
 

 

  ١صفحه   ١٣٨١    .....  ٥١‐٥٢ شماره   لويس 

گريگور ماگيسرتوس

  گريگور ماگيستروس مترجم قديمي ترين 
   نسخه هندسه اقليدس در شرق

  
       اديك باغداسارياننوشته 

  )گرمانيك. ا( 
  

رياضـيدان و   ) ريشه اين اسـم مـغ فارسـي اسـت         (گريگور ماگيستروس   
در .) ش. ه   369. (م990او بـسال    . دانشمند سده دهم و يـازدهم مـيالدي اسـت         

او برادر زاده بهرام پهلواني سپهـساالر       . متولد شد ) سواحل ارس (ارمنستان قديم   
وي در طول دوران تحصيل و در سالهاي بعد منابع ارمني و يوناني             . آن ديار بود  

كليه علوم زمان خود را مورد بررسي و مطالعه قرار داد و از دانش چند ” و تقريبا 
رياضيات ،پزشكي، ادبيات يونان، فلـسفه، فـن بيـان،           (. جانبه برخوردار گرديد  

پس از حمله بيزانس به زادگاه او، وي بـه منطقـه شـمال بـين                ). الهيات و غيره  
در حـسن قلعـة     .) ش.ه437.(م1058وفـاتش بـه سـال       . النهرين نقل مكان كرد   
  . كنوني بوقوع پيوست

  
عـروف  اين اثر م  . شهرت ماگيستروس به علت ترجمه هندسه اقيدس است       

توسط پزشكان آشوري از يوناني به آشوري و سپس بـه عربـي             . در سده نهم م   
هندسه اقليدس در اروپا نخـستين      ). مترجمان پدر و پسر بن اسحاق     (ترجمه شد   
مـتن  .  توسط آتالرد از يك نسخه عربي به التين ترجمه شـد           1120بار در سال    

سـط ماگيـستروس    ترجمه ارمنـي تو   .  از يوناني ترجمه شد    1533كامل در سال    
  .از يوناني صورت گرفت”  مستقيما1051بسال 

  
جالب توجه اين است كه ترجمه ماگيستروس داراي برخي اختالف ها بـا             

تعريف .  متن يوناني در ترجمه جا ندارد6 و 5از جمله تعريف  . متن يوناني است  
 تعريف چهـارم  . در متن يوناني وجود ندارد    ) بين دو نقطه قرار دارد    (خط راست   

و بـه   . خط راست كوتاه ترين خط بين دو نقطه است در يوناني وجـود نـدارد              (
همين سان چند اختالف بين متن يوناني و ترجمه آن وجـود دارد و ايـن نكتـه          

برخي از تعاريف  در نسخه ترجمه موجود اما در متن           (جالب و قابل توجه است      
  ).يوناني وجود ندارند

  
الهاي اخير كشف شـده كـه داراي        يك نسخه قديمي از اين ترجمه در س       

در اين بخش مسايل جـالبي پيرامـون كاربردهـاي         . يك بخش ضميمه مي باشد    
يك نمونه از آن در اختيار نگارنده سطور        . (رياضي در زمان قديم ارائه مي شود      

ترجمه اقليدس در مشرق زمين داراي اهميت خاص خـود چـه از نظـر               ). است
. برخي تفاوت ها با متن يوناني مـي باشـد         زمان ترجمه و چه محتواي ترجمه و        

بدون شك فعاليت هاي ماگيستروس در زمينه رياضيات بويژه تأسيس دانـشگاه    
اختصاصي خود در تحول و ترقي آتي علوم رياضيات در سده هاي بعدي چه در               

بـويژه ضـميمه    . شمال غرب ايران و بين النهـرين نقـش مهمـي داشـته اسـت              
دسه اقليدس اضافه شده گويـاي وضـعيت علـم          كه به هن  ” كاربردهاي رياضي “

  .   بود) مقارن حمالت تركان سلجوقي و مغوالن(رياضي درآن برهه از تاريخ 
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  ٢صفحه   ١٣٨١     ارديبهشت ٥١‐٥٢ شماره    لويس 

مرور اخبار

  جامعه ارمني ايران

  
 

  ايــــــــران
  
  

  بيانات رئيس جمهوري اسالمي ايران
 آقاي محمد خاتمي رئيس جمهور ايران هنگـام مالقـات بـا آقـاي آرتاشـس                

ايـران اعـالم    -تومانيان رئيس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتـصادي ارمنـستان        
روان متـضرر   داشته است كه  هيچ كشور ثالثي از تحكيم روابط بـين تهـران و ايـ                

آقاي آرتاشس تومانيان پيام دوستانه آقاي روبرت كوچاريان رئـيس          .نخواهد شد 
رئيس جمهور ايران همچنين .جمهور ارمنستان را به آقاي خاتمي ابالغ نموده است

اظهار داشته است كه ايران همواره طرفدار آشتي آذربايجان و ارمنستان بر اساس         
قـاي خـاتمي در رابطـه بـا دعـوت روبـرت             آ.دفاع از منافع دوكشور بـوده اسـت       

كوچاريان براي سفر به ارمنستان تشكر نموده و اظهار اميدواري كرده است كـه              
  .اين سفر صورت خواهد پذيرفت

  
  

  رئيس جمهور ايران به ارمنستان سفر خواهد كرد
آقاي آرتاشس تومانيان رئيس طرف ارمني كميـسيون مـشترك همكاريهـاي            

ران در تهران با آقاي محمد خاتمي رئـيس جمهـور ايـران             اقتصادي ارمنستان و اي   
  .مالقات و پيام روبرت كوچاريان رئيس جمهور ارمنستان را تقديم نموده است

رئيس جمهور ايران ابراز اميدواري كرده است كه برنامـه هـاي احـداث خـط            
لوله گاز ايران و ارمنستان و صادرات گاز ايران به بـازار اروپـا بـا همكـاري سـه                    

آقـاي خـاتمي همچنـين      . انبه ايران، ارمنستان و يونان تحقق خواهنـد پـذيرفت         ج
براي كمك به تحقق برنامه واردات گاز تركمنستان به ارمنستان از طريـق خـاك          

  .جمهوري اسالمي ايران اعالم آمادگي نموده است
رئيس جمهور ايران آمادگي خود را براي سـفر بـه ارمنـستان اعـالم داشـته و                  

  . ايراني هيچگاه عليه طرف سوم نخواهند بود- ارمني است كه مناسباتتأكيد كرده
 

   آمريكا را رد مي كند–واشنگتن مذاكرات مخفي ايران 
  

وزارت امور خارجه آمريكا اعالم نموده است كه واشنگتن هيچگونه تمـاس دو             
ريچارد بائوچر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكـا        . جانبه با تهران نداشته است    

مقامات آمريكايي در چارچوب فوروم بين المللي با مقامات ايرانـي           “: ار داشت اظه
ريچـارد بـائوچر در ادامـه       .  بويژه در امور مربوط به افغانستان مالقات داشـته انـد          

ما نه بطورمستقيم و نه مخفيانه با ايرانيها پيرامون روابـط دو            “: سخنان خويش افزود  
  . ”جانبه مذاكره نداشته ايم

بائوچر در پاسخ به اعالميه هايي بود كه ايران به مراتـب پيرامـون ايـن                سخنان  
نهران و واشنگتن در سطح عالي و بطور مخفيانه در كـشور ثالـث در               “موضوع كه   

قابل ذكـر اسـت كـه آقـاي ميردامـادي رئـيس             . مي باشد   ” حال مذاكره هستند  
ذاكرات چند  م“:  مي اعالم نموده است    8كميسيون سياست خارجي مجلس ايران در       

آمريكا در سوئيس و قبرس صورت گرفته كه مقامات عاليرتبـه           –مرحله اي ايران    
  . وزارت امور خارجه دو كشور ايران و آمريكا نيز حضور داشته اند

  . اعالميه مقام ايراني را منتشرنموده است” آزگ “قابل ذكر است كه روزنامه 
   آزگ

  ارمــنســتــان
  

  
  شيراك و نظر شارل آزناوورپيام آقاي كوچاريان به 

  
روبرت كوجاريان رئيس جمهور كشور ضمن ارسال پيامي انتخاب مجـدد ژاك        

شـارل  . شيراك رئيس جمهور فرانسه را به اين سمت به وي تبريك گفتـه اسـت              
آزناوور هنرمند نامي ارمني ساكن فرانسه در مورد انتخـاب مجـدد ژاك شـيراك               

است كه بايـد بـه عقـل سـالم و تـصميم      رئيس جمهور فرانسه به اين سمت گفته       
توانستند با وجود نظرات      بگفته وي پدرانش نمي   . درست مردم فرانسه تبريك گفت    

  . و ايدئولوژي لوپن به فرانسه مهاجرت نمايند
   فارسي راديوي سراسري ارمنستان بخش

  
  تركيه روابط خود را با ارمنستان بهبود نخواهد بخشيد

  
برد، تركيه    ه كه چندي پيش در آذربايجان بسر مي       بگفته وزير دادگستري تركي   

تركيـه در   . تواند با وجود مسئله قره باغ روابط خود را با ارمنستان بهبود بخشد              نمي
صورتي با ارمنستان رابطه برقرار خواهد نمود كه مسئله قره باغ با خروج نيروهـاي               

كـشور مايـل بـه    بگفته وزير دادگستري تركيه، ايـن   . ارامنه از قره باغ حل گردد     
  . دستيابي به راه حلي است كه براي دو طرف درگير مورد قبول باشد

   بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان
  

  باشد استپاناكرت آماده بررسي مسائل با باكو مي
  

نائيرا ملكوميان وزير امور خارجه جمهوري قره باغ كوهستاني اعالم كرده است            
مـسائل مربـوط بـه برطـرف نمـودن عواقـب            كه استپاناكرت آماده است تمامي      

وي آمـادگي   . درگيري و بازگشت پناهنـدگان را بـا آذربايجـان بررسـي نمايـد             
استپاناكرت جهت انجام سازشهاي متقابل را تأييد نموده و خاطرنشان كـرده اسـت    

تواند انجام دهد، هويت مستقل كشور را محدود نخواهنـد            سازشهايي كه قره باغ مي    
 خارجه اضافه كرده است كه قره باغ حتماً بايد تضامين مـصونيت             وزير امور . كرد

  . مرزهاي خود را داشته باشد
   شبكه سراسري تلويزيون

  
  باالترين ميزان رشد در جامعه همسود

      ارمنستان در ميان كشورهاي جامعه همسود در سه ماهـه اول سـال جـاري             
اطالعات كميته  .آورده است باالترين شاخص را از نظر رشد توليدات صنايع بدست          

آمار كشورهاي جامعه همسود حـاكي از آن اسـت كـه رشـد توليـدات صـنعتي                  
از اين نظـر    .درصد مي باشد  14ارمنستان در مقايسه با مدت زمان مشابه در سال قبل           

اطالعـات  .قزاقستان در مكان دوم، ملداوي سوم و روسيه در جايگاه ششم قرار دارد            
 ارمنـستان  2002از آن دارند كه در سه ماهه اول سال كميته آمار همچنين حكايت    

  .. كمترين ميزان تورم را در ميان كشورهاي جامعه همسود داشته است



 

 

  ٣صفحه   ١٣٨١     ارديبهشت ٥١‐٥٢ شماره    لويس 

مرور اخبار

   روسيه در-انداز همكاريهاي ارمنستان چشم
   عرصه علوم فضايي

  
 مـي فـاده     7آرمن خاچاطوريان رئيس مجلس ملي جمهوري ارمنستان در تاريخ          

ركسيان رئيس آكادمي ملي علوم و آكادميسين گريگور گوزاديـان را بحـضور             س
طي مالقات مسائل همكاري علمي جمهوري ارمنستان و روسيه در زمينـه            . پذيرفت

  . علوم فضايي بررسي شد
هاي جديدي بـراي تعميـق        خاطرنشان شده است كه طبق پيشنهاد روسيه برنامه       

بـرداري از      شامل دورنماي طراحي و بهـره      شوند كه   آتي مطالعات فضايي تنظيم مي    
. باشـند  نيـز مـي  ) تنظيم شده در مركز فضايي گـارني  (” آرارات“رصدخانه فضايي   

 -مسائل احياء ميزان فعاليتهاي سابق مركز فضايي گارني بر مبناي اسـاس توليـدي             
و همچنين احقاق حقوق ارمنـستان بعنـوان كـشور فـضايي            ” گاالكتيكا“آزمايشي  

  . مطرح شدند
  . طي مالقات مسائل ديگر نيز بررسي شدند

   هاياستاني هانراپتوتيون
  

  انفجار در ساختمان سفارت ارمنستان در لندن
  

 مي در ساختمان سفارت ارمنستان در لنـدن انفجـاري           9صبح زود روز پنجشنبه     
آرمنـين نيـوز   “خبرگزاري مدياماكس به نقل از شبكه اطالع رساني       . رخ داده است  

ارش مي دهد كه بمب ساعتي زير پنجره مشرف به خيابان سفارت            گز” نِت وورك 
. نيروهاي آتش نشاني اقدام به اطفاي حريق كرده انـد         . ارمنستان جاسازي شده بود   

هيچكس مسئوليت انفجـار را بعهـده نگرفتـه         . ساختمان سفارت آسيب ديده است    
  .نيروهاي انتظامي لندن از هرگونه تفسيري خودداري مي ورزند. است

  شبكه سراسري تلويزيون 
  

  
  سفارت ارمنستان در لندن با برنامه قبلي به كار خود ادامه

   مي دهد
” آزادي“واهرام آباجيان سفير ارمنستان در انگلـستان در مـصاحبه بـا راديـوي               

 مي را تفـسير نمـوده و اطـالع داده           10وضعيت پس از انفجار در سفارت در شب         
  . ي كبير با برنامه كاري قبلي فعاليت دارداست كه سفارت ارمنستان در بريتانيا

زا را به سـمت شيـشه         معلوم است كه يك فرد ناشناس بطري محتوي ماده آتش         
در خصوص اين واقعه پرونـده كيفـري تـشكيل شـده     . سفارت پرتاب كرده است  

طرف بريتانيايي در رابطه با اين حادثه اظهار تأسف نمـوده و اطمينـان داده               . است
  . اقدامات الزم براي افشاي اين واقعه انجام خواهند شداست كه تمامي 

   گولوس آرمني
  

  گيرد سرژ سركسيان بيانات مقامات آذربايجان را جدي نمي
سرژ سركسيان وزير دفاع كشورمان در پاسخ به سؤال يكـي از خبرنگـاران در               
خصوص اعالم شروع عمليات نظامي از طرف بعضي مقامـات رسـمي آذربايجـان              

ارتش ارمنستان امروز آماده دفاع     . گيرد   كه وي اين سخنان را جدي نمي       اعالم كرد 
سرژ سركسيان همچنين گفت كه رئيس جمهـور كـشور          . از مرزهاي كشور است   

طي چند روز آينده دستوري را امضا خواهد نمود مبني بر اينكه شهداي جنگ قـره                
منستان نيـز در    دولت ار . باغ به دريافت نشان افتخار و شجاعت نايل خواهند گشت         

هاي شـهدا را      هاي سال آينده خود مسئله افزايش كمك هزينه ماهانه خانواده           برنامه
  . منظور نموده است

   بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان
  

  افزايش صادرات الماس و زيور آالت
ميليون دالر الماس   40 امروز اعالم شده است كه در سه ماهه سال جاري بميزان            

ارمنستان ظرف سـالهاي    . دالر زيورآالت از جنس طال صادر شده است        ميليون   5و  
آتي نه تنها بواسطه ابزار و دستگاههاي دقيق و ارزان  محلي در زمينه تهيه المـاس،                 

روبرت كوچاريـان رئـيس   .بلكه از نظر مواد اوليه مربوطه نيز تضمين شده مي باشد        
ساله پيش بيني شده 5شد گويد كه ما در واقع يك ر  جمهور نيز در اين خصوص مي     

تر نمودن بـار ماليـاتي و         دولت با سبك  . ثابتي را براي اين عرصه تأمين كرده ايم       
بدست آوردن موفقيت در كار الماس و طال تصميم گرفته است كـه بـراي سـاير                 
عرصه هاي مالياتي نيز با اين الگو عمل  نمايد رئيس جمهور موفقيتهـاي بعـدي را                

  .يهاي پيش رفته و ماشين سازي مشاهده مي كنددر عرصه شيمي، تكنولوژ
   شبكه سراسري تلويزيون

  
  آمريكا به مطلع بودن ايران از مذاكرات قره باغ اهميت

   مي دهد
در پـراگ پايتخـت      OSCE مي مالقات ادواري رؤساي گروه مينـسك           8در  

واليت قلي اف وزير امـور خارجـه آذربايجـان خطـاب بـه              . چك برگزار گرديد  
نبايد انتظار داشته باشيم كـه ايـن        “: چنين گفته است  ” ترند  “ خبرگزاري  خبرنگار  

ميانجيگران در پراگ پيشنهاداتي آماده     . ”مالقات مي تواند نتيجه قاطعي داشته باشد      
ــد كــه در  ــان معــاون  13نمــوده ان ــين تــاتول ماركاري  مــي در مالقــاتي كــه ب

خارجـه آذربايجـان در     وزيرامورخارجه ارمنستان وآراز عظيمف معاون وزير امور        
قلي اف در ادامه سـخنان      . پراگ صورت خواهد گرفت، آنها را ارائه خواهند نمود        

پيـشنهاداتي بـراي    “پس از مشورتهاي رؤساي گروه مينسك       : خويش افزوده است  
  .”بررسي به طرفين ارائه خواهند شد

اليزا كوهن سخنگوي وزارت امور خارجـه آمريكـا در روز چهارشـنبه  چنـين        
 مي درپاريس بـا ديپلمـات ايـران         10رؤساي گروه مينسك در تاريخ      : م نمود اعال

 8طي مالقات نتايج مـشورتهاي      . مالقات خواهند نمود  )  عنوان وي ذكر نمي شود    (
قابل ذكر است كه  درچارچوب      . ماه مي را به اطالع ديپلمات ايراني خواهند رساند        

ا، روسـيه و فرانـسه بـه      كشورهاي آمريك 2001مالقات كي وست درآوريل سال      
  .”توافق رسيده بودند كه ايران را نيز از روند مذاكرات قره باغ مطلع سازند

ايران به عنوان كشور هـم      “: اليزا كوهن سخنان خويش را چنين ادامه داده است        
مرز با ارمنستان و آذربايجان به مطلع بودن روند حل مذاكرات قره باغ كوهـستاني               

در چـارچوب  عملكردهـاي گـروه        ) پـاريس (ين مالقـات    ا. ” عالقمند مي باشد  
  صورت گرفته و بيانگر هر گونه تغيير سياست آمريكا نسبت به             OSCEمينسك  

  .”ايران نمي باشد
  آزگ

 مساعدت جامعه ارمني آمريكا به قره باغ
  

 مـاه مـه بـه       14 لغايـت    6هاملت گريگوريان وزير آموزش و علوم قره باغ از          
. در آمريكـا بـسر مـي بـرد    ) اياالت متحده (”كان قره باغ  كود“ دعوت بنياد خيريه  

هدف از انجام اين سفر دربرگيري نيروي بالقوه جامعه ارمنـي آمريكـا در تحقـق                
برنامه هاي احداث مدارس جديد و تعمير و مرمت مدارسـي اسـت كـه در نتيجـه                  

هاملت گريگوريان طـي مالقـات بـا        .  قره باغ آسيب ديده اند     –جنگ آذربايجان   
شمندان ارمني و آمريكايي از دانشگاه بركيل سانفرانسيسكو به اهميت استراتژي           دان

طي مالقات همچنين مسائل آموزشي علمـي       . احداث مدارس در قره باغ اشاره نمود      
سپس وي با نمايندگان جامعه ارمنـي لـوس آنجلـس و            . مورد بررسي قرار گرفتند   

  . گروهي از دست اندركاران سرشناس مالقات نمود
  . رايانه به مدارس قره باغ اهدا نمودند30 ميهنان آمريكايي هم

  هاياستاني هانراپتوتيون
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   مرند-پيرامون خط فيبر نوري مغري
برنامه گذراندن خط فيبر نـوري از مغـري ارمنـستان بـه شـهر مرنـد ايـران در                    

اجـراي ايـن طـرح      . يونان گنجانده شده اسـت    -ايران-قرارداد سه جانبه ارمنستان   
نستان امكان ديگري را براي پيوستن بـه دنيـاي خـارج بوجـود آورده و                براي ارم 

به گفته نماينـده شـركت يونـاني        . دهد  ميزان اميدبخشي  ارتباطات را افزايش مي      
OTE             براي ايران مناسب است كه بصورت يك كشور ترانزيتي در آيد و خـط 

  .ارتباطي را از مرز خود تا خط اصلي تأمين نمايد
اروپـا مـي   -ند بخشي از خط اصلي فيبر نوري ترانس آسيامر-حد فاصل مغري 

اكنـون مـدت دو سـال اسـت كـه           . باشد كه قاره اروپا را با آسيا پيوند مي دهـد            
كيلومتري را 132متخصصين ارمني، ايراني و يوناني طرح مربوط به احداث خط 

طـوالني شـدن مـذاكرات داليـل عينـي و ذهنـي             .مورد بررسي قـرار مـي دهنـد         
ين  اثنا كشورهاي شركت كننده در تـالش بررسـي جوانـب سـودمند و                درا.دارد

امـروزه  . اهميت اين طرح براي ارمنستان زياد مي باشـد        . غيرسودمند طرح بودند  
ارتباط جمهوري با كشورهاي خارجي از طريـق خـط شـمالي و بوسـيله مـاهواره                 

زير آقاي كوچاريان معاون و   . گيرد كه گران و فاقد كيفيت مي باشد         صورت مي 
در هنگـام مـذاكرات مـا بـه ايـن توافـق             “: حمل و نقل و ارتباطات معتقـد اسـت        

مشترك دست يافتيم كه اين طرح نه تنها براي ارمنستان، بلكه براي طرف ايراني              
كـار  ” آرمـن تـل     “.نيز ضرورت دارد، زيرا در اينجا مسئله ترافيـك وجـود دارد           

اشت، الكن طي مذاكرات    مرند را بر عهده خواهد د     -تأمين مالي طرح خط مغري    
از قـرار   . دراز مدت مسائل مالي با وزارت حمل و نقل ايران نيز مطرح شده بـود              

پـس از آن يـك   . توان مرحله پاياني محسوب كـرد  معلوم مذاكرات امروز را مي  
سند ديگر كه موعد زماني احداث خط مزبور را مشخص خواهد كرد بـه امـضاء                

  .خواهد رسيد
  ن شبكه سراسري تلويزيو

  
-آمادگي ارمنستان جهت بررسي موضوع گشايش مرز ارمنستان

  تركيه
نظـر مـن در     “: آندرانيك ماركاريان نخست وزير ارمنستان ديروز اعالم داشت       

ما اعـالم كـرده بـوديم كـه بـا       . تركيه مثبت است  -رابطه با گشايش مرز ارمنستان    
م اقـدام بـه   تمامي همسايگان، جدا از هرگونه اخـتالف نظـر سياسـي، بايـد بتـواني      

  .البته بدون پيش شرطها و عواقب سياسي. همكاريهاي اقتصادي نماييم
چنانچه چنين پيشنهادي از سوي دولـت تركيـه مطـرح شـود دولـت ارمنـستان                 

  .”آماده بررسي اين موضوع مي باشد
  هايوتس آشخار

  
  بين المللي

  
ايالت كلوريداي اياالت متحده آمريكا قتل عام ارامنه را برسميت 

  ختشنا
 مي  قتل عام ارامنه را 6ايالت كلورادو در تاريخ :  مي، نويان تاپان8دنور، 

درگزارشي كه ازسوي مجمع ارامنه آمريكا دريافت شده . برسمت شناخته است
بر اساس “: پيتر آباجيان رئيس دفتر غربي مجمع ارامنه آمريكا چنين گفته است

وز يادبود قتل عام ارامنه  آوريل، ر24 مجلس قانونگذاران روز 02 -022حكم 
همزمان به كنگره آمريكا توصيه شده است كه قتل عام . ”نامگذاري شده است

در نتيجه از بين بردن ملت “: در حكم فوق اشاره مي شود. ارامنه را محكوم نمايد
ارمني  كليساها، مدارس، كتابخانه ها و ارزش هاي فرهنگي ارامنه از بين رفته 

، هر روز بر تعداد قانونگذاران آمريكا و كالً ” تبريك مي گوييمما به ارامنه“. است
  . ”جهان افزايش مي يابد

 قابل ذكر است كه رؤساي فرمانداران اياالت كلوريداي آمريكا 
 پيرامون قتل عام ارامنه بيانيه هايي صادر 1990  و 1987، 1986،  1981درسالهاي
لت آمريكا قتل عام ارامنه را برسميت  ايا27بر اساس همان منابع خبري . نموده اند 

كاليفرنيا، جورجيا، آالسكا، ميرلند، نيويورك، نيو : شناخته اند كه عبارتند از
  مكزيكو، ماساچوست، يوتا، ويريجينيا، ميشيگان، ويسگونسين و غيره 

   نويان تاپان، آزگ
  

  انتصاب آقاي كيليكيان به سمت عضو كميته هولوكاست
س جمهور آمريكا پرفسور آرشالويس كيليكيـان را        طي حكمي جرج بوش رئي    

ايـن  . به سمت عضو دايم كميته بزرگداشت هولوكاسـت منـصوب نمـوده اسـت             
حكم و پرفسور كيليكيان چهارمين ارمني ساكن آمريكا است كـه در ايـن سـمت                

  . گردد منصوب مي
   بخش فارسي راديوي سراسري ارمنستان

  
 به انجام گفتگو فرا خوانده مسروپ موتافيان جوامع ارمني و ترك را

  است
 ، بـه گـزارش روزنامـه   ”نويـان تاپـان  “طبق اطالعـات دريـافتي از خبرگـزاري        

مسروپ موتافيان پاتريارك ارامنه قسطنطنيه جوامع ارمنـي و تـرك را            ” حريت“
در مـرز   “: پاتريـارك ارامنـه اظهـار داشـته اسـت         . به گفتگـو فـرا خوانـده اسـت        

 شود و بازديدهاي مشترك صورت گيرد، تاج گل          تركيه بنايي ساخته   -ارمنستان
انجيل مقدس مي گويـد،     “: وي اعالم كرده است   . ”نثار و نان و نمك توزيع شود      

بجـاي  . اي وجود دارد بايد در همان زمان حـل شـود، تـا بغـرنج نـشود                  اگر مسئله 
ما ارامنه تركيه، در بـين دو       . اقدامات مختلف ضرورت دارد تا گفتگو آغاز شود       

ما همزمان ارمني و ترك هستيم و حامل فرهنگهاي تركـي           . ار گرفته ايم  آتش قر 
  . ”و ارمني

   هايكاكان ژاماناك
  

  )وزير دادگستري فرانسه ارمني است(نگراني تركها 
انتصاب پاتريك دِوِجيان ارمني االصل در سمت وزيـر دادگـستري فرانـسه در              

  .استتوصيف شده ” ورود آساال به دولت فرانسه“تركيه بعنوان 
مطبوعات تركيه مي نويسند كه ژاك شيراك كه براي سبقت گرفتن از لـوپن              
به آراء ارامنه نياز داشت، بنابر قول خود پاتريك دِوِجيان را بعنوان وزير منـصوب               

خاطر نشان مي شود كه دِوِجيان به داشتن موضع ضد تركـي معـروف             . كرده است 
  .ز سوي فرانسه بوداست و يكي از مبتكرين پذيرش قتل عام ارامنه ا

  هايوتس آشخار
  

  المللي در امور مسائل قتل عام برنامه ايجاد دادگاه بين
المللي كه موارد نژادكـشي و        آمريكا در صدد است تا از برنامه ايجاد دادگاه بين         

قتل عام را بررسي خواهد نمود و بيل كلينتون رئيس جمهور اسـبق آمريكـا آن را                 
كولين پاول گفته است كه آمريكـا       .  اجتناب ورزد   امضا نموده است   2000در سال   

اين تصميم را در حالي گرفته است كه امكان دادگاهي نيروهاي نظامي آمريكـايي              
 كشور  66تاكنون  . توانند به دادگاه احضار شوند      مستقر در خارج و اتباع آمريكا مي      

  . اين توافقنامه را امضا نموده اند
  ان بخش فارسي راديوي سراسري ارمنست

  
  پيام جرج بوش خطاب به ارامنه آمريكا

رسانه هاي خبري امروز بر پيامي كه جرج بوش رئـيس جمهـور آمريكـا بـه                 
بـه  . خطاب به ارامنه آمريكا ارسال نموده بود، منعكس شده اند           آوريل 24مناسبت  

پيام جرج بوش اين بار نيز راضـي كننـده نبـود، زيـرا  وي     ” آزادي“نقل از راديو    
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در هرصـورت   . را كه تركيه از آن وحشت دارد، بكار نبرد        ” قتل عام “مه  مجدداً كل 
در اراضي تركهاي عثماني كشتار و جابجايي       : در پيام جرج بوش چنين آمده است      

بـوش  .  ارزيابي مي شود   20 ميليون ارمني يكي از وحشتناك ترين فجايع قرن          5/1
فاجعه را فراموش نكند    اشاره به اين موضوع مي كند كه تمام دنيا مجبور است اين             

  . و خودش درس عبرت بگيرد
مجمع ارمني آمريكا از پيامي كه جرج بوش رئيس جمهور آمريكا پيرامون قتل             
عام ارامنه صادر نموده بود استقبال نموده، اما اظهار تأسف نموده است كـه رئـيس                

 در ضمن جرج بـوش در پيـام  . را بكار نبرده است  ” قتل عام “جمهور آمريكا كلمه    
خويش اشاره نموده است كه ايجاد روابط اقتصادي، سياسي و فرهنگي ارمنستان بـا              

  .تركيه ضروري مي باشد
  

  مجلس گرجستان نسبت به قتل عام ارامنه اداي احترام ننمود
 مــارس درمالقــاتي كــه در 18نينـو بورجانــادزه رئــيس مجلــس گرجــستان در  

 ساكنين جاواخك داشت، در پاسخ به سؤاالت خبرنگاران با نمايندگان آخلكاالك
پيرامون برسميت شناختن احتمالي قتل عام ارامنه از سوي گرجستان چنين گفتـه             

ملت ترك اين مردانگي را دارد كـه اشـتباه فاجعـه اي را كـه انجـام داده               “: است
  .”است تقبل نمايد

گزين گرجـستان   نينوبورجانادزه نسبت به تركيه كـه دوسـت  غيـر قابـل جـاي              
آيـا   “اكنون اين سؤال پيش مي آيـد كـه     . محسوب مي شود نظر بسيار عالي دارد      

ملت گرجي آنقدر مردانگي دارد كه بتواند به احترام قربانيان قتل عـامي كـه از                
  .”سوي تركها انجام شده يك دقيقه سكوت اعالم نمايد؟

 آوريـل در    24 در.  آوريـل دراكـراين بـسر مـي بـرد            24نينو بورجانادزه در    
بـدين ترتيـب كـه وان       . مجلس گرجستان واقعه بسيار وقيحانه اي صورت گرفت       

بايبورتيان كه از نمايندگان ارمني مي باشد از همكاران خويش خواسته است تا به 
 ميليون ارمني كه قتل عام شده اند يك دقيقه سكوت اعـالم شـود و                5/1احترام  

. در دسـتور كـار مجلـس ثبـت گـردد          مسئله برسـميت شـناختن قتـل عـام ارامنـه            
بايبورتيان از همكاران خويش دعوت نموده است تا در مراسمي كه گـروه تئـاتر    
  .ارمني به پاس قربانيان قتل عام ارامنه در تفليس  برگزار مي كند، شركت نمايند

آذر سولي يانف و رامـل وكليـف نماينـدگان آذري مجلـس گرجـستان سـعي                 
 بايبورتيـان بوجـود آورنـد كـه بعـد از لحظـاتي جـر            نموده اند موانعي براي نطق    

وبحث هاي نمايندگان بـه كـشمكش و زد و خـورد كـشيده اسـت كـه كاركنـان                    
  . خدمات امنيتي مجلس ملي مجبور شدند مداخله نمايند

زرتلي معاون رئيس مجلس  گرجستان فعاليـت هـاي جلـسه را متوقـف  و                 . گ
در هـر   . نـه را ممنـوع نمـوده اسـت        اجازه نطق و سخنراني پيرامون قتل عـام ارام        

يـك  “ ميليـون قربـاني قتـل عـام ارامنـه            5/1صورت مجلس گرجستان به احترام      
  .اعالم ننمود” دقيقه سكوت

” زركالو“براي مثال نشريه .  مطبوعات آذربايجان در شور وشعف بسر مي برند
ز ايـن   باكو توصيه مي كند كه بهتر است وان بايبورتيان را تأديب نمايند تا وي ا              

  .  پس گرجستان را با فرانسه اشتباه نگيرد
ما هيچوقت چنين اشتباهي نمي كنيم و مطمئن هستيم كـه در همـه كـشورهاي                
جهان به استثناي آذربايجان، تركيه و گرجستان آرامگاههـاي ارامنـه ازبـين نمـي               

  . روند
  بيانات كولين پاول در مورد حل مسئله قره باغ 

هاي بودجه كميته اختصاصات  ر خارجه آمريكا طي بررسيكولين پاول وزير امو
وست نتايج خوبي بدست  مالي خارجي سناي آمريكا اعالم كرده است كه در كي

تر داشته  آمده بود و دنيا در مسئله حل درگيري قره باغ انتظارات پيشرفت جدي
كا بگفته وي رؤساي جمهور ارمنستان و آذربايجان بعد از بازگشت از آمري. است

نتوانستند مردم كشورهاي خود را براي حل مسئله آماده كنند، چون براي اين امر 

كنند كه سخنان كولين پاول  كارشناسان خاطرنشان مي. آمادگي الزم را نداشتند
وي بالفاصله بعد از . بيشتر به حيدر علي اف رئيس جمهور آذربايجان مربوط است

وست هيچ گونه توافقي بدست   كيبازگشت از آمريكا اعالم كرده بود كه در
روبرت كوچاريان رئيس جمهور ارمنستان به نوبه خود هميشه . نيامده است

خاطرنشان كرده است كه درگيري را بايد در چارچوب اصول بدست آمده در 
در هر صورت كولين پاول با رضايت و خرسندي . وست و پاريس حل نمود كي

ان و حيدر علي اف طرفدار حل خاطر نشان كرده است كه روبرت كوچاري
وزير امور خارجه آمريكا در پاسخ به اين سؤال يكي . آميز درگيري هستند مسالمت

خواهد تا اين درگيري حل گردد،  از اعضاي سنا مبني بر اينكه آيا روسيه واقعاً مي
توانيم در  ها مي خواهد و ما چه با روسها و چه با فرانسوي بنظر من مي“: گفته است

  . ” بطور مشترك و ثمربخشي عمل كنيمOSCEچوب گروه مينسك چار
  

  كاهش عوارض پيرچشمي با استفاده از ويتامينها و روي
بـه عنـوان پـيش سـاز        (     به گفته پژوهشگران، اسـتفاده از بتاكـاروتن         

چشمي را كاهش داده    و دو ويتامين ديگر به همراه روي ، سرعت پير         ) Aويتامين
ــد  ــا آن را متوقـــــــــــف مـــــــــــي كنـــــــــ   .يـــــــــ

تحقيقات و آزمايش هاي انجام شده توسط پژوهشگران دانشگاه جان هاپكينز بـر             
روي تعداد زيادي بيمار مبتال به پيرچشمي نشان داد كه استفاده از اين ويتامين ها،               
ــي دارد  ــايج مثبتــــــــــــــــــــــ   .نتــــــــــــــــــــــ

هر كدام بـه درجـات      براساس اين گزارش، آزمايش ها بر روي سه هزار نفر كه            
  . سـال انجـام شـده اسـت        5مختلفي مبـتال بـه پيرچـشمي بـوده انـد بـه مـدت                

 ميليگـرم   400 و   C ميليگـرم ويتـامين      500در اين آزمايش ها به بيماران روزانه        
)  ميليگرم مـس   2حاوي  ( ميليگرم روي    80 ميليگرم بتاكاروتن و     15 و   Eويتامين  

 داد كـساني كـه در مراحـل اوليـه           نتيجه اين آزمايش هـا نـشان      .داده شده است  
پيرچشمي هستند از اين رژيم ويتاميني سود مي برند، ليكن كساني كه در مراحـل            

نتايج مطالعات نشان مـي     . پيشرفته تر اين بيماري هستند، استفاده بيشتري مي برند        
 درصد كساني كه تحت اين آزمايش قرار گرفتند تا حدودي بينايي            20دهد حدود   

  . ودر بعضي از اين افراد پيشرفت ايـن بيمـاري متوقـف گرديـد              شان تقويت شد  
با توجه به پيري جمعيت آمريكا در حال حاضر حدود هشت ميليون نفر بـه ايـن                 
عارضه دچار هستند و تنها راه افزايش درصد بينايي شان عمل جراحـي بـا ليـزر                 

ال به  در ضمن در اين تحقيقات مشخص شد كه استفاده از بتاكاروتن خطر ابت            .است
بيماري سرطان ريه را نزد افراد سيگاري افزايش مـي دهـد و بـه همـين جهـت                   
سيگاري هاي مورد آزمايش براي پيرچشمي از استفاده از اين تركيب منـع شـده               

  . اند
  نقش ورزش در بهبود عملكرد مغز

تحقيقات جديد نشان داده است كه ورزش قدرت و كارآيي مغز را افزايش             
وهشگران دانشگاه ايلي نويز كه نتايج آن در نشـست سـاالنه            مطالعات پژ .مي دهد 

انجمن تحقيقات رواني در مونترال كانادا ارائه شد نشان مي دهد كه ورزش سرعت 
پژوهشگران در بررسـي هـاي      .تفكر و تصميم گيري را در انسان افزايش مي دهد         

واداشـتند   سال را نيم ساعت به دويدن        24 تا   18خود گروهي از مردان و زنان بين        
و بعد از اينكه ضربان قلب اين افراد به حالت عادي بازگشت آنها را به دستگاهي                

اندازه گيري امواج در مواقـع  .كه امواج مغز را اندازه گيري مي كند، متصل نمودند       
بعد از ورزش و قبل از ورزش نشان داد كه ورزش روند تصميم گيري را در ايـن                  

نكه اين افراد در آزمون هاي بعداز ورزش نمـره          ضمن اي . افراد تسريع نموده است   
الزم به ذكر است كه نتيجه تحقيق ديگري كه قبالً منتـشر            .بيشتري كسب كردند  

شده است نشان مي دهد كه حتي ورزش بدني به مدت ده دقيقه در روز مي توانـد                  
نتيجـه  . روحيه و خلق و خوي انسان را بهبود بخشيده، خـستگي را كـاهش دهـد               

ري نشان داده است كه باال رفتن از پله به مدت دو دقيقه و براي چنـد                 تحقيق ديگ 
  .بــــار در روز ميــــزان كلــــسترول خــــون را كــــاهش مــــي دهــــد



 

 

  ٦صفحه   ١٣٨١     فروردين ٥١‐٥٢ شماره    لويس 

شكار گوزن

  شكار گوزن
  

  هوانس تومانيان :     نويسنده                
  لئون آهارونيان:     مترجم                

  1377   تير ماه                  
 به نقل از نشريه شكار و طبيعت                   

  
اواسط شهريور ماه بود شكارچي دهمان هوسپ كه به نام هوسـپ شـكارچي      

نگلـي نزديـك دهمـان      معروف بود مرا براي شكار گوزن به يكي از دره هـاي ج            
وضع شكارگاه طوري بود كه گوزنها صبح سحر از جنگل به طـرف             . دعوت كرد 

پايين دره سرازير مي شدند و پس از چريدن در دامنه تپـه هايخـارج از جنگـل و                 
سيراب شدن از آب چشمه هاي اطراف چراگاه هنگـام طلـوع آفتـاب بـه طـرف                  

بـراي  . مخفـي مـي نمودنـد     جنگل بر مـي گـشتند و خـود را در البـالي درختـان                
موفقيت در شكار مي بايستي شبي را در اطراف شـكارگاه بيتوتـه مـي كـرديم و                  
براي اين منظور به مزرعه هواكيم مي رفتيم كه مزرعه اش نزديك شكارگاه بود              

من بودم و هوسپ شكارچي  . و از آنجا مي توانستيم صبح سحر سر شكارها برسيم         
با شوق و ذوق توام با بي رحمي كـه فقـط       . نو يك پسر بچه توبره كش از دهما       

در هنگام رفتن به شكار به انسان دسـت مـي دهـد در حركـت بـوديم و از شـكار                      
شكار مانند يك شـانس و اقبـال        : هوسپ شكارچي مي گفت     . صبحت مي كرديم  

است كه يكباره در جلوي چشمانتان ظاهر مي شود و در يك لحظه هم ناپديد مي              
آدم ناشي آسان نيست و اگر هم ديد دستپاچه مـي شـود و              گردد، ديدن آن براي     

شـكارچي بايـد تـا چـشمش بـه شـكار افتـاد              . مي لرزد و شكار را فراري مي دهد       
تفنگ را روي شانه بياورد و ماشه را بكشد در غير اين صورت تا چشم بهم بزنـي                  

پرسيدم اسـتاد هوسـپ پـس شـما چگونـه           . شكار كوه را رد كرده و ناپديد شده         
جواب داد كه شكارچي خوب دنبال شكار نمي رود او مي           . ل شكار مي روي   دنبا

داند كه چه وقت و در چه محل شـكار يافـت مـي شـود و يـك راسـت مـي رود             
. او بايد بـاد را در نظـر داشـته باشـد كـه بـادش شـكار را نگيـرد                  . باالي سر شكار  

 مـي رسـد ،      حيوانات  چنان شامه تيزي دارند كه توسط باد بوي شكارچي به آنها            
بـا  . گرفتن بوي شكارچي و فرار و گم شدن شكار در يك آن صورت مي گيـرد               

پيرمـرد در   . همين صحبت ها تا  پاسي از شب گذشته  رسيديم به مزرعه هواكيم               
شـب  . داخل كلبه اش  با هيزم  آتش را روشن كرده و در كنار آتش لميـده بـود                  

د مهمانان عزيز و گرامي من ،       شب شماها هم بخير خوش آمدي     . بخير بابا هواكيم    
تنهايي دلم تنگ شده بود و آرزو مي كردم هم صحبتي داشته باشم خدا شماها را                

بابا هواكيم اين كلمات را با احساسات خاصي با صداي بلند بيان مي . به من رساند
تو بگو كه شكارها را ديده اي يا خير؟ هوسپ شكارچي بي صبرانه از بابـا                . كرد

 كرد، هوسپ جان يك گوزن نـر بـي صـاحب هـر شـب مـي آيـد                    هواكيم سوال 
نه تفنـگ دارم و  . حساب لوبيا هاي مرا مي رسد و ديگر برايم لوبيا باقي نگذاشته          

تو گوزن نگو بگو يك كوه ، شاخهايش مثـل يـك درخـت كـاج  مـي                . نه سگ   
پسر جان چه بگـويم     . خوب حاال بگو ببينم ، صداي گوزن نررا شنيده اي           . مانند  
ديـشب روي همـين تپـه بـااليي چنـان نعـره مـي              . اب را برايم حرام كرده اند     خو

 –اي  “ هوسـپ شـكارچي فريـاد زد          . كشيدند كه زمين از صدايشان مـي لرزيـد        
بابا هواكيم براي مـا جـاي خـوابي بـا علـف هـاي               . “   هي   …خداي زمين و آب   

تش لميـد  خشك روي زمين مهيا كرد و خودش هم باز تكيه به ديوار زد و كنار آ 
بچه ها وقتي كه من خوب فكر مي كنم براي من يقين حاصل مي شـود       : و گفت   

چـرا بابـا هـواكيم ؟ كـدام را        . كه انسان بي رحمترين موجـود روي زمـين اسـت          
بگويم ؟ همين شماها تفنگ در دست دنبال شكارها افتاده ايد و همگي از اين كار 

 يك گوزن را بكشيد و خيلي لذت مي بريد فكر و خواسته شما فقط اين است كه
آخـر آن   . ساده هم بگوييد چيزي نيست مـي كـشيم و گوشـتش را مـي خـوريم                  

حيوان هم مانند ما يك نفس كش است گوزني كه نيمه شب فريـاد مـي كـشد و                   
شكارچي با خنده   . ماده خود را صدا مي كند آن ماده گوزن عشق و اميد اوست              

. ه او عشق و اميدش را نشان خـواهم داد         بگذار صدايش در بيايد من ب     : بلند گفت   
خيلـي  . …بابا هواكيم سرش را تكان داد و گفت نه اين يك گنـاه بـزرگ اسـت               

با صداي بلند گفت  بچه ها حاال كـه صـحبت از گـوزن شـده مـن يـك                     . بزرگ  
همگي يكباره گفتند بابـا هـواكيم تعريـف         . حكايتي را براي شما تعريف مي كنم      

يم كوه به من خبر دادند كه نوه ام مـريض شـده و مـرا     سالها پيش رفته بود   . كن  
بلند شدم و به طرف منزل حركت  كردم . مي خواهد ببيند بايستي كه به ده بروم   

در بين راه به اميد اينكه ممكن است شكاري سر راهم سـبز شـود  در راه ناگهـان                    
صداي خش و خش نظرم را جلب كرد و ديدم كه برگهاي درختـان دارنـد تكـان         

اول فكر كردم كه ممكن است قرقاول باشد ، ديدم كـه ايـن صـدا و    .  خورند مي
. يك چرنده است كه ديده نمي شود      “ حركت ها نمي تواند كار پرنده باشد حتما       

سنگ كوچكي را به سوي آن درختي كه برگهايش تكان مي خورد پرتاب كردم 
د و بـه مـن      ناگهان سر يك مرال كوچكي با گوشهاي تيز از ميان برگهـا پيـدا شـ               

برگشت و از ميان درختان راهي را براي خود باز كـردو پـا بـه    “ خيره شد و فورا  
روي شانه آوردم و درست همانجائي كـه برگهـاي          “ تفنگم را فورا  . فرار گذاشت 

ناگهـان صـداي  آه و نالـه    .  درخت تكان مي خورد نشانه رفتم و ماشه را كـشيدم        
ـ            از . ه بچـه انـسان در حـال مـرگ بـود        حيوان بلند شد و ناله اش درسـت شـبيه نال

شكارچي هاي كهنه كار و استاد  شنيده بودم كه مادر بچه شكار در اولـين وحلـه                  
مرا ديده بود و از آنجا فرار كرده بود و حاال هر كجا كه بود به سراغ بچه             “ حتما

اش مي آمد ، در پشت يك درخت سر راه كمين كردم ، مي دانستم دير يـا زود                   
  .…! چه آمدني …ده گوزن پيدا مي شود ،  آمد وسر و كله ما

مادري كه گلولـه تفنـگ      . من او را ديدم ولي شما هرگز آن صحنه را نبينيد            
به طرف بچه اش شليك شده بود سر رسيد و با بدن خون آلود و بي جان بچه اش 

پوزه اش را دراز  كرده بود و جاي زخم بچه اش را مـي ليـسيد فقـط                 . روبرو شد 
وقتـي رسـيدم بـه خانـه        . م تفنگم را بر دارم و از آن محل دور شوم            فرصت كرد 

.  ديدم نوه ام در وضع سختي بسر مي برد و با مرگ دست و پنجه نـرم مـي كـرد                
بچه ها ، آن روز گذشت ولي خدا شاهد است كه آه و ناله هاي بر آمده از سـينه                     

 مـي بنـدم حـس       هر وقت چشمم را   . نوه ام درست مثل ناله هاي آن بچه مرال بود         
مي كنم درست در جائي هستم كه آن بچه گوزن مرده بود و مادرش بـاالي بـدن                  

گفتم خداي بزرگ چـه فرقـي اسـت بـين مـا             . بي جان بچه اش شيون سر مي داد       
قلبهــاي همــه موجـودات قلــب اســت و  . …هـيچ .  انـسانها و آن حيــوان كــوهي  

يم همگـي سـكوت     لحظه اي تحت تـاثير حكايـت  بابـا هـواك           .  دردهاي همه درد  
  .اختيار نموده بوديم

بابا هواكيم نـه اينكـه مـي        :  قازار توبره كش سكوت را شكست و گفت           
البته كه دارند ، گوزنها داراي صاحب بزرگي        . گويند گوزن ها هم صاحب دارند     

شكارچي پيروم در شكار سرآمد     . حاال گوش بده  .  هستند ، همه ما صاحب داريم     
يـك بـار    . وله او در تمام عمرش به زمـين نخـورده بـود           تمام شكارچي ها بود گل    

گوزني را  زخمي مي كند و دنبال شكار زخمي رفته بود كه رسيد به يك صخره                 
.   حيـوان در آنجـا بـه زانـو در آمـد           . بزرگي كه زيـر آن پناهگـاه كـوچكي بـود          

شكارچي پيروم تفنگش را به شانه برده بود كه شليك كنـد كـه در همـين وقـت                
. از درون صخره بزرگ دري باز مي شود و عروس زيبايي بيرون مي آيد             ناگهان  

عروس زيبا مي آيد در مقابل شكارچي مي ايستد و فرياد مي زند آي مرد نـاحق                 
اي طمـاع     چرا اين حيوان بي گناه را تعقيب مي كني او در حق تـو چـه كـرده ،                    

اي پر بركـت و     سيري نداري در اين دني    )  1(“ ! هيچوقت سير نشوي تو     “ آزمند  
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شكار گوزن

لوله تفنگت از خون پر شود و گلوله ات خمير گردد و آن بـازوئي كـه                 .  نعمت  
شـكارچي پيـروم آدم عـاقلي بـود فهميـد كـه او              .  تفنگ را گرفته خشك شود      

صاحب آن شكار است تفنگش را مي اندازد روي شاخه يك درخت مانند چيـزي        
بابـا هـواكيم ايـن      .  كه نفرين شده باشد همان آن شاخه درخت خشك مـي شـود            

است كه مي گويند شكارچي گري نفرين شده است ؟  البته كه نفرين شده است                
مثـال قـديمي اسـت    . هم شكارچي گري و هم صيادي هر دو با هم نفرين شده اند           

  .“ هرگز شكم شكارچي و صياد سيري ندارد “  كه گفته اند 
ه است يك ماده    هم شكارچي را نفرين كرده او مي گفت كه ديد         )  2(كرم    

گوزن تير خورده با زخم سوزانش به دنبال بچه اش راه مي رفت ديـد چطـور آن                 
حيوان با نالـه در حـال جـان كنـدن بـود و بچـه اش هـم حيـران و سـرگردان در                          

همگـي از بابـا     .  عاشق هاي آذربايجان همـه ايـن شـعر را بلدنـد           . كنارش ايستاده   
پيرمرد صاحب مزرعه در آن .  بخواندهواكيم خواهش كرديم كه آواز را براي ما

دره تاريك در كنار آتش بـا صـداي پيـرش دسـتش را گذاشـت زيـر گوشـش و         
  .شروع كرد به آواز خواندن

                   اي آقايان ديدم بهار سبز را     
  در آن كوه ها گريه مي كرد يك مرال       
                بره زيبايش ايستاده حيران كنارش    
  مي كرد يك مرالدر آن كوهها گريه           
             آن تير خورده مي رفت از اين دنياي پوچ    
  در حاليكه شكايت مي كرد از بيرحمي هاي انسان          
               ناله مي كرد با زخمهاي خون آلودش    
  در آن كوهها گريه مي كرد يك مرال        
  بگذار نخورد تير تفنگ به آن حيوان حبيب خدا    
   آن شكار آسمان دوستبگذار نگيرد تير بگوشت            
  كرم دردمند ديد درياي خون را    
  در آن كوه گريه مي كرد يك مرال            

من كه به اين نوع زندگي نا آشنا بـودم هـزاران صـداي              . همه به خواب رفتند   
وقتي كه  . گوناگون به گوشم مي خورد و افكار مغشوش در فكرم جريان داشت             

كان مي خوردند من فكر مـي كـردم كـه           برگهاي درختها بر اثر نسيم شبانگاهي ت      
در تاريكي شـب اشـباحي  بـه         . گوزن ها باز سراغ لوبيا هاي بابا هواكيم آمده اند         

.  چشمم مي خورد كه تكـان مـي خوردنـد و ايـن طـرف و آن طـرف مـي رفتنـد           
باالخره از كلبه خارج شدم و دم در كلبه ايستادم و به آسمان صاف و پـر سـتاره                   

بابـا هـواكيم و دوسـتان ديگـر      ا تمام دره را فرا گرفته بود ،    نگاه مي كردم ، سرم    
ستاره سحري  . همگي در خواب بودند و صداي خر و پوف آنها در كلبه بلند بود             

شروع به درخشيدن نمـوده بـود و ايـن بـشارتي بـود بـراي حركـت و رفـتن بـه                        
ند و  چاروقهـا را پوشـيد    “  رفقا را از خواب بيدار كردم و آنهـا فـورا            . شكارگاه  

نزديكي هاي سپيده دم رسـيديم بـه دره جنگلـي و        . خود را آماده حركت كردند    
در كومه هاي مناسب قرار  گرفتيم در مقابل چشمان من جنگلي بـا عمـق زيـاد و                   

به تدريج تاريكي شب كم رنگ مي شـد         . تاريك و غير قابل عبوري قرار داشت        
  . ما ظاهر گرديدند و صخره هاي عظيم و بزرگ در مقابل چشمان خواب آلود 

نسيم سـحرگاهي وزيـدن گرفـت و        . آسمان رنگ مي باخت و روشن مي شد         
علفها به لرزش در آمدند و برگهاي درختـان آهنگـي           . گلها به حركت در آمدند      

  .دلنواز سر دادند
از درخـت نزديـك بـه مـا       . متعاقب آن جنگل از خواب شبانگاهي بيدار شـد          

نجشك دگر و سپس گنجشك ها به پـرواز         گنجشكي پريد و از درخت ديگري گ      
  . در آمدند

من بي اراده از كومه خود بيرون آمدم در حاليكه با نگاه حيرت انگيز منظره   
زيبا و سحر آميز طلوع آفتاب و طبيعت را در آن لحظه فراموش نشدني تماشا مي 
كردم،  ناگهان يك صداي ، صداي شكستن شاخه خشك درخت در نزديكـي مـا                

نگاهم به طرف صدا معطوف شد  ، در حقيقت هنوز . ل به گوشم رسيدداخل جنگ 
درون جنگل تاريك بود چشمانم تشخيص نمي دادند كه در آنجا چه مي گذشـت          
ولي بطور واضح  صداي حركت پايي را كه با تاني در حركت بود مي شيندم كه 

 بـه جـز   .  با له كردن برگهاي خشك پراكنده شده در سطح جنگل پيش مي آمـد             
.  خش  چيزي به گوشم نمي خورد ، صداي  و خش و خـش ادامـه داشـت        –خش  

ناگهان يك گـوزن نـر بـا شـاخهاي بـزرگ      . صدا نزديكتر مي شد با هم نزديكتر   
. بيرون آمد و اولين بار در عمرم بود كه من گوزني را در طبيعت آزاد مي ديـدم               

احب و گــويي صــ. از رفتــار او وقــار و غــرور و خونــسردي خاصــي مــي باريــد
هنوز نصف تنـه او از تـاريكي   .  فرمانرواي تمام زيبايي هاي جنگل و طبيعت بود   

جنگل خارج نشده بود كه او گردن ستبر خود را بـاال آورد و بـه طـرف مـا نظـر                  
  . افكند ، زيباترين نگاهي بود كه در عمرم ديده بودم

 كه من    دستپاچه و شرمگين شدم و خواستم تفنگم را پنهان كنم ، به مجردي              
در همين لحظه بود كه   .   تكان خوردم او گردن قو مانندش را به عقب بر گرداند          

از كومه همسايه صداي تير شكارچي هوسپ سكوت جنگل را شكست و  صداي              
. درختنان و برگها كه بهم مي خوردند بگوش رسيد و اين گوياي فرار گوزن بود              

 از كومـه بيـرون پريـد و       و!  شكارچي هوسپ فرياد بر آورد  اي خانـه  خـراب             
خود را به باالي تپه روبروي جنگل رساند و از آنجا به طـرف جنگـل نگـاه           “ فورا

  .مي كرد كه ببيند گوزن از كدام گذرگاه خارج خواهد شد
هوا روشن شده بود ، به اندازه اي كه توانستيم روي علفهاي سـبز و تـازه رد          

  رد خون را گـرفتيم و شـروع   پس گوزن زخمي شده بود ،. خون گوزن را ببينيم 
  .به تعقيب شكار كرديم

شكارچي هوسپ با اطمينان كامل اعالم كرد كه بـا ايـن خـوني كـه از ايـن                      
  .حيوان رفته هر كجا كه دلش مي خواهد برود ،  او مال ماست

نزديك غروب بود كه گوزن زخمي را در داخل جنگل پيدا كرديم ، حيوان   
 باال آورد ولي نتوانست سـر سـنگينش را بـاال نگـه              وقتي كه ما را ديد گردنش را      

دارد، بطور يكنواخت سرش را تكان مي داد و با چشمان بي فروغش مـا را نگـاه                  
مي كرد و يكباره مثل اينكه متوجه خطري شده باشد بلند شد كه حركت كنـد ،                 
روي زانوهايش قـدري ايـستاد و يكبـاره نالـه خفيفـي سـر داد و بـا تمـام هيكـل                      

  .در خاك و خون در غلطيد سنگينش 
شكارچي هوسپ سر رسيد ، خواستم چيزي بگويم ولي خجالت كـشيدم ، او                

گردن شكار را پيچاند و روي زانوهايش قرار داد ، باز خواستم دخالت كنم ولـي                
  .دلم نيامد

  .…در اين لحظه بود كه برق دشنه شكارچي نظرم را جلب كرد  
 دارم كوه ها  را تماشا مي كـنم، نالـه            سرم را برگرداندم و وانمود كردم كه        

  …ضعيفي بگوشم رسيد
ناگهان بي اراده به مرگ و زندگي انديشيدم و احساس كردم كه زندگي مي   

  . تواند چقدر زشت باشد
  .چه فرقي است بين ما انسان ها و آن حيوان كوهي    
  :عروس زيبا بيرون آمد و گفت     
  خمير و آنلوله تفنگت از خون پر شود و گلوله ات   
  .بازويي  كه تفنگ گرفته خشك شود    
  .هرگز شكم شكارچي و صياد سيري ندارد    
  
    
  )مترجم .( نفريني است كه براي طرف مقابل آرزوي گرسنگي را مينمايد– 1
ــستان و  - 2   در ميــان مــردم قفقــاز جنــوبي بخــصوص در آذربايجــان ، ارمن

 قرن هـاي متمـادي بـا مـردم در     گرجستان ادبيات عاشقي كه توسط عاشق ها طي     
عاشقان مبلغ مهرورزي ، . آميخته اند و از زندگي آنها الهام گرفته اند رواج داشته  

آنهـا در مجـامع عمـومي در        . نوع دوستي و ارزشهاي انساني و اخالقي بـوده انـد          
دهات ، شهرهاي بزرگ و كوچـك شـعر مـي سـرودند و بـا سـازهاي خـود كـه                      

كرم هم يك عاشق آذري بوده كـه بابـا      .   مي خواندند  كمانچه بود آواز  “  معموال
  )مترجم .(هواكيم از او نقل قول ميكرد و شعرش را با آواز مي خواند 
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نرينگ ديروز، ننگ امروز، 
 درنگ فردا

  نيرنگ ديروز 
  ننگ امروز

  درنگ فردا
  

  سرگه بارسقيان
   

 ، مصادف بود با سالروز قتل عام ارمنيان ارمنستان 2002 آوريل 24
اولين نژادكشي قرن بيستم با يك و نيم ميليون  . 1915غربي در سال 

كشتار بي رحمانه ارامنه در بحبوحه سالهاي پر آشوب . قرباني بي دفاع 
 چند در زمان خود واكنشهاي وسيعي را در جهان جنگ جهاني اول  هر

در . سبب شد اما اين عكس العمل ها مانع ادامه قتل عام كستره ارامنه نشد
به تبعيت از ” تركهاي جوان ”  سالهاي بعد از آن ، دولت هاي جانشين  

دو تالش .   اسالف خويش سياست انكار و تحريف را در پيش گرفتند
براي كتمان مسئله قتل ” ترتكهاي جوان ” خلف  موازي از سوي فرزندان 

  .عام ارمنيان صورت گرفت
 سياست اول در انكار قتل عام بود و سياست دوم در تحريف تاريخ 
و اشاعه  اين دروغ مضحك كه ارمنيان نيز بطور متقابل دست به قتل عام 

ولد نطفه خفه شده اي بود كه بعد از  ت اما اين دو سياست ،. تركها زده اند
نيز نتوانست شادي را به كام والدين آنها به ارمغان آورد ، پذيرش قتل 
عام ارمنيان از سوي مجامع مختلف جهاني ، دولتها و پارلمانهاي كشور 

 تركيه را در وضعيت – بالخصوص اروپايي و امريكايي –هاي  مختلف 
را و دشواري قرار داد كه بعدها با بروز اختالفهاي اساسي بين دولت آنكا

( بسوي ايزوالسيون ” اين محافل رسمي سياسي ، دولتمردان ترك عمال
اما آنچه امروز پس از هشتاد و هفت سال بايد . سوق داده شدند) انزوا 

داراي اهميت فوق العاده و مركز ثقل توجه روشن بينان قرار گيرد اين 
 بينانه واقعيت تاريخي و انساني است كه اگر از همان ابتدا با نگاهي واقع

به مسئله قتل عام ارمنيان توجه مي شد و دولتها بدون هيچ گونه محاسبه 
منفعتي همصدا با هم اين قتل عام را محكوم مي كردند و مانع از ادامه 
كشتارها مي شدند و بعدها عامالن  و آمران اين عمل جنائي را در 

قاط دادگاهي عادالنه محاكمه مي نمودند ، نژادكشي هاي  ديگر در ن
مختلف جهان رخ نمي داد كه نمونه هاي آن قتل عام بي  رحمانه يهوديان 

  .در آلمان نازي و قتل عام مردم كشور آفريقايي رواندا است
دولت تركهاي جوان بخاطر در پيش   اگر در همان سالهاي قتل عام ،

گرفتن سياستي فاشيستي و عملياتي تروريستي براي تحقق روياي پان 
و دولتهاي مجرم در ديگر گوشه هاي جهان به علت عمل تركيسم خويش 

مشابه تحت سخت ترين مجازات قضايي و  حقوقي قرار مي گرفتند 
امروز نه تنها دولت تركيه با قاطعيت دست به انكار قتل عام نمي زد بلكه 
نسخه شكست و رسوايي تمامي ماكياوليستهاي تاريخ در قرن بيستم از  

  .ه مي شدهمان ابتداي امر  پيچيد
 امروز دولتمردان آنكارا براي رهايي از اختالفات اساسي خويش با 
محافل دفاع از حقوق بشر ، براي پايان بخشيدن به پيگيري سياستهاي كهنه 
اي همچون احضار سفيران كشورهايي كه قتل عام را پذيرفتند و تهديد 

ون اين به كاهش سطح روابط با آنان ، همچنين براي خالصي از ايزوالسي
دولت و اخذ برگ برنده اي جهت ورود به دروازه كشورهاي دمكراتيك 
و حامي حقوق بشر مجبور  به پذيرش خطاي تاريخي سران وقت حاكم بر 
تركيه و پوزش رسمي از دولت ارمنستان و تمامي مردم آن كشور و 

  .ارامنه جهان و كليه دولتها و ملتها است
 كه در جهان امروز كه طبل  اميد است دولتمردان ترك بپذيرند

مبارزه با تروريسم حتي به گوش هر ناشنواي بي خبر و بي اعتنايي نيز مي 
رسد وقت حمايت از عمليات جنايي دولت تركهاي جوان و سكوت و 
انكار در مقابل كشتار بي رحمانه ارمنيان نيست و بدانند مسئله قتل عام 

طع خاص تاريخي نيست ارمنيان متعلق به يك نسل ، يك ملت  و يك مق
تا با تحول در آنها اين مسئله به فراموشگاه تاريخ برده شود بلكه اين درد 
تمامي انسانهاي آزاد و ملتهاي رنج كشيده  است و حافظه تاريخ نيز 
هيچگاه فراموشكار و بي اعتنا نسبت به قتل عام زنان و كودكان و جوانان 

  . زماني خاص نيستو سالمندان بي دفاع در هيچ كشور و ملت و
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  اديك باغداساريان
پس از پيدايي .  داراي پيشينه اي بس طوالني استتاريخنگاري ارمني

  ماشتوتسحروف ارمني در اوايل سده پنجم ميالدي به دست مسروپ
رمني  اقتصادي و اجتماعي حاكم بر ملت ا‐كه نياز مبرم شرايط سياسي١قديس

در آن دوران بود، ده ها اثر مذهبي و تاريخي ترجمه و نگارش يافتند و در 
نخستين اثر . همين سده بود كه تاريخنگاري مدون ارمني پايه گذاري شد

ت كه  نگارش ياف٣”زندگينامه ماشتوتس“ بنام  شاگرد ماشتوتس٢توسط كوريون
 و در آن نگارنده به بررسي زندگاني ماشتوتس و چگونگي پيدايي الفباي ارمني

اثر ” تاريخ ارمنيان“آنگاه .  مي پردازدجريانهاي تاريخي مربوط در ارمنستان
كه نخستين كتاب با همين عنوان در ادب نگاشته شد ) سده پنجم(آگاتانگغوس

 سپس تاريخنگاران و انديشمندان ديگر چون پاوستوس. ارمني بشمار مي رود
  ٧.آوردند در سده ياد شده آثار خود را پديد ٦ و يغيشه٥ كغباتسي، يزنيك٤بوزاند

  
 چشم به جهان گشود و در سنين ٤١٠ كه در حدود سال 8 خورنيموسي

 شاگردي كرد 9 پارتو و جاثليق ساهاك ماشتوتس سالگي نزد مسروپ٢٠‐٢٥
 به ارمنستان. م٤٤٠ بسال  و ادساكندريهپس از كسب تحصيالت در اس

 حاكم و مرزبان  ارمنستان  پيش از بازگشت و به درخواست ساهاك باگراتوني
 از يز اثر خورنييكي از وجوه تما. خود را بپايان برد” تاريخ ارمنيان “٤٨٢سال 

 را از سپيده آثار تاريخنگاران پيش از او نخست اين است كه وي تاريخ ارمني
تا عصر خود ارائه داده است، ديگر آنكه او به اهميت ) از ديدگاه او(دم تاريخ 

وقايعنگاري توجه خاصي معطوف داشته، سوم آنكه او از منابع بسيار غني و 
                                                            

١ ‐ mesrop’- masht’ots  
٢ ‐ k’oriun  
٣ ‐vark-masht’otsi   
٤ ‐ pavst’os buzand  
٥ ‐ yeznik’ k’oghbatsi  
٦ ‐ yeghishe  
  . نگاه كنيد٨ براي راهنمايي در باره آوانگاري به پيوست ‐ ٧
  movses-khorenatsi به ارمني‐ ٨
٩ ‐ sahak’ p’artev  

ثر آثار اول است تاريخي موجود در زمان خود به زبانهاي مختلف سود برده اك
است، در واقع با آثار خود تاريخنگاري اصولي و علمي را در ادب ارمن پايه 

  . ارمني لقب يافت” پدر تاريخنگاري“گذاري نمود و به حق 
       

 كه براي سرزمين هاي همسايه و از  نه تنها براي ارمنستانتاريخ خورني
نگارنده سطور با توجه به .  نيز داراي اهميت درجههمه مهمتر براي ايران

اهميت اين اثر بويژه براي تاريخ ايران از حدود بيست سال پيش با تشويق 
يشابور و دوستان  سرپرست بنياد فرهنگي ن جنيديجناب آقاي فريدون

ليكن پس از اتمام ترجمه تا .  ترجمه كتاب حاضر را آغاز نمودپژوهشگر ديگر
در همين فاصله زماني نگارنده با استفاده . امروز امكان چاپ آن فراهم نگرديد

از فرصت موجود، ترجمه را مورد بازنگري قرار داده در بسياري از موارد 
اشت هايي در انتهاي صفحات اضافه نمود و متن بصورت امروزي آماده يادد

  .چاپ شد
  

.  يادآوري چند نكته بايسته استدر باره ترجمه هاي فارسي تاريخ خورني
 خالصه اي از ١٣٣١تا آنجا كه نگارنده سطور آگاهي دارد، نخستين بار بسال 

 و به احتمام  آبراهام هواساپيانبرخي بخش هاي تاريخ خورني با ترجمه آقاي
 صفحه به چاپ ٤٠ توسط كتابفروشي داودي اراك در  دهگانآقاي ابراهيم

اين ترجمه اگر چه بعنوان نخستين گام شايسته تقدير است اما متاسفانه . رسيد
 امانت داري و بويژه از نظر ترجمه منابع تاريخي چه از نظر ترجمه و چه از نظر

كه با دقت خاصي از نظر زبانشناسي، تاريخ شناسي و جز اينها بايد انجام گردد 
داراي نواقص فراوان بود و از ديگر سو تنها خالصه اي از چند بخش را شامل 

  . مي گرديد و نه تمام كتاب را
  

 را بپايان برد در سال رنيپس از اينكه نگارنده سطور ترجمه تاريخ خو
، استاد  آگاهي يافت كه همين اثر توسط پروفسور گئورگي نعلبنديان١٣٦٤

و پس از اندك زماني اين 10دانشگاه دولتي ايروان ترجمه و چاپ شده است
مه خود در اولين نگاه از ادامه بازنگري به ترج. كتاب را نيز دريافت نمودم

 چنين انديشيدم كه ترجمه صرف نظر كردم و با مالحظه ترجمه نعلبنديان
 فارسي خورني نيز در شمار ترجمه هاي ديگر زبان هاي خورني قرار گرفته كار

ليكن پس از مطالعه دقيق آن و بويژه با دريافت . تمام شده قلمداد مي گرديد
فارسي زبان دال بر عدم كفايت ترجمه ياد شده از نظر نظرات نويسندگان 

علمي و زبان فارسي، ارائه ترجمه اي كه نواقص كار پروفسور نعلبنديان را 
جبران كند، اجتناب ناپذير گرديد، به همين دليل نگارنده نيز با اعتقاد بر همين 

فاصله بويژه در . نظرات بازنگري ترجمه خود را ادامه و آن را بپايان رساند
تا ١٣٧٤از  (زماني كه كتاب جهت اخذ مجوز به وزارت ارشاد ارائه شده بود 

  .متن را مورد بازنگري نموديم) كنون
  

 آنقدر متنوع و متعدد است كه بررسي اشكاالت ترجمه پروفسور نعلبنديان
قاله اي مي توان نقد و بررسي آن را طي م. آنها از حوصله اين نامه بيرون است

اما مي توان اين اشكاالت . مفصل در آينده به جامعه علم و تحقيق تقديم نمود
  .   را در چند گروه دسته بندي كرد

  
 را مطالعه كرده اند، بنا به عقيده اكثر پژوهشگراني كه ترجمه نعلبنديان

بان فارسي در زبان ترجمه بسيار مهجور و معرب و ثقيل بوده با روند تحولي ز
دوم آنكه مترجم يك منبع تاريخي را در متن اصلي . روزگار ما هماهنگي ندارد

هنگام ترجمه گاهي تفسير نيز نموده است بجاي آنكه نظرات خود را در زير 
به نظر نگارنده اين سطور منبع تاريخي حتي االمكان بايد . نويس ارائه دهد

داري ترجمه گردد و تفسير جمالت و همانند اصل اثر و با رعايت دقيق امانت 
واژه ها و رويدادهايي را كه گاهي مبهم هستند بايد به جامعه پژوهش و تحقيق 

                                                            
، ترجمـه و مقدمـه وتحاشـي        ) خـورني  موسـي (رناتـسي   ، موسـس خو    تاريخ ارمنستان  ‐ ١٠

  .  ١٩٨٤: ، ايروانگئورگي نعلبنديان

   تاريخ ارمنيان
   خورناتسيموٍسساثر

  ) خورنيموسي(
 
  سده پنجم ميالديتاريخنگار ارمني

  

  ترجمه، مقدمه، حواشي، پيوستها

  اديك باغداساريان
  )گرمانيك. ا(
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سوم آنكه . واگذار كرد و حداقل نظر خود را جدا از متن اصلي افزون نمود
 ارائه شده اند كه براي فارسي زبانان به شكل ارمني” اسامي افراد دقيقا

. به نظر نگارنده سطور بايد هر دو صورت قيد مي شد. وس مي باشندنامأن
چهارم آنكه در بسياري موارد واژه هاي نادرست فارسي در برابر واژه هاي 

، اعتزاليون را از جمله انجيل را به جاي كتاب مقدس. (ارمني استفاده كرده اند
  )). ٣١صفحه (به جاي بدعت گذار

  
 ايشان ، بجاي مرود٣٧ص(خي نام ها اشتباه نوشته شده اند بر: پنجم

 آنها ادا كرده اند ششم، نام هاي جغرافيايي را به شكل ارمني). مروگ نوشته اند
بجاي (بدون اينكه شكل فارسي را نيز در زير نويس و يا در متن يادآور شوند 

ي آن يپه سس را قيد مي كنند، خواننده فارسي زبان از  شكل ارمنشهر افسوس
  ) كجا بايد به مفهوم اصلي پي ببرد؟

  
برخي از اسامي را به شكل نادرست ترجمه كرده اند كه اثبات آنها : هفتم

، فرخ آورده parokh ، بجاي پاروخ٤٣ص. (جاي بحث و مداقه و بررسي دارد
 را  نام پارسيقوام نادرست ترجمه شده اند، خورنيمعرفي نامهاي ا: هشتم). اند

در هيچكدام از آثار . بكار مي برد اما مترجم آن را ايراني ترجمه مي كند
 يا پارسكاستان  بكار نرفته است بلكه پارس واژه ايرانتاريخي قديم ارمني

اطالعات نادرست زماني در : نهم). ٦٢ص . (بكار رفته است)  پارسكشور(
 سال آورده ٣٠ سال ٣١براي نمونه بجاي .  وجود داردترجمه پروفسور نعلبنديان

برخي : دهم) ٨٨ص( سال قيد كرده اند١٥و يا بجاي يازده سال، ) ٨٧ص(اند 
، سه سطر در ٦٦ص(است جمالت و عبارات در ترجمه نعلبنديان حذف شده 

 pituits hyusman (يا به تاريخ نياز نامه).  حذف شده است٢٤پايان شماره 
patmutiun ( اشاره نكرده آن قسمت را حذف كرده اند)پيش از ٥٧ص ،
گاهي واژه ها و عباراتي كه در متن اصلي وجود ندارد، : يازدهم. ٩پاراگراف آخر

در ترجمه .) …، رودخانه اي خوش آب و پر صدا٤٢ ص(اضافه كرده اند 
برخي از كلمات فارسي : دوازدهم). ٧٥شعرها به سنديت متن لطمه زده اند، ص

از جمله كلمات ربط را اشتباه ترجمه كرده اند كه در جان كالم اثر مي گذارد 
 بجاي فرزندان، ٥٥، به جاي ونيز، همچنين، كلمه حتي آمده است، ص٤٩ص(

  ).ن آمده استكلمه پسرا
 اكثر زير نويس هايي كه در در پايان، بايد افزود كه پروفسور نعلبنديان

پايان كتابشان آورده اند، به خودشان متعلق و منتسب دانسته اند در حاليكه 
 مي اكثريت مطلق آنها تالش و كوشش استاد فقيد پروفسور استپان مالخاسيان

 ارائه  امروزي را از تاريخ خورني يا زبان ارمنيشد كه بهترين ترجمه آشخاراباربا
  .داده اند و توضيحات بسيار محققانه به اين ترجمه افزوده اند

با توجه به مشكالت موجود در ترجمه هاي پيشين بود كه نگارنده سطور 
گان و دوستان پژوهشگر بر آن شد ترجمه خود را بازنگري و با تشويق نويسند

  . تكميل و آماده چاپ نمايد
  

زبان فارسي ادبي امروزي در حد ) ١در ترجمه كنوني سعي شده است 
امكان مورد استفاده قرار گيرد و از كلمات و واژه هاي معرب و منسوخ اجتناب 

را همانگونه كه هست در محدوده مسائل   تالش شده است اثر خورني) ٢. گردد
مطرح در فن ترجمه، ارائه گردد بدين معني كه امانت داري و حفظ اهميت 

 مترجم با توجه به اينكه استاد استپان مالخاسيان) ٣. سنديت اثر مراعات گردد
ريخ خورني مقدمه اي بسيار محققانه در باره  تا) زبان امروزي ارمني(آشخارابار 

زندگي و آثار خورني و اطالعات جامع در باره موضوعات مربوط به آنها نگاشته 
بودند، نگارنده نيز آنها را ترجمه نموده با برخي اضافات و موارد تكميلي در 
ابتداي ترجمه حاضر افزود و توضيحات مالخاسيان در مورد قسمت هاي 

را در بخش پاياني كتاب در پيوست شماره يك بعالوه برخي مختلف كتاب 
اصالحات و اضافات افزون نمود، اين گونه نوضيحات در متن بصورت اعدادي 

ترجمان كتاب (توضيحات نگارنده سطور . ارائه شده اند} ١{داخل آكوالد مانند
در زير نويس هر صفحه آمده  و در انتهاي آنها نام ترجمان بصورت ) فعلي

كليه نام ها اعم از نام افراد، ) ٤. ياد شده است .) گ.ا(يا ) گرمانيك.ا(
جغرافيايي، اقوام و غيره به شكل فارسي در ترجمه آمده اند ليكن شكل ارمني 
آنها نيز در زير نويس با آوانگاري ارمني قيد شده است و در برخي موارد شكل 

، انگليسي و فرانسه نيز براي تشريح ، آشوريهاي زبان هاي التين، يوناني
مرجع اصلي ترجمه متن گرابار يا زبان ) ٥. بيشتر موضوع اضافه شده اند

، ١١كالسيك و باستاني ارمني است ليكن حين ترجمه از ترجمه هاي آشخارابار
 در بازنگري اخير استفاده شده ، ترجمه نعلبنديان١٢ترجمه انگليسي تامسون

در كنار آنها از منابع متعدد بهره گرفته شده است كه فهرست آنها در . است
سعي شده است هيچ مطلبي از متن اصلي نه ) ٦.  آمده است٥پيوست شماره 

از ) ٧. نوشته خورني ارائه گردد” كم شود و نه چيزي به آن اضافه گردد و دقيقا
كتاب حاضر مي تواند مورد استفاده پژوهشگران تاريخ، زبانشناسي، نظر اينكه 

اسطوره شناسي، جغرافيا، زمين شناسي، گاهشماري، موسيقي، هنر و بسياري از 
رشته هاي ديگر قرار گيرد، تالش شده است حين ترجمه كليه ظرافت هاي 

  .    مهم از اين نظر مورد توجه قرار گيرد
  

دگان گرامي به آگاهي هاي بيشتري در باره ترجمان براي اينكه خوانن
 در دست داشته باشند، پيوست هاي زير را به  تا زمان خورنيتاريخ ارمنستان

  :ترجمه كتاب افزوده است
  

  .توضيحات آكادميسين استپان مالخاسيان: پيوست شماره يك
  .شيراكاتسي” جهان نماي“  بر اساس منستاننقشه ار: پيوست شماره دو
  . و خورني در زمان ماشتوتسنقشه ارمنستان: پيوست شماره سه
  .فهرست سلسله هاي پادشاهي ارمنستان: پيوست شماره چهار

  . از ابتدا تا زمان خورنيرهبران كليساي ارمني:  پنجپيوست شماره
  . ارمنگاهنامه: پيوست شماره شش
  . ارمنسپاهنامه: پيوست شماره هفت
  .راهنماي آوانگاري ارمني: پيوست شماره هشت

  
م، در متن اصلي ترجمه، ترجمان توضيحات همانگونه كه پيشتر ياآور شدي
به مترجم تعلق ” بنابراين زير نويس ها كال. خود را در زير نويس افزوده است

  .دارند
 گاهي عبارات و جمالت و اين موضوع نيز حائز اهميت است كه خورني

موضوعاتي را عنوان مي كند كه تفسير و درك دقيق آن ها دشوار به نظر مي 
منتقل كند و اگر ” ترجمان سعي كرده است اين گونه مطالب را عينا. رسد

تفسيري بنظر رسيده باشد آن را در زير نويس آورده و هيچ دخل و تصرفي در 
  .متن اصلي صورت نداده است

در پايان جا دارد از كليه دوستان اهل قلم و انديشه كه مرا در انجام اين 
ترجمان هيچ ادعايي ”  سپاسگزاري نمايم، ضمنامهم مورد تشويق قرار داده اند

 خود ندارد، بنابراين پيشنهاد هاي خوانندگان در مورد در بي نقص بودن كار
كتاب حاضر باعث شادي و تشويق هر چه بيشتر وي مي شوند و با انجام اين 

 را كه بكار كار اميدوارم بتوانم بتدريج كليه آثار و منابع تاريخي ارمني
 مي آيند ترجمه و در اختيار جامعه علم و پژوهشگران تاريخ و فرهنگ ايران

  .ادب ايران زمين قرار دهم
  اديك باغداساريان

  )گرمانيك. ا (
   ، تهران١٣٨٠دي ماه  

edbagh@yahoo.com  
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  .١٩٩٠:  و چاپ جديد ايروان١٩٦٨: ، ايروانآكادميسين استپان مالخاسيان
١٢ - Moses Khorenatsi, History of the Armenians, transl. and 
commentary on the literary sources by Robert W. Thomson, 
Harvard University press, 1980.  


