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سفر تیگران سرکیسیان، نخست وزیر 
ارمنستان به ایران

جمهوری  وزی��ر  نخست  سرکیسیان،  تیگران 
از تعدادی  بلندپایه مرکب  با یک هیئت  ارمنستان 
نرسس  اقتصاد  وزیر  جمله  از  کابینه،  وزرای  از 
هاکوپیان  هرانوش  دیاسپورا  وزیر  و  یریتسیان 
دولت جمهوری  مهمان  آبان(  و 27   26( روز  دو 
اسالمی ایران بود. حضور چند ده نفر از بازرگانان 
نمایندگان  از  بزرگی  گروه  همراهی  و  ارمنستان 
این  اهمیت  نشانه  کشور  آن  جمعی  رسانه های 
دیدار در مناسبات دو کشور همسایه بود. در طول 
جمهوری  رئیس  احمدی نژاد  محمود  بازدید،  این 
اسالمی ایران نخست وزیر ارمنستان را به حضور 
پذیرفتند. این دیدار اهمیت نمادین داشت و تاکیدی 
بود از دو سو بر تداوم روابط دوستانه دو کشور. 
روز سه شنبه 27 آبان همایش بزرگی در محل اتاق 
در  برگزار شد.  ایران  معادن  و  و صنایع  بازرگانی 
این همایش که ریاست آن را دکتر محمد نهاوندیان 
ایران  اسالمی  جمهوری  بازرگانی  اتاق  ریاست 
به  نمایندگی می کند  که بخش خصوصی کشور را 
عهده داشت، نخست وزیر و وزیر اقتصاد ارمنستان 
درباره  حاضران  پرسش های  به  و  گفتند  سخن 
پاسخ  کشور  دو  بازرگانی  روابط  گسترش  موانع 
دادند. اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان در 
برگزاری این دیدار و دعوت از بازرگانان جمهوری 

ارمنستان نقش فعالی بازی می کرد. 
گفتنی است که حجم مبادالت بازرگانی دو کشور در 
حال حاضر 240 میلیون دالر است، که با توجه به 

روابط حسنه و همسایگی 
این  است.  کم  کشور  دو 
ظرفیت وجود دارد که این 
دالر  میلیارد  یک  تا  رقم 

افزایش یابد. 

م���ق���ال���ه ام��ی��ل 
در  مناتساکانیان 
عوض  دنیا  آلیک: 
و  ساختار  ش��ده، 
مدیریت  شیوه های 
تکان  ارامنه  جامعه 

نخورده است
مدتی است روزنامه آلیک 
نام ”مسائل حاد جامعه ارامنه  به  باز کرده  ستونی 
ایران“ که صاحب نظران امور این جامعه در آن به 
می پردازند.  پیشارو  معضالت  درباره  نظر  اظهار 
امیل  روزنامه،  ماه  آبان   10 و   6 شماره های  در 
مناتساکانیان، عضو هیئت رئیسه مجمع نمایندگان 
ارامنه تهران )پادگاماُوراکان( در این زمینه به اظهار 
همه جانبه تر  نگاه  سبب  به  است.  پرداخته  نظر 
بنیادی  این نوشته و اشاره آن به برخی از مسائل 
جامعه ما، بخش هایی از آن را در این شماره نقل 

کرده ایم:
... در چند دهه اخیر، شاهد دگرگونی های بزرگی 
متناسب  که  بوده ایم  ملی  و  بین المللی  حیات  در 
ارامنه  جامعه  امکانات  و  زیست  شرایط  آن ها  با 
ایران نیز تغییر کرده است. با وجود این تغییرات، 
ساختارها و شیوه های مدیریت سنتی جامعه ارامنه 
بالتغییر باقی مانده است. به همین سبب معضالت 
نیز  شدیدتر  بلکه  نشده،  تعدیل  تنها  نه  ما  جامعه 
گشته اند. ... در حوزه آموزش و پرورش به دلیل 
کاهش تعداد دانش آموزان مدارس ارمنی، مدارس 
وزارت  نمونه  مدارس  فهرست  از  یک  به  یک  ما 
آموزش و پرورش خارج می شوند و در نتیجه از 

امکانات دولتی بیشتر محروم می مانند. ... 
نویسنده مقاله راهکارهایی در زمینه کنار گذاشتن 
فرهنگی  و  اقتصادی  امور  اداره  سنتی  شیوه های 
از  استفاده  ضرورت  به  و  می کند  پیشنهاد  جامعه 
تاکید می کند. عضو  افراد متخصص در هر حوزه 
هیئت رئیسه مجمع نمایندگان ارامنه تهران در پایان 
بر اهمیت توجه به خواست و رضایت مردم در به 

کارگیری همه برنامه های نو تاکید می کند.

 بودجه راه آهن ایران ارمنستان هنوز 
تامین نشده است

ارمنستان  اجتماعی-اقتصادی  توسعه  برنامه  در 
برای سال 2011 صحبت از احداث راه آهن شمال 
جنوب کشور تا مقری در مرز ایران و ارمنستان شده 
، اّما منبع تامین مالی این طرح هنوز به طور قطع 
مشخص نشده است. این خط آهن 313 کیلومتری 
ایران و ارمنستان را از طریق راه آهن به یکدیگر و 
ایران را از طریق ارمنستان و گرجستان به دریای 
نام  به  اکنون شرکتی  سیاه متصل خواهد کرد. هم 
خط آهن قفقاز جنوبی برای بررسی فنی –اقتصادی 
این طرح تشکیل شده است، اّما وزیر ارتباطات و 
ترابری ارمنستان اعالم کرده که دولت هنوز با این 

شرکت به توافق قطعی نرسیده است.
این  مالی  تامین  برای  نیز  آسیایی  بانک  پیش تر 
هم  آسیایی  بانک  بود.  داده  نشان  عالقه  پروژه 
اکنون تامین اعتبارات مالی بزرگراه شمال-جنوب 
کنیم  یادآوری  دارد.  عهده  به  را  ارمنستان  کشور 
که در دیدار اخیر نخست وزیر ارمنستان از ایران 
اعالم شد شرکت های ایرانی نیز می توانند در پروژه 

ساخت این بزرگراه مشارکت کنند.
در حال حاضر جاده ای که از مرز نوردوز-مقری به 
ایروان می رود جاده پرپیچ و خم و تنگ و خطرناکی 
است. با احداث خط آهن و اتوبان چندبانده از این 
نقطه مرزی تا ایروان، آمدوشد بین دو کشور تحولی 

اساسی به خود خواهد دید.

و  آمریکا  در  ارمنی  بزهکار  گ��روه 
احتمال ارتباط آنها با مقامات جمهوری 

ارمنستان
از  نیویورک بیش  اکتبر در لس آنجلس و  در 13 
70 تن از اعضای یک باند بزهکار ارمنی دستگیر 
و به مقامات قضایی این کشور تحویل داده شده اند. 
اتهام این افراد این است که با دزدی مشخصات افراد 
توانسته اند سر نظام تامین خدمات درمانی آمریکا 
مشهور به مدیکر medicare کاله بگذارند و 100 
تا 160 میلیون دالر سوء استفاده کنند. رئیس این 
قازاریان  نام آرمن  به  گروه بزهکار شخصی است 
ارمنستان  اپوزیسیون  گروه های  بِزو.  به  مشهور 
ارتباط  ارمنستان  دولت  مقامات  با  او  که  معتقدند 

گوشه هایی از آن چه در 
صفحات ارمنی این شماره 

هویس آمده است
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افتخاری  مهمانان  جزو  او  که  می گویند  دارد. 
ارمنستان  سابق  جمهور  رئیس  فرزند  عروسی 
روبرت کوچاریان بوده است. دادستان نیویورک 
با  پرونده  این  متهمان  که  است  کرده  اعالم  نیز 
مقامات ارمنی در ارتباط بوده اند. طبیعی است 
که مقامات دولت ارمنستان همه این اتهامات را 

رد می کنند. 
که  است  قدری  به  مسئله  اهمیت  رو  هر  به 
روی  سوء  اثر  پرونده  این  معتقدند  برخی ها 
که  این  کم  دست  می گذارد.  قره باغ  مذاکرات 
که  می کند  متهم  را  ارمنستان  مقامات  آمریکا 
در مبارزه با فساد کوتاهی کرده اند و تعدادی از 
اتباع کنونی و سابق این کشور از بودجه دولتی 

ایاالت متحده دزدی کرده اند.

ترکیه نام ارمنستان، سوریه و ایران 
را از فهرست کشورهایی که امنیتش 

را تهدید می کنند در آورده است
کتاب  در  ترکیه  ملی  امنیت  ش��ورای  اخبراً 
به کتاب قرمز  امنیتی آن کشور که  راهبردهای 
فهرست  از  را  ارمنستان  نام  است،  مشهور 
می کنند  تهدید  را  آن  امنیت  که  کشورهایی 
گرجستان،  نام  همزمان  اس��ت.  درآورده 
بلغارستان و ایران نیز از این فهرست حذف شده  
است. در عوض برای نخستین بار نام اسرائیل 

این فهرست اضافه شده است. 
امور  کارشناس  گریگوریان،  استپان  عقیده  به 
سیاست های  دگرگونی  با  تغییرات  ”این  منطقه 
به  مرتبط است. چطور می توان  ترکیه  عمومی 
را  ارمنستان  اّما  شد،  نزدیک  ایران  و  روسیه 
این  اّما  است“.  غیرممکن  این  گرفت؟  نادیده 
عقیده هم وجود دارد که ترکیه زیر فشار غرب 

به این تغییرات دست زده است. 
این  بر  ملکونیان  روبن  ترکیه  امور  کارشناس 
اعتقاد است که ترکیه با این کار می خواسته نشان 
دهد که با همسایگانش روابط خوبی دارد و از 
طرف دیگر بین جمهوری ارمنستان و دیاسپورای 
ارمنی تفرقه بیاندازد. او بعید نمی داند که بزودی 
ترکیه اعالم کند که خطری که از جانب کارزار 
جهانی برای به رسمیت شناختن قتل عام ارامنه 
متوجه ترکیه است، نه از سوی دولت ارمنستان 

که از سوی دیاسپورای ارمنی است.

نشست اخیر  بین سران بازرگانی دو کشور ایران و 
روابط  تاریخ  در  عطفی  نقطه  توان  می  را  ارمنستان 
بین  تجاری  رواب��ط  دانست.  کشور  دو  تجاری 
از استقالل کشور  ایران و ارمنستان پس  کشورهای 
ارمنستان و جدایی آن از اتحاد جماهیر شوروی در 
مقری  موقت  پل  احداث  با  بالفاصله   ،1991 سال 
دائمی،  پل  و سپس ساختمان  ارس  رودخانه  روی 
آغاز شد . در این 19 سال، هر دو کشور خواسته 
هایی داشته  و گاهی یکی از طرف ها ناراضی می 
روزه  سه  نشست  این  در  مسائل  این  تمام   شد.  
بررسی و به نحو احسن حل و فصل گردید و مورد 
توافق طرفین قرار گرفت. در اینجا به طور خالصه 
تفاهم نامه ای که در  گانه  از مواد 24  به مفاد هریک 
امضا  ایران   از  ارمنستان  نخست وزیر  اخیر  دیداری 

شد اشاره می کنم:
ماده 1: ضرورت توسعه هرچه بیشتر تجارت بین دو 

کشور. 
نامه در مدت سه ماه  ماده 2: لزوم و اجرای تفاهم 
بانکی،  امور  زمینه  در  یادداشت  این  امضا  از  پس 
استاندارد کردن محصوالت، ضوابط و مقررات ورود 

کاال و کاهش تعرفه ها. 
ماده 3: موافقت ایجاد سه واحد تجاری مشترك در 

رابطه با امور فنی- مهندسی و حمل و نقل. 
ماده 4: تولید قطعات اتومبیل و مواد غذایی و صادرات 
این  ثالث.  کشور  به  کشور  دو  تولیدی  محصوالت 
ماده یکی از بهترین گزینه ها برای ایجاد کار و ارتقاء 

توانایی دو کشور برای صادرات می باشد.
دو  از  هریک  نمایشگاه  برگزاری  ترغیب   :5 ماده 

کشور در کشور دیگر. 
ماده 6: ترغیب سرمایه گذاری بین دو کشور. 

برای عضویت  همکاری  به  ارمنستان  تعهد  ماده 7: 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان تجارت جهانی.

ماده8: تاسیس بانك مشترك با ارز دو کشور و مبادله 
تجاری و سرمایه گذاری سود. این تصمیم هم به نفع 
ایران و هم به نفع ارمنستان می باشد، چون تجارت 
بین دو کشور تابع نوسانات ارزهای خارجی نخواهد 

بود.
ماده 10: تاکید بر سرعت بیشتر فعالیت های اتاق های 
بازرگانی دو کشور.  طرف ایران اظهار آمادگی کرد 
که سرمایه داران ایرانی را ترغیب به سرمایه گذاری 
در ارمنستان نماید و کشور ارمنستان هم متعهد شد 
فهرست واحدهایی را که قابلیت همکاری با سرمایه 

ایرانی را دارند، اعالم نماید.
ماده 11: طرف ایرانی اظهار آمادگی نموده جهت به 

دست آوردن ماشین آالت کشاورزی مانند تراکتور و 
کمباین به طرف ارمنی کمك کند. 

ماده 12: برای حمل و نقل ترانزیت موافقت شد در 
مرز دو کشور انبار آزاد گمرکی با معافیت از پرداخت 

NDS ایجاد شود. 
نهمین  تفاهم  یادداشت  و  مفاد  بر  تاکید   :13 ماده 

نشست کمیسیون. 
یادداشت  مفاد  اجرای  لزوم  بر  طرفین   :14 ماده 
تفاهمی که در تاریخ 1389/7/11 از طرف روسای 
زمینه  در  ایران  و  ارمنستان  بازرگانی و صنایع  اتاق 
های همکاری تجاری و اقتصادی در کشور به امضاء 

رسیده بود، تاکید نمودند.
بین  سمینارهایی  برگزاری  برای  موافقت   :15 ماده 

طرفین در رابطه با اعزام هیات های تجاری.
در  مشترك  صنعتی  شهرك  یك  ایجاد   :16 ماده 
ایرانی در  با مشارکت شرکت های  ارمنستان  کشور 

ارمنستان.
در  سرمایه گذاری ها  موافقت نامه  امضای  ماده17: 
کوتاه ترین مدت و ُفرجه 3 ماهه برای سرمایه داران 

ارمنی جهت تعیین زمان بندی امضای موافقت نامه.
گمرکی  اظهارنامه های  کار  روند  بررسی   :18 ماده 

تجار ایرانی در گمرك ارمنستان.
دو  بین  مرزی  بازار  امور  که  موافقت شد  ماده 19: 

کشور فعال تر شود.
ماده 20: موافقت شد که طرفین جهت انتقال کاالهای 
تجاری بین دو کشور موانع حمل و نقل را رفع کنند و 

یك شرکت هواپیمائی مشترك تاسیس شود.
ماده 21: موافقت شد که بر پایه اصول کنسرسیوم، در 

قپان انبار بار تاسیس شود.
های  زمینه  در  کشور  دو  شد  موافقت   :22 ماده 
دامپروری و صادرات گوشت همکاری  کشاورزی، 

داشته باشند.
مهندسی،  و  فنی  امور  در  شد  موافقت   :23 ماده 
شهرسازی، جواهرسازی و تراش الماس، دو کشور 

به همکاری خود ادامه دهند.
حجم  افزایش  تامین  منظور  به  طرفین   :24 ماده 
مبادالت کاال،  به لزوم تاسیس مرکز تجاری در خاك 

یکدیگر تاکید نمودند.
کامل ترین  و  بهترین  از  یکی  تفاهم نامه  ای��ن 
تفاهم نامه هایی بوده که تا به حال بین دو کشور ایران 
و ارمنستان به امضاء رسیده است. برای هر دو کشور 
عزیز و دو همسایه تاریخی آرزوی موفقیت می کنم. 

کامل ترین یادداشت تفاهم ایران و ارمنستان در زمینه 
همکاری های بازرگانی و اقتصادی

لئون آهارونیان
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•  به عنوان رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
نخست وزیر  اخیر  سفر  با  رابطه  در  ارمنستان  و 

ارمنستان به ایران چه نقشی داشتید؟
اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان االن 
بیش از دو سال است که تالش می کند یک مرکز 
تجاری در منطقه قفقاز جنوبی دایر کند. البته سابقه 
امر بیش از دو سال است، منتها در این دو سال 
امیدواری هایی پیدا شده بود، محلی مناسب پیدا 
کرده بودیم و حتی در یک مرحله، مرکز توسعه 
صادرات هم بخشی از هزینه ها را تقبل کرد، ولی 
متأسفانه کار به نتیجه نرسید. می شود گفت در این 
تالش شکست خوردیم. از طرف دیگر می بینیم 

شده  عوض  دنیا  در  تجارت  شرایط  امروز  که 
است. هر کس می تواند در خانه اش هم بنشیند و 
با رایانه ها تجارت کند. یکی دیگر از این تغییرات 
این است که شرکت های بزرگ در مراکز تجاری 
مهم محصوالت شان را به طور متمرکز عرضه و از 
آن جا پخش می کنند. در جاهایی مانند جبل علی 
در دوبی که اکثر کارخانه های مهم دنیا در آن جا 
حضور دارند و تولیدشان را می آورند آن جا عرضه 

می کنند. 
انبار  یک  که  افتاده ایم  فکر  به  هم  ما  حاال 
اساس  بر   Bonded warehouse بزرگ  تجاری 
اصول تجارت منطقه آزاد در ارمنستان دایر کنیم. 
گمرکی  حقوق  پرداخت  بدون  ایرانی  تجار  یعنی 
نمایش  معرض  به  و  آن جا  ببرند  را  اجناس شان 
بگذارند و اگر سفارش داشتند در عرض یک روز 

جنس را تحویل دهند. 
ارمنستانی  مصرف کنندگان  با  باره  این  در 
جنس  کردند.  استقبال  خیلی  که  کردیم  صحبت 
حاضرآماده خیلی مهم است و اگر نیازهای آن ها 
یا  ترکیه  از  جنس  نمی روند  دیگر  شود  برآورده 
از  مرتب  ما  هم  همین  برای  بیاورند.  اوکراین  از 
جناب آقای دکتر نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی 
به  می کردیم  دعوت  کشور،  معادن  و  صنایع  و 
ارمنستان سفر کنند و شرایط و وضع عمومی آن 

کشور را مالحظه فرمایُند. 
همان طور که در مقاله ای در هویس هم نوشتم 
ارمنستان بازار خوبی برای کاالهای ایرانی است. 

مضاف بر این، مصرف کننده ارمنستانی به برخی از 
کاالهای ایرانی هم عادت کرده  است و ما باید این 
مشترِی خوب را نگه داریم. معلوم است این یک 
بازار مثال صدمیلیون نفری نیست، اّما به هر حال  
برای ما یك مشتری مهم است. همسایه ماست. 
چرا باید کشورهای دیگر بیایند جنس خودشان 

را آن جا بفروشند. 
نهاوندیان  دکتر  آقای  جناب  سفر  از  بعد 
هویس  در  مفصل  را  گزارشش  که  ارمنستان  به 
نوشته ام، نظر ایشان خیلی مساعد تر شد. ایشان 
دیدند که در ارمنستان بازار خوبی برای کاالهای 
ایرانی وجود دارد و جمهوری اسالمی ایران که این 
استفاده  از آن  دارد می تواند  تولیدات خوب  همه 
کند. همه استان های کشور حاضرند با ارمنستان 
بازرگانی  اتاق  به عنوان  وارد تجارت شوند و ما 

مشترک ایران و ارمنستان باید امکانات برای آن ها 
فراهم کنیم و در حال کار روی آن هستیم.

در اجالس ساالنه بین دو کشور جناب آقای 
کشورمان،   خارجه  امور  وزیر  متکی،  منوچهر 
تشریف آورده بودند و می گفتند داد و ستد ساالنه 
240 میلیون دالر بین دو کشور بسیار کم است، 
باید به یک میلیارد برسد. خب، یک  این حجم 
سیزده  امروز  تا  ما  می خواهد.  امکانات  میلیارد 
داده ایم.  تشکیل  ارمنستان  در  تجاری  نمایشگاه 
تجربه ما نشان داده است که نمایشگاه ها کارآیی 
زیادی ندارند. در مّدت چند روز تعداد اندکی از 
محصوالت کشور عرضه می شود و در این روزها 

نمایشگاه ها  این  می بینند.  را  آن ها  اندکی  تعداد 
تولیدی  توان  تمامی  منعکس کننده  کامل  طور  به 
این است که یک  ما  نیستند. هدف  ما  و تجاری 
و  کنیم  دایر  جا  آن  در  دائمی  بزرگ  نمایشگاه 
سالی دوازده ماه در آن جا جنس ایرانی به نمایش 
گذاشته شود. مکانی را هم برای این کار دیده ایم 
و با سفر جناب آقای دکتر آقای نهاوندیان و نظر 

مثبت ایشان انشاا  هلل این کار را خواهیم کرد.
شده  مساعد  همزمان  هم  سیاسی  شرایط 
با  دیداری  ایروان  در  من  که  ماه  شهریور  است. 
نخست وزیر ارمنستان داشتم، ایشان گفتند که قرار 
دیگر  عبارت  به  بیایند.  ایران  به  اکتبر  ماه  است 
ایران  از  سرکیسیان  تیگران  آقای  بازدید  تصمیم 
و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  و  داشت  وجود 
ارمنستان نقشی در این میان نداشت. اّما در مّدت 

گفت وگوی هویس با لئون آهارونیان، رئیس اتاق مشترك بازرگانی ایران و ارمنستان،
درباره سفر اخیر نخست وزیر ارمنستان به ایران

ارمنستان بازار خوبی برای کاالهای ایرانی است
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ایشان  همراه  مرتب  ما  تهران،  از  ایشان  بازدید 
بودیم و نظرات رؤسای دو کشور را در مذاکرات 
می شنیدیم. در تهیه دعوت نامه های تجار ارمنستان 
که نخست وزیر ارمنستان را همراهی می کردند، ما 
با بخش امور بین الملل، آقای دکتر مهدی فاخری، 
م��راودات  نتیجه  عنوان  به  داشتیم.  همکاری 
بازرگانان دو کشور که در حال حاضر شاهد آن 
ایرانی  تجار  تا خراسان  کیش  از جزیره  هستیم، 
راغب هستند با ارمنستان داد و ستد کنند و اجناس 

خود را برای فروش به ارمنستان بفرستند.
جناب تیگران سرکیسیان در طول بازدیدشان، 
مجلس  رئیس  ایران،  جمهوری  ریاست  مقام  با 
رئیس  رئیس جمهور،  معاون  اسالمی،  شورای 
آقای  ایران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق 
کشور  بلندپایه  مقامات  دیگر  و  نهاوندیان،  دکتر 
مالقات هایی داشتند که مسلمًا به رونق مراودات 

بازرگانی دو کشور هم کمک خواهد کرد.
درباره تحریم های غرب علیه ایران هم بحث 
شد. نخست وزیر ارمنستان گفت کشورش می تواند 
از این نظر پنجره ای باشد برای ایران. البته آن ها هم 
محدودیت های خودشان را دارند، ولی آماده اند در 

این زمینه با ایران همکاری کنند. 
• پروژه های اقتصادی مشترک مهم ایران و 

ارمنستان کدام اند؟
یک   توسط  برق  170مگاوات  تولید  پروژه 
ارس.  رودخانه  روی  هیدروالکتریک  نیروگاه 
و  می شود  تولید  برق  90مگاوات  ایران   برای 
نیروگاه  ارمنستان80 مگاوات. صحبت یك  برای 
که  هست  ارس  روی  هم  دیگر  130مگاواتی 
ایران  بود.  خواهد  ارمنستان  مال  تولیداتش 
عرض  در  باید  هزینه ها  و  می کند  سرمایه گذاری 
پانزده سال به ایران بازپرداخت شود. کلنگ شروع 

به کار این پروژه همین اواخر زده شده است.

بعد از آن، پروژه های انتقال نیرو است. االن 
چند سال است ارمنستان تابستان ها به ایران برق 
می فروشد و در زمستان ها از ایران برق می خرد. 
ایران به ارمنستان گاز صادر می کند. قراردادی هم 
امضاء  ارمنستان  به  تبریز  از  نفت  لوله کشی  برای 

شده است. 
هم  ارمنستان  ایران-  راه آهن  پروژه  درباره 
راه آهن،  این  می شود.  انجام  جدی  بحث های 
ایران را از راه ارمنستان به بندر باتومی و دریای 

کشورهایی  به  آن جا  از  و  می کند  متصل  سیاه 
کشورهای  همین طور  و  اوکراین  و  رومانی  مانند 

اروپایی. 
اتوبان  کیلومتر  پانصد  احداث  دیگر،  برنامه 
ایران.  مرز  سوی  به  ایروان  از  است  چهارباندی 
در طول سفر نخست وزیر ارمنستان به ایران اعالم 
احداث  در  ایرانی هم می توانند  مقاطعه کاران  شد 
آن شرکت کنند. برای ما نامه ای در این مورد به 
زبان ارمنی آمده بود که به فارسی ترجمه کردیم 
و فرستادیم برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن. 
در ایران شرکت های مقاطعه کاری قوی داریم که 
مقاطعه کاران  کنند.  کار  پروژه  این  در  می توانند 
هم  و  است  کم تر  تعدادشان  هم  ارمنستان، 
امکان تشکیل شرکت های مشترک  سرمایه شان. 
هم  آسیایی  بانک  صورت  این  در  هست.  هم 
برای سرمایه گذاری به صورت وام پروژه  مشکلی 
از  دسته  آن  مشکالت  از  یکی  داشت.  نخواهد 
طرح های اجرایی در ارمنستان که بانک آسیایی 
می کند  وام  صورت  به  سرمایه گذاری  آن ها  در 
نیست  بانک آسیایی  ایران سهام دار  که  این است 
و بانک با شرکت ایرانی ها در مناقصه ها موافقت 

نمی کند.
• به نظر شما موانع گسترش تجارت بین دو 

کشور کدام اند؟

یک رشته موانع اصولی. مثاًل ارمنستان عضو 
حالی  در  است،   WTO جهانی  تجارت  سازمان 
تعرفه های گمرکی  که  این  نیست. دیگر  ایران  که 
بین  است؛  سنگین  ارمنی  کاالهای  برای  ایران 
بیست تا سی درصد. در حالی که ارمنستان یک 
تعرفه دارد؛ ده درصد. بیست درصد هم ان دی اس 
در  که  کسی  را  درصد  بیست  این  اّما  می گیرند. 
ارمنستان کار می کند می تواند از مالیاتش استهالک 
کند و به این معنا قابل استرداد است. تجارت یعنی 
خرید و فروش. برای تجار ارمنی فروش به ایران 

دشوار است. یعنی یک طرف این مبادله بریده شده 
و این طبعًا حجم داد و ستد را پایین می آورد. آن ها 
نمی توانند دستگاه های فنی مثال دستگاه های تراش 
و خیلی از محصوالت دیگر خود را برای نمونه در 
ایران بفروشند. در حالی که همین دستگاه ها را در 

آلمان می فروشند. 
باز  امروز صحبت  که  کنیم  توجه  هم  این  به 
این  اگر  است.  ارمنستان  و  ترکیه  مرزهای  شدن 
اتفاق بیافتد ترکیه هم به عنوان رقیب ایران وارد 
بازار ارمنستان می شود و کار ما دشوارتر خواهد 

شد.
همان طور که می دانید، برخی از کارخانه های 
از  یکی  می کنند.  کار  ظرفیت  زیر  ارمنستان 
فکرهایی که ما داریم ارسال کاالهای نیم ساخته به 
ارمنستان، تبدیل آن ها به کاالی تمام شده در این 
از همان جاست.  کارخانه ها و صادر کردن آن ها 
با  سازمان  این  و  است   CIS عضو  ارمنستان 
کشورهای غربی قراردادی دارد که کاالهایش را با 
تعرفه های گمرکی پایین به آن ها صادر کند. به این 
ایرانی در کارخانه های  ترتیب کاالهای تمام شده 
ارمنستان هم می توانند با تعرفه های گمرکی کمتری 
به آن کشورها صادر شوند. این برنامه، هم برای 

ارمنستان سودآور خواهد بود و هم برای ایران.

نرسس یریسیان
وزیر اقتصاد جمهوری ارمنستان

مارتین سرکیسیان
رئیس اتاق بازرگانی جمهوری ارمنستان
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گلندل، كالیفرنیا، مهم ترین شهر میزبان جامعه 
درصد  باالترین  شهر  این  امریكاست.  در  ارمنی 
مقیمان نژاد ارمنی را دارد، كه بیش تر آن ها در دو 

دهه اخیر وارد آن شده اند. 
در  ارمنی ها  دقیق  تعداد  تخمین  گرچه 
قومی  وابستگی های  )چون  است  مشكل  امریكا 
این طور  نمی آیند(  حساب  به  سرشماری  در 
دانش آموزان  40درصد  حدود  كه  می شود  گفته 
مدارس گلندل ارمنی هستند. از جمعیت تقریبی 
ارمنی ها  جمعیت  شهر،  این  200000ن��ف��ری 
80000 است. از تاریخ 2007، سه نفر از پنج نفر 
اعضاء شورای شهر، باب یوسفیان، رفیع مانوكیان 
و آرا نجاریان، ارمنی هستند. عالوه بر این، ِگرگ 
كریكوریان در بُرد آموزشی مدرسه گلندل خدمت 
می كند، دكتر آرمینه هاكوپیان و دكتر واهه پرومیان 
در كالج انجمن گلندل هستند و آرداشس كاساخیان 

در حال حاضر كارمند شهرداری است.
شهر گلندل در منطقه لس آنجلس قرار گرفته 
و بعد از مسكو و لس آنجلس سومین خانه برای 
جامعه ارمنی ِ بیرون از ارمنستان است. اما حتی 
با این كه این نژاد اكثریت شورای شهر را تشكیل 
می دهد اكنون در كشمكش با تنوع درونی خود و 

جامعه ی در حال تغییر است. 
از  برگرفته  بود  اطالعاتی  خواندید  آنچه 
وبسایت آرمن پدیا. مشاهدات آماندا كواروبیاس 
گزارشگر لس آنجلس تایمزما را بیشتر با این شهر 

آشنا می كند:
 با وقت گذراندن در خیابان مركزی در قلب 
به سرعت  ارمنیان  نفوذ عمیق  نشانه های  گلندل، 
نوشته های  با  نانوایی هایی  می شوند.  ظاهر 
كه  رستوران هایی  و  كافی شاپ ها  ارمنی زبان، 
و  نرم  و  چرب  باقلوای  مانند  ویژه  خوراكی های 

كباب بره ارائه می كنند.
گلندل نسل ها بهشت ارمنیان بوده است، نقطه 
از  طور  همین  و  ارمنستان،  از  مهاجرینی  ورود 
تركیه، ایران و اتحاد شوروی سابق. آن ها اكنون 
 210000 شهر  فرناندوی  سن  خیابان  40درصد 

نفری را تشكیل می دهند.

اما تا امسال این اتفاق نیفتاده بود كه جامعه 
ارمنی یك موقعیت سیاسی عمده را رقم بزند: بردن 

اكثریت صندلی های شورای شهر.
نتایج  به  ارمنی  امریكایی های  از  بسیاری 
انتخابات افتخار می كنند و می گویند جامعه ای كه 
زمانی در حاشیه حكومت محلی بود، حاال نقش 
محوری بازی می كند. اما همین طور هم می دانند كه 
بخش اكثریت امریكایی-   ارمنی ِ شورای پنج نفره، 

بازتاب دهنده جامعه ای یكدست نیست. 
آن  بودن  بزرگ  وجود  با  ارمنی ها  جمعیت 

دارای گوناگونی و تنوع زیادی است. امریكایی های 
محله های  در  سوم،  و  دوم  نسل  پول داِر  ارمنِی 
كه  حالی  در  می كنند  زندگی  شهر  باالی  تپه های 
مهاجرین اخیر در محله های كم درآمدنشین زندگی 

می كنند.
كه  امری ست  بخش،  دو  این  بین  ارتباط 
ارمنی  كلیسای  و  اجتماعی  خدمات  ارگان های 
با آن در كشاكش هستند. گاهی مهاجرین جدید 
در  زندگی  از  انتظارات شان  كه  دارند  شكایت 
به  برآورده می شود، مخصوصا  به سختی  امریكا 

گلندل:مقصد مهاجران 
ایرانی - ارمنی

نیا لیفر كا
نتی كا نجلس  آ لس 

ل گلند
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خاطر دانش محدود آن ها در زبان انگلیسی.
رفاه  انجمن  محلی  رئیس  ساوویان،  آنجال 
ارمنیان، می گوید: "بعضی از مردم نمی توانند شغلی 
پیدا كنند كه آن ها را از وضعیت بد اقتصادی شان 
چون  می روند  فرو  بدهی  در  آن ها  آورد.  بیرون 
می خواهند.  دارند  همسایه ها  هرچه  بچه هاشان 
از  سخت تر  بسیار  كشور  این  در  ب��ودن  فقیر 

جایی ست كه از آن مهاجرت كرده اند".
سیاسی  نیروی  سنگر  روزگ��اری  كه  جایی 
پروتستان، آنگالساكسون و سفید بود حاال خانه 
حدود 85000 ارمنی و یكی از بزرگ ترین جوامع 

ارمنی بیرون ارمنستان است.
خیابان  هیاهوی  پر  خرید  منطقه  بر  عالوه 
مركزی، گلندل خانه حداقل نیمی از یك دوجین 
روزنامه ارمنی زبان است، و تلویزیون های كابلی 
برنامه های  و  ارمنیان  ساخته  تاك شوهای  با  كه 

مسائل جمعی پر شده اند. 
این  در   1920 سال  از  ارمنی  خانواده های 
شهر زندگی كرده اند، اما بافت اجتماعی مهاجرت 
تا 1970 تغییر نكرد؛ یعنی زمانی كه ارمنیانی كه 
در طول دوره نسل كشی تركیه در دنیا تارومار و 
پراكنده شده بودند خود را پی در پی از لبنان، ایران 
كردند.  ریشه كن  شوروی  ارمنستان  جمهوری  و 
آن ها به خاطر حوادث دنیا كه آن ها را از مسیحی 
بودن آزادانه ممانعت می كرد و از تبعیض های ضد 
كشورها  این  شدند  وادار  می داد،  فراری  ارمنی 
و  شدند  كشیده  گلندل  به  بسیاری  كنند.  ترك  را 

بسیاری به هالیوود شرقی و فرسنو.  
ترجمه: نسیم نجفی

گلندل1870
گلندل 1910

گلندل 1915 
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و  ایرانیان  مشترك  جشن های  كهن ترین  از 
ارمنیان، جشن تیرگان یا وارتاوار است. در ایران 
باستان هر روز از روزهای ماه، نامی خاص داشت 
كه معموال نام یكی از ایزدان بود. هنگامی كه نام 
روز و ماه با هم موافق می افتاد، آن روز را جشن 
داشت.  نام  تیر  ماه،  روز  سیزدهمین  می گرفتند. 
در روز سیزدهم تیر )روز تیر در ماه تیر( جشن 
تیرگان برگزار می شد. مردم ایران زمین در این روز 
به یكدیگر آب می پاشیدند. تقی زاده در كهن ترین 
سندی كه به برگزاری جشن تیرگان اشاره كرده، 

چنین نوشته است:
َمدی  در  و  دارند  عید  سه  بابِل  در   ...  «
و  تَریسكی  نوسردی،  مدی:  اعیاد  عید...  سه 
مهرنكی. در تَلموِد  بابلی، اعیاد ایرانیان را چهار 

عید ذكر می كند. تریسكی همان تیرگان است«. 1 
در تلمود، همان گونه كه الزارس گولدشمیت 
است،  كرده  اشاره  آلمانی  زبان  به  تلمود  مترجم 
عدد جشن ها چهار است، ولی در تلمود اورشلیم 
كه فقط نام سه جشن مادها آمده است اسامی نسبتا 
واضح تر است. این نام ها عبارت است از موتردی، 

تریسكی، مهرنكی كه به آسانی می توان تشخیص 
داد كه همان نوسرد، تیرگان و مهرگان است.

نویسندگان  نخستین  از  بیرونی  ابوریحان 
ایرانی است كه درباره تیرگان مطالبی نوشته است 
و علت برگزاری جشن تیرگان را جنگ افراسیاب 
تیری  و  است،  دانسته  ایرانی  منوچهر  و  تورانی 
كه آرش برای تعیین مرز ایران و توران و خارج 
شدن ایرانیان از حصار انداخته است2 . ابوریحان 
بیرونی در جایی دیگر درباره جشن مهرگان چنین 
به یكدیگر آب  این روز مردم  نوشته است: »در 
در  كه  است  این  گفته اند علت  برخی  و  می پاشند 
كشور ایران دیرگاهی باران نبارید و ناگهان روزی 
نعمت ببارید و مردم به روز بارانی تبرك جستند و 
از این آب باران به یكدیگر پاشیدند و این كار در 

ایران مرسوم بماند«.3
در  آبریزگان  جشن  صفویان،  روزگ��ار  در 
ایران برگزار شد. شاه عباس به این  نقاط  بیش تر 
از  جشن شادی آفرین سخت عالقه داشت. پس 
ایران   نقاط  بعضی  در  تیرگان  جشن  در  صفویه، 
مازندران  و  گیالن  استان  در  آمد.  پدید  تغییراتی 
جشن تیرگان بعد از نوروز مهم ترین عید شناخته 
»تیرما  نام  به  تیرگان  روز جشن  عصر  در  و  شد 
به همان  كنون  تا  و  برگزار می گردید  سیزده شو« 

روش ادامه دارد.
ارمنیان  گاه شماری  باستان  ارمنستان  در   
ایرانیان بود و یك سال خورشیدی عبارت  مانند 
روز )خمسه  پنج  كه  ماه سی روزه  دوازده  از  بود 
مسترقه( را به آخر ماه دوازدهم می افزودند و جمعا 

سیصدو شصت و پنج روز می شد. 
جشنی  مسترقه  خمسه  اول  روز  ارمنیان 
باشكوه برپا می كردند كه آن را وارتاوار می گفتند. 
به یكدیگر آب می پاشیدند،  این جشن مردم  در 
ترتیب  كبوترپرانی می كردند و مسابقات ورزشی 

می دادند.
زیبا  آراِی  پرنقش  كتاب  مؤلف  تاپانسیان 
الهه  وارتاوار جشن  روایتی جشن  به  می نویسد: 
آستغیك بود و گریگور مقدس این عید بزرگ پیش 

فرهنگ مشترك ایرانیان و ارمنیان

جشن تیرگان یا آب پاشان و وارتاوار

آندرانیک ُهویان
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از مسیحیت را روز برگزاری عید تجلی حضرت 
مسیح)ع( اعالم كرد.4

كه  عقیده اند  این  بر  نویسندگان  از  پاره ای 
حضرت  تجلی  جشن  مسیحی  دیگر  كلیساهای 

مسیح)ع( را از وارتاوار ارمنیان اقتباس كرده اند.

هم اكنون نیز ارمنیان در سراسر جهان این عید 
آب  یكدیگر  روی  بر  و  می گیرند  جشن  را  كهن 
می پاشند. در سال 1389 شمسی جشن تیرگان یا 
آب پاشان ایرانیان در روز سیزدهم تیرماه و جشن 
برگزار  ماه  مرداد  یازدهم  روز  ارمنیان  وارتاوار 

شد.
اعیاد  از  یكی  عنوان  به  وارت��اوار  جشن 
مسیحیت، نودوهشت روز پس از عید كریسمس 
بین بیست وهشتم ماه ژوئن تا اول ماه اوت برگزار 
می شود و روز برگزاری این جشن سی وپنج روز 

تغییر می كند.

مأخذ
1- حسن تقی زاده/ بیست مقاله تقی زاده/ ترجمه و 

نشر كتاب تهران،1346/ چاپ دوم، ص 522
2- ابوریحان بیرونی/ آثارالباقیه عن القرون الخالیه/

ابن سینا،1352/  نشر  داناسرشت/  اكبر  ترجمه 
ص249

3- همان، ص 264
لبنان  چاپ  مراسم/  فرهنگ  اورمانیان/   -4

آنتیلیاس، 1935/ ص33
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اثری  كوتایك،  استان  در  گقارد  صومعه 
باستانی است كه از تخته سنگی یکپارچه ساخته 
شده، و شامل یک تاالر دوطبقه سنگی و كلیسای 
همجوار است. این بنای متعلق به سده های میانه، 
در ادامه جاده ایروان به گارنی و گوقت واقع است، 
كرانه  در  ایروان  شرق  جنوب  كیلومتری   35 در 
راست بخش فرازین رود آزاد در ناحیه  گقاردازور 

ارمنستانبناهای باستانی 

صومعه گقارد
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باستانی،  اثر  این  بخش  قدیمی ترین  تاریخی. 
کلیسایی کوچک است در بیرون باروی صومعه، 
در سمت غرب، که نیمی از آن درون صخره جای 
دارد و بر روی دیوار آن چند کتیبه درباره اهدائیات 
حک شده است، از جمله کتیبه ای متعلق به سده 
12 میالدی )سال های 1177 و 1181(. این بنا 
در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده و 

یکی از جاهای دیدنی ارمنستان است. 

تاریخچه
دانسته  گقارد  صومعه  ساخت  دقیق  تاریخ 
منابع  در  مانده  برجای  روای��ات  بر  بنا  نیست. 
به  سال های  نخستین  در  صومعه  این  ارمنی، 
ارمنستان،  در  مسیحیت  دین  شناختن  رسمیت 
نیمه های سده 4 میالدی و همچنین  در  دست کم 

سده 8 میالدی ساخته شده است.
دامنه  در  شدن  ساخته  سبب  به  صومعه  این 
کوه، در قدیم به نام »آیریوانک« یا صومعه غارها 
خوانده شده است. اما با گذشت زمان، از سده 14 
یا صومعه غارها،  آیریوانک  نام صومعه  میالدی 
هنگامی  به  این  و  داد،  »گقارد«  به  را  جای خود 
بود که گقارد )که بر اساس عهد جدید یعنی نیزه 
مقدسی که افسر رومی با آن پهلوی عیسای مسیِح 
مصلوب را در جلجتا درید( از اجمیادزین مقدس 

به این محل که امن تر بود منتقل شد.
هوانس کاتولیکوس، مورخ ارمنی سده 9 و 
ربع  در  می دهد؛  دقیق تری  آگاهی  میالدی،   10
نخست سده 10 میالدی این مورخ برای در امان 
گقارد  به  دوین  شهر  از  اعراب،  پیگرد  از  ماندن 
رفت.  سوان  جزیره  به  آن جا  از  و  )آیریوانک(، 
دسته ای از اعراب او را دنبال کردند و بر آیریوانک 
تاختند، راهبان را کشتند، صومعه را آتش زدند و 

اموال آن را به باد غارت دادند.
شده،  نگاهداری  که  کهنی  باستانی  اثر  این 
در  باروها،  از  بیرون  در  است  کوچکی  کلیسای 
سمت غرب، که نیمی از آن درون صخره ای حفر 
متعلق  کتیبه هایی  آن  دیوارهای  روی  بر  و  شده 
اهدائیات  درباره  میالدی   12-13 سده های  به 
این  اصلی  بخش  است.  شده  حک  صومعه  به 
مجموعه که شامل کلیسای جامع و ایوان همجوار 
و دو کلیسای درون صخره، نمازخانه، آرامگاه و 
حفره هایی به اندازه های مختلف است در سده 13 
این ها در سمت  میالدی ساخته شده است. همه 
بلند و عمودی است  به صخره های  منتهی  شمال 
باروهای سنگی  احاطه  در  دیگر  از سه سمت  و 
17م.(  )سده  آن  از  پس  چندگاهی  دارد.  قرار 
غیره  و  مسکونی  گوناگون  بناهای  بارو  در جوار 

ساخته شد.

باالی  کتیبه  نوشته  پایه  بر  اصلی  کلیسای 
سردر غربی، در سال 1215م. در روزگار خاندان 
زاکاریان ساخته شده است. نقوش داخلی کلیسا 
نشانگر سنت معماری سدههای 13-12م. است. 
طوق و دروازه جنوبی دارای نقوشی غنی است. 
25-1215م.  سال های  در  جامع  کلیسای  ایوان 

ساخته شد.
که  گقارد،  در  ساز  و  ساخت  دوره  دومین 
سده 13م.  نیمه های  در  نیز هست،  مهم تر  دوره 
ارمنی،  ساالر  پروش،  که  شد  آغاز  هنگامی  از 

ساخت  و  خرید  زاکاریان  خاندان  از  را  صومعه 
در  گقارد  کرد.  آغاز  را  صخره  درون  بناهای 
درون صخره  که  ساختمان هایی  میان  در  جهان، 
ساخته شده اند جایگاهی ویژه دارد. مجموعه ای 
از آثار معماری با سبک بناهایی که بر روی زمین 
صخره  مختلف  ارتفاعات  در  می شود  ساخته 
شمالی چسبیده به کلیسای اصلی حفر شده است، 
پایین،   در  کوچک  کلیسای  دو  از  عبارت اند  که 
ستون دار  آرامگاه  و  نمازخانه  یک  ایوان،  یک 
اولی که در سمت شمال غربی  کلیسای  باال.  در 
سال های 30  در  دارد  قرار  اصلی  کلیسای  ایوان 
سده 13م. تا سال 1250م. ساخته شده است. بر 
روی چهارطاق گنبددار کلیسا نام معمار آن، یعنی 
گالزاک حک شده است. کلیسای دوم و ایوان آن 
در سال 1283میالدی درون تخته سنگی یکپارچه 
خاندان  قبرستان  احتماال  ایوان  این  و  شد  حفر 

در  که  قوس هایی  میان  در  است.  بوده  پروشیان 
راستای در ورودی نمازخانه ساخته شده نقوشی 
چون سر یک گاو نر که دو شیر به زنجیر کشیده را 
نگاه می دارد کنده کاری شده و اندکی پایین تر از آن 
عقابی با بال های گشوده نقش بسته که برهای را در 
چنگال کشیده است. گمان می رود که آن عقاب، 
نشان رسمی خاندان پروشیان باشد. کلیسای دوم 
ایوان  از نوع تاالرهای گنبددار است. دیوارها و 
برجسته  )نقوش  است  نقوش  از  پوشیده  کلیسا 
آدم ها، پرندگان، تصاویر گوناگون هندسی و گل 

و گیاه(. در بخش باالیی صخره در سال 1288م. 
پروش،  ساالر  پسر  پاپاک،  آرامگاه  و  نمازخانه 
صلیب های  شد.  ساخته  روزوک��ان  همسرش  و 
در  بسیاری  سنگی  حفره های  و  زیبا  منقوش 
نیز  محوطه صومعه وجود دارد. برخی از غارها 
اهمیت دفاعی داشته و با نام های قهرمانان مردمی 
نامیده شده اند. مخیتار آیریوانتسی، مورخ ارمنی 

سده 13م. در این جا زیسته است.
دینی  مهم  کانون های  از  یکی  گقارد  صومعه 
غیر  و  بود  میانه  سده های  ارمنستان  فرهنگی  و 
مکتب خانه،  دارای  عبادت،  ویژه  جاهای  از 
حفره های  و  نسخه برداری،  اتاق  کتاب خانه، 

غارمانند بسیار برای سکونت راهبان نیز بود.

ترجمه: گارون سرکیسیان
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افتادن حرف »ر«، كارژ  با  امروز  ارمنی  در زبان 
به كاژ بدل شده كه به معنی نخ یا ریسی است كه 
از ابریشم به دست آید )فرهنگ ارمنی به ارمنی، 

ادوارد آقایان، ج 1 ص670(.

 :kazh panir 
پنیری است كه به شكل نخ های طویل درست كنند. 
  kazh همان جا ص671( مقایسه كنید در ایرانی(

ابریشم فرومایه )برهان قاطع، ص1637(.

 :kazhana
به معنی پیله ابریشم )فرهنگ رشیدی و زیرنویس 

برهان قاطع، ص 1637(.

 :kazhin
روز  در  كه  باشد  ای  آن جامه  و  باشد  برگستوان 

جنگ پوشند و بر اسب نیز پوشانند.
فرهنگ اشتینگاس آن را به اشتباه از ریشه چینی 
تصحیح  موضوع  این  همین جا  در  كه  می داند 

می شود.

كژگا: 
مخفف كژ گاو است كه گاو قطاس باشد و ُدم آن را 
بر گردن اسب و سر علم بندند )برهان قاطع، ج3، 

ص1640(.

قزاكند: جامه پنبه و ابریشم آكنده )پرشده( آجیده 
كرده باشند كه در روزهای جنگ پوشند و آن را 
خفتان گویند، و نهالی و توشك و جامه خواب را 

نیز گویند )برهان قاطع، جلد 3، ص1582(. 
به همین ریشه مربوط است ghizh  كه در ُكردی 
كلباسی،  ایران  مهاباد،  )كردی  موی  معنی  به 
مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ص203، 

.)1362
 

  :kazh / kazhak
پری باشد سیاه و كج بر پشت ُدم بَط  مرغابی[ نر 
كه آن را بیش تر شاطران بر سر زنند و گاهی زنان 
بر یك طرف سر بند كنند )برهان قاطع، ج3، ص 

.)1640

 : kaziya

موی سر زن ]به عنوان رشته و نخ های طویل كه 
بافته می شود- نگارنده[، )فرهنگ كردی- فارسی، 

ص211(.

kajak ]از شكل گمشده karzhak-  نگارنده[: 
زلف )فرهنگ سیستانی، ص 123( و در گسترش 
در  و دریدن  كردن  پاره  معنی  به  كژاریدن،  معنی 
زبان  در  ریشه  همین  از  كنید  مقایسه  و  ایرانی، 
شدن  نخ  نخ  ریشه(  تكرار  )با   kr krel ارمنی 
ارمنی،  )فرهنگ  كردن  پاره  و  شدن  پوسیده  و 

مالخاسیان، ج4، ص 592(.

شواهد دیگر ایرانی و ارمنی:
 : karaska

از  بافندگی، چوبی حدود 1/5 متر كه  از وسایل 
دو طرف آن تناب بسته شده و سر تارهای پارچه 
را زمانی كه بافته به آخر نزدیك می شود، بندند 

)مالخاسیان، فرهنگ ارمنی(.

 :karashk
تار عنكبوت )فرهنگ ابوزید آباد كاشان. عباس 

مزرعتی، چاپ 2000(.

 :kerash 
تار عنكبوت )فرهنگ بیذوی(

قائن  در  »ل«  به  شدن»ر«  بدل  با  صورت  همین 
)فرهنگ  معنی  همان  به   kalash شده  مشهد، 
بارفروش،  زاده  نجف  باقر  محمد  مازندرانی، 

چاپ2000 (. 
سپس با معنی بافت و پارچه، بسیاری واژه ها را 
ساخته و به غنای فارسی افزوده شده كه بهتر است 
فرهنگستان زبان ایران آن ها را جدی گیرد و در 

پالودن زبان فارسی امروز به كار گیرد.

كالش جامه: 
كیسه مانندی كه در آن عنكبوت بچه نهد)فرهنگ 

ناظم االطباء(.

 :qordae kelash
راجی، حسین  گویش  )فرهنگ  كیسه كش حمام 

صفری، ص226(.

 :kelash 
نوعی گیوه )واژه نامه كردی- فارسی، ص632(.

 :kalush
شكری،  گیتی  س��اری،  )گویش  زنانه  گالش 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص 

.)242
 

:galish
پاینده  محمود  دیلم،  و  گیل  )فرهنگ  گالش 
لنگرودی، انتشارات امیر كبیر، ص 578(. و از 
راه همان تغییر آوایی معمول در ایران،  kalan به 
معنی ریس یا نخ رنگ كرده )همان جا، ص 242( 

و در شعری از میرزاقاسم ادیب:
رجزخوانی شاهزاده دفتینان        

منم وارث تیغ و گرت و كالن 

 :kolan
پنبه پرزده )فرهنگ آنندراج(

 :kula
پنبه پرزده، در زبان ارمنی

 :kelil
راور،  م��ردم،  )فرهنگ  قالی   دور  حاشیه 

ص101(
 

 :kalaghi
دستمال مانندی ابریشمین كه زنان بر سر بندند، به 

شكل كالخی هم آمده )ناظم االطباء(.
 

 :kalaf
كالف نخ و آن گاه كالفه شدن و كالفه كردن، درهم 
شدن و ناراحت و غمگین و پریشان گشتن، یعنی 
مانند نخ در هم شدن و پیچیدن، برای همه این ها 

شواهد ریشه ای وجود دارد

 :kalabe
به همان معنی )برهان قاطع، ص 1666(. برای 
درك بهتر مقایسه كنید از ریشه jul   و jol: نخ و 

ریسمان و معانی بافت و پارچه و...

پیرامون واژه مشترك »كار« در زبان های ایرانی و ارمنی )قسمت دوم(
ادیك مهرابیان
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 : julik
است(:  ریشه  )همین  ژولیده  و  پریشان  و  آشفته 
جولیك و ژولیك )فرهنگ واژه های كهن در زبان 
 ،2000 چاپ  شعار،  محمدرضا  آذربایجان، 

وابسته به بنیاد نیشابور(. 
از این مفاهیم درهم و برهم و به هم پیچیده و سر 
در گم و پراكنده و نامتمركز در نخ و كالف، آرام 
آرام به انسان های پریشان فكر و سرگشته و حیران 
ناراحت هم  و  و غمین  منگ  و  و دنگ  آشفته  و 
اطالق شده است و شواهد ریشه ای آن به قرار زیر 

است:
 :kerr

زرق��ان،  )فرهنگ  پریشان  و  ناراحت  آدم 
محمدجعفر ملك زاده، نشر آثار فرهنگستان زبان 

و ادب فارسی، ص221(
 

 :ker
حسین  راج��ی،  گویش  )فرهنگ  معنی  همان 
صفری، چاپ 2000، ص 215(. از همین ریشه 
krusk به معنی در خود فرو رفته، پژمرده، دلمرده، 
غمگین)فرهنگ بهدنیان، جمشید سروشان، چاپ 

دوم انتشارت دانشگاه تهران، ص 79(

 :ker
چروك، چروكیده)همان جا، ص221(

 
 :kar

بافتنی ها  سایر  و  كرباس بافی  و  قالی  دستگاه 
)فرهنگ كرمانی و راوری، گویش راجی نوشته 

حسین صفری، چاپ 2000(

 :kar
پارچه آب ندیده

 :kar Bafu
تارتنك )فرهنگ كرمانی، ص 69( 

 :kar
زردوزی شده )ناظم االطباء(

:kardavanak
تنیده عنكبوت )فرهنگ گویشی خراسان بزرگ(

]در مجموع یعنی پیله حشره ای كه می تواند روی 
كار)نخ و پارچه( بدود- نگارنده[.

 :karotane
عنكبوت )لغت نامه دهخدا(

 :kartanak-kartonak
فرهنگ های  و  امروز  فارسی  )زبان  عنكبوت 

فارسی(

 :Bone kar
قسمت آخر یك كار بافته شده )فارسی اصفهانی(

 :karuvak
كفاش، كفش دوزنده در ارمنی قدیم

:karva
 به معنی رخنه گرفتن و وصل كردن دو چیز باشد 

با هم) لغت نامه دهخدا، ص 1629(.

 :kargah
پارچه  بافتن  مخصوصا  چیزها،  ساختن  محل 

)غیاث اللغات(
گویی تو را به رشته ی زرین آفتاب        

نساج كارگاه فلك، بافت پود و تار
خاقانی

در  كه   carpet واژه  ذكر شده،  موارد  به  توجه  با 
زبان های التین به قالی و گبه گفته می شود نمی تواند 
این  یادگارهای  باشد.  مذكور  ریشه  با  بی ارتباط 
ارمنی  زبان  در  پیش  سال  از 800  بیش  از  واژه 
شده  گفته  كم پرز  قالی  نوع  یك  به  و  دارد  وجود 
هم  پیش تر  واژه  كه  است  مدعا  این  گواه  و خود 
وجود داشته است چرا كه موضوع بافت و نخ از 
ابتدایی ترین كشف ها و صنایع بشر بوده و موضوع 
ارمنستان  اروپایی  بخش  از  واژه  این  مهاجرت 
غربی، مسأله ای ست كه جدیت پژوهش را قوت 
  kar Pet می بخشد، مخصوصا این كه بخش دوم
نیز با زبان های ایرانی و ارمنی تفسیرشدنی است 

كه این موضوع در فرصتی مغتنم باز خواهد شد.
در گسترش معنی این ریشه هنوز بسیار ناگفته ها 
كه  واژگانی  از  مورد  دو  یكی  ذكر  است.  باقی 
بسیار  دسته ای  و  دارند  »كار«  با  عمیق  پیوندی 
و  سر  را  ارمنی  و  ایرانی  مشتركات  از  بزرگ 
سامان می دهد، در پایان گفتار برای ایجاد انگیزه 
كنجكاوی هر چه بیش تر ضروری به نظر می رسد، 
تا شاید همه این ها مجموعه ای از زنجیر ناگسستی 
پیوند دیرین ایرانی زبانان را قوتی بیش تر بخشد و 

این ریشه یابی را محكمه پسندتر كند.
نگارنده عقیده دارد با تغییر آوایی و گذر از حرف 
k به sh، این ریشه از kar وkor  در این دو زبان 
معانی  همان  با حفظ  و  آمده  در   shorو  shar به 
با آن چه  و تعبیرات و ساختن مفاهیمی یكدست 
كه گذشت، غنایی بیش تر به دایره معانی و بانك 

لغوی افزوده اند و شگفتا كه این ریشه نیز از چشم 
تیزبین زبان شناسان ارمنی- اروپایی و ایرانی دور 

مانده است.

 :shor
رایج در زبان ارمنی با معانی گسترده مربوط به نخ 

و پارچه

 :shorr
كالف نخ  )فرهنگ ارمنی مالخاسیان، ص 531(

 :votnashor
شورت زنانه )همان جا(

 :sharoghik
دوك نخ  )همان جا، ص 507(

 :shora
سمنانی،  پناهی  سمنانی،  )فرهنگ  كهنه  پارچه، 

ص 130(

 :sher
جامه پاره )فرهنگ زرقان، ص 191(

 :sher sher
پاره پاره )همان جا(

 :chir
پارچه/  مورد  در  پاره پاره   :chir chir( پاره 
واژه نامه هم زبانان، ضمیمه شماره 4، فرهنگستان 
ص  فكرت،  آصف  محمد  فارسی،  ادب  و  زبان 

.)21
فارسی  در  خوردن«  »ِجر  كه  می شود  روشن  و 
امروز نیز گونه ای دیگر از این ریشه است. مقایسه 
مصدر    و  سنندجی  و  اورامی  در   kar kar كنید 
در  و  كردن،  پاره  پاره  معنی  به  ارمنی   kr krel
ادامه این پژوهش واژگان َشروار به معنی شلوار، 
شریته، شلیته، شال، شرنده)ژنده(، شرف و شرب 
و شورتی، و شارا گویر  در ارمنی به معنی پرده، 
معنی  به  ارمنی   sheras شراس  و   sheram شرام 
كرم ابریشم كه بافنده است و شیر مگس به معنی 
عنكبوت و جوشیر و جوشیره به همان معنی)در 
معنای  به  ایرانی  در  »شربافی«  و  قاطع(.  برهان 

پارچه بافی. 
معنای  است  آن  در  ریشه  این  كه  آن چه  هر  و 
اصلی خود را به یكباره می یابند و نوری دیگر بر 

زبان شناسی ایرانی و ارمنی نوین می تابد.
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