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  سخن آغاز
  

ز پيدايي حروف ارمني در اوايل سده       پس ا .  داراي پيشينه اي بس طوالني است      تاريخنگاري ارمني 
 اقتـصادي و اجتمـاعي      -كه نياز مبرم شـرايط سياسـي      1 قديس  ماشتوتس پنجم ميالدي به دست مسروپ    

حاكم بر ملت ارمني در آن دوران بود، ده ها اثر مذهبي و تاريخي ترجمه و نگارش يافتند و در همين                     
  شاگرد ماشـتوتس   2نخستين اثر توسط كوريون   . يخنگاري مدون ارمني پايه گذاري شد     سده بود كه تار   

 نگارش يافت كه در آن نگارنده به بررسي زندگاني ماشتوتس و چگونگي             3”زندگينامه ماشتوتس “بنام  
اثـر  ” تـاريخ ارمنيـان   “آنگاه  .  مي پردازد   و جريانهاي تاريخي مربوط در ارمنستان      پيدايي الفباي ارمني  

. نگاشته شد كه نخستين كتاب با همين عنوان در ادب ارمنـي بـشمار مـي رود     ) سده پنجم (آگاتانگغوس
 در سـده    6 و يغيـشه   5 كغباتـسي  ، يزنيك 4 بوزاند ن پاوستوس سپس تاريخنگاران و انديشمندان ديگر چو     

  7.ياد شده آثار خود را پديد آوردند
 سـالگي نـزد     20-25ر سـنين     چـشم بـه جهـان گـشود و د          410 كه در حدود سـال       8 خورني موسي
 و   شاگردي كرد پـس از كـسب تحـصيالت در اسـكندريه            9 پارتو  و جاثليق ساهاك    ماشتوتس مسروپ

 حـاكم و مرزبـان  ارمنـستان          به درخواست ساهاك باگراتوني    بازگشت و    به ارمنستان . م440 بسال   ادسا
 از آثـار    يكـي از وجـوه تمـايز اثـر خـورني          . خـود را بپايـان بـرد      ” تـاريخ ارمنيـان    “482پيش از سال    

                                                           
1 - mesrop’- masht’ots  
2 - k’oriun  
3 -vark-masht’otsi   
4 - pavst’os buzand  
5 - yeznik’ k’oghbatsi  
6 - yeghishe  
  . نگاه كنيد8 براي راهنمايي در باره آوانگاري به پيوست - 7
  movses-khorenatsi به ارمني- 8
9 - sahak’ p’artev  
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تـا  ) از ديـدگاه او ( را از سپيده دم تـاريخ  تاريخنگاران پيش از او نخست اين است كه وي تاريخ ارمني    
عصر خود ارائه داده است، ديگر آنكه او به اهميت وقايعنگاري توجه خاصـي معطـوف داشـته، سـوم                    
آنكه او از منابع بسيار غني و اكثر آثار تاريخي موجود در زمان خود بـه زبانهـاي مختلـف سـود بـرده                        

ي اصولي و علمي را در ادب ارمن پايه گـذاري نمـود و بـه حـق     است، در واقع با آثار خود تاريخنگار 
  .      ارمني لقب يافت” پدر تاريخنگاري“

 نيـز    كه براي سرزمين هاي همسايه و از همه مهمتر براي ايران            نه تنها براي ارمنستان    تاريخ خورني 
ارنده سطور با توجه به اهميت اين اثـر بـويژه بـراي تـاريخ ايـران از                  نگ. داراي اهميت درجه اول است    

 سرپرسـت بنيـاد فرهنگـي نيـشابور و           جنيـدي  حدود بيست سال پيش با تشويق جنـاب آقـاي فريـدون           
س از اتمام ترجمه تا امـروز امكـان         ليكن پ .  ترجمه كتاب حاضر را آغاز نمود      دوستان پژوهشگر ديگر  
در همين فاصله زماني نگارنده با استفاده از فرصت موجود، ترجمـه را مـورد               . چاپ آن فراهم نگرديد   

بازنگري قرار داده در بسياري از موارد يادداشت هايي در انتهاي صفحات اضافه نمود و متن بـصورت                  
  .امروزي آماده چاپ شد

تـا آنجـا كـه نگارنـده        .  يادآوري چند نكته بايـسته اسـت       اريخ خورني در باره ترجمه هاي فارسي ت     
 خالصه اي از برخي بخش هاي تـاريخ خـورني بـا ترجمـه               1331سطور آگاهي دارد، نخستين بار بسال       

 40 توسـط كتابفروشـي داودي اراك در          دهگـان   و به احتمـام آقـاي ابـراهيم        آقاي آبراهام هواساپيان  
اين ترجمه اگر چه بعنوان نخستين گام شايسته تقدير اسـت امـا متاسـفانه چـه از                  . صفحه به چاپ رسيد   

نظر ترجمه و چه از نظر امانت داري و بويژه از نظر ترجمه منابع تاريخي كه بـا دقـت خاصـي از نظـر                         
 اينها بايد انجام گردد داراي نواقص فـراوان بـود و از ديگـر سـو تنهـا                   زبانشناسي، تاريخ شناسي و جز    

  . خالصه اي از چند بخش را شامل مي گرديد و نه تمام كتاب را
 آگـاهي يافـت كـه    1364 را بپايان بـرد در سـال   پس از اينكه نگارنده سطور ترجمه تاريخ خورني       

، اسـتاد دانـشگاه دولتـي ايـروان ترجمـه و چـاپ شـده            همين اثر توسط پروفسور گئـورگي نعلبنـديان       
در اولـين نگـاه از ادامـه بـازنگري بـه            . و پس از اندك زماني اين كتاب را نيز دريافـت نمـودم            10است

ورني  چنين انديشيدم كه ترجمه فارسي خـ       ترجمه خود صرف نظر كردم و با مالحظه ترجمه نعلبنديان         
لـيكن  .  تمام شده قلمداد مـي گرديـد       نيز در شمار ترجمه هاي ديگر زبان هاي خورني قرار گرفته كار           

پس از مطالعه دقيق آن و بويژه با دريافت نظرات نويسندگان فارسي زبان دال بر عدم كفايـت ترجمـه                    
پروفـسور نعلبنـديان را جبـران       ياد شده از نظر علمي و زبان فارسي، ارائه ترجمه اي كه نـواقص كـار                 

كند، اجتناب ناپذير گرديد، به همين دليل نگارنده نيز با اعتقاد بر همين نظرات بازنگري ترجمه خـود                  
بويژه در فاصله زماني كه كتاب جهت اخذ مجوز به وزارت ارشاد ارائـه  . را ادامه و آن را بپايان رساند   

  .گري نموديممتن را مورد بازن) تا كنون1374از  (شده بود 
                                                           

: ، ايـروان ، ترجمه و مقدمه وتحاشـي گئـورگي نعلبنـديان   ) خورنيموسي(، موسس خورناتسي    تاريخ ارمنستان  - 10
1984  .  
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 آنقدر متنوع و متعدد است كه بررسي آنها از حوصله اين نامه             اشكاالت ترجمه پروفسور نعلبنديان   
مي توان نقد و بررسي آن را طي مقاله اي مفصل در آينده به جامعه علم و تحقيق تقـديم                    . بيرون است 

  .   ه بندي كرداما مي توان اين اشكاالت را در چند گروه دست. نمود
 را مطالعه كرده اند، زبان ترجمه بسيار مهجـور          بنا به عقيده اكثر پژوهشگراني كه ترجمه نعلبنديان       

دوم آنكه مترجم يك    . و معرب و ثقيل بوده با روند تحولي زبان فارسي در روزگار ما هماهنگي ندارد              
ي تفسير نيز نموده است بجاي آنكه نظرات خود را در           منبع تاريخي را در متن اصلي هنگام ترجمه گاه        

به نظر نگارنده اين سطور منبع تاريخي حتي االمكان بايد هماننـد اصـل اثـر و بـا                   . زير نويس ارائه دهد   
رعايت دقيق امانت داري ترجمه گردد و تفسير جمالت و واژه ها و رويـدادهايي را كـه گـاهي مـبهم                      

حقيق واگذار كرد و حداقل نظر خـود را جـدا از مـتن اصـلي افـزون                  هستند بايد به جامعه پژوهش و ت      
 ارائه شده اند كه براي فارسي زبانان نامـأنوس مـي            به شكل ارمني  ” سوم آنكه اسامي افراد دقيقا    . نمود
چهارم آنكه در بسياري مـوارد واژه هـاي         . به نظر نگارنده سطور بايد هر دو صورت قيد مي شد          . باشند

، از جمله انجيل را به جاي كتـاب مقـدس  . (درست فارسي در برابر واژه هاي ارمني استفاده كرده اند       نا
  )). 31صفحه (اعتزاليون را به جاي بدعت گذار

شـشم، نـام    ).  ايشان مروگ نوشته اند    ، بجاي مرود  37ص(برخي نام ها اشتباه نوشته شده اند        : پنجم
 آنها ادا كرده اند بدون اينكه شكل فارسي را نيز در زير نـويس و يـا                 افيايي را به شكل ارمني    هاي جغر 

 شكل ارمني آن يپه سس را قيد مـي كننـد، خواننـده فارسـي                بجاي شهر افسوس  (در متن يادآور شوند     
  ) زبان از كجا بايد به مفهوم اصلي پي ببرد؟

سامي را به شكل نادرست ترجمه كرده اند كه اثبات آنهـا جـاي بحـث و مداقـه و                    برخي از ا  : هفتم
معرفـي نامهـاي اقـوام نادرسـت        : هشتم). ، فرخ آورده اند   parokh ، بجاي پاروخ  43ص. (بررسي دارد 

در . ا ايرانـي ترجمـه مـي كنـد         را بكـار مـي بـرد امـا متـرجم آن ر              نام پارسي  ترجمه شده اند، خورني   
كـشور  ( يـا پارسكاسـتان       بكار نرفته است بلكه پـارس       واژه ايران  هيچكدام از آثار تاريخي قديم ارمني     

 وجـود   اطالعات نادرست زماني در ترجمه پروفسور نعلبنـديان       : نهم). 62ص  . (بكار رفته است  ) پارس
 سال قيـد كـرده     15و يا بجاي يازده سال،      ) 87ص( سال آورده اند     30 سال   31براي نمونه بجاي    . دارد
، سـه سـطر در   66ص(برخي جمالت و عبارات در ترجمه نعلبنديان حذف شده است    : دهم) 88ص(اند

اشـاره  ) pituits hyusman patmutiun (يـا بـه تـاريخ نيـاز نامـه     ).  حذف شده است24پايان شماره 
گـاهي واژه هـا و      : يـازدهم . 9، پـيش از پـاراگراف آخـر       57ص(نكرده آن قسمت را حذف كرده اند        

، رودخانـه اي خـوش آب و پـر    42ص (عباراتي كه در متن اصـلي وجـود نـدارد، اضـافه كـرده انـد                
كلمات فارسي از   برخي از   : دوازدهم). 75در ترجمه شعرها به سنديت متن لطمه زده اند، ص         .) …صدا

، بـه جـاي ونيـز،    49ص(جمله كلمات ربط را اشتباه ترجمه كرده اند كه در جان كالم اثر مي گـذارد           
  ). بجاي فرزندان، كلمه پسران آمده است55همچنين، كلمه حتي آمده است، ص

يان كتابشان آورده اند،     اكثر زير نويس هايي كه در پا       در پايان، بايد افزود كه پروفسور نعلبنديان      
به خودشان متعلق و منتسب دانسته اند در حاليكـه اكثريـت مطلـق آنهـا تـالش و كوشـش اسـتاد فقيـد              
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 امـروزي را از تـاريخ        يا زبـان ارمنـي      مي باشد كه بهترين ترجمه آشخارابار      پروفسور استپان مالخاسيان  
  . ارائه داده اند و توضيحات بسيار محققانه به اين ترجمه افزوده اندخورني

با توجه به مشكالت موجود در ترجمه هاي پيشين بود كه نگارنده سطور با تـشويق نويـسندگان و                   
  . دوستان پژوهشگر بر آن شد ترجمه خود را بازنگري و تكميل و آماده چاپ نمايد

زبان فارسي ادبي امروزي در حد امكان مورد اسـتفاده قـرار            ) 1ه است   در ترجمه كنوني سعي شد    
 را تـالش شـده اسـت اثـر خـورني     ) 2. گيرد و از كلمات و واژه هاي معرب و منسوخ اجتنـاب گـردد          

همانگونه كه هست در محدوده مسائل  مطرح در فن ترجمه، ارائه گردد بدين معني كه امانـت داري و                 
 مترجم آشـخارابار    با توجه به اينكه استاد استپان مالخاسيان      ) 3. سنديت اثر مراعات گردد   حفظ اهميت   

 تـاريخ خـورني مقدمـه اي بـسيار محققانـه در بـاره زنـدگي و آثـار خـورني و                       ) زبان امروزي ارمني  (
نها نگاشته بودند، نگارنده نيز آنهـا را ترجمـه نمـوده بـا              اطالعات جامع در باره موضوعات مربوط به آ       

برخي اضافات و موارد تكميلي در ابتداي ترجمه حاضر افزود و توضيحات مالخاسيان در مورد قسمت 
هاي مختلف كتاب را در بخش پاياني كتاب در پيوست شماره يك بعالوه برخي اصالحات و اضـافات                  

. ارائـه شـده انـد     } 1{متن بصورت اعدادي داخل آكـوالد ماننـد       افزون نمود، اين گونه نوضيحات در       
در زير نويس هر صفحه آمده  و در انتهـاي آنهـا نـام               ) ترجمان كتاب فعلي  (توضيحات نگارنده سطور    

كليه نام ها اعم از نام افـراد، جغرافيـايي،   ) 4. ياد شده است  .) گ.ا(يا  ) گرمانيك.ا(ترجمان بصورت   
 غيره به شكل فارسي در ترجمه آمده اند ليكن شكل ارمني آنها نيز در زير نويس با آوانگـاري                    اقوام و 

، انگليسي و فرانسه    ، آشوري ارمني قيد شده است و در برخي موارد شكل هاي زبان هاي التين، يوناني             
لي ترجمه متن گرابار يا زبـان كالسـيك و     مرجع اص ) 5. نيز براي تشريح بيشتر موضوع اضافه شده اند       

، ترجمـه   12، ترجمه انگليسي تامـسون    11باستاني ارمني است ليكن حين ترجمه از ترجمه هاي آشخارابار         
در كنار آنها از منابع متعدد بهره گرفته شـده اسـت كـه              .  در بازنگري اخير استفاده شده است      نعلبنديان
سعي شده است هيچ مطلبي از متن اصلي نه كـم شـود             ) 6.  آمده است  5آنها در پيوست شماره     فهرست  

از نظر اينكه كتـاب حاضـر مـي         ) 7. نوشته خورني ارائه گردد   ” و نه چيزي به آن اضافه گردد و دقيقا        
ــا، زمــين شناســي،    ــشناسي، اســطوره شناســي، جغرافي توانــد مــورد اســتفاده پژوهــشگران تــاريخ، زبان

ري، موسيقي، هنر و بسياري از رشته هاي ديگر قرار گيرد، تالش شده است حين ترجمه كليـه                  گاهشما
  .    ظرافت هاي مهم از اين نظر مورد توجه قرار گيرد

 تـا زمـان     ترجمان براي اينكه خوانندگان گرامي به آگاهي هاي بيـشتري در بـاره تـاريخ ارمنـستان                
  :دست داشته باشند، پيوست هاي زير را به ترجمه كتاب افزوده است در خورني

                                                           
ترجمـه آشـخارابار بوسـيله آكادميـسين اسـتپان          )  آشـخارابار  به زبان ارمنـي    ( خورني ، موسي  تاريخ ارمنيان  - 11

  .1990:  و چاپ جديد ايروان1968: ، ايروانمالخاسيان
12 - Moses Khorenatsi, History of the Armenians, transl. and commentary on the 
literary sources by Robert W. Thomson, Harvard University press, 1980.  



  ٩  

  
  .توضيحات آكادميسين استپان مالخاسيان: پيوست شماره يك
  .شيراكاتسي” جهان نماي“  بر اساس نقشه ارمنستان: پيوست شماره دو
  . و خورني در زمان ماشتوتسننقشه ارمنستا: پيوست شماره سه

  .فهرست سلسله هاي پادشاهي ارمنستان: پيوست شماره چهار
  . از ابتدا تا زمان خورنيرهبران كليساي ارمني: پيوست شماره پنج
  . ارمنگاهنامه: پيوست شماره شش
  . ارمنسپاهنامه: پيوست شماره هفت
  .راهنماي آوانگاري ارمني: پيوست شماره هشت

  
همانگونه كه پيشتر ياآور شديم، در متن اصلي ترجمه، ترجمان توضيحات خود را در زيـر نـويس                 

  . تعلق دارندبه مترجم” بنابراين زير نويس ها كال. افزوده است
 گاهي عبارات و جمالت و موضوعاتي را عنوان مي          اين موضوع نيز حائز اهميت است كه خورني       

ترجمان سعي كرده است اين گونه مطالـب       . كند كه تفسير و درك دقيق آن ها دشوار به نظر مي رسد            
ويس آورده و هيچ دخل و تصرفي       منتقل كند و اگر تفسيري بنظر رسيده باشد آن را در زير ن            ” را عينا 

  .در متن اصلي صورت نداده است
در پايان جا دارد از كليه دوستان اهل قلم و انديشه كه مرا در انجام ايـن مهـم مـورد تـشويق قـرار            

 خـود نـدارد، بنـابراين    ترجمان هيچ ادعايي در بي نقص بـودن كـار         ” داده اند سپاسگزاري نمايم، ضمنا    
ي خوانندگان در مورد كتاب حاضر باعث شادي و تشويق هر چه بيشتر وي مي شـوند و بـا                    پيشنهاد ها 

 را كه بكار پژوهشگران تاريخ و       انجام اين كار اميدوارم بتوانم بتدريج كليه آثار و منابع تاريخي ارمني           
  .يران زمين قرار دهم مي آيند ترجمه و در اختيار جامعه علم و ادب افرهنگ ايران

  
  
  اديك باغداساريان

  )گرمانيك. ا (
   ، تهران1380دي ماه  

edbagh@gmail.com  
  
  


