در بلوار کریمخان برقرار بود. 
نمایشگاه  این که در بیش تر ساعات روز  حقیقت 

به  ما،  روزگار  در  بود.  کور  و  سوت  و  خلوت 
همه  اینترنت،  و  کامپیوتر  روزافزون  رواج  خاطر 
با  کتاب خوانی  و  رفته  سؤال  زیر  کتاب  آینده  جا 
بحران جدی روبه روست، چه رسد به اقلیت های 
و  م��ادری  زب��ان  محدودیت  سبب  به  که  قومی 
بیش تر سخنگویانش  برای  دشواری آموزش آن، 
نیز خواندن متون به زبان مادری دشوار است. به 
هر رو، این هشتمین دوره نمایشگاه کتاب ارمنی 
است. در میان ”ناشرانی“ که غرفه خود را در حیاط 
کلیسا برپا کرده بودند، به جرأت می توان گفت تنها 
نائیری به معنای واقعی ناشر بود. باقی  انتشارات 
هم  کتابی  گاه  که  بود  ایران  نویسندگان  انجمن  یا 
چاپ می کند، و یا بخش انتشارات خلیفه گری که 
اتفاقًا فعال است، اّما به هر رو ناشر نیست. بازدید 
دانش آموزان مدارس ارمنی از نمایشگاه از اتفاقات 
خود  معلمان  همراه  که  دانش آموزانی  بود؛  جالب 
با مینی بوس می آمدند و حیاط کلیسا را از شور و 
نشاط جوانی پر می کردند و به هر رو کم یا بیش با 

کتاب های ارمنی هم آشنا می شدند.

در  ارمنی  نگاران  روزنامه  همایش 
استپاناکرت

شرکت  با  بزرگی  همایش  مهرماه،  اواس��ط  در 
ابتکار  به  دنیا  نقاط  همه  از  ارمنی  روزنامه نگاران 
وزارت  و  ارمنستان  روزنامه نگاران  انجمن 
مرکز  استپاناکرت،  در  کشور  آن  دیاسپورای 
قره باغ، برگزار شد. از مطبوعات ارمنی زبان ایران 
نیز نمایندگانی در این گردهمایی شرکت کرده بودند 
و درباره مسائل مطبوعات ارمنی زبان در کشورهای 
شماره  این  در  کردند.  صحبت  جهان  گوناگون 
متن سخنرانی موسس کشیشیان، سردبیر  هویس 
هفته نامه آراکس را چاپ کرده ایم. در بخشی از این 

سخنرانی آمده است:
کم تعداد  نشریات  اکثر  می دانید،  که  طور  »همان 
ارمنی در دیاسپورا، به این یا آن شکل، ارگان های 
رسمی هستند. آن ها بدون استثناء با کسری مالی کار 
می کنند، اّما به همان دلیل ارگان رسمی بودن شان، 
خودکفایی مالی برای سردبیران آن ها چندان نگران 
مربوط  نگرانی های  فنی،  نیست. مشکالت  کننده 
که  محیطی  اقتصادی  بحران های  کادر،  تربیت  به 
نشریات در در آن منتشر می شوند، به عبارت دیگر 
مسائلی که تداوم کار و هستی هر نشریه ای را تهدید 

گوشه هایی از آن چه در 
صفحات ارمنی این شماره 

هویس آمده است
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می کنند نیز آرامش سردبیر یا ناشر روزنامه را به هم 
نمی زنند. به این ترتیب، این نشریات به همین سبب 
که ارگان  های رسمی هستند، مسأله اصلی شان نه 
پاسخ به نیازها و الویت های جامعه، بلکه پیروی از 
دیدگاه ها و انجام سفارش های حزب متبوع است. 
... آن ها نه تنها این توانایی را دارند که یک رویداد 
بی اهمیت، یک مهمانی ناهار رسمی یا یک اجتماع 
کنند،  تبدیل  خود  اصلی  موضوع  به  را  مناسبتی 
بلکه به همین ترتیب، مهم ترین رویدادهای مورد 
توجه ارامنه را نادیده بگیرند یا در بهترین حالت در 

حاشیه قرار دهند«. 

جشنواره  در  ای��ران  تأتر  گروه های 
های ِفست ایروان 

ارمنستان  تأتر  جشنواره  مهم ترین  های ِفست 
فیلم  جشنواره  کنار  در  و  قفقاز(  منطقه  شاید  )و 
رویدادهای  مهم ترین  از  یکی  طالیی  زردآل��وی 
فرهنگی ارمنستان است. امسال هشتمین دوره این 
جشنواره از 1 تا 8 اکتبر )9 تا 16 مهر( در ایراون 
گروه های  سال،  هر  معمول  مطابق  و  شد  برگزار 
داشتند.  آن  در  فعال  مشارکتی  ایران  نمایشی 
امسال چهار گروه نمایشی ایران با اجراهای متنوع 
از  آنات  نمایش  داشتند:  حضور  های فست  در 
َسرُگل  کارگردانی  به  ایستگاه  نمایش  قصه،  گروه 
اسالمیان، هدیه مرموز به کارگردانی یاسر خاِسب  
بهترین مامان این حوالی به کارگردانی محمدرضا 

کوهستانی )گروه تئاتر ایده(. 

سال گذشته، بعد از مذاکرات مفصل بین ارمنستان 
و ترکیه، در 10 اکتبر در زوریخ، دو کشور به 
دو  خارجه  امور  وزیران  و  یافتند  دست  توافق 
روابط  برقراری  زمینه  در  پروتکل هایی  کشور 
روابط  گسترش  و  مرزها  گشودن  دیپلماتیك، 

دوجانبه امضا کردند.
وقتی رئیس جمهور ارمنستان، سرژ سرکیسیان، 
روند عادی سازی روابط با ترکیه را شروع کرد، 
روابط دو کشور در بن بست بود. چراغ راه ما در 
ارمنستان تصویری از آینده بود که در آن نسل ها 
خواهند  زندگی  امنیت  و  در صلح  هم  کنار  در 
از  مثبت  پاسخی  ارمنستان  عمل  ابتکار  کرد. 
سوی رئیس جمهور ترکیه دریافت کرد و این امر 
به ما اجازه داد سرمایه گذاری مطمئنی برای یك 

صلح پایدار بکنیم. 
موضع ما در رویکرد مشهور عادی سازی روابط 
بدون پیش شرط منعکس شده است. ... اّما به 
نظر می رسد ترکیه از توافق هایی که با ما کرده 
عقب نشسته است. نه تنها از تصویب پروتکل ها 
پیش شرط ها سخن  زبان  به  بلکه  کرده،  امتناع 
امضا  از  پیش  که  زبانی  همان  یعنی  می گوید، 

کردن پروتکل ها با آن سخن می گفت. 
...

دو  روابط  سازی  عادی  است  کوشیده  ترکیه 
کشور را به حل مناقشه قره باغ پیوند بزند. ... 
هرگونه دخالت ترکیه در روند قره باغ یا تالش 
برای پیوند زدن عادی سازی روابط خودش با 
مذاکرات  پیشرفت  از  که  تصوری  به  ارمنستان 
به هر دو روند صدمه  دارد،  قره باغ کوهستانی 
می زند. این همان نکته ای است که تمامی جامعه 
عادی  در  نقشی  که  بازیگرانی  همه  و  جهانی 
سازی روابط ارمنستان و ترکیه و در مذاکرات 
می کنند.  تأکید  آن  بر  داشته اند  قره باغ  صلح 

و  می کند  صحبت  زبان  یك  به  جهانی  جامعه 
ترکیه به زبانی دیگر. 

بار برای  ترکیه می گوید همه مسائل منطقه یك 
همیشه به "راه حلی جامع" نیاز دارند. عبارت 
قشنگی است، اّما چه قدر واقع بینانه است؟ همه 

سخنوری است، حرف بسیار و عمل هیچ.
آشتی به معنای فراموش کردن گذشته یا تغذیه 
نسل جوان با افسانه های انکار نیست. با وجود 
مرتب  است  سال   95 ترکیه  که  واقعیت  این 
ارمنی  انکار می کند، طرف  را  ارامنه  نسل کشی 
مذاکرات  شروع  شرط  را  نسل کشی  شناسایی 
عادی سازی قرار نداد. برعکس، این ترکیه است 
بازی  موضوع  این  با  غیرمستقیم  و  مستقیم  که 

می کند و آن را به پیش شرط تبدیل می کند.
امضا  در  ارمنستان،  و  ترکیه  مذاکرات  حاصل 
کردن پروتکل ها خالصه شد. بر خالف اخباری 
که مطبوعات ترکیه این روزها پخش می کنند، نه 
دیپلماسی خاموشی در کار است و نه دور دوم 
زوریخی. تنها گامی که در این راه طوالنی باقی 
مانده، تصویب پروتکل ها و عمل به آن ها دور 
از هرگونه هیاهوست. اگر ترکیه آماده است روند 
عادی سازی روابط بدون هیچ گونه پیش شرط 
را از سر بگیرد، ارمنستان هم آماده است پیش 

برود.
حیاط  در  توپ  که  می آورند  یاد  به  دنیا  سران 
بازی  را  خود  نقش  ارمنستان  که  است،  ترکیه 
کرده و این ترکیه است که باید گامی را که قولش 
را داده بردارد. نیات حسنه را باید با عمل ثابت 

کرد.

مقاله ادوارد نالبانديان، وزير امور خارجه ارمنستان، در وال 
استريت ژورنال

توپ در حياط تركيه است
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هنوز  و  می کنیم  زندگی  هم  کنار  سال هاست 
نمی دانیم. یک  هم  به  راجع  را  ساده ترین چیزها 
ایرانی ها،  از  خیلی   هنوز  که  همین  نمونه اش 
ارمنی  می کنند  فکر  تحصیل کرده،  آد م های  حتی 
آسوری چه  و  ارمنی  نمی دانند  و  مسیحی.  یعنی 
سامی اند،  نژاد  از  آسوری ها  دارند.  هم  با  فرقی 
زبان آسوری از شاخه زبان های سامی است و با 

زبان های عبری و عربی هم خانواده است و بیش تر 
حالی  در  هستند.  کاتولیک  فرقه  پیرو  مسیحیان 
که زبان ارمنی از خانواده زبان های هندواروپایی 
از  پیرو شاخه ای  و  است  آریایی  نژادشان  است، 
نام  به  است  که مخصوص خودشان  مسیحیت اند 
گریگوری یا لوساُورچاگان. اّما واقعیت این است 
که خود آسوری ها و ارمنی ها هم یکدیگر را خوب 

نمی شناسند. کاری به دالیل تاریخی و فرهنگی 
این اوضاع نداریم، اّما وضعیت واقعی این است. 
آشنایی  برای  دلیل ضرورت تالش  این جاست  و 
انسان شناسی  سایت  که  گوناگون  فرهنگ های  با 
داده  قرار  خود  اهداف  از  یکی  را  آن  فرهنگ  و 
است. شناخت متقابل فرهنگ ها قابلیت پذیرش 
متقابل را تقویت می کند و زمینه را برای همزیستی 

صفحه فرهنگ ارمنی در سایت انسان شناسی و 
فرهنگ

فکوهی،  ناصر  دکتر  مدیریت  با   )http://anthropology.ir( فرهنگ  و  انسان شناسی  سایت 
استاد انسان شناسی و جامعه شناسی دانشگاه تهران، مجموعه ای غنی و گسترده از مقاالت و اخبار در 
حوزه های گوناگون فرهنگ، جامعه شناسی و انسان شناسی است. در میان بخش های ویژه فرهنگ های 
گوناگون در این وب سایت، بخشی هم به فرهنگ ارمنی اختصاص یافته است. از این پس این بخش 
توسط روبرت صافاریان اداره خواهد شد. در مقاله زیر ضرورت وجود چنین بخشی به منظور آشنا شدن 
هرچه بیش تر فرهنگ ها با یکدیگر توضیح داده شده است. نشانِی صفحه ارمنی سایت انسان شناسی و 

http://anthropology.ir/taxonomy/term/68 :فرهنگ چنین است

چند کلمه درباره صفحه فرهنگ ارمنی
روبرت صافاریان
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فراهم  گوناگون  مردمان  دوستانه  و  مسالمت آمیز 
کرد  پیشنهاد  فکوهی  آق��ای  وقتی  م��ی آورد. 
مسؤولیت بخش فرهنگ ارمنی سایت را به عهده 
بگیرم، با وجود مشغله زیاد پذیرفتم، چرا که فکر 
می کنم هر گامی در این راستا مفید است و می تواند 
به پیدایش جامعه ای اهل مدارا و دموکراتیك کمك 

کند. 
البته این سخنان به آن معنا نیست که باید تفاوت ها 
و اختالفات و مسائل مشکل زا را نادیده گرفت و 
درباره شان سخن نگفت تا مبادا یگانگی و همزیستی 
خدشه دار شود. شخصًا تنها به آن نوع همزیستی و 
حسن نیت اعتقاد دارم که بر پایه شناخت متقابل و 
طرح صریح تفاوت ها و پیش داوری های ریشه دار 
قومی و دینی و غیره شکل گرفته  باشد. تا آشکارا 
در این زمینه ها گفت وگو نشود، از وحدت حقیقی 
این جاست  از  شد.  نخواهد  خبری  مستحکم  و 
که  مقاالتی  کنار  این بخش در  نوشته های  که در 
جنبه های مختلف فرهنگ ارمنی را معرفی می کنند، 
پیشداوری ها و  به  نوشته هایی خواهیم داشت که 
این فرهنگ می پردازند  پنهان  تعصبات آشکار و 
را  پیشداوری هایی  که  نوشته هایی  طور  همین  و 
درباره  جامعه  غالب  فرهنگ  در  که  می کنند  نقد 
تعصبات  این  حضور  و  دارد  وجود  فرهنگ  این 
بسیار  که ظاهراً  متن هایی  زیرین  در الیه های  را 
نشان  می نمایند،  تعصب  از  عاری  و  درست 
ناُمدارایی  نطفه های  فرهنگ ها  می دهند. در همه 
و ناشکیبایی نسبت به دیگران و ستایش غلوآمیز 
از توانایی های فرهنگ خودی هست و باید این ها 

را شناسایی کرد، نشان داد و مهار کرد. بیش از 
سه سال است که سردبیری دوهفته نامه ارمنی زبان 
این  در  دارم.  به عهده  را  امید(  معنی  )به  هویس 
مجله جلوه های زندگی ارامنه ایران در کنار مطالب 
فرهنگ  بخش  در  می یابد.  بازتاب  دیگر  متنوع 
ارمنی از برخی از نوشته های آن نشریه که بیش تر 
با اهداف سایت انسان شناسی و فرهنگ مناسبت 

دارند استفاده خواهیم کرد.
با آن دست  ایران  امروز  ارامنه  مسأله  خاصی که 
فرهنگی  و  اجتماعی  زندگی  همه  و  گریبان اند  به 
مسأله  است،  داده  قرار  تحت الشعاع  را  آن ها 
مهاجرت است. در یک دهه اخیر شاید نیمی از 
ارامنه ایران رفته اند. شرایط رفتن برای اقلیت های 
دینی ایران بسیار آسان شده است. اوضاع چنان 
است که آن ها که قصد ترک دیار ندارند باید برای 
این کار توجیه و توضیحی داشته باشند، چرا که 
طبیعی آن است که بروی. این امر تأثیری غریب بر 
زندگی ارامنه ایران و فرهنگ آن ها و نگرش شان 
ایرانی گذاشته است. جالب  به جامعه و فرهنگ 
که  ارمنستان،  نه  مهاجرت  این  مقصد  که  است 
گِلنِدل  ایران در شهر کوچک  ارامنه  آمریکاست. 
این  خود  گزیده اند.  سکنی  لُس آنجلس  نزدیک 
می تواند  آن جا  ایرانی  ارامنه  وضعیت  و  شهر 
موضوع تحقیق ها و رساله های متعدد باشد. نکته 
خود،  کلیت  در  ایرانی  جامعه  که  این  اّما  غریب 
فارغ از صف بندی های فرهنگی و سیاسی، به این 
موضوع هیچ عالقه نشان نمی دهد. کشور از یکی 
از اقلیت های قدیمی آن که تأثیر جدی بر فرهنگ 

جامعه داشته است تهی می شود و در هیچ یک از 
این  در  گزارشی  هیچ  امروز  تا  کشور  مطبوعات 
زمینه منتشر نشده است. بی تفاوتی تا این اندازه، 
جای آسیب شناسی جدی دارد. این در حالی است 
که افزایش سفر گردشگران ایرانی به ارمنستان در 
یک سال اخیر گزارشی مفصل را در روزنامه شرق 
این رویکرد  با  داده، کمابیش  اختصاص  به خود 
که چرا ایرانی ها پول خود را در ارمنستان خرج 
می کنند و به اقتصاد آن کشور کمک می کنند. این 
مهاجرت  موج  شود.  آسیب شناسی  باید  مسائل 
امر،  این  ریشه های  کاویدن  ای��ران،  از  ارامنه 
امر،  این   به  جامعه  بی تفاوتی  ریشه های  یافتن 
پی آمدهای تک فرهنگی شدن روزافزون جامعه، 
تناقض بین تعریف و تمجید تعارف آمیز در حرف 
اقلیت های  به وجود  بی تفاوتی در عمل نسبت  و 
قومی و دینی، می تواند چیزهای زیادی را درباره 
خود جامعه ایران و رفتارش با فرهنگ های دیگر 
آشکار کند. جلوه های گوناگون فرهنگ ارمنی در 

پرتو چنین موقعیتی بررسی خواهد شد.
تخصص من ترجمه متون نظری سینما و نوشتن نقد 
فیلم است. فرهنگ  ارمنی، مانند همه فرهنگ های 
دیگر، ناچار در شرایط سیطره رسانه های جمعی و 
متأثر از آن ها رشد می کند و انتشار نوشته هایی که 
انعکاس آن را در رسانه ها مورد توجه قرار دهند 
بی تردید و در حد توان مورد توجه قرار می گیرد.

به سراغ من اگر می آیید...
... به این آدرس بیایید   

http://farsi.hooys.com
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سال  هفده  اكنون 
دوستان  همت  با  است 
و عالقه مندان به ایجاد 
روابط دوستانه تجاری 
بین دو كشور جمهوری 

اسالمی ایران و جمهوری ارمنستان، اتاق مشترك 
و  است  تشكیل شده  ارمنستان  و  ایران  بازرگانی 
هرچه  ایجاد  راه  در  بی وقفه  تاكنون  زمان  آن  از 
همسایه  كشور  دو  بین  تجاری  روابط  بیش تر 
فعالیت می كند. از ابتدای نصب پل موقت مگری 
روی رودخانه ارس و ایجاد روابط بازرگانی، و با 
رد و بدل شدن كاال بین دو كشور همسایه كه با 
ده هزار دالر در سال شروع شد و این رقم در حال 
نه  رسیده،  دالر  میلیون  از 240  بیش  به  حاضر 
مقامات مسؤول كشورمان از رقم ذكر شده راضی 
بازرگانی  مشترك  اتاق  مدیره  هیأت  نه  و  هستند 
است هرچه  در تالش  دائم  كه  ارمنستان  و  ایران 
زودتر این سقف كاذب را بدرد و به طرف سطح 
باالتر از تجارت جهش داشته باشد. با مطالعه و 
ارمنستان  دارد  سطور  این  نگارنده  كه  تجربیاتی 
و  و سه  مربع وسعت  كیلومتر  با 29500  كوچك 
مالك سرمایه گذاری  نباید  را  میلیون جمعیت  نیم 
و  مدارك  نمود.  ارزیابی  تجاری  فعالیت های  و 
نشانه ها و ارقامی وجود دارد كه در بعضی مواقع 
برای  باید  می ریزد،  هم  به  را  ریاضی  معادالت 
اثبات این گفته ها توانایی های كشورها را بررسی 
كنیم؛ یك كشوِر فرضًا آباد با وسعت یك صد هزار 
كیلومتر مربع و با 50 میلیون جمعیت كه اكثراً فقیر 
و ناآگاه هستند، چه توانایی هایی می تواند به جهان 
امروزی عرضه كند؟ برای روشن نمودن عرایضم 
مقایسه یك جمعیت باسواد و فعال با یك جمعیت 
جمعیت  می دهیم:  قرار  مطالعه  مورد  را  بی سواد 
بی سواد از صبح تا شام خود و اطرافیانش فقط به 
فكر سیر كردن شكم شان هستند، در صورتی كه 
یك جامعه باسواد و پویا و آگاه نه تنها به فكر سیر 

كردن شكمش است، روی كیفیت خوراكی خود 
و تولید آن خوراكی به نحو احسن و در یك سطح 
باال فكر می كند. آن جامعه باسواد از ابتدای زندگی 
به فكر ایجاد بهترین مدارس برای فرزندان خود 
است، برای ایجاد مراكز فرهنگی و هنری و علمی 
تالش دارد، برای مسائل بهداشتی و سالم زیستن 
مسائل  این  از  ناآگاه  جامعه  در  اما  دارد.  تالش 
خبری نیست و تمام بدبختی ها و خوشبختی ها را 

به خدای خودشان حواله می دهند.
با  آگاه  و  باسواد  جامعه  یك  احتیاجات  آیا 
فقیر  و  ناآگاه  و  بی سواد  جامعه  یك  احتیاجات 
یكی است؟ مصرف روزانه یك خانواده بی سواد با 

مصرف یك خانواده باسواد و آگاه یكی است؟
تمام  كه  است  كشوری  ارمنستان  جمهوری 
جمعیت 3/5 میلیون نفری آن باسواد هستند، از 
ایجاد كار و مهارت های  نظر فكری، عقیده ای و 
جهان  كشورهای  از  خیلی  سرآمد  گوناگون، 
امروزی هستند و به همین دلیل است كه در ظرف 
توانسته  كشور  آن  استقالل،  از  پس  سال  نوزده 
جهشی بزرگ در راه ساخت وساز و اقتصاد كشور 
داشته باشد، و از طرفی با داشتن مشكالت گوناگون 
با همسایه های شرق و غرب خود، جهشی بزرگ 
مسكن،  از  كه  بیابد. طوری  كشور  ترقی  راه  در 
و  خوراك  و  خورد  تربیت،  و  تعلیم  بهداشت، 

صنعت و بازسازی كشور غافل نمانده اند.
به عنوان یك ایرانی ارمنی تبار باید بگویم كه 
همسایه هایی  چنین  یك  داشتن  ایرانیان  ما  برای 
از  پس  نوزده ساله  تاریخ  و  است  افتخارآمیز 
این سخنان است. كشور  ارمنستان گواه  استقالل 
جهان  كشورهای  قدیمی ترین  از  یكی  ارمنستان 
است در حالی كه تعداد زیادی از هم رده های كشور 

ارمنستان به برگ های كتاب 
و  پیوسته اند  جهانی  تاریخ 
از آن ها دیگر دیده  آثاری 

نمی شود.
از این كه چند سطری 
جهت معرفی همسایه و دوست دیرین كشورمان 
قلم می زنم، نه از آن لحاظ است كه كشور ارمنستان 
را به خوانندگان عزیز معرفی نمایم، هدف بیش تر 
یادآوری و ذكر امكانات امروزی كشور ارمنستان 
تجاری  امكانات  بعضی ها  متأسفانه  زیرا  است، 
كشور ارمنستان را بر حسب جمعیت و مساحت 
آن كشور ارزیابی می كنند در حالی كه با مالك قرار 
ارمنستان  كه در مورد كشور  دادن آن دو عاملی 
در  را  خود  تصمیمات  نباید  نیست،  ص��ادق 
با در  باید  بلكه  نمایند،  اتخاذ  تجاری  رابطه های 
نظر گرفتن تمام جوانب، ارمنستان را از همه نظر 
در حد یك كشور با حداقل 20 میلیون جمعیت در 

نظر داشته باشند.
یكی از تالش ها و كوشش های اتاق مشترك 
این است كه امروز جایگاه ایران نسبت به منطقه 
نظر  از  منطقه  كشورهای  بین  روابط  در  قفقاز 
اقتصادی و تجاری مشخص شود. باید عرض كنم 
كه كشور جمهوری اسالمی ایران در منطقه قفقاز 
جنوبی جز چند غرفه تجاری )به نام های كوپ( 
كه به همت یك عده جوان پر تالش و تاجر انجام 

شده مركز دیگری ندارد. 
است  این  مشترك  اتاق  تالش های  از  یكی 
كه اعالم كند نه تنها الزم است بلكه واجب است 
یك مركز با امتیاز تجاری آزاد گمركی، در منطقه 
قفقاز جنوبی كه بهترین مكان در تمام شهر ایروان 

)پایتخت كشور ارمنستان( است، ایجاد كنیم.
به  بنا  كه  بود  تالش ها  و  افكار  این  اثر  بر 
روز  باالخره  مشترك  اتاق  كوشش  و  درخواست 
پنج شنبه هشتم مهرماه در معّیت جناب آقای دكتر 
و  بازرگانی  اتاق  محترم  رئیس  نهاوندیان  محمد 

ديدار از ارمنستان، همراه با دكتر محمد نهاونديان، رئيس 
اتاق بازرگانی و صنايع و معادن جمهوری اسالمی ايران 

سفری كارساز
لئون آهارونيان
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كردیم  مسافرت  ایروان  به  ایران  معادن  و  صنایع 
و با مقامات ارشد آن كشور مالقات نمودیم، كه 
موجب خوشحالی طرفین بود و می توانم اعالم كنم 
كه این مسافرت و مالقات ها نقطه عطفی بود در 
رابطه تجاری و ایجاد دورنمای كار بین دو كشور 
كه مهر صحه آن هم با مسافرت دو روزه جناب 
آقای علی الریجانی رئیس محترم مجلس شورای 
مهرماه   17 دوشنبه  روز  در  ایروان  به  اسالمی 

گذاشته شد.
این جانب برای تمهیدات الزم و برنامه ریزی 
مالقات ها صبح روز سه شنبه شانزدهم مهرماه به 
ایروان پرواز كردم و روز پنج شنبه ساعت 12:30 
زوارتنوس  فرودگاه  در  ای��روان  وقت  به  ظهر 
بازرگانی  اتاق  رئیس  همراه  به   ،)Zvartnous(
ارمنستان آقای ایروانیان، آقای مارتین سركیسیان 
كه مهمان دار جناب آقای دكتر نهاوندیان بودند از 

هیأت استقبال كردیم.
بازرگانی  اتاق  ایروانیان رئیس  همراه جناب 
تشریفات  رئیس  فقیهی  آقای  ارمنستان،  كشور 
از اتاق بازرگانی نیز بودند، و در مالقات هایی كه 
انجام شد آقایان شاهرخ ظهیری عضو هیأت مدیره 
بازرگانی  اتاق مشترك  نائب رئیس  و  تهران  اتاق 
ایران و ارمنستان و آقای رضا حیدری عضو هیأت 
مدیره و آقای سورن شهبازیان عضو هیأت مدیره 
از طرف  قاسم مؤمنی  آقای دكتر  اتاق مشترك و 

انجمن دوستی ایران و ارمنستان حضور داشتند.
هتل  تا  فرودگاه  از  هیأت  انتقال  از  پس 
طبق  هیأت  كشید،  طول  ساعت  دو  كه  ماریوت 
قرار، سر ساعت 3 بعد از ظهر در محل مجلس 
ساهاكیان  گاگیك  آقای  با  ارمنستان  ملی  شورای 
اسالمی  شورای  مجلس  دو  بین  روابط  )متولی 
ایران و ارمنستان( و آقای وارطان آیوازیان دیدار 
كردند و پس از آن به تماشای موزه تاریخ طبیعی 
ارمنستان كه توسط این جانب بازسازی شده بود 
گرفت  قرار  ایرانی  هیأت  توجه  مورد  كه  رفتند، 
تجاری(  آزاد  )انبار  تجاری  مركز  آن،  از  پس  و 
بازدید شد و هیأت، مخصوصًا جناب آقای دكتر 
نهاوندیان با دقت تمام از تمام ساختمان و انبارها 
و اتاق ها بازدید نمودند. در مالقات های دیگر یك 
ایرانی  مكان بزرگ كه توسط تعدادی سرمایه دار 

خریداری شده بود نیز بازدید شد. 
صبح   10 ساعت  مالقات  اولین  بعد  روز 
سپس  و  گرفت  صورت  نخست وزیری  دفتر  در 
عالی  مشاور  نرسیسیان  واهرام  آقای  جناب  با 
ریاست  كاخ  در  ارمنستان  جمهوری  ریاست 
بعد  و  گرفت،  دیدار صورت  ارمنستان  جمهوری 
با جناب آقای آرمن موسسیان وزیر محترم انرژی 

ارمنستان مالقات انجام شد.

در ساعت 2 بعد از ظهر، هیأت طبق برنامه، 
برای دیدن مدرسه هزار نفره 136 رفتند كه پس 
و  خانم  توسط   1999 سال  در  آتش سوزی  از 
نوسازی  بازسازی و  تمامًا  لئون آهارونیان  آقای 
با وزارت  آهارونیان  آقای  قراِر  و طبق  بود  شده 
مدرسه  آن  در  شد  بنا  ارمنستان،  كشور  آموزش 
چند  از  هیأت  شود.  تدریس  هم  فارسی  زبان 
كالس و به طور كلی از تمام مدرسه كه هم دارای 
قسمت ابتدایی و هم متوسطه بود، بازدید نمودند. 
خوانده شدن اشعار شاعران شیرین زبان فارسی با 
لهجه ارمنستان و به زبان فارسی، شیرینی خاصی 
به آن اشعار داده بود. جناب آقای دكتر نهاوندیان 
بسیار تحت تأثیر آن مدرسه و مخصوصا شاگردان 
مدرسه كه همگی با زبان فارسی آشنایی داشتند 
از  هم  مدرسه  مدیر  كه  این  ضمن  گرفتند،  قرار 
استقبال  صمیمانه  و  خوب  بسیار  ایرانی  هیأت 
نمودند. مالقاتی هم با آقای نرسیسان وزیر اقتصاد 
و بازرگانی صورت گرفت، و روز شنبه هم با آقای 
ارمنستان  ارتباطات  مانوك وارطانیان وزیر راه و 
دیدار صورت گرفت و همچنین همان روز با آقای 
روبرت هارطونیان رئیس آژانس توسعه ارمنستان 

مالقاتی بسیار ارزنده داشتیم.
در تمام این مالقات ها جناب آقای سید علی 
تام االختیار  و  فوق العاده  و  محترم  سفیر  سقانیان 
جمهوری اسالمی ایران در كشور ارمنستان همراه 
مترجم  توسط  گفت وگوها  تمام  و  بودند  هیأت 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در ایروان، آقای 
جمعه  روز  می شد.  ترجمه  طهماسیان،  ادوارد 
بازرگانی  اتاق  محل  در  ظهر  از  بعد  سه  ساعت 
با  سركیسیان  مارتین  آقای  دعوت  به  ارمنستان 
حضور خبرنگاران رسانه های گروهی و یك عده 
و  تجار  از طرف  و  گرفت  مالقات صورت  تجار 
مطرح  سؤاالتی  گروهی،  رسانه های  خبرنگاران 
نهاوندیان  آقای دكتر  تمامًا توسط جناب  كه  شد 

پاسخ داده شد. 
روز شنبه صبح، هیأت از محل كار اتحادیه 
تجار ایرانی در ارمنستان به نام های كوپ بازدید 
باید  و  تقریبًا یك ساعت طول كشید،  كه  نمودند 
اذعان داشت از آن چه این جانب در چهار سال قبل 
در آن جا دیده بودم، وضع و نوع و مقدار كاالها 
در  مركزی  داشتن چنین  كلی  به طور  و  بود  كمتر 
شأن كشور جمهوری اسالمی ایران نیست. پس از 
بازدید از های كوپ، هیأت رهسپار كارخانه های 
طول  ساعت  دو  از  بیش  كه  شدند  الكتروماس 

كشید.
دو  با  هیأت  بود  تعطیل  یك شنبه  روز  چون 
خودرو در هوای بارانی از شهر و كلیسای قدیمی 
اجمیادزین دیدن نمودند و پس از آن معبد تاریخی 

گارنی و صومعه گقارت را دیدند. هیأت در سه 
روز مختلف مهمان بود؛ یك روز مهمان سفارت 
بهترین  از  یكی  در  ای��ران  اسالمی  جمهوری 
روز  شاهان،  دره  نام  به  ایروان  رستوران های 
دیگر مهمان اتاق بازرگانی ارمنستان در رستوران 
مونتكرستو )Montecresto(، و روز پنج شنبه روز 
اول ورود هیأت به ارمنستان، اتاق مشترك افتخار 

پذیرایی مهمانان عالی مقام را داشت.
روز آخر، طرفین با حضور خبرنگاران رادیو 
امضا  را  اتاق  بین دو  تفاهم نامه  تلویزیون، یك  و 

كردند و مورد تشویق حضار قرار گرفتند.
نشود،  زیاد طوالنی  نوشته ها  كه  این  نظر  از 
فقط به گفت وگوی نخست وزیر ارمنستان، جناب 
آقای تیكران سركیسیان، با آقای دكتر نهاوندیان 

در روز جمعه نهم مهرماه اكتفا می كنم:

گفت وگوی آقای تیكران سركیسیان با آقای 
دكتر نهاوندیان

 9 جمعه  روز   10 ساعت  در  مالقات  این 
كه  ارمنستان،  نخست وزیر  دفتر  محل  در  مهرماه 
محل ساختمان آن در جنوب شرقی میدان آزادی 

ایروان است، صورت گرفت.
بدون  كامل  احترام  با  ایرانی  هیأت  ابتدا 
كوچك ترین بازرسی بدنی وارد ساختمان شدند. 
رئیس  نهاوندیان  دكتر  آقای  هیأت شامل جناب 
كشورمان،  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق 
جناب سید علی سفانیان سفیر محترم تام االختیار 
جمهوری اسالمی ایران همراه با مترجم خود آقای 
ادوارد طهماسیان و این جانب و نایب رئیس اتاق 
مشترك بازرگانی ایران و ارمنستان، آقای شاهرخ 

ظهیری، بود.
جناب  صبح،   10 ساعت  س��ر  درس��ت 
پذیرایی  سالن  به  خود  كار  اتاق  از  نخست وزیر 
خبرنگاران  حضور  در  و  شدند،  وارد  مهمانان 
رسانه های گروهی ارمنستان پس از معرفی مقامات 
خوش آمد گویی،  گفت وگوهای  و  یكدیگر  به 
سؤال  نهاوندیان  دكتر  از  ارمنستان  نخست وزیر 
نمودند كه این اولین سفرشان به كشور ارمنستان 
است؟ و آقای دكتر نهاوندیان تصدیق نمودند كه 
اولین سفر است و پس از آن نخست وزیر ارمنستان 
در  اقامت  هنگام  خوش  روزهای  ایشان  برای 

ارمنستان را آرزو كردند.
آقای نهاوندیان: ایشان اظهار داشتند كه چون 
به  اطالع دارند آقای سركیسیان در آینده نزدیك 
ایران خواهند آمد از ایشان می خواهند كه هنگام 
و  بازرگانی  اتاق  از  حتما  ایران  كشور  به  سفر 
آقای  نمایند.  دیدن  هم  ایران  معادن  و  صنایع 
نهاوندیان سخنان خود را چنین ادامه داد كه برای 
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ایجاد روابط تجاری و صنعتی بین دو كشور باید 
به  و  كرد  مطالعه  را  آن ها  كاری  فراوان  امكانات 
كنندگان كار سپرد و اجرا كرد، تا هر دو كشور از 
این بابت بهره مند شوند. ایشان گفت یكی از آن 
مسائل، ترانزیت كاال از كشورمان برای كشور شما 
ارمنستان است و در حال حاضر شما بیش تر از راه 
دریای سیاه به كشور ارمنستان استفاده می نمایید، 

كه هم دورتر است و هم گران تر.
سپس آقای نهاوندیان توضیح دادند كه داد و 
ستد خارجی جمهوری اسالمی ایران با كشورهای 
و  است  میلیارد دالر  دنیا ساالنه در حدود 110 
ارمنستان هم می تواند از این داد و ستد بهره بگیرد 
كاالهای  تبادل  نظر  از  چه  ایران  امكانات  از  و 
شود.  بهره مند  اولیه  مواد  نظر  از  چه  و  تجاری 
ایشان اضافه كرد كه برای صادرات ایران می توان 
ارمنستان و بخش صنعتی آن همكاری  با كشور 
كرد، تولیدات را به صورت نیمه ساخته به ارمنستان 
ارمنستان  نام  به  از تكمیل  ارسال داشت، و پس 
صادر كرد. این عمل به نفع هر دو كشور همسایه 
خواهد بود و در این زمینه كه وسعت بسیار زیادی 
در رابطه با حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی 
در بر خواهد داشت، باید با برنامه ریزی و تبادل 
نظر كارشناسان دو كشور همكاری را آغاز نمود. 
در مورد طرح های عظیم كه مربوط به دو كشور 
باشد مانند قطعه سازی، كه برای هر دو كشور از 
خواهد  كار  به  را  زیادی  عده  و  است  ملزومات 
گمارد، مخصوصا كه مردمان كشور ارمنستان فنی 
و متخصص هستند، ایران از ساخت راه های عبور 
راه آهن در كشور ارمنستان استقبال می نماید و حتی 
بین المللی  آمادگی آن را دارد كه در مناقصه های 
و  با گردشگری  رابطه  كند و همچنین در  شركت 
ارمنستان  كشور  با  هم  هواپیمایی  شركت  ایجاد 
به  می تواند  ایران  حتی  باشد.  داشته  همكاری 
هواپیمایی ارمنستان اجازه دهد كه در پروازهای 

داخلی ایران فعالیت نمایند.
آقای دكتر نهاوندیان اشاره ای هم به چراگاه های 
كشور ارمنستان كردند با این مضمون كه آن ها برای 
تكثیر و پروردن گوسفند بسیار مناسب هستند و 
ایران می تواند با تشویق سرمایه داران، استفاده از 

چراگاه های خوب در ارمنستان را رواج دهد.
آقای دكتر نهاوندیان اظهار داشتند كه می دانند 
نخست وزیر ارمنستان قباًل رئیس بانك مركزی آن 
كشور بوده و به امور مالی كشور كاماًل تسلط دارد، 
بنابراین با آگاهی ایشان می توانند با درایت خود، 
را  ایرانی  راه آهن سازی  و  راه سازی  شركت های 
دعوت به شركت در مناقصه های كشور ارمنستان 

نمایند.
از نظر گردشگری هم ایران مكان های جالب 

و جذاب زیاد دارد و باید راه را برای پیشرفت و 
ازدیاد گردشگر بین دو كشور هرچه زیادتر نمود.

نخست وزیر  اطالع  به  نهاوندیان  دكتر  آقای 
ارمنستان رساندند كه اتاق مشترك بازرگانی ایران و 
ارمنستان پیشنهاد نموده كه حتمًا یك مركز تجاری 
و یك انبار آزاد و تجاری ایران در ارمنستان دایر 
نماید و ایشان در خاتمه فرمودند كه ایران خیلی 
این زمینه همكاری  كه در  خوشحال خواهد شد 

داشته باشد.
در  گفتند  ایشان  سركیسیان:  تیكران  آقای 
رابطه با حمل و نقل كاال بین ایران و ارمنستان در 
زمستان ها گرفتاری وجود دارد و تأیید نمودند كه 
حمل كاال از طریق ایران به نفع دو كشور ایران و 
ارمنستان خواهد بود ولی حمل با راه آهن با استفاده 
از راه آهن گرجستان، قیمت كمتری دارد. در رابطه 
با شركت دادن پیمان كاران ایرانی در ساختن راه ها 
نخست وزیر  آقای  ارمنستان  كشور  در  راه آهن  و 
فرمودند كه ما از این همكاری خوشحال خواهیم 
بود و استقبال هم می كنیم، و اضافه كردند كه ما 
دعوت  مناقصه  در  شركت  برای  حتمًا  را  آن ها 
زیاد  ایرانی  طرف  راه آهن  ساختن  كرد.  خواهیم 
مشكل نیست، زیرا راه ها چندان كوهستانی نیستند 
ولی بر عكس طرف ارمنستان كوهستانی است و 
به ساختن پل های زیاد و تونل های پی در پی نیاز 

دارد.
و  كار  وقفه  از  جلوگیری  برای  گفتند  ایشان 
استفاده بهینه از امكانات دولت ارمنستان در نظر 
دارند یك باراندازی در 90 كیلومتری مرز نوردوز 
است، ایجاد كنند و كاالها را با راه آهن تا شهر قپان 
انبار كنند تا از  حمل نمایند و در آن جا تخلیه و 
آن به بعد با كامیون های ارمنستان به ایران و دیگر 
شهرها حمل شود، و البته این طرح تنها تا تكمیل 

شدن راه آهن به طور كامل عملی است.
دو  بین  ملی  امنیت  به  نخست وزیر  آقای 
كشور اشاره نمودند و یادآوری كردند كه در این 
رابطه هیچ گونه مشكلی بین دو كشور نیست و به 

توافق های خوبی رسیده ایم.
اشاره  راه آهن  طرح  به  دوباره  نخست وزیر 
كردند كه بیش از 3 میلیارد دالر آمریكایی هزینه 
به  عالقه   كسی  كه  صورتی  در  و  دارد  ساخت 
سرمایه گذاری در این زمینه داشته باشد با استقبال 
دولت ارمنستان مواجه خواهد شد و این می تواند 
خصوصی  بخش  یا  و  دولتی  سرمایه گذاری  یك 

باشد و فرقی ندارد.
توضیحات  از  نهاوندیان:  دكتر  آقای  پاسخ 
جناب آقای نخست وزیر تشكر كردند، و پیشنهاد 
نمودند یك هیأت سازندگان از ایران به ارمنستان 
بروند. همچنین توضیح دادند كه شركت های فنی 

و مهندسی ایرانی در مناقصه های بین المللی خوب 
كه  كشوری  در  هم  و  ایران  در  هم  كردند،  عمل 
برنده مناقصه شده بود، خوب كار كردند و اضافه 
نمودند كه ایران در زمینه راه سازی، بانكی، و بیمه 

با ارمنستان همكاری داشته باشد.
باره  این  در  داریم  عالقه  ما  گفتند  ایشان 
با پول ملی دو كشور داد و ستد  كنیم كه  مطالعه 
انجام دهیم. این كار برای ارتقاء تجارت بین دو 
كشور بسیار مفید خواهد بود، زیرا دیگر پول های 
خارجی نمی توانند در بهای اجناس خریداری و 

فروخته شده بین دو كشور تأثیر بگذارند.
آقای تیكران سركیسیان: ایشان اظهار داشتند 
با  این رابطه  كه دولت ارمنستان آمادگی دارد در 
اما  نماید  مذاكره  ایران  اسالمی  جمهوری  كشور 
باشد  باید  هم  سوم  طرف  یك  بین  این  در  حتمًا 
می توانند  ارمنستان  و  ایران  آن،  مشاركت  با  كه 
را  بدل شده طرفین  و  رد  پول های  واقعی  ارزش 
ارزیابی و به درستی ارزش یابی كنند. ایشان اضافه 
نمودند كه از شما چه پنهان روسیه تمایل به چنین 
رابطه ای دارد و اظهار عالقه نموده كه یك نشست 

داشته باشیم.
آقای دكتر نهاوندیان: از این كه شما در این 
رابطه نظر مثبت دارید خوشحال هستم و در مدت 
این  تا در  ایروان می فرستیم  به  را  ماه هیأتی  یك 

رابطه بیش تر مطالعه كنند.
آقای تیكران سركیسیان: ارمنستان می تواند 
شود؛  ای��ران  برای  خوب  و  بزرگ  پنجره  یك 
بهتر است در ارمنستان هم به  ایرانی  شركت های 

ثبت برسند. 
این جا سؤال دكتر نهاوندیان از نخست وزیر 
این بود كه آن ها چند درصد می توانند سهم داشته 
باشند؟ و جواب این بود كه 100% . سؤال بعدی 
در رابطه با VTA بود كه مالیات بر ارزش تمام شده 
چه خواهد شد؟ و جواب نخست وزیر این بود كه 
مثل یك شركت ارمنی، یك شركت ایرانی هم در 
سؤال  نماید.  فعالیت  آزادانه  می تواند  ارمنستان 
دیگر ریاست محترم اتاق این بود كه آیا در رابطه 
بانكی هم می توانیم فعالیت داشته باشیم؟ و جواب 
این بود كه بدون هیچ گونه مشكل. در جواب این 
مدتی  چه  در  پرسیدند  كه  نهاوندیان  دكتر  سؤاِل 
سركیسیان  آقای  افتتاح شود،  بانك  یك  می تواند 
با  نهاوندیان  دكتر  ماه.  یك  مدت  حداكثر  گفتند 
اعالم قبولی گفتند اگر موافق باشید به زودی یك 
آن  و  رساند  خواهیم  ثبت  به  ارمنستان  در  بانك 
بین  بود وجوه الزم  قادر خواهد  كه  است  بانكی 
دو كشور را رد و بدل كند. نخست وزیر ارمنستان 
گفت ما در ارمنستان 22 بانك داریم و سیاست ما 
همیشه این بوده كه به زیاد بودن بانك ها توجه نشود 
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بلكه كیفیت بانك ها برای ما مهم است؛ ایشان گفتند 
به طور مثال در ارمنستان بانك های روسی، ایرانی، 
انگلیسی، عربی، یوگوسالوی، فرانسه هر كدام در 

یك محیط خوب و سالم فعالیت می كنند.
ارامنه  ایران  در  ما  فرمودند  نهاوندیان  آقای 
بانك  بسیار خوبی داریم و اطمینان داریم كه یك 
ایرانی خوب در ارمنستان خواهیم ساخت و آقای 

آهارونیان را هم برای این به شهادت گرفتند.

در خاتمه آقای دكتر نهاوندیان از نخست وزیر 
ارمنستان دعوت كردند كه وقتی به تهران تشریف 
یكی  نكنند؛  فراموش  را  می آورند حتمًا دو چیز 
این كه به اتاق صنایع و معادن جمهوری اسالمی 
محترمشان  با همسر  كه  این  دیگر  و  بیایند  ایران 

باشند.
آقای نخست وزیر تشكر كردند و اظهار داشتند 
كه ایشان هنوز از متن دعوت نامه آگاهی ندارد و 

پس از مطالعه دعوت نامه تصمیم خواهند گرفت.
صمیمانه،  گفت وگوی  این  خاتمه  از  پس 
طرفین با هم چند عكس گرفتند و با روی گشاده و 

با خوشحالی از هم جدا شدند.
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هنر)آرت  خانه  یک سالگی  جشن  با  همزمان 
آیوازیان  ادمان  نمایشگاه های  نخستین  سنتر(، 
و مارکو گریگوریان پس از حدود چهار دهه در 

تهران برگزار شدند. 
عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  واحد  گزارش  به 
خانه هنر، عصر آخرین جمعه  مهرماه از ساعت 
1۶، خانه هنر مملو از جمعیتی شد که در جشن 
یک سالگی این مجموعه شرکت داشتند. در مراسم 
گشایش این نمایشگاه ها که با حضور هنرمندان و 
اهالی فرهنگ و هنر از جمله مسعود عربشاهی، 
محمود جوادی پور، علیرضا سمیع آذر، غالمرضا 
سیف اله  روحانی،  امید  کچویی،  آلبرت  نامی، 
شورای  رییس  همچنین  و  دیگران،  و  صمدیان 
این شورا،  اعضای  و  ایران  در  ارامنه  خلیفه  گری 
نمایندگان ارامنه  ایران در مجلس، نمایندگانی از 
سفارت خانه های خارجی، نماینده  مستقر سازمان 
ملل در تهران همراه بود، سفیر ارمنستان در ایران، 
سیف  هادی  و  تناولی  پرویز  آغداشلو،  آیدین 

سخنرانی کردند.

مستندی درباره زندگی مارکو 
نیز  مارکو گریگوریان  فیلم مستند  شامگاه جمعه 
در خانه هنر به نمایش درآمد. این فیلم، داستانی 
این  زندگی  مختلف  دوره ه��ای  از  کامل  نسبتًا 
را روایت می کند.  تا مرگ  تولد  از  نوگرا  هنرمند 
در این مستند مهاجرت از روسیه به ایران، سپس 
و  ایتالیا  و  کودکی،  در  تهران  آبادان،  اصفهان، 
او نمایش  تا مرگ  از جوانی  ارمنستان  آمریکا و 

داده شده است.
واقع  در  که  ساخته  توکلی  ساسان  را  فیلم  این 
نخستین فیلم مستقل مستند ساخته شده درباره  این 
پیشرو در هنرهای تجسمی  هنرمند مدرنیست و 
در ایران، به شمار می رود. پرویز تناولی، سیراک 
ملکنیان، ادمان آیوازیان و ژانت الزاریان، هر یک 
در این فیلم  مستند به بیان دیدگاه خود می پردازند.  
راوی از زبان مارکو، زیر و بم زندگی این هنرمند 

نقاش را روایت می کند.

نمایشگاهی برای بزرگداشت نقاش خاک
سومین  با  همزمان  نمایشگاه  این  در  که  آثاری 
داده  نمایش  گریگوریان  مارکو  خاموشی  سال 
شده است، نخستین  بار پس از حدود چهار دهه 

و  گذاشته اند،  نمایش  به  هم  کنار  در  تهران  در 
تعدادشان  به بیست وپنج تابلو می رسد که روایت 

دوره های مختلف کاری این هنرمند است.
مجموعه های  از  را  آث��ار  ای��ن  هنر،  خانه 
امیرخانیان،  هاشم نیا،  چون  مجموعه دارانی 
تجریان  و  ناصری  نظریان،  یعقوبی،  تناولی، 

گردآوری کرده است.
ژانت الزاریان  )مدیر گالری الزار( گفت ماه اکتبر 
برای هنرمندان ارامنه به ماه هنر معروف است و 

خوشحالیم که در چنین ماهی و همزمان با یك ساله 
شدن گالری خانه هنر و سومین سال روز درگذشت 
مارکو، بعد از سال ها شاهد برپایی یك نمایشگاه 

انفرادی از آثار دو هنرمند ارمنی هستیم. 
ابراز  نمایشگاه  این  برپایی  از  ارمنستان هم  سفیر 
خرسندی کرد و گفت: برپایی نمایشگاهی از دو 
ارمنی تبار،  ایرانی  یا  ایرانی تبار،  ارمنی  هنرمند 
برای من و سفارت جمهوری ارمنستان در ایران 

افتخاری بزرگ است.

با حضور هنرمندان طراز اول کشور
نمايشگاه آثار مارکو گريگوريان و ادمان آيوازيان در خانه هنر
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به گفته او، هنر وسیله ای برای سخن  گفتن با همه  
ملت هاست، به هیچ یك از ملت ها تعلق ندارد و 
در عین حال متعلق به همه  است و تمام كارگزاران 
هنری هم چون سفیران صلح و دوستی برای ایجاد 

پل دوستی میان ملت ها گام بر می دارند.
برای  الزاریان  ژانت  زحمات  از  قدردانی  با  او 
گریگوریان  ماركو  آثار  به  نهادن  ارج   و  حراست 
ارمنی شایسته  این گالری دار  گفت كه تالش های 
تحسین است. او برپایی چنین رویداد بزرگی را به 

تمام هنرمندان ایرانی و ارمنی تبریك گفت.

تناولی: مارکو درونی شعله ور داشت
پس از سخنرانی سفیر ارمنستان، پرویز تناولی از 
آغاز آشنایی اش با ماركو در سال 1333 یاد كرد. 
از حضور در بینال ونیز، همکاری شان در دانشگاه 
تهران، كشف نقاشی قهوه خانه ای توسط ماركو و 

همچنین از بازیگری اش گفت.
داشت  شعله ور  درونی  ماركو  تناولی،  اعتقاد  به 
باید حتما  می گرفت  كاری  به  تصمیم  و چنان چه 

انجامش می داد.
هم  ماركو  آرزوهای  از  هنرمند مجسمه ساز  این 
یاد كرد؛ موزه  ارمنستان و نیز بازگشت به سرزمین 

اجدادی اش.
تناولی اعتقاد دارد قدم بعدی، تجلیل از این هنرمند 
بود كه عمرش كفاف نداد. امیدوارم ماركو این دور 
و برها باشد تا ببیند هنوز چه قدر محبوب است و 

مشتاقان زیادی دارد.

آیدین آغداشلو: تا نقاش ها نقاشی می کشند دنیا 
جایی بهتر خواهد بود

گفت  ارمنی  هنرمندان  نقش  از  آغداشلو  آیدین 
نقش  از  ایرانی ها.  با  ایشان  دوسویه   همراهی  و 
مؤثر و سهم مهمی یاد كرد كه هنرمندان ارمنی در 
ساختن مملکت ایران داشته اند، كه به تعبیر او در 

حکم تاریخ است.
)هنرمند  میناس  انکارناپذیر  نقش  از  همچنین  او 
كرد  تأكید  و  كرد  یاد  اصفهان(  در  ارمنی  نقاش 
نقش های  همچون  را  هنر  سرفصل های  باید  كه 
موزاییک  در كنار هم چید تا دانست نقش ارامنه 

در ایران چه بوده است.
دوره   در  معماری  و  ادبیات  تأتر،  هنرهای  از  او 
قاجار گفت و اضافه كرد هنرمندان ارمنی از قرن 
پیش تاز  ایران  نقاشی  هنر  در  خورشیدی  سیزده 
بوده اند. آغداشلو از مکتب اصفهان و هنر مدرن، 
به هنرمندانی چون سیراک ملکنیان هم اشاره كرد 
نقاشی مدرن  پیشگامان  از  به عنوان یکی  را  او  و 
ایران دانست و درباره ماركو گریگوریان نیز ابراز 
كرد به سرفصل های نقاشی مدرن از هر نظر جفا 

شده است.
كنون  تا  ماركو  كارهای  درباره   گفت  منتقدانه  او 
بسیار بحث شده است و از كاریزمای وجودی اش 
او  نیست.  این ها  فقط  اما ماركو  گفته شده  بسیار 
و  حرف  خاطر  به  ادبیات  در  یوشیج  نیما  مانند 
سخن تازه ای كه باید بیان می شد جنگید، سختی 
كشید و در این مدت بهترین نمونه از كارهایش را 
هم ساخت. اشاره آغداشلو به نقاشی های دیواری  

و كارهای كاهگل ماركو بود.
از نظر این منتقد هنری، در حال حاضر مجموعه ای 
كه هویت ما را شکل می دهد و گذشته  ما را مشخص 
می كند در جاهای الزم بررسی نمی شود و به همین 
دلیل پر از حفره است، و ما چیزهایی می دانیم و 
چیزهایی را نمی دانیم. بنابراین هر نمایشگاهی از 
این نوع، تکه  ای از این موزاییک را كامل می كند. 
آیدین آغداشلو گفت تا نقاش ها نقاشی می كشند 
به  جمله  این  با  و  بود،  خواهد  بهتری  جای  دنیا 

صحبت خود پایان داد.

 550 میزبان  یك ساله،  هنر  خانه  ملك:  وحید 
غذا  وعده  هزار  و  صد  نمایشگاه   30 هنرمند، 

برای کودکان گرسنه
اهالی  از  قدردانی  با  هنر  خانه   مجموعه   مدیر 
هنر، رسانه، مطبوعات، سازمان ملل و دیگران 
با حضور مستقیم و غیر  كه طی یک سال گذشته 
مستقیم شان با خانه  هنر همراه و هم دل بوده اند، در 
گزارشی كوتاه اعالم كرد كه از یک  سال پیش و از 
آغاز كار آرت سنتر تا امروز، این مجموعه میزبان 
نمایشگاه    30 حدود  در  هنرمند،   ۵۵0 از  بیش 
انفرادی و گروهی بوده، طوری كه كمک هنرمندان 
كودكان  به  تجسمی  هنرهای  مختلف  شاخه های 
گذشته  وعده   یک صدهزار  مرز  از  جهان،  گرسنه  

است.

نمایشگاه ادمان پس از چهار دهه در تهران
نام  رباعیات  كه  ادمان،  از  آبستره   تابلوی  نوزده 
این  در  رفته اند.  دیوار  به  الهیه  گالری  در  دارند 
عنوان  اثر  دو  برای  صرفًا  آیوازیان  مجموعه 
و  كبک،  برای  آواز  یکی  است؛  كرده  انتخاب 
دیگری تصویر در تصویر. آثار به تماشا گذاشته 
تا سه  سه  بین  هنر،  خانه  از  گالری  این  در  شده 
و نیم میلیون تومان قیمت گذاری شده اند. اما همه  
30 تابلویی كه ادمان از مجموعه  آبرنگ های نقش  
نمایش  به  ایران  بار در  برای نخستین  خاطره اش 
گذاشته بود، در نخستین ساعات برپایی نمایشگاه 

فروخته شدند.

فیلمی کوتاه از آثار ادمان 

مختلف،  دوره های  از  هنرمند  این  آثار  مجموعه  
در زمینه  معماری، نقاشی دیواری، تصاویری از 
طراحی  عربستان،  مساجد  در  او  كالیگرافی های 
معماری  از  آبرنگی  تصاویری  زنده،  از مدل های 
و  ایران  بافت های روستایی  امام زاده ها،  كویری، 
سرانجام هر آن چه كه این هنرمند نامی در زمینه 
نقاشی آبستره خلق كرده است، در قالب اسالید 
شو حدود ده دقیقه هر روز و به صورت متناوب در 

این نمایشگاه نمایش داده می شود.

هادی سیف: ادمان همه  عمرش برای حفظ هویت 
ایرانی تالش کرده است

هنری(  )منتقد  سیف  هادی  مراسم  این  ادامه  در 
حاضران  برای  آثارش  و  آیوازیان  ادمان  درباره  
نزدیک  از  نقاشی است كه پس  و  معمار  او  گفت 
به چهل سال دوری از وطن، لحظه ای از جایگاه 
پر  مبانی  به  شیفتگی اش  و  احساس  از  سرشار 
قدمت جلوه های نقش و رنگ و نگارگری دیارش 
دور نشده، و از عالم راز و رمز معماری سنتی و 
نمانده  ایران، غافل  فاخر جای جای سرزمینش 
است.این منتقد هنری گفت ادمان در همه  عمر در 
تالش برای حفظ هویت فرهنگی و هنر ایرانی اش 
با  ادمان  نقاشی های  قیاس  در  ادامه  در  و  بوده 
دیده ،  نقاشانی  سایر  از  كه  آبرنگی  نقاشی های 
تصریح كرد كه ادمان جسارت و نوپسندی را توأم 
با خالقیت های موجود در نقاش مدرن دارد و  در 
این نگاه و نگرش، او غافل از دغدغه های نقاشی 
ایرانی هم نیست.او از یرواند نهاپطیان و از سمبات 
كه دوستان نزدیک ادمان بوده اند هم یادی كرد و 
اظهار كرد كه این دو هركدام با سلیقه ای ماندگار و 
خالق، آرمانی مشترک در اعتالی نقاشی آبرنگ 

داشتند. 
این دو نمایشگاه كه با همکاری خانه هنر تهران، 
الزاریان  ژانت  و  ایران  در  ارمنستان  سفارت 
چهارم  تا  شده،  دیده  تدارک  الزار  مدیرگالری 
در  واقع  هنر  خانه  مجموعه  در  جاری  آبان ماه 
صدر،  پل  غربی  شمال  ضلع  شریعتی،  خیابان 
پالک 171۶ از ساعت 11 تا 21 برپاست. خانه 
هنر به روال یک  سال گذشته  اش، بخشی از عواید 
حاصل از فروش آثار در این مجموعه را به برنامه  
جهانی غذا در سازمان ملل متحد و كودكان گرسنه 
جهان اختصاص می دهد. برنامه جهانی غذا حامی 
معنوی و فرهنگی آرت سنتر تهران است. همراهی 
پروژه های  با  ایران  تجسمی  هنرهای  هنرمندان 
مبارزه با گرسنگی كودكان جهان در خانه هنر، به 

بیش از یک صد هزار وعده  غذایی رسیده است.
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پیشگفتار
شناسی  زبان   مباحث  از  كه  دانست  باید  نخست 
نوزدهم  قرن  اوایل  از  كه  علمی  شناختی  زبان  و 
توسط زبان شناسان اروپایی و ارمنی آغاز شد، 
خانواده و پیوند زبان های هند و اروپایی و دسته 

زبان های دیگر روشن شد.
زبان  كه  است  كرده  ثابت  علمی،  شناسی  زبان 
ارمنی، هم از لحاظ دستوری و هم واژه های تبیین 
مستقل  از شاخه های  اروپایی،  زبان های  با  شده 
از  هم  ایرانی  زبان های  و  است  اروپایی  و  هند 
از شاخه های  ایرانی ست كه خود  و  خانواده هند 
تناور و بزرگ هند و اروپایی است. بالطبع دو زبان 
مورد بحث ما در پیوند تباری و اشتراكی دیرین 

هستند.
در این باره بسیار كسان هم از اروپاییان و ارمنیان 
تالش ها و پژوهش هایی را از سال 1711 شروع 
كرده بودند. از زبان شناسان قدیم ارمنی تنها نام 
گئورگ دبیر )1826( و فرهنگ زبان ارمنی )چاپ 

ونیز/ 37-1836( را می توان مطرح نمود.
اّولی حدود هزار واژه ایرانی و ارمنی را به درستی 
واژه  صدها  نیز  دوم  منبع  در  اما  كرد.  مقایسه 
را  عربی  و  یونانی  و  ایرانی  از  برگرفته)عاریتی( 

یادآوری كرده است.
اما تا قبل از سال 1875 كه هنریخ هوبشمان آلمانی 
مقاله جنجالی خود KZ(1( را به چاپ رسانید، به 
دلیل وجود صدها واژه ایرانی در زبان ارمنی، این 
زبان یك زبان ایرانی به شمار می آمد. با این مقاله 
با تكیه به قواعد و تحول دقیق صداها و پژوهشی 
ژرف در مورد ریشه ها و كلمات اصیل و ابتدایی، 
كلمات برگرفته از ایرانی و دوران مهاجرت آن ها و 
واژگان اصیل و بومی ارمنی و همخوان با نمونه های 

اروپایی رده بندی شدند.
بازبینی  با  كامل تر  گونه ای  به  سپس  هوبشمان 
نظر  خود،  از  پیش  پژوهشگران  نظریات  تمامی 
علمی و قطعی خود را در كتاب مطالعات ارمنی2 

)چاپ الیپزیك، 1883( اعالم و چاپ نمود.
الزم به ذكر است كه هراچیا آجاریان زبان شناس 
بر  ارمنی در فرهنگ ریشه شناسی خود كه  نامی 
پایه مطالعات هوبشمان نوشته شده است، آورده 
است كه در این زبان 1411 كلمه از زبان ایرانی 
كرده  تفسیر  خود  نیز  را  واژه  ده ها  دارد،  وجود 

است. سپس با افزودن چند مورد دیگر در پایان 
به 1420 واژه  را  تعداد آن  اثر،  این  جلد چهارم 

مشترك می رساند.
ارمنی  ریشه شناسی  عظیم  فرهنگ  سرتاسر  در 
كه هزاران واژه بومی و اصیل و برگرفته تفسیر و 
ریشه یابی شده اند، به جرأت می توان گفت شمار 
برگرفته(  واژگاِن همانند و هم ریشه)نه عاریتی و 
بیش تر  دست  انگشتان  از  زب��ان،  دو  این  بین 
دیواری  فرهنگ  این  در  گفت  باید  و  نمی شوند 
دو سوی  در  اخیر  زبان  دو  كه  است  كشیده شده 

آن جای گرفته اند.
برای  گرامی  خوانندگان  روی،  پیش  گفتار  در 
نخستین بار به پیشینه، تركیبات و مشتقات حاصله 
از این ریشه، و اصالت و ابتدایی بودن این موضوع 
زبان های  دیگر  در  آن  وجود  و  زبان  دو  این  در 
اروپایی پی می برند، گفته ای كه امید فراوان دارم 
به  تا  مانده  یادگارهای  بسیار  حجم  به  توجه  با 
امروز، نظر هر كارشناس دیرباور و سخت گیر را 
تأمین نماید و برای نخستین بار معنی حقیقی و راز 
زایش و نوع تركیب صدها كلمه ادبی و مانده در 
گویش های اصیل ایرانی و ارمنی را به ارمغان  آورد 
بر شواهد دقیق و  استناد  با  این پژوهش  و دامنه 
تغییر  اندك  با  كه  به آن جا پیش می رود  تا  بسنده 
آوایی و گاه بدل شدن آوایی به آوایی دیگر كه تابع 
قوانین هجایی و زبان شناسی هست، دسته عظیم 
و بزرگ دیگر از واژگان رایج در هر دو زبان كه در 
تا كنون  باشند و  نمی توانستند هم ریشه  اول  نگاه 
ریشه ای برای آنان در هیچ مقاله ای خوانده نشده 

بود تفسیر و تبیین می شود.
نگارنده این سطور با استناد به چند مقاله این چنینی 
كه تا كنون به چاپ رسانده، امید دارد كه به مدد 
یافته های نو، از بلندی دیوار كشیده شده بین این 
دو زبان كاسته و پس از هزاره ها بلندی این پرده 
این  كند.  نزدیك  اندازه درست خود  به  را  مرز  و 
در  آچاریان  هراچیا  مشكل  و  است  باشكوه  كار 
مقدمه  جلد اول اثر خود، به دلیل سختی كار و 
استدالالت بسیار فریبنده و به ظاهر درست در این 
علم، به ویژه جوانان را از ورود به این وادی برحذر 

می دارد.
نتیجه سال ها تفكر و  با وجود این، مقاله حاضر 
دیگر  با  بازخورد،  انتظار  با  كه  است  بازخوانی 

نظرات علمی همراه می شود و به ویژه در سال های 
باستانی،  تفاهم و همسایگی دو ملت  نزدیكی و 
از دین  اندكی  ادای  را  به جامعه علمی  تقدیم آن 

خود می شمارم.
چون  كه  بدانید  نیز  را  این  پیش گفتار  پایان  در 
اوراق این مجله وزین تنها برای یك یا دو موضوع 
صفحه بندی نمی شود، در مقایسه های پیش رو، 
تركیب  چند  و  معانی  نزدیك ترین  با  بررسی  به 
اكتفا می شود كه به داشتن تمرین و دانش معمول 
و  دوستداران  تا  نباشد  زیادی  نیاز  زبان شناسی 
دانشجویان را خسته و پژمرده نكند، اما پیشاپیش 
می گوییم كه رقم واقعی هر آن چه كه در پیوند با 
این واژه مورد كنكاش است، در جزوه اصلی ثبت 
شده و به بیش از سیصد و پنجاه واژه می رسد و 
در چندین مورد به كمك این مقاله عالوه بر تفسیر 
نخستین، چند اشتباه تفسیری موجود در فرهنگ ها 
نیز تصحیح می شوند، از  و سیر تحول چند واژه 
جمله واژه های كژ، ژنده ) لباس مندرس( و شلیته 

و شربافی )پارچه بافی( و ... .

كار
دوخت، ریسمان، بافته، غضروف*

غضروف: گسترش معنی از بافته و دوختن به محل 
اتصال اعضای بدن

از ریشه های كهن، ابتدایی و رایج در زبان ارمنی، 
به شكل های »كارو« و »كاری« نیز آمده است. به 

معنی تناب ، نخ، زه.3 
دوختن  معنی  به   Karel مصدر  ریشه،  همین  از 
  Karran سپس   و  پیوند،  بافته،  كردن،  وصل   ،
)كاّران( با معانی بافته، بافته های بدن، و غضروف، 
گسترش معنی یافته است.4  و به شكل Karuts  به 

معنی محل پیوند و وصل استخوان ها است.5
ژ. ماركوارت، در نامه ای در سال 1926 می گوید 
 ،Karanaكه تصور می كند در پیوند با ریشه اوستایی
پهلوی Kanar، در فارسی »كران و كنار«، در زبان 
و  كردی   ،garon ُسغدی  زبان   ،Karon اُِستی 
افغانی Kinar به معنی انتها و آخر است.6  كه از 
نظر نگارنده این مقایسه به دلیل ناهمانگی معنایی 
در  نگارنده  است.  مردود  ریشه  نبودن  مجرد  و 
مورد این واژه و ریشه آن نظری دارد كه به نوبه 
خود نخستین بار سبب ساز شناخت واژه هایی چند 

پیرامون واژه مشترك »كار« در زبان های ایرانی و ارمنی
ادیكمهرابیان



دوهفته نامه1313
هویس شماره 85، سال چهارم، 5 آبان 1389

نیزمیشود.
Garr اشكال به ارمنی گویشهای در ریشه این
گویش در غربی(، ارمنستان گویشهای )از
ارمنیاندیاربكرGorr،گویشهاجینیGoyو
اهالیزیتونKor،اهالیمراغهKarrودرگویش
،SvediaودرگویشKor)آگولیسی)درنخجوان
مشخصابهمعنیتنابرویگاری،كاربرددارد.
با غربی، ارمنستان كولیهای زبان در واژه این
مفاهیمدوزندگیووصلهوپینهبهشكل»كارخه«
كاریچ« »كارخه شكل به ریسیده نخ معنی با و
زبان ویژه و»ایچ« پسوندهای»خه« و شده وارد

اخیراست.
درزبانگرجینیزواژهكاراپتیازصورتكاراپت
واردشده،بهمعنیقالبیكهدرصنعتكفشدوزی،
محكم یا میدوزند را كفش رویهی چرم آن به

میكنند)فرهنگآجاریان،ج2،ص541(.
بهاینترتیبدرفرهنگآجاریانآگاهیمبسوطی
نسبتبهریشه،واشارهایبهوجودوكاربرداین
واژهدردستهزبانهایدیگرازجملهزبانایرانی
و ارمنی زبانشناسان كوششهای و است نشده

اروپایینیزرهبهجایینبردهاست.

شواهد و مقایسات

 :Kar
1-دوختن

2-جایدوختهشده
3-شكلدوختودوز

4-دوختوشیرازهكتاب
5-غضروفهاومحلاتصالاعضایبدن

از بامعنیاخیر ارمنی)ادواردآقایان(. فرهنگ
همینریشهمقایسهكنید،باتكرارریشهدرزبان

ایرانی.


 :Karkare
بهمعنیاستخوانغضروفیوشانهگوسفند،وواژه
Kerkerukبههمانمعنی)برهانقاطع(وKarkari
بهمعنیغضروف)فرهنگزرتشتیاناستانیزد،

كیخسروكشاورز،ص202(

 :Korkorka
)فرهنگ معنی همان به كركرانك گلو، غضروف
امیرشالچی،نشرمركز گویشیخراسانبزرگ-

چاپاول1370،ص235(.
ازهمینریشهدرارمنی،Krchik یاKerchik را
داریمكهبهمعنیغضروفهایبدنونرمهگوش
است)فرهنگادواردآقایانص766ومالخاسیان

استخوان ،Korjan ایرانی، در ص401(. ج2،
استخوان مانند جوید، بتوان كه گویند را نرمی
گوشوسراستخوانشانهواستخوانپهلوومانند
)برهان خوانند غضروف را آن عربی در و آن،
قاطع،ص1641(مقایسهشودباcartilageكه
درانگلیسیبهمعنایغضروفاست)ageپسوند

است(.

 :Korchak
جعفر محمد فارس، زرقان )فرهنگ غضروف
ادب و زبان فرهنگستان آثار نشر ملكزاده،

فارسی،ص222(.
برایاختصارمقالهازآوردناشكالگوناگوندر
تقریباتمامگویشهایایرانیخودداریمیشود.

:Kar
1-پارچه
2-بافته

3-دوزنده)بهویژهزن(،رادرفرهنگهایارمنی
معنی به ُكردی در »كرن« مصدر با كنید مقایسه
بافتن)واژهنامهُكردی-فارسی،ص93(.مقایسه
)محمدتقی كر« نه و »ته ریشه همین از كنید
ابراهیمپور(بهمعنیبافنده،وهمانجا»چیكر«
بهمعنیبافتنی.همانجاازهمینریشهدرارمنی
كارژKarzh بهمعنیكالفنخ.»كارژار«نیزاز
همینریشهدرزبانارمنیبهمعنیدوكنخریسی

است)فرهنگهایارمنی(.

كارژ)كرژ(:مویدرهموچینوشكنجدار،مجعد
)واژهنامهفارسی-كردی،محمدتقیابراهیمپور(.

 :Korse
مویپیچیدهومجعدرانیزگویند)برهانقاطع(.

 :Kerenj
جعدیاپیچیدگیمو

.
:Kols

پنبهایكهحالجیكردهباشند)برهانقاطع،ص
امیر بزرگ، خراسان گویشی فرهنگ 1675و

شالچی،نشرمركز،چاپاول1370(.
برابرایناندرزبانارمنیKrringبهچندمعنی:

1-چینوشكنجصورتبدن
2-تاوتابجامه

3-مجازاناهمواری،وابرودرهمكشیدن
ادوارد ارمنی )فرهنگ گیر و گره پریشانی، -4

آقایان،ص742(.

 :Kuruk/ Koruk
 chorukسایبانوسقفتاشودرفارسی،ونیز
دارایناهمواریوفشردگیوبرآمدگیوتاشدِن

چیزیمانندپارچهوپوستاست.
برایمصداقایناشتقاق،مقایسهكنیددرایرانی،
ُجلبهمعنینخوپارچهدرفارسیوسیستانیو
jolakیعنیدوكوjollai دستگاهپارچهبافیو
jollaka)جوالهك-جوالهه(بهمعنیجانوری
بنیاد ریزازتیرهعنكبوتیان)واژهنامهسیستانی،

نیشابور،ایرجافشارسال1365(.7

ادامهایننوشتهرادرشمارهآیندهبخوانید.

پانویس:

-1
      Kuhn's Zeitschrift fur vergieichende   
sprach forschung Berlin

-2
 Uber die stellung des Armenisehen im
kreise der indogerman sprachen

و قسطنطنیه میالدی،چاپ1895 قرن5 انجیل -3
تاریخارمنیان،آگاتانگغوسچاپ1909وچندمتن

كهندیگر)آجاریانج2ص540(
4-انجیلقرن5میالدییوحنا،باب19،شماره23،

همانجا
5-درمتنیازهوانسووسكهبرانقرن5م.همانجا
6-اینقسمتازكتابزبانشناسیُهرن،ص846

7-اینچنیناستكهدرزبانفارسی،عنكبوت
یا»كارتنك« تنندهاست»كارتن« و بافنده كه را
نیزچنینمنطقیدر نهادهاند.درزبانارمنی نام
نامگذاریجانوریبافندهبهكارگرفتهشدهاست.
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