
 

 

  فحهص  ١٣٨٠ ماهتير٢٤ ٣١ شماره    لويس  ١

      فرهنگ هاي ارمني

  ها دانشنامه نگاهي به
   و 

  هاي ارمني فرهنگ
  )گرمانيك.ا(  اديك باغداساريان 

  
فرهنگ نويسي يكي از رشته هاي فرهنگ و ادب است كه همواره مورد توجـه انـسان                 

فرهنـگ هـاي    ) 2فرهنگ هاي زبانشناسي،    ) 1: بطور كلي فرهنگ ها دو قسم اند      . بوده است 
فرهنگ هاي زبانشناسي داراي انواع گوناگون هـستند از جملـه فرهنـگ هـاي               . نامه اي دانش

تشريحي، گويش ها، ريشه شناسي، تاريخي، تخصصي، اصطالحات، تطبيقي، اماليـي، درسـت             
واژه هاي روزمره، اختصارات، واژگان بيگانه، ترجمـه          گفتاري، كنايات، واژه هاي مترادف،      

فرهنگ هاي دانشنامه   .  توانند يك زبانه و يا بيش از آن باشند         اين فرهنگ ها مي   . اي و غيره  
  )پزشكي، مهندسي، كودكان و غيره(اي نيز به نوبه خود يا عمومي هستند و يا تخصصي 

   دانشنامه هاي ارمني-1
زمينه پيدايي دانشنامه هاي ارمني در سده پنجم ميالدي يعني زمـاني كـه مـسروپ                

از سده پنجم مـيالدي دانـشمندان ارمنـي    .  نمود، ايجاد شد   ماشتوتس الفباي ارمني را ابداع    
آثــار بــسياري پديــد آورده انــد كــه بــه نحــوي شــامل آگــاهي  هــاي دانــشنامه اي 

، آنانيـا شيراكاتـسي     .)م5سـده   (هستند از جمله آثار موسس خورناتسي       ) دايرةالمعارف(
، .)م11 سـده (، گريگـور ماگيـستروس      .)م7سـده   (، موسس كاغانكاتواتسي    .)م7سده  (

، .)م13سده  (وارتان آرِوِلْتسي   .) م13سده  (، استپانوس اُربليان    .)م12سده  (مخيتار هراتسي   
  .و جز اينها.) م15سده (، امير دولت آماسياتسي .)م14سده (گريگور تاتواتسي 

زمينه تدوين دانشنامه هاي امروزي ارمني را بايـد در فرهنـگ هـاي زبـان ارمنـي                  
نيم قرن گذشته انواع مختلف فرهنگ هـاي ارمنـي در چهـار             در طي دو و     . جستجو كرد 

نخـستين  . عنوان برشمرد400گوشه جهان چاپ شده اند كه شمار آنها را مي توان بيش از        
كتاب واقعيات علوم الهيـات، طبيعيـات، اخـالق و          «فرهنگ دانشنامه اي ارمني تحت عنوان       

ــت  ,Çñù ê³ÑÝ³Ý³ó Ûá·Ý³¹ÇÙÇ ³ëïõ³Í³µ³Ý³Ï³Ý¶§ )»سياسـ
µÝ³Ï³Ý, µ³ñáÛ³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇñáÕáõÃ»³Ýó ·ÇïáõÃÇõÝù ¦ 

 تعلـق  (Arsen Dpir) رسـن دبيـر كستاندناپلستـسي   آاين دانشنامه به . قرار دارد
فرهنگ هاي دانشنامه اي ارمنـي      .  در استامبول به چاپ رسيده است      1749دارد و در سال     

 ”شواهد و تذكره كامل قديسين“:  عبارتند از 20، 19رد سده هاي 
(§ÈÇ³Ï³ï³ñ í³ñù ¨ íÏ³Û³µ³ÝáõÃÇõÝ êñµáó¦) 

زندگينامــه مــردان “، 1810-15 جلــد چــاپ ونيــز 12، در مگــرديچ آولريــاناثــر 
، چـاپ  ماتوس ماغاك تئوپيليانتس اثر ¦Î»Ýë³·ñáõÃÇõÝ »ñ¨»ÉÇ ³ñ³Ýó§”نامي
، چـاپ   مينـاس پژشـكيان   اثـر   ” شرح خالصه تذكره مردان نامي    “ در دو جلد،     1839ونيز  
فرهنـگ  “، 1850    (Ð³Ù³éûï ÝÏ³ñ³·Çñ í³ñáõó »ñ¨»ÉÇ ³ñ³Ýó)ونيـز 

، اثر  ”جيبي نام هاي خاص تاريخي، جغرافيايي و اساطيري و ضميمه نام هاي خاص ارمني             
  ، 1879، چاپ استامبول نشان جيوانيان

²éÓ»éÝ µ³é³ñ³Ý å³ïÙ³Ï³Ý, ³ßË³ñÑ³ ·ñ³Ï³Ý ¨ ¹Çó³µ³-
Ý³Ï³Ý Û³ïáõÏ ³Ýõ³Ýó Ñ³õ»É»³É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Û³ïáõÏ ³Ýõ³Ýù 

 1891، چاپ ونيز آراكل آكرياناثر ” دانشنامه مصور مردان نامي“
§ä³ïÏ»ñ³½³ñ¹ Üáñ Î³Õ³Ý¹ã»ù Ñ³Ù³éûï Ï»Ýë³·ñáõÃÇõÝ 
»ñ¨»ÉÇ ³ñ³Ýó¦ 

، 1902 -1907 چاپ ونيز    2و1، جلدهاي   سوكياس اپريكيان ، اثر   ”فرهنگ طبيعيات “
§´Ý³ßË³ñÑÇÏ µ³é³ñ³Ý¦  ،“ ³´§” فرهنگ زندگينامه ارمنيـانé³ñ³Ý Ñ³Û 

Ï»Ýë³·ñáõÃ»³Ýó¦   فرهنـگ  “، 1904، چاپ تفلـيس  هايك تر آسـتوازادوريان   اثر
، چـاپ  هامبارسـوم آراكليـان   اثـر  ¦Ð³Ýñ³·Çï³ñ³Ý µ³é³ñ³Ý§دانشنامه اي 

ــيس  ــي“، 1904-1915تفل ــشنامه ارمن ــر ¦Ð³Û Ñ³Ýñ³·Çï³Ï§” دان مگــرديچ  اث
آنها را يـك بـه       و بسياري ديگر كه نمي توان عناوين         1938، چاپ بخارست    پوتوريـان 

آگاهي هاي دانشنامه اي مهمي در سالنامه هاي ارمني وجود دارد از جمله             . يك بر شمرد  
” سالنامه ارمنيان ايران“، تئوديكبه كوشش  (²Ù»ÝáõÝ ï³ñ»óáÛó)”سالنامه عمومي“

(ä³ñëÏ³Ñ³Û ï³ñ»óáÛó) سـالنامه  1927-29، تهران هايك گاراگاش به كوشش ،
 و 1948حلـب  ” سـالنامه آرولـك  “، 1969-71، تهران  يانداجات بغوس رافي، به كوشش    

  .  غيره
 1932-36نخستين تالش در ارمنستان براي تدوين دانشنامه بزرگ ارمني در سالهاي            

بـه  ” سي سال پس از ايـن تـاريخ مجـددا         . صورت گرفت ليكن اين تالش بي نتيجه بود       
ر و تـالش و برنامـه       پس از حدود ده سال كـا      . همين منظور فعاليتهاي جديدي انجام شد     

در ” دانشنامه ارمني شوروي  “ جلدي ارمني تحت عنوان      13ريزي نخستين جلد از دانشنامه      
انجام اين امر به آكادمي علوم جمهـوري ارمنـستان          .  در ايروان به چاپ رسيد     1974سال  

اين دانشنامه يكي از دست آوردهاي بـسيار مهـم علمـي در ارمنـستان               . واگذار شده بود  
 رود و هم تراز با دانشنامه هاي مشهور جهان چون دانشنامه هـاي بريتانيكـا و                 بشمار مي 

دانشنامه شامل دوازده جلد بخش عمومي اسـت و جلـد سـيزدهم آن بـه                . آمريكانا است 

.  به پايـان رسـيد     1987انتشار سيزده جلد در سال      . تاريخ و فرهنگ ارمني اختصاص دارد     
يده شامل حرف اختصاصي، نقشه هاي جغرافيايي       اين دانشنامه با كيفيت عالي به چاپ رس       

” دانـشنامه جمعـا   . رنگي، تصاوير سياه و سفيد و رنگي براي مقاله هاي مربوطه مي باشد            
 1500هـر جلـد شـامل حـدود         .  صفحه است  9000 هزار مقاله و بيش از       50شامل حدود   

  .عكس و تصوير است
 كـه در سـالهاي      آجاريـان هراچيا   جلد اثر پروفسور     5در  ” فرهنگ نام هاي ارمني   “

” فرهنگ زندگينامه “.  در ايروان به چاپ رسيده داراي ارزش دانشنامه اي است          62-1946
 در 1990، جلد سـوم در  1981، جلد دوم در  1973 كه جلد اول در      گارنيك اسـتپانيان  اثر  

. ايروان به چاپ رسيده دانشنامه ارزشمندي بـراي شـرح احـوال بزرگـان ارمنـي اسـت                 
 در ايروان به چاپ رسـيده بـه         1975اثر هايك خاچاتوريان كه در سال       ” دبيراهنماي ا “

  .شرح حال نويسندگان عضو انجمن نويسندگان ارمنستان اختصاص دارد
مؤسسه دانشنامه هاي ارمني كه زير نظر اكادمي علوم ارمنستان كار مي كند انتـشار               

 نظـر مخاطبـان و      انواع مختلف دانشنامه هـاي ارمنـي را چـه از نظـر تخصـصي چـه از                 
در همين راستا تا كنون غير از دانشنامه بزرگ ارمني كه از آن             . خوانندگان به عهده دارد   

ايـن  . ياد شد، دانشنامه تخصصي جوانان و نوجوانان را در چهار جلد منتشر كـرده اسـت               
 صفحه مطلـب،    1600قرار دارد و شامل حدود      ” چيست؟ كيست؟ “دانشنامه تحت عنوان    

 در ايـروان  1987 تـا  1984وير و نقشه هاي رنگي اسـت و در سـالهاي        عكس ها و تصا   
  .چاپ آن آغاز و به پايان رسيده است

. يكي ديگر از كارهاي ارزشمند در زمينه دانشنامه نويسي است         ” دانشنامه خالصه ارمني  “
: ايروان(و جلد دوم ) 1990: ايروان( جلد خواهد بود كه تاكنون جلد اول   4اين دانشنامه شامل    

 صفحه بوده مقاالت آنهـا  763هر يك شامل    . به چاپ رسيده است   “  و جلد سوم اخيرا   ) 1995
اين دانشنامه هـا نيـز      . به زمنيه هاي تاريخ و فرهنگ و ارمني شناسي مربوط است          ” اختصاصا

داراي كيفيت چاپي عالي با حروف اختصاصي و نقشه ها و عكس هاي رنگي و سياه و سفيد                  
  .فراوان مي باشد

    فرهنگ هاي ارمني-2
از . فرهنگ نويسي ارمني از زمان پيدايش الفبا و ادبيات ارمني سرچشمه مـي گيـرد      

سده پنجم تا يازدهم ميالدي مطالبي غني در زمينه فرهنگ ها و تـشريح معـاني واژگـان                  
نگارش يابنـد از جملـه      . م11-15گرد آمده بود تا بر اساس آنها فرهنگ هاي سده هاي            

) ³éù ù»ñ³Ï³ÝÇÝ´(” ژگــان دســتوريوا“، آريــستاكس گــريچفرهنــگ اماليــي 
در دوران اوليه مجموعه هـايي بنـام   . و غيره) ³éù ù»ñÃáÕ³Ï³Ý´(” واژگان ادبي“
  .تهيه مي شد كه ضميمه آثار مختلف مي شد) ³éù´(” واژگان“

نخستين فرهنگ اماليي ارمني را آريستاكس گريچ كه دوست نرسس المبروناتسي           
يـا  ) ì»ñ Í³ÝáõÃÇõÝù(” كشف رمـز “ت عنوان اين اثر تح. نوشت. م12بود در سده 

تفـسير واژگـان    “فرهنـگ دسـتوري     . قرار دارد  )ì»ñÉáõÍáõÃÇõÝ(” تفسير و تحليل  “
 مؤلف آن ناشـناس اسـت و زبـان دقيـق تهيـه آن      )Ø»ÏÝáõÃÇõÝ ´³éù(” دستوري

 Ð³Ý¹»ë(” نامـه شـعرا  “. فراهم آمـده اسـت  . م13قبل از سده ” نامشخص ليكن مسلما

´³Ý³ëï»ÕÍ (كي از رايج ترين فرهنگهاي سده هاي ميانه بود كـه قـدمت آن بـه                ي
 حـاوي  )³éù ù»ñÃáÕ³Ï³Ý´(ياد شده ” واژگان ادبي“فرهنگ . مي رسد. م12سده 

واژه هاي ادبي كتاب مقدس شعر و ادبيات، گويش ها و غيره مربوط به سده هاي ميانـه                  
تحـت  . م11وف سـده  فرهنگ واژه هاي نارك شاعر و فيلس     .  واژه است  000،12و شامل   

 در طـول زمـان    كه قرار دارد” تفسير واژگان مقدس پدر ما گريگور ناركاتسي“عنوان 
 فرهنگ آيه ياب كتاب     تا كنون چندين    .  رسيد 2000به    تعداد واژه هاي آن    تكميل شد   

 التـين اثـر     -فرهنـگ ارمنـي   . م16-17در سـده هـاي      . مقدس تهيه و چاپ شده اسـت      
سـپس  . نخستين فرهنگ چـاپي ارمنـي اسـت       .) م1621: تاليا اي -ميالن(فرانچسكو ريـوال  

فرهنـگ زبانهـاي    “: دو زبانه هستند منتشر شده اند مانند      ” فرهنگ هاي ديگري كه اكثرا    
” فرهنـگ زبـان ارمنـي     “،  .)م1695: رم(،  آسـتوازادور نرسـسويچ   اثـر   ” التين و ارمنـي   

)´³é·Çñù Ð³Ûáó( ،و غيره. م1698 اثر يرميا مغرتسي .     
” فرهنگ زبـان ارمنـي    “. پيشرفت شاياني داشت  . م18 نويسي ارمني در سده      فرهنگ

)´³é·Çñù Ñ³ÛÏ³½»³Ý É»½õÇ( در دو جلد )اثر مخيتـار سباستاتـسي   ) 1749-69
فرهنـگ هـاي متعـدد      . نقطه آغازي براي فرهنگ نويسي نوين ارمني به شمار مـي رود           
صي، دو زبانه يا ترجماني     تشريحي، روستايي، ريشه شناسي، واژگان مترادف، نامها، تخص       

  :از اين ميان مي توان موارد زير را ياد نمود. و غيره تاكنون تهيه شده اند
آوگريـان در دو    . سيورمليان و م  . آوتيكيان، خ . اثر گ ” فرهنگ نوين زبان ارمني   “
  ).1836-37ونيز (جلد 

  ).1884(اثر نوراير بيوزانداتسي ”  ارمني-فرهنگ فرانسه“
  ).1903(داغباشيان . اثر ه”  ارمني-يفرهنگ كامل روس“
  ).1910(گاباماجيان . اثر س” فرهنگ جديد زبان ارمني“
  ).1913(اثر هراچيا آجاريان ” فرهنگ گويش هاي روستايي ارمني“
، )1936-35(در هفت جلـد، اثـر هراچيـا آجاريـان           ” فرهنگ ريشه شناسي ارمني   “

فرهنـگ  “،  )1942-62(اريـان  اثـر هراچيـا آج     1-5جلـدهاي   ” فرهنگ نام هاي ارمني   “



 

 

  فحهص  ١٣٨٠ ماهتير٢٤ ٣١ شماره    لويس  ٢

      فرهنگ هاي ارمني

”  ارمني -فرهنگ روسي “،  )1944 -45( سيان   لخاچهار جلد، اثر استپان ما    ” تشريحي ارمني 
 -فرهنگ روسـي  “سوكياسيان،  . اثر آ ” فرهنگ واژه هاي مترادف ارمني    “. غريبيان. اثر آ 
از از انتشارات انستيتوي زبان آكادمي علوم ارمنستان،        ) 1954 -58(در چهار جلد،    ” ارمني

فرهنـگ  “، )1969-1980(در چهـار جلـد   ” فرهنگ زبان معاصـر ارمنـي  “همين انستيتو   
اثـر  ” فرهنـگ نـوين زبـان ارمنـي       “،  )1973(بارسـغيان   . اثر ه ”  گفتاري ارمني  -اماليي

فرهنـگ  “). 1968بيـروت   (آرتاشس خاچاتوريان، هراند گانگروني، پاراماز تونيكيـان،        
فرهنگ معاصر زبان   “،  )1838: مسكو(داباشيان،  لكساندر خ آدو جلد، اثر    ”  روسي -ارمني
اثـر  ” فرهنگ اصطالحات زبان ارمني   ). 1976: ايروان(دو جلد، اثر ادوارد آقايان      ” ارمني

كـار گـروه    ” فرهنگ قافيه هاي زبان ارمنـي     “). 1975(گالستيان،  . سوكياسيان و س  . آ
ـ  “، )1976(نويسندگان به كمك مركـز كـامپيوتر آكـادمي علـوم،          ام هـاي  فرهنـگ ن

در چهار جلد كه تـا كنـون دو جلـد آن بـه              ” جغرافيايي ارمنستان و كشورهاي همجوار    
فرهنـگ  “بارسغيان،  . خ هاكوپيان، استپان مليك بخشيان، ه     . اثر ت ) 1968(چاپ رسيده   
”  ارمنـي  -فرهنگ مفصل انگلـسي   “،  )1989(اثر گروه نويسندگان    ”  روسي -جديد ارمني 

، اثر پروفسور   ” انگليسي -فرهنگ مفصل ارمني  “،  )1961: قاهره(اثر مسروپ گويومچيان    
فرهنـگ مفـصل    “،  )1979: بيـروت . ، چاپ دوم  1922: بوستون(هاروتيون چاگماگچيان   

 -فرهنـگ ارمنـي   “،  )1984: ايـروان (آسـمانگليان   . بـه سرپرسـتي ه    ”  ارمنـي  -انگليسي
با ويراسـتاري   ”  ارمني -فرهنگ آلماني “،  )1996: ايروان(اثر آلوارد اميرجانيان    ” انگليسي

پـدر ماداتيـا    ( انگليـسي    -، فرهنـگ جديـد ارمنـي      )1976: ايـروان (يرواند ترميناسيان   
: ميناسيان، اسـتانبول  . گ. م( انگليسي   -، فرهنگ جيبي ارمني   )1875-79: پتروسيان، ونيز 

مـارتيروس گوشـاگچيان و تيگـران خنـدروني،         (، فرهنگ انگليسي ارمني نوين،      )1902
، )1992: ، ايـروان  1970: بيـروت ( انگليـسي جديـد      -نـگ ارمنـي   ، فره ) 1970: بيروت

و ) 1976: مارتيروس گوشاگچيان، بيـروت   ( انگليسي   - ارمني و ارمني   -فرهنگ انگليسي 
ده ها فرهنگ بزرگ و كوچك يك زبانه و دو زبانه در ارمنستان و مهاجر نـشين هـاي             

ربي، قيچـاتي، اسـپانيولي و      زبانهاي فرانسه، سوئدي، آلماني، ع    . (ارمني به چاپ رسيده اند    
  ).غيره

در زبان ارمني نيز فرهنگ هاي تخصصي گوناگوني تاكنون تدوين شده اند از جمله              
فرهنگ هاي فني، فلسفي، ورزش، علوم مختلف، زبانشناسي، ادبيات و غيره كه نام بـردن               

  :ليكن مي توان به اهم آنها اشاره نمود. يك يك آنها از حوصله اين مقاله خارج است
واژكـان  “قـديميترين آنهـا بنـام       . فرهنگ هاي پزشكي ارمني تاريخ طـوالني دارد       

 مي باشد كه قديميترين نـسخه دسـتنويس آن بـه    )³éù ¶³ÕÇ³ÝáëÇ´(” گاليانوس
. پيش از اين سده بايد تهيـه شـده باشـد          ” سده دهم تعلق دارد بنابراين اصل كتاب مسلما       

بي فايده  “ر دولت آماسيايي تحت عنوان      يكي ديگر از فرهنگ هاي پزشكي متعلق به امي        
اسـت كـه داراي ارزش علمـي بـااليي اسـت      ) ²Ý·Çï³ó ³Ýå¿ï(” براي نادانـان 

  .)م1478 -1482نگارش (
در زمينه علوم طبيعي واژه نامه جالبي وجود دارد كه گئورگ پاالتستسي تهيه كرده              

 Çñù¶(” كتــاب ارزشــها“كتــاب عربــي .) م13ســده (و آن را بــه ترجمــه ارمنــي 
í³ëï³Ïáó (اثر يونيوس آناتوليوس ضميمه كرده است .  
چند فرهنگ پزشكي ارمني به كوشش آسـار سباستاتـسي، گالوسـت            . م17در سده   

آسار سباستاتسي يكي از چهره هـاي       . آماسياتسي، سروپ گريچ و ديگران نگارش يافت      
ـ      . م1565-75درخشان پزشكي ارمني است او در حـدود سـالهاي            ده در ايـران متولـد ش

يكـي از فرهنگهـاي پزشـكي او تحـت نـام            . مدتهاي طوالني در سباستيا زندگي كـرد      
قرار دارد  كه قديميترين نسخه دستنويس آن متعلق         ” واژگان و تاريخ تفسير همه دردها     “

  . مي باشد) ازمير (1635به 
در دوره هاي متأخر فرهنگ تشريحي پزشكي تأليف شده است كـه دكتـر رسـتن                

(resten)  واژه اسـت كـه از       2500ضميمه كـرده و شـامل       ” علوم پزشكي “د   اثر خو 
ايتاليايي يا التين به ارمني ترجمه شده و اغلب مترادف انگلسي، يوناني، عربي، فارسـي و                

 سـده   20-30اين اثر در دهه هـاي       . تركي واژگان با حروف ارمني نيز آورده شده است        
. ن فرهنـگ پزشـكي اثـر دكتـر ن         چندي: ديگر فرهنگها عبارتند از     .  تهيه شده است   19

مهمترين آنها فرهنگ عمومي پزشكي شامل      ). 19سده  (تيگرانيان  . تاغاواريان و دكتر ل   
  . واژه است3500

چـاپ اول   ( التين و ارمني اثر پروفسور واهان آرزرونـي          -فرهنگ پزشكي روسي  
نـاي  فرهنگي بسيار ارزشمند و بعنـوان سـنگ ب        ) 1956: ، چاپ دوم ايروان   1924: ايروان

فرهنگ ديگري نيـز تحـت عنـوان فرهنـگ     . پزشكي نوين در ارمنستان تلقي مي گردد   
آبغيان پروفـسور   .  ارمني وجود دارد كه اثر مشترك پروفسور م        - روسي -پزشكي التين 

  . مي باشد) 1951: ايروان(تربوغوسيان . هوانسيان و دكتر آ. ل
التيني، ارمني، روسي   فرهنگ  : گزيده اي از فرهنگ هاي تخصصي ديگر عبارتند از        

ستاره (زادوريان، فرهنگ پلي تكنيك     . گ. اثر دكتر ت  ) 1962: ايروان(نامهاي گياهان   
پل سازي، چرم   . الكتروتكنيك، ترموديناميك   شناسي، مكانيك، كشاورزي، زمين شناسي،    

سازي، هيدوتكنيك، معدن، راه سازي، معمـاري، رياضـي، اتومبيـل، متـالوژي، ماشـين               
 شـيمي     ساختمان، حرارت، راديوتكنيـك، ريـسندگي، شـيمي، فيزيـك،          مهندسي  .سازي

، )1957: ايـروان (هاسـاگورزيان، و پوتيـان      . آشـخاروموف، ز  . كار گروهي ر  ) فيزيك
: ايـروان (، فرهنـگ موسـيقي      )1976: ايـروان (خلغاتيان،  . فرهنگ سبك شناسي اثر ف    

. سـي، تـأليف ه     ارمنـي زمـين شنا     -تأليف واهرام دارباسـيان، فرهنـگ روسـي       ) 1986
، فرهنـگ   )1975: تشريحي ارمنـي، ايـروان    (فرهنگ فلسفه   ). 1984: ايروان(سارگسيان  

بابايـان،  . فرهنگ ورزش تـأليف ك    ) 1985: تشريحي ارمني، ايروان  (واژه هاي اخالقي    
، فرهنـگ   )1976: ايـروان (، فرهنگ چشم پزشكي، گروه نويـسندگان،        )1985: ايروان(

، )1965: ايـروان (رهنگ واژه هاي رياضي، تـأليف تونيـان         ، ف )1987جلد اول   (جغرافيا  
و جز  ) 1980: ايروان(ماخچانيان،  . فرهنگ ادبيات، تأليف پروفسور ادوارد جرباشيان و ه       

  .        اينها
  نگاهي به فرهنگ هاي مشترك ارمني و فارسي-3

ميانـه   ارمني پيشينه تاريخي بلندي دارند زيرا در سـده هـاي             -فرهنگ هاي زبان فارسي   
. متقدم در مدارس ارمنستان در كنار زبانهاي يوناني و عربي، فارسي نيز تدريس مي شده است               

 ميالدي تدوين  12 يا   11نخستين واژه نامه فارسي به ارمني كه به دست ما رسيده در سده هاي               
 واژه نامـه اي  )³éù ì³ñ¹³Ý ¶ñáó´(” واژگان وارتان منشي“تحت عنوان (شده است 
. ميالدي به جا مانده كه به سه زبان عربي، فارسي و ارمني تدوين گرديده اسـت           14نيز از سده    

 ارمني تـأليف    -ليكن هيچيك از واژه نامه هاي ياد شده از نظر ارزش علمي با فرهنگ فارسي              
 واژه و در    000،30اين فرهنگ شامل    . گئورگ دبير ترهوانسيان پاالتستسي قابل قياس نيستند      

  .مبول تركيه چاپ شده است در شهر استا1826سال 
اين كتاب به سبك فرهنگهاي امروزي تدوين شده حاوي كلمات فارسي ميانه و پهلوي              

همراه واژه ها نمونه هـايي      . نيز مي باشد و تالش شده تا از واژگان تازي كمتر استفاده گردد            
  .از اشعار و جمالت نيز قيد شده است

 گـارگين گراگوسـيان در تهـران         ارمني تأليف كـشيش    - فرهنگ فاسي  1933در سال   
زبانشناس نامي ارمني پروفسور هراچيـا آجاريـان        .  واژه است  000،20بچاپ رسيد كه حاوي     

و آن را   ) 1919سـال   (هنگامي كه در ايران بسر مي برد مقدمه اي بر اين فرهنـگ نگاشـت                
  .مطابق نيازهاي زمان ارزيابي نمود” دقيقا

تـأليف دكتـر   ”  ارمنـي  -فرهنـگ آريـا   “نـي   در ميان فرهنگ هاي زبان فارسـي و ارم        
 به مدت ده سال در ايران بـه سـر           1898او از   . هاروتيون تيرياكيان داراي ارزش خاصي است     

 مقايـسه واژگـان     1300در اين فرهنـگ     . مي برد و پزشك مخصوص شاه و دربار ايران بود         
  .ارمني و فارسي صورت گرفته است كه برخي از آنها پذيرفتني نيست

 -ميكايـل ترپتروسـيان    ( restenگ علوم پزشكي دكتـر ميكايـل رسـتن          در فرهن 
در واژه نامه ضميمه شده اصطالحات و معاني فارسي در          ) پاتكانيان از خانواده راپائل پاتكانيان    

: چـاپ اول ونيـز  . (، عربي، يوناني انگليسي و تركي قيد شده اند    )التين(كنار ارمني، ايتاليايي    
  ).1832، چاپ دوم 1822

 فرهنگ بغلي فارسي به ارمني تأليف وارتان هاروتيونيان در تبريز بچـاپ             1934 سال   در
 واژه در تهـران  000،24 فرهنگ ارمني به فارسي حاوي 1972از همين نگارنده در سال   . رسيد

 در تهـران    1979فرهنگ جيبي فارسي به ارمني تأليف وارتان هاروتيونيان در سال           . دشچاپ  
ئز اهميت است كه در فرهنگهاي اين مؤلف تلفظ كليه واژه هاي فارسي بـا               حا. ديمنتشر گرد 

 فرهنـگ بـزرگ دو جلـدي        1979شادروان هاروتيونيان در سـال      . حروف ارمني آمده است   
فارسي به ارمني خود را نيز به پايان رساند، ليكن عمر وي بسنده نكرد تا اقدام بـه چـاپ آن                     

 سال پيش از نزديك فرهنگ اخير       15ر ايشان حدود    نگارنده اين سطور به دعوت همس     . نمايد
  .را مورد بررسي قرار داد ليكن متأسفانه امكانات چاپ آن تا امروز ميسر نگشته است

. يكي از فرهنگ هاي بسيار ارزشمند به قلـم پروفـسور روبـن آبراهاميـان تعلـق دارد                 
ـ    1965انگليسي در سال    - روسي - ارمني - فارسي -فرهنگ پهلوي  . ه چـاپ رسـيد    در ايـروان ب

جالب توجه است كه بخش پهلوي به خط پهلوي نگاشته شده و كل كتـاب نيـز بـا دسـتخط      
  .زيبايي نگارنده تهيه شده است
، 1979جلـد اول تهـران    ( ارمني تأليف هايدوك منـصوريان       -فرهنگ دو جلدي فارسي   

تطابق ” يباداراي ارزش ويژه اي است زيرا كه با نيازهاي امروزي جامعه تقر           ) 1985جلد دوم   
تلفظ واژه ها با حروف ارمنـي  .  واژه بوده مصور نيز مي باشد000،45اين فرهنگ شامل   . دارد

  . از ويژگي هاي ديگر اين اثر است
 در ايـروان    1987 ارمني تأليف پروفسور گئورگي نعلبنـديان در سـال           -فرهنگ فارسي 

 واژگـان فارسـي بـا       اين فرهنگ مصور نيست اما تلفظ     .  واژه است  000،30چاپ شده حاوي    
  .  قيد شده است در آنحروف ارمني
 جلد اول از فرهنگ واژه هاي همانند ارمني، اوستايي، پهلـوي، فارسـي و               1984در سال   

اين فرهنگ بر پايه فرهنگ ريشه شناسـي ارمنـي اثـر هراچيـا              . در تهران به چاپ رسيد     …
 آشـامل بخـش     ” ترجمه و گزارش شده است و كال      ) آرين. ا(آجاريان توسط اديك مهرابي     

  .ميباشد و بر اساس واژگان ارمني مرتب شده است
ارمنـي  “ فهرست واژگان روزمـره ارمنـي و فارسـي در كتـاب              1984در سال   

  .به چاپ رسيده استبه قلم نگارنده اين سطور در تهران ) خود آموز ارمني(” بياموزيم
 در  1991 ارمني تأليف ژيراير خسرويان به سال        -فرهنگ مصور گياهي فارسي   

آخرين فرهنگي كه در باره زبانهاي فارسي به ارمني بـه           . تبريز به چاپ رسيده است    
غازاريـان سـنگردي    . ص. تأليف ب ” فرهنگ خودآموز فارسي ارمني   “چاپ رسيده   

 در اصفهان به چاپ رسـيده فاقـد اصـول           1991جلد اول اين فرهنگ در سال       . است
  .علمي استدرست نگارشي و مملو از نادرستي هاي زباني و 

مفصل و مختصر، از    (نگارنده اين سطور نيز فرهنگ هايي در قطع هاي مختلف           
به سه زبان فارسي، ارمنـي و انگليـسي و بـصورت            )  واژه 000،150 واژه تا    000،20
فارسي تاليف  -انگليسي- فرهنگ ارمني   نسخه الكترونيكي    .كرده است      تهيه   متقابل  

    .ست چند سال پيش به بازار بين المللي ارائه شده انگارنده سطور



 

 

  ٣صفحه  ١٣٨٠ماهتير٢٤   ٣١ شماره     لويس

مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران
  

  گشايش شعبه انجمن ارمنيان فريدن
   در تهران

  
انجمن ارمنيـان فريـدن در      شعبه   8/4/80در تاريخ   

قـر مجتمـع    مراسـم مربوطـه در م     .  افتتاح شـد   تهران
 در اين مراسـم     .فرهنگي رافي برگزار گرديد   -ورزشي

قاي لئون ميناسيان و اسقف     آ ،نماينده مجمع مديريت    
ز برنامـه   واآ كـرده گـروه      سبوه سركسيان سخنراني  

  .هاي هنري اجرا نمود
  

  سخنراني خاچيك خاچر
  

 نويسنده و متـرجم در      خاچيك خاچر    تير ماه    13
ي و فرهنگي ارمنيان ايران در باره زنـدگي و          انجمن مل 

ثار باروير سواك شاعر نامي ارمني سـخنراني كـرده     آ
نهـا را بـراي     آثار شاعر  گزيـده اي از        آضمن تفسير   

  .حاضران قرائت كرد
  

  ايــــــــران
   

   سفر هيئت ارمنستان به تهران
  

 آرتاشــس تومانيــان رئــيس دفتــر رئــيس      
،  درتهــران پيــام تبريــك روبــرت ارمنــستان جمهور

كوچاريان را به آقاي محمد خاتمي رئـيس جمهـوري        
-ان آقاي خاتمي روابط اير    . اسالمي ايران تسليم داشت   

ارمنستان را مثبت ارزيابي نموده و بنفع توسـعه آتـي           
آقاي خاتمي اظهار داشته اسـت      .آنها سخن گفته است   

ارمنستان به اين كشور    -كه احداث خط لوله گاز ايران     
دهد تا بصورت يك مـسير ترانزيتـي بـراي           امكان مي 

وي اعـالم نمـوده     . صدور گاز ايران به اروپا در آيـد       
ي جمهـوري ارمنـستان و      است كه از ديالوگ رؤسـا     

آذربايجان حمايت كـرده و در حـل و فـصل هرچـه             
وي . سريعتر مسئله قره باغ ابراز اميدواري نموده اسـت    

خاطر نشان نموده كه ايران آماده اجراي نقش فعال در          
آقـاي  .مسائل مربوط به تأمين امنيت منطقه اي ميباشد       

آرتاشس تومانيان از موضع تهران در خصوص حـل و          
ئله قره باغ ابراز رضايت نموده و اعالم داشت         فصل مس 

كه حل مسائل امنيتي منطقه بدون شركت ايران امكان         
  .باشد پذير نمي

 
 اظهارات آرتاشس تومانيان در مالقات با

  آقاي خاتمي: 
بدون شركت ايران حل درگيريهاي منطقه غير ممكن “

”مي باشد  
 

ومانيـان رئـيس نهـاد رياسـت     آقاي آرتاتـشس ت  
 طي مالقات با همتاي ايراني خـود        ستان ارمن جمهوري

آقاي ابطحي از موضعگيري متعادل و خويـشتن داري         
كه ايران نسبت به بحران قره بـاغ كوهـستاني داشـته            
اظهار تشكر نموده و نقش ايران را در كـاهش تـشنج            

 ” ايرنـا “خبرگـزاري   . منطقه مهم ارزيابي نموده است      
و ” مثبت“آقاي تومانيان با     : ارش داده است    چنين گز 

ارزيابي نمودن ضـروريت فعـال نمـودن        ”  مستحكم“

زماني   “ : گفته است    ايروان   –روابط همه جانبه تهران     
وضعيت با ثبات وبـدون خطـر در منطقـه حكمفرمـا            

 كـشورهاي منطقـه كـه       در صـورتي كـه    خواهد بود   
ا يكـديگر   ارمنستان و ايران نيز شامل آن مي شوند ، ب         

  .همكاري داشته باشند
كه بحران قره باغ بايد براسـاس       اظهار داشت   وي  

قراردادي كه درنتيجه  مذاكرات بدست خواهد آمـد ،          
آقاي ابطحي اظهار اميدواري نمـوده اسـت        . حل گردد 

 ارمنستان بـزودي بـه حقيقـت        –خط گاز ايران    “ كه  
  . ”خواهد پيوست

 به اين موضوع رئيس دفتر رياست جمهوري ايران      
همكاري سه جانبـه ايـران ،       : “ نموده است كه     ارهاش

ارمنستان و روسيه  براي  منطقه  ثبات ، صلح و امنيت             
  .در بر خواهد داشت

هيئت ارمني برياست آرتاشس تومانيان كه روبـن        
شوگاريان معـاون وزيـر و گغـام غريبجانيـان سـفير            

 منظـور  د بـه  بودنان نيز درتركيب آن     ارمنستان در اير  
ارائه پيام رئيس جمهور روبرت كوچاريان بـه تهـران          

  . سفر نموده اند
 آرتاشـس     نيـز  آقاي خاتمي رئيس جمهور ايران    

آقـاي آرتاشـس     . تومانيان را بـه حـضور پـذيرفت       
تومانيان طي مالقات جهت انتخاب مجدد آقاي خاتمي        

تي كـه   به عنوان رئيس جمهور تبريك گفته و به اهمي        
 ايران قائل مـي باشـد، اشـاره         –براي روابط ارمنستان    

  ..نموده است
خـط گـاز     : اسـت    رئيس جمهور ايران نيز چنين      

 ارمنستان بخشي از مسيري خواهـد بـود كـه           –ايران  
. منابع انرژي ايران  بسوي اروپـا ارسـال خواهـد شـد            

 آذري را در حـل      –آقاي خاتمي  مـذاكرات ارمنـي        
اغ كوهـستاني مهـم ارزيـابي نمـوده و          درگيري قره ب  

آمادگي ايران را در حل درگيري قـره بـاغ بـصورت            
  . يك ميانجيگر فعال صلح اعالم نموده است

آرتاشس تومانيان نيز از موضع ايـران نـسبت بـه           
بحران قره باغ اظهار خرسندي نمـوده  چنـين افـزوده            
است كه حل درگيريهاي منطقه بـدون همكـاري بـا           

  .ن استايران غير ممك
به احتمال قوي در سال جاري سفررسـمي رئـيس          
جمهور ارمنستان به جمهوري اسالمي ايـران صـورت         

منابع مطلع ديپلماسي بر اين تصور مي       . خواهد گرفت   
رئيس جمهـور ارمنـستان از راه زمينـي          “ : باشند كه   

 تهران به ايران سـفر      – تبريز   – مغري   –يعني ايروان   
  سياسـي   ژسـت  يك  مسير  انتخاب چنين   . خواهد نمود 

خواهد بود كه به تمام مردم جهان نشان مـي دهدكـه            
  . ايروان تا چه اندازه به مرز مغري اهميت مي دهد

  
هاي همكاري  

  روسيه- ارمنستان- ايران
 

گزارش خبرگزاري ايرنا حاكيست، مهدي ابطحي      
قـات  رئيس نهاد رياست جمهوري اسالمي ايران در مال  

سوم جوالي با آرداشس تومانيان همتاي ارمنـي خـود          
 -اعالم كرده است كه همكاريهاي سـه جانبـه ايـران          

 روسيه به برقراري صلح و امنيت پايـدار در          -ارمنستان
  .منطقه كمك خواهد كرد

آرداشس تومانيان بنوبة خود اعالم كرده است كه        
ي ارمنستان آماده توسعه مناسبات با ايران در زمينه هـا     

ابطحـي تاكيـد    . سياسي، اقتصادي و فرهنگي مي باشد     

نموده است كه تنهـا در صـورت مـشاركت تمـامي            
كشورهاي منطقه، از جمله ايران و ارمنستان مي تـوان          

مهدي ابطحـي   . به ثبات و امنيت منطقه اي دست يافت       
همچنين ابراز اميـدواري نمـوده اسـت كـه عمليـات            

در آينـده    ارمنـستان    -احداث خط لولـه گـاز ايـران       
  .نزديك شروع خواهد شد

  14/04/80آرمن پرس، يرگير  
  

آمريكا تمديد تحريم ايران را  يته بانكداري سنايمك
  تصويب كرد

  
كميتـه  :  خبرگزاري جمهوري اسـالمي    -نيويورك

حه تمديـد قـانون تحـريم       يالآمريكا  بانكداري سناي   
ن را  آأييـد و    ن و ليبي را به مدت پنج سال ديگر ت         ايرا

  .أي گيري به سنا ارسال كردبراي ر
 و رئـيس كميتـه   سـناتور دمكـرات  ” پل ساربانز “

با اشاره به حمايت اكثريت نماينـدگان       بانكداري سنا   
 77 :كنگره از تمديد قانون تحريم ايران و ليبي گفـت         

 كه اين موضوع حمايـت  دسناتور باني اين اليحه هستن   
  .آن را نشان مي دهدقاطع سنا از 

به عقيده من قانون تحريم ايران و       : وي تأكيد كرد  
آن  ديگر تمديد شود وتمديـد       ليبي بايد براي پنج سال    

، بـه منزلـه     ي پيشنهاد كرده انـد     دو سال كه برخ    يابر
  .ن باره قلمداد خواهد شديا ردآمريكا عدم قاطعيت 

آمريكا نيز  ان  كميته روابط خارجي مجلس نمايندگ    
ا نرآاليحه مشابهي را با راي قاطع به تصويب رساند و           

 جلسه عمومي بـه مجلـس ارسـال      ردگيري   أيبراي ر 
  .كرد

تمديد قانون تحريم ايـران و ليبـي بـراي          پيشنهاد  
آمريكـا مطـرح شـده      مدت دو سال كه توسط دولت       

ـ يته روابط خارجي مجلس نمايندگان ن     ، در كم  است ز ي
  .أي نياوردبا شكست روبرو شد و ر

مقام هاي كاخ سفيد همواره اعالم كرده اند، تمديد      
ج سال  قانون تحريم ايران و ليبي براي مدت كمتر از پن         

، باعـث  ختيارات بيشتر بـه رئـيس جمهـوري   و دادن ا  
 ،خواهد شد در صـورت تغييـر رفتـار ايـران و ليبـي             

اسـب  ن سياست خود در باره دو كشور را بـه ت          يكارمآ
   .نها تنظيم كندآرفتار 
  

 
  ايران و روسيه پيرامون حل درگيريهاي 

  هند داشتمنطقه اي همكاري خوبي خوا
  

وزارت امـور   :   ژوئن ، آرمـن پـرس        28مسكو ،   
مهدي صفري  :   گزارش داده است كه      خارجه روسيه   

سفير ايران در روسيه و وياچسالف تروبنيكوف معاون        
وزير امور خارجه روسيه فدرال در طي مالقات به ايـن      

ايــران  و روســيه در حــل “ نتيجــه رســيده انــد كــه 
اري خوبي خواهند داشـت     درگيريهاي منقطه اي همك   

طرفين در گفتگوي خود به تالشهاي خود پيرامـون   .. ”
مسائلي چون  ثبات و امنيت منطقه اي ، ترورهاي بين           
المللي ، پيكار برضد فـروش و پخـش مـواد مخـدر ،              

در گزارش فوق چنين آمده است كه       . اشاره نموده اند  
مسائل فوري منطقه اي و بين المللـي و فعاليـت هـاي             

 مينسك در مسئله قره باغ نيز در مركـز توجـه            گروه
  .بوده است

  آرمن پرس، آزگ  
08/04/80 



 

 

  ٤صفحه  ١٣٨٠ماهتير٢٤   ٣١ شماره     لويس

مرور اخبار

  ارمــنســتــان
  

  افتتاح كنسولگري موقت در سوچي
 روسـي صـفحه جديـدي       –در روابط ارمني    

در روزهـاي اخيـر كنـسولگري       . گشوده شده اسـت     
 و آرتــور دشــموقــت ارمنــستان در ســوچي افتتــاح 

سركسيان رئيس يكي از بخش هاي سفارت ارمنـستان         
  . عنوان كنسول موقت معرفي شده استدر روسيه به

  13/04/80 شبكه تلويزيوني پرومتوس 
 
قدام به روستاهاي خود آشهروندان فيزولي و  

 بر مي گردند
بعد از احياي مجدد منـاطق آذري كـه قـبأل از            
سوي نيروهاي مسلح ارمني اشغال شده اسـت بـيش از           

 هزار اسكان داده شدگان  اجباري بـه خانـه هـاي             90
حاكي از  ” بليك دنياسي “خبرگزاري  . گشته اند خود بر 

آن است علي محمـداوف مـدير آژانـس بازسـازي و            
بـه  . احياي مناطق در اين خصوص اعالم كرده اسـت        

گفته وي شهروندان فيزولي و اقدام توانسته اند به ايـن           
در ايـن منـاطق     به گفته محمداوف    . روستاها برگردند 

 واحـد پزشـكي ،      42درسـه،    م 70 خانه مسكوني ،   330
 هكتار زمين   65 ايستگاه برق احداث شده است و        180

طرح برقـراري   . كشت با آب آبياري تأمين شده است      
مجدد مناطق در سه مرحلـه و بحـساب اعطـاي مـالي             

 ميليون دالر براي اين اهـداف       24اتحاديه اروپايي كه    
  .اختصاص داده است به تحقق مي رسد 

  13/04/80توتيون  هاياستاني هانراپ
  مصاحبه با سفير جمهوري اسالمي ايران 

   در ارمنستان
  

 رأي مـردم    28159289آقاي سيد محمد خاتمي از      
ايــن .  رأي را بدســت آورده اســت21656476خــود 

پيروزي بي سابقه بيانگر اراده ملت ايران مي باشد كه           
بدين وسيله به رئيس جمهور خود وكالت ادامه برنامـه     

 ساله آقاي محمد فرهـاد كلينـي        42ر   سفي .را مي دهد  
 بعنوان معاون سفير و درطـي       1992-95درطي سالهاي   

 سرپرست سفارت بـوده اسـت و از         1998-99سالهاي  
 بعنوان سـفير فـوق العـاده ونماينـده تـام            2000سال  

وي . االختيار ايران در ارمنستان منصوب گـشته اسـت        
مسير ديپلماتيك طوالني را از اتحـاد شـوروي سـابق،     

وي . آمريكاي التين، كوبا و ارمنستان طي كرده است       
كه از شهر شيراز، شهر حافظ كبير مي باشد، آگاه بـه            
مسائل ادبي بوده و به زبانهـاي انگليـسي، اسـپانيائي و        

  . ارمني تسلط دارد
ــؤال ــاي  “:س ــوري آق در دوره دوم رياســت جمه

خاتمي روابط ايران با ارمنستان و كـشورهاي منطقـه          
  ”. بودچگونه خواهد

جمهوري اسالمي ايران با عنايت به برنامـه        “:پاسخ
 اقتصادي كشور، اصـل   -پنج ساله سوم توسعه اجتماعي    

تنش زدايي و گسترش همگرائي را در عرصه سياست         
هر چه به جلو مي رويم به لزوم      . خارجي دنبال مي كند   

همكاريها در قفقاز باور بيـشتري پيـدا مـي كنـيم و             
.  بيـشتري پيـدا مـي كننـد        ضرورتها روزبروز اهميت  

ارمنستان در سياست قفقازي ما موقعيت خاص خود را         
خط مشي اقتصادي و سياسي كه پياده مي كنـيم          . دارد

بيانگر آنست كه روابط با ارمنستان را بـسيار مهـم و            
  ”.درازمدت تلقي مي كنيم

بدون در نظر گرفتن ديدگاه ايـران مـشكل     “:سؤال
. ياسي مهم اتخاذ نمود  بتوان در منطقه هرگونه تصميم س     

موضع رسمي ايران درخصوص مغري و مبادله اراضـي         
  ”در روند مذاكرات حل مناقشه قره باغ چيست؟

همان گونه كه مقامات ارمنستان نيز اعـالم        “:پاسخ
فكر . داشته اند، تبادل اراضي در دستور كار قرار ندارد        

مي كنم در صورت قرار داشتن در وهلـه اول روابـط             
ا كشورهاي همسايه محدود مي شـد و ايـن          ارمنستان ب 

امر بيش از همه با امنيت و منافع ملي ارمنستان متضاد           
. مي گشت و اين امر بر همسايگان نيز منعكس مي شد   

مي توان بطور مطمئن گفـت كـه تبـادل اراضـي در             
با توجه بـه مالقاتهـاي متعـدد        . دستور كار قرار ندارد   

ي توان گفت   صورت گرفته و گامهاي برداشته شده، م      
كه گروه مينسك در حال تالش است تا بين طـرفين           
مناقشه درك و تفاهم مشترك پيـدا گـشته و افكـار            

اين قـدم مهـم و شـايان        . عمومي يكپارچه ايجاد نمايد   
در هر روندي كه در حال شكل گيري        . توجه مي باشد  

  ”.است، بايستي تمامي پارامترها را در نظر گرفت
 ارمنـستان   -گاز ايران در خصوص خط لوله     “:سؤال

چـه  . چه چيز تـازه اي را مـي توانيـد اضـافه نمائيـد             
  ”.دورنماهائي در اين خصوص وجود دارد

مـذاكرات ادامـه   . من صحبت جديدي ندارم “:پاسخ
دارند و فكر مي كنم كه بيانات آقـاي گالوسـتيان در            

مي توانيم در مورد آينده . اين خصوص كافي مي باشند    
زوم همكاريهاي چندجانبه تأكيـد     اميدوار باشيم و بر ل    

اميدوارم گروههاي انرژي كه در منطقه فعالند،       . نمائيم
بتوانند با حسن نيت و نگاه وسيع تر مسائل را پيگيري           

  ”.نمايند
آيا پارامترهاي جديدي در سياست داخلـي       “:سؤال

ايران در دور دوم رياسـت جمهـوري آقـاي خـاتمي            
  ”وجود دارند؟

ان دومين مقام عاليرتبه در     آقاي خاتمي بعنو  “:پاسخ
. كشور مسئول برنامه ريزي و اجراي اهداف مي باشـد         

نظر شخصي من اين است كه سياست فوق بايستي بـه           
بـراي  . افزايش عنصر تفاهم و توان ملي كمـك كنـد         

اينكه عنصر صداقت و صراحت را در هـر دو محـور            
صحيح تر ارزيابي نمائيم بايستي از آنها بعنـوان نقـاط           

مردم ايران بـا مـشاهده برخـورد و         .  ياد كرد  درخشان
رفتار آقاي خاتمي در برنامه هاي سياسي، اجتمـاعي و          

طبيعي . اقتصادي براي بار دوم ايشان را انتخاب كردند       
است كه رئيس جمهور هنگام معرفي كابينه به مجلس         

فكـر مـي    . چارچوب سياسي آنرا مشخص خواهد كرد     
يب پذير جامعـه  كنم كه در اين چارچوب به اقشار آس     

توجه و اهتمام بيشتري خواهد شد تا امكـان بهـروزي           
مسائل ايجاد اشتغال با توجه به رشد       . آنان افزايش يابد  

جمعيت ايران و جوانگرائي آن كه تقريبأ هـر بيـست           
سال يكبار محسوس مي شود، در اولويت قرار خواهـد          

فكر مي كنم كه عملكرد فرا جنـاحي، توسـعه          . داشت
يجاد جو آزاد كه حضرت آيت اهللا خامنه اي         پايدار و ا  

رهبر معظم انقالب اسالمي آنها را بعنوان نقطه پايـاني          
ــرار داده اســت، از   ــات مــورد تاكيــد ق ــايج انتخاب نت

  ”.اولويتهاي جديد مي باشند
آيا سخن در اين باره است كـه فـشار بـر            “ :سؤال

برخي گروهها، از جمله مطبوعـات، كـاهش خواهـد          
  ”يافت؟

. اين روند مسير قانوني خود را طي مي كند        “:پاسخ
 در محافل خبرنگاري همواره بايستي نـسبت بـه          “اطبع

. حقيقت و امانت داري ابراز اراده مـردم وفـادار بـود           
چنانچه خبرنگاري مايل باشد تا از شانتاژ بعنوان طـرز          
كار و اسلحه استفاده نمايد، در هـيچ سيـستمي مـورد            

ن قاعده در خـصوص     پذيرش قرار نخواهد گرفت و اي     
براي اينكه جامعه نيـز     . تمامي كشورها صدق مي كند    

احساس نمايد كه انتقاد مفيد است نياز به توسعه فكري     
نبايد انتقاد را حيثيتـي كـرد يـا آنـرا           . و معنوي دارد  

همچنـين نبايـد از آن      . بعنوان سالح سياسي نگريست   
 انتقـاد . بعنوان وسيله اي جهت افزايش اعتبار قرار داد       

. پلي جهت تصحيح مواضع سابق براي آينده مي باشـد         
چنانچه بدين ترتيب به مسائل نگاه كنيم ديگـر آنـرا           

در ايران تفكيـك قـوا      . بعنوان يك فشار نخواهيم ديد    
وجود دارد و مردم نيز آراء خود را بر همين مبنـا داده            

منطق توجه و اهتمام به سه اصل آزادي در انديشه،          . اند
ونمنــدي در عمــل بعنــوان ارزشــهاي در گفتــار و قان

اساسي، همان طور كه آقاي خاتمي نيز مـورد تاكيـد           
قرار داده اند، نه تنها براي ايران، بلكه بـراي ديگـران            

  ”.نيز مي توانند مفيد باشند
  5/4/80 –آراووت 

  
  ايران-در حاشيه روابط فرهنگي ارمنستان

 آقاي محمد فرهاد كلينـي سـفير فـوق العـاده و            
ــران   نماي ــالمي اي ــوري اس ــار جمه ــام االختي ــده ت ن

درجمهــوري  ارمنــستان  ميهمــان رياســت دانــشگاه 
 جلد كتاب به دانشگاه     1500سفير ايران   . آجاريان بود 

  هـاي دوسـت و همـسايه       روابـط كـشور   .  اهدا نمود 
البته در .  ايران سابقه ديرينه و باستاني دارد        وارمنستان  

بط تاحدودي راكد بود امـا      زمان شوروي سابق اين روا    
بعد از استقالل ارمنستان اين روابط وارد دورة جديدي         
گشت كه يكي از نمونه هاي آن روابـط بـا دانـشگاه             

 بــين دانــشگاه 1994در ســال . آجاريــان مــي باشــد
 و دانشگاه آزاد اسالمي تهران قراردادي به        �آجاريان

امضاء رسيد كه بر اسـاس آن در دانـشگاه آجاريـان            
كده شــرق شناســي و در دانــشگاه آزاد تهــران دانــش

از سـال   .  دانشكده زبان و ادبيات ارمني افتتاح گرديد        
 دانشجويان دانشگاه هراچيـا آجاريـان در دوره         1994

 10هاي باز آموزي تهران شركت مي كننـد ، چنانچـه       
 دانـشجوي دانـشگاه آجاريـان عـازم         12روز قبل نيز    
  .تهران شده اند

  11/02/80 پرومتوس شبكه تلويزيوني
  
روابط دوستي ميان دانشگاههاي آجاريان ارمنستان و 

  آزاداسالمي ايران
در دوران اتحاد شـوروي رود ارس بعنـوان خـط           
تقسيم بين ارمنستان و مـرز جنـوبي اتحـاد شـوروي            
محسوب مي شد امروز وضعيت كمي فرق دارد و مـي           
توان گفت كه رود ارس نقش مظهر دوستي دو كشور          

امروز بطور آشكار به روابط نزديـك  . مي نمايد را ايفا   
 آموزشي ارمني ايراني  اشاره مـي        -اقتصادي، فرهنگي 

در اين  اواخر جمهوري اسالمي ايران همـسايه         . گردد
جنوبي ما در سطح دولتي در اقتصاد ارمنستان سـرمايه          

و فعــال شـدن شــماري از مؤســسات  . گـذاري نمــود 
گواه اين امر مي     ايراني در ارمنستان     –مشترك ارمني   

همكاري در عرصة آموزش نيز قابل مشاهده مي        . باشد
  . باشد

 در چارچوب ديپلماسي مردمي  ، روابط        1994سال  
دوستي بين دانشگاه هراچيا آجاريـان و دانـشگاه آزاد         



 

 

  ٥صفحه  ١٣٨٠ماهتير٢٤   ٣١ شماره     لويس

مرور اخبار

جمهوري اسالمي ايران برقرار شد  كه در نتيجـه ايـن            
ارتباط قراردادي منعقد شد كه بر  اساس آن در هر دو            
دانشگاه كرسي زبان  و ادبيات فارسي ، زبان و ادبيات           

سفارت جمهوري اسـالمي ايـران و       . ارمني گشوده شد  
اداره توسعه زبان فارسي در خارج كتبي را به دانـشگاه   

محمد فرهاد كليني سفير    . ارمنستان اختصاص داده اند     
از سـوي   فوق العاده و تام االختيار ايران در ارمنـستان          

 جلد كتـاب بـه ايـن        1500امور خارجه ايران    وزارت  
سفارت ايران در اين اواخـر بطـور        . دانشگاه اهدا نمود  

مستمر روزنامه و ماهنامه هاي فارسي به اين دانـشگاه          
   .اختصاص مي دهد

  11/04/80” آر“ شبكه تلويزيوني 
  

كتابخانه دانشگاه هراچيا آجاريان با كتب فارسي 
  تكميل شد

ب ديپلماسـي مردمـي، بـين        در چارچو  1994سال  
دانشگاه هراچيا آجاريان و دانشگاه آزاد تهران روابـط         

سپس در دو دانشگاه بطور متقابـل       . دوستي برقرار شد  
كرسي زبان ادبيات فارسي و زبـان  و ادبيـات ارمنـي        
گــشوده شــد از ايــن دو كرســي دانــشجوياني فــارغ 

 دانشجو از دانـشگاه آجاريـان از        12. التحصيل شده اند  
ن در دانشگاه آزاد تهران دوره بازآموزي يك        ئوژ 21

اين دو دانشگاه پيـشرو كـشورهاي       . ماهه مي گذرانند  
همسايه نه تنها دانشجو مبادله مي كنند بلكه بـا كتـب            

در . درسي و ادبيات بـه يكـديگر كمـك مـي كننـد            
هراچيـا  چارچوب همكاري متقابأل سـودمند دانـشگاه        

در . سي تكميل مي گردد  آجاريان هر سال با كتاب فار     
طبقه پنجم دانشگاه بزودي كتابخانـه ادبيـات فارسـي          

 جلـد كتـاب     2000گشوده خواهد شد كـه در آنجـا           
 شناسي، تـاريخ، ادبيـات       ردممربوط به زبان فارسي ، م     

اين كتابخانه از سـوي     . بطور دائم وجود خواهد داشت      
  جلد كتـاب تكميـل     1500سفير ايران در ارمنستان با      

ــد ــام  . ش ــشگاه هنگ ــيس دان ــان رئ آواك خاچاتوري
سپاسگزاري اشاره نمود كه اين يك هديـه اسـتثنايي          

  . است آنچه به تقرب مردم دو كشور كمك مي كند
محمد فرهاد كليني سفير جمهوري اسالمي ايـران         
در جمهوري ارمنستان بـا اختـصاص محمولـه ادواري          

ياري كتب فارسي به اين كتابخانه اشاره نمود اگر بـس         
از افراد در اقتصاد كشور سرمايه گذاري مي كنند لـذا           
اينگونه هدايا براي بزرگداشت عشق و محبـت انجـام          

 هديـه كتـاب مـي       ،و اما بزرگترين ارزش     . مي گيرد 
  . باشد

  12/04/80 هاياستاني هانراپتوتيون
  

   در ارمنستانسرشمارياولين 
ي  اكتبر پائيز در ارمنستان مستقل بـرا       10 -19طي  

 صورت خواهد گرفت كه     سرشماري عمومي اولين بار   
 ميليون درام ارزيابي شده است به همين        950هزينه آن   

جهت دولت از كشورهاي كمك كننده انتظار كمك        
كشورهاي كمك كننده نيز دولت ارمنستان را نا        . دارد

 ميليـون درام    539اميد نكـرده انـد و بانـك جهـاني           
  .اختصاص خواهد داد

  11/02/80وني پرومتوس شبكه تلويزي
  

  در بيروت” ايروان“افتتاح پل 
روابــط ارمنــستان بــا لبنــان يكــي از كــشورهاي 

يكي از جوامع فعـال و      .  است   خاور نزديك    استثنايي
لبنان تنها كـشور  . بزرگ اسپيورك در لبنان قرار دارد    

عربي است كه قتل عام ارامنه را برسـميت شـناخته و            

 بـين پايتختهـا نيـز       روابط. آن را محكوم كرده است      
ايروان و بيروت دو شهر خواهر هستند       . استثنايي است 

ايـن  . ديروز پلي به نام ايروان در بيروت گشوده شـد           
پل پايتخت را به محلة ارمني نشين برج حمود ارتبـاط           
مي دهد براي شركت در مراسم گشايش پل هيئتـي از      
شهرداري ايروان به سرپرستي روبرت نظريان شـهردار       

وارطان وارتاپتيان معاون   . ان در لبنان بسر مي برد     ايرو
شهردار و آشـوت گيزيريـان رئـيس اداره انتظامـات           

  . ايروان در تركيب هيئت اعزامي حضور داشتند
  09/04/80” آر“ شبكه تلويزيون 

  
 اطالعيه دبير خانه مركزي اينترپل

) پلـيس بـين الملـل     (دبير خانه مركزي اينترپول     
ر تعقيب و پيگرد بـين المللـي زوري         دكه كا ا د اطالع  

بااليان را با توجه به اينكه اين امر جنبه سياسي داشـته            
و در تضاد با اساسنامه اينتر پول ميباشد متوقف ساخته          

يــاد آوري نمــائيم كــه دســتگاههاي قــضائي . اســت
  .آذربايجان پيگير امور مربوط به تعقيب وي بودند

  09/04/80شبكه سراسري تلويزيون 
  

   تصويب كمكهاي اختصاصي به ارمنستان
دفتر مجمع ارمني در واشنگتن اعالم مي كند كـه          
امروز كميـسيون تخـصيص هـاي  خـارجي مجلـس            

 ميليـون دالر    82,5نمايندگان محموله اسناد  اختصاص      
كمك . كمك به ارمنستان را به تصويب رسانده است         

دارد خـصوصأ   به قره باغ كوهستاني در اولويت قـرار         
  . ديدگان درگيري قره باغ براي آسيب

08/04/80” آر“ شبكه تلويزيون  
 

  بين المللي مشتركايستگاه فضائي 
   آمريكايي– ارمني 

  
 كشور دنيا در راستاي ايجاد ايـستگاه فـضائي           16

 آمريكايي شركت كـرده     -بين المللي مشترك ارمني     
، اند، از جمله كشورهاي عضو آژانس يورو و فـضائي         

مسئول بخـش علـوم     . آمريكا، روسيه، ژاپن، ارمنستان   
سفارت آمريكا در ارمنستان در اين خصوص خطـاب         

امـروز در   . به خبرنگار آرمن پرس اعالم كرده اسـت       
وزارت امور خارجه يادداشتي كه بين انستيتوي گارني        

امـضا  ” ناسا“و مركز تحقيقات فضائي آمريكا مسئولين     
  . شده بود، تأييد شد

 07/04/80” آر“كه تلويزيون  شب
  اهميت استراتژيكي خط لولة گاز

   ارمنستان براي ارمنستان- ايران
هـاي  “بنظر سيمون درسيمونيانتس معاون رئـيس       

 ارمنـستان بـراي     -خط لولة گاز ايـران    ” روس گازارد 
مـا نمـي    “:  اهميت اسـتراتژيكي دارد    ارمنستانكشور  

 94 و   93،  92خواهيم باز هم در وضعي كـه در سـال           
ود بود، قرار بگيريم، يعني در شرايطي كـه گـاز            موج

ارمنستان را فقط از يك طرف دريافت مي كـرديم و           
. ”آن جريان هم بعلت وضعيت نظامي متوقف شده بود        

بگفتة سيمون درسيمونيانتس گرچه گاز ايراني گرانتر       
از گــاز روســي اســت، ولــي بــا توجــه بــه اهميــت 

ـ  . استراتژيكي احداث خط لولـه ضروريـست       ال در ح
 ميليون متـر مكعـب گـاز        5/2 الي   4/2حاضر روزانه   
و بگفتة آقاي درسـيمونيانتس     مي شود   وارد ارمنستان   

آقـاي درسـيمونيانتس   . اين مقدار كامالً كـافي اسـت      
كاهش حجم گاز را با عدم ارسال گـاز بـه نيروگـاه             

. حرارتي ايروان و كارخانة ناييريت مرتبط مـي سـازد        
بدهيهاي هنگفـت   ارسال گاز به اين كارخانه ها بعلت        

 ميليارد و   4نيروگاه حرارتي ايروان    . متوقف شده است  
 ميليـون   631 ميليـارد و     2 ميليون درام و ناييريت      380

بـر  ” آرارات سـيمان “كارخانـة  . درام بـدهكار اسـت  
 ميليـون درام از     100خالف ديگر كارخانه ها بميـزان       

 ميليـارد   16كالً ارمنـستان    . بدهي را كاهش داده است    
ضـمناً  . بـدهكار اسـت   ” هاي روس گـازارد   “ه  درام ب 

 هزار مشترك بعلت بدهيها متوقف شده       20گازرساني  
است و وضع كساني كه بطور مكرر وجوه را پرداخت          

بـه دادگـاه مراجعـه مـي        “: نكرده اند پيچيده تر است    
در حال حاضر در رابطـه      . كنيم، تنها راه حل اين است     

  ئه شده اسـت،    شكايت به دادگاه ارا    1700با شهروندان   
. ”در رابطه با زمينة صنعت هم اينچنين عمل مي كنـيم          

بايد اشاره كرد كه بعلت بدهي سيستم مركزي گرمـا،          
  . خطر مي باشد تامين حرارت منازل در زمستان تحتمسئلة  

  06/04/80” +1آ“ شبكة تلويزيوني 
  

  افتتاح موزه علوم فضائي در گارني
در .ح شـده اسـت    در گارني موزه علوم فضائي افتتا     

محل مربوطه دسـتاوردهاي علمـي در ايـن خـصوص           
در 1978بعـد از سـال      . بنمايش گذاشـته شـده اسـت      

انستيتوي ستاره شناسي  گارني ابزاري ساخته شدند كه         
اين موزه در   .نصب شدند “ مير“برروي  ايستگاه فضائي     

ـ   30نظر دارد تا دستاوردهاي      اره شناسـان   تسال اخير س
بنا به گفته آكادميـسين      . ش گذارد ارمنستان را به نماي   

گورزاديان تمامي همكاريهايي كه تاكنون بعمل آمده       
با روسيه بوده اما حال ممكن است كـه همكاريهـائي            

  .نيز با آمريكائيها صورت گيرد
  06/04/80 شبكه سراسري تلويزيون 

  
  دو سوم نخجوان خالي از سكنه است

 ميـزان   1994بر اساس آمـار غيـر رسـمي سـال           
امـروز  .  ميليـون مـي باشـد      4/7جمعيت آذربايجـان    

هيچكس نمي توانـد جمعيـت كنـوني آذربايجـان را           
بر هيچكس پوشيده نيست كه در سـالهاي   . حدس بزند 

گذشته بسياري از آذري هـا از آذربايجـان مهـاجرت           
آذري ها بيـشتر بـه  سـه كـشور           . نموده و مي نمايند   

 بـر  .روسيه ، تركيه و اوكرائين مهـاجرت مـي كننـد         
 ميلـون نفـر آذري در       1 /5 -2اساس آمار غير رسمي     
  .روسيه مسكون شده اند

مقامات باكو و نمايندگان رسانه هاي خبـري بـر          
، يك  1991بعد از استقالل در سال      : اين نظر مي باشند     

در . سوم جمعيت آذربايجان از كشور خارج شده است       
هر صورت اگر اين مورد را فرض نمائيم كه تـا سـال    

 ، آذربايجان هشت ميليون جمعيت داشته اسـت         1988
پس با محاسبه يك سوم مي توان گفت كـه جمعيـت            

رسانه هـاي   .   ميليون نفر است   5/ 3كنوني آذربايجان   
جناح مخالف بر اين نظر مي باشند كه جمعيت كنوني          

 ميليون آن در    3 ميليون است كه     4 – 4/ 5آذربايجان  
  .كونت دارندباكو  واماكن حوالي درياي خزر س

رسانه هاي خبري كه از سياست مقامات دفاع مـي          
كنند و رسانه هاي جناح مخالف پيرامون اين موضـوع          

 هزار نفرجمعيـت دارد و بـر اسـاس          300كه نخجوان   
ــه تركــي  ــال –توافقنام ــشويكي در س ــه 1920 بل   ب

آذربايجان اختصاص داده شده است، دو سوم نخجـوان         
هزار نفر مي باشد هم  100خالي شده و جمعيت كنوني     



 

 

  ٦صفحه  ١٣٨٠ماهتير٢٤   ٣١ شماره     لويس

مرور اخبار

نخجوانيها به منـاطق شـرقي تركيـه        .  عقيده مي باشند  
يعني قارص، ارزروم، ايدگير و درآخر هم بـه روسـيه           

  .مهاجرت كرده اند
  07/04/80 آزگ 

  
پيشنهاد انتصاب سفير جديد آمريكا در ارمنستان از 

  سوي بوش
را جرج بوش رئيس جمهور آمريكـا جـان اُوردو          

بعنوان سفير جديد آن كـشور در ارمنـستان منـصوب           
 تا به امـروز مقـام دوم        1999وي از سال    . نموده است 

دار   سفارت اياالت متحده آمريكا در روسـيه را عهـده         
انتصاب وي بايد از سوي سناي آمريكا بـه         . بوده است 

  . تصويب برسد
  07/04/80 هايوتس آشخار 

  
  ”شركت ايران ضروري است“
سون سـفير آمريكـا در آذربايجـان در         روس ويل 

باكو گفته اسـت كـه حـضور نماينـدگان ايـران در             
. اسـت ” كامالً ضـروري  “باغ    مذاكرات حل مسئلة قره   

سفير همچنين ابراز اميدواري كرده است كـه بحـران          
  . باغ تا پايان سال جاري حل خواهد شد قره

خبرگزاري ايرنا در اين باره اطالع داده و همچنين         
هاي چاپ باكو نقل قول كرده        لة يكي از روزنامه   از مقا 
در اين روزنامه چنين آمده اسـت كـه نماينـدة           . است

 ابـراز اطمينـان     OSCEآمريكائي در گروه مينسك     
كرده است كه حضور ايران در مذاكرات صلح به حل          

ايـن  . باغ كمك خواهد كـرد      آميز مناقشة قره    مسالمت
ـ       هاي قطـع   ديپلمات همچنين خاطرنشان كرد كه تماس

شده بين ايران و آمريكا تأثير منفي بر روند مذاكرات          
نخواهد گذاشت و امكان همكاري در ايـن عرصـه را           

  . بعيد ندانسته است
كنيم كه وارطان اُسكانيان وزير امـور        يادآوري مي 

خارجة ارمنـستان در مـصاحبة مطبوعـاتي در ايـروان           
گفته است كه محمد فرهـاد كلينـي سـفير ايـران در             

نستان بعنوان شخصيت رابط در مشورتهاي رؤسـاي        ارم
 بـا مقامـات رسـمي       OSCEمشترك گروه مينسك    
  .تهران منصوب شده است

  7/4/80 گولوس آرمني  
 
 

  ــيملــعــ
  

  فرضيه جديد چگونگي شكل گيري
  جهان هستي

دانشمندان با ارائه فرضيه اي جديد مي گوينـد كـه           
جهان هستي به دنبال انفجار بزرگ آغاز نـشده اسـت،           

برخوردي عظيم با ديگر جهان     بلكه جهان هستي بر اثر      
برخالف مدل كيهاني انفجـار     . هستي شكل گرفته است   

بزرگ، فرضيه برخورد بزرگ مدعي است كه زمـان و     
فضا قبل از ظهور جهـان هـستي در واقعيـت فيزيكـي             

بــه گفتــه دانــشمندان دانــشگاه . وجــود داشــته اســت
، جهان هستي در يك فـضاي خـالي سـه           "پرينستون"

با جهان هستي ديگر برخورد كـرده       بعدي آغاز شده و     
است كه شكل گيري ذرات و توليد انرژي را به دنبـال            

دانشمندان مـي گوينـد فرضـيه برخـورد         . داشته است 
بزرگ هر چند آزمايشي اسـت، امـا شـواهد و داليـل           
. بهتري را نسبت به فرضيه انفجار بزرگ ارائه مي كنـد          
ز آنها بر اين باورند، دو سمت مخالف جهـان هـستي ا           

زمان كافي براي برقراري ارتباط با يكديگر نداشته انـد          
واين در حالي است كه جهان هستي در آسمان به گونه           

براساس ايـن فرضـيه ،      . هاي فوق العاده همگون است    
پديده برخورد بزرگ به طور ناگهاني انرژي و مـواد را      
در تمامي مناطق جهان هستي تازه شكل گرفته، ايجـاد          

 برخورد بزرگ در واقـع بـه طـور          فرضيه. كرده است 
 وابـسته اسـت كـه    "استرينگ"قابل توجهي به فرضيه    

يك توجيه پرطرفدار براي تركيب زير اتمـي تمـامي          
  .ذرات شناخته شده است

   در اينترنت".ان. ان. سي"پايگاه : منبع
  

   هزار سال پيش هم دندانپزشك وجود داشت8
 هزار سال قبل در قاره آسـيا        8 انسانهايي كه    -لندن

اسكان داشتند در هنگـام دنـدان درد بـه دندانپزشـك            
  .مراجعه مي كردند

 دانشمندان دانشگاه ميسوري آمريكا پس از مطالعـه       
دندانهاي انسانهاي آن دوره به اين نتيجه رسيده اند كـه           
روي اين دندانها عمليات دندانپزشكي صـورت گرفتـه         

در آن زمان دندانپزشـكان دنـدانهاي فاسـد شـده           .است
بيماران را به گونه ماهرانـه اي سـوراخ مـي كردنـد و          
داخل دندان را با گياهان و مـواد مخـصوص پـر مـي              

  .كردند
  

  گونــــاگون
  

   كارگر مي ميرند3300وزانه ر
 سازمان بين المللي كارگران اعالم كـرد، هـر      -ژنو

 كارگر در جهان بر اثر ابتال به بيماريها و يا           3300روز  
. حوادث مرتبط با كار جان خود را از دست مي دهنـد           

به اين ترتيب هر سال در حدود يك ميليـون و سيـصد        
هزار كـارگر در سراسـر جهـان بـر اثـر حـوادث و               

همچنين تعداد حوادث . يماريهاي شغلي از بين مي روند    ب
 برابر تعداد حـوادث كـشورهاي       4شغلي در قاره آسيا     
  .توسعه يافته است

  خانه چارلي چاپلين موزه مي شود
 خانه چارلي چاپلين واقع در سـواحل درياچـه          -ژنو

مايكـل، ويكتوريـا و     . ژنو به موزه تبديل خواهـد شـد       
چاپلين به همراه يـك سـرمايه       ايگن، سه فرزند چارلي     

گذار قصد دارند در آينده اي نزديك خانه اين هنرمنـد         
چـارلي  . بزرگ را در سوئيس به مـوزه تبـدليل كننـد          

 سال در اين خانه زندگي كرد و هنـوز هـم            25چاپلين  
وسايل شخصي وي در اين مكان دست نخـورده بـاقي           

  .است
  

  بيسوادي عامل فقر يا فقر عامل بيسوادي
 در يك گردهمـايي كـه       "ارش رويتر، اخيرا  به گز 

در هند برگـزار شـد، كـايالش سـايتارتي كارشـناس            
فقر است كه بـه بيـسوادي مـي         : آموزش تصريح كرد  

. انجامد و اين گونه نيست كه بيسوادي به فقر بينجامـد          
 كشور جهـان در ايـن گردهمـايي         33 نفر كه از     170

شركت كردند، اعـالم كردنـد بودجـه جهـاني بـراي            
آنان از كـشورها و     . وزش ابتدايي بسيار ناچيز است    آم

 8دولتها خواستند هزينه آموزش ابتدايي را بـه سـاليانه           
 1/0ميليارد دالر افزايش دهند كه در حال حاضر حدود          

 ميليـارد   8سايتارتي خاطر نشان كـرد      . اين ميزان است  
 روز پولي است كـه اورپاييهـا در         4دالر معادل هزينه    
ستني و يك ششم پولي اسـت كـه         سال صرف خريد ب   

سايتارتي بـا   . آمريكاييها صرف خريد سيگار مي كنند     
كمبود هزينه آمـوزش نـشان      : اشاره به اين ارقام افزود    

  .دهنده نبود اراده سياسي جهان و همبستگي انسانهاست
سازمان ملل پارسال يك گردهمايي در اين زمينـه         

يليون  م 113در سنگال برگزار كرد كه در آن گفته شد          
نفر از كودكان در سراسر جهان بـه آمـوزش ابتـدايي            

 ميليون نفر از بزرگساالن بيـسواد       880دسترسي ندارند،   
هستند و تبعيض گسترده عليه زنان در آموزش اعمـال          

  مي شود

  

- فارسي-زبانزدهاي ارمني
 انگليسي
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تامار پانوسيان: گردآوري و پژوهش  
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71- êñï¿ Ç ëÇñï ×³Ùµ³Û Ï³Û: 

.دل به دل راه دارد  

Heart speaks to heart.  
 
 
72- ê³ñÁ ë³ñÇÝ ãÇ Ñ³Ý¹ÇåÇ, 
Ù³ñ¹ Ù³ñ¹áõÝ ÏÁ Ñ³Ý¹ÇåÇ: 

.آدمي رسدآدمي به ، كوه به كوه نرسد  

Friends may meet, but 
mountains never greet. 
 
 
73-êÇñïÁ ë÷éáó ãÇ, áñ ³Ù¿Ý 
Ù³ñ¹Ç ³é³ç µ³ó ³Ý»ë: 

سر بشكند در كاله و دست بشكند در 
انه را نشايد بجنگ و نزاع خانگي گبي    (.آستين

).مطلع كردن  

Don’t wash your dirty linen in 
public. 
 
 
74- ºñÏ³ñ É»½áõÝ Ï³ñ× Ï³ÝÇ 
Ï»³ÝùÁ: 

.زبان سرخ سر سبز مي دهد بر باد  

The tongue talks at the head’s 
cost. 
The unruly longue endangers 
the whole body. 
 
 
75- î³Ëï³ÏÁ å³Ï³ë ¿: 

.يك تخته اش كم است  
.عقلش پاره سنگ مي بارد  

He is a button short. 



 

 

٧صفحه  ١٣٨٠ ماه تير٢٤  ٣١ شماره    لويس

ادبيات

  گـس
  روزان توپچيان: نوشته

  آندرانيك خچوميان: ترجمه
  

اوايل در جعبه اي نگهـش مـي        . سگ را وقتي آوردند هنوز توله اي بيش نبود        
داشتند، ولي وقتي كمي بزرگ شد، او را در قفسي گذاشتند و هر بار كه از كنارش                 

سگ هر بار كه يكي از افراد خانه را .  زدندصدا مي” كوتو، كوتو“مي گذشتند او را     
درست . مي ديد خوشحال مي شد، دمش را تكان مي داد و سعي مي كرد پارس كند               

آنها خيلـي   . ولي براي افراد خانه فرقي نمي كرد      . و حسابي هم پارس كردن بلد نبود      
از او راضي بودند و هميشه برايش لقمه لذيذي مـي انداختنـد و او را تحـسين مـي                    

از همه بيشتر پدر بـزرگ را دوسـت         . سگ شروع كرده بود به تغيير كردن      . ردندك
صدا مي زد و چـون      ” بوبا“پدر بزرگ آدم عجيبي بود، همه سگهاي خانه را          . داشت

پدر بزرگ هر بار كه از كنار       . مي گفت ” دوبا“نمي توانست حرف ب را تلفظ كند        
 لذيذي برايش پـرت مـي       قفس مي گذشت مي ايستاد و با او صحبت ميكرد و چيز           

اين سگ كه چهارمين سگ خانه بود در هر فرصتي كـه دسـت مـي داد الي            . كرد
  . پاهاي پدر بزرگ مي لوليد و دستهايش را مي ليسيد

زوان غاز كـا  . خانواده بزرگي را اداره مي كرد     . پدر بزرگ آدمي بود اهل كار     
بار اول برگشته بود    . دو بار كوچ كرده بود    . كوچ كرده و در ايروان ساكن شده بود       

در محله گوند شهر ايروان قطعه زميني بزرگ و خانـه اي            . و دوباره كوچ كرده بود    
خريده بود و با زندگي كردن در خانه و با كاشتن و فروختن سبزيجات و ترب خانه        
. اي هم براي پسرش ساخته بود و تاريخ ساختنش را هم بـر سـردر آن نوشـته بـود                   

پدر بزرگ آدم مهرباني بود، اين رنـج در         . گر برنگشت پسرش به جنگ رفت و دي     
بر چهره اش هميشه لبخندي صميمي ديـده مـي   . دلش هيچ وقت به كينه تبديل نشد    

صبح زود بيدار مي شد و زمين را آبياري مي كرد و وقتـي كـه مـي خواسـت                    . شد
اه آنقدر بـد و بيـر     . درخت توت را بتكاند واي بر اهالي خانه اگر خواب مي ماندند             

مي گفت كه آدم دلش مي خواست از خجالت بميرد حتي براي يك دانه توت هـم                 
ياط مي آمدنـد    حبچه ها هم از دستش آرام نداشتند، هم اينكه به           .  مي كرد  يبي قرار 

برويد توتهـاي   “: تا بازي كنند به دست هر يك از آنها پياله اي مي داد و مي گفت               
 نوعي باسـلق تهيـه مـي كـرد و در            از توت . ”ريخته شده روي زمين را جمع كنيد      

پـدر  . باسلق هاي آويخته شده رنگ و بـوي آفتـاب را داشـتند          . آفتاب مي آويخت  
بزرگ آدم پرخوري هم بود، نيمروي تخم مرغ با زرد آلوي خشك شده را دوسـت                

وقتي كه شبها خسته بر تخت تكيه مي داد، دانه هاي تسبيحش را مي كـشيد                . داشت
  .ر گذشته بود را به ياد مي آوردو يك به يك آن چه بر س

زندگي مي كرده   ) 1(بين تركها . زوان باغبان بوده، زمين بزرگي داشت     غدر كا 
و هميشه مراقب آنها بوده، به آنها خوبيها كرده و هدايا داده است و وقتي ارمني ها                 

تركها مدام در پي طال بودند، حتي       . را كوچاندند خانواده اش معجزه وار نجات يافت       
قنداق بچه ها و گيسوان زنان هم در پي طال مـي گـشتند، ارمنـي هـا از كـف                     در  

اطاقهايشان محل گذري درست كرده بودند و همين كه تركها به خانـه هـاي آنهـا             
نزديك مي شدند، آنها دختران و جوانان خود را از آن گـذر بـه زيـر زمـين مـي                     

  . فرستادند و روي گذر را با قالي مي پوشاندند
ه ياد مي آورد كه چند بار دختر و پسرش را از آن گذر بـه زيـر                  پدر بزرگ ب  

وقتي كه كوچ اجباري شروع شـد،       . زمين فرستاده و دوباره آنهارا بيرون آورده بود       
او همه بلورجات، دو قطعه قالي، اسلحه شكاري برادرش و نان هاي لواش آماده شده               

ياطي را در خمره پـر از       از توت را زير تيرهاي چوبي سقف خانه قرار داد و چرخ خ            
گندم گذاشت و آنرا زير سندان بزرگ پنهان كـرد و بـه همـراه خـانواده اش راه                   

مي گفتند كه مردم را از قارص به ارمنستان مي فرستادند           . قارص را در پيش گرفت    
  . ولي مردان را بين راه كشتار مي كردند

ـ              ايي از طريـق    پدر بزرگ وقتي از امنيت خانواده اش مطمئن شد، خود بـه تنه
هـر  . كوچ داده شده ها در باغ انگليسي ها جمع شده بودنـد           . كوهها به ايروان رفت   

روز ارابه اي كه جنازه ها را جمع مي كرد مي آمد و مرده هـا را مـي بردنـد و در                       
  …گوري دسته جمعي، بي نام و نشان به خاك مي سپردند

 سگ از خوشحالي    .سگ زماني كه كمي بزرگتر شد او را در خياط رها كردند           
وقتي كسي به حياط مي آمد، سگ جلوي پاهـاي          . باال و پايين مي پريد و مي دويد       

همه او را دوست    . او مي افتاد، از كنارش مي دويد يا از بند شلوارش آويزان مي شد             
فقط يك بار كسي به او لگدي زد و سـگ           . داشتند و رفتار مهربانانه اي با او داشتند       

 كرد به سمتي گريخت پدر بزرگ روي تخت لـم داده بـود              در حالي كه پارس مي    
  .سگ را نمي زنند: خود را جمع و جور كرد و با عصبانيت گفت

روزي سگ باسلق هايي را كه پدر بزرگ آويزان كرده بود را ديد، باسلق هاي        
. آفتاب خورده در صفي واحد به طرز مرتبي در بالكن خانه قـديمي آويـزان بودنـد               

 خود چرخيد، سپس به نوبت شـروع كـرد از انتهـاي باسـلق هـا              سگ چند بار دور   
  .خوردن

 و وقتي كـه سـگ بـه او    - دوبا، دوبا-عصباني شد و فرياد زد  . پدر بزرگ ديد  
نزديك شد انگشتش را به نشان اجازه نيست تكان داد، سپس سگ را نوازش كرد و                

 سگ مي آورد    بعد از آن هر روز پدر بزرگ غذاي لذيذي براي         .او را با زنجير بست    
  .و با او صحبت مي كرد

  .سگ خانه بايد از خانه مواظبت كند، نه اينكه باسلق ها را بخورد، كوتو-
بعد از مدتي كه سگ كمي هم بزرگتر شد، او را با زنجير بلندي بستند و زنجير                 
را به ريسماني بلند وصل كردند كه باعث مي شد سگ بتواند همه حياط را زيـر پـا           

كسي وارد حياط مي شد، سگ با شنيدن صداي در بـه سـمت او مـي                 وقتي  . گذارد
خيلـي هـا از     ” دويد طوري كه گمان مي بردي سگ به جايي بسته نيست، معمـوال            

ترس خود را پس مي كشيدند، اما سگ تا آنجايي كه امكانش را داشـت جلـو مـي            
 افراد  آمد و دندانهايش را نشان مي داد و عصباني پارس مي كرد، ولي وقتي يكي از               

خانه به استقبال مهمانان مي آمد او خود را پس مي كشيد و سرجايش بر مي گشت،                 
. دراز مي كشيد، سرش را روي پنجه هايش مي گذاشت و چشم هايش را مي بـست                

ولـي ورود پـدر       سگ، سگ هاري بود، هر كه نزديكش مي رفت، حمله مي كرد،             
ام مي شد، سپس بـا خوشـحالي        قبل از هر چيز آر    . بزگ براي او به منزله جشن بود      

دور تا دور پدر بزرگ مي چرخيد و دست هايش را مي ليـسيد، پـدر بـزرگ هـم                    
غذايي را كه در دست داشت درون ظرف مي ريخت و با مهرباني او را از شـيطنت                  

  .منع مي كرد
  .ولم كن، دوبا، ولم كن-

 پدر بـزرگ بـا ايـن كـه        . سگ با عالقه به كارهاي پدر بزرگ نگاه مي كرد         
ماننـد مورچـه اي فعـال و        . هشتاد سال را پشت سر گذاشته بود آرام و قرار نداشت          

جاليز را مرتب مي كرد، سبزيجات مي كاشت، ياسمن هارا هـرس مـي              . پركار بود 
كرد و هر روز صبح يك دسته گل از پنجره به اطاق همسرش مي انداخت و مـابقي     

كـه روي   را  گردوهايي  . ردگلها را مي فروخت و از هر چيزي پول به دست مي آو            
جمع مي كرد تا باسلق تهيه كند و از همه مهمتر اين كـه كـسي                زمين ريخته بودند    

روي حرفش حرف نمي زد، آدم خود راي و مستبدي بود، با اين حال همه دوسـتش     
  .داشتند

داماد او آدم تحصيل كرده اي بود و عينكي گرد به چـشم مـي زد، پيـپ مـي                 
 هاي بسياري مي خواند ولي اهل زمين و كشاورزي نبـود،            كشيد، مجالت و ماهنامه   

با اين حال، اين دو شخصيت متضاد، در كمال صـلح و آرامـش              . او يك متفكر بود   
  . شبها با هم تخته نرد بازي مي كردند

. روزي سگ را از زنجير باز كردند و ديگر گوشه حياط به زنجيـر كـشيدندش               
كرد باز هم مي تواند دور تـا درو حيـاط   سگ بي قرار زنجير را مي كشيد، فكر مي     

بعد آدمهاي زيادي آمد و رفـت كردنـد، ميزهـا و            . ولي تالش بيهوده اي بود    . بدود
سگ عصباني زنجير را مي     . صندلي ها آوردند، حتي يادشان رفت به سگ غذا بدهند         

اما پدر بزرگ نمي آمد،     . كشيد و با ناراحتي پارس مي كرد و باال و پايين مي پريد            



 

 

٨صفحه  ١٣٨٠ ماه تير٢٤  ٣١ شماره    لويس

ادبيات

آخـه، سـگ    : يكي از بچه ها ناگهان بـه يـاد آورد و گفـت            . در بزرگ مرده بود   پ
  .گرسنه است

سگ به هيچ كس اجازه نمي داد نزديكش شود، حتي كسي كـه بـرايش غـذا                 
  .آورده بود را كم مانده بود گاز بگيرد و به همين خاطر هم او را زدند

دي برگشت، سگ   روز بعد، وقتي كه پدر بزرگ را بردند، همه چيز به حال عا            
را در جاي هميشگي اش بستند و مانند گذشته مي توانست حياط را دور بزند، ولـي                 
سگ غمگين دراز كشيده بود و سرش را روي پنجه هايش گذاشته بود، حتي به غذا                

شبها وقتي ماه بيرون مي آمد، قلبش مچاله مي شد و دل شكـسته              . نگاه هم نمي كرد   
  .زوزه مي كشيد

مي گوييد چه كنيم؟ موافقيد ببريم جاي دوري        : راد خانه گفت  روزي يكي از اف   
  .ولش كنيم؟ آخه ذله مان مي كند

نه، آخه پدر بـزرگ خيلـي دوسـتش         :  از نوه هاي پدر بزرگ جواب داد       ييك
  .داشت

ولي سگ بي تفاوت شده بود، برايش مهم نبود كه چه كسي مي آيد، مهم نبود                
وقتي هم كه صداي بـاز و       . ت يا نداشت  كه چه كسي مي رود، مهم نبود كه غذا داش         

بسته شدن در به گوش مي رسيد گاهي از جايش بلند مي شد و مي خواست پـارس                  
كند ولي به جاي پارس كردن، صداي نامطبوعي  در مي آورد و سپس گـو اينكـه                  
پشيمان شده، سر جايش بر مي گشت و غمگين دراز مي كشيد، سرش را روي پنجه                

  .     حتي از جايش تكان هم نمي خوردهايش مي گذاشت و ديگر
آنهاكار مي كردند ولي يادشان نمـي رفـت         . افراد خانه سر به كار خود داشتند      

سگ هم روزهاي گذشته را به ياد مي آورد و وقتي           . كه هر روز به سگ غذا بدهند      
كه شب فرا مي رسيد غم او سنگين تر مي شد، دلش مي گرفت و گـو اينكـه مـي                     

  . براي آسمان بازگو كندخواست غصه اش را
وقتي كه از . روزي اهل خانه سگ را از زنجير باز كردند و با ماشين او را بردند   

اهل خانـه گريـه كنـان    . ماشين بيرون آوردندش، چهار طرفش پر از سنگ قبر بود     
باز هم دسته گـل     : يكي از نوه ها با عصبانيت گفت      . قبر پدر بزرگ را دوره كردند     

  . را برده اند
 پدر بزرگ را سبزه گرفته بود، گو اينكه همه سبزه هايي را كـه در طـول                  قبر

عكسي كه روي سنگ سياه قرار داشـت،        . عمر كاشته بود در يك جا جمع شده اند        
سگ با غريزه اش چيزي حـس       . بيننده را به خاطرات گذشته صاحب عكس مي برد        

د ولي او، بـاز     كرد، چيزي در درونش زنده شد، به حركت در آمد و پر و بال گشو              
  .  مثل چند لحظه قبل ناراحت اين طرف و آن طرف رفت

  .خوب كاري كرديم كه آورديمش، شايد كه هار شده: نوه پدر بزرگ گفت
يكي از دسته گلهـا را كـسي        . چهار طرف قبر پدر بزرگ را گل كاشته بودند        

  .براي دومين بار دزديده بود
لعنت بر شـما، در     . گري بكاريم باز هم بايد دسته گل دي     : نوه پدر بزرگ گفت   

  .قبرستان هم آرامش وجود ندارد
او كنار قبر پدر بـزرگ دراز كـشيد و مـدت    . وقتي همه رفتند، سگ تنها ماند    

تكه پارچه . سپس بلند شد و به دنبال خوراكي گشت     . طوالني به سنگ قبر نگاه كرد     
ـ  . اي پيدا كرد و آنرا كنار قبر آورد و روي آن دراز كشيد             ي كـه مـاه در      شب وقت

آمد، دلتنگي جگرسوز سگ آرامش پيدا كرده بود، ستاره ها به نظرش درخشان تـر               
پوزه اش را روي پنجه هايش گذاشت و روزهـاي خـوب            . مي آمد و ماه خندان تر     

  .گذشته و دست نوازش گر پدر بزرگ و دل شادي خودش را به ياد آورد
شـايد از اهـل   . نمي شدسگ جايي ديده . دو روز بعد دسته گل ديگري كاشتند     

خانه قهر كرده بود ولي وقتي رفتند سگ در كنار قبر مستقر شد و تـصميم گرفـت                  
  .كه نگذارد كسي به قبر نزديك شود

سگ هر بار كه به آنها نگـاه مـي          . دسته گل كاشته شده شكفت، گلها روئيدند      
  .كرد گلهايي را كه پدر بزرگ كاشته و پرورش داده بود را به ياد مي آورد

وقتي كه اهل خانه ديگر بار به سر قبر آمدند، يكـي از          .روزهاي زيادي گذشتند  
  …سگ آن جا است. آه، نگاه كنيد: نتيجه هاي پدر بزرگ فرياد زد

ونه مي توانست به آدم ها بفهماند كه هدف عمر به جـاي مانـده               گولي سگ چ  
  …اش نگهباني از قبر پدر بزرگ بود
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خواسـتند كـه در خـوردن        از مـا مـي    . وذ كرده بود  فيرامون ن پ به مناطق    نگج
بـه  . كرديم عت مي در همه ئيز قنا   . ول خود را دور نريزيم    پجهت   اصراف نكنيم و بي   

 بخريم كه هر دانه بيست      گآوريم تمبرهاي يادبود جن    ولي كه درمي  پفتند از   گ ما مي 
ـ ها هـم درسـت م      هچسربپت كه ما    فگ خانم كامن مي  . نج سنت بود  پو   هـاي   ل آدم ث
دادنـد و    هاي نظامي ترتيب مي    هژر. كنند سرباز هستيم    كه يونيفورم بر تن مي     گبزر

شـنيديم كـه     شـوند و مـي     اه سوار قطار مي   گونه در ايست  گچبازهاديديم كه سر   ما مي 
  .كردند اي مي ريهگه چخواهران و مادران آنها 

ـ ها را از روي نقشه جهان        ها همه دولت   آلماني. آلمان كشوري مجرم بود    اك پ
يـك زيـر دريـايي      . ها و شهرها را از بين بردنـد        ها، دشت  لگآنها جن . كرده بودند 

  .ليوزيتانيا را با همه سربازانش غرق كرده بودآلماني كشتي 
اين احساس  . ل ما نيستند  ثآنها م . ها مجرم هستند   بله آلماني . آمد من از آنها بدم     

كي داشتم به نام سـيمون، او       چمن خواهرزاده كو  . يافت سترش مي گتنفر در همه جا     
  . من بايد سر قيصر را ببرم: فتگوقتي زبان باز كرد 

مـان و    شت خانه پردوي  گرفتيم روي درخت بلند      ه بوديم كه مي   چر ب سپنج  پما  
يكي از  . كشيديم نشستيم و براي سر به نيست كردن قيصر نقشه مي          ها مي  روي شاخه 

اسـمش  . باليـد  اي كه اختراع كرده بود خيلي بـه خـودش مـي    ها با ابزار شكنجه    هچب
كه براي شكنجه اختراع    هايي   سري شلخته بود، اما روش    پخودش  . ن بود ئآلبرت سيو 

هاي او اين بود كه قيصر را زجر كش          هدف تمام شكنجه  . كرد بسيار استادانه بود    مي
. رم كننـده بودنـد  گبعـضي از اختراعـاتش سـر   . ذارد كه او يكدفعه بميردگكند و ن  

آوري بـراي شـكنجه اختـراع        هـاي خنـده    آورديم و روش   لين را بياد مي   پاچارلي  چ
خواسـتيم روي    كرديم و از او مي     ر را به يك مهماني دعوت مي      ال قيص ثم. كرديم مي

قيـصر روي مبـل   .  كه در حقيقت صندلي الكتريكـي بـود بنـشيند         گيك مبل بزر  
و مـا   .  اتفاقي نيافتاده اسـت    چل اين كه هي   ثكرد به خوردن، م    نشست و شروع مي    مي
  .كرديم هان برق را وصل ميگنا

  
2  

ي گاي آلمـاني زنـد     ار خانه مـا بـود، خـانواده       وال كه در جو   ئاپدر خيابان سان    
سري داشتند به   پ. اي بودند و بسيار مقرراتي و ساده       هاي فوق العاده   آنها آدم . كرد مي

 چسر آرام و توداري بود و به هـي        پ. ور بود گريگنام هرمن كه همسن و سال برادرم        
ري به نام   گديسر  پن شلخته و نكبتي و      ئبا اين حال، آلبرت سيو    . كرد كس بدي نمي  

  .كردند ويي ميگار رايف، مرتب از هرمن بدگاد
. يدچيپردوي ما آغاز شد، ولي خيلي زود در همه محل           گماجرا از روي درخت     

بـرادرم  . رفتند به حساب هرمن برسـند    گها، حدودا ده نفر، تصميم       هچروه از ب  گيك  
خواستم بـه هـرمن    من نمي. ممن هم به دنبال آنها راه افتاد. ور هم با آنها رفت    گريگ

  .ك بودمچآزار برسانم و براي زنداني شدن هم خيلي كو
زد كـه    هرمن داشت به آرامـي قـدم مـي        . وال شدند ئاپسرها وارد خيابان سان     پ

تو آلماني هستي؟ هـرمن     : رسيدپيكي از آنها    . ها به او حمله كردند     هچسربپهان  گنا
 چنه، من از هـي : فتگقيصر متنفري؟ هرمن    تو از   : رسيدپر  گيكي دي . بله: جواب داد 

ـ نفـر بعـدي     . با اين جواب، يكي به صورت هـرمن زد        . كس متنفر نيستم   شت ثـا   پ
ي با مشت   گريد روي هرمن و هم    پيكي از آنها    . انداخت و هرمن را به زمين كوبيد      

خـوب  : رسيدندپوقتي از بيني هرمن خون راه افتاد، دوباره         . د به جان او افتادند    گو ل 
  !نه، من از شما متنفرم: حاال از قيصر متنفري، يا نه؟ ولي او داد زد

  
! ورگريگ: رسيدمپور  گريگ آن شب وقتي دراز كشيديم كه بخوابيم، از برادرم          

هـا   تـو از آلمـاني  : ي؟ من تكرار كـردم  چ: فتگور  گريگها متنفري؟    تو از آلماني  
بعـد جـواب    . كند  دارد فكر مي   من احساس كردم  . اي ساكت ماند   متنفري؟ او لحظه  

نا تنفـر دارم،    ئيز متنفرم، ولي از يك ئيز مطم      چه  چه كس و يا     چدانم از    نمي! نه: داد
يزتر گيز نفرت ان  چآن كار براي من از همه       . و آن كاري است كه آنها امروزكردند      

  .      من از آن متنفرم. بود
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ادبيات

  فتاري از بمب اتمي، وجدان و صلحگ
  )م1900-1969( ناييري زاريان 
  سيانگكارو سار: ترجمه

  
  !كلود ايزرلي

  !اي قهرمان زجر ديده اتمي
  آيا دانستي كه با تمام عذاب وجدان نيز

  نخواهي توانست
   زنده كني آن همه كودك و مادر را،ربارگد

  مان دوردست و ناآشنا را،آن همه مرد
  ا شدپكه در دوزخي كه به فرمان تو بر

  تبديل به خاكستر شدند؟
  آه، نه، نه،... به فرمان تو؟ 

  .تو يك فرمانبر بودي تنها
  فرمان تو از فرمان آنان بود،

  افشانند آنان كه با لبخند خود تنفر مي
  دهند، و با نوازش خود آزار مي

  ما رايز هيروشيگو آن بمب هراس ان
  .نهند ملوس نام مي)) ليتل بوي((
  

  ه كس بود آن افكننده بمب؟چاما 
  ليد،پآن روح 

  آن كه افق تاريخ و شرافت انسان را
  ...ونه كرد گ چآلوده به ابري قار

  شك، بي
  اش باز رفت او به خانه

  و كاكل كودك معصومش را نوازش داد،
  ون كسي كهچو هم
  دا كرده باشدرا نسبت به ميهنش ا)) اش وظيفه ((

  .شتگسربلند و خوشدل 
  

  !اما تو، كلود ايزرلي
  

  هاي قلبت شپتتو با 
  به همه قهرمانان، و همه افتخار آفرينان 
  هشدار دادي كه ثس از صدور فرمان

  و اجراي دستور
  .شايد وجدان به يكباره سر برآورد

  و آن زمان است 
  كه نخواهي يافت

  نه كشيشي، و نه وكيلي
  . دادستان درون قلبت برهاندكه ترا از دست

  در آنجا،
  تا ابد دود برخواهد خاست نفرين كنان،

  .از خاكستر هيروشيما و ناكازاكي

  وش توگبايد در 
  و در قلب جهان
  .هاني طنين افكندگ ناگيز مرگغريو دهشت ان

   مهم نيست كه تو دستور دهنده باشيچو هي
  .يا تنها مجري دستور

  
  ن دهنده نخستين؟اما ئه كس بود آن فرما

  !زگترومن؟ آه نه، هر
  .ون تو مجري دستور بودچاو نيز 

  .او را فرمان داده بودند كه فرمان دهد
  در باالي او
  .ي و مهيب ايستاده بودندئارباباني نامر
  يس جمهوري ايالت متحده بود،ئاو يك ر

  ...اما ... ون تو يك مجري دستور، چو هم
  ،يرگشمچاما با يك تفاوت بسيار 

  و آن اين كه وجدان تو فرياد سر داد
  .زيدگاما وجدان او خاموشي 

  
  !و، اي تاريخگس به من بپ
  ه كس دستور دادچ

  كه انسان جاي دهد
  نين متراكم در دل بمب اتم؟چنفرتي 

  !س اي آمريكاپ
  ه كس بود؟چ او 

  …نين بر باد داد آبرويت را؟چاو كه اين 
  مان آنها بودند،گ بي. آنها؟ بله

  اهشانگهاي خفيه  گآنها كه از آتش تفن
  بايست روزي به خاك و خون غلتد،  مي

  مردي به نام جان اف كندي،
  .يعني، وجدان بيدار تو

  
  . ام  يك از قدرتمندان را نديدهچمن هي
  .بينم يز را خوب ميچار همه گاما ان
  بينم كه در كاخ ساحلي خود،  مي

  در بالكن لم داده است
  نوشد ايي ميو ويسكي كاناد

  .زند ار زن لبخندي مليح ميگ و به خبرن
  او آدمي فرهيخته است،

  اندازه خوش قلب، منطقي است و بي
  )).ها انجمن حمايت از ميمون((و عضو 

  او از دير باز دريافته است
  .استچ كه دنيا هي

  .در قلب او جايي براي تنفر از انسان وجود ندارد
  .تيز ناخوشايندي اسچ! نفرت؟ آه نه

  .نفرت درد سر دارد
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ادبيات

  نين ناخوشايند راچرا بايد باري چو 
  اه داشت؟گبر دوش قلب خود ن

  .اي كاشت هاي هسته توان درون بمب نفرت را مي
  تو كه قهرماناني بسيار به زير فرمان داري

  مرداني كه حاضرند بمب بسازند، 
  رتاب بدهند،پفرمان 

  .و خود بمباران كنند
  و به خاطر عشق به وطن

  ر هزاران ميل دورتر از وطن،د
  بمب بريزند

  نداري،پبر سر مردماني كه بايد دشمنشان 
  بر سر مردماني ناآشنا،

  ه زودتر نابود شوند،چكه بايد هر 
  بر سر مردماني
  .ناهي ندارندگ چخيمان هيژكه در برابر د

  مردماني كه آرزو دارند
  زمين را شخم بزنند و تخم بكارند

  ان سازندو نسل و نهال را شكوف
  .دارند و همسرانشان را دوست مي

  .اينك دنيا با اين بازي مضحك فاجعه آميز آشناست
  يد دارندپهايي س ببرها نيش

  .وستي آفتاب سوختهپو 
  كنند اره ميپاره پآنها نسل آدمي را 

  .و نه وجدان دارند و نه خيال
  

  !اما تو، كلود ايزرلي
  رتاب داديپامي كه دستور گبه هن

  مجري بوديتو تنها 
  .و نه فرمان دهنده

  .اما نه مجري بودي و نه فرمان دهنده
  س از آن كه دو شهر را پو 

  تبديل به خاكستر كردي
  .وجدانت بيدار شد

  .كشي و اينك داري زجر مي
  .يز استچاما اين نا

  بيا تا فريادمان را در هم آميزيم
  و با تمام خشم دنيا

  : بزنيمگبان
  ! خلبانان سراسر جهان-
  رتاب كنيدپش تر از آنكه بمبي اتمي يا غير اتمي يپ

  در اين انديشه باشيد
  كه بيدار كنيد

  ...وجدان خويش را
  

  1961-1967) ايروان-توكيو(

  چند شعر از احمد نوري زاده
  

  بارانِ خاطره
  ! بيار-: گفتم

  گفتم كه بارد و 
                 ويرانه ام كُنَد

  .بارانِ خاطرات
  

  باريد و ايستاد
  !بنشين و سجده كن

  .اينَت شُكوهِ خاطرة ويران
  

  شبنم و بوسه و صبح
  صبح پاكيِ شبنم را مي نوشد

  خورشيد با نگاهِ تو چاشت مي كُنَد هر صبح
  دلِ من مي خواهد هر صبح

  .      بوسه هايت صبحانة من باشد
  

…عشق شكنجه را مانَد  
وقتي كه عشق شكنجه را مانَد  

  آواره و : و عاشق
                   ويران    

  آي آبي: بگذار تا بسرايم
                           آبي
                           آبي
   …                         آ

  اگر كه تازيانه به تن پوشم
  بي هوده است

  .چشم از تو برنمي پوشم
×××  

  وقتي كه عشق شكنجه را ماند 
  بگذار تازيانه بپوشم من

  
  تكرار

  تكرارِ خورشيد است: روز
  تكرارِ حضورِ تو در برابر من: عشق

  .                                  در من
  تو از تكرار چه مي ترسي؟

  ر كُن خود را اركتو خود ت
  !                        تكرار كن

  …                                تكرار
  تا آنكه زندگي 

   باشد و               تكرارِ تو
                                   عشق

  تو از تكرار چه مي ترسي؟
  وقتي كه مرگِ من 

              تكرارِ بي توِ ساعتشمارِ بيجان است؛
  تو خود تكرار كُن خود را

  !                       تكرار كن
  …                            تكرار

  تا آنكه زندگي 
  و باشد و         تكرار ت

  .                       عشق


